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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ამერიკელმა ქალმა სამშაბათს აღიარა სირიაში დაეშის ქალთა სამხედრო დაჯგუფების 

მართვა. იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, 42 წლის ელისონ ფლუკ-ეკრენი, რომელიც 
გახდა ISIS-ის ბატალიონის ლიდერი, ცნობილი როგორც ხათიბა ნუსაიბა, ქალებს 

ასწავლიდა AK-47-ებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების გამოყენებას. ,,100-ზე 

მეტმა ქალმა და ახალგაზრდა გოგონამ, მათ შორის 10 ან 11 წლის ასაკში, გაიარა 
სამხედრო მომზადება სირიაში ფლუკ-ეკრენისგან დაეშის სახელით,” - ნათქვამია 

პროკურორების განცხადებაში. ფლუკ-ეკრენი, რომელიც ცხოვრობდა კანზასში, 
პროკურორების თქმით, 2011-დან 2019 წლამდე სირიაში, ლიბიასა და ერაყში 

"ტერორიზმთან დაკავშირებული საქმიანობის" ნაწილი იყო. მისი გარდაცვლილი მეორე 
ქმარი იყო ტერორისტული ჯგუფის ანსარ ალ-შარიას წევრი და ელისონი ამტკიცებდა, 

რომ მეუღლე დაეხმარა აშშ-ს დოკუმენტების და ელექტრონული მოწყობილობის 
მოპარვაში 2012 წლის 11 სექტემბერს, ბენღაზში აშშ-ს სპეციალურ მისიაზე და CIA-ის 

ანექსზე თავდასხმის შემდეგ. პროკურორების თქმით, წყვილმა ერთად მიაწოდა 

შეჯამებული ინფორმაცია მოპარული ნივთებიდან და შეატყობინა ანსარ ალ-შარიას 
ხელმძღვანელს.  

 

გაერთიანებული სამეფო  

ბრიტანული ნეონაცისტური ჯგუფის თანადამფუძნებელი, სამშაბათს აკრძალული 
ორგანიზაციის წევრობის გამო დააპატიმრეს. 28 წლის ალექს დევისს დიდი წვლილი აქვს 

National Action-ის შექმნაში. ეს არის თეთრი სუპრემატისტული ჯგუფი, რომელიც 

მთავრობამ 2016 წელს აკრძალა, მას შემდეგ რაც ჯგუფმა ღიად აღიარა პარლამენტის 
წევრის ჯო კოქსის მკვლელობა.  დევისი გასულ თვეში დამნაშავედ ცნეს ჯგუფის წევრად 

დარჩენაში, მას შემდეგ რაც ორგანიზაცია აიკრძალა. სამშაბათს, ლონდონის ოლდ 
ბეილის სასამართლოში მას რვა-ნახევარ წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. 2018 წელს, 

National Action-ის წევრმა აღიარა, რომ კიდევ ერთი ქალი დეპუტატის მოკვლისა და ასევე 
ქალი პოლიციელის მოკვლით მუქარის მიზნით მაჩეტე იყიდა. გასულ წელს, პოლიციელი 

გახდა პირველი მომსახურე პოლიციელი, რომელიც გაასამართლეს ტერორისტულ 
დანაშაულში მას შემდეგ, რაც ის დამნაშავედ ცნეს ჯგუფის წევრობაში. 
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სლოვაკეთი 

სლოვაკეთში აშშ-ისა და ნატოს დასავლეთ-ევროპული ქვეყნების ერთობლივი 

ოპერაციის ფარგლებში დააკავეს ულტრამემარჯვენე ტერორისტი, რომელიც, 
სავარაუდოდ, ნაღმებს ამზადებდა 3D პრინტერის დახმარებით და დივრსიული 

თავდასხმების განხორციელებას გეგმავდა. 22 წლის მამაკაცი დემოკრატიული 

პოლიტიკური სისტემის დამხობის მიზნით რამდენიმე ტერორისტული და 
ექსტრემისტული დანაშაულის ჩადენაშია ეჭვმიტანილი. ოფიცრებმა გაჩხრიკეს ორი 

ლოკაცია და ამოიღეს 3D პრინტერი და იარაღის დაბეჭდილი ლითონის ნაწილები, 
კომპიუტერები და სხვა ელექტრონული მოწყობილობები. დაკავებული, სავარაუდოდ, 

მხარს უჭერს ისეთ ულტრამემარჯვენე თეთრ ნაციონალისტურ მოძრაობებს, 
როგორებიცაა ნეონაცისტური ალტერნატიული მემარჯვენეები, აქსელერაციონიზმის 

იდეოლოგია და ალყის კულტურა . მამაკაცს ასევე ბრალად ედება თვითნაკეთი ბასრი 
იარაღის დამზადების ინსტრუქციებისა და დიაგრამების, დივერსიული შეტევების 

განხორციელების შესახებ მითითებების გაზიარება. 

 

სირია 

სირიის დემოკრატიული ძალების (SDF) კონტრტერორისტულმა ქვედანაყოფებმა 

დააკავეს დაეშის ეჭვმიტანილი წევრი რაქას პროვინციაში. ჯგუფის მედია ცენტრის მიერ 
ოთხშაბათს გავრცელებულ ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაკავებული პირი 

პასუხისმგებელია დაზვერვასა და ახალი ტერორისტების რეკრუტირებაში. 
ქვედანაყოფებმა დაარბიეს სახლი ქ. რაქაში, სადაც ტერორისტი იმალებოდა და 

ჩამოართვეს საკომუნიკაციო აღჭურვილობა. ამას გარდა, ორშაბათს აშშ-ს 
ხელმძღვანელობით მოქმედ დაეშის საწინააღმდეგო კოალიციასთან  (anti-ISIS coalition) 

დაკავშირებულმა სპეციალური ოპერაციების გაერთიანებულმა სამუშაო ჯგუფმა (SOJTF) 
განაცხადა, რომ სირიის დემოკრატიულ ძალებთან არსებულმა შიდა უსაფრთხოების 

ძალებმა (ქურთულად Asayish) დააკავეს დაეშის ხუთი ძირითადი ფასილიტატორი დეირ 

ალ-ზორში. 
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ერაყი 

გასულ კვირას, ერაყის ანტიტერორისტული სამსახურის უსაფრთხოების ძალებმა (CTS) 

დაეშის 13 მებრძოლი მოკლეს კირკუკის, ნინევისა და დიალას პროვინციებში 
ჩატარებული ოპერაციების დროს. საინფორმაციო სააგენტო Xinhua ერაყის ძალების 

მთავარსარდლის სპიკერის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ  თავდასხმა 

ვერტმფრენის დახმარებით მათ სამალავებზე განხორციელდა. ერაყის 
ანტიტერორისტული სამსახურის ძალებმა  ჩატარებული ოპერაციების შედეგად ასევე 

აღმოაჩინეს იარაღის, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და საკომუნიკაციო 
აღჭურვილობების საწყობები. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ერაყის  

უსაფრთხოების ძალებმა არაერთი ოპერაცია ჩაატარეს ექსტრემისტი მებრძოლების 
წინააღმდეგ მათი აქტივობების შესამცირებლად. ერაყის CTS-ს მდგომარეობა 

გაუმჯობესდა 2017 წელს დაეშის მებრძოლი ჯგუფის დამარცხების შემდეგ, თუმცა 
ურბანულ ცენტრებსა თუ უდაბნოებში კვლავ რჩებიან დაეშის ნარჩენები, რომლებიც 

პარტიზანულ თავდასხმებს ახორციელებენ უსაფრთხოების ძალებისა და მშვიდობიანი 

მოსახლეობის წინააღმდეგ. 

ქურთისტანის ანტიტერორისტული სამსახურის განცხადებით, ოთხშაბათს ერაყის 

ჩრდილოეთ ქალაქ ერბილში დრონი აფეთქდა, რის შედეგადაც დაშავდა სამი ადამიანი 
და რამდენიმე მანქანა დაზიანდა. დრონი ერბილის გარეუბანში, პირმამის გზაზე ერაყის 

დროით 21:35 საათზე აფეთქდა. უსაფრთხოების ორი ანონიმური წყაროს თქმით, დრონი 

ჩამოაგდეს. უსაფრთხოების წყარომ მანამდე აღნიშნა, რომ დრონის თავდასხმის 
სამიზნე აშშ-ს საკონსულო იყო, მაგრამ დამატებითი დეტალები არ გამხდარა ცნობილი. 

ერაყის პრემიერ-მინისტრმა მუსტაფა ალ-კადიმმა ქურთების პრემიერ-მინისტრ მასუდ 
ბარზანის სატელეფონ საუბარში განუცხადა, რომ ბაღდადი ითანამშრომლებს 

ერბილთან დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. მომხდარზე 
პასუხისმგებლობა, ჯერჯერობით, არავის აუღია, თუმცა ქურთისტანის რეგიონულმა 

მთავრობამ ხუთშაბათს ერბილში დრონით მომხდარ თავდასხმაში ერაყის 
ჰეზბოლასთან დაკავშირებული მებრძოლები დაადანაშაულა. 
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ისრაელი 

6 ივნისს, ისრაელის სასაზღვრო პოლიციამ და „შინ ბეტის“ უსაფრთხოების ძალებმა 

დააკავეს ნაბლუსში მცხოვრები ორი პალესტინელი, რომლებიც ისრაელში 
არალეგალურად შევიდნენ და ეჭვმიტანილები არიან ტერორისტულ საქმიანობაში 

მონაწილეობაში. ოპერაცია თელ-ავივის სამხრეთით ისრაელის შეიარაღებული 

ძალებისა და შიდა სადაზვერვო სამსახურების ერთობლივი ძალისხმევით ჩატარდა. 
ორივე მამაკაცი მალევე გადაყვანილი იქნა „შინ ბეტის“ მიერ დასაკითხად, რათა მათი 

ისრაელში შესვლის გარემოებები გაერკვიათ. ისრაელის ძალებმა გააძლიერეს 
კონტრტერორისტული ოპერაციები ბოლო პერიოდში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ, 

რომელთაგან დიდი ნაწილი ისრაელში არალეგალურად გადასულ პალესტინის 
მოქალაქეებს მიუძღვის. 

 

საუდის არაბეთი 

6 ივნისს, საუდის არაბეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტად 

გამოაცხადა 13 ადამიანი და 3 ორგანიზაცია. ლიბანის ერთი და ირანის ორი მოქალაქე 

ამ სიაში ირანის ყუდსის ძალებთან და ლიბანში ირანის მიერ მხარდაჭერილ 
ტერორისტულ პარტია „ჰეზბოლასთან“ კავშირის გამო მოხვდნენ. ოთხ ადამიანს, მათ 

შორის ავღანეთისა და სირიის მოქალაქეებს კავშირები დაეშთან ჰქონდათ. როგორც 
აღმოჩნდა, სირიის ორმა მოქალაქემ დააარსა კომპანია „Qaterji“, რომელიც დაეშისთვის 

ნავთობის მიყიდვას ახდენდა და ასევე თანამშრომლობდა ისეთ ტერორისტულ 
ჯგუფებთან, როგორიცაა ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსი (IRGC). 

ექვსი ადამიანი ტერორისტულ ორგანიზაცია „ბოკო ჰარამის“ დაფინანსებაში ამხილეს. 
მათ ტერორისტული ქსელი არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ჰქონდათ შექმნილი, 

რომელიც ნიგერიაში ტერორისტული აქტივობების დაფინანსებას ახდენდა. 
ტერორისტულ დაჯგუფებებად იქნა მიჩნეული ბაჰრეინში დაფუძნებული და ირანის 

მხარდამჭერი ჯგუფები: სარაია ალ-აშტარი და სარაია ალ-მოხტარი. სახელმწიფო 

უშიშროების ძალების განცხადებით, ამ პირებისა და ორგანიზაციების აქტივები 
გაიყინება და მათთან პირდაპირი თუ ირიბი კავშირი აიკრძალება. 
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ეგვიპტე 

ეგვიპტის სასამართლომ უკანონო „მუსლიმთა ძმობის“ სამ წევრს სიკვდილით დასჯა 

მიუსაჯა 18 დამოუკიდებელ ტერორიზმის ბრალდებაში, რომელიც დათარიღებულია 2014 
და 2015 წლებით. დედაქალაქ ქაიროს სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ქალაქ ფაიუმში, 

სასამართლოს ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაასახელეს სამი მამაკაცი: 32 წლის 

მუჰამედ იდრისი, 25 წლის მუჰამედ რიადი და 30 წლის ჰელეილ რაჰელი. სასამართლომ 
ასევე ორგანიზაციის სხვა 20 წევრს მიუსაჯა სამუდამო თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო 

მეორე პირს - ცხრა წლით თავისუფლების აღკვეთა. სამუდამო პატიმრობა 25 წლით 
თავისუფლების აღკვეთას უტოლდება. 24-ვე ნასამართლევი იყო იმავე ბრალდებით და 

მათ შეუძლიათ განაჩენი გაასაჩივრონ ზემდგომ სასამართლოში. სასამართლოს 
თავმჯდომარემ, იასერ მუჰარამ დარვიშმა თქვა, რომ ბრალდებულებმა დაგეგმეს 

სისხლის სამართლის სასამართლოს მოსამართლის მკვლელობა ფეიუმში, ტარეკ 
აბუზეიდში, როცა ის მართავდა მანქანას, მაგრამ მათ შეცდომით ესროლეს სხვა 

მანქანას. მათ ასევე მოკლეს ორი პოლიციელი ფაიუმში და დადეს გზისპირა ბომბები 

პროვინციის დიდ ნაწილზე, ცეცხლი გაუხსნეს ადგილობრივ პოლიციის განყოფილებას 
და უთვალთვალებდნენ პოლიციელებს. 

 

საჰელის რეგიონი  

სამშაბათს, მრავალეროვნულმა ძალებმა ნიგერიის, ნიგერის, კამერუნისა და ჩადის 

ჯარებმა განაცხადეს, რომ ჩადის ტბის არასტაბილურ რეგიონში დაახლოებით ორ თვეში 
800-ზე მეტი ჯიჰადისტი გაანეიტრალეს. დასავლეთ აფრიკის ოთხმა ქვეყანამ და ბენინმა 

აღადგინეს ძალები 2015 წელს, რათა დაპირისპირებოდნენ ბოკო ჰარამს და მის 
კონკურენტს, ისლამურ სახელმწიფოს დასავლეთ აფრიკის პროვინციაში (ISWAP). 

მრავალეროვნულმა ერთობლივმა სამუშაო ჯგუფმა (MNJTF) განაცხადა, რომ ჩადის ტბის 
კუნძულებსა და მეზობელ რაიონებში 28 მარტიდან 4 ივნისამდე, 805 ჯიჰადისტი 

დაიღუპა, ხოლო ოპერაციას საოცარი წარმატება უწოდეს. ჩადის ტბის უზარმაზარი, 

ჭაობიანი აუზი გადაჭიმულია ნიგერიის, ნიგერის, კამერუნისა და ჩადის საზღვრებზე, 
ხოლო ბოკო ჰარამმა და ISWAP-მა დაამყარეს ბაზები მის მრავალ პატარა კუნძულზე. 

ოთხი ქვეყნის თითქმის 3000 ჯარისკაცი ჩაერთო და დაატყვევა ან გაანადგურა 44 
მანქანა, 22 მოტოციკლი და იარაღი სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო. ასევე ნათქვამია, 
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რომ ამოღებულია საბრძოლო მასალა და განადგურდა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი 

მოწყობილობების წარმოების ცენტრები. სამხედრო ძალებმა განაცხადეს, რომ 
ბომბებმა დაჭრეს დაახლოებით 20 ჯარისკაცი ნიგერიდან. 

 

მალი 

მალის ძალებმა და ადგილობრივმა შეიარაღებულმა ჯგუფებმა წამოიწყეს მცდელობა 

ჯიჰადისტების მიერ კონტროლირებადი სასაზღვრო ქალაქის დასაბრუნებლად, 
რეგიონში, სადაც ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ასობით მშვიდობიანი 

მოქალაქე დაიღუპა. ბრძოლები ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობს 
სტრატეგიულ ქალაქ ანდერამბუკანეში, ნიგერის საზღვართან, რომელიც მდებარეობს 

მალის ცენტრალურ მენაკას რეგიონში. წყაროების თქმით, შეტაკებების შედეგად მალის 

შეიარაღებული ძალები და ადგილობრივი მოკავშირეები, ძირითადად ეთნიკური 
ტუარეგები, დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოს“ მოკავშირე ბოევიკებს 

დაუპირისპირდნენ. ”მენაკას რეგიონის დიდი ნაწილი დღეს ჯიჰადისტების კონტროლის 
ქვეშაა,” - განაცხადა მენაკას დროებითი ხელისუფლების ხელმძღვანელმა აბდულ ვაჰაბ 

აგჰმედ მოჰამედმა. „მარტიდან მაისამდე რამდენიმე ასეული მშვიდობიანი მოქალაქე 
დაიღუპა და 20,000-დან 30,000-მდე ადამიანი იძულებით გადაადგილებული იყო“, - თქვა 

მუსა აგ აჩარატუმანემ, მოძრაობა ასავადის ხსნისთვის (MSA). გაეროს MINUSMA მისიის 
ხელმძღვანელმა მალიში, ელ გასიმ ვანემ, 31 მაისს ვიზიტის დროს მენაკას რეგიონში 

არსებული ვითარება აღწერა, როგორც „უკიდურესად დრამატული“. ჩრდილოეთ მალის 
ჯიჰადისტებმა 2012 წელს წამოიწყეს აჯანყება, რომელიც სამი წლის შემდეგ ცენტრში 

გავრცელდა. 

 

ბურკინა-ფასო 

ხუთშაბათ დილით 4:30 საათზე თავდამსხმელებმა დაარბიეს კარმას სამრეწველო 

ოქროს მაღარო ჩრდილოეთ ბურკინა-ფასოში. შემთხვევას, ოფიციალური პირის თქმით, 
რომელიც Reuters-ს ტელეფონით ესაუბრა, ერთი ჯარისკაცისა და ერთი მაღაროელის 

სიცოცხლე ემსხვერპლა, ასევე დაიჭრა სამი ან ოთხი ჯარისკაცი. დიპლომატიური 
წყაროების მიხედვით, მაღაროში სამი ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა, მათგან 8 

მძიმედ. თავდამსხმელები იდენტიფიცირებულნი არ არიან. თავდასხმა, საბოლოოდ, 
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მაღაროს დაცვის თანამშრომლებმა და ჯარისკაცებმა მოიგერიეს. უსაფრთხოების 

ძალების ცნობით, შემთხვევაში 200 უცნობი თავდამსხმელი მონაწილეობდა.  

 

ნიგერია 

5 ივნისს, საკვირაო წირვის დროს ნიგერიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ქალაქ ოვოში 
მდებარე წმინდა ფრანცისკეს კათოლიკურ ეკლესიაში სისხლიანი თავდასხმა მოხდა. 

ონდოს შტატის კათოლიკური ეპარქიის ცნობით, დადასტურებულია მინიმუმ 38 
დაღუპული და ათობით დაჭრილი ადამიანი. ნიგერიის ადგილობრივი კანონმდებლების 

განცხადებით, თავდამსხმელები ეკლესიაში მოტოციკლებით შეცვივდნენ და 
უკონტროლო სროლა ატეხეს, მღვდელი და რამდენიმე ადამიანი კი მძევლად გაიტაცეს. 

დაშავებულები ოვოს ფედერალურ სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს. ონდოს 

გუბერნატორმა, როტიმი აკერდოლუმ შემთხვევას „ბოროტი და სატანური თავდასხმა და 
„შავი კვირა ოვოში“ უწოდა, ადგილობრივებს კი სიმშვიდისაკენ მოუწოდა. 

 

სომალი 

ოთხშაბათს ღამით, სომალის სამხრეთით შუა შაბელის რეგიონში, ბალადის რაიონის 

გარეუბანში აფეთქება მოხდა, რომლის მიზანიც სამთავრობო ძალები იყო. ნაღმით 
განხორციელებულ თავდასხმას დანაბის სპეცრაზმის 15 ჯარისკაცი ემსხვერპლა, 

განადგურდა ერთი მანქანა. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ალ-შაბააბმა აიღო.  

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა  

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედროების განცხადებით, 6 ივნისს, 

აღმოსავლეთ კონგოში, ორი ჯარისკაცი დაიღუპა, ხოლო ხუთი ჯარისკაცი დაიჭრა 
გასამხედროებულ დაჯგუფება M-23-თან შეტაკებების დროს. აჯანყებულებმა ცეცხლი 

ჩრდილოეთ კივუში მდებარე სამხედრო პუნქტს გაუხსნეს. კონგომ მეზობელი 
სახელმწიფო, რუანდა M-23 -ის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა, თუმცა ბრალდება 

რუანდის მხარემ უარყო. ადგილობრივი წყაროების განცხადებით, შეტაკებები მას 
შემდეგ დაიწყო, რაც მეამბოხე ჯგუფის ეჭვმიტანილმა ისლამისტებმა დაარბიეს სოფელი 



 

 8 

4 -10 ივნისი, 2022 

მეზობელი იტურის პროვინციაში, რასაც სულ მცირე 18 ადამიანი ემსხვერპლა. 

თვითმხილველების, ადგილობრივი ხელმძღვანელისა და ადგილობრივი ადამიანის 
უფლებათა ჯგუფის განცხადებით, მებრძოლებმა სავარაუდოდ მოკლეს მოკავშირეთა 

დემოკრატიული ძალების (ADF) მაცხოვრებლები და დაწვეს სახლები ოტომაბერეში. ADF 
უგანდური მილიციაა, რომელიც 1990-იან წლებში გადავიდა აღმოსავლეთ კონგოში და 

2021 წლის იანვრიდან 2022 წლის იანვრამდე გაეროს ანგარიშის მიხედვით, 1300-ზე 
მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. 

 

პაკისტანი 

5 ივნისს, პაკისტანის სამხედროების განცხადებით, უსაფრთხოების ძალებმა შვიდი 

სამხედრო მოკლეს ავღანეთის საზღვართან ჩატარებულ ორ სხვადასხვა ოპერაციაში. 

ხუთი მათგანი ჩრდილოეთ ვაზირისტანის გასასვლელზე, ბანუს უბნის ჯანი ხელის 
რაიონში მათ თავშესაფარზე თავდასხმის დროს მოკლეს, ორი კი ჩრდილოეთ 

ვაზირისტანის ტომობრივ უბანში სროლის დროს დაიღუპა. უსაფრთხოების ძალებმა 
ამოიღეს იარაღი და საბრძოლო მასალა ტერიტორიიდან და განაცხადეს, რომ 

სამხედროები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ 
ოპერაციებში ბოლო თვეების განმავლობაში. ჩრდილოეთ ვაზირისტანი და მიმდებარე 

ტერიტორია წლების განმავლობაში იყო სამხედროების თავშესაფარი, სანამ 2014 წელს 
მასიური სამხედრო ოპერაცია არ განხორციელდა მათ გასანადგურებლად. 

 

ინდოეთი 

4 ივნისს, პოლიციამ დააკავა ტერორისტი მოჰამად რამზან სოჰილი, რომელსაც ბრალად 
ედება ბომბის აფეთქება უდამპურში ხალხმრავალ ადგილას, რის შედეგადაც ერთი 

ადამიანი გარდაიცვალა, ხოლო 17 დაშავდა. აფეთქება 9 მარტს უდამპურის იმ რაიონში 
მოხდა, სადაც ინდოეთის არმიის სტრატეგიული ჩრდილოეთის სარდლობის შტაბია 

განთავსებული. პოლიციის დამატებითი გენერალური დირექტორის (ADGP) 
განცხადებით, პოლიცია ხანგრძლივი გამოძიების შემდეგ განსაკუთრებულ ყურადღებას 

აქცევდა რამზანს, რომელმაც აღიარა, რომ თავისი პაკისტანელი დამრიგებლის, 
მოჰამედ ამინის მითითებებით დაამზადა ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა. 

როგორც ირკვევა, მათ შორის კავშირი სოციალური მედიის საშუალებით დამყარდა. 
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ADGP-ს განცხადებით, რამზანის მამა, ისჰაკ სოჰილიც ცნობილი ტერორისტი იყო, 

რომელიც 2003 წელს მოკლეს. რამზან სოჰილთან ერთად ასევე დააკავეს ორი 
ტერორისტი, როგორც მისი თანამოაზრეები. 

 


