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ამერიკის შეერთებული შტატები 

პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა სამშაბათს, ახალი ზელანდიის პრემიერ მინისტრი ჯასინდა 

არდერნი შიდა ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასა და იარაღის კანონების 
გამკაცრებაში წარმატებისთვის შეაქო. ბაიდენსა და არდერნს შორის დიდი ხნის 

დაგეგმილი მოლაპარაკებები ორიენტირებული იყო ვაჭრობაზე, კლიმატსა და 

უსაფრთხოებაზე ინდო-წყნარ ოკეანეში, მაგრამ ორი ლიდერის სრულიად განსხვავებულ 
გამოცდილებას იარაღის კონტროლის თემაზე დიდი როლი ჰქონდა. არდერნმა 

წარმატებით შეძლო იარაღის კონტროლის ზომების გამკაცრება მას შემდეგ, რაც 
თეთრკანიანმა შეიარაღებულმა ადამიანმა, ახალ ზელანდიაში, 51 მუსლიმი 

მომლოცველი ქრაისთჩერჩის ორ მეჩეთში 2019 წელს. თეთრი სახლის მიხედვით, 
იარაღის შესახებ ახალი კანონმდებლობის მიღება თანაბრად გადანაწილებულ 

კონგრესში ძალიან რთული იქნება.  
ოთხშაბათს ნაფიცმა მსაჯულებმა ბუფალოს სროლაში ეჭვმიტანილ 18 წლის 

ახალგაზრდას ბრალი სიძულვილით მოტივირებული შიდა ტერორიზმისა და 10 

ადამიანის პირველი ხარისხის მკვლელობის მუხლით წაუყენეს. 25 პუნქტიანი 
საბრალდებო დასკვნა ასევე მოიცავს მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის, 

როგორც სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და იარაღის ფლობის 
ბრალდებებს.   

ოთხშაბათს ფედერალური მოსამართლის მიერ გაცემული ბრძანების მიხედვით, 
პირობითი სასჯელით გათავისუფლებული დაეშის „ჯარისკაცი“ 18 თვით ისევ ციხეში 

დააბრუნეს მას შემდეგ, რაც დააფიქსირეს იარაღის შეგროვების, რადიკალური ჯიჰადის 
პროპაგანდის მოხმარებისა და სასამართლოს პირების მოტყუების ფაქტზე. სებასტიან 

გრეგერსონის, იგივე აბდურაჰმან ბინ მიქაილის ქცევის ნიმუში შეესაბამებოდა 
ტერორისტების მიერ მარტოხელა მგლების თავდასხმების წინასწარ მზადებას, აღნიშნა 

აშშ-ს საოლქო მოსამართლე ტერენს ბერგმა. გრეგერსონის საქმეში ჩართულია მამაკაცი, 

რომელიც, პროკურორების თქმით, დაეშის მოუნანიებელი რადიკალი მხარდამჭერია. 
შესაბამისად, გამოითქვა მოსაზრება, რომ მიმდინარეობდა ტერორისტული 

თავდასხმისთვის მზადება. მოცემული საქმე ასევე ასახავს იმ პრობლემებს, რომლებიც 
სასამართლოს წარმომადგენლებს ჰქონდათ პანდემიის დროს ყოფილ პატიმართა 

მონიტორინგის მხრივ. პროკურორებს სურდათ 35 წლის გრეგერსონის თავისუფლების 
ორი წლით აღკვეთა პრობაციის ოფიცრის მოტყუების, სახიფათო იარაღის შეგროვებისა 
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და ძალადობრივი ექსტრემისტული პროპაგანდის ონლაინ მოხმარების გამო, 

მიუხედავად იმისა, რომ მას ინტერნეტის უნებართვოდ გამოყენება აეკრძალა. 

 

ნიდერლანდების სამეფო 

28 წლის ილჰამ ბ.-ს რომელიც სირიიდან სამშობლოში რეპატრირებული პირველი ქალია, 
ნიდერლანდების სასამართლომ სამწელიწადნახევრიანი პატიმრობა მიუსაჯა დაეშში 

გაწევრიანების გამო. იგი 2013 წელს შეუერთდა დაეშსა და ჯაბჰათ ალ-ნუსრას ბოევიკებს 
მეუღლესთან ერთად. ილჰამ ბ.-ს ბრალი ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობასა და 

სხვადასხვა დანაშაულის მომზადებაში ედება. 42 თვიანი სასჯელიდან 12 პირობითია. 
პროკურატურის მიხედვით, ბრალდებული ასევე ავრცელებდა ექსტრემისტულ 

პროპაგანდას სოციალურ მედიაში და ატარებდა იარაღს სირიაში ყოფნის დროს.  

 

გერმანია 

გერმანიის ფედერალურმა პროკურატურამ დააკავა მემარჯვენე ექსტრემისტული 

კრიმინალური ორგანიზაციის წევრი, რომელიც ეჭვმიტანილია ანტისემიტური და 
ნაცისტური იდეოლოგიის გავრცელებაში. გერმანიის მოქალაქე მათიას ბ. აღმოსავლეთ 

საქსონიის შტატში დააკავეს, პროკურატურამ დაარბია მისი და ასევე სამი სხვა 
ეჭვმიტანილის სახლები. ეს ოთხი პირი ეჭვმიტანილია ექსტრემისტული კრიმინალური 

დაჯგუფების წევრობაში, რომელიც მართავს და იყენებს გამომცემლობას ნაცისტური 
პროპაგანდის გასავრცელებლად. 

 

ნორვეგია  

ორი მამაკაცი დააკავეს ნორვეგიასა და ბულგარეთში „ინტერნეტში საქმიანობით“ ალ-
კაიდას „გამოხატული მხარდაჭერის“ გამო, განაცხადა ნორვეგიის შიდა უსაფრთხოების 

სააგენტომ ოთხშაბათს. ერთი ეჭვმიტანილი დააკავეს ოსლოში, ხოლო მეორე - 
ნორვეგიელი სტუდენტი - ბულგარეთში კოორდინირებული მოქმედების ფარგლებში. 

ნორვეგიული მედიის ცნობით, მამაკაცებს შორის ოჯახური კავშირი არსებობს. 
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კოსოვო 

ორშაბათს, კოსოვოს სასამართლომ ორი ალბანელი მამაკაცის, რომლებიც სავარაუდოდ 

სირიაში ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს შეუერთდნენ, შეკავების გაგრძელება 
გადაწყვიტა. პრიშტინის სასამართლომ, პროკურორების მოთხოვნის სასარგებლოდ 

ეჭვმიტანილების ერთი თვით პატიმრობაში დატოვების შესახებ ცალკეულ საქმეებში 

მიიღო გადაწყვეტილება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერთ ეჭვმიტანილს, 
იდენტიფიცირებული როგორც ჰ. ბრალი ედება უცხოურ ჯარში, პოლიციაში, ან 

გასამხედროებულ ნაწილებში გაწევრიანება და მონაწილეობა, რაც 15 წლამდე 
თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მეორე ეჭვმიტანილს, იდენტიფიცირებული 

როგორც ი.ბ. ბრალი ედება სირიის ომში მონაწილეობაში ტერორისტული 
დაჯგუფებებთან აბალ ალ-ნუსტრასა და დავალა ისლამიასთან ერთად. განცხადებებში 

არ არის ნათქვამი, იყვნენ თუ არა ეს მამაკაცები სირიიდან კვირას დილით 
რეპატრირებულთა შორის. ხელისუფლების ცნობით, კოსოვოს ათობით მოქალაქე კვლავ 

რჩება სირიაში, მათი უმეტესობა ყოფილი მებრძოლების ქვრივები არიან. ბოლო ორი 

წლის განმავლობაში კოსოვომ სირიიდან სულ მცირე 121 მოქალაქე, ძირითადად ქალები 
და ბავშვები დააბრუნა. 

 

თურქეთი 

თურქეთის მთავრობამ ანკარაში გერმანიისა და საფრანგეთის ელჩები გამოიძახა, რათა 

მათ ქვეყნებში ქურთი ბოევიკების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები გააპროტესტონ. 
ელჩებს განუცხადეს, რომ ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ PKK-ს მიერ 

ორგანიზებული ღონისძიებების გამო თურქეთს დისკომფორტი ექმნება. PKK თურქეთის, 
აშშ-ის და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად არის აღიარებული. გასულ 

კვირას თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა სირიაში ქურთი ბოევიკების 
წინააღმდეგ 30 კილომეტრიანი ბუფერის შექმნის გეგმები განაცხადა. ანკარამ 2019 

წლის ოქტომბერში ქურთული ჯგუფის YPG-ს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია მოაწყო. 

თურქეთის ოფიციალური პირები YPG-ს მიიჩნევენ ტერორისტულ დაჯგუფებად, რომელიც 
დაკავშირებულია PKK-სთან, რომელიც აწარმოებს აჯანყებას თურქეთის წინააღმდეგ 

1984 წლიდან, რასაც ათიათასობით ადამიანი ემსხვერპლა.  
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თურქეთის საინფორმაციო პორტალის, ODATV-ს განცხადებით, 28 მაისს, დაეშის ახალი 

ლიდერი, აბუ ჰასან ალ-ჰაშემი ალ-ყურაში სტამბულში ბოლო რეიდის დროს დააკავეს. ის 
ჯიჰადისტურ დაჯგუფებას მას შემდეგ ხელმძღვანელობდა, რაც  მისი წინამორბედი, აბუ 

იბრაჰიმ ალ-ყურაში აშშ-ს მიერ სირიაში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად მოკლეს(2022 
წლის თებერვალი).  ამერიკის ოფიციალური მხარის განცხადებით, აბუ იბრაჰიმ ალ-

ყურაში ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა, რათა არ დატყვევებულიყო, როდესაც 
ამერიკელი სამხედროები ვერტმფრენით შევიდნენ სირიის ჩრდილო-დასავლეთში 

ჯიჰადისტების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. მისი დაღუპვა ჯიჰადისტური  
ჯგუფისთვის 2019 წელს აშშ-ს კომანდოს რეიდის დროს მისი წინამორბედის, აბუ ბაქრ 

ალ-ბაღდადის მკვლელობის შემდეგ ყველაზე დიდი მნიშვნელობის იყო.  

ანტისამთავრობო სეკულარული გაზეთის,  Sözcü-ის 28 მაისის მოხსენების თანახმად, 
თურქეთის სასამართლომ გაათავისუფლა 29 თურქი ჰეზბოლას ტერორისტი, რომლებიც 

დააპატიმრეს 100-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის მკვლელობის გამო 1990-იან წლებში 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში, ქალაქ დიარბაქირში. 

თურქეთის კომუნიკაციების დირექტორმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ „ნატო“-ს 

წევრებმა ტერორიზმთან საბრძოლველად ჰარმონიულად უნდა იმუშაონ. თურქეთს სურს 
დაინახოს კონკტერული და მუდმივი ნაბიჯები ტერორისტული ჯგუფების იმ ქმედებების 

პრევენციის მიზნით, რომლებიც საფრთხეს უქმნის თურქეთის სახელმწიფოებრიობასა 

და მოქალაქეებს, განაცხადა ფაჰრეთინ ალტუნმა ფინურ გაზეთ Helsingin Sanomat-თან 
ინტერვიუში. ფინეთისა და შვედეთის „ნატო“-ში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით კი 

აღნიშნა: „ჩვენი ყველაზე ფუნდამენტური უფლებაა, გვქონდეს მოლოდინი, რომ 
ქვეყნები, რომლებსაც ვპირდებით, რომ ომის დროს დავეხმარებით, მხარს არ უჭერენ ან 

არ არიან შემწყნარებლურად განწყობილნი იმ ორგანიზაციებისადმი, რომლებიც 
ემუქრებიან ჩვენს მოქალაქეებს“. თურქი ხალხი დიდი ხანია, რაც სიტყვას კი არა, 

არამედ საქმეს აფასებს, დასძინა მან. „ნატო“-ში გაწევრიანება პრივილეგიაა და არა 
უფლება, „ამჟამინდელ პრობლემას ის კი არ იწვევს, რომ თურქეთს არ ესმის ფინეთის, 

არამედ ის, რომ ფინეთი არ იღებს სერიოზულად თურქეთის უსაფრთხოების 
ინტერესებს“. 
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სირია 

ხუთშაბათს, აღმოსავლეთ სირიაში ბოევიკები თავს დაესხნენ სამოქალაქო ავტობუსს, 

რის შედეგადაც დაიღუპა სამი და დაიჭრა 21 ადამიანი, იტყობინება სირიის სახელმწიფო 
ტელევიზია. მოხსენებაში დამატებითი დეტალები, გარდა იმისა, რომ თავდასხმა მოხდა 

ერაყის მოსაზღვრე დეირ ელ-ზორის პროვინციის უდაბნოს ტერიტორიაზე მდებარე 

სოფელთან ახლოს, არ არის ნახსენები. მომხდარზე პასუხისმგებლობა, ჯერჯერობით, 
არავის აუღია. 

 

ლიბანი 

„ქრისტიანული ლიბანის ძალების“ პარტიის ლიდერი აღნიშნავს, რომ პარტია არ 

აღიარებს ჰეზბოლასთან კავშირის მქონე პრემიერ მინისტრს და ისევ დარჩება 
ბოიკოტის რეჟიმში მთავრობასთან, თუკი ახალი კონსენსუსის კაბინეტი 

ჩამოყალიბდება. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, ლიბანი მსოფლიოში ერთ-ერთი 
ყველაზე უარესი ეკონომიკური კრიზისის პირობებშია, რის შესაცვლელადაც 

რეფორმებია საჭირო. ანალიტიკოსების მიხედვით, პარლამენტში განხეთქილება ამ 

რეფორმების გატარებას შეაფერხებს. მიუხედავად იმისა, რომ „ქრისტიანული ლიბანის 
ძალებმა“ და დამოუკიდებელმა ახალწვეულებმა მეტი მანდატი მოიპოვეს გასული თვის 

არჩევნებში, მათ მაინც ვერ შეძლეს ხელის შეშლა ჰეზბოლას მოკავშირე ნაბიჰ 
ბერისთვის, რომელმაც სამშაბათს პარლამენტის პირველ სესიაზე უკვე მეშვიდედ 

მოიპოვა სპიკერის მანდატი. სამშაბათის სესია პირველი იყო მას შემდეგ, რაც 15 მაისს 
ახალი პარლამენტი აირჩიეს ლიბანის ეკონომიკური კოლაფსისა და 2020 წელს 

ბეირუთის პორტის აფეთქების შემდეგ, რომელსაც 215-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე 
ემსხვერპლა. 

 

ისრაელი 

ორშაბათს, ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ბენი განცმა განაცხადა, რომ ისრაელმა 
ორი მემარჯვენე ექსტრემისტული ჯგუფის, რომლებიც პალესტინელების მიმართ 

ძალადობაში ბრალდებულნი არიან და არაბების მოკვლას ითხოვდნენ , ტერორისტული 
ორგანიზაციების სიაში შეყვანა უნდა განიხილოს. ”მე მჯერა, რომ დროა გამოვიკვლიოთ 
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ჯგუფები La Familia და Lehava, როგორც ტერორისტული ჯგუფები და მჯერა, რომ ეს 

საკითხი უსაფრთხოების ძალებთან წარსადგენია,” - თქვა განცმა მისი ლურჯი და თეთრი 
პარტიის ფრაქციის შეხვედრაზე. კვირას, იერუსალიმის ძველ ქალაქში, ისრაელის მიერ 

1976 წელს აღმოსავლეთ იერუსალიმის აღების ზეიმის მსვლელობის დროს, ზოგიერთი 
მონაწილე ყვიროდა „სიკვდილი არაბებს“, მას შემდეგ რაც, რამდენიმე პალესტინელმა 

ჭურვები სახურავებიდან ისროლა. პრემიერ-მინისტრმა ნაფტალი ბენეტმა პოლიციას 
ებრაელი ექსტრემისტების მიმართ, რომლებიც გეგმავდნენ დაძაბულობის გაღვივებას, 

„ნულოვანი ტოლერანტობის“ გამოჩენა უბრძანა. 

ისრაელის ჯარებმა ორი პალესტინელი მოკლეს, რომელთაგან ერთი სავარაუდო 
თავდამსხმელი იყო. ოთხშაბათს ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე მოკლეს 

პალესტინელი ქალი, რომელიც, მათი თქმით, დანით უახლოვდებოდათ. კიდევ ერთი 
პალესტინელი დაიღუპა, როდესაც ისრაელის არმია თავდამსხმელის სახლის 

დასანგრევად წავიდა. არცერთი ჯარისკაცი არ დაშავებულა. პალესტინის ჯანდაცვის 
სამინისტრომ დაადგინა, რომ ქალი იყო ღაფრან ვარასნა. პალესტინელ პატიმართა 

კლუბის ინფორმაციით, 31 წლის ვარასნა ისრაელის ციხიდან 31 აპრილს 

გაათავისუფლეს სამ თვიანი პატიმრობის შემდეგ. იგი პატიმრობაში იმყოფებოდა 
ისრაელელი პოლიციელის დაჭრის მცდელობის გამო ქალაქ ჰებრონში, დასავლეთ 

სანაპიროზე. პალესტინის ჟურნალისტთა სინდიკატმა განაცხადა, რომ ვარასნა ათ 
წელზე მეტია, რაც ჟურნალისტად მუშაობდა. ჰებრონის ადგილობრივმა სამაუწყებლო 

სადგურმა, Dream Radio-მ კი აღნიშნა, რომ იგი სტუდიისკენ მიმავალ გზაზე იყო, როდესაც 
მოკლეს. 

ახალგაზრდა პალესტინელი მამაკაცი, რომელიც იერუსალიმში „იერუსალიმის დღის“ წინ 

დანით თავდასხმის განხორციელებას აპირებდა გასულ კვირას დააკავეს, განაცხადა 
ისრაელის პოლიციამ ხუთშაბათს. 21 წლის ეჭვმიტანილი, ნაბლუსის მკვიდრი, ძველი 

ქალაქის შესასვლელთან დააკავეს საეჭვო ქცევის გამო. მას ხელთ ჰქონდა დანა. 
გამოძიების წინასწარი დასკვნით, იგი „იერუსალიმის დღეს“ ტაძრის მთაზე ტერაქტის 

განხორციელებას აპირებდა. ბრალდების დადგენა მომავალ კვირას იგეგმება. 
იერუსალიმის რაიონული პოლიციის მიხედვით, ბოლო კვირაში სამი ტერაქტი აღკვეთეს. 
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მალი 

გაეროს ორშაბათის მოხსენების მიხედვით, მალიში, მიმდინარე წლის იანვრიდან 

მარტამდე, შეიარაღებული ძალების და ისლამისტური ჯგუფების მიერ 
განხორციელებული თავდასხმების შედეგად 500-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე 

დაიღუპა. ეს მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით 324%-იან ზრდას 

წარმოადგენს, რაც მალის სამხედრო ხუნტას, ადამიანის უფლებების დარღვევის 
შემცირებაში ან ალ კაიდასთან და ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ ჯგუფებს 

ძალადობის კამპანიების შეჩერებაში წარუმატებლობას უსვამს ხაზს. 

გაეროს სამშვიდობო ძალების MINUSMA-ს ცნობით, ოთხშაბათს გაეროს სამშვიდობო 
ჯარისკაცი დაიღუპა და სამი დაშავდა მათ კოლონაზე განხორციელებული 

„ტერორისტული თავდასხმის“ შედეგად მალის ჩრდილოეთ ნაწილში - კიდალში. 
დაღუპულები მისიის იორდანიის კონტინგენტის წევრები იყვნენ, ხოლო კოლონა, 

რომელიც პატრულირებდა ქალაქ კიდალის მახლობლად, ცეცხლსასროლი იარაღისა და 
სარაკეტო ყუმბარების თავდასხმაში მოხვდა, რომელიც დაახლოებით ერთ საათს 

გაგრძელდა, წერს MINUSMA-ს სპიკერი ოლივიე სალგადო. ეჭვმიტანილი 
თავდამსხმელების შესახებ დეტალები არ გავრცელებულა. MINUSMA - გაეროს 

მრავალგანზომილებიანი ინტეგრირებული სტაბილიზაციის მისიაა მალიში, რომელიც 
2013 წელს ჩამოყალიბდა, რათა საჰელის ტერიოტორიაზე ჯიჰადისტების თავდასხმების 

წინააღმდეგ დახმარებოდნენ. 

დასავლეთ მალიში მანქანაზე შეიარაღებული პირების მიერ თავდასხმის შედეგად 
„წითელი ჯვრის“ ორი თანამშრომელი დაიღუპა. მძღოლი, რომელიც მალიდან იყო და 

ნიდერლანდების „წითელი ჯვრის“ თანამშრომელი გარდაიცვალა, ხოლო მათი ორი 

კოლეგა გადაურჩა თავდასხმას.  

 

ბურკინა-ფასოო 

უსაფრთხოების წყაროების მიერ სამშაბათს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, 
ბურკინა-ფასოოს შეიარაღებულმა ძალებმა მოკლეს ჯიჰადისტი მეთაური, ტიდიან 

ჯიბრილუ დიკო, რომელიც ქვეყნის პრობლემურ ჩრდილოეთში ყველაზე სისხლიან 
თავდასხმაზე იყო დამნაშავედ ცნობილი. ჯიბრილუ დიკო, დაახლოებით, 10 სხვა 

ტერორისტთან ერთად განეიტრალდა 26 მაისს საჰაერო თავდასხმის შედეგად. 
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ნიგერია 

ტერორისტებმა, რომლებმაც ნიგერიაში, აბუჯა-კადუნას მიმავალი მატარებლის 

მგზავრები გაიტაცეს და მუჰამადუ ბუჰარის მთავრობის მიერ მათი მოთხოვნების 
დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ტყვეების მოკვლით იმუქრებოდნენ, შაბათს უარი 

თქვეს მათ მკვლელობაზე. მანამდე ისინი მთავრობას 7 დღიან ულტიმატუმს უყენებდნენ 

და  მსხვერპლთათვის საკვების მიწოდების შეწყვეტასა და მათ დახვრეტას გეგმავდნენ. 
Daily Post-თან საუბრისას, ტერორისტების ლიდერთან დაახლოებული პირის 

განცხადებით, შეიარაღებული პირები შეთანხმდნენ ტყვეთა ზრუნვასა და მათთვის 
პირველადი სამედიცინო დახმარების მიწოდებაზე. როგორც ირკვევა, ტერორისტებმა 

ფედერალურ მთავრობას 30 მაისიდან ორი კვირა მისცეს ბავშვების განთავისუფლების 
სანაცვლოდ ორი თვის განმავლობაში  დატყვევებული ნიგერიელების 

გასათავისუფლებლად. 

ტერორისტულმა დაჯგუფება დაეშმა გაავრცელა ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია დაახლოებით 
20 ქრისტიანი მშვიდობიანი მოქალაქის სიკვდილით დასჯა ნიგერიის შტატ ბორნოში, 

თებერვალში შეერთებული შტატების სპეცრაზმის მიერ სირიაში მათი ლიდერის 
მკვლელობის შურისძიების მიზნით. ვიდეო, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოსთან 

დაკავშირებულ საინფორმაციო გამოცემაში გამოქვეყნდა, ასახავს ნიღბიან ბოევიკს, 
რომელიც სიკვდილით სჯის ქრისტიან მოქალაქეს და ამბობს, რომ ეს არის შურისძიება 

მათი ლიდერის აბუ იბრაჰიმ ალ-ჰაშიმი ალ-ყურაშის, ერაყელი ისლამური ტერორისტისა 

და მეორე "ხალიფის" მკვლელობისთვის. SITE Intelligence Group, აშშ-ში დაფუძნებული 
ჯგუფი, რომელიც აკონტროლებს ჯიჰადისტური ორგანიზაციების ონლაინ აქტივობას, 

დაადასტურა ვიდეოს ავთენტურობა. იარაღი ნიგერიაში ბოევიკებისთვის 
ხელმისაწვდომი ომით განადგურებული ლიბიის გავლით ხდება. 

 

ეკვატორული გვინეა 

28 მაისს, მალაბოში აფრიკის სახელმწიფო მეთაურების ორი საგანგებო სამიტი 

გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც ლიდერებმა ყურადღება გაამახვილეს ტერორიზმის, 
არასათანადო მმართველობის სისტემებისა და სახელმწიფო გადატრიალებების 

საკითხებზე, რომელთაც შეუძლიათ კიდევ უფრო გაამწვანონ რეგიონში ჰუმანიტარული 

კრიზისი.  
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ანგოლას პრეზიდენტის განცხადებით, ევროპაში მიმდინარე კონფლიქტი იმაზე 

მიუთითებს, რომ უსაფრთხოების საკითხები ყოველთვის იქნება საერთაშორისო 
თანამშრომლობის ცენტრში და უპირველესად, თითოეულ კონტინენტს უნდა ჰქონდეს 

საკუთარი თავდაცვის სტრატეგია. მისივე განცხადებით, კონფლიქტი ასევე ადასტურებს 
ღრმა უთანასწორობას ქვეყნებისა და ხალხების მოპყრობაში ომების, პანდემიებისა და 

სტიქიური უბედურებების ფონზე.  

ანგოლას პრეზიდენტმა მხარი დაუჭირა აფრიკის კავშირის კომისიის პრეზიდენტის, მუსა 
ფაკი მაჰამატის აზრს აფრიკის შეიარაღებული ძალების რეორგანიზაციისა და 

გადაჯგუფების შესახებ. მან ასევე მოუწოდა აფრიკის ქვეყნებს გაეროს უშიშროების 
საბჭოს მუდმივი წევრობისაკენ.  

სამიტიდან გარიცხულები იყვნენ მალის, სუდანის, ბურკინა-ფასოოს, გვინეის 

წარმომადგენლები. ბოლო ორი წლის განმავლობაში სამხედროებმა ამ ქვეყნებში 
დაამხვეს სამოქალაქო რეჟიმები, რის გამოც აფრიკის კავშირმა (AU) დაითხოვა ისინი 

თავისი საქმიანობის არეალიდან და დააწესა სანქციები სხვა აფრიკულ და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად. 

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 

დაეშმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე 

სოფელში მომხდარ თავდასხმაზე, დაჯგუფების ტელეგრამ არხის მეშვეობის 

პასუხისმგებლობა აიღო. კვირას მომხდარი თავდასხმის დროს 15 მშვიდობიანი 
მოქალაქე დაიღუპა. უფლებადამცველების ორგანიზაციამ და ადგილობრივმა 

ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ორშაბათს განაცხადეს, რომ მებრძოლები, 
რომლებიც, სავარაუდოდ, მოკავშირეთა დემოკრატიული ძალების (ADF) წევრები იყვნენ, 

კვირას დაბნელების შემდეგ შეიჭრნენ ჩრდილოეთ კივუს პროვინციის სოფელ 
ბულონგოში, გაძარცვეს სახლები, დახოცეს მოსახლეობა და ექვს მანქანას ცეცხლი 

წაუკიდეს. ADF არის უგანდური მილიტა, რომელიც აღმოსავლეთ კონგოში 1990-იანი 
წლებიდან არის აქტიური და მოკლული ყავს უამრავი მშვიდობიანი მოქალაქე.  
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ავღანეთი 

გაეროს უახლესი (29 მაისი) მოხსენების თანახმად, ალ-კაიდას ლიდერმა ალ-ზავაჰირმა 

ერთგულება გამოუცხადა თალიბანის ლიდერს, ჰაიბათულა ახუნძადას, რითაც ორი 
დაჯგუფების დიდი ხნის კავშირი განაახლეს. მოხსენების თანახმად, ალ-კაიდამ 

„მოქმედების უფრო დიდი თავისუფლება“ მოიპოვა თალიბანის ხელისუფლებაში 

მოსვლის შემდეგ. თალიბანი კი იქცევა იმ ჯგუფის მსგავსად, რომელმაც ავღანეთი 
ტერორისტული დაჯგუფებების „უსაფრთხო თავშესაფრად“ აქცია ოცი წლის წინ. 

მოხსენება მას შემდეგ გამოვიდა, რაც გაეროს სამხედრო მაღალჩინოსანმა კონგრესს 
მათი კავშირის შესახებ განუცხადა. აშშ-ს თავდაცვის დეპარტამენტის მოხსენების 

თანახმად, ალ-კაიდას ქსელის თავდასხმები შეიძლება გაძლიერდეს მას შემდეგ, რაც 
თალიბანი მოიპოვებს საერთაშორისო ლეგიტიმაციას და დაიწყებს გაწვრთნასა და 

რეკრუტირებას საგარეო თავდასხმებისათვის. 

 

პაკისტანი 

პაკისტანის მთავრობამ ოთხშაბათს ტომის უხუცესების 50-კაციანი დელეგაცია ქაბულში 

გაგზავნა, რათა პაკისტანის თალიბანთან ზავის გახანგრძლივებაზე ესაუბრათ, ზავის 
ვადა მიმდინარე კვირის ბოლოს იწურება. მოლაპარაკებები ორ მხარეს შორის, რამაც 

წარსულში ცეცხლის შეწყვეტა გამოიწვია, ავღანეთში თალიბანის შუამავლობით 
იმართებოდა. პაკისტანის თალიბანი - ცნობილი როგორც Tehrik-e-Taliban Pakistan ან TTP 

- ცალკე ჯგუფია, თუმცა ავღანეთის თალიბების მოკავშირეა. TTP პაკისტანში, გასული 14 
წლის განმავლობაში მომხდარი მრავალი თავდასხმის უკან იდგა და დიდი ხანი 

იბრძოდა ქვეყანაში ისლამური კანონების უფრო მკაცრი აღსრულებისთვის და მათი 
ორგანიზაციის პატიმარი წევრების გასათავისუფლებლად. 

ორდღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ, პაკისტანის თალიბებმა განაცხადეს, რომ 

განუსაზღვრელი ვადით გაახანგრძლივეს ცეცხლის შეწყვეტა ისლამაბადის 
მთავრობასთან. მათი თქმით, გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა უხუცესებთან 

მოლაპარაკებებში „არსებითი პროგრესის“ შემდეგ. პაკისტანის თალიბების სპიკერმა 
აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებები ქაბულში უახლოს დღეებში გაგრძელდება. არ ყოფილა 

განცხადება ავღანური თალიბანის მხრიდან, რომელმაც წარსულში მხოლოდ ის თქვა, 

რომ ნეიტრალურ ნიადაგს შესთავაზებდა მხარეებს. 
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ფილიპინები 

დაეშთან დაკავშირებულ მეამბოხეებთან ხანმოკლე შეტაკების დროს ფილიპინების 

ჯარებმა მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი ბოევიკი და ტყვედ აიყვანეს მეორე. შეტაკება 
ოთხშაბათს კოტაბატოს პროვინციაში, ქალაქ მლანგში მოხდა Daulah Islamiyah-ის ჯგუფის 

მებრძოლებთან. გარდაცვლილი მონირ ლინტუკანი და დაკავებული რენდი სარო 

ეჭვმიტანილნი არიან გასულ თვეში ქალაქ კორონადალში ავტობუსსა და ქალაქ 
ტაკურონგში ავტობუსების ავტოსადგომზე აფეთქებების მოწყობაში. 

 

იაპონია 

28 მაისს, ტოკიოში, ტერორისტული ჯგუფის „იაპონური წითელი არმიის“ (JRA) 

დამაარსებელი, ფუსაკო შიგენობუ 20 წლიანი სასჯელის მოხდის შემდეგ 
გაათავისუფლეს. იგი ჟურნალისტების წინ ბოდიშს იხდიდა უდანაშაულო 

ადამიანებისადმი მიყენებული ზიანისთვის. შიგენობუ 1974 წელს ჰააგაში, 
ნიდერლანდებში საფრანგეთის საელჩოზე მიტანილი იერიშისა და ალყაში მოქცევის 

გამო გაასამართლეს. 2000 წელს კი ცენტრალურ იაპონიაში, ოსაკაში დააკავეს, სადაც 

იმალებოდა. 1971 წელს შექმნილი იაპონური წითელი არმია პალესტინელ 
სამხედროებთან იყო დაკავშირებული და პასუხისმგებლობა აიღო რამდენიმე 

თავდასხმაზე, რომელთა შორისაა 1975 წელს მალაიზიაში, კუალა ლუმპურში აშშ-ს 
საკონსულოზე თავდასხმა. ასევე მიიჩნევა, რომ სწორედ ეს ორგანიზაცია დგას 1972 

წელს, თელ-ავივის მახლობლად, ისრაელის საერთაშორისო აეროპორტში 
ტყვიამფრქვევებითა და ყუმბარებით მომხდარი თავდასხმის უკან, რომელსაც ორ 

ათეულზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. შიგენობუ თავდასხმებში ფიზიკურად არ იყო 
წარმოდგენილი. მან ჯგუფი დაკავებიდან ერთი წლის შემდეგ, 2001 წელს დაშლილად 

გამოაცხადა.  

 

 

 


