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ამერიკის შეერთებული შტატები 

იუსტიციის დეპარტამენტმა ირანთან კავშირში მყოფ აღმოსავლეთ ევროპის 

კრიმინალური ჯგუფის სამ წევრს გამოჩენილი ამერიკელი ჟურნალისტისა და 
ირანის რეჟიმის კრიტიკოსის და აქტივისტის, მასიჰ ალინეჯადის მკვლელობის 

მცდელობისთვის ბრალი წაუყენა. 25-გვერდიან საბრალდებო დასკვნაში, 
რომელიც დალუქულია ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ის რაიონულ 

სასამართლოში, იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ 3 მამაკაცი გასულ 
წელს ჩავიდა აშშ-ში, რათა ირანული წარმოშობის ამერიკელი მოქალაქე 
მოეკლათ.  

მიჩიგანის შტატში მცხოვრებ მამაკაცს ერაყის ისლამური სახელმწიფოსთვის 

მატერიალური დახმარების გაწევის გამო 50 წლით თავისუფლების აღკვეთა 
ემუქრება. იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, 32 წლის იბრაჰიმ იზი მუსაიბლის 

ბრალი წაუყენეს მატერიალური დახმარების მცდელობისთვის და ISIS-ის 
სასწავლო ბანაკში ყოფნისთვის. 

ნიუ-იორკში პატიმრობა მიესაჯა ქალს სირიაში მოქმედი ტერორისტული 
ორგანიზაციის კრიპტოვალუტის გამოყენებით დაფინანსების ბრალდებით. 43 

წლის ვიქტორია ჯაკობსმა დააფინანსა ტერორისტული ჯგუფი დაახლოებით 10000 
დოლარით და აღნიშნული ოპერაცია განახორციელა ბიტკოინის საფულის 

დახმარებით.  

 

დიდი ბრიტანეთი 

ბრიტანეთის პოლიციამ 27 იანვარს განაცხადა, რომ გამოძიების შემდეგ 21 წლის 

მოქმედ ჯარისკაცს ბრალი წაუყენეს ტერორიზმში და ასაფეთქებელ 
ნივთიერებებთან დაკავშირებულ ბრალდებაში. ლონდონის მეტროპოლიტენის 

პოლიციამ განაცხადა, რომ მათ ბრალი წაუყენეს დანიელ აბედ ხალიფს 2021 
წლის აგვისტოში ინფორმაციის მოპოვებაში ან მოპოვების მცდელობაში, 

რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ტერორისტული აქტის ჩამდენმა ან დამგეგმავმა 
პირმა.  
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დანია 

27 იანვარს, ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტმა აღშფოთების ახალი ტალღა 

გამოიწვია, როდესაც მან დანიაში, ფეისბუქის პირდაპირ ეთერში, ყურანის ასლი 
მეჩეთის წინ დაწვა. მოგვიანებით აქტივისტი პოლიციის მანქანით შემთხვევის 

ადგილს გაარიდეს. თურქეთის საელჩოს წინ, დანიელ-შვედმა აქტივისტმა 
განაცხადა: „როდესაც ის [ერდოღანი] შვედეთს ნატოში შეუშვებს, გპირდებით, 

რომ თურქეთის საელჩოს გარეთ ყურანს არ დავწვავ. წინააღმდეგ შემთხვევაში 
ამას ყოველ პარასკევს საღამოს 2 საათზე გავაკეთებ“. 

 

ესპანეთი 

27 იანვარს ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პოლიციამ 

ესპანეთში აღმოაჩინა ბომბის დამზადების სახელოსნო 74 წლის მამაკაცის 
სახლში, რომელსაც ბრალი ედებოდა ტერორიზმში, კერძოდ, დიპლომატიურ და 

სამთავრობო ობიექტებზე ასაფეთქებელი ნივთიერებების შემცველი 6 წერილის 
გაგზავნის გამო. ესპანეთის ეროვნულმა სასამართლომ ადრე განაცხადა, რომ 

პენსიონერს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრისთვის და აშშ-ისა და უკრაინის 
საელჩოებისთვის მადრიდში წერილების გაგზავნისთვის ექვსი ბრალი წაუყენა. 

 

თურქეთი 

30 იანვარს აშშ-ის საელჩომ თურქეთში გააფრთხილა ამერიკის მოქალაქეები 
სტამბოლში ეკლესიების, სინაგოგების და დიპლომატიური მისიების წინააღმდეგ 
შესაძლო თავდასხმების შესახებ, რაც უკვე მეორე გაფრთხილებაა შვედეთში 

ყურანის დაწვის ინციდენტების შემდეგ. უსაფრთხოების განახლებულ 
განცხადებაში, აშშ-ს საელჩომ თქვა, რომ „ტერორისტების შესაძლო გარდაუვალი 

საპასუხო თავდასხმები“ შეიძლება განხორციელდეს იმ ადგილებში, სადაც 
ხშირად სტუმრობენ დასავლეთის ქვეყნების მოქალაქეები, განსაკუთრებით 

ქალაქის ბეიოღლუს, გალატას, ტაქსიმის და ისტიკლალის უბნებში. თურქეთის 
ხელისუფლება ამ საკითხს იძიებს. 
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ისრაელი 

ისრაელის პოლიცია აცხადებს, რომ 27 იანვარს იერუსალიმში სინაგოგასთან 

სროლის შედეგად ისრაელსა და პალესტინის ტერიტორიებზე მაღალი 
დაძაბულობის ფონზე სულ მცირე 7 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. პოლიციის 

ცნობით, მსროლელი მოგვიანებით პოლიციის ძალებმაც მოკლეს, რასაც 
პოლიციის უფროსმა იააკოვ შაბტაიმ "ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 

ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ტერორისტული თავდასხმა" უწოდა. 

2 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელმა სარაკეტო თავდასხმა 

განახორციელა ღაზას სექტორზე, აშშ-ს მხრიდან მშვიდობის შენარჩუნების 
აქტიური მოწოდებების მიუხედავად. აღნიშნული თავდასხმის მსხვერპლების 

ზუსტ რაოდენობაზე ინფორმაცია არ ვრცელდება.  

 

ერაყი 

როიტერსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თავდამსხმელთა 

ჯერჯერობით დაუდგენელმა ჯგუფმა იერიში მიიტანა ერაყში მდებარე თურქულ 
სამხედრო ბაზაზე და ესროლა რვა რაკეტა. აღნიშნული ინფორმაცია გაავრცელა 

ერაყის ავტონომიური ქურთული რეგიონის კონტრ-ტერორისტულმა ჯგუფმა. 
თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დაადასტურა ინფორმაცია 
თავდასხმის შესახებ.  

 

ირანი 

2 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით, ირანმა ისპაჰანში მდებარე 
სამხედრო საწარმოზე დრონით თავდასხმაში დაადანაშაულა ისრაელი. როგორც 

ირანის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, აღნიშნულ თავდასხმას არ 
მოჰყოლია მსხვერპლი. 

 

ნიგერია 

ბორნოს შტატის კონდუგას ადგილობრივ ხელისუფლებაში ტერორისტების 
ბანაკებში რეიდის დროს ოპერაცია ჰადინ კაის ნიგერიის არმიის ჯარებმა 
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სამოქალაქო ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის ჰიბრიდულ ძალებთან 

თანამშრომლობით გაანადგურეს 32 ტერორისტი, მათ შორის ბოკო ჰარამის 
უმაღლესი მეთაური, აბუ ილია. 

 

სომალი 

28 იანვარს, გალმადუგის შტატმა განაცხადა, რომ რეგიონალური მინისტრი გახდა 
ალ-შაბააბის ტერორისტების ბოლო მსხვერპლი, დედაქალაქ მოგადიშოში 

უპრეცედენტო სროლის შემდეგ, ბოლო ინციდენტში, რომელშიც 
მონაწილეობდნენ ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები და 

სომალიში გამაგრებული მებრძოლები. დჰუსუმარების ხელისუფლების მიერ 
გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტრანსპორტისა და ავიაციის 

სახელმწიფო მინისტრი ფარჰია აბდი მოჰამედი მომენტალურად მოკლეს 
შეიარაღებული ალ-შაბააბის იმ მებრძოლებმა, რომლებიც მისდევდნენ მას 
დედაქალაქის ძლიერ და უსაფრთხოების ძალების მიერ მეთვალყურეობისქვეშ 

მყოფ გამაგრებულ ზონაში. 

1 თებერვალს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სომალის მეზობელი 
სახელმწიფოები - ეთიოპია, ჯიბუტი და კენია შეთანხმდნენ, რომ დაიწყებენ 

ერთობლივ ოპერაციას სომალიში მოქმედ ალ-შაბაბის მებრძოლების 
წინააღმდეგ. სომალის ტერიტორიას ალ-კაედასთან დაკავშირებული ჯგუფის, 

ალ-შაბაბის მებრძოლები წლებია იკავებენ, ხოლო სომალის სახელმწიფოს არ 
შეუძლია დამოუკიდებლად გაუწიოს წინააღმდეგობა ტერორისტულ ჯგუფებს, რის 

გამოც იზრდება ტერორისტული საფრთხის რეგიონში გავრცელების რისკები.  

 

პაკისტანი 

ადგილობრივმა თანამდებობის პირებმა განაცხადეს, რომ უსაფრთხოების 
ძალებმა სამხედრო ოპერაცია ჩაატარეს მას შემდეგ, რაც მიიღეს ინფორმაცია 

მირამშაჰის მარსიხელის რაიონში პაკისტანის აკრძალული ტეჰრიქ-ი-თალიბანის 
ფრთის არსებობის შესახებ. მათ დასძინეს, რომ 1 მებრძოლი უშიშროების 

ძალებთან სროლის დროს დაიღუპა, 2 კი დააკავეს. 
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პაკისტანში, ფეშავირის პროვინციაში მდებარე მეჩეთში სუიციდურ თავდასხმას 

100-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ხოლო დაჭრილია 221 ადამიანი. 
ტერორისტულ აქტზე პასუხისმგებლობა აიღო პაკისტანში მოქმედმა ჯგუფმა 

თაჰრიკ-ე-თალიბანმა (TTP). ეს ტერორისტული ორგანიზაცია აღნიშნულ 
თავდასხმამდე პაკისტანის მთავრობასთან მოლაპარაკებებში იყო ჩართული.  


