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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ტერორიზმის შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშში სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიუხედავად 

რეჟიმის მიერ ექსტრემისტული დაჯგუფების საჯარო დაგმობისა, ირანი ალ კაიდას მაღალი 

რანგის წევრებისთვის თავშესაფრის მიწოდებაში დაადანაშაულა.  

კოლუმბიის ოლქი უჩივის ორ ულტრამემარჯვენე ჯგუფს, Proud Boys-ს და Oath Keepers-ს, 6 

იანვარს კაპიტოლიუმზე განხორციელებული ძალადობრივი თავდასხმის ფარგლებში ქალაქის 

დატერორებისთვის. 

 

გაერთიანებული სამეფო 

20 წლის ვისსამ ზიადს, რომელიც ტერორისტული ჯგუფების წახალისებას მხარს უჭერდა, 

მანჩესტერის სასამართლომ თავისუფლების აღკვეთის სახით პატიმრობა შეუფარდა. 

პოლიციის განცხადებით, მის ელექტრონულ მოწყობილობებში ექსტრემისტული ჯგუფების 

პროპაგანდის ამსახველი „კოლოსალური“ რაოდენობის ფაილები იპოვეს. 

 

გერმანია 

მამაკაცი, რომელსაც ჯიჰადისტურ ჯგუფებთან კავშირები ჰქონდა, ჰამბურგში დაგეგმილი 

თავდასხმის განხორციელებამდე დააკავეს.   

დასავლეთ გერმანიის ქალაქ კიოლნში ეჭვმიტანილი ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტების 

თავდასხმის დროს პოლიციამ ოთხი ადამიანი დააკავა და ბომბის დასამზადებელი მარაგი 

ამოიღო.  

http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=cd0c38da44584ce89177fdf144fb1fd2&_e=DwX0FgPuFh-Mv_K6MV7MCPAzS84DhlMwJIIbi5JneR_n_cbUUBBG8Yb5wR9p29B4tQVH33GBuNu-KDMyhwc0WsRobRCc3edifS2oip8WcEt7_1KhUN8zL8OXuisMkt-J1xRX7yHCLkE0s97fQhV7uKeU8swcfWM9v4ZZv63HvX7x_5WnZb2eT_r1KMTEmkUL77DosMz_tOLSmbiBz8W-wJWExTAwPLxHCgGq8kXgIckUEWFcb25eAX7B04YuymqdruvRC6b86b0qvTr4ggWoFdxq9rMSUbgJ_dIFkMO24PU77Ez4Se3-ncQpdi8dZZMe7nfHUtWmyBcR0gY3_GFKHz8XsVrVrZHHhlU6iYhYrSxeMJxHLpnhg8qVroMdTENlCNbjM-rNZWpOKwDVfNCUWEgPHtiMaGL5G-QCYoQBXJLRaRx581dLeBylxv_0Dqjr6mAJm_JOaZEkhl_k3l_neqfg55aXuS8E00HOdc0Vi1E%3D
https://www.npr.org/2021/12/14/1064144431/d-c-attorney-general-karl-racine-sue-proud-boys-oath-keepers-jan-6-capitol?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3381702_
https://www.npr.org/2021/12/14/1064144431/d-c-attorney-general-karl-racine-sue-proud-boys-oath-keepers-jan-6-capitol?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3381702_
https://www.npr.org/2021/12/14/1064144431/d-c-attorney-general-karl-racine-sue-proud-boys-oath-keepers-jan-6-capitol?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3381702_
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-59607099?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-59607099?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
https://www.dw.com/en/german-police-foil-terror-plot-in-hamburg/a-60084685?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=cd0c38da44584ce89177fdf144fb1fd2&_e=DwX0FgPuFh-Mv_K6MV7MCHtoA2yizBsWoN3M7vSRKiaotquglVb5qcCO2nj1GfkE4Olij6O_LTJlOOHkfsEPt0jw9JX-6JpigHXP8Frchu4fBDUI_85yJj6JVEJSttpDE8qTQjgNB2heHYM5Pw96SNjY-6asgQNODt6RuQs7tIkt3cjVLZ8mNRajpzzUNDg2cMMqkxOWsS090QBWHwEipwIt9rmdbFmfVKr2rIpAd_KSNG6OIEUQ7Pd2Or5hZHSikAe1H9Qll34WG6pwL_fGCKw_2SiYaA3ndMNjoYu5oyG-Ui16HjvTvUyp7Ke35i2omxlTy1KPDxLd69aeYT4350syhpIssau4t52xU-SFKuMLt_iCksrGFM0orFwM2Hyl64dypfbT2kkwQEiLAerqEXtta4l0AmAWTmV1sM1ZF1n4MfW3EJzoyLIQDdsQCwYu
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15 დეკემბერს გერმანიამ რუსეთის ფედერაციის ორი დიპლომატი გააძევა მას შემდეგ, რაც 

ბერლინის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ჩეჩენი დისიდენტი რუსეთის მოქალაქე ვადიმ 

კ.-მ „კრემლის სახელით“ მოკლა. სასამართლოს განცხადებით, მომხდარი „სახელმწიფო 

ტერორიზმის გამოხატულებაა“. 

 

სირია 

ქურთული ფეშმერგას შეაირაღებულ ძალებსა და ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებზე 

თავდასხმებმა გაზარდა ეჭვები რეგიონში დაეშის ბლოკების  არსებობისა და სირიიდან 

მომავალი ჯიჰადისტების მათთვის მიკუთვნებულობის შესახებ.  

სირიის ქურთების ხელმძღვანელობით ანტიტერორისტულმა ქვედანაყოფმა, საერთაშორისო  

კოალიციის მხარდაჭერით, დაეშის 5 მებრძოლი მოკლა.  

დაეშის მებრძოლები თავს დაესხნენ სირიის რეჟიმს და რუსეთის ძალებს დეირ ალ-ზორის 

მახლობლად. დაეშის სამიზნე სირიის მთავრობა და მოკავშირე მილიციის ძალები იყო.   

დაეშის წინააღმდეგ მებრძოლმა საერთაშორისო კოალიციამ სამხრეთ სირიაში ბაზის 

მახლობლად ჯიჰადისტური ჯგუფის თვითმფრინავი ჩამოაგდო.  

ქურთისტანის რეგიონის ანტიტერორიზმის გენერალური დირექტორატის (CTD) ელიტარულმა 

ძალებმა ერბილში დაეშის იარაღის ორი კონტრაბანდისტი დააკავეს.   

 

ერაყი 

„სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა“ ერაყს „დაეშის“ 100 დაკავებული წევრი გადასცა. გადაცემა 

სირია-ერაყის ოფიციალურ საზღვარზე განცხორციელდა.  

https://www.politico.eu/article/state-terrorism-german-court-diplomat-expel-russia/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3389343_
https://www.politico.eu/article/state-terrorism-german-court-diplomat-expel-russia/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3389343_
https://www.politico.eu/article/state-terrorism-german-court-diplomat-expel-russia/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3389343_
https://www.politico.eu/article/state-terrorism-german-court-diplomat-expel-russia/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3389343_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/12/jihadis-syria-blamed-multiple-attacks-iraqi-kurds?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffa75fbea7df4345b130d34b073cd2d7&_e=MZZ9kp75DHH9p-v4i_A1t9Z-rhC64gV_jqZZpC4nxEv6DGyo107m7u70wyvV5Yu9So4k7ehnbe7Bt-lBsQA9uQ-H5F2tRt89giRV71uMoq-xznUXxsaieBkFgn5ax4TvdDNIxcCACUlRNvU0fAXisigPmeE7gtp8Fp7HQyIapuYSTjYOMIRKtOsiMmdAc-Q4ukCh1Ox_1ptmEYi-pu4yHuaqvhNvLOS79bEHH5E2Ns-xYKMh9w5hwk8veMszDIo95Y4P1qfg8ch3uwC8fBGyXeB_g9dC4w1-JmFw1oDOlHzL-p68btik1dKkZ__twFUnPwLMJq08f1_HYZp9oDaWBA9J7Rm0IueYkPqNcaHUfDCUtLOVH8zCWKEeWSi-x82Gcokb0GctZkDD4_elnqte0MPn9f4Jrt1jTj7UWui_YwGliASPF1tWAaUhJDVuyZxxCe6PK0BEaPOGTbsWOfZZoQ%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffa75fbea7df4345b130d34b073cd2d7&_e=MZZ9kp75DHH9p-v4i_A1t2Os2Y6nkf3BWFvUn__BkSOx-9IxHLeiUrzFSx73ONOLAd98q1fwUoRLiIM78lTWQpAlyCrjYTd2iH-ruzLTuCupyAxpM_oTElBteB_18HKieI8ZM5gGCKPxRSiKrbVLyT8-HS-NsqhwmMnFSuv-TlQmkOypkxXHnWLWIi151yABdxEdxeBjedJMN_LWsCFlYSEKtbL7nR7O2ZFJPXL4HW1SaCptKyFhaxoc7aptXIdEwuqN2YmaDdx2GiCssm0O7XC7W1Z3moopS0SZKwN8x_gg6IwtMK8otRA8aTy9Ca30AKjNyqHejany78W7p8lEOM7jyKIjDFaq96ap4u5y-4yWKBtYKduy7ZcyS3x3hIFuXHHMSC4DUSG-gisH6Q1PymZugnF0zsYVt-tsRNr3rxzECj4ZOe-DfU-nwOEKH-mG-Q74ddz5g1zPATPt6j3JSw%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=cd0c38da44584ce89177fdf144fb1fd2&_e=DwX0FgPuFh-Mv_K6MV7MCPAzS84DhlMwJIIbi5JneR_n_cbUUBBG8Yb5wR9p29B4tQVH33GBuNu-KDMyhwc0WurNsOxOTm4TXIkKKwUTy6i5coQzlVc0_D-05efZdnIRLK1IAejnRR4-uX4azSU2sOhrAN8qMSCMceyGxWRMZJv_okIJIOfLVPRTUa3qL79_vhmlckyJ-wZkWY1p74W-UPyP69OFIGonI1PQgo6E4UxvTOpJLJAWA42xh5fvH9B5P9B39apK3qtsy-vvRNYRr_S7x8u9_2pUTlMI-ZPctQPRQmxnDlA-10io2l3Y8tCC3hgSgncwRuaG1vo9V09eLFJxpVU1xUO0aYgLfZFws-je9V9eCrOlZWZQFYA_DSOIHMDIREZmkDWgg_kAopjgPKZKGhHP0FIE4Lt_baYgdt-V2V4i6uFr_PXOcAR3cdJPpDZqsHfFHnk3ENaPi0a1sw%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=cd0c38da44584ce89177fdf144fb1fd2&_e=DwX0FgPuFh-Mv_K6MV7MCAIb0CUjJqm2KfHuP-YdG3Q33DEQoj_BASm4azBfQueEmMGg1KJSiuH_wOD7mWYj-2Z_XfQBsnL2ptLkYstMQ19_1-GD7ztmrWoptZhQboKIMFOSiyJfG3lLXNO-3rjga8ZkosVBbs0mxH5ewV8NGqip-9NCWhicDL8tzPPBTpD5bvVT-gwWhjzgC-D7G8dGVFjUMKukF_XV3UgjkF338B5nm0HRLKrC6-q19bnk7HJKeSbt6GjEg2koUKYCLANy3MsvULEL3FHV1geCUvBCYfeQo8r1es9dl4VJi4jtIqeHqGY_3xzmOQYVt2M4HulObhEek_vZFyPoBgbqPsRkp8kRsCWqHaCXzxKZhlc_clVn1S2eOZxj7_aXuoR_HLXxWeJIncSz8r4RZCWWcvOV1aBPd4LW_5Wr_SwgkfQn_x7q6N0XcqpQKhQ_8Y4tzpDRu_AzU_8NJCXoFsI57VS0aWY%3D
https://www.kurdistan24.net/en/story/26558-SDF-hands-over-100-ISIS-detainees-to-Iraqi-government?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
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ეგვიპტე 

სინას ტომების ასოციაცია, რომელიც ეგვიპტურ არმიასთან თანამშრომლობს, ეგვიპტეში 

„დაეშის“ განშტოების ასაფეთქებელი ნივთიერებების ექსპერტების დევნაში უერთდება. 

 

სომალი  

AMISOM-ის ჯარისკაცები გზისპირა აფეთქების სამიზნე გახდნენ. ბურუნდის სამხედრო 

დანაყოფები ფეხით პატრულირებდნენ ბურანესა და მაჰადეის რაიონებში, როდესაც 

ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა (IED) მოქმედებაში მოვიდა. მომხდარზე 

პასუხისმგებლობა ალ-შაბააბის მებრძოლებმა აიღეს.  

 

მალი  

ცხრა წლის შემდეგ, მალიში მოქმედი საფრანგეთის ჯარები ქვეყნის უკიდურეს ჩრდილოეთში 

არსებული ბოლო სამი ბაზის დასატოვებლად  ემზადებიან. 

 

ნიგერია 

ჩრდილოეთ ნიგერიაში ათობით შეიარაღებული პირი რამდენიმე საათის განმავლობაში თავს 

ესხმოდა სოფელ ბა’არესა და იქ მდებარე მეჩეთს. თავდასხმას 16 ადამიანი ემსხვერპლა, არაინ 

გატაცებულებიც.  

ბორნოს შტატში, მაინოკში, „ბოკო ჰარამი“ თავს დაესხა საერთო სამოქალაქო ოპერატიული 

ჯგუფის ბაზას. თავდასხმას ორი ოფიცერი ემსხვერპლა. 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/12/sinai-tribes-hunt-islamic-state-bomb-makers?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/12/sinai-tribes-hunt-islamic-state-bomb-makers?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffa75fbea7df4345b130d34b073cd2d7&_e=MZZ9kp75DHH9p-v4i_A1t2lwp7t4BkpFiCJ7h61tLk_wY8FCIL91CiIgn-2HoB0ckVRvnKuL0_czAG6ULVDIh66uCmbIXZE0wgqF8w3RL7f4uq_0KnRBgikwUn-JTZgxDNId6nthA-PLgo6lIafYSjPa_URDEOUq5EEVHMyK6gEJsGwCLp_9KRrgufoRZsj0rCqa9VNoxb9QLOe3k2NGGf_6ZlfrsHZ2J43oak-3iv9LG6YNfQare6kDOR751HhORynoeXAo3u96VDJPy-X0HU7BVZfJhBressLZ89c5j4RNISHuOO0tZL2cs894XpCvWTYrWf4edYTVuk9faMDoY5h4B6YJ0maMA74438yl1hPYbrXmV6axEZzIf79EOJaV
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffa75fbea7df4345b130d34b073cd2d7&_e=MZZ9kp75DHH9p-v4i_A1t3yMdiqqGXrCtNl9R_-55H84YiIzvU0cOHkufHo-zXFGGY1yUVQw0vzsJWezx65Lt0C5l_ib2ugGM5TidNrI-IpsaF2xRNQfMqbyNVpQU6rIp-_0nZR7LiwccBthh4rfEJ0Zn9qAtkUE6K2rVANRt_VaVEAAfiNlSlMEWPnx8l-cMznWvcIHuPuxZThKUiBpZtWP6923erhwLOQoR6oXWEKhnIgZ7c_LXrh8F1N8ZigRexyFX7p4GHEjmzS2oePfWqZ0Fq3sWE7km4Qq9bp-ncsZ1Hu_sIqJdGSWMNLHq3yX7LyAHHGiSs-DdF0NSRGqwrradho2cOAufm2la1a2gYA1s_6KAq9e8I3s7ahSEUtOSVRuvR7OAHchsOk-gPRMN3BhNQMzoEDZ5oEG5mj8r4KGmxNIbmFWqiOvVXMlwiZr
https://apnews.com/article/africa-religion-niger-kidnapping-nigeria-93ca331332b167dd8b0e2ad449166f60?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
http://saharareporters.com/2021/12/10/boko-haram-attacks-civilian-joint-task-force-base-borno-kills-two-vigilantes?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
http://saharareporters.com/2021/12/10/boko-haram-attacks-civilian-joint-task-force-base-borno-kills-two-vigilantes?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
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დაეშის მიერ მხარდაჭერილი დასავლეთ აფრიკის პროვინციის (ISWAP) ბოევიკებმა ბორნოს 

შტატის ზოგიერთ რაიონში საგზაო ბარიკადები დაამონტაჟეს.  

 

ბურკინა-ფასო 

ბურკინა ფასოს სამხედრო ძალების განცხადებით, ნიგერის არმიასთან ერთობლივი ოპერაციის 

შედეგად სულ მცირე 100 ექსტრემისტი მეამბოხე მოკლეს. ასევე დაკავებულია 20 ეჭვმიტანილი 

და ამოღებულია დიდი რაოდენობით აღჭურვილობა.  

 

კონგო 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილში, ორ ქალაქში ისლამისტმა 

მებრძოლებმა 16 ადამიანი მოკლეს.  

 

ავღანეთი 

თალიბანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის, საიიდ ხოსტის განცხადებით, 

ქაბულში, დაშთ ე ბარჩიში ორ აფეთქებას სულ მცირე 2 ადამიანი შეეწირა, 4 კი დაშავდა. 

თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა აქამდე ეს ტერიტორია ხორასანში 

დაეშისთვის სამიზნე ხშირად ყოფილა.  

 

პაკისტანი 

პაკისტანის ეროვნულმა ანტიტერორისტულმა უწყებამ (NACTA) დაამტკიცა პირველი 

http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=cd0c38da44584ce89177fdf144fb1fd2&_e=Ov3fVuoHNAE54UJ2ZH-oTmaAoDkfwLChzeRHC2yX70ApYGTmeJn4LcNygw1PatAhIaBlUR9JMWFu8VDxKqwqhf3HFlTTL_xLDzBF0vNWfHrCLGtChSMZOxTpTSg6CJRPtnRo2LyfK1DSJ8T3kbzk2zYMBNc97Oj19xOM6MXj8JeZu08ubgI3u8WyHjj4sfD9OLJBQ_-yFhCuLMTifVd4L5lLZ7yqmozeZuVZSVRH6jo8QpDwuTuDHWuJa84qj1aQZ2s2vWaxQDozAt8HG2fmbvZ04tSwaRrqbGbgjU0zjUwmkP27yOOGaH-hYEk_xadMb3-o0khfmEEUcaDRkFDLS6LK78dfoqzcL3c1e0jzGCUcXyjpsO9rR-JNLEPKmbgFy80lIBHUGGtYryo2sKVpM82QS95aQ30WJlxRXM9YReYxfKgBa4rTJTENbEk4E6e-2I_6YFOOTqCbyfHCUbHCqoG2NfpGySWHMmvR26jxmHfvwAP2ODlrBj1ZmFLI9vqq
https://apnews.com/article/africa-niger-west-africa-islamic-state-group-burkina-faso-0ce09e7d11d3c159e95d57f3d24c4a7d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
https://www.reuters.com/business/media-telecom/suspected-islamists-kill-16-people-eastern-congo-2021-12-10/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/10/bomb-blast-kills-two-civilians-on-minibus-in-afghanistans-kabul?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3366392_
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ეროვნული სტრატეგია ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენციისა და მასთან გამკლავების 

შესახებ. 

 

ინდონეზია  

ინდონეზიის პოლიციის ანტიტერორისტულმა დანაყოფმა, Densus 88-მ, დააკავა ოთხი 

ეჭვმიტანილი ტერორისტი ქალაქ პალემბანგსა და ლუბუკლინგგაუში, სამხრეთ სუმატრას 

პროვინციაში. 

  

 

 

 

 

https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/pakistan-drafts-first-policy-to-counter-violent-extremism-after-si-lankans-lynching-1.84413815?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3389343_
https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/pakistan-drafts-first-policy-to-counter-violent-extremism-after-si-lankans-lynching-1.84413815?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3389343_
https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/pakistan-drafts-first-policy-to-counter-violent-extremism-after-si-lankans-lynching-1.84413815?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3389343_
https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/pakistan-drafts-first-policy-to-counter-violent-extremism-after-si-lankans-lynching-1.84413815?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3389343_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffa75fbea7df4345b130d34b073cd2d7&_e=MZZ9kp75DHH9p-v4i_A1txppLNQDnatA1WTPRS6CXHD3qdBGEmYoewZcGDY_ZGIU3i350Qnrv24qsLP7mTSCJ-5lIAjWfjPBDk7VwgXH2upKl3NbfaRWHt-_-2-gcnjUwMRwBwr8BqcKnjSsQCfkEchE7khtG1FgxERpz8VzHIhVKBng47uONm3Hyj2POC2XcL0h0bIPqE2zPITpcDL8cwm2WxgR4WzpO6ngizJu62IivOxaV4UTx1sCyKlatTn_378QS1LW1W_gxFTLpuTe14eI7UMxG-0eyZo3U8u1QVJT1s3Bun_i4nm5N4FzTLF8U7lZGiXFLWvp7_lSD-4KwvbanBgKDAiVpCV8vqTYDJjOV5ZdZnGv-Ne9niq7KVBvDAxvLioXzB7uFZc6-o7NQCwJQGPkmQfkZOhqrrLNOGJhLvfBoZoMa4zvLAYPe5xWQn44ULAvsTZfr7iPDtMYkvYvXaam0wchz9oJOBt1dhY%3D

