„აფხაზეთ ის პასუხი ისტორიული ძეგლის განადგურებაზე“
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფხაზეთში, სოფელ წებელდაში,
რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ ეკლესიის დაზიანების ფაქტს ეხმიანება.
განცხადებაში, რომელიც ე.წ. საგარეო უწყების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა აღნიშნულია,
რომ საქართველოს ოფიციალური პირების განცხადებები რუსი სამხედროების მიერ სოფელ
წებელდაში სამხედრო პოლიგონის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სინამდვილეს არ
შეესაბამება, რადგან სოფელში უკვე არსებობს პოლიგონი, რომელსაც დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ.
თავდაცვის სამინიტროს ეკუთვნის.
ე.წ. საგარეო უწყების ცნობით, დე-ფაქტო აფხაზეთსა და რუსეთს შორის გაფორმებული
ხელშეკრულების თანახმად, აფხაზურ მხარეს შეუძლია სოფელი წებელდის მიმდებარე
ტერიტორია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გადასცეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნებისა
და სწავლებისთვის.
„იმის გათვალისწინებით, რომ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის თავდაცვის სფეროში
თანამშრომლობა ემყარება სამართლებრივ საფუძვლებს, გაუგებარია, თბილისის აღშფოთება ამ
მხრივ. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს
ისტორიული ძეგლის დანგრევის შესახებ, ამ შემთხვევაში, ადგილი აქვს რეალობის
დამახინჯებას. ტერიტორიის გაწმენდის დროს მართლაც დაზიანდა ისტორიული ძეგლი. ამ
საქმის შესასწავლად და შესაბამისი ზომების მისაღებად უკვე შექმნილია სპეციალური კომისია
აფხაზეთის კულტურისა და ისტორიული მემკვიდრეობის და თავდაცვის სამინისტროს
სპეციალისტების შემადგენლობით, რომელიც შეაფასებს ძეგლისთვის მიყენებულ ზიანს.
მუშაობის შედეგები გამოცხადდება მედიის საშუალებით და მისი გაცნობა ნებისმიერი
დაინტერესებული პირისთვის ან ორგანოსთვის იქნება ხელმისაწვდომი“ - ნათქვამია ე.წ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში
მათივე განცხადებით, გაოცებას იწვევს თბილისის მიმართვა „იუნესკოსადმი“ აღნიშნული
ძეგლის საკითხზე.
11.01.2017мид раhttp://mfaapsny.org/

„აფხაზეთ ში საავიაციო ფრენების აღდგენა იგეგმება“
„ვოლგოგრადის ავიახაზების“ ავიაკომპანია „კომპასი“ 2017 წლის 6 მარტს გეგმავს 2014
წელს შეწყვეტილი ავიარეისების აღდგენას მოსკოვის მიმართულებით.
ბელგოროდის რეგიონის სიდიდით მეორე ქალაქის, ძველი ოსკოლის, საქალაქო
ადმინისტრაციის პრეს-სამსახურის განცხადებით თვითმფრინავები იაკ-40 კვირაში სამჯერ
შეასრულებს ავიარეისებს მოსკოვის მიმართულებით.
საქალაქო ადმინისრაციის განცხადებით აგრეთვე, იგეგმება დე-ფაქტო აფხაზეთის
მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისების განხორციელება.
12.01.2017коммерсант.ruhttp://www.kommersant.ru/doc/3189283

„ახალი ათონის ნაკრძალში ისტორიული წარწერების შემცველი კედელი დაშალეს“
2016 წლის ოქტომბერში, ახალი ათონის ისტორიულ - კულტურული ნაკრძალის
„ანაკოფიის“ ხელმძღვანელმა ალხას არგუნმა დაშალა ანაკოფიის მთაზე არსებული
ქრისტიანული ტაძრის საკურთხეველთან მდებარე კედელი, რომელიც უძველეს ნაშთებს
ინახავდა. ეს უნიკალური ექსპონატებია, რომელთა დათვალიერება 100 წლის განმავლობაში,
მილიონობით ადამიანისთვის იყო ხელმისაწვდომი.
1

ალხას არგუნის განცხადებით, ანაკოფიაში შუა საუკუნეებით დათარიღებული
ლაპიდარული ძეგლების ამოღება დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. მეცნიერებათა აკადემიის მიერ იყო
სანქცირებული.
„სიმართლე ისაა, რომ ეს იძულებითი ზომა იყო, შავი არქეოლოგებისა და ვანდალიზმის
გახშირებული ფაქტების გამო. 2016 წლის მაისში, ჩვენ შესაბამისი წერილით მივმართეთ
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, თუმცა უწყებას ამაზე რეაგირება არ
მოუხდენია. მაშინ მე მეცნიერებათა აკადემიას მივმართე, იქ ჩვენი მოთხოვნით საგანგებო
სხდომა ჩატარდა. შედეგად, შემუშავდა დოკუმენტი შესაბამისი რეკომენდაციებით კულტურის
სამინისტროსა
და
ახალი
ათონის
ისტორიულ
არქიტეტურული
ნაკრძალის
ხელმძღვანელობისთვის" - განაცხადა არგუნმა.
ნაკრძალის ხელმძღვანელი ახალი ათონის ლაპიდარული ძეგლების მიმართ
განხორციელებულ ქმედებებს კანონიერად მიიჩნევს. მისი თქმით, ამოღებული ქვის დეტალებს
ათონის მუზეუმში გამოფენენ.
ახალი ათონის ნაკრძალის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას დე-ფაქტო აფხაზეთის
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. ისინი ალხას
არგუნის უწყებისგან ოფიციალურ განმარტებებს ითხოვენ.
13.01.2017 Apsny Laife http://apsnylife.ru/

„დღესასწაულებზე აფხაზურ - რუსული საზღვარი 150 ათ ასზე მეტმა ადამიანმა
გადაკვეთ ა“
სამხრეთის ოლქის საბაჟო სამმართველოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, საახალწლო
დღესასწაულების პერიოდში აფხაზურ-რუსული საზღვარი 150 ათასზე მეტმა ადამიანმა
გადაკვეთა.
2017 წლის 9 დღის განმავლობაში სოჭის მებაჟეებმა, ორივე მიმართულებით, 153 872
ფიზიკური პირისა და 32 987 სატრანსპორტო საშუალების მიმართ განახორციელეს კონტროლი.
ამავე მონაცემების თანახმად, დღე-ღამეში საზღვარს 17 ათასი ადამიანი და 3 ათასზე მეტი
ავტომობილი კვეთს.
ადლერის საბაჟო გამშვები პუნქტის უფროსის დენის ვორონინის განცხადებით, ბოლოს
სამი წლის განმავლობაში, ავტომობილების რიცხვი, რომლებიც აფხაზურ - რუსულ საზღვარს
კვეთენ, ყოველწლიურად 10-15 პროცენტით იზრდება.
2016 წელს, სულ საზღვარი 9 მილიონ 400 ათასმა ადამიანმა და 1 მილიონ 816 ათასმა
სატრნასპორტო საშუალებამ გადაკვეთა. 2015 წელს — 8 მილიონ 768 ათასმა ადამიანმა და 1
მილიონ 655 ათასმა სატრანსპორტო საშუალებამ.
13.01.2017
Sputnik
Abkhaziahttp://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20170113/1020224746/bolee-150-tysyachchelovek-peresekli-rossijsko-abxazskuyu-granicu-v-prazdniki.html

„აფხაზეთ ის ეკონომიკის სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი მოსკოვში“
12-14 იანვარს დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. ეკონომის სამინისტროს დელეგაციამ, მოსკოვში,
გაიდარის VIII ფორუმში მიიღო მონაწილეობა.
ე.წ. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ფორუმში, რუსეთის ფედერაციის მაღალი
რანგის სახელმწიფო მოსამსახურეებთან ერთად, მონაწილეობას ღებულობდნენ მსოფლიოს და
რუსეთის წამყვანი ექსპერტები.
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2017 წლის გაიდარის ფორუმზე განიხილებოდა ისეთი საკითხები, როგორიცაა
თანამედროვე მსოფლიოში
ეკონომიკური
ზრდის პერსპექტივები, გამოწვევები და
საფრთხეები, კონკურენცია, ახალი ტრენდები, ინვესტიციები და კონკურენცია.
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის, ბათალ თარბას, თქმით:
„აფხაზეთის ეკონომიკის სამინისტროს დელეგაცია ცდილობს სრულად მოიცვას ფორუმის
ღონისძიება, რათა მაქსიმალურად გაეცნოს მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებას ჩვენთვის
აქტუალურ საკითხებში“.
დე-ფაქტო აფხაზეთის დელეგაციაში იმყოფებოდნენ-ე.წ. ეკონომიკის მინისტრის
მოადგილე, ეკონომიკის მინისტრის მრჩეველი და რუსეთის ფედერაციაში დე-ფაქტო
აფხაზეთის ე.წ. სავაჭრო წარმომადგენელი.
14.01.2017 министерство экономики РАhttp://mineconom-ra.org/ru/news/

„აფხაზეთ ში პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაცია იწყება“
დე-ფაქტო აფხაზეთში დაგეგმილი ე.წ. საპარლამენტო არჩევნებისთვის 21 იანვარს
პოლიტიკური პარტიების და საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაცია იწყება.
ე.წ. მე - 6 მოწვევის საპარლამენტო არჩევნები 12 მარტს გაიმართება.
შესაბამის ბრძანებას დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გასული
წლის დეკემბერში მოაწერა ხელი.
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯომარის, თამაზ
გოგიას, განცხადებით 10 მოქმედი პოლიტიკური პარტიიდან მხოლოდ 8 პარტიას ექნება
შესაძლებლობა წარადგინოს ე.წ. პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატები. ესენია:
1. „აფხაზეთის სახალხო პარტია“ (თავმჯდომარე იაკუბ ლაკობა)
2. „აფხაზეთის კომუნისტური პარტია“ (თავმჯდომარე ლევ შამბა)
3. „სახალხო ერთობის ფორუმი“ (თავმჯდომარე დაურ არშბა)
4. „აფხაზეთის ეკონომიკური განვითარების პარტია“ (თავმჯდომარე ბესლან ბუტბა)
5. „ერთიანი აფხაზეთი“ (თავმჯდომარე სერგეი შამბა)
6. „ამცახარა“ (თავმჯდომარე ალხაზ კვიცინია)
7. „აინარი“ (თავმჯდომარე თენგიზ ჯოპუა)
8. „აფხაზეთის სახალხო ფრონტი სამართლიანობისა და განვითარებისთვის“
(თანათავმჯდომარეები მანანა კვიცინია, ლაშა სექანია, ბესლან კამკია, სურენ
როგონიანი და ილია შედანია)
დე-ფაქტო აფხაზეთში, ე.წ. საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილი ბოლო ცვლილებების
შესაბამისად დეპუტატობის კანდიდატებად ვერ დრეგისტრირდებიან დე-ფაქტო აფხაზეთის
ის მოქალაქეები, რომელთაც არჩევნების დღისთვის გაქარწყლებული არ აქვთ ნასამართლეობა.
აგრეთვე, იკრძალება ალკოჰოლიზმით, ნარკომანიით, ტოქსიკომანიით, ქრონიკული
ფსიქიკური შეშლილობით დაავადებული მოქალაქეების არჩევა ე.წ. პარლამენტის დეპუტატად.
17.01.2017Абхазия-Информhttp://abkhazinform.com/item/5183-8-iz-10-politicheskikh-partij-abkhazii-imeyutpravo-vydvizheniya-kandidatov-v-deputaty-parlamenta

„აფხაზეთ ის აკვატორიაში ქაფშიის რეწვა კანონმდებლობის შესაბამისად
მიმდინარეობს“
2016 წლის დეკემბრიდან 2017 წლის აპრილამდე დე-ფაქტო აფხაზეთის აკვატორიაში
ქაფშიის (ხამსა) რეწვა მიმდინარეობს.
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დე-ფაქტო აფხაზეთის ეკოლოგიისა და ბუნების დაცვის ე.წ. სახელმწიფო კომიტეტის
კონტროლისა და ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსის, თემურ ძიბას, განცხადებით:
„2016-2017 წელს აფხაზეთის აკვატორიაში ქაფშიის რეწვა აფხაზეთის კანონმდებლობის
დაცვით მიმდინარეობს. დღეისთვის გამოვლენილი არ არის თევზჭერის წესების და
ლიცენზირების პირობების დარღვევის არცერთი ფაქტი. რეწვას მკაცრად აკონტროლებს
რესპუბლიკის ეკოლოგიური სამსახური აფხაზეთის რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციათა
სამინისტროს და რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის საზღვრის დაცვის
სამმართველოს ტექნიკური მხარდაჭერით. აღსანიშნავია, რომ რეწვის პერიოდში ქაფშიის და
სტავრიდას მოპოვების დასაშვები ნორმა არის 50 000 ტონა“.
თემურ ძიბამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციის გარდა, არცერთ უცხოურ
სახელმწიფოს აფხაზეთის აკვატორიაში თევზის მოპოვების კვოტა არ გააჩნია და დაამატა, რომ
ისეთი თევზის სახეობის მოპოვება, როგორიცაა კამბალა, ბარაბულკა, მერლანგი
ნებადართულია მხოლოდ ადგილობრივი თევზის მომპოვებელი კომპანიებისთვის და
მხოლოდ ფსკერზე დასადგამი ბადეებით, რომლებიც არ აზიანებენ ზღვის ფსკერის
ლანდშაფტს.
17.01.2017аиааираhttp://aiaaira.su/news/economy/timur_dzyba_khamsovaya_putina_v_akvatorii_abkhazii_prokho
dit_bez_narusheniy_zakonodatel stva/
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