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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 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. 

გავრცელებული ინფორმაციით, ISIS-ის ლიდერი რაქაში განხორციელებული ავიაიერიშის 

დროს დაიღუპა 

საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელდება ინფორმაცია, რომ ტერორისტული 

დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი, რაქაში 

განხორციელებული ავიაიერიშის დროს დაიღუპა. ინფორმაცია სირიის სახელმწიფო 

ტელევიზიაზე დაყრდნობით დასავლურ მედიაში გავრცელდა. რუსეთის თავდაცვის 

სამინისტროში ალ ბაღდადის გარდაცვალების ფაქტი საბოლოოდ არ დაუდასტურებიათ, 

თუმცა, დიდი ალბათობით, ის რაქაში რუსეთის საჰაერო ოპერაციას ემსხვერპლა. ცხელ 

წერტილში ავიაიერიშებს საერთაშორისო კოალიცია და რუსეთი ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებლად ახორციელებენ.1 

 

                                                           
1 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; გავრცელებული ინფორმაციით, ISIS-ის ლიდერი რაქაში 

განხორციელებული ავიაიერიშის დროს დაიღუპა; 16/06/2017; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/165649.html  

http://1tv.ge/ge/news/view/165649.html
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კაიროს სასამართლომ გენპროკურორის მკვლელობის საქმეზე 31 პირს სასიკვდილო 

განაჩენი გამოუტანა 

კაიროს სისხლის სამართლის სასამართლომ ქვეყნის უმაღლეს მუფტს განსახილველად 

გადასცა დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც, 31 პირს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. 

სასამართლომ ისინი ორი წლის წინ, გენერალური პროკურორის ჰიშამ ბარაკატას 

მკვლელობისთვის გაასამართლა. ეგვიპტის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 

სასიკვდილო განაჩენი აუცილებლად უნდა დაადასტუროს მუფტმა. საბოლოო 

გადაწყვეტილება 22 ივლისს იქნება გამოტანილი. პროკურორის მკვლელობის საქმეში სულ 

67 პირია ბრალდებული. ჰიშამ ბარაკატი 2015 წლის ზაფხულში, ავტომობილის აფეთქების 

შედეგად დაიღუპა.2 

ავღანელი ჯარისკაცი აშშ-ის სამხედრო ბაზას თავს დაესხა 

ავღანელი ჯარისკაცი მაზარი-შარიფში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების 

სამხედრო ბაზას თავს დაესხა. ბრიტანული მედია ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს 

პრესსპიკერზე დაყრდნობით წერს, რომ ავღანელმა ჯარისკაცმა ოთხი ამერიკელი სამხედრო 

ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა.  დაშავებული ჯარისკაცები საავადმყოფოში გადაიყვანეს.3 

ერთი დაღუპული, ექვსი დაშავებული - სარაკეტო იერიში თურქეთის სამხედრო კოლონაზე 

ერთი სამხედრო დაიღუპა და ექვსი დაშავდა თურქეთის სამხედრო კოლონაზე 

განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად. სამხედროები ვანის პროვინციაში 

მიემართებოდნენ, რა დროსაც მათ ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრებმა ცეცხლი 

გაუხსნეს. დაშავებული სამხედროები საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი. 2015 წლიდან, 

მას შემდეგ რაც ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან შეიარაღებული კონფლიქტი განახლდა, 

მეამბოხეთა თავდასხმებს 900-ზე მეტი სამხედრო და სამართალდამცველი ემსხვერპლა. 

დაღუპულთა შორის 300-მდე სამოქალაქო პირიც არის.4 

ისლამურმა სახელმწიფომ მოსულის მთავარი მეჩეთი ააფეთქა 

დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოს“ ტერორისტებმა ერაყის ქალაქ მოსულის მთავარი 

მეჩეთი ააფეთქეს. მეჩეთი ქალაქის დასავლეთით მდებარეობს, სადაც ბოლო დროს 

საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. „ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტებმა 

                                                           
2 Reuters; Egyptian court recommends death penalty for 30 over assassination of prosecutor; Jun 17, 2017; available at: 

https://www.reuters.com/article/us-egypt-court-idUSKBN198096  
3 BBC; Afghan soldier attack US troops at Camp Shehhen; 17 June 2917; available at: http://www.bbc.com/news/world-

asia-40314612  
4 Daily Sabah; One soldier killed, six wounded in PKK terror attack on convoy in southeastern Turkey; June 20, 2017; 

available at: https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/06/20/one-soldier-killed-six-wounded-in-pkk-terror-

attack-on-convoy-in-southeastern-turkey  

https://www.reuters.com/article/us-egypt-court-idUSKBN198096
http://www.bbc.com/news/world-asia-40314612
http://www.bbc.com/news/world-asia-40314612
https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/06/20/one-soldier-killed-six-wounded-in-pkk-terror-attack-on-convoy-in-southeastern-turkey
https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/06/20/one-soldier-killed-six-wounded-in-pkk-terror-attack-on-convoy-in-southeastern-turkey
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ისტორიული დანაშაული ჩაიდინეს - ააფეთქეს მეჩეთი ან-ნური და მისი მინარეთი“, - 

განაცხადა ერაყის არმიის პრესსამსახურმა. ექსპერტების თქმით, აღნიშნული ქმედება 

მარცხის დეკლალირებაა. 2014 წელს, სწორედ აღნიშნულ მეჩეთში გამოაცხადა ისლამური 

სახელმწიფოს შექმნა აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადმა.5 

პაკისტანში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ განხორციელებულ აფეთქებას 7 ადამიანი 

ემსხვერპლა 

პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ქალაქ ქუეტაში თვითმკვლელი ტერორისტის 

მიერ განხორციელებულ აფეთქებას 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაღუპულთა 

შორის 4 პოლიციის თანამშრომელია. ხოლო დაჭრილთა შორის 9 ადამიანი ძალოვანი 

უწყებების თანამშრომლები არიან. აფეთქების შედეგად 15-მა ადამიანმა სხეულის 

დაზიანება მიიღო. ბალუჩისტანის პროვინციის პოლიციის უფროსის განცხადებით, 

ტერორისტმა დანაღმული ავტომობილი ააფეთქა. ტერაქტი პოლიციის განყოფილებასთან 

მაშინ მოხდა, როდესაც სამართალდამცველებმა ავტომობილი შემოწმების მიზნით 

გააჩერეს.6 

არაბულმა ქვეყნებმა ყატარს მოთხოვნების სია გადასცეს 

დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის სანაცვლოდ არაბულმა ქვეყნებმა ყატარს 

მოთხოვნების სია გადასცეს. ბაჰრეინი, საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული 

საემიროები და ეგვიპტე ყატარისგან ითხოვენ, გაწყვიტოს ირანთან კონტაქტი, დახუროს 

თურქული სამხედრო ბაზა და ასევე, ტელეკომპანია „ალ-ჯაზირა“, რომელსაც პროპაგანდის 

გავრცელებაში სდებენ ბრალს. მოთხოვნებში ასევე წერია, რომ ყატარმა ნატოს წევრ 

ქვეყნებთან ყოველგვარი კონტაქტი უნდა შეწყვიტოს და შეაჩეროს ტერორიზმის 

მხარდაჭერა, მათ შორის, ინფორმაციული თვალსაზრისით. მოთხოვნების შესასრულებლად 

ყატარს 10 დღიან ვადას აძლევენ. ოფიციალურ დოჰას შეთავაზება კუვეიტის მთავრობამ 

გაუგზავნა, რომელიც დიპლომატიურ კრიზისში შუამავლის როლს ასრულებს.7 

                                                           
5 The Guardian; Destroying Great Mosque of al-Nuri is ISIS declaring defeat; Martin Chulov and Kareem Shaheen; 22 

June 2017; available at: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/21/mosuls-grand-al-nouri-mosque-blown-up-

by-isis-fighters  
6 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; პაკისტანში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ 

განხორციელებულ აფეთქებას 7 ადამიანი ემსხვერპლა; გიგი ბარამიძე; 23/06/2017; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/166565.html  
7 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის სანაცვლოდ 

არაბულმა ქვეყნებმა ყატარს მოთხოვნების სია გადასცეს; გივი ბარამიძე; 23/06/2017; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/166569.html  
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