Մամլոյ հաղորդագրութիւն Արաբունար ''Քոպանի'' քաղաքին վրայ
ահաբեկչական յարձակումներուն շուրջ

Երկու շաբաթէ ի վեր, Արաբունար ''Քոպանի'' քաղաքը, Թէլ Ապեատ և իրենց
շրջակայքը կ՛ենթարկուին ահաբեկչական յարձակումներու ''Իսլամական պետութիւն
Իրաքի

և Շամի

մէջ''

(Տահէշ)

կազմակերպութեան

կողմէ,

ուր

կատարեցին

բարբարոսական արարքներ, որոնցմէ էր խաչել տղամարդ մը և ետքը կրակել զայն
Րագգայի ''Ժամացոյց'' շրջանին մէջ, նպատակ ունենալով ահաբեկել շրջանի
բնակչութիւնը: Ինչպէս նաև ձերբակալեցին տասնեակ անմեղ քաղաքացիներ և ետքը
ստիպեցին անոնց լքել իրենց հողերը: Տահէշի օրինականութեան մարմինը
տարագրութեան երթանկեց 600 քիւրտ քաղաքացիներ բռնիօրէն, այդ թուում
երեխաներ,

կիներ

և

ծերեր,

ժողովուրդի

պաշտպանութեան

միաւորներու

աջակցութեան պատրուակով, ինչպէս որ հաղորդեց մարդկային իրաւունքներու
Սուրիոյ դիտարանը:

Այս նոր արշաւանքը կու գայ նախկին այլ արշաւանքներէ ետք, որուն վերջինը Մարտ
11-ին էր, երբ այս ահաբեկչական կազմակերպութիւնը մահապատիժի ենթարկեց 25
քաղաքացիներ Հալէպ նահանգի, Ճարապլուսի Շույուխ շրջանին մէջ, այդ թուում
երկու երեխաներ և ընտանիք մը ամբողջութեամբ, որովհետեւ բացին ջուրի
մատակարարումը Քոպանի քաղաքին, ուր Տահէշը դեռ կը շարունակէ կտրել ջուրը
քաղաքէն մինչեւ այսօր: Տահէշին կատարած բռնի տեղահանումը քաղաքացի
բնակչութեան, որուն նպատակն է ժողովրդագրական փոփոխութիւններ բերել և
շրջանը դատարկել Քիւրտ բնակչութիւնէն, միջազգային կանոնագրութեան կոպիտ
խախտում է, մասնաւորապէս Ապահովութեան խորհուրդին թիւ 1674 բանաձեւին,
որուն տասնըերկրորդ համարը կոչ կ՛ուղղէ ''արգիլել բռնի տեղահանում
քաղաքացիներուն
զինեալ
հակամարտութեան
իրավիճակներուն,
այդ
պարագաներուն որ կը կազմէ խախտում կողմերու պարտաւորութիւններուն ըստ
մարդկային

միջազգային

օրէնքին'':

Յստակ

ձեւով

յայտնի

է

թէ

Տահէշի

յարձակումներուն նպատակն է հիմնել ''Սալաֆի'' իշխանութիւն Սուրիոյ հիւսիս և
հիւսիս-արեւելքի շրջաններուն մէջ ''ժողովրդավարական ինքնակառավարութեան
շրջաններուն

մէջ'':

Ժողովրդավարական

Փոփոխութեան

Ուժերու

Ազգային

Համակարգող Մարմինը կը յայտնէ իր խիստ դատապարտութինը Տահէշին կատարած
այս ահաբեկչական արարքներուն, և կը դատապարտէ միեւնոյն ժամանակ թրքական
կառավարութեան աջակցութիւնը Ճիհատի ահաբեկչական խումբերուն և դիւրացնել
թափամցումը պատերազմողներուն դէպի Սուրիոյ հողերը: Համակարգող Մարմինը
կը պահանջէ Ապահովութեան խորհուրդէն հրապարակել բանաձեւ որ կը դնէ բոլոր ոչ

Սուրիացի պատերազմողները միջազգային օրինականութիւնէն դուրս մէկ կողմէն, և
կ՛ընդգրկէ գործնական ու արդիւնաւէտ միջոցներ աջակցող պետութիւններուն դէմ,
որոնք կը դիւրացնեն մոտքը այս պատերամողներուն դէպի Սուրիոյ հողերը, միւս
կողմէն:
Ողորմութիւն նահատակներուն և ազատութիւն կալանաւորներուն
Տեղեկատուական գրասենեակ – Ազգային Համակարգող Մարմին
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