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გაერთიანებული სამეფო 
7 იანვარს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ინგლისის კონტრტერორისტული საპატრულო 
სამსახურის (CTPSE) მიერ 2021 წლის 18 ივნისს დაკავებულ ახალგაზრდა 
უილტშაირის სასამართლომ დამნაშავედ სცნო და 18-თვიან დერადიკალიზაციის 
პროგრამაში შეიყვანა. კონტრტერორისტული საპატრულო სამსახურის 
განმარტებით, დაკავების დროს ამოღებული იქნა მუქარის შემცველი 
შეტყობინებები და ტერორიზმთან დაკავშირებული მასალები.   

 
საფრანგეთი 
საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 6 იანვარს გამოქვეყნებულ 
დეკრეტში საუბარია მემარჯვენე საპრეზიდენტო კანდიდატ, ერიკ ზემურთან 
დაკავშირებული ულტრამემარჯვენე ჯგუფის, „პარიზელი ქვეითების“ (ფრანგ. 
Zouaves Paris) კანონგარეშედ გამოცხადების შესახებ. შინაგან საქმეთა 
მინისტრის, ჯერალდ დარმანინის განმარტებით, აღნიშნული ჯგუფი აქტიურად 
იყენებს ნაცისტურ სიმბოლიკას.   

 
შვედეთი 
4 იანვარს შვედეთის უზენაესმა სასამართლომ 49 წლის ქალი დამნაშავედ სცნო 
2013 წელს შვილისთვის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანებაში 
დახმარებისთვის. სასამართლოს განმარტებით, ბრალდებულის შვილი 2013 
წლიდან 2017 წლამდე აქტიურად მონაწილეობდა დაეშის სამხედრო 
აქტივობებში.  

 
გერმანია 
ბავარიის ტერორიზმსა და ექსტრემიზმთან ბრძოლის ცენტრალური ოფისის (ZET) 
განცხადებით, უწყება ოფიციალურად ხელმძღვანელობს 6 იანვარს სამხედრო 
პერსონალის მიერ ინტერნეტში გავრცელებული მუქარის შემცველი ვიდეოს 
გამოძიებას. გერმანიის საპატრულო სამსახურის განმარტებით, 6 იანვარს 
გავრცელებულ ვიდეოში სამხედრო მოსამსახურე პროტესტს გამოთქვამს 
ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით და ხელისუფლების მიმართ მუქარის 
შემცველ შეტყობინებებს ავრცელებს.  

 
სირია  
2 იანვარს ბადიაში განხორციელებულ სარაკეტო თავდასხმას 5 სირიელი 
ჯარისკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თავდასხმის შედეგად დაშავებულია 20 
პირი. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაცია დაეშმა 
აიღო.  
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ერაყი 
ერაყის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება დაიწყო 30 
დეკემბერს სოფელ რაშაიედში უსაფრთხოების ძალებსა და ტერორისტებს შორის 
ორმხრივი ცეცხლის შედეგად დაღუპულ 20 სამოქალაქო პირთან დაკავშირებით. 
უწყების განმარტებით, ორმა ტერორისტმა ალყაში მოქცევის შემდეგ ცეცხლი 
სამოქალაქო პირების მიმართულებით გახსნა.   

 
ნიგერია  
გამოცემა Associated Press-ის ცნობით, ნიგერიის საპატრულო ძალებმა 31 
დეკემბერს ჩატარებული ოპერაციის შედეგად 21 გატაცებული სკოლის მოსწავლე 
იპოვეს და სახლში დააბრუნეს. ნიგერიის უშიშროების სამსახურმა 3 იანვარს 
გაავრცელა განცხადება, სადაც საუბარია ბაკურას რეგიონში ახალი 
კონტრტერორისტული სპეცოპერაციის დაწყების შესახებ.   

დასავლეთ აფრიკის ანტიტერორისტული კოალიციის სამხედრო შტაბის მიერ 30 
დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში საუბარია, დაეშის დასავლეთ აფრიკის 
პროვინციის მიერ კოალიციის სამხედრო ბაზებზე გახშირებული თავდასხმების 
შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთ ასეთ თავდასხმას 6 
ჯარისკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა.  

 
სომალი 
30 დეკემბერს მოგადიშოს ჩრდილოეთით, ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-
შაბააბის მიერ განხორციელებული თავდასხმის  შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. 
ადგილობრივები დეკემბრის თვეში შუა შაბელეს რეგიონში ალ-შაბააბის მიერ 
გაზრდილ ტერორისტული თავდასხმების რიცხვს ქვეყანაში არსებულ 
პოლიტიკურ კრიზისს უკავშირებენ.   

 
 
 


