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ՄԵՐ ԽՕՍՔԸ                                                   EDITOR'S WORD  
 ԱՅՍ ԹԻՒԻՆ ՄԷՋ - IN THIS ISSUE 

Լրատուները, օրաթերթերն ու 
գրականութիւնը Հայ համայն-
քին խօսնակներն են, որոնք 
կ՛արտացոլեն հասարակական 
եւ մշակութային երեւոյթները: 
Անոնք լուրեր եւ տեղեկու-
թիւններ հայթայթելէ աւելին կ՛ը-
նեն: Անոնք համայնքներ կազ-
մելու գործընթացին մէջ մուտք 
կը գործեն: Անոնց շուրջ համա-
խմբուած են այն մտաւորական-
ներն ու հայրենասէր գործիչ-
ները՝ դարձնելով զանոնք լուսա-
ւոր կապ մը ժողովուրդին եւ 
ընթերցողներուն միջեւ: Պոլսա-
հայ Միութիւնն ալ իր հիմնա-
դրութեան օրէն ի վեր, կը 
հրատարակէ ամսական լրա-
տուն, արտացոլացնելով ընթա-
ցիկ լուրերը, ծառայութիւնները 
եւ այլ ընկերային ու մշակու-
թային գործունէութիւններու 
լուրերը:  
Տեղեակ մնացէ՛ք Միութեան 
վերջին լուրերէն ստանալով  
ամսական Լրատուն, անդամակ-
ցելով Միութեան հասցէացան-
կին: Մաս պիտի կազմէք մեր 
յայտագրերուն,ձեռնարկներուն, 
յաջողութիւններուն, համայն-

քային եւ ընկերային լուրերուն 
եւ աւելիին:  
   Կ՛ՈՂՋՈՒՆԵՆՔ ՆՈՐԵԿ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ: 
 
 
Newsletters, daily newspapers 
and literature are the speakers 
of the Armenian community that 
reflect the community’s  social 
and cultural phenomena. Other 
than providing news and 
information, they enter in the 
process of forming communities. 
Patriotic intellectuals are 
gathered around them creating 
an illuminated connection 
between people and readers.    
OIA publishes the monthly 
newsletter since its inception, 
reflecting current news, 
services and other social and 
cultural activities. 
Stay updated with our 
organization! Subscribe to 
receive OIA Monthly newsletter: 
We fill you in on our program, 
stories, successes, and 
challenges, upcoming events, 
community news, social, 
cultural and much more.  
NEW MEMBERS ARE WELCOME.  
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http://www.whiskymag.com/magazine/issue106/12010435.html
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ 

 
ՊՈԼՍՈՅ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 130րդ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ 

ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016 

 երեկոյեան ժամը 7 էն սկսեալ 

Պոլսահայ Միութեան 

«Գրիգոր եւ Աւետ Քիւրքչիւօղլու» սրահը 

  

ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ 

 

  
 

 

 

 

 

CELEBRATION OF GETRONAGAN SCHOOL’s  

FOUNDATION 130TH ANNIVERSARY 

  
Saturday, December 3, 2016 starting 7 pm 

At OIA “Krikor and Aved Kurkcuoglu” hall 

  

 Please refrain from organizing any events on this day. 
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You are invited to join  

OIA FOUNDATION’S  

              

 

 

SATURDAY, NOVEMBER 12TH, 2016  

AT 8:30 PM 

AT OIA CENTER 
DETAILS and A NEW FLYER WILL FOLLOW 
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Պոլսահայ Միութեան սիրելի 

անդամ եւ ընթերցող, 

Պոլսահայ Միութեան 
ամսական Լրատուին 

նախորդ թիւով խոստացած 
էինք  հրատարակել 

մշակութային, ընկերային 
կամ դաստիարակչական 
յօդուած մը ամէն ամիս: 

Ստորեւ առաջին յօդուածը: 

 

ՆԵՐԳՐԱՈՒՈՒԵԼՈՎ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՒ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈ
Ւ ՄԷՋ 

Որեւէ ներգրաւուածութիւն լաւ 
է! Երբ դուք ներգրաւուած էք 

համայնքային գործունէու-

թեանց մէջ, դուք կը ստանաք 
շատ մը անձնական վարձա-
տրութիւններ եւ զգացմունք-
ներու ձեռքբերում: 

Ներգրաւուելով համայնքային 
կամ կազմակերպչական աշ-

խատանքներով, պատանի-

ները կարող են շփման մէջ 
մտնել համախոհներու, հասա-
կակիցներու եւ դրական 
օրինակելի չափահասներու 

հետ, իրենց ծնողներէն զատ: 
Շփում ունենալ եւ համագոր-
ծակցիլ այլ չափահասներու 
հետ, կը խրախուսէ դեռա-
հասները տեսնել աշխարհը 
տարբեր ձեւերով, դնելով  
սեփական ընտանեկան փորձն 
ու արժէքները աւելի լայն 
բնագրի մէջ: 

Օրինակ, ընտանիք մը կրնայ 

ունենալ որոշակի կրօնական 
կամ հոգեւոր համոզմունքներ - 
կամ ընդհանրապէս ոչինչ, 
բայց երբ պատանին շփման 
մէջ կ՛ըլլայ ուրիշներու հետ, 

որոնք տարբեր բաներու 

հանդէպ հաւատք ունին, 
թերեւս, որոշ բարեգործական 
աշխատանքի ընդմէջէն, ան 

կրնայ տեսնել մի քանի նոր 
ուղիներ, հա

ւատքները գործի դնելու, այլոց 
բարիքին համար: 

Ներգրաւուիլ համայնքային 
կամ կազմակերպչական գոր-

ծունէութիւններով, կրնայ  ձեր 
երեխային կամ պարմանու-
հիին տալ դրական ճանա-

պարհ՝ հասկնալու, թէ ո՞վ է ան: 
Իբրեւ արդիւնք, ան կարելի-

ութիւնը կ՛ունենայ ինքզինք 

տեսնելու որպէս օգտակար, 
առատաձեռն, քաղաքական 
կամ պարզապէս «լաւ» անձ մը 
ընդհանրապէս: Նաեւ կարելի 

կ՛ըլլայ ստեղծել կապուածու-
թեան զգացում՝ իր տեղական 
համայնքին եւ լայն աշխարհին 
հետ: 

ՀՄՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

         Համայնքային կամ 
կազմակերպչական աշխա-
տանքները պատանիներուն 
կ՛ընծայեն հնարաւորութիւն՝ 
կիրառելու հմտութիւնները 
որոնք արդէն ունին: Կամաւոր 

աշխատանքը եւ համայնքային 
գործունէութիւնները նաեւ մեծ 
առիթներ են ցուցադրելու 
նախաձեռնութիւնը եւ զարգա-
ցնելու իրենց հմտութիւնները, 

աշխատանք ստանալու 
համար: 

  

ԻՆՔՆԱՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆԸ, 
ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆՆ 

ՈՒ  ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹԻՒՆԸ: 

Համայնքային գործունէու-
թիւնը կրնայ բարձրացնել 
անչափահասներու ինքնա-

վստահութիւնը: Երիտասարդ-

ները կրնան սորվիլ ինչպէ՞ս 
դիմագրաւել մարտահրաւէր-

ները, շփում ունենալ տարբեր 
մարդկանց հետ եւ կառուցել 
իրենց կեանքի հմտութիւններն 
ու կարողութիւնները աջակից 
մթնոլորտի մէջ: Ան նաեւ լաւ է 
իրենց ինքնագնահատակա-
նին համար: Ան նաեւ հիանալի 
հիմք է ընդհանուր եւ հոգեկան 
առողջութեան եւ բարեկեցու-

թեան նկատմամբ: Ան հոգե-

բանօրէն կրնայ շատ դրական 
ըլլալ երիտասարդներուն հա-
մար ունենալու համար բան մը 
որով անոնք ներգրաւուած 

ըլլան, ուր ուրիշները կ՛ ակնկա-

լեն դիմել անոնց եւ մասնակցիլ, 
եւ ուր անոնք պաշտպանուած 
կը զգան իրագործելու բան մը 

իբրեւ խումբէն մաս մը: Այս 
դրական զգացմունքները կր-
նան օգնել պաշտպանելու երի-
տասարդները տխրութենէ եւ 
ընկճուածութենէ: 

Բերէ՛ք ձեր երիտասարդ-
ները Պոլսահայ Միութեան 
կեդրոնը: Միութիւնը կրնայ 
թէ՛ իրենց եւ թէ՛ համայնքին 

մեծապէս նպաստել: Ան 
կրնայ հսկայական ազդե-
ցութիւն ունենալ երիտա-

սարդներուն կեանքին մէջ: 
Ըլլան անոնք երիտասարդ 
անձինք կամ պարզապէս 
մէկը որ  հետաքրքրուած է 
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համայնքով, մենք կը 

քաջալերենք  ձեզ  հետազօ-
տելու երիտասարդական 
խումբի մը ստեղծման մա-
սին՝ Պոլսահայ Միութեան 

մէջ, այսօ՛ր իսկ!!! 

Dear OIA member and 

newsletter reader, 

As we had promised in the 

previous issue of the 

newsletter, we will 

offer/publish a cultural, 

social or educational article 

in every issue of it, below is 

the first article; 

INVOLVING IN COMMUNITY 

AND ORGANIZATIONS 

Any involvement is 
good! When you get involved 
in community activities, you 
get a lot of personal rewards 
and feelings of achievement.  

By getting involved with 
community activities, 
teenagers can come into 
contact with like-minded peers 
and positive adult role models 
other than their parents. 
Interacting and cooperating with 
other adults encourages 
teenagers to see the world in 
different ways. It puts their own 
family experiences and values 
into a wider context. 

For example, a family 
might have certain religious or 
spiritual beliefs – or none at all 
– but when 

a child comes into contact with 
others who believe different 
things, perhaps through some 
charity work, he might see some 
new ways of putting beliefs into 
action for the good of others. 

Being involved in 
community activities can give 
your child a positive way of 
understanding who he/she is. 
As a result, he/she might come 
to see himself/herself as 

helpful, generous, political or 
just a ‘good’ person in general. 
Being involved in community 
activities can also help create a 
sense of being connected to 
his/her local community and the 
wider world. 

 
Skills  
Community activities give 
teenagers  
the chance to apply the skills 
they already have. Voluntary 
work and community 

activities are also great 
opportunities to show initiative 
and develop skills to get a job. 
 
Self-confidence, mental 
health and wellbeing. 

Community activities can 
boost teenagers’ self-
confidence. Youth learn to deal 
with challenges, communicate 
with different people and build 

up their life skills and abilities 
in a supportive atmosphere. 
This is also good for their self-
esteem. It’s also a great 
foundation for general and 
mental health and wellbeing. It 
can be very positive 
psychologically for young 
people to have something that 
gets them involved, where 
others expect them to turn up 
and take part, and where 
they’re supported to achieve 

something as part of a group. 
These positive feelings can 
help protect young people from 
sadness and depression. 
 
Bring your youth to OIA. The 
organization can offer great 
benefits to them and the 
community at large. It can 
have a tremendous impact on 
the lives of youth. Whether 
they are young persons or 
simply someone concerned 
about the community, we 
encourage you to explore the 
creation of a youth group in 
OIA today!!! 
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Այցելութեան Յուշեր 
Տիգրանակերտէն 

(ASBAREZ) 
 

ՄԱՆՈՒԿ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ 

Նշանածիս հետ Կեսարիայէն 

մեկնող հանրակառքին մեջ 

առաւօտեան ժամը 5ի 

արշալոյսին արթնցայ: Ծովք 

լիճին քովէն կ՛անցնէինք. 

հասկցայ, որ Խարբերդը 

տեսնելու բախտը պիտի 

չունենայինք: Ես կ՛երազէի 

Հայոց լեռնաշղթայի արեւ-

մտեան մուտքը տեսնել, բայց 

իմ ընտրած ճանապարհի 

վերջնակէտը հիւսիսային Մի-

ջագետքն էր: Էրկանի Արղնի 

քաղաքն անցնելով անմի-

ջապէս հասկցայ, որ այս տե-

ղերը կենդրոնական Թուրք-

իայէն բոլորովին տարբեր են: 

Մայրուղիի կողքն էին՝ ոչ թէ 

տէօներճիներ («թարնա»), այլ՝ 

ղաւուրմաճիներ. ուտողները 

ոչ թէ թուրք, այլ քիւրտ էին: 

Հասնելով Տիգրանակերտի 

արուարձաներէն մէկը, Հա-

յաստանի մէջ նոր մկրտուած 

մեր ընկերը մեզի հիւ-

րընկալեց: Քաղաք մը, որուն 

շրջամասը, Միջագետքի դաշ-

տի հին գիւղերուն վրայ սար-

քուած մեծ մայրուղիի մը 

կողքով, շարուած էին հաս-

տկեկ հասկերու նման բարձ-

րայարկ շէնքեր: Այդ շէնքերու 

բնակիչներուն մեծ մասը ութ-

սունականներէն ի վեր պատե-

րազմէն տուժած մօտակայ 

գիւղերու ներքին փախստա-

կաններն էին: 

Մեր ընտանեկան ծանօթի մը 

միջամտութեամբ նոր հիմ-

նուած դպրոցի մը Էնվեր 

անունով քիւրտ տնօրէնին 

հետ կրցանք հանդիպում մը 

ունենալ: 80ականներուն իր 

ազգին դատը պաշտպանելուն 

համար Էնվերը բանտար-

կուած ու տանջուած էր 

Տիարպեքիրի յայտնի բանտին 

մէջ: Հիմա այս յառաջադէմ 

դպրոցի հիմնադիր այս տնօ-

րէնը իր գրասենեակին մէջ, 

իրեն հակառակորդ Աթա-

թիւրքի պաշտօնական դիմա-

նկաներէն մէկը կախած է իր 

սեղանին ետեւը: Ընկերասէր, 

ազգասէր եւ հայամէտ պարոն 

Էնվերը մեզի լուրջ հիւրի պէս 

ընդունեց, իր եւ մեր հայ ընկե-

րոջ շնորհիւ: Մեզի կերակրելէ 

ետք իր հիւրասիրութիւնը 

փոխանցեց իր վարորդ Էրմա-

նին, որ մեզի պտըտցնէ քա-

ղաքի տեսանելի վայրերը: 

Էրմանը մեզի հին քաղաք բերդ 

տարաւ, որ քրտական նոր 

ազգային շարժման ու ինք-

նութեան մայրաքաղաքը դար-

ձած է: Առեւտրական կեդ-

րոններու պատերուն վրայ 

կախուած էին Ապտուլլահ 

Օճալան, փաստաբան-նահա-

տակ Մազլում Տողան, նոր 

առաջնորդ Սելահետտին Տե-

միրթաշ, կրօնական մտաւո-

րական Սաիտի Նուրսի ու Հիւ-

սիսային Իրաքի սպարապետ 

Մուսթաֆա Պարզանիի դիմա-

նկարները, որոնք կը ներկա-

յացնէին քաղաքի բազմազան 

քրտական  գաղափարախօսո

ւթիւնները: 

Բազմամշակութային բնոյթն 

ալ կ՛երեւի քաղաքապե-

տարանի ձեռնարկած հան-

րային նախաձեռնութեամբ. 

«Ես  Տիգրանակերտը կը 

սիրեմ ու չեմ աղտոտեր» 

կարգախօսը, փողոցներու 

շուրջ կը պատէ տարբեր 

լեզուներով՝ ասորերէնով, զա-

նազան քրտերէն բարբառ-

ներով, թրքերէնով եւ հայե-

րէնով: Գրախանութները 

ազատօրէն քրտական մշա-

կոյթի ու պատմութեան 

գիրքեր կը ծախեն, ու հետե-

ւաբար, կը ներառնուին հա-

յերու վերաբերեալ գիրքեր: 

Էրմանը արդէն մեզի հա--

րազատ հօրեղբօր նման եղած՝ 

յայտնեց ուրիշ իրականութիւն 

մը, որ մօր կողմը հայ է: Իր 

մայրը կէս հայ է, ու մեր 

ծանօթացած ուրիշներն ալ 

կէս, քառորդ, քառորդ ու կէս 

կամ երեք քառորդ էին, բայց 

քիւրտ  կ՛անուանուէին: Հայե--

րը ո՞ւր էին: 

http://bantuhd.blogspot.com/2016/04/asbarez.html
http://bantuhd.blogspot.com/2016/04/asbarez.html
http://bantuhd.blogspot.com/2016/04/asbarez.html
http://bantuhd.blogspot.com/2016/04/asbarez.html
http://bantuhd.blogspot.com/2016/04/asbarez.html
http://bantuhd.blogspot.com/2016/04/asbarez.html
http://bantuhd.blogspot.com/2016/04/asbarez.html
http://asbarez.com/arm/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/manougavedikian.jpg
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Միջին Արեւելքի ամենամեծ 

եկեղեցին՝ Սուրբ Կիրակոս 

մտնելնուս տեսանք համա--

խմբուած համայնք մը, որ 

եկեղեցին իրենց կեդրոնն էր: 

Եկեղեցւոյ շուրջ մեծ տարածք 

մը կայ, փոքր պուրակով, 

սրճարանով, սրահով, ստոր-

գետնեայ պահեստով ու 

զբօսաշրջիկներու համար խա-

նութ մըն ալ կար, ուր Ս. 

Կիրկակոս անունով կնքուած 

ապրանք կը ծախեն: Եկե-

ղեցւոյ կնիք եղած օճառը, 

մօտակայ Մարտին նահանգի 

Տերիք աւանի բնակիչ հայ 

վարպետ մը կը նուիրէ, որ-

պէսզի եկեղեցւոյ հիմնարկի 

պարտքերը փակուին: Բացի 

այդ 2 գինեգործ վարպետները 

հպարտութեամբ Չիւնկիւշ՝ 

Չնկուշի հայերէն մնացած այ-

գեստաներէն խաղող կը հա-

ւաքեն ու գինի կ՛արտադրեն. 

սովորութիւն մը, որ արդէն 

յայտնի դարձած է Մարտինի 

ասորիներուն կողմէ: 

Հայոց ներկայութիւնը քա-

ղաքին մէջ չնչին է, բայց 

արտաքին յարաբերութիւն-

ներու ազդեցութեամբ, օրի-

նակ Տիգրանակերտի սփիւռ-

քը, «Պոլսոյ եւ արեւմտեան 

երկիրներու մէջ թարմ նո-

րութիւն մը տուած է քա-

ղաքին, բայց անշուշտ իր 

անցեալով: Քաղաքին կեդրոնը 

բացուած էր «Ասլըհան» անու-

նով առաջին հայկական 

խոհանոց ունեցող ճաշա-

րանը, որուն տէրը հայ չէր: 

Տեղացի հայ մը  փոխանակ 

ուրախանալու ճաշարանի գո-

յութենէն, քննադատեց՝ ըսե-

լով, որ իրական Տիգրա-

նակերտի հայկական խոհա-

նոցը չէ, ճաշացուցակը պոլ-

սահայերու ճաշերն են: 

Տիարպէքիրի հայերը ուրիշ 

ճաշարան կ՛երթան: Ոմանց 

համար քաղաքի ամենալաւ 

ճաշարանը կեդրոնէն դուրս կը 

գտնուի. տէրը հայ է ու բոլոր 

իր մատուցողներն ալ հայ են: 

Ամէտ իր անցեալով հետա-

քրքրուած ըլլալով հանդերձ, 

իր ներկայով ալ կը ջանայ 

ապրիլ՝ միշտ իր ապագան 

շեշտելով: Քրտական շարժու-

մը ու Թուրքիոյ պետութեան 

կողմէ կատարուած անարդա-

րութիւնները իր բնակիչներուն 

հանդէպ վերջին քառասուն 

տարիներուն դրդապատ-

ճառներ ներշնչած է քիւրտ ժո-

ղովուրդին մէջ։ 

Վերջերս, յատկապէս վերջին 

կէս տարուան մէջ, այդ ապա-

գան լաւագոյն պարագային, 

մռայլ ու մշուշոտ է: Քաղաքի 

կեդրոնական հատուածը պա-

տերազմի դաշտի վերածուած 

էր ու հիմա մասամբ դարձած է 

աւերակ: Պետութիւնը անօրի-

նականօրէն բռնագրաւած է 

հին կեդրոնի կալուածները, 

այն նպատակով, որ կոտրէ 

քիւրտերուն հեռատես ազգա-

յին ապագան ու վերացնէ նոր 

քաղաքային ֆետայիները եւ 

անոնց աջակիցները կեդրոնէն 

դուրս քշէ՝ դէպի բազմա-

յարկանի շենքեր, զորս հսկելը 

աւելի հեշտ է: 

Մեր նոր շունչ առած հայերը 

անուղղակիօրէն կը զոհուին: 

Ս. Կիրակոսը յափշտակուած, 

համայնքը զրկուած էր իր 

ինքնութեան կեդրոնէն: Աւել-

ին, ատելութեան քարոզչու-

թիւնը կը շատնայ հայերու 

հանդէպ, երբ պետութիւնը կը 

հարուածէ քիւրտերուն՝ պն-

դելով, որ PKK-ի մէջ հայ 

արմատ ունեցող անդամներ 

կան, ու զանազան պատճառ-

ներ՝ քեմալիստական ազգայ-

նականութեան հիմքերուն 

վրայ կառուցուած հեքիաթ-

ներով: 

Տիգրանակերտէն մեկնեցանք 

Ապրիլի երկրորդ շաբթուան 

մէջ դէպի Պիթլիս ու այնտեղէն 

Վան, Իգտիր եւ Ղարս: Ամբողջ 

Թուրքիոյ մէջ չկայ այնպիսի 

տեղ, ուր երկու մեկուսացուած 

ժողովուրդներ կը փորձեն ան-

ցեալով ապագայ ստեղծել: 

Տիգրանակերտը ճակատ է 

ազատութեան ու նոյնպէս՝ 

փարթամ դաշտ մը: 

 

Մանուկ Աւետիքեան 28 տարե-

կան է: 
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ԱՆՑԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿ 

 
 

Ուրբաթ, Յուլիս 22, 
2016ին Պոլսահայ Միութ-
եան Գործադիր Յանձնա-
խումբը կազմակերպած 
էր «Տէօնէրի գիշեր» Մի-
ութեան տանիքը «Գուր-
եան երդիքը» մօտ 230 
հիւրերու ներկայութեամբ: 
Հիւրերը վայելեցին համեղ 
աղանդերներն ու 
«տէօնէր»ը: Ամառնային 
գեղեցիկ տեսարանը հրա-
պուրիչ էր եւ ճաշը 
պատրաստուած «Տէօնէր 
Սագոյի» կողմէ այնքան 
համեղ էր: Ներկաները 
գոհ մնացին հիանալի 
ծառայությենէն, մթնոլոր-
տէն եւ մեղմիկ երաժշ-
տութենէն աստղազարդ 
երկնքին տակ:  

Լաւ ծրագրումը 
հաստատ որ կ՛արտադրէ 
լաւ արդիւնքներ:  

Շնորհակալութիւն 
կազմակերպիչներուն 
բարեացակամ աշխա-
տակիցներուն որոնք բ-
ոլոր կարգադրութիւնները 
սարքաւորեցին մեզ իբրեւ 
մէկ ընտանիք զգալ տա-
լով: 

Կրկին, մեր շնոր-
հակալութիւնն ու անկեղծ 

երախտագիտութիւնը 
անոնց ջանքերուն, օգնու-
թեան եւ համագործակ-
ցութեան եւ մեծ ծա-
ռայութեան համար: Սա 
մէկն է այն հիմնական 
պատճառներէն որ բոլորն 
ալ վերադառնան յաջորդ 

ձեռնարկին: 
 

On Friday, July 22, 2016 the 

OIA Executive Committee 

organized a “Doner Night” 

on the roof of OIA building 

“Kurian Terrace” with 

approximately 230 people in 

attendance.  

The guest enjoyed the 

dinner and the mezzes 

which were absolutely 

stunning! They had a 

beautiful view and the food 

prepared by “Doner Sako” 

was  

so delicious!  

They were all delighted with 

the service provided, the 

atmosphere and the soft 

music under the stars.   

Good planning definitely 

produces good results.  

Thanks for the 

organizers, the friendly staff 

who made all the 

arrangements and made us 

feel like family. Again, our 

thanks and sincere 

appreciation for their 

efforts, help and 

cooperation and for the 

great service. This is one of 

the main reason everyone 

will return. 

 

“DONER 

NIGHT” 

AT OIA 

ՊՈԼՍԱՀԱՅ 

ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

ԳՈՐԾԱԴԻՐ 

ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ 

«ՏԷՕՆԷՐ»ի ԳԻՇԵՐԸ 
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Պոլսահայ Միութեան 

գրասենեակի ժամեր: 

Երեքշաբթիէն մինչեւ 

Ուրբաթ 

8:00 կ.ա. – 4:00 կ. ե. 

Հեռաձայն:  

(818) 342-0110 

Այցելեցէք մեր կայքէջը 

www.oia.net 

 

 

  
 

Tuesday -Friday 
8:00 am – 4:00 pm 

Phone: (818) 342-0110 
Visit our website 

www.oia.net 

 

 

.  

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 
40ԱՄԵԱԿԻ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԻ 
ՆՈՐԱԿԱԶՄ 
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ 
 

Էտի Սարաֆօղլու- 
Ատենապետ 

Հերման Եայլաօղլու- Փոխ 
Ատենապետ 
Յակոբ Հալըճը – Գանձապահ 
Թալին Եայլաօղլու-Փոխ 
Գանձապահուհի 
Օսան Հալըճը – 
Ատենադպրուհի 
Րաֆֆի Մարուքեան-Գրքոյկ 
Կարօ Գուրեան-Առուտուր 
Տոքթ. Մարք Քէօշքէր-
Առուտուր 
Նուրհան Չիչէք-Առուտուր 
Թալին Սարաֆօղլու-
Զարդարանք 
Էրլին Մարուքեան-
Զարդարանք 
Անէթ Քէօշքէր-Զարդարանք 
Էլիզապէթ Չէլիքեան- 
Զարդարանք 
Լիզա Եշիլթէփէ- Զարդարանք 
Աղաւնի Գուրեան-
Զարդարանք 
 

THE NEWLY FORMED OIA 

BALL COMMITTEE 

MEMBERS 
Edi Sarafoglu - Chairman 
Herman Yaylaogl -Vice Chairman 
Hagop Halici - Treasurer 
Talin Yaylaoglu - Vice Treasurer 
Osan Halici - Secretary 
Raffi Marukoglu - Booklet  
Garo Kurian - Marketing 
Dr. Mark Kosker - Marketing 
Nurhan Cicek - Marketing 
Talin Sarafoglu - Decoration  
Erlin Marukoglu - Decoration 
Annette Kosker - Decoration 
Elizabeth Celikian - Decoration 
Liza Yesiltepe - Decoration 
Agavni Kurian - Decoration 

ՊՈԼՍԱՀԱՅ 
ՄԻՊՈԼՍԱՀԱՅ 
ՄԻՈՒԹԵԱՆ 
40ԱՄԵԱԿԻ 
ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԻ 
ՆՈՐԱԿԱԶՄ 
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ 
ՒԹԵԱՆ 40ԱՄԵԱԿԻ 
ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԻ  

 
 
Իլտա Շաքարեան – 
Ատենապետուհի 
Լուսի Իզմիթլեան – Փոխ 
Ատենապետուհի 
Ալին Տօնիկեան – 
Ատենադպրուհի 
Մարիամ Խաչիկեան – 
Գանձապահուհի 
Էրիքա Գավճըօղլու – Փոխ 
Գանձապահուհի 
Խորհրդականներ: 
Տիանա Ճանիկ 
Սիլվա Պալճը 
 
Ilda Shakarian – Chairlady 
Lusi Izmitliyan – Vice Chairlady 
Alin Donigian – Secretary 
Maryam Khachigian – Treasurer 
Erika Kavcioglu – Vice Treasurer 
Advisors: 
Diana Canik 
Silva Balci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊՈԼՍԱՀԱՅ 

ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԷՍԱԵԱՆ 

ՍԱՆՈՒՑ 

ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ 

OIA ESAYAN ALUMNI 
COMMITTEE 

http://www.oia.net/
http://www.oia.net/
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1920&bih=882&tbm=isch&tbnid=eyNgdUSABhpYzM:&imgrefurl=http://www.esayan.com/mev12-13.htm&docid=qU9VkKemcncoDM&imgurl=http://www.esayan.com/amblem3.gif&w=207&h=200&ei=Y6wmUe_7JuXIigLvi4DwCw&zoom=1&ved=1t:3588,i:305&iact=rc&dur=254&sig=100750963894419530444&page=2&tbnh=160&tbnw=165&start=44&ndsp=48&tx=41&ty=103
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  SCHOLARSHIP ANNOUNCEMENT FOR 2016-2017 ACEADEMIC YEAR 

  
Dear College Students, 
We invite you to apply Organization of Istanbul Armenians’ merit based scholarship 
program. Scholarship Application form and other pertinent information are available 
online at http://oia.net/scholarship/. 
  
To ensure a timely and thorough consideration of your application, you 

MUST follow these instructions 

1. You must complete a 2016-2017 academic year application form. All previous 
academic 

year forms will not be considered. 
2. All questions in the application form must be answered completely and mailed 
along with 

your essay to: 
ORGANIZATION OF ISTANBUL ARMENIANS 

SCHOLARSHIP COMMITTEE 

19726 Sherman Way 

Winnetka, CA 91306 

3. All application forms, transcripts, and letters of recommendation must be 
postmarked no 

later than October 31, 2016. Any material postmarked after this deadline will NOT be 

accepted, and incomplete applications will not be considered. 
4. Arrange for your college or university to mail the most recent official transcript 
directly to 

the Organization of Istanbul Armenians at the address indicated above. 
5. You must complete Section “A” of the recommendation forms and forward them to 
those 

persons indicated on your application form as your reference. At least one of your 
references should be a professor or school advisor, familiar with your academic 
work. 
Family members are not acceptable as references. The person completing the 

recommendation must mail it directly to the Organization of Istanbul Armenians at the 

address indicated above. 
 

We thank you for your interest, and wish you success in your studies! 
  

 

http://oia.net/scholarship/
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Պապական այցով դէպի  

Հայաստան, Հռոմի Ֆրանսիս 

պապը աղօթեց Հայոց Ցեղաս-

պանութեան զոհերուն հա-

մար, Ծիծեռնակաբերդի յուշա-

համալիրին մօտ, ուր Ան 

ժամանեց Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոս Գարեգին Երկ-

րորդի հետ եւ Իրեն դիմաւորեց 

նախագահ Սերժ Սարգսյան եւ 

տիկինը Ռիթա Սարգսյանը: 

Ծիծեռնակաբերդ ժամանելով, 

Հռոմի պապը լուռ աղօթեց եւ 

ծաղկեպսակ զետեղեց, ինչպէս 

նաեւ սպիտակ ու դեղին վարդ, 

մատնանշելու Վատիկանի յա-

ւերժական կրակի պաշտօնա-

կան գոյները: 

Հռոմի Պապը եւ Գարեգին 

Երկրորդը պատարագ մատու-

ցեցին, ի յիշատակ Ցեղասպա-

նութեան զոհերուն, որուն մէջ 

ներառեալ էր Աստուծաշունչի 

հատուածներէն ընթերցում-

ներ: Միջոցառման ընթացքին 

տուտուկով ներկայացուց Ճի-

ւան Գասպարեան, Գէորգ Տա-

պաղեան, եւ Քամօ Սէյրան-

եան: 

Ծիծեռնակաբերդի մէջ, Հռոմի 

պապը եղեւնի մը տնկեց, ջրեց 

եւ օրհնեց Յուշահամալիրին 

Յիշատակի պուրակին մէջ: 

Ապա Ան ուղղուեցաւ դէպի 

Հայոց Ցեղասպանութեան 

Թանգարան-Հիմնարկը, ուր 

Ան ստորագրեց մատեանին 

մէջ: 

 «Ես կ՛աղօթեմ, այստեղ վիշտը 

սրտիս մէջ, որ այլեւս երբեք 

չկրկնուի այս ողբերգութիւն-

ներէն մէկը եւ մարդկութիւնը 

պէտք է գիտնայ թէ ինչպէ՞ս 

պէտք է յաղթահարել չարը 

բարութեամբ: Թող Աստուած 

շնորհէ սիրելի Հայ ժողո-

վուրդին եւ ողջ աշխարհին 

խաղաղութիւն եւ սփոփանք: 

Թող Աստուած պահպանէ 

յիշատակը հայ ժողովուրդին: 

Յիշատակը չպէտք է մոռցուի, 

ան խաղաղութեան եւ ապա-

գայի աղբիւրն է: 

Թանգարան-Հիմնարկին մէջ 

Պապին նուիրեցին ոսկեայ 

յուշամետալ: Պապը հանդի-

պում ունեցաւ նաեւ Ցեղաս-

պանութեան տասը շառա-

ւիղներուն հետ: 

Ծիծեռնակաբերդէն, Հռոմի 

պապը մեկնեցաւ Կիւմրի, ուր 

Անոր միացան նաեւ 

Արեւելեան Եւրոպայի Հայ կա-

թողիկէներու, արքեպիս-

կոպոս՝ Ռաֆայէլ Մինասեանը: 

Անոնք՝ Կաթողիկոսին հետ 
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միասին, ղեկավարեցին պա-

տարագը Վարդանանց հրա-

պարակին մէջ, ուր Պապը յի-

շեց Սուրբ Գրիգոր Նարե-

կացին: 

 Յաջորդեց, Պապի այցելու-

թիւնը Հայաստանի Տիրամօր 

կուսաստանն ու մանկա-

տունը, ուր Ան ճաշեց  շուրջ 60 

երեխաներու հետ: 

Պապը 

եւ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս՝ 

Գարեգին Բ., կէսօրին 

այցելեցին Կիւմրիի Սբ. 

Աստուածածին Հայ Առա-

քելական Եկեղեցին եւ Սրբոց 

Նահատակաց Հայկական կա-

թողիկէ եկեղեցին, նախ քան 

դէպի օդակայան Իր ուղղուիլը, 

ուրկէ Ան վերադարձաւ Երե-

ւան: 

Սոյն այցը չափազանց կարե-

ւոր է համայն հայութեան 

համար, այն կանանց եւ 

տղամարդկանց համար, որոնք 

կ՛ապրին Եւրոպայի, ԱՄՆու, 

Հարաւային Ամերիկայի եւ 

բազմաթիւ այլ երկրներուն մէջ 

որոնք այս ժողովուրդի արժէք-

ներուն, մարդասիրութեան, 

քրիստոնէական հարս-

տութեան փայլող օրինակներ 

են: Ֆրանսիսկոս պապի 

ուղերձն ու օրհնութիւնը 

անոնց համար մեծ մխի-

թարութիւն եղաւ եւ նոր խթան 

հաղորդեց: 

 Հռոմի պապին այցելութիւնը 

դրական ազդեցութիւն ունե-

ցաւ ո՛չ միայն դէպի Հայաս-

տան ընդհանուր զբօսաշրջ-

ութեան հոսքերու յաւելման, 

այլ նաեւ դէպի Հայաստան 

ուխտագնացութեան, իբրեւ 

կրօնական զբօսաշրջութեան 

երկիր անոր ընտրութեան։ 

Բացի ատկէ, այս այցելութիւնը 

նաեւ առիթ հանդիսացաւ ան-

գամ մը եւս խօսելու Հայաս-

տանի ժողովուրդին, դարաւոր 

մշակոյթին մասին՝ զայն 

բարձրացնելով միջազգային 

հանրութեան իրազեկման մա-

կարդակին: 
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During His Papal Visit to Armenia, 

Pope Francis offered prayers for 

the victims of the Armenian 

Genocide at the Dzidzernagapert 

Memorial, where he arrived with 

Catholicos Karekin II and was 

greeted by President Serge 

Sarkisian and First Lady Rita 

Sarkisian. 

Upon his arrival at 

Dzidzernagapert, the Pope offered 

a silent prayer and placed a wreath, 

as well as a white and yellow rose, 

to signify the official colors of the 

Vatican, by the eternal flame. 

The Pope and Karekin II held an 

ecumenical service in memory of 

the victims of the Genocide, which 

included reading of passages from 

the Bible. The ceremony also 

included a duduk performance by 

Djivan Gasparyan, Gevorg 

Dabaghyan, and Kamo Seyranyan. 

While at Dzidzernagapert, the pope 

also planted, watered and blessed a 

fir tree at the Memory Alley of the 

Memorial Complex. He then made 

his way to the Armenian Genocide 

Museum-Institute, where he signed 

the guestbook.  

 “I pray here with sorrow in my 

heart, that there might never again 

be tragedies like this one, that 

humanity might never forget, and 

might know how to overcome evil 

with goodness; may God grant to 

the beloved Armenian people and 

to the whole world peace and 

consolation. May God preserve the 

memory of the Armenian people. 

The memory must neither be 

watered down nor forgotten; 

memory is the fount of peace and 

of the future,” the Pope’s message 

read. 

 

At the Museum-Institute, the Pope 

was presented with a gold 

commemorative medal. The Pope 

also met with ten descendants of 

Genocide survivors who had found 

safe haven in the Vatican apostolic 

palace of Castelgandolfo in the 

1920’s under the pontificate of Pius 

XI, reported Vatican Radio. 

From Dzidzernagapert, the pope 

traveled to Gyumri where he was 

joined by the Ordinary of Eastern 

Europe for Armenian Catholics, 

Archbishop Raphael Minassian. 

 

They, along with the Catholicos, 

conducted a Mass in Vartanants 

Square, where the Pope 

remembered St. Gregory of Narek. 

 Following the service, the Pope 

visited the Our Lady of Armenia 

convent and orphanage, where he 

had lunch with around 60 children. 

The Pope, together with Karekin II, 

also visited the Holy Mother of 

God Armenian Apostolic 

Cathedral and the Holy Martyrs 

Armenian Catholic Cathedral of 

Gyumri in the afternoon, before 

heading to the airport from where 

he flew back to Yerevan.  
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                ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

 

 

SILVA DEDEOGLU (1952-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

  
Survived by; 
Her son and daughter-in-law: Mr. and Mrs. Sarven 
and Taleen Dedeoglu. 
Her grandchildren: Ari and Sofie Dedeoglu 
Her brother: Mr. Hagop Zambakcioglu 
Her brother-in-law and sister-in-law: Mr. and Mrs. 
Aram and Takuhi Kochumian 
 (Aram Kochumian is current member of OIA Board of 
Trustees and former Chairman of Board of Directors). 

Her nephew and wife: Dr. Minas and Veronica 
Kochumian. 
Her grandniece: Natallie Kochumian 

On behalf of the Organization of Istanbul 
Armenians, we express our deepest 

condolences to the family of the deceased. 
 

The following donations were made 
 in her memory. 

 NAME AMOUNT 

OIA,  BUILDING FUND  

 

ARI's Wholesale 

LLC 1,000.00 

 Hamle Supermarket 200.00 

 

Gulsatarian 

Accountancy 200.00 
 

 

FUNERAL SERVICE: 
WEDNESDAY JULY 

13, 2016 
SERVICES AT 

FOREST LAWN 
CHURCH OF OUR 

FATHERS  
FOREST LAWN 

CEMETERY 
 

Mr.& Mrs. Istepan Mercan 100.00 

Mr. Garbis Arslanyan 100.00 

Mr.& Mrs. James Walker 50.00 

Mr.& Mrs. Roy Pinar 50.00 

Mr. Nshan Arouti 150.00 

   

OIA, 
EDWARD & ILDA 
SHAKARIAN FUND  

Mr.& Mrs. Ari Zambak 100.00 
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LOSIN ZORLU (1931-2016) 

 

 

 

 

 

 

Loving mother, grandmother, sister and anushkouyr 
Survived by; 
Her daughter and son-in-law: Mr. and Mrs. Hagop and 
Anush Barin 
Her granddaughter: Nora Barin 
Her brother: Mr. and Mrs. Avedis Olgun and family 
Her sister: Mrs. Zarman Kazanci and family 
Mr. and Mrs. Manas Zorian and family. 
Mr. and Mrs Garbis Zorian and family. 
Mr. and Mrs. Norayr Chilingirian and family. 
Mr. and Mrs. Berc Zorian and family. 
Mr. and Mrs. Manuk Zorian and family. 
Mr. and Mrs. Nurhan Sariboyaciyan and family. 
Mr. and Mrs. Nurhan Sariboyaciyan and family. 
Mr. and Mrs. Mardiros Zorlu 
Mr. and Mrs. Hosrov Zorlu and family 
Mr. and Mrs. Garo Kurian and family 

(Garo Kurian is current member of OIA Board of 
Trustees) 

On behalf of the Organization of Istanbul 
Armenians, we express our deepest 

condolences to the family of the deceased. 

 
The following donations were made 

 in her memory. 
 
 

 

FUNERAL 
SERVICE: 

THURSDAY, JULY 
14, 2016  

SERVICE AT ST. 
MARY ARMENIAN 

APOSTOLIC 
CHURCH 

 

                ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

 

Մահը այն բարի շրթունքն է, այն 
զով ու ջինջ աղբիւրը, որ կը 

յագեցնէ կեանքի հուր ծարաւը: 

 

ARSINE ELMAOGLU (1922-2016) BAFRA 

 

 

 

 

 

 

Survived by; 
Her Niece: Ms. Mari Pirlant 
Mr. and Mrs. Vartan and Suzy (OIA kids Club 
responsible member) Pirlant and their son Dylan 
Ms. Vilma  Paylan  (OIA kids Club responsible member) 
and her children Arev and Sasoun 
Ms. Yercanik Unal and her son Sevan Unal (Istanbul) 
Mr. and Mrs. John and Annette Moushigian and their 
children  
Ms. Nelsene Deranian 
Ms. Madelyn Deranian (Fresno) 
Mr. and Mrs. Kirkor and Arpine Urgancian and their 
children (New York) 
Hamparzoumian, Ozgullu, Saracyan, Gulsoy and 
Ersan Hatcherian families. 
 

OIA Board of Trustees) 
On behalf of the Organization of Istanbul 

Armenians, we express our deepest 
condolences to the family of the deceased. 

 
The following donations were made 

 in her memory. 
 

  

 

FUNERAL SERVICE; 
ON SATURDAY 
JULY 16, 2016  

ST PETER ARM. 
APOST. CHURCH. 

BURIAL: OAKWOOD 
CEMETERY, 

CHATSWORTH 
 

Death never takes a wise man 
by surprise, he is always 

ready to go!! 
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VARSEN ORUNCAKCIEL (1912-2016) 

 

 

 

 

 

 

Survived by; 
Her son: Mr. and Mrs. Bedros and Anna 
Oruncakciel 
(Mr. Oruncakciel is a former member of OIA Board of 

Trustees) 

Her daughter: Mr. and Mrs. Garbis and Markrid 
Atmaca 
 
Her daughter: Mr. and Mrs. Hagop and Knar 
Sezgin 
 
Mr. and Mrs. Maor and Hilda Sezgin Peled and 
their children; 
Mr. Chris, Mr. Kevin and Miss Kyla Anan 
 
Mr. and Mrs. Ararad and Jennifer Sezgin and their 
children; 
Kyle and Alec 
 
Mr. and Mrs. Mardiros and Alin Oruncakciel and 
their children; 
Karin, Bedros, Ara and Sarin 
 
Mr. and Mrs. Sako and Ani Vakian and their 
children; 
Sevag and Shant 
 
 

Funeral service was held 
on Saturday, July 23, 
2016 at St. Gregory 
Church, Kuzguncuk. 

Burial service: Sourp 

Hach Cemetery, 
Bağlarbaşı. 

 

 
Mr. and Mrs. Sayat and Hermineh Oruncakciel and 
their children; 
Maral and Vahan 
 
Ms. Sirpuhi Kasapoglu 
Mr. and Mrs. Hrant and Elif Kasapoglu 
Mr. Hratch Kasapoglu 
Her nephew: Mr. and Mrs. Avedis and Zepure 
Kasapoglu 
Her nephew: Mr. and Mrs. Onnik and Nadya 
Kasapoglu and their children 
As well as Semerci (France), Cismeci, Hidirsah, 
Mahserjian, Baran and Barseghian families. 
 
 

On behalf of the Organization of Istanbul 
Armenians, we express our deepest 

condolences to the family of the deceased. 

 
The following donations were made 

 in her memory. 
 
 

 

                ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

 
 

 

 

 

FUNERAL DONATIONS to OIA 

 

In memory of Late 

CHRISTA KHACHIGIAN 
 

 
OIA,  BUILDING FUND  

Mr.& Mrs. Arman Ekmekciyan 100.00 

Mr.& Mrs. George Aba 100.00 
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Հաճեցէք մեզի տեղեակ 
պահել եթէ մեր կամքէն 
անկախ որեւէ սխալ կամ 

վրիպակ տեսնէք 
յուղարկաւորութիւններու 

նուիրատուութեանց 
էջերուն վրայ: 

 

Please let us know if 
you see any errors, 

misprints, omissions 
done by mistake on the 

funeral donations 
pages. 

 

FUNERAL DONATION to OIA  

FROM PREVIOUS ISSUE 

 

In memory of Late 

PIRLANTI  SARAFIAN 

OIA,  
GENERAL 
SCHOLARSHIP FUND 

 

Ms. Mary Zorian 100.00 

Mr.  Harry Chakarian 100.00 

 

 

ԼՐԱՏՈՒ 

Ամսաթերթ  

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

 խմբագիրներ՝ 

Իրաւաբան ԷՏՎԻՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

(Անգլերէն) 

Տոքթ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԳՈՒԼԱԿ 

ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ (Հայերէն) 

 

Ծանուցումներ, նուիրատուութիւններ եւ 

գրաշարութիւն՝  

ՄԱՐԻԷԹ  ՕՀԱՆՆԷՍ 

 

Պարունակութիւն՝ 

ԿԱՐՊԻՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ 

Հեռ:  (818) 342-0110 

Ֆէքս: (818) 342-0118 

Ելեկտրոնային հասցէ՝  

bolsahye1976@gmail.com 
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