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 ამერიკის შეერთებული შტატები 

აშშ-ს კანონმდებლები მოუწოდებენ სახელმწიფო მდივან ბლინკენს რომ ხელახლა შეიყვანოს 

იემენის ჰუსიტები ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში.  

ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სოფი ვაილმსმა, აშშ-ს სახელმწიფო მდივან ენტონი 

ბლინკენთან ერთად  ვირტუალური მინისტერეალი გამართა, რომელშიც 32 სახელმწიფო და 

საერთაშორისო ორგანიზაცია იღებდა მონაწილეობას. შეხვედრის მთავარი თემა დაეშის 

გამოწვევები იყო.  ხაზი გაესვა ასევე დაეშის დამარცხებისა და სტაბილიზაციის 

აუცილებლობას, რომლისთვისაც 2021 წელს 670 მილიონი დოლარის გამოყოფა 

დაანონსდა.  ვირტუალურ მინისტერეალს ასევე დაესწრო ნატოს გენერალური მდივანი ჯენს 

სტოლტენბერგი. 

აშშ მოუწოდებს დასავლელ მოკავშირეებს დაეშის წევრების ოჯახების რეპატრიაციისკენ 

სირიიდან და აფრთხილებს მათ, რომ ბანაკებში ექსტრემისტთა ახალი თაობა იზრდება. 

დაეშის დასამარცხებლად გლობალური კოალიციის დესპანის, ჯონ გოდფრის განცხადებითმ 

გამარჯვება ექსტრემისტულ ჯგუფებზე გაიფლანგება, თუ დასავლეთის ქვეყნები თავის თავზე 

არ აიღებენ რეპატრიაციის პასუხისმგებლობას.  

 

კანადა 

კანადის თავდაცვის მინისტრის, ჰარჯით საჯჯანის განცხადებით, კანადა ერაყში 850 

ჯარისკაცს კიდევ 1 წლით დატოვებს. კანადის მისია ერაყში 2014 წელს დაიწყო და მარტში 

უნდა დასრულებულიყო.  

იმიგრაციის მინისტრის, მარკო მენდისინოს განცხადებით, კანადა მიიღებს კანონს, რომელიც 

დაეხმარება იეზიდებსა და დაეშის სხვა მსხვერპლებს რომ დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს 

კანადაში.  

 

 

https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/03/30/US-lawmakers-urge-Blinken-to-re-designate-Yemen-s-Houthis-as-terrorist-organization
https://diplomatie.belgium.be/en/newsroom/news/2021/sophie_wilmes_chairs_ministerial_meeting_international_coalition_against_daesh
https://diplomatie.belgium.be/en/newsroom/news/2021/sophie_wilmes_chairs_ministerial_meeting_international_coalition_against_daesh
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182894.htm?selectedLocale=en
https://www.arabnews.com/node/1835086/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1835086/middle-east
https://globalnews.ca/news/7728704/canada-extends-iraq-mission/
https://globalnews.ca/news/7728704/canada-extends-iraq-mission/
https://toronto.citynews.ca/2021/03/30/ottawa-to-extend-eligibility-criteria-for-yazidi-refugees-mendicino/
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საფრანგეთი 

ფრანგმა იურისტებმა 50 გვერდიანი განცხადება შეიტანეს სისხლის სამართლის 

საერთაშორისო სასამართლოში პრეზიდენტ მაკრონის წინააღმდეგ, რომელმაც ჯერ კიდევ 

2019 წელს უარი თქვა სირიის ბანაკებიდან ქალებისა და ბავშვების რეპატრიაციაზე.  

 

დიდი ბრიტანეთი 

შამიმა ბეგუმი, რომელიც ამჟამად სირიის ლტოლვილთა ბანაკში ცხოვრობს,  ბრიტანეთს 

მეორე შანსს და დაბრუნების შესაძლებლობას თხოვს ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან 

შეერთების მიზნით ბრიტანეთის დატოვებიდან 6 წლის შემდეგ. 

22 წლის პოლიციის ოფიცერი, ბენჟამინ ჰამონი გაერთიანებული სამეფოს სასამართლომ 

დამნაშავედ სცნო ნეონაცისტური დაჯგუფება, National Action-ის წევრობასა და ინფორმაციის 

ძალადობრივი ჯგუფისათვის გადაცემაში. 22 წლის ბენჟამინ ჰამონი დღეისათვის 

გაერთიანებული სამეფოს პირველი პოლიციის ოფიცერია, რომელიც დამნაშავედ სცნეს 

ტერორიზმთან დაკავშირებულ ბრალდებებში.   

 

შვეიცარია 

შვეიცარიის საგარეო საქმეთა  მინისტრის თქმით საექსპერტიზო სამუშაოების საფუძველზე 

ამოცნობილია ბეატრის სტოეკლის ცხედარი, რომელიც 2016 წელს ტერორისტულ 

ორგანიზაცია ალ კაიდასთან დაკავშირებულმა პირებმა გაიტაცეს მალიში. იგნაციო კასისის 

თქმით ნეშთი გადასვენებული იქნება გარდაცვლილის მშობლიურ ქალაქში.  

 

იტალია 

იტალიის პოლიციამ დააკავა სამი პირი ბიზნესმენი ალესანდრო სანდრინის ტერორისტული 

მიზნებისთვის გატაცების გათამაშების ბრალდებით. სანდრინი გაიტაცეს ქალაქ ბრესკიადან 

https://anfenglish.com/news/french-lawyers-notify-icc-against-macron-for-not-repatriating-isis-families-held-in-rojava-51022
https://www.thelondoneconomic.com/news/give-me-a-second-chance-shamima-begum-pleads-262188/
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/neo-nazi-police-officer-national-action-hannam-b1823370.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/neo-nazi-police-officer-national-action-hannam-b1823370.html
https://nypost.com/2021/03/31/body-of-swiss-hostage-killed-by-islamist-group-recovered/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2172372_
https://nypost.com/2021/03/31/body-of-swiss-hostage-killed-by-islamist-group-recovered/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2172372_
https://www.ansa.it/english/news/2021/03/30/3-arrested-over-fake-kidnapping-of-brescia-businessman_f6234b42-ce8b-4c5c-9b93-6d7fdacb8734.html
https://www.ansa.it/english/news/2021/03/30/3-arrested-over-fake-kidnapping-of-brescia-businessman_f6234b42-ce8b-4c5c-9b93-6d7fdacb8734.html
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და შემდეგ ალ კაიდასთან დაკავშირებულ ჯგუფს მიყიდეს, რომელსაც ბიზნესმენი 2016 

წლიდან 2019 წლამდე ყავდა დატყვევებული სირიაში.  

 

ესპანეთი 

ესპანეთის ეროვნულმა პოლიციამ დააკავა ქვეყნის ისლამური  კომისიის პრეზიდენტი 

მოჰამად აიმან ადლბი ტერორისტული ჯგუფების დაფინანსების ბრალდებით. 

 

ეთიოპია 

გამოცემა Reuters-ის განცხადებით, ოთხშაბათს ეთიოპიის დასავლეთ ნაწილში, ორომიის 

რეგიონში მომხდარ შეიარაღებულ თავდასხმას 30 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 

ფედერალური მთავრობის განცხადებით მომხდარი თავდასხმა ერთ-ერთია იმ თავდასხმების 

სერიიდან, რომელიც ქვეყანაში არსებული ეთნიკური ძალადობითა არის გამოწვეული.  

 

ლიბანი 

ჰეზბოლას ლიდერის, ჰასან ნასრალას მიერ 31 მარტს გავრცელებული განცხადების მიხედვით, 

დროა ლიბანის პოლიტიკური ელიტის ყველა წარმომადგენელმა პირადი ინტერესი 

უგულებელყოს, რათა მოხდეს ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება, რომელიც ქვეყანას 

ფინანსური კრიზისისგან იხსნიდა.  

 

კონგოსდემოკრატიული რესპუბლიკა 

30 მარტს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილში, ბენის რეგიონში, 

„გაერთიანებული დემოკრატიული ძალები“ თავს დაესხა რამდენიმე მჭიდროდ 

დასახლებული სოფელს. სამხედრო დაჯგუფების მიერ განხორციელებულ თავდასხმას 23 

ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.  

 

https://rmx.news/article/article/spain-police-arrest-president-of-islamic-organization-for-alleged-terrorism-financing
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-attack/gunmen-kill-30-people-in-attack-in-western-ethiopia-witnesses-say-idUSKBN2BN2O3?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2172372_
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-hezbollah/hezbollah-time-to-allow-formation-of-new-lebanon-government-idUSKBN2BN2NV?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2172372_
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/31/suspected-adf-militia-kill-23-in-new-eastern-dr-congo-massacre?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2172372_
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/31/suspected-adf-militia-kill-23-in-new-eastern-dr-congo-massacre?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2172372_
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ნიგერია 

სამხედრო წმენდის ოპერაციისას ნიგერიის სამხედრო ბრიგადამ ბოკო ჰარამის სულ მცირე 7 

ტერორისტი გაანეიტრალა. ისინი ხელნაკეთ ასაფეთქებელ ხელსაწყოებს ამონტაჟებდნენ.  

ბორნოს შტატში სამხედრო ოპერაციისას ბოკო ჰარამის 48 ტერორისტი გაანეიტრალეს და 

გაათავისუფლეს 8 გატაცებული პირი.  

ფედერალური მთავრობის განცხადებით, დააკავეს რამდენიმე ნიგერიელი, რომლებიც ბოკო 

ჰარამის მებრძოლებს აფინანსებდნენ.  

 

მიანმარი 

მიანმარის სპეციალურმა საკონსულტაციო საბჭომ, დამოუკიდებელი საერთაშორისო 

ექსპერტების ჯგუფმა მიანმარის შეიარაღებული ძალები ტერორისტულ 

ქმედებებში  ჩართულობაში დაადანაშაულა მას შემდეგ, რაც მიანმარის სამხედროების მიერ 

განხორციელებულ დარბევას ასზე  მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. საბჭოს განცხადებით, 

მიანმარის არმია სჩადის ბარბაროსულ კრიმინალურ ქმედებებს მოსახლეობის დატერორების 

მიზნით.  

 

იემენი 

ჰუსიტების დაჯგუფებამ 28 მარტს ახალი თავდასხმები განახორციელა მაღრიბის პროვინციის 

ხელში ჩაგდების მიზნით. მაღრიბის თავდასხმებისას ჰუსიტებმა მოკლეს იემენის მაღალი 

რანგის სამხედრო პირი, მაიორ გენერალი ამინ ალ-ვაელი. 

იემენის საერთაშორისოდ აღიარებულმა მთავრობამ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოსთვის 

გადაცემულ ანგარიშში დაადანაშაულა ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰუსიტები ალ კაიდასთან 

და დაეშთან ერთად მუშაობაში.   

 

https://authorityngr.com/2021/03/29/troops-kill-terrorists-planting-bombs-in-borno-state/
https://authorityngr.com/2021/03/29/troops-kill-terrorists-planting-bombs-in-borno-state/
https://guardian.ng/news/nigeria/national/army-kills-48-terrorists-rescues-eight-abductees-in-borno/
https://www.legit.ng/1409733-boko-haram-we-have-arrested-sponsors-terrorism-details-will-shock-nigerian-presidency.html
https://www.legit.ng/1409733-boko-haram-we-have-arrested-sponsors-terrorism-details-will-shock-nigerian-presidency.html
https://www.thedefensepost.com/2021/03/30/myanmar-military-terrorist-group/
https://www.thedefensepost.com/2021/03/30/myanmar-military-terrorist-group/
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/3/28/yemens-houthi-rebels-renew-marib-campaign-amid-diplomatic-push
https://www.libyanexpress.com/houthi-rebels-kills-top-commander-in-yemen/
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/03/31/Yemeni-govt-intelligence-report-reveals-Houthis-work-closely-with-al-Qaeda-ISIS
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ალჟირი 

ალჟირის უსაფრთხოების ძალებმა დააკავეს ხუთი პირი, რომლებიც სავარაუდოდ 

ტერორისტულ აქტს გეგმავდნენ ჰირაქის პრო-დემოკრატიული პროტესტის წინააღმდეგ 

ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში.  

 

ინდონეზია 

ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რომელთაც, უსაფრთხოების ძალების ვარაუდით, 

კავშირი დაეშთან ჰქონდათ, თავი აიფეთქა კვირის წირვის დროს სავსე კათედრალის გარეთ. 

ისინი ახლადდაქორწინებული წყვილი იყვნენ. დაშავდა სულ მცირე 20 ადამიანი. ეკლესიის 

გარეთ აფეთქებასთან დაკავშირებული რეიდებისას ასაფეთქებელი საშუალებები აღმოაჩინეს. 

ინდონეზიის პოლიციამ  დასავლეთ ნუსა ტენგარას პროვინციაში დააკავა ოთხი ეჭვმიტანილი, 

რომლებიც სავარაუდოდ დაეშთან დაკავშირებული ჯგუფის, ჯემააჰ ანშარუთ დაულას (JAD) 

წევრები არიან.  

ჯაკარტაში 25 წლის ზაკიაჰ აინიმ ცეცხლი გაუხსნა პოლიციის ოფიცრებს და სულ მცირე 6ჯერ 

ესროლა, სანამ საპასუხოდ გასროლის შედეგად დაიღუპებოდა.  

 

ინდოეთი 

ჯამუსა და ქაშმირის ტერიტორიაზე ტერორისტების მიერ ნასროლი ხელყუმბარის აფეთქების 

შედეგად ორი სამოქალაქო პირი დაშავდა. 

ეროვნული გამოძიების სააგენტოს სასამართლომ 10 წელი მიუსაჯა ლაშქარ-რე თაიბას 

ტერორისტ საიფულლაჰ მანსურს შეთქმულების საქმისთვის. მანსური 2016 წელს დააკავეს 

იაჰამას სოფელში ორ თანამზრახველთან ერთად ინდოეთის მასშტაბით სხვადასხვა 

ლოკაციაზე ტერორისტული თავდასხმის მცდელობისთვის.  

 

https://english.alarabiya.net/News/north-africa/2021/03/31/Algeria-arrests-five-people-for-planning-terrorist-attacks-on-Hirak-protests-
https://english.alarabiya.net/News/north-africa/2021/03/31/Algeria-arrests-five-people-for-planning-terrorist-attacks-on-Hirak-protests-
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9412411/Two-suicide-bombers-allegiances-Islamic-State-blow-outside-Indonesian-church.html
https://www.farsnews.ir/en/news/14000109000075/Indnesian-Plice-Discver-Explsives-in-Raid-Relaed-Terrris-Aack-n-Chrch
https://en.vietnamplus.vn/indonesia-police-arrest-terrorist-suspects-related-to-south-sulawesi-bombing/198292.vnp
https://jakartaglobe.id/news/alleged-female-terrorist-fires-six-shots-into-officers-at-police-hq-before-being-gunned-down
https://www.aninews.in/news/national/politics/two-civilians-injured-after-terrorists-hurl-grenade-on-crpf-bunker-in-j-ks-anantnag20210329042720/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/nia-court-sentences-pak-based-laskhar-terrorist-10-years-in-jail/articleshow/81774397.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/nia-court-sentences-pak-based-laskhar-terrorist-10-years-in-jail/articleshow/81774397.cms


 

 

6 
 

დაიჯესტი, 29 მარტი - 4 აპრილი, 2021 

ჩინეთი 

ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტაჯიკეთში გამართულ მე-9 მინისტერეალზე მხარეებს  

ძალების გაერთიანებასა და ძალისხმევის გაზრდისკენ მოუწოდა  ალ კაიდას, დაეშის, 

აღმოსავლეთ თურქეთის ისლამური მოძრაობის საბოლოოდ შესაჩერებლად.  

 

სირია 

სირიის უდაბნოში სამი დღის განმავლობაში 100-ზე მეტი სამხედრო დაშავდა დაეშის 

თავდასხმებისა და მათ მიერ დამონტაჟებული ნაღმების გამო. სამხედროები ოპერაციას 

ახორციელებენ უდაბნოში დაეშის დანაყოფების საპოვნელად.  

ქურთების მიერ მართულმა უსაფრთხოების ძალებმა ჩრდილოეთ სირიაში მებრძოლთა 

ოჯახების ბანაკის ჩხრეკისას 9 ადამიანი დააკავა, მათ შორის დაეშის წევრობაში ეჭვმიტანილი 

პირები. 

ბოლო ინფორმაციით ქურთების მიერ მართულმა უსაფრთხოების ძალებმა ჩრდილოეთ 

სირიაში დაეშთან კავშირში ეჭვმიტანილი 53 პირი დააკავეს.  

სამხრეთ სირიაში ტერორისტების მიტოვებულ ბაზაში აღმოჩენილია აშშ-ში დამზადებული 

შეიარაღება და ამუნიცია. 

შიდა უსაფრთხოების ძალებმა (Asayish)  დააკავეს დაეშის შარიათის მოსამართლე აბუ 

მუჰამმედ ალ-ჯამილი.  

სირიის უსაფრთხოების ძალებმა ქურთების ხელმძღვანელობით დააკავეს 71 ეჭვმიტანილი 

მებრძოლი მიმდინარე ოპერაციისას დაეშის მხარდამჭერთა და ოჯახის წევრთა ბანაკში. 

აღნიშნული კამპანია დაიწყო კვირას და მასში აშშ-ს წინამძღოლობით მართული კოალიციაც 

მონაწილეობს. ოპერაციის მთავარი მიზანია ალ-ჰოლის ბანაკში ძალადობის შემცირება. 

სირიის დემოკრატიული ძალების მედიის ცენტრის განცხადებით, ანტი-ტერორისტულმა 

შენაერთებმა დააკავეს დაეშის სამი წევრი ქალაქ დაშიშაში.  

https://ariananews.af/chinas-foreign-minister-calls-for-regional-unity-to-stamp-out-terrorism/
https://ariananews.af/chinas-foreign-minister-calls-for-regional-unity-to-stamp-out-terrorism/
https://www.syriahr.com/en/211931/
https://www.syriahr.com/en/211931/
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/28/syria-kurds-arrest-9-at-al-hol-camp-for-isil-families
https://www.france24.com/en/live-news/20210330-kurds-say-more-than-50-is-members-netted-in-syria-s-al-hol-camp
https://www.plenglish.com/index.php?SEO=us-weapons-seized-at-terrorist-headquarters-in-syria&id=65759&o=rn
https://www.plenglish.com/index.php?SEO=us-weapons-seized-at-terrorist-headquarters-in-syria&id=65759&o=rn
https://shafaq.com/en/Kurdistan/Hiding-in-al-Hol-ISIS-Sharia-judge-in-the-custody-of-the-Asayish
https://apnews.com/article/syria-islamic-state-group-c651fcb0d6c2a1ec00ad95d28e3a2e88
https://shafaq.com/en/World/SDF-arrests-ISIS-militants-in-the-southern-countryside-of-Hasakah
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ერაყი 

ეროვნული უსაფრთხოების სერვისის ძალებმა დაეშის ძებნილი ტერორისტი დააკავეს 

როდესაც ის სირიიდან ერაყის ტერიტორიაზე გადასვლას ცდილობდა.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სადაზვერვო სააგენტომ დააკავა ორი ტერორისტი, რომელთაც 

აღიარეს თავიანთი კავშირი დაეშთან და მონაწილეობა ალ-ბუ დორის ხოცვა-ჟლეტაში, 

რომელიც 10 მარტს მოხდა და 7 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.  

 

ავღანეთი 

დუშანბეში გამართული კონფერენციის ფარგლებში ავღანეთის პრეზიდენტმა, აშრაფ განიმ 

ისაუბრა სამშვიდობო მოლაპარაკებების აუცილებლობის შესახებ თალიბანისა და ავღანეთის 

ხელისუფლებას შორის. განიმ ამავე კონფერენციაზე წარადგინა სამ ნაბიჯიანი სამშვიდობო 

ინიციატივა, რომელიც მისი განმარტებით ორიენტირებულია „მშვიდობის შექმნაზე, 

მშვიდობის მშენებლობაზე და მშვიდობის შენარჩუნებაზე“.  

ავღანეთში თალიბანის მიერ დამონტაჟებული ორი გზისპირა ბომბის აფეთქებას ერთ 

შემთხვევაში 3 პოლიციის ოფიცერი შეეწირა, ხოლო მეორე შემთხვევაში 2 სამოქალაქო პირი 

მძიმედ დაშავდა.  

პაქტიკას პროვინციაში ოპერაციისას მოკლეს ალ კაიდას წევრი და თალიბანის ერთ-ერთი 

მეთაური - დავლათ ბექ ტაჯიკი, ცნობილი როგორც აბუ მუჰამად ალ ტაჯიკი. 

ავღანეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალების მიერ ჩატარებულ ოპერაციებს რამდენიმე 

პროვინციაში შეეწირა თალიბანის 74 მებრძოლის სიცოცხლე, 38 კი დაიჭრა.  

 

პაკისტანი 

სამხედრო ძალებმა კარაჩიში ორი ტეროტისტი დააკავეს. ოპერაციისას ამოიღეს ასაფეთქებელი 

საშუალებები და დიდი რაოდენობით იარაღი და ამუნიცია.  

https://shafaq.com/en/Iraq-News/NSS-apprehends-an-ISIS-terrorist-at-the-Iraqi-Syrian-borders
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraqi-Intelligence-arrests-two-terrorists-involved-in-al-Bu-Dor-massacre
https://www.voanews.com/south-central-asia/afghan-president-offers-three-step-peace-plan?fbclid=IwAR0L4ZvUemJisFy5YRkUPdd5dqM0nB6Ft_nh_DdjoQUPef1C0sWf7HRPWiw
https://www.voanews.com/south-central-asia/afghan-president-offers-three-step-peace-plan?fbclid=IwAR0L4ZvUemJisFy5YRkUPdd5dqM0nB6Ft_nh_DdjoQUPef1C0sWf7HRPWiw
http://www.china.org.cn/world/2021-03/29/content_77355733.htm
https://pajhwok.com/2021/03/30/al-qaeda-member-taliban-commander-killed-in-paktia-raid-nds/
https://www.khaama.com/taliban-al-qaeda-haqqani-network-battered-across-afghanistan-dozens-killed-6547633/
https://nation.com.pk/29-Mar-2021/two-terrorists-held-with-arms-explosives
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მოზამბიკი 

რამოდენიმე დღის განმავლობაში განხორციელებული შეტევების შედეგად დაეშმა დაიკავა 

ჩრდილოეთ მოზამბიკის ქალაქი პალმა. უსაფრთხოების ძალების განცხადებაში ნათქვამია, 

რომ ათობით ადამიანი დაიღუპა და ათასობით გამოიქცა ქალაქიდან, მიატოვეს სახლები და 

ნავებით, მანქანებითა და ფეხით დატოვეს ქალაქი. ამ ქალაქის დაკავება მისი სტრატეგიული 

მნიშვნელობის გამო მოხდა, რადგან აქ ხორციელდება მილიარდობით დოლარის 

ღირებულების ენერგო პროექტი. 5000-ზე მეტმა ადამიანმა, რომელთაც თავი დააღწაიეს ქალაქ 

პალმაზე განხორციელებულ თავდასხმას, ჰპოვა უსაფრთხო თავშესაფარი ჩრდილოეთ 

მოზამბიკსა და ტანზანიაში. 

ყოფილმა პოლიციელმა, რომელიც ბრიტანეთის მოქალაქეა დაეშის ორი ტერორისტი მოკლა 

პალმადან გამოქცევამდე. ის ორი ღამე იმალებოდა ბუჩქებში, სანამ სამშვიდობოს გავიდოდა.  

 

ეთიოპია 

ჩრდილოეთ ეთიოპიაში, ორომიის რეგიონში, შეიარაღებულ თავდასხმას 30 ადამიანის 

სიცოცხლე შეეწირა. ეს ეეთიოპიაში თნიკური ძალადობის ბოლო გამოვლინება იყო  

 

ბელარუსი 

ბელარუსის გენერალური პროკურორის, ანდრეი შვეედის განცხადებით, ოპოზიციის 

ლიდერის, სვეტლანა ტიხანოვსკაიას წინააღმდეგ ტერორიზმის ბრალდებით სისხლის 

სამართლის საქმე გახსნა. ტიხანოვსკაია და რამდენიმე არაიდენტიფიცირებული პირი 

ეჭვმიტანილნი არიან რამდენიმე დღის წინ დედაქალაქ მინსკში აფეთქებისა და იარაღით 

შეტევის მცდელობებში.  

 

 

https://www.cbsnews.com/news/palma-mozambique-seized-by-isis-linked-militants-as-total-gas-project-workers-flee/
https://www.cbsnews.com/news/palma-mozambique-seized-by-isis-linked-militants-as-total-gas-project-workers-flee/
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/31/over-5000-find-refuge-after-isil-attack-in-mozambique-gas-town
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/31/over-5000-find-refuge-after-isil-attack-in-mozambique-gas-town
https://www.ladbible.com/news/news-ex-police-officer-kills-two-isis-militants-with-ak-47-during-siege-20210329
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-attack/gunmen-kill-30-people-in-attack-in-western-ethiopia-witnesses-say-idUSKBN2BN2O3?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2172372_
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-attack/gunmen-kill-30-people-in-attack-in-western-ethiopia-witnesses-say-idUSKBN2BN2O3?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2172372_
https://www.euronews.com/2021/03/29/belarus-charges-opposition-leader-sviatlana-tsikhanouskaya-with-terrorism
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გაერო 

გაეროს ექსპერტებმა გასული წლის 30 დეკემბერს იემენში აეროპორტზე განხორციელებულ 

თავდასხმაში, რომელმაც 25 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 110 კი დაშავდა,  ჰუსიტი 

ამბოხებულები დაადანაშაულეს. გაეროს ანგარიშში აღნიშნულია, რომ თავდასხმა 

აეროპორტზე განხორციელდა ქალაქ დჰამარიდან და თაიზის აეროპორტიდან, ამ ლოკაციებს 

კი ჰუსიტები აკონტროლებდნენ.  

გაერომ დაგმო ინდონეზიის ქალაქ პალმში ეკლესიაზე განხორციელებული თავდასხმა, 

რომლის შედეგადაც 20 ადამიანი დაშავდა. უსაფრთხოების საბჭოს განცხადების მიხედვით, 

“ტერორიზმის ნებისმიერი აქტი არის კრიმინალი და გაუმართლებელი განურჩევლად 

მოტივაციისა”.  

თურქეთი 

თურქეთის ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციამ და სამხედრო ბრიგადამ ჩრდილოეთ 

ერაყში ქურთისტანის მუშათა პარტიის მნიშვნელოვანი წევრი გაანეიტრალეს. ასევე სულ 

მცირე ორი ტერორისტია განეიტრალებული ჩრდილოეთ სირიაში.  

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა მარდინის პროვინციაში 5 ტერორისტი გაანეიტრალეს. 

ჯერჯერობით ცნობილი არაა რომელი ტერორისტული დაჯგუფების წევრები არიან 

დაკავებული პირები.  

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა დააკავეს რევოლუციური ხალხის გამათავისუფლებელი 

პარტიის (DHKP-C) ორი წევრი.  

თურქეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ქურთისტანის მუშათა პარტიის სულ მცირე 

სამი წევრი დააკავეს ჩრდილოეთ სირიაში, თურქეთის საზღვართან ახლოს.  

ანკარაში დააკავეს ძებნილი ტერორისტი, იდენტიფიცირებული ინიციალებით B.A. ყალბი 

საიდენტიფიკაციო საბუთების გამოყენებისას.  

 

https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9420009/UN-experts-blame-Yemens-Houthis-Aden-airport-attack.html
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9420009/UN-experts-blame-Yemens-Houthis-Aden-airport-attack.html
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-9420757/UN-condemns-Palm-Sunday-terrorist-act-Indonesian-church.html
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-neutralizes-senior-pkk-terrorist-in-northern-iraq
https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-neutralizes-two-ypg-pkk-terrorists-in-nsyria-3563693
https://www.aa.com.tr/en/turkey/5-terrorists-neutralized-in-southeastern-turkey/2192801
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-nabs-senior-dhkp-c-terrorists-in-istanbul?gallery_image=undefined#big
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-nabs-senior-dhkp-c-terrorists-in-istanbul?gallery_image=undefined#big
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-neutralizes-3-ypg-pkk-terrorists-in-n-syria/2193644
https://www.aa.com.tr/en/turkey/wanted-daesh-isis-terrorist-arrested-in-turkish-capital/2194021
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შრი-ლანკა 

შრი-ლანკას ტერორიზმის გამოძიების დანაყოფმა დააკავა ორი პირი ტერორიზმისა და 

ტერორიზმთან დაკავშირებული აქტივობების იუთუბზე პოპულარიზაციის გამო.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-tid-arrest-two-tamil-youtubers-promoting-terrorism

