
 
 
 

  

ტერორიზმის კვლევითი ცენტრი 

Terrorism Research Center 

დაიჯესტი 
 

5-9 ოქტომბერი 

2020 



დაიჯესტი     5-9 ოქტომბერი 

 
 

1 
 

 

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი 

სომხეთის პრემიერ მინისტრმა, ნიკოლ პაშინიანმა განაცხადა, რომ დღევანდელი 

სიტუაცია არის „ბრძოლა საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ“ მთიანი 

ყარაბაღისა და სომხეთისთვის.  მან სქაი ნიუსთან ინტერვიუში თქვა, რომ 

კონფლიქტში თურქეთის ჩართულობა მეტად აღვივებს კონფლიქტს. მან ასევე 

აღნიშნა, რომ თურქეთის მიერ სირიიდან კონფლიქტის ზონაში მებრძოლებისა და 

ტერორისტების გადმოყვანა მთლიანად ცვლის კონტექსტს. აღსანიშნავია, რომ 

აზერბაიჯანი და თურქეთი უარყოფენ ზემოთხსენებულ ინფორმაციას. 

 

ამავე თემაზე კომენტარი გააკეთა არაიკ ჰარუთუნიანმა, არცახის ე.წ. პრეზიდენტმა. 

ჰარუთუნიანმა განაცხადა, რომ დღეს არცახი და სომხეთი დგანან გლობალური 

ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში.  

 

რუსეთის საგარეო დაზვერვის უფროსმა, სერგეი ნარიშკინმა განაცხადა, რომ 

მზარდ კონფლიქტში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მთიანი ყარაბაღის 

ტერიტორიაზე ათასობით ისლამისტი ექსტრემისტი ჩავიდა, რაც მოსკოვს 

საფრთხის ქვეშ აყენებს. მისი თქმით ეს კონფლიქტი იზიდავს მებრძოლებსა და 

ტერორისტებს შუა აზიიდან. მან ასევე აღნიშნა რომ მოსკოვისთვის მიუღებელია 

ესეთი კონფლიქტი რეგიონში და ხაზი გაუსვა თურქეთის გაცხადებულ 

მხარდაჭერას აზერბაიჯანის მიმართ. 

 

საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი აცხადებს, რომ აქვს 

მტკიცებულებები ტერორისტი მებრძოლების თურქული ქალაქი გაზიანთეფის 

გავლით კავკასიის კონფლიქტის ზონაში ჩასვლის შესახებ.  მაკრონი დაეთანხმა 

რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერებს და თქვა რომ 

მნიშვნელოვანია ყველანაირი ინფორმაციის გაზიარება ამ თემასთან 

დაკავშირებით. თურქეთმა ოფიციალურად დაუჭირა მხარი აზერბაიჯანს, მაგრამ 

უარყოფს ინფორმაციას მებრძოლების გაგზავნაზე. 

 

https://news.sky.com/story/armenias-pm-conflict-with-azerbaijan-becoming-a-struggle-against-international-terrorism-12094420
http://asbarez.com/197302/artsakh-president-calls-for-new-international-anti-terrorism-coalition/?__cf_chl_jschl_tk__=d08ae0894895f930121ab21bf54625ca243e9b5a-1602168489-0-AWJ21V6Jka8Z3ASXsrG1M70uuHTX-smW2zF6qFwyKaYs8NYNOURaLEqeanF2oaS9BY-UuLpxIRTNjDXg_jbBPUXTINMzT5gz52RWEwMkhCtdn5BIr7lYlbo6espman4SBpQNjy3dlwqpBq-ooiovlSrJbgDrTWeSk1TB74cQIqbjFUdy1CNZtXdg10MOC9kxp-W8hFY_ISW7MMLX4ijubmtWIC_j0VIEj8opxSDorbTSNKbsQc6vex1saSIyynrZH8wbOYc8trv329psquLLCpknEUFx02Vd4x7F1lpBq95Ht8ls1CQq1VL3Tjbhx9Ccnrv5GK29MkAnoLcwSg7HIaq5gIr7rBr_Ipq2yX7fTiORqLMjP2qod3NALdOcjuVtcg
https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-russia-int/russia-says-nagorno-karabakh-risks-becoming-launch-pad-for-terrorists-ifax-idUSKBN26R1VE
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/1/macron-says-syrian-fighters-operating-in-karabakh
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გერმანია 

გერმანიის ქალაქ კიოლნში, მატარებელში,  ხელნაკეთი ასაფეთქებელი 

მოწყობილობა იპოვეს. მატარებელი ახლომდებარე ქალაქიდან, გუმერსბახიდან 

მოდიოდა. გამოძიება ტერორიზმის ბრალდებით დაიწყო. პოლიცია ვარაუდობს 

რომ ტერორისტული თავდასხმა იგეგმებოდა  მემარჯვენე ექსტრემისტების ან 

ისლამისტების მხრიდან. 

 

საფრანგეთი 

2020 წლის 5 ოქტომბერს, ორშაბათს, ლიონში დაიწყო სიდი აჰმედ გლამის 

სასამართლო პროცესი. აჰმედ გლამი ბრალდებულია 2015 წელს ქალის 

მკვლელობასა და ტერორისტული თავდასხმის განხორციელების მცდელობაში. 

 

საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა განაცხადა თავისი გეგმის შესახებ, 

რომელიც კანონების გართულებას ითვალისწინებს ისლამისტურ სეპარატიზმთან 

საბრძოლველად და სეკულარული ღირებულებების დასაცავად.  მაკრონმა თქვა, 

რომ საფრანგეთში მცხოვრები 6 მილიონი მუსლიმი ქმნის კონტრ-საზოგადოების 

შექმნის საფრთხეს, რაც დაუშვებელია. მაკრონი შემდეგი ცვლილებების 

განხორციელებას გეგმავს: 

1.სპორტული ორგანიზაციებისა და ასოციაციების გამკაცრებულ კონტროლს, რათა 

ისინი არ იქცნენ ისლამისტური სწავლებების პლატფორმად; 

2. სხვა ქვეყნებიდან საფრანგეთში იმამების გამოგზავნის სისტემის ჩამოშლას; 

3. მეჩეთების დაფინანსების მეტ კონტროლს; 

4. სახლში სწავლების (home schooling) აკრძალვას; 

პრეზიდენტის განცხადებას მწვავე კრიტიკა მოყვა, ის საფრანგეთში ისლამის 

რეპრესიაში დაადანაშაულეს. 

 

 

 

https://www.rt.com/news/502460-germany-cologne-bomb-found-train/
https://www.rt.com/news/502460-germany-cologne-bomb-found-train/
https://apnews.com/article/paris-trials-islamic-state-group-france-syria-bc606338544fded36235cefaec3038d9?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://apnews.com/article/paris-trials-islamic-state-group-france-syria-bc606338544fded36235cefaec3038d9?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.bbc.com/news/world-europe-54383173
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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ამერიკის შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტმა 

გამოაქვეყნა „შიდა საფრთხეების შეფასება“, ანგარიში რომელიც განკუთვნილია 

მოქალაქეებისთვის საშინაო საფრთხეების საკითხების გაცნობისთვის. ანგარიშში 

თეთრი სუპრემასისტული ჯგუფების აქტივობა მოხსენიებულია როგორც ყველაზე 

დაჟინებული და ლეტალური საფრთხე ქვეყანაში არსებული ძალადობრივი 

ექსტრემისტული ჯგუფებისგან. დოკუმენტში ასევე ხსენებულია რუსეთისა და 

ჩინეთისაგან მომავალი საფრთხეების შესახებ. CBS News-თან გაკეთებულ 

განცხადებაში, შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი, ჩად ვოლფი, 

მოცემულ საფრთხეებს „ყოველდღიურად“ მოიხსენიებს.    

 

უფლებათა დამცველის, კაილა მიულერისა და ჰუმანიტარული მუშაკის, პიტერ 

კასიგის, ასევე ამერიკელი ჟურნალისტების, ჯეიმს ფოულისა და სტივენ სოტლოვის 

გატაცებაში ბრალდებული  შაფე ელშეიხი და ალექსანდა კოტეი ერაყში ამერიკის 

შეერთებული შტატების სამხედრო ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებიან. 

„ბითლზებად“ ცნობილი ტერორისტული დაჯგუფების ხსენებულ ორ წევრს, ასევე 

ბრალად ედება სირიაში აშშ-ის მოქალაქეების ტყვედ აყვანა და მათი მკვლელობა. 

შაფე ელშეიხი და ალექსანდა კოტეი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

სასამართლოს წინაშე ოქტომბრის შუა რიცხვებში წარსდგებიან.  

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის, მორგან 

ორტაგუსის, განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები აღშფოთებას 

გამოთქვამს სირიაში ტერორისტული თავდასხმების გახშირების ფაქტთან 

დაკავშირებით და გმობს მიმდინარე კვირაში სირიის ქალაქ ალ-ბაბში 

განხორციელებულ ტერორისტულ თავდასხმას. 

 

იურისტი ნილ შერი მოითხოვს საებ ერექათისთვის ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში დაშვების აკრძალვას. საები პალესტინის განთავისუფლების 

ორგანიზაციის (PLO) მთავარი მოლაპარაკებების მწარმოებელია. მას დაგეგმილი 

https://www.cbsnews.com/news/china-russia-and-white-supremacy-top-dhs-first-public-threat-assessment/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.cbsnews.com/news/china-russia-and-white-supremacy-top-dhs-first-public-threat-assessment/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/isis-terrorists-known-beatles-likely-be-brought-u-s-coming-n1242176?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/isis-terrorists-known-beatles-likely-be-brought-u-s-coming-n1242176?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://in.news.yahoo.com/us-strongly-condemns-deadly-terrorist-190015501.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://in.news.yahoo.com/us-strongly-condemns-deadly-terrorist-190015501.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://nypost.com/2020/10/03/ex-nazi-hunter-wants-us-to-deny-entry-to-alleged-terrorism-sponsor/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1583790_
https://nypost.com/2020/10/03/ex-nazi-hunter-wants-us-to-deny-entry-to-alleged-terrorism-sponsor/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1583790_
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აქვს სასწავლო კურსი ჰარვარდის უნივერსიტეტში, რისთვისაც გაზაფხულზე 

ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა ეწვიოს. ნილ შერი კი ამბობს, რომ 

დაუშვებელია ქვეყანაში შეუშვან ადამიანი რომელიც პირდაპირ კავშირშია 

ტერორისტულ ორგანიზაციებთან. 

 

ონლაინ სამაუწყებლო პლატფორმა, Twitch-მა, განაახლა პლატფორმის 

სახელმძღვანელო მითითებები, სადაც ხაზგასმით ნახსენებია დამატებითი 

შეზღუდვები პლატფორმის საშუალებით განხორციელებული საქმიანობის 

შესახებ. მითითებული შეზღუდვებით, იკრძალება ვებ-საიტზე რადიკალური 

იდეოლოგიის მატარებელი ნებისმიერი სახის აუდიო, ვიდეო და ფოტო მასალის 

განთავსება. 

 

დიდი ბრიტანეთი 

ახალი მზარდი ტენდენციები შეიმჩნევა რადიკალური ჯგუფების მიერ 

ახალგაზრდების რეკრუტინგში ინტერნეტ-სივრცის გამოყენებით. კონტრ-

ტერორიზმის ექსპერტები აცხადებენ, რომ ბრიტანელ თინეიჯერებში იზრდება 

ნეონაცისტური და ფაშისტური იდეოლოგიის მიმართ გადახრა, რაც გამოწვეულია 

ონლაინ პლატფორმებზე ექსტრემისტული ჯგუფებისგან პროპაგანდის „ზ 

თაობისკენ“ (1990-2010 წლებში დაბადებული თაობა) მიმართვა. 

 

17 წლის ბიჭი ვორვიკშირიდან დამნაშავედ სცნეს ნეო-ნაცისტური ტერორისტული 

აქტივობების დაგეგმვაში. თინეიჯერი ბრალს არ აღიარებს და ამბობს, რომ არ 

ჰქონდა დაგეგმილი არანაირი ტერორისტული აქტი.  

 

ბირმინგემში, 26 წლის სალიმ იუსუფი დააკავეს. მას ბრალად ედება ტერორიზმთან 

დაკავშირებული დოკუმენტების გადმოწერა. იუსუფი ტელეფონში ინახავდა 

„სასწავლო“ დოკუმენტებს ტერორისტული თავდასხმების განხორციელების, 

ხელნაკეთი ჭურვების დამზადებისა და შენობების განადგურების შესახებ. 

 

https://www.theverge.com/2020/10/5/21502677/twitch-clarifies-its-ban-on-terrorism-extremist-content?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.theverge.com/2020/10/5/21502677/twitch-clarifies-its-ban-on-terrorism-extremist-content?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.thetimes.co.uk/article/far-right-recruiting-children-on-youtube-0xknjffws?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-54391833?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1583790_
https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-54391833?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1583790_
https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-54394809?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1583790_


დაიჯესტი     5-9 ოქტომბერი 

 
 

5 
 

უაითმორში პატიმარმა თავდასხმა განახორციელა ბადრაგზე. მას ციხეში 

ტერორისტული თავდასხმის განხორციელება ედება ბრალად. 25 წლის ბრუსთომ 

ზიამანი თავდასხმის დროს ჯიბით ატარებდა თვითმკვლელი ტერორისტის 

საბოლოო სიტყვებს. თავდამსხმელებს ეცვათ ყალბი სუიციდის ქამრები და 

ყვიროდნენ „ალაჰუ აკბარ“. ზიამანი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ 

თვითმკვლელი ტერორისტის ტექსტი მან ფრანგულ ენაში სავარჯიშოდ 

გადათარგმნა და შემთხვევით აღმოაჩნდა ჯიბეში თავდასხმის დროს. 

 

სირია 

გამოცემა „ვაშინგტონ პოსტის“ მიხედვით, სირიის ქქურთების მიერ 

კონტროლირებული ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონის სამმართველო ორგანოების 

მიერ ორშაბათს, 5 ოქტომბერს, გავრცელებული განცხადების მიხედვით, 

დაწყებულია მზადება ალ-ჰოლის ბანაკიდან სირიელ სამოქალაქო პირთა 

გამოშვებისთვის. დღემდე ალ-ჰოლის ბანაკში თავმოყრილი იყვნენ ის პირები 

რომლებიც ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშისგან ტერიტორიის გაწმენდის 

პროცესში მოყვნენ იძულებით გადასახლებაში.  

  

თურქეთი 

შინაგან საქმეთა მინისტრმა, სულეიმან სოილუმ განაცხადა რომ ანტი-

ტერორისტული ოპერაციის დროს მოხდა ორი ტერორისტის ლიკვიდაცია. 

ლიკვიდირებული ტერორისტებიდან ერთერთი, ალი ქემალ ილმაზი, თურქეთის 

მუშათა და გლეხთა განთავისუფლების ტერორისტული დაჯგუფების (TIKKO) 

მეთაური იყო. მეორე ტერორისტი, გოქჩე ყურბანი,  ქალებზე პასუხისმგებელი პირი 

იყო ამავე დაჯგუფებაში. ხსენებული ორგანიზაცია დღეისათვის კნონით 

აკრძალული კომუნისტური პარტიის მილიტარისტული ფრთაა. იგი 1972 წელს 

დაარსდა და მიზნად ისახავდა არსებული ხელისუფლების კომუნისტურით 

შეცვლას. ორგანიზაცია თურქეთის მასშტაბით არაერთ მომაკვდინებელ 

თავდასხმაზეა პასუხიმგებელი. ოპერაციის ფარგლებში დააკავეს ერთი ულტრა-

https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/terror-attacks-uk-prison-hmp-whitemoor-brusthom-ziamani-isis-french-b747855.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1583790_
https://www.washingtonpost.com/world/kurdish-led-zone-vows-to-release-syrians-from-detention-camp-for-isis-families/2020/10/05/d30aaa0e-06f3-11eb-8719-0df159d14794_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-nabs-high-ranking-terrorists-from-multiple-groups?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-nabs-high-ranking-terrorists-from-multiple-groups?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
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მემარცხენე ტერორისტი და 25 ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან 

დაკავშირებული პირი. 

 

ავღანეთი 

სულ ცოტა 15 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ ნანგარჰარის პროვინციაში, ავღანეთში, 

42 კი დაჭრილია. აფეთქება ადმინისტრაციული შენობის წინ მოხდა, სადაც 

სამხედრო ობიექტებიცაა განლაგებული.  

 

ავღანეთში, ლაღმანის პროვინციის გუბერნატორზე თავდასხმა განხორციელდა. 

თავდასხმას 8 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, მათ შორის 4 გუბერნატორის პირადი 

დაცვის წევრი. გუბერნატორი რაჰმათულა იარმალი კი დაჭრილია.  

 

თავდასხმები განხორციელდა დოჰაში ავღანეთის ხელისუფლებისა და 

ტერორისტული ორგანიზაცია თალიბანის სამშვიდობო მოლაპარაკებების 

პარალელურად. 

 

იემენი 

სამაუწყებლო კომპანია, ალ-არაბიას, განცხადებით, საუდის არაბეთმა და მისმა 

მოკავშირეებმა იემენში, წითელი ზღვის სამხრეთ რეგიონში ტერორისტული 

თავდასხმის პრევენცია მოახდინეს. კოალიციამ აღმოაჩინა და გაანადგურა ირანთან 

დაკავშირებული, იემენში ოპერირებადი სამხედრო და პოლიტიკური ფრთის, 

“ანსარ-ალაჰის“ (არაოფიციალურად „ჰუსიტების“), მფლობელობაში არსებული 

დისტანციური მართვის ასაფეთქებელი მოწყობილობებით დატვირთული ნავი. 

 

მაროკო 

გამოძიების ცენტრალური ბიუროს განცხადებით ტანჟერში, მაროკოს 4 მოქალაქე 

დააკავეს. ბიუროს განცხადებით ისინი ცდილობდნენ მაროკოს დესტაბილიზაციას 

ტერორისტული ოპერაციებით, ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის ქმედებების 

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/at-least-13-dead-in-suicide-bomb-attack-in-eastern-afghanistan?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1583790_
https://www.voanews.com/south-central-asia/attack-kills-8-afghanistan-president-visits-doha?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.jpost.com/breaking-news/saudi-led-coalition-stops-houthi-terror-attack-in-red-sea-report-644662?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1587190_
https://www.arabnews.com/node/1744646/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1744646/middle-east
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მაგალითზე სირიასა და ერაყში. ტერორისტები აღჭურვილნი იყვნენ ცივი 

იარაღებითა და ელექტრონული მოწყობილობებით. 

 

მალი 

მალის ხელისუფლებამ 180 ისლამისტი ექსტრემისტი პატიმარი გაათავისუფლა 

ციხიდან. ამან გამოიწვია სპეკულაციები იმის შესახებ რომ, ოპოზიციური 

პოლიტიკოსი, რომელიც უკვე 6 თვეა ჯიჰადისტებს ჰყავთ ტყვედ, შეიძლება მალე 

გათავისუფლდეს. 

 

2020 წლის 6 ოქტომბერს, სამშაბათს, ქალაქ კოროსთან განხორციელებული 

შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად მალის ეროვნული გვარდიის 3 

თანამშრომელი გარდაიცვალა. თავდამსხმელებმა ცეცხლი წაუკიდეს ეროვნული 

გვარდიის 2 ავტომანქანას, ხოლო 1 გასაქცევად გამოიყენეს.  

 

ბურკინა ფასო 

გაეროს განცხადებით ბურკინა ფასოში, ქალაქ პისსილასთან თავდასხმამ 25 

ადამიანი შეწირა. 4 ოქტომბერს, კვირა საღამოს, 49 დევნილი უბრუნდებოდა 

ჩრდილოეთ ცენტრალურ ბურკინა ფასოს, როდესაც შეიარაღებულმა 

თავდამსხმელებმა ისინი განაცალკევეს, ქალები და ბავშვები გაუშვეს, ხოლო 

მამაკაცები მოკლეს.  

 

ნიგერია 

ბორნოს გუბერნატორმა, ბაბაგანა ზულუმმა, ბოკო ჰარამის წინააღმდეგ ომის 

თავისი შეხედულება წარმოადგინა. მან ყურადღება გაამახვილა ნარატივების 

შეცვლაზე, ნიგერიის შეიარაღებული ძალების მოტივირებისა და 

თავდაჯერებულობის ამაღლებაზე. 

 

 

 

https://abcnews.go.com/International/wireStory/mali-releases-180-jihadists-prisoner-exchange-73421518?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1583790_
https://abcnews.go.com/International/wireStory/mali-releases-180-jihadists-prisoner-exchange-73421518?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1583790_
https://www.thedefensepost.com/2020/10/07/mali-guardsmen-killed/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://www.thedefensepost.com/2020/10/07/mali-guardsmen-killed/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/7/attack-in-burkina-leaves-25-displaced-people-killed-un?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/7/attack-in-burkina-leaves-25-displaced-people-killed-un?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://allafrica.com/stories/202010070081.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://allafrica.com/stories/202010070081.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
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სომალი 

სომალის შეიარაღებულმა ძალებმა, ექსტრემისტული სამხედრი დაჯგუფება ალ-

შაბაბის 10 წევრის ლიკვიდირება მოახდინეს.   მათ შორის ორი ორგანიზაციულად 

მაღალი რანგის წარმომადგენელი. 

 

ალ-შაბაბის ექსტრემისტებმა ორი კუბელი ექიმი ტყვეობიდან გაათავისუფლეს. 

ექიმები კენიიდან 2018 წელს გაიტაცეს და 2 წლის განმავლობაში სომალში 

იმყოფებოდნენ ტყვეობაში. კუბა მომხდარს არ აღიარებს. 

 

კენია 

სასამართლომ ორი ადამიანი დამნაშავედ სცნო 2013 წელს მომხდარი 

ტერორისტული თავდასხმის ორგანიზებაში მონაწილეობისთვის.  თავდასხმა 

ქვეყნის ისტორიაში ერთ ერთი ყველაზე სისხლიანი იყო. მან 67 ადამიანი 

იმსხვერპლა და 175 დააზიანა.  

 

ვენესუელა 

ატლანტიკურმა საბჭომ და დაცული და თავისუფალი საზოგადოების ცენტრმა 

ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც დიქტატორი, ნიკოლას მადუროს რეჟიმს 

ტერორისტულ ქსელს უკავშირებს. ანგარიშის თანახმად მადუროს ღრმა კავშირები 

აქვს სხვადასხვა ტერორისტულ დაჯგუფებასთან, მათ შორის ჰეზბოლასა და 

დაეშთან. ანგარიშის თანახმად ამ კავშირების ძირითადი მიზანია ვენესუელაში 

ანტი-ამერიკული პოლიტიკის გამტარებელი პრეზიდენტის ძალაუფლების 

შენარჩუნება და რეგიონში ირანის გავლენის გაძლიერება.  

 

ერაყი 

ერაყის იეზიდურ დასახლებაში სუიციდის რიცხვი იზრდება. სუიციდის რიცხვის 

გაზრდა 2014 წლის იეზიდების გენოციდს უკავშირდება. მკვლევარები აცხადებენ, 

რომ იეზიდებს უჭირთ გენოციდის მოგონებებთან გამკლავება, რის გამოც სუიციდს 

მიმართავენ. მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა, 

https://allafrica.com/stories/202010070185.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://allafrica.com/stories/202010070185.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://abcnews.go.com/International/wireStory/extremists-release-cuban-doctors-somalia-officials-73468348?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://www.nytimes.com/2020/10/07/world/africa/kenya-shabab-trial-westgate-mall-attack.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://www.nytimes.com/2020/10/07/world/africa/kenya-shabab-trial-westgate-mall-attack.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://freebeacon.com/national-security/iranian-terror-proxies-prop-up-venezuelas-maduro-report-says/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_
https://www.voanews.com/extremism-watch/unbearable-memories-push-some-yazidi-survivors-suicide?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1594421_


დაიჯესტი     5-9 ოქტომბერი 
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აღსანიშნავია რომ ეს მიდრეკილება იეზიდ ქალებში მეტად ვლინდება. ეს სურათი 

განსაკუთრებით მწვავეა იმ ქალებში, რომლებსაც დაეშის ტყვეობაში სექქსუალური 

ძალადობის გადატანა მოუწიათ. 2014 წლის შემდეგ 150 იეზიდმა ქალმა დაასრულა 

სიცოცხლე თვითმკვლელობით. 

 

ირანი 

ირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტერორიზმში ადანაშაულებს.  გაეროში 

ირანის ელჩმა, მაჯიდ თახთ-რავანჩიმ, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 

ირანის მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს ეკონომიკური ტერორიზმის 

აქტი უწოდა. თახთ-რავაჩიმ ფაქტი დაგმო და განაცხადა რომ ირანის ისლამური 

რესპუბლიკა ეწინააღმდეგება ტერორიზმს ყველა შესაძლებელ ფორმაში, მათ 

შორის ეკონომიკურ და სამედიცინო ტერორიზმს. 

 

 ნიუ-დელის სპეციალური დანიშნულების საპატრულო ჯგუფის განცხადებით, 

2020 წლის 4 ოქტომბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად, დაკავებული იქნა 

4 პირი, რომელთაც ბრალად ედებათ ტერორისტული აქტის დაგეგმვა. საპატრულო 

ჯგუფის განცხადების მიხედვით, დაკავებისას ამოღებული იქნა 4 ნახევრად-

ავტომატური პისტოლეტი და 120 მჭიდი. გავრცელებული ინფორმაციით, ალტაფ 

აჰმად დარი, მუშტაქ აჰმად განი, იშფათ მაჯიდ კოკა და აქიფ საფი ქაშმირში 

ოპერირებად რადიკალური დაჯგუფებების ახალგაზრდა წევრები. 

 

კვირას, 4 ოქტომბერს, პენჯაბის შტატის საპატრულო პოლიციის მიერ ჩატარებული 

სპეცოპერაციის შედეგად, გამოვლენილი იქნა აკრძალული დაჯგუფება, 

„ხალისტანის ძალების“, ტერორისტული აქტის განხორციელების გეგმა. პენჯაბის 

შტატის საპატრულო პოლიციის განცხადებით დაკავებულია ორი პირი, მახან სინგჰ 

გილი (მეტსახელი „ამლი“) და  დავინდერ სინგჰი (მეტსახელი „ჰეპპი“).  

 

 

 

https://www.rt.com/business/503051-us-sanctions-iranian-banks/
https://www.ndtv.com/india-news/4-men-from-kashmir-arrested-in-delhi-for-allegedly-planning-terror-attack-police-2304814
https://www.ndtv.com/india-news/punjab-police-bust-khalistan-zindabad-force-terror-module-two-arrested-2304990
https://www.ndtv.com/india-news/punjab-police-bust-khalistan-zindabad-force-terror-module-two-arrested-2304990

