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 ამერიკის შეერთებული შტატები 

სამშაბათს გამოქვეყნებული ორპარტიული ანგარიში მოუწოდებს ბაიდენის 

ადმინისტრაციას  გააგრძელოს აშშ-ს ჯარების ავღანეთიდან გამოყვანის ვადები. 

მიუხედავად სამშვიდობო პროცესების მხარდაჭერისა, ანგარიში იუწყება, რომ ჯარების 

ნაადრევმა გამოყვანამ შესაძლოა საშუალება მისცეს ტერორისტულ ჯგუფებს 

გასააქტიურებლად და ჩაშალოს სამშვიდობო პროცესები. 

 

ამერიკის შეერთებული შტატებში, პირველ თებერვალს, ორშაბათს, 33 წლის მოჰამედ 

ფათჰი სულეიმანი, ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის, მატერიალური 

დახმარების მცდელობის ბრალდებით დააკავეს. საგამოძიებო უწყებების განცხადებით, 

33 წლის მამაკაცმა 2014 წელს თურქეთში მოგზაურობისას სირიის საზღვრის 

არალეგალური გადაკვეთა და დაეშში გაწევრიანება სცადა. 

 

ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს მიერ ჩატარებული სამძებრო ოპერაციის 

ფარგლებში ჩხრეკა ჩატარდა რასელ ტეილორისა და ალან ჰოსტეტერის სახლებში. 

ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს სპიკერის, ლაურა ეიმილერის განცხადებით, 

აღნიშნული პირები პროექტ „ამერიკული ფენიქსის“ ხელმძღვანელები არიან, რომელიც 

მატერიალურ დახმარებას უწევდა კაპიტოლიუმზე თავდასხმის წინა დღეს გამართულ 

დემონსტრაციებს. 

 

აშშ-ს ფინანსთა დეპარტამენტის ანგარიში იუწყება, რომ ტერორისტული ორგანიზაცია 

დაეში ამ ეტაპზე დამოკიდებულია გადმორიცხვებზე სირიასა და ერაყში მყოფი 

მხარდამჭერებისგან. ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2019 წლის კოორდინირებულმა 

ძალისხმევამ დაეში მნიშვნელოვნად დააზიანა, მაგრამ დაეშის ქსელებს კვლავ აქვთ 

წვდომა $100 მილიონი ღირებულების რეზერვებზე.  

 

 

 

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/bipartisan-report-urges-postponing-planned-u-s-troop-exit-afghanistan-n1256642?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/bipartisan-report-urges-postponing-planned-u-s-troop-exit-afghanistan-n1256642?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.voanews.com/extremism-watch/us-man-charged-attempting-provide-support?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=1959956_
https://www.voanews.com/extremism-watch/us-man-charged-attempting-provide-support?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=1959956_
https://edition.cnn.com/2021/02/03/politics/fbi-raids-capitol-attack-investigation/index.html?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=1968258_
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/01/isis-islamic-state-turkey-iraq-treasury-1.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1959956_
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/01/isis-islamic-state-turkey-iraq-treasury-1.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1959956_
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/01/isis-islamic-state-turkey-iraq-treasury-1.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1959956_
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დიდი ბრიტანეთი 

16 წლის ბიჭი კორნვალიდან, იქნება ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი გაერთიანებულ 

სამეფოში, რომელიც ტერორიზმის ბრალდებით გასამართლდება. თინეიჯერმა, 

პირველად 13 წლის ასაკში ჩამოტვირთა ასაფეთქებელი საშუალების ასაწყობი 

ინსტრუქციები, შემდეგ კი თეთრ სუპრემაცისტულ ჯგუფს შეუერთდა. ამის შემდეგ კი ნეო-

ნაცისტურ ჯგუფს დაუკავშირდა და „თეთრი ჯიჰადის“ შესრულების ფიცი დადო. 

 

ლონდონის ჰითროუს აეროპორტში კონტრ-ტერორისტულმა პოლიციამ წინასწარ 

დაგეგმილი ოპერაციის ფარგლებში მამაკაცი დააკავა. მას ტერორიზმის მხარდაჭერა, 

ტერორისტული პუბლიკაციების გაზიარება და ტერორისტული აქტების დაგეგმვა ედება 

ბრალად. მამაკაცი თურქეთიდან ჩამოსვლისთანავე დააკავეს. 

 

3 ადამიანი ტერორიზმის დაფინანსებისთვის დააკავეს. 42, 34, და 45 წლის მამაკაცები 

ლუტონსა და დასავლეთ ლონდონში დააკავეს. გამოძიება გრძელდება. 

 

კანადა 

კანადამ, ულტრა-მემარჯვენე ექსტრემისტული დაჯგუფება Proud Boys (ამაყი ბიჭები) 

ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა. კანადა პირველი ქვეყანაა, რომელმაც Proud 

Boys ფორმალურად, ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარა. Proud Boys, იმ 13 

ორგანიზაციას შორისაა, რომელიც კანადის მთავრობის ტერორისტული 

ორგანიზაციების სიას დაემატა. ამ ორგანიზაციებს შორისაა სამი სხვა ულტრა-

მემარჯვენე, ნეო-ნაცისტური ჯგუფი, დანარჩენი ჯგუფები კი დაეშთან და ალ კაიდასთან 

არიან აფილირებულნი. 

 

გერმანია 

გერმანიის შიდა დაზვერვის სააგენტოს ანგარიშის მიხედვით, 1200 ულტრა-მემარჯვენე 

ექსტრემისტს გერმანიაში აქვს იარაღის ფლობის ლიცენზია. გავრცელებული 

ინფორმაციით ეს ადამიანები, გერმანიის ფარგლებს გარეთ სროლის პრაქტიკებსაც 

ესწრებოდნენ.  

https://www.algemeiner.com/2021/02/02/british-teenager-who-talked-of-gassing-jews-becomes-youngest-ever-to-be-convicted-of-terrorism-in-uk/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9220717/Man-20s-arrested-Heathrow-Airport-suspicion-terrorism-offences.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9220717/Man-20s-arrested-Heathrow-Airport-suspicion-terrorism-offences.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://news.met.police.uk/news/three-men-arrested-on-suspicion-of-funding-terrorism-420629
https://www.nytimes.com/2021/02/03/world/canada/canada-proud-boys-terror-group.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.nytimes.com/2021/02/03/world/canada/canada-proud-boys-terror-group.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.dw.com/en/germany-1200-right-wing-extremists-licensed-to-own-weapons/a-56416420?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1964202_
https://www.dw.com/en/germany-1200-right-wing-extremists-licensed-to-own-weapons/a-56416420?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1964202_
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ბელგია 

ბელგიის სასამართლომ, ირანელ დიპლომატს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა 

ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვისთვის. ასადოლა ასადი, 2018 წელს, პარიზთან 

ახლოს, ირანელი დისიდენტების შეკრების აფეთქებას გეგმავდა. 

 

ისრაელი 

ტერორისტულმა ორგანიზაცია ჯაიშ-ულ-ჰუნდმა პასუხისმგებლობა აიღო ნიუ დელიში, 

ისრაელის სალეჩოზე თავდასხმისთვის. ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა ნიუ 

დელიში ისრაელის საელჩოსთან აფეთქდა და მსხვერპლი არ მოჰყოლია. 

 

ლიბანი 

ჰეზბოლამ სამხრეთ ლიბანის თავზე მყოფი ისრაელის დრონი საჰაერო რაკეტით 

მოიგერია. ჰეზბოლას ჟურნალისტის განცხადებით დაჯგუფებას ახალი პოლიტიკა აქვს, 

რის მიხედვითაც ისრაელის მხრიდან ლიბანის საჰაერო სივრცეში ნებისმიერი სახის 

შეჭრა უნდა იყოს მოგერიებული. 

 

გამოცემა Reuters-ის განცხადებით, ლიბანის ეროვნულმა არმიამ პირველ თებერვალს, 

ორშაბათს, ჩატარებული სამხედრო სპეცოპერაციის ფარგლებში 18 პირის დააკავა. 

სახელმწიფო უწყებების განცხადებით, ლიბანის ჩრდილოეთ ნაწილში არსებულ ქალაქ 

არსალში დაკავებული პირები ეჭვმიტანილნი არიან ტერორისტულ ორგანიზაცია 

დაეშთან კავშირის დამყარებაში. 

 

ლიბანში, ექსტრემისტული ჯგუფი ჰეზბოლას კრიტიკოსი მოკლული იპოვეს. ლოქმან 

სლიმი, იშვიათი შიიტი მუსლიმი იყო, რომელიც ექსტრემისტულ ჯგუფს ღიად 

აკრიტიკებდა. ის ცეცხლასროლი იარაღით მოკლული, მანქანაში იპოვეს. 

 

 

 

https://www.wsj.com/articles/iranian-diplomat-sentenced-to-20-years-for-foiled-bomb-plot-in-france-11612439873?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.jpost.com/israel-news/explosion-reported-near-israeli-embassy-in-new-delhi-india-report-657167?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1955845_
https://www.timesofisrael.com/idf-anti-aircraft-missiles-fired-at-israeli-drone-from-south-lebanon/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.timesofisrael.com/idf-anti-aircraft-missiles-fired-at-israeli-drone-from-south-lebanon/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-islamic-state/lebanon-army-arrests-18-lebanese-syrians-linked-to-islamic-state-statement-idUSKBN2A12G4?il=0&amp;utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=1959956_
https://www.nytimes.com/2021/02/04/world/middleeast/lokman-slim-killed-hezbollah.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1972721_
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ნიგერია 

ნიგერიის უსაფრთხოების და სამოქალაქო თავდაცვის კორპუსი ოიოს შტატში ანახლებს 

კონტრ-ტერორისტულ განყოფილებას. განყოფილება ნიგერიის არმიის მეორე 

დივიზიასთან ითანამშრომლებს. 

 

ნიგერიის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ჟოფრი ონიემასა და მოზამბიკის პრემიერ 

მინისტრის, კარლოს აგოსტინო დო როზარიოს, შეხვედრის ფარგლებში საუბარი 

გაიმართა კაბო-დელგადოს რეგიონში არსებულ საფრთხეებზე. ნიგერიის საგარეო 

საქმეთა მინისტრმა ხაზი გაუსვა ნიგერიის სურვილსა და მზაობას დაეხმაროს მოზამბიკს 

კაბო-დელგადოს რეგიონში არსებულ ტერორისტულ საფრთხეებთან გამკლავებაში. 

 

სომალი 

სომალის თავდაცვის ძალებმა ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-შაბაბის 3 წევრი 

მოკლეს, რომლებიც სამთავრობო დელეგაციას დაესხნენ თავს. თავდასხმამ პოლიციის 

ოფიცრები დააზიანა. უსაფრთხოების ძალებმა 3 თავდამსხმელი მოკლეს, დაკავებულია 

2, ასევე ამოღებულია შეიარაღება. 

 

მოგადიშოში ალ-შაბაბის თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავდასხმა განახორციელა. 

ექსტრემისტებმა სასტუმრო აფრიკის შესასვლელში ბომბი ააფეთქეს, შემდეგ კი 

ცეცხლსასროლი იარაღით დაესხნენ თავს.  თავდასხმას  5 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის, 

ყოფილი გენერალი, მოჰამედ ნურ გალალი. 

 

მალი 

ჯიჰადისტურ თავდასხმას ცენტრალურ მალიში 9 სამხედრო შეეწირა. გავრცელებული 

ინფორმაციით სამხედროებს თავს დაესხნენ მძიმედ შეიარაღებული პირები, 

ჯავშანტექნიკაში. ცენტრალურ მალიში ჯიჰადისტური თავდასხმები ძირითადად საგზაო 

ნაღმებით ხორციელდება, ჯავშანტექნიკა კი იშვიათია. 

 

ტუნისი 

https://guardian.ng/news/nscdc-relaunches-counter-terrorism-unit-deploys-150-personnel-in-oyo-state/
https://guardian.ng/news/nscdc-relaunches-counter-terrorism-unit-deploys-150-personnel-in-oyo-state/
http://saharareporters.com/2021/02/01/nigeria-offers-help-mozambique-fight-terrorism?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=1959956_
https://allafrica.com/stories/202102030197.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://allafrica.com/stories/202102030197.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://thearabweekly.com/al-shabab-kills-anti-terrorism-nemesis-mogadishu-attack
https://www.africanews.com/2021/02/03/at-least-nine-malian-soldiers-killed-in-suspected-militant-attack/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
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ტუნისელი სამხედროები, ალჟირის საზღვართან, მთიან რეგიონში აფეთქებას 

ემსხვერპლნენ. ხელნაკეთი ბომბის აფეთქებას 4 სამხედრო შეეწირა. მოღილას მთიან 

რეგიონში, ქალაქ კასერინთან ახლოს, ტუნისის მთავრობა უკვე წლებია ისლამისტურ 

ჯგუფს ებრძვის. 

 

ერაყი 

ოთხშაბათს, დაეშის წინააღმდეგ მიმართულმა კოალიციამ აშშ-ს მეთაურობით 

დაადასტურა აბუ ჰასან ალ-გარიბავისა და 3 სხვა ტერორისტი მებრძოლის საჰაერო 

თავდასხმაში მკვლელობა. თავდასხმაზე თავდაპირველად ერაყის პრემიერ მინისტრმა, 

მუსტაფა ალ-ქადიმიმ სოციალ ქსელ Twitter-ში გაავრცელა ცნობები, სადაც ალ-გარიბავი 

სამხრეთ ერაყში დაეშის ლიდერად მოიხსენია. 

 

ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო 

ძალების ორი RAF Typhoon-ის ტიპის გამანადგურებელის მიერ ჩატარებული საჰაერო 

თავდასხმის ფარგლებში ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში ტერორისტული ორგანიზაცია 

დაეშის, ორი სამხედრო ბლოკი განადგურდა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა, მუსტაფა ალ-

ქადიმიმ, თავდასხმა უშიშროების სამსახურების შეცდომად სცნო და რამდენიმე მაღალი 

თანამდებობის პირი გაანთავისუფლა. 

 

შეიარაღებული ძალების მეთაურის, მაიორი გენერალი იაჰია რასულის განცხადებით 

ერაყის სხვადასხვა რეგიონში 4 დაეშის ტერორისტი დააკავეს. 

 

ირანი 

ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მოჰამად ჯავად ზარიფი იმედს გამოთქვამს, რომ აშშ 

განიხილავს ახლანდელი პოლიტიკის შეცვლას ირანთან მიმართებაში. ზარიფმა აშშ-ს 

ახლანდელ პოლიტიკას ეკონომიკური ტერორიზმი უწოდა და თქვა, რომ იმედი აქვს, რომ 

ახალი ადმინისტრაცია „სწორ მხარეს“ წაიყვანს თეირანთან ურთიერთობას. 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-tunisia-security/ied-kills-four-tunisian-soldiers-in-mountain-region-idUSKBN2A31WI?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.voanews.com/middle-east/iraq-us-led-coalition-ramp-pressure?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.arabnews.com/node/1801951/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1801951/middle-east
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Counter-Terrorism-Service-arrests-four-ISIS-members
https://www.eurasiareview.com/30012021-irans-zarif-urges-biden-to-rethink-us-policy-of-economic-terrorism/
https://www.eurasiareview.com/30012021-irans-zarif-urges-biden-to-rethink-us-policy-of-economic-terrorism/
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სირია 

სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა (SDF), ორი ოპერაციის ფარგლებში, ტერორისტული 

ორგანიზაცია დაეშის 4 წევრი დააკავეს. ოპერაციის ფარგლებში, ამოღებული იქნა 

შეიარაღება და დოკუმენტები. მიუხედავად, 2019 წელს დაეშის ტერიტორიული 

დამარცხებისა, თავდასხმები გრძელდება, განსაკუთრებით განთავისუფლებულ 

ტერიტორიებზე. 

 

ჩრდილოეთ ალეპოში, სულ მცირე 5 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა კვირას მომხდარ 

აფეთქებას. სამანქანო ბომბის აფეთქების შედეგად 25 ადამიანი დაშავდა.    

 

პაკისტანი 

პაკისტანის სასამართლომ ადამიანის უფლებათა აქტივისტის მამა, მუჰამად ისმაილი, 

ტერორიზმის ბრალდებით პატიმრობაში დატოვა. უფლებადამცველთა ჯგუფები 

ამტკიცებენ, რომ ეს შევიწროების კამპანიის ფარგლებში კეთდება და ხელისუფლება ამ 

ბერკეტს იყენებს. 

 

რუსეთი 

ჟურნალისტი სვეტლანა პროკოპიევა სასამართლოს წინაშე წარსდგება. მას ტერორიზმის 

გამართლება ედება ბრალად. პროკოპიევა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტია, 2020 

წელს მან თავისუფალი პრესის საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. 

 

ტაჯიკეთი 

ტაჯიკეთის ეროვნულმა ბანკმა განაახლა ტერორისტულ აქტივობებთან დაკავშირებული 

პირების სია. წარსულში, სია შეიცავდა ისეთ პირებს, რომლებიც სირიასა და ერაყში 

საბრძოლად წავიდნენ, ახლა კი სიას ოპოზიციური პოლიტიკოსები, აქტივისტები და 

ჟურნალისტებიც დაემატნენ. 

https://www.kurdistan24.net/en/story/23887-Kurdish-led-SDF-arrests-4-ISIS-suspects-in-eastern-Syria-with-Coalition-support?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.kurdistan24.net/en/story/23887-Kurdish-led-SDF-arrests-4-ISIS-suspects-in-eastern-Syria-with-Coalition-support?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://nypost.com/2021/02/01/two-car-bombs-kill-at-least-11-in-syrias-northern-aleppo/?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=1959956_
https://nypost.com/2021/02/01/two-car-bombs-kill-at-least-11-in-syrias-northern-aleppo/?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=1959956_
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/3/father-of-pakistani-rights-activist-arrested-on-terror-charges?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/3/father-of-pakistani-rights-activist-arrested-on-terror-charges?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1968258_
https://cpj.org/2021/02/russian-military-court-to-hear-appeal-of-journalist-svetlana-prokopyeva-in-terrorism-case/
https://en.fergana.ru/news/118601/?country=tj
https://en.fergana.ru/news/118601/?country=tj

