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საქართველო  

 

პანკისში ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით საქართველოს ხუთი 

მოქალაქე დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული 

ცენტრის თანახმად, დაკავებული პირები გაწევრიანდნენ ტერორისტული ორგანიზაცია 

დაეშის რიგებში და გეგმავდნენ სირიაში გამგზავრებას. 
  

„ერთგულების დასტურად, ტერორისტული ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფოს“ 

ამჟამინდელი ლიდერის წინაშე დადეს ერთგულების ფიცი (ე.წ. ბაიათი) და ფიცის ამსახველი 

ვიდეორგოლი გაავრცელეს ტერორისტებთან დაკავშირებულ პირებთან. ჯგუფის წევრები 

ღიად გამოხატავდნენ ტერორისტული ორგანიზაციისადმი მხარდაჭერას და ქუჩებში 

გადაადგილებისას სისტემატურად ახდენდნენ ტერორისტული სიმბოლიკის 

დემონსტრირებას“, - ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში.  

 

 

ავღანეთი  

შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე ძებნილი ტერორისტი და ალ კაიდასთან 

აფილირებული ჰაკანის ქსელის წევრი, ხალილ ალ რაჰმან ჰაკანი, ქაბულში გასული კვირის 

ბოლოს გამოჩნდა. აშშ-ს მასთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაციის მიწოდებისთვის 5 

მილიონი დოლარის ოდენობის ჯილდო აქვს დაწესებული.  

 

ექსპერტების მოსაზრებით, თალიბანს, ალ კაიდას და დაეშს შესაძლოა წვდომა ჰქონდეთ 

ავღანეთის დაცემული მთავრობის იარაღის საწყობზე.  საწყობში არსებული რაკეტების ზუსტი 

რაოდენობა, მათი წარმოშობა, ტიპი და საექსპლუატაციო პერიოდი ძნელი დასადგენია.  

 

26 აგვისტოს თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქაბულის აეროპორტის აბბეის კარიბჭესთან თავი 

აიფეთქა, რასაც ოფიციალური პირების ცნობით, შეიარაღებული პირების მიერ მოქალაქეებზე 

ცეცხლის გახსნა მოჰყვა. მალევე ქაბულში მეორე აფეთქებაც მოხდა - აეროპორტის მიმდებარე 

სასტუმროში.  

 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31427706.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31427706.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31427706.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31427706.html
https://www.vice.com/en/article/v7enka/haqqani-network-kabul-al-qaeda-afghanistan-taliban?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2770767_
https://www.vice.com/en/article/v7enka/haqqani-network-kabul-al-qaeda-afghanistan-taliban?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2770767_
https://www.vice.com/en/article/v7enka/haqqani-network-kabul-al-qaeda-afghanistan-taliban?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2770767_
https://www.vice.com/en/article/v7enka/haqqani-network-kabul-al-qaeda-afghanistan-taliban?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2770767_
https://www.wsj.com/articles/afghanistan-kabul-airport-explosion-11629976397?mod=article_inline&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2788374_
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აღნიშნული თავდასხმების შედეგად დაიღუპა 100-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ამერიკის 

შეერთებული შტატების 13 სამხედრო. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ისლამური 

სახელმწიფოს ხორასნის პროვინციამ (ISIS K) აიღო. 

 

28 აგვისტოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უპილოტო დრონების საშუალებით იერიში 

მიიტანა ავღანეთში, ნანგაჰარის პროვინციაში, დაეშის ადგილობრივი ორგანიზაციის ბაზაზე. 

გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ოპერაციის ფარგლებსი ISIS-K-ის მაღალი რანგის წევრი 

დაიღუპა.  

 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

ექსპერტები ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ალ კაიდას თავდასხმას 

ვარაუდობენ. ამ ვარაუდს ისინი იმ არგუმენტით ამყარებენ, რომ თალიბანის მიერ ავღანეთის 

დაპყრობამ შესაძლოა ეს ტერიტორია ალ კაიდასთვის „უსაფრთხო სივრცედ“ აქციოს, რაც მათ 

ძალების მოკრების და დიდი თავდასხმების ორგანიზების საშუალებას მისცემს. 

 

ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტული ჯგუფის, "ამაყი ბიჭების" ლიდერს ხუთშაბათს 

თავისუფლების აღკვეთის სახით პატიმრობა შეეფარდა. ენრიკე ტარიოს ბრალად ედება 

ვაშინგტონის ცენტრში მდებარე ისტორიული „შავი ეკლესიიდან“ Black Lives Matter-ბანერის 

ჩამოხსნა და მისი დაწვა. ასევე ორი მაღალი ტევადობის მჭიდის მქონე ცეცხლსასროლი 

იარაღის შემოტანა კაპიტოლიუმზე თავდასხმამდე ცოტა ხნით ადრე.  

 

ქალი, რომელიც დაეშისთვის წევრების რეკრუტირებაში იყო ეჭვმიტანილი სასამართლო 

სხდომაზე არ გამოცხადდა. პროკურორი თქმით, რომ მან მონიტორნიგის GPS ბრასლეტი 

გადაჭრა და მიიმალა.   

 

გაერთიანებული სამეფო 

პოლიციამ 18 წლის მეთიუ კრონიაგერი დააკავა. იგი ბრალდებულია ტერორისტული აქტების 

მომზადებაში და თავდასხმისკენ მოწოდებაში.  

 

 

https://news.sky.com/story/us-airstrike-targets-islamic-state-in-afghanistan-after-deadly-kabul-airport-attack-12392733
https://www.foxnews.com/media/experts-afghanistan-al-qaeda-attack-terror-threat?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2765442_
https://apnews.com/article/race-and-ethnicity-electoral-college-proud-boys-589928a5e95aa92175cd09235a1abcc2?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2770767_
https://apnews.com/article/race-and-ethnicity-electoral-college-proud-boys-589928a5e95aa92175cd09235a1abcc2?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2770767_
https://apnews.com/article/race-and-ethnicity-electoral-college-proud-boys-589928a5e95aa92175cd09235a1abcc2?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2770767_
https://apnews.com/article/race-and-ethnicity-electoral-college-proud-boys-589928a5e95aa92175cd09235a1abcc2?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2770767_
https://www.reuters.com/legal/litigation/woman-who-aided-islamic-state-skips-hearing-us-fears-she-cut-gps-bracelet-2021-08-25/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2782568_
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/far-right-terror-plot-3d-guns-b1908052.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2776519_
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/far-right-terror-plot-3d-guns-b1908052.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2776519_
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თურქეთი  

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა 11 ტერორისტი გაანეიტრალეს. კონტრტერორისტული 

ოპერაცია სამხრეთ-თურქეთსა და სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში ჩატარდა. 

 

საუდის არაბეთი 

არაბეთის გაერთიანებულმა საამიროებმა მკაცრად დაგმო ირანის მიერ მხარდაჭერილი ალ-

ჰუთიის ტერორისტების მიერ საუდის არაბეთში, ხამის მუშაიტში მშვიდობიან მოსახლეობასა 

და სამოქალაქო ობიექტებზე განხორციელებული თავდასხმები. საგარეო საქმეთა და 

საერთაშორისო თანამშრომლობის სამინისტროს განცხადებით, ტერაქტები ასახავს მათ აშკარა 

დამოკიდებულებას საერთაშორისო საზოგადოების, ყველა საერთაშორისო კანონისა და 

ნორმის მიმართ.  

 

სირია 

სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში, ალ კაიდასთან აფილირებული დაჯგუფების ბაზაზე, აფეთქება 

მოხდა. აფეთქების შედეგად სულ მცირე რვა შეიარაღებული პირი დაშავდა.  

 

ნიგერია  

ისლამისტი შეიარაღებული პირები ნიგერიის ერთ-ერთი სოფელს დაესხნენ თავს. თავდასხმის 

შედეგად დაიღუპა მინიმუმ 16 ადამიანი. 

 

ბოკო-ჰარამის ასობით შეიარაღებული ისლამისტი მეომარი სამხედრო ძალების საგუშაგოს 

თავს დაესხნენ. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 16 ნიგერელი სამხედრო. 

 

ტანზანია  

შეიარაღებულმა პირმა ტანზანიაში საფრანგეთის საელჩოსთან 3 პოლიციის ოფიცერი და 1 

კერძო დაცვის წევრი მოკლა. მოგვიანებით პრეზიდენტმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 

ტერორისტი ნეიტრალიზებულია. 

 

 

https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/security-forces-eliminate-11-terrorists-in-turkey-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2782568_
https://gulfnews.com/uae/uae-condemns-al-houthi-terror-attacks-on-khamis-mushait-in-saudi-arabia-1.81776190?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2776519_
https://gulfnews.com/uae/uae-condemns-al-houthi-terror-attacks-on-khamis-mushait-in-saudi-arabia-1.81776190?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2776519_
https://gulfnews.com/uae/uae-condemns-al-houthi-terror-attacks-on-khamis-mushait-in-saudi-arabia-1.81776190?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2776519_
https://gulfnews.com/uae/uae-condemns-al-houthi-terror-attacks-on-khamis-mushait-in-saudi-arabia-1.81776190?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2776519_
https://apnews.com/article/middle-east-syria-8c7a325895ffd405e3d9d65257333afe?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2776519_
https://apnews.com/article/middle-east-syria-8c7a325895ffd405e3d9d65257333afe?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2776519_
https://apnews.com/article/middle-east-syria-8c7a325895ffd405e3d9d65257333afe?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2776519_
https://apnews.com/article/middle-east-syria-8c7a325895ffd405e3d9d65257333afe?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2776519_
https://www.reuters.com/world/africa/gunmen-kill-least-16-latest-niger-village-attack-2021-08-21/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2765442_
https://www.reuters.com/world/africa/gunmen-kill-least-16-latest-niger-village-attack-2021-08-21/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2765442_
https://apnews.com/article/africa-niger-boko-haram-d7876996d20945cdb9b67856793152fc?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2782568_
https://www.reuters.com/world/attacker-kills-two-policemen-near-french-embassy-tanzania-report-2021-08-25/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2782568_
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მალი 

ცენტრალური მალის ტერიტორიაზე ჯიჰადისტები სამხედრო კოლონას თავს დაესხნენ, რის 

შედეგადაც 15 ჯარისკაცი დაიღუპა, 34 კი დაიჭრა.  

 

ინდონეზია  

ინდონეზიის პოლიციამ 53 ადამიანი დააკავა, რომლებიც, მათი ინფორმაციით, 

დამოუკიდებლობის დღეს ტერორისტული აქტის მოწყობას გეგმავდნენ. მათ შორის არიან 

ადამიანები, რომლებიც 2002 წელს ბალიზე მომხდარ აფეთქებაზე პასუხისმგებელი ქსელის 

წევრები იყვნენ. 

 

პაკისტანი 

თვითმკლელი ტერორისტი სატრანსპორტო საშუალებების კოლონას დაესხა თავს, რომლითაც 

ჩინელი პერსონალი გადაადგილდებოდა. თავდასხმის შედეგად ჩინეთის მოქალაქე და 2 

ადგილობრივი ბავშვი დაიღუპა. 

 

 

https://www.thedefensepost.com/2021/08/20/soldiers-killed-ambush-mali/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2765442_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-police-arrest-53-suspected-plotting-independence-day-attack-2021-08-20/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2765442_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/suicide-bomber-pakistan-kills-chinese-national-roadside-attack-chinese-embassy-2021-08-21/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2765442_

