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ამერიკის შეერთებული შტატები 

შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის მდივანის, ალეხანდრო მაიორკასის განმარტებით, 

უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე შეერთებული შტატების მიერ ავღანეთიდან 

ევაკუირებულ იმ პირებს, რომლებიც მობილური ტერორისტების სიაში მოხვდნენ ქვეყნის 

ტერიტორიაზე შესვლის უფლება შეეზღუდათ.   

Associated Press-ის და ჩიკაგოს უნივერსიტეტის NORC-ის კვლევით ცენტრის ახალი 

ერთობლივი კვლევის თანახმად, ამერიკელთა დაახლოებით ორი მესამედი უკიდურესად 

შეშფოთებულია ქვეყნის შიგნით მოქმედი ექსტრემისტული დაჯგუფებებისგან მომავალი 

საფრთხეების გამო.  

 

გაერთიანებული სამეფო  

ჰიშამ ჩაუდარს, რომელიც გაერთიანებული სამეფოდან ბიტკოინის დახმარებით 

ტრანზაქციებს ახორციელებდა სირიაში დაეშის მებრძოლების პატიმრობიდან 

გათავისუფლების მიზნით, 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.  

ფაჰდ ისმაილი ექსტრემისტულ და ტერორისტულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ 

მასალებს ავრცელებდა ტერორისტული თავდასხმების წახალისების მიზნით. იგი 

გაერთიანებული სამეფოს კონტრტერორისტულმა პოლიციამ დააკავა. 

 

საფრანგეთი 

საფრანგეთიში 2015 წლის ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი 

დაიწყო. პარიზში განხორციელებულ თავდასხმების სერიას 130 ადამიანის სიცოცხლე 

ემსხვერპლა.   

 

შვედეთი 

შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის განცხადებით, ქურთების მიერ კონტროლირებულ 

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/afghan-evacuees-terror-watchlists-stopped-entering-u-s-says-mayorkas-n1278466?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/afghan-evacuees-terror-watchlists-stopped-entering-u-s-says-mayorkas-n1278466?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/afghan-evacuees-terror-watchlists-stopped-entering-u-s-says-mayorkas-n1278466?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/afghan-evacuees-terror-watchlists-stopped-entering-u-s-says-mayorkas-n1278466?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/afghan-evacuees-terror-watchlists-stopped-entering-u-s-says-mayorkas-n1278466?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/domestic-terror-b1915970.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/domestic-terror-b1915970.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/isis-bitcoin-syria-sentence-jail-b1913864.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/isis-bitcoin-syria-sentence-jail-b1913864.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.standard.co.uk/news/crime/london-extremist-fahd-ismail-sharing-material-encouraging-violent-jihad-b954063.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://www.standard.co.uk/news/crime/london-extremist-fahd-ismail-sharing-material-encouraging-violent-jihad-b954063.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://www.france24.com/en/france/20210905-how-the-november-2015-attacks-marked-a-turning-point-in-french-terror-laws?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.france24.com/en/france/20210905-how-the-november-2015-attacks-marked-a-turning-point-in-french-terror-laws?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://sverigesradio.se/artikel/sources-three-is-women-and-their-children-to-return-to-sweden-today
https://sverigesradio.se/artikel/sources-three-is-women-and-their-children-to-return-to-sweden-today
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ტერიტორიაზე პატიმრობაში მყოფი შვედი ქალი თავის სამ შვილთან ერთად სამშობლოში 

დაბრუნდება. 

   

რუსეთი 

რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა ორშაბათს გაავრცელა განცხადება, სადაც 

საუბარია დაეშის ოთხი მხარდამჭერის დაკავების შესახებ. უწყების განცხადებით, აღნიშნული 

პირები ინგუშეთის რესპუბლიკაში სამართალდამცავ ორგანოებზე თავდასხმას გეგმავდნენ. 

 

თურქეთი 

თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ბოლო ექვსი წლის მანძილზე თურქეთმა 18,455 

ტერორისტი მებრძოლის “განეიტრალება” შეძლო. უწყების განცხადებით, 2015 წლის 

ივლისიდან დღემდე განეიტრალებულ 18,455 ტერორისტი მებრძოლიდან აბსოლიტურ 

უმრავლესობას ქურთების მუშათა პარტიის წევრები წარმოადგენენ.  

 

ისრაელი 

ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო  მასშტაბური სამართლებრივი და ფიზიკური 

დევნა გილბოას ციხიდან გაქცეული ექვსი ტერორისტის მიმართ.   

 

სირია  

სირიის დემოკრატიული ძალების განცხადებით, მათ ალ ჰოლის ბანაკის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე დაეშის 4 ტერორისტი მებრძოლი დააკავეს.  

 

ერაყი 

დაეშის მებრძოლებმა ქალაქ ქირქუქის მახლობლად არსებულ საგუშაგოზე მიტანილი 

თავდასხმისას სულ მცირე 12 პოლიციელი მოკლეს.   

https://en.mehrnews.com/news/178306/Russia-s-FSB-detains-four-ISIL-supporters
https://en.mehrnews.com/news/178306/Russia-s-FSB-detains-four-ISIL-supporters
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-05/turkey-says-it-neutralized-18-500-militants-over-6-years?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-05/turkey-says-it-neutralized-18-500-militants-over-6-years?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-05/turkey-says-it-neutralized-18-500-militants-over-6-years?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-05/turkey-says-it-neutralized-18-500-militants-over-6-years?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.btimesonline.com/articles/151196/20210906/six-convicted-terrorists-break-out-of-gilboa-prison-in-israel-manhunt-underway.htm
https://www.btimesonline.com/articles/151196/20210906/six-convicted-terrorists-break-out-of-gilboa-prison-in-israel-manhunt-underway.htm
https://www.btimesonline.com/articles/151196/20210906/six-convicted-terrorists-break-out-of-gilboa-prison-in-israel-manhunt-underway.htm
https://www.kurdistan24.net/en/story/25475-SDF-backed-force-arrest-four-ISIS-suspects-near-al-Hol?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2847043_
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-kills-at-least-12-police-in-iraq-amid-resurgence-fears-11630848314?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-kills-at-least-12-police-in-iraq-amid-resurgence-fears-11630848314?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-kills-at-least-12-police-in-iraq-amid-resurgence-fears-11630848314?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-kills-at-least-12-police-in-iraq-amid-resurgence-fears-11630848314?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2834851_
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ერაყის უსაფრთხოების ძალების განცხადებით,  მათ დააკავეს დაეშის ერთ-ერთი ლიდერი, 

რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონში განხორციელებულ 

ტერორისტულ თავდასხმაზე.   

გაეროს გენერალურმა მდივანმა გერმანელი პროკურორი, ქრისტიან რიტჩერი, ერაყში დაეშის 

მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამომძიებლად დანიშნა.  

ერაყის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, კონტრტერორისტული ძალები 

წარმატებით იბრძვიან დაეშის წინააღმდეგ. მათი განმარტებით, ბოლო პერიოდში 

კონტრტერორისტული ოპერაციების შედეგად დაკავებულია დაეშის 8 ტერორისტი 

მებრძოლი.  

 

 

საუდის არაბეთი 

საუდის არაბეთის საავიაციო ძალების პრესცენტრის განცხადებით, წარმატებით მოხერხდა 

ირანის მიერ მხარდაჭერილი ამბოხებული ჰუსიტების სარაკეტო თავდასხმის პრევენცია.  

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საუდის არაბეთის მოქალაქე ტერორიზმისა და 

იარაღის კონტრაბანდის ბრალდებით ქალაქ დამამში სიკვდილით დასაჯეს.  

 

ნიგერია 

შეიარაღებული ტერორისტები შეიჭრნენ ნიგერიის ჩრდილოეთ შტატში, კადუნაში, მდებარე 

სოფელში და 18 ადგილობრივი გაიტაცეს. კადუნას საპატრულო ძალების განცხადებით, 

გატაცებულთა შორის არის 7 ბავშვი. 

 

სუდანი 

ბურკინა-ფასოს და მალის შესაბამისი სამსახურების განცხადებით, საჰელის რეგიონში 

აქტიური ჯიჰადისტების წინააღმდეგ ქვეყნები საერთო სამხედრო სპეცოპერაციას ჩაატარებენ. 

https://www.jpost.com/breaking-news/iraq-security-forces-arrest-isis-leader-report-678909?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://www.jpost.com/breaking-news/iraq-security-forces-arrest-isis-leader-report-678909?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://english.aawsat.com/home/article/3177006/german-prosecutor-head-un-probe-isis-crimes-iraq?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2847043_
https://english.aawsat.com/home/article/3177006/german-prosecutor-head-un-probe-isis-crimes-iraq?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2847043_
https://english.aawsat.com/home/article/3179496/iraqi-forces-arrest-isis-members-new-security-campaign?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2853323_
https://english.aawsat.com/home/article/3179496/iraqi-forces-arrest-isis-members-new-security-campaign?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2853323_
https://gulfnews.com/opinion/editorials/attacks-on-saudi-arabia-a-threat-to-the-entire-region-1.82047203?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://gulfnews.com/opinion/editorials/attacks-on-saudi-arabia-a-threat-to-the-entire-region-1.82047203?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://gulfnews.com/opinion/editorials/attacks-on-saudi-arabia-a-threat-to-the-entire-region-1.82047203?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://gulfnews.com/opinion/editorials/attacks-on-saudi-arabia-a-threat-to-the-entire-region-1.82047203?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://english.alaraby.co.uk/news/saudi-man-executed-over-terrorism-charges
https://www.reuters.com/world/africa/gunmen-kidnap-18-villagers-latest-attack-northern-nigeria-2021-09-07/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://www.reuters.com/world/africa/gunmen-kidnap-18-villagers-latest-attack-northern-nigeria-2021-09-07/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2841052_
https://www.thedefensepost.com/2021/09/08/burkina-mali-joint-force/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2847043_
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პაკისტანი 

პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში თვითმკვლელი ტერორისტის თავდასხმის შედეგად 

დაიღუპა 4 ადამიანი და დაშავდა 20. უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, 

თავდასხმისთვის 13 კილოგრამზე მეტი ასაფეთქებელი ნივთიერება იყო გამოყენებული. 

მომხდარზე პასუხისმგებლობა თეჰრიკ-ე-ტალიბანმა (იგივე პაკისტანის ტალიბანმა) აიღო.   

 

ახალი ზელანდია 

ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრმა, ჯასინდა არდერნმა, ოკლენდის სუპერმარკეტში 

მომხდარ ინციდენტს, რომლის შედეგადაც 6 ადამიანი დაშავდა, ტერორისტული თავდასხმა 

უწოდა.  

 

ავღანეთი 

ალ კაიდას მედია წარმომადგენელმა თალიბების მიერ ქაბულის აღება  ტრიუმპალურად 

შეაფასა. განცხადების მიხედვით, ტალიბანის გამარჯვება ავღანეთში აჩვენებს მუსლიმი 

ხალხის რეალურ შესაძლებლობებს.  

ტალიბანის განმარტებით, ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების 113 მოქალაქეს და 

დასავლური პასპორტის მქონე სხვა პირებს ქვეყნის დატოვების საშუალებას მისცემენ. 

ფრენების ორგანიზებას კატარი უზრუნველყოფს. 
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