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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული სადაზვერვო სამსახურის დირექტორის, 

ევრილ ჰეინესის განცხადებით, ქვეყნისთვის საერთაშორისო ტერორიზმთან 

დაკავშირებული ყველაზე დიდ საფრთხე იემენის, სომალის, სირიისა და ერაყის 

ტერიტორიებიდან მომდინარეობს. უწყების დირექტორის განმარტებით, ავღანეთი ამ 

სიის სათავეში აღარ დგას.  

რესპუბლიკური პარტიის სენატორი, ლინდსი გრაჰამი და კონგრესმენი, მაიკლ 

უოლცი მოუწოდებენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს 

თალიბანის ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში შეყვანისკენ.  

ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშისთვის ერთგულების ფიცის დადების და 

ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვის გამო 20 წლის დეიმონ ჟოზეფს, ამერიკის 

შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ თავისუფლების აღკვეთის სახით 

23-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ 

განცხადებაში საუბარია თურქეთში მცხოვრები ხუთი პირის მიმართ დაწესებულ 

სანქციებზე. დეპარტამენტის განმარტებით, აღნიშნული პირები ალ-კაიდას ფინანსურ 

და ლოჯისტიკურ დახმარებას უწევდნენ.   

40 წლის შაჰიდულ გაფარს და 35 წლის ნაბილა ხანს პენსილვანიის შტატის 

სასამართლომ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირის და მისთვის ფინანსური 

მხარდაჭერის გამო პატიმრობა შეუფარდა. ახალგაზრდა წყვილმა აღიარა დაეშის 

წევრებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა.  
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გაერთიანებული სამეფო 

გაერთიანებული სამეფოს საპატრულო სამსახურის უფროსის განცხადებით, 

ტექნოლოგიური ფირმები არ აკეთებენ საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმს 

ტერორისტული საქმიანობის იდენტიფიცირებისა და მონიტორინგის 

თვალსაზრისით.  

 

საფრანგეთი 

საფრანგეთის პრეზიდენტის, ემანუელ მაკრონის ცნობით, საფრანგეთის 

კონტრტერორისტულმა დანაყოფებმა საჰელის რეგიონში დაეშის მაღალი რანგის 

წევრი, ადნან აბუ ვალიდ ალ-საჰრავი გაანეიტრალეს. ტვიტერზე გაკეთებულ 

განცხადებაში საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნულ სამხედრო სპეცოპერაციას 

ფრანგული კონტრტერორისტული ძალისხმევის მნიშვნელოვანი წარმატება უწოდა.   

 

სირია 

სირიის დემოკრატიული ძალების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საუბარია 

დაეშის ორი წევრის დაკავების შესახებ. აღნიშნული პირები სირიის დემოკრატიული 

ძალების სამხედრო პუნქტებზე თავდასხმას გეგმავდნენ. 

სირიის ცენტრალურ რეგიონში მომხდარ თავდასხმას პროირანული სამხედრო 

დაჯგუფების 17 წევრის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა 

ტერორისტულმა ორგანიზაცია, დაეშმა აიღო.  

 

ერაყი 

ასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთულმა საფრენმა აპარატებმა ირბილის 

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/sep/13/tech-firms-not-doing-enough-to-fight-terrorism-says-met-police-chief?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/sep/13/tech-firms-not-doing-enough-to-fight-terrorism-says-met-police-chief?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/sep/13/tech-firms-not-doing-enough-to-fight-terrorism-says-met-police-chief?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/sep/13/tech-firms-not-doing-enough-to-fight-terrorism-says-met-police-chief?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://apnews.com/article/europe-africa-france-niger-emmanuel-macron-145327db93f72ddf1d0d4b223dfd2de0?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2883200_
https://apnews.com/article/europe-africa-france-niger-emmanuel-macron-145327db93f72ddf1d0d4b223dfd2de0?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2883200_
https://apnews.com/article/europe-africa-france-niger-emmanuel-macron-145327db93f72ddf1d0d4b223dfd2de0?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2883200_
https://apnews.com/article/europe-africa-france-niger-emmanuel-macron-145327db93f72ddf1d0d4b223dfd2de0?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2883200_
https://www.kurdistan24.net/en/story/25540-SDF-special-forces-arrest-two-ISIS-suspects-in-Hasakah-province?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://www.kurdistan24.net/en/story/25540-SDF-special-forces-arrest-two-ISIS-suspects-in-Hasakah-province?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://www.kurdistan24.net/en/story/25540-SDF-special-forces-arrest-two-ISIS-suspects-in-Hasakah-province?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://www.kurdistan24.net/en/story/25540-SDF-special-forces-arrest-two-ISIS-suspects-in-Hasakah-province?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://english.aawsat.com/home/article/3189961/17-pro-iran-militants-killed-injured-isis-attack-central-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2883200_
https://english.aawsat.com/home/article/3189961/17-pro-iran-militants-killed-injured-isis-attack-central-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2883200_
https://english.aawsat.com/home/article/3189961/17-pro-iran-militants-killed-injured-isis-attack-central-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2883200_
https://english.aawsat.com/home/article/3189961/17-pro-iran-militants-killed-injured-isis-attack-central-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2883200_
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საერთაშორისო აეროპორტში განლაგებულ ქურთულ კონტრტერორისტულ ძალებზე 

თავდასხმა მიიტანეს. ნაწილობრივ-ავტონომიური ჩრდილოეთ რეგიონის სპიკერის 

განცხადებით, აღნიშნულ თავდასხმას მსხვერპლი არ მოჰყოლია.  

ნიგერია 

ნიგერიის სკოლიდან გატაცებული 70 სტუდენტი ორი კვირის შემდეგ 

გაათავისუფლეს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდის 

მონაცემებით, ნიგერიაში გასული წლის განმავლობაში სულ მცირე 10 გატაცების 

ფაქტი მოხდა, რის შედეგადაც 1,436 მოსწავლე გაიტაცეს. ამ დრომდე, 200 -მდე ბავშვი 

ჯერ კიდევ გატაცებულად ითვლება. გატაცებების დროს 2020 წელს სკოლის 16 

მოსწავლე დაიღუპა. 

არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ნიგერიის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 6 პირს 

ტერორისტული ორგანიზაცია, ბოკო-ჰარამისთვის ფინანსური დახმარების გაწევის 

ბრალდებით ეკონომიკური სანქციები დაუწესა.  

 

სომალი  

სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ 

განხორციელებულ ტერორისტულ თავდასხმას 11 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 

მომხდარზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაცია, ალ-შაბაბმა აიღო. 

 

ავღანეთი 

ავღანეთის ახალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ამირ ხან მუთაქიმ, მოუწოდა თალიბ 

მებრძოლებს არ გამოიყენონ მათ მიერ კონტროლირებული ტერიტორია 

ტერორისტული თავდასხმების ორგანიზებისთვის.  

https://apnews.com/article/middle-east-iraq-baghdad-e9e277e53074caeefd0593c4c3e4b2bd?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2862884_
https://apnews.com/article/middle-east-iraq-baghdad-e9e277e53074caeefd0593c4c3e4b2bd?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2862884_
https://apnews.com/article/africa-kidnapping-nigeria-3430641a736f225fcb9b40ac007d6659?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://apnews.com/article/africa-kidnapping-nigeria-3430641a736f225fcb9b40ac007d6659?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://apnews.com/article/africa-kidnapping-nigeria-3430641a736f225fcb9b40ac007d6659?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://apnews.com/article/africa-kidnapping-nigeria-3430641a736f225fcb9b40ac007d6659?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2870111_
https://dailypost.ng/2021/09/14/uae-names-nigerians-among-sponsors-of-terrorism/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2876515_
https://dailypost.ng/2021/09/14/uae-names-nigerians-among-sponsors-of-terrorism/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2876515_
https://dailypost.ng/2021/09/14/uae-names-nigerians-among-sponsors-of-terrorism/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2876515_
https://dailypost.ng/2021/09/14/uae-names-nigerians-among-sponsors-of-terrorism/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2876515_
https://www.voanews.com/a/6227333.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2883200_
https://www.voanews.com/a/6227333.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2883200_
https://apnews.com/article/afghanistan-cabinets-taliban-militant-groups-3652ae786079637a56a4edff5063fe5f?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2876515_
https://apnews.com/article/afghanistan-cabinets-taliban-militant-groups-3652ae786079637a56a4edff5063fe5f?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2876515_
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ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარი 11 სექტემბრის ტერორისტული 

თავდასხმის 20 წლის თავზე, თალიბანმა გამარჯვება ავღანეთის პრეზიდენტის 

სასახლის თავზე საკუთარი დროშის აღმართვით აღნიშნა.   

 

ინდოეთი  

ინდოეთის საპატრულო სამსახურის განცხადებით 14 სექტემბერს მათ დააკავეს ექვსი 

მამაკაცი, რომლებიც ქვეყნის დიდ ქალაქებში ტერორისტული თავდასხმების 

მოწყობას გეგმავდნენ.  
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