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 ამერიკის შეერთებული შტატები 

როიტერსის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ადმინისტრაციას ქვეყანაში 

არსებული საშინაო ტერორიზმის რისკების შეფასება დაავალა. თეთრი სახლის 

სპიკერის, ჯენ ფსაკის განცხადებით, რისკების შეფასებას ფედერალური გამოძიების 

ბიურო, სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი და ეროვნული უშიშროების 

სამსახურები ერთობლივად განახორციელებენ. 

აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების დეპარტამენტმა ეროვნული ტერორიზმის 

გაფრთხილება გაავრცელა საშინაო ექსტრემისტული ჯგუფებისგან მოსალოდნელი 

ძალადობის შესახებ. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობით, მათ აქვთ 

ინფორმაციები თავდასხმის გეგმირების შესახებ. 

დააკავეს პირი, რომელიც ნიუ-იორკის წარმომადგენელ,  ალექსანდრია ოკასიო-კორტეზს 

მკვლელობით ემუქრებოდა. გარეტ მილერი ტეხასში დააკავეს. ის 6 იანვარს 

კაპიტოლიუმში შეჭრაშც იღენდა მონაწილეობას. მას მერე კი ინტერნეტ-სივრცეში 

ალექსანდრიას მიმართ მუქარას ავრცელებდა. 

 

გაერთიანებული სამეფო 

ბირმინგემში, 21 წლის მამაკაცი, კონტრ-ტერორისტულმა პოლიციამ ტერორიზმთან 

კავშირის ეჭვით დააკავა. მას, 2019-2020 წლებში ტერორისტული პუბლიკაციების 

გაზიარება ედება ბრალად.  

 

მალი 

2021 წლის 2 იანვრიდან 20 იანვრის ჩათვლით, მალისა და საფრანგეთის კოალიციური 

სამხედრო ძალების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია 100 

ჯიჰადისტი. ამასთანავე, ეროვნული არმიის პრეს-სამსახურის განცხადებით, ასევე 

დაკავებულია 20 მებრძოლი.  

https://news.am/eng/news/625217.html
https://news.am/eng/news/625217.html
https://www.cbsnews.com/video/department-of-homeland-security-terrorism-advisory-threat-domestic-extremists-catherine-herridge-analysis/
https://www.bet.com/news/national/2021/01/23/texas-man-charged-threatening-assassinate-aoc.html?cq_ck=1611448827773&cid=BET__FBPAGE___4429479478&linkId=109807767&fbclid=IwAR0f61DI2CmNAXiH-w4Q-Qxv-xZlSOKbVo4SH49fjLxQs9IpBz7FETb3AXE
https://www.bet.com/news/national/2021/01/23/texas-man-charged-threatening-assassinate-aoc.html?cq_ck=1611448827773&cid=BET__FBPAGE___4429479478&linkId=109807767&fbclid=IwAR0f61DI2CmNAXiH-w4Q-Qxv-xZlSOKbVo4SH49fjLxQs9IpBz7FETb3AXE
https://www.west-midlands.police.uk/news/birmingham-man-charged-terrorism-offences
https://www.west-midlands.police.uk/news/birmingham-man-charged-terrorism-offences
https://au.news.yahoo.com/mali-french-forces-kill-100-jihadists-221817465--spt.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1941451_&guccounter=1
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მალიში, სულ მცირე 6 სამხედრო გარდაიცვალა 2 თავდასხმის შედეგად მოფთის 

რეგიონში. არმიის განცხადებით მათ ტერორისტების მხრიდან მოახერხეს საბრძოლო 

ტექნიკის მოპოვება, დაპირისპირებულ მხარეს კი მოკლულთა რაოდენობა დაახლოებით 

30-ს აღწევს. 

 

ტაჯიკეთი 

ტაჯიკეთი ეროვნული კონტრ-ტერორისტული სტრატეგიის შემოღებას გეგმავს. 

პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონის განცხადებით, ტერორიზმი, იარაღისა და 

ნარკოტიკების ტრეფიკინგი, კიბერდანაშაული და ტრანსნაციონალური ორგანიზებული 

დანაშაული, რომელიც გავრცელებულია მსოფლიოში, ქმნის  ქვეყანაში კონტრ-

ტერორისტული სტრატეგიის არსებობის აუცილებლობას. 

 

რუსეთი 

პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი რუსეთში მიმდინარე მასობრივ საპროტესტო ტალღას 

ტერორიზმთან აიგივებს. მისი განცხადებით, არასანქცირებული პროტესტები არამარტო 

კონტრ-პროდუქტიული, არამედ საშიშიც არის. 

 

მალდივები 

მალდივის კუნძულების საპატრული პოლიციის მიერ 26 იანვარს გავრცელებულ 

განცხადებაში საუბარია ტერორისტულ ორგანიზაცია, დაეშთან, აფილირებული 

დაჯგუფების მიერ დაგეგმილ ტერორისტულ თავდასხმაზე. საპატრულო პოლიციის 

განმარტებით, ეჭვმიტანილები დაკავებული იყვნენ ასაფეთქებელი მოწყობილობების 

შექმნით, სამხედრო წვრთნებითა და ახალგაზრდების რეკრუტირებით.  

 

საფრანგეთი 

გამოცემა Reuters-ის განცხადებით, საფრანგეთი იმედოვნებს, რომ საფრანგეთსა და 

https://www.aljazeera.com/news/2021/1/24/six-malian-soldiers-killed-in-complex-and-simultaneous-attacks?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1933646_
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/24/six-malian-soldiers-killed-in-complex-and-simultaneous-attacks?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1933646_
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/security/20210126/rahmon-orders-to-develop-national-counter-terrorism-strategy
http://uawire.org/putin-equates-mass-protests-in-russia-to-terrorism
http://uawire.org/putin-equates-mass-protests-in-russia-to-terrorism
https://abcnews.go.com/International/wireStory/maldives-police-uncovered-plot-attack-school-75490037?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1941451_
https://abcnews.go.com/International/wireStory/maldives-police-uncovered-plot-attack-school-75490037?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1941451_
https://www.reuters.com/article/lebanon-crisis-france-usa-int/france-wants-more-us-realism-in-dealing-with-lebanons-hezbollah-idUSKBN29V1XO?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1941451_
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ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობა ჰეზბოლას წინააღმდეგ 

ბრძოლის საკითხში კიდევ უფრო გაიზრდება. საფრანგეთის პრეზიდენტის აპარატის 

წარმომადგენლის განცხადებით, საფრანგეთი ისურვებდა ამერიკის შეერთებული 

შტატების უფრო რეალისტურ ხედვას ლიბანში არსებული სიტუაციისა და ირანის მიერ 

ზურგგამაგრებულ ჰეზბოლას შესახებ.  

 

გერმანია 

ტერორისტული ორგანიზაცია, დაეშის, ადგილობრივი ბლოკის ჩამოყალიბებისათვის 

გერმანიის სასამართლომ რავსან ბ.-ს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. 

რავსან ბ.-ს ასევე ბრალი ედება სიცოცხლის მოსპობით მუქარისათვის.  

 

გამოცემა ABCNews-ის განცხადებით, გერმანიის სასამართლომ  47 წლის ულტრა-

მემარჯვენე რადიკალს,  სტეფან ერნსტს, უვადო პატიმრობა შეუფარდა. სტეფან ერნსტი 

2019 წელს გერმანელი პოლიტიკოსის, ვოლტერ ლიუბკეს, მკვლელობისთვის დააკავეს.  

 

ნიგერია 

ნიგერიაში, ქალაქ ჩიბოკიდან ტერორისტული ორგანიზაცია, ბოკო-ჰარამის, მიერ 

გატაცებულთა რიცხვი გაიზარდა. გატაცებათა შემთხვევების რიცხვის ზრდით 

გამოირჩევა კუკოკის თემიც, საიდანაც ბოკო-ჰარამმა 28 იანვარს 50-მდე ადამიანი 

გაიტაცა.  

 

სირია  

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ 28 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში, 

დაგმო 2 ადამიანის მკვლელობა სირიაში. სედა ჰერმასისა და ჰინდ ხიდრის გატაცებასა 

და მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაცია, დაეშმა, აიღო. 

 

 

https://www.dw.com/en/tajik-is-cell-member-in-germany-jailed-for-7-years/a-56352673?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1941451_
https://abcnews.go.com/International/wireStory/extremist-convicted-murdering-german-politician-75534395?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1949435_
http://saharareporters.com/2021/01/28/exclusive-boko-haram-terrorists-invade-bassa-communities-niger-abduct-50-residents?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1949435_
https://www.voanews.com/extremism-watch/us-condemns-killing-two-women-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1949435_
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ერაყი 

ოფიციალური ბაღდადის განცხადებით, ერაყის უშიშროების ძალების მიერ ჩატარებული 

სამხედრო სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია ტერორისტული ორგანიზაცია, 

დაეშის, ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერი. ერაყის უშიშროების ძალებმა სპეცოპერაცია 

ბაღდადში 21 იანვარს განხროციელებული ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ დაიწყო.    

 

ერაყში, ტერორიზმში დამნაშავე სამი პირი სიკვდილით დასაჯეს. პირები, ნასირიის 

ციხეში ანტი-ტერორისტული კანონით გაასამართლეს. გავრცელებული ინფორმაციით 

340-მდე სიკვდილით დასჯის ბრძანებაა გაცემული, რასაც უახლოეს მომავალში 

განახორციელებენ. 

 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის თავდასხმას 11 ადამიანი შეეწირა. თავდასხმა 

სხვადასხვა მსუბუქი იარაღით, სალადინის პროვინციაში განხორციელდა.  

 

ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილმა კოალიციამ ორი საჰაერო 

თავდასხმა განახორციელა. თავდასხმამ ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის 7 

მებრძოლი მოკლა და მათ მიერ გამოყენებაში არსებული გვირაბები გაანადგურა. 

 

სომალი 

27 იანვარს, ოთხშაბათს, აფგოი-მოგადიშოს სამანქანო გზაზე ბომბის აფეთქებას 

სამოქალაქო პირის სიცოცხლე შეეწირა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა 

ორგანიზაცია,  ალ-შაბააბმა აიღო.  

 

სომალში განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის შედეგად ტერორისტული 

ორგანიზაცია ალ-შაბაბის 189 მებრძოლი დაიღუპა. თავდასხმა სომალისა და უგანდის 

თანამშრომლობით განხორციელდა. 

https://abcnews.go.com/International/wireStory/iraq-kills-commander-week-baghdad-suicide-blasts-75542584?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1949435_
http://jordantimes.com/news/region/iraq-hangs-three-convicted-terrorism-—-security-source
https://english.aawsat.com/home/article/2761276/11-iraqi-pmf-fighters-killed-isis-attack?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1933646_
https://www.kurdistan24.net/en/story/23830-Coalition-airstrikes-kill-7-ISIS-militants-on-outskirts-of-Kirkuk,-Erbil?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1933646_
https://www.kurdistan24.net/en/story/23830-Coalition-airstrikes-kill-7-ISIS-militants-on-outskirts-of-Kirkuk,-Erbil?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1933646_
https://allafrica.com/stories/202101280147.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1949435_
https://allafrica.com/stories/202101280147.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1949435_
https://www.voanews.com/africa/ugandan-airstrikes-somalia-kill-189-al-shabab-fighters?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1933646_
https://www.voanews.com/africa/ugandan-airstrikes-somalia-kill-189-al-shabab-fighters?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1933646_
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ეგვიპტე 

ეგვიპტემ, მუსლიმური საძმოს 50 წევრი სახელმწიფო ტერორიზმის სიაში შეიყვანა. 

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მუსლიმური საძმო კიდევ 5 წლით დარჩება 

ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში. 

 

თურქეთი 

თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ, მარდინის პროვინციაში ანტი-ტერორისტული 

ოპერაცია დაიწყო. მარდინის გუბერნატორის ოფისის განცხადებით, ოპერაციის მიზანია 

მოქალაქეების უსაფრთხოების შენარჩუნება, ტერორისტების ნეიტრალიზება და 

ტერორისტული სამალავების განადგურება. ოპერაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის 

(PKK) წინააღმდეგ იმართება. 

 

https://www.egyptindependent.com/egypt-places-50-muslim-brotherhood-leaders-on-terrorism-list/
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-launches-anti-terrorism-operation-in-southeast/2122758
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-launches-anti-terrorism-operation-in-southeast/2122758

