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 ამერიკის შეერთებული შტატები 

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ დაადასტურა, რომ ნეო-ნაცისტური ტერორისტული 

დაჯგუფება The Base-ის ლიდერი, 47 წლის რინალდო ნაზარო, დეპარტამენტის ყოფილი 

თანამშრომელია, რომლის მოვალეობაშიც კონტრტერორისტული ოპერაციების კოორდინირება 

შედიოდა. 

 

100-მდე კანონმდებელი, დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიიდან,  მოუწოდებს 

პრეზიდენტი ბაიდენის ადმინისტრაციას, მყარად დადგეს და პასუხი მოსთხოვოს ირანის 

მთავრობას ადამიანის უფლებათა დარღვევისთვის და შუა აღმოსავლეთში დესტაბილიზაციის 

გამომწვევი აქტივობებისთვის. ადმინისტრაციისთის გაგზავნილ წერილში, მოხსენიებულია 

ირანის მიერ ტერორიზმის მხარდაჭერაც. 

 

აშშ-მ სცადა განემუხტა დიპლომატიური უთანხმოება ნატოს მოკავშირე თურქეთთან და 

განაცხადა, რომ იგი ეთანხმება ანკარას მტკიცებას, რომ ქურთმა „ტერორისტებმა“ დახოცეს 13 

თურქი ერაყში. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ნეგატიურად შეხვდა 

სახელმწიფო დეპარტამენტის თავდაპირველ წინააღმდეგობას, დაედანაშაულებინა 

ქურთისტანის მუშათა პარტია(PKK) ზემოაღნიშნული შემთხვევის გამო და დაადანაშაულა აშშ 

ტერორისტების მხარის დაკავებაში. საგულისხმოა, რომ ორივე სახელმწიფო განიხილავს PKK-ს 

ტერორისტულ ორგანიზაციად, თუმცა აშშ ასევე მხარს უჭერს ქურთულ სამხედრო ძალების 

სირიის კონფლიქტში პრეზიდენტ ბაშარ ალ ასადის წინააღმდეგ. 

 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის საწინააღმდეგო კოალიციის განცხადებით, რომელსაც აშშ 

მეთაურობს, დაიღუპა ერთი, ხოლო დაიჭრა ექვსი მოქალაქე ჩრდილოეთ ერაყში, ერბილის 

საერთაშორისო აეროპორტთან ახლოს სარაკეტო თავდასხმის შედეგად.   

 

აშშ-ს ხაზინის დეპარტამენტის განცხადებით, აშშ-მა ჰუსიტების ჯგუფი უკვე ოფიციალურად 

ამოიღო ტერორისტული ორგანიზაციების სიიდან.  

 

დიდი ბრიტანეთი 

ტერორისტი, რომელმაც თავშესაფარი დიდ ბრიტანეთში მას შემდეგ მოითხოვა, რაც ეგვიპტეში 

სიკვდილით დასჯა, პრემიერ მინისტრის მკვლელობის მცდელობის გამო შეუფარდეს, ახლოსაა 

27 წლიანი ლეგალური ბრძოლის მოგებასთან. მან პირველად თავშესაფარი 1994 წელს 

ეროვნული%20უსაფრთხოების%20საბჭომ%20დაადასტურა,%20რომ%20ნეო-ნაცისტური%20ტერორისტული%20დაჯგუფება%20The%20Base-ის%20ლიდერი,%2047%20წლის%20რინალდო%20ნაზარო,%20დეპარტამენტის%20ყოფილი%20თანამშრომელია,%20რომლის%20მოვალეობაშიც%20კონტრტერორისტული%20ოპერაციების%20კოორდინირება%20შედიოდა.
https://www.middleeasteye.net/news/biden-urged-iran-accountable-human-rights-terrorism
https://www.ibtimes.com.au/us-seeks-defuse-row-turkey-over-terrorists-1682810
https://www.ibtimes.com.au/us-seeks-defuse-row-turkey-over-terrorists-1682810
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/coalition-forces-announce-casualties-in-attack-on-erbil-airport/2146130
https://en.abna24.com/news/us-revokes-trump-designation-of-ansarullah-as-%e2%80%9cterrorist-organisation%e2%80%9d_1116188.html
https://en.abna24.com/news/us-revokes-trump-designation-of-ansarullah-as-%e2%80%9cterrorist-organisation%e2%80%9d_1116188.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9260703/Terrorist-sentenced-death-Egypt-verge-WINNING-legal-battle-stay-UK.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9260703/Terrorist-sentenced-death-Egypt-verge-WINNING-legal-battle-stay-UK.html
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მოითხოვა, თუმცა, უარი მიიღო და მას შემდეგ საკითხი რვაჯერ გაასაჩივრა სასამართლოში. 

გასულ კვირაში სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მას აქვს უფლება ბრიტანეთში დარჩეს როგორც 

ლტოლვილი. 

 

გერმანია 

გერმანიის პროკურატურის განცხადებით, დაკავებულია ტაჯიკეთის 5 მოქალაქე მამაკაცი, ისინი 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის წევრობაში არიან ბრალდებულნი. მათ ბრალად ედებათ 

გერმანიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ქმედებებში მონაწილეობა. 

 

საფრანგეთი 

ემანუელ მაკრონის მიერ 16 თებერვალს, სამშაბათს, გაკეთებული განცხადების მიხედვით, 

დასავლეთ აფრიკაში ადგილობრივი ხელისუფლებების დახმარების მიზნით საფრანგეთი 

საჰელის რეგიონიდან სამხედრო ძალებს არ გაიწვევს. საფრანგეთის პრეზიდენტის 

განმარტებით, 5100 სამხედრო პერსონალის გამოყვანა რეგიონიდან მხოლოდ ეტაპობრივად 

მოხდება. მისივე თქმით, სამხედრო ძალების რეგიონში ყოფნის მთავარ მიზანს ალ კაიდასთან 

დაკავშირებულ აჯანყებულ დაჯგუფებებთან ბრძოლა წარმოადგენს. 

 

ესპანეთი 

17 თებერვალს, ოთხშაბათს, მადრიდის ეროვნულ სასამართლოში დაიწყო განაჩენის გამოტანის 

პროცესი სამი მამაკაცის წინააღმდეგ. აღნიშნულ პირებს ბრალად ედებათ 2017 წელს 

ბარსელონას თავდასხმაში ჯიჰადისტი მებრძოლების დახმარება, რის შედეგადაც 16 ადამიანი 

დაიღუპა. 

 

ნიდერლანდები 

ულტრა-მემარჯვენე ჰოლანდიელმა პოლიტიკოსმა, ხეერტ ვილდერსმა,  თურქეთის პრეზიდენტს 

ტერორისტი უწოდა, რის გამოც თურქეთის პროკურატურამ მასზე გამოძიება დაიწყო. ვილდერსი 

ფაქტს გამოეხმაურა, და თურქეთის პრეზიდენტი ტოტალიტარიანიზმში დაადანაშაულა. ბოლო 

წლების განმავლობაში, თურქეთ -ნიდერლანდების ურთიერთობები დაძაბულია. 

 

უკრაინა 

სერგეი პოპოვის, ე.წ. “დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის” ერთ-ერთი მმართველის მანქანა 

აფეთქდა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ დონეცკის რეგიონში. ცნობების მიხედვით ბომბი მის 

https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9261767/Germany-5-Tajiks-charged-membership-IS-group.html
https://www.thedefensepost.com/2021/02/17/france-maintains-sahel-force/?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_
https://www.thelocal.es/20210217/judges-mull-verdict-in-barcelona-terror-attacks-trial?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_
https://www.thelocal.es/20210217/judges-mull-verdict-in-barcelona-terror-attacks-trial?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/turkey-investigation-geert-wilders-erdogan-terrorist-dutch.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/turkey-investigation-geert-wilders-erdogan-terrorist-dutch.html
https://www.unian.info/war/donbas-terrorist-s-car-blown-up-in-russia-occupied-horlivka-11321882.html
https://www.unian.info/war/donbas-terrorist-s-car-blown-up-in-russia-occupied-horlivka-11321882.html
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მანქანაში იყო დამონტაჟებული და აფეთქდა როდესაც ქალიშვილის სკოლიდან წამოსაყვანად 

მიდიოდა. ექიმები მის მდგომარეობას სტაბილურად აფასებენ.  

 

თურქეთი  

თურქეთის ანტი-ტერორისტული სამხედრო ოპერაციისას აღმოაჩინეს, რომ ქურთისტანის 

მშრომელთა პარტიის (PKK) წევრებმა ჩრდილოეთ ერაყის ტერიტორიაზე გამოქვაბულში მათ 

მიერ გატაცებული 13 თურქი მოკლეს, მათ შორის სამხედროები და პოლიციის თანამშრომლები. 

თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ დაჯგუფების წინააღმდეგ სამხედრო 

ოპერაციის შემდეგ მოკლულია PKK-ის წევრი, ასევე სამი თურქი სამხედრო.  

 

თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა დასავლური ქვეყნები ტერორიზმთან 

მიმართებაში მათი “ორმაგი სტანდარტების” და “შერჩევითი მიდგომის” გამო. მან განაცხადა, 

რომ “კარგი ტერორისტის” და “ცუდი ტერორისტის” შეფასება გრძელდება.  

 

თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოღანმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების განცხადება 13 

გატაცებული თურქის მკვლელობასთან დაკავშირებით, სადაც ისინი აღნიშნავდნენ, რომ PKK-ს 

ბრალეულობა არ იყო დამტკიცებული და განაცხადა, რომ აშშ-მა უნდა შეწყვიტოს 

“ტერორისტების” მხარდაჭერა და გადაწყვიტოს ვის უჭერს მხარს. ამის შემდეგ თურქეთის 

საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეხვედრაზე მოიწვია აშშ-ს ელჩი.  

 

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა სირიის საზღვრის სიახლოვეს ახალი ზელანდიის სამი 

მოქალაქე დააკავეს, მათ შორის დაეშის ძებნილი ტერორისტი, 26 წლის ქალი ორ ბავშვთან 

ერთად. მისი სახელი დაფარულია, მაგრამ ცნობილია იგი ინტერპოლის სიაში იმყოფება. ისინი 

ქვეყანაში არალეგალურად შეღწევას ცდილობდნენ.  

 

თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით კონტრ-ტერორისტული ოპერაციისას 

ქვეყნის მასშტაბით დააკავეს 718 ტერორიზმში ეჭვმიტანილი, მათ შორის PKK-ს  მხარდამჭერები. 

 

თურქეთის ოპოზიციის “დემოკრატიისა და პროგრესის პარტიამ” წერილობითი კითხვები 

შეიტანა პარლამენტში ჩრდილოეთ ერაყში სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებით და ახსნა-

განმარტებები მოითხოვა გატაცებულ და მოკლულ მოქალაქეებთან დაკავშირებით. კითხვები 

https://www.ntd.com/turkey-says-terrorists-executed-13-including-soldiers-police-in-iraq_566994.html
https://www.ntd.com/turkey-says-terrorists-executed-13-including-soldiers-police-in-iraq_566994.html
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-fm-blasts-wests-double-standard-on-terrorism/2145029
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2021/02/15/Recep-Tayyip-Erdogan-fumes-at-US-response-to-Turkish-hostage-deaths/2681613413924/?ur3=1
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2021/02/15/Recep-Tayyip-Erdogan-fumes-at-US-response-to-Turkish-hostage-deaths/2681613413924/?ur3=1
https://sputniknews.com/world/202102151082081753-erdogan-reportedly-says-us-must-stop-supporting-terrorists-either-stand-with-turkey-or-against-it/
https://sputniknews.com/world/202102151082081753-erdogan-reportedly-says-us-must-stop-supporting-terrorists-either-stand-with-turkey-or-against-it/
https://ahvalnews.com/us-turkey/turkey-summons-us-ambassador-erdogan-slams-washington-supporting-terrorists
https://www.aa.com.tr/en/turkey/3-new-zealand-nationals-held-near-border-with-syria-turkey/2145434
https://www.aa.com.tr/en/turkey/3-new-zealand-nationals-held-near-border-with-syria-turkey/2145434
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/718-detained-in-nationwide-anti-terror-operations-in-turkey
https://ahvalnews.com/deva/opposition-party-submits-parliamentary-inquiry-iraq-operation-hostage-killings
https://ahvalnews.com/deva/opposition-party-submits-parliamentary-inquiry-iraq-operation-hostage-killings
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შეეხება იმას, თუ რამდენად იყო ეს ოპერაცია უკანასკნელი შანსი და რამდენი პატიმარი რჩება 

კვლავ მათ ტყვეობაში. ზოგიერთი მათგანი ხუთი წლის წინად გაიტაცეს გატაცებული.  

 

თურქეთის ეროვნული თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სირიის საზღვართან დააკავეს 

ლიბიის 1 და რუსეთის 5 მოქალაქე, რომელთა შორისაც იმყოფებოდა დაეშის ძებნილი 

ტერორისტი. ისინი ცდილობდნენ სირია-თურქეთის საზღვრის არალეგალურად გადაკვეთას.  

 

ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრს, რომელმაც აღიარა თურქეთის თავდაცვისა და შინაგან 

საქმეთა მინისტრების მკვლელობის შეთქმულების დაგეგმვა, ანკარას სისხლის სამართლის 

უმაღლესმა სასამართლომ უვადო პატიმრობა მიუსაჯა.  

 

ავღანეთი  

ნატოს გენერალური მდივნის, იენს სტოლტენბერგის განმარტებით, ნატოსა და ამერიკის 

შეერთებული შატების სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთიდან პირველ მაისამდე გაყვანა 

მეტწილად დამოკიდებულია თალიბანის სურვილზე აწარმოოს სამშვიდობო მოლაპარაკებები 

ავღანეთის მთავრობასთან. 

 

ეროვნული უსაფრთხოების დირექტორატის მიერ ჩატარებული ოპერაციის შედეგად მოკლულია 

სულ მცირე 7 დაეშის მებრძოლი, მათ შორის ერთ-ერთი სუიციდური ჟილეტით აღჭურვილი. 

ისინი რამდენიმე ტიპის თავდასხმას გეგმავდნენ სამთავრობო შენობებზე. 

 

ავღანეთის ეროვნული თავდაცვის და უსაფრთხოების ძალებმა წარმატებით გაანეიტრალეს 

თალიბანის 21 მებრძოლი სამხრეთ ჰელმანდის პროვინციაში.  

 

ფარიაბის პროვინციაში, ალმარის რაიონში, პოლიციის სატვირთო მანქანა გზისპირა ბომბს 

შეეჯახა აფეთქებას შვიდი პოლიციელი შეეწირა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით 

არავის აუღია, თუმცა უსაფრთხოების თანამშრომლები გზისპირა ნაღმების თავდასხმებში 

თალიბანს ადანაშაულებენ. 

 

ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, თალიბანის 30 წევრი დაიღუპა ნაღმის 

აფეთქების შედეგად მეჩეთში, სადაც ისინი ნაღმის დასამზადებლად შეიკრიბნენ.    

 

https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-says-6-foreign-nationals-held-near-border-with-syria-3560914
https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-says-6-foreign-nationals-held-near-border-with-syria-3560914
https://www.yenisafak.com/en/news/turkishcourt-slaps-pkk-terrorist-with-life-sentence-over-assassination-plan-3560965
https://www.yenisafak.com/en/news/turkishcourt-slaps-pkk-terrorist-with-life-sentence-over-assassination-plan-3560965
https://www.voanews.com/south-central-asia/nato-chief-says-afghanistan-troop-pullout-depends-taliban?fbclid=IwAR1iqP6EAXk0OIH4hSBlbi5pov3G4X-ySlgZZg2b60WTeQqH0pJadMnNAjQ
https://www.khaama.com/nds-special-operatives-kill-7-daesh-militants-anp-members-killed-223322/
https://www.khaama.com/nds-special-operatives-kill-7-daesh-militants-anp-members-killed-223322/
https://bakhtarnews.af/over-20-terrorists-annihilated-by-andsf-in-helmand/
https://en.mehrnews.com/news/170026/Bomb-blast-kills-7-police-forces-in-Afghanistan-s-Faryab
https://www.arabnews.com/node/1808666/world
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ამერიკის შეერთებული შტატების ხალხისთვის ღია წერილში თალიბანის ერთ-ერთმა ლიდერმა 

განაცხადა, რომ ისტორია ნათლად გვიჩვენებს, რომ ავღანეთის პრობლემა ძალის გამოყენებით 

და სხვადასხვა სამხედრო სტრატეგიებით ვერ გადაიჭრება და ერთადერთი გზა დოჰას 

შეთანხმების იმპლემენტაციაა.  

 

ნანგარჰარის პროვინციაში კონტრ-ტერორისტული ოპერაციის შედეგად დაიღუპა თალიბანის 

140 წევრი და დაშავდა სულ მცირე 44.  

 

ერაყი  

ერაყის პარლამენტის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრი აცხადებს, რომ 

არსებობს მტკიცებულება აშშ-ს მიერ დაეშის ელემენტების ერაყში გადაყვანასთან 

დაკავშირებით. მან განაცხადა, რომ არსებობს არაერთი ვიდეო, სადაც ნათლად ჩანს, რომ აშშ-ს 

თვითმფრინავებს გადაჰყავთ დაეშის ტერორისტები ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილებში.  

 

ერაყის F-16 ტიპის თვითმფრინავებმა ჰემრინის მთებში რამდენიმე სპეციფიკური სამიზნე 

დაბომბეს. განცხადებაში ნახსენები იყო, რომ განადგურდა ტერორისტების სამალავები და 

გრძელდება დაეშის წინააღმდეგ ოპერაციები. ერაყის საჰაერო ძალებმა ასევე გაანადგურეს 

დაეშის სატრანსპორტო საშუალებები.  

 

ინდოეთი  

საექთნო სასწავლებლის სტუდენტი დაიჭირეს ხელნაკეთი 7 კილოგრამი ასაფეთქებელი 

ხელსაწყოს გადატანისას. პოლიციის უფროსმა განაცხადა, რომ რამდენიმე ტერორისტული 

დაჯგუფება აქტიურად იყენებს იარაღების გადასატანად სტუდენტებს, რომლებიც წარმოშობით 

ქაშმირიდან არიან და პუნჯაბში სწავლობენ. 

 

ტერორისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს სრინაგარში ერთ-ერთი სასადილოს თანამშრომელს. 

საგულისხმოა, რომ სასადილოდან ერთ კილომეტრში მდებარეობს სასტუმრო, სადაც 24 ქვეყნის 

დესპანი იმყოფებოდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა Muslim Janbaaz Force-მა აიღო. 

 

საუდის არაბეთი 

იემენში ლეგიტიმაციის აღდგენის კოალიციის სპიკერმა განაცხადა, რომ კოალიციის საერთო 

ძალებმა ორშაბათს გაანადგურეს ასაფეთქებელი საშუალებებით სავსე უპილოტო საფრენი 

https://en.abna24.com/news/taliban-in-open-letter-urges-complete-withdrawal-of-american-terrorists_1116183.html
https://en.abna24.com/news/taliban-in-open-letter-urges-complete-withdrawal-of-american-terrorists_1116183.html
https://bakhtarnews.af/140-taliban-insurgents-killed-in-anti-terror-operations-in-nangarhar/
https://bakhtarnews.af/140-taliban-insurgents-killed-in-anti-terror-operations-in-nangarhar/
https://en.mehrnews.com/news/169968/Reliable-info-show-US-action-in-transferring-ISIL-into-Iraq
https://en.mehrnews.com/news/169968/Reliable-info-show-US-action-in-transferring-ISIL-into-Iraq
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraq-F-16s-strike-ISIS-in-Hemrin-Mountains
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraq-F-16s-strike-ISIS-in-Hemrin-Mountains
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraqi-airforces-destroy-ISIS-vehicles-in-Diyala
https://timesofindia.indiatimes.com/india/terrorists-roping-in-students-from-kashmir-studying-in-punjab-to-smuggle-weapons-dgp/articleshow/80915525.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/terrorists-roping-in-students-from-kashmir-studying-in-punjab-to-smuggle-weapons-dgp/articleshow/80915525.cms
https://www.dnaindia.com/india/report-jammu-and-kashmir-terrorists-fire-upon-krishna-dhaba-worker-in-srinagar-2875937
http://alriyadhdaily.com/article/c13c364db5fd4021b041f81bf802c4a7
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საშუალება, რომელიც განზრახ იყო გაშვებული ჰუსიტი ტერორისტების მიერ სამოქალაქო 

პირების მიზანში ამოსაღებად. 

 

5 თებერვალს ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ ჰუსიტების ჯგუფს ამოიღებდნენ უცხოური 

ტერორისტული ორგანიზაციების სიიდან, ჯგუფის სიაში შეყვანა ტრამპის ადმინისტრაციის ერთ-

ერთი საბოლოო გადაწყვეტილება იყო. მათი სიაში შეყვანა პრობლემატურს ხდიდა 

ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას მათ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე. ბაიდენის 

ადმინისტრაციის განცხადების შემდეგ  10 დღე გავიდა და არ შეწყვეტილა ყოველდღიური 

დრონის თავდასხმები საუდის არაბეთზე და ინტენსიური შეტევები იემენში. საუდის არაბეთის 

წარმომადგენელმა გაეროში განაცხადა, რომ საუდის არაბეთი გააგრძელებს ჰუსიტების 

ტერორისტებად აღქმას, მიუხედავად აშშ-ს გადაწყვეტილებისა.  

იემენი 

ჩრდილოეთ იემენში ჰუსიტებთან შეტაკებაში მე-4 ბატალიონის უფროსი სამხედრო პოლკოვნიკი 

გარდაიცვალა. იემენის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჰუსიტების თავდასხმები გახშირდა და 

პოლკოვნიკი სამხედრო სამსახურს გმირულად შეეწირა.  

ირანის მიერ მხარდაჭერილმა ჰუსიტების ჯგუფმა თავის თავზე აიღო ორშაბათს საუდის 

არაბეთის ორ აეროპორტზე თავდასხმა. მათმა სპიკერმა განაცხადა, რომ ჰუსიტების დრონები 

დამიზნებულ იყო ამ ორ საერთაშორისო აეროპორტზე და დარტყმა სწორად განხორციელდა.  

სუდანი 

პორტ სუდანში გარდაცვლილი იპოვეს იბრაჰიმ იდრისი, რომელიც გუანტანამოს ციხის გახსნის 

დღესვე გადაიყვანეს იქ. იდრისი მიჩნეული იყო ოსამა ბინ ლადენის პირად დაცვად. იგი ობამას 

ადმინისტრაციამ გაათავისუფლა, რადგან ზედმეტად სუსტად ჩათვალა იმისთვის, რომ რაიმე 

სახის ზიანი მიეყენებინა აშშ-სთვის. იგი, 60 წლის იყო.  

 

სირია 

სირიის ქალაქ ალეპოს სამხრეთით არსებულ სოფელში ტერორისტების მიერ დამონტაჟებულმა 

მიწისქვეშა ნაღმმა შეიწირა მამაკაცი და ბავშვი, ხოლო მძიმედ დაშავდა სამი ქალი.  

 

http://alriyadhdaily.com/article/c13c364db5fd4021b041f81bf802c4a7
https://www.jpost.com/middle-east/houthis-step-up-attacks-after-new-terrorist-designation-659019
https://www.jpost.com/middle-east/houthis-step-up-attacks-after-new-terrorist-designation-659019
https://www.middleeastmonitor.com/20210215-saudi-yemens-houthis-are-terrorists-despite-us-decision-to-reverse-designation/
https://www.middleeastmonitor.com/20210215-saudi-yemens-houthis-are-terrorists-despite-us-decision-to-reverse-designation/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/yemen-top-army-commander-killed-in-clashes-with-rebels/2145441
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/yemen-rebels-claim-drone-attacks-on-2-saudi-airports/2145661
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/yemen-rebels-claim-drone-attacks-on-2-saudi-airports/2145661
https://www.garoweonline.com/en/news/world/ibrahim-idris-a-guantnamo-bay-detainee-on-day-1-dies-at-60
https://sana.sy/en/?p=222402
https://sana.sy/en/?p=222402
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სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა წერილებით მიმართა გაეროს გენერალურ მდივანსა და 

უსაფრთხოების საბჭოს პრეზიდენტს. მინისტრის განცხადებით, „15 თებერვალს ისრაელმა 

სარაკეტო შეტევა განახორციელა  ოკუპირებული გოლანიდან სირიის დედაქალაქ დამასკოსთან 

ახლოს. თავდასხმა თელავივის სახელმწიფო ტერორიზმისა და სირიაში ტერორისტული 

ჯგუფების მხარდაჭერის პოლიტიკის ნაწილია“.  

 

სირიაში დაეშმა გაიტაცა და მოკლა 25 წლის აბბას ხადერ ჯუმაა და მისი პარტნიორი. 

მკვლელობის კადრები ჯუმაას ოჯახისთვის იქნა გადაგზავნილი. დაეში ოჯახს 100 000 დოლარს 

თხოვს ცხედრის სანაცვლოდ.   

 

ეგვიპტე  

ეგვიპტის ადმინისტრაციულმა სასამართლომ უარი განაცხადა ტერორიზმთან დაკავშირებული 

დამნაშავეებისთვის მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნასთან დაკავშირებით.  

 

ჩადი 

ჩადის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საჰელის რეგიონი ებრძვის უკიდეურეს სიღარიბეს, 

რომელიც ნაყოფიერი ნიადაგია ტერორიზმისთვის. მან მოუწოდა საერთაშორისო 

საზოგადოებას გაზარდონ დაფინანსება და დახმარება, რათა ექსტრემისტებმა ვეღარ 

მოახერხონ ახალგაზრდების რეკრუტირება, რაც ამჟამად აქტიურად მიმდინარეობს. Მან მოიწვია 

სამიტი, სადაც მონაწილეობას იღებენ ბურკინა ფასო, ჩადი, მალი, მავრიტანია და ნიგერია. ასევე 

ვირტუალურად ერთვება მნიშვნელოვანი პარტნიორის, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ 

მაკრონი.  

 

ნიგერია 

ნიგერიის არმიამ, რომელსაც მხარს უჭერდა მრავალეროვნული გაერთიანებული სამუშაო 

ძალები, მოახდინა 81 ტერორისტის ნეიტრალიზება სამბისას ტყის ხუთ სოფელში.  

 

ბორნოს პროვინციის ქალაქ მარტეში ამ დრომდე დაუდგენელი რაოდენობის სამხედრო და 

ტერორისტი დაიღუპა სასტიკ ბრძოლაში სამხედრო ძალებსა და ისლამური სახელმწიფოს 

დასავლეთ აფრიკის პროვინციას შორის (ISWAP). ამ უკანასკნელის მიზანი იყო გაეტაცებინა 

მაცხოვრებლები დასახლებული პუნქტებიდან და  იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

ბანაკებიდან. სამხედრო შენაერთებმა მოახერხეს გატაცების მცდელობის ჩაშლა.  

https://www.farsnews.ir/en/news/13991128000490/Damascs-Repeaed-Israeli-Acs-f-Aggressin-n-Syria-Wn%E2%80%99-Help-Prec
https://www.farsnews.ir/en/news/13991128000490/Damascs-Repeaed-Israeli-Acs-f-Aggressin-n-Syria-Wn%E2%80%99-Help-Prec
https://shafaq.com/en/World/ISIS-kills-a-Kurdish-car-dealer-and-his-partner-in-al-Hasakah
https://www.middleeastmonitor.com/20210215-egypt-court-rejects-case-to-revoke-citizenship-of-opponents-convicted-of-terrorism/
https://www.thenationalnews.com/world/africa/chad-s-idriss-deby-appeals-for-aid-to-help-fight-terrorist-threat-in-the-sahel-1.1166801
https://www.thenationalnews.com/world/africa/chad-s-idriss-deby-appeals-for-aid-to-help-fight-terrorist-threat-in-the-sahel-1.1166801
https://www.legit.ng/1403036-nigerian-army-kills-81-terrorists-loses-officer-borno-yobe.html
https://dailypost.ng/2021/02/16/soldiers-terrorists-die-as-military-foils-iswap-attack-on-civilians/
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ნიგერიის ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ნიგერიის შეიარაღებულმა ძალებმა 

ბოლო 5 წლის განმავლობაში მოახერხეს ტექნოლოგიის განვითარება, რათა შეძლონ ქვეყნის 

თაცვა კიბერ შეტევებისა და საფრთხეებისგან. მან ხაზი გაუსვა კიბერ-ტერორიზმის საფრთხეს 

და თქვა, რომ ნიგერია უკეთ ახერხებს თავიდან აირიდოს მსგავსი შეტევები.  

 

აშშ-ს საერთაშორისო რელიგიური თავისუფლების კომისიის ანგარიშის მიხედვით 

ტერორისტებმა, ბანდიტებმა და ექსტრემისტებმა 8279 ნიგერიელი მოკლეს 2020 წელს. ბოკო 

ჰარამის ტერორისტებმა ბორნოს რეგიონის სამ სოფელში 140 სახლი გადაწვეს. ერთ-ერთი 

სოფლის მაცხოვრებლის განცხადებით, თითქმის ყველამ მოახერხა გამოქცევა, 

თავდამსხმელებმა კი წაიღეს საკვები მარაგი და წაიყვანეს საქონელი.  

 

ნიგერის ოლქში შეიარაღებული პირი თავს დაესხა სკოლას, მოკლა  ერთი მოსწავლე და გაიტაცა 

42 პირი, მათ შორის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მასწავლებლების ოჯახის წევრები.   

 

ნიგერის შტატის გუბერნატორის, აბუბაქარ სანი ბელოს განცხადებით, შეიარაღებულმა პირებმა 

ქალაქ კაგარის ერთ-ერთი სკოლიდან 27 ბავშვი გაიტაცეს. 

 

კიდევ ერთი გატაცების ფაქტი დაფიქსირდა ნიგერის შტატში მიმდინარე კვირას. ტეგინა-

ზუნგერუს დამაკავშირებელ მაგისტრალზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 

შეიარაღებულმა პირებმა 20 პირი გაიტაცეს. ექსპერტთა განმარტებით გატაცებები ნიგერის 

შტატში საკმაოდ ხშირია და დაჯგუფებები ამ მეთოდს ძირითადად გამოსასყიდის გამოძალვის 

მიზნით იყენებენ. 

 

კენია 

ტერორისტულმა ორგანიზაცია, ალ-შაბააბმა მანდერას რეგიონზე საკუთარი გავლენის 

სფეროები გააფართოვა. აღნიშნულ რეგიონზე თავდასხმების სერიის შემდეგ ექსპერტთა მიერ 

გაკეთებული განცხადებებიტ, კენიის ხელისუფლება მზად არ არის ტერორიზმთან 

საბრძოლველად და მას მეტი საერთაშორისო დახმარება ესაჭიროება. 

 

 

 

https://thenationonlineng.net/our-military-can-check-cyber-terrorism-says-olonisakin/
https://guardian.ng/news/terrorists-bandits-killed-8279-nigerians-in-2020-says-u-s-report/
https://dailypost.ng/2021/02/16/boko-haram-terrorists-burn-down-over-140-houses-in-borno/
https://www.ibtimes.com.au/gunmen-kidnap-dozens-school-central-nigeria-1683618
https://www.bbc.com/news/world-africa-56095731
https://7news.com.au/news/crime/gunmen-kidnap-20-after-nigerian-wedding-c-2172100
https://allafrica.com/stories/202102170193.html?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_
https://allafrica.com/stories/202102170193.html?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_
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უგანდა 

პოლ რუსეზაბაჯინა, რუანდის გენოციდის გმირი, რომელმაც 1994 წელს 1200-მდე ადამიანის 

სიცოცხლე იხსნა, ოთხშაბათს 20 სხვა ეჭვმიტანილთან ერთად სასამართლოში წარსდგა. 

რუსეზაბაჯინას და სხვა ეჭვმიტანილ გმირებს, ბრალად ედებათ აჯანყებული ჯგუფების 

ჩამოყალიბება და სამხედრო აჯანყების დაწყების მცდელობა. რუსეზაბაჯინას განმარტებით 

ხსენებული ბრალდებები პოლიტიკურად მოტივირებულია. 

 

ისრაელი 

ისრაელის პოლიციის განცხადებით, დაკავებულ იქნა რამდენიმე ეჭვმიტანილი 

პალესტინელებსა და ისრაელის უსაფრთხოების ძალებზე თავდასხმისათვის დასავლეთ 

სანაპიროზე.  

 

ავსტრალია 

გოლბურნის ციხის პატიმარს, ბრალად ედება ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვა 

პოლიციაზე, სამხედროებსა და კორექციის სისტემის მუშაკებზე. ავსტრალიის ფედერალური 

პოლიციის განცხადებით, მას კონტაქტი ჰქონდა ტერორისტულ აქტივობებში ჩართულ 

პირებთან. 

 

სინგაპური 

შინაგან საქმეთა მინისტრის, დესმონდ ტანის განცხადებით, სინგაპური აძლიერებს კანონს 

ტერორიზმის წინააღმდეგ. ძირითადი ცვლილებები მოიცავს ტერორიზმის დაფინანსების 

აკრძალვის გაფართოებას და ჯარიმების გაზრდას ტერორიზმის დაფინანსებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის არ გამჟღავნებისთვის.  

 

ბანგლადეში 

ხუთ ისლამისტ ექსტრემისტს მიესაჯა სიკვდილით დასჯა ბანგლადეშში 2015 წელს 

ბანგლადეშელ-ამერიკელი ბლოგერის და ავტორის, ავიჯით როის სასტიკი წამებით მოკვლის 

გამო. თავის წიგნებსა და სტატიებში როი მოიხსენიებდა რელიგიურ ექსტრემიზმს, როგორც 

„მომწამვლელ ვირუსს“. თავდასხმა როიზე იყო ნაწილი ისლამისტების მასობრივი 

ძალადობრივი ტალღისა 2013-2016 წლებში აქტივისტებზე, ბლოგერებსა და ავტორებზე. 

 

https://www.wsj.com/articles/hotel-rwanda-hero-paul-rusesabaginas-terrorism-trial-begins-11613563041?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/israelis-settlers-arrested-on-terrorism-charges-amid-rise-in-violence-659117
https://www.abc.net.au/news/2021-02-19/apf-nsw-police-charge-goulburn-jail-inmate-with-terror-offences/13172302
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/parliament-singapore-has-been-strengthening-laws-against-terrorism-says-desmond
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/parliament-singapore-has-been-strengthening-laws-against-terrorism-says-desmond
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9265069/Five-Bangladesh-Islamists-sentenced-death-writers-murder.html
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პაკისტანი 

უსაფრთხოების ძალებმა ჩრდილოეთ ვაზირისტანში ოპერაციისას სამი ტერორისტი მოკლეს. 

განცხადების გაკეთებისას აღინიშნა, რომ ეს ტერორისტები ჩართულები იყვნენ მიზნობრივ 

მკვლელობებში, გატაცებასა და ქრთამის გამოძალვაში, უსაფრთხოების ძალებზე ცეცხლის 

გახსასა და იმპროვიზებული ასაფეთქებელი საშუალებების გამოყენებაში.  

 

მოროკო 

ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად მოროკოში 

პირველი ინტეგრირებული სტრატეგიული გეგმა მიიღეს. აღნიშნული გეგმა ექსპერტებმა 

დადებითად შეაფასეს მოროკოს დედაქალაქ, რაბატში 16 თებერვალს გამართულ 

კონფერენციაზე - „ძალადობრივ ექსტრემიზმთან ბრძოლა. ახალი პასუხები ახალ გამოწვევებს“. 

 

რუსეთი 

მამაკაცი, რომელიც ორ ტერორისტულ თავდასხმაში მონაწილეობის გამო იყო დაპატიმრებული, 

ციმბირის ციხეში გარდაცვლილი იპოვეს. 15 თებერვალს 65 წლის ხალიდ ხუგუიევი სხვა 

პატიმარმა მოკლა დანით. Აღსანიშნავია რომ იგი თავის 22 წლიან სასჯელს წელს ასრულებდა.  

 

რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა 35 ახალი 

თავდასხმა განახორციელეს იდლიბის დეესკალაციის ზონაში. მინისტრის განცხადებით, 

ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებიც იდლიბის პროვინციაშია გავრცელებული, გეგმავენ 

„ყალბი დროშის ქიმიურ შეტევას“ სირიის სამთავრობო ძალების დადანაშაულების მიზნით.  

 

იდლიბის პროვინციაში რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა გაანადგურეს ჰაიათ თაჰრირ 

ალ-შამის(ალ-ნუსრას ფრონტის) სტრატეგიული შტაბები. 

 

რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის პრეს-ცენტრის განცხადებით, ოთხშაბათს 

ჩატარებული სამხედრო სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია 19 ისლამისტი მებრძოლი. 

აღნიშნულ პირებს ბრალად ედებათ ტერორისტული თავდასხმების დაგეგმვა. სპეცოპერაციის 

ფარგლებში დაკავების ადგილიდან ამოღებულია ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღები და 

ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები. 

 

 

https://tribune.com.pk/story/2284601/security-forces-kill-three-terrorists-in-north-waziristan-ibo
https://northafricapost.com/47681-morocco-adopted-comprehensive-strategy-becoming-pioneer-in-counterterrorism-violent-extremism-conference.html?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_
https://northafricapost.com/47681-morocco-adopted-comprehensive-strategy-becoming-pioneer-in-counterterrorism-violent-extremism-conference.html?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_
https://www.rferl.org/a/russia-inmate-found-dead-siberia-moscow-terror-attacks/31103744.html
https://sana.sy/en/?p=222413
https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=64527&SEO=russian-air-strike-destroys-terrorist-headquarters-in-syrian-province
https://www.reuters.com/article/us-russia-attacks/russia-detains-19-militants-planning-attacks-security-service-idUSKBN2AH0P7?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_
https://www.reuters.com/article/us-russia-attacks/russia-detains-19-militants-planning-attacks-security-service-idUSKBN2AH0P7?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_
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Twitter 

ნობელის პრემიის ლაურეატი, მალალა იუსაფზაი, კვლავ დაჯგუფება, თალიბანის, სამიზნე 

გახდა. თალიბანის ყოფილმა მებრძოლმა, ესანულა ესანმა, Twitter-ზე გაავრცელა პოსტი, 

რომელშიც იმუქრებოდა მალალა იუსაფზაიზე ხელახალი თავდასხმის განხორციელებით. 

აღსანიშნავია ისიც რომ სწორედ ესანულა ესანი დაესხა მალალას თავს ცეცხლსასროლი იარაღის 

გამოყენებით 9 წლის წინ. ამ დროისათვის აღნიშნული პირის ანგარიში Twitter-ის ქსელიდან 

წაშლილია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abcnews.go.com/International/wireStory/taliban-tweet-threatens-malala-twitter-removes-account-75947751?utm_source=iterable&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=2014761_

