
 

  



 

 1 

12-18 ნოემბერი, 2022 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

მეინის შტატში მცხოვრებ მოზარდს ტერორიზმთან დაკავშირებული განახლებული 

ბრალდებები ემუქრება, რაც დაკავშირებულია გასულ გაზაფხულს ჩიკაგოში შიიტურ 
მეჩეთზე მიტანილ, დაეშის იდეოლოგიით შთაგონებულ თავდასხმასთან. 10 

ნოემბერს 19 წლის ხავიერ პელკის ბრალი წაუყენეს აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში, 

კერძოდ, მეინის შტატში, რაც უკავშირდება ტერორიზმის მატერიალურ მხარდაჭერასა 
და ასაფეთქებელი ნივთიერებების ფლობას. ტერორიზმის ბრალის დამტკიცების 

შემთხვევაში მოზარდს ფედერალურ ციხეში 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. 

10 ნოემბერს, ფედერალური პროკურატურის განცხადებით, ნიუ ჯერსის მკვიდრი 18 
წლის მამაკაცი დააკავეს მას შემდეგ, რაც ინტერნეტში სინაგოგასა და ებრაელებზე 

თავდასხმის მუქარით მანიფესტი გამოაქვეყნა. სისხლის სამართლის საჩივრისა და 
აშშ-ს ნიუ ჯერსის ოლქის პროკურორის, ფილიპ სელინჯერის განცხადების მიხედვით, 

საირევილის მკვიდრს, ომარ ალკატულს ბრალად ამ თვის დასაწყისში 
სახელმწიფოთაშორის და საგარეო ვაჭრობაში საფრთხის გავრცელება ედება. 

14 ნოემბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ის ზრდის ჯილდოს 

სომალის ალ-შაბაბის ძირითადი ლიდერების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისთვის 
10 მილიონ დოლარამდე. ეს ნაბიჯი მოჰყვა ჯიჰადისტური ჯგუფის მიერ სასიკვდილო 

თავდასხმებს. აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე განაცხადა, რომ პირველად 
სთავაზობდა ჯილდოს 10 მილიონ დოლარამდე ინფორმაციისთვის, რომელიც „ალ 

კაიდას ფილიალის ფინანსური მექანიზმების დარღვევას გამოიწვევდა“. 

კრისტოფერ ვრეიმ კონგრესის კომიტეტს განუცხადა, რომ FBI ატარებს ორჯერ მეტ 
გამოძიებას შიდა ტერორიზმის საფრთხეების შესახებ, ვიდრე ეს იყო 2020 წლის 

დასაწყისში. 15 ნოემბერს რეიმ თქვა, რომ შიდა ტერორიზმის მთავარი საფრთხე, 
რომელსაც ქვეყანა  აწყდება, კვლავაც დაკავშირებულია ქვეყნის შიგნით არსებულ 

ძალადობასათან. ექსტრემისტები იყოფიან კატეგორიებად, კერძოდ, რასობრივად ან 

ეთნიკურად მოტივირებულ ექსტრემისტებად და ანტისამთავრობო ან 
ანტიავტორიტეტულ ძალადობრივ ექსტრემისტებად. 

 

ბელგია 

10 ნოემბერს მარტოხელა თავდამსხმელმა, დანით თავდასხმის დროს,  მოკლა ერთი 

პოლიციელი და დაჭრა კიდევ ერთი ადამიანი. ეჭვმიტანილს ესროლეს და 
საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ფედერალურმა პროკურორმა, ერიკ ვან დერ სიპტმა 
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Associated Press-ს განუცხადა, რომ ეჭვმიტანილი დაჭრის შემდეგ კიდევ ერთმა 

პოლიციელმა დაჭრა. ვან დერ სიპტმა დასძინა, რომ გამომძიებლები ეჭვობენ, რომ 
თავდასხმა "ტერორისტულ კონტექსტში" მოხდა. 

 

თურქეთი 

14 ნოემბერს თურქეთმა ქურთი მებრძოლები დაადანაშაულა აფეთქებაში, 

რომელსაც სტამბოლის დატვირთულ სავაჭრო ქუჩაზე 6 ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო 
პოლიციამ დააკავა სირიელი ქალი, რომელიც 47 დაკავებულთა შორისაა და ქუჩაზე 

ბომბის დადებაშია ეჭვმიტანილი. სტამბოლის პოლიციამ დაასახელა ეჭვმიტანილი 
სირიის მოქალაქე, აჰლამ ალბაშირი, რომელიც ქალაქის ქუჩუქჩეკმეჯის რაიონში, 

ღამის დარბევისას დააკავეს. 

15 ნოემბერს თურქმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ თურქეთი გეგმავს 
სამიზნეების პოვნას ჩრდილოეთ სირიაში მას შემდეგ, რაც საზღვართან 

ქურთისტანის მუშათა პარტიის (PKK) მებრძოლების წინააღმდეგ ერაყში ოპერაციას 

დაასრულებს. მთავრობა ქურთ მებრძოლებს ადანაშაულებს 13 ნოემბერს 
სტამბოლის ისტიკლალის გამზირზე მომხდარ აფეთქებაში, რომლის შედეგადაც 6 

ადამიანი დაიღუპა და 80-ზე მეტი დაშავდა. 

15 ნოემბერს, თურქეთის იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ თურქეთის 

პოლიციამ დააკავა კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი სტამბოლში მომხდარ თავდასხმასთან 

დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც 6 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული 
დაიჭრა, შედეგად, დაკავებულთა რაოდენობა 50-მდე გაიზარდა. 

 

ლიბანი 

12 ნოემბერს უსაფრთხოების წყარომ თქვა, რომ ლიბანმა ერაყს გადასცა სადამ 

ჰუსეინის შვილიშვილად წოდებული მამაკაცი, რომელიც ბრალად ედება 
ექსტრემისტული ჯგუფის, დაეშის მიერ წარმოებულ ხოცვა-ჟლეტაში მონაწილეობა. 

უშიშროების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა AFP-ს ანონიმურობის პირობით 
განუცხადა, რომ ერაყის მედიის მიერ სიკვდილით დასჯილი დიქტატორის „ძმის 

შვილიშვილად“ წოდებული, აბდულა საბავი ექსტრადირებული იქნა 9 ნოემბერს. 
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ისრაელი 

10 ნოემბერს ისრაელის სამხედრო სასამართლომ, 2019 წელს ისრაელი მოზარდის 

მკვლელობაში მონაწილეობისთვის, პალესტინელი მამაკაცი გაასამართლა. 18 წლის 
დვირ სორეკი 2019 წლის აგვისტოში, დასავლეთ სანაპიროს დასახლება მიგდალ 

ოზის მახლობლად, დანით მოკლეს. 

გასულ კვირას, სასკოლო განათლებაში მშვიდობისა და კულტურული ტოლერანტობის 
მონიტორინგის ინსტიტუტმა (IMPACT-SE) გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 

პალესტინის ხელისუფლების სკოლები აგრძელებენ პალესტინის განათლების 

სამინისტროს მიერ შექმნილი სახელმძღვანელოების გამოყენებას ძალადობრივი 
ჯიჰადისა და ანტისემიტიზმის წაქეზებისთვის და ტერორისტული თავდასხმების 

განდიდებისთვის. უნდა ჩაერთოს ჯიჰადში „პალესტინის განთავისუფლებისთვის“ და 
რომ სტუდენტები ისრაელის თვალში უნდა ჩანდნენ, როგორც „შუშის ნატეხი კისერში 

და ცეცხლის ქარიშხალი“. 

 

ირანი 

AP-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სამხრეთ-დასავლეთ ირანის ქალაქ 
იზეჰში, შეიარაღებულმა კაცმა ცეცხლი გახსნა ხალხმრავალ ბაზარში, სადაც 

გარდაიცვალა ხუთი ადამიანი, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვი. ამას გარდა, 

შეიარაღებულმა ადამიანმა ცეცხლი გაუხსნა მოხალისეობრივი სამხედრო 
დაჯგუფების - ბასიჯის წევრებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ორივე 

თავდამსხმელი გადაადგილდებოდა მოტოციკლეტით.  

 

სირია 

17 ნოემბერს ვაშინგტონ პოსტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ჩრდილო-
აღმოასვლეთ სირიაში მდებარე ალ-ჰოლის ბანაკში ორი ეგვიპტელი, 12 და 15 წლის 

გოგონები იპოვეს გარდაცვლილი. ადგილობრივი საინფორმაციო წყაროების 
მიხედვით, ორივე გოგონას თავი ჰქონდა მოკვეთილი და მათი გვამები იპოვეს 

საკანალიზაციო სისტემაში. ორგანიზაცია „Save the Children” აცხადებს, რომ 

აუცილებელია სახელმწიფოებმა სასწრაფოდ მოახდინონ ალ-ჰოლის ლტოლვილთა 
ბანაკში მყოფი ბავშვების რეპატრიაცია.  
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ერაყი 

12 ნოემბერს უსაფრთხოების მედიის ქსელმა განაცხადა, რომ ერაყის ძალების F-16 

თვითმფრინავის მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის შედეგად, კირკუკში, 
ISIS-ის 5 წევრი  იქნა ლიკვიდირებული. ISIS-ის წევრები სოფელ ბირ აჰმედში მოკლეს, 

სადაც დიდი რაოდენობით სამხედრო ტექნიკა აღმოჩნდა. 

14 ნოემბერს, კოიეს მერმა, თარიქ ჰაიდარმა განაცხადა, რომ სულ მცირე ერთი 
ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა მას შემდეგ, რაც ერაყის ავტონომიური ქურთული 

რეგიონის დედაქალაქ ერბილთან ახლოს, ქალაქ კოიეში, ირანული ქურთული 

პარტიის შტაბ-ბინას რაკეტები მოხვდა. ირანის ნახევრადოფიციალური FARSNews 
იუწყება, რომ ქვეყნის რევოლუციურმა გვარდიამ ერაყის ქურთისტანის რეგიონში 

რაკეტებითა და უპილოტო თვითმფრინავებით "ტერორისტული ჯგუფების" ბაზებზე 
მიიტანა იერიში. 

 

იემენი 

10 ნოემბერს, იემენის მთავრობამ გაიმეორა თავისი მოწოდება არაბული ქვეყნების 

მისამართით ჰუთის სამხედროების ტერორისტულ ჯგუფად კვალიფიკაციასთან 
დაკავშირებით, მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა დრონით თავდასხმა განახორციელეს 

კენას პორტში, შაბვას პროვინციაში. იემენის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 

განაცხადა, რომ ტერორისტული თავდასხმა ასახავს ამ ტერორისტული დაჯგუფების 
აგრესიას, რადგან ისინი აშკარად არღვევენ ყველა საერთაშორისო მოწოდებას, 

შეაჩერონ ესკალაცია და მიზნობრივი თავდასხმა სამოქალაქო და ეკონომიკური 
ინფრასტრუქტურაზე. 

 

პაკისტანი 

14 ნოემბერს პაკისტანის პოლიციამ განაცხადა, რომ პაკისტანის სასამართლომ, 

გასულ წელს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში სუიციდური თავდასხმის დროს 13 
ადამიანის მკვლელობისთვის, 2 ისლამისტი მებრძოლი გაასამართლა და 

სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა.  ქალაქ აბატაბადში პოლიციის უფროსმა ოფიცერმა, 

ზიშან ასგარმა განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ მოსამართლე საჯად აჰმედ ჯანმა 
განაჩენი გამოაცხადა მაღალი უსაფრთხოების ციხეში 11 ნოემბერს, სასამართლო 

პროცესიდან რამდენიმე თვის შემდეგ. 
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17 ნოემბერს გავცელდა ინფორმაცია, რომ პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ 

პროვინციაში შეიარაღებულმა ამბოხებულებმა ცეცხლი გაუხსნეს ადგილობრივი 
პოლიციის ბრიგადებს, რის შედეგადაც გარდაიცვალა 6 პოლიციელი და 2 ჯარისკაცი. 

ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო პაკისტანის თალიბანმა. აღნიშნული 
პროვინცია ავღანეთისა და პაკისტანის საზღვართან მდებარეობს, რომელიც ბოლო 

თვეების მანძილზე ტერორისტული თავდასხმების ობიექტია.  

 

სომალი 

11 ნოემბერს, აშშ-ის აფრიკის სარდლობამ განაცხადა, რომ აშშ-ს სამხედროებმა 
სომალიში ტერორისტული ჯგუფის ალ-შაბაბის წინააღმდეგ იერიში მიიტანეს, რის 

შედეგადაც 17 ტერორისტი დაიღუპა. თავდასხმა მოხდა მოგადიშუს ჩრდილო-

აღმოსავლეთით დაახლოებით 285 კილომეტრში, სომალის მთავრობის მოთხოვნით, 
როდესაც სომალის ეროვნული არმიის ძალები ალ-შაბაბის მებრძოლებს 

დაუპირისპირდნენ. აშშ-ს აფრიკის სარდლობამ განაცხადა, რომ თავდასხმის 
შედეგად მშვიდობიანი მოქალაქეები არ დაღუპულან ან დაშავებულან. 

 

ნიგერია 

სამოქალაქო თავისუფლებებისა და კანონის უზენაესობის საერთაშორისო 

საზოგადოების მიერ გამოქვეყნებული მოხსენების თანახმად, ნიგერიაში ისლამური 
ჯიჰადისტური ჯგუფები, მხოლოდ ამ წლის პირველ 10 თვეში, პასუხისმგებელნი არიან 

მინიმუმ 4 000 ქრისტიანის მკვლელობაზე და 2 300-ზე მეტი სხვა ქრისტიანის 

გატაცებაზე. ანამბრაში დაფუძნებულმა ჯგუფმა, Intersociety-მა The Christian Post-
ისთვის გაგზავნილ ანგარიშში განაცხადა, რომ ფულანის მესაქონლეები და მასთან 

მოკავშირე ისლამური ტერორისტული ჯგუფები პასუხისმგებელნი იყვნენ 4 020 
გარდაცვლილი ქრისტიანიდან 2 650 მათგანის მკვლელობაზე იანვრიდან ოქტომბრის 

თვემდე. 

ახლობლებმა, მაცხოვრებლებმა და გაქცეულმა ქალმა AFP-ს განუცხადეს, რომ ბოკო 
ჰარამის ჯიჰადისტებმა ნიგერიაში ქალებისგან შემდგარი ჯგუფი მოკლეს მას შემდეგ, 

რაც მათ ჯადოქრობაში დასდეს ბრალი და ჩრდილო-აღმოსავლეთ ბორნოს შტატში 
მეთაურის შვილების სიკვდილი მათ საქმიანობას დაუკავშირეს. ჯადოქრობის 

ბრალდებები იშვიათი არაა ამ რელიგიურ კონსერვატიულ ქვეყანაში, სადაც თითქმის 
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თანაბრად არის გავრცელებული ძირითადად მუსლიმურ ჩრდილოეთსა და 

ქრისტიანულ სამხრეთს შორის. 

16 ნოემბერს ისლამური სახელმწიფოს დასავლეთ აფრიკის პროვინციამ (ISWAP) 

გაავრცელა განცხადება, რომ მისმა მებრძოლებმა თავდასხმა განახორციელეს 

წითელი ჯვრის ოფისზე ბორნოს შტატში, ნიგერიაში. თავდასხმისას ტერორისტებმა 
დაწვეს წითელი ჯვრის 20 სატრანსპორტო საშუალება.  

 

 

 


