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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 / 1-7 სექტემბერი, 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. 

აბუ ბაქარ ალ-ბაღდადი სავარაუდოდ ცოცხალია - ისლამისტების წინააღმდეგ მებრძოლი 

საერთაშორისო კოალიციის სარდლის სტეფენ თაუნსენდის თქმით, ჯიჰადისტების 

ლიდერი სავარაუდოდ ერაყ-სირიის სასაზღვრო ზონაში იმალება. კოალიციის სარდალი 

ამბობს, რომ ალ-ბაღდადის ლიკვიდაციის შესახებ სანდო მტკიცებულება არ არსებობს. 

ივლისის ბოლოს არაბულმა გაზეთმა ალ-ქუდს ალ-არაბიმ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 

რადიკალი ისლამისტების ლიდერი სირიის ქალაქ დეირ ელ-ზორს აფარებს თავს. ალ-

ბაღდადის ლიკვიდაციის შესახებ ინფორმაცია რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 16 ივნისს 

გაავრცელა.1 

სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა ქალაქ რაქას ძველი უბანი რადიკალი ისლამისტების 

კონტროლისგან გაათავისუფლეს - აშშ-ის მიერ მხარდაჭერილმა ქურთულმა და არაბულმა 

სამხედრო დანაყოფებმა ჯიჰადისტები რაქას ისტორიული ცენტრიდნ განდევნეს. სირიის 

დემოკრატიული ძალების ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, დაჯგუფება 

„ისლამური სახელმწიფოს“ მებრძოლები პოზიციებს ქალაქის სხვა უბნებში ინარჩუნებენ. 

                                                           
1 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ისლამისტების წინააღმდეგ მებრძოლი საერთაშორისო 

კოალიციის სარდლის ინფორმაციით, აბუ ბაქარ ალ-ბაღდადი სავარაუდოდ ცოცხალია; გივი ბარამიძე; 

01.09.2017; ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://1tv.ge/ge/news/view/176800.html  

http://1tv.ge/ge/news/view/176800.html
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სირიის დემოკრატიული ძალების სარდლობაში ამბობენ, რომ ქალაქ რაქაში საბოლოო 

გამარჯვებისთვის დაახლოებით ორი თვეა საჭირო. რადიკალი ისლამისტების მიერ ე.წ. 

დედაქალაქად გამოცხადებული ქალაქ რაქას გათავისუფლების ოპერაცია 2016 წელს 

დაიწყო.2 

30-ზე მეტი ლგბტ თემის წარმომადგენელი ჩეჩნეთიდან კანადაში საიდუმლოდ გაიყვანეს - 

კანადის მთავრობამ რუსეთის მოქალაქეებს, ეთნიკურად ჩეჩნებს თავშესაფარი უკვე მისცა. 

ჟურნალისტების ცნობით, ისინი ჩეჩნეთიდან კანადაში სამი თვის განმავლობაში 

საიდუმლოდ გაჰყავდათ. ევაკუაციის ორგანიზატორი უფლებადამცველი ორგანიზაცია 

„Rainbow Railway“ იყო. ორგანიზაციის დირექტორის კიმალიპაუელის თქმით, ამჟამად 

რუსეთის მოქალაქეებს, ეთნიკურად ჩეჩნებს ლტოლვილის სტატუსი ოფიციალურად აქვთ 

მინიჭებული და ისინი ენის შემსწავლელ კურსებზე დადიან. ჩეჩნეთში ლგბტ თემის 

წარმომადგენლების მასობრივი წამებისა და მკვლელობის შესახებ აპრილში „ნოვაია 

გაზეტა“ წერდა. მომხდარის გამოძიების მოწოდებით გამოვიდა გაერო, აშშ, ევროკავშირი, 

დიდი ბრიტანეთი და უფლებადამცველი ორგანიზაციები. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის 

მთავრობაში ლგბტ პირების დევნის შესახებ ცნობებს კატეგორიულად უარყოფენ. 

რესპუბლიკის მეთაურმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ უფლებადამცველები ასეთი 

ცნობების გავრცელებით, გამდიდრებას ცდილობენ. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ 

ლგბტ თემის რამდენიმე წარმომადგენელი სხვა ქვეყნებში გადავიდა საცხოვრებლად. 

მათგან ორს თავშესაფარი ლიტვამ მისცა, კიდევ ერთი კი თურქეთში ცხოვრობს.3 

სირიის სამთავრობო არმია ქალაქ დეირ ელ-ზორის ჯიჰადისტებისგან გათავისუფლების 

ოპერაციას ატარებს - სამთავრობო არმიის ნაწილებმა, რუსეთის ავიაციის დახმარებით, 

ქალაქის ალყა გაარღვიეს. სირიის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამჟამად 

ბრძოლები ქალაქის ქუჩებში მიმდინარეობს. ე.წ. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები 

სირიის არმიის წინსვლის შეჩერებას დანაღმული ავტომობილების აფეთქებით ცდილობენ.4 

ინდოეთში ცნობილი ჟურნალისტი გაური ლანკეში მოკლეს - ის ცნობილი იყო 

ხელისუფლებისა და ინდუისტი ნაციონალისტების მიმართ კრიტიკული მასალებით. გაური 

ლანკეში ინდოეთის სამხრეთ ნაწილში, კარნატაკას შტატში მოკლეს. პოლიციის ცნობით, 55 

წლის ჟურნალისტის ცხედარი ბანგალორში, მისი სახლის კიბეებზე სისხლის გუბეში 

                                                           
2 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; რაქას ძველი უბანი რადიკალი ისლამისტების 

კონტროლისგან გაათავისუფლეს; გივი ბარამიძე; 01.09.2017; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

http://1tv.ge/ge/news/view/176937.html  
3 BBC; Canada has quietly granted asylum to LGBT Chechens; By Jessica Murphy; 7 September 2017; available at: 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41075528  
4 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; სირიის სამთავრობო არმია ქალაქ დეირ ელ-ზორის 

გათავისუფლების ოპერაციას ატარებს; გივი ბარამიძე; 06.09.2017; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

http://1tv.ge/ge/news/view/177528.html  

http://1tv.ge/ge/news/view/176937.html
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41075528
http://1tv.ge/ge/news/view/177528.html
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იპოვეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მას მოტოციკლით მიმავალმა 

შეიარაღებულმა უცნობმა პირმა ესროლა, როდესაც ჟურნალისტმა სახლის კარი გააღო. 

გაური ლანკეში ადგილზევე გარდაიცვალა. მკვლელობის მოტივი უცნობია. ლანკეშის 

მკვლელობის საქმე ინდოეთში ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე გახმაურებულია. 

გაური ლანკეში საკუთარი ყოველკვირეული გაზეთის რედაქტორი იყო. გარკვეული 

პერიოდის განმავლობაში ის მუშაობდა გამოცემაში „The Times of India“, ამის შემდეგ ძმასთან 

ერთად მამის მიერ დაფუძნებულ დამოუკიდებელ გაზეთს „Lankesh Patrike“ ჩაუდგა 

სათავეში. მოგვიანებით კი საკუთარი გაზეთი „Gauri Lankesh Patrike“ დააფუძნა. გასულ 

წელს ლანკეშს ინდუისტური ნაციონალისტური „ინდოეთის სახალხო პარტიის“ 

ლიდერების შესახებ მასალების გამოქვეყნების გამო ცილისწამებაში დასდეს ბრალი. მას 

სასამართლომ ექვსთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა და გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. 

ჟურნალისტმა განაჩენი გაასაჩივრა. მკვლელობა მაშინ მოხდა, როდესაც სასამართლო 

ლანკეშის აპელაციას განიხილავდა. ჟურნალისტის მკვლელობის გამო ინდოეთის 

რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ბანგალორში, დელისა და მუმბაიში საპროტესტო აქციები 

დაიგეგმა.5 

                                                           
5 AlJazeera; Indian journalist Gauri Lankesh shot dead in Bangalore; 5 September 2017; available at: 

http://www.aljazeera.com/news/2017/09/indian-journalist-gauri-lankesh-shot-dead-bangalore-170905173627310.html  

http://www.aljazeera.com/news/2017/09/indian-journalist-gauri-lankesh-shot-dead-bangalore-170905173627310.html

