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ამერიკის შეერთებული შტატები 

USA Today-ის ინფრომაციით, გასულ კვირას ექსტრემისტულ ჯგუფებთან 

დაკავშირებით რამდენიმე სასამართლო სხდომა გაიმართა. თეთრკანიანთა 
უზენაესობის ორგანიზაციის, პატრიოტთა ფრონტის წინააღმდეგ, რომელთა შტაბ-

ბინა ტეხასის შტატში მდებარეობს სამოქალაქო უფლებების კანონის შესაბამისად 

იურისტთა კომიტეტმა სარჩელი შეიტანა. იმავდროულად, ნიუ-მექსიკოს შტატში 
სამხედრო დაჯგუფებას დაევალა დაშლა და ფულადი ჯარიმა.  

22 ოქტომბერს რასისტ ექსტრემისტთა დაჯგუფებამ, გოიმის თავდაცვის ლიგამ (GDL) 

ლოს-ანჯელესის რაიონში საპროტესტო აქცია გამართა, რომლის დროსაც მათ 
ეჭირათ სიძულვილის ენის შემცველი პლაკატები, აჩვენებდნენ ნაცისტური 

მისალმების ჟესტს და რაც ყველაზე თვალსაჩინოა, თანადგომას უცხადებდნენ 
მილარდელი მოდის დიზაინერის და რეპერის, Ye-ს ანტისემიტურ შეხედულებებს. 

29 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აშშ-ს ჯარის უხუცესი პატიმარი, 75 

წლის ბიზნესმენი პატიმრობიდან გაათავისუფლა. ის დაახლოებით ორი ათწლეულის 
განმავლობაში ალ კაიდას მხარდაჭერაში იყო ბრალდებული, მაგრამ 

დანაშაულისთვის ბრალი არასდროს წაუყენებიათ. 

CNN-ის ინფორმაციით, 28 ოქტომბერს სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა 
ერთობლივი სადაზვერვო შეფასებით განაცხადეს, რომ ქვეყნის შიგნით არსებული 

ძალადობრივი ექსტრემისტები 2022 წლის შუალედურ არჩევნებს საფრთხეს უქმნიან. 
ბიულეტენში, რომელიც გამოქვეყნებულია შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის, FBI-

ის, აშშ-ს კაპიტოლიუმის პოლიციის და ეროვნული ანტიტერორისტული ცენტრის მიერ, 
ნათქვამია, რომ არჩევნების გაყალბების აღქმა, სავარაუდოდ, ძალადობის რისკებს 

გააძლიერებს. ბიულეტენში რაიმე კონკრეტული საფრთხე ნახსენები არ იყო. 

საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და FBI-ის მიერ 27 ოქტომბერს 
გამოქვეყნებული ახალი მოხსენების თანახმად, 2020 წლიდან 2021 წლამდე ქვეყნის 

შიგნით არსებული ძალადობრივ ექსტრემიზმთან დაკავშირებით გამოძიებები 
გაორმაგდა. სამართალდამცავი ორგანოები აცხადებენ, რომ 2020 წელს FBI 

ატარებდა შიდა ტერორიზმის 1400 გამოძიებას, ხოლო 2021 წლის ბოლოსთვის 2700-
ს. სააგენტოების თქმით, გამოძიების გაზრდის დიდი ნაწილი განპირობებული იყო 6 

იანვარს აშშ-ის კაპიტოლიუმზე თავდასხმის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებით 

და მისი გამოძიებით. 



 

 2 

22 ოქტომბერი - 6 ნოემბერი, 2022 

31 ოქტომბერს, მთავრობის გადაწყვეტილებით, 2020 წელს ალენვუდის ფედერალური 

სასჯელაღსრულების დაწესებულების ოფიცრის დანით დაჭრა დაეშის ტერორისტულ 
თავდასხმად შეფასდა. ქუვეითში დაბადებული აბდულრაჰმან ელ ბაჰნასავის 

მოთხოვნა მისი საქმე ორ სასამართლო სხდომად განხილულიყო, სასამართლომ არ 
დააკმაყოფილა. 

1-ლ ნოემბერს, ემოციური სასამართლო მოსმენის შემდეგ, ელისონ ფლუკ-ეკრენს 

დაეშთან თანამშრომლობის ბრალდებით, 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა 
მიესაჯა.  სასამართლოზე გამოიკვლიეს, თუ როგორ მართავდა კანზასში 

დაბადებული ამერიკელი ქალი ქალთა ბრიგადას მკვლელი ტერორისტული 
ჯგუფისთვის სირიაში. 

1-ლ ნოემბერს აშშ-ის ფინანსთა დეპარტამენტმა დააწესა სანქციები იარაღით 

მოვაჭრეების წინააღმდეგ, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან დაეშთან და ალ-
შაბაბთან. ამ უკანასკნელმა პასუხისმგებლობა აიღო 29 ოქტომბერს სომალის 

დედაქალაქ მოგადიშუში მომხდარ აფეთქებაზე, რომელსაც 100-ზე მეტი ადამიანი 
ემსხვერპლა. 

 

დიდი ბრიტანეთი 

„ისლამური სახელმწიფოს“ ვიდეოების სოციალურ ქსელში გაზიარებაში 

ბრალდებული მამაკაცი სასამართლოში გამოცხადდა. 18 წლის მუჰამედ აფზალმა, 

სავარაუდოდ, ინსტაგრამზე მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით გააზიარა მასალა, 
რომელშიც სიკვდილით დასჯის სცენა და ISIS-ის მებრძოლებია ნაჩვენები. მას ასევე 

ასაფეთქებელი ნივთიერებების დამზადების ინსტრუქციების შეგროვებაში 
ადანაშაულებენ.  

22 ოქტომბერს ლონდონის ჰაიდ პარკში ტერაქტის მოწყობაში ბრალდებული 

მამაკაცი ინგლისისა და უელსის ცენტრალურ კრიმინალურ სასამართლოში, ოლდ 
ბეილიში გამოჩნდა. 21 წლის ედუარდ ლიტლი, სავარაუდოდ, გეგმავდა 

ცეცხლსასროლი იარაღის ყიდვას და ქრისტიანი მქადაგებლისა და იმ გარშემო 
მყოფების მოკვლას, რომლებიც Speakers' Corner-ში 23 სექტემბერს ან 23 

სექტემბრამდე შეიკრიბნენ. ლიტლი  23 სექტემბერს ბრაიტონიდან ლონდონში 
ტაქსით წასვლის შემდეგ დააკავეს. მას ბრალად ტერორისტული აქტების 

მომზადებაში ჩართვა ედება. 
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22 ოქტომბერს ბრიტანეთში ტერორისტულ დანაშაულებში ბრალდებული ყველაზე 

ახალგაზრდა გოგონა ჩამოხრჩობილი იპოვეს მას შემდეგ, რაც ამერიკელმა 
ნეონაცისტებმა სექსუალურად შეავიწროვეს და  ექსპლუატაციაში ჩართეს. 

ბირმინგჰემ მეილის ინფორმაციით, 26 ოქტომბერს პოლიციამ დააპატიმრა 

ექტრემისტი ბირმინგჰემის მეჩეთში, რომელიც პოლიციის ინფორმაციით, გეგმავდა 
გამგზავრებას ახლო აღმოსავლეთში და  დაეშის ძალებში გაწევრიანებას. ასევე 

სავარაუდოა, რომ 32 წლის არას მოჰამედ ჰამიდი ახდენდა წევრების რეკრუტირებას 
დაეშის ქურთული დანაყოფისთვის - სალადინის ბატალიონისთვის.  

 

საფრანგეთი 

25 ოქტომბერს ევრონიუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, საფრანგეთში 

დააპატიმრეს პიროვნება, რომელიც ინტერნეტში ავრცელებდა სიძულვილის ენის 
შემცველ მესიჯებს 2016 წლის ნიცის ტერაქტის მსხვერპლების მისამართით. 21 წლის 

პიროვნების ინსტაგრამ ანგარიშიდან ჩანს, რომ ის ეთანხმებოდა ნიცის ტერაქტის 

სულისკვეთებას, მის მობილურ ტელეფონში კი აღმოჩნდა თალიბანის ტერაქტების, 
თავის მოკვეთის და წამების ამსახველი რამდენიმე ფოტო და ვიდეო ჩანაწერი.  

 

გერმანია 

30 ოქტომბერს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ანალენა ბერბოკის 
განცხადებით, გერმანია და ევროკავშირი  განიხილავენ, დაასახელონ თუ არა ირანის 

რევოლუციური გვარდია ტერორისტულ ორგანიზაციად. ბერბოკის თქმით, ისინი 
განახორციელებენ სანქციების მორიგ პაკეტს, სადაც განიხილავენ, თუ როგორ 

შეიძლება რევოლუციური გვარდიის ტერორისტულ ორგანიზაციების ჩამონათვალში 
შეყვანა. 

 

ისრაელი 

23 ოქტომბერს პალესტინელებმა ისრაელი ნაბლუსში, მოტოციკლზე მოთავსებული 

ასაფეთქებელი მოწყობილობით, ტერორისტული ჯგუფის, „ლომთა ბუნაგის“ უფროსი 
წევრის მკვლელობაში დაადანაშაულეს. მიუხედავად იმისა, რომ პირველადი 

ინფორმაციით, თამერ ალ-კილანი ასაფეთქებელი მოწყობილობის მომზადებისას 
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მოკლეს, მოგვიანებით „ლომთა ბუნაგმა“ განაცხადა, რომ აფეთქება მის მოტოციკლზე 

„კოლაბორაციონისტის“ მიერ მოთავსებულმა ბომბმა გამოიწვია. 

26 ოქტომბერს WSJ-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის სამხედრო 

ძალებმა მოკლედ ხუთი პალესტინელი მებრძოლი სამხედრო დაჯგუფებებში 

განხორციელებული რეიდისას. მიმდინარე სტატისტიკით, აღნიშნულ წელს 
დასავლეთ სანაპიროზე მოკლული პალესტინელი მებრძოლების რიცხვი ყველაზე 

მაღალია 2006 წლის შემდეგ.  

30 ოქტომბერს IDF შტაბის უფროსმა გენერალ-ლეიტენანტმა, ავივ კოჰავიმ 

მოინახულა სასიკვდილო ტერორისტული თავდასხმის ადგილი, რომელიც 29 

ოქტომბერს, გვიან ღამით კირიატ არბაში მოხდა და უბრძანა ძალებს უსაფრთხოების 
ზონა გაეძლიერებინათ. ებრაული თემის მკვიდრი, 50 წლის რონენ ჰანანია 

პალესტინელმა ტერორისტმა 29 ოქტომბერს მაღაზიის წინ მოკლა. 

2 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა  და 
სასაზღვრო პოლიციამ დასავლეთ სანაპიროზე რეიდისას დააკავეს ათი 

პალესტინელი, ეჭვმიტანილი ტერორისტულ აქტივობაში. ისრაელის თავდაცვის 
ძალებმა იმავე ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს უკანონო იარაღი.  

 

სირია 

21 ოქტომბერს სირიის სახელმწიფო ახალი ამბების სააგენტომ გაავრცელა 

ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სირიის მთავრობამ ისტორიულ ქალაქ პალმირაში 
ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ მოკლული ადამიანების მასობრივი 

საფლავი აღმოაჩნია. ISIS სირიას წლების განმავლობაში აკონტროლებდა. 

ქვეყნის სამხრეთში სირიისა და რუსეთის ჯარების ყოფნის მიუხედავად, დაეშთან 
დაკავშირებული სამხედროები, როგორც ჩანს, რეგიონში კვლავ აქტიურობენ. გასულ 

კვირას ადგილობრივმა მებრძოლებმა, რომელთაგან ზოგიერთი სირიის 

მთავრობასთან იყო დაკავშირებული, ჩაატარეს ოპერაცია, რომელიც მიზნად 
ისახავდა სამხრეთ სირიაში დაეშის სამალავების აღმოჩენას. ადგილობრივი მედიის 

ცნობით, დარბევის დროს დაიღუპა ISIS-ის სულ მცირე ექვსი წევრი და განადგურდა 
სამი სახლი, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ოპერაციების ცენტრად 

გამოიყენებოდა. 
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ერაყი 

29 ოქტომბერს, უსაფრთხოებისა და სამედიცინო წყაროების ცნობით, აღმოსავლეთ 

ბაღდადში მომხდარი აფეთქების შედეგად სულ მცირე 8 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე 
მეტი დაიჭრა. წყაროს ცნობით, აფეთქება ფეხბურთის სტადიონთან და კაფესთან 

მოხდა. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. 

 

ირანი 

25 ოქტომბერს ირანის ხელისუფლებამ „ფრანგი ჯაშუშების საქმეზე“ კიდევ 

რამდენიმე ადამიანი დააკავა. სასამართლო ხელისუფლების სპიკერმა განაცხადა, 
რომ ახლად დაკავებულებს ბრალი ედებოდათ ეროვნული უსაფრთხოებისთვის 

ზიანის მიყენების მიზნით შეთქმულების მოწყობაში. საფრანგეთმა "დიქტატორული 
პრაქტიკისთვის" და მისი ორი მოქალაქის მძევლად აყვანის გამო ირანი გააკრიტიკა. 

საფრანგეთი მოქალაქეები ამ თვის დასაწყისში მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც 
გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც ისინი ჯაშუშობას აღიარებდნენ. საფრანგეთმა დაგმო 

მათი დაკავება და მძევლების დაუყოვნებლივი გათავისუფლება მოითხოვა. 

27 ოქტომბერს გავრცელებული ინფორმაციით, სამხრეთ ირანში, ქალაქ შირაზში 
ტერორისტულ აქტს ემსხვერპლა 15 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი, და დაშავდა 

40 ადამიანი. დაეშმა პასუხისმგებლობა აიღო აღნიშნულ ტერორისტულ 

თავდასხმაზე. ირანის უსაფრთხოების სამსახურმა უკვე დააკავა ორი ბრალდებული 
ტერორისტი.  

31 ოქტომბერს ირანმა გამოაცხადა, რომ თავდასხმაში ეჭვმიტანილი 

თანამზრახველი, რომელმაც ქალაქ შირაზში სასიკვდილო იერიში მიიტანა შიიტურ 
მუსლიმთა სალოცავზე, დააკავეს. შესწორებული ოფიციალური მონაცემებით, 

თავდასხმის შედეგად, სულ მცირე, 13 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ ქალაქში შაჰ 
ჩერაგის მავზოლეუმში. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ 

აიღო. 

 

მაროკო 

26 ოქტომბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაროკოში დააპატიმრეს 5 ჯიჰადისტი 
მებრძოლი, რომელიც მათი მტკიცებით, გეგმავდნენ ტერორისტულ თავდასხმებს 

მაროკოს სხვადასხვა ქალაქში. დაპატიმრებული პირები არიან დაეშის ფილიალის 
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წევრები, მათ საცხოვრებელში აღმოაჩინეს საბრძოლო მასალა, შაშხანები და ცივი 

იარაღები.  

 

ავღანეთი  

22 ოქტომბერს, თალიბანმა განაცხადა, რომ ღამით დედაქალაქ ქაბულში და 
ავღანეთის სხვა რეგიონებში მათმა სპეციალური დანიშნულების რაზმმა ისლამური 

სახელმწიფოს ცხრა ოფიცერი მოკლა და ორი დაატყვევა. თალიბანის მთავრობის 
სპიკერმა, ზაბიჰულა მუჯაჰიდმა განაცხადა, რომ სადაზვერვო ინფორმაციის 

დახმარებით, უშიშროების ძალებმა ქაბულში დაეშის მნიშვნელოვანი სამალავს 
მიაგნეს.  

2 ნოემბერს, ქაბულის პოლიციის სპიკერის, ხალიდ ზადრანის განცხადებით, 

ავღანეთის დედაქალაქში აფეთქება მოხდა იმ ავტობუსში, რომელშიც თალიბანის 
ადმინისტრაციის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ. პოლიციის ცნობით, დაშავდა 

შვიდი ადამიანი. აფეთქება გზისპირა ნაღმმა გამოიწვია. 

 

პაკისტანი 

პაკისტანი ამოიღეს საერთაშორისო ნაცრისფერი სიიდან, რომელიც ტერორიზმის 

დაფინანსების გაძლიერებულ მეთვალყურეობას მოითხოვს. გადაწყვეტილება, 
რომელიც აძლიერებს სამხრეთ აზიის კრიზისით სავსე ქვეყნის რეპუტაციას, 

ორდღიანი შეხვედრის ბოლოს, პარიზში იქნა მიღებული. 

29 ოქტომბერს ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მებრძოლებთან შეტაკებას ორი 
ჯარისკაცი ემსხვერპლა. პაკისტანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ 

ანტიტერორისტულმა სამუშაო ჯგუფმა დააკავა ეჭვმიტანილი, რომელიც ქვეყნის 
სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე პროვინციის ყოფილი უმაღლესი მოსამართლის 

მკვლელობაში მონაწილეობდა. სამხედრო განცხადების თანახმად, სროლა მოხდა 
დარაზინდას რაიონში, ჩრდილო-დასავლეთ ხეიბერ-პახტუნხვას პროვინციაში, დერა 

ისმაილ ხანის რაიონში, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში სხვადასხვა 
ისლამური მებრძოლი ჯგუფების დასაყრდენს წარმოადგენდა. 
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ნიგერია 

23 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა გაავრცელა 

განცხადება ნიგერიის ფედერალურ დედაქალაქ აბუჯაში შესაძლო ტერორისტული 
თავდასხმის შესახებ, განსაკუთრებით სამთავრობო შენობებზე, სალოცავ 

ადგილებსა და სკოლებზე. ნიგერია ისლამისტურ აჯანყებას ძირითადად ჩრდილო-

აღმოსავლეთში ებრძვის, მაგრამ ივლისში ისლამურმა სახელმწიფომ 
პასუხისმგებლობა აიღო აბუჯას ციხის დარბევაზე, რომელმაც დაახლოებით 440 

პატიმრის განთავისუფლება გამოიწვია. 

ნიგერიის არმის განცხადებით, მისმა ჯარებმა ბორნოს შტატში, ბოკო ჰარამის 
ბაკაებიდან ჩიბოკის ორი სკოლის მოსწავლე და 99 სხვა გატაცებული ყვეობდიან 

დაიხსნა. აღნიშნული ინფორმაცია გენერალ-მაიორმა, ვაიდი შაიბუმ 
ჟურნალისტებთან ბრიფინგზე გაავრცელა. 

22-23 ოქტომბერს დაეშის დასავლეთ აფრიკის პროვინციის ფრთის მებრძოლები 

თავს დაესხნენ ბოკო ჰარამის ანკლავს, რომლის დროსაც 6 მათგანი დაიღუპა. 
დაპირისპირებული დაჯგუფებებმა იერიში მიიტანეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

რეგიონის თემებზე მას შემდეგ, რაც ორივე ბანაკი ლიდერობის საკითხების გამო 
ერთმანეთს გამოეყო. 

26 ოქტომბერს გავცელბული ინფორმაციით, გაეროს უშიშროებისა და უსაფრთხოების 

დეპარტამენტი ავრცელებს გაფრთხილებას, რომ ბოკო ჰარამი და ისლამური 
სახელწმიფოს დასავლეთ აფრიკის პროვინცია გეგმავენ თავდასხმას ბორნოს შტატში 

ჰუმანიტარული დახმარების თანამშრომლებზე. დაგეგმილი თავდასხმის ზუსტი 
თარიღი ჯერჯერობით უცნობია.  

28 ოქტომბერს ნიგერიის უსაფრთხოების ძალებმა დაშალეს ტერორისტული სამალავი 

და დააკავეს დაეშის დასავლეთ აფრიკის პროვინციის 35 ეჭვმიტანილი მებრძოლი, 
მათ შორის ხუთი მეთაური. ნიგერიის დედაქალაქი, აბუჯა კვლავ დაცული რჩება. 

ქალაქში მდებარე ავსტრალიისა და კანადის საელჩოებმა ყველაზე ბოლო გასცეს 
გაფრთხილება ტერორისტულ საფრთხესთან დაკავშირებით; 30 ოქტომბერს აშშ-სა 

და დიდი ბრიტანეთის საელჩოებმა თავიანთ მოქალაქეებს მოუწოდეს 
მზადყოფნისკენ და ხალხმრავალ ადგილებში გადაადგიკლებისგან თავის 

არიდებისკენ, განსაკუთრებით აბუჯაში. 

30 ოქტომბერს, გვიან ღამით სულ მცირე რვა ეჭვმიტანილი ბოკო ჰარამის წევრი ნიუ-
ბუსაში, არმიის ყაზარმაზე თავდასხმის დროს, სავარაუდოდ, მოკლეს. მთავრობის 
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ინფორმაციით, შეიარაღებული პირები ტყვეობაში მყოფი მათი ზოგიერთი წევრის 

გადასარჩენად ყაზარმაში შეიჭრნენ. 

3 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით, ნიგერიის სამხედრო ძალებმა მოკლეს 

ტერორისტუულ ორგანიზაცია ბოკო ჰარამის 44 მებრძოლი და ტყვედ აიყვანეს 50 

მათგანი. აღნიშნული ორი სამხედრო ოპერაცია - ჰადინ კაი და ჰადარინ დაჯი ერთ-
ერთი ყველაზე წარმატებულია ნიგერიის სამხედრო ძალებისთვის. ოპერაციების 

შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად გაავრცელა გენერალმა მუსა დანმადამიმ. 

 

ნიგერი 

23 ოქტომბერს ნიგერის ადგილობრივი წყაროების ინფორმაციით, დასავლეთ 
ნიგერში, მალის საზღვართან სამ სატვირთო მანქანაზე და მოტოციკლზე 

ჯიჰადისტების სავარაუდო თავდასხმას 11 ადამიანი ემსხვერპლა. თავდასხმა ე.წ. 
"სამი საზღვრის" რეგიონში, ნიგერს, მალისა და ბურკინა ფასოს შორის 

განხორციელდა, რომლიც ალ-ქაიდასთან და ისლამურ სახელმწიფოსთან 

დაკავშირებული ჯიჰადისტ მეამბოხეებითაა დასახლებული. 

 

ბურკინა ფასო 

24 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ბურკინა-ფასოს ქალაქ ჯიბოში სამხედრო ბაზაზე 
თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 10 ჯარისკაცი დაიღუპა და დაახლოებით 50 

დაიჭრა. ისლამისტი სამხედროები, რომელთაგან ზოგიერთი ალ კაიდასთან და 
ისლამურ სახელმწიფოსთან არის დაკავშირებული, 2015 წლიდან ჩრდილოეთ 

ბურკინა ფასოში ამბოხებას აწარმოებს.  გასულ თვეში გაუარესებულმა ძალადობამ 
ჯარისკაცებს მთავრობის დამხობისკენ უბიძგა, რაც ამ წელს ქვეყანაში მომხდარი 

მეორე სამხედრო გადატრიალება გახდა.   

29 ოქტომბერს ისლამისტმა მებრძოლებმა ბურკინა ფასოს 15 ჯარისკაცი და 
მოხალისე სამხედრო პატრული მოკლეს მას შემდეგ, რაც ისინი აღმოსავლეთ ბურკინა 

ფასოში მიმდინარე მომარაგების მისიიდან დაბრუნდნენ, კიდევ 4 ჯარისკაცი დაიჭრა 
გურმას პროვინციაში თავდასხმის შედეგად, ხოლო 11 კვლავ დაკარგულად ითვლება. 

3 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მალი და ბურკინა ფასო შეთანხმდნენ 

კოორდინირებულ მოქმედებაზე რეგიონში ტერორიზმის წინააღმდეგ და 
უსაფრთხოების სფეროში გაღრმავებულ თანამშრომლობაზე. აღსანიშნავია, რომ 
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ბურკინა ფასოს ლიდერი კაპიტანი იბრაჰიმ ტრაორე ხელისუფლებაში მოვიდა 

დაახლოებით ერთი თვის წინ.  

 

მოზამბიკი 

გასულ კვირას ალ-შაბაბის ეჭვმიტანილი მებრძოლები მოზამბიკის კაბო დელგადოს 
პროვინციის ძვირფასი ქვებით მდიდარ ტერიტორიებს თავს დაესხნენ, დახურეს 

მინიმუმ ორი სამთო ოპერაცია და ასობით ადამიანი იძულებული გახდა ანკუაბესა და 
მონტეპუესის რაიონების სოფლები დაეტოვებინა. 20 ოქტომბერს ლალის 

მომპოვებელმა ჯგუფმა, Gemfields-მა განაცხა, რომ მონტეპუესის ობიექტზე თავის 
ოპერაციებს შეაჩერებდა, რადგან ახლომდებარე მაღაროზე ტერორისტული 

თავდასხმა განხორციელდა. 

 

სამხრეთ აფრიკა  

27 ოქტომბერს ბლუმბერგმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სამხრეთ აფრიკის 

უდიდესი ქალაქი და ეკონომიკური ცენტრი იოჰანესბურგი შესაძლოა იყოს 
ტეროროსტული თავდასხმის სამიზნე. აღნიშნული გაფრთხილება გამოქვეყნდა 

სამხრეთ აფრიკაში ამერიკის საელჩოს ვებ-გვერდზე, თუმცა გაფრთხილებაში არ 
არის ნახსენები კონკრეტული ტერორისტული ჯგუფი, თარიღი ან ადგილი.  

 

კენია  

2 ნოემბერს კენიის პრეზიდენტმა უილიამ რუტომ განაცხადა, რომ რამდენიმე დღეში 

კენია აპირებს სამხედრო ძალების განთავსებას კონგოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ამჟამად მიმდინარეობს შეტაკებები 
ტერორისტულ დაჯგუფება M23-თან. აღმოსავლეთ აფრიკის კავშირის შვიდი 

სახელმწიფო უკვე ჩართულია ერთობლივ სამხედრო ოპერაციებში ამ ტერორისტული 
ორგანიზაციის წინააღმდეგ.  
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სომალი 

23 ოქტომბერს სომალის საპორტოს ქალაქ კისმაიოში მდებარე სასტუმროში 

სამხედროების შეჭრის შედეგაც 11 ადამიანი იქნა მოკლული. თავდასხმა 
თვითმკვლელი ტერორისტის აფეთქებით დაიწყო, მას შემდეგ, რაც შეიარაღებული 

პირები შენობაში შევიდნენ და უსაფრთხოების ძალებს ცეცხლი გაუხსნეს. 

ისლამისტურმა ექსპრემისტულმა დაჯგუფებამ, ალ-შაბაბმა ტერაქტზე 
პასუხისმგებლობა აიღო და თქვა, რომ მისმა მებრძოლებმა ტავაკალის სასტუმრო 

დაიკავეს.  

პენტაგონის ინფორმაციით, 26 ოქტომბერს დედაქალაქ მოგადიშუს ჩრდილოეთით 
ამერიკის სამხედრო ძალებმა საჰაერო თავდასხმით  ტერორისტული ორგანიზაცია 

ალ-შაბაბის მებრძოლები მოკლეს. გავრცელებული ინფორმაციით, არ გარდაცვლილა 
არც ერთი სამოქალაქო პირი.  

29 ოქტომბერს, სომალის პრეზიდენტის თქმით, სომალის დედაქალაქში ორი 

მანქანის აფეთქების შედეგად სულ მცირე 100 ადამიანი დაიღუპა. გარდაცვლილთა 
რიცხვი შესაძლოა კვლავ გაიზარდოს, რის შედეგადაც აღნიშნული მოვლენა 5 წლის 

შემდეგ ქვეყანაში მომხდარი ყველაზე სასიკვდილო თავდასხმა იქნება, მას შემდეგ, 
რაც იმავე ადგილას სატვირთო მანქანის აფეთქებამ 500-ზე მეტი ადამიანი 

იმსხვერპლა. 

30 ოქტომბერს სომალის არმიამ შუა შაბელის რეგიონში მდებარე ალი გადუდის 
მეჩეთი დაიბრუნა. აღნიშნულ რეგიონში ისინი ბოლო რამდენიმე დღის 

განმავლობაში იბრძოდნენ.  სომალის ინფორმაციის მინისტრმა, დაუდ ავეის ჯამამ 
განაცხადა, რომ ქვეყნის ძალებმა და ადგილობრივმა ძალებმა ალ-შაბაბისგან 

ტერიტორია მთლიანად გაათავისუფლეს. 

2 ნოემბერს ამერიკის ხმის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ამერიკის 
შეერთებული შტატების სამსახურები სომალიში ცდილობენ გაანადგურონ უკანონო 

იარაღის მიწოდების გზები დაეშთან აფილირებული ტერორისტული ჯგუფისთვის, 
რომელიც თავის მხრივ, კავშირშია სომალიში მოქმედ ალ-კაედასთან აფილირებულ 

ჯგუფთან - ალ შაბაბთან.  
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ავსტრალია 

The Guardian-ის ინფრომაციით, ავსტრალიის მთავრობა აღადგენს 

უფლებამოსილებას ორმაგი მოქალაქეების ჩამორთმევის თაობაზე მათთვის, ვინც 
ტერორისტული დანაშაულების ჩადენაში ეჭვმიტანილია. კანონპროექტი, რომელიც 

წელს იქნება წარმოდგენილი, სავარაუდოდ, პარლამენტში მიღებულ იქნება, რადგან 

კოალიციამ უკვე მიიღო პრინციპული მხარდაჭერა. 

ავსტრალიამ ქვეყანაში დააბრუნა იმ ქალებისა და ბავშვების ჯგუფი, რომლებიც 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში ლტოლვილთა ბანაკებში მას შემდეგ დარჩნენ, რაც 

დაეშმა 2019 წელს თავის კონტროლირებად ტერიტორიაზე კონტროლი დაკარგა. 29 
ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში, ავსტრალიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა, 

კლერ ო. ნილმა თქვა, რომ ჯგუფი, რომელიც ოთხი ავსტრალიელი ქალისა და მათი 13 
შვილისგან შედგება, ახალ სამხრეთ უელსში უკვე ჩავიდა. 

ადელაიდის სკოლის 15 წლის მოსწავლე, რომელიც, სავარაუდოდ, ექსტრემისტულ 

მასალებს ფლობდა და სხვებს ინტერნეტით ასწავლიდა, თუ როგორ უნდა 
გაეკეთებინათ ბომბი, გასამართლდება, როგორც სრულწლოვანი, რაც იმას ნიშნავს, 

რომ მას 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურორებმა ადელაიდის 
ახალგაზრდულ სასამართლოს სთხოვეს, ბიჭი, რომლის სახელსაც იურიდიული 

მიზეზების გამო არ ასახელებენ, გაესამართლებინათ, როგორც ზრდასრული, რაც 
საშუალებას მისცემს სასამართლოს უფრო მძიმე სასჯელი დააკისროს ბრალდებულს.  

 

 

 

 


