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აშშ 

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოუწოდა ჰუსიტებს, ირანის მიერ მხარდაჭერილ 

მეამბოხეთა ჯგუფს, სასწრაფოდ შეწყვიტოს თავდასხმები სამოქალაქო პირებსა და ახალ 

სამხედრო ოპერაციებზე იემენში. აღნიშნულ გაფრთხილებამდე 2 დღით ადრე, ადმინისტრაციამ 

შეატყობინა კონგრესს, რომ ჰუსიტებს ამოიღებდა “უცხოური ტერორისტული ორგანიზაციების” 

სიიდან, რასაც მძიმე სანქციების მოხსნა მოჰყვება.  

პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ბრძანება გასცა შეწყვეტილიყო აშშ-ს მხარდაჭერა საუდის მიერ 

მართული სამხედროებისთვის, რომლებიც აჯანყებულების წინააღმდეგ იბრძოდნენ. 

სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა, ნედ პრაისმა განაცხადა, რომ ჰუსიტების მიერ 

თავდასსხმების გაგრძელება მხოლოდ მეტ ზიანს მოუტანს იემენს და ცეცხლის შეწყვეტით მათ 

შეუძლიათ გამოხატონ კონფლიქტის შეწყვეტის სურვილი და სწორად შეხვდნენ პრეზიდენტის 

მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. 

CNN-ის წამყვანმა ჯეიკ ტეპერმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ უნდა შეწყვიტოს ცრუ 

ინფორმაციის გავრცელება არჩევნების შესახებ, რაც პოზიტიურად აისახებოდა ქვეყანაში 

ულტრა-მემარჯვენე ტერორიზმთან ბრძოლის კუთხით.  

პენტაგონმა განაცხადა, რომ ულტრა-მემარჯვენე სამხედრო ტერორისტული მოძრაობები 

აქტიურად ცდილობენ ვეტერანების რეკრუტირებას. სამიზნე ჯგუფს ასევე წარმოადგენენ 

სამხედროები, რომლებიც მალე ამთავრებენ სამხედრო მსახურებას.  

პენტაგონის ანგარიშის მიხედვით,  ირანისა და ასადის რეჟიმის მოკავშირე სამხედრო ძალები 

სირიასა და ერაყში მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის კოალიციის ბრძოლას ტერორისტული 

ორგანიზაცია, დაეშის, წინააღმდეგ.  

ამერიკელმა დიპლომატმა, ჯეფრი დელორენტისმა, გაეროში განაცხადა, რომ პრეზიდენტ 

ბაიდენის ადმინისტრაცია მიესალმება ჯიჰადისტებისა და მათი ოჯახების რეპატრიაციას 

დაეშისგან მომდინარე საფრთხის თავიდან ასარიდებლად.   

 

Სომალი 

7 თებერვალს 12 უსაფრთხოების აგენტი შეეწირა გზისპირა ბომბს ცენტრალური სომალის 

ქალაქში, სადაც პოლიტიკური ლიდერები ხვდებოდნენ ერთმანეთს პრეზიდენტის შერჩევის 

https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9235231/US-warns-Yemens-Houthi-rebels-terrorism-delisting.html
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9235231/US-warns-Yemens-Houthi-rebels-terrorism-delisting.html
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9235231/US-warns-Yemens-Houthi-rebels-terrorism-delisting.html
https://www.realclearpolitics.com/video/2021/02/08/cnns_jake_tapper_trump_supporters_who_question_election_results_need_to_be_held_accountable.html
https://thehill.com/policy/defense/overnights/537908-overnight-defense-pentagon-says-extremist-groups-very-aggressively?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1983405_
https://www.thenationalnews.com/world/the-americas/iran-s-proxies-in-iraq-and-syria-hindering-us-fight-against-isis-says-pentagon-1.1163249
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/02/10/Biden-government-supports-repatriating-jihadists-US-diplomat-
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/02/10/Biden-government-supports-repatriating-jihadists-US-diplomat-
https://www.reuters.com/article/us-somalia-election/somalias-opposition-cease-recognising-president-as-election-row-escalates-idUSKBN2A80OD?rpc=401&
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პროცესთან დაკავშირებული უთანხმოებების განსახილველად.  სამხედრო დაჯგუფება, Ალ-

შაბააბმა, ასევე განმეორებითი ნაღმსატყორცნის შეტევები განახორციელა იმავე ქალაქში.  

 

Ნიგერია 

ტერორისტული ორგანიზაცია, ბოკო-ჰარამის მებრძოლებმა რაზმზე თავდასხმისას,  ბორნოში 

ექვსი ნიგერიელი ჯარისკაცი მოკლეს. გამოცემა SAHARAREPORTS-ის, ცნობით თავდასხმისას 

მოპარულია ბევრი იარაღი და ტყვია-წამალი.  

Ბიაფრას ადგილობრივმა ხალხმა (IPOB) გააფრთხილა ისლამური სასულიერო პირი შეიკ-გუმი 

შეეწყვიტა მათი ტერორისტებთან შედარება. Მათ ის დაადანაშაულეს ტერორიზმის 

მხარდამჭერაში და შეურაცხმყოფელ განცხადებებშო თავისუფლებისთვის მებრძოლების 

მიმართ. 

Ნიგერიამ აძლიერებს ეგვიპტესთან უსაფრთხოების კუთხით თანამშრომლობას, ბოკო-ჰარამის 

წინააღმდეგ თავდაცვისუნარიანობის ასამაღლებლად. როგორც ეგვიპტის ელჩმა ნიგერიაში, 

იჰაბ ავადმა, აღნიშნა - ეგვიპტის ინტერესები ნიგერიის მიმართ გაიზარდა.  

Ნიგერიის ცენტრალურმა ბანკმა კრიპტოვალუტა აკრძალა. ბანკის განაცხადებით,  

კრიპტოვალუტა ეხმარება არაკანონიერ ფინანსურ მიმოცვლებს და ტერორიზმს.  

ქვეყნის ახალი სამხედრო მეთაურის განცხადებით, ნიგერიის სამხედროები მეზობელი 

კამერუნის ძალებთან ერთად მუშაობენ, ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონში მდებარე 

ბორნოს შტატის ტერორისტებისგან გასათავისუფლებლად.  

 

Შვედეთი 

შვედეთის პარლამენტმა მალიში, ლიპტაკოს რეგიონში, 150 ჯარისკაცის დისლოკაცია 

დაადასტურა. Მანდატი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე გაგრძელდება. Რეგიონი არის სახიფათო 

ზონა, ნიგერიას და ბურკინა ფასოს საზღვართან. Რეგიონში ალ კაიდასთან და დაეშთან დიდ 

საჰარაში (ISGS) დაკავშირებული ექსტრემისტული ჯგუფები ოპერირებენ. შვედეთის არმიამ 

დაადასტურა, რომ პერსონალი უკვე ჰყავს სექტორში. Ეს დიდი დახმარება იქნება 

საფრანგეთისთვის, რომელსაც 5100 ჯარისკაცი ჰყავს მობილიზებული მალიში, ბურკინა ფასოში, 

ნიგერიასა და ჩადში რეგიონის სტაბილიზაციის მიზნით.  

https://www.reuters.com/article/us-somalia-election/somalias-opposition-cease-recognising-president-as-election-row-escalates-idUSKBN2A80OD?rpc=401&
http://saharareporters.com/2021/02/08/boko-haram-terrorists-kill-six-nigerian-soldiers
https://thenationonlineng.net/ipob-to-gumi-stop-comparing-us-with-terrorists/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/egypt-turkey-nigeria-economy-politics-terrorism.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1983405_
http://saharareporters.com/2021/02/08/its-fueling-terrorism-%E2%80%93-cbn-speaks-why-it-banned-cryptocurrency
https://www.aa.com.tr/en/africa/nigeria-cameroon-cooperating-in-counter-terrorism/2138074
https://www.aa.com.tr/en/africa/nigeria-cameroon-cooperating-in-counter-terrorism/2138074
https://www.arabnews.com/node/1804381/world
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დიდი ბრიტანეთი 

დიდი ბრიტანეთის ყველაზე ახალგაზრდა ნეო ნაცისტი ტერორისტს სასჯელის სახით 24 თვიანი 

რეაბილიტაცია შეეფარდა.  

ბრიტანეთი საიდუმლო კიბერ ოპერაციას აწარმოებს დაეშის წინააღმდეგ, რომლის მიზანსაც 

დრონების გამოყენების შეზღუდვა წარმოადგენს. 

ექსპერტების მიერ ჩატარებული ანალიზის მიხედვით, ბრიტანეთში ტერორიზმის საფრთხემ 

იკლო “მწვავედან” “არსებითამდე”, თუმცა თავდასხმების ალბათობა მაინც რეალურია. 

24 წლის მოჰამედ ჩოუდური, კონტრ-ტერორისტული პოლიციის გამოძიების შედეგად, 

დამნაშავედ სცნეს ტერორიზმის დანაშაულში. ის ფლობდა ასაფეთქებელ საშუალებებსა და 

დოკუმენტებს, რომლებიც ტერორისტული აქტის განხორციელებისთვის შეიძლებოდა 

ყოფილიყო გამოყენებული. მას ასევე ხელყუმბარის შეძენის  მცდელობა  ჰქონდა. 

კაცი, რომელიც ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვაშია ბრალდებული, საკუთარ თავს „ სწორ 

დაეშის მხარდამჭერს“ უწოდებდა. 27 წლის საჰაიბ აბუმ, ზაფხულში, ტერორისტული შინაარსის 

რეპი გაუგზავნა ძმებს. შემდეგ კი შეიარაღება იყიდა. ის ამბობდა, რომ მსოფლიო მუსლიმების 

წინააღმდეგაა მოწყობილი და ამისთვის რაიმე სახის შურისძიებას გეგმავდა. 

 

Მალდივები  

კრიმინალურმა სასამართლომ შინაპატიმრობის უფლება მისცა მოჰამედ ამეენს, პირველ 

მალდიველს OFAC-ის ტერორისტების სიაში. ის იყო დაეშის რეკრუტერი და ლიდერი, რომელიც 

2019 წელს დააკავეს და ინტერპოლის წითელ სიაში იყო.  

 

Სუდანი 

სუდანის პრემიერ-მინისტრმა ორშაბათს ახალი კაბინეტის წევრები გამოაცხადა, რომელთაგანაც 

7 ყოფილ მეამბოხეთა მეთაურები არიან. ეს მოხდა ოქტომბერში სუდანის მთავრობასა და 

სუდანის რევოლუციურ ფრონტს (SRF) შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად, რომელიც 

მიზნად ისახავს ათასწლეულების მანძილზე მიმდინარე ომის დასრულებას.  

https://morningstaronline.co.uk/article/b/britain-youngest-convicted-neo-nazi-terrorist-spared-jail
https://news.sky.com/story/into-the-grey-zone-the-offensive-cyber-used-to-confuse-islamic-state-militants-and-prevent-drone-attacks-12211740
https://www.newsandstar.co.uk/news/19073551.uks-terrorism-threat-level-reduced-severe-substantial---attacks-still-likely/
https://www.newsandstar.co.uk/news/19073551.uks-terrorism-threat-level-reduced-severe-substantial---attacks-still-likely/
https://www.easterneye.biz/east-london-man-convicted-of-terrorism-offences-and-trying-to-acquire-a-hand-grenade/
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/terror-plot-isis-uk-sahayb-abu-rap-b1801059.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1996783_
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/terror-plot-isis-uk-sahayb-abu-rap-b1801059.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1996783_
https://www.aninews.in/news/world/asia/first-maldivian-on-ofac-terrorist-list-allowed-house-arrest20210208231703/
https://www.aninews.in/news/world/asia/first-maldivian-on-ofac-terrorist-list-allowed-house-arrest20210208231703/
https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-9237853/Sudan-announces-new-cabinet-ex-rebels-ministers.html


 

 

4 
 

დაიჯესტი, 8-14 თებერვალი 2021 

 

Პაკისტანი 

პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ისაუბრა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს სანქციების 

მონიტორინგის გუნდის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს 

ავღანეთში დაფუძნებული მებრძოლებისგან წამოსულ გაზრდილ საფრთხეებზე. ოფიციალური 

პაკისტანი ადასტურებს ამ საფრთხეს და ამბობს,  რომ ამ ჯგუფების წინააღმდეგ 

საბრძოლველად მეტი ძალისხმევაა საჭირო.  

Კონტრ-ტერორისტულმა დეპარტამენტმა განაცხადა,რომ მოკლეს ერთი და დააკავეს ოთხი 

ტერორისტი, რომლებიც სინდის პროვინციულ ასამბლეაზე თავდასხმას გეგმავდნენ. წყაროს 

განცხადებით, ტერორისტები პირდაპირ კავშირში იყვნენ ავღანეთში მყოფ მებრძოლებთან.  

 

თურქეთი 

8 თებერვალს სტამბოლის სასამართლომ 12 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა კაცს, რომელსაც 

ბრალად ედება დაეშის ლიდერობა. ჰალის  ბაიანჩუკი, იგივე აბუ ჰანზალა, 2009 წლის შემდეგ 

რამდენჯერმე დააკავეს, თუმცა მტკიცებულებების სიმწირის გამო იგი მალევე გაათავისუფლეს.  

Შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადების მიხედვით, თურქეთი ტერორიზმის წინააღმდეგ 

ბრძოლას აფართოვებს და ახალ ფაზას იწყებს საშინაო კონტრტერორიზმის მიმართულებით. 

თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამშაბათს განაცხადა, რომ სოციალური მედიის 39 

მომხმარებელი დააკავეს თებერვლის პირველ კვირაში ტერორისტული ორგანიზაციების 

ონლაინ პროპაგანდირებისთვის. განცხადების მიხედვით, იდენტიფიცირებულია 575 

მომხმარებელი და დაკავებები გრძელდება.  

 

Რუსეთი 

Რუსეთში იგეგმება კონტრ-ტერორიზმთან დაკავშირებით კონფერენციის ჩატარებას. Როგორც 

მთავრობის წარმომადგენელმა ორშაბათს განაცხადა, კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ 

წარმომადგენლები ავღანეთიდან, ჩინეთიდან, პაკისტანიდან და თურქეთიდან.  

https://www.aljazeera.com/news/2021/2/8/pakistan-lauds-un-reports-on-counterterrorism
https://www.thenews.com.pk/latest/786974-terrorists-caught-in-karachi-wanted-to-target-sindh-assembly-sources
https://ahvalnews.com/abu-hanzala/isis-turkey-leader-sentenced-12-years-jail
https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-launches-new-phase-of-domestic-anti-terror-op-3560325
https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-launches-new-phase-of-domestic-anti-terror-op-3560325
https://www.eurasiareview.com/10022021-turkey-39-people-detained-for-terrorist-propaganda-social-media-posts/
https://www.eurasiareview.com/10022021-turkey-39-people-detained-for-terrorist-propaganda-social-media-posts/
https://www.aa.com.tr/en/europe/russia-to-host-conference-on-counter-terrorism/2137710
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სანქტ-პეტერბურგში  ტერორიზმის დაფინანსების ბრალდებით უზბეკეთის მოქალაქე 

დააპატიმრეს. ამ დროისათვის ბრალდებული დამნაშავედ სცნო რუსეთის სასამართლომ.  

 

ერაყი 

2014 წელს კოჯოში იეზიდი ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის დაეშის მიერ მასობრივი 

მკვლელობის შემდეგ, შაბათს 103 მამაკაცის და ბიჭის ნეშტი ხელახლა დაკრძალეს 

საერთაშორისო გამომძიებლების მიერ საერთო საფლავის ექსგუმაციის შემდეგ.  

ერაყში სამშაბათს ტერორიზმის ბრალდებით სამხრეთ ერაყის ქალაქ ნასირიას ციხეში ერაყის 5 

მოქალაქე სიკვდილით დასაჯეს.  

ალ-ისლას სოფლის მახლობლად ერაყის არმიას დაეშის სნაიპერებმა ცეცხლი გაუხსნეს. Წყაროს 

მიხედვით მსხვერპლი არ ყოფილა, ამ დროისათვის ალ-ისლას სოფლის მახლობლად არსებული 

Სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება.  

თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების გაერთიანებულმა ძალებმა დაეშის 100 

ტერორისტი რაბიას საზღვრიდან მოსულში გადაიყვანა და დაზვერვისა და კონტრტერორისულ 

გამოძიებას გადასცა. 

Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფედერალური დაზვერვისა და გამოძიების სააგენტომ კირკუკში 

დაეშის ორი ტერორისტი დააკავა და გამოძიებას გადასცა.  

თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ერაყის 

ჩრდილოეთ რეგიონში ქურთი მებრძოლების წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციის, Claw-Eagle 2-

ის, ფარგლებში განხორციელებული სამხედრო რეიდების დროს 3 თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა.  

 

Სირია 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის ჯიჰადისტებმა მოკლეს 19 სირიის რეჟიმის პერსონალი და 

მოკავშირე სამხედრო მებრძოლები ჰამას ცენტრალურ პროვინციაში.  

სირიაში არქეოლოგის, ხალედ ალ-ასაადის ცხედარი იპოვეს . Იგი დაეშის წევრებმა 2015 წელს 

მოკლეს, როცა პალმირას უძველესი ქალაქის დაცვას ცდილობდა.  

 

http://rapsinews.com/judicial_news/20210210/306754226.html
https://www.nytimes.com/2021/02/07/world/middleeast/yazidi-funeral-isis-iraq.html
https://english.aawsat.com/home/article/2795261/iraq-hangs-5-men-convicted-terrorism-sources-say
https://shafaq.com/en/Iraq-News/ISIS-snipers-target-Iraqi-army-in-Diyala
https://shafaq.com/en/Kurdistan/Iraq-receives-100-Iraqi-ISIS-members
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Security-forces-arrest-two-ISIS-commanders-in-Kirkuk
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/11/three-turkish-soldiers-killed-in-northern-iraq?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1996783_
https://www.syriahr.com/en/204189/


 

 

6 
 

დაიჯესტი, 8-14 თებერვალი 2021 

აღმოსავლეთ სირიაში დაეშის წევრებმა 26 რეჟიმის მხარდამჭერი მებრძოლი მოკლეს.  სიტუაცია 

მძიმდება ჩრდილოეთ სირიაში, სადაც იანვრის შემდეგ ალ-ჰოლის ბანაკში სულ მცირე 14 

ადამიანი დაიღუპა. ამასთან დაკავშირებით აშშ-მ გაფრთხილება გაავრცელა ორშაბათს, ალ-

ჰოლზე შესაძლო ტერორისტული თავდასხმების შესახებ. 

აშშ-ს მიერ მხარდაჭერილმა ძალებმა სირიაში გააძლიერეს კამპანია დაეშის წევრების 

წინააღმდეგ. Სირიის დემოკრატიული ძალები (SDF), რომელიც აშშ-ს პარტნიორია დაეშთან 

ბრძოლაში აცხადებს, რომ მათ უკვე 30-ზე მეტი ტერორისტი დააკავეს.  

აფრინში, ჩრდილოეთ სირიაში, ჯიჰადისტებმა მოიტაცეს იეზიდი ქალი. გალალა მანან სალმო 

შამის ლეგიონის ჯიჰადისტებმა მოიტაცეს და თურქეთში წაიყვანეს, სადაც ციხეში სცემეს და 

აწამეს. ერთ-ერთი გამოცემის ცნობით ჯიჰადისტი მებრძოლები ასობით იეზიდ და ქურთ ქალს 

იტაცებენ, რომლებსაც ბანაკებში აწამებენ. სოციალურ მედიაში გავრცელებულია წამების 

ამსახველი კადრები. 

სირიის დემოკრატიული ძალების კონტრ-ტერორისტულმა შენართებმა, რომლებსაც მხარს 

საერთაშორისო კოალიციის საავიაციო ძალები უჭერდა მხარს, სპეცოპერაცია ჩაატარეს სოფელ 

ალ-ჰალსაკას პროვინციაში, რომლის შედეგადაც დაეშის ორი ლიდერი დააპატიმრეს.  

 

ავღანეთი  

Ავღანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ თალიბანი ინარჩუნებს მჭიდრო 

კავშირს ალ კაიდასთან, დაეშთან და სხვა ტერორისტულ ჯგუფებთან. სამინისტრო მოუწოდებს 

საერთაშორისო პარტნიორებს დაეხმარონ ავღანეთს ტერორიზმის  წინააღმდეგ ბრძოლაში.  

ავღანეთის პირველმა ვიცე პრეზიდენტმა, ამრულა სალეჰმა განაცხადა, რომ თალიბანი არღვევს 

ერთი წლის წინ აშშ-სთან მიღწეული შეთანხმების პირობებს. Მან ასევე მოიწონა ბაიდენის 

ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება გადაიხედოს აშშ-ს პოლიტიკა ავღანეთთან მიმართებაში. 

ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სამხედრო ოპერაციისას განადგურდა 

სუიციდური ჟილეტების დასამზადებელი ფაბრიკა და თალიბანის ერთ-ერთი შტაბი. ოპერაციის 

ფარგლებში  ლიკვიდირებულია 22 ტერორისტი, აქედან 6 არაბი, ორი პაკისტანელი და ორი 

ტაჯიკი. დაპატიმრებულია 4 ტერორისტი.  

https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-9237537/IS-ambush-kills-26-pro-regime-fighters-Syria.html
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-warns-al-hol-camp-run-by-ypg-to-breed-more-terror/2137869
https://www.voanews.com/extremism-watch/us-backed-forces-stepping-campaign-against-eastern-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1983405_
https://www.voanews.com/extremism-watch/us-backed-forces-stepping-campaign-against-eastern-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1983405_
https://morningstaronline.co.uk/article/w/jihadists-kidnap-yazidi-woman-and-hand-her-turkey-where-she-has-been-charged-terrorism
https://shafaq.com/en/Iraq-News/SDF-arrests-two-ISIS-leaders-in-Al-Hasakah
https://www.aninews.in/news/world/asia/taliban-maintains-close-ties-to-al-qaeda-says-afghan-foreign-ministry20210208232455/
https://www.aninews.in/news/world/asia/taliban-maintains-close-ties-to-al-qaeda-says-afghan-foreign-ministry20210208232455/
https://www.france24.com/en/tv-shows/the-interview/20210208-afghanistan-s-vice-president-saleh-taliban-have-not-honoured-deal-with-us?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1983405_
https://www.france24.com/en/tv-shows/the-interview/20210208-afghanistan-s-vice-president-saleh-taliban-have-not-honoured-deal-with-us?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1983405_
https://bakhtarnews.af/twenty-two-insurgents-including-foreign-terrorists-killed-in-ghazni-ministry-of-defense/
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ქაბულში გაეროს წარმომადგენლობაზე თავდასხმას, 5 ადამიანი შეეწირა. გაერომ ინფორმაცია 

დაადასტურა, მომხდარზე მწუხარება გამოთქვა და განაცხადა, რომ მათი წარმომადგენლები და 

ტექნიკა არ დაშავებულა. 

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 

გაეროს უფლებების დაცვის ექსპერტები მოუწოდებენ 57 ქვეყანას, მოახდინონ მათი 10 000 

მოქალაქის რეპატრიაცია - ბავშვები და ქალები, რომლებიც ასოცირებულნი არიან დაეშის 

მებრძოლებთან ცხოვრობენ ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში არსებულ ბანაკებში, სადაც 

“არაადამიანური” პრიობებია.  

 

ინდოეთი 

პენჯაბის პოლიციამ ორშაბათს დააკავა ჯაგდევ სინგი, იგივე ჯაგა, რომელიც ხალისტანის წევრი 

იყო და აქტიურად იყო მის საქმიანობაში ჩართული.  

ინდოეთის ეროვნული საგამოძიებო სააგენტოს სასამართლომ ბანგლადეშში დაფუძნებული 

ტერორისტული ორგანიზაციის - ჯამაათ-ულ-მუჯაჰიდენის - მეთაურს 29 წლით თავისუფლების 

აღკვეთა მიუსაჯა და  2014 წლის ბურდვანის აფეთქების საქმეში მონაწილეობისათვის ჯარიმა 

დააკისრა.  

 

ზიმბაბვე 

მოძრაობა „დემოკრატიული ცვლილების ალიანსისთვის“ წევრი, მარტიმ უილიამ ჩინიანგა 

მომავალ წელს გასამართლებული იქნება მომავალ წელს ბრიტანეთის სასამართლოს მიერ. 

ჩინიანგა ბრიტანეთის პოლიციის მიერ იქნა დაპატიმრებული მას შემდეგ, რაც იგი სოციალური 

ქსელის მეშვეობით მოუწოდებდა ზიმბაბველებს, მთავრობაზე ზეწოლის შემქნის მიზნით 

დაეწვათ ავტობუსები, მომსახურების სადგურები და ზიანი მიეყენებინათ სხვა 

ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის.  

 

 

https://www.voanews.com/south-central-asia/attack-un-convoy-near-kabul-kills-5-afghan-security-force-members?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1996783_
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un-rights/u-n-urges-57-countries-to-reclaim-women-children-from-syrian-camps-idUSKBN2A81V4?rpc=401&
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un-rights/u-n-urges-57-countries-to-reclaim-women-children-from-syrian-camps-idUSKBN2A81V4?rpc=401&
https://www.aninews.in/news/national/general-news/pro-khalistan-terrorist-arrested-in-lucknow20210208212640/
https://www.newindianexpress.com/nation/2021/feb/11/burdwan-blast-case-nia-court-sentences-top-bangladeshi-terrorist-to-29-years-in-jail-2262345.html
https://www.newsday.co.zw/2021/02/uk-based-zimbo-faces-terrorism-charges/
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ირანი 

ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პროტესტის ნიშნად ბელგიის ელჩი თეირანში გამოიძახა 

მას შემდეგ, რაც ბელგიის სასამართლომ ირანელი დიპლომატი, ასადოლა ასადი დამნაშავედ 

ცნო 2018 წლის საფრანგეთის მეზობელ მხარეში დაბომბვაში. ირანის საგარეო საქმეთა 

მინისტრი აღნიშნულ გადაწყვეტილებას არალეგალურს უწოდებს და მოუწოდებს ბელგიის 

მთავრობას, მიიღოს ზომები ასადის დაუყოვნებლივ გასათავისუფლებლად. 

Აშშ-ს სამხედრო დაზვერვის შეფასების მიხედვით, ირანის დაზვერვის მოხელეებს აქვთ 

ადგილობრივი სირიელების რეკრუტირების მცდელობა რეგიონში აშშ-ს ძალებზე 

თვალთვალისა და სამომავლო შეტევების განხორციელების მიზნით. 

 

Სინგაპური 

სირიაში  დაეშთან შეერთების განზარხვის ბრალდებით სინგაპურში 33 წლის მალაიზიელი 

მამაკაცი და მისი ცოლი დააპატიმრეს..  

 

ავსტრალია 

ავსტრალიის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით ავსტრალიის პირველი 

მსჯავრდებული ტერორისტი, აბდულ ნასერ ბენბრიკა პატიმრობის ვადის გასვლის შემდეგ 

დამატებით 3 წელს გაატარებს ციხეში.  

 

იემენი 

ჰუსიტების მოძრობამ სამშაბათს განაცხადა, რომ მათი თავდასხმები საუდის არაბეთის მიმართ 

შეწყდება თუ იემენის მთავრობის მხარდამჭერი სამხედრო კოალიცია რეიდებს შეწყვეტს. Ჰიშამ 

შარაფმა განაცხადა: “მივმართავ აშშ-ს ახალ ადმინისტრაციას და საუდის: შეწყვიტეთ თქვენი 

თავდასხმები და ჩვენც შევწყვეტთ ჩვენი მხრიდან. ეს ამდენად მარტივია”.  

 

 

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/02/09/Terrorism-Iran-summons-Belgium-envoy-after-diplomat-Assadi-jailed-over-terrorism
https://codeanddagger.com/news/2021/2/10/iraq-update-iran-recruiting-syrian-spies-isis-unified-us-in-uneasy-status-quo
https://www.asiaone.com/singapore/radicalised-malaysian-man-arrested-under-isa-and-deported-singapore
https://www.sbs.com.au/news/australia-s-first-convicted-terrorist-to-remain-in-prison-despite-completing-his-sentence-high-court-rules
http://jordantimes.com/news/region/yemen%C2%A0houthis-say-they-will-cease-attacks-sarabia-if-coalition-stops
http://jordantimes.com/news/region/yemen%C2%A0houthis-say-they-will-cease-attacks-sarabia-if-coalition-stops
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Საუდის არაბეთი 

ირანის მიერ მხარდაჭერილი იემენის ჰუსიტების დრონმა ოთხშაბათს შეტევა განახორციელა 

სამოქალაქო თვითმფრინავზე საუდის აეროპორტში. Მსხვერპლისა და დაზარალებულების 

თაობაზე კომენტარი არ გაკეთებულა.  

 

ეგვიპტე 

ეგვიპტის უსაფრთხოების თანამშრომლების განცხადებით, ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა 

მოკლეს ექვსი ბედუინი,  მათი სავარაუდო თანამშრომლობისთვის ეგვიპტის სამხედრო 

ძალებთან. მეშვიდე ბედუინი ამ დრომდე იძებნება. ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივი 

დაჯგუფების წევრებმა ყალბი საგუშაგოდან ცეცხლი გაუხსნეს 2 მანქანას, რომლებსაც ბედუინები 

გადაჰყავდა.  

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 

Სულ მცირე ათი ადამიანი დაიღუპა კონგოს აღმოსავლეთით ერთ-ერთ სოფელზე თავდასხმისას. 

Თავდამსხმელები, რომლებიც შემოიჭრნენ უგანდას საზღვართან ახლომდებარე სოფელში, 

სავარაუდოდ, უგანდას ისლამისტური ჯგუფის - მოკავშირე დემოკრატიული ძალების წევრები 

არიან.  

 

კენია 

კენიის ჩრდილოეთ რეგიონში, სომალისა და ეთიოპიის საზღვართან დაჯგუფება, ალ-შაბააბის, 

გავლენა იზრდება. ადგილობრივი გამგებლის, ალი რობას განცხადებით, მანდერას ოლქი, 

რომელიც დედაქალაქ ნაირობიდან 1000 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, სწრაფად 

გადადის ალ-შაბააბის კონტროლის ქვეშ.  

 

Საფრანგეთი 

9 თებერვალს საფრანგეთის მემარჯვენე ფრთის ლიდერის - მარინ ლე პენის სასამართლო 

გაიმართლა. ლე პენს ბრალად დაუდგინდა სიძულვილის ენის გავრცელების შესახებ კანონის 

https://thearabweekly.com/houthi-drone-strike-hits-civilian-plane-saudi-airport
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/islamic-state-kills-at-least-6-bedouins-in-sinai-ambush/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1987826_
https://www.voanews.com/africa/least-10-dead-new-congo-attack?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1987826_
https://news.yahoo.com/growing-desperation-over-al-shabaab-020754171.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1987826_
https://www.rfi.fr/en/france/20210210-french-far-right-leader-marine-le-pen-goes-on-trial-over-islamic-state-tweets-terrorism-free-speech
https://www.rfi.fr/en/france/20210210-french-far-right-leader-marine-le-pen-goes-on-trial-over-islamic-state-tweets-terrorism-free-speech
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დარღვევა 2015 წელს სოციალურ ქსელ ტვიტერზე იმ ფოტოების გავრცელების გამო, რომელშიც 

გამოსახულია ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი სისასტიკე. 

 

დანია 

გერმანიისა და დანიის ერთობლივი კონტრტერორისტული სპეცოპერაციის ფარგლებში 14 

ადამიანი იქნა დაკავებული. დაკავებულ პირებს ბრალი ედებათ ასაფეთქებელი 

მოწყობილობების, ფეთქებადი ნივთიერებების შესყიდვის მცდელობასა და ტერორისტული 

თავდასხმის დაგეგმვაში. 

 

 

 

https://www.straitstimes.com/world/europe/three-syrians-arrested-in-europe-over-attack-plot?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1996783_

