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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Ահա եկաւ Մայիսը, կարելի՞ է չսիրել 

զայն։ Մայրերու եւ վարդերու այս գեղեցիկ 
ամիսը, գարնան աւետաբերը, բնութեան 
վերածնման ամիսը։

«ԺՊԻՏ» գիտէ, որ երբ Մայիսը. «Բարեւ» 
կ՚ըսէ, ուրախութեամբ կը լեցուին ձեր 
սիրտերը, որովհետեւ մօտ թուականի դուք 
պիտի ունենաք ամրան երկար արձակուրդը։ 
Բարի ամառ անցուցէ՛ք, լաւ մը զուարճացէ՛ք, 
գիրքեր ալ կարդացէ՛ք։

Սիրելի տղա՛ք, հաւատացէ՛ք «ԺՊԻՏ»ը 
շատ պիտի կարօտնայ ձեզ, իսկ դո՞ւք...։

Հոկտեմբերին դարձեալ ողջագուրուելու 
մաղթանքով՝ ջերմ համբոյրներ ձեզի՝     

                  «ԺՊԻՏ»                  «

Քննութեան 
հարցումները շատ 

դժուար էին, պարապ 
թուղթ տուի, 

դուն ի՞նչ ըրիր։

Ես ալ այդպէս ըրի, յուսամ 
ուսուցիչը չի խորհիր, որ 
քեզմէ ընդօրինակած եմ։
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Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ 

Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Բան մը չկրցայ գրել, 
որովհետեւ մեր ընտանիքին 

մէջ երեք սերունդէ ի վեր 
բնական ծնունդ չէ պատահեր։

Մայրի՛կ, 
ուսուցչուհիս 

պարտականութիւն 
մը տուաւ։ Պէտք է 

բացատրեմ, թէ 
ինչպէ՞ս ծնած եմ։

Գօ-գօ՛, արագիլ մը 
բերաւ քեզ...։

Ի՜նչ կ՚ըսես, 
դո՞ւն դո՛ւն 

ինչպէ՞ս ծնար։

Մեծ մայրիկդ եւ 
մեծ հայրիկդ այս 

գիշեր մեզի 
պիտի գան, 

անոնց հարցուր։

Գիշեր
Մեծ մայրի՛կ, 

կրնա՞ս բացատրել, 
թէ մայրիկս ինչպէ՛ս 

ծնած է։

Այո՛, առտու մը զինքը 
գտանք, մեր պարտէզի 

վարդենիին տակ։

Դուն մեծ 
հայրի՛կ, դուն 
ինչպէ՞ս ծնար։

Կարծեմ ծնողքս զիս գտեր է 
բանջարանոցին մէջ։

Յաջորդ Օր Գօ-գօ՛, փոքրիկներու ծնունդի 
մասին պարտականութիւնդ 

պատրաստեցի՞ր ...։
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Մայիս, գարուն, ծաղիկ, լելակ, մեխակ, վարդ, տերեւ, ծառ, թիթեռնիկ, գորտ, որդ, լիճ, 
արեւ, մութ, մեղու, մեղր, օդ, դաշտ, պտոյտ, արձակուրդ, ամառ, շոգենաւ, քառասունք, 

ճճի, թռչուն, կակաչ, կաղնի, թռուցիկ, հով։

Թ . .  .  ն . . ն  ն . ւ  ա . ութ
Բ . .  բ . ու . իւ .  ն . . թ  թ .
Բ . ն  ա . բ . ն  թ . ու   . ան
Ա . ի .  բ . . ն   թ . . թ  թ . ւ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ բառերը ջնջեցէ՛ք ու գտէ՛ք պահուած բառը։

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

Թուաբանութիւն
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Կեռասենին ամէն գարնան ճերմակ ծաղիկներ կը բանար ու հարս կը դառնար։ Միջոց մը 
վերջ անոր ծաղիկները կը վերածուէին կարմիր կեռասներու եւ կը զարդարէին ծառին 
ճիւղերը: 

Այս կեռասենին ունէր իր մնայուն բնակիչները. արմատներուն մօտ կ'ապրէին 
խլուրդները(köstebek) եւ  երկրամայրերը(solucan). բունին(gövde) վրայ մրջիւններն ու զանա- 
զան ճճիներ, իսկ ծաղիկներուն՝ յաճախ կ'այցելէին մեղուները եւ ճիւղերուն կը թառէին 
այլազան թռչուններ: Անոնք երբե՛ք նպատակ չունէին հեռանալու իրենց հանգստաւէտ 
տունէն: 

Օր մը կեռասենին բարկացած հարցուց իր հիւրերուն.
- Սիրելինե՛ր, ի՞նչ օգտակարութիւն ունիք դուք ինծի, դեռ մինչեւ ե՞րբ պիտի ապրիք 

տանս մէջ։ 
Խլուրդը եւ երկրամայրը պատասխանեցին.
- Սիրելի ծա՛ռ, մենք անօգուտ չենք՝ ինչպէս կը կարծես դուն։ 

Մենք ճամբայ կը բանանք արմատ-
ներուդ, որպէսզի անոնք հանգիստ 
կերպով յառաջանան ու տա-
րածուին հողին մէջ։ Եւ դուն 
այսպէս ամուր կանգնած՝ 
կ՚աճիս եւ կ՚ուռճանաս։ 

Մեղուները ըսին.
- Կը խոստովանինք որ մեր 

պատրաստած մեղրը կը ծառայէ 
մարդոց, քան թէ քիզի, բայց չե՞ս 
ուրախանար երբ ծաղիկներուդ 
հիւթովն է որ կը պատրաստուի 
այդ մեղրը։ 

Թռչունները ըսին.
- Աիրո՛ւն կեռասենի, ըսէ՛ մեզի, 

գոհ չե՞ս մնար  երբ օրն ի բուն 
կը գեղգեղենք ու կը զուարճացնենք 
քեզ, թառած՝ ճիւղերուդ վրայ։ 

- Մենք անվերջ կը պայքարինք քեզի 
վնաս պատճառող որդերուն դէմ, ըսին 
մրջիւններն ու ճճիները։ 

Կեռասենին երբ լսեց իր հիւրերուն 
օգուտները,այդ օրէն սկսեալ անգամ 
մըն ալ չգանգատեցաւ ու երախտա-
պարտ եղաւ անոնց:

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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1920-ին Նամպիոյ մէջ գտնուեցաւ, աշխարհի ամենամեծ երկնաքարը. կը կարծուի, 
որ ան 80.000 տարի առաջ երկրին զօրաւոր հարուած մը տուած է: Hoba անուն այս 

երկնաքարը ըստ գիտնականներու  կը կշռէր 50 թոն։

Այս եզերը կը կրեն աշխարհի ամենաերկար կոտոշները:

Ծովամայրերը աշխարհի ամէնէն երկար ապրող կենդանիներն են։ 
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Արու սիրամարգը անվերջ կը պարծենար իր գեղեցկութիւնով։ Շուրջիններն ալ իրենց 
գովասանքներով տեւական կը շփացնէին զինքը։ Ա՛ն հետզհետէ ինքնահաւան ու 
հպարտ դարձաւ, այնքա՜ն որ ինքզինքը արժանի նկատեց թռչնազգիներուն թագաւորը 
ըլլալու։ 

Իմաստուն ճերմակ աղաւնին զգուշացուց սիրամարգը ու ըսաւ անոր, որ պէտք չէ 
խաբուի իրեն ընծայուած գովասանքներէն, պէտք չէ հաւատայ անոնց կեղծ մեծա- 
րանքներուն։ Բայց սիրամարգը չէր ուզեր հասկնալ անոր խրատները եւ կ՚ուզէր հասնիլ 
իր նպատակին։ 

Սակայն հետզհետէ աւելցաւ թիւը այն թռչուններուն, որոնք դժգոհ էին սիրամարգին 
մեծամտութենէն ու օր մըն ալ անոնք եկան կտցահարեցին զինքը ու փետուրները մէկիկ 
մէկիկ քաշելով մերկացուցին զայն։ Այսպիսով սիրամարգը ո՛չ միայն թագաւոր չկրցաւ 
դառնալ, այլ զրկուեցաւ նաեւ իր գեղեցկութենէն։

«Ջարդ» բառին առաջին տառը փոխելով կազմեցէ՛ք  նոր բառեր 
եւ տեղադրեցէ՛ք զանոնք նախադասութեան մէջ։

1.- Աշխատասէր ………ը միշտ կը վարձատրուի։
2.- Նոր տարիին գեղեցիկ …….. երով զարդարեցինք մեր տունը։
3.- Այն բառերը, որոնք կազմուած են երկու արմատ բառերով, 

կը կոչուին ……. բառ։
4.- ……..ը բազմոտանի միջատ մըն է։
5.- ……..ը անուշաբոյր ծաղիկ մըն է։

Հանելուկ

Պատրաստեց՝
Արփի Թնկրեան
Գանթարճեան

Այսպէս սիրելի՛ տղաք, անոնք, որոնք կեղծ գովասանքներէ հրապուրուելով կը 
կարծեն որ պիտի հասնին անկարելիին, ո՛չ միայն չեն հասնիր իրենց նպատակին, այլ 

կը կորսնցնեն նաեւ իրենց ունեցածը:
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Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան - Գանթարճեան  

Գիտէ՞ք այս անասուններուն ձագերուն անունները… 
                         Նետերով  միացուցէ՛ք զանոնք։

Վառեակ

Թոժիւն
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Գրեց՝ Աւետիք Իսահակեան
Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան

Անգամ մը, իմ բարեկամներէս որսորդ մը, շրջակայ անտառածածկ լեռներէն եղնիկ մը 
նուէր բերաւ պզտիկներուս։ Մատղաշ եղնիկ մը՝ խորունկ, սեւ ու ջինջ աչքերով։

Սկիզբը, երբ կը բռնէի զայն, ան իր քնքուշ մարմինով կը կծկուէր գրկիս մէջ ու կը զգայի որ 
սիրտը վախէն կը թրթռար արագ՝ թիթեռնիկի մը նման։

Կամաց-կամաց ան ընտելացաւ, ա՛լ չէր վախնար մեզմէ, մանաւա՛նդ պզտիկներուս հետ 
մտերմացած՝ անոնց հետ կը վազվզէր պարտէզը, անոնց հետ կը ճաշէր ու կը քնանար։

Բայց մէկ բան շատ կը զարմացնէր զիս։ Հակառակ որ այնքա՜ն ընտելացած էր մեզի, 
երբեմն գաղտնօրէն կը բարձրանար պատշգամ եւ ուշադիր, լուռ, ինքզինքը մոռցած՝ կը 
նայէր հեռուն, անտառապատ լեռներուն կողմը։ Եթէ յանկարծ պատշգամ ելլէի, երկար պահ 
մը չէր զգար ներկայութիւնս, յետոյ, հազիւ զիս նկատած, կը փախչէր նետի մը արա- 
գութեամբ...։

Արդեօք կը գիտակցէ՞ր, թէ ի՛նք այդ խոր անտառներուն զաւակն էր, անոնց ծոցին մէջ էր 
որ խարտեաշ մայրը իրեն կաթ տուած էր ու իր հայրը եղջիւրներով հարուածած էր 
կաղնիները։ Կը յիշէ՞ր արդեօք այդ եղջիւրներուն շառաչը, զոր օրօրած էր իր կեանքին 
առաջին օրերը...

Չեմ գիտեր, թէ այդ բոլորը կը յիշէ՞ր եղնիկը, բայց իր վճիտ աչուկներուն մէջ ցաւի ու 
կարօտի այնպիսի արտայայտութիւն մը կը տեսնէի, որ ցաւակցելով իրեն, զինքը կը ձգէի 
առանձին, կը հեռանայի պատշգամէն, հեռացնելով նաեւ երախաներս։ 

    
Գիշեր մը, քանի մը օրէ ի վեր լեռներէն փչող քամին սաստկացաւ, դարձաւ անսանձ։ Դուռ 

ու պատուհան կը ճարճատէին, հովին դէմ կռուող կաղնիներուն եւ վայրի ընկուզենիներուն 
հառաչանքը կը հասնէր մինչեւ մեզի, կարծես հովէն ծեծուած անտառը ուղղակի մեր դրան 
դէմն էր։

Երախաներս վախցած՝ անկիւն մը մտած էին, 
մինչ եղնիկը կը դողար խենդ դողով մը։ Ան 
ականջ կտրած, մտիկ կ՚ընէր անտառին 
ձայնը, որ կարծես մայրենի լեզուով 
կը խօսէր իրեն հետ ու կը կանչէր զինքը։ 

Պահ մը քամին դարձաւ փոթորիկ։ 
Յանկարծ՝ պատուհանի մը փեղկերը 
աղմուկով բացուեցան եւ փոթորիկը 
ներս խուժեց։

Եղնիկը յանկարծակի ոստումով մը 
ցատկեց դէպի պատուհան՝ աչքերը սե-
ւեռած դիմացի անտառին։ Ես իր վրայ 
վազեցի, բայց ա՛ն, ակնթարթի մը մէջ, 
պատուհանէն թռաւ պարտէզ ու կոր-
սուեցաւ գիշերուան մէջ։

Դէ՜, հիմա գնա՛ ու գտի՛ր զայն իր 
հայրենի անծայր անտառներուն մէջ...։

Աւետիք Իսահակեան 
(Արեւելահայ գրագէտ եւ բանաստեղծ)



Երբ արթննամ կանուխ՝ առտուն,
Ո՞վ կը հսկէ քովս արթուն,
Որ դպրոցէն չմնամ ուշ.
 - Մայրիկս անոյշ։
Երբ դպրոցէն դառնամ ես տուն,
Ո՞վ ինձ կու տայ ափով լեցուն
Չամիչ, կաղին, պիստակ կամ նուշ.
 - Մայրիկս անոյշ։
Երբ գիշերը պառկիմ մինակ,
Ո՞վ կու գայ քովս իմ, շարունակ
Ծածկել վրաս՝ ձեռքով քնքուշ
 - Մայրիկս անոյշ։
Ես ալ՝ անհուն գուրգուրանքով՝
Պիտի հսկեմ՝ սնարին քով,
Երբ ծերանայ, ըլլայ վատոյժ
 - Մայրիկս անոյշ։

« Մ Ա Յ Ր Ե Ր Ո Ւ  Օ Ր »
Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան

«Մայրերու Օր»ը կը տօնենք Մայիս ամսուան երկրորդ Կիրակին։ 
Այդ օր, տղաքը մայրիկին նուէրներ կու տան, իրենց սէրն ու յարգանքը ցոյց 

տալու համար անոր։
Մայրիկին տրուած նուէրը կրնայ սուղ կամ աժան ըլլալ։ Կարեւորը մայրիկը 

խորհիլ եւ զայն ուրախացնելն է։ Երբ մայրիկը այդ նուէրը ընդունի, ուրախութեան 
արցունքներով կը դիմաւորէ իր զաւակը եւ երջանիկ կը զգայ ինքզինք։

Բոլորս ալ գիտենք, թէ մա՛յրն է, որ մեզ աշխարհ բերած է եւ հազար 
զոհողութիւններով այս տարիքին հասցուցած։ Ա՛ն է որ իր գուրգուրանքն ու սէրը 
տուած է եւ կու տայ մեզի։ Երբ հիւանդանանք, մա՛յրն է, որ կը հսկէ մեր սնարին 
վերեւ։ Մա՛յրն է, որ մեզ կը մխիթարէ, կը կրթէ,  մեզ կ՚ազատէ վտանգներէն՝ 
նոյնիսկ իր կեա՛նքը վտանգի տակ դնելով։

Մայրիկին պարտականութիւնը իր զաւկին նկատմամբ՝ չի վերջանար երբեք։ 
Զաւակը մեծնալէ վերջ ալ մայր մը զայն տակաւին պզտիկ տղու մը տեղ կը դնէ եւ 
իր օգնութիւնը, սէրը, գուրգուրանքը չի խնայեր անկէ։

Ուրեմն, զաւակներն ալ, իրենց մայրիկներուն այս զոհողութիւններուն 
փոխարէն պարտին, գոնէ տարին անգամ մը, յիշել այդ անձնազոհ էակը եւ կարելի 
եղածին չափ զայն ուրախացնել։

ՄԱՅՐԻԿՍ ԱՆՈՅՇ
Քաղեց՝ 

Շողեր Չափարեան
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 Մանկութեան մէջ ինչ որ սորվիս
կը քանդակուի քարի վրայ.

ծերութեան մէջ ինչ որ սորվիս
կը գրուի միշտ սառի վրայ։

Պատրաստեց՝ Նուարդ Պօյաճը

Խօսք ըսածդ կլոր է,խորհէ՛, յետոյ գլորէ։
Տասն անգամ չափէ՛,

մէկ անգամ ձեւէ՛։

Ինչ որ ընես՝ 
զայն կը գտնես,

Ինչ որ ցանես 
զայն կը հնձես։

Կաթիլներ քիչ քիչ,
կը դառնան մեծ լիճ։

Մի՛ ըլլար 

լոկ հացի ընկեր,

եղի՛ր նաեւ 

լացի ընկեր։

Հազար լսէ՛, 
մէկ խօսէ՛,

հազար խորհէ՛, 
մէկ գործէ՛։

Ինչ որ կ՚ընէ մարդ 
ինքնիրեն,

թող չսպասէ 
ուրիշներէն։

Բախտ կայ 
փորձանք կը բերէ,

փորձանք կայ 
բախտ կը բերէ։ Մէկ կայ 

հազար կ՚արժէ,
հազար կայ 
մէկ չ՚արժեր։



Վանայ Լիճին մէջ ներկայիս կը գտնուին 4 
կղզիներ՝ Աղթամարը, Առտէրը, Լիմը եւ Կտուցը։ 
Լիճին մէջ գոյութիւն ունեցած են 3 կղզիներ եւս, 
որոնք յետագային ջրամոյն եղած են, լիճի 
ջուրերուն բարձրացման հետեւանքով։

Այդ կղզիներուն մէջ Աղթամարը համբաւաւոր 
եղած է, որովհետեւ Գագիկ Թագաւոր՝ 10-րդ 
դարուն կղզին վերածած է քաղաքական եւ 
կրօնական կեդրոնի։ Իր հրահանգով պարիս- 
պով շրջապատուած է կղզին, կառուցուած են 
մեծ թիւով հսկայ շէնքեր՝ պալատներ, եկեղեցի- 
ներ, պարտէզներ նաեւ միջնաբերդ մը, որոնք 
ժամանակի ընթացքին քանդուած են աննպաստ 
կլիմայի եւ երկրաշարժներու հետեւանքով կամ 
մնացած են ջուրերու տակ։ Այդ բոլորէն կանգուն 
մնացած է միայն Աղթամարի Ս. Խաչ Եկեղեցին։

Այսօր կղզին աշխարհահռչակ դարձնողը այդ 
եկեղեցին է՝ հայկական ճարտարապետութեան 
գոհարներէն մէկը, որ կառուցուած է 915-921 
թուականին՝ հանճարեղ Մանուէլ ճարտարա- 
պետի ձեռքով, որ եղած է նաեւ նոյնքա՛ն ճար- 
տար քանդակագործ եւ նկարիչ։

Խաչաձեւ կառուցուած  եկեղեցիին արտաքին 
պատերը ծածկուած են հոյակապ քանդակնե- 
րով, որոնք կը ներկայացնեն Հին Կտակարանի 
դէմքերն ու դէպքերը՝ սկսելով Ադամ-Եւաէն։ 
Կան նաեւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի, իշխան- 
ներու, զօրավարներու դիմաքանդակները, կեն- 
դանիներու քանդակներ եւ Գագիկ Թագաւորին 
մեծադիր քանդակը՝ ձեռքին ունենալով եկե- 
ղեցւոյ փոքրիկ կաղապարը (maket)։

Եկեղեցիի ներքին պատերը զարդարուած են 
որմնանկարներով, որոնք պատկերացուցած են 
Նոր Կտակարանի դէպքերը՝ Յիսուսի կեանքը, 

սկսեալ մանկութենէն մինչեւ Յարութիւն եւ 
Համբարձում։ Ինչ մե՜ղք որ որմնանկարները 
այսօր գրեթէ ամբողջութեամբ փճացած են։

2005-2007 թուականին կիսաւեր եկեղեցին 
վերանորոգուեցաւ Թուրքիոյ Մշակութային եւ 
Զբօսաշրջակային Նախարարութեան հրահան- 
գով եւ Հայաստանի օժանդակութեամբ։ Շատ 
կարճ շրջան մը ծառայեց որպէս թանգարան։ Եւ 
վերջապէս 95 տարի վերջ, 19 Սեպտեմբեր 2010
ին առաջին Ս. Պատարագը մատուցուեցաւ Ս. 
Խաչ Եկեղեցիին մէջ, Պատրիարքական 
Ընդհանուր Փոխանորդ Բարձր. Տ. Արամ Ս. 
Աթէշեանի կողմէ, աշխարհի չորս ծագերէն 
ժամանող ուխտաւորներու ներկայութեամբ։

Աղթամար կղզին ունի նաեւ առասպել մը, զոր 
մշակած է մեծանուն բանաստեղծ Յովհաննէս 
Թումանեան, որ դաշնաւորուած է երգահան՝ 
Սիրվարդ Գարամանուկի կողմէ։

Առասպելը հետեւեալն է.
Թամար որ կ՚ապրի կղզիին մէջ, սիրահարած է 

դիմացի ափը բնակող երիտասարդի մը։ Ան, 
ամէն գիշեր խարոյկ կը վառէ ու տղան՝ լողալով 
կրակին ուղղութեամբ, կը հասնի իր սիրած 
աղջկան՝ Թամարին։

Փոթորկոտ գիշեր մը կղզիին նախանձոտ 
երիտասարդները կը մարեն կրակը։ Տղան կը 
պայքարի ալիքներուն դէմ, կը մոլորի, չի կրնար 
գտնել իր ճամբան եւ ի վերջոյ կը խեղդուի լիճին 
ջուրերուն մէջ. «Ա՜խ Թամար, Ա՜խ Թամար» 
կանչելով։ 

Թումանեան այս տխուր աւանդավէպը կը 
վերջացնէ հետեւեալ տողերով.  

«Այնօրուանից սրա համար
Կղզին կոչուեց Աղթամար»։

Աշխատասիրեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան
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ԳԱՐՈՒՆՆ ԵԿԱՒ

ՇՐՋԱՆ ՉՈՐՍ ՄԱՍ
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«Մայրերու Օր, Մայրերու Օր, մեր մայրերուն տօնն է այսօր, 
Շնորհաւոր ըլլայ քու տօնդ մա՛յր,
Ինձմէ քեզի տաքուկ համբոյրներ մա՛յր...»։
Օրերէ ի վեր այս յանկերգը կը լսուէր, Տկն. Մարիենց տան մէջ։ Փոքրիկ Մարօ օրն ի բուն 

կը կրկնէր. «Մայրերու Օր...»։
Մարօ չորս տարեկան էր, այս տարի առաջին մանկապարտէզ կը յաճախէր, իսկ իր 

երէց երկուորեակ եղբայրները՝ Սարօ եւ Կարօ ութերորդ դասարանի աշակերտներ էին։ 
Մարօ բարի նախանձ մը ունէր իր եղբայրներուն նկատմամբ, կ՚ուզէր անոնց նմանիլ, 
շուտիկ մը մեծնալ...։ Այդ պատճառաւ էր որ «Մայրերու Օր»ուան հանդէսին համար իրեն 
տրուած ոտանաւորը բարձրաձայն կ՚արտասանէր, կ՚ուզէր ուշադրութիւն գրաւել։

Գիշերը, երկու եղբայր երբ անկողին մտան, ցած ձայնով սկսան խօսակցիլ։ Կ՚ուզէին 
«Մայրերու Օր»ուան առթիւ նուէր մը առնել մայրիկին,  բայց ի՞նչ...։ 

Սարօ ըսաւ.
- Մայրիկիս աղուոր պայուսակ մը առնենք։ 
Կարօ ըսաւ.
- Նոր պայուսակ ունի, ուրիշ բան մը խորհինք։
Յանկարծ իրենց ննջասենեակին դրան ճռնչոցը լսեցին, ի՜նչ տեսնեն, չարաճճի Մարօն, 

գլուխը ներս երկարած եղբայրներուն խօսակցութիւնը մտիկ կ՚ընէր։
- Ե՛ս ալ, ե՛ս ալ մայրիկիս նուէր մը առնել կ՚ուզեմ...։
Սարօ եւ Կարօ շուարած իրարու երես նայեցան.
- Ես նուէր մը որոշեցի, ժամացոյց մը առնենք, վերջերս մամաս քանի մը անգամ 

ժամագործին գնաց, զիս ալ իր հետը տարաւ։ Ժամագործը մամայիս ժամացոյցը նորոգեց, 
սակայն աւելի վերջ նորէն խանգարուեցաւ, ըսաւ Մարօ՝ յաղթական շեշտով մը։

- Ապրի՛ս Մարօ, ուրեմն մեր նուէրը որոշուեցաւ, հիմա տեսնենք որքա՞ն դրամ ունինք, 
մեր երկուքին դրամը արդեօք բաւարա՞ր է գեղեցիկ ժամացոյց մը գնելու համար։

Մարօ անմիջապէս իր սենեակը վազեց ու ձեռքը գեղեցիկ տուփ մը բռնած 
վերադարձաւ.

- Ես դրամ չունիմ, սակայն այս տուփը դպրոցը Օրիորդիս հետ շինեցինք, տեսէ՛ք վրան 
ալ սիրտեր փակցուցի, երկուքը մեծ, մէկը պզտիկ։ 
Եթէ ձեր առած ժամացոյցը այս տուփին մէջ 
դնենք ու կարմիր ժապաւէնով մը 
կապենք, շատ գեղեցիկ կ՚ըլլայ ու 
այսպիսով ես ալ մայրիկիս 
նուէր մը տուած կ՚ըլլամ։

Դուն շատ ապրիս 
Մարօ՛, իրապէս դուն 
այլեւս մեծ աղջիկ մը 
եղար, ապրի՛ս, շատ 
ապրի՛ս, ըսին եղբայր-
ները եւ ուժով ուժով 
համբուրեցին իրենց 
անուշիկ, փոքրիկ 
քոյրը։

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Կոլֆի դաշտին մէջ

Զարմանալի՜, 36 անգամ 
գնդակը իրեն բերի, փոխանակ 
շնորհակալութիւն յայտնելու

կը բարկանայ...։

Անպիտա՛ն,
կը խենդեցնես 

զիս...
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Ամէն ազգ ունի իրեն յատուկ լեզու մը։ Այդ լեզուն ունի իր բառերը 
նաեւ գիրերը, որոնցմով կ՚արտայայտէ իր գաղափարներն ու 
զգացումները՝ գրաւոր կամ բերանացի։

Բառերը կը բաղկանան վանկերէ, վանկերն ալ մէկ կամ մէկէ աւելի 
գիրերէ։

Որպէսզի վանկերը կարելի ըլլայ հնչել, իւրաքանչիւր վանկ պէտք 
է ունենայ ձայնաւոր գիր մը, եթէ չունի կը հնչենք «ը» ձայնաւոր գիրով։

Օրինակ՝ թըռ-չուն, հան-գըս-տա-ւէտ, ջը-րա-ման։

Ո՞ր բառերուն վանկերը սխալ բաժնուած են. քովի տուփիկներուն 
մէջ նշանակեցէ՛ք     կամ     : Եթէ սխալ կերպով զատուած են, ճիշդը 
գրել կէտերուն վրայ:

Հա-մա-կար-գիչ        ....................................
Քեր-ա-կա-նութ-իւն          ....................................
Թաշ-կի-նակ         ....................................
Յի-սուս           ....................................
Վեր-ար-կու          ....................................
Կարդ-ալ         ....................................
Մայ-րիկ          ....................................
Պտ-ուղ           ....................................
Խոզ-ա-նակ          ....................................
Մա-զե-րակ          ....................................
Առ-աջ-ին          ....................................
Քար-տէս          ....................................
Դաս-արան          ....................................
Ջր-ա-ման          ....................................
Ծա-ղի-կներ          ....................................
Քաղ-ցըր        ....................................

 



 Քե-րա-կա-նու-թիւն
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ

ՁԵՌԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ...
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Արամ եւ Անի երկուորեակներ էին: Մայրիկը քարտուղարուհի էր՝ անոնց 
յաճախած վարժարանին մէջ, իսկ հայրիկը՝ կանուխ բաժնուելով դպրոցէն, մտած էր 
հայրիկին աշխատանոցը ու դարձած էր ինքնաշարժի նորոգիչ։ Լաւ վարպետ էր, բայց 
ծանր էր իր գործը։ Դժբախտաբար վերջին տարիներուն քայքայուած առողջութեանը 
պատճառաւ, ստիպուեցաւ վերջ տալ իր աշխատութեան ու փակեց արհեստանոցը։ 
Այդ թուականէն սկսեալ օրերը իրեն համար դարձան  միօրինակ եւ ձանձրացուցիչ։ 

Առաւօտուն Տիկին Զարուհի եւ տղաքը կը պատրաստուէին դպրոց երթալու, մինչ 
Տրդատ հայրիկը սրտնեղ վեր վար կը շրջէր տան մէջ։

-- Ինչո՞ւ  կը նեղուիս Տրդատս, ի՜նչ է ամէն առաւօտ քիթդ կը կախես գործի չես 
երթար ըսելով։ Երկար տարիներ աշխատեցար, բարիացակամութեանդ պատճառաւ 
շատ դրամ չշահեցար թերեւս, բայց այսքան տարի դո՛ւն հայթայթեցիր մեր 
ապրուստը։ Փառք Տիրոջ լաւ ապրեցուցիր մեզ, մխիթարեց զինքը իր սիրելի կինը։

-- Կը յուզուիմ Զարուհիս, կը յուզուիմ, չեմ սիրեր տունը նստիլ։ 
-- Մայիսը եկաւ, ելի՛ր դուրս, պարտէզ գնա՛, մաքուր օդ շնչէ՛ կամ գնա՛ 

Վոսփոր՝ ծովու օդ ա՛ռ։ Արձակուրդի օրերուն, միասին ալ կ՚երթանք... 
եթէ անշուշտ քիչ մը օգնես տան գործերուս, 
կատակեց Տկն. Զարուհի։

«ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ»ՈՒԱՆ ՊՏՈՅՏԸ
Գրեց՝ 

Կարպիս Խորասանճեան



21

Կիրակի Մայրերու Օր էր, ընտանեօք գացին, Ռումելի Գաւաք, տղաքը այդպէս 
փափաքած էին։

-- Հայրի՛կ, մեր ընկերուհին՝ Սիրունը, գինը յարմար ճաշարան մը յանձնա- 
րարեց, ընտանեօք գացեր են ու շատ գոհ մնացեր...։ Մենք ալ հոն երթանք...։

Հայրիկը հաւանեցաւ։
Օդը գեղեցիկ էր ու ծովը խաղաղ։ Անոնք ընտրեցին ծովեզերեայ սեղան մը, 

ախորժակով ճաշակեցին թարմ ձուկերը, բաժակ բարձրացուցին իրարու կենաց եւ 
լուսանկարուեցան...։

-- Վաղը Սիրունին շնորհակալութիւն պիտի յայտնեմ, ըսաւ Անի։
-- Արամը ո՞ւր է, չ՚երեւիր, ո՞ւր կորսուեցաւ։
-- Ձեռքերը լուալու գնաց, պատասխանեց Անի։
Պահ մը վերջ եկաւ Արամ։
-- Հաշիւը տանք ու քիչ մը շրջինք գիւղին մէջ, առաջարկեց մայրիկը։
Երբ հայրիկը կանչեց սպասեակը, ան ըսաւ, թէ հաշիւը վճարուած է արդէն։ 
-- Ո՞վ վճարեց, զարմացաւ հայրիկը։
-- Ես եւ Անին, պատասխանեց Արամ յաղթական։ 
-- Տղոց դրամը ինչո՞ւ ընդունեցիր, վշտացաւ հայրիկը սպասեակին։
-- Մի՛ վշտանար անուշիկ հայրիկս, մի՛ մոռնար որ այսօր Մայրերու Օր է եւ մենք 

մեր խնայած դրամով պզտիկ անակնկալ մը ուզեցինք ընել մեր սիրելի մայրիկին։
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-  պ . . . ական / պ . . . հան / յ . . . կ

-  մ . . . ն / մ . . . ցիկ / . . .խ

-  պ . . / մ . . ել / օգտակ . . 

-  ս . . ական / տ . . ական / գ . . ք

-  հ . . . տեսիլ / հ . . . ձայն / հ . . . գիր

-  գրադ . . . . / վարժ . . . . / պ . . . .

-  մ . . / . . կոյն / պ . . տակ

-  վ . . դ / մ . . դ / ս . . դ

-  պ . . . ր / ք . . . / . . . րաւ

-  . . . րջ / կ . . . խ / ան . . . խ

ԲԱՌ ԿԱԶՄԵԼ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

«Մայր» բառով քանի՞ բարդ բառեր կարելի է կազմել, խորհեցէ՛ք։

Մ ա յ րմուտ ծով

քաղաք

հայրենիք

եկեղեցի

պետ

Աստուած

 կնունք 
(կնքա)տէր 

(տիրա)
մեծ

ՏԱՌ ՋՆՋԵԼ
Հետեւեալ բառերուն, առաջին տառերը ջնջեցէ՛ք ու գտէ՛ք պահուած նախադասութիւնը։

Դարձ  փակ ջուր օդը  եմ հօտ վեց  ցաւ 

   յի ան ո՛չ  սուրա՛ ախ թութ սիւն

ՏԱՌ ԱՒԵԼՑՆԵԼ
Կէտերուն տեղ տառեր գրելով, բառերը ամբողջացուցէ՛ք։
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Շատ տարիներ առաջ միայն հեծանիւներն էին, որոնք կը ծառայէին մարդոց՝ 
որպէս փոխադրամիջոց։

Տասնամեակներ պէտք եղան մինչեւ որ հետզհետէ կատարելագործուեցան 
անոնք, դարձան արագընթաց եւ ունեցան այսօրուայ տեսքը։ 1808 թուականին 
Փարիզի մէջ յայտնուեցաւ հեծանիւի տեսակ մը, որ ղեկ չունէր։ Հեծանիւ վարողը 
հերթով կը շարժէր ոտքերը, ոտքով թափ կու տար գետնին ու կը տեղաշարժուէր։ 
1817ին Քարլ Ֆոն Տրէ անունով գերմանացի մը հեծանիւին աւելցուց ղեկը։ Ապա 
աւելցան ոտնակները (pedal)։

Փորձեցին աւելցնել անոր արագութիւնը, առջեւի անիւը աւելի մեծ 
պատրաստեցին, իսկ ետեւինը մնաց փոքր։ Այս բոլորէն ետք հեծանիւը սկսաւ 
տարածուիլ ամբողջ աշխարհի մէջ։ Այսօր կան մանուկներու եւ մեծերու յատուկ 
բազմաթիւ հեծանիւի տեսակներ, տարբեր չափերով, տարբեր արագութիւնով եւ 
այլազան գոյներով։ Հեծանիւ քշելը մարզաձեւ մըն է նաեւ։ Աշխարհի տարածքին 
կը կատարուին հեծանիւի բազմաթիւ մրցումներ։ Եթէ դուն փոքր ես, կրնաս 
վարել եռանիւ հեծանիւներ, անոնք անվտանգ են եւ շատ զուարճալի։

Պատրաստեց՝ 
Աննա Գէորգեան
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Անգամ մը երկու մտերիմ ընկերներու 
միջեւ ծագեցաւ սուր վիճաբանութիւն 
մը։ Անոնցմէ մէկը շատ բարկացաւ եւ 
յանկարծ զօրաւոր ապտակ մը իջեցուց 
ընկերոջը երեսին։ Ապտակը ստացող 
տղան յուզուեցաւ, շատ ցաւ զգաց, բայց 
չփոխադարձեց, միայն ձեռքի փայտով 
աւազին վրայ սապէս գրեց. «Այսօր իմ 
ամէնէն սիրելի ընկերս զիս ապտակեց»։

Քիչ յետոյ անոնք շարունակեցին 
իրենց ճամբան ու հասան ծովեզերք մը, 
ապտակուած տղան որոշեց ծով մտնել։ 
Հազիւ հեռացած էր ծովափէն, երբ 
յանկարծ փրթաւ փոթորիկ մը։ Տղան 
յուսահատ՝ կը պայքարէր ահաւոր 
ալիքներուն դէմ, քիչ մնաց պիտի 
խեղդուէր, երբ ընկերը խուճապահար 
հասաւ ու փրկեց զինքը՝ նուաղած 
վիճակով։ Երբ սթափեցաւ փնտռեց ու 
գտաւ տափակ մեծ քար մը, որուն վրայ 
սապէս փորագրեց. «Այսօր իմ ամէնէն 
սիրելի ընկերս փրկեց կեանքս»։

Ապտակողը հարցուց իր ընկերոջ.
- Երբ քեզ ապտակեցի դո՛ւն գրեցիր 

աւազին վրայ, իսկ հիմա ինչո՞ւ գրեցիր 
քարին վրայ։

- Որովհետեւ, երբ սիրելի բարեկամ 
մըն է որ կը վշտացնէ մեզ, պէտք է գրենք 
աւազին վրայ, որպէսզի հովը եւ 
անձրեւը շուտով ջնջեն զայն ու մենք 
մոռնանք պատահարը։ Իսկ երբ 
լաւութիւն կ՚ընեն մեզի, պէտք է գրենք 
քարի վրայ, որպէսզի երբեք չմոռնանք 
կատարուած բարիքը։

Սիլվա Կոմիկեան
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Մարդը, վարի յարկը բնակող դրացիէն կը խնդրէ.
- Սիրելի բարեկամս, այս գիշեր փոխ կրնա՞ս տալ սրինգդ։
- Բայց ինչո՞ւ... Դո՞ւք ալ պիտի փորձէք սրինգ նուագել։
- Ո՛չ սիրելիս, պարզապէս կ՚ուզեմ գոնէ գիշեր մը հանգիստ քնանալ։

Ուսուցիչը- Տղա՛ս, ըսէ տեսնեմ, ո՞րն է ամէնէն կարճ ամիսը։
Աշակերտը- Անշուշտ Մարտը Օրիո՛րդ, ա՛ն միայն չորս գիր ունի։

- Ալօ... հրշէջներու կեդրո՞նն է։
- Այո Տիկի՛ն, ո՞ւր ծագած է հրդեհը։
- Պարո՛ն, պարտէզիս մէջ նոր բոյսեր եւ ծաղիկներ տնկած եմ...։
- Բայց Տիկին, ըսէ՛ք ո՞ւր է հրդեհը։
- Պիտի ըսեմ բայց չեմ ուզեր որ...
- Շո՛ւտ ըսէք, ապա թէ ոչ պիտի գոցեմ հեռաձայնը։
- Հրդե՜հը... Մեր դրացիին տունն է որ կ՚այրի, խնդրեմ ուշադի՛ր ըլլան ձեր 
հրշէջները, չըլլայ որ կրակը մարելու ատեն կոխկրտեն ու վնաս պատճառեն 
բոյսերուս։

*  Ո՞վ կրնայ միայն մէկ ձեռքով կեցնել բեռնատար կառք մը։

*  Գիտենք որ տարւոյն ամիսները 30 կամ 31 օր են, քանի՞ ամսուան մէջ կայ 28 օր։

*  Մարդուն մէկը իր ունեցած հատ մը լուցկիով կը մտնէ մութ եւ պաղ սենեակ մը՝ 
ուր կը գտնուին 3 վառելանիւթեր. մոմ մը, կանթեղ (kandil) մը, քարիւղի (gaz) 
վառարան մը։ Մարդը նախ ո՞րը պէտք է վառէ։

Պատրաստեց՝ 
Սիլվա ԿոմիկեանԺՊՏԻՆՔ...ԺՊՏԻՆՔ...ԺՊՏԻՆՔ...

Ուրեմն երկու կից թիւերը 
գումարեցէ՛ք եւ արդիւնքը գրեցէ՛ք 
վրայի պարապ տուփին մէջ։ Եթէ 

ամբողջացնէք բոլոր պարապ 
տուփերուն թիւերը, պիտի հասնիք 

գագաթի թուանշանին ու պիտի 
սորվիք մեծ մայրիկին տարիքը։

ԽՈՐՀԻՆՔ...

64

17
23

42 3 5

Կ՚ուզէ՞ք սորվիլ 
մեծ մայրիկին տարիքը...
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1- Անձրեւը երբ դադրեցաւ
Ծիածանը երեւցաւ,
Բազմազան իր գոյներով
Գարնան տօնին թագ եղաւ։

Ծաղիկներ վեր բարձրացան
Տարբեր գոյնով բարեբեր,
Բիւր ծիլերով միացան
Ծառի ճիւղեր պտղաբեր։

2- Պայծառ օդով ոգեւոր
Թռչունները ժպտեցան,
Յար ճախրելով շուրջ բոլոր
Ճռուողեցին գեղաձայն։

Եւ մեղուներ դեղնորակ
Ծառ ու ծաղիկ շրջեցան,
Թիթեռներուն մասնակցած
Մեծ հանդէսով շլացան։

3- Այսպէս ուրախ, երջանիկ
Բնութիւնը արթնցաւ,
Բոյս, միջատ, մարդ միասին
Նոր զարթնումը ապրեցան։

1-Գոյն գոյն շողեր
Գիծ գիծ իջեր
Սենեակ մտած
Լոյս են սփռեր:

Անոնք ունին
Բիւր մասնիկներ
Թեթեւաշունչ 
Պատառիկներ:

2-Ա՛ն արփին է
Մեր արեգակ,
Իր ջերմութեամբ
Ջերմուժ կ'զգանք:

3-Ո՛հ արեւիկ
Վառ արեւիկ,
Եղի՛ր մեզ հետ
Միշտ արեւիկ:

Եղի՛ր որ մենք
Ուրախ ըլլանք
Աշխոյժ ապրինք
Առողջ մնանք:

Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան

Արեւիկ
ԲՆՈՒԹԻՒՆԸ ԱՐԹՆՑԱՒ

ԳԱՐՆԱՆ ՏՕՆ
(3 հոգիի համար)
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ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
Էջ 05 Բառ Ջնջել- «Համբարձում»։ Նոր Բառեր Կազմել- Թիւ, անուն, նաւ, բու, բնութիւն, նիւթ, բան, 
անբան, թթու, անիւ, բուն, թութ, անութ, թի, թան, թաւ։
Էջ 08 Հանելուկ- Մարդ, զարդ, բարդ, սարդ, վարդ։
Էջ 09 Գտի՛ր Ձագս- Խոզ-խոճկոր, հաւ-ճուտ (վառեակ), ձի-մտրուկ, կով-հորթ, ոչխար-գառնուկ, 
շուն-լակոտ, արջ-թոժիւն (քոթոթ), այծ-ուլ, էշ-քուռակ, առիւծ-կորիւն։
Էջ 17 Ուղիղ Խօսինք-Ուղիղ Գրենք- Թաշ-կի-նակ, Յի-սուս, վե-րար-կու, կար-դալ, մայ-րիկ, պը-տուղ, 
խո-զա-նակ, մա-զե-րակ, ա-ռա-ջին, քար-տէս, դա-սա-րան, ջը-րա-ման, ծա-ղիկ-ներ, քաղ-ցըր։
Էջ 22 Բառ Կազմել- Մայրամուտ, ծովամայր, մայրաքաղաք, մայր հայրենիք, մայր եկեղեցի, 
մայրապետ, Աստուածամայր, կնքամայր, տիրամայր, մեծմայր։ Տառ Ջնջել- Արձակուրդը մօտեցաւ 
ինչ ուրախութիւն։ Տառ Աւելցնել- Ատու, ածու, ար, իր, եռա, արան, իս, ար, անի, անու։
Էջ 25 Խորհինք- Երթեւեկի ոստիկանը/ բոլոր ամիսներուն մէջ/ նախ լուցկին կը վառէ։  / Մեծ մայրիկը  
78 տարեկան է։
Էջ 27 Խառն Տառեր- Ծաղիկ, թռչուն, պարտէզ, գարուն, թռուցիկ, լողալ։ Ծածկագիր Խաղ- «Մայրերու 
Օրը շնորհաւոր ըլլայ»։

ղալլո

Ծածկագիրներուն հետեւելով լուծեցէ՛ք հանելուկը։

Խ Ա Ռ Ն   Տ Ա Ռ Ե Ր

Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն

Խառն տառերը կանոնաւորել։

ածղիկ թռնուչ տէզպար

գրունա թռուկից

Ծ Ա Ծ Կ Ա Գ Ի Ր   Խ Ա Ղ
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Մարալ Եշիլթէփէ
Գալֆաեան Վրժ.

Կալին Նաքքաշեան
Տատեան Վրժ.

Գ. Լորին Աք
Տատեան Վրժ.

Թալիա Եշիլթէփէ
Էսաեան Վրժ.

Լորին Իւկէ
Էսաեան Վրժ.

Մարիա Ուսանմազ
Էսաեան Վրժ.

Տիանտրա Տատեան
Էսաեան Վրժ.

Նարօ Փիյօփսեան
Էսաեան Վրժ.

Մելիս Պուլկուր
Էսաեան Վրժ.

Նաիրա Էօճալ
Տատեան Վրժ.



Ետեւի կողքը ի՞նչպէս 
գիրքի պիտի վերածենք...

Պատրաստեց՝ Գարին Կիւլպաղ
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Նորա Եիւզպաշեան
Էսաեան Վրժ.

Լիտիա Ապրահամօղլու, Սելին Տէմիր, 
Նիքոլ Մ. Քարսլըլար, Ժատին Գայա

Տատեան Վրժ.

Հերա Արսլան
Պէզճեան Վրժ.

Մելանի Քուշ
Պէզճեան Վրժ.

Նիքոլ Իշկիւզար
Էսաեան Վրժ.
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