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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, 

ახალდაქორწინებულმა წყვილმა ნიუ-იორკიდან, 30 წლის არუა მუთანამ და 21 წლის 
ჯეიმს ბრედლიმ, აღიარა ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშისთვის მატერიალური 

დახმარების გაწევის მცდელობა. გავრცელებული ინფორმაციით, ჯეიმს ბრედლი 2020 

წელს ნიუ-იორკში, ორანჯის საგრაფოში, ვესტ-პოინტის (უესტ-პოინტის) სამხედრო 
ბაზაზე თავდასხმასაც გეგმავდა.   

2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმიდან 21 წლის შემდეგ, ალ კაიდამ გამოსცა 271- 

გვერდიანი დოკუმენტი 11 სექტემბრის დაგეგმვის და განხორციელების შესახებ. 
აღნიშნული დოკუმენტის ავტორი, ალ კაიდას მაღალი რანგის ლიდერი, აბუ მუჰამად 

ალ-მასრი, ადასტურებს თავდასხმის დაგეგმვის 1996 წელს დაგეგმვას. ამასთანავე, 
ალ-მასრი თავდასხმის მთავარ მიზნად ამერიკის შეერთებული შტატების 

გრძელვადიან ომში ჩათრევას ასახელებს.    

 

ისრაელი 

ისრაელის თავდაცვის ძალების, შინ ბეთის და სასაზღვრო პოლიციის მიერ 11-12 
სექტემბერს დასავლეთ სანაპიროზე ჩატარებული ერთობლივი კონტრტერორისტული 

სპეცოპერაცია, „ტალღის დაძლევის“ ფარგლებში, სპეცსამსახურებმა ტერორიზმთან 

დაკავშირებული ბრალდებებისთვის 12 პალესტინელი დააკავეს.  

14 სექტემბერს, დასავლეთ სანაპიროზე ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს 

ისრაელის თავდაცვის ძალების ელიტარული სამხედრო დაჯგუფება „ნაჰალის“ 

მაიორი, ბარ ფალაჰი დაიღუპა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის, იაირ ლაპიდის 
შეფასებით, სპეცოპერაციამ, რომელშიც ფალაჰი მონაწილეობდა, ბევრი ადამიანის 

სიცოცხლე გადაარჩინა. 

 

სირია 
12 სექტემბერს, აღმოსავლეთ სირიაში, სოფელ რუაშიდზე თავდასხმის დროს დაეშის 

წევრებმა სირიის დემოკრატიული ძალების 6 მებრძოლი მოკლეს. 

 

იემენი 
12 სექტემბერს, იემენის აღმოსავლეთ რეგიონში ხელნაკეთი ასაფეთქებელი 
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მოწყობილობის მოქმედებაში უნებლიე მოყვანის შედეგად ძალადობრივ 

ექსტრემისტულ მოძრაობად გამოცხადებულ სეპარატისტებთან დაკავშირებული 6 
პირი დაიღუპა. 

 

ნიგერია 

ნიგერიის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 15 სექტემბერს გავრცელებული 
ინფორმაციით, ორკვირიანი სამხედრო სპეცოპერაციის შედეგად, ნიგერიის 

სპეცსამსახურებმა ქვეყნის მასშტაბით ტერორისტული ორგანიზაციების, ბოკო-

ჰარამის და დაეშის დასავლეთ აფრიკის პროვინციის 250-ზე მეტი მებრძოლი 
გაანადგურეს. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის განმარტებით, ოპერაციის 

ფარგლებში სპეცსამსახურებმა ჩიბოკის სკოლებიდან 2014 წელს გატაცებული 
გოგონებიც გაათავისუფლეს.  

ტერორისტულმა ორგანიზაცია ბოკო-ჰარამმა, პასუხისმგებლობა აიღო 12 სექტემბერს 

ბორნოს შტატში, იობეზე განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომელსაც 10-ზე მეტი 
სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე ემსხვერპლა.  

 

მალი 

13 სექტემბერს, გაოს რეგიონზე ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან აფილირებული 

ადგილობრივი სამხედრო ბლოკის მიერ განხორციელებულ თავდასხმას 30 
სამოქალაქო პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საპატრულო სამსახურთან საუბრის 

დროს გაოს მაცხოვრებლები ევროპული სამხედრო კონტინგენტის გასვლის 
პარალელურად რეგიონზე გახშირებულ თავდასხმებზე მიუთითებენ.  

 

ავღანეთი 

13 სექტემბერს ტალიბანმა გაავრცელა ინფორმაცია პანშირის ხეობის ჩრდილოეთ 

ნაწილში აჯანყებული ძალების 40 მებრძოლის ლიკვიდაციის შესახებ. ინფორმაციას 
გამოცემა როიტერსი ადასტურებს.  


