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Unprecedented Conference to Harmonize Efforts to Achieve Peace and Justice
for the Peoples of Asia Minor
BEIRUT - (June 20, 2017) An estimated 170 speakers, delegates and guests, including nine Members
of Parliament from four countries, an advisor to the President of Lebanon, representatives of
Aramaic, Armenian, Assyrian, Hamshin, Kurd, Pontic Greek, Syriac, Yezidi, and Zaza parties,
associations and NGOs gathered for a three-day (June 17-19) forum to form an organization which
will push for democracy, justice, the rule of law, respect for human rights and cultural heritage in
Turkey—the homeland of the above groups.
The unprecedented event, which was sponsored by the Paris-based National Congress of Western
Armenians (NCWA) and co-hosted by the Armenian Rights Council of ADL (Armenian Democratic
Liberal Party) took place at the Tekeyan Cultural Centre in downtown Beirut. It was the brainchild of
two conferences (in Berlin and Paris) earlier this year and known as the 19 January Initiative
Coordination Commission.
In his opening statement, Souren G. Seraydarian, chairman of the NCWA, said: "Turkish nationalists,
independently of the flag they are raising, Ittihadist, kemalist or Islamist have continued to pursue a
plan of completing a demographic operation of transforming Asia Minor to a heartland of the
Turkish nation without any consideration for the multiethnic, multicultural and faith of the
population."
Mr. Seraydarian went on to say: "In this mission they used us to create an atmosphere of hatred
against each other, divided us through misinformation and manipulation. As a result we, peoples of
Asia Minor, our common homeland lived apart, sometimes in conflict among ourselves."
The NCWA stressed that attendants had come together "not against the Turkish nation nor against
anybody or anything but keeping aside divergencies to defend our legitimate rights for justice,
democracy, the rule of law, respect for human rights and cultural heritage."
Mr. Seraydarian added: "Now it is high time to concentrate on what is common for all of us who
suffered from crimes against humanity and genocide." He concluded his address by underlining that
the nascent organization's approach must be pragmatic, away from emotions, politically realistic,
and move step by step to achieve progress and find common denominators. "This does not
preclude that each group of people deal separately on issues they do not consider to be common to
all."
Habib Afram, advisor to President Michel Aoun of Lebanon, welcomed the delegates and said
diversity, pluralism, respect for human rights and the equality of nations, races, religions and
genders is a given. He said that Lebanon is the ideal place to hold such a dialogue.
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Other speakers included internationally-known human rights activist and historian Tessa Hofmann;
Ali Bayramoglu, an early supporter of the Hrant Dink Foundation; and Recep Marasli of the 19th
January Initiative Coordination Commission.
Others who addressed the gathering included MPs Shirak Torosyan and Arsen Mikhayelov of
Armenia, MPs David Chinchinzade and Ruslan Pogossyan of Georgia, MP Georgios Lazarides of
Greece, MP Chant Chinchinian and Ghassan Mukhayber of Lebanon, MPs Yerwant Amenian and Ali
Halo of Iraqi Kurdistan.
Alex Koshkerian of the Social Democrat Hunchakian Party, Dyar Qamishlo, representing the North
Syria Self Rule, Ibrahim Mrad, president of the Syriac Union Party, Hana Ehad Osman of “Newroz”
Cultural and Social Assocaition, and Sinan Ciftyurek of the Kurdish Freedom and Socialism Party.
Others in attendance were former MPs from Greece (Gavril Avramidis), Arakadz Akhoyan of Armenia,
and Ufuk Uras of Turkey.
On the second day of the forum attendees visited His Holiness Aram A Catholicoss of the Holy See
of Cilicia. His Holiness spoke about the globalized world, which has brought people together and
increased the challenge to accept and respect one another. Addressing the tragedy inflicted on the
former inhabitants of Asia Minor by the government of Turkey, he said there can be no reconciliation
without recognizing the crimes against humanity and genocide committed and apologizing for those
crimes.
On the third day of the forum working groups defined the common losses and legitimate rights of
the ethnic and religious groups whose ancestors had been driven out of Asia Minor by Turkey. They
also established common mid- and –long-term objectives of the new organization.
Անգամ մը եւս Փոքր Ասիոյ Ժողովուրդներու «19 Յունուար» Նախաձեռնութիւնը
միաւորեց հայ, ասորի, քիւրտ, յոյն, Պոնտոսի յոյն եւ թուրք յառաջադէմ
մտաւորականութիւնը Յունիս 18-ի իր Խորհրդաժողովով
Համօ Մոսկոֆեան, «Զարթօնք», Պէյրութ 21,6,2017
100 տարիներէ ի վեր առաջին անգամ ըլլալով, Օսմանեան թէ «Աթաթուրքեան»
,«Էվրէնեան» թէ «Էրտողանեան» վարչակարգերու կողմէ ցեղասպանութեան
ենթարկուած բազմաչարչար հայ, քիւրտ, յոյն, ասորի եւ Պոնտոսի յոյն ժողովուրդներու
որդիներն ու թոռները, մասնակցութեամբ Թուրքիոյ յառաջադէմ մտաւորականութեան,
Հայաստանի, Յունաստանի, Իրաքեան Քիւրտիստանի, Լիբանանի
խորհրդարանականներու, նախարարներու, զինուորական թէ քաղաքական
ղեկավարներու, 18 Յունիս 2017 թուականի առաւօտեան հաւաքուած էին Պէյրութի
Թէքէեան Կեդրոնի «Հրաչեայ Սեդրակեան»ի անուան դահլիճին մէջ:
Լիբանանի ազգային քայլերգի յոտնկայս ունկնդրութենէն ետք, բարի գալուստի
խօսքերով հանդէս եկան Մայր հարենիքէն, Վրաստանէն, Թուրքիայէն, Իրաքեան
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Քիւրտիստանէն, Գերմանիայէն, Ֆրանսայէն, Ռուսիայէն, Սուրիայէն, Լիբանանէն ներկայ
գտնուող 10 Խորհրդարանի անդամներու, նախարար Ժան Օղասապեանի, Արժանթինի
եւ Պաղեստինի դեսպաններուն, Հիւսիսային Սուրիոյ ինքնավար քրտամէտ մարզի
(Ռօճավա), «Նեվրուզ» մշակութային, Ընկերային կազմակերպութեան, «Միասնական
Ջաւախք՚» կազմակերպութեան, «Վրացական Երազանք» իշխող կուսակցութեան,
«Ասորական Միացեալ Կուսակցութեան», «Լիբանանեան Ուժեր» կուսակցութեան
նախագահ Տոքթ. Սամիր Ժաաժայի ներկայացուցիչ Պետական երեսփոխան Շանթ
Չինչինեանի, Ազգային անվտանգութեան եւ Լիբանանեան բանակի հիւր զօրավարներու
եւ դահլիճը ծայրէ ծայր «գրաւած» Լիբանանեան թէ Լիբանանահայ կուսակցութեանց,
կազմակերպութեանց, միութեանց ներկայացուցիչներու, գաղափարակից ընկերներու
առջեւ:
Իրերայաջորդ կերպով բեմ հրաւիրուեցան Ա.Ա.Հ.¬ի նախագահ, Մ.Ա.Կ.¬ի նախկին
ընդհանուր քարտուղար Քոֆի Անանի երբեմնի տեղակալ Սուրէն Սերայտարեան,
Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահի խորհրդական, ասորական հարցերու
մասնագէտ եւ միութեան նախագահ Հապիպ Աֆրամ, «Հրանդ Տինք» հիմնադրամի
նախագահ¬հիմնադիր Ալի Պայրամօղլու (Թուրքիա), նշանաւոր ցեղասպանագէտ,
Պերլինի «Ֆրայ» համալսարանի դասախօսուհի Դոկտ. Թեսա Հոֆման:
Հայաստանի Ազգային ժողովին կողմէ ուղերձով հանդէս եկաւ ծագումով ջաւախքահայ
Շիրակ Թորոսեան, Վրաստանի խորհրդարանի անդամ Դաւիթ Չինչինածէ եւ
Յունաստանի Խորհրդարանի Պոնտոսի յոյն խմբակցութեան ղեկավար Գէորգիոս
Լազարիտիս: Անոնք իրենց զօրակցութիւնը յայտնեցին խորհրդաժողովին եւ
կազմակերպիչներուն: Հետաքրքրական էր Իրաքեան Քիւրտիստանի խորհրդարանի
անդամ, նախագահ Մեսուտ Պարզանիի մերձաւոր Ալի Հալոյի ելոյթը, որուն քրտերէն
թարգմանութիւնը կատարեց Հանան Օսման («Նեվրուզ»ի նախագահ): «Բոցավառ»
ելոյթներ ունեցան Ռօճավայի (Սուրիոյ քրտամէտ հիւսիսային մարզի) պատուիրակ
Տիար Ղամըշլօ եւ նոյնինքն Հանան Օսման, ջերմ ու հայասէր խօսքերով
խանդավառութիւն յառաջացուցին բոլորին մօտ:
Հ.Հ. Ազգային ժողովի ասորական համայնքի պատգամաւոր Արսէն Միխայլովի հիանալի
ելոյթը հայ¬ասորական եղբայրական յարաբերութեանց ու գործունէութեանց մասին:
Յատկանշական էր Իրաքեան Քիւրտիստանի հայոց ներկայացուցիչ Երուանդ
Ամէնեանի ելոյթը որպէս հայազգի խորհրդարանական, ինչպէս նաեւ Լիբանանի
Խորհրդարանի անդամ Շանթ Չինչինեանի փոխանցած պատգամը:
Պատմական անցեալի ու ներկայի փաստերով եւ համատեղ պայքարի կոչով ելոյթ
ունեցաւ ՙԱսորական Միութիւն՚ կուսակցութեան նախագահ Իպրահիմ Մրատ:
«Միասնական Ջաւախք» միութեան նախագահ Վահագն Չախալեան եւ քրտական
«Ազատութիւն եւ Ընկերվարութիւն» կուսակցութեան նախագահ Սինան Չիֆթյիւրէք
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(Թուրքիա) փոխանցեցին իրենց ծրագիրները եւ ակնկալիքները խորհրդաժողովին:
Փայլուն կերպով ելոյթ ունեցաւ Ս.Դ.Հնչակեան Կուսակցութեան աշխոյժ ղեկավարներէն
Ալեքս Քէօշկէրեան, որ բազմաթիւ կապեր հաստատած ու խորհրդաժողովներու
մասնակից դարձած է Թուրքիոյ մէջ£ Գերմանիոյ «Աքատեքա» Փոքր Ասիոյ
փոքրամասնութեանց ղեկավար անդամ Իպրահիմ Սեւէն անդրադարձաւ Էրտողանեան
վարչակարգին կողմէ հրահրուած հալածանքներուն եւ յոռի քաղաքանութեան, որ
ուղղուած է տեղահան ընելու նաեւ Թուրքիոյ ժողովրդավարական շարժման
պարագլուխները:
Ռուսիոյ հայոց պայծառ դէմքերէն, Կարինէ Գէորգեանի ելոյթը ռուսերէնով, կարեւոր
գործընթացներու նշումներ կը պարունակէր եւ կոչ էր միասնական ջանքերով պայքարը
շարունակելու:
Խորհրդաժողովը եզրափակեցին Պոլսոյ շրջանի Թուրքիոյ նախկին խորհրդարանական
Ուֆուք Օրաս եւ Ա.Ա.Հ.¬ի նախագահ Սուրէն Սերայտարեան: Շուրջ երեք ժամ տեւած
այս խիստ կարեւոր խորհրդաժողովը իր արձագանգները գտաւ հայ թէ օտար մամուլի,
ընկերային ցանցերու (ֆէյսպուք, թվիթըր), Լիբանանեան պատկերասփիւռի, ինչպէս
նաեւ ասորական եւ քրտական հեռատեսիլի եւ ձայնասփիւռի կայաններէն անմիջապէս:
Որոտընդոստ ծափերով, մեծ նահատակ Հրանդ Տինքի հսկայական պաստառի
հովանիին տակ 3-րդ կարեւոր խորհրդաժողովը աւարտին հասաւ, հիանալիօրէն
կազմակերպուած հիւրասիրութենէ ետք:Մասնագէտներու գործնական հանդիպումները
շարունակուեցան «Ուորուիք» պանդոկի դահլիճին մէջ:
Statement of Souren Seraydarian, Chairman of NCWA
Excellencies, Members and former Members of Parliaments from Lebanon, Iraqi Kurdistan, Turkey,
Armenia, Georgia and Greece, representatives of the diplomatic corps, representatives and
observers of political parties, representatives of civil society organizations and associations,
members of the committee of the 19 January Initiative, Ladies and Gentlemen,
It is my honor and pleasure to welcome you on behalf of the National Congress of Western
Armenians to the Political Forum of the 19 January Initiative . Following extensive consultations with
Aramaic, Armenian, Assyrian, Hamshin, Kurd, Pontic Greek, Yezidi and Zaza and other minority
associations and parties the Berlin and Paris Conferences held earlier this year led to the creation of
this initiative and invitation to today's political Forum.
Turkish nationalists, independently of the flag they are raising, Ittihadist, kemalist or Islamist have
continued to pursue a plan of completing a demographic operation of transforming Asia Minor to a
heartland of the Turkish nation without any consideration for the multiethnic, multicultural and faith
of the population. In this mission they used us to create an atmosphere of hatred against each other,
devided us through misinformation and manipulation. As a result we, peoples of Asia Minor, our
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common homeland lived apart ,sometimes in conflict among ourselves, better described by Hrant
Dink in his book “two closed peoples, two distant neighbours”.
We came together not against the Turkish nation nor against anybody or anything but keeping
aside divergencies to defend our legitimate rights for justice, democracy , the rule of law , respect
for human rights and cultural heritage.
Now it is high time to concentrate on what is common for all of us who suffered from crimes against
humanity and genocide. During the next two days two working groups will start to define our losses
and legitimate rights and establish common mid term and long term objectives.
Our approach must be pragmatic, away from emotions, politically realistic, moving step by step to
achieve progress and finding a common denominator. This does not preclude that each group of
people deal separately on issues they do not consider to be common to all.
Last but not least: consideration must be given to the need of establishing a sound financial basis to
ensure the proper functioning of the Initiative and the future League.
I take the opportunity to thank the Lebanese authorities and security forces as well as the Tekeyan
Cultural Association for their support for holding this conference in their premises.
I also extend our gratitude to all those who contributed to the preparation of this conference and
particularly Mr. Hamo Moscofian for establishing and maintaining the contacts with the different
groups, Mr. Sevak Artsruni, the coordinator selected by the 19 January Initiative, prof. Tessa
Hofmann, Mr. Marashli and Mr. Cetinoglu.
Distinguished participants and colleagues, UNITED WE WILL BE STRONG.
Thank you.
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