
Stanovisko k sedmému výročí syrské revoluce

Vítězství syrské revoluce závisí na její kontinuitě a korekci kursu

Tento rok přichází  sedmé výročí  slavné syrské revoluce  v době,  kdy náš  lid  stále
draze bojuje za účelem dosažení svých cílů, zejména pokud jde o svobodu, důstojnost,
odstranění autoritářství  a realizaci přechodu k národně demokratické změně směrem
k modernímu státu, který by zajistil rovná práva Syřanů. 

Náš  lid  doma  stále  trpí  obléháním,  bombardováním,  hladověním,  systematickým
odsunutím za účelem dosažení demografických změn ze strany zločinného režimu
podporovaný sektářskými íránskými, libanonskými, iráckými a afghánskými milicemi
i  nestoudnou  ruskou  intervencí,  která  pošlapala  mezinárodní  právo  a  deklaraci
lidských práv. Ruští představitelé se chlubí, že v Sýrii používají a zkoušejí nové druhy
zbraní, jako kdyby Sýrie představovala pole pro testování a propagaci  jejich zbraně, a
to na úkor života Syřanů. Navíc Rusko dodnes používalo 11x právo Veta k ochraně
tohoto režimu před trestem za páchání masakrů, zejména za používání chemických
zbraní. Rusko pomáhá syrskému režimu i při obcházení mezinárodních rezolucí od
Ženevské  konference  1  v  roce  2012 až  po  rezoluci  2401 z roku 2018 týkající  se
posledního příměří v damašské Ghútě. Rusko pokračuje v bombardování nebranných
civilistů a usiluje o otevírání cest  jako Astana a Soči  s cílem legalizace alternativních
řešení,  ušitá na míru syrského režimu a odchylná od cílů syrské opozice,  namísto
rezolucí RB OSN. To vše probíhá za mlčení mezinárodního společenství,  selhávání
Organizace  spojených  národů,  pravděpodobné  koluze  velkých  mocností,  což  se
negativně odrazilo na vývoj událostí a vedlo Syřany  do dlouhého tunelu bez záblesku
naděje na blízké řešení.

Navzdory tomu, naši lidé ve východní Ghútě pevně odolávají bestiální (Asadovu -
Ruskou – Íránskou) agresi, která nedokázala zlomit jejich vůli a dosáhnout svých cílů
pokud jde o ovládání Ghúty a odsun obyvatel

My,  v Demokratické  straně  syrského  lidu,  zdravíme  odpor  našeho  lidu  ve  vlasti,
vážíme  si  jeho  obětí  a  vyzýváme  Organizaci  spojených  národů  a  členy  Rady
bezpečnosti,  aby  převzali  svou  odpovědnost  za  okamžitou  realizaci  relevantních
rezolucí RB týkajících se  syrské otázky, zejména rezoluce 2118 a 2254.

Založení  sekulárního,  demokratického  pluralitního,  jednotného  a  nezávislého  státu
vyžaduje semknout řady všech vlasteneckých a demokratických sil, syrské svobodné
armády a významných osobností za učinění následujícího: 



Za  prvé:  přehodnocení  zkušenosti  revoluční  akce  a  politického  výkonu  během
minulých let v průběhu revoluce

Za druhé: Sjednotit  všechny politické vize tak,  aby měly  národní politický orgán
reprezentující všechna spektra syrského lidu prostřednictvím komplexního národního
programu,  jenž  by  zahrnoval   všechny  požadavky  našich  lidí  ohledně  budování
budoucí Sýrie jako svobodné země pro všechny její občany bez diskriminace.

Za třetí: ukončení role extremistických skupin, které slouží agendám, které nemají nic
společného s cíli revoluce.
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