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23 – 29 ოქტომბერი, 2021 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

გამოცემა The Washington Post ტერორისტული ორგანიზაცია, დაეშის მებრძოლთან, ელ შაფე ელ 

შეიხთან 2019 წელს ჩაწერილ ინტერვიუს სრულად ავრცელებს. აღნიშნულ პირს ბრალად ედება 

ამერიკის შეერთებული შტატების 4 მოქალაქის მკვლელობა.  

25 ოქტომბერს, ვირჯინიის შტატის ფედერალურმა სასამართლომ პატრიკ ჯორდან მეთიუსი 

და ბრაიან მარკ ლემლი დამნაშავედ სცნო ტერორისტულ საქმიანობაში ჩართვის მცდელობაში. 

 

საფრანგეთი  

22 ოქტომბერს, ყოფილი პოლიტიკოსი, რემი დე უეიდმანი საფრანგეთის უზენაესმა 

სასამართლომ თავდასხმის დაგეგმვაში დამნაშავედ სცნო. რემი უეიდმანი ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფებთან ერთად ვაქცინაციის ცენტრების დაკავებას გეგმავდა.  

  

გერმანია 

მიუნხენში, სასამართლომ დაეშის მებრძოლზე დაქორწინებულ 30 წლის ქალს, ჯენიფერ 

ვენიშს, 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. უზენაესმა სასამართლომ აღნიშნული 

პირი დამნაშავედ სცნო 5 წლის იეზიდი გოგონას მკვლელობის ხელშეწყობაში. 

გერმანიის ანტიტერორისტულმა დანაყოფებმა ქალაქ ბონის დასავლეთით ხუთი 

ახალგაზრდის სახლი დაარბიეს. აღნიშნული პირები ეჭვმიტანილი არიან ისლამური 

სახელმწიფოს კონცეფციით შთაგონებული თავდასხმის დაგეგმვაში. დაკავებული პირებიდან 

ორი გერმანიის, ერთი თურქეთის, ხოლო დანარჩენი ორი  გერმანიის და რუსეთის მოქალაქეებს 

წარმოადგენენ.  

 

ერაყი 

დაეშის მებრძოლების მიერ 26 ოქტომბერს დიალას პროვინციის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 

შიიტურ სოფელ ალ-რაშადზე განხორციელებულ თავდასხმას 11 ადამიანის სიცოცხლე 

ემსხვერპლა. ინფორმაციას თავდასხმის შესახებ ერაყის უსაფრთხოების სამსახური 

ავრცელებს.   

https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/islamic-state-militant-interview/2021/10/22/c3411fc6-30ce-11ec-93e2-dba2c2c11851_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.nbcwashington.com/news/local/virginia-judge-to-sentence-neo-nazi-group-members-under-terrorism-law/2850422/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3097584_
https://www.nbcwashington.com/news/local/virginia-judge-to-sentence-neo-nazi-group-members-under-terrorism-law/2850422/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3097584_
https://www.businessinsider.com/former-french-politician-charged-terrorism-plot-attack-vaccine-centers-2021-10?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.businessinsider.com/former-french-politician-charged-terrorism-plot-attack-vaccine-centers-2021-10?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=12f4b62e64254ec19c0fb635cff1cb97&_e=nIDGWICh307lL4g3bT0rnDKDvVd79nmZQOEG8q2__F2ueTBM9pt3GGoTYecwa55tEcC05xuluIG1_Y6eee2cFIhOrzYoj9oWvqI1fannmDo2jCRanP7BrJeLBgyMWCIAVnc1Ago7sOuYidOEylfHawMFHcIxV3ghn2dpQJ6ZMHNC4NRET7vt46WqslcG54xnbETE4ZOjkIATNOJoaqp9iWy5AvEICy8z6cMSavuKefEsCwUm3J1MNXxO-XN7a9yo7o32DmavGkWxlr0bo_c6e6Lb4k1LEFDFf9SigFWF7vMUcnpgYjVrap5SKaT3lyN4pih2Dxod0_pwqiZhf2Hp6YaSitpAv5qYdPjL8SD1iQl6yh5OAsQCivI0GIxcsQPA1cjHpkENGWuORFwI0Lfim3fZvhSKhNFs9XVIS3pZpUg%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=5ed51fee28a94f5a8a29dbb51c829008&_e=L2o9WSNbyMNxvvSPUVXszQXgMQ-113nqXN6Ie27Ypc4f9fVc3Kekqi2wW1xEklXJm7idyeJ0UG1Fs5x4W0sCoDo5xoe2KByAFvEOCvWki6l7G-aL5l5ks3EXhZP_UG3oV2GyAOqpxiCKBf1GhnN8WANyygOScs46kR5uN2IjqtBlo3Np5F-l2xce9viCarqP3Hi_3u19bZ15UBzOAvqH0QXvO9oR6ShPXb4uHUrqHmMm_rK7u_5rnUtrxb0FYvUu5uLk1TPgRSqxb2kUIzsov-pFUxHFkPrQ-DQTNjcSU1YARVCFSRAENW6reeiprKg2f3kdyj3-879_c7sCSfZg2zt039ggm4KWLu8Gzvgk5TFMBRII25NpWU3Luq3mZAep3yPCo0qXkrBFkctDpZkOH66GOOu9V8QoyKBzEeCIuZ9gDIq1BWxoPtqu2K2gopcnK9FLfOEGoIkAXUbAlR6XDQ%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=5ed51fee28a94f5a8a29dbb51c829008&_e=L2o9WSNbyMNxvvSPUVXszQXgMQ-113nqXN6Ie27Ypc4f9fVc3Kekqi2wW1xEklXJm7idyeJ0UG1Fs5x4W0sCoDo5xoe2KByAFvEOCvWki6l7G-aL5l5ks3EXhZP_UG3oV2GyAOqpxiCKBf1GhnN8WANyygOScs46kR5uN2IjqtBlo3Np5F-l2xce9viCarqP3Hi_3u19bZ15UBzOAvqH0QXvO9oR6ShPXb4uHUrqHmMm_rK7u_5rnUtrxb0FYvUu5uLk1TPgRSqxb2kUIzsov-pFUxHFkPrQ-DQTNjcSU1YARVCFSRAENW6reeiprKg2f3kdyj3-879_c7sCSfZg2zt039ggm4KWLu8Gzvgk5TFMBRII25NpWU3Luq3mZAep3yPCo0qXkrBFkctDpZkOH66GOOu9V8QoyKBzEeCIuZ9gDIq1BWxoPtqu2K2gopcnK9FLfOEGoIkAXUbAlR6XDQ%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=5ed51fee28a94f5a8a29dbb51c829008&_e=L2o9WSNbyMNxvvSPUVXszQXgMQ-113nqXN6Ie27Ypc4f9fVc3Kekqi2wW1xEklXJm7idyeJ0UG1Fs5x4W0sCoDo5xoe2KByAFvEOCvWki6l7G-aL5l5ks3EXhZP_UG3oV2GyAOqpxiCKBf1GhnN8WANyygOScs46kR5uN2IjqtBlo3Np5F-l2xce9viCarqP3Hi_3u19bZ15UBzOAvqH0QXvO9oR6ShPXb4uHUrqHmMm_rK7u_5rnUtrxb0FYvUu5uLk1TPgRSqxb2kUIzsov-pFUxHFkPrQ-DQTNjcSU1YARVCFSRAENW6reeiprKg2f3kdyj3-879_c7sCSfZg2zt039ggm4KWLu8Gzvgk5TFMBRII25NpWU3Luq3mZAep3yPCo0qXkrBFkctDpZkOH66GOOu9V8QoyKBzEeCIuZ9gDIq1BWxoPtqu2K2gopcnK9FLfOEGoIkAXUbAlR6XDQ%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=5ed51fee28a94f5a8a29dbb51c829008&_e=L2o9WSNbyMNxvvSPUVXszQXgMQ-113nqXN6Ie27Ypc4f9fVc3Kekqi2wW1xEklXJm7idyeJ0UG1Fs5x4W0sCoDo5xoe2KByAFvEOCvWki6l7G-aL5l5ks3EXhZP_UG3oV2GyAOqpxiCKBf1GhnN8WANyygOScs46kR5uN2IjqtBlo3Np5F-l2xce9viCarqP3Hi_3u19bZ15UBzOAvqH0QXvO9oR6ShPXb4uHUrqHmMm_rK7u_5rnUtrxb0FYvUu5uLk1TPgRSqxb2kUIzsov-pFUxHFkPrQ-DQTNjcSU1YARVCFSRAENW6reeiprKg2f3kdyj3-879_c7sCSfZg2zt039ggm4KWLu8Gzvgk5TFMBRII25NpWU3Luq3mZAep3yPCo0qXkrBFkctDpZkOH66GOOu9V8QoyKBzEeCIuZ9gDIq1BWxoPtqu2K2gopcnK9FLfOEGoIkAXUbAlR6XDQ%3D%3D
https://apnews.com/article/middle-east-iraq-baghdad-islamic-state-group-79b7bb476e4b798b3e499a1a372bff6d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3097584_
https://apnews.com/article/middle-east-iraq-baghdad-islamic-state-group-79b7bb476e4b798b3e499a1a372bff6d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3097584_
https://apnews.com/article/middle-east-iraq-baghdad-islamic-state-group-79b7bb476e4b798b3e499a1a372bff6d?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3097584_
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სირია  

დაჯგუფება „ჯუნუდ ალ-შამის“ მეთაური, მუსლიმ ალ შიშანი (მურად მარგოშვილი) „თაჰრირ 

ალ-შამთან“ ომის დაწყებით იმუქრება, თუ ეს უკანასკნელი ლატაკიაში სამხედრო შტაბ-ბინას 

თავს დაესხმება. მუსლიმ ალ შიშანის განცხადებით, თაჰრირ ალ შამი კონფლიქტის წარმოქმნას 

ცდილობს.  

სირიის დემოკრატიული ძალების წარმომადგენლის, ფარჰად შამის მიერ გავრცელებული 

ინფორმაციის თანახმად, 25 ოქტომბერს საჰაერო თავდასხმის შედეგად დაეშის ყოფილი 

სამხედრო მეთაური, სუბი იბრაჰიმ მუსლი და მისი პირადი დაცვის ორი წევრი დაიღუპა. 

სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში ქურთების გაზრდილი სამხედრო აქტივობის გამო, თურქეთმა 

დამატებით ასობით ჯარისკაცი განათავსა.  

 

ლიბანი  

ლიბანის სამხედრო სასამართლომ 68 პირი დამნაშავედ სცნო ჰეზბოლას მიერ ორგანიზებულ 

საპროტესტო აქციაზე ცეცხლის გახსნაში. მოსამართლე ფადი აკიკის განმარტებით, აღნიშნულ 

პირებს ბრალად ედებათ მკვლელობა, მკვლელობის მცდელობა, განხეთქილების წაქეზება და 

საბრძოლო იარაღის უკანონო ფლობა.    

ჰეზბოლას პოლიტიკურმა ფრთამ დაგმო საუდის არაბეთის მიერ საქველმოქმედო ფონდი ალ-

ქარდ ალ-ჰასანის ასოციაციის ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში შეყვანა. 

 

იემენი 

არაბული კოალიციის განცხადებით, მარიბის მისადგომებთან 25-26 ოქტომბერს ჩატარებული 

სპეცოპერაციის ფარგლებში ჰუსიტების სტრატეგიულ სამალავებზე 21 თავდასხმა 

განხორციელდა. 

 

ისრაელი 

22 ოქტომბერს, ქნესეთმა ადამიანის უფლებათა დაცვის 6 პალესტინური ორგანიზაცია 

კრიმინალურ ტერორისტულ დაჯგუფებებად გამოაცხადა.   

https://syrianobserver.com/news/70753/war-might-break-between-julani-and-shishani-in-idleb-at-any-moment.html
https://syrianobserver.com/news/70753/war-might-break-between-julani-and-shishani-in-idleb-at-any-moment.html
https://www.kurdistan24.net/en/story/26035-Alleged-US-drone-strike-kills-former-ISIS-commander:-SDF?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3090338_
https://www.kurdistan24.net/en/story/26035-Alleged-US-drone-strike-kills-former-ISIS-commander:-SDF?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3090338_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-27/turkey-reinforces-syria-troops-for-possible-attack-on-u-s-ally?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3105831_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-27/turkey-reinforces-syria-troops-for-possible-attack-on-u-s-ally?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3105831_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-27/turkey-reinforces-syria-troops-for-possible-attack-on-u-s-ally?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3105831_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-27/turkey-reinforces-syria-troops-for-possible-attack-on-u-s-ally?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3105831_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=12f4b62e64254ec19c0fb635cff1cb97&_e=nIDGWICh307lL4g3bT0rnGeBugrWbkxopJ1qiaCYyQLpLHvFiUP1nBOHksSRSO5CrSbaIxcRrG0quMB4FatOPLuMB57KdahjpuI6IQJO0Vv1BDkQ3EQ_eZS-cs9bFee3EPZvhyygCXgxC6gKqXDfsI02ZSo-K9gcyQ9ZlYsk2q9xqfyAFgA8iq3mRl47C4FgS7TxlwJi7zxtdergkwn29e9EmmfpwjPakwrfWTXcDyQwxHgRq08ZrTKdgpZI4lfIjWGzoi88XGEPDcbllwKPh7-GJNmkk7Tty5Gbk1gzhorz0jRcoEfXXYPAu7jms3viTwfBAdnUO2gmDAAApvIfzcJQLT-SvzElgtQly9mC3nKoMhwILUxzxkBXOpUXoxGvcmnRzlGzMoJliNj45KgxWh0BrMkDCVXMX2TX4hgPZke_NI4430FnDtvqtNDt-hMV
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=5ed51fee28a94f5a8a29dbb51c829008&_e=L2o9WSNbyMNxvvSPUVXszQXgMQ-113nqXN6Ie27Ypc61TjL8oJ-J6P68n-0WuWYXKpXYlmJxlOrjxF_iGrLQbl9Y5L7zlSRtKqlTQeU4emHi3Pz2E9dHaVUta9Mm21a1_pjw1ldyOw---eOPauC4VV-Upk3k1EuBnHr3LIFMfCLM5OWUV5JwPPzcjzNwH9OC4NFZmMlMJdYBoyVRBT0H1TsVmheekFt2JNcp-eTK0C0SeGACGpDBgCTlgtJehLy1jKiAiGVg8OzS68EPG0Q9csN_udYXJal-vYoK08674NNaYjcpM6h3RQCwimc2vlDUuowVNJDrNjN50tM4qpprLX302yH5b73rBDG-DtcFRrdOSUSSAQGUJQPq9BhdXICmJhNoSVMvQJpMdrAfz7Ga_tssixVTVQ_8kS_vEVmC80i7OqSKdW7wJpTPU-HIOba9Dc15D88oIiwaAaYU6cqcxZHdpDSo7xqYJI4TUgmJgr0%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=5ed51fee28a94f5a8a29dbb51c829008&_e=L2o9WSNbyMNxvvSPUVXszQXgMQ-113nqXN6Ie27Ypc61TjL8oJ-J6P68n-0WuWYXKpXYlmJxlOrjxF_iGrLQbl9Y5L7zlSRtKqlTQeU4emHi3Pz2E9dHaVUta9Mm21a1_pjw1ldyOw---eOPauC4VV-Upk3k1EuBnHr3LIFMfCLM5OWUV5JwPPzcjzNwH9OC4NFZmMlMJdYBoyVRBT0H1TsVmheekFt2JNcp-eTK0C0SeGACGpDBgCTlgtJehLy1jKiAiGVg8OzS68EPG0Q9csN_udYXJal-vYoK08674NNaYjcpM6h3RQCwimc2vlDUuowVNJDrNjN50tM4qpprLX302yH5b73rBDG-DtcFRrdOSUSSAQGUJQPq9BhdXICmJhNoSVMvQJpMdrAfz7Ga_tssixVTVQ_8kS_vEVmC80i7OqSKdW7wJpTPU-HIOba9Dc15D88oIiwaAaYU6cqcxZHdpDSo7xqYJI4TUgmJgr0%3D
https://www.arabnews.com/node/1955751/middle-east?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3097584_
https://www.arabnews.com/node/1955751/middle-east?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3097584_
https://www.arabnews.com/node/1955751/middle-east?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3097584_
https://www.arabnews.com/node/1955751/middle-east?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3097584_
https://apnews.com/article/middle-east-israel-terrorism-96464d7d14c3a1a0b5adb75a45aa6a5e?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://apnews.com/article/middle-east-israel-terrorism-96464d7d14c3a1a0b5adb75a45aa6a5e?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://apnews.com/article/middle-east-israel-terrorism-96464d7d14c3a1a0b5adb75a45aa6a5e?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
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სომალი 

ტერორისტული ორგანიზაცია, ალ-შაბააბის ყოფილი ლიდერის, აბუ მანსურის განცხადებით, 

მისი დაკავება პოლიტიკურად მოტივირებულია და მისთვის არჩევნებში მონაწილეობის 

შესაძლებლობის შეზღუდვას ემსახურება. 

 

უგანდა  

კამპალაში 23 ოქტომბერს მომხდარ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა დაეშმა აიღო. თავდასხმის 

შედეგად სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა.  

25 ოქტომბერს, უგანდის ქალაქ ლუნგალაში, ავტობუსში მომხდარ აფეთქებას ორი ადამიანის 

სიცოცხლე ემსხვერპლა. 

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილში გასულ კვირას 

განხორციელებულ თავდასხმების სერიაზე პასუხისმგებლობა დაეშმა აიღო. 23 ოქტომბერს 

ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ინფორმაცია ტელეგრამის საკომუნიკაციო არხების 

საშუალებით გაავრცელა. 

 

ნიგერია 

შეიარაღებული პირების მიერ ნიგერის შტატის სოფელ მაზაკუკაში არსებულ მეჩეთზე 

განხორციელებულ თავდასხმას 18 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 

ნიგერიის პრეზიდენტის, მუჰამადუ ბუჰარის განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით 12 მილიონი 

სკოლის მოსწავლე ჯიჰადისტების პოტენციური თავდასხმის გამო, სააუდიტორო 

მეცადინეობებს ვერ ესწრება.    

28 ოქტომბერს ნიგერიის არმიის მაღალჩინოსანმა დაადასტურა ინფორმაცია ოქტომბერში 

დაეშის დასავლეთ-აფრიკის პროვინციის ახალი ლიდერის ლიკვიდაციის შესახებ. 

 

https://www.voanews.com/a/detained-former-al-shabab-commander-says-detention-political/6283642.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.voanews.com/a/detained-former-al-shabab-commander-says-detention-political/6283642.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.voanews.com/a/detained-former-al-shabab-commander-says-detention-political/6283642.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.voanews.com/a/detained-former-al-shabab-commander-says-detention-political/6283642.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.reuters.com/world/africa/is-claims-responsibility-bomb-attack-uganda-2021-10-24/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.reuters.com/world/africa/is-claims-responsibility-bomb-attack-uganda-2021-10-24/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=12f4b62e64254ec19c0fb635cff1cb97&_e=nIDGWICh307lL4g3bT0rnEpc3_zIxCV8zXYIf1oMRorBxzIDv1zIKGFZMbYZVsxDU8HBFQFEYgGZ1QOSFYr5pYoS5T59kfVVI537QAR0toWI2RYzpOasTU6Elp3-0PSYUKl3kG0hETaBKgfaw1X9iG_Cv35aG3yPZNzxFCyN9dkBA1BjfZ-RqKdtEPdCGhtXbaSSqCGXN9bOPjnBH-mULTnDiCb9EH8fii-bPySs52dGheelipgr9O0j11QJ5FklFj3_w1ivcsRyb4sSrkcvl3itzd82FyMTvfDAJPJHP1yCnqzHw_Km3A8bqLKMV1EynPJt1XuLa5GecCg1gGwm6hQBQAbjPjBztWZImcbV90MxD9B7o3U-SwUmolKrQrRJQ9mtwN-dVLYzLDEP9QtkZA%3D%3D
https://www.reuters.com/world/africa/islamic-state-claims-responsibility-attack-congo-2021-10-23/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.reuters.com/world/africa/islamic-state-claims-responsibility-attack-congo-2021-10-23/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.reuters.com/world/africa/islamic-state-claims-responsibility-attack-congo-2021-10-23/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.reuters.com/world/africa/islamic-state-claims-responsibility-attack-congo-2021-10-23/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://abcnews.go.com/International/wireStory/officials-18-villagers-shot-dead-mosque-nigeria-80777924
https://www.voanews.com/a/million-children-afraid-to-go-to-school-nigeria-s-president-says-/6288753.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3105831_
https://www.reuters.com/world/africa/nigerian-army-says-islamic-state-west-africas-new-leader-killed-military-2021-10-28/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3113318_
https://www.reuters.com/world/africa/nigerian-army-says-islamic-state-west-africas-new-leader-killed-military-2021-10-28/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3113318_
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პაკისტანი 

24 ოქტომბერს, პაკისტანის საპატრულო სამსახურის პრესცენტრმა გაავრცელა ინფორმაცია 

ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში საპატრულო სამსახურის წარმომადგენლებზე 

განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის შესახებ. განცხადების თანახმად, თავდასხმას 

ოთხი თავდამსხმელის სიცოცხლე ემსხვერპლა.  

 

ავღანეთი 

23 ოქტომბერს ავღანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში, თალიბანის სამხედრო კოლონის 

გადაადგილებისას საგზაო ნაღმების აფეთქებას სულ მცირე ორი ადამიანის, მათ შორის - ერთი 

ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა.  

28 ოქტომბერს ქაბულში ელექტრულ ქსელებზე განხორიელებულ თავდასხმაზე 

პასუხისმგებლობა დაეშის ხორასანის პროვინციამ აიღო. 

თალიბანის მიერ 25 ოქტომბერს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ქვეყნის 

შეიარაღებული ძალების რესტრუქტურიზაციის მიზნით, ისინი მიესალმებიან წინა 

ხელისუფლების პერიოდში სამხედრო პერსონალის სტატუსის მქონე პირების შეიარაღებულ 

ძალებში გაწევრიანებას.  

 

ავსტრალია 

ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის კომისარმა, რიზ ქერშოუმ, სენატში გამოსვლისას 

ინტერნეტის საშუალებით დაგეგმილ ძალადობრივ ექსტრემისტულ თავდასხმებს უდიდესი 

ტერორისტული საფრთხე უწოდა. კომისრის განმარტებით, თავდასხმების კოორდინირებაში 

13 წლის ბავშვებიც არიან ჩართული. 

 

 

 

https://apnews.com/article/afghanistan-police-pakistan-islamic-state-group-terrorist-attacks-e0f5a874d76b2c77948a8a9c65809ba2?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3105831_
https://apnews.com/article/afghanistan-police-pakistan-islamic-state-group-terrorist-attacks-e0f5a874d76b2c77948a8a9c65809ba2?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3105831_
https://apnews.com/article/afghanistan-police-pakistan-islamic-state-group-terrorist-attacks-e0f5a874d76b2c77948a8a9c65809ba2?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3105831_
https://apnews.com/article/afghanistan-police-pakistan-islamic-state-group-terrorist-attacks-e0f5a874d76b2c77948a8a9c65809ba2?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3105831_
https://apnews.com/article/afghanistan-bombings-kabul-taliban-islamic-state-group-52dea6f906265cddde2b81fec37ed2d3?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://apnews.com/article/afghanistan-bombings-kabul-taliban-islamic-state-group-52dea6f906265cddde2b81fec37ed2d3?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://apnews.com/article/afghanistan-bombings-kabul-taliban-islamic-state-group-52dea6f906265cddde2b81fec37ed2d3?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://apnews.com/article/afghanistan-bombings-kabul-taliban-islamic-state-group-52dea6f906265cddde2b81fec37ed2d3?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://english.aawsat.com/home/article/3261806/isis-says-it-attacked-kabul-power-lines?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://english.aawsat.com/home/article/3261806/isis-says-it-attacked-kabul-power-lines?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://english.aawsat.com/home/article/3261806/isis-says-it-attacked-kabul-power-lines?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://english.aawsat.com/home/article/3261806/isis-says-it-attacked-kabul-power-lines?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=12f4b62e64254ec19c0fb635cff1cb97&_e=nIDGWICh307lL4g3bT0rnEPeCjTWfIsAdIdAQ75Icxbette3r2LHEm23pNK_KSibPm_UmD-1_bp-GaWaBJ78d2K5FosRbW7HRr9wtESpd6GRoYd2f4c4mZQw5Dp9YZT1ySa5e7-tpqH2Gvd-mrtwXgTZhaSuRTAOB7-xwfwtV0i6MAqHSKVIF6L_55LJoGHPAUzzDa6YjZQ3oCthVXNM8qylpiO3H6fgr1y1rgmPSrWzsHOoGZnkK-XvQD5hfM8ZNGKgk5N4ldKiX9KLlrxX6rTdpLWB_S2sRwdK8dpws1lTbx_7x-EVC0DRtkvaLn9DGL5G2UeHvkrps1WSOqlb9paWjzD95HS-cKuXTpzaDnY-TnQbBZCbPAe5cBI-RZVz
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=12f4b62e64254ec19c0fb635cff1cb97&_e=nIDGWICh307lL4g3bT0rnEPeCjTWfIsAdIdAQ75Icxbette3r2LHEm23pNK_KSibPm_UmD-1_bp-GaWaBJ78d2K5FosRbW7HRr9wtESpd6GRoYd2f4c4mZQw5Dp9YZT1ySa5e7-tpqH2Gvd-mrtwXgTZhaSuRTAOB7-xwfwtV0i6MAqHSKVIF6L_55LJoGHPAUzzDa6YjZQ3oCthVXNM8qylpiO3H6fgr1y1rgmPSrWzsHOoGZnkK-XvQD5hfM8ZNGKgk5N4ldKiX9KLlrxX6rTdpLWB_S2sRwdK8dpws1lTbx_7x-EVC0DRtkvaLn9DGL5G2UeHvkrps1WSOqlb9paWjzD95HS-cKuXTpzaDnY-TnQbBZCbPAe5cBI-RZVz
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=12f4b62e64254ec19c0fb635cff1cb97&_e=nIDGWICh307lL4g3bT0rnEPeCjTWfIsAdIdAQ75Icxbette3r2LHEm23pNK_KSibPm_UmD-1_bp-GaWaBJ78d2K5FosRbW7HRr9wtESpd6GRoYd2f4c4mZQw5Dp9YZT1ySa5e7-tpqH2Gvd-mrtwXgTZhaSuRTAOB7-xwfwtV0i6MAqHSKVIF6L_55LJoGHPAUzzDa6YjZQ3oCthVXNM8qylpiO3H6fgr1y1rgmPSrWzsHOoGZnkK-XvQD5hfM8ZNGKgk5N4ldKiX9KLlrxX6rTdpLWB_S2sRwdK8dpws1lTbx_7x-EVC0DRtkvaLn9DGL5G2UeHvkrps1WSOqlb9paWjzD95HS-cKuXTpzaDnY-TnQbBZCbPAe5cBI-RZVz
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=12f4b62e64254ec19c0fb635cff1cb97&_e=nIDGWICh307lL4g3bT0rnEPeCjTWfIsAdIdAQ75Icxbette3r2LHEm23pNK_KSibPm_UmD-1_bp-GaWaBJ78d2K5FosRbW7HRr9wtESpd6GRoYd2f4c4mZQw5Dp9YZT1ySa5e7-tpqH2Gvd-mrtwXgTZhaSuRTAOB7-xwfwtV0i6MAqHSKVIF6L_55LJoGHPAUzzDa6YjZQ3oCthVXNM8qylpiO3H6fgr1y1rgmPSrWzsHOoGZnkK-XvQD5hfM8ZNGKgk5N4ldKiX9KLlrxX6rTdpLWB_S2sRwdK8dpws1lTbx_7x-EVC0DRtkvaLn9DGL5G2UeHvkrps1WSOqlb9paWjzD95HS-cKuXTpzaDnY-TnQbBZCbPAe5cBI-RZVz
https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/afp-children-as-young-as-13-helping-coordinate-terror-attacks-via-the-internet/news-story/9f589c0d9ffa3257e5b768548babc994?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/afp-children-as-young-as-13-helping-coordinate-terror-attacks-via-the-internet/news-story/9f589c0d9ffa3257e5b768548babc994?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_
https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/afp-children-as-young-as-13-helping-coordinate-terror-attacks-via-the-internet/news-story/9f589c0d9ffa3257e5b768548babc994?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3083214_

