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Informacinis centras gavo paklausimą apie Afganistaną. Atsakymai į klausimus ir kontekstą 

pateikianti papildoma informacija pateikiami žemiau. 

 

 

1. Ar talibai siunčia (tiesiog numeta kieme laišką be voko) laiškus su informaciniu turiniu 

apie priimtą mirties bausmės nuosprendį (2016 m.)? 

 

Naktinių laiškų apibrėžimas 

 

Informacijos šaltiniai apibūdina naktinius laiškus [Shab Nameha, Shabnamah, Shabnameh] 

šitaip: 

 

-Tai priemonė pateikti bendrą informaciją ar konkrečius nurodymus vietos gyventojams arba 

persekiojamiems individams; juose išdėstyti nurodymai, grasinimai, perspėjimai, adresuoti vietos 

Afganistano gyventojams arba mažoms bendruomeninėms grupėms. 

 

-Tai yra ,,įprasta įbauginimo ir vietos bendruomenių kontroliavimo priemonė, naudojama sukilėlių.
1
 

 

 Pristatymas 

 

Kaip 2015 m. pradžioje Kanados imigracijos ir pabėgėlių valdybai tvirtino nepriklausomas 

analitikas, ,,dauguma” naktinių laiškų pristatomi ranka naktį – gali būti prikalti prie durų, sienos, 

medžio, pastumti po durimis ar palikti gatvėje. Laiškas gali būti paliktas ir ant mečetės durų, kad būtų 

perskaitytas visai bendruomenei.  

Talibai taip pat naudoja skaitmenines technologijas (internetą, telekomunikacijas) žinutėms 

perduoti. Kabule dažniau pasitaiko žinutės į telefoną.
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2. Kokio pobūdžio yra siunčiami laiškai asmenims dirbantiems (verslo pagrindais) 

amerikiečių karinėje bazėje? Jeigu nutraukiama veikla (sureaguojama į talibų prašymą) 

kokios pasekmės, ar tikėtina, kad po keletos metų talibai priims mirties bausmės 

nuosprendį nors asmens net nėra šalyje? Ar apie mirties nuosprendį asmuo 

informuojamas laišku, ar tiesiog „tyliai“ sulaikomas, kad nespėtų pasislėpti? Ar yra viešai 

prieinamų laiškų formų? 

 

Tradiciškai Afganistano Islamo Emyrato ranka rašyti laiškai buvo siuntinėjami tiems, kurie 

buvo įtariami darbu Afganistano saugumo pajėgose arba JAV vadovaujamose pajėgose, išdėstant 

įtariamųjų ,,nusikaltimus” ir įspėjant, kad ,,karinė komisija” priims sprendimą dėl bausmės jiems.
3
 

2012 m. Europos prieglobsčio paramos biuras ataskaitoje apie talibų naudojamą visuomenės 

įbauginimo taktiką rašė, kad afganistaniečiai vyriausybės rėmėjai ar bendradarbiaujantys su ja patyrė 

grasinimus, išpuolius, buvo žudomi, grobiami, buvo vykdomos jų egzekucijos, Talibano teismai skelbė 

jiems mirties nuosprendžius. Ataskaitoje taip pat minima, kad bendradarbiaujančių su vyriausybe 

asmenų šeimos nariams taip pat gali būti grasinama, jie gali būti pagrobiami ar nužudomi tam, kad būtų 

daromas spaudimas. Šitai kategorijai žmonių priklauso ir tie taikūs gyventojai, kurie įtariami turintys 

ryšių ar remiantys vyriausybę bei rangovai (pvz. būtinus produktus tiekiantys ar dirbantys statybose).
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Turintiems ryšių ar dirbantiems su JAV kariniais daliniais ar su tarptautinėmis saugumo 

palaikymo pajėgomis nekyla didelio persekiojimo pavojaus, jei dirba Kabule. Tačiau jei asmuo dirba 

karinėje bazėje už Kabulo ribų, egzistuoja grėsmė būti persekiojamu nepriklausomai nuo užimtų 

pareigų. Čia kalbama ir apie tuos asmenis, kurie dirba pagal kontraktus (rangovai), atlieka 

aptarnaujamą darbą, dirba vairuotojais. Vertėjai yra ypatingai persekiojami (gali būti pagrobti, 

šantažuojami, nužudyti.
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Dar vienas faktorius, kuris lemia persekiojimo lygį – tai asmens gyvenamoji vieta. 

Darbuotojai, kurie gyvena už karinės bazės ribų, bet toje pačioje vietovėje rizikuoja būti persekiojami 

labiau, nei tie, kurie gyvena ne toje vietovėje, kurioje yra įsikūrusi karinė bazė. Daugelis dirbančiųjų 

karinėse bazėse slepia šį faktą nuo namiškių. JTVPK mano, bet koks tarptautinių pajėgų darbuotojas ar 

rėmėjas yra talibų taikomos įbauginimo taktikos taikinys. JTVPK taip pat teigia, kad reguliariai į bazę 

atvykstantys ir išvykstantys darbininkai tampa talibų įbauginimo objektais: ,,Kuo matomesnis esi, tuo 

labiau rizikuoji tapti taikiniu”. Bet kuris su užsieniečiais siejamas asmuo gali tapti talibų auka, nors 

Kabule yra ir saugiau.
6
 

Naktinių laiškų tikslas ir paplitimas 

2012 m. (kai dar nebuvo išvestos tarptautinės pajėgos iš Afganistano) Giustozzi rašė, kad  

šešėlinės talibų vyriausybės paprastai veikia pogrindyje, nes yra atakuojamos Tarptautinių Afganistano 

saugumo pajėgų, siekiančių suardyti jų karinę struktūras ir neleisti sukurti ryšius su vietos 
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bendruomenėmis. Talibai savo ruožtu jaučia pranašumą prieš Kabulo vyriausybę, nes šalies valdžios 

atstovų provincijoje nėra daug ir tą mažumą jie stengiasi dar labiau sumažinti vykdydami tikslinių 

nužudymų kampaniją. Civilinės valdžios valdytojų ir genčių vyresniųjų nužudymų skaičius gal ir nėra 

labai didelis (dažniausiai žūsta saugumo pajėgų kariai), tačiau įbauginimo efektas yra stiprus, verčiantis 

gyventojus trauktis gyventi į miestus. Talibai kaimo vietovėse yra sukūrę smurto monopolį, kuris 

sukuria sąlygas jų sprendimams įgyvendinti, nes kaimiečiai negeba pasipriešinti prievartai.
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Kaip tvirtina nepriklausomi ekspertai, konsultavę kanadiečių prieglobsčio specialistus, 

naktiniai laiškai yra ,,pagrindinis Talibano bendravimo su kaimo vietovių, o taip pat ir miestų, 

gyventojais metodas”. Jų esmė ,,skleisti baimę” grasinant gyventojams ir įspėjant juos laikytis Talibano 

nurodymų, dažniausiai jokiu būdu nebendradarbiaujant su Afganistano vyriausybe ar tarptautine 

bendruomene. Tačiau nurodoma, kad be talibų ir kitų neteisėtų ginkluotų grupuočių laiškus siuntinėja ir 

Talibano vardu prisidengiančios kriminalinės gaujos, susijusios su narkotikų prekyba, reikalaudamos 

išpirkos; naktinius laiškus taip pat naudoja pavieniai asmenys, siekiantys keršto ar asmeninės naudos. 

 

2012 m. -2015 m. pradžios dauguma šaltinių nurodo, kad  naktiniai laiškai yra ,,ypatingai 

paplitę“, ,,gerai žinoma Talibano taktika“. Tačiau 2012 m. danų faktų paieškos misijai nepriklausoma 

organizacija pasakė, kad laiškų naudojimo mastas skiriasi skirtinguose rajonuose, o Tarptautinė 

migracijos organizacija pasakė, kad laiškai labiau paplitę kaimo vietovėse. Afganistano žmogaus teisių 

komisija patvirtino tai sakydama, kad Kabule naktiniai laiškai rečiau naudojami nei tokiose kaimo 

vietovėse kaip  Vardakas ar Gazni.
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JAV valstybės departamentas naujausioje ataskaitoje apie 2016 metus ir toliau patvirtina faktą, 

kad Talibanas ir toliau platino grasinančias žinutes, tačiau nenurodė, ar naudojami popieriniai laiškai; 

kad grasinama internetu – užsimenama (internetas prieinamas tik miestuose).
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Vienas iš signalų, kad Talibanas rengiasi vietovės puolimui yra ir propagandinių naktinių 

laiškų ar lankstinukų kabinimas ant durų.
10

 

 

 

 

 Taikiniai ir gavėjai 

 

Naktinių laiškų gavėjai yra ištisas kaimas ar atskiri asmenys daugiausia puštunų gyvenamame 

pietų ir rytiniame Afganistane, laikomi prasižengiančiais talibų taisyklėms ir nurodymams: Afganistano 

vyriausybės darbuotojai/pareigūnai (policininkai, apsaugos darbuotojai, įtariamieji šnipinėjimų 

valdžiai), asmenys dirbantys tarptautinėms pajėgoms ir ambasadoms, moterys, mokytojai, tarptautinių 

organizacijų bendradarbiai, talibų mokymų nepriimantys religiniai lyderiai, intelektualai, išminuotojai, 
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NVO darbuotojai, politikai, rinkimų kampanijoje ar jų organizavime dalyvaujantieji bei rinkėjai, 

verslininkai (dėl išpirkos) .
11

  

Kaip pavyzdys bendrai gyventojams adresuoto laiško gali būti 2015 m. balandžio mėn. 

Maidan Vardake Talibano išplatinti bendro pobūdžio naktiniai laiškai, kuriuose prašoma ,,vietos 

gyventojų nutraukti savo bendradarbiavimą su vyriausybe ir raginami vyrai jungtis  į kovą prieš 

vyriausybės pajėgas
12

. 

Individualų persekiojimo atvejį iliustruoja 2013 m. Al Jazeera‘os aprašytas atvejis, kai brolis 

ir sesuo, dirbę JT ir USAID, dėl Talibano grasinimų ieškodami saugios vietos iš Kapisos persikėlė į 

Kabulą, bet netrukus gavo žinių, kad ir sostinėje jie yra stebimi. Vaikinas įsitikinęs, kad 90 proc. 

persekiojimas nulemtas ne to fakto, kad abu dirbo užsieniečiams, o to, kad dirbo moteris.
13

 

 

Naktiniai laiškai, grasinami skambučiai, grasinimai akis į akį rinkėjams, kandidatams, 

rinkiminių apylinkių darbuotojams ir plačiajai visuomenei minimi per rinkimus.
14

 

 

Policijos reakcija į pranešimą 

 

Paprastai policija nepasitikima. Ji neturi pakankamai resursų atlikti grasinimų naktiniame 

laiške tyrimą ir neapsiima to daryti – net Kabule. Tiria tik rimtesnius grasinimus, bet neefektyviai. Ar 

tyrimas bus pradėtas ir kaip jis vyks lemia ir nukentėjusiojo asmeninės pažintys bei užimamos 

pareigos. 

Vyriausybės kontroliuojamų miestų gyventojai apie laiškus praneša policijai dažniau nei 

kaimo vietovių, kur saugumo padėtis pažeidžiamesnė. Kaimiečiai kartais turi ryšių su sukilėliais, todėl 

pranešimas apie talibų grasinimus jiems tik dar labiau pakenktų.
15

 

 

 

 

Naktinių laiškų gavimo pasekmės 

 

Laiškų gavėjai paprastai rimtai reaguoja į gautus laiškus, nes tokių laiškų ignoravimas gali 

baigtis smurtu, pagrobimu, išpirkos reikalavimu, mirtimi. Realiai skirtingos Talibano grupės 

nusprendžia dėl veikimo skirtingai greičiausiai menkai atsižvelgdamos į Talibano instrukcijas, bet 

labiau - į vietines susidariusias sąlygas. Talibų veiksmai priklauso nuo to, kiek laisvai jie gali veikti 

savo teritorijoje. Gali būti, kad asmuo gaus keletą  įspėjamųjų laiškų, kol talibų ketinimai bus 

įgyvendinti. Lygiai taip pat yra atvejų, kai aukos užpuolamos ir nužudomos neatsiuntus nė vieno 
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įspėjamojo laiško arba asmenys gali būti pakviesti ginti savęs Talibano teisme.
16

 Pavyzdžiui, 2016 m. 

gruodžio mėn. Maidan Vardako provincijos viename rajonų talibai pagrobė iš namų ir pakorė Kabulo 

politechnikos universiteto studentą apkaltinę jį šnipinėjimu vyriausybei ir Haqqani tinklo vado 

nužudymu.  

  

 
17

 

 

Tikslinės žmogžudystės siejamos su šio profilio žmonėmis, suvokiamais kaip remiančiais 

vyriausybę: 

 

-teismų darbuotojai; 

-vyriausybės darbuotojai; 

-religiniai lyderiai; 

-genčių vyresnieji; 

-humanitarinės pagalbos teikėjai; 

-mokytojai; 

-moterys policininkės.
18

 

 

Pasak JT agentūros Afganistane (UNAMA) ataskaitos, 2015 m. tikslinių nužudymų skaičius 

buvo 850 asmenys (572 sužeista). Aukos –paramos organizacijų darbuotojai, kaimų vyresnieji, 

vyriausybės pareigūnai, mulos ir teismų pareigūnai. Per 2016 m. pirmąją pusę tikslinio žudymo 

aukomis tapo 279 nužudyti ir 304 sužeisti. Tai 25% mažiau nei per tą patį laikotarpį 2015 m. 
19
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Laiškų klastojimas 

 

Naktiniai laiškai kartais yra klastojami prašant prieglobsčio.
20

 

Pasak The Daily Mail kalbinto naktinių laiškų klastotojo, tik 1 proc. iš prieglobsčio prašytojų 

Europoje pateikiamų laiškų yra tikri. Teigdamas, kad tokie laiškai yra masiškai klastojami siekiant 

sustiprinti prieglobsčio prašymą The Daily Mail pateikia suklastotų laiškų pavyzdžių. Tradiciškai 

Afganistano Islamo Emyrato ranka rašyti laiškai buvo siuntinėjami tiems, kurie buvo įtariami darbu  

Afganistano saugumo pajėgose arba JAV vadovaujamose pajėgose, išdėstant įtariamųjų ,,nusikaltimus” 

ir įspėjant, kad ,,karinė komisija” priims sprendimą dėl jų bausmės.  Klastotojas vadovaujasi tokia 

formule: įrašo kaltinimą bendradarbiavus su Afganistano ar JAV pajėgomis ir prideda Talibano 

emblemą, nukopijuotą iš  interneto puslapio.
21

 

Nustatant naktinio laiško autentiškumą kyla problemų, nes jis neturi specifinių nekintančių 

bruožų: skiriasi Talibano emblema, vieni laiškai spausdinti, kiti rašyti ranka.
22

 

 

Informacijos rinkimas ir asmenų susekimas 

 

Pasak kanadiečių apklaustų ekspertų, Talibanas gali susekti asmenis ir sėkmingai tai daro, 

ypatingai - gerai žinomus oponentus. Talibai naudoja formalius ir neformalius komunikavimo tinklus 

siekdami sužinoti, kur yra žmogus.  

 

Talibanas šiuo metu turi šešėlinius gubernatorius ir karo vadus beveik visose provincijose. 

Tikėtina, kad jie keičiasi informacija apie asmenis. Veiksmų koordinavimas daugiau vyksta 

aukštesniame lygyje, o žemesniame – nesistemingai. Vietos lygio talibai dažnai naudojasi visiška 

diskrecija. Ar talibai sieks gauti informacijos apie asmenį priklauso nuo skirtingų kilmės provincijos ir 

tos provincijos, į kurią buvo atvykta, vadų palaikomų santykių. Jei asmuo persikelia į kitą vietovę, ar jis 

bus identifikuotas priklauso nuo to, kiek stipri talibų kontrolė vietovėje; kuo talibai aktyvesni, tuo 

didesnė tikimybė, kad patikros postuose bus atlikta krata ir padaryta apklausa. Net sėkmingai naujoje 

kaimo vietovėje įsikūrusio asmens tapatybė gali greitai paaiškėti, nes kaimo gyventojai greitai 

sureaguoja į naujakurį, jį gali išduoti akcentas, pavardė, išduodanti kilmės vietą, religinė priklausomybė 

ir meldimosi ritualai, priklausymas aukštesnei socialinei klasei.  

Miestuose daug sunkiau susekti asmenis, bet net ir čia Talibanas turi savo šnipus, renkančius 

informaciją. Net Kabule talibų informatoriai yra infiltravęsi. 2015 m. Vakarų žurnalistas dalyvavo kaip 

svečias didelėse puštunų vestuvėse Kabule; po keleto dienų svečiui ir vestuves šventusiai šeimai buvo 

pagrasinta, ir ji buvo apkaltinta šnipinėjimu koalicinėms pajėgoms. 
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Manoma, kad talibai turi savo informatorių ir Afganistano policijoje ir armijoje.
23

 

 

Bagramo karinė bazė 

 

Šiuo metu Bagramo bazėje yra apie 14 000 asmenų, iš kurių 60 procentų rangovai. Vietos 

gyventojai, atliekantys rangovų vaidmenį, atvyksta ir išvyksta. Vyksta griežta patikra dar neprivažiavus 

išorinių vartų: apieškomos transporto priemonės ir žmonės, asmenys turi pateikti asmens tapatybės 

korteles.
24

 2013 m. spalio mėn. čia buvo dirbo 40 000 asmenų. 2013 m. bazėje lankęsis fotografas 

atmosferą apibūdino šitaip:  

 
,,Negali sakyti, kad tiems, kurie iš bazės neišeina, visai nekyla grėsmė – [už bazės ribų] nepaliaujamas karas. <…> 
naktimis dažnos minosvaidžių atakos. Kartais pavienės raketos, kitąkart – 12-ka ir daugiau. Aplink bazę taip pat žmonės. 
Sukilėliai supa ir stebi”.

25
 

 

Bagramas buvo viena aktyviausiai veikančių karinių bazių įvykdanti 140 000 operacijų per metus. Tai 

taip pat buvo karinio personalo ir civilių rangovų/tiekėjų namai, kurie gyveno 6-ių kvadratinių mylių 

teritorijoje, aptvertoje aukštų T-formos cementinių sienų su spygliuota viela. Iš 40 000 nuolatinių 

gyventojų (daugiausia amerikiečių) 7 000 buvo vietiniai pagalbiniai darbininkai, atvykstantys kasdien. 

Čia buvo elektrinė ir nuotekų valymo įrenginiai, šiukšlių tvarkymo, perdirbimo įrenginiai ir savartynai, 

industrinės zonos, sadėliavimo ir barakų rajonai. Bazė turėjo miesto projektuotojus, viešųjų darbų 

direktorių. Valdymas buvo pavestas privatiems rangovams, samdamtiems civilius.
26

 

 

3.  Ar gali vienos provincijos (Vardako) Islamo Emyrato taryba priimti sprendimą dėl kitoje 

provincijoje (Parvan, Kabul) gyvenusio ir dirbusio amerikiečių karinėje bazėje asmens? 

 

Netiesiogiai iš informacijos šaltinių galima suprasti, kad naktiniai laiškai siuntinėjami tam 

tikros provincijos/ rajono lygmeniu.  

Naktiniai laiškai gali būti ,,oficialiai patvirtinti Talibano pareigūnų ar religinių figūrų“, bet gali 

būti vienkartiniai ir ne oficialaus formato (daugiau ad hoc pobūdžio) produktai, surašyti atskiro talibų 

vado. 2012 m. Europos prieglobsčio paramos biuro ataskaitoje pažymima, kad ,,laiško formatas gali 

skirtis priklausomai nuo regiono ir sukilėlių grupuotės, kuri laišką išduoda“.
27

 Tačiau dažniausiai jie 

yra pasirašomi vietos religinio lyderio. Pasak šaltinių, siekiant nustatyti, ar realiai egzistuoja laišką 
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pasirašiusio Talibano padalinys vietovėje, patvirtinti gali policija ar armija arba Nacionalinė saugumo 

valdyba.“
28

  

Centrinės Afganistano Vardako ir Parvano provincijos yra kaimyninės. Vardakas yra nutolęs 

mažiau nei per 100 km nuo šalies sostinės ir vieta, kurioje vyko vieni įnirtingiausių mūšių tarp NATO 

ir Talibano pajėgų. Talibų centrinė buveinė provincijoje yra kalnuotas Tangi slėnis.
29

 Vardake talibų 

sukilėliai veikia aktyviai.
30

 

Šaltiniai įvardija plačius Parvano šešėlinės Talibano vyriausybės užmojus, kaip Bagramo karo 

bazės puolimą, ginklų, savižudžių tiekimą į Kabulą ir kt. Pasak Tarptautinių saugumo pajėgų 

Afganistane pajėgų, ,,sukilėliai [Parvane] naudojasi judėjimo laisve, dėl ko gali persekioti ir grasinti 

vietiniams gyventojams, taip pat vykdyti išpuolius. 
31

 

 Parvano provincijoje veikia galingas Talibano pogrupis Haqqani tinklas, taip pat Uzbekistano 

islamo judėjimas, ir al Qaeda. Šios ir kitos grupės koordinuoja operacijas ir priklauso Kabulo išpuolių 

tinklui, kaip kadaise jį vadino JAV kariškiai.
 32

  

Šios džichadistų grupuotės per pastarąjį dešimtmetį vykdė daugkartinius sudėtingus išpuolius 

Bagrame. Bagramas – prioritetinis Talibano taikinys. Tai didžiausia karinė bazė. JAV prezidentas 

planavo 2017 metams palikti čia karių paskirstydamas 5500 karių Bagramo, Džalalabado, Kabulo ir 

Kandaharo bazėse.
33

 

 

Šešėliniai provincijų gubernatoriai yra žinomi nuo 2003 m. Iki 2010 m., ir tik viena provincija 

neturėjo šešėlinio gubernatoriaus (Panširo), todėl ja rūpintis buvo pavesta Parvano provincijai. 

Stebėtojai tvirtina, kad iš pradžių naujoji šešėlinė valdymo sistema apsiribojo viešaisiais ryšiais ir 

propaganda. Vėliau jų veikla plėtėsi ir iki 2010 m.  jau buvo vykdomos tokios funkcijos kaip 

visuomenės ginčių sprendimas.  

 

Talibai stengiasi atkartoti valstybės valdžios struktūras sukurdami savo policijos pajėgas, 

teismus. Iš  60 000-70 000 aktyvių Talibano narių tik nedidelė dalis kariauja – kiti yra informatoriai ir 

maisto tiekėjai. Provincijų genčių lyderių ir vyresniųjų tarybos – šuros – bei įvairios specifines 

funkcijas atliekančios komisijos taip pat gali egzistuoti. Kaip pranešama, komisijų funkcijos gali būti 

susijusios su žiniasklaida, mirtininkų būriais, finansų valdymu ir t. t.  The Long War Journal taip pat 

praneša, kad Talibanas turi politinių reikalų, kultūros ir informacijos, kalinių ir pabėgėlių, švietimo, 

verbavimo, repatriacijos komitetus.  

Talibano provincijų komisijos turi plačią įtaką savo teritorijose. Talibanas skiria regioninius 

vadus veiksmams koordinuoti. Jie kontroliuoja mažesnius dalinius ,,pagal teritorines arba genčių ribas” 
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ir turi pakankamą autonomiją planuojant ir įgyvendinant.  Struktūra yra lanksti, prisitaikanti prie 

vietinio konteksto, tačiau kartu ir tiek centralizuota, kiek to reikia pasiekti veiksmingumui.  

Specializuotos komisijos veikia viršutiniuose  ir viduriniuose lygiuose.  Komisijų funkcijos gali būti 

susijusios su žiniasklaida, mirtininkų būriais, finansų valdymu, techninių žinių perdavimu gaminant 

improvizuotus sprogmenis, žvalgyba, tyrimu, vystymu. Vis dėlto Afganistano akademikai ir 

specialistai pastebėjo, kad šešėlinės vyriausybės varijuoja atsižvelgiant į regioninę padėtį. Kai kuriose 

provincijose veikia tik nedidelis skaičius Talibano pareigūnų, o kai kuriose veikia net keletas Talibano 

komisijų, pvz. teisingumo, švietimo, sveikatos, mokesčių.
34

 Informacinio tyrimo metu nustatyti, ar 

Parvano provincija turi savo žvalgybos komisiją, nepavyko; taip pat nepavyko nustatyti, ar gretimõs 

Vardako provincijos žvalgybos komisija (jei tokia egzistuoja) turi įgaliojimus veikti kaimyninėje 

Parvano provincijoje.   

 

4. Ar amerikiečių karinėje bazėje dirbantys Afganistano piliečiai talibų vadinami/laikomi 

„žydais“? 

 

Tokios konkrečios informacijos nerasta, tačiau Talibanas buvo suteikęs prieglobstį Al-Qaedos 

lyderiui Osamai bin Ladenui, kuris skelbė, kad ,,kiekvienas musulmonas nuo tos akimirkos, kai gali 

atskirti viena nuo kito, turi nešiotis neapykantą amerikiečiams, žydams ir krikščionims“ sakydamas, 

kad tai jų (,,mūsų“) ideologijos dalis.
35

 

 

 

 

 

 

 
PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo36 remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.  

                                                           
34

 Civil-military Fusion Centre, The Taliban’s Shadow Government in Afghanistan, September 2011 
(http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/6400~v~The_Taliban_s_Shadow_Government_in_Afghanistan.pdf) 
35

http://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/31/why-did-osama-bin-laden-hate-americans-jews-and-ch/ 
36

 European Union: Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), April 2008 
(https://www.ecoi.net/en/blog/2008-common-eu-guidelines-for-processing-country-of-origin-information-coi) 


