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დაიჯესტი, 10 – 16 მაისი, 2021 

 

ამერიკის შეერებული შტეტები    

აშშ უერთდება ახალი ზელანდიის წინამძღოლობით გლობალურ კამპანიას ონლაინ 

ძალადობრივი ექსტრემიზმის შესამცირებლად ორი წლის თავზე, რაშიც ჩართვაზეც ტრამპის 

ადმინისტრაციამ უარი განაცხადა. კამპანია დაიწყო ახალი ზელანდიის პრემიერისა და 

საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონის მიერ 2019 წელს, მას შემდეგ, რაც შეიარაღებულმა პირმა 

მოკლა 51 ადამიანი ახალი ზელანდიის ორ მეჩეთში და ეს ყოველივე ლაივ ტრანსლაციით 

გააშუქა.  

აშშ-ს ყოფილი სახელმწიფო მდივნის, მაიკ პომპეოს განცხადებით, პრეზიდენტ ბაიდენის 

ადმინისტრაცია ნაკლებ მხარდაჭერას გამოხატავს ისრაელის თავდაცვის უფლებების მიმართ, 

რაც  “ახალისებს ტერორისტებს.” 

ბრუკლინელ მამაკაცს, ზაქარი კლარკს, რომელმაც დაეშს ორჯერ აღუთქვა ერთგულება და 

მოუწოდებდა ადამიანებს ნიუ-იორკის მეტროებში ტერორისტული თავდასხმების 

მოწყობისკენ, შტატის სასამართლომ პატიმრობის სახით 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა 

შეუფარდა. მოსამართლე, ნაომი რის ბუქვალდის განცხადებით, ასეთი მკაცრი სასჯელი 

მაგალითს უნდა წარმოადგენდეს ყველა იმ ადამიანისთვის, რომლებიც ტერორისტული 

ორგანიზაციის დახმარებას განიზრახავენ.  

აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების დეპარტამენტი აცხადებს, რომ გეგმავს სადაზვერვო 

სამსახურის ფარგლებში კონტრ-ტერორისტული ფილიალის დაარსებას შიდა ტერორიზმის 

საფრთხეებთან უკეთ გასამკლავებლად.  

 

ისრაელი-პალესტინა 

6 მაისს იერუსალიმში პალესტინელებმა დაიწყეს პროტესტი ისრაელის უზენაესი 

სასამართლოს გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლის მიხედვითაც 4 პალესტინური ოჯახი 

უნდა გამოესახლებინათ აღმოსავლეთ იერუსალიმში მდებარე შეიხ ჯარას დასახლებიდან. ეს 

ტერიტორია არაოფიციალურად ისრაელთანაა მიერთებული, მაგრამ საერთაშორისო 

https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-joins-global-campaign-against-online-extremism-2021-05-08/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-joins-global-campaign-against-online-extremism-2021-05-08/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-joins-global-campaign-against-online-extremism-2021-05-08/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://news.am/eng/news/643283.html
https://news.am/eng/news/643283.html
https://www.nbcnewyork.com/news/local/brooklyn-man-sentenced-to-20-years-for-aiding-isis-encouraging-attacks-in-nyc-subways/3052698/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.nbcnewyork.com/news/local/brooklyn-man-sentenced-to-20-years-for-aiding-isis-encouraging-attacks-in-nyc-subways/3052698/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.nbcnewyork.com/news/local/brooklyn-man-sentenced-to-20-years-for-aiding-isis-encouraging-attacks-in-nyc-subways/3052698/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.nbcnewyork.com/news/local/brooklyn-man-sentenced-to-20-years-for-aiding-isis-encouraging-attacks-in-nyc-subways/3052698/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://intelnews.org/2021/05/12/01-3000/
https://www.nytimes.com/2021/05/15/world/middleeast/israel-palestinian-gaza-war.html
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სამართლის ფარგლებში რჩება პალესტინის ტეტიროტიის ნაწილად.  პროტესტი მალევე 

გადაიზარდა ძალადობრივ კონფრონტაციაში ებრაელებსა და პალესტინელ დემონსტრანტებს 

შორის. 10 მაისს ათასობით პალესტინელი შეიკრიბა ალ-აქსას მეჩეთთან, რომელიც ისლამის 

მესამე წმინდა ადგილია და ასევე წმინდა ადგილს წარმოადგენს ებრაელებისთვის. ისრაელის 

პოლიცია განლაგდა შენობაში მაშინ, როდესაც მუსლიმები საღამოს ლოცვებს ასრულებდნენ, 

რასაც მხარეებს შორის შეტაკება მოჰყვა.   

ისრაელის პოლიციასა და პალესტინელებს შორის მომხდარი შეტაკების შემდეგ ჰამასმა 

ისრაელს ულტიმატუმი წაუყენა, ადგილობრივი დროით საღამოს 6 საათამდე გაეყვანა თავისი 

ძალები ალ-აქსას მეჩეთიდან და კიდევ რამდენიმე ადგილიდან. მას შემდეგ, რაც ისრაელი 

ჰამასის ულტიმატუმს არ დაემორჩილა, ჰამასმა ღაზას სექტორიდან იერუსალიმის 

მიმართულებით გახსნა სარაკეტო ცეცხლი. ამის საპასუხოდ ისრაელმა ღაზაზე საჰაერო 

იერიშები მიიტანა.  როიტერსის ინფორმაციით, 16 მაისის მონაცემებით, ღაზას სექტორში 

დაღუპულთა რიცხვი 192 -ს აღწევს, მათ შორის 58 ბავშვი. 

16 მაისის მონაცემებით ღაზას სექტორში დაღუპულთა რიცხვი  188-ს აღწევს, 1200-ზე მეტი კი 

დაშავდა. დასავლეთ სანაპიროზე დაიღუპა სულ მცირე 13 პალესტინელი, ისრაელში კი 10 

ადამიანია დაღუპული.   

ისრაელის პრემიერის, ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, ჰამასმა “წითელი ხაზი გადაკვეთა” 

და ისრაელი არ მოითმენს თავდასხმას თავის ტერიტორიაზე, მოქალაქეებსა და ჯარისკაცებზე.  

ჰამასის ლიდერმა, ისმაილ ჰანიემ განაცხადა,  რომ ალ-აქსას მეჩეთი მათი „წითელი ხაზია“ და 

მოუწოდა ისრაელის პრემიერს, ცეცხლს არ ეთამაშოს.      

პალესტინის გამათავისუფლებელი სახალხო ფრონტის სამხედრო ფრთა - აბუ ალი მუსტაფას 

ბრიგადები, - ემუქრება ისრაელს, რომ დაიწყებს მასიურ შეტევებს ქალაქ აშქელონზე, თუ 

ოკუპანტები ქალაქს არ დატოვებენ.    

ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა, ლიორ ჰაიათიმა ვირტუალურ პრეს 

კონფერენციაზე განცხადა: ისრაელს აქვს თავდაცვის უფლება და ჩვენ ვიმოქმედებთ ჩვენი 

მოქალაქეების დასაცავად. ჩვენი ქმედებები ტერორისტების, ტერორისტული 

ორგანიზაციებისა და მათი ინფრასტრუქტურის საწინააღმდეგოდაა მიმართული.  

https://www.dw.com/en/jerusalem-violent-clashes-at-al-aqsa-mosque/a-57459457
https://www.dw.com/en/jerusalem-violent-clashes-at-al-aqsa-mosque/a-57459457
https://www.timesofisrael.com/gaza-terrorists-fire-barrages-at-jerusalem-southern-israel-raising-fear-of-war/
https://www.timesofisrael.com/gaza-terrorists-fire-barrages-at-jerusalem-southern-israel-raising-fear-of-war/
https://www.timesofisrael.com/gaza-terrorists-fire-barrages-at-jerusalem-southern-israel-raising-fear-of-war/
https://www.timesofisrael.com/gaza-terrorists-fire-barrages-at-jerusalem-southern-israel-raising-fear-of-war/
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-bombs-hamas-gaza-chiefs-home-fighting-enters-seventh-day-2021-05-15/
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-bombs-hamas-gaza-chiefs-home-fighting-enters-seventh-day-2021-05-15/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57131272
https://www.jpost.com/breaking-news/netanyahu-gaza-terrorists-crossed-red-line-with-jerusalem-rockets-667789
https://www.jpost.com/breaking-news/netanyahu-gaza-terrorists-crossed-red-line-with-jerusalem-rockets-667789
https://www.jpost.com/breaking-news/netanyahu-gaza-terrorists-crossed-red-line-with-jerusalem-rockets-667789
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/al-aqsa-mosque-is-our-red-line-hamas-chief/2242831
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/al-aqsa-mosque-is-our-red-line-hamas-chief/2242831
https://www.jpost.com/breaking-news/gaza-terrorists-to-ashkelon-residents-leave-or-die-667939
https://www.jpost.com/breaking-news/gaza-terrorists-to-ashkelon-residents-leave-or-die-667939
https://www.jpost.com/breaking-news/gaza-terrorists-to-ashkelon-residents-leave-or-die-667939
https://www.jpost.com/breaking-news/gaza-terrorists-to-ashkelon-residents-leave-or-die-667939
https://www.aninews.in/news/world/middle-east/israel-under-a-terror-attack-coordinated-planned-by-hamas-terrorist-says-countrys-foreign-affairs-ministry20210512225801/
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ისრაელის მიერ ღაზას სექტორზე განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად 

ჰამასის რამდენიმე მეთაური დაიღუპა, მათ შორის ღაზაში ჰამასის სამხედრო ოპერაციის 

ლიდერი, ბასსემ ისსა. პრემიერ ნეთანიაჰუს განცხადებით ღაზაზე შეტევისას ჰამასის 16 წევრი 

მოკლეს, რაც ჰამასმაც დაადასტურა. შეტევები გრძელდება, ისრაელის პრემიერ მინისტრის, 

ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით ეს მეტ დროს წაიღებს.  

აშშ-ს პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა, რომ იმედოვნებს, შეტევები მალე დასრულდება და 

აღნიშნა, რომ ისრაელს აქვს თავდაცვის ლეგიტიმური უფლება. აღნიშნულ განცხადებას 

არაერთგვაროვანი რეზონანსი მოჰყვა კონგრესში. წარმომადგენელთა პალატის რამდენიმე 

დემოკრატმა წევრმა მოუწოდა კონგრესს პალესტინელთა უფლებების დაცვისაკენ. 

კონგრესმენმა რაშიდა ტლაიბმა გააკრიტიკა პრეზიდენტი ბაიდენი, სახელწიფო მდივანი 

ბლინკენი და სხვა ლიდერები და განაცხადა, რომ ისინი არ აღიარებენ პალესტინელთა 

ზარალს.  

 

გაერთიანებული სამეფო 

ირლანდიელმა ლიზა სმიტმა, რომელსაც ბრალად ედებოდა დაეშის წევრობა, მოიგო საჩივარი 

გაერთიანებულ სამეფოში შესვლის აკრძალვის წინააღმდეგ. სმიტის ადვოკატები ედავებოდნენ 

ორმაგი მოქალაქეობის უფლებებს, რაც განპირობებული იყო ლიზას მამის დაბადების 

ადგილით ჩრდილოეთ ირლანდიაში. საგულისხმოა, რომ 2015 წელს სმიტი, რომელიც 

ირლანდიის თავდაცვის ძალების წევრი იყო, სირიაში წავიდა და ბრიტანელ დაეშის 

მებრძოლზე დაქორწინდა. 2019 წლის დეკემბერში, იგი დუბლინის აეროპორტში დააკავეს 

თავის ორი წლის შვილთან ერთად . 

ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ლონდონდერიში ტერორიზმის აქტის ქვეშ დააკავეს ხუთი 

პირი, რომელთაგან სამს ბრალად ედება პოლიციის ოფიცრის მკვლელობის მცდელობა.  

 

 

 

https://www.voanews.com/middle-east/several-top-hamas-commanders-killed-israeli-airstrikes
https://www.voanews.com/middle-east/several-top-hamas-commanders-killed-israeli-airstrikes
https://www.voanews.com/middle-east/several-top-hamas-commanders-killed-israeli-airstrikes
https://www.reuters.com/world/middle-east/35-killed-gaza-3-israel-violence-escalates-2021-05-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/35-killed-gaza-3-israel-violence-escalates-2021-05-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/35-killed-gaza-3-israel-violence-escalates-2021-05-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/biden-expects-spiralling-israel-gaza-conflict-end-soon-2021-05-12/
https://www.businessinsider.com/biden-netanyahu-spoke-about-israel-hamas-conflict-2021-5
https://www.businessinsider.com/biden-netanyahu-spoke-about-israel-hamas-conflict-2021-5
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/14/progressive-us-congress-members-speak-up-to-back-palestinians
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/14/progressive-us-congress-members-speak-up-to-back-palestinians
https://www.thenationalnews.com/world/europe/irish-woman-accused-of-supporting-isis-wins-appeal-against-ban-from-uk-1.1218519?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/irish-woman-accused-of-supporting-isis-wins-appeal-against-ban-from-uk-1.1218519?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/irish-woman-accused-of-supporting-isis-wins-appeal-against-ban-from-uk-1.1218519?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.itv.com/news/utv/2021-05-12/five-men-arrested-in-derry-under-terrorism-act
https://www.itv.com/news/utv/2021-05-12/five-men-arrested-in-derry-under-terrorism-act
https://www.itv.com/news/utv/2021-05-12/five-men-arrested-in-derry-under-terrorism-act
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გერმანია  

ანტი-ისლამისტური, ულტრამემარჯვენე გერმანული დაჯგუფება, „პეგიდა“ საკუთარ 

მომხრეებს საპროტესტო გამოსვლებისკენ მოუწოდებს. გერმანიის სახელმწიფო სადაზვერვო 

უწყების განცხადებით, საქსონიის მხარეში აღნიშნულ ჯგუფზე დაკვირვება გაძლიერდება. 

2021 წელს „პეგიდა“ გერმანიის ტერიტორიაზე ექსტრემისტულ დაჯგუფებად იქნა ცნობილი. 

 

საფრანგეთი  

საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის, ჯერალდ დარმანინის განცხადებით, საფრანგეთის 

დევნილთა სააგენტო მოხსნის თავშესაფრის დაცვას და გააძევებს მის მფარველობაში მყოფ 

პირებს იმ შემთხვევაში, თუ დევნილები და სხვა მიგრანტები ჩაიდენენ დანაშაულს, რომელიც 

რესპუბლიკის ფასეულობების წინააღმდეგ იქნება მიმართული.  

 

სომალი 

 

მოგადიშოს პოლიციის განყოფილების წინ თვითმკვლელი ტერორისტის აფეთქების შედეგად 

დაიღუპა პოლიციის 6 ოფიცერი. Მომხდარზე პასუხისმებლობა ალ შაბააბმა აიღო.  

 

ნიგერია 

ნიგერიის იუსტიციის მინისტრის, აბუბაქარ მალამის განცხადებით, ფედერალური მთავრობა 

აპირებს გაასამართლოს ტერორიზმის დაფინანსებაში ეჭვმიტანილი 400 პირი. 

ოპერაცია HADIN KAI-ს ჯარებმა Მაიდუგურში ბოკო ჰარამის თავდასხმა ჩაშალეს და მოკლეს 9 

ტერორისტი.  

 

 

 

https://www.thenationalnews.com/world/europe/german-anti-islam-group-seeks-to-rally-supporters-after-extremist-designation-in-saxony-1.1221745?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/german-anti-islam-group-seeks-to-rally-supporters-after-extremist-designation-in-saxony-1.1221745?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/german-anti-islam-group-seeks-to-rally-supporters-after-extremist-designation-in-saxony-1.1221745?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/german-anti-islam-group-seeks-to-rally-supporters-after-extremist-designation-in-saxony-1.1221745?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/france-to-expel-refugees-if-they-commit-crimes-or-are-flagged-for-extremism-1.1218573?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/france-to-expel-refugees-if-they-commit-crimes-or-are-flagged-for-extremism-1.1218573?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/france-to-expel-refugees-if-they-commit-crimes-or-are-flagged-for-extremism-1.1218573?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/france-to-expel-refugees-if-they-commit-crimes-or-are-flagged-for-extremism-1.1218573?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.reuters.com/world/africa/suicide-bomber-kills-six-police-officers-somali-capital-police-2021-05-10/
https://www.reuters.com/world/africa/suicide-bomber-kills-six-police-officers-somali-capital-police-2021-05-10/
https://www.reuters.com/world/africa/suicide-bomber-kills-six-police-officers-somali-capital-police-2021-05-10/
https://www.reuters.com/world/africa/suicide-bomber-kills-six-police-officers-somali-capital-police-2021-05-10/
https://www.pmnewsnigeria.com/2021/05/11/nigerian-govt-set-to-prosecute-400-nigerians-for-sponsoring-terrorism/
https://www.pmnewsnigeria.com/2021/05/11/nigerian-govt-set-to-prosecute-400-nigerians-for-sponsoring-terrorism/
https://von.gov.ng/2021/05/12/troops-foil-attack-neutralise-terrorists-in-maiduguri/
https://von.gov.ng/2021/05/12/troops-foil-attack-neutralise-terrorists-in-maiduguri/
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კონგო 

ჩრდილოეთ კივუს პროვინციაში ისლამისტმა ტერორისტებმა მოკლეს მალაველი 

სამშვიდობო. იმავდროულად მოკავშირე დემოკრატიული ძალების მებრძოლები თავს 

დაესხნენ სოფელ კილიას და მოკლეს სულ მცირე 5 ადამიანი.  

 

ირანი 

ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ირანის ჩრდილო-დასავლეთით, 

თურქეთის საზღვართან ახლოს მოკლა 7 ტერორისტი.  

ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როუჰანიმ ავღანეთის პრეზიდენთ აშრაფ განისთან სატელეფონო 

საუბრისას აღნიშნა, რომ ავღანეთის უსაფრთხოება ირანის უსაფრთხოებასაც გულისხმობს და 

ირანი მზადაა დაეხმაროს ავღანეთს მშვიდობის დამყარებაში. Მოუჰანიმ ასევე განაცხადა, რომ 

აშშ თალიბანის მიმართ თავისი პოლიტიკის პრობლემების გადაჭრაზეა ორიენტირებული და 

ყურადღებას არ აქცევს ავღანეთის მთავრობასა და ხალხს.  

 

მიანმარი 

მიანმარის სამხედრო ლიდერებმა მეტოქე ეროვნული ერთობის მთავრობას ტერორისტული 

ორგანიზაცია უწოდეს და დაადანაშაულეს დაბომბვებსა და მკვლელობებში.  

 

ავღანეთი 

ავღანეთის სახელმწიფო უშიშროების ძალებმა ქაბულის მისადგომებთან სამხედრო 

სპეცოპერაცია დაიწყო. აღნიშნული სპეცოპერაციის მიზანი თალიბანის მიერ 

კონტროლირებადი ტერიტორიების გათავისუფლებაა. უშიშროების სამსახურის 

განცხადებით, თალიბანმა რამდენიმე ჯარისკაცის ტყვედ აყვანა მოახერხა. 

ქაბულში სამი ბომბის აფეთქებას, რომლის სამიზნესაც წარმოადგენდნენ დაშთე ბარჩის 

ტერიტორიაზე მდებარე საიედ შუჰადას სკოლის გარეთ მყოფი გოგონები, სულ მცირე 85 

https://www.ntd.com/islamist-terrorists-kill-malawian-peacekeeper-in-east-congo-un_610720.html
https://www.farsnews.ir/en/news/14000222000657/Terrris-Team-Dismanled-Seven-Members-Killed-by-IRGC-in-Nrhwesern-Iran
https://en.irna.ir/news/84327786/Rouhani-Terrorist-attacks-pursuing-to-put-Afghanistan-in-weak
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-junta-brands-rival-government-terrorist-group-2021-05-08/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-junta-brands-rival-government-terrorist-group-2021-05-08/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-junta-brands-rival-government-terrorist-group-2021-05-08/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.reuters.com/world/middle-east/afghan-forces-fight-recapture-taliban-held-district-outside-kabul-2021-05-12/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.reuters.com/world/middle-east/afghan-forces-fight-recapture-taliban-held-district-outside-kabul-2021-05-12/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.reuters.com/world/middle-east/afghan-forces-fight-recapture-taliban-held-district-outside-kabul-2021-05-12/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.reuters.com/world/middle-east/afghan-forces-fight-recapture-taliban-held-district-outside-kabul-2021-05-12/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.wsj.com/articles/militants-attack-afghan-school-girls-killing-25-people-in-blast-11620486329?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.wsj.com/articles/militants-attack-afghan-school-girls-killing-25-people-in-blast-11620486329?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
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ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 170 კი დაშავდა. ეს ტერიტორია ბოლო თვეებში არაერთხელ 

იქცა სისხლიანი თავდასხმების ობიექტად. ჯერჯერობით არცერთ ჯგუფს აუღია 

პასუხისმგებლობა მომხდარზე. ირანის პარლამენტმა მომხდართან დაკავშირებით განცხადება 

გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც ეს ტრაგედია აშშ-ს ავღანეთის მიმართ არაეფექტური 

პოლიტიკის მანიფესტაციაა.  

თალიბანის მიერ ისლამური დღესასწაულის აღსანიშნავად 3 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის 

გამოცხადებიდან რამდენიმე საათში გზისპირა ბომბის აფეთქებას ავტობუსის 11 მგზავრი 

შეეწირა.  

ეროვნული უსაფრთხოების ოპერაციისას ნანგარჰარის პროვინციის სოფელ ქალა-ე-

შეიხში  დააკავეს დაეშის წევრი. 

 

ერაყი 

ერაყის კონტრ-ტერორიზმის სამსახურმა დააკავა დაეშის 6 სავარაუდო წევრი, მათგან ორი 

ბაღდადში, დანარჩენები კი დიალასა და სალადინის პროვინციებში.  

ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა ნინევეს ტერიტორიაზე რეიდები ჩაატარეს და გაანეიტრალეს 

5 თვითმკვლელი ტერორისტი.  

ბაღდადის სამხრეთ-აღმოსავლეთით შეიარაღებილმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს ფეხით 

მოსიარულეებს. ამავდროულად 6 ტერორისტი დააკავეს ალ-ანბარის პროვინციაში.  

დიალასა და სალადინის პროვინციების საზღვარზე დაეში თავს დაესხა სოფლებს და 

გაანადგურა 85 სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტი.  

დაეშის დაქირავებულები თავს დაესხნენ პეშმერგას პოსტს გერმიანის პროვინციაში, მოკლეს 

ერთი და დაჭრეს რამდენიმე პირი.  

კირუკის პოლიციამ დაეშის ერთ-ერთი ლიდერი, მეტსახელად ‘თალჰა’ დააკავა, რომელიც 

მონაწილეობდა კირუკის პროვინციაზე განხორციელებულ თავდასხმებში.  

 

https://www.wsj.com/articles/militants-attack-afghan-school-girls-killing-25-people-in-blast-11620486329?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://www.wsj.com/articles/militants-attack-afghan-school-girls-killing-25-people-in-blast-11620486329?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2318643_
https://en.mehrnews.com/news/173304/Parliament-releases-statement-on-Kabul-terrorist-attack
https://en.mehrnews.com/news/173304/Parliament-releases-statement-on-Kabul-terrorist-attack
https://en.mehrnews.com/news/173304/Parliament-releases-statement-on-Kabul-terrorist-attack
https://en.mehrnews.com/news/173304/Parliament-releases-statement-on-Kabul-terrorist-attack
https://morningstaronline.co.uk/article/w/roadside-bomb-kills-11-after-taliban-announce-cease-fire-afghanistan
https://morningstaronline.co.uk/article/w/roadside-bomb-kills-11-after-taliban-announce-cease-fire-afghanistan
https://morningstaronline.co.uk/article/w/roadside-bomb-kills-11-after-taliban-announce-cease-fire-afghanistan
https://morningstaronline.co.uk/article/w/roadside-bomb-kills-11-after-taliban-announce-cease-fire-afghanistan
https://bakhtarnews.af/isis-associate-arrested-in-nangarhar-3/
https://bakhtarnews.af/isis-associate-arrested-in-nangarhar-3/
https://bakhtarnews.af/isis-associate-arrested-in-nangarhar-3/
https://bakhtarnews.af/isis-associate-arrested-in-nangarhar-3/
https://shafaq.com/en/Iraq-News/CTS-arrests-six-suspects-of-being-members-of-ISIS
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraqi-security-forces-kill-five-suicide-bombers-in-Nineveh
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraqi-security-forces-kill-five-suicide-bombers-in-Nineveh
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraqi-security-forces-kill-five-suicide-bombers-in-Nineveh
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Unidentified-assailants-injured-two-pedestrians-in-Baghdad-and-six-terrorists-arrested-in-al-Anbar
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Unidentified-assailants-injured-two-pedestrians-in-Baghdad-and-six-terrorists-arrested-in-al-Anbar
https://shafaq.com/en/Iraq-News/ISIS-destroys-electrical-transformers-and-agricultural-pumps-in-Al-Azim-district
https://anfenglish.com/news/isis-mercenaries-attack-peshmerga-post-kill-one-51994
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Kirkuk-Police-arrests-a-prominent-ISIS-leader
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იემენი 

ჰუსიტმა ამბოხებულებმა განაცხადეს, რომ ისინი უერთდებიან ანტი-ისრაელის 

ფრონტს და უკვე დაიწყეს ფულის შეგროვება პალესტინელებისთვის.  

 

სირია 

ოთხშაბათს, 12 მაისს, სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა ოთხდღიანი სამხედრო სპეცოპერაცია 

დაასრულა. სპეცოპერაციის მიზანს სირია-ერაყის საზღვართან დაეშის დარჩენილი ნაწილების 

ლიკვიდაცია წარმოადგენდა. ოპერაციის ფარგლებში, სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა დერ 

ალ ზორის რეგიონში 12 სამალავი გაანადგურა.  

ჰამას აღმოსავლეთით რეჟიმის ძალებსა და დაეშის წევრებს შორის შეტაკების შედეგად 

დაიღუპა 4 ჯარისკაცი და დაეშის სულ მცირე 1 წევრი.  

დაეში თავს დაესხა რეჟიმის ძალებს ალ-რუსაფას უდაბნოში, მოკლა ორი ჯარისკაცი და დაჭრა 

ექვსი. მიუხედავად უსაფრთხოების კამპანიისა, რომელსაც რეჟიმის ძალები ახორციელებენ 

ბოლო პერიოდში და რომელიც საჰაერო თავდასხმებსაც მოიცავს დაეშის პოზიციებზე, დაეში 

აგრძელებს თავდასხმებს ალ-რაქქას შემოგარენში. 

 

რუსეთი 

თინეიჯერმა შეიარაღებულმა პირმა რუსეთის ქალაქ კაზანის სკოლაში ცეცხლი გახსნა, რის 

შედეგადაც სულ მცირე 7 მოსწავლე და 1 მასწავლებელი დაიღუპა და დიდია დაშავებულთა 

რიცხვიც. ტელევიზიების ცნობით, თავდამსხმელის მხრიდან ისმოდა შეძახილი, რომ „მასში 

მონსტრმა გაიღვიძა“  რამაც ის გონს მოაგო, გააცნობიერა, რომ „ღმერთია“ და ყველა შეზიზღდა. 

დაბლოკილია თავდამსხმელის სოციალური მედია ანგარიში, რომელსაც „ღმერთი“ ერქვა. 

 

 

 

https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/yemens-houthis-say-they-joined-anti-israel-front-analysis-667887
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/yemens-houthis-say-they-joined-anti-israel-front-analysis-667887
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/yemens-houthis-say-they-joined-anti-israel-front-analysis-667887
https://www.kurdistan24.net/en/story/24499-Kurdish-led-forces-end-operation-aimed-at-clearing-ISIS-remnants-from-Syrian-Iraqi-border-area?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.kurdistan24.net/en/story/24499-Kurdish-led-forces-end-operation-aimed-at-clearing-ISIS-remnants-from-Syrian-Iraqi-border-area?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.kurdistan24.net/en/story/24499-Kurdish-led-forces-end-operation-aimed-at-clearing-ISIS-remnants-from-Syrian-Iraqi-border-area?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.kurdistan24.net/en/story/24499-Kurdish-led-forces-end-operation-aimed-at-clearing-ISIS-remnants-from-Syrian-Iraqi-border-area?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.syriahr.com/en/215938/
https://www.syriahr.com/en/215938/
https://www.syriahr.com/en/216014/
https://www.syriahr.com/en/216014/
https://www.syriahr.com/en/216014/
https://canoe.com/news/world/russian-school-shooting-death-toll-likely-to-rise-19-year-old-in-custody/wcm/b24e9add-324f-4bad-8665-af61e3d8ca7b
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ბურკინა ფასო 

ბურკინა ფასოს არმიის განცხადებით, 5 მაისს დაწყებული კონტრტერორისტული 

ოპერაციების შედეგად ნორდისა და საჰელის რეგიონებში, რომელშიც ჩართული იყო ასევე 

საჰაერო ძალები და პოლიციის ერთეულები, მოკლეს 20 ტერორისტი და გაანადგურეს მათი 4 

ბაზა.   

 

თურქეთი 

თურქეთის შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების განცხადებით, თურქეთის 

უსაფრთხოების ძალებმა თურქეთსა და ჩრდილოეთ ერაყში მოკლეს ქურთისტანის მუშათა 

პარტიის 19 ტერორისტი.  

დასავლეთ თურქეთში პოლიციამ დაიჭირა ქურთისტანის მუშათა პარტიის სავარაუდო წევრი, 

რომელსაც ბრალად ედება 5 წლის წინ ჯარისკაცის წამება ვანის პროვინციაში, ასევე გზისპირა 

ბომბების განთავსება ჰაკარის პროვინციაში.  

თურქეთის ელჩი ვაშინგტონში, მურატ მერჩანი მოუწოდებს ნატოს მოკავშირეებს მკაცრი 

ქმედებებისკენ ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ. ელჩის მიერ გამოქვეყნებულ წერილში 

აღნიშნულია, რომ ნატომ არ უნდა უგულებელყოს თურქეთის უსაფრთხოების ინტერესები . 

ასევე აღნიშნულია, რომ ქურთისტანის მუშათა პარტიამ 2019 წლის შემდეგ 400-ზე მეტი 

თავდასხმა განახორციელა თურქეთზე. 

 

კენია 

ალ-შაბააბის მებრძოლებთან შეიარაღებულ შეტაკებებს საპატრულო სამსახურის 3 

რეზერვისტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. აღნიშნული თავდასხმა ოთხშაბათს, 12 მაისს, კენია-

სომალის საზღვარზე მოხდა. 

 

 

https://www.iol.co.za/news/africa/20-terrorists-killed-in-burkina-faso-c9f03591-b3c6-43b8-b2b4-ce8ba0677d33
https://www.iol.co.za/news/africa/20-terrorists-killed-in-burkina-faso-c9f03591-b3c6-43b8-b2b4-ce8ba0677d33
https://www.iol.co.za/news/africa/20-terrorists-killed-in-burkina-faso-c9f03591-b3c6-43b8-b2b4-ce8ba0677d33
https://www.iol.co.za/news/africa/20-terrorists-killed-in-burkina-faso-c9f03591-b3c6-43b8-b2b4-ce8ba0677d33
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/19-pkk-terrorists-killed-in-anti-terror-ops-in-turkey-n-iraq
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/19-pkk-terrorists-killed-in-anti-terror-ops-in-turkey-n-iraq
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/19-pkk-terrorists-killed-in-anti-terror-ops-in-turkey-n-iraq
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/19-pkk-terrorists-killed-in-anti-terror-ops-in-turkey-n-iraq
https://www.aa.com.tr/en/turkey/suspected-pkk-terrorist-nabbed-in-western-turkey/2239126
https://www.aa.com.tr/en/politics/turkeys-ambassador-to-us-asks-for-strong-action-against-terrorists/2239092
https://www.aa.com.tr/en/politics/turkeys-ambassador-to-us-asks-for-strong-action-against-terrorists/2239092
https://apnews.com/article/somalia-africa-kenya-police-2a713f774f25120e08adbc9dff629daa?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://apnews.com/article/somalia-africa-kenya-police-2a713f774f25120e08adbc9dff629daa?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://apnews.com/article/somalia-africa-kenya-police-2a713f774f25120e08adbc9dff629daa?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://apnews.com/article/somalia-africa-kenya-police-2a713f774f25120e08adbc9dff629daa?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
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პაკისტანი 

პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისმა მთავრობამ შეიმუშავა 

პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც პაკისტანი მხოლოდ სამშვიდობო პროცესში შეიძლება 

გახდეს რომელიმე ქვეყნის პარტნიორი და იგი არ შეუერთდება ახლო მომავალში აშშ-ს 

კონტრტერორისტულ ოპერაციებს მას შემდეგ, რაც აშშ-ს ჯარები ავღანეთის ტერიტორიას 

დატოვებენ.  

 

ინდონეზია 

ოთხშაბათს, 12 მაისს, სულავესის კუნძულზე, სოფელ კალიმაგოში, ტერორისტულ 

ორგანიზაცია, დაეშთან, დაკავშირებულმა შეიარაღებულმა პირებმა ცივი იარაღის 

გამოყენებით ოთხი ფერმერი მოკლეს. ადგილობრივი საპატრულო სამსახურის განცხადებით, 

მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებელია დაეშთან დაკავშირებული დაჯგუფება 

„აღმოსავლეთ ინდონეზიის მოჯაჰიდები“ (East Indonesia Mujahideen). 

 

გაერო 

გაეროს საგამოძიებო ჯგუფმა, რომელიც ერაყში დაეშის სისასტიკეებს იკვლევდა მოიპოვა 

“ცხადი და დამაჯერებელი მტკიცებულება”, რომ იეზიდთა რელიგიური უმცირესობის 

მიმართ გენოციდი განხორციელდა. საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელის, კარიმ ხანის 

განცხადებით, “დანაშაულების სრული სპექტრია წარმოდგენილი დაეშის ქმედებებში 

იეზიდების წინააღმდეგ. სიკვდილით დასჯა, მონობა, სექსუალური ხასიათის მონობა. 

ბავშვების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები შემზარავია და სულისშემძვრელია 

გაფიქრება, რომ ეს ყველაფერი მოხდა.”  

 

 

 

https://www.voanews.com/south-central-asia/pakistan-no-more-military-bases-us-afghan-mission
https://www.voanews.com/south-central-asia/pakistan-no-more-military-bases-us-afghan-mission
https://www.voanews.com/south-central-asia/pakistan-no-more-military-bases-us-afghan-mission
https://www.thedefensepost.com/2021/05/12/is-kills-farmers-indonesia/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://www.thedefensepost.com/2021/05/12/is-kills-farmers-indonesia/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2333891_
https://news.un.org/en/story/2021/05/1091662
https://news.un.org/en/story/2021/05/1091662
https://news.un.org/en/story/2021/05/1091662
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ფილიპინები 

ფილიპინელ ჯარისკაცებთან შეტაკებისას მაგუინდანაოს პროვინციის სამხრეთში 

ბანგსამოროს ისლამური თავისუფლების მებრძოლების(BIFF)  4 ტერორისტი დაიღუპა.  

 

ინდოეთი 

ჯამუსა და ქაშმირის ანანტაგის რეგიონში უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკებას 3 ტერორისტი 

შეეწირა. ტერორისტები იდენტიფიცირებულ იქნენ როგორც ლაშქარ-ე-თაიბას წევრები.  

 

 

 

http://www.china.org.cn/world/2021-05/12/content_77491567.htm
http://www.china.org.cn/world/2021-05/12/content_77491567.htm
https://www.dnaindia.com/india/report-three-terrorists-killed-in-encounter-in-jammu-and-kashmir-anantnag-district-arms-and-ammunition-recovered-2889850
https://www.dnaindia.com/india/report-three-terrorists-killed-in-encounter-in-jammu-and-kashmir-anantnag-district-arms-and-ammunition-recovered-2889850

