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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სამსახურები იტყობინებიან, რომ 

თალიბანის მიერ ავღანეთზე კონტროლის მოპოვებას ულტრამემარჯვენე და თეთრი 

სუპრემატისტი მოძრაობები დადებითად შეხვდნენ. ამასთანავე, აღნიშნულ ჯგუფებს 

შორის შეიმჩნევა მიგრანტების საწინააღმდეგო განწყობების გაძლიერება.  

 

 

გერმანია 

გერმანიაში დააკავეს ქალი, რომელსაც დაეშის ადგილობრივი ბლოკის დახმარება 

ედება ბრალად. დაკავებული მხარს უჭერდა ტერორისტული ორგანიზაციის 

მებრძოლებს და ეხმარებოდა ფინანსური ოპერაციის განხორციელებაში. 

 

 

საფრანგეთი 

ბასკ სეპარატისტს და ტერორისტული ორგანიზაცია „ბასკების სამშობლო და 

თავისუფლების“ წევრ ჟოსუ ტერნერას საფრანგეთის უზენაესმა სასამართლომ 

ბრალდება მოუხსნა.  

 

 

ერაყი 

რეგიონულ სამიტზე გამოსვლისას ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ტერორიზმის 

წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ერაყის დახმარების მიზნით, საფრანგეთი 

გააგრძელებს ჯარების განლაგებას ქვეყნის ტერიტორიაზე.  

 

ერაყის არმიამ ნინევიის პროვინციაში დაეშის წინააღმდეგ სამხედრო სპეცოპერაცია 

ჩაატარა. კონტრტერორისტული ზომების მიღების მიზეზი 10 ოქტომბერს დაგეგმილი 

https://edition.cnn.com/2021/09/01/politics/far-right-groups-praise-taliban-takeover/index.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2815826_
https://edition.cnn.com/2021/09/01/politics/far-right-groups-praise-taliban-takeover/index.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2815826_
https://english.aawsat.com/home/article/3160706/germany-arrests-woman-accused-helping-isis-group?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2802994_
https://english.aawsat.com/home/article/3160706/germany-arrests-woman-accused-helping-isis-group?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2802994_
https://english.aawsat.com/home/article/3160706/germany-arrests-woman-accused-helping-isis-group?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2802994_
https://english.aawsat.com/home/article/3160706/germany-arrests-woman-accused-helping-isis-group?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2802994_
https://www.france24.com/en/europe/20210901-paris-court-acquits-former-basque-separatist-leader-of-terrorism-charges?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2815826_
https://www.rfi.fr/en/international/20210828-macron-says-france-will-keep-troops-in-iraq-to-contain-terrorism-afghanistan-region-summit-baghdad-iran-qatar?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2796830_
https://www.kurdistan24.net/en/story/25426-Iraqi-forces-conduct-anti-ISIS-operation-as-terrorist-attacks-continue-ahead-of-election?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2822346_
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საპარლამენტო არჩევნების წინ ტერორისტული თავდასხმის გაზრდილი საფრთხეა. 

 

ადგილობრივი ექსპერტების განცხადებით, ავღანეთში მიმდინარე პროცესები 

ახალისებს სუნიტ-ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს სირიაში და პრო-ირანულ შიიტურ 

შეიარაღებულ ჯგუფებს ერაყში.  

 

 

იემენი 

იემენის სამხრეთით მდებარე სამხედრო ბაზაზე სარაკეტო და უპილოტო საფრენი 

აპარატის თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 30 ჯარისკაცი დაიღუპა. ბალისტიკური 

რაკეტა ბაზის სასწავლო ზონაში მაშინ დაეცა, როდესაც ათეულობით ჯარისკაცი 

დილის წვრთნებს ასრულებდა. 

 

იემენის ცენტრალურ, ნავთობით მდიდარ მარიბის პროვინციას აჯანყებული 

ჰუსიტები თავს დაესხნენ. სახელისუფლებო ძალებს მხარდაჭერა ანტი-ჰუსიტურმა 

კოალიციამ და მისმა ლიდერმა - საუდის არაბეთმა აღმოუჩინა. შეტევას ათასობით 

ჰუსიტი მეამბოხე და სახელისუფლებო სამხედრო ძალების 12 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. 

 

 

ეგვიპტე 

ეგვიპტის სოციალური დახმარების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, ქვეყნის ყველა 

მეჩეთიდან ექსტრემიზმისა და მუსლიმთა საძმოს შესახებ არსებული ლიტერატურის 

ამოღება მოხდება. უწყების განმარტებით შეიქმნება კომიტეტები, რომლებიც ხელახლა 

შეისწავლიან მეჩეთების ბიბლიოთეკებს. 

 

 

 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/taliban-victory-inspires-pro-iran-militias-iraq?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2809425_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/taliban-victory-inspires-pro-iran-militias-iraq?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2809425_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/taliban-victory-inspires-pro-iran-militias-iraq?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2809425_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/taliban-victory-inspires-pro-iran-militias-iraq?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2809425_
https://apnews.com/article/middle-east-yemen-9c99851bea0bd20f5416a9aab310f24b?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2796830_
https://apnews.com/article/middle-east-yemen-9c99851bea0bd20f5416a9aab310f24b?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2796830_
https://apnews.com/article/middle-east-yemen-67b7b918e273bd3a6ef02c93388f9fc8?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2822346_
https://www.arabnews.com/node/1919351/middle-east
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ნიგერია  

ბოკო-ჰარამმა ბორნოს შტატზე იერიში მიიტანა. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 17 

ადამიანი.  

 

ნიგერიის არმიის ცნობით, ბოკო-ჰარამის 6000-მდე შეიარაღებული პირი ეროვნულ 

გვარდიას ჩაბარდა. სახელისუფლებო წარმომადგნლები მომხდარის მიზეზად 

ნიგერიის წარმატებულ კონტრტერორისტულ ძალისხმევას ასახელებენ. 

 

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა  

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ რეგიონში, ერთ-ერთი სოფლის 

დარბევის დროს ისლამისტმა მებრძოლებმა სულ მცირე 19 ადამიანი მოკლეს. 

 

 

ბანგლადეში 

ბანგლადეშის უზენაესმა სასამართლომ ისლამისტური დაჯგუფების ექვსი წევრი 

სამშაბათს სიკვდილით დასაჯა. აღნიშნული პირები სასჯელს ლგბტ თემის ორი 

უფლებათა დამცველის მკვლელობისთვის იხდიდნენ.  

 

 

ავღანეთი 

გენერალ-ლეიტენანტი კიტ კელოგის განმარტებით, ავღანეთში შექმნილი ვაკუუმი 

გაცილებით უარესია, ვიდრე ძალაუფლების ვაკუუმი ერაყში, რომლის შედეგადაც 

დაეში შეიქმნა.   

 

http://saharareporters.com/2021/09/01/boko-haram-fighters-attack-borno-town-kill-17-people-raze-houses?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2815826_
https://www.reuters.com/world/africa/almost-6000-boko-haram-fighters-have-surrendered-nigerian-army-says-2021-09-02/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2822346_
https://www.reuters.com/world/africa/suspected-militants-kill-19-eastern-congo-village-2021-08-29/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2796830_
https://www.reuters.com/world/bangladesh-sentences-six-militants-death-killing-gay-activists-2021-08-31/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2809425_
https://www.reuters.com/world/bangladesh-sentences-six-militants-death-killing-gay-activists-2021-08-31/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2809425_
https://www.reuters.com/world/bangladesh-sentences-six-militants-death-killing-gay-activists-2021-08-31/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2809425_
https://www.foxnews.com/politics/post-withdrawal-afghanistan-much-worse-iraq-power-vacuum-isis-general
https://www.foxnews.com/politics/post-withdrawal-afghanistan-much-worse-iraq-power-vacuum-isis-general
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ევროპული სახელმწიფოები თალიბანისთვის სანქციების დაწესებას განიხილავენ. 

სანქციების მიზანი თალიბანის ადამიანის უფლებების დაცვაზე და სხვა 

ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირების გაწყვეტაზე დაყოლიებაა.  

 

პანშირის ხეობაში თალიბანსა და ანტითალიბანურ კოალიცია - „ეროვნული 

წინააღმდეგობის ფრონტს” შორის დაპირისპირება კრიტიკულ ფაზაში შევიდა. 

თალიბანის მიერ გავრცელებული ბოლო ინფორმაციით, 6 სექტემბრის მონაცემებით 

მათ ხეობის 8 სტრატეგიულ უბანზე მოიპოვეს კონტროლი.  

 

 

პაკისტანი 

სამშაბათს გამთენიისას პაკისტანის კონტრტერორისტულმა დანაყოფებმა 

ბალუჩისტანის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში დაეშის სამალავი დაარბიეს. 

სპეცოპერაციის შედეგად დაეშის 11 მებრძოლი დაიღუპა. 

  

პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონში, ავღანეთის საზღვართან მომხდარ 

ტერორისტულ აქტს ორი სამხედრო პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wsj.com/articles/taliban-face-threat-of-european-sanctions-over-rights-abuses-and-terror-links-11630516839?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2815826_
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/4/taliban-surrounds-panjshir-valley-as-resistance-holds
https://apnews.com/article/pakistan-islamic-state-group-77b22ce4d5ee60333473c78bef0c7fdf?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2809425_
https://apnews.com/article/pakistan-islamic-state-group-77b22ce4d5ee60333473c78bef0c7fdf?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2809425_
https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/two-pakistani-soldiers-killed-in-cross-border-terrorist-attack-from-afghanistan-1.81910829?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2802994_
https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/two-pakistani-soldiers-killed-in-cross-border-terrorist-attack-from-afghanistan-1.81910829?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2802994_

