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 ავსტრია 

ორშაბათ საღამოს, ვენაში, რამოდენიმე ტერორისტი ცეცხლსასროლი იარაღით 

თავს დაესხა ადამიანებს ვენის ცენტრალურ უბანში, 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე. 

თავდასხმა ქალაქის ცენტრში სინაგოგასთან ახლოს მოხდა, მაგრამ ჯერჯერობით 

გაურკვეველია იყო თუ არა სამიზნე სინაგოგა და ჰქონდა თუარა თავდასხმას 

ანტისემიტური ხასიათი.  პოლიციამ ერთ-ერთი თავდამსხმელის ლიკვიდირება 

მაშინვე მოახერხა. ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა რომ ეს არის 

ისლამისტური ტერორიზმი და ლიკვიდირებულ თავდამსხმელს ტერორისტული 

ორგანიზაცია დაეშის მიმართ სიმპატიები ჰქონდა. გარდაცვლილია 4 ადამიანი, 

მძიმედ დაშავებულია 15, მათ შორის პოლიციის თანამშრომელი. დაკავებულია 18-

28 წლამდე, 14 პირი, ყველა დაკავებული მიგრანტია, მიმდინარეობს ტერორისტულ 

ორგანიზაციებთან ამ პირების კავშირის შესახებ. 

 

ავღანეთი 

ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან დაკავშირებული პირები ქაბულის 

უნივერსიტეტს დაესხნენ თავს. თავდასხმა აფეთქებით დაიწყო, შემდეგ კი აკ-47  

შეიარაღებული სამი თავდამსხმელი 5 საათის განმავლობაში რჩებოდა 

ტერიტორიაზე მძევლებით. საბოლოოდ, პოლიციამ სამივე თავდამსხმელის 

ლიკვიდირება მოახერხა. სულ მცირე 22 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა თავდასხმას, 

22 კი დაშავებულია. ავღანეთის მთავდრობამ სამშაბათი დღე გლოვის დღედ 

გამოაცხადა. დაეშმა პასუხისმგებლობა აიღო მომხდარზე.  

 

ავღანეთის მთავრობისა და თალიბანს შორის სამშვიდომო მოლაპარაკებების 

მიუხედავად ტერორისტული თავდასხმები არ წყდება. თალიბანმა დრონის 

ტექნიკა გამოიყენა თავდასხმისთვის ყუნდუზის გუბერნატორის ოფისზე. 

აფეთქებას 4 ოფიცერი შეეწირა და 8 მოქალაქე დაიჭრა. 

 

 

https://www.theguardian.com/world/live/2020/nov/03/vienna-austria-synagogue-terror-attack-police-live-updates?page=with:block-5fa0edac8f08d87cfa225490#block-5fa0edac8f08d87cfa225490
https://www.reuters.com/article/uk-austria-attack/video-evidence-confirms-lone-vienna-gunman-theory-minister-idUKKBN27K20G?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
https://www.reuters.com/article/uk-austria-attack/video-evidence-confirms-lone-vienna-gunman-theory-minister-idUKKBN27K20G?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/02/gunmen-storm-kabul-university-afghanistan-attack
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/02/gunmen-storm-kabul-university-afghanistan-attack
https://www.nytimes.com/2020/11/01/world/asia/taliban-drone-afghanistan.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1677769_
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ერაყი 

ერაყის უსაფრთხოების ძალები ახორციელებენ ოპერაციას დიალას პროვინციაში 

ტერორისტული დაჯგუფება დაეშისგან განსათავისუფლებლად. ოპერაცია 

პროვინციაში დაეშის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ დაიწყო. 

თავდასხმებზე შეშფოთება გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ 

და აღნიშნა, რომ ბოლომდე იბრძოლებს დაეშის წინააღმდეგ საერთაშორისო 

პარტნიორებთან ერთად. 

 

ქურთი ძალების კოალიცია ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით 

წარმატებით ოპერირებს დაეშის წინააღმდეგ ბრძოლაში ქეჩერუხის მთების 

რეგიონში. 13 გამოქვაბული მოიძებნა და გასუფთავდა 48 საათის განმავლობაში. 

ასეთი ოპერაციების მეშვეობით დაეშის ძალებს ერთმევათ სამალავი ადგილები. 

 

ერაყის კონტრ-ტერორისტულმა ძალებმა დამოუკიდებელ ოპერაციაში 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის ბავშვთა რეკრუტირების მეთაური დააკავეს. 

 

დიდი ბრიტანეთი 

ბრიტანეთში, 18 წლის ჰარი ვოენი დააკავეს ტერორიზმთან დაკავშირებული 

ბრალდებით. ახალგაზრდა სატანისტი, და ულტრა-მემარჯვენე ექსტრემისტი 

ავრცელებდა ხელნაკეთი ასაფეთქებელი საშუალებების აწყობის ვიდეო 

ინსტრუქციებს ნეო-ნაცისტურ ფორუმზებზე. ამას გარდა იგი ავრცელებდა 

შეუსაბამო სურათებს სადაც ფიგურირებდნენ ბავშვები.   

 

საფრანგეთი 

საფრანგეთში აიკრძალა, თურქული ულტრა-ნაციონალისტური დაჯგუფება, 

„ნაცრისფერი მგლების კლუბი“. მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ 

დაჯგუფებისგან მოდიოდა ექსტრემისტული ძალადობის შესაძლო ნიშნები, რაც 

დაუშვებელია. 

https://english.aawsat.com/home/article/2596941/security-forces-launch-operation-against-isis-iraq’s-diyala?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1677769_
https://www.kurdistan24.net/en/news/24dc7445-66dd-4c47-ac13-d3fad310ec1d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1677769_
https://www.stripes.com/news/middle-east/us-trained-iraqi-counterterrorism-forces-capture-isis-child-recruiter-in-independent-operation-1.650986?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/02/teenage-satanist-and-far-right-extremist-sentenced-for-terrorism-offences?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1682291_
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/02/teenage-satanist-and-far-right-extremist-sentenced-for-terrorism-offences?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1682291_
https://www.dw.com/en/france-bans-turkish-ultra-nationalist-grey-wolves-group/a-55503469?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
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ინდოეთი 

ინდოეთის უსაფრთხოების ძალებმა ქაშმირში მებრძოლთა დაჯგუფების ერთერთი 

მეთაური მოკლეს.  წელს ინდოეთის ძალების მიერ მუსლიმურ დასახლებაში 

მოკლული მებრძოლების რიცხვი 190-ს აღწევს. 

 

ესპანეთი 

ბარსელონაში დააკავეს მოროკოელი მამაკაცი ტერორისტული დანაშაულის 

წახალისებითვის. პირი ხოტბას ასხამდა ბოლო პერიოდში საფრანგეთში მომხდარ 

ტერორისტულ თავდასხმებს. ის სოციალურ მედიაში ავრცელებდა სამუელ პატის 

მკვლელის მხარდამჭერ მესიჯებს. ის სასამართლომ გაათავისუფლა პასპორტის 

დათმობისა და 14 დღეში ერთხელ მაგისტრატის წინაშე წარდგომის პირობით. 

 

კონგო 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეში პასუხისმგებლობას იღებს კონგოში 

ეკლესიაზე თავდასხმისთვის. თავდასხმა ეკლესიაში მოხდა, მას 18 ადამიანის 

სიცოცხლე ემსხვერპლა, ხოლო ეკლესია დაიწვა. 

 

სირია 

2020 წლის 2 ნოემბერს, ორშაბათს, სირიის ჩრდილოეთ რეგიონში, ქალაქ რას ალ-

აინში, სავაჭრო ობიექტზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის 

შედეგად, 4 ადამიანი გარდაიცვალა. ადგილობრივი საგამომძიებლო ძალები 

ვარაუდობენ, რომ თავდასხმა ქურთთა მუშათა პარტიამ (PKK) ან ხალხთა დაცვის 

დაჯგუფებამ (YPG) განახორციელა. ქურთთა მუშათა პარტია (PKK) 

საერთაშორისოდ ააღარებული ტერორისტული ორგანიზაციაა, რომელმაც 40 000-

მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ხალხთა დაცვის დაჯგუფება (YPG) კი მისი 

სირიული განშტოებაა. 

 

https://www.jpost.com/international/indian-troops-kill-top-kashmiri-militant-commander-647660?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1677769_
https://in.reuters.com/article/us-france-security-spain/spanish-police-arrest-man-for-praising-attack-near-paris-idUSKBN27G0HS?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1677769_
https://in.reuters.com/article/us-france-security-spain/spanish-police-arrest-man-for-praising-attack-near-paris-idUSKBN27G0HS?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1677769_
https://uk.reuters.com/article/uk-congo-islamic-state-security/islamic-state-claims-responsibility-for-church-attack-in-congo-amaq-idUKKBN27F2UH?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1677769_
https://uk.reuters.com/article/uk-congo-islamic-state-security/islamic-state-claims-responsibility-for-church-attack-in-congo-amaq-idUKKBN27F2UH?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1677769_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/terror-attack-at-market-in-syrias-ras-al-ain-wounds-4?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1682291_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/terror-attack-at-market-in-syrias-ras-al-ain-wounds-4?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1682291_
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ნიგერია 

ტერორისტული დაჯგუფება ბოკო ჰარამი თავს დაესხა ნიგერიის ჩრდილო-

აღმოსავლეთ ქალაქ, ჩიბოკს. თავდასხმას 12 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ჩიბოკი 

ის ქალაქია, რომლიდანაც 2014 წელს ბოკო ჰარამმა 274 სკოლის მოსწავლე გოგო 

გაიტაცა. მომხდარის შემდეგ, ჩიბოკში გაძლიერებული დაცვაა, თუმცა ბოკო 

ჰარამის თავდასხმები არ წყდება.  

 

მალი 

საფრანგეთის მთავრობის განცხადებით, სამხედრო ძალებმა ალ-კაიდასთან 

დაკავშირებული 50 ტერორისტი მებრძოლის ლიკვიდირება მოახდინეს 

ცენტრალურ მალიში. ამოღებულია საბრძოლო მასალა, იარაღები და 

ასაფეთქებელი საშუალებები. 

 

2020 წლის 3 ნოემბერს, ცენტრალურ მალიში, მოპტის რეგიონში,  ცეცხლასროლი 

იარაღით შეიარაღებული პირი თავს დაესხა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

მგზავრებს. თავდასხმას 8 ადამიანი შეეწირა. მთავრობის წარმომადგენლების 

განცხადებით, თავდასხმა ჯიჰადისტების განხორციელებულია. 

 

ეთიოპია 

ტერორისტმა მებრძოლებმა ეთიოპიის ორომიის რეგიონში თავდასხმა 

განახორციელეს. შეიარაღებული თავდასხმის  შედეგად დაიღუპა 32 ადამიანი, 

მაგრამ ვარაუდობენ რომ გარდაცვლილთა რიცხვი გაიზრდება. ოფიციალური 

ადის-აბება მომხდარში სამხედრო დაჯგუფება, ორომიას განმათავისუფლებელ 

ფრონტს ადანაშაულებს. 

 

მოზამბიკი 

მოზამბიკში ჩაიძირა გემი, რომლითაც ადამიანები ძალადობრივი 

ექსტრემიზმისგან თავის დაღწევას ცდილობდნენ. გემი 74 მგზავრით პალმადან 

https://www.thedefensepost.com/2020/11/02/boko-haram-kills-12-chibok/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1682291_
https://www.thedefensepost.com/2020/11/02/boko-haram-kills-12-chibok/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1682291_
https://www.france24.com/en/africa/20201102-mali-airstrikes-kill-dozens-of-jihadists-linked-to-al-qaeda-french-government-says?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1682291_
https://www.thedefensepost.com/2020/11/04/gunmen-kill-8-central-mali/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-02/ethiopia-says-militants-killed-32-people-in-oromia-region?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1682291_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-02/ethiopia-says-militants-killed-32-people-in-oromia-region?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1682291_
https://www.washingtonpost.com/world/africa/at-least-40-fleeing-extremist-violence-drown-in-mozambique/2020/11/04/403e1de2-1eb7-11eb-ad53-4c1fda49907d_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
https://www.washingtonpost.com/world/africa/at-least-40-fleeing-extremist-violence-drown-in-mozambique/2020/11/04/403e1de2-1eb7-11eb-ad53-4c1fda49907d_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
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გამოვიდა და იბოს კუნძულთან ჩაიძირა. ინციდენტს 40 ადამიანი შეეწირა. 

ჩრდილოეთ მოზამბიკიდან 400 000 ადამიანს მოუწია საცხოვრებელი ადგილის 

დატოვება ექსტრემისტებთან კონფლიქტის გამო. 

 

სომალი 

სომალის ეროვნული არმიის მიერ განხორციელებული ოპერაციის შედეგად 

ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-შაბაბის 11 მებრძოლის ლიკვიდირება მოხდა. 

ოფიციალური წყაროების განცხადებით ლიკვიდირებულია ორგანიზაციის ერთ-

ერთი მეთაური და მისი 10 დაცვა. 

 

ავსტრალია 

ავსტრალიაში,  40 წლის არსალან ხაჯავას 2.5 წელი პატიმრობა მიესაჯა 

ტერორიზმთან დაკავშირებული დანაშაულის გამო. ის აწარმოებდა დღიურს, 

სადაც აღწერილი და დაგეგმილი იყო ტერორისტული თავდასხმები. 

 

ისრაელი 

ისრაელის თავდაცვის ძალებმა, ქალაქ ნაბლუს ტერორისტული თავდასხმა 

აარიდეს თავიდან. ისრაელის თავდაცვის ძალების პირველადი გამოძიება იუწყება, 

რომ ტერორისტი თავდაცვის ძალების ბარიკადებს მსუბუქი ავტომობილით 

მიუახლოვდა და ცეცხლი გახსნა. თავდაცვის ძალებმა სწრაფი და ეფექტიანი 

რეაგირება მოახდინეს, რის გამოც შეტაკებამ მსხვერპლის გარეშე ჩაიარა. 

 

 ამერიკის შეერთებული შტატები   

ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადების 

მიხედვით, ისეთი არასანქცირებული დაჯგუფებები, როგორიცაა, Boogaloo, 

შესაძლებელია 3D პრინტერის ტექნოლოგიას იყენებდეს იარაღის შესაქმნელად.  

 

https://allafrica.com/stories/202011040163.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
https://www.smh.com.au/national/nsw/arsalan-khawaja-jailed-for-2-5-years-over-fake-terror-claims-20201105-p56bp8.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
https://www.jpost.com/israel-news/terrorist-attack-neutralized-near-nablus-in-the-west-bank-idf-reports-648004?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
https://www.wired.com/story/boogaloo-boys-3d-printed-machine-gun-parts/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_
https://www.wired.com/story/boogaloo-boys-3d-printed-machine-gun-parts/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1689625_

