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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 / 24-31 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. 

ტერაქტი ქაბულში - ქაბულში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 30 ადამიანზე მეტი 

გარდაიცვალა. ავღანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, დაშავდა 42 ადამიანი; 

აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ სამი ავტომობილი და 15 შენობა დააზიანა. ტერაქტის 

მოტივი პოლიციისთვის ამ ეტაპზე უცნობია. ტერაქტზე პასუხიმგებლობა მოძრაობა 

თალიბანმა აიღო.1 

თალიბანმა პაკისტანის საზღავრთან მდებარე რაიონზე კონტროლი დააწესა - ფაქთიის 

პროვინციაში მდებარე ჯანი კჰელის რაიონზე კონტროლის დამყარება თალიბანმა 

ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებთან ხანგრძლივი შეტაკების შემდეგ მოახერხა. 

ადგილობრივ პოლიციაში აცხადებენ, რომ ჯერ კიდევ აკონტროლებენ რაიონის ცენტრს, 

თუმცა თალიბები მათ თავს ესხმიან. გავრცელებული ინფორმაციით, თალიბანის წევრებმა 

დაწვეს გუბერნატორის ოფისი, პოლიციის შენობა და პოლიკლინიკა. 23 ივლისს თალიბებმა, 

ასევე, დაამყარეს კონტროლი ავღანეთის ამ ნაწილში მდებარე ორ სხვა რაიონზე.2 

                                                           
1 CNN; 31 dead in Kabul car bomb attack claimed by Taliban; By Ehsan Popalzai, Euan McKirdy and Angela Dewan; 

July 25, 2017; available at: http://edition.cnn.com/2017/07/24/asia/afghanistan-kabul-car-bomb-attack/index.html  
2 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; „თალიბანმა“ პაკისტანის საზღვარზე მდებარე რაიონი 

დაიკავა; ლევან ახალაია; 25/07/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/171346.html  

http://edition.cnn.com/2017/07/24/asia/afghanistan-kabul-car-bomb-attack/index.html
http://1tv.ge/ge/news/view/171346.html
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რუსეთი თალიბანს იარაღით ამარაგებს - თალიბანმა ავღანეთში, გაუმჯობესებული ტიპის 

იარაღი, შესაძლოა, რუსეთის მთავრობისგან მიიიღო. ამის შესაძლო მტკიცებულება 

სააგენტომ CNN გაავრცელა. ვიდეო მასალაში ჩანს სნაიპერები, კალაშნიკოვის ტიპის 

იარაღები და ისეთი შეირაღება, რომელიც რუსული წარმოებისაა. ამერიკელმა გენერლებმა 

შეშფოთება იმ ფაქტით, რომ რუსეთი თალიბანს იარაღით ამარაგებდა ჯერ კიდევ აპრილში 

გამოთქვეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს. 

რამდენიმე თვის წინ უწყებაში თალიბანისთვის იარაღის მიყიდვის ფაქტი უარყვეს. 

თალიბანისა და რუსეთის შესაძლო ურთიერთობით შეშფოთებულია ავღანეთის 

მთავრობაც.3 

სომალის დედაქალაქში მომხდარ ტერაქტს 6 ადამიანი ემსხვერპლა - აფეთქების შედეგად 13 

ადამიანი დაშავდა. თავდასხმა მოგადიშუს ცენტრში მდებარე პოლიციის შენობის 

სიახლოვეს მოხდა. წინასწარი ცნობებით, სავარაუდოდ, აფეთქება თვითმკვლელმა 

თავდამსხმელმა მოაწყო. ტერაქტი მაშინ მოხდა, როდესაც გზატკეცილზე საცობი იყო 

შექმნილი.4 

ქაბულში მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ“ აიღო - 

ქაბულში მდებარე ერაყის საელჩოსთან აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, კიდევ 

სამი კი დაიჭრა. გარდაცვლილები ერაყის საელჩოს თანამშრომლები არიან. თავდასხმაზე 

პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ“ აიღო. პოლიციის ცნობით, თავდასხმა სამმა 

შეიარღებულმა პირმა მოაწყო. ერთ-ერთმა მათგანმა საელჩოს შესასვლელთან აიფეთქა თავი, 

ამის შემდეგ ორი ბოროტმოქმედი დიპლომატიური მისიის შენობაში შეიჭრა და 

სამართალდამცავებს ცეცხლი გაუხსნა. ორმხრივი სროლის შედეგად ყველა 

ბოროტმოქმედის ლიკვიდაცია მოხდა.5 

 

                                                           
3 CNN; Videos suggest Russian government may be arming Taliban; by Nick Paton Walsh and Masoud Popalzai; July 

26, 2017; available at: http://edition.cnn.com/2017/07/25/asia/taliban-weapons-afghanistan/index.html  
4 საქარველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; სომალის დედაქალაქში ტერაქტს სულ მცირე ექვსი ადამიანი 

ემსხვერპლა; ლევან ახალაია; 30/07/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/172119.html  
5 The Telegraph; ISIL claim Iraqi embassy suicide attack in Kabul; by Raf Sanchez; 31 July 2017; available at: 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/31/isil-claim-iraqi-embassy-suicide-attack-kabul/  

http://edition.cnn.com/2017/07/25/asia/taliban-weapons-afghanistan/index.html
http://1tv.ge/ge/news/view/172119.html
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/31/isil-claim-iraqi-embassy-suicide-attack-kabul/

