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Отказ от отговорност 

 

 
Този доклад е написан в съответствие с Методологията за доклади за ИСП на ЕСПОУ (2012 г.)(1). Докладът 
се основава на внимателно подбрани източници на информация. Всички използвани източници са 
упоменати. До степен, до която това е било възможно, както и освен ако не е посочено друго, цялата 
представена информация, освен при неоспорими или очевидни факти, е била проверена повече от 
веднъж. 

 
Информацията, която се съдържа в този доклад, е била проучена, оценена и анализирана с най-голямо 
внимание. Въпреки това този документ не претендира да бъде всеобхватен. Ако конкретно събитие, лице 
или организация не са споменати в този доклад, това не означава, че събитието не се е случило или че 
лицето или организацията не съществуват. 

 
Освен това този доклад не е окончателен по отношение на определянето или обосноваността на всяка 
конкретна молба за статут на бежанец или убежище. Използваната терминология не следва да се 
разглежда като показателна за конкретна правна позиция. 

 
„Бежанец“, „риск“ и подобна терминология се използват като генерична терминология, а не по начина, 
по който са дефинирани в законодателството на Европейски съюз в областта на убежището и в 
Женевската конвенция. 

 
Нито ЕСПОУ, нито друго лице, което действа от нейно име, не могат да бъдат държани отговорни за 
използването по какъвто и било начин на информацията, която се съдържа в този доклад. 

 
Потребителите, към които е насочен този доклад, са работещите в областта на убежището, 
изследователите на ИСП, създателите на политики и властите, които вземат решения. 

 
Изготвянето на този доклад беше завършено през октомври 2017 г. Всяко събитие, което се случва след 
тази дата, не е включено в този доклад. Повече информация за периода, включен в този доклад, може да 
бъде открита в раздела с методологията във въведението. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Методологията на ЕСПОУ до голяма степен се основава на Общите насоки на ЕС за обработка на информация за страната на произход (ИСП), 
2008 г., и може да бъде изтеглена от уебсайта на ЕСПОУ: http://www.easo.europa.eu. 

http://www.easo.europa.eu/
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Речник и съкращения 

 
 

МАА „Мрежа на афганистанските анализатори“ 
 
ЦССА Централна статистическа служба на Афганистан 
 
АФП „Агенция Франс Прес“ 
 
АПС Антиправителствените сили  са въоръжени бойци на опозицията или 

бунтовници, които воюват срещу афганистанското правителство и неговите 
международни съюзници. Примери за такива групировки на бойци са 
талибаните, мрежата „Хакани“ и Ислямското движение на Узбекистан (2). 

 
НКПЧА Независима комисия за правата на човека на Афганистан 
 
Амир ал-муминин Повелител на вярващите, най-висшият ислямски управляващ, който може да 

предяви легитимност от общността на мюсюлманите (3) 
 
АНСС (4) Афганистански национални сили за сигурност: Официалните въоръжени сили 

на афганистанското правителство, съставени от: 
 
АНА (Афганистанска национална армия): Обучената от международни сили афганистанска армия (2002 

г.); 
 
АВВС (Афганистански военновъздушни сили); 
 
АНП (Афганистанска национална полиция): Полицейските сили на Афганистан със следните 

подразделения: 
 
АУП (Афганистанска униформена полиция), включително полицията в общностите, пътната полиция и 

пожарникарите; 
 
АПБП (Афганистанска полиция за борба с престъпността), включително отдел за борба с наркотици, 

отдел за борба с тероризма и отдел за наказателни разследвания 
 
АНПГР (Афганистанска национална полиция за граждански ред), която осигурява възможности за 

реагиране при кризи и борба с тероризма в градска среда; 
 
АМП (Афганистанска местна полиция): инициативи за сигурност под егидата на Министерството на 

вътрешните работи, финансирано от САЩ (5); 
 
АНГП (Афганистанска национална гранична полиция), за която се планира да бъде под шапката на 

Министерството на отбраната и по този начин да бъде част от АНА; 
 
НДС (Национална дирекция по сигурността): Разузнавателната служба на афганистанското правителство. 
 
АСЗО Афганистански сили за защита на обществото 
 
АОИОП Афганистанска организация за изследване на обществените политики 
 
Арбаки Общностно базирана система за сигурност. 

 
 
 
 
 

(2) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (url), стр. 75. 
(3) „Дон“, „Анализ: Битка за Амир ал-моминин“, Актуализирано на: 6 декември 2014 г. (url). 
(4) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (url), стр. 75. 
(5) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (url), стр. 46. 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf
https://www.dawn.com/news/1149112
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf
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ИАС Изоставен артилерийски снаряд е артилерийски наряд, който не е бил 
използван по време на въоръжен конфликт, който е бил оставен или изхвърлен 
от участник във въоръжен конфликт, както и който вече не е под контрола на 
гореспоменатия участник. Изоставеният артилерийски снаряд може да е бил 
или да не е бил заложен, задействан, зареден или подготвен по друг начин за 
употреба. (Конвенция за определени конвенционални оръжия Протокол V) (6). 

 
Бача Бази Танцуващи момчета: млади момчета, които танцуват и често биват сексуално 

малтретирани. Тази практика често е свързвана с влиятелни мъже. 
 
Бузкаши Древна игра, която все още се играе в Афганистан. Конници играят вид поло с 

труп на коза. 
 
ПКИ Програма за критична инфраструктура: Предшественик на Афганистанската 

местна полиция (АМП) 
 
Цивилно лице МООНСА се позовава на международното право за определение на „цивилни 

лица“: лица, които не са бойци, нито по друг начин участват в конфликта (не са 
членове на военни/паравоенни сили, нито са бойци на организирани 
въоръжени групировки на някоя страна в конфликт или на страни, които не са 
част от масово въстание) (7). 

 
КОММССА Командирът на Международните стабилизиращи сили в Афганистан. 
 
Комплексно нападение Умишлена и координирана атака, която включва самоубийствено устройство 

(напр. СВУПВТ, ИВУПА), повече от един нападател и повече от един тип 
устройство (напр. СВУПВТ + минохвъргачки). И трите елемента трябва да бъдат 
използвани, за да бъде смятана атаката за комплексна (8). 

 
СМИ Сътрудничество за мир и единство 
 
Даеш Вж. Ислямска държава в провинция Хорасан (ИДПХ [ISKP]) 
 
ВВО Взривни военни остатъци: Това са невзривени артилерийски снаряди (НАС) и 

изоставени артилерийски снаряди (ИАС) (9). 
 
Ескалация на прилаганата сила  се отнася до инциденти или инциденти със сили за защита, които 

включват използването на смъртоносна или несмъртоносна сила от военни 
служители, когато цивилни лица игнорират, не разбират или не виждат 
предупреждения от военните служители при приближаване или изпреварване 
на военни конвои или при обстоятелства, при които цивилните не следват 
инструкции на военните контролно-пропускателни пунктове (10). 

 
Наземни военни действия включват кинетични наземни операции, директни атаки, кръстосан огън и 

въоръжени сблъсъци между страни в конфликта. Наземните военни действия 
включват нападения или операции, при които биват използвани малки 
оръжия, тежко въоръжение и/или оръжейни системи, т.е. биват изстрелвани 
снаряди и ракети (11). 

 
Мрежа „Хакани“ Въоръжено бунтовническо движение, ръководено от Хакани [Jalaluddin 

Haqqani] и неговия син Сираджудин Хакани [Sirajuddin Haqqani]. Седалището и 
базата са в 

 
 
 
 

(6) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (url), стр. 76. 
(7) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (url), стр. 74, стр. 
76. 
(8) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (url), стр. 19. 
(9) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (url), стр. 66. 
(10) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (url), стр. 45. 
(11) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (url), стр. 77. 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf
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 Северен Вазиристан (Пакистан) и в Югоизточен Афганистан, в райони на 
пущунското племе Задран. 

 

ХИГ [HIG] (Хезб-а Ислами/Гулбудин Хекматяр [Hezb-e Islami/Gulbuddin Hekmatyar])  До 2016 г. 
това беше въоръжено въстаническо движение под ръководството на Гулбудин 
Хекматяр с бастиони в  източната, североизточната, югоизточната и 
централната част на Афганистан. След като беше подписано мирно 
споразумение между групировката и афганистанското правителство, 
групировката започна интеграция в афганистанската политика. 

 

ХРУ „Хюман Райтс Уоч“ 
 

НВГ Незаконни въоръжени групировки 
 

ВРЛ Вътрешно разселено лице 
 

НИК Независима избирателна комисия 
 

СВУ Самоделно взривно устройство: обикновено самоделна бомба. Използва се 
при  асиметричната война. Вариациите са (12): 

СВУПВТ (Самоделно взривно устройство, поставено върху тялото), или бомба 
за самоубийство, като това обикновено е самоделно взривно устройство, 
носено върху тялото на нападателя. Обикновено е поставено в жилетка, но 
също така например може да е скрито в тюрбан. 

МСВУ (Магнитно самоделно взривно устройство) е вид СВУ с магнит, което 
позволява да бъде бързо и лесно прикрепвано към предмети като превозни 
средства. 

СВУПН (СВУ с пластина с натиск) е СВУ, което се взривява, когато жертвата 
стъпи върху пластината с натиск. 

СВУКР (Самоделно взривно устройство, контролирано с радио или 
дистанционно) е СВУ, което може да бъде взривено чрез дистанционно 
управление. Използващите го могат да избрали като мишена конкретен обект, 
минаващ покрай мястото на СВУ, и да го детонират от разстояние. 

СВУПА (Самоделно взривно устройство, поставено в автомобил)или кола 
бомба е обикновено самоделно взривно устройство, поставено в автомобил, 
който бива шофиран към дадена мишена или бива паркиран на целевото 
място. 

СВУУЖ (СВУ, управлявано от жертва) се взривява, когато дадено лице или 
превозно средство задейства устройство за включване или превключвател 
като пластина с натиск или механизъм за освобождаване на натиск, проводник 
или друго устройство, което води до експлозия. 
 

МВС Международни военни сили 
 

ИДУ Ислямско движение на Узбекистан: Въоръжено бунтовническо движение, 
което действа в Афганистан и в други страни, с много бойци, които 
произхождат от Узбекистан. 

 

Недиректен огън Огнестрелни оръжия за недиректен огън като минохвъргачки, ракети и гранати 
са високоексплозивни оръжейни системи, които изстрелват снаряди на места, 
без да имат директна линия на видимост към целта. Снарядите не могат да 
бъдат насочвани да уцелят конкретна цел и да имат широк район на сблъсък; 
когато се използват в райони, населени с цивилни, рискът от жертви сред 
цивилното население е много висок.  

 
 
 

(12) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (url), стр. 77. 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf
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ИО Информационна операция: събирането на тактическа информация за 
противник, както и разпространението на пропаганда в търсене на 
конкурентно предимство пред противника. 

 
ИД, ИДПХ "Ислямска държава“, наричана също „Ислямска държава в Ирак и Сирия“, 

„Ислямска държава в Ирак и Леванта“ или Даеш. „Ислямска държава“ в 
Афганистан се нарича също „Ислямска държава в провинция Хорасан“ (ИДПХ). 

 
МССА Международни стабилизиращи сили в Афганистан: Международна военна 

коалиция, базирана на НАТО. До 31 декември 2014 г. тя подкрепяше 
правителството на Ислямска република Афганистан в усилията му да създаде 
сигурност и да стабилизира страната. Тя беше заменена от мисия „Решителна 
подкрепа“. 

 
ИВИ Институт за военни изследвания 
 
ИВМР Институт за военни и мирновременни репортажи 
 
Джамиат-е Ислами Политическа партия с подкрепа предимно в рамките на таджикската етническа 

група в Северен Афганистан. По време на войната с участието на съветски 
войски и последвалата гражданската война Джамиат-е Ислами е една от най-
мощните групировки на муджахидините. От 2001 г. тя има основна роля в 
афганистанската политика. 

 
Джихад Това е термин, който произхожда от арабски езиков корен, който означава „да 

се боря“ или „да се стремя“. Той има различни значения, но в този доклад 
става дума за „въоръжена борба на ислямските бунтовници срещу 
афганистанското правителство и техните (международни и) национални 
съюзници“. 

 
Джихадисти Въстанието срещу комунистическия режим и съветската окупация беше 

наричано джихад и бойци или командири от периода (1979-1989 г.) и до днес 
често биват наричани джихадисти (командири). 

 
Джунбеш-е Мели Политическа партия с подкрепа предимно в рамките на узбекската етническа 

група в Северен Афганистан. Партията и нейният лидер Абдул Рашид Достум 
[Abdul Rashid Dostum] имат основна роля в афганистанската политика. 

 
„Джундула“ Въоръжена опозиционна групировка, отцепила се от ИДУ, набираща хора 

предимно от узбекската общност в северната част на Афганистан. 
 
МЛК Международно летище на Кабул 
 
МИО Местна инициатива за отбрана 
 
ЛеИ "Лашкар-е Ислами“: Сунитска войнствена сектантска групировка, сформирана 

през 2004 г. под ръководството на мюфтия Шакир [Shakir] в района Хайбер в 
Пакистан (13). На 12 март 2015 г. „Лашкар-е Ислами“ обяви, че се присъединява 
към „Техрик-е Талибан Пакистан“ (14). 

 
ЛЕД "Лашкар-е Джангви“: Упражняваща насилие антишиитска – сунитска – военна 

групировка в Пакистан, сформирана през 1995 г. Тя е осъществила много атаки 
срещу малцинствени групи в Пакистан с цел да бъде създаден Пакистан като 
ортодоксална държава съгласно деобандизма (15). 

 
ЛеТ "Лашкар-е-Таиба“: Сунитска войнствена групировка, сформирана през 1990 г. 

и първоначално обучила се в провинция Конар в Афганистан. Сега тя е 
базирана в близост до 

 
 

(13) Университет Станфорд, „Лашкар-е-Ислам“, актуализирано на: 28 август 2012 г. (url). 
(14) Ройтерс, „Отцепила се пакистанска групировка се присъедини към талибаните на фона на страхове от изолация“, 12 март 2015 г. (url); 
Роджио, Б., „Пакистански джихадистки групировки, „Лашкар-и-Ислам“ се сля с движението на талибаните в Пакистан“ (url), 12 март 2015 г. (15) 
Университет Станфорд, „Лашкар-е-Джангви“, актуализирано на: 7 юли 2015 г. (url). 

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/445
https://www.reuters.com/article/us-pakistan-militants-alliance/pakistani-splinter-group-rejoins-taliban-amid-fears-of-isolation-idUSKBN0M81WF20150312
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/pakistani-jihadist-groups-lashkar-i-islam-merge-into-the-movement-of-the-taliban-in-pakistan.php
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/215
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 Лахор в Пакистан. ЛеТ се бори за обединението на региона Кашмир и за 
неговото интегриране в територията на Пакистан и също атакува цивилни лица 
и обекти в Афганистан (16). 

 

Мавлави Почетна титла, давана на лица, които са завършил образование, свързано с 
исляма в медресе. 

 

МО Министерство на отбраната 
 

МВО Министерство на висшето образование 
 

МВР Министерство на вътрешните работи 
 

МРВР Министерство за регионалното възстановяване и развитие 
 

Муджахидини Ислямски „свети воини“. В контекста на конфликта в Афганистан терминът 
датира от 80-те години, като тогава се отнася до ислямските бойни групировки, 
които са се противопоставяли на комунистическия режим и на военните сили 
на бившия Съветски съюз в Афганистан. Оттогава тези бойци са наричани 

муджахидини. В момента талибаните наричат своите бойци муджахидини. 
 

НПО Неправителствена организация 
 

ПНЕ Правителство на националното единство, сформирано след изборите за 
президент през  2014 г. ПНЕ се ръководи от президента Ашраф Гани и 
премиера Абдула Абдула. 

 

ИОО Институт „Отворено общество" 
 

Пущунвали Идеализираните обичайни, социални и правни кодекси на поведение и 

правила сред пущуните; чест (nang) и срам, както и гостоприемство 
(melmastiya) и достойнство (ghairat) са основни понятия. 

 

Паравоенна групировка Паравоенна групировка е полумилитаризирана сила, чиято организационна 

структура, тактика, обучение, субкултура и (често) функция са подобни на тези 
на професионалните военни, но която не е включена в официалните военни 
въоръжени сили на държавата. 

 

ПС Провинциален съвет 
 

ППМ Проправителствена милиция 
 

ЕПР Екипи за провинциална реконструкция 
 

ОСЗ Определяне на статут на закрила 
 

Мисия „Решителна подкрепа" От 1 януари 2015 г. това е новата мисия на НАТО с акцент върху 

обучението, консултирането и подпомагане на АНСС, тази мисия е наследник 
на МССА. (http://www.rs.nato.int/) 

 

РСЕ/РС Радио Свободна Европа/Радио Свобода 
 

ГИР Граната, изстреляна от ракета 
 

ОМО Огън от малки оръжия 
 

Салафизъм Клон на сунитския ислям, като съвременните му поддръжници твърдят, че 
подражават на „набожните предшественици“ (al-salaf al-ṣāliḥ; често 
приравнявани на 

 
 
 
 
 

(16) Университет Станфорд, „Лашкар-е-Таиба“, актуализирано на: 30 януари 2016 г. (url). 

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/79
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първите три поколения мюсюлмани) по възможно най-точен начин и в колкото 
се може повече сфери на живота. 

 
Шура Общностен съвет 
 
Талибани Въоръжено ислямско въстаническо движение в Афганистан под ръководството 

на Хайбатулах Ахундзада [Haibatullah Akhunzada] (след молла Ахтар Мохамад 
Мансур [Akhtar Mohammad Mansour], лидер на талибаните от юли 2015 г. до 
май 2016 г., който наследи молла Мохамед Омар [Mohammed Omar], 
основател и дългогодишен лидер на талибаните, починал през април 2013 г., 
но неговата смърт беше официално обявена чак две години по-късно през 
2015 г.) и на Шурата в пакистанския град Куета. Движението беше създадено 
през ерата на муджахидините (80-те и 90-те години), пое контрола над Кабул 
през 1996 г. и до 2001 г. контролираше по-голямата част от страната. 
Движението нарича себе си „Ислямско емирство Афганистан“. 

 
Военен фронт „Тора Бора“ беше създаден през 2007 г. от сина на командир на муджахидините Юнус 

Халис [Younus Khalis]. Групировката провежда нападения срещу афганистански 
и чуждестранни сили в Нангархар и има свой бастион в района Ходжани, както 
и в районите Пачир Агам и Шинуар (17). 

 
ТТП ("Техрик-е Талибан Пакистан") Най-голямата въоръжена групировка в Пакистан. Организацията беше 

основана през 2007 г. и организация, която събира под шапката си повечето, 
но не всички пакистански талибански групировки. Байтулах Мехсуд [Baitullah 
Mehsud] беше определен за командир на ТТП. ТТП беше се съюзила с молла 
Омар, който по това време беше лидер на талибаните в Афганистан. Основната 
цел за създаването на ТТП беше да се обединят различните фракции на 
пакистанските талибани, за да бъдат организирани синхронизирани атаки 
срещу силите на НАТО/МССА в Афганистан. Групировката също така провежда 
„отбранителен джихад“ срещу пакистанските военни сили, провеждащи 
операции във федерално администрираните племенни райони (18). 

 
БЛА Безпилотен летателен апарат (дрон) 
 
МООНСА Мисията на ООН за съдействие в Афганистан 
 
ПРООН Програма за развитие на ООН 
 
ССОСООН Съвет за сигурност на Общото събрание на ООН 
 
ВКБООН Върховен комисариат за бежанците на ООН 
 
СООНКХВ Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
 
Ушр Ислямски данък обикновено 10%) върху определени продукти като например 

селскостопански продукти. 
 
ИМСАЩ Институт за мир на САЩ 
 
СПП Световна програма по прехраната 
 
Закат Религиозен данък в исляма, сравним с даването на милостиня. Тъй като 

неговите правила са ясно посочени, той е също сравним с данък върху 
активите и ликвидността (2,5%). Практикуването на милостиня или закат е един 
от петте основни стълба на исляма. 

 
 
 
 
 
 

(17) ЕСПОУ, Доклад за информация за страната на произход, Афганистан, Стратегии на талибаните - Набиране на членове, юли 2012 г., стр. 24. 
(18) Университет Станфорд, „Техрик-е-Талибан Пакистан“, последно актуализирано на: 6 август 2017 г. (url). 

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/105
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Въведение 

 

Този доклад е изготвен от специалисти по Информация за страната на произход (ИСП) от отделите за 
ИСП, както и от служби за предоставяне на убежище, посочени като автори в секцията Благодарности. 

 
Докладът има за цел да предостави информация за ситуацията със сигурността в Афганистан, която е от 
значение за определяне на статута на международна закрила (ОСЗ, статут на бежанец и субсидиарна 
защита). Целите могат да бъдат намерени в Приложение 2. 

 
 

Методология 
 
 

Този доклад е актуализация на доклада за ИСП на ЕСПОУ Афганистан - ситуация със сигурността, 
публикуван за първи път през януари 2015 г. и актуализиран през януари 2016 г. и през ноември 2016 г. 
(19). 

 
• Определяне на целите (20) 

 
За оценката на необходимостта от бежанска закрила и субсидиарна закрила, особено като се вземе 
предвид член 15(в) от Квалификационната директива (КД), ключовите елементи са следните: 

 

• реален риск от сериозни посегателства; 

• вътрешен или международен въоръжен конфликт; безразборно насилие; 

• терминът цивилно лице; и 

• сериозна и лична заплаха за живота или лицето. 
 

Въз основа на различни източници, с които ЕСПОУ проведе консултация (21), тези ключови елементи 
могат да бъдат разделени на теми и/или показатели. Примерите включват: страни в конфликта; ниво на 
интензивност на насилието; естество на насилието; регионално разпространение на насилието; кои са 
обектите, към които е насочено насилието; риск от странични щети; използване на оръжия и тактика; 
възможност за достигане до райони - сигурност на транспорта (пътища и летища); и косвени ефекти от 
насилието/конфликта. 

 
Въз основа на изследване на всички споменати източници беше съставен списък с елементи и 
показатели, които послужиха за основа на целите (вж. Приложение 2). За да бъде направена добре 
информационно обоснована оценка на страха от преследване или на риск от сериозно посегателства, е 
необходима информация за свързаните със сигурността елементи и показатели на регионално, 
провинциално или дори областно ниво в страната на произход. 

 
Членовете на Мрежата от специалисти за Афганистан по ИСП на ЕСПОУ и ВКБООН дадоха своя принос и 
информация за целите, които бяха финализирани от съавторите през септември 2014 г., като взеха 
предвид всички предоставени данни. През март 2015 г. ЕСПОУ проведе практическа среща за 
сътрудничество във връзка с Афганистан в Брюксел, в която участващите държави от ЕС+ (22) 
предоставиха обратна информация по първия доклад за ИСП на ЕСПОУ - Афганистан - ситуация със 
сигурността от януари 2015 г. 

 
 
 
 

(19) Докладите на ЕСПОУ с ИСП са достъпни на уебсайта на ЕСПОУ: (url). 
(20) Вж. Приложение 2. 
(21) Елементите, темите и показателите бяха посочени от различни източници, които имат различна позиция в правната йерархия и предоставят 
различни нива на детайлност: Квалификационна директива (съображения и членове); Съдебна практика на Съда на ЕС в Люксембург; 
Национална държавна практика (Национално законодателство; Национална съдебна практика; Национална политика и практика на 
първоинстанционни решения); Съдебна практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург; Становища на експерти, учени и 
специализирани организации; Вж. следните публикации на ЕСПОУ: ЕСПОУ, Член 15(в) Квалификационна директива (2011/95/ЕС) Съдебен 
анализ, декември 2014 г. (url); Прилагане на Член 15(в) от КД в държавите-членки на ЕС, юли 2015 г. (url). 
(22) Страните от ЕС+ са държавите-членки на ЕС плюс асоциираните страни Норвегия и Швейцария. 

http://easo.europa.eu/asylum-documentation/easo-publication-and-documentation/
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO_The-Implementation-of-Art-15c-QD-in-EU-Member-States.pdf
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• Събиране на информация 

 
Този доклад е третата актуализация на темата за ситуацията със сигурността и представя информация до 
31 август 2017 г. Проведени бяха консултации с редица специализирани хартиени и електронни 
източници. 

 
Авторите на доклада освен това интервюираха лица за контакт. От съображения за сигурност не бяха 
посочени всички контакти; трябваше да бъде направен избор между това да не бъдат интервюирани 
изобщо или да бъдат посочени като „анонимни източници“. Като се има предвид стойността на 
предоставената информация, вторият подход беше предпочетен. 

 
По-конкретно един източник беше използван като стандарт за количествени данни за инциденти със 
сигурността. Западен служител по сигурността (23) предостави данни за инциденти със сигурността с 
такова ниво на детайлност за отделните области, които не са достъпни чрез нито един публичен 
източник. Източникът е оценен като изключително надежден и като лице, което използва подробна и 
подходяща методология за събиране на данни за инциденти със сигурността в зоните на конфликти. 
Броят и видът на инцидентите със сигурността са важен показател в целите на настоящия доклад (вж. 
Приложение 2) и са потенциално много полезни за оценката на ситуацията в различните провинции и 
области на Афганистан. Информацията, предоставена от източника, е в съответствие с тенденциите или 
информацията, предоставена от други (публични) източници. Статистиката, предоставена от източника, 
не трябва да бъде използвана като категорична за оценка на нуждите от закрила, но може да се приеме 
като показателна за тенденциите в сигурността, когато се чете заедно с други показатели и информация в 
този доклад. 

 
Данните са представени в таблици във всяка подглава за провинция. Категориите с инциденти с насилие 
включват няколко вида инциденти като например: 

 
• Инциденти с насилие, насочени към лица: отвличане, целенасочено убийство, сплашване, тормоз... 

 
• Взривове: детонирани на СВУ, самоубийствени атентати... 

 
• Инциденти с насилие, които не са свързани с конфликт: престъпни дейности, търговия с наркотици... 

 
• Осигуряване на сигурност: арести, откриване на складирани оръжия... 

 
В няколко раздела за провинции е спомената Международна организация, която от съображения за 
сигурност поиска да остане анонимна. Тази международна организация е активна в почти всички 
провинции в Афганистан и е оценена от ЕСПОУ като изключително надеждна. Организацията предостави 
на ЕСПОУ допълнителна информация за обстановката в провинциите по електронно писмо през периода 
на изготвяне на доклада. 

 
Освен това, този доклад разчита до голяма степен на данните, предоставени от МООНСА в докладите на 
организацията за Защитата на цивилни лица във въоръжен конфликт в Афганистан. МООНСА използва 
солидна методология за проверка на съобщения за инциденти чрез потвърждаване и кръстосана 
проверка на инциденти, провеждане на разследвания на място и консултиране на широк спектър от 
достоверни и надеждни източници. За проверка на всеки инцидент, включващ цивилни жертви, МООНСА 
изисква най-малко три различни и независими източника. Непроверени инциденти не са включени в 
докладите на организацията (24). Според анализаторите този строг стандарт за проверка също означава 
„може да има много повече жертви, отколкото МООНСА е в състояние да потвърди“ (25). 

 
 
 
 
 

(23) В целия доклад, той е посочван като: Западен служител по сигурността, анонимен източник, специализиран в сигурността в Афганистан, 
брифинги, март 2017 г. и юни 2017 г. 
(24) Пълното описание на методологията на МООНСА може да бъде намерено на: МООНСА, Афганистан Защита на цивилните лица при 
въоръжени конфликти - средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 1-2. 
(25) Бйелица, Й.[Bjelica, J.] и Рутиг, Т. [Ruttig, T.], МООНСА Средногодишен доклад за 2017 г.: Броят на цивилните жертви все още е на „рекордно 
ниво“, 18 юли 2017 г. (url). 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/unama-mid-year-report-2017-number-of-civilian-casualties-still-at-record-level/
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Когато е преценено за уместно, е добавена информация, идваща от страни в конфликта. Това включва 
Държавния департамент на САЩ (26) и уебсайтове на английски език на талибаните (27). Съобщенията на 
талибаните за жертвите, причинени на врага, или за иззетата военна техника вероятно са преувеличени, 
но източниците сочат, че те са доста точни по отношение на придобитата територия (28) и предоставят 
ценна информация относно тяхната собствена командна структура (29). Трябва да се отбележи, че 
съобщенията в западните или афганистанските медии, които цитират местни служители относно жертви 
сред антиправителствените сили и за възстановен контрол върху областните центрове, понякога не са 
точни или са преувеличени (30). 

 
• Контрол на качеството 

 
За да се гарантира, че авторът спазва методологията за доклад за ИСП на ЕСПОУ, беше извършен преглед 
от специалисти по ИСП от страните и организациите, изброени като рецензенти в раздел Благодарности . 
Всички коментари, направени от рецензенти, бяха взети под внимание и повечето от тях бяха включени в 
окончателния вариант на този доклад. 

 
 

Структура и използване на този доклад 
 
 

Този доклад предоставя информация за елементи и показатели, които могат да помогнат при оценката 
на необходимостта от закрила. Той не е предназначен да се чете като цяло. В първата част е дадено общо 
описание на ситуацията със сигурността в Афганистан и са откроени регионалните различия. След това те 
са обяснени по-подробно във втората част, съдържаща регионално описание на географски 
подразделения (град Кабул и 34 провинции). 

 
Частите за провинциите имат следната структура: Общо описание на провинцията съдържа информация 
за географията и населението; предисторията на конфликта разглежда по-дългосрочно ситуацията със 
сигурността в съответната провинция, включително активните действащи лица в провинцията. В частта за 
последните тенденции в ситуацията със сигурността, естеството на насилието, честотата, мишените, 
местоположенията и жертвите са описани във времевата рамка от 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. 
И накрая отделна част е посветена на разселванията на населението, причинени от конфликта. 

 
Както общите, така и регионалните части предоставят информация от различни източници за съответните 
елементи и показатели. Информацията за даден индикатор никога не трябва да се приема като 
заключителна, а като показателна за оценката за закрила и трябва да бъде четена заедно с всички 
останали индикатори и информация за региона (или провинция, област). 

 
 

Провинции и области 
 

За разлика от предишните доклади, провинциите в този доклад са подредени по азбучен ред. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(26) https://www.defense.gov/ 
(27) http://shahamat-english.com/; http://alemarah-english.com/. 
(28) Вижте също: Роджио, Б. [Roggio, B.], „Талибаните твърдят, че са завзели 3 области в провинция Тахар“, 29 септември 2015 г. (url); Бернатис, 
В. [Bernatis, V.], „Талибаните и Туитър: тактически репортажи и стратегически послания, 2014 г. (url); „Лонг уор джърнъл“, „Афганистанските 
талибани посочват „процентите от страната, които са под контрола на муджахидините“, 28 март 2017 г. (url). 
(29) Джустоци, А. [Giustozzi, A.], „Афганистан: организация и структура на талибаните“, 23 август 2017 г. (url), стр. 5. 
(30) Вж. например репортажите за Муса Кала в Хелманд през 2015 г.: Рутиг, Т., Второто падане на Муса Кала: Как талибаните разширяват 
териториалния си контрол, 3 септември 2015 г. (url). 

https://www.defense.gov/
http://shahamat-english.com/
http://alemarah-english.com/
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/09/taliban-claims-it-seized-2-districts-in-takhar-province.php
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/389/html
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/afghan-taliban-lists-percent-of-country-under-the-control-of-mujahideen.php
http://landinfo.no/asset/3589/1/3589_1.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/the-second-fall-of-musa-qala-how-the-taleban-are-expanding-territorial-control/
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Има редица провинции и области, за които границите или статутът са неясни. Например не е ясно дали 
област Гизаб е част от Орузган или Дайкунди (31). Също така не е ясно дали област Гормач е част от Бадгис 
или Фаряб (32). 

 
Управляващият директор на Алцис [Alcis], компания, предоставяща географски информационни услуги, 
която има дългогодишен опит в Афганистан, след като е бил потърсен от Отдела за информация, 
документация и изследвания на Службата за защита на бежанците и лицата без гражданство, заявил в 
електронно писмо през август 2017 г., че 

 
„няма единни договорени данни за границите между областите и провинциите, които да се 
използва в момента. Има различни „официални“ версии. […] Границите в тези различни данни са 
се променяли с течение на времето. Някои области са преминали към други провинции за 
административни цели. С течение на времето са били създадени някои нови области. Някои 
райони в Афганистан все още биват наричани области от местните жители на районите, въпреки 
че никога не са били създавани граници за тях и никога не са били третирани като области"(33). 

 
В отсъствието на официален списък от области ЕСПОУ избира по принцип да следва административните 
деления на провинциите, използвани от СООНКХВ, тъй като организацията изготвя много ясни карти и 
използва едно и също разделение систематично във всички свои публикации (34). Тъй като обаче 
източникът на ЕСПОУ за броя на инцидентите не следва точно това картографиране, цифрите за Гизаб са 
се оказали в няколко различни области в Орузган, а определени бройки от окръг Багран в Хелманд бяха 
поставени в Дайкунди. ЕСПОУ нямаше възможност да коригира тези цифри съгласно административните 
разделения, използвани от СООНКХВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(31) Норвегия, Ландинфо, Respons. Afghanistan: Gizab-distriktet, 11 декември 2014 г. (url). 
(32) Бйелица, Й., „Как пренебрегването и отдалечеността създадоха бунтовнически действия и маков бум: историята на Бадгис, 22 февруари 
2017 г. (url). 
(33) Британ, Р. [Brittan, R.], управляващ директор на Алцис, електронно писмо, 16 август 2017 г. 
(34) Всички техни съответни карти могат да бъдат намерени на този адрес: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographics 

https://landinfo.no/asset/3018/1/3018_1.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/how-neglect-and-remoteness-bred-insurgency-and-a-poppy-boom-the-story-of-badghis/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographics
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Карта 1: Афганистан - административно деление, източник: Служба на ООН за координация по хуманитарни въпроси 
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1. Общо описание на ситуацията със сигурността в Афганистан 

 
 

1.1 Преглед на последните конфликти в Афганистан 
 
 

Т. нар. Априлска революция от 27 април 1978 г. доведе на власт афганистанските комунисти (35). През 
1979 г. правителството на бившия Съветски съюз (СС) нахлу в Афганистан, за да подкрепи 
афганистанското  комунистическо правителство начело с Бабрак Кармал. Инвазията е последвана от 
десетилетие на въоръжен конфликт между афганистанското правителство, подкрепяно от съветските 
войски, и въоръжените опозиционни групировки, често наричани муджахидини. Тези групировки бяха 
разделени на няколко различни фракции, но всички те участваха в общонационално въоръжено 
въстание, което продължи до окончателното падане от власт на правителството през 1992 г. след 
оттеглянето на съветските войски през 1989 г. (36). 

 
След това падане от власт имаше период, който обикновено е наричан „гражданска война“, когато 
различни групировки на муджахидините създадоха нови съюзи и фронтове и воюваха за контрол над 
Афганистан. Войната между конкуриращите се фракции и милиции на муджахидините се характеризира с 
тежки нарушения на правата на човека (37). Това доведе до появата през 1994 г. на групировка, наречена 
талибани, която донесе стабилност в районите под техен контрол, което им спечели подкрепата от страна 
на част от населението (38). Те постепенно придобиха повече контрол и завладяха Кабул през 1996 г. Към 
2001 г. талибаните контролираха по-голямата част от територията на Афганистан. Но до края на тази 
година в резултат на нападенията от 11 септември в САЩ, те бяха свалени от власт от ръководена от САЩ 
военна операция. САЩ подкрепиха фронта на муджахидините, противопоставящ се на талибаните, който 
по това време беше известен като Северен алианс или Северна коалиция (39). 

 
На 22 декември 2001 г. въз основа на Споразумението от Бон беше сформирано временно правителство 
в Афганистан начело с Хамид Карзай, пущун, който също спечели първите президентски избори през 
октомври 2004 г. (40). Дотогава талибаните се бяха реорганизирали и бяха започнали бунт срещу 
правителството на Карзай. Правителството беше подкрепен от международна коалиция от въоръжени 
сили. Антиправителствените сили (АПС) първоначално проникнаха в части на Южен и Източен 
Афганистан. Те постепенно разшириха обхвата си в повече райони и започнаха да контролират територия 
(41). Други групи от АПС, действащи в Афганистан, включваха Хезб-е Ислами/Гулбудин 

 
 

(35) Барфийлд, Т. [Barfield, T.], Културна и политическа история, 2010 г., стр. 195-225. 
(36) Барфийлд, Т., Културна и политическа история, 2010 г., стр. 227-233, 238-239; БиБиСи Нюз, Профил на Афганистан - хронология, 
актуализиран на: 30 октомври 2017 г. (url); Ipsos/Международен комитет на Червения кръст, Нашият свят. Гледни точки от мястото на 
събитието. Обобщаващ доклад: Афганистан, Колумбия, Демократична република Конго, Грузия, Хаити, Ливан, Либерия и Филипините. 
Проучване на мнения, юни 2009 г. (url), стр. 10; Оксфам Интернешънъл, Цената на войната, Афганистанските преживявания от конфликта, 1978-
2009 г., ноември 2009 г., достъпно на: (url), стр. 7-9. 
(37) Барфийлд, Т., Културна и политическа история, 2010 г., стр. 253. 
(38) Зайиф, А. С., Моят живот с талибаните, 2010 г., стр. 10; МКГ, Въстание в централната част на Афганистан, 17 юни 2011 г. (url), стр. 3-4; 
Джустоци, А. и Ибрахими, Н., Тридесет години конфликт: движещи сили на антиправителствената мобилизация в Афганистан, 1978-2011 г., 
януари 2012 г. (url), стр. 22. 
(39) Барфийлд, Т., Културна и политическа история, 2010 г., стр. 248-254 и 258-262; БиБиСи, Профил на Афганистан - хронология, актуализиран 
на: 30 октомври 2017 г. (url); Ipsos/Международен комитет на Червения кръст, Нашият свят. Гледни точки от мястото на събитието. Обобщаващ 
доклад: Афганистан, Колумбия, Демократична република Конго, Грузия, Хаити, Ливан, Либерия и Филипините. Проучване на мнения, юни 2009 
г. (url), стр. 10; Оксфам Интернешънъл, Цената на войната, Афганистанските преживявания от конфликта, 1978-2009 г., ноември 2009 г., 
достъпно на: (url), стр. 9-12. 
(40) Оксфам Интернешънъл, Цената на войната, Афганистанските преживявания от конфликта, 1978-2009 г., ноември 2009 г., на разположение 
на: (url), стр. 13. 
(41) „Крисчън Сайънс Монитър“, Талибаните изглежда са се прегрупирали и са добре финансирани, 8 май 2003 г. (url); Джустоци, А. и Ибрахими, 
Н., Тридесет години конфликт: движещи сили на антиправителствената мобилизация в Афганистан, 1978-2011 г., януари 2012 г. (url), стр. 44; 
Роджио, Б., Талибаните оспорват или контролират големи райони в Афганистан, 2 декември 2009 г. (url); „Ню Йорк таймс“, Талибаните 
напредват военно в Афганистан, 26 юли 2014 г. (url); Осман, Б. и Музхари, Ф., Джихадистки пътници: Как талибаните преминават линията 
Дюранд, 17 октомври 2017 г. (url). 

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/our_world_-_views_from_countries_-_summary_report_-_part_2_bkmrk.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/7239617F8EDDD9348525767100677F27-Full_Report.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/207-the-insurgency-in-afghanistan-s-heartland.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2012/01/1203E-Drivers-of-Conflict-IP-2012.pdf
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253
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https://areu.org.af/wp-content/uploads/2012/01/1203E-Drivers-of-Conflict-IP-2012.pdf
https://www.longwarjournal.org/archives/2009/12/taliban_contest_or_c.php
https://www.nytimes.com/2014/07/27/world/asia/taliban-making-military-gains-in-afghanistan.html?_r=0
https://www.afghanistan-analysts.org/jihadi-commuters-how-the-taleban-cross-the-durand-line/
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Хекматяр (ХИГ), мрежата „Хакани“ и Ислямското движение на Узбекистан (ИДУ) (42). Това въстание се 
характеризира главно с асиметрична война: АПС използват атаки с крайпътни бомби и самоубийствени 
бомбени нападения, както и сложни (43) нападения, сплашване на цивилни и целенасочени убийства с 
цел дестабилизиране на страната. На това беше противодействано с претърсвания, операции по 
разчистване и бомбардировки от страна на АНСС и международните военни сили (44). Ситуацията със 
сигурността бързо се влоши след 2006 г., което доведе до по-преки и открити въоръжени сблъсъци (45). 

 
Между 2001  г. и 2010 г. АПС постепенно проникнаха и се установиха в различните провинции на 
Афганистан (46). От 2010 г. нататък въстанието, ръководено от талибаните, се разпространи във всички 
региони на Афганистан. В края на 2014 г. беше осъществен преход на отговорността за сигурността от 
международни войски към АНСС. Повечето чуждестранни войски се оттеглиха, след като 
афганистанското командване пое контрола (47). 

 
 

1.2 Политически пейзаж 
 
 

Оспорваните президентски избори през 2014 г. доведоха до политически компромис, който имаше като 
резултат създаването на Правителство на националното единство (ПНЕ) с президент Ашраф Гани и 
премиер Абдула Абдула, който е от Джамиат-е Ислами. През първите си две години на власт ПНЕ беше 
дълбоко разделено и често не можеше да вземе стратегически решения (48). Според базираната в Кабул 
„Мрежата на афганистанските анализатори“ през януари 2017 г. „сложните споразумения за споделяне 
на власт в него парализираха управлението в Афганистан“ (49). Популярността му беше допълнително 
подкопана от нарастващите проблеми със сигурността (50). Поредица от събития с насилие в Кабул през 
май-юни 2017 г. (вж. главата за град Кабул) предизвика политическа криза, която доведе до „значителна 
промяна в политическия климат“, белязана от разрив между президента Гани и ключови членове на 
партията Джамиат-е Ислами (51). 

 
 
 
 

(42) МКГ, Въстанието в централната част на Афганистан, 17 юни 2011 г. (url), стр. 14-15; Генерален секретар на ООН, Ситуацията в Афганистан и 
нейните последици за международния мир и сигурност, 18 юни 2014 г. (url), стр. 6. 
(43) Вж. Речник. 
(44) Джустоци, А. и Ибрахими, Н., Тридесет години конфликт: движещи сили на антиправителствената мобилизация в Афганистан, 1978-2011, 
януари 2012 г. (URL); UNAMA, Афганистан Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт средногодишен доклад 2014 г., юли 2014 г. (URL). 
(45) Ipsos/Международен комитет на Червения кръст, Нашият свят. Гледни точки от мястото на събитието. Обобщаващ доклад: Афганистан, 
Колумбия, Демократична република Конго, Грузия, Хаити, Ливан, Либерия и Филипините. Проучване на мнения, юни 2009 г. (url), стр. 10; Гийс, 
Р. и Зийгрист, М., „Въоръженият конфликт в Афганистан повлиял ли е на правилата за провеждане на военни действия?“, март 2011 г. (url), стр. 
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Според „Мрежата на афганистанските анализатори“ кризите и конфликтите в правителството „носят 
риска от допълнителна ескалация на етническото, религиозното и географското напрежение“. Въпреки 
това „за момента не се очаква разделението да бъде достатъчно сериозно, за да раздели страната или 
правителството“, смята „Мрежата на афганистанските анализатори“ (52). Кризата също доведе до 
консолидиране на властта в рамките на ПНЕ (53) и през първите осем месеца на 2017 г. ПНЕ постигна 
напредък при назначенията на високо равнище, „които преди това са били източник на напрежение“ (54). 
След масирано нападение срещу военна болница в Кабул през март 2017 г. министърът на отбраната, 
министърът на вътрешните работи и директорът на Националната дирекция по сигурността оцеляха при 
вот на недоверие, но след поредното голямо нападение срещу армейска база в Мазари Шариф през 
април 2017 г. министърът на отбраната и началникът на генералният щаб на армията подадоха оставка 
(55). 

 
Независимата избирателна комисия определи дата за следващите парламентарни избори и избори за 
областни съвет: 7 юли 2018 г. През септември 2017 г. ООН нарече определената дата като „амбициозна“, 
но „постижима“ (56). От друга страна, ООН отбеляза също, че „много партии и граждански организации са 
изразили скептицизъм по отношение на волята и капацитета на правителството да организира надеждни 
избори, позовавайки се както на проблемите със сигурността, така и на съмненията относно 
независимостта на Независимата избирателна комисия“ (57). В очакване на тези избори бяха сформирани 
редица опозиционни коалиции (58), като някои от тях включваха членове на настоящото правителство (59). 

 
 

1.3 Мирни преговори 
 
 

След краха на мирните преговори в Доха през юни 2013 г. преговорите не бяха възобновени, преди 
новият президент Ашраф Гани да поеме официално властта през септември 2014 г. (60). През януари 2015 
г. талибаните заявиха, че предварителните им условия за започване на мирни преговори са: 
прекратяване на чуждестранното военно присъствие, създаване на ислямско правителство и прилагане 
на шариата (61). След като смъртта на молла Омар беше разкрита през юли 2015 г. сред талибаните 
избухнаха борби за власт. Тези борби за власт поне частично попречиха на по-нататъшния напредък в 
мирните преговори (62). 

 
 
 

(52) „Мрежата на афганистанските анализатори“, Какво да наблюдавате? Основни въпроси, които трябва да следите в Афганистан през 2017 г., 
27 януари 2017 г. (url). 
(53) Генерален секретар на ООН, Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност, 15 септември 2017 г. (url), 
стр. 2. 
(54) Генерален секретар на ООН, Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност, 15 юни 2017 г. (url), стр. 2; 
Генерален секретар на ООН, Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност, 15 септември 2017 г. (url), стр. 
2. 
(55) Генерален секретар на ООН, Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност, 15 юни 2017 г. (url), стр. 2. 
(56) Генерален секретар на ООН, Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност, 15 септември 2017 г. (url), 
стр. 13. 
(57) Генерален секретар на ООН, Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност, 15 септември 2017 г. (url), 
стр. 4. 
(58) Генерален секретар на ООН, Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност, 15 септември 2017 г. (url), 
стр. 3. 
(59) „Паджуок афган нюз“, САЩ се опитват да намалят разликите между правителството, алианса, създаден в Турция: Репортажи, 16 септември 
2017 г. (url), разглеждано на 9 октомври 2017 г. 
(95) Фаръл, Т. и Семпъл, М., „Готови за мир? Талибаните в Афганистан след десетилетие война“, януари 2017 г. (url), стр. 3. 
(61) Генерален секретар на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 27 февруари 2015 г. (url), 
стр. 1-3; Рупърт, Дж., Спешна необходимост: Накарайте правителството на Афганистан да заработи, 10 декември 2015 г. (url); Съвет за сигурност 
на ООН, юни 2015 г. Месечна прогноза, Афганистан, 1 март 2016 г. (url), стр. 1-2. (62) Фаръл, Т. и Семпъл, М., „Готови за мир? Талибаните в 
Афганистан след десетилетие война“, януари 2017 г. (url), стр. 4. 

https://www.afghanistan-analysts.org/what-to-watch-key-issues-to-follow-in-afghanistan-in-2017/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_21_sept_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_-_15_june_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_21_sept_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_-_15_june_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_21_sept_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_21_sept_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_21_sept_2017.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/16/us-trying-reduce-differences-between-govt-turkey-borne-alliance-reports
https://rusi.org/sites/default/files/201701_bp_ready_for_peace.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/SG-report-March2015.pdf
https://www.usip.org/publications/2015/12/urgent-imperative-get-afghanistans-government-working
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2015-06/afghanistan_13.php
https://rusi.org/sites/default/files/201701_bp_ready_for_peace.pdf


24 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 
 

През януари 2016 г. САЩ, Афганистан, Пакистан и Китай сформираха Четиристранна координационна 
група, която да продължи мирните преговори. Талибаните обаче отказаха да се включат в този процес 
(63). През 2017 г. президентът Гани предложи на талибаните „последен шанс“ за помирение като част от 
процеса „Кабул“ (64). Но „нямаше забележим напредък в мирните преговори между правителството и 
талибаните през 2017 г.“ (65). Въпреки че процесът в Кабул е първото истинско усилие за мир, 
организирано от Афганистан, се смята, че талибаните нямат стимул да преговарят за мир в момент, в 
който изглеждат по-силни спрямо когато и да било преди 2001 г. (66). 

 
През 2016 г. правителството подписа мирно споразумение с Хизб-е Ислами/Гулбудин (ХИГ). Но при 
положение че ХИГ е описвана от източници като „губеща влияние бунтовническа групировка“, 
вероятният ефект от тази сделка върху бойните действия е описан от анализатора и изследовател Осман 
като „малко вероятно да намали значително сегашните нива на насилие“ (67). Завръщането на Хекматяр 
през май 2017 г. се случи в период на промени в афганистанската политика, които отчасти бяха влошени 
от борба за власт сред политическите фигури преди президентските избори през 2019 г. (68). 

 
 

1.4. Международен контекст 
 
 

САЩ решиха да забавят изтеглянето на войските си и през август 2017 г. президентът Доналд Тръмп 
обеща да разположи още американски войски в Афганистан, за да продължи обучението на 
афганистанските сили. Очаква се САЩ да изпратят още 4000  войници в Афганистан (69). Към август 2017 г. 
оценките са, че в Афганистан има 11 000 американски войници (70). Около 7000 от тях са част от 13 500-те 
войници на международни сили на НАТО, които обучават и съветват афганистанските военни, от мисията 
Решителна подкрепа (71). Президентът Тръмп каза също, че „Съединените щати ще окажат наново 
значителен натиск върху Пакистан, за да унищожи терористичните убежища, които се намират по 
границата му с Афганистан“ (72). 

 
През 2016 и 2017 г. отношенията на Афганистан с Пакистан бяха обтегнати (73). Двете страни се обвиняват 
взаимно, че дават подслон на терористи и напрежението по границите ескалира (74). През 2016 г. близо 
600 000 афганистански бежанци се завърнаха от Пакистан, като много от тях го направиха под натиск от 
страна на пакистанските власти (75). Пакистан също временно затваряше граничния пункт в Торкам и Спин 
Болдак на няколко пъти през годината (76), както и започна изграждането на гранична ограда 
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(77). През май и юни 2017 г. имаше смъртоносни боеве между граничните сили на двете страни на 
главния пропускателен пункт в Торкам. Боевете доведоха до смъртта на няколко войници, а десетки 
други бяха ранени и от двете страни (78). Редовният „трансграничен обстрел“ от двете страни предизвика 
разселване от села в близост до границата към източните и югоизточните афганистанските провинции, 
които граничат с Пакистан (79). 

 
Пограничното напрежение с Пакистан също прекъсна търговията и причини щети за до 90 милиона 
долара (80), както и намали достъпа до здравни грижи за афганистанците, които преминават границата, за 
да получат здравна помощ в Пакистан (81). 

 
През 2017 г. имаше няколко съобщения за това, че Русия и Иран активно подкрепят талибаните (82). 

 
 

1.5. Действащи лица в конфликта 
 

1.5.1 Проправителствени сили (ППС) 
 
 

Проправителствените сили (ППС) се състоят от: Афганистанските национални сили за сигурност (АНСС); 
Проправителствените милиции (ППМ); и Международните военни сили (МВС) (83). 

 
През 2016 г. МООНСА отчете, че 24% от цивилните жертви са били причинени от проправителствените 
сили (84); през първите девет месеца на 2017 г. ППС бяха отговорни за 20% от всички жертви на цивилни 
лица в конфликта (85). 

 
 

1.5.1.1 Афганистански национални сили за сигурност (АНСС) 
 
 

Афганистанските национални сили за сигурност (АНСС) или Афганистанските  национални сили за отбрана 
и сигурност (ANDSF) са „общи“ термини, които включват Афганистанската гранична полиция (АГП), 
Афганистанската местна полиция (АМП), Афганистанската национална армия (АНА), Афганистанската 
национална полиция за граждански ред (АНПГР), Афганистанската национална полиция (АНП), 
Афганистанските специални сили и Националната дирекция за сигурност (НДС) (86). АНСС бяха създадени 
с очакването, че ще наберат 352 000 души (войници и полиция), но 
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никога не достигнаха тези целеви бройки (87). През 2017 г. АНСС отбелязаха умерено увеличаване на броя 
на лицата в тях и достигнаха 330 000 души (88). „Набирането на хора обикновено е в крак със загубата на 
членове, но задържането им в силите не е така. Тъй като нивата на доброволно напускане остават 
високи, АНСС са с все по-млади и по-малко опитни членове, тъй като новите служители заместват тези с 
боен опит“ (89). 

 
Степента на напускане през последните три години е средно 2,20%, като незавърналите се войници 
(войници, които не се връщат след отпуск) са 70% от доброволно напусналите (90). Въпреки това, 
отчитайки проблемите с точността на тези числа обаче, Специалният генерален инспектор за 
реконструкция на Афганистан посочва следните нива за жертвите сред АНСС: между 1 януари 2017 г. и 8 
май 2017 г. 2531 членове на АНСС са били убити в боеве и 4238 са били ранени (91). Афганистанските 
войници биват убивани със скорост от 140 души на седмица спрямо 130 души на седмица в началото на 
2017 г. (92). Според Държавния департамент на САЩ броят на жертвите сред АНСС постоянно нараства от 
2015 г. насам (93). 

 
Често имената на загиналите, както и на дезертиралите, не биват премахвани от списъците с 
военнослужещите, което позволява заплащането им да продължи да бъде превеждано (94). Това води до 
неизвестен брой „войници призраци“ (95). От януари 2017 г. бяха предприети мерки за правилна 
регистрация и проверка на служителите на АНСС (96). В резултат на това в началото на 2017 г. 
американските военни спряха да плащат заплати на 30 000 войници, за които се смята, че са „войници 
призраци“ (97). 

 
През 2017 г. правителството на Афганистан започна да прилага четиригодишна „Пътна карта“ за 
оптимизиране и укрепване на АНСС. Целта на плана е да се гарантира контрола на правителството над 
населените центрове чрез справяне с проблеми на управлението, управлението на ресурсите и бясната 
корупция, както и чрез удвояване на числеността и бойната мощ на Специалните сили, укрепване на 
въздушния компонент и преместване на полицията от задачи с бойни мисии към полицейски дейности, 
свързани с цивилните граждани (98). 

 
 

Афганистанска национална армия (АНА) 
 
 

АНА докладва на Министерството на отбраната (МО) и е част от въоръжените сили на Афганистан (99). 
Към май 2017 г. Специалният генерален инспектор за реконструкция на Афганистан на САЩ (СГИРА) 
отчете общо 180 031 служители на АНА (100). Броят на членовете на АНА (включително на афганистанските 
военновъздушни сили (АВВС), но не и на цивилните служители) непрекъснато се увеличаваше две 
тримесечия поред през 2017 г. и степента на загуби на персонал леко намаля, но все още продължава да 
бъде проблем. За да намали възможностите за местно влияние, АНА не позволява на войниците да 
служат в родните си райони. 
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Политиката доведе до увеличаване на транспортните разходи, както и до пречки за войниците, които се 
опитват да си вземат отпуск, което допринесе за отсъствия без отпуск (101). 

 
АНА е организирана в една дивизия и шест регионални корпуса, като освен това има части на 
Специалните сили и на ВВС. Всеки корпус обикновено се състои от три до четири пехотни бригади и 
различни специални батальони. Освен това две Бригади за мобилни удари (с колесни средно бронирани 
превозни средства) осигуряват допълнителни седем Батальона за мобилни удари, базирани в Кабул и 
Кандахар (102). 

 
Като част от правителствената „Пътна карта“ армията ще бъде засилена чрез включване в АНА на 
Афганистанската гранична полиция и на Афганистанската национална полиция за граждански ред, което 
е прехвърляне на общо 40 000 души персонал. Броят на членовете на специалните сили (Командването 
за специални операции на АНА, т.е. КСОАНА) ще се удвои. КСОАНА ще бъде увеличено от подразделение 
до корпус, а броят на членовете му ще бъде увеличен от 11 300 на 23 300 (103). Освен тези инициативи 
афганистанското правителство и американските представители обмислят идеята за създаване на нова 
паравоенна сила под командването на Министерството на отбраната, като това ще доведе до създаване 
на „Афганистанска териториална армия“, сравнима с Афганистанската местна полиция към 
Министерството на вътрешните работи (104). 

 
Афганистанските военновъздушни сили (АВВС) стават все по-оперативни, придобивайки все повече 
летателни апарати и все по-често биват включвани в боеве (105). Тези увеличени възможности обаче имат 
все по-голяма цена сред цивилното население: жертвите сред цивилното население при авиационните 
удари нараснаха от 41 през 2014 г. на 232 през 2017 г. (първите шест месеца) (106). През първите девет 
месеца на 2017 г. МООНСА документира 52% увеличение на цивилните жертви при въздушни удари (107). 
Съоснователят и директор на „Мрежа на афганистанските анализатори“ (МАА) Кейт Кларк [Kate Clark] 
заяви, че „много повече афганистански цивилни са били убити и ранени при въздушни удари“, но тя 
отбеляза също, че 

 
„е невъзможно да се определи дали пропорционално на броя на ударите са били убити и 
ранени повече цивилни (което би означавало по-слаби усилия за защита на цивилните жертви) 
или не. При изчисляването на общия брой на загиналите и пострадали цивилни при въздушните 
удари също трябва да се вземе предвид намаляването на жертвите при наземни бойни 
действия, което отчасти може да е резултат от все по-сериозното възпиране на талибаните чрез 
въздушни атаки. Въпреки това има елементи на стратегията на САЩ и Афганистан за 
увеличаване на използването на въздушни удари, които вече предизвикват тревога“ (108). 

 
 

Афганистанска национална полиция (АНП) 
 
 

АНП представлява полицейските сили към Министерството на вътрешните работи (МВР). Към април 2017 
г. СГИРА съобщава, че АНП има 156 011 служители, 2% от които са жени (109). Тя има няколко 
специализирани подразделения: 
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Афганистанска униформена полиция (АУП - над 110 000 души персонал), Афганистанска гранична 
полиция (АГП), Афганистанска национална полиция за граждански ред (АНПГР) и Щаб на МВР и 
институционална подкрепа (Щаб на МВР и ИП) (110). АНП може да осъществява дейности по 
правоприлагане, обществена защита, граждански ред и наказателни разследвания. Въпреки това поради 
продължаващото въстание и ниските нива на концентрация на членове на АНА повечето части на АНП 
биват използвани като сили, действащи срещу въстаническите дейности и допълващи АНА (111). Като част 
от „Пътната карта на Афганистанските национални сили за отбрана и сигурност“ обаче паравоенни 
полицейски елементи като Афганистанската гранична полиция и Афганистанската национална полиция за 
граждански ред биват прехвърлени от командването на МВР към Министерството на отбраната и по този 
начин биват включени в армията (112). 

 
Географските зони на Афганистанската национална полиция приблизително съвпадат с границите на 
корпусите на АНА, но не изцяло (113). 

 
 

Афганистанска местна полиция (АМП) 
 
 

През август 2010 г. Афганистанската местна полиция (АМП) беше създадена като инициатива за 
сигурност, ръководена от Министерството на вътрешните работи и финансирана от правителството на 
САЩ. Официално АМП докладва на МВР на национално ниво, но на практика от юни 2015 г. тя е 
подчинен на Афганистанската униформена полиция, въпреки че не е смятана за част от разрешената 
крайна сила на АНСС (114). СГИРА посочи, че членовете на АМП биват избирани от старейшини на селото 
или от местни лидери, за да бъдат защитени техните общности от нападения на талибани, да бъдат 
охранявани съоръжения и да бъдат провеждани местни мисии против бунтовниците (115). Според СГИРА 
областните ръководители и шефовете на контролните пунктове на АМП координират ежедневните 
дейности на АМП. Пазителите, които са най-ниският ранг, съставляват преобладаващото мнозинство от 
персонала на АМП (116). 

 
Към май 2017 г. АМП разполага с почти 30 000 служители в 199 области на 31 провинции, от които 25 000 
са напълно обучени (117). Членовете на АМП често допринасят със собствено оръжие и получават заплати 
от около 100 или повече долара на месец, като това е по-малка сума от това, което изкарват войниците и 
полицаите. Някои не получават заплати навреме и според твърденията, някои служители на АМП 
допълват доходите си чрез незаконни средства. Членовете на АМП понасят непропорционално големи 
жертви, защото често биват разположени в отдалечени райони (118) и биват особено атакувани от 
талибаните, което според Кейт Кларк „предполага, че поне на някои места те представляват труден враг 
за преодоляване от въстаниците“ (119). 

 
Въз основа на преглед на различни проучвания на АМП се смята, че някои групи от АМП са донесли 
стабилност и сигурност и са били приветствани от общностите. Други звена на АМП, особено тези, които 
са били наложени на общностите, са били по-проблемни. Това е особено вярно 
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в северните провинции Бадахшан, Тахар, Фаряб, Баглан и Кундуз, както и в някои области в Орузган, 
Газни и Вардак (120). 

 
Беше съобщено за определени затруднения във връзка с АМП, включително нисък морал, проблеми с 
доставката на необходимото оборудване и твърдения за продажба на боеприпаси на талибаните, 
сериозни нарушения на правилата на работа и нарушения на правата на човека (121). През 2016 г. 
МООНСА съобщи за сериозни злоупотреби от АМП. МВР обяви, че до голяма степен АМП е била 
прочистена от влиянието на местните военни лидери и около 240 членове на АМП са били съдени заради 
нарушения на правата на човека (122). Въпреки това през първите шест месеца на 2017 г. в сравнение със 
същия период на 2016 г. МООНСА отбеляза 

 
увеличение на инцидентите, 

 
увеличаване на броя на жертвите сред цивилното население от страна на АМП от 11 на 28 
(въпреки че повечето жертви са резултат от един инцидент), 

 
увеличение от 10 на 24 на броя на цивилните жертви от наземните боеве, при които АМП е 
реагирала на нападения от АПС (123). 

 
 

1.5.1.2 Проправителствени милиции (ППМ) 
 
 

МООНСА определя проправителствена въоръжена групировка като: 
 

„организирано въоръжено недържавно действащо лице, участващо в конфликта и различно от 
правителствените сили, бунтовниците и престъпните групировки. Проправителствените 
въоръжени групировки не включват Афганистанската местна полиция, която попада под 
командването и контрола на Министерството на вътрешните работи. Тези въоръжени 
групировки нямат законово основание съгласно законите на Афганистан. Въоръжените 
групировки имат възможност да използват оръжие при използване на сила за постигане на 
политически, идеологически или други цели; те не са в рамките на официалните военни 
структури на държави, държавни съюзи или междуправителствени организации; те също не са 
под контрола на държавата(ите), в която/които функционират. В някои случаи въоръжените 
групировки получават пряка/непряка подкрепа от правителство, в чиято държава функционират, 
или от други държави. Това определение включва, но не се ограничава до следните групировки: 
„национални въстанически движения“, местни милиции (етнически, кланови или основани по 
друг начин) и сили за гражданска защита и паравоенни групировки (когато такива групировки 
явно не са под държавен контрол)“ (124). 

 
Специфична местна структура за сигурност, която съществува в афганистанското общество от стотици 
години, е арбаки, което представлява общност или племенни армии (125). От началото на въстанието 
различни паравоенни инициативи бяха създадени и станаха официално съществуващи като подкрепа на 
правителството на Афганистан, както и за подпомагане на официалните въоръжени сили на Афганистан. 
Правителството и международните военни сили също разчитаха на милиции, които не са част от 
официално правителствено образувание, за провеждане на претърсвания, нощни набези или екзекуции. 
Официализираните 
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паравоенни инициативи като цяло бяха прекратени с изключение на Афганистанската местна полиция 
(вж. раздела за Афганистанската местна полиция), която сега функционира в рамките на официалните 
структури за сигурност (126). 

 
През 2015 г. правителството разработи „Национална стратегия за въстаническа подкрепа“, за да обхване 
райони в Афганистан, където нямаше малко военно присъствие. Има съобщения, че Националната 
дирекция за сигурност се е обърнала към селските или племенните старейшини, за да подкрепят 
въстанията срещу АПС, като е призовала членовете на групите да сформират въоръжени групировки, 
вариращи от 22 до 500 бойци, ръководени от НДС или НПА (127). Известно е, че афганистанското 
правителство, НДС и ЦРУ въоръжават местни лидери и други милиции за борба срещу талибаните, но 
някои лидери на милиции използват новите оръжия да местни борби за власт и територия. Според 
„Гардиън“ „различните милиции и лични въоръжени групировки също се бият помежду си за 
политическо влияние“ (128). 

 
Такива групировки са обвинявани в сериозни нарушения на правата на човека, злоупотреби с оръжие, 
политически връзки с влиятелни личности и липса на познания по хуманитарно право. Бяха 
документирани случаи на извънсъдебни убийства, отвличания, заплахи, сплашване и тормоз, кражби, 
нападения и дори безразборни нападения срещу цивилни лица, особено в северната и североизточната 
част на Афганистан (129). През първата половина на 2017 г. МООНСА документира злоупотреби от страна 
проправителствени въоръжени групировки, особено във Фаряб, но също така и в провинциите 
Джаузджан, Саманган, Дайкунди, Хост, Кундуз и Балх (130). Поради връзките, които тези местни милиции 
често имат с лица с влияние на местно или национално ниво, техните нарушения на човешките права 
често биват извършвани в атмосфера за безнаказаност (131). Според доклад на Института за мир на САЩ 
(ИМСАЩ), който е независим американски институт, работещ по теми за конфликти и сигурност, 
основната причина за напредването на талибаните в северните провинции от 2010 г. насам е свързана с 
насилственото поведение на местните командири, създадено в рамките на въстаническото движение 
срещу талибаните (132). 

 
 

1.5.1.3 Международни военни сили (МВС) 
 
 

МООНСА обяснява обхвата на термина „Международни военни сили“ по следния начин: 
 

„Международните военни сили“ включват всички чуждестранни войски, които са част от 
ръководената от НАТО Операция „Решителна подкрепа“ (Международни стабилизиращи сили в 
Афганистан, т.е. МССА), както и другите американски сили в Афганистан (включително Операция 
„Пазител на свобода“, която замени Операция „Трайна свобода“ на 1 януари 2015 г.), които са под 
командването на Командира на „Решителната подкрепа“ (КОМ-РП), който е и командващ на 
американските сили в Афганистан. Терминът обхваща също Силите за специални операции и 
другите чуждестранни разузнавателни сили и сили за сигурност“ (133). 

 
 
 
 

(126) „Хюман Райтс Уоч“, Само не я наричайте милиция, септември 2011 г. (url); Хабиб, Е. [Habib, E.], Сформирането на въстанието в Андар: 
преход към Афганистанската местна полиция, 2 април 2013 г. (url). 
(127) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2015 г.“, февруари 2016 г. (url), стр. 65-66. 
(128) „Гардиън“; Афганистан финансира милиции, използващи тормоз, докато американските военни игнорират ситуацията, 26 декември 2016 г. 
(url); „Лос Анджелис таймс“, Афганистан се опитва да прочисти своите милиции, 31 октомври 2016 г. (url). 
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„Хюман Райтс Уоч“, Афганистан: сили, свързани с вицепрезидента, тероризират жители на села, 31 юли 2016 г. (url); „Хюман Райтс Уоч“, Днес 
всички ще умрем, 3 март 2015 г. (url), стр. 73; „Ириннюз“, Злоупотребите се увеличават заедно с проправителствените афганистанските 
милиции, 7 септември 2015 г. (url); „Гардиън“, Афганистан финансира милиции, използващи тормоз, докато американските военни игнорират 
ситуацията, 26 декември 2016 г. (url); „Толо Нюз“, Жители на Тахар се оплакват от тиранията на незаконна въоръжена групировка, 14 август 
2017 г. (url). 
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(131) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжен конфликт. Годишен доклад 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 94; МООНСА, 
„Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 60-61.  
(132) Джалали, А. А., Национални сили за отбрана и сигурност на Афганистан, май 2016 г. (url), стр. 16. 
(133) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 69. 
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Преход и Операция „Решителна подкрепа" 
 
 

От 2010 г. беше осъществен процесът на постепенно преминаване на отговорностите за сигурността от 
международните сили към Афганистанските национални сили за сигурност, като процесът трябваше 
приключи до края на 2014 г. (134). От 2012 г. държавите започнаха да изтеглят военни части от бойните 
мисии в Афганистан и да спират военните операции в Афганистан (135). Мандатът на МССА изтече на 31 
декември 2014 г. и на 1 януари 2015 г. това доведе до прехода от бойната мисия на НАТО МССА към 
новата мисия, която не е бойна - „Решителна подкрепа“ (РП), и е с акцент върху обучението, съветите и 
подкрепата на Афганистанските национални сили за сигурност (136). 

 
Според НАТО общият брой на участващите в Мисия „Решителна подкрепа“ е бил почти 13 500 души през 
март 2017 г., от които малко под 7000 души са били американски войници (137), което е спад от най-
големия им брой от около 100 000 през 2011 г. (138). Втората държава, която участва в РП с най-много 
войници, е Италия, която има над 1000 военнослужещи в Афганистан. Общо 39 държави участват в РП 
(139). САЩ обаче са единствената държава, която продължава да изпълнява бойни мисии в Афганистан 
(140). 

 
Точният брой на американските войски обаче не е ясен. Според Държавния департамент на САЩ през 
юни 2017 г. САЩ поддържат приблизително 8400 военнослужещи в Афганистан като част от Операция 
„Пазител на свобода“, докато „Ню Йорк таймс“ също така споменава допълнителни 2000 души „за 
подпомагане на местните сили в провеждането на антитерористични мисии“. Американските войски 
възлизат на около 11 000 души с различни функции (141). 

 
През август 2017 г. президентът Доналд Тръмп обеща да разположи още американски войници в 
Афганистан, за да продължи обучението на афганистанските сили, но отказа да даде прогноза за броя 
(142). Предполага се, че броят на допълнителните американски войници, които ще бъдат разположени в 
Афганистан, е около 3500 до 4000 (143). Американските сили разчитат все повече на въздушни удари с 
честота, която не е била наблюдавана от 2012 г. насам, когато беше разгарът на американското 
„нахлуване“ (144), като командващият американските войски и НАТО нарече „приливна вълна от въздушна 
сила“ (145). Според Кейт Кларк има информация, че американските военновъздушни сили също са 
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ключови елемента от плана на Тръмп за Афганистан, 22 август 2017 г. (url). 
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разхлаби ограниченията си за това кога могат да бъдат давани нареждания за въздушни удари, което е 
довело до рязко нарастване на жертвите на цивилни лица заради въздушни удари (146) 

 
 

1.5.2 Антиправителствени сили (АПС) 
 
 

МООНСА определя „антиправителствените сили“ (наричани също бунтовници) като (147): 
 

„Всички лица и въоръжени групировки, участващи във въоръжен конфликт или като въоръжена 
опозиция срещу правителството на Афганистан и/или международни военни сили. Те включват 
онези, които идентифицират себе си като „талибани“, както и лица и недържавни организирани 
въоръжени групировки, които участват пряко във военни действия и са приели различни имена, 
включително мрежата „Хакани“, „Ислямското движение на Узбекистан“, Съюза за ислямски 
джихад, „Лашкари Тайиба“, „Джейш Мохамед“, групировки, определящи себе си като „Даеш“, 
както и други милиции и въоръжени групировки, преследващи политически, идеологически или 
икономически цели, включително въоръжени престъпни групировки, директно участващи във 
враждебни действия от името на страна в конфликта“ (148). 

 
Освен основните сили на АПС (талибаните, включително мрежата „Хакани“), се появиха (отново) няколко 
по-малки групировки, които често са дори по-радикални от талибаните. Примери за такива групировки 
са: „Ислямска държава в провинция Хорасан“ (ИДПХ) (149), „Ислямско движение на Узбекистан“ (ИДУ), 
„Джундула“ (150), „Федай-е Махаз“ (самоубийствена бригада); „Фронт на Мула Дадула“; „Джихадистка 
Шура от муджахидини за единство и разбирателство“ (151); „Фронт Тора Бора“; „Джамат Сунат ал-Дауа 
Салафия“ и „Мрежата Латиф Мансур“ (152). Според Държавния департамент на САЩ „присъствието на към 
20 терористични организации създава най-голямата концентрация на терористични и екстремистки 
организации в света и е среда със сложни заплахи“ (153). 

 
Според статия в „Интернешънъл бизнес таймс“ „Ислямска държава“ и талибаните споделят целта да 
свалят афганистанското правителство, макар че „първите виждат себе си като част от глобално движение, 
а вторите ограничават операциите си само в Афганистан“ (154). 

 
Според МООНСА „антиправителствените сили са причинили по-голямата част - 64% - от жертвите с 
цивилни лица през първите девет месеца на 2017 г., като 66% от тях са били приписани на талибаните и 
10 % на Даеш/ИДПХ. Останалите бяха приписани на неидентифицирани антиправителствени сили, 
включително на самопровъзгласени групировки ИДПХ (155). 

 
Повечето от групировките, споменати в тази глава, бяха създадени по време на предишни фази от 
последните конфликти в историята на Афганистан, като дори датират от първия период на 
муджахидините през 70-те години (156). 

 
 
 
 

(146) Кларк, К., МООНСА документира лек спад в броя на цивилните жертви: показатели за нови тенденции във войната в Афганистан, 12 
октомври 2017 г. (url). 
(147) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2016 г., юли 2016 г. (url), стр. 99; 
(148) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 66. 
(149) „Мрежа на афганистанските анализатори“, Тематично досие XV: Даеш в Афганистан, 1 август 2017 г. (url). 
(150) Али, О. [Ali, O.], Бунтовническите действия в северната част през 2016 г.: Развяване на знамето на Даеш (макар и не за дълго), 15 юли 2016 
г. (url). 
(151) РСЕ/РС, Отцепнически талибански групировки допринасят за притесненията за изборите в Афганистан, 13 март 2014 г. 
(152) Генерален секретар на ООН, Доклад на генералния секретар за децата и въоръжения конфликт в Афганистан, 15 май 2015 г. (url), стр. 3, 6. 
(153) Министерство на отбраната на САЩ, Повишаване на сигурността и стабилността в Афганистан, юни 2017 г. (url), стр. 22. 
(154) „Интернешънъл бизнес таймс“, Писмо на „Ислямска държава“ разкрива племенни разриви във фракция в Афганистан на фона на война с 
талибаните и САЩ, 7 юни 2017 г. (url). 
(155) МООНСА, Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: от 1 януари до 30 септември 2017 г., 12 октомври 
2017 г. (url), стр. 3-5. 
(156) Гопал, А. [Gopal, A.] и Щрик ван Линшотен, А. [Strick van Linschoten, A.], Идеология при афганистанските талибани, 29 юни 2017 г. (url); 
Сандерсън, Т. [Sanderson, T.], Кимидж, Д. [Kimmage, D.] и Гордън, Д. [Gordon, D.], От Ферганската котловина до Южен Вазиристан: Развиващата 
се заплаха от страна на джихадистите от Централна Азия, март 2010 г. (url); Рутиг, Т., Как започна всичко, 19 януари 2013 г. (url). 

https://www.afghanistan-analysts.org/unama-documents-slight-decrease-in-civilian-casualties-indications-of-new-trends-in-the-afghan-war/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2016_final_rev.1-9sept.pdf
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https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_2017_1225_Report_to_Congress.pdf
http://www.ibtimes.co.uk/isis-letter-reveals-tribal-rifts-afghanistan-faction-amid-war-taliban-us-1625127
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_quarterly_report_1_january_to_30_september_2017_-_english.pdf
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http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/20130111Ruttig-How_It_All_Began_FINAL.pdf
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Въпреки това допълнителни подробности за техните съответни истории не попадат в обхвата на 
настоящия доклад. 

 
 

Талибани 
 
 

Томас Рутиг, съосновател и директор на „Мрежата на афганистанските анализатори“, заяви през август 
2017 г., че „талибаните продължават да бъдат най-силният компонент сред въстаниците досега“ (157). 

 
Ръководството на талибаните управляваше Афганистан между 1996 и 2001 г. и се прегрупира след 
свалянето му от власт. Различните групировки имат различна оперативна автономия, но има система за 
управление към Съвета на лидерите с няколко регионални и местни нива. Те имат военен съвет и 
командна структура, като на най-ниско ниво на са командири на фронтове, които контролират група 
бойци (158). Управляващата структура и военното командване са дефинирани в Лахията на талибаните, 
т.е. в Кодекс за поведение (159). 

 
Настоящият лидер на движението на талибаните е Хайбатула Ахунзада, бивш главен съдия на 
талибаните. Смята се, че той е член на племето Ноорзай от Кандахар. Сераджудин Хакани и Молла 
Мохамед Якуб, син на Молла Омар, бяха обявени за заместници (160). Те наричат себе си Ислямско 
емирство Афганистан (161). 

 
Има дисидентска групировка талибани около Молла Мохамад Расул, които не признават ръководството 
на Молла Хайбатула Ахунзада (162). Те се наричат „Висш съвет на Ислямското емирство“ (163). 

 
Източници на норвежката Служба за страна на произход - Ландинфо (LandInfo), описват бойците на 
талибаните като два вида: професионални бойци, които често биват набрани в медресета и местни 
бойци, които не функционират само като бойци, те са лоялни към местен командир и са включени в 
местното общество (164). Според д-р Антонио Джустоци (165) през 2017 г. общият брой на талибаните е 
надхвърлил 200 000 души, от които 150 000 са бойци. Тези бойци могат да бъдат разделени на около 60 
000 членове на мобилни единици на пълен работен ден, а останалите са местни милиции (166). 
Изследователят Мат Уолдман [Matt Waldman], цитиран от „Войс ъф Америка“, също  оценява, че броят на 
основните сили на талибаните е над 60 000 души през 2014 г.  (167). Милициите произхождат от местните 
общности, които подкрепят талибаните, мобилните части са съставени от бойци, които не се занимават с 
други дейности и понасят основната тежест на боевете (168). От 2015 г. насам талибаните разполагат свои 
собствени „специални части“, наречени Червени отряди или Червени бригади. Тези отряди имат достъп 
до по-добро обучение, по-добро оборудване и по-нови оръжия и обикновено биват използвани като 
„сили за бързо реагиране“ за 

 
 

(157) Рутиг, Т., Портрет на конфликт: Афганистан, 1 ноември 2017 г. (url). 
(158) ЕСПОУ, „Доклад за информация за страната на произход Афганистан - Набиране на хора от въоръжени групировки“, септември 2016 г. (url), 
стр. 13-14;  ЕСПОУ, Доклад на  ЕСПОУ за страна на произход - Афганистан, Лица, преследвани от въоръжени участници в конфликта, декември 
2017 г. (url), стр. 13-15. 
(159) Кларк, К., „Лайха“. Търсене на отговорност от талибаните, 4 юли 2011 г. (url). 
(160) Осман, Б., „Талибаните в преход: как смъртта на Мансур и наследяването му от Хайбатула може да се отразят на войната (и мира)“, 26 май 
2016 г. (url). 
(161) Вж.: https://alemarah-english.com/ 
(162) Осман, Б., „Към фрагментация? Картографиране на талибаните след Омар“, 24 ноември 2015 г. (url); Джустоци, А. и Мангал, С.,“ Интервю с 
Мула Расул относно помирението между талибаните и афганистанското правителство“, 16 март 2016 г. (url); СВО, „Талибаните“, 2015 г. (url); 
Джустоци, А., „Афганистан: Организация и структура на талибаните“, 23 август 2017 г. (url), стр. 6. 
(163) Джустоци, А., „Афганистан: организация и структура на талибаните“,  23 август 2017 г. (url), стр. 6; „Интернешънъл бизнес таймс“, 
Афганистански талибански фракции обявиха Молла Мохамад Расул за съперник на лидера, 11 февруари 2015 г. (url). 
(164) Норвегия, Ландинфо, „Афганистан: Набиране на хора при талибаните“, 29 юни 2017 г. (url), стр. 8-9. 
(165) Антонио Джустоци е независим изследовател и гостуващ професор в Кингс Колидж Лондон и e автор на няколко статии, публикации и 
книги за талибаните. 
(166) Джустоци, А., „Афганистан: организация и структура на талибаните“, 23 август 2017 г. (url), стр. 12-13. 
(167) „Войс ъф Америка“, „Въпреки масовите смъртни случаи при талибаните няма спад на бунтовническата дейност“, 6 март 2014 г. (url). 
(168) Джустоци, А., „Афганистан: организация и структура на талибаните“, 23 август 2017 г. (url), стр. 12-13. 
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бързи интервенции и специални операции (169). Д-р Джустоци определя техния брой на „приблизително 
7500“ души (170). 

 
По-голямата част от членовете на талибаните все още са пущуни, въпреки че има нарастващо малцинство 
от таджики, узбеки, белуджи и дори няколкостотин членове хазари (включително шиити). В някои райони 
в северната част талибаните вече предимно не са пущуни, тъй като набират нови попълнения от местното 
население (171). 

 
За допълнителна информация относно структурата, ръководството, броят на членовете, мишените и 
целите на талибаните, моля, вж. Доклад на ЕСПОУ за информация за страната на произход: 
Афганистан - лица, преследвани от въоръжени участници в конфликта (172). За повече информация за 
местните талибански фронтове и практики за набиране на членове, моля, вж.  Доклад на ЕСПОУ за 
Информация за страната на произход: Афганистан - Набиране на хора от въоръжени групировки от 
септември 2016 г. (173) и доклада на Ландинфо „Афганистан: Набиране на хора от талибаните“, от 29 
юни 2017 г. (174). 

 
През 2017 г. пролетната офанзива на талибаните беше наречена „Операция Мансури“ (175). 
Проправителствените сили бяха атакувани в Бадахшан, Кундуз, Фарах, Гор, Фаряб, Кандахар, Пактия, 
Баглан, Хелманд и Орузган (176). Изправени пред това, че Афганистанските национални сили за сигурност 
все повече се оттеглят от селските райони (177) и разчитат много повече на въздушни удари (вж. 
Афганистанска национална армия), според МООНСА талибаните са участвали в по-малко наземни боеве 
през 2017 г. (178). Освен това талибаните не са положили никакви усилия да превземат голям град през 
първите девет месеца на 2017 г. (179). За разлика от това, обаче, МООНСА документира „обезпокоителна 
тенденция с умишлени убийства, чиито мишени са религиозни лидери, цивилни лица, за които се смята, 
че подкрепят правителството или Афганистанските национални сили за сигурност, както и с 
продължаващи атаки срещу цивилни правителствени служители и съдебни и прокурорски 
представители“ (180). Вж. Доклад на ЕСПОУ за страна на произход: Афганистан - Лица, обект на 
преследване от въоръжени участници в конфликта (181) за повече подробности относно талибанската 
кампания с атаки. 

 
Според д-р Джустоци има тенденция  системата за управление на талибаните да следва 
разпространението на военните сили на талибаните: първоначално тя е била въведена в отдалечени 
райони, но през последните години беше разширена до по-сериозно населени райони, тъй като 
територията, контролирана от афганистанското 

 
 
 

(169) РСЕ/РС, Обяснителна статия: Талибански „Отряд специални сили“ се появи под светлината на прожекторите със смъртоносни атаки, 4 
декември 2017 г. (url); „Лонг уор джърнъл“, Талибаните се похвалиха с „Отдел за специални сили“, 6 ноември 2017 г. (url); „Таймс“, Хелманд 
пострада тежко, след като след талибаните го щурмуваха с британска тактика, 21 август 2016 г. (url). 
(170) Джустоци, А., Червената бригада: Специалните сили на талибаните играят все по-голяма роля в конфликта, 5 декември 2017 г. (url). 
(171) Джустоци, А., Афганистан: Организация и структура на талибаните, 23 август 2017 г. (url), стр. 13; Али, О. [Ali, O.], Талибаните, които 
не са пущуни в северната част на страната (1): Казус от Бадахшан, 3 януари 2017 г. (url); Али, О., Талибаните, които 
не са пущуни в северната част на страната (2): Казуси с узбекски талибани във Фаряб и Сарипол, 17 март 2017 г. (url); Али, О., Талибаните, 
които не са пущуни в северната част на страната (3): Казус Тахар, 29 юли 2017 г. (url); Али, О., Талибаните, които 
не са пущуни в северната част на страната (4): Казус от Джаузджан, 18 септември 2017 г. (url). 
(172) ЕСПОУ, Доклад на ЕСПОУ за Информация за страната на произход: Афганистан - Лица, обект на преследване от въоръжени участници в 
конфликта, декември 2017 г. (url). 
(173) ЕСПОУ, Доклад за информация за страната на произход Афганистан - Набиране на хора от въоръжени групировки, септември 2016 г. (url), 
стр. 14-16. 
(174) Ландинфо, „Доклад Афганистан: Набиране на хора от талибаните“, 29 юни 2017 г. (url), стр. 8-11. 
(175) Ислямско емирство Афганистан - Гласът на Джихада, Изявление на Ислямското емирство относно откриването на пролетната офанзива 
„Операция Мансури“, 28 април 2017 г. (url). 
(176) Индийски преглед на отбраната „Операция Мансури“ набира скорост в Афганистан, 13 август 2017 г. (url). 
(177) СГИРА, Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ, 30 юли 2017 г. (url), стр. 101; Министерство на отбраната на САЩ, Подобряване на 
сигурността и стабилността в Афганистан, юни 2017 г. (url), стр. 35. 
(178) МООНСА, Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: от 1 януари до 30 септември 2017 г., 12 октомври 
2017 г. (url), стр. 2. 
(179) Кларк, К., МООНСА отбелязва лек спад при жертвите сред цивилни: Показатели за нови тенденции в афганистанската война, 2012 
октомври 2017 г. (url). 
(180) МООНСА, Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: от 1 януари до 30 септември 2017 г., 12 октомври 
2017 г. (url), стр. 3. 
(181) ЕСПОУ, Доклад на ЕСПОУ за страна на произход: Афганистан - Лица, обект на преследване от въоръжени участници в конфликта, декември 
2017 г. (url). 
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правителството намалява от 2015 г. насам (182). Вж. 1.9.3 Контрол на правителството спрямо контрол на 
талибаните за по-нататъшна дискусия относно степента на контрол от страна на талибаните. Според 
Антонио Джустоци през август 2017 г. „над 20 областни центрове са били администрирани от талибаните, 
които са поели градските администрации , като е имало служителите, останали по места, а избягалите са 
били заменени с назначени от тях лица, под ръководството на талибански кмет. Сред най-важните 
градове и пазари, контролирани от талибаните, са Муса Кала и Сангин в Хелманд“ (183). Според д-р 
Джустоци полицейската дейност против криминални дейности, както и юрисдикцията, осъществявана от 
съдиите в сянка, са „безспорно важен аспект от управлението на талибаните“ (184). Твърди се, че в 
районите, които талибаните контролират, те създали „известна сигурност - макар и с ограничени 
свободи“ (185). За повече информация относно системата на паралелните съдилища на талибаните вж. 
Доклад на ЕСПОУ за информация за страната на произход Афганистан - Лица, обект на преследване от 
въоръжени участници в конфликта (186) и Доклад на ЕСПОУ за информация за страната на произход 
Афганистан - Лица, преследвани съгласно социални и правни норми  (187). 

 
 

Мрежата „Хакани“ 
 
 

Мрежата „Хакани“ е бунтовническа мрежа в югоизточната част на Афганистан, която произхожда от 
муджахидинските групировки от 70-те години. Нейният лидер Джалалудин Хакани [Jalaluddin Haqqani] 
атакуваше афганистански правителствени служители още от 1971 г. (188). Смята се, че той е избягал в 
Пакистан в края на 2001 г. Поради възрастта си той е предал фактическото ръководство на групировката 
на сина си Сираджудин Хакани [Sirajuddin Haqqani] . Въпреки че мрежата е запазила автономна позиция, 
структура и свой собствен начин на действие, тя е смятана за част от талибаните (189). Сираджудин Хакани 
беше назначен за заместник-лидер на талибаните през юли 2015 г. (190). 

 
Държавният департамент на САЩ вярва, че мрежата „Хакани“ има „няколкостотин основни членове, но 
се изчислява, че организацията е в състояние да набере хора от над 10 000 бойци“ (191). „Мрежата 
„Хакани“ работи по границата между Афганистан и Пакистан и в голяма част от Югоизточен Афганистан, 
особено в Лоя Пактия (която се състои от провинции Пактия, Пактика и Хост и включва части от Логар и 
Газни) и многократно се е насочвала към Кабул в своите нападения“ (192). Ръководството на групата е 
поддържало исторически силна база около племенните райони на Пакистан (193). 
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Ал Кайда и свързани групировки 
 
 

През юни 2014 г. генералният секретар на ООН за последен път съобщи за инциденти, свързани с Ал 
Кайда в източната част на Афганистан и със свързаните с нея групировки, функциониращи основно от 
Пакистан (194). Съобщава се, че групировки, свързани с Ал Кайда, не са били организирани под единно 
координирано ръководство, но те допринасят за проблемите със сигурността в граничните региони с 
Пакистан (195). През август 2015 г. лидерът на Ал Кайда Айман ал Зауахири обеща, че ще бъде съюзник на 
талибаните (196). През октомври 2015 г. американските военни бомбардираха големи лагери за обучение 
на бойци на „Ал Кайда“ в провинция Кандахар (197). 

 
Блогът, който следи и отразява терористични дейности, „Лонг уор джърнъл“ заяви през декември 2017 г., 
че Ал Кайда продължава да бъде лоялна към талибаните и продължава да обучава талибански бойци и 
да се сражава заедно с талибаните в Афганистан (198). Според Министерството на отбраната на САЩ 
заплахата от Ал Кайда в Афганистан през 2017 г. е намаляла и организацията е „основно фокусирана 
върху собственото си оцеляване и усилията си да се възстанови“ (199). И все пак САЩ подчертават, че 
„усилията им за борба с тероризма продължават да бъдат насочени към победа над Ал Кайда и нейните 
свързани организации“ (200). През ноември 2016 г. атака с американски безпилотен самолет уби 
високопоставен лидер на Ал Кайда в провинция Конар (201). През януари 2017 г. НДС заяви, че e убил 
високопоставен пакистански лидер на Ал Кайда в провинция Газни (202) и през март 2017 г. американски 
въздушен удар отне живота на лидер на Ал Кайда в провинция Пактика (203). 

 
 

„Ислямско движение на Узбекистан“ (ИДУ)/„Джундула“ 
 
 

„Ислямско движение на Узбекистан“ (ИДУ) е въстаническа мрежа, състояща се от бойци, избягали от 
потисничеството на правителството в Узбекистан. ИДУ обеща лоялност на талибанския режим (1996-2001 
г.) и стана негов съюзник (204). То също последва победените талибани в изгнание в Пакистан (в случая 
към нова база във Вазиристан) през 2001 г. (205). До 2014 г. ИДУ се сражаваше заедно с талибаните в 
Северен Афганистан. След като публично призна за смъртта на молла Омар, ИДУ смени съюза си и обеща 
лоялност на „Ислямска държава“ през 2015 г. (206). Това доведе до ожесточени сблъсъци между ИДУ и 
талибаните, особено в провинция Забул през 2015 г. (207). Според изследователя и анализатор Борхан 
Осман [Borhan Osman] „тогавашният лидер на талибаните, молла Ахтар Мохамад Мансур заповядал на 
бойците си да смажат групировката е талибански дисиденти, които са се съюзили с ИДУ“ (208). 
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През октомври 2015 г. талибаните създадоха специално звено, състоящо се от изключително умели и 
опитни бойци, за да се борят с „Ислямско движение на Узбекистан“/ИДПХ и до декември 2015 г. успяха 
да убият стотици бойци на ИДУ в Забул, включително неговия емир Усман Гази (209). Според Държавния 
департамент на САЩ „през 

 
юни 2016 г. фракция на ИДУ е обявила, че има трайно обвързване с талибаните и Ал Кайда, като това 
бележи разцепление от останалата част от групировката, която обяви лоялността си към ИД през 2015 г.“ 
(210). РСЕ/РС съобщи за разделение в редиците на ИДУ. Съюзите и мотивите на различни разпръснати 
групировки на ИДУ станаха трудни за оценяване и някои от неговите бойци дори са активни в Сирия и 
Ирак (211). 

 
Северна групировка, наречена „Джундула“, се отдели от „Ислямско движение на Узбекистан“ (ИДУ) и се 
твърди, че действа под шапката на талибаните в северната част от 2016 г. насам. Тази групировка преди 
това се опита да създаде база в името на „Ислямска държава“ в североизточен Афганистан (212), но 
според други източници е продължила да бъде лоялна към талибаните и Ал Кайда (213). 

 
Според единия от директорите на Мрежата на афганистанските анализатори - Обаид Али [Obaid Ali], в 
северната част на Афганистан талибаните, които са пущуни, са установили, че е „трудно да включат 
неталибанските бойни групировки („Ислямско движение на Узбекистан“ (ИДУ) и „Джундула“) под 
тяхното знаме. Когато са успели да го направят временно, и двете групировки продължили да 
функционират с автономни фронтове и поддържали отделни структури на командване“ (214). 

 
Държавният департамент на САЩ оценява числеността на ИДУ на 200-300 членове (215) и че се състои 
предимно от етнически узбеки, мюсюлмански националности от бивши съветски републики, уйгури и 
араби (216). „Джундула“ и ИДУ са активни предимно в Бадахшан, Тахар, Кундуз, Балх, Баглан, Сарипол, 
както и в Фаряб и Джаузджан (217). 

 
 

„Ислямска държава в провинция Хорасан“ (ИДПХ) 
 
 

Първите съобщения за това, че „Ислямска държава“ (наричана още „Ислямска държава в Ирак и Сирия“, 
„Ислямска държава в Ирак и Леванта“ или „Даеш"), се е появила в Афганистан, са от лятото на 2014 г. 
(218). Първоначално командирите, групировките или бойците, които са били използвани, често са 
включвали разочаровани афганистански и пакистански талибани (219). Според изследователи от „Мрежата 
на афганистанските анализатори“ те са били „бързо унищожени в пет от шестте провинции, където са се 
появили, и повечето от лидерите им са били убити основно от талибаните, които са се опитали да 
попречат на местно създадена съперническа бунтовническа групировка да се утвърди в район, който те 
смятат за свое собствено бойно поле“ (220). В крайна сметка групировката, базирана в Нангархар, си 
спечели признание като стояща начело на „провинциалното звено“ на ИД 
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за Хорасан в Афганистан (221). ИД предвижда глобално разширяване на халифата и определя региона на 
Афганистан, Пакистан, Иран и централноазиатските републики като Вилает Хорасан (ИДПХ - „Ислямска 
държава в провинция Хорасан“) (222). 

 
Бастионът на ИДПХ е разположен в някои южни райони на Нангархар (594), където организацията се бори 
с талибаните за контрола върху тях (595). В периода на най-голямата си мощ през 2015 г. ИДПХ беше 
доминиращата бунтовническа групировка в осем района на Нангархар; в началото на 2017 г. обаче 
територията ѝ беше намалена до части от областите Ачин, Кот, Дех Бала и Назян (225). Тяхното присъствие 
в Източен Афганистан се разпространява в съседните провинции на Конар (226) и според 
правителствените източници - Лагман (227). 

 
Освен присъствието им в град Кабул (228), Борхан Осман обясни, че убийството на войник на 
Афганистанската национална армия в семейната колония Халис през септември 2017 г. като индикация за 
нарастващото присъствие на ИДПХ в покрайнините на Джалалабад (229). През 2017 г. ИДПХ постигна 
„значителен напредък“ в област Чапархар, съседна на Джалалабад, и успя да извърши атаки в Кабул, 
Херат и Джалалабад (230). 

 
Недоволните или изгонени командири на талибаните в други провинции като Херат, Гор, Сарипол и 
Джаузджан също обещаха вярност на групировката ИДПХ, въпреки че нивото на координация и 
сътрудничество между тези групировки и ядрото на ИДПХ в Нангархар остава неясно  (231). Томас Рутиг 
определи тези групировки като „опортюнистично подкрепящи ИД“ (232). Без да дава допълнителни 
подробности, МООНСА отбелязва като две различни неща жертвите от ИДПХ и тези от 
„самопровъзгласена ИДПХ“ (233). В зависимост от източника и без да бъде пояснявано това очевидно 
разграничение, ИДПХ има дейности в между пет и седем провинции (234). 
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Групировката е обект на атаки от талибаните, Афганистанските национални сили за сигурност и МВС. Тя 
участва в боеве както с талибаните, така и с правителствените сили (235). Според един доклад бойците за 
ИДПХ са претърпели големи жертви през последните месеци, като са загубили 497 членове през 
последното тримесечие на 2016 г. (236). Американските военни проведоха тежка военна кампания 
основно чрез въздушни удари срещу групировката в Нангархар (237). Трима следващи лидери бяха убити 
при въздушни удари на САЩ през юли 2016 г. (238), май 2017 г. и юли 2017 г. (239). През април 2017 г. 
американските военни хвърлиха високоексплозивен боеприпас (известен като Massive Ordinance Air Blast 
bomb) в област Ачин, като мишената беше комплекс с тунели, където се смяташе, че се укриват бойци на 
ИДПХ. Въздействието от това беше оценено като до голяма степен неефективно от изследователите от 
„Мрежата на афганистанските анализатори“ (240). 

 
В зависимост от източниците ИДПХ разполага с между 1000 и 6000 бойци в Афганистан (241). Анатол 
Лийвен [Anatol Lieven], регионален експерт в кампуса в Катар на университета Джорджтаун, заяви през 
юни 2017 г., че бойци от Централна Азия сформират „ключов стълб с подкрепа за ИДПХ“ (242). 

 
Смята се, че понякога групировки, свързани с ИДПХ, си сътрудничат с талибаните (243) - като при 
нападението над село Мирза Оланг в Сарипол в началото на август 2017 г. - но двете бунтовнически 
групировки също се бият помежду си за контрол над определени райони, особено в Нангархар и 
Джаузджан (244). 

 
„Мрежата на афганистанските анализатори“ заяви през август 2017 г.: „Въпреки това ИДПХ досега 
показва своята устойчивост на фона на целия този натиск. Новите попълнения продължават да пътуват от 
различни провинции на Афганистан, както и от Пакистан до Нангархар, тъй като привлекателността на 
групировката към радикализираните сектори на обществото изглежда не намалява“ (245). През 2017 г. 
ИДПХ пое отговорност за нападения в цялата страна (246). 

 
ИДПХ пое отговорност за серия от смъртоносни нападения в Кабул и Херат, насочени към малцинството 
на хазарите, както и към други цели през 2016-2017 г. (247). „Мрежата на афганистанските анализатори“ 
заяви през август 2016 г., че ИДПХ, „която наскоро е претърпяла значителна загуба на територия и 
убийството на три емира един след друг при въздушни удари на коалицията, както и не е успяла да се 
възползва от разцеплението при талибаните през 2015 г., изглежда все по-често използва тероризма в 
градска среда като средство да покаже своето продължаващо присъствие“ (248). Моля, вж. Доклада на 
ЕСПОУ за информация за страна на произход 
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Афганистан - Афганистан - Лица, обект на преследване от въоръжени участници в конфликта (249) за 
повече информация относно преследването на хазари и други шиити от ИДПХ в Афганистан. 

 
МООНСА приписва на ИДПХ 10% от жертвите сред цивилни лица, причинени от АПС през първите девет 
месеца на 2017 г. (250). Единият от директорите на „Мрежата на афганистанските анализатори“ Кейт Кларк 
коментира във връзка с този брой: „Броят, приписван на ИДПХ, е огромен, като се има предвид техният 
ограничен териториален отпечатък, но той е следствие от желанието им да атакуват по сектантски 
причини незащитени събирания на цивилни“ (251). 

 
 

1.5.3 Други сили 
 
 

Хезб-е Ислами (ХИГ) 
 
 

Хезб-е Ислами е бивша бунтовническа групировка, ръководена от Гюлбудин Хекматяр, затова често е 
наричана ХИГ (Хезб-е Ислами/Гулбудин Хекматяр). Някога това беше втората по големина бунтовническа 
групировка в Афганистан (252). През 2016 г. въоръжената групировка подписа мирно споразумение с 
правителството. Споразумението обаче беше посрещнато с тежки критики в някои части на 
афганистанското общество поради печално известното минало на Хекматяр и предложената амнистия за 
дейностите на неговата бунтовническа групировка през последните 14 години. Споразумението също 
така предвижда „устойчиво и достойно репатриране“ на семействата на членове на ХИГ, както и 
освобождаването на бунтовници, които са в затвора, но не са им били повдигнати обвинения за никакви 
престъпления. ХИГ подписа Националната конституция на Афганистан, съгласи се да разпусне всичките си 
въоръжени формирования и обеща да прекъсне връзките си с всички терористични и екстремистки 
групировки. През февруари 2017 г. Съветът за сигурност на ООН отмени санкциите срещу Хекматяр (253). 
Според служители на ХИГ обаче предаването на оръжията не е било обсъждано в мирното 
споразумение, като вместо това те са потвърдили разпускането на въоръженото крило. Заради страх от 
отмъщение бойци на Хезб-е Ислами отказват да предадат оръжията си (254). Досега Хезб-е Ислами не е 
декларирала точния брой на бойците си в страната, но според съобщения членове на групировката все 
още осъществяват дейности в някои региони в страната. Освен това някои командири на Хезб-е Ислами 
призоваха правителството на Афганистан да интегрира въоръжените си членове в редиците на 
Афганистанските национални сили за сигурност (255). 
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1.6. Последни тенденции в сигурността и въоръжени конфронтации 

 

 
Няколко източника смятат, че ситуацията в Афганистан е въоръжен конфликт, който не е международен  
(256). 

 
СООНКХВ съобщи през декември 2017 г. за „увеличаващите се признаци, че конфликтът, който преди е 
бил с ниска интензивност, е ескалирал до война“ (257). Докладът на генералния секретар на ООН относно 
стратегическия преглед на МООНСА определи, че „Афганистан не е в постконфликтна ситуация [...], а е 
държава, която преживява конфликт, който показва малко признаци на отслабване“ (258). 

 
Броят на инцидентите със сигурността, документирани от ООН, се е увеличил повече от пет пъти за 
периода 2008-2017 г. (259). 

 
ООН заяви през септември 2017 г., че 

 
„Ситуацията със сигурността продължи да бъде изключително нестабилна, тъй като по време на 
периода на съставяне на доклада правителството и талибаните си разменяха контрола над 
няколко областни центъра, като имаше жертви и от двете страни. Редица изключително видими 
инциденти, свързани със сигурността […] предизвикаха широко осъждане, като същевременно 
предизвика опасения от нарастващо сектантско напрежение и допълнително засилиха 
обществените критики към правителството, че не може да гарантира сигурността. Цивилните 
граждани продължават да страдат непропорционално много от конфликта, като продължава да 
има високи нива на цивилни жертви и разселване“ (260). 

 
През 2017 г. Афганистанските национални сили за сигурност започнаха първата си целогодишна 
кампания […]. Предишните операции обхващаха периоди, които бяха по-кратки от една година, и бяха 
обвързани с традиционните срокове за боен сезон, както и с периодите за спиране на боевете през 
зимата“ (261). След стратегическо решение на правителството и в резултат на напредъка на талибаните в 
селските райони правителствените сили съсредоточиха своите усилия върху „защитаване на населените 
центрове и попречване на консолидирането на контрола талибаните върху стратегически райони. Тази 
промяна доведе до нарастващ брой сблъсъци за контрол върху линиите на комуникация и 
инфраструктурата от жизненоважно значение. Освен това по-сигурният контрол от страна на талибаните 
над някои селски райони им позволи да предприемат по-чести атаки в северната част на Афганистан“ 
(262). 

 
Афганистанското правителство запази контрола си над Кабул, основните населени места, повечето 
ключови транзитни маршрути, столиците на провинциите и по-голямата част от областните центрове; 
въпреки това талибаните продължават да се борят за контрол върху областните центрове, представляват 
заплаха за столиците на провинциите и временно превземат основните комуникационни линии в цялата 
страна, особено в районите, които са с висок приоритет като провинциите Кундуз и Хелманд (263). 
Нападението на талибаните срещу Кундуз през октомври 2016 г., което стана близо година след деня, 
когато градът беше превзет от АПС, дойде след последователни усилия през цялата година за 
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превземане на други ключови провинциални столици, включително Лашкар Гах, Фарах и Маймана, което 
подчертава нестабилната ситуация със сигурността в много части на страната, както и опасностите, 
свързани с безопасността и поминъка на населението, живеещо в тези райони (264). През първите девет 
месеца на 2017 г. обаче талибаните не бяха предприели подобни усилия, за да превземат голям населен 
център на провинциалната столица. Независимо от това талибаните успяха да превземат и временно да 
контролират няколко областни центъра - в Гор, Бадгис, Фаряб и Пактия. Афганистанските национални 
сили за сигурност успяха да си върнат контрола върху някои от тях в рамките на една седмица, докато 
други няколко пъти преминаха от бунтовниците към правителството. В североизточната част на страната 
талибаните оказаха силен натиск върху няколко области по магистралата Майнама-Андхой в провинция 
Фаряб. На юг талибаните усилиха своите атаки срещу области, които са съседни на провинциалните 
столици Кандахар и Лашкар Гах, както и по протежението на магистралата Кабул-Кандахар (265). 

 
През юни 2017 г. ООН отчете нарастване на свързаните със сигурността инциденти през първата 
половина на 2017 г. и особено през зимния период (266). На 17 юли 2017 г. афганистанските сили 
отвоюваха район в Хелманд, който преди това беше под контрола на талибаните от октомври 2016 г. (267). 
През август 2017 г. СООНКХВ съобщи, че бунтовниците са „нападнали или са участвали в битки за контрол 
над поне осем областни центъра в седем провинции“, като това според СООНКХВ е „изключително 
засилил се конфликт“ (268). Областните центрове обикновено приемат разселени семейства, бягащи от 
конфликти и насилие в провинциалните села. СООНКХВ отбелязва, че „когато областните центрове биват 
подложени на атака, посоката на разселване се променя и семействата са избирали да напуснат 
центровете: през август 2017 г. повече от 50 000 души са били временно разселени извън областните 
центрове, като често са намирали подслон при роднини в съседните села“ (269). 

 
Според Филип Швеерс [Philip Schweers], съветник по сигурността в организация за международното 
сътрудничество за развитие, цитирана от „Дойче веле“, 

 
„конфликтът в Афганистан не е открит като този в Сирия. Това е конфликт с ниска интензивност - 
ситуацията ескалира епизодично и има периодично инциденти в отделни провинции. Като цяло 
ситуацията по никакъв начин не е хомогенна или кохерентна. Има региони като провинциите 
Панджшир, Дайкунди, Бамян или като северния град Мазари Шариф, които са относително по-
малко засегнати от насилието, предизвикано от конфликти. Очевидно има повече напрежение в 
горещи точки като Кундуз на север, Хелманд на юг или Нангархар на изток. Почти няма 
непрекъснати открити боеве. Това, което доминира картината, е латентна нестабилност. В много 
части на страната всекидневния живот и търговията вървят нормално, макар че непрекъснато 
биват прекъсвани от изолирани инциденти (270). 

 
През октомври 2017 г. МООНСА отбеляза спад на цивилните жертви с 6% за първите девет месеца на 
2017 г. Въпреки това има увеличение с 1% на цивилните лица, загинали в конфликта. МООНСА отбеляза 
„значителен спад в броя на цивилните лица, убити и ранени от проправителствените сили по време на 
наземни боеве с антиправителствени сили“ (271). Анализаторът Кейт Кларк обясни това развитие, като 
заяви, че особено в североизточната част правителството се е ангажирало с усилията за намаляване на 
жертвите сред цивилното население. На юг фронтовите линии останаха относително статични и имаше 
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по-малко наземни боеве от страна на проправителствени сили (272). Източниците посочват, че 
стратегическото решение да има съсредоточаване върху защитата на населените центрове е довело до 
увеличаване на броя на сблъсъците по комуникационните линии и във връзка с инфраструктурата от 
жизненоважно значение, както и до това талибаните да затвърдят контрола си над селските райони, като 
това е създало среда на постоянна несигурност (273). 

 
 

1.6.1 Въоръжени сблъсъци и нападения 
 
 

От началото на изтеглянето на чуждестранни войски (2012 г.), затварянето на базите на МВС и 
прехвърлянето на отговорностите по сигурността към Афганистанските национални сили за сигурност 
(2013 г.) динамиката в конфликта се промени. АПС все по-често атакуват и предизвикват Афганистанските 
национални сили за сигурност, като действат в по-големи подразделения (до няколко стотици бойци, 
използвайки стрелково оръжие, ракети, миномети и гранати). Те все повече поеха контрола върху по-
големи територии извън градските центрове и станаха по-успешни в превземането на областните 
административни центрове. Предимно Афганистанските национални сили за сигурност успяха да си 
върнат контрола бързо, но някои областни центрове попаднаха под продължителен контрол от страна на 
талибанските сили (274). Това развитие предизвика редица контраофанзиви и операции за прочистване на 
Афганистанските национални сили за сигурност в няколко провинции (275). От 2015 г. боевете се засилиха. 
Преките въоръжени сблъсъци се превърнаха в една от основните причини за смъртта на цивилни лица в 
периода 2015-2017 г. (276). Според генералния секретар на ООН повече от половината от регистрираните 
инциденти, свързани със сигурността, през 2016 г. и 2017 г. са били въоръжени сблъсъци (277). 

 
През първите девет месеца на 2017 г. наземните боеве бяха водещата причина за жертвите сред 
цивилните лица: 2 807 убити или ранени цивилни лица, т.е. 35% от всички цивилни жертви (278), след като 
имаше рекордни нива на цивилни жертви от наземни боеве през 2016 г. (11 418) (279). В същото време 
жертвите сред цивилните лица при наземни боеве, инициирани от проправителствените сили, намаляха 
с 37%, цивилните жертви 
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вследствие на наземни боеве, започнати от бунтовници, са нараснали с 6%. МООНСА отдава това увеличение 
на увеличаване на стрелбата с леко стрелково оръжие (280). Кейт Кларк обясни това увеличение с 
нарасналата заплаха от въздуха. За разлика от 2015-2016 г., талибаните вече са по-малко склонни да 
струпат голям брой бойци, за да участват в големи офанзиви, включително с тежко въоръжение, поради 
повишения риск от нападение от въздуха (281). Увеличенията на цивилните жертви от наземни боеве са 
били „значителни“ в Лагман, Фаряб и Фарах, твърди МООНСА (282). 

 
Освен това между 1 януари и 30 юни 2017 г. МООНСА документира „значително увеличение“ на броя 
цивилни жертви заради трансгранични обстрели. При 12 инцидента с трансграничен обстрел от Пакистан 
към Афганистан бяха убити 10 цивилни лица и 24 цивилни лица бяха ранени (283). 

 
 

1.6.2 Самоделни взривни устройства 
 
 

Самоделно взривно устройство може да бъде взривено от жертвата или от нападателя. Взривяваните от 
жертвите самоделни взривни устройства много често са самоделни взривни устройства с пластина с 
натиск (СВУ с ПН), които са забранени в Афганистан, който е страна по Отавската конвенция, която е 
договор за забрана на противопехотни мини. Използването на това оръжие най-често е нарушение на 
международното хуманитарно право, тъй като то не прави разлика между граждански и военни цели. 
Взривяваните от нападатели самоделни взривни устройства могат да бъдат или с таймер, или с 
дистанционно управлявани (мобилен телефон, радио, кабел). Един специфичен вид самоделно взривно 
устройство е това с магнит, който се поставя, за да послужи срещу превозни средства (284). 
Самоубийствените самоделни взривни устройства не се контролират във времето или от разстояние и 
могат да бъдат поставени върху тялото или в превозни средства (СВУПВТ или СВУПА) (285). Самоделните 
взривни устройства и сухопътните мини представляват опасност по пътищата и околните земи на 
територията на цял Афганистан (286). 

 
Между 1 януари и 30 септември 2017 г. МООНСА документира 1403 цивилни жертви от детонации на СВУ 
без устройство, задействано от самоубиец (287). Провинциите, в които най-много хора са били засегнати 
от самоделни взривни устройства през първите шест месеца на 2017 г., са провинциите в южната, 
югоизточната и западната част на страната. МООНСА наблюдава рязко покачване на цивилните жертви 
заради СВУ с пластина с натиск в провинция Хелманд. Броят почти се удвои през първата половина на 
2017 г. Тъй като бунтовниците придобиха засилен териториален контрол, те започнаха да използват СВУ с 
пластина с натиск като тактика за предотвратяване на напредъка на проправителствените сили по време 
на операции по прочистване, често поставяйки устройствата по пътища, използвани от цивилни, както и 
около райони, където живеят цивилни (288). През първите девет месеца на 2017 г. броят на смъртните 
случаи сред цивилните заради това, което МООНСА нарича „безразборни и незаконни“ СВУ с пластина с 
натиск, нарасна с 11% в сравнение със същия период на 2016 г., като достигна 371 смъртни случая (289). 
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(286) Австралия, Министерство на външните работи и търговията, „Smartraveller - Афганистан“, 23 май 2016 г. (url). 
(287) МООНСА, „Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: от 1 януари до 30 септември 2017 г.“, 12 октомври 
2017 г. (url), стр. 2. 
(288) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 36, 37. 
(289) Австралия, Министерство на външните работи и търговията, „Smartraveller - Афганистан“ (url), 23 май 2016 г. 
(289) МООНСА, Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: от 1 януари до 30 септември 2017 г., 12 октомври 
2017 г. (url), стр. 3. 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_quarterly_report_1_january_to_30_september_2017_-_english.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/unama-documents-slight-decrease-in-civilian-casualties-indications-of-new-trends-in-the-afghan-war/
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1.6.3 Значими атаки 
 
 

Атаки с голяма значимост като самоубийствени бомбени атентати, комплексни нападения (290) и 
нападенията със СВУ се извършват в Афганистан и по-специално в град Кабул, както и в южните и 
източните провинции Хелманд, Хост и Нангархар (291). Бунтовниците също така успяха да извършват атаки 
в градове като Херат и провинция Мазари Шариф (292). През 2016 г. МООНСА посочи, че 70% от всички 
цивилни жертви от самоубийства и комплексни нападения са били в град Кабул (293). 

 
По отношение на 2016-2017 г. подобни атаки бяха насочени главно към наличието на правителствени или 
международни войски, но най-голям брой жертви е имало сред цивилното население (294). Комплексните 
и самоубийствени нападения продължиха да засягат цивилни лица и през 2017 г., причинявайки 1151 
цивилни жертви или ранени (259 смъртни случая и 892 ранени) през първата половина на 2017 г., което е 
15% увеличение в сравнение със същия период на 2016 г. (295). 

 
МООНСА заяви, че 

 
„Въздействието на подобни нападения върху цивилни лица и върху цивилното население като 
цяло е особено пагубно. Обикновено случващи се в градски райони или в райони, където живеят 
цивилни, такива нападения - когато не са насочени срещу цивилни лица в нарушение на 
международното хуманитарно право - са често безразборни по характер и обикновено 
причиняват голям брой цивилни жертви, а в допълнение към това създават атмосфера на страх и 
тревожност сред населението“ (296). 

 
През май 2017 г. Афганистан преживя най-тежката атака в него до момента (297). Водна цистерна, пълна с 
експлозиви, беше взривена по време на час пик в оживен район, населен с цивилни в Кабул, което 
доведе до няколкостотин жертви и ранени сред цивилните: 92 загинали и 492 ранени според МООНСА 
(298), или 150 убити и над 450 ранени според СГИРА (299). Другите значими атаки през отчетния период 
включват 

 
нападение срещу германското консулство в Мазари Шариф на 10 ноември 2016 г., при което 
имаше 135 цивилни жертви (300); 

 
нападение срещу джамия в Кабул на 21 ноември 2016 г., довело до 114 цивилни жертви (301); 

 
 
 
 

(290) Дефиниция на МООНСА: Умишлена и координирана атака, която включва устройство за самоубийство (т.е. СВУПВТ, СВУПА), повече от един 
нападател и повече от един тип устройства (т.е. СВУПВТ + миномети). И трите елемента трябва да бъдат използвани, за да може една атака да 
се смята за сложна. Вж. url. 
(291) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжения конфликт. Годишен доклад 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 60-61; 
МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 33-34 
(292) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжения конфликт. Годишен доклад 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 60-62; 
МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 33-34. 
(293) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 60. 
(294) Генерален секретар на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 
10 юни 2016 г. (url), стр. 4; МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 
2017 г. (url) , стр. 36, 37; СГИРА, Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ, 30 юли 2017 г. (url), стр. 86. 
(295) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 41. 
(296) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 61. 
(297) СГИРА, Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ, 30 юли 2017 г. (url), стр. 86; „Индипендънт“, „Взривът в Кабул вече 
официално е най-смъртоносният в Афганистан от нахлуването в САЩ насам, тъй като броят на смъртните случаи се повиши над 150“, 6 юни 
2017 г. (url). 
(298) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 34. 
(299) СГИРА, Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ, 30 юли 2017 г. (url), стр. 86. 
(300) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 61. 
(301) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 61. 
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атака срещу сградата на парламента през януари 2017 г. в Кабул, довела до 109 цивилни жертви 
(302); 

 
нападение срещу Върховния съд в Кабул през февруари 2017 г., довело до 63 цивилни жертви 
(303); 

 
нападение срещу комплекс на Афганистанските национални сили за сигурност в Кабул през 
февруари 2017 г., довело до 81 цивилни жертви (304); 

 
комплексно нападение срещу военна болница в Кабул през март 2017 г., довело до 48 цивилни 
жертви (305); 

 
нападение срещу погребението на жертва от взрив от 31-ви май през юни 2017 г., довело до 53 
цивилни жертви според МООНСА (306) или повече от 119 цивилни жертви според СГИРА (307); 
две нападения срещу „Кабул Ню Банк“ в Лашкар Гах, довели до 72 цивилни жертви (308); 

 
нападенията над шиитските джамии в Херат и Кабул през август 2017 г., довели съответно до 
над 90 и 28 смъртни случаи на цивилни лица (309). 

 
През 2016 г. 70% от всички цивилни жертви от самоубийства и комплексни нападения са били в град 
Кабул: 14 инцидента са довели до 1381 жертви (262 смъртни случая и 1119 ранени) (310). Според МООНСА 
броят на цивилните жертви заради самоубийства и комплексни нападения почти се е удвоил от 2014 г. 
до 2017 г. (първите шест месеца) (311). 

 
 

1.6.4 Целенасочени убийства и отвличания, свързани с конфликта 
 
 

Между 1 януари и 30 юни 2017 г. МООНСА документира 542 цивилни жертви (320 смъртни случая и 222 
ранени), които са резултат от 284 инцидента с целенасочени убийства, извършени от АПС, което 
представлява 10% от всички цивилни жертви. (312). През октомври 2017 г. МООНСА документира 
„обезпокоителна тенденция с умишлени убийства, чиито мишени са религиозни лидери, цивилни лица, 
за които се смята, че подкрепят правителството или Афганистанските национални сили за сигурност, 
както и с продължаващи атаки срещу цивилни правителствени служители и съдебни и прокурорски 
представители“ (313). 

 
Между 1 януари и 30 юни 2017 г. МООНСА документира 131 случая на отвличане на цивилни от АПС, в 
резултат на които са загинали 42 цивилни (34 смъртни случая и осем ранени), както и отвличания на 467 
цивилни. През същия период на 2016 г. МООНСА регистрира 198 инциденти с отвличане, довели до 86 
цивилни жертви (46 смъртни случая и 40 ранени), както и отвличането на 1411 цивилни лица. Талибаните 
поеха отговорност за три отвличания. Според МООНСА „повечето случаи на отвличания са довели до 
освобождаването на отвлечените цивилни лица след посредничество на местни старейшини или 
плащане на откуп. Смъртните случаи и нараняванията на цивилни лица по време на инцидентите 

 
 

(302) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 33. 
(303) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 33. 
(304) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 33. 
(305) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 33. 
(306) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 35. 
(307) СГИРА, Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ, 30 юли 2017 г. (url), стр. 86. 
(308) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 34. 
(309) Генерален секретар на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 15 септември 2017 г. 
(url), стр. 4-5. 
(310) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 60. 
(311) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 34. 
(312) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2016 г., юли 2016 г. (url), стр. 57-58. 
(313) Австралия, Министерство на външните работи и търговията, „Smartraveller - Афганистан“, 23 май 2016 г. (url). 
(313) МООНСА, Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: от 1 януари до 30 септември 2017 г., 12 октомври 
2017 г. (url), стр. 3. 
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http://smartraveller.gov.au/Countries/asia/south/Pages/afghanistan.aspx
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с отвличания са станали най-вече при използването на насилие по време на опити за отвличане или 
бягство“ (314). 

 
За повече информация относно обосновката и начина на действие на талибаните в кампанията им на 
преследване и извършване на атаки, моля, обърнете се към Доклад на ЕСПОУ за страна на произход: 
Афганистан - Лица, обект на преследване от въоръжени участници в конфликта (315). 

 
 

1.6.5 Въздушни атаки и бомбардировки 
 
 

През 2015 г. тенденцията за намаляване на цивилните жертви при въздушни удари се смени и броят на 
цивилните жертви в резултат от въздушни удари отново нарасна (316). Според МООНСА нарастващата 
активност на афганистанските военновъздушни сили е допринесла за тази нова тенденция (317) (вж. 
Афганистанска национална армия). През първите 9 месеца на 2017 г. МООНСА документира 466 цивилни 
жертви при въздушни удари (205 смъртни случая и 261 ранени), 52% увеличение на цивилните жертви 
при въздушни удари в сравнение със същия период на 2016 г. (318). Повечето инциденти, причиняващи 
цивилни жертви през първите шест месеца на 2017 г., бяха в провинциите Фарах, Хелманд, Кундуз, 
Нангархар и Орузган. Продължи провеждането на въздушни удари  в райони, населени с цивилни и 
МООНСА документира увеличаване на броя на жертвите сред жени и деца заради въздушни операции 
(319). 

 
Само през последната седмица на август 2017 г. най-малко 28 жени и деца бяха убити, а други 16 бяха 
ранени при въздушни удари в провинция Херат и Логар. Съобщава се, че въздушните удари са били 
насочени срещу АПС, които са използвали граждански комплекс за нападения срещу летални апарати 
(320). 

 
„Хюман Райтс Уоч“ определи използването на въздушни атаки от Афганистанските национални сили за 
сигурност през 2016 г. като „безразборно“ (321). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(314) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 43. 
(315) ЕСПОУ, „Доклад на ЕСПОУ за страна на произход: Афганистан - Лица, обект на преследване от въоръжени участници в конфликта“, 
декември 2017 г. (url). 
(316) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2015 г.“, февруари 2016 г. (url), стр. 59-60. 
(317) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 52-53. 
(318) МООНСА, Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: от 1 януари до 30 септември 2017 г., 12 октомври 
2017 г. (url), стр. 4. 
(319) МООНСА, Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: от 1 януари до 30 септември 2017 г., 12 октомври 
2017 г. (url), стр. 4. 
(320) Служба за новини на ООН, „Афганистан: Мисията на ООН потвърждава за най-малко 44 цивилни, които са били убити или ранени при 
последните въздушни удари“, 1 септември 2017 г. (url). 
(321) „Хюман Райтс Уоч“, Афганистан. Събития през 2016 г .(url). 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_conflict.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual_report_2015_final_14_feb_2016.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_quarterly_report_1_january_to_30_september_2017_-_english.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_quarterly_report_1_january_to_30_september_2017_-_english.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57448#.Wb-IN2ffOM8
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/afghanistan
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1.7. Способност на държавата да осигури законност и ред 

 
 

Централната статистическа служба в Афганистан отбеляза годишно увеличение в статистиката за 
престъпленията от 6768 през 2008 г. до 28 026 през 2015-2016 г. (322), въпреки че Службата на ООН за 
противодействие на наркотици и престъпления заяви през 2012 г., че в Афганистан няма надеждни 
статистически данни за престъпления (323). Съобщава се, че престъпленията, отвличанията и грабежите 
нарастват (324) особено във всички големи градове, включително Кабул (325), Кундуз (326), Херат (327), 
Мазари Шариф (328) и Джалалабад (329). Във връзка с нарастването на отвличанията и изнудванията в 
Кабул „Мрежа на афганистанските анализатори“ коментира, че това явление е „недостатъчно 
съобщавано“ и „подценявано“, защото „подкопава сигурността на Кабул вероятно колкото тероризмът“ 
(330). 

 
Държавният департамент на САЩ отбеляза в своя доклад от Бюрото за дипломатическа сигурност, че 
престъпната дейност е широкоразпространена в Афганистан. И още относно способността на държавите 
да реагират: 

 
„Местните правоприлагащи органи обикновено са неефективни при възпиране на престъпността 
и при реагиране на съобщения за проблеми и аларми. Времето за реакция е значително по-
дълго от западните норми, в резултат на което много престъпници могат да извършват 
престъпленията си и има посредствено ниво при залавянето на заподозрени. Освен това 
подкупите са открито искани на всички нива на местното правоприлагане. В някои случаи 
служителите сами извършват престъпления, което води до липса на доверие в местното 
правоприлагане сред цивилното население“ (331). 

 
ВКБООН заяви в своите насоки за критерии за допустимост (април 2016 г.) следното относно 
способността на афганистанската държава да защитава цивилните лица (332): 

 
„Дори когато правната рамка предвижда защита на правата на човека, изпълнението на 
ангажиментите на Афганистан съгласно националното и международното право за насърчаване и 
защита на тези права на практика често продължава да бъде трудно. Афганистанското управление 
и придържането към върховенството на закона се възприемат като особено слаби, а общественото 
удовлетворение от представянето на правителството и доверието в публичните институции рязко 
намаляха през 2015 г. 

 
Способността на правителството да защитава правата на човека е подкопана в много области от 
несигурността, както и от големия брой атаки от АПС. Съобщава се, че селските райони и районите 
с нестабилност страдат от цялостно слаба официална правосъдна система, която не е в състояние 
ефективно и надеждно да разглежда граждански и наказателни спорове. Съобщава се, че 
назначените от правителството съдии и прокурори често не могат да останат в такива общности 
поради несигурността. Високите нива на корупция, трудностите пред ефективното управление и 
атмосферата на безнаказаност са докладвани от наблюдателите като 

 
 

(322) Ислямска република Афганистан - „Централна статистическа служба“, „Престъпления, обществени библиотеки, радио и телевизионни 
предавания“, 2008 -2015-2016, без дата (url). 
(323) Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления и Ислямска република Афганистан, Програма за страната на Служба на 
ООН за противодействие на наркотици и престъпления за Афганистан 2012-2014 г., 28 май 2012 г. (url), стр. 16-17. 
(324) „Франс24“, Видео: „Афганистанците живеят в страх, докато отвличанията се увеличават“, 21 юли 2017 г. (url). 
(325) Фоскини, Ф. [Foschini, F.], „Кабул и предизвикателството на намаляващата чуждестранна помощ“, 10 април 2017 г. (url), стр. 56; „Толо нюз“, 
„Жителите протестират срещу „нарастването“ на престъпността в град Кабул“, 17 май 2017 г.; „Агенция Франс Прес“, „Отвличания поразяват 
белязания от войната град Кабул“, 10 март 2017 г., достъпен на: (url) 
(326) РСЕ/РС, „Престъпност, жертви подкопават победите на САЩ на бойното поле в Афганистан“, 4 декември 2017 г. (url). 
(327) Лесли, Дж. [Leslie, J.], „Политическа и икономическа динамика на Херат“, 2 април 2015 г. (url), стр. 34-35; Расмусен, С. Е. [Rasmussen, S. E.], 
„Градът за пример на Афганистан е също и неговата столица с отвличания“, 27 юли 2015 г. (url); Каземи, С. Р. [Kazemi, S.R.], „Битката между 
законa и силата: разпръсната политическа власт и влошаваща се сигурност подлагат на тест динамиката на Херат“, 11 януари 2017 г. (url). 
(328) Западен анализатор по сигурността, брифинг, 23 ноември 2017 г. 
(329) Западен анализатор по сигурността, брифинг, 23 ноември 2017 г. 
(330) „Мрежа на афганистанските анализатори“, „Афганистанската столица страда от отвличания и изнудвания на местни жители“, 10 март 2017 
г. (url). 
(331) Държавен департамент на САЩ, „Консултативен съвет за сигурност в чужбина“, „Доклад за престъпността и безопасността в Афганистан за 
2017 г.“, 3 юни 2017 г. (url). 
(332) ВКБООН, „Насоки за допустимост за оценка на нуждите от международна закрила на търсещите убежище от Афганистан“, 19 април 2016 г. 
(url), стр. 24-25. 

http://cso.gov.af/Content/files/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.pdf
https://www.unodc.org/documents/afghanistan/New%20Country%20Programme/Country_Programme_for_Afghanistan_2012-2014_signed.pdf
http://www.france24.com/en/20170721-video-reporters-afghanistan-kidnappings-criminal-gangs-torture-police-kabul
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-04/pw126_kabul-and-the-challenge-of-dwindling-foreign-aid.pdf
https://tribune.com.pk/story/1351522/kidnappings-blight-war-scarred-kabul-city/
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-criminality-civilian-casulaties/28894840.html
https://www.usip.org/sites/default/files/PW107-Political-and-Economic-Dynamics-of-Herat.pdf
https://www.pri.org/stories/2015-07-27/afghanistans-model-city-also-its-kidnapping-capital
https://www.afghanistan-analysts.org/the-battle-between-law-and-force-scattered-political-power-and-deteriorating-security-test-herats-dynamism/
https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/recommended-reading/afghan-capital-plagued-by-kidnapping-and-extortion-of-locals/
https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21383
http://www.refworld.org/docid/570f96564.html
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фактори, които отслабват върховенството на закона и подкопават способността на държавата да 
осигури защита от нарушения на правата на човека“ 

 
Представителите на правоприлагащите органи също често са жертва на нападения (333). 

 
Въз основа на проучване на домакинствата и експертно проучване за оценка на начина, по който 
върховенството на закона се усеща в практически ежедневни ситуации в Кабул, Кандахар и Херат, 
Индексът за върховенство на закона за 2016 г. на Световния проект за справедливост, класира 
Афганистан на 111 място в списък от 113 страни в света в общия резултат за върховенство на закона (334). 

 
Според Службата на ООН за противодействие на наркотици и престъпления „Афганистан е изправен пред 
огромни предизвикателства във връзка с наркотици и престъпления […]. Около 80% от опиатите в света 
идват от Афганистан, но само около 2% биват прихванати в страната“ (335). 

 
За повече информация относно различните сегменти на афганистанския апарат за сигурност и 
способността на страната да действа като действащо лице за предоставяне на закрила, моля, вж. „Доклад 
на ЕСПОУ за информация за страната на произход: Афганистан - ключови социално-икономически 
показатели, държавна закрила и мобилност в градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“ (336). За 
повече информация относно афганистанската държава като възможно действащо лице в преследване, 
моля, обърнете се към  Доклада на ЕСПОУ за информация за страната на произход:  Афганистан - Лица, 
обект на преследване от въоръжени участници в конфликта (337). 

 
 

1.8. Влияние на насилието върху цивилното население 

 

1.8.1 Цивилни жертви 
 
 

Броят на цивилните жертви нараства, откакто МООНСА започна през 2009 г. да документира броя на 
цивилни жертви, свързани с конфликта (338): 

 

Година 
Брой убити цивилни 
лица 

Брой ранени цивилни 
лица 

Общо цивилни 
загинали или 
пострадали 

2016 г. 3498  7920 11 418  
      

2015 г. 3545  7457 11 002  
      

2014 г. 3699  6849 10 548  
      

2013 г. 2959  5656 8615  
      

2012 г. 2754  4805 7559  
      

2011 г. 3021  4507 7528  
      

2010 г. 2777  4343 7120  
      

2009 г. 2412  3566 5978  
      

 
(333) „Лос Анджелис таймс“, „Млад корупционен следовател е бил убит в Афганистан. Защо неговата агенция, обучена от САЩ, не е направила 
повече, за да го защити?“, 4 декември 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Началникът на криминалния отдел в Кабул оцеля при нападение с 
оръжие“, 21 септември 2017 г. (url). 
(334) Световен проект за справедливост, „Индекс за върховенство на закона за 2016 г.“ (url). 
(335) Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления, „Правоприлагане“, без дата (url). 
(336) ЕСПОУ, „Доклад за страната на произход: Афганистан - ключови социално-икономически показатели, държавна закрила и мобилност в 
градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“, август 2017 г. (url), стр. 71-114. 
(337) ЕСПОУ, „Доклад за информация за страна на произход: Афганистан - Лица, обект на преследване от въоръжени участници в конфликта“, 
декември 2017 г. (url). 
(338) МООНСА, „Доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт“, без дата (url). 

http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-afghanistan-corruption-20171206-htmlstory.html
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/21/kabul-crime-branch-chief-survives-gun-attack
http://data.worldjusticeproject.org/#groups/AFG
http://www.unodc.org/afghanistan/en/law-enforcement.html
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Afghanistan_IPA_August2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_conflict.pdf
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports


50 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 
 
 
 

През юли 2017 г. МООНСА заяви, че „през първата половина на 2017 г. въоръженият конфликт е 
продължил да причинява сериозни вреди на цивилните лица в Афганистан, убивайки и наранявайки 
цивилни в бройки, подобни на същия период на миналата година“ (339). През октомври 2017 г. МООНСА 
добави, че „от 1 януари до 30 септември 2017 г. МООНСА е документирала 8019 жертви и пострадали 
сред цивилните (2640 загинали и 5379 ранени), което представлява общо намаление на цивилните 
жертви или ранени с шест процента в сравнение със същия период на 2016 г. Смъртността сред 
цивилните се е увеличила с един процент, докато броят на ранените цивилни е намалял с девет 
процента“ (340). Кейт Кларк посочи, че „това е леко намаление и прикрива еднопроцентно увеличение на 
смъртните случаи сред цивилното население. Това също беше само намаление спрямо рекордно високия 
брой на цивилните жертви през 2016 г. Такива колебания в тримесечните отчети са наблюдавани и преди 
без годишни намаления“ (341). 

 
Увеличението на смъртните случаи сред цивилното население през 2017 г. се дължи най-вече на 
самоубийства и комплексни нападения, целенасочени и умишлени убийства, самоделни взривни 
устройства с пластина с натиск и въздушни атаки (342). 

 
 

1.8.2 Социално-икономически живот 
 
 

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси съобщи през декември 2017 г., че „след 
четири десетилетия конфликт в страната има огромни икономически предизвикателства и трудности 
пред развитието, които не могат да бъдат поправени чрез хуманитарна помощ“ (343). Проблемите в 
списъците на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси включват: 

 
приблизително 39% от населението живее под прага на бедността; 

 
приблизително 10 милиона души имат ограничен или никакъв достъп до основни здравни 
услуги; близо 3,5 милиона деца не ходят на училище; 

 
детската смъртност е сред най-високите в света - 70 на 1000 живородени; Афганистан остава 
една от само двете страни в света, където полиомиелитът е ендемичен; 

 
Около 1,9 милиона души изпитват остра несигурност за храна основно поради липса или 
ограничен достъп до възможности за устойчива работа; 

 
40% от всички деца под петгодишна възраст са със забавено развитие. 

 
Като цяло Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси заяви, че „хуманитарната 
общност е установила, че 8,7 милиона души имат хронични нужди, които изискват по-дългосрочни 
системни действия за отговаряне на тях“ (344). През 2018 г. 3,3 милиона души ще се нуждаят от 
животоспасяваща помощ“ (345). 

 
Въпреки че „Дойче веле“ съобщава, че международната помощ за Афганистан „помага да се създадат 
положителни импулси и тя не позволява на страната да изпадне в открит конфликт“, (346) Службата на 
ООН за координация на хуманитарните въпроси заявява, че поради продължителния характер на 
кризата, хуманитарното финансиране и действията все по-често „се използват за преодоляване на 
пропуски в обществените услуги като базово здравеопазване и образование“, като това е ситуация, която 
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси нарича „неустойчива“ (347). 

 
 

(339) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 3. 
(340) МООНСА, „Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: 1 януари до 30 септември 2017 г.“, 12 октомври 
2017 г. (url), стр. 1. 
(341) Кларк, К., „МООНСА документира лек спад в цивилните жертви: Показатели за нови тенденции във войната в Афганистан“, 2012 г., 
октомври 2017 г. (url). 
(342) МООНСА, „Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: 1 януари до 30 септември 2017 г.“, 12 октомври 
2017 г. (url), стр. 1. 
(343) СООНКХВ, „Общ преглед на хуманитарните нужди за 2018 г.“, 1 декември 2017 г. (url), стр. 5. 
(344) СООНКХВ, „Общ преглед на хуманитарните нужди за 2018 г.“, 1 декември 2017 г. (url), стр. 5. 
(345) СООНКХВ, „Общ преглед на хуманитарните нужди за 2018 г.“, 1 декември 2017 г. (url), стр. 5. 
(346) „Дойче веле“, „Афганистан: латентна нестабилност доминира картината“, 14 март 2017 г. (url). 
(347) СООНКХВ, „Общ преглед на хуманитарните нужди за 2018 г.“, 1 декември 2017 г. (url), стр. 15. 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_quarterly_report_1_january_to_30_september_2017_-_english.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/unama-documents-slight-decrease-in-civilian-casualties-indications-of-new-trends-in-the-afghan-war/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_quarterly_report_1_january_to_30_september_2017_-_english.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_2018_humanitarian_needs_overview_5.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_2018_humanitarian_needs_overview_5.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_2018_humanitarian_needs_overview_5.pdf
http://www.dw.com/en/afghanistan-a-latent-instability-dominates-the-picture/a-37925957
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_2018_humanitarian_needs_overview_5.pdf
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За по-обширна оценка на ключови социално-икономически проблеми, които са изложени на риск в 
Афганистан, като икономически растеж, заетост, бедност и продоволствена сигурност, моля, вж. 
„Доклада на ЕСПОУ за Информация за страната на произход: Афганистан - Ключови социално-
икономически показатели, държавна закрила и мобилност в градовете Кабул, Мазари Шариф и 
Херат“, август 2017 г. (348). 

 
 

1.8.3 Бежанци, вътрешно разселени лица (ВРЛ) и завръщащи се лица 
 
 

Миграцията е важна стратегия за управление на риска за афганистанските домакинства в общество, 
изправено пред демографски натиск, конфликти и несигурност, както и липса на възможности за заетост 
(349). 

 
Афганистан има дълга история на продължително международно разселване. Съобщава се, че една трета 
от населението е било разселено след съветската инвазия през 1979 г. От милионите хора, избягали в 
Иран и Пакистан, някои се върнаха в Афганистан в началото на 90-те години. Гражданската война в 
Афганистан и появата на талибаните доведоха до ново разселване в съседните страни. Свалянето на 
режима на талибаните през 2001 г. беляза началото на масова вълна със завръщащи се афганистанци. 
Между 2001 и 2015 г. ВКБООН подпомогна завръщането на 4,8 милиона афганистанци, а много други се 
завърнаха без официална помощ. Световната банка изчислява, че всеки пети, пребиваващ в момента в 
Афганистан, е завърнало се лице (350). 

 
Нетният процент на емиграция е 0,9 мигранти на 1000 души население (351). Афганистан е страната 
източник на втората по големина група бежанци в света - около 2,5 милиона, по-голямата част от тях са в 
съседните страни Пакистан и Иран (352). Афганистанските лица, търсещи убежище, съставляват втората по 
големина група лица, търсещи убежище, в света, като има приблизително 237 763 подадени молби през 
2016 г. (353). През 2016 г. над 190 000 афганистанци са подали молби за убежище в държави от ЕС+ (354). 
През 2016 г. 620 000 афганистанци се завърнаха в Афганистан след влошаване на „средата с предоставяне 
на закрила“ в Пакистан (355). През първите осем месеца на 2017 г. над 329 000 афганистанци без 
документи се завърнаха поради различни фактори, оказващи им натиск, включително влошаване на 
пространството с предоставяне на закрила в Пакистан и Иран. Този брой представлява значително по-
висока степен на възвръщаемост в сравнение с предишни години“ (356). МОМ изчислява, че 
приблизително 500 000 афганистанци без документи могат да се завърнат от Пакистан и Иран през 2017 
г. (357). През юли 2017 г. всеки шести човек е или завърнал се, или вътрешно разселено лице (ВРЛ) в 
деветте провинции, изследвани от МОМ (Баглан, Балх, Кабул, Конар, Кундуз, Лагман, Нангархар, Пактия и 
Тахар) (358). 

 
Според ВКБООН обаче „наблюдението на ВКБООН показва значително подобрение в средата с 
предоставяне на закрила за регистрираните бежанци както в Пакистан (притежатели на карти за 
доказателство за регистрация), така и в Иран (притежатели на карти Амайеш [Amayesh]). Правителствата 
на Пакистан и Афганистан си сътрудничат, за да регистрират афганистанците без документи и да улеснят 
узаконяването на техния правен статут в Пакистан, а държавните власти в Иран са заявили подобно 
намерение“ (359). 

 
 
 

(348) ЕСПОУ, Доклад за информация за страната на произход. Афганистан. Ключови социално-икономически показатели, държавна закрила и 
мобилност в градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“, август 2017 г. (url), стр. 19-70. 
(349) Световна банка, „Уязвимост и движение на населението в Афганистан“, 3 октомври 2016 г. (url), стр. 5. 
(350) Изследователски и информационен проект за Близкия изток, „Афганистанската бежанска криза“, 24 септември 2001 г. (url); Световна 
банка, „Чувствителност и движение на населението в Афганистан“, 3 октомври 2016 г. (url), стр. 1. 
(351) ЦРУ, „Справочник, Афганистан, Хора и общество“, 6 септември 2017 г. (url). 
(352) ВКБООН, „Глобални тенденции. Принудително разселване през 2016 г.“, без дата (url). 
(353) ВКБООН, „Глобални тенденции. Принудително разселване през 2016 г.“, без дата (url), стр. 42. 
(354) ЕСПОУ, „Годишен доклад за ситуацията с убежището в ЕС за 2016 г.“, без дата (url), стр. 46. 
(355) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Табло за управление на хуманитарните дейности“ (към 31 
декември 2016 г.), 31 декември 2017 г. (url). 
(356) МОМ, „Завръщане на афганистанци без документи“, 3 септември 2017 г. (url), стр. 1. 
(357) МОМ, „Завръщане на афганистанци без документи“, 3 септември 2017 г. (url). 
(358) МОМ, „Вътрешно разселените лица, лица, завърнали се от чужбина нараснаха до над 2,4 милиона в девет афганистански провинции: 
проучване на МОМ“, 7 юли 2017 г. (url). 
(359) ВКБООН, електронно писмо, 6 ноември 2017 г. ВКБООН направи това допълнение по време на прегледа на този доклад. 
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Вътрешни разселвания 
 
 

Вътрешните разселвания засягат всички области на страната, макар и не в еднаква степен. През 2016 г. 
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси съобщи за около 654 000 нови разселени 
лица (360) и от 1 януари до 16 септември 2017 г. за допълнителни 257 900 (361). Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси съобщи през декември 2017 г., че през предходните 18 месеца 
близо един милион афганистанци са били вътрешно разселени при средна скорост от 1100 на ден през 
2017 г. (362). 

 
Общо 30 от 34 провинции са регистрирали някакво ниво на принудително разселване (363). Някои 
вътрешно разселени лица не са регистрирани, ако са се заселили в градски райони, а някои от тях също 
могат да се окажат в райони, недостъпни за хуманитарна помощ. Неадекватните жилищни условия, 
продоволствената несигурност, недостатъчният достъп до санитарни съоръжения и здравни заведения, 
както и липсата на закрила често водят до несигурни условия на живот (364). Най-голямото разселване 
беше наблюдавано през октомври 2016 г., когато над 230 000 души бяха разселени в цял Афганистан в 
допълнение с 192 000 лица, завръщащи се от Пакистан (365). 

 
 

РАЗСЕЛВАНЕ, ПРЕДИЗВИКАНО ОТ КОНФЛИКТИ 
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Изображение 1: Брой разселени лица, чието разселване е било предизвикано от конфликт в Афганистан от 2010 до 2016 г., източник: Служба на ООН за 

координация на хуманитарните въпроси (366) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(360) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Табло за управление на хуманитарните дейности“, 31 декември 
2016 г. (url). 
(361) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, предизвикания от конфликти през 2017 г. - 
моментна снимка“, 24 септември 2017 г. (url). 
(362) СООНКХВ, „Общ преглед на хуманитарните нужди за 2018 г.“, 1 декември 2017 г. (url), стр. 8. 
(363) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, предизвикания от конфликти през 2017 г. - 
моментна снимка“, 24 септември 2017 г. (url). 
(364) ВКБООН, „Насоки за допустимост за оценка на нуждите от международна закрила на търсещите убежище от Афганистан“, 19 април 2016 г. 
(url), стр. 28-30; „Амнести интернешънъл“, „Децата ми ще умрат тази зима - неспазеното обещание на Афганистан към разселените лица“, 31 
май 2016 г. (url); „Амнести интернешънъл“, „Милионите, останали в Афганистан“, 1 юни 2016 г. (url); СООНКХВ, „Разселвания, предизвикани от 
конфликти“ (към 18 септември 2017 г.), url). 
(365) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Преглед на хуманитарните нужди 2018“, 1 декември 2017 г. (url), стр. 10-13. 
(366) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Годишен доклад за Афганистан за 2016 г.“, 16 август 2017 г. (url), стр. 6. 
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Карта 2: Брой на разселените лица по провинция на произход, източник: Служба на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси (367) 

 
За повече информация относно социално-икономическия статут на вътрешно разселените лица и 
завръщащите се лица в големите градове в Афганистан, моля, вж. „Доклад на ЕСПОУ за информация за 
страната на произход: Афганистан - ключови социално-икономически показатели, държавна закрила 
и мобилност в градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“ (368). 

 
 

Депортиране и доброволно връщане 
 
 

До края на 2016 г. Пакистан беше приел 1,4 милиона афганистански бежанци, второто по големина 
бежанско население в света (369). От началото на 2007 г. Пакистан не е регистрирал нови афганистански 
бежанци, въпреки че регистрираните бежанци могат да променят своята Карта за доказателство за 
регистрация, за да добавят новородени деца или да регистрират промяна в състава на семейството, 
например в резултат на брак (370). Съобщава се, че ВКБООН в Пакистан няма капацитет да регистрира и 
обработва исканията на десетки или стотици хиляди лица, търсещи убежище. Следователно само 
ограничен брой афганистанци са успели да потърсят закрила от ВКБООН, което е оставило останалите, 
пристигнали след 2007 г., без сигурен правен статут (371). През юли 2017 г. правителството на Пакистан 
стартира шестмесечна програма за регистриране на афганистанци без документи, живеещи в страната, за 
които понастоящем се изчислява, че са между 600 000 и един милион души (372). Към 23 септември 2017 
г. пакистанските 

 
 

(367) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Вътрешно разселване поради конфликт“, няма дата (url) 
(368) ЕСПОУ, „Доклад за информация за страната на произход. Афганистан. Ключови социално-икономически показатели, държавна закрила и 
мобилност в градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“, август 2017 г. (url), стр. 71-114. 
(369) ВКБООН, „Глобални тенденции. Принудително разселване през 2016 г.“, без дата (url), стр. 14. 
(370) ВКБООН, електронно писмо, 6 ноември 2017 г. ВКБООН направи това допълнение по време на прегледа на този доклад. 
(371) „Хюман Райтс Уоч“, „Пакистанска принуда, съучастие на ООН“, 13 февруари 2017 г. (url), стр. 3. 
(372) Върховният комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), „ВКБООН приветства регистрацията на милион афганистанци без документи в 
Пакистан“, 21 юли 2017 г. (url). 
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власти в сътрудничество с правителството на Афганистан (373) са получили над 146 000 заявления от 
афганистанци без документи за афганистански карти за гражданство (АКГ). Афганистанските карти за 
гражданство предоставят на афганистанците без документи документ за временен престой в Пакистан, 
докато се завърнат в Афганистан, за да уредят правния си статут чрез придобиване на паспорт и виза (374). 

 
В отговор на няколко инциденти със сигурността със смъртни случаи и в отговор на влошаващите се 
политически отношения между Пакистан и Афганистан „Хюман Райтс Уоч“ заяви, че през 2016 г. 
пакистанските власти са организирали съгласувана кампания за прогонване на афганистанци от страната 
(375). През втората половина на 2016 г. комбинация от заплахи за депортиране и полицейски тормоз, 
включително задържане, принудително изселване, полицейски набези и тормоз, принуди близо 365 000 
от 1,5 милиона регистрирани афганистански бежанци в страната, както и малко над 200 000 афганистанци 
без документи да напуснат (376). Общо през 2016 г. 620 000 афганистанци са се завърнали от Пакистан 
(377). 

 
ВКБООН отбеляза, че факторите, които са повлияли на решението на афганистанските бежанци да се 
завърнат, са сложни и разнообразни. Освен поведението на пакистанските власти те биха могли да 
включват и по-строг граничен контрол, който е разделил членовете на семейството. В резултат на това 
много афганистанци са се завърнали, защото е все по-трудно да се пресича границата, за да бъдат 
посетени роднини. Стимулите, предложени от правителството на Афганистан, включително 
неизпълнените обещания за земя, също са повлияли на решението на някои бежанци да се върнат (378). 

 
МОМ реагира на това, което определи като „значително увеличение“ в завръщащите се 
недокументирани афганистанци от Пакистан и Иран. Общият брой на афганистански лица без документи, 
завърнали се от Пакистан от 1 януари до 3 септември 2017 г. е 84 151. МОМ предостави помощ след 
връщането им на 84% от тях. Предоставяната помощ включва храна, настаняване, основни медицински 
прегледи, нехранителни стоки, по-нататъшен транспорт, парични помощи и услуги за насочване, както и 
подкрепа от партньори. За разлика от лицата, завръщащи се от Иран, броят на депортираните 
афганистански граждани от Пакистан е относително нисък (379). 

 
Общият брой на лицата без документи, завърнали се от Иран, от 1 януари до 3 септември 2017 г. е 244 
999 души. МОМ предостави хуманитарна помощ след завръщане само на 5% от афганистанците без 
документи, депортирани от Иран в неговите транзитни центрове в Нимруз и Херат, включително на 
непридружени деца мигранти, при 18 медицински случая, на непридружени възрастни хора и наркомани 
(380). По-голямата част от тези завърнали се лица биват принудително депортирани от иранските власти 
(381). 

 
През 2016 г. около 30 000 граждани на Афганистан получиха заповед да напуснат ЕС (382). Броят на 
афганистанските граждани, върнати в Афганистан от страните членки на ЕС, се е увеличил „значително“ 
според Евростат (383). Някои афганистанци решиха доброволно да се върнат от Европа - основно от 
Германия, Гърция, Турция и Австрия (384). „Амнести интернешънъл“ поставя под въпрос използването на 
терминологията „доброволно“, тъй като лицата, които се завръщат, обикновено нямат избор 

 
 

(373) ВКБООН, електронно писмо, 6 ноември 2017 г. ВКБООН направи това допълнение по време на прегледа на този доклад. 
(374) МОМ, „Връщане на афганистанци без документи“. Седмичен доклад за ситуацията, октомври 01—07 2017 г., 7 октомври 2017 г. (url). 
(375) „Хюман Райтс Уоч“, „Принуда от Пакистан, съучастие на ООН“, 13 февруари 2017 г. (url) стр. 1. 
(376) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан - спешен призив: един милион души в движение (обхващащ 
септември-декември 2016 г.)“, 7 септември 2016 г. (url), стр. 3; „Хюман Райтс Уоч“, „Принуда от Пакистан, съучастие на ООН“, 13 февруари 2017 
г. (url), стр. 1-3. 
(377) Хуманитарен отговор, Служба на ООН за координация по хуманитарни въпроси, „Афганистан: Табло за управление на хуманитарна 
помощ“ (към 31 декември 2016 г.), 22 март 2017 г. (url). 
(378) ВКБООН, електронно писмо, 6 ноември 2017 г. ВКБООН направи това допълнение по време на прегледа на този доклад. 
(379) МОМ, „Връщане на афганистанци без документи“, 3 септември 2017 г. (url). 
(380) МОМ, „Връщане на афганистанци без документи“, 3 септември 2017 г. (url). 
(381) СООНКХВ, Хуманитарен бюлетин. Афганистан. Брой 68 | 01 - 30 септември 2017 г., 30 септември 2017 г. (url), стр. 4. 
(382) Евростат, „Досие: Топ 20 националности на граждани извън ЕС, на които им е наредено да напуснат териториите от ЕС-28“, 2015-2016.png, 
без дата (url). 
(383) Евростат, „Статистика за прилагане на законодателството за имиграцията“, май 2017 г. (url). 
(384) МОМ, „Тримесечен статистически доклад за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграция“, април-юни 2017 г. (url). 

http://www.globaldtm.info/iom-return-of-undocumented-afghans-weekly-situation-report-1-7-october-2017/
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/pakistan0217_web.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_2016_flash_appeal_web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/pakistan0217_web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afghanistan-humanitarian-dashboard-1-jan-31-dec-2016
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_return_of_undocumented_afghans_weekly_situation_report_sep_03_-_09.pdf
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_return_of_undocumented_afghans_weekly_situation_report_sep_03_-_09.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20171013_ocha_afghanistan_monthly_humanitarian_bulletin_september_2017_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Top_20_citizenships_of_non-EU_citizens_ordered_to_leave_EU-28_territories,_2015-2016.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation#Almost_230.C2.A0000_non-EU_citizens_were_returned_to_their_country_of_origin_in_2016
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/avrr_quarterly_report_apr_-_jun_2017.pdf
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и са задължени да напуснат страната (385). Пикът на доброволното завръщане от Европа беше отчетен 
през 2016 г. През второто тримесечие на 2017 г. МОМ отчете значително намаляване както на общия 
брой завръщания, така и на броя на завръщащите се семейства. От април до юни 2017 г. повече от 1000 
души решиха да се завърнат в Афганистан. През тези три месеца на 2017 г. предпочитаните дестинации 
за връщане бяха Херат, Балх, Кабул, Кундуз и Нангархар (386). 

 
Много хора се завърнаха в състояние на крайна бедност и през юли 2017 г. МОМ изчисли, че около 73 
850 завърнали се лица живеят в палатки или дупки, изкопани в земята и покрити с брезенти. Много други 
хора са наели или живеят в полуразрушени, изоставени къщи. С брой от 518 066 лица, завърнали се 
между 2012 г. и 2017 г., в Нангархар има най-много завърнали се лица (387). Според ВКБООН Кабул е 
приютявал най-много от завърналите се бежанци с документи (388). 

 
 

1.8.4 Деца 
 
 

Повече от 40% от афганистанското общество се състои от деца на възраст под 14 години, други 22% са 
младежи между 15 и 24 години. Средната възраст в Афганистан е 18,6 години и следователно това е едно 
от най-младите общества в света (389). 

 
Децата принадлежат към най-уязвимите групи на обществото, което страда от продължителния 
конфликт. Броят на жертвите и пострадалите сред децата непрекъснато расте от 2009 г. насам. През 2016 
г. МООНСА отчете 3512 жертви или пострадали деца, което е с 24% повече от 2829 през 2015 г. (390). През 
първата половина на 2017 г. МООНСА регистрира допълнително увеличение от 1% на общия брой на 
жертвите или пострадалите сред децата и 9% увеличение на детската смъртност (391). Увеличението през 
2016 г. се дължи главно на рязкото нарастване на децата, които са станали жертва на наземни боеве. 
Жертвите или пострадалите сред децата от наземни боеве са се увеличили с по-бърз темо от възрастните 
жертви или пострадали при наземни боеве, което според МООНСА отразява засилените боеве в 
районите с цивилно население (392). Децата също бяха непропорционално повече жертви или пострадали 
при взривни военни остатъци. Това е свързано с бедността, липсата на образование и липсата на 
осведоменост за опасностите (393). Мините и СВУ са особено опасни за децата и са втората най-голяма 
причина за смъртност и наранявания. Някои от мините са конструирани по такъв начин, че децата да 
мислят, че може да са играчки (394). 

 
МООНСА документира осем инцидента, свързани с отвличането на 17 момчета от АПС през първата 
половина на 2017 г. МООНСА документира два случая на сексуално насилие, свързано с конфликта и 
извършено срещу деца - един извършен от Афганистанските национални сили за сигурност и друг от АПС. 
Според МООНСА за подобни инциденти вероятно не се съобщава достатъчно в резултат на 
доминиращите социални норми като например със стигмата, свързана с това да станеш жертва на 
сексуално насилие може да доведе до маргинализация или 

 
 
 
 
 
 
 

(385) „Амнести интернешънъл“, „Принудени да се върнат към опасността: лица, търсещи убежище, бяха върнати от Европа в Афганистан“, 5 
октомври 2017 г. (url), стр. 30. 
(386) МОМ, „Тримесечен статистически доклад за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграция“, април-юни 2017 г. (url). 
(387) МОМ, „Вътрешно разселените лица, лица, завърнали се от чужбина нараснаха до над 2,4 милиона в девет афганистански провинции: 
проучване на МОМ“, 7 юли 2017 г. (url). 
(388) ВКБООН, електронно писмо, 6 ноември 2017 г. ВКБООН направи това допълнение по време на прегледа на този доклад. 
(389) ЦРУ, „Справочник, Афганистан, Хора и общество“, 6 септември 2017 г. (url); ЦРУ, „Световен справочник. Сравнение на страните: средна 
възраст“, без дата  (url). 
(390) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 18. 
(391) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 14. 
(392) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 18. 
(393) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 19. 
(394) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2016 г., юли 2016 г., стр. 21; 
Информационна агенция „Расад“, „Експлозия на мина уби 4 деца в провинция Кандахар“, 9 август 2016 г. (url); „Дейли мейл“, „Тежкото 
положение на децата, осакатени от хилядите мини в Афганистан“, 21 август 2015 г. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1168662017ENGLISH.PDF
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https://afghanistan.iom.int/press-releases/internally-displaced-returnees-abroad-soar-over-24-million-nine-afghan-provinces-iom
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2177rank.html#af
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
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https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
http://www.rasad.af/en/2016/08/09/landmine-explosion-kill-4-children-in-kandahar-province/
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Изключване от обществото (395). Източници в медиите, цитирани от Държавния департамент на САЩ, 
съобщават, че децата са били използвани като „лични слуги, помощен персонал или за сексуални цели“ 
(396). 

 
Набирането на деца от военни групировки все още е проблем. Както талибаните и ИД, така и Местната 
полиция в Афганистан и ППМ използват децата за войници (397). Талибаните твърдят, че не използват 
„момчета без бради“. Има обаче съобщения за обучение и използване на деца за различни военни 
действия, включително при производството и поставянето на СВУ. Някои деца, вербувани от медресета в 
провинциите Кундуз, Тахар и Бадахшан, са били на 13 години или по-малки (398). НКПЧА, цитирана от 
Държавния департамент на САЩ, отчете 21 случая на набиране на деца от силите за сигурност на МВР 
през 2016 г. (399). Съобщава се, че правителството е предприело стъпки, които включват криминализиране 
на използването и набирането на деца, обучение на персонала по процедурите за оценка на възрастта, 
започване на кампания за повишаване на осведомеността относно набирането на непълнолетни, 
разследване на предполагаеми случаи на набиране на непълнолетни, както и създаване на центрове в 
някои провинциални центрове за подбор на персонал, които да документират случаи на опити за 
набиране на деца (400). 

 
Според няколко източника деца са били задържани и измъчвани по обвинения, че са талибански бойци 
(401). 

 
За по-конкретни въпроси относно децата в контекста на конфликта в Афганистан като например относно 
вредната практика на Бача Бази и вербуването на деца от въоръжените участници в конфликта, моля, вж. 
„Доклад на ЕСПОУ за Информация за страната на произход: Афганистан - Лица, преследвани съгласно 
социални и правни норми“ (402) и „Доклад на ЕСПОУ за Информация за страната на произход: 
Афганистан - Набиране на хора от въоръжени групировки от септември 2016 г. (403) 

 
Конфликтът ограничи достъпа до образование. Броят на момичетата в образователната система е 
значително по-малък в сравнение с момчетата, като има повече случаи на заплахи и сплашване за 
ученици от женски пол. Трудностите с достъпа до училище, както и особено липсата на училища и 
учители, дългите разстояние за ходене и общите страхове, свързани със сигурността, са причини за 
ниските нива на записване (404). МООНСА документира 16 случая на заплахи, сплашване и тормоз, 
отправени към училищата за момичета през 2016 г. (405). През януари 2017 г. повече от 1000 училища бяха 
затворени поради съображения за сигурност (406). През 2016 г. МООНСА съобщи за 94 инцидента, 
свързани с конфликта и чиито мишени са били свързани с образованието и неговите служители, което е 
20% 
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2017 г. (url), стр. 17. 
(397) „Хюман Райтс Уоч“, „Афганистан: набирането на деца войници от талибаните се увеличи“, 17 февруари 2016 г. (url); МООНСА, „Афганистан 
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(399) Държавен департамент на САЩ, „Доклади за държавите за практиките в областта на човешките права през 2016 г. - Афганистан“, 3 март 
2017 г. (url), стр. 17. 
(400) „Чайлд солджърс интернешънъл“, „Продължава набирането и използването на деца от участниците във въоръжения конфликт в 
Афганистан“, март 2016 г. (url), стр. 1; Държавен департамент на САЩ, „Доклади за държавите за практиките в областта на човешките права 
през 2016 г. - Афганистан“, 3 март 2017 г. (url), стр. 17. 
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спад в сравнение с 2015 г., като това е довело до 91 цивилни жертви или ранени (407). Училищните сгради 
също са били използвани за военни цели, както от Афганистанските национални сили за сигурност, така и 
от АПС. Училищата продължават да се използват като бази по време на военни операции в райони, 
контролирани от талибаните, което излага децата на риск и лишава хиляди от образование, съобщи 
„Хюман Райтс Уоч“ през 2016 г. (408). 

 
Според „Хюман Райтс Уоч“ 

 
„Боевете между талибаните и правителствените сили са изгонили хиляди семейства от домовете 
им, а над милион афганистанци са станали вътрешно разселени лица. В райони, които са под 
контрола на талибаните, талибаните често ограничават момичетата само до няколко години 
училищно образование или им забраняват изобщо да учат. В оспорваните райони момичетата, 
които искат да посещават училище, са изправени пред засилени заплахи, свързани със 
сигурността. Конфликтът е придружен от беззаконие, тъй като милициите и престъпните банди 
станаха много, а момичетата са изправени пред заплахи, включително сексуален тормоз, 
отвличания и атаки с киселина, както и целенасочени атаки и заплахи заради образованието на 
момичетата. В тази среда образованието бива все по-засегнато и момичетата са 
непропорционално ощетени“ (409). 

 
За повече информация относно отношението на талибаните към образованието и по-специално към 
образованието на момичетата, моля, вж. „Доклад на ЕСПОУ за страна на произход: Афганистан - Лица, 
обект на преследване от въоръжени участници в конфликта“ (410). 

 
 

1.8.5 Здравни заведения 
 
 

През първата половина на 2017 г. „МООНСА документира 32 инцидента, насочени към или засягащи 
здравни заведения и здравни работници, които са довели до 58 цивилни жертви или ранени (27 
загинали и 31 ранени). Тя също така съобщи за отвличанията на 18 цивилни, сравнено с 67 инцидента за 
същия период на 2016 г., които са причинили 11 цивилни жертви или ранени (пет смъртни случая и шест 
ранени). Повечето цивилни жертви или ранени при инциденти, когато са били атакувани здравни 
заведения, станаха по време на комплексното нападение срещу болница „Мохамад Сардар Дауд Хан“ на 
8 март 2017 г., което доведе до 48 цивилни жертви или ранени (26 смъртни случая и 22 ранени) (411). 

 
Медицински служители са били сплашвани и заплашвани, понякога дори отвличани и убити. Някои 
клиники бяха временно затворени. АПС също осъществяваха атаки срещу линейки и унищожиха 
медицинско оборудване. Силите за сигурност блокираха медицинските доставки, предназначени за 
контролирани от талибаните райони. Заплахите доведоха до затваряне на здравни заведения и някои 
лекари от женски пол трябваше да напуснат работа (412). 

 
През 2017 г. МКЧК обяви, че няма „друг избор, освен драстично да намали присъствието и дейностите си 
в Афганистан и по-специално в северната част на страната“ след редица нападения срещу неговия 
персонал и съоръжения, включително срещу място, което те считаха за едно от най-безопасните им 
съоръжения в Мазари Шариф (413). 
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(408) „Хюман Райтс Уоч“, „Афганистан:  Увеличава се използването на училищата за военни цели“, 17 август 2016 г. (url); МООНСА, „Афганистан. 
Защита на цивилните във въоръжения конфликт. Годишен доклад 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 23. 
(409) „Хюман Райтс Уоч“, „Афганистан: момичетата се борят за образование“, 17 октомври 2017 г. (url). 
(410) ЕСПОУ, „Доклад на ЕСПОУ за информация за страната на произход: Афганистан - лица, преследвани от въоръжени участници в конфликта“, 
декември 2017 г. (url), стр. 37-42. 
(411) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 17. 
(412) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 17; 
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(413) МКЧК, „Афганистан: МКЧК намалява присъствието си в страната“, 9 октомври 2017 г. (url). 
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За повече информация относно въпросите, свързани с достъпа до здравни грижи в Афганистан, моля, вж. 
„Доклад на ЕСПОУ за информация за страната на произход: Афганистан - ключови социално-
икономически показатели, държавна закрила и мобилност в градовете Кабул, Мазари Шариф и 
Херат“ (414). За още информация за положението на здравните работници в Афганистан, моля, вж. 
доклада на „Доклада на ЕСПОУ за страна на произход: Афганистан - Лица, обект на преследване от 
въоръжени участници в конфликта (415). 

 
 

1.9 Географски преглед на ситуацията със сигурността 
 

1.9.1 Разделение на градски/селски райони 
 
 

Историята на Афганистан се характеризира със структурно разделение между града и селата. Градските 
центрове са центрове за администрация, пазарни методи на производство, данъчно облагане, 
образование, съдебна система и реформи. Това е помогнало да се създаде недоволство сред селското 
население, което не се е възползвало от тези развития (416). 

 
През 2015 г. талибаните си поставиха за цел да „превземат и контролират градове и столици на 
провинциите“ (417). Талибаните успяха да завземат някои градове и да ги контролират за определен 
период. Афганистанските национални сили за сигурност също доказаха способността си да отвоюват 
някои областни центрове, които преди това са били превзети от талибаните. През октомври 2015 г. 
талибаните временно превзеха административния център Кундуз - това беше първата столица на 
провинция, завзета от талибаните от 2001 г. насам. (418). През 2016 г. талибаните нападнаха или отправиха 
заплахи спрямо няколко столици на провинции, включително Кундуз, Лашкар-Гах (Хелманд), Пул-и-
Хумри (Баглан), Фарах, Тарин Кот (Орузган), Маймана (Фаряб), но без да успеят напълно да ги превземат. 
(419). 

 
Въпреки нападението срещу град Газни през май 2017 г. (420) „Мрежата на афганистанските анализатори“ 
съобщи през октомври 2017 г., че „не е имало големи талибански офанзиви срещу големи населени 
центрове“ през 2017 г. (421). Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
столиците на областите биват „все по-често“ атакувани. Само през август 2017 г. Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси съобщи, че бунтовниците са „нападнали или са водили боеве за 
контрола над поне осем областни центъра в седем провинции“, като това е било „остро засилен 
конфликт“: Гормач (Бадгис/Фаряб), Джанихел (Пактия), Тайуара (Гор), Баламургаб (Бадгис); Хамяб 
(Джаузджан), Занахан (Газни), Гомал (Пактика), Бараки Барак (Логар) (422). Западен служител по 
сигурността обясни по време на брифинг, проведен в Малта, че талибаните „продължават“ да 
опустошават областни 
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г.“, януари 2012 г. (url), стр. 7-8. 
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2017 г. (url). 
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административни центрове през 2017 г. Бунтовниците обаче не успяха да задържат центровете, както успяваха 
в периода 2015-2016 г. (423). 

 
Областните центрове обикновено приемат разселени семейства, бягащи от конфликти и преследване в 
провинциалните села. „Когато областните центрове биват подложени на атака, посоката на разселване се 
променя и семействата са избирали да напуснат центровете: през август повече от 50 000 души са били 
временно разселени извън областните центрове, като често са намирали подслон при роднини в 
съседните села“ (424). 

 
Отчитайки сравнително нова тенденция, Фондация Азия установи увеличаваща се тенденция сред 
афганистанското население да смята градските райони за „опасни“ през 2016 г. В Джалалабад например 
87% от хората имат страхове за своята безопасност - повече отколкото в областите извън тази столица на 
провинция (81,7%) (425). 

 
Основните проблеми със сигурността в големите градове все още са предимно атаки срещу известни 
цели, целенасочени убийства и отвличания. Въпреки видимото военно присъствие в Кабул и в други 
големи градове, правителството, полицията и армията не са в състояние да предотвратят проникването 
на бунтовниците. Кабул, който редовно преживява атаки срещу известни цели, сега е разделен от стени 
за осигуряване на сигурност и от пътни бариери, но въпреки това АПС, включително ИДПХ, могат да се 
движат в града (426). 

 
Някои градски центрове страдат от повече проблеми със сигурността, отколкото други. В Кабул имаше 
няколко големи атаки срещу известни цели, което доведе до множество цивилни жертви. Само в Кабул 
са били 70% от 

 
всички цивилни жертви и ранени от комплексни и самоубийствени атаки през 2016 г. (427). Броят на 
цивилните жертви е нараснал повече от десет пъти - от 141 през 2012 г. до 1562 през 2016 г. (428). Някои 

 
административните центрове в провинция Кундуз, Хелманд, Газни, Орузган и Баглан биват застрашени и 
заобиколени от талибанските сили (429). 

 
Според някои военни източници в някои селски райони талибаните са „постигнали напредък“ (430) и „са 
имали успех в упражняването на контрол“ на тези области (431). Според СГИРА „Контролът на талибаните 
върху някои селски райони е дал възможност на въстаническите сили да предприемат по-чести атаки в 
райони, които преди това са били по-малко атакувани, основно в Северен Афганистан“ (432). 

 
 

1.9.2 Регионални различия 
 
 

Има разлики в ситуацията със сигурността в различните региони на Афганистан. През първите осем 
месеца на 2017 г. най-малко 30 от 34 афганистански провинции са били засегнати от конфликта и 

 
 
 

(423) Западен анализатор по сигурността, брифинг, 23 ноември 2017 г. 
(424) СООНКХВ, Хуманитарен бюлетин. Афганистан. Брой 67 | 1 - 31 август 2017 г., 31 август 2017 г. (url), стр. 1. 
(425) Фондация Азия, „Проучване на афганистанците в Афганистан през 2016 г.“, декември 2017 г. (url), стр. 39. 
(426) Министерство на отбраната на САЩ, „Подобряване на сигурността и стабилността в Афганистан“, юни 2017 г., стр. 1, 22 (url); „Толо Нюз“, 
„Увеличаването на стените за сигурност подразни жителите на Кабул“, 26 март 2016 г. (url); Витриковска, М. [Wytrykowska M.], Afganistan 
sytuacja ludności cywilnej na terenach kontrolowanych przez Talibów, май 2013 г. (url); МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжен 
конфликт. Средногодишен доклад за 2017 г.“, юли 2017 г. (url), стр. 48; Осман, Б., „ИДПХ се опитва да внесе сектантство във войната в 
Афганистан чрез активна клетка в Кабул“, 19 октомври 2016 г. (url); Бйелица, Й. и Кларк, К., „Новият план за сигурност на Кабул със „зелен 
пояс“: за кого има повече сигурност?“, 25 септември 2017 г. (url); Фоскини, Ф., „Кабул и трудностите от намаляващата чуждестранна помощ“, 10 
април 2017 г. (url), стр. 55-57. 
(427) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 60. 
(428) Кларк, К., „Поставяне на още ужасяващи рекорди: МООНСА документира още една година с връх на цивилните жертви“, „Мрежа на 
афганистанските анализатори“, 6 февруари 2017 г. (url). 
(429) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2016 г., юли 2016 г. (url), стр. 48; „Лонг уор 
джърнъл“, „Талибаните нападнаха столицата на провинция в Югоизточен Афганистан“, 22 май 2017 г., (url); Министерство на отбраната на 
САЩ, „Подобряване на сигурността и стабилността в Афганистан“, декември 2015 г. (url), стр. 17-21. 
(430) СГИРА, „Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ“, 30 октомври 2017 г. (url стр. 101. 
(431) Министерство на отбраната на САЩ, „Подобряване на сигурността и стабилността в Афганистан“, юни 2017 г. (url), стр. 2. 
(432) СГИРА, „Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ“, 30 юли 2017 г. (url), стр. 102. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20170918_OCHA%20Afghanistan_Monthly_Humanitarian_Bulletin_August%202017_EN_0.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Apr2017.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_2017_1225_Report_to_Congress.pdf
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/24416-increasing-security-walls-irks-kabul-residents
http://wikp.udsc.gov.pl/images/Raporty_ekspertow/Afganistan.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/with-an-active-cell-in-kabul-iskp-tries-to-bring-sectarianism-to-the-afghan-war/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-new-kabul-green-belt-security-plan-more-security-for-whom/
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-04/pw126_kabul-and-the-challenge-of-dwindling-foreign-aid.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/more-horrific-records-set-unama-documents-another-peak-year-of-civilian-casualties/
http://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2016_final.pdf
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/05/taliban-assaults-provincial-capital-in-southeastern-afghanistan.php
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/1225_Report_Dec_2015_-_Final_20151210.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-10-30qr-section3-security.pdf)
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_2017_1225_Report_to_Congress.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-10-30qr-section3-security.pdf
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разселване (433). Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси смята 120 от над 400 области за 

„силно засегнати от конфликти“, което е увеличение с 50% спрямо 2015 г. (434). Според Филип Швеерс, 
съветник по сигурността с дългогодишен опит в Афганистан, както и на други места, цитиран от „Дойче 
веле“, „ситуацията по никакъв начин не е хомогенна или кохерентна. Има региони като провинциите 
Панджшир, Дайкунди, Бамян или като северния град Мазари Шариф, които са относително по-малко 
засегнати от насилието, предизвикано от конфликти. Очевидно има повече напрежение в горещи точки 
като Кундуз на север, Хелманд на юг или Нангархар на изток“ (435). 

 
Въз основа на данни за жертвите, документирани от МООНСА, въоръженият конфликт от 2009 г. 
системно най-силно засяга южния регион по отношение на цивилните жертви. От 2015 г. в централните 
провинции на Афганистан се наблюдава рязко нарастване на броя на цивилните жертви и едновременно 
с това намаляване на броя на цивилните жертви в източните и югоизточните региони. През 2015 г. имаше 
скок в североизточния регион и системно нарастване на цивилните жертви в северната част. Само в 
централните планински райони броят им е систематично нисък (436). ВКБООН обаче отбелязва, че 
пътищата, водещи към и извън региона на централните планински райони, включително Бамян-Кабул и 
Бамян-Мазар, са особено несигурни. Това допринася за изолацията на жителите в тези райони, като 
много околни райони биват контролирани или за тях се водят боеве от АПС. Централния планински 
регион е един от регионите с най-малко услуги и един от най-слабо развити региони на страната (437). 

 
По отношение на разселването ВКБООН отбелязва, че през последните 2 години в североизточния регион 
се наблюдава постоянна поредица от нови разселвания. Най-голямата част от новоразселените вътрешно 
разселени лица през 2016 и 2017 г. произхождат от североизточните провинции (438). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(433) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“ (към 18 септември 2017 г.), 
(url). 
(434) СООНКХВ, „Общ преглед на хуманитарните нужди за 2018 г.“, 1 декември 2017 г. (url), стр. 8. 
(435) „Дойче веле“, „Афганистан: латентна нестабилност доминира картината“, 14 март 2017 г. (url). 
(436) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжения конфликт. Годишен доклад 2016 г.“, февруари 2017 г., стр. 14 (url); МООНСА, 
„Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 10. (437) ВКБООН, 
електронно писмо, 6 ноември 2017 г. ВКБООН направи това допълнение по време на прегледа на този доклад. 
(438) ВКБООН, електронно писмо, 6 ноември 2017 г. ВКБООН направи това допълнение по време на прегледа на този доклад. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_2018_humanitarian_needs_overview_5.pdf
http://www.dw.com/en/afghanistan-a-latent-instability-dominates-the-picture/a-37925957
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
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На изображение 3 с карта е показан общ преглед на инцидентите със сигурността от септември 2016 г. до 
май 2017 г. в различните провинции (439). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 3: Афганистан: Инциденти със сигурността в различните провинции (1 септември 2016 г. - 31 май 2017 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(439) Карта, създадена от ЕСПОУ: данни за инциденти, предоставени от западен служител по сигурността (вж. Въведение). Границите, цветовете, 
деноминациите и всякаква друга информация, показана на тази карта, не предполагат от страна на ЕСПОУ каквато и да било оценка относно 
правния статут на която и да е територия, нито са каквото и да било одобрение или приемане на такива граници. 



62 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В Карта 4 е предоставен общ преглед за различните провинции как броят на инцидентите с насилие е 
свързан с броя на жителите (440). Референтният период за инциденти със сигурността е пак от 1 септември 
2016 г. до 31 май 2017 г. Допълнителна информация за инцидентите с насилие може да бъде намерена 
във всяка част за дадена провинция в този доклад под Регионално описание на ситуацията със 
сигурността. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 4 Афганистан: Брой инциденти със сигурността, сравнени с населението (1 септември 2016 г. - 31 май 2017 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(440) Карта, създадена от ЕСПОУ, източници: Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, АФГАНИСТАН: Оценка на населението 
за 2015 г., 26 август 2015 г.; данни за инциденти, предоставени от западен служител по сигурността (вж. Въведение). Границите, цветовете, 
деноминациите и всякаква друга информация, показана на тази карта, не предполагат от страна на ЕСПОУ каквато и да било оценка относно 
правния статут на която и да е територия, нито са каквото и да било одобрение или приемане на такива граници. 
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По-долу е включена карта на сериозността на конфликта, изготвена от Службата на ООН за координация 
на хуманитарните въпроси. Сериозността на конфликта се характеризира с три показателя: инциденти със 
сигурността; цивилни жертви и разселване, предизвикано от конфликти, които са представителни за 
периода от 1 януари до 30 септември 2017 г. По-тъмните цветове на картата се основават на средна 
стойност на класифицирането на всички области по тези показатели (441). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 5: Сериозност на конфликта 1 януари 2017 г. - 30 септември 2017 г.; източник: Служба на ООН за координация на хуманитарните 

въпроси (442). 
 
 
 

1.9.3 Контрол на правителството спрямо контрол на талибаните 
 

Анализаторът за „Мрежата на афганистанските анализатори“ в Афганистан, Кейт Кларк, заяви през май 
2017 г.: 

 
„Бяха направени различни оценки за това кой колко територия контролира  и колко територия е 
била загубена, защото е била завзета от талибаните през последните две години [...] Имаше и 
спорове не само за брой, но и за това какво означава „контрол“, както и твърдения, че загубата 
на държавна територия е отчасти умишлено оттегляне в „райони с по-стратегическо значение“ 
„(443). 

 
Този анализ на сигурността разглежда четири различни оценки, без да одобрява нито една от тях: оценка 
от американската армия, оценка от талибаните, оценка от Института за военни изследвания 

 
 

(441) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, електронно писмо, 12 октомври 2017 г. 
(442) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, електронно писмо, 12 октомври 2017 г. 
(443) Кларк, К., „Разглеждане на „плана на Никълсън“: опит за наклоняване на везните във войната в Афганистан в полза на правителството“, 24 
май 2017 г. (url), 

https://www.afghanistan-analysts.org/looking-at-the-nicholson-plan-a-bid-to-tilt-the-afghan-war-in-the-governments-favour/
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и накрая оценка от „Лонг уор джърнъл“. Американските военни и талибаните имат своя собствена 
оценка за това кой контролира дадена зона. Като се има предвид, че това са участници в конфликта, 
може да се очаква известна степен на пропаганда и „информационни операции“, които има и от двете 
страни (444). Поради това се добавят и оценката на Институт за военни изследвания (ИВИ) и на блога за 
следена на терористични дейности „Лонг уор джърнъл“ (ЛУД). 

 
Според американските военни, цитирани от СГИРА, 

 
„приблизително 59,7% от 407 области на страната са под контрола или влиянието на 
правителството на Афганистан от 15 май 2017 г., това е същото като миналото тримесечие, но е 
спад с шест пункта спрямо същия период на миналата година. Към май 2017 г. е имало 45 
области (в 15 провинции) под контрола на бунтовниците (11 области) или под тяхно влияние (34 
области). Следователно 11,1% от районите в страната все още са под контрол или влияние на 
бунтовниците, което е увеличение с повече от два процентни пункта спрямо същия период на 
2016 г.“ (445). 

 
Останалите 119 области, които са почти 30% от областите, в които живее 25% от населението, са предмет 
на спорове и боеве (446). 

 
Талибаните редовно  публикуват карти с териториите, върху които упражняват контрол: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 6: Карта на талибаните за териториите под техен контрол 30.08.2017 г.; източник: @ZabihullahM4 (447) 
 

Според източника легендата казва следното: „Бяло - под контрола на муджахидините; Черно - под 
контрола на режима; Синьо - райони с боеве; Червено - присъствие на Даеш“ (448). Източникът на тази 
информация и използваната методология не са ясни. Въпреки това, оценявайки предишен доклад на 
талибаните, „Лонг уор джърнъл“ посочи, че 

 
 
 
 
 

(444) Муноз, А. [Munoz, A.] и Дик, Е. [Dick, E.], „Информационни операции: Императивът на доктрината за хармонизиране и мерките за 
ефективност“, Корпорация РАНД, 2015 (url). 
(445) СГИРА, „Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ“, 30 юли 2017 г. (url), стр. 88. 
(446) СГИРА, „Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ“, 30 юли 2017 г. (url), стр. 88. 
(447) Забихула-М [Zabihulla-M] [Twitter], публикувано на 5 септември 2017 г. (url). 
(448) Забихула-М [Twitter], публикувано на 5 септември 2017 г.  (url). 

https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE128.html
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-07-30qr-section3-security.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-07-30qr-section3-security.pdf
https://twitter.com/ZabihullaM4/status/904881629818224640
https://twitter.com/ZabihullaM4/status/904948692276449280
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„това не раздува, нито преувеличава контрола на талибаните върху областните центрове и 
оспорваните райони в цялата страна [...] Докладът всъщност беше доста консервативна оценка, 
рисуваща ужасяваща, но реалистична картина на ситуацията със сигурността в Афганистан. 
Талибаните също така признават, че в Афганистан има големи райони, където те има само 
минимално присъствие“ (449). 

 
На карта 7 Институтът за военни изследвания (ИВИ) съобщава за зоните на контрол на талибаните и 
„Ислямска държава“ (март 2017 г.) (450). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 7: Оценка на частичната заплаха в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.; източник: Институт за военни изследвания 
 

Картата пояснява: 
 

„Тази карта частично изобразява районите на контрол и подкрепа на талибаните и „Ислямска 
държава“ в Афганистан към 15 март 2017 г. Картата също така илюстрира състоянието на 
областните центрове, които бяха атакувани от талибанските бойци през отчетния период като 
част от зимната офанзива на „Операция Омари“. Областните центрове са смятани за част от тази 
фаза, ако талибанските бойци са се опитали да завземат контрола над даден областен център 
през отчетния период. Областните центрове са смятани за „оспорвани“, ако талибанските бойци 
и Афганистанските национални сили за сигурност активно водят боеве за контрол над областния 
център. Областните центрове са смятани за „контролирани“, ако талибанските бойци 
упражняват физическо и/или психологическо влияние върху областния център и неговото 
население през отчетния период. Област 

 
 
 

(449) „Лонг уор джърнъл“, „Афганистанските талибани отчитат, че „процент на държавата е под контрола на муджахидините“, 28 март 2017 г. 
(url). 
(450) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 

https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/afghan-taliban-lists-percent-of-country-under-the-control-of-mujahideen.php
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/March%202017%20AFG%20Partial%20Threat%20Assessment_1.pdf
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Центровете са смятани за „застрашени“, ако талибанските бойци не са предприели голяма 
сухопътна офанзива, но са показали признаци за намерение да атакуват областния център. 
Зоните с висока увереност за подкрепа на „Ислямска държава“ представляват области с 
надеждно отчитане на присъствието на „Ислямска държава“ на ниво подрайон. Зоните с ниска 
увереност за подкрепа на „Ислямска държава“ представляват райони с надеждно отчитане на 
присъствието на „Ислямска държава“ на областно ниво, като зоните се оценяват въз основа на 
терен и историческо присъствие на бойци, или това са райони с непотвърдени съобщения за 
присъствието на ISIS на ниво подрайон“ (451). 

 
Не е ясно обаче какви са източниците на ИВИ и каква е неговата методология (452). 

 
Блогът за наблюдение на тероризма „Лонг уор джърнъл“ (453) изготвя свои собствени карти за територии 
с контрол на талибаните: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 8: Контрол на талибаните в Афганистан. Източник: „Лонг уор джърнъл“ 
 

Методологията е описана по следния начин: 
 

„Данните и изследванията за тази карта са изцяло с отворен код. Това е жива карта, която „Лонг 
уор джърнъл“ на ФЗД често актуализира, докато надеждни изследвания биват провеждани, за 
да подкрепят промените в контролираните райони. Всяка „Непотвърдена“ област е оцветена в 
оранжево и за нея има предявено някакво ниво на контрол от страна на талибаните, но все още 
не е била или не може да бъде независимо проверена от проучването на „Лонг уор джърнъл“ на 
ФЗД. „Оспорвана“ област означава, че правителството може да контролира областния център, 
но да има малък контрол върху каквото и да било друго, а талибаните да контролират големи 
площи или всички области извън областния център. Област с „Контрол“ означава, че талибаните 
открито администрират района, осигуряват услуги и сигурност, а също така управляват и 
местните съдилища“ (454). 

 
 
 
 

(451) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 
(452) Институт за военни изследвания не отговори на въпроси от ЕСПОУ относно своята методология. 
(453) „Лонг уор джърнъл“, „Създаване на карта с териториите в Афганистан, контролирани от талибаните“, без дата (url). 
(454) „Лонг уор джърнъл“, „Създаване на карта с териториите в Афганистан, контролирани от талибаните“, без дата (url). 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/March%202017%20AFG%20Partial%20Threat%20Assessment_1.pdf
https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan
https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan
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Според Кейт Кларк, „независимо от всички [тези разлики в оценката на контрола на талибаните спрямо 
правителствения контрол], тенденцията е ясна - и не е добра: правителството постоянно губи територия 
от края на 2014 г. насам“ (455). 

 
 

1.9.4 Сигурност по пътищата 
 
 

През ноември 2017 г. анализаторът, който е съосновател и един от директорите на „Мрежата на 
афганистанските анализатори“, Томас Рутиг заяви, че важни сухопътни маршрути редовно биват 
прекъсвани (456). Съобщава се, че от началото на 2013 г. АПС все повече оспорват държавния контрол 
върху основните транспортни пътища и пътища за достъп като главната магистрала от Кабул до Кандахар 
(457). От септември 2016 г. насам това все още беше една от най-важните стратегии на талибаните 
особено на север и североизток. Талибани се опитаха да овладеят магистралата Баглан-Балх, която 
свързва Кабул със северната част на страната. Според изследователя и един от директорите на „Мрежа 
на афганистанските анализатори“ Обаид Али [Obaid Ali] „талибаните знаят, че като блокират 
магистралите, те могат ефективно да подкопаят афганистанските сили за национална сигурност 
(Афганистанските национални сили за сигурност), както в психологически, така и във физически план“ 
(458). Според жители на Баглан, цитирани от местната преса през 2017 г., магистралата и другите пътища в 
провинцията са били затворени на няколко пъти през 2017 г. (459) и бойци са се опитали да атакуват 
пътниците по магистралите в близост до Пул-е Хумри (460). През март 2017 г. полицията заяви, че 
талибаните контролират магистралата Кундуз-Тахар през нощта, тъй като служителите на службите за 
сигурност патрулират по магистралата от 8 часа до 16 часа (461). 

 
Според директора за благоустройството, цитиран от „Паджуок“ през август 2017 г., 400 километра 
асфалтирани пътища са били унищожени при конфликта в провинциите, оставяйки например  
магистралата, свързваща Хелманд и Кандахар, в „ужасно състояние“ (462). През 2017 г. ООН докладва за 
„увеличаване на сблъсъците за контрол върху линиите на комуникации и жизненоважната 
инфраструктура“ (463). 

 
Несигурност бива причинявана също от СВУ и от експлозии на наземни мини по афганистанските пътища 
(464). Съобщава се също за отвличания, взимане на заложници и екзекуции на цивилни граждани по 
пътищата (465). За повече 

 
 
 
 

(455) Кларк, К., „Разглеждане на „плана на Никълсън“: опит за наклоняване на везните във войната в Афганистан в полза на правителството“, 24 
май 2017 г. (url). 
(456) Рутиг, Т., „Портрет на конфликт: Афганистан“, 1 ноември 2017 г. (url). 
(457) Осман, Б., „Пътят към Газни: бомби, битки и блокади“, 13 юли 2013 г. (url); Ислямско емирство Афганистан, „Магистралата Кабул-Кандахар 
остава затворена“, 12 октомври 2015 г. (url); „Ал Джазира“, „Афганистански пътници се оказаха се заседнали, след като талибаните блокираха 
магистрала“, 14 октомври 2015 г. (url); „Толо Нюз“, „Магистралата Кабул-Кандахар беше затворена за движение, сблъсъците продължават“, на 
1 август 2017 г., (url). 
(458) Али, О., „Талибани на север: превземане на земи по протежение на околовръстния път на Баглан“, 15 август 2016 г. (url). 
(459) „Паджуок афган нюз“, „Чуждестранни военни експерти помагат на талибаните“, 17 май 2017 г., (url); „Толо Нюз“, „Продължаващи сблъсъци 
затварят за движение пътищата в Баглан“, 14 май 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Две бази на Афганистанската национална армия са под 
едномесечна обсада на талибаните в Баглан“, 12 март 2017 г. (url), „Лонг уор джърнъл“, „Още един северен афганистански район беше 
завоюван от талибаните“, 1 март 2017 г. (url). 
(460) „Индиан експрес“, Афганистан: провинциалният град на талибаните атакува, прекъсна магистрала, свързваща Кабул с Кандахар, 26 
октомври 2016 г. (url); „Толо Нюз“/„БиБиСи“, „Тежките сблъсъци между афганистанските сили и талибаните продължават на север“, 15 май 
2017 г. (url). 
(461) „Паджуок афган нюз“, „Талибаните контролират през нощта магистралата Кундуз-Тахар“, 9 март 2017 г., (url). 
(462) „Паджуок афган нюз“, „Конфликтът остави пътя Хелманд-Кандахар в руини“, 14 август 2017 г. (url). 
(463) Генерален секретар на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 15 септември 2017 г. 
(url), стр. 5. 
(464) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 37; 
Австралия, Министерство на външните работи и търговията, „Smartraveller - Афганистан“, 17 септември 2017 г. (url). 
(465) „Дойче веле“, „Талибаните извършват масови отвличания в афганистанската провинция Кандахар“, 23 юли 2017 г. (url); „Паджуок афган 
нюз“, „Талибаните взеха 7 пътници в заложници в град Фарах“, 28 април 2017 г. (url); Държавен департамент на САЩ, „Доклади за държавите 
за практиките в областта на човешките права през 2016 г. - Афганистан“, 3 март 2017 г. (url), стр. 3, 4, 16, 47; „Ню Йорк таймс“, „Въоръжени 
мъже атакуваха миньори хазари в Афганистан“, 6 януари 2017 г. (url). 

https://www.afghanistan-analysts.org/looking-at-the-nicholson-plan-a-bid-to-tilt-the-afghan-war-in-the-governments-favour/
https://blogs.prio.org/2017/11/conflict-portrait-afghanistan/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-road-to-ghazni-bombs-battles-and-blockades/
http://shahamat-english.com/kabul-kandahar-highway-remains-closed-off/
http://www.aljazeera.com/news/2015/10/afghan-travellers-stranded-taliban-block-highway-151014100021212.html
http://www.tolonews.com/index.php/node/56316
https://www.afghanistan-analysts.org/taleban-in-the-north-gaining-ground-along-the-ring-road-in-baghlan/
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/17/foreign-military-experts-aiding-taliban-baghlan-police
http://www.tolonews.com/afghanistan/ongoing-clashes-close-baghlan-roads-traffic
http://www.tolonews.com/afghanistan/two-ana-bases-under-one-month-taliban-siege-baghlan
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/another-northern-afghan-district-falls-to-the-taliban.php
http://indianexpress.com/article/world/world-news/afghanistan-taliban-attack-provincial-town-cut-highway-linking-kabul-to-kandahar-3103585/
http://www.factiva.com/
https://www.pajhwok.com/en/2017/03/09/taliban-control-kunduz-takhar-highway-night
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/14/conflict-leaves-helmand-kandahar-road-ruins
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_21_sept_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
http://smartraveller.gov.au/Countries/asia/south/Pages/afghanistan.aspx
http://www.dw.com/en/taliban-carry-out-mass-kidnapping-in-afghanistans-kandahar-province/a-39805761
https://www.pajhwok.com/en/2017/04/28/taliban-take-7-passengers-hostage-farah-city
https://www.state.gov/documents/organization/265742.pdf
https://www.nytimes.com/2017/01/06/world/asia/afghanistan-hazara-miners-attack.html?mcubz=3
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информация относно атаките на талибаните срещу контролно-пропускателните пунктове, моля, направете 

справка с Доклада на ЕСПОУ за информация за страната на произход за Афганистан. Лица, обект на 
преследване от въоръжени участници в конфликта (466). 

 
Увеличаването на броя отвличания и убийства по пътищата през 2016 г. беше обяснено с намаляването 
на контролно-пропускателните пунктове на Афганистанските национални сили за сигурност по пътищата, 
което дава на талибаните повече свобода (467). Като част от Пътната карта на Афганистанските 
национални сили за сигурност за 2017 г., съобщава СГИРА, броят на статичните контролни пунктове бива 
намален, за да се намали уязвимостта на персонала на Афганистанските национални сили за сигурност, 
който ги обслужва (468). Според Държавния департамент на САЩ „президентът Гани инструктира […] 
намаляване на броя на постоянните фиксирани контролно-пропускателни пунктове, за да увеличи 
наличната бойна мощ на Афганистанските национални сили за сигурност за подпомагане на 
комбинирани операции с оръжие“ (469). 

 
Според Държавния департамент на САЩ „шофьори на таксита, камиони и автобуси съобщават, че силите 
за сигурност или бунтовниците понякога са управлявали незаконни пунктове и са изнудвали  пътници за 
пари и стоки“ (470). Фермерите съобщават, че несигурността и беззаконието на пунктовете по пътищата, 
управлявани както от правителствени, така и от антиправителствени участници, води до загуби (471). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(466) ЕСПОУ, „Доклад на ЕСПОУ за информация за страната на произход: Афганистан - лица, преследвани от въоръжени участници в конфликта“, 
декември 2017 г. (url), стр. 37-42. 
(467) „Ройтерс“, „При по-малко контролно-пропускателни пунктове талибаните правят пътуванията в Афганистан по-рисковани“, 13 юни 2016 г. 
(url). 
(468) СГИРА, „Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ“, 30 юли 2017 г. (url), стр. 100-101. 
(469) Министерство на отбраната на САЩ, „Повишаване на сигурността и стабилността в Афганистан“, юни 2017 г. (url), стр. 35. 
(470) Държавен департамент на САЩ, „Доклади за държавите за практиките в областта на човешките права през 2016 г. - Афганистан“, 3 март 
2017 г. (url), стр. 25. 
(471) „Ню Йорк таймс“, „Изобилие в афганистанската реколта в среда на насилие и изнудване“, 4 септември 2017 г. (url). 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_targeting_conflict.pdf
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-highways/facing-fewer-checkpoints-taliban-make-afghan-road-trips-more-risky-idUSKCN0YY12V
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-07-30qr-section3-security.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_2017_1225_Report_to_Congress.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/265742.pdf
https://www.nytimes.com/2017/09/04/world/asia/kabul-afghanistan-fruit-taliban-harvest-kabul-fruit-market.html?_r=0
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2. Регионално описание на ситуацията със сигурността в Афганистан 

 
 

В следващите раздели тенденциите за сигурност са обяснени по-подробно, като има географско 
разделение (град Кабул и 34 провинции). Във всеки раздел за провинция, общото описание на 
провинцията съдържа информация за географията и населението и за корените на конфликта, 
включително за действащите лица в конфликта в провинцията. Втората част описва последните 
тенденции в ситуацията със сигурността, включително естеството на насилието, честотата, мишените, 
местоположенията и жертвите във времевата рамка от 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. Накрая 
отделна част е посветена на разселванията. 

 
В подразделите има описани няколко инцидента. Те трябва да бъдат разглеждани като илюстрации на 
тенденциите в ситуацията със сигурността, а не като изчерпателен списък на инциденти. 

 
 

2.1 Град Кабул 

 

Общо описание на града 
 
 

Град Кабул е отделна област в провинция Кабул, както са и други 14 области. В този доклад град Кабул е 
подчертан поради видното си положение като столица на Афганистан. Поради високата концентрация на 
правителствени сгради, международни организации, дипломатически комплекси и международни и 
национални сили за сигурност градът има различни съображения за сигурност спрямо повечето други 
области и провинции на Афганистан (472). Според докторска дисертация за градско планиране в Кабул от 
2011 г. на Пиетро Андерс Калоджеро [Pietro Anders Calogero], цитирана от Фабрицио Фоскини [Fabrizio 
Foschini] в доклада му за 2017 г., град Кабул се е разширил от 12 области или отделения до 22 области, 
които са се разпрострели и са включили съседни райони като Чахарасяб или Мусаи от провинция Кабул 
(473). Карта на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси от 4 януари 2016 г. показва 22 
полицейски района (474). 

 
Кабул е най-големият град в Афганистан и със сигурност е най-бързо развиващият се. Огромният брой на 
населението от завърнали се бежанци, вътрешно разселени лица и икономическите мигранти 
предизвика бърз растеж в Кабул (475). Според анализатора на „Мрежа на афганистанските анализатори“ 
Фабрицио Фоскини няма консенсус за настоящото население, живеещо в Кабул, поради различни оценки 
за броя на населението и за темповете на растеж. Оценките варират от 3,5 милиона до повече от 5 
милиона души (476). Според ВКБООН, цитиран от ЕСПОУ, „неформалните оценки предполагат, че над 7 
милиона [живеят] в града [...] със 75% от 

 
 
 
 
 
 

(472) Джустоци, А., „Афганистан: Ситуация с правата на човека и сигурността“, 9 септември 2011 г. (url); Фоскини, Ф., „Удар срещу Кабул, през 
2013 г .: нападението срещу щаба на пътната полиция“, 21 януари 2013 г. (url); „Лифос“, Rapport från utredningsresa till Afghanistan den 5 – 8 
oktober 2013, 28 ноември 2013 г. (url); Рутиг, Т., „Някои неща се подобриха - колко по-добри станаха?“ Преглед на 12 години на международна 
намеса в Афганистан, 30 декември 2013 г. (url); Кларк, К., „Тройната атака в Кабул: Послание? Ако да, към кого?“, 10 август 2015 г. (url); 
Фоскини, Ф., „Кабул и трудностите от намаляващата чуждестранна помощ“, Институт за мир на САЩ (ИМСАЩ), 10 април 2017 г. (url), стр. 5. 
(473) Фоскини, Ф., „Кабул и трудностите от намаляващата чуждестранна помощ“, Институт за мир на САЩ (ИМСАЩ), 10 април 2017 г.) (url), стр. 
10. 
(474) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Кабул: неофициални селища в Кабул“, 4 януари 2016 г. (url). 
(475) Меткалф, В. [Metcalfe, V.], Хайсъм, С. [Haysom, S.] и Мартин, Е. [Martin, E.], „Убежище в града? Разселване в градовете и уязвимост в Кабул“, 
юни 2012 г. (url), стр. 6-8; „Афганистанска организация за изследване на обществената политика“, „Миграция и градско развитие в Кабул: 
класификация или настаняване?“, октомври 2012 г. (url), стр. 6-8. 
(476) Фоскини, Ф., „Кабул и трудностите от намаляващата чуждестранна помощ“, Институт за мир на САЩ (ИМСАЩ), 10 април 2017 г.) (url), стр. 9. 

http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf
http://www.afghanistan-analysts.org/striking-at-kabul-in-2013-the-attack-on-the-traffic-police-hq/
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=40440
https://www.afghanistan-analysts.org/some-things-got-better-how-much-got-good-a-short-review-of-12-years-of-international-intervention-in-afghanistan/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-triple-attack-in-kabul-a-message-if-so-to-whom/
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-04/pw126_kabul-and-the-challenge-of-dwindling-foreign-aid.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-04/pw126_kabul-and-the-challenge-of-dwindling-foreign-aid.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/kabul_city_kis_3w_2016jan04_v2_a3.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7722.pdf
http://appro.org.af/rural-urban-migration-case-of-kabul/
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-04/pw126_kabul-and-the-challenge-of-dwindling-foreign-aid.pdf
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неофициалните селища“ (477). Повече от три четвърти от населението на провинция Кабул живее в град 
Кабул (478). 

 
Кабул е етнически разнообразен град с общности от почти всички етноси. Там живеят пущуни, таджики, 
хазари, узбеки, туркмени, белуджи, сикхи и индуси (479) без категорично доминираща група. Тъй като 
хората са склонни да се местят в райони, където вече имат семейство, или в определени области като 
част от по-голяма група с една и съща етническа принадлежност, различните квартали се свързват с 
различни етнически групи (480) особено във външния пръстен на града, където са най-новите селища и 
където тези нови жители разчитат на своите мрежи от контакти за намиране на жилище и работа (481). 

 
Според генералния план на град Кабул структурата на заетостта на провинция Кабул е 79,4% селско 
стопанство, 5,7% промишленост и 14,9% услуги. Макар че населението на провинция Кабул е 80% 
градско, повечето жители зависят от селското стопанство пряко или косвено. Тъй като продавачите на 
селскостопанска продукция също се броят сред заетите в селскостопанския сектор, секторът на услугите е 
до голяма степен подценен (482). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в град Кабул 
 

През март 2015 г. ИВИ заяви, че (483): 
 

„ескалацията на насилието в Кабул вероятно е свързана с увеличаването на активността на 
талибаните в периферията. Тъй като войските на МССА затвориха своите оперативни бази на 
предна линия и се оттеглиха в провинциалните столици като част от прехода към „Решителна 
подкрепа“, бунтовниците успяха да действат с по-голяма свобода на движение и да 
консолидират вече съществуващи техни бастиони в районите около Кабул. Бунтовниците 
поддържат свои убежища в райони, прилежащи към трите основни магистрали, водещи към 
Кабул. Талибаните могат да насочват оръжия, средства и бойци от тези райони и по 
магистралите, за да подкрепят операции в Кабул“. 

 
Анализът на ИВИ и „Лонг уор джърнъл“ казва за Кабул, че там има „Мрежа за атакуване в Кабул“, 
участваща в много от атаките, които най-видими и с най-много жертви. Тя е описана като мрежа от бойци 
от „Мрежата Хакани“, Хезб-е Ислами, талибаните, „Ал Кайда“ и „Лашкар-е-Таиба“ (ЛЕТ) (484). След 
бомбените атаки от 31 май и 3 юни 2017 г., за които не беше поета отговорност нито една групировка, 
анализаторът на „Мрежа на афганистанските анализатори“ Борхан Осман заяви, че „има два основни 
възможни извършители, базирано на други скорошни атаки в Кабул: талибаните (всички техни елементи, 
включително „Мрежата Хакани“, имат се предвид като едно общо цяло), които бяха отговорни за 
повечето от предишните атаки в града, както и провинция „Ислямска държава в провинция Хорасан“ 
(ИДПХ), която е относително малък участник, но с нарастващо влияние“ (485). 

 
 
 
 

(477) ЕСПОУ, „Доклад за страната на произход: Афганистан - ключови социално-икономически показатели, държавна закрила и мобилност в 
градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“, август 2017 г. (url), стр. 17. 
(478) ЦССА, „Най-важното от социално-демографско и икономическо проучване на провинция Кабул“, 13 януари 2015 г. (url), стр. 5. 
(479) „Паджуок афган нюз“, „Предистория на профила на провинция Кабул“, без дата (url). 
(480) „Афганистанска организация за изследване на обществената политика“, „Миграция и градско развитие в Кабул: Класификация или 
настаняване?“, октомври 2012 г. (url), стр. 8. 
(481) Фоскини, Ф., „Кабул и трудностите от намаляващата чуждестранна помощ“, Институт за мир на САЩ (ИМСАЩ), 10 април 2017 г. (url), стр. 6, 
стр. 5. 
(482) РЕКС Интернешънъл Инк. Ячийо Енджиниъринг Ко., „Проект за основен план на град Кабул“, юни 2011 г. (url), стр. 2-21. 
(483) ИВИ, „Възраждащи се талибани: заплахи за сигурността на Афганистан“, март 2015 г. (url), стр. 18. 
(484) Роджио, Б., „Талибаните продължават да предприемат самоубийствени нападения в Кабул“, 29 март 2014 г. (url); ИВИ, „Възраждащи се 
талибани: заплахи за сигурността на Афганистан“, март 2015 г. (url), стр. 18; Роджио, Б., „Американските военни издирват членове на мрежата 
за атаки в Кабул“, 27 април 2016 г. (url). 
(485) Осман, Б., „Черна седмица в Кабул (2): Кои са най-вероятните извършители?“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 7 юни 2017 г. 
(url). 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Afghanistan_IPA_August2017.pdf
http://countryoffice.unfpa.org/afghanistan/?publications
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/kabul-province-background-profile
http://appro.org.af/rural-urban-migration-case-of-kabul/
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-04/pw126_kabul-and-the-challenge-of-dwindling-foreign-aid.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jmmj.pdf
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/AFGH%20Report.pdf
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/03/launch_continue_to_l.php
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/AFGH%20Report.pdf
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/04/us-military-searches-for-kabul-attack-network-members.php
https://www.afghanistan-analysts.org/a-black-week-in-kabul-2-who-are-the-most-likely-perpetrators/
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Всъщност през 2016 г. ИДПХ се очерта като ново действащо лице в град Кабул. Организацията пое 
отговорност за няколко нападения в афганистанската столица, включително за мащабни нападения 
срещу членове на религиозното малцинство на шиитите (486). Според МООНСА „характерът на атаките, 
извършени от Даеш/ИДПХ, е показателен за опитите за разширяване на конфликта по сектантски линии“ 
(487). Талибаните излязоха с изявления, осъждащи тези нападения, които бяха насочени срещу шиитското 
мюсюлманско религиозно малцинство в град Кабул (488). Според Борхан Осман, който изрази мнение 
през октомври 2016 г., 

 
„групировката [ИДПХ] има оперативно присъствие в Кабул, което е отвъд етапа на „зараждане“. 
Изглежда, че групировката е придобила способността периодично да извършва смъртоносни 
атаки в столицата, въпреки че все още не са на сложно ниво. Тези атаки също са показател, че 
групировката е набрала определен брой отдадени и опитни бойци в столицата. […] вероятно 
има поне три клетки, базирани в различни големи квартали на града“. (489) 

 
Освен насилие, свързано с конфликти, в град Кабул има и нарастващ процент на престъпността; между 
2013 г. и 2016 г. престъпната активност нарасна с 38%. Транспортни банди действат пред портите на града 
и техни мишени са хора, които излизат от града, като бандите ограбват и понякога убиват пътниците, 
напускащи града; докато други банди, свързани с бивши джихадистки лидери или политици, са активни в 
централните и периферните райони на град Кабул, които са „по-етнически хомогенни“ (490). 

 
 

Последни тенденции в сигурността в град Кабул 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в град Кабул имаше 290 инцидента със сигурността (491). 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 24 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 23 

Експлозии 63 

При налагане на сигурността 49 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 112 

Други инциденти: 19 
  

Общо инциденти със сигурността 290 
  

 
 

Данните на МООНСА за жертвите показват увеличение на жертвите сред цивилните в Кабул от 2015 г. 
насам. МООНСА посочи, че през първите 6 месеца на 2017 г. в град Кабул самоубийствени атаки и 
комплексни нападения са причинили 

 
 
 
 

(486) МООНСА, „Годишен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжени конфликти за Афганистан за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 
34-35; Енгел Расмусен, С. [Engel Rasmussen, S.], „ИДИЛ пое отговорност за самоубийствен бомбен взрив в джамия в Кабул“, 21 ноември 2016 г. 
(url); „БиБиСи Нюз“, „Експлозия в Кабул: „Ислямска държава пое отговорност за атаката срещу протеста на хазарите“, 23 юли 2016 г. (url); „Ал 
Джазира“, „Смъртни случаи, след като атентатор-самоубиец атакува шиитска джамия в Кабул“, 22 ноември 2016 г. (url). 
(487) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 10. 
(488) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 78. 
(489) Осман, Б., „ИДПХ се опитва да внесе сектантство във войната в Афганистан чрез активна клетка в Кабул“, „Мрежа на афганистанските 
анализатори“, 19 октомври 2016 г. (url). 
(490) Фоскини, Ф., „Кабул и трудностите от намаляващата чуждестранна помощ“, Институт за мир на САЩ (ИМСАЩ), 10 април 2017 г. (url), стр. 
58. 
(491) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
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https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
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https://www.usip.org/sites/default/files/2017-04/pw126_kabul-and-the-challenge-of-dwindling-foreign-aid.pdf
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986 цивилни жертви (209 смъртни случая и 777 ранени) (492), което представлява 19% от всички цивилни 
жертви (493). Общия брой на цивилните жертви за първите шест месеца на 2017 г. (986) представлява 
повече от всички цивилни жертви за Кабул през 2015 г.: 939 (145 смъртни случая и 794 ранени) и повече 
от половината от всички жертви за 2016 г.: 1562 (305 смъртни случая и 1257 ранени) (494). През 2016 г. 
според UNAMA „70% от всички цивилни жертви, които са били резултат от самоубийствени атаки или 
комплексни нападения, са били в град Кабул“ (495). 

 
Според данни, събрани от „Паджуок афган нюз“, през май 2017 г. 1449 души са били убити и 1550 други 
са били ранени при 205 нападения в Афганистан; като 20% от атаките са настъпили в Кабул (496). 

 
Мюсюлмани шиити бяха умишлено нападнати от ИДПХ, като организацията пое отговорност за следните 
атаки в Кабул: на 11 октомври 2016 г., в деня на Ашура 19 цивилни бяха убити, а 60 бяха наранени от 
нападател, носещ униформа на Афганистанските национални сили за сигурност, който откри огън в 
джамията Карте Сахи; 40 дни след празнуването на Арбаийн атентатор-самоубиец влезе в джамията 
Бакер-ул Улум, убивайки 40 цивилни и ранявайки 74 други, включително много деца (497); на 15 юни 2017 
г. при нападението на джамията Ал Захра бяха убити 5 души и ранени 7 други (498); през август 2017 г. 
джамията Имам Заман беше нападната (499) и атаката причини смъртта на 20 цивилни и рани повече от 30 
души (500). 

 
Между септември 2016 г. и август 2017 г. се съобщава за използване на СВУ с магнити при атаки срещу 
държавни превозни средства: срещу превозно средство, принадлежащо на Министерството на отбраната 
(501), срещу превозни средства на държавни служители (502), срещу полицейски превозни средства (503) 
или срещу превозни средства на Афганистанската национална армия (504). „Паджуок афган нюз“ съобщи 
за използването на СВУ с магнит срещу частно превозно средство, което отнело живота на водача, но без 
медията да даде конкретна информация за това кой е бил мишената (505). 

 
СВУ, поставени върху тяло или върху превозни средства (СВУПА) бяха използвани срещу правителствени 
сгради като тази на Върховния съд, парламентарната администрация, Министерството на отбраната и 
офис на НДС; тези атаки причиниха цивилни жертви (506). Комплексни нападения, организирани от 
талибаните или ИДПХ срещу 
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обекти на Афганистанските национални сили за сигурност и съответно срещу комплекс на Афганистанската 

национална полиция и Афганистанската национална армия, както и срещу съоръжение на военна 
болница на Афганистанската национална армия, доведоха до няколко цивилни жертви (507). 

 
На 31 май 2017 г. нападение със СВУПА беше извършено в централния район Кабул на „Уазир Акбар Хан“ 
по време на час пик, въпреки че за него не беше поета отговорност от нито една групировка и коя точно е 
била целта не е ясно (508). Атаката е „най-смъртоносният инцидент, документиран от МООНСА от 2001 г. 
насам“ (509) и който причини 583 цивилни жертви: 92 смъртни случая и 491 ранени (510). Афганистанското 
правителство обвини за операцията „Мрежата Хакани“ и пакистанското МуВР [ISI] - Междуведомствено 
разузнаване (511). 

 
„Паджуок афган нюз“ също съобщи, че двама цивилни са били убити и един е бил ранен поради ракети, 
поразили района на Кабул през юли 2017 г. (512). 

 
 

Разселване 
 

През юни 2017 г. ВКБООН и Норвежкият съвет за бежанците оцениха, че 
 

„В провинция Кабул са пристигнали най-много завръщащи се лица през 2017 г., както и в 
исторически план от 2002 г. насам. Капацитетът на провинцията да абсорбира и реинтегрира 
бежанци, завръщащи се в Афганистан, както и вътрешно разселени лица от други провинции е 
минимален. Вътрешно разселените лица и завръщащите се бежанци се заселват най-вече в 
покрайнините на столицата (напр. област 21, Баграми, област  8, област  12, област  16), където 
няма основни услуги“ (513). 

 
В периода от 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. 16 366 лица са били разселени в област Кабул. По-
голямата част от тях - 11 018 души, са от провинция Кундуз през октомври 2016 г. (514). 

 
Общият брой на вътрешно разселените лица в Кабул не е известен. Има различни категории вътрешно 
разселени лица: онези, които бягат от въоръжени конфликти и проблеми със сигурността, завръщащите 
се лица, които не могат да се върнат в мястото си на произход и живеят във вторично разселване, хора, 
бягащи от природно бедствие, както и номади като кучите и джогите. От общия обем 40% от завърналите 
се лица не се връщат или не могат да се завърнат на мястото си на произход. Разселените лица в Кабул не 
живеят задължително отделени от останалите градски жители и често се смесват с други уязвими групи 
като градските бедни хора, завръщащите се бежанци и икономическите мигранти. Повечето вътрешно 
разселени лица се заселват в неформални и незаконни селища из града. Те често биват наричани 
„неофициални селища в Кабул“ или НСК, които включват някои от най-бедните и уязвими домакинства в 
града (515). Към януари 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси преброи 48 
такива селища с почти 55 000 жители (516). 

 
Освен вътрешно разселване поради конфликта в Афганистан в град Кабул има и големи потоци 
афганистански бежанци, които се връщат от съседни страни, което допълнително натоварва градските 
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услуги. През април 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси изчисли, че от 1 
януари 2016 г. насам в провинция Кабул са пристигнали 147 000 афганистански бежанци, завръщащи се 
от Пакистан, въз основа на „планирания регион за завръщане“ на завръщащите се бежанци при 
пристигането им на границата (517). 

 
За повече информация относно град Кабул вж. ЕСПОУ, „Доклад с информация за страната на произход: 
Афганистан - ключови социално-икономически показатели, държавна закрила и мобилност в 
градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“ (518). 

 
 

2.2 Бадахшан 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Провинция Бадахшан се намира в североизточния регион с международни граници с Таджикистан, Китай 
и Пакистан (519). Разделен е на следните области: Арганджкуа, Арго, Бахаран, Дарайем, Даруаз, Даруаз-е-
Бала, Ешкмеш, Файзабад, Джорм, Кешем, Каш, Куахан, Кофаб, Кохестан, Коран Уа Монджан, Рагестан, 
Шахр-е-Бузорг, Шаки, Шигнан, Шухада, Тагаб, Тешкан, Уакхан, Уардудж, Яфтал-е-Суфла, Яуан, Ямган, 
Зебак. (520). Почти 90% от провинцията е планински или полупланински терен, докато една десета от 
площта е с равен или полуравен терен. Столицата на провинцията е Файзабад (521). 
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Според „Централната статистическа служба“ на Афганистан населението на Бадахшан е 966 780 души 
(522), съставено предимно от таджики (около 70% (523), някои узбеки, уахи, киргизи, както и други отделни 
етнически групи също присъстват. Някои жители са вярващи исмаилити, които живеят главно в районите, 
граничещи с Таджикистан (524). 

 
Икономически жителите на Бадахшан разчитат на земеделие, въпреки че има много малко 
обработваема земя (525). Провинцията се смята за важен регион за отглеждане на мак и за транзитна зона 
за трафик на наркотици (526). Селата са изолирани, разпръснати и изключително самостоятелни, като има 
ограничен достъп до пазари поради дълги разстояния и липса на пътни мрежи. Голяма част от пътищата 
са затворени от декември до април поради суровата зима и пролетните наводнения (527). Провинцията е 
богата на минерали, включително на злато, лазурит, сол, слюда, варовик и въглища (528). Според данни, 
публикувани от Министерството на икономиката и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 96% от 
населението на Бадахшан живее в селските райони, а 43,6% от жителите му се занимават със 
селскостопанска работа (529). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Бадахшан 
 
 

Сигурността в провинция Бадахшан е застрашена от различни участници. Липсата на добро управление е 
довеждало до сблъсъци между силите за сигурност и АПС, до инциденти с бомби край пътищата, както и 
до увеличаващо се насилие от престъпни организации (530). За провинция Бадахшан отговаря 209-ти 
корпус на Афганистанската национална армия (531). 

 
Бадахшан беше една от провинциите, които успяха да избегнат управлението на талибаните, когато бяха 
на власт в Афганистан до 2001 г. През последните години обаче АПС, включително чуждестранни бойци, 
са се установили в няколко области. През май 2016 г. афганистанският външен министър потвърди 
присъствието на чуждестранни бунтовници в провинцията (532). Те бяха предимно от Таджикистан, 
Узбекистан или с уйгурски произход, а някои бяха от Русия и Туркменистан. Семействата им се заселили в 
тази провинция, след като избягали от Северен Вазиристан (Пакистан) през 2014 г. след пакистански 
военни действия в региона. Съобщава се, че в провинцията има бойци от Централна Азия на „Ислямско 
движение на Узбекистан“ (ИДУ [IMU]) и на „Джамаат Асурулах“ [Jamaat Asurullah] (533). Не е ясно до каква 
степен чуждестранните бойци са обещали вярност на ИД, както и дали са се опитали да подкопаят 
местното талибанско ръководство (534). 

 
 
 
 
 

(522) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Население на Бадахшан (2016 г.-2017 г.)“ (url). 
(523) ОИОА, „Политическата икономика на предоставянето на образователни и здравни услуги в Афганистан“, януари 2016 г. (url), стр. 44 
(524) Афганистан, МРВР, „Профил на провинция Бадахшан“, без дата (url); „Самюъл Хол Кънсълтинг“, „Преглед на стратегията за страната 
(Бадахшан и Тахар)“, октомври 2010 г. (url), стр. 5. 
(525) „Самюъл Хол“, „Преглед на стратегията за страната (Бадахшан и Тахар)“, октомври 2010 г. (url), стр. 5, 6; „Афганейд“ и „МЕДАИР“, „Доклад 
за изследване на въздействието на сушата в Бадахшан“, Афганистан, 17 юли 2011 г. (url), стр. 1, 2. 
(526) „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“, „Развиващ се терен: Отглеждане на мак от опиум в провинциите Балх и Бадахшан през 
2013 г.“, април 2014 г. (url); Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления/Афганистан, Министерство за борбата с 
наркотиците, „Проучване на опиума в Афганистан за 2016 г.“, декември 2016 г. (url), стр. 6. (527) „Самюъл Хол“, „Преглед на стратегията за 
страната (Бадахшан и Тахар)“, октомври 2010 г. (url), стр. 46; „Афганейд“ и „МЕДАИР“, „Доклад за изследване на въздействието на сушата в 
Бадахшан“, Афганистан, 17 юли 2011 г. (url), стр. 12. 
(528) „Самюъл Хол“, „Преглед на стратегията за страната (Бадахшан и Тахар)“, октомври 2010 г. (url), стр. 6. 
529 Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 3-4. 
(530) „Толо Нюз“, „Жителите на Бадахшан обвиняват правителството, депутати за влошаването на сигурността“, 14 май 2015 г. (url). 
(531) СГИРА, „Тримесечен доклад до Конгреса на САЩ“, 30 юли 2017 г. (url), стр. 108. 
(532) „Паджуок афган нюз“, „Присъствието на чуждестранни бунтовници в Бадахшан поражда големи тревоги: Рабани“, 5 май 2016 г. (url). 
(533) Али, О., „Бунтът на север през 2015 г. (2): Област Джурм в Бадахшан е под обсада“, 14 септември 2015 г. (url); Миелке, К. [Mielke K.] & 
Мисак, Н. [Misak N.], „Осмисляне на Даеш в Афганистан: перспектива от гледна точка на социално движение“, юни 2016 г. (url), стр. 26; 
Анализатор от Централна Азия и Кавказ, „Любопитният случай с китайски войски на афганистанска земя“, 3 февруари 2017 г. (url) ; КП, „Лидер 
на таджикското терористично движение „Джамаат Ансарула“ беше убит в Афганистан“, 27 януари 2017 г. (url). 
(534) Миелке, К. & Мисак, Н., „Осмисляне на Даеш в Афганистан: перспектива от гледна точка на социално движение“, юни 2016 г. (url), стр. 26-
27. 
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Талибаните също присъстват и за тях има подозрения, че се опитват да осуетят външната търговия на 
Афганистан (535). Талибаните промениха политиката си за набиране на бойци и сега техните 
подразделения съдържат главно бойци, които не са пущуни, включително на ключови провинциални 
позиции. Те създадоха административни и военни структури и назначиха управители в сянка на 
провинцията и областите (536). 

 
Въоръжени групировки, контролирани от влиятелни хора и от АПС, контролираха незаконното добиване 
на лазурит и на злато от златните мини в областите Каран-о-Манджан и Рагистан в провинцията. 
Талибанските бунтовници контролират две мини, които са основен източник на доход за бойната 
групировка (537). 

 
Регионът има граница с Китай с дължина приблизително 76 километра. Имаше съобщения за военната 
присъствие на Китай в провинция Бадахшан. Някои китайски патрули бяха забелязани в Малък Памир, 
вероятно провеждащи дейности заедно с афганистанци, но твърденията не са официално потвърдени 
(538). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Бадахшан отчете 112 инцидента със сигурността. 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността (539): 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 8 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 71 

Експлозии 10 

При налагане на сигурността 5 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 10 

Други инциденти: 8 
  

Общо инциденти със сигурността 112 
  

 
 

Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Бадахшан (540): 

 
 

Аргандж Кау 7 Куран Уа Мунджан 2 
Арго 7 Рагистан 6 
Бахарак 10 Шахри Бузург 3 
Дарайим 4 Шаки 1 
Даруази бала 2 Шухада 6 

 
 
 
 

(535) „Толо Нюз“, „Жителите на Бадахшан обвиняват правителството, депутати за влошаването на сигурността“, 14 май 2015 г. (url). 
(536) Али, О., „Бунтът на север през 2015 г. (2): Област Джурм в Бадахшан е под обсада“, 14 септември 2015 г. (url). 
(537) „Афганистан таймс“, „Грабеж на природни богатства: пик при незаконния добив в Бадахшан“, 25 януари 2017 г. (url). 
(538) Анализатор от Централна Азия и Кавказ, „Любопитният случай с китайски войски на афганистанска земя“, 3 февруари 2017 г. (url); „Толо 
Нюз“, „Китай „създава“ консенсус в региона за борба с тероризма“, 7 септември 2017 г. (url) 
(539) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(540) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
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Файзабад 15 Тагаб (Кишми Бала) 7 
Ишкашим 1 Уардудж 1 
Джурм 11 Яфтали Суфла 8 
Каш 2 Ямган (Гируан) 1 
Куахан 2 Яуан 2 
Кишим 5 Зебак 9 

 
През първата половина на 2017 г. МООНСА регистрира 31 цивилни жертви (14 убити и 17 ранени). 
Повечето от тях са загинали при наземни операции или при експлозии на СВУ. В провинцията също се 
извършват целенасочени или умишлени убийства (541). Според шефа на общинската полиция на 
Бадахшан броят на жертвите нараства; той коментира в местен диспут, че през 2016 г. е имало общо 40 
жертви, но че между април и август 2017 г. от различните страни в конфликта вече са били убити 54 
цивилни. Според „Независима комисия за правата на човека на Афганистан“ (НКПЧА) в провинцията, 
която също е участвала в общностния диспут, нарушенията и несправедливостите са широко 
разпространени както в райони под контрола на правителството, така и в по-малко сигурни райони (542). 

 
Според анализатора Али Обади през януари 2017 г. два от 28 района на Бадахшан (Ямган и Уардудж) са 
били изцяло под контрола на талибаните. Това кой упражнява контрол върху най-малко четири области 
(Бахарак, Рагистан, Арго и Зебак) се е смянало няколко пъти, докато контролът върху други четири други 
(Джурм, Шохада, Тагаб и Куран уа Мунджан) е оспорен. За дейността на талибаните също е съобщено в 
Каш, Дарайем, Тешкан и в района на провинциалната столица Файзабад. Съобщава се, че в района на 
столицата бунтовниците имат „силно присъствие“ в село Спингул, само на два километра от Файзабад, 
откъдето заплашват важния път Бахарак-Файзабад (543). 

 
През април и май 2017 г. имаше тежки сблъсъци на около километър от областния административен 
център в област Зебак. Според източници на Афганистанските национални сили за сигурност атаките в 
Зебак са били координирани от талибаните, „Ислямска държава“ и чуждестранни бойци. Проведени са 
били няколко въздушни удара (544). 

 
На 28 юни 2017 г. АПС отвлякоха и убиха две сестри в област Арго, провинция Бадахшан. И двете млади 
жени на по двадесет и няколко години са работили като полицайки, след като са се завърнали малко по-
рано от шестмесечно обучение в Турция, насочено към увеличаване на представителството на жените в 
афганистанската национална полиция (545). 

 
През юли 2017 г. бойци отвлякоха заместник-губернатора на мини-окръг Насай (район Даруаза), докато 
той пътуваше с колата си (546). Също през юли 2017 г. членове на талибаните организираха засада и убиха 
30 членове на Местната полиция в Афганистан в Тагаб (547). Налагането на наказания върху цивилните 
лица от паралелна съдебна структура продължи; АПС убиха с камъни жена в провинция Бадахшан за 
прелюбодейство през 2017 г. (548). 

 
 
 
 

(541) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад за 2017 г., юли 2017 г. (url); 
„Гардиън“; „Афганистан финансира милиции, които използват тормоз, докато американските военни игнорират ситуацията“, 26 декември 2016 
г. (url). 
(542) ИВМР, „В провинция Афганистан има нарастване на цивилните жертви“, 2 август 2017 г. (url). 
(543) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (1): Казус от Бадахшан“, 3 януари 2017 г. (url); „Лонг уор джърнъл“ 
„Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 26 септември 2017 г. (url). 
(544) КП, „Местни служители в Бадахшан отхвърлят падането на област Зебак“, 28 април 2017 г. (url); „Фокс нюз“, „Една малка битка може да 
доведе до огромна стратегическа загуба в Афганистан“, 2 май 2017 г. (url). 
(545) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 12. 
(546) Информационна агенция „Синхуа“, „Афганистанските талибани отвлякоха заместник-областния управител на северната провинция 
Бадахшан“, 5 юли 2017 г. (url). 
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https://www.longwarjournal.org/archives/2017/09/lwj-map-assessment-taliban-controls-or-contests-45-of-afghan-districts.php
file:///C:/Users/vandeje/Documents/AeroFS/Afgh%20Sec%20Update%202017/3.%20First%20Drafts/url
http://www.foxnews.com/world/2017/05/02/one-small-battle-could-lead-to-massive-strategic-loss-in-afghanistan.html
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/05/c_136420149.htm
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/21/30-alp-men-killed-badakhshan-ambush
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
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През август 2017 г. медиите съобщиха, че правителствената кампания за ваксинация срещу полиомиелит 
не е била разрешена от талибаните в контролираните от тях области и повече от 5000 деца не са 
ваксинирани само в квартал Уардудж (549). 

 
 

Разселване 
 
 

Освен вътрешно разселване поради природни бедствия Бадахшан е претърпял и значителен брой 
разселвания, предизвикани от конфликти, особено след сблъсъците в Кундуз през октомври 2015 г. (550). 
Тази тенденция продължава. Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси през 
първите девет месеца на 2017 г. около 10 000 души са били новите разселени лица в провинцията. Те 
произхождат от Яфтал-е Суфла, Яуан, Уардудж, Йорм и други области и търсят убежище главно в района 
на Файзабад и Бахарак (551). 

 
 

2.3 Бадгис 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Бадгис се намира в северозападната част на Афганистан и граничи с провинции Херат, Гор и 
Фаряб, както и с държавата Туркменистан (552). Според оценка на Службата на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси за 2015 г. провинцията има население от 495 958 души (553). Провинция Бадгис 

 
 

(549) „Фронтиър пост“; „7000 деца от Бадахшан вероятно отново ще пропуснат ваксинация срещу полиомиелит“, 15 август 2017 г. (url). 
(550) ВКБООН, „Основни ситуации на разселване, предизвикано от конфликти през първите месеци на 2016 г. - Резюме за клъстера за закрила в 
Афганистан“, 24 февруари 2016 г. (url). 
(551) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“ (от 2 октомври 2017 г.), (url). 
(552) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Бадгис“, 1 февруари 2017 г. (url); Служба на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси, „Провинция Бадгис: Справочна карта“, 18 февруари 2014 г. (url). 
(553) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан, оценка за броя на населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 

http://thefrontierpost.com/7000-badakhshan-kids-likely-miss-polio-drops/
http://www.unhcr.af/UploadDocs/DocumentLibrary/UNHCR_Summary_note_on_conflict_IDPs_APC_24.02.2016_635924216039050000.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
http://president.gov.af/en/badghes/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Badghis_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf
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включва шест или седем административни единици: провинциалната столица Кала е Нау (Кала-е-Нау) и 
областите Ааб Камри (Аб Камари), Бала Мургаб, Джунд (Яуанд), Мукур, Кадас (Кадис) (554). Област Гормач 
е или вписана като част от Бадгис (555), или от провинция Фаряб (556). 

 
Според международна организация таджиките са преобладаващата етническа група в провинцията, а 
пущуните са втората по големина група. Други основни етнически групи са узбеките, туркмените, 
белуджите и хазарите. Областите Бала Мургаб и Мукур са обитавани предимно от пущуни; таджиките са 
мнозинството в другите области, както и в Кала-е-Нау (557). Друг източник изброява област Гормач като 
предимно населена с пущуни (558). 

 
Икономически жителите на Бадгис разчитат на „селско стопанство, добитък, парични преводи и ръчни 
занаяти (559). Отчетено е 184% увеличение на отглеждането на мак в провинцията през 2016 г. (560). 
Според международна организация в провинцията липсва основна инфраструктура както в градските, 
така и в селските райони (561); през 2016 г. беше съобщено, че редица инфраструктурни проекти са 
завършени в Кала е Нау (562). Пътната инфраструктура в Бадгис е описана от източници като такава „с 
лошо качество“ (563) или дори като „несъществуваща“ (564). Освен това респондентите в изследвания на 
място, проведени от „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“ през 2016 г., са заявили, че пътищата 
са опасни поради наличието на талибани и бандити (565). Провинцията също е засегната от недостиг на 
вода (566). Според местните жители липсват квалифициран специалисти и е налице недостатъчно 
снабдяване в сектора на здравеопазването. Съобщава се, че наличните лекарства са с лошо качество. 
„Отделът за изследвания и оценка в Афганистан“ отбелязва, че макар провинцията да се представя 
„много по-добре“ при предоставянето на образователни услуги, отколкото при предоставянето на 
здравни грижи, подкрепата за образование сред местните елити е ограничена и несигурността прави 
„много трудно“ да наемането на квалифицирани учители (567). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 97% от населението на Бадгис живее в селските райони, а 53,4% от жителите му участват 
в селскостопански дейности (568). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Бадгис 
 
 
 
 
 
 

(554) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Бадгис“, 1 февруари 2017 г. (url); правопис в скоби съгласно Службата на ООН 
за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Бадгис: Справочна карта“, 18 февруари 2014 г. (url). 
(555) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Бадгис: Справочна карта“, 18 февруари 2014 г. (url). 
(556) Разискване за състоянието на област Гормач може да бъде намерена в: Бйелица, Й., „Как пренебрегването и отдалечеността създадоха 
бунтове и бум на отглеждането на мак: историята на Бадгис“, 22 февруари 2017 г. (url). 
(557) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. (558) Норвегия, En god alliert - Norge i Afghanistan 2001–
2014, 2016 (url), стр. 123. 
(559) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(560) Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления/Афганистан, Министерство за борбата с наркотиците, „Проучване на 
опиума в Афганистан за 2016 г.“, декември 2016 г. (url). 
(561) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(562) „Уадсам“, „21 строителни проекта бяха приключени в провинция Бадгис“, 24 юли 2016 г. (url). 
(563) ПРООН, „Регионални стратегии за икономическо възстановяване на селските райони (РСИВСР), профил на провинция Бадгис“, октомври 
2006 г. (url), стр. 6. 
(564) Бйелица, Й., „Как пренебрегването и отдалечеността създадоха бунтове и бум на отглеждането на мак: историята на Бадгис“, 22 февруари 
2017 г. (url). 
(565) ОИОА, „Политическата икономика на предоставянето на образователни и здравни услуги в Афганистан“, януари 2016 г. (url), стр. 46 
(566) „Паджуок афган нюз“, „Профил за предисторията на провинция Бадгис“, без дата (url). 
(567) ОИОА, „Политическата икономика на предоставянето на образователни и здравни услуги в Афганистан“, януари 2016 г. (url), стр. 49, 51. 
(568) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 5-6. 
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Според съвместен доклад на правителството на Афганистан и ООН от декември 2016 г. ситуацията със 
сигурността в провинция Бадгис се е влошила след 2015 г. (569). Конфликтната ситуация в Бадгис се 
характеризира с въоръжени боеве между АПС и силите за сигурност, както и с периодични сблъсъци 
между съперничещи си военни лидери (570). От 2014 г. насам провинция Бадгис е огнище на бойни 
действия, водени от талибаните и бойци на „Ислямско движение на Узбекистан“ (ИДУ [IMU]), а 
Афганистанските национални сили за сигурност започнаха редица офанзиви оттогава насам в опит да 
изгонят бойците от провинцията (571) (вж. по-долу). Както съобщава испанският вестник „Ел мундо“ в края 
на август 2017 г., АПС контролират близо 85% от провинцията. Въпреки че правителството все още има 
контрол над областните центрове, в момента околните райони са почти изцяло под контрол на бойците 
(572). Местните военни лидери са имали „появяващи се и прекъсващи отношения с талибаните“ или 
понякога дори са маскирали бойците си като талибани. АПС са имали връзки със старейшини и селски 
лидери, но се подчертава, че етническите и племенните връзки продължават да бъдат силни и че 
талибаните все още са по-здраво вкоренени сред пущуните, отколкото сред (говорещите фарси) аймаци 
(573). 

 
Според международен източник, с когото е била направена консултация от „Ландинфо“, Бадгис 
продължава да бъде бастион на бунтовниците. Няколко фактора допринасят за стратегическото значение 
на провинцията за АПС, включително мрежата от пътища към Туркменистан, близостта до въстаническите 
бази в съседната провинция Фаряб, както и ограниченото оперативно присъствие на силите за сигурност 
в провинцията. Традиционно краят на реколтата на опиум съвпада с увеличаване на нивото на конфликт 
с насилие (574). Вестник „Ел мундо“ цитира анализатори, според които борбата за контрол над 
провинцията може да се дължи не само на конфликти за територия, но и на интереса на АПС да утвърдят 
своя контрол върху доходоносното производство на мак за опиум и върху търговията с хероин в 
провинцията (575). Атаките на АПС са насочени предимно срещу военни интереси или други цели, 
свързани с властите. Бунтовниците често атакуват пунктовете за сигурност по протежението на пътищата. 
Районите по маршрута до Туркменистан, както и пътят между столицата на провинцията Кала-е-Нау и 
Маймана в съседния Фаряб са изложени на особен риск (576). 

 
Според Йелена Бйелица от „Мрежата на афганистанските анализатори“ квартал Гормач продължава да 
бъде бастион на АПС. Правителството успя да запази известен контрол над областния център след 2014 
г., но по-голямата част от останалото от областта продължава да е извън обсега на правителството. През 
2015 г. и 2016 г. първият вицепрезидент Абдул Рашид Достум два пъти лично командваше контраатаките 
на Афганистанските национални сили за сигурност в квартал Гормач. И при двата случая обаче 
правителството само временно си възвърна контрола над областния център. От базата си в Гормач 
талибаните могат частично да контролират магистралата между Бадгис и Фаряб (577). 

 
Според източници в НАТО, цитирани от вестник „Ел мундо“, ИДПХ в момента има слабо присъствие в 
област Бала Мургаб (578). Според международен източник в област Бала Мургаб са избухнали боеве 
между две съперничещи си талибански групировки през май 2016 г., а последващи сблъсъци е имало в 
област Кадис (579). През юли шефът на полицията в Бадгис и областният управител на Бала Мургаб заяви, 
че районът се е превърнал в „убежище“ за талибаните. Те заявиха, че 

 
 
 

(569) Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления/Афганистан, „Проучване на опиума в Афганистан за 2016 г.“, декември 
2016 г. (url). 
(570) ОИОА, „Политическата икономика на предоставянето на образователни и здравни услуги в Афганистан“, януари 2016 г. (url), стр. 45 
(571) РСЕ/РС, „Новите точки на сблъсъци в Северен Афганистан“, без дата (url). 
(572) „Ел мундо“, Guerra civil talibán en la 'provincia española' de Afganistán, 29 август 2017 г. (url). 
(573) ОИОА, „Политическата икономика на предоставянето на образователни и здравни услуги в Афганистан“, януари 2016 г. (url), стр. 48-49 
(574) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Badghis, 14 март 2017 г. (url), стр. 5. 
(575) „Ел мундо“, Guerra civil talibán en la 'provincia española' de Afganistán, 29 август 2017 г. (url). 
(576) Норвегия, Landinfo, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Badghis, 14 март 2017 г. (url), стр. 5. 
(577) Бйелица, Й., „Как пренебрегването и отдалечеността създадоха бунтове и бум на отглеждането на мак: историята на Бадгис“, 22 февруари 
2017 г. (url). 
(578) „Ел мундо“, Guerra civil talibán en la 'provincia española' de Afganistán, 29 август 2017 г. (url). 
(579) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Badghis, 14 март 2017 г. (url), стр. 6. 
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в района се намират над 20 бунтовнически групировки, включително пакистанските талибани и 
„Ислямско движение на Узбекистан“ (ИДУ) (580). Според карта на „Лонг уор джърнъл“, базирана на 
оценка на твърденията за контрол на талибаните, в края на март 2017 г. областите Гормач и Джауанд са 
били под пълния контрол на талибаните, докато всички останали административни единици, с 
изключение на Кала-е-Нау, са били сериозно оспорвани (581). Според карта, публикувана от ИВИ, части от 
Гормач, Бала Мургаб, област Мукур и малка част от област Аб Камари са описани като „зони с контрол на 
талибаните“, докато останалите части от Гормач и Бала Мургаб и части от областите Джауанд, Кадис и 
областите Аб Камари са отбелязани като „зони, в които с голяма степен на увереност може да се твърди, 
че има подкрепа за талибаните“. Отбелязва се също така, че областният център Гормач преди това е бил 
контролиран от талибаните (582). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Бадгис е имало 360 инцидента, свързани със 
сигурността (583). Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 44 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 232 

Експлозии 34 

При налагане на сигурността 16 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 27 

Други инциденти: 7 
  

Общо инциденти със сигурността 360 
  

 
 

Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Бадгис (584): 

 
Аб Камари 21 Мургаб 61 
Джауанд 13 Кадис 73 
Гормач 105 Кала-е-Нау 21 
Мукур 56   

 
 
 
 

МООНСА отбеляза 67 цивилни жертви (19 смъртни случая и 48 ранени) през първата половина на 2017 г., 
което е увеличение с 16%  спрямо същия период на 2016 г. Наземните боеве представляват водещата 
причина за смърт и нараняване на цивилни лица, следвани от целенасочените убийства (585). 

 
 
 
 

(580) „Толо Нюз“, „Област Бала Мургаб в провинция Бадгис е убежище за талибаните: областен управител“, 29 юли 2017 г. (url). 
(581) „Лонг уор джърнъл“, „Афганистанските талибани отчитат, че „процент на държавата е под контрола на муджахидините“, 28 март 2017 г. 
(url). 
(582) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 
(583) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(584) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(585) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), Приложение 
III. 

http://www.tolonews.com/afghanistan/bala-murghab-district-badghis-province-safe-haven-taliban-district-governor
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/afghan-taliban-lists-percent-of-country-under-the-control-of-mujahideen.php
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/March%202017%20AFG%20Partial%20Threat%20Assessment_1.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
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На 11 октомври 2016 г. квартал Гормач беше превзет от талибаните след интензивни боеве със силите за 
сигурност (586). Областта беше отвоювана от правителствените сили на 20 октомври 2016 г. в рамките на 
операция, ръководена от Абдул Рашид Достум (587). 

 
За по-нататъшни боеве между АПС и Афганистанските национални сили за сигурност, водещи до жертви 
от двете страни, включително за сблъсъци след нападения на АПС срещу пунктове за сигурност и конвои 
на Афганистанските национални сили за сигурност, имаше съобщения в медиите с позоваване на местни 
източници за град Кала-е-Нау през октомври 2016 г. (588), за неустановено място в Бадгис през октомври 
2016 г. (589), за район между област Гормач и Майнама в провинция Фаряб през февруари 2017 г. (590), за 
област Бала Мургаб в края на март 2017 г. (591) и за област Кадис през май 2017 г. (592). През май 2017 г. 
АПС атакуваха Афганистанските национални сили за сигурност в област Кадис и вследствие на това 
бойните действия доведоха до смъртта на 22 членове на АПС, на шестима членове на силите за сигурност 
и на осем цивилни, а други 33 членове на АПС и 17 цивилни бяха ранени, като това беше съобщено от 
говорител на губернатора на провинция Бадгис (593). Допълнителни сблъсъци между АПС и 
Афганистанските национални сили за сигурност, довели до жертви, са възникнали в област Аб Камари 
през юли 2017 г. (594) и на областната граница между Джауанд и Кадис през юли 2017 г. (595). 

 
Целенасочените атаки срещу цивилни, които са довели до жертви, включват стрелбата и убийството на 
полицейски служител, който не е бил на смяна, в град Кала-е-Нау през септември 2016 г. (596), както и 
през същия месец убийството на десет членове на семейство в Шоаер Лангар в област Кадис, загинали 
заради СУВ, поставено от АПС (597). Според местни представители жена, която се е развела със съпруга си 
и по-късно се е омъжила повторно, е била застреляна от талибаните през декември 2016 г., въпреки че 
талибаните отричат отговорността за убийството (598). Местните власти съобщиха, че двама лекари са 
били отвлечени в квартал Кадис през февруари 2017 г. (599). 

 
Както беше съобщено от генералния секретар на ООН, между юни и август 2017 г. АПС са принудили едно 
или повече здравни заведения временно да затворят „като опит да принудят неправителствените 
организации, които управляват съоръженията, да подобрят предоставянето на услуги за техните бойци“ 
(600). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 19 531 лица от провинция Бадгис, които са били разселени заради конфликт. През този 
период 3963 лица са били разселени от 

 
 
 

(586) „Ал Джазира“, „Афганистан: талибаните превзеха област Гормач“, 11 октомври 2016 г. (url). 
(587) „Паджуок афган нюз“, „Бойци, водени от Достум, отвоюваха област Гормач“, 20 октомври 2016 г. (url). 
(588) „Бактар нюз“, „Четирима талибански бойци бяха убити в Бадгис“, 17 октомври 2016 г. (url); „Бактар нюз“, „Атаките на талибаните срещу 
контролно-пропускателните пунктове на Афганистанските национални сили за сигурност се провалиха в Бадгис“, 26 октомври 2016 г. (url). 
(589) Информационна агенция „Синхуа“, „Атака на талибаните уби висш служител по сигурността в Западен Афганистан“, 17 октомври 2016 г. 
(url). 
(590) „Ню Йорк таймс“, „Атаките на талибаните припомнят, че зимата не предлага никаква милост на афганистанците“, 28 февруари 2017 г. (url). 
(591) „Толо Нюз“, „15 талибани загинаха в атака срещу окръг в Бадгис“, 28 март 2017 г. (url); „Бактар нюз“, „Въоръжени талибански бунтовници 
бяха убити в 2 провинции“, 30 март 2017 г. (url). 
(592) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 21 до 27 
май 2017 г., 28 май 2017 г. (url). 
(593) „Ройтерс“, „Десетки загинаха заради насилие в Афганистан в началото на Рамадан“, 27 май 2017 г. (url). 
(594) ДПА, „Полицаи бяха убити, войници бяха отвлечени от талибаните в две афганистански провинции“, 15 юли 2017 г. (url). 
(595) „Ел мундо“, Guerra civil talibán en la 'provincia española' de Afganistán, 29 август 2017 г. (url). 
(596) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Badghis, 14 март 2017 г. (url), стр. 9. 
(597) МООНСА, „МООНСА осъди убийството на 19 цивилни при инциденти със СВУ с пластина с натиск“, 2 октомври 2016 г. (url); КП, „Бомба на 
талибаните отне живота на 10 афганистански цивилни в провинция Бадгис“, 30 септември 2016 г. (url). 
(598) „БиБиСи Нюз“, „Талибаните „са убили жена, която се е развела и се е омъжила повторно“, 19 декември 2016 г. (url). 
(599) КП, „Бойци отвлякоха 2 лекари в провинция Бадгис в Афганистан“, 2 февруари 2017 г. (url). 
(600) Генерален секретар на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 15 септември 2017 г. 
(url), стр. 10. 

http://www.aljazeera.com/news/2016/10/afghanistan-taliban-captures-ghormach-district-161011141613477.html
https://www.pajhwok.com/en/2016/10/20/dostum-led-forces-recapture-ghormach-district
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/25471-four-taliban-militants-killed-in-badghis.html
http://bakhtarnews.com.af/eng/security/item/25663-taliban-attacks-on-ansf-checkpoints-failed-in-badghis.html
http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/17/c_135761150.htm
https://www.nytimes.com/2017/02/28/world/middleeast/taliban-afghanistan-attack-police.html?mcubz=1
http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/15-taliban-killed-attack-badghis-district
http://bakhtarnews.com.af/eng/security/item/28086-armed-taliban-rebels-killed-in-2-provinces.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20Weekly%20Field%20Report_28%20May%202017%20.pdf
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attacks/dozens-dead-in-afghanistan-violence-as-ramadan-begins-idUSKBN18N069
http://www.dpa-international.com/topic/police-killed-soldiers-kidnapped-taliban-two-afghan-170715-99-254821
http://www.elmundo.es/internacional/2017/08/29/599ac8ba46163f56138b45e4.html
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1491308234_3524-1.pdf
https://unama.unmissions.org/unama-condemns-killing-19-civilians-pressure-plate-ied-incidents
https://www.khaama.com/taliban-bomb-leave-10-afghan-civilians-dead-in-badghis-province-01978
http://www.bbc.com/news/world-asia-38367155
http://www.khaama.com/militants-kidnap-2-doctors-in-badghis-province-of-afghanistan-02790
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1506337784_n1728143.pdf
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област Кадис, 1766 от област Джауанд, 1301 от област Мукур, 1426 от област Аб Камари, 8586 от област 
Гормач, 532 от област Бала Мургаб и 1957 от Кала-е-Нау (601). Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 
2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси регистрира 6104 лица от провинция 
Бадгис, които са били разселени от конфликт. През този период 1594 души са били изселени от област 
Кадис, 630 от област Джауанд, 944 от област Мукур, 1338 от област Аб Камари, 329 от област Гормач, 707 
от област Бала Мургаб и 562 от Кала-е-Нау (602). 

 
Тъй като през март 2017 г. в провинцията се съобщаваше за интензивни боеве, Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси направи проверка и потвърди 1184 ВРЛ в Кала-е-Нау (603). През 
май 2017 г. 1400 души бяха разселени от околностите на Кала-е-Нау поради боеве между 
Афганистанските национални сили за сигурност и АПС (604). По-късно същия месец 343 души бяха 
разселени, когато талибаните предприеха атаки срещу предни позиции на Афганистанските национални 
сили за сигурност в област Кадис (605). 

 
 
 
 

2.4 Баглан 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Баглан (столица: Пул-е Хумри) е заобиколена от провинциите Бамян, Саманган, Кундуз, Тахар 
и Парван и е разположена на главния маршрут към северните и североизточните райони на Афганистан 
(606). Тази провинция се състои от следните области: Андараб, Баглан-е-Джадид (известен също като 
Баглан-е Маркази), Бурка, Дахана-е-Гори, Дехсалах, Доши, 

 
 

(601) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 17 септември 2017 г. (url). 
(602) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2016 г.“, 4 юни 2017 г. 
(url). 
(603) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“; Седмица от 19 до 25 
март 2017 г., 25 март 2017 г. (url), стр. 1. 
(604) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“; Седмица от 14 до 21 
май 2017 г., 21 май 2017 г., (url), стр. 1. 
(605) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси; Седмица от 21 до 
27 май 2017 г. (url), стр. 1. 
(606) Афганистан, МРВР, „Профил на провинция: Баглан“, без дата (url). 

https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1490951965_afgh.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1495543605_21a.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1497356414_2afgh.pdf
http://169.237.124.123:8082/AfghanAg/country-info/Province-agriculture-profiles/baghlan/Baghlan.pdf
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Ференг Уа Гару, Гузаргах-е-Нур, Хенджан, Хост Уа Ференг, Хуаджахеджран, Нахрин, Пул-е-Хасар, Пул-е-
Хумри (607) и Тала Уа Барфак (608). 

 
Според Централната статистическа служба (ЦСС) на Афганистан населението на тази провинция е 926 960 
души (609). Провинцията е етнически разнообразна, включваща различни етнически групи, като основно 
има таджики, но също така и пущуни, узбеки, туркмени (610). Според данни, публикувани от 
афганистанското министерство на икономиката и Световната банка за 2013 и 2014 г., 79,9% от 
населението на Баглан живее в селските райони, а 28,5% от жителите му участват в селскостопански 
дейности (611). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Баглан 
 
 

Бунтовнически групировки бяха активни в провинцията, а талибаните набираха бойци в нея. Талибаните 
имат присъствие в редица отдалечени области (612). В миналото се съобщаваше за присъствие на 
„Джундула“ и ИДПХ (613). Твърди се, че бойците на ИДПХ са заселили семействата си в този район през 
2015 г. и по-специално в област Бурка, както и има съобщения, че са набирали бойци (614). Местните 
служители обаче дават противоречиви изявления за присъствието на ИДПХ в Баглан: шефът на полицията 
отрече присъствието на ИДПХ в провинцията (615). 

 
Талибаните засилиха бунтовническите си дейности в провинция Баглан от последните месеци на 2015 г. 
насам. През 2016 г. започна мащабна операция срещу талибаните в Дахана-е-Гори и други ключови 
области. Високопоставен лидер на талибаните, който активно ръководеше бунтовническите дейности на 
групата в северната провинция Баглан, беше убит по време на сблъсъци с афганистанските сили за 
сигурност в края на 2016 г. (616). Според служители по сигурността талибаните в провинцията са 
подкрепяни и обучавани от чуждестранни бойци и са ръководени от Куета Шура (617). 

 
Афганистанските национални сили за сигурност са провели няколко военни операции срещу 
бунтовниците в Баглан, започвайки в края на 2015 г. (618). През 2016 г. „Паджуок афган нюз“ съобщи за 
ниския морал на Афганистанските национални сили за сигурност, както и за липсата на военна техника, 
затрудняваща способността им за ефективна битка с талибаните (619). Има съобщения, че няколко 
училища са били затворени в централен Баглан, тъй като Афганистанските национални сили за сигурност 
са ги използвали за своя военна база в продължение на няколко месеца през 2016 г. (620). 

 
През 2016 г. имаше тежки боеве между проправителствените сили и талибаните в Данд-е-Гори (район с 
мнозинство на пущуните) и Сурх Котал (район с мнозинство на хазарите). Тези операции в Данд-е-Гори 
доведоха до разселването на стотици семейства и до недоверие на местните общности към 
правителството. Съобщава се, че много пущуни се чувстват пренебрегнати от правителството, което се 
дължи на факта, че провинциалното правителство е доминирано от таджики (621). 
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(614) „Толо Нюз“, „Разполагане“ на бойци на Даеш в Баглан разтревожи жителите“, 10 декември 2015 г. (url). 
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Някои проправителствени милиции бяха създадени от местни общности (пущуни, хазари и други) и 
подкрепяни от НДС с оръжие, пари и логистика. Те се биха с талибаните на няколко места в провинцията 
без правителствена подкрепа и без голям успех. Те се оплакаха, че след като са започнали да се бият с 
талибаните, Афганистанските национални сили за сигурност са напуснали района и те е трябвало да се 
бият без никаква подкрепа, боеприпаси и дори без храна и вода (622). Според местните старейшини 
Местната полиция в Афганистан и други бунтовнически групировки също не са били в състояние да 
защитят застрашената зона дори само поради недостига на боеприпаси и липсата на съвременни 
оръжия, както и заради влиянието на местни влиятелни личности, търсещи лично облагодетелстване. 
През пролетта на 2016 г., след контраатака срещу Данд-е Гори, много бойци на Местната полиция в 
Афганистан се предадоха, като някои се завърнаха у дома или се присъединиха към талибаните (623). 

 
Окупацията на талибаните на град Кундуз през септември и октомври 2015 г. деморализира хората в 
Баглан и Афганистанските национални сили за сигурност, особено вътре в и около област Пул-е-Хумри. В 
месеците след това събитие местните жители бяха много разтревожени и започнаха да се въоръжават в 
очакване на атаката, от която се страхуваха в Пул-е-Хумри (624). 

 
През 2016 г. и 2017 г. дейностите на талибаните оказаха отрицателно въздействие върху 
инфраструктурата в провинцията (625). Талибаните се опитаха да овладеят магистралата Баглан-Балх, 
която свързва Кабул със северната част на страната. През май 2016 г. те установиха контролно-
пропускателен пункт на магистралата Баглан-Балх, близо до столицата Пул-е Хумри (626). Според местен 
жител през май 2017 г., когато са избухнали сблъсъци, магистралата и другите пътища са останали 
затворени през по-голямата част от това време (627) и бойци са тормозили пътниците по магистрали в 
близост до Пул-е Хумри (628). Според информации в медиите, публикувани през 2016 г., талибаните 
събирали данъци от фермери, търговци и бизнесмени в районите под техен контрол (629), а някои 
цивилни лица са били принудени да копаят окопи за талибаните в тази провинция. Съобщава се, че АПС 
са привлекли десетки младежи за ежедневен труд (630). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Баглан отчете 300 инцидента със сигурността. 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността (631): 

 

Насилие, насочено към физически лица 17 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 219 

Експлозии 20 

При налагане на сигурността 29 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 15 

Други инциденти: 0 
  

Общо инциденти със сигурността 300 
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(625) „Афганистан Таймс“, „Опит на талибаните да блокират стратегически път беше осуетен“, 18 септември 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, 
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Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Баглан (632): 

 
Андараб 2 Хенджан 2 
Баглан-е-Джадид  104 Хост Уа Ференг 5 
Бурка 22 Хуаджахеджран (Джилга Нахрин) 2 
Дахана-е-Гори 1 Нахрин 9 
Дих Салах 2 Пул-е-Хасар 1 
Доши 27 Пул-е-Хумри 114 
Гузаргах-е-Нур 1 Тала Уа Барфак 7 

 
 

През първата половина на 2017 г. МООНСА регистрира 105 цивилни жертви (30 убити и 75 ранени). 
Повечето от тези хора са загинали при наземни операции или целенасочени или умишлени убийства. В 
провинцията имало също експлозии от взривни военни остатъци и мини (633). През последните дни на 
юли 2017 г. в гражданската болница в провинцията са били третирани над 90 жертви, включително 
цивилни, поради тежки боеве в провинцията (634). 

 
През март 2017 г. талибаните заявиха, че контролират район Дахана-е-Гори; други две области, 
включително столицата на провинцията, бяха оспорени от тях (Пул-е-Хумри и Баглан-е-Джадид)635. 
Област Тала Уа Барфак беше превзет в края на февруари 2017 г., а след няколко дни беше отвоюван от 
Афганистанските национални сили за сигурност (636). По това време талибаните успяха спрат достъпа по 
всички пътища в района (637). В края на юли 2017 г. АПС твърдяха, че са завладели цялата област Гузаргах-
е-Нур; областният управител обаче  заяви, че силите за сигурност са отблъснали нападателите (638). 

 
През първите осем месеца на 2017 г. имаше съобщения за боеве в областите Дахана-е-Гори (639), Тала Уа 
Барфак (640), Доши (641), Баглан-е-Джадид  (642), Бурка (643), Гузаргах-е-Нур, Нахрин, както и в покрайнините 
на град Пул-е-Хумри (644). Към края на 2016 г. имаше съобщения, че талибаните са се приближили до 
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Пул-е-Хумри с три километра (645). Няколко жители на Пул-е-Хумри изразиха притесненията си относно 
ситуацията със сигурността (646). 

 
През октомври 2016 г. седем души бяха убити от минометен огън на талибаните в квартал Баглан-е-
Джадид (647), а през пролетта на 2017 г. талибаните обградиха военни бази в Мангала и Алавудин в същия 
район. Те затвориха всички пътища и предупредиха жителите на близките села да напуснат района. 
Имущество беше унищожено, животни умряха, а фермерите бяха възпрепятствани да работят на нивите. 
Цивилни лица заявиха, че състоянието на война е най-лошо за тях (648). През юли 2017 г. Афганистанските 
национални сили за сигурност успяха да прочистят над 20 села в областта и талибаните претърпяха 
сериозни загуби. Афганистанските военновъздушни сили подкрепиха ефективно сухопътните сили (649). 
Твърдеше се, че талибанските бойци са използвали цивилни къщи в гъсто населени райони за нападение 
на афганистанските сили за сигурност, което е довело до жертви сред цивилните и до разселване в 
провинцията (650). 

 
Талибаните сложиха мини в покрайнините на Пул-е-Хумри и там имаше няколко експлозии, които раниха 
6 цивилни лица през юли 2017 г. (651). 

 
През януари 2017 г. неизвестни извършители убиха най-малко девет миньори хазари. Миньорите били 
нападнати в района на Анар Дара, квартал Тала Уа Барфак, докато пътували с автобус и се прибирали у 
дома. Талибаните отрекоха връзка с този инцидент (652). 

 
 

Разселване 
 
 

През първите девет месеца на 2017 г. над 20 000 души бяха вътрешно разселени от различни области на 
провинция Баглан. Повечето хора останаха близо до домовете си в областите 

 
e Пул-е-Хумри и Баглан-е-Джадид. Някои заминаха за Кабул и Мазари Шариф (653). В началото на 2017 г. 
голям брой лица бяха разселени от интензивни боеве в Дахана-е-Гори (654). През юли 2017 г. над 1000 
жители бяха разселени от областта Баглан-е Маркази след нападение на талибаните, но семействата се 
завърнаха по домовете си, когато силите за сигурност разчистиха селата им (655). 

 
Баглан приютява много завърнали се бежанци, предимно от съседни страни. През юни 2017 г. МОМ 
регистрира близо 137 000 завърнали се бежанци от Пакистан и други страни (656). Близо 1000 
афганистански семейства, завърнали се от Пакистан, се установиха в Саламхел, Уалихел и други части на 
провинцията. Те започнаха да строят приюти там; има обаче съобщения, че те са закупили земята от 
командир на „Хезб-е Ислами“, който е заграбил държавните парцели. Областният началник заяви пред 
„Паджуок афган нюз“, че в района не е осигурена подходяща сигурност и властите не могат да влязат в 
тези райони, за да предприемат по-нататъшни стъпки (657). 

 
 
 
 
 

(645) „Паджуок афган нюз“, „Ситуацията със сигурността в Баглан е „опасна“, 27 декември 2016 г. (url). 
(646) „Паджуок афган нюз“, „Ситуацията със сигурността в Баглан е „опасна“, 27 декември 2016 г. (url); ИВМР, „Афганистанци обсъждат ролята на 
местната милиция“, 31 януари 2017 г. (url). 
(647) КП, „Талибанска минохвъргачка уби семейство от 7“, 30 октомври 2017 г. (url). 
(648) Пакистанска отбрана, „Две бази на Афганистанската национална армия са под едномесечната обсада на талибаните“, 13 март 2017 г. (url). 
(649) „Толо Нюз“, „20 селища в Баглан бяха прочистени от талибани в рамките на продължаваща операция“, 26 юли 2017 г. (url). 
(650) ДПА, „Седем афганистански войници бяха убити при обсада на талибани в северна област“, 19 юли 2017 г. (url). 
(651) „Бактар нюз“, „Осем души бяха ранени от поставени мини на талибаните“, 17 юли 2017 г. (url). 
(652) „Ню Йорк таймс“, „Въоръжени мъже атакуваха миньори хазари в Афганистан“, 6 януари 2017 г. (url); РСЕ/РС, „Нападатели убиха 13 
миньори в Северен Афганистан“, 6 януари 2017 г. (url). 
(653) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“ (към 2 октомври 2017 г.) 
(url). 
(654) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 32. 
(655) „Толо Нюз“, „20 селища в Баглан бяха прочистени от талибани в рамките на продължаваща операция“, 26 юли 2017 г. (url). 
(656) МОМ, „Основна оценка на мобилността“, юни 2017 г. (url). 
(657) „Паджуок афган нюз“, „Командир на „Хезб-е Ислами“ беше обвинен в заграбване и продажба на държавна земя в Баглан“, 1 януари 2017 г. 
(url). 

  

https://www.pajhwok.com/en/2016/12/27/security-situation-baghlan-%E2%80%98precarious%E2%80%99
https://www.pajhwok.com/en/2016/12/27/security-situation-baghlan-%E2%80%98precarious%E2%80%99
https://iwpr.net/global-voices/afghans-debate-role-local-militia
http://www.khaama.com/taliban-mortar-kill-7-a-family-in-baghlan-province-of-afghanistan-02174
https://defence.pk/pdf/threads/two-ana-bases-under-one-month-taliban-siege-in-baghlan.483121/
http://www.tolonews.com/afghanistan/20-baghlan-villages-cleared-taliban-ongoing-operation
http://www.gulf-times.com/story/557174/Seven-Afghan-troops-killed-in-northern-district
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/29253-eight-people-hurt-by-taliban-mines-planting.html
https://www.nytimes.com/2017/01/06/world/asia/afghanistan-hazara-miners-attack.html?mcubz=3
https://www.rferl.org/a/afghanistan-gunmen-kill-miners-baghlan/28217248.html
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
http://www.tolonews.com/afghanistan/20-baghlan-villages-cleared-taliban-ongoing-operation
https://www.iom.int/sites/default/files/dtm/IOM-DTM-AFG-Baseline-Assessment-Round-2SummaryResults.pdf


88 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 
 

2.5 Балх 

 
Общо описание на провинцията 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балх е разположен в северната част на Афганистан, граничи с Узбекистан на север, Таджикистан на 
североизток, Кундуз на изток, Саманган на югоизток, Сарипол на югозапад, Джаузджан на запад и 
Туркменистан на северозапад. Столицата на провинцията е Мазари Шариф. Провинцията се състои от 
следните области: Балх, Чарбулак (или Чахар Болак), Чаркент, Чемтал, Даулатабад, Дехдади, Калдар, 
Кешендех, Хулм, Мармул, Мазари Шариф, Нахрешахи, Шолгарех, Шортепа и Зари (658). 

 
По изчисления провинцията има около 1,38 милиона жители, от които около 427 647 живеят в Мазари 
Шариф (659). Основните етнически групи, живеещи в провинция Балх, са таджики и пущуни, следвани от 
узбеки, хазари, туркмени, араби и белуджи (660). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 63,6% от населението на Бадгис живее в селските райони, а 34,3% от жителите му 
участват в селскостопански дейности (661). 

 
Мазари Шариф е един от най-големите търговски и финансови центрове на Афганистан (662), описван 
също като „фактическият политически, икономически и административен център на Северен Афганистан“ 
(663). Градът се намира на важна връзка между изтока и запада, между Херат в 

 
 
 

 
(658) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан - атлас на областите в северния регион“, 13 април 2014 г. (url). 
(659) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, без дата (url). 
(660) „Глоубъл сикюрити“, „Наръчник на екипа за възстановяване на провинциите в Афганистан“, февруари 2011 г. (url); „Отдел за изследвания и 
оценка в Афганистан“, „Политическата икономика на предоставянето на образователни и здравни услуги в Афганистан“, януари 2016 г. (url). 
(661) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 8-9. 
(662) „Паджуок афган нюз“, „Предистория на профила на провинция Балх“, без дата (url). 
(663) Фишстайн, П. [Fishstein P.] и др. „Спечелване на сърцата и умовете? Изследване на връзката между помощта и сигурността в Афганистан“, 
януари 2012 г. (url). 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Northern.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201396.xlsx
https://www.globalsecurity.org/military/library/report/call/call_11-16_appa.htm
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1517E-The-Political-Economy-of-Education-and-Health-Service-Delivery-in-Afghanistan.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-balkh
http://fic.tufts.edu/assets/WinningHearts-Final.pdf
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на запад и Кабул и Кундуз на изток. На границата с Узбекистан се намира жизненоважното икономически 
вътрешно пристанище Хайратан (664). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Балх 
 
 

209-ти военен корпус Шахийн, базиран в провинция Балх, е описван като един от най-големите и важни 
корпуси на Афганистанската национална армия в Афганистан, обхващащ по-голямата част от Северен 
Афганистан (665). През 2015 г. намаляването на бунтовническата дейност в област Балх беше приписано на 
ефективността на Афганистанските национални сили за сигурност и конкретно на новия началник на 
областната полиция (666). Според проучване от 2016 г. на „Афганистанска организация за изследване на 
обществената политика“ (АОИОП) „като цяло жалбите на гражданите биват по-шумно подавани срещу 
неформални лидери с власт, отколкото срещу Афганистанската национална полиция“ (667). 

 
От 2014 г. насам Местната полиция в Афганистан (МПА) е разположена в районите Чемтал, Чахар Болак и 
Шолгарех (668), където според служители по сигурността нейните служители са били „под влиянието на 
безотговорни ръководители на въоръжена милиция“ (669). Властите потвърдиха, че проправителствени 
групировки е имало в районите Чемтал и Чахал Болак през 2015 г. (670). Според МООНСА 
проправителствените въоръжени групировки са били отговорни за злоупотреби с цивилни лица в 
няколко провинции през 2016 г. и 2017 г., включително в Балх (671). 

 
През март 2016 г. губернаторът на Балх Ата Мохамад Нур [Atta Mohammad Noor] заяви, че някои 
групировки на АПС са дали обет за вярност на „Ислямска държава“. Според РСЕ/РС те може да са 
„останки от „Ислямското движение на Узбекистан“, изпратени в северозападните райони на Афганистан 
от техния лидер Усман Гази, след като той се закле във вярност на „Ислямска държава“ и преди Гази да 
бъде убит през ноември 2015 г.“ (672). 

 
Ата Мохамад Нур, описван като „един от най-мощните регионални лидери в Афганистан“ (673) започна 
няколко операции в провинцията за потискане на дейностите на антиправителствени въоръжени 
групировки (674). 

 
Според информация в местни медии през юли 2017 г. „последните съобщения показват, че увеличението 
на несигурността [в Балх] е свързан с мака, който от своя страна е контролиран от талибаните“ (675). 
„Отделът за изследвания и оценка в Афганистан“ вижда в нарастващото отглеждане на мак в 
провинцията допълнителни доказателства за намаляващото влияние на правителството в селските 
райони на Балх, като губернаторът не е в състояние или не желае да действа срещу него (676). Според 
друга информация в медиите през 2016 г. „макът е широко отглеждан в областите Чемтал и Чахар 

 
 
 

(664) „Сивил милитъри фюжън сентър“, „Възходът на афганистанската железопътна система“, 18 ноември 2010 г. (url); „Отдел за изследвания и 
оценка в Афганистан“ (Фишстайн, П.), „Икономиката на Балх в преход“, август 2013 г. (url). 
(665) „Толо Нюз“, „209 корпус Шахийн: базата, която талибаните атакуваха“, 22 април 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Длъжностни лица твърдят, че 
над 130 войници са били убити при смъртоносна атака“, 22 април 2017 г. (url); „Индипендънт“, „Опасения, че над 50 души са загинали след 
атака на талибаните над афганистанска военна база“, 21 април 2017 г. (url). 
(666) АОИОП, „Афганистан: мониторинг на сигурността на жените в преход“. Цикъл 5, януари 2015 г. (url). 
(667) АОИОП, „Наблюдател на правата в Афганистан: основен доклад“, април 2016 г. (url). 
(668) Министерство на отбраната на САЩ, „Доклад относно напредъка към сигурност и стабилност в Афганистан“, април 2014 г. (url); „Паджуок 
афган нюз“, „Сили на Местната полиция в Афганистан са под влиянието на незаконно въоръжени мъже в Балх“, 19 юли 2017 г. (url). 
(669) „Паджуок афган нюз“, „Сили на Местната полиция в Афганистан са под влиянието на незаконно въоръжени мъже в Балх“, 19 юли 2017 г. 
(url). 
(670) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2015 г.“, февруари 2016 г. (url), стр. (671) 
МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 60; МООНСА, 
„Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2016 г., юли 2016 г. (url). (672) РСЕ/РС, „Почукване по 
южната врата на Узбекистан, блог Кишлок Овози“, 4 май 2016 г. (url). 
(673) „Ройтерс“, „Влиятелен афганистански губернатор настоява за роля на национална сцена“, 31 януари 2017 г. (url); РСЕ/РС, „Влиятелен 
афганистански губернатор има големи мечти“, 31 януари 2017 г. (url). 
(674) „Хаама прес“, „Талибаните претърпяха тежки жертви при въздушен удар в провинция Балх в Афганистан“, 14 декември 2016 г. (url); „Хаама 
прес“, „Заместник-губернаторът в сянка на талибаните за Балх, беше критично ранен при операции“, 20 август 2017 г. (url); „1ТВ“, „Командири 
на Хизб настояват за даване на постове на въстаническите сили на талибаните: представителят на Балх Нур“, 20 август 2017 г. (url). 
(675) „Толо Нюз“, „Проучване установи, че отглеждането на опиум нараства в Балх“, 17 юли 2017 г. (url). 
(676) Мансфийлд, Д. [Mansfield, D.], „Да разбереш контрола и влиянието. Какво разкриват макът за опиум и данъците за законодателството на 
афганистанската държава“, 29 август 2017 г. (url), стр. 23. 
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http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/study-finds-opium-cultivation-rise-balkh
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2017/08/1724E-Understanding-Control-and-Influence1.pdf
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Болак, както и средно отглеждан в Шолгар, Балх, Даулатабад, Дехдади Халам и някои други области на 
Балх (677). 

 
Контролът и присъствието на талибаните в различните области на провинция Балх остана непроменено 
според оценка от март 2017 г. (678) на ИВИ, сравнена с оценката му от ноември 2016 г. (679). Около една 
трета от Чахар Болак и две по-големи части от област Чемтал бяха сметнати за „зони с подкрепа на 
талибаните с висока степен на увереност“ (680). Талибаните твърдят, че са контролирали 50% от двате 
области през март 2017 г. (681), но че са разширили контрола си в област Кемал към август 2017 г. (682). 
Според „Лонг уор джърнъл“ талибаните и афганистанските военни водят боеве за контрол от средата на 
август 2017 г. (683). Талибаните заявиха през март 2017 г., че извършват само партизански нападения в 
област Кешендех (684), но допълнителната оценка на ИВИ показа, че зона, обхващаща повече от 
половината от областта, е „зона за подкрепа на талибаните с висока степен на увереност“ (685). Цялата 
област Шолгарех, голяма част от Чаркент и малки части от Мармул, Нахрешахи и Дехдади бяха оценени 
от ИВИ като „зони с подкрепа на талибаните с ниска степен на доверие“. Във всички тези, както и в 
останалите области имаше съобщения и от самите талибани, че присъствието и дейностите им са 
ограничени (686). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Балх отчете 455 инцидента със сигурността. 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността (687): 

 

Насилие, насочено към физически лица 34 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 131 

Експлозии 51 

При налагане на сигурността 85 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 148 

Други инциденти 6 
  

Общо инциденти със сигурността 455 
  

 
 

Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Балх (688): 

 
Балх 26 Кешендех 13 

 
 
 

(677) „Паджуок афган нюз“, „Фермери от Балх казват, че само с мак могат да отговорят на нуждите си“, 24 ноември 2016 г. (url). 
(678) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. (url). 
(679) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 22 ноември 2016 г. (url). 
(680) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. (url). 
(681) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(682) „Лонг уор джърнъл“, „Карта с контрол по области“, без дата (създадена на 2 март 2017 г.) (url). 
(683) „Лонг уор джърнъл“, „Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 
26 септември 2017 г. (url). 
(684) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(685) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 22 ноември 2016 г. (url); ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 
2017 г. (url). 
(686) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url); „Лонг уор джърнъл“, „Карта с контрол по области“, без дата (създадена на 2 март 2017 г.) (url). (687) За повече информация 
относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(688) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 

https://www.pajhwok.com/en/2016/11/24/balkh-farmers-say-only-poppy-meets-their-needs
http://understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-nowruz-update
http://understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-november-22-2016
http://understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-nowruz-update
https://alemarah-english.com/?p=12443
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1u6WBeknhe_y2SKZ-l-hrOa73kUA&ll=33.71658098546513%2C68.46970090172021&z=7
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/09/lwj-map-assessment-taliban-controls-or-contests-45-of-afghan-districts.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/09/lwj-map-assessment-taliban-controls-or-contests-45-of-afghan-districts.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/09/lwj-map-assessment-taliban-controls-or-contests-45-of-afghan-districts.php
https://alemarah-english.com/?p=12443
http://understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-november-22-2016
http://understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-nowruz-update
https://alemarah-english.com/?p=12443
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1u6WBeknhe_y2SKZ-l-hrOa73kUA&ll=33.71658098546513%2C68.46970090172021&z=7


ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА — 91 
 
 
 

Чахар Болак 38 Мармул 1 
Чаркент 4 Мазари Шариф 108 
Чемтал 119 Нахрешахи 15 
Даулатабад 19 Шолгарех 26 
Дехдади 10 Шортепа 16 
Калдар 23 Зари 21 
Хулм 16   

 
При 46 цивилни жертви (19 загинали и 27 ранени), документирани от МООНСА, провинция Балх отбеляза 
56% намаление на цивилните жертви през първата половина на 2017 г. в сравнение със същия период на 
2016 г. Взривовете на СВУ бяха водещата причина за цивилни жертви в провинция Балх през първата 
половина на 2017 г., последвани от взривни военни остатъци (ВВО) и целенасочени или умишлени 
убийства (689). 

 
Според МООНСА боевете между проправителствени въоръжени групировки са причинили смърт на един 
цивилен в провинция Балх през 2017 г. (690). 

 
Имаше няколко съобщения за операции по сигурността, проведени в провинция Балх (691). Според 
съобщения в медиите действащият губернатор и виден политик Ата Мохамад Нур е започнал няколко 
операции в някои отдалечени области на провинцията (692). 

 
През януари 2017 г. НДС обяви, че е открила и елиминирала фабрика на талибаните за производство на 
бомби в провинция Балх (693). 

 
През октомври 2016 г. взрив на СВУ в близост до джамия в района на Куаджа Гулак в област Балх, където 
шиитски поклонници се бяха събрали по време на Ашура (религиозен ден на траур), отне живота на 18 
цивилни и рани 67 други, включително 36 деца (694). Няколко източника заявиха, че никоя групировка не е 
поела отговорност за нападението (695), но други заявиха, че ИДПХ е поела отговорност (696). 

 
АПС бяха в състояние да извършат атаки срещу важни цели в Мазари Шариф: 

 
 
 

(689) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г.  (url). 
(690) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 29. 
(691) „Кабул трибюн“, „Операция по прочистване започна в Балх“, 5 януари 2017 г. (url); „Хаама прес“, „10 бойци на ИДИЛ са сред 58 убити 
бойци, твърди афганистанското министерство на отбраната“, 5 януари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „53 бунтовници са били елиминирани 
през последните 24 часа, твърди Министерството на отбраната“, 20 януари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „28 бойци бяха убити при атаки 
през цялото денонощие: Министерство на отбраната“, 7 април 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „45 бунтовници от Даеш са сред 84 убити при 
операции за сигурност“, 28 април 2017 г. (url). 
(692) „Хаама прес“, „Талибаните претърпяха тежки жертви при въздушен удар в провинция Балх в Афганистан“, 14 декември 2016 г. (url); „Хаама 
прес“, „Заместник-губернаторът в сянка на талибаните за Балх, беше критично ранен при операции“, 20 август 2017 г. (url); „1ТВ“, „Командири 
на Хизб настояват за даване на постове на въстаническите сили на талибаните: представителят на Балх Нур“, 20 август 2017 г. (url). 
(693) „Паджуок афган нюз“, „Съоръжение за бомби на талибаните беше разрушено в Балх: НДС“, 17 януари 2017 г. (url); „Ариана нюз“, „Фабрика 
за бомби на талибаните беше открита в Балх“, 17 януари 2017 г. (url); „Хаама прес“, „Фабрика за експлозиви на талибаните беше открита в 
провинция Балх“, 17 януари 2017 г. (url); „Афганистан таймс“, „НДС иззе огромен запас с боеприпаси в Балх“, 17 януари 2017 г. (url). 
(694) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжения конфликт. Годишен доклад 2016 г.“, февруари 2017 г. (url); „Доун“, „Най-
малко 14 загинали, 24 ранени, след като взрив порази шиитска джамия в Афганистан“, 12 октомври 2016 г. (url). 
(695) „Хаама прес“, „14 души бяха убити, над бяха 28 ранени при взрив, насочен срещу поклонници на Ашура в Балх“, 12 октомври 2016 г. (url); 
РСЕ/РС, „Смъртоносни атаки биват използвани срещу шиитите в Афганистан“, 12 октомври 2016 г. (url), „Толо Нюз“, „Броят на загиналите при 
взрива в Балх се увеличи до 15 души“, 12 октомври 2016 г. (url); Осман Б., „ИДПХ се опитва да внесе сектантство във войната в Афганистан чрез 
активна клетка в Кабул“, 19 октомври 2016 г. (url); Организация на обединените нации, Съветът за сигурност, „Ситуацията в Афганистан и 
нейните последици за международния мир и сигурност“, 13 декември 2016 г. (url). 
(696) „Хюман Райтс Уоч“, „Шиитските хазари в Афганистан пострадаха при най-новото зверство“, 13 октомври 2016 г. (url); „Дойче веле“, „ИД пое 
отговорност за бомбено нападение, при което загинаха 14 души в Афганистан“, 12 октомври 2016 г. (url); САЩ, Министерство на отбраната, 
Главен генерален инспектор за извънредни операции в чужбина, Операция „Страж на свободата“. „Доклад за тримесечие до Конгреса на 
САЩ“. 1 октомври 2016 г. - 31 декември 2016 г. (url). 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
http://www.kabultribune.com/index.php/2017/01/05/clearing-operation-begins-in-balkh/
http://www.khaama.com/10-isis-fighters-among-58-militants-killed-claims-afghan-defense-ministry-02614
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/20/53-insurgents-eliminated-past-24-hours-claims-mod
https://www.pajhwok.com/en/2017/04/07/28-militants-killed-round-clock-raids-mod
https://www.pajhwok.com/en/2017/04/28/45-daesh-rebels-among-84-killed-security-operations
http://www.khaama.com/taliban-suffer-heavy-casualties-in-an-airstrike-in-balkh-province-of-afghanistan-02473
http://www.khaama.com/talibans-deputy-shadow-governor-for-balkh-critically-wounded-in-operations-03391
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/30856-hizb-commanders-pushing-for-handover-of-uprising-forces-posts-to-taliban-balkhs-noor
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/17/taliban-bomb-making-facility-destroyed-balkh-nds
http://ariananews.af/taliban-bomb-making-factory-discovered-in-balkh/
http://www.khaama.com/taliban-suffer-heavy-casualties-in-an-airstrike-in-balkh-province-of-afghanistan-02473
http://afghanistantimes.af/nds-seizes-huge-cache-of-ammunition-in-balkh/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_16_feb_2017_final.pdf
https://www.dawn.com/news/1289706
http://www.khaama.com/6-killed-over-30-wounded-as-blast-targets-ashura-mourners-in-balkh-02065
http://www.rferl.org/a/afghanistan-ashura-shiite-balkh-deadly-bombing/28048205.html
http://www.tolonews.com/afghanistan/27770-death-toll-rises-to-15-in-balkh-blast
https://www.afghanistan-analysts.org/with-an-active-cell-in-kabul-iskp-tries-to-bring-sectarianism-to-the-afghan-war/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1049
https://www.hrw.org/news/2016/10/13/afghanistans-shia-hazara-suffer-latest-atrocity
http://www.dw.com/en/is-claims-responsibility-for-bomb-attack-that-killed-14-in-afghanistan/a-36028333
http://www.dodig.mil/IGInformation/archives/OFS1_Dec2016_Gold_11.pdf
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Талибаните поеха отговорност за нападение срещу германското консулство в столицата на провинция 
Балх Мазари Шариф на 10 ноември 2016 г., в резултат на което загинаха 4 цивилни и бяха ранени 131 
цивилни, включително 29 деца и 19 жени. В резултат на експлозия на СВУ, активирано от атентатор-
самоубиец, сградата на консулството претърпя сериозни щети. Нанесени бяха и значителни щети на 
околните имоти. Талибаните заявиха, че нападението е извършено като отмъщение за въздушните удари 
в Кундуз от началото на ноември 2016 г., при които загинаха 32 цивилни и бяха ранени 36 други цивилни 
(697). На 21 април 2017 г. талибаните извършиха мащабно нападение срещу база на афганистанска армия 
в близост до столицата на провинцията Мазари Шариф (698), където е разположен 209-и корпус на 
афганистанската армия, както и контингент от германската армия (699). Атаката доведе до „една от най-
големите бройки загинали при нападения на талибаните срещу афганистанската армия“ (700), като имаше 
повече от 100 убити войници и много бяха ранени (701). 

 
Имаше съобщения за експлозии на СВУ в Мазари Шариф, довели до цивилни жертви през есента на 2016 
г. (702). Медийни източници съобщават, че охранителите на изпълняващия длъжността губернатор на 
провинцията Ата Мохамад Нур са убили мъж зад волана на автомобил, който е ускорил в посока към 
резиденцията на изпълняващия длъжността губернатор през февруари 2017 г. Обстоятелствата около 
инцидента бяха неясни и започна разследване (703). Повече информация за резултатите от разследването 
не беше намерена. През юни 2017 г. беше съобщено за атака, извършена от вътрешно лице в рамките на 
209-и военен корпус Шахийн, която довела до нараняването на 7 американски войници (704). През август 
2017 г. бе съобщено за сблъсък между поддръжници на Ата Мохамад Нур и члена на Провинциалния 
съвет Асиф Мохманд. Двама души загинаха в резултат на сблъсъците, възникнали малко преди Асиф 
Мохманд да кацне на летището в Мазар, където беше арестуван. Не беше ясно кой е наредил ареста му 
(705). 

 
През декември 2016 г. афганистанското Министерство на вътрешните работи (МВР) излезе с изявление, в 
което казва, че най-малко 21 талибански бойци са били убити при въздушна атака в района на Чемтал на 
афганистанските специални сили (706).Трима души бяха убити, а петима други ранени при друг инцидент 
със СВУ в област Хулм през януари 2017 г. Длъжностни лица и жители предполагаха, че полицейски 
командир, който е бил сред убитите, е бил мишената на експлозията (707). Момче беше застреляно от 
член на проправителствена групировка в област Шолгарех през януари 2017 г., след като се върнало след 
носене на храна на 

 
 
 
 

(697) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжения конфликт. Годишен доклад 2016 г.“, февруари 2017 г. (url); „Дойче веле“, 
„Германското консулство в Афганистан беше атакувано с талибански автомобил-бомба“, 10 ноември 2016 г. (url); „Дойче веле“, „Атаката в 
Мазари Шариф доказва, че нито един афганистански град не е в безопасност“, 11 ноември 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Германските 
дипломати са оцелели след снощната самоубийствена атака: служители“, 11 ноември 2016 г. (url); РСЕ/РС, „Шест афганистанци бяха убити, 
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ранен боец на АПС според МООНСА (708). Членове на силите за сигурност бяха убити и ранени, когато 
избухна крайпътна бомба, докато те провеждаха операция в област Чемтал през април 2017 г. (709). 
Съобщава се, че талибански боец е бил убит, когато самоделно взривно устройство, което той е поставял, 
експлодирало преждевременно в същия район през май 2017 г. (710). Имаше съобщения за талибанска 
засада в област Чемтал през юли 2017 г., при която са били убити 13 членове на проправителствени 
групировки (711). Други съобщения споменават за стрелба вътре в джамия, при която са загинали 13 
младежи, които нямали връзка с полицията, местната полиция или въстаническите групировки (712). През 
юли 2017 г. беше съобщено за операция по прочистване в районите Чахар Болак и Чемтал (713). Друга 
операция беше проведена в квартал Чемтал през август 2017 г., като се съобщава, че тя включвала 
сухопътни и въздушни сили и е имало и жертви от двете страни, както и сред населението (714). 

 
В проучване за 2016 г. на афганистанския народ Фондация Азия заяви, че през 2016 г. частта от 
околовръстния път, преминаваща през Балх, Джаузджан и Фаряб, е станала все по-опасна (715). Съобщава 
се, че части от магистралата между Шиберган и Мазари Шариф в провинция Балх са попаднали под 
контрола на талибаните на няколко пъти през 2016 г. и през 2017 г. и е имало съобщения за 
координирани атаки срещу служители по сигурността, които са имали за цел да създадат несигурност по 
същата магистрала, което е принудило правителството да започне операции по прочистване (716). 
Съобщава се, че път, свързващ кварталите Чахар Болак и Чемал е бил затворен, след като мост е бил 
взривен през август 2017 г. (717). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 септември 2016 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси регистрира 791 вътрешно разселени лица заради конфликт (113 семейства) от провинция Балх. 
Почти всички са избягали от домовете си в област Чемал през юни и юли 2017 г. (718), за когато е имало 
съобщения за операции и сблъсъци (719). Докато някои хора са били разселени в района на Чемал, повече 
от половината са заминали за Мазари Шариф (720). Имаше съобщения за разселването на около 700 души 
от Чемтал в област Дехдади, но това все още не е проверено от Службата на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси към август 2017 г. (721), като това е момент, за който се съобщава, че се провежда 
операция, включваща сухопътни и въздушни сили (вж. по-горе). 

 
В провинция Балх са отишли 19 320 ВРЛ между 1 септември 2016 г. и 31 август 2017 г. според данните на 
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси. Повече от половината произхождат от 
област Кундуз (провинция Кундуз 
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) и са напуснали Кундуз в началото на октомври 2016 г. (722). Към средата на октомври 2016 г. местните 
власти в Балх заявиха, че близо 2000 разселени лица са се върнали по домовете си в Кундуз (723). 

 
За повече информация относно град Мазари Шариф вж. ЕСПОУ, „Доклад с информация за страната на 
произход: Афганистан - ключови социално-икономически показатели, държавна закрила и мобилност 
в градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“ (724). 

 
 

2.6 Бамян 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Бамян граничи с провинция Саманган на север, Баглан, Парван и Вардак на изток, Газни и 
Дайкунди на юг и Сарипол и Гор на запад. Разделена е на 7 области: Бамян, Камард, Панджаб, Сайган, 
Шибар, Уарас и Якауланг. Град Бамян е столица на провинцията (725). Провинция Бамян е заобиколена от 
планини и хората живеят главно в долината Бамян на изток и в долината Банд-е-Амир на запад (726). 
Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси през 2015 г. в провинцията е имало 
447 218 жители (727). В последните си данни афганистанската „Централна статистическа служба“ (ЦСО) 
изчислява, че 462 144 души живеят в тази провинция (728). Според данни, публикувани от афганистанското 
Министерство на икономиката и от 
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https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
http://www.kabultribune.com/index.php/2016/10/15/nearly-2000-kunduz-idps-return-home-from-balkh/
http://www.tolonews.com/afghanistan/27811-nearly-2000-kunduz-idps-return-home-from-balkh
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-COI-Afghanistan-IPA-August-2017_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Bamyan_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
http://web.archive.org/web/20161204034806/http:/www.bamyantourism.org:80/index.php?page=en_The+Land
http://cso.gov.af/en/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111
http://cso.gov.af/en/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111
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Световната банка за 2013 и 2014 г. 97,1% от населението на Бамян живее в селските райони, а 72. 9% от 
жителите се занимават със земеделска работа (729). 

 
По-голямата част от населението принадлежи към етническата група на хазарите, следвани от таджики, 
татари и пущуни (730); повече от 96% от жителите говорят дари (731). 

 
Магистралата Кабул-Бамян е един от двата основни маршрута, свързващи Бамян със столицата през 
Вардак. Пътят е с 60 километра по-близо до Кабул от маршрута през провинция Парван (732). През март 
2016 г. „Кам Еър“ стартира директни търговски полети между Кабул и Бамян (733). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Бамян 
 
 

Според антрополог, с когото се е свързал АЦИДСПУ [ACCORD] - Австрийският център за изследвания и 
документация за страна на произход и убежище, има някои „нестабилни“ райони на север, където Бамян 
граничи с региони с бунтовническа дейност (734). 

 
Три области, Кахмард, Сайган и Шибар, се считат за „уязвими“ от международна организация със 
седалище в Афганистан: АПС от област Тала Уа Барфак на Баглан могат да намерят там съмишленици за 
своите действия (735). „Картата за частична оценка на заплахата“ на ИВИ, публикувана през март 2017 г., 
идентифицира участък, преминаващ през областите Шибар и Камард и граничещ с областите Бамян и 
Сайган, който се счита за „зона за подкрепа на талибаните с ниска степен на доверие“ (736). През март 
2017 г. талибаните издадоха доклад относно присъствието си в Афганистан, твърдейки, че бойците има 
контролират 5% от територията на областите Камард, Шибар и Сайган (737). 

 
През 2016 г. в провинцията нямаше програма на Местната полиция в Афганистан (738) и според 
международна организация със седалище в Афганистан Афганистанската национална полиция е 
единственото правителствено военно присъствие в Бамян (739). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

През юли 2017 г. МООНСА съобщи за една цивилна жертва заради Взривни военни остатъци (ВВО) в 
Бамян (740). 

 
 
 
 
 

(729) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 11-12. 
(730) Афганистан, МРВР, „Доклад от проучването относно потенциала за развитие на селското стопанство и селските райони в централните 
планински части на Афганистан“, ноември 2010 г. (url), стр. 19. 
(731) ИВИ, „Регионално командване на изток, провинция Бамян“, без дата (url). 
(732) „Паджуок афган нюз“, „Пътят Хаджигак отново е отворен за движение“, 26 април 2015 г. (url). 
(733) „Хаама прес“, „Кам Еър“ започва директни търговски полети до Бамян за първи път“, 9 март 2016 г. (url). 
(734) АЦИДСПУ [ACCORD] - Австрийски център за изследвания и документация за страна на произход и убежище, Anfragebeantwortung zu 
Afganistan: Lage der Hazara, Zugang zu staatlichem Schutz und Hintergründe des Konfliktes zwischen Kuchis und Hazara [a-9737-V2], 2 септември 2016 
г. (url). 
(735) Международна организация, електронни писма, 14 септември 2017 г. и 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна 
организация, действаща в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(736) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“ [карта], 20 март 2017 г. (url). 
(737)Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(738) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжен конфликт. Средногодишен доклад за 2016 г.“, юли 2016 г. (url), стр. 91; 
Министерство на отбраната на САЩ, „Подобряване на сигурността и стабилността в Афганистан“, декември 2016 г. (url), стр. 82. 
(739) Международна организация, електронни писма, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(740) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
http://mrrd.gov.af/Content/files/Report%20of%20the%20Survey%20on%20Agricultural%20and%20Rural%20Development%20Potentials%20in%208%20Regions.pdf
http://www.understandingwar.org/region/regional-command-east#Bamiyan
http://archive.pajhwok.com/en/2015/04/26/hajigak-pass-reopens-traffic
http://www.khaama.com/kam-air-starts-direct-commercial-flights-to-bamyan-for-the-first-time-0288
https://www.ecoi.net/local_link/329705/457266_en.html
http://understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-nowruz-update
https://alemarah-english.com/?p=12443
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2016_final_rev.1-9sept.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Afghanistan-1225-Report-December-2016.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
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От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Бамян отчете 111 инцидента със сигурността (741). 
 
 

Насилие, насочено към физически лица 6 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 6 

Експлозии 5 

При налагане на сигурността 12 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 43 

Други инциденти 38 

  

Общо инциденти със сигурността 111 
  

 
 

Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Бамян (742): 

 
 

Бамян 64 Шибар 15 
Камард 5 Уарас 4 
Панджаб 9 Якауланг 9 
Сайган 4   

 
 

Според „Паджуок афган нюз“ за месеците септември, октомври, ноември, декември 2016 г., както и 
януари, март, април, май и август 2017 г. няма съобщения за насилие, инциденти със сигурността или 
нападения в провинция Бамян (743). 

 
Разселване 

 
През октомври 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси направи оценка на 22 
разселени лица от област Камард в столицата на провинцията, а от 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 
г. в провинция Бамян имаше 143 вътрешно разселени лица (744). Освен това на 623 вътрешно разселени 
лица, разселени заради конфликт, бяха предоставени пари в провинциите Майдан, Вардак и Бамян 
между 28 май 2017 г. и 3 юни 2017 г. (745). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(741) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(742) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(743) „Паджуок афган нюз“, „През октомври над 3000 афганистанци бяха убити и ранени“, 14 ноември 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Броят 
на жертвите достигна близо 1400 през ноември“, 18 декември 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Брой на жертвите през януари: 1300 души 
бяха убити и ранени при 137 нападения“, 7 февруари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Февруари: 1400 души бяха убити или ранени при 139 
нападения“, 6 март 2017 г. (url), „Паджуок афган нюз“, „Близо 1500 души загинаха в афганистанския конфликт през април“, 6 май 2017 г. (url); 
„Паджуок афган нюз“, „3000 души станаха жертва на атаките през май“, 5 юни 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „През август над 3000 души са 
станали жертва на конфликта“, 6 септември 2017 г. (url). (744) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: 
Разселвания, породени от конфликт“ [карта], 10 септември 2017 г. (url). 
(745) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, седмица от 28 май до 
3 юни 2017 г., 3 юни 2017 г. (url). 

https://www.pajhwok.com/en/2016/11/14/october-over-3000-afghans-killed-and-wounded
https://www.pajhwok.com/en/2016/12/18/casualty-toll-hits-nearly-1400-november
https://www.pajhwok.com/en/2017/02/07/january-toll-1300-people-killed-and-wounded-137-attacks
https://www.pajhwok.com/en/2017/03/06/february-1400-killed-wounded-139-attacks
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/06/april-saw-afghan-conflict-killing-nearly-1500
https://www.pajhwok.com/en/2017/06/05/3000-people-suffered-casualties-may-attacks
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/06/august-more-3000-suffered-casualties
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
http://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-weekly-field-report-28-may-3-june-2017
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2.7 Дайкунди (Дай Кунди) 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разположена в централния регион Хазараджат, Дайкунди е заобиколена от провинция Гор на север, 
провинция Бамян на изток, провинция Газни на юг, провинция Орузган на югозапад и провинция 
Хелманд на запад (746). Освен столицата на провинцията Нили в Дайкунди има следните области: 
Аштарлай, Каджран, Хадир, Кити, Мирамор, Санг-е-Тахт, Шахрестан и Гизаб/Пату (747). 

 
По отношение на създаването на провинция Дайкунди източниците се разминават. Според „Паджуок 
афган нюз“ Дайкунди някога е била област на провинция Орузган и е получила статут на отделна 
провинция през 2003 г. (748). Според холандското посолство в Кабул обаче Дайкунди е произлязла от 
провинция Орузган през март 2004 г. Освен това беше посочено, че точните граници на областите и 
провинцията не са ясни (749). Освен това област Гизаб е оспорвана (750). Според Мартин ван Байлерт 
[Martine van Bijlert], съосновател на „Мрежата на афганистанските анализатори“, през 2011 г. Гизаб 
формално все още е бил част от провинция Дайкунди, въпреки факта, че през 2006 г. временно е бил 
поставен под властта на провинция Орузган, като това е решение, което все още е валидно, въпреки че 
по онова време там е нямало присъствие на правителството (751). Доклад от 2016 г. на Службата на ООН 
за противодействие на наркотици и престъпления споменава, че област Гизаб формално е част от 
Дайкунди, но е администрирана от губернатора на провинция Орузган (752). 

 
Около 80% от територията на Дайкунди е планинска. Поради обилния снеговалеж и дългата зима 
пътищата остават блокирани в продължение на месеци, което прекъсва комуникациите между 
провинцията и 

 
 
 

(746) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Дайкунди“, без дата (url); Афганистан, „Централна статистическа служба“, 
„Социално-демографско и икономическо проучване - Дайкунди“, 2012 г. (url), стр. 15. 
(747) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Дайкунди - справочна карта [карта]“, април 2014 г. (url) . 
(748) „Паджуок афган нюз“, „Минерални ресурси на провинция Дайкунди“, 1 февруари 2014 г. (url). 
(749) Нидерландия, Посолство в Кабул, „Анализ на контекста/Провинция ОРУЗГАН“, август 2006 г., (url), стр. 3. 
(750) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Социално-демографско и икономическо проучване - Дайкунди“, 2012 г. (url), стр. 5. 
(751) ван Байлерт, М., „Проблем в Гизаб; битката, която всички избраха да игнорират“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 31 октомври 
2011 г. (url). 
(752) Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления, „Проучване на опиума в Афганистан за 2016 г.“, октомври 2016 г. (url). 

http://www.elections.pajhwok.com/en/content/daikundi-province-background-profile
http://cso.gov.af/Content/files/Daikundi%201-50.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Daykundi.pdf
http://mines.pajhwok.com/news/mineral-resources-daikundi-province
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27925-237-b2.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/Daikundi%201-50.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/trouble-in-gizab-the-fight-everyone-chose-to-ignore/
https://www.unodc.org/documents/press/releases/AfghanistanOpiumSurvey2016.pdf
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останалата част от страната (753). През януари 2016 г. граждански активисти протестираха срещу 
небрежността на правителството при възстановяването и развитието на Дайкунди (754). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското Министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 100% от населението на Дайкунди живее в селските райони, а 55,1% от жителите се 
занимават със селскостопанска работа (755). Основните култури в провинцията са пшеница, ечемик, 
картофи, бадеми и боб. Дайкунди обаче е една от най-слабо продуктивните провинции по отношение на 
земеделието; по-голямата част от земята е безплодна и недостъпна (756). Според Службата на ООН за 
противодействие на наркотици и престъпления през 2016 г. в Дайкунди са били отглеждани 374 хектара 
опиумен мак, което представлява спад с 2% спрямо 2015 г. (757). 

 
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси изчисли, че населението в Дайкунди за 2016 
г. е 468 178 души (758). Хазарите съставляват мнозинството в провинцията, с изключение на област Гизаб, 
която е смесена между пущуните и хазарите. Дайкунди също има малки групи от пущуни, белуджи и 
сайеди (759). 

 
През юни 2015 г. в Афганистан втора жена беше назначена за губернатор - Масума Муради [Masooma 
Muradi] и тя беше назначена в провинция Дайкунди (760). Религиозни консерватори и политически 
противници протестираха срещу назначаването на жена за управител. Тя беше заменена от мъж през 
септември 2017 г. (761). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Дайкунди 
 
 

Провинция Дайкунди беше описана като относително безопасна зона от „Паджуок афган нюз“ през март 
2015 г. (762), въпреки че местните жители се оплакват от присъствието на незаконни въоръжени 
групировки в провинцията, от изнудвания, отвличания на момичета и въоръжени грабежи (763). Според 
член на Провинциалния съвет, цитиран от „Паджуок афган нюз“, районите Хадир, Санг-е-Тахт и Аштарлай 
са станали по-малко защитени поради наличието на „незаконни бойци като групировката „Песаран-и 
Мублайх“, ръководена от бивши джихадистки командири, които според съобщенията са заловили 23 
полицаи в края на август 2015 г. (764). 

 
Според международна организация към септември 2015 г. значителен брой училища са били затворени 
поради присъствието на талибаните, тъй като идеологически те се противопоставят на образованието на 
момичетата (765). 

 
 
 
 
 

(753) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Дайкунди“, без дата (url); Афганистан, „Централна статистическа служба“, 
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Както заяви Службата на ООН за противодействие на наркотици и престъпления през декември 2015 г., 
Дайкунди е единствената провинция в южната част на страната (766), където сигурността като цяло е 
добра, с изключение на област Каджран (767). Конкретно област Каджран, където според съобщенията 
през 2015 г. са били разположени войски на Афганистанската национална армия (768), беше описана като 
нестабилна от „Паджуок афган нюз“, тъй като граничи с провинция Хелманд (769). 

 
Според жителите на Каджран районът е бил на ръба на това да попадне под контрола на талибаните през 
март 2015 г. Член на Провинциалния съвет заяви, че седем села са паднали в ръцете на талибаните, 
въпреки че силите за сигурност са били разположени в района, което според източника очевидно не е 
било достатъчно (770). 

 
През март 2016 г. жителите на Каджран изразиха страх от евентуално разпространение на заплахи за 
сигурността в тяхната област от област Багран в Хелманд и от град Чарчино в провинция Орузган. Член на 
Провинциалния съвет от Каджран заяви през 2016 г., че няколко жители на провинция Дайкунди са били 
убити или ранени от АПС по пътя към провинции Хелманд и Орузган (771). 

 
Близо дузина контролни пунктове за сигурност са паднали в ръцете на талибаните в област Гизаб в края 
на май 2016 г. 
Афганистанската национална армия призна за недостиг на войски там, но отрече районът да е паднал в 
ръцете на талибаните (772). 

 
Според жители, цитирани от „Толо Нюз“ през ноември 2016 г., Дайкунди е била сравнително сигурна, но 
неразвита провинция, тъй като някои местни служители се борят за власт помежду си. Инфраструктурата 
била лоша. Повечето училища нямали сгради, а пътищата били недостатъчни. Единствено област Кайран 
била считана за относително несигурна (773). 

 
На среща лидера на Правителството на националното единство Абдула Абдула в края на декември 2016 
г. парламентарните представители на Дайкунди обсъдиха редица въпроси и поискаха специално 
внимание за предизвикателствата пред сигурността в онези райони на Дайкунди, граничещи с други 
провинции (774). 

 
МООНСА документира отвличане на цивилни граждани от хазарски произход в Дайкунди през 2016 г. 
АПС пуснаха всички похитени невредими (775). 

 
Според годишния доклад на МООНСА за 2016 г. цивилни лица са били сериозно ранени по време на 
боеве между проправителствени въоръжени групировки и АПС в Дайкунди. Цивилните са били изложени 
на риск от липсата на обучение и дисциплина сред проправителствените въоръжени групировки (776). 
Според МООНСА проправителствени въоръжени групировки са извършили злоупотреби в Дайкунди през 
първите шест месеца на 2017 г. (777). 

 
През март 2017 г. талибаните публикуваха доклад относно присъствието си в Афганистан, като обявиха, 
че техните бойци контролират 30% от Кити, Аштарлай и Хадир, както и че областите Шахрестан, Нили, 
Мирамор и Санг-е-Тахт не са под техен контрол (778). 
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Според Института за военни изследвания (ИВИ) към март 2017 г. част от област Гизаб се контролира от 
талибаните, докато по-голямата част от останалото от тази област се смята за „зона за подкрепа на 
талибаните с висока степен на доверие“. Областите Каджран и Кити, както и малка част от Шахристан 
бяха считани за „зони за подкрепа на талибаните с ниска степен на доверие“ (779). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

Централният планински район включва провинциите Бамян и Дайкунди. Цивилните жертви в този регион 
нараснаха с 98% в сравнение с 2015 г., когато МООНСА регистрира 58 цивилни жертви (30 смъртни случая 
и 28 ранени) (780). През 2016 г. МООНСА документира 115 цивилни жертви (25 загинали и 90 ранени) в 
централния планински регион (781). Повечето цивилни жертви в централния планински район са в 
резултат от наземни операции. През 2016 г. МООНСА документира 79 жертви в този регион, в резултат от 
наземни операции, като всички бяха регистрирани през втората част на годината (782). 

 
На ниво провинция от 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Дайкунди отчете 153 инцидента 
със сигурността. Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността 
(783): 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 12 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 57 

Експлозии 12 

При налагане на сигурността 8 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 36 

Други инциденти 28 
  

Общо инциденти със сигурността 153 
  

 
 

Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Баглан (784): 

 
Аштарлай 19 Наумиш 39 
Каджран 30 Нили 20 
Хадир 13 Панджаб 1 
Кити 7 Санг-е-Тахт 7 
Мирамор 12 Шахрестан 6 

 
Според средногодишния доклад на МООНСА за 2017 г. Дайкунди е една от провинциите, в които 
цивилните жертви се увеличават в сравнение с 2016 г. поради нападения на АПС (785). Между 1 

 
 

(779) Фондация Азия, „Проучване на афганистанския народ - Афганистан през 2016 г.“, 7 декември 2016 г. (url), стр. 36-37. 
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(781) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 12. 
(782) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url). 
(783) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. В този брой не са включени инциденти в Гизаб. 
(784) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(785) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 5. 
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януари и 30 юни 2017 г. 7 души са били убити и 14 са били ранени в Дайкунди главно поради ВВО, на 
второ място заради целенасочени убийства и наземни сблъсъци (786). Междувременно според „Паджуок 
афган нюз“ при изследване на броя на атаките през август 2017 г. в сравнение с други провинции най-
малкият брой нападения е бил извършен в Дайкунди и не е било регистрирано насилие в тази провинция 
през 12-те месеца, предхождащи статията (787). 

 
При наземна операция в област Гизаб през септември 2016 г. проправителствена въоръжена групировка 
стреля с минохвъргачка към АПС, но снарядът падна в жилищен дом и нарани сериозно три деца и жена 
(788). 

 
През ноември 2016 г. хеликоптери на Афганистанската национална армия погрешно пуснаха боеприпаси 
и храни в район, контролиран от талибаните в област Гизаб. Според шефа на полицията в Кандахар 
„талибанските бойци често нападат охранителни пунктове в област Гизаб и там е имало тежки сблъсъци“ 
(789). 

 
 

Разселване 
 
 

Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси между януари и септември 2017 г. 
160 лица са били разселени в провинцията поради конфликт от област Гизаб до област Нили в Дайкунди; 
21 души са били разселени в Кабул от Каджран в Дайкунди, а 7 са били разселени в Газни от Мирамор в 
Дайкунди (790). 
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(789) „Паджуок афган нюз“, „Куршуми бяха пуснати на бунтовниците поради лошо време: Разик“, 7 ноември 2016 г. (url). 
(790) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“, „Реални разселвания от 1 
януари 2017 г. до 16 септември 2017 г.“, 24 септември 2017 г. (url). 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/06/24500-people-lost-lives-suffered-injuries-last-12-months
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
http://www.pajhwok.com/en/2016/11/07/bullets-dropped-militants-due-bad-weather-raziq
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
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2.8 Фарах 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Фарах се намира в западната част на Афганистан и граничи с провинциите Херат, Гор, 
Хелманд и Нимруз, както и с Ислямска република Иран (791). Според оценка на Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси за 2015 г. провинцията има население от 507 405 души (792). 
Провинцията се състои от единадесет административни единици: град Фарах и областите Анар Дех (Анар 
Дара), Бакуа, Бала Болок (Бала Булук), Гулистан (Гюлистан), Хак е Сафид (Хаки Сафед), Джауийн (Лаш Уа 
Джуайн), Пур Чаман (Пурчаман), Пущ е Руд (Пущ Род), Кала Ка (Кала-е-Ках, наричана по-рано Пущ-Кох) и 
Шеб Кох (Шиб Кох) (793). Почти всички области са свързани с град Фарах чрез чакълести или асфалтови 
пътища (794). 

 
Според международна организация етническите и племенните групи, живеещи във Фарах, включват 
пущуни, таджики, садати, мири, хауаджа, аймаци, могули, кизилбаши, сурх камани, узбеки, хазари, 
белуджи и туркмени. Смята се, че пущуните са мнозинството, следвани от таджиките. По-голямата част от 
населението говори както пущу, така и дари (особено в по-урбанизираните райони). Пущу е по-
преобладаващият език в селските райони. Областите с преобладаващо население на пущуни включват 
Бала Булук, Хак-е-Сафед, Бакуа и (макар и в по-малка степен) град Фарах, докато в Анар Дара, Кала-е-Ках 
и Пурчаман има предимно таджики (795). 

 
 
 

(791) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Фарах: справочна карта“, 18 февруари 2014 г. (url). 
(792) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан, оценка за броя на населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 
(793) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Фарах: справочна карта“, 18 февруари 2014 г. (url); Кабинет на 
президента на Афганистан, Фарах, 1 февруари 2017 г. (url); Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният 
контакт е международна организация, действаща в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(794) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(795) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Farah_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Farah_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
http://president.gov.af/en/farah/
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Земеделието е основният източник на доходи за местните жители, въпреки че повече от 20% от 
домакинствата във Фарах генерират доходи и от търговия и услуги (796). Селскостопанските дейности 
включват отглеждане на пшеница и плодове. Животновъдството е широко практикувано в 
североизточните области (797). Според данни, публикувани от афганистанското Министерство на 
икономиката и Световната банка за 2013 и 2014 г., 92,7% от населението на Фарах живее в селските 
райони, а 65,2% от жителите му участват в селскостопански дейности (798). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица във Фарах 
 
 

Провинция Фарах се разглежда от АПС като коридор между южните и западните региони на Афганистан. 
285-километровата граница с Иран прави Фарах кръстопът за различни видове легални и нелегални 
пазари, както и за трансгранична контрабанда. В резултат на това Фарах е изключително печеливша и 
стратегически важна провинция за АПС и престъпните групировки (799). 

 
Медийни източници определят провинция Фарах като „несигурна“ (800) или „нестабилна“ (801). В доклад 
от март 2017 г. генералният секретар на ООН посочи Фарах като една от провинциите с повишена 
активност на талибаните и заяви, че групировката продължава да оспорва контрола на правителството 
над столицата на провинцията (802). Както съобщава ООН, през лятото на 2016 г. талибаните са 
предприели опит да поемат контрола над столицата на провинцията град Фарах (803). „Толо Нюз“ съобщи, 
че през март 2017 г. районите Бакуа, Гулистан, Хак-е-Сафед бяха ключови бастиони за талибаните, докато 
седем други административни единици, включително столицата на провинцията, бяха описани в статията 
като „несигурни“ и „засегнати от войната“. Докладът цитира длъжностни лица, които признават, че са 
били по-загрижени за поддържането на правителствените служби във всяка област, отколкото за самото 
прекратяване на настоящото преобладаващо присъствие на талибаните в голяма част от провинцията 
(804). 

 
Според представители на НАТО военният алианс е разположил 200 военнослужещи във Фарах през 
януари 2017 г. вследствие на опити на талибаните през предишни месеци да превземат столицата на 
провинцията (805). Според информации в „Толо Нюз“ през март 2017 г. силите за сигурност във Фарах са 
били изправени пред недостиг на оръжие и техника (806). Още войници на НАТО (около 120 според 
местните източници) са били изпратени във Фарах през юли 2017 г., беше цитиран говорител на 
правителството за провинцията (807). Според карта на „Лонг уор джърнъл“, базирана на оценка на 
претенциите за упражняван контрол от талибаните, областите Хак-е Сафед, Бала Булук, Гулистан и Бакуа 
са били под пълен контрол на талибаните към края на март 2017 г. и е имало присъствие на талибаните в 
област Пурчаман. Областите Анар Дара и Пущ-е-Руд биват описвани като силно оспорвани, докато 
минимално присъствие на талибаните беше регистрирано в областите Шиб Кох и Лаш Уа Джуайн (808). 
Според карта, публикувана през март 

 
 

(796) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. (797) „Калифорнийски университет, Дейвис“, „Фарах“, 
без дата (url). 
(798) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г., (url), стр. 15-16. 
(799) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(800) „Ал Джазира“, „Талибански бойци атакуваха полицията, превземайки две области“, 23 юли 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Фарах беше 
понижена до провинция, засегната от войната: доклад“, 14 март 2017 г. (url). 
(801) „Ал Джазира“, „НАТО разположи 200 военнослужещи във Фарах в Афганистан“, 8 януари 2017 г. (url). 
(802) Генерален секретар на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 3 март 2017 г., стр. 3. 
(url). 
(803) Съвет за сигурност на ООН, „Писмо от 9 май 2017 г. от председателя на Комитета на Съвета за сигурност, създаден 
съгласно резолюция 1988 (2011), адресирана до председателя на Съвета за сигурност“, 25 май 2017 г., стр. 7 (url). 
(804) „Толо Нюз“, „Фарах беше понижена до провинция, засегната от войната: доклад“, 14 март 2017 г. (url). 
(805) „Ал Джазира“, „НАТО разположи 200 военнослужещи във Фарах в Афганистан“, 8 януари 2017 г. (url). 
(806) „Толо Нюз“, „Фарах беше понижена до провинция, засегната от войната: доклад“, 14 март 2017 г. (url). 
(807) „Толо Нюз“, „Чуждестранни части бяха разположени в провинция Фарах“, 29 юли 2017 г. (url). 
(808 „Лонг уор джърнъл“, „Афганистанските талибани отчитат, че „процент на държавата е под контрола на муджахидините“, 28 март 2017 г. 
(url). 

http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-agriculture-profiles/farah/fsnhlpfarahpdf.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
http://www.aljazeera.com/news/2017/07/taliban-afghanistan-170723091738308.html
http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/farah-downgraded-war-hit-province-report
http://www.aljazeera.com/news/2017/01/nato-deploys-200-soldiers-afghanistan-farah-170108165542453.html
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1489408972_n1705111.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1498741904_n1713084.pdf
http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/farah-downgraded-war-hit-province-report
http://www.aljazeera.com/news/2017/01/nato-deploys-200-soldiers-afghanistan-farah-170108165542453.html
http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/farah-downgraded-war-hit-province-report
http://www.tolonews.com/afghanistan/foreign-forces-deployed-farah-province
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/afghan-taliban-lists-percent-of-country-under-the-control-of-mujahideen.php
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2017 г. от Института за военни изследвания (ИВИ), части от областите Пур Чаман, Бала Булук, Хак-е Сафед 
и Бакуа са „зони с контрол на талибаните“, докато по-голямата част от Гулистан, Бала Булук и Хак-е 
Сафед, както и по-малки части на областите Анар Дара, Кала-е Ках, Шиб Кох и Лаш-е Джуайн се смятат за 
„зони за подкрепа на талибаните с висока степен на увереност“ (809). Редица местни жители и активисти 
на гражданското общество отбелязват липсата на съдебни институции и служители във Фарах (810). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Фарах имаше 484 инцидента със сигурността (811). 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 81 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 250 

Експлозии 70 

При налагане на сигурността 61 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 14 

Други инциденти 8 
  

Общо инциденти със сигурността 484 
  

 
 

Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Фарах (812): 

 
Анар Дара 20 Лаш Уа Джуайн 11 
Бакуа 15 Пур Чаман 15 
Бала Булук 165 Пущ Род 61 
Фарах 135 Кала-е-Ках 32 
Гулистан 7 Шиб Кох 2 
Хаки Сафед 21   

 
 

Що се отнася до цивилните лица, засегнати от насилието, свързано с конфликти, МООНСА регистрира 181 
цивилни жертви (73 смъртни случая и 108 ранени) в провинция Фарах през първите шест месеца на 2017 
г., което е 33% увеличение спрямо същия период на 2016 г. Наземните сблъсъци представляват 
основната причина за смъртта и нараняванията на цивилните, последвани от целенасочените убийства и 
въздушните атаки (813). Както уточнява МООНСА, през този период от половин година в провинция Фарах 
са регистрирани 78 цивилни жертви (17 смъртни случая и 61 ранени) при сухопътни боеве, сравнено с 36 
цивилни жертви (11 смъртни случая и 25 ранени), регистрирани през първите шест месеца на 2016 г. (814). 
По време на 

 
 

(809) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 
(810) „Толо Нюз“, „Жителите на Фарах са загрижени за липсата на съдилища, адвокати“, 15 февруари 2017 г. (url). 
(811) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(812) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(813) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), Приложение 
III. 
(814) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 24. 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/March%202017%20AFG%20Partial%20Threat%20Assessment_1.pdf
http://www.tolonews.com/afghanistan/farah-residents-concerned-over-lack-courts-attorneys
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
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първата половина на 2017 г. във Фарах бяха документирани 57 цивилни жертви (осем загинали и 49 
ранени) от използването на непреки и/или експлозивни оръжия, сравнено с 19 цивилни жертви (три 
смъртни случая и 16 ранени), регистрирани през първите шест месеца на 2016 г. (815). Въздушните 
операции доведоха до 31 цивилни жертви (седем смъртни случая и 24 ранени) през първата половина на 
2017 г. (816). 

 
Както беше съобщено от генералния секретар на ООН през юни 2017 г., Фарах е една от провинциите, 
върху които талибаните отскоро са фокусирали своите атаки (817). ИВИ отбеляза, че талибаните са 
предприели нападение над столицата на провинцията Фарах през октомври 2016 г. (818), през януари 
2017 г. „Ал Джазира“ говори за „опитите на талибанските бойци през последните месеци да превземат“ 
столицата (819). Изследване от март 2017 г. на Световна програма по прехраната (СПП), основано на 
проучване на 15 представители на общността от област Бала Булук, цитира, че респондентите казват, че 
ситуацията със сигурността се е влошила, особено в областния център и че местните жители, които 
пътуват от околните села до областния център, са изправени пред проблеми със сигурността и достъпа. 
Отбелязва се, че основният пазар не функционира предимно поради липса на сигурност. Както основният 
пазар, така и по-малките временни пазари са изправени пред „значителен недостиг на храна“, а цените 
на храните в Бала Булук са по-високи, отколкото в провинциалния център. Несигурността също така пречи 
на жителите на Бала Булук да ходят на работа (820). Източници съобщават за бойни действия на 
Афганистанските национални сили за сигурност, които са довели до цивилни жертви в област Бала Булук 
през март 2017 г. (821) и в село Мазаар през юни 2017 г. (822). 

 
За инциденти, свързани със сигурността, довели до жертви сред Афганистанските национални сили за 
сигурност и/или АПС, включително за въоръжени сблъсъци, за атаки на АПС срещу контролни пунктове и 
за експлозии на СВУ беше съобщено от медиите с позоваване на местни официални източници в област 
Бала Булук (823) и град Фарах през октомври 2016 г. (824), област Бакуа (825), град Фарах и област Бала Булук 
през ноември 2016 г. (826), град Фарах през декември 2016 г. (827), област Бала Булук през януари 2017 г. 
(828), област Пурчаман през май 2017 г. (829), областите Шиб Кох и Кала-е-Ках през юни 2017 г. (830), Лаш Уа 
Джуайн (831) и Пущ Род (832) през юли 2017 г., както и в област Бакуа (833), град Фарах (834) и област Кала-е-
Ках през август 2017 г. (835). 

 
Източници съобщават за няколко случая на целенасочени убийства на цивилни от страна на АПС като 
убийството на жена, обвинена в кампания срещу дейността на АПС в област Бала Булук през ноември 
2016 г. 
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(827) „Толо Нюз“, „11 полицаи бяха убити при атака във Фарах“, 24 декември 2016 г. (url). 
(828) „Толо Нюз“, „15 талибани, 2 войници на Афганистанската национална армия бяха убити при сблъсъци във Фарах“, 28 януари 2017 г. (url). 
(829) „Толо Нюз“, „6 бунтовници бяха елиминирани, 10 бяха ранени при сблъсъци във Фарах“, 13 май 2017 г. (url). 
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талибаните уби шестима полицаи в Западен Афганистан“, 1 юли 2017 г., достъпно на: (url); „Паджуок афган нюз“, „6 талибани бяха убити, 9 бяха 
ранени при сблъсъци във Фарах“, 23 юни 2017 г. (url). 
(831) „Паджуок афган нюз“, „4 полицаи бяха убити при крайпътна експлозия във Фарах“, 5 юли 2017 г. (url). 
(832) „Паджуок афган нюз“, „Фарах: Тийнейджър се самоуби, 2 полицаи бяха застреляни“, 20 юли 2017 г. (url). 
(833) „Паджуок афган нюз“, „5 талибани бяха убити при сблъсъци във Фарах“, 20 август 2017 г. (url). 
(834) „Толо Нюз“, „2 полицаи бяха сред тримата убити при крайпътна експлозия във Фарах“, 26 август 2017 г. (url). 
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(836), както и убийството на жена, която била роднина на служител на Афганистанската национална 
полиция, през януари 2017 г. (837). Както беше съобщено от говорител на полицията на Фарах, областният 
управител на Хак-е Сафид  е бил убит при целенасочена атака със СВУ, за която талибаните поеха 
отговорност през февруари 2017 г. (838). Говорител на правителството на провинцията съобщи, че 
губернаторът на област Шиб Кох е бил убит при експлозия на СВУ през юли 2017 г. (839). Най-малко седем 
цивилни са били принудени да излязат от автобус и са били застреляни от предполагаеми АПС в област 
Бала Булук през юли 2017 г. (840). 

 
Съобщения за експлозии на СВУ с цивилни жертви имаше в област Хак е Сафид през ноември 2016 г. (841), 
в област Бала Булук през януари 2017 г. (842), в област Шиб Кох през юли 2017 г. (843), в област Пущ Род 
през юли 2017 г. (844) и в град Фарах през август 2017 г. (845). 

 
АПС отвлякоха група студенти в района Бала Булук през септември 2016 г. (846), трима пътници от 
автомобили в покрайнините на град Фарах през март 2017 г. (847) и трима мъже в област Лаш Уа Джуайн 
през май 2017 г. (848). МООНСА посочва Фарах като една от провинциите, където са били документирани 
отвличания на деца през 2016 г. (849). 

 
МООНСА съобщава, че през февруари 2017 г. АПС са изпратили словесни заплахи до училища в няколко 
села в област Фарах. В резултат на това шест училища са били временно затворени (850). МООНСА 
споменава също, че през 2016 г. АПС използвали училищата във Фарах за военни цели (851). Според 
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси десет здравни заведения са били затворени 
през април 2017 г. след заплахи от АПС (852). Както беше съобщено от генералния секретар на ООН, между 
юни и август 2017 г. АПС са принудили едно или повече здравни заведения временно да затворят „като 
опит да принудят неправителствените организации, които управляват съоръженията, да подобрят 
предоставянето на услуги за техните 
бойци“ (853). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 5581 лица от провинция Фарах, които са били разселени заради конфликт. През този период 
област Бала Булук е създала най-голям брой разселени лица (3800), следван от град Фарах (728) и област 
Пущ Род (665) (854). Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси регистрира 57 481 лица от провинция Фарах, които са били разселени от 
конфликт. През този период 51 832 
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лица са били разселени от град Фарах, повече от 40 000 от тях са били разселени на 4 октомври 2016 г. 
Други области с над 1000 разселени лица, документирани от Службата на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси, бяха Бала Булук (2149), Пущ Род (1519) и Гулистан (1428) (855). Службата на ООН 
за координация на хуманитарните въпроси заяви, че Фарах е била една от провинциите, които са създали 
най-голям брой вътрешно разселени лица през 2016 г., като уточнява, че октомври е бил най-лошият 
месец в цялата страна, защото талибаните са извършвали нападения срещу няколко столици на 
провинцията, включително град Фарах (856). Както отбелязва същият източник, засилените боеве в област 
Бала Балук в началото на март 2017 г. според съобщенията са довели до разселването на около 5000 
непроверени лица (857). 
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върху статистиката за вътрешно разселените лица“, 28 декември 2016 г. (url).  
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2017 г., 11 март 2017 г. (url), стр. 1. i: 
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2.9 Фаряб 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фаряб е разположен в западния край на северния регион на Афганистан, граничи с Туркменистан на 
запад и север, с Джаузджан и Сарипол на изток, с Гор на юг и с Бадгис на югозапад. Столицата на 
провинцията е Маймана. Провинцията се състои от следните области: Алмар, Андхой, Билчерах, 
Даулатабад, Гарзиуан, Хан-е-Чар Бах, 
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Куаджасабспош, Кохестан, Майнама, Пущункот, Карамкол, Кайсар, Корган, Ширинтагаб (858). Обаид Али 
от „Мрежата на афганистанските анализатори“ (ААН) описва Фаряб като стратегически важна провинция, 
свързваща западните части на Афганистан със севера (859). 

 
Населението на провинцията се изчислява на малко над 1 милион души, а столицата на провинцията 
Майнама има население от 88 044 души (860). Фаряб е една от само двете (другата е Сарипол) 
афганистански провинции с етническо узбекско мнозинство (861). Другите групи в провинцията включват 
таджики, пущуни, хазари, мугули и други етноси (862). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 87,9% от населението на Фаряб живее в селските райони, а 39,9% от жителите му 
участват в селскостопански дейности (863). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица във Фаряб 
 
 

Според международна организация от 2014 г. насам ситуацията със сигурността показва, че провинцията 
е преминала „точката на кипене“ и е в порочен цикъл от заплахи за сигурността, последователни атаки 
срещу силите за сигурност, недостъпност на правителствените действащи лица и недостъпност на 
неправителствените действащи лица по отношение на развитието. Тези проблеми увеличиха 
разочарованието на местните общности, което изостри проблемите със сигурността (864). ИВМР отбеляза 
през февруари 2016 г., че „през последните няколко години във Фаряб се наблюдава постоянно 
нарастване на боевете (865). 

 
Съвместно проучване на Международния център за преобразуване в Бон (МЦПБ) и Службата по връзка 
(СПВ) посочва Фаряб като една от северните провинции, където нелегални сили, като напр. арбаки или 
частни паравоенни подразделения на командири и антиправителствени сили, които са предимно 
различни местни талибански групировки, превъзхождат по брой частите Афганистанските национални 
сили за сигурност и Националното въстание (866). 

 
Фаряб е описван като една от провинциите, върху които талибаните са съсредоточили атаките си (867) и 
„една от провинциите, върху които талибаните са съсредоточили вниманието си за набиране на хора на 
местно ниво“, което доведе до талибаните да контролират значителна територия във Фаряб (868). Според 
местните жители от 2015 г. насам правителственият контрол е ограничен до областните центрове (869) и 
Фаряб е частично контролиран от талибаните (870). През последните години талибаните обявиха публично 
съществуването на тренировъчни лагери в провинция Фаряб (871). Местен полицейски служител изчисли, 
че 

 
 

(858) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан - атлас на областите в северния регион“, 13 април 2014 г. (url). 
(859) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (2): Казуси с узбекски талибани във Фаряб и Сарипол“, 17 март 2017 
г. (url). 
(860) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, без дата (url). 
(861) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (2): Казуси с узбекски талибани във Фаряб и Сарипол“, 17 март 2017 
г. (url); Гомпелман Г. [Gompelman G.], „Спечелване на сърцата и умовете? Изследване на връзката между помощта и сигурността в Афганистан“, 
януари 2011 г. (url), стр. 2. 
(862) „Паджуок афган нюз“, "Профил на предисторията на провинция Фаряб“ , няма дата (url) 
(863) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 17-18. 
(864) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(865) ИВМР, „Заплахата от талибаните може да изкуши Туркменистан да излезе от изолацията“, 19 февруари 2016 г. (url). 
(866) Миелке, К. & Мисак, Н., „Осмисляне на Даеш в Афганистан. перспектива от гледна точка на социално движение“, юни 2016 г. (url), стр. 28-
29. 
(867)  Генерален секретар на ООН, Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност, 15 юни 2017 г. (url). 
(868) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (2): Казуси с узбекски талибани във Фаряб и Сарипол“, 17 март 2017 
г. (url). 
(869) РСЕ/РС, „Афганистански депутат казва, че талибаните се чувстват „много спокойни“ в провинция Фаряб“, 15 април 2015 г. (url). 
(870) „Джеймстаун Фаундейшън“, „Възраждащи се талибани в северната част на Афганистан“, 1 април 2016 г. (url); РСЕ/РС, „Завръщането на 
милициите по афганистанските фронтови линии предизвика обвинения в злоупотреби“, 5 септември 2015 г. (url); Али, О., „Талибаните, които 
не са пущуни в северната част на страната (2): Казуси с узбекски талибани във Фаряб и Сарипол“, 17 март 2017 г. (url). 
(871) Роджио, Б., "67 талибански бойци „се дипломираха“ от лагери в северната част на Афганистан“, 20 март 2017 г. (url). 
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броят талибански бойци, действащи в провинция Фаряб през 2017 г., са над 3000, но Обаид Али 
предупреждава, че подобни цифри често са преувеличени (872). 

 
Според командир на регионално полицейско подразделение чуждестранни бойци присъстват и действат 
в областите Билчерах, Гарзиуан и Даулатабад, където те често участват във въоръжени сблъсъци със 
силите за сигурност (873). Въстаническите групировки във Фаряб включват и „Ислямското движение на 
Узбекистан“ (ИДУ) (874). 

 
Афганистански източници на таджикския журналист и експерт по Афганистан Илхом Назриев твърдят, че 
въоръжени групировки, които действат под знамето на „Ислямска държава“, имат присъствие в някои 
области на Фаряб (875). Фаряб е една от деветте провинции, където ИДПХ е назначила хора, които да 
набират нови попълнения според Института за мир на САЩ (ИМСАЩ) през април 2016 г. (876). Според 
„Джеймстаун Фаундейшън“ „вече беше известно, че „Ислямска държава“ има присъствие във Фаряб“ до 
март 2015 г. (877). 

 
Според международна организация, действаща в провинцията, партията Джунбеш-е Мели, ръководена 
от етническия узбек, генерал Достум, е била доминираща политическа сила в провинцията през 2016 г. и 
е запазила силно политическо влияние. Има силно съперничество с Джамиат-е Ислами (878). Според 
МООНСА по-голямата част от всички инциденти при наземни операции между проправителствени 
въоръжени групировки, свързани със съперничещи си политически партии в Афганистан, са станали в 
провинция Фаряб през 2016 г. (879). Например в средата на март 2017 г. беше съобщено за сблъсъци 
между привърженици на двете партии, в резултат на които са били убити поне петима души (880). 

 
През декември 2016 г. местен полицейски началник заяви, че обществените въстанически сили са 
участвали в половината от операциите, започнали във Фаряб. Според този източник афганистанските 
местни полицейски сили във Фаряб са намалели от 500 на 300 членове (881). През 2014 г. и 2015 г. 
въоръжени проправителствени милиции във Фаряб бяха обвинени в убийства, нападения и 
малтретиране на цивилни (882). 

 
Талибаните контролират зона в провинцията, която включва южната и източната част на област 
Куаджасабспош, райони в област Билчерах, райони в западната част на област Гарзиуан, район Пущункот 
и широк район в област Кайсар съгласно оценка от март 2017 г. на ИВИ. Северните области Хан-е-Чар Бах, 
Андхой, Карамкол и Корган бяха считани за „зона за подкрепа на талибаните с ниска степен на доверие“ 
(883). На своята карта за март 2017 г. (884) ИВИ главно посочи промени в присъствието и контрола на 
талибаните в районите Куаджасабспош, Билчерах и Алмар в сравнение с оценката от юни 2016 г. (885). 
ИВИ смята, че части от област Билчерах са се превърнали от „зона за подкрепа на талибаните с ниска 
степен на доверие“ през юни 
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г. (url). 
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(875) ИВМР, „Афганистанската нестабилност заплашва Таджикистан“, 28 юли 2017 г. (url). 
(876) ИМСАЩ, „Ислямска държава“ в Афганистан - оценка на заплахата“, април 2016 г. (url), стр. 2. 
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(879) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 94. 
(880) РСЕ/РС, „Тревожното наблюдение на Централна Азия върху афганистанската граница“, 21 март 2017 г. (url); Служба на ООН за координация 
на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 19 до 25 март 2017 г., март 2017 г. (url). 
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(882) „Хюман Райтс Уоч“, „Световен доклад за 2017 г. - Афганистан“, 12 януари 2017 г. (url); МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във 
въоръжен конфликт. Средногодишен доклад за 2014 г.“, февруари 2015 г. (url), стр. 85; МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във 
въоръжен конфликт. Средногодишен доклад за 2015 г.“, юли 2015 г. (url), стр. 73-77. 
(883) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. (url); ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 22 ноември 
2016 г. (url). 
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(885) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 30 юни 2016 г. (url). 
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2016 г. в „зона за подкрепа на талибаните с висока степен на доверие“ към март 2017 г. Според ИВИ 
талибаните са разширили контрола си в област Куаджасабспош от ноември 2016 г. насам (886), сравнено с 
предишни карти (887), а областният център на Алмар се счита за оспорен или застрашен до към 2017 г. 
(888). През март 2017 г. талибаните твърдяха, че контролират 80% или повече от областите Кайсар, Алмар, 
Лолаш (Кохестан), Пущункот, Джумма Базаар (Куаджасабспош), Ширинтагаб, Даулатабад, без да 
контролират обаче областните центрове (889). С изключение на областите Кайсар и Пущункот, това беше в 
съответствие с информацията от местни източници през март 2017 г., като се твърди, че в тези области 
„присъствието на правителството е ограничено до областните центрове и до няколко километра около 
тях“ (890). Обаид Али съобщи, че през март 2017 г. тежки сражения са станали в тези области, а местни 
журналисти са съобщили на „Мрежата на афганистанските анализатори“ (МАА) през март 2017 г., че 
правителството и бунтовниците имат съответно контрола на едната или другата половина от областите 
Кайсар, Гарзиуан и Пущункот, докато столицата на провинцията Маймана, както и областите Андхой, Хан-
е-Чар Бах, Билчерах, Корган и Карамкол са „сравнително спокойни“, а талибанската дейност е 
„ограничена до отдалечени села“ (891). Освен това талибаните заявиха през март 2017 г., че имат контрол 
над 10% от областите Майнама и Билчерах, както и че споделят равен контрол с правителството над 
областите Гарзиуан и Андхой (892). Обаид Али посочва трудността при изчисляването на точния дял на 
правителството и на контролираните от талибаните части от провинция Фаряб, въпреки че според него 
Фаряб „като цяло е смятана за една от най-оспорваните провинции в северозападната част“ (893). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Фаряб отчете 1256 инцидента със сигурността. 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността (894): 

 

Насилие, насочено към физически лица 106 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 876 

Експлозии 102 

При налагане на сигурността 75 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 84 

Други инциденти 13 
  

Общо инциденти със сигурността 1256 
  

 
 
 
 
 

(886) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 22 ноември 2016 г. (url); ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 
2017 г. (url). 
(887) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 30 юни 2016 г. (url). 
(888) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. (url). 
(889) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(890) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (2): Казуси с узбекски талибани във Фаряб и Сарипол“, 17 март 2017 
г. (url). 
(891) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (2): Казуси с узбекски талибани във Фаряб и Сарипол“, 17 март 2017 
г. (url). 
(892) Ислямско емирство Афганистан, „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 март 2017 г. (url). 
(893) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (2): Казуси с узбекски талибани във Фаряб и Сарипол“, 17 март 2017 
г. (url). 
(894) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
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Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Фаряб (895): 

 
Алмар 174 Кохестан 27 
Андхой 9 Майнама 65 
Билчерах 76 Пущункот 207 
Даулатабад 111 Карамкол 25 
Гарзиуан 49 Кайсар 200 
Хан-е-Чар Бах 5 Корган 4 
Куаджасабспош 113 Ширинтагаб 191 

 
 

При 289 цивилни жертви (61 загинали и 228 ранени), документирани от МООНСА, провинция Фаряб 
отбеляза 5% увеличение на цивилните жертви през първата половина на 2017 г. в сравнение със същия 
период на 2016 г. Тя беше класирана сред десетте провинции в Афганистан с най-голям брой цивилни 
жертви (896). Наземните операции бяха водещата причина за жертвите на цивилни в провинция Фаряб 
през първата половина на 2017 г., последвани от експлозии на СВУ и целенасочени или умишлени 
убийства (897). В съответствие с отчитането за 2016 г. (898), МООНСА нареди Фаряб сред четирите 
провинции, в които беше документиран както висок брой, така и забележително увеличение на 
цивилните жертви при сухопътни боеве през първата половина на 2017 г. със 166 цивилни жертви (24 
загинали и 142 ранени) (899). 

 
През първата половина на 2017 г. Фаряб продължи да бъде провинцията с най-много цивилни жертви, 
приписвани на проправителствени въоръжени групировки (6 смъртни случая и 22 ранени) според 
МООНСА, въпреки че в съответствие с общата тенденция това представлява 56% намаление в сравнение 
със същия период на 2016 г. (900). МООНСА документира ареста на шест цивилни от командир на 
проправителствена въоръжена групировка в област Билчерах през септември 2016 г. Той е малтретирал 
трима от тях в ареста, като един е починал в резултат на това (901). Съобщава се, че проправителствени 
въоръжени групировки са убили цивилни в област Кайсар през декември 2016 г. и през януари 2017 г. 
(902), както и цивилни, свързани с членове на АПС, в област Алмар през април и май 2017 г. (903). Цивилен 
мъж е бил застрелян от членове на проправителствена въоръжена групировка в област Гарзиуан, след 
като се опитал да разгледа място на нападение със СВУ, което е било организирано срещу нея, съобщи 
МООНСА през първата половина на 2017 г. (904). Жители и племенни старейшини от област Даулатабад 
обвиниха членовете на Местната полиция в Афганистан в убийство на цивилни и запалване на къщите им 
през юли 2017 г., докато местните жители отричаха да са убивали цивилни, твърдейки, че те са били 
бойци (905). 

 
 
 

(895) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(896) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г.   (url), стр. 11, 79. 
(897) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 
(898) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 41-42. 
(899) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г.   (url), стр. 11, 24. 
(900) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г.   (url), стр. 11, 60. 
(901) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 95. 
(902) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 60. 
МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 95. 
(903) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 60. 
(904) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 60. 
(905) „Паджуок афган нюз“, „Сили на Местната полиция в Афганистан във Фаряб бяха обвинени в убийство на 7 селяни“, 13 юли 2017 г. (url). 
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През първата половина на 2017 г. МООНСА документира осем цивилни жертви при сражения между 
проправителствени въоръжени групировки (906). През март 2017 г. беше съобщено за бой между 
групировки, свързани с конкуриращи се политически партии - Джунбеш-е Мели и Джамиат-е Ислами. В 
резултат на това няколко души бяха убити и ранени (907). 

 
МООНСА отбеляза, че Фаряб е една от провинциите, в които има увеличение на цивилни жертви от 
използването на индиректни и/или експлозивни оръжия в контекста на сухопътните боеве през първата 
половина на 2017 г., като е имало 109 цивилни жертви (908). Инциденти със минометни снаряди, поразили 
къщи и причинили няколко цивилни жертви, включително деца, са докладвани в област Куаджасабспош 
през ноември 2016 г., в област Пущункот през септември 2016 г. и май 2017 г. и в област Даулатабад през 
август 2017 г. (909). 

 
Имаше съобщения за нападения на талибани и сблъсъци със силите за сигурност или бунтовнически 
групировки в област Ширинтагаб през септември 2016 г., в област Куаджасабспош през юли 2017 г. (910), 
област Даулатабад през юни 2017 г. (911) и област Кайсар през юни и юли 2017 г. (912). Съобщава се, че 
такива сблъсъци са довели до жертви и от двете страни в област Куаджасабспош през октомври 2016 г. 
(913), в област Ширинтагаб през ноември 2016 г., февруари 2017 г. и май 2017 г. (914), в област Кайсар през 
септември 2016 г. и февруари 2017 г. (915), в област Билчерах през април 2017 г. (916), в област Пущункот 
през декември 2016 г. (917) и юни 2017 г. (918) и в област Даулатабад през юли 2017 г. ( 919). Имаше 
съобщения за сблъсъци, които са довели до жертви сред цивилни в област Куаджасабспош през 
септември 2016 г., октомври 2016 г. и юли 2017 г. (920) и в област Ширинтагаб през юни 2017 г. (921). 
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През юли 2017 г. беше съобщено за битки между силите за сигурност и бунтовниците в областите Кайсар, 
Алмар, Билчерах, Куаджасабспош, Даулатабад, Ширинтагаб и Кохестан от провинция Фаряб (922). В област 
Куаджасабспош сраженията попречиха на хуманитарните организации да проведат оценка на хилядите 
вътрешно разселени лица в областта (923). 

 
Официални източници съобщават за операции или сблъсъци в няколко провинции, включително Фаряб, 
между ноември 2016 г. и юли 2017 г., по време на които са били убити десетки бойци (924). Съобщава се, 
че операциите, свързани със сигурността, започнати в отговор на атаки и сблъсъци на талибаните, са били 
подкрепени от въздушни нападения в област Алмар през януари 2017 г. (925), в област Пущункот през 
април 2017 г. (926), в област Кайсар през декември 2016 г. и юли 2017 г. (927) и в областите Даулатабад, 
Ширинтагаб и Кохестан през юли 2017 г. (928). Афганистанските въздушни операции са причинили 
цивилни жертви в няколко провинции, включително Фаряб, през първата половина на 2017 г. според 
данни на МООНСА (929). 

 
За инциденти с целенасочени атаки и убийства на (бивши) членове на силите за сигурност или на 
бунтовнически групировки от талибаните беше съобщено в окръг Даулатабад през октомври 2016 г. (930), 
в област Куаджасабспош през януари и юли 2017 г. (931) и в област Кохестан през май 2017 г. (932). В област 
Алмар осем членове на силите за сигурност, всичките членове на едно семейство, са били убити през 
февруари 2017 г. от друг член на семейството, който е бил свързан с талибаните, но се е предал (933). Има 
съобщения за цивилни жертви по време на подобни целенасочени нападения и убийства, включително 
за убийството на сина на окръжен полицай, както и полицай, близо до контролно-пропускателен пункт на 
талибаните през февруари 2017 г. в квартал Ширинтагаб (934), за самоубийствена атака на главния 
окръжен базар в област Кайсар през януари 2017 г., насочена към командира на Местната полиция в 
Афганистан (935), за талибанска засада на военен конвой в област Ширингтагаб през юли 2017 г. (936) и за 
убийството на племенен старейшина и на друго лице заедно с командир на групировка за публично 
въстание, както и двама други бойци по време на вечеря в област Корган през юни 2017 г. (937). 
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Съобщава се за няколко инцидента, когато членове на силите за сигурност са били убити или ранени от 
крайпътна бомба или при експлозии на самоделни взривни устройства, поставени в автомобили, в 
област Алмар (938) между септември 2016 г. и юли 2017 г., друг инцидент е имало в област Даулатабад 
през март 2017 г. (939) и в Ширинтагаб през юли 2017 г. (940). Съобщава се, че такива експлозии са довели 
до цивилни жертви в област Алмар през февруари 2017 г. (941) и в област Пущункот през юни 2017 г., 
когато 10-годишно дете е загубило краката си, след като пострадало от експлозия на крайпътна бомба 
(942). 

 
Други съобщения за инциденти със сигурността, които са причинили цивилни жертви, включват 
убийството на жена от талибаните в област Кохестан през октомври 2016 г., което се смята за атака за 
отмъщение зеради отказ на предложение за брак от командир на талибаните (943), сблъсък между двама 
местни командири в окръг Алмар през ноември 2016 г. (944), убийството на двама цивилни от талибаните 
в Ширинтагаб през ноември 2016 г. (945), побой до смърт на мъж в област Гарзиуан през януари 2017 г. от 
талибаните, които го обвинили в сътрудничество с Местната афганистанска армия (946), отвличането на 
ученик от гимназията, който е бил открит мъртъв по време на операция в град Майнама през януари 
2017 г. (947), както и убийството на директора на петролен завод в кабинета му през май 2017 г. в 
столицата на провинцията Майнама (948). Съобщенията от юни 2017 г. споменават убийството на 
старейшина, който е договарял освобождаването на пленници с талибаните. Талибаните потвърдиха за 
ареста на мъжа, но отрекоха да са го убили (949). Съобщава се, че религиозен учен и дъщеря му са били 
застреляни, докато са спели в къщата си в област Андхой през юни 2017 г., а синът му е бил ранен при 
нападението. Областният лидер обвини талибаните за убийствата (950). 

 
Съобщава се, че повече от 80 ученички и техни учители са се разболели и са били хоспитализирани в 
област Корган през март 2017 г. в резултат на предполагаема атака с отрова (951). През май 2017 г. се 
съобщава, че неидентифицирани въоръжени мъже са запалили училището за момичета в област 
Пущункот (952). През юни 2017 г. се съобщава, че седем училища са били окупирани и използвани като 
места за настаняване и оперативни бази от АПС в област Куаджасабспош (953). 

 
Съобщава се, че няколко села и райони в област Куаджасабспош са преминали под различен контрол 
между ноември 2016 г. и февруари 2017 г. (954), а за района в областта беше потвърдено, че е бил превзет 
от талибаните през юни 2017 г. (955). През април 2017 г. талибаните превзеха стратегическия район 
Акбалак в област Билчерах, твърдят местните служители по сигурността и членове на Провинциалния 
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съвет (956). На 23 юли 2017 г. местните служители потвърдиха, че областният център на Кохестан е паднал 
в ръцете на талибаните (957), но след като са започнали въздушна и сухопътна операция, силите за 
сигурност твърдяха, че са отвоювали областния център на Кохестан на 25 юли 2017 г. (958). 

 
В проучване за 2016 г. на афганистанския народ Фондация Азия заяви, че през 2016 г. частта от 
околовръстния път, преминаваща през Балх, Джаузджан и Фаряб, е станала все по-опасна (959). 
Хуманитарните организации отбелязаха, че несигурността по пътищата или магистралите на Фаряб 
оказва влияние върху способността за придвижване между областите както за тях, така и за цивилни и 
има ограничен достъп до определени райони (960). Проблемите със сигурността и достъпа ограничават 
доставките на храни от Майнама до пазарите в тези райони, като най-силно е засегната област Кохестан, 
която изправена пред значителен недостиг на храна (961). През лятото на 2017 г. в информации в медиите 
се споменаваше, че талибаните са контролирали и затваряли пътищата в област Кохестан през 
последната година (962). Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси отбеляза 
нарастващата несигурност по магистралата на Майнама през февруари 2017 г., когато АПС овладяха 
няколко допълнителни села в провинция Фаряб в допълнение към районите, които бяха завзели по-рано 
през годината в областите Куаджасабспош и Ширинтагаб (963). Периодично официални служители 
обявиха започването на операции за възобновяване на магистралата Маймана-Джаузджан или 
Маймана-Андхой (964). През август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
съобщи, че освен отдалечеността, продължаващите сблъсъци и мините по пътя от Маймана правят 
достъпа до съседната на Фаряб провинция Бадгис много труден (965). 

 
 
 
 

Разселвания 
 
 

Между 1 септември 2016 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси регистрира 39 134 вътрешно разселени лица (4851 семейства) от провинция Фаряб. Повечето 
вътрешно разселени лица (19 705) бяха регистрирани, че са от района на Куаджасабспош, като повече от 
половината от тези вътрешно разселени лица са били разселени през октомври и ноември 2016 г. (966), в 
период, за когато имаше съобщения, че е имало сблъсъци между силите за сигурност и бунтовниците 
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в този район (967). През юни 2017 г. бяха отчетени и голям брой вътрешно разселени лица в резултат на 
конфликт в област Куаджасабспош, когато АПС превзеха стратегически райони в областта (968). 

 
Други области, които генерираха много вътрешно разселени лица, бяха: 

 

• Билчерах с връхна точка през април 2017 г., когато в района се провеждаха военни 
операции (969); 

• Пущункот главно през април и май 2017 г. (970);  

• Даулатабад главно през юли 2017 г. (971); 

• Ширинтагаб особено през октомври 2016 г., януари и май 2017 г.; 

• Алмар главно през януари 2017 г. (972), когато имаше боеве между талибаните и 
правителствените сили (973). 

 
Съобщава се, че нарастващото напрежение между две съперничещи си партии във Фаряб е подтикнало 
някои семейства да се преместят в съседни провинции от страх от нови сблъсъци през април 2017 г. (974). 
Съобщава се за разселването на около 700 души в Гарзиуан след нападения на АПС върху села в област 
Гарзиуан към края на август 2017 г. (975). 

 
Провинция Фаряб получи 36 876 вътрешно разселени лица в резултат от конфликт между 1 септември 
2016 г. и 31 август 2017 г. според данните на Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси, като почти всички от тях бяха в рамките на провинцията и повечето бяха разселени в Маймана 
(976). 
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координация на хуманитарните въпроси, „Разселване заради конфликти 2017 г.“, 17 септември 2017 г. (url). 
(973) „Паджуок афган нюз“, „Хиляди разселени, докато талибани напредват във Фаряб“, 3 януари 2017 г. (url). 
(974) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 2 до 8 
април 2017 г., април 2017 г. (url). 
(975) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 28 август 
- 3 септември 2017 г., септември 2017 г. (url). 
(976) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Разселване заради конфликти 2016 г.“, 4 юни 2017 г. (url); Служба на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси, „Разселване заради конфликти 2017 г.“, 17 септември 2017 г. (url). 

https://www.pajhwok.com/en/2016/10/02/fighting-faryab-displaces-1000-families
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170605_apc_briefing_note_to_hct-poc_update_on_nne_15_june_gpc_web.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20170612_Afghanistan%20Weekly%20Field%20Report_4%20-%2010%20June%202017.pdf
https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20Weekly%20Field%20Report_17%20April%202017%20.pdf
https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170807_afghanistan_weekly_field_report_31_-_6_august_2017.pdf
https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
https://www.pajhwok.com/en/2017/01/03/thousands-displaced-taliban-advance-faryab%20accessed%2029/08/2017
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20Weekly%20Field%20Report_11%20April%202017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170904_afghanistan_weekly_field_report_28_august_-_3_september_2017_en.pdf
https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
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2.10 Газни 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Провинция Газни се намира в югоизточната част на страната. Провинцията граничи с провинция Вардак и 
провинция Бамян на север, Пактия, Пактика и Логар на изток, Забул на югозапад 
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и Орузган и Дайкунди на запад (977). Според оценка на Службата на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси за 2015 г. провинцията има население от 1 228 831 души, а населението на град 
Газни е 60 458 души (978). 

 
Провинция Газни се състои от 19 административни единици: провинциалната столица град Газни и 
областите Джагури (Джагуури), Малистан, Науар (Навур), Аджристан (Аджрестан), Андар, Карабах, Гееро 
(Гиро), Мукур, Уаийз (Уагаз), Гайлан (Гелан), Абанд, Науа, Дех Як (Дехяк), Рашийдан (Рашидан), Занхан 
(Занахан), Куаджа Омари (Куаджаумари), Джагато (Джагату) и Уали Мохамад Шахийд (Уалимухамад-е 
Шахид) (979), която също понякога е наричана Хогяни (980). 

 
Газни включва сухи и равнинни райони на югоизток и планински и влажни райони на северозапад (981). 
Град Газни се намира на 145 километра южно от град Кабул по магистралата Кабул-Кандахар (982). 

 
Населението на Газни е описвано като разнообразно като култури като най-големите групи са пущуни и 
хазари, както и има малко таджикско население, което е съсредоточено в град Газни. Има малко номади 
кучи, индуси и сикхи също присъстват в Газни (983). 

 
Икономически Газни зависи предимно от земеделие и животновъдство. Търговията също е важна, тъй 
като провинцията се намира на кръстопът между няколко провинции (984). Селскостопанската продукция 
включва плодове и ядки, зеленчуци, зърно, фураж и промишлени култури, а най-често срещаните 
животни за животновъдство включват овце и кози (985). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 95,1% от населението на Газни живее в селските райони, а 53,6% от жителите му участват 
в селскостопански дейности (986). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Газни 
 
 

Етническите съображения играят важна роля в политиката в Газни, като пущуни, хазари и таджики си 
съперничат за влияние в правителството (987). Твърди, че талибаните имат голямо присъствие в 
провинцията, която е разположена по маршрути, свързващи Кабул с Кандахар и границата с Пакистан, от 
януари 2017 г. насам (988). От септември 2017 г. насам те са описвани като доминиращата бунтовническа 
групировка в провинцията, като местните елементи на „Мрежата Хакани“ функционират под техния 
чадър (989). За малки райони с дейност на „Ислямска държава“ в провинция Газни беше съобщено през 
февруари 2017 г. (990); през януари 2017 г. местни служители в Газни твърдяха, че групировката 

 
 

(977) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Газни - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url). 
(978) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан, оценка за броя на населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 
(979) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Газни“, 1 февруари 2017 г. (url); правопис в скоби съгласно Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси, Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Газни - Справочна карта“, 19 
февруари 2014 г. (url). 
(980) Германия, Германската федерална служба за миграция и бежанци (BAMF), Sicherheitslage in Afghanistan, март 2011 г. (url), стр. 4. 
(981) ИВИ, „Афганистан - Регионално командване на изток“, 2009 г. (url). 
(982) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Газни“, без дата url). 
(983) СМЕ, „Анализ на конфликт: областите Джагори и Малистан, провинция Газни“, април 2009 г. (url), стр. 5; Международна организация, 
електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в провинцията. Организацията пожела да 
остане анонимна от съображения за сигурност. 
(984) „Паджуок афган нюз“, „Икономически доклад за Газни“, 29 май 2013 г. (url). 
(985) „Калифорнийски университет, Дейвис“, „Афганистанско земеделие - провинция Газни“, 2011 г. (url). 
(986) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), с. 19-20. 
(987) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. (988) „Асошиейтед прес“, „Атентатор-самоубиец рани 4 
души в Афганистан“, 26 януари 2017 г. (url). 
(989) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(990) „БиБиСи Нюз“, „Терористична заплаха“, 25 февруари 2017 г. (url). 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Ghazni_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf
http://president.gov.af/en/ghazni/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Ghazni_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Herkunftslaenderinformationen/dach-bericht-afghanistan-pakistan-2011.pdf?__blob=publicationFile
http://www.understandingwar.org/region/regional-command-east#Ghazni
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-ghazni
http://cpau.org.af/manimages/publications/Ghazni_Conflict_Analysis_Apr09_Final.pdf
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/ghazni-economic-report
http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-agriculture-profiles/province-overview/IS_Afgh_Ghazni.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
https://apnews.com/438bfa6fb0444316a07b9d6927f5b30f/suicide-bomber-wounds-4-afghanistan
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-39031000
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има бастиони в област Науа (991). Международна организация спомена слухове за присъствието на 
„Ислямска държава“ в Науа и в района на Расана в област Гелан през 2016 г., като добави, че това 
присъствие не е било потвърдено от афганистанските сили за сигурност (992). 

 
Както „Паджуок афган нюз“ съобщи през юли 2017 г., шефът на провинциалната полиция Аминулах 
Амаркхел [Aminullah Amarkghel] е твърдял, че 142 бойни групировки, включващи 2000 въоръжени мъже, 
включително араби, чеченци, пакистанци и узбекски граждани, са активни в Газни, като някои от 
групировките се борят срещу правителството, а други участват в трафик на хора и въоръжени грабежи. 
Талибаните отрекоха това твърдение, заявявайки, че те са единствената бунтовническа групировка в 
провинцията. Заместник-ръководителят на провинциалния съвет обаче призна, че в Газни са активни 
различни бойни групировки (993). НДС твърдят, че са убили високопоставен пакистански лидер на „Ал 
Кайда“ в област Науа на 9 януари 2017 г. (994). 

 
Според карта на „Лонг уор джърнъл“, базирана на оценка на твърденията на талибани за места под техен 
контрол, областите Науа и Занахан са били под пълен контрол на талибаните от септември 2017 г., а 
районите Абанд, Гиро, Гелан, Карабах, Уагаз, Андар, Дехяк и Газни са описани като оспорвани. Районът 
Рашидан е описан като „непотвърдено твърдение за контрол на талибаните“ (995). Според карта, 
публикувана от ИВИ, големи райони от Газни (с изключение на район Навур) са „зони за подкрепа на 
талибаните с висока степен на доверие“ или „зони с контрол на талибаните“ (напр. големи части от 
областите Рашидан, Джагату, Занахан, Уалимухамад-е Шахид в северната част на провинцията, части от 
областите Андар, Гиро и Карабах на изток, части от Джагури, Малестан, и Аджристан на запад, части от 
Науа, включително областния център) (996). 

 
Талибаните твърдят в статия от март 2017 г. на уебсайта си „Гласът на Джихада“, че районите Науа, 
Ходжани, Рашидан и Занахан са под техен контрол, докато Науар, Аджристан и Малистан са под 
държавен контрол („контрол на врага“). В тези райони биват извършвани „партизански атаки“ на 
талибаните. Освен това талибаните твърдят, че областният център на Гиро и 2% от територията на област 
Гиро са под държавен контрол, докато 98% от Жиро са под контрола на талибаните. Областните центрове 
на Уагаз, Шилгар, Дех Як, Карабах, Абанд и Гелан са под контрола на правителството, докато 80% от 
районите в областите са под контрол на талибаните. Областните центрове Макур, Куаджа Омари и 
Джагату също са под контрола на правителството, докато 60% от районите в тези области са под контрола 
на талибаните (997). 

 
Според международна организация има съобщения, че област Науа е била под контрола на талибаните 
през последните осем години, докато областните центрове на Хогяни и Занахан са били преместени в 
центъра Газни, а областният център на Рашийдан е бил преместен в област Джагату. Областите Гиро, 
Абанд, Уагаз, Аджиристан, Гелан, Мукур, Карабах, Андар и Дехяк са населени предимно с пущуни и са 
описвани като бастиони, в които талибаните имат активни администрации в сянка. Области с по-добра 
ситуация със сигурността са Навур, Малистан, Джагури (които са населени изключително само с хазари), 
Джагату и Куаджа Омари (които имат смесено население с хазарите като доминираща група) (998). 

 
 
 
 
 

(991) „Толо Нюз“, „Даеш прониква в северните райони през Газни: губернатор“, 29 януари 2017 г. (url). 
(992) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(993) „Паджуок афган нюз“, „Над 140 въоръжени групировки оперират в Газни: началник на полицията“, 1 юли 2017 г. (url). 
(994) „Лонг уор джърнъл“, „Афганистанското разузнаване потвърди, че високопоставен лидер на „Ал Кайда“ е бил убит при нападение“, 19 
февруари 2017 г. (url). 
(995) „Лонг уор джърнъл“, „Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 
26 септември 2017 г. (url). 
(996) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 
(997) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(998) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 

http://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/daesh-infiltrating-north-through-ghazni-governor
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/01/over-140-armed-groups-operating-ghazni-police-chief
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/02/afghan-intelligence-confirms-top-al-qaeda-leader-killed-in-raid.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/09/lwj-map-assessment-taliban-controls-or-contests-45-of-afghan-districts.php
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/March%202017%20AFG%20Partial%20Threat%20Assessment_1.pdf
https://alemarah-english.com/?p=12443
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Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Газни имаше 1215 инцидента със сигурността (999). 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 26 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 954 

Експлозии 108 

При налагане на сигурността 108 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 12 
  

Други инциденти 7 
  

Общо инциденти със сигурността 1215 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Газни 
(1000): 

 
Абанд 26 Куаджа Омари 44 
Аджристан 29 Мукур 38 
Андар 340 Науа 3 
Бахрами Шахид (Джагату) 11 Навур 1 
Дех Як 76 Карабах 110 
Гелан 59 Рашидан 6 
Газни 190 Уагаз 79 
Гиро 119 Занахан 78 
Джагури 6   

 
МООНСА отбеляза общо 165 цивилни жертви (65 смъртни случая и 100 ранени) през първата половина на 
2017 г. в Газни, което е увеличение с 26%  спрямо същия период на 2016 г. Наземните боеве 
представляват водещата причина за смърт и нараняване на цивилни лица, следвани от самоделни 
взривни устройства (1001). 

 
По отношение на целенасочените убийства МООНСА съобщава за убийството на съдия и неговия шофьор 
на 5 юни 2017 г. на контролно-пропускателен пункт на талибаните (1002). Според началника на полицията 
на провинция Газни талибаните са организирали засада и са убили областния управител на Джагату 
Манзур Хусейн [Manzur Hussain] и пътник в колата му на 2 август 2017 г. (1003). 

 
Между септември и ноември 2016 г. се съобщава за въоръжени сблъсъци в област Гиро и на други места: 
според управителя на Газни на 4 септември 2016 г. талибаните са извършили координирани атаки срещу 
област Гиро, след като са го обкръжавали в продължение на няколко дни и са блокирали 

 
 
 

(999) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1000) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1001) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
(1002) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 41. 
(1003) „Асошиейтед прес“, „Пентагонът: 2 американски служители бяха убити при взрив в Афганистан“, 3 август 2017 г., достъпно на: (url). 

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-08-02/security-tight-ahead-of-burial-for-afghan-mosque-victims
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магистрала (1004). Началникът на провинциалната полиция и местни служители по сигурността твърдят, че 
на 15 октомври 2016 г. силите за сигурност са освободили поне 50 затворници от затвора на талибаните в 
област Гиро (1005). На 24 октомври 2016 г. губернаторът заяви, че до 370 талибани и 35 членове на 
правителствените сили са били убити през предходните 20 дни около град Газни и в област Дехяк, Андар 
и Гиро. Талибаните опитаха да блокират магистралата Кандахар-Кабул (1006). На 6 ноември 2016 г. 
говорител на командването по сигурността в Газни съобщи, че опитът на 80 талибани за превземане на 
район Уагаз е бил осуетен и 6 бунтовници са били убити (1007). 

 
През 2017 г. също имаше съобщения за въоръжени сблъсъци и въздушни удари: На 21 февруари 2017 г. 
Министерството на вътрешните работи съобщи за двама атентатори-самоубийци, убити при въздушен 
удар в квартал Науа (1008). Според правителствени източници единадесет пакистански бунтовници са били 
убити при въздушни удари в областите Гелан и Науа на 31 март 2017 г. (1009), а двама високопоставени 
ръководители на „Мрежата Хакани“ и шестима други бойци са били убити при въздушен удар на 7 април 
2017 г. в квартал Гиро (1010). Както потвърди началникът на провинциалната полиция, заместник-
началникът на разузнаването на провинция Пактика генерал Абдул Уахаб [Abdul Wahab] и трима 
охранители са били убити по време на сблъсъци с талибаните в област Андар на 2 април 2017 г. (1011). 
Полицейският началник на Газни потвърди, че на 19 май 2017 г. талибаните са нападнали областния 
център в Уагаз, използвайки самоубийствена атака с кола-бомба и няколко въоръжени мъже. Съобщава 
се, че двама полицаи и около 20 талибански бойци са били убити в битката (1012). Полицейски служител 
съобщи на 30 юли 2017 г. за щурмуването от страна на талибаните на контролен пункт, като 2 полицаи са 
били убити (1013). Говорител на дирекцията по сигурността в Газни заяви пред медийни източници на 22 
август 2017 г., че 12 талибани са били убити при военна операция в област Занахан (1014). 

 
На 26 януари 2017 г. афганистански представител, цитиран от „Асошиейтед прес“, заяви, че 
преждевременно детонирано взривно устройство е ранило четирима души в град Газни (1015). През юни 
2017 г. крайпътна бомба е убила петима души и е ранила шестима други, съобщи началникът на 
провинциалната полиция в медиите (1016). 

 
Други инциденти, свързани със сигурността, включват линейка, която е била атакувана от засада на 7 май 
2017 г. в област Андар (1017), както и атака през нощта срещу училище за момичета в Карабах на 21 май 
2017 г. Както съобщава служител в сферата на образованието, училището е било повредено, но никой не 
е пострадал при инцидента (1018). Местните служители по сигурността съобщиха, че тринадесет деца са 
били спасени в област Карабах през юли 2017 г., докато бунтовници са се опитали да ги прекарат през 
границата в Пакистан, за да бъдат вкарани в медресета и да бъдат обучени за бунтовници (1019). 

 
 
 
 

(1004) „Паджуок афган нюз“, „Талибаните започнаха координирана атака срещу област Гиро“, 5 септември 2016 г. (url). 
(1005) „Хаама прес“, „Афганистанските сили освободиха 50 затворници от затвор на талибаните в Газни“, 15 октомври 2016 г. (url). 
(1006) „Синхуа“, „370 бойци бяха убити в афганистанската провинция Газни за 20 дни: официален представител“, 24 октомври 2016 г. (url). 
(1007) „Бактар нюз“, „Масирана атака на талибаните беше отблъсната в област Ваез, Газни“, 6 ноември 2016 г. (url). 
(1008) „Хаама прес“, „Смъртоносна самоубийствена атака беше осуетена, след като камион с експлозиви беше унищожен при въздушен удар в 
Газни“, 22 февруари 2017 г. (url). 
(1009) „Хаама прес“, „11 пакистански бунтовници бяха убити при въздушни удари в провинция Газни в Афганистан“, 1 април 2017 г. (url). 
(1010) „Хаама прес“, „Високопоставени лидери на терористичната „Мрежа Хакани“ бяха убити при въздушен удар в Газни“, 8 април 2017 г. (url). 
(1011) „Хаама прес“, „Заместник-началник на разузнаването в Пактика беше убит при атака на талибански бойци“, 3 април 2017 г. (url); 
„Асошиейтед прес“, „4 агенти на афганистанското разузнаване бяха убити при нападение на талибани“, 3 април 2017 г. (url). 
(1012) „Асошиейтед прес“, „Афганистански официални представители: 3 души бяха убити след нападение на въоръжени лица срещу банка“, 20 
май 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Тежки сблъсъци продължават в провинция Газни“, 20 май 2017 г. (url); „Ройтерс“, „Афганистанските талибани 
започнаха тройно нападение над град Газни“, 20 май 2017 г. (url). 
(1013) „Асошиейтед прес“, „Официален представител каза, че нападение на талибаните е убило 2 полицаи“, 30 юли 2017 г. (url). 
(1014) „Бактар нюз“, „Въоръжени талибански бунтовници бяха убити в Газни“, 22 август 2017 г. (url). 
(1015) „Асошиейтед прес“, „Атентатор-самоубиец рани 4 души в Афганистан“, 26 януари 2017 г. (url). 
(1016) „Асошиейтед прес“, „Ислямска държава“ заяви, че е превзела Тора Бора, афганистанското скривалище на Бин Ладен“, 15 юни 2017 г. (url). 
(1017) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 17. 
(1018) „Паджуок афган нюз“, „Основно училище за момичета беше взривено в столицата на Газни“, 22 май 2017 г. (url). 
(1019) „Хаама прес“, „Афганистанските сили за пореден път осуетиха опит на въоръжени мъже да прехвърлят 13 деца в Пакистан“, 16 юли 2017 г. 
(url). 

https://www.pajhwok.com/en/2016/09/05/taliban-launch-coordinated-attack-giro-district
http://www.khaama.com/afghan-forces-release-50-prisoners-from-taliban-jail-in-ghazni-02079
http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/24/c_135777749.htm
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/25843-taliban-massive-attack-repelled-in-vaez-district-ghazni.html
http://www.khaama.com/deadly-suicide-attack-foiled-as-truck-bomb-destroyed-in-ghazni-airstrike-02957
http://www.khaama.com/11-pakistani-insurgents-killed-in-airstrikes-in-ghazni-province-of-afghanistan-02485
http://www.khaama.com/top-haqqani-terrorist-network-leaders-killed-in-ghazni-airstrike-02531
http://www.khaama.com/paktika-deputy-intelligence-chief-killed-in-taliban-militants-attack-02498
https://apnews.com/648e5ce0717045a49d82c054444cf571/4-afghan-intelligence-agents-killed-taliban-attack
http://www.businessinsider.de/ap-afghan-officials-3-killed-after-gunmen-storm-bank-2017-5?r=US&IR=T
http://www.tolonews.com/afghanistan/heavy-clashes-ongoing-ghazni-province
https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN18G0BI-OCATP
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-07-30/official-says-taliban-attack-kills-2-police
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/29759-armed-taliban-rebels-killed-in-ghazni.html
https://apnews.com/438bfa6fb0444316a07b9d6927f5b30f/suicide-bomber-wounds-4-afghanistan
https://www.apnews.com/5317d8f4eaac49668cdae990eb8902f6
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/22/primary-school-girls-blown-ghazni-capital
http://www.khaama.com/afghan-forces-once-again-militants-bid-to-smuggle-13-children-to-pakistan-03150
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Разселване 
 
 

Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 1141 лица от провинция Газни, които са били разселени заради конфликт. През този период 
област Андар е създала най-голям брой разселени лица (259), следвана от областите Уалимухамад-е 
Шахид (210), Уагаз (196) и Карабах (161) (1020). Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси съобщи през март 2017 г., че сблъсъците в областите Гелан, Карабах и Мукур са разселили 3500 
души (1021), както и през май 2017 г., че 840 лица са били разселени от провинция Орузган и областите 
Андар, Гиро и Гелан в провинция Газни до центъра град Газни (1022). Между 1 септември 2016 г. и 31 
декември 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси регистрира 6366 лица от 
провинция Газни, които са били разселени от конфликт. 5852 от тези лица произхождат от област Гиро, 
като повечето разселвания в този район са били документирани на 16 септември (1023). 

 
 

2.11 Гор 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Гор се намира в централно-северозападната част на Афганистан и граничи с провинциите 
Херат, Бадгис, Фаряб, Сарипол, Бамян, Дайкунди, Хелманд и Фарах (1024). Според оценка на Службата на 
ООН за координация на хуманитарните въпроси за 2015 г. провинцията има население от 690 296 души 
(1025). 

 
Провинция Гор се състои от 10 административни единици: столицата на провинцията Фироз Кох (по-рано 
наричана Чах Чаран (Чахчаран) и областите Лал о Сарджангал (Лал Уа Сарджангал), 

 
 

(1020) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 17 септември 2017 г. (url). 
(1021) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“ | 26 март - 1 април 
2017 г., 1 април 2017 г. (url), стр. 1. 
(1022) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“ | 30 април до 6 май 
2017 г., 6 май 2017 г. (url). 
(1023) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2016 г.“, 4 юни 2017 г. 
(url). 
(1024) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Гор - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url). 
(1025) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан, оценка за броя на населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 

https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1491996105_1apri.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1494511298_6a.pdf
https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Ghor_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf
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Даулатяр (Даулат Яр), Чар Сада (Чарсадра, Чарсада), Долийна (Ду Лейна), Шахрак, Тайуара (Тоера), 
Пасабанд, Сагар (Сагхар) и Толак (Тулак) (1026). 

 
Територията на Гор е 90% планинска или полупланинска (1027) и провинцията се характеризира с това, че 
има малки изолирани села, които са предимно недостъпни през зимата (1028), когато пътищата са 
блокирани за по-голямата част от трафика. Гор се смята за една от най-слабо развитите провинции в 
Афганистан (1029). Източници посочват или аймаците (1030), или таджиките (1031) като етническо мнозинство 
в провинцията. Според международна организация, таджиките съставляват около 80% от населението на 
Гор, следвани от хазарите (17%). Пущуните представляват около 2% или 3% от населението. През летните 
месеци пущуни кучи мигрират в Гор от съседните провинции Фарах, Хелманд, Херат и Бадгис, като има 
сезонна оценка за 20 000 души (1032). Повечето жители на Гор говорят дари (1033). Икономиката на 
провинцията зависи 90% от селското стопанство и животновъдството (1034). Поради близостта си до 
райони, произвеждащи големи количества опиум, Гор е основният транзитен път за опиум от Фаряб до 
Хелманд 
(1035). 

 
Според данни, публикувани от министерството на икономиката и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 
94,1% от населението на Гор живее в селските райони, а 56,1% от жителите му участват в селскостопански 
дейности (1036). Според ръководител на граждански организации в Гор 70% от децата в провинцията са 
лишени от възможности за образование (1037). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Гор 
 
 

Както беше отбелязано от ИВМР през август 2016 г., някои отдалечени райони на провинция Гор са били 
„изцяло извън контрола на правителството“ (1038). Служители по сигурността изчислиха през 2015 г., че 
103 незаконни въоръжени групировки (с 4500 членове) са били активни в Гор, което е допълнение към 
3500 членове на АПС (1039). Друг основен проблем в провинцията са постоянните съперничества между 
племена, които са довели до смъртта на десетки хора и до разселването на стотици (1040). Обаид Али от 
„Мрежата на афганистанските анализатори“ заяви, че „Тайманите и Фирузкохите [племена на чахар 
аймаците] са смятани за най-големите и влиятелните, но има голям брой по-малки групи, повечето от 
които са с таджикски произход“. Али отбеляза през 2013 г., че 

 
 

(1026) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Гор“, 1 февруари 2017 г. (url); правопис в скоби съгласно Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси, Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Гор - Справочна карта“, 19 
февруари 2014 г. (url); Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, 
действаща в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1027) „Ню Йорк таймс“, „Променливият конфликт с талибаните взе жертви в превзета афганистанска област“, 7 август 2017 г. (url). 
(1028) „Паджуок афган нюз“, „Въведение в провинция Гор“, без дата (url). 
(1029) ИВМР, „Гняв заради брак на шестгодишно момиче“, 20 август 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Въведение на провинция Гор“, без дата 
(url). 
(1030) РСЕ/РС, „Афганистански губернатор от женски пол няма да отстъпи заради заплахите, противоречията“, 19 октомври 2015 г. (url). 
(1031) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1032) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1033) „Паджуок афган нюз“, „Въведение в провинция Гор“, без дата (url); Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. 
Местният контакт е международна организация, действаща в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за 
сигурност. 
(1034) „Паджуок афган нюз“, „Населението на Гор настоява за изграждане на големи водоеми“, 13 март 2014 г. (url). 
(1035) Али, О., „Трябва да имате пистолет, за да останете живи“: Гор, провинция с три правителства“, 4 август 2013 г. (url). 
(1036) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 21-22. 
(1037) ИВМР, „Афганистан: образователната система на Гор е близо до срив - повечето училища са затворени, но учителите все още получават 
заплатите си“, 5 декември 2016 г. (url). 
(1038) ИВМР, „Гняв заради брак на шестгодишно момиче“, 20 август 2016 г. (url). 
(1039) „Паджуок афган нюз“, „Губернаторът на Гор разглежда въоръжените групировки като голяма заплаха за сигурността“, 23 ноември 2015 г. 
(url). 
(1040) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, 
действаща в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
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че въпреки общия им език (фарси) и религия (сунити), между тези групи се води интензивна борба и че 
тези конфликти са станали „по-изострени“ през предишните години. Според Али етническата 
фрагментация на Гор представлява значителен риск за сигурността, като влиятелни лидери от 
многобройни племена се стремят да защитават териториите и племенната чест (1041). 

 
Както отбеляза Антонио Джустоци, талибанската Машхад Шура претендира за власт над Западен 
Афганистан, включително над провинция Гор (1042). Както отбеляза международна организация, 
Афганистанските национални сили за сигурност в провинцията са си сътрудничили с незаконни 
въоръжени групировки в борбата с талибаните, особено в районите Пасабанд, Чарсада и Даулатяр. 
Същият източник също споменава дейността на групировката ИДПХ в долината Мургаб в област Фирозкох 
(1043) (северно от столицата на провинцията), където според началник на полицията в Гор към 2017 г. 
„Ислямска държава“ „се опитва да установи бастион“ и е обучила млади новобранци (1044). Както 
отбелязват други официални представители, групировката се ръководи от двама местни командири на 
ИДПХ. Местните граждански активисти отбелязаха през юни 2017 г., че групировката е набирала хора в 
провинцията през последната година (1045). През ноември 2016 г. Борхан Осман от „Мрежата на 
афганистанските анализатори“ междувременно заяви в статия от 2016 г., че „няма достоверни 
доказателства за действително присъствие на „Ислямска държава“ в Гор“ (1046). 

 
Анализаторът от „Мрежата на афганистанските анализатори“ Обаид Али заяви през 2013 г., че 
Афганистанските национални сили за сигурност страдат от недостиг на персонал и са недостатъчно 
оборудвани, за да упражняват контрол над АПС и незаконните въоръжени групировки в провинцията, а в 
много случаи членовете на полицията са били по-лоялни към своите племена и често отказват да се 
изправят срещу собствените си роднини (1047). Статия на „Ню Йорк таймс“ от август 2017 г. посочва, че 
броят на членовете на Афганистанските национални сили за сигурност в провинцията е 2700 души (1048). 

 
Както международна организация заяви през септември 2017 г., четири пети от територията на област 
Пасабанд се контролират от талибаните, които имат бастион в района на Какори в областта. През май 
2016 г. талибаните се опитаха да създадат коридор между юг и север до област Бала Мургаб в провинция 
Бадгис, като започнаха атаки срещу Афганистанските национални сили за сигурност около областния 
център на Пасабанд. Според източника ситуацията със сигурността в областта продължава да бъде 
„крехка“, като талибанските групировки са активни на около пет до десет километра от областния център 
(1049). Уебсайтът на талибаните „Гласът на Джихад“ твърди, че правителството контролира само областния 
център Пасабанд. Талибаните също така заявяват, че контролират 80% от област Чарсада и 70% от 
областите Даулатяр и Тайуара, 65% от областите Сагар, Тулак, Шахрак и Ду Лейна, както и 40% от област 
Лал Уа Сарджангал. Освен това талибаните твърдят, че имат контрол над 30% от територията на 
провинциалната столица (1050). Според карта, публикувана от ИВИ, по-голямата част от Пасабанд и по-
малки части от Ду Лейна, Фироз Кох, Чарсада са обозначени като „зони за подкрепа на талибаните с 
висока степен на доверие“. Малки части от Пасабанд и Ду Лейна са посочени като „зони с контрол на 
талибаните“, а много малка част от област Фироз Кох е отбелязана като „зона за подкрепа на „Ислямска 
държава“ с голяма степен на доверие“ (1051). 

 
 
 

(1041) Али, О., „Трябва да имате пистолет, за да останете живи“: Гор, провинция с три правителства“, 4 август 2013 г. (url). 
(1042) Джустоци, А., „Афганистан: организация и структура на талибаните“, 23 август 2017 г. (url), стр. 7. 
(1043) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. (1044) „Толо Нюз“, „Даеш набира бойци в провинция 
Гор: официални представители“, 9 юни 2017 г. (url). 
(1045) „Толо Нюз“, „Даеш набира бойци в провинция Гор: официални представители“, 9 юни 2017 г. (url). 
(1046) Осман, Б., „Касапницата в Гор: извършител ли е „Ислямска държава“ или лъжливо обвинена?“, 23 ноември 2016 г. (url). 
(1047) Али, О., „Трябва да имате пистолет, за да останете живи“: Гор, провинция с три правителства“, 4 август 2013 г. (url). 
(1048) „Ню Йорк таймс“, „Променливият конфликт с талибаните взе жертви в превзета афганистанска област“, 7 август 2017 г. (url). 
(1049) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1050) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). Карта беше публикувана от „Лонг уор джърнъл“ (ЛУД) въз основа на оценка на тези твърдения на талибаните за 
контролирани територии: „Лонг уор джърнъл“, афганистанските талибански изброяват „Проценти от страната под контрола на 
муджахидините“, 28 март 2017 г. (url). 
(1051) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 
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Последни тенденции в сигурността 

 
От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Гор имаше 162 инцидента със сигурността (1052). 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 28 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 66 

Експлозии 28 

При налагане на сигурността 11 
  

Инциденти, които не са свързани с конфликта 21 

Други инциденти 8 
  

Общо инциденти със сигурността 162 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Гор (1053): 

 
Чахчаран 59 Пасабанд 15 
Чарсада 5 Сагар 7 
Даулат Яр 8 Шахрак 24 
Ду Лейна 31 Тайуара 3 
Лал Уа Сарджангал 3 Тулак 7 

 
 

МООНСА отбеляза общо 20 цивилни жертви (10 смъртни случая и 10 ранени) през първите шест месеца 
на 2017 г. в Гор, което е увеличение със 67% спрямо същия период на 2016 г. Наземните атентати 
представляваха водещата причина за смъртта и нараняванията на цивилните, последвани от 
самоделните взривни устройства (1054). 

 
Както съобщава „Ню Йорк Таймс“ през август 2017 г., Гор дълго време е била пренебрегвана провинция 
от централното правителство преди скорошното увеличаване на атаките на талибаните (1055). 
Международна организация заяви през септември 2017 г., че талибаните са „относително активни“ в 
осем области на провинцията, повечето от които граничат с нестабилните провинции Хелманд, Фарах, 
Бадгис, Фаряб и Орузган (1056). Според служители по сигурността талибаните, действащи под контрола на 
командир, който има тесни връзки както с Иран, така и с високопоставени политически дейци в Кабул, са 
поставили контролно-пропускателни пунктове по главната магистрала, минаваща през Гор, за да 
изнудват пътниците (1057). 

 
 
 
 
 
 
 

(1052) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1053) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1054) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
(1055) „Ню Йорк таймс“, „Променливият конфликт с талибаните взе жертви в превзета афганистанска област“, 7 август 2017 г. (url). 
(1056) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1057) „Ню Йорк таймс“, „Променливият конфликт с талибаните взе жертви в превзета афганистанска област“, 7 август 2017 г. (url). 
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Медиите съобщиха, че талибаните са започнали координирана атака срещу областите Тайуара и 
Пасабанд през юли 2017 г. и че област Тайуара е била (за кратко) превзета от бунтовниците (1058). 

 
В доклад от октомври 2016 г. „БиБиСи“ цитира губернатора на провинция Гор, който твърди, че 
въоръжени мъже, свързани с ИДПХ, са отвлекли и убили група цивилни на север от Фироз Кох (1059). По 
отношение на същите отвличания и убийства (които са станали в долината Мургаб) МООНСА отбелязва, 
че са били отвлечени 35 души и 26 от тях (21 мъже и пет момчета) са били убити очевидно като 
отмъщение за смъртта на командира на групировката в битки с Афганистанските национални сили за 
сигурност. Другите отвлечени лица са били освободени (1060). Борхан Осман от „Мрежата на 
афганистанските анализатори“ посочи доказателства, сочещи, че извършителите са група престъпници с 
връзки в миналото както с талибаните, така и с централното правителство, но без принадлежност към 
групировката ИДПХ (1061). Междувременно МООНСА цитира източници, които съобщават, че 
извършителите са били идентифицирани като „Даеш“ (ИДПХ) и че са били активни в долината Мургаб, 
въпреки че не е изглеждало да имат връзки с „Ислямска държава“ в провинция Нангархар или в Сирия. 
Талибаните отрекоха каквото и да било участие (1062). Според „Ню Йорк Таймс“ групировката, отговорна 
за убийствата, действа под ръководството на местен командир, свързан с Джамиат-е Ислами, която е 
една от основните политически партии в Афганистан и „тепърва трябва да бъде изправена пред 
правосъдието, въпреки че действа недалеч от столицата на провинцията“ (1063). 

 
Както съобщава МООНСА, атака със самоделно взривно устройство, насочена срещу талибаните, която е 
била приписана на самопровъзгласили се бойци на ИДПХ, е причинила наранявания на една цивилна 
жена. Самоидентифицирали се бойци на ИДПХ също са били отговорни за отвличането на петима 
членове на семейство в област Фироз Кох през март 2017 г. след племенен спор, както и за отвличането 
на единадесет цивилни в област Даулат Яр през май 2017 г. след личен спор. Последният инцидент от 
своя страна провокира отвличането от страна на членове на засегнатото племе на шест цивилни лица, 
принадлежащи към същото племе като отвлеклите ги. Всички отвлечени, замесени в тези инциденти, в 
крайна сметка бяха освободени след преговори (1064). 

 
МООНСА отбелязва, че в редица провинции, включително в Гор, са били регистрирани отвличания на 
цивилни хазари от АПС. Отвлечените са били освободени невредими (1065). 

 
Според официални лица трима афганистански служители на „Католическата хуманитарна служба“, която 
е организация за хуманитарна помощ, са били убити от неизвестни въоръжени лица в град Гор, близо до 
столицата на провинцията през август 2017 г. Други двама служители са били ранени (1066). 

 
МООНСА спомена, че през 2016 г. в редица провинции, включително в Гор, е имало съобщения за 
използването на образователни съоръжения от страни в конфликта за военни цели (1067). 

 
 
 
 
 
 

(1058) „Толо Нюз“, „Координирана атака на талибаните в Гор беше отблъсната“, 21 юли 2017 г. (url); „Ню Йорк таймс“, „Талибаните завзеха още 
две афганистански области при непрекъснати боеве“, 23 юли 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Талибаните завзеха две ключови области в 
провинциите Гор и Фаряб“, 23 юли 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Силите за сигурност поеха контрола над област Тайуара в Гор“, 27 юли 
2017 г. (url); „Ройтерс“, „Афганистанските сили се борят за отвоюването на област от талибаните“, 27 юли 2017 г. (url). 
(1059) „БиБиСи Нюз“, „Ислямска държава“ в Афганистан „уби 30 отвлечени цивилни граждани“, 26 октомври 2016 г. (url). 
(1060) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url), стр. 72. 
(1061) Осман, Б., „Касапницата в Гор: извършител ли е „Ислямска държава“ или лъжливо обвинена?“, 23 ноември 2016 г. (url). 
(1062) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url), стр. 73. 
(1063) „Ню Йорк таймс“, „Променливият конфликт с талибаните взе жертви в превзета афганистанска област“, 7 август 2017 г. (url). 
(1064) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 49. 
(1065) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url), стр. 74. 
(1066) „Ройтерс“, „Трима хуманитарни работници бяха убити в Афганистан: служители“, 15 август 2017 г. (url). 
(1067) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url), стр. 30. 

http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban%E2%80%99s-coordinated-attacked-pushed-back-ghor
https://www.nytimes.com/2017/07/23/world/asia/taliban-seize-two-more-afghan-districts-in-sustained-fighting.html
http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-seize-two-key-districts-ghor-and-faryab-provinces
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/27/security-forces-retake-control-ghor%E2%80%99s-taywra-district
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taliban/afghan-forces-battle-to-retake-district-from-taliban-idUSKBN1AC25O
http://www.bbc.com/news/world-asia-37772200
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1486385735_protection-of-civilians-in-armed-conflict-annual-report-2016-feb2017.pdf
https://www.ecoi.net/local_link/334222/462625_en.html
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1486385735_protection-of-civilians-in-armed-conflict-annual-report-2016-feb2017.pdf
https://www.nytimes.com/2017/08/07/world/asia/afghanistan-taliban-taiwara.html?mcubz=1
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1486385735_protection-of-civilians-in-armed-conflict-annual-report-2016-feb2017.pdf
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack/three-aid-workers-killed-in-afghanistan-officials-idUSKCN1AV1DG
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1486385735_protection-of-civilians-in-armed-conflict-annual-report-2016-feb2017.pdf
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Разселване 
 
 

Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 10485 лица от провинция Гор, които са били разселени заради конфликт. През този период 
област Тайуара е създала най-голям брой разселени лица (3419), следвана от областите Шахрак (2689), 
Ду Лейна (2515) и Чахчаран (1120) (1068). Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
отбеляза през август 2017 г., че 5300 души са били разселени в резултат на нападението на талибаните в 
област Тайуара (1069). Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация 
на хуманитарните въпроси регистрира 5545 лица от провинция Гор, които са били разселени от конфликт. 
През този период област Шахрак е създала най-голям брой разселени лица (2438), следвана от областите 
Чагчаран (1037) и Ду Лейна (669) (1070). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1068) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 17 септември 2017 г. (url). 
(1069) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Ескалират боевете заради контрола над областта“; Брой 67; 01 - 31 август 
2017 г., 31 август 2017 г. (url), стр. 1. 
(1070) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2016 г.“, 4 юни 2017 г. 
(url). 

https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505830026_3108.pdf
https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
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2.12 Хелманд 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Хелманд се намира в южен Афганистан и споделя граница с провинциите Кандахар, Орузган, 
Дайкунди, Гор, Фарах и Нимруз. Провинцията също споделя 162 
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километра граница с Пакистан по линията на Дюранд (1071). Провинция Хелманд се състои от 13 
административни единици: провинциалната столица Лашкар Гах и областите Багран (включително 
района на Науамиш), Дишу (известна също като Дех Шу), Гармсер, Каджаки, Муса Кала, Над Али 
(включително района на Марджах), Нахр-е Сарадж (включително втория по големина град на Хелманд 
Герешк), Науаи Баракзай (известен също като Науа), Нау Зад, Рег (известен също като Ханашин), Сангин и 
Уашир (1072). 

 
Хелманд е най-голямата провинция в Афганистан (1073). Съгласно проучванията провинцията има 
население от 955 970 души, от които 124 131 живеят в Нахр-е Сарадж и 110 252 живеят в столицата на 
провинцията Лашкар Гах (1074). Провинциалните власти обаче изчисляват, че населението на Хелманд 
може да е дори 1,5 милиона души (1075). 

 
Населението на Хелманд е преобладаващо от пущуни (приблизително 95%). Има също така значителен 
брой таджики, хазари и узбеки, както и малко население от сикхи, концентрирано в Лашкар Гах, както и в 
районите на юг от столицата на провинцията (1076). Има и значителен брой белуджи на юг, особено в 
област Дишу (1077). Известно е, че населението на Хелманд е много консервативно. Централните райони 
са по-смесени етнически и племенно и като цяло са по-образовани, докато северът е по-слабо образован 
и има по-силна племенна динамика. По-голямата част от пущунското население на Хелманд е от 
племената дурани: северът и област Гармсер са предимно с ализаи, районът между Герешк и Сангин е 
доминиран от баракзаи, Каджаки е с ишакзаи и алакозаи. Ноорзаите доминират в Над Али, Уашир и 
Науаи Баракзай (1078). Най-видното племе, подкрепящо талибаните в Хелманд, е това на ишакзаите, 
следвано от това на хотаците и какарите (1079). 

 
Река Хелманд прави провинцията един от най-плодородните райони в Афганистан, а областите около 
брега на реката са много населени (1080). Хелманд е центърът на мястото с най-широко разпространено 
отглеждане на опиум в света, като това движи местната икономика (1081). Хелманд произвежда толкова 
много опиум самостоятелно, колкото произвеждат други провинции в комбинация (1082). Според данни, 
публикувани от министерството на икономиката и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 94,1% от 
населението на Хелманд живее в селските райони, а 68,2% от жителите му участват в селскостопански 
дейности (1083). 

 
 
 
 

(1071) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Хелманд - Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url); „Паджуок 
афган нюз“, „Признаване на южната провинция Хелманд“, без дата (url). 
(1072) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Хелманд - Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 
(1073) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Хелманд“, 1 февруари 2017 г. (url). 
(1074) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, 2017 г. (url) стр. 36. 
(1075) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Хелманд“, 1 февруари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Признаване на 
южната провинция Хелманд“, без дата (url); Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е 
международна организация, действаща в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1076) Кохлан, Т. [Coghlan, T.], „Талибаните в Хелманд: устна история“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд Юнивърсити 
Прес“, 2009 г. стр. 121. 
(1077) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност; Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на 
провинция Хелманд“, 1 февруари 2017 г. (url) 
(1078) Кохлан, Т., „Талибаните в Хелманд: устна история“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд Юнивърсити Прес“, 2009 
г. стр. 121-123. 
(1079) Кохлан, Т., „Талибаните в Хелманд: устна история“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд Юнивърсити Прес“, 2009 
г. стр. 136. 
(1080) Кохлан, Т., „Талибаните в Хелманд: устна история“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд Юнивърсити Прес“, 2009 
г. стр. 121. 
(1081) Кохлан, Т., „Талибаните в Хелманд: устна история“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд Юнивърсити Прес“, 2009 
г. стр. 122, 124. 
(1082) Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления/Афганистан, „Проучване на опиума в Афганистан за 2016 г.“, декември 
2016 г. (url) стр. 5 
(1083) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url) стр. 23-24 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-hilmand-province-reference-map
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/recognition-southern-helmand-province
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-hilmand-province-reference-map
http://president.gov.af/en/helmand/
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3/Final%20Population%201396.pdf
http://president.gov.af/en/helmand/
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/recognition-southern-helmand-province
http://president.gov.af/en/helmand/
https://www.unodc.org/documents/press/releases/AfghanistanOpiumSurvey2016.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
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Магистралата Кабул-Херат преминава през провинция Хелманд, пресичайки областите Нахр-е Сарадж и 
Уашир (1084). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Хелманд 
 
 

Хелманд е изключително важна област за талибаните и е известен също като център на бунтовническа 
дейност, контрабанда и производство на опиум (1085). Това беше последната провинция, която падна, 
след като талибаните бяха свалени от власт през 2001 г., а въстанието след 2001 г. беше най-ясно 
изразено там (1086). Талибаните имат силно присъствие в Хелманд. „Лонг уор джърнъл“ посочи през 
септември 2017 г., че повече от половината от областите са оспорвани, като следните северни и южни 
области - Дишу, Рег, Нав Зад, Муса Кала и Багран, са изцяло под контрола на талибаните (1087). Двата 
основни града на Хелманд, Лашкар Гах и Герешк, са сред малкото места в провинцията, които не са под 
контрола на талибаните (1088). Въпреки това талибаните от години имат бастион в района на Калай Газ в 
Герешк, благодарение на подкрепата на местното племе на ишакзаите, като се твърди, че в района има 
редица лагери за обучение на елитни талибански  части (1089). 

 
Ситуацията със сигурността в Хелманд се е влошила, откакто чуждестранните бойни части напуснаха 
провинцията в началото на 2015 г. и към края на същата година няколко области от провинцията са били 
под контрола на талибаните (1090). Областите Багран, Нау Зад, Муса Кала, Уашир и Дишу бяха описани 
през май 2016 г. като области под стабилен талибански контрол и повече от десетилетие не са имали 
официални училища за момичета или момчета (1091). Най-северните райони на Хелманд - Багран, 
Каджаки, Муса Кала и Нау Зад, които имат сходна демография, като 98% от хората са от племето на 
ализаите, са убежище за талибаните от години (1092). Нау Зад беше превзет от талибаните през юни 2015 г. 
(1093). Отдалечената област Багран в северната част на Хелманд е била изцяло под контрола на 
талибаните най-дълго от всички области; съобщава се, че това е била първата област, която талибаните 
са превзели след падането им от властта. Областта беше описана от журналист на „Ню Йорк таймс“ през 
2015 г. като „мини-емирство“, където слушането на музика и подстригването на бради е било забранено, 
а мобилните комуникации са били спрени (1094). 

 
 

Описвана като сърцето на Северен Хелманд, Муса Кала действа като фактическа столица на талибаните в 
провинцията от 2017 г. Муса Кала също има икономическо значение със своите големи 

 
 
 

(1084) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Хелманд - Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 
(1085) „БиБиСи Нюз“, „Снайперисти и зелен чай на фронтовата линия в Хелманд“, 18 април 2017 г. (url). 
(1086) Кохлан, Т., „Талибаните в Хелманд: устна история“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд Юнивърсити Прес“, 2009 
г. стр. 120, 151. 
(1087) „Лонг уор джърнъл“, „Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 
26 септември 2017 г. (url). 
(1088) „Гардиън“, Расмусен, С. Е. [Rasmussen S.E.], „Войната, която Америка не може да спечели: как талибаните си връщат контрола в 
Афганистан“, 3 август 2017 г. (url) . 
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пазари. Пазарът за наркотици в центъра на област Муса Кала, в сърцето на района за производство на 
мак на Хелманд е един от най-големите пазари на наркотици в цялата страна и привлича ключови 
търговци на наркотици и контрабандисти (1095). Според репортер на „БиБиСи“, който е посетил района 
през май 2017 г., талибаните са забранили използването на мобилни телефони и интернет в Муса Кала от 
съображения за сигурност и религиозни причини. Имало е областна болница и училища, работещи с 
държавна подкрепа и без намеса на талибаните, но са им липсвали основни материали и съоръжения. 
Жените имали право да ходят на училище само до около 12-годишна възраст. Съобщава се, че един млад 
мъж е получил 40 удара с камшик като наказание за гледане на филм от Боливуд. Съобщава се, че в 
Сангин и Муса Кала като стратегически важни области за талибаните има по-снизходителни правила в 
сравнение с други места под контрола на талибаните (1096). 

 
Наред с Муса Кала, Сангин е друг голям център за търговия с наркотици и контрабанда. От началото на 
бунтовете този район е от стратегическо значение за талибаните не само заради маршрутите за 
контрабанда на наркотици, но и защото се смята за ключова част от коридор, свързващ доминираните от 
ализаите райони в северната част на провинцията с останалата част от провинцията. През Сангин минава 
и пътят, свързващ язовир Каджаки на север и столицата на провинцията Лашкар Гах на юг. Освен това той 
има значително население от ишакзаи, които са смятани за едно от най-консервативните племена в 
Афганистан (1097). Каджаки е стратегически и икономически важна област поради своята 
водноелектрическа централа - язовир Каджаки (1098). 

 
Областта Нахр-а Сарадж, известна като „талибански ключов център“, (1099) и нейният основен град Герешк 
е според анализ на „Мрежата на афганистанските анализатори“ „изключително стратегическо място; тя 
свързва Северен и Централен Хелманд и също е по основния маршрут през Хелманд в посока изток-
запад. Околовръстният път минава през този квартал, идващ от Кандахар на изток и преминаващ към 
Херат на северозапад. Който контролира този район и тази част от пътя около него, контролира 
търговския път между Кандахар и Херат“ (1100). Твърди се, че полуофициалната област Марджах е твърдо 
под контрола на бунтовниците (1101). 

 
Столицата на провинцията Лашкар Гах е на практика обкръжена от талибаните от над две години (1102). 
Главният път, водещ към столицата на провинцията, от месеци е или под контрола на правителството, 
или извън негов контрол. В Лашкар Гах фронтовата линия е по западния линия на града (1103), а повечето 
от нападенията на талибаните се случват в западните покрайнини на града (Спина Кота, Болан и 
Баширан) (1104). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
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От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Хелманд имаше 2258 инцидента със сигурността 
(1105). Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 29 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 1935 

Експлозии 169 

При налагане на сигурността 103 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 8 

Други инциденти 14 
  

Общо инциденти със сигурността 2258 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Хелманд 
(1106): 

 
Дишу 39 Над Али 276 
Гармсер 130 Нахр-е Сарадж 299 
Каджаки 92 Нау Зад 5 
Лашкар Гах 636 Науаи Баракзай 215 
Марджах 360 Сангин 189 
Муса Кала 4 Уашир 13 

 
Според Провинциалния съвет на Хелманд през април 2017 г. над 85% от провинцията е била под 
контрола на бунтовниците. От 14 области седем са били в ръцете на талибаните, а две са били под тяхна 
обсада. В останалата част правителството действа само в централните райони (1107). Муса Кала и Сангин 
са сред най-важните градове, които са под контрола на талибаните в Афганистан (1108). 

 
Според оценка на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси през май 2017 г. за 
първото тримесечие на годината областите Сангин, Марджах, Науаи Баракзай, Уашир, Ханашин, Муса 
Кала, Каджаки и Нау Зад са били горещите точки на конфликта в Хелманд (1109). За първите шест месеца 
на 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси класифицира областите Над Али, 
Марджа, Лашкар Гах и Сангин сред районите  в Афганистан, където конфликтът е най-тежък по 
отношение на броя на инцидентите, количеството на цивилните жертвите и броя на вътрешно 
разселените лица, произхождащи от района. Конфликтът беше тежък във всички области с изключение 
на Уашир, Багран, Нау Зад и Муса Кала (1110). Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
отдаде приоритет на областите Лашкар Гах, Нахр-е Сарадж, Нау Зад, Науаи Баракзай, Рег/Ханашин и 
Сангин през първото тримесечие на 2017 г. като на области за интегрирано програми за закрила, 
предназначени за райони с висока интензивност на боевете, както и за население под контрола на 
въоръжени опозиционни групировки (1111). 
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Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси много от районите на Хелманд са 
недостъпни за правителството, агенциите на ООН и националните и международните организации (1112). 

 
В Хелманд има най-голям брой цивилни жертви в Афганистан след столицата Кабул. МООНСА отбеляза 
общо 532 цивилни жертви (238 смъртни случая и 294 ранени) през първите шест месеца на 2017 г. в 
Хелманд, което е увеличение със 5% спрямо същия период на 2016 г. Наземните боеве са водещата 
причина за смъртта и нараняванията на цивилните, последвани от самоделни взривни устройства, както 
и от самоубийствени и комплексни атаки (1113). След Кабул самоубийствата и комплексните атаки са 
засегнали най-много Хелманд. МООНСА документира две самоубийствени атаки в град Лашкар Гах през 
първите шест месеца на 2017 г., като и за двете отговорност поеха талибаните. Едната беше срещу „Ню 
Кабул Банк“, докато служители на Афганистанските национални сили за сигурност взимаха заплатите си, 
в резултат на което имаше 72 цивилни жертви (29 смъртни случая и 43 ранени). Другата самоубийствена 
атака беше срещу контролно-пропускателен пункт на НДС в област Нахр-е Сарадж, като тя отне живота на 
един цивилен (1114). Талибаните започнаха самоубийствена атака срещу полицаи, докато те взимаха 
заплатите си в близост до главния полицейски щаб в Лашкар Гах на 23 август 2017 г., което доведе до 
смъртта на петима души и до нараняването на поне 38 други (1115). 

 
Според ООН е имало значително увеличение на въздушните удари между 1 март и 31 май 2017 г. Тези 
въздушни удари са се дължали на нападенията на талибаните срещу Афганистанските национални сили 
за сигурност около Лашкар Гах и околните области, които бяха отблъснати след подкрепа чрез 
международно проведени въздушни удари (1116 ). Въздушните операции са причини 43 цивилни жертви 
(36 загинали и седем ранени) в провинция Хелманд през първите шест месеца на 2017 г. (1117). От всички 
афганистански провинции в Хелманд имаше най-голям брой цивилни жертви (31 загинали и седем 
ранени) при въздушни удари от международни военни сили, до голяма степен в резултат на три 
въздушни операции в област Сангин, когато при въздушни удари загинаха 26 цивилни и 6 бяха ранени за 
три дни от 9 до 11 февруари 2017 г. (1118). 

 
Цивилните жертви от СВУ с пластина с натиск нараснаха с повече от два пъти в Хелманд през първата 
половина на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. МООНСА отбеляза, че увеличението 
изглежда се е случило като пряка последица от засилената тактическа употреба на СВУ с пластина с 
натиск от страна на бунтовниците, за да блокират достъпа на Афганистанските национални сили за 
сигурност до оспорваните райони, като поставят устройствата на главни пътища, свързващи райони, 
населени с цивилни. В доклада си в средата на годината за 2017 г. МООНСА документира 74 детонации, в 
резултат на които е имало 135 цивилни жертви (65 загинали и 70 ранени) в сравнение с 27 детонации, 
причинили 50 цивилни жертви (15 загинали и 35 ранени) за същия период на 2016 г. (1119). В област Над 
Али имаше особено голям брой цивилни жертви заради самоделни взривни устройства. От стратегическо 
значение както за талибаните, така и за Афганистанските национални сили за сигурност поради близостта 
до столицата на провинцията и нейния селскостопански потенциал, областта е силно оспорвана. През 
2016 г. талибаните поеха контрола над по-голямата част от областта, с изключение на областния 
административен център. МООНСА документира 20 детонации на СВУ с пластина с натиск, които са 
довели до 34 цивилни жертви (22 смъртни случая и 12 ранени) през първата половина на 2017 г. в 
сравнение със само четири цивилни жертви (две смъртни случаи и двама ранени) от четири детонации 
на СВУ с пластина с натиск по време на същия период през 2016 г. (1120). На 30 септември 2016 г. СВУ с 
пластина с натиск уби девет членове на 

 
 
 
 

(1112) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url) стр. 35. 
(1113) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
(1114) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 34. 
(1115) РСЕ/РС, „Самоубийствен взрив на талибаните уби петима души в Южен Афганистан“, 23 август 2017 г. (url). 
(1116) Общо събрание на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, „Доклад на генералния 
секретар“, 15 юни 2017 г. (url) стр. 4. 
(1117) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 52. 
(1118) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г.   (url) стр. 54-55. 
(1119) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 37. 
(1120) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 38. 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-bombing-helmand-lashkar-gah-police/28692195.html
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1498745755_n1715976.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
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едно и също семейство (включително шест деца и две жени) в Над Али, след като превозното им 
средство е достигнало устройството, докато са бягали към град Лашкар Гах, за да избегнат 
продължаващите сражения в района (1121). 

 
Лашкар Гах е една от провинциалните столици в Афганистан, изправени пред най-интензивен натиск от 
страна на талибаните (1122). 

 
Лашкар Гах продължава да бъде под буквална обсада след опитите на талибаните да превземат града 
през август и октомври 2016 г. (1123). От 1 август 2016 г. до 31 октомври 2016 г. талибаните започнаха 
мащабна атака срещу областите Лашкар Гах, Гармсер, Нахр-е Сарадж, Над Али, Науаи Баракзай  и Над 
Зад, опитвайки да превземат град Лашкар Гах. МООНСА съобщи за 123 цивилни жертви (31 смъртни 
случая и 92 ранени) през тримесечния период, като повечето от тях са били регистрирани в областите 
Над Али и Нахр-е Сарадж (1124). На 12 октомври 2016 г. талибаните изстреляха няколко ракети към 
комплекса на провинциалния губернатор в град Лашкар Гах, ранявайки 17 цивилни (включително 10 
деца и три жени). Боевете доведоха до затварянето на магистралата Лашкар Гах - Кандахар, 
предотвратявайки доставките на хуманитарна помощ и ограничавайки свободата на движение на 
населението. Сблъсъците също нанесоха щети на домове на цивилни и доведоха до затварянето на 
учебни и здравни заведения (1125). Главният път, водещ към Лашкар Гах, понякога е под контрол на 
талибаните, а друг път е под контрола на правителството. Талибаните контролираха пътя от Лашкар Гах 
до Над Али и Марджах в продължение на месеци, докато не беше прочистен от правителствените сили 
през пролетта на 2017 г., но фронтовата линия с талибанските части остава само на няколкостотин метра 
от главния път (1126). 

 
През първите три месеца на 2017 г. фокусът на талибаните беше върху превземането на стратегически 
важната област Сангин (1127). През март 2017 г. талибаните успяха да превземат Сангин след серия от 
неуспешни опити (1128). Сангин все още беше под контрола на талибаните през есента на 2017 г. (1129). По 
време на кампанията на талибаните през 2017 г. областите Над Али, Нахр-е Сарадж и Лашкар Гах бяха 
фокусът на атаките (1130). Атаките на талибаните около Лашкар Га и околните области бяха отблъснати от 
Афганистанските национални сили за сигурност чрез подкрепа от въздушните удари на международните 
сили (1131). Стратегически важни райони в Над Али останаха под контрола на афганистанското 
правителство (1132). 

 
Областта Науаи Баракзай (Науа) продължава да бъде силно оспорвана. Талибаните завладяха областта 
при атака в рамките на една нощ в началото на октомври 2016 г., убивайки началника на областната 
полиция. Преди това талибаните бяха превзели областта през август 2016 г. за период от две седмици 

 
 
 
 

(1121) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url), стр. 64. 
(1122) Швеция, „Лифос“, Lägesanalys: Afghanistan, юни 2017 г. (url), стр.5. 
(1123) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - доклад за първо 
тримесечие (януари - март 2017 г.)“, актуализиран 18 май, първоначална дата на публикуване 9 май (url), стр. 7. 
(1124) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url), стр. 44. 
(1125) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url), стр. 51. 
(1126) „БиБиСи Нюз“, „Снайперисти и зелен чай на фронтовата линия в Хелманд“, 18 април 2017 г. (url). 
(1104) Норвегия, „Ландинфо“, Temanotat Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den sørlige regionen, 26 септември 2017 г. (url), стр. 13. 
(1128) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - доклад за първо 
тримесечие (януари - март 2017 г.)“, актуализиран 18 май, първоначална дата на публикуване 9 май (url), стр. 7. 
(1129) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Хуманитарен бюлетин: Афганистан. Брой 67, 1-31 август 2017 г.“, 31 август 
2017 г. (url). 
(1130) Норвегия, „Ландинфо“, Temanotat Афганистан: Sikkerhetssituasjonen i den sørlige regionen, 26 септември 2017 г. (url) стр. 14. 
(1131) Общо събрание на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, „Доклад на генералния 
секретар“, 15 юни 2017 г. (url) стр. 4. 
(1132) Норвегия, „Ландинфо“, Temanotat Афганистан: Sikkerhetssituasjonen i den sørlige regionen, 26 септември 2017 г. (url) стр. 14. 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1497947280_170616550.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_q1_report_jan_mar_2017_0.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
http://www.bbc.com/news/39586937
https://landinfo.no/asset/3603/1/3603_1.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_q1_report_jan_mar_2017_0.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1507724048_afgh.pdf
https://landinfo.no/asset/3603/1/3603_1.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1498745755_n1715976.pdf
https://landinfo.no/asset/3603/1/3603_1.pdf
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(1133). В същото време талибаните завладяха област Рег/Ханашин (1134). Талибаните контролираха Науаи 
Баракзай в продължение на почти 9 месеца, докато на 17 юли 2017 г. афганистанските сили не си върнаха 
областния център (1135). В Науаи Баракзай отново имаше тежки боеве след отвоюването му от 
правителствените сили. Талибанските бойци убиха няколко полицаи при нападения в областта на 28 юли 
2017 г. и 19 август 2017 г. (1136). Съобщава се, че най-малко 13 души са били убити и 19 са били ранени при 
атентат с кола-бомба близо до пазар в Науа на 27 август 2017 г. Членове на силите за сигурност са били 
сред жертвите, както са били и цивилни лица, пазаруващи на пазара (1137). 

 
Информационна агенция „Паджуок афган нюз“ съобщи за общо 152 нападения в Хелманд през периода 
от 12 месеца от август 2016 г. до юли 2017 г. В Хелманд е имало най-много атаки от всички провинции 
след Нангархар и Фаряб. В Хелманд също е бил вторият най-голям брой жертви след Нангархар: 2288 за 
същия период (1138). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси регистрира 24 137 лица от провинция Хелманд, които са били разселени от конфликт: 

 

• 15 197 от Лашкар Гах;  

• 4369 от Над Али; 

• 2278 от Науаи Баракзай;  

• 1775 от Гармсер; 

• 441 от Нахр-е Сарадж;  

• 35 от Сангин; 

• 21 от Нау Зад; 

• 7 от Багран и;  

• 7 от Каджаки. 
Повечето от тях са били разселени в град Лашкар Гах или в Мейуанд, Панджуаи, Рег и град Кандахар в 
провинция Кандахар. Общо 392 лица са отишли в Херат (1139). 

 
Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 10 155 лица от провинция Хелманд, които са били разселени от конфликт: 

 

• 3813 от Науаи Баракзай;  

• 2675 от Над Али; 

• 1983 от Лашкар Гах;  

• 973 от Гармсер;  

• 620 от Сангин; 

• 84 от Муса Кала и;  

• 7 от Багран. 
6005 от тях са били преселени в Лашкар Гах, почти 3000 в град Кандахар и други райони в провинция 
Кандахар, а 721 са били разселени в рамките на Гармсер (1140). 

 
 
 

(1133) Роджио, Б., „Талибаните превзеха още една област в Хелманд“, „Лонг уор джърнъл“, 3 октомври 2016 г. (url). 
(1134) „Паджуок афган нюз“, „След Науа област Ханшин в Хелманд също падна в ръцете на талибаните“, 4 октомври 2016 г. (url). 
(1135) Общо събрание на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, „Доклад на генералния 
секретар“, 15 юни 2017 г. (url), стр. 5. 
(1136) РСЕ/РС, „Няколко афганистански полицаи бяха убити при атака на талибани на контролно-пропускателен пункт в провинция Хелманд“, 30 
юли 2017 г. (url); РСЕ/РС, „Талибаните убиха петима полицаи в Южен Афганистан“, 19 август 2017 г. (url). 
(1137) „БиБиСи Нюз“, „Бомбена атака в Афганистан: 13 загинали при взрив на кола в Хелманд“, 27 август 2017 г. (url). 
(1138) „Паджуок афган нюз“, „24 500 души са загубили живота си, получили са наранявания през последните 12 месеца“, 6 август 2017 г. (url). 
(1139) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирани 
от 2 октомври 2017 г. (url). 
(1140) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирани 
от 2 октомври 2017 г. (url). 

https://www.longwarjournal.org/archives/2016/10/taliban-overruns-another-district-in-helmand.php
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
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Има съобщения, че около 1500 души са били разселени от Науаи Баракзай  в началото на септември 2017 
г. (1141). 

 
 

2.13 Херат 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Херат, разположен в западната част на Афганистан, е една от най-големите провинции в Афганистан. 
Граничи с провинция Бадгис и с Туркменистан на север. Провинция Фарах е на юг, докато Гор е на изток, 
а Ислямска република Иран е на запад (1142). Херат има 16 области: Адраскан, Чист-е Шариф, Фарси, 
Горян, Гулран, Гузара, Херат, Инджил, Карух, Кохсан, Кушк, Кушк-е Кохна, Обе, Пущун Заргун, Шинданд, 
Зинда Джан (1143). 

 
Столицата на провинцията е град Херат, където по изчисления има 491 967 жители; населението в 
провинцията се оценява на 1 928 337 души (1144). 

 
В провинция Херат живеят пущуни, таджики, хазари, туркмени, узбеки и аймаци. В единадесет от 
областите на провинцията пущуните са мнозинството (1145). От историческа гледна точка столицата на 
провинцията е била анклав, доминиран от таджики, в провинция с мнозинство от пущуни, но етническият 
състав на града се е променил с годините. Това е довело до ясна степен на етническа сегрегация в града, 
като много квартали са населени предимно от една етническа група. 

 
 
 
 

(1141) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 4 до 10 
септември 2017 г. (url). 
(1142) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция  Херат“, без дата (url). 
(1143) „Хуманитарен отговор, АФГАНИСТАН: Административни граници ниво 3 въз основа на Главната служба на Афганистан по геодезия и 
картографиране“, 25 септември 2012 г. (url). 
(1144) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан - оценка на населението за 2016/2017 г.“, 15 август 2016 г. (url). 
(1145) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Херат“, без дата (url). 

https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505830250_1009.pdf
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http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-herat-province-0)
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Квартали като Джебраел (в западната част на града) сега са дом на малцинствено население от около 60 
000 души, предимно хазари (1146). 

 
Провинция Херат е ключов търговски център и нейната провинциална столица е описвана от източници 
като икономически, социално и културно много активна (1147). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското Министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 71,7% от населението на Херат живее в селските райони, а 36,3% от жителите му участват 
в селскостопански дейности (1148). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Херат 
 
 

В провинция Херат действат много различни играчи: бивши бойци на муджахидините, местни властови 
елити, бунтовнически групировки и престъпници. Това създава сложна картина на променящи се съюзи и 
конфликти (1149). 

 
През юли 2016 г. Провинциалният съвет на Херат изрази загриженост относно влошената ситуация със 
сигурността в областите на провинцията. Комитетът по сигурност на съвета заяви, че АПС контролират 
множество райони в различни области, посочвайки Шинданд, Адраскан, Гулран, Кушк-е Кохна и Фарси 
като особено застрашени. Представителите на комитета посочиха, че талибаните управляват повечето 
села в тези области (1150). 

 
Районът Инджил, както и град Херат и област Херат се смятат за сравнително спокойни според 
международен източник, цитиран от „Ландинфо“ през декември 2016 г. Съобщава се, че град Херат също 
се смята за едно от най-безопасните места в Афганистан и бунтовниците имат само ограничено 
присъствие в града (1151). Според „Мрежата на афганистанските анализатори“ несигурността в град Херат 
е била до голяма степен заради въоръжени престъпници. Престъпността като например убийства, 
отвличания и кражби беше истински проблем за жителите на града (1152). 

 
Най-нестабилната област е Шинданд, която е на 130 километра от град Херат, с площ от 6762 квадратни 
километра и население от около 800 000 души. Шинданд е най-голямата област в Афганистан, но на нея 
се разпределят само средства, които са равни на тези за други области. През юни 2015 г. президентът 
Гани разпореди разделянето на областта на няколко по-малки области (1153). През 2015 г. според 
анализатора на „Мрежата на афганистанските анализатори“ Фабрицио Фоскини в Шинданд са били една 
трета от всички инциденти със сигурността в провинция Херат, въпреки че ситуацията със сигурността 
през последните години се е влошила и в други райони на провинцията. Това е огромна област, която до 
голяма степен е населена с пущуни и в нея се намира стратегически важна военна авиобаза, построена от 
СССР и пусната отново в експлоатация от САЩ. Авиобазата се използва главно като съоръжение за 
обучение на афганистански пилоти (1154). Шинданд е описвана като област с „историческо отглеждане на 
опиум“ (1155). В областта има и два важни пътя: околовръстният път, свързващ 

 
 

(1146) Лесли, Дж., „Политическа и икономическа динамика на Херат“, ИМСАЩ, март 2015 г. (url). 
(1147) Лесли, Дж., „Политическа и икономическа динамика на Херат“, ИМСАЩ, март 2015 г. (url), стр. 5; Каземи, Р. [Kazemi, R.], „Битката между 
законa и силата: разпръсната политическа власт и влошаваща се сигурност подлагат на тест динамиката на Херат“, „Мрежа на афганистанските 
анализатори“, 11 януари 2017 г. (url). 
(1148) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 25-26. 
(1149) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Herat, 15 декември 2016 г. (url). 
(1150) „Толо Нюз“, „Увеличават се притесненията за сигурността в Херат“, 8 юли 2016 г. (url). 
(1151) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Herat, 15 декември 2016 г. (url). 
(1152) Каземи, Р., „Битката между законa и силата: разпръсната политическа власт и влошаваща се сигурност подлагат на тест динамиката на 
Херат“, 11 януари 2017 г. (url). 
(1153) „Паджуок афган нюз“, „Правителството няма да говори за мир от слаба позиция: Гани“, 1 юни 2015 г. (url) ; Каземи, Р., „Битката между 
законa и силата: разпръсната политическа власт и влошаваща се сигурност подлагат на тест динамиката на Херат“, 11 януари 2017 г. (url). 
(1154) Фоскини, Ф., „Класика на конфликта (1)“, 3 юли 2015 г. (url). 
(1155) „Единбург интернешънъл“, „Афганистан: седмичен доклад за сигурността от 26 февруари 2015 г.“, 26 февруари 2015 г. (url); „Единбург 
интернешънъл“, „Афганистан: седмичен доклад за сигурността от  5 март 2015 г.“, 5 март 2015 г. (url). 
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Херат с Кандахар, от който вторичен път води към Фарах (1156). Според „Мрежата на афганистанските 
анализатори“ през януари 2016 г. между талибаните е имало сблъсъци в Шинданд и Пущун Заргун. 
Талибаните многократно са отвличали работници на хидроелектрически язовир „Салма“ заради 
сътрудничеството им с правителството. Друга област, която стана свидетел на засилена активност на 
талибаните, е Кушк-е Кохна (1157). През март 2017 г. според ИВИ част от Шинданд и район, обхващащ 
малки части от Кохсан и Горян, са смятани за „зони с контрол на талибаните“. Други райони в областите 
Шинданд, Горян и Кушк-е Кохна се смятат за „зона за подкрепа на талибаните с висока степен на 
доверие“. В провинция Херат части от Адраскан и Гузара, включително район по магистралата Херат-
Кандахар, както и райони във Фарси, Кушк, Гулран и Кохсан са смятани за „зона за подкрепа на 
талибаните с ниска степен на доверие“ (1158). 

 
В област Гузара, южно от град Херат, АПС имат основно присъствие в района Сеяушан. В района се 
намира международното летище Херат, разположено на около 18,5 километра южно от град Херат. 
Според международен източник, цитиран от „Ландинфо“, ракета е била изстреляна към летището на два 
пъти през 2016 г. И двете ракети са били изстреляни през нощта от планински райони в област Гузара, 
източно от летището. Ракетите са поразили открит терен и не са причинили жертви (1159). В документ, 
предоставящ информация за капацитета на летищата, Афганистанската служба за гражданска авиация 
(АСГА) отбелязва през март 2017 г., че на летището няма хотели, но в града има хотели, а на терминала за 
цивилни има таксита (1160). Директорът на изследователска организация, интервюиран от ЕСПОУ през 
февруари 2017 г. и цитиран в доклад от август 2017 г., заяви, че главният път от летището в Херат до града 
преминава през два района (Инджил и Гузара), които са потенциално несигурни (1161). Област Гузара 
също стана свидетел на засилена престъпна дейност от въоръжени похитители и крадци (1162). 

 
Активисти и служители в провинция Херат предупредиха през ноември 2016 г., че все повече деца биват 
набирани от местните мрежи за трафик за контрабанда на наркотици. Съобщава се, че децата, живеещи 
по улиците са особено уязвими (1163). 

 
Според „Мрежата на афганистанските анализатори“ през януари 2017 г. сигурността в провинцията се е 
влошила, като в няколко области е имало тежки сблъсъци между афганистанските правителствени сили и 
въоръжената опозиция, най-вече талибаните, както и между съперничещи си талибански фракции. Тези 
фракции са оглавявани от една страна от молла Мансур, а от друга - от молла Расул, който се бори за 
власт в различни провинции в Афганистан след разкриването на смъртта на молла Омар. Молла Мансур 
наследи молла Омар. Но молла Расул, подпомаган от молла Ниази, който произхожда от Херат, оспори 
това наследяване на властта и оглави отцепена фракция на талибаните (1164). 

 
 
 
 

(1156) Суруш, К., „Ходене в кръг: безкрайната история за незавършения околовръстен път в Афганистан“, 16 януари 2015 г. (url). 
(1157) Каземи, Р., „Битката между законa и силата: разпръсната политическа власт и влошаваща се сигурност подлагат на тест динамиката на 
Херат“, 11 януари 2017 г. (url). 
(1158) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. (url). 
(1159) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Herat, 15 декември 2016 г. (url). 
(1160) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Herat, 15 декември 2016 г. (url); Афганистанската служба за 
гражданска авиация, „Публикация с аеронавигационната информация - Република Афганистан“, 2 март 2017 г. (url), стр. 103-106. 
(1161) ЕСПОУ, „Доклад с информация за страната на произход: Афганистан - ключови социално-икономически показатели, държавна закрила и 
мобилност в градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“, август 2017 г. (url), стр. 129. 
(1162) Каземи, Р., „Битката между законa и силата: разпръсната политическа власт и влошаваща се сигурност подлагат на тест динамиката на 
Херат“, 11 януари 2017 г. (url). 
(1163) ИВМР, „Афганистански деца, преследвани от банди на наркоразпространители“, 29 ноември 2016 г. (URL). 
(1164) „Кралския обединен институт за обслужване“ (RUSI), „Интервю с молла Расул относно помирението между талибаните и афганистанското 
правителство“, 16 март 2016 г. (url); Каземи, Р., „Битката между законa и силата: разпръсната политическа власт и влошаваща се сигурност 
подлагат на тест динамиката на Херат“, 11 януари 2017 г. (url); „БиБиСи Нюз“, „Отцепническа групировка на афганистанските талибани 
определи молла Расул за лидер“, 4 ноември 2015 г. (url); „Дойче веле“, „Боевете между самите талибани вероятно ще се засилят след 
определянето на новия лидер“, 26 май 2016 г. (url); „Биографии от Афганистан“, „Молла Абдул Манан Ниази“, 2 август 2015 г. (url). 
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Междувременно ръководителите на провинциалната администрация и шефовете на полицията, които 
бяха внезапно освободени от президента Гани през декември 2014 г., не бяха подменени. Това се отрази 
на ефективността на местните администрации (1165). 

 
През март 2017 г. талибаните издадоха доклад относно присъствието си в Афганистан, твърдейки, че 
бойците им контролират 70% от територията на Шинданд, Гулран, Кушк-е Кохна и Адраскан, както и 20% 
от Фарси, Чист-е Шариф, Ауба [Обе], Пущун Заргун и Рабат-е-Санги [Кушк]. Талибанските бойци твърдяха, 
че извършват партизански атаки в районите Горян, Занда Хан [Зинда Джан], Инджийл [Инджил], Гузара, 
Кохсан и Карух (1166). Талибаните често провеждаха бунтовнически действия чрез извършване на 
директни атаки, крайпътни бомбардировки и създаване на контролно-пропускателни пунктове за 
отвличане на правителствени служители (1167). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Херат отчете 730 инцидента със сигурността (1168). 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 

 

Насилие, насочено към физически лица 93 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 173 

Експлозии 65 

При налагане на сигурността 193 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 178 

Други инциденти 28 
  

Общо инциденти със сигурността 730 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Херат (1169): 

 
Адраскан 47 Карух 16 
Чист-е Шариф 33 Кохсан 34 
Фарси 12 Кушк 14 
Горян 31 Кушк-е Кохна 28 
Гулран 18 Обе 33 
Гузара 51 Пущун Заргун 20 
Херат 179 Шинданд 134 
Инджил 69 Зинда Джан 11 

 
 
 
 

(1165) Каземи, Р., „Битката между законa и силата: разпръсната политическа власт и влошаваща се сигурност подлагат на тест динамиката на 
Херат“, 11 януари 2017 г. (url). 
(1166) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1167) „Хаама прес“, „Членове на афганистанска армия и полицаи бяха отвлечени от талибаните в Херат“, 1 януари 2017 г. (url). 
(1168) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1169) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
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Според МООНСА между 1 януари и 30 юни 2017 г. в Херат са били убити 107 цивилни и 108 са били 
ранени главно от самоделни взривни устройства, но също така и чрез наземни боеве и целенасочени и 
умишлени убийства (1170). През 2016 г. МООНСА документира 836 цивилни жертви (344 смъртни случая и 
492 ранени) в западния регион, който включва четири провинции, включително Херат. Това представлява 
увеличение на цивилните жертви с 19% в сравнение с 2015 г., когато МООНСА регистрира 703 цивилни 
жертви (288 смъртни случая и 415 ранени) в западната част (1171). 

 
През втората половина на 2016 г. МООНСА регистрира пет отделни атаки срещу шиитски джамии и 
събирания в Афганистан, включително едно в провинция Херат. На 22 ноември 2016 г. АПС взривиха 
дистанционно управлявано самоделно взривно устройство, което рани четирима шиитски поклонници в 
джамията Разаия в град Херат. Нито една групировка не пое отговорност за този инцидент (1172). В своя 
годишен доклад за 2016 г. МООНСА също така заяви, че тенденцията за нападения срещу шиитските 
мюсюлмански джамии и събирания изглежда, че продължава и през 2017 г. На 1 януари 2017 г. 
дистанционно управлявано самоделно взривно устройство беше взривено в шиитска джамия в град 
Херат, като уби един шиитски поклонник и рани петима други цивилни (1173). Два дни по-късно стотици 
шиитски мюсюлмани протестираха в град Херат срещу увеличаващите се атаки на радикални ислямски 
групировки, като викаха лозунги срещу „Ислямска държава“ (1174). През май 2017 г. устройство, поставено 
на религиозно събиране на шиити в джамия в Херат, експлодира преждевременно, убивайки седем 
души и ранявайки други 17. За тази атака отговорност беше поета от „Ислямска държава“ (1175). Според 
различни източници, с които службата „Ландинфо“ се е свързвала, „Ислямска държава“ няма присъствие 
в Херат (1176). За да противодейства на този вид нападения, правителството на Афганистан въоръжи някои 
местни жители по време на Ашура през 2017 г., за да засили сигурността около шиитските джамии в 
Херат (1177). 

 
През октомври 2016 г. двама местни талибански командири и член на тяхната групировка бяха убити при 
експлозия на тяхна собствена мина (1178). През ноември 2016 г. афганистанските сили за сигурност 
започнаха военна операция в Шиндад, убивайки над петдесет талибански бойци, включително двама 
местни командири, както и раниха 10 други бойци (1179). Боевете продължиха три дни в Шинданд през 
декември 2016 г., като официалните източници твърдят, че са ранили 30 талибански бойци и са убили 
други 30, включително един командир. Същите източници твърдят, че членове на силите за сигурност и 
цивилни не са пострадали. Талибаните обаче твърдят, че само трима от техните бойци са били убити и 
осем са били ранени. Движението също така твърди, че силите за сигурност са понесли големи загуби в 
боевете (1180). През февруари 2017 г. според официални източници два атентатори-самоубийци са 
нахлули в комплекса на съперническа групировка, ръководена от молла Расул. Съобщава се, че двамата 
атентатори-самоубийци и поне трима бойци, верни на молла Расул, са били убити по време на атаката 
(1181). 

 
От декември 2016 г. до февруари 2017 г. Афганистанските национални сили за сигурност започнаха 
няколко офанзиви за борба с бунтовниците в провинция Херат, въпреки че не бяха предоставени 
подробности за точното местоположение или въздействието върху цивилното население (1182). 

 
 
 

(1170) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г.   (url). 
(1171) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 12. 
(1172) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 35. 
(1173) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 34. 
(1174) РСЕ/РС, „Стотици афганистански шиити протестираха заради убийства“, 3 януари 2017 г. (url). 
(1175) „Мрежа на афганистанските анализатори“, „Подготовка за нападения по време на Ашура: Допълнителни мерки за сигурност за 
опечалените шиити“, 30 септември 2017 г. (url). 
(1176) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Herat, 15 декември 2016 г. (url). 
(1177) „Мрежа на афганистанските анализатори“, „Подготовка за нападения по време на Ашура: Допълнителни мерки за сигурност за 
опечалените шиити“, 30 септември 2017 г. (url); 
МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 35. 
(1178) „Кабул трибюн“, „2 местни талибански командири бяха убити при експлозия на мината им“, 23 октомври 2016 г. (url). 
(1179) „Толо Нюз“, „Над 50 бунтовници бяха убити при офанзива в Херат“, 11 ноември 2016 г. (url). 
(1180) „Паджуок афган нюз“, „30 бойци бяха елиминирани и още толкова бяха ранени при престрелка в Херат“, 7 декември 2016 г. (url). 
(1181) „Хаама прес“, „Атентатори-самоубийци атакуваха талибански комплекс в западната част на Афганистан“, 28 февруари 2017 г. (url). 
(1182) „Паджуок афган нюз“, „15 талибани бяха убити, 23 бяха ранени при нови операции: МО“, 9 декември 2016 г. (url); „Толо Нюз“, „34 
бунтовници загинаха в цялата страна: МО“, 31 декември 2016 г. (url); „Толо Нюз“, „77 бунтовници бяха убити, ранени при операции в 16 
провинции“, 8 януари 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Афганистанските сили убиха 49 бунтовници в цялата страна“ 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
https://www.rferl.org/a/afghanistan-shia-protest-killings/28211528.html
https://www.afghanistan-analysts.org/bracing-for-attacks-on-ashura-extra-security-measures-for-shia-mourners/
http://www.landinfo.no/asset/3478/1/3478_1.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/bracing-for-attacks-on-ashura-extra-security-measures-for-shia-mourners/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
http://www.kabultribune.com/index.php/2016/10/23/2-taliban-local-commanders-killed-in-their-own-mine-blast/
http://www.tolonews.com/afghanistan/28282-over-50-insurgents-killed-in-herat-offensive
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/07/30-militants-eliminated-many-hurt-herat-firefight
http://www.khaama.com/suicide-bombers-attack-taliban-compound-in-west-of-afghanistan-02998
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/09/15-taliban-killed-23-wounded-fresh-operations-mod
http://www.tolonews.com/afghanistan/34-insurgents-killed-across-country-mod
http://www.tolonews.com/afghanistan/77-insurgents-killed-wounded-operations-16-provinces
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„Амнести интернешънъл“ (АИ) публикува изявление през февруари 2017 г., в което се посочва, че в 
Афганистан са се случили поредица от нападения срещу цивилни, включително убийството на четири 
жени в провинциите Херат и Бадахшан. В Херат убийците оставили бележка, в която се казвало: „Това е 
наказанието за проститутките“ (1183). 

 
Представител на  гражданска организация, който даде информация на ЕСПОУ през януари 2017 г. и който 
беше цитиран в доклад от август 2017 г., заяви, че един от най-належащите въпроси в град Херат е 
страхът от отвличане или нечии деца да бъдат отвлечени срещу откуп. Същият източник каза, че през 
последната година е имало възходяща тенденция на убийства на хора от гражданското общество, 
религиозни лидери и политици (1184). 

 
Според анализатора на „Мрежата на афганистанските анализатори“ Реза Каземи, пишещ през януари 
2017 г., Исмаил Хан, бивш губернатор и самопровъзгласил се емир на Херат, е заявил, че несигурността се 
разпространява от близки провинции като Фарах до портите на град Херат. Той добавил, че той и 
неговите муджахидини няма да чакат разрешение на афганистанското правителство да защитават Херат, 
ако правителството се колебае да го направи (1185). 

 
Талибанските бунтовници продължават да твърдят чрез техните медии, че многократно са атакували, 
ранявали и убивали членове на проправителствени въоръжени групировки в Херат (1186). 

 
 

Разселване 
 
 

Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси между 1 януари и 20 септември 
2017 г. общо 5272 души от Херат са били разселени поради конфликт вътре в собствената им провинция 
(5236) и в Бадгис (29). Сред службата 553 лица са били разселени от област Гулран в Кушк, 21 от  област 
Гулран в Херат, 35 от област Кушк-е Кохна в Херат, 3276 от област Шинданд в Херат, 18 от област Обе и 11 
от област Кушк-е Кохна в област Кала-е-Нау в Бадгис, 28 от Кушк до Инджил и 14 от Адраскан до Инджил 
(1187). 

 
За повече информация относно град Херат вж. „Доклад на ЕСПОУ с Информация за страната на 
произход: Афганистан - ключови социално-икономически показатели, държавна закрила и мобилност 
в градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“ (1188). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 януари 2017 г. (url); „Хаама прес“, „8 ключови талибански лидери са сред 37 убити при съвместни операции: МО“, 18 януари 2017 г. (url); 
„Паджуок афган нюз“, „13 бунтовници бяха убити по време на офанзиви в цялата страна“, 3 февруари 2017 г. (url). 
(1183) „Амнести интернешънъл“, „Афганистан: Атаката срещу Международния комитет на Червения кръст е ужасяващо престъпление“, 8 
февруари 2017 г. (url). 
(1184) ЕСПОУ, „Доклад с информация за страната на произход: Афганистан - ключови социално-икономически показатели, държавна закрила и 
мобилност в градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“, август 2017 г. (url), стр. 87. 
(1185) „Мрежа на афганистанските анализатори“, „Битката между законa и силата: разпръсната политическа власт и влошаваща се сигурност 
подлагат на тест динамиката на Херат“, 11 януари 2017 г. (url). 
(1186) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Херат“, 2 октомври 2017 г. (url). 
(1187) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“, „Реални разселвания 
между 1 януари 2017 г. и 20 септември 2017 г.“, 2 октомври 2017 г. (url). 
(1188) ЕСПОУ, „Доклад с информация за страната на произход: Афганистан - ключови социално-икономически показатели, държавна закрила и 
мобилност в градовете Кабул, Мазари Шариф и Херат“, август 2017 г. (url). 

http://www.tolonews.com/afghanistan/afghan-forces-kill-49-insurgents-across-country
http://www.khaama.com/8-key-taliban-leaders-among-37-killed-in-join-operations-mod-02695
http://www.pajhwok.com/en/2017/02/03/13-rebels-killed-during-country-wide-offensives-mod
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/afghanistan-attack-on-icrc-is-a-horrific-crime/
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-COI-Afghanistan-IPA-August-2017_0.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/the-battle-between-law-and-force-scattered-political-power-and-deteriorating-security-test-herats-dynamism/
https://alemarah-english.com/?s=Herat
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-COI-Afghanistan-IPA-August-2017_0.pdf
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2.14 Джаузджан 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Област Джаузджан е разположена в северната част на Афганистан, граничи с Туркменистан на север, с 
Балх на изток, със Сарипол на юг и с Фаряб на запад. Състои се от следните области: Акча, Дарзаб, 
Файзабад, Хамяб, Ханака, Куаджадукох, Мардян, Мингаджик, Каркин, Куштепа, Шиберхан. Столицата на 
провинцията Шиберхан е на околовръстния път от Мазари Шариф 
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до Херат. Втори път свързва Сарипол с околовръстния път също в Шиберхан (1189). Повече от една четвърт 
от провинцията е планински или полупланински терен, а повече от две трети от площта е съставена от 
равна земя (1190). 

 
Изчислява се, че провинцията има 559 691 жители, а столицата на провинцията Шиберхан има 
приблизително население от 178 358 души (1191). Основните етнически групи, живеещи в Джаузджан, са 
узбеките и туркмените, следвани от таджиките, пущуните и арабите (1192). Туркмените доминират 
населението в северните и източните области и по-специално в Хамяб, Каркин, Мингаджик, Мардян и 
Акча. Узбеки са най-голямата етническа група в Дарзаб, Куштепа и Файзабад (1193). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското Министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 78,7% от населението на Джаузджан живее в селските райони, а 10,3% от жителите му 
участват в селскостопански дейности (1148). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Джаузджан 
 
 

ИВМР отбеляза през февруари 2016 г., че „през последните няколко години в провинциите Джаузджан и 
Фаряб в Афганистан непрекъснато се увеличават бойните действия“ (1195). 

 
Съвместно проучване през юни 2016 г. на Международния център за преобразуване в Бон (МЦПБ) и 
Службата по връзка (СПВ) посочва Фаряб като една от северните провинции, където нелегални сили, като 
напр. арбаки или частни паравоенни подразделения на командири и антиправителствени сили, които са 
предимно различни местни талибански групировки, превъзхождат по брой частите Афганистанските 
национални сили за сигурност и Националното въстание (1196). 

 
Съобщава се, че „Ислямското движение на Узбекистан“ е проникнало в провинция Джаузджан през 
пролетта на 2015 г. (1197). Към февруари 2017 г. според „Лонг уор джърнъл“ „е известно, че фракция на 
„Ислямското движение на Узбекистан“, която според информациите е обещала вярност на ИДПХ, действа 
в Джаузджан“ (1198). 

 
Имаше съобщения за присъствието на ИДПХ в провинция Джаузджан от 2015 г., главно в областите 
Дарзаб и Куштепа (1199). Групировки, свързани с ИДПХ и по-специално групировки около командирите: 
Кари Хекмат, който обеща вярност на ИДПХ през 2015 г. (1200), молла Надер и Газанфар, бяха обвинени от 
жители и местни служители в участие в няколко инцидента в областта на сигурността като убийства, 
отвличания или сблъсъци със силите за сигурност или съперничещи си АПС 

 
 
 
 
 

(1189) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан - атлас на областите в северния регион“, 13 април 2014 г. (url). 
(1190) Губернатор на Джаузджан, „Относно Джаузджан“, без дата (url). 
(1191) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, без дата (url). 
(1192) Губернатор на Джаузджан, „Относно Джаузджан“, без дата (URL). 
(1193) Международна организация, електронно писмо, 26 октомври 2014 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1194) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г., (url), стр. 17-18. 
(1195) ИВМР, „Заплахата от талибаните може да изкуши Туркменистан да излезе от изолацията“, 19 февруари 2016 г. (url). 
(1196) Миелке, К. & Мисак, Н., „Осмисляне на Даеш в Афганистан: перспектива от гледна точка на социално движение“, юни 2016 г. (url). 
(1197) РСЕ/РС, „Син на убит лидер на „Ислямско движение на Узбекистан“ популяризира „Ислямска държава“ в Афганистан“, 8 февруари 2017 г. 
(url). 
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(1201). Институт за военни изследвания съобщи през март 2017 г., че „бойците на „Ислямска държава“ 
увеличават оперативното си темпо в провинция Джаузджан“ (1202). Различни източници заявиха, че 
слуховете за присъствието на ИДПХ не се потвърждават. Според международен източник, цитиран от 
„Ландинфо“, наименованието ИДПХ се използва за обозначаване на групировки, самопровъзгласили се 
за ИДПХ, без видима връзка или принадлежност към групировките на ИДПХ в Източен Афганистан или 
„Ислямска държава“ в Сирия и Ирак (1203). Съвместно проучване на МЦПБ и СПВ посочва, че много често 
правителствата и служителите по сигурността не използват по подходящ начин името ИДПХ (1204). 
МООНСА отбелязва обаче, че използването на снимки, отнасящи се до офанзива в област Дарзаб в 
Джаузджан от информационната агенция на „Ислямска държава в Леванта“ - „Ал Амак“, в публични 
изявления от юни 2017 г. (1205) „сочи възможността „Даеш"/ИДПХ в провинция Джаузджан да бъдат 
приемани като членове на по-широките групировки „Даеш"/ИДПХ и „Ислямска държава в Ирак и 
Леванта“ (1206). През същия месец ИДПХ заяви, че е превзела армейски позиции в област Дарзаб (1207), 
отбелязвайки „първия път, когато ИДПХ е предявила претенции за област в Северозападен Афганистан“, 
както отбеляза РСЕ/РС (1208). 

 
„Толо Нюз“ съобщи, че според губернатора на провинция Джаузджан броят на членовете на 
групировките за обществено въстание е достигнал от 1000 до 2000 през ноември 2016 г. и ролята им за 
поддържане на сигурността е ефективна (1209). Ръководителят на програмата за разпускане на незаконни 
въоръжени групировки в северната част посочи през март 2017 г., че в региона са действали 500 
незаконни въоръжени групировки, като броят им се е увеличил пет пъти. Сред „бунтовническите 
групировки“ той брои талибанските бойци, които са се присъединили към мирния процес, но все още са 
продължили да носят оръжия, както и Местната полиция в Афганистан. Той посочи като пример област 
Акча, твърдейки, че броят на членовете на незаконни въоръжени групировки там се е увеличил от 50 на 
2000 (1210). 

 
През септември 2016 г. политическата ситуация в Джаузджан беше описана като значително свързана с 
Джунбеш-е Мели и нейния лидер - вицепрезидента генерал Абдул Рашид Достум. Въпреки това след 
години на доминиране на една партия в провинцията - тази на Джунбеш, други политически партии, като 
Джамиат-е Ислами и Хезб-е Ислами, успяха да създадат бази в провинцията (1211). Вицепрезидентът 
генерал Абдул Рашид Достум на няколко пъти пътува до провинция Джаузджан, за да оглави операции 
срещу АПС от октомври 2015 г. насам (1212). През октомври 2016 г. беше съобщено, че стотици или хиляди 
хора са се надигнали срещу талибаните в подкрепа на афганистанските сили за сигурност и на 
вицепрезидента генерал Абдул Рашид Достум в провинция Джаузджан 
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(1213). Афганистанският анализатор Обаид Али, като се позовава на доклади на международни 
организации и афганистански медии, изтъка, че „използването от страна на Достум на милициите в 
неговите контраофанзиви е повдигнало сериозни въпроси с обвинения, че те са извършили злоупотреби 
срещу цивилното население, особено в обитаваните от пущуни райони“ (1214). Според Обаид Али 
военното и политическото господство на генерал Абдул Рашид Достум е оспорвано от успешната 
кампания за набиране на хора от талибаните сред узбеките в Северен Афганистан (1215). Генерал Абдул 
Рашид Достум е разследван по обвинения в изтезания от есента на 2016 г. насам (1216), той напусна 
Афганистан и отиде в Турция през май 2017 г. (1217) и не се беше върнал в Афганистан до края на август 
2017 г. (1218). Отсъствието или раздробяването на милицията на Достум може да обясни пропуските в 
сигурността в Северозападен Афганистан, включително в Джаузджан, смята ИВИ (1219). 

 
Към юни 2016 г. от 600-те одобрени служители на Местната полиция в Афганистан за общо 420 членове 
имаше съобщения, че служат в областите Куштепа, Дарзаб и Файзабад (1220). 

 
През 2014 г. РСЕ/РС посочи, че в северните райони на Джаузджан няколко бивши джихадистки военни 
лидери са превъоръжили своите последователи и са създали Арбаки (1221). Дирекцията за сигурност на 
Афганистанската национална полиция потвърди сформирането на проправителствени въоръжени 
групировки в областите Хамяб, Акча, Мингаджик, Файзабад и Каркин (1222). Според МООНСА тези 
проправителствени групировки са били отговорни за нарушения на правата на човека през 2015 г. и 2016 
г. в Северен Афганистан (1223), включително в Джаузджан, но тъй като са свързани с влиятелни лидери, са 
останали ненаказани (1224). 

 
Имаше съобщения за жени, които са се въоръжили за борба с АПС в областите Дарзаб и Куштепа през 
ноември 2016 г. и януари 2017 г. (1225). 

 
Имаше съобщения за няколко случая на промяна на лоялността между АПС и силите за сигурност, 
бунтовнически групировки или проправителствени въоръжени групировки, а също и между различни 
групировки на АПС в Джаузджан между ноември 2016 г. и юли 2017 г. (1226). 
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се въоръжиха за борба с бунтовниците от „Даеш“, 7 януари 2017 г. (url); „Доун“, "Опечалени жени се присъединиха към борбата срещу 
„Ислямска държава“ в Северен Афганистан“, 16 януари 2017 г. (url). 
(1226) „Толо Нюз“, „Бунтовниците направиха обратен завой, след като се присъединиха към мирния процес в Джаузджан“, 16 ноември 2016 г. 
(url); „Хаама прес“, „8 бунтовници бяха  убити, над дузина бяха ранени в сблъсъци в Джаузджан“, 18 октомври 2016 г. (url); „Паджуок афган 
нюз“, „В Джаузджан 11 бивши бойци се върнаха към бунтовническите действия“, 1 ноември 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Сключила 
примирие бунтовническа групировка се завърна към боевете“, 29 декември 2016 г. (url); „Ню Йорк таймс“, „Ислямска държава“, подпомагана 
от групировки от бивши талибани, напредва в Северен Афганистан“ 

http://www.pajhwok.com/en/2016/10/18/2000-jawzjan-residents-arms-against-taliban
http://www.khaama.com/hundreds-pick-arms-in-support-of-dostum-in-jawzjan-after-taliban-ambush-02106
https://www.afghanistan-analysts.org/non-pashtun-taleban-of-the-north-2-case-studies-of-uzbek-taleban-in-faryab-and-sar-e-pul/
https://www.afghanistan-analysts.org/non-pashtun-taleban-of-the-north-2-case-studies-of-uzbek-taleban-in-faryab-and-sar-e-pul/
https://www.rferl.org/a/afghanistan-dostum-accused-abduction-political-rival/28148653.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-dostum-defies-summons-attorney-general-abuse-allegations/28191563.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-38733513
https://www.pajhwok.com/en/2017/02/15/moi-asked-arrest-dostum%e2%80%99s-guards-ago
https://www.nytimes.com/2017/05/19/world/middleeast/abdul-rashid-dostum-afghanistan-turkey.html?mcubz=0
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-07-30qr.pdf
https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/asia/afghanistan-dostum-ghani-plane.html?mcubz=0
http://www.khaama.com/general-dostum-welcomes-announcement-of-new-us-strategy-for-afghanistan-03344
http://www.understandingwar.org/backgrounder/warning-update-expansion-isis-northwestern-afghanistan
http://www.understandingwar.org/backgrounder/warning-update-expansion-isis-northwestern-afghanistan
http://www.understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-nowruz-update
https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-qarqeen-militia-taliban/25298208.html
https://www.rferl.org/a/quishloq-ovozi-afghanistan-turkmen-turmoil/26530471.html
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual_report_2015_final_14_feb_2016.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_armed_conflict_midyear_report_2015_final_august.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2016_final_rev.1-9sept.pdf
http://www.tolonews.com/afghanistan/28107-jawzjan-women-pick-up-arms-to-fight-insurgents
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/07/darz-ab-women-arms-against-daesh-insurgents
https://www.dawn.com/news/1308725/bereaved-women-join-fight-against-is-in-northern-afghanistan
https://www.dawn.com/news/1308725/bereaved-women-join-fight-against-is-in-northern-afghanistan
https://www.dawn.com/news/1308725/bereaved-women-join-fight-against-is-in-northern-afghanistan
https://www.dawn.com/news/1308725
http://www.tolonews.com/afghanistan/28119-insurgents-do-about-turn-after-joining-peace-process-in-jawzjan
http://www.pajhwok.com/en/2016/10/18/8-insurgents-killed-over-dozen-wounded-jawzjan-clash
http://www.pajhwok.com/en/2016/11/01/jawzjan-11-former-fighters-return-insurgency
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/29/reconciled-rebel-group-returns-insurgency
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През 2016 г. провинция Джаузджан загуби статута на провинция без мак, който беше постигнала през 
2008 г. (1227). 

 
ИВИ представи малки промени в своята оценка от март 2017 г. за районите на контрола и с присъствие на 
талибаните в провинция Джаузджан в сравнение с оценката си от юни 2016 г. (1228), с изключение на 
малък район, считан за „зона за подкрепа на „Ислямска държава“ с ниска степен на доверие“, който се 
простира между областите Куштепа и Дарзаб и се припокрива със зона, за която се смята, че е под 
контрола на талибаните. Останалата част от област Дарзаб е разделена на зона, контролирана от 
талибаните и „зона за подкрепа на талибаните с висока степен на доверие“. Друг малък район в област 
Куштепа се оценява като „зона за подкрепа на „Ислямска държава“ с голяма степен на доверие“, а в 
останалата част - „зона за подкрепа на талибаните с висока степен на доверие“ (1229). Анализаторът Обаид 
Али описа Куштепа и Дарзаб през септември 2017 г. като области, където правителственото присъствие е 
„ограничено до правителствените офиси в областния център, докато бунтовниците управляват 
останалите части“ (1230). Според оценката от ИВИ от март 2017 г. талибаните контролират зона в западната 
част на област Мингаджик, а останалата част от областта е „зона за подкрепа на талибаните с висока 
степен на доверие“ (1231), докато талибаните заявиха през март 2017 г., че извършват само партизански 
атаки в областта (1232). През март 2017 г. ИВИ оцени цялата област Шиберхан и цялата област Акча, както и 
части от областите Хамяб, Мардян, Ханака и Файзабад като „зони за подкрепа на талибаните с висока 
степен на доверие“. Смята се, че два малки района са под контрола на талибаните в областите Ханака и 
Файзабад, докато район в южната част на Куаджадукох и още един в западната част на област Каркин се 
оценяват като „зони за подкрепа на талибаните с ниска степен на доверие“ (1233). Талибаните започнаха 
да оспорват седем области в провинция Джаузджан през март 2017 г. (1234), като твърдят, че контролират 
60% или повече от областите Акча, Файзабад, Дарзаб, Ханака, Куаджадукох, Куштепа и Шиберхан, но без 
да контролират областните центрове. В областите Каркин, Мингаджик, Мардян и Хамаб талибаните 
твърдят, че са извършвали само партизански атаки през март 2017 г. (1235). Въпреки това ръководителят 
на провинциалната полиция заяви пред „Мрежата на афганистанските анализатори“ през септември 
2017 г., че правителството и талибаните държат съответно по половината от територията в областите 
Хамаб и Каркин. Контролът над областите Акча, Файзабад, Мингаджик, Мардян и Ханика е силно 
оспорван от талибаните. Куаджадукох и областта около град Шиберхан са относително спокойни и под 
контрола на правителството (1236). Според анализа на Обаид Али от септември 2017 г. талибаните „са 
създали административни и военни институции в северната провинция Джаузджан, които функционират 
сравнително добре“ (1237). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 юни 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Четирима бойци от „Даеш“ се предадоха на полицията в Джаузджан“, 20 юли 2017 г. (url). 
(1227) Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления, „Проучване на опиума в Афганистан за 2015 г., отглеждане и 
производство“, 23 октомври 2016 г. (url). 
(1228) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 30 юни 2016 г. (url); ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. 
(url). 
(1229) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. (url); ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 22 ноември 
2016 г. (url). 
(1230) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (2): Казус от Джаузджан“, 17 септември 2017 г. (url). 
(1231) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. (url). 
(1232) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1233) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. (url); ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 22 ноември 
2016 г. (url). 
(1234) „Ню Йорк таймс“, „Докато Тръмп разгръща план за война, талибаните напредват“, 21 август 2017 г. (url); „Ариана нюз“, „Област Хамаб в 
Джаузджан падна в ръцете на талибаните“, 21 август 2017 г. (url). 
(1235) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1236) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (2): Казус от Джаузджан“, 17 септември 2017 г. (url). 
(1237) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (2): Казус от Джаузджан“, 17 септември 2017 г. (url). 

https://www.nytimes.com/2017/06/28/world/asia/isis-northern-afghanistan.html
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https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2016_cultivation_production.pdf
http://www.understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-june-30-2016
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Последни тенденции в сигурността 

 
От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Джаузджан отчете 223 инцидента със сигурността. 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността (1238): 

 

Насилие, насочено към физически лица 30 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 124 

Експлозии 22 

При налагане на сигурността 28 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 17 

Други инциденти 2 
  

Общо инциденти със сигурността 223 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Джаузджан 
(1239): 

 
Акча 15 Куаджадукох 4 
Дарзаб 64 Мардян 2 
Файзабад 16 Мингаджик 10 
Хамяб 2 Куштепа 57 
Ханака 5 Шибирхан 48 

 
В разговор по електронната поща с Центъра на Норвегия за информация за страната на произход 
„Ландинфо“ дипломатически източник изчисли, че около 15 процента от всички 1362 цивилни жертви, 
които МООНСА (1240) регистрира в северния регион през 2016 г., са били в провинция Джаузджан (1241). 
При 70 цивилни жертви (27 загинали и 43 ранени), регистрирани от МООНСА, провинция в Джаузджан е 
имало 19 

 
% процента увеличение на цивилните жертви през първата половина на 2017 г. в сравнение със същия 
период на 2016 г. Наземните боеве са били водещата причина за цивилни жертви в провинция 
Джаузджан през първата половина на 2017 г., последвани от целенасочени или умишлени убийства и 
въздушни атаки (1242). В същото време, но в съответствие с общата тенденция през 2017 г. в това 
отношение, МООНСА отбеляза спад в цивилните жертви, причинени от проправителствените въоръжени 
групировки в Джаузджан през първата половина на 2017 г., като регистрира пет цивилни жертви в 
провинцията (1243). 

 
Имаше няколко съобщения за цивилни жертви, включително жертви сред деца в резултат на експлозии 
на самоделни взривни устройства в различни райони на провинция Джаузджан като например Дарзаб, 
Шиберхан, Ханака, Акча и Куштепа през последното тримесечие на 2016 г. (1244). 

 
 
 

(1238) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1239) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1240) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 4-5. 
(1241) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Jawzjan, 5 април 2017 г. (url). 
(1242) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 
(1243) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 60. 
(1244) „Паджуок афган нюз“, „Дете, високопоставен талибан бяха убити при отделни инциденти с Джаузджан“, 29 октомври 2016 г. (url); 
„Паджуок афган нюз“, „Неизбухнала ракета уби тийнейджър в Джаузджан“, 10 декември 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „3 убити и още 
толкова ранени при инциденти във Фаряб, Джаузджан“, 5 декември 2016 г. (url); „Толо Нюз“, „Шестима цивилни бяха убити при взрива в 
Джаузджан“, 3 октомври 2016 г. (url); МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжения конфликт. Годишен доклад 2016 г.“, 
февруари 2017 г. (url). 
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Съобщения за отвличания на цивилни лица имаше в областите Акча и Куштепа през май 2017 г. и в 
област Дарзаб през декември 2016 г. и февруари 2017 г. Някои от отвлечените бяха убити по-късно (1245). 
Докато талибаните отрекоха участие в някои от тези отвличания на цивилни лица (1246), те заявиха, че 52 
мъже, отвлечени през февруари 2017 г., докато за напоявали своите земеделски земи в област Дарзаб, са 
били изправени пред талибанския съд за разрешаване на спор за собственост върху земята (1247). 

 
Съобщава се за сблъсъци и операции, подкрепени от въздушни удари в няколко области, включително в 
Дарзаб, Куштепа, Файзабад, Хамяб и Акча през септември и октомври 2016 г., както и между юни и август 
2017 г. (1248). 

 
Имаше съобщения за сблъсъци между съперничещи си АПС (талибани срещу групировки, свързани с 
ИДПХ) и инциденти или убийства поради съперничество между групировки на АПС в областите Дарзаб 
(1249) и Куштепа (1250) между февруари и август 2017 г., докато през юли 2017 г. местни служители заявиха, 
че понякога групировките си сътрудничат в борбата срещу правителствените сили (1251). 

 
Област Дарзаб 

 
Имаше няколко съобщения за това как АПС са нападали, обсаждали и превзели села и райони в област 
Дарзаб (1252) между февруари и април 2017 г. и за операции за тяхното отвоюване и прочистване от 
талибани или от предполагаемо присъствие на членове на ИДПХ през октомври 2016 г. и юли 2017 г. 
(1253). През октомври 2016 г. и през март и април 2017 г. няколко души са били убити от АПС, защото са 
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станаха обект на засада от страна на талибаните, докато напускаха джамия в област Дарзаб през 
февруари 2017 г. Най-малко десет полицаи и съпругата на полицейски командир бяха убити при 
нападението (1256). Жена беше убита по време на сблъсък през април 2017 г., когато ракета, изстреляна от 
АПС, порази частен дом (1257). Съобщава се, че бойците са унищожили най-малко два храма и гробища в 
област Дарзаб през март 2017 г. (1258). Свързаните с ИДПХ групировки бяха обвинени, че са унищожили 
няколко училища в същата област и са заплашвали ученици и учители през юли 2017 г. (1259). През същия 
месец имаше съобщения и за бойци, които са ограничавали хората да гледат телевизия или да слушат 
радио и са налагали санкции за закупуване на продукти като пилешко месо и цигари (1260). От 18 до 23 
юни 2017 г. МООНСА регистрира 21 цивилни жертви в Дарзаб, причинени от наземни боеве между АПС и 
проправителствените сили и от въздушни операции (1261). На окръжната болница в Дарзаб са били 
нанесени щети по време на боеве през юни 2017 г. (1262). Според оценките на СПП (Световна програма по 
прехраната) и оценките на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси през юли 2017 г. 
несигурността е повлияла върху достъпа до храни и възможностите за поминък в област Дарзаб (1263), 
докато здравните заведения и училищата са били затворени през предходните седмици (1264). 

 
Област Куштепа 

 
През септември 2017 г. Местната полиция в Афганистан застреля и уби 17-годишно момче, за което е 
имало подозрения, че е боец на талибаните в област Куштепа (1265). По време на операциите през 
октомври 2016 г. официални източници твърдяха, че няколко села в област Куштепа са били разчистени 
от АПС, след като талибаните бяха завзели няколко охранителни постове в областта, докато талибаните 
твърдяха, че те все още контролират охранителните постове (1266). През януари 2017 г. избухнаха 
сблъсъци между АПС и силите за сигурност, след като АПС нахлуха в пунктовете за сигурност в област 
Куштепа (1267). Имаше съобщения за деца, които са били убити или ранени в областта при експлозии на 
снаряди от минохвъргачки; един инцидент е станал по време на сблъсъци между силите за сигурност и 
АПС (1268). През февруари 2017 г. шестима служители на Международния комитет на Червения кръст 
(МКЧК) бяха убити в област Куштепа, докато други двама служители на МКЧК бяха отвлечени, след като 
неизвестни въоръжени мъже нападнаха конвоя им (1269). В изявление, публикувано след инцидента, 
талибаните отрекоха каквото и да било участие в атаката (1270). Официалните източници обвиниха ИДПХ и 
по-специално групировката, свързана с бившия талибански командир Кари Хекмат (1271) за извършването 
на атаката (1272). На 5 септември 2017 г. МКЧК обяви освобождаването на двамата служители, които бяха 
отвлечени по време на нападението, при което бяха убити шестима техни колеги (1273). Атаката през 
февруари 2017 г. и две други атаки срещу служители на МКЧК от декември 2016 г. доведоха до 
решението на МКЧК през октомври 2017 г. да 
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http://www.pajhwok.com/en/2017/01/10/14-taliban-killed-badakhshan-jawzjan
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/16/uim-member-killed-jawzjan-clash
http://www.khaama.com/6-icrc-employees-shot-dead-in-northern-afghanistan-by-isis-loyalists-02840
http://ariananews.af/icrc-halts-operations-after-6-workers-killed-in-jawzjan/
http://ariananews.af/islamic-state-group-shot-dead-six-red-cross-workers-in-jawzjan/
http://www.tolonews.com/afghanistan/icrc-confirms-six-staff-members-killed-jawzjan
http://www.rferl.org/a/afghanistan-jowzjan-red-cross-workers-killed/28297906.html
https://www.icrc.org/en/document/afghanistan-two-abducted-icrc-staff-members-released
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намали броя на служителите си в Афганистан, по-специално на север (1274). Имаше съобщения за 
убийства от групировки, свързани с ИДПХ. Според съобщенията при един инцидент трима бойци са били 
убити по подозрение за сътрудничество със силите за сигурност (1275), а в друг те племенен старейшина е 
бил застрелян, защото е водил кампания срещу ИДПХ (1276). 

 
Други области 

 
Съобщения за инциденти със сигурността имаше и за други области в провинция Джаузджан, 
включително за област Файзабад, където при експлозия на пътна бомба загинаха жена и две деца, а мъж 
и две деца бяха ранени през октомври 2016 г. (1277). Силите за сигурност неутрализираха крайпътна бомба 
в областта през януари 2017 г. (1278) и операция по разчистване беше проведена през юли 2017 г. след 
седмица на сблъсъци с бойци (1279). 

 
През 2017 г. има съобщения, че жена е била убита от мъж, обявил се за член на ИДПХ в град Шиберхан, 
защото е отказала да извърши самоубийствена атака (1280). 

 
В област Хамяб собственик на магазин е бил убит, а трима други цивилни са били ранени, когато 
магнитно СВУ, поставена от проправителствена въоръжена групировка, експлодирало през февруари 
2017 г. (1281). Имаше съобщения за тежки сблъсъци през август 2017 г. и че районът е бил превзет от 
талибаните на 21 август 2017 г., но след това е бил отвоюван от афганистанските сили (1282). 

 
В Мингаджик взривове на СВУ убиха и раниха членове на местната бунтовническа групировка през 
декември 2016 г. (1283) и през юни 2017 г. (1284). Губернаторът на провинция Джаузджан заяви, че 50 села в 
областите Акча, Ханака и Мардян са били превзети от талибаните през август 2017 г. (1285). Позовавайки се 
на съобщения в местна медия, Обаид Али заяви през септември 2017 г., че операциите за отблъскване на 
талибаните продължават (1286). 

 
Проучването на Фондация Азия на афганистанското население за 2016 г. посочва, че през 2016 г. пътят, 
свързващ Джаузджан и Сарипол, и частта от кръстовището на околовръстния път през Балх, Джаузджан и 
Фаряб са станали по-несигурни (1287). Съобщава се, че части от магистралата между Шиберхан и Мазари 
Шариф в провинция Балх са попаднали под контрола на талибаните на няколко пъти през 2016 г., а също 
и през 2017 г., принуждавайки правителството да започне операции по прочистване (1288). През юли 2017 
г. служители по сигурността заявиха, че талибаните са отвлекли двама високопоставени здравни 
служители на тази магистрала, докато талибаните отричат каквото и да било участие (1289). Имаше 
информация за сблъсък между талибаните и силите за сигурност на магистралата Шиберхан-Сарипол 
след нападения от страна на АПС срещу контролни пунктове в област Шиберхан през януари 2017 г. (1290). 
Жители и служители в сферата на сигурността в 

 
 

(1274) МКЧК, „Афганистан: МКЧК намалява присъствието си в страната“, 9 октомври 2017 г. (url). 
(1275) „Паджуок афган нюз“, „Даеш“ уби 3 от собствени си бойци заради „връзки“ с афганистанските сили“, 22 юли 2017 г. (url). 
(1276) „Паджуок афган нюз“, „Племенен старейшина от Джаузджан беше разстрелян от „Даеш“, 25 юли 2017 г. (url). 
(1277) „Паджуок афган нюз“, „Началник на областната полиция е сред 17 убити в сблъсъците в Джаузджан“, 22 октомври 2016 г., ( url); „Хаама 
прес“, „Бомба на талибаните отне живота на жена и 2 деца в северната част на Афганистан“, 22 октомври 2016 г. (url). 
(1278) Информационна агенция „Бактар“, „Експлозия беше предотвратена при откриването на крайпътна мина“, 22 януари 2017 г. (url). 
(1279) „Паджуок афган нюз“, „60 бунтовници бяха убити, 100 бяха ранени при операции в Балх, Джаузджан“, 10 юли 2017 г. (url). 
(1280) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 12. 
(1281) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 60. 
(1282) „Ариана нюз“, „Област Хамяб в Джаузджан падна в ръцете на талибаните“, 21 август 2017 г. (url); „Хаама прес“, „Тежки сблъсъци 
протичат в близост до областния център Хамяб в провинция Джаузджан“, 21 август 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Тежки сблъсъци 
протичат в област Хамяб в Джаузджан, 21 август 2017 г. (url); Али О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (4): Казус 
Джаузджан, 17 септември 2017 г. (url). 
(1283) „Паджуок афган нюз“, „2 членове на бунтовническа групировка загинаха, 5 бяха ранени при взрив в Джаузджан“, 31 декември 2016 г. (url). 
(1284) „Паджуок афган нюз“, „3 антиталибански бойци бяха убити при взрив в Джаузджан“, 29 юни 2017 г. (url). 
(1285) „Паджуок афган нюз“, „Въоръжени мъже обсаждат 3 области на Джаузджан“, 16 август 2017 г. (url). 
(1286) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (4): Казус от Джаузджан“, 17 септември 2017 г. (url). 
(1287) Фондация Азия, „Проучване на афганистанския народ 2016 г.“, декември 2016 г. (url). 
(1288) РСЕ/РС, „Новите туркменски железници: първа спирка - Акина, Афганистан. Следваща спирка ...?“, 29 ноември 2016 г. (url); „Паджуок 
афган нюз“, „60 бунтовници бяха убити, 100 бяха ранени при операции в Балх, Джаузджан“, 10 юли 2017 г. (url). (1289) „Паджуок афган нюз“, „2 
здравни служители бяха отвлечени в Джаузджан“, 26 юли 2017 г. (url). 
(1290) „Паджуок афган нюз“, „Сблъсъци в Джаузджан отнеха живота на 2 бунтовници“, 8 ранени, 1 януари 2017 г. (url). 

https://www.icrc.org/en/document/afghanistan-icrc-reduces-its-presence-country
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/22/daesh-kill-3-own-fighters-over-%E2%80%98links%E2%80%99-afghan-forces
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/25/jawzjan-tribal-elder-gunned-down-daesh
http://www.pajhwok.com/en/2016/10/22/district-police-chief-among-17-killed-jawzjan-clashes
https://www.khaama.com/taliban-bomb-kill-a-woman-and-2-kids-in-north-of-afghanistan-02125
http://bakhtarnews.com.af/eng/security/item/27163-explosion-prevented-with-discovering-roadside-mine.html
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/10/60-rebels-killed-100-wounded-balkh-jawzjan-operations
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
http://ariananews.af/khamab-district-of-jawzjan-collapses-to-taliban/
http://www.khaama.com/heavy-clashes-underway-near-khamab-district-center-in-jawzjan-province-03342
http://www.tolonews.com/afghanistan/heavy-clashes-ongoing-jawzjan%E2%80%99s-khum-aab-district
https://www.afghanistan-analysts.org/non-pashtun-taleban-of-the-north-4-a-case-study-from-jawzjan/
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/31/2-uprising-group-members-dead-5-hurt-jawzjan-blast
https://www.pajhwok.com/en/2017/06/29/3-anti-taliban-gunmen-killed-jawzjan-blast
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/16/militants-lay-siege-3-jawzjan%E2%80%99s-districts
https://www.afghanistan-analysts.org/non-pashtun-taleban-of-the-north-4-a-case-study-from-jawzjan/
http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Jan2017.pdf
https://www.rferl.org/a/afghanistan-turkmenistan-tajikistan-railway/28146465.html
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/10/60-rebels-killed-100-wounded-balkh-jawzjan-operations
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/26/2-health-officials-abducted-jawzjan
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/01/jawzjan-clash-leaves-2-rebels-dead-8-wounded
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провинциите Джаузджан и Сарипол приветстваха съобщенията за задържането на печално известен член 
на ИДПХ и бивш член на талибаните, участвал в антиправителствени действия по магистралата между 
двете провинции, като изразиха надежда, че ситуацията със сигурността на магистралата ще се подобри 
(1291). Световната програма по прехраната съобщава, че АПС са установили контролно-пропускателни 
пунктове на пътя между кварталите Куштепа и Дарзаб през юни 2017 г. и отбеляза опасенията за 
сигурността на хората, пътуващи до местните пазари на храни (1292). 

 
 

Разселвания 
 
 

Между 1 септември 2016 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси регистрира 4494 вътрешно разселени лица заради конфликт (599 семейства) от провинция 
Джаузджан. Разселените групи идват главно от областите Дарзаб и Куштепа, като повечето от 
разселените лица са разселени в Шиберхан, провинциалната столица на Джаузджан. Голяма група беше 
разселена през декември 2016 г. от област Дарзаб в област Куштепа (1293) и друга голяма група от област 
Дарзаб в Шиберган през април 2017 г. след сблъсъци между АПС и правителствените сили (1294). 

 
Местните жители, коментирайки сблъсъците между АПС и силите за сигурност в областите Дарзаб и 
Файзабад през октомври 2016 г., заявиха, че ескалиращата несигурност и сблъсъците в района са 
накарали много хора да напуснат домовете си (1295). През юни и юли 2017 г. имаше съобщения за 
разселване в област Дарзаб поради несигурност и конфликт (1296). Губернаторът на Джаузджан твърди, че 
5000 семейства от районите Акча, Ханака и Мардян са започнали да напускат домовете си след 
превземането на 50 села в тези области от талибаните през август 2017 г. 
(1297). 

 
В провинция Джаузджан отидоха 7479 вътрешно разселени лица в резултат на конфликт между 1 
септември 2016 г. и 31 август 2017 г., гласят данни на Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси, като повечето от лицата са били разселени в Шиберхан (1298). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1291) „Паджуок афган нюз“, „Ключов член на „Даеш“ беше арестуван в Джаузджан“, 27 март 2017 г. (url). 
(1292) Световна програма по прехраната, „Област Дарзаб (Джаузджан) - бърза оценка“, юли 2017 г. (url). 
(1293) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Разселване заради конфликти 2016 г.“, 4 юни 2017 г. (url); Служба на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси, „Разселване заради конфликти 2017 г.“, 17 септември 2017 г. (url). 
(1294) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 9 до 15 
април 2017, април 2017 г. (url). 
(1295) „Паджуок афган нюз“, „17 бунтовници бяха убити, оръжия бяха иззети в Джаузджан“, 20 октомври 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „32 
бунтовници бяха убити при сблъсъци в Джаузджан“, 23 октомври 2016 г. (url). 
(1296) Световна програма по прехраната, „Област Дарзаб (Джаузджан) - бърза оценка“, юли 2017 г. (url); Служба на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 26 юни до 2 юли 2017 г., юли 2017 г. (url); Служба 
на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“ Седмица от 19 до 25 юни 2017 г., 
юни 2017 г. (url). 
(1297) „Паджуок афган нюз“, „Бойци обсаждат 3 области в Джаузджан“, 16 август 2017 г. (url). 
(1298) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Разселване заради конфликти 2016 г.“, 4 юни 2017 г. (url); Служба на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси, „Разселване заради конфликти 2017 г.“, 17 септември 2017 г. (url). 

https://www.pajhwok.com/en/2017/03/27/key-daesh-member-arrested-jawzjan
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000019342/download/
https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20Weekly%20Field%20Report_17%20April%202017%20.pdf
http://www.pajhwok.com/en/2016/10/20/17-insurgents-killed-weapons-seized-jawzjan
http://www.pajhwok.com/en/2016/10/23/32-rebels-killed-jawzjan-clashes
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000019342/download/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20170703_Afghanistan%20Weekly%20Field%20Report_26June%20-%202%20July%202017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170626_afghanistan_weekly_field_report_19_-_25_june_2017.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/16/militants-lay-siege-3-jawzjan%E2%80%99s-districts
https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
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2.15 Провинция Кабул 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Кабул се състои от 15 области, като град Кабул е в центъра: Баграми, Чахарасяб, Дех Сабз, 
Исталиф, Фарза, Гулдара, Кабул, Калакан, Хак-е Джабар, Мир Бача Кот, Мусаи, Пагман, Карабах, 
Шакардара, Суроби (1299). Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
провинцията има приблизително 4,4 милиона жители, от които около 3,6 милиона живеят в град Кабул, 
въпреки че този брой е спорен (1300). За информация относно тези оценки на населението, моля, вж. 
подраздела за град Кабул. 

 
Провинция Кабул е разположена в Централния регион, граничещ с провинциите Парван на северозапад, 
Каписа на североизток, Лагман на изток, Нангархар на югоизток, Логар на юг и Вардак на югозапад. 
Повече от половината от провинцията е планински или полупланински терен, а повече от една трета от 
областта е съставена от равна земя (1301). Основните пътища тръгват от град Кабул на север към Кундуз и 
Мазари Шариф през областите Шакардара, Мир Бача Кот, Калакан и Карабах в равнината Шомали, на 
изток към Джалалабад през областите Баграми, Хак-е Джабар и Суроби и на юг до Кандахар през Пагман 
и до Пул-и Алам и Гардез чрез Баграми и Чахар Асаяб (1302). 

 
Основни етнически групи в провинция Кабул са таджиките, пущуните и хазарите. Според профили на 
ВКБООН за областите от 2002 г. пущуните доминират в южните и източните области като Суроби, Пагман, 
Чахарасяб, Баграми, Дех Сабз, Хак-е Джабар и Мусаи, а таджиките доминират в северните райони като 
Исталиф, Калакан, Мир Бача Кот, Шакардара и Карабах. 

 
 
 

(1299) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: провинция Кабул - Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 
(1300) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „АФГАНИСТАН: Прогноза за населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 
(1301) Световна програма по прехраната, „Профил на провинция. Кабул“, без дата (url). 
(1302) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: провинция Кабул - Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/afghanistan/infographic/afg-kabul-province-reference-map
http://reliefweb.int/map/afghanistan/afghanistan-population-estimate-2015-26-aug-2015
http://web.archive.org/web/20130628090105/http:/www.foodsecurityatlas.org:80/afg/country/provincial-Profile/Kabul
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/afghanistan/infographic/afg-kabul-province-reference-map
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В други области никоя етническа група не е ясно доминираща (1303). Северно от град Кабул се намира 
равнината Шомали, която се простира на 70 километра от покрайнините на града до прохода Саланг. 
Жителите на равнината Шомали са главно таджики и в по-малка степен узбеки, хазари и пущуни (1304). 
Това е плодородна и сравнително богата зона и поради развитото си земеделие е смятана за „овощната 
градина“ на Кабул. Районът отдавна е централна част от афганистанската икономика и политика (1305). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското Министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 15,9% от населението на Кабул живее в селските райони, а 17,4% от жителите му 
участват в селскостопански дейности (1306). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в провинция Кабул 
 
 

АПС, за които има информации, че са били активни в провинцията през 2014 г., включват талибаните и 
мрежата „Хакани“ (1307). Според анализатора на „Мрежата на афганистанските анализатори“ Фабрицио 
Фоскини през юли 2015 г. наблюдателите на сигурността съобщават за намаляващия брой на войските на 
Афганистанските национални сили за сигурност и за намалената ефективност на операциите на 
Афганистанските национални сили за сигурност в [Суроби], поради липса на ресурси и лоша 
координация. […] През последните години властта на правителството над цялата област [Суроби] стана 
по-слаба. Не само че цялата горна част Узбин е напълно извън контрола на Афганистанските национални 
сили за сигурност; други райони в областите не са в много по-добро състояние“(1308). През юли 2015 г. 
бойци от Хезб-е Ислами (Хекматяр) и талибаните постоянно присъстваха в Суроби, въпреки че Хезб-е 
Ислами традиционно беше по-силната групировка в Суроби (1309). Според източник в Кабул напрежението 
между Джамият и Хезб-е Ислами улеснява проникването на бунтовниците в област Суроби (1310). През 
септември 2016 г. афганистанското правителство и Хезб-е Ислами подписаха мирно споразумение (1311). 

 
През март 2017 г. талибаните твърдяха, че поддържат присъствие от 20% от областите Мусаи, Хак-е 
Джабар, Чахарасяб, Пагман, Шакардара, Карабах, Дех Сабз и Баграми, както и твърдяха, че 40% от област 
Суроби е под техен контрол (1312). Според ИВИ към март 2017 г. участък, обхващащ източната част на 
областите Кабул и Чахарасяб, е бил „зона за подкрепа на талибаните с ниска степен на доверие“. Същото 
определение важи за участъка, преминаващ през северните области Баграми и Хак-е Джабар, който 
свързва този район с частта от област Суроби, определени като „зони с контрол на талибаните и зони за 
подкрепа с висока увереност“. Област Мусаи също е смятана за „зона за подкрепа на талибаните с висока 
степен на доверие“ (1313). През септември 2017 г. 350 членове на Местната полиция в Афганистан бяха 
разположени в три района - Суроби (250 мъже), Мусаси и Пагман (по 100 мъже във всяка област) (1314). 

 
 

(1303) ВКБООН, „Профил на област Кабул“, 2002 г. (url). 
(1304) ИОО, „Помрачаване: Военни престъпления и престъпления срещу човечеството: 1978-2001 г.“, 2005 г. (url), стр. 127. 
(1305) Фоскини, Ф., „Избори 2014 г. (6): Два вида гарантиране на сигурност в Шомали“, 7 април 2014 г. (url). 
(1306) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г., (url), стр. 29-30. 
(1307) Мюнх, П. и Рутиг, Т., „Между преговорите и продължаващата съпротива. Ситуацията с афганистанското въстание“, 2014 г. (url), стр. 25-41. 
(1308) Фоскини, Ф., „Класика на конфликта (2): Преглед на някои от най-известните горещи точки в Афганистан“, 9 юли 2015 г. (url). 
(1309) Фоскини, Ф., „Класика на конфликта (2): Преглед на някои от най-известните горещи точки в Афганистан“, 9 юли 2015 г. (url). 
(1310) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1311) „Гардиън“, „Касапинът от Кабул беше помилван в рамките на афганистанско мирно споразумение“, 22 септември 2016 г. (url). 
(1312) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1313) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. (url). 
(1314) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 

http://web.archive.org/web/20160503001839/http:/www.aims.org.af/ssroots.aspx?seckeyt=373
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/ajpreport_20050718.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/elections-2014-6-two-types-of-security-in-the-shomali/
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
http://www.swp-berlin.org/en/publications/swp-research-paper-detail/article/between_negotiations_and_ongoing_resistance.html
https://www.afghanistan-analysts.org/classics-of-conflict-2-reviewing-some-of-afghanistans-most-notorious-hotspots/
https://www.afghanistan-analysts.org/classics-of-conflict-2-reviewing-some-of-afghanistans-most-notorious-hotspots/
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/22/butcher-of-kabul-pardoned-in-afghan-peace-deal
https://alemarah-english.com/?p=12443
http://www.understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-nowruz-update
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През 2016 г. сигурността по магистралата Кабул-Джалалабад остана нестабилна. Различни анонимни 
източници, с които се е свързал Норвежкият център за информация за държавата на произход 
(„Ландинфо“), заявиха, че безопасността по пътищата от Кабул до Джалалабад се е влошила през 2016 г. 
(1315), което се потвърждава и от Фондация Азия, чиито проучвания посочват през декември 2016 г., че 
има нарастващ брой инциденти със сигурността (1316). През 2016 г. пътят беше затворен на моменти 
поради сблъсъци между АПС и Афганистанските национални сили за сигурност като например атаки 
срещу военни конвои и контролно-пропускателни пунктове (1317). Бунтовниците също организираха свои 
контролни пунктове, за да претърсват пътници с цел да намерят хора, свързани с правителството. Поради 
тази причина пътниците и работниците предпочитат да пътуват през деня (1318). 

 
Ситуацията със сигурността в град Кабул е описана в раздел 2.1 Град Кабул. 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Кабул, включително в града, имаше 448 инцидента 
със сигурността. Те включват 290 инцидента само в град Кабул. Като се изключат данните за град Кабул, 
както е описано в раздел 2.1, провинция Кабул отчете 160 инцидента (1319). Самоубийствените атаки и 
експлозиите на самоделни взривни устройства са много по-рядко срещани в провинцията, отколкото в 
града, но по-голямата част от въоръжените конфронтации и въздушни удари се случват в останалата част 
на провинцията. Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 
 

 
включително 
Град Кабул 

С изключение 
на Град Кабул 

Насилие, насочено към физически лица 36 12 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 105 84 

Експлозии 82 19 

При налагане на сигурността 68 19 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 133 21 

Други инциденти 24 5 
   

Общо инциденти със сигурността 448 160 
   

 
 
 

Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Кабул (1320): 

 
Баграми 11 Мусаи 12 
Чахарасяб 10 Пагман 15 

 
 
 

(1315) „Ландинфо“, „Афганистан: Ситуацията със сигурността в провинция Нангархар“, 13 октомври 2016 г. (url). 
(1316) Фондация Азия, „Проучване на афганистанския народ. Афганистан през 2016 г.“, 5 декември 2016 г. (url). 
(1317) „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Kabul, 25 ноември 2016 г. (url); „Толо Нюз“, „Изказани бяха опасения заради 
талибаните на магистралата Кабул-Джалалабад“, 27 август 2016 г. (url). 
(1318) „Толо Нюз“, „Изказани бяха опасения заради талибаните на магистралата Кабул-Джалалабад“, 27 август 2016 г. (url); „Ландинфо“, 
„Афганистан: Ситуацията със сигурността в провинция Нангархар“, 13 октомври 2016 г. (url), стр. 20. 
(1319) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1320) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
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Дех Сабз 6 Карабах 20 
Хак-е Джабар 6 Шакардара 4 
Мир Бача Кот 4 Суроби 72 

 
 

През 2016 г. в провинция Кабул бяха регистрирани 1758 цивилни жертви (376 загинали и 1382 ранени), 
което я прави провинцията с най-висок процент  по отношение на жертвите от 34-те афганистански 
провинции (1321). За първите шест месеца на 2017 г. МООНСА регистрира 1048 цивилни жертви (219 
смъртни случая и 829 ранени) за провинция Кабул, включително в област Кабул, където са били 94% от 
жертвите и са били причинени от самоубийствени атаки и самоделни взривни устройства (1322). 

 
Множество сухопътни операции бяха водени от Афганистанските национални сили за сигурност срещу 
бунтовниците в област Суроби (1323). 

 
В област Карабах през септември 2016 г.  беше проведена операция на НДС срещу АПС, при която бяха 
убити 8 бунтовници (1324). През януари 2017 г. Министерството на отбраната съобщи, че Афганистанските 
национални сили за сигурност са планирали няколко операции срещу АПС в област Карабах (1325) където 
конвой на ръководената от НАТО мисия „Решителна подкрепа“ е обект на самоубийствена атака на август 
2017 г. (1326). 

 
В област Баграми през ноември 2016 г. беше използвано магнитно самоделно взривно устройство, за да 
бъде убит командир от Министерството на отбраната (1327). 

 
В област Пагман през декември 2016 г. неизвестни въоръжени лица нападнаха комплекс на НДС. Трима 
души, включително служител на разузнаването, бяха убити, а други двама бяха ранени по време на 
нападението (1328). 

 
През януари 2017 г. Министерството на отбраната обяви, че Афганистанските национални сили за 
сигурност са планирали няколко операции срещу АПС в област Пагман (1329). 

 
През юли 2017 г., за втори път през същата година, резиденцията на в Саяф на Абдул Раб Расул беше 
обект на ракетно нападение. Не се съобщава за жертви или щети (1330). 

 
 

Разселване 
 
 

През декември 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси оцени 49 разселени 
лица от област Суроби и 15 от област Пагман, които съответно отидоха в област Чарикар (провинция 
Парван) и област Гардез 

 
 
 
 

(1321) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 4. 
(1322) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 5. 
(1323) „Хаама прес“, „Координирана талибанска атака беше отблъсната в провинция Кабул“, 24 юли 2017 г. (url); Ислямско емирство Афганистан 
(Гласът на джихад), „Врагът беше отблъснат в Кабул“, 11 май 2017 г. (url); „Хаама прес“, „45 души, включително 19 души, лоялни на „Ислямска 
държава“, и 1 арабски боец бяха убити в Източен Афганистан“, 26 октомври 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „131 килограма наркотици бяха 
иззети в Нангархар, бойци бяха убити в Кабул“, 25 октомври 2016 г. (url); Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „10 марионетки на 
САЩ бяха убити при отблъскването на съвместна атака“, 1 ноември 2016 г. (url); „Хаама прес“, „Талибански лидер беше убит с бойците си при 
операция в Кабул“, 8 февруари 2017 г. (url); „Толо нюз“, „Афганистанските сили се бият с бунтовниците на множество фронтове“, 4 януари 2017 
г. (url). (1324) „Хаама прес“, „8 талибански бойци бяха убити в Кабул от служители на афганистанското разузнаване“, 18 септември 2016 г. (url). 
(1325) „Толо Нюз“, „Афганистанските сили се бият с бунтовниците на множество фронтове“, 4 януари 2017 г. (url). 
(1326) „Хаама прес“, „Самоубийствената атака в Кабул отне живота или рани 6 военни на НАТО“, 4 август 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, 
„Грузински войник беше убит, 3 бяха ранени при самоубийствен взрив в Кабул“, 4 август 2017 г. (url). 
(1327) „Толо Нюз“, „Взрив на самоделно взривно устройство уби командир, докато нацията страда от атаката срещу джамия“, 21 ноември 2016 
(url); „Паджуок афган нюз“, „Взрив в ранна утрин рани 2 души в Кабул“, 21 ноември 2016 г. (url). 
(1328) „Паджуок афган нюз“, „3 души бяха убити при въоръжено нападение срещу сградата на НДС в Пагман“, 17 декември 2016 г. (url). 
(1329) „Толо Нюз“, „Афганистанските сили се бият с бунтовниците на множество фронтове“, 4 януари 2017 г. (url). 
(1330) „Хаама прес“, „Шест ракети паднаха близо до резиденцията Саяф в Кабул“, 20 юли 2017 г. (url). 
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http://www.khaama.com/8-taliban-militants-killed-in-kabul-by-afghan-intelligence-operatives-01898
http://www.tolonews.com/afghanistan/afghan-forces-battle-insurgents-multiple-fronts-mod
http://www.khaama.com/suicide-attack-in-kabul-leaves-6-nato-soldiers-dead-wounded-03276
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/04/georgian-soldier-killed-3-injured-kabul-suicide-blast
http://www.tolonews.com/afghanistan/ied-blast-kills-commander-nation-reels-mosque-attack
http://www.pajhwok.com/en/2016/11/21/early-morning-blast-leaves-2-injured-kabul
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/17/3-killed-gun-attack-nds-building-paghman
http://www.tolonews.com/afghanistan/afghan-forces-battle-insurgents-multiple-fronts-mod
http://www.khaama.com/six-rockets-land-near-sayyafs-residence-in-kabul-03187
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(провинция Пактия) (1331). През първите 6 месеца на 2017 г. 641 вътрешно разселени лица пристигнаха в 
областите Баграми, Дех Сабз и Карабах от провинциите Баглан, Лагман и Нангархар (1332). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1331) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“ [карта], 10 септември 2017 
г. (url). 
(1332) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“ [карта], 10 септември 2017 
г. (url). 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
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2.16 Кандахар 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Кандахар се намира в южната част на Афганистан и граничи с провинциите Орузган, Забул и 
Хелманд. Кандахар граничи също с Пакистан (1333). Провинция Кандахар включва 

 
 

(1333) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Кандахар - Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-kandahar-province-reference-map
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16 административни единици: провинциалната столица град Кандахар (включително полуофициалната 
област Данд), Аргандаб, Аргистан, Даман, Горак, Хакрез, Маруф, Майванд, Мия Нишин, Неш, Панджуай, 
Регистан (известен също като Риг), Шах Уали Кот, Шорабак (включително полуофициалната област Тахта 
Пол), Спин Болдак и Зари (1334). 

 
Кандахар има приблизително население от 1 279 520 души, от които 563 885 живеят в провинциалната 
столица град Кандахар (и 47 354, които живеят в област Данд) (1335). Провинциалните власти обаче 
изчисляват, че населението на Кандахар е между 2,3 и 2,5 милиона (1336). Населението на Кандахар е 
преобладаващо от пущуни и 98% от жителите му говорят пущу. Малък брой белуджи, хазари и таджики 
също живеят в провинцията (1337). Пустинната област Регистан на границата с Пакистан е населена 
предимно от белуджи и служи като основен транзитен и контрабанден коридор (1338). 

 
Град Кандахар е политическият и икономически център в южната част на Афганистан (1339). Кандахар е 
описан като една от най-богатите провинции в Афганистан и основен получател на средства за развитие, 
като бедността е втората най-ниска в страната след Фарах, но в същото време дълбоко консервативната 
култура на Кандахар го прави една от провинциите, където достъпът на момичетата до образование и 
достъпът на жените до следродилни грижи са сред тези, които са най-трудни в Афганистан (1340). По-
голямата част от провинцията е равнинна или полуравнинна пустиня, въпреки че северната част на 
провинцията е планинска (1341). Кандахар е третата голяма провинция в Афганистан, която отглежда 
опиум, след Хелманд и Бадгис (1342). Според данни, публикувани от Министерството на икономиката на 
Афганистан и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 65,2% от населението на Кандахар живее в селските 
райони, а 48,5% от жителите му се занимават със селскостопанска работа (529). 

 
През провинцията минават участъците от афганистанския околовръстен път от Кандахар до Кабул и от 
Кандахар до Херат. Друга магистрала минава югоизточно от Кандахар до граничния пункт Спин Болдак-
Чаман, като води до Кета, Пакистан (1344). 

 
Предистория на конфликта и главни действащи лица в Кандахар 

 
Кандахар е родното място на талибаните, а провинцията остава стратегически важна за движението (1345). 
Като изключително важна в културно и политическо отношение в Афганистан, провинция Кандахар също 
е от ключово значение за афганистанските правителствени сили (1346). Според източник от 2016 г. 

 
 
 
 
 
 

(1334) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Кандахар - Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 
(1335) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, 2017 г. (url), стр. 33. 
(1336) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Кандахар“, 1 февруари 2017 г. (url); Международна организация, електронно 
писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в провинцията. Организацията пожела да остане 
анонимна от съображения за сигурност. 
(1337) ИВИ, „Регионално командване Юг“, без дата (url). 
(1338) Гопал, А., „Политически документ за инициатива на стратегията за борба с тероризма на Фондация „Нова Америка“, „Битката за 
Афганистан: въоръжени групировки и конфликт в Кандахар“, ноември 2010 г. (url), стр. 33. (1339) ИВИ, „Регионално командване Юг“, без дата 
(url). 
(1340) Пейн, А. [Pain, A.] и колектив, „Траектории за препитание в Афганистан: тихо насилие в провинция Кандахар“, декември 2016 г. (url), стр. 
10-11. 
(1341) ИВИ, „Регионално командване Юг“, без дата (url). 
(1342) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url), стр. 35. 
(1343) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 31-32. 
(1344) ИВИ, „Регионално командване Юг“, без дата (url). 
(1345) ИВИ, „Регионално командване Юг“, без дата (url). 
(1346) Гопал, А., „Политически документ за инициатива на стратегията за борба с тероризма на Фондация „Нова Америка“, „Битката за 
Афганистан: въоръжени групировки и конфликт в Кандахар“, ноември 2010 г. (url), стр. 1. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-kandahar-province-reference-map
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3/Final%20Population%201396.pdf
http://president.gov.af/en/kandahar/
http://www.understandingwar.org/region/regional-command-south-0
https://na-production.s3.amazonaws.com/documents/the-battle-for-afghanistan
http://www.understandingwar.org/region/regional-command-south-0
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/12/1703E-Livelihood-trajectories-in-Afghanistan-Silent-violence-in-Kandahar-Province1.pdf
http://www.understandingwar.org/region/regional-command-south-0
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
http://www.understandingwar.org/region/regional-command-south-0
http://www.understandingwar.org/region/regional-command-south-0
https://na-production.s3.amazonaws.com/documents/the-battle-for-afghanistan
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Кандахар е бил частично пощаден от възраждането на дейностите на талибаните, наблюдавано в 
съседните провинции 
(1347). 

 
Обстановката от гледна точка на сигурността се характеризира с присъствието на влиятелен полицейски 
началник генерал Абдул Разик, който е установил относителна сигурност в град Кандахар и околностите 
му, макар че е известен със своята „бруталност“ и предполагаемото участие в злоупотреби, тормоз на 
цивилни и изчезвания (1348). Според Заключителните забележки на Комитета на ООН срещу изтезанията 
след прегледа на Афганистан от страна на Комитета е имало „многобройни и достоверни твърдения, 
сочещи, че командирът на Афганистанската национална полиция в Кандахар е подозиран от обществото 
в съучастие, ако не и в лично участие в тежки нарушения на правата на човека, включително в 
извънсъдебни убийства и създаване на тайни центрове за задържане“ (1349). Според доклади на ООН и 
местни правозащитни организации, 91% от задържаните лица в района на Кандахар са подложени на 
изтезания (1350). Въпреки успеха на Абдул Разик в намаляването значително на насилието в град Кандахар 
и в околните райони селските райони продължават да бъдат все по-нестабилни. Конкуренцията за 
маршрутите, свързващи столицата с районите за отглеждане на опиум доведе до това, че районът 
непосредствено на запад от град Кандахар страда от високо ниво на насилие (1351). 

 
Областите Аргандаб, Панджуай, Майванд, Маруф, Неш и Аргистан са описвани като маргинализирани и 
пренебрегвани за разлика от областите като град Кандахар, Данд и Спин Болдак (1352). От областите около 
град Кандахар Панджуай и Зари са известни като родното място на талибаните. Те са останали бастиони 
на талибаните и по време на бунтовете (1353). Западните области Панджуай, Зари и Майванд са 
нестабилни от години, а областите Горак, Хакрез, Шах Уали Кот и Мия Нишин са служили като транзитни 
пътища за бунтовнически операции. Област Аргандаб, разположена само на 15 километра северно от 
град Кандахар, също има стратегическо значение като талибански вход към град Кандахар (1354). 

 
Според „Лонг уор джърнъл“ въз основа на източници, набиращи публично достъпна информация, най-
южните области Регистан и Шорабак са контролирани от талибаните, докато областите Майванд, Горак, 
Хакрез, Шах Уали Кот, Аргистан и Маруф са предмет на боеве между талибаните и правителствените 
сили. От август 2016 г., когато талибаните завладяха областния център, Горак премина на няколко пъти ту 
под техен контрол, ту под контрола на правителството. Други оспорвани области бяха изправени пред 
многократни атаки на талибаните срещу контролно-пропускателните пунктове на силите за сигурност 
(1355). Съобщава се, че всички училища са затворени в доминираните от талибаните райони Хакрез, Неш и 
Шах Уали Кот (1356). Големи тренировъчни лагери на Ал Кайда функционираха в област Шорабак през 
2016 г. Там беше поставена и медийна клетка на „Ал Кайда" (1357). 

 
Последни тенденции в сигурността 

 
 
 
 
 
 
 

(1347) РСЕ/РС, „Афганистанските служители се притесняват, че скок в насилието заплашва Кандахар“, 7 ноември 2016 г. (url). 
(1348) „Хюман Райтс Уоч“, „Днес всички ще умрем“: Властимащите бойни лидери в Афганистан и наследството на безнаказаността“, 3 март 2015 
г. (url). 
(1349) Комитет на ООН срещу изтезанията, „Заключителни бележки по втория периодичен доклад за Афганистан“, 12 юни 2017 г. (url), стр. 4. 
(1350) МООНСА, „Третиране на задържаните лица, свързани с конфликти: Изпълнение на националния план на Афганистан за премахване на 
изтезанията“, април 2017 г. (url), стр. 31-34. 
(1351) Джаксън А. [Jackson A.], „Политика и управление в Афганистан: случаят с Кандахар“, „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“, юни 
2015 г. (url), стр. 17-20. 
(1352) Джаксън А., „Политика и управление в Афганистан: случаят с Кандахар“, „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“, юни 2015 г. (url), 
стр. 26-27. 
(1353) Фоскини, Ф., „Класика на конфликта (1): Преглед на някои от най-известните горещи точки в Афганистан“, „Мрежа на афганистанските 
анализатори“, 3 юли 2015 г. (url). 
(1354) ИВИ, „Регионално командване Юг“, без дата (url). 
(1355) „Лонг уор джърнъл“, „Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 
26 септември 2017 г. (url). 
(1356) Рубин, Б. и Рудфорд, К., „Подобряване на достъпа до образование: Предизвикателства и възможности в Афганистан“, май 2016 г. (url), стр. 
12. 
(1357) „Лонг уор джърнъл“, „Афганистанската разузнавателна служба унищожи база на „Ал Кайда“ в Забул“, 19 септември 2016 г. (url). 

https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-kandahar-violence/28101971.html
https://www.hrw.org/report/2015/03/03/today-we-shall-all-die/afghanistans-strongmen-and-legacy-impunity
https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1499938431_g1716109.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/treatment_of_conflict-related_detainees_24_april_2017.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1513E-Politics-and-governance-in-Afghanistan-The-case-of-Kandahar.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1513E-Politics-and-governance-in-Afghanistan-The-case-of-Kandahar.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/classics-of-conflict-1-reviewing-some-of-afghanistans-most-notorious-hotspots/
http://www.understandingwar.org/region/regional-command-south-0
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/09/lwj-map-assessment-taliban-controls-or-contests-45-of-afghan-districts.php
http://cic.nyu.edu/sites/default/files/enhancing_access_education_may23_final.pdf
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/09/afghan-intelligence-service-destroys-al-qaeda-base-in-zabul.php
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От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Кандахар имаше 1762 инцидента със сигурността 
(1358). Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 

Насилие, насочено към физически лица 69 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 1036 

Експлозии 184 

При налагане на сигурността 379 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 61 

Други инциденти 33 
  

Общо инциденти със сигурността 1762 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Кандахар (1359): 

 
Аргандаб 44 Мия Нишин 168 
Аргистан 89 Неш 85 
Даман 40 Панджуай 36 
Данд 13 Рег 5 
Горак 47 Шах Уали Кот 280 
Кандахар 272 Шорабак 37 
Хакрез 91 Спин Болдак 108 
Маруф 106 Зари 56 
Майванд 285   

 
Кандахар беше определен от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси през първото 
тримесечие на 2017 г. като „зона с висока степен на боеве“ с висока интензивност на инциденти със 
сигурността (1360). Според оценка на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси през 
май 2017 г. областите Неш, Горак, Мия Нишин, Майванд, Хакрез и Шах Уали Кот са горещите точки на 
конфликта в Кандахар (1361). За първите шест месеца на 2017 г. Службата на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси класифицира областите Майванд, Хакрез, Шах Уали Кот и Маруф сред районите в 
Афганистан, където конфликтът е най-тежък по отношение на броя на инцидентите, количеството на 
цивилните жертвите и броя на вътрешно разселените лица, произхождащи от района. Конфликтът беше 
много сериозен и в областите Шорабак, Аргистан, Архандаб и Горак (1362). Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси отдаде приоритет на областите Горак, Хакрез, Майванд, Неш и 
Шах Уали Кот през първото тримесечие на 2017 г. като на области за интегрирано програми за закрила, 
предназначени за райони с висока интензивност на боевете, както и за население под контрола на 
въоръжени опозиционни групировки (1363). Според Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси много от 

 
 
 
 

(1358) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1359) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1360) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url). 
(1361) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - доклад за първо 
тримесечие (януари - март 2017 г.)“, актуализиран 18 май, първоначална дата на публикуване 9 май (url), стр. 31. 
(1362) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url), стр. 2. 
(1363) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url), стр. 19-20. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-2017-humanitarian-response-plan-mid-year-review-january
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_q1_report_jan_mar_2017_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
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Областите на Кандахар са недостъпни за правителството, агенциите на ООН и националните и 
международните организации (1364). 

 
„Паджуок афган нюз“ съобщи за общо 146 нападения в Кандахар за период от 12 месеца от август 2016 г. 
до юли 2017 г. В Кандахар имаше най-много атаки от всички провинции след Нангархар, Фаряб и 
Хелманд. „Паджуок“ отчете общо 1592 жертви за същия период в Кандахар, което е шестият най-висок 
показател от всички провинции (1365). 

 
В Кандахар има най-голям брой цивилни жертви в Афганистан след Кабул и Хелманд. МООНСА отбеляза 
общо 395 цивилни жертви (162 смъртни случая и 233 ранени) през първите шест месеца на 2017 г. в 
Кандахар, което е намаление с 10%  спрямо същия период на 2016 г. Самоделни взривни устройства са 
основната причина за смърт и наранявания на цивилни, последвани от сухопътни боеве и взривни 
военни остатъци (1366). Въпреки че имаше сравнително по-малко цивилни жертви от индиректни и/или 
експлозивни оръжия през 2016 г. и първата половина на 2017 г., провинция Кандахар регистрира най-
голям брой цивилни жертви от неексплодирали боеприпаси спрямо всички останали афганистански 
провинции: 76 цивилни жертви (20 убити и 56 ранени) през първите шест месеца на 2017 г. (1367). 

 
На 31 октомври 2016 г. талибаните нападнаха армейски пункт и убиха над 30 афганистански войници, 
като превзеха област Горак близо до границата на провинциите Хелманд и Орузган. Това беше най-
голямата загуба в рамките на един ден за афганистанските сили в Кандахар през тази година. В 
допълнение към Горак талибаните нападнаха афганистанските сили за сигурност и завзеха села, както и 
се опитаха многократно да превземат областните центрове в областите Неш, Мия Нишин, Шорабак, Шах 
Уали Кот, Хакрез и Аргандаб. Нападайки тези области, бунтовниците изглежда се опитват да обкръжат 
столицата на провинцията. Основният път, свързващ Кандахар с Орузган, беше блокиран на два пъти 
през 2016 г. (1368). 

 
В Кандахар имаше засилени сблъсъци през май 2017 г. след началото на пролетната офанзива на 
талибаните, започнала на 28 април 2017 г. През май 2017 г. талибаните нападнаха военни бази и 
контролно-пропускателни пунктове в районите Шах Уали Кот, Майванд, Хакрез, Аргистан и Мия Нишин, 
като убиха общо над 50 афганистански войници (1369). На 26 юли 2017 г. талибанските бойци нападнаха 
военна база в област Хакрез, убивайки 26 войници и ранявайки 13 (1370). Според новина на „Толо Нюз“ 
през август 2017 г. редица жители в област Шах Уали Кот са били насилствено изгонени от селата си 
заради сътрудничество с правителството. Жителите твърдят също, че талибаните са отвлекли най-малко 
70 жители на областта, докато са пътували по магистралата Кандахар-Забул. Най-малко седем от 
отвлечените са били убити (1371). На 27 септември 2017 г. талибаните превзеха областния център на 
Маруф за няколко часа (1372). 

 
За разлика от 2016 г., през 2017 г. МООНСА документира жертви от трансгранични обстрели в района на 
Спин Болдак. На 18 април 2017 г. ракета, изстреляна от военни сили в Пакистан, е поразила база на 
Афганистанската национална гранична полиция (АНГП) в Спин Болдак, ранявайки седем цивилни в 
съседна цивилна болница. На 5 май 2017 г. ракети и минометни снаряди, изстреляни от пакистанските 
военни сили в Спин Болдак, убиха петима цивилни и раниха 12 други по време на сблъсъци с 

 
 
 

(1364) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url), стр. 35. 
(1365) „Паджуок афган нюз“, „24 500 души са загубили живота си, получили са наранявания през последните 12 месеца“, 6 август 2017 г. (url). 
(1366) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
(1367) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 20. 
(1368) РСЕ/РС, „Афганистански служители се притесняват, че скок в насилието заплашва Кандахар, Гандара“, 7 ноември 2016 г. (url). 
(1369) „Ал Джазира“, „Смъртоносно талибанско нападение порази Шах Уали Кот в Кандахар“, 26 май 2017 г. (url); База данни за въоръжени 
конфликти на „Международен институт за стратегически изследвания“, „Афганистан, военни и сигурност“, май 2017 г., достъпно чрез 
абонамент (url). 
(1370) РСЕ/РС, „Десетки хора бяха убити при нападение на талибани над афганистанска военна база“, 26 юли 2017 г. (url). 
(1371) „Толо Нюз“, „Талибаните изгониха жителите на села в Кандахар“, 3 август 2017 г. (url). 
(1372) „Лонг уор джърнъл“, „Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 
26 септември 2017 г. (url). 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/06/24500-people-lost-lives-suffered-injuries-last-12-months
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-kandahar-violence/28101971.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/05/15-afghan-soldiers-killed-taliban-attack-170526132216254.html
https://acd.iiss.org/en/conflicts/afghanistan-933d?as=16D2D4FC7FF24AC49265BD146E554EDF
https://www.rferl.org/a/afghanistan-attack-kandahar-taliban/28638763.html
http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-ousts-residents-kandahar-villages
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/09/lwj-map-assessment-taliban-controls-or-contests-45-of-afghan-districts.php
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Афганистанската национална гранична полиция. По време на същите сблъсъци в допълнение към 
цивилните жертви, причинени от ракети и минометни снаряди, стрелбата от пакистански военни сили 
също е довела до десет цивилни жертви (двама загинали и осем ранени) (1373). 

 
Между януари и март 2017 г. Афганистанската национална полиция умишлено уби четирима цивилни, за 
които е смятала, че са поддръжници на АПС в област Неш. Според МООНСА убийствата може да са 
извършени като отмъщение за координирана атака на АПС в област Неш на 1 декември 2016 г., по време 
на която бунтовниците са нападнали шефа на областната полиция на Неш и са убили 18 от неговите 
охранители, както и са причинили 16 цивилни жертви (12 смъртни случая - всички жени и деца - и 
четирима ранени) (1374). Отново като отмъщение АПС застреляха 30 възрастни цивилни мъже в северните 
села на област Неш при 13 инцидента между март и април 2017 г. Екзекуциите са станали, след като 
бунтовниците са поели контрола над територията в близост до областния административен център. АПС 
умишлено търсеха цивилни мъже в райони, които са отскоро под техен и които според тях са имали 
връзка с правителството или преди това са работили с Афганистанските национални сили за сигурност 
(1375). Науа, малко селце в област Неш, което граничи с провинция Орузган, през март 2017 г. с насилие 
преминаваше ту в ръцете  на правителствените сили, ту в тези на бунтовниците, което накара 700 
семейства да избягат от района. Всеки път, когато контролът над селото преминаваше от една фракция в 
друга, селяните попадаха под подозрение, че са се споразумели с предишната окупационна сила (1376). 

 
В град Кандахар бяха извършени много целенасочени убийства. Например на 17 декември 2016 г. АПС 
убиха пет жени, които бяха служители на частна охранителна компания. Талибаните отрекоха 
отговорност за убийствата, описвайки инцидента като „вътрешен въпрос за властите в Кандахар“. 
Инцидентът следваше модела на убийства в стил екзекуция в град Кандахар. Информацията, получена от 
МООНСА, намеква, че нападателите може да са убили жените просто защото са работили извън 
домовете си. Властите в Кандахар арестуваха двама заподозрени няколко седмици след убийствата, 
въпреки че точните обстоятелства около убийствата остават неясни (1377). Талибаните поеха отговорност 
за убийството на 7 май 2017 г. на медийния съветник на губернатора на провинция Кандахар, който също 
беше известен като влиятелен религиозен учен, както и за убийството на водещ религиозен учен на 9 
май 2017 г. също в град Кандахар (1378). 

 
На 10 януари 2017 г. високопоставени афганистански служители и петима дипломати от Обединените 

арабски емирства (ОАЕ) бяха убити при самоубийствен атентат в град Кандахар, привлякъл много 
внимание. Инцидентът беше необичаен с това, че изглеждаше, че мишените са били граждани на ОАЕ, 
но имаше спекулации, че началникът на провинциалната полиция Абдул Разик, който напуснал по-рано 
срещата, е бил истинската цел. Талибаните отрекоха да са извършвали нападението (1379). 

 
 

Разселване 
 

Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси регистрира 770 лица от провинция Кандахар, които са били разселени от конфликт. Всички те 
произхождали от област Неш и са били разселени в област Аргандаб в Забул (1380). Около 700 души бяха 

 
 

(1373) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 22. 
(1374) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г.   (url), стр. 56-57. 
(1375) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г.   (url), стр. 42-43. 
(1376) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Хуманитарен бюлетин Афганистан, брой 64, 1-31 май 2017 г. (url), стр. 2. 
(1377) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url), стр. 24. 
(1378) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 47. 
(1379) База данни за въоръжени конфликти на „Международен институт за стратегически изследвания“ (IISS), „Сигурност на хората в 
Афганистан“, януари 2017 г., достъпно чрез абонамент (url). 
(1380) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирани 
от 2 октомври 2017 г. (url). 

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1497965964_may.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
https://acd.iiss.org/en/conflicts/afghanistan-933d?as=7ED4F09D7C5D401AB6594F1D2130D30B
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
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изселени от Шах Уали Кот в началото на септември 2017 г. поради усилили се боеве между 
правителствените сили и бунтовниците (1381). 

 
Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 11 246 лица от 
провинция Кандахар, които са били разселени от конфликт, повечето от тях през януари и март 2017 г .: 

 

• 7553 от Неш; 

• 1747 от Шах Уали Кот;  

• 622 от Хакрез; 

• 580 от Горак; 

• 401 от Мия Нишин;  

• 245 от Аргистан;  

• 63 от Даман и;  

• 35 от Аргандаб. 
 
 

От тях 5632 са били разселени в град Кандахар и 3101 са били разселени в област Неш; други са отишли в 
Майванд, Тирин Кот в Орузган и Мизан в Забул (1382). 

 
Хуманитарната ситуация в град Кандахар беше описана от ООН като сложна и трудна, като разселените 
семейства са разпръснати нашироко и живеят сред местните общности (1383). 

 
 

2.17 Каписа 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1381) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 4 до 10 
септември 2017 г. (url). 
(1382) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 2 октомври 2017 г. (url). 
(1383) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Хуманитарен бюлетин Афганистан, брой 64, 1-31 май 2017 г. (url), стр. 2. 

https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505830250_1009.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1497965964_may.pdf
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Каписа е провинция в Централен Афганистан. Според Службата на ООН за координация по хуманитарни 
въпроси населението е 441 010 души (1384). Каписа граничи с провинциите Панджшир, Лагман, Кабул и 
Парван и е разделена на седем области: Тагаб, Неджраб, Аласай, Махмуд-е Раки, Хиса-е Авал-е Кохестан, 
Хиса-е Дувум-е Кохестан и Кох Банд (1385). Столицата е Махмуд-е Раки. Провинцията се състои от различни 
етнически групи - предимно таджики, а също пущуни, пашаи, хазари, нуристани и кучи (1386). Таджики 
живеят предимно в северните области Махмуд-е Раки, Хиса-е Авал-е Кохестан, Хиса-е Дувум-е Кохестан  
и Неджраб, докато пущуни живеят предимно в Тагаб, а също и в Неджраб. Пашаи живеят предимно в 
Аласай и Кох Банд (1387). Земеделието е основният източник на доходи (1388). Според Служба на ООН за 
противодействие на наркотици и престъпления през октомври 2016 г. в Каписа са били отглеждани 608 
хектара мак за опиум, което представлява увеличение с 32% спрямо 2015 г. (1389). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското Министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 99,6% от населението на Каписа живее в селските райони, а 43,8% от жителите участват в 
селскостопански дейности (1148). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Каписа 
 
 

Според „Мрежата на афганистанските анализатори“ през април 2015 г. Каписа е била социологически 
разделена между южната част, където населението симпатизира на АПС, и северната част, лоялна към 
Джамиат-е Ислами, което прави подкрепата на общността за талибаните по-малко вероятна (1391). 

 
Според анализатора на „Мрежата на афганистанските анализатори“ Обаид Али през април 2015 г. трите 
области с най-сериозни проблеми на сигурността са били Аласай, Тагаб и Неджраб (1392). През 2015 г. в 
тези южни райони е била по-голямата част от инцидентите, довели до цивилни жертви в Каписа (1393). 
Южната област Тагаб е свързана с областите Суроби в Кабул и Бадпах в Лагман чрез относително лесно 
проходими пътища. Следователно регионът се е превърнал във важна пресечна точка и убежище за АПС, 
които преминават по-навътре в Афганистан от граничната зона (1394). Инфилтрацията през този „коридор 
Тагаб-Суроби“, но също така и негодуванието от господството в провинциалната политика и в органите за 
сигурност на северните таджики, подхранват бунтовническите дейности в Каписа (1395). Според „Ню Йорк 
таймс“ през 2014 г. талибаните са контролирали ключов участък от магистрала, водеща към Кабул (1396). 

 
Според американските сили, цитирани в „Ню Йорк таймс“ през 2014 г., талибаните в района са били 
описани като „дисциплинирани сили, които са били в състояние да действат свободно“, способни да 
„издават и изпълняват заповеди“ с „прецизна“ способност за действие и точност в южната част на Каписа 
(1397). През 2014 г. и началото на 2015 г. беше съобщено, че в Тагаб и Аласай контролът на талибаните е 
такъв, че на членовете на Афганистанските национални сили за сигурност 

 
 

(1384) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „АФГАНИСТАН: Прогноза за населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г., 26 август 
2015 г. (url). 
(1385) Афганистан, МРВР, „Профил на провинция Каписа“, март 2014 г. (url). 
(1386) „Толо Нюз“, „Профил на провинция: Каписа“, без дата (url). 
(1387) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. (1388) ИВИ, „Регионално командване Изток“, без дата 
(url). 
(1389) Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления, „Проучване на опиума в Афганистан за 2016 г.“, октомври 2016 г. (url). 
(1390) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 33-34. 
(1391) Фоскини, Ф., „В сянката на Кабул: нападенията в провинциите на 15-16 април“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 24 април 2012 г. 
(url). 
(1392) Али, О., „Пожар на хълмовете на пашаите: казус от два района в Каписа“, 6 април 2015 г. (url). 
(1393) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1394) Фоскини, Ф., „Класика на конфликта (2): Преглед на някои от най-известните горещи точки в Афганистан“, 9 юли 2015 г. (url). 
(1395) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1396) „Ню Йорк таймс“, „На един час път от Кабул управляват талибаните“, 22 ноември 2014 г. (url). 
(1397) „Ню Йорк таймс“, „На един час път от Кабул управляват талибаните“, 22 ноември 2014 г. (url). 
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е било разрешено от страна на талибаните да излизат от базите си само по един час на ден, за да отидат 
на базара, но невъоръжени (1398). През април 2015 г. анализаторът на „Мрежата на афганистанските 
анализатори“ Обаид Али заяви, че талибаните са създали административна система, управляваща област 
Аласай, включително военен съвет, финансов отдел и дори център за задържане (1399). Твърди се, че в 
Тагаб, Аласай и Неджраб правителството „работи в сенките“ (1400). През 2015 г. съдебните органи в Тагаб 
и Аласай се преместха в столицата на провинцията поради рискове за сигурността (1401). Вместо това 
талибаните създадоха съдилища в джамии или частни къщи (1402). Според Държавния департамент на 
САЩ в някои области на провинция Каписа талибаните прилагат паралелна съдебна система, основана на 
строго тълкуване на шариата. Наказанията могат да включват екзекуция или осакатяване. През август 
2016 г. в Каписа талибаните обвиниха 20-годишен студент в шпионаж, отвлякоха го и го убиха седмица 
по-късно  (1403). Бунтовническото присъствие и проблемите със сигурността в Тагаб, Аласай и части от 
Неджраб също попречиха на хуманитарния достъп до населението (1404). През 2015 г. жителите на Тагаб и 
Аласай се оплакаха от липсата на медицински съоръжения, което създава сериозни проблеми, особено 
за бременни жени (1405). 

 
През 2015 г. 201-ви корпус на Афганистанската национална армия също е бил активен в Тагаб според 
„Паджуок афган нюз“. През октомври 2015 г. имаше тежки боеве в Тагаб и Аласай. 201-ви корпус проведе 
мащабна операция в област Тагаб, наречена „Ханджар 13“ (1406). 

 
Структури [tashkeel] (1407) от 700 членове на Местната полиция в Афганистан бяха разпределени в Каписа, 
по 300 в Тагаб и Аласай и 100 в Неджраб. Имаше опасения относно отчетността и използването на 
програмата на Местната полиция в Афганистан от определени местни влиятелни лица и политически 
фракции. В Аласай Местната полиция в Афганистан остана разположена в базата на Афганистанската 
национална армия в областния център поради опасения от сигурността (1408). 

 
След като бойците на ИДПХ бяха подложени на нарастващ натиск в Нангархар, се разпространиха слухове 
за присъствие на „Ислямска държава“ в Тагаб през декември 2015 г. Правителствени източници 
съобщиха, че „Ислямска държава“ разпространява писма през нощта и че самоделно взривно устройство 
със знамето на „Ислямска държава“ е било обезвреден на пазара (1409). 

 
Насилието в северните области през 2015 г. беше повече свързано с политическото напрежение между 
Хезб-е Ислами и Джамиат-е Ислами (1410). Твърди се, че в област Кохбанд, въпреки че там няма много 
поддръжници на талибаните, има различни незаконни въоръжени групировки, които ежедневно 
извършват убийства и целенасочени убийства, твърди Обаид Али. Командирите, свързани с Хезб-е 
Ислами и Джамиат-е Ислами, непрекъснато се бият помежду си. В долината Дурнама в областта трайна 
вражда между съперничещи си командири води до проблеми в живота на хората. Твърди се, че 
момичета 

 
 
 
 
 
 

(1398) Али, О., „Пожар на хълмовете на пашаите: казус от два района в Каписа“, 6 април 2015 г. (url); „Ню Йорк таймс“, „На един час път от Кабул 
управляват талибаните“, 22 ноември 2014 г. (url). 
(1399) Али, О., „Пожар на хълмовете на пашаите: казус от два района в Каписа“, 6 април 2015 г. (url). 
(1400) „Ню Йорк таймс“, „На един час път от Кабул управляват талибаните“, 22 ноември 2014 г. (URL); Рутиг, Т., „Второто превземане на Муса 
Кала: как талибаните разширяват териториалния си контрол“, 3 септември 2015 г. (url). 
(1401) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1402) Али, О., „Пожар на хълмовете на пашаите: казус от два района в Каписа“, 6 април 2015 г. (url); „Ню Йорк таймс“, „На един час път от Кабул 
управляват талибаните“, 22 ноември 2014 г. (url). 
(1403) Държавен департамент на САЩ, „Държавни доклади за практиките по отношение на правата на човека за 2016 г. - Афганистан“, 3 март 
2017 г. (url). 
(1404) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Хуманитарен профил на провинция Каписа“, юни 2015 г. (url). 
(1405) „Паджуок афган нюз“, „Жители на Аласай, Тагаб отчаяно искат здравни заведения“, 17 декември 2015 г. (url). 
(1406) „Паджуок афган нюз“, „13 талибани, 2 войници на Афганистанската национална армия бяха убити при офанзива в Тагаб“, 3 октомври 2015 
г. (url). 
(1407) Кадровата структура на Министерството на вътрешните работи, която посочва броя на полицаите, определени за всяка област на 
Афганистанската национална полиция и в цялата страна. 
(1408) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1409) „Паджуок афган нюз“, „10 бойци на „Даеш“ загинаха при авиационен удар, сблъсък с талибаните“, 28 декември 2015 г. (url). 
(1410) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
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биват държани вкъщи и не ходят на училище, защото родителите се страхуват, че могат да бъдат 
заловени, да попаднат в пожари и училищата често да затворят като цяло. (1411). 

 
Според информация през 2016 г. Каписа е смятана за един от бастионите на Хизб-е Ислами. Движението 
контролира бойци в провинцията, но не консолидира значителен териториален контрол или паралелни 
структури, подобни на администрацията, създадена от талибаните (1412). През септември 2016 г. 
афганистанското правителство и Хезб-е Ислами подписаха мирно споразумение (1413). 

 
Според ИВИ към март 2017 г. голяма част от Тагаб и малки части от Ниджраб и Аласай са били под 
контрола на талибаните. Големи части от тези три области бяха считани за „зони за подкрепа на 
талибаните с висока степен на доверие“. Една отсечка, преминаваща през останалите четири области на 
провинцията, свързва тези райони с Парван и Баглан и се счита за „зона за подкрепа на ниска степен на 
доверие“ (1414). 

 
През март 2017 г. талибаните заявиха чрез медийния си сайт „Гласът на Джихада“, че контролират 95% от 
територията в област Аласай, 70% в Тагаб, 50% в Ниджраб и че извършат партизански атаки в останалите 
четири области (1415). 

 
През май 2017 г. в района на Шинкай в област Тагаб с помощта на племенните старейшини беше открито 
училище за момичета, след като 16 години такива училища не са съществували. Две училища за 
момичета бяха унищожени от бунтовници в ранните години на президентството на Карзай (1416). Също 
така в област Тагаб се твърди, че по време на дните на Ейд ал Адха, през септември 2017 г. талибаните са 
забранили на жените да ходят на пазар и са предупредили търговците, че ще бъдат наказани, ако 
продават неща на жени. Полицейски говорител обаче заяви, че тази забрана на талибаните спрямо 
жените е била отхвърлена в Каписа, където е имало сили за сигурност (1417). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Каписа имаше 1762 инцидента със сигурността (1418). 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 

Насилие, насочено към физически лица 2 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 97 

Експлозии 25 

При налагане на сигурността 6 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 6 

Други инциденти 1 
  

Общо инциденти със сигурността 137 
  

 
 
 
 
 

(1411) Али, О., „Пожар на хълмовете на пашаите: казус от два района в Каписа“, 6 април 2015 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Цивилните страдат 
от боевете между незаконни въоръжени групировки“, 24 април 2015 г. (url). 
(1412) ван Байлерт, М. и Рутиг, Т., „Почти подписано? Мирното споразумение с Хезб-е Ислами“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 21 
май 2016 г. (url). 
(1413) „Гардиън“, „Касапинът от Кабул беше помилван в рамките на афганистанско мирно споразумение“, 22 септември 2016 г. (url). 
(1414) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 2017 г. (url). 
(1415) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1416) „Паджуок афган нюз“, „16 години по-късно 1-во училище за момичета бива открито в област Тагаб“, 12 май 2017 г. (url). 
(1417) „Паджуок афган нюз“, „Талибаните забраниха на жените да пазаруват в Тагаб в Каписа“, 8 септември 2017 г. (url). 
(1418) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 

https://www.afghanistan-analysts.org/fire-in-the-pashai-hills-a-two-district-case-study-from-kapisa/
http://www.pajhwok.com/en/2015/04/24/civilians-suffer-fight-between-illegal-groups
https://www.afghanistan-analysts.org/almost-signed-the-peace-agreement-with-hezb-e-islami/
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/22/butcher-of-kabul-pardoned-in-afghan-peace-deal
http://understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-nowruz-update
https://alemarah-english.com/?p=12443
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/12/16-years-1st-girls%E2%80%99-school-opens-tagab-district
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/08/taliban-ban-women-shopping-kapisa%E2%80%99s-tagab
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Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Каписа (1419): 

 
Аласай 9 Махмуд-е Раки 10 
Хиса-е Авал-е Кохестан 4 Неджраб 40 
Хиса-е Дувум-е Кохестан 4 Тагаб 67 
Кох Банд 3   

 
Според МООНСА между 1 януари и 30 юни 2017 г. в Каписа 16 цивилни са били убити и 43 цивилни са 
били ранени главно при сухопътни битки, но също и от самоделни взривни устройства и целенасочени и 
умишлени убийства (1420). 

 
През отчетния период имаше няколко сблъсъци между силите за сигурност и АПС в южните области на 
провинция Каписа. През октомври 2016 г. двама талибански бойци бяха убити и трети беше ранен при 
контраатака от служители по сигурността в област Тагаб, след като талибаните нападнаха контролно-
пропускателни пунктове. Според местен жител цивилен е бил ранен по време на нападението на 
талибаните срещу пунктовете (1421). 

 
В началото на януари 2017 г. силите за сигурност започнаха голяма операция по прочистване в районите 
Тагаб и Неджраб, наречена „Губар 7“. Според правителствени източници десетки членове на АПС са били 
убити или ранени по време на тази офанзива. Много от местните жители са били засегнати от насилието. 
Според местни източници, цитирани от „Толо Нюз“, повече от хиляда семейства в област Тагаб са били 
разселени поради продължаващата операция и са се нуждаели от спешна помощ. Други местни жители 
заявиха, че три цивилни лица са получили наранявания, когато минометен снаряд е поразил цивилна 
къща в област Тагаб по време на операцията. Служителите на службите за сигурност обаче отхвърлиха 
твърдението. Съобщава се, че магистралата Тагаб-Суроби е била блокирана, когато са се водили битки 
(1422). Според говорител на полицията операцията в Тагаб е продължавала през февруари 2017 г. Той 
твърдеше, че поне 27 села на Тагаб са били прочистени от бунтовници по време на операцията. Членове 
на Местната полиция в Афганистан са били разположени в прочистените села (1423). 

 
През юни 2017 г. имаше съобщения, че единадесет бунтовници, включително губернаторът в сянка на 
талибаните за Каписа, са били убити при въздушен удар (1424). Според шефа на полицията в Каписа през 
същия месец 22 талибански бойци са били убити и 14 са били ранени по време на сблъсък с жителите на 
село Баба Хаил (1425). 

 
През септември 2017 г. ръководител на религиозния съвет беше убит от неизвестни въоръжени лица в 
Каписа (1426). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1419) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1420) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г.   (url). 
(1421) „Паджуок афган нюз“, „13 въстаници бяха убити при инциденти в Нангархар, Каписа“, 3 октомври 2016 г. (url). 
(1422) „Паджуок афган нюз“, „Бивш джихадистки командир беше убит при взрив в Каписа“, 3 януари 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Военна операция 
се провежда срещу талибаните в област Каписа“, 6 януари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Правителството, талибаните твърдят, че са 
нанесли жертви един на друг в офанзива в Каписа“, 7 януари 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Четирима талибански бунтовници бяха убити при 
операция в Каписа“, 12 януари 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Петима бунтовници бяха убити при операция в Каписа“, 19 януари 2017 г. (url); 
„Паджуок афган нюз“, „53 бунтовници са били елиминирани през последните 24 часа, твърди Министерството на отбраната“, 20 януари 2017 г. 
(url). 
(1423) „Паджуок афган нюз“, „3 бунтовници бяха убити, много бяха ранени при засада в Тагаб“, 14 февруари 2017 г. (url). 
(1424) „Толо Нюз“, „Губернаторът на талибаните в сянки за Каписа беше убит при въздушен удар“, 4 юни 2017 г. (url). 
(1425) „Толо Нюз“, „11 талибани, включително техните командири, бяха убити в Каписа“, 14 юни 2017 г. (url). 
(1426) РСЕ/РС, „Въоръжени мъже убиха ръководителя на религиозен съвет в Североизточен Афганистан“, 9 септември 2017 г. (url); „Бактар нюз“, 
„Президентът Гани разкритикува терористичната атака срещу ръководителя на съвета Улема в провинция Каписа“, 11 септември 2017 г. (url). 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
http://www.pajhwok.com/en/2016/10/03/13-insurgents-killed-nangarhar-kapisa-incidents
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/03/former-jihadi-commander-killed-kapisa-blast
http://www.tolonews.com/afghanistan/military-operation-ongoing-against-taliban-kapisa-district
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/07/forces-taliban-claim-inflicting-casualties-each-other-kapisa-offensive
http://www.tolonews.com/afghanistan/four-taliban-insurgents-killed-kapisa-operation
http://www.tolonews.com/afghanistan/five-insurgents-killed-kapisa-operation
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/20/53-insurgents-eliminated-past-24-hours-claims-mod
http://www.pajhwok.com/en/2017/02/14/3-insurgents-killed-many-injured-tagab-ambush
http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-shadow-governor-kapisa-killed-airstrike
http://www.tolonews.com/afghanistan/11-taliban-including-their-commanders-killed-kapisa
https://www.rferl.org/a/afghanistan-kapisa-hanifyar-religious-chief-shot-dead/28726033.html
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/29997-president-ghani-slams-terrorist-attack-on-kapisa-provincial-ulema-council-chief.html
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През отчетния период употребата на взривни вещества се е увеличила в Каписа сред АПС. Те бяха 
редовно ранявани или убивани от взривове на собствените им самоделни взривни устройства. 
Цивилните също са ставали жертва на крайпътни мини и други устройства (1427). 

 
 

Разселване 
 
 

Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси между 1 януари и 20 септември 
2017 г., общо 2847 души от Каписа са били разселени поради конфликт в собствената им провинция 
(2324), в Кабул (378) и в Парван (145). В Каписа предизвиканите от конфликти разселвания са били 
регистрирани главно в област Тагаб (1428). 

 
 

2.18 Хост 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Хост се намира в югоизточната част на Афганистан, граничи с провинциите Пактия и Пактика и 
има граница с Пакистан на юг и изток (1429). Според оценка на Службата на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси за 2015 г. провинцията има население от 574 582 души (1430). Провинция Хост 

 
 

(1427) „Хаама прес“, „Смъртоносна експлозия избухна на събиране на талибаните в Каписа“, 11 септември 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, 
„Автомобил, пълен с експлозиви, беше иззет в Каписа“, 5 септември 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Експлозиви бяха открити пред 
университет в Каписа“, 13 септември 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „9 цивилни бяха ранени при експлозия в Каписа“, 30 септември 2017 г. 
(url); „Паджуок афган нюз“, „Крайпътната бомба уби 4 души, включително цивилни в Каписа“, 24 август 2017 г. (url); „Толо Нюз“, „Две деца бяха 
убити при взрив на крайпътна мина в Каписа“, 17 май 2017 г. (url). 
(1428) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“, „Реални разселвания 
между 1 януари 2017 г. и 20 септември 2017 г.“, 2 октомври 2017 г. (url). 
(1429) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Хост - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url). 
(1430) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан, оценка за броя на населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url); 
според: Кабинет на президента на Афганистан, „Профил на провинция Хост“, 1 февруари 2017 г. (url) провинцията има 1,5 милиона жители. 

http://www.khaama.com/deadly-explosion-rips-through-taliban-gathering-in-kapisa-03409
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/05/car-full-explosives-seized-kapisa
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/13/explosives-found-front-kapisa-university
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/30/9-civilians-injured-kapisa-explosion
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/24/roadside-bomb-kills-4-including-civilians-kapisa
http://www.tolonews.com/afghanistan/two-children-killed-kapisa-roadside-mine-blast
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Khost_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf
http://president.gov.af/en/khost/
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включва 13 административни единици: провинциалната столица Хост (Матун) и областите Исмаил Хил и 
Мандози (Мандозай), Надир Шах Кот (Надиршахкот), Спира (Спера), Дуа Манда Шамал (Шамал), Муса 
Хил (Мусахел), Каландар, Тани, Гурбаз (Гурбуз), Али Шир Тиризай (Терезай), Бак, Якуби Сабари (Сабари) и 
Джаджи Майдан (Джаджимайдан) (1431). Провинцията е създадена от части от Пактия и Пактика през 1995 
г. (1432). В географски план Хост се характеризира с разширени централизирани сухи и полусухи равнини 
("купата“ на Хост), заобиколени от скалисти планини. Провинцията граничи с племенните области в 
Пакистан и споделя културни, търговски и политически връзки с Пакистан (1433). 

 
Хост е обитаван предимно от пущуни (1434), както и има значително население от пущунски (полу-) 
номадски кучи (1435). Изтъкнати племена са тези на задраните, мангалите, таните, гурбузите, бабакар 
хелите, джаджите, сабарите, терезаите, мандозаите, мокбилите и исмаил хелите, както и други (1436). 
Съобщава се, че малък брой таджики и хазари живеят в град Хост заедно с пущуните (1437). 

 
Икономически Хост зависи предимно от селското стопанство и животновъдството (1438). Според данни, 
публикувани от Министерството на икономиката и Световната банка за 2013 и 2014 г., 98% от 
населението на Хост живее в селските райони, а 55,8% от жителите му се занимават със земеделска 
работа (1439). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Хост 
 
 

Както отбелязва международна организация, дългата и пропусклива граница прави Хост провинция от 
изключително стратегическо значение, тъй като много бунтовници са намерили сигурно убежище през 
границата в Пакистан. Мрежата „Хакани“ е посочена като доминиращ бунтовнически фактор в 
провинцията (1440). Според доклад на генералния секретар на ООН от август 2017 г. в Хост има „лица, 
свързани с ядрото на „Ал Кайда“ (1441), докато източник отбеляза през 2013 г., че провинцията никога не е 
била бастион на талибаните (1442). Местната племенна структура и племенните водачи са влиятелни, а 
обичайното право на племената на пущуните (Пущунвали) е ключова институция за населението (1443). 
Центърът за анализ на племената отбеляза през 2013 г., че съвременната несигурност е отслабила 
системата на племената и старейшините (1444). 

 
Както отбелязва международна организация през септември 2017 г., област Каландар е напълно под 
контрола на бунтовниците, докато областите Мусахел, Бак, Спера и Сабари 

 
 

(1431) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Хост“, 1 февруари 2017 г. (url); правопис в скоби според Служба на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Хост - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url). 
(1432) Център за анализ на племената, „Изследвания на областите на провинция Хост“, 20 май 2013 г. (url), стр. 3. 
(1433) Център за анализ на племената, „Изследвания на областите на провинция Хост“, 20 май 2013 г. (url), стр. 5. 
(1434) Център за анализ на племената, „Изследвания на областите на провинция Хост“, 20 май 2013 г. (url), стр. 5; Кабинет на президента на 
Афганистан, „Профил на провинция Хост“, 1 февруари 2017 г. (url). 
(1435) Център за анализ на племената, „Изследвания на областите на провинция Хост“, 20 май 2013 г. (url), стр. 9; „Службата за връзка, основни 
земни спорове и системи за право на собственост върху земя в провинция Хост“, октомври 2014 г. (url), стр. 16. 
(1436) Център за анализ на племената, „Изследвания на областите на провинция Хост“, 20 май 2013 г. (url), стр. 8. 
(1437) Център за анализ на племената, „Изследвания на областите на провинция Хост“, 20 май 2013 г. (url), стр. 8. 
(1438) „Паджуок афган нюз“, „Земеделието, животновъдството в Хост трябва да се развиват по съвременни линии“, 8 юли 2013 г. (url). 
(1439) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 35-36. 
(1440) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1441) Съвет за сигурност на ООН, „Двадесети доклад на екипа за наблюдение на аналитичната поддръжка и санкции, представен в съответствие 
с резолюция 2253 (2015) относно ИДИЛ ("Даеш"), „Ал Кайда“ и свързаните с тях лица и образувания“, 7 август 2017 г. (url), стр. 15. 
(1442) Център за анализ на племената, „Изследвания на областите на провинция Хост“, 20 май 2013 г. (url), стр. 5. 
(1443) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1444) Център за анализ на племената, „Изследвания на областите на провинция Хост“, 20 май 2013 г. (url), стр. 5. 

http://president.gov.af/en/khost/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Khost_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Khost%20Province%20Districts%20Studies%20(20May13).pdf
http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Khost%20Province%20Districts%20Studies%20(20May13).pdf
http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Khost%20Province%20Districts%20Studies%20(20May13).pdf
http://president.gov.af/en/khost/
http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Khost%20Province%20Districts%20Studies%20(20May13).pdf
http://www.tloafghanistan.org/Major%20Land%20Disputes%20and%20Land%20Titling%20Systems%20of%20Khost%20Province%20-%20USIP%20October%202014.pdf
http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Khost%20Province%20Districts%20Studies%20(20May13).pdf
http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Khost%20Province%20Districts%20Studies%20(20May13).pdf
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/khost-agro-livestock-need-be-developed-modern-lines
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1503494081_n1720512.pdf
http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Khost%20Province%20Districts%20Studies%20(20May13).pdf
http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Khost%20Province%20Districts%20Studies%20(20May13).pdf
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са описвани като бастиони на бунтовниците, а областите Терезаий, Тани и Гурбуз като такива със слабо 
присъствие на правителството. Съобщава се, че във всички области има бунтовнически администрации в 
сянка (1445). Центърът за анализ на племената спомена през 2013 г., че освен от други фактори конфликтът 
между племената на мангалите и мокбилите е бил породен от липсата на присъствие на правителството 
в областите Надиршахкот, Каландар и Мусахел (1446). 

 
Специални сили за борба с бунтовниците, наречени „Сили за защита на Хост“ (СЗХ), биват описвани от 
американски служител като „едни от най-ефективните елементи в борбата с талибаните“, който може да 
попречи на това провинцията да попадне в ръцете на мрежата „Хакани“. Бивш боец на СЗХ заявява, че 
групата официално е свързана с афганистанската разузнавателна служба - НДС, но (към 2015 г.) всъщност 
все още работи за ЦРУ (1447). Според уебсайта „Биографии от Афганистан“ СЗХ се контролира от служители 
от ЦРУ и НДС от бившата военна база Чапман край град Хост. СЗХ патрулира граничния регион до 
пакистанската провинция Вазиристан - „област, толкова сериозно населена с талибани, членове на 
мрежата „Хакани“, „Ал Кайда“ и други бунтовнически мрежи, че често е обект на удари с безпилотни 
самолети на ЦРУ“ (1448). Счита се, че в СЗХ има около 4000 бойци, като силите биват обвинявани в 
изтезания и извънсъдебни убийства (1449). 

 
Според полковник Гец, бивш директор на Консултативната група за специални операции на НАТО, която 
наставлява Местна полиция в Афганистан, полицията в Хост е била съкратена поради проблеми с 
командването и контрола, както и поради политическа намеса. Област Джаджи Майдан обаче е била 
избрана за един от районите, които ще допринесат с членове за нови звена на Местната полиция в 
Афганистан (1450). 

 
Според карта на „Лонг уор джърнъл“, базирана на оценка на претенциите на талибаните за контрол, 
област Каландар е била под пълен контрол на талибаните в края на март 2017 г., а област Сабари е 
описвана като силно оспорвана (1451). Според карта, публикувана от ИВИ, части от областите Бак, Хост, 
Сабари, Джаджимайдан, Мандозай и Терезай са „зони за подкрепа на талибаните с висока степен на 
доверие“, докато по-голямата част от областите Надиршахкот, Спера, Шамал, Мусахел, Каландар, Тани и 
Гурбуз са смятани за „зони за подкрепа на талибаните с ниска степен на доверие“ (1452). Талибаните 
твърдят на уебсайта си в статия от март 2017 г., че област Каландар е била под техен контрол, докато град 
Хост и областите Дуа Манда Шамал, Тани, Джаджи Майдан и Мандози са били под „вражески контрол“. 
Освен това те твърдят, че имат 50% контрол над Спера, Местарбал, Лаган, Надиршахкот и Мусахел, 10% 
контрол над Гурбуз, 30% контрол върху Али Шир Тиризай, 70% контрол върху Сабари, 40% контрол върху 
Бак, както и 20% контрол на Бабрак Танха (1453). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 
 
 
 
 
 

(1445) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1446) Център за анализ на племената, „Изследвания на областите на провинция Хост“, 20 май 2013 г. (url), стр. 55. 
(1447) „Вашингтон пост“, „ЦРУ води война в сянка с афганистанска милиция, замесена в убийства на цивилни“, 3 декември 2015 г. (url); в тази 
скорошна статия също  се споменава, че СЗХ все още се управлява от ЦРУ: Кларк, К., „Още милиции? Част 1: Déjà vu double plus с предложената 
„Афганистанска териториална армия“, 21 септември 2017 г. (url); вижте също Томас Рутиг в: АЦИДСПУ [ACCORD] - Австрийски център за 
изследвания и документация за страна на произход и убежище, Dokumentation des Expertengesprächs mit Thomas Ruttig und Michael Daxner, 
юни 2016 г. (url), стр. 19. (1448) „Биографии от Афганистан“, „Афганистанските антитерористични сили на ЦРУ“, последна промяна 18 септември 
2017 г. (url); вж. също „Ню Йорк таймс“, „Талибанска кола-бомба, целеща се към елитни афганистански сили, уби най-малко 12 души“, 27 май 
2017 г. (url). (1449) „Франс24“, „Подкрепена от ЦРУ афганистанска милиция беше обект на атака с кола-бомба с атентатор-самоубиец“, 27 май 
2017 г. (url). 
(1450) Кларк, К., „Актуализирана информация за Местната полиция в Афганистан: Гарантиране, че са въоръжени, обучени, заплатени и 
съществуват“, 5 юли 2017 г. (url). 
(1451) „Лонг уор джърнъл“, „Афганистанските талибани отчитат, че „процент на държавата е под контрола на муджахидините“, 28 март 2017 г. 
(url). 
(1452) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 
(1453) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 

http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Khost%20Province%20Districts%20Studies%20(20May13).pdf
https://www.washingtonpost.com/world/cia-backed-afghan-militias-fight-a-shadow-war/2015/12/02/fe5a0526-913f-11e5-befa-99ceebcbb272_story.html?utm_term=.caa07cb7b3b0
https://www.afghanistan-analysts.org/more-militias-part-1-deja-vu-double-plus-with-the-proposed-afghan-territorial-army/
https://www.ecoi.net/file_upload/90_1466684031_dokumentation-coi-seminar-afg-20160623.pdf
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3031&task=view&total=3486&start=705&Itemid=2
https://www.nytimes.com/2017/05/27/world/asia/afghan-force-car-bomb.html?mcubz=3
http://www.france24.com/en/20170527-CIA-backed-militia-targeted-afghanistan-attacks
http://www.ecoi.net/local_link/343386/474300_en.html
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/afghan-taliban-lists-percent-of-country-under-the-control-of-mujahideen.php
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/March%202017%20AFG%20Partial%20Threat%20Assessment_1.pdf
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От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Хост имаше 483 инцидента със сигурността (1454). 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 9 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 162 

Експлозии 86 

При налагане на сигурността 214 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 12 

Други инциденти 0 
  

Общо инциденти със сигурността 483 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Хост (1455): 

 
 

Бак 38 Каландар 8 
Гурбуз 32 Сабари 56 
Джаджи Майдан 20 Шамал 2 
Хост (Матун) 113 Спера 16 
Мандозай 25 Тани 4 
Муса Хил 57 Терезай 80 
Надир Шах Кот 32   

 
МООНСА отбеляза общо 104 цивилни жертви (22 смъртни случая и 82 ранени) през първите шест месеца 
на 2017 г. в Гор, което е увеличение със 58% спрямо същия период на 2016 г. 
Самоубийствата/комплексните нападения са водещата причина за цивилни смъртни случаи и 
наранявания, последвани от целенасочените/умишлените убийства (1456). 

 
Талибаните поеха отговорност за три от четири самоубийствени атаки, документирани от МООНСА през 
първата половина на 2017 г. Две от тези атаки бяха насочени срещу СЗХ и една атака беше срещу база на 
Афганистанската национална армия. Четвъртата атака също беше насочена срещу СЗХ. Четирите 
самоубийствени атаки доведоха до 35 цивилни жертви (пет смъртни случая и 30 ранени) (1457). Областен 
началник заяви на 17 март 2017 г., че самоубийствена атака с кола-бомба на талибаните пред военната 
база в окръг Сабари е убила един войник и е ранила няколко други (1458). На 1 април 2017 г. бяха убити 
трима членове на силите за сигурност и бяха ранени шест ученици след самоубийствена атака с кола-
бомба срещу военен конвой близо до военна база в квартал Мандозай (1459), като според съобщенията 
обект на атаката са били СЗХ (1460). Според полицейски източници при друга атака с кола-бомба на 
талибаните на 24 април 2017 г. са били убити петима 

 
 

(1454) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1455) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1456) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
(1457) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 34. 
(1458) РСЕ/РС, „Един войник беше убит, когато талибаните атакуваха армейска база в Източен Афганистан“, 17 март 2017 г. (url). 
(1459) „Толо Нюз“, „Експлозия уби един човек в Хост“, 1 април 2017 г. (url); Информационна агенция „Синхуа“, „5 души бяха убити при атака с 
кола-бомба близо до военна база в провинция в Източен Афганистан“, 24 април 2017 г. (url). 
(1460) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
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http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/24/c_136232790.htm
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души и са били ранени осем други на контролно-пропускателен пункт пред лагер Чапман, военна база в 
покрайнините на град Хост (1461). Лагер Чапман вече се беше превърнал в обект на атаки срещу СЗХ през 
2015 г. и 2009 г. (1462). МООНСА отбеляза, че една атака с кола-бомба на талибаните, която е била срещу 
СЗХ, е била извършена на 27 май 2017 г. в град Хост, при което са били убити петима цивилни мъже и са 
били ранени седем други. Изчислено е, че най-малко осем членове на СЗХ са били убити и трима са били 
ранени при нападението (1463). Атаката беше извършена в началото на Рамадан (1464). 

 
Други инциденти в провинция Хост включват въздушен удар на 3 септември 2016 г., при който загинаха 
най-малко 11 чуждестранни бунтовници в област Спера (1465), нападение на бойци срещу 
военновъздушна база на 11 март 2017 г. (1466), убийството на трима членове на Специалните 
провинциални сили на 24 юни 2017 г., когато техен колега открил стрелба по тях (1467), убийството на 
племенен старейшина на 26 юни 2017 г. в джамия в област Али Шир Тиризай от неизвестни въоръжени 
лица (1468) и коалиционен въздушен удар срещу талибанските бойци в област Муса Хил на 4 август 2017 г. 
(1469). 

 
МООНСА отбелязва, че ИДПХ е поела отговорност за две атаки в Хост, като едната е била срещу 
Афганистанската национална полиция през юни 2017 г., а другата е била срещу „шиитски магьосник“ 
през юли 2017 г. (1470). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 161 лица от провинция Хост, които са били разселени заради конфликт, като лица са били 
разселени от областите Тани, Спера, Сабари, Терезай и Мусахел (1471). През март 2017 г. Службата на ООН 
за координация на хуманитарните въпроси отбеляза, че има нарастване на инцидентите със сигурността 
в Хост, като има съобщения за 1200 непотвърдени лица, които са били наскоро разселени (1472). Между 1 
септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси не 
е регистрирала никакви лица от провинция Хост, които да са били разселени от конфликт (1473). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1461) Информационна агенция „Синхуа“, „5 души бяха убити при атака с кола-бомба близо до военна база в провинция в Източен Афганистан“, 
24 април 2017 г. (url). 
(1462) „Ню Йорк таймс“, „25 души бяха убити при самоубийствен атентат край американска база в Афганистан“, 12 юли 2015 г. (url). 
(1463) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 40. 
(1464) „Франс24“, „Подкрепена от ЦРУ афганистанска милиция беше обект на атака с кола-бомба с атентатор-самоубиец“, 27 май 2017 г. (url); 
РСЕ/РС, „Най-малко 12 души бяха убити при взрив на кола-бомба в Афганистан“, 27 май 2017 г. (url). 
(1465) „Хаама прес“, „11 чуждестранни терористи бяха убити при въздушни удари в Югоизточен Афганистан“, 5 септември 2016 г. (url). 
(1466) „Ройтерс“, „Въоръжени лица атакуваха военно летище в Източен Афганистан“, 11 март 2017 г. (url). 
(1467) „Паджуок афган нюз“, „3 служители по сигурността бяха убити от техен колега в Хост“, 25 юни 2017 г. (url). 
(1468) „Паджуок афган нюз“, „Племенен старейшина в Хост застрелян в джамия“, 26 юни 2017 г. (url). 
(1469) Информационна агенция „Синхуа“, „50 талибански бойци бяха убити при въздушен удар в Източен Афганистан“, 5 август 2017 г. (url). 
(1470) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 49, 
бележка под линия 183. 
(1471) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 17 септември 2017 г. (url). 
(1472) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“ от 19 до 25 март 2017 
г., 25 март 2017 г. (url), стр. 1. 
(1473) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2016 г.“, 4 юни 2017 г. 
(url). 
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https://www.nytimes.com/2015/07/13/world/asia/25-killed-in-bombing-outside-us-base-in-afghanistan.html?mcubz=3
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.france24.com/en/20170527-CIA-backed-militia-targeted-afghanistan-attacks
http://www.ecoi.net/local_link/341534/472126_en.html
http://www.khaama.com/11-foreign-terrorists-killed-in-airstrikes-in-southeast-of-afghanistan-01838
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack/gunmen-attack-military-airport-in-eastern-afghanistan-idUSKBN16I0H2
https://www.pajhwok.com/en/2017/06/25/3-security-personnel-killed-comrade-khost
https://www.pajhwok.com/en/2017/06/26/khost-tribal-elder-gunned-down-mosque
http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/24/c_136232790.htm
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1490951965_afgh.pdf
https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
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2.19 Конар 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Конар се намира в Източен Афганистан. Провинцията граничи с провинции Нуристан, Лагман 
и Нангархар и има граница с Пакистан на изток (1474). Според оценка на Службата на ООН за координация 
на хуманитарните въпроси за 2015 г. Конар има население от 450 652 души (1475), въпреки че 
афганистанските официални източници заявяват, че населението е около 700 000 души (1476). 

 
Провинция Конар се състои от 15 административни единици: столицата на провинцията Асад Абад 
(Асадабад) и областите Нур Гул (Нургал), Хас Конар (Хаскунар), Саукай (Чаукай), Наранг, Саркано 
(Саркани), Манауара (Марауара), Шигал (Шигал уа Шелтан), Асмар (Баркунар), Дангам, Гази Абад 
(Газиабад), Нарри (Нари), Уатапор (Уатапур), Маногей (Дара-е-Печ) и Чапа Дара (Чападара) (1477). 

 
Населението на Конар е предимно от пущуни, като има и малък брой нуристанци и други малцинства 
(1478). Нуристанците и гаварите са се установили във високопланински долини (1479). Пущунските племена 
включват сафите като най-голямото племе в района, както и таркаланри, мохманди и шинуари 

 
 
 
 
 
 
 

(1474) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Конар - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url). 
(1475) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан, оценка за броя на населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 
(1476) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Конар“, 1 февруари 2017 г. (url). 
(1477) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Конар“, 1 февруари 2017 г. (url); правопис в скоби според Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Конар - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url); сравнете също данните на 
организация iMMAP за провинция Конар, 27 ноември 2011 г. (url). 
(1478) „Военноморска магистърска школа“, „Общ преглед на провинция Конар“, без дата (url); Международна организация, електронно писмо, 
14 септември 2017 г. споменава нуристаните и годжарите като малцинства. 
(1479) Рзехак, Л., „Етнически групи и структури“, В BFA Staatendokumentation (Австрийска федерална служба за имиграция и убежище, отдел 
ИСП): „Принципи на племенната и кланова култура в Афганистан и Пакистан“, 5 април 2017 г. (url), стр. 17, 19. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Kunar_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf
http://president.gov.af/en/kunar/
http://president.gov.af/en/kunar/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Kunar_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-agriculture-profiles/province-maps-immap/kunar_province_january_2011.pdf
https://my.nps.edu/web/ccs/kunar
https://www.ecoi.net/file_upload/1729_1491550360_analy-afpak-tribal-and-clan-structure-2017-04-05.pdf
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пущуни. Тези групи също присъстват от пакистанската страна на границата (1480). Провинцията е известна с 
това, че в нея има голям брой салафисти (1481). 

 
Почти 90% от площта на Конар е планинска и провинцията е богата на дървен материал и минерални 
ресурси; населението се занимава основно със земеделие и животновъдство (1482). В провинцията има 
няколко мини за скъпоценни и полускъпоценни камъни (1483). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 96,9% от населението на Конар живее в селските райони, а 61,3% от жителите му 
участват в селскостопански дейности (1484). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Конар 
 
 

Холандското министерство на външните работи отбелязва в доклад от ноември 2016 г., че Конар е една 
от най-оспорваните провинции от години. Има 170-километрова граница с племенните райони в 
Пакистан, а различни бунтовнически групировки, включително „Ласкар-е Тайба“ и „Техрик-е Талибан 
Пакистан“, концентрираха дейността си в Конар. Талибаните имат силно присъствие в провинцията, има 
и тренировъчен лагер на „Ал Кайда“. Чуждестранни бойци, включително узбеки, се присъединиха към 
бунтовниците в провинцията (1485). Международна организация отбеляза през септември 2017 г., че 
ситуацията със сигурността остава нестабилна, като се споменава постоянно присъствие на многобройни 
бунтовнически групировки (по-специално афганистанските талибани, „Техрик-е Талибан Пакистан“ (ТТП), 
останки от „Ал Кайда“, „Хезб-е-Ислами“, „Лашкар-е-Таиба“ и местни салафистки групировки) и редовно 
проникване на бунтовници от Пакистан, които извършват атаки и се връщат обратно. Имаше 
трансгранични снаряди от Пакистан, насочени към ТТП в Дангам, Нари, Саркани, Марауара и Хас Конар. 
Международната организация също посочи като ключови проблеми незаконните въоръжени 
групировки, лошото управление и ограниченото присъствие на Афганистанските национални сили за 
сигурност в отдалечени райони. В цялата провинция се съобщава за инциденти със сигурността, но тези 
инциденти бяха особено концентрирани в гранични области като Нари, Дангам, Марауара и Чападара, 
както и долината Печ (1486). 

 
През март 2017 г. областният управител на Конар заяви, че в Конар има най-малко 15 терористични 
организации, сред които ИДПХ, „Ал Кайда“ и „Лашкар-е-Таиба“ (1487). Докладите до Съвета за сигурност 
на ООН отбелязаха през януари 2017 г., че в провинцията е имало около 200 бойци на ИДПХ (1488), а през 
август 2017 г. „лица, свързани с ядрото на „Ал Кайда“, са били активни в Конар (1489). През септември 2017 
г. генералният секретар на ООН заяви, че ИДПХ 

 
 
 

(1480) ИВИ, „Преглед на регионално командване Изток“, без дата (url). 
(1481) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1482) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. (1483) „Паджуок афган нюз“, „Източна провинция Конар 
- въведение“, без дата (url). 
(1484) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 37-38. 
(1485) Холандия, МВнР, Algemeen Ambtsbericht Afghanistan, 15 ноември 2016 г. (url), стр. 45. 
(1486) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1487) „Толо Нюз“, „Даеш“, „Ал Кайда“ са сред 15 терористични групировки в Конар“, 14 март 2017 г. (url). 
(1488) Съветът за сигурност на ООН, „Писмо от 11 януари 2017 г. от председателя на Комитета на Съвета за сигурност съгласно резолюции 1267 
(1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) относно „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ ("Даеш"), „Ал Кайда“ и свързани лица, групировки, 
образувания и лица, адресирано до председателя на Съвета за сигурност“, 13 януари 2017 г. (url), стр. 17. 
(1489) Съвет за сигурност на ООН, „Двадесети доклад на екипа за наблюдение на аналитичната поддръжка и санкции, представен в съответствие 
с резолюция 2253 (2015) относно ИДИЛ ("Даеш"), „Ал Кайда“ и свързаните с тях лица и образувания [S/2017/573]“, 7 август 2017 г. (url). 

http://www.understandingwar.org/region/regional-command-east#Kunar
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/eastern-kunar-province-introduction
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
https://www.google.com.mt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX66PNi4zYAhVR-6QKHREUB7YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.government.nl%2Fbinaries%2Fgovernment%2Fdocuments%2Freports%2F2016%2F11%2F01%2Fcountry-of-origin-information-report-afghanistan-november-2016%2FCountry%2Bof%2Borigin%2Breport%2BAfghanistan.pdf&usg=AOvVaw0vPJOvoczIyu2V3ev1WC4w
http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/daesh-al-qaeda-among-15-terror-groups-kunar
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1487248044_n1700013.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1503494081_n1720512.pdf
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е консолидирала присъствието си в провинцията (1490). Също през септември 2017 г. международна 
организация отбеляза засилване на мобилизационните дейности от ИДПХ, която концентрира усилията 
си за набиране на хора върху местните талибански групировки и салафистки медресета, използвайки 
своите мрежи в областите Чападара, Дара-е-Печ и Уатапур (1491). 

 
Цитиран е началникът на полицията в Конар, който през юли 2017 г. е казал, че в провинцията има 
стотици бойци от „Ислямска държава“. Групировката е започнали своята дейност в област Чападара и 
поддържа учебни центрове в района на Баташ в област Нари. Бойци от „Ислямска държава“ са се 
появили и в района Мазар Дара в област Нургал и в областите Уатапур и Маногей. НАТО извърши 14 
въздушни удара срещу бойците от „Ислямска държава“ в провинцията между края на март и началото на 
юли 2017 г.; групировката е била обект на съвместни въздушни и наземни операции в Маногей, Чападара 
и други части на провинцията; стотици бойци и командири на групировката бяха убити (1492). 

 
Както се съобщава от списанието „Дипломат“ през април 2017 г., има местна организация на Хезб-е 
Ислами, която контролира горната част на долина Шигал; телохранителят на местния лидер твърди, че 
никоя армия (нито Съветите, нито талибаните, нито американците, нито настоящото афганистанско 
правителство) никога не е стъпвала в района (1493). 

 
Международна организация заяви през септември 2017 г., че докато всички центрове на областната 
администрация са номинално контролирани от правителството, талибаните често ги нападат (например 
тези в областите Газиабад, Уатапур, Чападара, Баркунар, Шигал и Дангам) (1494). Според карта на „Лонг 
уор джърнъл“, базирана на оценка на твърденията за контрол на талибаните, през септември 2017 г. 
област Чападара е била под пълен талибански контрол, а областите Газиабад, Нари, Дангам, Хаскунар, 
Саркани, Марауара и Баркунар са описвани като оспорвани. Областите Дара-е-Печ, Чаукай, Наранг, 
Нургал и Шигал уа Шелтан са описвани като „непотвърдима претенция на талибаните“ (1495). Според 
карта, публикувана от ИВИ през март 2017 г., северните части на област Газиабад и някои райони по 
пакистанската граница са „зони с контрол на талибаните“, докато части от област Нари и някои източни 
части на провинцията са „зони за подкрепа на талибаните с висока степен на доверие“ и някои райони в 
югоизточната и северозападната част на провинцията бяха посочени като „зони за подкрепа на 
талибаните с ниска степен на доверие“ (1496). 

 
Талибаните твърдят в статия от март 2017 г. на своя уебсайт, че контролират 20% от столицата на 
провинцията Асадабад, докато 80% са контролирани от правителството. Освен това те твърдят, че 
контролират 80% от райони в областите Марауара, Хас Конар, Саркано, Шигал, Дангам, Асмар, Нари, 
Нургал, Саукай, Наранг, Уатапур и Чапа Дара (Канди), докато останалата територия на тези области, 
включително областните центровете са под държавен контрол 
(1497). 

 
Както отбелязва Антонио Джустоци през август 2017 г., талибанската Куета Шура претендира за власт над 
Източен Афганистан, включително над провинция Конар (1498). 

 
 
 
 
 
 

(1490) Генерален секретар на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, „Доклад на генералния 
секретар“, 15 юни 2017 г. (url), стр. 5. 
(1491) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1492) „Паджуок афган нюз“, „Стотици бунтовници от „Даеш“ се появиха в Конар: шеф на полицията“, 5 юли 2017 г. (url). 
(1493) „Дипломат“, „Афганистанският джихад спрял ли е във времето? Посещение на място при Хезб-е Ислами“, 25 април 2017 г. (url). 
(1494) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1495) „Лонг уор джърнъл“, „Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 
26 септември 2017 г. (url). 
(1496) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 
(1497) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1498) Джустоци, А., „Афганистан: организация и структура на талибаните“, 23 август 2017 г. (url), стр. 6. 

  

https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1506337784_n1728143.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/05/hundreds-daesh-rebels-emerge-kunar-police-chief
http://thediplomat.com/2017/04/afghan-jihad-frozen-in-time/
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/09/lwj-map-assessment-taliban-controls-or-contests-45-of-afghan-districts.php
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/March%202017%20AFG%20Partial%20Threat%20Assessment_1.pdf
https://alemarah-english.com/?p=12443
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1504616422_170824550.pdf
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Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Конар имаше 1808 инцидента със сигурността (1499). 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 44 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 1617 

Експлозии 67 

При налагане на сигурността 58 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 17 
  

Други инциденти 5 
  

Общо инциденти със сигурността 1808 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Конар 
(1500): 

 
 

Асадабад 37 Марауара 140 
Баркунар 40 Наранг 32 
Чапа Дара 164 Нари 200 
Чаукай 19 Нургал 9 
Дангам 128 Шигал уа Шелтан 81 
Дара-е-Печ 160 Саркани 430 
Газиабад 206 Уатапур 124 
Хас Конар  38   

 
 

МООНСА отбеляза общо 100 цивилни жертви (34 смъртни случая и 66 ранени) през първите шест месеца 
на 2017 г. в Гор, което е намаление с 47% спрямо същия период на 2016 г. Наземните боеве 
представляват водещата причина за смъртта и нараняванията на цивилни лица, последвани от 
целенасочени/умишлени убийства (1501). 

 
МООНСА регистрира 13 цивилни жертви (седем смъртни случая и шест ранени) от трансграничен обстрел 
в провинция Конар през първите шест месеца на 2017 г. МООНСА споменава за инцидент с 
трансграничен обстрел на 26 февруари 2017 г., при който са били убити момче и момиче в дома им в 
област Хас Конар. Освен това МООНСА отбелязва разселването на повече от 400 семейства и 
унищожаването на най-малко 15 цивилни домове поради трансгранични обстрели в областите Хас Конар 
и Лалпур, както и убийството на овчар от пакистанските военни сили близо до границата в област Нари 
(1502). 

 
 

 
 

(1499) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1500) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1501) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
(1502) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 22. 

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf


178 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 
 

Жена и дъщеря бяха убити в област Дангам на 31 октомври 2016 г., когато артилерийски обстрел от 

Афганистанската национална армия, който беше в отговор на нападение на талибани, порази жилищен 
район (1503). Въздушен удар уби до 23 талибани в област Шигал на 7 септември 2016 г. (1504) и две атаки с 
безпилотни самолети убиха лидера на „Ал Кайда“ Фарук ал-Катани и неговия военен командир Билал ал-
Утаби на 23 октомври 2016 г. (1505). Военни източници съобщиха за убийството на член на „Ислямска 
държава“ в област Шигал на 23 февруари 2017 г. (1506) и за убийството на Абдул Рахман, емир на 
„Ислямска държава“ за провинция Конар и трима други старши членове на „Ислямска държава“ след 
атака в долината Печ на 10 август 2017 г. (1507). 

 
МООНСА споменава за отвличането на двама местни шофьори от главен път в област Бар Конар на 19 
февруари 2017 г. Мъжете бяха застреляни на 1 май 2017 г. (1508). МООНСА регистрира самоубийствена 
атака на събиране на племенни старейшини в област Асадабад на 27 февруари 2017 г., при която са 
загинали 14 цивилни и са били ранени още 37 души, както и нападение в центъра на град Асадабад по 
време на честванията на Деня на независимостта на 18 август 2017 г., при което загинаха трима цивилни 
и бяха ранени 53 други (1509). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 7028 лица от провинция Конар, които са били разселени заради конфликт. През този период 
област Хаскунар е създала най-голям брой разселени лица (2967), следвана от областите Саркани (2256) 
и Уатапур (405) (1510). Както беше съобщено от Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси през август 2017 г., поради несигурност и сплашване от въоръжени групировки е имало 
разселване от Дара-е-Печ (1511) и няколко други области в Конар (1512). През март 2017 г. Службата на ООН 
за координация на хуманитарните въпроси отчете ежедневни трансгранични обстрели, водещи до 
разселване (1513). Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси регистрира 1361 лица от провинция Конар, които са били разселени от конфликт. 
През този период област Газиабад е създала най-голям брой разселени лица (423), следвана от областите 
Марауара (186), Уатапур (148) и Дангам (138) (1514). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1503) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url), стр. 53. 
(1504) „Бактар нюз“, „Местен командир на талибаните е сред 23-те убити бунтовници в Конар“, 7 септември 2016 г. (url). 
(1505) РСЕ/РС, „Пентагонът потвърди смъртта на високопоставен лидер на „Ал Кайда“ в Афганистан“, 5 ноември 2016 г. (url) 
(1506) Министерство на отбраната, „Прессъобщение номер 430“, 23 февруари 2017 г. (url). 
(1507) РСЕ/РС, „Афганистанският лидер на „Ислямска държава“, високопоставен командир бяха убити, твърдят САЩ“, 13 август 2017 г. (url). 
(1508) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 43. 
(1509) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 53, 80. 
(1510) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 17 септември 2017 г. (url). 
(1511) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“ | 21 до 27 август 
2017 г., 27 август 2017 г. (url), стр. 1. 
(1512) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“ | 14 до 20 август 
2017 г., 20 август 2017 г. (url), стр. 1; Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в 
Афганистан“ | 7 до 13 август 2017 г., 13 август 2017 г. (url), стр. 1; Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад 
за ситуацията на място в Афганистан“ | 3 до 9 юли 2017 г., 9 юли 2017 г. (url), стр. 1. 
(1513) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“ | 19 до 25 март 2017 
г., 25 март 2017 г. (url), стр. 1; Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в 
Афганистан“ | 12 до 18 март 2017 г., 18 март 2017 г. (url); Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за 
ситуацията на място в Афганистан“ | От 26 февруари до 4 март 2017 г., 4 март 2017 г. (url). 
(1514) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2016 г.“, 4 юни 2017 г. 
(url). 

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1486385735_protection-of-civilians-in-armed-conflict-annual-report-2016-feb2017.pdf
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/24817-taliban-local-commander-among-23-insurgents-killed-in-kunar.html
http://www.ecoi.net/local_link/331733/459623_en.html
http://mod.gov.af/en/blog/368113
https://www.ecoi.net/local_link/345058/476181_en.html
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1486385735_protection-of-civilians-in-armed-conflict-annual-report-2016-feb2017.pdf
https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505994903_afgh21.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1503406988_2008.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1503324618_1308.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1503324618_1308.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1503324618_1308.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1490014527_18.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1489152708_afghwe.pdf
https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
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2.20 Кундуз 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Провинция Кундуз се намира в североизточната част на страната. Провинцията има граница с 
Таджикистан на север и провинция Балх на запад, Баглан на юг и Тахар на изток. Провинция Кундуз се 
състои от седем административни единици: провинциалната столица Кундуз (включително района на Гор 
Тепа) и областите Алиабад, Чахар Дара, Дашти Арчи, Имам Сахиб (включително района на Калбад), 
Ханабад (включително района на Акташ) и Кала-и-Зал (1515). Според оценки на населението за 2017 г.-
2018 г. в провинцията има 1 049 249 жители, от които 331 517 живеят в град Кундуз (1516). 

 
Населението на Кундуз е многообразно, състоящо се от пущуни, таджики, узбеки, туркмени, казахи, 
аймаци, араби, гуджар, белуджи, нуристанци, хазари, кучи и индуси (1517). Основните етнически групи са 
пущуните (34%), които формират по-голямата част от населението в повечето области, както и узбеки 
(18%) и таджики (20%, включително аймаци и араби). Най-значимите малцинства са хазарите (10%) и 
туркмените (17%), като последните формират по-голямата част от населението в област Кала-и-Зал. 
Узбекистите са съсредоточени в област Имам Сахиб, като съставляват почти половината от населението 
там. Кундуз е икономически важна провинция, традиционно известна като „кошницата за хляб на 
Афганистан“ заради плодородната си земеделска земя (1518). Според данни, публикувани от 
афганистанското Министерство на икономиката и Световната банка за 2013 г. и 

 
 
 
 

(1515) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Кундуз - Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 
(1516) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, 2017 г. (url), стр. 9. 
(1517) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Кундуз“, 1 февруари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Предистория на 
провинция  Кундуз“, без дата (url). 
(1518) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност; СМЕ, „Стратегически анализ на конфликт: провинция 
Кундуз“, 2013 г. (url). 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-kunduz-province-reference-map
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3/Final%20Population%201396.pdf
http://president.gov.af/en/kunduz/
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-kunduz-province
http://www.cpau.org.af/images/CPAU%20Strategic%20Conflict%20Analysis%20-%20Kunduz.pdf
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2014 г., 74,9% от населението на Кундуз живее в селските райони, 44,0% от жителите му се занимават със 
земеделска работа, а 21,4% са в сферата на услугите (1519 ). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Кундуз 
 
 

Кундуз е стратегически важна провинция, която служи като врата към Централна Азия през граничния 
пункт към Таджикистан при Шир Хан Бандар (1520). Кундуз беше основното бойно поле за талибаните в 
Северен Афганистан (1521) и е ключова точка на операциите на талибаните от 2015 г. насам. Талибаните 
положиха значителни усилия и средства в опитите си да завземат контрола над провинцията (1522). 

 
Кундуз беше последният голям град, контролиран от талибаните, преди да бъдат свалени от 
подкрепяния от САЩ Северен алианс през ноември 2001 г. (1523). Кундуз беше и първата столица на 
провинция в Афганистан, която беше превзета от бунтовниците след падането на талибанския режим 
през 2001 г. Град Кундуз продължава да единствената столица на провинция, която талибаните успяха да 
превземат и контролират (1524). Талибаните влязоха на два пъти в град Кундуз след 2015 г., като го 
контролираха напълно в продължение на две седмици през есента на 2015 г. и завзеха половината град 
за повече от седмица през октомври 2016 г. (1525). По време на боевете основните маршрути, водещи към 
град Кундуз от областите, бяха блокирани 
(1526). 

 
Имам Сахиб е втората по големина област в Кундуз след столицата на провинцията. Узбеците са най-
големият етнос, съставляващ приблизително 45% от населението, като по оценки пущуните и таджиките 
са по 25% (1527). Ханабад беше описана през 2013 г. като селска област, която беше място на значителна 
бунтовническа дейност от няколко години насам. Смята се, че в Ханабад има най-голяма концентрация 
на групировки на милиции в цялата провинция Кундуз през 2013 г., като местни военачалници или други 
недържавни действащи контролират повечето райони в областта (1528). През 2013 г. неофициалната 
област Акташ, официално част от Ханабад, е била място за множество въоръжени групировки и без 
правителствено присъствие (1529). Съобщава се, че районът е под контрола на талибаните към юли 2017 г. 
(1530). Районът на Гор Тепа, официално част от град Кундуз, беше описан през октомври 2016 г. като 
бастион на талибаните, контролиран от въстаниците от април 2015 г. насам (1531). Чахар Дара беше 
описана през 2013 г. като малка, предимно земеделска област, която е център на бунтовническата 
дейност, тъй като талибаните и другите въоръжени опозиционни групировки са започнали да се появяват 
отново в Кундуз през 2008-2009 г. Съобщава се, че по-голямата част от населението на областта е от 
пущуни. Голяма част от областта от години е под талибански контрол (1532). В област Чахар Дара местното 
управление се описва от областния управител като „парализирано“. Областният управител оценява, че 
талибаните са контролирали 80% от областта през август 2017 г. и са били много активни в района (1533). 

 
 

(1519) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г., (url), стр. 39-40. 
(1520) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1521) РСЕ/РС, „Афганистанските сили превзеха села в северна провинция“, 10 юни 2017 г. (url). 
(1522) „Лонг уор джърнъл“, „Талибаните подкрепиха настъплението в Кундуз“, 9 май 2017 г. (url). 
(1523) СМЕ, „Стратегически анализ на конфликт: провинция Кундуз“, 2013 г. (url). 
(1524) Швеция, „Лифос“, Lägesanalys: Afghanistan, юни 2017 г. (url), стр. 5. 
(1525) „Лонг уор джърнъл“, „Талибаните подкрепиха настъплението в Кундуз“, 9 май 2017 г. (url). 
(1526) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url). 
(1527) СМЕ, „Стратегически анализ на конфликт: провинция Кундуз“, 2013 г. (url). 
(1528) СМЕ, „Стратегически анализ на конфликт: провинция Кундуз“, 2013 (url). 
(1529) СМЕ, „Стратегически анализ на конфликт: провинция Кундуз“, 2013 г. (url). 
(1530) Али, О., „Нови атаки на талибаните в Кундуз: по-малко координирани, все още добре позиционирани, за да заплашват града“, 9 юли 2017 
г. (url). 
(1531) Али О., „Нападението на талибаните срещу град Кундуз: дежа вю, но защо?“, 12 октомври 2016 г. (url). 
(1532) СМЕ, „Стратегически анализ на конфликт: провинция Кундуз“, 2013 г. (url). 
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Алиабад беше описан през 2013 г. като селска и най-слабо населената област в Кундуз, като пущуните 
съставляват половината от населението, таджиките - една трета, хазарите - 12%, а узбеките - малко под 
10% (1534). Област Дашти Арчи е описвана като център за бунтовническата дейност. Областта е 
преминавала в ръцете на афганистанските сили за сигурност и обратно при талибаните няколко пъти 
между 2015 г. и 2017 г. (1535). 

 
Според оценката на „Лонг уор джърнъл“ всички области в Кундуз са оспорвани между талибаните и 
правителствените сили (1536). Според „Хюман Райтс Уоч“ през 2016 г. талибаните са набрали над 100 деца, 
за да се бият в редиците им в Кундуз (1537). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Кундуз имаше 488 инцидента със сигурността (1538). 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 

Насилие, насочено към физически лица 34 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 314 

Експлозии 37 

При налагане на сигурността 67 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 29 

Други инциденти 7 
  

Общо инциденти със сигурността 488 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Кундуз 
(1539): 

 
Алиабад 12 Ханабад 95 
Чахар Дара 44 Кундуз 237 
Дашти Арчи 44 Кала-и-Зал 27 
Имам Сахиб 29   

 
Кундуз се разглежда от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси като „зона с висока 
често на боевете“ с висока интензивност на инцидентите със сигурността (1540). Всички области на Кундуз 
са несигурни и нестабилни (1541). Град Кундуз, един от най-големите градове в Афганистан, е една от 
провинциалните столици в Афганистан, изправена пред най-силния натиск от страна на талибаните (1542). 
През първите шест месеца на 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
класифицира областите Кала-и-Зал и Дашти Арчи сред районите в Афганистан, където конфликтът е най-
тежък по отношение на броя на инцидентите, броя на цивилните жертви и броя 

 
 
 

(1534) СМЕ, „Стратегически анализ на конфликт: провинция Кундуз“, 2013 г. (url). 
(1535) Али, О. „Нови атаки на талибаните в Кундуз: по-малко координирани, все още добре позиционирани, за да заплашват града“, 9 юли 2017 
г. (url). 
(1536) „Лонг уор джърнъл“, „Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 
26 септември 2017 г. (url). 
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(1538) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1539) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1540) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url). 
(1541) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1542) Швеция, „Лифос“, Lägesanalys: Afghanistan, юни 2017 г. (url), стр. 5. 
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на вътрешно разселени лица, произхождащи от района (1543 ). Службата на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси даде приоритет на областите Чахар Дара, Имам Сахиб и Кала-и-Зал като области 
на интегрирани програми на защита, предназначени за райони с висока интензивност на боевете, както и 
за население под контрол на въоръжени опозиционни групировки (1544). 

 
МООНСА отбеляза общо 190 цивилни жертви (39 смъртни случая и 151 ранени) през първата половина на 
2017 г. в Кундуз, което е увеличение със 7%  спрямо същия период на 2016 г. Наземните боеве 
представляваха водеща причина за цивилни смъртни случаи и наранявания, последвани от въздушни 
атаки и целенасочени/умишлени убийства. Кундуз има деветия най-голям брой цивилни жертви в 
афганистанските провинции (1545). 

 
Въздушните операции доведоха до 45 цивилни жертви (15 загинали и 30 ранени) в Кундуз през първата 
половина на 2017 г. (1546). През нощта на 2 срещу 3 ноември 2016 г., серия от въздушни удари, извършени 
срещу домове в село Боз Кандахари, област Кундуз, убиха 20 деца, шест жени и шестима мъже (1547). 

 
Талибаните предприеха координирана атака срещу град Кундуз в началото на октомври 2016 г., 
превземайки централния площад на града и атакувайки символично важни административни сгради. 
Афганистанските сили за сигурност успяха да отблъснат атаката, преди талибаните да поемат пълен 
контрол над града, и да си върнат контрола над по-голямата част от града на следващия ден (1548). 
Талибаните все пак прекараха 11 дни в града след 3 октомври 2016 г., като според съобщенията са 
принуждавали хората да напуснат домовете си в опит да създадат голям брой вътрешно разселени лица. 
Бунтовниците също така се установиха в къщите на цивилни лица, излагайки ги на риск (1549). 

 
Конфликтът в Кундуз отново се засили през май 2017 г. след пролетната офанзива на талибаните, 
стартирана на 28 април 2017 г. Талибаните отново нападнаха град Кундуз през май 2017 г., когато 
талибански бойци се опитаха да завладеят областния административен център Имам Сахиб, 
причинявайки разселването на 1000 семейства от областта. Редица цивилни попаднаха в капана на 
кръстосания огън между правителствените сили и талибаните и не успяха да напуснат района по време 
на боевете. Има съобщения за 72 непотвърдени цивилни жертви (16 убити и 56 ранени) в резултат на 
оръжия с експлозиви като например минометни снаряди и въздушни удари (1550). На 6 май 2017 г. 
талибаните превзеха област Кала-и-Зал и я контролираха 10 дни, преди правителствените сили да 
отвоюват областния център (1551). Кала-и-Зал отново беше под контрола на талибаните в края на август 
2017 г. (1552). 

 
На 25 май 2017 г. талибаните изстреляха множество минометни снаряди в град Кундуз срещу 
международните военни сили, които се намираха в къща за гости близо до офиса на губернатора на 
провинцията в близост до поне три училища, както и различни магазини и предприятия. Най-малко един 
минометен снаряд се приземи близо до училище за момчета, убивайки деветгодишно момче и 
ранявайки 12 други цивилни (1553). През юни 2017 г. имаше интензивни боеве в района на Имам Сахиб, 
когато афганистанските 
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годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url), стр. 19-20. 
(1545) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
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(1549) „Международен институт за стратегически изследвания“ (IISS), База данни за въоръжени конфликти, „Сигурност на хората в Афганистан“, 
октомври 2016 г., достъпна чрез абонамент (url). 
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сили за сигурност завзеха райони, които преди това бяха превзети от талибаните. Според ръководителя 
на провинциалната полиция в талибанските редици са се сражавали чуждестранни бойци като 
пакистанци, чеченци, таджики и узбеки (1554). 

 
В началото на юли 2017 г. талибаните извършиха няколко едновременни атаки срещу афганистанските 
сили за сигурност в Кундуз. Една от атаките е била срещу няколко контролни пункта на правителствените 
сили за сигурност по магистралата в област Ханабад. Атаките бяха по-малко координирани от тези през 
предишните години и бяха отблъснати. На 1 юли 2017 г. талибаните се опитаха да завладеят областния 
център Дашти Арчи при мащабно нападение, което беше отблъснато след няколко часа с подкрепата на 
афганистанските военновъздушни сили. Талибанските бойци също блокираха магистрала Кундуз-Баглан в 
продължение на четири дни след нападението им в област Алиабад (1555). Според съобщенията 
талибаните имат контролно-пропускателни пунктове по магистралата Кундуз-Тахар и са се опитвали да 
блокират пътя (1556). 

 
Според „Толо Нюз“ в Кундуз се наблюдава увеличение на целенасочените убийства на лица, свързани с 
военните, както и на цивилни. Ръководителят на провинциалния съвет, цитиран от „Толо Нюз“ заяви през 
юли 2017 г., че в град Кундуз е имало 19 скорошни инцидента (1557). В провинцията няма 
телекомуникационни услуги през нощта заради талибанската дейност (1558). Към август 2017 г. според 
съобщенията талибаните са продължили да бъдат активни в предградията на Кундуз (1559). През годината 
в Кундуз бяха убити няколко високопоставени талибански командири. Най-забележителен беше случаят с 
молла Абдул Салам, предишният губернатор в сянка на Кундуз, който ръководеше двете нападения на 
талибаните срещу град Кундуз, който беше убит при въздушен удар на 26 февруари 2017 г. (1560). На 11 
март 2017 г. ръководителите на военните и финансови комисии на талибаните - Кари Дост Мохамед и 
Мула Ниаз Мохамад, бяха убити заедно с още четирима талибански бойци в област Дашти Арчи (1561). 

 
Според агенция „Паджуок афган нюз“ в Кундуз е осмият най-голям брой жертви сред афганистанските 
провинции от август 2016 г. до юли 2017 г.: общо 1034 убити и ранени цивилни (1562). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси регистрира 141 580 лица от провинция Кундуз, които са били разселени от конфликт. Това е най-
големият брой на вътрешно разселените лица в Афганистан: 141 049 са били разселени от Кундуз, 154 от 
Ханабад, 140 от Кала-и-Зал, 137 от Чахар Дара, 51 от Дашти Архи и 49 от Имам Сахиб. Почти 120 000 души 
бяха разселени през октомври 2017 г., когато талибаните почти превзеха град Кундуз. Повечето от тях 
бяха разселени в град Кундуз или в Талокан, столицата на съседната провинция Тахар. Голям брой хора 
отидоха също в Кабул и Файзабад, както и в Бадахшан (1563). 

 
 
 
 
 

(1554) РСЕ/РС, „Афганистанските сили превзеха села в северна провинция“, 10 юни 2017 г. (url). 
(1555) Али, О. „Нови атаки на талибаните в Кундуз: по-малко координирани, все още добре позиционирани, за да заплашват града“, 9 юли 2017 
г. (url). 
(1556) Али, О. „Нови атаки на талибаните в Кундуз: по-малко координирани, все още добре позиционирани, за да заплашват града“, 9 юли 2017 
г. (url). 
(1557) „Толо Нюз“, „В Кундуз има рязко увеличение на „целенасочените стрелби“, 6 юли 2017 г. (url). 
(1558) „Толо Нюз“, „Изключването на мобилните услуги разгневи жителите на Кундуз“, 24 септември 2017 г. (url). 
(1559) „Толо Нюз“, „Талибаните все още са активни в предградията на град Кундуз“, 6 август 2017 г., (url). 
(1560) „Лонг уор джърнъл“, „Талибаните подкрепиха настъплението в Кундуз“, 9 май 2017 г. (url). 
(1561) „Международен институт за стратегически изследвания“ (IISS), База данни за въоръжени конфликти, „Афганистан, военни и сигурност“, 
март 2017 г., достъпна чрез абонамент (url). 
(1562) „Паджуок афган нюз“, „24 500 души са загубили живота си, получили са наранявания през последните 12 месеца“, 6 август 2017 г. (url). 
(1563) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 2 октомври 2017 г. (url). 

https://www.rferl.org/a/afghan-forces-recapture-kunduz-taliban/28539545.html
https://www.afghanistan-analysts.org/taleban-attacks-in-kunduz-less-coordinated-but-still-well-placed-to-threaten-the-city/
https://www.afghanistan-analysts.org/taleban-attacks-in-kunduz-less-coordinated-but-still-well-placed-to-threaten-the-city/
http://www.tolonews.com/afghanistan/kunduz-sees-sharp-increase-%E2%80%98targeted-shootings%E2%80%99
http://www.tolonews.com/afghanistan/mobile-phone-service-blackout-has-kunduz-residents-fuming
http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-still-active-suburbs-kunduz-city-officials
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/05/taliban-back-on-the-offensive-in-kunduz.php
https://acd.iiss.org/en/conflicts/afghanistan-933d?as=16D2D4FC7FF24AC49265BD146E554EDF
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/06/24500-people-lost-lives-suffered-injuries-last-12-months
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
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Между 1 януари 2017 г. и 30 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 

документира 31 360 души от провинция Кундуз, разселени от конфликт, което беше най-големият брой в 
Афганистан след Нангархар: 

 

• 15 604 от Кундуз;  

• 4872 от Кала-и-Зал;  

• 3652 от Имам Сахиб;  

• 3328 от Ханабад;  

• 1569 от Дашти Арчи; 

• 1530 от Чахар Дара и  

• 805 от Алиабад. 
 

От тях 23 627 са били разселени в град Кундуз, 1834 в Ханабад, повече от 1000 в Бахарак и в други 
населени места в провинция Тахар и 546 в Кала-и-Зал (1564). 

 
Около 3000 души бяха разселени поради бойни действия на няколко места в Кундуз в началото на юли 
2017 г. (1565). Съобщава се, че повече от 5000 души са били разселени от област Чахар Дара поради 
засилени военни операции в началото на септември 2017 г. (1566). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1564) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 2 октомври 2017 г. (url). 
(1565) Служба на ООН за глобални комуникации, „Афганистан: ООН подкрепя населението, което бяга от сблъсъци в близост до град Кундуз“, 6 
юли 2017 г. (url), Али, О., 
„Нови атаки на талибаните в Кундуз: по-малко координирани, все още добре позиционирани, за да заплашват града“, 9 юли 2017 г. (url). 
(1566) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Афганистан „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица 
4 - 10 септември 2017 г. (url); Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в 
Афганистан“, Седмица 28 август - 3 септември 2017 г. (url). 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-un-supporting-population-fleeing-clashes-near-kunduz-city
https://www.afghanistan-analysts.org/taleban-attacks-in-kunduz-less-coordinated-but-still-well-placed-to-threaten-the-city/
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505830250_1009.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505995015_3sep.pdf
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2.21 Лагман 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Лагман се намира в източната част на Афганистан и граничи с Нангархар на юг и изток, с 
Конар на североизток, с Нуристан на север, с Панджшир на 



186 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 
 

северозапад и с провинциите Кабул и Каписа на запад (1567). Според оценка на Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси за 2015 г. провинцията има население от 445 588 души (1568). От 
Кабинета на президента на Афганистан междувременно заявяват, че Лагман има около 800 000 жители 
(1569). 

 
Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси Лагман се състои от пет области: 
Мехтар Лам (Мехтарлам/Михтарлам, също наричана Бад Паш/Бад Пух), Алингар, Алишанг (Алишинг, Али 
Шинг), Даулатшах (Даулат Шах) и Каргхай (Каргай) (1570). Други източници обаче сочат, че Лагман има 
шест области, като броят Мехтар Лам и Бад Паш за две отделни области (1571). Мехтар Лам е столицата на 
провинцията (1572). 

 
Международна организация отбелязва, че около 90% от населението на Лагман е от пущуни (1573). 
„Паджуок афган нюз“ обаче заявява, че пущуните представляват 58% от населението (1574). В областите 
Даулат Шах и Бад Пух има голямо население от етнически пашаи, а в северната част на област Алингар 
има по-малки общности от нуристанци, както и таджики в областите Каргай и Мехтарлам/Бад Паш (1575). 
Според „Паджуок афган нюз“ таджиките и пашаитите съставляват по 21% от населението (1576). Както 
отбелязва МКГ, Мехтарлам/Бад Паш, Алишанг, Даулат Шах и районът Гарух са доминирани от пущуни 
(1577). 

 
Повечето от жителите на Лагман работят в селското стопанство. Други сектори включват горско 
стопанство и минерални ресурси (1578). Провинцията е разположена на магистралата Кабул-Джалалабад-
Торкам, която минава през област Каргаи (1579). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 98,9% от населението на Лагман живее в селските райони, а 59,8% от жителите му 
участват в селскостопански дейности (1580). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Лагман 
 
 

Според ИВИ Лагман е провинция, където талибаните традиционно поддържат високо ниво на влияние 
(1581). По същия начин „Ландинфо“ посочва Лагман (като съседните провинции Конар, Нуристан и 
Нангархар) като провинция, в която талибаните и други бунтовнически групировки са запазили силно 
присъствие в продължение на много години. Източникът също така казва, че конфликтите между 
муджахидински групировки като Джамиат-е Ислами и Хезб-е Ислами са довели до това, че много от 
членовете им са се присъединили към талибаните. Освен това местното недоволство от присъствието на 
международни военни части и техните съюзници помогна на талибаните да се установят в 

 
 

(1567) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Лагман - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url); Норвегия, 
„Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Laghman, 25 октомври 2016 г. (Лагман), стр. 2. 
(1568) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан, оценка за броя на населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 
(1569) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Лагман“, 1 февруари 2017 г. (url). 
(1570) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Лагман - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url). 
(1571) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Лагман“, 1 февруари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Профил на 
предисторията на провинция Лагман“, без дата (url). 
(1572) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Лагман“, без дата (url). 
(1573) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1574) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Лагман“, без дата (url). 
(1575) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. (1576) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията 
на провинция Лагман“, без дата (url). 
(1577) МКГ, „Бунтът в сърцето на Афганистан“, 27 юни 2011 г. (url), стр. 19. 
(1578) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Лагман“, без дата (url). 
(1579) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1580) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 41-42. 
(1581) ИВИ, „Възраждащи се талибани: заплахи за сигурността на Афганистан“, март 2015 г. (url), стр. 18. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Laghman_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1481628246_5.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf
http://president.gov.af/en/laghman/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Laghman_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
http://president.gov.af/en/laghman/
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-laghman-province
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-laghman-province
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-laghman-province
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-laghman-province
https://www.files.ethz.ch/isn/144599/207%20The%20Insurgency%20in%20Afghanistans%20Heartland.pdf
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-laghman-province
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/AFGH%20Report.pdf


ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА — 187 
 
 
 

провинцията (1582). Според международен хуманитарен работник и информация в медиите, цитирани от 
„Ландинфо“, повечето бунтовнически действия в Лагман са свързани с талибаните (1583). МКГ съобщи 
през 2011 г., че приблизително 23 малки групировки от талибански бойци действат в провинцията, като 
всяка групировка включва десет до 30 въоръжени мъже. В областите в Лагман с мнозинство от пущуни 
талибаните „експлоатират напрежението, като съсредоточават усилията си за набиране на хора на базата 
на племенна и политическа фрагментация, отчуждение в резултат на международни операции и 
съперничество за местната власт“ 
(1584). 

 
„Ландинфо“ не можа да намери информация за дейности в Лагман, които да са били свързани с Хезб-е 
Ислами през 2016 г., въпреки че по-рано беше съобщено, че групировката има сериозно присъствие в 
провинцията. Според местен журналист, интервюиран от „Ландинфо“, ИДПХ планира да се утвърди в 
Лагман, откъдето цели да проникне в област Суроби в провинция Кабул, както и в град Кабул. 
Международна организация отбеляза в отговор до „Ландинфо“, че е имало опити на „Ислямска 
държава“ да набира членове в Лагман и че знаме на „Ислямска държава“ е било забелязано край град 
Мехтарлам през юли 2016 г. Същият източник обаче отбеляза, че „Ислямска държава“ е била много по-
слаба през 2016 г., отколкото през 2015 г. За разлика от тези сведения, хуманитарният работник (който е 
описан като добре информиран за Лагман) и дипломатически източник, за когото се говори, че познава 
добре групировката „Ислямска държава“, не могат да потвърдят, че групировката всъщност е имала 
присъствие в провинцията (1585). 

 
Както и в други провинции, властите основно са концентрирали ресурсите си за опазване на 
провинциалната столица (град Мехтарлам), областните центрове, главния път от Кабул до Джалалабад, 
който минава през окръг Каргаи, както и пътища към и от град Мехтарлам, включително тези от 
Мехтарлам до областите Алишанг и Алингар (1586). Според международна организация, отговаряща на 
„Ландинфо“, Каргаи е единствената област, която е останала под контрола на правителството през 2016 
г., като всички други области в Лагман са били „оспорвани“, което означава, че силите за сигурност са 
присъствали в областните центрове, но са били изправени пред съпротива в по-малки или по-големи 
части от територията извън центровете. През 2016 г. бунтовниците извършиха нападения над всички 
областни центрове, с изключение на центъра на област Каргаи, включително столицата на провинцията. 
Според международен източник и хуманитарен служител, интервюирани от „Ландинфо“, поддържането 
на пътната безопасност е било особен проблем, тъй като редовно са били извършвани атаки срещу 
пунктове и патрули на Афганистанската национална полиция и на Местната полиция в Афганистан по 
пътищата от град Мехтарлам и по пътищата северно от областите Алишанг и Алингар. В допълнение към 
нападенията срещу Афганистанските национални сили за сигурност бунтовниците са поставили 
незаконни препятствия по тези пътища (1587). Гореспоменатият хуманитарен работник отбеляза, че що се 
отнася до област Мехтарлам, правителството контролира само град Мехтарлам, а не непременно и 
останалата част от областта. В същото време бунтовниците са били в състояние да извършват спорадични 
атаки срещу града (1588). 

 
Според карта на „Лонг уор джърнъл“ областите Алингар и Алишанг са описани като оспорвани от 
септември 2017 г., а област Даулат Шах е описана като „непотвърдена претенция на талибаните“ (1589). 
Според карта, публикувана от ИВИ, по-голямата част от област Мехтарлам/Бад Паш и по-малки части на 
областите Алингар и Алишанг са „зони за подкрепа на талибаните с висока степен на доверие“ (1590). 

 
В статия от март 2017 г., публикувана на уебсайта им, талибаните твърдят, че контролират 95% от 
територията на област Мехтарлам/Бад Паш, докато областният център се контролира от правителството. 
Освен това те твърдяха, че имат 70% контрол върху областните райони на Даулат Шах, 

 
 

(1582) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Laghman, 25 октомври 2016 г. (url), стр. 2-3 
(1583) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Laghman, 25 октомври 2016 г. (url), стр. 3. 
(1584) МКГ, „Бунтът в сърцето на Афганистан“, 27 юни 2011 г. (url), стр. 19. 
(1585) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Laghman, 25 октомври 2016 г. (url), стр. 3-4 
(1586) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Laghman, 25 октомври 2016 г. (url), стр. 5. 
(1587) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Laghman, 25 октомври 2016 г. (url), стр. 5. 
(1588) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Laghman, 25 октомври 2016 г. (url), стр. 8. 
(1589) „Лонг уор джърнъл“, „Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 
26 септември 2017 г. (url). 
(1590) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 
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Алишанг и Алингар, докато останалите райони на тези области, включително техните областни центрове, 
са били под контрола на правителството. Според талибаните 80% от областите Мехтарлам/Бад Паш и 
Каргай са били под контрола на правителството (1591). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Лагман имаше 1226 инцидента в областта на 
сигурността (1592). Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 67 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 1048 
  

Експлозии 50 

При налагане на сигурността 48 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 12 

Други инциденти 1 
  

Общо инциденти със сигурността 1226 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Лагман (1593): 

 
 

Алингар 114 Михтарлам 681 
Алишанг 340 Каргхай 55 
Даулат Шах 36   

 
 

Както съобщи „Хаама прес“ през март 2017 г., „антиправителствените въоръжени групировки увеличават 
бунтовническите си дейности в някои части на провинцията през последните години“ (1594). Специален 
генерален инспектор на САЩ за реконструкция на Афганистан (СГИРА) отбелязва, че от края на 2016 г. в 
Лагман се водят боеве между Афганистанските национални сили за сигурност и АПС (1595). Датският съвет 
за бежанците (ДСБ) отбеляза, че в края на 2016 г. в провинцията е налице засилено присъствие на 
опозиционни групировки (1596). „Толо Нюз“ съобщи, че в началото на март 2017 г. АПС са се „били два дни 
и нощи“, за да поемат контрола над град Мехтарлам, преди да бъдат изтласкани от силите за сигурност 
(1597). 

 
МООНСА документира общо 210 цивилни жертви (53 смъртни случая и 157 ранени) през първата 
половина на 2017 г. в Лагман, което е 58% повече спрямо същия период на 2016 г. Наземни боеве между 
Афганистанските национални сили за сигурност и АПС, които са причинили 156 цивилни жертви през 
първите шест месеца на 

 
 
 
 

(1591) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1592) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1593) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1594) „Хаама прес“, „Изтъкнат религиозен духовник беше убит в Източен Афганистан“, 22 март 2017 г. (url). 
(1595) СГИРА, „Доклад за тримесечие до Конгреса на САЩ“, 30 януари 2017 г. (url), стр. 88. 
(1596) ДСБ, „Месечни миграционни движения: обобщение на разселването в Афганистан“, януари 2017 г. (url). 
(1597) „Толо Нюз“, „Талибаните се опитват да „създадат военни бази“ в Лагман“, 20 март 2017 г. (url). 
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2017 г. (спрямо 70 през първата половина на 2016 г.) (1598), като представляват основната причина за 
смъртта и нараняванията на цивилни, следвана от самоделни взривни устройства (1599). В област 
Мехтерлам броят на цивилните жертви от сухопътни боеве през първата половина на 2017 г. (125 души, 
включително 28 загинали и 97 ранени) е повече от три пъти повече от цивилните жертви, документирани 
през първата половина на 2016 г. (1600). Според същия източник в Лагман също е имало увеличение на 
цивилните жертви през 2016 г. (1601). 

 
През ноември 2016 г. минометен снаряд, изстрелян от АПС срещу контролно-пропускателен пунктна 
Местната полиция в Афганистан, порази жилищен район в град Мехтерлам по време на сватба, убивайки 
дете и ранявайки още пет цивилни лица, включително три деца (1602). През декември 2016 г. говорител на 
губернатора на провинция Лагман заяви, че крайпътна бомба е убила най-малко двама цивилни в 
Мехтерлам, без да е имало незабавна поемане на отговорност за инцидента (1603). МООНСА съобщи, че 
през февруари 2017 г. АПС в района на Алингар „са застреляли цивилен мъж и са ранили цивилен мъж и 
13-годишно момче, след като са открили огън по тяхното превозно средство в опит да убият двама 
служители на Афганистанската национална армия, които са оцелели“ (1604). Също през февруари 2017 г. 
говорител на губернатора на провинция Лагман заяви, че единадесет членове на едно семейство са били 
убити, а други трима са били ранени, тъй като неизвестни въоръжени лица са извършили атака с граната 
над дома им в област Мехтарлам/Бад Паш (1605). През февруари 2017 г. двама ученици бяха убити, а 
седем други ранени, когато ракета порази училище в района на Басрам в област Мехтарлам/Бад Паш 
(1606). „Хаама прес“ съобщи, че през март 2017 г. религиозен духовник е бил застрелян от въоръжени лица 
и по-късно е починал от нараняванията си, като никоя групировка не е поела отговорност за инцидента 
(1607). 

 
Що се отнася до други видове инциденти, в резултат на които е имало починали или ранени цивилни 
лица, МООНСА отбеляза, че през ноември 2016 г. АПС в област Алишанг са отвлекли мъж и две момчета, 
смятайки, че членовете на техните семейства са работили за правителството. По-късно тримата бяха 
освободени след преговори посредством старейшини (1608). Същият източник отбелязва, че пет деца са 
били убити при детонация на невзривени боеприпаси през май 2017 г. (1609). Освен това МООНСА заяви, 
че през първата половина на 2017 г. са били убити двама цивилни, а други седем са били ранени, докато 
Местната полиция в Афганистан е реагирала на атаки от АПС (1610). 

 
Имаше съобщения за сражения между АПС и Афганистанските национални сили за сигурност или 
международни сили, довели до смъртни случаи или наранявания при двете страни в областите Алишанг, 
Алингар и други през ноември 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1598) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 24. 
(1599) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
(1600) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 25. 
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(1604) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 42. 
(1605) РСЕ/РС, „Атака с граната срещу афганистански дом уби  11 членове на едно семейство“, 20 февруари 2017 г. (url). 
(1606) „Толо Нюз“, „Двама ученици бяха убити, след като ракета порази училище в Лагман“, 26 февруари 2017 г. (url). 
(1607) „Хаама прес“, „Изтъкнат религиозен духовник беше убит в Източен Афганистан“, 22 март 2017 г. (url). 
(1608) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, 6 февруари 2017 г.  (url), стр. 53. 
(1609) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 19-20. 
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2016 г. (1611), област Алишанг в края на декември 2016 г. (1612), област Мехтерлам в началото на март 2017 
г. (1613) и в област Алишанг през март 2017 г. (1614), април (1615), юли (1616) и август 2017 г. (1617). 

 
Между юни и август 2017 г. АПС в Лагман принудиха редица здравни заведения в Лагман да затворят 
временно „като опит да принудят неправителствените организации, които управляват съоръженията, да 
подобрят предоставянето на услуги за техните бойци“ (1618). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 3337 лица от провинция Лагман, които са били разселени заради конфликт. През този период 
330 души са били разселени от област Алингар, 610 от област Алишанг, 70 от област Даулатшах и 2327 от 
област Мехтарлам/Бад Паш (1619). Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси регистрира 1222 лица от провинция Лагман, които са били 
разселени от конфликт. През този период 234 души са били разселени от област Алингар, 97 от област 
Алишанг, 98 от окръг Даулатшах, 774 от окръг Мехтарлам Бад Паш и 19 от област Каргаи (1620). 
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2.22 Логар 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Логар е разположена в централната част на Афганистан и е заобиколена от провинциите 
Нангархар, Пактия, Кабул, Вардак и Газни (1621). Провинцията е разделена на седем административни 
единици: Азра, Бараки Барак, Чарх, Харуар, Хоши, Мохамад Аха и столицата на провинцията Поли Алам 
(1622). По оценки Логар има 405 109 жители, от които 111 679 живеят в провинциалната столица Поли 
Алам (1623). Според международна организация провинцията е 70% с население от пущуни и 30% с 
таджики. Таджиките съставляват 75% от населението в област Чарх, 50% в област Хоши, 40% в Бараки 
Барак и 20-25% в областите Мохамад Аха и Поли Алам. Областите Харуар и Азра са хомогенни пущунски 
области (1624). Съобщава се, че има малък процент хазари в областите Хоши и Поли Алам, а номади кучи 
могат да бъдат открити в областите Поли Алам и Харуар (1625). 

 
Земеделието и фермерството са основен източник на доходи за 90 на сто от населението в провинцията 
(1626). Обработваемата земя е концентрирана в плодородната западна половина на провинцията, а 
провинцията е най-известна с производството на царевица, кисело мляко и вълна. Предимство за Логар 
е, че е близо до пазарите в Кабул (1627). Според данни, публикувани от афганистанското Министерство на 
икономиката и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 97,5% от населението на Логар живее 

 
 
 

(1621) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Логар: Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 
(1622) „Калифорнийски университет, Дейвис“, Афганистанско земеделие - Логар, без дата (urlс). 
(1623) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, 2017 г. (url)стр. 9. 
(1624) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. (1625) „Военноморска магистърска школа“, „Преглед на 
провинция Логар“, март 2017 г. (url). 
(1626) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1627) „Калифорнийски университет, Дейвис“, Афганистанско земеделие - Логар, без дата (url). 
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в селските райони, 36,8% от жителите му се занимават със земеделска работа и 29,9% са в сектора на 
услугите 
(1628). 

 
През тази провинция минава главният път, свързващ Кабул с Гардез в Пактия. Транспортната 
инфраструктура в Логар е доста развита, като повече от три четвърти от пътищата са отворени за 
движение през всички сезони. В малка част от провинцията обаче (5%) изобщо няма пътища (1629). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Логар 
 
 

Конфликтната ситуация в провинция Логар е определена като една от най-нестабилните и променливи в 
централния регион и представлява „магистрала на бунтовниците“ от Пакистан до Кабул, през лошо 
охранявана граница в близост до област Азра. В исторически план бунтовническата дейност започна в 
Логар през 2005 г. в областите Харуар, Чарх и Бараки Барак. По-късно бунтовническата дейност се 
разпространи в цялата провинция, въпреки че тези три области остават най-засегнати от талибаните и 
имат връзки със съседните движения в Газни, Пактия и Вардак (1630). 

 
Според доклад на „Мрежата на афганистанските анализатори“ през 2014 г. ситуацията в Логар е 
започнала да се влошава през 2011 г., когато целенасочените убийства и отвличанията на местни 
влиятелни старейшини, членове на семейства на държавни служители и членове на провинциалния 
съвет за мир са станали все по-чести. Областите Азра, Бараки Барак, Чарх, Харуар и Мохамад Ага бяха 
описани като областите, който са най-силно засегнати от бунтовническата дейност в Логар. Мохамад Ага, 
само на 23 километра извън границите на град Кабул на магистрала Кабул-Гардез, е описвана като 
ключов стратегически район поради местоположението си не само в близост до столицата, но и до 
провинциите Нангархар, Пактия, Пактика, Хост, Вардак и Газни (1631). 

 
Според информация на РСЕ/РС от август 2017 г. талибаните имат силно присъствие в Логар (1632). Според 
оценката на „Лонг уор джърнъл“ областите Харуар, Чарх и Азра са почти изцяло под контрола на 
талибаните (1633). Повечето части от трите области попаднаха под контрола на талибаните в края на 2014 
г. (1634). Както отбеляза д-р Антонио Джустоци през август 2017 г., Шурата на талибаните в Миран Шах, 
базирана в региона на Северен Вазиристан в Пакистан и съставена изключително от членове на мрежата 
„Хакани“, има власт в провинция Логар (1635). 

 
Според представители на провинцията, интервюирани от „Новинарска агенция Паджуок“ през юни 2017 
г., талибаните контролират повече от половината от територията в Логар и са установили контролно-
пропускателни пунктове на магистралата Кабул-Гардез за претърсване на хора и превозни средства. 
Според член на провинциалния съвет ситуацията със сигурността се е влошила през 2017 г. и в 
провинцията освен местните талибани са наблюдавани и чуждестранни бойци (1636). Харуар, планинска 
област, беше сред първите в Централен Афганистан, където талибанските групировки започнаха да се 
реорганизират през 2005 г. Още през 2008 г. според съобщенията талибаните са имали пълен контрол 
над областта (1637). Според служители в област Азра само четири села и областният център са били под 
контрола на 
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26 септември 2017 г. (url). 
(1634) Рутиг, Т., „Второто превземане на Муса Кала: как талибаните разширяват териториалния си контрол“, 3 септември 2015 г. (url). 
(1635) Джустоци, А., „Афганистан: организация и структура на талибаните“, 23 август 2017 г. (url), стр. 6. 
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правителство през юли 2017 г. Всички четири пътища на областта са затворени за движение през 
последните 13 години. Освен от несигурност според съобщенията Азра страда и от липсата на здравни 
услуги 
(1638). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Логар имаше 215 инцидента със сигурността (1639). 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 

Насилие, насочено към физически лица 19 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 131 

Експлозии 29 
  

При налагане на сигурността 31 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 5 

Други инциденти 0 
  

Общо инциденти със сигурността 215 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Логар (1640): 

 
 

Азра 3 Хоши 4 
Бараки Барак 54 Мохамад Аха 48 
Чарх 38 Поли Алам 61 
Харуар 7   

 
 

МООНСА отбеляза общо 60 цивилни жертви (27 смъртни случая и 33 ранени) през първата половина на 
2017 г. в Логар, което е увеличение с 54% спрямо същия период на 2016 г. Атаките със самоделни 
взривни устройства и целенасочените/умишлените убийства бяха водещите причини за смъртта и 
нараняванията на цивилни, последвани от сухопътни боеве (1641). 

 
На 15 декември 2016 г. въоръжени мъже застреляха местен журналист, работещ за радио „Мили 
Пейгъм“ в област Мохамад Аха, докато се прибирал от работа към дома си. При два предишни случая 
жертвата съобщила, че е получила заплахи за смърт по телефон от АПС, действащи в района, които го 
инструктирали да не излъчва гласовете на жени или каквито и да било реклами, свързани с 
Афганистанските национални сили за сигурност. Талибаните публично отрекоха участие в инцидента 
(1642). АПС застреляха заместника на провинциалната Улема шура в Логар на 26 май 2017 г., докато отивал 
за сутрешни молитви в Поли Алам (1643). „Толо Нюз“ съобщи за убийството на шефа на отдела за борба с 
престъпността в Логар на 17 
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Приложение III. 
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юни 2017 г. (1644). На 23 юни 2017 г. в област Мохамад Аха АПС стреляха в джамия, убивайки местен 
влиятелен старейшина и член на окръжната шура и друг цивилен мъж и ранявайки двама цивилни мъже 
(1645). 

 
Талибаните убиха с камъни двойка, която обвиниха в изневяра в област Мохамад Аха през април 2017 г. 
(1646). На 19 май 2017 г. 11 членове на едно и също семейство бяха убити и трима бяха ранени при 
експлозия на самоделно взривно устройство в Мохамад Аха, когато превозното им средство се 
преобърна над една мина (1647). Имаше заплахи и едно нападение срещу училища в областите Мохамад 
Аха и Поли Алам (1648). 

 
Талибаните нападнаха областния център на Чарх на 1 септември 2016 г. Талибаните също многократно 
атакуваха област Бараки Барак (1649). В Бараки Барак имаше тежки сблъсъци отново за поемане на 
контрола на областта в края на август 2017 г. Талибаните нападнаха областния център на 26 август 2017 г. 
(1650). Според местните служители най-малко 11 цивилни са били убити и 16 са били ранени на 30 август 
2017 г., когато хеликоптер на НАТО нападна къща, в която талибанските бунтовници се бяха настанили 
въпреки нежеланието на жителите. Нападението се случи в района на Дашти Бари, близо до столицата на 
провинцията Поли Алам (1651). 

 
През 2016 г. главният път от Кабул до Гардез беше контролиран от афганистанските сили за сигурност три 
дни в седмицата, а през останалото време от талибаните (1652). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
документира 1469 лица от провинция Логар, разселени заради конфликт: 775 от Бараки Барак, 428 от 
Чарх и 224 от Хоши. 952 лица от Логар бяха разселени в Поли Алам, 371 в Мохамад Аха, 104 в Кабул и 42 в 
Газни (1653). 

 
Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси документира 827 лица от провинция Логар, разселени заради конфликт: 504 от Бараки Барак, 
252 от Чарх, 56 от Хоши и 15 от Харуар. Почти всички бяха разселени в столицата на провинцията Поли 
Алам (1654). 
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https://landinfo.no/asset/3526/1/3526_1.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
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2.23 Нангархар 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Нангархар се намира в източен Афганистан и има граници с провинциите Куoнар, Лагман, 
Кабул, Логар и Пактия, както и граничи с Пакистан на изток и юг (1655). Според оценка на Службата на ООН 
за координация на хуманитарните въпроси за 2015 г. провинцията има население от 1 517 388 души (1656). 

 
Провинция Нангархар се състои от 22 административни единици: столицата на провинцията Джалалабад 
и областите Гани Хил (наричана още Шинвар), Шерзад, Родат, Кама, Сурхрод, Ходжани, Хисарак 
(Хесарак), Пачирагам (Пачирам Уа Агам), Дех Бала (Дех Балах), Ачийн (Ачин), Назян, Мохманд Дара 
(Мухманд Дара), Батикот, Кот, Гошта, Бехсууд (Бехсуд), Куз Конар (Кузкунар), Дара е Нур (Дара-е-Нур), 
Лалпора (Лалпур), Дур Баба (Дурбаба) и Чапархар (1657). Според международната хуманитарен служител с 
дългогодишен опит в Афганистан Дех Балах се нарича също Хаска Мина (1658). „Паджуок афган нюз“ 
посочва Спингхар като допълнителна област (1659), „Отделът за изследвания и оценка в Афганистан“ 
отбелязва, че правителството „е разделило Ачин на два окръга - Ачин и Шпингхар“ и че двата области 
„имат своите областни центрове в Кахи“ (1660). 

 
Над половината от територията на Нангархар е планинска, докато останалите части са равнински или 
полупланински (1661). Населението е главно от пущуни, като малките общности пашаи живеят в районите 
Дара-е-Нур и Кеуа, а малък брой араби и сикхи живеят в 

 
 

(1655) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Нангархар - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url). 
(1656) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан, оценка за броя на населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 
(1657) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Нангархар“, 1 февруари 2017 г. (url); правопис в скоби съгласно Службата на 
ООН за координация на хуманитарните въпроси, Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Нангархар - 
Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url); Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е 
международна организация, действаща в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1658) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Nangarhar, 13 октомври 2016 г. (url), стр. 8. 
(1659) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Нангархар“, без дата (url). 
(1660) „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“, „Дяволът се крие в подробностите: продължаващото пропадане на Нангархар към 
бунтове, насилие и широко разпространение на наркотици“, февруари 2016 г. (url), стр. 2, бележка под линия 4. 
(1661) „Калифорнийски университет, Дейвис“, Афганистанско земеделие - провинция Нангархар, провинция Нангархар, без дата (url). 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf
http://president.gov.af/en/nangarhar/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1481627126_2.pdf
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nangarhar
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1455625012_1602e-the-devil-is-in-the-details-nangarhar-continued-decline-into-insurgency.pdf
http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-agriculture-profiles/province-overview/IS_Afgh_Nangarhar.pdf
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град Джалалабад. Сред пущуните има три доминиращи племена: шинуари, мохманд и хогяни (1662). 
Езиците, които се говорят, са пущу и дари (1663). 

 
Според данни, публикувани от афганистанското министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 85,1% от населението на Нангархар живее в селските райони, а 39,2% от жителите му 
участват в селскостопански дейности (1664). 

 
Позовавайки се на доклади на МОМ и ВКБООН, Фазал Музхари [Fazal Muzhary] от „Мрежата на 
афганистанските анализатори“ отбелязва, че над 600 000 афганистанци са се завърнали от Пакистан през 
2016 г. (през предишните години броят им е бил по-малък от 100 000 души с изключение на 2012 г.). 
Повечето от наскоро завърналите се са се заселили в различни области на провинция Нангархар. Според 
МОМ всеки пети жител на Нангархар е завърнало се лице. Това увеличение на броя на населението 
„натоварва държавните услуги“ в области като здравеопазването и образованието (1665). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Нангархар 
 
 

Според отговор в електронно писмо от международна организация „политическият пейзаж в провинция 
Нангархар е доминиран от влиянието на лица с власт особено на бивши джихадистки командири“ (1666). 
„Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“ отбеляза през 2014 г., че официалните и неофициалните 
политически партии в Нангархар имат корени, които са свързани със съюзи, създадени по време на 
съветската окупация и гражданската война (1667). Докато в провинцията официално са регистрирани 
повече от четиридесет политически партии, само няколко от тях имат политическо влияние (1668). Според 
доклада на „Отдела за изследвания и оценка в Афганистан“ за 2014 г. най-мощните политически фракции 
включват Хезб-е Ислами Афганистан, Хезб-е Ислами Халис и Джамиат-е Ислами Афганистан (1669). 
Всъщност Нангархар (и източният регион като цяло) е описван като традиционен бастион на Хезб-е 
Ислами (1670) и след мирното споразумение от септември 2016 г. между правителството и Хезб-е Ислами 
няколко високопоставени членове на Хезб-е Ислами пристигнаха  от Пакистан в Нангархар в края на 2016 
г. (1671). Както „Отделът за изследвания и оценка в Афганистан“ отбелязва през 2014 г., други политически 
фракции като Дауат-е Ислами Афганистан и Афган Милат се радват на „скромни“ нива на подкрепа (1672). 
Междувременно международната организация заяви, че „[в] резултат от утвърдената племенна 
структура, политическите партии играят второстепенна роля в политическата динамика на провинция 
Нангархар“ (1673). 

 
Според документ от 2016 г. на Борхан Осман от „Мрежата на афганистанските анализатори“ 
Афганистанските национални сили за сигурност имат само „номинално присъствие в областните 
центрове“ в Нангархар. В южните и югоизточните области на 

 
 
 

(1662) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1663) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Нангархар“, 1 февруари 2017 г. (url). 
(1664) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 45-46. 
(1665) Музхари, Ф., „Разселване на близо половин милион афганистанци в Нангархар: последиците от масовото завръщане на бежанци“, 12 май 
2017 г. (url). 
(1666) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1667) „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“, „Политика и управление в Афганистан: случаят с провинция Нангархар“, юни 2014 г. (url), 
стр. 18. 
(1668) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1669) „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“, „Политика и управление в Афганистан: случаят с провинция Нангархар“, юни 2014 г. (url), 
стр. 18. 
(1670) Рутиг, Т., „Хекматяр беше изваден от списъка със санкции на ООН: проправяне на пътя за завръщането му - и обединението на Хезб-е 
Ислами?“, 11 февруари 2017 г. (url). 
(1671) Рутиг, Т., „Хекматяр беше изваден от списъка със санкции на ООН: проправяне на пътя за завръщането му - и обединението на Хезб-е 
Ислами?“, 11 февруари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Пристигна първата група високопоставени членове на Хезб-е Ислами“, 7 декември 
2016 г. (url). 
(1672) „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“, „Политика и управление в Афганистан: случаят с провинция Нангархар“, юни 2014 г. (url), 
стр. 18. 
(1673) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 

http://president.gov.af/en/nangarhar/
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/resettling-nearly-half-a-million-afghans-in-nangrahar-the-consequences-of-the-mass-return-of-refugees/
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089dfe5274a31e00002e4/SLRC_WP16.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089dfe5274a31e00002e4/SLRC_WP16.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/hekmatyar-taken-off-un-sanctions-list-paving-the-way-for-his-return-and-hezb-e-islamis-reunification/
https://www.afghanistan-analysts.org/hekmatyar-taken-off-un-sanctions-list-paving-the-way-for-his-return-and-hezb-e-islamis-reunification
https://www.pajhwok.com/en/2016/12/07/first-group-senior-hia-members-arrives
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089dfe5274a31e00002e4/SLRC_WP16.pdf
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провинцията правителственият контрол почти не съществува. Въпреки това, за разлика от други части на 
Афганистан, тази липса не е запълнена от талибаните поради фрагментирания характер на 
бунтовническата дейност в тези области (вж. по-долу) (1674). Според специалиста по въпросите на 
Афганистан д-р Антонио Джустоци Пешаварската Шура на талибаните (която признава основната 
талибанска шура - Куета Шура) претендира за власт над Нангархар, въпреки че Шурата на Севера (която 
не признава Куета Шура и нейните управители, водачи и съдилища в сянка) разширява своята дейности в 
Нангархар (1675). 

 
Както отбеляза Борхан Осман от „Мрежата на афганистанските анализатори“ през септември 2016 г., в 
южните и югоизточните райони има нарастваща фрагментация на бунтовническата дейност от 2007 г. и 
по-специално от 2012 г. насам, като талибанските управители в сянка изпитват трудности да контролират 
своите бойци и да налагат ясни вериги на изпълняване на заповеди. В действителност 13 местни и 
чуждестранни недържавни въоръжени групировки действат в провинцията през последните години, 
включително талибаните, Хезб-е Ислами, салафистки групировки, „Ал Кайда“, талибаните в Пакистан 
(ТТП), Лашкар-е Ислам и Ансар ул-Ислам. В много по-голяма степен, отколкото в други провинции, бойци 
са участвали в престъпни дейности, включително „необяснени убийства“ на обикновени жители, 
убийства на местни старейшини и отвличания за откуп. Между 2011 г. и 2014 г. в Нангархар имаше най-
голям брой престъпления с насилие в страната. По този начин, за разлика от ситуацията на други места, 
тук талибаните не са успели да наложат управление, функциониращо като алтернатива на държавните 
власти, позволявайки на групировката ИДПХ да се утвърди в тези области, където тя е открила редица 
малки въоръжени групировки, от които е били в състояние да набере хора“ ((1676). 

 
Според статия на „БиБиСи“ от февруари 2017 г. Нангархар се е превърнал в център на дейностите на 
ИДПХ както поради близостта си до племенните райони на Пакистан, откъдето произхождат най-добрите 
ръководители на групировката, така и заради присъствието на последователи на салафитски или 
уахабистки интерпретации на исляма, подобни на тези на групировката „Ислямска държава“ (1677). 
Според Осман присъствието на ИДПХ в Нангархар е достигнало връхна точка през лятото на 2015 г., 
когато се е превърнала в най-влиятелната бунтовническа групировка в редица области на провинцията 
(Ачин, Кот, Назян, Батикот, Дех Балах, Ходжани, Шерзад, Пачирагам и Чапархар), въпреки че тя никога не 
е успяла да превземе нито един областен център. Оттогава контраатаките на талибаните и въздушните 
удари на САЩ са намалили територията под контрола на ИДПХ до четири области към края на 2015 г., 
като районите, които преди това са били под контрола на ИДПХ обикновено са попаднали в ръцете на 
талибаните (1678). През цялата 2016 г. и до март 2017 г. ИДПХ изглежда притежаваше стабилно присъствие 
в областите Ачин, Кот и Назян в югоизточен Нангархар и в област Дех Балах в югозападната част на 
провинцията (1679). ИДПХ завзе района на Тора Бора в област Пачирагам през юни 2017 г. (1680). По-късно 
същия месец районът беше превзет от Афганистанските национални сили за сигурност (1681). През април 
2017 г. американските и афганистанските сили започнаха офанзива, наречена „Операция Хамза“, 
атакувайки масирано ИДПХ както в Нангархар, така и в Конар. Докато американските военни твърдяха 
през май 2017 г., че американските и афганистанските сили са убили 750 бойци на ИДПХ, като по този 
начин са намалили както територията, така и силата на групировката с две трети (1682), Осман отбеляза 
през май 2017 г., че южната част на Нангархар, особено областите Ачин и Дех Балах, продължават да 
бъдат областите в Афганистан, където ИДПХ е „най-добре установила се“. Долината Маманд в област 
Ачин се превърна в командна база на групировката, а близката долина Пекха (източно от областния 
център Ачин) е втората по важност област в стратегическо отношение (1683). Според доклад на генералния 
секретар на ООН от септември 2017 г. ИДПХ е „успяла да възстанови оперативния си капацитет в райони 
на провинция Нангархар, които преди това са били прочистени от 

 
 
 

(1674) Осман, Б., „Пропадане към хаоса: Защо Нангархар се превърна в център за „Ислямска държава“?, 27 септември 2016 г. (url). 
(1675) Джустоци, Антонио, „Афганистан: организация и структура на талибаните“, 23 август 2017 г. (url), стр. 6-7. 
(1676) Осман, Б., „Пропадане към хаоса: Защо Нангархар се превърна в център за „Ислямска държава“?, 27 септември 2016 г. (url). 
(1677) „БиБиСи Нюз“, „Ислямска държава“ в Афганистан: Колко успешна е групировката?“, 25 февруари 2017 г. (url). 
(1678) Осман, Б., „Битката за Маманд: ИДПХ е под напрежение, но все още не е победена“, 23 май 2017 г. (url). 
(1679) Осман, Б., „Битката за Маманд: ИДПХ е под напрежение, но все още не е победена“, 23 май 2017 г. (url). 
(1680) РСЕ/РС, „Съобщения: бойци от „Ислямска държава“ са превзели Тора Бора в Източен Афганистан“, 15 юни 2017 г. (url). 
(1681) РСЕ/РС, „Афганистанските сили отвоюваха скривалището Тора Бора от „Ислямска държава“, 21 юни 2017 г. (url). 
(1682) РСЕ/РС, „Американските военни казват, че 750 бойци, свързани с „Ислямска държава“, са били убити в Афганистан от началото на март“, 
19 май 2017 г. (url). 
(1683) Осман, Б., „Битката за Маманд: ИДПХ е под напрежение, но все още не е победена“, 23 май 2017 г. (url). 
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афганистанските сили за сигурност (1684). В статия на „Толо Нюз“ от юли 2017 г. се твърди, че ИДПХ е 
активна в шест области на Нангархар (1685). 

 
Според карта на „Лонг уор джърнъл“ от септември 2017 г., базирана на оценка на претенциите на 
талибани за контрол, областите Лалпур, Батикот, Хесарак, Ходжани и Шерзад са описвани като оспорени 
(1686). Според карта, публикувана от ИВИ, някои части на областите Шерзад и Ходжани са „зони с контрол 
на талибаните“, докато голяма част от Хисарак, Шерзад, Ходжани, Сурх Род, Чапаркар, Пачирагам, Лал 
Пур и Гошта са описвани като „зони за подкрепа на талибаните с висока степен на доверие“. Освен това 
„зони за подкрепа на талибаните с висока степен на доверие“ са показани в областите Ачин, Дех Бала и 
западно от Джалалабад (1687). В статия от март 2017 г., публикувана на уебсайта им „Гласът на Джихада“, 
талибаните твърдят, че 95% от областите Хисарак и Шерзад са били под техен контрол, докато областните 
центрове са били под контрола на правителството. Областите Сурх Род, Чапархар, Пачирагам, Мохманд 
Дара и Гани Хил са наполовина под контрола на талибаните и наполовина под контрола на 
правителството. Освен това талибаните твърдят, че 75% от областите Ходжани, Бати Кот и Лалпура са под 
техен контрол, докато правителството контролира 75% от областите Родат и Бехсуд. Талибанските 
партизански операции бяха проведени в Кама, Кеуа, Дара Нур, Гошта и Дур Баба. Областите Дех Балах, 
Кот, Спингхар, Ачин и Назян са 25% под контрола на талибаните, 30% под контрола на правителството, 
останалите области са под контрола на „различни бандити“ (1688). 

 
Доклад „Ландинфо“ от октомври 2016 г. предоставя следния преглед на общата ситуация със сигурността 
в провинцията: 

 
„Бунтовниците извършват спорадични атаки в столицата на провинцията Джалалабад и по главния 
път от Кабул до граничния пункт за Пакистан при Торкхам. В тези райони има относително голямо 
присъствие на афганистанските сили за сигурност, а най-често срещаната тактика на бунтовниците 
е използването на СВУ (самоделни взривни устройства), самоубийствени атаки и по-малки атаки. 
Боевете за продължителни периоди от време са рядкост. В южните области, граничещи с 
Пакистан, властите имат само символично присъствие. Тук има съобщения за натиск и нападения 
над областни центрове и правителствени институции, разширени битки между различни 
участници и използване на самоделни взривни устройства от бунтовнически групировки. Извън 
областните центрове ситуацията е сложна и постоянно се променя. В областите на север от 
главния път между Кабул и Торкхам има съобщения обикновено за малък брой инциденти със 
сигурността, включително в областните центрове“ (1689). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Нангархар отчете 2393 инциденти със сигурността 
(1690). Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 

Насилие, насочено към физически лица 143 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 1397 
   

 
 
 

(1684) Генерален секретар на ООН, „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, „Доклад на генералния 
секретар“, 15 юни 2017 г. (url), стр. 5. 
(1685) „Толо Нюз“, „Жителите на Нангархар твърдят, че чуждестранен въздушен удар е бил насочен срещу цивилни“, 24 юли 2017 г. (url). 
(1686) „Лонг уор джърнъл“, „Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 
26 септември 2017 г. (url). 
(1687) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 
(1688) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1688) Норвегия, „Ландинфо“, Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Nangarhar, 13 октомври 2016 г. (url), стр. 4. 
(1690) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
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Експлозии 198 

При налагане на сигурността 454 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 188 

Други инциденти 13 
  

Общо инциденти със сигурността 2393 
  

 
 

Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Нангархар (1691): 

 
 

Ачин 233 Ходжани 154 
Бати Кот 219 Кот 60 
Бехсуд 134 Куз Конар 17 
Чапархар 154 Лалпур 75 
Дара-е-Нур 8 Мухманд Дара 105 
Дих Балах 152 Назян 55 
Дур Баба 26 Пачирам Уа Агам 190 
Гошта 17 Родат 101 
Хисарак 156 Шерзад 29 
Джалалабад 135 Шинвар 160 
Кама 30 Сурхрод 183 

 
 

През есента на 2016 г. източници описаха провинция Нангархар като „нестабилна“ (1692) или „несигурна“ 
(1693). МООНСА отбеляза общо 377 цивилни жертви (132 смъртни случая и 245 ранени) през първите шест 
месеца на 2017 г. в Нангархар, което е намаление със 7% спрямо същия период на 2016 г. Наземните 
боеве представляват водещата причина за смърт и нараняване на цивилни лица, следвани от 
целенасочените/преднамерените убийства (1694). През първата половина на 2017 г. UNAMA документира 
133 цивилни жертви от наземни боеве (31 загинали и 102 ранени), което е увеличение от 93 цивилни 
жертви (24 загинали и 69 ранени) през първите шест месеца на 2016 г. (1695). Например двама цивилни и 
двама полицаи бяха убити, когато АПС атакуваха полицейски контролно-пропускателен пункт в област 
Бехсуд в края на март 2017 г. (1696). 

 
Според МООНСА броят на цивилните жертви, приписвани на ИДПХ през първата половина на 2017 г. (72 
цивилни жертви, включително 37 загинали и 35 ранени), е с 41% по-малък в сравнение с първата 
половина на 2016 г. Съобщава се, че тези нападения са били извършени или в град Джалалабад, или в 
райони, оспорвани или контролирани от ИДПХ. Освен това 26 от 37 атаки, приписани на ИДПХ в 
Нангархар, са били насочени срещу цивилни или цивилни обекти, като ИДПХ е атакувала бивши 
талибански членове, племенни старейшини и лица, заподозрени в предоставянето 

 
 

(1691) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
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(1694) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
(1695) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 24. 
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на „разузнавателна информация на правителството“ (1697). Това включва обезглавяването на двама 
цивилни през март 2017 г. в област Ачин, като те бяха обвинени, че са предоставяли информация на 
правителството, довела до въздушен удар, убил членове на ИДПХ. В други случаи цивилни бяха убити 
или ранени, когато ИДПХ атакува Афганистанските национални сили за сигурност. Например през 
ноември 2016 г. самоделни взривни устройства, поставени с цел атака срещу служители на 
Афганистанската национална полиция в град Джалалабад, убиха петима цивилни и раниха 32 други. Един 
член на Афганистанските национални сили за сигурност беше убит, а други трима бяха ранени при същия 
инцидент (1698). Друга експлозия на самоделно взривно устройство уби шестима цивилни и рани петима 
други в област Ачин през юни 2017 г. (1699). 

 
През първата половина на 2017 г. МООНСА приписа единадесет случая на отвличане, довели до седем 
цивилни жертви (шест смъртни случая и един ранен), както и отвличане на 70 цивилни лица на дейности 
на „Даеш"/ИДПХ в Нангархар (1700). Например през януари 2017 г. повече от дузина преподаватели в 
религиозно училище в Нангархар бяха отвлечени от бойци на ИДПХ (1701). През март 2017 г. талибаните 
предприеха атака в област Бати Кот срещу къщата на двама членове на Местната полиция в Афганистан, 
които в този момент не бяха на работа, отвличайки един от служителите заедно с двамата му сина. 
Служителят беше убит, а синовете бяха освободени (1702). 

 
Други инциденти, приписани на АПС и в резултат на които е имало цивилни смъртни случаи или 
наранявания, включват самоубийствена атака над дома на депутат в Джалалабад през август 2017 г. (1703), 
смъртта на племенен старейшина при експлозия на самоделно взривно устройство в края на юли 2017 г. 
(1704), нападение от неидентифицирани въоръжени лица срещу джамия в област Чапархар през юли 2017 
г., при която имаше трима загинали (1705), минометен снаряд, изстрелян от АПС в област Гани Хил през 
юли 2017 г., който отне живота на 14 души (1706), убийството на съдия през юни 2017 г. при експлозия на 
самоделно взривно устройство в град Джалалабад (1707), убийството на двама религиозни учени през 
април 2017 г. от неуточнени извършители в област Ходжани (1708), самоубийствен атентат, насочен срещу 
къщата на правителствен служител в квартал Сурхрод през март 2017 г., убил един роднина (1709) и 
самоубийствен атентат при събиране на племенни старейшини през октомври 2016 г., при който имаше 
шестима загинали и шестима други ранени (1710). 

 
През май 2017 г. ИДПХ пое отговорност за комплексно нападение срещу Радиото и Телевизията на 
Афганистан в град Джалалабад, при което имаше пет цивилни загинали и 14 други ранени (1711). През 
март 2017 г. АПС подпалиха стая за ваксини на неправителствена организация, която щеше да започне 
кампания за ваксинация срещу полиомиелит (1712). 

 
През първата половина на 2017 г. въздушните удари на проправителствените военни сили са отговорни 
за 24 цивилни жертви (13 смъртни случая и 11 ранени) в провинция Нангархар (1713). Както и през 2016 г. в 
провинцията са наблюдавани най-много цивилни жертви в резултат на въздушни операции на 
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международните военни сили и то основно поради въздушни удари насочени срещу ИДПХ (1714). През 
август 2017 г. служители в област Дех Балах заявиха, че до 16 цивилни са били убити при въздушен удар 
на американските сили. Афганистанското министерство на отбраната и американските военни заявиха, че 
атаката е убила само членове на АПС (1715). През юли 2017 г. жителите на квартал Дех Балах съобщиха, че 
международни въздушни удари са убили осем цивилни и са ранили още десет цивилни (1716). През април 
2017 г. при такива въздушни удари бяха убити трима цивилни и още двама бяха ранени (1717). В края на 
септември 2016 г. въздушен удар порази къщата на племенен старейшина, убивайки 15 цивилни мъже и 
ранявайки 13 други (1718). 

 
През юни 2017 г. проправителствените сили убиха баща и двамата му синове, когато откриха огън в 
отговор на атака със самоделно взривно устройство срещу съвместен военен конвой на международните 
и афганистанските сили (1719). Трима цивилни бяха убити, а други бяха 13 ранени, докато НДС провеждаха 
издирвателна операция в област Бати Кот през май 2017 г. (1720). Други четирима цивилни бяха убити по 
време на съвместна издирвателна операция през октомври 2016 г. в област Кама, която беше проведена 
от НДС и международните военни сили (1721). Един цивилен беше убит, а трима други бяха ранени в 
Нангархар през първата половина на 2017 г., когато Местната полиция в Афганистан отговаряше на атаки, 
инициирани от АПС в повечето случаи срещу контролно-пропускателни пунктове (1722). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 31830 лица от провинция Нангархар, които са били разселени заради конфликт. През този 
период област Чапархар създаде най-голям брой разселени лица (10 051), следван от областите 
Пачирагам (9832), Лалпур (6174), Дехбала (2373) Ходжани (2161) и Ачин (887) (1723). Между 1 септември 
2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси регистрира 26 
228 лица от провинция Нангархар, които са били разселени от конфликт, повечето от тях (24 788) са били 
от област Пачирагам (1724). Според Оценката за закрила на общността на ВКБООН от декември 2016 г. в 
Нангархар „източният регион и по-специално провинция Нангархар и областите около столицата на 
провинцията Джалалабад остават един от районите с най-висока кумулативна плътност на ново, 
продължително и удължено разселване, което сега се усложни от хилядите новопристигнали бежанци и 
афганистанци без документи“ (1725). МООНСА отбелязва, че област Пачирагам е един от районите в 
страната, където е документирано „значително разселване“. Разселването е резултат от боеве между 
членове на Афганистанските национални сили за сигурност и на ИДПХ (1726). 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1714) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 54. 
(1715) РСЕ/РС, „Военните сили на САЩ отричат, че въздушен удар в Нангархар е убил афгански цивилни граждани“, 12 август 2017 г. (url). 
(1716) „Толо Нюз“, „Жителите на Нангархар твърдят, че чуждестранен въздушен удар е бил насочен срещу цивилни“, 24 юли 2017 г. (url). 
(1717) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 54. 
(1718) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, 6 февруари 2017 г.  (url), стр. 92. 
(1719) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 57. 
(1720) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 58. 
(1721) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, 6 февруари 2017 г.  (url), стр. 96. 
(1722) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 59. 
(1723) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 17 септември 2017 г. (url). 
(1724) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2016 г.“, 4 юни 2017 г. 
(url). 
(1725) ВКБООН, Оценка за закрила на общността в Нангархар, декември 2016 г. (url), стр. 4. 
(1726) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, 6 февруари 2017 г.  (url), стр. 44. 
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2.24 Нимруз 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Нимруз се намира в южната част на Афганистан и има граница с Иран на запад и с Пакистан 
на юг. Провинция Хелманд е разположена на изток от Нимруз, а Фарах - на север от Нимруз (1727). 
Провинция Нимруз се състои от следните пет области: Чахар Бурджак, 

 
 

(1727) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Нимруз: Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 
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Чахансур, Канг, Каш Род (включително района на Диларам), както и столицата на провинцията Зарандж 
(1728). Оценява се, че в провинцията има 170 790 жители, от които 60 463 живеят в столицата на 
провинцията Зарандж (1729). Официалните източници изчисляват, че населението на Нимруз е между 400 
000 и 600 000 души (1730). Според някои оценки населението на провинциалната столица Зарандж е 160 
000 души (1731). Поради несигурност Каш Род изобщо не беше обхванат в демографско проучване, 
направено от „Централната статистическа служба“ през 2016 г. в други области на Нимруз (1732), а в област 
Канг по-малко от 20 процента от 

 
% жителите имат удостоверения за раждане (1733). Нимруз е петата по големина провинция в Афганистан 
по територия и обхваща приблизително 42 000 квадратни километра (1734). Голяма част от провинцията е 
пясъчна пустиня, известна като Дашти Марго (1735). 

 
Според информация от 2015 г. Нимруз е обитавана предимно от белуджи, но има съобщения, че 
населението от пущуни в провинцията се увеличава. В исторически план по-голямата част от населението 
са били белуджи и брахвуи, но значителна миграция е довела до това, че общността на пущуни има все 
по-голям дял, а според някои източници пущуните са дори мнозинство (60%) в провинцията (1736). Други 
източници споменават белуджите като доминиращ етнос, следван от пущуните и таджиките (1737). Много 
пущуни, живеещи в доминирани от белуджи райони (Канг, Чахансур и Чахар Бурджак), са били 
асимилирани в общността на белуджите. Каш Род се споменава като област, доминирана от пущуните 
(1738). Също така се споменава, че в провинцията живеят хазари, араби, узбеки, номади кучи  и гуджари 
(1739). 

 
Провинция Нимруз е разположена по транзитните пътища за наркотици до Пакистан и Иран с големи 
незащитени граници (1740). Самата провинция е една от основните провинции за производство на опиум в 
Афганистан (1741). Икономиката до голяма степен се основава на търговията, както легална, така и 
незаконна, както и на селското стопанство. По-голямата част от търговията се осъществява през 
границата с Иран, като един официален граничен пункт се намира в Зарандж, а нелегален граничен пункт 
има в област Канг (1742). Нимруз е бедна провинция по отношение на природните ресурси, а на 
земеделието и животновъдството са нанесени сериозни щети в резултат на дългогодишна суша (1743). 
Пътната инфраструктура в Нимруз е сравнително добра, а главният път минава от столицата Зарандж 
през Каш Род/Диларам, което го свързва с околовръстния път. Други главни пътища минават покрай река 
Хелманд и до иранската граница (1744). 

 
 
 

(1728) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Нимруз: Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 
(1729) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, 2017 г. (url), стр. 41. 
(1730) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Нимруз“, 1 февруари 2017 г. (url); Международна организация, електронно 
писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, действаща в провинцията. Организацията пожела да остане 
анонимна от съображения за сигурност. 
(1731) „Форин полиси“, „На ръба на Афганистан“, 12 септември 2017 г. (url). 
(1732) Фонд на ООН за населението/Афганистан, „Социално-демографско и икономическо проучване за 2016 г.: Нимруз“, 2016 г. (url). 
(1733) Фонд на ООН за населението/Афганистан, „Социално-демографско и икономическо проучване за 2016 г.: Нимруз“, 2016 г. (url), стр. 15. 
(1734) „Калифорнийски университет, Дейвис“, Афганистанско земеделие - Нимруз, без дата (url); Афганистан, Кабинет на президента, „Профил 
на провинция Нимруз“, 1 февруари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Нимруз“, без дата (url). (1735) 
ИВИ, Провинция Нимруз, „Регионално командване Юг“, без дата (url). 
(1736) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1737) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Нимруз“, без дата (url); ИВИ, Провинция Нимруз. „Регионално 
командване Юг“, без дата (url); „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Нимруз“, без дата (url). 
(1738) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1739) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Нимруз“, 1 февруари 2017 г. (url); „Военноморска магистърска школа“, 
„Преглед на провинцията Нимруз“, без дата (url). 
(1740) ИВИ, „Регионално командване Юг“, без дата (url). 
(1741) Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления/Афганистан, „Проучване на опиума в Афганистан за 2016 г.“, декември 
2016 г. (url) стр. 5 
(1742) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1743) „Калифорнийски университет, Дейвис“, Афганистанско земеделие - Нимруз, без дата (url); Афганистан, МРВР, „Профил на провинция 
Нимруз“, без дата (url); ИВИ, Провинция Нимруз, „Регионално командване Юг“, без дата (url). 
(1744) „Военноморска магистърска школа“, „Преглед на провинцията Нимруз“, без дата (url). 
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Според данни, публикувани от афганистанското министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 84,1% от населението на Нимруз живее в селските райони, а 33,7% от жителите му 
участват в селскостопански дейности (1745). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Нимруз 
 
 

Провинция Нимруз е описана в статия от 2017 г. на „Форин полиси“ като провинция с беззаконие, като 
център за контрабанда на наркотици в Афганистан и като финансова артерия за талибаните (1746). Според 
„Ландинфо“ динамиката на конфликтите в Нимруз се различава от другите провинции в Южна 
Афганистан, тъй като инцидентите със сигурността в Нимруз не са толкова свързани с въоръжени 
бунтовнически дейности, колкото са свързани с наличието на престъпни мрежи и контрабанда (1747). 
Според ИВИ силите за сигурност имат минимално присъствие в Нимруз (1748). Според „Форин полиси“ 
отдалечената провинция Нимруз има малък приоритет, така че държавата има малка власт в Зарандж и 
практически никаква власт извън града (1749). 

 
Според оценката на „Лонг уор джърнъл“ през септември 2017 г. талибаните контролират Нимруз с 
изключение на столицата на провинцията Зарандж и на други областни центрове (1750). Според 
„Ландинфо“ Каш Род е най-нестабилната област в Нимруз, което е свързано най-вече с 
местоположението на областта по границата на провинциите Хелманд и Фарах (1751). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Нимруз имаше 113 инцидента в областта на 
сигурността (1752). Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността: 

 

Насилие, насочено към физически лица 3 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 59 

Експлозии 11 

При налагане на сигурността 17 

Инциденти, които не са свързани с конфликта 14 

Други инциденти 9 
  

Общо инциденти със сигурността 113 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Нимруз (1753): 

 
Чахар Бурджак 5 Каш Род 71 

 
 
 

(1745) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 47-48. 
(1746) „Форин полиси“, „На ръба на Афганистан“, 12 септември 2017 г. (url). 
(1747) Норвегия, „Ландинфо“, Temanotat Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den sørlige regionen, 26 септември 2017 г. (url) стр. 11. 
(1748) ИВИ, „Провинция Нимруз“, „Регионално командване Юг“, без дата (url). 
(1749) „Форин полиси“, „На ръба на Афганистан“, 12 септември 2017 г. (url). 
(1750) „Лонг уор джърнъл“, „Оценка на картата от „Лонг уор джърнъл“: Талибаните контролират или оспорват 45% от афганистанските области“, 
26 септември 2017 г. (url). 
(1751) Норвегия, „Ландинфо“, Temanotat Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den sørlige regionen, 26 септември 2017 г. (url) стр. 26. 
(1752) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1753) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
http://foreignpolicy.com/2017/09/12/on-the-edge-of-afghanistan-taliban-iran-war-united-states/
https://landinfo.no/asset/3603/1/3603_1.pdf
http://www.understandingwar.org/region/regional-command-south-0
http://foreignpolicy.com/2017/09/12/on-the-edge-of-afghanistan-taliban-iran-war-united-states/
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/09/lwj-map-assessment-taliban-controls-or-contests-45-of-afghan-districts.php
https://landinfo.no/asset/3603/1/3603_1.pdf
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Чахансур 4 Зарандж 29 

 
Канг 4 

 
 

Според МООНСА през периода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. в Нимруз е имало 43 цивилни жертви 
с 19 смъртни случая и 2 ранени. Това е било намаление с 16 на сто в сравнение със същия период на 2016 
г. Сухопътните боеве, самоделните взривни устройства и целенасочените/умишлените убийства са били 
водещите причини за жертви (1754). 

 
Според оценка на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси за първото тримесечие на 
2017 г. Каш Род е сред горещите точки на конфликта в южната част на Афганистан (1755). Сериозността на 
конфликта в Нимруз беше най-голяма в Каш Род също за първата половина на 2017 г. (1756). През 
септември 2016 г. талибаните нападнаха областния административен център на Каш Род, разположен на 
стратегически важна позиция по протежение на главния път Зарандж-Диларам (1757). Талибаните се 
опитаха да атакуват центъра на Каш Род през август 2017 г., но силите за сигурност успяха да отблъснат 
атаката (1758). 

 
Към юли 2017 г. има съобщения, че талибаните проверяват колите и пътниците по пътя Зарандж-
Диларам, за да идентифицират хората, работещи за правителството (1759). Началникът на полицията в 
Диларам и неговият телохранител бяха убити при засада на талибани на 27 август 2017 г. близо до 
центъра на Диларам (1760). Началникът в отдалечената област Чахансур беше убит в Зарандж от 
неизвестни въоръжени лица на 19 юни 2017 г. (1761). 

 
 

Разселване 
 
 

Няма съобщения за разселване от провинция Нимруз между 1 септември 2016 г. и 31 август 2017 г. 
Въпреки това 108 разселени лица от Бала Болук в провинция Фарах се установиха в Зарандж (1762). Освен 
това през септември 2017 г. в Нимруз отидоха приблизително 1500 завърнали се и депортирани лица от 
Иран, които ежедневно преминават границата с Афганистан, което е увеличение спрямо обичайния брой 
(1763). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1754) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 
(1755) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - доклад за първо 
тримесечие (януари - март 2017 г.)“, актуализиран 18 май, първоначална дата на публикуване 9 май (url), стр. 31. 
(1756) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url), стр. 2. 
(1757) „Паджуок афган нюз“, „Област Каш Род на Нимруз е на ръба на срив“, 7 септември 2016 г. (url). 
(1758) „Паджуок афган нюз“, „Атаката на талибаните срещу област Каш Род беше отблъсната“, 20 август 2017 г. (url). 
(1759) „Паджуок афган нюз“, „Екипи на талибаните проверяват превозни средства на пътя Зарандж-Диларам“, 24 юли 2017 г. (url). 
(1760) „Паджуок афган нюз“, „Началник на полицията в Деларам и негов охранител бяха убити при засада на талибаните“, 27 август 2017 г. (url). 
(1761) РСЕ/РС, „Афганистански служител заяви, че въоръжени лица на мотоциклет са убили началника на областта“, 19 юни 2017 г. (url). 
(1762) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 2 октомври 2017 г. (url). 
(1763) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url), стр. 36. 

  

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_q1_report_jan_mar_2017_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2016/09/07/nimroz%e2%80%99s-khashrod-district-verge-collapse
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/20/taliban-attack-khashrod-district-repulsed
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/24/taliban-teams-check-vehicles-zaranj-dilaram-road
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/27/delaram-police-chief-guard-killed-taliban-ambush
https://www.rferl.org/a/afghanistan-nimroz-fazeli-killed-motorcycle/28562812.html
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
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2.25 Нуристан 

 
Общо описание на провинцията 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Нуристан се намира в източната част на Афганистан и има граници с провинции Лагман, 
Панджшир, Бадахшан и Конар, а на изток граничи с Пакистан (1764). Според оценка на Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси за 2015 г. провинцията има население от 147 967 души (1765). 
Провинция Нуристан се състои от осем административни единици: областите Уама, Уайгул, Баргтал, 
Камдеш, Нургерам, Дауаб, Мандол и столицата на провинцията Парун (1766). 

 
Нуристан е населен предимно от нуристанци (1767), които говорят четири езиково разнообразни езика 
(кати като общ език, ашкун, ваигали и прасун) и споделят групова идентичност въз основа на селищната 
област и споделена история (1768). Местните езици и диалектите нямат връзка с пущу и дари (1769). В 
южната част на провинцията има селища на хора от етнос пашаи (1770). Районът е бил исторически 
известен като „Кафиристан“, което означава „земя на неверниците“, преди жителите му да приемат 
исляма през 19 век (1771). 

 
 
 
 

 
(1764) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Нуристан: Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url). 
(1765) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан, оценка за броя на населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url); 
според „Паджуок афган нюз“, „Основен профил на Нуристан“, без дата (url), провинцията има 400 000 жители. 
(1766) Афганистан, Кабинет на президента, „Характеристики на провинция Нуристан“, 1 февруари 2017 г. (url); правопис в скоби според Служба 
на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Нуристан: Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. (url).  
(1767) „Паджуок афган нюз“, „Основни характеристики на Нуристан“, без дата (url). 
(1768) Рзехак, Л., „Етнически групи и структури“, в Staatendokumentation на BFA (Австрийска федерална служба за имиграция и убежище, отдел 
ИСП): „Принципи на племенната и кланова култура в Афганистан и Пакистан“, 5 април 2017 г. (url), стр. 17  
(1769) „Ройтерс“, „В афганистанската провинция правителството издига съюзници срещу Ислямска държава“, 6 декември 2016 г. (url). 
(1770) Рзехак, Л., „Етнически групи и структури“, В BFA Staatendokumentation (Австрийска федерална служба за имиграция и убежище, отдел 
ИСП): „Принципи на племенната и кланова култура в Афганистан и Пакистан“, 5 април 2017 г. (url), стр. 17.  
(1771) „Ройтерс“, „В афганистанската провинция правителството издига съюзници срещу Ислямска държава“, 6 декември 2016 г. (url). 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nuristan_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nuristan
http://president.gov.af/en/nuristan/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nuristan_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nuristan
https://www.ecoi.net/file_upload/1729_1491550360_analy-afpak-tribal-and-clan-structure-2017-04-05.pdf
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-nuristan-islamicstate-ins/in-afghan-province-government-woos-allies-against-islamic-state-idUSKBN13U2WA
https://www.ecoi.net/file_upload/1729_1491550360_analy-afpak-tribal-and-clan-structure-2017-04-05.pdf
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-nuristan-islamicstate-ins/in-afghan-province-government-woos-allies-against-islamic-state-idUSKBN13U2WA
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Нуристан е описан като „един от най-непроходимите региони“ в Афганистан, състоящ се предимно от 
планински райони (1772). Според „Паджуок афган нюз“, западните области Барг-е Матал, Камдеш, Дауаб, 
Мандол и Нургерам нямат пътна връзка с столицата на провинцията Парун и жителите трябва да пътуват 
през провинциите Конар и Лагман, за да стигнат до Парун (1773). Според същия източник служители 
твърдят, че наскоро е удължен път до област Мандол (1774). Нуристан също е описан като „естествен 
буфер, със своята уникална култура, назъбени планински вериги и липса на павирани пътища или 
електричество“ (1775). 

 
Икономически жителите на Нуристан разчитат на култури (напр. пшеница, царевица, фасул) и на добитък 
(кози и крави) като основен източник на доход (1776). Икономиката на провинцията отчасти се основава на 
бартер (1777). Според Проучването на опиума в Афганистан от декември 2016 г. от Службата на ООН за 
противодействие на наркотици и престъпления и афганистанското правителство, Нуристан е постигнал 
статута на свободен от мак през 2007 г. и го поддържа оттогава (1778). 

 
По отношение на образователната система новоназначеният директор по образованието за Нуристан 
заяви, че от 225 училища само 40 имат сгради и в резултат на това хиляди ученици посещават часове в 
палатки (1779). 

 
Според данни, публикувани от министерството на икономиката и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 
100% от населението на Нуристан живее в селските райони, а 70,7% от жителите му участват в 
селскостопански дейности (1780). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Нуристан 
 
 

Както се обяснява в статия на „Ройтерс“ от декември 2016 г., „всеобщо се възприема, че истинската власт 
в Нуристан са „Каоми шура“ [Qaomi Shura] или местния съвет на старейшините.“ Централното 
правителство е описано като слабо, в провинцията са разположени само няколко хиляди леко въоръжени 
полицаи и една армейска част (1781). Според анализ от 2012 г. на Антъни Кордсмън от „Център за 
стратегически и международни изследвания“, двупартийна организация с нестопанска цел в САЩ, 
ниското ниво на насилие в провинция Нуристан се дължи на факта, че бунтовниците са били в състояние 
свободно да консолидират контрола върху района след оттеглянето на Афганистанските национални 
сили за сигурност / МССА (1782). 

 
Международна организация заявява през септември 2017 г., че се съобщава, че всички районни 
централи са под контрола на правителството; обаче, в областите Камдеш, Барг-е Матал и в частност 
Уайгал, антиправителствените сили присъстват и са активни и присъстват и по всички основни пътища за 
доставка, водещи към Нуристан. Според същия източник, талибаните в Афганистан имат силно 
присъствие в провинцията (1783). Талибаните твърдят в статия от март 2017 г. на уебсайта си „Гласът на 
Джихада“, че област Мандол е под техен контрол. Освен това талибаните твърдят, че областните 
центрове на Камдеш, Уайгал и Дауаб са били под държавен контрол, докато 95% от областните райони са 
били под контрол на 

 
 

(1772) „Калифорнийски университет, Дейвис“, „Афганистан - провинция Нуристан“, 2011 г. (url). 
(1773) „Паджуок афган нюз“, „15 години по-късно, без път за достъп до 5 области на Нуристан“, 20 август 2017 г. (url). 
(1774) „Паджуок афган нюз“, „След 16 години делата на област Мандол все още се провеждат от дистанция“, 26 август 2017 г. (url). 
(1775) „Ройтерс“, „В афганистанската провинция правителството издига съюзници срещу Ислямска държава“, 6 декември 2016 г. (url). 
(1776) „Калифорнийски университет, Дейвис“, „Афганистан - провинция Нуристан“, 2011 г. (url). 
(1777) „Ройтерс“, „В афганистанската провинция правителството издига съюзници срещу Ислямска държава“, 6 декември 2016 г. (url). 
(1778) Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления / Афганистан, „Проучване на опиума в Афганистан за 2016 г.“, декември 
2016 г. (url). 
(1779) „Паджуок афган нюз“, „Според служител, 180 училища в Нуристан са без сгради“, 24 юли 2017 г. (url). 
(1780) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г., (url), стр. 49-50. 
(1781) „Ройтерс“, „В афганистанската провинция правителството издига съюзници срещу Ислямска държава“, 6 декември 2016 г. (url). 
(1782) Кордсмън, А., „Афганистан от 2012-2014 г.: Възможен ли е успешен преход?“, 19 юни 2012 (url), стр. 7. 
(1783) Международна организация, електронни писма, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
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талибаните. Областите Барг-е Матал, Уама и Нургерам са били 40% под контрола на правителството, 
докато 60% от областите са под контрола на талибаните. Предполага се, че столицата Парун е 75% 
контролирана от правителството и 25% от талибаните. (1784). 

 
Според доклад на ООН от август 2017 г. в Нуристан има активни „лица, свързани с ядрото на Ал Кайда“ 
(1785), статия от декември 2016 г. от „Хаама прес“ отбелязва, че базираната в Пакистан войнствена група 
Лашкар-е-Таиба действа в провинцията (1786), а за малобройно присъствие на ИДПХ съобщава генералния 
секретар на ООН през декември 2016 г. (1787). Други групи, за които се съобщава, че са активни в 
Нуристан, включват Техрик-е-Талибан Пакистан (TTP), останки от Ал Кайда, Лашкар-е-Таиба, Лашкар-е-
Муджахидин и бойци от салафитски групировки (1788). „Ройтерс“ съобщава през декември 2016 г., че 
местните старейшини са помолени от правителството да помогнат да се предотврати разширяването на 
бойците на ИДПХ на нова територия, а селата в Нуристан са снабдени с оръжие, боеприпаси и друга 
подкрепа. Същият източник добавя, че Нуристан „има история на отблъскване на външни лица, 
включително талибаните и Ал Кайда, като им отказва храна и подслон и участва в битки, ако е 
необходимо“ (1789). Международна организация заявява през септември 2017 г., че източната граница не 
е стабилна и позволява на бунтовниците свободно движение и лесен достъп до безопасни убежища в 
Пакистан (1790). 

 
„Ройтерс“ отбелязва през декември 2016 г., че повечето жители на област Уама са умерени 
последователи на салафитите (1791). Според докладите на местните жители през август 2017 г. 
административните дела на област Мандол се управляват от съседната област Нургерам през последните 
16 години, една от причините за това е несигурността (1792). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Нуристан са преброени 106 инцидента със 
сигурността (1793). Таблицата по-долу предоставя преглед на естеството на инцидентите по сигурността: 

 

Насилие, насочено към физически лица 5 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 92 

Експлозии 5 

Налагане на сигурността 1 
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март 2017 г. (url). Карта беше публикувана от „Лонг уор джърнъл“ (ЛУД) въз основа на оценка на тези твърдения на талибаните за 
контролирани територии: „Лонг уор джърнъл“, афганистанските талибански изброяват „Проценти от страната под контрола на 
муджахидините“, 28 март 2017 г. (url). 
(1785) Съвет за сигурност на ООН, „Двадесети доклад на екипа за наблюдение на аналитичната поддръжка и санкции, представен в съответствие 
с резолюция 2253 (2015) относно ИДИЛ (Даеш), Ал Кайда и свързаните с тях лица и образувания“, 7 август 2017 г. (url), стр. 15. 
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секретариат, 13 декември 2016 г. (url), стр. 5; вж. също по тази тема: РСЕ/РС, „Ислямска държава доказва устойчивост в Афганистан в условията 
на целенасочена кампания“, 4 август 2017 г. (url); Рутиг, Т., Notiz Afghanistan: Alltag in Kabul; Referat von Thomas Ruttig („Мрежа на 
афганистанските анализатори“) съм 12 април 2017 г., 20 юни 2017 г. (url), стр. 22. 
(1788) Международна организация, електронни писма, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1789) „Ройтерс“, „В афганистанската провинция правителството издига съюзници срещу Ислямска държава“, 6 декември 2016 г. (url). 
(1790) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1791) „Ройтерс“, „В афганистанската провинция правителството издига съюзници срещу Ислямска държава“, 6 декември 2016 г. (url). 
(1792) „Паджуок афган нюз“, „След 16 години делата на област Мандол все още се провеждат от дистанция“, 26 август 2017 г. (url). 
(1793) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
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Инциденти, които не са свързани с конфликти 2 

Други инциденти 1 
  

Общо инциденти по сигурността 106 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Нуристан 
(1794): 

 
Барг-е Матал 11 Парун 1 
Дауаб 12 Уама 5 
Камдеш 37 Уайгал 39 
Нургарам 1   

 
 

Според представителя на международна организация поради ограничения достъп до информация и 
липсата на международна общност и присъствие на МВФ / Афганистанските национални сили за 
сигурност в цялата провинция, точната оценка на ситуацията със сигурността е трудна; смята се, че 
инцидентите са значително по-слабо докладвани. В резултат на непристъпност, планински терен и 
неправилна структура на Афганистанските национални сили за сигурност ситуацията със сигурността в 
Нуристан остава нестабилна (1795). 

 
МООНСА отбеляза 15 цивилни жертви (3 смъртни случая и 12 ранени) през първата половина на 2017 г. в 
Нуристан, което е увеличение с 25%  спрямо същия период на 2016 г. Наземните боеве представляват 
водещата причина за смърт и нараняване на цивилни лица, следвани от самоделни взривни устройства 
(1796). 

 
От края на 2016 г. до 2017 г. бяха съобщени няколко инцидента, свързани със сигурността в област Дауаб: 
според Министерството на отбраната, 5 лидери на талибаните са ранени в област Дауаб през декември 
2016 г., когато самоделно взривно устройство избухна преждевременно (1797). През януари 2017 г. 
местните власти съобщиха, че 40-дневна обсада на район Дауаб от талибаните е била отменена (1798). 

 
Съобщава се за други въоръжени сблъсъци между април и август 2017 г.: Според командир на гранична 
полиция няколко бойци са убити при сблъсъци с афганистанските сили за сигурност в област Камдеш 
през април 2017 г. (1799). Друг инцидент в област Уайгал бе отчетен през април 2017 г., когато силите на 
Афганистанската национална полиция поставиха в засада местен лидер на талибаните и го убиха (1800). 
„Хаама прес“ съобщава за престрелка между талибаните и бойците на „Ислямска държава“ в 
околностите на област Уайгал на 27 юни 2017 г., като редица хора са загинали или ранени (1801). Служба 
на ООН за координация на хуманитарните въпроси съобщава, че 1000 души са били разселени поради 
нападение срещу областния център на Уайгал на 26 юли 2017 г. (1802). Информационна агенция „Синхуа“ 
45 бойци са били убити при този инцидент, когато силите за сигурност отблъснаха атаката на стотици 
талибански бойци (1803). Съобщава се за координирана атака от талибаните срещу полицейски постове в 
област Нургерам на 23 август 2017 г. (1804). 

 
 

(1794) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1795) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1796) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
(1797) „Хаама прес“, „5 талибански лидери тежко ранени при преждевременна експлозия на бомба“, 22 декември 2016 г. (url). 
(1798) „Паджуок афган нюз“, „Обсадата на талибаните в областта Дауаб на Нуристан беше разбита“, 4 януари 2017 г. (url). 
(1799) Информационна агенция „Бактар“, „Осем бойци, убити в Нуристан“, 9 април 2017 г. (url). 
(1800) „Хаама прес“, „Лидер на талибаните беше убит при засада на афганистанската полиция в Нуристан“, 18 април 2017 г. (url). 
(1801) „Хаама прес“, „Сблъсъци между талибаните и „Ислямска държава“ в Нуристан“, 28 юни 2017 г. (url). 
(1802) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“ - седмица от 23 юли - 
30 юли 2017 г., 30 юли 2017 г. (url). 
(1803) Информационна агенция „Синхуа“, афганистанските сили отблъснаха атаката на талибаните в източна провинция, 45 нападатели бяха 
убити, 27 юли 2017 г. (url). 
(1804) „Хаама прес“, „Координирани атаки на талибани бяха отблъснати в Нуристан, 30 бойци убити или ранени“, 24 август 2017 г. (url); 
„Паджуок афган нюз“, „При сблъсък в Нуристан загинаха 9 бунтовници и двама полицаи“, 23 август 2017 г. (url). 
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Според губернатора в сблъсъците са убити 2 полицаи и 11 талибани (1805). 
 

Инцидент с убийство на честта в област Уама на 12 февруари 2017 г. беше докладван от няколко 
източника. Тълпа от стотици въоръжени мъже са щурмували полицейски участък, където е била 
задържана двойка, обвинена в изневяра. Семейството на жената е убило жената, която е била омъжена 
против нейната воля, а мъжът по-късно е убит от съпруга на жената; един полицай е убит, а няколко 
други ранени (1806). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 503 лица от провинция Нуристан, които са били разселени заради конфликт. През този 
период район Уейгал е дал най-голям брой разселени лица (274), следван от район Камдеш (118) (1807). 
Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси съобщава, че повечето от 1000 души, които са 
разселени поради нападение срещу Уайгал на 26 юли 2017 г., са се върнали в домовете си, като според 
съобщенията ситуацията със сигурността остава напрегната (1808). Между 1 септември 2016 г. и 31 
декември 2016 г. Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси регистрира 36 лица от 
провинция Нуристан, разселени заради конфликт с всички тези лица, изселени от област Уайгал (1809). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1805) „Паджуок афган нюз“, „При сблъсък в Нуристан загинаха 9 бунтовници и двама полицаи“, 23 август 2017 г. (url). 
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тълпа в последното ужасяващо убийство на честта“, 16 февруари 2017 г. (url). 
(1807) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 17 септември 2017 г. (url). 
(1808) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“ - седмица от 23 юли - 
30 юли 2017 г., 30 юли 2017 г. (url). 
(1809) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2016 г.“, 4 юни 2017 г. 
(url). 
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https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx
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2.26 Пактика 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Пактика се намира в югоизточната част на страната. Провинцията граничи с Пактrя и Хост на 
североизток, Газни на северозапад, Забул на югоизток и Северен и Южен Вазиристан, в Пакистан, на 
изток и район Жоб на Белуджистан в Пакистан на юг. 
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Той споделя 350 км граница с Пакистан. Столицата на провинцията е Шаран, а провинцията има 19 
официални области: Ургун, Сароби, Гаян, Зирук, Нака, Бармал, Гомал, Хаиркот, Юсуф Хел, Сар Хауза, 
Омна, Мата Хан, Яхия Хел, Джани Хел, Дила, Уаза Хуа, Таруа и Уор Мами (1810). Изчисленото население на 
провинция Пактика е 449 116 души, от които 446 141 живеят в селските райони и 2 975 в градските 
райони (1811). Според данни, публикувани от афганистанското Министерство на икономиката и Световната 
банка за 2013 г. и 2014 г., 78,7% от населението на Фаряб живее в селските райони, а 10,3% от жителите 
му участват в селскостопански дейности (1812). По-голямата част от населението принадлежи към 
етническата група пущуни, следвана от таджики, араби и пашаити (1813). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица 
 
 

Провинция Пактика има дълга и пропусклива граница на около 350 километра с Южен и Северен 
Вазиристан и с зоната Жоб на Белуджистан, където бунтовниците, главно мрежата „Хакани“, талибаните 
в Пакистан и в Афганистан имат своите бастиони. Антиправителствени сили са създали паралелни 
административни системи в повечето области. Техните тактики на сплашване са отблъсвали населението 
от посещаване на правителствени служби в областните административни центрове и провинциалните 
офиси в Шарана. Сблъсъците между Афганистанските национални сили за сигурност и бунтовниците 
отвъд границата са често срещани в тази част на провинцията. От септември 2017 г. между 
афганистанските и пакистанските сили се водят и спорадични трансгранични сблъсъци. Терористичната 
групировка мрежа „Хакани“ все още е много активна в провинцията (1814). Оттеглянето на 
международните военни сили от провинцията през 2014 г., особено от граничните области, включително 
Бармал, Гомал, Гаян, Зирук и Ургун, доведе до увеличаване на бунтовническите дейности. Други местни 
сили на бойци, обучени и оборудвани от международните военни сили, бяха много ефективни в 
операции за борба с бунтовниците и сигурността на границата, но след разпускането им през юни 2013 г. 
атаките срещу обектите на Афганистанските национални сили за сигурност се увеличиха (1815). 

 
През март 2017 г. талибаните заявиха на своя уебсайт, че имат пълен контрол над областите Нака, 
Чарбаран, Омна, Дила и Гаян и над 60% контрол над областите Зирук, Гомал, Сар Хауза, Хушаманд, Уаза 
Хуа и Бармал (1816). 

 
В картата за частична оценка на заплахата на Афганистан на ИВИ от март 2017 г. повечето северни 
области на Пактика са отбелязани като „зона с подкрепа за талибаните с проява на висока степен на 
доверие“, като по-малките райони са под пряк контрол на талибаните близо до северната граница с 
провинции Пактия и Хост и близо до източна граница с провинция Газни (1817). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1810) Международна организация, електронно писмо, юли 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1811) Афганистан, прогнозно население на Афганистан - 2017-18, април 2017 (url), стр. 17. 
(1812) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г., (url). 
(1813) ИВИ, „Регионално командване на изток“, без дата (url). 
(1814) Международна организация, електронно писмо, юли 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1815) Международна организация, електронно писмо, юли 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща в 
провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1816) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1817) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан: 23 ноември 2016 г. - 15 март 2017 г.“, 20 март 2017 г. (url). 

http://cso.gov.af/Content/files/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3/Final%20Population%201396.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
http://www.understandingwar.org/region/regional-command-east
https://alemarah-english.com/?p=12443
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/March%202017%20AFG%20Partial%20Threat%20Assessment_1.pdf


ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА — 213 
 
 
 

През 2016 г. „Техрик-е Талибан Пакистан“ (ТТП) и Ал Кайда също имаха присъствие в провинцията и ИДПХ е 
използвала Пактика като база за набиране на хора (1818). През януари 2015 г. около 200 свързани с ИДПХ 
чуждестранни бойци и техните семейства се заселиха в югоизточната част, включително провинция 
Пактика (1819). 

 
Според „Паджуок афган нюз“ „много деца са били видени да служат в силите за сигурност в различни 
части на провинцията, но по-специално“ Местната полиция в Афганистан. Безработицата и бедността са 
посочени като причини, които местен жител даде на хората, за да запише децата си в силите за 
сигурност. През септември 2016 г. губернаторът на провинция Пактика обеща да отстрани 
непълнолетните новобранци от въоръжените сили и да накаже вербувалите ги (1820). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. в провинция Пактика са преброени 377 инцидента в 
сигурността (1821). Таблицата по-долу предоставя преглед на естеството на инцидентите по сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 6 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 297 

Експлозии 45 

Налагане на сигурността 19 

Инциденти, които не са свързани с конфликти 8 

Други инциденти 2 
  

Общо инциденти по сигурността 377 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Пактика (1822): 

 
 

Бармал 48 Шаран 22 
Дила 10 Таруа 12 
Гаян 86 Ургун 37 
Гомал 10 Уаза Хуа 32 
Джани Хел 12 Уор Мами 16 
Мата Хан 20 Яхия Хел 4 
Омна 10 Йосуф Хел 9 
Сар Хауза 18 Заргун Шар 5 
Сароби 9 Зирук 17 

 
 
 
 

(1818) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 23 февруари 2016 г. (url). 
(1819) „Институт за Близкия изток“, Политически фокус 2016-11, „Ислямска държава в Афганистан, разглеждане на заплахата, която тя 
представлява за стабилността“, май 2016 г. (url), стр. 3. 
(1820) „Паджуок афган нюз“, „Пактика ще отстрани непълнолетните, набрани в състава на силите за сигурност“, 19 септември 2016 г. (url). 
(1821) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1822) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 

http://www.understandingwar.org/backgrounder/afghanistan-partial-threat-assessment-february-23-2016
http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF12_McNallyAmiral_ISISAfghan_web.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2016/09/19/paktika-remove-underage-recruits-security-forces
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Според МООНСА, през периода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. в Пактика е имало 88 цивилни 
жертви (43 загинали и 45 ранени). В сравнение със същия период на 2016 г. това е спад с 9%. Самоделни 
взривни устройства са водещата причина за жертвите (1823). През референтния период на този доклад 
имаше няколко атаки с бомби и мини в цялата провинция, които доведоха до цивилни жертви, 
включително деца. Няколко полицаи и служители по сигурността също бяха убити при тези нападения. 
През февруари 2017 г. МООНСА категорично осъди нападение със самоделно взривно устройство в 
областния център на Ургун, при което бяха убити 8 деца, както и други възрастни цивилни (1824). Има 
съобщения за фатални експлозии в град Шаран (1825), областите Мерзаки (1826), Дила (1827), Гомал (1828). 
Джани Хел (1829), Юсуф Хел (1830). 

 
През април 2017 г. между Пакистан и афганистанските сили за сигурност избухна граничен спор в област 
Бармал , продължаващ през следващите месеци и водещ до сблъсъци. Служител по сигурността в област 
Бармал потвърди, че пакистанските сили искат да установят контролно-пропускателен пункт в Ангор Ада, 
граничен пункт между двете страни, но са възпрепятствани от афганистанските сили (1831). През май 2017 
г. в квартал Бармал се случи тричасов сблъсък между служители на афганистанската и пакистанската 
гранични служби (1832). През юли 2017 г. пакистанските милиции започнаха да ограждат граничната зона в 
планината Зауаба в област Бармал. Местните племенни лидери изразиха мнение пред „Паджуок“, че 
правителството не желае да отговори на въпроса (1833). 

 
През ноември 2016 г. редица жители на югоизточна провинция Пактика заявиха, че талибаните са 
започнали да претърсват превозни средства и пътници по магистрали. Те казаха, че въоръжените 
бунтовници търсят правителствени служители, които пътуват с превозни средства по магистралите 
Пактика-Газни и Пактика-Пактия. Според местните жители магистралите в Пактика са станали много 
несигурни и талибанските бойци ежедневно са претърсвали превозни средства по пътища и сваляли 
правителствени служители от превозните средства и ги убивали. Войник на Афганистанската национална 
армия заяви пред „Паджуок афган нюз“, че хората не могат лесно да пътуват до Пактика по пътя поради 
заплаха от талибаните. Нямаше въздушни полети до Пактика от други провинции (1834). 

 
През референтния период на този доклад е имало въоръжени сблъсъци в провинцията между АПС, 
особено между мрежата на талибаните и мрежата „Хакани“, и силите за сигурност. 

 
В началото на септември 2016 г. областта Омна се предаде на талибаните след пет дни продължителни 
сражения, заяви официално лице пред „Паджуок афган нюз“ (1835) и до август 2017 г., Омна все още е под 
контрола на талибаните (1836). През октомври 2016 г. атаката на талибаните срещу област Уор Мами беше 
отблъсната (1837 г.). През януари 2017 г. десетки въоръжени лица от мрежата „Хакани“ нападнаха база на 
афганистанския 

 
 
 
 

(1823) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 
(1824) „Паджуок афган нюз“, „МООНСА осъжда убийството на 12 цивилни при взрив на СВУПН“, 17 февруари 2017 г. (url). 
(1825) „Паджуок афган нюз“, „Полицаи са сред 17 ранени при двоен взрив в Пактика“, 26 октомври 2016 г. (url). 
(1826) „Паджуок афган нюз“, „Експлозия в Пактия отне живота на 3 цивилни“, 21 септември 2016 г. (url). 
(1827) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжения конфликт. Годишен доклад 2016 г.“, февруари 2017 г. (url) стр. 57. 
(1828) „Паджуок афган нюз“, „Трима души от семейство убити и още трима ранени при взрив в Пактика“, 3 декември 2016 г. (url). 
(1829) „Паджуок афган нюз“, „4 души загинаха, а над 20 бяха ранени при взрив в Пактика“, 22 февруари 2017 г. (url). 
(1830) „Паджуок афган нюз“, „6 бунтовници са убити, 3 деца са ранени при взривове в Пактика“, 26 юли 2017 г. (url). 
(1831) „Паджуок афган нюз“, „Афганистанските сили се противопоставиха на пакистански пост в Ангор Ада“, 11 април 2017 г. (url). 
(1832) „Паджуок афган нюз“, „Афганистански и пакистански сили се обстрелват в Пактика“, 12 май 2017 г. (url). 
(1833) „Паджуок афган нюз“, „Пакистанските милиции ограждат границата в област Бармал, според жители“, 6 юли 2017 г. (url). 
(1834) „Паджуок афган нюз“, „Талибани претърсват превозни средства по пътищата, според жители на Пактика“, 28 ноември 2016 г. (url). 
(1835) „Паджуок афган нюз“, „Област Омна се предаде след 5 дни битки“, 4 септември 2016 г. (url). 
(1836) „Паджуок афган нюз“, „70 талибани и 2 полицаи бяха убити при продължаващ сблъсък в Пактика“, 2 август 2017 г. (url). 
(1837) „Паджуок афган нюз“, „Десетки бунтовници претърпяха жертви при отблъсната атака срещу област Уор Мами“, 29 октомври 2016 г. (url). 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2017/02/17/unama-condemns-killing-12-civilians-ppied-blast
https://www.pajhwok.com/en/2016/10/26/policemen-among-17-hurt-paktika-twin-blasts
https://www.pajhwok.com/en/2016/09/21/paktia-explosion-claims-lives-3-civilians
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2016/12/03/3-family-killed-many-injured-paktika-blast
https://www.pajhwok.com/en/2017/02/22/4-people-dead-over-20-hurt-paktika-blast
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/26/6-rebels-killed-3-children-injured-paktika-blasts
https://www.pajhwok.com/en/2017/04/11/afghan-forces-resist-pakistani-post-angor-ada
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/12/afghan-pakistani-forces-trade-fire-paktika
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/06/pakistani-militias-fencing-border-inside-barmal-district-residents
https://www.pajhwok.com/en/2016/11/28/taliban-search-vehicles-roads-paktika-residents
https://www.pajhwok.com/en/2016/09/04/paktika%E2%80%99s-omna-district-collapses-after-5-days-fighting
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/02/70-taliban-2-police-killed-ongoing-paktika-clash
https://www.pajhwok.com/en/2016/10/29/dozens-rebels-suffer-casualties-attack-warmami-district-repulsed
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военен корпус в област Бармал (1838). През юни 2017 г. талибанските бойци щурмуваха полицейски 
постове в област Ургун (1839). 

 
Активността на талибаните в Пактика се увеличи през юли и август 2017 г., когато групировката започна 
едновременни атаки в няколко района. В началото на август 2017 г. батальонът на граничната полиция на 
Афганистан в област Гомал беше обсаден от талибаните и бунтовниците успяха да заловят няколко 
контролни пункта за сигурност. И бойците, и полицията са претърпели значителни жертви, въпреки че 
няма официални точни данни (1840). Специална група на Афганистанската национална армия пристигна в 
Гомал, за да се пребори с бойците след няколкодневни сражения (1841). През лятото на 2017 г. между 
талибаните и силите за сигурност е имало въоръжени сблъсъци в областите Бармал (1842), Уор Мами и 
Сар Хауза (1843). През август 2017 г. силите за сигурност също започнаха офанзива в област Сароби за 
прочистване на талибанските бойци от района (1844). Някои членове на провинциалния съвет на Пактика 
изразиха загриженост, че конфликтът наскоро се разпространи в повече райони в провинцията поради 
липса на координация между полицията и АНА. В отговор на тези забележки шефът на полицията в 
Пактика заяви пред „Паджуок“, че макар че бойците са предприели едновременни атаки срещу 
областите Гомал, Уор Мами, Сар Хауза, Гилан и Хошаманд, те са били изправени пред силна съпротива от 
страна на Афганистанските национални сили за сигурност и са били изтласкани обратно от тези райони 
(1845). 

 
От ноември 2016 г. до юли 2017 г. американските военни сили проведоха въздушни удари с безпилотни 
летателни апарати срещу талибаните, мрежата „Хакани“ и други бойци в някои райони на Пактика, по-
специално в областите Уор Мами и Таруа (1846), Зирук (1847), Ургун(1848), Бармал (1849) и райони в близост 
до границата на Афганистан с Южен Вазиристан в Пакистан  (1850). Както потвърди Министерството на 
отбраната на САЩ през март 2017 г., при един такъв удар с дрон беш убит високопоставен лидер на Ал 
Кайда, отговорен за няколко тежки терористични атаки в Пакистан (1851). През референтния период на 
този доклад афганистанските власти не потвърдиха за цивилни жертви при тези въздушни удари в 
Пактика. За един случай талибаните твърдят, че при въздушен удар на САЩ в област Ургун са загинали 13 
цивилни и са ранени няколко други на погребална церемония на талибански командир. Силите за 
сигурност отрекоха всякакви цивилни жертви, казвайки, че всички убити са талибански бойци (1852). 

 
През юли 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси съобщи, че засилените 
боеве през последните седмици продължават да възпрепятстват възможността на хуманитарната 
общност да получи достъп до хора в нужда в няколко провинции на Афганистан, включително Пактия 
(1853). 

 
 

Разселване 
 
 

Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси между 1 септември 2016 г. и 31 
декември 2017 г. е имало общо 1 967 лица, изселени от Пактика поради конфликт. Сред тях 461 са мъже, 
635 
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са жени и 872 - деца (1854). Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. е имало общо 749 лица, разселени 
от Пактика. Този брой включва 107 мъже, 109 жени и 533 деца (1855). 

 
През пролетните месеци на 2016 г. около 350 семейства от районите на Дера Исмаил Хан и Южен 
Вазиристан през линия на Дюранд бяха разселени в област Сароби в Пактика. Някои от разселените лица 
заявиха през „Паджуок афган нюз“, че пакистанските сили ги принуждават да напуснат домовете си без 
право да пътуват през Торкам, легален граничен пункт между Афганистан и Пакистан. Някои от тях също 
са избягали в област Ургун. През септември 2016 г. много от тези семейства изпитваха остра нужда от 
подслон и други основни неща, въпреки известна помощ от страна на афганистанското правителство 
(1856). 

 
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси изчисли, че през август 2017 г. до 3500 души 
са напуснали област Гомал, за да отидат в други части на Пактика (1857), например до област Сароби (1858). 

 
 

2.27 Пактия 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Провинция Пактия се намира в югоизточната част на страната. Провинцията граничи с провинциите 
Нангархар, Хост, Пактика, Газни и Логар. Той също така споделя 75-километрова граница с племенния 
район Куррам на Пакистан на изток. Провинцията има тринадесет области - Ахмад Абад, Сайед Карам, 
Ладжа Мангал, Мирзака, Ахмад Хел, Зази Арюб, Чамкани, Данд-е-Патан, Джани Хел, Зурмат, 
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Шуак, Гардасераи и Уаза Задран (1859). Изчисленото населено място на провинция Пактия е 570 534, от 
които 545 567 живеят в селските райони и 25 967 в градските райони (1860). Населението на 
провинциалната столица Гардез се изчислява на 24 803 (1861). Според данни, публикувани от 
афганистанското Министерство на икономиката и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 95,6% от 
населението на Фаряб живее в селските райони, а 44,2% от жителите му участват в селскостопански 
дейности (1862). Пактия е предимно населена с пущуни, с малобройно таджикско население. Някои 
номади от племето Кучи също присъстват в провинцията (1863). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица 
 
 

През 2015 г. „Мрежа на афганистанските анализатори“ публикува няколко статии, в които се признава, че 
най-проблемната област на провинцията от няколко години е Зурмат (1864). През 2016 г. „Мрежа на 
афганистанските анализатори“ писа, че през последните 15 години тя никога не е попадала под пълен 
държавен контрол. Гъстонаселената област с нейните равнини свързва Пактия с три провинции (Пактика 
на юг, Газни на запад и Логар на север), което я прави кръстопът за бойци на талибаните, които я 
използват за свободно придвижване между тези три провинции (1865). През 2015 г. Фабрицио Фоскини от 
„Мрежа на афганистанските анализатори“ отбеляза, че насилието постепенно отслабва след оттеглянето 
на международните сили; той обаче изрази мнение, че сравнително спокойната ситуация изглежда 
произтича от отношенията между талибаните и местните жители. Гражданските спорове често се 
уреждат от талибаните и много малко се внасят в държавните съдилища (1866). „Мрежа на 
афганистанските анализатори“ пише, че повечето талибански бойци, които се бият в Зурмат, 
принадлежат както към мрежата „Хакани“, така и на отцепилата се фракция на Абдул Латиф Мансур 
„Харакат-е Науин-е Инкилаб-е Ислами“ („Момент на нова ислямска революция“) (1867). През 2015 г. беше 
заявено, че „бойците на Мансур са в по-голямата си част в област Зурмат, докато бойците на „Хакани“ са 
с по-малък брой“ (1868). Според информация от 2016 г. обаче мрежата „Хакани“, която се смята за най-
сплотената и най-добре финансирана бунтовническа група в региона, от години има бастиони в Пактия 
(1869). През юли 2017 г. НДС потвърди, че няколко сътрудници на мрежата „Хакани“ са арестувани в Гардез 
(1870). 

 
ИВИ счита, че по-голямата част от областта на провинция Пактия е „зона с подкрепа за талибаните с 
проява на ниска степен на доверие“ (1871). 

 
През септември 2017 г. „Лонг уор джърнъл“ съобщи, че талибаните са поискали контрол върху повечето 
райони на районите Ахмад Абад, Сайед Карам и Ладжа Мангал, с изключение на областните центрове 
(1872). 
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Според НКПЧА военнослужещите използват деца като бойци в битки със силите за сигурност в провинция 
Пактия (1873). 

 
МООНСА посочва Пактия сред провинциите с най-голям брой цивилни жертви през първата половина на 
2017 г., причинени от ВВО (1874). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Пактия са преброени 345 инцидента със сигурността 
(1875). 
Таблицата по-долу предоставя преглед на естеството на инцидентите по сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 8 
  

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 223 

Експлозии 54 

Налагане на сигурността 40 

Инциденти, които не са свързани с конфликти 18 

Други инциденти 2 
  

Общо инциденти по сигурността 345 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Пактия (1876): 

 
 

Ахмадабад 15 Джани Хел 41 
Чамкани 6 Лиджа Ахмад Хел 17 
Данд-е-Патан 17 Сайед Карам 25 
Гардез 95 Шуак 2 
Джаджи 32 Зурмат 95 

 
 

Според МООНСА, в периода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. в Пактия е имало 160 цивилни жертви 
(47 загинали и 113 ранени). Това е увеличение с 167% в сравнение със същия период на 2016 г. 
Целенасочените и умишлените убийства бяха водещата причина за жертвите (1877). 

 
Столицата на Пактия, Гардез, преживя редица инциденти с високопоставени лица през пролетните и 
летните месеци на 2017 година. В началото на март 2017 г. малко момче беше убито, а сестра му беше 
ранена от неексплодирани боеприпаси в област Гардез (1878). През май 2017 г. двама полицаи и един 
цивилен бяха убити, а други 30 цивилни бяха ранени по време на комплексно нападение срещу 

 
 
 

(1873) „Афганистан Таймс“, „Бунтовници използват деца в битките в Пактия“, 10 август 2017 г. (url). 
(1874) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 20. 
(1875) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1876) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1877) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 
(1878) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 19. 
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клон на банка Кабул в град Гардез, според началника на полицията в Гардез. И тримата нападатели бяха 
убити от полицията, но нито една групировка не пое отговорност за нападението (1879). През юни 2017 г. 
няколко талибански бойци направиха засада на конвой на силите за сигурност в района на Шекхан в 
столицата Гардез. По време на нападението един полицай беше убит, а друг - ранен (1880). Същия месец 
неидентифицирани въоръжени лица застреляха адвоката на местния апелативен съд и други двама 
цивилни граждани по време на нападение срещу джамия в Гардез (1881). През август 2017 г. един 
служител на НДС и друг цивилен бяха убити и няколко други души ранени при експлозия с магнитна 
бомба в столицата на провинцията (1882). 

 
Област Джани Хел продължи да бъде силно оспорвана през референтния период. През септември 2016 
г., командир на 203 корпус на полицейската зона „Спин Гар“ информира, че афганистанските сили 
завзеха района на Джани Хел, който бе превзет от талибаните един месец по-рано (1883). Престрелките 
между талибанските въоръжени сили и силите за сигурност бяха възобновени в областта през юли 2017 г. 
и талибаните заявиха, че са завзели областта, но афганистанското министерство на вътрешните работи 
отхвърли твърдението. Всяка страна твърди, че е причинила големи жертви на другата (1884). „Мрежа на 
афганистанските анализатори“ изброява няколко причини, поради които районът Джани Хел 
представлява интерес за талибаните: 

 
„първата причина е, че вторият по големина път, свързващ двата провинциални центъра, минава 
през областта. Там се пресичат редица по-малки пътища и пътища на бунтовни, водещи до други 
горещи точки в региона, например до област Уаза Задран (Пактия), която е контролирана от 
местния съперник на мрежата „Хакани“, и област Сабари (Хост). Още по-важното е, че Джани Хел 
свързва - чрез планински проходи в граничния район Данд-е-Патан - логистичните бази на 
мрежата „Хакани“ над границата в Парачинар (Пакистанската провинция Куррам) с районите от 
афганистанската страна на границата, които вече са широко под контрол на талибаните (1885). В 
началото на август 2017 г. талибаните заявиха, че са завзели областта и са нанесли тежки жертви 
на служителите по сигурността. Говорителят на полицията заяви, че силите за сигурност са се 
оттеглили от областта, за да предотвратят цивилни жертви“ (1886). 

 
Силите на НАТО са извършили въздушни удари в областта, насочени срещу талибанските бойци (1887). 

 
През референтния период в цялата провинция са се случвали бомбени нападения. През септември 2016 
г. трима цивилни бяха убити, а други четирима души бяха ранени при крайпътна експлозия в област 
Мирзака в близост до полицейски контролно-пропускателен пункт (1888). През ноември 2016 г. най-малко 
петима полицаи бяха убити, когато техният танк детонира крайпътна бомба, докато патрулираше район в 
област Ахмад Хел (1889). През февруари 2017 г. окръжен началник на полицията беше ранен, а 
телохранителят му беше убит при взрив от бомба, който е повредил автомобила на полицейския 
служител в област Шуак (1890). Същият месец най-малко двама цивилни бяха убити и трети ранен при 
самоубийствена атака в област Данд-е-Патан. Данд-е-Патан е отдалечена гранична област на Пактия, 
където според „Паджуок афган нюз“, афганистанските сили и талибаните често участват във въоръжени 
сблъсъци (1891, 

 
 
 
 

(1879) „Паджуок афган нюз“, „Трима убити, 31 ранени при нападение срещу банка в Пактия“, 20 май 2017 г. (url). 
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(1882) „Паджуок афган нюз“, „Служител на разузнаването и цивилно лице бяха убити при взрив в Пактия“, 2 август 2017 г. (url). 
(1883) „Паджуок афган нюз“, „Област Джани Хел беше отвоювана от контрола на талибаните, заяви полицията“, 6 септември 2016 г. (url). 
(1884) „Паджуок афган нюз“, „МВР отхвърля твърдението на талибаните за завземане на област в Пактия“, 25 юли 2017 г. (url). 
(1885) „В края на дълга крива: падането на Джани Хел“, 8 август 2017 г. (url). 
(1886) „Паджуок афган нюз“, „Смениха се контролиращите на област Джани Хел - още веднъж“, 10 август 2017 г. (url). 
(1887) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 
(1887) „Паджуок афган нюз“, „Бърза атака на НАТО порази среща на талибани в Пактия, 15 души бяха убити“, 9 април 2017 г. (url). 
(1888) „Паджуок афган нюз“, „Експлозия в Пактия отне живота на трима цивилни“, 21 септември 2016 г. (url). 
(1889) „Паджуок афган нюз“, „Петима полицаи бяха убити при експлозия в Пактия“, 8 ноември 2016 г. (url). 
(1890) „Паджуок афган нюз“, „Ръководител на полицията в областта беше ранен при експлозия в Пактия“, 15 февруари 2017 г. (url). 
(1891) „Паджуок афган нюз“, „Двама цивилни бяха убити, а 1 ранен при самоубийствено нападение в Пактия“, 8 февруари 2017 г. (url). 
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1892). През април 2017 г. семейна двойка и детето им бяха убити от СВУ с пластина с натиск в област Ахмад 
Абад. В резултат на експлозията са ранени и две жени, една от които е претърпяла спонтанен аборт (1893). 

 
През ноември 2016 г. жителите на област Зази Арюб заявиха, че ракетни удари от пакистански сили са 
поразили някои райони на областния град. Ръководителят на полицията в провинцията потвърди, че от 
Пакистан са изстреляни около 30 ракети в различни части на областта - по-специално районите Задран, 
Султан Джаба и Мандир. Няма съобщения за жертви (1894). 

 
Съобщават се случаи на заемане и/или разграбване на здравни заведения от АПС. В края на август 2016 г. 
в област Джани Хел АПС окупираха здравната клиника в областния административен център, преди 
Афганистанските национални сили за сигурност да завземат района и на свой ред да окупират здравната 
клиника до 4 октомври 2016 г. Между края на август 2016 г. и началото на октомври 2016 г. страните в 
конфликта, заемащи съоръжението, унищожават и разграбват голяма част от оборудването (1895). 
МООНСА регистрира и инциденти, при които АПС отвличат линейки и понякога открадват медицинското 
им оборудване и консумативи. През септември 2016 г. АПС спряха и задържаха линейка, пътуваща в 
област Зурмат област и отвлякоха шофьора. В този момент линейката е транспортирала пациент до 
болница в Гардез. По-късно похитителите освободиха шофьора и върнаха линейката в клиниката (1896). 

 
Американските сили от време на време извършват авиационни операции в област Зурмат срещу 
талибани бунтовници. През ноември 2016 г. въздушен удар с безпилотен самолет е атакувал и убил 
командира на талибаните в местността Шах Карез (1897). През юли 2017 г. седем бунтовници бяха убити в 
резултат на въздушен удар на американските сили в района Мамозайо на област Зурмат (1898). 

 
През юли 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси съобщи, че засилените 
боеве през последните седмици продължават да възпрепятстват хуманитарния достъп до хора в нужда в 
няколко провинции на Афганистан, включително Пактия 
(1899). 

 
 

Разселване 
 
 

Според краткия доклад на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси за разселвания, 
предизвикани от конфликти, между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г., общо 2758 лица са 
изселени от Пактия. Тази цифра включва 454 мъже, 508 жени и 1800 деца (1900). Между 1 януари 2017 г. и 
31 август 2017 г. е имало общо 9 118 лица, разселени от Пактия. Тази цифра включва 1254  мъже, 1305  
жени и 6566 деца (1901). 

 
Много цивилни са избягали от силно оспорваната област Джани Хел. Владението на Джани Хел се е 
сменяло три пъти, тъй като през септември 2016 г. беше нападната от бойци. Сблъсъците се възобновиха 
през лятото на 2017 г. - между 31 юли и 6 август сблъсъците доведоха до разселване на над 6 600 души от 
селата им. Между 21 и 27 август 2017 г. още около 2800 души 
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са напуснали Джани Хел. Повечето от тях са избягали в областите Чамкани и Данд-е-Патан на Пактия и в 
провинция Хост (1902). 

 
От 1 януари до 15 август 2017 г. в Пактия пристигнаха около 1700 новоразселени лица (1903). 

 
 

2.28 Панджшир 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Провинция Панджшир е разположена в централната зона на Афганистан и заобиколена от Нуристан на 
изток, Лагман на югоизток, Каписа на юг, Парван на запад, Баглан на северозапад, Тахар на север и 
Бадахшан на североизток. Почти цялата провинция е планински или полупланински терен, докато само 
около 4,4% от площта е съставена от равнини (1904). 

 
Провинция Панджшир се състои от следните области: Базарак, Дара/Аб Шар, Хендж (Хес-е-Ауал), Онаба 
(Анауа), Парян, Руха, Шутул (1905). Столицата е Базарак. Смята се, че 98% от жителите ѝ са таджики, докато 
някои сунити хазари живеят в областите Дара и Парян. Съобщава се и за много малко население от 
племето Кучи (1906). Според Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси през 2015 г. 
провинцията е имала 153 487 жители (1907). В последните си данни афганистанската Централна 
статистическа служба 

 
 
 
 

(1902) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан, 31 юли - 6 август 2017 
г.“, август 2017 г. (url); Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан, 21 
август - 27 август 2017 г.“, август 2017 г. (url). 
(1903) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: моментна ситуация в движението на населението“, 21 август 
2017 г. (url). 
(1904) МРВР, „Профил на провинция Панджшир“, без дата (url). 
(1905) МРВР, „Профил на провинция Панджшир“, без дата (url). 
(1906) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност; МРВР, „Профил на провинция Панджшир“, без дата 
(url) 
(1907) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Прогноза за населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_population_movement_snapshot_20170821_v2.pdf
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http://cso.gov.af/en/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111
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изчислява, че в тази провинция живеят 158 548 души (1908). Според данни, публикувани от 
Министерството на икономиката и Световната банка за 2013 и 2014 г., 100% от населението на Панджшир 
живее в селските райони, а 39,1% от жителите му се занимават със земеделска работа (1909). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Панджшир 
 
 

Панджшир е до голяма степен етническа хомогенна провинция и нейният терен и историческа роля 
срещу талибаните затрудняват въстаническата инфилтрация (1910). Заради централната им роля в 
събитията след 11 септември 2001 г. жителите на Панджшир, както са известни етническите таджики в 
долината, продължиха да доминират в първоначалния пост-талибански ред както в политиката, така и в 
силите за сигурност (1911). 

 
Политическото пространство в Панджшир е доминирано от партията Джамиат-е Ислами и бившите 
мрежи Шура-е Назар. Шура-е Назар е основана от покойния Ахмад Шах Масуд. Според източник в Кабул, 
Хезб-е Ислами по-рано е имала последователи в долината, но под ръководството на Масуд 
последователите на Хезб-е Ислами са били преследвани, оставяйки Джамиат безспорен господар в 
провинцията оттогава (1912). Масуд е погребан в провинцията и светилището му редовно привлича 
високопоставени хора от Кабул (1913). 

 
Дълбок и тесен пролом в устието на долината държи провинцията много изолирана и силно затруднява 
достъпа (1914). Поради своята географска изолация и етническа хомогенност, АПС не са запазили контрола 
в тази провинция. Независимо от това, властите са загрижени за навлизането на бунтовници чрез 
движенията на вътрешно разселени лица, идващи главно от Нуристан (1915). Според доклад, издаден от 
талибаните през март 2017 г., групировката твърди, че има бойци в районите Дара Абдула, Парян и Руха, 
но без да контролират територия (1916). По отношение на силите за сигурност, според МООНСА и 
Министерството на отбраната на САЩ, през 2016 г. в тази провинция нямаше програма на Местната 
полиция в Афганистан (1917). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

Последните големи инциденти със сигурността в провинцията бяха атаки срещу службата на губернатора 
на провинцията през май 2013 г., срещу областния административен център Дар, срещу входа на 
провинцията през май 2014 г. и срещу сградата на администрацията и началника на полицията през май 
2015 г. (1918). Според „Паджуок афган нюз“ не е имало съобщения за насилие, 

 
 

(1908) „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово деление 2017 
г. - 2018 г.“, 2017 г. (url). 
(1909) Афганистан / Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 55-56. 
(1910) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1911) „Ню Йорк таймс“, „Спомняйки си заплахи от миналото, афганистанците в спокойна долина работят, за да я запазят такава“, 13 януари 2014 
г. (url). 
(1912) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1913) „Паджуок афган нюз“, „Президент и изпълнителен директор пристигнаха в провинция Панджшир“, 1 януари 2016 г. (url). 
(1914) „Ню Йорк таймс“, „Спомняйки си заплахи от миналото, афганистанците в спокойна долина работят, за да я запазят такава“, 13 януари 2014 
г. (url). 
(1915) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1916) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на Джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1917) МООНСА, „Афганистан. Защита на цивилните във въоръжен конфликт. Средногодишен доклад за 2016 г.“, юли 2016 г. (url), стр. 91; 
Министерство на отбраната на САЩ, „Подобряване на сигурността и стабилността в Афганистан“, декември 2016 г. (url), стр. 82. 
(1918) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
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несигурност или атаки от провинция Панджшир за месеците септември, октомври, ноември, декември 
2016 г. и януари, февруари, март, април, май и август 2017 г. (1919). Талибаните обаче заявиха на 
официалния си уебсайт, че са изстреляли ракети срещу кабинета на губернатора в столицата, ранявайки 
трима полицаи през май 2017 г. (1920). От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Панджшир са 
регистрирани 2 инцидента със сигурността (1921). 

 
МООНСА съобщава, че няма жертви на цивилни за тази провинция в периода януари - юни 2017 г. (1922). 

 
 

Разселване 
 
 

В периода от 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. (1923) не е регистрирано разселване от Панджшир, 
но през същия период 322 лица, избягали от провинциите Балх, Баглан, Бадахшан, Лагман и Нуристан, са 
намерили убежище в Панджшир (1924). През последната седмица на юли 2017 г. 91 лица, разселени в тази 
провинция, са получили пари от Датския съвет за бежанци/Датска група за разминиране (DRC-DDG) (1925). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1919) „Паджуок афган нюз“, „През октомври над 3000 афганистанци бяха убити и ранени“, 14 ноември 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Броят 
на загиналите достигна близо 1400 през ноември“, 18 декември 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Брой на жертвите през януари: 1300 души 
бяха убити и ранени при 137 нападения“, 7 февруари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Февруари: 1400 души бяха убити или ранени при 139 
нападения“, 6 март 2017 г. (url), „Паджуок афган нюз“, „Март се оказа по-малко брутален от февруари с 984 убити“, 6 април 2017 г. (url); 
„Паджуок афган нюз“, „Близо 1500 души загинаха в афганистанския конфликт през април“, 6 май 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „3000 души 
станаха жертва на атаките през май“, 5 юни 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „През август има над 3000 пострадали“, 6 септември 2017 г. (url). 
(1920) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Трима ранени при нападение срещу офис на губернатора“, 14 май 2017 г. (url). 
(1921) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1922) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 
(1923) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“ [карта], 10 септември 2017 
г. (url). 
(1924) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“ [карта], 10 септември 2017 
г. (url). 
(1925) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“ - седмица 23 юли - 30 
юли 2017 г., 30 юли 2017 г. (url). 
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2.29 Парван 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Парван се намира северно от Кабул и е заобиколена от провинции Бамян, Баглан, Панджшир, 
Каписа, Кабул и Вардак. Повече от две трети от провинцията са планински или полупланински терен, 
докато около една четвърт от площта е равнинна земя (1926). Провинция Парван се състои от следните 
области: Баграм, Чарикар, Горбанд (или Сиагерд), Джабалусарадж, Кох-е Сафи, Саланг, Шехали, 
Шинуари, Сурх-е Парса и Сайдхел (1927). Според Служба на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси се изчислява, че броят на жителите на Парван е 664 502 (1928). В последните си данни 
афганистанската „Централна статистическа служба“ (ЦСО) изчислява, че 687 243 души живеят в тази 
провинция (1929). Според данни, публикувани от Министерството на икономиката и Световната банка за 
2013 и 2014 г., 91,2% от населението на Панджшир живее в селските райони, а 39,1% от жителите му се 
занимават със земеделска работа (1930). 

 
70% от жителите на Парван са таджики, 18% пущуни, 11% хазари и 1% туркмени. Етническите таджики 
имат присъствие във всеки квартал в Парван и живеят предимно в Чарикар, Саланг, Джабалусарадж, 
Сайдхел, Баграм, Сурх-е Парса и някои части на области Шехали (1931). 

 
В област Шинуари има пущунско мнозинство, а в Горбанд - значително население пущуни (1932), както и в 
Кох-е Сафи (1933). Провинция Парван също има население на племето Кучи или номади, чийто 

 
 
 

(1926) Афганистан, Парван, „Характеристики на провинция Парван“, без дата (url). 
(1927) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: провинция Парван - справочна карта“ [карта], 19 февруари 2014 
г. (url). 
(1928) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Прогноза за населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 
(1929) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, 2017 г. (url). 
(1930) Афганистан / Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 57-58. 
(1931) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(1932) Рутиг, Т., „Горбанд - една някога приятелски настроена долина“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 19 юли 2011 г. (url). 
(1933) „Паджуок афган нюз“, „Предистория на профила на провинция Кабул“, без дата, (url). 
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брой варира в различните сезони (1934). Хазарите и малкото турско малцинство пребивават в районите 
Шехали и Сурх-е Парса (1935). В област Сурх-е Парса живеят сунити хазари и, според анализатора Томас 
Рутиг, традиционно противоречат на шиитите хазари в Бамян и затова подкрепят Хезб-е Ислами (1936). 
През провинцията минава магистрала 1, свързваща Кабул с Пул-е Хумри и други столици на северни 
провинции. От Чарикар, главния път за достъп до Бамян, магистралата Гандак минава над прохода 
Шибар и през долината Горбанд (1937). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Парван 
 
 

В Баграм има важно военно летище, което някога е било най-голямата американска военна база в 
страната, където в периода с най-многобройно население са живели 40 000 военнослужещи и 
граждански контрагенти. В базата се намира и центърът за задържане Баграм (1938), управлявана преди от 
САЩ, но предаден на афганистанското правителство до март 2013 г. (1939). Въздушната база Баграм все 
още е най-голямата американска военна авиационна база в Афганистан (1940). 

 
Томас Рутиг от „Мрежа на афганистанските анализатори“ съобщи през 2011 г., че пущуните в Горбанд 
традиционно подкрепят Хезб-е Ислами, но талибаните са успели да поемат част от структурите им по 
време на техния режим. Местните талибански мрежи са активирани отново и е създадена провинциална 
администрация в сянка (1941). През 2014 г. „Ландинфо“ отбеляза, че бунтовническите групировки, 
действащи в провинцията, включват талибаните, Хезб-е Ислами, „Ислямско движение на Узбекистан“ и 
Ал Кайда (1942). Според представител на международна организация със седалище в Афганистан: 

 
„Талибаните в провинцията включват предимно местни жители. В планинската долина Горбанд, 
Шинуари е предимно област с пущуни, докато Сиагерд [Горбанд] е смесица от пущуни и 
таджики. Област Кох-е Сафи е разположена в източната част на провинцията с население от 
пущуни (главно Сафи). Присъствието на бунтовници може да бъде отдадено на множество 
фактори: единият е възприемането на маргинализацията от общностите от правителството на 
провинцията, доминирано от свързани с Джамиат таджики, което допринесе за съюза на 
бившите командири на ХИГ [Хезб-е Ислами/Гулбудин] с талибаните; друга е неразрешените 
оплаквания и политически разделения от последните десетилетия, подхранвани от ключови 
посредници за постигане на техните политически цели. Допълнителен елемент е селската 
бедност на планинските долини с дълбоко традиционни и изолирани общности“ (1943). 

 
През септември 2015 г. беше съобщено за навлизане на „Ислямска държава“ и известно количество 
действия в части от Парван, като районите Шинвари, Горбанд и Кох-е Сафи, идващи от съседната 
провинция Баглан. Но 

 
 
 
 

(1934) Афганистан, МРВР, „Характеристики на провинция Парван“, без дата (url). 
(1935) Международна организация, електронна поща, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност; Рутиг, Т., „Горбанд - една някога приятелски 
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убити“, 20 юни 2017 г. (url). 
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се твърди, че те са срещнали съпротива от някои местни АПС (1944). През април 2016 г. беше изчислено, че 
около 300 АПС са активни в долината на Горбанд (1945). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Парван са регистрирани 130 инцидента със 
сигурността (1946). Таблицата по-долу предоставя преглед на естеството на инцидентите по сигурността: 

 

Насилие, насочено към физически лица 10 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 54 

Експлозии 18 
  

Налагане на сигурността 15 

Инциденти, които не са свързани с конфликти 30 

Други инциденти 3 
  

Общо инциденти по сигурността 130 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Парван (1947): 

 
Баграм 37 Сайдхел 7 
Чарикар 26 Шехали 1 
Джабалусарадж 9 Шинуари 13 
Кох-е Сафи 4 Сиагерд 30 
Саланг 2 Сурх-е Парса 1 

 
 

Според „Паджуок афган нюз“ за месеците януари, февруари и март 2017 г. няма съобщения за насилие, 
несигурност или нападения от провинция Парван (1948). През юли 2017 г. МООНСА съобщава за 40 жертви 
на цивилни (13 загинали и 27 ранени) за тази провинция, причинени главно от целенасочени/умишлени 
убийства, сухопътни битки и самоделни взривни устройства (1949). ИВМР съобщи през януари 2017 г., че 
много цивилни в провинция Парван стават жертва на ответни атаки от страна на бунтовнически сили. 
Някои са били принудени да напуснат домовете си, а други са били убити (1950). 

 
В област Баграм авиобазата Баграм и нейният международен и местен персонал бяха обект на 
самоубийствени нападения (1951) и обстрели според „Паджуок афган нюз“ и уебсайта на 
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се оказа по-малко брутален от февруари с 984 убити“, 6 април 2017 г. (url). 
(1949) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 
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(1951) „Ню Йорк таймс“, „Атентатор уби 4 американци в американска база в Афганистан“, 12 ноември 2016 г. (url); „Паджуок афган нюз“, 
„Американски войник почина от раните си, претърпени при нападение срещу Баграм“, 8 декември 2016 г. (url). 
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талибаните през последните три месеца на 2016 г. (1952). При един инцидент конвои от чужди сили бяха 
атакувани с взрив край пътя (1953), а в друг случай - със самоделно взривно устройство (1954), както се 
съобщава от „Паджуок афган нюз“ и уебсайта на талибаните. Отчетени са и целенасочени убийства през 
2016 г. и 2017 г.: жени пазачи, отговарящи за претърсването на хора, влизащи на летището, са били 
застреляни от мотоциклетисти, докато са били в близкия базар (1955); охранители на чужда компания бяха 
нападнати от бунтовници (1956) и един учител беше застрелян (1957). В област Сайдхел през август 2017 г. 
частно превозно средство с полицейски служител бе хванато в засада и трима души бяха ранени, 
включително полицейския служител, а един човек беше убит (1958). 

 
В град Чарикар, с дистанционно управлявано самоделно взривно устройство беше убит ръководителят на 
Улема Шура в провинция Параван и бяха ранени шестима цивилни (1959). 

 
През лятото на 2017 г. магистралата Парван-Бамян от време на време беше затворена или поради 
сблъсъци между бунтовниците и силите за сигурност в област Сиагерд (1960) или защото е била блокирана 
от бунтовници (райони Джабалусарадж, Шинуари) според „Паджуок афган нюз“ и уебсайта на 
талибаните (1961). 

 
От март 2017 г. според ИВИ участъкът от пътя, преминаващ през Горбанд, е разделен на „зона на контрол 
от талибаните“ и „зона на подкрепа на „Ислямска държава“ с проява на ниска степен на доверие“. 
Отсечката по същия път в Шинуари се счита за „зона с подкрепа за талибаните с проява на висока степен 
на доверие“. „Зона за подкрепа на талибаните с проява на ниска степен на доверие“, минаваща през 
части на Саланг, Джабалусарадж, Чарикар и Сайдхел, свързва тази зона с Баглан, а „зони на контрол и 
подкрепа на талибаните“ от съседната област Тагаб в Каписа също се простират в област Кох-е Сафи (1962). 

 
През март 2017 г. талибаните издадоха доклад за присъствието си в Афганистан, твърдейки, че бойците 
им контролират 95% от територията на Сиагерд [Горбанд], с изключение на областния център. 
Талибаните също така твърдят, че контролират 60% от Шинуари и Кох-е Сафи. Според талибаните 
движението няма територия под свой контрол в Сурх-е Парса, Баграм, Сайдхел, Джабалусарадж, Саланг и 
Чарикар, но бойците му извършват партизански атаки в тези области. Талибаните също така твърдят, че 
контролират 30% от Шехали (1963). От януари 2017 г. според служител по сигурността, цитиран от ИВМР, 
повече от 20 души са били убити от талибаните в районите Шинуари, Сиагерд [Горбанд] и Кох-е Сафи, 
само защото членовете на тяхното семейство са били в афганистанската полиция и национална армия. 
Според същия доклад местните хора, чиито роднини са се присъединили към талибаните, също са се 
оказали преследвани от държавните сили за сигурност. В някои случаи просто идването от район извън 
контрола на правителството 
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е правело хората подозрителни (1964). И силите за сигурност, и бунтовниците отрекоха тормоз над 
цивилни, настоявайки, че никога не създават проблеми на невъоръжени хора (1965). 

 
 

Разселване 
 
 

През декември 2016 г. 42 лица бяха изселени от област Шинуари и се подслониха в област Чарикар (1966). 
През март 2017 г. 1652 лица са разселени от област Горбанд в област Кабул, а през август 2017 г. 17 лица 
са напуснали Шинуари, заминавайки за област Кабул (1967). 

 
 

2.30 Саманган 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саманган се намира в северен Афганистан и споделя провинциални граници с Балх на запад, Сарипол на 
югозапад, Кундуз на североизток, Баглан на изток и Бамян на юг. Провинцията се състои от следните 
области: Айбак, Дара-е-Суф-е-Бала, Дара-е-Суф-е-Пайин, Фероз Нахчир, Хазрат-е Султан, Хурам Уа Сарбаг, 
РуйеДуаб и столицата на провинцията е Айбак (1968). 

 
С приблизително население от 401 134 души, Саманган е една от най-слабо населените провинции на 
Афганистан. Населението на столицата на провинцията Айбак се изчислява на 110 070 души (1969). 
Основните 

 
 

(1964) ИВМР, „Афганистан: цивилни са въвлечени в нападения за отмъщение“, 27 януари 2017 г. (url). 
(1965) „Паджуок афган нюз“, „Талибани и сили за сигурност са обвинени в тормоз на цивилни“, 15 февруари 2017 г. (url); ИВМР, „Афганистан: 
цивилни са въвлечени в нападения за отмъщение“, 27 януари 2017 г. (url). 
(1966) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“ [карта], 10 септември 2017 
г. (url). 
(1967) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Афганистан: „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“ [карта], 10 
септември 2017 г. (url). 
(1968) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан - атлас на областите в северния регион“, 13 април 2014 г. (url). 
(1969) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, без дата (url). 

https://iwpr.net/global-voices/afghanistan-civilians-caught-revenge-attacks
http://www.pajhwok.com/en/2017/02/15/taliban-security-forces-accused-harassing-civilians
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Northern.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201396.xlsx
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етнически групи, живеещи в провинция Саманган, са узбеки и таджики, следвани от пущуни, хазари, 
араби и татари (1970). 

 
Според данни, публикувани от министерството на икономиката и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 
92,4% от населението на Саманган живее в селските райони, а 40% от жителите му участват в 
селскостопански дейности (1971). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Саманган 
 
 

През май 2015 г. жителите се оплакват от влошаващата се ситуация със сигурността. Член на 
провинциалния съвет заяви пред „Паджуок афган нюз“, че за Саманган „се казва, че е мирна провинция, 
но напоследък бунтовниците активизират дейността си и някои части на провинцията стават несигурни“ 
(1972). Освен това служители предложиха през 2015 г., че АПС, действащи в съседен Баглан, използват 
Саманган като сигурно убежище в случай на операции срещу тях (1973). 

 
Саманган беше една от деветте провинции, където „Ислямска държава“ е назначила служители за 
набиране на хора, според Института за мир на САЩ през април 2016 г. (1974). Съобщава се, че 
проправителствени въоръжени групи присъстват в област Айбак (1975) и са отговорни за злоупотреби в 
Саманган, според МООНСА (1976). 

 
През 2017 г. провинция Саманган загуби статута на свободна от опиумен мак, който притежаваше близо 
10 години (1977). 

 
Контролът и присъствието на талибаните в различните райони на провинция Балх останаха непроменени 
според оценката на ИВИ от март 2017 г. Повече от половината от северната част на Дара-е-Суф-е-Пайин 
се счита за „зона за подкрепа на талибаните с проява на висока степен на доверие“ и малък отрязък от 
провинцията се оценява като контролиран от талибаните от април 2016 г. (1978). Талибаните твърдяха, че 
контролират 60% от област Дара-е-Суф (1979) през март 2017 г., с изключение на областния център (1980). 
Докато талибаните също твърдят, че контролират 60% от област Дара-е-Суф-е-Пайин, ИВИ оцени малка 
част от областта като „зона с подкрепа за талибаните с проява на ниска степен на доверие“. ИВИ счита, че 
части от областите Айбик и Хурам Уа Сарбаг са „зона с подкрепа за талибаните с проява на ниска степен 
на доверие“. В тези и останалите области на провинция Саманган се съобщава, че присъствието или 
активността на талибаните са ограничени, включително както е съобщено от самите талибани (1981). 

 
 

(1970) „Военноморска магистърска школа“, „Преглед на провинция Саманган“, без дата (url). 
(1971) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url). 
(1972) „Паджуок афган нюз“, „Работата на провинциалния съвет на Саманган е незадоволителна, твърдят жители“, 25 май 2015 г. (url). 
(1973) „Паджуок афган нюз“, „Област Баглан-и-Маркази беше освободена от бунтовници“, 24 май 2015 г. (url); „Паджуок афган нюз“, 
„Талибаните поеха контрола над района след оттеглянето на полицията“, 23 юли 2015 г. (url). 
(1974) ИМСАЩ, „Ислямска държава“ в Афганистан - оценка на заплахата“, април 2016 г. (url), стр. 2. 
(1975) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2015 г.“, февруари 2016 г. (url), стр. 65. 
(1976) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 60. 
(1977) „Паджуок афган нюз“, „Саманган загуби статута на свободен от мак, който притежаваше в продължение на десетилетие“, 18 юли 2017 г. 
(url); „Паджуок афган 
нюз“, „300 декара макове бяха унищожени в Саманган“, 31 май 2017 г. (url). 
(1978) ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 12 април 2016 г. (url); ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 30 юни 2016 
г. (url); ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 22 ноември 2016 г. (url); ИВИ, „Частична оценка на заплахата в Афганистан“, 20 март 
2017 г. (url). 
(1979) Талибаните споменават само една област „Дара Суф“, като не правят разлика между областите Дара-е-Суф-е-Пайин и Дара-е-Суф-е-Бала. 
Дара-е-Суф-е-Бала и Дара-е-Суф-е-Пайин първоначално бяха обединени в една област, Дара-е Суф. Двете области бяха разделени след 
падането на режима на талибаните. „Афганистан: Анализ на причините за прехраната в област Дара-е-Суф-е-Бала, провинция Саманган“, 
януари 2015 - февруари 2016, 29 февруари 2016 (url). 
(1980) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(1981) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url); „Лонг уор джърнъл“, „Карта с контрол по области“, без дата (създадена на 2 март 2017 г.) (url). 
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Последни тенденции в сигурността 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Саманган отчете 77 инцидента със сигурността. 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността (1982): 

 

Насилие, насочено към физически лица 9 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 18 

Експлозии 12 

Налагане на сигурността 15 

Инциденти, които не са свързани с конфликти 22 
  

Други инциденти 1 
  

Общо инциденти по сигурността 77 
  

 
 

Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Саманган (1983): 

 
 

Айбак 35 Хазрат-е Султан 6 
Дара-е-Суф-е-Бала 3 Хурам Уа Сарбаг 2 
Дара-е-Суф-е-Пайин 23 РуйеДуаб  7 
Фероз Нахчир 1   

 
 

С 24 цивилни жертви (8 загинали и 16 ранени) провинция Саманган отбеляза 17% намаление на 
цивилните жертви през първата половина на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. Взривни 
военни остатъци бяха водещата причина за жертвите на цивилните, последвани от експлозии на 
самоделни взривни устройства и сухопътни битки (1984). 

 
През декември 2016 г. АПС взривиха дистанционно управлявано самоделно взривно устройство в аптека 
в област Дара-е-Суф-е-Пайин. Целта им беше лекар, който преглеждаше пациенти. В резултат на това 
трима цивилни бяха убити, а други четирима, включително момиче, бяха ранени (1985). През януари 2017 
г. мъж беше застрелян от неидентифицирани въоръжени мъже в област Дара-е-Суф-е-Пайин (1986). Също 
през 2017 г. жена беше жестоко пребита от АПС в дома си в област Дара-е-Суф-е-Пайин, според МООНСА, 
след като беше обвинена в изневяра и проституция (1987). МООНСА документира и отвличането на две 
момчета в един и същи район, едното от АПС по обвинение в неморално поведение, а другото от 
членове на проправителствена въоръжена групировка, поради връзки между баща му и 

 
 
 
 
 

(1982) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1983) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(1984) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 11, 73. 
(1985) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 58. 
(1986) „Паджуок афган нюз“, „Мъж беше застрелян, а крадец ранен в Саманган“, 1 януари 2017 г. (url). 
(1987) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 12. 
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АПС. И двамата бяха освободени по-късно (1988). През юли 2017 г. бе съобщено за сблъсък в областта 
Дара-е-Суф-е-Пайин в резултат на нападение на талибаните от членовете на Местната полиция в 
Афганистан (1989). 

 
Съобщава се за арести на талибански бойци от провинция Саманган (1990). Трима членове на 
Афганистанската национална полиция бяха убити при взрив на самоделно взривно устройство на 
неустановено място в Саманган през септември 2016 г. (1991). Отвлечен работник във въглищна мина беше 
убит, след като семейството му е платило откуп. Мъжът е бил отвлечен в област Дара-е-Суф-е-Бала през 
ноември 2016 г., а тялото му е намерено в съседната област РуйеДуаб през януари 2017 г. (1992). Висш 
командир на талибаните беше убит, а трима бяха ранени по време на сблъсъци с афганистанските сили 
за сигурност в столицата на провинцията Айбак през февруари 2017 г. (1993). Сестрата на член на НДС беше 
застреляна от полицай, когато къщата ѝ в Айбак беше нападната по подозрение за продължаваща 
хазартна дейност там (1994). Длъжностни лица заявиха, че са арестували талибански командир и член на 
узбекската бунтовническа група „Джундула“ в област Хазрат-е Султан през март 2017 г. (1995). Служител на 
Висшия съвет за мир и бивш командир на джихадисти беше отвлечен и убит от талибанските бойци в 
област Хурам Уа Сарбаг през юли 2017 г., съобщиха служители (1996). Местните представители 
потвърдиха, че десетки въоръжени бойци са обсадили областния център РуйеДуаб през май 2017 г. 
Сблъсъците, в резултат на които са загинали трима цивилни, бяха последвани от операция на 
специалните части в областта (1997). 

 
В проучване за 2016 г. на афганистанците, Фондация Азия заяви, че през 2016 г. пътната връзка между 
Баглан и Саманган става все по-несигурна (1998). 

 
 

Разселвания 
 
 

Между 1 септември 2016 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси регистрира 3113 вътрешно разселени лица (334 семейства) от провинция Саманган, повечето 
произхождащи от област Дара-е-Суф-е-Пайин. Други области в Саманган, генериращи вътрешно 
разселени лица, са РуйеДуаб и Дара-е-Суф-е-Бала (1999). След нападение на АПС в област Дара-е-Суф-е-
Бала, през април 2017 г. са разселени 1050 души (2000). Голяма група хора са напуснали района РуйеДуаб 
през май 2017 г. според записите на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (2001), 
около времето, когато в този район се съобщава за сблъсъци, последвани от специална операция (вж. по-
горе). 
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В провинция Саманган са отишли 2 883 ВРЛ между 1 септември 2016 г. и 31 август 2017 г. според данните 
на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси. В столицата на провинцията Айбак са 
отишли голяма група с произход от област Кундуз в провинция Кундуз през октомври 2016 г., голяма 
група от област Дара-е-Суф-е-Пайин през януари 2017 г. и най-голямата група от област РуйеДуаб през 
май 2017 г. (2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2002) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Разселване заради конфликти 2016 г.“, 4 юни 2017 г. (url); Служба на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси, „Разселване заради конфликти 2017 г.“, 17 септември 2017 г. (url). 
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2.31 Сарипол 

 

Общо описание на провинцията 
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Сарипол граничи с провинции Гор и Бамян на юг, Фаряб на запад, Джаузджан на север и Балх на 
североизток. Това е планинска провинция, състояща се от следните области: Балхаб, Госфанди, 
Кохестанат, Сангчарак, Сарипол, Саяд, Созмакала (2003). 

 
Провинцията Сарипол има приблизително население 578 639 души, а столицата на провинцията Сарипол 
има приблизително население 164 591 души (2004). Провинцията има мнозинство от узбекско население 
(31%) и значителни групи от таджики (25%), хазари (22%) и аймак (11%), както и отделни групи от араби и 
пущуни, според данните на ООН, цитирани от „Мрежа на афганистанските анализатори“ (2005). 

 
Според данни, публикувани от министерството на икономиката и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 
92,3% от населението на Сарипол живее в селските райони, а 59,8% от жителите му участват в 
селскостопански дейности (2006). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Сарипол 
 
 

През юни 2015 г. анализаторът на „Мрежа на афганистанските анализатори“ Обаид Али съобщи, че 
ситуацията със сигурността в провинцията се влошава през предходните две години (2007). 

 
Съвместно проучване на Международния център за преобразуване в Бон (МЦПБ) и Службата по връзка 
(СПВ) посочва Сарипол като една от северните провинции, където нелегални сили, като напр. арбаки или 
частни паравоенни подразделения на командири и антиправителствени сили, които са предимно 
различни местни талибански групировки, превъзхождат по брой частите Афганистанските национални 
сили за сигурност и Националното въстание (2008). 

 
В анализ от началото на 2017 г. „Мрежа на афганистанските анализатори“ разглежда провинция Сарипол 
като една от уязвимите за разрастване на талибаните (2009). Провинция Сарипол се е превърнала в 
бастион на талибаните от 2012 г. насам, според Обаид Али, който писа през март 2017 г., като те са 
спечелили значителни позиции и са създали активна административна и военна структура. Той посочва, 
че талибаните са контролирали над половината от провинцията до март 2017 г. (2010). 

 
Освен това в началото на 2017 г. беше съобщено, че „Ислямско движение на Узбекистан“ е присъствало в 
провинция Сарипол (2011). 

 
Освен Афганистанските национални сили за сигурност, се съобщава, че Местната полиция в Афганистан е 
активна в западните области Сарипол, Кохестанат и Саяд през 2014 г. (2012). През последните години има 
съобщения за неправомерно поведение от Местната полиция в Афганистан (2013). През 2015 г. МООНСА 
изброява Сарипол сред провинциите, където са били най-сериозните 
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нарушения на човешките права, извършени от Местната полиция в Афганистан (2014). Освен това се 
съобщава, че милициите също са извършили нарушения на правата на човека в провинция Сарипол през 
2016 г. (2015). 

 
През март 2017 г. Обаид Али заяви, че „Сарипол е най-доминиран от три политически партии: Джунбеш-е 
Мели Ислами Афганистан, Хезб-е Уахдат-е Ислами Мардом-е Афганистан и Джамиат-е Ислами 
Афганистан“. Той се позовава на член на провинциалния съвет, който заявява, че съперничеството за 
правителствените постове между „Джамиат“ и „Джунбеш“ е основен негативен фактор, засягащ 
ситуацията със сигурността, като личните интереси на местните влиятелни лица засилват местната 
вражда между ключовите играчи. Лидерът на партията „Джунбеш“ генерал Абдул Рашид Достум лично 
ръководи редица операции срещу талибаните на север от 2015 г., включително в провинция Сарипол 
(2016). 

 
През 2017 г. имаше съобщения за присъствието на „Ислямска държава“ в провинция Сарипол (2017), по-
специално в област Саяд (2018). Сарипол беше една от деветте провинции през 2016 г., където „Ислямска 
държава“ е назначила служители за набиране на хора, според ИМСАЩ (2019). Длъжностни лица твърдят, 
че талибаните са сътрудничили на „Ислямска държава“ при нападение над долината Мирза Оланг в 
област Саяд през август 2017 г. (2020), по време на което са убити десетки цивилни (вж. по-долу). Това 
беше отречено от талибаните, които самостоятелно поеха отговорност за нападението (2021), а 
наблюдатели и анализатори изразиха своите съмнения относно достоверността на твърденията за 
съвместна операция (2022). След като разгледа структурата на бунтовниците в окръг Саяд, Обаид Али 
заяви, че не е открил доказателства за присъствие на „Ислямска държава“ там и не е убеден, че 
събитията в Мирза Оланг са съвместна операция на талибаните и „Ислямска държава“ (2023). Според 
МООНСА, отчетеното сътрудничество между талибаните и местния самоопределил се клон на „Ислямска 
държава“ „изглежда е свързано с връзката между местния самопровъзгласен командир на Даеш и 
местния командир на талибаните / губернатор на провинцията в сянка, за които се знае, че са свързани“. 
МООНСА заявява, че не е наясно с информация, потвърждаваща връзките между местния 
самопровъзгласил се командир на „Ислямска държава“ и ИДПХ в Нангархар или „Ислямска държава в 
Ирак и Леванта“ (2024). 

 
В провинция Сарипол се съобщава за няколко случая на смяна на връзките между АПС и силите за 
сигурност, въстанически групировки или проправителствени въоръжени групи, както и между различни 
групировки на АПС между септември 2016 г. и май 2017 г. (2025). През ноември 2016 г. 
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седемчленна бунтовническа групировка уби петима членове на общественото въстание, твърдят 
служители. Те се присъединиха към мирния процес около два месеца по-рано и оттогава бяха членове на 
публичното въстание, но очевидно не бяха прекъснали връзките си с талибаните (2026). 

 
Област Саяд беше свидетел най-съществените промени в контрола или присъствието на талибаните, 
според ИВИ. До март 2017 г. тя оценява цялата област като „зона с подкрепа за талибаните с проява на 
висока степен на доверие““, като два малки района в същата тази област са под контрол на талибаните 
(2027). През март 2017 г. талибаните твърдяха, че контролират 90% от района на Саяд и Созмакала, с 
изключение на областния център (2028), а Обаид Али описа и двете области като „силно оспорвани, като 
държавният контрол е ограничен до областния център и близките села (2029). През март 2017 г. ИВИ оцени 
голяма част в северозападната част на област Созмакала като „зона с подкрепа за талибаните с проява на 
висока степен на доверие“ (2030). Голяма площ в северната част на област Сарипол, оценена от ИВИ като 
„зона с подкрепа за талибаните с проява на висока степен на доверие“ през ноември 2016 г. (2031), беше 
разширена в оценката на ИВИ за март 2017 г. и беше добавен малък район, за който се счита, че е под 
контрола на талибаните (2032). Талибаните поддържат присъствие в близост до град Сарипол, според 
Обаид Али, като районът, наречен Шерама, точно извън границите на града, е изцяло под контрола на 
талибаните (2033). Талибаните твърдят, че контролират 50% от град Сарипол през март 2017 г. (2034). Според 
Обаид Али район Кохестанат е изцяло под контрола на талибаните през юли 2015 г. (2035). През юни 2016 
г. МВР призна, че Кохестанат е извън контрола на правителството (2036), което беше потвърдено от 
талибаните през март 2017 г. (2037). Окръжният център беше оценен като контролиран от талибаните, а 
околността в източната част на областта се счита за „зона с подкрепа за талибаните с проява на висока 
степен на доверие“ през март 2017 г. от ИВИ (2038). През февруари 2017 г. губернаторът на провинция 
Сарипол заяви, че бунтовниците са контролирали област Кохистанат през последните 18 месеца (2039). 
През март 2017 г. ИВИ счита район в северната част на област Сангчарак за „зона с подкрепа за 
талибаните с проява на висока степен на доверие“ (2040). Обаид Али описа Сангчарак като „оспорвана 
област“, като правителството контролира около 50% от територията, а останалите части са под контрола 
на талибаните (2041), което беше в съответствие с информацията, предоставена от талибаните през март 
2017 г. (2042). 
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През март 2017 г. ИВИ счита за половината от област Госфанди и само малък район в област Балхаб за 
„зони за подкрепа на талибаните с висока степен на доверие“ (2043). Обаид Али определи държавния 
контрол в областите Госфанди и Балхаб като „по-добър, но все още само ограничен“ през март 2017 г. 
(2044). Талибаните твърдят, че контролират 10% от тези две области (2045). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Сарипол са преброени 185 инцидента със 
сигурността. 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността (2046): 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 20 
  

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 118 

Експлозии 18 

Налагане на сигурността 15 

Инциденти, които не са свързани с конфликти 12 

Други инциденти 2 
  

Общо инциденти по сигурността 185 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Сарипол (2047): 

 
Балхаб 2 Сарипол 78 
Госфанди 6 Саяд 78 
Кохестанат 1 Созмакала 5 
Сангчарак 15   

 
Както беше съобщено от генералния секретар на ООН през юни 2017 г., Сарипол е една от провинциите, 
върху които талибаните са фокусирали своите атаки (2048). Дипломатически източник, цитиран от 
„Ландинфо“, изчисли, че малко под 9% от всички 1362 жертви на цивилни, които МООНСА (2049) е 
регистрирала в северния регион през 2016 г., са в провинция Сарипол (2050). Провинция Сарипол отбеляза 
20% спад на цивилните жертви през първата половина на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. 
МООНСА регистрира 40 граждански жертви (22 загинали и 18 ранени) в провинция Сарипол през първата 
половина на 2017 г. Целенасочените или умишлените убийства бяха водещата причина за цивилните 
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жертви в провинция Сарипол през първата половина на 2017 г., последвани от ВВО и сухопътни битки 
(2051). 

 
През 2016 г. бяха отчетени няколко отвличания в провинция Сарипол (2052). 

 
През януари и април 2017 г. в провинция Сарипол са били извършени операции  (2053) и беше съобщено 
за въздушни удари в провинцията през юли 2017 г. (2054). 

 
Медиите съобщават за два случая през януари и февруари 2017 г., когато силите за сигурност твърдят, че 
са открили и обезвредили взривни материали в провинция Сарипол (2055). 

 
Съобщава се за убийства на етнически цивилни хазари от самоидентифицирани бойци на „Даеш“ / ИДПХ 
в провинция Сарипол през септември 2016 г. и март 2017 г. (2056). 

 
По време на операция през октомври 2016 г. афганистанските сили завзеха обратно цели девет села в 
област Саяд от тринадесетте села, които талибаните бяха завзели три дни по-рано (2057). През ноември 
2016 г. медиите съобщават, че талибаните са превзели няколко села в западната част на област Саяд, 
убивайки ръководителя на Местната полиция в Афганистан в областта (2058). През същия месец имаше 
съобщения за приближаване на талибаните към областния център на област Саяд по време на ожесточен 
сблъсък със силите за сигурност (2059). Командир на Местната полиция в Афганистан беше убит, а трима от 
телохранителите му бяха ранени при експлозия на бомба край пътя през октомври 2016 г. в района Банд-
и-Мирзау в област Саяд (2060). През ноември 2016 г. официални източници твърдят, че член на Местната 
полиция в Афганистан, който е бил държан в плен в област Саяд, е бил обезглавен от помирени 
бунтовници, присъединили се обратно към талибаните (2061). Полицията твърди, че е арестувала двама 
чуждестранни бойци с връзки с талибаните по време на нападение в област Саяд през януари 2017 г. 
(2062). Според МООНСА самоидентифициралите се бойци на „Даеш“/ИДПХ са застреляли цивилен и 
ранили сестра му през март 2017 г., след като са отказали да им плащат данъци (2063). Мащабна операция 
с кодово име „Албарз“ стартира в област Саяд през април 2017 г. и доведе до сблъсъци с АПС с жертви от 
двете страни (2064). Три жени и дете бяха убити, когато минометни снаряди удариха къщите им в област 
Саяд през април 2017 г. АПС и силите за сигурност се обвиняват взаимно в стрелбата със снарядите и се 
обвиняват взаимно в атакуване на цивилни граждани (2065). 
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Няколко източника бяха обезпокоени от бруталността на нападение срещу село Мирза Оланг в област 
Саяд, започнало на 3 август 2017 г. (2066). След провеждането на мисия за установяване на факти в района, 
МООНСА заяви през август 2017 г., че АПС, включително талибани и самопровъзгласили се бойци на 
„Даеш“, са убили най-малко 36 души, включително цивилни и лица hors de combat. Група от 18 души, 
цивилни и проправителствени членове на милицията, са убити умишлено, докато се опитват да избягат, 
според предварителните констатации на МООНСА (2067). Според МООНСА е необходимо по-нататъшно 
разследване на твърденията за сектантско измерение за убийствата, докато мисията заявява, че не е 
получила информация, подкрепяща твърдения за нападение със сектантски или етнически мотив. От 36-
те убити лица 9 са идентифицирани като членове на силите за сигурност на проправителствени милиции. 
МООНСА посочва, че има „достатъчно основания да заключи, че повечето от (останалите) 27 (починали 
лица) са цивилни“ (2068). С цел да завземат долината Мирза Оланг, силите за сигурност започнаха 
военновъздушна и сухопътна операция (2069) и правителството обяви, че е завзело Мирза Оланг на 14 
август 2017 г. (2070). 

 
Съобщава се за сблъсъци между талибанските и афганистанските сили в покрайнините на град Сарипол 
през ноември 2016 г., което води до загинали сред талибанските бойци и сред служители на сигурността 
(2071). През декември 2016 г. служители обвиниха талибаните в убийството на жена в село Лати (село под 
контрола на талибаните в покрайнините на град Сарипол), след като тя е посетила роднини в район под 
контрола на правителството. Талибаните обаче отхвърлят обвинението и приписват убийството на лична 
вражда (2072). Петима членове от едно и също семейство, включително две жени и две деца, бяха убити от 
АПС през април 2017 г. Една от жените беше освободена, след като по-рано беше незаконно задържана 
за „неморално поведение“ (2073). Съобщава се за сблъсъци в местност северно от град Сарипол през 
януари 2017 г., когато силите за сигурност са освобождавали по шестима гранични полицаи седмично, 
след като са били отвлечени от талибаните (2074). Съобщава се, че два отделни опита за самоубийствени 
атентати срещу губернатора са били осуетени (2075). 

 
През декември 2016 г. се съобщава за сражения в село Халака, област Балхаб, по време на които един 
АПС е убит, а други двама са ранени (2076), Съобщава се, че двама членове на обществено въстание са 
убити, а трети - ранен по време на сблъсък с АПС в област Сангчарак през септември 2016 г. (2077). 
Съобщава се за сблъсък между талибанските бойци и силите за сигурност в 
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http://www.pajhwok.com/en/2016/09/20/children-among-4-killed-sar-i-pul-violence
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област Сангчарак през януари 2017 г. (2078). Съобщава се, че трима въстаници са били убити, а други двама 
ранени, когато самоделно взривно устройство е избухнало преждевременно в област Созмакала през 
юни 2017 г. (2079). 

 
В проучване през 2016 г. за афганистанците Фондация Азия заяви, че през 2016 г. пътят, свързващ 
Джаузджан и Сарипол, става все по-несигурен (2080). Две деца бяха убити през септември 2016 г., когато 
бомба избухна близо до контролно-пропускателен пункт на магистралата Сарипол-Джаузджан в 
местността Имам Джафар. Те са пасели добитъка си и стъпили върху бомбата (2081). Местен командир на 
талибаните заедно с четирима от синовете му бяха убити през януари 2017 г., когато самоделно взривно 
устройство, което подготвяше на път, се взриви преждевременно в провинция Сарипол (2082). Жителите 
твърдят през февруари 2017 г., че пътят към област Балхаб е бил затворен през предходните 20 дни и се 
оплакват от членове на въстанически групи, които изнудват за пари пътници по този път (2083). 

 
 

Разселвания 
 
 

Между 1 септември 2016 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси регистрира 13 423 вътрешно разселени лица от провинция Сарипол, главно от областите 
Сарипол и Саяд. Над 25% от тези вътрешно разселени лица са изселени от област Саяд в Сарипол през 
август 2017 г., по време на и след нападението срещу долината Мирза Оланг (2084) (вж. по-горе). Бяха 
регистрирани и големи групи от вътрешно разселени лица от област Саяд към Сарипол през ноември 
2016 г, когато беше съобщено за тежки боеве (2085), както и през януари 2017 г. (2086). 

 
В провинция Сарипол са пристигнали 12 151 вътрешно разселени лица между 1 септември 2016 г. и 31 
август 2017 г., според данните на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, 
произхождащи предимно от областите Саяд и Сарипол в същата провинция. Повече от 80% от 
разселените от Сарипол са били разселени в рамките на провинцията, особено в областта Сарипол (2087). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2078) „Паджуок афган нюз“, „Петима бойци убити, а 8 ранени при сблъсък в Сарипол“, 1 януари 2017 г. (url). 
(2079) „Паджуок афган нюз“, „6 души от едно семейство бяха ранени при артилерийски удар във Фарах“, 7 юни 2017 г. (url); „Хаама прес“, 
„Талибаните претърпяха жертви при експлозия в провинция Сарипол“, 8 юни 2017 г. (url). 
(2080) Фондация Азия, „Проучване на афганистанския народ. Афганистан през 2016 г.“, декември 2016 г. (url). 
(2081) „Паджуок афган нюз“, „Деца са сред четиримата убити при насилствени действия в Сарипол“, 20 септември 2016 г. (url). 
(2082) Информационна агенция „Синхуа“, „Преждевременна експлозия причини смъртта на командир на талибаните и четирите му сина в 
Северен Афганистан“, 18 януари 2017 г. (url). 
(2083) „Паджуок афган нюз“, „Четирима загинаха при хаос, причинен от снега на север“, 19 февруари 2017 г. (url). 
(2084) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 7 - 13 
август 2017“, август 2017 г. (url). 
(2085) „Паджуок афган нюз“, „Талибаните приближават област Саяд на Сарипол“, 19 ноември 2016 г. (url). 
(2086) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Разселвания заради конфликт, 2016 г.“, 4 юни 2017 г. (url); Служба на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси, „Разселвания заради конфликт, 2017 г.“, 17 септември 2017 г. (url). 
(2087) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Разселвания заради конфликт, 2016 г.“, 4 юни 2017 г. (url); Служба на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси, „Разселвания заради конфликт, 2017 г.“, 17 септември 2017 г. (url), 
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2.32 Тахар 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Провинция Тахар (столица Талокан) се намира в североизточната част на страната, между Бадахшан на 
изток и Кундуз и Баглан на запад. На север граничи с Таджикистан, 
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а на юг с провинция Панджшир (2088). Тахар е съставен от 17 области: Бахарак, Банги, Чахаб, Чал, Даркад, 
Дащ-е Кала, Ишкашем, Фархар, Хазарсумуч, Хуаджабахаудин, Хуаджагар, Калафган, Намакаб, Ростак, 
Талокан, Уарсадж, Янги Кала (2089). Той има до голяма степен планински или полупланински релеф (2090). 

 
Счита се, че населението е около един милион души (2091). Двете основни етнически групи са узбеки (44%) 
и таджики (42%); присъстват и пущунски племена (10%) и хазари (2092). Някои пущуни принадлежат на 
племената Кучи -номадски племена; следователно колебания на населението възникват сезонно (2093). 

 
Според данни, публикувани от министерството на икономиката и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 
86,9% от населението на Тахар живее в селските райони, а 35,8% от жителите му участват в 
селскостопански дейности (2094). Солните и въглищните мини са важни източници на приходи за 
провинциалното правителство и играят ключова роля в създаването на работни места (2095). 

 
Според данни от „Централна статистическа служба“ от май 2016 г. само 32,8% от децата под пет години 
са регистрирани при раждане в провинцията (2096). Общият процент на грамотност в провинциите е 28,1% 
(37,8% за мъжете и 18,2% за жените) (2097). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Тахар 
 
 

Тахар, като провинция с международна граница, е маршрут за търговия с наркотици и различни 
конфликти там са за контрол на транзита на наркотици (2098). 

 
„Мрежа на афганистанските анализатори“ съобщава, че Тахар е изправен пред етническо напрежение 
между таджики и узбеки. Узбекската лобистка група „Джихадистки съвет“, създадена по време на 
талибаните и съставена от бивши лидери на муджахидините, които се бориха срещу тях, мобилизира 
протести и оказваха натиск върху правителството да промени назначаването на таджики на ключови 
постове в провинцията през 2013 г. (2099). 

 
АПС присъстват в някои области на Тахар, тъй като той е заобиколен от други нестабилни провинции 
Кундуз, Баглан и Бадахшан (2100). От 2007 г. насам талибаните разшириха своя териториален обхват, като 
обхванаха много райони на север, включително провинция Тахар. Те също започнаха набиране на местни 
жители, първо сред пущуните, но след това и сред други етноси (2101). Още през 2009 г. провинциален 
командир на талибаните в провинцията беше таджик от област Фархар 

 
 
 
 

(2088) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (3): Казус от Тахар“, 29 юли 2017 г. (url). 
(2089) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Тахар - справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url ); Афганистан, 
МРВР, „Характеристика на провинция Тахар“, без дата (url). 
(2090) Афганистан, МРВР, „Характеристика на провинция Тахар“, без дата (url); „Самюъл Хол“, „Преглед на стратегията за страната (Бадахшан и 
Тахар)“, октомври 2010 г. (url), стр. 7. 
(2091) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Прогноза за населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. (url). 
(2092) Джустоци, А. и Ройтер, К., „Бунтовниците в северната част на Афганистан“, ноември 2011 г. (url). 
(2093) „Калифорнийски университет, Дейвис“, „Афганистанско земеделие - Тахар“, без дата (url). 
(2094) „Самюъл Хол“, „Преглед на стратегията за страната (Бадахшан и Тахар)“, октомври 2010 г. (url), стр. 7. 
(2095) „Паджуок афган нюз“, „Приходите от минно дело в Тахар спадат“, 14 февруари 2014 г. (url). 
(2096) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Социално-демографско и икономическо проучване“, май 2016 г. (url), стр. 16. 
(2097) Фонд на ООН за населението, „Централната статистическа служба на Афганистан публикува акценти от резултатите от социално-
демографското и икономическото проучване за провинция Тахар“, 10 май 2016 г. (url). 
(2098) „Хабарнама“, „Сблъсъкът на хановете“ 7 август 2016 г. (url); „Лос Анджелис таймс“, „Афганистан се опитва да изчисти своите милиции“, 31 
октомври 2016 г. (url). 
(2099) Хюаг, Дж., „Етнически бунт или солидарност сред муджахидините? Поглед към изместването на силите в Тахар (изменено)“, 17 юли 2013 
г. (url). 
(2100) „Хаама прес“, „Афганистанските сили поеха контрола над област Даркад в Тахар“, 10 януари 2016 г. (url); Али, О., „Талибаните, които не са 
пущуни в северната част на страната (3): Казус от Тахар“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 29 юли 2017 г. (url). 
(2101) Джустоци, А., „Талибаните отвъд пущуните“, CIGI, 5 юли 2017 г. (url), стр. 6. 

https://www.afghanistan-analysts.org/the-non-pashtun-taleban-of-the-north-the-takhar-case-study/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-takhar-province-reference-map
http://169.237.124.123:8082/AfghanAg/country-info/Province-agriculture-profiles/takhar/Takhar.pdf
http://169.237.124.123:8082/AfghanAg/country-info/Province-agriculture-profiles/takhar/Takhar.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2010/10/Review-of-Country-Strategy-Mission-East.pdf
file:///C:/Users/igrudziaz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZLD4FWKF/url
https://www.afghanistan-analysts.org/publication/aan-papers/the-insurgents-of-the-afghan-north/
http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-agriculture-profiles/takhar/fsnhlptakharpdf.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2010/10/Review-of-Country-Strategy-Mission-East.pdf
http://mines.pajhwok.com/news/takhar-mining-revenue-slumps-300m-afs
http://afghanistan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Takhar%20Highligh%20Report%20English.pdf
http://afghanistan.unfpa.org/news/central-statistics-organization-afghanistan-launches-highlights-results-socio-demographic-and
http://english.khabarnama.net/2016/08/07/the-clash-of-khans-in-takhar/
http://www.latimes.com/world/la-fg-afghanistan-militias-snap-story.html
https://www.afghanistan-analysts.org/ethnic-revolt-or-mujahedin-solidarity-a-look-at-the-power-shuffle-in-takhar/
http://www.khaama.com/afghan-forces-retake-control-of-darqad-district-in-takhar-1961
https://www.afghanistan-analysts.org/the-non-pashtun-taleban-of-the-north-the-takhar-case-study/
https://www.cigionline.org/sites/default/files/afghanistan_paper_5.pdf


ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА — 243 
 
 
 

(2102). Първоначално малка група талибани влязоха в провинцията от Кундуз и създадоха база в гората на 
границите на областите Даркад, Янги Кала, Хуаджабахаудин. Съобщава се, че групата се състои от 
таджики и пущуни от Тахар и Хелманд и известно количество чуждестранни бойци (2103). Подсилени от 
падането на Кундуз през септември 2015 г., талибаните нападнаха няколко области в граничната 
провинция Тахар като Янги, Ишкашем и Даркад (2104). През 2016 г. се водят боеве за контрол над 
областите Даркад и Хуаджагар (2105). 

 
В Тахар узбекската бунтовническа групировка „Джундула“, която е близка до „Ислямско движение на 
Узбекистан“, действа независимо от талибаните (2106). Обаид Али съобщи, че някои части на провинция 
Тахар са били под контрола на „Джундула“ в началото на 2016 г.: групата присъства в област Ишкамеш, 
която е населена предимно от узбеки (2107). През септември 2015 г. тази група се присъедини към 
„Ислямска държава в провинция Хорасан“ (2108). Узбекските бойци от „Джундула“ като цяло отказват да 
сътрудничат на командването на талибани пущуни, а талибаните пущуни от Даркад не приемат узбеки 
лидери в провинцията (2109). Етническото недоверие сред въоръжените групировки предотврати по-
големите им завоевания в Тахар (2110). „Ислямско движение на Узбекистан“ и „Джундула“ продължават 
дейност автономно в Тахар, според Обаид Али през юли 2017 г. (2111). 

 
Важна роля играят различни местни племенни старейшини и местни командири. Те имат някои силни 
връзки с политическите партии (Джунбеш-е Мели, Джамиат-е Ислами, Хезб-е Ислами) и политическите 
лидери в Кабул (2112). Смята се, че неофициалният персонал по сигурността от военачалници превъзхожда 
силите на Афганистанската национална армия и Афганистанската национална полиция, а някои от тях 
имат и свои частни затвори. Някои от тях са платени и въоръжени от правителството за борба с 
талибаните в рамките на Национална стратегия за въстаническа подкрепа, но много често са ангажирани 
с незаконни дейности и местни политически конфликти и извършват сериозни нарушения на правата на 
човека (2113). 

 
В провинцията присъстват части на Афганистанската национална армия, Местната полиция в Афганистан 
и полиция (2114). В Афганистанската национална полиция в Тахар има около 50 жени (2115). Много жители 
се оплакват от поведението на Афганистанската национална полиция (2116) и нисък морал на Местната 
полиция в Афганистан (2117). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Тахар отчете 136 инцидента със сигурността. 
Следващата таблица предоставя преглед на естеството на инцидентите със сигурността (2118): 
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2016 г. (url); Али, О., „Бунтовете в Севера през 2016 г.: Развяване на знамето на „Даеш“ (макар и не за дълго)“, 15 юли 2016 г. (url). 
(2108) Али, О., „Бунтовете в Севера през 2016 г.: Развяване на знамето на Даеш (макар и не за дълго)“, 15 юли 2016 г. (url). 
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(2116) „Хабарнама“, „Сблъсъкът на хановете“, 7 август 2016 г. (url). 
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Насилие, насочено към физически лица 8 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 79 

Експлозии 8 

Налагане на сигурността 18 

Инциденти, които не са свързани с конфликти 15 

Други инциденти 8 
  

Общо инциденти по сигурността 136 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Тахар (2119): 

 
Бахарак 6 Калафган 1 
Банги 3 Хуаджабахаудин 24 
Чахаб 4 Хуаджагар 28 
Даркад 16 Ростак 5 
Дащ-е Кала 4 Талокан 15 
Фархар 5 Янги Кала 8 
Ишкашем 17   

 
 

През първата половина на 2017 г. МООНСА регистрира 53 цивилни жертви (24 убити и 29 ранени). 
Повечето цивилни жертви са причинени от наземни ангажименти или въздушни атаки. В провинцията 
също се извършват целенасочени или умишлени убийства (2120). 

 
Към средата на 2017 г., според съобщенията, талибаните частично контролират Даркад, Хуаджабахаудин, 
Хуаджагар, Янги Кала, Дащ-е Кала, Ишкашем и Банги (2121). Талибаните се опитаха да получат контрол над 
областните центрове Даркад и Хуаджабахаудин, но не успяха (2122). 

 
Афганистанските сили с подкрепата на международните военни сили продължиха въздушните операции 
срещу позициите на талибаните (2123). През май 2017 г. дните на тежки боеве блокираха магистралата от 
Кундуз до Тахар (2124). 

 
През януари 2017 г. командир на талибаните в Ишкашем беше убит при бомбен взрив (2125). През януари 
2017 г. двама лидери на талибаните, полицай и цивилен бяха убити по време на сблъсък в област Ростак, 
докато бунтовници се опитваха да изнудват хора за пари (2126). Седем цивилни и 20 талибани бяха убити 
при въздушни удари в Даркад на 4 март 2017 г. (2127). Имаше сблъсък в 

 
 

(2119) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(2120) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url); „Гардиън“; 
„Афганистан финансира милиции, които използват тормоз, докато американските военни игнорират ситуацията“, 26 декември 2016 г. (url). 
(2121) „Хабарнама“, „Сблъсъкът на хановете“, 7 август 2016 г. (url ); Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (3): 
Казус от Тахар“, 29 юли 2017 г. (url). 
(2122) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (3): Казус от Тахар“, 29 юли 2017 г. (url). 
(2123) „Хаама прес“, „Ръководител на област в сянка на талибаните е сред 11 загинали след въздушни удари в Тахар“, 3 май 2017 г. (url). 
(2124) „Толо Нюз“, „Магистралата Кундуз - Тахар беше прочистена от талибани“, 12 май 2017 г. (url). 
(2125) „Паджуок афган нюз“, „Ключова фигура на талибаните загина при взрив в Тахар“, 3 януари 2017 г. (url). 
(2126) „Паджуок афган нюз“, „Цивилен е сред четирима убити в Тахар“, 14 януари 2017 г. (url). 
(2127) „Паджуок афган нюз“, „Цивилни лица и талибаните претърпяват жертви в сблъсък в Тахар“, 4 март 2017 (url). 
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област Хуаджабахаудин през май 2017 г. Четирима цивилни бяха убити, когато ракета порази къща 
(2128). 

 
Сигурността се затруднява и от незаконни въоръжени групировки, които не са свързани с АПС. През 
август 2017 г. незаконни бойци, свързани с местен командир, откриха огън по поклонници в джамия и 
убиха шестима и раниха 36 други в област Чахаб (2129). 

 
 

Разселване 
 
 

През първите девет месеца на 2017 г. близо 6 000 души са били вътрешно разселени от различни области 
на провинция Тахар, главно от Хуаджабахаудин, „Цивилни лица и талибаните претърпяват жертви в 
сблъсък в Тахар“ и Ишкашем. Повечето хора останаха в областите Дащ-е Кала, Талокан, Ростак и Бахарак 
(2130). Например през май 2017 г. над сто семейства избягаха от Хуаджабахаудин и Даркад в по-безопасни 
райони в провинцията (2131). 

 
Според „Мрежа на афганистанските анализатори“ през 2016 г. 51 000 вътрешно разселени лица са се 
преместили в Тахар (предимно в столицата Талокан) от Кундуз (2132). 

 
Губернаторът на провинцията призова жителите да помогнат на бежанците, а местните жители 
реагираха, като събраха средства за хуманитарни доставки, раздадоха хляб и приютиха някои разселени 
хора в собствените си домове (2133). 125 палатки също бяха предоставени за подпомагане на 750 души от 
хуманитарни неправителствени организации. Всяко подкрепено семейство също получи мушами, одеяла 
и комплекти за лична хигиена (2134). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2128) „Паджуок афган нюз“, „Сили за сигурност, цивилни лица и талибани претърпяха жертви в Тахар“, 2 май 2017 г. (url). 
(2129) „Толо Нюз“, „Жителите на Тахар се оплакват от тиранията на незаконна въоръжена група“, 13 август 2017 г. (url). 
(2130) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“ (към 2 октомври 2017 г.) 
(url). 
(2131) Али, О., „Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (3): Казус от Тахар“, 29 юли 2017 г. (url). 
(2132) Бйелица, Й., „Над половин милион афганистанци бягат от конфликт през 2016 г.“, 28 декември 2016 г. (url). 
(2133) „Ройтерс“, „Семейства домакини се борят да помогнат на хиляди, избягали от Кундуз в Афганистан“, 10 октомври 2016 г. (url). 
(2134) „Мрежа за развитие Ага Хан“, „Фокус хуманитарна помощ“ доставя палатки, одеяла и предмети за помощ на губернатора на провинция 
Тахар, за да помогне на вътрешно разселените лица, пристигащи от Кундуз“, 07 октомври 2016 г. (url); „Ройтерс“, „Семейства домакини се 
борят да помогнат на хиляди, избягали от Кундуз в Афганистан“, 10 октомври 2016 г. (url). 
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2.33 Орузган 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Орузган се намира в южната част на страната и е заобиколена от Дайкунди на север, Забул и 
Кандахар на юг, Хелманд на запад и Газни на изток. Провинцията има пет области: Чора (включително 
района на Ченарто), Дехрауд, Хас Орузган, Шахид Хасас (известна също като Чарчино) и столицата на 
провинцията Тирин Кот. За информация относно област Гизаб, моля, вж. раздела за провинция Дайкунди 
(2135). Предполагаемото население на Орузган е 362 253, от които 108 446 живеят в столицата на 
провинцията Тирин Кот (2136). Провинциалните власти обаче изчисляват, че населението на Орузган е 
около 500 000 до 600 000 души (2137). 

 
Населението на Орузган е основно пущуни (приблизително 92%), като хазарското малцинство е заселено 
предимно в областите Хас Орузган и Тирин Кот (2138). През 2009 г. населението на провинцията е описано 
като около 40-45% от населението, принадлежащо към под-племената пущуни дурани зирак (като 
Попалзаи, Баракзаи, Ачакзаи, Мохамадзаи и Алакозаи [Popalzai, Barakzai, Achakzai, Mohammadzai and 
Alakozai]), с около 30% Панджпаи [Panjpayi] (главно Нурзаи и Ходжани) и около 15-20% принадлежат към 
племената Гилзаи (Тохи, Хотак, Ниази, Какар, Тараки, Вардак, Сюлейманхел и Мулахел) (2139). Баракзаи 
живеят предимно в областите Ченарто, Тирин Кот, Хора и Дехрауд. Попалзаи са до голяма степен в 
Дехрауд и Чора, Ачакзаи в Хас Орузган, Чора и Дехрауд, 

 
 
 
 

(2135) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Справочна карта на провинция Орузган, 9 февруари 2014 г. (url). 
(2136) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на населението на Афганистан - 2017-18 г.“, април 2017 г. (url), стр. 31. 
(2137) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(2138) Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(2139) ван Байлерт, М., „Непокорни командири и насилствени борби за власт: талибански мрежи в Орузган“, в: Джустоци, А., „Декодиране на 
новите талибани“. 2009, стр. 155. 
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племето Нурзаи е основно в Шахид Хасас и Дехрауд. Племената Гилзаи са най-вече в Дехрауд и Тирин Кот 

(2140). 
 

През 2009 г. Орузган беше описан като „отдалечена, планинска и бедна провинция с традиционно ниско 
ниво на образование, ограничено присъствие на правителството и високи нива на консерватизъм и 
насилие“ (2141). Орузган беше четвъртата по големина провинция в Афганистан, отглеждаща опиум след 
Хелманд, Бадгис и Кандахар през 2016 г. (2142). Според данни, публикувани от Министерството на 
икономиката и Световната банка за 2013 и 2014 г., 96,4% от населението на Фарах живее в селските 
райони, а 84,4% от жителите му участват в селскостопански дейности (2143). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица 
 
 

Орузган има стратегически важно място, свързващо южните центрове на талибаните на Хелманд и 
Кандахар до планините в Централен Афганистан (2144). Орузган също има символично значение като 
провинция, в която много от първоначалните лидери на талибаните, като Мула Омар, са израснали или 
прекарали значително време (2145). Молла Омар израства в област Дехрауд, която остава бастион на 
талибаните според доклад на „Мрежа на афганистанските анализатори“ през юни 2017 г. (2146). 

 
През 2016 г. провинция Орузган наблюдава бързо влошаване на сигурността в резултат на засиления 
натиск на талибаните за превземане на области, включително столицата на провинцията (2147). Според 
доклада на „Лифос“, Швеция, за ситуацията в Афганистан, публикуван през юни 2017 г., Тирин Кот е една 
от провинциалните столици в Афганистан, изправена пред най-интензивен натиск от страна на 
талибаните (2148). Талибаните държаха Тирин Кот под обсада през 2017 г., след като за кратко успяха да 
превземат града на 8 септември 2016 г. Тази атака в крайна сметка беше отблъсната с въздушна 
подкрепа. По време на атаката полицейските сили изоставиха около сто контролно-пропускателни пункта 
и избягаха на летището (2149). През 2016 и 2017 г. имаше ожесточени битки по магистралата, свързваща 
Тирин Кот с Кандахар. Тя е описана е като „уязвим маршрут, части от който не са нищо повече от черен 
път, по който тежките превозни средства срещат трудности да преминат“ (2150). Магистралата Орузган-
Кандахар е затворена за движение на няколко пъти, както беше съобщено през януари 2017 г. от „Толо 
Нюз“ (2151). По-специално северните части на пътя са подложени на силен натиск от страна на талибаните, 
а те 

 
 
 
 
 
 
 

(2140) ван Байлерт, М., „Непокорни командири и насилствени борби за власт: талибански мрежи в Орузган“, в: Джустоци, А., „Декодиране на 
новите талибани“, „Оксфорд Юнивърсити Прес“, 2009 г., стр. 163. 
(2141) ван Байлерт, М., „Непокорни командири и насилствени борби за власт: талибански мрежи в Орузган“, в: Джустоци, А., „Декодиране на 
новите талибани“, „Оксфорд Юнивърсити Прес“ 2009 г., стр. 155-156. 
(2142) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url), стр. 35. 
(2143) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г., (url), стр. 65-66. 
(2144) Норвегия, „Ландинфо“, Temanotat Афганистан: Sikkerhetssituasjonen i den sørlige regionen, 26 септември 2017 г. 
(url ), стр. 21; Дерксен, Д., „Преход в Орузган (2): Власт в центъра“, 12 юни 2013 г. (url). 
(2145) ван Байлерт, М., „Непокорни командири и насилствени борби за власт: талибански мрежи в Орузган“, в: Джустоци, А., „Декодиране на 
новите талибани“, „Оксфорд Юнивърсити Прес“ 2009 г., стр. 155-156, 158-159. 
(2146) Гопал, А. и Щрик ван Линшотен, А., „Идеология на талибаните в Афганистан“, юни 2017 г. (url) стр. 31. 
(2147) Норвегия, „Ландинфо“, Temanotat Афганистан: Sikkerhetssituasjonen i den sørlige regionen, 26 септември 2017 г. (url) . 
(2148) Швеция, „Лифос“, Lägesanalys: Afghanistan, юни 2017 г. (url), стр. 5. 
(2149) Норвегия, Landinfo, Temanotat Афганистан: Sikkerhetssituasjonen i den sørlige regionen, 26 септември 2017 г. (url); „Ройтерс“, „Напредването 
на талибаните срещу град в Афганистан разкриват слаба защита и дълбоки разделения“, 3 октомври 2016 г. (url). 
(2150) РСЕ/РС, „Заплахи от талибаните принуждават здравните заведения в провинция в Южен Афганистан да се затварят“, 26 септември 2017 г., 
(url); РСЕ/РС, „Талибани атакуват медицински клиники в новата афганистанска стратегия за бунтовничество“, 27 септември 2017 г. (url). 
(2151) „Толо Нюз“, „Шофьорите по магистралата Кандахар-Орузган са принудени да използват алтернативни маршрути“, 11 февруари 2017 г. 
(url), 
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са установили контролни пунктове по пътя (2152). През ноември 2016 г. беше съобщено, че всички други 
пътища, водещи от области до столицата на провинцията, са били под контрола на талибаните (2153). 

 
Според доклад на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси за първата половина на 
2017 г. Орузган е почти изцяло лишен от здравеопазване в резултат на конфликта. Степента на смъртност, 
свързана с бременност в Орузган, и нивото на недохранване при бебетата са сред най-високите в 
Афганистан (2154). Според доклад на РСЕ/РС от 2017 г. повечето здравни заведения в Орузган са затворени 
поради заплахи от страна на талибаните. От общо 59 в провинцията само осем здравни центъра остават 
отворени през септември 2017 г. (2155). Според доклад през септември 2017 г. в провинцията заради 
конфликта са затворени поне 80 училища, което засяга хиляди ученици (2156). 

 
Според оценка на „Лонг уор джърнъл“ всички райони на Орузган са оспорвани между правителствените 
сили и талибаните (2157). 

 
През 2015 г. в Шахид Хасас правителството има контрол само върху канцеларията на областния 
губернатор (2158). „Лонг уор джърнъл“ съобщава, че от септември 2017 г. в Шахид Хасас правителството 
контролира само областния център (2159). 

 
Чора за първи път попадна в ръцете на талибаните още през 2006 г. (2160). В началото на 2014 г. се 
съобщава, че област Чора изобщо няма функционираща официална съдебна система и страда от 
„липсата на правителство под каквато и да е функционираща форма“ (2161). В Чора правителствените сили 
изоставиха няколко контролно-пропускателни пункта и избягаха в областния център през октомври 2016 
г. (2162). Област Дехрауд също е ожесточено оспорвана (2163). 

 
Смята се, че талибаните контролират по-голямата част, ако не и цялата област Хас Орузган от май 2015 г. 
(2164). В Хас Орузган областният център беше близо до попадане в ръцете на талибаните около 23 август 
2015 г. и правителствените сили трябваше да изведат по въздух местните сили на афганистанската местна 
полиция (2165). Според доклад от 2015 г. съвместното съществуване на хазари и пущуни в област Хас 
Орузган е било трудно (2166). 

 
В допълнение към вредата, причинена на цивилните от талибаните, силите за сигурност под 
командването на командира на Местната полиция в Афганистан и местния военачалник Хаким Шоджаи, 
отговорни за убийствата на десетки цивилни в провинция Орузган в миналото. Хюман Райтс Уоч 
интервюира етнически лидери на пущунска община от Орузган през 2014-2015 г., които твърдят, че 
командирът на етническите хазари 
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Хаким Шоджаи е убил десетки цивилни. Шоджаи не е бил в провинцията от началото на 2013 г. и според 
съобщенията е бил в дома си в Малистан в Газни (2167). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. провинция Орузган отчита 460 инцидента със сигурността (2168). 
Таблицата по-долу предоставя преглед на естеството на инцидентите по сигурността: 

 

Насилие, насочено към физически лица 5 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 395 

Експлозии 42 
  

Налагане на сигурността 14 

Инциденти, които не са свързани с конфликти 3 

Други инциденти 1 
  

Общо инциденти по сигурността 460 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Орузган 
(2169): 

 
Чора 55 Шахид Хасас 65 
Дехрауд 55 Тирин Кот 234 
Хас Орузган 51   

 
Орузган беше описан от Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси през първото 
тримесечие на 2017 г. като „зона на ожесточена борба“ и „ключово военно поле на борба“ с висока 
интензивност на инциденти със сигурността (2170). Изключвайки област Шахид Хасас, Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси класифицира всички области на Орузган сред областите в 
Афганистан, където конфликтът е най-тежък по отношение на броя на инцидентите, броя на цивилните 
жертви и броя на вътрешно разселените лица, произхождащи от областта през първите шест месеца от 
2017 г. (2171 ). Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси приоритизира всички области 
на Орузган като области на интегрирана програма за защита, предназначени за райони с висока 
интензивност на боевете, както и население под контрол на въоръжени опозиционни групировки през 
първото тримесечие на 2017 г. (2172). Според оценка на Службата на ООН за координация на 
хуманитарните въпроси за първото тримесечие на 2017 г., с изключение на столицата на провинцията 
Тирин Кот, всички области на Орузган са сред горещите точки на конфликт в южната част на Афганистан 
(2173). 

 
МООНСА съобщава, че през периода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. Орузган е бил петият по брой 
жертви на цивилни в страната след Кабул, Хелманд, Кандахар и Нангархар. Орузган регистрира 312 
цивилни жертви с 39 смъртни случая и 273 ранени. Това е 
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намаление с 16 на сто в сравнение със същия период на 2016 г. Сухопътните боеве, ИРС и въздушните 
атаки бяха водещите причини за жертвите. (2174) Според МООНСА намаляването на цивилните жертви е 
резултат от липса на голяма офанзива в Орузган през първите шест месеца на 2017 г. (2175). Орузган беше 
сред осемте провинции, които са имали най-голям брой случаи на детонация на взривове, останали от 
войната, причиняващи цивилни жертви през първата половина на 2017 г., както и сред десетте 
провинции с най-голям брой случаи на използване на косвени и/или взривни оръжия, причиняващи 
цивилни жертви по време на сухопътни боеве (2176). През първите шест месеца на 2017 г. Орузган 
преживява най-много въздушни операции от афганистанските военновъздушни сили, които причиняват 
цивилни жертви, като са регистрирани четири инцидента, в резултат на които са загинали 31 цивилни 
(седем смъртни случая и 24 ранени) (2177). 

 
През 2016 г. приблизително една от четири цивилни жертви в южния регион са се случили в Орузган 
(2178). През 2016 г. В Орузган е имало общо 520 цивилни жертви (159 смъртни случая и 366 ранени), което 
е три пъти по-високо от броя през 2015 г. (141 цивилни жертви с 35 загинали и 106 ранени). Освен това 48 
на сто от цивилните жертви в Орузган през 2016 г. са настъпили в района на Дехрауд. (2179) Талибаните 
започнаха мащабна атака срещу Тирин Кот на 6 септември 2016 г., когато стотици бойци на талибаните 
блокираха главния път, водещ към града и в следващите дни започнаха да напредват към центъра. 
Накрая афганистанските сили за сигурност успяха да спрат атаката, след като получиха помощ по въздух и 
подкрепления, но атаката все още беше най-близката позиция до превземане на провинциална столица 
от талибаните след двете атаки срещу град Кундуз. В края на септември 2016 г. ситуацията в града се 
стабилизира, но талибаните продължават да обграждат града и превземат някои квартали (2180). 
Магистралата, свързваща Тирин Кот с Кандахар, беше уязвима за атаките на талибаните и затворена за 
движение по време на най-тежките боеве през септември 2016 г. - февруари 2017 г. (2181). По време на 
боевете всички основни маршрути, водещи към Тирин Кот от областите, бяха блокирани (2182). 

 
През 2016 г. особено областите Чора, Дехрауд и Тирин Кот бяха мишени на нападения (2183). Талибаните 
държаха столицата на провинцията Тирин Кот под натиск и обкръжена, според международен източник, 
интервюиран от „Ландинфо“ през 2017 г. (2184). Талибаните нападнаха областния център на Чора на 22 
октомври 2016 г. (2185). Чора също е била поле на интензивни боеве и въздушни удари през лятото и 
есента на 2017 г., когато правителствените сили и талибаните продължават да се съревновават за 
контрола над областта (2186). През март 2017 г. се проведоха мащабни военни операции в областите 
Тирин Кот, Дехрауд и Хас Орузган (2187). 

 
 
 
 
 
 

(2174) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 
(2175) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г., (url), стр. 23-24. 
(2176) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 20. 
(2177) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 53. 
(2178) Норвегия, „Ландинфо“, „Отговор Афганистан: Ситуацията със сигурността в провинция Орузган“, 8 май 2017 г. (url), стр. 6. 
(2179) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г.  (url). 
(2180) Норвегия, „Ландинфо“, „Отговор Афганистан: Ситуацията със сигурността в провинция Орузган“, 8 май 2017 г. (url), стр. 7. 
(2181) „Ройтерс“, „Напредването на талибаните срещу град в Афганистан разкриват слаба защита и дълбоки разделения“, 3 октомври 2016 г. 
(url); „Толо Нюз“, „Шофьорите по магистралата Кандахар-Орузган са принудени да използват алтернативни маршрути“, 11 февруари 2017 г. 
(url). 
(2182) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url), стр. 41. 
(2183) Норвегия, „Ландинфо“, „Отговор Афганистан: Ситуацията със сигурността в провинция Орузган“, 8 май 2017 г. (url), стр. 7. 
(2184) Норвегия, „Ландинфо“, „Отговор Афганистан: Ситуацията със сигурността в провинция Орузган“, 8 май 2017 г. (url), стр. 7. 
(2185) „Паджуок афган нюз“, „Талибаните щурмуваха центъра на област Чора в Орузган“, 22 октомври 2016 г. (url). 
(2186) „Паджуок афган нюз“, „Пощадете живота ни, казват жителите на Орузган на силите на правителството и талибаните“, 8 септември 2017 г. 
(url); „Паджуок афган нюз“, „Силите за сигурност и талибаните в сблъсък близо до центъра на област Чора“, 1 октомври 2017 г. (url). 
(2187) „Паджуок афган нюз“, „82 бойци, убити при въздушни удари в Орузган“, 23 август 2017 г. (url). 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
https://landinfo.no/asset/3553/1/3553_1.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_16_feb_2017_final.pdf
https://landinfo.no/asset/3553/1/3553_1.pdf
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-police/taliban-advance-on-afghan-city-exposes-weak-defenses-deep-divisions-idUSKCN12301F
http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/kandahar-uruzgan-highway-motorists-forced-use-alternate-routes
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
https://landinfo.no/asset/3553/1/3553_1.pdf
https://landinfo.no/asset/3553/1/3553_1.pdf
https://www.pajhwok.com/en/2016/10/22/taliban-storm-chora-district-centre-uruzgan
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/08/spare-our-lives-uruzganis-tell-govt-forces-taliban
https://www.pajhwok.com/en/2017/10/01/security-force-taliban-clash-near-chora-district-centre
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/23/82-militants-killed-uruzgan-airstrikes
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Според „Новинарска агенция Паджуок“, в Орузган е регистриран петият най-висок брой жертви на 
цивилни лица през август 2016 г. до юли 2017 г.: общо 1596 загинали и ранени (2188). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси регистрира 61 673 лица от провинция Орузган, които са били разселени от конфликт. Това е най-
големият брой на вътрешно разселени лица в Афганистан след Кундуз: 58 152 са разселени от Тирин кот, 
3 059 от Чора и 462 - от Хас Орузган. Повечето хора са били разселени в областите Тирин Кот и Чора или 
са отишли в град Кандахар. Повечето от тях бяха разселени през септември 2016 г., когато талибаните 
нападнаха столицата на провинцията Тирин Кот (2189). 

 
За периода от 1 януари 2017 г. до 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси съобщава, че 21 898 души са изселени от Орузган: 10 754 от Тирин кот, 7 063 от Чора и 4 081 от 
Хас Орузган. Освен това 16 096 от тях са разселени в Тирин Кот, 3 045 в Джагори, 833 в Малистан и 707 в 
град Газни в провинция Газни и 1217 в град Кандахар (2190). Десетки хора са избягали от село Сиро, в Хас 
Орузган, в квартал Джагори в Газни, след като бунтовниците поеха контрола над района през 2016 г. 
(2191). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2188) „Паджуок афган нюз“, „24 500 души са загубили живота си, получили са наранявания през последните 12 месеца“, 6 август 2017 г. (url). 
(2189) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 2 октомври 2017 г. (url). 
(2190) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 2 октомври 2017 г. (url). 
(2191) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Хуманитарен бюлетин Афганистан, брой 64, 1-31 май 2017 г., (url). 

https://www.pajhwok.com/en/2017/08/06/24500-people-lost-lives-suffered-injuries-last-12-months
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1497965964_may.pdf
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2.34 Вардак 
 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Вардак, известна още като Майдан Вардак, има граници с Парван и Бамян на север, Кабул и 
Логар на изток и Газни на юг и запад. Повече от четири пети от провинцията са планински или 
полупланински терен, докато малко повече от една десета от площта е съставена от равнини. Провинция 
Вардак е разделена на девет области: Чак, Даймирдад, Хеса-е Ауал-е Бехсуд, Джагату, Джалрез, Марказ-е 
Бехсуд, Майдан Шар, Нирх, Саядабад (2192). Столицата е град Майдан Шар, коsто се намира на почти 35 
километра западно от град Кабул (2193). Главната магистрала Кабул-Кандахар пресича провинцията през 
областите Майдан Шар, Нирх и Саядабад. Провинциален път минава на запад от Майдан Шар до Бамян 
през Джалрез и областите Hisa-e Awal-e Behsud и Марказ-е Бехсуд (2194). Районите около магистрала 
Кабул-Кандахар са по-гъсто населени (2195). 

 
Броят на жителите на провинцията се оценява на 606 077 жители (2196). Основната етническа група, 
живееща в провинция Вардак, са пущуните, следвани от таджиките и хазарите. Местното население на 
пущуните принадлежи към различни племена Гилзаи, предимно племената Вардак, Хароти и Хотак 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2192) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Атлас на областите на провинция Вардак“, 14 април 2014 г. (url). 
(2193) „Паджуок афган нюз“, „Профил на предисторията на провинция Вардак“, без дата (url). 
(2194) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Атлас на областите на провинция Вардак“, 14 април 2014 г. (url). 
(2195) Гудхенд, Дж. и Хакими, А., „Дейност срещу бунтовниците, местни милиции и изграждане на държавата в Афганистан“, януариари 2014 г. 
(url), стр. 17. 
(2196) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан - оценка на населението за 2016/2017 г.“, 15 август 2016 г. (url). 

http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Wardak.pdf
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-maidan-wardak
http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Wardak.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/PW90-Counterinsurgency-Local-Militias-and-Statebuilding-in-Afghanistan.pdf
https://data.humdata.org/dataset/914eb41e-adbc-4b1b-9ab3-b3787f3c7191/resource/575d52da-9de3-4cf3-87b8-e87c78634396/download/AFG_CSO_POP_DISTRICT_2016_2017_OCHA_20160811.xlsx
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 (2197). През пролетта миграциите на племената Кучи редовно причиняват жестоки сблъсъци предимно в 
хазарските области Бехсуд (2198). 

 
Въпреки политическото и стратегическото си значение поради близостта си до Кабул и статута на портал 
на юг, провинцията има малко ресурси и привлича сравнително малко финансова и политическа 
подкрепа. Тя има непроучен минен сектор, който има скромен икономически потенциал. Основната част 
от селскостопанската продукция в провинцията идва предимно от областта на хазарите Марказ-е Бехсуд 
(2199). 

 
Според данни, публикувани от министерството на икономиката и Световната банка за 2013 г. и 2014 г., 
99,5% от населението на Вардак живее в селските райони, а 76,2% от жителите му участват в 
селскостопански дейности (2200). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица във Вардак 
 
 

През 2014 г., според „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“, въоръжените групировки в 
провинцията се състоят от местни и регионални талибански групировки, Хезб-е Ислами и международни 
групи бойци. Основната партия на джихадистите през 80-те и 90-те години беше Хезб-е Ислами, а 
повечето бойци на талибаните във Вардак са бивши членове на Хезб-е Ислами (2201). През септември 2016 
г. афганистанското правителство и Хезб-е Ислами подписаха мирно споразумение (2202). 

 
През юни 2015 г. Министерството на отбраната на САЩ съобщи, че бойците на Ал Кайда, изтласкани от 
техните убежища във Вазиристан при пакистанска военна операция, се появиха във Вардак, наред с други 
места, през пролетта на 2015 г. (2203). Тези усилвания доведоха до подновени боеве между бойците на 
талибаните и Хезб-е Ислами в област Нирх през това лято (2204). Според доклад на МООНСА за юли 2016 г. 
групите, които твърдят, че са верни на „Ислямска държава“/„Даеш“, функционират във Вардак (2205). 

 
Както бе споменато в доклад на „БиБиСи“ от октомври 2014 г. за долината Танги на Саядабад, тази област 
беше твърдо под контрола на талибаните. Те събираха данъци, управляваха училища и поддържаха 
рудиментарна съдебна система (2206). Чак, известна още като Чак-е Вардак, беше смятана през 2015 г. за 
щаб на бунтовниците за предходните 13 години. Талибаните бяха създали няколко контролно-
пропускателни пункта в областта и управляваха паралелна съдебна система, докато тя не беше свалена 
при операции на Афганистанските национални сили за сигурност през януари 2015 г. (2207). 

 
Според „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“ от 2008 г. талибаните значително дестабилизират 
провинцията, в резултат на което няколко области стават недостъпни за държавните служители. От 
есента на 2015 г. за правителствените служители в провинцията беше трудно да пътуват от Майдан Шахр, 

 
 
 
 
 

(282) „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“, „Политическата икономика на предоставянето на образователни и здравни услуги в 
Афганистан“, януари 2016 г. (url), стр. 33. 
(2198) Норвегия, „Ландинфо“, „Конфликтът между хазари и Кучи в областите Бехсуд на провинция Вардак“, 6 юни 2011 г. (url). 
(2199) Гудхенд, Дж. И Хакими, А., „Дейност срещу бунтовниците, местни милиции и изграждане на държавата в Афганистан“, януари 2014 г. (url), 
стр. 17-18. 
(2200) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url), стр. 25-26. 
(2201) ОИОА, „Политическата икономика на предоставянето на образователни и здравни услуги в Афганистан“, януари 2016 г. (url), стр. 37-38. 
(2202) „Гардиън“, „Касапинът от Кабул беше помилван в рамките на афганистанско мирно споразумение“, 22 септември 2016 г. (url). 
(2203) Министерство на отбраната на САЩ, „Подобряване на сигурността и стабилността в Афганистан“, юни 2015 г. (url), стр. 25. 
(2204) „Паджуок афган нюз“, „Десетки мъртви и ранени в сблъсък между Хезб-е Ислами и талибаните“, 17 юни 2015 г. (url). 
(2205) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2016 г., юли 2016 г. (url), стр. 73; 
(2206) „БиБиСи Нюз“, конфликт в „Конфликт в Афганистан: Живот в бастиона на талибаните“, 20 октомври 2014 г. (url). 
(2207) „Толо Нюз“, „Афганистанските национални сили за сигурност придобиха контрол над област Чак след 13 години“, 28 януари 2015 г. (url). 

https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1517E-The-Political-Economy-of-Education-and-Health-Service-Delivery-in-Afghanistan.pdf
http://www.landinfo.no/asset/2057/1/2057_1.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/PW90-Counterinsurgency-Local-Militias-and-Statebuilding-in-Afghanistan.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1517E-The-Political-Economy-of-Education-and-Health-Service-Delivery-in-Afghanistan.pdf
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/22/butcher-of-kabul-pardoned-in-afghan-peace-deal
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_1225_Report_Final.pdf
http://www.pajhwok.com/en/2015/06/17/scores-dead-wounded-hizb-e-islami-taliban-clash
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2016_final_rev.1-9sept.pdf
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-29658839
http://www.tolonews.com/afghanistan/ansf-gain-control-district-chak-after-13-years
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столицата на провинцията, до някой от областните центрове (2208). Според ВКБООН през септември 2015 
г. Вардак е била в състояние на постоянна нестабилност. Ситуацията със сигурността през лятото на 2015 
г. беше напрегната с няколко инцидента със сигурността, включително атаки и експлозии на самоделни 
взривни устройства, насочени към военни сили и правителствени институции. Имоти на цивилни бяха 
унищожени, което според ВКБООН е нарушение на принципа на разграничение в международното 
хуманитарно право. В докладите на ВКБООН от септември 2015 г. в няколко области, като Чак, Саядабад 
и Нирх, се съобщава за убийства на цивилни лица при сблъсъци между АПС и Афганистанските 
национални сили за сигурност (2209). 

 
Районите на хазарите бяха де факто под контрола на политическата партия Хезб-е Уахдат. През 
февруари 2016 г. обаче „Отдел за изследвания и оценка в Афганистан“ заяви, че някои райони на 
хазарите в провинцията, без да се посочва кои, са засегнати от присъствието на талибаните (2210). 

 
Държавният департамент на САЩ също така заяви, че талибаните остават активни през цялата 2015 г. в 
т.нар. „традиционен бастион“, Вардак (2211). След като Джалрез беше свидетел на тежки сражения в 
предишния отчетен период на ЕСПОУ (2212), правителството създаде проправителствена милиция извън 
Местната полиция в Афганистан, съгласно „Националната стратегия за въстаническа подкрепа“ през 2015 
г. (2213). В своя доклад за сигурността и стабилността в Афганистан, публикуван през декември 2016 г., 
Министерството на отбраната на САЩ посочи, че насилието в провинция Вардак се е увеличило в 
сравнение с предходната година. Въпреки че според същия доклад „печалбите на талибаните са 
минимални и краткотрайни“ (2214). През юли 2016 г. талибаните започнаха голяма офанзива в Джалрез. 
Бяха изпратени подкрепления от Газни и Забул, а стотици въоръжени бойци нападнаха охранителни 
постове в района Хуаджа Сахиб в област Джалрез. Интензивните боеве продължиха два дни. В крайна 
сметка силите за сигурност успяха да накарат нападателите да се оттеглят и да избягат (2215). 

 
МООНСА регистрира отвличания на деца в провинция Вардак през 2016 г. (2216). Член на Шведския 
комитет за Афганистан заяви, че организацията трябва да затвори училищата в два района на провинция 
Вардак поради заплахи от местни командири на талибаните, без да предоставя допълнителни 
подробности за точното местоположение на тези училища (2217). 

 
Отвличания са ставали по пътната мрежа в провинцията. МООНСА регистрира 12 отвличания в провинция 
Вардак през първата половина на 2016 г., докато само три са били извършени за същия период на 2015 г. 
Съобщава се, че талибаните са виновни за тези отвличания, като освобождаването на отвлечените често 
зависи от плащането на откуп. Шест от инцидентите са станали на главната магистрала, свързваща Кабул 
и Кандахар. Целите на отвличанията включват служители по прочистване на мини, строителни работници 
и конвои за доставка. През август 2016 г. АПС отвлякоха 32 члена на екипи по разминиране в област 
Саядабад, конфискувайки пет превозни средства и тяхното оборудване. След като бяха разпитани от 
антиправителствените сили, всички по-късно бяха освободени невредими. По-късно превозните средства 
и оборудване бяха освободени чрез посредничество от местната общност (2218). 

 
Член на „Мрежа на афганистанските анализатори“, свързан с Борда на имиграцията и бежанците в 
Канада през 2016 г., заяви, че хазарите, работещи в Кабул, често пътуват до Бамян по въздух 

 
 
 

(2208) ОИОА, „Политическата икономика на предоставянето на образователни и здравни услуги в Афганистан“, януари 2016 г. (url), стр. 35. 
(2209) ВКБООН, „Предизвикано от конфликт вътрешно разселване - месечна актуализация“, септември 2015 г. (url). 
(2210) ОИОА, „Политическата икономика на предоставянето на образователни и здравни услуги в Афганистан“, януари 2016 г. (url) , стр. 38. 
(2211) Държавен департамент на САЩ, „Подобряване на сигурността и стабилността в Афганистан“, декември 2015 г. (url), стр. 1. 
(2212) ЕСПОУ, Доклад за информация за страната на произход: Афганистан - Ситуация със сигурността, ноември 2016 г. (url), стр. 58. 
(2213) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2015 г.“, февруари 2016 г. (url), стр. 65. 
(2214) Държавен департамент на САЩ, „Доклад относно напредъка към сигурност и стабилност в Афганистан“, декември 2016 г. (url), стр. 22. 
(2215) „Паджуок афган нюз“, „Масирано нападение на талибаните беше отблъснато във Вардак, заяви официален служител“, 2 юли 2016 г. (url). 
(2216) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 20 
(2217) „Ройтерс“, „Изместването на афганистанските фронтови линии прави оказването на хуманитарна помощ по-трудно и опасно“, 9 февруари 
2017 г. (url). 
(2218) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 32. 

https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1517E-The-Political-Economy-of-Education-and-Health-Service-Delivery-in-Afghanistan.pdf
http://www.unhcr.af/UploadDocs/DocumentLibrary/UNHCR_IDP_monthly_update_September_2015_635839552762960000.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1517E-The-Political-Economy-of-Education-and-Health-Service-Delivery-in-Afghanistan.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/1225_Report_Dec_2015_-_Final_20151210.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_report.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Afghanistan-1225-Report-December-2016.pdf
http://www.pajhwok.com/en/2016/07/02/massive-taliban-attack-repulsed-wardak-official
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
http://news.trust.org/item/20170209230545-ko7jw/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
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„тъй като пътят през Вардак се възприема като твърде опасен“ (2219). Според МООНСА, провинция Вардак 
не следва общото намаляване на броя на отвличанията, насочени срещу цивилни граждани хазари. Бяха 
регистрирани общо седем инцидента, включващи отвличането на 234 цивилни хазари в провинция 
Майдан Вардак през 2016 г., в сравнение с два инцидента през 2015 г. Те бяха свързани с продължаващи 
спорове за земя в района между жителите хазари и членовете на племето Кучи. Членовете на 
етническата група хазари извършиха отмъстителни контраотвличания на цивилни таджики или пущуни , 
за да осигурят освобождаването на отвлечени цивилни хазари (2220). 

 
През март 2017 г. талибаните твърдят, че контролират 95% от територията в областите Джагату и Джалга 
[Дай Мирдад] и 70% от територията в Саядабад, Чак, Нирх, Джалрез и Майдан Шар (2221). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 
 

Според доклада на МООНСА от юли 2017 г., който обхваща 1 януари до 30 юни 2017 г., 20 цивилни са 
убити и 23 ранени във Вардак в резултат главно на сухопътни боеве, но също така и на въздушни 
нападения и самоделни взривни устройства. Това отбелязва спад от 22 процента в сравнение с 2016 г. 
(2222). 

 
От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Вардак са регистрирани 307 инцидента със 
сигурността (2223). Таблицата по-долу предоставя преглед на естеството на инцидентите по сигурността: 

 
 

Насилие, насочено към физически лица 23 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 223 

Експлозии 33 

Налагане на сигурността 19 

Инциденти, които не са свързани с конфликти 5 

Други инциденти 4 
  

Общо инциденти по сигурността 307 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Вардак 
(2224): 

 
Чаки Вардак 30 Майдан Шар 24 
Дай Мирдад 39 Нирх 24 
Джагату 26 Саядабад 49 
Джалрез 115   

 
 
 
 
 

(2219) Канада, „Съвет за имиграция и бежанци“, AFG105491.E „Афганистан: положението на хазарите, живеещи в град Кабул, включително 
отношението на обществото, ситуация със сигурността и достъп до заетост; ситуация със сигурността за хазарите, пътуващи до районите около 
град Кабул за достъп до заетост (2014-април 2016 г.)“, 20 април 2016 г. (url). 
(2220) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 75 
(2221) Ислямско емирство Афганистан (Гласът на джихад), „Процент от държавата е под контрола на муджахидините от Ислямско емирство“, 26 
март 2017 г. (url). 
(2222) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 73. 
(2223) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(2224) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 

http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=456472
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
https://alemarah-english.com/?p=12443
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
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Силите за сигурност извършиха операции в няколко области на провинцията. Според „Хаама прес“ през 
септември 2016 г. най-малко десет талибански бойци са били убити при военна операция в област Нирх. 
На следващия месец Министерството на отбраната съобщи, че девет бойци са били убити по време на 
операция на Афганистанската национална армия в район Нирх (2225). Според „Толо Нюз“ през декември 
2016 г. най-малко четирима бунтовници талибани са били убити при сблъсък със силите за сигурност в 
област Нирх. Седем други бунтовници талибани и един член на полицията са ранени. Няма съобщения за 
цивилни жертви (2226). Пак според афганистанските медии, Афганистанската национална полиция иззе 
бомба от автомобил по време на специална операция в област Джагату през ноември 2016 г., а на 
следващия месец командир на талибаните, който ръководеше група от 30 бойци, беше убит по време на 
операция, ръководена от силите за сигурност в област Джалрез (2227). 

 
МООНСА също документира налагането на наказания от паралелни правосъдни структури над цивилни 
граждани, обвинени в семейни или работни отношения с Афганистанските национални сили за сигурност 
или правителството в провинция Вардак. През декември 2016 г. талибаните публично обесиха студент в 
област Чак, след като го признаха за виновен в убийството на двама командири на талибаните. 
Талибаните твърдят, че са извършили разследване, арестували и разпитали студента, преди да го убият 
(2228). 

 
 

Разселване 
 
 

Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, между януари и септември 2017 г. 
728 лица са били разселени поради конфликт, от районите им на произход до област Майдан Шар в 
провинция Вардак, а 210 са разселени от Вардак в Газни. Сред хората, разселени в Газни, 189 бяха от 
окръг Сайдабад, а 21 от област Джагату (2229). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2225) „Хаама прес“, 6 войници в мъченическа смърт, 66 въстаници, убити през последните 24 часа: МО, 28 октомври 2016 г. (url). 
(2226) „Толо Нюз“, „Четирима членове на талибаните бяха убити при сблъсък във Вардак“, 28 декември 2016 г. (url). 
(2227) „Хаама прес“, „Афганските полицаи иззеха бомба, подготвена за нападение от бойци“, 16 ноември 2016 г. (url); „Хаама прес“, „Ключов 
командир на талибаните, ръководещ група от 30 бойци, беше убит във Вардак“, 24 декември 2016 г. (url). 
(2228) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт, Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. (url), стр. 76. 
(2229) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“, „Реални разселвания 
между 1 януари 2017 г. и 16 септември 2017 г., 24 септември 2017 г. (url). 

http://www.khaama.com/6-soldiers-martyred-66-insurgents-killed-in-the-past-24-hours-mod-02157
http://www.tolonews.com/afghanistan/four-taliban-members-killed-wardak-clash
https://www.khaama.com/afghan-police-seize-car-bomb-prepared-for-an-attack-by-militants-02294
http://www.khaama.com/key-taliban-commander-leading-a-group-of-30-militants-killed-in-wardak-02540
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
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2.35 Забул 

 

Общо описание на провинцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провинция Забул се намира в южната част на Афганистан и е заобиколена от провинциите Кандахар, 
Орузган, Газни и Пактика. Провинцията също споделя граница с пакистанската провинция Белуджистан 
(2230). Провинция Забул се състои от следните 11 административни единици: областите Аргандаб, Атгар, 
Дай Чопан, Какар (известна също като Хак Афган), Мизан, Нау Бахар, Шахджой, Шинкай, Шомалзай, 
Тарнак уа Джалдак (известна също като Шар Сафа) и столицата на провинцията Калат (2231). Магистралата 
Кабул-Кандахар минава в тази провинция през областите Тарнак уа Джалдак, Калат и Шахджой (2232). 
Според доклад от 2010 г. се оценява, че три четвърти от населението на Забул живее в районите на север 
от главната магистрала (2233). Приблизителното население на Забул е 314 335 души, от които 61 609 
живеят в Шахджой, 41 528 в Дай Чопан и 37 640 души в столицата на провинцията, Калат (2234). Според 
провинциалните власти обаче в Забул има приблизително 890 000 души, като по-голямата част от тях 
живеят в селските райони (2235). 

 
Обществото на Забул е описано като едно от най-консервативните в южната част на Афганистан (2236). 
Забул е населен главно от пущуни, следван от белуджи (2237). Най-доминиращите 

 
 
 

(2230) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Забул“, 1 февруари 2017 г. (url). 
(2231) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Забул - Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url); Афганистан, 
Кабинет на президента, „Профил на провинция Забул“, 1 февруари 2017 г. (url); „Паджуок афган нюз“, „Административни единици на 
провинция Забул“, без дата (url). (2232) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Забул - Справочна карта“, 9 
февруари 2014 г. (url). 
(2233) „Уърлд ъфеърс“, „Отвъд далечината: Доклад от провинция Забул“, март/април 2010 г. (url). 
(2234) Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово 
деление 2017 г. - 2018 г.“, 2017 г. (url) стр. 32. 
(2235) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(2236) Забулуал, А. А., „Талибаните в Забул: свидетелство на очевидец“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд 
Юнивърсити Прес“, 2009, стр. 179; Американска агенция за международно развитие, „Информационен лист - провинция Забул“, юни 2011 г. 
(url). 
(2237) Афганистан, Кабинет на президента, „Профил на провинция Забул“, 1 февруари 2017 г. (url). 
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пущунски племена в провинцията са гилзайските подплемена Тохи и Хотак (2238). В провинцията има и 
малобройно таджикско малцинство (2239). Забул е разположен по важен традиционен маршрут за 
номадите Кучи, чийто брой варира в зависимост от сезоните. Населението от Кучи в провинция Забул се 
оценява на 45 000 души през лятото и приблизително 50 000 души през зимата (2240). През 2009 г. се 
съобщава, че племето Тохи обитава предимно областите Аргандаб, Нау Бахар и Шомалзай, племето 
Хотак е до голяма степен в областите Шинкай и Атгар. Съобщава се, че племето Алакозаи е доминиращо 
в Тарнак уа Джалдак и Какар, а Сюлейманхел в Дай Чопан (2241). 

 
През 2010 г. Забул беше описан като общо взето забравена провинция (2242). Той беше споменат през 
2009 г. като една от най-бедните провинции в Афганистан, която беше игнорирана от всички минали 
централни правителства с много малко училища и много малък брой образовани хора (2243). Икономиката 
на Забул изцяло се основава на земеделие за издръжка, като сравнително малко количество продукти 
достигат до местните пазари. Провинцията произвежда култури като пшеница, царевица, картофи, 
смокини, различни ядки и бадеми, както и плодове, включително грозде и нар. (2244) 

 
Според данни, публикувани от афганистанското министерство на икономиката и Световната банка за 
2013 г. и 2014 г., 96% от населението на Забул живее в селските райони, а 82,5% от жителите му участват в 
селскостопански дейности (2245). 

 
 

Предистория на конфликта и главни действащи лица в Забул 
 
 

Забул е описван като „спокойна“ провинция (2246). Намира се на стратегически важно място по 
магистралата Кабул-Кандахар (2247). Планинските области Дай Чопан, Какар/Хак Афган, Аргандаб и Нау 
Бахар бяха описани през 2009 г. като „безопасни убежища“ за бунтовниците. Хак Афган по-специално 
беше известна с големия си брой много твърдолинейни бунтовници, включително чуждестранни 
изтребители, свързани с Ал Кайда. През 2009 г. областта беше изцяло под контрол на талибаните от 
години, без присъствие на правителството (2248). Нау Бахар беше описана през 2010 г. като „един от най-
отдалечените, най-бедните, най-сухите и най-слабо управляваните райони в Афганистан“ (2249). Има 
съобщения за присъствието на няколко терористични организации в Забул. В началото на 2017 г. местен 
високопоставен полицай, интервюиран от РСЕ/РС, изчисли, че въз основа на разузнавателни данни и 
доклади от местните жители той е оценил броя на чуждестранните бойци в провинцията на стотици. 
Съобщава се, че бойците на Лашкари Джангви Ал Алами [Lashkari Jhangvi Al Alami], отцепници от 
пакистанската терористична организация Лашкари Джангви, използват отдалечените планински райони 
на Дай Чопан, Аргандаб и Какар/Хак Афган като укритие. 

 
 

(2238) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(2239) Забулуал, А. А., „Талибаните в Забул: свидетелство на очевидец“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд 
Юнивърсити Прес“, 2009, стр. 179. 
(2240) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(2241) Забулуал, А. А., „Талибаните в Забул: свидетелство на очевидец“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд 
Юнивърсити Прес“, 2009, стр. 185. 
(2242) ван Байлерт, М., „Гласове от Забул“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 27 февруари 2010 г. (url). 
(2243) Забулуал, А. А., „Талибаните в Забул: свидетелство на очевидец“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд 
Юнивърсити Прес“, 2009, стр. 180-181. 
(2244) Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местното лице за контакт е международна организация, действаща 
в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
(2245) Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, декември 2016 г. (url) стр. 69-70. 
(2246) „Паджуок афган нюз“, „Четири училищни сгради са в строеж в Забул“, 25 септември 2017 г. (url). 
(2247) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Провинция Забул - Справочна карта“, 9 февруари 2014 г. (url). 
(2248) Забулуал, А. А., „Талибаните в Забул: свидетелство на очевидец“, в: Джустоци, А., „Декодиране на новите талибани“, „Оксфорд 
Юнивърсити Прес“, 2009, стр. 179-180. 
(2249) „Уърлд ъфеърс“, „Отвъд далечината: Доклад от провинция Забул“, март/април 2010 г. (url). 
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(2250). Съобщава се, че Ал Кайда е организирала тренировъчен лагер в област Мизан през 2016 г. (2251). 
Има и съобщения в медиите за бойци на „Ислямска държава“, опериращи в област Какар/Хак Афган 
(2252). 

 
Според оценка на „Лонг уор джърнъл“, областите Какар и Аргандаб са под здравия контрол на 
талибаните. Дай Чопан, Атгар и Тарнак уа Джалдак също са под контрола на талибаните, с изключение на 
областните центрове. Твърди се, че Нау Бахар е контролиран от талибаните, но информацията за 
областта е оскъдна (2253). Според анализ на „Мрежа на афганистанските анализатори“ от септември 2015 
г. Какар/Хак Афган и Нау Бахар са били под контрола на талибаните от години. В Дай Чопан 
правителството премести областния административен център от първоначалното му място до Байлог, 
място, което все още беше под контрола на правителството (2254). Област Шинкай е известна със своите 
връзки с първоначалния лидер на талибаните Мула Омар като произход на семейството му (2255). В 
полуофициалната област Сиорай, официално част от Шинкай, правителството е отчело, че е имало 
контрол над кабинета на областния управител само до края на 2014 г. (2256). Област Шомалзай споделя 
несигурна граница с Пакистан (2257). През 2009 г. беше съобщено, че е един от основните входни пунктове 
на бунтовници, идващи от Пакистан (2258). Шахджой е описан като стратегически важна и плодородна 
област по магистралата Кабул-Кандахар. Талибаните използват областта като основен транзитен и 
снабдителен път между Пакистан и провинциите Орузган и Газни. През септември 2016 г. бе съобщено, 
че талибаните контролират по-голямата част от селските райони на областта, докато контролът на 
правителството е ограничен до областния център и магистралата (2259). 

 
Според съобщение на „Паджуок афган нюз“ от 2017 г., над 50% от училищата в Забул са затворени 
поради проблеми със сигурността, докато други нямат сгради, професионални учители и други 
съоръжения (2260). Консервативните традиции са често срещани в провинцията и включват детски бракове 
и ограничения на движението и образованието на жените (2261). 

 
 

Последни тенденции в сигурността 
 

От 1 септември 2016 г. до 31 май 2017 г. в провинция Забул са отчетени 255 инцидента със сигурността 
(2262). 
Таблицата по-долу предоставя преглед на естеството на инцидентите по сигурността: 

 

Насилие, насочено към физически лица 5 

Въоръжени конфронтации и въздушни удари 174 
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Експлозии 47 

Налагане на сигурността 20 

Инциденти, които не са свързани с конфликти 6 

Други инциденти 3 
  

Общо инциденти по сигурността 255 
  

 
Следващата таблица представя броя на инцидентите със сигурността в различните области в провинция 
Забул (2263): 

 
Аргандаб 25 Калат 65 
Атгар 6 Шахджой 35 
Дай Чопан 10 Шомалзай 15 
Хак Афган 5 Шинкай 31 
Мизан 17 Тарнак уа Джалдак 37 
Нау Бахар 9   

 
 

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси даде приоритет на областите Аргандаб, 
Шахджой и Шомалзай за първата половина на 2017 г. като области на интегрирано програмиране за 
защита, предназначено за райони с висока интензивност на бойните действия, както и за населението 
под контрол на въоръжените опозиционни групировки в своята оценка от септември 2017 г. (2264). Според 
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси много от областите на Забул са били 
недостъпни за правителството, агенциите на ООН и национални и международни организации (2265). 
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси разглежда област Шахджой като една от 
областите в Афганистан, където конфликтът е най-тежък по отношение на броя на инцидентите, броя на 
цивилните жертви и броя на разселените лица с произход от района (2266). 

 
В Забул МООНСА регистрира общо 135 цивилни жертви (50 смъртни случая и 85 ранени) през първата 
половина на 2017 г., което е увеличение с 2% спрямо същия период на 2016 г. Наземните ангажименти 
представляват водещата причина за смърт и наранявания на цивилни граждани, последвани от атаки със 
самоделно взривно устройство и взривни военни остатъци (2267). Забул беше сред осемте провинции, 
които са имали най-много случаи на детонация на взривни военни остатъци, причиняващи цивилни 
жертви през първата половина на 2017 г. Също така е сред десетте провинции с най-голям брой случаи 
на използване на косвени и/или взривни оръжия, причиняващи цивилни жертви по време на наземни 
боеве (2268). 

 
През 2017 г. МООНСА регистрира цивилни жертви и злоупотреби с цивилни в резултат на дейностите на 
Местната полиция в Афганистан в Сиорай (2269). 

 
 
 
 
 

(2263) За повече информация относно източника на данните и методологията вж. Въведение. 
(2264) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url) стр. 19-20. 
(2265) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url) стр. 35. 
(2266) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на 
годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 септември 2017 г. (url) стр. 2. 
(2267) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), 
Приложение III. 
(2268) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 20. 
(2269) МООНСА, „Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт“, средногодишен доклад 2017 г., юли 2017 г. (url), стр. 59. 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1500295293_protection-of-civilians-in-armed-conflict-midyear-report-2017-july-2017.pdf
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Талибаните нападнаха множество полицейски контролни пунктове в областите Калат и Шахджой в края на май 
2017 г., убивайки поне 25 полицаи (2270). Според „Паджуок афган нюз“ 17 села в област Шахджой са 
освободени от талибаните в операция с кодово име „Халед“ през юли 2017 г. и оттогава са под контрола 
на силите за сигурност (2271). Репортер на държавната „Радио и телевизия Афганистан“ беше застрелян в 
Калат през октомври 2016 г. (2272). 

 
 

Разселване 
 
 

Между 1 септември 2016 г. и 31 декември 2016 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните 
въпроси регистрира 1286 лица от провинция Забул, които бяха разселени от конфликт: 857 от Нау Бахар, 
231 от Дай Чопан, 189 от Шомалзай и 9 от Шахджой. Вътрешно разселените лица са разселени или в 
своите райони, или са отишли в столицата на провинцията Калат (2273). 

 
Между 1 януари 2017 г. и 31 август 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси 
регистрира 7 274 лица от провинция Забул, разселени от конфликт: 5489 от Шахджой, 1309 в Шомалзай и 
476 души от Дай Чопан. 3619 души са били преместени в Шахджой, 1870 в Калат, 1309 в Шомалзай и 476 
в Аргандаб (2274). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2270) „Лос Анджелис таймс“, „При изненадващо нападение талибаните убиха 25 афганистански полицаи и хвърлиха светлина върху провали в 
сигурността“, 21 май 2017 г. (url). 
(2271) „Паджуок афган нюз“, „22 талибани бяха убити при прочистването на 17 села в Забул“, 13 юли 2017 г. (url). 
(2272) „Паджуок афган нюз“, „Репортер на „Радио и телевизия Афганистан“ беше застрелян в Забул“, 16 октомври 2017 г. (url). 
(2273) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 2 октомври 2017 г. (url). 
(2274) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано 
на 24 септември 2017 г. (url). 

http://www.latimes.com/world/la-fg-afghanistan-police-attacked-20170521-story.html
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/13/22-taliban-killed-17-zabul-villages-cleared
https://www.pajhwok.com/en/2016/10/16/rta-reporter-gunned-down-zabul
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
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Приложение I: Библиография 

 
 

„1 ТВ Нюз“, 
 

„Ислямско движение на Узбекистан набира хора за „Ислямска държава“ в Сарипол, заявява губернаторът“, 3 
февруари 2017 г. (http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/27623-islamic-movement-of-uzbekistan-recruiting-for-is-in-
sar-e-pul--governor),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
Цивилни лица и полицаи бяха убити при нападение в Нангархар, 26 март 2017 г. 

 
(http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/28566-civilians-police-killed-in-nangarhar-attack), разглеждано на: 18 
декември 2017 г.; 

 
„Командири на Хизб настояват за предаване на постове на въстаническите сили към талибаните: губернаторът на 
Балх Нур“, 20 август 2017 г. (http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/30856-hizb-commanders-pushing-for-handover-of-
uprising-forces-posts-to-taliban-balkhs-noor),разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
Губернаторът на Нангархар, Салим Кундузи, подаде оставка, 2 октомври 2016 г. 
(http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/25163-nangarhar-governor-saleem-kunduzi-resigns),разглеждано на: 18 
декември 2017 г. 

 
AAN („Мрежа на афганистанските анализатори“). 

 
„Афганистанската столица страда от отвличания и изнудвания на местни жители“, 10 март 2017 г. 
(https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/recommended-reading/afghan-capital-plagued-by-kidnapping-and-
extortion-of-locals/),разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Подготовка за нападения по време на Ашура: Допълнителни мерки за сигурност за опечалените шиити“, 30 
септември 

 
2017 г. https://www.afghanistan-analysts.org/bracing-for-attacks-on-ashura-extra-security-measures-for-shia-
mourners/),разглеждано на: 15 ноември 2017 г.; 

 
 Тематично досие XV: Даеш в Афганистан, 1 August 2017 (https://www.afghanistan-analysts.org/publication/aan-
thematic-dossier/thematic-dossier-xv-daesh-in-afghanistan/),разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Какво да бъде проследено? Основни въпроси, които трябва да следите в Афганистан през 2017 г., 27 януари 2017 
г. 

 
(https://www.afghanistan-analysts.org/what-to-watch-key-issues-to-follow-in-afghanistan-in-2017/),разглеждано на: 22 
септември 2017 г. 

 
ACCORD (Австрийски център за изследване и документация за страна по произход и убежище). 

 
Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Lage der Hazara, Zugang zu staatlichem Schutz und Hintergründe des Konfliktes 
zwischen Kuchis und Hazara [a-9737-V2], 2 септември 2016 г. (http://www.ecoi.net/local_link/329705/457266_en.html), 
разглеждано на: 28 септември 2017 г.; 

 
Dokumentation des Expertengesprächs mit Thomas Ruttig und Michael Daxner, June 2016 
(https://www.ecoi.net/file_upload/90_1466684031_dokumentation-coi-seminar-afg-20160623.pdf),разглеждано на: 18 
декември 2017 г. 

 
„Действия срещу глада“ (Action Contre la Faim International) 

 
„Полуколичествена оценка на достъпа и покритието“, без дата 

 
(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/squeac_report_pakty
a_final.pdf),разглеждано на: 4 септември 2017 г.; 

 
„Афганистан: Анализ на причините за прехраната в област Дара-е-Суф-е-Бала, провинция Саманган“, януари 

 
2015 г. - февруари 2016 г., 29 февруари 2016 г. 

 
(http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Link%20NCA%20Afgha%20FINAL.pdf  

 
), разглеждано на: 22 септември 2017 г. 

 
„Биографии от Афганистан“, 

 
„Афганистанските антитерористични сили на ЦРУ“, последно изменено на 18 септември 2017 г. 
(http://www.afghan-
bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3031&task=view&total=3486&start=705&Itemid=2),разглеждано на: 6 
октомври 2017 г.; 

http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/27623-islamic-movement-of-uzbekistan-recruiting-for-is-in-sar-e-pul--governor
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/27623-islamic-movement-of-uzbekistan-recruiting-for-is-in-sar-e-pul--governor
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/27623-islamic-movement-of-uzbekistan-recruiting-for-is-in-sar-e-pul--governor
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/28566-civilians-police-killed-in-nangarhar-attack
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/30856-hizb-commanders-pushing-for-handover-of-uprising-forces-posts-to-taliban-balkhs-noor
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/30856-hizb-commanders-pushing-for-handover-of-uprising-forces-posts-to-taliban-balkhs-noor
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/30856-hizb-commanders-pushing-for-handover-of-uprising-forces-posts-to-taliban-balkhs-noor
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/25163-nangarhar-governor-saleem-kunduzi-resigns
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/25163-nangarhar-governor-saleem-kunduzi-resigns
https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/recommended-reading/afghan-capital-plagued-by-kidnapping-and-extortion-of-locals/
https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/recommended-reading/afghan-capital-plagued-by-kidnapping-and-extortion-of-locals/
https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/recommended-reading/afghan-capital-plagued-by-kidnapping-and-extortion-of-locals/
https://www.afghanistan-analysts.org/bracing-for-attacks-on-ashura-extra-security-measures-for-shia-mourners/
https://www.afghanistan-analysts.org/bracing-for-attacks-on-ashura-extra-security-measures-for-shia-mourners/
https://www.afghanistan-analysts.org/bracing-for-attacks-on-ashura-extra-security-measures-for-shia-mourners/
https://www.afghanistan-analysts.org/publication/aan-thematic-dossier/thematic-dossier-xv-daesh-in-afghanistan/
https://www.afghanistan-analysts.org/publication/aan-thematic-dossier/thematic-dossier-xv-daesh-in-afghanistan/
https://www.afghanistan-analysts.org/publication/aan-thematic-dossier/thematic-dossier-xv-daesh-in-afghanistan/
https://www.afghanistan-analysts.org/publication/aan-thematic-dossier/thematic-dossier-xv-daesh-in-afghanistan/
https://www.afghanistan-analysts.org/what-to-watch-key-issues-to-follow-in-afghanistan-in-2017/
https://www.afghanistan-analysts.org/what-to-watch-key-issues-to-follow-in-afghanistan-in-2017/
http://www.ecoi.net/local_link/329705/457266_en.html
https://www.ecoi.net/file_upload/90_1466684031_dokumentation-coi-seminar-afg-20160623.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/90_1466684031_dokumentation-coi-seminar-afg-20160623.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/squeac_report_paktya_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/squeac_report_paktya_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/squeac_report_paktya_final.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Link%20NCA%20Afgha%20FINAL.pdf
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3031&task=view&total=3486&start=705&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3031&task=view&total=3486&start=705&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3031&task=view&total=3486&start=705&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3031&task=view&total=3486&start=705&Itemid=2
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„Г-жа Масуда Муради“, 28 септември 2017 г. (http://www.afghan-
bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3335&task=view&total=1&start=0&Itemid=2),разглеждано на: 28 
септември 2017 г.; 

 
„Молла Абдул Манан Ниази“, 2 август 2015 г. (http://www.afghan-
bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3374&task=view&total=3230&start=1888&Itemid=2),разглеждано на: 
15 ноември 2017 г. 

 
„Афганейд“ и „МЕДАИР“, „Доклад за изследване на въздействието на сушата в Бадахшан“, 17 юли 2011 г., 
 

налично на адрес: (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Drought%20Assessment%20Report%20of%2 
0Badakhshan%20by%20Afghanaid%20%26%20MEDAIR%5B1%5D.pdf),разглеждано на: 6 октомври 2017 г. 

 
Афганистан, Афганистанската служба за гражданска авиация, Публикация на аеронавигационната информация - 
 

Република Афганистан, 2 март 2017 г. (http://acaa.gov.af/Content/files/AERO%20AIP%20EDITION%2081%20-
%2002%20March%202017.pdf),разглеждано на: 15 ноември 2017 г. 

 
Афганистан, Централна статистическа служба, 

 
Население на Бадахшан (2016-2017), без дата, налично на адрес:  
(http://www.devinfo.org/afghaninfo/libraries/aspx/home.aspx), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
Престъпления, обществени библиотеки, радио и телевизионно излъчване, 2008 -2015-2016, без дата  
(http://cso.gov.af/Content/files/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D 
8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.pdf),разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
Провинция Дайкунди, „Социално-демографско и икономическо проучване“, Акценти, 2014 г., 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27925-237-b2.pdf), разглеждано на: 2 октомври 2017 г.; 

 
Очаквано население на Афганистан - 2017-18, април 2017 г., 

 
(http://cso.gov.af/Content/files/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3/FinalPop
ulation1396.pdf),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Оценка на уседналото население по гражданско разделение, градско, селско и полово деление 2017 г. - 2018 г.“, 
2017 (http://cso.gov.af/en/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111),разглеждано на: 28 
септември 2017 г.; 

 
„Най-важното от социално-демографско и икономическо проучване на провинция Кабул“, 13 януари 2015 г. 
(https://reliefweb.int/report/afghanistan/kabul-province-socio-demographic-and-economic-survey-
highlights),разглеждано на: 25 май 2016 г.; 

 
Население на град Кабул по области и пол 2012-2013 г., без дата 
(http://cso.gov.af/Content/files/Population%20of%20Kabul%20City%20by%20District%20an d%20Sex.pdf),разглеждано 
на: 25 май 2016 г.; 

 
Уседнало население по гражданско разделение, градско, селско и полово деление-2012-13, април 2012 г. 
(http://cso.gov.af/Content/files/Daykundi(1).pdf), разглеждано на:  27 септември 2017 г.; 

 
„Социално-демографско и икономическо проучване - Дайкунди“, 2012, 
(http://cso.gov.af/Content/files/Daikundi%201-50.pdf), разглеждано на: 2 октомври 2017 г. 

 
Афганистан, Министерство на отбраната, Прессъобщение номер 430, 23 февруари 2017 г. (http://mod.gov.af/en/blog/368113), 
разглеждано на: 12 октомври 2017 г. 

 
Афганистан, МРВР, 

 
„Профил на провинция Бадахшан“, без дата, налично на адрес: (http://169.237.124.123:8082/AfghanAg/country-
info/Province-agriculture-profiles/62862f62e634627646/Badakhshan.pdf/at_download/file),разглеждано на: 6 
октомври 2017 г.; 

 
„Профил на провинция Каписа“, март 2014 г. (http://www.mrrd-
nabdp.org/attachments/article/240/Kapisa%20Provincial%20Profile.pdf),разглеждано на: 5 октомври 2017 г.; 

http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3335&task=view&total=1&start=0&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3335&task=view&total=1&start=0&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3335&task=view&total=1&start=0&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3335&task=view&total=1&start=0&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3374&task=view&total=3230&start=1888&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3374&task=view&total=3230&start=1888&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3374&task=view&total=3230&start=1888&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=3374&task=view&total=3230&start=1888&Itemid=2
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Drought%20Assessment%20Report%20of%20Badakhshan%20by%20Afghanaid%20%26%20MEDAIR%5B1%5D.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Drought%20Assessment%20Report%20of%20Badakhshan%20by%20Afghanaid%20%26%20MEDAIR%5B1%5D.pdf
http://acaa.gov.af/Content/files/AERO%20AIP%20EDITION%2081%20-%2002%20March%202017.pdf
http://acaa.gov.af/Content/files/AERO%20AIP%20EDITION%2081%20-%2002%20March%202017.pdf
http://acaa.gov.af/Content/files/AERO%20AIP%20EDITION%2081%20-%2002%20March%202017.pdf
http://www.devinfo.org/afghaninfo/libraries/aspx/home.aspx
http://cso.gov.af/Content/files/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.pdf
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http://cso.gov.af/Content/files/Population%20of%20Kabul%20City%20by%20District%20and%20Sex.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/Population%20of%20Kabul%20City%20by%20District%20and%20Sex.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/Daykundi(1).pdf)
http://cso.gov.af/Content/files/Daikundi%201-50.pdf
http://mod.gov.af/en/blog/368113
http://169.237.124.123:8082/AfghanAg/country-info/Province-agriculture-profiles/62862f62e634627646/Badakhshan.pdf/at_download/file
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http://www.mrrd-nabdp.org/attachments/article/240/Kapisa%20Provincial%20Profile.pdf
http://www.mrrd-nabdp.org/attachments/article/240/Kapisa%20Provincial%20Profile.pdf
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„Профил на провинция Нимруз“, без дата, налично на адрес: (http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-
agriculture-profiles/nimroz/Nimroz.pdf/view),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Профил на провинция Панджшир“, без дата , налично на адрес: 
(http://web.archive.org/web/20160303220558/http://www.mrrd-
nabdp.org/attachments/article/248/Panjshir%20Provincial%20Profile.pdf),разглеждано на: 18 септември 2017 г.; 

 
„Профил на провинция Парван“, без дата, налично на адрес: 
(http://web.archive.org/web/20160304201026/http://www.mrrd-
nabdp.org/attachments/article/249/Parwan%20Provincial%20Profile.pdf),разглеждано на: 18 септември 2017 г.; 

 
Доклад от проучването относно потенциала за развитие на селското стопанство и селските райони в централните 
планински части на Афганистан, ноември 2010 г. 
(http://mrrd.gov.af/Content/files/Report%20of%20the%20Survey%20on%20Agricultural%20 
and%20Rural%20Development%20Potentials%20in%208%20Regions.pdf),разглеждано на: 13 септември 2017 г. 

 
Афганистан, Кабинет на президента, 

 
Профил на провинция Фарах, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/farah/), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
Профил на провинция Газни, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/ghazni/), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
„Профил на провинция Гор“, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/ghor/), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
„Профил на провинция Хелманд“, 1 февруари 2017 г., (http://president.gov.af/en/helmand/), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Профил на провинция Кандахар“, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/kandahar/), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Профил на провинция Хост“, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/khost/), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
„Профил на провинция Конар“, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/kunar/), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
„Профил на провинция Кундуз“, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/kunduz/), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Профил на провинция Лагман“, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/laghman/), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Профил на провинция Нангархар“, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/nangarhar/), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Профил на провинция Нимруз“, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/nimroz/), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Профил на провинция Нуристан“, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/nuristan/), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Профил на провинция Забул“, 1 февруари 2017 г. (http://president.gov.af/en/zabul/), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
Афганистан/Световна банка, „Досиета за афганистанските провинции“, Декември 2016 
(http://pubdocs.worldbank.org/en/298721480548197402/AFGHANISTAN-PROVINCIAL-BRIEFS-ENG-20-11-16.pdf),разглеждано на: 
14 ноември 2017 г. 
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„Афганистан таймс“, 
 

143 Талибани, убити във Фаряб, 25 юли 2017 г. (http://afghanistantimes.af/143-taliban-killed-in-faryab/),разглеждано 
на: 5 септември 2017 г.; 

 
„Четирима студенти бяха убити във Фаряб“, 7 юли 2017 г. (http://afghanistantimes.af/four-students-killed-in-
faryab/),разглеждано на: 5 септември 2017 г.; 

 
„Бунтовници използват деца в битките в Пактия“, 10 август 2017 г. 
(http://afghanistantimes.af/insurgents-use-children-in-paktia-battles/), разглеждано на: 6 септември 2017 г.; 

 
„Ключови командири на талибаните бяха убити в Саманган“, 14 май 2017 г. (http://afghanistantimes.af/key-taliban-
commanders-killed-in-samangan/),разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Областите Кохестан, Тайуаре паднаха в ръцете на талибаните“, 24 юли 2017 г. (http://afghanistantimes.af/kohistan-
tayware-districts-fall-to-taliban/),разглеждано на: 5 септември 2017 г.; 

 
„НДС иззе огромен запас с боеприпаси в Балх“, 17 януари 2017 г. (http://afghanistantimes.af/nds-seizes-huge-cache-
of-ammunition-in-balkh/ ), разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Грабеж на природни богатства: пик при незаконния добив в Бадахшан“, 25 януари 2017 г. 
(http://afghanistantimes.af/plunder-of-natural-riches-illegal-mining-at-peak-in-badakhshan/),разглеждано на: 6 
октомври 2017 г. 

 
АФП („Агенция Франс Прес“). 

 
„Отвличания поразяват белязания от войната град Кабул“, 10 март 2017 г., налично на адрес: 
(https://tribune.com.pk/story/1351522/kidnappings-blight-war-scarred-kabul-city/), разглеждано на: 29 ноември 2017 
г. 

 
„Тринадесет загинали, докато талибанският атентатор с автомобил порази финансираната от ЦРУ афганистанска 
милиция“, 27 май 2017 г., достъпен на: (https://www.thenews.com.pk/latest/207033-Thirteen-dead-as-Taliban-car-
bomber-hits-CIA-funded-Afghan-militia),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
Агенция ЕФЕ, Лидерът на ХИГ Хекматяр каза на талибаните, че афганистанската война трябва да приключи, 29 април 2017 г. 
(https://www.efe.com/efe/english/world/hia-leader-hekmatyar-tells-taliban-the-afghan-war-must-end/50000262-
3252201),разглеждано на: 29 ноември 2017 г. 

 
„Амнести интернешънъл“ 

 
„Афганистан: Атаката срещу Международния комитет на Червения кръст е ужасяващо престъпление“, 8 февруари 
2017 г. (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/afghanistan-attack-on-icrc-is-a-horrific-crime/),разглеждано 
на: 4 октомври 2017 г.; 

 
„Принудени да се върнат към опасността: лица, търсещи убежище, бяха върнати от Европа в Афганистан“, 5 
октомври 2017 г. (https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1168662017ENGLISH.PDF), разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Децата ми ще умрат тази зима“ - Неспазеното обещание на Афганистан към разселените лица“, 31 май 2016 г. 
(https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1140172016ENGLISH.PDF); 

 
„Милионите, останали в Афганистан“, 1 юни 2016 г. (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/afghanistan-
the-millions-left-behind/), разглеждано на: 29 ноември 2017 г. 

 
НКПЧА („Независима комисия за правата на човека на Афганистан“), „За жестокото убийство на цивилни в село Мирза  
Оланг, провинция Сарипол“, 11 август 2017 г. (http://www.aihrc.org.af/home/press-release/6531),разглеждано на: 12 
септември 2017 г. 

 
„Ал Джазира“, 

 
„Афганистан: Повече от 50 полицаи бяха убити в Хелманд“, 30 май 2016 г. 
(http://www.aljazeera.com/news/2016/05/afghanistan-helmand-clashes-160530142321319.html),разглеждано на: 15 
ноември 2017 г.; 
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Гранични сблъсъци между Афганистан и Пакистан отнеха живота на двама войници, 14 юни 2017 г. 
(http://www.aljazeera.com/news/2016/06/afghan-soldier-killed-border-clash-pakistan-160613075159320.html); 

 
„Афганистан: талибаните превзеха област Гормач“, 11 октомври 2016 г. 
(http://www.aljazeera.com/news/2016/10/afghanistan-taliban-captures-ghormach-district-
161011141613477.html),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Афганистански пътници се оказаха се заседнали, след като талибаните блокираха магистрала“, 14 октомври 2015 
г. (http://www.aljazeera.com/news/2015/10/afghan-travellers-stranded-taliban-block-highway-
151014100021212.html),разглеждано на: 15 ноември 2017 г.; 

 
„Смъртоносно нападение на талибани порази Шах Уали Кот в Кандахар“, 26 май 2017 г., 
(http://www.aljazeera.com/news/2017/05/15-afghan-soldiers-killed-taliban-attack-
170526132216254.html),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Смъртни случаи, след като атентатор-самоубиец атакува шиитска джамия в Кабул“, 22 ноември 2016 г. 
(http://www.aljazeera.com/news/2016/11/kabul-suicide-blast-shia-mosque-casualties-feared-
161121083359269.html),разглеждано на: 15 ноември 2017 г.; 

 
„Минометна атака уби 13 цивилни в провинция Фаряб“, 12 август 2017 г. 
(http://www.aljazeera.com/news/2017/08/mortar-attack-kills-13-civilians-faryab-province-
170812132524533.html),разглеждано на: 5 септември 2017 г.; 

 
„НАТО разположи 200 военнослужещи във Фарах в Афганистан“, 8 януари 2017 г. 
(http://www.aljazeera.com/news/2017/01/nato-deploys-200-soldiers-afghanistan-farah-
170108165542453.html),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Талибански бойци атакуваха базата на афганистанската армия, „убивайки 140 души“, 22 април 2017 г. 
(http://www.aljazeera.com/amp/news/2017/04/taliban-attacks-key-military-base-north-afghanistan-
170421134021613.html),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Талибански бойци атакуваха полицията, превземайки две области“, 23 юли 2017 
(http://www.aljazeera.com/news/2017/07/taliban-afghanistan-170723091738308.html), разглеждано на: 6 октомври 
2017 г. 

 
Али, О., 

 
„Трябва да имате пистолет, за да останете живи“: Гор, провинция с три правителства“, „Мрежа на афганистанските 
анализатори“, 4 август 2013 г. (https://www.afghanistan-analysts.org/you-must-have-a-gun-to-stay-alive-ghor-a-
province-with-three-governments),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Пожар на хълмовете на пашаите: казус от два района в Каписа“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 

 
% април 2015 г. (https://www.afghanistan-analysts.org/fire-in-the-pashai-hills-a-two-district-case-study-from-
kapisa/),разглеждано на: 5 октомври 2017 г.; 

 
„Нови атаки на талибаните в Кундуз: по-малко координирани, все още добре позиционирани, за да заплашват 
града“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 9 юли 2017 г., (https://www.afghanistan-analysts.org/taleban-
attacks-in-kunduz-less-coordinated-but-still-well-placed-to-threaten-the-city/),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Талибаните, които не са пущуни в северната част на страната (1): Казус от Бадахшан“, „Мрежа на афганистанските 
анализатори“, 3 януари 2017 г. (https://www.afghanistan-analysts.org/the-non-pashtun-taleban-of-the-the-a-case-
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„Паджуок афган нюз“ 
 

„1 загинал, 3 ранени при експлозия в Кабул“, 14 септември 2016 г. (http://www.pajhwok.com/en/2016/09/14/1-
dead-3-wounded-kabul-explosion), разглеждано на: 28 март 2017 г.; 

 
„1 загинал, 4 ранени при сблъсък на съперничещи си протестиращи във Фаряб“, 24 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/03/24/1-dead-4-injured-rival-protesters-clash-faryab), разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„Един убити и трима ранени при въоръжено нападение в Парван“, 22 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/22/1-killed-3-injured-parwan-gun-attack), разглеждано на: 19 септември 2017 
г.; 

 
„1 жена, 13 бойци бяха убити при сблъсъци в Джаузджан“, 10 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/10/1-woman-13-militants-killed-jawzjan-clashes), разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„10 бойци на „Даеш“ загинаха при авиационен удар, сблъсък с талибаните“, 28 декември 2015 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2015/12/28/10-daesh-fighters-dead-airstrike-clash-taliban), разглеждано на: 5 октомври 
2017 г.; 

 
„11 деца са сред 13 ранени от минометни снаряди“, 2 ноември 2016 г., 
https://www.pajhwok.com/en/2016/11/02/11-children-among-13-wounded-mortar-shells),разглеждано на: 5 
септември 2017 г.; 

 
„11 загинали, дузина ранени, след като миномет порази сватба във Фаряб“, 3 ноември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/11/03/11-dead-dozen-hurt-mortar-hits-faryab-wedding),разглеждано на: 5 
септември 2017 г.; 

 
„11 бойци и двама служители от службите за сигурност бяха убити при сблъсъци в Сарипол“, 17 ноември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/11/17/11-militants-2-security-personnel-killed-sar-i-pul-clashes),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„12 полицаи бяха убити при нападения на талибани във Фарах“, 28 ноември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/bg/2016/11/28/12-police-killed-taliban-attacks-farah), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„12 члена на милиция дезертираха при талибаните в Сарипол“, 11 февруари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/02/11/12-militiamen-defect-taliban-sar-i-pul ), разглеждано на: 22 септември 2017 
г.; 

 
„13 цивилни бяха отвлечени от бунтовници в Джаузджан“, 17 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/17/13-civilians-kidnapped-insurgents-jawzjan), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„13 въстаници бяха убити при инциденти в Нангархар, Каписа“, 3 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/03/13-insurgents-killed-nangarhar-kapisa-incidents), разглеждано на: 5 
октомври 2017 г.; 

 
„13 бунтовници са убити, 8 са ранени в офанзива в Сарипол“, 15 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/15/13-insurgents-killed-8-injured-sar-i-pul-offensive),разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„13 бунтовници бяха убити по време на офанзиви в цялата страна“, 3 февруари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/02/03/13-rebels-killed-during-country-wide-offensives-mod),разглеждано на: 4 
октомври 2017 г. 

 
„13 талибани, 2 войници на Афганистанската национална армия бяха убити при офанзива в Тагаб“, 3 октомври 2015 
г. (http://www.pajhwok.com/en/2015/10/03/13-taliban-2-ana-troops-killed-tagab-offensive), разглеждано на: до 5 
октомври 2017 г.; 

 
„131 килограма наркотици бяха иззети в Нангархар, бойци бяха убити в Кабул“, 25 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/25/131-kg-drugs-seized-nangarhar-militants-killed-kabul),разглеждано на: 31 
март 2017 г.; 
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„14 талибани бяха убити в Бадахшан, Джаузджан“, 10 януари 2017 г. (http://www.pajhwok.com/en/2017/01/10/14-
taliban-killed-badakhshan-jawzjan ), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„15 талибани бяха убити, 23 бяха ранени при нови операции: МО“, 9 декември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/12/09/15-taliban-killed-23-wounded-fresh-operations-mod),разглеждано на: 4 
октомври 2017 г.; 

 
„15 талибани бяха убити, а десетки ранени в офанзива в Пактика“, 11 август 2017 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/11/15-taliban-killed-scores-injured-paktika-offensive) ,разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„15 талибани, 2 войници на Афганистанската национална армия бяха убити при сблъсъци във Фарах“, 28 януари 
2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/01/28/15-taliban-2-ana-soldiers-killed-farah-clash), разглеждано на: 6 
октомври 2017 г.; 

 
„15 години по-късно, без път за достъп до 5 области на Нуристан“, 20 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/20/15-years-no-access-road-5-nuristan-districts) , разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„16 бунтовници убити, 22 ранени при операция в Сарипол“, 8 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/08/16-insurgents-killed-22-injured-sar-i-pul-operation),разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„16 талибани се завърнаха към бунтовническата дейност в Сарипол“, 4 февруари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/02/04/16-taliban-return-insurgency-sar-i-pul), разглеждано на: 22 септември 2017 
г.; 

 
„17 бунтовници бяха убити, оръжия бяха иззети в Джаузджан“, 20 октомври 2016 г. ( 
http://www.pajhwok.com/en/2016/10/20/17-insurgents-killed-weapons-seized-jawzjan),разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„18 бунтовници загинаха при престрелка в Пактика“, 17 юни 2017 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/17/18-insurgents-perish-paktika-firefight) , разглеждано на: 20 септември 
2017 г.; 

 
„Според служител, 180 училища в Нуристан са без сгради“, 24 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/24/180-nuristan-schools-without-buildings-official), разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„19-годишно момиче се самоуби чрез удушаване във Фаряб“, 7 ноември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/11/07/19-year-old-girl-strangles-herself-death-faryab), разглеждано на: 5 
септември 2017 г.; 

 
„Две деца убити, 13 ранени при взрив във Вардак“, 6 септември 2016 г. (http://www.pajhwok.com/en/2016/09/06/2-
children-killed-13-wounded-wardak-blast), разглеждано на: 3 октомври 2017 г.; 

 
„Двама цивилни в Конар обезглавени от бойци на Даеш“, 15 септември 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/09/15/2-civilians-kunar-decapitated-daesh-fighters), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Двама цивилни бяха убити, а 1 ранен при самоубийствено нападение в Пактия“, 8 февруари 2017 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/02/08/2-civilians-killed-1-wounded-paktia-suicide-attack),разглеждано на: 14 
септември 2017 г.; 

 
„Две жени охранители бяха убити при нападение в Баграм“, 9 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/09/2-female-security-guards-killed-bagram-attack), разглеждано на: 19 
септември 2017 г.; 

 
„Двама чужденци с връзки с талибаните бяха задържани в Сарипол“, 20 януари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/01/20/2-foreigners-links-taliban-detained-sar-i-pul), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 
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„2 здравни служители бяха отвлечени в Джаузджан“, 26 юли 2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/07/26/2-
health-officials-abducted-jawzjan), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„2 души, включително син на окръжния полицейски началник, бяха застреляни“, 21 февруари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/02/21/2-including-district-police-chief%E2%80%99s-son-shot-dead),разглеждано 
на: 12 септември 2017 г.; 

 
„Двама местни полицаи се присъединиха към талибаните в Сарипол“, 20 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/20/2-local-policemen-join-taliban-sar-i-pul), разглеждано на: 12 септември 
2017 г.; 

 
„2 полицаи бяха сред тримата убити при крайпътна експлозия във Фарах“, 26 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/26/2-policemen-among-3-killed-farah-roadside-bombing),разглеждано на: 6 
октомври 2017 г.; 

 
„2 полицаи бяха сред 7 убити при сблъсък във Фаряб“, 30 май 2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/05/30/2-
policemen-among-7-killed-faryab-clash), разглеждано на: 5 септември 2017 г.; 

 
„2 членове на бунтовническа групировка загинаха, 5 бяха ранени при взрив в Джаузджан“, 31 декември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/12/31/2-uprising-group-members-dead-5-hurt-jawzjan-blast),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Двама американски войници бяха ранени при самоубийствен атентат в Парван“, 26 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/26/2-us-soldiers-hurt-parwan-suicide-bombing), разглеждано на: 19 септември 
2017 г.; 

 
„2000 жители на Джаузджан се надигнаха с оръжие срещу талибаните“, 18 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/18/2000-jawzjan-residents-arms-against-taliban), разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„200 талибани претърпяха загуби в битка за Кохестан“, 27 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/27/200-taliban-suffer-casualties-battle-kohistan), разглеждано на: 5 
септември 2017 г.; 

 
„21 талибани убити и ранени при операция в Сарипол“, 10 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/10/21-taliban-killed-wounded-sar-i-pul-operation), разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„22 талибани бяха убити при прочистването на 17 села в Забул“, 13 юли 2017 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/13/22-taliban-killed-17-zabul-villages-cleared), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
„24 души бяха убити, 42 бяха ранени при самоубийствен атентат в Кабул“, 24 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/24/24-people-killed-42-jured-kabul-suicide-bombing),разглеждано на: 19 
септември 2017 г.; 

 
„24 талибани, 6 души служители по сигурността станаха жертва в сблъсък в Сарипол“, 15 ноември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/11/15/24-taliban-6-security-personnel-suffer-casualties-sar-i-pul-
clash),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„24 500 души са загубили живота си, получили са наранявания през последните 12 месеца“, 6 август 2017 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/06/24500-people-lost-lives-suffered-injuries-last-12-months),разглеждано на: 
12 октомври 2017 г.; 

 
„24 500 души са загубили живота си, получили са наранявания през последните 12 месеца“, 6 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/06/24500-people-lost-lives-suffered-injuries-last-12-months),разглеждано на: 2 
октомври 2017 г.; 

 
„26 бойци са били елиминирани при нови инциденти със сигурността: Министерство на отбраната“, 7 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/07/26-fighters-eliminated-fresh-security-incidents-mod),рразглеждано на: 5 
септември 2017 г.; 
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„277 задържани в Кабул за различни престъпления“, 11 май 2016 г. (http://www.pajhwok.com/en/2016/05/11/277-
detention-kabul-over-various-crimes), разглеждано на: 10 юни 2016 г.; 

 
„28 бойци бяха убити при атаки през цялото денонощие: Министерство на отбраната“, 7 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/07/28-militants-killed-round-clock-raids-mod), разглеждано на: 15 септември 
2017 г.; 

 
„3 антиталибански бойци бяха убити при взрив в Джаузджан“, 29 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/29/3-anti-taliban-gunmen-killed-jawzjan-blast), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„3 братя от Фаряб бяха убити при засада на талибаните“, 26 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/26/3-faryab-brothers-killed-taliban-ambush), разглеждано на: 5 септември 
2017 г.; 

 
„Твърди се, че трима хазарски старейшини са обезглавени в Сарипол“, 16 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/16/3-hazara-elders-allegedly-beheaded-sar-i-pul), разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„3 бунтовници бяха убити, много бяха ранени при засада в Тагаб“, 14 февруари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/02/14/3-insurgents-killed-many-injured-tagab-ambush), разглеждано на: 5 
октомври 2017 г.; 

 
„3 души бяха убити при сблъсъци между талибаните и „Даеш“ в Джаузджан“, 10 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/10/3-killed-daesh-taliban-clash-
jawzjan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter),12 септември 2017 г.; 

 
„3 души бяха убити при въоръжено нападение срещу сградата на НДС в Пагман“, 17 декември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/12/17/3-killed-gun-attack-nds-building-paghman), разглеждано на: 15 ноември 
2017 г.; 

 
„Трима убити, 31 ранени при нападение срещу банка в Пактия“, 20 май 2017 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/20/3-killed-31-jored-paktia-bank-attack), разглеждано на: 12 септември 2017 
г.; 

 
„3 убити и още толкова ранени при инциденти във Фаряб, Джаузджан“, 5 декември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/12/05/3-killed-many-hurt-faryab-jwzjan-incidents), разглеждано на: 12 септември 
2017 г.; 

 
„3 души от едно семейство бяха убити, 14 бяха ранени при нападения в Нангархар“, 6 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/06/3-family-killed-14-injured-nangarhar-attacks), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Трима души от семейство убити и още трима ранени при взрив в Пактика“, 3 декември 2016 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/12/03/3-family-killed-many-injured-paktika-blast) , разглеждано на: 19 септември 
2017 г.; 

 
„Трима бунтовници загинаха, жени са сред деветте ранени в сблъсъци в Сарипол“, 6 декември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/12/06/3-rebels-dead-women-among-9-hurt-sar-i-pul-clashes),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„3 служители по сигурността бяха убити от техен колега в Хост“, 25 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/25/3-security-personnel-killed-comrade-khost), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Трима талибани бяха арестувани с оръжия в Саманган“, 8 февруари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/02/08/3-taliban-arrested-weapons-samangan), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„3 жени и дете убити с минохвъргачни снаряди, изстреляни от талибани“, 17 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/17/3-women-child-killed-taliban-fired-mortar-shells),разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 
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„3000 души станаха жертва на атаките през май“, 5 юни 2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/06/05/3000-
people-suffered-casualties-may-attacks), разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„30 мъже от Местната полиция в Афганистан бяха убити при засада в Бадахшан“, 21 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/21/30-alp-men-killed-badakhshan-ambush), разглеждано на: 29 ноември 2017 
г.; 

 
„30 бойци бяха елиминирани и още толкова бяха ранени при престрелка в Херат“, 7 декември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/12/07/30-militants-eliminated-many-hurt-herat-firefight),разглеждано на: 4 
октомври 2017 г. 

 
„30 бойци бяха убити при нападение на конвой във Фаряб“, 28 февруари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/02/28/30-militants-killed-faryab-convoy-attack), разглеждано на: 12 септември 
2017 г.; 

 
„30 талибани, 6 полицаи загинаха при насилието на север“, 1 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/01/30-taliban-6-police-killed-north-violence), разглеждано на: 12 септември 
2017 г.; 

 
„31 души бяха убити и ранени при офанзива във Фаряб“, 2 ноември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/11/02/31-people-killed-wounded-faryab-offensive), разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„32 бойци бяха убити; атаката срещу Файзабад беше осуетена“, 24 октомври 2016 г., 
http://www.pajhwok.com/en/2016/10/24/32-militants-killed-attack-faizabad-thwarted),разглеждано на: 12 септември 
2017 г.; 

 
„32 бунтовници бяха убити при сблъсъци в Джаузджан“, 23 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/23/32-rebels-killed-jawzjan-clashes), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„32 бунтовници загинаха при продължаващата офанзива на Балх“, 8 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/08/32-rebels-perish-ongoing-balkh-offensive), разглеждано на: 15 септември 
2017 г.; 

 
„4 афганистански войници бяха убити при взрив на мина във Фаряб“, 18 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/18/4-afghan-soldiers-killed-faryab-landmine-blast), разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Четирима загинаха при хаос, причинен от снега на север“, 19 февруари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/02/19/4-die-snow-wreaks-havoc-north), разглеждано на: 12 септември 2017 г.; 

 
„Четирима членове на мрежата „Хакани“ бяха убити в битка в Пактика за една нощ“, 14 януари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/01/14/4-haqqanis-killed-paktika-overnight-battle), разглеждано на: 19 септември 
2017 г.; 

 
„4 души загинаха, а над 20 бяха ранени при взрив в Пактика“, 22 февруари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/02/22/4-people-dead-over-20-hurt-paktika-blast), разглеждано на: 19 септември 
2017 г.; 

 
„4 полицаи бяха убити при крайпътна експлозия във Фарах“, 5 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/05/4-policemen-killed-farah-roadside-bombing), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Четири училищни сгради са в строеж в Забул“, 25 септември 2017 г., 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/09/25/4-school-buildings-being-constructed-zabul), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
„Четирима ученици загинаха при престрелка във Фарах, каза официален представител“, 7 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/07/4-students-dead-farah-firefight-says-official), разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 
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„43 бунтовници са били убити през последните 24 часа: Министерство на отбраната“, 26 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/26/43-insurgents-killed-past-24-hours-mod), разглеждано на: 15 септември 
2017 г.; 

 
„45 бунтовници от „Даеш“ са сред 84 убити при операции за сигурност“, 28 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/28/45-daesh-rebels-among-84-killed-security-operations),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„5 мъже от Местната полиция в Афганистан, 4 бунтовници бяха убити при престрелка във Фаряб“, 7 септември 
2016 г. https://www.pajhwok.com/en/2016/09/07/5-alp-men-4-rebels-killed-faryab-firefight),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„5 командири на „Даеш“ бяха убити при въздушна атака в Джаузджан“, 9 юли 2017 г. 
(http://ctpbwbf.pajhwok.com/en/2017/07/09/5-daesh-commanders-killed-jawzjan-airstrike),разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„5 полицаи от Фаряб бяха убити, 1 беше заловен при атака на талибани“, 18 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/18/5-faryab-police-killed-1-captured-taliban-attack),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Петима бойци убити, а 8 ранени при сблъсък в Сарипол“, 1 януари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/01/01/5-militants-killed-8-injured-sar-i-pul-clash), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„5 полицаи бяха убити при нападение на талибаните във Фаряб“, 20 октомври 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/10/20/5-police-killed-taliban-attack-faryab), разглеждано на: 15 септември 2017 
г.; 

 
„Петима полицаи бяха убити при експлозия в Пактия“, 8 ноември 2016 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/11/08/5-policemen-killed-paktia-explosion), разглеждано на: 13 септември 2017 
г.; 

 
„5 талибани бяха убити при сблъсъци във Фарах“, 20 август 2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/08/20/5-
taliban-killed-farah-clash), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„53 бунтовници са били елиминирани през последните 24 часа, твърди Министерството на отбраната“, 20 януари 
2017 г. (http://www.pajhwok.com/en/2017/01/20/53-insurgents-eliminated-past-24-hours-claims-mod),разглеждано 
на: 22 септември 2017 г.; 

 
„53 бунтовници са били елиминирани през последните 24 часа, твърди Министерството на отбраната“, 20 януари 
2017 г. (http://www.pajhwok.com/en/2017/01/20/53-insurgents-eliminated-past-24-hours-claims-mod),разглеждано 
на: 5 октомври 2017 г.; 

 
„56 бунтовници са били елиминирани при операции по сигурността: Министерство на отбраната“, 31 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/31/56-insurgents-eliminated-security-operations-mod),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„569 престъпници са задържани за един месец в Кабул“, 12 септември 2015 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2015/09/12/569-criminals-detained-one-month-kabul), разглеждано на: 25 май 2016 г.; 

 
„57 бойци бяха убити, а 3 контрабандисти на наркотици заловени, съобщи МВР“, 11 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/11/57-militants-killed-3-drug-smugglers-captured-moi),разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„Шестима гранични полицаи бяха освободени от талибаните в Сарипол“, 2 януари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/01/02/6-border-police-released-taliban-sar-i-pul), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„6 души от едно семейство бяха ранени при артилерийски удар във Фарах“, 7 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/07/6-family-injured-farah-artillery-strike), разглеждано на: 12 септември 2017 
г.; 

https://www.pajhwok.com/en/2017/05/26/43-insurgents-killed-past-24-hours-mod
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„6 души от едно семейство бяха ранени при артилерийски удар във Фарах“, 7 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/07/6-family-injured-farah-artillery-strike), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„6 души бяха убити при отделни инциденти във Фаряб“, 8 юни 2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/06/08/6-
people-killed-separate-incidents-faryab), разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„6 бунтовници бяха елиминирани, 10 бяха ранени при сблъсъци във Фарах“, 13 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/13/6-rebels-eliminated-10-injured-farah-clashes), разглеждано на: 6 октомври 
2017 г.; 

 
„6 бунтовници са убити, 3 деца са ранени при взривове в Пактика“, 26 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/26/6-rebels-killed-3-children-jured-paktika-blasts),разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„6 талибани бяха убити, 9 бяха ранени при сблъсъци във Фарах“, 23 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/23/6-taliban-killed-9-jured-farah-clash), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„60 бунтовници бяха убити, а десетки са ранени в провинция Пактика“, 1 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/01/60-rebels-eliminated-scores-jured-paktika-province) ,разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„60 бунтовници бяха убити, 100 бяха ранени при операции в Балх, Джаузджан“, 10 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/10/60-rebels-killed-100-wounded-balkh-jawzjan-operations),разглеждано на: 
15 септември 2017 г.; 

 
„62 бунтовници се присъединиха към мирния път в Сарипол“, 17 октомври 2016 г. ( 
http://www.pajhwok.com/en/2016/10/17/62-insurgents-join-peace-drive-sar-i-pul),разглеждано на: 22 септември 2017 
г.; 

 
„69 въстаници бяха елиминирани при нови операции, съобщи Министерство на отбраната“, 23 септември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/09/23/69-insurgents-eliminated-fresh-operations-mod), разглеждано на: 3 
октомври 2017 г.; 

 
7 американски войници, ранени при нападението на Балх от „вътрешна информация“, 17 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/17/7-american-soldiers-injured-balkh-%E2%80%98insider%E2%80%99-
attack),разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„7 души загинаха при засада на талибаните на конвой на Афганистанската национална армия във Фаряб“, 1 юли 
2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/07/01/7-dead-taliban-ambush-ana-convoy-faryab), разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„7 души бяха убити при сблъсъци между талибаните и „Даеш“ в Нангархар, Джаузджан“, 1 февруари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/02/01/7-killed-taliban-daesh-clash-nangarhar-jawzjan), разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„7 души бяха убити при сблъсъци между талибаните и „Даеш“ в Джаузджан“, 16 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/16/7-killed-taliban-daesh-fighters-clash-jawzjan) разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„7 бунтовници бяха убити при въздушен удар в Пактия“, 9 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/09/7-rebels-eliminated-paktia-airstrike), разглеждано на: 14 септември 2017 
г.; 

 
„7 талибански бойци и полицай бяха убити при сблъсък в Пактия“, 12 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/12/7-taliban-militants-policeman-killed-paktia-clash),разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„70 талибани и 2 полицаи бяха убити при продължаващ сблъсък в Пактика“, 2 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/02/70-taliban-2-police-killed-ongoing-paktika-clash) ,разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 
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„Група от седем члена на мрежата „Хакани“ бяха задържани в Пактия“, 12 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/12/7-member-haqqani-network-group-held-paktia),разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„8 бунтовници бяха убити, над дузина бяха ранени в сблъсъци в Джаузджан“, 18 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/18/8-insurgents-killed-over-dozen-wounded-jawzjan-clash),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„8 бунтовници загинаха, докато сблъсъците в Джаузджан продължават“, 1 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/01/8-rebels-dead-jawzjan-clash-goes), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Осем охранители на чуждестранна фирма бяха застреляни в Баграм“, 20 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/20/8-security-guards-foreign-firm-shot-dead-bagram),разглеждано на: 19 
септември 2017 г.; 

 
„8 талибани бяха убити в Карабах в Кабул; полицай беше убит във Фарах“, 18 септември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/09/18/8-taliban-killed-kabul%E2%80%99s-qarabagh-cop-killed-farah),разглеждано 
на: 21 декември 2017 г.; 

 
„82 бойци, убити при въздушни удари в Орузган“, 23 август 2017 г., https://www.pajhwok.com/en/2017/08/23/82-
militants-killed-uruzgan-airstrikes, разглеждано на :12 октомври 2017 г.; 

 
„9 цивилни бяха ранени при експлозия в Каписа“, 30 септември 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/09/30/9-civilians-injured-kapisa-explosion), разглеждано на: 5 октомври 2017 г.; 

 
„9 бойци, убити в офанзивите в Лагман-Нангархар“, 20 септември 2017 г. 
(http://www.electikons.pajhwok.com/en/2017/09/20/9-militants-killed-laghman-nangarhar-offensives),разглеждано на: 
29 ноември 2017 г.; 

 
„9 служители по сигурността бяха убити при бомбардировки в Балх“, 9 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/09/9-security-personnel-killed-balkh-bombing), разглеждано на: 15 септември 
2017 г.; 

 
„Дузина бунтовници бяха елиминирани при офанзива в Пактика“, 30 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/30/dozen-rebels-eliminated-paktika-offensive) , разглеждано на: 20 септември 
2017 г.; 

 
„След като получиха 1 милион афгана, похитители застреляха работник във въглищна мина“, 11 януари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/01/10/body-kidnapped-coalmine-worker-found), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„Административни единици на провинция Забул“, без дата, 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/administrative-units-zabul-province), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
„Афганистанските сили превзеха област Дарзаб в Джаузджан“, 21 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/21/afghan-forces-recapture-jawzjan%E2%80%99s-darzab-district),разглеждано 
на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Афганистанските сили се противопоставиха на пакистански пост в Ангор Ада“, 11 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/11/afghan-forces-resist-pakistani-post-angor-ada) , разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„Афганистански и пакистански сили се обстрелват в Пактика“, 12 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/12/afghan-pakistani-forces-trade-fire-paktika) , разглеждано на: 20 септември 
2017 г.; 

 
„След 16 години делата на област Мандол все още се провеждат от дистанция“, 26 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/26/after-16-years-mandol-district-affairs-still-remotely-run),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 
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„След Науа област Ханшин в Хелманд също падна в ръцете на талибаните“, 4 октомври 2017 г. 
 

(https://www.pajhwok.com/en/2016/10/04/after-nawa-helmand%E2%80%99s-khanshin-district-also-falls-
taliban),разглеждано на: 12 октомври 2017 г. 

 
„НКПЧА иска незаконни въоръжени групировки да бъдат разпуснати“, 2 септември 2014 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2015/03/10/aihrc-wants-illegal-armed-groups%E2%80%99-disbanded),разглеждано на: 
22 септември 2017 г.; 

 
„Жители на Аласай, Тагаб отчаяно искат здравни заведения“, 17 декември 2015 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2015/12/17/alasai-tagab-residents-desperate-health-facilities),разглеждано на: 5 
октомври 2017 г.; 

 
„Местната полиция в Афганистан порица разселването на семействата“, 28 октомври 2013 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2013/10/28/alp-chided-families%E2%80%99-displacement), разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Командир на Местната полиция в Афганистан е сред 10 убити в сблъсъка в Джаузджан“, 25 февруари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/02/25/alp-commander-among-10-killed-jawzjan-clash), разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Сили на Местната полиция в Афганистан във Фаряб бяха обвинени в убийство на 7 селяни“, 13 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/13/alp-forces-faryab-accused-killing-7-villagers), разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Силите на Местната полиция в Афганистан поддържат сигурността в 40 провинции в Афганистан, според 
официален представител“, 10 юли 2016 г. (https://www.pajhwok.com/en/2016/07/10/alp-forces-keep-security-40pc-
afghanistan-areas-official),разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Сили на Местната полиция в Афганистан са под влиянието на незаконно въоръжени мъже в Балх“, 19 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/19/alp-forces-under-influence-illegal-armed-men-balkh),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Служители на Местната полиция в Афганистан са сред тримата загинали в сблъсък в Саманган“, 22 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/22/alp-personnel-among-3-dead-samangan-clash), разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Командир на сили срещу талибаните е сред тримата загинали при взрива в Балх“, 20 януари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/01/20/anti-taliban-commander-among-3-dead-balkh-blast),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Близо 1500 души загинаха в афганистанския конфликт през април“, 6 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/06/april-saw-afghan-conflict-killing-nearly-1500), разглеждано на: 13 
септември 2017 г.; 

 
„Най-малко 140 талибани загинаха при въздушни удари на Фаряб“, 25 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/25/least-140-taliban-killed-faryab-airstrikes-clashes),разглеждано на: 29 август 
2017 г.; 

 
„Предистория на провинция Кундуз“, без дата, 

 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-kunduz-province), разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Профил за предисторията на провинция Бадгис“, без дата, 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-badghis-province), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Предистория на профила на провинция Балх“, без дата, 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-balkh), разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Профил на предисторията на провинция Фаряб“, без дата,  
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-faryab-province) , разглеждано на: 29 август 2017 
г.; 
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„Профил на предисторията на провинция Газни“, без дата 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-ghazni ), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Профил на предисторията на провинция Херат“, без дата 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-herat-province-0), разглеждано на: 4 октомври 
2017 г.; 

 
„Профил на предисторията на провинция Кабул“, (http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-
profile-parwan), разглеждано на: 19 септември 2017 г.; 

 
„Профил на предисторията на провинция Хост“, без дата 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-khost-0 ), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Профил за предисторията на провинция Лагман“, без дата, 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-laghman-province), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Профил на предисторията на провинция Майдан Вардак“, без дата 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-maidan-wardak), разглеждано на: 2 октомври 
2017 г.; 

 
„Профил на предисторията на провинция Нангархар“, без дата 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nangarhar ), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Профил на предисторията на провинция Нимруз“, без дата 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nimroz), разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Профил на предисторията на провинция Нуристан“, без дата 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nuristan ), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Профил за предисторията на провинция Сарипол“, без дата 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-sar-i-pul-province), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„Административни единици на Бадгис“, без дата (http://www.elections.pajhwok.com/en/content/badghis-
administrative-units-),разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Област Баглан-и-Маркази беше освободена от бунтовници“, 24 май 2015 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2015/05/24/baghlan-i-markazi-district-cleared-rebels), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„Авиационните удари на Балх отнеха живота на 21 бойци: МВР“, 14 декември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/12/14/balkh-airstrikes-leave-21-militants-dead-moi), разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Фермери от Балх казват, че само с мак могат да отговорят на нуждите си“, 24 ноември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/11/24/balkh-farmers-say-only-poppy-meets-their-needs),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Намерено е тялото на отвлечен работник във въглищна мина“, 10 януари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/01/10/body-kidnapped-coalmine-worker-found), разглеждано на: 28 септември 
2017 г.; 

 
„Телохранител уби талибански началник на район в сянка в Джаузджан“, 22 юни 2017 г. 
(http://m.pajhwok.com/en/2017/06/22/bodyguard-kills-taliban-shadow-district-chief-jawzjan),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 
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http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-herat-province-0
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-parwan
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-parwan
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-khost-0
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-laghman-province
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-maidan-wardak
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nangarhar
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nimroz
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-nuristan
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-sar-i-pul-province
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/badghis-administrative-units
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/badghis-administrative-units
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/badghis-administrative-units
http://www.pajhwok.com/en/2015/05/24/baghlan-i-markazi-district-cleared-rebels
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/14/balkh-airstrikes-leave-21-militants-dead-moi
https://www.pajhwok.com/en/2016/11/24/balkh-farmers-say-only-poppy-meets-their-needs
https://www.pajhwok.com/en/2016/11/24/balkh-farmers-say-only-poppy-meets-their-needs
https://www.pajhwok.com/en/2017/01/10/body-kidnapped-coalmine-worker-found
http://m.pajhwok.com/en/2017/06/22/bodyguard-kills-taliban-shadow-district-chief-jawzjan
http://m.pajhwok.com/en/2017/06/22/bodyguard-kills-taliban-shadow-district-chief-jawzjan


308 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 
 

„Командир на Гранична полиция преживя нападение на талибаните във Фаряб“, 10 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/10/bp-commander-survives-taliban-attack-faryab), разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Куршуми бяха пуснати на бунтовниците поради лошо време: Разик“, 7 ноември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/11/07/bullets-dropped-militants-due-bad-weather-raziq),разглеждано на: 2 
октомври 2017 г.; 

 
„Автомобил, пълен с експлозиви, беше иззет в Каписа“, 5 септември 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/09/05/car-full-explosives-seized-kapisa), разглеждано на: 5 октомври 2017 г.; 

 
„Броят на загиналите достигна близо 1400 през ноември“, 18 декември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/12/18/casualty-toll-hits-nearly-1400-november), разглеждано на: 13 септември 
2017 г.; 

 
„Дете, високопоставен талибан бяха убити при отделни инциденти с Джаузджан“, 29 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/29/child-senior-taliban-killed-separate-jawzjan-incidents),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Деца са сред четиримата убити при насилствени действия в Сарипол“, 20 септември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/09/20/children-among-4-killed-sar-i-pul-violence), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„Активисти на гражданското общество“, 2 януари 2016 г. (https://www.pajhwok.com/en/node/442464), разглеждано 
на: 27 септември 2017 г.; 

 
„Цивилен убит при взрив, 8 бойци елиминирани в сблъсъци“, 14 юни 2017 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/14/civilian-killed-blast-8-militants-eliminated-clashes),разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„Цивилните страдат от боевете между незаконни въоръжени групировки“, 24 април 2015 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2015/04/24/civilians-suffer-fight-between-illegal-groups), разглеждано на: 5 октомври 
2017 г.; 

 
„Духовник и дъщеря му бяха застреляни във Фаряб“, 11 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/11/cleric-his-daughter-gunned-down-faryab), разглеждано на: 29 август 2017 
г.; 

 
„Командир е сред 11-те войници от Афганистанската национална армия, които са се предали на талибаните“, 4 
септември 2016 г. (http://www.pajhwok.com/en/2016/09/04/commander-among-11-ana-troops-surrender-
taliban),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Командири са сред 29-те бойци, убити при удар с дрон в Пактика“, 20 март 2017 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/14/commanders-among-29-fighters-killed-paktika-drone-strike),разглеждано 
на: 20 септември 2017 г.; 

 
„Командири са сред 50-те бунтовници, убити в Пактика, заяви МВР“, 2 ноември 2016 г. 

 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/11/02/commanders-among-50-rebels-killed-paktika-moi),разглеждано на: 19 
септември 2017 г.; 

 
„Командири сред 8 убити членове на „Даеш“ в Джаузджан“, 20 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/20/commanders-among-8-daesh-killed-jawzjan), разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Конфликтът в Орузган остави 80 училища затворени“, 8 октомври 2017 г., 
(https://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=495660), разглеждано на: 12 октомври 2017 г. 

 
„Конфликтът остави пътя Хелманд-Кандахар в руини“, 14 август 2017 г., 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/14/conflict-leaves-helmand-kandahar-road-ruins), разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 
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„Трансграничен обстрел: Кабул се оплака на ООН“, 8 март 2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/03/08/cross-
border-shelling-kabul-complains-un), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Бунтовници от „Даеш“ убиха производител в Джаузджан“, 6 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/06/daesh-insurgents-kill-jawzjan-grower), разглеждано на: 11 септември 2017 
г.; 

 
„Даеш“ уби 3 от собствени си бойци заради „връзки“ с афганистанските сили“, 22 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/22/daesh-kill-3-own-fighters-over-%E2%80%98links%E2%80%99-afghan-
forces),разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Бойци на Даеш обезглавиха 10 противници талибани в Джаузджан“, 2 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/02/daesh-militants-behead-10-taliban-rivals-jawzjan),разглеждано на: 8 
септември 2017 г.; 

 
„Бойци на „Даеш“ налагат ограничения на жителите на Дарзаб“, 29 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/29/daesh-militants-impose-restrictions-darzab-residents),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Бойци от „Даеш“ подпалиха храм в Джаузджан“, 10 март 2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/03/10/daesh-
militants-set-afire-shrines-jawzjan), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Даеш и талибаните координират атаките в Сарипол“, 26 ноември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/11/26/%E2%80%98daesh-taliban-coordinate-attacks-sar-i-
pul%E2%80%99),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Губернаторът на Дайкунди обеща подобряване на сигурността“, 10 март 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/03/10/daikundi-governor-pledges-improved-security), разглеждано на: 2 октомври 
2017 г.; 

 
„Профил на предисторията на провинция Дайкунди“, без дата 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/daikundi-province-background-profile), разглеждано на: 27 септември 
2017 г.; 

 
„Жителите на Дайкунди протестират срещу братята Мубалих“, 31 март 2015 г. 
(http://archive.pajhwok.com/en/2015/03/31/daikundi-residents-protest-against-mubaligh-brothers),разглеждано на: 2 
октомври 2017 г.; 

 
„Силите за сигурност на Дайкунди са се подобрили професионално: служители“, 30 март 2015 г. 
(http://archive.pajhwok.com/en/2015/03/30/daikundi-security-forces-professionally-improved-officials),разглеждано 
на: 2 октомври 2017 г.; 

 
„Сигурността, стабилността на Дайкунди са основен приоритет, според провинциален съвет“, 31 май 2015 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2015/05/31/daikundi-security-stability-top-priority-pc), разглеждано на: 2 октомври 
2017 г.; 

 
„Жени от Дарзаб се въоръжиха за борба с бунтовниците от „Даеш“, 7 януари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/01/07/darz-ab-women-arms-against-daesh-insurgents), разглеждано на: 5 
септември 2017 г.; 

 
„Началник на полицията в Деларам и негов охранител бяха убити при засада на талибаните“, 27 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/27/delaram-police-chief-guard-killed-taliban-ambush),разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Началник на областната полиция е сред 17 убити в сблъсъците в Джаузджан“, 22 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/22/district-police-chief-among-17-killed-jawzjan-clashes),разглеждано на: 5 
септември 2017 г.; 

 
„Ръководител на полицията в областта беше ранен при експлозия в Пактия“, 15 февруари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/02/15/district-police-chief-jured-paktia-blast), разглеждано на: 14 септември 
2017 г.; 
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„Достум пристигна на север, обеща да даде „урок“ на въоръжените бунтовници“, 19 април 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/04/19/dostum-arrives-north-vows-teach-militants-
%E2%80%98lesson%E2%80%99),разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Бойци, водени от Достум, отвоюваха област Гормач“, 20 октомври 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/10/20/dostum-led-forces-recapture-ghormach-district),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Десетки бунтовници претърпяха жертви при отблъсната атака срещу област Уор Мами“, 29 октомври 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/10/29/dozens-rebels-suffer-casualties-attack-warmami-district-
repulsed),разглеждано на: 18 септември 2017 г.; 

 
„Шофьор беше убит от охраната на губернатора на Балх“, 13 февруари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/02/13/driver-gunned-down-balkh-governor%E2%80%99s-guards),разглеждано на: 
22 септември 2017 г.; 

 
„33 бунтовници убити с дрон, включително четирима командири в Пактика“, 20 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/20/drone-kills-33-rebels-including-4-commanders-paktika) ,разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„Взрив в ранна утрин рани 2 души в Кабул“, 21 ноември 2016 г. (http://www.pajhwok.com/en/2016/11/21/early-
morning-blast-leaves-2-injured-kabul), разглеждано на: 31 март 2017 г.; 

 
„Източна провинция Конар - въведение“, без дата (http://www.elections.pajhwok.com/en/content/eastern-kunar-
province-introduction), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Бивш служител на НДС е сред 3 убити във Фаряб, Бадахшан“, 14 януари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/01/14/ex-nds-official-among-3-killed-faryab-badakhshan),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Експлозиви бяха открити пред университет в Каписа“, 13 септември 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/09/13/explosives-found-front-kapisa-university), разглеждано на: 5 октомври 
2017 г.; 

 
„Бивш талибански командир се присъедини към „Даеш“ в Джаузджан“, 18 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/18/ex-taliban-commander-joins-daesh-jawzjan), разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Фарах: Тийнейджър се самоуби, 2 полицаи бяха застреляни“, 20 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/20/farah-teenager-commits-suicide-2-police-shot-dead),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Операция във Фаряб уби 9 бунтовници, рани 7“, 30 юли 2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/07/30/faryab-
operation-leaves-9-rebels-dead-7-wounded),разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Петролен директор от Фаряб беше застрелян в офиса му“, 11 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/11/faryab-petroleum-director-gunned-down-office),разглеждано на: 25 
септември 2017 г.; 

 
„Крайпътен взрив във Фаряб отне живота на 2 войници“, 14 септември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/09/14/faryab-roadside-blast-claims-lives-2-troops), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„Крайпътната експлозия на във Фаряб отне живота на 4 войници на Афганистанската национална армия“, 10 
септември 2016 г. (https://www.pajhwok.com/en/2016/09/10/faryab-roadside-explosion-claims-lives-4-ana-
soldiers),разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Самоубийствената атака във Фаряб уби 2 души, десетки са ранени“, 5 януари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/01/05/faryab-suicide-attack-leaves-2-dead-scores-wounded),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 
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„Стратегически район на Фаряб беше превзет от талибаните“, 8 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/08/faryabs-strategic-area-captured-taliban), разглеждано на: 15 септември 
2017 г.; 

 
„Февруари: 1400 души бяха убити или ранени при 139 нападения“, 6 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/06/february-1400-killed-wounded-139-attacks), разглеждано на: 13 
септември 2017 г.; 

 
„Боеве във Фаряб разселиха 1000 семейства“, 2 октомври 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/10/02/fighting-faryab-displaces-1000-families), разглеждано на: 15 септември 
2017 г.; 

 
Борбата отново лишава столицата на Фаряб, 4 области от електричество, 25 септември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/09/25/fighting-yet-again-deprives-faryab%E2%80%99s-capital-4-districts-
electricity),разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Пристигна първата група високопоставени членове на Хезб-е Ислами“, 7 декември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/12/07/first-group-senior-hia-members-arrives), разглеждано на: 29 ноември 2017 
г.; 

 
„Петима души бяха ранени при взрив на магнитна бомба в Кабул“, 25 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/25/five-people-hurt-kabul-magnetic-bomb-blast); разглеждано на: 13 
септември 2017 г.; 

 
„Правителството, талибаните твърдят, че са нанесли жертви един на друг в офанзива в Каписа“, 7 януари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/01/07/forces-taliban-claim-inflicting-casualties-each-other-kapisa-
offensive),разглеждано на: 5 октомври 2017 г. 

 
„Конвой на чуждестранните сили беше нападнат в Парван“, 14 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/14/foreign-forces-convoy-attacked-parwan), разглеждано на: 13 септември 
2017 г.; 

 
„Чуждестранни военни експерти помагат на талибаните“, 17 май 2017 г., 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/17/foreign-military-experts-aiding-taliban-baghlan-police),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Бивш джихадистки командир беше убит при взрив в Каписа“, 3 януари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/01/03/former-jihadi-commander-killed-kapisa-blast), разглеждано на: 5 октомври 
2017 г. 

 
„Грузински войник беше убит, 3 бяха ранени при самоубийствен взрив в Кабул“, 4 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/04/georgian-soldier-killed-3-injured-kabul-suicide-blast),разглеждано на: 13 
септември 2017 г.; 

 
„Германските дипломати са оцелели след снощната самоубийствена атака: служители“, 11 ноември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/11/11/german-diplomats-survive-last-night-suicide-attack-officials),разглеждано на: 
22 септември 2017 г.; 

 
„Икономически доклад за Газни“, 29 май 2013 г. (http://www.elections.pajhwok.com/en/content/ghazni-economic-
report), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Губернаторът на Гор разглежда въоръжените групировки като голяма заплаха за сигурността“, 23 ноември 2015 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2015/11/23/ghor-governor-views-armed-groups-major-security-threat),разглеждано на: 
29 ноември 2017 г.; 

 
„Населението на Гор настоява за изграждане на големи водоеми“, 13 март 2014 г. 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/ghor-people-demand-building-big-water-reservoirs),разглеждано на: 
29 ноември 2017 г.; 

 
„Училище за момичета беше запалено; талибаните отричат да са замесени“, 18 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/18/girls%E2%80%99-school-set-alight-taliban-deny-involvement),разглеждано 
на: 15 септември 2017 г.; 

https://www.pajhwok.com/en/2017/06/08/faryabs-strategic-area-captured-taliban
https://www.pajhwok.com/en/2017/03/06/february-1400-killed-wounded-139-attacks
https://www.pajhwok.com/en/2016/10/02/fighting-faryab-displaces-1000-families
https://www.pajhwok.com/en/2016/09/25/fighting-yet-again-deprives-faryab%E2%80%99s-capital-4-districts-electricity
https://www.pajhwok.com/en/2016/09/25/fighting-yet-again-deprives-faryab%E2%80%99s-capital-4-districts-electricity
https://www.pajhwok.com/en/2016/09/25/fighting-yet-again-deprives-faryab%E2%80%99s-capital-4-districts-electricity
https://www.pajhwok.com/en/2016/12/07/first-group-senior-hia-members-arrives
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/25/five-people-hurt-kabul-magnetic-bomb-blast
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/07/forces-taliban-claim-inflicting-casualties-each-other-kapisa-offensive
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/07/forces-taliban-claim-inflicting-casualties-each-other-kapisa-offensive
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/07/forces-taliban-claim-inflicting-casualties-each-other-kapisa-offensive
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/14/foreign-forces-convoy-attacked-parwan
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/17/foreign-military-experts-aiding-taliban-baghlan-police
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/17/foreign-military-experts-aiding-taliban-baghlan-police
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/03/former-jihadi-commander-killed-kapisa-blast
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/04/georgian-soldier-killed-3-injured-kabul-suicide-blast
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/04/georgian-soldier-killed-3-injured-kabul-suicide-blast
http://www.pajhwok.com/en/2016/11/11/german-diplomats-survive-last-night-suicide-attack-officials
http://www.pajhwok.com/en/2016/11/11/german-diplomats-survive-last-night-suicide-attack-officials
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/ghazni-economic-repor
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/ghazni-economic-repor
https://www.pajhwok.com/en/2015/11/23/ghor-governor-views-armed-groups-major-security-threat
https://www.pajhwok.com/en/2015/11/23/ghor-governor-views-armed-groups-major-security-threat
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/ghor-people-demand-building-big-water-reservoirs
http://www.elections.pajhwok.com/en/content/ghor-people-demand-building-big-water-reservoirs
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/18/girls%E2%80%99-school-set-alight-taliban-deny-involvement
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/18/girls%E2%80%99-school-set-alight-taliban-deny-involvement


312 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 
 

„Правителството няма да говори за мир от слаба позиция: Гани“, 1 юни 2015 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2015/06/01/govt-won%E2%80%99t-talk-peace-weak-position-ghani),разглеждано на: 4 
октомври 2017 г.; 

 
„Пътят Хаджигак отново е отворен за движение“, 26 април 2015 г. 
(http://archive.pajhwok.com/en/2015/04/26/hajigak-pass-reopens-traffic), разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„Командири на мрежата „Хакани“ бяха убити при нападение в Пактика“, 18 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/18/haqqani-network-commanders-killed-paktika-raid) ,разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„Членове на мрежата „Хакани“ са сред 15-те талибани, убити при въздушни удари“, 1 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/01/haqqanis-among-15-taliban-killed-airstrikes) , разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„Фабрика за хероин беше унищожена, 2 жени бяха убити във Фарах“, 11 януари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/01/11/heroin-factory-destroyed-2-women-killed-farah),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Хесарак на ръба на падането в ръцете на  бунтовниците“, 12 юли 2014 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2013/07/12/hesarak-verge-falling-rebels), разглеждано на: 30 ноември 2017 г.; 

 
„Стотици бунтовници от „Даеш“ се появиха в Конар: шеф на полицията“, 5 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/05/hundreds-daesh-rebels-emerge-kunar-police-chief),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Незаконни въоръжени групировки подпомагат талибаните на север“, 11 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/11/%E2%80%98illegal-armed-groups-aiding-taliban-
north%E2%80%99),разглеждано на: 12 септември 2017 г.; 

 
„Влиянието на нелегално въоръжени мъже нараства в Дайкунди: член на ПС“, 30 август 2015 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2015/08/30/illegal-armed-men%E2%80%99s-influence-growing-daikundi-pc-
member),разглеждано на: 2 октомври 2017 г.; 

 
„Незаконни оръжия допринасят за несигурността в Херат“, 12 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/12/illegal-arms-contributing-herat-insecurity), разглеждано на: 15 ноември 
2017 г.; 

 
„16 години по-късно 1-во училище за момичета бива открито в област Тагаб“, 12 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/12/16-years-1st-girls%E2%80%99-school-opens-tagab-district),разглеждано на: 
5 октомври 2017 г.; 

 
„През август има над 3000 пострадали“, 6 септември 2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/09/06/august-
more-3000-suffered-casualties), разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„В Джаузджан 11 бивши бойци се върнаха към бунтовническите действия“, 1 ноември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/11/01/jawzjan-11-former-fighters-return-insurgency), разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„През октомври над 3000 афганистанци бяха убити и ранени“, 14 ноември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/11/14/october-over-3000-afghans-killed-and-wounded),разглеждано на: 13 
септември 2017 г.; 

 
„Несигурност: затварянето на 2 училища в Логар засегна 1600 ученици“, 24 август 2017 г., 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/24/insecurity-closure-2-logar-schools-affects-1600-students),разглеждано на: 
12 октомври 2017 г.; 

 
„Служител на разузнаването и цивилно лице бяха убити при взрив в Пактия“, 2 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/02/intelligence-operative-civilian-killed-paktia-blast),разглеждано на: 13 
септември 2017 г.; 
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„Въведение в провинция Гор“, без дата (http://www.elections.pajhwok.com/en/content/introduction-ghowr-province), 
разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Смениха се контролиращите на област Джани Хел - още веднъж“, 10 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/10/janikhel-district-changes-hands-yet-again), разглеждано на: 13 септември 
2017 г.; 

 
„Област Джани Хел беше отвоювана от контрола на талибаните, заяви полицията“, 6 септември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/09/06/janikhel-district-wrested-back-taliban-police), разглеждано на: 13 
септември 2017 г.; 

 
„Брой на жертвите през януари: 1300 души бяха убити и ранени при 137 нападения“, 7 февруари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/02/07/january-toll-1300-people-killed-and-wounded-137-attacks),разглеждано на: 
13 септември 2017 г.; 

 
„Сблъсъци в Джаузджан отнеха живота на 2 бунтовници, 8 ранени“, 1 януари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/01/01/jawzjan-clash-leaves-2-rebels-dead-8-wounded), разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Фермери от Джаузджан са били изправени пред талибански съд, казва Муджахид“, 15 февруари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/02/15/jawzjan-farmers-taken-taliban-court-says-mujahid),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Групировка от Джаузджан изкушава жителите да се присъединят към „Даеш“, 13 април 2015 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2015/04/13/jawzjan-group-wooing-residents-join-daesh), разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Джаузджан: талибаните поеха контрола над областния център в Дарзаб“, 20 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/20/jawzjan-taliban-take-control-darzab-district-centre),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Племенен старейшина от Джаузджан беше разстрелян от „Даеш“, 25 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/25/jawzjan-tribal-elder-gunned-down-daesh), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„Ключов член на Джамиат-е Ислами e сред 5 убити във Фаряб“, 22 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/22/jia-key-member-among-5-killed-faryab), разглеждано на: 15 септември 
2017 г.; 

 
„Над 1600 души бяха убити и ранени при атаки в Афганистан през юни“, 4 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/04/june-attacks-leave-over-1600-killed-wounded-afghanistan),разглеждано на: 
13 септември 2017 г.; 

 
„Началникът на криминалния отдел в Кабул оцеля при нападение с оръжие“, 21 септември 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/09/21/kabul-crime-branch-chief-survives-gun-attack) , разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Взрив на магнитна бомба в Кабул уби един човек“, 9 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/09/kabul-magnetic-bomb-blast-kills-one-person), разглеждано на: 25 
септември 2017 г.; 

 
„Полицията в Кабул мести публично 400 заподозрени в престъпления, оръжие“, 10 януари 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/01/10/kabul-police-parade-400-crime-suspects-weapons),разглеждано на: 25 май 
2016 г.; 

 
„Профил на предисторията на провинция Кабул“, без дата (http://www.elections.pajhwok.com/en/content/kabul-
province-background-profile), разглеждано на: 25 май 2016 г.; 

 
„Област Каджран може да попадне в ръцете на талибаните, предупреждават жителите“, 25 март 2015 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2013/10/23/kajran-danger-falling-taliban%E2%80%99s-hands),разглеждано на: 2 
октомври 2017 г. 
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„На семейства на ВРЛ в Каписа и Пактика са раздадени артикули за помощ“, 10 февруари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/02/10/kapisa-paktika-idp-families-distributed-aid-items) ,разглеждано на: 19 
септември 2017 г.; 

 
„Ключов член на „Даеш“ беше арестуван в Джаузджан“, 27 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/27/key-daesh-member-arrested-jawzjan), разглеждано на: 11 септември 2017 
г.; 

 
„Основна фигура на талибаните, бунтовнически командир бяха убити във Фаряб“, 5 октомври 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/10/05/key-taliban-figure-uprising-commander-killed-faryab),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Земеделието, животновъдството в Хост трябва да се развиват по съвременни линии“, 8 юли 2013 г. 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/khost-agro-livestock-need-be-developed-modern-line),разглеждано на: 
29 ноември 2017 г.; 

 
„Племенен старейшина в Хост застрелян в джамия“, 26 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/26/khost-tribal-elder-gunned-down-mosque), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Отвлечено момче беше намерено мъртво във Фаряб“, 9 януари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/01/09/kidnapped-boy-found-dead-faryab), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Командир на местната въстаническа групировка е сред 7 загинали членове на семейство във Фаряб“, 3 февруари 
2017 г. (https://www.pajhwok.com/en/2017/02/03/local-uprising-group-commander-among-7-family-members-dead-
faryab),разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Магнитна бомба порази автомобил на Афганистанската национална армия; няма жертви“, 9 септември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/09/09/magnetic-bomb-hits-ana-vehicle-no-casualties), разглеждано на: 28 март 
2017 г.; 

 
„Мъж беше застрелян, а крадец ранен в Саманган“, 1 януари 2017 г. (http://www.pajhwok.com/en/2017/01/01/man-
gunned-down-robber-wounded-samangan), разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Много села в Саяд прочистени от бойци“, 19 октомври 2016 г.  
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/19/many-sayyad-villages-cleared-militants ), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„8 март: Над 80 ученички във Фаряб са били „отровени“, 8 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/08/march-8-above-80-faryab-schoolgirls-
%E2%80%98poisoned%E2%80%99),разглеждано на: 29 август 2017 г.; 

 
„Март се оказа по-малко брутален от февруари с 984 убити“, 6 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/06/march-proves-brutal-february-984-killed), разглеждано на: 13 септември 
2017 г.; 

 
„Масирано нападение на талибаните беше отблъснато във Вардак, заяви официален служител“, 2 юли 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/07/02/massive-taliban-attack-repulsed-wardak-official), разглеждано на: 3 
октомври 2017 г.; 

 
„Въоръжен боец уби жена заради отказ на брак във Фаряб“, 3 октомври 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/10/03/militant-kills-woman-over-marriage-refusal-faryab),рразглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„Бойци експлоатират безработицата сред младите в Джаузджан“, 16 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/16/militants-exploiting-jawzjan-youth%E2%80%99s-joblessness),разглеждано 
на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Бойци убиха 6 души в Джаузджан“, 6 октомври 2016 г. (http://www.pajhwok.com/en/2016/10/06/militants-kill-6-
people-jawzjan), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

https://www.pajhwok.com/en/2017/02/10/kapisa-paktika-idp-families-distributed-aid-items
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„Въоръжени мъже обсаждат 3 области на Джаузджан“, 16 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/16/militants-lay-siege-3-jawzjan%E2%80%99s-districts),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Минерални ресурси на провинция Дайкунди“, 1 февруари 2014 г. (http://mines.pajhwok.com/news/mineral-
resources-daikundi-province), разглеждано на: 2 октомври 2017 г.; 

 
„МВР поиска да арестува охранители на Достум“, 15 февруари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/02/15/moi-asked-arrest-dostum%e2%80%99s-guards-ago),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„МВР отхвърля твърдението на талибаните за завземане на област в Пактия“, 25 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/25/moi-spurns-taliban-claim-seizing-paktia-district),разглеждано на: 13 
септември 2017 г.; 

 
„Повече от 50 процента Логар са под контрола на талибаните“, 26 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/26/more-50pc-logar-being-controlled-taliban), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
 „Депутатите се опасяват от нападения в стил Кундуз в други провинции“, 5 октомври 2015 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2015/10/05/mps-fear-kunduz-style-attacks-other-provinces),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Бърза атака на НАТО порази среща на талибани в Пактия, 15 души бяха убити“, 9 април 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/04/09/nato-blitz-hits-taliban-meeting-paktia-15-killed), разглеждано на: 13 
септември 2017 г.; 

 
„Област Хашрод на Нимруз на ръба на колапса“, 07.09.2016 г., 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/09/07/nimroz%e2%80%99s-khashrod-district-verge-collapse),разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Няма заплахи от талибаните за град Фарах, твърдят служители“, 10 октомври 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/10/10/no-threats-farah-city-taliban-say-officials), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„При сблъсък в Нуристан загинаха 9 бунтовници и двама полицаи“, 23 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/23/nuristan-clash-leaves-9-rebels-2-police-dead), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Област Омна се предаде след 5 дни битки“, 4 септември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/09/04/paktika%E2%80%99s-omna-district-collapses-after-5-days-
fighting),разглеждано на: 18 септември 2017 г.; 

 
„Над 140 въоръжени групировки оперират в Газни: началник на полицията“, 1 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/01/over-140-armed-groups-operating-ghazni-police-chief),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Пакистанските милиции ограждат границата в област Бармал, според жители“, 6 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/06/pakistani-militias-fencing-border-inside-barmal-district-
residents),разглеждано на: 20 септември 2017 г.; 

 
„Пакистанци бяха сред 15-те талибани, убити в офанзива в Пактика“, 7 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/07/pakistanis-among-15-taliban-killed-paktika-offensive),разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„Експлозия в Пактия отне живота на трима цивилни“, 21 септември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/09/21/paktia-explosion-claims-lives-3-civilians), разглеждано на: 13 септември 
2017 г.; 

 
„Прокурор от Пактия е сред тримата загинали при нападение на въоръжени лица“, 10 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/10/paktia-prosecutor-among-3-dead-gunmen-attack),разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 
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„Командирът на Местната полиция в Афганистан в Пактика загуби 8 близки в експлозия“, 15 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/15/paktika-alp-commander-loses-8-relatives-explosion) ,разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„Пактика ще отстрани непълнолетните, набрани в състава на силите за сигурност“, 19 септември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/09/19/paktika-remove-underage-recruits-security-forces) ,разглеждано на: 18 
септември 2017 г.; 

 
„Учител в Парван беше убит в Световния ден на учителите“, 4 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/04/parwan-teacher-killed-world-teachers%E2%80%99-day),разглеждано на: 24 
април 2017 г.; 

 
„Магистрала Парван-Бамян беше затворена на фона на ожесточен сблъсък“, 27 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/27/parwan-bamyan-highway-closed-amid-fierce-clash),разглеждано на: 19 
септември 2017 г.; 

 
„Магистралата Парван-Бамян отново е отворена за движение“, 8 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/08/parwan-bamyan-highway-reopened-traffic), разглеждано на: 19 септември 
2017 г.; 

 
„Пациенти, болници изпитват затруднения поради трансгранично напрежение“, 20 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/20/patients-hospitals-suffering-due-cross-border-tension),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Полицията уби младо момиче при претърсване на дом в Саманган“, 11 юни 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/11/police-kill-young-girl-samangan-home-raid), разглеждано на: 15 септември 
2017 г.; 

 
„Полицай загина, 2 цивилни бяха ранени при бомбен взрив в Кабул“, 14 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/14/policeman-dead-2-civilians-hurt-kabul-bombing),разглеждано на: 28 март 
2017 г.; 

 
„Полицаи са сред 15 загинали при сблъсъци във Фаряб“, 17 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/17/policemen-among-15-dead-faryab-clashes), разглеждано на: 15 септември 
2017 г.; 

 
„Полицаи са сред 17 ранени при двоен взрив в Пактика“, 26 октомври 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/10/26/policemen-among-17-hurt-paktika-twin-blasts), разглеждано на: 18 
септември 2017 г.; 

 
„300 декара макове бяха унищожени в Саманган“, 31 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/31/poppies-destroyed-300-acres-samangan-land), разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Духовен лидер беше убит в област Дарзаб в Джаузджан“, 26 октомври 2016 г., 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/26/prayer-leader-killed-jawzjan%E2%80%99s-darzab-district),разглеждано на: 
11 септември 2017 г.; 

 
„Присъствието на чуждестранни бунтовници в Бадахшан поражда големи тревоги: Рабани“, 5 май 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/05/05/presence-foreign-rebels-badakhshan-big-concern-rabbani),разглеждано на: 
29 ноември 2017 г.; 

 
„Президент и изпълнителен директор пристигнаха в провинция Панджшир“, 1 януари 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/bg/2016/01/01/president-ceo-arrive-panjshir-province), разглеждано на: 9 юни 2016 г.; 

 
„Основно училище за момичета беше взривено в столицата на Газни“, 22 май 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/05/22/primary-school-girls-blown-ghazni-capital), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Напуснете, ако не можете да спрете отвличанията, беше казано на полицията в Джаузджан“, 2 февруари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/02/02/quit-if-you-can%E2%80%99t-stop-kidnappings-jawzjan-police-
told),разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 
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„Бунтовническа групировка се присъедини към мирния процес в Сарипол“, 6 септември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/09/06/rebel-group-joins-peace-process-sar-i-pul), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„Признаване на южната провинция Хелманд“, без дата 
(http://www.elections.pajhwok.com/en/content/recognition-southern-helmand-province), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Сключила примирие бунтовническа групировка се завърна към боевете“, 29 декември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/12/29/reconciled-rebel-group-returns-insurgency), разглеждано на: 15 септември 
2017 г.; 

 
„Помирените бунтовници убиха 5 членове на въстание в Сарипол“, 6 ноември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/11/06/reconciled-rebels-kill-5-uprising-members-sar-i-pul),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Жители протестират срещу „Даеш“ заради убийството на младежи“, 27 декември 2016 г. 
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(https://www.pajhwok.com/en/2016/10/16/rta-reporter-gunned-down-zabul), разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Саманган загуби статута на свободен от мак, който притежаваше в продължение на десетилетие“, 18 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/18/samangan-loses-decade-old-poppy-free-status), разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Работата на провинциалния съвет на Саманган е незадоволителна, твърдят жители“, 25 май 2015 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2015/05/25/samangan-pc-performance-unsatisfactory-residents),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Служител по връзките с обществеността на Комитета за мир на Саманган беше убит“, 9 July 2017 
(http://www3.pajhwok.com/en/2017/07/09/samangan%E2%80%99s-peace-committee-public-relations-official-
killed),разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Ситуацията със сигурността в Сарипол е тревожна, заявяват длъжностни лица“, 2 декември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/12/02/sar-i-pul-security-situation-alarming-officials), разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 
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(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/09/security-deteriorated-some-paktika-districts-pc),разглеждано на: 20 
септември 2017 г.; 

 
„Силите за сигурност и талибаните в сблъсък близо до центъра на област Чора“, 1 октомври 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/10/01/security-force-taliban-clash-near-chora-district-centre),разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Сили за сигурност, цивилни лица и талибани претърпяха жертви в Тахар“, 2 май 2017 г. 
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„Силите за сигурност поеха контрола над област Тайуара в Гор“, 27 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/27/security-forces-retake-control-ghor%E2%80%99s-taywra-
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attack),разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 
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%E2%80%98precarious%E2%80%99),разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
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„Атаката на талибаните срещу област Каш Род беше отблъсната“, 20 август 2017 г., 
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(http://www.peacs.pajhwok.com/en/2017/08/03/taliban-blow-bridge-char-bolak-district-balkh),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Съоръжение за бомби  на талибаните беше разрушено в Балх: НДС“, 17 януари 2017 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2017/01/17/taliban-bomb-making-facility-destroyed-balkh-nds),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Талибаните превзеха стратегически район на област Балчарах“, 12 април 2017 г. 
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септември 2017 г.; 

https://www.pajhwok.com/en/2017/07/27/security-forces-retake-control-ghor%E2%80%99s-taywra-district
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/27/security-forces-retake-control-ghor%E2%80%99s-taywra-district
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/27/security-forces-retake-control-ghor%E2%80%99s-taywra-district
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/26/security-forces-retake-control-kohistan-district
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/19/security-forces%E2%80%99-vehicle-burnt-ashes-taliban-attack
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/19/security-forces%E2%80%99-vehicle-burnt-ashes-taliban-attack
https://www.pajhwok.com/en/2017/07/19/security-forces%E2%80%99-vehicle-burnt-ashes-taliban-attack
https://www.pajhwok.com/en/2016/12/27/security-situation-baghlan-%E2%80%98precarious%E2%80%99
https://www.pajhwok.com/en/2016/12/27/security-situation-baghlan-%E2%80%98precarious%E2%80%99
https://www.pajhwok.com/en/2016/12/27/security-situation-baghlan-%E2%80%98precarious%E2%80%99
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/08/spare-our-lives-uruzganis-tell-govt-forces-taliban
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/08/spare-our-lives-uruzganis-tell-govt-forces-taliban
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/18/sticky-bomb-injures-2-police-officers-kabul
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/18/sticky-bomb-injures-2-police-officers-kabul
http://www.pajhwok.com/en/2016/12/26/taliban-accused-killing-woman-sar-i-pul
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/20/taliban-attack-khashrod-district-repulsed
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/08/taliban-ban-women-shopping-kapisa%E2%80%99s-tagab
https://www.pajhwok.com/en/2017/09/08/taliban-ban-women-shopping-kapisa%E2%80%99s-tagab
http://www.pajhwok.com/en/2016/11/08/taliban-behead-alp-man-captivity-sar-i-pul
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/06/taliban-besiege-border-police-battalion-paktika
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/12/taliban-besiege-samangan%E2%80%99s-doab-district-amid-clashes
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/12/taliban-besiege-samangan%E2%80%99s-doab-district-amid-clashes
https://www.pajhwok.com/en/2017/05/12/taliban-besiege-samangan%E2%80%99s-doab-district-amid-clashes
https://www.pajhwok.com/en/2016/11/05/taliban-blamed-killing-two-civilians-faryab
http://www.peacs.pajhwok.com/en/2017/08/03/taliban-blow-bridge-char-bolak-district-balkh
http://www.peacs.pajhwok.com/en/2017/08/03/taliban-blow-bridge-char-bolak-district-balkh
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/17/taliban-bomb-making-facility-destroyed-balkh-nds
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/17/taliban-bomb-making-facility-destroyed-balkh-nds
https://www.pajhwok.com/en/2017/04/12/taliban-capture-strategic-area-balcharagh-district
https://www.pajhwok.com/en/2017/04/12/taliban-capture-strategic-area-balcharagh-district


ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА — 319 
 
 
 

„Талибаните приближават област Саяд на Сарипол“, 19 ноември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/11/19/taliban-closing-sar-i-pul%E2%80%99s-sayyad-district),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Командир на талибаните, член на Джандула, беше арестуван“, 15 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/15/taliban-commander-jandullah-member-arrested),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Талибаните контролират през нощта магистралата Кундуз-Тахар“, 9 март 2017 г., 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/09/taliban-control-kunduz-takhar-highway-night), разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Талибани екзекутираха 13 младежи от Балх при масова престрелка“, 2 юли 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/07/02/taliban-execute-13-balkh-youth-mass-shooting), разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Талибаните застреляха старейшина, който искал освобождаване на пленник“, 18 юни 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/06/18/taliban-gun-down-elder-seeking-release-captive),разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„Талибански бойци отвлякоха 3 пътници във Фарах“, 19 март 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/03/19/taliban-gunmen-kidnap-3-passengers-farah), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Съдия на талибаните е сред 3-ма бунтовници, убити при нападение във Фаряб“, 7 ноември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/11/07/taliban-judge-among-3-insurgents-killed-faryab-assault),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Талибански съдия, заместник-губернатор бяха убити в сблъсъци в Джаузджан“, 1 август 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/08/01/taliban-judge-deputy-governor-killed-jawzjan-clash),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Ключов член на талибаните загина при сблъсъци Джаузджан“, 10 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/10/taliban-key-member-dead-jawzjan-clash), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„Талибаните убиха човек с многократни удари с оръжие във Фаряб“, 1 януари 2017 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2017/01/01/taliban-kill-man-repeated-guns-strokes-faryab), разглеждано на: 5 
септември 2017 г.; 

 
„Талибаните започнаха координирана атака срещу област Гиро“, 5 септември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/09/05/taliban-launch-coordinated-attack-giro-district), разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Лидер на талибаните е сред 6 убити при престрелка в Джаузджан“, 21 октомври 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/10/21/taliban-leader-among-6-killed-jawzjan-gunbattle),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Талибаните опустошиха 11 полицейски контролни пунктове в област Гизаб на Орузган“, 31 май 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/05/31/taliban-overrun-11-police-check-posts-uruzgan%E2%80%99s-gizab-
district),разглеждано на: 2 октомври 2017 г.; 

 
„Талибани претърсват превозни средства по пътищата, според жители на Пактика“, 28 ноември 2016 г. 
(https://www.pajhwok.com/en/2016/11/28/taliban-search-vehicles-roads-paktika-residents) , разглеждано на: 19 
септември 2017 г.; 

 
„Талибаните завзеха много села в Сарипол, изоставени от полицията“, 2 ноември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/11/02/taliban-seize-many-sar-i-pul-villages-abandoned-police),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Губернатор в сянка на талибаните е сред 11 бунтовници, убити в Сарипол“, 17 ноември 2016 г. 
(http://www.pajhwok.com/en/2016/11/17/taliban-shadow-governor-among-11-rebels-dead-sar-i-pul),разглеждано на: 
22 септември 2017 г.; 
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„Смъртоносни атаки биват използвани срещу шиитите в Афганистан“, 12 октомври 2016 г. 
(http://www.rferl.org/a/afghanistan-ashura-shiite-balkh-deadly-bombing/28048205.html), разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-faryab-province-qishloq-ovozi/26957356.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-nimroz-fazeli-killed-motorcycle/28562812.html
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„Десетки хора бяха убити при нападение на талибани над афганистанска военна база“, 26 юли 2017 г. 
(https://www.rferl.org/a/afghanistan-attack-kandahar-taliban/28638763.html), разглеждано на: 4 декември 2017 г.; 

 
Обяснителна статия: Талибански „Отряд специални сили“ се появи под светлината на прожекторите със 
смъртоносни атаки, 4 декември 2017 г. (https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-special-forces-emerge-deadly-
attacks/28896629.html); 

 
„Афганистански губернатор от женски пол няма да отстъпи заради заплахите, противоречията“, 19 октомври 2015 г. 
(https://www.rferl.org/a/afghanistan-ghor-province-female-governor-death-thrats/27314931.html), разглеждано на: 6 
октомври 2017 г.; 

 
„Атака с граната срещу афганистански дом уби 11 членове на едно семейство“, 20 февруари 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/local_link/337079/466839_en.html), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Въоръжени мъже убиха ръководителя на религиозен съвет в Североизточен Афганистан“, 9 септември 2017 г. 
https://www.rferl.org/a/afghanistan-kapisa-hanifyar-religious-chief-shot-dead/28726033.html),разглеждано на: 5 
октомври 2017 г.;  

 
„Бойците на Хекматяр отказват да се обезоръжат в Афганистан“, 11 май 2017 г. (url). 

 
„Стотици афганистански шиити протестираха заради убийства“, 3 януари 2017 г. 
(https://www.rferl.org/a/afghanistan-shia-protest-killings/28211528.html), разглеждано на: 4 октомври 2017 г. 

 
„Стотици заложници бяха освободени след рядка атака едновременно срещу „Ислямска държава“ и талибаните в 
Афганистан“, 9 август 2017 г. (https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-hostages-freed-by-taliban-islamic-
state/28666808.html) разглеждано на: 12 септември 2017 г.; 

 
„Има ли заплаха от терор в Туркменистан?“, 1 август 2017 г. (https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-turkmenistan-
terror-threat-afghanistan-islamic-state/28653368.html),разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Ислямска държава“ води война срещу образованието в размирна афганистанска област“, 4 юли 2017 г. 
(https://gandhara.rferl.org/a/darzab-eduation-is/28595921.html), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Ислямска държава доказва устойчивост в Афганистан в условията на целенасочена кампания“, 4 август 2017 г. 
(http://www.ecoi.net/local_link/344901/488547_de.html), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Кабул обяви, че 88 бойци са били убити в Афганистан“, 9 октомври 2015 г. (https://www.rferl.org/a/afghanistan-88-
militants-killed-in-24-hours/27172480.html), разглеждано на: 20 декември 2017 г.; 

 
„Почукване по южната врата на Узбекистан, блог Кишлок Овози“, 4 май 2016 г. 
(http://www.rferl.org/content/uzbekistan-taliban-afghanistan-termez-rocket-fire/27715404.html),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Последна линия на защита срещу талибаните - Каркин“, 15 март 2014 г. (https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-
qarqeen-militia-taliban/25298208.html), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Местни афганистански служители заявяват, че талибани и „Ислямска държава“ са се обединили за смъртоносно 
нападение срещу село“, 7 август 2017 г. (https://gandhara.rferl.org/a/afghan-officials-say-taliban-is-teamed-up-sari-pul-
attacks/28662651.html),разглеждано на: 12 септември 2017 г.; 

 
„Още предупреждения на юг от афгано-туркменската граница“, 17 август 2014 г. (https://www.rferl.org/a/quishloq-
ovozi-afghanistan-turkmen-turmoil/26530471.html), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Новите туркменски железници: първа спирка - Акина, Афганистан. Следваща спирка ...?“, 29 ноември 2016 г. 
(https://www.rferl.org/a/afghanistan-turkmenistan-tajikistan-railway/28146465.html), разглеждано на: 31 август 2017 
г.; 

 
„Един войник беше убит, когато талибаните атакуваха армейска база в Източен Афганистан“, 17 март 2017 г. 
(http://www.ecoi.net/local_link/339385/469545_en.html), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

https://www.rferl.org/a/afghanistan-attack-kandahar-taliban/28638763.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-special-forces-emerge-deadly-attacks/28896629.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-special-forces-emerge-deadly-attacks/28896629.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-special-forces-emerge-deadly-attacks/28896629.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-ghor-province-female-governor-death-thrats/27314931.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-ghor-province-female-governor-death-thrats/27314931.html
https://www.ecoi.net/local_link/337079/466839_en.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-kapisa-hanifyar-religious-chief-shot-dead/28726033.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-kapisa-hanifyar-religious-chief-shot-dead/28726033.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-hekmatyar-fighters-refuse-lay-down-weapons/28480653.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-shia-protest-killings/28211528.html
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-hostages-freed-by-taliban-islamic-state/28666808.html
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-hostages-freed-by-taliban-islamic-state/28666808.html
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-hostages-freed-by-taliban-islamic-state/28666808.html
https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-turkmenistan-terror-threat-afghanistan-islamic-state/28653368.html
https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-turkmenistan-terror-threat-afghanistan-islamic-state/28653368.html
https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-turkmenistan-terror-threat-afghanistan-islamic-state/28653368.html
https://gandhara.rferl.org/a/darzab-eduation-is/28595921.html
http://www.ecoi.net/local_link/344901/488547_de.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-88-militants-killed-in-24-hours/27172480.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-88-militants-killed-in-24-hours/27172480.html
http://www.rferl.org/content/uzbekistan-taliban-afghanistan-termez-rocket-fire/27715404.html
http://www.rferl.org/content/uzbekistan-taliban-afghanistan-termez-rocket-fire/27715404.html
https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-qarqeen-militia-taliban/25298208.html
https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-qarqeen-militia-taliban/25298208.html
https://gandhara.rferl.org/a/afghan-officials-say-taliban-is-teamed-up-sari-pul-attacks/28662651.html
https://gandhara.rferl.org/a/afghan-officials-say-taliban-is-teamed-up-sari-pul-attacks/28662651.html
https://gandhara.rferl.org/a/afghan-officials-say-taliban-is-teamed-up-sari-pul-attacks/28662651.html
https://www.rferl.org/a/quishloq-ovozi-afghanistan-turkmen-turmoil/26530471.html
https://www.rferl.org/a/quishloq-ovozi-afghanistan-turkmen-turmoil/26530471.html
https://www.rferl.org/a/afghanistan-turkmenistan-tajikistan-railway/28146465.html
http://www.ecoi.net/local_link/339385/469545_en.html


324 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 
 

„Пакистански екстремисти издълбаха светилище в Гандхара, Южен Афганистан“, 23 януари 2017 г., 
(https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-zabul-lashkar-e-jhangvi/28251900.html), разглеждано на: 12 октомври 2017 
г.; 

 
„Пентагонът потвърди смъртта на високопоставен лидер на „Ал Кайда“ в Афганистан“, 5 ноември 2016 г. 
(http://www.ecoi.net/local_link/331733/459623_en.html), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Полицията: Талибаните убиха осем членове на афганистанските сили за сигурност“, 3 февруари 2017 г. 
(https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-faryab-police-security-forces/28277497.html), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„Влиятелен афганистански губернатор има големи мечти“, 31 януари 2017 г. 
(https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-atta-mohammad-noor/28270358.html), разглеждано на: 11 септември 2017 
г.; 

 
„Съобщения: бойци от „Ислямска държава“ са превзели Тора Бора в Източен Афганистан“, 15 юни 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/local_link/342810/473642_en.html), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Завръщането на милициите по афганистанските фронтови линии предизвика обвинения в злоупотреби“, 5 
септември 2015 г. (http://www.rferl.org/content/afghanistan-militias-return-sparks-old-fears-abuse-ethnic-
strife/27228482.html),разглеждано на: 5 септември 2017 г.; 

 
„Крайпътна бомба уби най-малко двама цивилни в Източен Афганистан“, 25 декември 2016 г. 
(https://www.ecoi.net/local_link/334159/462558_en.html), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Няколко афганистански полицаи бяха убити при атака на талибани на контролно-пропускателен пункт в 
провинция Хелманд“, 30 юли 2017 г., (https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-nawa-checkpoint-helmand-attack-
police/28647350.html),разглеждано на: 4 декември 2017 г.; 

 
„Съобщава се, че шест афганистански полицаи са били убити при атака на талибаните“, 30 юни 2017 г. 
(https://www.rferl.org/a/six-afghan-police-killed-taliban/28588185.html), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Шест афганистанци бяха убити, десетки бяха ранени след атака на талибаните срещу германското консулство“, 11 
ноември 2016 г. (http://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-german-consulate-attacked-mazar-i-
sharif/28108925.html),рразглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Шест цивилни бяха убити от крайпътна бомба в провинция Фарах в Афганистан“, 5 юли 2017 г. 
(https://www.rferl.org/a/roadside-bomb-afghanistan-six-civilians-killed/28597264.html), разглеждано на: 6 октомври 
2017 г.; 

 
„Шестима души бяха убити при самоубийствена атака в Източен Афганистан“, 31 октомври 2016 г. 
(https://www.ecoi.net/local_link/331318/459132_en.html), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Шестима работници на Червения кръст бяха убити при нападение в Афганистан“, 8 февруари 2017 г., 
(http://www.rferl.org/a/afghanistan-jowzjan-red-cross-workers-killed/28297906.html), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„Син на убит лидер на „Ислямско движение на Узбекистан“ популяризира „Ислямска държава“ в Афганистан“, 8 
февруари 2017 г. (http://gandhara.rferl.org/a/son-of-imu-leader-promotes-is-in-afghanistan/28298506.html), 
разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„При самоубийствена атака срещу дома на афганистански законодател загинаха двама пазачи“, 30 август 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/local_link/345882/477178_en.html), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Талибаните превзеха областния център в централната част на афганистанския опиум“, 26 август 2015 г. 
(https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-captures-musa-qala/27210328.html); 

 
„Талибаните убиха петима полицаи в Южен Афганистан“, 19 август 2017 г., 

 
(https://www.rferl.org/a/taliban-kill-five-police-southern-afghanistan/28685806.html), разглеждано на: 4 декември 
2017 г.; 

 
„Талибаните поеха контрола над два района в Афганистан“, 23 юли 2017 г. (https://www.rferl.org/a/taliban-seize-
hqs-northwestern-afghanistan/28633283.html), разглеждано на: 29 август 2017 г.; 
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Отцепнически талибански групировки допринасят за притесненията за изборите в Афганистан, 13 март 2014 г. 
(https://www.rferl.org/a/afghanistan-election-taliban-assassination/25296037.html), разглеждано на: 20 декември 
2017 г.; 

 
„Самоубийствен взрив на талибаните уби петима души в Южен Афганистан“, 23 август 2017 г., 
(https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-bombing-helmand-lashkar-gah-police/28692195.html),разглеждано на: 4 
декември 2017 г. 

 
„Талибани атакуват медицински клиники в новата афганистанска стратегия за бунтовничество“, 27 септември 2017 
г., (https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-targets-hospitals-strategy/28760791.html), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г. 

 
„Заплахи от талибаните принуждават здравните заведения в провинция в Южен Афганистан да се затварят“, 26 
септември 2017 г. (https://www.rferl.org/a/taliban-forces-health-facilities-southern-afghan-province-uruzgan-
close/28757201.html),разглеждано на: 12 октомври 2017 г. 

 
„Талибаните и „Ислямска държава“ в сблъсък в Афганистан“, 30 октомври 2017 г. 
(https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-is-taliban-face-off/28824567.html), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Десет афганистански полицаи са били убити при засада, казват служители“, 25 февруари 2017 г. 
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ноември 2017 г.; 

 
„4 цивилни бяха убити при взрив на крайпътна мина във Фарах“, 4 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/4-civilians-killed-roadside-mine-blast-farah), разглеждано на: 6 октомври 2017 
г.; 

 
„57 талибански бунтовници бяха убити при операции на Афганистанските национални сили за сигурност в цялата 
страна“, 2 май 2015 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/57-taliban-insurgents-killed-nationwide-ansf-
operations),разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„600 чуждестранни бойци бяха изпратени в северните провинции: полицията“, 1 февруари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/600-foreign-fighters-sent-northern-provinces-police),разглеждано на: 5 
септември 2017 г.; 

 
„77 бунтовници бяха убити, ранени при операции в 16 провинции“, 8 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/77-insurgents-killed-wounded-operations-16-provinces),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„77 бунтовници бяха убити, ранени при операции в 16 провинции“, 8 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/77-insurgents-killed-wounded-operations-16-provinces),достъп до 4 октомври 
2017 г.; 

 
„Афганистанските сили се бият с бунтовниците на множество фронтове“, 4 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/afghan-forces-battle-insurgents-multiple-fronts-mod),разглеждано на: 15 
ноември 2017 г.; 

 
„Афганистанските сили убиха 49 въстаници в цялата страна“, 29 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/afghan-forces-kill-49-insurgents-across-country), разглеждано на: 4 октомври 
2017 г.; 

 
„Афганистански войник откри огън по чуждестранни войски в Балх“, 17 юни 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/node/48601), разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 
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„Шефът на полицията в област Алмар беше убит при взрив на бомба“, 5 март 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/almar-district-police-chief-killed-bomb-blast), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„Афганистанските национални сили за сигурност нанесоха огромен удар на талибаните в Лагман, 20 бойци бяха 
убити“, 2 март 2017 г. (http://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/ansf-deal-major-blow-taliban-laghman-20-
fighters-killed),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Афганистанските национални сили за сигурност придобиха контрол над област Чак след 13 години“, 28 януари 
2015 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/ansf-gain-control-district-chak-after-13-years),разглеждано на: 2 
октомври 2017 г.; 

 
„Въоръжени мъже, свързани с талибаните, „обезглавиха“ жена в Сарипол“, 27 декември 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/armed-men-linked-taliban-behead-woman-sar-e-pul),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Поне един човек загина при самоубийствена атака в Нангархар“, 17 март 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/atleast-one-dead-nangarhar-suicide-attack), разглеждано на: 6 октомври 2017 
г.; 

 
„Атака срещу германското консулство в Балх уби 4 души, рани над 100“, 11 ноември 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/28275-attack-on-german-consulate-in-balkh-leaves-4-dead-over-100-
wounded),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Жителите на Бадахшан обвиняват правителството, депутати за влошаването на сигурността“, 14 май 2015 г. 
(https://www.tolonews.com/afghanistan/badakhshan-residents-blame-government-mps-deteriorating-
security),разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Жителите на Баглан се въоръжават, за да защитят град Пул-е-Хумри“, 4 октомври 2016 г., 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/baghlan-residents-take-arms-defend-pul-e-khumri-city),разглеждано на: 21 
декември 2017 г.; 

 
„Област Бала Мургаб в провинция Бадгис е убежище за талибаните: областен управител“, 29 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/bala-murghab-district-badghis-province-safe-haven-taliban-district-
governor),разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 

 
„Китай „създава“ консенсус в региона за борба с тероризма“, 7 септември 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/china%C2%A0working-create-consensus-region-fight-terrorism),разглеждано 
на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Даеш“, „Ал Кайда“ са сред 15 терористични групировки в Конар“, 14 март 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/daesh-al-qaeda-among-15-terror-groups-kunar),разглеждано на: 6 
октомври 2017 г.; 

 
„Командир на „Даеш“ беше убит в Джаузджан“, 28 февруари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/daesh_commander_killed_jawzjan),разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Даеш прониква в северните райони през Газни: губернатор“, 29 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/daesh-infiltrating-north-through-ghazni-governor),разглеждано на: 6 
октомври 2017 г.; 

 
„Даеш“ отвлече 14 служители на министерството на образованието в Нангархар“, 15 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/daesh-kidnap-14-education-ministry-staff-nangarhar),разглеждано 
на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Даеш набира бойци в провинция Гор: официални представители“, 9 юни 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/daesh-recruiting-ghor-province-officials), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Даеш“ заплаши да замени учебната програма в област Джаузджан“, 5 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/daesh-threatens-replace-curriculum-jawzjan%E2%80%99s-district),разглеждано 
на: 11 септември 2017 г.; 
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„Дайкунди е относително сигурна, но неразвита: жители“, 15 ноември 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/28362-daikundi-relatively-secure-but-undeveloped-residents),разглеждано на: 
28 септември 2017 г.; 

 
„Протест на жителите на Дайкунди заради безотговорни въоръжени мъже“, 8 април 2015 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/daykundi-residents-protest-over-irresponsible-armed-men),разглеждано на: 2 
октомври 2017 г.; 

 
„Броят на загиналите при взрива в Балх се увеличи до 15 души“, 12 октомври 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/27770-death-toll-rises-to-15-in-balkh-blast), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„Осем бунтовника се отказаха от насилието в Сарипол“, 23 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/eight-insurgents-renounce-violence-sar-e-pul), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 

 
„Осем членове на полицията бяха убити във Фаряб“, 3 февруари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/eight-police-force-members-killed-faryab),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Осем талибани бяха убити в област Чамтал на Балх“, 20 август 2017 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/eight-
taliban-killed-chamtal-district-balkh), разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Експлозия уби един човек в Хост“, 1 април 2017 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/explosion-
leaves-one-dead-khost), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Срещу областния управител на Фарах беше организирана експлозия на СВУ“, 7 февруари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/farah-district-governor-targeted-ied-explosion), разглеждано на: 6 октомври 
2017 г.; 

 
„Фарах беше понижена до провинция, засегната от войната: доклад“, 14 март 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/farah-downgraded-war-hit-province-report),разглеждано на: 6 
октомври 2017 г.; 

 
„Жителите на Фарах са загрижени за липсата на съдилища, адвокати“, 15 февруари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/farah-residents-concerned-over-lack-courts-адвокати),разглеждано на: 6 
октомври 2017 г.; 

 
„Взрив във Фаряб уби един човек, рани 16“, 16 февруари 2017 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/faryab-blast-
leaves-one-dead-16-wounded), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Петима бунтовници бяха убити при операция в Каписа“, 19 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/five-insurgents-killed-kapisa-operation), разглеждано на: 5 октомври 2017 г.; 

 
„Членове на силите за сигурност са обсадени от талибаните в област Кохестан във Фаряб“, 24 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/forces-under-siege-taliban-faryab%E2%80%99s-kohistan-district),разглеждано 
на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Чуждестранни части бяха разположени в провинция Фарах“, 29 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/foreign-forces-deployed-farah-province), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Четирима бойци от „Даеш“ се предадоха на полицията в Джаузджан“, 20 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/four-daesh-militants-surrender-jawzjan-police), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„Четирима талибански бунтовници бяха убити при операция в Каписа“, 19 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/four-insurgents-killed-kapisa-operation), разглеждано на: 5 октомври 2017 г.; 
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„Четирима членове на талибаните бяха убити при сблъсък във Вардак“, 28 декември 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/four-taliban-members-killed-wardak-clash), разглеждано на: 3 октомври 2017 
г.; 

 
„Училище за момичета беше опожарено в провинция Логар“, 18 декември 2016 г., 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/girl%E2%80%99s-school-torched-logar-province), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Въоръжени лица отвлякоха девет фермери в провинция Джаузджан“, 16 май 2017 г., 
(http://www.tolonews.com/node/45091), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Ръководител на отдела за борба с престъпността в Логар беше застрелян“, 17 юни 2017 г., 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/head-logars-anti-crime-unit-gunned-down), разглеждано на: 12 октомври 2017 
г.; 

 
„Тежки сблъсъци продължават в провинция Газни“, 20 май 2017 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/heavy-
clashes-ongoing-ghazni-province), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Тежки сблъсъци има в област Хамяб в Джаузджан“, 21 август 2017 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/heavy-
clashes-ongoing-jawzjan%E2%80%99s-khum-aab-district),разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Хезб-е Ислами“ няма да се разоръжи съгласно мирното споразумение: Карим“, 5 февруари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/hizb-e-islami-will-not-disarm-under-peace-deal-karim),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„МКЧК потвърди, че шестима служители са били убити в Джаузджан“, 8 февруари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/icrc-confirms-six-staff-members-killed-jawzjan), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 

 
„Взрив на самоделно взривно устройство уби командир, докато нацията страда от атаката срещу джамия“, 21 
ноември 2016 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/ied-blast-kills-commander-nation-reels-mosque-
attack),разглеждано на: 31 март 2017 г.; 

 
„Увеличаването на стените за сигурност подразни жителите на Кабул“, 26 март 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/en/afghanistan/24416-increasing-security-walls-irks-kabul-residents),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Бунтовниците направиха обратен завой, след като се присъединиха към мирния процес в Джаузджан“, 16 
ноември 2016 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/28119-insurgents-do-about-turn-after-joining-peace-process-
in-jawzjan),разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Жени от Джаузджан се въоръжиха за борба с бунтовниците“, 1 ноември 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/28107-jawzjan-women-pick-up-arms-to-fight-insurgents),разглеждано на: 11 
септември 2017 г.; 

 
„Има съобщения, че съдия е бил убит при взрив на самоделно взривно устройство в Джалалабад“, 20 юни 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/judge%C2%A0reportedly%C2%A0killed%C2%A0-jalalabad-ied-
blast),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Магистралата Кабул-Кандахар беше затворена за движение, сблъсъците продължават“, 1 август 2017 г., 
(http://www.tolonews.com/index.php/node/56316), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Шофьорите по магистралата Кандахар-Орузган са принудени да използват алтернативни маршрути“, 11 февруари 
2017 г., (http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/kandahar-uruzgan-highway-motorists-forced-use-alternate-
routes),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Магистралата Кундуз - Тахар беше прочистена от талибани“, 12 май 2017 г. 

 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/kunduz-takhar-highway-cleared-taliban), разглеждано на: 21 
декември 2017 г.; 

 
„В Кундуз има рязко увеличение на „целенасочените стрелби“, 6 юли 2017 г., 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/kunduz-sees-sharp-increase-%E2%80%98targeted-
shootings%E2%80%99),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 
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„Местното самоуправление в област Чахардара в Кундуз е „парализирано“, 7 август 2017 г., 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/local-government-chahardara-district-kunduz-
%E2%80%98paralysed%E2%80%99),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Войници в Логар критикуват липсата на боеприпаси“, 21 юли 2017 г., 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/logar-soldiers-criticize-lack-ammunition), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Военна операция се провежда срещу талибаните в област Каписа“, 6 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/military-operation-ongoing-against-taliban-kapisa-district),разглеждано на: 5 
октомври 2017 г.; 

 
„Военна операция ще започне в Джаузджан“, 16 ноември 2016 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/27893-
military-operation-to-be-launched-in-jawzjan),разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Мирза Оланг обратно завзета от силите за сигурност“, 14 август 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/mirza-olang-recaptured-security-forces), разглеждано на: 12 
септември 2017 г.; 

 
„Изключването на мобилните услуги разгневи жителите на Кундуз“, 24 септември 2017 г., 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/mobile-phone-service-blackout-has-kunduz-residents-fuming),разглеждано на: 
12 октомври 2017 г.; 

 
„Над 1000 училища са затворени в Афганистан“, 2 януари 2017 г., (http://www.tolonews.com/afghanistan/more-
1000-schools-closed-across-afghanistan), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Жителите на Нангархар твърдят, че чуждестранен въздушен удар е бил насочен срещу цивилни“, 24 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/nangarhar-residents-claim-foreign-airstrike-targeted-civilians),разглеждано на: 
6 октомври 2017 г.; 

 
„Близо 2000 вътрешно разселени лица от Кундуз се завърнаха от Балх у дома“, 15 октомври 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/27811-nearly-2000-kunduz-idps-return-home-from-balkh),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„НИМА РООЗ: Област Кохестан във Фаряб падна в ръцете на талибаните“, 23 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/nima-rooz/nima-rooz-faryab%E2%80%99s-kohistan-district-falls-taliban),разглеждано на: 7 
септември 2017 г.; 

 
„Девет талибански бунтовници бяха убити в Джаузджан“, 11 септември 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/nine-taliban-insurgents-killed-jawzjan), разглеждано на: 7 септември 2017 г.; 

 
„Длъжностни лица твърдят, че над 130 войници са били убити при смъртоносна атака“, 22 април 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/least-80-dead-army-base-attack), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Продължаващ сблъсък в Балх отне живота на двама души“, 20 август 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/ongoing-clash-balkh-leaves-two-dead), разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Продължаващи сблъсъци затварят за движение пътищата в Баглан“, 14 май 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/ongoing-clashes-close-baghlan-roads-traffic), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 

 
„Над 50 области са изправени пред сериозни заплахи за сигурността, признава МВР“, 28 юни 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/over-50-districts-face-severe-security-threats-moi-admits),разглеждано на: 22 
септември 2017 г.; 

 
„Над 50 бунтовници бяха убити при офанзива в Херат“, 11 ноември 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/28282-over-50-insurgents-killed-in-herat-offensive), разглеждано на: 4 
октомври 2017 г.; 

http://www.tolonews.com/afghanistan/local-government-chahardara-district-kunduz-%E2%80%98paralysed%E2%80%99
http://www.tolonews.com/afghanistan/local-government-chahardara-district-kunduz-%E2%80%98paralysed%E2%80%99
http://www.tolonews.com/afghanistan/local-government-chahardara-district-kunduz-%E2%80%98paralysed%E2%80%99
http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/logar-soldiers-criticize-lack-ammunition
http://www.tolonews.com/afghanistan/military-operation-ongoing-against-taliban-kapisa-district
http://www.tolonews.com/afghanistan/military-operation-ongoing-against-taliban-kapisa-district
http://www.tolonews.com/afghanistan/27893-military-operation-to-be-launched-in-jawzjan
http://www.tolonews.com/afghanistan/27893-military-operation-to-be-launched-in-jawzjan
http://www.tolonews.com/afghanistan/27893-military-operation-to-be-launched-in-jawzjan
http://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/mirza-olang-recaptured-security-forces
http://www.tolonews.com/afghanistan/mobile-phone-service-blackout-has-kunduz-residents-fuming
http://www.tolonews.com/afghanistan/mobile-phone-service-blackout-has-kunduz-residents-fuming
http://www.tolonews.com/afghanistan/more-1000-schools-closed-across-afghanistan
http://www.tolonews.com/afghanistan/more-1000-schools-closed-across-afghanistan
http://www.tolonews.com/afghanistan/nangarhar-residents-claim-foreign-airstrike-targeted-civilians
http://www.tolonews.com/afghanistan/nangarhar-residents-claim-foreign-airstrike-targeted-civilians
http://www.tolonews.com/afghanistan/27811-nearly-2000-kunduz-idps-return-home-from-balkh
http://www.tolonews.com/afghanistan/27811-nearly-2000-kunduz-idps-return-home-from-balkh
http://www.tolonews.com/nima-rooz/nima-rooz-faryab%E2%80%99s-kohistan-district-falls-taliban
http://www.tolonews.com/nima-rooz/nima-rooz-faryab%E2%80%99s-kohistan-district-falls-taliban
http://www.tolonews.com/afghanistan/nine-taliban-insurgents-killed-jawzjan
http://www.tolonews.com/afghanistan/least-80-dead-army-base-attack
http://www.tolonews.com/afghanistan/ongoing-clash-balkh-leaves-two-dead
http://www.tolonews.com/afghanistan/ongoing-clashes-close-baghlan-roads-traffic
http://www.tolonews.com/afghanistan/over-50-districts-face-severe-security-threats-moi-admits
http://www.tolonews.com/afghanistan/over-50-districts-face-severe-security-threats-moi-admits
http://www.tolonews.com/afghanistan/28282-over-50-insurgents-killed-in-herat-offensive


ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА — 335 
 
 
 

„Профил на провинция: Каписа“, без дата (http://elections.tolonews.com/kapisa), разглеждано на: 5 октомври 2017 
г.; 

 
„Групировки за обществено въстание участват в 50% от операциите във Фаряб“, 16 декември 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/public-uprising-groups-involved-50-faryab-operations),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Жители протестират срещу „увеличаването“ на престъпността в град Кабул“, 17 май 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/residents-protest-against-%E2%80%98rise%E2%80%99-crime-kabul-
city),разглеждано на: 20 декември 2017 г.; 

 
„Взрив край път уби един, рани четирима в Балх“, 16 ноември 2016 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/27827-
roadside-blast-kills-one-wounds-four-in-balkh),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Служителите по сигурността предприемат стъпки, за да премахнат талибаните от Суроби“, 30 септември 2015 г. 
(http://www.tolonews.com/en/afghanistan/23047-security-officials-take-steps-to-rid-surobi-of-taliban),разглеждано на: 
26 май 2016 г.; 

 
„Шестима цивилни бяха убити при взрива в Джаузджан“, 3 октомври 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/six-civilians-killed-jawzjan-blast ), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Проучване установи, че отглеждането на опиум нараства в Балх“, 17 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/study-finds-opium-cultivation-rise-balkh), разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„Атентатор самоубиец уби 8 и рани 34 души в Парван“, 5 април 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/en/afghanistan/24594-suicide-bomber-kills-8-and-wounds-34-in-parwan),разглеждано на: 
19 септември 2017 г.; 

 
„Жители на Тахар се оплакват от тирания на незаконна въоръжена групировка“, 14 август 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/takhar-residents-complain-illegal-armed-group%E2%80%99s-
tyranny),разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Талибаните атакуваха от засада служители на авиобаза в Баграм, осем убити“, 20 юни 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-ambush-bagram-air-base-employees-eight-killed),разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 
„Талибаните атакуваха области във Фаряб, претърпяха тежки загуби: длъжностни лица“, 19 септември 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/node/14904), разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Талибаните се опитват да „създадат военни бази“ в Лагман“, 20 март 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/taliban-attempting-establish-military-bases-laghman),разглеждано 
на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Сътрудничество между талибаните и „Даеш“ „усложни случая с Афганистан“, 1 декември 2017 г. 
(https://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-daesh-cooperation-has-complicated-afghanistans-case),разглеждано 
на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Талибаните се фокусират върху столиците на провинциите“, 2 октомври 2016 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-focusing-provincial-capitals), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Талибаните убиваха седем цивилни във Фарах“, 12 юли 2017 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-kill-
seven-civilians-farah), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Талибаните изгониха жителите на села в Кандахар“, 3 август 2017 г., 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-ousts-residents-kandahar-villages), разглеждано на: 12 октомври 2017 
г.; 

 
„Талибаните завзеха две ключови области в провинциите Гор и Фаряб“, 23 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-seize-two-key-districts-ghor-and-faryab-provinces),разглеждано на: 6 
октомври 2017 г.; 
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http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-ousts-residents-kandahar-villages
http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-seize-two-key-districts-ghor-and-faryab-provinces
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„Губернаторът на талибаните в сянка за Каписа беше убит при въздушен удар“, 4 юни 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-shadow-governor-kapisa-killed-airstrike) , разглеждано на: 5 октомври 
2017 г.; 

 
„Талибаните все още са активни в предградията на град Кундуз“, 6 август 2017 г., 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-still-active-suburbs-kunduz-city-officials), разглеждано на: 12 октомври 
2017 г.; 

 
„Племенен старейшина беше убит при крайпътна експлозия в Нангархар“, 30 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/tribal-elder-killed-roadside-blast-nangarhar), разглеждано на: 6 октомври 2017 
г.; 

 
„Две бази на Афганистанската национална армия са под едномесечна обсада на талибаните в Баглан“, 12 март 
2017 г. (http://www.tolonews.com/afghanistan/two-ana-bases-under-one-month-taliban-siege-baghlan),разглеждано 
на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Две деца бяха убити при взрив на крайпътна мина в Каписа“, 17 май 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/two-children-killed-kapisa-roadside-mine-blast), разглеждано на: 5 октомври 
2017 г.; 

 
„Двама души бяха убити при сблъсък на летище Мазар“, 15 август 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/two-killed-standoff-mazar-airport), разглеждано на: 15 септември 2017 г.; 

 
„Двама ученици бяха убити, след като ракета порази училище в Лагман“, 26 февруари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/two-students-killed-rocket-hits-school-laghman), разглеждано на: 6 октомври 
2017 г.; 

 
„Двама високопоставени лидери на талибаните в Саманган бяха убити при операции“, 14 май 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/two-top-taliban-leaders-samangan-killed-operations),разглеждано на: 15 
септември 2017 г.; 

 
„САЩ спират заплатите на 30 000 несъществуващи войници“, 20 януари 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/us-stops-salaries-30000-ghost-soldiers), разглеждано на: 29 ноември 2017 г. 

 
„Войната се приближава към центъра на Баглан-е Маркази“, 18 юли 2017 г. 
(http://www.tolonews.com/afghanistan/war-closes-baghlan-e-markazi%E2%80%99s-center),разглеждано на: 21 
декември 2017 г. 

 
Център за племенен анализ, Изследване на областите в провинция Хост, 20 май 2013 г. 
(http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-  TAC/Khost%20Province%20Districts%20Studies%20(20May13).pdf),разглеждано на: 6 
октомври 2017 г. 

 
„Калифорнийски университет, Дейвис“, 

 
„Афганистанско земеделие - провинция Фарах“, без дата (http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-
agriculture-profiles/farah/fsnhlpfarahpdf.pdf),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Афганистанско земеделие - провинция Газни“, 2011 г. (http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-
agriculture-profiles/province-overview/IS_Afgh_Ghazni.pdf),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Афганистанско земеделие - провинция Логар“, без дата (http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-
agriculture-profiles/logar/fsnhlplogarpdf.pdf),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Афганистанско земеделие - провинция Нангархар“, провинция Нангархар, без дата 

 
(http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-agriculture-profiles/province-
overview/IS_Afgh_Nangarhar.pdf),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Афганистанско земеделие - провинция Нимруз“, без дата, (http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-
agriculture-profiles/province-overview/IS_Afgh_Nimroz.pdf),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Афганистанско земеделие - провинция Нуристан“, 2011 г. (http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-
agriculture-profiles/province-overview/IS_Afgh_Nuristan.pdf),разглеждано на: 6 октомври 2017 г. 
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МООНСА (Мисия на ООН за помощ в Афганистан), 
 

„Афганистан. Защита на цивилните във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2014 г.“, февруари 2015 г. 
(http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-Protection-of-Civilians-
Final.pdf),разглеждано на: 5 септември 2017 г.; 

 
„Афганистан. Защита на цивилните във въоръжен конфликт. Годишен доклад за 2015 г.“, февруари 2016 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual_report_2015_final_14_feb_2 016.pdf),разглеждано на: 
22 септември 2017 г.; 

 
„Афганистан. Защита на цивилните във въоръжения конфликт. Годишен доклад за 2016 г.“, февруари 2017 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict 
_annual_report_2016_final280317.pdf),разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Средногодишен доклад за 2015 г.“, август 2015 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_armed_co 
nflict_midyear_report_2015_final_august.pdf),разглеждано на: 20 ноември 2017 г.; 

 
„Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Средногодишен доклад за 2016 г.“, юли 2016 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict 
_midyear_report_2016_final_rev.1-9sept.pdf),разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Средногодишен доклад за 2017 г.“, юли 2017 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict 
_midyear_report_2017_july_2017.pdf),разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„Афганистан - Защита на цивилните лица във въоръжен конфликт. Средногодишен доклад за 2014 г.“, юли 2014 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english20edited20light.pdf), разглеждано на: 20 декември 2017 г. 

 
„Тримесечен доклад за защитата на цивилните лица във въоръжен конфликт: от 1 януари до 30 септември 2017 г.“, 
12 октомври 2017 г. (https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed 
_conflict_quarterly_report_1_january_to_30_september_2017_-_English.pdf),разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Специален доклад. Атаки в Мирза Оланг, провинция Сарипол: 3 - 5 август 2017 г.“, август 2017 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english.pdf), разглеждано на: 19 септември 2017 г.; 

 
„Третиране на задържаните лица, свързани с конфликти: Изпълнение на националния план на Афганистан за 
премахване на изтезанията“, април 2017 г., (https://unama.unmissions.org/sites/default/files/treatment_of_conflict- 
related_detainees_24_april_2017.pdf),разглеждано на: 4 декември 2017 г.; 

 
„МООНСА осъжда нападението срещу цивилни в Мазари Шариф“, 11 ноември 2016 г. 
(https://unama.unmissions.org/unama-condemns-attack-civilians-mazar), разглеждано на: 5 септември 2017 г.; 

 
„МООНСА осъди убийството на 19 цивилни при инциденти със СВУ с пластина с натиск“, 2 октомври 2016 г. 
(https://unama.unmissions.org/unama-condemns-killing-19-civilians-pressure-plate-ied-incidents),разглеждано на: 20 
декември 2017 г.; 

 
„МООНСА осъди убийството на цивилни лица при нападение на джамия в Кабул“, 26 август 2017 г. 
(https://unama.unmissions.org/unama-condemns-killing-civilians-kabul-mosque-attack-1), разглеждано на: 14 ноември 
2017 г. 

 
Комитет на ООН срещу изтезанията, Конвенция на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание, Комитет срещу изтезанията, Заключителни наблюдения за втория периодичен доклад 
за Афганистан, 12 юни 2017 г., (https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1499938431_g1716109.pdf), разглеждано на: 12 
октомври 2017 г. 

 
ПРООН, „Регионални стратегии за икономическо възстановяване на селските райони (РСИВСР), профил на провинция 
Бадгис“, октомври 2006 г. (http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-agriculture-profiles/badghis-
provinceinformation/Badghis.pdf). 
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Служба на ООН за глобални комуникации, „Афганистан: ООН подкрепя населението, което бяга от сблъсъците в близост до 
град Кундуз“, 6 юли 2017 г., налично на адрес: (https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-un-supporting-population-
fleeing-clashes-near-kunduz-city),разглеждано на: 12 октомври 2017 г. 

 
Фонд на ООН за населението/Афганистан, „Централна статистическа служба“, „Социално-демографско и икономическо 
проучване за 2016 г.: Нимруз“, 2016 г., (http://afghanistan.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Nimrooz%20Highlight%2025%20Jan-English-FINAL_0.pdf),разглеждано на: 12 октомври 2017 г. 

 
Общо събрание на ООН, „Положението на правата на човека в Афганистан и постиженията на техническата помощ в областта 
на правата на човека“, 11 януари 2017 г. (https://digitallibrary.un.org/record/861012/files/A_HRC_34_41-EN.pdf), разглеждано 
на: 11 септември 2017 г. 

 
ВКБООН, 

 
„Предизвикано от конфликт вътрешно разселване; 2015 г.: Преглед на годината“, април 2016 г., налично на адрес: 
(http://www.refworld.org/docid/5722fbf74.html), 6 октомври 2017 г.; 

 
„Предизвикано от конфликт вътрешно разселване - месечна актуализация“, септември 2015 г. 
(http://www.unhcr.af/UploadDocs/DocumentLibrary/UNHCR_IDP_monthly_update_Septem 
ber_2015_635839552762960000.pdf), разглеждано на: 2 октомври 2017 г.; 

 
„Насоки за допустимост за оценка на нуждите от международна закрила на търсещите убежище от Афганистан“, 
19 април 2016 г. (http://www.refworld.org/pdfid/570f96564.pdf), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Глобални тенденции. Принудително разселване през 2016 г.“, без дата (http://www.unhcr.org/globaltrends2016/), 
разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Профили на област Кабул“, 2002 г., разглеждано на:: 
(http://web.archive.org/web/20160503001839/http://www.aims.org.af/ssroots.aspx?seckey t=373),разглеждано на: 28 
септември 2017 г.; 

 
„Основни ситуации на разселване, предизвикано от конфликти през първите месеци на 2016 г. - Резюме за 
клъстера за закрила в Афганистан“, 24 февруари 2016 г., налично на адрес: 
(http://www.acbar.org/upload/1471268052516.pdf), разглеждано на: 20 декември 2017 г.; 

 
„Оценка за закрила на общността в Нангархар“, декември 2016 г., налично на адрес: 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20170112_final_report_protection_ 
assessment_nangarhar.pdf),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
ВКБООН, „Глобален клъстер за закрила“, „Ситуацията със закрилата в северната и североизточната част - 
актуализация“, 15 юни 2017 г. (https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1499169134_20170605-apc-briefing-note-to-
hct-poc-update-on-nne-15-june-gpc-web.pdf),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„ВКБООН приветства регистрацията на милион афганистанци без документи в Пакистан“, 21 юли 2017 г. 
(http://www.refworld.org/docid/5971c8904.html), разглеждано на: 29 ноември 2017 г. 

 
ВКБООН и „Норвежки съвет за бежанците“, „Афганистан: Информационна справка за клъстерите за закрила в централния 
регион - май 2017 г.“, 17 юни 2017 г. (https://www.humanitaryresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-
central-region-protection-cluster-factsheet-may-2017),разглеждано на: 14 ноември 2017 г. 

 
УНИЦЕФ Афганистан,"Пол ,образование и равенство на половете, без дата 
(https://www.unicef.org/afghanistan/education_2206.htm), разглеждано на: 29 ноември 2017 г. 

 
Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, 

 
„Годишен доклад за Афганистан за 2016 г.“, 16 август 2017 г. 
(https://www.humanitaryresponse.info/system/files/documents/files/afg_2016_chf_annu 
al_report_final_web_2.pdf),разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 
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Афганистан – Оценка на населението за 2016/2017 г. 15 август 2016 г. 
 

(https://data.humdata.org/dataset/914eb41e-adbc-4b1b-9ab3-b3787f3c7191/resource/575d52da-9de3-4cf3-87b8-
e87c78634396/download/AFG_CSO_POP_DISTRICT_2016_2017_OCHA_20160811.xlsx), разглеждано на: 2 октомври 
2017 г.; 

 
„Афганистан - спешен призив: един милион души в движение (обхващащ септември-декември 2016 г.)“, 7 
септември 2016 г. (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_2016_flash_appeal_web.pdf), 
разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 

 
„Общ преглед на хуманитарните нужди за 2017 г.“, ноември 2016 г., 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_2017_hno_engli sh.pdf),разглеждано на: 12 
октомври 2017 г.; 

 
„Афганистан - атлас на областите в северния регион“, 13 април 2014 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/North ern.pdf),разглеждано на: 
22 септември 2017 г.; 

 
„Оценка на населението в Афганистан за 2015 г.“, 26 август 2015 г. 
(https://reliefweb.int/map/afghanistan/afghanistan-population-estimate-2015-26-aug-2015),разглеждано на: 9 
септември 2017 г. 

 
„Афганистан: моментна ситуация в движението на населението“, 21 август 2017 г. 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_population_movement_snapsh 
ot_20170821_v2.pdf),разглеждано на: 9 септември 2017 г. 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 14 до 20 август 2017 г.“, 20 август 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1503406988_2008.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 21 до 27 август 2017 г.“, 27 август 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505994903_afgh21.pdf) разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 12 до 18 март 2017 г.“, 18 март 2017 г. 
(http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1490014527_18.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 19 до 25 март 2017 г.“, 25 март 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1490951965_afgh.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 14 до 21 май 2017 г.“, 21 май 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1495543605_21a.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 21 до 27 май 2017 г.“, 27 май 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1497356414_2afgh.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан 23 юли - 30 юли 2017 г.“, 30 юли 2017 г. 
(http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1501596501_afgh.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 26 февруари до 4 март 2017 г.“, 4 март 2017 г. 
(http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1489152708_afghwe.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан 26 март - 1 април 2017 г.“, 1 април 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1491996105_1apri.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 3 до 9 юли 2017 г.“, 9 юли 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1501074715_afgh97.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 30 април до 6 май 2017 г.“, 6 май 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1494511298_6a.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 5 до 11 март 2017 г.“, 11 март 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1489760807_11.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 7 до 13 август 2017 г.“, 13 август 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1503324618_1308.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

https://data.humdata.org/dataset/914eb41e-adbc-4b1b-9ab3-b3787f3c7191/resource/575d52da-9de3-4cf3-87b8-e87c78634396/download/AFG_CSO_POP_DISTRICT_2016_2017_OCHA_20160811.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/914eb41e-adbc-4b1b-9ab3-b3787f3c7191/resource/575d52da-9de3-4cf3-87b8-e87c78634396/download/AFG_CSO_POP_DISTRICT_2016_2017_OCHA_20160811.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/914eb41e-adbc-4b1b-9ab3-b3787f3c7191/resource/575d52da-9de3-4cf3-87b8-e87c78634396/download/AFG_CSO_POP_DISTRICT_2016_2017_OCHA_20160811.xlsx
https://data.humdata.org/dataset/914eb41e-adbc-4b1b-9ab3-b3787f3c7191/resource/575d52da-9de3-4cf3-87b8-e87c78634396/download/AFG_CSO_POP_DISTRICT_2016_2017_OCHA_20160811.xlsx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_2016_flash_appeal_web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_2017_hno_english.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_2017_hno_english.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Northern.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Northern.pdf
https://reliefweb.int/map/afghanistan/afghanistan-population-estimate-2015-26-aug-2015
https://reliefweb.int/map/afghanistan/afghanistan-population-estimate-2015-26-aug-2015
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_population_movement_snapshot_20170821_v2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_population_movement_snapshot_20170821_v2.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1503406988_2008.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505994903_afgh21.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1490014527_18.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1490951965_afgh.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1495543605_21a.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1497356414_2afgh.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1501596501_afgh.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1489152708_afghwe.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1491996105_1apri.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1501074715_afgh97.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1494511298_6a.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1489760807_11.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1503324618_1308.pdf


340 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 
 

„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан от 9 до 15 април 2017 г.“ 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1492687605_afgha.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан, 21 август - 27 август 2017 г.“, август 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170828_afghanist an_weekly_field_report_21-
27_august_2017.pdf),разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан, 31 юли - 6 август 2017 г.“, август 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170807_afghanist 
an_weekly_field_report_31_-_6_august_2017.pdf),разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 2 до 8 април 2017 г. 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20Weekly%20Field%2 
0Report_11%20April%202017.pdf),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 19 до 25 юни 2017 г., 30 юни 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170626_afghanist 
an_weekly_field_report_19_-_25_june_2017.pdf),разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 21 до 27 август 2017 г., 28 август 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170828_afghanist an_weekly_field_report_21-
27_august_2017.pdf),разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 21 до 27 май 2017 г., 27 май 2017 г. 
(http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20Weekly%20Field%20 
Report_28%20May%202017%20.pdf),разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 23 до 30 юли 2017 г., 30 юли 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170731_afghanist 
an_weekly_field_report_23_-_30_july_2017.pdf),разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 28 август до 3 септември 2017 г., септември 
2017 г., (https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505995015_3sep.pdf), разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 28 май до 3 юни 2017 г., 3 юни 2017 г. 
(http://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-weekly-field-report-28-may-3-june-2017),разглеждано на: 13 
септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“, Седмица от 4 до 10 септември 2017 г., септември 2017 г., 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505830250_1009.pdf), разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 9 до 15 април 2017 г., април 2017 г. 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20Weekly%20Field%2 
0Report_17%20April%202017%20.pdf),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 10 до 16 юли 2017 г., юли 2017 г. 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20Weekly%20Field%2 
0Report%2010%20to%2016%20July.pdf),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 12 до 18 февруари 2017 г., февруари 2017 г. 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Afghanistan%20Weekly% 20Field%20Report_12-
18%20February%202017.pdf),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 14 до 20 август 2017 г., 20 август 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170821_afghanist an_weekly_field_report_14-
20_august_2017.pdf),разглеждано на: 25 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 19 до 25 юни 2017 г., юни 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170626_afghanist 
an_weekly_field_report_19_-_25_june_2017.pdf),разглеждано на: 29 август 2017 г.; 
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https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170821_afghanistan_weekly_field_report_14-20_august_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170626_afghanistan_weekly_field_report_19_-_25_june_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170626_afghanistan_weekly_field_report_19_-_25_june_2017.pdf
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„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 19 до 25 март 2017 г., март 2017 г. 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Afghanistan%20Weekly% 
20Field%20Report%2026%20March%202017.pdf),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 26 юни до 2 юли 2017, юли 2017 г. 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20170703_Afghanistan%20Weekly%20Field%20Report_26юни%
20-%202%20юли%202017.pdf),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 28 август до 3 септември 2017 г., септември 
2017 г. (https://www.humanitaryresponse.info/system/files/documents/files/20170904_afghanist 
an_weekly_field_report_28_august_-_3_september_2017_en.pdf),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 3 до 9 юли 2017 г., юли 2017 г. 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20170710_Afghanistan%20Weekly 
%20Поле%%20Field%20Report_3%20July%20-%209%20July%202017.pdf),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 31 юли до 6 август 2017 г., август 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170807_afghanist 
an_weekly_field_report_31_-_6_august_2017.pdf),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 4 до 10 юни 2017 г., юни 2017 г. 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20170612_Afghanistan%20Weekly%20Field%20Report_4%20-
%2010%20June%202017.pdf),разглеждано на: 22 септември 2017 г.; 

 
„Седмичен доклад за ситуацията на място в Афганистан“. Седмица от 7 до 13 август 2017 г., август 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170814_afghanist an_weekly_field_report_7_-
_13_august_2017.pdf),разглеждано на: 19 септември 2017 г.; 

 
„Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - доклад за първо тримесечие (януари - март 
2017 г.)“, актуализирано на 18 май, първоначална дата на публикуване 9 май, 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_q1_r 
eport_jan_mar_2017_0.pdf),разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 

 
„Афганистан: план за хуманитарна реакция за 2017 г. - преглед в средата на годината (януари - юни 2017 г.)“, 1 
септември 2017 г., 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_hrp_2017_mid_year.pdf),разглеждано на: 
12 октомври 2017 г.; 

 
„Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2016 г.“, 4 юни 2017 г. 
(https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-
16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2016 г.“, актуализирано на 4 юни 2017 г. 
(https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-
16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx), разглеждано на: 17 ноември 2017 г.; 

 
„Афганистан: Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано на 14 ноември 2017 г. 
(https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/ресурс/acac599d-b987-4808-98af-
e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx),разглеждано на: 17 ноември 2017 г. 

 
„Афганистан: Разселвания, породени от конфликт“, „Реални разселвания между 1 януари 2017 г. и 16 септември 
2017 г.“, 24 септември 2017 г. (https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps), разглеждано 
на: 28 септември 2017 г.; 
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„Афганистан: Табло за управление на хуманитарна помощ“ (към 31 декември 2016 г.), 31 декември 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afg_humanitarian_d 
ashboard_december_2016.pdf); 

 
„Афганистан: Хуманитарен профил на провинция Каписа“, юни 2015 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/kapisa-province-district-
atlas),разглеждано на: 5 октомври 2017 г.; 

 
„АФГАНИСТАН: Прогноза за населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. 
(https://www.humanitaryresponse.info/system/files/documents/files/afg_mm_population 
_aug2015_a3.pdf),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„АФГАНИСТАН: Прогноза за населението за 2015 г.“, 26 август 2015 г. 
(https://reliefweb.int/map/afghanistan/afghanistan-population-estimate-2015-26-aug-2015г.),разглеждано на: 2 
октомври 2017 г.; 

 
„Провинция Бадгис: Справочна карта“, 18 февруари 2014 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Badgh 
is_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf),разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 

 
„Провинция Бамян - Справочна карта“, 18 февруари 2014 г. 
(https://www.humanitaryresponse.info/sites/www.humanitaryresponse.info/files/Bamy 
an_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf),разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 

 
„Разселвания заради конфликт, 2016 г.“, 4 юни 2017 г. (https://data.humdata.org/dataset/ace9787d-1a4e-4ea5-a6c0-
512c6e23a14e/resource/8df22107-ffd4-4c06-a701-
16ff5d1bd2b4/download/afghanistan_conflict_displacements_2016.xlsx),разглеждано на: 21 септември 2017 г.; 

 
„Разселвания заради конфликт, 2017 г.“, 17 септември 2017 г. (https://data.humdata.org/dataset/76583b88-b732-
4ed4-bd42-bf1d5d9e03e9/resource/acac599d-b987-4808-98af-
e9fe814b1ef1/download/afghanistan_conflict_displacements_2017.xlsx), разглеждано на: 21 септември 2017 г.; 
 
„Разселвания, породени от конфликт“ (към 18 септември 2017 г.), 
https://www.humanitaryresponse.info/en/operations/afghanistan/idps) разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 
 
„Разселвания, породени от конфликт“ [карта], 10 септември 2017 г. 
(https://www.humanitaryresponse.info/en/operations/afghanistan/idps), разглеждано на: 13 септември 2017 г.; 
 
„Разселвания, породени от конфликт през 2017 г.“, актуализирано на 2 октомври 2017 г., 
(https://www.humanitaryresponse.info/en/operations/afghanistan/idps), разглеждано на: 12 октомври 2017 г. 
 
„Провинция Дайкунди - Справочна карта“, април 2014 г. 
(https://www.humanitaryresponse.info/sites/www.humanitaryresponse.info/files/Daykundi.pdf) разглеждано на: 27 
септември 2017 г.; 
 
„Провинция Фарах: Справочна карта“, 18 февруари 2014 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Farah_Province_Reference_Map_
DD_20140209FEB09_A0.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 
 
„Ескалират боевете заради контрола над областта“; Брой 67; 01 - 31 август 2017 г., 31 август 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1505830026_3108.pdf). 
 
„Провинция Газни - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Ghazni_Province_Reference_Map
_DD_20140209FEB09_A0.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 
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„Провинция Гор - Справочна карта“, 19 февруари 2014 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Ghor_Province_Reference_Map_
DD_20140209FEB09_A0.pdf), разглеждано на: 6 октомври 2017 г.; 
 
„Провинция Хелманд: Справочна карта“, 9 февруари 2014 г., 
(https://www.humanitarresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-hilmand-province-reference-map), 
разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 
 
„Хуманитарен бюлетин Афганистан 1 - 31 юли 2017 г.“, юли 2017 г. 
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20180820_ocha_afghanistan_monthly_humanit
arian_bulletin_july_2017_2.pdf), разглеждано на: 8 септември 2017 г.; 
 
„Хуманитарен бюлетин Афганистан“, брой 64, 1-31 май 2017 г., юни 2017 г. 
(http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1497965964_may.pdf), разглеждано на: 12 октомври 2017 г. 
 
„Хуманитарен бюлетин Афганистан“, брой 66, 1-31 юли 2017 г., август 2017 г. 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180820_ocha_afghanistan_monthly_humanitary_bulletin_jul
y_2017_2.pdf), разглеждано на: 10 септември 2017 г.; 
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разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 
 
„Атлас на областите на провинция Вардак“, 14 април 2014 г. 
(http://www.humanitaryresponse.info/sites/www.humanitaryresponse.info/files/Wardak.pdf), разглеждано на: 2 
октомври 2017 г.; 
 
„Провинция Забул: Справочна карта“, 9 февруари 2014 г., 
(https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-zabul-province-reference-map), 
разглеждано на: 12 октомври 2017 г.; 
 

Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления, 
 
„Проучване на опиума в Афганистан за 2015 г., отглеждане и производство“, декември 2015 г.  
(https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/_Afghan_opium_survey_2015_web.pdf), 
разглеждано на: 2 октомври 2017 г.; 
 
„Проучване на опиума в Афганистан за 2016 г.“, октомври 2016 г.  
(https://www.unodc.org/documents/press/releases/AfghanistanOpiumSurvey2016.pdf), разглеждано на: 3 октомври 
2017 г.; 
 
„Проучване на опиума в Афганистан за 2015 г., отглеждане и производство“, 23 октомври 2016 г.  
(https://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2016_cultivation_production.pdf), разглеждано на: 11 септември 
2017 г.; 
 
Правоприлагане, без дата (http://www.unodc.org/afghanistan/en/law-enforcement.html), разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 

 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Laghman_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Laghman_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Laghman_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-logar-province-reference-map
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-logar-province-reference-map
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nangarhar_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-nimroz-province-reference-map
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-nimroz-province-reference-map
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nuristan_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nuristan_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Nuristan_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://reliefweb.int/report/afghanistan/over-half-million-afghans-flee-conflict-2016-look-idp-statistics
https://reliefweb.int/report/afghanistan/over-half-million-afghans-flee-conflict-2016-look-idp-statistics
https://reliefweb.int/report/afghanistan/over-half-million-afghans-flee-conflict-2016-look-idp-statistics
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Parwan_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Parwan_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Parwan_Province_Reference_Map_DD_20140209FEB09_A0.pdf
http://reliefweb.int/map/afghanistan/afghanistan-population-estimate-2015-26-aug-2015
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afghanistan_returnee_crisis_situation_report_no._9_21april2017_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afghanistan_returnee_crisis_situation_report_no._9_21april2017_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/afghanistan_returnee_crisis_situation_report_no._9_21april2017_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-uruzgan-province-reference-map
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-uruzgan-province-reference-map
http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Wardak.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Wardak.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-zabul-province-reference-map
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-zabul-province-reference-map
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/_Afghan_opium_survey_2015_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/_Afghan_opium_survey_2015_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/press/releases/AfghanistanOpiumSurvey2016.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2016_cultivation_production.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2016_cultivation_production.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2016_cultivation_production.pdf
http://www.unodc.org/afghanistan/en/law-enforcement.html


ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА — 345 
 

 
Служба на ООН за противодействие на наркотици и престъпления, Държавна програма за Афганистан 2012-2014 
г., 28 май 2012 г. 
(https://www.unodc.org/documents/afghanistan/New%20Country%20Programme/Country_Programme_for_Afghanista
n_2012-2014_signed.pdf), разглеждано на: 30 декември 2017 г. 
 
Служба за новини на ООН, „Афганистан: Мисията на ООН потвърждава за най-малко 44 цивилни, които са били 
убити или ранени при последните въздушни удари“, 1 септември 2017 
г.http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57448#.Wb-IN2ffOM8). 
 

Съвет за сигурност на ООН, 
 
Месечна прогноза за юни 2015 г., Афганистан, 1 март 2016 г. 
(http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2015-06/afghanistan_13.php), разглеждано на: 20 декември 
2017 г.; 
 
„Писмо от 11 януари 2017 г. от председателя на Комитета на Съвета за сигурност съгласно резолюции 1267 (1999), 
1989 (2011) и 2253 (2015) относно „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ ("Даеш"), „Ал Кайда“ и свързани лица, 
групировки, образувания и лица, адресирано до председателя на Съвета за сигурност“, 13 януари 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1487248044_n1700013.pdf), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 
 
Писмо от 18 август 2015 г. от председателя на Комитета на Съвета за сигурност, създаден съгласно резолюция 
1988 (2011), адресирано до председателя на Съвета за сигурност, 26 август 2015 г. 
(http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_648.pdf), 
разглеждано на: 20 декември 2017 г.; 
 
„Писмо от 9 май 2017 г. от председателя на Комитета на Съвета за сигурност, създаден съгласно резолюция 1988 
(2011), адресирана до председателя на Съвета за сигурност“, 25 май 2017 г. 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1498741904_n1713084.pdf), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 
 
„Двадесети доклад на екипа за наблюдение на аналитичната поддръжка и санкции, представен в съответствие с 
резолюция 2253 (2015) относно ИДИЛ (Даеш), Ал Кайда и свързаните с тях лица и образувания“, 7 август 2017 г. 
(http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1503494081_n1720512.pdf), разглеждано на: 20 декември 2017 г. 
 

Генерален секретар на ООН, 
 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 7 март 2014 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/SG-report-Afghanistan-March2014.pdf), разглеждано на: 20 
декември 2017 г.; 
 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 18 юни 2014 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/n1442913.pdf), разглеждано на: 20 декември 2017 г. 
 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 27 февруари 2015 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/SG-report-Afghanistan-March2015.pdf), разглеждано на: 6 октомври 
2017 г.; 
 
„Доклад на генералния секретар за децата и въоръжените конфликти в Афганистан“, 15 май 2015 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/may_2015_-_report_of_the_secretary-
general_on_children_and_armed_conflict_in_afghanistan.pdf), разглеждано на: 20 ноември 2017 г.; 
 
„Специален доклад относно стратегическия преглед на мисията на Организацията на обединените нации в 
Афганистан“, 10 август 2017 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/special_report_on_the_strategic_review_of_the_united_nation_assis
tance_mission_in_afghanistan.pdf), разглеждано на: 29 ноември 2017 г.; 
 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 10 юни 2015 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/SG_Report_16June2015_0.pdf), 
разглеждано на: 25 септември 2017 г.; 

 

https://www.unodc.org/documents/afghanistan/New%20Country%20Programme/Country_Programme_for_Afghanistan_2012-2014_signed.pdf
https://www.unodc.org/documents/afghanistan/New%20Country%20Programme/Country_Programme_for_Afghanistan_2012-2014_signed.pdf
https://www.unodc.org/documents/afghanistan/New%20Country%20Programme/Country_Programme_for_Afghanistan_2012-2014_signed.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57448&.Wb-IN2ffOM8
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57448&.Wb-IN2ffOM8
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2015-06/afghanistan_13.php
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1487248044_n1700013.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_648.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_648.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1498741904_n1713084.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1503494081_n1720512.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/SG-report-Afghanistan-March2014.pdf)
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/SG-report-Afghanistan-March2014.pdf)
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/n1442913.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/SG-report-March2015.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/SG-report-March2015.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/may_2015_-_report_of_the_secretary-general_on_children_and_armed_conflict_in_afghanistan.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/may_2015_-_report_of_the_secretary-general_on_children_and_armed_conflict_in_afghanistan.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/may_2015_-_report_of_the_secretary-general_on_children_and_armed_conflict_in_afghanistan.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/special_report_on_the_strategic_review_of_the_united_nations_assistance_mission_in_afghanistan.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/special_report_on_the_strategic_review_of_the_united_nations_assistance_mission_in_afghanistan.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/special_report_on_the_strategic_review_of_the_united_nations_assistance_mission_in_afghanistan.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/SG_Report_16June2015_0.pdf


346 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 

 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 1 септември 2015 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_september_2015_0.pdf), разглеждано на: 29 ноември 
2017 г.; 
 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 7 март 2014 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg-report-7march2016.pdf), 
разглеждано на: 29 ноември 2017 г. 
 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 10 юни 2014 г. 
(https://unama.unmissions.org/sites/default/files/n1616020.pdf), разглеждано на: 29 
ноември 2017 г.; 
 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 13 декември 2016 г. 
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1049), 
разглеждано на: 22 септември 2017 г. 
 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 3 март 2017 г. 
(http://afghanistan-un.org/wp-content/uploads/2017/03/N1705111.pdf), разглеждано на: 26 септември 2017 г.; 
 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“, 15 юни 2017 г. 
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/508), разглеждано на: 21 септември 2017 г.; 
 
„Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и сигурност“; „Доклад на генералния 
секретар“, 15 септември 2017 г. (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/783); разглеждано на: 
6 октомври 2017 г. 
 

САЩ, Централно командване на военновъздушните сили на САЩ - Център за комбинирани въздушни операции, Командир на 
въздушните компоненти на Комбинираните сили - Статистика за въздушната мощ 2012-2017 г., 30 септември 2017 г. 
(http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-
%20September%202017.pdf?ver=2017-10-06082818-797), разглеждано на: декември 2017 г. 

 
Министерство на отбраната на САЩ, 

 
„Подобряване на сигурността и стабилността в Афганистан“, юни 2015 г. 
(http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_1225_Report_Final.pdf), разглеждано на: 3 октомври 2017 
г.; 
 
„Подобряване на сигурността и стабилността в Афганистан“, юни 2017 г. 
(https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_2017_1225_Report_to_Congress.pdf), разглеждано на: 21 
декември 2017 г.; 
 
„Подобряване на сигурността и стабилността в Афганистан“, декември 2015 г. 
(http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/1225_Report_Dec_2015_- _Final_20151210.pdf), разглеждано 
на: 2 октомври 2017 г.; 
 
Главен генерален инспектор за извънредни операции в чужбина, Операция „Страж на свободата“. „Доклад за 
тримесечие до Конгреса на САЩ“. 1 октомври 2016 г. - 31 декември 2016 г. 
(https://oig.state.gov/system/files/ofs1_dec2016_gold_11_-_a.pdf), разглеждано на: 21 декември 2017 г. 
 
„Доклад относно напредъка към сигурност и стабилност в Афганистан“, април 2014 г. 
(http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/April_1230_Report_Final.pdf), разглеждано на: 22 септември 
2017 г.; 
 
„Доклад относно напредъка към сигурност и стабилност в Афганистан“, декември 2016 г. 
(https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Afghanistan-1225-Report-December-2016.pdf), разглеждано на: 
2 октомври 2017 г. 

 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_september_2015_0.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg-report-7march2016.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/n1616020.pdf
http://afghanistan-un.org/wp-content/uploads/2017/03/N1705111.pdf
http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-%20September%202017.pdf?ver=2017-10-06-082818-797
http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-%20September%202017.pdf?ver=2017-10-06-082818-797
http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-%20September%202017.pdf?ver=2017-10-06-082818-797
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_1225_Report_Final.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_2017_1225_Report_to_Congress.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_2017_1225_Report_to_Congress.pdf
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/1225_Report_Dec_2015_-_Final_20151210.pdf
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/1225_Report_Dec_2015_-_Final_20151210.pdf
https://oig.state.gov/system/files/ofs1_dec2016_gold_11_-_a.pdf
https://oig.state.gov/system/files/ofs1_dec2016_gold_11_-_a.pdf
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/April_1230_Report_Final.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Afghanistan-1225-Report-December-2016.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Afghanistan-1225-Report-December-2016.pdf


ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА — 347 
 
 
Държавен департамент на САЩ, 

 
„Доклади за страните за тероризма за 2016 г. - Афганистан“, 19 юли 2017 г. 
(https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272233.htm), разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
„Доклади за страните за тероризма 2016 г. - Чуждестранни терористични организации: мрежата „Хакани“,  
19 юли 2017 г. (https://www.state.gov/documents/organization/272488.pdf), разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
„Доклади за страните за тероризма 2016 - Чуждестранни терористични организации: „Ислямско движение на 
Узбекистан“ (ИДУ)“, 19 юли 2017 г. (https://www.state.gov/documents/organization/272488.pdf), разглеждано на: 21 
декември 2017 г.; 
 
„Доклад за държава за практиките по въпросите на правата на човека 2016 г. - Афганистан“, 16 февруари 2017 г. 
(https://www.state.gov/documents/organization/265742.pdf), разглеждано на: 5 октомври 2017 г. 
 

Държавен департамент на САЩ, „Консултативен съвет за сигурност в чужбина“, „Доклад за престъпността и безопасността в 
Афганистан за 2017 г.“, 3 юни 2017 г. (https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21383), разглеждано на: 21 
декември 2017 г. Институт за мир на Съединените щати, 

 
„Ислямска държава“ в Афганистан - оценка на заплахата" 
(http://www.usip.org/sites/default/files/PB202-The-Islamic-State-in-Afghanistan-Assessing-the-Threat.pdf), 
разглеждано на: 5 септември 2017 г.; 
 
„Възходът и застоят на „Ислямска държава“ в Афганистан“, 2 ноември 2016 г. 
(https://www.usip.org/sites/default/files/SR395-The-Rise-and-Stall-of-the-Islamic-State-in-Afghanistan.pdf), 
разглеждано на: 22 септември 2017 г. 
 

ван Байлерт, М., 
 
„Проблем в Гизаб; битката, която всички избраха да игнорират“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 31 
октомври 2011 г. (https://www.afghanistan-analysts.org/trouble-in-gizab-the-fight-everyone-chose-to-ignore/), 
разглеждано на: 2 октомври 2017 г.; 
 
„Проблем в Хас Орузган: Обиди, нападения, обсада и изтегляне по въздух“, „Мрежа на афганистанските 
анализатори“, 2 септември 2015 г., (https://www.afghanistan-analysts.org/trouble-in-khas-uruzgan/), разглеждано 
на: 12 октомври 2017 г.; 
 
„Гласове от Забул“, „Мрежа на афганистанските анализатори“, 27 февруари 2010 г., (https://www.afghanistan-
analysts.org/voices-from-zabul/), разглеждано на: 12 октомври 2017 г. 
 

ван Байлерт, М. и Рутиг, Т., „Почти подписано? Мирното споразумение с Хезб-е Ислами“, „Мрежа на афганистанските 
анализатори“, 21 май 2016 г. (https://www.afghanistan-analysts.org/almost-signed-the-peace-agreement-with-hezb-e-islami/), 
разглеждано на: 5 октомври 2017 г. 

 
„Войс ъф Америка“, 

 
„Афганистански училища са използвани като военни бази от правителството, талибаните“, 26 януари 2017 г. 
(https://www.voanews.com/a/afghanistan-schools-used-as-military-by-government-taliban/3694992.html), 
разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
Афганистанските законодатели ще разследват нарастващите връзки между талибаните, Русия и Иран“, 5 
декември 2016 г. (https://www.voanews.com/a/afghanistan-iran-russia-taliban/3624592.html), разглеждано на: 21 
декември 2017 г.; 
 
„Въпреки масовите смъртни случаи на талибаните няма спад на бунтовническата дейност“, 6 март 2014 г. 
(https://www.voanews.com/a/despite-massive-taliban-death-toll-no-drop-in-insurgency/1866009.html), разглеждано 
на: 21 декември 2017 г.; 
 
„Нови атаки на талибани убиха 25 членове на афганистанските сили“, 25 май 2017 г. 
(https://www.voanews.com/a/taliban-attacks-kill-dozens-afghan-forces/3871316.html), разглеждано на: 21 декември 
2017 г.; 

 

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272233.htm
https://www.state.gov/documents/organization/272488.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/272488.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/265742.pdf
https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21383
http://www.usip.org/sites/default/files/PB202-The-Islamic-State-in-Afghanistan-Assessing-the-Threat.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/PB202-The-Islamic-State-in-Afghanistan-Assessing-the-Threat.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/SR395-The-Rise-and-Stall-of-the-Islamic-State-in-Afghanistan.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/SR395-The-Rise-and-Stall-of-the-Islamic-State-in-Afghanistan.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/trouble-in-gizab-the-fight-everyone-chose-to-ignore/
https://www.afghanistan-analysts.org/trouble-in-gizab-the-fight-everyone-chose-to-ignore/
https://www.afghanistan-analysts.org/trouble-in-khas-uruzgan/
https://www.afghanistan-analysts.org/trouble-in-khas-uruzgan/
https://www.afghanistan-analysts.org/voices-from-zabul/
https://www.afghanistan-analysts.org/voices-from-zabul/
https://www.afghanistan-analysts.org/almost-signed-the-peace-agreement-with-hezb-e-islami/
https://www.afghanistan-analysts.org/almost-signed-the-peace-agreement-with-hezb-e-islami/
https://www.voanews.com/a/afghanistan-schools-used-as-military-by-government-taliban/3694992.html
https://www.voanews.com/a/afghanistan-schools-used-as-military-by-government-taliban/3694992.html
https://www.voanews.com/a/afghanistan-iran-russia-taliban/3624592.html
https://www.voanews.com/a/despite-massive-taliban-death-toll-no-drop-in-insurgency/1866009.html
https://www.voanews.com/a/despite-massive-taliban-death-toll-no-drop-in-insurgency/1866009.html
https://www.voanews.com/a/taliban-attacks-kill-dozens-afghan-forces/3871316.html


348 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
 

„САЩ потвърдиха убийството на още лидери на „Ислямска държава“ при въздушен удар на 11 юли“, 30 юли 2017 
г. (https://www.voanews.com/a/us-confirms-killing-of-additional-is-leaders/3964985.html), разглеждано на: 21 
декември 2017 г.; 
 
„Какво представлява мрежата „Хакани“?“ 1 юни 2017 г. (https://www.voanews.com/a/what-haqqani-
network/3883271.html), разглеждано на: 21 декември 2017 г. 
 

„Уадсам“, „21 строителни проекта бяха приключени в провинция Бадгис“, 24 юли 2016 г. (http://wadsam.com/afghan-business-
news/21-development-projects-completed-badghis-province-232/), разглеждано на: 21 декември 2017 г. 

 
„Уол Стрийт Джърнъл“, „Иран подкрепя талибаните с пари и оръжие“, 11 юни 2015 г. 
((https://www.wsj.com/articles/iran-backs-taliban-with-cash-and-arms-1434065528), разглеждано на: 21 декември 
2017 г. 
 

„Вашингтон пост“, 
 
„ЦРУ води война в сянка с афганистанска милиция, замесена в убийства на цивилни“, 3 декември 2015 г.  
(https://www.washingtonpost.com/world/cia-backed-afghan-militias-fight-a-shadow-war/2015/12/02/fe5a0526-913f-
11e5-befa-99ceebcbb272_story.html?utm_term=.caa07cb7b3b0), разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
„Русия изпраща оръжия на талибаните, потвърди високопоставен американски генерал“, 24 април 2017 г. 
(https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/04/24/russia-is-sending-weapons-to-taliban-top-u-s-
general-confirms/?utm_term=.fc847ca57221), разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
„Тръмп обяви нова стратегия за Афганистан, която призова за увеличаване на войските“, 21 август 2017 г. 
(https://www.washingtonpost.com/politics/trump-expected-to-announce-small-troop-increase-in-afghanistan-in-prime-
time-address/2017/08/21/eb3a513e-868a-11e7-a94f-3139abce39f5_story.html), разглеждано на: 21 декември 2017 г. 
 

Световна програма по прехраната, 
 
„Област Бала Булук - провинция Фарах - бърза оценка на конфликта“, 27 март 2017 г. 
(http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp291236.pdf), разглеждано на: 21 декември 
2017 г.; 
 
„Област Дарзаб (Джаузджан) - бърза оценка“, юли 2017 г. 
(https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000019342/download/), разглеждано на: 11 септември 2017 г.; 
 
„Провинция Фаряб - бърза оценка на конфликта“, януари 2017 г. 
(http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp289754.pdf), разглеждано на: 12 септември 
2017 г. 
 
„Профил на провинция Кабул“, без дата 
(http://web.archive.org/web/20130628090105/http://www.foodsecurityatlas.org:80/afg/country/provincial-
Profile/Kabul), разглеждано на: 28 септември 2017 г. 
 

„Уърлд афеърс“, 
 
„Отвъд далечината: Доклад от провинция Забул“, март/април 2010 г., 
(http://www.worldaAffairsjournal.org/article/back-beyond-report-zabul-province), разглеждано на: 12 октомври 2017 
г. 
 
Световна банка, „Неустойчивост и движение на населението в Афганистан“, 3 октомври 2016 г. 
(http://documents.worldbank.org/curated/en/315481475557449283/Fragility-and-population-movement-in-
Afghanistan), разглеждано на: 21 декември 2017 г. 
 
„Световен проект за справедливост“, „Индекс за върховенство на закона 2016 г.“ 
(http://data.worldjusticeproject.org/#groups/AFG), разглеждано на: 21 декември 2017 г. 

 

https://www.voanews.com/a/us-confirms-killing-of-additional-is-leaders/3964985.html
https://www.voanews.com/a/what-haqqani-network/3883271.html
https://www.voanews.com/a/what-haqqani-network/3883271.html
https://www.voanews.com/a/what-haqqani-network/3883271.html
http://wadsam.com/afghan-business-news/21-development-projects-completed-badghis-province-232/
http://wadsam.com/afghan-business-news/21-development-projects-completed-badghis-province-232/
http://wadsam.com/afghan-business-news/21-development-projects-completed-badghis-province-232/
https://www.wsj.com/articles/iran-backs-taliban-with-cash-and-arms-1434065528
https://www.washingtonpost.com/world/cia-backed-afghan-militias-fight-a-shadow-war/2015/12/02/fe5a0526-913f-11e5-befa-99ceebcbb272_story.html?utm_term=.caa07cb7b3b0
https://www.washingtonpost.com/world/cia-backed-afghan-militias-fight-a-shadow-war/2015/12/02/fe5a0526-913f-11e5-befa-99ceebcbb272_story.html?utm_term=.caa07cb7b3b0
https://www.washingtonpost.com/world/cia-backed-afghan-militias-fight-a-shadow-war/2015/12/02/fe5a0526-913f-11e5-befa-99ceebcbb272_story.html?utm_term=.caa07cb7b3b0
https://www.washingtonpost.com/world/cia-backed-afghan-militias-fight-a-shadow-war/2015/12/02/fe5a0526-913f-11e5-befa-99ceebcbb272_story.html?utm_term=.caa07cb7b3b0
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/04/24/russia-is-sending-weapons-to-taliban-top-u-s-general-confirms/?utm_term=.fc847ca57221
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/04/24/russia-is-sending-weapons-to-taliban-top-u-s-general-confirms/?utm_term=.fc847ca57221
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/04/24/russia-is-sending-weapons-to-taliban-top-u-s-general-confirms/?utm_term=.fc847ca57221
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-expected-to-announce-small-troop-increase-in-afghanistan-in-prime-time-address/2017/08/21/eb3a513e-868a-11e7-a94f-3139abce39f5_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-expected-to-announce-small-troop-increase-in-afghanistan-in-prime-time-address/2017/08/21/eb3a513e-868a-11e7-a94f-3139abce39f5_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-expected-to-announce-small-troop-increase-in-afghanistan-in-prime-time-address/2017/08/21/eb3a513e-868a-11e7-a94f-3139abce39f5_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-expected-to-announce-small-troop-increase-in-afghanistan-in-prime-time-address/2017/08/21/eb3a513e-868a-11e7-a94f-3139abce39f5_story.html
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp291236.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000019342/download/
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp289754.pdf
http://www.worldaffairsjournal.org/article/back-beyond-report-zabul-province
http://documents.worldbank.org/curated/en/315481475557449283/Fragility-and-population-movement-in-Afghanistan
http://documents.worldbank.org/curated/en/315481475557449283/Fragility-and-population-movement-in-Afghanistan
http://documents.worldbank.org/curated/en/315481475557449283/Fragility-and-population-movement-in-Afghanistan
http://data.worldjusticeproject.org/%23groups/AFG


ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА — 349 
 
 

Витриковска, М., Afganistan sytuacja ludności cywilnej na terenach kontrolowanych przez Talibów, май 2013 г. 
(http://wikp.udsc.gov.pl/images/Raporty_ekspertow/Afganistan.pdf), разглеждано на: 21 декември 2017 г. 
 

Информационна агенция „Синхуа“, 
 
„370 бойци бяха убити в афганистанската провинция Газни за 20 дни: официален представител“, 24 октомври 
2016 г. (http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/24/c_135777749.htm), разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
„5 души бяха убити при атака с кола-бомба близо до военна база в провинция в Източен Афганистан“, 24 април 
2017 г. (http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/24/c_136232790.htm), разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
„50 талибански бойци бяха убити при въздушен удар в Източен Афганистан“, 5 август 2017 г. 
(http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/24/c_136232790.htm), разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
„Афганистанските сили отблъснаха атака на талибаните в източна провинция, 45 нападатели бяха убити“, 27 юли 
2017 г. (http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/27/c_136477393.htm), разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
„Афганистанските талибани отвлякоха заместник-областния управител на северната провинция Бадахшан“, 5 юли 
2017 г. (http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/05/c_136420149.htm), разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
„Експлозия на мина уби 4 деца в Северен Афганистан“, 13 юли 2017 г. (http://news.xinhuanet.com/english/2017-
07/13/c_136440926.htm), разглеждано на: 21 декември 2017 г.; 
 
„Преждевременна експлозия причини смъртта на командир на талибаните и четирите му сина в Северен 
Афганистан“, 18 януари 2017 г. (http://news.xinhuanet.com/english/2017-01/18/c_135994088.htm), разглеждано на: 
22 септември 2017 г.; 
 
„Атака на талибаните уби висш служител по сигурността в Западен Афганистан“, 17 октомври 2016 г. 
(http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/17/c_135761150.htm), разглеждано на: 21 декември 2017 г. 
 

Забихула-М ["Туитър"], публикувано на 5 септември 2017 г. (https://twitter.com/ZabihullaM4/status/904881629818224640), 
разглеждано на: 21 декември 2017 г.  
 
Зайиф, А. С., „Моят живот с талибаните“, 2010 г., Хърст, Лондон. 

 
„Цайт“, Bei den Hazara von Daikundi, 5 януари 2014 г. (http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-12/fs-daikundi-hazara-hochland-berge-
afghanistan2), разглеждано на: 2 октомври 2017 г. 
 
 
 
Анонимни и непублични източници 
Британ, Р., управляващ директор на Алцис, електронно писмо, 16 август 2017 г. 
Международна организация, електронно писмо, 15 септември 2015 г. Местният контакт е международна организация, 
действаща в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
Международна организация, електронно писмо, 14 септември 2017 г. Местният контакт е международна организация, 
действаща в провинцията. Организацията пожела да остане анонимна от съображения за сигурност. 
Западен анализатор по сигурността, брифинг, 23 ноември 2017 г. 

http://wikp.udsc.gov.pl/images/Raporty_ekspertow/Afganistan.pdf
http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/24/c_135777749.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/24/c_136232790.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/24/c_136232790.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/27/c_136477393.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/05/c_136420149.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/13/c_136440926.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/13/c_136440926.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2017-01/18/c_135994088.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/17/c_135761150.htm
https://twitter.com/ZabihullaM4/status/904881629818224640
http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-12/fs-daikundi-hazara-hochland-berge-afghanistan--2
http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-12/fs-daikundi-hazara-hochland-berge-afghanistan--2
http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-12/fs-daikundi-hazara-hochland-berge-afghanistan--2


350 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД АФГАНИСТАН: СИТУАЦИЯ СЪС СИГУРНОСТТА 
 

 
Приложение II: Цели 
Целта на този доклад е да предостави информация, свързана със сигурността, която е свързана с 
определянето на статута на международна закрила (статут на бежанец и субсидиарна закрила). 
Важна цел на този доклад е да предостави подробности за регионално, провинциално или дори областно 
ниво. 
Отчетният период за инциденти и събития, илюстриращи общите тенденции на конфликта, е от 1 септември 
2015 г. до 31 август 2016 г. 
Съдържанието на доклада трябва да съдържа информация по следните теми: 
 
 
Общо описание на ситуацията със сигурността 

Въведение 
Кратка история на конфликта (конфликтите)  
Страни в конфликта 

Въоръжените сили на държавата (армия, полиция, разузнаване...)  
Съставни части 
Задачи/роли  
Общ брой жертви 
Дезертиране (като показател за сила/слабост)  

Въоръжени групировки (проправителствени, опозиционни...) 
Съставни части 
Ниво на организация (споменаване на доклад на „Мрежата на афганистанските 
анализатори")  
Общ брой жертви 
Дезертиране (като показател за сила/слабост)  

Международни военни сили (преход) 
Въоръжени конфронтации (тенденции)  

Като въведение към регионалната глава 
Например бойни тактики, атаки, военни операции, партизани  
Използване на оръжия 
Както качествени, така и количествени  

Географски преглед на ситуацията със сигурността 

- преход към следваща глава; демонстриране на ясни географски разлики между нивото на 
насилие 

- използване на карти 

- градски райони/селски райони 
Въздействие на насилието върху способността на държавата да осигури ред и правоприлагане 

- Държавни институции 

- Съдебна система 

- Селско/градско разделение 
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Бежанци и завърнали се лица 
Подробно регионално описание на ситуацията със сигурността 
Описание, което дава подробности за региона като например по провинция, област, градове...  
Ниво на детайлност в зависимост от провинцията, но е необходима известна последователност. 
По провинции, вероятно с отделен акцент върху някои спорни райони: 
Опит за определяне на зони в провинцията при описване на нивата на насилие 
Някои провинции са по-безопасни, затова се нуждаят от по-малко подробности. Други провинции се 
нуждаят от повече подробности. 

Кратко описание на провинцията  
Терен (кратко); главни пътища  
Градски райони 
Население (включително номера); етническа принадлежност (ориентировъчна, без реални 
цифри, качествена)  
Карта (Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси) с области, пътища и 
съседни провинции 

Количествени данни 
Брой инциденти 
Брой жертви (починали и ранени)  

Цивилни 
Военен персонал/бойци  
Хуманитарни организации 

Брой разселвания на населението  
Преки въздействия на насилието 

Преглед на големи/значими инциденти в провинцията (хронология, не е изчерпателна и 
за провинции с много насилие трябва да се уточни, че не е възможна хронология поради 
твърде много инциденти) 
Честота на инцидентите 
Антиправителствени сили, които са активни в региона 
Оръжия и тактики, които се използват 

В зависимост от появата на информация вж. хронологията 
Доколкото е възможно: информация за видовете оръжия/тактики: целенасочено 
спрямо безразборно Само реал използване на насилие, а не потенциално като 
например намерен таен склад с оръжия Примерите могат да се отнасят до: 

Бомбардировки 

• Артилерийски и минометни снаряди 

• Въздушни нападения 

• Масирани бомбардировки  
Експлозиви 

• Самоделни взривни устройства (СВУ). 

- крайпътни бомби (СВУУЖ, СВУКР) 

- коли бомби и самоубийствени експлозии (СВУПА, СВУПТ) 

• Сухопътни мини 
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Престрелки 
• Директни конфронтации/сухопътни боеве 
• Снайперисти 
• Отряди за убийства и екзекуции 

Партизански атаки/асиметрична война/множество и комплексни 
нападения  
Изненадващи атаки/претърсвания/набези 
Обсада 
Политика на опожарена земя  
Заплахи 

Контролни пунктове/свобода на движение  
Отвличания 
Ограничения за участие в обществения живот Принудително 
набиране на хора 
Незаконно данъчно облагане 
Сексуално насилие като военна стратегия Разграбване 

Престъпни дейности, свързани с конфликта (например в случай на 
нарушаване на закона и реда) 

Цели 
Ако наличната информация се различава между например: 

Граждански цели и население  
Военни цели 
Правителствена инфраструктура  
Хуманитарни организации 

Засегнати райони 
Ако наличната информация се различава между например: 

Градски райони и жилища Пренаселени/обществени места 
Пазари, магазини  
Училища 
Места за поклонение и отдих  
Болници 
Културни ценности  

Пътища и транспортни системи 
Пътища  
Летища  
Гари 

Вторично въздействие на насилието (пряко свързано с насилието; с изключение например на 
природни бедствия, корупция, културни проблеми и др.) 
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