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 ამერიკის შეერთებული შტატები 

ტენესის შტატში დაეშის პროპაგანდის გავრცელების ბრალდებით 31 წლის ბენჯამინ 

კარპენტერი დააკავეს. კარპენტერი ასევე ცნობილია როგორც - აბუ ჰამზა. 

 

ნიუ-იორკის პორტის მახლობლად დააკავეს წყვილი, რომელიც სირიაში გემით გამგზავრებას 

და ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან შეერთებას გეგმავდა.  

 

სასაზღვრო პოლიციამ კალიფორნიაში ტერორისტთა სიაში შეყვანილი ორი იემენის მოქალაქე 

დააკავა. აღნიშნული პირები გამოძიების ფედერალური ბიუროს ტერორისტთა სიაში იყვნენ 

შეყვანილი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეპარვას ცდილობდნენ. 

 

ახლად გამჟღავნებული საიდუმლო დოკუმენტების მიხედვით, დაეშის მოქმედმა ლიდერმა, 

ამირ ალ მავლამ უღალატა ორგანიზაციის მეთაურის მოადგილეს, აბუ ქასვარას  და ამერიკულ 

მხარეს მიაწოდა ინფორმაცია მის შესახებ, რათა თავად დაეკავებინა მისი ადგილი.  

 

პენტაგონის პრესსპიკერის, ჯონ კირბის განცხადებით, პენტაგონი გმობს 7 აპრილს თალიბანის 

მიერ განხორციელებულ თავდასხმას კანდაჰარის სამხედრო ბაზაზე. ჯონ კირბის თქმით, 

აღნიშნულ თავდასხმას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. 

  

გაერთიანებული სამეფო 

44 წლის იბრაჰიმ ანდერსონი დამნაშავედ სცნეს 2020 წლის ზაფხულსა და შემოდგომაზე 

ტერორისტული პუბლიკაციებისა და თავის მოკვეთის ვიდეოების გავრცელებისთვის.  

 

საფრანგეთი 

ქალაქ ბეზიერში, საფრანგეთის პოლიციამ 5 ქალი დააკავა, მათ ტერორისტული აქტის 

https://www.ibtimes.com/tennessee-man-arrested-translating-isis-propaganda-english-3175460
https://www.washingtonpost.com/religion/feds-couple-tried-to-travel-by-ship-to-join-islamic-state/2021/04/02/83d231fc-9418-11eb-aadc-af78701a30ca_story.html
https://www.washingtonpost.com/religion/feds-couple-tried-to-travel-by-ship-to-join-islamic-state/2021/04/02/83d231fc-9418-11eb-aadc-af78701a30ca_story.html
https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/5/border-patrol-arrests-two-terrorist-suspects-calif/
https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/5/border-patrol-arrests-two-terrorist-suspects-calif/
https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/isis-leader-amir-al-mawla-s-betrayal-led-to-death-of-commander-he-replaced-1.1198323
https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/isis-leader-amir-al-mawla-s-betrayal-led-to-death-of-commander-he-replaced-1.1198323
https://www.stripes.com/news/middle-east/pentagon-condemns-taliban-attack-on-base-housing-hundreds-of-us-troops-1.668910?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2202220_
https://www.stripes.com/news/middle-east/pentagon-condemns-taliban-attack-on-base-housing-hundreds-of-us-troops-1.668910?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2202220_
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9446517/Luton-ginger-jihadi-faces-jail-sharing-ISIS-beheading-videos.html
https://www.thenewsnigeria.com.ng/2021/04/04/french-police-arrest-5-women-on-suspicion-of-terrorism/
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დაგეგმვა ედებათ ბრალად. გავრცელებული ინფორმაციით ქალები ერთი ოჯახის 

წარმომადგენლები არიან და მათ რადიკალური ისლამისტური შეხედულებები აქვთ. ჟურნალ 

Le Point-ის ინფორმაციით, ისინი თავდასხმის განხორციელებას ქალაქ მონპელიეში 

გეგმავდნენ. 

 

დაეშის ე.წ. „ჯიჰადის პატარძალი“ (jihadi bride), რომელიც ქურთულ ბანაკში იმყოფება 

სირიაში, ცდილობს დაამტკიცოს, რომ აღარაა რადიკალიზებული და შეუძლია საფრანგეთში 

დაბრუნება.  

 

სასფრანგეთში ტერორიზმის ტრაგედიების შესახებ მუზეუმის აშენება იგეგმება. ბოლო 10 

წლის განმავლობაში, საფრანგეთში ტერორიზმს 300 ადამიანი ემსხვერპლა. მუზეუმის მიზანია 

დაგროვილი კოლექტიური ტრავმის მოგონების შენახვა და ჭრილობების მოშუშება. 

 

 

ნიდერლანდები 

დენ ჰელდერში, 37 წლის მამაკაცი დააკავეს, რომელსაც ტერორისტული აქტის მომზადება 

ედება ბრალად. გავრცელებული ინფორმაციით, მამაკაცი ფეიერვერკის გამოყენებით, კოვიდ-

19 ვაქცინაციის ცენტრის აფეთქებას გეგმავდა. ამ დრომდე უცნობია, ჰყავდა თუ არა მას 

თანამზრახველები. 

 

პაკისტანი 

ანტიტერორისტული სასამართლოს მოსამართლე და მისი ოჯახის სამი წევრი, მათ შორის  

ცოლი და ორი წლის შვილიშვილი მოკლეს, როცა უცნობი შეიარაღებული მამაკაცი 

ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით თავს დაესხა მათ მანქანას ისლამაბადის გზაზე. 

თავდამსხმელი ადგილიდან მიიმალა. 

 

ვაზირისტანში ოპერაციისას უსაფრთხოების ძალებმა პაკისტანის თალიბანთან 

დაკავშირებული ტერორისტი გაანეიტრალა.  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9444067/French-ISIS-bride-undergoes-makeover-similar-Shamima-Begum.html
https://rmx.news/article/article/france-is-building-a-museum-about-the-horrors-of-terrorism
https://nltimes.nl/2021/04/08/arrest-made-terrorism-bomb-plot-dutch-covid-19-vaccination-site
https://www.indiatoday.in/world/story/gunmen-kill-pakistani-anti-terrorism-court-judge-others-family-1787150-2021-04-05
https://pakobserver.net/ttp-terrorist-killed-in-waziristan-operation/
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კონტრ-ტერორისტულმა დეპარტამენტმა ლაჰორეში ორი ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირი 

დააკავა. სპეცოპერაციისას ამოღებულია ასაფეთქებელი მოწყობილობები.  

 

ქალაქ ბახთიარაბადში, სიბის პროვინციაში, კონტრ-ტერორისტული დეპარტამენტის მიერ 

განხორციელებული ოპერაციის შედეგად მოკლეს 1 ტერორისტი და დააკავეს 4.  

 

თურქეთი 

თურქეთის ეროვნული თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, თურქეთის უსაფრთხოების 

ძალებმა ჩრდილოეთ ერაყის ტერიტორიაზე ქურთისტანის მუშათა პარტიის ორი ტერორისტი 

გაანეიტრალა. 

 

ქურთისტანის მუშათა პარტიის სამი წევრი თურქეთის უსაფრთხოების ძალებს ჩაბარდა. 

სირნაკის პროვინციის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ძალებმა მოახერხა 

ტერორისტების ნაწილის დარწმუნება ჩაბარებოდნენ მათ.  

 

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა ქურთისტანის მუშათა პარტიის სირიული განშტოების 9 

წევრი მოკლა.  

 

თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპიკერის განცხადებით, სახელმწიფო 

უსაფრთხოების ძალებმა მარტში  ქურთისტანის მუშათა პარტიის 86 ტერორისტი  

გაანეიტრალა.  

 

თურქეთის სასამართლომ 2016 წელს სტამბულში დაეშის მიერ განხორციელებული 

დაბომბვების მონაწილეებს თავისუფლების აღკვეთის სახით უვადო პატიმრობა მიუსაჯა.  

 

https://www.thenews.com.pk/print/815033-ctd-arrests-two-terrorists-in-lahore
https://www.thenews.com.pk/print/815033-ctd-arrests-two-terrorists-in-lahore
https://www.dawn.com/news/1616665/terrorist-killed-four-held-in-sibi-operation
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-neutralizes-2-ypg-pkk-terrorists-in-n-iraq/2198401
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-neutralizes-2-ypg-pkk-terrorists-in-n-iraq/2198401
https://www.yenisafak.com/en/news/three-pkk-terrorists-surrender-to-security-forces-in-turkey-3564140
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/9-ypg-terrorists-killed-while-trying-to-infiltrate-northern-syria
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-neutralizes-86-pkk-in-over-9000-anti-terror-ops
https://www.dailysabah.com/turkey/investigations/4-daesh-terrorists-get-life-in-jail-over-2016-istanbul-bombing
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თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა დააკავა სულ მცირე 35 უცხო ქვეყნის მოქალაქე, 

რომლებიც სავარაუდოდ დაეშთან არიან დაკავშირებულები.   

 

 

თურქეთმა 377 ტერორისტულ ჯგუფებთან დაკავშირებული პირის საბანკო ანგარიშები გაყინა. 

ამ ტერორისტულ ჯგუფებს შორისაა დაეში და ქურთისტანის მუშათა პარტიაც. 

 

თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, თურქეთის სასაზღვრო პოლიციამ დააკავა 

ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრი, რომელიც საბერძნეთში შეპარვას ცდილობდა.  

თურქეთის უსაფრთხოების დირექტორატმა განაცხადა, რომ თურქეთის პოლიციამ ჩაშალა 

ქურთისტანის მუშათა პარტიის მიერ დაგეგმილი თავდასხმა. ამოღებულია სამი კილოგრამი 

ასაფეთქებელი ნივთეირება და სხვადასხვა ასაფეთქებელი მოწყობილობები.  

 

7 აპრილს თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ჟანდარმერიისა და 

პოლიციის სპეციალური დანაყოფების საერთო ოპერაციისას სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

თურქეთის ტერიტორიაზე 4 ტერორისტი გაანეიტრალეს. 

 

ასირიელ მღვდელს ქურთისტანის მუშათა პარტიისთვის ხელშეწყობის გამო 7 აპრილს 

თურქეთის სასამართლომ ორწლიანი პატიმრობა შეუფარდა. მან 2018 წელს დაჯგუფების ორ 

წევრს საჭმელი მიაწოდა, როდესაც ისინი მონასტერში მივიდნენ.  

 

რუსეთი 

ტერორიზმის მხარდაჭერასა და დაგეგმვაში ეჭვმიტანილი მამაკაცი  სტავროპოლში 

ფედერალური უსაფრთხოების სერვისმა. აღნიშნული პირი პოლიციის ოფიცრებზე 

ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობით თავდასხმას გეგმავდა. 

https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkish-police-detain-35-daesh-terrorists-in-nationwide-raids
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-freezes-assets-of-377-terror-linked-individuals?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2197283_
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-nabs-pkk-terrorist-trying-to-cross-into-greece
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-nabs-pkk-terrorist-trying-to-cross-into-greece
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-police-foil-ypg-pkk-terrorist-attack-in-syria/2201297
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-police-foil-ypg-pkk-terrorist-attack-in-syria/2201297
https://www.aa.com.tr/en/turkey/4-terrorists-neutralized-in-southeastern-turkey/2201380
https://www.duvarenglish.com/turkish-court-sentences-assyrian-priest-to-two-years-in-jail-on-terrorism-charges-news-56990
http://rapsinews.com/judicial_news/20210405/306928322.html
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რუსეთი ტერორიზმთან ბრძოლის მიზნით პაკისტანისთვის შეიარაღების მიწოდებას გეგმავს. 

ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავროვმა ისაუბრა,  იგი ორდღიანი 

ვიზიტით იმყოფებოდა პაკისტანში, რომლის მიზანი რეგიონში რუსეთის რეპუტაციის 

განმტკიცება და დიპლომატიური ურთიერთობების გაღრმავება იყო. 

 

შვედეთი  

შვედეთის ტერორიზმის საფრთხის შეფასების ეროვნული ცენტრის წლევანდელ ანგარიშში 

მემარჯვენე ფრთის პარტიები და ალტერნატიული მედია საშუალებები შეფასებულია 

თითქმის ისეთივე ტერორისტულ საფრთხედ, როგორც რადიკალური ისლამისტური 

ჯგუფები.  

 

ნიგერია 

კადუნას შტატის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ ნიგერიაში გაზრდილი 

გატაცებების სერიით დიდწილად ბოკო ჰარამი ფინანსდება. მისი თქმით, გაზრდილია 

გამოსასყიდის სახით მოთხოვნილი თანხით ბოკო ჰარამის დახმარება.  

 

იმოს პროვინციის ქალაქ ევერიში შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ პოლიციის 

მობილური ძალების შტაბებს და შენობებს ცეცხლი წაუკიდეს. ისინი ასევე თავს დაესხნენ 

ოვერრის ციხეს და გაათავისუფლეს 1500-ზე მეტი პატიმარი. ნიგერიის პრეზიდენტმა 

მუჰამმადუ ბუჰარიმ ზემოაღნიშნულ ქმედებებს ტერორისტული აქტები უწოდა და დაგმო. 

მანვე მოუწოდა სადაზვერვო სააგენტოებს სრული მობილიზაციისაკენ, რათა ტერორისტები 

კანონის სრული სიმკაცრით იყვნენ დასჯილნი.  

 

ნიგერიის ქრისტიანთა ასოციაციამ დაადასტურა ანგლიკანური ეკლესიის წევრების მოტაცება 

კადუნას პროვინციაში. გამტაცებლების ჯგუფი უკვე დაუკავშირდა ეკლესიას და გამოსასყიდი 

მოითხოვა.   

https://www.thedefensepost.com/2021/04/08/russia-provide-weapons-pakistan/
https://rmx.news/article/article/sweden-democrats-and-alternative-media-listed-among-right-wing-extremist-terrorist-threats
https://nairametrics.com/2021/04/05/kidnapping-operations-funding-boko-haram-el-rufai/
https://www.icirnigeria.org/buhari-describes-mondays-attacks-on-imo-police-headquarters-prison-as-acts-of-terrorism/
https://www.icirnigeria.org/buhari-describes-mondays-attacks-on-imo-police-headquarters-prison-as-acts-of-terrorism/
https://thenationonlineng.net/abductors-of-anglican-church-members-demand-n100m-ransom/
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კადუნას შტატის სოფელ კატარმაში შეიარაღებულმა მამაკაცმა 5 ადამიანი მოკლა. თავდასხმის 

შედეგად ასევე დაშავებულია ერთი ადამიანი.   

 

ერაყი 

ერაყის დაზვერვისა და ფედერალური გამოძიების სააგენტომ ჰაშდ ალ-შააბისა და 

უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ დაგეგმილი ტერორისტული ოპერაცია ჩაშალა. 

დაკავებულმა ტერორისტებმა აღიარეს, რომ ისინი ასევე ეწეოდნენ ახალგაზრდების 

რეკრუტირებას.  

 

უსაფრთხოების ძალებმა ბაღდადში დაეშის ტერორისტი დააკავა. ერაყის უსაფრთხოების 

ძალების განმარტებით, დასტურდება მისი კავშირი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან.   

 

გამნაღმველებმა მოსულში, შენობის ნანგრევების ქვეშ დაეშის წევრების გვამები იპოვეს. 

სამძებრო სამუშაოების შედეგად ასევე ამოღებულია შაჰიდის ქამრები და დაზიანებული 

იარაღები.  

 

ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაეშის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობის გაზრდის 

მიზნით დასავლური კოალიციისაგან სამხედრო აღჭურვილობა მიიღო.  

 

შეიარაღებულმა ძალებმა ფართომასშტაბიანი კონტრტერორისტული სპეცოპერაციის 

ფარგლებში დაეშის ორი წევრი დააკავა.   

 

https://guardian.ng/news/terrorists-kill-five-injure-one-in-kaduna/
https://en.mehrnews.com/news/171774/Terrorist-operation-against-Hashd-al-Sha-abi-foiled-in-Kirkuk
https://shafaq.com/en/Iraq-News/ISIS-terrorists-bodies-found-under-buildings-rubble-in-Mosul
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraq-receives-military-equipment-from-the-US-led-Coalition
https://en.mehrnews.com/news/171806/Iraq-launches-counter-terrorism-operations-against-ISIL
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მოზამბიკი 

ჩრდილოეთ მოზამბიკის ქალაქი პალმა, რომელიც მარტის ბოლოს დაეშთან დაკავშირებულმა 

მებრძოლებმა დაიკავეს ამ დროისათვის სრულიად განთავისუფლებული და დაცულია.  

 

ავღანეთი 

ნანგარჰარიში ოპერაციისას დაეშის წამყვან პოზიციაზე მყოფი ტერორისტი დააკავეს. ის 

მკვლელობების სერიას გეგმავდა.  

 

ქაბულში მომხდარი მანქანის აფეთქების შედეგად სულ მცირე სამი ავღანეთის უსაფრთხოების 

თანამშრომელი დაიღუპა.  მომხდარზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო.  

 

მალი 

ალ კაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფი თავს დაესხა გაეროს სამშვიდობო ჯარებს ჩრდილოეთ 

მალიში, რასაც 4 ჯარისკაცის და 40-ზე მეტი ტერორისტი მებრძოლის სიცოცხლე შეეწირა.  

 

სირია 

ალ-საანის რეგიონში უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკებისას დაეშმა სულ მცირე 20 ადამიანი 

გაიტაცა.  

 

ჰაიათ თაჰრირ ალ-შამის ჯიჰადისტების წინააღმდეგ მიმართული უსაფრთხოების კამპანიის 

ფარგლებში სულ მცირე 11 ჯიჰადისტი დააკავეს. დაკავებულ პირებს შორისაა შარიათის 

მოსამართლეც.  

 

სირიის ეროვნული უსაფრთხოების ძალებმა ალ-ჰოლის ბანაკში დაეშთან კავშირის 

ბრალდებით სამი ადამიანი დააკავა. 

https://www.aljazeera.com/news/2021/4/5/mozambique-army-says-town-attacked-by-fighters-is-now-secure
https://bakhtarnews.af/isis-senior-associate-arrested-in-nangarhar/
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-taliban/three-security-personnel-killed-in-taliban-car-bombing-near-kabul-idUSKBN2BR0MJ?il=0&utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2187288_
https://thearabweekly.com/al-qaeda-affiliate-attacks-un-troops-mali-40-jihadists-killed
https://shafaq.com/en/World/ISIS-kidnaps-Syrian-forces-civilians-in-the-Syrian-Desert
https://shafaq.com/en/World/ISIS-kidnaps-Syrian-forces-civilians-in-the-Syrian-Desert
https://www.syriahr.com/en/212890/
https://www.syriahr.com/en/212762/
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ანადოლუს სააგენტოს მიხედვით, ქალაქ რას ალ-აინში გამართულ შეხვედრაზე რამდენიმე 

სირიულმა ტომმა ქურთისტანის მუშათა პარტიისა და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ 

კოალიციური კავშირის შექმნა გადაწყვიტა.  

 

 

ეროვნული უსაფრთხოების ძალებმა ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში, ჰასაკას პროვინციაში 

ჩატარებული ხუთდღიანი სამხედრო სპეცოპერაციის ფარგლებში დაეშის 125 სავარაუდო 

წევრი  დააკავა.  

 

დაეშის მებრძოლებმა ჰამას პროვინციის ქალაქ საენში განხორციელებული თავდასხმის 

შედეგად მოკლეს ერთი და გაიტაცეს რამდენიმე სამოქალაქო პირი. 

 

ფილიპინები  

უსაფრთხოების ძალების განცხადებით, ფილიპინების სამხედრო ძალებს კომუნისტური 

ტერორისტული დაჯგუფების 7 წევრი ჩაბარდა. 

 

პალესტინა 

პალესტინის ცენტრალური არჩევნების კომისიამ უარყო ჰამასის წამყვანი წევრის, ჰასან 

სალამეს კანდიდატურა, რომელიც სამი მასობრივი მკვლელობის მოწყობისთვის სამუდამო 

განაჩენს და 30 დამატებით წელს იხდის ისრაელის ციხეში.  

 

სომალი 

სულ მცირე 10 ადამიანი შეეწირა თვითმკვლელი ტერორისტის აფეთქებას მოგადიშოში. 

https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/syrian-tribes-unite-against-assad-regime-ypgpkk-terrorists
https://www.kurdistan24.net/en/story/24210-SDF-linked-forces-arrest-125-ISIS-suspects-in-first-phase-of-al-Hol-campaign?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2187288_
https://www.kurdistan24.net/en/story/24210-SDF-linked-forces-arrest-125-ISIS-suspects-in-first-phase-of-al-Hol-campaign?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2187288_
https://news.cgtn.com/news/2021-04-07/ISIL-kidnaps-soldiers-civilians-in-Syria-s-Hama-Zg1KGfRlM4/index.html
https://www.manilatimes.net/2021/04/06/news/regions/7-terrorists-surrender-on-maundy-thursday/860421/
https://www.jpost.com/middle-east/top-hamas-terrorist-disqualified-from-palestinian-election-664180
https://www.reuters.com/article/SOMNIA-idUSKBN2BQ04X?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2187288_
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აღნიშნული თავდასხმა ალ შაბააბის ისლამისტი სამხედროების მიერ ეროვნული არმიის 

ბაზებზე განხორციელებული თავდასხმიდან რამდენიმე საათის შემდეგ მოხდა.  

 

ინდოეთი 

მემარცხენე ექსტრემისტმა მაოისტმა მებრძოლებმა ჩატისგარჰის პროვინციაში მოკლეს სულ 

მცირე 22 ინდოეთის უსაფრთხოების ძალების წევრი.  

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 

გაერომ და საუდის არაბეთმის გლობალურმა ცენტრმა ექტრემისტული იდეოლოგიის 

დასამარცხებლად (ეტიდალი) კოლაბორაციული შეთანხმება  გააფორმეს.  

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია მოუწოდებს ტანზანიას მოზამბიკელი ლტოლვილები 

მიიღოს.  

 

ინდონეზია 

4 აპრილს ინდონეზიის ქალაქ მაკასარში ეკლესიის კარიბჭესთან ორმა თვითმკვლელმა 

ტერორისტმა თავი აიფეთქა. აფეთქების შედეგად მძიმედ დაშავდა 20 ადამიანი.  

 

 

ეგვიპტე  

ეგვიპტის კონტროტერორისტულმა უზენაესმა სასამართლომ 8 აპრილს პოლიტიკური 

ჯგუფის, „მუსლიმთა საძმოს“ ლიდერს, მაჰმუდ ეზატს, უვადო პატიმრობა შეუფარდა. ეზატს 

ბრალად ედება „მუსლიმთა საძმოს“ მხარდამჭერებსა და ოპონენტებს შორის კონფლიქტში 

არასანქცირებული დაჯგუფებების იარაღით მომარაგება.    

https://www.reuters.com/article/us-india-maoist-attacks-idUSKBN2BR07K?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2187288_
https://www.arabnews.com/node/1836466/saudi-arabia
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/6/un-warns-tanzania-not-to-reject-people-fleeing-mozambique
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/terrorism-shakes-indonesia-again-29925
https://www.dw.com/en/egypt-muslim-brotherhood-leader-gets-life-sentence-on-terrorism-charges/a-57139394?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2202220_
https://www.dw.com/en/egypt-muslim-brotherhood-leader-gets-life-sentence-on-terrorism-charges/a-57139394?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2202220_

