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საქართველო 

5 ივლისს თბილისში ლგბტქ+ საზოგადოების მიერ დაგეგმილი ღირსების მარში უნდა 

გამართულიყო. აღნიშნულ იდეას დაუპირისპირდნენ საქართველოს საპატრიარქო და 

ულტრა-მემაჯრვენე რადიკალური დაჯგუფებები. საპატრიარქომ დააანონსა აქცია, რომელიც, 

განცხადების მიხედვით, უნდა ყოფილიყო მშვიდობიანი ხასიათის. ღირსების მარშის 

დაწყებამდე, თბილისის ქუჩებში რადიკალური ჯგუფები შეიკრიბნენ. საქართველოს პრემიერ-

მინისტრმა - ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომის შემდგომ თბილისი პრაიდს 

დაგეგმილი ღონისძიებას მიზანშეუწონელი უწოდა და განაცხადა, რომ მის უკან 

„რადიკალური ოპოზიცია დგას”.   

რადიკალურმა ჯგუფებმა დაარბიეს პარლამენტის წინ ოპოზიციური ჯგუფების მიერ 

დადგმული კარვები, ჩამოხსნეს პარლამენტთან აღმართული ევროკავშირის დროშა და 

განსაკუთრებული აგრესიით გაუსწორდნენ სხვადასხვა მედიის თანამშრომლებს.  5 ივლისის 

განმავლობაში 50-ზე მეტ ჟურნალისტს სცემეს.  

აგრესიულმა, რადიკალურმა დაჯგუფებებმა ასევე დაარბიეს თბილისი პრაიდისა და 

მოძრაობა სირცხვილიას ოფისები. საბოლოო ჯამში, თბილისი პრაიდმა გადაწყვიტა 

გაეუქმებინა ღირსების მარში, მათ განცხადებაში ვკითხულობთ: „ჩვენ არ შეგვიძლია 

გამოვიდეთ ხელისუფლების, საპატრიარქოსა და პრორუსული ძალების მიერ მხარდაჭერილი 

მოძალადეებით სავსე ქუჩაში და რისკის ქვეშ დავაყენოთ ადამიანების სიცოცხლე“.  

აღსანიშნია, რომ საქართველოს საპატრიარქომ დაგმო თბილისის ქუჩებში განვითარებული 

ძალადობა, თუმცა პასუხისმგებლობა პრაიდის წარმომადგენლებს დააკისრა.  

ძალადობა ასევე დაგმო საქართველოს პრეზიდენტმა - სალომე ზურაბიშვილმა, რომელმაც 

დაზარალებული ჟურნალისტები საავადმყოფოში მოინახულა.  

6 ივლისს პარლამენტის წინ გაიმართა სპონტანური აქცია ძალადობისა და რადიკალური 

ჯგუფების წინააღმდეგ. ამის პარალელურად, მიმდებარე ტერიტორიაზევე შეიკრიბნენ იგივე 

რადიკალური და აგრესიული დაჯგუფებები. მთელი საღამოს განმავლობაში ისინი 

ცდილობდნენ გაერღვიათ პოლიციის კორდონი და დაერბიათ ანტი-ძალადობრივი აქციის 

https://civil.ge/ka/archives/430534
https://civil.ge/ka/archives/430534
https://civil.ge/ka/archives/430578
https://civil.ge/ka/archives/430617
https://civil.ge/ka/archives/430617
https://civil.ge/ka/archives/430617
https://civil.ge/ka/archives/430933
https://civil.ge/ka/archives/430933
https://civil.ge/ka/archives/430817
https://civil.ge/ka/archives/431033
https://civil.ge/ka/archives/431033
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წევრები. მათ მოახერხეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ აქციის რამდენიმე წარმომადგენელს, 

ასევე ერთ-ერთ ჟურნალისტს. დაჯგუფების წარმომადგენლები ისროდნენ ბოთლებს, ქვებს და 

არმატურის ნაჭრებს.  

საბოლოო ჯამში, მას შემდეგ, რაც ანტი-ძალადობრივი აქციის მონაწილეებმა პოლიციის 

დახმარებით დატოვეს ტერიტორია, პოლიციამ გზა გაუხსნა ძალადობრივი დაჯგუფებების 

წევრებს, რომლებმაც დაიკავეს პარლამენტის წინა ტერიტორია, კიდევ ერთხელ ჩამოხსნეს 

ევროკავშირის დროშა და ამჯერად დაწვეს.  

11 ივლისს გავრცელდა ინფორმაცია ექსტრემისტული ჯგუფების მიერ 5 ივლისს ნაცემი - 

ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების შესახებ. 12 ივლისის მდგომარეობით, გარდაცვალების 

ოფიციალური მიზეზი დადგენილი არ არის.  

 

 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

აშშ-ს კონგრესის წევრებს სურთ, რომ ვეტერანთა სამსახურის წარმომადგენლებმა ვეტერანებს 

შორის ექსტრემიზმისა და მისინფორმაციის გავრცელების წინააღმდეგ იმუშაონ. 

საკანონმდებლო ინიციატივაში, რომელიც 270 მილიარდის გამოყოფას ითვალისწინებს, 

საუბარია იმ განსაკუთრებულ მოწყვლადობაზე, რაც ვეტერანებს ონლაინ სივრცეში 

გავრცელებული ექსტრემისტული ნარატივების მიმართ ახასიათებთ.  

 

 

გაერთიანებული სამეფო 

ჰიშამ ჩაუდჰარის - ადამიანს, რომელმაც ბიტკოინის საშუალებით სირიაში დაპატიმრებული 

დაეშის ტერორისტის გამოსყიდვა სცადა ტერორიზმში თანამონაწილეობის ბრალი წაეყენა.  

ბრიტანეთის პოლიციის განცხადებით, ტერორისტულ დანაშაულებზე ეჭვმიტანილი 

ბავშვების სამი მეოთხედი მემარჯვენე ექსტრიმისტია და მოუწოდებენ მშობლებს მეტად 

ყურადღებით მოეკიდონ ონლაინ რადიკალიზაციის პრობლემას. ბრიტანეთში 

ტერორისტული საქმიანობის გამო ეჭვმიტანილთა 13 პროცენტი ბავშვია. 

https://civil.ge/ka/archives/431061
https://civil.ge/ka/archives/431494
https://civil.ge/ka/archives/431494
https://www.militarytimes.com/veterans/2021/07/07/proposal-would-push-va-leaders-to-address-issue-of-extremism-in-the-veterans-community/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.arabnews.com/node/1890841/world
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/child-terrorists-uk-far-right-b1878535.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2551927_
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/child-terrorists-uk-far-right-b1878535.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2551927_
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ლონდონის პოლიციის განცხადებით, ქალაქში არაერთი ტერორიზმთან დაკავშირებული 

გამოძიება მიმდინარეობს. მათივე თქმით, ტერორიზმიდან მომდინარე საფრთხე ჯერ კიდევ 

დიდია.  

 

 

ავსტრია 

სიძულვილისა და ექსტრემიზმის პროპაგანდისტი - მირსად ომეროვიჩი მწუხარებას 

გამოთქვამს ადამიანების დაეშში რეკრუტირების გამო. მისი პროპაგანდის შედეგად 

ავსტრიიდან დაეშს ათობით ადამიანი შეუერთდა. 

 

 

გერმანია 

გერმანიის პოლიციამ ვენაში 2020 წელს დაეშის მიერ განხორციელებულ ტერაქტში 

ეჭვიმატინილი 2 პირის სახლი გაჩხრიკა. პოლიციის ინფორმაციით ამ 2 ადამიანს ჰქონდა 

წინასწარი ინფორმაცია ტერაქტის შესახებ. გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს. 

 

 

საფრანგეთი 

დასავლეთ აფრიკის საჰელის რეგიონში საფრანგეთი სამხედრო დანაყოფების შემცირებას 

გეგმავს, რასაც, არაერთი შეფასებით, რეგიონში ექსტრემისტების გავლენის დაბრუნება 

მოჰყვება. 

 

 

სირია 

დაეშის აღორძინების შემდეგ დაძაბულობა მატულობს სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 

მდებარე ბანაკში მომხდარი მკვლელობის შედეგად. გასულ თვეში მინიმუმ რვა ადამიანი 

დახვიტეს ჰასაკეის პროვინციაში. მათ შორის იყვნენ 16 წლის ერაყელი ლტოლვილი და ორი 

სირიელი და. დაეშის დაჯგუფებები ახორციელებდნენ იმ ადამიანთა მკვლელობებს, 

https://uk.sports.yahoo.com/news/londoners-urged-not-complacent-terror-145239272.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2569060_&guccounter=1
https://www.thenationalnews.com/world/2021/07/07/hate-preacher-expresses-regret-after-recruiting-dozens-for-isis/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.thenationalnews.com/world/2021/07/07/hate-preacher-expresses-regret-after-recruiting-dozens-for-isis/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.thenationalnews.com/world/2021/07/07/hate-preacher-expresses-regret-after-recruiting-dozens-for-isis/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.dw.com/en/vienna-terror-attack-police-search-suspects-homes-in-germany/a-58184610?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.voanews.com/africa/france-plans-shrink-sahel-force-jihadi-threat-grows?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2569060_
https://www.arabnews.com/node/1889901/middle-east?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
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რომლებიც ჩამოშორდნენ ჯფუფის ექსტრემისტულ იდეებს. სირიის დემოკრატიულმა 

ძალებმა განაცხადა, რომ ალ – ჰოლში მოხდა 47 მკვლელობა წლის პირველ სამ თვეში. მათ 

დააპატიმრეს დაეშის 125 წევრი. 

აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე ერთ-ერთ ბაზაზე, სადაც აშშ-ს მხარდაჭერილი დაჯგუფებებია 

განლაგებული, რაკეტებით თავდასხმა დრონების საშუალებით აირიდეს თავიდან. სარაკეტო 

თავდასხმა ასევე განხორციელდა ერაყში აშშ-ს ბაზაზე, რის შედეგადაც დაიღუპა 2 ადამიანი. 

სიტუაცია დაიძაბა მას შემდეგ, რაც მიმდინარე თვეში აშშ-ს საჰაერო თავდასხმებმა 4 ირანის 

მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფების წევრი მოკლა.  

ჩრდილოეთ სირიიდან 15 ჰოლანდიელი ქალი, რომელთაც დაეშთან კავშირები აქვთ, 

ბანაკიდან გაიქცა.  

 

ავღანეთი 

ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ბადღისის პროვინციის მთავარ ქალაქ კალა-ე-ნავზე 

თალიბანმა იერიში მიიტანა. მათ აქ მყოფი პატიმრები გაათავისუფლეს, თუმცა ოფიციალური 

ინფორმაციით თავად ქალაქის დაკავება არ შეძლეს. თალიბანი აქტიურად ცდილობს 

ავღანეთის ჩრდილოეთის დაკავებას, ვინაიდან ეს ტერიტორია ტრადიციულად ითვლება 

ყველაზე მძლავრ ანტი-თალიბანურ რეგიონებად.  

 

თალიბანის განცხადებით ისინი ქვეყნის 85 პროცენტს აკონტროლებენ. ავღანეთის 

ოფიციალური ხელისუფლება კი ამ ინფორმაციას პროპაგანდას უწოდებს. თალიბანის 

რამდენიმე წარმომადგენელი მოსკოვს ეწვია, სადაც მათ განაცხადეს, რომ ისინი არ დაუშვებენ 

დაეშის მიერ მათი ტერიტორიის გამოყენებას. ამავე დელეგაციის წარმომადგენლებმა 

განაცხადეს, რომ ტაჯიკეთის საზღვრის მიმართულებითაც თავდასხმა მოსალოდნელი არ 

არის.  

აღმოსავლეთ ავღანეთის პროვინციებში დაღუპულია 3 მშვიდობიანი მოქალაქე და 24 

თალიბანის ტერორისტი.  ლაღმანის პროვინციაში დაიღუპა ცხრა ტერორისტი და 17 დაიჭრა 

მას შემდეგ, რაც შაბათს ავღანეთის ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალებმა 

რეგიონში მათი პოზიცია დაიკავეს. სამი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 30 ადამიანი 

https://abcnews.go.com/International/wireStory/bases-housing-us-troops-iraq-syria-attacked-injured-78705413?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://abcnews.go.com/International/wireStory/bases-housing-us-troops-iraq-syria-attacked-injured-78705413?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.kurdistan24.net/en/story/24945-15-Dutch-women-with-links-to-ISIS-escape-camp-in-northeast-Syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.nytimes.com/2021/07/07/world/asia/afghanistan-taliban-badghis.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/militia-commanders-rush-aid-afghan-forces-against-taliban-2021-07-09/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2569060_
https://www.aninews.in/news/world/asia/3-civilians-24-taliban-terrorists-killed-as-fighting-rages-in-afghanistan20210704131857/
https://www.aninews.in/news/world/asia/3-civilians-24-taliban-terrorists-killed-as-fighting-rages-in-afghanistan20210704131857/
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დაიჭრა თალიბანსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის სასტიკი ბრძოლების დროს ომარზაიში, 

ლაღმანის დედაქალაქ მეჰტარლამის მახლობლად მდებარე უბანში. 

 

ერაყი 

ერაყში დაეში თავს ესხმის ელექტროგადამცემ ხაზებს. ერაყისთვის ეს ფაქტობრივად იმის 

მანიშნებელი იყო, რომ დაეში კვლავ აკონტროლებს ერაყის სოფლებს. ამავდროულად, ერაყის 

სხვა ნაწილებში მზარდი თავდასხმებია აშშ-ს ძალებზე პრო-ირანის შეიარაღებული ძალების 

მიერ. დაეში ასევე თავს ესხმის ერაყის საგუშაგოებს ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილში. 

ერაყში აშშ-ს ბაზებზე რამდენიმე დღის განმავლობაში არაერთი თავდასხმა განხორციელდა. 

ერაყის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ეს თავდასხმები ტერორისტულ აქტებად აღიარეს. 

თავდასხმაზე პასუხისმგებლობას ახლად წარმოშობილი სამხედრო დაჯგუფება იღებს. 

 

თურქეთი 

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა სამშაბათს დააკავეს დაეშის ტერორისტი, რომელიც 

გეგმავდა თავდასხმის განხორციელებას ქვეყნის სამხრეთ პროვინციაში, ადანაში. 41 წლის 

ტერორისტი, იდენტიფიცირებული კოდური სახელით "აბუ აჰმედი", გეგმავდა ბომბით 

შეტევის განხორციელებას. ის ცდილობდა ტერორისტული ჯგუფის გაერთიანებას თურქეთში 

მას შემდეგ, რაც 2020 წელს შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი მაჰმუთ ოზდენი 

დააპატიმრეს. მან ასევე მოლაპარაკებები გამართა სირიაში მცხოვრებ დაეშის მოღვაწესთან, 

რომელიც პასუხისმგებელია ტერორისტული ჯგუფის ოპერაციებში თურქეთში და  აპირებდა 

კოორდინირებული თავდასხმის მომზადებას. 

 

შუა აღმოსავლეთი 

არაბთა გაერთიანებული საამიროების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმისა და უკანონო 

ორგანიზაციების დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნულმა კომიტეტმა (NAMLCFTC) 

https://www.jpost.com/international/isis-targets-electricity-lines-in-iraq-to-spread-mayhem-673004?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://www.jpost.com/international/isis-targets-electricity-lines-in-iraq-to-spread-mayhem-673004?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/iraqi-government-calls-militias-attack-us-base-terrorism?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-arrests-daesh-terrorist-plotting-bomb-attack?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-arrests-daesh-terrorist-plotting-bomb-attack?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
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ფინანსური სექტორის მარეგულირებელ ორგანოებსა და სამართალდამცავი ორგანოებისგან 

მოითხოვა ფულის გათეთრებისა და ტერორზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის 

პროცედურების გამკაცრება. NAMLCFTC-ის შეხვედრამ, რომელსაც თავმჯდომარეობდა 

არაბეთის გაერთიანებული საამიროების ცენტრალური ბანკის გუბერნატორი ხალედ მოჰამედ 

ბალამა და NAMLCFTC- ის თავმჯდომარე, მოუწოდა მარეგულირებელ ორგანოებს განაახლონ 

თავიანთი შიდა პროცედურები და სისტემები, NAMLCFTC-ის მიერ წარდგენილი 

სახელმძღვანელო დოკუმენტის საფუძველზე, საჯარო ინსტიტუციების გასაძლიერებლად. 

 

სომალი 

სომალის ეროვნულმა არმიამ (SNA) ახლახანს დაიბრუნა ქალაქი ბადვეინი ალ-შაბაბი 

ტერორისტებისგან. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში SNA ახორციელებდა შეტევით 

ოპერაციებს. ოთხი თვის წინ, ალ-შაბაბის ტერორისტებმა დაიპყრეს მარაგის მნიშვნელოვანი 

ქალაქი, რომელიც მდებარეობს მუუდუღის რეგიონში. ისინი მას იყენებდნენ როგორც ბაზას, 

საიდანაც თავს ესხმოდნენ მთავრობის ობიექტებს და ჩინოვნიკებს, სამხედრო ბაზებსა და 

მოსახლეობას. ალ-შაბაბი შესაბამისობაშია ალ-ქაიდასთან. 

სომალის დედაქალაქში ტერორისტული დავდასხმის შედეგად დაიღუპა 10 ადამიანი და 9 

მძიმედ დაშავდა. ტერორისტმა თავი აიფეთქა. ამ ინციდენტზე პასუხისმგებლობა ჯერ არც 

ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. 

 

 

ბურკინა ფასო 

Human Rights Watch– ის თანახმად, გასულ თვეში ბურკინა ფასოში განხორციელებული 

თავდასხმა, რომელსაც 160 მშვიდობიანი მოქალაქე შეეწირა, პრო-სამთავრობო სამოქალაქო 

შეიარაღებული ძალების მოქმედების სამაგიერო იყო. 

 

https://gulfnews.com/business/banking/uae-seeks-to-tighten-anti-money-laundering-and-terror-financing-measures-1.1625632900083?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://gulfnews.com/business/banking/uae-seeks-to-tighten-anti-money-laundering-and-terror-financing-measures-1.1625632900083?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://gulfnews.com/business/banking/uae-seeks-to-tighten-anti-money-laundering-and-terror-financing-measures-1.1625632900083?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://sofrep.com/news/somalis-push-back-al-shabaab-as-us-considers-returning-to-the-country/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://sofrep.com/news/somalis-push-back-al-shabaab-as-us-considers-returning-to-the-country/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://sofrep.com/news/somalis-push-back-al-shabaab-as-us-considers-returning-to-the-country/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://sofrep.com/news/somalis-push-back-al-shabaab-as-us-considers-returning-to-the-country/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://nation.africa/kenya/news/africa/death-toll-rises-to-10-in-suicide-bombing-in-somalia-3459930
https://nation.africa/kenya/news/africa/death-toll-rises-to-10-in-suicide-bombing-in-somalia-3459930
https://www.voanews.com/africa/government-backed-militias-burkina-faso-accused-abuses?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
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ჰონგ-კონგი 

ჰონგ კონგის პოლიციამ ცხრა ადამიანი დააკავა, მათ შორის ექვსი საშუალო სკოლის მოსწავლე 

სავარაუდო ტერორისტული შეთქმულების გამო. ჯგუფის წევრები არიან 15-დან 39 წლამდე. 

პოლიციის განცხადებით, ისინი აპირებდნენ შეტევის განხორციელებას სატრანსპორტო 

ქსელებსა და ქუჩებზე. 

 

ჰონგ-კონგში პოლიციელის დანით დაჭრაში დამნაშავე პირის სიკვდილის არაერთგვაროვანი 

რეაქცია მოჰყვა. საზოგადოების ნაწილი მას დადებითად და თავდადებულად მოიხსენიებს. 

მსგავსი დამოკიდებულება პოლიტიკური უკმაყოფილების არაძალადობრივი გამოხატვის 

შეზღუდვის შედეგია. 

 

 

ირანი 

თალიბანსა და ავღანეთის ოფიციალურ ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებებმა ირანში 

გადაინაცვლა. მოლაპარაკებები თალიბანის მიერ მნიშვნელოვანი ტერიტორიული 

მონაპოვრების პარალელურად მიმდინარეობს 

 

აღმოსავლეთ აფრიკა  

აღმოსავლეთ აფრიკის სახელმწიფოთა დაზვერვის სამსახურის უფროსები ერთმანეთს 

შეხვდნენ. შეხვედრის შემდგომ კონფერენციაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა 

ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის ზრდის მნიშვნელობაზე. 

 

ლიბანი 

ახალი კვლევის მიხედვით, ლიბანის თითქმის ყველა ინსტიტუტში ჰეზბოლამ საკუთარი 

გავლენა დაამყარა. კვლევის ავტორი - ლინა ხატიბი მიიჩნევს, რომ ამის მიზეზი ჰეზბოლას 

ირანთან კავშირი და დიდი სამხედრო არსენალია. 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57732751?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57732751?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2557189_
https://www.wsj.com/articles/suicide-attack-on-hong-kong-police-officer-highlights-tension-over-chinas-rule-11625666739?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-07/iran-hosts-taliban-talks-with-afghan-officials-as-u-s-exits-war?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.africanews.com/2021/07/07/east-african-intelligence-chiefs-call-for-a-united-fight-against-terrorism/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2562495_
https://www.arabnews.com/node/1890926/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1890926/middle-east
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ნიგერია 

დაახლოებით 150 სტუდენტი დაიკარგა მას შემდეგ, რაც შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ 

ნიგერიის ჩრდილო-დასავლეთით კადუნას შტატის სკოლას. გატაცებების და შემდგომ 

გამოსასყიდის მოთხოვნის პრაქტიკა პირველად ისლამისტურმა ორგანიზაციამ, ბოკო ჰარამმა, 

დაამკვიდრა 2014 წელს. ეს პრაქტიკა შემდგომ ადგილობრივმა ბანდიტებმაც აითვისეს. 

დეკემბრის თვიდან მოყოლებული მათ 1000-მდე ადამიანი გაიტაცეს სკოლებიდან.  

 

შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებიც სავარაუდოდ ბოკო ჰარამის ტერორისტები არიან 

გაიტაცეს კათოლიკური მღვდელი ელაია ჯუმა ვადა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, 

როდესაც ბოკო ჰარამის ტერორისტები იტაცებენ სასულიერო პირს. 2020 წლის დეკემბერში, 

მათ გაიტაცეს ნიგერიის პასტორი ბულუს იაკურა. 
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