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Provincia Baghlan je jednou z 34 provincií Afganistanu a nachádza sa v severnej 
časti krajiny. Je rozdelená na 15 okresov. Hlavným mestom je Puli Khumri. Počet 
obyvateľov je okolo 910 700. Na jej pôde prebieha intenzívny ozbrojený konflikt, 
pričom aktuálne ide o jednu z najviac zasiahnutých provincií. V provincii aktívne 
operujú bojovníci hnutia Taliban. Táto skupina útočí nielen na oficiálne 
bezpečnostné zložky Afganistanu, ale aj na civilných obyvateľov: bráni im 
v realizácii ich politických práv, likviduje vzdelávacie inštitúcie aj zdravotnícke 
zariadenia. 

 
 

Výhrada 
 

Výhrada týkajúca sa použitých zdrojov a uvedených informácií  
 

Táto správa bola napísaná na základe starostlivo vybraných spoľahlivých a verejne dostupných 
zdrojov informácií. Všetky použité zdroje sú v správe uvedené. 

 

Všetky informácie uvedené v tejto správe boli vyhľadané, vyhodnotené a spracované s 
najvyššou možnou mierou starostlivosti vzhľadom na obmedzený rozsah času dostupného na 
jej vyhotovenie. Správa danú problematiku nepokrýva vyčerpávajúco a nie je ani rozhodujúca 
pre posúdenie konkrétnej žiadosti o azyl.  
Ak v správe nie je spomenutá určitá udalosť, osoba alebo organizácia, nemusí to nevyhnutne 
znamenať, že sa udalosť nestala, alebo že táto osoba alebo organizácia neexistuje.  
Informácie uvedené v správe nevyjadrujú osobné ani politické názory Ligy za ľudské práva.  

 
Výhrada použitia správy  
 

Správa nemôže byť kopírovaná alebo publikovaná (či už úplne alebo čiastočne) bez 
predchádzajúceho súhlasu Ligy za ľudské práva, s tým, že verejné zdroje informácií použité v 
správe smú byť citované, nie ale ich preklad do slovenského jazyka alebo samostatná správa 
bez predchádzajúceho súhlasu Ligy za ľudské práva. 
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1. SIGAR - štvrťročná správa kongresu Spojených štátov amerických - 
júl 2018 

 
Na jeseň v roku 2015 oznámili afgánske médiá formálnu dohodu podpísanú medzi afgánskými 
vládnymi predstaviteľmi a Talibanom aby zastavili útoky v oblasti Dahanah-ye Ghori v provincií 
Baghlan. Vo februári 2016 afgánsky minister pre hranice a kmeňové záležitosti otvorene obhajoval 
dohodu tvrdiac, že  afgánska vláda súhlasila so zákazom používania ťažkých zbraní v oblasti. Dohoda 
zanikla po troch týždňoch po tom, čo jednotky Talibanu začali útočiť na stanovišťa afgánskej vlády 
blízko hlavného mesta provincie.1 

 

 
 

2. Valné zhromaždenie a Bezpečnostná rada OSN - Situácia v 
Afganistane a jej dôsledky pre medzinárodný mier a bezpečnosť - 
september 2018 

 
Neexistuú žiadne trvalé zmeny v územnej kontrole medzi vládou a Talibanom počas vykazovaného 
obdobia. Taliban uskutočnil niekoľko útokov proti okresným administratívnym centrám, ktoré dočasne 
prevzali kontrolu nad JaghatAu a Deh Yak v provincií Ghanzi, Tala Wa Barfak a Burkah v provincií 
Baghlan.2 

 
 

3. ACCORD - Afganistan, tretí kvartál 2018 - správa o konfliktoch - 
november 2018 

 
V provincií Baghlan bolo hlásených 48 incidentov pri ktorých zomrelo 299 ľudí. Nasledujúce miesta boli 
medzi postihnutými: Baghlani Jadid, Burka, Chaharshambah Tepah, Dahana i Ghuri, Dushi, Kahmard, 
Nahrin, Pul-e Khumri, Shahabuddin, Tala wa Barfak.3 

 
 
 

                                                      
1 SIGAR - štvrťročná správa kongresu Spojených štátov amerických - júl 2018. Dostupné z: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1441230/1226_1534946479_2018-07-30qr.pdf (str. 115) [cit. 2019-02-04] 
2
 Valné zhromaždenie a Bezpečnostná rada OSN - Situácia v Afganistane a jej dôsledky pre medzinárodný mier a bezpečnosť 

- september 2018. Dostupné z: https://www.ecoi.net/en/file/local/1444020/1226_1537777428_n1827389.pdf (str. 6) [cit. 
2019-02-04] 
3
 ACCORD - Afganistan, tretí kvartál 2018 - správa o konfliktoch - november 2018. Dostupné z: 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2001077/2018q3Afghanistan_en.pdf  [cit. 2019-02-04] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1441230/1226_1534946479_2018-07-30qr.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1444020/1226_1537777428_n1827389.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2001077/2018q3Afghanistan_en.pdf%2520%2520


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. 

Liga za ľudské práva 
Baštová 5, 811 03, Bratislava 
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471 
tel./fax: +421 2 534 10 182 
mobil: +421 918 682 457 
 

 

Pobočka Košice 
Hlavná 68 
040 01 Košice  
+421 918 366 968  
+421 918 857 715 
 
 

 

 
www.hrl.sk 
hrl@hrl.sk 

 

Mapa provincií s uvedeným počtom hlásených úmrtí za tretí štvrťrok 2018 
 

 
 

4. Rádio Free Europe/Rádio Liberty - Najmenej 30 afganských 
vojakov a policajtov zabitých pri útokoch Talibanu - august 2018 

 
Talibanské útoky na niekoľko vojenských zariadení v severnej afgánskej provincií Baghlan zabili 
najmenej 30 vojakov a policajných dôstojníkov. 
 
Mohammad Safdar Mohseni, predseda provinčnej rady, 15. augusta uviedol, že militanti založili požiar 
dvoch susedných kontrolných miest v okrese Baghlan-e Markazi. 
 
Dvaja ďalší členovia rady, Hayatullah Wafa a Asadullah Shabaz, povedali, že bojovníci Talibanu zaútočili 
na najmenej jednu vojenskú základňu a tri kontrolné stanovišťa. 
 
Hovorca Talibanu Zabihullah Mujahid prehlásil, že je zodpovedný za útok, posledný zo sérií útokov, 
ktoré za posledné dni zabili desiatky členov afganských bezpečnostných síl v Afganistane. 
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Afgánska vláda podporovaná Západom bojuje o odvrátenie Talibanu a ďalších militantných skupín od 
stiahnutia väčšiny vojsk NATO v roku 2014.4 

5. Rádio Free Europe/Rádio Liberty - Afganské bezpečnostné 
jednotky získali severnú oblasť od Talibanu - september 2018 

 
PUL-E KHOMRI, Afganistan - Guvernér severnej provincie Baghlan v Afganistane tvrdí, že afganské 
bezpečnostné sily opäť získali strategickú oblasť od bojovníkov Talibanu, ktorí v posledných týždňoch 
ovládali oblasť. Guvernér Abdulhai Nemati povedal pre RFE / RL, že vládna ofenzíva na obnovenie 
kontroly nad okresom Nahrin skončila ráno 4. septembra po tom, ako ju Taliban v noci opustil. 
 
Nemati povedal, že najmenej šesť bojovníkov z Talibanu bolo zabitých a 14 bolo zranených počas 
operácie, ktorá začala začiatkom 3. septembra.  
 
Korespondent RFE / RL v provincii Baghlan informuje, že stovky civilistov utiekli z domova počas 
prudkej 24-hodinovej bitky, počas ktorej bolo zničených niekoľko domov v okrese. 
 
"Takmer všetci v našom okolí utiekli, nemohla som sa k nim pripojiť kvôli môjmu postihnutiu, keby som 
bola schopná chodiť, aj ja by som odišla," povedala žena.5 

 

6. Federálny úrad pre migráciu a utečencov - informácie od Centra 
pre migráciu a azyl - september 2018 

 
V mnohých provinciích pokračovali boje v podobe leteckých nájazdov bezpečnostnými silami a taktiež 
útoky povstalcov, ktorí zabíjali a zranili mnoho civilistov. Najviac postihnuté provincie boli: Helmand, 
Kandahár, Zabul (juh), Sar-i-Pul, Samangan, Faryab, Jawzjan, Balkh (sever), Kunduz, Baghlan 
(severovýchod), Kábul, Logar, Maidan Wardak (centrum), Nangarhar (východ), Paktia, Paktika, Ghazni 
(juhovýchod), Herat und Farah (západ). 
 
Dňa 16. septembra 2018 Taliban vypálil dôležitý spojovací most v okrese Markaz-i-Baghlan (provincia 
Baghlan-severovýchod).6 

 

7. Taliban zostrelil v Baghlane helikoptéru afganskej armády - 
október 2016 

 

                                                      
4
 Rádio Free Europe/Rádio Liberty - Najmenej 30 afganských vojakov a policajtov zabitých pri útokoch Talibanu - august 

2018. Dostupné z: https://www.ecoi.net/en/document/1440839.html [cit. 2019-02-04] 
5
 Rádio Free Europe/Rádio Liberty - Afganské bezpečnostné jednotky získali severnú oblasť od Talibanu - september 2018. 

Dostupné z: https://www.ecoi.net/en/document/1442748.html [cit. 2019-02-04] 
6
 Federálny úrad pre migráciu a utečencov - informácie od Centra pre migráciu a azyl - september 2018. Dostupné z: 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1445521/1226_1539001538_deutschland-bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-
briefing-notes-17-10-2018-englisch.pdf [cit. 2019-02-04] 

https://www.ecoi.net/en/document/1440839.html
https://www.ecoi.net/en/document/1442748.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/1445521/1226_1539001538_deutschland-bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-17-10-2018-englisch.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1445521/1226_1539001538_deutschland-bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-17-10-2018-englisch.pdf
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Oblasť Qurghantepa patrí do mesta Pul-e-Khumri, ktoré sa nachádza v susedstve okresu Dand Ghori, 
kde kontrolný bod afgánskych síl je obliehaný povstalcami Talibanu. 
 
Zároveň miestni predstavitelia uvádzajú, že šesť policajných úradov v oblasti afgánskej národnej 
policajnej služby (ANCOP) bolo prekonaných militantmi z Talibanu na ceste Kunduz - Baghlan. 
 
Militanti Talibanu počas posledných mesiacov zosilnili útoky na niekoľko kľúčových severných provincií 
vrátane Baghlanu a strategickej provincie Kunduz.7 

 

8. Deväť povstalcov Talibanu zabitých pri operáciách v Baghlane - 
február 2018 

 
Najmenej deväť povstalcov z Talibanu bolo zabitých počas operácií afgánskej národnej obrannej a 
bezpečnostnej jednotky v severnej provincií Baghlan v Afganistane. 
 
Bezpečnostná situácia sa za posledné roky začala zhoršovať, pretože protivládne ozbrojené militantné 
skupiny sa pokúšajú rozšíriť svoje povstanie v niektorých kľúčových severných a severovýchodných 
provinciách.8 

 

9. Taliban zintenzívňuje aktivity v severných regiónoch Afganistanu - 
júl 2017 

 
Taliban zjavne zvýšil aktivity v severnom regióne Afganistanu, keď ozbrojení povstalci v niekoľkých 
okresoch vykonali sériu ofenzív v jedinom dni, pričom viac ako tri tucty ľudí zomreli a zranili sa. 
 
Podobne bojovníci Talibanu zaútočili na pokojnú oblasť Gazargah-e-Noor v severnej provincii Baghlan. 
 
Talibanskí militanti, ktorí v piatok zabili 35 miestnych policajných pracovníkov v okrese Tagab v 
severnej provincii Badakhshan, tiež zintenzívnili aktivity v častiach Baghlan, Sari Pul, Balkh a severných 
provinciách Jawzjan.9 

10. Afganské bezpečnostné sily prevzali oblasť Barfak v provincii 
Baghlan - máj 2018 

 
Afganské bezpečnostné sily podporované leteckými útokmi zachytili oblasť Tala-o-Barfak v provincii 
Baghlan a v piatok vysťahovali militantov z Talibanu z tohto okresu. 
 

                                                      
7
 Taliban zostrelil v Baghlane helikoptéru afganskej armády - október 2016. Dostupné z: https://ariananews.af/taliban-shot-

down-ana-chopper-in-baghlan/ [cit. 2019-02-04] 
8
 Deväť povstalcov Talibanu zabitých pri operáciách v Baghlane - február 2018. Dostupné z: https://www.khaama.com/9-

taliban-insurgents-killed-in-baghlan-operations-04541/ [cit. 2019-02-04] 
9
 Taliban zintenzívňuje aktivity v severných regiónoch Afganistanu - júl 2017. Dostupné z: 

http://www.xinhuanet.com//english/2017-07/23/c_136466023.htm [cit. 2019-02-04] 

https://ariananews.af/taliban-shot-down-ana-chopper-in-baghlan/
https://ariananews.af/taliban-shot-down-ana-chopper-in-baghlan/
https://www.khaama.com/9-taliban-insurgents-killed-in-baghlan-operations-04541/
https://www.khaama.com/9-taliban-insurgents-killed-in-baghlan-operations-04541/
http://www.xinhuanet.com/english/2017-07/23/c_136466023.htm


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. 

Liga za ľudské práva 
Baštová 5, 811 03, Bratislava 
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471 
tel./fax: +421 2 534 10 182 
mobil: +421 918 682 457 
 

 

Pobočka Košice 
Hlavná 68 
040 01 Košice  
+421 918 366 968  
+421 918 857 715 
 
 

 

 
www.hrl.sk 
hrl@hrl.sk 

 

Ministerstvo obrany uviedlo, že kontrola okresu je v rukách afgánskych síl a okres sa úplne zbavil 
militantov. 
 
Baghlan patrí medzi pomerne nestabilné provincie severne od Afganistanu, kde povstalci Talibanu 
pôsobia v niektorých okresoch a často vykonávajú povstalecké aktivity.10 

 

11. Afganistan: desiatky bezpečnostných síl zabitých pri útoku 
Talibanu - august 2018 

 
Po ničivom útoku na Ghazni Taliban zaútočil na dve kontrolné stanovišťa v Baghlane, severný 
Afganistan, pričom zabili najmenej 46 vojakov a políciu. 
 
Útoky Talibanu na dve susedné kontrolné stanovišťa v severnom Afganistane zabili najmenej 46 
vojakov a členov polície, uviedli úradníci , keď sa život postupne vrátil do normálu v častiach 
východného mesta Ghazni po masívnom povstaleckom útoku. 
 
Mohammad Safdar Mohseni, šéf provinčnej rady v severnej provincií Baghlan, povedal, že povstalci po 
útoku neskôr v okrese Baghlan-I Markazi založili požiar. 
 
Dilawar Aymaq, poslanec z Baghlanu, potvrdil útok, ktorý sa týkal vojenského kontrolného stanovišťa a 
ďalšieho, ktoré obsluhuje tzv. miestna polícia a milície, ktoré prijal. 
 
Guvernér Baghlana Abdul Hai Nemati povedal, že najmenej deväť bezpečnostných síl stále chýba a 
štyria ďalší boli v útoku zranení. Povedal, že poslali posily, aby pomohli znovu získať kontrolné body. 
 
Hovorca Talibanu Zabihullah Mujahid prehlásil zodpovednosť za útok. Povedal, že militanti zabili 70 
ľudí.11 

12. Afganské jednotky zabité pri útoku Talibanu v Baghlane - 
september 2018 

 
 
Bezpečnostný zdroj uviedol, že množstvo vojenských a policajných kontrolných miest v Baghlane padlo 
do rúk Talibanu. 
 
Najmenej 20 afgánskych príslušníkov bezpečnostných síl bolo zabitých pri útoku Talibanu v severnej 
provincií Baghlan. Útok sa odohral v okrese Baghlan-e-Markazi po tom, čo desiatky povstalcov 
Talibanu zaútočili na vojenské a policajné kontrolné miesta v okrese. 
 

                                                      
10

 Afganské bezpečnostné sily prevzali oblasť Barfak v provincii Baghlan - máj 2018. Dostupné z: 
https://ariananews.af/afghan-forces-recaptured-barfak-district-of-baghlan/  [cit. 2019-02-04] 
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Medzitým bezpečnostný zdroj uviedol, že päť armádnych a osem policajných kontrolných miest padlo 
do rúk Talibanu. 
 
"Viaceré dediny obsadil Taliban," povedal zdroj TOLOnews. 
 
Taliban potvrdil útok na bezpečnostné kontrolné miesta a tvrdil, že boli zabité desiatky členov 
bezpečnostných síl.12 

 

13. Zahraniční vojenskí experti, ktorí pomáhajú Talibanu: 
Baghlanská polícia - máj 2017 

 
PUL-I-KHUMRI (Pajhwok): Policajný šéf severnej provincie Baghlan vo štvrtok vyhlásil, že do provincie 
dorazilo niekoľko ruských, pakistanských, egyptských a čečenských vojenských expertov, ktorí vyškolili 
a podporovali bojovníkov Talibanu. 
 
Generálny tajomník Ikramuddina Saraího povedal pre Pajhwok Afghan News, že zahraniční vojenskí 
experti vstúpili do provincií Kunduz, Faryab, Badakhshan, Helmand a Dehna Ghori, Tala wa Barfak, 
Dushi a časti okresov Dand-i-Ghori a Dand-i-Shahabuddin Baghlan. 
 
Sarai uviedla, že počas posledných 20 dní prebiehali ťažké konflikty medzi afgánskymi bezpečnostnými 
silami a Talibanom v rôznych častiach Baghlanu a zatiaľ bolo zabitých 64 militantov a ďalších 48 
zranených. 
 
Rajb Ali Rashid, zástupca veliteľa vojenského zboru Shaheen, uviedol, že ďalšie pomocné sily sa dostali 
do Baghlanu, kde by sa v Doshi, Dand-i-Shahabuddin a ďalších oblastiach spustila rozsiahla ofenzíva 
proti rebelom. 

 
Rezident Ahmad Jawad uviedol, že v Baghlane došlo k zintenzívneniu stretov a diaľnice a ostatné cesty 
zostali väčšinu času uzavreté.13 

14. Sedem indických robotníkov unesených v Afganistane - máj 
2018 

 
Médiá potvrdili, že sedem Indov a ich afganských vodičov bolo unesených v odľahlej severnej provincii 
Baghlan. Chystali sa pracovať blízko hlavného mesta Pul-e Khumri. 
 
Správy  o Baghlane nie sú pozitívne. Spravodajská stránka Almerah ohlásila sériu zjavných víťazstiev v 
tejto oblasti vrátane zabitia vysokopostaveného dôstojníka afgánskej armády. 
 
Videá ukazujú, že Taliban sa voľne pohybuje po meste a dokonca zastavujú dopravu, aby umožnili jeho 
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formáciám prejsť. Dostupné reportáže z iných zdrojov naznačujú, že Taliban je v tejto oblasti dobre 
zakorenený, vrátane častí mesta Pul-e Khumri, hlavného mesta provincie.14 

 

15.   New York Times: Smrtelná vlna násilia v Afganistane - 
september 2018 

 
Najsmrteľnejšou udalosťou bolo ničenie vojenskej základne  povstalcami Talibanu v provincií Baghlan, 
pričom  viac ako 40 členov bezpečnostných síl zabili, uviedli miestni predstavitelia. 
 
Bola druhým veľkým pilierom, ktorý získali povstalci v provincií Baghlan za posledný mesiac a tretí v 
severnom Afganistane počas toho istého obdobia. 
 
Guvernér provincie Baghlan Abdul Hai Nemati uviedol, že základňa afgánskej národnej armády v 
dedine Mangalha v okrese Baghlan-e-Markazi, severne od provinčného hlavného mesta Pul-i-Kumri, 
bola úplne obklopená povstalcami.15 

 

16. 8 mŕtvych, 45 zranených v baghlanských voľbách - október 2018 
 
PUL-I-KHUMRI (Pajhwok): Najmenej osem ľudí bolo zabitých a ďalších 45 bolo zranených pri 
incidentoch, ku ktorým došlo v priebehu volieb Wolesi Jirga v severnej provincií Baghlan. 
 
Baghlanský námestník riaditeľa verejného zdravotníctva, Dr. Abdul Alim Ghafari, povedal pre Pajhwok 
Afghan News, že osem ľudí bolo zabitých a 45 zranených. 
 
Povedal, že jeden človek bol zabitý a sedem ďalších bolo zranených pri dvoch výbuchoch v hlavnom 
meste provincie Pul-I-Khumri. 
 
Na druhej strane Ing. Shekil, ktorý je obyvateľom oblasti Kilagi v okrese Doshi Baghlan, uviedol, že 
štyria ľudia boli zabití a šesť ďalších bolo zranených, keď v popoludňajších hodinách zasiahol mínomet 
v oblasti jeden z domov.16 

 

17. Útok Talibanu zabil dvoch príslušníkov polície v afganskej 
severnej provincii Baghlan - december 2017 

 
Pul-e-Khumri, Afganistan, 18. decembra (Xinhua) – Dvaja príslušníci polície boli zabití po tom, čo 
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skupina militantov Talibanu zaútočila na bezpečnostný kontrolný bod mimo provinčného hlavného 
mesta Baghlan Pul-e-Khumri, uviedla policajná hovorkyňa Zabihullah Shejah. 

 
Militanti podľa oficiálneho úradu zaútočili na políciu v oblasti Hajda Kotal mimo Pul-e-Khumr, na 
mieste zabili dvoch príslušníkov polície a zranili dvoch ďalších. 
 
Medzitým hovorca Talibanu Zabihullah Majahid potvrdil útok médiam a tvrdil, že boli zabití štyria 
policajti.17 
 
 

 
 

Zdroj obr.: https://i.pinimg.com/originals/a5/8f/46/a58f46f2ba7cc60ac97a4849a3a714e2.jpg 
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