
Յայտարարութիւն Սուրիոյ ժողովուրդին ապստամբութեան 

երրորդ ամեակին առթիւ 
 

 

Սուրիական յեղափոխութիւնը կը մտնէ չորրորդ տարին այսօր, ուր կը շարունակուի 

սպաննութեան, կործանումի և տեղահանումի գործողութիւննրը երկրեին ամբողջ 

շրջաններուն մէջ, և կը շարունակուի միջազգային հասարակութեան լրջութեան 

բացակայութիւնը գտնելու քաղաքական արդիւնաւէտ լուծում, որը վերջ կը դնէ 

Սուրիոյ ժողովուրդին տառապանքներուն: 

 

Երեք տարիներ առաջ, Սուրիոյ ժողովուրդը ապստամբեցաւ բռնապետական 

վարչակարգին դէմ, որ իշխեց Սուրիա տասնեակ տարիներ, և դուրս եկան խաղաղ 

ցոյցերու պահանջելով ազատութիւն ու արժանապատուութիւն, և հաստատել 

բազմաւորական ժողովրդավարական վարչակարգ, որը կը հիմնէ կանոնի և 

քաղաքացիութեան պետութիւն: Ապահովական ճնշողական վարչակարգին 

պատասխանն էր այս խաղաղ շարժման, ողջ կապար արձակել անզէն 

քաղաքացիներուն վրայ, ձերբակալել ակամայականօրէն և խոշտանգել անոնց 

ամիսներ: Ցուցարարները դիմաւորեցին ճնշման մեքենան մեծ զոհաբերութիւններով, 

ինկան բազմաթիւ նահատակներ և ձերբակալուեցան հազարաւորներ, սակայն 

ժողովուրդը պահեց շարժման խաղաղութիւնը: 

 

Շարունակուելով, նոյնիսկ աւելնալով, ճնշման և խոշտանգումի գործողութիւնները 

խաղաղ ցուցարարներուն դէմ, և վարչակարգին պնդումը հետեւելու ռազմական 

ապահովական լուծման, խափանելու համաժողովրդական շարժումը, և 

տարածաշրջանային ու միջազգային կարգ մը ուժերու քաջալերանքն ու 

աջակցութիւնը որդեգրելու զինուելու տարբերակը, այս բոլորը պատճառեցին որ որոշ 

ընդդիմադիր կողմեր հետեւին այս կոշերուն, որը նպաստեց խաղաղ շարժումին գիծէն 

դուրս հանելը, հրեց երկիրը դէպի զինեալ հակամարտութեան և Սուրիան դարձուց 

պատերազմի հրապարակ, որ քաշեց աշխարհի տարբեր մասերէն ահաբեկչական 

ճիհատի խումբեր, և այս հարցէն զգուշացուց Ազգային Համակարգող Մարմինը իր 

երեք ''Ոչ''-երուն միջոցով՝ ոչ բռնութեան, ոչ աղանդաւորութեան, ոչ արտաքին 

միջամտութեան, քանի եզրակացուց այս առաջադրութիւններուն որդեգրելուն 

վտանգը քաղաքացիական համաժողովրդական շարժման ապագային և 

ապստամբութեան նպատակներուն իրագործման վրայ, և թէ այս 

առաջադրութիւնները պիտի մտցնէ երկիրը մութ փապուղի մէջ: Այսօր աղիտալի և 

արիւնալի երեք տարիներ ետք, դէպքերը փաստեցին Ազգային Համակարգող Մարմնի 

տեսութեան ճշգրտութիւնը: 

 

 

Տասնըութը մարտէն ի վեր, ուր ինկաւ առաջին նահատակը Տարաայի մէջ, 146 

հազարէն աւելի Սուրիացիներ կորսնցուցին իրենց կեանքը, որոնցմէ 7000-էն աւելի 

կիներ են և 5000-էն աւելի երեխաներ, ինչպէս նաև հազարաւոր կալանաւորներ, 

առեւանգուողներ և անյայտներ, ինչպէս նաև երկու ու կէս միլիոնի գաղթումը դէպի 



շրջակայքի երկիրները, որոնցմէ կէսը երեխաներ են: Այսպիսով Սուրիոյ ժողովուրդին 

կէսը դարձաւ կարօտ կեանքի ամէնապարզ պիտոյքներուն և կ՛ապրի անմարդկային 

պայմաններու մէջ: ևւ այս մղեց ՄԱԿ-ը որպէսզի նկարագրէ Սուրիոյ ժողովուրդին 

ապրած ողբերգութիւնը, որպէս մեծագոյն մարդկային աղէտը այս հարիւրամեակին: 

 

 

Աղէտալի իրավիճակին պատասխանատուութիւնը, որուն հասաւ Սուրիան այսօր, կը 

կրէ հիմնականօրէն Սուրիոյ վարչակարգը, ինչպէս նաև միջազգային 

հասարակութիւնը, տարածաշրջանային ուժերը և ընդդիմութեան կարգ մը կողմերը, 

որոնք մասնակցեցան ձախողեցնելու քաղաքական լուծումը, ինչպէս կոչ ուղղեց 

Ժընեւի յայտարարութիւնը հրապարակուած 30/06/2012-ին, որուն ամէնամեծ 

կանչողներէն և աջակիցներէն էր Ազգային Համակարգող Մարմինը, Սուրիոյ 

ճգնաժամը միջազգայնացումէն ետք: Եւ ան այսօր, Սուրիական ապստամբութեան 

երրորդ ամեակին առթիւ, կոչ կ՛ուղղէ հետեւեալներուն: 

 

1- Խորհրդակցական հանդիպում գումարել, որուն մաս կը կազմեն 

ժողովրդավարական ընդդիմութեան բազմաթիւ կողմեր, որպէսզի համաձայնին 

քաղաքական մէկ ծրագրի, և կազմել հաւասարակշռուած ու ուժեղ ընդդիմական 

պատուիրականութիւն մը: 

 

2- Կոչ ուղղել ՄԱԿ-ին և Ժընեւ-2 խորհրդաժողովը հնարաւորող երկու 

պետութիւններուն, ԱՄՆ և Ռուսիան, որպէսզի վերստին արժեւորեն 

խորհրդաժողովին առաջին երկու հանգրուաններուն օգտագործուած 

մեքենականութիւնը և չափանիշները, որոնք պատճառ եղան ձախողութեան: 

Կազմելով Սուրիական ընդդիմութեան պատուիրականութիւն մը, որը կ՛ըլլայ 

հաւասարակշռուած և ներկայացուցիչ ընդդիմութեան բոլոր կողմերուն, ինչպէս որ 

նշուեցաւ Ժընեւի յայտարարութեան մէջ, ճնշել վարչակարգին վրայ ազատ արձակելու 

կալանաւորներէն կիներն ու երեխաները, դադրեցնել անորոշ ռմբակոծումները 

քաղաքացի բնակչութեան, բարձարացնել պաշարումը պաշարուած շրջաններէն և 

արտօնել մուտքը մարդասիրական օժանդակութիւններուն: 

 

3- Ապահովական խորհուրդին կոչ ուղղել, որպէսզի հրապարակէ բանաձեւ մը, կը դնէ 

ոչ Սուրիացի բոլոր զինեալները միջազգային օրինականութիւնէն դուրս և կ՛որդեգրէ 

խիստ գործարկութիւններ ինչ որ կը վերաբերի ահաբեկչութեան ֆինանսաւորումն ու 

դիւրին անցումը դէպի Սուրիա: 

 

Ողորմութիւն Սուրիոյ նահատակներուն 
 

Ազատութիւն կարծիքի բոլոր կալանաւորներուն վարչակարգին բանտերուն մէջ 

 

Տեղեկատուական գրասենեակ - Ազգային Համակարգող Մարմին Սուրիոյ մէջ 
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