
Մամլոյ Յայտարարութիւն 

 

Հինգ օրեր անցան Ժընեւ-2 խորհրդաժողովին գումարման և չ՛արդիւնեց 

վարչակարգի պատուիրականութեան և մաս մը Համաձայնական մարմնի 

պատուիրականութեան միջեւ բանակցութիւնը որեւէ դրական արդիւնք, 

ժողովրդավարական անցման հարցհերուն մէջ և ոչ ալ, իր կարեւորութեան. 

մարդկային ենթահարցերուն մէջ: Արաբական, տարածաշրջանային և 

միջազգային խումբի արտաքին գործոց նախարարներու բացման խօսքերը 

արտայայտեցին այս պետութիւններուն շահերը և իրենց տարբեր 

դիրքորոշումները տագնապէն և լուծման ձեւը, մինչդեռ Եգիպտոսի արտաքին 

գործոց նախարար՝ Նապիլ Ֆահմիի խօսքը առանձնայատուկ էր յստակ 

դիրքորոշումով խորհրդաժողովին նպատակէն իրականացնելու Սուրիոյ 

ժողովուրդի պահանջքները, իրենց արդարացի ձգտումները և ներքին 

ընդդիմութեան ուժերու ներկայացումին բացակայութիւնը: 

Անկախ Սուրիացիին ձայնի բացառումը ،ներկայացուած Ազգային 

Համակարգող Մարմնի մէջ, որ առաջինն էր աջակից եղաւ «Ժընեւ 1»-ի, 

առաջինն էր առաջարկելու Սուրիոյ շուրջ միջազգային խորհրդաժողովի 

գաղափարը, և ներկայացուց յստակ տեսութիւն քաղաքական լուծման շուրջ, 

այս բացառումը կը հաստատէ ինչ որ յայտարարեց Ազգային Համակարգող 

Մարմինը կրկին ու կրկին, թէ՝ «Ժընեւ 2» խորհրդաժողովը արդիւնքն է 

տարածաշրջանային և միջազգային հաւասարակշռութեան, աւելի քան 

արդիւնք Սուրիական ազգային հաւասարակշռութեան: Այս բացառումը և 

սահմանափակ ներկայացումը՝ մասնակի ընդդիմութեան 

ներկայացուցչութեան լուրջ թերութիւն մըն է և կ՛ընդգրկէ յստակ խախտում 

Ժընեւի յայտարարութեան, որ կը պարգեւէ ընդդիմութեան ուժերուն կազմել 

հաւասարակշռուած, ողջամիտ և ընդունելի պատուիրականութիւն մը այս 

ուժերէն: 

Համակարգող մարմինը անդուլ ջանքեր կատարեց կազմելու 

հաւասարակշռուած պատուիրականութիւն մը խորհրդակցական հանդիպման 

միջոցով և տրմադրելով միասնական բանակցային ծրագիր, սակայն 

տարածաշրջանային և միջազգային ճնշումներ արգիլեցին իրագործումը: Այս 

բոլորին հանդերձ, Ազգային Համակարգող մարմինը չի փոխեց իր տեսութիւնը 
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խորհրադժողովին կարեւորութեան շուրջ համարելով յարմար շրջանակը 

քաղաքական լուծման ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային 

համաձայնութեան միջոցով, և կը մաղթենք անոր յաջողութիւն, չնայած որ 

տեղեակ է յաջողութեան տուեալներուն բացակայութիւնը: Գործադիր 

գրասենեակի մերժելը, որ իրմէ երկու անդամներ մասնակցին Համաձայնական 

մարմնին պատուիրականութեան մէջ, հրաժարում չէր իր տեսութիւնէն 

խորհրդաժողովին անհրաժեշտութեան և կարեւորութեան իրագործելու 

համար «Ժընեւ 1»-ի յայտարարութիւնը, և դնել քաղաքական լուծման ու 

իշխանութեան խաղաղ անցումի ուղեցոյց քարտէս, այլ ամուր կենալ էր 

իրականացնելու քաղաքական հաւանութիւն իրագործելու համար «Ժընեւ 1»-ի 

յայտարարութիւնը իր բոլոր յօդուածներով և խորհրդաժողովը յաջողցնելու 

կարեւոր մթնոլորտներով: 

Մեր հոգալը Ժընեւի խորհրդաժողովը յաջողութեան ،կը մղէ մեզ շարունակել 

ջանքերը նախապատրաստելու գումարումը խորհրդակցական հանդիպման մը 

Գահիրէի մէջ, որքան հնարաւոր է շուտ և կապակցիլ դուրսի և ներսի բոլոր 

ժողովրդավարական ընդդիմութեան ուժերիւն հետ, որոնք կ՛որդեգրեն 

համապարփակ արմատային ժողովրդավարակն փոփոխութեան և 

քաղաքական լուծման Ժընեւի խորհրդաժողովի շրջանակէն ներս, 

համաձայնելու համար միասնական ծրագրի և կազմելու միասնական 

պատուիրականութիւն, որ կը ներկայացնէ ընդդիմութեան ուժերը և 

կ՛ապահովէ Ազգային Համակարգող Մարմնի, իր դասշնակիցներուն, 

Քիւրտերու Գերագոյն Մարմնի և հանրածանօթ անկախ անձնաւորութիւններու 

մասնակցութիւնը Ժընեւի խորհրդաժողովի յաջորդ փուլին: Ինչպէս նաև, 

նախապատաստել ազգային հաւաքիչ խորհրդաժողով մը, որ կը ստանձնէ 

ժողովուրդին կամքը արտայատող ազգային կանոնադրութեան բանաձեւումը, 

վերաշինութեան, զարգացման, ազգային անկախութեան ու ինքնիշխանութեան 

ապահովումը, երկրին հողամասերուն անվտանգութիւնն ու միութիւնը և 

կառուցել ժողովրդավարական քաղաքացիական պետութիւնը, որը հիմնուած է 

քաղաքացիութեան, ներողամտութեան և բոլոր տեսակի մոլեռանդութիւն 

մերժման վրայ: 

Ժողովրդավարական Փոփոխութեան Ուժերու Ազգային Համակարգող 

Մարմինը կը զգուշացնէ խորհրդաժողովը երաշխաւորող պետութիւնները թէ՝ 

անզիջողականութեան ու բուռն լեզուի վերհսկողութիւնը, և ներքին 

ընդդիմութեան անտեսելը ընդդիմութեան պատուիրականութեան մէջ, ինչպէս 



նաև վարչակարգին հետ դաշնակից ուժերու անտեսելը վարչակարգին 

պատուիրականութեան մէջ ،պիտի ողղէ խորհրդաժողովին ձախողութիւնը իր 

սկեզբէն, և աէս հարցը պիտի ունենայ բացասական ազդեցութիւն բոլրին վրայ, 

և կրնայ ըլլայ որ առաջնորդէ կորուստի ժողովուրդին և երկրին փրկելու 

պատմական հնարաւորուած առիթը: 

Դամասկոս, 29/01/2014 

Գործադիր գրասենեակ 

 


