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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Ապրի՜լը՝ գարնան աւետաբերը, կատակի 

եւ ծիծաղի ամիսը։ «Ժպիտ» գիտէ, որ դուք 
շատ կը սիրէք Ապրիլ 1 թուականը ու 
անհամբեր կը սպասէք այդ օրուան։ Օրեր 
առաջ կը պատրաստէք անմեղ կատակներ, 
որպէսզի խաբէք ձեր ընկերները, ծիծաղիք ու 
զուարճանաք։ Դուք կը սիրէք նաեւ 23 
Ապրիլը՝ Մանկանց Տօնը, որ աշխարհի վրայ 
միակն է, Աթաթիւրքի կողմէ նուիրուած՝ 
մանուկներուն։

Բայց չմոռնանք, որ սա օրերուն 8-րդ 
դասարանի ձեր մեծ քոյրերն ու եղբայրները 
յուզումի մէջ են, որովհետեւ Ապրիլի մէջ 
պիտի մասնակցին լիսէի պատրաստական 
քննութիւններուն։ 

Եկէ՛ք, բոլորս միասին յաջողութիւն մաղ- 
թենք անոնց։

          Համբոյրներ՝
                «ԺՊԻՏ»                «ԺՊԻՏ

Որովհետեւ շատ յուզուեցան, 
շատ իրար անցան, եբր իրենց 

փոքրիկ մանչուկը մետաղէ 
դրամ մը կլլեց։

Մեծմայրի՛կ, 
մեր դրացիները 

շա՞տ աղքատ են։

Ո՛չ ձագուկս, ինչո՞ւ 
այդպէս կը խորհիս։



04

Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ 

Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Ո՜հ այո՛, 
շատ շո՛ւտ 

կը յոգնիմ...։

07:18

Ելի՛ր Գօ-գօ, աճապարէ՛ 
թէ ոչ պիտի ուշանանք։

07։45

Արագ շարժէ՛ Գօ-գօ՛, 
կ՚աղաչեմ, արդէն ուշացանք։

16։00 Բոլորը 
արձակուեցան, ո՞ւր 

մնաց մեր մանչը։

18։40
2 ժամուան մէջ 
միայն 5 բա՞ռ 

գրեցիր...

19։30

Աղուոր մա՛նչս, 
դանդաղ կ՚աշխատիս, 

դանդաղ կը ճաշես, 
դանդաղ կը սորվիս...։

Ի՞նչ բանի մէջ շուտ ես 
արդեօք...։



05

 Ճաշարանին մէջ յաճախորդը կը գանգատի սպասեակին.
 - Տղա՛ս, չէք ամչնա՞ր, որ ծեր հաւու մը միսը հրամցուցիք ինծի...։
 - Ո՞ւրկէ հասկցաք Պարո՛ն։
 - Ակռայէն...։
 - Բայց հաւը ակռայ չ՚ունենար։
 - Սակայն ես ունիմ...։

 Ուսուցիչը.
- Մա՛նչս, ուղղագրութեան մէջ տկար ես, քեզի ըսի, որ տասն անգամ ընդօրինակէ՛ 

սխալ գրած նախադասութիւնդ, ինչո՞ւ միայն 5 անգամ գրեր ես...։
-  Օրիո՛րդ, ես թուաբանութեան մէջ ալ տկար եմ...։ 

 Երկու զբօսաշրջիկներ երբ կը շրջէին գիւղին մէջ, յան-
կարծ շուն մը կ՚ելլէ տան մը բակէն եւ կը սկսի հաջել, 
ցոյց տալով իր սուր ակռաները։ Զբօսաշրջիկներէն մէկը 
վախցած՝ կ՚ապաստանի ընկերոջը ետեւ, իսկ միւսը՝ 
կը խնդայ բարեկամին վրայ եւ կ՚ըսէ.

- Ընկե՛ր, դուն չե՞ս կարդացած, այն առածը, որ կ՚ըսէ. 
«Հաջան շունը չի խածներ»։
- Ես կարդացած եմ, կ՚ըսէ ընկերը, բայց տեսնենք շունն ալ
կարդացած է այդ առածը։

 Թատրոնին մէջ, վերնայարկը նստող կնոջ մը ամուսինը, բազրիքէն վար 
կախուած՝ կը դիտէր թատերասրահին մէջ նստած մարդիկը։ Կինը դողահար՝ կը 
կառչի ամուսնին բաճկոնին ու կ՚ըսէ. 

- Ուշադրութիւն ըրէ՛ Կարապե՛տ, չըլլայ որ վար իյնաս...։ Հոն տոմսակին գինը 40 
տոլար է...։

 Ուսուցիչը.
- Մա՛նչս, եթէ մեծհայրդ քեզի 1000 լիրա նուիրէ, 
իսկ հայրդ՝ 500 լիրա, ի՞նչ կ՚ունենաս։
- Անշո՛ւշտ նոր համակարգիչ մը։

Պատրաստեց՝
Նուարդ Պօյաճը



Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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Ձին երկար տարիներ ծառայեց իր տիրոջը 
ու օր մըն ալ ծերացաւ: 

Տէրը դժգոհ՝ ըսաւ անոր.
- Այլեւս իմ գործիս չես ծառայեր, գնա՛, 

գլխուդ ճարը նայէ՛:
Ձին՝ արցունքը աչքին, ուղղուեցաւ դէպի 

անտառ. «Այս ի՜նչ ապերախտութիւն, այս- 
քան տարի ծառայելէ ետք վռնտուի՜լ...» ու 
սկսաւ լալ: Աղուէսը, երբ տեսաւ ձիուն լալը, 
հարցուց անոր.

- Ինչո՞ւ կու լաս ձի եղբա՛յր, ի՞նչ պատա- 
հեցաւ:

Ձին պատմեց անոր, իր տիրոջը ապե- 
րախտութիւնը:

- Եթէ լաւ դաս մը տալ կ'ուզես տիրոջդ, 
խնդրեմ վստահէ՛ ինծի, գնա՛, սա ծառին տակ 
պառկէ՛, մեռելի մը պէս:

Ձին հնազանդեցաւ ու երկարեցաւ ծառի 
մը տակ: Աղուէսը վազեց գնաց առիւծին մօտ 
ու ըսաւ անոր.

- Առիւծ եղբա՛յր, սա ծառին տակ ձի մը 
սատկեր է, մսոտ զիստեր ունի, կ'ուզէի՞ր 
ուտել:

- Օրերէ ի վեր անօթի եմ, անմիջապէս 
երթամ ու բզկտեմ զայն:

- Սիրելի առի՛ւծ, զգուշացնեմ քեզ, եթէ հոս 
ուտես, միւս կենդանիները հանգիստ չեն 
տար քեզի, անոնց ալ բաժին կ'իյնայ: Եկո՛ւր, 
քու որջդ տանինք ձին ու թող միա՛յն քեզի կեր 
ըլլայ:

- Իրաւունք ունիս խելացի աղուէս, բայց 
ի՞նչպէս պիտի փոխադրենք:

- Ես սա սատկած ձին կը կապեմ պոչիդ եւ 
դուն կը քշես զայն քու որջդ...:

- Ի՜նչ լաւ խորհեցար աղուէս եղբայր, 
խնդրեմ աճապարենք, երթանք ձիուն մօտ։

Աղուէսը, ձին կապեց առիւծին պոչին եւ 
ձիուն ականջին սապէս փսփսաց. «Ձի 
եղբա՛յր, առիւծը երբ քեզ քշել սկսի. ոտքի 
ելիր եւ ամբողջ ուժովդ վազէ՛ դէպի տիրոջդ 
պարտէզը»:

Ձին, աղուէսին ըսածները նոյնութեամբ 
կիրարկեց: Տէրը ապշած մնաց, երբ տեսաւ, 
որ իր ծերուկ ձին, այդ հսկայ առիւծը 
յաջողած էր բերել մինչեւ իր պարտէզին 
դրան առջեւ։ Ա՛ն գնահատեց ձիուն կամքը, 
զղջաց իր ըրածին եւ զայն վերադարձուց իր 
ախոռը:



Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...
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Ինչպէս ամէն տարի՝ այս տարի եւս  6-7  Սեպտեմբերին իրականացաւ Հոլանտայի 
մէջ «Ծաղիկներով Պատրաստուած Հսկայ Արձաններու Փառատօն»ը: Փառատօնին 
նիւթը՝ աշխարհահռչակ նկարիչ՝ Վէնսան Վան Կօկի իւղաներկ պաստառներն էին: 

   Փառատօնին մասնակցեցան 19 քաղաքներու ներկայացուցիչներ: 



Պատրաստեց՝
Արփի Թնկրեան
Գանթարճեան
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Գեղեցիկ եւ հրապուրիչ ամիս է Ապրիլը, կարծես գարնան սկզբնաւորութիւնն է, 
որովհետեւ Ապրիլին կ՚արթննայ բնութիւնը, կը ծաղկին ծաղիկները, հետզհետէ կը 
ջերմանան եւ կ՚երկարին օրերը։ Այս բոլորը գարնանային տրամադրութիւն կ՚արթնցնեն 
նաեւ մեր հոգիին մէջ։ 

Ապրիլը իր հետ կը բերէ նաեւ մեծերուն եւ փոքրերուն կողմէ սիրուած տօներէն 1 
Ապրիլը՝ Համաշխարհային Ծիծաղի Օրը, զոր կը տօնենք մեր բարեկամներուն կատակ- 
ներ, սիրուն անակնկալներ ընելով։ Բայց ուշադրութի՛ւն, այդ կատակները երբե՛ք պէտք չէ 
ծաղրանքի բնոյթ ունենան, պէտք է ժպիտ պատճառեն թէ՛ մեզի, թէ՛ մեր բարեկամներուն։

Որոշապէս յայտնի չէ այս տօնին ծագման վայրը կամ պատճառը։ Կան զանազան 
պատմութիւններ, որոնցմէ մէկն է հետեւեալը.

Դարեր առաջ Ֆրանսայի մէջ Նոր Տարին կը տօնուէր Ապրիլ 1ին։ 1564ին՝ Ֆրանսայի 
թագաւորը փոխեց Նոր Տարիին թուականը 1 Յունուարի։ Ժողովուրդը բաժնուեցաւ երկու 
մասի։ Մէկ մասը շարունակեց տօնել 1 Ապրիլը, իսկ անոնք, որոնք ընդունեցին 1 
Յունուարը ծիծաղեցան անոնց վրայ, «Անխելքներ» որակեցին, սուտ լուրեր տարածելով 
խաբեցին զանոնք եւ զուարճացան։

Կ՚ապրինք 21-րդ դարը եւ ահա՛ այս տօնը շարունակուելով հասեր է մինչեւ մեր օրերը։ 
Մարդիկ դարձեալ կը խաբեն զիրար՝ անվնաս սուտեր եւ կատակներ ընելով։ 

Սիրելի՛ տղաք, Ապրիլ 1-ը հրաշալի առիթ է մեր ընկերներուն եւ մտերիմներուն 
տրամադրութիւնը բարձրացնելու։ Դո՛ւք ալ անոնց հետ լաւ մը խնդացէ՛ք եւ զուարճացէ՛ք, 
միայն ընտրեցէ՛ք այնպիսի կատակներ, որոնք ըլլան բարի եւ անմեղ եւ ոեւէ մէկուն վնաս 
չհասցնեն կամ չվիրաւորեն զանոնք։ 



Խոշոր հատիկներով այս բոյսին հայրենիքը, նախապատմական շրջանին եղած է 
Միջին Ամերիկան։ Կը սիրէ տաք եւ խոնաւ կլիման։ Պատմութենէն գիտենք, որ եւրոպա- 
ցիները երբ այս բոյսը մշակել ուզեցին Հին Աշխարհի մէջ՝ ընտրեցին Եգիպտոսը, որուն 
կլիման տաք էր եւ խոնաւ՝ Մեքսիքայի կլիմային նման:

Ինչո՞ւ երկու տարբեր անուններով կը յիշուի Mısır կամ Եգիպտոս.
Բոլոր միւսլիւմանները կը գործածեն Mısır-ը, որ կազմուած է արաբերէն M-S-R 

տառերէն, այսինքն ժողովուրդը իր կրած դժուարութիւնները (mim) պիտի դիմագրաւէ 
համբերութիւնով (sa) եւ պիտի հասնի հանգստութեան (ra)։

Իսկ՝ եւրոպական երկիրներ տուած են Egypte (Եգիպտոս) անունը, որովհետեւ Եգիպ- 
տոսի մէջ ապրող քրիստոնեայ արաբները կը կոչուին kıpti-gypt։ 

Հայերը որդեգրած են եւրոպացիներուն գործածած Egypte (Եգիպտոս)ը, բոյսին ալ 
տուած են եգիպտացորեն անունը։

Գիտէի՞ր,  թէ…
ինչո՞ւ կը կոչուի եգիպտացորեն

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Այս Զատիկին, նախկին Զատիկներէն աւելի մեծ եռուզեռ մը կար Երկաթեաններու 
տանը մէջ։ 

Տկն. Սիրան եւ մայրը՝ Տկն. Սիրարփի, լծուած էին աշխատութեան՝ խոհանոցին մէջ, 
կը պատրաստէին չէօրէկներ, աղանդերներ, պլլոր ու աղցաններ: Դալար կը ներկէր 
հաւկիթները։

-- Դալար աղջի՛կս, գիտե՞ս, թէ հաւկիթները ի՞նչպէս պիտի ներկես նարնջագոյնի, 
հարցուց մեծ մայրը՝ Տկն. Սիրարփի։

-- Շատ դիւրին է մեծ մայր, դեղին ներկին մէջ քանի մը կաթիլ կարմիր պիտի 
կաթեցնեմ, պատասխանեց Դալար։

-- Այս տարի ունիմ անակնկալ մը, ամէն անձի համար պատրաստած եմ պզտիկ 
չէօրէկներ, որոնցմէ մէկուն մէջ պիտի դնեմ կրամ մը ոսկի, տեսնենք ո՞վ պիտի ըլլայ 
բախտաւորը, ըսաւ Տկն. Սիրան։

Թամար, որ պզտիկ աղջիկն էր Տկն. Սիրանին, երբ լսեց մայրիկին խօսքը, ձայնեց իր 
սենեակէն.

-- Ես պիտի ըլլամ բախտաւորը, այդ ոսկին ինծի պիտի ելլէ: 
Երեք քոյր էին անոնք՝ Թալին, Դալար եւ Թամար։ Մեծը խօսկապ եղած էր, իսկ Տկն. 

Սիրանին եղբայրն ալ նշանուած էր ամիս մը առաջ: Զատկուան ճաշին Երկաթեան- 
ները հրաւիրած էին իրենց զոյգ խնամիները, մօտաւորապէս քսան հոգի:

Ճաշը սկսաւ շատ խանդավառ մթնոլորտի մը մէջ. Պր. Վարդան, ոտքի ելաւ, բաժակը 
բարձրացուց բոլորին կենացը ու ըրաւ բարեմաղթութիւններ, յետոյ աւելցուց.

Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան
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-- Սիրելինե՛ր, ունիմ անակնկալ մը, քիչ վերջ պիտի սկսինք հաւկթամարտի, ո՛վ 
որ շահի պիտի ստանայ կրամ մը ոսկի։ 

-- Վարդա՛ն, սիրելի ամուսինս, ինծի չէիր ըսած, բողոքեց Տկն. Սիրան։
-- Անուշի՛կ կինս, եթէ ըսէի անակնկալ չէր ըլլար։ 
-- Բայց մայրի՛կ, դուն ըսիր որ անակնկալ մը...։
-- Լռէ՛ աղջիկս, գնա՛ խոհանոց շուտ հաւկիթները բե՛ր։ 
Թամար հասկցաւ, որ պէտք է լռեր, գնաց խոհանոց հաւկիթները բերելու:
-- Որքա՜ն աղուոր ներկուեր են այս հաւկիթները, ըսաւ խնամիներէն մէկը: 

Կարմի՜րը, կապո՜յտը...։ Ի՞նչպէս պիտի ժտինք զանոնք կոտրելու...։
Սկսաւ հաւկթամարտը, շատ մեծ խանդավառութիւն կար սեղանին շուրջ: 

Պարտուողը կը կորսնցնէր մրցելու իր իրաւունքը։ Եզրաբակիչ հաւկթամարտը 
տեղի ունեցաւ երկու հարսնցու աղջիկներու միջեւ, մէկը Տկն. Սիրանին աղջիկն էր՝ 
Թալինը, իսկ միւսը՝ եղբօրը խօսեցեալը:

Ոսկին շահեցաւ Տկն. Սիրանին հարսնցուն: Այսպէս ուրախ մթնոլորտի մէջ 
անցաւ ճաշկերոյթը: 

Երեկոյան՝ չէօրէկները եկան սեղան, սքանչելի կը բուրէին, Տկն. Սիրան իւրաքան- 
չիւրին բաժնեց մէկ մէկ չէօրէկ եւ ժպտելով աւելցուց.

-- Հիմա կարգը իմս է, ես պիտի հրապարակեմ իմ անակնկալս, այս չէօրէկներէն 
մէկուն մէջ կայ կրամ մը ոսկի, տեսնենք ո՞վ պիտի ըլլայ բախտաւորը։

-- Օ՜, այսօր ոսկիներու Զատիկ է եղեր, ըսաւ խնամիներէն Պրն. Ղազարոս, քանի 
մը վայրկեան լռութիւն տիրեց, յանկարծ հիւրերէն աղջնակ մը պոռաց ուրա- 
խութեամբ. 

-- Ոսկին գտա՜յ, ոսկին ե՛ս գտայ...։
-- Է՜հ, երկուքդ ալ բարով գործածեցէք, Մարտը արդէն «կանանց ամիս»ն է, 

անշուշտ կիներուն պիտի ելլեր, բողոքեցին այրերը՝ խնդալով...:
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Անապատներու անասունն է ուղտը, իր երկար 
վիզը, սրունքները եւ սապատները (hörgüç) ամէնէն 
յատկանշական մասերն են իր մարմնին։ Կան ուղտի 
տեսակներ, որոնք ունին 2 սապատ։ 

Ուղտը իր կռնակի 150 քիլօնոց բեռով տասը ժամ 
կրնայ քալել։ Քիչ մը չոր խոտ, արմաւ (hurma) եւ կամ 
պանան մը բաւական կու գան անոր։ Իսկ իր սա- 
պատներուն մէջ ամբարած իւղը կը կշտացնէ զինքը 
անապատային երկար ճամբորդութիւններու ընթաց- 
քին։ Ուղտը 8-9 օր առանց ջուրի կրնայ մնալ։

Արաբներուն համար անէնէն օգտակար անասունը 
ուղտն է։ Ասիոյ եւ Հիւսիսային Ափրիկէի անապատնե- 
րուն մէջ կը գործածեն զայն՝ բեռ կրելու կամ հեծնելու 
համար։

Մետաքս, ծեծեռնակ, ալիւր, կղզի, թութ, շուն, նարինջ, 
աղբաման, գրչատուփ, բեռ

1- Հացագործը .................. հաց կը պատրաստէ։
2- Բեռնակիրը .................. կը կրէ։
3- .................. հաւատարիմ անասուն մըն է։
4- Արագիլը, կռունկը եւ .................. գաղթող թռչուններ են։
5- .................. նարնջագոյն պտուղ մըն է։
6- Շերամը որդ մըն է, որ .................. կը շինէ։
7- Աղբերը .................. մէջ պէտք է թափել։
8- .................. մատիտ, ռետին եւ տաշելիք դնելու կը ծառայէ։
9- .................. թթենիին պտուղն է։
10- Շոգենաւով .................. կ՚երթանք։

Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան

Մարդիկ ուղտէն կ՚օգտուին նաեւ տարբեր ձեւերով։ Օրինակ՝ միսը կ՚ուտեն, կաթէն 
պանիր եւ կարագ կը շինեն։ Ստեւներէն կերպաս կը գործեն, կ՚օգտուին նաեւ ուղտին մորթէն։ 

Թուրքիոյ Հարաւային Անատօլուի եւ Եգէականի մէջ կարելի է հանդիպիլ ուղտերու։ 

ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐՈՒ ԱՇԽԱՐՀԷՆ

Պատրաստեց՝ 
Շողեր Չափարեան
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Աշխարհի ստեղծուած օրերուն շունը, կատուն եւ մուկը ապրած են իրարու հետ, շատ 
համերաշխ կերպով։ Այդ շրջաններուն կատուն սալոր կ՚ուտէր, իսկ շունը՝ սունկ (mantar)։

Այսպէս, օր մըն ալ կատուն ձանձրացաւ սալոր ուտելէն եւ շունին մօտ գալով՝ ըսաւ.
- Եղբա՛յր, եկո՛ւր, ասկէ ետք դո՛ւն սալոր կեր, իսկ ես՝ սունկ։
- Լա՛ւ, պատասխանեց շունը եւ ընդունեց սալոր ուտել։ Բայց, եթէ օր մը սալոր ուտելդ 

տեսնեմ, մեր բարեկամութիւնը թշնամութեան կը փոխուի, գիտցած ըլլաս, ըսաւ։
Այսպէս անցան տարիներ։ Կատուն եւ շունը գոհ էին իրարմէ եւ կը շարունակէին հաշտ 

ապրիլ։
Օր մը, շունը ստիպուեցաւ ծախել իր տնակը, փոխանցումի կարեւոր թուղթը պահելիք 

տեղ չգտաւ։ Դիմեց զանազան անասուններու, որպէսզի պահեն թուղթը, բայց անոնք 
չօգնեցին իրեն։

Ուստի, շունը յիշեց իր բարեկամ կատուն։ Վազեց գնաց անոր մօտ եւ խնդրեց.
- Կատո՛ւ եղբայր, կրնա՞ս սա թուղթը պահել անկիւն մը։
- Շատ լաւ, պահե՛մ, ըսաւ կատուն սիրայօժար եւ թուղթը պահեց գերանի մը տակ։
Բաւական ժամանակ վերջ, շունը պէտք ունեցաւ այդ թուղթին։ Գնաց կատուին մօտ եւ 

ըսաւ.
- Կատո՛ւ եղբայր, թուղթս տո՛ւր։
Կատուն երբ գնաց գերանին տակէն թուղթը բերելու, տեսաւ որ մուկերը կրծեր էին զայն։
Խեղճը մլաւելով վերադարձաւ եւ լալով պատմեց կրծուած թուղթին մասին։
Շունը շատ բարկացաւ։ Ան հաջեց եւ կատուին երեսին ապտակներ զարնելէ ետք, ըսաւ.
- Դուն լաւ չպահեցիր իմ թուղթս, ես ալ կեանքիս մինչեւ վերջը քեզ պիտի հալածեմ եւ 

հանգիստդ պիտի խանգարեմ։
Կատուն՝ բարկացած եւ ամչցած, վազեց գնաց անպիտան մուկին մօտ, բռնեց զայն եւ 

անոր հարուածներ տուաւ պոռալով.
- Դո՛ւն, անպիտա՛ն անասուն, թուղթը դո՛ւն կրծեցիր, այնպէս չէ՞, ըսէ՛, ինչո՞ւ ըրիր այդ 

չարիքը։ Ասկէ ետք, ես ալ քեզ բնաւ հանգիստ պիտի չձգեմ, ո՛ւր որ տեսնեմ քեզ, պիտի 
բզկտեմ եւ ուտեմ։

Այդպէս ըսելով կատուն մկնիկը թաթերուն մէջ առաւ, խեղդեց ու կերաւ։
Ահա՛, այդ օրուընէ ի վեր, շունը կատուն կը հալածէ, կատուն ալ՝ մուկը։

Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան

ՇՈՒՆԸ, ԿԱՏՈՒՆ ԵՒ ՄՈՒԿԸ
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ԳԱՐՆԱՆ ԹՌՉՆԻԿԻՆ

ՇՐՋԱՆ ԵՐԵՔ ՄԱՍ
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Արի տէր չէր
Իր անունին,
Այլ նման էր
Մականունին:

Մականունը 
Դողահար էր,
Ինքն ալ կարծես
Զայն կը կապկէր:

Հովը փչէր
Կը սարսափէր,
Ամպ կը գոռար
Կը դողդղար:

Եւ կառչելով
Մօրը փէշին
Ետին կեցած
Կը սրսփար:

Ու վերջապէս
Օր մը հայրը
Գայլաշուն մը
Գրկած եկաւ:

Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան

Արիին գիրկն
Յուշիկ դրաւ.
- Այս ձագուկը
Քուկդ է- ըսաւ:

Արի յանկարծ
Ուշքի եկաւ,
Այդ փոքրիկին
Տէր կանգնեցաւ:

Իր դողերը
Շուտով մոռցաւ,
Գայլաշունով 
Անվախ դարձաւ:
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Ո՜չ ո՜չ, կը սխալի՜ս, Գարոլինին հետ 
գնդակ կը խաղամ...։

Տօ-տօ՛, մեղք ես 
ինքզինքդ այդքա՜ն, 

մի յոգնեցներ...։

Ես առեւտուր ըրի, 
դասերս գրեցի, սորվեցայ... 

Իսկ դուն տեւական կը քնանաս...։ 
Չես ամչնա՞ր այդպէս...։

Ես 
քնանա՞լ...



17

Հայերէնի մէջ «ա»ով  բառ չի վերջանար. ետեւը կ'աւելցնենք  «յ» տառը:
Օրինակ՝Վրայ, Կայ, Վկայ, Փեսայ, Ենթամնայ, Տղայ....եւայլն:

Ե՞րբ  չի գրուիր  «յ»  տառը.
Ա) Յատուկ անուններու  վերջաւորութեան (Անձի, տեղի... եւայլն).
Օրինակ՝ Գերմանիա, Ասիա, Արա, Անանիա...եւայլն:

Բ) «ալ» վերջաւորող բայերու հրամայական եղանակի եզակիին ետեւ.
Օրինակ՝ Խաղա՛ (խաղալ), Լուա՛ (լուալ), Խնդա՛(խնդալ)... եւայլն:

Գ) Ասիկա, Ատիկա, Անիկա-Ցուցական դերաննուններուն ետեւ- 

Դ) Սա, դա, նա-Ստացական ածականներուն ետեւ-

Ե) Բացառութիւն.
Հիմա, Ապա, Աղա... եւայլն:

Վարի նախադասութիւններուն մէջ սխալ գրուածները ներկենք կարմիր 
գոյնով:

Գնա՛յ ջուր տո՛ւր եղբօրդ:

Մայրս հիմա կու գայ. աճապարէ՛:

Նախ խորհէ՛, ապա խօսէ՛:

Լուա՛յ ձեռքերդ ու սեղան նստէ՛:

Վիեննայ, Աւստրիոյ մայրաքաղաքն է:

«Աբիսողոմ աղա՛յ, պատմէ՛ լսենք»:

Ահա՛ հասաւ Գարունը...:

Լինտա՛յ, եկո՛ւր, համբոյր մը տուր:

Մարթա՛յ, քիչ մը գիրք կարդա՛: 

Անիկա իմս է...։
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ

ՁԵՌԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ...

Մ

Ա
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Ա
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Զատիկէն երկու օր վերջ՝ Յասմիկ մեծ մայրիկը, 
սկսաւ տունը հաւաքել ու մաքրել։

Շաբաթէ մը ի վեր տան մէջ եռուզեռ կար. զաւակները, 
թոռները եկած շէնցուցած էին զինքը։ Միասնաբար 
տօնած էին Ս. Զատիկը։ Ուրախութեամբ բոլորուած էին 
աւանդական ճաշասեղաններուն շուրջ ու մեծ հաճոյքով 
հետեւած ու դիտած էին փոքրիկներուն հաւկթամարտը։

Յաջորդ օր դպրոցները պիտի բացուէին, հիւրերը 
իրենց տուները վերադարձած էին։ Յասմիկ մեծ մայրիկը, 
նախ խոհանոցը, յետոյ կարգաւ սենեակները մաքրեց։

Համով սուրճ մը եփեմ ու նստիմ քիչ մը հանգչիմ, 
խորհեցաւ։ Սուրճին դգալը, առնելու համար երբ գզրոցը 
բացաւ, ի՜նչ տեսնէ...։ Ճերմակ թուղթի մը մէջ փաթթուած 
կարմիր հաւկիթ մը, որուն վրայ գրուած էր. «Ասիկա 
Արթոյին հաւկիթն է, որ յաղթեց բոլոր միւս հաւկիթ- 
ներուն։ Ի՜նչ կ՚ըլլայ մեծ մայրիկ, խնդրեմ յաջորդ 
տարուան Զատիկին համար պահէ՛ այս քաջ հաւկիթը...»։

ԿԱՐՄԻՐ ՀԱՒԿԻԹԸ
Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն



ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ
Հետեւողութեամբ՝ 

Սիլվա Կոմիկեան

Յիսուն ճերմակ ակռաներ
Երեսունհինգ ալ սեւեր
Անոնք շարուած քովէ քով
Կ՚երգեն միշտ անուշ ձայնով։

Ամառ-ձմեռ երկնի տակ
Ո՛չ ցուրտ գիտէ, ոչ ալ տաք,
Մէկ կանանչ է, մէկ դեղին,
Ամուր կառչած է հողին։

Ո՛չ ոք կ՚ուզէ նայիլ վրան,
Աներես է ու տզտզան,
Եթէ դռնէն զայն դուրս հանես
Պատուհանէն կը մտնէ ներս։

Կ՚արձակեմ ես
Բոյրն իմ անուշ,
Ունիմ նաեւ
Շատ մը սուր փուշ,
Երբ քաղես զիս
Եղի՛ր զգոյշ։

Կը կիսէ քունը,
Կը հսկէ տունը,
Հաւատարիմ է
Միշտ իր տիրոջը.
Երբ զայն կը տեսնէ
Կը շարժէ պոչը։

Այգիներու մէջ
Ան միշտ կը հասնի
Ու շատ է յարգի.
Իր անուշ հիւթէն
Կը պատրաստուի
Բորբ կարմիր գինի։

Ամրան պտուղ է,
Գոյնով գեղանի,
Պատիւ կը բերէ
Հայոց աշխարհի։

Լորիկը
Սա լորիկն է,
Սալորի պէս

Կլորիկ է։
Փափուկ փափուկ

Բոյն կը հիւսէ,
Իր ձագերուն 
Օրօր կ՚երգէ։
Առատ կ՚ընէ
Անոնց կերը,

Որ շուտ մեծնան
Ճուտիկները։
Ու թեւ առնեն
Թռչին երթան

Իրեն նման
Մայրիկ դառնան։

Սա լորիկն է՝
Սիրող սրտով

Իր ձագերը
Միշտ հոգացող,

Անոնց վրայ
Գուրգուրացող,
Ջերմ մայրիկն է։ 

Ագահ Մկնիկները
Մայր մկնիկը գիւղ գնաց
Ցորեն բերաւ ամանով,

Ան թէեւ շատ էր յոգնած՝
Պատրաստեց ճաշ մը համով...։

Ձագուկները նոյն պահուն
Կերան ամբողջ ցորենը.
Անոնցմէ ո՛չ մէկն ըսաւ.

«Դգալ մ՚ալ տանք մեր մօրը»։

21
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Լարաւոր առաջին նախնական նուագարանները տեսնուած են 
Միջին Ասիոյ վաչկատուն ցեղերուն մէջ, իսկ 8-րդ դարուն՝ 
արաբներու մօտ։ Այսօրուան ջութակին տեսակը մշակուած է 
Իտալիոյ մէջ 14-15-րդ դարուն, ուրկէ տարածուած է եւրոպական 
զանազան երկիրներու։

Ջութակը ունի 4 լար եւ ճպոտ (arşe) մը։ Կը նուագեն զայն, 
ճպոտը լարերուն վրայ սահեցնելով։ Սկզբնական շրջանին լարերը 
կը պատրաստուէին ոչխարներու աղիքներէն՝ զանոնք կը պրկէին, 
կը չորցնէին, կ՚ոլորէին։ Այսօր կը պատրաստուին պողպատէ կամ 
զանազան մետաղներէ։ Իսկ ճպոտին թելերուն համար կը 
գործածուէին ձիերու պոչին մազերը՝ որոնց վրայ ժամանակ առ 
ժամանակ կը քսէին ռետինի խէժ (reçine), զանոնք պահպանելու 
նպատակաւ։ Ջութակը որպէսզի լաւ ձայն տար կարեւոր էր 
անշուշտ գործածուած փայտին տեսակը։ Անգնահատելի են 16-րդ 
դարու Amatiի եւ 17-րդ դարու Stradivariusի կողմէ պատրաստուած 
ջութակները։

Կան տարբեր մեծութեամբ ջութակներ՝ ջութը (viola), թաւ 
ջութակը (viyolonsel), բամբ ջութակը (kontrbas), որ ամէնէն մեծն է 
լարային նուագարաններուն։

Ջութակը անուանուած է՝ նուագարաններու թագուհի, 
արտակարգօրէն իր գեղեցիկ ձայնին համար։ Ջութակի կախարդ 
կոչուած է, Իտալացի Paganini (1782-1840) յօրինող եւ կատարողը։ 
Ան բացառիկ գիտարուեստով (teknik) կը նուագէր եւ կը հմայէր 
իր ունկնդիրները։ Վերջին դարուն՝ ջութակի նշանաւոր մենեկա-
տարներ եղած են՝ Oystrah, Hayfets, Menuhin եւլն.։

Պէտք չէ մոռնալ, թէ ջութակներու ընտանիքն է, որ կը կազմէ
senfonik նուագախումբերու էական մասը։

Պատրաստեց՝
Աննա Գէորգեան 

Արամ Խաչատուրեան, որ յետագային եղաւ հայ 
ազգին պարծանք, աշխարհահռչակ երգահանը, 20 
տարեկան էր արդէն, երբ որոշեց մուտք գործել 
երաժշտական աշխարհ։ Ան դիմեց Մոսկուայի Gnes-
sin Երաժշտանոցը։ Հարցուցին իրեն թէ արդեօք ո՞ր 
նուագարանով պիտի փափաքէր սկսիլ իր աշխա- 
տութեան։ Խաչատուրեան նայեցաւ սրահին անկիւնը 
դրուած թաւ ջութակին եւ պատասխանեց.

- Այդ մեծ ջութակով...։

ջութակ

ջութ

թաւ ջութակ

բամբ ջութակ
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Իւրաքանչիւր բառի մէջ պահուած է պտուղի մը անունը։ Հաճեցէ՛ք գտնել զայն։

Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Ռունգ

Անձնատուր

Կարենալ Բալասան Լուսանկար

Ջանասիրութիւն Պապենական Ձախորդութիւն

Թութակ Խաղաղութիւն

Իւրաքաչիւր ծառի համար, կատարեցէ՛ք 
թուաբանական երկու տարբեր 

գործողութիւն, հասնելու համար 
գագաթի թուանշանին։ 
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Մօտաւորապէս տարի մը առաջ՝ 12 Ապրիլ 2015-ին, Վատիկանի        
Ս. Պետրոս Տաճարին մէջ, տեղի ունեցաւ Աստուածաբան, Մատենագիր 
Ս. Գրիգոր Նարեկացիի՝ Տիեզերական Վարդապետ հռչակման արարո- 
ղութիւնը, որ մեծ յուզում եւ երջանկութիւն յառաջացուց համայն 
հայաշխարհին։

Ֆրանսիսքօ Սրբազան Պապին կողմէ ընծայուած այս բացառիկ 
պատիւին մէջ, անշուշտ մեծ դեր կատարեց, աւելի քան 500 էջերէ 
բաղկացեալ, Նարեկացիի մասին կատարուած այն ուսումնասի- 
րութիւնը, զոր պասրաստուած էր Արհի. Տէր Լեւոն Արք. Զէքիեան 
Գերապայծառին կողմէ՝ շուրջ 10 տարի տեւող տքնաջան աշխատա- 
սիրութեամբ։

Ո՞վ Է Գրիգոր Նարեկացի
Հայ եկեղեցիին եւ հայ ժողովուրդին մեծանուն եւ սիրելի Սուրբն է 

Ան։ Ծնած է 950 թուականին Վանայ Լիճին մօտ գտնուող գիւղի մը մէջ։ 
Հայրը, իր երկու մեծ եղբայրները նաեւ ինք՝ իրենց կեանքը նուիրած էին 
եկեղեցւոյ ծառայութեան։ Նարեկացի կոչուած է, որովհետեւ ուսանած է 
Նարեկայ Վանքին մէջ իր հօրեղբօր՝ վանահայր Անանիա վարդապետի 
մօտ եւ իր 52 տարուան կեանքը անցուցած է Նարեկայ վանքին մէջ 
աղօթքով, ուսանելով, ուսուցանելով եւ գրական գործեր յօրինելով։

Նարեկացի աշխատասիրած է շատ մը երկեր, բայց իր գլուխ 
գործոցը՝ Նարեկ աղօթագիրքն է, զոր գրի առած է մահէն տարի մը 
առաջ՝ 1002-ին։

Ի՜նչ երանելի էին այն տարիները, երբ ամէն հայու տան մէջ պատուոյ 
տեղը գրաւած կ՚ըլլային Ս. Գիրքը եւ միջազգային չափանիշով 
անմրցելի՝ Գրիգոր Նարեկացիի Աղօթագիրքը՝ Նարեկը, որուն մէջ Ան՝ 
ամենայն անկեղծութեամբ եւ բանաստեղծական ոճով, իր մեղքերը կը 
խոստովանի Աստուծոյ։

Նախաձեռնութեաբ Էսաեան Սանուց Միութեան վարչութեան, այս 
անմոռանալի թուականը՝ 12 Մարտ 2016-ին յիշատակուեցաւ միութեան 
սրահին մէջ, բանախօսութեամբը՝ Արհի. Տէր Լեւոն Արք. Զէքիեան 
Գերապայծառի, հանդիսավարութեամբ Տկն. Մարիամ Տրամէրեանի։

Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

24
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խնձոր    փաթիլ 
աչք     ճիւղ
ծառ     կօշիկ
նաւակ    խոհանոց
հաց     պտուղ
ձիւն     մազ
երկինք    ակնոց
ոտք     ծով
ձեռք     աստղ
ճաշ     մատանի
դպրոց    ցորեն
մատ     աշակերտ
հով     ձեռնոց
սանտր    փոթորիկ

Հետեւեալ բառերուն մէկ տառը փոխելով գտնել տարբեր 
իմաստ ունեցող բառեր։
 բախտ  անուս
 հաստ   ամիս
 պարել  երգ
 ուտել   դիմել
 հազար  պատժել

«Համակարգիչ» բառը կազմող տառերէն օգտուելով, տեսնենք 
քանի՞ նոր բառեր պիտի կարենաք գտնել։

Համակարգիչ
 հ . մ   . արգ   չ . ր
 մ . հ   հ . մ . ի .  հ . մ . կ
 կ . մ   մ . ր   հ . մ . կ . ր .
 . ար   . իր   հ . մ . ր
 գ . ի .   կ . մ . ր  հ . մ . կ . ր
 մ . րի   գ . ր   հ . մր

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՆՈՐ ԲԱՌԵՐ ԳՏՆԵԼ

ՏԱՌ ՓՈԽԵԼ

ԲԱՌԵՐԸ  ՄԻԱՑՆԵԼ
Զուգորդեցէ՛ք իրարու հետ առնչուող բառերը։



26

Գայլը կուրացած էր. աղուէսը մեղքցաւ անոր եւ առաջարկեց միասին բնակիլ, 
որպէսզի խնամէ զինքը։

Օր մը, աղուէսին անուշադրութեանը հետեւանքով, գայլը ջուրը ինկաւ։ Ան չէր 
հաւատար որ եղածը պարզ արկած էր, առիթ կը փնտռէր աղուէսէն վրէժ լուծելու 
համար։ 

Աղուէսը կը վախնար գայլէն, քանի մը անգամ փորձեց փրկուիլ անոր կաշկան- 
դումէն, բայց չյաջողեցաւ։

Զատիկի օր էր, երբ աղուէսը ըսաւ գայլին.
- Կ՚ուզե՞ս որ քեզ եկեղեցի տանիմ մատաղ ուտելու...։
Գայլը ուրախացաւ եւ անոնք առաւօտ կանուխ ճամբայ ելան։ Տարբեր էր սակայն 

աղուէսին միտքը, ան քիչ յետոյ գայլը տարաւ ու յանձնեց շուներուն բերանը։
- Ո՜վ չար աղուէս, ա՞յս էր մատաղը, ոռնաց գայլը։
- Քեզի պէս չար սիրտ կոյրը, այս պատիժին արժանի էր, պատասխանեց աղուէսը։

Առակները խելացի խօսքեր են կամ այլաբանական կարճ գրութիւններ, 
ուր կը խօսին մարդիկ, անասունները կամ բոյսերը։ Առակները ունին 

բարոյական իմաստ եւ միշտ խրատ մը կու տան մեզի։
Նշանաւոր հայ առակագիրներ են՝ Վարդան Այգեկցի, Մխիթար Գոշ։

ԵՐԵՔ  ԸՆԿԵՐՆԵՐ
Առիւծը, գայլն ու աղուէսը բարեկամացան ու 

միասին որսի ելան։ Որսացին ոչխար մը, գառնուկ մը եւ 
այծ մը։

Երբ ճաշի ժամը եկաւ առիւծը առաջարկեց գայլին, 
որպէսզի բաժնէ անասունները իրենց միջեւ։

- Տէ՛ր թագաւոր, ըսաւ գայլը, Աստուած արդէն 
բաժներ է՝ ոչխարը քեզի, այծը ինծի, գառնուկն ալ 
աղուէսին։

Առիւծը չափազանց բարկացաւ, թաթը այնպէս մը 
իջեցուց գայլին գլխուն, որ աչքերը դուրս թռան 
ակնակապիճներէն։

- Դուն բաժնէ տեսնենք աղուէս եղբայր, մռնչեց 
առիւծը։

- Ո՜վ թագաւոր առիւծ, Աստուած արդէն բաժներ է, ոչխարը կ՚ուտես նախաճաշին, 
գառնուկը կէսօրուան ճաշին, իսկ այծն ալ ընթրիքին։

- Ո՞վ քեզի սորվեցուց այսպէս ճիշդ բաժնել, հարցուց առիւծը գոհունակ։
- Գայլին աչքերը սորվեցուցին, որոնք քիչ առաջ դուրս թռան ակնակապիճներէն, 

պատասխանեց խորամանկ աղուէսը։
Վարդան Այգեկցի

Մխիթար Գոշ

Սիլվա Կոմոկեան
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1) Երկու հատ տասը
2) Մեր մազերը անով կը սանտրենք
3) Մեր գիրքերը հոն կը շարենք 
4) Մեր դրամները այդ տուփին մէջ կը պահենք
5) Նուէր
6) Կշռութաւոր շարժումներ ընել
  7) Շաբթուան առաջին օրը
8) Դէմք
9) Երկնքի քար
10) Մեր երկիրը կը լուսաւորէ
11) Կաղանդին կ՚եփենք
12) Չար չէ՛
13) Խաղողէ պատրաստուած ըմպելի մը
14) Ծովուն մէջ յառաջանալ

Հանելուկը լուծեցէ՛ք ու մէջտեղի տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
Էջ 12 Մտամարզանք- Ալիւրով, բեռ, շունը, ծիծեռնակը, նարինջը, մետաքս, աղբամանին, 

գրչատուփը, թութը, կղզի։

Էջ 17 Ուղիղ Խօսինք-Ուղիղ Գրենք- Լուա՛յ (լուա՛), Վիեննայ (Վիեննա), աղա՛յ (աղա), 

Լինտա՛յ (Լինտա), Մարթա՛յ (Մարթա)։

Էջ 21 Հանելուկներ- Դաշնակ, ծառ, ճանճ, վարդ, շուն, խաղող, ծիրան։

Էջ 23 Հանելուկներ- Նուռ, ելակ, բալ, սալոր, նարինջ, պանան, խնձոր, թութ, տանձ, 

խաղող։ Թիւերու Խաղ- 33 (-1x2)/ 55, 230 (x2+5)/ 57, 165 (x3-2)/ 10, 40 (:3x6):

Էջ 25 Նոր Բառեր Գտնել- Համ, մահ, կամ, կար, գրիչ, մարի, կարգ, համրիչ, մար, հիր, 

կամար, գիր, չար, համակ, համակարգ, համար, համակիր, համր։ Տառ Փոխել- Լախտ, 

հաշտ, կարել, ուզել, համար, անուն, աքիս, երթ, դիտել, պատմել։

Էջ 27 Հանելուկ- Քսան, սանտր, գրադարան, գանձանակ, ընծայ, պարել, երկուշաբթի, 

երես, երկնաքար, արեւ, անուշապուր, բարի, գինի, լողալ։ «Քսանը երեք ապրիլ»։ 
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Ես, ես, ես
Վարդերես։

Թերթ, թերթ, թերթ
Վարդի թերթ։

Ունկ, ունկ, ունկ
Վարդի տունկ։
Վառ, վառ, վառ

Վարդավառ։
Ուշ, ուշ, ուշ
Վարդանուշ։

Հի, հի, հի
Վարդուհի։

Տան, տան, տան
Վարդաստան։
Գոյն, գոյն, գոյն

Վարդագոյն։
Թուփ, թուփ, թուփ

Վարդի թուփ։
Նի, նի, նի
Վարդենի։

Ջուր, ջուր, ջուր
Վարդաջուր։ 
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Ման, ման, ման
Ծաղկաման։

Րան, րան, րան
Ծաղարան։

Նոց, նոց, նոց
Ծաղկանոց։
Ւեր, ւեր, ւեր
Ծաղկաւեր։

Րար, րար, րար
Ծաղարար։

Փունջ, փունջ, փունջ
Ծաղկեփունջ։
Ւէտ, ւէտ, ւէտ
Ծաղկաւէտ։

Զարդ, զարդ, զարդ
Ծաղկազարդ։

Քաղ, քաղ, քաղ
Ծաղկաքաղ։
Լից, լից, լից
Ծաղկալից։

Շակ շակ շակ
Ծաղկեմշակ։

Սակ, սակ, սակ
Ծաղկեպսակ։
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Նաիրա Օգումուշօղլու
Տատեան Վրժ.

Մատլինա Կէզ
Գալֆաեան Վրժ. Օլիվիա Աչըքկէօզ

Տատեան Վրժ.

Լորին 
Մուրատ
Էսաեան 

Վրժ.

Թալիա Չոփուրօղլու
Գալֆաեան Վրժ.

Ալէքս Էշմէզօղլու
Էսաեան Վրժ.

Մարալ Եշիլթէփէ
Գալֆաեան Վրժ.



Ետեւի կողքը ի՞նչպէս 
գիրքի պիտի վերածենք...

Պատրաստեց՝ Գարին Կիւլպաղ
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Դաւիթ Մկրտիչեան
Տատեան Վրժ.

Արի Գալայճօղլու
Տատեան Վրժ.

Սէլվա Պաքըրճօղլու
Գալֆաեան Վրժ.

Ես տունս կռնակս կը կրեմ
Ծովուն, ցամաքին մէջ ապրիլ կը սիրեմ
Շատ դանդաղ եւ սիրուն եմ,
Արդեօք քանի՞ տարեկան եմ:

Արածող կենդանի եմ՝ գայլէն վախցող
Գառնուկիս մայրն եմ՝ զայն շատ սիրող
Բուրդովս, կաթովս օգտակար եմ ձեզի,
Հովիւն ու գամփռը պաշտպան են մեզի:

Երկար ականջներով, փափուկ պոչով
Արագավազ կենդանի եմ, ճերմակ մարմնով
Կաղամբ, ստեպղին կ'ուտեմ երկար ակռաներով
Տղաքը Զատիկին զիս կը ներկեն սիրով:
         
    Գ.   Դասարան

Արամեան Ունճեան 
Վարժարան                                                                                                                                    

18.02.2016

Կ ե ն դ ա ն ի ն ե ր
( Հ ա ն ե լ ո ւ կ )



Տե
սէ

՛ք
 մ

ա
րգ

րի
տ

ի 
պ

էս
 

ա
կռ

ա
նե

ր 
ու

նի
մ:

«Գ
իշեր բա

րի մա
յրի՛կ, 

գիշեր բա
րի հա

յրի՛կ»։
 «Լոյս բա

րի ա
ղուոր 

ա
ղջի՛կս, կա

րծեմ բա
ն մը 

մոռցա
ր»։

Ա
յո՛, ա

կռա
ներս 

չխ
ոզա

նա
կեցի:

Խ
ոզա

նա
կիս վրա

յ նա
խ

 
ոսպ

ի չա
փ

 ա
կռա

յի խ
իւս 

կը դնեմ:

Վ
եր-վա

ր, ա
ջ-ձա

խ
 

ա
կռա

ներս 
կը խ

ոզա
նա

կեմ: Գ
ա

ւա
թ 

մը
 ջ

ու
րո

վ 
բե

րա
նս

 կ
ը 

ցօ
ղո

ւե
մ:

Ե
րբ

ե՛
ք 

չե
մ 

ծո
ւլ

ա
նա

ր,
 

ա
մէ

ն 
ա

ռտ
ու

 ե
ւ գ

իշ
եր

 
կը

 խ
ոզ

ա
նա

կե
մ 

ա
կռ

ա
նե

րս
:


