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ამერიკის შეერთებული შტატები 
19 თებერვალს აშშ-ის სენატორმა რესპუბლიკური პარტიიდან, ლინდსი გრეჰემმა 

გაიმეორა თავისი მოწოდება აშშ-ს მთავრობის მიმართ გამოეცხადებინა რუსეთი 

ტერორიზმის სახელმწიფო სპონსორად მაშინ, როდესაც კრემლის კონფლიქტი 

მეზობელ უკრაინასთან პირველი წლის დასასრულს უახლოვდება. გრეჰემმა ეს 

მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე ვიცე-პრეზიდენტის, ჰარისის 

კომენტარების საპასუხოდ თქვა, სადაც ჰარისმა განაცხადა, რომ აშშ-მ 

ოფიციალურად დაადგინა, რომ რუსეთი უკრაინაში კაცობრიობის წინააღმდეგ 

დანაშაულს სჩადის.  

 

48 წლის დემარკუს ბროდის ტეხასის შტატის ქალაქ დესოტოდან, DeSoto House of 

Peace & Community Centre-ზე ტერორისტული აქტის მუქარისთვის ბრალი 

წაუყენეს. პოლიცია ამბობს, რომ ის მიუახლოვდა მორწმუნეებს და მათ ოჯახების 

მოკვლით დაემუქრა თუ განაგრძობდნენ თავიანთი რელიგიის დაცვას. პოლიციამ 

14 თებერვალს მეჩეთში მყოფი ბროდის სურათები გამოაქვეყნა. 

 

24 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დააკავეს 

ტერორისტული ორგანიზაცია MS-13-ის მაღალი იერარქიის ლიდერები. ჯერ კიდევ 

დაწესებულია ჯილდოები ტერორისტული ორგანიზაციის სხვა გაქცეული წევრების 

ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისთვის.  

 

 

თურქეთი 
21 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით, ანკარას პროკურატურის ოფისმა 

პასუხისგებაში მისცა 8 ქურთი ჟურნალისტი ტერორისტული ორგანიზაციის 

წევრობის ბრალდებით. პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალდება 17 

თებერვალს დააკმაყოფილა სასამართლომ.  
 

 

ისრაელი 
19 თებერვალს ისრაელის საჰაერო თავდასხმას 15 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ 

შორის 2 სირიელი მშვიდობიანი მოქალაქე და მძიმედ დაზიანდა შენობა 

დამასკოს რაიონში, სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოებია 
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განთავსებული. ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიის 

წარმომადგენელმა, რამი აბდელ რაჰმანმა თქვა, რომ თავდასხმის სამიზნე იყო 

შეხვედრა, რომელიც სირიის რეჟიმის ოფიცრებს შორის შედგა და ეს 

სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ „ისრაელის ყველაზე სასიკვდილო 

თავდასხმა იყო სირიის დედაქალაქში“. 
 

21 თებერვალს ისრაელის პრემიერ-მინისტრის, ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტიის 

მაღალჩინოსანმა დეპუტატმა მოუწოდა ისრაელს  შეეწყვიტა უკრაინასთან 

დაკავშირებით „ორი ღობის“ პოლიტიკა და უზრუნველყო უკრაინა სამხედრო 

დახმარებით რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც მან „ტერორიზმში“ 

დაადანაშაულა. ისრაელის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და 

თავდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელის, იული ედელშტეინის განცხადებას 

მიესალმა კიევი, მაგრამ ნეთანიაჰუს მხრიდან მყისიერი პასუხი არ მოჰყოლია. 

მიუხედავად იმისა, რომ მან დაგმო რუსეთის შემოჭრა და უკრაინას 

ჰუმანიტარული დახმარება და დამცავი აღჭურვილობა მიაწოდა. 

 

24 თებერვალს ისრაელის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ჰეზბოლას 

ელიტური რადვანის ჯგუფი ემზადება ჩრდილოეთ ისრაელზე თავდასხმისთვის. 

სამხედრო წვრთნის ვიდეო გავრცელდა ალ-ჰარბ ალ-სილმის ტელეგრამის 

ანგარიშზე, სადაც ასევე გამოჩნდა ჰეზბოლას ლიდერი - ჰასან ნასრალა, 

რომელმაც თქვა, რომ არ დაუშვებენ ისრაელმა გააგრძელოს ბუნებრივი აირის 

მიღება კარიშის რეზერვებიდან.  

 

 

იორდანია 
იორდანიის სახელმწიფო სამსახურმა სამ ადამიანს მიუსაჯა სიკვდილით დასჯა 

2018 წელს პოლიციელების წინააღმდეგ განხორციელებული ტერორისტული 

აქტის ორგანიზების ბრალდებით. აღნიშნულ ტერორისტულ თავდასხმას 6 

ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, აქამდე კი ბრალდებულები მიმალვაში 

იმყოფებოდნენ.  
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სირია 
17 თებერვალს სახელმწიფო მედის ცნობით, სირიის ცენტრალურ პროვინცია 

ჰომსში თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 53 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, 

რაზეც პასუხისმგებლობას ჯიჰადისტურ მებრძოლ დაჯგუფებას ისლამურ 

სახელმწიფოს აკისრებენ. პალმირას სახელმწიფო საავადმყოფოში 

გადაყვანილი ყველა მსხვერპლის ცხედარს ცეცხლსასროლი იარაღით 

ჭრილობები აღენიშნებოდა თავის არეში.  

 

24 თებერვალს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თურქეთის სამხედრო ძალებმა 

ჩრდილოეთ სირიაში მოკლეს სტამბულის ტერორისტული აქტის ერთ-ერთი 

ორგანიზატორი - ჰალილ მენჩი. ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ სირიაში 

განაცხადა, რომ აღნიშნულ ოპერაციას ასევე ემსხვერპლა ერთი სამოქალაქო 

პირის სიცოცხლე.  

 

ერაყი 
ერაყის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ აღმოსავლეთ ერაყში ავიაიერიშისა და 

დასავლეთში იერიშის შედეგად დაეშის სულ ოთხი მებრძოლი იქნა 

ლიკვიდირებული. ერაყის ერთობლივი ოპერაციების სარდლობის მედიის 

ოფისის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაზვერვის ინფორმაციით, ერაყის 

მოიერიშე თვითმფრინავებმა 17 თებერვალს დაბომბეს დაეშის თავშესაფარი 

ჰიმრინის მთიანეთში, რის შედეგადაც 3 მებრძოლი იქნა მოკლული. 

 

21 თებერვალს ერაყის უსაფრთხოებამ ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში 

განხორციელებული ოპერაციის დროს ISIS-ის სამი ლიდერის დაკავება 

გამოაცხადა. ერაყის გენერალური სამხედრო დაზვერვის დირექტორატმა (DGMI) 

განცხადებაში აღნიშნა, რომ სამი ტერორისტი დააკავეს, ტერორიზმის კანონის 

მე-4 მუხლის დებულებების შესაბამისად, უსაფრთხოების ოპერაციის დროს 

ქალაქ ჰავიჯას ალ-ზაბში, ჩრდილოეთ ერაყის ოლქში, ქალაქ კირკუკში. 

 

ერაყის ოფიციალურმა წყაროებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ერაყის 

ჩრდილოეთ პროვინცია სალაჰუდინში დააკავეს ისლამურ სახელმწიფოსთან 

აფილირებული 5 ტერორისტი. მათ მიმართ წაყენებული ბრალდებები ასევე 

მოიცავს ადამიანების მკვლელობას, გატაცებას და წამებას.  
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ირანი 
თეირანის სასამართლომ 21 თებერვალს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა 

ირანისა და გერმანიის ორმაგ მოქალაქეს, რომელსაც ბრალი ედებოდა 2008 

წელს მეჩეთის სასიკვდილო აფეთქებაზე პასუხისმგებელი "ტერორისტული" 

ჯგუფის ხელმძღვანელობაში. სასამართლო სისტემის საინფორმაციო სააგენტო 

Mizan Online იტყობინება, რომ თეირანის რევოლუციურმა სასამართლომ 

ტერორისტული ჯგუფის ტონდარის ლიდერ ჯამშიდ შარმაჰდს სიკვდილით დასჯა 

მიუსაჯა კორუფციის ბრალდებით ტერორისტული აქტების დაგეგმვისა და 

ხელმძღვანელობის გზით. 

 

ბურკინა ფასო 
20 თებერვალს ბურკინა ფასოს არმიამ განაცხადა, რომ სულ მცირე 51 ჯარისკაცი 

დაიღუპა, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შედეგია ერთი თავდასხმის შედეგად, 

მას შემდეგ, რაც ტერიტორია ჯიჰადისტების აქტივობის კერად იქცა. ინციდენტი 

მოხდა ორი დღით ადრე, სანამ საფრანგეთი ოფიციალურად აღნიშნავდა 

სამხედრო ოპერაციების დასრულებას დასავლეთ აფრიკის ქვეყანაში, სადაც 

2015 წელს დაახლოებით 400 ფრანგი სპეცრაზმი გაიგზავნა მეზობელი მალიდან 

გავრცელებულ აჯანყების წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

 

მალი 
როიტერსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მალიში, ერთ-ერთ სოფელში 

შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა სამოქალაქო პირებს, სადაც 

გარდაიცვალა 12 ადამიანი. ჯერჯერობით არ დასტურდება ინფორმაცია იმის 

შესახებ, თუ რომელ ტერორისტულ ჯგუფს მიეკუთვნებოდა აღნიშნული 

შეიარაღებული პირი.  

 

სომალი 
CNN-ის ინფორმაციით, აშშ-ს სამხედრო ძალების მიერ ჩატარებულმა ოპერაციამ 

იმსხვერპლა ალ-შაბაბის 7 მებრძოლის სიცოცხლე. პენტაგონის ინფორმაციით, 

აღნიშნული სამხედრო ოპერაცია ჩატარდა სომალის მთავრობის თხოვნის 

საფუძველზე მოგადიშუს ჩრდილო-აღმოსავლეთით.  
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ავღანეთი  
ავღანეთის მთავრობამ გარანტია მისცა პაკისტანის დელეგაციას, რომ მიიღებენ 

შესაბამის ზომებს პაკისტანის თალიბანის (TTP) წინააღმდეგ და მოიმოქმედებენ 

ყველაფერს მოსალოდნელი ტერორისტული თავდასხმების თავიდან 

ასაცილებლად. ავღანეთის საგარეო უწყების განცხადების მიხედვით, ავღანეთი 

და პაკისტანი აქტიურად ითანამშრომლებენ ტერორისტული საფრთხეების 

თავიდან ასაცილებლად. 

 

 

 


