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დაიჯესტი, 18 – 24  სექტემბერი, 2021 

ამერიკის შეერთებული შტატები  

რესპუბლიკელი სენატორის, რობ პორტმანის მიერ 21 სექტემბერს გავრცელებულ 

მიმართვაში საუბარია ავღანეთიდან მომავალი საფრთხეების შესახებ. სენატორმა 

ოჰაიოს შტატიდან, მოუწოდა ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემქმნელებს 

აუცილებელი ზომების მიღებისკენ.   

 

21 სექტემბერს, მსხვილმა ფარმაცევტულმა კომპანიებმა მოუწოდეს ვაშინგტონის 

სააპელაციო ფედერალურ სასამართლოს, შეწყვიტონ იმ სამოქალაქო სარჩელების 

უგულებელყოფა, სადაც საუბარია ერაყის ჯანდაცვის სამინისტროსთან გაფორმებული 

ბილატერალური სავაჭრო კონტრაქტების შესახებ, რომლის დახმარებითაც ხდებოდა 

ერაყის ტერიტორიაზე ტერორისტული საქმიანობის დაფინანსება 2005-2011 წლების 

პერიოდში. 

 

საფრანგეთი 

21 სექტემბერს საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ ფრანგი ექსტრემისტის, 

ტაილერ ვილუს სასჯელი, 30 წლით თავისუფლების აღკვეთა, უვადო პატიმრობით 

შეცვალა. 31 წლის მამაკაცი საფრანგეთის უზენაესმა სასამართლომ 2017 წელს 

დამნაშავედ სცნო ტერორისტული ორგანიზაცია, დაეშის ტერორისტულ 

თავდასხმებში მონაწილეობასა და სამხედრო ბლოკის ხელმძღვანელობაში.  

 

ნიდერლანდები 

21 სექტემბერს ნიდერლანდების უზენაესმა სასამართლომ ორი პირი დამნაშავედ სცნო 

ტერორისტული ორგანიზაცია, ალ-ქაიდას განშტოების, ალ-ნუსრას ფრონტის 

წევრობაში და თავისუფლების აღკვეთის სახით პატიმრობა შეუფარდა. გამოცემა 

APNEWS-თან საუბრისას, საგამოძიებო უწყების წარმომადგენელმა დაადასტურა 

პირების ნათესაური კავშირი.   

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-21/afghanistan-aftermath-s-risk-of-terrorism-cited-by-senate-panel?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2911997_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-21/afghanistan-aftermath-s-risk-of-terrorism-cited-by-senate-panel?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2911997_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-21/afghanistan-aftermath-s-risk-of-terrorism-cited-by-senate-panel?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2911997_
https://www.reuters.com/legal/litigation/pharma-companies-defend-dismissal-terror-case-dc-circuit-hearing-2021-09-21/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2911997_
https://www.reuters.com/legal/litigation/pharma-companies-defend-dismissal-terror-case-dc-circuit-hearing-2021-09-21/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2911997_
https://www.reuters.com/legal/litigation/pharma-companies-defend-dismissal-terror-case-dc-circuit-hearing-2021-09-21/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2911997_
https://www.reuters.com/legal/litigation/pharma-companies-defend-dismissal-terror-case-dc-circuit-hearing-2021-09-21/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2911997_
https://www.arabnews.com/node/1933136/world
https://www.arabnews.com/node/1933136/world
https://www.arabnews.com/node/1933136/world
https://www.arabnews.com/node/1933136/world
https://apnews.com/article/europe-middle-east-syria-netherlands-bashar-assad-e430cafe107a4ac09719aa6dc6eccd4d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://apnews.com/article/europe-middle-east-syria-netherlands-bashar-assad-e430cafe107a4ac09719aa6dc6eccd4d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://apnews.com/article/europe-middle-east-syria-netherlands-bashar-assad-e430cafe107a4ac09719aa6dc6eccd4d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://apnews.com/article/europe-middle-east-syria-netherlands-bashar-assad-e430cafe107a4ac09719aa6dc6eccd4d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
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ერაყი 

22 სექტემბერს ერაყის თავდაცვის სამინისტრომ ქალაქ კირკუკში გამაგრებული 

ტერორისტი მებრძოლების წინააღმდეგ სამხედრო-საჰაერო სპეცოპერაცია დაიწყო. 

უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ხსენებულია ქალაქში არსებული 

რამდენიმე ლოკაცია, რომლებსაც ტერორისტი მებრძოლები სამალავებად იყენებდნენ.   

 

სირია 

სირიაში, დამასკოს სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ბუნებრივი აირის მთავარ 

მილსადენზე განხორციელებულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა 

ორგანიზაცია, დაეშმა აიღო. აფეთქებამ ქალაქსსა და მის შემოგარენში  ენერგიის 

მიწოდების დროებით შეწყვეტა გამოიწვია. დაეშის მიერ გავრცელებულ განცახდებაში 

ნათქვამია, რომ აფეთქებული გაზსადენი ტიშრინისა და დეირ ალის სადგურებს 

ამარაგებდა.   

 

19 სექტემბერს სირიის ჩრდილოეთ რეგიონში არსებული ალ-ჰოლის ლტოლვილთა 

განთავსების ბანაკის გუშაგმა განცხადება გაავრცელა, სადაც საუბარია მიმდინარე 

წლის იანვრის შემდეგ ბანაკის ტერიტორიაზე მკვლელობების გაზრდილი რიცხვის 

შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით პოტენციურ ეჭვმიტანილებს ბანაკში 

მცხოვრები ქალები წარმოადგენენ.  

 

21 სექტემბერს იდლიბის რეგიონზე უპილოტო საფრენი აპარატების დახმარებით 

განხორციელებულ თავდასხმას ორი მაღალი რანგის ტერორისტი მებრძოლის 

სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამ დროისთვის თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არც ერთ 

ჯგუფს არ აუღია. 

 

 

../Downloads/Policy%20Paper%20-%20Offsetting%20Hybrid%20Threats%20in%20Georgia%20(Finalized).docx
https://www.voanews.com/a/islamic-state-claims-syria-gas-pipeline-attack-/6234229.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.voanews.com/a/islamic-state-claims-syria-gas-pipeline-attack-/6234229.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.voanews.com/a/islamic-state-claims-syria-gas-pipeline-attack-/6234229.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.voanews.com/a/islamic-state-claims-syria-gas-pipeline-attack-/6234229.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/19/syria-isis-al-hol-camp/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/19/syria-isis-al-hol-camp/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/19/syria-isis-al-hol-camp/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/19/syria-isis-al-hol-camp/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/19/syria-isis-al-hol-camp/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.france24.com/en/live-news/20210920-two-jihadist-commanders-killed-in-syria-drone-strikes-monitor?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.france24.com/en/live-news/20210920-two-jihadist-commanders-killed-in-syria-drone-strikes-monitor?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.france24.com/en/live-news/20210920-two-jihadist-commanders-killed-in-syria-drone-strikes-monitor?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.france24.com/en/live-news/20210920-two-jihadist-commanders-killed-in-syria-drone-strikes-monitor?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.france24.com/en/live-news/20210920-two-jihadist-commanders-killed-in-syria-drone-strikes-monitor?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_


 

 

 3 

დაიჯესტი, 18 – 24  სექტემბერი, 2021 

ლიბანის რესპუბლიკა 

ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების 

მიუხედავად, ადგილობრივი ტერორისტული ორგანიზაციის, ჰეზბოლას 

მხარდასაჭერად ირანი მაინც კვლავ აგრძელებს საწვავის ლიბანის რესპუბლიკაში 

ექსპორტირებას. 

 

ეგვიპტე 

დაეშის მაღალი რანგის წევრი, მუჰამედ საად კამელი (ასევე ცნობილი, როგორც აბუ 

ჰამზა ალ-ქადი) სინას ნახევარკუნძულზე პროსამთავრობო შეიარაღებულ სამხედრო 

დაჯგუფებებს ჩაბარდა. ოფიციალური კაიროს განცხადებით, აბუ ჰამზა ალ-ქადის 

დაკავება სამხედრო სპეცოპერაცია, „სინა 2018-ის“ ფარგლებში განხორციელდა.  

 

მალი 

მალის პრემიერ-მინისტრის, ჩოგუელ კოკალა მაიგას განცხადებით, საფრანგეთის მიერ 

საჰელის რეგიონში კონტრტერორისტული ძალისხმევის შემცირების პარალელურად, 

ქვეყანა შეეცდება ახალი პარტნიორების მოძებნას რეგიონში ტერორიზმთან 

დაკავშირებით არსებულ პრობლემებთან გამკლავების მიზნით. 

 

ნიგერია  

ხელისუფლების განცხადებით, ტერორისტული ორგანიზაცია, ბოკო-ჰარამის 850-ზე 

მეტმა მებრძოლმა კამერუნის საზღვარი გადაკვეთა და ნიგერიის ტერიტორიაზე 

თავშესაფარი მოითხოვა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, აღნიშნული 

პირები ნიგერიის განიარაღების ცენტრებში გადაჰყავთ.  

 

https://www.france24.com/en/live-news/20210920-sourcing-fuel-hezbollah-cements-role-as-lebanon-s-real-ruler?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.france24.com/en/live-news/20210920-sourcing-fuel-hezbollah-cements-role-as-lebanon-s-real-ruler?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.france24.com/en/live-news/20210920-sourcing-fuel-hezbollah-cements-role-as-lebanon-s-real-ruler?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.france24.com/en/live-news/20210920-sourcing-fuel-hezbollah-cements-role-as-lebanon-s-real-ruler?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.france24.com/en/live-news/20210920-sourcing-fuel-hezbollah-cements-role-as-lebanon-s-real-ruler?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/islamic-state-leader-sinai-surrenders-egyptian-authorities?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/islamic-state-leader-sinai-surrenders-egyptian-authorities?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/islamic-state-leader-sinai-surrenders-egyptian-authorities?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-18/mali-may-seek-new-partners-to-replace-france-in-terrorism-fight?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-18/mali-may-seek-new-partners-to-replace-france-in-terrorism-fight?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-18/mali-may-seek-new-partners-to-replace-france-in-terrorism-fight?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2899417_
https://www.voanews.com/a/cameroon-repatriates-nigerian-ex-fighters-and-their-family-members/6235699.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.voanews.com/a/cameroon-repatriates-nigerian-ex-fighters-and-their-family-members/6235699.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.voanews.com/a/cameroon-repatriates-nigerian-ex-fighters-and-their-family-members/6235699.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_
https://www.voanews.com/a/cameroon-repatriates-nigerian-ex-fighters-and-their-family-members/6235699.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2905804_


 

 

 4 

დაიჯესტი, 18 – 24  სექტემბერი, 2021 

 

სომალი 

სომალის სამხედრო სასამართლომ ტერორისტული ორგანიზაცია, ალ-შაბაბისთვის 

სამხედრო დახმარების გაწევის და სამხედრო აქტივობებში მონაწილეობის 

ბრალდებით ორ უცხოელ ტერორისტ მებრძოლს, დარენ ენტონს და აჰმად მუსტაკიმ 

ბინ აბდულ ჰამიდს, თავისუფლების აღკვეთის სახით თხუთმეტწლიანი პატიმრობა 

შეუფარდა.  

 

ალ-შაბაბის წევრების წინააღმდეგ ბრძოლისუნარიანობის ამაღლების მიზნით, 

აფრიკის გაერთიანებულმა მისიამ სომალიში (AMISOM) და სომალის ეროვნულმა 

არმიამ საკოორდინაციო ცენტრი შექმნეს.   

 

ავღანეთი 

ქალაქ ჯალალაბადში 19 სექტემბერს მომხდარ ტერორისტული თავდასხმების 

სერიაზე პასუხისმგებლობა დაეშის ხორასნის პროვინციამ აიღო. თავდასხმების 

შედეგად დაიღუპა თალიბანის 35 წევრი. 

 

ავღანეთში სასწავლო პროცესის აღდგენასთან დაკავშირებით, თალიბანის მიერ 

მიღებული ახალი დადგენილების თანახმად, გოგონებს აეკრძალათ საჯარო სკოლებში 

დაბრუნება. 

 

22 სექტემბერს ნანგარჰარის პროვინციაში მომხდარ აფეთქებას სულ მცირე 5 ადამიანის 

სიცოცხლე ემსხვერპლა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, აღნიშნულ 

რეგიონში აქტიურად ოპერირებს დაეშის ხორასანის პროვინცია.   
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დაიჯესტი, 18 – 24  სექტემბერი, 2021 

ახალი ზელანდია 

ახალი ზელანდიის პარლამენტმა ტერორიზმის წინააღმდეგ სახელმწიფოს მედეგობის 

ამაღლების მიზნით, 19 სექტემბერს მეორე მოსმენით მხარი დაუჭირა ინიციატივას 

კონტრტერორისტული კანონის გამკაცრების შესახებ.  
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