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 საფრანგეთი 

ნიცის ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ, საფრანგეთი ტუნისთან 

მოლაპარაკებებს აწარმოებს ისლამისტი ექსტრემისტების ქვეყანაში დაბრუნების 

შესახებ. ყოფილი საფრანგეთის კოლონია „მზად არის მიიღოს ყველა ტუნისელი, 

მაგრამ ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონისა და რეგულაციების ფარგლებში, ისე რომ 

ტუნისელების ღირსება არ შეილახოს“ აცხადებს ტუნისის შინაგან საქმეთა 

მინისტრი, თოფიქ შარფედინი. 

 

ავსტრია 

ვენაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ ავსტრიაში დახურეს 

მეჩეთი და ისლამური ასოციაცია, რომელსაც თავდამსხმელი ხშირად სტუმრობდა. 

ამის შესახებ ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა, კარლ ნეჰამერმა და 

ინტეგრაციის მინისტრმა, სუზან რააბმა ავსტრიის ისლამური რწმენის თემის 

პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს. 

 

ვენაში, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა, შარლ მიშელმა განცხადება გააკეთა, მან 

მწუხარება გამოთქვა მომხდარის გამო და წარმოადგინა იდეა ძალადობრივი 

ექსტრემიზმის ბრძოლისთვის. მან განაცხადა, რომ ტრეინინგი იმამებისთვის, 

იქნებოდა ერთ-ერთი პოზიტიური პრაქტიკა ძალადობრივი ექსტრემიზმის, 

სიძულვილის ენისა და ექსტრემისტული იდეების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მან 

თქვა, რომ ამაზე საუბარი უნდა დაიწყოს ევროპის დონეზე. 

 

ავსტრიის კანცლერმა ტერორიზმთან ბრძოლის ახალი შემოთავაზებები წარადგინა. 

სებასტიან კურცმა წარადგინა გეგმა, რომელიც შეიცავს მოსამართლეებისათვის 

უფლებამოსილების მიცემას გაზარდონ პატიმრობის ვადა ტერორიზმში 

ბრალდებული ადამიანებისთვის, თუ იარსებებს ამის საჭიროება. ასევე, ორმაგი 

ნაციონალობის ადამიანებს, რომლებიც იქნებიან ტერორიზმის მხარდაჭერაში 

ბრალდებული, ჩამოერთმევათ ავსტრიული პასპორტი. ვიცე-კანცლერის თქმით 

https://www.france24.com/en/france/20201106-france-holds-talks-with-tunisia-on-returning-islamic-extremists-after-nice-church-attack?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1699069_
https://www.politico.eu/article/vienna-mosque-shut-after-terror-attack/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1699069_
https://www.politico.eu/article/vienna-mosque-shut-after-terror-attack/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1699069_
https://www.politico.eu/article/eu-charles-michel-imam-school-to-combat-terrorism-and-radicalization/
https://www.nytimes.com/2020/11/11/world/europe/austria-kurz-terrorism.html
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მიუხედავად იმისა, რომ ახალი კანონები მიმართული იქნება ისლამისტი 

ტერორისტებისადმი, ის ასევე იმუშავებს ექსტრემისტებზე, მათ შორის ნეო-

ნაცისტებზე. 

 

გერმანია 

გერმანიაში 12 პირი დააკავეს ტერორიზმთან დაკავშირებული ბრალდებით. 

უსაფრთხოების ძალების განცხადებით ულტრა-მემარჯვენე ექსტრემისტების 12 

კაციან დაჯგუფებას ქვეყანაში სამოქალაქო ომის დაწყება ჰქონდა გამიზნული. 

გერმანიის უსაფრთხოების ძალებმა ულტრა-მემარჯვენე ექსტრემიზმი ყველაზე 

მნიშვნელოვან საშინაო საფრთხედ დაასახელა. ოფიციალური წყაროების თქმით 

ჯგუფის წევრებს დაგეგმილი ჰქონდათ თავდასხმები პოლიტიკოსებზე, 

ემიგრანტებზე და მუსლიმებზე. 

 

დიდი ბრიტანეთი 

სალფორდში, 34 წლის, ათაუბაქ თაჯი დააკავეს ტერორისტული ორგანიზაცია 

დაეშის ვიდეოების ფლობისათვის. თაჯი ფლობდა ვიდეოებს ხელნაკეთი 

ასაფეთქებელი საშუალებების აწყობის ინტრუქციებითა, დაეშის სხვა მასალებს, 

მათ შორის მკვლელობის ამსახველ ვიდეოებსაც. მას 5 წელი პატიმრობა და ერთი 

წელი პრობაცია მიესაჯა. 

 

17 წლის პოლ დანლივი, არალეგალური ნეო-ნაცისტური ორგანიზაციის 

წევრობისთვისა და ტერორისტული აქტების დაგეგმვისთვის დააკავეს. მას ჰქონდა 

ტერორიზმის 51 „სახელმძღვანელო“ და ასევე ფლობდა 2019 წლის ახალი 

ზელანდიის ტერორისტული თავდასხმის ვიდეორგოლს. დანლივიმ 

ტერორისტული აქტების დაგეგმვის ბრალდება უარყო. იგი ნეო-ნაცისტურ 

დაჯგუფება ფერკრიგის დივიზიას (FKD) გასული წლის ივლისში შეუერთდა. მას 5 

წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა. 

 

https://www.thenationalnews.com/world/europe/far-right-extremists-who-wanted-civil-war-in-germany-charged-with-terrorism-1.1110504
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-54816406?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1699069_
https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-54843050?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1699069_
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ლონდონის პოლიციამ 2 პირი დააკავა, პირები ეჭვმიტანილნი არიან ტერორიზმთან 

კავშირში. დაკავებულები 34 წლის მამაკაცები არიან, პოლიციის თქმით ისინი 

საეჭვოდ იქცეოდნენ, რის შემდეგაც პოლიციამ ისინი გაჩხრიკა და დააკავა. 

 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

ინდიანაში, 35 წლის სამანტა ელჰასსანი დააკავეს ტერორიზმის დაფინანსებისთვის. 

ელჰასსანი ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშს აფინანსებდა. მას 6 წლით და 6 

თვით პატიმრობა შეეფარდა. 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით შექმნილი კოალიცია 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის წინააღმდეგ სთავაზობს ნიგერიას და 

დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებს ბოკო ჰარამთან ბრძოლაში დახმარებას. ამერიკის 

შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანის, მაიკ პომპეოს განცხადებით 

ვაშინგტონი გამოიყენებს ყველა შესაძლო ბერკეტს ნიგერიაში და დასავლეთ 

აფრიკაში ტერორიზმის დამარცხებისთვის. 

 

ახალ ანგარიშზე დაყრდნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წელს მომხდარი 

ტერორისტული თავდასხმების 67%-ზე მემარჯვენე ექსტრემისტები და თეთრი 

სუპრემასისტები არიან პასუხისმგებელნი. ანალიტიკური კვლევა სტრატეგიისა და 

საერთაშორისო კვლევების ცენტრმა მოამზადა. 

 

ევროკავშირი 

საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა სწრაფი და კოორდინირებული 

ევროპული რეაქციის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი, ევროკავშირის ლიდერების 

ვიდეო კონფერენციაზე. „აუცილებელია საერთო საინფორმაციო ბაზების 

განვითარება, ინფორმაციის მიმოცვლა და კრიმინალური პოლიტიკის 

გაძლიერება.“ აღნიშნა მან. ლიდერებმა შენგენის ზონის საზღვრების დაცვის 

გაძლიერება გადაწყვიტეს. შეხვედრას საფრანგეთის პრეზიდენტი, ემანუელ 

https://www.rt.com/uk/506498-london-police-terrorism-arrests-westminster/
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-8931475/Indiana-woman-gets-6-1-2-years-financing-terrorism.html
https://www.thisdaylive.com/index.php/2020/11/12/us-led-coalition-offers-nigeria-other-wafrican-nations-help-to-rout-terrorism/
https://www.thisdaylive.com/index.php/2020/11/12/us-led-coalition-offers-nigeria-other-wafrican-nations-help-to-rout-terrorism/
http://www.milwaukeeindependent.com/syndicated/rightwing-violence-white-supremacist-groups-found-behind-years-domestic-terror-attacks/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1711055_
http://www.milwaukeeindependent.com/syndicated/rightwing-violence-white-supremacist-groups-found-behind-years-domestic-terror-attacks/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1711055_
https://www.france24.com/en/europe/20201110-france-calls-for-rapid-and-coordinated-european-front-against-terrorism
https://www.dw.com/en/eu-weighs-tighter-border-controls-after-paris-terrorism-summit/a-55553916


დაიჯესტი     9 - 15 ნოემბერი 

 

 

მაკრონი და ავსტრიის კანცლერი სებასტიან კურცი მასპინძლობდნენ, მათ 

შემოუერთდნენ გერმანიის კანცლერი, ანგელა მერკელი, ნიდერლანდების პრემიერ 

მინისტრი, მარკ რუტე, ევროკომისიის პრეზიდენტი, ურსულა ფონ დერ ლეიენი და 

ევროსაბჭოს პრეზიდენტი, შარლ მიშელი. 

 

ევროკავშირის საბჭომ მოამზადა შემოთავაზება, რომელიც კომუნიკაციის წყაროებს 

სპეციალური სამსახურებისთვის ინფორმაციის გაზიარებას აიძულებს. 

კომუნიკაციების წყაროები, როგორიცაა Whatsapp, ხმარობენ სპეციალურ ტექნიკას, 

პრივატულობის შესანარჩუნებლად, რისი საშუალებითაც გაგზავნილი 

შეტყობინების გახსნა მხოლოდ ადრესატს შეუძლია, სპეციფიკური,  

ელექტრონული „გასაღების“ საშუალებით. ევროკავშირმა კი მოამზადა შეთავაზება, 

რის მიხედვითაც საკომუნიკაციო ქსელები იძულებულნი იქნებიან გამოყონ 

„გასაღებები“, რომლებიც წვდომას მისცემს ევროპულ სპეციალურ სამსახურებს 

პირადი ინფორმაციებზე. ლიდერების თქმით ეს იქნება ტერორიზმთან ბრძოლის 

ერთ-ერთი საშუალება. 

 

არაბეთის გაერთიანებული საემიროები 

ნიგერიის 6 მოქალაქე, აბუ დაბის უმაღლეს სასამართლოში წარდგება, ნიგერიაში 

ტერორიზმის დაფინანსების ბრალდებით. ორშაბათს გამოქვეყნებული ანგარიშის 

მიხედვით, ჯგუფი პასუხისმგებელია 2015-2016 წლებში ტერორისტული 

დაჯგუფება ბოკო ჰარამისთვის 782 000 $  მიწოდებაზე. 

 

კოტ-დ’ივუარი 

კოტ-დ’ივუარის ოპოზიციის ლიდერებს ტერორიზმთან დაკავშირებული 

ბრალდებებით გასამართლება ემუქრებათ. ოპოზიციამ 31 ოქტომბერს ბოიკოტი 

გამოუცხადა პრეზიდენტ ალასან უტარას , რომელმაც გადაწყვიტა მესამე ვადით 

პრეზიდენტობისთის კენჭის ყრა, როდესაც ქვეყანაში ორ-ვადიანი ლიმიტი 

მოქმედებს. 

https://rmx.news/article/article/the-eu-to-spy-on-whatsapp-messages-to-fight-terrorism-but-privacy-experts-are-ringing-the-alarm
https://reportafrique.com/news/africa/nigeria/terrorism-sponsors-nigeria-convicted-uae/
https://www.premiumtimesng.com/foreign/africa/425121-prosecutor-ivory-coast-opposition-leaders-face-terrorism-charges.html
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სომხეთი 

სომხეთის გენერალური პროკურატურა ატყობინებს უცხოურ დიპლომატიურ 

მისიებს დაკავებული სირიელი მოქალაქეების შესახებ. მუჰრაბ მუჰამედ ალ შხაირი 

და იუსეფ ალაბეთ ალ ჰაჯი საერთშორისო ტერორიზმთან კავშირისა და ომის 

დანაშაულებისთვის დააკავეს მთიანი ყარაბღის კონფლიქტის დროს.  

 

სირია 

ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით შექმნილი კოალიციის 

მხარდაჭერით, სირიის თავდაცვის ძალებმა (SDF) წარმატებული ოპერაცია 

განახორციელა ალბუსაირაში. ოპერაციის შედეგად დაკავებულია ტერორისტული 

ორგანიზაცია დაეშის 4 წევრი და ამოღებულია დიდი რაოდენობით ტყვია-წამალი. 

 

ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან აფილირებული ჯგუფები თავდასხმებს 

ახორციელებენ აღმოსავლეთ სირიაში. ჯგუფები თავს ესხმიან სირიის 

დემოკრატიულ ძალებს (SDF), რომლებსაც ქურთული ძალები მეთაურობენ. 

 

ერაყი 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის წინააღმდეგ შექმნილი კოალიციის 

დახმარებით ერაყის სამხედრო ძალებმა მახულის მთებში ოპერირება დაიწყეს. 

მახულის მთები ჩრდილოეთ მხარეში, ყველაზე მნიშნელოვანი სამალავია დაეშის 

ტერორისტი მებრძოლებისთვის. ოპერაციის ფარგლებში მათ უკვე აღმოაჩინეს 14 

ასაფეთქებელი მოწყობილობა, 2 გვირაბი, სარაკეტო პლატფორმა და სხვა იარაღები. 

 

ავღანეთი 

მორიგი თავდასხმის შედეგად, ავღანეთის 8 მოქალაქე, 5 ბავშვი და 3 ქალი მოკვდა, 

სულ მცირე 4 ბავშვი და 3 კაცი კი დაშავდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არ 

აუღია არცერთ ორგანიზაციას, მაგრამ პროვინციის გუბერნატორის სპიკერის,  

უაჰიდულა ჯუმაზადას განცხადებით ეჭვი ლოკალურ დაჯგუფებაზეა. 

https://news.am/eng/news/612128.html
https://www.kurdistan24.net/en/news/baf776b3-e72d-481e-b292-5880dfe97f01?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1699069_
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/syria-deir-ez-zor-islamic-state-cells-kurds-sdf.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1711055_
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/syria-deir-ez-zor-islamic-state-cells-kurds-sdf.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1711055_
https://english.aawsat.com/home/article/2614321/lebanon’s-higher-defense-council-discuss-measures-contain-covid-19-outbreak
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=91ff2e2db36d407f9d64f380ee5097be&_e=d6Mx3xrtIO5sgS2jO0gMfBFJCmLlUZHrUNXITENslnxAZb8USWBcX5gj_CQxEsDDnCuCFWrihrNHItG8vvEb6AuqBOC5wCFi6X7pNu-sX9qlJFJPxmppGCbcF0I70Myxm7a_fYu4bhumOlhw9M_oprLHXculXtAVvxYuTraBosdZymyd73Nv3qlRbjLB2sBWtEeAh4FGtCzAk2oEmQ1ZRnkzbDJuq4qxrUSjnJxf3j2XUe0NMb-yaG3OFEMvqnNN-3QWBAze1OK6QkxA1bI0Kikeudju4pyHHBBYwA5edzd7Bg9tWaQy5zmOrPuLsnTSwmaDO0Y4lfupaIovCxgmrTU8Wg5q6cEz6e8N7gvzxdwbLUoPQejnd4opcGMcaRsqyl7YAM6_cd2yOPs__1pgAbdKrPCDAksGi7t2KkfmDotSdVYGU7_VOysrMDrEoF68LdCWKEB3f5VrcxiFmwuH_7nm7R2EOmveBWcJ569UpnFkzpWeJYZO4DDfUYqFkVDOUdo2YlvxakKXt90q3REwPA%3D%3D
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თალიბანი აცხადებს, რომ ახლადარჩეული პრეზიდენტი ბაიდენისგან მოელის 

მისი წინამორბედის დროს მიღწეული შეთანხმების გაგრძელებას ავღანეთიდან 

ამერიკული ჯარის გაყვანის შესახებ. თალიბანის სპიკერის განცხადებით 

შეთანხმება ემსახურება ამერიკელი და ავღანელი ხალხის კეთილდრეობას და 

აუცილებლად უნდა შეინარჩუნოს თავდაპირველი ფორმა. 

 

ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა სამხრეთ-დასავლეთ ავღანეთში ალ-კაიდას 

ერთ-ერთი ლიდერის ლიკვიდირება მოახერხეს. ოფიციალური წყაროების 

განცხადებით, ალ-კაიდას ლიდერს ტერორისტული ორგანიზაცია თალიბანი  

იცავდა.  

 

ინდოეთი 

ინდოეთის პრემიერ მინისტრმა, ნარენდრა მოდიმ განაცხადა, რომ ინდოეთი დგას 

ტერორიზმის, ფულის გათეთრებისა და არალეგალური იარაღების გასაღების 

წინააღმდეგ. მოდის თქმით ინდოეთი ლოიალურია შანხაის კოოპერაციის 

ორგანიზაციის და მისი ჩარტერის მიერ მოცემული პრინციპების მიმართ. 

 

ესპანეთი 

ხუთშაბათს, ესპანეთის უზენაეს სასამართლოში გაიმართა 3 ისლამისტი 

ეჭვმიტანილის სასამართლო, რომლებსაც 2017 წლის ბარსელონას თავდასხმაში 

ჩართულობა ედებათ ბრალად. ბარსელონას თავდასხმა ყველაზე სისხლიანი იყო 

ესპანეთისთვის ბოლო ათ წელიწადში, თავდასხმამ ქალაქის ცენტრში, 14 ადამიანი 

იმსხვერპლა. 

 

თურქეთი 

ყოფილი სატელევიზიო წამყვანი ტერორიზმშია ბრალდებული. ერქან აქუში ბუგუნ 

ტვ-ს წამყვანი იყო, მას 15 წელი პატიმრობა ემუქრება. მისი დაკავების ბრძანება 2016 

https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-expect-biden-stick-afghan-peace-deal-without-significant-change?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1699069_
https://in.reuters.com/article/afghanistan-alqaeda-taliban/afghan-security-forces-kill-al-qaeda-leader-accuse-taliban-of-harbouring-him-idINKBN27Q1U8?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1711055_
https://in.reuters.com/article/afghanistan-alqaeda-taliban/afghan-security-forces-kill-al-qaeda-leader-accuse-taliban-of-harbouring-him-idINKBN27Q1U8?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1711055_
https://www.aninews.in/news/world/asia/india-stands-against-terrorism-arms-smuggling-money-laundering-pm-modi-at-sco-meet20201110171003/
https://www.reuters.com/article/us-spain-security-barcelona-trial/spain-to-start-trial-of-suspects-linked-to-deadly-2017-van-attack-idUSKBN27P155?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1703038_
https://www.reuters.com/article/us-spain-security-barcelona-trial/spain-to-start-trial-of-suspects-linked-to-deadly-2017-van-attack-idUSKBN27P155?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1703038_
https://www.turkishminute.com/2020/11/12/former-tv-anchorman-faces-up-to-15-years-in-prison-on-terrorism-charges/
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წელს გაიცა და ამ ზაფხულს მოხერხდა. თურქეთი გიულენის მოძრაობას დებს 

ბრალს სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში 2016 წელს. მას შემდეგ 

მიმდინარეობს მოძრაობის მხარდამჭერების დაკავება.  

 

6 წლით და 3 თვით პატიმრობა მიესაჯა შეზღუდული შესაძებლობის ქალს 

თურქეთში. მას ბრალად გიულენის მოძრაობასთან კავშირი ედება. გიულენის 

მოძრაობა ერდოღანის მთავრობის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციადაა 

ცნობილი. 

 

მალი 

გამოცემა France24-ის განცხადებით, ფრანგულმა ანტიჯიჰადისტურმა ძალებმა 

წარმატებული სამხედრო სპეცოპერაციის შედეგად ტერორისტულ ორგანიზაცია, 

ალ-კაიდასთან, დაკავშირებული სამხედრო დაჯგუფების გენერლის, ბა აგ მოუსას,  

ლიკვიდაცია მოახდინეს.  

 

ნიგერია 

ნიგერიიის არმიამ გამოაქვეყნა ტერორიზმთან კავშირის გამო ძებნილ ადამიანთა 

სია. სიაში 86 ადამიანი შედის, ისინი ტერორისტულ ორგანიზაცია ბოკო ჰარამთან 

კავშირისთვის იძებნებიან. სიაშია ბოკო ჰარამის ლიდერი, აბუბაქარ შეკაუ, 

რომელიც ამ წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ გარდაცვლილად გამოცხადდა. 

 

ისრაელი 

ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, მათ მოახერხეს ლიბანური 

დაჯგუფება ჰეზბოლას კუთვნილი დრონის ჩამოგდება, მას შემდეგ რაც მან 

ისრაელის საჰაერო საზღვარი გადალახა. 

 

 

 

https://www.turkishminute.com/2020/11/12/disabled-woman-convicted-on-terrorism-charges-due-to-alleged-gulen-links/
https://www.france24.com/en/live-news/20201113-french-forces-kill-jihadist-commander-in-mali?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1715438_
http://saharareporters.com/2020/11/11/nigerian-army-releases-list-86-most-wanted-terrorists?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1711055_
http://saharareporters.com/2020/11/11/nigerian-army-releases-list-86-most-wanted-terrorists?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1711055_
https://in.reuters.com/article/israel-lebanon-hezbollah-idINKBN27Q283?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1711055_
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კვიპროსი 

სოციალურ მედიაში კვიპროსის პრეზიდენტის, ნიკოს ანასტასიადეს მიმართ 

მუქარის გავრცელების შემდეგ, ლიბანელი პირი ანტი-ტერორისტულმა პოლიციამ 

დააკავა. პირი, რომლის ვინაობასაც არ ამხელენ, არალეგალურად ცხოვრობდა 

კვიპროსის ლიმასოლის უბანში. მასზე შესაძლო ტერორიზმთან კავშირისთვის 

გამოძიება დაიწყო.  

 

კანადა 

ტორონტოში, 2018 წელს მომხდარი ტერორისტულ თავდასხმის სასამართლო 

გაიმართა. ბრალდებული ბრალს არ აღიარებს, ადვოკატის განცხადებით ის 

კრიმინალურად პასუხისმგებელი არ არის მისი გონებრივი მდგომარეობის გამო იმ 

პერიოდში. 

 

საუდის არაბეთი   

გამოცემა Reuters-ის განცხადებით, 2020 წლის 11 ოქტომბერს, ოთხშაბათს, საუდის 

არაბეთის ქალაქ ჯედაში, სასაფლაოზე დამონტაჟებული ხელნაკეთი 

ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენებით განხორციელებულ თავდასხმაზე 

პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაცია, დაეშმა, აიღო. 

 

მოზამბიკი  

გამოცემა AlJazeera-ის განცხადებით, კაბო დელგადოს პროვინციაში ტერორისტულ 

ორგანიზაცია, დაეშთან, დაკავშირებული სამხედრო დაჯგუფებების თავდასხმის 

შედეგად 50-მდე ადამიანი დაიღუპა. მომხდარის შესახებ დაწყებულია 

საგამოძიებო სამუშაოები.  

 

 

 

 

https://www.the961.com/lebanese-threatens-cyprus-president/
https://www.the961.com/lebanese-threatens-cyprus-president/
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/10/toronto-van-attack-alek-minassian-trial?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1711055_
https://www.reuters.com/article/us-saudi-blast-islamic-state/islamic-state-claims-responsibility-for-jeddah-attack-idUSKBN27S2EA?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1715438_
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/10/isil-linked-attackers-behead-50-people-in-northern-mozambique

