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Փոխան Խմբագրականի
 1918  թուականի մայիսեան 
հերոսամարտը եւ հայ եկեղեցին

Մայիս  ամսուան բացատրական 
բառարան            էջ  3-4
 Սուրբ Խաչի Երեւման Տօնը 
 Երկրորդ Ծաղկազարդ
 Յիսուսի Համբարձումը
 Հոգեգալուստ Պենտէկոստէ (50)

Ե կ ե ղ ե ց ւ ո յ  Գ ո ր ծ ա դ ի ր  Մ ա ր մ ն ի 
Ծաղկազարդի 4րդ  Ընտանեկան 
Ձեռնարկը               էջ 5-6
 
Հինգ Հազարին Կերակրումը             էջ 7
Անունս Ղուկաս է      էջ 8

Յիսուս  տասը  բորոտները  կը բուժէ  
      է ջ  9 
Եկեղեցական բառարան   էջ 10
     Ցաղաց Քար վանք
     Ութ Մանրանկարիչներու Աւետարան
    Փարիսեցի
     Քրիստոս   

Եզակի Գիրեր    Էջ 11      

Ո՞րն է ճիշդ պատասխանը      Էջ 12-15

Սարդարապատ                           Էջ 16

Qa[kari hy.inag` +o.owrtagan warbyd5 
_OVPYN NALPANT#AN

Ամսուան համարը:
« Հ ե տ ե ւ ա բ ա ր ,  գ ա ց է ք  ե ւ  բ ո լ ո ր 
ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ ն ե ր ը  ի ն ծ ի  ա շ ա կ ե ր տ 
դարձուցէք: Զանոնք մկրտեցէք ՝ Հօր, 
Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով: Անոնց 
սորվեցուցէք այն բոլոր պատուիրանները 
որ ես ձեզի տուի, եւ ահա ես ձեզի 
հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ աշխարհիս 
վախճանը:                  Մատթէոս 28.19-20

H777Hampar2ovm5 Hocycalovsd
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Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3  Sovrp #agop Giragn0rya3 Tbroxi amsa;yr; 

Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 Sovrp #agop Giragn0rya3 Tbroxi gamavor qmpagu

:amar Ciziryan5 Wer=in Civb;anjyan5#asmig Najaryan5 Carol Manovgyan5 
<o.ig Najaryan5 #asmig Canajyan5 <a.ig Bo3ajyan5 :oros Babigyan

“oqan Qmpacragani` 

 1918 ;ovagani sgizpnyrovn5 ;rkagan panagu5 aryvmdyan Ha3asdani ha3yru 
xy.asbanov;yan yn;argyle wyr]5 ir 3a-a]qa.axku ,arovnagyx 2cdylow cravyl nayv 
aryvylyan Ha3asdanu1 A3s sba-nalikin tem gyxav ha3 hasaragov;ivnu ir ampo.]ov;yamp5 
nyra-yal Ha3asdanya3x ygy.yxin5 orovn masnagxov;ivnu ma3isyan hyrosamardin ar=ani 
e 3i,adagman1 Ngadi ovnynalow ;ovrkyrov tebi araradyan ta,d ,ar=ovmu5 ha3gagan 
z0rkyrov hramanadarov;ivnu timyx 0rovan Amyna3n Ha3ox Ga;o.igos Ceorc Y7 Sovrynyanxin5             
a-a]argylow anor E]mia/nin sba-naxo. wdancin a-]yv ga;o.igosagan Ma3r a;o-u 
dy.a’oqyl avyli abahow dy.` Pivragan1
 Aha ;e in[ er ga;o.igosin go[u ir =o.owovrtin5 a- i badasqan ‘aqovsdi a3t a-a]
argin76 8Azc ha3ox5 ;ovrku` myr panagan h0di taravor ;,namin5 novajyl e Alyksantrabolu5 
,ar=ovovm e tebi sirdu myr yrgri5 myr havadi5 myr gynsacrov;yan1 Calis e Araradyan yrgri 
wra31 :ovrku5 godora/ ov avyr ‘-ylow5 calis e5 yv myr z0rabydnyrn el a3l ylk [yn cdnovm a3t 
a.ydix kan Ha3ox ha3rabydin ‘aqovsdi m.yl1 Nrank Amyna3n Ha3ox ga;o.igosin a-a]argovm 
yn osoqi pyranin ;o.nyl Ma3r a;o- Sovrp E]mia/inu5 myr srparannyru5 ha3 =o.owovrtu5 ha3ryni 
yrgri wyr]in gdoru1 A-a]argovm yn lkyl a3s poloru yv sy’agan gyanku ‘rgyl Pivraganovm gam 
a3l anmad[yli ly-na/yrbi wra31 O4[ yv o4[5 hazar ancam o4[1 Ys [ym lki myr sovrp naqninyrix 
avantova/ Ma3r a;o-u1 Ys [ym hy-ana3 Ha3ox a-akylagan ygy.yxov 0jaqix1 Y;e ha3ox 
zinovorov;ivnn ov inku` ha3 =o.owovrtu [yn garo.ana3 ;,namov a-a]qa.axovmu gasyxnyl5 y;e i 
z0rov [yn lini ‘rgylov myr srpov;ivnnyru5 aba ;o. ys nahadagovym hynx a3sdy. ,ymi wra3 Ma3r 
a;o-i5 ori cahagali badivn ovnym myr sovrp naqninyri artar paryq0sov;yamp yv Asd/o3 o.orma/
ov;yamp1 Mi;e mynk [bidi| garo.anank bahbanyl myr 0jaqi gragu5 myr havadi ]ahu5 myr 
azca3in co3i himkyru1 Isg y;e ygyl e wyr]u5 aba a3n in[o|v [untovnynk badovow ov ka]ov;yamp 
yv o[ ;e o.ormyli zy-ovni bes osoqi a-a] so.alow1 Myr badmov;yan anxyal taryru likn yn 
ka]ov;yan 0rinagnyrow5 nyrgova/ yn nahadagnyri aryamp1 Tranow [i sba-ovyl myr arivnu yv 
[i gorsovyl ka]ov;ivnu myr ,arkyrix1 Taryr ,arovnag ha3ox azcn a3sbes e abryl` ir inknov;yan 
hamar ba3karylow5 ir wa.ova3 hamar a3s0r my-nylow1 Yv orowhydyv ow ca.a’ari4 hyd e my-novm5 
my-novm e orbes hadigu xoryni5 aba hadigi mahow nor gyankyr yn /novovm wa. ;e anacan1 
Tra hamar e5 or zancova/a3in godora/nyrow ov mahyrow harovsd myr gynsacrov;ivnu [i ovnyxyl 
yv yrpyk el [bidi ovnyna3 wyr]in wyr]aged1 Ovrymn el in[o|v tavynk abrylov yv co3adyvylov myr 
azca3in gyrbin1 IN[o|v azcowin [par2ranank ;,namov tem5 or calis e antraraksyan ir ;y;yv 
3a]o.ov;ivnnyrow h.’axa/ yv myr aryan wyr]in ga;ilin /aravi7779
 Yv Wyharani tahlijin ov Ma3r a;o-i pagin me] havakova/ ampo.] pazmov;ivnu 
gyrbarana’oqova/ miahamov- paxacan[yx7
 6 Badrasd ynk ylnylov5 Wyha’a- Der1
       Aba /yrovnazart ha3rabydu5 ir ar/ova3in ha3yaxkn ov..ylow =o.owovrtin 
,arovnagyx7
 6 Ys mi,d el havadaxyl ym im =o.owrti ocovn1 Ys cidym nra anxa/ janabarhi         
ta-nov;ivnnyru1 Ys hamozova/ ym nayv5 or azcn im ha3ox anarc ;,namovn ty- [i asyl ir     
wyr]in q0sku1 Yv q0skn a3t bidi lini 3a.;agan1
 Ga;o.igosi q0sku pazmaxovyxav dbaranin me] yv ov.argovyxav -azmajagad7777

1918 ;ovagani ma3isyan hyrosamardu yv ha3 ygy.yxin
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Ma3is amsovan paxadragan d0naxo3x

Gir7  2  Sovrp Qa[i Yryvman D0nu
Gir7  9  Ma3ryrov )r
Y,7 13   Hampar2ovm
Gir7 16    P7 ?a.gazart
Gir7 23 Hocycalovsd gam Byndegosde
Ovr7 28 Ha3asdani angaqov;yan 92rt darytar2
Gir7 30  #i,adag Y.ia Marcarei
P,7 31  #i,adag S7 H-i’simyanx Go3syrov

Sovrp Qa[i Yryvman D0nu
 Hampar2ovmen 11 0ryr a-a]5 or a3s dari gu hantibi Ma3isi 
26rt 0ru5 Ha3asdanya3x ygy.yxin gu 3i,adage S7 Qa[i yryvman tebku 
or dy.i ovnyxav 351 ;ovin5 a3n darinyrovn yrp Givry. Ybisgobos Yrovsa.
emi badriark er1 A3t dari5 Hocycalsdyan a-dovn =amu 36in5 
ahavor  my/ov;yamp lovsavor qa[ mu yryvxav yrginkin wra35 meg   /a3ru 
Co.co;a3i yv mivs /a3ru @i;ynyax lyran wra3 yv ,ad =amyr dyvylow` dysnovyxav 
Yrovsa.emi polor pnagi[nyren oronk z.]ovmow yv paryba,dov;yamp sgsan                    
ygy.yxinyr wazyl5 hon ‘a-k ov cohovnagov;ivn 3a3dnylov hamar Asdov/o31 A3s 
hra,ali yryvo3;u anmo-anali yv annaqun;ax tebk mu ullalovn hamar5 
a3t ;ovaganen i wyr gu mna3 3i,adagov;yan ar=ani d0n1 Ha3 ygy.yxin 
za3n gu d0ne Zadigu ha,ovylow5 hincyrort giragin ov qa[i yryvman d0nu 
Zadigin gabova/ ullalovn hamar gu ngadovi ,ar=agan d0n yv ovni 35 
0rova3 ,ar=aganov;ivn1

Երկրորդ Ծաղկազարդ
 Այսպէս կը կոչուի Համբարձման յաջորդող Կիրակին: Ան իր անունը 
ստացած է պարզապէս այդ օրուայ ճաշու Աւետարանէն որ կը կարդացուի 
եկեղեցւոյ մէջ: Թէ ինչո՞ւ:
 Հայ Եկեղեցին Նոր Կիրակիէն սկսեալ՝ 4 աւետարանները կը կարդայ 
շարունակաբար եւ այդ կարգին շարունակութեամբ 4 աւետարաններուն 
Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտքին բաժինները կը կարդացուին Ս. Զատկին 
յաջորդող 6րդ Կիրակիին ընթացքին՝ որ Համբարձումի յաջորդող կիրակին է, 
երբ Ծաղկազարդի յիշատակութեան կրկնութիւնը տեղի կ՛ունենայ: Այսպիսով 
ժողովուրդը երկրորդ անգամ ըլլալով կը լսէ Ծաղկազարդի հատուածը՝ որմէ 
անունը:
 Երկրորդ Ծաղկազարդի օրն ալ Զատկուան պէս 35 օրերու 
շարժականութիւն ունենալով՝ Մայիս 3էն Մինչեւ Յունիս 6 կրնայ 
հանդիպիլ:
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Յիսուսի Համբարձումը
 Համբարձում կը նշանակէ «բարձրացում»: Համբարձումը Յիսուսի յարութիւն առած 
ու փառաւորուած մարմնով երկինք բարձրանալու եւ Հայր Աստուծոյ աջ կողմը նստելու 
յիշատակումին տօնն է, որ տեղի կ՛ունենայ միշտ Հինգշաբթի օր, Յարութեան 40րդ օրը:
 Յարութենէն ետք, Յիսուս իր աշակերտներուն երեւնալէ ետք, 40րդ օրը  իր 
աշակերտներուն հետ Ձիթենեաց լեռ բարձրացաւ ուր յայտնեց իր աշակերտներուն թէ  
«երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք ու իմ վկաներս պիտի ըլլաք 
, Երուսաղէմի, Հրէաստանի, եւ Սամարիայի մէջ մինչեւ աշխարհի ծայրամասերը»: Երբ 
ան կ՛արտասանէր այս խօսքերը, Յիսուս երկինք կը բարձրանայ մինչեւ որ ամպերը  
ծածկեն զԻնք աշակերտներուն տեսողութենէն: Այս պատուիրանին համաձայնԹադէոս ու 
Բարթողոմէոս Առաքեալները Հայաստան կու գան հիմնելու Հայաստանեայց Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցին:

Հոգեգալուստ Պենտէկոստէ (50)
 Հոգեգալուստը տեղի ունեցաւ Համբարձումէն 10 օրեր ետք եկող Կիրակի օրը: 
Ըստ Համբարձեալ Յիսուսի խոստումին, Սուրբ Հոգին հրեղէն լեզուներու պէս հանգչեցաւ 
Առաքեալներուն վրայ, որոնք զօրութեամբ լեցուեցան, եւ տարբեր լեզուներ խօսելու 
կարողութիւնը ունեցան, որուն միջոցով կրցան Քրիստոսի Աւետարանը քարոզել 
Աշխարհին տարբեր երկերներէն ժամանած հրեաներուն որոնք եկեր էին Պենտեկոստէ 
(Զատիկէն 50 օրեր ետք նշուող  երկու տօները տօնելու
 ա. Առաջին հունձքը Տիրոջ նուիրելու Տօնը
 բ.  Սինա լերան վրայ Աստուծոյ տասնաբանեայ պատուիրաններուն տըւչութեան) 
: Նկատելով որ Քրիստոսի յարութիւնը եւ Հոգեգալուստը տեղի ունեցան Մէկշաբթի օրը, 
Մէկշաբթին դարձաւ Տէրունի օր եւ կոչուեցաւ Կիրակի:
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Ygy.yxvo3 Cor/atir Marmni ?a.gazarti 4rt 
Undanygan @y-nargu

Կազմակերպութեամբ Ս. Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ Գործադիր 
Մարմնի, Շաբաթ 27 Մարտ 2010-ի յետ միջօրէին տեղի ունեցաւ հայկական 
աւանդական կերպով տօնուած Ծաղկազարդի ընտանեկան ձեռնարկը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 
մարզասրահէն ներս:
 Չորրորդ տարին ըլլալով ձեռնարկը ստեղծած էր մեծ հետաքրքրութիւն:  
Ներկայ էին 262 փոքրիկներ, ընկերակցութեամբ 180 ծնողներու եւ 60 է աւելի 
կամաւորներու:
 Օրուան հանդիսավարին՝ Տիկ. Թամար Գապասաքալեանի՝ բարի գալուստի 
խօսքէն վերջ, փոքրիկները միասնաբար արտասանեցին Տէրունական աղօթքը:

Ապա մի քանի պատանիներ, դերակատարութեամբ, ներկայացուցին Յիսուսի 
մուտքը դէպի Երուսաղէմ, պատմուած Տիկին Նուշիկ Ժամկոչեանի կողմէ, որմէ ետք 
փոքրիկները մեծ հաճոյքով ամբողջացուցին ըստ տարիքի պատրաստուած ձեռային 
աշխատանքներ, պատրաստուած Յասմիկ եւ Շողիկ Նաճարեան քոյրերու կողմէ, 
որոնք տեղադրեցին իրենց տրամադրուած ցանկատախտակներուն վրայ:

Փոքրիկներու հիւրասիրութիւնը ստանցնած էր եկեղեցւոյ մանկական 
երգչախումբի, Նոր Ծաղիկի, ծնողական յանձնախումբը. Իւրաքանչիւր փոքրիկ 
ստացաւ համեղ եւ օգտակար ուտելիքի իր անհատական տուփիկը: Ծնողներու 
հիւրասիրութիւնը յանձնուած էր Սրբ. Յակոբ եկեղեցւոյ Տիկնաց Օժանդակ 
մարմնին:

Վերջապէս հասաւ Զատիկ Նապիկը՝ բեռնաւորուած Ս.Զատիկը խորհրդանշող 
գոյնզգոյն հաւկիթներով, պատրաստուած Սրբ. Յակոբ եկեղեցւոյ քոյրերու ժողովի 
անդամներուն կողմէ: Անհամբեր դարձած փոքրիկները իրենց կանչերով եւ ծափերով 
ընդունեցին Զատիկ Նապիկը, որ իր ներկայութեամբ եւ պարերով  խանդավառեց 
մթնոլորտը:

Հաւկթամարտի պահն էր. իւրաքանչիւր սեղան իր յաղթականը ընտրելէ 
ետք տեղի ունեցաւ  մրցումի երկրորդ հանգրուանը՝ սեղաններու յաղթականներու 
միջեւ:

Տէր Գառնիկ Քհնյ. Գույունեան Եկեղեցւոյ գործադիր մարմնի անունով 
շնորհակալութիւն յայտնեց կազմակերպիչ յանձնախումբի բոլոր անդամներուն 
ինչպէս նաեւ բոլոր անոնց որոնք անսակարկ իրենց օժանդակութիւնը բերին սոյն 
ձեռնարկի կազմակերպութեան եւ յաջողութեան:

Ժամը  5:40 ին Տէր Հօր առաջնորդութեամբ փոքրիկները ուղղուեցան դէպի 
եկեղեցի իրենց զարդարած ցանկատախտակը շալկած:

Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ փոքրիկներուն պատշաճ յատուկ արարողութիւն: 
Բոլոր մասնակիցներուն ստացան նուէրներ եւ խաչաձեւ հացիկներ:

Փոքրիկները բաժնուեցան բարձր տրամադրութեամբ եւ խանդավառութեամբ, 
արդէն իսկ ժամադրուելով գալ տարուան հաւագոյթին:

Վարձքը կատար բոլոր կամաւորներուն:
Դալար Յակոբեան-Մոմճեան
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Badgyrnyr Ygy.yxvo3 Cor/atir Marmni ?a.gazarti 4rt Undanygan 
@y-nargen1 Badger Photography
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   Hinc Hazarin Gyragrovmu     
                                             >ovgas 9:10-17

 #isovs gyragryx an0;i =o.owovrtu5 pa3x An arty0k mia3n anonx 
marmnagan an0;ov;ya|mp mdahoc er1
 An0;ov;ivnu ,ad t=ovar pan e yv ,ad xav govda3 an0;iin5 yrpymn 
min[yv mah gu dani1
 Ji,t e5 #isovs mdahoc er yv mi,d mdahoc e marmnagan an0;ov;yamp5 
pa3x #isovs an0;ov;ivnu gu cor/a/e nayv ipryv qorhrtani, darpyr gariki 
mu1 A3t hocygan an0;ov;ivnn e1 Gariku` hocygan an0;ov;ivnu g,daxnylov5 
lyxnylov Asdov/o3 sirow5 ,norhnyrow yv nyro.mdov;yamp1

 Yrgrort ciren sgsylow5 cre zo3c ;ivyrov ciryru 5 cdnylov hamar 
osgyhamaru1

>ovgas 9:16

     # i s _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ ,    
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,   _ _ _ _ _ _ ,  _ _ _ _ -   _ _    _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ `    _ _    _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : 
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Anovns >ovgas e1
     
 P=i,g ym5 gu p=,gym yv gyankyr g4azadym1 Yrp Asdov/o3 /raciru 
lsyxi ;e An myzi bidi ‘rge5 hydyvyxa3 iryn5 aba a3s cirku cryxi1 
Cirks gu sgsi yrgov manovgnyrov /novnti avydovmow1
Avydovm #owhannes mgrdi[i /novntin5 avydovm #isovsi /novntin1 
Yrgov lovryrn al avydyx Capriel Hry,dagu1 Ansowor 2yvyrow crova/ 
naqatasov;ivnnyru j,te yv unt0rinage5 aba kowi ka-agovsinyrovn me] 
cre ;e ow usa/ e a3t q0sku5 Capreil Hry,dagu (1)5 Y.isape;u (2) gam 
Mariamu (3)   

         Z a g b i / n o r s o b i g o s1
         a v  m u d i i s # i v s d i [ y
             ___________________________________________:
  
         ulla31 bidi anwaqjan ;acavorov;ivnu Anor
            ___________________________________________:

        
         ___________________________________________:         

             ___________________________________________:

        1 e l y x 3 a g4   i n / i   u r 3 a m   s ] o r i D
             ___________________________________________: 

        Asdov/o3ham
        arangaryl    ___________________________          :
        ipan[ga31

        yraniky
        ziorha     ________________________________:
        vadaxir1

        rnngi1
        2iiiv
        rltdo            ________________________________:
        aari[
        pyubo                                  >ovgas  1:26-56

   >ovgas

Capriyl 

Hry,dag (1)

Y.isape; (2)

Mariam (3)

Asdov/o3 a.aqinn ym5 ;o. kov usa/t ulla3
ginyrov me] 0rhnyal ys tovn1
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   #isovs dasu porodnyr gu pov=e
                           >ovgas 17:11-19

Dasu porodnyr hy-ovn gyxan yv par2r 2a3now 
usin76
8 _   _     _    _     _   _
  n   l   w   [   ‘  w
  _    _    _     _   _    _     _   _  
  d  p   x   y  p   ]   z  r
  _    _    _    _     _   _         _   _     _     _9
  [   j   [   x   3   u     3   z   e   l

#isovs usav7 8Caxek yv tovk 2yz kahananyrovn 
xo3x dovek91 
Yv min[ty- g4yr;a3in5
  _      _      _    _      _          _      _     _ 
  p    x    y  u    ,       l    w   h
_     _      _      _      _     _     _    _      _      _  
3    p    0    x    [   ‘   z   v    p    ,  

Xovxadaqdagin me] cdir wari ciryrovn  naqorto. ciru yv za3n unt0rinage 
ci/yrovn wra35 cidnylov hamar usova/u yv badaha/u1

a p c t y z e u ; = i l

q / g h 2 . j m 3 n , o [

b ] - s w d r x v ‘ k 0 f

Mi,d gu q0sim Kyzi Der
 Yrpymn a-an2in g4ullam5 yrpymn ungyrowi5 pa3x ys orov hyd al ullam5 
naq Kyzi hyd gu q0sim1
 Yrpymn ta,din me] g4ullam5 yrpymn al dovnu g4ullam5 pa3x ys ovr al 
ullam5 im a.0;ks ura/ g4ullam1

 Yrpymn wyr war gu xadgim5 yrpymn hantard gu 
gynam5 pa3x in[ or al unym5 naq sirow g4a.0;ym1
 Yrpymn a[kyrs gu coxym5 yrpymn ,ovr]s gu tidym7 
A3s amenu ovraqov;yamp im a.0;kis me] gu badmym1
Angarcov;ivn al yrp g4unym5 nyro.amdov;ivnt gu qntrym7 
Ys al im garcis ungyrnyrovs gu nyrym1
 <norhagal ym Ow Der5 or zis pnav [ys 2cyr1 
Anwyr] tovn zis gu lsys yv in/i ,ad gu sirys1 Ys al 
kyzi gu sirym yv amen 0r g4a.0;ym1
 #anovn H0r yv Ortvo3 yv Hocvo3n Srpo35 Amen1
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Ygy.yxagan pa-aran

X

 OV: MANRANGARI{NYROV AVYDARANu Giligyan 
badgyrazart 2y-acir madyan e ,inova/ undir ;av,e maca.a;e1 
Badgyrazartova/ e +C tarov wyr]in ka-orti an3a3d ngari[nyrov yv 1320 in 
Sarcis Bi/agi go.me1 Cri[u h-[agavor Avydisn e5 or 3a3dni e :oros _oslini 
/a.ga/ 8Ma,dox96i5 8Gy-an ;acovhii Avydaran96i yv a3l yzagi 2y-acirnyrov 
unt0rinagov;ivnnyrow1 

 "ARISYXI gu n,anage oyve antam Hrya3 g0nagan my/aco3n 
qmpagxov;yan5 or gu havadar` ;e )renkin da-axi cor/atrov;yamp mia3n 
garyli e ‘rgov;ivn abahowyl5 yv usd a3nm gu bahan]er qsdiv bahyl 0renku 
ov anor ,ovr] aja/ 8ha3ryrov avantov;ivn9u1 Asonk tem ein H-oma3yxinyrov  
i,qanov;yan5 or irynx drova/ asdova/a3in badi= gu ngadein5 yv gu ,y,dein 
anhadagan paryba,dov;yan garyvorov;ivnu1 

 KRISDOS anovn mu [e5a3l did.os mu5 da-atar2ovmu #ovn7 Christos 
pa-in5 or Ha3yreni me] gu n,anage 0/yal5 0/ova/1 Hamabadasqann e Ypr7 
Ma,ia did.osin or mynk yvs gu cor/a/ynk Mysia 2yvow1 )/yal did.osu gu 
drover Israeli ;acavornyrovn yv Kahana3abydnyrovn oronk5 oronk g40/ovein` 
Asdov/o3 undrov;yan ipryv n,an1 Pa3x hydzhyde a3t did.osu cor/a/ovyxav 
n,ylov hamar Asdov/o3 .rgylik abaca3 "rgi[ :acavoru1    

 XA>AX KAR WANK u gu cdnovi HH Wa3ox 2ori marzi Y.ycis civ.
en m0d 6km7 hy-avorov;yamp1 Usd +A tarov badmi[ Sdy’anos Dar0nyxii5 
wanku himova/ e Apas Pacradovni ;acavori 0row (929-953)1 Sdy’anos 
Ark7 )rpylyanu XKWu anovanyr e 8par2rah-[ag yv sovrp a-akinaran91 
Barisbow ,r]abadova/5 harava3in go.mu gu cdnovi S7 #owhannes ygy.yxin 
(989) yv madov-u5 hivsisa3in go.mu gu cdnovi Ka-aqoran yv gytronacmpy; S7 
Asdova/a/in ygy.yxin (+7 t7): 1041 in Wartig wanaha3ru gu ga-ovxe nayv S7 
Garabyd ygy.yxin1 +Y tarovn hon cor/yr e cr[adovn5 ovr unt0rinagovyr yn 
<aragnox5 Avydarannyr yv D0naxo3x (1437, 1463/1492, 1483) ;ovagannyrovn1   

V

"

K

8:acavorin ortin gu 
gyntanana39 Manrangar  
Ov; Manrangari[nyrov 

Avydaranen

8Tivahari yv Harivrabydi 
/a-a3in pov=ovmu9 Manrangar  Ov; 
Manrangari[nyrov Avydaranen

@aqen` a]5 Wanki S7 Garabyd Ygy.yxin5 S7 garabyd ygy.yxvo3 
harava3in ,kamovdku yv ar/ovi har;akantagu5 Wanki S7 #owhannes 

Ygy.yxin1
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Yzagi ciryr
Ha3yren ciryrow Sudoku

 Ampo.]axovr ka-agovsinyru cor/a/ylow  a5 p5 c5 t5 y5 z5 e5 u5 ; ciryru 
ba3manav or mia3n meg ancam cor/a/ys ivrakan[ivr cir ivrakan[ivr`
    7 horizonagan ci/i wra35 
   7 ov..aha3yax ci/i wra3 yv 
   7 inyag ka-agovsii me] 

Naqort 8Yzagi ciryr9 ovn lov/ovmu

u y z c

e a p ;

c a ; p

a c p t

e y u z

z t p u

; a t y

p t c z

t c u e

a e t u ; p c y z

z y u a c e t p ;

p c ; t z y a e u

t u z c y a p ; e

c ; p e t u z a y

e a y ; p z u c t

; p c z e t y u a

y t a p u ; e z c

u z e y a c ; t p

O|rn e ji,t badasqanu
Abril amsovan badasqannyru

Mangabardezi angivn
Giragin5 yrgra,ar=5 hry,dagu5 karu5 
‘nd-ek5 a,agyrdnyrovn5 Calilia5 
dysnek

Naqagr;aran A75 P7 yv C7 angivn

1. c7 qonarhov;yan
2. a7 S7 Ha.ortov;ivnu
3. p7 Bydros
4. c7 g4a.0;er
5. 3arov;ivnu5 havada35 abri
67 a7 Nor Giragi
77 a7 S7 Zadig p7 Grgnazadig 
t7Garmir Giragi 
87 a7 avac Hinc,ap;i
97 a7 avac Hinc,ap;i
107 p7 avac Ovrpa;

Naqagr;aran T7 Y7 Z7angivn
1. Nor Giragi gam Grgnazadig
2. a7 Madnov;yan Dya-n5 p7 Wyr]in 

un;rik5 odnlova35 qavarovm
3. a7 :a.man p7 Jracalo3x
4. a7 Arar[acor/ov;yan p7 Dasu 
go3syrovn
5. a7 5
67 marmins5 arivns
77 40, p7 Hinc,ap;i 13
87 Giragi5 23
9.  95-rt
10718

Yrgrortagani angivn
1. a7 Nor p7 Gana[ c7 Garmir
2. a7 Yrginku p7 )tu c7 ?owu t7 
Xamaku
3. #isovs Krisdos Qa[in wra3 ir aryamp 
ampo.] a,qarhi ‘rgacinu wjaryx
4. Yrgov,ap;i5 5. Yryk,ap;i5 
67 Giragi 77 Yryk,ap;i 
87 {oryk,ap;i 97 Hinc,ap;i5 
107 Hinc,ap;i 117 Hinc,ap;i 
127 Hinc,ap;i 137 Ovrpa; 
147 Ovrpa; 157 Meg,ap;i
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O|rn e ji,t badasqanu

Mangabardezi angivn

#isovsi hampar2ovmu a3s dari Ma3is 66 in e1

Ampo.]axo\vr >ovgas 24: 50-53
Py;ania5 0rhnyx5 pa=novyxav5 yrgink5 yrgrbacyxin5 
Yrovsa.em5 zAsdova/

Aba darav zanonk min[yv 66666666666 yv 2y-kyru 
wyr par2raxnylow 666666666666 zanonk1 Yv 
min[ g\0rhner5 6666666666666 anonxme5 tebi 
66666666666666 par2ranalow1
Anonk 6666666666666 #isovsi yv my/ ovraqov;yamp 
wyratar2an 66666666666666666 1 Amen 0r 
dajarin me] ein` cowylow ov 0rhnapanylow 
666666666666661 
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O|rn e ji,t badasqanu
Naqagr;aran A7 P7 yv C7tasarannyrov angivn

Anovn1________________

1. #isovs ir 3arov;ynen kani| 0r 
ydk yrgink par2raxav1
 a7 Ov;
 p7 Ka-asovn

c7 Yryk
t7 #isovn

2. #isovsi yrgink par2ranalu i|n[ 
gu go[ovi1
 666666666666666666666666666

3. #isovs o\r lyran wra3en 
hampar2av1

a7 @i;ynyax
p7 Ararad
c7 Araca/
t7 Sina

 4. I|n[ gu go[ovi Hampar2ovmen 10 
0r ydk ygo. Giragin1

6666666666666666666666666

5. Ampo.]axo4vr 5-rt badoviranu
 8Bado4ve ha3rt ov 666665 
orbeszi gyankt 66666 ulla3 a3n 
yrgrin wra35 or ys` Deru5 kov 
Asdova/t5 6666 gov dam1

6. A3s dari o|r Giragin Ma3ryrov 
0r e1

Ma3is --

7. I|n[ e #isovsi a-akyalin anovnu 
or 8M9 cirow gu sgsi1

 M666666666666666
 
8. I|n[ yn #isovsi yrgov              
a-akyalnyrovn anovnnyru oronk 
8:9 cirow gu sgsin1

 :666666666666666

 :666666666666666

9. >ovgas avydarani[u i|n[ cor/ 
g4uner1
 a7 P=i,g
 p7 @gnors
 c7 Ha,ovabah
 t7 Maksavor

10. #isovs kani\ porod p=,gyx1

 666666
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O|rn e ji,t badasqanu
Naqagr;aran T7 Y7 yv Z7 tasarannyrov angivn

Anovn1________________

1. I|n[ nmanov;ivn ga3 Papyloni 
A,daragi ,inov;yan yv 
Hocycalovsdin mi]yv1
666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666

2. I|n[ gu go[ovi Hampar2ovmin 
3a]orto. Giragin1
a76 Grgnazadig
p76 Hocycalovsd 
c76 Yrgrort ?a.gazart
t76 D0n yryvman S7 Qa[i

3.  #isovsi 3arov;ynen kani| 0r 
ydk Byndygosde gu go[ovi1

a7 Hinc
p7  #isovn
c7 Ka-asovn
t7 Yryk

4. #isovsi 3arov;ynen kani| 0r ydk 
Hocycalovsdu gu d0nynk1

a7 Hinc
p7  #isovn
c7 Ka-asovn
t7 Yryk

5. #isovsi Hampar2ovmu ,ap;ovan 
o|r 0ru gu d0nynk11

 a7 Yrgov,ap;i
 p7 Hinc,ap;i
 c7 <apa;
 t7 Giragi

6. 6 Sarcis Bi/agu +T tarov

a7 Ngari[ e
p7  Cri[ e
c7  Unt0rinago. e

7.6 O|w e Mqi;ari[u zor #isovs 
qosdaxav .rgyl ir Hampar2ovmen 
ydk1
 66666 66666

8. O|vr gu gartank Hocycalovsdin 
masin1

a76 Mad;eosi Avydaran
p76 Margosi Avydaran
c76 #owhannesi Avydaran
t76 A-akyalnyrovn Cor/yru

9. Krisdos )6666 gu n,anage1

10. O|r avydarani[u cryx          
A-akyalnyrovn Cor/yru cirku1

a76 S7 Mad;eos Avydarani[ 
p76 S7 Margos Avydarani[
c76 S7 #owhannes Avydarani[
t76 S7 >ovgas Avydarani[
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O|rn e ji,t badasqanu
Yrgrortagani angivn

Anovn1________________
1. O|vr sdoracrovyxav 1918-20 i 
Ha3asdani Hanrabydov;yan wyr]in 
Ta,naciru1
 a76 Syvr
 p76 L0zan
 c76 Gars
 t76 Ardahan

2. O|rn e ,idag ,arku hydyvyal 
Giraginyrovn1
 a76 Yrgrort ?a.gazart5 
Hocycalovsd5 Hampar2ovm5 D0n 
yryvman S7 Qa[i
 p76 Yrgrort ?a.gazart5 D0n 
yryvman S7 Qa[i5 Hocycalovsd5 
#i,adag Y.ia marcarein
 c76 Yrgrort ?a.gazart5 
Hocycalovsd5 D0n yryvman S7 
Qa[i5 Hampar2ovm
  t76 D0n yryvman S7 Qa[i5 
Hampar2ovm5 Yrgrort ?a.gazart5 
Hocycalovsd 

3. Hryanyrov o|r qmpavorovmu gu 
havadar )renkin da-axi cor/
atrov;yan1

"6666666nyru

4. Xa.ax Kar Wanku Ha3asdani 
o|r marzin me] gu cdnovi1
 a7 Araradyan
 p7 Araca/odn
 c7 Wa3ox @or
 t7 Sivnik

576 Nor Gdagarani 27 cirkyren 
or cirkin me] gu gartank 
Hocycalovsdin masin1
 
6666666666666666666666666666
  
6. Sovrp Hocin i|n[ 2yvow 
hanc[yxav a-akyalnyrovn wra31
6666666666666666666666666666666

7. A-akyalnyru in[be|s oro,yxin 
;e o|w bidi 'oqarine #ovtan1

A.0;yxin yv 66666666666666666666
2cyxin1

8. O|w 'oqarinyx #ovtan1

 a7 Mada;ia
 p7 Parsapa
 c7 #owse'
 t7 Artar

9. #isovsi pov=a/ 10 porodnyren 
kani|n #isovsi ,norhagalov;ivn 
3a3dnyxin1

 6666    

10. O|r ha3 panasdy./u 
Hampar2ovmin masin cra/ e ir 
o|r panasdy./ov;yan me] or 
hydaca3in 0’yra3i wyra/ovyxav1

 #6w6a66e6 :66666yani
 8A66669u



Ma,doxi Ar2acanc                  Ma3is 2010

16                 www.sourphagop.org

www.sourphagop.org/mashdots

SARTARABAD

Cidei|r ;e 
7 Ha3asdani Hanrabydov;yan 
Zinan,anin gytronu Ararad 
lyrn e orovn wra3 gu hanc[i 
No3yan Dabanu1
7  Ha 3 y r e n u  Ha 3 a sda n i 
ba,d0nagan lyzov h-[agovyxav 
Tygdympyr 19196in1
7 1918-1920 Angaq Ha3asdani 
wyr]in ta,naciru `  Syvri 
Ta,naciru5 sdoracrovyxav  10 
)cosdos 1920-in1 


