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ამერიკის შეერთებული შტატები 

21 იანვარს აშშ-ის აფრიკის სარდლობამ განაცხადა, რომ შეერთებულმა 

შტატებმა სომალიში დარტყმა განახორციელა, რის შედეგადაც ალ-შაბაბის 

დაახლოებით 30 მებრძოლი დაიღუპა. 20 იანვარს, აშშ-ს ძალებმა „ჩაატარეს 

კოლექტიური თავდაცვითი დარტყმა“ სომალის ეროვნული არმიის ძალების 

მხარდასაჭერად, რომლებიც „ალ-შაბაბის 100-ზე მეტი მებრძოლის 

კომპლექსური, გაფართოებული, ინტენსიური შეტევის შემდეგ მძიმე ბრძოლებში 

იყვნენ ჩართულნი“. შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის 

ოფიციალურმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ საჰაერო თავდასხმის დროს 

ადგილზე ამერიკელი სამხედროები არ იმყოფებოდნენ. 

 

 

გერმანია 
გერმანიის პარლამენტმა 2014 წელს ერაყში დაეშის მიერ იეზიდების 

წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული გენოციდად აღიარა და სხვა ქვეყნებს 

იეზიდების მხარდაჭერისკენ რიგი ღონისძიებების გატარებისკენ მოუწდა, რასაც 

იეზიდური საზოგადოებისგან დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. 

გადაწყვეტილებაში ხაზგასმულია, რომ ISIS-ის უპირველესი მიზანი იყო 

იეზიდური თემის სრული ლიკვიდაცია და რომ ხუთი ათასზე მეტი იეზიდი აწამეს 

და სასტიკად დახოცეს, განსაკუთრებით 2014 წელს. იეზიდი მამაკაცები 

სიკვდილით დასაჯეს, გადაასახლეს ან აქციეს იძულებითი შრომის მონებად, თუ 

ისინი უარს იტყოდნენ რელიგიის შეცვლაზე, იეზიდი გოგოები და ქალები კი 

მონობის, გაუპატიურებისა და მონად გაყიდვის სამინზედ იქცნენ.  

 

 

ისრაელი 
როიტერსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის ჯარებმა დასავლეთ  

სანაპიროზე შეტაკებებისას მოკლეს 7 პალესტინელი შეიარაღებული მებრძოლი 

და 2 სამოქალაქო პირი. პალესტინის ოფიციალურმა წარმომადგენლობამ 

განაცხადა, რომ აღნიშნული შემთხვევა ძირს უთხრის სამშვიდობო 

მოლაპარაკებებს ისრაელსა და პალესტინას შორის ტყვეების გაცვლასთან 

დაკავშირებით. 
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ლიბანი 
24 იანვარს, აშშ-ს ხაზინამ განაცხადა, რომ შავ სიაში შემავალ ჯგუფ 

ჰეზბოლასთან სავარაუდო ფინანსური კავშირების გამო ლიბანის ფულის 

გადამცვლელ ჰასან მუკალედს და მის ბიზნესს სანქციები დაუწესდება. 

განცხადებაში ნათქვამია, რომ მუკალედი იყო ირანის მიერ მხარდაჭერილი 

დაჯგუფების, ჰეზბოლას ფინანსური მრჩეველი, რომელიც ასევე დანიშნულია 

შეერთებული შტატების მიერ და ახორციელებდა ფინანსურ ოპერაციებს მისი 

სახელით, რისი საშუალებითაც მან ასობით ათასი დოლარი გამოიმუშავა. 

 

სირია 
22 იანვარს, აშშ-ს სამხედრო ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ 

ამერიკულმა ძალებმა აღმოსავლეთ სირიაში საჰაერო და სახმელეთო 

თავდასხმის დროს ისლამური სახელმწიფოს 2 წევრი შეიპყრეს. ცენტრალური 

სარდლობის სპიკერის, პოლკოვნიკ ჯო ბუჩინოს თქმით, დარბევა მოხდა 21 

იანვარს და დასძინა, რომ თავდასხმის დროს ერთმა სამოქალაქო პირმა 

"მსუბუქი დაზიანებები" მიიღო და ახლომდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში 

იქამდე მკურნალობდა, სანამ ოჯახს დაუბრუნებდნენ. 

 

ერაყი 
25 იანვარს ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება 

მოსალოდნელი ტერორისტული თავდასხმის შესახებ. განცხადებიდან ირკვევა, 

რომ ნინევიის სააპელაციო სასამართლოსთან სამი თვითმკვლელი ტერორისტი 

აპირებდა თავის აფეთქებას, აღნიშნული თავდასხმა კი თავიდან აიცილა ერაყის 

უსაფრთხოების ძალებმა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, აღნიშნული 

სამი თვითმკვლელი ტერორისტი კავშირშია ისლამურ სახელმწიფოსთან.  

 

ირანი 
23 იანვარს, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უფროსმა განაცხადა, რომ 

ევროკავშირს არ შეუძლია ირანის რევოლუციური გვარდიის ტერორისტულ 

ორგანიზაციად გამოცხადება იქამდე, სანამ ევროკავშირის სასამართლო არ 

მიანიჭებს მათ ამ კვალიფიკაციას. გასულ კვირას ორმა ევროპელმა დიპლომატმა 

Reuters-ს განუცხადა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები 
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აპირებენ 37 სახელის დამატებას იმ ადამიანებისა და ერთეულების სიაში, 

რომლებსაც ირანში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო სანქციები შეეხება. 

 

საუდის არაბეთი 
25 იანვარს საუდის არაბეთმა და მაროკომ ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის 

შეთანხმებას კონტრ-ტერორიზმის მიმართულებით. გავრცელებული 

ინფორმაციით, აღნიშნული შეთანხმება გააღრმავებს ურთიერთობას 

უსაფრთხოების, დაზვერვის და სხვა მრავალ ასპექტში კოორდინაციის 

მიმართულებით.  

 

ეგვიპტე 
22 იანვარს, კაიროს ტერორიზმის სასამართლომ ISIS-ის ეგვიპტური ფრთის 

ტერორისტულ ქსელში წევრობისთვის ექვს მამაკაცს სიკვდილით დასჯა, ხოლო 

ორს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. ხუთი მამაკაცი ნოემბერში გადაიყვანეს 

სრულიად ეგვიპტის მუფთთან მათი სიკვდილით დასჯის დასამტკიცებლად, რაც 

აუცილებელი სამართლებრივი პროცედურაა. ორს ბრალად ედება ტერორისტული 

დანაყოფის შექმნა, რომელიც ცნობილია როგორც ჰელიოპოლისის ქსელი, 

რომელიც 2014-დან 2021 წლამდე კაიროში, გიზასა და ლუქსორში მოქმედებდა. 

 

ბურკინა ფასო 
21 იანვარს, ბურკინა ფასოს ხუნტას მთავრობამ გასცა ბრძანება ასობით ფრანგ 

ჯარისკაცს დაეტოვებინა დასავლეთ აფრიკის ქვეყანა ერთი თვის განმავლობაში 

მეზობელი მალის გზით, რომელსაც ასევე სამხედრო გადატრიალების შედეგად 

არჩეული ლიდერი მართავს. განცხადება ეროვნულმა მაუწყებელმა, RTB-მ 

ოფიციალურ Agence d'Information du Burkina-ზე დაყრდნობით გააკეთა. 

საინფორმაციო სააგენტომ განაცხადა, რომ 18 იანვარს ბურკინაბის მიწაზე 

საფრანგეთის სამხედროების ყოფნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება იქნა  

მიღებული.  

 

სომალი 
აშშ-ს შეიარაღებულმა ძალებმა სომალიში, კონტრ-ტერორისტული მისიისას, 

მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს ფასილიტატორი ბილალ-ალ-სუდანი და 10 
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მებრძოლი. გავრცელებული ინფორმაციით, აღნიშნულ ოპერაციას არ 

ემსხვერპლა არც ერთი ამერიკელი სამხედროს სიცოცხლე.  

 

ავღანეთი 
ავღანეთში 20 იანვარს დასრულებული ოთხდღიანი ვიზიტის დროს გაეროს 

უმაღლესი რანგის ქალების ხელმძღვანელობით წარდგენილმა დელეგაციამ 

მოუწოდა თალიბანს, შეეცვალა ქალებისა და გოგონების მიმართ აგრესიული 

პოლიტიკა. გაეროს სპიკერმა თქვა, რომ თალიბანის ზოგიერთი ოფიციალური 

პირი უფრო ღია იყო ქალთა უფლებების აღდგენისთვის, მაგრამ სხვები აშკარად 

ინარჩუნებდნენ წინააღმდეგობრივ პოზიციას. გაეროს გუნდი თალიბებს 

დედაქალაქ ქაბულსა და სამხრეთ ქალაქ ყანდაჰარში შეხვდა. გაერომ არ 

გაავრცელა თალიბანის არც ერთი ოფიციალური პირის ვინაობა. 

 

VOA-ს ინფორმაციით, ავღანეთში თალიბანმა კვლავ დააპატიმრა ავღანეთის 

მთავრობის ყოფილი წევრები, რომელთა ამნისტიაზე შეთანხმება დაიდო 

დაახლოებით ორი წლის წინ. 18 თვის შემდეგ, თალიბანის ძალებმა 

დააპატიმრეს 29 ათასი ინდივიდი სხვადასხვა დანაშაულებებისთვის. 

 

პაკისტანი 
20 იანვარს სამხრეთ-დასავლეთ პაკისტანში ეჭვმიტანილი მებრძოლების მიერ 

დამონტაჟებულმა ბომბმა სამგზავრო მატარებელი რელსებიდან გადაიყვანა, 

რის შედეგადაც ბორტზე მყოფი სულ მცირე 15 ადამიანი დაშავდა. მოგვიანებით 

პასუხისმგებლობა სეპარატისტულმა დაჯგუფებამ აიღო. ბომბის აფეთქების 

დროს მატარებელი ბელუჯისტანის პროვინციის ბოლანის რაიონში მიდიოდა. 

 


