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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ოკლაჰომას ციხეში ყოფილმა მაღალჩინოსანმა, გამოსწორების ოფიცერმა ახლახან 

მიიღო მრავალწლიანი პატიმრობა შავკანიან პატიმრებზე თეთრკანიანთა თავდასხმის 
ხელშეწყობისთვის. 5 დეკემბერს, იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ 53 წლის 

მეთიუ უეერს, ქეის ოლქის დაკავების ცენტრის ყოფილ ლეიტენანტს, მიესაჯა 46 თვე მას 
შემდეგ, რაც სამი წინასწარი პატიმრობის სამოქალაქო უფლებების დარღვევისთვის 

დამნაშავედ ცნეს. 2017 წელს უერმა, რომელიც პასუხისმგებელი იყო ციხის 
ყოველდღიურ მეთვალყურეობაზე, სასჯელაღსრულების ოფიცრებს უბრძანა, 

გადაეყვანათ რამდენიმე შავკანიანი წინასწარი პატიმრობის ციხის საკნებში, 

რომელშიც მოთავსებული იყვნენ თეთრკანიანთა უზენაესობის მიმდევრები, რომლებიც 
მიეკუთვნებოდნენ ნეონაცისტურ ციხის ბანდას, გაერთიანებულ არიულ საძმოს. 

 
 

დიდი ბრიტანეთი 
ლიდსში ტერორისტული აქტების მომზადებაში მონაწილეობის ბრალდებით ორი 
ადამიანი დააკავეს. პოლიციამ განაცხადა, რომ 30 წლის ქალი და 29 წლის მამაკაცი 

იედონიდან პარასკევს დააკავეს. 
 

ლონდონის კონტრტერორიზმის დეპარტამენტის ცნობით, ლონდონის პოლიციამ 

დააკავა რეკორდული რაოდენობის ახალგაზრდა ტერორიზმის სხვადასხვა 
ბრალდებებით. ექსტრემისტული და ძალადობრივი იდეოლოგიის მქონე 33 18წლამდე 

ახალგაზრდა დააპატიმრეს 2022 წლის ზაფხულამდე, რაც წლიური სტატისტიკით 
რეკორდულია.  

 
 

გერმანია 
7 დეკემბერს გერმანიამ დააკავა ულტრამემარჯვენე ჯგუფის 25 წევრი და მხარდამჭერი, 
რომელიც პროკურორების თქმით, სახელმწიფოს ძალადობრივი დამხობისთვის 

ამზადებდა. ზოგიერთი წევრი ეჭვმიტანილია პარლამენტზე შეიარაღებული თავდასხმის 

მოწყობაში. პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ჯგუფი შთაგონებული იყო QAnon-ისა და 
რაიხსბუერგერის ღრმა სახელმწიფოს შეთქმულების თეორიებით, რომლებიც არ 

აღიარებენ თანამედროვე გერმანიის ლეგიტიმურობას და ამტკიცებენ, რომ, მეორე 
მსოფლიო ომში ნაცისტების დამარცხების მიუხედავად, ბევრად უფრო დიდი "Deutsche 

Reich" მაინც არსებობს. პროკურატურამ განაცხადა, რომ შეთქმულება ითვალისწინებდა 
გერმანიის სამეფო ოჯახის ყოფილ წევრს, რომელიც გერმანიის კონფიდენციალურობის 
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კანონმდებლობით იდენტიფიცირებულია, როგორც ჰაინრიხ XIII P. R., როგორც ლიდერს 
მომავალ სახელმწიფოში, ხოლო მეორე ეჭვმიტანილი, რუდიგერი v. P.-ის იყო, როგორც 

სამხედრო ლიდერი. 
 

 

შვედეთი 
მთავრობის ერთ-ერთმა მინისტრმა განუცხადა შვედურ ტელევიზიას, რომ 2 დეკემბერს 
შვედეთმა დეპორტაცია მოახდინა ქურთი მამაკაცის, რომელიც სავარაუდო კავშირში 

იყო ქურთების მებრძოლთა დაჯგუფებასთან, ქურთების მუშათა პარტიასთან (PKK). 
ნატოში გაწევრიანების სანაცვლოდ მისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, 

ანკარა სკანდინავიურ ქვეყანაზე ზეწოლას აგრძელებს. მაჰმუთ თათმა თავშესაფარი 
შვედეთს 2015 წელს სთხოვა, მას შემდეგ რაც თურქეთში ექვსი წლითა და 10 თვით 

პატიმრობა მიუსაჯეს PKK-თან სავარაუდო კავშირების გამო. თავშესაფრის მინიჭების 
ბოლო განაცხადი შვედეთის მიგრაციის სააგენტომ გასულ წელს უარყო. 

 

 

საქართველო 
მედიის ცნობით, 8 დეკემბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს 

უშიშროების სამსახურმა ჩაატარა ოპერაცია და დააკავა ისლამური სახელმწიფოს წევრი 
საქართველოს მოქალაქე -ცისკარა ტოხოსაშვილი. გავრცელებული ინფორმაციით, 

დაკავებულმა საქართველო 2015 წელს დატოვა და ჩაირიცხა ისლამური სახელმწიფოს 
რიგებში, სადაც მიიღო სახელი „ემირი ისსა“. 2019 წელს ტერორიზმის ბრალდებით 

დააკავეს ცისკარა ტოხოსაშვილის ძმა ცეზარ ტოხოსაშვილი - ისლამური სახელმწიფოს 
ემირი ალ-ბარა შიშანი.  

 
 

ისრაელი 
3 დეკემბერს, გვიან ღამით, 7 ძებნილი მამაკაცი დააკავეს იუდეასა და სამარიის 

რეგიონში IDF-ის, შინ ბეტისა და სასაზღვრო პოლიციის ერთობლივი მისიით. 
უშიშროების ძალებმა, რომლებიც მოქმედებდნენ ეინ კინიეში, დეირ ამრში და ბეიტ 

ფურიკში, დააკავეს რამდენიმე მამაკაცი, რომლებიც უსაფრთხოების მიზნით 
იძებნებოდნენ. 
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სირია 
სირიის მთავარი აჯანყებული ჯგუფი აცხადებს, რომ მისი ერთობლივი სამხედრო 
ოპერაციები აშშ-სთან ერთად ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თურქეთის 

სახმელეთო შეტევისა და საჰაერო თავდასხმის საფრთხის გამო, შეჩერებულია და 
შეშფოთებულია იმ ფაქტით, რომ ISIS-ის ტყვეები შესაძლოა გაიქცნენ იმ საპატიმროდან, 

სადაც ათასობით ადამიანია განთავსებული. 1 დეკემბერს პენტაგონის პრესმდივანმა, 

პატრიკ რაიდერმა განაცხადა, რომ სირიაში ISIS-ის საწინააღმდეგო მისია გრძელდება. 
 

საერთაშორისოდ მხარდაჭერილმა სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა განაცხადეს, რომ 
განაახლეს კონტრტერორისტული ოპერაციები აშშ-სა და კოალიციის ძალებთან მას 

შემდეგ, რაც ისინი თურქეთის მიერ ქურთების პოზიციების დაბომბვის გამო ჩრდილოეთ 
სირიაში შეჩერდა. შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი ჯგუფი ISIS-ის 

დასამარცხებლად 2019 წელს ხელმძღვანელობდა სახმელეთო შეტევას საერთაშორისო 
მხარდაჭერით. სირიაში ბოლო კვირების განმავლობაში თურქეთი ბომბავს და 

ახორციელებს საჰაერო თავდასხმებს ჩრდილოეთ სირიაში და ამბობს, რომ ემზადება 

სახმელეთო შეჭრისთვის ქურთული ჯგუფების წინააღმდეგ, რომლებსაც ის გასულ თვეში 
სტამბოლში ტერაქტის განხორციელებაში ადანაშაულებს. 

 
 

ერაყი 
1 დეკემბერს გაეროს საგამოძიებო ჯგუფმა გავრცელებულ მოხსენებაში განაცხადა, რომ 
ერაყში შეგროვებული მტკიცებულებები აძლიერებს წინასწარ დასკვნებს იმის შესახებ, 

რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ჩაიდინეს დანაშაულები კაცობრიობის 
წინააღმდეგ და ომის დანაშაულებები ქრისტიანული თემის წინააღმდეგ მას შემდეგ, რაც 

მათ 2014 წელს ქვეყნის დაახლოებით მესამედი დაიპყრეს. გაეროს უშიშროების საბჭოს 
განცხადებით, დანაშაულები მოიცავდა ქრისტიანების იძულებით გადაადგილებას და 

დევნას, მათი ქონების მიტაცებას, სექსუალურ ძალადობას, მონობას და სხვა 

„არაადამიანურ აქტებს“, როგორიცაა იძულებით სარწმუნოების შეცვლა და კულტურული 
და რელიგიური ადგილების განადგურება. 

 
5 დეკემბერს შეერთებულმა შტატებმა განუცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოს, რომ ISIS-

ის უცხოელი მებრძოლები, რომლებიც ერაყსა და სირიაში იბრძვიან, უნდა დაბრუნდნენ 
და გასამართლდნენ თავიანთ სამშობლოში. შეერთებული შტატები წლების 

განმავლობაში მოუწოდებდა ქვეყნებს, უცხოელი მებრძოლები დაებრუნებინათ 
სამშობლოში და დასჯილიყვნენ ISIS-ის დროშის ქვეშ ჩადენილი დანაშაულებისთვის, 

მაგრამ ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის საფრანგეთმა, უარი თქვა ამის გაკეთებაზე. სხვა 
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ქვეყნებმა, მაგალითად, ბრიტანეთმა, ჩამოართვა ISIS-ის ბრალდებულ მებრძოლებს 
მოქალაქეობა. 

 
ერაყმა განაცხადა, რომ სამხრეთით მდებარე ქალაქ კარბალაში ორი სავარაუდო 

თვითმკვლელი ტერორისტის ლიკვიდაცია მოახდინა. არმიის სპიკერმა, იეჰია რასულმა 

თქვა, რომ უსაფრთხოების ძალებმა „გაანაიტრალეს“ პირი, რომელსაც ასაფეთქებელი 
ქამარი ეკეთა. მეორე ეჭვმიტანილი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა და მოგვიანებით 

უსაფრთხოების ძალებმა მოკლეს. ბაღდადის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ქალაქ 
კარბალაში იმამ ჰუსეინისა და იმამ აბასის სალოცავები მდებარეობს. 

 
 

ავღანეთი 
4 დეკემბერს, Telegram-ზე გავრცელებულ განცხადებაში, ისლამურმა სახელმწიფომ 
აიღო პასუხისმგებლობა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში 2 დეკემბერს მომხდარ 

პაკისტანის საელჩოზე თავდასხმაზე. საელჩოზე თავდასხმა მოხდა პარასკევს და 

პაკისტანელი დაცვის თანამშრომელი დაიჭრა ცეცხლსასროლი იარაღით, რაც 
პაკისტანის ხელისუფლებამ შეაფასა, როგორც მისი მისიის ხელმძღვანელის 

მკვლელობის მცდელობა. 
 

ძალადობისა და სასაზღვრო დაძაბულობის აღორძინების ფონზე ამერიკის 
შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთსა და პაკისტანში მოქმედი 4 წამყვანი ისლამისტი 

მებრძოლი დაამატა თავის „გლობალურ ტერორისტთა“ სიაში. მებრძოლთა ლიდერები 
არიან პაკისტანის თალიბანიდან და ალ კაიდას  სამხრეთ აზიის ბლოკიდან. ორივე 

მებრძოლი ჯგუფი მოქმედებს ავღანეთიდან, მაგრამ მათ აქვთ სამალავი პაკისტანის 
მთიან ჩრდილო-დასავლეთში და სხვა ადგილებშიც.  

 

თალიბანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 6 დეკემბერს დილით, 
ავღანეთის ჩრდილოეთში, პიკის საათებში გზისპირა ბომბი აფეთქდა ავტობუსის 

მახლობლად, სადაც სამთავრობო თანამშრომლები იმყოფებოდნენ და რის შედეგადაც 
ექვსი ადამიანი დაიღუპა. თალიბების მიერ დანიშნულმა ბალხის პროვინციის პოლიციის 

უფროსის სპიკერმა, მოჰამედ ასიფ ვაზირიმ განაცხადა, რომ აფეთქებამ მაზარ-ე 
შარიფში, პროვინციის დედაქალაქში, ასევე დაჭრა შვიდი ადამიანი. 

 
7 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციით, თალიბანის მებრძოლებმა აღასრულეს 

საჯარო სიკვდილით დასჯა პირველად მას შემდეგ, რაც თალიბანმა ავღანეთში 



  

 5 

3-9 დეკემბერი, 2022 

აღიდგინა პოზიციები. თალიბანის წარმომადგენლებმა სიკვდილით დასაჯეს მამაკაცი 
ადამიანის მკვლელობის ბრალდებით, დასავლეთ პროვინცია ფარაში. 

 
 

პაკისტანი 
3 დეკემბერს, პაკისტანის თალიბანმა აიღო პასუხისმგებლობა ცეცხლსასროლი იარაღით 

თავდასხმაზე, რომლის დროსაც დაიღუპა 3 პოლიციელი ჩრდილოეთ პაკისტანში. ეს 
არის მეორე თავდასხმა, რომელზეც აიღო პასუხისმგებლობა დაჯგუფებამ 

მთავრობასთან ცეცხლის შეწყვეტის შეწყვეტის გამოცხადებიდან რამდენიმე დღის 
შემდეგ. პოლიციის რეგიონალური ინსპექტორის მოადგილემ, მოჰამად ალი განდაპურმა 

განუცხადა Reuters-ს, რომ პოლიციას, რომელიც ახორციელებდა პატრულირებას 
ნოუშერაში, ჩრდილოეთ ხეიბერ პახტუნხვას პროვინციის რაიონში, რომელიც 

ესაზღვრება ავღანეთს, ცეცხლი გაუხსნეს შაბათს საღამოს. 
 

 

სომალი 
სომალის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ქვეყნის ეროვნულმა არმიამ, 
ადგილობრივი კლანის მილიციის მხარდაჭერით, ალ-შაბაბის ისლამისტ მებრძოლებს 

რამდენიმე სტრატეგიული სოფელი წაართვა. სამინისტრომ აღიარა, რომ არმიის ბოლო 
ოპერაციების დროს რამდენიმე უსაფრთხოების პერსონალი დაიჭრა. 

 
8 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციით, სომალის შეიარაღებულმა ძალებმა 

დაიკავეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი გამუდუგის და ჰირშაბელეს 
შტატებში. აღნიშნულ ოპერაციაში სომალის შეიარაღებული ძალების გარდა ჩართულები 

იყვნენ აშშ-ს საჰაერო შენაერთები და აფრიკის კავშირის ძალები. გენერალმა მოჰამედ 
ალიმ განაცხადა, რომ სომალის ჯარმა ტერიტორიები წინააღმდეგობის გარეშე 

დაიბრუნა.  

 
 

მალი 
როიტერის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ათობით მშვიდობიანი ადამიანი 
გარდაიცვალა ჯიჰადისტური დაჯგუფებების შეტაკებებისას და ასობით ადამიანი 

იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი საცხოვრებელი. მალის აღმოსავლეთ 
პროვინციებში, გაოსა და მენაკას რეგიონებში ისლამურ სახელმწიფოსთან 

აფილირებული ჯგუფები დაუპირისპირდნენ ალ-კაიდასთან დაკავშირებულ 
დაჯგუფებებს.  
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ბურკინა ფასო 
ბურკინა ფასოს ეროვნული განათლების სამინისტრომ განაცხადა, რომ კვირას 

ტერორისტული თავდასხმა განხორციელდა ბოულ კლუბზე, ქალაქ ბიტუში, ბულგუს 
ცენტრალურ-აღმოსავლეთ პროვინციაში, რის შედეგადაც დაიღუპა ოთხი 

მასწავლებელი. 

 
 

ნიგერია 
4 დეკემბერს პოლიციამ განაცხადა, რომ შეიარაღებულმა პირებმა ნიგერიის ჩრდილო-
დასავლეთით მდებარე მეჩეთზე თავდასხმის შემდეგ 19 მუსლიმი მორწმუნე გაიტაცეს. 

ადგილობრივი პოლიციის სპიკერმა, გამბო ისაჰმა განაცხადა, რომ 3 დეკემბერს საღამოს 
ლოცვის დროს თავდამსხმელები შეიჭრნენ მეჩეთში სოფელ მაიგამჯიში, კაცინას 

შტატში და განახორციელეს გატაცებები მას შემდეგ, რაც იმამი და კიდევ ერთი 
მლოცველი დაჭრეს. 

 

როიტერსის გამოძიებამ დაადგინა, რომ ნიგერიაში დაახლოებით 2013 წლიდან 
ნიგერიის ჯარი სისტემატიურად, საიდუმლოდ და არალეგალურად ატარებდა მასობრივ 

აბორტებს ქალებსა და არასრულწლოვან გოგონებში, რომელთა დიდი ნაწილი იყო 
გაუპატიურებული ისლამისტი მებრძოლების მიერ. აღნიშნული არალეგალური 

პოლიტიკით ნავარაუდევია, რომ ჩატარდა მინიმუმ 10 ათასი აბორტი.  
 

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 
5 დეკემბერს კონგოს მთავრობამ მკვეთრად გაზარდა გასულ კვირას ხოცვა-ჟლეტის 

შედეგად დაღუპულთა რიცხვი, რომელზეც ისინი პასუხისმგებლობას M23 მეამბოხეებს 

აკისრებენ. ადამიანი დაიღუპა თავდასხმის შედეგად, რომელმაც ცეცხლის შეწყვეტის 
შესახებ მყიფე შეთანხმება დაარღვია. 

 
 

ავსტრალია 
ავსტრალიის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ავსტრალიის პოლიციამ 
„ისლამური სახელმწიფოს“ გახმაურებულ ეჭვმიტანილს ბრალი წაუყენა ტერორიზმთან 

დაკავშირებულ ექვს დანაშაულში 4 დეკემბერს, თურქეთიდან ექსტრადირებიდან ორი 
დღის შემდეგ. პოლიციამ განაცხადა, რომ 31 წლის ნილ კრისტოფერ პრაკაშს ბრალი 
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ედებოდა დანაშაულებში, მათ შორის საზღვარგარეთ მტრულ საქმიანობაში 
ჩართულობას, ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერასა და ტერორიზმის 

მხარდაჭერას. ფედერალური პოლიციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მას ბრალი 
წაუყენეს მელბურნში კონტრტერორისტულმა ჯგუფმა, მას შემდეგ რაც პარასკევს 

ავსტრალიაში მოხდა მისი ექსტრადირება. 

 
 

 
 


