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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 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. 

ტერორისტული დაჯგუფება „ალ-შაბაბი“ კენიის სოფლებს თავს დაესხა - კენიაში, ლამუს 

რეგიონში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა ცხრა ადამიანი სიკვდილით დასაჯეს. პოლიციის 

ინფორმაციით, ექსტრემისტები სოფელს გვიან ღამით დაესხნენ თავს. რამდენიმე მამაკაცმა 

მათ წინააღმდეგობა გაუწია, რის გამოც ისინი ცივი იარაღით დახოცეს. კენიაში 

ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-შაბააბი და ამ დაჯგუფების მიმდევარი ექსტრემისტები 

მშვიდობიან მოსახლეობას თავს 2012 წლიდან ესხმიან.1 

ერაყის პრემიერი: მოსული სრულად თავისუფალია - ერაყის პრემიერმა, ჰაიდერ ალ-აბადმა 

მოსული ტერორისტებისაგან გათავისუფლებულად გამოაცხადა. ალ-აბადი მოსულში 

ჩავიდა და ჯარისკაცებს წარმატება პირადად მიულოცა. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქის 

თავზე უკვე ერაყის ეროვნული დროშა ფრიალებს. „ისლამური სახელმწიფოსაგან“ ქალაქ 

მოსულის გათავისუფლების სამხედრო ოპერაცია შარშან 17 ოქტომბერს დაიწყო. ერაყის 

არმიას, შიიტ და სუნიტ მებრძოლებს და ქურთისტანის შეიარაღებული ძალებს - პეშმერგას, 

ზურგს აშშ-ის ხელმძღვანელობით მოქმედი ანტიტერორისტული კოალიციის ავიაცია 

                                                           
1 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ტერორისტული დაჯგუფება ალ-შაბააბი კენიის სოფლებს 

თავს დაესხა; ქეთი თუთბერიძე; 08/07/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/168825.html  

http://1tv.ge/ge/news/view/168825.html
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უმაგრებდა.  „ისლამურმა სახელმწიფომ“ ქალაქი მოსული ჯერ კიდევ 2014 წელს დაიკავა. 

მაშინ ქალაქში 1 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა.2 

„ისლამური სახელმწიფოს“ მებრძოლებმა ალ-ბაღდადის სიკვდილი დაატადსტურეს - 

ინფორმაცია ტელეკომპანია „ალ სუმარიამ“ ერაყში საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით 

გაავრცელა. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, მებრძოლებმა მოკლე განცხადება გააკეთეს და 

„ახალი ხალიფას“ არჩევის შესახებ განაცხადეს. იგივე წყარო „ალ სუმარიასთან“ საუბარში 

ამტკიცებს, რომ „ისლამური სახელმწიფოს“ რიგებში შიდა დაპირისპირება დაიწყო. მისი 

ცნობით, აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის მხარდამჭერების მასობრივი დაკავება მიმდინარეობს. 

„ისლამური სახელმწიფოს“ ლიდერის სიკვდილის შესახებ ინფორმაცია ირანულმა მედიამ 

გაავრცელა. ივნისის შუა რიცხვებში კი რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 

აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი სირიაზე მიტანილი ავიაიერიშის დროს მოკლეს.3 

თურქეთში ისლამური სახელმწიფოს ხუთი მებრძოლი მოკლეს - თურქეთის ქალაქ ქონიაში 

ჩატარებული ანტი-ტერორისტული ოპერაციის დროს პოლიციამ დაჯგუფება „ისლამური 

სახელმწიფოს“ ხუთი მებრძოლი მოკლა. სპეცოპერაციის დროს ოთხი სამართალდამცველი 

მსუბუქად დაშავდა. თურქული მედიის ინფორმაციით, ანტი-ტერორისტული ოპერაცია 

საცხოვრებელ სახლში ჩატარდა, რადგან პოლიცია ვარაუდობდა, რომ რადიკალი 

ისლამისტები ტერორისტულ აქტს გეგმავდნენ. ოპერაციის ფარგლებში სახლში მყოფმა 

ადამიანებმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწიეს და ცეცხლი გახსნეს. შემთხვევის 

ადგილიდან პოლიციამ „კალაშნიკოვის“ სისტემის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღები 

და სხვა სახის შეიარაღება ამოიღო. თურქეთის პოლიციამ სპეცოპერაციის დროს რამდენიმე 

ადამიანიც დააკავა.4 

                                                           
2 Rudaw; PM Abadi declares Mosul liberated from ISIS in victory speech; 10/07/2017; available at: 

http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/100720174  
3 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; „ისლამური სახელმწიფოს“ მებრძოლებმა დაჯგუფების 

ლიდერის სიკვდილი დაადასტურეს; ლევან ახალაია; 11/07/2017; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/169193.html  
4 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; თურქეთში ანტი-ტერორისტული სპეც-ოპერაციის დროს ე.წ. 

„ისლამური სახელმწიფოს“ ხუთი მებრძოლი მოკლეს; გივი ბარამიძე; 12/07/2017; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/169362.html  

http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/100720174
http://1tv.ge/ge/news/view/169193.html
http://1tv.ge/ge/news/view/169362.html

