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4-11 დეკემბერი , 2021 

ამერიკის შეერთებული შტატები  

თავდაცვის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ანგარიშის თანახმად, სამხედრო 

ნაწილებმა 2021 წელს 1-ლი იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით სამხედრო ძალებში 

ექსტრემიზმის დაახლოებით 300 ბრალდებაზე გააკეთეს განაცხადი.  

ოკ-რიჯის საშუალო სკოლის სამ მოსწავლეს, რომლებმაც სკოლაზე თავდასხმის მუქარა 

სოციალურ მედიაში გამოაქვეყნეს, ბრალი წაუყენეს ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვასა 

და მუქარის შემცველი განცხადების გავრცელებაში. 

ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის წინააღმდეგ ერაყში 

ორგანიზებული სამხედრო მისია დაასრულა. თუმცა, ამერიკელი სამხედროები ადგილზე 

დარჩებიან და საკონსულტაციო ფუნქციებს იკისრებენ.   
 
 

გაერთიანებული სამეფო 

გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ანტი-

სემიტური ვიდეოს ავტორი, რიჩარდ ჰესკეთი მანჩესტერის სასამართლომ დამნაშავედ სცნო და 

4 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.  

 
 

საფრანგეთი 

პარიზის სასამართლომ ორ ახალგაზრდა მამაკაცს ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვის 

ბრალდებით პატიმრობა შეუფარდა. 

 

ფინეთი 

ფინეთის პოლიციამ ტერორისტული თავდასხმის მომზადების ეჭვის საფუძვლით 5 მამაკაცი 

დააკავა. გამომძიებლის თქმით, ისინი ასაფეთქებელი მოწყობილობების გამოყენებას 

გეგმავდნენ. მისივე განმარტებით, მსგავსი შემთხვევა ფინეთისთვის „უჩვეულო და იშვიათია“. 

 

თურქეთი  

თურქეთის ხელისუფლებამ დაეშის ათობით მებრძოლი დააკავა. ანკარაში პოლიცია კიდევ რვა 

პირს ეძებს. ყველა ეჭვმიტანილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. აღნიშნული პირები დაეშის 

სახელით ტერორისტული თავდასხმის განხორციელებას გეგმავდნენ. 

 

სირია 

ალბანელ მამაკაცს, რომელიც სავარაუდოდ სირიაში ექსტრემისტულ ჯგუფს შეუერთდა და 

საკუთარი ოჯახიც გადაიყვანა უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე, სასამართლოში ტერორიზმის 

https://www.stripes.com/theaters/us/2021-12-03/pentagon-military-extremism-reports-capitol-riot-3845533.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
https://www.stripes.com/theaters/us/2021-12-03/pentagon-military-extremism-reports-capitol-riot-3845533.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=bba45ef66ed0412683a4e49cc548790a&_e=1JpdmFil8IlPEGoFjItWBN-IKNBoMzTa_rfu0NL2q83wtxoNdnLEhKBjZqVNXeqN3OXX2wPr3nb_4yXUvE9x-dAnxI21yAf6n-Y7dsenNpKbbyaMUfn1xsDo9f4ePhf8VeQr8fXGrQjEypKQ5a-PwF2wmqOUvddH3z-GsCxwO5JkkhNqQK5r7ySSYKGZ1QhzOcQlBEtuTba9JD0jbTTK4iWLv41U_VXqKsJz6o-wb07KAMBDvigtizh0sPdUnvpFk8IZZRE-8nj2GQ9R7QTJueHIeLg4_RcrLeZe89_xv_Fi8TfjT6mTu3qg6mTZjNIrVqT9GUBrrwMSrOyVHCQHx2fjVPaY8hOKT2h13CbjQwAYY0y3o7tHAnXgt70w_eVdtfR7dqUJKqwyWr56AYERPuNg59_liRjGAyFLawYOFIp7-1qoF5buwmi_QwSjWCl-4RJe-KMchR8eCXq1f7u2Uw%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=bba45ef66ed0412683a4e49cc548790a&_e=1JpdmFil8IlPEGoFjItWBN-IKNBoMzTa_rfu0NL2q83wtxoNdnLEhKBjZqVNXeqN3OXX2wPr3nb_4yXUvE9x-dAnxI21yAf6n-Y7dsenNpKbbyaMUfn1xsDo9f4ePhf8VeQr8fXGrQjEypKQ5a-PwF2wmqOUvddH3z-GsCxwO5JkkhNqQK5r7ySSYKGZ1QhzOcQlBEtuTba9JD0jbTTK4iWLv41U_VXqKsJz6o-wb07KAMBDvigtizh0sPdUnvpFk8IZZRE-8nj2GQ9R7QTJueHIeLg4_RcrLeZe89_xv_Fi8TfjT6mTu3qg6mTZjNIrVqT9GUBrrwMSrOyVHCQHx2fjVPaY8hOKT2h13CbjQwAYY0y3o7tHAnXgt70w_eVdtfR7dqUJKqwyWr56AYERPuNg59_liRjGAyFLawYOFIp7-1qoF5buwmi_QwSjWCl-4RJe-KMchR8eCXq1f7u2Uw%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=bba45ef66ed0412683a4e49cc548790a&_e=1JpdmFil8IlPEGoFjItWBEnDjvrf8i94wu4uDfUrOOaqXtmxQ8dW9v-lYXQ4tXJ_nTTbZxMh4qtWda-0i68WdQkQuzBUOB4BpX93zq5NyNTltLxSQN8ctHM6csWf38jWTXKtYH4UXLXg4FSGHL2SIjPNx3REb03R-oDj7MA84rkf9ZX9stl_hzQSMNLRaKLgggswjAq-D0xDk496ihj0AbPubbci2IxSEksXEbOTNDxgfi9qyyw5Dqq3qMD739VsK3b1CGc8K1qzVLfSmRiBsR_kHQ-iUZqbv-o_GxHddH1sZ_dFtf8wagZID7VEecbLJ3nLyugQQLSjWoNErI947ty7-hcaCUVS9ln0EwN1P_j2Zxhe8OgI_H_KYYvE1ozXQmD8DR6R9_MnaglFlRaskeiBKQm56WwpiooV5DIsrUIH1sZa4czUAwPdJLhMfvEk
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=bba45ef66ed0412683a4e49cc548790a&_e=1JpdmFil8IlPEGoFjItWBEnDjvrf8i94wu4uDfUrOOaqXtmxQ8dW9v-lYXQ4tXJ_nTTbZxMh4qtWda-0i68WdQkQuzBUOB4BpX93zq5NyNTltLxSQN8ctHM6csWf38jWTXKtYH4UXLXg4FSGHL2SIjPNx3REb03R-oDj7MA84rkf9ZX9stl_hzQSMNLRaKLgggswjAq-D0xDk496ihj0AbPubbci2IxSEksXEbOTNDxgfi9qyyw5Dqq3qMD739VsK3b1CGc8K1qzVLfSmRiBsR_kHQ-iUZqbv-o_GxHddH1sZ_dFtf8wagZID7VEecbLJ3nLyugQQLSjWoNErI947ty7-hcaCUVS9ln0EwN1P_j2Zxhe8OgI_H_KYYvE1ozXQmD8DR6R9_MnaglFlRaskeiBKQm56WwpiooV5DIsrUIH1sZa4czUAwPdJLhMfvEk
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=bba45ef66ed0412683a4e49cc548790a&_e=1JpdmFil8IlPEGoFjItWBEnDjvrf8i94wu4uDfUrOOaqXtmxQ8dW9v-lYXQ4tXJ_nTTbZxMh4qtWda-0i68WdQkQuzBUOB4BpX93zq5NyNTltLxSQN8ctHM6csWf38jWTXKtYH4UXLXg4FSGHL2SIjPNx3REb03R-oDj7MA84rkf9ZX9stl_hzQSMNLRaKLgggswjAq-D0xDk496ihj0AbPubbci2IxSEksXEbOTNDxgfi9qyyw5Dqq3qMD739VsK3b1CGc8K1qzVLfSmRiBsR_kHQ-iUZqbv-o_GxHddH1sZ_dFtf8wagZID7VEecbLJ3nLyugQQLSjWoNErI947ty7-hcaCUVS9ln0EwN1P_j2Zxhe8OgI_H_KYYvE1ozXQmD8DR6R9_MnaglFlRaskeiBKQm56WwpiooV5DIsrUIH1sZa4czUAwPdJLhMfvEk
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-59525076?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-59525076?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-59525076?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
https://www.timesofisrael.com/france-foils-jihadist-inspired-christmas-knife-attack-plot/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3347378_
https://www.timesofisrael.com/france-foils-jihadist-inspired-christmas-knife-attack-plot/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3347378_
https://www.timesofisrael.com/france-foils-jihadist-inspired-christmas-knife-attack-plot/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3347378_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-03/finnish-police-detains-five-people-on-suspected-terrorism?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=bba45ef66ed0412683a4e49cc548790a&_e=1JpdmFil8IlPEGoFjItWBFQcJWLFT8tKCeXAU0HychPSHwdAk0Luytdgh3iowWK1vUnWbCy7_5tvG-h1rog1gHAWLaXEyvkwMU8WKXrBcsz4HecUjlCHsvQw7vn4XdKR2qGDpVfYhe657MOhClEB3WBAwKTBRGTwbQcpq7mFVQ_kbO273vwNz_DmUbTtOGeqfx8uCBVYX_g4Hbp33vBzaVtFQEZBAFox7Rvbe2_s_VDm0m3aMSXVLqayWVaGDkJq8QwJDahl-YrUfKVC1fELOc7gSs9Jcr22-aizyYnVdaUXzgJbWoTdOK41Hu6ICxI716y7Ni4lzQuLVMBfrW9uOj0Pq_IvgysOKAdmlAmaxnh5R9HTrwIgodvVVQ9VNpurQeF_DM2IpDJ4d34TUmyq3C34K_I5h_YHK8u5-ZwjQGWzSYppsAJGgTsAchWJ3Xnv
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ბრალდება წაუყენეს. პროკურატურის განცხადებით, ბრალდებული ჯაბჰატ ალ-ნუსრას 

დაჯგუფებას საკუთარ ვაჟთან ერთად შეუერთდა.   

დაეშის წინააღმდეგ კოალიციასთან ერთობლივი ოპერაციისას, აშშ-ის მხარდაჭერილმა სირიის 

დემოკრატიულმა ძალებმა (SDF) დააკავეს ტერორისტული ჯგუფის ორი ფასილიტატორი დეირ 

დეირ ალ-ზორის მახლობლად.  

 

ერაყი 

ერაყის ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის უსაფრთხოების ძალების მიერ გავრცელებული 

განცხადების მიხედვით, „დაეში“ მახმურის რეგიონში, სოფელ ხიდირ ჯიჯაში თავს დაესხა 

რამდენიმე საცხოვრებელ სახლს. თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 10 ადამიანია დაღუპული.  

გაეროს გამოძიების მიხედვით დადგინდა, რომ „დაეშმა“ ერაყში მოსულის ციხეში 

კაცობრიობის წინაშე და ომის დანაშაულები ჩაიდინა. 7 წლის წინ ამ ციხეში სულ მცირე 1000 

უმეტესად შიიტი პატიმარი მოკლეს.   

ერაყის სამხრეთ ქალაქ ბასრაში აფეთქების შედეგად ოთხი ადამიანი დაიღუპა. ბასრაში 

მომხდარი თავდასხმა პირველია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.  თავდასხმის 

განხორციელებაში ეჭვმიტანილი არიან დაეშის მებრძოლები.   

ერაყის კონტრტერორისტულმა სამსახურმა (CTS) ოთხშაბათს საღამოს განაცხადა, რომ დააკავა 

დაეშის 13-კაციანი სამხედრო ბლოკის წევრები, რომლებიც პასუხისმგებელნი იყვნენ 

უსაფრთხოების ოფიცრების მკვლელობაზე ექვს პროვინციაში, მათ შორის დედაქალაქ -

ბაღდადში. 

ჩრდილოეთ ერაყში სასაზღვრო ოპერაციების დროს ქურთი მებრძოლების თავდასხმის 

შედეგად სამი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა. 

 

ქუვეითი 

ქუვეითის ხელმძღვანელობამ კიდევ 5 ეჭვმიტანილი დააკავა ჰეზბოლასთან სავარაუდო 

კავშირის ქონისა და მისი დაფინანსების ბრალდებით. მსგავსი ბრალდებით ჯამში უკვე 23 

ადამიანია დაკავებული.  

 

სომალი 

სომალის უსაფრთხოების ძალებმა სამხრეთ გალკაიოში ჩატარებული ოპერაციის დროს ალ-

შაბააბის რამდენიმე მებრძოლი დააკავეს.  

 

პაკისტანი  

პაკისტანის თალიბებმა განაცხადეს, რომ ისინი არ გააგრძელებენ გასული თვის შეთანხმებას 

ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და ადანაშაულებენ ისლამაბადის მთავრობას ზავის 

შეუსრულებლობაში.   

https://apnews.com/article/europe-middle-east-syria-kosovo-2749d8c27fe1835255ca4687311cf923?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
https://apnews.com/article/europe-middle-east-syria-kosovo-2749d8c27fe1835255ca4687311cf923?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=faabc2f369d94bfe84a3cebfe8093f35&_e=2h9f6bTk_5G8hjFz901Y8hCcAijexuBaruHxdxrYkPgrBVEJOC70noQbQTcoikxGJM4HBna3k-k1OczNeXfYyBb5GKaVI_Q4eD__AU4Lj2csG1iMZKMIF7I-Bd--TI0OuRpHBzXhVLmyIQdhE1hdLtEIq9HNqmP4n2xbggmJC1tc4NtH3DwwXOU9hLeNnyXWy82PQ_CvnqryS_OTvOpTfNyZnXMxrwm1tAZaexG022Y2aDCqL4lLZU8RADyf-p07re0MZlQJ0lFngOS69pBVEykkgEJctv4W-6VXPaFNGYdyAnH7r5djljlSUnjmB6YFt60vfBfWTW1L3NA-3uVG9QqjyLaBL57VcUrCm03buL1bSmt6ZL4brk1VX3LV1r2Rup2Aku8cLEqqwl6PEAE9LmlmAU72VOrYF5vvVJL1nqA7_5WfjWB46y5Ni_hXbXduYa98QWYTMhE3Ics8V69pDg%3D%3D
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/3/several-civilians-and-peshmerga-killed-by-isil-in-iraq-makhmour?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/3/several-civilians-and-peshmerga-killed-by-isil-in-iraq-makhmour?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/3/isil-committed-war-crimes-at-mosul-prison-un-investigation-finds?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=faabc2f369d94bfe84a3cebfe8093f35&_e=2h9f6bTk_5G8hjFz901Y8qNKLE1jxUUZqJXxRPrHdWKWMFGhdJx37WIkS2-fF0BPDlYQDBAT0talyclliWV3N0Tc5Cu_2-uHYUThDpAnLn6dMbBWR-dCLv5zBUGJcLAZm3go_G_u-CYwYwUtLqQzRzBotqqBTxVviB-hXIS1-UxVVkWW4JcCJSoXSbdEyj8kR4h_vhPsesTSwyJXpfnrSA81IPa-xyHXkj-qTP3cd4362vKOvKAillli1KjpHlzCEd5GkUewNueb-swdD7jGZhoelg_ZLEcnLB2Pw7VPKFj4JtvSyvFIAaLC9mT3Qreqy4NDMd2B7EUYukXluPqyqXE6LfCElO9asoKB9NMujaeDbahqYCTDp97x2DuwlBEceA1uja53RxoFFABfAHstsuGR12TQc5zkOMMvzExjmRZzI-cQTCWyFCuMMx58k5EWwvFT5kJOOGbjxu2VlDSoRA%3D%3D
https://www.kurdistan24.net/en/story/26532-Iraqi-Counter-Terrorism-Service-topples-ISIS-cell-it-says-was-responsible-for-assassinations-in-6-provinces
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=bba45ef66ed0412683a4e49cc548790a&_e=1JpdmFil8IlPEGoFjItWBBqS8Gt6GvigYlpXIha7kLEurZnEvFB8EyURboIAUv5i9bnbiABmjJHdAskl7O_n0u-oUBi5pCbm1oh7yMMAYyqZVZQ-NRqrjAp4keADBPub0gEFzkcXh8GhSd5zb08LUxL4K8DXBRN-hAuZcpat7r3bb2sZ3qP0I6YfPgKNxcJ6J3-DNF3C3SyLzabti4lfF7rFX1onFvEWVxXs2NJBTAQwjZYAEvDVKsIhqhVFsYCv709stHPmJOuDpQKX8OuzhW8iE291aDDy_v9iE7E2_MPp6PUiP6qqkM5VD0zw6O9aHfgf67lfMgSkYUXY7eAJcrVFTbm7aw8xXqlG2eSJpYqCd1iWTqDoNuHl5FRhez2PieoTe6mW_meKklCit__nILAmgUTU2EapEaiGnAdqNjvxPLIiJjlly5n9hjIRMMRzFlHlLKnBDghxEtjswSaF5A%3D%3D
https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/kuwait-detains-5-more-suspects-in-hezbollah-funding-1.84146546?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3325812_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=bba45ef66ed0412683a4e49cc548790a&_e=1JpdmFil8IlPEGoFjItWBFeipyLCM-8Xbv1sSAYXNQ7bcn4k7oZZSewn6gjkqvFWoSB0dR6ZNnY4vz6u3gLGaHZJcjRZXpqE5ONMpjZjqSVn3K57IgGjtTas_0LQVauoUNE5WQpgp86Tjvah-1IhvBs15C95K2tUgnDX6hq7NnOYIfIo7NrYkGu-iWwiNTw3yTo0nx7RfY7y-qxbCmJbCnYBqT3w24HeMCqSL77x4w2v_5f2gwNwyA_JG5rwzHopx7WjH2zql5LpITQcIYgc8SuAtiBiJnvo9bVaauemF3Oa_Uqnok-0hSnjGPubbWsPULRqdfWg2TI4wm4FcYfLquNHbEXiP0kIfr5119YQ7IPvwJaZC2MfoUnCu9JpEETo
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=bba45ef66ed0412683a4e49cc548790a&_e=1JpdmFil8IlPEGoFjItWBHNocz9sUiDlQ8nKbv3-B8DvWNZP5wZqgo7DKXM1MAWiOfZyX_5FFhCQ4unI4ynpa3i9r1JOZaHARWjm4BEYZrKY-e8FWfMMKNqPgVav2pZ3z0CHBUjcXkU5KAFWzGGAAcvgXtOJD1Cszrs-zbClSd4-Gg32SiDRSEJ0FVKHuBvalWSlQ19WiJRrnaRQsjTuvaThTUIatLFzOiLTY_ttZcGaWwh50_O1Ksf6HidiYvlPtEg7XRWHhV0JP-Yp7013rYLkQfnHJ0ZDA0-WRBl2xpnEIb08P4yY5J8MlcoehaV_1QtE9uucy6DQDLD1OWRHde1D6N6G9FLGxJe-gTxLzPyKvlVDGSmohGosG9w_gm9HID414wNFmxhLFh7Y-lJ7Llg1WcCsAm3eq8zReW2akRpIgwYccMw5gIV2it4Gbx-rotgVjKFwix-ZEizu0Jjm8g%3D%3D


 

 3 

4-11 დეკემბერი , 2021 

 

ფილიპინები 

ფილიპინელი სამხედრო მოხელეების განცხადებით, ფილიპინების შეიარაღებულმა ძალებმა 

ისლამისტი ამბოხებული ჯგუფის ლიდერი და მისი 4 მებრძოლი მოკლეს. მათი თქმით, ისინი 

„დაეშთან“ არიან დაკავშირებულნი.  
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