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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის, ჰილარი კლინტონის 

განცხადებით, ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილების გამო, სრულად გამოიყვანოს ამერიკული 

ჯარები ავღანეთიდან, თალიბანი შესაძლოა გაძლიერდეს და მოიპოვოს კონტროლი 

ავღანეთზე.  

 

კონექტიკუტის სენატორის, კრის მარფის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები 

ირანის წინააღმდეგ გაართულებს ცეცხლის შეწყვეტის პროცესს ირანის მიერ მხარდაჭერილ 

ჰუსიტ ამბოხებულებთან იემენში.    

 

ალ-კაიდას ლიდერ ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციის ოპერაციიდან 10 წლის თავზე 

პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადება გააკეთა: 

 

10 წლის წინ მე შევუერთდი პრეზიდენტ ობამასა და ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ჯგუფის 

წევრებს, რათა მეყურებინა ჩვენი სამხედროები როგორ აღასრულებდნენ ნანატრ 

სამართლიანობას. ეს არის მომენტი, რომელსაც არასდროს დავივიწყებ’ [სტილი დაცულია]. 

 

 

პრეზიდენტის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ფხიზლად დარჩება 

ტერორისტული ჯგუფებისგან მომდინარე საფრთხეებისადმი და გააგრძელებს ავღანეთიდან 

მომავალ საფრთხებზე დაკვირვებასა და აღკვეთას.  

 

აშშ-ის გენერალურმა პროკურორმა, მერიკ გარლანდმა დამატებით 85 მილიონი დოლარით 

დაფინანსება მოითხოვა კონგრესისგან, რათა გააძლიეროს იუსტიციის დეპარტამენტისა და 

ფედერალური გამოძიების ბიუროს ძალისხმევა ადგილობრივი ტერორიზმის წინააღმდეგ 

საბრძოლველად.   

 

მამაკაცი მინესოტადან, 31 წლის მაიკლ სოლომონი, „ბუგალუ ბოისის“ მეორე წევრია, 

რომელმაც ფედერალური ტერორიზმის დანაშაულის ბრალდება აღიარა. მას 20 წლამდე 

https://www.newsmax.com/politics/afghanistan-hillary-clinton-troops-biden/2021/05/03/id/1019886/
https://www.newsmax.com/politics/afghanistan-hillary-clinton-troops-biden/2021/05/03/id/1019886/
https://www.newsmax.com/politics/afghanistan-hillary-clinton-troops-biden/2021/05/03/id/1019886/
https://www.newsweek.com/connecticut-senator-chris-murphy-says-uss-iran-sanctions-make-yemen-cease-fire-hard-1588252?piano_t=1
https://www.newsweek.com/connecticut-senator-chris-murphy-says-uss-iran-sanctions-make-yemen-cease-fire-hard-1588252?piano_t=1
https://www.newsweek.com/connecticut-senator-chris-murphy-says-uss-iran-sanctions-make-yemen-cease-fire-hard-1588252?piano_t=1
https://www.newsweek.com/connecticut-senator-chris-murphy-says-uss-iran-sanctions-make-yemen-cease-fire-hard-1588252?piano_t=1
https://ariananews.af/biden-marks-10th-anniversary-of-osama-bin-laden-raid/
https://tolonews.com/afghanistan-171885
https://www.axios.com/merrick-garland-doj-domestic-terrorism-02aa5942-dd07-40ab-825f-659b59782772.html
https://www.axios.com/merrick-garland-doj-domestic-terrorism-02aa5942-dd07-40ab-825f-659b59782772.html
https://www.axios.com/merrick-garland-doj-domestic-terrorism-02aa5942-dd07-40ab-825f-659b59782772.html
https://www.axios.com/merrick-garland-doj-domestic-terrorism-02aa5942-dd07-40ab-825f-659b59782772.html
https://patch.com/minnesota/across-mn/minnesota-man-becomes-2nd-boogaloo-bois-member-plead-guilty-federal-terrorism
https://patch.com/minnesota/across-mn/minnesota-man-becomes-2nd-boogaloo-bois-member-plead-guilty-federal-terrorism
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პატიმრობა ემუქრება.  „ბუგალუ ბოის“ მემარჯვენე ექსტრემისტული ჯგუფია, რომელიც 2019 

წელს შეიქმნა. 

 

კანადა 

ულტრამემარჯვენე დაჯგუფება, ამაყი ბიჭები (Proud Bois), რომელიც წელს ოფიციალურმა 

ოტავამ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა, დაიშალა. ორგანიზაციის განცხადებით, 

ცუდი არაფერი ჩაუდენიათ და არასდროს ყოფილან ტერორისტული ან თეთრი 

სუპრემატზმის მიმდევარი ჯგუფი. თებერვალში კანადის მთავრობამ განაცხადა, რომ ამაყმა 

ბიჭებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს აშშ-ის კაპიტოლიუმზე თავდასხმაში. ამასთანავე 

აშშ-ს ხელისუფლებამ ბრალი წაუყენა ორგანიზაციის რამდენიმე წევრს. „ამაყმა ბიჭებმა“ 

ტელეგრამზე განაცხადა: ამაყი ბიჭები კანადაში ოფიციალურად აღარ არსებობს და ის 

დაიშალა”. 

 

 

გაერთიანებული სამეფო 

დასავლეთ იორკშირის, ვაილტშირისა და ჩრდილოეთ უელსის ტერიტორიაზე პოლიციამ 

კონტრტერორისტული ოპერაციის შედეგად ხუთი პირი ტერორისტული აქტის მომზადებასა 

და წაქეზებაში  სავარაუდო მონაწილეობის ბრალდებით დააკავა.  

 

ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალები  ერაყსა და სირიაში განლაგდა, რათა მიზანში ამოიღოს 

დაეშის მებრძოლები. ესკადრილია შეუერთდება აშშ-ს წინამძოლობით საერთაშორისო 

კოალიციას. კოალიციის მიზანია აღკვეთოს დაეშის ხელახალი გაძლიერება რეგიონში.  

 

24 წლის რობერტ გრეგორიმ თავი დამნაშავედ სცნო ტერორიზმთან დაკავშირებულ 2 

დანაშაულში. მას 4 წლით და 6 თვით წლით პატიმრობა მიესაჯა. მომავალი 30 წლის 

განმავლობაში ის სამართალდამცავი ორგანოების დაკვირვების ქვეშ იქნება. 

 

 

 

 

https://theprovince.com/news/canada/proud-boys-canada-dissolves-itself-says-it-was-never-a-white-supremacy-group
https://nowthisnews.com/politics/proud-boys-canada-faction-announces-that-its-dissolving
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/01/far-right-terror-suspects-arrested-in-yorkshire-wiltshire-and-wales?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/01/far-right-terror-suspects-arrested-in-yorkshire-wiltshire-and-wales?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/01/far-right-terror-suspects-arrested-in-yorkshire-wiltshire-and-wales?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/01/far-right-terror-suspects-arrested-in-yorkshire-wiltshire-and-wales?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.itv.com/news/meridian/2021-05-06/dorset-man-jailed-for-terrorism-offences
https://www.itv.com/news/meridian/2021-05-06/dorset-man-jailed-for-terrorism-offences
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ესპანეთი 

ესპანეთის პოლიციამ გრანადაში ტერორისტული ბლოკი გამოააშკარავა. აღნიშნული ჯგუფი 

სოციალური მედიის დახმარებით ტერორისტული თავდასხმების განხორციელებისკენ 

მოუწოდებდა. ექვს თვიანი გამოძიების შემდეგ ესპანეთის ეროვნული პოლიციის მიერ 

ჩატარებული დარბევების ფარგლებში დაკავებულია სამი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი 

არიან ფრანგი ხალხის წინააღმდეგ ძალადობრივი თავდასხმისკენ მოწოდებაში. „შარლი 

ებდოს“ მიერ კარიკატურის გამოქვეყნების საპასუხოდ, ეჭვმიტანილმა პირებმა გამოაქვეყნეს 

მუქარის შემცველი არაერთი ვიდეო გამოაქვეყნეს.  

 

 

საფრანგეთი 

ფრანგი ულტრამემარჯვენე ლიდერი, მარინ ლე პენი  2015 წელს Twitter-ზე დაეშის მიერ 

ჩადენილი სისასტიკის ამსახველი ფოტომასალის გამოქვეყნებისთვის გაამართლეს. 

“ეროვნული ფრონტის” ლიდერს ბრალი ძალადობის ამსახველი მასალების გავრცელებაში 

ედებოდა. ლე პენმა ფოტოები მას შემდეგ გამოაქვეყნა, რაც ერთ-ერთი არხის ჟურნალისტმა 

მისი პარტია ტერორისტულ ჯგუფს შეადარა.  

 

საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი, ჯერალდ დარმანინი მოუწოდებს მთავრობას, 

გამკაცრდეს უსაფრთხოების ზომები ტერორიზმის ბრალდებით ნასამართლევ პირთა მიმართ. 

ინიციატივა გათავისუფლების შემდეგ აღნიშნული პირების გადაადგილების მონიტორინგსა 

და საჭიროების შემთხვევაში შეზღუდვას გულისხმობს.  

 

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ფრანგი ჟურნალისტი მალის 

ქალაქ გაოში ისლამისტ მებრძოლებს ყავთ დატყვევებული. აპრილში გამოქვეყნებულ 

ვიდეოში ოლივერ დუბუა ამბობს, რომ 8 აპრილს მალიში, ქალაქ გაოდან,  ნუსრათ ალ-ისლამმა 

(ალ კაიდას განშტოება). დუბუა სთხოვს ოჯახს, მეგობრებსა და საფრანგეთის მთავრობას, 

ყველაფერი იღონოს მის გასათავისუფლებლად.  

 

საფრანგეთში ათწლეულების განმავლობაში თავისუფლად ცხოვრების შემდეგ, 1970-1980 

https://www.thenationalnews.com/world/europe/spain-arrests-isis-terror-cell-suspected-of-encouraging-attacks-against-france-1.1213840?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/spain-arrests-isis-terror-cell-suspected-of-encouraging-attacks-against-france-1.1213840?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/spain-arrests-isis-terror-cell-suspected-of-encouraging-attacks-against-france-1.1213840?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/spain-arrests-isis-terror-cell-suspected-of-encouraging-attacks-against-france-1.1213840?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.trtworld.com/europe/france-s-le-pen-acquitted-in-hate-speech-case-over-daesh-tweets-46440
https://www.trtworld.com/europe/france-s-le-pen-acquitted-in-hate-speech-case-over-daesh-tweets-46440
https://www.trtworld.com/europe/france-s-le-pen-acquitted-in-hate-speech-case-over-daesh-tweets-46440
https://www.algemeiner.com/2021/05/04/france-joins-uk-in-seeking-tighter-security-measures-on-released-terrorists/
https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-05-05/france-confirms-kidnapping-of-french-journalist-in-mali-source
https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-05-05/france-confirms-kidnapping-of-french-journalist-in-mali-source
https://apnews.com/article/world-news-europe-terrorism-government-and-politics-ef909e69311f94f44f8e38c652b43a12?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2305270_


 

 

 4 

დაიჯესტი, 1-9  მაისი 2021 

წლებში მომხდარი მემარცხენე ტერორისტული თავდასხმებისთვის 9 იტალიელის 

სასამართლო პროცესი ჩატარდა.  

 

გერმანია 

ბერლინის პოლიციამ 100-ზე მეტი ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიის მატარებელი მუქარის 

შემცველი წერილის ავტორი, საკუთარ სახლში აიყვანა. დაკავებული პირი 53 წლის გერმანიის 

მოქალაქეა, რომლის სამიზნეები ეროვნული და რეგიონალური კანონმდებლები და 

საზოგადოებრივი აქტივისტები იყვნენ.    

გერმანიის მთავრობამ ტერორიზმის დაფინანსების ბრალდებით ისლამური ჯგუფი, Ansaar 

International აკრძალა. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ორგანიზაცია 

აფინანსებდა ისეთ ჯგუფებს, როგორიცაა ჰამასი, ალ-შაბააბი და ჯაბჰათ ალ-ნუსრა.  

 

სენეგალიდან ექსტრადირებულ გერმანელ მამაკაცს ალ კაიდასთან დაკავშირებული 

ექსტრემისტული ჯგუფის წევრობა ედება ბრალად. მარიუს ა.-ს 2013 წელს, გერმანიიდან, 

თურქეთის გავლით სირიაში მოგზაურობა და ჯაბჰათ ალ-ნუსრაში გაწევრიანება ედება 

ბრალად. პროკურორების განცხადებით, მან სირიაში წვრთნები გაიარა წვრთნები და შემდეგ, 

იქვე იბრძოდა. 

 

 

ნორვეგია 

ოსლოს სასამართლომ 31 წლის ქალს დაეშის ხელშეწყობისათვის 3 წლითა და 6 თვით 

თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. მოსამართლე ინგემარ ნილსენის განცხადებით, 

მიუხედავად იმისა რომ ქალი დაეშის წევრი არ იყო, იგ აქტიურად უჭერდა მხარს ჯიჰადს და 

მონაწილეობდა დაეშის რეკრუტირების კამპანიაში.  

 

 

თურქეთი  

სტამბოლში დაეშის ლიდერის, აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის მარჯვენა ხელი, „ბასიმად ცნობილი“ 

პირი დააკავეს. ეჭვმიტანილი იმ პირთაგან ერთ-ერთია, ვინც ალ-ბაღდადის დამალვაში 

https://apnews.com/article/world-news-europe-terrorism-government-and-politics-ef909e69311f94f44f8e38c652b43a12?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2305270_
https://www.dw.com/en/germany-police-arrest-far-right-threats-suspect/a-57418433?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.dw.com/en/germany-police-arrest-far-right-threats-suspect/a-57418433?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.dw.com/en/germany-police-arrest-far-right-threats-suspect/a-57418433?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/germany-bans-islamic-group-suspected-of-financing-terrorism-1.1216908
https://www.thenationalnews.com/world/europe/germany-bans-islamic-group-suspected-of-financing-terrorism-1.1216908
https://apnews.com/article/middle-east-europe-terrorism-50043c01d8acf310977fc1291dff807d
https://apnews.com/article/middle-east-europe-terrorism-50043c01d8acf310977fc1291dff807d
https://apnews.com/article/middle-east-europe-terrorism-50043c01d8acf310977fc1291dff807d
https://apnews.com/article/middle-east-europe-terrorism-50043c01d8acf310977fc1291dff807d
https://apnews.com/article/islamic-state-group-middle-east-norway-europe-migration-f29020e3efdfabc0ffcde00be25dc68d
https://apnews.com/article/islamic-state-group-middle-east-norway-europe-migration-f29020e3efdfabc0ffcde00be25dc68d
https://apnews.com/article/islamic-state-group-middle-east-norway-europe-migration-f29020e3efdfabc0ffcde00be25dc68d
https://apnews.com/article/islamic-state-group-middle-east-norway-europe-migration-f29020e3efdfabc0ffcde00be25dc68d
https://www.farsnews.ir/en/news/14000213000272/Daesh-Leader-Al-Baghdadi
https://www.farsnews.ir/en/news/14000213000272/Daesh-Leader-Al-Baghdadi
https://www.farsnews.ir/en/news/14000213000272/Daesh-Leader-Al-Baghdadi
https://www.farsnews.ir/en/news/14000213000272/Daesh-Leader-Al-Baghdadi
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ეხმარებოდა იდლიბის პროვინციაში. ბასიმი ასევე ეჭვმიტანილია სირიასა და ერაყის 

ტერიტორიებზე დაეშისთვის წვრთნების ორგანიზებაში.   

 

თურქეთის თავდაცვის მინისტრის, ჰულუსი აკარის განცხადებით, სასაზღვრო ანტი-

ტერორისტული ოპერაციის შედეგად.  ესკისეჰირის პროვინციაში კიდევ შვიდი ტერორისტი 

გაანეიტრალეს.  ჯამში განეიტრალებურ ტერორისტთა რიცხვმა 53-ს მიაღწია.  

 

ადგილობრივი კონტრტერორისტული ოპერაციების შედეგად, თურქეთის უსაფრთხოების 

ძალებმა ქურთისტანის მუშათა პარტიის 3 ტერორისტის ლიკვიდაცია შეძლო. ტერორისტებს 

შორის ერთ-ერთი წითელ კატეგორიაში იყო.   

 

დაეშის დაფინანსების ბრალდებით თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა სტამბოლში 16 პირი 

დააკავა.  

 

 

ისრაელი 

სოფელ კფარ თაპუაქში ავტობუსის გაჩერებასთან მდგარ მოქალაქეებს ტერორისტებმა 

მანქანიდან ცეცხლი გაუხსნეს.  თავდასხმის შედეგად 3 სტუდენტი დაიჭრა, რომელთაგან 

ერთის მდგომარეობა მძიმეა. თავდასხმა ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცების 

დაჯილდოების ცერემონიალის დროს განახორციელეს.  

 

 

ირანი 

ირანელ დიპლომატ ასადოლა ასადს ბელგიის სასამართლომ 20 წლის ვადით თავისუფლების 

აღკვეთა მიუსაჯა. ასადოლა ასადს ბრალად ედებოდა ირანში მოქმედი ოპოზიციური 

ორგანიზაციის წინააღმდეგ თავდასხმის მოწოდება.  ასადი და მისი სამი თანამზრახველი 2018 

წელს დააკავეს.  

 

 

 

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/7-more-terrorists-killed-in-northern-iraq-operations-turkish-defense-chief/2227656
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/7-more-terrorists-killed-in-northern-iraq-operations-turkish-defense-chief/2227656
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/7-more-terrorists-killed-in-northern-iraq-operations-turkish-defense-chief/2227656
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/7-more-terrorists-killed-in-northern-iraq-operations-turkish-defense-chief/2227656
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkish-security-forces-kill-3-wanted-senior-pkk-terrorists
https://www.middleeastmonitor.com/20210504-turkey-arrests-16-persons-for-funding-daesh/
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/305493
https://english.mojahedin.org/i/assadollah-assadi-trial-appeal-revoked-20210505
https://english.mojahedin.org/i/assadollah-assadi-trial-appeal-revoked-20210505
https://english.mojahedin.org/i/assadollah-assadi-trial-appeal-revoked-20210505
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ერაყი  

ერაყის სადაზვერვო სააგენტომ ალი ალ-ჯუმაილის სახელით ცნობილი ტერორისტი დააკავა. 

სააგენტოს განცხადებით, ალ-ჯუმაილი დაეშთან კავშირის გამო იძებნებოდა.   

 

ქალაქ თარმიაში სავარაუდოდ დაეშის მიერ განხორციელებული თავდასხმების შედეგად, 

სავარაუდოდ ერაყის უსაფრთხოების ძალების სულ მცირე 18 წევრი დაიღუპა.  

 

ერაყის სახალხო მობილიზაციის ძალების (ასევე ცნობილია, როგორც ალ-ჰაშდ ალ-შააბი) 4 

წევრი დაშავდა ქალაქ კირკუკში დაეშის მიერ უსაფრთხოების პოსტზე განხორციელებული 

თავდასხმის შედეგად.   

 

დაეში თავს დაესხა ქურთულ პეშმერგას ძალებს ნავთობით მდიდარ კირკუკის 

პროვივინციაში. აღნიშნული რეგიონი ბაღდადსა და ქურთისტანის რეგიონულ მთავრობას 

შორის სადავო ტერიტორიას წარმოადგენს.  

 

სირია  

       დერ ეზორის პროვინციის სოფელ ჰავავიჯში სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა დაეშთან 

დაკავშირებული შვიდი პირი დააკავა. უწყების განცხადებით დაკავებულთა შორის, დაეშის 

ერთ-ერტი ლიდერია.  

 

       იემენი  

       ჰუსიტთა ამბოხებულმა დაჯგუფებამ იემენის ქალაქ მარიბის მიმართულებით ორი 

ბალისტიკური რაკეტა გაისროლა. სარაკეტო თავდასხმას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. 

ჰუსიტებმა ბოლო რამდენიმე კვირაა გააძლიერეს შეტევები ნავთობით მდიდარ ქალაქ 

მარიბზე, რომელიც მთავრობის მნიშვნელოვან საყრდენს წარმოადგენს.  

 

 

 

https://shafaq.com/en/Iraq-News/The-Iraqi-intelligence-agency-arrests-a-dangerous-terrorist-in-Fallujah
https://shafaq.com/en/Iraq-News/The-Iraqi-intelligence-agency-arrests-a-dangerous-terrorist-in-Fallujah
https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/18-iraqis-killed-in-spree-of-night-attacks-blamed-on-isis-1.1215059?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/18-iraqis-killed-in-spree-of-night-attacks-blamed-on-isis-1.1215059?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Four-PMF-members-injured-in-an-ISIS-attack-in-Kirkuk
https://www.voanews.com/extremism-watch/following-deadly-attack-iraqi-kurds-call-better-coordination-countering?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.syriahr.com/en/215353/
https://www.syriahr.com/en/215353/
https://www.syriahr.com/en/215353/
https://www.syriahr.com/en/215353/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/houthis-fire-ballistic-missiles-on-yemens-marib/2229862
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ნიგერია 

ნიგერიის ეროვნული არმიის განცხადებით, მათ წარმატებით ჩაშალეს ტერორისტული 

ორგანიზაცია, ბოკო ჰარამის ქალაქ რანშში შეღწევის მცდელობა.  

 

       ბოკო ჰარამის მებრძოლებმა იობეს პრივინციიდან  ბაუჩის პროვინციის სულ მცირე ოთხ 

სამთავრობო ტერიტორიაზე შეაღწიეს და გარკვეული ობიექტები. ადგილობრივმა მთავრობამ 

ბოკო ჰარამის ხუთი წევრი დააკავა.   ამავდროულად, დაეშის მიერ მხარდაჭერილი ბოკო 

ჰარამის ფრაქცია - ისლამური სახელმწიფოს დასავლეთ აფრიკის პროვინცია, თავს დაესხა 

ბორნოს პროვინციის სამხედრო ბაზას და არმიის მეთაური მოკლა.  

 

 

ნიგერი  

       ნიგერის არმიამ გაქცევის მცდელობისას  ბანიბანგოუს მარკეტზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი 

24 პირი მოკლა.   

       

ამ დრომდე არაიდენტიფიცირებულმა შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა ტოჰოუას რეგიონში   

მოკლა 16 და მძიმედ დაჭრა 6 ჯარისკაცი.  

 

 

ეთიოპია 

ეთიოპიის მთავრობამ ტიგრაისა და ორომიის რეგიონებში ოპერირებადი დაჯგუფებები, 

ორომიის გამანთავისუფლებელი არმია და ტიგრაის ხალხთა გამანთავისუფლებელი ფრონტი 

ტერორისტულ ორგანიზაციებად გამოაცხადა. სახელისუფლებო უწყებების განმარტებით, 

აღნიშნული ნაბიჯი გადადგმულია მოახლოებული საარჩევნო პროცესების უსაფრთხოების 

უკეთ უზრუნველსაყოფისა და ეთიოპიაში რადიკალიზაციის წინააღმდეგ 

ბრძოლისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების მიზნით. 

 

 

https://newsdiaryonline.com/troops-thwart-attempted-infiltration-borno-towns-by-terrorists/
https://newsdiaryonline.com/troops-thwart-attempted-infiltration-borno-towns-by-terrorists/
https://newsdiaryonline.com/troops-thwart-attempted-infiltration-borno-towns-by-terrorists/
https://newsdiaryonline.com/troops-thwart-attempted-infiltration-borno-towns-by-terrorists/
http://saharareporters.com/2021/05/03/breaking-boko-haram-terrorists-raiding-four-local-councils-bauchi
http://saharareporters.com/2021/05/03/breaking-boko-haram-terrorists-raiding-four-local-councils-bauchi
http://saharareporters.com/2021/05/03/breaking-boko-haram-terrorists-raiding-four-local-councils-bauchi
https://tribuneonlineng.com/bauchi-govt-arrests-five-bandits-says-state-under-threat-of-terrorists-from-yobe/
https://tribuneonlineng.com/bauchi-govt-arrests-five-bandits-says-state-under-threat-of-terrorists-from-yobe/
http://saharareporters.com/2021/05/03/breaking-boko-haram-terrorists-raiding-four-local-councils-bauchi
http://saharareporters.com/2021/05/03/breaking-boko-haram-terrorists-raiding-four-local-councils-bauchi
http://saharareporters.com/2021/05/03/breaking-boko-haram-terrorists-raiding-four-local-councils-bauchi
http://saharareporters.com/2021/05/03/breaking-boko-haram-terrorists-raiding-four-local-councils-bauchi
https://www.news24.com/news24/Africa/News/niger-army-kills-24-suspected-terrorists-says-government-20210503
https://www.news24.com/news24/Africa/News/niger-army-kills-24-suspected-terrorists-says-government-20210503
https://www.news24.com/news24/Africa/News/niger-army-kills-24-suspected-terrorists-says-government-20210503
https://www.news24.com/news24/Africa/News/niger-army-kills-24-suspected-terrorists-says-government-20210503
https://www.reuters.com/world/africa/attackers-kill-16-soldiers-southwest-niger-2021-05-02/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.reuters.com/world/africa/attackers-kill-16-soldiers-southwest-niger-2021-05-02/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-06/ethiopia-declares-tigray-oromia-groups-terrorist-organizations?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2310509_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-06/ethiopia-declares-tigray-oromia-groups-terrorist-organizations?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2310509_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-06/ethiopia-declares-tigray-oromia-groups-terrorist-organizations?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2310509_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-06/ethiopia-declares-tigray-oromia-groups-terrorist-organizations?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2310509_
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მოზამბიკი 

       სოფელ პანგანეში ისლამისტმა მებრძოლებმა ხუთ ადამიანს თავი მოკვეთეს და გაიტაცეს 

დაუდგენელი რაოდენობის მაცხოვრებლები გაიტაცეს.  

 

ბურკინა ფასო  

       სოფელ ჰანტოუკოურაში, ნიგერის საზღვართან ახლოს, შეიარაღებულმა თავდამსხმელებმა 30 

ადამიანი მოკლეს.  საგულისხმოა, რომ ხსენებული ტერიტორია ალ კაიდასა და დაეშთან 

დაკავშირებული ჯიჰადისტური ჯგუფების თავშესაფარია.  

          

       ავღანეთი  

       ბალხის პროვინციაში თალიბანის სამალავზე განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის 

შედეგად დაიღუპა 4 ტერორისტი და დაშავდა რამდენიმე.  

     

       თალიბანი თავს დაესხა ღაზნის პროვინციის სამხედრო ბაზას, ტყვედ აიყვანა უამრავი 

ჯარისკაცი და მოკლა რამდენიმე.  

       

       ბაღდადში მდებარე სასტუმროსთან ასაფეთქებელი ნივთიერებებით სავსე სატვირთო 

მანქანის აფეთქებას სულ მცირე 27 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ავღანეთის მთავრობა 

მომხდარში თალიბანს ადანაშაულებს.  

 

       სამხრეთ ქაბულის პროვინციაში შეტაკების შედეგად ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების სამი 

და თალიბანის 9 ტერორისტი დაიღუპა.  

 

       ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ავღანეთის არმიასთან სხვადასხვა ფრონტზე 

მომხდარ შეტაკებებს.  თალიბანის 100ზე მეტი წევრი შეეწირა.  

 

       ავღანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ აპირებს დაიწყოს მოლაპარაკებების 14 ქვეყანასთან, 

რათა გადაწყდეს ასობით მოქალაქის საკითხი, რომლებიც დაეშის ხორასანის პროვინციასთან 

https://www.herald.co.zw/5-beheaded-in-terrorist-attack/
https://www.reuters.com/world/africa/around-30-killed-attack-village-eastern-burkina-faso-security-sources-say-2021-05-03/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.reuters.com/world/africa/around-30-killed-attack-village-eastern-burkina-faso-security-sources-say-2021-05-03/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.reuters.com/world/africa/around-30-killed-attack-village-eastern-burkina-faso-security-sources-say-2021-05-03/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.reuters.com/world/africa/around-30-killed-attack-village-eastern-burkina-faso-security-sources-say-2021-05-03/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.aninews.in/news/world/asia/afghan-airstrikes-kill-4-terrorists-in-northern-balkh-province20210503140643/
https://www.aninews.in/news/world/asia/afghan-airstrikes-kill-4-terrorists-in-northern-balkh-province20210503140643/
https://www.aninews.in/news/world/asia/afghan-airstrikes-kill-4-terrorists-in-northern-balkh-province20210503140643/
https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-overrun-afghan-base-capture-troops-us-nato-forces-exit?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.nytimes.com/2021/05/01/world/europe/us-withdrawal-afghanistan-blast.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.nytimes.com/2021/05/01/world/europe/us-withdrawal-afghanistan-blast.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2291195_
https://www.aninews.in/news/world/asia/3-cops-9-taliban-terrorists-killed-in-clash-in-afghanistans-zabul20210503070343/
https://www.aninews.in/news/world/asia/3-cops-9-taliban-terrorists-killed-in-clash-in-afghanistans-zabul20210503070343/
https://www.thenationalnews.com/world/taliban-and-afghan-army-locked-in-fierce-combat-as-militants-warn-us-forces-1.1215596?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.voanews.com/extremism-watch/afghanistan-discuss-fate-foreign-prisoners-their-countries?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.voanews.com/extremism-watch/afghanistan-discuss-fate-foreign-prisoners-their-countries?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_


 

 

 9 

დაიჯესტი, 1-9  მაისი 2021 

ბრძოლისას დააკავეს. ქაბული ეცდება გამოიყენოს ყველა რესურსი, რათა დაარწმუნოს 

ქვეყნები ხელი შეუწყონ საკუთარი მოქალაქეების რეპატრიაციას.  

 

       თალიბანმა ფარაჰის პროვინციაში ავღანეთის ჯარის საგუშაგო ააფეთქა. აღნიშნულ 

თავდასხმას 7 ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა.  

     

       ქაბულში გზისპირა ბომბის აფეთქებას სულ მცირე 1 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 

დაშავებულია 3 პირი. თავდასხმის სამიზნეს ავტობუსი წარმოადგენდა, რომლითაც 

ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები გადაჰყავდათ.  

 

       ტერორისტებმა ავღანეთიდან სასაზღვრო კორპუსის თანამშრომლებს, ავღანეთი-პაკისტანის 

საზღვარზე ცეცხლი გაუხსნეს. შეტაკებისას დაიღუპა სასაზღვრო კორპუსის 4 

წარმომადგენელი. მძიმედ დაშავდა 6 პირი.  

 

       

       ინდოეთი 

       ჯამუსა და ქაშმირის ბარამულას რაიონში უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკებას ლაშქარ-ე 

თაიბას ორი ტერორისტი ემსხვერპლა.  

 

 

       ინდონეზია 

       ინდონეზიის პოლიციამ ექვსი შეიარაღებული ტერორისტული ჯგუფი გამოავლინა. 

აღნიშნული ჯგუფები აქტიურად ოპერირებდნენ პაპუას პროვინციის მთიან ტერიტორიაზე. 

https://www.voanews.com/extremism-watch/afghanistan-discuss-fate-foreign-prisoners-their-countries?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/least-7-killed-taliban-attack-southwest-afghanistan-army-outpost-officials-2021-05-03/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/least-7-killed-taliban-attack-southwest-afghanistan-army-outpost-officials-2021-05-03/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/least-7-killed-taliban-attack-southwest-afghanistan-army-outpost-officials-2021-05-03/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/least-7-killed-taliban-attack-southwest-afghanistan-army-outpost-officials-2021-05-03/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2295780_
https://www.radio.gov.pk/05-05-2021/roadside-bomb-blast-kills-one-in-afghanistan
https://www.thenews.com.pk/latest/830901-four-fc-personnel-martyred-in-cross-border-terrorist-attack-from-afghanistan
https://www.thenews.com.pk/latest/830901-four-fc-personnel-martyred-in-cross-border-terrorist-attack-from-afghanistan
https://www.thenews.com.pk/latest/830901-four-fc-personnel-martyred-in-cross-border-terrorist-attack-from-afghanistan
https://www.indiatoday.in/india/story/j-k-two-terrorists-killed-encounter-security-forces-sopore-1798916-2021-05-05
https://www.indiatoday.in/india/story/j-k-two-terrorists-killed-encounter-security-forces-sopore-1798916-2021-05-05
https://www.indiatoday.in/india/story/j-k-two-terrorists-killed-encounter-security-forces-sopore-1798916-2021-05-05
http://baobinhduong.vn/en/indonesia-names-six-armed-terrorist-groups-in-papua-a245951.html
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