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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ტერორისტული ორგანიზაცია, დაეშის, მიერ ბრიუსელში 2015 წლის 22 მარტს 

განხორციელებული თავდასხმიდან ხუთი წლის თავზე კოლორადოს შტატში შეიარაღებული 

აჰმად ალ-ისსა ერთ-ერთ სასურსათო მაღაზიაში შეიჭრა და ათი ადამიანი მოკლა.  

ულტრამემარჯვენე ტერორისტულ დაჯგუფება Proud Boys-თან დაკავშირებულ 4 პირს, ბრალი 

წარუყენეს კაპიტოლიუმზე თავდასხმაში მონაწილეობაში. 

 

პრეზიდენტი ბაიდენის ადმინისტრაცია 1 მაისის შემდეგ ავღანეთში ამერიკელი 

სამხედროების დატოვებას მოიაზრებს.  პენტაგონსა და თეთრ სახლს ამაზე კომენტარი არ 

გაუკეთებიათ. ცნობილია, რომ ბაიდენს ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება ამერიკული ჯარების 

გამოყვანის დროსთან დაკავშირებით. 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ტერორიზმის 

პრევენციისთვის გამოყოფილი გრანტების რეფოკუსირება მოხდება და ისინი ძალადობრივი 

ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას მოხმარდება. ახალი ინიციატივა მიზნობრივი 

ძალადობისა და ტერორიზმის პრევენციის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში შემუშავდება. 

 

გაერთიანებული სამეფო 

ლონდონის პოლიციამ ტერორისტული აქტის დაგეგმვის ბრალდებით  53 წლის კაცი დააკავა. 

დაკავებული პირი ფეთქებად ნივთიერებას ფლობდა.  

ნეონაცისტური დაჯგუფება,  ეროვნული პარტიზანული მოძრაობა, იყენებს სოციალურ 

მედიას, რათა რეგულარულად გაავრცელოს ანტისემიტიზმი, უარყოს ჰოლოკოსტი და მხარი 

დაუჭიროს მასობრივ მკვლელობებს. აღნიშნული ჯგუფი ასევე ეწევა ბრიტანელი მოზარდების 

რეკრუტირებას. საგულისხმოა, რომ ბოლო პერიოდში ტერორიზმის ბრალდებით ბრიტანეთში 

არასრულწლოვნების რეკორდული რაოდენობა დააპატიმრეს.  

 

კანადა 

კანადის საიმიგრაციო სამსახურის ახალი ინიციატივა  საშუალებას აძლევს კანადაში მცხოვრებ 

იეზიდ ლტოლვილ ოჯახებს დააფინანსონ ოჯახის წევრები, რომლებიც ჯერ კიდევ სირიის 

ბანაკებში ცხოვრობენ.  

https://amgreatness.com/2021/03/23/colorado-gunman-ahmad-al-issa-attacked-king-soopers-on-the-5th-anniversary-of-islamic-terrorist-attack-in-brussels/
https://amgreatness.com/2021/03/23/colorado-gunman-ahmad-al-issa-attacked-king-soopers-on-the-5th-anniversary-of-islamic-terrorist-attack-in-brussels/
https://www.voanews.com/usa/4-men-linked-proud-boys-charged-plot-attack-capitol?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2129812_
https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-lawmaker/biden-wants-to-explore-keeping-u-s-counter-terrorism-troops-in-afghanistan-top-lawmaker-idUSKBN2BG3E1?rpc=401&
https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-lawmaker/biden-wants-to-explore-keeping-u-s-counter-terrorism-troops-in-afghanistan-top-lawmaker-idUSKBN2BG3E1?rpc=401&
https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-lawmaker/biden-wants-to-explore-keeping-u-s-counter-terrorism-troops-in-afghanistan-top-lawmaker-idUSKBN2BG3E1?rpc=401&
https://talkingpointsmemo.com/news/dhs-shifts-substantial-resources-from-foreign-terrorism-to-domestic-extremism
https://talkingpointsmemo.com/news/dhs-shifts-substantial-resources-from-foreign-terrorism-to-domestic-extremism
https://news.met.police.uk/news/man-arrested-by-counter-terrorism-officers-in-south-west-london-423934
https://news.met.police.uk/news/man-arrested-by-counter-terrorism-officers-in-south-west-london-423934
https://www.arabnews.com/node/1829886/world
https://www.arabnews.com/node/1829886/world
https://www.arabnews.com/node/1829886/world
https://www.arabnews.com/node/1829886/world
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/yazidi-refugees-canada-extended-family-1.5959905
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საფრანგეთი  

ქურთისტანის მუშათა პარტიის სულ მცირე 10 წევრი დააკავეს სამხრეთ-დასავლეთ 

საფრანგეთში. მიუხედავად ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებისა, ქურთისტანის 

მუშათა პარტია ევროპის ქალაქებში შედარებით თავისუფლად მოქმედებს.  

 

გერმანია 

გერმანელი ქალი, რომელსაც ბრალი ედება შვილთან ერთად სირიაში დაეშის 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე, წასვლასა და რადიკალური დაჯგუფების მხარეზე 

ბრძოლაში, 24 მარტს ბერლინში ჩამოსვლისას დააკავეს. იგი 2016 წელს გაემგზავრა სირიაში, 

სადაც 2015 წლიდან მისი ქმარი დაეშის მხარეზე იბრძოდა.   

 

ავსტრალია 

ავსტრალიამ გაერთიანებულ სამეფოში მოქმედი ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტული 

დაჯგუფება Sonnenkrieg Division ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა. აღნიშნული 

დაჯგუფება ტერორისტულ ორგანიზაციად გაერთიანებულ სამეფოში 2020 წელს გამოცხადდა.  

 

ავსტრალიის უსაფრთხოების სადაზვერვო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, მაიკ ბურჟემ, 

განაცხადა, რომ ისინი ხმარებიდან ამოიღებენ ისლამთან დაკავშირებულ ტერმინებს და 

ისლამისტურ ტერორიზმზე საუბრისას, ასევე არ გამოიყენებენ ტერმინს „მემარჯვენე 

ექსტრემისტი“. ბურჟეს განცხადებით, მსგავსი ტერმინების გამოყენება და ქმედებების 

ჩარჩოებში მოქცევა ცვლის საზოგადოებრივ აზრსა და დამოკიდებულებას. ამიერიდან, 

ავსტრალიის უსაფრთხოების სადაზვერვო ორგანიზაციის სამსახური გამოიყენებს ტერმინებს, 

„რელიგიურად მოტივირებული ძალადობრივი ექსტრემიზმი“ და „იდეოლოგიურად 

მოტივირებული ძალადობრივი ექსტრემიზმი“.  

 

საუდის არაბეთი 

საუდის არაბეთი სამშვიდობო შეთანხმების ინიციატივით გამოვიდა იემენში ექვსწლიანი ომის 

დასასრულებლად, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის მასშტაბით უნდა შეწყდეს ცეცხლი და 

იემენის დედაქალაქ სანაში აეროპორტი გაიხსნას. საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა 

მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ ინიციატივის მიზანია იემენის ხალხის ტანჯვის დასრულება. ამ 

https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/france-detains-10-suspected-pkk-terrorists
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9398239/German-woman-accused-fighting-IS-Syria-arrested.html
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9398239/German-woman-accused-fighting-IS-Syria-arrested.html
https://www.jpost.com/diaspora/australia-designates-far-right-group-as-a-terrorist-organization-662829
https://www.jpost.com/diaspora/australia-designates-far-right-group-as-a-terrorist-organization-662829
https://www.theage.com.au/national/asio-needs-to-counter-terrorism-with-clear-language-20210321-p57clu.html
https://www.theage.com.au/national/asio-needs-to-counter-terrorism-with-clear-language-20210321-p57clu.html
https://www.theage.com.au/national/asio-needs-to-counter-terrorism-with-clear-language-20210321-p57clu.html
https://www.theage.com.au/national/asio-needs-to-counter-terrorism-with-clear-language-20210321-p57clu.html
https://www.npr.org/2021/03/22/980031673/yemen-saudi-arabia-proposes-a-peace-deal-but-houthis-say-its-not-enough
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შემოთავაზებაზე ჰუსიტების ჯგუფმა უარი განაცხადა და კიდევ ერთხელ მოითხოვა საზღვაო 

და საჰაერო ბლოკადის მოხსნას.  

სამშვიდობო შეთანხმების შეთავაზებიდან ერთი დღის შემდეგ ჰუსიტები თავს დაესხნენ 

საუდის აბჰას აეროპორტს. ჰუსიტების სამხედრო სპიკერის, იაჰია სარეას განცხადებით, ეს იყო 

“ზუსტი დარტყმა და ლეგიტიმური და ბუნებრივი პასუხი ძალადობის ესკალაციაზე”.  

 

ნიგერია 

ნიგერიის თავდაცვის მინისტრის 22 მარტის განცხადების მიხედვით, ტერორისტული 

თავდასხმების, ბანდიტობისა და გატაცებების გამო, ნიგერია კრიტიკულ სიტუაციაშია. ქვეყანა 

საჭიროებს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მოთამაშეების დახმარებას. თავდაცვის მინისტრის 

თქმით, მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, რათა ოპერაციები წარმატებულად 

განხორციელდეს. 

ბორნოს პროვინციაში ნიგერიის ეროვნული გვარდიის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის 

შედეგად 57 ტერორისტი მებრძოლი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის არიან ბავშვი მეომრებიც, 

ნიგერიის მთავრობამ სასამართლო საქმის წარმოება დაიწყო ბოკო ჰარამის 1000 ტერორისტი 

მებრძოლის წინააღმდეგ. 500 ამბოხებულს ხუთიდან სამოც წლამდე თავისუფლების აღკვეთა 

მიესაჯა.  

ნიგერიის პრეზიდენტმა, მუჰამმადუ ბუჰარიმ, ნიგერის პრეზიდენტთან სატელეფონო 

საუბარში აღნიშნა, რომ ნიგერია მხარს უჭერს მეზობელ ქვეყნებს ტერორიზმის წინააღმდეგ 

ბრძოლაში. Პრეზიდენტებმა ასევე ხაზი გაუსვეს სუბრეგიონული უსაფრთხოების 

გაძლიერების აუცილებლობას, რათა შეაჩერონ ბოკო ჰარამი. 

 

ნიგერი 

მალისთან საზღვრის სიახლოვეს სოფლებში რეიდებისას 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. 

ხსენებული რეგიონი ცნობილია გახშირებული თავდასხმებით შეიარაღებული დაჯგუფებების 

მხრიდან, რომელთაც კავშირები აქვთ დაეშსა და ალ კაიდასთან.  

დაეშის მებრძოლებმა ნიგერის რესპუბლიკის ერთ-ერთ რეგიონში 137 ადამიანი მოკლეს. 

ნიგერში სამდღიანი ეროვნული გლოვა გამოცხადდა.  

 

 

https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/3/22/houthis-dismiss-saudi-ceasefire-offer-as-nothing-new
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/3/22/houthis-dismiss-saudi-ceasefire-offer-as-nothing-new
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/3/22/houthis-dismiss-saudi-ceasefire-offer-as-nothing-new
https://www.dpa-international.com/topic/yemen-houthi-rebels-target-saudi-airport-ceasefire-proposal-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A210323-99-939646
https://www.dpa-international.com/topic/yemen-houthi-rebels-target-saudi-airport-ceasefire-proposal-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A210323-99-939646
https://authorityngr.com/2021/03/22/terrorist-attacks-banditry-kidnappings-puts-nigeria-in-critical-situation-says-defence-minister/
https://dailypost.ng/2021/03/23/boko-haram-troops-kill-57-terrorists-in-damboa/
https://dailypost.ng/2021/03/23/boko-haram-troops-kill-57-terrorists-in-damboa/
http://saharareporters.com/2021/03/23/nigerian-government-has-prosecuted-1000-boko-haram-terrorists-jailed-500%E2%80%94cds-irabor
http://saharareporters.com/2021/03/23/nigerian-government-has-prosecuted-1000-boko-haram-terrorists-jailed-500%E2%80%94cds-irabor
http://saharareporters.com/2021/03/23/nigerian-government-has-prosecuted-1000-boko-haram-terrorists-jailed-500%E2%80%94cds-irabor
https://www.channelstv.com/2021/03/23/nigeria-stands-with-her-neighbours-in-fight-against-terrorism-buhari-tells-niger-president/
https://www.africanews.com/2021/03/22/at-least-40-killed-in-fresh-attack-in-niger-near-mali-border/
https://www.africanews.com/2021/03/22/at-least-40-killed-in-fresh-attack-in-niger-near-mali-border/
https://www.pmnewsnigeria.com/2021/03/24/militants-of-fulani-herdsmen-behind-latest-massacre-of-137-in-niger/
https://www.pmnewsnigeria.com/2021/03/24/militants-of-fulani-herdsmen-behind-latest-massacre-of-137-in-niger/
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რუსეთი 

რუსეთის მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად ჩრდილოეთ სირიის 

იდლიბის პროვინციაში რამდენიმე ტერორისტი მებრძოლი დაიღუპა. 20 მარტის შემდეგ 

რუსეთის სამხედრო-საავიაციო ძალებმა დაეშის დანაყოფების წინააღმდეგ ოცი თავდასხმა 

განახორციელა. 

 

ერაყი 

სამხედრო დანაყოფმა კირკუკში დაეშთან დაკავშირებული ორი ტერორისტი ქალი დააკავა. 

ისინი ტერორისტი მებრძოლების ოჯახებს ეხმარებოდნენ.  

გლობალურმა კოალიციამ დაეშის წინააღმდეგ 133 საჰაერო თავდასხმა განახორციელა 

ჩრდილოეთ ერაყში. კოალიციამ ასევე ჩაატარა რეიდები, გაანეიტრალა რამდენიმე დაეშის 

მებრძოლი და გაანადგურა ათობით სამხედრო ბაზა.  

უსაფრთხოების ძალებმა დაეშის 11 წევრი დააკავა მოსულში. Პანცხადების მიხედვით, 

ტერორისტებმა აღიარეს მოქალაქეებისა და უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ ჩადენილი 

დანაშაულები.  

დიალას პროვინციაში გაერთიანებულმა უსაფრთხოების ძალებმა  დაეშის ორი წევრი დააკავა.   

მახმურის მთებში ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა ოპერაციის დროს დაეშის ოცზე მეტი 

წევრის ლიკვიდაცია მოახერხა. ოპერაცია მახმურის მთებში 9 მარტს დაიწყო და ამ 

ტერიტორიის ტერორისტებისგან გაწმენდას ისახავდა მიზნად.  

 

ავღანეთი 

ავღანეთის მთავრობამ  ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების სრული გასვლა მოითხოვა 

ქვეყნიდან,  მას შემდეგ, რაც თალიბანი ტერორისტებთან კავშირს გაწყვეტს და ცეცხლის 

შეწყვეტა გამოცხადდება.  

თალიბანის განცხადებით, ორივე მხარის მიერ სამთვიანი ძალადობის შემცირების გეგმის 

ავტორი თავადაა და არა ამერიკის შეერთებული შტატები. საგულისხმოა, რომ ეს გეგმა არ 

გულისხმობს ცეცხლის შეწყვეტას.  

https://www.plenglish.com/index.php?SEO=russian-planes-bomb-terrorist-bastions-in-idlib-syria&id=65569&o=rn
https://www.plenglish.com/index.php?SEO=russian-planes-bomb-terrorist-bastions-in-idlib-syria&id=65569&o=rn
https://www.syriahr.com/en/210540/
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Two-ISIS-terrorists-arrested-in-Kirkuk-5
https://www.middleeastmonitor.com/20210322-anti-daesh-coalition-launches-133-airstrikes-against-groups-sites-in-iraq/
https://www.middleeastmonitor.com/20210322-anti-daesh-coalition-launches-133-airstrikes-against-groups-sites-in-iraq/
https://shafaq.com/en/Iraq-News/11-ISIS-were-arrested-in-Mosul-Security-Agency
https://shafaq.com/en/Iraq-News/11-ISIS-were-arrested-in-Mosul-Security-Agency
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Two-ISIS-members-are-arrested-in-Diyala
https://shafaq.com/en/Iraq-News/20-terrorists-killed-in-the-Alert-Lion-operation-in-Makhmour-mountains
https://shafaq.com/en/Iraq-News/20-terrorists-killed-in-the-Alert-Lion-operation-in-Makhmour-mountains
https://shafaq.com/en/Iraq-News/20-terrorists-killed-in-the-Alert-Lion-operation-in-Makhmour-mountains
https://www.arabnews.com/node/1829831/world
https://www.arabnews.com/node/1829831/world
https://www.arabnews.com/node/1829831/world
https://www.arabnews.com/node/1829831/world
https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-claim-reduction-violence-their-proposal?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2129812_
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ქალაქ ფაღმანში, პოლიციის ოფიცერი გზისპირა ბომბის აფეთქების შედეგად დაშავდა. 

მომხდარზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არცერთ ჯგუფს აუღია.  

 

პაკისტანი 

ბალოჩისტანის პროვინციაში, ქალაქ ჩამანში, პაკისტანის უსაფრთხოების ძალების ოფისებთან 

მომხდარ აფეთქებას 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, დაშავებულია 14 ადამიანი.  

 

იემენი 

ჰუსიტები სარაკეტო დარტყმებს ახორციელებენ ქალაქ მარიბის მჭიდროდ დასახლებულ 

ტერიტორიაზე, მათ შორის დევნილთა ბანაკებზე.  

 

ეგვიპტე 

სინის ნახევარკუნძულზე ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკებისას დაეშის ლიდერი, 

სალიმ ალ-ჰამადინი, დაიღუპა. იგი ნახევარკუნძულზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ტერორისტად 

მოიაზრებოდა, რომელიც პასუხისმგებელია ასობით ეგვიპტის მოქალაქისა და ჯარისკაცის 

მკვლელობაზე.  

 

თურქეთი 

22 მარტს თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გამოაქვეყნა, რომლის 

მიხედვითაც,  2019 წლის შემდეგ თურქეთს 2700 უცხოელი ტერორისტი ჰყავს 

დეპორტირებული საკუთარ ქვეყნებში. აქედან 224 ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 

მოქალაქეები არიან.  

თურქეთის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრომ განცხადებით, უსაფრთხოების ძალებმა 

ჩრდილოეთ სირიაში ქურთისტანის მუშათა პარტიის 13 წევრი მებრძოლი გაანეიტრალა.  

დაეშთან სავარაუდო კავშირის გამო ქაისერის პროვინციაში ჩატარებული ოპერაციების 

შედეგად დაკავებულია სულ მცირე 5 უცხოეთის მოქალაქე. 

https://en.mehrnews.com/news/171377/A-police-officer-wounded-in-a-roadside-bomb-blast-in-Kabul
https://www.hindustantimes.com/world-news/4-killed-14-injured-in-bomb-blast-in-pak-s-balochistan-province-101616552154394.html
https://www.hindustantimes.com/world-news/4-killed-14-injured-in-bomb-blast-in-pak-s-balochistan-province-101616552154394.html
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/3/23/houthis-firing-missiles-indiscriminately-in-yemens-marib-rights-group
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/3/23/houthis-firing-missiles-indiscriminately-in-yemens-marib-rights-group
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/3/23/houthis-firing-missiles-indiscriminately-in-yemens-marib-rights-group
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/3/23/houthis-firing-missiles-indiscriminately-in-yemens-marib-rights-group
https://www.jpost.com/middle-east/isis-in-sinai-leader-killed-in-clash-with-egyptian-forces-report-662927
https://www.jpost.com/middle-east/isis-in-sinai-leader-killed-in-clash-with-egyptian-forces-report-662927
https://www.jpost.com/middle-east/isis-in-sinai-leader-killed-in-clash-with-egyptian-forces-report-662927
https://www.plenglish.com/index.php?SEO=turkey-deported-more-than-2700-foreign-terrorists&id=65561&o=rn
https://www.plenglish.com/index.php?SEO=turkey-deported-more-than-2700-foreign-terrorists&id=65561&o=rn
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkey-neutralizes-13-ypg-pkk-terrorists-in-northern-syria/2183934
https://www.aa.com.tr/en/turkey/5-daesh-isis-suspects-arrested-in-central-turkey/2185541
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თურქეთის პოლიციამ ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან დაკავშირებული 18 პირი 

დაააკავა სტამბოლში. პოლიციამ 15 თანადროული რეიდი აწარმოა ეჭვმიტანილების 

დასაკავებლად. ოპერაციის ფარგლებში ამოღებული იქნა ვირტუალური დოკუმენტები, 

რომლებიც დაეშს ეკუთვნის. 

ჟურნალისტს, რომელიც ბრალდებული იყო ტერორისტული პროპაგანდის გავრცელებაში, 

სასამართლომ თავისუფლების აღკვეთის სახით 15 თვით პატიმრობა შეუფარდა. ფერიჰან ქაიას 

ბრალად ასევე ედებოდა დემოკრატიული საზოგადოების კონგრესის მიერ ორგანიზებულ 

ღონისძიებებზე დასწრება, რომელსაც თურქეთის მთავრობა ქურთისტანის მუშათა პარტიის 

განშტოებად და ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს. ქაიამ უარყო ბრალდება და 

განაცხადა, რომ ღონისძიებებს ჟურნალისტის ამპლუაში ესწრებოდა.  

თურქეთის უშიშროების სამსახურმა ჩატარებული სამხედრო სპეცოპერაციების ფარგლებში 

ტერორისტი მებრძოლების 29 სამალავი გაანადგურა.  

 

ინდოეთი  

ჯამუსა და ქაშმირის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკებაში 4 ტერორისტი 

მებრძოლი დაიღუპა.   

 

სომხეთი 

ოფიციალურმა ერევანმა ბელგიის პრემიერ-მინისტრს, ალექსანდერ დე კროს, მოუწოდა 

დაგმოს ნებისმიერი სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ტერორიზმი და შეახსენა ნაგორნო-

ყარაბაღის ომის დროს თურქეთისა და აზერბაიჯანის მიერ დაქირავებული ტერორისტების 

მიერ არცახის მოსახლეობაზე თავდასხმის შესახებ.  

 

ინდონეზია 

ინდონეზიის პოლიციამ ადგილობრივ ტერორისტულ დაჯგუფება, ჯემააჰ ისლამიასთან,   

სავარაუდო კავშირის გამო 22 პირი დააკავა. 

 

 

https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkish-police-arrest-18-daesh-suspects-in-istanbul?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2144179_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkish-police-arrest-18-daesh-suspects-in-istanbul?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2144179_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkish-police-arrest-18-daesh-suspects-in-istanbul?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2144179_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkish-police-arrest-18-daesh-suspects-in-istanbul?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2144179_
https://www.turkishminute.com/2021/03/24/journalist-sentenced-to-prison-on-terrorism-charges-in-first-hearing-of-trial/
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/security-forces-destroy-29-terrorist-hideouts-in-eastern-turkey?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2149263_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/security-forces-destroy-29-terrorist-hideouts-in-eastern-turkey?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2149263_
https://www.indiatoday.in/india/video/jammu-kashmir-terrorists-shopian-encounter-1782130-2021-03-22
https://www.indiatoday.in/india/video/jammu-kashmir-terrorists-shopian-encounter-1782130-2021-03-22
https://www.indiatoday.in/india/video/jammu-kashmir-terrorists-shopian-encounter-1782130-2021-03-22
https://en.armradio.am/2021/03/23/artsakh-his-by-terrorism-armenian-community-says-in-a-solidarity-letter-to-belgian-pm/
https://en.vietnamplus.vn/22-isaffiliated-terror-suspects-arrested-in-indonesia/197944.vnp
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ფილიპინები 

ფილიპინების ჯარებმა მოკლეს აბუ საიაფის ლიდერი და გაათავისუფლეს 4 ინდონეზიელი 

ტყვე. ტყვეთაგან ერთ-ერთი 15 წლის ახალგაზრდაა.  

 

მალი 

15 მარტს ქალაქ ანსონგოში  მალის არმიაზე მომხდარ თავდასხმაზე,რომელსაც 33 ჯარისკაცის 

სიცოცხლე შეეწირა პასუხისმგებლობა დაეშმა აიღო.  

 

ბელარუსი 

კამპანია BYPOL-ი, რომელიც ოპოზიციურად განწყობილი ყოფილი სამხედრო პირების მიერაა 

შექმნილი, ტელეგრამზე ავრცელებს ინფორმაციას რომლის მიხედვითაც,  მმართველი ძალა 

აპირებს 25 მარტს, ბელარუსის დამოუკიდებლობის დღეს, ტერორისტული აქტის მოწყობას, 

რაც მათ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების საბაბს მისცემს.  

 

კენია 

 

სომალის საზღვრის მიმდებარედ ავტობუსმა მთავარ გზაზე დამონტაჟებულ ხელნაკეთ 

ასაფეთქებელ მოწყობილებას გადაუარა, რის შედეგადაც  4 ადამიანი დაიღუპა და ათობით 

დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია.   

 

 

ხელნაკეთი ასაფეთქებელი საშუალება აფეთქდა ლამუშიც, რამაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე 

იმსხვერპლა. გავრცელებული ინფორმაციით თავდასხმა სამხედრო დაჯგუფება ალ-შაბააბმა 

განახორციელა.   

 

 

მოზამბიკი 

 

შეიარაღებული ჯგუფები თავს დაესხნენ ჩრდილოეთ მოზამბიკში კაბუ დელგადუს 

პროვინციას. ხსენებული რეგიონი 2017 წლიდან ისლამისტური ტერორიზმის მზარდი 

საფრთხის ქვეშაა. ბოლო დროს ასევე გაიზარდა ისლამისტური დაჯგუფებების გავლენა.  

https://www.aljazeera.com/news/2021/3/22/philippines-troops-kill-abu-sayyaf-leader-rescue-hostages?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2129812_
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/22/philippines-troops-kill-abu-sayyaf-leader-rescue-hostages?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2129812_
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/22/philippines-troops-kill-abu-sayyaf-leader-rescue-hostages?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2129812_
https://www.thedefensepost.com/2021/03/22/is-claims-mali-army-attack/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2134442_
https://belsat.eu/en/news/24-03-2021-bypol-authorities-may-stage-terrorist-attack-on-freedom-day-to-impose-emergency-state/
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9398009/Bus-Kenyas-hostile-north-hits-roadside-bomb-4-killed.html
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9398009/Bus-Kenyas-hostile-north-hits-roadside-bomb-4-killed.html
https://allafrica.com/stories/202103240202.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2144179_
https://allafrica.com/stories/202103240202.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2144179_
https://www.reuters.com/article/us-mozambique-insurgency/armed-groups-attack-mozambique-town-closest-to-gas-projects-sources-idUSKBN2BG2V1?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2144179_
https://www.reuters.com/article/us-mozambique-insurgency/armed-groups-attack-mozambique-town-closest-to-gas-projects-sources-idUSKBN2BG2V1?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2144179_
https://www.reuters.com/article/us-mozambique-insurgency/armed-groups-attack-mozambique-town-closest-to-gas-projects-sources-idUSKBN2BG2V1?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2144179_
https://www.reuters.com/article/us-mozambique-insurgency/armed-groups-attack-mozambique-town-closest-to-gas-projects-sources-idUSKBN2BG2V1?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2144179_
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მაროკო  

მაროკოს უსაფრთხოების სამსახურმა 25 მარტს ჩატარებული სპეცოპერაციის ფარგლებში 4 

პირი დააკავა. დაკავებულ პირებს ბრალად ედებათ დაეშთან კავშირი და ტერორისტული 

თავდასხმის დაგეგმვა.  

 

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა  

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ რეგიონში, სამბოკოს ჭან-ჭანისა და 

კაპოკას სოფლებზე შეიარაღებულ თავდასხმას 17 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 

აღნიშნულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა შეიარაღებულმა დაჯგუფება, გაერთიანებულმა 

დემოკრატიულმა ძალებმა აიღო. 

 

 

 

https://www.stripes.com/news/africa/morocco-four-arrested-for-links-to-alleged-isis-attack-plot-1.667195?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2149263_
https://www.stripes.com/news/africa/morocco-four-arrested-for-links-to-alleged-isis-attack-plot-1.667195?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2149263_
https://www.stripes.com/news/africa/morocco-four-arrested-for-links-to-alleged-isis-attack-plot-1.667195?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2149263_
https://www.stripes.com/news/africa/morocco-four-arrested-for-links-to-alleged-isis-attack-plot-1.667195?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2149263_
https://www.thedefensepost.com/2021/03/25/17-dead-adf-dr-congo-attacks/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2149263_
https://www.thedefensepost.com/2021/03/25/17-dead-adf-dr-congo-attacks/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2149263_

