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 ამერიკის შეერთებული შტატები 

ბაიდენის ადმინისტრაციამ შესთავაზა თალიბანსა და ავღანეთის მთავრობას ძალაუფლების 

გამყოფი სტრუქტურის ჩამოყალიბება და გააძლიერა მეზობლების, მათ შორის ირანის, 

ჩართულობა სამშვიდობო პროცესში. Ამასთანავე, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა, ენტონი 

ბლინკენმა, გააფრთხილა ავღანეთის პრეზიდენტი, აშრაფ განი, რომ ამერიკის შეერთებული 

შტატების სამხედრო ნაწილების გასვლა ავღანეთიდან აქტიური განხილვის ქვეშ რჩება, რამაც 

შესაძლებელია “სწრაფი ტერიტორიული მიღწევები” მოუტანოს თალიბანს.  

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის მიერ გაკეთებულ 

განცხადებაში, აშშ მოუწოდებს ჰუსიტების მოძრაობას შეწყვიტონ თავდასხმები და დაიწყონ 

მოლაპარაკებები.  

ბაიდენის ადმინისტრაცია გადახედავს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ კუბის 

ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოთა სიაში შეყვანის საკითხს.  

 

დიდი ბრიტანეთი 

კუმბრიის პოლიციამ ახალი კამპანია წამოიწყო, რომელიც საეჭვო ონლაინ მასალების 

პოლიციისთვის გაცხადებას მოიცავს. შექმნილია მობილური აპლიკაცია #iREPORTit, რომლის 

საშუალებითაც მომხმარებლებს პოლიციისთვის ანგარიშის გაგზავნა შეეძლებათ. 

ბირმინგემში, 15 წლის ბიჭმა ტერორიზმთან დაკავშირებული დანაშაული აღიარა. ბიჭს, რომლის 

იდენტობაც გაუმჟღავნებელი რჩება, ივნისში დააკავეს და მას ბრალად ედება ტერორიზმისთვის 

გამოსადეგი დოკუმენტაციის ფლობა. 

 

საფრანგეთი 

საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა, პატივი მიაგო ტერორიზმის მსხვერპლ პირებს. 

11 მარტი ევროპაში 2004 წელს მადრიდში მომხდარ მატარებელზე თავდასხმას უკავშირდება. 

ხსენებულ თავდასხმას 193 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.   

 

თურქეთი 

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა ტერორისტულ ორგანიზაცია, დაეშთან კავშირის 

ბრალდებით სტამბულში 14 ეჭვმიტანილი დააკავა. Საგულისხმოა, რომ თურქეთი ერთ-ერთი 

პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც 2013 წელს დაეშს ომი გამოუცხადა და მას შემდეგ მრავალი 

კონტრტერორისტული ოპერაცია განახორციელა როგორც ქვეყნის ფარგლებში, ისე - მის გარეთ.  

https://www.washingtonpost.com/national-security/us-afghan-letter-peace-talks/2021/03/07/c30ef2c2-7f75-11eb-9ca6-54e187ee4939_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2075654_
https://www.washingtonpost.com/national-security/us-afghan-letter-peace-talks/2021/03/07/c30ef2c2-7f75-11eb-9ca6-54e187ee4939_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2075654_
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/us-says-yemens-houthis-have-to-stop-attacks-on-saudi-arabia
https://news.cgtn.com/news/2021-03-10/U-S-committed-to-reviewing-terrorism-designation-of-Cuba-White-House-YvCGRsRJ6w/index.html
https://news.cgtn.com/news/2021-03-10/U-S-committed-to-reviewing-terrorism-designation-of-Cuba-White-House-YvCGRsRJ6w/index.html
https://www.newsandstar.co.uk/news/19148254.cumbria-police-urge-public-report-online-terrorism/
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/bartley-green-schoolboy-15-admits-20081110
https://www.plenglish.com/index.php?SEO=french-president-pays-tribute-to-terrorism-victims&id=65259&o=rn
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სირიიდან თურქეთში საზღვრის არალეგალურად გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულია 

Დაეშის ერთი წევრი.  

ერაყის ჩრდილოეთით, ჰაქურკისა და ქანდილის რეგიონებში, თურქეთის საჰაერო დარტყმების 

შედეგად ქურდისტანის მუშათა პარტიის 25 წევრი დაიღუპა.  

 

Რუსეთი  

Რუსულმა თვითმფრინავებმა 72 საათის განმავლობაში 190 საჰაერო თავდასხმა განახორციელეს 

ჰამას უდაბნოს აღმოსავლეთით, ალ-რაჰჯან ათარიაჰის მიმდებარე ტერიტორიებზე. მიზანში 

ამოიღეს გამოქვაბულები, ბუნკერები და მანქანები, რასაც დაეშის 30 წევრის სიცოცხლე 

ემსხვერპლა.  

 

ბელარუსი 

Ბელარუსის სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით,  უკრაინის 

ტეროტირიიდან დიდი რაოდენობით იარაღი შედის ბელარუსში, რომელიც სავარაუდოდ 

გამოიყენება სიტუაციის დესტაბილიზაციისა და როგორც საჯარო მოხელეთა, ასევე 

სახელმწიფო უწყებების წინააღმდეგ ტერორისტულ თავდასხმებში.  უკრაინულმა მხარემ 

კატეგორიულად უარყო აღნიშნული ბრალდება და მოუწოდა ბელარუსის ხელისუფლებას, 

შეწყვიტოს ხალხის დაშინება სხვა სახელმწიფოსაგან მტრის ხატის შექმნის გზით.   

 

ინდოეთი 

ინდოეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადების თანახმად, მთავრობამ 42 ერთეული 

ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა.  

Ქალაქ სოპორეში ოპერაციის შედეგად Ალ-ბადრის ლიდერი, აბდულ განი ხვაჯა, მოკლეს; 

ორგანიზაციის ორმა წევრმა კი გაქცევა მოახერხა.  

 

ისრაელი 

ისრაელის სახელმწიფო უშიშროების ძალებმა 48 საათის განმავლობაში სამი ტერორისტული 

თავდასხმის მცდელობა აღკვეთეს. უშიშროების ძალებმა მოახდინა ორი პირის 

იდენტიფიცირება, რომლებმაც სოფელ ალ-ხადერთან ახლოს მანქანებს მოლოტოვის 

კოქტეილები დაუმიზნეს; ასევე - პალესტინელი ქალის, რომელიც თავს დაესხა ფერმერის ცოლს 

და მისი დანით მოკვლა სცადა. კიდევ 1 ტერორისტი დაიღუპა ჯარისკაცზე ცივი იარაღის 

გამოყენებით თავდასხმის მცდელობისას. 

https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/daesh-terrorist-with-red-notice-caught-trying-to-enter-turkey
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/25-pkk-terrorists-killed-in-turkish-airstrikes-in-northern-iraq
https://www.syriahr.com/en/208027/
https://www.syriahr.com/en/208027/
https://en.interfax.com.ua/news/general/729220.html
https://www.aninews.in/news/national/general-news/42-organisations-listed-as-terrorist-organisations-says-home-ministry20210309221427/
https://www.aninews.in/news/national/general-news/42-organisations-listed-as-terrorist-organisations-says-home-ministry20210309221427/
https://www.aninews.in/news/national/general-news/sopore-encounter-al-badr-chief-neutralised-2-terrorists-escaped20210310144533/
https://www.jpost.com/breaking-news/idf-thwarts-attempted-stabbing-attack-in-west-bank-661277?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2080217_
https://www.jpost.com/breaking-news/idf-thwarts-attempted-stabbing-attack-in-west-bank-661277?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2080217_
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განათლების სამინისტრომ, იერუსალიმში არსებული ერთ-ერთი სკოლის წინააღმდეგ საჩივარი 

შეიტანა. სამინისტროს განცხადებით სკოლა ძალადობას ახალისებდა. მათი ინფორმაციით 

სკოლაში „პალესტინელი შაჰიდების (მოწამეთა) დღის“ შესახებ მოსწავლეებს  მემორიალური 

პროექტების შექმნა სთხოვეს წამებული შაჰიდებისთვის. პროექტები ტერორიზმის აგიტაციის 

ელემენტებს შეიცავდა. 

Პაკისტანი  
Პაკისტანის უსაფრთხოების ძალებმა ორი დამოუკიდებელი ოპერაცია ჩაატარეს ჩრდილოეთ და 

სამხრეთ ვაზირისტანში, ავღანეთის საზღვართან ახლოს, რასაც თალიბანის 4 წევრის სიცოცხლე 

ემსხვერპლა.  

ქალაქ მასტუნგში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია გამათავისუფლებელი 

ბალოჩისტანის არმიის 5 წევრი.  

გვადარის რაიონში Შეიარაღებული პირების თავს დაესხნენ მანქანას, რომელსაც საზღვაო 

ძალების პერსონალი გადაჰყავდა. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი მეზღვაური, ორი კი 

დაშავდა. Მომხდარზე პასუხისმგებლობა გამათავისუფლებელმა ბალოჩისტანის არმიამ აიღო.   

 

Ნიგერია 

Ბორნოს პროვინციაში, ჩიკინგუდუს რეგიონში შეტაკების შედეგად ნიგერიის უსაფრთხოების 

ძალებმა ბოკო ჰარამის 33 მებრძოლი მოკლეს.  

 

ბორნოს შტატში, სასავას სოფელში,  სამხედრო სპეცოპერაცია Tura Takaibango-ს ფარგლებში 

ოთხშაბათს განხორციელებულ თავდასხმას ბოკო ჰარამის 10 მებრძოლის სიცოცხლე 

ემსხვერპლა. სპეცოპერაციის შედეგად ამოღებულია ცეცხლსასროლი ავტომატური იარაღები და 

სარაკეტო ჭურვები.  

 

Სომალი 

ალ-შაბააბის მებრძოლები იმუქრებიან, რომ კვლავ გააგრძელებენ სომალის ციხეების მიზანში 

ამოღებას. მსგავსი ქმედებები გადადგმულია ორგანიზაციის ასობით მებრძოლის 

გათავისუფლების მიზნით. გასულ კვირას მათ დაარბიეს ბოსასოს ციხე, მოახერხეს ასობით 

პატიმრის გათავისუფლება და მოკლეს სულ მცირე შვიდი ჯარისკაცი.  

 

იემენი 

იემენის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა, რომ ალ კაიდას ტერორისტები საუდის 

არაბეთის მიერ მხარდაჭერილ მებრძოლებთან ერთად იბრძვიან იემენის სტრატეგიულ მარიბის 

პროვინციაში, მაშინ, როდესაც იემენის ძალები ქალაქის გამანთავისუფლებელ ოპერაციაში 

არიან ჩართული. Მინისტრის განცხადებით, ალ კაიდას კუთვნილი აღჭურვილობა მას შემდეგ 

https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/education-ministry-files-complaint-against-school-for-praising-terrorism-661635https:/www.jpost.com/arab-israeli-conflict/education-ministry-files-complaint-against-school-for-praising-terrorism-661635
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/education-ministry-files-complaint-against-school-for-praising-terrorism-661635https:/www.jpost.com/arab-israeli-conflict/education-ministry-files-complaint-against-school-for-praising-terrorism-661635
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/pakistan-army-kills-4-key-terrorists-in-waziristan/2168017
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/pakistan-army-kills-4-key-terrorists-in-waziristan/2168017
https://www.thenews.com.pk/print/800796-five-wanted-bla-terrorists-killed-in-mastung
https://www.thenews.com.pk/print/800796-five-wanted-bla-terrorists-killed-in-mastung
https://www.voanews.com/south-central-asia/militant-attack-pakistan-navy-vehicle-kills-1-injures-2?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2075654_
https://www.aa.com.tr/en/africa/nigerian-troops-kill-33-boko-haram-terrorists/2170500
http://saharareporters.com/2021/03/11/nigerian-troops-kill-10-boko-haram-terrorists-borno?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2095165_
http://saharareporters.com/2021/03/11/nigerian-troops-kill-10-boko-haram-terrorists-borno?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2095165_
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-qaeda-affiliate-threatens-more-prison-raids-in-somalia-to-free-militants
https://www.farsnews.ir/en/news/13991218000100/Yemeni-Miniser-Cnfirms-Al-Qaeda-Terrriss-Fighing-Alngside-Sadi-Frces
https://www.farsnews.ir/en/news/13991218000100/Yemeni-Miniser-Cnfirms-Al-Qaeda-Terrriss-Fighing-Alngside-Sadi-Frces
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აღმოაჩინეს, რაც იემენის სამხედრო ძალებმა ალ კაიდას მებრძოლებისგან ცენტრალური 

პროვინციის გაწმენდა მოახერხეს.  

Ჰუსიტმა ამბოხებულებმა სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს საუდის არაბეთის ნავთობის 

ინდუსტრიის ცენტრზე. ამის საპასუხოდ, სამხედრო კოალიციამ საუდის არაბეთის მეთაურობით 

საჰაერო თავდასხმა განახორციელა იემენში ჰუსიტების მიერ კონტროლირებად ქალაქ სანაზე. 

Არაბული კოალიციის სპიკერმა ჰუსიტების თავდასხმას ტერორისტული აქტი უწოდა და 

განაცხადა, რომ თავდასხმას მხარს უჭერდა რეგიონში მტრულად განწყობილი ქვეყნები და 

დაადანაშაულა ირანი ჰუსიტების რაკეტებით მომარაგებაში. 

 

საუდის არაბეთი 

ტერორისტულ ორგანიზაცია, დაეშთან კავშირისათვის, საუდის არაბეთის უზენაესმა 

სასამართლომ 5 პიროვნებას უვადო პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნული პირები წარმოადგენენ 

დაეშთან აფილირებული 45-წევრიანი სამხედრო ბლოკის წევრებს, რომელიც 2015 წლიდან 

ოპერირებს საუდის არაბეთის ტერიტორიაზე.  

 

ავღანეთი 

ავღანეთის ეროვნული უსაფრთხოების ძალებმა ჩაშალა დაეშის გეგმა, მოეკლათ ერთ-ერთი 

ტომის ლიდერი ნანგარჰარში და თავმდამსხმელი მანამდე დააკავეს, სანამ სამიზნემდე 

მიაღწევდა.  

ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მიერ სხვადასხვა პროვინციაში განხორციელებული 

დარბევების შედეგად დაიღუპა თალიბანის სულ მცირე 51, ხოლო დაიჭრა 14-წევრი.   

ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ჰერათის პროვინციაში ავღანეთის ეროვნული 

თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალებმა მოკლეს თალიბანის 31 მებრძოლი, მათ შორის ხუთი 

ლიდერი.  

 

ერაყი 

ერაყის ეროვნული დაზვერვის სამსახურმა ბაღდადში დააკავა დაეშის ერთ-ერთი ლიდერი - 

აშოურ ალ-ნუაიმი, რომელიც მოქალაქეებისა და უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ 

მიმართული მრავალი ტერორისტული დანაშაულის ფიგურანტია. 

მოსულის პოლიციის დეპარტამენტის განცხადებით, ქალაქ მოსულის მარცხენა სანაპიროზე 

დაეშის სამი წევრი დააკავეს. Საგულისხმოა, რომ 2017 წელს ზემოაღნიშნული ქალაქის 

გათავისუფლებისა და ე.წ. Დაეშის ხალიფატის დასრულების შემდეგ უამრავმა ტერორისტმა 

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/405531/World/Region/Yemens-Houthis-attack-Saudi-oil-heartland-with-dro.aspx
https://thearabweekly.com/arab-coalition-resumes-airstrikes-houthi-positions
https://thearabweekly.com/arab-coalition-resumes-airstrikes-houthi-positions
https://www.arabnews.com/node/1823826/saudi-arabia
https://www.arabnews.com/node/1823826/saudi-arabia
https://bakhtarnews.af/great-ethnic-terrorist-plot-failed-in-nangarhar/
https://bakhtarnews.af/great-ethnic-terrorist-plot-failed-in-nangarhar/
https://en.abna24.com/news/afghan-security-forces-kill-31-taliban-terrorists-in-kandahar_1122076.html
https://en.abna24.com/news/afghan-security-forces-kill-31-taliban-terrorists-in-kandahar_1122076.html
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraqi-Intelligence-arrests-an-ISIS-leader-in-Baghdad
https://en.mehrnews.com/news/170853/3-ISIL-members-arrested-in-Iraq-s-Mosul
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შეაფარა თავი ერაყის ისეთ პროვინციებს, რომლებსაც მოსახერხებელი გეოგრაფიული 

მდებარეობა აქვთ.  

ერთი ადამიანი დაიღუპა, 30 კი  დაშავდა ბაღდადში ალ-აიმას ხიდთან ნაგავსაყრელზე ორი 

ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად.  

პოალიციამ აშშ-ს ხელმძღვანელობით ერაყის ჩრდილოეთით, ქალაქ მოსულში საჰაერო 

დარტყმები გაანახორციელა დაეშის წევრების სახლებზე, რასაც 10 ტერორისტის სიცოცხლე 

შეეწირა.  

Რომის პაპმა ერაყში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ექსტრემიზმი “რელიგიის ღალატია”, 

მოინახულა ქალაქი მოსული, რომელიც დაეშის მიერ იყო ოკუპირებული და ასევე ესტუმრა 

დაეშის მიერ განადგურებულ რელიგიურ ძეგლებს. Პაპმა დაგმო ჯგუფები ერაყში, რომლებიც 

ყიდის და უგზავნის იარაღს ტერორისტებს და განაცხადა, რომ ერაყელ ხალხს აქვს მშვიდობის 

უფლება, ომსა და ტერორიზმს კი უწოდა “მონსტრი, რომელიც ეპოქების განმავლობაში მუტაციას 

განიცდის”.   

Სამარას სამხრეთით, იათრიბის ტერიტორიაზე, ერაყის სახალხო მობილიზაციის ძალებმა და 

ერაყის არმიამ დაიწყეს ერთობლივი ოპერაცია დაეშის წინააღმდეგ და მოახერხეს მისი წევრების 

კუთვნილი იარაღის კონფისკაცია.  

 

Სირია  

Ჰამას პროვინციაში, Ქალაქ ალ-სალამიასთან ახლოს მომხდარ ორი ნაღმის აფეთქებას 18 

ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.  

Სირიის მოქალაქეები ლათაკიის ჩრდილოეთით მდებარე თავიანთ სოფლებში დაბრუნდნენ მას 

შემდეგ, რაც ეს ტერიტორიები ტერორიზმის ნარჩენებისაგან გაიწმინდა. Ადგილობრივებმა 

სოფლები რვა წლის წინ დატოვეს, რათა თავი დაეცვათ ტერორისტული ორგანიზაციების 

შეიარაღებული თავდასხმებისგან. 

ალ-ჰავლის ბანაკში დაეშთან დაკავშირებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს ოთხ ერაყელს, ორი 

მათგანი დაიღუპა, ორი კი, მათ შორის ბავშვი, - მძიმედ დაშავდა.  

ქალაქ ალ-ჰასაკსა და მის შემოგარენში “ასაიშის” (შიდა უსაფრთხოების) ძალებმა დაარბიეს 

დაეშის წევრების სამალავები და  30 ტერორისტი დააკავეს.  

 

 

 

https://en.abna24.com/news/iraq-terrorist-attack-in-kadhimiya-tens-of-shia-pilgrims-martyred-injured_1121707.html
https://www.arabnews.com/node/1822441/middle-east
https://www.independent.ie/world-news/middle-east/pope-prays-for-victims-of-is-on-visit-to-battle-scarred-city-of-mosul-40170130.html
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2021/03/10/italy-vatican-pope-francis-reflects-iraq-trip/2521615378730/?ur3=1
https://en.mehrnews.com/news/170919/Iraqi-army-launches-counter-terrorism-operation-against-ISIL
https://internationalinsider.org/syria-18-people-killed-in-terrorist-attack/
https://sana.sy/en/?p=225441
https://www.syriahr.com/en/208127/
https://shafaq.com/en/World/Asayish-arrests-30-terrorists-in-NES
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Სინგაპური 

Სინგაპურის შეიარაღებულმა ძალებმა 20 წლის ახალგაზრდა დააკავა, რომელიც გეგმავდა თავს 

დასხმოდა ადგილობრივი ებრაული თემის წევრებს და დაინტერესებული იყო შეერთებოდა 

ჰამასის სამხედრო ფრთას.    

 

იტალია 

იტალიის პოლიციამ ქალაქ ბარის სამხრეთით დააკავა ალჟირელი კაცი, რომელიც 

ეჭვმიტანილია 2015 წლის პარიზის თავდასხმებში მონაწილეობასა და დაეშის წევრობაში.  

 

Შვედეთი 

Სასამართლომ დაეშის მხარდამჭერი ქალი დამნაშავედ ცნო ბავშვის მამისთვის უკანონოდ 

დაშორებაში. აღნიშნული პირი ასევე ბრალად ედება ტერორისტული ჯგუფის მხარდაჭერა.  

 

Საფრანგეთი  

Სკოლის მოსწავლე გოგონამ მასწავლებლის მკვლელობიდან 5 თვის შემდეგ აღიარა, რომ ცრუ 

ინფორმაცია გაავრცელა, თითქოს მისმა მასწავლებელმა, სამუელ პატიმ, მუსლიმ მოსწავლეებს 

კლასის დატოვება სთხოვა, რათა სხვა მოსწავლეებისთვის მოციქული მუჰამედის კარიკატურები 

ეჩვენებინა. Ეს ინფორმაცია გოგონას მამამ სოციალური ქსელების მეშვეობით გაავრცელა, რაც 

ტერორისტის მიერ მასწავლებელზე თავდასხმითა და მისთვის თავის მოკვეთით დასრულდა.  

 

Ბელგია 

ბელგიის Პრემიერ-მინისტრმა, ალექსანდრ დე კრომ, ბელგიელი ჯიჰადისტების შვილების 

რეპატრიაციის შესახებ განცხადება გააკეთაა, რომლის მიხედვითაც ყველა 12 წლამდე ბავშვის 

რეპატრიაცია მოხდება ალ-ჰოლისა და როჯის ბანაკებიდან. დე კროს თქმით, ამ ბანაკებში 

ახალგაზრდები მომავალ ტერორისტებად ყალიბდებიან და ბელგიის მთავრობამ ეს არ უნდა 

დაუშვას.  

 

Ბრაზილია  

ისრაელში ვიზიტისას ბრაზილიის მოქმედი პრეზიდენტის შვილმა, ედუარდო ბოლსონარომ, 

რომელიც ასევე დეპუტატთა პალატის წევრია, განაცხადა, რომ ის იაქტიურად იმუშავებს, რათა 

ჰეზბოლა გამოცხადდეს ტერორისტულ ორგანიზაციად. Მისივე თქმით, ლიბანში დაფუძნებული, 

ირანის მიერ მხარდაჭერილი ორგანიზაცია, რომლის მიზანიც ისრაელის განადგურებაა, არ 

შეიძლება მიიჩნეოდეს ნორმალურ პოლიტიკურ ერთეულად.  

https://www.jpost.com/international/singapore-arrests-would-be-terrorist-planning-to-kill-jews-for-hamas-661568
https://www.jpost.com/international/singapore-arrests-would-be-terrorist-planning-to-kill-jews-for-hamas-661568
https://www.dw.com/en/italian-police-arrest-is-suspect-over-2015-paris-attacks/a-56802972
https://sverigesradio.se/artikel/court-finds-is-supporter-guilty-of-illegally-taking-child
https://thehill.com/policy/international/542402-french-schoolgirl-lied-about-teacher-who-was-beheaded-in-terror-attack?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2084906_
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/shamima-begum-camp-children-jihadists-b1813390.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2075654_
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/shamima-begum-camp-children-jihadists-b1813390.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2075654_
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/298230

