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გაერთიანებული სამეფო 

ლონდონის საპატრულო სამსახურმა ქალაქის 38 წლის მაცხოვრებელი, ეინ დევისი 

დააკავა. ახალგაზრდა მამაკაცს ბრალად ედება ტერორისტული ორგანიზაცია, 
დაეშის მიერ სირიაში განხორციელებული აქტივობების ფინანსური მხარდაჭერის 

მცდელობა. საგამოძიებო სამუშაოების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ ეინ დევისი 

2013 წლის 28 ივლისიდან 2014 წლის 16 იანვრამდე სირიის ტერიტორიაზე დაეშის 
მხარეს იბრძოდა. გავრცელებული ინფორმაციით, მამაკაცმა დაეშის დახმარების 

მიზნით წარსულში თურქეთში მყოფი, ტერორისტულ ორგანიზაციასთან 
დაკავშირებული ამალ ელ-უაჰაბისთვის (შემდგომ მისი ცოლი) 20 000 ევროს გაგზავნა 

სცადა. 

 

ისრაელი 

4 სექტემბერს, დასავლეთ სანაპიროზე, ქალაქ ტუბასთან ახლოს ავტობუსზე 
განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა. დაჭრილებს შორის 

1 სამოქალაქო პირია.   

5 სექტემბერს, დასავლეთ სანაპიროზე მომხდარი სამხედრო შეტაკების შედეგად, 
ტერორისტული ორგანიზაცია, პალესტინის „ისლამური ჯიჰადის“ ერთი წევრი 

დაიღუპა. პალესტინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მომხდარს ისრაელის მიერ 

სიკვდილით დასჯა უწოდა.   

 

ღაზას სექტორი  

4 სექტემბერს, ტერორისტულმა ორგანიზაცია ჰამასმა ღაზას სექტორში 2 
პალესტინელი ისრაელთან თანამშრომლობაში დამნაშავედ სცნო და სიკვდილით 

დასაჯა. ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრის, აიელეტ შაკედის განმარტებით, 
აღნიშნულ პირებს ჰამასმა ბრალი დასდო „მტრულად განწყობილ საგარეო 

ერთეულებთან [იგ. ისრაელი]“ კომუნიკაციის წარმოება. საგულისხმოა, რომ ღაზას 
სექტორში სიკვდილით დასჯის ინციდენტი 5 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა.   
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სირია 

გასულ კვირას გამართული კონფერენციის დროს, სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა 

ალ-ჰოლის ბანაკში მოქმედი ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან დაკავშირებული 
ბლოკების 121 წევრის დაკავების შესახებ განაცხადეს. გავრცელებული 

ინფორმაციით, დაკავებულთა შორის 15 ქალია.    

 

 

იემენი 

ალ კაიდასთან აფილირებულმა იემენურმა დაჯგუფებამ 3 სექტემბერს ინტერნეტში 

ვიდეო გაავრცელა, რომელზეც 7 თვის წინ გატაცებული გაეროს თანამშრომელია 
აღბეჭდილი. აღნიშნული პირი საპორტო ქალაქ ადენიდან მიმდინარე წლის 

თებერვალში გაიტაცეს.    

 

ნიგერია 

ბორნოს შტატში, სამბისას ტყეში სპეციალური ძალების 199-ე ქვედანაყოფის და 222-

ე ბატალიონის ერთობლივი სპეცოპერაცია, „ჰადინ კაის“ (ერთობა) ფარგლებში 
ტერორისტულ ორგანიზაცია ბოკო-ჰარამის 200 მებრძოლი გაანადგურეს. დაღუპულთა 

შორის  ტერორისტული ორგანიზაციის 5 სამხედრო მეთაურია. 

 

სომალი  

ოფიციალური მოგადიშოს განცხადებით, 2-3 სექტემბერს ძალადობრივი 

ექსტრემისტული დაჯგუფება, ალ-შაბააბის შეიარაღებული წევრები თავს დაესხნენ 
ჰირანის პროვინციაში არსებულ მაჰას რეგიონს. მაჰას რეგიონის კომისრის, მუმინ 

მუჰამედ ჰალანის განმარტებით, ალ-შაბააბის მებრძოლებმა ბელედუენის 
გარეუბანში ცეცხლი გაუხსნეს სამოქალაქო პირებს. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 

21 ადამიანი.  
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ეთიოპია 

3 სექტემბერს, ორომიის შტატის ფონოს თემის მაცხოვრებლებმა ინფორმაცია 

გაავრცელეს მიმდინარე წლის 29 აგვისტოს, ამარას თემის შეიარაღებული წევრების 
მიერ ჰორო გუდურუს რაიონზე თავდასხმის შესახებ. თავდასხმის შედეგად 10-ზე 

მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა.   

 

ბურკინა-ფასო 

როიტერსის უაგადუგუს ადგილობრივი წარმომადგენლის ინფორმაციით, ქვეყნის 

ჩრდილოეთ ნაწილში ქალაქების, ჯიბოს და ბურზანგას, დამაკავშირებელ გზაზე 
ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის მოქმედებაში უნებლიე მოყვანის 

შედეგად დაიღუპა 35 და მძიმედ დაშავდა 37 სამოქალაქო პირი. აღნიშნულ რეგიონში 
2015 წლიდან ფიქსირდება ისლამისტი ექსტრემისტების საგრძნობი გააქტიურება. 

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილში, მონგუალუზე კოდეკოს 
ჯგუფების მიერ 3 სექტემბერს განხორციელებულ თავდასხმას სულ მცირე 33 

სამოქალაქო პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა.  

 

ავღანეთი 

ავღანეთის დასავლეთ ნაწილში, ჰერატში მეჩეთზე 2 სექტემბერს განხორციელებული 
თავდასხმის შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 18 ადამიანი და დაშავდა - 23. 

გავრცელებული ინფორმაციით, გუზარგას მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად 
გარდაიცვალა ტალიბანთან დაახლოებული სასულიერო პირი, მუიბ-ულ რაჰმან 

ანსარი.   

ქაბულში რუსეთის ფედერაციის საელჩოზე 5 სექტემბერს განხორციელებული 
თავდასხმის შედეგად საელჩოს 2 თანამშრომელი, მათ შორის 1 რუსი დიპლომატი და 

ავღანეთის 4 მოქალაქე დაიღუპა.  თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა 
ორგანიზაცია დაეშის ხორასანის პროვინციამ აიღო.   
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პაკისტანი 

ავღანეთის საზღვართან, ხიბერის რეგიონში პაკისტანის უსაფრთხოების ძალების 

მიერ 5 სექტემბერს სამალავის ჩხრეკის განხორციელებისას დაწყებულ ორმხრივ 
სროლას 5 ჯარისკაცის და 4 ექსტრემისტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. პაკისტანის 

უსაფრთხოების სექტორის უმაღლესი წარმომადგენლების განცხადებით, მსგავსი 

კონტრტერორისტული ოპერაციები გაგრძელდება ჩრდილოეთ ვაზირისტანში.  


