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კანადა 

 კანადის პოლიციამ დააკავა 25 წლის შეჰროზ ჩოდრი. 2016 წლიდან, ჩოდრი 

ინტერნეტის საშუალებით ავრცელებდა ინფორმაციას მისი საქმიანობის შესახებ 

ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშში. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ჩოდრის დაეშთან რეალური 

კავშირი არ ჰქონია, მაგრამ მისი განცხადებები საფრთხის შემცველი იყო. მას 5 წლამდე 

პატიმრობა ემუქრება და სასამართლოს წინაშე 16 ნოემბერს წარსდგება. 

სირია 

 გაეროს სხდომაზე სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ თურქეთი 

რეგიონში ტერორიზმის მთავარი დამფინანსებელია და ბრალი დასდო კაცობრიობის 

წინააღმდეგ დანაშაულში. მან აღნიშნა, რომ კონფლიქტი სირიაში თავდაპირველად 

სამოქალაქო ომით დაიწყო, მაგრამ შემდგომში ე.წ არაპირდაპირ ომად იქცა. თურქეთი, 

რომელიც ახლა ჩრდილოეთ სირიის ზონას აკონტროლებს, მხარს უჭერდა ასადის წინააღმდეგ 

ოპოზიციას, სირიელ და დაეშის მებრძოლებს. 

 

პოლონეთი 

 „რადიო პოლონეთის“ განცხადებით, ორშაბათს, 28 სექტემბერს, პოლონეთიდან 5 

ტაჯიკი მამაკაცის დეპორტაცია განხორციელდა. პოლონეთის საშინაო უსაფრთხოების 

სააგენტოს განცხადებით, აღნიშნული პირები გეგმავდნენ სირიაში გამგზავრებას 

ტერორისტულ ორგანიზაცია,  ალ-კაიდასთვის, დახმარების გაწევის მიზნით. კრიმინალური 

დაჯგუფების 4 წევრი ჯერ კიდევ 2019 წლის მაისში დააკავეს.  მეხუთე წევრი, რომელმაც 

პოლონეთიდან გაქცევა მოახერხა, პოლონეთისა და საერთაშორისო კონტრტერორისტული 

სტრუქტურული ერთეულების დახმარებით  დაკავებულ იქნა 2020 წელს.  

 პოლონეთის შინაგან საქმეთა სააგენტომ გერმანიის მოქალაქე, მემარჯვენე 

ექსტრემისტი დააკავა. იურგენ კ-ს ბრალად ედება ტყვია-წამლისა და ასაფეთქებელი 

საშუალებების არალეგალური ფლობა. ის აფილირებულია „ტერორისტულ აქტივობებთან“ 

დაკავშირებულ ორგანიზებული დანაშაულის ჯგუფთან. გამოძიება გრძელდება და 

მოსალოდნელია ჯგუფის სხვა წევრების დაკავება.  

 

დიდი ბრიტანეთი 

 მანჩესტერის სასამართლომ სტუდენტს უიგანიდან 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. 21 

წლის ლიამ ფენნი 29 იანვარს დააკავეს, რის შემდეგაც მისი ელექტრონული მოწყობილობების, 

ტანსაცმლისა და რვეულების საექსპერტიზო შესწავლა დაიწყო. ფენნს შენახული ჰქონდა 

ინსტრუქციები იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება თავდასხმების განხორციელება, ხელნაკეთი 

ნაღმების დამზადება. მას ჰქონდა ხელნაწერი სია სამხედრო შეიარაღებისთვის. ამას გარდა, ის 

https://www.abc.net.au/news/2020-09-27/canada-police-arrest-man-for-hoax-terrorism-isis/12707648
https://abcnews.go.com/US/wireStory/syria-minister-calls-turkey-regions-main-terrorism-sponsor-73267854
https://www.rferl.org/a/poland-deports-five-tajiks-suspected-of-terrorism/30863940.html
https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2593416,Poland-detains-German-suspected-of-terrorism
https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2593416,Poland-detains-German-suspected-of-terrorism
https://www.theboltonnews.co.uk/news/18756255.wigan-student-jailed-terrorism-offences-researching-build-bombs/
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ინახავდა თავის მოკვეთის ვიდეორგოლებს და ავრცელებდა ტერორისტული ორგანიზაცია, 

დაეშის, პროპაგანდას ვებ-გვერდზე.   

 ბრიტანეთში დააკავეს 15 წლის ბიჭი, რომელიც კორონავირუსის კარანტინის დროს 

სახლში ხელნაკეთი ნაღმების აწყობას ცდილობდა. ახალგაზრდა დაეშის გავლენის ქვეშ 

მოექცა. ის იღებდა ვიდეოებს, სადაც აცხადებდა, რომ ჯიჰადი უნდა განეხორციელებინა და 

წამებული გამხდარიყო. 

 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

 პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, ფერადკანიანი ამერიკელებისთვის ეკონომიკური 

გაძლიერების გეგმა წარმოადგინა, რომელიც კუ-კლუქქს კლანსა და ანტიფას ტერორისტულ 

ორგანიზაციებად აცხადებს.  

 ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სირიიდან 27 მოქალაქის რეპატრიაცია მოახდინა, 

რომლებსაც ბრალად დაეშის მხარდაჭერა ედებოდათ. მოქალაქეები სირიის დემოკრატიულ 

ძალებს ჰყავდათ დაკავებული. ნეითან სეილსი, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის 

კონტრტერორისტული პოლიტიკის კოორდინატორი, მოუწოდებს საერთაშორისო 

საზოგადოებას და განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რომ აიღონ 

პასუხისმგებლობა საკუთარ მოქალაქეებზე და მოახდინონ მათი რეპატრიაცია.  

 ერაყში განვითარებული მოვლენების შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატების 

სახელმწიფო მდივნის, მაიკ პომპეოს, განცხადებით იმ შემთხვევაში თუ ერაყის ლიდერები ვერ 

მოახერხებენ სამხედრო დაჯგუფებების საფრთხის შემცველი მოქმედებების პრევენციას, 

ამერიკის შეერთებული შტატები ბაღდადში ამერიკის საელჩოს დახურვას განიხილავს. 

ექსპერტთა მოსაზრებით მოცემული ნაბიჯი უზრუნველყოფს დიპლომატიური კორპუსის 

უსაფრთხოებას, თუმცა ხელს შეუწყობს ერაყის ირანზე დამოკიდებულების გაზრდას.  

 დალასში ოპერირებადი გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გააფრთხილა ტეხასის 

შტატის სამართალდამცავი ორგანოები ულტრა-მემარჯვენე ჯგუფთა შესაძლო გააქტიურების 

შესახებ არჩევნებისა და ინაუგურაციის ცერემონიის პერიოდში.  

 

თურქეთი 

 „დეილი ბისთის“ ცნობით სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტში მთიანი ყარაბახის 

ტერიტორიაზე, თურქეთმა აზერბაიჯანის მხარდასაჭერად 1000 სირიელი მებრძოლი 

გააგზავნა, რომელთა შორის ყოფილი დაეშის მებრძოლებიც იმყოფებიან. მებრძოლებს დაეშის 

ყოფილი მეთაური, საიფ ბალუდი, უდგათ სათავეში. თურქეთს ინფორმაცია არ 

დაუდასტურებია.  

 

 

https://sports.yahoo.com/teenager-terrorist-boy-leicester-coronavirus-lockdown-bombs-132938068.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1570526_
https://sports.yahoo.com/teenager-terrorist-boy-leicester-coronavirus-lockdown-bombs-132938068.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1570526_
https://nypost.com/2020/09/25/trump-to-designate-kkk-antifa-as-terrorist-groups-in-black-empowerment-plan/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950
https://nypost.com/2020/09/25/trump-to-designate-kkk-antifa-as-terrorist-groups-in-black-empowerment-plan/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950
https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-has-repatriated-27-americans-syria-and-iraq-including-ten-charged-terrorism
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/iraq-iran-us-pmu-security.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/iraq-iran-us-pmu-security.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
https://www.dallasnews.com/news/crime/2020/10/01/far-right-extremists-pose-rising-threat-in-north-texas-around-election-fbis-dallas-office-says/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1578455_
https://www.thedailybeast.com/turkey-sends-sayf-balud-isis-warlord-to-azerbaijan-to-face-off-against-putins-armenian-allies?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
https://www.thedailybeast.com/turkey-sends-sayf-balud-isis-warlord-to-azerbaijan-to-face-off-against-putins-armenian-allies?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
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 თურქეთის სამხრეთ საზღვართან, სასაზღვრო პოლიციამ ალ კაიდასთან 

დაკავშირებული ტერორისტი დააკავა. ისლომ საიდალიმოვი ცოლთან და 3 შვილთან ერთად 

დააკავეს.  

 

 გამოცემა როიტერსის ინფორმაციით თურქეთში დააკავეს 19 ადამიანი ტერორისტულ 

ორგანიზაციებთან კავშირის დამყარებისა და დამყარების მცდელობის ბრალდებით. 

საგულისხმოა, რომ დაკავებულთაგან 2 ადამიანი დეპუტატის სტატუსით სარგებლობს და 

გაწევრიანებულია ხალხთა დემოკრატიულ პარტიაში. მოცემული პირები ბრალდებული 

არიან ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან კავშირის დამყარებაში.  

 

ლიბანი 

 ლიბანის არმიამ დაეშის ტერორისტების ძიებისას 9 ეჭვმიტანილის ლიკვიდაცია 

მოახდინა.  ძიება აგვისტოში, ლიბანის ჩრდილოეთ სოფელ კაფტუნში ტერორისტული 

თავდასხმის შედეგად დაიწყო, რომელსაც 21 ადამიანი ემსხვერპლა. 

 

ნიგერია 

 ნიგერიის საჰაერო ძალებმა წარმატებული ოპერაციის შედეგად, ტერორისტული 

ორგანიზაცია, ბოკო ჰარამის, რამდენიმე წარმომადგენლის ლიკვიდირება მოახდინეს. ჩადის 

სამხედრო ძალებმა კი ნიგერიისა და ჩადის საზღვარზე ბოკო ჰარამის 20 წევრის ლიკვიდაცია 

მოახდინეს და 12 ტყვე გაანთავისუფლეს.  

 27 სექტემბერს, ნიგერიის ჩრდილო-აღმოსავლეთი შტატის, ბორნოს გუბერნატორზე 

თავდასხმა მოხდა, რასაც 18 ადამიანი ემსხვერპლა. თავდასხმა დასავლეთ აფრიკის 

ისლამურმა სახელმწიფომ განახორციელა. ორგანიზაცია წარსულში ბოკო ჰარამის ნაწილი 

იყო.  

 მაიდუგურში ბოკო ჰარამის თავდასხმას 11 სამხედრო  შეეწირა. სამხედროები დიკვას 

გზატკეცილზე გადაადგილდებოდნენ, როდესაც ბოკო ჰარამმა ცეცხლი გახსნა. 

 

საფრანგეთი 

 შარლი ებდოს ყოფილ ოფისთან მომხდარი თავდასხმისთვის დაკავებული პირი 25 

წლის ზაჰერ ჰასსან მაჰმუდია. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მაჰმუდი შარლი ებდოს ოფისის 

შენობის დაწვას აპირებდა. მან გეგმა შეცვალა, როდესაც 2015 წლის თავდასხმის მსხვერპლთა 

მემორიალურ კედელთან ორი, შესვენებაზე გამოსული, ადამიანი დაინახა. მაჰმუდს ისინი 

შარლი ებდოს თანამშრომლები ეგონა და თავს დაესხა. შემთხვევამ საფრანგეთში ტერორიზმის 

შიში კვლავ გააღვივა. 

http://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/al-qaida-linked-terrorist-apprehended-at-turkeys-southern-border?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
http://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/al-qaida-linked-terrorist-apprehended-at-turkeys-southern-border?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
https://uk.reuters.com/article/uk-turkey-security-kurds/turkey-detains-kurdish-opposition-members-over-terrorism-links-anadolu-idUKKBN26M4U4
https://english.aawsat.com/home/article/2531686/lebanon-army-tracks-down-isis-linked-terrorists-after-deadly-attack?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
https://english.aawsat.com/home/article/2531686/lebanon-army-tracks-down-isis-linked-terrorists-after-deadly-attack?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
https://www.dailysabah.com/world/africa/chadian-forces-kill-20-boko-haram-fighters-free-hostages?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
https://www.bbc.com/news/world-africa-54331260?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
https://www.bbc.com/news/world-africa-54331260?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/26/suspected-islamists-kill-at-least-11-in-attack-on-convoy-in-northeastern-nigeria
https://www.nytimes.com/2020/09/26/world/europe/paris-suspect-said-attack-was-aimed-at-paper-that-mocked-islams-prophet.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
https://www.nytimes.com/2020/09/26/world/europe/paris-suspect-said-attack-was-aimed-at-paper-that-mocked-islams-prophet.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1566950_
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 სამშაბათს, 29 სექტემბერს, საფრანგეთის ანტიტერორისტულ და ფულის 

გათეთრებასთან ბრძოლის სამსახურისა და საფრანგეთის პოლიციის ერთობლივი 

სპეცოპერაციის შედეგად, სირიელ ჯიჰადისტთა დაფინანსების ბრალდებით, 29 პირი იქნა 

დაკავებული. ხსენებული კრიმინალური ქსელი საფრანგეთის ტერიტორიაზე 2019 წლიდან 

აქტიურად ითვლებოდა.    

 

ავღანეთი-პაკისტანი 

 გრძელდება სამშვიდობო  მოლაპარაკებები ოფიციალურ ქაბულსა და თალიბანს 

შორის. პაკისტანის სახელმწიფო უწყებების განცხადებით ავღანეთის დიპლომატიური მისია 

თალიბანთან მოლაპარაკების დროს მზად არის უფრო კომპრომისული იყოს.  

 მოლაპარაკებების პარალელურად, 2020 წლის 29 სექტემბერს, სამშაბათს, დაიკუნდის 

პროვინციაში საავტომობილო გზაზე გააქტიურებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის 

შედეგად 14 სამოქალაქო პირი გარდაიცვალა, ხოლო 3 დაშავდა. გარდაცვლილთა და 

დაშავებულთა შორის არიან ქალები და ბავშვებიც. 

 თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქაბულში ასაფეთქებელი ნივთიერებებით აღჭურვილი 

საბარგო მანქანით ტერორისტული თავდასხმა განახორციელა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა 

არც ერთ ჯგუფს არ აუღია. მიუხედავად ამისა, მთავრობის წარმომადგენლები თალიბანს 

აკისრებენ პასუხისმგებლობას. 

 

ისრაელი 

 ისრაელის პრემიერ მინისტრმა, ბენჟამინ ნეთანიაჰუმ გაეროს სხდომაზე განაცხადა, 

რომ ჰეზბოლა ბეირუთში რამდენიმე ადგილას ინახავს ასაფეთქებელ საშუალებებს, რამაც 

შეიძლება გამოიწვიოს ისეთივე დამანგრეველი აფეთქება, რომელიც რამოდენიმე კვირის წინ 

მოხდა. მან რუკაზე სავარაუდო ადგილებიც მონიშნა და წარადგინა. ნეთანიაჰუმ ლიბანელ 

ხალხს მოუწოდა რომ ყველანაირად შეეცადონ მოსალოდნელი ტრაგედიის თავიდან არიდება. 

 

 გამოცემა Jerusalem Post-ის მიხედვით ისრაელთან ურთიერთობათა ნორმალიზაციის 

ტენდენციების შესაჩერებლად ირანი შეეცდება ბაჰრეინში ტერორისტულ საქმიანობას ხელი 

შეუწყოს. 

 

სომალი 

 გენერალ ოდოვა იუსუფ რაგის განცხადებით, სომალის ფედერაციული რესპუბლიკის 

სამხედრო ქვედანაყოფების მიერ ალ-შაბააბზე მიტანილი იერიშის შედეგად 7 შეიარაღებული 

პირი დაიღუპა. ოფიციალური მოგადიშოს განცხადებით დაღუპული პირები ალ-კაიდასთან 

იყვნენ კავშირში. 

https://www.france24.com/en/20200929-france-arrests-29-in-anti-terror-syria-financing-sting?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1570526_
https://www.france24.com/en/20200929-france-arrests-29-in-anti-terror-syria-financing-sting?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1570526_
https://www.voanews.com/south-central-asia/afghan-team-told-be-flexible-negotiating-taliban?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1570526_
https://www.arabnews.com/node/1741741/world?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1570526_
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack/truck-bomber-kills-11-in-afghanistan-despite-talks-on-peace-idUSKBN26M57L?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1578455_
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack/truck-bomber-kills-11-in-afghanistan-despite-talks-on-peace-idUSKBN26M57L?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1578455_
https://apnews.com/article/israel-jerusalem-lebanon-benjamin-netanyahu-united-nations-general-assembly-b4614d10e4f2589e35a9f26f177e3a2c?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1570526_
https://apnews.com/article/israel-jerusalem-lebanon-benjamin-netanyahu-united-nations-general-assembly-b4614d10e4f2589e35a9f26f177e3a2c?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1570526_
https://www.jpost.com/middle-east/iranian-terror-in-bahrain-to-rise-to-stop-deal-with-israel-intel-center-644167?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1578455_
https://allafrica.com/stories/202009290279.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1570526_
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ინდოეთი 

 2020 წლის 28 სექტემბერს ქალაქ კოჩიში გაიმართა სუბაჰან ჰაჯა მოიდინის 

სასამართლო პროცესი. ბრალდებულ მამაკაცს ტერორისტულ ორგანიზაციაში 

გაცნობიერებული გაწევრიანების გამო სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა.  2020 წელს კერალას 

პროვინციაში დაკავებულ მამაკაცს ბრალი დაეშის წევრობისთვის წაეყენა. 

 

 

 

  

https://www.timesnownews.com/india/article/islamic-state-recruit-subahani-haja-moideen-sentenced-to-life-imprisonment-by-nia-court/659286

