
 
 

 
 
 
 

  

დაიჯესტი 
 

26 - 30 ოქტომბერი 

2020 

ტერორიზმის კვლევითი ცენტრი 

Terrorism Research Center 



 
 

დაიჯესტი     26 - 30 ოქტომბერი 

 

1 
 

საფრანგეთი 

29 ოქტომბერს, ნიცაში, ქალაქის მთავარი კათოლიკური ეკლესიის ტერიტორიაზე 

ტერორისტული თავდასხმა მოხდა. გარდაცვლილია სამი ადამიანი, დაჭრილია 

რამოდენიმე. ლე ფიგაროს ინფორმაციით ორ ადამიანს ყელი გამოჭრეს, ხოლო 

მესამეს მრავალი ჭრილობა აქვს სხეულზე. პოლიციამ თავდამსხმელი დააკავა, ის 

ამჟამად საავადმყოფოშია, დაკავებისას მიყენებული ჭრილობის გამო. მან 

დაკავებისას თქვა, რომ ბრაჰიმი ჰქვია და მარტო მოქმედებდა. მოგვიანებით 

გაირკვა, რომ თავდამსხმელი, ტუნისის მოქალაქეა, 21 წლის ბრაჰიმ ა, რომელიც 

საფრანგეთში სექტემბრის ბოლოს ჩავიდა. პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა 

ნიციდან მიმართვა გაავრცელა. მომხდარს გამოეხმაურა მრავალი ქვეყნის ლიდერი.  

 

ნიცის ტერორისტული თავდასხმიდან ორ საათში,  ავინიონში პოლიციამ 

თავდასხმა შეაჩერა. ლე ფიგაროს ინფორმაციით თავდამსხმელი ცეცხლსასროლი 

იარაღით ცდილობდა პოლიციის დაშინებას. 

 

30 ოქტომბერს, ლიონში შეიარაღებული ისლამისტი დააკავეს. 1994 წელს 

დაბადებული პირს, მაღრების რეგიონში გავრცელებული ტანისამოსი, ჯელაბა და 

სამხედრო მოსასხამი ეცვა. მისმა დაკავებამ ქვეყანას პოტენციური ტრაგედია 

აარიდა. 

 

საუდის არაბეთში საფრანგეთის საკონსულოს უსაფრთხოების თანამშრომელი 

ცივი იარაღთ დაჭრეს. დაკავებულია საუდის არაბეთის მოქალაქე. თავდასხმის 

მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. 

 

საფრანგეთში ტერორიზმის მაღალი რისკის გამო, რელიგიურ დაწესებულებებთან 

დაცვა გაძლიერებულია. გადაწყვეტილება ქვეყანაში მასწავლებლის საზარელი 

მკვლელობის შემდეგ მიიღეს. მომხდარს დიდი საერთაშორისო გამოხმაურება 

მოჰყვა. მოსახლეობის ნაწილი კარიკატურებს შეურაცხმყოფელად მიიჩნევს, 

მუსლიმურ ქვეყნებში ანტი-ფრანგული პროტესტები მიმდინარეობს, ისინი 

ბოიკოტს უცხადებენ ფრანგულ პროდუქციას. თურქეთის პრეზიდენტმა, რეჯეფ 

თაიფ ერდოღანმა, ემანუელ მაკრონის მიმართ დამამცირებელი განცხადება 

გააკეთა, რის შემდეგაც საფრანგეთმა ელჩი გამოიწვია კონსულტაციებისთვის. 

 

კანადა 

ინდურმა დიასპორამ კანადაში გამართა საპროტესტო აქცია პაკისტანის მიერ 

დაფინანსებული ტერორიზმის წინააღმდეგ. საპროტესტო აქცია ტორონტოში, 

პაკისტანის საკონსულოს მიმდებარედ, 25 ოქტომბერს გაიმართა. 

 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

პროკურატურამ გუბერნატორი გრეტჩენ უიტმერის გატაცების დაგეგმვისთვის 

დაკავებულ პირს ტერორიზმში დასდო ბრალი. გამოძიებამ ჭურვის ნაწილები და 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/en-direct-nice-l-auteur-d-une-attaque-meurtriere-interpelle-20201029
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-homme-abattu-par-la-police-a-avignon-20201029
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-islamiste-radical-arme-d-un-couteau-interpelle-dans-le-centre-de-lyon-20201029
https://www.lefigaro.fr/international/arabie-saoudite-un-garde-du-consulat-francais-blesse-au-couteau-un-homme-arrete-20201029
https://www.lefigaro.fr/international/arabie-saoudite-un-garde-du-consulat-francais-blesse-au-couteau-un-homme-arrete-20201029
https://www.france24.com/en/france/20201027-france-tightens-security-facing-very-high-terror-risk-after-teacher-beheading?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://www.france24.com/en/france/20201027-france-tightens-security-facing-very-high-terror-risk-after-teacher-beheading?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://www.aninews.in/news/world/others/indian-diaspora-in-canada-holds-protest-against-pakistan-sponsored-terrorism20201025095150/
https://www.aninews.in/news/world/others/indian-diaspora-in-canada-holds-protest-against-pakistan-sponsored-terrorism20201025095150/
https://www.metrotimes.com/news-hits/archives/2020/10/26/feds-weigh-terrorism-charges-after-finding-bomb-parts-in-whitmer-kidnapping-plot-investigation
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სხვა ახალი ნივმთტკიცებები აღმოაჩინა, რის გამოც ბრალის გადაკვალიფიცირება 

მოხდა. 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების მიერ განხორციელებული 

საჰაერო თავდასხმის შედეგად ალ-კაიდასა და თალიბანის 12 წევრის ლიკვიდაცია 

მოხდა. ოპერაციას სამოქალაქო მსხვერპლი არ მოჰყოლია. 

 

უესტ პოინტის ბაზაზე არსებული ტერორიზმთან ბრძოლის ცენტრის განცხადებით 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეში, აფრიკის ტერიროტიაზე არსებულ ჯაჭვს 

ააქტიურებს. ორგანიზაციის აფრიკული ფრთა, ისლამური სახელმწიფო დასავლეთ 

აფრიკის პროვინციაში (ISWAP) აქტიურია ნიგერიაში, ნიგერში, მალიში, ჩადში, 

კამერუნსა და ბურკინა ფასოში. 

 

ბელარუსი 

ალექსანდრ ლუკაშენკოს განცხადებით ბელარუსი ტერორიზმის საფრთხის წინაშე 

დგას. იგი ამბობს, რომ ხალხი რომელიც მის რეჟიმს აპროტესტებს კრიმინალური 

დაჯგუფებების მიერაა მართული და მათი ქცევები ტერორიზმის ნიშნებს შეიცავს. 

ბელარუსში საპროტესტო ტალღა, აგვისტოში,  არჩევნების შედეგების 

გამოცხადების შემდეგ დაიწყო, სადაც ალექსანდრ ლუკაშენკოს 80.1% ჰქონდა. 

ბელარუსი მოსახლეობა თვლის, რომ შედეგები ყალბია და აპროტესტებს 

ლუკაშენკოს რეჟიმს. 

კგბ-ს გამოძიების ბიუროს მეთაურმა, კანსტანტინ ბიჩაკმა ლუკაშენკოს მსგავსი 

განცხადება გაახმოვანა. მან განაცხადა, რომ რეჟიმის წინაააღმდეგ მყოფი 

ადამიანების ქმედებები ტერორიზმია და უნდა მოხდეს ამ ადამიანების 

პასუხისმგებლობის საკითხის წამოწევა. 

 

თურქეთი 

ჩეხმა ევროპარლამენტარმა, ივან დავიდმა განაცხადა, რომ თურქეთის 

პრეზიდენტი, რეჯეფ თაიფ ერდოღანი, ჩართულია ტერორიზმის მხარდაჭერაში, 

რისი კარგი მაგალითიცაა თურქეთის არალეგიტიმური ჩართულობა ყარაბაღის 

კონფლიქტში. მან ასევე ხაზი გაუსვა თურქეთის მხრიდან უწყვეტ აგრესიას სირიის 

ტერიტორიაზე და ტერორისტების მხარდაჭერას იდლიბში 

 

თურქეთში, ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოს თანამშრომელს 

ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერა ედება ბრალად. ნაზმი მეტე 

კანთურქი, უსაფრთხოების თანამშრომელია, მას ბრალად ფეთულა გიულენისთვის 

დახმარების გაწევა ედება. ფეთულა გიულენი თურქეთის მთავრობის მიერ 

აღიარებულია, როგორც 2016 წლის სამხედრო გადატრიალების ორგანიზატორი. 

ივნისში, მსგავსი ბრალდებით მეთინ თოფუზს 8 წელი პატიმრობა მიუსაჯეს, რასაც 

ამერიკის მხრიდან მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. 

 

 

https://freebeacon.com/national-security/american-airstrikes-take-down-12-al-qaeda-and-taliban-operators/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://freebeacon.com/national-security/american-airstrikes-take-down-12-al-qaeda-and-taliban-operators/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://www.newsmax.com/newsfront/isis-isil-africa-terrorism/2020/10/27/id/994040/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://www.newsmax.com/newsfront/isis-isil-africa-terrorism/2020/10/27/id/994040/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://sputniknews.com/europe/202010271080889403-belarus-starts-facing-terrorism-threats-lukashenko-says/
https://sputniknews.com/europe/202010271080889403-belarus-starts-facing-terrorism-threats-lukashenko-says/
https://belsat.eu/en/news/kgb-extremist-actions-of-protesters-can-be-qualified-as-act-of-terrorism/
https://belsat.eu/en/news/kgb-extremist-actions-of-protesters-can-be-qualified-as-act-of-terrorism/
https://sana.sy/en/?p=207620
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-27/turkey-convicts-u-s-consulate-employee-on-terrorism-charges?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-27/turkey-convicts-u-s-consulate-employee-on-terrorism-charges?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
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პაკისტანი 

ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში, პეშავარის გარეუბანში, ისლამური რელიგიური 

სკოლის ტერიტორიაზე აფეთქებამ 8 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაშავებულთა 

რაოდენობა 100 აღემატება. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არცერთ ტერორისტულ 

ორგანიზაციას არ აუღია. 

 

ნიგერია 

ტერორისტული ორგანიზაცია ბოკო ჰარამის მებრძოლები თავს დაესხნენ ბორნოში 

მდებარე ქალაქს. თავდასხმას 6 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის ორსული ქალბატონი. 

 

ბორნოში, ბოკო ჰარამის მიერ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას 20 ადამიანი 

გარდაიცვალა. ტერორისტები თავს დაესხნენ ბაზას და ოთხი ადამიანი მოკლეს. 

სამხედროებმა სწრაფი რეაგირება მოახდინეს და 16 ტერორისტის ლიკვიდირება 

მოახერხეს. 

 

სომალი 

მოგადიშუს დედაქალაქში აფეთქებას სამი ადამიანი ემსვერპლა. მთავრობის 

სპიკერი, ისმაელ მუხთარის განცხადებით ტერორისტებმა მთავრობის 

წარმომადგენელი მოკლეს, შემდეგ კი ასაფეთქებელი ნივთიერება გაააქტიურეს, 

რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 

 

შვეიცარია 

შვეიცარიაში ორი მუსლიმი ლიდერი გაასამართლეს ალ-კაიდას პროპაგანდის 

გავრცელებისთვის. ნიკოლას ბლანჩოს, შვეიცარიაში ისლამის ცენტრალური 

საბჭოს პრეზიდენტი და მედია სპიკერი აბლე აზიზ ქასიმ ილის, შესაბამისად 15 და 

18 თვე პატიმრობა მიესაჯათ.  

 

კამერუნი 

2020 წლის 24 ოქტომბერს, შაბათს, კამერუნის სამხრეთ-დასავლეთ რეგიონში, ქალაქ 

კუმბაში, ერთ-ერთ სკოლაზე შეიარაღებული თავდასხმა განხორციელდა. გამოცემა 

როიტერსის განცხადებით, თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 6, ხოლო მძიმედ 

დაშავდა სკოლის 8 მოსწავლე.  

 

ავღანეთი 

გამოცემა ალ-ჯაზირას განცხადებით, 2020 წლის 24 ოქტომბერს, შაბათს, 

ქაბულიდან ღაზნისაკენ მიმავალ ავტობუსზე განხორციელებული თავდასხმის 

შედეგად 9 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ღაზნის საქალაქო საპატრულო სამსახურის 

სპიკერის მიხედვით, მომხდარში ტერორისტული ორგანიზაცია, თალიბანის, 

კვალი იკვეთება.   

ოფიციალური ქაბულის განცხადებით, თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ 

განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 18, ხოლო მძიმედ დაშავდა 57 

ადამიანი.   

http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=b0aec61572f14b0faeb3aea33c865758&_e=ohG9fTdqMzE-unwEVqZeuLlnoK5HHmYNNh3LyVkNnhWIx5Kkl3uXsdsPpusHE9ZqnZ0y6nDw_h64H7hu6ICh5mO8sYJGXjF-C-VGGani4rB3Qzs9wIw4BhuLZRegOliUF7d5QRm0NRs5d2ccqg1MtXs99tMTwkO2gayTSD8BHIiGMutf1l_LhreP_oCOXIuv6ToIfCG-umdciXaCYFv3vFqNG07BEPaLSZgKbOPi1gIJK-rWRW8uAC6aFPar24vT5T4WoSyP4pGWwMFqSkAqbHCs4SVfiO73HxCJcP8_jNQoUfFfWzzn0s7rAJ_B6G2gQtUXVajMeVQPkvqu0NTINYhbrnnm1Dq-RlNq1utV7DBPwMxW2f6gz32Q3sbxz10cHjw8hQoFy9zEEBmup8rEZ3Ev06fcvm9fgAIsPAwPZS0%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=b0aec61572f14b0faeb3aea33c865758&_e=ohG9fTdqMzE-unwEVqZeuLlnoK5HHmYNNh3LyVkNnhWIx5Kkl3uXsdsPpusHE9ZqnZ0y6nDw_h64H7hu6ICh5mO8sYJGXjF-C-VGGani4rB3Qzs9wIw4BhuLZRegOliUF7d5QRm0NRs5d2ccqg1MtXs99tMTwkO2gayTSD8BHIiGMutf1l_LhreP_oCOXIuv6ToIfCG-umdciXaCYFv3vFqNG07BEPaLSZgKbOPi1gIJK-rWRW8uAC6aFPar24vT5T4WoSyP4pGWwMFqSkAqbHCs4SVfiO73HxCJcP8_jNQoUfFfWzzn0s7rAJ_B6G2gQtUXVajMeVQPkvqu0NTINYhbrnnm1Dq-RlNq1utV7DBPwMxW2f6gz32Q3sbxz10cHjw8hQoFy9zEEBmup8rEZ3Ev06fcvm9fgAIsPAwPZS0%3D
https://punchng.com/boko-haram-kills-pregnant-woman-five-others-in-borno-attack/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://punchng.com/boko-haram-kills-pregnant-woman-five-others-in-borno-attack/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://allafrica.com/stories/202010270273.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://allafrica.com/stories/202010270273.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://allafrica.com/stories/202010271087.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://www.reuters.com/article/swiss-islamicstate-int/two-swiss-muslim-leaders-convicted-of-spreading-al-qaeda-propaganda-idUSKBN27C2TW?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://www.reuters.com/article/swiss-islamicstate-int/two-swiss-muslim-leaders-convicted-of-spreading-al-qaeda-propaganda-idUSKBN27C2TW?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1661770_
https://www.nytimes.com/2020/10/24/world/africa/cameroonian-school-killing.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1653412_
https://www.nytimes.com/2020/10/24/world/africa/cameroonian-school-killing.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1653412_
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/24/afghan-road-bomb-kills-nine-civilians-officials?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1653412_
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/24/afghan-road-bomb-kills-nine-civilians-officials?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1653412_
https://www.voanews.com/south-central-asia/islamic-state-claimed-bombing-hits-afghan-capital-killing-18?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1653412_
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სირია  

გამოცემა France 24-ის განცხადებით, 2020 წლის 29 ოქტომბერს, ხუთშაბათს, 

ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დანაყოფების მიერ დრონის 

გამოყენებით, საჰაერო თავდასხმის შედეგად განხორციელდა 17 ჯიჰადისტის 

ლიკვიდაცია. 

 

სუდანი 

გამოცემა The Jerusalem Post-ის განცხადებით, ტერორისტული ორგანიზაცია 

ჰეზბოლა სუდანს დაემუქრა და სიფრთხილისაკენ მოუწოდა ისრაელთან 

ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხებში.   

https://www.france24.com/en/live-news/20201023-us-drone-strike-kills-17-jihadists-in-nw-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1653412_
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/hezbollah-threatens-sudan-over-israel-sudan-ties-647371?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1670847_

