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ამერიკის შეერთებული შტატები 

პალატის სპიკერი ნენსი პელოსი, განიხილავს შეიქმნას თუ არა პალატის არჩევითი კომიტეტი 

6 იანვრის ბუნტის გამოსაძიებლად, მას შემდეგ რაც რესპუბლიკელებმა დაბლოკეს 

კანონმდებლობა ორპარტიული პანელის შესაქმნელად. პელოსიმ განუცხადა დემოკრატიული 

მმართველობისა და პოლიტიკის კომიტეტს სამშაბათს საღამოს მისი მოსაზრების შესახებ და 

ხაზი გაუსვა იმ შეტევის შესწავლის მნიშვნელობას, რომელმაც რამდენიმე ადამიანი 

იმსხვერპლა. დრიუ ჰემილმა, სპიკერის შტაბის უფროსის მოადგილემ, სამშაბათს საღამოს 

ტვიტერში განმარტა თავისი პოზიცია და თქვა, რომ პელოსი ამ კვირაში აპირებს თავისი 

გადაწყვეტილების გამოცხადებას. ”მისი უპირატესობა კვლავ არის ორპარტიული კომისია, 

რომელსაც ბლოკირებენ სენატის რესპუბლიკელები”, - თქვა ჰემილმა. 

 

პენტაგონის ლინგვისტს 24 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მას ბრალად ედება 

ინფორმატორებისა და სხვა საიდუმლო ინფორმაციის იმ ლიბანელებისთვის გადაცემა, 

რომლებიც კავშირში არიან „ჰეზბოლასთან“. ბრალდების მხარის მტკიცებით, ლინგვისტმა - 

მარიამ ტაჰა ტომპსონმა ინფორმაცია გასცა იმ იმედით, რომ ეს მამაკაცი მასზე 

დაქორწინდებოდა.  

 

პოლ მილერი 32 წლის ამერიკელია, რომელიც სხვადასხვა ვიდეო პლატფორმებზე თუ ონლაინ 

პირისპირ კომუნიკაციის საიტებზე ავრცელებდა რადიკალურ მემარჯვენე ნარატივებს და 

იყენებდა სიძულვილის ენას. მას შემდეგ, რაც FBI-ის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად საშინაო  

ტერორიზმთან გამკლავება იქცა, ეს ადამიანი დააკავეს. მის მფლობელობაში იარაღი და ტყვია-

წამალი აღმოჩნდა. მილერს 30 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.  

 

აშშ-ს კონგრესის 55-მა წევრმა ჰამასის საერთაშორისო დაფინანსებისთვის ხელის შეშლის აქტი 

წარადგინა.  ამ 55 წევრში ორივე პარტიის წარმომადგენელნი არიან, აქტი კი მოითხოვს 

ფინანსური სანქციების დაწესებას იმ ადამიანებზე, სააგენტოებსა თუ მთავრობებზე, 

რომლებიც ეხმარებიან ჰამასს, პალესტინის ისლამურ ჯიჰადს თუ მათთან აფილირებულ 

ორგანიზაციებს.  

 

ფლორიდის შტატში გეი აღლუმის დაწყებამდე 77 წლის მძღოლი განზრახ დაეჯახა აღლუმის 

ორ მონაწილეს. ერთ-ერთი მათგანი გარდაიცვალა, ხოლო მეორე მძიმედ დაშავდა. მძღოლიც 

აღნიშნული აღლუმის მონაწილე იყო ის გამოძიებასთან თანამშრომლობს.  

გაერთიანებული სამეფო 

37 წლის ტერორისტმა, ჯავად აკბარმა, რომელსაც სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა 

მიუსაჯა, 2018 წელს გაასაჩივრა მისი ცხოვრების პირობები ციხეში და რამდენიმე ისლამური 

ჯგუფისგან მიიღო დაფინანსება, რათა გაეტარებინა დარჩენილი სასჯელი ღია ციხეში. თუმცა, 

https://www.nbcnews.com/politics/congress/pelosi-mulling-whether-form-house-committee-investigate-jan-6-attack-n1272055?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.nbcnews.com/politics/congress/pelosi-mulling-whether-form-house-committee-investigate-jan-6-attack-n1272055?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/pentagon-linguist-sentenced-espionage/2021/06/23/71805bb0-d436-11eb-ae54-515e2f63d37d_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2505625_
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/06/23/paul-miller-gypsy-crusader/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2505625_
https://www.jpost.com/international/55-us-house-members-introduce-hamas-international-financing-prevention-act-671942?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2511122_
https://www.reuters.com/world/us/one-dead-after-driver-crashes-into-crowd-pride-parade-florida-2021-06-20/
https://www.reuters.com/world/us/one-dead-after-driver-crashes-into-crowd-pride-parade-florida-2021-06-20/
https://www.thescottishsun.co.uk/news/7287165/bluewater-terrorist-kicked-out-of-britain/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2488811_
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სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა არ დააკმაყოფილეს მისი შეთავაზება. აკბარი, 

რომელიც პაკისტანში დაიბადა, მცირე ასაკში დიდ ბრიტანეთში გადავიდა საცხოვრებლად და 

ასევე გაიზარდა იტალიაში, რადგან მამამისი იქ მუშაობდა. სასამართლო ვარაუდობს, რომ 

აკბარი დეპორტირებული იქნება ბრიტანეთიდან და მას სექტემბრიდან იტალიის ციხეში 

გადაიყვანენ. შეგახსენებთ, რომ 2007 წელს კენტში, ჯავად აკბარმა მოაწყო შეთქმულება და 

აპირებდა აეფეთქებინა ღამის კლუბი და სავაჭრო ცენტრი რადიოაქტიური მოწყობილობის 

დამონტაჟებით. 

 

ყოფილი დაეშის წევრი შამიმა ბეგუ ბრიტანეთის სკოლაში ატარებდა დაეშის სამკერდე ნიშანს 

და ცდილობდა თავისი კლასელები და თანატოლები დაერწმუნებინა რომ 

გაწევრიანებულიყვნენ დაეშის რიგებში. ბრიტანეთში დაბადებული შამიმა ბეგუ 15 წლის 

ასაკში გაემგზავრა სირიაში, სადაც დაეშის რიგებში გაწევრიანდა, ხოლო 2020 წელს მას მისცეს 

უფლება კვლავ დაბრუნებულიყო ბრიტანეთში. 

 

თვითმფრინავების გადამზიდმა HMS Queen Elizabeth-მა, რომელიც ფოლკლენდის შემდეგ 

ბრიტანეთის მეთაურობით უდიდეს საზღვაო და საჰაერო დავალებებს ხელმძღვანელობდა, 

განახორციელა პირველი პირდაპირი სამხედრო ოპერაცია დაეშისISIS-ის წინააღმდეგ. 

ბრიტანული და ამერიკული F-35B Stealth თვითმფრინავები მონაწილეობდნენ აჯანყებულთა 

პოზიციებზე თავდასხმებში სირიასა და ერაყში იმ ოპერაციაში, რომლის თანახმად, ბაშარ ალ 

ასადის დამასკოს რეჟიმის მხარდასაჭერად რუსულ თვითმფრინავებს ”საჰაერო სივრცეზე” 

უარი ეთქვა. თავდაცვის ოფიციალური პირების აზრით, მიღწეული იქნა საერთო მიზნები. 

 

თეთრი სუპრემაცისტი white supremacist - მაიქლ ნუგენტი, 38 წლის მამაკაცი თავის 

მშობლებთან ცხოვრობდა და იქიდან მართავდა რამდენიმე არხს ტელეგრამზე, სადაც 

რადიკალური მემარჯვენე პროპაგანდა და სიძულვილის ენა ვრცელდებოდა. იგი დააკავეს და 

3.5 წელი პატიმრობა მიუსაჯეს. 

 

კანადა  

კანადამ ამერიკაში დაფუძნებული ორგანიზაცია “Three Percenters”  ტერორისტულ 

ორგანიზაციად ცნო. განმარტების მიხედვით, ეს ორგანიზაცია კავშირშია იმ აფეთქების 

მცდელობებთან, რომელთა მიზანსაც აშშ-ს ფედერალური სამთავრობო შენობები ან 

მუსლიმთა საზოგადოებები წარმოადგენდნენ.  

გერმანია 

გერმანიის მთავრობა შეთანხმდა აკრძალოს ისლამური წინააღმდეგობის მოძრაობის, ჰამასის 

დროშა, ანტისემიტური ინციდენტების მკვეთრი ზრდის მიზეზის გამო, რომელიც მოჰყვა 

ისრაელსა და ჰამასს შორის დაპირისპირებებს. ჰამასის დროშის აკრძალვის გეგმა 

თავდაპირველად გერმანიის კანცლერის, ანგელა მერკელის ქრისტიან-დემოკრატების 

https://www.thescottishsun.co.uk/news/7287165/bluewater-terrorist-kicked-out-of-britain/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2488811_
https://uk.news.yahoo.com/shamima-begums-classmates-cool-girl-terror-badge-082227939.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2493989_&guccounter=1
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-aircraft-hms-queen-elizabeth-b1870378.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/far-right-terror-uk-michael-nugent-b1871423.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2505625_
https://thehill.com/policy/international/americas/560253-canada-designates-three-percenters-a-terrorist-group
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/germany-bans-hamas-flag-after-antisemitic-incidents-occurred-amid-escalation-671532?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2488811_
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/germany-bans-hamas-flag-after-antisemitic-incidents-occurred-amid-escalation-671532?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2488811_
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პარტიის შემოთავაზებით გაჩნდა, შემდეგ კი ამ იდეას სოციალ-დემოკრატიული პარტიებიც 

დაეთანხმნენ. ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადაიდგა, რაც გერმანიის ებრაელთა ცენტრალურმა 

საბჭომ მოითხოვა ქვეყნის ებრაული საზოგადოების დაცვა და პალესტინელი პროტესტის 

მონაწილეთა ჩახშობა გასულ თვეში, განსაკუთრებით პალესტინის პრო-პალესტინის 

საპროტესტო აქციების შემდეგ, რომლებიც ბევრმა ანტისემიტურად მიიჩნია. 

 

ფრიდრიხ ებერტის ფონდის დაკვეთით ჩატარებული და სამშაბათს გამოქვეყნებული კვლევის 

თანახმად, გერმანელთა დაახლოებით 70% მემარჯვენე ექსტრემიზმს მთავარ საფრთხედ 

მიიჩნევს. ყოველწლიურმა კვლევამ 1,750 ადამიანს ჰკითხა მათი პოლიტიკური 

დამოკიდებულებისა და აღქმის შესახებ. ეს გვიჩვენებს, რომ მემარჯვენეების ექსტრემიზმი და 

კლიმატის ცვლილება აღიქმება როგორც გერმანელთა მხრიდან აღიქმება როგორც ყველაზე 

დიდი საფრთხე ამ დროისთვის. ნიდეერჰეინის უნივერსიტეტიდან ბეატ კუეპერის თანახმად, 

რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კვლევაში, საზოგადოების ცენტრი ”შეშინებული და 

გაღვიძებულია” ბოლოდროინდელი მემარჯვენეების ტერორისტული შეტევების ზრდის გამო. 

კვლევამ აჩვენა, რომ უკიდურესი მემარჯვენეების შეხედულებები მხოლოდ ძალიან მცირე 

პროცენტულმა ნაწილმა მიიღო და განსაკუთრებით ნაკლებად განათლებულმა ადამიანებმა. 

 

სამხრეთ გერმანიის ქალაქ ვურცბურგში დანით შეირაღებულმა პირმა მოკლა სამი ადამიანი, 

ხოლო მძიმედ დაჭრა ხუთი. დამნაშავე მიგრანტია სომალიდან, რომელიც 2015 წლიდან 

გერმანიაში ცხოვრობს. პოლიციის განცხადებით, 24 წლის დამნაშავე ფსიქიკურად 

არასტაბილურია. თავდამსხმელს კრიმინალური წარსული ჰქონდა თუმცა, არცერთი მისი წინა 

დანაშაული ტერორიზმს არ უკავშირდება. მოწმის მიხედვით, დამნაშავე თავდასხმის დროს 

ყვიროდა “ალაჰუ აქბარ” (“ღმერთი დიდია”). 

საფრანგეთი 

პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი გამოკვეთს ხაზს, რომელიც რელიგიასა და სახელმწიფოს 

ჰყოფს, ბრძოლაში, რათა ისლამური ორგანიზაციები ფრანგული სეკულარიზმის ფორმაში 

მოექცეს. ბოლო თვეების განმავლობაში, მისმა ადმინისტრაციამ განდევნა ერთი მეჩეთის 

ხელმძღვანელობა მას შემდეგ, რაც იგი დროებით დაიხურა. კიდევ ერთმა მეჩეთმა 

მილიონობით სუბსიდიარება გასცა მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ზეწოლა მოახდინა 

ადგილობრივ ჩინოვნიკებზე დაფინანსების გამო. ათამდე სხვა მეჩეთი იძულებული გახდა, 

რომ დროებით დახურულიყო უსაფრთხოების ან ხანძარსაწინააღმდეგო კოდექსის დარღვევის 

გამო. მთავრობამ ეს ქმედებები გაატარა, როგორც საფრანგეთის მასშტაბით მეჩეთებისა და სხვა 

რელიგიური ორგანიზაციების დამოუკიდებლობის აღკვეთის უფრო ფართო ნაბიჯი. მაკრონმა 

პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი, სახელწოდებით "კანონითს გამყარებული 

რესპუბლიკის პრინციპების დაცვა", რომლის თანახმად, მთავრობა უფლებამოსილია 

სამუდამოდ დახუროს ღვთისმსახურების სახლები და დაითხოვოს რელიგიური 

ორგანიზაციები, სასამართლოს ბრძანების გარეშე, თუ აღმოაჩენს, რომ მათი რომელიმე წევრი 

https://www.dailysabah.com/world/europe/70-of-germans-see-right-extremism-as-major-threat-study?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.dailysabah.com/world/europe/70-of-germans-see-right-extremism-as-major-threat-study?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.lefigaro.fr/international/allemagne-au-moins-trois-morts-et-six-blesses-dans-une-attaque-au-couteau-a-wurtzbourg-20210625
https://www.lefigaro.fr/international/allemagne-au-moins-trois-morts-et-six-blesses-dans-une-attaque-au-couteau-a-wurtzbourg-20210625
https://www.wsj.com/articles/frances-macron-pushes-controls-on-religion-to-pressure-mosques-11624385471?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.wsj.com/articles/frances-macron-pushes-controls-on-religion-to-pressure-mosques-11624385471?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.wsj.com/articles/frances-macron-pushes-controls-on-religion-to-pressure-mosques-11624385471?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
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იწვევს ძალადობას ან სიძულვილს. გარდა ამისა, კანონპროექტი საშუალებას მისცემს 

დროებით დაიხუროს ნებისმიერი რელიგიური ჯგუფი, რომელიც ავრცელებს იდეებს, 

რომლებიც ახალისებს სიძულვილს ან ძალადობას. 

 

ბელგია 

46 წლის ბელგიელი ჯარისკაცი, იურგენ კონინგსი, მემარჯვენე ექსტრიმისტი, რომელმაც 

უზარმაზარი დევნა გამოიწვია მაისის თვეში, როდესაც იგი გამოიქცა სამხედრო ბაზიდან 

იარაღის მოპარვის შემდეგ, გარდაცვლილი იპოვნეს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში. როგორც 

ჩანს, მან თავი იარაღით მოიკლა. ბოლო თვეების განმავლობაში იურგენი ემუქრებოდა 

რამდენიმე მოქალაქეს, მათ შორის ბელგიის უფროსს ვირუსოლოგს მარკ ვან რანსტს, 

რომელმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა ქვეყანაში Covid-19- ის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

ავღანეთი 

აშშ-ს სადაზვერვო ორგანოების უკანასკნელი დასკვნით, აშშ-სა და მისი მოკავშირეების 

სამხედრო შენაერთების მიერ ავღანეთის დატოვებიდან 6 თვის შემდეგ ავღანეთის მთავრობას 

ჩამოშლა ემუქრება. წინა კვირის განმავლობაში თალიბანმა არაერთი პროვინცია და ქალაქი 

დაიკავა, ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები კი არაერთგზის წინააღმდეგობის გარეშე 

ჩაბარდნენ.  

 

თალიბანი განსაკუთრებული მონდომებით ავღანეთის ჩრდილოეთის დაკავებას ცდილობს. 

წინა ჯერზეც, ეს ტერიტორია ყველაზე რთულად დასაპყრობი აღმოჩნდა მათთვის. ამასთან 

ერთად, ჩრდილოეთში გადის მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზები მეზობლებთან. თალიბანმა უკვე 

დაიკავა ტაჯიკეთთან საზღვარზე მდებარე მნიშვნელოვანი ქალაქი - შირ ხან ბანდარი. 

ტაჯიკეთის მთავრობა უკვე აქტიურად განიხილავს საზღვარზე არეულობებს და მასთან 

გამკლავების გზებს.  

ამასთან ერთად, აშშ-ს ავღანეთიდან გამოსვლის ლოგიკა ეყრდნობოდა იმ დაშვებას, რომ, 

რადგანაც თალიბანს სურს საერთაშორისო აღიარება, იგი არ დაუბრუნდებოდა თავის ძველ 

ჩვევებს. უკანასკნელი განვითარება აჩვენებს, რომ ეს დაშვება არც თუ ისე სწორია.  

 

მიუხედავად ამისა, აშშ-ს ჯარების გამოსვლა გრძელდება. სავარაუდოა, რომ შედგომ 2 კვირაში 

ძირითადი სამხედრო შენაერთები ქვეყანას სრულიად დატოვებენ და დარჩება მხოლოდ 650-

მდე სამხედრო. მათი მოვალეობა დიპლომატების დაცვა იქნება. ამასთანავე, დარჩება 

რამდენიმე ასეული სამხედრო ქაბულის აეროპორტის დასაცავად თურქი სამხედროების 

მხარდასაჭერად. დარჩებიან თუ არა თურქები ამ როლის შესასრულებლად ჯერ კიდევ 

მოლაპარაკებების საგანია, თუმცა თუკი ეს ასე არ მოხდა, ვაშინგტონი განიხილავს კერძო 

კონტრაქტორის დაქირავებასაც. 

https://edition.cnn.com/2021/06/20/europe/far-right-extremist-belgian-doctor-covid-dead-intl/index.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2488811_
https://www.wsj.com/articles/afghan-government-could-collapse-six-months-after-u-s-withdrawal-new-intelligence-assessment-says-11624466743?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2505625_
https://edition.cnn.com/2021/06/24/asia/afghanistan-taliban-offensive-intl-cmd/index.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2505625_
https://www.politico.com/news/2021/06/24/us-troops-afghanistan-withdrawl-496137
https://www.politico.com/news/2021/06/24/us-troops-afghanistan-withdrawl-496137
https://english.alaraby.co.uk/news/us-pullout-afghanistan-marches-ahead-now
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5 სამხედრო ბაზა, რომლებსაც ამერიკელები იყენებდნენ, უკვე გადაეცათ ავღანეთის 

სამხედროებს.  

 

პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით კი, ისინი, ვინც ამერიკელებს ეხმარებოდნენ არ 

დარჩებიან დაცვის გარეშე. ათასობით ავღანელს, რომლებიც ამერიკულ ჯარს ეხმარებოდნენ 

შეეძლებათ აშშ-ში ან სხვა კონკრეტულ სახელმწიფოში ჩასვლა და ცხოვრება. 

 

გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა ავღანეთში - დებორა ლიონსმა უსაფრთხოების 

საბჭოს არაიმედისმომცემი პროგნოზი დაუდო. მისი თქმით, თალიბანი უკვე აკონტროლებს 

370 რეგიონიდან 50-ს და უარესი ჯერ კიდევ მოსალოდნელია.  

 

თალიბანის მებრძოლებმა  კონტროლი დაამყარეს ავღანეთში ყუნდუზის პროვინციის 

საკვანძო ნაწილზე და ალყაში მოაქციეს პროვინციის დედაქალაქი. თალიბანი კიდევ უფრო 

ძლიერდება მას შემდეგ რაც გადაწყვეტილება იქნა მიღებული აშშ-ს ჯარების გაყვანასთან 

დაკავშირებით. სავარაუდოდ, სექტემბერში ამერიკული ჯარები სრულად დატოვებენ ქვეყნის 

ტერიტორიას. თალიბანის წევრებს სჯერათ, რომ ავღანეთში კონფლიქტის დასრულების 

ერთადერთი გზა ისლამური მმართველობის დამკვიდრებაა, მას შემდეგ რაც ყველა საგარეო 

ძალა დატოებს ქვეყნის ტერიტორიას.  

 

ავღანეთში, ყანდაჰარის პროვინციაში ხუთი ადამიანი დაიღუპა, 20 ადამიანი კი დაიჭრა 

გზისპირა ბომბის აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით, შემთხვევა მოხდა მაივანდის 

რაიონში, ქაბულ-ყანდაჰარის გზატკეცილზე, ნაღმის სამგზავრო მანქანაზე მოხვედრის 

შედეგად. ამ დროისთვის არცერთ ჯგუფს არ აკისრია პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე. 

ლიბია 

ლიბიის ნაციონალური არმიის (LNA) საჰაერო ძალებმა ISIS-ის დაეშის ტერორისტთა 

წინააღმდეგ იერიში მიიტანეს ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ეს მას შემდეგ დაიწყო, 

რაც გასულ ხუთშაბათს, ალ-ვაუ ბრიგადის მეთაური, ალი ალ-ტაბავი აფეთქების შედეგად 

დაიღუპა, ჰარუჯის მთებში პატრულირების დროს. 

იემენი 

იემენის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ მარიბში განახლებული ბრძოლების შედეგად 

დაღუპულია 47 ადამიანი, მათ შორის 16 ჯარისკაცი და 6 ოფიცერი. დაპირისპირება 

სამთავრობო ძალებსა და აჯანყებულ ჰუსიტების დაჯგუფებას შორის მიმდინარეობს. 

ჰუსიტები ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფებაა, რომელიც ცდილობს ქალაქი მარიბი და 

მის ახლოს მდებარე ნავთობსაბანები თავისი კონტროლის ქვეშ მოაქციოს. 

https://english.alaraby.co.uk/news/us-pullout-afghanistan-marches-ahead-now
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/06/24/biden-administration-relocate-afghans-who-helped-us-troops/5333611001/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2511122_
https://www.bbc.com/news/world-asia-57564716
https://apnews.com/article/joe-biden-taliban-2b1f92ab572a905521fab2644922c307?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2493989_
https://apnews.com/article/joe-biden-taliban-2b1f92ab572a905521fab2644922c307?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2493989_
https://www.thedefensepost.com/2021/06/21/taliban-islamic-system-only-way-peace/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2493989_
https://www.radio.gov.pk/23-06-2021/roadside-bomb-blast-kills-five-in-afghanistan
https://www.radio.gov.pk/23-06-2021/roadside-bomb-blast-kills-five-in-afghanistan
https://english.aawsat.com/home/article/3037101/lna-targets-terrorists-south-libya?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2488811_
https://english.aawsat.com/home/article/3037101/lna-targets-terrorists-south-libya?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2488811_
https://english.alaraby.co.uk/news/dozens-killed-battle-yemens-marib-flares
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საუდის არაბეთი 

საუდის არაბეთის საჰაერო თავდაცვამ გაანადგურა 10 შეიარაღებული დრონი, რომელიც 

იემენის ჰუსიტების დაჯგუფებამ საუდის არაბეთის სამხრეთის მიმართულებით გაისროლა. 

ჰუსიტების სამხედრო სპიკერმა Twitter-ზე განაცხადა, რომ ერთი დრონი გაუშვეს ხამის 

მუშაითის სამხედრო ბაზაზე. მოგვიანებით ამ მიმართულებით კიდევ ორი დრონი იყო 

გაშვებული, ხოლო შვიდი კი ქვეყნის სამხრეთისკენ.  

 

ერაყი 

ერაყში დაეშმა გაავრცელა ჩანაწერი, სადაც ერაყის მთავრობის მომხრე ადგილობრივ შეიხებს 

ემუქრება. დაეშმა სცადა თავისი მუქარის აღსრულება და გარკვეულ წარმატებასაც მიაღწია. 

მისი დამარცხებულად გამოცხადებიდან 4 წლის შემდეგაც, ამ ორგანიზაციას შესწევს უნარი 

მოახდინოს ტერორისტული თავდასხმები, თუმცა ეს მაჩვენებელი ამ ორგანიზაციისთვის 

ისტორიულ მინიმუმზეა, განსაკუთრებით კი ურბანულ არეალში, სადაც ექსტრემისტული 

გზავნილები ნაკლებად პოპულარულია.  

თურქეთი 

თურქეთის ძალებმა გაანეიტრალა ქურთისტანის მუშათა პარტიის (PKK) ოთხი 

ტერორისტი  ჩრდილოეთ ერაყში. ეს ტერორისტული ჯგუფი ხშირად აფარებს თავს 

ჩრდილოეთ ერაყს, თურქეთის საზღვრის გადაღმა, ტერორისტული თავდასხმების დაგეგმვის 

მიზნით. 

 

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა ქვეყნის სხვადასხვა პროვინციაებში თანადროული 

ოპერაციის შედეგად 34 ადამიანი დააკავეს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან დაეშის 

წევრობაში. არსებული ინფორმაციით, ეს ადამიანები გეგმავდნენ სირიის დევნილთა 

ბანაკებიდან თურქეთში დაეშის ტერორისტების ცოლებისა და ნათესავის გადმოყვანას.  

ავსტრალია 

24 წლის ავსტრალიის მოქალაქე ქალაქ სიდნეიდან, ადგილობრივმა პოლიციამ დააკავა, 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის დაჯგუფების წევრობის ბრალდებით. მამაკაცი 

ავრცელებდა ექსტრემისტულ რიტორიკას და ასევე, ფლობდა ფეთქებადი მასალების 

დამზადების რეცეპტს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, მას 10 წლამდე თავისუფლების 

აღკვეთა ემუქრება. 

 

 

 

https://dailytrust.com/saudi-arabia-intercepts-10-drones-launched-at-kingdom
https://www.thenationalnews.com/mena/isis-issues-warning-to-iraqi-sunnis-but-struggles-to-regroup-1.1247357?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2505625_
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-airstrikes-neutralize-4-pkk-terrorists-in-northern-iraq/2279474
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-detains-34-daesh-linked-terrorist-suspects-in-operations?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2505625_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australian-police-arrest-man-over-alleged-islamic-state-membership-2021-06-19/?rpc=401&
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australian-police-arrest-man-over-alleged-islamic-state-membership-2021-06-19/?rpc=401&
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პაკისტანი 

პაკისტანში ჩატარებული ოპერაციის დროს ლიკვიდირებულ იქნა ორი ტერორისტი,, 

რომლებიც პაკისტანის თალიბანის “თეჰრიკ-ე-თალიბანის” (TTP) რიგებში იბრძოდნენ. 

ოპერაციის დროს დაიღუპა პაკისტანელი ჯარისკაციც. 

პაკისტანში ჩატარდა სპეცოპერაცია სპინვამის რეგიონში, სადაც ადგილობრივი და უცხოელი 

ექსტრემისტი მებრძოლეები იყრიდნენ თავს. შედეგად, სამთავრობო ძალებსა და პაკისტანის 

თალიბანის მებრძოლეებს შორის ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით შეტაკების დროს დაიღუპა 

ერთი სამხედრო პირი და 2 მებრძოლი. 

 

პაკისტანის უსაფრთხოების ძალებმა ლაჰორეს აფეთქებაში ერთ-ერთი თანამონაწილე პირი 

დააკავეს. იგი შეიპყრეს აეროპორტში, როდესაც ქვეყნის დატოვებას აპირებდა. ლაჰორეში 

მანქანის აფეთქებამ 3 ადამიანის სიცოცხლე შეიჭირა, 25 ადამიანი კი დაიჭრა.  

 

ნიგერია 

ბოკო ჰარამის ლიდერის, აბუბაქარ შეკაუს გარდაცვალება დადასტურებულია მისი ჯგუფის 

მიერ, მას შემდეგ რაც ბაკურა საჰალაბამ, ბოკო ჰარამის უფროსმა პირმა მოუწოდა მებრძოლებს 

დარჩენილიყვნენ ერთგულნი და გაეგრძელებინათ ბრძოლა მოწინააღმდეგე ჯგუფის, დაეშის 

წინააღმდეგ. 

 

ნიგერიის არმიამ განაცხადა, რომ მისმა ჯარებმა ბოკო ჰარამისა და ისლამური სახელმწიფოს 

დასავლეთ აფრიკის პროვინციის 20-ზე მეტი წევრის ლიკვიდაცია მოახდინა. ოპერაციის 

შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა ტიპის იარაღი.  

 

გაეროს ჰუმანიტარული კოორიდნატორი ნიგერიაში - ედვარდ კალონი სახელმწიფოსგან ბოკო 

ჰარამის დამფინანსებელთა მოძიებას და ამ ინფორმაციისსი გამოქვეყნებას მოითხოვს. 2019 

წლის გაეროს მოხსენების მიხედვით ბოკო ჰარამის თავდასხმების შედეგად 30 000-ზე მეტი 

ადამიანი დაიღუპა.  

 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნიგერიაში მიმდინარე ისლამისტური აჯანყების შედეგად 350 000-მდე 

ადამიანი დაიღუპა. კიდევ უფრო დიდია დაღუპულთა რიცხვი, თუ მხედველბოაში მივიღებთ 

კონფლიქტის არაპირდაპირ შედეგებს.  

ღაზას სექტორი 

ტერორიზმის ინფორმაციის ცენტრისა და მეირ ამით დაზვერვის ანგარიშის მიხედვით 10-21 

მაისს ღაზას კონფლიქტის დროს მოკლული პალესტინელების 48% მაინც ტერორისტულ 

ჯგუფებთან იყო დაკავშირებული. დაღუპული პალესტინელების რაოდენობის შესახებ 

https://www.aninews.in/news/world/asia/pakistani-soldier-two-terrorists-killed-in-khyber-pakhtunkhwa20210620150059/
https://www.aninews.in/news/world/asia/pakistani-soldier-two-terrorists-killed-in-khyber-pakhtunkhwa20210620150059/
https://apnews.com/article/pakistan-057a790271b3b921bca27835b1cd975d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2488811_
https://apnews.com/article/pakistan-057a790271b3b921bca27835b1cd975d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2488811_
https://www.washingtonpost.com/world/pakistan-arrests-key-suspect-in-lahore-bombing-that-killed-3/2021/06/24/c8ecc074-d4df-11eb-b39f-05a2d776b1f4_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2511122_
https://www.reuters.com/world/africa/boko-haram-cleric-confirms-shekaus-death-urges-fighters-loyalty-2021-06-18/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2488811_
https://punchng.com/we-killed-20-suspected-terrorists-in-borno-army/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2493989_
https://nation.com.pk/24-Jun-2021/un-envoy-asks-nigeria-to-determine-boko-haram-s-funding-sources?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2505625_
https://www.reuters.com/world/africa/northeast-nigeria-insurgency-has-killed-almost-350000-un-2021-06-24/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2511122_
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/48-percent-of-gaza-war-casualties-associated-with-terror-groups-intel-report-671725?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/48-percent-of-gaza-war-casualties-associated-with-terror-groups-intel-report-671725?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/48-percent-of-gaza-war-casualties-associated-with-terror-groups-intel-report-671725?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
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არსებობს სხვადასხვა შეფასებები. ანგარიშის თანახმად, 234-დან 112 ადამიანი ასოცირდება 

ჰამასთან, ისლამურ ჯიჰადთან ან სხვა ტერორისტულ ჯგუფთან. 

მალი 

თვითმკვლელმა ტერორისტმა მანქანით იერიში მიიტანა მალის ცენტრში საფრანგეთის 

სადაზვერვო მისიაზე, რის შედეგადაც დაიჭრა 6 ფრანგი ჯარისკაცი და 4 ადგილობრივი 

მკვიდრი. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არ აუღია არცერთ დაჯგუფებას. თუმცა, მალიში 

არიან ისლამისტი ტერორისტები, რომლებიც იბრძვიან ალ -კაიდასა და და დაეშის რიგებში. 

2013 წლიდან მოყოლებული საფრანგეთი ჩართულია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში 

მალიში. ამ პერიოდის მანძილზე დაახლოებით 55 ფრანგი ჯარისკაცი დაიღუპა. 

სირია 

ისლამური სახელმწიფოს რელიგიური პოლიცია, რომელიც ჰისბას სახელით არის ცნობილი, 

სირიის დემოკრატიული ძალების (SDF) მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას დაუბრუნდა. 

სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ჰისბას დაბრუნება შიშს იწვევს მოსახლეობაში. ივნისის 

დასაწყისში, ჰისბამ მოუწოდა დეირ ეზ-ზორის აღმოსავლეთ სოფლის ყველა მაცხოვრებელს, 

არ ითანამშრომლონ SDF-სა და აშშ-ს ხელმძღვანელობით საერთაშორისო კოალიციასთან. 

ისინი მოკვლით ემუქრებიან ყველას ვინც დაარღვევს მათ მითითებებს. . 

 

სირიის ბანაკებში მყოფი სავარაუდო დაეშისისლამური სახელმწიფოს ოჯახის წევრები 

ავსტრალიის მთავრობას ათობით მოქალაქის დაბრუნებისკენ მოუწოდებენ. ისინი იქ 

გადასახლებულ 60 ავსტრალიელს შორის არიან. ავსტრალიის მთავრობამ განაცხადა, რომ 

დიპლომატიური პერსონალისთვის ძალიან სახიფათოა რეგიონში სტუმრობა. დადგენილია, 

რომ 10,000 ეჭვმიტანილი ქვრივი და ყოფილი დაეშისისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების 

შვილები არიან 70,000 ადამიანს შორის, რომლებიც ალ-როჟისა და ალ-ჰოულის დაკავების 

ბანაკებში იმყოფებიან, Newlines Institute for Strategy and Policy- ს თანახმად, არიან ერაყისა და 

სირიის მოქალაქეებიც. ისინი დაწესებულებებში გადაიყვანეს მას შემდეგ, რაც ჯიჰადისტური 

ჯგუფი დამარცხდა 2019 წელს. საქველმოქმედო ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ ბანაკებში 

ძალადობა, საკვების უკმარისობა და სამედიცინო დახმარების ნაკლებობაა. ამასთანავე ქალები 

და ბავშვები ექსპლუატაციის რისკის ქვეშ იმყოფებიან. 

 

მოზამბიკი  

16 სახელმწიფოსგან შემდგარმა „სამხრეთ აფრიკის განვითარების საზოგადოებამ” გადაწყვიტა 

მათი ჯარები მოზამბიკში განალაგონ. ამ მისიის მიზანი იქნება დაეხმარონ მოზამბიკეს 

დაძლიოს ის აჯანყება, რომელიც 2017 წელს დაიწყო და დაკავშირებულია დაეშთან.  

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/mali-trois-soldats-francais-blesses-lors-d-une-explosion-contre-un-de-leur-vehicule-20210621
https://www.lefigaro.fr/international/mali-trois-soldats-francais-blesses-lors-d-une-explosion-contre-un-de-leur-vehicule-20210621
https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/islamic-state-revives-religious-police-northeast-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2493989_
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/australia-urged-repatriate-islamic-state-widow-syrian-camp?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/australia-urged-repatriate-islamic-state-widow-syrian-camp?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2499667_
https://www.reuters.com/world/africa/african-nations-send-troops-tackle-mozambique-insurgency-2021-06-23/
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ინდონეზია  

ინდონეზიის მოსახლეობის მიერ ქველმოქმედებისთვის გაცემული თანხა, სხვადასხვა 

მაქინაციებით და თაღლითობით, ექსტრემისტული და ტერორისტული დაჯგუფებების 

ხელში ვარდება 

 

ახალი ზელანდია  

ქრაისთჩერჩში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის საპასუხოდ, ახალი ზელანდია 

სიძულვილის ენაზე კანონმდებლობის გამკაცრებას გეგმავს. ახალი შემოთავაზების 

მიხედვით, ადამიანი, რომელიც მიზანმიმართულად ქმნის, ინარჩუნებს და ნორმალიზებას 

უწევს სიძულვილს, კანონის შესაბამისად დაისჯება.  

 

ბურკინა ფასო 

გაეროს განცხადებით, ჩრდილო-აღმოსავლეთ ბურკინა-ფასოში, 130 ადამიანის მკვლელობაში 

ბრალი მცირეწლოვან ბავშვ ჯარისკაცებს მიუძღვით. გაეროსა და მთავრობის განცხადებით, 

ჯარისკაცთა ასაკი 12-14 წლებია.  

 

 

https://www.france24.com/en/live-news/20210624-alms-for-terror-indonesian-extremists-finance-jihad-with-charity?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2505625_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-plans-stronger-hate-speech-laws-response-christchurch-attack-2021-06-25/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2511122_
https://www.reuters.com/world/africa/child-soldiers-carried-out-burkina-faso-massacre-say-un-government-2021-06-24/

