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გერმანია 

22 სექტემბერს, გერმანიის სპეცსამსახურებმა ქალაქ ისერლონში დააკავეს 

გერმანიის და კოსოვოს მოქალაქე, მოზარდი ეტრიტ პ. პროკურატურის 

განცხადებით, ეტრიტი ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის მიერ 

გავრცელებული იდეების პოპულარიზებას  და თავდასხმის განხორციელებას 

ცდილობდა. 

 

შვეიცარია 

19 სექტემბერს შვეიცარიის ფედერალურმა კრიმინალურმა სასამართლომ 

ახალგაზრდა ქალს 2020 წლის 24 ნოემბერს ორი ადამიანის ცივი იარაღით 

დაჭრის და ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან კავშირის გამო, სასჯელის 

სახით პატიმრობა შეუფარდა. 

 

ერაყი 

მოსულის სამხრეთით მიმდინარე სამძებრო სპეცოპერაციის დროს, ერაყის 

უსაფრთხოების სამსახურებს და ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის 

მებრძოლებს შორის გახსნილი ორმხრივი ცეცხლის დროს უსაფრთხოების 

ძალებმა ტერორისტული ორგანიზაციის 8 მებრძოლი მოკლეს. 

 

სირია 

22 სექტემბერს CNN-მა ინფორმაცია გაავრცელა სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში, 

ალ-ჰოლის ბანაკზე დაეშთან დაკავშირებული პირების მიერ ფეთქებადი 

ნივთიერებით დატვირთული მანქანით ტერორისტული თავდასხმის 

განხორციელების მცდელობის შესახებ. სირიის დემოკრატიული ძალების 

ცნობით, ორი სატრანსპორტო საშუალებიდან ერთ-ერთი ბანაკიდან 12 მილის 

მოშორებით აფეთქდა. მეორე მანქანაში მყოფი პირებიდან ერთ-ერთმა პირმა 
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თავი სუიციდური ქამრის საშუალებით აიფეთქა. მეორე თავდამსხმელი 

სირიის დემოკრატიული ძალების წევრებმა ადგილზე გაანეიტრალეს.  

 

იემენი 

იემენის უსაფრთხოების ძალების და სამხედრო სამსახურის მიერ აბიანის 

პროვინციის სამხრეთ ნაწილში ჩატარებული საერთო სამხედრო 

სპეცოპერაციის შედეგად, იემენის ხელისუფლებამ კონტროლი მოიპოვა 

ტერორისტული ორგანიზაცია ალ კაიდას სამხედრო გავლენის არეალზე. 

 

სომალი 

ამერიკის შეერთებული შტატებმა განცხადება გაავრცელა, 21 სექტემბერს 

ჰირანის რეგიონში ტერორისტული ორგანიზაცია ალ შაბააბის სამალავზე 

განხორციელებული წერტილოვანი საჰაერო დარტყმების შესახებ. 

გავრცელებული ინფორმაციით, წერტილოვანი დარტყმების შედეგად დაიღუპა 

ტერორისტული ორგანიზაციის 27 წევრი.   

 

ნიგერი 

20 სექტემბერს დილით, ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში 

შეიარაღებული ჯიჰადისტების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 

11 ფერმერი დაიღუპა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა 

ორგანიზაცია ბოკო-ჰარამმა აიღო.  

ნიგერის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 21 სექტემბერს გაკეთებული 

განცხადების თანახმად, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საერთაშორისო 

კონტრტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში ქვეყანა ფინანსური 

დახმარების სახით 13 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიიღებს. დახმარების 

მიზანია ნიგერის ეროვნული ანტიტერორისტული და კონტრტერორისტული 

შესაძლებლობების გაძლიერება. 
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ავღანეთი 
ქაბულის საპატრულო სამსახურის სპიკერის, ხალიდ ზადრანის განცხადებით, 

21 სექტემბერს ქალაქის დასავლეთით, დეჰმაზანგის უბანში არსებულ 

რესტორანში მომხდარ აფეთქებას 3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 

თავდასხმის შედეგად დაშავებულია 13 ადამიანი. თავდასხმაზე 

პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არც ერთ ტერორისტულ ორგანიზაციას არ 

აუღია. 

 


