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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 / 8-15 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. 

კიევში, აშშ-ის საელჩოსთან მომხდარ აფეთქებას ტერაქტის კვალიფიკაცია მიენიჭა - კიევში, 

ამერიკის საელჩოსთან მომხდარ აფეთქებას ტერაქტის კვალიფიკაცია მიენიჭა. ინფორმაცია 

უკრაინის პოლიციამ გაავრცელა. აფეთქება საელჩოს ტერიტორიასთან გვიან ღამით მოხდა. 

პოლიციის ინფორმაციით, უცნობმა პირმა დიპლომატიური წარმომადგენლობის 

შენობასთან დაუდგენელი ტიპის ასაფეთქბელი მოწყობილობა ისროლა. აფეთქების 

შედეგად, არავინ დაშავებულა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, პოლიცია 

ცდილობს დაადგინოს, ვინ მონაწილეობდა ტერორისტული აქტის შესრულებაში.1 

ბოკო ჰარამი ნიგერიაში, მაიდუგურის დასახლებას თავს დაესხა - ნიგერიაში მოქმედი 

ექსტრემისტული დაჯგუფება ბოკო ჰარამი ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე მაიდუგურის 

დასახლებას დაესხა თავს. თვითმხილველთა განცხადებით, ისლამისტებმა ქალაქს 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთის მხრიდან შეუტიეს. ისმოდა აფეთქებებისა 

და სროლის ხმა. პროვინციის გუბერნატორის განცხადებით, თავდამსხმელთა შორის 

                                                           
1 Mirror; Explosion at US Embassy in Ukrainian capital after device is thrown into compound in “act of terrorism”; by 

Chris Kitching; 8 June 2017; available at: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/us-embassy-kiev-ukraine-

explosion-10582299  

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/us-embassy-kiev-ukraine-explosion-10582299
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/us-embassy-kiev-ukraine-explosion-10582299
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თვითმკვლელი ტერორისტებიც იყვნენ, რომელთაც თავი აიფეთქეს. ქვეყნის არმიამ იერიშის 

მოგირიება შეძლო, თუმცა მომხდარს 11 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა.2 

ისლამურმა სახელმწიფომ ჩინეთის ორი მოქალაქე სიკვდილით დასაჯა - ტერორისტულმა 

ორგანიზაციამ „ისლამური სახელმწიფო“ ჩინეთის ორი მოქალაქის სიკვდილით დასჯის 

შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. გავრცელებული ცნობით, ჩინეთის მოქალაქეები 

პაკისტანის ქალაქ ქვეტადან გაიტაცეს, სადაც ახალგაზრდები ენის შესწავლის მიზნით 

იმყოფებოდნენ. წყვილთან ერთად, კიდევ ერთი ჩინელი მოქალაქე იყო, თუმცა მან გაქცევა 

შეძლო. 4 ივნისს პაკისტანის სპეცდანიშნულების რაზმმა გატაცებულთა მოსაძებნად 3-

დღიანი ოპერაცია დაიწყო, თუმცა მათი მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა.3 

თურქეთი ყატარში დამატებით სამხედრო კონტინგენტს გაგზავნის - თურქეთი ყატარში 

დამატებით სამხედრო კონტინგენტს გაგზავნის. შესაბამის ბრძანებას თურქეთის 

პრეზიდენტმა, რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა ხელი უკვე მოაწერა. ყატარის დედაქალაქ დოჰაში 

მდებარე სამხედრო ბაზაზე 250 ჯარისკაცი, სამხედრო თვითმფრინავები და გემები 

გაიგზავნება. ყატარის ბაზაზე ამ დროისთვის 90 თურქი ჯარისკაცია ბაზირებული. მხარეებს 

შორის სამხედრო მზადყოფნის მიმართულებით გაფორმებული შეთანხმების თანახმად, 

თურქეთი ვალდებულია, ყატარი საკვებითა და წყლით უზრუნველყოს. ოფიციალური 

ანკარას გადაწყვეტილება ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისის გამოხმაურებაა. 5 

ივნისის შემდეგ 12-მა სახელმწიფომ ყატართან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა და 

ტერორიზმის მხარდაჭერასა და რეგიონის დესტაბილიზაციაში დაადანაშაულა. თურქეთსა 

და ყატარს შორის სამხედრო თანამშრომლობის შეთანხმება 2014 წელს გაფორმდა. ბაზის 

მშენებლობა 2018 წელს უნდა დასრულდეს. თურქეთი ყატარში 3 ათასამდე ჯარისკაცის 

გაგზავნას გეგმავს.4 

სომალიში მომხდარ სროლას 5 ადამიანი ემსხვერპლა - სომალიში, ჰუმანიტარული საკვების 

დარიგებისას მომხდარი სროლისას, 5 ადამიანი გარდაიცვალა. ინციდენტი ქალაქ ბაიდოაში 

მოხდა. სროლების შედეგად, 10-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა. წინასწარი ინფორმაციით, 

ადგილზე სამხედროების ორი ჯგუფი ისროდა.5 

                                                           
2 AlJazeera; Boko Haram stages deadly attacks in Maiduguri; 9 June 2017; available at: 

http://www.aljazeera.com/news/2017/06/boko-haram-stages-deadly-attacks-maiduguri-170608124920187.html  
3 South China Morning Post; Islamic State kills two Chinese teachers kidnapped in Pakistan; 8 june, 2017; available at: 

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2097543/islamic-state-kills-two-chinese-teachers-kidnapped  
4 AlJazeera; Turkish parliament approves troop deployment to Qatar; 7 June 2017; available at: 

http://www.aljazeera.com/news/2017/06/turkey-fast-track-troops-deployment-qatar-170607151127104.html  
5 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ჰუმანიტარული საკვების დარიგებისას მომხდარი სროლისას, 

სომალიში რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა; შალვა ჯოხაძე; 10/06/2017; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/164600.html  

http://www.aljazeera.com/news/2017/06/boko-haram-stages-deadly-attacks-maiduguri-170608124920187.html
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2097543/islamic-state-kills-two-chinese-teachers-kidnapped
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/turkey-fast-track-troops-deployment-qatar-170607151127104.html
http://1tv.ge/ge/news/view/164600.html
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ავღანეთში სამი ამერიკელი სამხედრო მოკლეს - ავღანეთში ავღანელმა ჯარისკაცმა, 

ერთობლიცი ოპერაციისას, ამერიკის შეერთებული შტატების სამი სამხედრო მოსამსახურე 

მოკლა. ინფორმაცია პენტაგონის პრესსამსახურმა გაავრცელა. უწყების ცნობით, ფაქტი 

ავღანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში მოხდა. ასევე, დაჭრილია აშშ-ის სამხედრო ძალების ერთი 

წარმომადგენელი. დაჭრილი ჯარისკაცი ევაკუირებულია და სამედიცინო დახმარება 

უტარდება. მომხდარზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო.6 

თურქმა სამართალდამცველებმა სტამბოლში ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში 

ეჭვმიტანილი 18 პირი დააკავეს - თურქმა სამართალდამცველებმა სტამბოლში 

ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭვმიტანილი 18 პირი 

დააკავეს. ანტიტერორისტული ოპერაცია სტამბოლის 11 უბანში, 19 სხვადასხვა მისამართზე 

განხორციელდა. პოლიციამ ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალები და 

დოკუმენტები ამოიღო. ადგილობრივი სააგენტო „დოღანის“ ცნობით, დაკავებულები 

დასაკითხად პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 

ქილისის პროვინციაში მესაზღვრეებმა 5 პირი დააკავეს, რომლებიც სირიიდან ქვეყნის 

საზღვრების გადაკვეთას ცდილობდნენ.7 

კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ციხიდან 900 პატიმარზე მეტი გაიქცა - კონგოს 

დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ბენის პროვინციაში, 

სასჯელაღსრულების ერთ-ერთ დაწესებულებას შეიარაღებული პირები დაესხნენ თავს. 

შემთხვევის შედეგად, 11 ადამიანი დაიღუპა. მათგან სულ მცირე რვა ციხის მცველია. 

გავრცელებული ინფორმაციით, საპყრობილიდან 900 პატიმარზე მეტია გაქცული. 

თავდამსხმელთა ვინაობა ამ ეტაპზე უცნობია. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეს ციხეებზე 

თავდასხმის უკვე მეოთხე შემთხვევა იყო.8 

რაქას გათავისუფლების ოპერაცია წარმატებით მიმდინარეობს - სირიის ქალაქ რაქას 

რადიკალი ისლამისტებისგან გათავისუფლების ოპერაცია წარმატებით მიმდინარეობს. 

სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა და ქურთების სამხედრო შენაერთებმა ჯიჰადისტების 

თავდაცვითი პოზიციები გაარღვიეს და ქალაქის ძველი უბნის კედლები გადალახეს. 

სამხედრო ოპერაციას საჰაერო მხარდაჭერას აშშ-ის მეთაურობით მოქმედი საერთაშორისო 

                                                           
6 CNN; Afghan soldier kills 3 US soldiers, US official says; by Ryan Browne, Barbara Starr and Ray Sanchez; 13 June, 

2017; available at: http://edition.cnn.com/2017/06/10/politics/afghanistan-us-service-members-killed/index.html  
7 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; თურქმა სამართალდამცავებმა სტამბოლში ისლამურ 

სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭვმიტანილი 18 პირი დააკავეს; სალომე თორაძე; 11/06/2017; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/164799.html  
8 Reuters; Eleven dead, hundreds escape in Congo jail attack; 11 June 2017; available at: 

http://www.reuters.com/article/us-congo-violence-prisonprison-idUSKBN1920Y3?il=0  

http://edition.cnn.com/2017/06/10/politics/afghanistan-us-service-members-killed/index.html
http://1tv.ge/ge/news/view/164799.html
http://www.reuters.com/article/us-congo-violence-prisonprison-idUSKBN1920Y3?il=0
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კოალიცია უწევს. სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა რაქას აღმოსავლეთით ინდუსტრიული 

რაიონი დაიკავეს. ქალაქში ამ დროისთვის 3-დან 4 ათასამდე ჯიჰადისტი იმყოფება.9 

გაერო - კოალიციის ავიაიერიშს რაქას მოსახლეობაში მსხვერპლი მოჰყვა - გაეროს ომის 

დანაშაულის საგამოძიებო კომისიის წევრებმა სირიის სამოქალაქო ომის შესახებ ანგარიში 

გამოაქვეყნეს. დოკუმენტის თანახმად, სირიის ქალაქ რაქაში საერთაშორისო კოალიციის 

ავიაიერიშს მშვიდობიანი მოქალაქეებიც ემსხვერპლნენ. ერთ კვირაზე მეტია, რაც 

ქალაქისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს. ქურთმა მებრძოლებმა და სირიის დემოკრატიულმა 

ძალებმა ჯიჰადისტები განდევნეს. რაქასთვის ბრძოლის პარალელურად, შეერთებული 

შტატები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ავიაიერიშს ახორციელებს. საბრძოლო 

მოქმედებების შედეგად ქალაქი 160 ათასზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. საერთაშორისო 

ორგანიზაციების და სირიის ომის მონიტორინგის ჯგუფების ინფორმაციით, რაქაში 4000-

მდე ჯიჰადისტი რჩება. ისინი დღესდღეობით ქალაქის ცენტრალურ და სამხრეთ-დასავლეთ 

ნაწილს აკონტროლებენ.10 

სომალიში შეიარაღებულ თავდასხმას 17 ადამიანი ემსხვერპლა - სომალის დედაქალაქში 

შეიარაღებული პირების თავდასხმას 17 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაშავდა 20-ზე 

მეტი პირი. მოგადიშოს ერთ-ერთი რესტორნის სიახლოვეს, თავდაპირველად დანაღმული 

ავტომობილი აფეთქდა, რის შემდეგაც შენობაში შეიარაღებული თავდასმხმელები 

შეიჭრნენ. მათ დაწესებულებაში მყოფი პირები მძევლად აიყვანეს. თავდასხმაზე 

პასუხისმგებლობა ისლამისტურმა დაჯგუფება ალ-შაბაბმა აიღო.11 

ქაბულის შიიტურ მეჩეთში ბომბი აფეთქდა - ავღანეთის დედაქალაქის დასავლეთით 

მდებარე ალ-ზაჰრას შიიტურ მეჩეთში საღამოს ლოცვის დროს ტერაქტი განხორციელდა. 

ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად ოთხი 

ადამიანი გარდაიცვალა. თვითმხილველების ინფორმაციით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა 

მეჩეთში იყო დამონტაჟებული, აფეთქებიდან რამდენიმე წუთში კი შეიარაღებულმა 

მამაკაცმა ხალხს ცეცხლი გაუხსნა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ 

აიღო.12 

                                                           
9 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; რაქას გათავისუფლების ოპერაცია წარმატებით 

მიმდინარეობს; გივი ბარამიძე; 13/06/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/165028.html  
10 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; გაერო - კოალიციის ავიაიერიშს რაქას მოსახლეობაში 

მსხვერპლი მოჰყვა; ქეთი თუთბერიძე; 14/06/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/165260.html  
11 The Guardian; Somalia restaurant siege: 17 dead as gunmen take hostages in Mogadishu; 15 June 2017; available at: 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/14/dozens-held-hostage-in-restaurant-in-somalia  
12 BBC; Kabul mosque attack claimed by so-called Islamic State; 15 June 2017; available at: 

http://www.bbc.com/news/world-asia-40296509  
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