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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Ահա՛ եկաւ Մարտը, տարւոյն երրորդ 

ամիսը։ Այս տարի մեծ ուրախութեամբ, 27 
Մարտին պիտի տօնենք Ս. Զատիկը՝ 
Քրիստոսի Յարութեան Հրաշափառ Տօնը։ 
Մեծ պահքի շրջանին մեր եկեղեցիներուն 
մէջ, կը հնչեն արեւագալի հոգեպարար 
երգեցողութիւնները։ Այս շրջանը կերպով 
մը զրկանքի շրջան է։ Եկէ՛ք, մենք ալ մեր 
հոգիները պատրաստենք այս Սուրբ 
Տօնին, ծոմապահութեամբ կամ պահք 
բռնելով եւ զրկելով մեր անձը կարգ մը 
հաճոյքներէ։ Դո՛ւք ալ այս շրջանին փոխա- 
նակ շարունակ հեռատեսիլ դիտելու կամ 
համակարգիչի վրայ խաղեր խաղալու, 
աւելի շա՛տ գիրք կարդացէ՛ք եւ լրջօրէն 
աշխատեցէ՛ք ձեր դասերուն։

«Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց
Օրհնեալ Է Յարութիւնն Քրիստոսի»։

          Համբոյրներ՝
                «ԺՊԻՏ»
          Համբոյրներ՝
                «ԺՊԻՏ»

Արե՛ւ, անգամ մըն ալ 
չեմ ուզեր տեսնել քեզ, 

որ դպրոց եկած ես, 
առանց դասերդ 

պատրաստելու...։

Բայց Պարո՛ն... 
ուրեմն կը հրաժարի՞ք ձեր 

ասպարէզէն։
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Գտայ մայրի՛կ, 
գտայ... քոմբոդ 

կ՚ունենամ...։

Գօ-գօ Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Գօ-գօ՛,ուր որ է սեղան պիտի նստինք 
եւ դուն դեռ պարտականութիւնդ չես 

վերջացուցած։

Շատ դժուա՞ր է։

Այս բաժանումի 
գործողութենէն բան մը 

չեմ հասկնար։

Բաժանո՞ւմ... 
Ես շատ կը սիրէի 

բաժանումի 
գործողութիւնը, 
երբ փոքր էի...։

Լաւ, երեւակայէ՛ 
թէ 6 նարինջ 

ունիս եւ 3 հոգիի 
միջեւ պիտի 

բաժնես։

Նարինջով չեմ 
հասկնար, 

մենք դպրոցին 
մէջ մի՛շտ 

խնձորներով 
կը հաշուենք։

Խնձորներով 
փորձենք, 6 
հատ ունիս, 

3ի պիտի 
բաժնես, ի՞նչ 
կ՚ունենաս...



ԾԱԾԿԱԳԻՐ ԽԱՂ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Ծածկագիրներուն հետեւելով գտէ՛ք պահուած նախադասութիւնը։

Հ Ա Ն Ե Լ Ո Ւ Կ
Հետեւեալ բառերը ջնջեցէ՛ք ու գտէ՛ք պահուած բառը։

Աւագ, շաբաթ, ծոմ, պահք, խթում, ոտնլուայ, ձուկ, հաւկիթ, նոր, Կիրակի, 
Ղազարոս, մեռելոց։
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Գիւղացի մը ունէր հաւ մը, որ ոսկի հաւկիթներ կ'ածէր. ան այս 
հաւկիթները քաղաք կը տանէր ու կը ծախէր ոսկերիչին:

Ժամանակ մը վերջ գիւղացին հարստացաւ եւ լքեց աշխատանքը: Ան 
այլեւս պէտք չէր զգար առտուն կանուխ արթննալու, իր փոքրիկ 
ագարակին կենդանիները խնամելու, հողագործութիւն ընելու: Անխնայ 
կը ծախսէր եւ հագիստ կեանք մը կը վայելէր: Նոյնիսկ իր սիրելի հաւուն 
կարեւորութիւն չէր տար եւ առաջուան պէս անոր շնորհակալութիւն չէր 
յայտներ:

Օր մըն ալ սապէս խորհեցաւ. –Այնպէս կը յուսամ որ այս հաւուն փորին 
մէջ գանձ մը կայ, եթէ անոր փորը ճեղքեմ եւ այդ գանձը հանեմ, 
թագաւորներու պէս պիտի ապրիմ, մինչեւ կեանքիս վերջը-:  

Եւ առտու մը հաւնոց մտաւ ու ճեղքեց հաւուն փորը, բայց ոչի՛նչ գտաւ: 
Գիւղացին շատ զղջաց իր ունեցածովը չգոհանալուն համար:    
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

07

Աշխարհի ամենամեծ ծաղիկը Rafflesia Arnoldii կը հասնի Աւստրալիոյ մէջ. ունի  
հովանոցի մը շրջագիծին մեծութիւնը: 

Պրազիլիոյ հողերը ծածկուած են աշխարհի ամենահարուստ բոյսերով: Հոն կ'աճին 
56000 բոյսի տեսակներ:

Անգլիոյ մէջ ապրող բոլոր կարապները կը պատկանին թագուհիին:



Գրեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Օր մը բերանը, լեզուն, ոտքն ու ձեռքը 
սկսան բարձրաձայն վիճիլ, թէ իրենցմէ 
ո՞վ էր աւելի կարեւորը ու պիտանին՝ 
մարմնին համար։ 

Արագաշարժ բերանը ըսաւ. 
- Ե՛ս եմ կարեւորը, քանի որ կը 

ճաշակեմ ուտելիքները եւ կը խմեմ 
ըմպելիները…։

Լեզուն երբ լսեց բերնին խօսքերը՝ 
բարկացած գոչեց.

- Մի՛ պարծենար այդպէս, քանի որ 
միշտ պէտք ունիս ինծի, ճաշակելու, 
համտեսելու եւ մանաւա՛նդ խօսելու 
համար։ 

Ձեռքը միջամտեց.
- Ընկերնե՛ր, ես ալ մարմնին

կարեւոր մէկ անդամն եմ. կարելի՞ 
է որ ձեր գործերը կատարէք 
առանց ինծի։ 

- Կարծեմ զիս կը մոռնաք, 
եթէ  չըլլամ, ի՞նչպէս պիտի 
քալէք, աւելցուց ոտքը։ 
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Խօսք առաւ աչքը ու ըսաւ.
- Ի՞նչպէս պիտի տեսնէք 

աշխարհը առանց ինծի, ի՞նչպէս 
պիտի վայելէք անոր գեղեց- 
կութիւնները, ի՞նչպէս պիտի 
կարդաք, եթէ աչքեր չունենաք։

Ականջը որ կը հետեւէր վիճա- 
բանութեան, ծիծաղեցաւ անոնց 
վրայ։

- Ինչո՞ւ կը ծիծաղիս մեր 
վրայ, հարցուցին բոլորը միաբե- 
րան։

- Որովհետեւ առանց ինծի 
կարելի չէ որ զիրար հասկնաք։ 
Ականջներու շնորհիւ է, որ դուք     
կը լսէք գեղեցիկ երգներն ու 
նուագները, որոնք այնքա՜ն հա- 
ճոյք կը պատճառեն ձեր հոգիին։ 
Բայց չմոռնանք, մեր բոլորէն 
գերիվեր կայ ուղեղը, որ կ՚իշխէ մեր 
բոլորին վրայ։

Ուղեղը երբ լսեց ականջին 
խօսքերը, հպարտութեամբ ըսաւ. 

- Իրաւունք ունի ականջը, 
դուք բոլորդ ի՛նչ որ կ՚ուզէք ընել, 
նախ կը հարցնէք ինծի, կը գործէք 
եթէ հրաման տամ։  

Այս խօսքերէն ետք՝ ձեռքն ու 
ոտքը անշարժացան, բերանը 
մնաց՝ բաց, իսկ լեզուն՝ կմկմաց ու 
ըսաւ.

- Իրաւունք ունին ուղեղն ու 
ականջը, անոնք ըսին՝ ճի՛շդը։
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Թագ....              Քաջ....
Առողջ....              Ճիւղ....
Խոնարհ....              Հով....
Հիւանդ...., ....                        Խոնաւ....
Պոչ....                Խենթ...., ....
Ջերմ....               Ձի....

1.- ..........ը ամենատաք եղանակն է։
2.- Սուրբ Զատիկը կը տօնենք 
Ծաղկազարդին յաջորդող ...............ն։
3.- ...........ը ցուրտ եղանակ մըն է, պէտք է լաւ 
պաշտպանուինք:
4.- ............ը տարուան ութերորդ ամիսն է։
5.- ............ը տարուան խենթ ամիսն է։
6.- Աւագ ...........ը՝ Յիսուս Քրիստոսի 
չարչարանքներուն, խաչելութեան, մահուան 
ու թաղման յիշատակութեան օրն է:
7.- ................. ամսուան մէջ կը յիշատակուի 
Վարդանանցը եւ կը տօնուի Բարեկենդանը։

Գրեցէ՛ք պատասխանները, յետոյ տեղադրեցէ՛ք զանոնք տուփիկներուն 
մէջ, պիտի գտնէք պահուած բառը։

Յետադաս ածանց մասնիկներէն յարմարագոյնը 
(ութիւն–անոց–աւոր), կցէ՛ բառերուն ետեւ։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Պատանի մը ջրհորին քով նստած՝ իր դրամները 
կը հաշուէր, երբ յանկարծ մարդ մը մօտեցաւ իրեն։ 
Տղեկը զգաց անոր չար նպատակը եւ սկսաւ լալ։

- Ինչո՞ւ կու լաս, հարցուց մարդը։
Տղան պատասխանեց.
- Ինչպէ՞ս չլամ, պահ մը առաջ այս 

ջրհորին մէջ ինկաւ ոսկեայ ամանս...։
Մարդը աճապարանքով հանեց հա-

գուստները ու իջաւ ջրհորին մէջ, գտնելու համար ոսկեայ ամանը։
Խորամանկ պատանին անմիջապէս ժողվեց մարդուն հագուստները ու հեռացաւ արագ 

քայլերով...։

Պ Ա Տ Ա Ն Ի Ն   Ե Ւ   Գ Ո Ղ Ը
Քաղեց՝ Նուարդ Պօյաճը

Գողը գողէն գողցաւ
Աստուած տեսաւ զարմացաւ

Զանգակաձեւ ծաղիկներ,
Ճերմակ-կարմիր շուշաններ,

Զեփիւռին հետ կը պարեն,
Զատիկ, թիթեռ կը բերեն։

- Զուա՛րթ, ներկէ՛ հաւկիթներ,
- Զաւէ՛ն, գծէ՛ ճուտիկներ,

- Զարե՛հ, դուն ալ նապաստակ,
Զարդարենք տունն ներդաշնակ։

Թմբուկներով երթանք վաղ՝
Զիլ ձայներով երգենք տաղ,
Զմրուխտ դաշտերը ելլենք,

Զատի՜կ է, ցատկե՛նք, պարե՛նք։

Զապէլ Մ. Մանտոեան



Կենցաղավարութիւն

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
ՊԶՏԻԿՆԵՐՈՒՆ

Քաղեց՝ 
Շողեր Չափարեան

1) Ճաշելու ատեն մի՛ խօսիք ձեր 
մօտ գտնուողներուն հետ, երբ 
պատառը չէք կլլած։ Իսկ եթէ հարցում 
ուղղեն ձեզի, նախ պատառը կլլեցէ՛ք 
եւ ապա պատասխանեցէ՛ք։

2) Ճաշելու ատեն մի՛ փչէք տաք 
կերակուրին վրայ։ Ամօթ է աղմուկով 
ճաշելը։ Հետեւաբար, ջանացէ՛ք 
կարելի եղածին չափ անձայն ուտել 
կերակուրը եւ սեղանէն ելէ՛ք, առանց 
ուրիշները անհանգիստ ընելու։

3) Մի՛ լիզէք դգալը, որքան որ ալ 
համեղ ըլլայ ձեր կերածը։ Հացը մի՛ 
խածնէք լման կտորին վրայէն։ 
Ձեռքով փրցուցէ՛ք պզտիկ պատառ- 
ներու ձեւով եւ այնպէս տարէ՛ք ձեր 
բերանը եւ ծամեցէ՛ք առանց չփչը- 
փացնելու ձեր շրթները։

4) Որեւէ կերակուր, զոր չէք ուզեր 
ուտել, մի՛ ըսէք որ զայն չէք սիրեր, 
քաղաքավարօրէն ըսէ՛ք, թէ պիտի 
չկարենաք ուտել։

5) Մէջտեղը ընդհանուրին համար 
դրուած մեծ պնակէն, եթէ բաժին մը 
կ՚ուզէք վերցնել, ձեր պնակին մէջ 
փոխադրեցէ՛ք, առանց ընտրութիւն 
կատարելու։ Ի հարկին, ի՛նչ որ չէք 
ուզեր ուտել, զատեցէ՛ք ձեր պնակին 
մէջ ու մէկ կողմ դրէ՛ք։

6) Երբեք գէշ արտայայտութիւն մի՛ ունենաք ուտելիքի մը մասին, զոր 
կերած են, կ՚ուտեն կամ պիտի ուտեն տակաւին ձեր սեղանակիցները։ 
Եթէ դուք չէք սիրեր զայն, իրաւունք չունիք սակայն միւսներուն ալ 
ախորժակը խանգարելու։

7) Հացը առէ՛ք սեղանին վրայէն ձեռքով եւ ո՛չ թէ պատառաքաղով։

12
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Տեղադրեցէ՛ք հետեւեալ բառերը։
Օգնել, բանջարեղէն, լուսանկարիչ, աւելածու, կօշիկ, օդ, տօն, 
նաւամատոյց, գորգ, ձիւն։
1) ...........................ը շատ օգտակար սնունդ մըն է։
2) Զատիկը մեծ ........................... մըն է քրիստոնեաներուն համար։
3) Կօշկակարը ........................... կը շինէ։
4) ...........................ն փողոցները կ՚աւլէ ցախաւելով։
5) Սենեակին գետինը ........................... մը փռած ենք։
6) Լեռներու ...............ը մաքուր կ՚ըլլայ։
7) Տարիքոտ անձերու պէտք է  ...........................։
8) Տղաքը .........................ով ձիւնամարդ կը շինեն։
9) Արա Կիւլէր անուանի ........................... մըն է։
10) Նաւը՝ ..........................ը կը սպասէ ճամբորդներու։

ՅԱՐՄԱՐ ՀՈԼՈՎՈՎ 
ԿՐՆԱ՞Ք ԳՐԵԼ

Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան

1) Հիւանդապահուիները բժիշկ..... կ՚օգնեն։
2) Տնօրէն..... սենեակը լուսաւոր է։
3) Դպրոց..... դուռը երկաթէ շինուած է։
4) Մայրս խոհանոց..... մէջ կ՚աշխատի։
5) Այս ծաղիկ..... հոտը անոյշ է։
6) Երկիրը կը դառնայ Արեւ..... շուրջ։
7) Այս հիւր..... մականունը ի՞նչ է։
8) Մեր դրացի..... շունը մի՛շտ կը հաջէ։
9) Բարձր լեռներ..... վրայ՝ ձիւնը չի հալիր։
10) Վարժարանիդ հեռաձայն..... թիւը գիտե՞ս։

ՄՏԱՄԱՐԶԱՆՔ
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ՊԱՐԱՊՈՒՐԴ

ՎԵՐՋԻՆ ՎԱՐԴՆ



Հովանոցը առաջին անգամ տեսնուած է 4000 
տարի առաջ, Միջագետքի (Mezopotamya), ապա 
Եգիպտոսի (Ն.Ք. 1200) մէջ՝ երբ ան կը գործածուէր 
արեւէն պաշտպանուելու համար։ Բայց առաջին 
անգամ Չինացիներն են, որ գործածած են զայն, 
որպէս անձրեւի դէմ պաշտպանուելու միջոց։ 

Նախնական հովանոցները կը շինուէին 
ծառերու լայնածաւալ տերեւներէն, յետոյ պա- 
պիրոս կոչուած բոյսերու ցօղուններէն, որոնց 
կմախքը կազմուած կ՚ըլլար փղոսկրէ կամ 
հաստատուն փայտերէ: Չինացիները հետա- 
գային պապիրոսը ծեփեցին ռետինի խէժով 
(րէչինէ), որպէսզի անձրեւի ջուրը չթափանցէ։ 

Անգլիոյ մէջ, 1852 ին՝ Սամուէլ Ֆոքս անուն 
վաճառական մը առաջին անգամ հրապարակ 
հանեց պողպատէ թելերով շինուած հաստա- 
տուն հովանոցներ:

Աշխարհի ամենաթանկագին հովանոցը 
շինուած է Իտալիոյ մէջ՝ կոկորդիլոսի կաշիով:

Չինաստանի մէջ կը գտնուին աշխարհի 
ամենամեծ հովանոցները, որոնց շնորհիւ կը 
պաշտպանուին փոխադրական միջոցները, 
պողոտաները եւ ճամբորդները՝ կիզիչ արեւէն, 
անձրեւէն եւ ձիւնէն: 

Ասիական երկիրներու մէջ, մեծ քանա- 
կութեամբ կ'արտադրուին հովանոցներ՝ թուղթէ 
եւ մետաքսէ, որոնց կմախքը կազմուած է հաս- 
տատուն պամպու բոյսէն: Թուղթէ հովանոցները 
արեւէն պաշտպանուելու համար, իսկ մետաքսէ 
հովանոցներն ալ կը գործածուին, որպէս 
զգեստաւորումը ամբողջացնող առարկայ։ 

Ներկայիս մարդիկ կը գործածեն, կատարելա- 
գործուած ինքնագործ (otomatik)  հովանոցներ։

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Քրաք, 
քրօք.... 
քըրճ....

Ուշացա՜յ, վերջին 
ծայր ուշացած եմ...։

Ի՞նչ, ի՞նչ կ՚ուզես, 
շաքար չկայ քեզի, զիս մի՛ 
ջղայնացներ այս առաւօտ։

Մմմ... 
Կօշիկներս 

պէտք է հագնիմ։

Տօտօօօօ՜, 
կօշիկս...

Գիտեմ որ հոն ես, շուտ 
տո՛ւր կօշիկս, թէ ո՛չ...

Ա՛ռ սիրելիս։

Բայց ո՛չ...։

Բայց այո՛...։

Կօշիկի փոխարէն աման մը 
շաքար պէտք է զոհես, եթէ 
աւելի ուշանալ չես ուզեր։
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Սորվինք Բարդ Բառերու Կազմութիւնը 
Բարդ բառերը կազմուած են մէկէ աւելի պարզ բառերու միացումով: Այս երկու 

պարզ բառերը շատ անգամ իրարու միացած են. «ա» երբեմն ալ «ե», «ու», «եւ», «զ», 
«ի» տառերով, որոնք կը կոչուին յօդակապ:

Օրինակ՝ Օրաթերթ, շոգենաւ, ցիրուցան, երթեւեկ, գոյնզգոյն, հեւիհեւ... եւայլն:

Բարդ Բառերու Յոգնակին
Բարդ բառին վերջին բառը եթէ միավանկ է, յոգնակիի մէջ կ'առնէ «եր» 

մասնիկը: 
Օրինակ՝ օրաթերթ-օրաթերթեր: 
Բացառութիւն կը կազմեն՝ տուն, պետ... եւայլն, որոնք միավանկ ըլլալով հան- 

դերձ կ՚առնեն յոգնակիի «ներ» մասնիկը: 
Օրինակ՝ դրամատուն-դրամատուններ, վարդապետ-վարդապետներ։
--------------------------------------------------------------------------------------------
Բարդ անունները «ներ» ով յոգնակի կ՚ըլլան. 
1) Երբ յօդակապ չունին։ Օրինակ՝ ջրհոր-ջրհորներ։
2) Երբ անունին վերջին բառը բազմավանկ է։ Օրինակ՝ աղաման-աղամաններ: 
3) Երբ անունին վերջին վանկը բայարմատ է։ Օրինակ՝ գրագիր-գրագիրներ 

(գիր, գրել բային արմատն է)։

Օրինակները՝ բազմացնենք.
 Եզակի       Յոգնակի
Տանտիկին   Տանտիկիններ
Դրամապանակ Դրամապանակներ
Անուշապուր  Անուշապուրներ... եւայլն:

    Գրենք տրուած բարդ բառերուն յոգնակիները. 

Եզակի       Յոգնակի
Ջրաման         ...............
Մայրամուտ        ...............
Գրչատուփ         ...............
Բազկաթոռ              ...............
Գրատախտակ        ...............
Շնագայլ                   ...............
Մատենադարան        ...............
Յուշարձան         ...............
Գնդասեղ         ...............
Մարգարտածաղիկ         ...............
Ծաղկաձոր         ...............
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ

ՁԵՌԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ...
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Գիւղին մէջ ամէն տարի կը կրկնուէր մրցում 
մը հողագործներուն միջեւ, թէ՝ «Ո՞վ մշակած 
է լաւագոյն ցորենը»։

Քանի մը տարիէ ի վեր նո՛յն մշակն էր, 
որ կը շահէր առաջնութիւնը։

Բոլոր մասնակիցները հետաքրքրուեցան 
եւ ուզեցին սորվիլ գաղտնիքը։ Հարցուցին 
իրեն, թէ ինչպէ՞ս այդքան լաւորակ բերք 
կը ստանար։

Հողագործը ամենայն հանդարտութեամբ 
պատասխանեց.

- Սիրելի բարեկամնե՛ր, ես ունիմ երկու 
գաղտնիք. նախ ըսեմ ձեզի, որ կը սիրեմ 
դրացիներս եւ կ՚ուզեմ որ անոնք եւս լաւ 
բերք ստանան, ուրեմն բոլորին կը բաժնեմ 
ցորենի լաւագոյն հունտեր։ Դուք գիտէք 
որ հովը բոյսերու բեղմնափոշին (polen) 
կը տարածէ ամէն կողմ։ Եթէ դրացիներուս 
որակաւոր հունտեր չտամ, հովը անոնց ցանած վատորակ հունտերուն բեղմնափոշին 
պիտի ցանէ արտիս մէջ։ Ուրեմն եթէ լաւ բերք ունենալ կ՚ուզես, դրացիներուդ ալ պէտք 
է լաւ հունտեր հայթայթես։

Գալով երկրորդ գաղտնիքիս՝ շատ պարզ է, ուսումնասիրեցի եւ սորվեցայ, թէ ի՞նչ 
պայմաններով պէտք է մշակեմ սերմերը, որպէսզի ստանամ լաւագոյն ցորենը։

Պատրաստեց՝ 
Հայկուհի ՀիւսիւմեանԱՄԵՆԱԼԱՒ ՑՈՐԵՆԸ

Եկէ՛ք թուանշանները բառերու վերածենք:



Բառերուն սկիզբի տառերը միացնելով գտէ՛ք 
ասացուածքը։

  1-Հացը անով կը կտրենք
  2-Շատ խելացի

  3-Գունաւոր նիւթ
  4-Անվախ

  5-Զօրաւոր
  6-Թղթակցելու միջոց

  7-Չարիք չէ՝ այլ...
  8-Թանկագին մետաղ մը

  9-Ողկոյզ ունեցող պտուղը
10-Գինին անոր մէջ կը պահենք

11-Գոյն մը
12-Տգեղ չէ

13-Շատ փոքր ժամանակ
14-Այն անասունները, որոնք կրնան թռչիլ օդին մէջ

15-Այծին ձագուկը
16-Կը նուիրենք Կաղանդին, կամ տարեդարձներու առթիւ:

Պատրաստեց՝
Հայկուհի Հիւսիւմեան

21
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ԱՍՏՈՒԱԾ ԱԼ ԶԱՏՈՂՈՒԹԻՒՆ Կ՚ԸՆԷ
Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան

Երեք տարի առաջ՝ Վահան, երբ 13 
տարեկան էր, Աւագ Հինգշաբթի երեկոյ 
մասնակցած էր Ոտնլուայի արարո- 
ղութեան։ Ինչպէս որ Յիսուս Հայրիկը, 
որպէս խորնարհութեան նշան, լուացած 
էր իր 12 աշակերտներուն ոտքերը, քահա- 
նան ալ եկեղեցւոյ խորանին վրայ լուացած 
էր Վահանի եւ ընկերներուն ոտքերը։ 
Թագուհի՝ Վահանին քոյրը, որ այն ատեն 
11 տարեկան էր, շատ փափաքած էր, որ իր 
ոտքն ալ լուացուի։ Մայրն ու հայրը ըսած 
էին իրեն, որ այդ կարելի չէր, քանի որ 
Յիսուսին բոլոր աշակերտները տղամար- 
դիկ էին, մինչդեռ ինք՝ աղջիկ էր։

Թագուհի ընդվզումով հարցուցած էր.
- Մայրի՛կ, ինչո՞ւ բոլոր աշակերտները 

տղամարդիկ էին, ինչո՞ւ անոնց մէջ 
աղջիկներ չկային։

- Որովհետեւ անոնք կ՚ապրէին դժուար 
կեանք մը, տեւական կը շրջէին քաղաքէ 
քաղաք ու կը քարոզէին։ Աղջիկները չէին 
կրնար դիմանալ այդքան յոգնութեան, բա- 
ցատրած էր մայրը։

 *  *  *
Թագուհի հիմա 14 տարեկան էր։ 

Քոյր-եղբայր ամէն Կիրակի շապիկ կը 
հագնէին մօտակայ եկեղեցւոյ մէջ։ Զա- 
տիկը կը մօտենար, եղբայրը ընթերցուած 
պիտի կարդար Ճրագալոյցին։ Թագուհի՝ 
ի՛նքն ալ փափաքեցաւ ընթերցուած կար- 
դալ, առաջարկեց դպրապետին, բայց ան 
մերժեց զինքը, ըսելով՝ թէ մանչերը նա- 
խընտրելի են։ Դպրապետին այս պատաս- 
խանը չափազանց վշտացուց Թագուհին։
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Կիրակի առաւօտ կանուխ արթնցաւ 
Թագուհի, ան սրտնեղ՝ կը պտըտէր տան 
մէջ, երբ մայրը մտահոգ հարցուց.

- Ինչո՞ւ յուզուած ես աղջի՛կս, ի՞նչ է 
խնդիրը։

- Մայրի՛կ, խորանին վրայ սպասարկող 
դպիրները, բոլորն ալ մանչեր են, այնպէ՞ս 
չէ։

- Այո՛, մեր կրօնական կանոնները այդ- 
պէս կը պարտադրեն։

- Բոլոր կանոնները կարծես դրուած են 
մանչերուն բարիքին համար...։ 

- Ինչե՜ր կ'ըսես ձագուկս, ուրկէ՞ սորվե- 
ցար այսպէս խօսիլը։

- Ճիշդ չէ՞ ըսածս, սխա՞լ կը խօսիմ, ամէն 
բանի մէջ մանչերը առաջին են, կրօնքին 
մէջ իսկ։ Յիսո՞ւս ըրաւ այս անիրաւու- 
թիւնը:

- Ո՛չ անշուշտ...։

- Մայր՛կ, աղջիկները մայրապետ 
կ'ըլլան, բայց տէր հայր, վարդապետ 
կրնա՞ն ըլլալ, կրնա՞ն քարոզել, կրնա՞ն 
պատարագել...։ Ինչո՞ւ այդպէս է, խելքս 
բնաւ չի հասնիր։

- Թագուհի՛, ձգէ՛ այլեւս շատախօ- 
սութիւնը, ո՛ւշ պիտի մնաս, գնա՛ եկեղեցի 
շապիկդ հագի՛ր։ 

- Ո՛չ մայրիկ, այլեւս շապիկ պիտի 
չհագնիմ, աղջիկներուն արգիլուեր է, 
Վահանին չէ արգիլուած, որովհետեւ ան 
մանչ է, թո՛ղ ան հագնի...։

- Այսպիսի խօսքեր չէի սպասեր քեզմէ...։
- Ես ալ Աստուծմէ անիրաւութիւն չէի 

սպասեր, Աստուած անգամ զատողութիւն 
կ՚ընէ մանչերու եւ աղջիկներուն միջեւ։ 

- Թագուհի՛, մեղա՜յ ըսէ, շո՛ւտ մեղայ 
ըսէ աղջիկս...:
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Մեծանուն Սուրբը՝ Գրիգոր Լուսաւորիչ, որ հայ ժողովուրդը առաջնորդեց 
Քրիստոնէութեան Լոյսին, եղաւ Հայ Եկեղեցիին հիմնադիրը, գործիչը եւ մեծագոյն 
քարոզիչը։ Եղաւ Հայոց առաջին Կաթողիկոսը։ Իր տեսիլքներով կառուցուեցան 
առաջին Հայ եկեղեցիները, որոնց գլուխը կը գտնուի՝ Էջմիածնի Մայր Տաճարը։ 
Եղաւ ամէնէն սրբակեաց անձը, նաեւ ամէնէն շատ չարչարանք կրողը։ 

Որդին էր Անակ Պարթեւ իշխանին։ Այն իշխանին, որ ընտանեօք Հայաստան 
ղրկուած էր, Պարսից Արտաշիր Թագաւորին կողմէ, որպէսզի սպաննէր Հայոց 
Խոսրով թագաւորը։ Անակ, յաջողեցաւ սպաննել հայոց թագաւորը, բայց ինքն ալ 
սպաննուեցաւ հայ իշխաններու կողմէ։ Բնաջնջուեցաւ նաեւ իր ընտանիքը։ 
Փրկուեցան միայն իր երկու զաւակները, որոնցմէ մէկը փախցուցին Պարսկաս- 
տան, իսկ միւսը՝ Կեսարիա, որուն տուին Գրիգոր անունը եւ որ դարձաւ Հայոց 
ապագայ Լուսաւորիչը։ 

Գրիգոր, Կեսարիոյ մէջ մեծցաւ քրիստոնէական շրջանակի մէջ եւ ստացաւ 
բարձր ուսում։ Երբ չափահաս դարձաւ, ամուսնացաւ եւ հայր եղաւ երկու զաւկի՝ 
Վրթանէսի եւ Արիստակէսի։

Սպաննուած Խոսրով թագաւորի որդին՝ Տրդատ թագաւոր, գնահատելով 
Գրիգորի կարողութիւնները եւ բարձր ուսումը, Պալատ հրաւիրեց զինքը եւ տուաւ 
անոր Արքունի Դիւանապետի պաշտօնը։ Բայց կարճ ժամանակ վերջ, երբ երեւան 
ելաւ, թէ քրիստոնէութիւն կը քարոզէր, ծանր չարչարանքներու ենթարկուեցաւ 
նոյնինքն կռապաշտ Տրդատ թագաւորի կողմէ։ Տրդատի բարկութիւնը ա՛լ աւելի 
սաստկացաւ, երբ լսեց մանաւանդ, թէ Անակի որդին էր ան։ Հրամայեց որ զայն 
նետեն Խոր Վիրապ կոչուած ահաւոր բանտը, ուր կարելի չէր ողջ մնալ։ Գրիգոր 13 
տարի ապրեցաւ Խոր Վիրապի մէջ, օգնութեամբը քրիստոնեայ կնոջ մը, որ 
գաղտնաբար ուտելիք կու տար իրեն։

Տրդատ թագաւոր ծանր հիւանդ էր. քոյրը երազին մէջ տեսաւ, թէ Գրիգորն էր 
որ պիտի կարենար բուժել իր եղբայրը։ 301ին Խոր Վիրապէն հանեցին զինքը ու 
բերին պալատ։ Ան իր աղօթքներով բուժեց ո՛չ միայն թագաւորը, այլ նաեւ 
մխիթարեց եւ բուժեց շատ մը քրիստոնեաները։ Քրիստոնէութիւնը հետզհետէ 
ծաւալեցաւ ժողովուրդին, նաեւ պալատին մէջ եւ Տրդատ թագաւոր 302ին քրիս- 
տոնէութիւնը պետական կրօնք հռչակեց Հայաստանի մէջ։ Այսպիսով հայ ազգը 
քրիստոնէութիւնը ընդունող առաջին պետութիւնը հանդիսացաւ աշխարհի մէջ։

Գրիգոր Լուսաւորիչ յետագային հրաժարելով աշխարհիկ կեանքէ 
նուիրուեցաւ Աստուծոյ։ Ստացաւ Եպիսկոպոսական աստիճան եւ ճանչցուեցաւ 
Կաթողիկոս՝ Հայոց Աշխարհի։ Շրջեցաւ զանազան քաղաքներ, կռապաշտներու 
մեհեանները վերածեց քրիստոնէական աղօթավայրերու, վանքեր հիմնեց եւ 
անվերջ քարոզեց։

Սուրբը վախճանեցաւ 326 թուականին։

ԳՐԻԳՈՐ  ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ 
(240-326)

Քաղեց՝ 
Ովսաննա Գալէնտէր
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Պ . . . ր  Գերմ . . . ա
Եր . . .   . . . մաստ
. . . րաւ  մատ . . .
. . . ւ   գեղ . . .
պատ . . .  բ . . . մաց

Մատենադարան
մ . տ   մ . . դ
. ետ   մ . . տ
. մ .ն   դ . րան
ա . ե .   ա . ա
մ . նր   տ . նդ
դ . ր   մ . տ . ա .
դ . տա .ան  մե . ար . ն

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
Էջ 05 Ծածկագիր Խաղ- «Կարմիր հաւկիթ ներկենք» / Հանելուկ- «Զատիկ»։
Էջ 10 - Ամառը, Կիրակին, Ձմեռը, Օգոստոսը, Մարտը, Ուրբաթը, Փետրուար, «Սեպտեմբեր»։ 
/Թագաւոր-Քաջութիւն-Առողջութիւն-Ճիւղաւոր-Խոնարհութիւն-Հովանոց-Հիւանդանոց,ութիւն-Խոնա- 
ւութիւն-Պոչաւոր-խենթանոց, ութիւն-Ջերմութիւն-Ձիաւոր։
Էջ 13 Յարմար Հոլովով Կրնա՞ք Գրել- Բժիշկներուն, տնօրէնին, դպրոցին, խոհանոցին, ծաղիկին, արեւու, 
հիւրին, դրացիին, լեռներու, հեռաձայնի։ / Մտամարզանք- Բանջարեղէնը, տօն, կօշիկ, աւելածու, գորգ, 
օդը, օգնել, ձիւնին, լուսանկարիչ, նաւամատոյցը։
Էջ 17 Ուղիղ Խօսինք-Ուղիղ Գրենք- Ջրամաններ, մայրամուտներ, գրչատուփեր, բազկաթոռներ, 
գրատախտակներ, շնագայլեր, մատենադարաններ, յուշարձաններ, գնդասեղներ, մարգարտածաղիկներ, 
ծաղկաձորեր։
Էջ 20- Անտառին  մէջ ապրող կապիկը, ծառէ-ծառ, ճիւղէ-ճիւղ ցատկելով պտուղներ կերաւ եւ կուշտ ու 
կուռ կշտացաւ: 
Էջ 21- Դանակ, ուշիմ, ներկ, քաջ, ուժով, նամակ, բարիք, արծաթ, խաղող, տակառ, դեղին, աղուոր, րոպէ, 
թռչուն, ուլիկ, նուէր: «Դուն Քուն Բախտդ Արթուն»:
Էջ  25 Նոր Բառեր Գտնել- մատ, մարդ, նետ, մարտ, աման, դարան, ատեն, արա, մանր, տենդ, դար, 
մատեան, դատարան, մենարան։ / պանիր, երանի, անիրաւ, անիւ, պատանի, Գերմանիա, անիմաստ, 
մատանի, գեղանի, բանիմաց։ «անի»։

ՏԱՌ  ԱՒԵԼՑՆԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Կէտերուն տեղ, երեք տառ աւելցնելով գտէ՛ք բառերը։

ՆՈՐ  ԲԱՌԵՐ  ԳՏՆԵԼ
«Մատենադարան» բառը կազմող տառերէն օգտուելով, տեսնենք 

քանի՞ նոր բառեր պիտի կարենաք գտնել։
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Քառասունհինգ տարի առաջ՝ Լեհաստանի որբանոցներէն մէկուն մէջ կ՚ապրէր 
տղեկ մը, ան ո՛չ հայր ունէր, ոչ ալ մայր։ Դժբախտ օր մը, ենթարկուեցաւ ահաւոր 
արկածի մը։ Խումբ մը բժիշկներ՝ տղուն կեանքը փրկելու համար, որոշեցին կտրել 
անոր երկու սրունքները։ Անոնցմէ մէկը սակայն ընդդիմացաւ, համաձայն 
չգտնուեցաւ իր բժիշկ ընկերներուն եւ երկար ամիսներու դարմանումէ մը ետք, 
յաջողեցաւ կտրելէ փրկել արկածահար տղուն սրունքները։

Երբ տղեկը կատարելապէս բուժուեցաւ, սկսաւ մտածել, թէ ի՞նչպէս կրնար 
յայտնել իր երախտագիտութիւնը սիրելի բժիշկին։ Երկար խորհեցաւ եւ ի վերջոյ 
ունեցաւ հրաշալի յղացում մը։ Իր առաջարկով պիտի պատրաստուէր շքանշան մը, 
ի՛նք, նաեւ բոլոր միւս տղաքը, այդ շքանշանը նուիրելով արժանաւորներուն, պիտի 
յայտնէին իրենց շնորհակալութիւնը բոլոր այն անձերուն, որոնց հանդէպ երախտա- 
գիտութիւն կը զգային։ Գաղափարը իրագործելու համար տղեկին օգնեց կին գրող մը, 
որ յաճախ այցելութեան եկած էր իրեն՝ դարմանումի շրջանին։ 

Թերթերու մէջ ծանուցուեցաւ, թէ կազմակերպուած է մրցոյթ մը շքանշանի մը 
համար։ 

Պատրաստեց՝
Աննա Գէորգեան
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Մասնակցողները Լեհաստանի տարբեր 
վայրերէն ուղարկեցին աւելի քան 40.000 
նախագիծ։ Ընտրուեցաւ իննամեայ 
աղջնակի մը կողմէ գծուած՝ ժպտուն 
արեւի մը նկարը։ Այսպիսով իրակա- 
նացաւ տղուն երազը, երբ պատրաս- 
տուեցաւ «Ժպտուն Արեւ» շքանշանը։
Առաջին անգամ տղան բուժող տարեց 
բժիշկն էր, որ ստացաւ «Ժպտուն Արեւ»ը։ 
Այդ շքանշանը համաշխարհային 
ճանաչում գտաւ ու դարձաւ միջազգային 
պարգեւ։ Կազմուեցաւ յանձնախումբ մը, 
որ տղոց առաջարկած թեկնածուներուն 
մէջէն կ՚ընտրէր արժանաւորները եւ 
զանոնք կը պարգեւատրէր «Ժպտուն 
Արեւ» շքանշանով՝ շքեղ հանդիսութեան 
մը ընթացքին։ Ընտրուողը, իսկական 
շքանշանակիր կը դառնար, միայն ա՛յն 
պարագային, երբ մինչեւ յատակը կը 
խմէր պզտիկ տղոց կողմէ պատրաս- 
տուած բաժակ մը լեմոնի թթու հիւթը։



Վարդերես, Վարդավառին ջուր 
սրսկեց Վարդանին երեսին ու  
փախաւ վարդի թուփին ետին:

Թութակը թթենիին թառեցաւ
Ու հատ մը թութ կուլ տուաւ.

Խակ էր թութը, 
Թթուեցաւ բերանը, 

Թքաւ, թքաւ ու թքաւ:

28



Աղօրեպանը աղօրիք մը գնեց,
Անիւները նորոգեց,

Ցորենը ալիւրի վերածեց,
Շալկեց տարաւ ու ծախեց:

Կոր-կոր որկոր
        Որկորին մէջ չորս հոր,

        Չորս հորին մէջ չորս լոր,
        Չորս լորին մէջ չոր խոտ
        Չոր խոտին մէջ չորս կով:
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Նիքօլ Իշկիւզար
Էսաեան Վրժ.

Նարօտ Պօյաճը
Էսաեան Վրժ.

Լարա Գըր
Էսաեան Վրժ.

Դաւիթ Գըլըչ
Էսաեան Վրժ.

Արտա Կիւլեայլա
Էսաեան Վրժ.



Լորին Իւկէ
Էսաեան Վրժ.

Լարա Թռչունեան
Տատեան Վրժ.

Սէսիլ Չէլիքլի
Էսաեան Վրժ.

Ետեւի կողքը ի՞նչպէս 
գիրքի պիտի վերածենք...

Պատրաստեց՝ Գարին Կիւլպաղ

31
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