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ამერიკის შეერთებული შტატები 

5 ნოემბერს, ნიუ ჯერსის სინაგოგებში უსაფრთხოების რისკის შესახებ იშვიათი 

გაფრთხილების გავრცელებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ, გამოძიების 
ფედერალურმა ბიურომ გამოავლინა ადამიანი, რომელსაც „რადიკალური 

ექსტრემისტული შეხედულებები“ ჰქონდა და რომელიც, მათი თქმით, საფრთხის 

წყარო იყო. უცნობია იყო თუ არა ეჭვმიტანილი დაკავებული, მაგრამ ოფიციალურმა 
პირებმა განაცხადეს, რომ საფრთხე აღარ არსებობს. 

7 ნოემბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დააწესა სანქციების მეორე რაუნდი 

ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში აფრიკაში მცხოვრები ადამიანებისა და ფირმების 
მიმართ, რომლებიც, მისი თქმით, ფინანსური ან მატერიალური დახმარება გაუწიეს 

დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. 

 

გაერთიანებული სამეფო 

5 ნოემბერს გაერთიანებული სამეფოს პოლიციამ განაცხადა, რომ მტკიცებულებებზე 
დაყრდნობით 30 ოქტომბერს ინგლისის სანაპიროზე საიმიგრაციო ცენტრში 

თავდასხმას საფუძვლად ჰქონდა "ექსტრემალური მემარჯვენე მოტივაცია"  და 
ტერაქტი "ტერორისტულ ინციდენტად" შეფასდა. 

 

საფრანგეთი 

BBC-ის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა მაკრონმა ოფიციალურად გამოაცხადა 
საფრანგეთის ანტი ჯიჰადისტური ოპერაცია - ბარკჰეინის დასრულება საჰელის 

რეგიონში. საფრანგეთი აქტიურად იყო ჩართული მალიში მიმდინარე 
ანტიტერორისტულ ოპერაციებში, თუმცა 2022 წლის თებერვლის შემდგომ 

საფრანგეთის ოპერაცია არაა ქმედითი. უკანასკნელმა ფრანგმა სამხედროებმა 
მალის ტერიტორია აგვისტოში დატოვეს. 

 

თურქეთი 

11 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შვედეთის ახალი პრემიერ მინისტრი 

მზადაა ითანამშრომლოს თურქეთთან ერთად ტერორისტული საფრთხეების 

წინააღმდეგ. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად შვედეთს სჭირდება თურქეთის 
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პოლიტიკური მზადყოფნა შვედეთის NATO-ში გაწევრიანების საკითხთან 

დაკავშირებით.  

 

სირია 

7 ნოემბერს სულ მცირე ექვსი ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა მას შემდეგ, 
რაც სირიის სამთავრობო ძალებმა მიზანმიმართულად მიიტანეს იერიში 

მეამბოხეების მიერ კონტროლირებად ჩრდილო-დასავლეთ პროვინცია იდლიბზე, 
რომელიც დევნილი ოჯახებითაა დასახლებული. ოპოზიციის აქტივისტებმა და 

პირველმა მოპასუხეებმა განაცხადეს, რომ სამთავრობო ძალებმა 30-მდე რაკეტა 
გაისროლეს, მათ შორის მარამის ბანაკში. გაერთიანებულ სამეფოში მოქმედმა ომის 

სადამკვირებლო ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიამ (SOHR) განაცხადა, 

რომ დაიღუპა 6 და დაიჭრა 25 ადამიანი. 

5 ნოემბერს სირიის დემოკრატიული ძალების (SDF) პრესცენტრმა განაცხადა, რომ 

დეირ ეზ-ზორში ISIS-ის შვიდი ეჭვმიტანილი დააკავეს. „საერთაშორისო კოალიციის 

ძალების მიერ ჩართული უსაფრთხოების ოპერაციაში, ჩვენმა SDF-ის კომანდოს 
ქვედანაყოფებმა და შიდა უსაფრთხოების ძალებმა (ISF) დაშალეს ISIS-ის 

ტერორისტული უჯრედი, რომელიც შედგებოდა შვიდი ტერორისტისაგან ქალაქ ალ 
ეზბაში, დეირ ეზორის ჩრდილოეთით,” - განაცხადა SDF-მა. 

 

ერაყი 

5 ნოემბერს, გაერთიანებულ სამეფოში დაფუძნებულმა სირიის ადამიანის უფლებათა 

ობსერვატორიამ (SOHR) ომის მონიტორმა განაცხადა, რომ სირიის დემოკრატიულმა 
ძალებმა (SDF) ერაყის მთავრობას გადასცეს დაეშის მიერ დაპატიმრებული 50 

ერაყელი. პატიმრები ერაყის მთავრობას ალ-ვალიდის სასაზღვრო პუნქტით 
გადასცეს. SDF-მ წარსულში განაცხადა, რომ ერაყში გადაიყვანა ISIS-ის მიერ 

დაპატიმრებული რამდენიმე ასეთი ნაკადი, რომლებსაც ერაყის მოქალაქეობა აქვთ. 

თუმცა, ასობით მათგანი კვლავ იტანჯება SDF-ის ციხეებში ჩრდილო-აღმოსავლეთ 
სირიაში. 

CNN-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ქალაქ ბაღდადში მოკლეს 

ამერიკის მოქალაქე სტივენ ედვარდ ტროელი. აღნიშნული ინფორმაცია 
თავდაპირველად გაავრცელა ერაყის პრემიერ მინისტრმა მუჰამედ შია ალ-სუდანმა. 
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ამერიკის მოქალაქის მკვლელობის ფაქტი ასევე დაადასტურა აშშ-ს სახელმწიფო 

დეპარტამენტის პრესსპიკერმა.  

9 ნოემბერს, ალ მონიტორის ინფორმაციით, ერაყის ამჟამინდელი მთავრობა 

დროებით აჩერებს ერაყელთა რეპატრიაციის პროცესს სირიაში მდებარე დაეშის 

ბანაკიდან - ალ ჰოლიდან. აღნიშნული ბანაკიდან ათასობით პიროვნების დაბრუნება 
ერაყის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დიდ რისკებთან და საზოგადოებაში 

რეინტეგრაციის პრობლემებთან არის დაკავშირებული. 

 

ირანი 

ირანის დაზვერვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დააკავა 26 უცხო ქვეყნის 
მოქალაქე ირანის სამხრეთ ქალაქ შირაზში შიიტურ მომლოცველთა თავდასხმასთან 

დაკავშირებით, რომელზეც პასუხისმგებლობა აიღო ისლამურმა სახელმწიფომ. 

 

ავღანეთი 

4 ნოემბერს გაეროს ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის უფროსმა მოუწოდა 

ავღანეთის თალიბანის მთავრობას გაათავისუფლოს 5 ადამიანი, რომლებიც, გაეროს 
თქმით, დააკავეს ქალთა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის მიერ 

ორგანიზებულ პრესკონფერენციაზე. 3 ნოემბერს პოლიციამ ჩაშალა 
პრესკონფერენცია ქაბულში, რომლის მიზანი იყო ქალთა ახალი მოძრაობის დაწყება 

სახელწოდებით „ავღანეთის ქალთა მოძრაობა თანასწორობისთვის“. 
დაპატიმრებულია აქტივისტი ქალი ზარიფა იაკობი და მისი კოლეგა, 4  მამაკაცი. 

 

ნიგერია 

კამერუნი აცხადებს, რომ 1000-ზე მეტმა ნიგერიელმა გადაკვეთა ქვეყნის საზღვარი 

ბოლო სამი კვირის განმავლობაში, რათა გაქცეულიყვნენ ბოკო ჰარამის 

მებრძოლების თავდასხმებს ბორნოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ შტატში. კამერუნის 
გადატვირთული ბანაკებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს დევნილი 

ნიგერიელების გამოკვება, ასევე ქვეყანა არის ქოლერის ეპიდემიის გავრცელებას 
რისკის ქვეშ.  
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მალი 

მალის არმიის გენერალმა ელ ჰაჯ აგ გამუმ თამაშეკის ენაზე აუდიო მიმართვის 

საშუალებით მოუწოდა ეთნიკურ ტუარეგებს ებრძოლონ მალის ჩრდილოეთ 
რეგიონებში გავრცელებულ ჯიჰადისტურ ჯგუფებს. თავად გენერალი გამუ არის 

ტუარეგი და ჯიჰადისტური ჯგუფების წინააღმდეგ ოპერაციებში აქტიურად არის 

ჩართული. 

 

უგანდა 

უგანდის პრეზიდენტმა, იოვერი მუსვენიმ თქვა, რომ მისი ქვეყნის საჰაერო ძალებმა 
იერიში მიიტანეს და გაანადგურეს ბანაკი მეზობელ კონგოს დემოკრატიულ 

რესპუბლიკაში, სადაც ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული მოკავშირე 
დემოკრატიული ძალები იყო განთავსებული. 

 

იემენი 

5 ნოემბერს, სამხედრო სპიკერმა განუცხადა Arab News-ს, რომ იემენის სამხედრო 
ძალები შევიდნენ დიდ ხეობაში იემენის სამხრეთ პროვინცია აბიანში, რათა 

განდევნონ ალ-ქაიდას ბოევიკები, რომლებიც დიდი ხანია იყენებდნენ ტერიტორიას 
რეკრუტირებისთვის, იარაღის შესანახად და მთავრობის წინააღმდეგ სასიკვდილო 

თავდასხმების მოსაწყობად.  

იემენში სამოქალაქო ომში ჩართულმა ჰუტების შიიტურმა დაჯგუფებამ დრონების 
საშუალებით თავდასხმა განახორციელა სამხრეთ იემენის საპორტო ქალაქზე შაბვას 

რეგიონში. თავდასხმის დროს აფეთქდა ნავთობის გადამზიდი ტანკერი რუდუმის 
ტერმინალთან.  

 

სომალი 

7 ნოემბერს, თავდაცვის სამინისტროსა და ისლამისტური ჯგუფის თანახმად, ალ 

შაბააბის მებრძოლები თავს დაესხნენ სომალის სამხედრო ბაზას ცენტრალურ 
გალგადუუდის რეგიონში, მას შემდეგ, რაც ტერიტორია სამთავრობო ძალებმა 

დაიპყრო. 
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6 ნოემბერს, სომალის მთავრობამ განაცხადა, რომ მისი ელიტური არმიის 
ჯარისკაცებმა მოკლეს 21 ალ-შაბაბის მებრძოლი და დაჭრეს 10 სხვა ქვეყნის 

მოქალაქე შაბელის რეგიონში ჩატარებული ოპერაციის დროს. 

10 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, სომალის  არმიამ და მასთან 
აფილირებულმა გასამხედროებულმა ჯგუფებმა უკანასკნელი ოპერაციისას მოკლეს 

ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-შაბაბის 20 წევრი. აღნიშნული ინფორმაცია 
გაავრცელა გალმუდუგის შტატის მინისტრმა აჰმედ შირ ფალაგლმა.  

 

 


