„კან ტანიას პასუხი ჯეიმს აპატურაის“
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კან ტანია, ნატო-ს
გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის კავკასიისა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს
აპატურაის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა.
ჯეიმს აპატურაიმ დე-ფაქტო აფხაზეთში 12 მარტს ჩატარებული ე.წ. არჩევნების
კომენტირებისას აღნიშნა, რომ ნატო აფხაზეთში გამართულ არჩევნებს არ აღიარებს.
კან ტანიას თქმით კი, აპატურაის აღნიშნული განცხადების მიუხედავად, აფხაზეთში არჩევნები
დემოკრატიულად ჩატარდა.
„არჩევნებმა აჩვენა, რომ ის კარგად იყო ორგანიზებული. საერთაშორისო დამკვირვებლემაც
აღნიშნეს, რომ არჩევნები დარღვევის გარეშე ჩატარდა“,-ვკითხულობთ კან ტანიას განცხადებაში.
მისი თქმით, აფხაზურ მხარეს არაერთხელ განუცხადებია, რომ აფხაზეთი სუვერენული
სახელმწიფოა და ამის განმეორებით არ დავიღლებით.
„მიუხედავად იმისა, რომ ნატო, ან სხვა საერთაშორისო სტრუქტურები აფხაზეთის
საპარლამენტო არჩევნებს არ აღიარებენ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის არ შედგა“, - განაცხადა კან ტანიამ.
დე-ფაქტო აფხაზეთში ე.წ საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტური 12 მარტს გაიმართა.
15.03.2017Sputnik-Abkhaziahttp://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20170315/1020619853/taniya-na-slova-appaturaya-ovyborax-v-abxazii-oni-sostoyalis.html

„სერგეი შამბა არჩევნების შესახებ“
26 მარტს დე-ფაქტო აფხაზეთში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. რესპუბლიკური პარტია
„ედინაია აფხაზიას“ ლიდერი, წარსულში საგარეო საქმეთა მინისტრი, პრემირ მინისტრი და წინა
მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი სერგეი შამბა წლევანდელ ე.წ. საპარლემნტო არჩევნებში
მონაწილეობდა, თუმცა მეორე ტურში ვერ გადავიდა.
სერგეი შამბამ, დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებული არჩევნები, ექს - პრეზიდენტის
ალექსანდრე ანქვაბის პარლამენტში მოხვედრის შანსები შეაფასა და მოვლენების შესაძლო
განვითარების პროგნოზი გააკეთა.
შამბას განცხადებით, დე-ფაქტო აფხაზეთის მეშვიდე მოწვევის საპარლამენტო არჩევნები მწვავე
კონკურენციის პირობებში მიმდინარეობდა და ახალაგაზრდა კანდიდატების აქტიურობით
გამოირჩეოდა.
„უმეტეს შემთხვევაში, კენჭს 40 წელს მიღწეული ადამიანები იყრიან, რომლებსაც თავის
წარმოჩენა სურთ, ამიტომ, არაფერია იმაში გასაკვირი, რომ ვეტერანებმა მარცხი განიცადეს, მათ შორის
- მეც. თუმცა, ისმის კითხვა, რამდენად მზად არიან ისინი დეპუტატობისთვის... მე უკვე მრავალი
წელია ვიმეორებ, რომ საარჩევნო სისტემა შესაცვლელია, და არჩევნები პარტიული სიით უნდა
ტარდებოდეს. ეს რომ თავის დროზე გაგვეკეთებინა, ახლა უკვე სხვა პოლიტიკური სისტემა
გვექნებოდა და ხმას პარტიებს მივცემდით და არა პიროვნებებს“, - აღნიშნა სერგეი შამბამ.
შამბას განმარტებით, მთავარი მიზეზი იმისა, რომ მოსახლეობა აქამდე უცნობ სახეებს აძლევს
ხმას, იმაში მდგომარეობს, რომ თაობათა ცვლის დრო დადგა. მისივე თქმით, ადამიანების
უმრაველესობა უკმაყოფილოა იმით, რაც ომის შემდგომ პერიოდში მოხდა, რასაც ისინი ძველ თაობას
უკავშირებენ.
16.03.2017 Эхо Кавказаhttp://www.ekhokavkaza.com/a/28373839.html
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„სოხუმში დეპუტატობის კანდიდატის მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა“
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატის ბატალ აიბას ავტომობილს
ცეცხლი გაუჩნდა. ამის შესახებ ქალაქ სოხუმის პროკურორმა რუსლან ტირკბამ განაცხადა.
მისივე ცნობით, ავტომობილს ცეცხლი, საღამოს 9 საათზე, ეშბას ქუჩაზე, აღნიშნული
კანდიდატის საარჩევნო შტაბთან გაუჩნდა. მიზეზები ამ დრომდე დაუდგენელია.
პროკურატურა ორ ძირითად ვერსიას - განზრახ ცეცხლის გაჩენას და აალებას განიხილავს.
ტირკბას განცხადებით, ე.წ. დეპუტატობის კანდიდატი აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ჯერ არ
დაკითხულა.
16.03.2017Sputnik-Abkhaziahttp://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20170316/1020628988/Vozgoranie-avtomobilyakandidata-v-deputaty-Batala-Ajba-proizoshlo-v-Suhume.html

„საბრძოლო განგაში და სწავლება აფხაზეთის რუსულ ბაზაზე“
დე-აფხაზეთში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზის ქვედანაყოფებში, მოულოდნელი
საბრძოლო განგაში გამოცხადდა, წერს სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრესსამსახური.
სასწავლო წვრთნებში მონაწილეობს გაერთიანების ყველა ქვედანაყოფი, სამხედრო და
სპეციალური ტექნიკა, მათ შორის, თანამედროვე ტანკები Т-72Б3, ჯავშანტრანსპორტიორები ТР-82АМ
და ბრონირებული ავტომობილები.
აფხაზური მედიის ცნობით, რუსული სამხედრო გაერთიანებების პირადმა შამდგენლობამ,
უმოკლეს დროში, მიიღო იარაღი, აღჭურვილობა და მითითებულ რაიონებამდე 120 - კილომეტრიანი
მარშის განხორციელებას შეუდგა, რათა ადგილზე, მათ წინაშე დაყენებლი სასწავლო - საბრძოლო
ამოცანების შესრულებას შეუდგეს.
სამხედრო სწავლება მიზნად ისახავს დანაყოფების საბრძოლო მომზადების დონის შემოწმებას.
14.03.2017SputnikAbkhaziahttp://sputnikabkhazia.ru/Abkhazia/20170314/1020607972/podrazdeleniyayuvovab
xaziibylipodnyatypotrevoge.html

„დაურ კოვეს პრეს-კონფერენცია“
17 მარტს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე, დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საგარეო საქმეთა
მინისტრმა, დაურ კოვემ, ვენესუელის ბოლივარულ რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის შედეგებზე
ისაუბრა.
დე-ფაქტო აფხაზეთის დელეგაციაში, რომელსაც დაურ კოვე ხელმძღვანელობდა,
იმყოფებოდნენ, დე-ფაქტო აფხაზეთის საერთაშორისო კულტურულ-საქმიანი ცენტრის სამეურვეო
საბჭოს თავმჯომარე, რუსეთში ოკუპრებული აფხაზეთის სავაჭრო წარმომადგენელი ოლეგ ბარციცი,
აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ალეკო გვარამია და დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები.
პრეს-კონფერენციის დაწყებისას დაურ კოვემ აღნიშნა, რომ ვიზიტი, რომელიც მიმდინარეობდა
4-9 მარტამდე, შედგა ვენესუელის მთავრობის მოწვევით.
ვიზიტის დროს დელეგაციის წევრები შეხვდნენ ვენესუელის საგარეო ვაჭრობის და
ინვესტიციების მინისტრს ხესუს ფარიას, ტელეკომუნიკაციებისა და კულტურის მინისტრებს.
აგრეთვე, ბოლივარული უნივერსიტეტის რექტორატის ხელმძღვანელობას.
ვიზიტის ფარგლებში დაურ კოვე შეხვდა ვენესუელის ბოლივარული რესპუბლიკის საგარეო
საქმეთა მინისტრს დელსი როდრიგეს გომესს და ვენესუელაში რუსეთის ფედერაციის ელჩს
ვლადიმერ ზაემსკის.
17.03.2017МИД РАhttp://mfaapsny.org/news/?PAGEN_1=2
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„აჩიგვარაში „დეპუტატობის კანდიდატის“ მანქანას ესროლეს“
გალის რაიონის სოფელ აჩიგვარაში დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. პარლამენტის დეპუტატობის
კანდიდატის კახა პერტაიას მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს. უცნობმა პირმა, „ნისანის“ მარკის
ავტომობილის მიმართულებით, რომელსაც ბესლან პერტაია მართავდა, ბორდიურიდან რამდენჯერმე
გაისროლა
მძღოლმა შემთხვევის ადგილიდან მანქანის გაყვანა შეძლო, რასაც, პერტაიას მხრიდან, საპასუხო
გასროლა მოჰყვა. ამის შესახებ ინფორმაციას დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოები
ავრცელებენ. შემთხვევის შედეგად, რომელიც ორი დღის წინ მოხდა, არავინ დაშავებულა,
ავტოსატრანსპორტო საშულება არ დაზიანებულა.
შეგახსენებთ, რომ 17 მარტს, დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. პარლამენტის დეპუტატობის კიდევ
ერთი კანდიდატის, ბატალ აიბას ავტომობილს გაუჩნდა ცეცხლი. ქალაქ სოხუმის პროკურორის
რუსლან ტირკბას განცხადებით, ეს საღამოს 9 საათზე, ეშბას ქუჩაზე, აღნიშნული კანდიდატის
საარჩევნო შტაბთან მოხდა. პროკურატურა ორ ძირითად ვერსიას - განზრახ ცეცხლის გაჩენას და
აალებას განიხილავს.
18.03.2017 youtube https://www.youtube.com/watch?v=esrGR3yWOro

„დაურ კოვეს შეხვედრა UNHCR-ის რეგიონალურ წარმომადგენელთან“
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, დაურ კოვე, გაეროს ლტოლვილთა
უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელს, სამხრეთ კავკასიაში, იოჰანეს ვან დერ კლაუსს შეხვდა.
შეხვედრას ესწრებოდნენ ე.წ. მინისტრის მოადგილე კან ტანია, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არტურ გაგულია და UNHCR-ის სოხუმის ოფისის
ხელმძღვანელი აზიზ რახჯო.
იოჰანეს ვან დერ კლაუსმა ე.წ. საგარეო უწყების ხელმძღვანელს მადლობა გადაუხადა
იმისათვის, რომ გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოს ეძლევა საშუალება განახორციელოს თავისი
საქმიანობა დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აგრეთვე, დაურ კოვეს გააცნო მიმდინარე წელს
განსახორციელებელი პროექტების გეგმა.
გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე 1993 წლიდან
ფუნქციონირებს და კონფლიქტისგან დაზარალებულებს უწევს დახმარებას.
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„MPRI-ის 44 შეხვედრა“
21 მარტს ქალაქ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის
ფარგლებში ( MPRI) რიგით 44 შეხვედრა შედგა.
შეხვედრაზე განიხილეს საზღვრისპირა რაიონის უსაფრთხოების ასპექტებთან დაკავშირებული
საკითხები.
დე-ფაქტო აფხაზეთის დელეგაციას ხელმძღვანელობდა ე.წ. უშიშროების საბჭოს
თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ არლანი. ჯგუფის შემადგენლობაში აგრეთვე იყვნენ, ე.წ.
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უშიშროების საბჭოს გალის რაიონული განყოფილების თავმჯდომარე თემურ შენგელია და ე.წ.
საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თანაშემწე გიორგი დუმავა.
შეხვედრაზე შეთანხმდნენ , რომ მორიგი 45-ე შეხვედრა შედგება მიმდინარე წლის 25 აპრილს.
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