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თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვების განყოფილება 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 

 

ახალი ამბების დაიჯესტი / 1-7 ივნისი, 2017 წელი 

დათქმა - წინამდებარე ინფორმაცია მომზადებულია თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის 

შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების დოკუმენტის 

და საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად. ინფორმაცია მომზადებულია საჯარო ან/და 

წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილებისთვის მოცემულ მომენტში 

ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გამოყენებით, დამუშავებულია მაქსიმალური ყურადღებით და შეზღუდულ 

დროში. აღნიშნული დოკუმენტი არ არის ამომწურავი ან შემაჯამებელი ან გადამწყვეტი საერთაშორისო 

დაცვაზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის. თუ რაიმე მოვლენა, რომელიმე პიროვნება ან ორგანიზაცია არ არის 

ნახსენები წინამდებარე ინფორმაციაში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოვლენას ადგილი არ ჰქონია ან პიროვნება ან 

ორგანიზაცია არ არსებობს. გამოყენებული ტერმინოლოგია არ უნდა იქნას მიჩნეული რაიმე სამართლებრივი 

პოზიციის განმსაზღვრელად. წინამდებარე ინფორმაცია არ წარმოადგენს წარმოშობის ქვეყნის შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების მოსაზრებას ან პოლიტიკურ განცხადებას. ინფორმაციის სამიზნე 

აუდიტორიას წარმოადგენენ სტატუსის დამდგენი სპეციალისტები, წარმოშობის ქვეყნის შესახებ 

ინფორმაციის კვლევის სპეციალისტები, გადაწყვეტილების მიმღები პირები, იურისტები, მოსამართლეები და 

თავშესაფრის პროცედურაში ჩართული მხარეები. 

ფილიპინებზე კაზინოზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო 

ფილიპინებზე კაზინოზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა დაჯგუფება 

ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. აღნიშნულ შემთხვევას 37 ადამიანი ემსხვერპლა. მანამდე 

პოლიცია ამტკიცებდა, რომ მომხდარი ყაჩაღობის შემთხვევა იყო და ტერორიზმთან კავშირი 

არ ჰქონდა. ფილიპინებზე, კურორტ მანილაზე სასტუმროში „Resorts World Manila“ მდებარე 

კაზინოს შეიარაღებული მამაკაცი ღამით თავს დაესხა. დაღუპულთა უმრავლესობა ხანძრის 

დროს კვამლით დაიხრჩო. 50 მოქალაქე კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შეიარაღებულმა 

მამაკაცმა ტელევიზორის ეკრანების მიმართულებით ისროლა, კაზინოს სათამაშო 

მაგიდებზე ხანძარი გააჩინა, შემდეგ სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში საწოლზე დაწვა, საწვავი 

გადაისხა და თავი დაიწვა.1 

 

 

                                                           
1 CNN; ISIS claims Manila casino attack despite police denial; By James Griffiths, Jinky Jorgio and Hamdi Alkhasali; 

June 2, 2017; available at: http://edition.cnn.com/2017/06/02/asia/manila-philippines-resort-world-isis/index.html  

http://edition.cnn.com/2017/06/02/asia/manila-philippines-resort-world-isis/index.html
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ისლამური სახელმწიფოს ერთერთი ლიდერი ლიკვიდირებულია 

ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი ტურკი ალ-

ბინალი ლიკვიდირებულია. ბაჰრეინელი იმამი, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს, იგივე 

დაეშის ერთერთ სულიერ ლიდერად მიიჩნევა, სირიაში, რაქას სიახლოვეს ამერიკის 

შეერთებული შტატების ავიაიერიშს ემსხვერპლა. ალ-ბინალი ქალებითა და ბავშვებით 

ვაჭრობის ერთერთი ინიციატორი იყო. მისი გადაწყვეტილებით, 2014 წლიდან დღემდე 

3000-ზე მეტი ქალი და მოზარდი გოგო დაეშის ტყვეობაში იმყოფება, ისინი სექსუალური 

ექსპულატაციის მსხვერპლნი არიან. ალ-ბინალი ისლამური სახელმწიფოს რიგებს 2014 

წელს შეუერთდა.2 

ლონდონში ტერაქტი მოხდა 

ლონდონში, ლონდონის ხიდთან (London Bridge) 3 ივნისს, ადგილობრივი დროით 

დაახლოებით 22.00 საათზე მიკროავტობუსი ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა, 

ავტომობილიდან დანით შეიარაღებული სამი პირი გადმოვიდა, რომლებიც „ბორო 

მარკეტის“ (Borough Market) ტერიტორიაზე მოქალაქეებს თავს დაესხნენ. სამივე 

თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. ტერორისტულ აქტად შეფასებული ინციდენტის 

შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა. მომხდართან დაკავშირებით 

პოლიციამ 12 ეჭვმიტანილი დააკავა,რომლებიც მოგვიანებით გაათავისუფლეს. ტერაქტზე 

პასუხსიმგებლობა ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო.3 

ექვსმა არაბულმა ქვეყანამ ყატართან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა 

ექვსმა არაბულმა ქვეყანამ ყატართან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა. ლიბია, 

იემენი, ბაჰრეინი, საუდის არაბეთი, ეგვიპტე და არაბეთის გაერთიანებული საამიროები 

ყატარს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევაში, რეგიონში არასტაბილური ვითარების 

ხელშეწყობასა და ტერორისტული საქმიანობის მხარდაჭერაში ადანაშაულებენ. ყატარელ 

დიპლომატებს ქვეყნების დასატოვებლად 48-საათიანი ვადა მიეცათ. ქვეყანასთან ასევე 

შეწყდ საჰაერო და საზღვაო მიმოსვლა და ყატარის მოქალაქეებს ოთხივე ქვეყანაში შესვლა 

აეკრძალათ. ყატარი გარიცხეს არაბული კოალიციიდანაც, რომელიც იემენში აჯანყებული 

შიიტი ჰუსიტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას ატარებს. არაბული ქვეყნები ყატარს 

ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდაჭერაში ადანაშაულებენ. საუბარია ყატარის მიერ 

სამეფო ოჯახის წევრების გათავისუფლების სანაცვლოდ, ტერორისტებისთვის 

                                                           
2 CNN; Top ISIS figure killed in Syria; By Tim Lister, Hamdi Alkhasali and Paul Cruickashank; June 1, 2017; available 

at: http://edition.cnn.com/2017/06/01/middleeast/top-isis-figure-killed-in-syria/index.html  
3 ABC News; ISIS claims responsibility for London Bridge attack; By Brian Ross, Josh Margolin, Alex Hosenball and 

Seni Tienabeso; available at: http://abcnews.go.com/International/isis-claims-responsibility-london-bridge-

attack/story?id=47826125  

http://edition.cnn.com/2017/06/01/middleeast/top-isis-figure-killed-in-syria/index.html
http://abcnews.go.com/International/isis-claims-responsibility-london-bridge-attack/story?id=47826125
http://abcnews.go.com/International/isis-claims-responsibility-london-bridge-attack/story?id=47826125
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გამოსასყიდის სახით დიდი ოდენობით თანხის (დაახლოებით ერთი მილიარდი აშშ 

დოლარი) გადახდაზე. არაბული ქვეყნები მიიჩნევენ, რომ გატაცება ფარსია და ყატარი 

ტერორისტებს აფინანსებს. ოფიციალური დოჰა ბრალდებებს უარყოფს. რეგიონულმა 

უთანხმოებამ უკვე მოახდინა გავლენა ეკონომიკაზეც. დაპირისპირებაში იკვეთება ირანის 

ფაქტორიც. არაბული ქვეყნები აცხადებენ, რომ ყატარს თეირანთან ზედმეტად 

კონსტრუქციული დამოკიდებულება აქვს. თავად ირანის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ 

დაძაბულობა საუდის არაბეთში აშშ-ის პრეზიდენტის ვიზიტის შედეგია.4 

მოსულის გათავისუფლების ოპერაცია ფინალურ ეტაპზეა 

ერაყის ქალაქ მოსულის ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 

ჯიჰადისტებისგან გათავისუფლების ოპერაცია ფინალურ ეტაპზეა და კოალიცია 

გამარჯვებას რამდენიმე დღეში იზეიმებს – ამის შესახებ ერაყის მთავრობის 

ადმინისტრაციაში განაცხადეს. გავრცელებული ინფორმაციით, რადიკალი ისლამისტები 

მოსულის დასავლეთ ნაწილის მხოლოდ 10 პროცენტს აკონტროლებენ. ერაყის 

კოალიციურმა არმიამ ბოლო დღეების განმავლობაში ორი უბნის გათავისუფლება შეძლო 

და მშვიდობიანი მოსახლეობა გამოიყვანა. ისლამისტების ლიდერმა, ხალიფა აბუ ბაქარ ალ-

ბაღდადიმ ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს შექმნა ქალაქ მოსულში მდებარე 

ალ-ნურის მეჩეთში 2014 წლის 10 ივნისს გამოაცხადა. ქალაქის გათავისუფლების ოპერაცია 

ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა კოალიციური ძალების მხარდაჭერით გასული წლის 

ოქტომბერში დაიწყო.5 

რაქას გათავისუფლების ოპერაცია დაიწყო 

აშშ-ის მხარდაჭერილმა სირიელმა ქურთებმა და არაბულმა სამხედრო დაჯგუფებებმა 

სირიის ქალაქ რაქას ჯიჰადისტებისგან გათავისუფლების ოპერაცია დაიწყეს. „სირიის 

დემოკრატიული ძალების“ პრესსამსახურის ინფორმაციით, ბრძოლები ერთდროულად 

რამდენიმე ფრონტზე მიმდინარეობს. შეტაკებები დაიწყო ქალაქის აღმოსავლეთით და 

ჩრდილოეთ გარეუბანში მდებარე სამხედრო ბაზასთან. სახმელეთო ოპერაციას საჰაერო 

მხარდაჭერას აშშ-ის მეთაურობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიცია უწევს. „სირიის 

დემოკრატიულმა ძალებმა“, რომლებიც აცხადებენ, რომ არც სირიის პრეზიდენტთან და არც 

ამბოხებულებთან კავშირი არ აქვთ, გასულ წელს სირიის ჩრდილოეთით ისლამური 

სახელმწიფოს მებრძოლებისგან 6 ათასი კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია 

                                                           
4 BBC News; Qatar diplomatic crisis: What you need to know; 6 June 2017; available at: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757  
5 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ერაყის მთავობის ცნობით, ერაყის ქალაქ მოსულის 

გათავისუფლების ოპერაცია ფინალურ ეტაპზეა; გივი ბარამიძე; 6/6/2017; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/163836.html  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757
http://1tv.ge/ge/news/view/163836.html
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გაათავისუფლეს. ჯიჰადისტებმა ქალაქი რაქა 2014 წელს დაიკავეს და ე.წ. „სახალიფოს“ 

დედაქალაქად გამოაცხადეს.6 

მონტენეგრო ნატოს 29-ე წევრი გახდა 

მონტენეგრო NATO-ს 29-ე წევრი ოფიციალურად გახდა. ქვეყნის NATO-ში გაწევრიანების 

ოფიციალური ცერემონია ვაშინგტონში, სახელმწიფო დეპარტამენტის შენობაში გაიმართა. 

ცერემონიას ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი იენს 

სტოლტენბერგიც ესწრებოდა. მონტენეგროს ალიანსთან მიერთების პროტოკოლი ქვეყნის 

პრემიერ-მინისტრმა დუშკო მარკოვიჩმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა სრჯან 

დარმანოვიჩმა აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე თომას შენონს გადასცა. თავის 

გამოსვლაში ამერიკელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ მონტენეგრო დაეთანხმა NATO-ს 

წესდებას და გაატარა სტრუქტურული რეფორმები. სახელმწიფო დეპარტამენტში სიტყვით 

გამოვიდა ალიანსის გენერალური მდივანიც. სტოლტენბერგმა აქცენტი NATO-ს ღია კარის 

პოლიტიკაზე გააკეთა და განაცხადა, რომ ალიანსში ახალი წევრების მიღებამ, გლობალური 

მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეიტანა. მონტენეგრომ NATO-ს წევრობის სამოქმედო გეგმა 2009 წელს მიიღო, ალიანსის 

სრულფასოვანი წევრი კი 2017 წლის 5 ივნისს გახდა.7 

თურქეთში „Amnesty International“-ის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი დააკავეს 

სამხედრო გადატრიალებაში მონაწილეობის ბრალდებით, თურქეთში საერთაშორისო 

უფლებადამცველი ორგანიზაციის „Amnesty International“-ის ადგილობრივი ოფისის 

ხელმძღვანელი  ტანერ კილიჩი დააკავეს. ორგანიზაციის ადგილობრივ ხელმძღვანელთან 

ერთად, „Amnesty International“-ის თურქეთის წარმომადგენლობის კიდევ 22 

თანამშრომელია დაკავებული.8 

ირანში ტერორისტული აქტების შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა 

ირანის საკანონმდებლო ორგანოზე თავდასხმას 12 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 

ამასთან, დაშავდა 35 ადამიანი. ირანის დედაქალაქში ორი თავდასხმა მოხდა - პარლამენტსა 

და ჰომეინის მავზოლეუმზე. ირანის პარლამენტზე თავდამსხმელები ლიკვიდირებულნი 

არიან. მომხდარზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება „ისლამურმა სახელმწიფომ“ აიღო. 

                                                           
6 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; რაქას გათავისუფლების ოპერაცია დაიწყო; გივი ბარამიძე; 

6/6/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/163882.html  
7 Deutsche Welle; At Washington ceremony, Montenegro becames 29th and newest NATO member; 05.06.2017; 

available at: http://www.dw.com/en/at-washington-ceremony-montenegro-becomes-29th-and-newest-nato-

member/a-39123100  
8 The Guardian; Turkey arrests Amnesty International head and lawyers in Gulenist sweep; 7 June 2017; available at: 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/07/turkey-arrests-amnesty-international-head-and-lawyers-in-gulenist-

sweep  

http://1tv.ge/ge/news/view/163882.html
http://www.dw.com/en/at-washington-ceremony-montenegro-becomes-29th-and-newest-nato-member/a-39123100
http://www.dw.com/en/at-washington-ceremony-montenegro-becomes-29th-and-newest-nato-member/a-39123100
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/07/turkey-arrests-amnesty-international-head-and-lawyers-in-gulenist-sweep
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/07/turkey-arrests-amnesty-international-head-and-lawyers-in-gulenist-sweep
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სოციალურ ქსელებში „ისლამურმა სახელმწიფომ“ ირანის პარლამენტზე თავდასხმის 

ვიდეო გაავრცელა. ვიდეოში პარლამენტის შენობაში მოკლული მამაკაცის ცხედარი ჩანს. 

კადრები თავად შეირაღებული ჯიჰადისტების მიერაა გადაღებული.9 

                                                           
9 საქართველოს საზოგადეობრივი მაუწყებელი; ირანში მომხდარი თავდასხმისას 12 ადამიანი დაიღუპა; გივი 

ბარამიძე; 7/6/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/164107.html  

http://1tv.ge/ge/news/view/164107.html

