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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ფლორიდაში მყოფმა მამაკაცმა, რომელიც 2020 წელს დაადანაშაულეს აშშ-ში 

ტერორისტული თავდასხმების მოწყობასა და იარაღის არსენალის შეძენაში, 

აღიარა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების, „ისლამური სახელმწიფოსთვის“ 

მატერიალური დახმარების გაწევას ცდილობდა. 23 თებერვალს 25 წლის აშშ-ს 

მოქალაქე, მოჰამედ ალ-აჟარი ასევე დათანხმდა 18 წლიან პატიმრობას ტამპას 

ფედერალურ სასამართლოში აშშ-ის მაგისტრატი მოსამართლე ენტონი 

პორჩელის წინაშე საპროცესო განხილვისას. ოფიციალური სასჯელის თარიღი 

დადგენილი არ არის. 

 

AP-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატები 

გეგმავს დახმარების მნიშვნელოვნად გაზრდას სომალისთვის, რომელიც 

წლების განმავლობაში არის ისლამისტური ტერორისტული ჯგუფის ალ-შაბაბის 

თავდასხმების ობიექტი. მოგადიშუმ უკვე მიიღო 61 ტონა შეიარაღება 

დახმარების სახით სომალის არმიისთვის, რომელსაც გაეროს ემბარგო 

უკრძალავს იარაღის ყიდვას სხვა სახელმწიფოებისგან. 

 

ისრაელი 
26 თებერვალს, მინისტრთა საკანონმდებლო კომიტეტმა დაამტკიცა 

კანონპროექტი, რომელიც ტერორისტებისთვის სიკვდილით დასჯას აკანონებს.  

 

AP-ის ინფორმაციით, ისრაელის თავდაცვის ძალების მებრძოლებმა მოკლეს 

სამი პალესტინელი, რომლებიც ეჭვმიტანილი იყვნენ გასულ კვირას ერთი 

ამერიკელი-ისრაელელი მოქალაქის ელან განელესის მკვლელობაში. ისრაელის 

არმიამ რეიდი მოაწყო დასავლეთ სანაპიროზე პალესტინელთა დასახლებაში.  

 

სირია 
Caspian News-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, აზერბაიჯანის 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მებრძოლებმა დააკავეს აზერბაიჯანის 

მოქალაქეები, რომლებიც რეკრუტირებულები იყვნენ ისლამური სახელმწიფოს 

მიერ სირიაში.  
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ერაყი 
ახალი ამბების სააგენტო Xinhua იტყობინება, რომ ერაყელი სამხედროების 

ცნობით, ერაყის ცენტრალურ სალაჰუდინის პროვინციაში საჰაერო 

თავდასხმების შედეგად დაიღუპა დაეშის 5 მებრძოლი. მათი ცხედრები 

გამთენიისას ერაყის ავიაციის მიერ დაბომბილი დაეშის სამალავთან ახლოს 

იპოვნეს. 

 

3 მარტს გავრცელებული ინფორმაციით, PKK-ს მაღალი იერარქიის ტერორისტები 

მოკლეს თურქეთის სპეციალურმა სადაზვერვო ძალებმა ჩრდილოეთ ერაყში. 

თურქული წყაროების ცნობით, ოპერაციას არ მოჰყოლია სამოქალაქო 

მსხვერპლი იმის მიუხედავად, რომ ტერორისტები ცდილობდნენ მშვიდობიანი 

ადამიანების გამოყენებას ცოცხალ ფარად. 

 

ავღანეთი 
27 თებერვალს თალიბანის მთავრობის სპიკერმა განაცხადა, რომ თალიბანის 

უსაფრთხოების ძალებმა მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს 2 მებრძოლი, ხოლო 

მესამე დააკავეს ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში. ისლამური სახელმწიფოს 

რეგიონული ფრთა, რომელიც ცნობილია, როგორც ისლამური სახელმწიფო 

ხორასანის პროვინციაში, თალიბანის მთავარი მეტოქეა. 

 

პაკისტანი 
26 თებერვალს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ პაკისტანში ძალადობის მატების 

ფონზე, ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ 

მცირე 5 და დაიჭრა 16. ჯერ არავის აუღია პასუხისმგებლობა ბარხანში, 

დაახლოებით 600 კილომეტრზე თავდასხმაზე. ადგილობრივი პოლიციის 

უფროსმა, საჯად აფზალმა თქვა, რომ ბომბი სავარაუდოდ მოტოციკლზე იყო 

მიმაგრებული და დისტანციური მართვის საშუალებით აფეთქდა. 
 

ბურკინა ფასო 
ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფმა პასუხისმგებლობა აიღო 70-ზე მეტი ჯარისკაცის 

მკვლელობაზე, ათეულობით დაჭრაზე და ხუთი ადამიანის მძევლად აყვანაზე 

ჩრდილოეთ ბურკინა ფასოში სამხედრო კოლონაზე თავდასხმის დროს. 24 

თებერვალს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისლამური 
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სახელმწიფო თავს დაესხა კოლონას, რომელიც ცდილობდა საჰელის 

პროვინციაში კონტროლის აღდგენას. 

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა  
კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გაურკვეველ ჯგუფთან აფილირებულმა 

მებრძოლებმა გაიტაცეს 25 ახალგაზრდა. შეიარაღებულმა პირებმა რეიდი 

მოაწყვეს სამ სოფელში, სადაც სამოქალაქო პირები ცხოვრობდნენ და გაიტაცეს 

12-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდები.  

 

იემენი 
1 მარტს გავრცელებული ინფორმაციით, ალ-კაიდას მაღალი იერარქიის პირი 

ჰამად ბინ ჰამუდ ალ-თამიმი მოკლეს იემეში აშშ-ს სამხედრო თავდასხმისას. 

თავდასხმას ასევე ემსხვერპლა, ალ-თამიმის პირადი მცველი და უსაფრთხოების 

თანამშრომელი. ალ-კაიდას არაბეთის ნახევარკუნძულის ფრთა, რომლის 

ლიდერიც იყო ალ-თამიმი,  აშშ-ს მიერ მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ და 

საშიშ ფრთად.  


