
 

 

 

 

 

 

 

 

 18נומער  

 לאנדישע טעראריזם -פארמיידן און זיך אפרופן צו אין

 

מענטשן    10, האט א שיסעריי אין א באפעלאו, ניו יארק, סופערמארקעט אומברענגנדיג 2022, 14אום מערץ  אזוי ווי,

דורך א יחיד מיט א מאטיוו דורך ראסיסטישע קאנספיראציע טעאריעס אנטדעקט אויף אינטערנעט מעסעדזש בָאורדס טוט  

 לאנדישע עקסטרעמיסטן; -ןארויסהייבן די דרינגענדע און באדייטנדע דראונג וואס דער סטעיט שטייט אויס פון אי

 

פאכיג פון  -לאנדישע עקסטרעמיסטישע אנגרייפן, ארעסטן, און אינטריגעס זענען געשטיגן דריי- די צאל אין אזוי ווי,

ווייסע סּוּפרעמַאסיסטן און   38, לויט די צענטער פון סטראטעגישע און אינטערנאציאנאלע שטודיעס, מיט איבער ״ 2021צו  2011

 ; 2021עשטימטע אנגרייפן און אינטריגעס״ אין אנדערע ענליך ג

 

לאנדישע עקסטרעמיזם  - דער אפיס פון דעם דירעקטאר פון נאציאנאלע אינטעליגענץ טוט ווייטער צייגן אז אין  אזוי ווי,

 שטעלט פאר א געהעכערטע דראונג צו די פאראייניגטע שטאטן; 

 

לאנדישע עקסטרעמיסטן ניצן סָאושעל מידיע און אנדערע ָאנליין פלאטפארמעס אויף צו פארשפרייטן  - אין אזוי ווי,

 אפאגאנדע אויף צו אינספירירן געוואלדטאטן, רעקרוטירן, אויספלאנעווען, און זיך קאנספירירן איינער מיט׳ן אנדערן; פר

 

לאנדישע עקסטרעמיסטן טוען ווייטער רופן פאר געוואלדטאטן געצילט אויף קריטישע אינפראסטרוקטור;  - איןאזוי ווי, 

זירטע אינסטיטוציעס, ווי צ.ב.ש. קירכעס, סינאגאגעס, און מעטשעטן;  בא-ווייכע צילן און מאסן צוזאמקונפטן; רעליגיע

אינסטיטוציעס פון העכערע בילדונג; מענטשן פון פארשידענע ראסעס און רעליגיעס; רעגירונג איינריכטונגען און פערסאנאל; די  

 מידיע; און אנגיבליכע אידעאלאגישע קעגנער; 

 

( האט באשלאסן אז די פאראייניגטע שטאטן בלייבט אין  DHSד זיכערהייט׳ )דער ׳דעפארטמענט פון היימלאנ אזוי ווי,

א געהעכערע דראונג צושטאנד געטריבן דורך עטליכע פאקטארן, אריינגערעכנט אן ָאנליין סביבה אנגעפילט מיט פאלשע אדער  

נפארמאציע אהערגעברענגט און  פארפירערישע געשיכטעס און קאנספיראציע טעאריעס און אנדערע פארעמען פון אומריכטיגע אי

 לאנדישע דראונג אקטארן; - אדער געהעכערט דורך אויסלענדישע און אין  /

  

פארפירערישע געשיכטעס און קאנספיראציע טעאריעס, און אנדערע פארעמען פון אומריכטיגע אינפארמאציע   אזוי ווי,

 לאנדישע דראונג פערזאנען; - זענען אפירגעברענגט און / אדער געהעכערט דורך אויסלענדישע און אין

 

שאצט אפ אז די ווייסע סּוּפרעמַאסיסט    DHS( און FBIדי פעדעראלע ביורא פון אויספארשונג ) אזוי ווי,

-עקסטרעמיסטישע געוואלדפארברעכער בלייבן די מערסט אנגעהאלטענע דראונג פאר אטאקעס מיט מאסן קרבנות צווישן אין

 לאנדישע עקסטרעמיסטן; 

 

 א צוזאמענגעארבעטע באמיאונג וואס נעמט אריין סטעיט און ארטיגע רעגירונגשאפטן און געזעץאזוי ווי, 

אינפארסירונג, סקול באאמטע, העלטקעיר באזארגער און פריוואטע קערפערשאפטן פאדערט זיך אויף גרונטליך זיך אפצורופן צו  

 דער דרינגענדער דראונג; 

 

גאווערנער פון די סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין   איצט, דעריבער, טו איך, קעטי האוקול,

 נסטיטוציע און די געזעצן פון דעם סטעיט ניו יארק, אצינד פארארדענען ווי פאלגענד:  מיך דורך דער קא

 

I.   ,יעדע קאונטי און דער שטאט ניו יארק מוז דורכפירן א גרונטליכע איבערזיכט פון איצטיגע סטראטעגיעס, ּפָאליסיס

ן און האלטן גרייט א פלאן צו  פראצעדורן, און פירונגען. יעדע קאונטי און דער שטאט ניו יארק מוז אויסארבעט



לאנדישע טעראריזם וואס נעמט אריין ראסיסטישע אדער עטנישע  - אידענטיפיצירן און זיך קעגנשטעלן דראונגען פון אין 

דער פלאן מוז ארייננעמען מיינונגען פון געזעץ אינפארסירונג,     מאטיווירטע עקסטרעמיסטישע געוואלדפארברעכער.

יאנעלן, סקול באאמטע, און אנדערע הויפט סטעיקהָאלדער אינערהאלב זייער יוריסדיקציע  גייסטישע געזונט פראפעס

-און ווערן אריינגעגעבן צו דער אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס אפיס פון קאנטער 

פארמירן פינאנצירונג  די פלענער ווערן געניצט צו אינ   .2022, 31טעראריזם אום אדער בעפאר דעצעמבער 

         אויסטיילונגען אין בעפארשטייענדע גרענט געלעגנהייטן. 

 

II.   די אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס זאל עטאבלירן אן איינהייט אינערהאלב דעם

די איינהייט וועט זיין    לאנדישע טעראריזם.- טעראריזם געאייגנט אויף פארמיידן אין -אפיס פון קאנטער

זעץ אינפארסירונג, גייסטישע געזונטהייט  ( אויסארבעטן בעסטע פראקטיצירונגען פאר גע1פאראנטווארטליך פאר: )

לאנדישע געוואלטאט  -פראפעסיאנעלן, און סקול באאמטע צו אדרעסירן די אויפשטייג אין געצילטע געוואלדטאטן, אין

( אויסארבעטן טרענירונג פאר געזעץ  2געוואקסענע עקסטרעמיסטישע געוואלדפארברעכער; )- עקסטרעמיזם, און היים 

-סטישע געזונטהייט פראפעסיאנעלן און סקול באאמטע צו העכערן באוואוסטזיניגקייט איבער איןאינפארסירונג, גיי 

( איינפירן א פראגראם צו ניצן סָאושעל  3לאנדישע עקסטרעמיסטישע געוואלדפארברעכעריי און ראדיקאליזאציע; און )

עס איז אצינד עטאבלירט דער    עס.מידיע און אנדערע פלאטפארמעס זיך צו פארמישן אין דער ראדיקאליזאציע פראצ

טעראריזם.  -דראונג אפשאצונג פארוואלטונג פראגראם )״פראגראם״(, צו ווערן אנגעפירט דורך דעם אפיס פון קאנטער

דער פראגראם זאל אויסטיילן פינאנצירונג צו קאונטיס ארויסצוהעלפן אין דאס שאפן און אנפירן דראונג אפשאצונג  

די מאנשאפטן זאלן באשטיין פון געזעץ אינפארסירונג, גייסטישע געזונטהייט פראפעסיאנעלן,    פארוואלטונג מאנשאפטן.

סקול באאמטע, און אנדערע הויפט סטעיקהָאלדער באאויפטראגט מיט אידענטיפיצירן, אפשאצן און לינדערן דער  

ארעם פון גרענטס, וועלכע זאלן פארברעכנס. פינאנצירונג זאל ווערן צוגעשטעלט אין פ-דראונג פון געצילטע געוואלד

 אויסגעטיילט ווערן צו קאונטיס אין איינקלאנג מיט אלע אנווענדליכע איינשאפונג געזעצן און תקנות. 

 

III.   די סטעיט פאליציי זאל עטאבלירן א געאייגנטע איינהייט אינערהאלב דעם ניו יארק סטעיט אינטעליגענץ צענטער

(NYSICנאכצושפירן אין )-רעמיזם אןו העכערן סָאושעל מידיע נאכשפירן ביי דעם אינטעליגענץ  לאנדישע עקסט

צענטער. די איינהייט וועט זיין פאראנטווארטליך פאר אויסארבעטן אויספארשונג צוגאנגען באזירט אויף סָאושעל  

ין  מידיע אנאליזן פאקוסירט אויף ראדיקאלע עקסטרעמיסט אקטיוויטעטן מאטיווירט דורך אידענטיפיצירן ָאנלי

 פארברעכנס.   -לאקאציעס און אקטיוויטעטן וועלכע פארמיטלען ראדיקאליזאציע און שטיצן עקסטרעמיסטישע געוואלד

 

 

 

 

 

ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דעם אפיציעלן זיגל  

פון דעם סטעיט אין דער שטאט  

אלבאני דעם אכצנטן טאג אין מאי 

אין דעם יאר צוויי טויזנט צוויי און 

 צוואנציג. 

 

 

 

 



  דורך דער גאווערנער 

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער 

 


