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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 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. 

რუსეთის ავიაციამ ისლამური სახელმწიფოს ომის მინისტრი გაანადგურა - რუსეთის 

ავიაციამ სირიის ქალაქ დეირ-ელ-ზორთან ტერორისტული დაჯგუება ისლამური 

სახელმწიფოს სამეთაურო პუნქტი დაბომბა. ინფორმაცია ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის 

სამინისტრომ გაავრცელა. ავიადარტყმის შედეგად მოკლულია ისლამური სახელმწიფოს 

ომის მინისტრი გულმუროდ ხალიმოვი. თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით, 

ავიაიერიშებს სულ 40-მდე ისლამისტი ემსხვერპლა. უწყების განცხადებით, 5 სექტემბერს 

რამდენიმე არხით თავდაცვის სამინისტრომ მიიღო ინფორმაცია, რომ დეირ-ელ-ზორთან 

ტერორისტული დაჯგუფების სამეთაურო პუნქტში თათბირი იყო დაგეგმილი. 

გულმოროდ ხალიმოვი, მეტსახელად ალ-ტაჯიკი, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში 2015 

წელს გაწევრიანდა. ტაჯიკეთში მას სახელმწიფო ღალატში დასდეს ბრალი და მასზე ძებნა 

გამოაცხადეს. გასულ წელს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ხალიმოვის შესახებ 

ინფორმაციის სანაცვლოდ 3 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯილდო დააწესა. ალ-ტაჯიკი 
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ისლამური სახელმწიფოს საველე მეთაური თარხან ბათირაშვილის ლიკვიდაციის შემდეგ 

გახდა.1 

ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა - სირია - ერაყის 

საზღვართან ჯიჰადისტები კონტროლს დღითიდღე კარგავენ. მულტიეთნიკური სამხედრო 

გაერთიანების, სირიის დემოკრატიული ძალების გენერალმა აჰმედ აბუ ხოლეჰმა განაცხადა, 

რომ ევფრატის სანაპიროზე დაეშის მიერ კონტროლირებადი სოფლებისა და ქალაქების 

გათავისუფლების ოპერაცია უახლოეს მომავალში დასრულდება. 

„თვითგამოცხადებული ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების შემდეგ არ არის 

გამორიცხული, რომ ჩვენს წინააღმდეგ სირიის ჯარმა სამხედრო ოპერაცია დაიწყოს, თუმცა 

ჩვენ პასუხისთვის მზად ვიქნებით“, - განაცხადა აჰმედ აბუ ხოლეჰმა. 

სირიის ჯარი, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ფორმირებული საერთაშორისო 

კოალიცია, ქურთ მებრძოლებთან ერთად და სირიის დემოკრატიული ძალები ისლამური 

სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ახორციელებენ. 

ნავთობით მდიდარი დეირ ელ-ზორის გათავისუფლება, რომელიც ბოლო წლების 

განმავლობაში ჯიჰადისტების ერთერთ მთავარ სტრატეგიულ ქალაქს წარმოადგენდა, 

ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება.2 

ერაყის მთავრობას ისლამური სახელმწიფოს წევრების უცხოელი ცოლები და შვილები ჰყავს 

დაკავებული - საუბარია 1400 ადამიანზე. ექსტრემისტების ნათესავები ერაყელ ჯარისკაცებს 

ერთერთ ბანაკში ჰყავთ დაკავებული. მათი უმრავლესობა რუსეთის, თურქეთისა და 

ცენტრალური აზიის ქვეყნების წარმომადგენელია. თუმცა, ასევე არიან ევროპული 

სახელმწიფოების მოქალაქეებიც. როგორც ერაყის სადაზვერვო სამსახურში განაცხადეს, 

ამჟამად მიმდინარეობს ბანაკში მყოფი პირების ვინაობის დადგენა. ერაყის მთავრობა 

ცდილობს, იპოვოს უსაფრთხო ადგილი, სადაც ექსტრემისტების ნათესავებს გააჩერებენ, 

სანამ მათი იდენტიფიცირების პროცესი დასრულდება. მათ ბანაკში ფრანგულ, რუსულ და 

თურქულ ენაზე მოსაუბრე ქალები ნახეს. ჟურნალისტების შეფასებით, ბანაკში მძიმე 

სანიტარული მდგომარეობაა. ერაყის უსაფრთხოების ძალებში ჟურნალისტებს განუცხადეს, 

რომ ექსტრემისტები, მათი მეუღლეები და ბავშვები ქურთ მებრძოლებს ქალაქ ტალ აფართან 

ჩაბარდნენ. ქურთმა მებრძოლებმა ქალები და ბავშვები ერაყელ სამხედროებს გადასცეს, 

მამაკაცები კი კვლავ მათ ჰყავთ დატყვევებული. 

                                                           
1 The Guardian; Russia claims killing of IS ‘minister of war’ in Syria; By AFP; 08 September 2017; available at: 

https://guardian.ng/news/russia-claims-killing-of-is-minister-of-war-in-syria/  
2 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ევფრატის სანაპიროზე ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ 

ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა; ქეთი თუთბერიძე; 09.09.2017; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

http://1tv.ge/ge/news/view/178154.html  

https://guardian.ng/news/russia-claims-killing-of-is-minister-of-war-in-syria/
http://1tv.ge/ge/news/view/178154.html
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როგორც ბანაკში მომუშავე არასამთავრობოები აცხადებენ, ექსტრემისტების ნათესავები 

ბანაკში ერაყელ დევნილებთან ერთად იმყოფებიან, რაც ბანაკში დაძაბულობის მიზეზი 

ხდება. ერაყის არმიამ ქალაქ ტალ აფარზე კონტროლი 26 აგვისტოს დაამყარა.3 

გაერომ მიანმარში მუსლიმი როჰინჯას ჯგუფის წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციას 

ეთნიკური წმენდა უწოდა - ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესმა 

კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა მიანმარის ხელისუფლებას მოუწოდა, ჩრდილოეთის 

შტატ რაკჰაინში გაეროს დამკვირვებლების წვდომა უზრუნველყოს, სადაც მიანმარის 

არმიასა და მუსლიმებს შორის შეტაკებები მიმდინარეობს. გაეროს ინფორმაციით, უკვე 1000-

ზე მეტი როჰინგაა დაღუპული, დაახლოებით 300 ათასი კი ბანგლადეშისთვის ცდილობს 

თავის შეფარებას. დაძაბულობის ესკალაცია მიანმარში მიმდინარე წლის აგვისტოს ბოლოს 

დაიწყო, როდესაც მუსლიმურმა დაჯგუფებამ პოლიციის გამშვებ პუნქტებსა და 

სამხედროების ბაზებზე კოორდინირებული შეტევა განახორციელა. თავდასხმის შედეგად 

უსაფრთხოების ძალების 12 წევრი დაიღუპა.4 

დესმონდ ტუტუმ მიანმარის ლიდერს, ანგ სან სუ კის ქვეყანაში როჰინჯა მუსლიმების 

მიმართ განხორციელებულ ძალადობაზე სიჩუმის გამო საჯაროდ უსაყვედურა. სამხრეთ 

აფრიკელი სამოქალაქო უფლებების აქტივისტი და სულიერი მოძღვარი, რომელიც სუ კის 

მსგავსად, ნობელის პრემიის ლაურეატია მშვიდობის დარგში, მიანმარის ლიდერისთვის 

გაგზავნილ საჯარო წერილში ამბობს, რომ სუ კიმ უნდა ისაუბროს იმ აშკარა საშინელებაზე, 

რომელსაც ზოგი ეთნიკურ წმენდას, ზოგი კი ნელ გენოციდს უწოდებს. 

„ჩემო ძვირფასო დაო: თუ ეს სიჩუმე შენი ხელისუფლებაში ყოფნის პოლიტიკური ფასია, ეს 

ფასი ნამდვილად ძალიან მაღალია. ქვეყანა, რომელსაც თავის თავში არ აქვს მშვიდობა და 

ვერ ახერხებს, გააცნობიეროს თავისი ხალხის ღირსება და მნიშვნელობა, არ არის 

თავისუფალი ქვეყანა. მე უკვე მოხუცი ვარ და პენსიაზეც გავედი, მაგრამ ჩემს აღთქმას, არ 

ვისაუბრო საჯაროდ, ღრმა მწუხარებით ვარღვევ. ჩვენ ვართ აშკარა საშინელების მოწმე და 

ვლოცულობთ თქვენთვის, რომ კვლავ მოიკრიბოთ სიმამაცე და გაბედულება. ვლოცულობთ 

თქვენთვის, რათა ისაუბროთ სამართლიანობის, ადამიანის უფლებებისა და ხალხის 

გაერთიანებისთვის. ვლოცულობთ, რათა წინ გაუძღვეთ ხალხს სიმართლის გზაზე“, - წერს 

დესმონდ ტუტუ. 

სუ კიმ, რომელმაც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია 1991 წელს მიიღო, მიანმარში 

განვითარებულ ძალადობაზე, მრავალი საერთაშორისო მოწოდების შემდეგ, დუმილი 7 

                                                           
3 Reuters; Iraq holding 1,400 foreign wives, children of suspected Islamic State fighters; Raya Jalabi, Ulf Laessing; 

September 10, 2017; available at: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-families-exclusiv/exclusive-

iraq-holding-1400-foreign-wives-children-of-suspected-islamic-state-fighters-idUSKCN1BL0SF  
4 BBC; Rohingya crisis: UN sees ‘ethnic cleasing’ in Myanmar; 11 Septe,ber 2017; available at: 

http://www.bbc.com/news/world-asia-41224108  

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-families-exclusiv/exclusive-iraq-holding-1400-foreign-wives-children-of-suspected-islamic-state-fighters-idUSKCN1BL0SF
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-families-exclusiv/exclusive-iraq-holding-1400-foreign-wives-children-of-suspected-islamic-state-fighters-idUSKCN1BL0SF
http://www.bbc.com/news/world-asia-41224108
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სექტემბერს დაარღვია და განაცხადა, რომ მიანმარში როჰენჯა მუსლიმებსა და ბუდისტებს 

შორის არსებული მრავალწლიანი დაპირისპირების 18 თვეში მოგვარების მოთხოვნა 

„ცოტათი არაგონივრულია“. 

მიანმარის ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონში განვითარებული ძალადობა 25 აგვისტოს შემდეგ 

მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. ქვეყნის ყველაზე ღარიბ რეგიონში კრიზისის 

წარმოშობის მიზეზად მუსლიმი უმცირესობის მხრიდან პოლიციის 30 შენობაზე თავდასხმა 

გახდა. როჰინჯას ეთნიკურ უმცირესობასა და მიანმარის უსაფრთხოების ძალებს შორის 

დაპირისპირების შედეგად 400-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. 270 ათასზე მეტი ადამიანი 

მეზობელი ბანგლადეშისათვის ცდილობს თავის შეფარებას. მსოფლიო ლიდერების 

ნაწილმა უკვე დაგმო მათ წინააღმდეგ ძალადობა, ზოგმა კი მიმდინარე მოვლენები 

გენოციდად შეაფასა.5 

ერაყში ტერაქტს 37 ადამიანი ემსხვერპლა - ერაყის სამხრეთით, ნასარიაში მომხდარ 

თავდასხმას სულ მცირე 37 ადამიანი ემსხვერპლა. ბაღდადიდან 300 კილომეტრში მდებარე 

დი ქარის პროვინციაში ხალხმრავალ ადგილას ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი 

აიფეთქა.6 

                                                           
5 The Guardian; Desmond Tutu condemns Aung San Suu Kyi: ‘Silence is too high price’; Naaman Zhou and Michael 

Safi; 8 September 2017; available at: https://www.theguardian.com/world/2017/sep/08/desmond-tutu-condemns-aung-

san-suu-kyi-price-of-your-silence-is-too-steep  
6 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ერაყში ტერაქტს 37 ადამიანი ემსხვერპლა; ქეთი თუთბერიძე; 

14.09.2017; ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://1tv.ge/ge/news/view/178996.html  

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/08/desmond-tutu-condemns-aung-san-suu-kyi-price-of-your-silence-is-too-steep
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/08/desmond-tutu-condemns-aung-san-suu-kyi-price-of-your-silence-is-too-steep
http://1tv.ge/ge/news/view/178996.html

