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	AFGHANISTAN / Ghazni, Malistan, security situation, travel route
Kysely eriteltynä:
1. Mikä on Ghaznin maakunnan Malistanin piirikunnan turvallisuustilanne? 
2. Miten piirikuntaan on mahdollista matkustaa ja mikä on matkareittien turvallisuustilanne?

1. What is the current security situation of Malistan District in Ghazni Province?
2. How it is possible to travel to the Malistan District and what is the security situation on the travel route?

Kiirehtimisperuste:	kiireellinen
Vastauksen päiväys:	01.10.2018 / esao

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:
1. Millainen on Ghaznin maakunnan Malistanin piirikunnan turvallisuustilanne? 
Ghaznin 19 piirikunnasta ainoastaan Jaghori, Malistan ja Moqur ovat toistaiseksi pysyneet valtiollisten turvallisuusjoukkojen hallinnassa. LWJ/ Roggio 13.8.2018; Roggio & Gutowski (päiväämätön); NYT/ Mashal 13.8.2018. Myöskään paikallisviranomaisten 30.8.2018 ja 25.9.2018 ilmoittamien tietojen mukaan Malistan ei kuulu niiden Ghaznin piirikuntien joukkoon, jotka olisivat Talibanin hallinnassa. PAN 25.9.2018; 1Tv 30.8.2018.
Käytettävissä olevissa lähteissä mm. Tolo News, Pajhwok Afghan News, 1Tv Afghanistan, Rasad News Agency. ei ole raportoitu turvallisuusvälikohtauksista heinä-syyskuussa 2018.
2. Miten piirikuntaan on mahdollista matkustaa ja mikä on matkareittien turvallisuustilanne?
Malistanin piirikuntaan pääsee Ghaznin kaupungista kulkemalla ensin Jaghorin piirikuntaan Kabul-Kandahar-valtatietä Andarin läpi Qarabaghiin, josta on tie Jaghoriin tai jatkaen Qarabaghista Ab Bandin ja Moqurin kautta Gilaniin, josta on tie Jaghoriin. Landinfo 2013, s. 12–13. Jaghorista on tieyhteys Malistanin piirikuntaan. Vaihtoehtoinen reitti on kulkea reittiä Khogyani-Jaghatu-Rashidan-Nawur-Malistan. UN OCHA 04/2014. Nawurin piirkuntaan on mahdollista kulkea Kabulista myös Bamyanin maakunnan kautta. Landinfo 2013, s. 13; ks. tarkemmin maatietopalvelun kyselyvastaus ”Matkareitti, turvallisuustilanne, Kabul-Ghazni-Jaghori” (31.8.2018).
YK:n yleiskokouksen syyskuussa 2018 antaman raportin mukaan Kabul-Kandahar-valtatien turvallisuustilanne on edelleen heikko. UNGA 10.9.2018. Myös Tolo Newsin 4.9.2018 uutisen mukaan Kabulin ja Ghaznin välisellä valtatiellä kerrotaan olevan edelleen taisteluita, jonka vuoksi tiellä liikkuminen on hankalaa tai estynyt. Tolo News 4.9.2018.
Myös afganistanilainen Rasad News Agency on uutisoinut elo- ja syyskuussa 2018, että Taliban on ottanut merkittävän määrän teitä hallintaansa elokuussa 2018 Ghaznin kaupunkiin tehdyn hyökkäyksen jälkeen.  Rasad News Agency 5.6.1397 [27.8.2018]; Rasad News Agency 13.6.1397 [4.9.2018]. Tolo News uutisoi 25.8.2018, että Ghaznin kaupungin muihin maakuntiin yhdistävät tiet eivät ole täysin turvallisia. Talibanin kerrotaan hallitsevan useita teitä ja tarkastuspisteitä. Talibanin tarkastuspisteitä kerrotaan olevan ainakin Khawja Omarin piirikunnassa. Tolo News 25.8.2018.
Nawurin, Gilanin, Khwaja Omarin, Jaghatun, Andarin, Nawan, Jaghorin, Malistanin ja Qarabaghin piirikuntien teiden kerrotaan olevan Talibanin hallinnassa. Taliban on muodostanut teiden ympäristöön vyöhykkeitä, joilla sen taistelijat partioivat. Nämä hankaloittavat siviilien liikkumista teillä, sillä Taliban-taistelijoiden kerrotaan muun muassa kidanpanneen ja ryöstäneen teillä liikkuneita ihmisiä. Viranomaiset ovat vasta suunnittelemassa operaatiota teiden haltuunottamiseksi. Rasad News Agency 5.6.1397 [27.8.2018].  
Lisäksi Talibanin kerrotaan tuhonneen Ghaznin hyökkäyksen yhteydessä siltoja liikenteen estämiseksi Kabul–Kandahar- ja Ghazni–Sharana ‑valtateillä sekä reiteillä Ghazni–Khwaja Omari, Ghazni-Waghaz, Ghazni–Jaghatu ja Nawur sekä Ghazni–Qarabagh. Liikenteen Ghaznissa kerrotaan edelleen kärsivän Talibanin teiden tuhoamisen seurauksista. 8 Sobh 5.9.2018.
Lähteet:
LWJ (Long War Journal), 
Roggio, Bill. 13.8.2018. Taliban Seizes Second District in Ghazni as Provincial Capital Remains Contested. https://www.longwarjournal.org/archives/2018/08/taliban-seizes-second-district-in-ghazni-as-provincial-capital-remains-contested.php (käyty 28.9.2018).
Roggio, Bill & Gutowski, Alexandra. Päiväämätön. Mapping Taliban Control in Afghanistan. https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan (käyty 28.9.2018). 
NYT (The New York Times)/Mashal, Mujib. 13.8.2018. Why the Taliban’s Assault on Ghazni Matters. /world/asia/why-the-talibans-assault-on-ghazni-matters-for-afghanistan-and-the-us.html" https://www.nytimes.com/2018/08/13/world/asia/why-the-talibans-assault-on-ghazni-matters-for-afghanistan-and-the-us.html (käyty 28.9.2018).
PAN (Pajhwok Afghan News) 25.9.2018. 6 Ghazni districts under full Taliban control. https://www.pajhwok.com/en/2018/09/25/6-ghazni-districts-under-full-taliban-control" https://www.pajhwok.com/en/2018/09/25/6-ghazni-districts-under-full-taliban-control (käyty 1.10.2018).
Rasad News Agency 13.6.1397 [4.9.2018].
باشندگان غزنی: هنوز هم این شهر در خطر سقوط قرار دارد.
http://www.rasad.af/1397/06/13/ghazni-opration/ (käyty 28.9.2018).


Rasad News Agency 5.6.1397 [27.8.2018]
 غزنی پس از سقوط: تلاشی و گزمه طالبان در راههای مواصلاتی.
http://www.rasad.af/1397/06/05/ghazni-security-still-deteriorated/ (käyty 28.9.2018).
Tolo News 25.8.2018. Troops On High Alert In Ghazni, As Periodic Clashes Continue. https://www.tolonews.com/afghanistan/troops-high-alert-ghazni%C2%A0-periodic-clashes-continue" https://www.tolonews.com/afghanistan/troops-high-alert-ghazni%C2%A0-periodic-clashes-continue (käyty 28.9.2018).
UNGA (United Nations General Assembly)10.9.2018. The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security. Saatavilla:  https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_12_sept.pdf (käyty 28.9.2018).
UN OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 04/2014. Afghanistan: Ghazni Province – District Atlas. Saatavilla: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Ghazni.pdf (käyty 1.10.2018).
8 Sobh. 5.9.2018.
 طالبان با شهر غزنی چه کردند؟  
https://8am.af/what-did-the-taliban-do-to-ghazni/" https://8am.af/what-did-the-taliban-do-to-ghazni/ (käyty 28.9.2018).
1tv. 30.8.2018. 
سه هفته پس از نبرد خونین در غزنی؛ پاکسازی حومههای  شهر
 http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/35581-2018-08-30-14-41-57" http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/35581-2018-08-30-14-41-57 (käyty 28.9.2018).

Vastuuvapauslauseke:
This document was written by the Finnish Immigration Service´s COI Service according to the common EU-guidelines for processing factual COI (2008). It was therefore composed on the basis of carefully selected, publicly available sources of information. All sources used are referenced. All information presented, except for undisputed/obvious facts has been cross-checked, unless stated otherwise. The information provided has been researched, evaluated and processed with utmost care within a limited time frame. However, this document does not pretend to be exhaustive. Neither is this document conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. If a certain event, person or organization is not mentioned in the document, this does not mean that the event has not taken place or that the person or organization does not exist. The information in the document does not necessarily reflect the opinion of the authority and makes no political statement whatsoever.


