
Յայտարարութիւն Տէր Զօր քաղաքի իրավիճակին 

և Իրաքի մէջ պատահածներուն շուրջ 

 

Մի Քանի օրէ ի վեր ،Տէր Զօր քաղաքը կ՛ապրի խեղդիչ պաշարման ճնշումի տակ, պոռթկած 

բախումներուն հետեւանքով, մէկ կողմէն ահաբեկչական կազմակերպութիւն՝ Իսլամական 

Պետութիւն Իրաքի և Շամի մէջ ''Տահէշ''-ի և միւս կողմէն Նուսրա ահաբեկչական ճակատի ու 

իրեն համակիր զինեալ իսլամական խումբերուն միջեւ, որը արդիւնեց Տահէշի 

վերահսկողութիւնը Տէր Զօրի ամբողջ արեւմտեան գիւղաբնակ շրջաններուն, ինչպէս նաև 

քաղաքին մուտքը, հասնելով Պուսէյրա քաղաքը արեւելեան գիւղաբնակ շրջաններուն մէջ, և 

Պուսէյրայէն դէպի Հասիչէի հարաւ՝ Շատտատէ գիւղաքաղաքը, ուր Տահէշը կատարեց 

զանգուածային ձերբակալումներ բազմաթիւ քաղաքացիներու, այրեց ու պայթեցուց 

բազմաթիւ տուներ, փակեց քաղաքի միակ անցքը՝ Ալ Սիասիէի (քաղաքական) կամուրջը, 

արգիլեց մուտքը սննդային ու բժշկական մարդասիրական օժանդակութիւններուն, պատճառ 

դարձաւ աւելի քան 130 հազար քաղաքացիներու տեղահանման իրենց բնակարաններէն ու 

բնակավայրերէն, և բազմաթիւ քաղաքացիներու կորուստը իրենց կեանքը, որոնց մէջ 

երեխաներ ու կիներ կը գտնուէին,  այս տարուայ Ապրիլ ամսուայ սկիզբէն մինչեւ հիմա: 

 

Միեւնոյն ժամանակ, բաձարցակ մտահոգիչ տեղեկութիւններ կը ժամանեն հարեւան Իրաքէն, 

թէ Տահէշը վերահսկողութեան տակ առաւ Մուսէլ քաղաքը, Նինաուա նահանգին 

մեծամասնութիւնը ու այլ շրջաններ երկրին մէջ, և ազատ արձակեց մօտ 3 հազար 

բանտարկեալ, այդ թուում բազմաթիւ ղեկավարներ Քաիտայի և Տահէշի 

կազմակերպութիւններէն, որը կը գուշակէ աննախընթաց և միջսահմանային ապահովական 

աղէտ մը տարածաշրջանի պատմութեան մէջ, այս ահաբեկչական կազմակերպութեան 

տարածուելուն շնորհիւ Սուրիոյ և Իրաքի մէջ, ուր կը վերահսկէ ընդարձակ շրջաններու վրայ 

Սուրիոյ ներքին, սկսելով Պապ քաղաքէն ու Թել Ապյատ անցքէն Թրքական-Սուրիական 

սահմաններուն վրայ, անցնելով Րագգա քաղաքէն, և հասնելով Տէր Զօր նահանգը ու Ալ Հոլ 

շրջանը Հասիչէ նահանգին մէջ՝ Սուրիական-Իրաքեան սահմաններուն վրայ, որը կը ստեղծէ 

անոնց կարեւոր կենսական անցք մը և կ՛ապահովէ զէնքի, փողի ու զինեալներու 

մատակարարումի գիծ մը Իրաքի և Սուրիոյ միջեւ, և այս հարցին համար է որ կը ձգտի այս 

կազմակերպութիւնը, հիմնելու նոր էութիւն մը տարածաշրջանին կեդրոնը, գերազանցելով 

միջազգային օրինականութիւնը սահմանագծումին մէջ: 

 

Ժողովրդավարական Փոփոխութեան Ուժերու Ազգային Համակարգող Մարմինը կը 

դատապարտէ ամենաուժեղ առումով Տահէշի, Նուսրա ճակատի և իրեն համակիր խումբերուն 

կատարած բոլոր խախտումներն ու ահաբեկչական գործադրութիւնները Սուրիացի 

քաղաքացիներուն հանդէպ, և կոչ կ՛ուղղէ Սուրիական բանակին որպէսզի կատարէ իր 



ազգային պարտքը պաշտպանելու երկրին սահմանները և քաղաքացիներուն 

ապահովութիւնն ու անվտանգութիւնը: Համակարգող Մարմինը, նոյն հարցին 

կապակցութեամբ, կ՛արտայայտէ իր խորին վախը և չափազանց մտահոգութիւնը տեղի 

ունեցած հարցերուն Իրաքի մէջ և ահաբեկչութեան տարածումը Սուրիոյ մէջ, և կը 

վերանոնորգէ իր կոչը միջազգային հասարակութեան աշխատելու, որպէսզի հրապարակէ 

միջազգային բանաձեւ մը Ապահովութեան Խորհուրդէն, դնելով ամբողջ ոչ Սուրիացի 

զինեալները միջազգային օրինականութիւնէն դուրս, արագացնել բանակցային քաղաքական 

լուծումի կենդանացումը Ժընեւի յայտարարութեան հիման վրայ, և բաւարար կարեւորութիւն 

տալ Սուրիոյ հարցին, որուն լուծումի յետաձգումն ու ճգնաժամին երկարաձգումը կը 

ներկայացնէ իսկական վտանգներ Սուրիական պետութեան ապագային և 

տարածաշրջանային պետութիւններուն ու անոնց կայունութեան: 

 

Ազգային Համակարգող Մարմնի տեղեկատուական գրասենեակ 
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