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ამერიკის შეერებული შტეტები    

პრეზიდენტმა ბაიდენმა გადაწყვიტა აშშ-ს ჯარები ავღანეთიდან 2021 წლის 11 სექტემბერს 

გაიყვანოს, 20 წლის შემდეგ იმ დღიდან, როდესაც ალ კაიდას თავდასხმებმა ამერიკის ყველაზე 

ხანგრძლივი ომი გამოიწვია.  

ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს (CIA) დირექტორის, უილიამ ბარნსის განცხადებით, 

ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის გადაწყვეტილება შესუსტებული ტერორისტული ჯგუფების 

ხელახლა გაძლიერების რისკს ატარებს. ბარნსის განმარტებით, არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი 

იმის შესახებ, რომ დაეში და ალ კაიდა შეძლებენ პოზიციების გამყარებას ამერიკის შეერთებული 

შტატების მიერ ავღანეთის დატოვების შემდეგ. 

39 წლის მამაკაცს ილინოისიდან, რომელიც 2019 წელს დააკავეს დაეშთან კონსპირაციის გამო, 

13.5 წელი პატიმრობა მიუსაჯეს. მას ბრალად ედება კონსპირაცია, დაეშისთვის მატერიალური 

დახმარების დაპირება და გამოძიების ფედერალური ბიუროსთვის ცრუ ჩვენების მიცემა. 

 

გერმანია  

გერმანიაში  თორმეტი ულტრა-მემარჯვენე ტერორისტის Სასამართლო პროცესი გაიმართა, 

რომლებიც გეგმავდნენ თავდასხმევს პოლიტიკოსებზე, თავშესაფრის მაძიებლებსა და 

მუსლიმებზე. მათგან 11, გასული წლის თებერვალში დააკავეს. ისინი ბრალდებულნი არიან 

ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობასა და იარაღის შესახებ კანონის დარღვევაში, მე-12 კი 

გასამართლდა ტერორისტული ჯგუფის მხარდაჭერის ბრალდებით.  

 

ახალი ზელანდია  

ახალი ზელანდიის მთავრობამ წარადგინა კონტრ-ტერორისტული საკანონმდებლო პროექტი, 

რომელიც მიზნად ისახავს გაზარდოს ახალი ზელანდიის შესაძლებლობა, უპასუხოს 

ტერორისტული აქტივობების ფართო სპექტრს.  

 

https://www.voanews.com/usa/biden-will-pull-us-troops-out-afghanistan-september-11-official-says
https://www.axios.com/afghanistan-withdrawal-terrorist-cia-61e0323a-0d47-4a3c-be54-5d722f34eccd.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2223987_
https://www.axios.com/afghanistan-withdrawal-terrorist-cia-61e0323a-0d47-4a3c-be54-5d722f34eccd.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2223987_
https://www.foxnews.com/us/illinois-man-sentenced-to-13-5-years-in-prison-for-conspiring-to-aid-isis
https://www.foxnews.com/us/illinois-man-sentenced-to-13-5-years-in-prison-for-conspiring-to-aid-isis
http://www.digitaljournal.com/news/world/germany-opens-trial-of-far-right-terrorist-group/article/588356
https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1951808
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შვეიცარია  

შვეიცარიის მთავრობამ დაიცვა ბავშვთა უფლებების დარღვევის კუთხით გაკრიტიკებული ახალი 

ანტი-ტერორისტული კანონი, რომელიც ივნისში სახალხო რეფერენდუმზე იქნება გატანილი და 

რომელიც მოიცავს შემზღუდველ ზომებს ბავშვი ეჭვმიტანილებისთვის. ახალი კანონი 

პრევენციის მიზნით სახლში ინტერვენციის საშუალებას აძლევს პოლიციას პოტენციურ 

დამნაშავეებთან 15 წლის ასაკიდან, ხოლო ელექტრონულ მეთვალყურეობის უფლებას 12 

წლიდან.  

 

დანია 

ირანის დისიდენტური, ოპოზიციური ჯგუფის 3 წევრს, დანია ტერორიზმის დაფინანსებასა და 

მხარდჭერაში დებს ბრალს. 

 

ნორვეგია 

ნორვეგიის პოლიციამ ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვის ბრალდებით 24 წლის მამაკაცი 

დააკავა. ბრალდებულს, რომლის სახელიც გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ 

მჟღავნდება, ასევე ბრალად ედება დაეშის წევრობა. პროკურატურის განცხადებით, 

ბრალდებული ტერორისტულ თავდასხმას დანიასა და ლონდონში, წმინდა პავლეს ტაძარზე 

გეგმავდა.    

 

გაერთიანებული სამეფო 

აღმოსავლეთ ლონდონში დააკავეს 27 წლის საჰაიბ მუნიე აბუ, რომელმაც ტერორისტული 

თავდასხმისთვის აღჭურვილობა და ტანსაცმელი შეუკვეთა ონლაინ, ასევე დაეშის 

პროპაგანდისტულ საიტებზე თვეების განმავლობაში ავრცელებდა თავის ექსტრემისტულ 

შეხედულებებს .  

ჩრდილოეთ ირლანდიის პოლიციამ ტერორიზმის აქტის საფუძველზე დააკავა 56 წლის პირი, 

რომელმაც სავარაუდოდ თებერვალში მანქანაში მჯდომ დენი მაკკლინს რამდენჯერმე ესროლა 

და მოკლა.  

https://www.reuters.com/article/us-swiss-referendum/swiss-government-defends-anti-terrorism-law-against-critcism-over-child-rights-idUSKBN2C01OR?rpc=401&
https://www.reuters.com/article/us-swiss-referendum/swiss-government-defends-anti-terrorism-law-against-critcism-over-child-rights-idUSKBN2C01OR?rpc=401&
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/denmark-charges-iranian-dissidents-with-terrorism-financing?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2229454_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/denmark-charges-iranian-dissidents-with-terrorism-financing?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2229454_
https://www.thenationalnews.com/world/norway-charges-alleged-isis-extremist-with-terror-plot-targeting-london-landmark-1.1203608?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2223987_
https://www.thenationalnews.com/world/norway-charges-alleged-isis-extremist-with-terror-plot-targeting-london-landmark-1.1203608?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2223987_
https://news.met.police.uk/news/east-london-man-jailed-for-planning-terror-attack-425225
https://news.met.police.uk/news/east-london-man-jailed-for-planning-terror-attack-425225
https://www.belfastlive.co.uk/news/belfast-news/danny-mcclean-psni-arrest-56-20388440
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ნიგერია 

14 აპრილს ნიგერიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, ქალაქ დამასაკში, შეიარაღებულმა 

ისლამისტებმა თავდასხმა მოაწყვეს. აღნიშნულ თავდასხმას სულ მცირე რვა ადამიანის 

სიცოცხლე ემსხვერპლა. ადგილობრივების განცხადებით, თავდასხმის შედეგად ასობით 

ადამიანმა საცხოვრებელი დატოვა და ნიგერში გაიქცა.  

ტერორისტული ორგანიზაცია, ბოკო ჰარამის მებრძოლები თავს დაესხნენ ქალაქ გაჯირამში 

რამადანის ფარგლებში შეკრებილ მაცხოვრებლებს. ბორნოს შტატის ადგილობრივი 

უშიშროების სამსახურის განცხადებით, თავდასხმა მას შემდეგ მოხდა, რაც უშიშროების ძალებმა 

ჩადის ტბასთან სამხედრო სპეცოპერაციის ფარგლებში ბოკო ჰარამის რამდენიმე მეთაური 

მოკლა.  

ადამავას შტატის კრიტიკული სიტუაციების მართვის სააგენტომ დაადასტურა, რომ ბოკო 

ჰარამის ტერორისტებმა მოკლეს 7 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი და სახლების დატოვება 

აიძულეს დაახლოებით 5000 ადამიანს, მათ მიერ ადგილობრივ კანცელარიაზე თავდასხმის 

შედეგად. თავდასხმისას დაიწვა 50 სახლი, სამლოცველოები, ბაზრები და სკოლები. 

თავდამსხმელებმა ასევე გაიტაცეს ადამიანები.  

ნიგერიის არმიის განცხადებით ბორნოს შტატში ჯარისკაცებმა ბოკო ჰარამის თავდასხმა 

ჩაშალეს. დაპირისპირების  შედეგად მოკლულია 2 ჯარისკაცი 3 კი მძიმედ დაშავდა. არმიამ ბოკო 

ჰარამის 7 ტერორისტი გაანეიტრალა. ამოღებულია იარაღი და ფსიქოტროპული საშუალებები.  

ნიგერიის პოლიციამ დააკავა დედაქალაქის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში გატაცებებსა და 

მაცხოვრებელთა დატერორებაში ეჭვმიტანილი რვა პირი.  

ებონის პროვინციაში ათამდე უცნობი შეიარაღებული პირი თავს დაესხა ებონის პროვინციის 

სოფელ ებელეს ნგბოს თემს და ჰაერში უმიზნოდ გასროლით ცდილობდნენ მაცხოვრებლების 

დაშინებას, გააპარტახეს დაახლოებით შვიდი სახლი. ვარაუდობენ რომ უცნობი შეიარაღებული 

პირები მწყემსები იყვნენ.  

 

 

https://www.reuters.com/world/africa/islamists-kill-least-eight-nigerias-damasak-hundreds-flee-niger-2021-04-14/
https://www.reuters.com/world/africa/islamists-kill-least-eight-nigerias-damasak-hundreds-flee-niger-2021-04-14/
http://saharareporters.com/2021/04/14/boko-haram-fighters-attack-another-borno-town-during-ramadan-prayer?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2223987_
http://saharareporters.com/2021/04/14/boko-haram-fighters-attack-another-borno-town-during-ramadan-prayer?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2223987_
https://guardian.ng/news/terrorists-kill-seven-displace-5000-in-adamawa/
https://guardian.ng/news/terrorists-kill-seven-displace-5000-in-adamawa/
https://www.pmnewsnigeria.com/2021/04/12/2-soldiers-dead-3-others-injured-as-troops-repel-terrorists-attack-in-borno/
https://www.pmnewsnigeria.com/2021/04/12/2-soldiers-dead-3-others-injured-as-troops-repel-terrorists-attack-in-borno/
https://www.aa.com.tr/en/africa/nigerian-troops-kill-7-terrorists-in-gun-battle/2206344
https://leadership.ng/police-arrest-8-suspected-kidnappers/
https://dailypost.ng/2021/04/12/unknown-gunmen-attack-ebonyi-community-kill-4-raze-houses/
https://dailypost.ng/2021/04/12/unknown-gunmen-attack-ebonyi-community-kill-4-raze-houses/
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ჩადი 

ლიბიაში დაფუძნებული ამბოხებულების ჯგუფი თავს დაესხა ჩადის სასაზრვრო პოსტს ქვეყნის 

ჩრდილოეთით, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღეს.  

 

ტუნისი 

ტუნისის შინაგან საქმეთა მინისტრმა და აშშ-ს ელჩმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომლის 

მიზანიცაა ქვეყნებს შორის კოოპერაციის გაძლიერება ტერორიზმის წინააღმდეგ 

საბრძოლველად.  

 

საუდის არაბეთი 

ჰუსიტებმა პასუხისმგებლობა აიღეს საუდის არაბეთში არამკოს ენერგო ობიექტზე დრონით 

თავდასხმაზე. ასევე აღიარეს ჯამში 17 დრონის და 2 სარაკეტო თავდასხმა სხვადასხვა 

სამიზნეებზე. 

 

ავღანეთი 

ქალაქ ხანადარში ორი პირი დააკავეს თალიბანის თავდასხმების სავარაუდო  ხელშეწყობის 

ბრალდებით.  

თალიბანი თავს დაესხა უსაფრთხოების ბაზას დანჰა-ე-გორის რაიონში, ბაღლანის პროვინციაში, 

რის შედეგადაც მოკვდა 6 და დაშავდა 9 პირი.  

ნანგარჰარში დაეშის ლიდერის მოადგილე ლალი გოლი, ცნობილი როგორც მუსტაფა, მოკლეს. 

 

ერაყი 

14 აპრილს ქალაქ ირბილის აეროპორტზე საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა. ერაყის 

ქურთისტანის ტერიტორიაზე ტრინიტროტოლუენით დატვირთული დრონი კოალიციის 

https://www.reuters.com/article/us-chad-security/rebels-attacked-chad-border-post-on-election-day-govt-idUSKBN2BZ2UZ?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2214059_
https://northafricapost.com/48975-tunisia-usa-ink-anti-terrorism-cooperation-deal.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2218962_
https://northafricapost.com/48975-tunisia-usa-ink-anti-terrorism-cooperation-deal.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2218962_
https://www.middleeasteye.net/news/yemen-houthis-drone-missile-barrage-saudi-oil-facilities
https://bakhtarnews.af/facilitators-of-terrorist-attacks-arrested-in-kandahar/
https://www.aninews.in/news/world/others/taliban-terrorists-kill-6-security-personnel-injure-9-in-afghanistan20210413180226/
https://bakhtarnews.af/isis-deputy-leader-killed-in-nangarhar/
https://www.voanews.com/middle-east/drone-attack-targets-kurdish-iraqs-irbil-airport?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2223987_
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სამხედრო ბაზაზე აფეთქდა. აღნიშნულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არცერთ ჯგუფს არ 

აუღია, თუმცა დიდი მოწონება დაიმსახურა პროირანულ პროპაგანდისტულ მედია-სივრცეებში.   

დიალას აღმოსავლეთ პროვინციაში საჰაერო შეტევისას დაეშის 5 წევრი გაანეიტრალეს. ერაყის 

სპეციალური ოპერაციების სამსახურის მედია ოფისმა განაცხადა, რომ ასევე განადგურებულია 4 

სამალავი ბაღდადიდან 65 კილომეტრის დაშორებით. 

ერაყის კონტრტერორისტულმა სამსახურმა სამხრეთ-დასავლეთ ერაყის 

ტერიტორიაზე,სხვადასხვა უსაფრთხოების ოპერაციისას 6 ტერორისტი დააკავა .  

ერაყის სახალხო მობილიზაციის ძალებმა დაშალეს ტერორისტული ქსელი, რომელიც გეგმავდა 

თავდასხმების განხორციელებას უსაფრთხოების ძალებისა და მოქალაქეების წინააღმდეგ 

ნინევეში.  

ჰამრინის მთებში ერაყის საჰაერო ძალებმა თავდასხმა განახორციელეს დაეშის წევრების 

სამალავ გამოქვაბულებზე. ჯერჯერობით დაუდგენელია, თუ რამდენი ტერორისტი შეეწირა 

ოპერაციას.  

ერაყის სასამართლომ დაეშის 5 წევრს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა ალ-ანბარსა და 

სალადინში განხორციელებული ტერორისტული ოპერაციების გამო.  

 

ირანი 

კვირას, 11 აპრილს ირანის მთავარ ბირთვულ ობიექტს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. 

ნატანზის რეაქტორში ქვეყნის ატომური ენერგიის სააგენტომ აღმოაჩინა დაზიანებული 

ელექტროენერგიის კაბელი. Მათი თქმით არანაირი დაზიანება და გაჟონვა არ არის. ირანის 

მთავრობამ დაადასტურა ეს ინციდენტი, რომელიც ერთი დღის მერე მოხდა რაც მათ 

დააანონსეს, რომ 150 ახალი ცენტრიფუგის ამიშავებას იწყებდნენ. ირანის უსაფრთხოების 

ძალების განცხადებით ეს იყო ტეორრისტული აქტი და რომ ირანი იტოვებს უფლებას საკადრისი 

პასუხი გასცეს აგრესორებს. რამდენიმე ოფიციალურმა პირმა სავარაუდო აგრესორად ისრაელი 

დაასახელა. 

პრეზიდენტ ჰასან როუჰანის განცხადებით, ირანის გადაწყვეტილება დაიწყოს ურანიუმით 

გამდიდრება 60% -მდე იყო პასუხი ისრაელის რეჟიმის ბირთვულ ტერორიზმსა და სხვა მანკიერ 

ქმედებებსა და დანაშაულებზე.  

http://en.people.cn/n3/2021/0412/c90000-9838157.html
https://shafaq.com/en/Iraq-News/ICTS-apprehends-six-wanted-terrorists
https://shafaq.com/en/Iraq-News/PMF-arrests-six-terrorists-in-Nineveh
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraqi-F16-fighter-jets-destroy-targets-in-Hamrin
https://english.aawsat.com/home/article/2916251/iraq-upholds-death-sentences-against-5-isis-terrorists
https://www.forexlive.com/news/!/iran-says-one-of-its-nuclear-facilities-was-hit-by-a-terrorist-act-20210411
https://www.washingtonexaminer.com/news/iranian-officials-decry-attack-on-natanz-facility-as-terrorism
https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/04/14/2484674/president-60-enrichment-iran-s-response-to-israeli-nuclear-terrorism
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ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა გაეროს გენერალური 

მდივნისთვის მიწერილ წერილში დაგმო ირანის ბირთვული ობიექტების მიზანში ამოღება და ეს 

ქმედება “ომის დანაშაულად” შეაფასა.  

 

სირია 

სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა (SDF), რომელსაც მხარს გლობალური კოალიციის საჰაერო 

ძალები უჭერს, მარკადაში დაეშის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრი დააკავა. მედია ცენტრმა 

დაადასტურა, რომ დაკავებული ტერორისტი პასუხისმგებელი იყო ალ-ჰასაკას მიმდებარე 

ტერიტორიებზე ჩადენილ მკვლელობებზე.  

ჰამას აღმოსავლეთ პროვინციაში გატაცებული 13 პოლიციის ოფიცრის ბედი ჯერ კიდევ 

გაურკვეველი რჩება. ისინი დაეშმა 6 აპრილს გაიტაცა . მათ მიერ ამ ტერიტორიიდან გატაცებული 

ადამიანების რიცხვი 59-ს აღწევს. სირიის უსაფრთხოების ძალების განცხადებით მათ 46 

ადამიანი უკვე გაათავისუფლეს, თუმცა პოლიციელებზე არაფერი ისმის.  

Სირიის უსაფრთხოების ძალები ემზადებიან ოპერაციის დასაწყებად, რათა უზრუნველყონ 

სრული უსაფრთხოება დეირ ეზორის, რაქასა და ჰამას პროვინციებში და შეამცირონ დაეშის 

აქტივობები ამ ტერიტორიებზე.  

 

თურქეთი 

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა დაეშთან დაკავშირებული 6 ეჭვმიტანილი დააკავეს 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ პროვინციებში ჩატარებული ოპერაციისას. 

თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უსაფრთხოების ძალების 

დარწმუნებითი სამუშაოების შედეგად ქურთისტანის მუშათა პარტიის 5 წევრი პოლიციას 

ჩაბარდა. 

ადანას პროვინციაში თურქეთის ანტი-ტერორისტული პოლიციის ჯგუფებმა დააკავეს დაეშთან 

სავარაუდოდ დაკავშირებული სულ მცირე 7 პირი.  

https://financialtribune.com/articles/national/108184/fm-writes-to-un-chief-over-israeli-nuclear-terrorism
https://shafaq.com/en/Iraq-News/SDF-arrest-an-ISIS-leader-in-al-Hasakah
https://www.syriahr.com/en/213562/
https://en.mehrnews.com/news/172027/Syrian-army-launching-an-operation-to-cleanse-Raqqa-from-ISIL
https://en.mehrnews.com/news/172027/Syrian-army-launching-an-operation-to-cleanse-Raqqa-from-ISIL
https://www.yenisafak.com/en/news/six-daesh-suspects-nabbed-in-southeastern-turkey-3564492
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-5-pkk-terrorists-surrender-to-security-forces/2206478
https://www.yenisafak.com/en/news/seven-daesh-terror-suspects-arrested-in-turkey-3570003
https://www.yenisafak.com/en/news/seven-daesh-terror-suspects-arrested-in-turkey-3570003
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ეროვნული თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა 

გაანეიტრალეს ქურთისტანის მუშათა პარტიის სულ მცირე სამი წევრი ჩრდილოეთ სირიაში, 

თურქეთის საზღვართან ახლოს.   

უსაფრთხოების ძალებმა 11 პირი დააკავეს დაეშთან სავარაუდო კავშირების გამო .  

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა გაანეიტრალეს ქურთისტანის მუშათა პარტიის ძებნილი 

ტერორისტი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო გასულ წელს 5 მოქალაქის მკვლელობაზე.   

თურქეთში აშშ-ს საელჩომ გაზარდა ფულადი ჯილდო 5 მილიონ დოლარამდე ძებნილი 

ტერორისტის - მურათ კარალიანისთვის, რომელიც ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრია.  

 

ინდოეთი 

ჯამუსა და ქაშმირის ტერიტორიაზე სამხედრო პირებმა 5 ტერორისტი გაანეიტრალეს. 

მათ  შორის 14 წლის ბიჭიც იმყოფებოდა, რომელიც 3 დღის წინ შეუერთდა ტერორისტულ 

დაჯგუფებას.  

ქალაქ ჰანდვარაში დააკავეს  ალ-ბადარის ორი ტერორისტი და სამი დაკავშირებული პირი, 

ამოიღეს მათი იარაღი და საბრძოლო მასალები.  

ჯამუსა და ქაშმირში კულგამის პოლიციამ ჯაიშ-ე-მოჰამედის ორი ტერორისტი დააკავა.  

 

პაკისტანი 

უსაფრთხოების ძალებმა ოპერაციის დროს სამხრეთ ვაზირისტანში მოკლეს პაკისტანის 

თალიბანის ტერორისტი.  

4 ტერორისტი დაიღუპა შეტაკებისას ააბ-ი-გუმის კონტრ-ტერორიზმის დეპარტამენტთან. 

მოკლული ტერორისტები გეგმავდნენ თავდასხმას ქალაქ ქუეტაზე.  

ქალაქ კარაჩის პოლიციის კონტრ-ტერორისტულმა დეპარტამენტმა დააპატიმრა ორი პირი, 

რომლებიც აკრძალული ტერორისტული ჯგუფის - სინდჰის რევოლუციური არმიის წევრები არიან 

და სავარაუდოდ ტერორისტულ აქტივობებში არიან ჩართულნი.  

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkey-neutralizes-3-ypg-pkk-terrorists-in-nsyria/2207612
https://www.yenisafak.com/en/news/at-least-11-daesh-suspects-arrested-in-istanbul-3570081
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/wanted-pkk-terrorist-neutralized-in-se-turkey-counterterrorism-op
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/wanted-pkk-terrorist-neutralized-in-se-turkey-counterterrorism-op
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-renews-bounty-on-wanted-pkk-terrorists-up-to-5m/2209123
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-renews-bounty-on-wanted-pkk-terrorists-up-to-5m/2209123
https://www.thestatesman.com/india/14-yr-old-among-5-terrorists-killed-kashmir-1502962294.html
https://www.aninews.in/news/national/general-news/two-al-badar-terrorists-3-associates-held-with-arms-in-j-ks-handwara20210413141148/
https://www.aninews.in/news/national/general-news/two-jem-terrorists-arrested-in-j-k20210414124848/
https://dailytimes.com.pk/745231/security-forces-kill-ttp-terrorist-in-south-waziristan/
https://dailytimes.com.pk/745231/security-forces-kill-ttp-terrorist-in-south-waziristan/
https://www.radio.gov.pk/13-04-2021/four-terrorists-killed-in-kachhi
https://www.dawn.com/news/1618132/ctd-arrests-two-sra-militants-in-city
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კონტრ-ტერორისტული დეპარტამენტის მიერ ქუეტაში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად 

დაეშთან დაკავშირებული ჯგუფის - ლაშქარ-ი-ჯაჰანგვის 4 ტერორისტი დაიღუპა.  

 

ჩინეთი 

ჩინეთი მოუწოდებს თურქეთს შეცვალოს გადაწყვეტილება ტერორიზმის დანაშაულში 

ეჭვმიტანილი აბუდუკადირ იაპუქანის შესახებ, რომელიც აღმოსავლეთ თურქმენეთის 

ისლამისტური მოძრაობის(ETIM)  წევრია. თურქეთი უარს ამბობს იაპუქანის ექსტრადაციაზე 

ჩინეთში, რაც ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სპიკერის განცხადებით, ქვეყნებს შორის 

ურთიერთობაზე ნეგატიურად აისახება.  

 

შრი ლანკა 

შრი ლანკამ აკრძალა ისლამისტური ორგანიზაციები, მათ შორის დაეში და ალ კაიდა მათი 

კავშირების გამო ქვეყნის ფარგლებში ექსტრემისტულ აქტივობებთან.  

https://www.dawn.com/news/1618058/four-terrorists-killed-in-bolan
http://en.people.cn/n3/2021/0414/c90000-9839055.html
https://www.theweek.in/news/world/2021/04/14/sri-lanka-bans-11-extremist-groups-including-isis-and-al-qaeda.html

