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Отказ от
отговорност

Този отговор на запитване за ИСП е разработен съгласно Методологията на ЕСПОУ за доклади за ИСП  и
МАХНИ ТОЗИ ТЕКСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ВАРИАНТ Ръководството за писане и използване на препратки на
ЕСПОУ.

Информацията,  предоставена  в  този  отговор,  е  проучена,  оценена  и  обработена  с  изключително
внимание  в  рамките  на  ограничен  период  от  време.  Всички  използвани  източници  са  упоменати.
Извършен е преглед на качеството в съответствие с гореспоменатата методология. Този документ не
твърди, че е изчерпателен, нито окончателен по отношение на основателността на която и да било
конкретна молба за  международна закрила.  Ако определено 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. Използваната терминология не следва да се разглежда като показателна
за конкретна правна позиция.

Информацията в отговора не отразява непременно мнението на ЕСПОУ и не прави никакви политически
изявления.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД

Страна на произход Афганистан
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ОТГОВОР НА
ЗАПИТВАНЕ ЗА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СТРАНАТА НА

ПРОИЗХОД

1. Ситуацията с хазарейците и шиитите (2018-2020 г.)

1.1 Общ преглед на ситуацията с хазарейските и шиитските общности в Афганистан

Хазарейците  са  една  от  етническите  групи  или  „племена”  в  Афганистан,  които  са  директно  признати  от
афганистанската конституция.1 Повечето от хазарейците в Афганистан са мюсюлмани шиити.2 В Афганистан, където
мнозинството  жители  са  сунити,  от  дълго  време  са  дискриминирани  поради  своите  религиозни  вярвания  и
физически характеристики.3 Смята се, че хазарейците представляват около 15% от цялото население на Афганистан.4

До 15% от мюсюлманите в Афганистан са шиити.5 Много малък процент от хазарейците са сунити.6 Хазарейците
шиити са предимно джафари и  в по-малка степен исмаилити. 7 Независимата комисия за правата на човека на
Афганистан (НКПЧА) отбелязва, че за целите на националните лични карти някои етнически принадлежности са
били обединени и  че  някои хазарейци сунити са били записани като  таджики,  а  някои  садати от  районите на
хазарейците като хазарейци.8

Хазарейците традиционно живеят в централните райони на страната.9 Освен в Хазараджат в централен Афганистан,
те се срещат в градовете Кабул, Мазари Шариф, Херат, както и в по-малък брой в останалите градове.10 Твърди се, че
Дашт-е-Барчи на запад от Кабул е квартал на шиити или хазарейци. 11. Смята се, че една четвърт от жителите на
Кабул са хазарейци.12

Според Комисията на САЩ за международна религиозна свобода (КСАЩМРС) мюсюлманите шиити са били една от
малцинствените групи в Афганистан, чието положение се е подобрило от 2001 г. насам, което може да се разглежда
като една от причините за това да станат мишена на екстремистките групировки.13 Те са описвани

1  Афганистан, Конституцията на Афганистан, 26 януари 2004 г., url, чл. 4
2  Геополитика, „Агонията на хазарейците и безразличието на афганистанската държава”, 18 май 2018 г.,  url;  ВКБООН, „Указания за допустимост на
ВКБООН за оценка на нуждите от международна закрила на лица, търсещи убежище, от Афганистан”, 30 август 2018 г., налично на адрес: url, стр. 62,
91
3  „Ал Джазира”, „Афганистан: Кои са хазарейците?”, 27 юни 2016 г.,  url; Австралийски национален университет, „За завръщането на хазарейците в
Афганистан”, 4 март 2020 г., url, ал. 7; Финландия, Финландска имиграционна служба, „Афганистан: проучвателна мисия в Кабул през април 2019 г. -
ситуация с лицата, завърнали се в Кабул”, 15 октомври 2019 г., url, стр. 23; Фондация Мисал, „Доклад за състоянието на малцинствата в Южна Азия за
2018 г., Състоянието на малцинствата в Афганистан, 2018 г.”, url, стр. 278; Международна група за защита на правата на малцинствата, „Няма бягство
от дискриминацията: малцинства, коренни жители и кризата с разселването”, 2017 г.,  url,  стр. 17; Международна група за защита на правата на
малцинствата, „Хазарейци”, без дата, url
4  „Араб нюз”,  „Афганистанските  талибани  търсят  подкрепа  от  хазарейците,  които  преди  бяха  подложили  на  преследване”,  8  май  2020  г.,  url;
"Дипломат”, „Енергийният проект ТУТАП отваря стари рани в Афганистан”, 4 август 2016 г., url
5  Международна група за защита на правата на малцинствата, „Хазарейци”, без дата,  url;  Изследователски център Пю, „Много сунити и шиити са
разтревожени за религиозен конфликт”, url, стр. 2, Шведски комитет за Афганистан, „Религията в Афганистан”, 22 май 2018 г., url
6  „Хъфпост”, „Защо ИДИЛ обяви война на хазарейците шиити в Афганистан”, 26 юни 2017 г., url
7  Шведски комитет за Афганистан, „Религията в Афганистан”, 22 май 2018 г., url
8  НКПЧА, „Оценка на степента на прилагане на Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация в Афганистан”, 2019 г., url, стр.
20.
9  „Ал Джазира”, „Афганистан: Кои са хазарейците?”, 27 юни 2016 г., url; „Дипломат”, „Енергийният проект ТУТАП отваря стари рани в Афганистан”, 4
август 2016 г., url; Международна група за защита на правата на малцинствата, „Хазарейци”, без дата, url
10  Шведски комитет за Афганистан, „Афганистанското население”, 22 май 2018 г., url
11.  „Ал Джазира”, „Подложените на преследване хазарейци в Афганистан нямат много надежда за мирни преговори”, 26 февруари 2019 г., url; БиБиСи
Нюз, „Афганистанските шиити, подложени на атаки: „Ислямска държава” иска да ни унищожи”, 27 ноември 2018 г., url;  Център за документация и
проучвания [CEDOCA],  „Афганистан:  Ситуация със  сигурността в град Кабул”,  8 април 2020 г.,  url,  стр.  9;  Финландия,  Финландска  имиграционна
служба, „Афганистан: проучвателна мисия в Кабул през април 2019 г. - ситуация с лицата, завърнали се в Кабул”, 15 октомври 2019 г.,  url,  стр. 23;
„Хъфпост”, „Защо ИДИЛ обяви война на хазарейците шиити в Афганистан”, 26 юни 2017 г., url
12  Финландия, Финландска имиграционна служба, „Афганистан: проучвателна мисия в Кабул през април 2019 г. - ситуация с лицата, завърнали се в
Кабул”, 15 октомври 2019 г., url, стр. 23.
13  Комисията на САЩ за международната религиозна свобода, „Годишен доклад на Комисията на САЩ за международната религиозна свобода 2019 г.;

Доклади за държавите: Държави от втори ред: Афганистан”, април 2019 г., url, стр. 3
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като „социално и културно по-прогресивни от другите етнически групи” в Афганистан, особено по отношение на
образованието  и  правата  на  жените.14. Нарушенията  срещу  хазарейците  в  Афганистан  са  включвали  незаконно
данъчно облагане, принудително набиране в силите за сигурност и физически злоупотреби, както беше съобщено
от ВКБООН през 2018 г.15

В периода от януари 2009 г. до декември 2015 г. Мисията на ООН за съдействие в Афганистан (МООНСА) регистрира
пет инцидента срещу шиитите в Афганистан.16. Според НКПЧА при пет атаки, насочени срещу хазарейци през 2015-
2016 г., са загинали 156 души и са били ранени 479.17 През 2016 г. са били извършени пет такива атаки, осем са били
извършени през 2017 г. и 19 е имало през 2018 г. 18. Източниците посочват, че хазарейците все по-често биват обект
на атаки от 2016 г. насам19., като последният докладван инцидент е през март 2020 г.20.. МООНСА съобщи в своя
годишен доклад за 2018 г. за „изключителни посегателства срещу цивилни” от общността на хазарейските шиити,
извършени от „Ислямска държава"21. от 2016 г. насам.22. В е имало Кабул около 13 атаки, насочени срещу шиитите
между  2016  г.  и  2018  г.23. През  2019  г.  МООНСА  съобщи  за  цялостно  намаляване  на  жертвите,  но  отбелязва
увеличаване на целенасочените атаки срещу определени групи в Афганистан, включително срещу мюсюлманите
шиити, включително „най-смъртоносния инцидент за годината”.24

Статия на „Мрежата на афганистанските анализатори” (МАА) посочва, че засиленото присъствие на афганистански
шиити в Херат, които са били репатрирани от Иран или са били разселени от централни провинции на Афганистан за
по-дълъг  период  от  време,  се  разглежда  от  някои  сунити  като  намеса  на  Иран.25 Друг  източник  посочва,  че
„Ислямска държава” преследва шиитите поради религиозни различия, техните отношения с Иран, както и боевете в
Сирия.26

В миналото религиозният празник на шиитите Ашура беше белязан от насилствени атаки, включително през 2011
г.27 и през 2016 г.28. Нямаше съобщения за атаки по време на празника през 2017 г., 2018 ч. и 2019 г.29 През 2018 г.
нападения срещу шиитите имаше не само в местата за поклонение, но и на такива разнообразни места като център
за борба, център за регистрация на избиратели и училище.30

1.2 Третиране от страна на афганистанските власти на хазарейските и шиитските общности

14.  РСЕ/РС, „Живеейки в страх: в шиитския анклав на Кабул хазарейците се страхуват от завръщане на талибаните”, 5 април 2020 г., url
15  ВКБООН, „Указания за допустимост на ВКБООН за оценка на нуждите от международна закрила на лица, търсещи убежище, от Афганистан”, 30 
август 2018 г., url,  стр. 93-94
16.  Австралия, Министерство на външните работи и търговията на Австралия, „Доклад на Министерството на външните работи и търговията на Австралия 

за държавата Афганистан”, 27 юни 2019 г., url, стр. 29, ал. 3.31-3.34
17  НКПЧА, „Нападения срещу хазарейците в Афганистан”, без дата, url
18.  Австралия, Министерство на външните работи и търговията на Австралия, „Доклад на Министерството на външните работи и търговията на Австралия 

за държавата Афганистан”, 27 юни 2019 г., url, стр. 29, ал. 3.31-3.34
19.  МАА, „Множество спекулации: опит за осмисляне на атаките срещу шиитите в град Херат”, 3 февруари 2019 г.,  url;  „Хюман Райтс Уоч”, „Няма
безопасно място“: нападения на бунтовници срещу цивилни в Афганистан”, 8 май 2018 г.,  url;  Нешънъл пъблик рейдио, „Ислямска държава” пое
отговорност за смъртоносна атака, насочена срещу хазарейците в Афганистан”, 9 март 2018 г., url; МООНСА, „Годишен доклад за 2019 г.”, февруари
2020 г., url, стр. 7-8; МООНСА, „Тримесечен доклад за 2020 г.”, април 2020 г., url, стр. 4
20.  Франс 24, „Въоръжени лица организираха смъртоносна атака срещу шиитска възпоменателна служба в афганистанската столица”, 6 март 2020 г., url
21.  В този отговор на запитване както „Ислямска държава”, така и ИДПХ се използват, за да бъде описана свързаната с „Ислямска държава” групировка, 

действаща в Афганистан.
22.  МООНСА, „Годишен доклад за 2019 г.”, февруари 2020 г., url, стр. 47
23.  „Асошиейтед прес”, „Клон на афганистанската „Ислямска държава” пое отговорност за смъртоносната атака срещу шиити в Кабул”, 16 август 2018 г., url
24  МООНСА, „Годишен доклад за 2019 г.”, февруари 2020 г., url, стр. 7-8
25  МАА, „Множество спекулации: опит за осмисляне на атаките срещу шиитите в град Херат”, 3 февруари 2019 г., url
26  МАА, „ИДПХ се опитва да внесе сектантство във войната в Афганистан чрез активна клетка в Кабул”, 19 октомври 2016 г.,  url;  "Хъфпост”, „Защо
ИДИЛ обяви война на хазарейските шиити в Афганистан”, 26 юни 2017 г., url
27  МАА, „Десетки убити при нападения на свят ден в Афганистан”, 12 октомври 2016 г., url; Австралийски национален университет, „За завръщането
на хазарейците в Афганистан”, 4 март 2020 г., url, ал. 8
28  МАА, „Десетки убити при нападения на свят ден в Афганистан”, 12 октомври 2016 г., url  ; „Гардиън”, „Мюсюлмани шиити бяха убити при взривове
в джамия в северен Афганистан”, 12 октомври 2016 г. url
29  МАА,  „Преди  Ашура:  въведени  са  допълнителни  мерки  за  сигурност  за  втора  поредна  година”,  19  септември  2018  г.,  url;  „Толо  Нюз”,
„Афганистанците отбелязват деня на Ашура мирно”, 10 септември 2019 г., url; Държавен департамент на САЩ, „Доклади за държавите за практиките
в областта на човешките права през 2019 г. - Афганистан”, 11 март 2020 г., url, стр. 9
30  МАА, „Преди Ашура: въведени са допълнителни мерки за сигурност за втора поредна година”, 19 септември 2018 г., url



4

Афганистанската конституция позволява използването на шиитската юриспруденция за лични въпроси, свързани с
шиитите.31 От 2009 г. мюсюлманите шиити в Афганистан имат свой собствен закон за личния статут.32

Въпреки  официалната  забрана  за дискриминация33 има съобщения,  че  хазарейците се  сблъскват  с  трудности  с
достъпа  до  висши  държавни  длъжности.34 Квотна  система  има  за  цел  да  постигне  представителност  на  всяка
етническа  група  в  страната  за  определени  позиции.35 Доклад  на  „Ландинфо”  показва,  че  хазарейците  са
свръхпредставени  на  правителствените  позиции.36 Държавният  департамент  на  САЩ  посочи,  че  полицаите
хазарейци обикновено да заемат символични позиции в Министерството на вътрешните работи, а служителите на
Афганистанските национални сили за сигурност от хазарейски произход вероятно ще бъдат изпратени в несигурни
части  на  страната.37 Проучвателна  мисия  (ПМ)  на  правителството  на  Финландия  през  2019  г.  установи,  че
„държавните  работни  места  не  са  много  достъпни  за  хазарейците”.38 Източници  съобщават,  че  етническите  и
религиозните малцинства в Афганистан са били изправени пред дискриминация при достъпа до работа през 2019
г.39

Източниците  отбелязват,  че  положението  на  хазарейците  се  е  подобрило  от  2001  г.  насам,  включително
политически40. Въпреки това между 2016 г. и април 2020 г. имаше съобщения за увеличаване на нарушенията от
страна на екстремистките групировки срещу хазарейците.41

През 2018 г.  източник посочи,  че правителството се е съсредоточило върху  борбата с  талибаните и е  зарязало
ситуацията с хазарейците.42 За районите,  обитавани от  хазарейци,  включително Бамян в централен Афганистан,
беше  съобщено  през  2018  г.,  че  са  едни  от  най-слабо  развитите  в  страната,  като  им  липсва  основна
инфраструктура.43 Доклад на „Ландинфо” посочва,  че свръхпредставяне на хазарейците на държавните работни
позиции може да предизвика реакции от други етнически групи.44

В светлината на атаките срещу тях хазарейците се оплакаха от липсата на държавна закрила. 45 Според Комисията на
САЩ  за  международната  религиозна  свобода  правителството  е  предоставило  оръжия  на  цивилни  лица  от
хазарейците, за да защитават шиитските джамии.46 Източници посочват, че хазарейците освен това са организирали
защитата на собствената си сигурност.47 Финландската проучвателна мисия от 2019 г.

31  Афганистан, Конституцията на Афганистан, 26 януари 2004 г., url, чл. 131
32  Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, „Тематичен доклад по член 16, Мюсюлманско семейно 
право и права на мюсюлманските жени в Афганистан”, 2020 г., url, стр. 2; Нидерландия, „Министерство на външните работи: Доклад за 
страната на произход за Афганистан”, март 2019 г., url, стр. 97
33  Афганистан, Конституцията на Афганистан, 26 януари 2004 г., url, чл. 4; Геополитика, „Политика на предпочитание: преосмисляне на 
афганистанската квотна система”, 23 февруари 2019 г., url
34  Австралия, Министерство на външните работи и търговията на Австралия, „Доклад на Министерството на външните работи и търговията на Австралия 

за държавата Афганистан”, 27 юни 2019 г., url, стр. 26, ал. 3.12, 3.14
35  Геополитика, „Политика на предпочитание: преосмисляне на афганистанската квотна система”, 23 февруари 2019 г., url
36  Норвегия, „Ландинфо”, Afghanistan Sikkerhetssituasjon og konfliktmønster i 2019, 22 януари 2020 г., url, стр. 29
37  Държавен департамент на САЩ, „Доклади за държавите за практиките в областта на човешките права през 2019 г. - Афганистан”, 11 март 2020 г., url, 

стр. 40
38  Финландия, Финландска имиграционна служба, „Афганистан: проучвателна мисия в Кабул през април 2019 г. - ситуация с лицата, завърнали се в
Кабул”, 15 октомври 2019 г., url, стр. 25.
39  „Фрийдъм хаус”, „Свободата по света през 2020 г. - Афганистан”, 4 март 2020 г.,  url  ;    Държавен департамент на САЩ, „Доклади за държавите за
практиките в областта на човешките права през 2019 г. - Афганистан”, 11 март 2020 г., url, стр. 40
40  „Фрийдъм хаус”, „Свободата по света през 2020 г. - Афганистан”, 4 март 2020 г., url; Международна група за защита на правата на малцинствата,
„Хазарейци”, без дата, url; Нидерландия, „Министерство на външните работи: Доклад за страната на произход за Афганистан”, март 2019 г.,
url,  стр. 79; РСЕ/РС, „Живеейки в страх: в шиитския анклав на Кабул хазарейците се страхуват от завръщане на талибаните”, 5 април 2020 г.,  url;
ВКБООН, „Указания за допустимост на ВКБООН за оценка на нуждите от международна закрила на лица, търсещи убежище, от Афганистан”, 30 август
2018 г., url,  стр. 93-94
41  МООНСА, „Годишен доклад за 2019 г.”, февруари 2020 г., url, стр. 7-8; Франс 24, „Въоръжени лица организираха смъртоносна атака срещу шиитска
възпоменателна служба в афганистанската столица”, 6 март 2020 г., url  ;   МООНСА, „Тримесечен доклад за 2020 г.”, април 2020 г., url, стр. 4; ВКБООН,
„Указания за допустимост на ВКБООН за оценка на нуждите от международна закрила на лица, търсещи убежище, от Афганистан”, 30 август 2018 г.,
url,  стр. 93-94
42  „Глоубпост”, „Атаки срещу хазарейската общност убиват политическата ефикасност в Афганистан”, 29 април 2018 г., url
43  Фондация Мисал, „Доклад за състоянието на малцинствата в Южна Азия за 2018 г., Състоянието на малцинствата в Афганистан, 2018 г.”, url, стр. 279
44  Норвегия, „Ландинфо”, Afghanistan Sikkerhetssituasjon og konfliktmønster i 2019, 22 януари 2020 г., url, стр. 29
45  Финландия, Финландска имиграционна служба, „Афганистан: проучвателна мисия в Кабул през април 2019 г. - ситуация с лицата, завърнали се в 
Кабул”, 15 октомври 2019 г., url, стр. 24; Комисията на САЩ за международната религиозна свобода, „Годишен доклад на Комисията на САЩ за 
международната религиозна свобода 2019 г.; Доклади за държавите: Държави от втори ред: Афганистан”, април 2019 г., url, стр. 3
46  Комисията на САЩ за международната религиозна свобода, „Годишен доклад на Комисията на САЩ за международната религиозна свобода 2019 г.; 

Доклади за държавите: Държави от втори ред: Афганистан”, април 2019 г., url, стр. 3
47  Финландия, Финландска имиграционна служба, „Афганистан: проучвателна мисия в Кабул през април 2019 г. - ситуация с лицата, завърнали се в 
Кабул”, 15 октомври 2019 г., url, стр. 24-25; РСЕ/РС, „Изправени пред заплахи, хазарейците от Кабул отправят призив за борба”, 20 септември 2018 г., 
url
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заяви, че: „Проведена е среща с хазарейската общност и агенциите за сигурност, за да се подобри ситуацията със
сигурността. В резултат на това сега има 500 неформални служители по сигурността, които са хазарейци и които ще
защитават  около 100 джамии в Кабул.  Общо в Кабул има 500 шиитски джамии.  Не може да се  каже доколко
ефективна е тази защита срещу атака на атентатор самоубиец”.48

Проучване  от  2019 г.  на  Фондация  Азия  разкри,  че  хазарейците са  по-склонни  да  посочват  несигурността  като
причина да напуснат Афганистан, отколкото другите етнически групи в страната (81,7% от анкетираните). Според
проучването над 70% от анкетираните в Бамян посочват, че местните хора са отговорни за собствената си сигурност
в  сравнение  с  8,7%  като  цяло,  а  по-малко  от  1% от  анкетираните  смятат,  че  афганистанската  армия  осигурява
сигурност в Бамян и Панджшир.49

Правителството редовно осъжда нападенията срещу хазарейците в Афганистан.50

1.3 Третиране от страна на талибаните на хазарейците и шиитите и особено на тези, които живеят в

райони,  доминирани  от  хазарейците,  в  контролирани  от  талибаните  или  оспорвани  зони;
включително документирани случаи на дискриминация/малтретиране

В миналото талибаните преследваха и атакуваха хазарейците51, обявявайки им война след вземането на властта през
1996 г.52

Според проучване, публикувано от уебсайта „Хазара пийпъл” около 3000 хазарейци са били убити по време на
управлението на талибаните в периода 1994-2001 г.53 В статия на Радио Свободна Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) се
отбелязва, че: „По време на потисническото си управление талибаните тероризираха хазарейците, като се бореха за
контрола  над  регионите  на  хазарейците  в  Афганистан  чрез  кампания  с  целенасочени  убийства,  за  която
организации за човешки права твърдят, че се равнява на етническо прочистване.54

В  края  на  2018  г.  талибаните  осъществиха  атаки  в  Хас  Урузган,  Малестан  и  Джагори,  райони  със  значително
хазарейско население.55 Атаките на талибаните върху  районите на  хазарейците в  провинциите Газни и  Урузган
доведоха  до  по-нататъшно  разселване  през  2018  г.56 На  11  ноември  2018  г.  талибаните  достигнаха  Джагори,
убивайки 30 афганистански войници и 50 полицаи в рамките на един ден. 57 Около 10 000 семейства бяха разселени
от  тези  райони.58 След  нападенията  през  ноември  2018  г.  хазарейци  протестираха  в  Кабул  заради  липсата  на
държавна закрила. Атентатор самоубиец уби шест души по време на събитието.59

48  Финландия, Финландска имиграционна служба, „Афганистан: проучвателна мисия в Кабул през април 2019 г. - ситуация с лицата, завърнали се в
Кабул”, 15 октомври 2019 г., url, стр. 24.
49  Фондация Азия, „Проучване на афганистанския народ - Афганистан през 2019 г.”, 2019, url, стр. 65, 244
50  „Ал Джазира”, „Десетки убити при атака на церемония в Кабул, за която пое отговорност „Ислямска държава”, 6 март 2020 г.,  url; „Ал Джазира”,
„Броят на  загиналите в атаката срещу събирането на шиити в Кабул нарасна до 11”,  8 март 2019 г.,  url; „Гардиън”,  „ИДИЛ пое отговорност за
самоубийствен бомбен взрив в джамия в Кабул”, 21 ноември 2016 г., url
51  Австралия,  Министерство на  външните работи и  търговията  на  Австралия,  „Доклад на  Министерството на  външните работи и  търговията  на
Австралия за държавата Афганистан”, 27 юни 2019 г., url, стр. 25, ал. 3.8; Хасрат, М. Х., „Над един век преследване: огромни нарушения на човешките
права срещу хазарейците в Афганистан”, в: Хазара пийпъл, февруари 2019 г., url,
стр. 20; „Дипломат”, „Защо талибаните ухажват малцинствена група, подложена на преследване в Афганистан?”, 28 май 2020 г.,  url;  „Хюман Райтс
Уоч”, „Клането в Мазари Шариф”, ноември 1998 г., url; Международна група за защита на правата на малцинствата, „Хазарейци”, без дата,  url; „Старс
енд страйпс”, „Ново поколение талибани подхранва битките в Северен Афганистан”, 10 септември 2019 г., url
52  Международна група за защита на правата на малцинствата, „Хазарейци”, без дата, url
53 Хасрат, М. Х., „Над един век преследване: огромни нарушения на човешките права срещу хазарейците в Афганистан”, в: Хазара пийпъл, февруари 2019 
г., url, стр. 26
54  РСЕ/РС, „Живеейки в страх: в шиитския анклав на Кабул хазарейците се страхуват от завръщане на талибаните”, 5 април 2020 г., url
55  Австралийски национален университет, „За завръщането на хазарейците в Афганистан”, 4 март 2020 г., url
56  Нидерландия, „Министерство на външните работи: Доклад за страната на произход за Афганистан”, март 2019 г., url, стр. 79-80; МООНСА, „Годишен
доклад за 2018 г.”, февруари 2019 г., url, стр. 8, 19
57  Проект срещу екстремизма, „Талибани”, без дата, url
58 Хасрат, М. Х., „Над един век преследване: огромни нарушения на човешките права срещу хазарейците в Афганистан”, в: Хазара пийпъл, февруари 2019 
г., url, стр. 2
59  Австралийски национален университет, „За завръщането на хазарейците в Афганистан”, 4 март 2020 г., url, ал. 9
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Позовавайки се на ситуацията в областите Джагори и Малестан в провинция Газни през октомври 2019 г., доклад на
„Ландинфо” посочва, че съществува споразумение между талибаните и Иран, което включва зачитане на шиитите в
Афганистан.60 Други източници от юни и юли 2020 г. посочват, че Иран се стреми да защити мюсюлманите шиити в
Афганистан61 и че има споразумение между талибаните и Иран, че групировката ще спре да преследва шиитите.62

„Хюман Райтс Уоч” посочва, че докато „Ислямска държава” преследва хазарейците, талибаните са насочили атаките
си срещу цивилни, работещи с афганистанското правителство или с международните сили през 2019 г. 63 Талибаните
отрекоха участие в последните атаки срещу шиитите64 и осъдиха някои от тях.65 Въпреки това местното население не
прави  непременно  разлика  между  талибаните  и  „Ислямска  държава”,  която  включва  и  бивши  членове  на
талибаните.66

Макар  че  са  предимно  пущуни,  талибаните  започнаха  да  набират  членове  и  от  други  етнически  групи  през
последните десет години.67 През май 2020 г. талибаните назначиха човек, който е шиит и хазареец, за „управител в
сянка на област  в  провинция Сарипол”.68 Източници сочат,  че това е бил политически ход,  за да се покаже, че
групировката включва всички афганистански етнически групи69 и това беше първо подобно назначение в историята
на  групировката.70 Във  видео,  публикувано  на  22  април  2020  г.,  новият  лидер  на  хазарейците  призова  всички
афганистанци да се обединят и да се борят срещу „еврейските и християнски нашественици”.71 През май 2020 г.
„Араб нюз” цитира говорител на талибаните, който казва: „Имаме ясни цели като прекратяване на окупацията на
Афганистан и (създаването) на Ислямско емирство Афганистан. Всички етнически групи, които приемат тези цели,
ще се ползват с равни права при всяко бъдещо уреждане.“72 След назначаването на шиитския лидер талибаните
излязоха с изявление, в което подчертаха ролята на хазарейците в миналите операции на талибаните. 73 Преди това
след нападение срещу шиитите през ноември 2018 г., талибаните заявиха, че „целта му не е била да бъде насочено
срещу някаква” конкретна раса, етническа принадлежност или секта”, а по-скоро да атакува всеки, подпомагащ
правителството”.74

Някои  скорошни  примери  за  целенасочено  насилие  срещу  общности  на  хазарейците  и  шиитите  от  страна  на
талибаните включват:

 През 2019 г. Абдул Самад Амири, хазареец и провинциален директор на НКПЧА, беше отвлечен и убит,
като според съобщенията е бил убит от талибаните.75 Инцидентът е станал на път от дома му в

60  Норвегия, „Ландинфо”, Afghanistan Sikkerhetssituasjon og konfliktmønster i 2019, 22 януари 2020 г., url, стр. 27
61  „Център за стратегически и международни изследвания”, „Афганистан: перспективите за истински мир”, 7 юли 2020 г., url, стр. 56
62  „Институт за Близкия изток”, „Влиянието на Иран в Афганистан”, 23 юни 2020 г., url
63  „Хюман Райтс Уоч”, „Световен доклад за 2020 г. - Афганистан”, 14 януари 2020 г., url
64  „Ал Джазира”, „Десетки убити при атака на церемония в Кабул, за която пое отговорност „Ислямска държава”, 6 март 2020 г., url
65  МАА, „ИДПХ се опитва да внесе сектантство във войната в Афганистан чрез активна клетка в Кабул”, 19 октомври 2016 г., url; „Хюман Райтс Уоч”, „Няма 
безопасно място“: Нападения на бунтовници срещу цивилни в Афганистан”, 8 май 2018 г., url
66  РСЕ/РС, „Живеейки в страх: в шиитския анклав на Кабул хазарейците се страхуват от завръщане на талибаните”, 5 април 2020 г., url
67  „Старс енд страйпс”, „Ново поколение талибани подхранва битките в Северен Афганистан”, 10 септември 2019 г., url
68  МАА, „Случаят с Мавлави Мехди и област Балхаб: Привличат ли талибаните хазарейците?”, 23 май 2020 г., url;  „Нешънъл”, „Талибаните се опитват 

да привлекат общността на хазарейците в Афганистан с ново назначение”, 28 април 2020 г. url
69  „Дипломат”, „Защо талибаните ухажват малцинствена група, подложена на преследване в Афганистан?”, 28 май 2020 г., url; „Институт за Близкия
изток”, „Влиянието на Иран в Афганистан”, 23 юни 2020 г.,  url;  "Ню еръб”, „Афганистанските талибани назначиха представител на малцинството на
шиитските хазарейци за „първи път в историята”, 29 април 2019 г., url
70  „Хинду”, „Талибаните протегнаха ръка на шиитите”, url;  „Институт за Близкия изток”, „Влиянието на Иран в Афганистан”, 23 юни 2020 г.,  url;  "Ню
еръб”, „Афганистанските талибани назначиха представител на малцинството на шиитските хазарейци за „първи път в историята”, 29 април 2019 г., url
71  „Хинду”, „Талибаните протегнаха ръка на шиитите”, url
72  „Араб нюз”, „Афганистанските талибани търсят подкрепа от хазарейците, които преди бяха подложили на преследване”, 8 май 2020 г., url
73  „Институт за Близкия изток”, „Влиянието на Иран в Афганистан”, 23 юни 2020 г., url
74  Комисията на САЩ за международната религиозна свобода, „Годишен доклад на Комисията на САЩ за международната религиозна свобода 2019 г.; 

Доклади за държавите: Държави от втори ред: Афганистан”, април 2019 г., url, стр. 3
75  „Дипломат”, „Защо талибаните ухажват малцинствена група, подложена на преследване в Афганистан?”, 28 май 2020 г., url; „Хюман Райтс Уоч”, 
„Талибаните бяха свързани с убийството на афганистански правозащитник”, 6 септември 2019 г., url
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Гор до Кабул. Според „Вашингтон пост” президентът Гани е приписал инцидента на талибаните, но самата
групировка „не е коментирала публично атаката”.76

 На 7 август 2019 г. най-малко 13 души бяха убити и 100 ранени след атака с кола бомба в западен Кабул, за

която талибаните поеха отговорност и където живеят много хора от общността на хазарейците.77

 На  4  декември  2019  г.  талибаните  спряха  кола,  пътуваща  от  Гор  до  Херат,  убивайки  трима  цивилни
хазарейци.78

 На 13 май 2020 г. въоръжени мъже влязоха в родилното отделение в болница в Дашт-е-Барчи в западната
част на Кабул, като убиха около 20 жени и деца и раниха други 16 души. Кварталът е населен предимно с
хазарейци. Афганистанското правителство обвини за нападението талибаните, които отрекоха обвиненията. 79

Нито  една  групировка  не  е  поела  отговорност  за  атаката  до  средата  на  юни  2020  г.80.  Други  източници
посочват възможно участие на „Ислямска държава”.81 Не може да бъде намерена допълнителна информация
за извършителите на атаката сред консултираните и използваните източници в обхвата на периода за този
отговор на запитването.

1.4 Третиране от страна на ИДПХ и други антиправителствени сили (АПС) на хазарейците и шиитите,

включително документирани случаи на дискриминация/малтретиране

ИДПХ действа в Афганистан от 2015 г., като има присъствие основно в провинциите Нангархар и Конар.82 Оттогава
досега  групировката  е  атакувала  афганистанските  сили,  както  и  демократични  институции  и  религиозни
малцинства.83 През 2019 г. групировката атакуваше религиозни малцинства в съседен Пакистан.84 През май 2019 г.
ИДПХ обяви създаването на двете нови нейни провинции в Индия и Пакистан.85 ИДПХ от началото на самото им
присъствие в  страната определя шиитите в Афганистан като една от  групите,  срещу които осъществява атаки. 86

Първата атака на ИДПХ в Кабул през юли 2016 г. беше насочена срещу хазарейците.87 Нарастването на сектантското
насилие срещу шиитите и хазарейците е приписвано на ИДПХ.88 Според съобщенията ИДПХ разглежда шиитите като
легитимна цел за осъществяване на убийства, тъй като шиитите се разглеждат като еретици.89

76  „Вашингтон пост”, „Млад афганистанец се зарече да подобри страната си. След това беше застрелян”, 9 септември 2019 г., url
77  „Дойче веле”, „Афганистан: кола бомба на талибаните уби няколко души в Кабул”, 7 август 2019 г., url
78  „Ню Йорк таймс”, „Доклад за жертвите в афганистанската война: декември 2019 г.”, 30 декември 2019 г., url
79  „Ал Джазира”, „Бебета бяха сред 24-те убити, след като нападатели атакуваха родилно отделение в Кабул”, 13 май 2020 г.,  url;  "Форин полиси”,
„Ужасяваща атака срещу родилно отделение излага на риск афганистанското примирие”, 14 май 2020 г., url; „Войс ъф Америка”, „Беше ужасяващо“:
афганистанската майка говори за атаката срещу родилното отделение”, 18 май 2020 г., url
80  „БиБиСи Нюз”, „Афганистанско родилно отделение на „Лекари без граници” ще бъде затворено след смъртоносна въоръжена атака”, 16 юни 2020 г.,

url
81  Асошиейтед прес, „Лекари без граници” затварят програмата си в Кабул след атаката срещу родилно отделение през май”, 16 юни 2020 г.,  url;
"Дейли сабах”, „Афганистанско родилно отделение отново отваря врати след смъртоносна атака”, 1 юли 2020 г., url
82  МООНСА, „Годишен доклад за 2018 г.”, февруари 2019 г., url, стр. 59
83  „Дифенс пост”, Обръщане на изток: възходът на провинция Хорасан на „Ислямска държава”, 31 юли 2018 г., url
84  Държавен департамент на САЩ, „Доклади за държавите за тероризма през 2019 г.”, 24 юни 2020, url,  стр. 269-270
85  „Дифенс пост”, „Ислямска държава” обяви нови провинции в Индия и Пакистан, раздробявайки спокойно Хорасан”, 15 май 2019 г., url
86  АЦИДСПУ [ACCORD] - Австрийски център за изследвания и документация за страна на произход и убежище, „Преглед на сигурността в Афганистан”, 26 

май 2020 г., url
87  „Дифенс пост”, „Съобщава се за жертви след самоубийствен атентат в квартал на хазарейци в Кабул”, 9 март 2018 г., url
88  Финландия, Финландска имиграционна служба, „Афганистан: проучвателна мисия в Кабул през април 2019 г. - ситуация с лицата, завърнали се в
Кабул”, 15 октомври 2019 г., url, стр. 24.
89  „Асошиейтед прес”, „Клон на афганистанската „Ислямска държава” пое отговорност за смъртоносната атака срещу шиити в Кабул”, 16 август 2018 г.,
url; „БиБиСи Нюз”, 15 август 2018 г., „Атентатор самоубиец уби 48 души при атака срещу образователен център в Кабул”, url; „ЕнБиСи Нюз”, „Атентат в
Афганистан: атака уби 48 хазарейски кандидат студенти в Кабул”, 15 август 2018 г., url
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Групировката продължи да извършва атаки срещу шиити през 2019 г.90 и в началото на 2020 г.91.

МООНСА регистрира през 2018 г. „високи нива на насилие заради сектантство от страна на „Даеш“/ИДПХ срещу
шиитското мюсюлманско религиозно малцинство, повечето от които също принадлежат към етническата група на
хазарейците”.92 Според Комисията на САЩ за международната религиозна свобода атаките на ИДПХ срещу шиитите
са били по-смъртоносни от други атаки и са причинили около 300 смъртни случая през 2018 г.93 Между 1 януари и 30
ноември 2019 г. МООНСА регистрира седем нападения срещу шиити, за които отговорност пое „Ислямска държава”
и които са довели до 112 смъртни случая и 361 ранени.94 Същият източник съобщи за увеличаване на смъртните
случаи сред цивилното население през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г.,
включително на атаките на „Ислямска държава” срещу хазарейците.95

МООНСА наблюдава изместване на местата на нападения, като те са се променили от места за поклонение през
2017 г.  към цивилни райони през 2018 г.  като например центрове за раздаване на  тазкира [tazkira]  (основната
афганистанска лична карта) или образователни центрове. 96

Някои скорошни примери за целенасочено насилие срещу общности на хазарейците и шиитите от страна на ИДПХ
включват:

 През март 2018 г. ИДПХ атакува шиитски храм в Кабул по време на тържествата за Навруз, което доведе до
26 убити и 18 ранени.97

 На 9 март 2018 г. атентатор самоубиец на ИДПХ атакува възпоменателна служба за покоен хазарейски лидер,
убивайки най-малко 7 души.98

 На 22 април 2018 г. около 60 души бяха убити в регистрационен център в Кабул. Нападението, за което
отговорност пое ИДПХ, беше насочено срещу шиити.99

 На 15 август 2018 г. 48 души бяха убити и 67 ранени, след като атентатор самоубиец на ИДПХ нападна частно
училище в хазарейски квартал в Кабул.100 „Асошиейтед прес” съобщи, че 34 от убитите и 57 от ранените са
били студенти.101

 През  септември  2018  г.  при  атака  срещу  център  за  борба  в  западен Кабул  загинаха  20  души  и  70  бяха
ранени.102

 На 7 март 2019 г. при нападение на ИДПХ срещу хазарейци в западната част на Кабул загинаха 11 души и 95

бяха ранени.103

90  Норвегия, „Ландинфо”, Афганистан Sikkerhetssituasjon og konfliktmønster i 2019, 22 януари 2020 г., url  стр. 22, 25; „Амнести интернешънъл”, „Права
на човека в азиатско-тихоокеанския регион; Преглед на 2019 г. - Афганистан”, 30 януари 2020 г., url; „Фрийдъм хаус”, „Свободата по света през 2020 г.
- Афганистан”, 4 март 2020 г., url
91  Франс 24, „Въоръжени лица организираха смъртоносна атака срещу шиитска възпоменателна служба в афганистанската столица”, 6 март 2020 г.,
url; „Дойче веле”, „Афганистан: въоръжени мъже убиха 32 души при атака в Кабул”, 6 март 2020 г., url
92  МООНСА, „Годишен доклад за 2018 г.”, февруари 2019 г., url, стр. 29
93  Комисията на САЩ за международната религиозна свобода, „Годишен доклад на Комисията на САЩ за международната религиозна свобода 2019 г.;

Доклади за държавите: Държави от втори ред: Афганистан”, април 2019 г., url, стр. 3
94  Съветът на ООН за правата на човека, „Положението на правата на човека в Афганистан и постиженията на техническата помощ в областта на
правата на човека; Доклад на върховния комисар на ООН за човешките права”, 16 януари 2020 г., url, ал. 13
95  МООНСА, „Тримесечен доклад за 2020 г.”, април 2020 г., url, стр. 4
96  МООНСА, „Годишен доклад за 2018 г.”, февруари 2019 г., url, стр. 29-30
97  „Дойче веле”, „Защо „Ислямска държава” атакува шиитите в Афганистан?”, 21 март 2018 г., url
98  „Дифенс пост”, „Съобщава се за жертви след самоубийствен атентат в квартал на хазарейци в Кабул”, 9 март 2018 г., url; Нешънъл пъблик рейдио,
„Ислямска държава” пое отговорност за смъртоносна атака, насочена срещу хазарейците в Афганистан”, 9 март 2018 г., url
99  „Дойче веле”, „Афганистан: самоубийствен бомбен атентат в Кабул уби десетки”, 22 април 2018 г.,  url;  МООНСА, „Годишен доклад за 2018 г.”,
февруари 2019 г., url, стр. 29-30
100  „БиБиСи Нюз”, „Атентатор самоубиец уби 48 души при атака срещу образователен център в Кабул”, 15 август 2018 г., url; „ЕнБиСи Нюз”, „Атентат в
Афганистан: атака уби 48 хазарейски кандидат студенти в Кабул”, 15 август 2018 г.,  url;  "Вашингтон пост”, „Това беше ужасяваща сцена“: десетки
афганистански студенти бяха убити при самоубийствен атентат в Кабул, насочен срещу шиитското малцинство”, 15 август 2018 г., url
101  „Асошиейтед прес”, „Клон на афганистанската „Ислямска държава” пое отговорност за смъртоносната атака срещу шиити в Кабул”, 16 август 2018 г.,

url;
102  „Ал Джазира”, „Подложените на преследвания хазарейци в Афганистан нямат много надежда за мирни преговори”, 26 февруари 2019 г., url
103  „Ал  Джазира”,  „Броят  на  загиналите  в  атаката  срещу  събирането  на  шиити  в  Кабул  нарасна  до  11”,  8  март  2019  г.,  url;  „Действие  срещу
въоръженото насилие”, „Минометна атака срещу събиране на шиити уби 11 души в столицата на Афганистан”, 8 март 2019 г.  url;  „Дифенс пост”,
„Експлозии разтърсиха политическо събиране в Афганистан, на което присъстваха висши служители”, 7 март 2019 г. url
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 На 17 август 2019 г. над 60 души бяха убити и почти 200 ранени на хазарейска сватба в западната част на
Кабул.104

 На 6 март 2020 г. над 30 души бяха убити и 80 ранени на възпоменателна церемония в чест на починал лидер
на хазарейците в Кабул.105 Лидер на хазарейците поиска правителството да създаде независима комисия за
разследване на инцидента.106

Съветът за сигурност на ООН отбеляза, че броят на действително извършените от ИДПХ атаки не е ясен и че
мрежата „Хакани” може да  стои зад някои от  атаките,  за  които групировката  е  поела отговорност. 107 Не е
намерена информация за преследването на шиити от други групи в Афганистан, въпреки че в статия на МАА се
споменава  за  възможно  участие  на  други  сунитски  радикални групировки,  статията е  за  нападения срещу
шиитите в Херат.108

104  „БиБиСи Нюз”, „Афганистан: бомба уби 63 души на сватба в Кабул”, 18 август 2019 г., url; „Дойче веле”, „Афганистан: десетки бяха убити при взрив
в сватбена зала в Кабул”, 17 август 2019 г., url  ; „Телеграф”, „Бомбен атентатор на „Ислямска държава” уби 63 души на афганистанската сватба в най-
тежката атака за последните месеци”, 18 август 2019 г., url
105  „Ал Джазира”, „Десетки убити при атака на церемония в Кабул, за която пое отговорност „Ислямска държава”, 6 март 2020 г.,  url;  Франс 24,
„Въоръжени лица организираха смъртоносна атака срещу шиитска възпоменателна служба в афганистанската столица”, 6 март 2020 г.,  url;  „Дойче
веле”, „Афганистан: въоръжени мъже убиха 32 души при атака в Кабул”, 6 март 2020 г., url
106  „Паджуок афган нюз”, „Лидери на хазарейците настояват за сериозна проверка на атаката срещу церемонията”, 7 март 2020 г., url
107  Съвет за сигурност на ООН, Писмо от 10 юни 2019 г. от председателя на Комитета към Съвета за сигурност, създаден съгласно Резолюция 1988
(2011), адресирано до председателя на Съвета за сигурност, 13 юни 2019 г., url, ал. 62
108  МАА, „Множество спекулации: опит за осмисляне на атаките срещу шиитите в град Херат”, 3 февруари 2019 г., url
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