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ამერიკის შეერთებული შტატები 

11 ივნისს, აიდაჰოში, პოლიციამ ათობით თეთრი სუპრემატისტი, მემარჯვენე ჯგუფის 

„პატრიოტთა ფრონტის“ (Patriot Front) წევრები დააკავა, რომელთაც ბრალად აიდაჰოს 
პრაიდის ღონისძიებაზე არეულობისთვის შეთქმულებაში წაუყენეს. „პატრიოტთა 

ფრონტი“ ტეხასში დაფუძნებული თეთრი სუპრემატისტების დაჯგუფებაა, რომელიც 2017 

წელს შეიქმნა. კოტენაის ოლქის შერიფის, ბობ ნორისის განცხადებით, ერთ-ერთმა 
ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა დაჯგუფების წევრები იმ დროს დაინახა, როდესაც 

ისინი U-Haul-ს ფურგონში ჩრდილო-დასავლეთის ბულვარისა და სახელმწიფო 90-ს 
კვეთაზე Coeur d'Alene-ში და გამოწყობილნი იყვნენ, როგორც არმიის წევრები. 

დაკავებულებს ხაკისფერი შარვლები, სამკლავურები და ქუდები ეკეთათ, რომელზეც  
პატრიოტის ფრონტის ლოგოები იყო აღბეჭდილი. როგორც ირკვევა, ისინი აიდაჰოს 

ყოველწლიური პრაიდის ღონისძიების ჩასაშლელად მიემართებოდნენ. 

ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ოთხშაბათს ტერორისტად გამოაცხადა 
პირი, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთის იმპერიულ მოძრაობასთან (RIM) - 

ულტრანაციონალისტურ, თეთრკანიანთა უზენაესობის მომხრე ორგანიზაციასთან, ასევე 
სანქციები დაუწესეს ორ სხვა პირს ჯგუფის აქტივობებში მონაწილეობისთვის. ანტონ 

თულინი Specially Designated Global Terrorist (SDGT) -დ გამოაცხადეს “ტერორისტული 
აქტების ჩადენის მნიშვნელოვანი რისკის გამო“. თულინი შვედეთის მოქალაქეა, 

რომელიც რუსეთში 2016 წელს გაემგზავრა და მიიღო გასამხედროებული მომზადება 

რუსეთის იმპერიული მოძრაობისგან, მათ შორის ბომბების დამზადებაში. ის შვედეთის 
სასამართლომ 2017 წელს გაასამართლა და 22 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა შვედეთში, 

გოტენბურგში ლტოლვილთა საცხოვრებელ ცენტრთან მძლავრი ხელნაკეთი ბომბის 
აღმოჩენის გამო. დეპარტამენტის ცნობით, სასჯელის მოხდის შემდეგ თულინი 

ცდილობდა დამატებითი გასამხედროებული სწავლება მიეღო პოლონეთში, მაგრამ 
პოლონეთიდან ხელისუფლებამ გააძევა. რუსეთის იმპერიული მოძრაობა და მისი სამი 

ლიდერი აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 2020 წელს იქნა ცნობილი 
ტერორისტულ ორგანიზაციად - ეს იყო ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც 

სააგენტომ თეთრი სუპრემატისტური ჯგუფი გამოაცხადა ტერორისტულად. 

ბუფალოს სროლაში ეჭვმიტანილი თეთრკანიანი მამაკაცის სახლში გამოძიების 
ფედერალურმა ბიურომ აღმოაჩინა წერილი, რომელშიც იგი თავის ოჯახს ბოდიშს უხდის 

ამ თავდასხმის ჩადენის გამო და აცხადებს, რომ მოუხდა ასე მოქცევა, რადგანაც 
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ზრუნავს თეთრი რასის მომავალზე. წერილი თავდამსხმელის სახლში, კონკლინში, ნიუ-

იორკში იპოვეს. 

 

საფრანგეთი 

გასულ კვირას, საფრანგეთში პროკურორებმა 2015 წლის ნოემბერში, პარიზში, 

ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზში მომხდარი ტერორისტული აქტის ყველაზე ცნობილი 
ადამიანისათვის, სალაჰ აბდესლამისათვის სამუდამო პატიმრობის მისჯა მოითხოვეს. 

მათი თხოვნა სასამართლოსადმი გულისხმობს, რომ ბრალდებულს მინიმუმ 30 წელი 
მიესაჯოს პირობითი გათავისუფლების გარეშე, რაც საკმაოდ იშვიათ და საფრანგეთის 

კანონმდებლობით ყველაზე მკაცრ სასჯელს წარმოადგენს. მხოლოდ ამ ვადის გასვლის 
შემდეგ შეუძლია მოსამართლეს იმის განსაზღვრა, უნდა დანიშნოს თუ არა პირობითი 

გათავისუფლება გარკვეულ პირობებში. 

საფრანგეთის შეიარაღებული ძალების სამინისტროს განცხადებით, საოპერაციო 
ძალებმა ოთხშაბათს, 15 ივნისს, დასავლეთ აფრიკის საჰელის რეგიონში შეიპყრეს უმეი 

ულდ ალბაკაი, დაეშის უფროსი მოღვაწე მალიში. იგი ოპერაცია „ბარხანის“ ძალებმა 11 
ივნისის ღამესა და 12 ივნისის დილას მალისა და ნიგერიის საზღვართან ჩატარებული 

ოპერაციის შედეგად დაიპყრეს. 

 

შვეიცარია 
შვეიცარიის ფედერალურმა პროკურორებმა ხუთშაბათს გამოსცეს საბრალდებო ოქმი 

მკვლელობისა და სხვა ბრალდებებისთვის 28 წლის თურქი კაცის მიმართ, რომელიც 

დაკავშირებულია დასავლეთ შვეიცარიაში პორტუგალიელი კაცის „ჯიჰადისტური 
მოტივით მკვლელობასთან“. თუკი მოტივი დადასტურდება, ეს აშშ-ში 11 სექტემბრის 

ტერაქტის შემდეგ ისლამური ექსტრემისტების მიერ დაწყებული ძალადობრივი 
თავდასხმების ტალღის იშვიათი შემთხვევა იქნება შვეიცარიაში. გენერალური 

პროკურორის განცხადებით, მამაკაცმა, რომლის ვინაობაც არ დასახელებულა, 
განახორციელა თავდასხმა 2020 წლის 12 სექტემბერს ქალაქ მორგესში, ლოზანის 

მახლობლად „კოალიციურ სახელმწიფოებსა და დაეშს შორის გაჩაღებული ომის 
შედეგად დაღუპული ადამიანებისთვის შურისძიების მიზნით“. აღნიშნული ეხებოდა 

კონფლიქტს, რომელიც დაკავშირებულია შეიარაღებული ექსტრემისტული ჯგუფის მიერ 
2010-იანი წლების შუა პერიოდში ერაყსა და სირიაში ტერიტორიების აღებასთან. 
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ეჭვმიტანილი, დასავლეთ შვეიცარიის ფრანგულენოვანი რეგიონის, ვოდის მცხოვრები 

თავდასხმის მეორე დღეს დააკავეს და მას შემდეგ წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. 

 

თურქეთი 
8 ივნისს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, დიარბაქირში დააკავეს თექვსმეტი 

თურქი ჟურნალისტი, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან პროქურთულ მედია 
საშუალებებთან. ჟურნალისტები მუშაობდნენ სახალხო დემოკრატიული პარტიის 

მედიისთვის. მათ ხუთშაბათს წაუყენეს „ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის“ 

ბრალდება. Turkish arm of Reporters Without Borders (RSF) - ის წარმომადგენელმა დაგმო 
დაკავებები, როგორც „ქურთული პოლიტიკური კლასის...დასუსტების და მათთვის ხმის 

ამოღების უფლების წართმევის მცდელობა“ მომავალ წელს თურქეთის საპრეზიდენტო 
არჩევნების წინ. 

 

ლიბანი 
საერთაშორისო ტრიბუნალის სააპელაციო მოსამართლეებმა ჰეზბოლას ორ წევრს 

სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს 2005 წელს ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფიკ 
ჰარირისა და 21 ადამიანის მკვლელობისა და 5 სხვა დანაშაულის გამო. ჰასან ჰაბიბ 

მერჰი და ჰუსეინ ჰასან ონეისი არ დაუპატიმრებიათ და არ გადაუციათ ნიდერლანდებში 
ლიბანის სპეციალური ტრიბუნალისთვის, მათ მსჯავრი დაუსწრებლად გამოუტანეს და 

თავისუფლებაში რჩებიან. შეთქმულებმა 2005 წელს ბომბით ააფეთქეს სატვირთო 
მანქანა ბეირუთის სანაპიროზე სასტუმროს წინ, პრემიერ-მინისტრის ავტოკოლონის 

გავლის დროს. აფეთქების შედეგად 226 ადამიანი დაიჭრა და ლიბანი უფრო მეტად 
ჩაიძირა პოლიტიკურ არეულობაში. 

 

სირია 
კვირას, აშშ-ს მიერ მხარდაჭერილი სირიის დემოკრატიული ძალების (SDF) სპეცრაზმმა 

სამი ტერორისტი დააკავა ქალაქ ალ-ჰოლში, ალ-ჰოლის ბანაკთან ახლოს, ალ-ჰასაკას 
აღმოსავლეთ ნაწილში, ამის შესახებ SDF -ს პრესცენტრი იტყობინება. დაპატიმრებულ 

ტერორისტებს ბრალად დაეშის ერთეულებისთვის ალ-ჰასაკასა და ჩრდილოეთ და 
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აღმოსავლეთ სირიის ნაწილებში დასაფინანსებლად თანხების გადარიცხვა ედებათ. 

ოპერაციის შედეგად ამოიღეს იარაღი, ტექნიკა და დოკუმენტები. 

ოთხშაბათს ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში ჩატარებული ოპერაციის დროს აშშ-ს 

მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ დააკავა მამაკაცი, რომელიც, ოფიციალური პირების 

მიხედვით, დაეშის მაღალჩინოსანია. სამხედრო ძალებმა დააკავეს ჰანი აჰმედ ალ-
ქურდი, ბომბის მწარმოებელი და ფასილიტატორი, რომელიც დაეშის ერთ-ერთი 

უმაღლესი ლიდერი გახდა სირიაში. ოპერაციის დროს არ დაშავებულა არც ერთი 
მშვიდობიანი მოქალაქე, არც კოალიციის თვითმფრინავი ან საკუთრება. 

 

ერაყი 

ერაყელმა მამაკაცმა, რომელიც 15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა 

გუანტანამოს დაკავების ცენტრში, ორშაბათს, ავღანეთში აშშ-სა და მისი მოკავშირე 
ძალების წინააღმდეგ ალ-ქაიდას თავდასხმებში მონაწილეობა და ომის დანაშაულების 

ბრალდებები აღიარა. ადი ალ-ერაყი, რომელიც დაახლოებით 60 წლისაა და ამბობს, რომ 
მისი ნამდვილი სახელია ნაშვან ალ-ტამირი, 2014 წელს გუანტანამოში წარსდგა 

კომისიის წინაშე, რომელიც შეიქმნა სამხედრო დანაშაულებში ბრალდებული 
პატიმრების გასამართლებლად მაღალი უსაფრთხოების სასამართლოში, რომელიც 

აერთიანებს სამხედრო და სამოქალაქო სასამართლო. მან აღიარა მის წინააღმდეგ 
წაყენებული ხუთი ბრალდებიდან ოთხი, მათ შორის შეთქმულება და ომის რამდენიმე 

საერთაშორისო კანონის დარღვევა. 

ერაყის ანტიტერორისტულმა სამსახურმა (CTS) 8 ივნისს დააკავა ISIS-ის ოთხი წევრი 
ქურთისტანის რეგიონის სულაიმანის პროვინციაში. ორშაბათს სოციალურ მედიაში 

გამოქვეყნებულ პოსტში, სპეციალური ოპერაციების ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი-
ლევანტი (SOJTF) აცხადებს, რომ ეს ერთობლივი ოპერაციები ერაყის უსაფრთხოების 

სამსახურის სიძლიერეს უსვამს ხაზს. ერაყის ანტიტერორისტული სამსახური ხშირად 

თანამშრომლობს ქურთისტანის ასაიშის ძალებთან ქურთისტანის რეგიონში ISIS-ის 
წინააღმდეგ. 6 ივნისს, ერაყის CTS-მ დააკავა ISIS-ის ექვსი ლიდერი ქურთისტანის 

რეგიონის ანტიტერორისტულ დირექტორატთან კოორდინაციით. ასევე, 12 აპრილს, 
ერაყის CTS-მა დააკავა ISIS-ის ორი ეჭვმიტანილი წევრი მსგავსი ერთობლივი 

ოპერაციის ფარგლებში. გარდა ამისა, 15 თებერვალს, ერაყის CTS-მა გამოაცხადა ISIS-
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ის ხუთი ეჭვმიტანილი წევრის დაკავება ქურთისტანის რეგიონის დედაქალაქ ერბილში 

Asayish-თან კოორდინირებული ოპერაციის შემდეგ. 

ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა ოთხშაბათს დააკავეს დაეშის უსაფრთხოების რაზმის 

ოთხი წევრი, რომელთაც ქვეყნის ცენტრალურ-აღმოსავლეთ დიალას პროვინციაში 

მკვლელობების განხორციელება ევალებოდათ. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის 
მიხედვით, ერთ-ერთი დაკავებული პირი ალ-აზიმის რეგიონის შარია იყო დიალაში, 

მეორე კი რეგიონის მეთაურის თანაშემწე, დანარჩენი ორი მხოლოდ ტერორისტებადაა 
მოხსენიებული. 

 

ისრაელი 
ისრაელმა და თურქეთმა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში აღკვეთეს თურქეთში 

ისრაელელების სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული მრავალჯერადი მცდელობა, 
განაცხადა N12-მა ხუთშაბათს. ერთობლივი ოპერაციების შედეგად გამოვლინდა 

ვრცელი ირანული ტერორისტული უჯრედი თურქეთში, რომელიც ფართომასშტაბიან 
თავდასხმებს გეგმავდა. თურქეთში მყოფ ისრაელელებს დაევალათ მეტი სიფრთხილის 

გამოჩენა და მათი წარმოშობის მაქსიმალურად დამალვა, ასევე მუდმივ კონტაქტში 
დარჩენა ახლობლებთან. თურქეთში მოგზაურობის საფრთხის დონემ უმაღლეს დონეზე 

აიწია ორშაბათს და საგარეო საქმეთა მინისტრმა იაირ ლაპიდმა გააფრთხილა 
ისრაელელები, რომ არ გაემგზავრონ თურქეთში. მისი განცხადებით, არაერთი 

შემთხვევა იყო, რომლებშიც მოსადი ჩაერია თურქეთში, დაუკავშირდა ისრაელელებს, 
რომლებიც სამიზნე იყვნენ და გადაიყვანეს ისინი უსაფრთხო ადგილას. თურქეთმა 

ორშაბათს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ხელისუფლებამ დააკავა რამდენიმე ირანელი, 

რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან IRGC-თან კავშირში. 

 

პალესტინა 
„ისრაელის ძალებმა პარასკევს დილით, დასავლეთ სანაპიროზე ოკუპირებულ ქალაქ 

ჯენინში სამხედრო ოპერაციის დროს დახვრიტეს სამი პალესტინელი და დაჭრეს რვა“, 
განაცხადა პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტრომ. ისრაელის არმია თითქმის 

ყოველდღიურ დარბევას ახორციელებს ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე მას 

შემდეგ, რაც ამ წლის დასაწყისში განხორციელებულმა თავდასხმებმა ისრაელში 19 
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ადამიანი იმსხვერპლა. დაკავების მრავალი რეიდი დაიწყო ჯენინში და მის გარშემო, 

რამდენიმე თავდამსხმელის მშობლიურ ქალაქში. ისრაელის სამხედროებმა 
განაცხადეს, რომ ორი ლოკაცია დაარბიეს იარაღის ძიების მიზნით. მათ აღნიშნეს, რომ 

პირველ ლოკაციაზე მისვლის დროს პალესტინელების მიერ გახსნილ ცეცხლსა და 
დაშენილ ასაფეთქებელ მოწყობილობებს გაუხსნეს საპასუხო ცეცხლი. ხოლო მეორე 

ლოკაციის შემთხვევაში, ცეცხლი გაუცვალეს მანქანაში მყოფ პალესტინელ 
შეიარაღებულ პირებს. სამხედროებს არ უთქვამთ, დაიღუპა თუ არა რომელიმე ბოევიკი. 

მათი თქმით, ჯარებმა მანქანიდან ამოიღეს შაშხანები, ავტომატი და სხვა 
აღჭურვილობა. მომხდარის შემდეგ ასობით მაცხოვრებელი შეიკრიბა ჯენინის 

საავადმყოფის წინ და იმეორებდნენ „ღმერთი უზენაესია“ და შურისძიებისკენ 
მოუწოდებდნენ. 

 

საუდის არაბეთი 

საუდის არაბეთმა ტერორისტების სიაში 19 ადამიანი და კომპანია დაამატა იემენიდან. 
რვა იემენელი და 11 კომპანია სამშაბათს შეიტანეს სიაში მათი კავშირების გამო ჰუსიტ 

მეამბოხე ჯგუფის ფინანსურ ტრანზაქციებთან, ზოგიერთი მათგანი კი ალ-კაიდასა და 
ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსთან კავშირების გამო. ტერორისტად 

ცნობა გულისხმობს ყველა აქტივის გაყინვასა და მათთან ურთიერთობის აკრძალვას. 11 
კომპანიიდან 8-ს ბრალად ედება ირანული ნავთობის იმპორტი და ჰუსიტებისთვის 

ფინანსური ტრანზაქციების ხელშეწყობა. ეს ამ კვირაში უკვე მეორე შემთხვევაა, 
როდესაც იემენელები დასახელდნენ ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰუსიტ მეამბოხეების 

მოკავშირეებად, 7 ივნისს საუდის არაბეთმა, სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის 

საბჭოს სხვა ქვეყნებმა და აშშ-მ ტერორისტულ სიებში 16 პირი და სუბიექტი დაამატეს. 
ზოგიერთი მათგანი ირანის IRGC-თან, დაეშთან და ბოკო ჰარამთან კავშირების გამო. 

 

იემენი 
იემენელი ჟურნალისტი დაიღუპა ოთხშაბათს, გვიან ღამით ადენში მანქანის აფეთქების 
შედეგად. 40 წლის საბერ ალ-ჰაიდარის მანქანაში, პირველადი გამოძიების თანახმად, 

ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო ჩადებული. ადენში ბოლო თვეების განმავლობაში 

გაიზარდა ძალადობრივი შემთხვევების რაოდენობა. მარტში მანქანის აფეთქებამ 
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იემენის მაღალი რანგის ლიდერისა და მისი გარემოცვის სამი წევრის სიცოცხლე 

იმსხვერპლა, გასული წლის ნოემბერში კი ფეხმძიმე იემენელი ჟურნალისტი დაიღუპა 
მანქანის აფეთქების შედეგად. იემენი შვიდწლიან კონფლიქტშია ჩაფლული საუდის 

არაბეთის ხელმძღვანელობით არსებულ კოალიციასა და ირანთან დაკავშირებულ 
ჰუთის მოძრაობას შორის, რომელიც დიდწილად ფლობს ჩრდილოეთ იემენს. იემენში 

მოქმედ მრავალ დესტაბილიზაციის ძალებს შორის გვხვდება ალ-კაიდა და დაეშიც. 

 

ბურკინა-ფასო 
ბურკინა-ფასოს უსაფრთხოების წყარომ განაცხადა, რომ გასულ შაბათ-კვირას (11-
12.06.2022) ბურკინა-ფასოს ჩრდილოეთით, ნიგერის საზღვართან ახლოს, 

შეიარაღებულმა მამაკაცებმა 100 მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს. თავდამსხმელებს 
მიზნად მამაკაცები ჰყავდათ ამოღებული, რადგანაც ქალებისა და ბავშვებისთვის 

ცეცხლი არ გაუხსნიათ. თავდაპირველად, ამ აქტზე პასუხისმგებლობა არც-ერთ 
დაჯგუფებას არ აუღია, თუმცა თავდასხმა მოხდა საზღვრისპირა ტერიტორიებზე, სადაც 

ალ-ქაიდასთან და ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული ბოევიკები აწარმოებენ 
ამბოხებას. უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ორშაბათს განაცხადა, რომ 

სულ მცირე 100 ადამიანია დაღუპული. ბურკინა-ფასოს მთავრობის სპიკერმა, ლიონელ 
ბილგომ განაცხადა, რომ იმ დროისთვის ნაპოვნი იყო 50 ცხედარი, მაგრამ ეს არ იყო 

საბოლოო მაჩვენებელი. ჯარისკაცები კარდაკარ დადიოდნენ და გვამებს ეძებდნენ, 

დაამატა მან. ისლამისტ მეამბოხეებთან დაკავშირებულმა ძალადობამ 2015 წლიდან 
შეიწირა ათასობით ადამიანი, ხოლო იძულებით გადაადგილებული ადამიანების 

რაოდენობა შეადგენს მილიონებს ბურკინა-ფასოსა და მეზობელ მალისა და ნიგერიაში. 

 

ნიგერია 
ნიგერიის მთავრობის მინისტრის განცხადებით, შეიარაღებული დაჯგუფების წევრებმა 

გაათავისუფლეს 11 მგზავრი, რომლებიც გაიტაცეს მარტის ბოლოს, ჩრდილოეთ 

ნიგერიაში მომხდარი მატარებლის თავდასხმის შედეგად, თუმცა ათობით ადამიანი 
კვლავ ტყვეობაში რჩება. 

შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებმაც კვირა დილით თავს დაესხნენ ნიგერიის ბენუეს 

შტატის სოფლის დასახლება იგამას, მოკლეს 37 ადამიანი. იგამა, აგრარული 
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დასახლებაა, რომელიც მდებარეობს ოკპოკვუს ადგილობრივი ხელისუფლების რაიონში. 

გადარჩენილმა, ამბროსი ადამ, თქვა, რომ თავდამსხმელებმა დაარბიეს ხალხი, სანამ 
ის და მისი ოჯახი წირვისთვის ემზადებოდა. ადამ დაამატა, რომ თავდასხმის დროს 

ძირითადად ქალები და ახალგაზრდები დაიღუპნენ და ასევე ათობით სახლი მიწასთან 
გაასწორეს, ხოლო თავდასხმის შედეგად 500-ზე მეტი მაცხოვრებელი თავშესაფარს 

ოჯიგოსა და სხვა მეზობელ დასახლებებში ეძებენ. 

ბორნოს შტატის პოლიციის კომისარი, აბდუ უმარის მიხედვით, რომ ბოკო ჰარამის 
მეამბოხეებმა კონდუგას რაიონის სოფელ მაიარიში ორი ქალი გაიტაცეს. ამის შესახებ 

ბატონმა უმარმა ნიგერიის საინფორმაციო სააგენტოსთან (NAN) ინტერვიუში განაცხადა. 
მისი თქმით, ინციდენტი 7 ივნისს მოხდა, დაახლოებით 7:30 საათზე. სოფელ მაიარის 

ერთ-ერთმა მოსახლემ არი მუსტაფამ განაცხადა, რომ რამდენიმე შეიარაღებული 
მამაკაცი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ ბოკო ჰარამის მეამბოხეებად, შეიჭრნენ მის 

სახლში და გაიტაცეს მისი ორი ქალიშვილი. მან თქვა, რომ თავდამსხმელები 26 და 30 
წლის იყვნენ. ასევე ითქვა, რომ აჯანყებულებმა გაქცევამდე მოიპარეს ორი ხარი და სხვა 

ნივთებიც. პოლიციის კომისარმა განაცხადა, რომ ინფორმაციის მიღებისთანავე 

გარემოს ირგვლივ სამძებრო-სამაშველო ჯგუფი იყო მობილიზებული, მაგრამ უშედეგოდ. 
კომისარმა მოსახლეობას მოუწოდა, ნებისმიერი საეჭვო ქმედება შეატყობინონ მათ 

ახლოს მდებარე უსაფრთხოების განყოფილებას. 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნიგერიაში სავარაუდო ტერორიზმის, გატაცების, 
გაუპატიურებისა და მკვლელობისთვის ეჭვმიტანილი სულ მცირე 87 პირია დაკავებული. 

დაკავებულებს კავშირი აქვთ ბოკო ჰარამთან და დაეშის დასავლეთ აფრიკის 
პროვინციის ტერორისტებთან. 

 

ნიგერი 
ნიგერისა და ბურკინა-ფასოს საზღვართან შეიარაღებულმა მებრძოლებმა 

„ტერორისტული“ თავდასხმის შედეგად მოკლეს რვა ჟანდარმი და დაჭრეს 33, განაცხადა 
ნიგერის მთავრობამ სამშაბათს. თავდაცვის სამინისტროს მიხედვით, „შეიარაღებული 

ტერორისტები“ მოტოციკლებითა და სხვა მანქანებით თავს დაესხნენ ჟანდარმებს 
ვარაუში, სამხრეთ-დასავლეთ ნიგერში, სამშაბათს, დილის 05:30 საათზე, როდესაც 

ჟანდარმები ასრულებდნენ უსაფრთხოების მისიას ახლომდებარე სოფლებში. 
სამინისტროს თქმით, დაახლოებით 50 „ტერორისტი“ მოკლეს, ხოლო ექვსი დაჭრილი 
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ჟანდარმის მდგომარეობა მძიმეა. ნიგერიის არმიამ თავდასხმის შედეგად დაკარგა 

ხუთი მანქანა და სატვირთო მანქანა. ვარაუ ტილაბერის რეგიონში მდებარეობს, ე.წ 
„სამი საზღვრის“ ზონაში, მალისა და ბურკინა-ფასოს მეზობლად. ეს ადგილი 

ჯიჰადისტების თავდასხმის ცენტრად იქცა, მათ შორის იმ ჯგუფებისაც, რომლებიც 
დაეშთან არიან კავშირში. 

ფრანგული დრონების თავდასხმის შედეგად მოტოციკლებით მოძრავი 40 მებრძოლი 

დაიღუპა ნიგერის საზღვართან ბურკინა-ფასოსთან, განაცხადეს ხუთშაბათს 
საფრანგეთის სამხედროებმა და მომხდარს „ახალი ტაქტიკური წარმატება“ უწოდეს 

აფრიკის საჰელის რეგიონში საფრანგეთის კონტრტერორისტული ძალისხმევისთვის, 
სახელწოდებით „ბარქანე“. ნიგერის მთავრობამ ასევე გაავრცელა განცხადება და 

აღნიშნა, რომ მებრძოლების განეიტრალება მოხდა მას შემდეგ, რაც ამ კვირის 
დასაწყისში სამხრეთ-დასავლეთ ნიგერში განხორციელებულ თავდასხმას 

უსაფრთხოების ძალების რვა წევრი ემსხვერპლა. 

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 

მედიის ცნობით, კვირას, გვიან საღამოს, ისლამისტური ექსტრემისტული დაჯგუფების, 

კონგოს „მოკავშირე დემოკრატიული ძალების“ შეიარაღებული დაჯგუფების წევრებმა, 
დარბევის დროს სულ ცოტა 18 მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს და დაწვეს სახლები 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილის სოფელ ოტომაბერეში. 
თავდასხმა იტურიის პროვინციის, ირუმუს რაიონში მოხდა. იმავე დღეს, ADF-ის 

მებრძოლებმა კიდევ 25 ადამიანი მოკლეს ამავე რეგიონის სოფელ ტინგვეში. გაეროს 
მოხსენების თანახმად, ADF-მა, უგანდელმა მილიციამ, რომელმაც მოქმედება DRC-ში 

1990-იან წლებში დაიწყო, დაახლოებით 1300-მდე ადამიანი მოკლა გასული წლის 
იანვრიდან მიმდინარე წლის იანვრამდე.  

 

უგანდა 
უგანდას სამხედროებმა ხუთშაბათს განაცხადეს, რომ დაეშის მოკავშირე მეამბოხე 

ჯგუფის საწვრთნელ ობიექტზე, ქალაქ კამპალადან დასავლეთით 60 კილომეტრში 
აღმოაჩინეს ბომბის დასამზადებელი მასალა და დააკავეს სამი ადამიანი. 

ხელისუფლებამ აღმოაჩინა ლითონი, ლურსმნები, მავთულები, ტყვიები და პისტოლეტი 
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მაყუჩებით, ნოემბერში უგანდის არმიამ კონგოს არმიასთან ერთად დაიწყო ერთობლივი 

ოპერაცია მოკავშირე დემოკრატიული ძალების (ADF) აღმოსაფხვრელად. ADF-მ 
საქმიანობა უგანდაში აჯანყებით დაიწყო, მაგრამ გვიან 1990-იან წლებში დაფუძნდა 

კონგოში და 2019 წლის შუა რიცხვებში დაეშის ერთგულების ფიცი დადო. უგანდას 
ხელისუფლება ADF-ს ადანაშაულებს გასული წლის ბოლოს კამპალასა და სხვა 

ადგილებში მოწყობილი აფეთქებების სერიაში, რასაც სულ მცირე ცხრა ადამიანის 
სიცოცხლე ემსხვერპლა. 

 

სომალი 
სამშაბათ დილით სომალის ეროვნული არმიის სადესანტო-დივერსიული რაზმებისა და 

დანაბის ქვედანაყოფების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ვალა-ვეინის 
რაიონში, ქვედა შაბელის რეგიონში მოკლეს ჰასან სულეიმან ალი, ალ-შაბაბის 

ბოევიკების უფროსი მეთაური. ოპერაცია მიზნად ისახავდა ტერორისტების საფრთხის 
შემცირებას და რეგიონში საკვანძო ოპერატიულ პირთა დევნას. ჰასან სულეიმან ალი 

დაზვერვას ხელმძღვანელობდა რეგიონში. ორშაბათს არმიამ ცენტრალური სომალის 
ჰიირანის რეგიონში სამხედრო ოპერაციების დროს ასევე მოკლა ათეულობით სხვა 

ადამიანი. 

 

ავღანეთი 
შაბათს, 11 ივნისს, ავღანეთის მმართველმა თალიბანმა განაცხადა, რომ მათი 
უსაფრთხოების ძალებმა თვითგამოცხადებული დაეშის ხორასანის პროვინციის (ISIS-

K) სულ მცირე რვა წევრი მოკლეს, ხოლო სამი ტყვედ აიყვანეს. თალიბებმა რეიდი ISIS-
K-ს ბაზაზე ტალოკანში, ჩრდილო-აღმოსავლეთის პროვინციის ტახარის დედაქალაქში 

განახორციელეს და გაანადგურეს ის, რაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ავღანეთის 
სახელმწიფო მედიას აღუწერა, როგორც ტერორისტული ჯგუფის“ დაფინანსების, 

აღჭურვისა და სასწავლო ცენტრი“. ISIS-K-ს მზარდი აქტივობა ავღანეთის მოსაზღვრე 

რაიონებში აწუხებს ტაჯიკეთს და ცენტრალური აზიის სხვა მეზობელ სახელმწიფოებს. 

ავღანეთის დევნილი სამხედრო მეთაურები, ძალაუფლების ბროკერები და ეთნიკური 

ლიდერები, რომლებიც ავღანეთიდან თალიბების გამარჯვების წინ, გასულ წელს 

გაიქცნენ სამოქალაქო ომით იმუქრებიან, იმ შემთხვევაში თუ ისლამისტები არ 
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წამოვლენ მოლაპარაკებებზე, რათა დაბრუნდნენ სახლში და დაიბრუნონ თავიანთი 

ძალა და ავტორიტეტი. ძველი გვარდიისთვის მომავლის დაბრუნების მომენტი მაისში 
დადგა, როდესაც 40 თანამოაზრე თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში, უზბეკეთის ლიდერ 

აბდულ რაშიდ დოსტუმთან და მისი თანამზრახველებთან სასაუბროდ შეიკრიბა. 
დოსტუმმა, ისევე როგორც მისმა ზოგიერთმა მეომარმა, 20 წლის განმავლობაში აშშ-ს 

მიერ მხარდაჭერილი ავღანეთის რესპუბლიკის დროს დაგროვილი სიმდიდრე საკუთარი 
ქსელების ჩამოსაყალიბებლად გამოიყენეს. იმ დროს დოსტუმმა და მისმა მომხრეებმა 

მხარი დაუჭირეს შეერთებული შტატებისა და მოკავშირეების მიერ დაფინანსებულ 
რეკონსტრუქციის ძალისხმევას და წაახალისეს ქალების განათლება, მათ შორის 

ათასობით ავღანელი სტუდენტის საზღვარგარეთ სასწავლებლად გაგზავნაც. 

 

პაკისტანი 
ოთხშაბათს ქაშმირში ინდოეთის ძალებმა ცეცხლსასროლი იარაღით შეტაკებისას 
მოკლეს ორი ბოევიკი, ერთი მათგანი ეჭვმიტანილი იყო ბანკის მენეჯერის მოკვლაში. 

ბოევიკები ქალაქ კულგამში ბანკში ივნისის თვეში შეიჭრნენ და მოკლეს მენეჯერი, 
რომელიც რაჯასტანიდან ოთხი დღის ჩამოსული და დანიშნული იყო ახალ პოზიციაზე. 

თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ნაკლებად ცნობილმა შეიარაღებულმა 
დაჯგუფებამ, სახელწოდებით „ქაშმირის თავისუფლების მებრძოლები“. ამ თავდასხმით 

მათ ერთგვარად გააფრთხილეს გარეშე პირები, არ დასახლებულიყვნენ ქაშმირის 

ხეობაში. 2022 წელს ქაშმირში მიზნობრივი თავდასხმების შედეგად სულ მცირე 16 
ადამიანი დაიღუპა, როგორც ინდუსი, ისე - მუსლიმი. 

 

ფილიპინები 
ფილიპინების მთავრობამ ყოფილი სამშვიდობო მომლაპარაკებელი და ხუთი სხვა 
ეჭვმიტანილი კომუნისტი მეამბოხე ლიდერი „ტერორისტებად“ დაასახელა, რაც მათ იმ 

ფინანსური აქტივების გაყინვის საშუალებას აძლევს, რომლებიც, ოფიციალური პირების 

თქმით, შეიძლება თავდასხმების დასაფინანსებლად გამოეყენებინათ. 
ანტიტერორისტულმა საბჭომ ცალკე გამოაცხადა ტერორისტებად აბუ საიაფის ხუთი 

მეთაური. ეს არის პატარა, მაგრამ ძალადობრივი მუსლიმანური მებრძოლი დაჯგუფება 
ქვეყნის სამხრეთში. ოთხშაბათს გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ისინი 
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დაკავშირებულნი არიან დაეშთან. გრძელვადიანი კომუნისტური და მუსლიმანური 

აჯანყებები ფილიპინების უსაფრთხოების სისტემის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. 
ექვს მეამბოხე ლიდერს, რომელსაც ბრალი ედებათ ფილიპინების კომუნისტური 

პარტიის, მისი შეიარაღებული ფრთის „ახალი სახალხო არმიისა“ და მასთან 
დაკავშირებული ორგანიზაციების წევრობაში ხელმძღვანელობდა ლუის ჯალანდონი, 

ყოფილი კათოლიკე მღვდელი, რომელიც აზიაში ერთ-ერთ ყველაზე ხანგრძლივ 
კომუნისტურ აჯანყებას შეუერთდა. მან მოიპოვა ეროვნული პოპულარობა, როგორც 

ათწლეულების განმავლობაში, სანამ პენსიაზე არ გავიდა, მეამბოხეების მთავარმა 
მომლაპარაკებელმა. მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ნორვეგიის შუამავლობით. 

 

ავსტრალია 
ჰადაშა საადათ ხანს, ახალგაზრდა ქალს მელბურნიდან, ერთი წლითა და 11 თვით 

თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა ტერორისტების რეკრუტირებისათვის. იგი დაეშის 
მხარდამჭერ ადამიანებთან სოციალურ სივრცეში აყალიბებდა კავშირებს. 

ვიქტორიანული სასამართლოს მიხედვით, იგი 18 წლის იყო როცა ამერიკელი 
მოზარდისათვის შთაბეჭდილების მოხდენის მიზნით მას სირიაში გამგზავრებასა და 

დაეშში გაწევრიანებაში დაეხმარა. ავსტრალიელმა ქალმა მამაკაცს აუხსნა თუ რა 
ეტაპები უნდა გაევლო სირიაში წასვლამდე და დაეშში გაწევრიანებამდე. 24 წლის 

მამაკაცს პარასკევს, 10 ივნისს ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერასა და 

რესურსების მიწოდებაში ბრალის აღიარების შემდეგ ორი წლითა და ექვსი თვით 
თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 

 


