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ამერიკის შეერთებული შტატები 

აშშ-ის ცენტრალური სარდლობის თანახმად, აშშ-ს სამხედრო ძალებმა და მათმა 

მოკავშირეებმა ერაყსა და სირიაში 2022 წელს მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს 

თითქმის 700 მებრძოლი, მათ შორის ორგანიზაციის რამდენიმე ლიდერი. 

განცხადების თანახმად, სირიაში ისლამური სახელმწიფოს 466 წევრი დაიღუპა, 

ხოლო ერაყში - 220. ორივე ქვეყანაში ტყვედ ჩავარდა 374 მებრძოლი. ამ 

ოპერაციების დროს აშშ-ს ჯარისკაცები არ დაშავებულან და არ დაღუპულან. 

 

მეინის შტატში მცხოვრები, სავარაუდოდ, ISIS-ის იდეებით შთაგონებული 

მოზარდის, ხავიერ პელკის სასამართლო პროცესი, რომელიც 3 იანვარს 

ბანგორის ფედერალურ სასამართლოში ნაფიც მსაჯულთა შერჩევით უნდა 

დაწყებულიყო, ერთი თვით თებერვლამდე გადაიდო. ჟიურის შერჩევა 7 და 8 

თებერვალს არის დაგეგმილი. 

 

3 იანვარს ბრუკლინის ფედერალურ სასამართლოში ნიუ-იორკის მეტროში 

სროლაში ბრალდებულმა ფრენკ ჯეიმსმა აღიარა დანაშაული ტერორიზმისა და 

იარაღის ტარების ბრალდებით და მოსამართლეს უთხრა, რომ მან ცეცხლი 

ხალხმრავალ მატარებელში იმისთვის გახსნა, რომ მგზავრებისთვის სერიოზული 

ზიანი მიეყენიებინა. 63 წლის ჯეიმსმა დანაშაული აღიარა 11 პუნქტში, მათ შორის 

ტერორისტული თავდასხმის ჩადენა მასობრივი სატრანზიტო სისტემის 

წინააღმდეგ და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება. 

 

ულტრამემარჯვენე ძალადობრივი ჯგუფის RAM-ს დამფუძნებელი რუნდო 

პასუხისგებაში მისცეს. 2020 წელს გავრცელებულ ბლოგ პოსტში რუნდო 

აყალიბებს მის ხედვას, თუ როგორ უნდა გავრცელდეს ულტრამემარჯვენე 

მოძრაობა ამერიკაში და ამისთვის შესაფერის ადგილებად მიიჩნევს სპორტულ 

დარბაზებსა და ფიზიკური აქტივობის სივრცეებს.  

 

8 იანვარს შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ის სომალის მიერ ალ-

შაბაბის მებრძოლების წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიაში დასახმარებლად 9 

მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ახალ სამხედრო დახმარებას გასცემს. ეს 

არის პირველი პირდაპირი სამხედრო მხარდაჭერა მას შემდეგ, რაც აშშ-ს 
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ძალები დაბრუნდნენ სომალიში და პრეზიდენტმა ჰასან შეიხ მოჰამუდმა 

გამოაცხადა „საყოველთაო ომი“ ისლამისტი მებრძოლების წინააღმდეგ. 

 

დიდი ბრიტანეთი 
2 იანვარს, Telegraph-ის წყაროებზე დაყრდნობილი ინფორმაციით, ბრიტანეთი 

ირანის რევოლუციურ გვარდიას, რომელმაც გაერთიანებულ სამეფოსთან 

კავშირში ანტისამთავრობო აქციების გამო 7 ადამიანი დააკავა, ტერორისტულ 

დაჯგუფებად ოფიციალურად გამოაცხადებს. 

 

სადალაქოს მფლობელ ტერეკ ნამუზს მიესაჯა 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა 

ტერორისტული ჯგუფის დაფინანსებისთვის. BBC-ს ცნობით, ნამუზმა 

ტერორისტული ორგანიზაციის დაფინანსება მოახერხა კოვიდ-19-ის პანდემიისას 

მიღებული გრანტებით ბიზნესის დასახმარებლად.  

 

ესპანეთი 
10 იანვარს ესპანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ესპანეთმა დააბრუნა 2 

ესპანელი ქალი, რომლებიც დაქორწინებულები იყვნენ ისლამური სახელმწიფოს 

მებრძოლებზე და ისინი სირიაში ჯიჰადისტური ბანაკებიდან სახლში 13 შვილთან 

ერთად გაუშვა. ისინი ორშაბათს გვიან მადრიდის მახლობლად მდებარე 

ტორეხონ დე არდოსის სამხედრო აეროპორტში მივიდნენ, თითქმის ორი თვის 

შემდეგ, რაც ესპანეთის მთავრობა დათანხმდა მათ სახლში დაბრუნებას. 

 

 

გერმანია 
8 იანვარს დასავლეთ გერმანიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ გერმანიის 

პოლიციამ დააკავა ირანის 32 წლის მოქალაქე, რომელიც ეჭვმიტანილია 

ციანიდისა და რიცინის სასიკვდილო შხამების მოპოვებაში  "ისლამისტური 

მოტივით" თავდასხმის ჩასადენად. დუსელდორფის პროკურატურის და 

პოლიციის ერთობლივ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ გამოძიების ფარგლებში 

ეჭვმიტანილის საცხოვრებელი ქალაქ კასტროპ-რაუქსელში გაჩხრიკეს.  
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ლიბანი 
ლიბანის უსაფრთხოების წყარომ 7 იანვარს განაცხადა, რომ უშიშროების 

წარმომადგენლებმა მოუწოდეს პროირანულ შიიტურ დაჯგუფებას, ჰეზბოლას, 

დაეკავებინათ ჰამასის ტერორისტული ქსელი, რომელიც ლიბანის 

ტერიტორიიდან ისრაელის წინააღმდეგ ოპერაციების განხორციელებას გეგმავს. 

მედიის ცნობით, ლიბანელმა ოფიციალურმა პირებმა ჰეზბოლას გადასცეს 

ტერორისტული ორგანიზაციის პალესტინელი წევრების სია, რომლებიც 

მოქმედებენ სამხრეთ ლიბანში, მათ შორის სამირ პანდი, ჰასან ფარჰატი, ნადიმ 

დააბშა და აჰმედ ჰამდან აბდულა. 

 

10 იანვარს ლიბანის მებრძოლმა ჰეზბოლას დაჯგუფებამ დაგმო ფრანგული 

სატირული ჟურნალის “Charlie Hebdo”-ს მიერ ახლახან გამოქვეყნებული 

კარიკატურები, რომლებიც დასცინოდნენ ირანის მმართველ სასულიერო პირებს. 

ირანის მიერ მხარდაჭერილმა ჰეზბოლამ განაცხადა, რომ შეურაცხმყოფელი 

კარიკატურები იყო "ჟურნალის მახინჯი ქმედება", რომლის სამიზნე იყო ირანის 

უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი, რომელიც პატივსაცემია, როგორც 

სულიერი ლიდერი ათობით მილიონი ღვთისმოსავი შიიტისთვის მთელ 

მსოფლიოში, მათ შორის ლიბანში. 

 

ისრაელი 
29 დეკემბერს ისრაელის თავდაცვის ძალებმა (IDF) გამოაქვეყნა ანგარიში 2022 

წლის თავდასხმების სტატისტიკით, რითაც ირკვევა, რომ წლის დასაწყისიდან 

ტერორისტებთან დაკავშირებული ინციდენტების შედეგად 31 ადამიანი 

დაიღუპა. ეს მნიშვნელოვანი ზრდაა გასულ წლებთან შედარებით, კერძოდ, 2021 

წელს 4 ადამიანი, ხოლო 2020 წელს 3 ადამიანი დაიღუპა. 2022 წელი ყველაზე 

სასიკვდილო წელიწადია 2015 წლის შემდეგ, როდესაც 29 ადამიანი დაიღუპა 

დაჭრის, სროლისა ან მანქანის შეჯახების შედეგად. 

 

იერუსალიმ პოსტის ცნობით, ლიბანში დააკავეს ჰეზბოლას ყოფილი მებრძოლი, 

რომელსაც ბრალად ედება ჯაშუშობა ისრაელის დაზვერვისთვის. გავრცელებული 

ინფორმაციით, აღნიშნული მებრძოლი იყო დაშანტაჟებული მოსადის მიერ 

პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებით.  
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სირია 
სირიის სახელმწიფო კონტროლირებადი საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, 10 

სირიელი მუშა დაიღუპა მას შემდეგ, რაც 30 დეკემბერს ტერორისტები თავს 

დაესხნენ სამ ავტობუსს. სირიის არაბული საინფორმაციო სააგენტო ამბობს, რომ 

შემთხვევა სირიაში, დეირ ზორში, ალ ტაიმ ნავთობის საბადოს მახლობლად 

მოხდა. გამოცემის ცნობით, დაშავებულია კიდევ ორი ადამიანი. თავდასხმა 

მოხდა მას შემდეგ, რაც სირიის ქურთების ძალებმა გამოაცხადეს შეტევა ISIS-ის 

წინააღმდეგ. 

 

ალ-კაედასთან დაკავშირებული ტეროტისტი ბჰერლინ გილდო დააპატიმრეს 

შვედეთში სისხლის სამართლის საერთაშორისო დანაშაულებებისთვის, 

რომელიც მან სირიაში ჩაიდინა. გილდოს ბრალად ედება სირიაში რამდენიმე 

ადამიანის გატაცება, დამამცირებელი მოპყრობა, ასევე, გავრცელებულია 

ფოტოები, სადაც დამნაშავე პოზირებს გვამებთან.  

 

აშშ-ს ოფიციალური წარმომადგენლობის ცნობით, ორმა რაკეტამ იერიში მიიტანა 

კოალიციური ძალების სამხედრო ბაზაზე და ინსფრასტრუქტურაზე 

ჩრდილოდასავლეთ სირიაში. თავდასხმის წინა დღეს ირანის და ერაყის 

წარმომადგენლები პატივით იხსენებდნენ გარდაცვლილ გენერალ ქასემ 

სოლეიმანის ბაღდადში. გავრცელებული ინფორმაციით, აღნიშნულ თავდასხმას 

მსხვერპლი არ მოჰყოლია.  

სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა 6 იანვარს განაცხადა, რომ 100-ზე მეტი 

ეჭვმიტანილი დააკავეს რვადღიან ოპერაციაში ისლამური სახელმწიფოს 

მებრძოლების წინააღმდეგ. ქურთების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა 

წმენდა, სახელწოდებით ოპერაცია „ალ-ჯაზირა ჭექა-ქუხილი“, გასულ კვირას 

დაიწყეს მას შემდეგ, რაც ჩაშალეს ისლამური სახელმწიფოს მცდელობა, რაქაში 

გაეთავისუფლებინათ თანამებრძოლები.  

 

ნიგერია 
8 იანვარს, ნიგერიის სამხრეთით მდებარე ედოს შტატის გუბერნატორის ოფისმა 

განაცხადა, რომ AK-47 ავტომატით შეიარაღებულმა პირებმა რკინიგზის 

სადგურიდან 30-ზე მეტი ადამიანი გაიტაცეს. თავდასხმა არის მზარდი 

დესტაბილიზაციის მაგალითი, რომელიც გავრცელდა აფრიკის ყველაზე 
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დასახლებული სახელმწიფოს თითქმის ყველა რეგიონში და რაც მთავრობას 

თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მნიშვნელოვან გამოწვევას უქმნის. 

 

11 იანვარს გავრცელებული ინფორმაციით, შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი 

გაუხსნა ნიგერიის უსაფრთხოებიის თანამშრომლებს და მოკლა 12 მათგანი. 

თავდასხმას ასევე შეეწირა რამდენიმე ადგილობრივი აჯანყებული. 

თავდამსხმელის ვინაობა და თავდასხმის მიზნები ჯერჯერობით არაა ცნობილი.   

 

 

მალი 
12 იანვარს AP-მ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მალიში მრავალჯერად და 

ერთდროულ ტერორისტულ თავდასხმებს 14 მალელი სამხედროს სიცოცხლე 

ემსხვერპლა. აღნიშნული თავდასხმები მოხდა დიასა და დიაფარადეს სოფლებს 

შორის, ასევე ქალაქ კუმარასა და ქალაქ მაკინას დამაკავშირებელ გზაზე. 

მალიში უკანასკნელ წლებში მოქმედებენ ალ-კაიდასთან და ისლამურ 

სახელმწიფოსთან აფილირებული ისლამისტური ჯგუფები.  

 

ეგვიპტე 
დაჯგუფება „ისლამურმა სახელმწიფომ“ პასუხისმგებლობა აიღო ეგვიპტის სუეცის 

არხის ქალაქ ისმაილიაში პოლიციის საგუშაგოზე განხორციელებულ 

თავდასხმაზე, რომლის შედეგადაც დაიღუპა სულ მცირე 4 ადამიანი, მათ შორის 

3 პოლიციელი. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ თავდასხმის პასუხისმგებლობა 31 

დეკემბერს მისის საინფორმაციო სააგენტოს, Amaq-ის მიერ გავრცელებულ 

განცხადებაში აიღო. თავდასხმა 30 დეკემბერს შუადღისას მოხდა, როდესაც 

ქალაქ ისმაილიაში შეიარაღებულმა მებრძოლებმა პოლიციას ცეცხლი გაუხსნეს. 

თავდასხმის შედეგად დაშავდა სულ მცირე 12 ადამიანი, ძირითადად 

წვევამდელები. 

 

ბურკინა ფასო 
ბურკინა ფასოს ხელისუფლებამ 2 იანვარს განაცხადა, რომ, ანტიფრანგული 

განწყობის გაძლიერების ფონზე, სამხედრო ხუნტამ გააძევა საფრანგეთის ელჩი, 

რადგან დასავლეთ აფრიკის ქვეყანა რუსეთთან მჭიდრო კავშირების 

განვითარებას აპირებს. მთავრობის სპიკერმა, ჟან-ემანუელ ოუედრაოგომ 
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Associated Press-ს დაუდასტურა, რომ ელჩს ლუკ ჰალადეს სთხოვეს წასულიყო, 

მაგრამ დამატებითი დეტალები უცნობია. საფრანგეთის საელჩომ კომენტარის 

გაკეთებაზე უარი თქვა. 

 

1 იანვარს, აშშ-ს სავაჭრო წარმომადგენლის (USTR) ოფისმა განაცხადა, რომ 

დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების მთავრობის „არაკონსტიტუციური ცვლილებებით“ 

გამოწვეული ღრმა შეშფოთების გამო, შეერთებულმა შტატებმა ბურკინა-ფასო 

AGOA-ს სავაჭრო უპირატესობის პროგრამიდან ამოიღო.  

 

 

იემენი 
გავრცელებული ინფორმაციით, აშშ მზადაა გადაიხადოს 5 მილიონი ამერიკული 

დოლარი ინფორმაციისთვის, რომელიც შეეხება ალ-კაედას მაღალი იერარქიის 

ლიდერის იბრაჰიმ ალ ბანას ადგილსამყოფელს. იბრაჰიმ ალ-ბანა არის ალ-

კაედას უკანასკნელი გადარჩენილი დამფუძნებელი წევრი, რომელიც წლებია, 

რაც იემენში იმყოფება. 

 

 

ავღანეთი 
2 იანვარს „ისლამურმა სახელმწიფომ“ ქაბულში თალიბების ძალებზე 

თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო. მებრძოლთა დაჯგუფებამ ტელეგრამის 

არხზე განაცხადა, რომ 1 იანვარს განხორციელებულ თავდასხმას 20 ადამიანი 

ემსხვერპლა და 30 დაიჭრა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა 

განაცხადა, რომ დედაქალაქ ქაბულში სამხედრო აეროპორტის წინ აფეთქებას 

დიდი მსხვერპლი მოჰყვა. 

 

AP-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ავღანეთის თალიბანმა მოაწყო რეიდი 

ნიმროზის პროვინციაში, რომლის დროსაც მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს რვა 

მებრძოლი და დააკავეს ცხრა. თალიბანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა 

განაცხადა, რომ აღნიშნული ჯგუფი გეგმავდა ტერორისტული თავდასხმის 

განხორციელებას ქაბულში.  
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12 იანვარს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თვითმკვლელი ტერორისტი თავს 

დაესხა ქაბულის ელიტურ უბანს, სადაც თალიბანის მაღალი იერარქიის პირები 

ცხოვრობენ. CBS-ის თანახმად, აფეთქება მოხდა ავღანეთის საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს შენობასთან იმ დროს, როდესაც სამინისტროს თანამშრომლები 

ტოვებდნენ შენობას. აღნიშნულ ტერორისტულ თავდასხმას ემსხვერპლა 13 

ადამიანის სიცოცხლე.  

 

 

პაკისტანი 
პაკისტანში მოქმედმა ისლამისტურმა ჯგუფმა თეჰრეკ-ე-თალიბანმა განაცხადა, 

რომ მისმა მებრძოლებმა მოკლეს პაკისტანის დაზვერვის ორი 

წარმომადგენელი. პაკისტანის პოლიციამ დაადასტურა, რომ დაზვერვის ორ 

თანამშრომელს ესროლეს და მოკლეს სასტუმროში, პუნჯაბის პროვინციაში. 

აღნიშნული ისლამისტური ჯგუფი დაკავშირებულია ავღანეთის თალიბანთან, 

პაკისტანსა და ისლამისტურ ჯგუფებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 

მხოლოდ ერთი თვის წინ მიიღეს.  

 

 

ინდოეთი  
ალ არაბიას ინფორმაციით, ინდოეთის კონტრტერორისტულმა სასამართლომ 

განაჩენი გამოუტანა მამაკაცს და მიუსაჯა შვიდი წლით თავისუფლების აღკვეთა. 

მამაკაცს ჰქონდა კავშირი ისლამურ სახელმწიფოსთან, რომელიც, როგორც ჩანს, 

გეგმავდა ტერორისტულ თავდასხმებს სამხრეთ ინდოეთის შტატებში კერალასა 

და თამილ ნადუში. ასევე, დაკავებული პიროვნება აქტიურად ავრცელებდა 

ისლამური სახელმწიფოს იდეებს სოციალური ქსელების საშუალებით.  

 


