Մամուլի Հաղորդագրութիւն գործադիրի գրասենեակէն, 28/05/2014

Ժողովրդավարական Փոփոխութեան Ուժերու
Ազգային Համակարգող Մարմին
Մամուլի Հաղորդագրութիւն
Ամէնակարեւոր

իրադարձութիւնը

գործադիր

գրասենեակի

ժողովին

24/05/2014-ին

քաղաքական զարգացումներուն մակարդակին, Գահիրէի խորհրդաժողովն էր, որուն մաս
կազմեցին Ազգային Համակարգող Մարմնի գործադիր գրասենեակէն կարգ մը անդամներ,
նախկին ղեկավար անձնաւորութիւններ Սուրիոյ Ազգային Համաձայնական մարմինէն և այլ
անկախ անձնաւորութիւններ, ըստ ուղղուած հրաւէրով մը արտաքին հարցերու Եգիպտական
խորհուրդին կողմէ: Այս խորհրդաժողովին նպատակն էր քննարկել Սուրիոյ ներկայիս
իրավիճակը, տեղի ունեցած հակամարտութեան հետեւանքով Սուրիոյ զինուած ուժերուն ու
իրեն

համակիր

զինուած

խումբերուն,

և

Սուրիական

ընդդիմութեան

զինուած

խմբակցութիւններուն ու ծայրայեղ զինուած խմբաւորումներուն միջեւ, որոնցմէ են Ժապհաթ
Նուսրան և Տահէշը, որոնք հաճախ կը պատերազմին իրար միջեւ կամ Սուրիոյ զինուած
ընդդիմութեան հետ, և ինչ որ յառաջ կու գայ այդ հակամարտութիւնէն հետեւանքներ ու
վտանգներ Սուրիոյ ժողովուրդին և անընդհատ արիւնահեղութիւն, կործանում, տեղահանում
ու գաղթում:

Նկատելի էր Համաձայնական Մարմնին և Սուրիոյ Բարեկամները կոչուած խումբին աջակից
տեղեկատուական միջոցներու արագացումը ըսելու թէ՝ խորհրդաժողովին ներկայ գտնուող
Սուրիացի ընդդիմադիրներուն խմբակցութեան, որոնց ետքը ընդունեց Եգիպտոսի արտաքին
գործոց նախարարը, նպատակն էր երկխօսութիւն կատարել վարչակարգին հետ, կազմել
կառավարութիւն մը Սուրիոյ մէջ, և հեռացնել Ազգային Համաձայնական մարմինը, որ իր
ջանքը

կեդրոնացուց

Ժընեւի

բանակցութեան

ձախողումէն

ետք

հաստատել

իր

մենաշնորհումը ներկայացուցչութեան և որոնել զէնք փոխարէն միացնելու ընդդիմութիւնը ու
միացնել իրենց ուժերը: Բոլոր այս մեղադրանքները անհիմն են, ինչպէս որ հաստատուեցաւ
խորհրդաժողովին մասնակցողներու յայտարարութիւններէն արտաքին գործոց Տոքթ. Նապիլ
Ֆահմիի հետ հանդիպումէն ետք, որ շեշտեց Արաբական Եգիպտոսի ղեկավարութեան ու
ժողովուրդի զգուշութիւնը Սուրիոյ հողերուն ու ժողովուրդին միասնականութեան, իր
ինքնիշխանութեան ու անկախութեան, Եգիպտոսի նոր ղեկավարութեան հետաքրքրութիւնը
Սուրիոյ ժողովուրդին և աջակցութիւնը օրինական պահանջքներուն, իր հետաքրքրութիւնը
ժողովրդավարական ընդդիմութեան միասնականութեան Սուրիոյ մէջ, և իր ձգտումը
հասնելու բանակցական քաղաքական լուծումին միասնական ծրագրի տեսութեան:

Ազգային Համակարգող Մարմնի գործադիր գրասենեակը կը շեշտէ հետեւեալ հիմնական
կէտերը:

1- Դատապարտել վարչակարգին ձգտումը ռազմական կեղծ աւարտի, ուր դաշտային
զարգացումները
նախագահական

կը

հաստատեն

ընտրութիւնները,

անոր

անկարելիութիւնը

որովհետեւ

կը

և

կարօտի

մերժել

մտադրուած

օրիանականութեան:

2- Բանակցային քաղաքական լուծումը, հաւասարակշռուած և ընդունուած ընդդիմութեան
ուժերու պատուիրականութեան, որուն մէջ մաս կը կազմեն բոլոր կողմերը, և Ժընեւ /1/-ի
յայտարարութեան մէջ սահմանուած կառավարական պատուիրականութեան միջեւ, որը կը
համաձայնի ժընեւ /2/-ի մէջ սկսած բանակացային գործարկութեան էութեան հետ
աջակցութիւն ունենալով ազգային համաձայնութեամբ և միջազգային ու տարածաշրջանային
երաշխիքներով,

ապահովուած

լուծումն

է

և

ճիշդ

ելքն

է

ճգնաժամէն

առայժմ:

3- Պէտք է ներքին ու արտաքին ժողովրդավարական ընդդիմութեան ուժերու ուշադրութիւնը
կեդրոնանայ այս հանգրուանին Արաբական պետութիւններու դերին շուրջ, որուն գլուխը կու
գայ Եգիպտոսն ու Սէուտական Արաբիա, և տարածաշրջանի պետութիւններուն Թուրքիա,
Իրան և քաղաքական լուծումի աջակից պետութիւններուն շուրջ, նաև անհրաժեշտութիւնը
վերակենդանացնելու Եգիպտական նախաձեռնութիւնը այս առումով, քանի որ ԱՄՆ-ը ու
Ռուսիան զբաղած են Ուքրանիոյ ճգնաժամով:
4-

Շարունակել

ջանքերը

նախապատրաստական

համա-յանձնախումբի

միջոցով

պատրաստել և հրաւիրել խորհրդակցական հանդիպման Գահիրէի մէջ, և դասաւորել
Քրտական նախաձեռնութեան ուժերուն հետ նպատակ ունենալով կազմել Սուրիական
ժողովրդավարական ընդդիմութեան լայն ճակատ մը, որը կպչուն է քաղաքական լուծման և կը
ձգտի ժողովրդավարական անցումի, և կատարել լուծումի համա-ծրագիրը, որը կը դնէ վերջ
ընդդիմութեան բաժանումին և իրեն կը դնէ ճիշդ ուղիին իրականացնելու նպատակները,
որուն համար սկհասաւ յեղափոխութիւնը:
5- Կոչ ուղղել հինգ մեծագոյն պետութիւններուն, որպէսզի կրեն իրենց պարտաւորութիւնները
Սուրիոյ

ժողովուրդին

ողբերգութեան

հանդէպ

և

վերստին

նային

իրենց

քաղաքականութիւններուն:
6- Համակարգող Մարմինը կը հաստատէ թէ՝ գործադրուած ջանքերը գումարելու որեւէ
հանդիպում կամ խորհրդաժողով մը, փորձ չէ հաստատելու ընդդիմութեան բաժանումը, և
Համակարգող մարմինը չի ձգտիր փոխանորդ ըլլայ որեւէ կողմի, այլ միացնել շարքերը
բոլորին հետ լայն ճակատի մը մէջ:

7- Ազգային Համակարգող Մարմինը կը հաստատէ թէ որեւէ ուշացում քաղաքական լուծումին
կորուստ է արեան ու հնարաւորութիւններուն, և չափազանցում է Սուրիոյ ժողովուրդին ու
հաստատութիւններուն ոչնչացումին, ինչպէս նաև որեւէ ուշացում ընդդիմութեան միութեան
ընդունիլ է անընդհատ այս ոչնչացումը, որ կը պահանջէ հայրենիքին պատուաւոր
զաւանկներէն գործադրել բոլոր ջանքերը դադրեցնելու այդ, և սկսիլ վերակառուցումը
քաղաքացիական Ժողովրդավարական Սուրիա իր բոլոր զաւակներուն համար:
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Տեղեկատուական գրասենեակ

