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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 / 16-23 ივლისი, 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. 

ირანის პრეზიდენტის ძმა ფინანსური მაქინაციებისთვის დააპატიმრეს - ჰოსეინ ფერეიდუნს 

ბრალს ფინანსურ დანაშაულში სდებენ, გამოძიება მას მსხვილ ფინანსურ მაქინაციებში 

მონაწილობას ედავება. ირანის სასამართლოს ოფიციალური წარმომადგენლის ცნობით, 

პრეზიდენტის ძმის მიმართ აღკვეთის ღონისძების სახით გადაწყდა გირაოს გამოყენება, 

თუმცა თანხა არავის გადაუხდია და ის დააპატიმრეს. აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს 

არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ, ჰასან როუჰანიმ ძმა მრჩევლად და ჟენევაში ირანის 

ბირთვული პროგრამის გარშემო მიმდინარე მოლაპარაკებებზე პრეზიდენტის სპეციალურ 

წარმომადგენლად დანიშნა. თუმცა, 2016 წლის ბოლოდან ჰოსეინ ფერეიდუნის სახელს 

მედიაში აღარ ახსენებდნენ.1 

ერაყში ტერორიზმში ეჭვმიტანილი ხუთი უცხოელი დააკავეს - ერაყში ტერორიზმში 

ეჭვმიტანილი ხუთი უცხოელი დააკავეს. გერმანული გამოცემა Die Welt-ის ცნობით, ხუთი 

ჯიჰადისტი ქალი ქალაქ მოსულში გერმანიიდან ჩავიდა და თავდასხმის მოწყობას 

აპირებდა. დაკავებულებს შორის არის ერთი გერმანელი, ასევე რუსი, თურქი და კანადელი 

ქალი. ექსტრემისტების მხარდაჭერაში ეჭვმიტანილები მოსულის გათავისუფლების შემდეგ 

                                                           
1 The Guardian; Hossein Feredoun, brother of Iran’s president, is arrested; Saeed Kamali Deghan; 16 July, 2017; 

available at: https://www.theguardian.com/world/2017/jul/16/hossein-fereidoun-hassan-rouhani-brother-iran-arrested  

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/16/hossein-fereidoun-hassan-rouhani-brother-iran-arrested
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ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს აიყვანეს. დაკავებულია სულ 20 ქალი. მათგან ხუთი 

უცხოელი. ისინი მიწისქვეშა გვირაბებში იმალებოდნენ და თან ჰქონდათ იარაღი და ე,წ, 

„შაჰიდის ქამრები“. დაკავებულთაგან ერთ-ერთი საქსონიის მკვიდრი 16 წლის სკოლის 

მოსწავლეა, რომელიც სახლიდან 2016 წელს გაუჩინარდა. გამოძება ახალგაზრდა ქალის 

საქმიანობით ჯერ კიდევ გერმანიაში დაინტერესდა და მას „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ 

კავშირში დასდო ბრალი. სისხლის სამართლის საქმე მისი გაუჩინარების გამო შეწყდა. 

ქალაქი მოსული ერაყის არმიამ რამდენიმე დღის წინ გაათავისუფლა. ექსტრემისტები 

ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქს 2014 წლიდან აკონტროლებდნენ.2 

უკრაინაში სეპარატისტები ახალი ქვეყნის შექმნას ცდილობენ; ოფიციალური კიევი 

სეპარატისტებს პასუხობს - უკრაინის სეპარატისტული დონეცკის თვითგამოცხადებული 

რესპუბლიკის ლიდერმა, ალექსანდრ ზახარჩენკომ ლუგანსკის თვითგამოცხადებულ 

რესპუბლიკასთან გაერთიანებისა და ახალი ქვეყნის, „მალარასიას“ შექმნის შესახებ 

განაცხადა. ახალი ე.წ. სახელმწიფოს დედაქალაქად დონეცკი დასახელდა, ომის 

დასასრულებლად კი სეპარატისტმა ლიდერებმა ყველა უკრაინელს ახალ 

თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში გაერთიანება შესთავაზეს. ზახარჩენკოს თქმით, კიევი 

ისტორიულ-კულტურულ ცენტრად დარჩება და მას დედაქალაქის სტატუსი აღარ ექნება 

„მალარასიის სახელმწიფო დროშა ბოგდან ხმელნიცკის დროშა გახდება. ჩვენ გამოვდივართ 

იმ ფაქტიდან, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკები უკრაინის 

ტერიტორიად რჩება, თუმცა არ იგულისხმება ყირიმი, სადაც ლეგიტიმური ხელისუფლებაა“ 

– განაცხადა სეპარატისტების წარმომადგენელმა. ბრიფინგზე ასევე ითქვა, რომ ქაოსის 

თავიდან ასაცილებლად ე.წ. ახალ სახელმწიფოში სამი წლის განმავლობაში საგანგებო 

მდგომარეობა გამოცხადდება, რა დროსაც აიკრძალება ყველა პარტიის მოქმედება და 

ოდესაში, დონბასსა და მაიდანზე მომხდარ დანაშაულებზე გამოძიება დაიწყება.3 

უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანმა ოკუპირებული დონეცკის ინიციატივას უპასუხა, 

„მალარასიას“ შექმნის იდეას დასამარებული უწოდა და ოკუპირებულ რეგიონებზე - 

დონბასსა და ყირიმზე, ოფიციალური კიევის მიერ კონტროლის აღდგენაზე ისაუბრა. 

„პროექტი „ნოვვოროსია“ დასამარდა. უკრაინა აღადგენს სუვერენიტეტს დონბასსა და 

ყირიმზე“, - განაცხადა პოროშენკოის პრეს-მდივანმა სვიატოსლავ ცეგელკომ.4 

                                                           
2 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ერაყში ტერორიზმში ეჭვმიტანილი ხუთი უცხოელი 

დააკავეს; ლევან ახალაია; 18/07/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/170171.html  
3 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; დონეცკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა 

ახალი სახელმწიფოს „მალარასიას“ შექმნის შესახებ განაცხადა; გივი ბარამიძე; 18/07/2017; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/170242.html  
4 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ოფიციალური კიევის პასუხი ოკუპირებულ დონეცკს ე.წ. 

მალორასიას შექმნის შესახებ; ქეთევან ბერაია; 18/07/2017; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/170246.html  

http://1tv.ge/ge/news/view/170171.html
http://1tv.ge/ge/news/view/170242.html
http://1tv.ge/ge/news/view/170246.html
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აშშ-ის თავდაცვის მდივნის აზრით, ალ-ბაღდადი ცოცხალია - რუსეთისა და სირიის 

ადამიანის უფლებათა ბრიტანული სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ინფორმაციით, 

ისლამური სახლემწიფოს ლიდერი ალ-ბაღდადი რუსეთის საჰაერო დაბომბვას ემსხვერპლა, 

თუმცა აღნიშნულ ინფორმაციას აშშ და ერაყი არ ადასტურებდა. „დარწმუნებულები ვართ, 

რომ ის ცოცხალია“, - განაცხადა მატისმა პრესკონფერენციაზე. მატისის განცხადება 

დაადასტურა აშშ-ის კონტრტერორისტული ცენტრის დირექტორმა ნიკოლას რასმუსენმა. 

მისი თქმით, არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ ალ-ბაღდადი მკვდარია.5 

                                                           
5 Reuters; Mattis says he believes Islamic State chief Baghdadi is alive; July 21, 2017; available at: 

https://in.reuters.com/article/mideast-crisis-usa-islamicstate-idINKBN1A62C8  

https://in.reuters.com/article/mideast-crisis-usa-islamicstate-idINKBN1A62C8

