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Ժողովրդավարական Փոփոխութեան Ուժերու 

Ազգային Համակարգող Մարմին 

 

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն 

 

Երեք վտիտ տարիներ անցան Սուրիոյ ժողովուրդին համար, Արժանապատուութեան և 

Ազատութեան Յեղափոխութիւնը սկսելէն ի վեր, և կը սկսի չորրորդ տարին առանց տեսնելու 

իր դէմը լուծումի յստակ հորիզոն, որ կ՛իրականացնէ իր նպատակները, կը պահպանէ իր 

արժանապատուութիւնը և կը փոխէ իր պայմանները անցնելով բռնապետութիւնէն, 

կաշառակերութիւնէն, բռնութիւնէն և մենատիրական չարաշահութիւնէն դէպի ազատութիւն, 

ժողովրդավարութիւն, ընկերային արդարութիւն և արտայայտել իշխող ժողովրդական 

կամքը, որուն ենթակայ է իշխանութեան իւրաքանչիւր ագահ կամ ցանկացող: 

Դեռ գրաւարկութիւնը ռազմական տեղադրութեան վրայ կը կայանայ իշխող վարչակարգին և 

իր մարմիններուն համար, որովհետեւ ան ինչպէս որ կ՛ենթադրէ սկիզբէն, թէ կը դիմադրէ 

տիեզիրական դաւադրութիւն, որ կ՛արդարացնէ իր զսպումը խաղաղական յեղափոխական 

ըմբոստութեան մինչեւ ոսկոր: Ցաւալի է, որ ամիսներ ետք կը գտնուի ով որ կը քաջալերէ 

սպառազինութիւնը, ֆինանսաւորումը, բռնութիւնը, ռազմականացումը և քաշկռտուիլ դէպի 

վարչակարգին դաշտավայրը, որուն հետեւանքն էր մեր հասարակութեան 

բարոյականութեան և ըմբոստ ժողովուրդին նպատակներուն հակասող քաւչական միտք 

կրող ծայրայեղ զինեալ խմբակներու մուտքը երկիր, և ոչ թէ Ճիհատի կամ աջակցութեան, և 

ներկայացուցին արդարացում վարչակարգին հայեցողութեան և պատրուակներ իր 

օգտաւորումին երկիրի դուրսէն զինեալ խմբակներէն և ժողովուրդը ինկաւ, զինուորներով ու 

քաղաքացիներով, վարչակարգին մուրճին և ծայրայեղ խմբակներուն սալին միջեւ: 

Չնայած, որ Ժընեւ առաջինի յայտարարութիւնը 30/06/2012 արտադրեց լայնապարփակ 

քաղաքական լուծում վերջ դնելու բռնապետական վարչակարգին և ապահովել անցում դէպի 

ժողովրդավարութեան և քաղաքացիական պետութեան, սակայն ընդդիմութեան բաժանումքը 

և իրմէ մէկ կողմին կամքին կախուածութիւնը տարածաշրջանային և միջազգային 

կամքերուն, փախցուց միջազգային քաղաքական լուծման առիթը, պահեց ճգնաժամը բաց 

ծանրացումի, սպառում Սուրիոյ ժողովուրդի, պետութեան և իր հաստատութիւններուն, և 

կտրեց ճամբան որեւէ հանդիպումի ընդդիմութեան ուժերուն միջեւ միացնելու իրենց 

շարքերը, միացնելու իրենց ջանքերը կամ միացնելու իրենց պատուիրականութիւնը Ժընեւ 2 

խորհրդաժողովին համար գումարուելէն ետք, որպէսզի կարողանայ ներկայացնել իր 
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բանակցական ծրագիրը և կատարել քաղաքական լուծումը, որ յաւելեալ պատճառ դարձաւ 

ձախողելու խորհրդաժողովին երկու փուլերը: 

Ուքրանիոյ ճգնաժամը նպաստեց սառեցնել Ամերիկեան-Ռուսական համաձայնութիւնը, 

խափանել կարելիութիւնը խորհրդաժողովին նոր փուլ մը գումարելու, շարունակուիլ 

պատրանքները ներքին հակամարտութեան երկու կողմերուն անկարելի ռազմական 

տեղադրութիւնով և աճումը արիւնահեղութեան, քանդումին, կալանաւորումին, 

առեւանգումին, գերութեան, տարագրումին ու տեղահանումին: 

Չնայած, որ իշխող վարչակարգը դիմեց հաշտութեան կերպերու կարգ մը շրջաններու, 

քաղաքներու և թաղամասերու մէջ, և դիւրացնել մուտքը ամէն տեսակի 

օժանադակութիւններուն, սակայն ճգնաժամին լուծումը կը պահանջէ համապարփակ լուծում 

կը սկսի վարչակարգին կողմէ ներկայացուած նախաձեռնութիւնով, յայտարարելով իր 

կողմէն զինադադար Սուրիոյ տարածքին և հաստատ ժամկէտով, եթէ ընդդիմութիւնը 

պարտաւորուի անով, և այդ կ՛ըլլայ փորձ իրականացնելու դասաւորում քաղաքական 

լուծումը ընդունող ու որդեգրող Սուրիոյ ընդդիմութեան և միւսերուն միջեւ, 

նախապատրաստելով ամբողժացնելու քաղաքական լուծումի քայլերը երբ սկսի անոր 

իրականացումը, փոխանակ մասնակցելու վարչակարգին կողմէ կազմակերպուած 

նախագահական ընտրութիւններուն անյարմար ապահովական պայմաններու մէջ, որ կը 

կտրէ ճամբան քաղաքական լուծումին դիմաց, ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային 

համաձայնութեան միջոցով, որ կը լուծէ ճգնաժամը իր արմատէն և կը դադրեցնէ իր ներքին, 

տարածաշրջանային և միջազգային հետեւանքները: 

Ազգային Համակարգող Մարմինը և քաղաքական լուծումի իր յստակ տեսութիւնը, որ կը 

փրկէ երկիրը, դեռ կ՛ենթարկուի կասկածի փորձերու ոչ թէ վարչակարգին կողմէ միայն, այլ 

քաղաքական լուծումը մերժող արտաքին ընդդիմութեան մաս կազմող կողմէ մը: 

Ապատեղեկատուական միջոցով շփոթումը իշխանութեան և իր մարմիններուն հետ 

աշխատող ընտանեցած ընդդիմութեան ի նպաստ գործունէութիւններուն ու ներքին և 

արտաքին ազգային արդիւնաւէտ ընդդիմութեան միջեւ, ինչպէս նաև Համակարգող մարմնէն 

անձնաւորութիւններու և կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներու անուններ մղելու փորձը, 

չի հիմնուիր իրականութեան և ճշմարտութեան վրայ: 

Գործադիր գրասենեակը՝ 

- Կը հաստատէ սուտը այն ինչ որ կը հրապարակուի կամ կը սփռուի, և կը մերժէ որեւէ 

միայնակ գործողութիւն մը վարչակարգին կամ ընդդիմութեան կողմէ, այդ թուում 

նախագահական ընտրութիւնները, և կը դատապարտէ կասկածի փորձերը: 

 



- Կը հաստատէ տարածաշրջանային և միջազգային դերին կարեւորութիւնը, որ կարող է 

խաղալ Եգիպտոսն ու Սէուտական Արաբիա մէկ կողմէն և Թուրքիան ու Իրանը միւս 

կողմէն, խթանելու քաղաքական լուծումի հնարաւորութիւնները Եգիպտական 

նախաձեռնութիւնը վերակենդանացնելու միջոցով, որ արձակուեցաւ 2012-ին, և 

աջակցելու ու օգնելու Ազգային Համակարգող Մարմնի ջանքերը, գումարելու 

խորհրդակցական հանդիպումը Գահիրէի մէջ, որ կը ներկայացնէ յեղափոխութեան և 

ընդդիմութեան ուժերը, նախապատրաստելու Ժընեւ-2 խորհրդաժողովին վերսկսումը, 

շեշտելով Համակարգող Մարմնի բարոյականութիւնն ու քաղաքականութիւնը ''Ժընեւ 1''-ի, 

''Ժընեւ 2''-ի և բանակցային քաղաքական լուծումի նկատմամբ, Ժընեւի յայտարարութեան 

հիման վրայ և միջազգային երաշխիքներով: 

Ինչպէս նաև Գործադիր գրասենեակը կ՛ողջունէ Պաղեստինեան ազգային հաշտութիւնը և կը 

համարէ դրական անհրաժեշտութիւն Սիոնիստական թշնամիին դէմ, ստանալու համար 

Պաղեստինի ժողովուրդին իրաւունքները և աջակցելու Արաբական ժողովուրդի պայքարները 

իրականացնելու իրենց օրինական ազգային ձգտումները: 
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Գործադիր գրասենեակ 


