
Մամլոյ յայտարարութիւն 

 

«Ժընեւ 2» խորհրդաժողովի բանակցութիւններուն երկրորդ հանգրուանը աւարտեց 

աղիտալի ձախողութեամբ ինչպէս առաջին հանգրուանը, որ չ՛արձանագրեց որեւէ 

նշանակալից յառաջացում նոյնիսկ մարդասիրական հարցերուն շուրջ 

 

Ձախողութեան պատճառները շատ են և ամէնակարեւորն է, որ ընդդիմութեան 

պատուիրականութիւնը չի ներկայացներ ներքին և արտաքին յեղափոխութեան և 

ըմդդիմութեան ուժերը, և չի ներկայացներ Համաձայնական մարմնին բոլոր ուժերը, 

նաև աւելցնելով այդ լուրջ փորձը որ նախաձեռնեց Ազգային համակարգող մարմինը 

ուղարկելով պատուիրականութիւն մը Գահիրէ, ընդհանուր համակարգող պր. Հասան 

Ապտըլ Ազիմի գլխաւորութեամբ, Համաձայնական մարմնի նախագահին 

կապակցութեան հիման վրայ, և ինչ որ պատուիրականութիւնը ներկայացուց 

ընդհանուր բանակցային քաղաքական տեսողութիւն և կազմակերպչական 

համաձայնութիւն Համաձայնական մարմնի պատուիրականութեան պր. Ահմատ 

Աասի Ճարպայի գլխաւորութեամբ, և ստացաւ նախնական հաւանութեան երկու 

պատուիրականութիւններուն կողմէ, նպատակ ունենալով կազմել Սուրիական 

ընդդիմութեան ընդունելի և հաւասարակշռուած պատուիրականութիւն մը, ըստ 

Ժընեւ 1-ի յայտարարութեան, և այս բոլորը մերժուեցան 

 

Համաձայնական մարմնի երաշխաւորող պետութիւններու և անոր մէջ գտնուղ 

ազդեցիկ ուժերու պնդումը մերժելու մասնակցութիւնը այլ ազգային ընդդիմութեան 

կողմերու, որոնք չեն ենթարկուիր իրենց քաղաքականութիւններուն և կը մերժեն 

տիրապետութիւնն ու արտաքին ճնշումները մէկ կողմէն, այդ պատճառաբանութիւնով 

որ Համաձայնական մարմինը ճանաչում ստացած է բազմաթիւ պետութիւններէ, կը 

կտրէ ճամբան միաւորելու ընդդիմութեան ուժերը և կազմելու Սուրիական 

ընդդիմութեան պատուիրականութիւնը ըստ Ժընեւ 1-ի յայտարարութեան, ինչպէս 

նաև պետական պատոուիրականութիւնը, իր հերթին, չի ներկայացներ իշխանութեան 

մասնակից բոլոր ուժերը: Ներկայացուցչութեան պակասութիւնը երկու 

պատուիրականութիւններուն մէջ, փոխադարձ վստահութեան բացակայութիւնը, 

հակամարտութեան լեզուի ու փոխադարձ մեղադրանքներու շարունակութիւնը, և 

անհամաձայնութիւնը առաջնահերթութիւններուն վրայ կը խափանէ բանակցութեան 

գործընթացքը և կը խորացնէ խորհրդաժողովին ձախողութեան գործօնները, որը 

վտանգաւոր սպառնալիք է հայրենիքին ապահովութեան, միութեան և անկախութեան, 



և կ՛ենթարկէ Սուրիոյ ժողովուրդը յաւելեալ արիւնահեղութեան և շարունակութիւնը 

գաղթումի, տեղահանումի և կործանումի 

 

Ազգային Համակարգող Մարմինը պիտի չի կենայ լուռ կամ հանդիսատես 

պատահածներուն, և չ՛ընդունիր հարուածել Ժընեւի խորհրդաժողովը, որը կը 

համարուի վերջին հնարաւորութիւնը Սուրիական տագնապին լուծման: Գործադիր 

մարմինը իր վերջին ժողովին 15/02/2014-ին, քննարկեց խորհրդաժողովի 

բանակցութեան երկու հանգրուաններուն արդիւնքները, տեսնելով 

անհրաժեշտութիւնը վերակազմելու պատուիրականութիւնը, ծրագիրը և ուղեցոյցի 

նախագիծը, և աւարտեց հետեւեալներուն 

 

1- Արագացնել խորհրդակցական հանդիպումին գումարումը, ապահովել ընդարձակ 

ներկայացուցչութիւն Սուրիական ընդդիմութեան ուժերուն և որոնել ընդհանուր 

ուղեցոց քարտէսը, որ կը վերադարձնէ քաղաքական լուծման ուժը և գործելու 

կարողութիւնը 

 

2- Շարունակել բանակցութիւնը Սուրիական Ազգային Համաձայնական Մարմնին 

հետ, ունենալու իր համաձայնութիւնը քաղաքական և կազմակերպչական 

փաստաթուղթերուն, որոնք մէջտեղ եկան Գահիրէի վերջին հանդիպումին 

ընթացքին 6-8/02/2014 

 

3- Ժողովի հրաւիրել Ազգային Համակարգող Մարմնի կեդրոնական խորհուրդը 

ամէնաշուտ առիթին 

 

Գործադիր գրասենեակ 

Դամասկոս 17/02/2014 


