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Kysely eriteltynä:
1. Millainen on Ghaznin maakunnan tämän hetkinen turvallisuustilanne, erityisesti Qarabaghin, Nawurin, Khwaja Omarin ja Wali Mohammad Shahidin (Khogiani) piirikunnissa?
2. Millainen on tämän hetkinen turvallisuustilanne näihin piirikuntiin vievillä matkareiteillä? 

1. What is the current security situation in Ghazni Province, especially in Qarabagh, Nawur, Khwaja Omari, and Wali Mohammad Shahid (Khogiani) Districts?
2. What is the current security situation in travel routes to these districts?
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Vastaus:
1. Millainen on Ghaznin maakunnan tämän hetkinen turvallisuustilanne, erityisesti Qarabaghin, Nawurin, Khwaja Omarin ja Wali Mohammad Shahidin (Khogiani) piirikunnissa?
Long War Journalin jatkuvasti päivittyvän arvion mukaan Ghaznin maakunnan piirikunnista Ajristan, Andar, Dih Yak, Giro, Jaghatu, Khwaja Omari, Nawa, Nawur, Rashidan, Waghaz, Wali Mohammad Shahid (Khogiani) ja Zana Khan ovat kokonaan Talibanin hallinnassa. Ab Band, Gilan, Ghaznin kaupunki ja Qarabagh ovat piirikuntia, joiden hallinnasta Taliban ja Afganistanin turvallisuusjoukot taistelevat.  Ainoastaan Jaghori ja Malistan ovat piirikuntia, jotka ovat kokonaan Afganistanin keskushallinnon hallinnassa. LWJ/Roggio & Gutowski [päiväämätön]. 
Afganistanilaisen Khabarnama-uutissivuston syyskuun alussa haastattelemien paikallislähteiden mukaan Ghaznin kaupungin hyökkäyksen yhteydessä vallatut Khwaja Omari, Ajristan, Jaghatu ja Rashidan ovat edelleen Talibanin hallinnassa. Uutisessa haastatellun ghaznilaisen kansanedustajan mukaan lisäksi Waghaz on Talibanin hallinnassa. Sen sijaan maakunnan kuvernöörin edustajan mukaan Khwaja Omari ja Ajristan ovat Talibanin hallinnassa edelleen mutta muut piirikunnat, kuten Jaghatu ja Rashidan, on vallattu takaisin ja olivat tuolloin Afganistanin hallituksen kontrollissa. Khabarnama/Shahir 10.9.2018. 
Pajhwok Afghan News -uutistoimiston mukaan paikallisten lähteiden syyskuun lopussa ilmoittamien tietojen mukaan Taliban hallitsee Khwaja Omarin, Ajristanin, Jaghatun, Rashidanin ja Nawan piirikuntia. Ghaznin viranomaiset kuitenkin vahvistavat, että vain Ajristan, Khwaja Omari ja Nawa olisivat kokonaan Talibanin hallinnassa. PAN/Maftoon 25.9.2018. 
Etilat Rooz -uutistoimiston tietojen mukaan syyskuun aikana taistelut Talibanin ja valtiollisten turvallisuusjoukkojen välillä ovat kiihtyneet useassa Ghaznin piirikunnassa, erityisesti Khwaja Omarissa. Ghaznin paikallisviranomaisten mukaan Khwaja Omarin lisäksi neljässä muussa piirikunnassa Andar, Gilan, Giro ja Moqur, on vakavia turvallisuusuhkia ja Talibanilla on niissä laajalle levinnyttä toimintaa. Etilat Rooz/Joya 24.9.2018.
Syyskuun lopussa vahvistettiin, että lokakuulle suunniteltuja Afganistanin parlamenttivaaleja ei järjestetä Ghaznin maakunnan osalta ainakaan tuolloin. Vaalit tullaan todennäköisesti järjestämään huhtikuussa 2019 presidentinvaalien yhteydessä. PAN/Barakzai & Maftoon 1.10.2018; AAN/Adili 26.9.2018.  Afganistanin itsenäinen vaalikomissio (IEC) kertoi jo heinäkuussa 2018 vaalien lykkääntymisen liittyvän maakunnan hankaliin etnisiin suhteisiin ja niistä aiheutuneisiin vaalikomission vastaisiin mielenosoituksiin sekä turvallisuustilanteeseen:
”This forced the IEC to propose in late July that elections in the province be postponed […] due to “serious security situation and other problems” in the province, fair and inclusive representation from the entire province could not be ensured.” AAN/Adili 26.9.2018.
Qarabagh
Qarabagh on yksi Ghaznin maakunnan piirikunnista, johon Taliban on huhtikuussa alkaneessaan vuoden 2018 taistelukampanjassaan hyökännyt. AAN/Qaane 25.7.2018. Talibanin kerrotaan tekevän piirikunnassa toistuvia hyökkäyksiä turvallisuusjoukkoja vastaan. LWJ/Roggio & Gutowski [päiväämätön]. Pajhwok Afghan News -uutistoimisto ei raportoinut uhreja vaatineista välikohtauksista elo- eikä syyskuussa 2018. PAN/Erfanyar 6.10.2018; PAN/Sahar 4.9.2018. Raportoinnin mukaan heinäkuussa 2018 Qarabaghissa turvallisuusvälikohtaukset vaativat yhteensä 27 uhria PAN ei erottele raportoinnissaan siviiliuhreja., joista 15 oli kuolonuhreja ja 12 haavoittuneita. PAN/Erfanyar 5.8.2018.
Qarabaghista oli syyskuun 24. päivään mennessä vuoden 2018 aikana paennut konfliktin takia 168 maan sisäisesti siirtymään joutunutta. UN OCHA 1.10.2018. 
Eri etnisten ryhmien välit ovat kiristyneet Qarabaghissa vuoden 2018 aikana lokakuussa järjestettävien parlamenttivaalien vuoksi. Etenkin Qarabaghin hazaroiden kerrotiin kesällä 2018 elävän etnisen konfliktin pelossa. The Diplomat/Alizada 4.7.2018. Jo aiemmin vuodenvaihteessa 2017–2018 alussa Qarabaghissa oli vesikiista pashtujen ja hazaroiden välillä, jonka seurauksena paikalliset pashtut pyysivät Talibanin apua asiassa. PAN/Maftoon 13.1.2018 Tämä on johtanut ainakin kahteen kidnappaustapaukseen sekä väkivallantekoon vuoden 2018 aikana. PAN/Maftoon 13.1.2018; PAN/Maftoon 17.3.2018.
Nawur
Nawurin piirikunnasta ei ole käytettävissä olevissa lähteissä, yllämainittujen tietojen lisäksi raportoitu turvallisuusvälikohtauksista.
Nawurista ei ollut syyskuun 24. päivään mennessä vuonna 2018 paennut konfliktin takia ihmisiä maan sisäisesti. UN OCHA 1.10.2018.
Khwaja Omari
Taliban huhtikuussa alkaneessaan vuoden 2018 taistelukampanjassaan hyökkäsi Ghaznin piirikunnista ensimmäisenä Khwaja Omariin. AAN/Qaane 25.7.2018. Khabarnama-uutissivuston mukaan Taliban on tehnyt elokuussa Ghaznin kaupunkiin tehdyn hyökkäyksen jälkeen Khwaja Omarissa kotietsintöjä ja vahingoittanut valtioon yhteyksissä olevia ihmisiä. Khabarnama/Shahir 10.9.2018.
Pajhwok Afghan News ei kerro heinä-, elo- tai syyskuuta 2018 koskevissa raporteissaan turvallisuusvälikohtauksista aiheutuneista uhreista. PAN/Erfanyar 6.10.2018; PAN/Sahar 4.9.2018; PAN/Erfanyar 5.8.2018.
Khwaja Omarista ei ollut syyskuun 24. päivään mennessä vuonna 2018 paennut konfliktin takia ihmisiä maan sisäisesti. UN OCHA 1.10.2018.
Wali Mohammad Shahid eli Khogiani 
Wali Mohammad Shahid eli toiselta nimeltään Khogiani on yksi Ghaznin maakunnan piirikunnista, johon Taliban on huhtikuussa alkaneessaan vuoden 2018 taistelukampanjassaan hyökännyt. AAN/Qaane 25.7.2018. Pajhwok Afghan News -uutistoimiston raportoinnin mukaan elokuussa 2018 piirikunnassa aiheutui turvallisuusvälikohtausten seurauksena yhteensä 29 uhria PAN ei erottele raportoinnissaan siviiliuhreja., joista 28 oli kuolonuhreja ja 1 haavoittunut. PAN/Sahar 4.9.2018. Raportoinnin mukaan heinäkuussa 2018 piirikunnassa aiheutui turvallisuusvälikohtausten seurauksena yhteensä 40 uhria PAN ei erottele raportoinnissaan siviiliuhreja., joista 23 oli kuolonuhreja ja 17 haavoittuneita. PAN/Erfanyar 5.8.2018. Syyskuussa 2018 ei raportoitu tapahtuneen uhreja vaatineita turvallisuusvälikohtauksia. PAN/Erfanyar 6.10.2018.
Wali Mohammad Shahidista ei ollut syyskuun 24. päivään mennessä vuonna 2018 paennut konfliktin takia ihmisiä maan sisäisesti. UN OCHA 1.10.2018.

2. Millainen on tämän hetkinen turvallisuustilanne näihin piirikuntiin vievillä matkareiteillä? 
YK:n yleiskokouksen syyskuussa 2018 antaman raportin mukaan Kabul-Kandahar-valtatien turvallisuustilanne on edelleen heikko. UNGA 10.9.2018. Uutislähteiden mukaan Kabulin ja Ghaznin välisellä valtatiellä kerrotaan olevan edelleen taisteluita, joiden vuoksi tiellä liikkuminen on hankalaa tai estynyt.  Tolo News/Hamid 7.10.2018; Tolo News 4.9.2018.  Taistelut ovat lokakuussa 2018 keskittyneet Wardakin Saydabadiin, joiden seurauksena Kabul-Kandahar-valtatie on alueella suljettu, eikä liikenne kaupunkien välillä onnistu. Taliban on kaapannut osan hallituksen tarkastuspisteistä piirikunnassa ja lisäksi piirikunnan poliisipäällikkö kuoli taisteluissa. Tolo News/Hamid 7.10.2018. 
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 Khwaja 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].  Ghaznilaisen parlamentaarikon mukaan Taliban on Qarabaghin piirikunnassa useilla eri alueilla syyskuun 2018 aikana siepannut matkustajia ja syyttömiä ihmisiä.  Khabarnama/Shahir  10.9.2018.
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.
Taliban iski Ghaznin Ab Bandissa Kabul-Kandahar-valtatielle lokakuussa 2018. Iskun seurauksena kolme siltaa on tuhoutunut ja osa valtatiestä on suljettu. Kandaharin suuntaan voi Ghaznista kuitenkin kulkea vaihtoehtoista reittiä. Lisäksi paikallislähteen mukaan Qarabaghissa on ainakin kahdessa kylässä Talibanin tarkastuspisteitä, eikä Kabul-Kandahar-valtatietä pääse kulkemaan piirikunnassa. PAN/Maftoon 6.10.2018. 
Ghaznissa on ilmennyt tapauksia, joissa myös Afganistanin paikallispoliisin (ALP, Afghan Local Police) joukot ovat pysäyttäneet maakunnan alueella matkustaneita ihmisiä ja vaatinut heiltä lahjuksia. Tätä on tapahtunut muun muassa Kabul-Kandahar-valtatiellä. Lisäksi Taliban pitää Ghaznin kaupungin reunamilla tarkastuspistettä ja on vaatinut valtatiellä liikkuneilta ihmisiltä tarkastusten yhteydessä esimerkiksi puhelimien SIM-kortteja. PAN/Maftoon 11.9.2018.
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