
     

დაიჯესტი 
30 ოქტომბერი - 5 ნოემბერი, 2021 

 

 

 

  

ტერორიზმის კვლევითი ცენტრი 

Terrorism Research Center 



 

 

 1 

30 ოქტომბერი - 5 ნოემბერი, 2021 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

ვირჯინიის შტატის ფედერალურ სასამართლოში ფაჰრია ჰასანის სასამართლო პროცესი 

გაიმართა. 38 წლის ქალი ტერორისტული ორგანიზაცია ალ შაბააბისთვის ფინანსური 

დახმარების გაწევაშია ბრალდებული. 

სამოქალაქო ომის დაწყების მცდელობაში ბრალდებულ კანადელ ნეო-ნაცისტს, პატრიკ 

მეთიუსს და სამხედრო ვეტერან ბრაიან ლემლი უმცროსს თავისუფლების აღკვეთის სახით 

ცხრაწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. 

3 ნოემბერს, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ 11 სექტემბრის თავდასხმასთან 

დაკავშირებით საიდუმლო საგამოძიებო ფაილები გაასაჯაროა. საიდუმლო მასალებში 

საუბარია საგამოძიებო უწყებების მიერ თავდასხმის საუდის არაბეთის ხელისუფლებასთან 

დაკავშირების მცდელობის შესახებ. 

 

გაერთიანებული სამეფო  

უესტმინსტერის სასამართლომ 18 წლის ლუკ სკელტონი ტერორისტული თავდასხმის 

დაგეგმვასა და მომზადებაში დამნაშავედ სცნო.   

 

გერმანია 

გენერალურმა პროკურატურამ გერმანელი ქალი ორი უცხოური ტერორისტული ჯგუფის 

წევრობაში, იარაღის შესახებ კანონის დარღვევაში და შვილის უცხოურ ტერორისტულ 

დაჯგუფებაში იძულებით გაწევრიანებაში დაადანაშაულა.  

https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/woman-charged-al-shabaab/2021/10/29/db51085a-38e0-11ec-9bc4-86107e7b0ab1_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/woman-charged-al-shabaab/2021/10/29/db51085a-38e0-11ec-9bc4-86107e7b0ab1_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/woman-charged-al-shabaab/2021/10/29/db51085a-38e0-11ec-9bc4-86107e7b0ab1_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/woman-charged-al-shabaab/2021/10/29/db51085a-38e0-11ec-9bc4-86107e7b0ab1_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.businessinsider.com/neo-nazi-sentenced-9-years-prison-plotting-civil-war-2021-10?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.businessinsider.com/neo-nazi-sentenced-9-years-prison-plotting-civil-war-2021-10?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.businessinsider.com/neo-nazi-sentenced-9-years-prison-plotting-civil-war-2021-10?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.businessinsider.com/neo-nazi-sentenced-9-years-prison-plotting-civil-war-2021-10?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://apnews.com/article/al-qaida-a5c1c5f79442507c82a0ca7ed287c36e?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3150988_
https://apnews.com/article/al-qaida-a5c1c5f79442507c82a0ca7ed287c36e?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3150988_
https://apnews.com/article/al-qaida-a5c1c5f79442507c82a0ca7ed287c36e?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3150988_
https://apnews.com/article/al-qaida-a5c1c5f79442507c82a0ca7ed287c36e?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3150988_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=7962664c262d46de865e41b2d7afebc7&_e=zvj-ESDrCbGr_mONSDx1VB8EMzi_-cPrO7kXM8bex3-M1RYLRafpQZl2pOXSWZcV2cJS3f2XZitQeaRjYGntO7UDbHAZl7BqfvBaZwmpUyOX3iGv1TJgjQgKlkSp_kF-7MgD81V7d2q7ghuhIBUl8m-BAo1Lkn_yPOlg2VrOxaLZEbkhuzBMpCpfWIMHorF6Kx-o5Wo29I0ItDUaQXvMvNVYpyuE7o2bQnS3eNBNLicIaeAJ2hR7511GJj2WOOVgTUyfDLCR6brKO-6bYPUxkBuKPKUj51SlfHZJwBu6ePWRX2vBan75coraNHA2DljR5cgtr2IVusb-JDB9ywkIYh7gM1wwKBAiwsotboOFfzZ_lzKMP1QP1IvlNfN3-AYeKR-gC90-VD96UH9pNdxmQ-fEA_S7EBZZ7Ox1fiuZ5ZbvH7tfOyDvsIeiZfa0TF82v2jjEYnikkcXfQDIjd6B3g%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=7962664c262d46de865e41b2d7afebc7&_e=zvj-ESDrCbGr_mONSDx1VB8EMzi_-cPrO7kXM8bex3-M1RYLRafpQZl2pOXSWZcV2cJS3f2XZitQeaRjYGntO7UDbHAZl7BqfvBaZwmpUyOX3iGv1TJgjQgKlkSp_kF-7MgD81V7d2q7ghuhIBUl8m-BAo1Lkn_yPOlg2VrOxaLZEbkhuzBMpCpfWIMHorF6Kx-o5Wo29I0ItDUaQXvMvNVYpyuE7o2bQnS3eNBNLicIaeAJ2hR7511GJj2WOOVgTUyfDLCR6brKO-6bYPUxkBuKPKUj51SlfHZJwBu6ePWRX2vBan75coraNHA2DljR5cgtr2IVusb-JDB9ywkIYh7gM1wwKBAiwsotboOFfzZ_lzKMP1QP1IvlNfN3-AYeKR-gC90-VD96UH9pNdxmQ-fEA_S7EBZZ7Ox1fiuZ5ZbvH7tfOyDvsIeiZfa0TF82v2jjEYnikkcXfQDIjd6B3g%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=7962664c262d46de865e41b2d7afebc7&_e=zvj-ESDrCbGr_mONSDx1VB8EMzi_-cPrO7kXM8bex3-M1RYLRafpQZl2pOXSWZcV2cJS3f2XZitQeaRjYGntO7UDbHAZl7BqfvBaZwmpUyOX3iGv1TJgjQgKlkSp_kF-7MgD81V7d2q7ghuhIBUl8m-BAo1Lkn_yPOlg2VrOxaLZEbkhuzBMpCpfWIMHorF6Kx-o5Wo29I0ItDUaQXvMvNVYpyuE7o2bQnS3eNBNLicIaeAJ2hR7511GJj2WOOVgTUyfDLCR6brKO-6bYPUxkBuKPKUj51SlfHZJwBu6ePWRX2vBan75coraNHA2DljR5cgtr2IVusb-JDB9ywkIYh7gM1wwKBAiwsotboOFfzZ_lzKMP1QP1IvlNfN3-AYeKR-gC90-VD96UH9pNdxmQ-fEA_S7EBZZ7Ox1fiuZ5ZbvH7tfOyDvsIeiZfa0TF82v2jjEYnikkcXfQDIjd6B3g%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=7962664c262d46de865e41b2d7afebc7&_e=zvj-ESDrCbGr_mONSDx1VB8EMzi_-cPrO7kXM8bex3-M1RYLRafpQZl2pOXSWZcV2cJS3f2XZitQeaRjYGntO7UDbHAZl7BqfvBaZwmpUyOX3iGv1TJgjQgKlkSp_kF-7MgD81V7d2q7ghuhIBUl8m-BAo1Lkn_yPOlg2VrOxaLZEbkhuzBMpCpfWIMHorF6Kx-o5Wo29I0ItDUaQXvMvNVYpyuE7o2bQnS3eNBNLicIaeAJ2hR7511GJj2WOOVgTUyfDLCR6brKO-6bYPUxkBuKPKUj51SlfHZJwBu6ePWRX2vBan75coraNHA2DljR5cgtr2IVusb-JDB9ywkIYh7gM1wwKBAiwsotboOFfzZ_lzKMP1QP1IvlNfN3-AYeKR-gC90-VD96UH9pNdxmQ-fEA_S7EBZZ7Ox1fiuZ5ZbvH7tfOyDvsIeiZfa0TF82v2jjEYnikkcXfQDIjd6B3g%3D%3D
https://apnews.com/article/europe-germany-gun-politics-islamic-state-group-e1f1a70482ce2d7b9a437e79c0a459ba?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3137125_
https://apnews.com/article/europe-germany-gun-politics-islamic-state-group-e1f1a70482ce2d7b9a437e79c0a459ba?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3137125_
https://apnews.com/article/europe-germany-gun-politics-islamic-state-group-e1f1a70482ce2d7b9a437e79c0a459ba?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3137125_
https://apnews.com/article/europe-germany-gun-politics-islamic-state-group-e1f1a70482ce2d7b9a437e79c0a459ba?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3137125_
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ბელარუსი 

ბელარუსის ინფორმაციის სამინისტროს განცხადებით, ექსტრემისტული მასალების 

გავრცელების გამო, შეზღუდულია წვდომა შემდეგ მედია საშუალებებზე - Deutsche Welle და 

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFERL). 

 

თურქეთი  

ულტრანაციონალისტურმა ჯგუფმა, თურქეთის ახალგაზრდულმა კავშირმა, ტვიტერის 

საშუალებით განცხადება გაავრცელა, სადაც საუბარია ჯგუფის წევრების მიერ სტამბულში 

ამერიკელი ჯარისკაცებისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენების შესახებ. გავრცელებული 

ინფორმაციით, აღნიშნული ჯგუფის აქტივისტებმა ამერიკელ ჯარისკაცებს თავზე ტომრები 

ჩამოაცვეს. 

 

ერაყი 

ერაყის უშიშროების სამსახურის განცხადებით, 31 ოქტომბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის 

შედეგად დაეშის 6 წევრი დააკავეს. 

 

ირანი 

დაეშის მიერ დიალას პროვინციაზე განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ, ადგილობრივმა 

სუნიტებმა ირანის პოლიცია რელიგიური ნიშნით წმენდაში დაადანაშაულეს.   

 

  

https://www.rferl.org/a/belarus-blocks-deutsche-welle-current/31535963.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.rferl.org/a/belarus-blocks-deutsche-welle-current/31535963.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.rferl.org/a/belarus-blocks-deutsche-welle-current/31535963.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://ahvalnews.com/turkey-us/turkish-ultra-nationalist-youth-group-hoods-us-soldiers-istanbul
https://ahvalnews.com/turkey-us/turkish-ultra-nationalist-youth-group-hoods-us-soldiers-istanbul
https://ahvalnews.com/turkey-us/turkish-ultra-nationalist-youth-group-hoods-us-soldiers-istanbul
https://ahvalnews.com/turkey-us/turkish-ultra-nationalist-youth-group-hoods-us-soldiers-istanbul
https://www.al-monitor.com/originals/2021/11/iraq-arrests-alleged-islamic-state-fighters-after-deadly-attack?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3130124_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/11/iraq-arrests-alleged-islamic-state-fighters-after-deadly-attack?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3130124_
https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2021/11/03/iraqs-sunnis-fear-sectarian-violence-in-diyala-province/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3144040_
https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2021/11/03/iraqs-sunnis-fear-sectarian-violence-in-diyala-province/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3144040_
https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2021/11/03/iraqs-sunnis-fear-sectarian-violence-in-diyala-province/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3144040_
https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2021/11/03/iraqs-sunnis-fear-sectarian-violence-in-diyala-province/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3144040_


 

 

 3 

30 ოქტომბერი - 5 ნოემბერი, 2021 

სირია  

სირიის აღმოსავლეთ და ცენტრალური რეგიონების მაცხოვრებლების განცხადებით, დაეშმა 

განაახლა თავდასხმები რეგიონში არსებულ სოფლებზე. 

 

იემენი 

იემენის ინფორმაციის სამინისტრომ დაადასტურა ინფორმაცია, ჰუსიტების მიერ მარიბის 

პროვინციაში არსებულ მეჩეთსა და სკოლაზე განხორციელებულ საჰაერო თავდასხმის 

შედეგად 29 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შესახებ. გარდაცვლილთა შორის არიან ბავშები და 

ქალები. 

ადენის აეროპორტთან მომხდარ აფეთქებას 9 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. იემენის 

პრემიერ-მინისტრმა, მუეენ აბდულმალეკ საიდმა თავდასხმას ტერორისტული უწოდა.   

 

ბურკინა-ფასო 

არაიდენტიფიცირებულმა შეიარაღებულმა ადამიანებმა ბურკინა ფასოს ჩრდილოეთში 

უსაფრთხოების ძალებზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, პოლიციის 5 ოფიცერი 

მოკლეს. უშიშროების სამინისტროს განცხადებით, შეტაკებას 15 თავდამსხმელი შეეწირა. 

 

მალი 

არმიის თქმით, შვიდი მალელი ჯარისკაცი დაიღუპა ქვეყნის ცდასავლეთ ნაწილში 

პატრულირებისას მომხდარი ორი სხვადასხვა თავდასხმის შედეგად. 

https://www.voanews.com/a/islamic-state-militants-stepping-up-attacks-in-eastern-central-syria-/6298777.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3144040_
https://www.voanews.com/a/islamic-state-militants-stepping-up-attacks-in-eastern-central-syria-/6298777.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3144040_
https://www.voanews.com/a/islamic-state-militants-stepping-up-attacks-in-eastern-central-syria-/6298777.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3144040_
https://www.voanews.com/a/islamic-state-militants-stepping-up-attacks-in-eastern-central-syria-/6298777.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3144040_
https://www.reuters.com/world/middle-east/official-houthi-missile-attack-kills-injures-29-civilians-yemens-marib-minister-2021-11-01/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.reuters.com/world/middle-east/official-houthi-missile-attack-kills-injures-29-civilians-yemens-marib-minister-2021-11-01/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.reuters.com/world/middle-east/official-houthi-missile-attack-kills-injures-29-civilians-yemens-marib-minister-2021-11-01/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.reuters.com/world/middle-east/official-houthi-missile-attack-kills-injures-29-civilians-yemens-marib-minister-2021-11-01/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59109560?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59109560?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
file://///Users/macintoshhd/Downloads/reuters.com/world/africa/armed-group-kills-five-policemen-northern-burkina-faso-2021-10-31/%253futm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
https://www.reuters.com/world/africa/seven-mali-soldiers-killed-separate-convoy-attacks-army-2021-10-30/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3124004_
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უგანდა 

უგანდის საპატრულო სამსახურმა 48 ეჭვმიტანილი პირი დააკავა. აღნიშნულ პირებს ბრალად 

ედებათ დაეშთან დაკავშირებული ადგილობრივი სამხედრო ბლოკის წევრობა. 

 

ნიგერი 

ნიგერის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე სოფელ ბანიბანგუზე განხორციელებული 

შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაახლოებით 60 ადამიანი დაიღუპა. გავრცელებული 

ინფორმაციით, თავდასხმას სოფლის გუბერნატორიც ემსხვერპლა. 

 

ავღანეთი 

ავღანეთის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში 2 ნოემბერს თვითმკვლელმა ტერორისტებმა 

ბომბების აფეთქებით და ცეცხლსასროლი იარაღით სულ მცირე 20 ადამიანი მოკლეს.  

თალიბანის გადაწყვეტილებით, 2 ნოემბრიდან ავღანეთის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის 

ვალუტის გამოყენება იკრძალება.   
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