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 პაკისტანი 

პაკისტანის უშიშროების ძალების მიერ 22 დეკემბერს, სამშაბათს, ბალუჩისტანის პროვინციის 

სამხრეთ-დასავლეთ ქალაქ ავარანში ჩატარებული სამხედრო სპეცოპერაციის შედეგად, 10 

სამხედრო სეპარატისტის ლიკვიდაცია წარმატებით განხორციელდა. ხსენებულ 

სპეცოპერაციას წინ უძღოდა რეიდების სერია ავარანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.  

 

ინტერპოლი 

გამოცემა The Jerusalem Post-ის განხადებით, ინტერპოლი მოსახლეობას პანდემიის პირობებში 

საერთაშორისო ტერორიზმის გაზრდილი რისკების შესახებ აფრთხილებს. ინტერპოლის 

განცხადებით, ე.წ არასახელმწიფოებრივი აქტორები პანდემიის შედეგად დაწესებულ 

შეზღუდვებს ახალი დაფინანსების წყაროების მოძიებისა და ლოკალური გავლენის 

გავრცობის მიზნით იყენებენ.  

ერაყი 

ოფიციალური ბაღდადის განცხადებით, 20 დეკემბერს, კვირას, სარაკეტო თავდასხმა 

განხორციელდა ბაღდადის დიპლომატიურ „მწვანე ზონაზე“. ამერიკის საელჩოს განცხადებით 

განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად მცირედით დაზიანდა საელჩოს 

კომპლექსი, თუმცა აღნიშნულ თავდასხმას მსხვერპლი არ გამოუწვევია.  

 

სომალი 

სომალისა და კენიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუარესების შემდეგ, 

სომალიმ კენიას საზღვართან ახლოს ადგილობრივი სამხედრო ჯგუფების შეიარაღებაში 

დასდო ბრალი. სომალის ინფორმაციის სამინისტროს განცხადებით, მსგავსი ქმედებები 

საფრთხეს უქმნის აფრიკის რქის რეგიონის უსაფრთხოებას.  

ტერორისტული დაჯგუფება ალ-შაბაბის სასამართლომ მამაკაცი განსაჯა. მას მერე, რაც 

შარიათის სასამართლომ კაცის ბრალეულობა დაადგინა, ალ-შაბაბის მებრძოლებმა კაცს 

საჯაროდ მოაჭრეს ხელი. მსგავსი პრინციპით, საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს 47 წლის კაცი. 

 

https://abcnews.go.com/International/wireStory/pakistan-army-killed-10-militants-southwest-raid-74861483?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1848852_
https://www.jpost.com/health-science/interpol-says-terrorist-groups-using-covid-19-to-strengthen-their-power-652912?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1848852_
https://www.jpost.com/health-science/interpol-says-terrorist-groups-using-covid-19-to-strengthen-their-power-652912?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1848852_
https://edition.cnn.com/2020/12/20/middleeast/iraq-baghdad-green-zone-attack/index.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1840297_
https://edition.cnn.com/2020/12/20/middleeast/iraq-baghdad-green-zone-attack/index.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1840297_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-19/somalia-accuses-kenya-of-arming-local-militia-as-tensions-rise?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1840297_
https://allafrica.com/stories/202012220365.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1848852_
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საფრანგეთი  

გამოცემა Reuters-ის განცხადებით, პარიზის 25 სექტემბრის თავდასხმასთან დაკავშირებით 4 

პირი დააკავეს. Reuters-თან საუბრისას დაკავებულთაგან ერთ-ერთი პირი ტერორიზმთან 

დაკავშირებულ ბრალდებებში დამნაშავედ იქნა ცნობილი.  

წყარომ, პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონის ოფისიდან განაცხადა, რომ საფრანგეთი გეგმავს 

აფრიკის საჰელის რეგიონის ჯიჰადისტებთან სამშვიდობო კომუნიკაციის მხარდაჭერას. მან 

განაცხადა, რომ შესაძლოა დიალოგი ისლამისა და მუსლიმების მხარდამჭერ ჯგუბთან (GSIM). 

საფრანგეთს 5 000 ჯარისკაცი ჰყავს რეგიონში განლაგებული ჯიჰადისტებთან 

საბრძოლველად. 

 

ავღანეთი 

ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ქაბულში მანქანაში დამონტაჟებული 

ასაფეთქებელი მოწყობილობის მოქმედებაში მოყვანის შედეგად სულ მცირე 9 ადამიანი 

დაიღუპა და დაშავდა 20-ზე მეტი. შინაგან საქმეთა მინისტრის, მასოუდ ანდარაბის, 

განცხადებით დაშავებულთა მდგომარეობა მძიმეა და ფატალური შემთხვევების რიცხვი 

შესაძლებელია გაიზარდოს.  

თალიბანის ყოფილი მებრძოლი ავღანეთში ბრუნდება. ჰაჯი ლალა ათწლეულის 

განმავლობაში თალიბანისთვის იბრძოდა. პაკისტანის უსაფრთხოების ძალებმა მისი დაკავება 

მოახერხეს. მან პატიმრობაში 2.5 წელი გაატარა, განთავისუფლებისას კი მან განაცხადა, რომ 

უკან მოიტოვებდა წარსულს. 58 წლის ლალას მიეცა შესაძლებლობა ყანდაჰარის პროვინციას 

დაუბრუნდეს. 

 

ეგვიპტე 

სინას ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთ რეგიონში აფეთქების შედეგად ეგვიპტის სახელმწიფო 

უშიშროების სამსახურების 3 თანამშრომელი დაიღუპა. თავდასხმის შედეგად არიან 

დაშავებულებიც. ამ დროისათვის მომხდარზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია.  

 

https://www.reuters.com/article/us-france-security-attack-arrest/four-arrested-for-sept-25-paris-knife-attack-source-says-idUSKBN28S28H?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1840297_
https://www.thedefensepost.com/2020/12/22/france-talks-african-jihadists/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1848852_
https://apnews.com/article/afghanistan-islamic-state-group-kabul-taliban-asia-pacific-265d59d6c727b027609a0ba6035a28c6?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1840297_
https://www.france24.com/en/live-news/20201223-the-afghan-police-team-welcoming-back-taliban-fighters?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1848852_
https://news.yahoo.com/egypt-officials-bombs-kill-3-091715639.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1840297_&guccounter=1
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ავსტრია 

გამოცემა Reuters-ის განცხადებით, ავღანური წარმომავლობის ავსტრიელი, რომლის 

გენეტიკური მასალაც აღმოჩენილი იქნა ვენაში მომხდარი თავდასხმისას გამოყენებულ 

იარაღზე დაკავებულია. პროკურატურა აღნიშნული პირისათვის საგამოძიებო პატიმრობის 

შეფარდებას ითხოვს.  

ნიგერია 

ნიგერიის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი, პიტერ აფუნანია მოსახლეობას 

სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. მისი განცხადებით, 25 დეკემბერს, შობის დღესასწაულსა და 

საერთოდ შობის სეზონზე შესაძლოა ტერორისტული თავდასხმები იგეგმებოდეს. 

 

გაერთიანებული სამეფო 

ფერმანაში, 66 წლის მამაკაცი დააკავეს ძალადობრივი, დისიდენტური აქტივობებისთვის. მას 

ტერორისტული აქტივობის მუხლით ედება ბრალი. 

გერმანია 

გერმანიაში სირიის ბანაკებიდან „ისლამური სახელმწიფოს“ პატარძლები და ბავშვები 

ჩამოყავთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ჰუმანიტარული ოპერაციის 

შედეგად გერმანიაში 18 ბავშვი და 3 ქალი დააბრუნეს. გავრცელებული ინფორმაციით 

გერმანიაში, სამივე ქალს ტერორიზმთან კავშირი ედება ბრალად. ერთ-ერთი ბრალდებული, 

21 წლის ლეონორი ფრანკფურტის აეროპორტში დააკავეს, მას ტერორისტული ორგანიზაცია 

დაეშის წევრობა ედება ბრალად. 

ავსტრალია 

პერტში, ტერორიზმის ადვოკატირებისთვის მამაკაცი დააკავეს. 52 წლის, აბდუსალამ ადინა-

ზადა ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის, უსაფრთხოების ძალებისა და პოლიციის მიერ 

ჩატარებული საერთო გამოძიების შემდეგ დააკავეს. მას ტერორიზმის ადვოკატირების 4 

სხვადასხვა მუხლით ედება ბრალი. 

 

https://www.reuters.com/article/austria-attack-idUSKBN28U08L?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1840297_
http://saharareporters.com/2020/12/22/suicide-bombers-planning-strike-christmas-–-dss?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1848852_
http://saharareporters.com/2020/12/22/suicide-bombers-planning-strike-christmas-–-dss?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1848852_
https://www.impartialreporter.com/news/18962289.man-66-arrested-relation-violent-dissident-republican-activity-following-search-newtownbutler/
https://www.dw.com/en/germany-brings-home-islamic-state-brides-children-from-syrian-camps/a-56001039?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1840297_
https://www.dw.com/en/germany-brings-home-islamic-state-brides-children-from-syrian-camps/a-56001039?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1840297_
https://www.abc.net.au/news/2020-12-23/perth-man-faces-court-charged-with-advocating-terrorism/13010052?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1848852_
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თურქეთი 

თურქეთში არსებულმა 520-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთო საპროტესტო 

განცხადება გამოსცა. დოკუმენტი მმართველი პარტიის მიერ წარდგენილ ახალ ბილს 

ეხმაურება, რომლის მიხედვით შინაგან საქმეთა მინისტრს ეძლევა უფლებამოსილება 

დახუროს ასოციაციები. ბილი ემსახურება მასობრივი განადგურების იარაღების 

დაფინანსებისა და შექმნის თავიდან არიდებას. არასამთავრობო ორგანიზაციების 

განცხადებით ბილი ასოციაციის თავისუფლებას ემუქრება. 

 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

ტენესის შტატის ქალაქ ნეშვილის ცენტრში 25 დეკემბერს მანქანის აფეთქება მოხდა. 

აფეთქების შედეგად დაშავდა რამდენიმე პირი. საპატრულო პოლიციის განცხადებით 

აფეთქება წინასწარ იყო დაგეგმილი. დაზიანებულია აფეთქების ადგილის ირგვლივ 

არსებული შენობები  

 

 

 

 

https://www.turkishminute.com/2020/12/24/bill-preventing-terrorism-financing-violate-freedom-of-association-520-ngos-say-in-joint-statement/
https://www.turkishminute.com/2020/12/24/bill-preventing-terrorism-financing-violate-freedom-of-association-520-ngos-say-in-joint-statement/
https://edition.cnn.com/2020/12/25/us/nashville-explosion/index.html

