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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Ամրան հաճելի արձակուրդէն ետք, 

ահա դարձեալ վերագտանք զիրար։ 
«ԺՊԻՏ» բարի վերամուտ կ՚ըսէ եւ յաջող 
տարեշրջան մը կը մաղթէ ձեր բոլորին։  

Նուիրական ամիս է Հոկտեմբերը, այս 
ամսուան ընթացքին կը տօնենք Թարգ- 
մանչաց Տօնը։ Հայ ժողովուրդը շատ բան 
կը պարտի, Ս. Սահակին եւ Ս. Մեսրոպին 
ու մեր առաջին թարգմանիչներուն։ Անոնց 
շնորհիւ է, որ մենք այսօր կը գրենք, կը 
կարդանք մեր սեփական այբուբենով։ 

        Անհուն շնորհակալութիւն մեր առա-  
      ջին ուսուցիչին, հայ գիրերու գիւտարարին՝ Սուրբ  
         Մեսրոպին ու թարգմանիչներուն, որոնք ծաղկեցնելով  
    մեր մշակոյթը, ապահովեցին մեր ժողովուրդին գոյատեւումը։

Սիրելի տղա՛ք, մեր երախտագիտութիւնը յայտնելու միակ միջոցն է՝ շատ սիրել ու 
միշտ խօսիլ մեր մայրենի լեզուն։

          Տաքուկ Համբոյրներ՝
           «ԺՊԻՏ»

Դասը սկսած էր արդէն, երբ աշակերտը դասարան մտաւ։

Ինչո՞ւ ուշացար 
Կարօ՛։

Ճամբուն 
անկիւնը դրուած 

ցուցանշանին 
պատճառաւ...։

Ցուցանշանի՞ն...։

Այո՛, մետաղեայ 
ցուցաշերտին վրայ 

գրուած էր. 
«Ուշադրութի՛ւն 

Դպրոց, 
Շատ կամաց 
յառաջացէ՛ք»։

03



04

Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ 

Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Կ՚երդնում որ 
հայրիկս առանձին 

պատրաստեց...։

Բարիլոյս տղա՛ք... 
Սրբագրեցի ձեր թուաբանութեան 

պարտականութիւնները։
Կրնամ ըսել, թէ 
բոլորդ ալ լաւ 

պատրաստեր էիք... Միայն կասկած 
մը ունեցայ...

Ըսէ՛ տեսնեմ Գօ-գօ՛, 
հայրիկդ օգնե՞ց քեզի, 

թէ ոչ...

Ո՛չ, ո՛չ... 
Կ՚երդնում որ...

Վստա՞հ ես։
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Յարմար տառը աւելցուցէ՛ք կէտերուն տեղ։
 
 մ . կ  դ . ն  ն . ռ
 շ . ք  թ . ր  շ . ն
 խ . նկ  լ . ր  ջ . ր
 ձ . կ  ծ . նկ  մս . ր
 բ . ն  կռ . նկ ք . ն
 

ՏԱՌ ԱՒԵԼՑՆԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Խառն տառերը կանոնաւորել ու ճիշդ բառերը գրել։

ԽԱՌՆ ՏԱՌԵՐ
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Անգամ մը երկու կրթական քննիչ, այցելեցին հայկական գիւղի մը 
բացօթեայ դպրոցներէն մէկը։ Ուսուցիչը՝ եռանդուն երիտասարդ մը, ունէր 
ամէն հասակի աշակերտներ՝ 8-10 տարեկան մանուկներէ սկսեալ, մինչեւ 
40 տարեկան չափահասներ։

Բացօթեայ դպրոցը կը բաղկանար 4 կարգէ։ Աշակերտները կ՚ուսանէին 
այդ 4 դասարաններուն մէջ, իրենց տարիքին եւ գիտութեան համաձայն։

Օրը Կիրակի էր եւ ահագին բազմութիւն մը լեցուցած էր պարտէզը։
Երբ դասաժամը վերջացաւ, քննիչներէն մէկը, որ շա՜տ կը սիրէր երգը, 

խնդրեց ուսուցիչէն որ աշակերտները երգ մը երգեն։ Դասատուն բացատ- 
րեց, թէ ինք «բաղաձայն» է, հետեւաբար երգ չէ սորվեցուցած անոնց։

Քննիչը գոհ չմնաց այս պատճառաբանութենէն. 
- Լաւ կ՚ըլլար որ ըսաւ ան, գոնէ հատ մը ազգային երգ գիտնային։
Ուսուցիչը կարմրեցաւ, ամօթով մնաց, յետոյ յանկարծ դառնալով 

աշակերտներուն.
- Սիրելինե՛րս, բոլորդ միասին շարուեցէ՛ք դիմացս ու ինծի հետ 

երգեցէ՛ք.    Այբ-բեն-գիմ
    Դա-եչ-զա
    Է-ըթ-թո...
Անոնք այսպէս մեծ եռանդով երգեցին մինչեւ վերջին տառը։ 30-40 

կուրծքէ բխած «Հայոց Այբուբեն»ը, որ ինքնին հայոց լեզուն է, արձագանգեց 
հոն գտնուող իւրաքանչիւր անհատի սրտին խորը։

Ուսուցիչը ոգեւորուած.
- Ահա՛ ձեզի լաւագոյն ազգային երգ մը, որ ամէն հայ անպատճառ 

պէտք է գիտնայ։ 4-5 տարիէ ի վեր ես այս երգն է որ կը սորվեցնեմ 
աշակերտներուս եւ ուրիշ երգ չեմ ճանչնար, ըսաւ յաղթական, սրբելով իր 
քրտնած ճակատը։

- Շատ ճիշդ, շատ ապրի՛ք, սքանչելի՜ էր, գոչեցին քննիչները՝ նոյն 
ոգեւորութեամբ։ Յետոյ շնորհակալութիւն յայտնելով, ուժով սեղմեցին 
սրամիտ ուսուցիչին ձեռքը ու շարունակեցին իրենց ճամբան։

Ճամբու ընթացքին քննիչներէն մէկը հարցուց ընկերոջը.
- Համաձայն չե՞ս ըլլար ինծի, երբ ըսեմ. -Որքան ատեն որ հայը կ՚ապրի, 

հայոց այբուբենը չի՛ մեռնիր-։
- Անշո՛ւշտ, բայց ես հակառակին աւելի համաձայն եմ. -Որքան ատեն 

որ հայոց այբուբենը կ՚ապրի, հայը չի՛ մեռնիր-։

Ա ԶԳԱՅԻՆ ԵՐԳԸ

ա

բ

գ

ե

դ

Աւետիք Իսահակեան Արեւմտահայերէնի Վերածեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Ամէն տարի Հոկտեմբերին՝ օդապարիկներու միջազգային փառատօն մը կը կազ- 
մակերպուի Ամերիկայի՝ Նիւ Մէքսիկա նահանգին մէջ: 2015-ին կատարուեցաւ 44-րդ 
փառատօնը, որուն մասնակցութիւն բերին հարիւրաւոր երկիրներ եւ նահանգներ: 
Երկինքը սարքեց խրախճանք մը, երբ հազարումէկ գոյներով եւ ձեւերով օդապա- 
րիկներ, բարձրացան դէպի երկինք եւ ճախրելով օդին մէջ, պարզեցին գեղեցիկ եւ 
անօրինակ տեսարան մը։ 

Օդապարիկներու այս փառատօնը, որ մեծ հաճոյք կը պատճառէ ներկաներուն, կը 
սկսի արշալոյսին, կը տեւէ մինչեւ ժամը 20.00-ը ու կը վերջանայ հրավառութիւններով։  

Անգլիացի հրամանատար՝ 
Էնտի Կրինի (Andy Ggreen) 

յղացումով, Անգլիոյ Պրիսթոլ 
քաղաքին մէջ շինուեցաւ 

ժամական 1600 քմ. 
արագութեամբ հրթիռաձեւ 

արդիական (roket) 
ինքնաշարժ մը։ Ան  

կոչուեցաւ «Պլուտհունտ» 
(Bloodhoond), որ կը 

նշանակէ՝ բարակ (որսի 
շունի տեսակ մը): 



Սեպտեմբերին վերաբացուեցան վարժարանները, ուսուցիչը վերագտաւ իր փոքրիկ, 
սիրասուն աշակերտները։ Անոնց մէջ կային նաեւ նորեկներ։

- Տղա՛քս, ուրախ եմ ձեզ տեսնելով, կը յուսամ թէ միասին լաւ տարեշրջան մը պիտի 
անցընենք, ըսաւ ուսուցիչը՝ ժպտերես։

Այդ վայրկեանին՝ նորեկ աշակերտ մը գոչեց.
- Ես ալ շատ ուրախ եմ, որ դուն իմ ուսուցիչս եղար։
- Անուշիկ մա՛նչս, խօսքդ ինծի հաճոյք պատճառեց, բայց ուշադիր եղի՛ր, պէտք չէ 

ուսուցիչիդ. «Դուն» ըսես, խրատեց ուսուցիչը։ 
- Այո՛ Պարո՛ն, այլեւս քեզի դուն պիտի չըսեմ, խոստացաւ տղեկը։ 
Անցան քանի մը օրեր, ուսուցիչը սրբագրելէ ետք, երբ կը վերադարձնէր աշակերտ- 

ներուն քննութեան թուղթերը, դասարանին ետեւի կարգէն ձայն մը բարձրացաւ.
- Պարո՛ն, դուն իմ քննութեան թուղթս չտուիր ինծի։
- Ա՜հ այո՛, ահաւասիկ հո՛ս է, գիրքերուն տակ մնացեր է։ Կը շնորհաւորեմ քեզ, բաւական 

լաւ գրեր ես։ Բայց Հրա՛չ, սիրելի մա՛նչս, դիտողութիւն մը ունիմ, քանիցս ըսի քեզի, որ 
ուսուցիչներուդ եւ մեծերուն «Դուն» պէտք չէ ըսես, անկրթութիւն է այդպէս ըսել, մի՛ 
մոռնար, ջանա՛ ըսել. «Դուք»։ 

Օրեր անցան եւ Հրաչ շարունակեց «Դուն»ով խօսիլ ուսուցիչին հետ։ Ի վերջոյ սակայն, օր 
մըն ալ սպառեցաւ ուսուցիչին համբերութիւնը ու բարկացած ըսաւ.

- Հրա՛չ, ա՛լ ձանձրացայ կրկնելէ, ուրեմն 100 անգամ գրէ՛. «Անգամ մըն ալ ուսուցիչիս 
դուն պիտի չըսեմ» պատժատողը ու վաղը ինծի բեր։ 

Յաջորդ օր Հրաչ ուսուցի-
չին յանձնեց պատժաթուղթը, 
որուն վրայ փոխանակ 100ի, 
200 անգամ գրած էր տրուած 
պատժատողը։

- Շնորհակալ եմ, ըսաւ
ուսուցիչը, վստահ եմ այլեւս 
պիտի չմոռնաս «Դուք»ով 
խօսիլ մեծերուդ հետ։ Բայց 
տղա՛ս... ինչո՞ւ 200 անգամ 
գրեր ես։

Հրաչ, արցունքոտ աչքե-
րով պատասխանեց.

- Քեզի հաճոյք պատճա-
ռելու համար, Պարո՛ն։

Թարգմանեց՝ Շողեր Չափարեան
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1) Ի՞նչեր կը ծախեն ոսկերիչները։
..............................................................
2) Ե՞րբ կը սկսի ձմեռը։
..............................................................
3) Հիւանդները ի՞նչեր պէտք է գործածեն առողջանալու համար։
..............................................................
4) Հացագործը ի՞նչով կը պատրաստէ հացը։
..............................................................
5) Մեղուն ո՞ւր կը շինէ մեղրը։
..............................................................
6) Ի՞նչեր կը գործածենք աղտոտերը մաքրելու համար։
..............................................................
7) Ո՞ր անասուններէն կը ստանանք կաթը։
..............................................................
8) Ո՞ւր կ՚երթանք նամակ ուղարկելու համար։
..............................................................
9) Ի՞նչ կը գործածենք անձրեւէն չթրջելու համար։
..............................................................

Գրեց՝ Շողեր ՉափարեանՄնա՛ս բարո՜վ, մեր արձակուրդ ամառուան,
Տաքուկ օրերդ որքա՜ն արագ հեռացան,
Եկաւ աշուն ու մենք դարձանք վարժարան,
Աշխատանքի սկսելու՝ ժրաջան։

Նոր եռանդով ահա՛ մտանք դասարան,
Բոլորելու նոր տարի մը՝ անվարան,
Ուսանելու, կրթուելու անպայման,
Պատրաստելու մեր լուսաւոր ապագան։

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑԷ՛Ք
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Բառերուն վերջին տառերով կազմել նոր բառեր։

Պատուհան-նաւակ / . ա . ու / . . տ / . ա . . ք / . ա . ա . ու . ի / . ր . ն / 
. ապ . ստ . .  / . ա . . ն / . ե . կ / . օ . ի .

ՆՈՐ ԲԱՌԵՐ ԿԱԶՄԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Արդեօք ո՞ր տօնը պահուած է կարմիր քառակուսիներուն մէջ։

1) Թագաւորին կինը
2) Կահ
3) Ամէն Կիրակի կը 

կատարուի եկեղեցւոյ մէջ
4) Շուտ
5) Նոր տարի
6) Նախաճաշին կ՚ուտենք 

(կաթով կը պատրաստուի)
7) Երնէ՜կ
8) Բարի չէ՛
9) Կաղինի ծառին պտուղը
10) Հացահատիկ բոյսը
11) Առաւօտ
12) Ոգելից ըմպելի մը
13) Բազմահատիկ պտուղը



Արի, այս տարի առաջին դասարանի աշակերտ է։ «Մնաս բարով» ըսաւ իր շատ սիրած 
մանկապարտէզին ու «Բարեւ» ըսաւ նախակրթարանի առաջին դասարանին։ Ամրան 
արձակուրդի շրջանին, մեծ մայրիկն ու մեծ հայրիկը կը խրախուսէին զինքը ըսելով. 
«Արի՛, դուն այլեւս շատ մեծցար. առաջին դասարանի աշակերտ պիտի ըլլաս, գրել, 
կարդալ պիտի սորվիս, սիրուն գիրքեր պիտի կարդաս, արտասահմանի զարմիկներուդ 
ալ նամակներ պիտի գրես...»։ 

Արի շատ ուշիմ եւ ուշադիր աշակերտ մըն էր, ուսուցչուհիին պատմածները լաւ մտիկ 
կ՚ընէր։ Այլեւս «ա-բ-գ»ը սորված էր, սկսած էր կարդալ ու գրել։ Շատ կ՚աշխատէր, կ՚ուզէր 
միշտ. «5 Ապրիս» առնել։

Այդ օր ուսուցչուհին, դասի միջոցին խօսեցաւ հայ գիրերու գիւտին, Ս. Մեսրոպին ու 
Ս. Սահակին մասին, բացատրեց Թարգմանչաց Տօնին իմաստը։ Տղոց հասկնալի լեզուով 
պատմեց բոլորը ու աւելցուց. «Տղա՛ք, բոլորս ալ երախտապարտ պէտք է ըլլանք Ս. 
Սահակին ու Ս. Մեսրոպին, շատ բան կը պարտինք անոնց, եթէ անոնք չըլլային այսօր 
մենք հոս պիտի չըլլայինք, պիտի չունենայինք մեր 
սեփական տառերը, մեր անմահական հայոց լեզուն»։

Աշակերտները մեծ հաճոյքով, խանդավառութեամբ կը 
հետեւէին դասին։ Յանկարծ ձայն մը բարձրացաւ. 
«Օրիո՛րդ, ես Ս. Սահակն ու Ս. Մեսրոպը շատ 
սիրեցի»։ «Ես ալ...», «Ես ալ...», շարունակեցին 
միւս աշակերտները։

Արի որ անձայն, քիչ մըն ալ դժգոհ դէմքով 
կը հետեւէր դասին, ըսաւ.

- Օրիո՛րդ, ես բնաւ չսիրեցի...։
- Բայց, ինչո՞ւ անուշիկ Արիս, ինչո՞ւ 

այդպէս կը խորհիս, քովիկս եկո՛ւր տեսնեմ...։
- Օրիո՛րդ, ե՜ս... ես երէկուան ուղ- 

ղագրութենէն 2 առի...։
- Այսինքն, ի՞նչ ըսել կ՚ուզես։
- Եթէ անոնք այդքան շատ տառ 

չգտնէին, ես «5 Ապրիս» պիտի առնէի, ի՜նչ 
պէտք կար նմանաձայն տառեր ստեղծելու, 
թո՛ղ մէկ-մէկ հատ ըլլային, մենք ալ 
հանգիստ կ՚ընէինք...։

մենք հոս պիտի չըլլայինք, պիտի չունենայինք մեր 
սեփական տառերը, մեր անմահական հայոց լեզուն»։

Աշակերտները մեծ հաճոյքով, խանդավառութեամբ կը 
հետեւէին դասին։ Յանկարծ ձայն մը բարձրացաւ. 
«Օրիո՛րդ, ես Ս. Սահակն ու Ս. Մեսրոպը շատ 
սիրեցի»։ «Ես ալ...», «Ես ալ...», շարունակեցին 

Արի որ անձայն, քիչ մըն ալ դժգոհ դէմքով 

- Օրիո՛րդ, ես բնաւ չսիրեցի...։
- Բայց, ինչո՞ւ անուշիկ Արիս, ինչո՞ւ 

այդպէս կը խորհիս, քովիկս եկո՛ւր տեսնեմ...։
- Օրիո՛րդ, ե՜ս... ես երէկուան ուղ- 

- Այսինքն, ի՞նչ ըսել կ՚ուզես։
- Եթէ անոնք այդքան շատ տառ 

չգտնէին, ես «5 Ապրիս» պիտի առնէի, ի՜նչ 
պէտք կար նմանաձայն տառեր ստեղծելու, 
թո՛ղ մէկ-մէկ հատ ըլլային, մենք ալ 

ԱՐԻԻՆ «Ա-Բ-Գ»Ը

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Պարոն Աւետիս այդ իրիկուն գործէն տուն վերադարձաւ՝ ուրախ տրամադրութեամբ. 
- Պատրաստուէ՛ սիրելիս, յառաջիկայ Կիրակի պարահանդէսի մը հրաւիրուեցանք, 

վարպետիս կողմէ, ըսաւ ան իր կնոջ՝ Յասմիկին։ 
Յասմիկ փոխանակ ուրախանալու՝ տխրեցաւ.
- Բայց մենք չունինք պարահանդէսի յարմար զգեստներ, 
առարկեց:

- Անհոգ եղի՛ր, մեր փոքր խնայողութենէն կրնանք մաս 
մը դրամ յատկացնել։

Եւ անոնք գնեցին գեղեցիկ զգեստներ: 
Յաջորդող օրերուն Յասմիկ միշտ տխուր էր։ Ան իր 

արդուզարդը կ՚ուզէր ամբողջացնել գոհարեղէնով մը։ 
Բայց իրենց խնայողութիւնը թոյլատու չէր զարդեղէն 
մըն ալ գնելու։ 

Ամուսինը առաջարկեց.
- Գնա՛ քու մտերիմ ընկերուհիիդ՝ Տիկին Մարթային 

եւ խնդրէ՛, որ փոխ տայ քեզի իր գոհարեղէններէն մէկը: 
Դուք շատ կը սիրէք զիրար, կը կարծեմ որ պիտի չմերժէ 

քեզ:
Յաջորդ օր Յասմիկ գնաց իր ընկերուհիին. հետը տարաւ 

պարահանդէսի համար գնած հագուստը եւ իր խնդրանքը 
յայտնեց Մարթային:

Տիկին Մարթա սիրով ընդառաջեց ու բերաւ գոհարե- 
ղէններու տուփը, որ լեցուն էր զանազան զարդեղէններով։ 

- Յասմի՛կ, հագի՛ր հագուստդ եւ մէկիկ-մէկիկ 
փորձէ մանեակները, միասին ընտրենք յարմա- 
րագոյնը։ 
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Յասմիկ փոխանակ ուրախանալու՝ տխրեցաւ.
- Բայց մենք չունինք պարահանդէսի յարմար զգեստներ, 
առարկեց:

- Անհոգ եղի՛ր, մեր փոքր խնայողութենէն կրնանք մաս 
մը դրամ յատկացնել։

Եւ անոնք գնեցին գեղեցիկ զգեստներ: 
Յաջորդող օրերուն Յասմիկ միշտ տխուր էր։ Ան իր 

արդուզարդը կ՚ուզէր ամբողջացնել գոհարեղէնով մը։ 
Յաջորդող օրերուն Յասմիկ միշտ տխուր էր։ Ան իր 

արդուզարդը կ՚ուզէր ամբողջացնել գոհարեղէնով մը։ 
Յաջորդող օրերուն Յասմիկ միշտ տխուր էր։ Ան իր 

Բայց իրենց խնայողութիւնը թոյլատու չէր զարդեղէն 
մըն ալ գնելու։ 

Ամուսինը առաջարկեց.
- Գնա՛ քու մտերիմ ընկերուհիիդ՝ Տիկին Մարթային 

եւ խնդրէ՛, որ փոխ տայ քեզի իր գոհարեղէններէն մէկը: 
Դուք շատ կը սիրէք զիրար, կը կարծեմ որ պիտի չմերժէ 

քեզ:
Յաջորդ օր Յասմիկ գնաց իր ընկերուհիին. հետը տարաւ 

պարահանդէսի համար գնած հագուստը եւ իր խնդրանքը 
յայտնեց Մարթային:

Տիկին Մարթա սիրով ընդառաջեց ու բերաւ գոհարե- 
ղէններու տուփը, որ լեցուն էր զանազան զարդեղէններով։ 

- Յասմի՛կ, հագի՛ր հագուստդ եւ մէկիկ-մէկիկ 
փորձէ մանեակները, միասին ընտրենք յարմա- 
րագոյնը։ 
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Ուիլիըմ  Սիտնէյ  Փորթըր 
(William Sydney Porter 1862-1910)

Ամերիկացի յայտնի գրագէտը՝ իր հէքեաթները կը ստորագրէր Օ.Հէնրի 
ծածկանունով: Երեք տարեկան էր երբ կորսնցուց իր մայրը, ինքն ալ 
ապրեցաւ կարճատեւ տխուր կեանք մը։ Փոքր տարիքէն սկսեալ, շատ մը 
գործերու մէջ աշխատելէ ետք, 17 տարեկանին պաշտօնի կոչուեցաւ հրատա- 
րակչատան մը մէջ։ Գրեց ու հրատարակեց բազմաթիւ հէքեաթներ, գրեց 
պարզ ոճով, մշակեց շահեկան նիւթեր, մանաւանդ իր հէքեաթներուն 
անակնկալ վերջաւորութիւնները, մի՛շտ զարմացուցին ընթերցողները։ Մեծ 
համբաւի տիրացաւ ու սիրուեցաւ իր գրականութիւնը համայն աշխարհի մէջ։ 

1901-ին հէքեաթները ամփոփուեցան 10 հատորներու մէջ: 

ՄԱՐԳԱՐԻՏՆԵՐ

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ



Անոնք որոշեցին մարգարիտէ մանեակը, որ 
իսկապէս ամբողջացուց հագուստին գեղեց- 

կութիւնը:
Այր ու կին շատ հաճելի գիշեր մը անցընելէ 
ետք, ուշ ատեն վերադարձան տուն։ Յասմիկ 
երբ հանեց շալը, մարգարիտէ մանեակը 
չկար վիզին վրայ: Երկար ատեն փնտռեցին 
տան մէջ, փողոցները, նոյնի՛սկ գացին 
պարահանդէսին սրահը. բայց ի զո՜ւր: 

Յաջորդ օր այցելեցին բոլոր գոհարավա- 
ճառներուն եւ երկա՜ր փնտռտուքէ ետք ի 
վերջոյ գտան նմանը։ Մանեակը շատ 
սուղ կ՚արժէր։ Անոնք իրենց բարե- 

կամներէն պարտք առնելով գնեցին 
մարգարիտէ մանեակը ու յանձնեցին զայն 

Տիկին Մարթային։ 
Այդ թուականէն սկսեալ Աւետիս եւ Յասմիկ 

ապրեցան շատ դժուարին կեանք մը: Նախ 
փոխադրուեցան քիչ վարձքով փոքր տուն մը, 

աղքատ թաղի մը մէջ ու երկար տարիներ՝ այր ու կին ստիպուեցան չարաչար աշխատիլ՝ 
գիշեր-ցերեկ: 

Անոնք ամբողջութեամբ վճարեցին իրենց պարտքը, սակայն փոխարէն կորսնցուցին 
իրենց առողջութիւնը եւ երիտասարդութիւնը։

     *  *  *
Կիրակի մըն էր. Յասմիկ հանրապարտէզին մէջ՝ նստած նստարանի մը վրայ 

կ՚ափսոսա՜ր իր ապրած տխուր կեանքը... երբ յանկարծ նշմարեց իր ընկերուհին՝ Տիկին 
Մարթան, որ ոչինչ կորսնցուցած էր իր գեղեցկութենէն ու առողջութենէն. 

- Մարթա՛, Մարթա՛, կանչեց, տկար ձայնով մը...։
Տիկին Մարթա նախ չճանչցաւ իր վաղեմի բարեկամուհին, յետոյ սակայն ճիչ մը 

արձակեց.  
- Վա՜յ սիրելի Յասմիկս, հաւատա՛ չճանչցայ քեզ:
- Անշուշտ չես ճանչնար Մարթաս, շատ փոխուեցայ, երկար տարիներ 

տքնաջան աշխատեցայ ու ծերացայ ժամանակէն առաջ: Կը յիշե՞ս, 
մարգարիտէ մանեակը, զոր փոխ առած էի քեզմէ, կորսնցուցի զայն 
պարահանդէսին գիշերը, գնեցինք ու քեզի վերադարձուցինք 
նորը։ Մեր պարտքը վճարելու համար չարաչար աշխա- 
տեցանք, դիւրին չէր գնել յիսուն հազար տոլար արժող 
մարգարիտէ մանեակ մը:

- Յասմի՛կս, իմ սիրելի ընկերուհիս, ի՞նչ ըսել կը 
ջանաս, կորսուած մանեակիս տեղ յիսուն հազար 
տոլար արժող իրակա՞ն մը գնեցիք։

- Այո՛, սիրելիս, այո՛...:
Տիկին Մարթա, Յասմիկին ձեռքը առաւ իր 

ափերուն մէջ ու սեղմեց սրտին վրայ.
- Ա՜խ, ներէ՛ զիս սիրելի Յասմիկս, ինչո՞ւ մոռցայ 

քեզի ըսելու, որ այդ մարգարիտէ մանեակը «կեղծ» 
էր եւ կ'արժէր հազիւ հինգ տոլար...: 
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Անոնք որոշեցին 
իսկապէս ամբողջացուց հագուստին գեղեց- 

կութիւնը:
Այր ու կին շատ հաճելի գիշեր մը անցընելէ 
ետք, ուշ ատեն վերադարձան տուն։ Յասմիկ 
երբ հանեց շալը, մարգարիտէ մանեակը 
չկար վիզին վրայ: Երկար ատեն փնտռեցին 
տան մէջ, փողոցները, նոյնի՛սկ գացին 
պարահանդէսին սրահը. բայց ի զո՜ւր: 
տան մէջ, փողոցները, նոյնի՛սկ գացին 
պարահանդէսին սրահը. բայց ի զո՜ւր: 
տան մէջ, փողոցները, նոյնի՛սկ գացին 

Յաջորդ օր այցելեցին բոլոր գոհարավա- 

կամներէն պարտք առնելով գնեցին 
մարգարիտէ մանեակը ու յանձնեցին զայն 

Տիկին Մարթային
Այդ թուականէն սկսեալ Աւետիս եւ Յասմիկ 

ապրեցան շատ դժուարին կեանք մը: Նախ 
փոխադրուեցան քիչ վարձքով փոքր տուն մը, 

- Անշուշտ չես ճանչնար Մարթաս, շատ փոխուեցայ, երկար տարիներ 
տքնաջան աշխատեցայ ու ծերացայ ժամանակէն առաջ: Կը յիշե՞ս, 

- Անշուշտ չես ճանչնար Մարթաս, շատ փոխուեցայ, երկար տարիներ 
տքնաջան աշխատեցայ ու ծերացայ ժամանակէն առաջ: Կը յիշե՞ս, 

- Անշուշտ չես ճանչնար Մարթաս, շատ փոխուեցայ, երկար տարիներ 

ը, զոր փոխ առած էի քեզմէ, կորսնցուցի զայն 
պարահանդէսին գիշերը, գնեցինք ու քեզի վերադարձուցինք 
նորը։ Մեր պարտքը վճարելու համար չարաչար աշխա- 
տեցանք, դիւրին չէր գնել յիսուն հազար տոլար արժող 

- Յասմի՛կս, իմ սիրելի ընկերուհիս, ի՞նչ ըսել կը 
ջանաս, կորսուած մանեակիս տեղ յիսուն հազար 
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● Արծիւին բոյնը կը գտնուի անհասանելի, 
բարձր ժայռերու վրայ։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

● Ծիծեռնակը իր բոյնը կը հիւսէ տանիքներու 
քիւերուն (saçak)։

● Արագիլը իր բոյնը կը շինէ բարձր տեղեր՝ 
տանիքներու, ելեկտրական ձողերու եւ բարտի- 
ներու (kavak ağacı) վրայ…

• Հաւը, օրական մօտաւորապէս 120 կրամ կեր պէտք է ուտէ, հաւկիթ մը ածելու 
համար։

• Հաւը հաւկիթ մը արտադրելու համար՝ 24-26 ժամուան կարիք ունի։

• Հաւը քանի ծերանայ հետզհետէ կը խոշորնան, իր ածած հաւկիթները։

• Հաւը կ՚ածէ տարեկան մօտաւորապէս 300-325 հաւկիթ։

Հաւերու Աշխարհ
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Գրեցէ՛ք հետեւեալ նկարներուն անունները, 
ապա անոնց առաջին տառերը միացնելով ՝ գտէ՛ք պահուած տօնը։

... .... .... ....

...... .... ......

..... ..... .....

.... .. ...

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Մեծամիտ աքլորը այն համոզումը ունէր, թէ աշխարհը ինք կը կառավարէր։ Եթէ 
«Կու կու լիկ կո՜ւ» չկանչէր, արեւը պիտի չծագէր՝ աշխարհը պիտի մնար մութ ու 
մարդիկ կանուխ պիտի չկարենային արթննալ։ 

Հաւատալով որ ինքն էր աշխարհին կեանք եւ լոյս տուողը, ան կը դժգոհէր, որ 
արժանի պատիւն ու յարգանքը ցոյց չէին տար իրեն։ Ուրեմն պատժելու համար 
բոլորը, որոշեց այլեւս «Կու կու լիկ կո՜ւ» չկանչել...։

Զարմանքը մեծ եղաւ սակայն, երբ տեսաւ, թէ առաւօտուն արեւը դարձեա՛լ 
ծագեցաւ ու մարդիկ դարձեա՛լ կանուխ արթնցան։

Երբ աքլորը՝ յուսախաբ, մտաւ հաւնոց։ Տեսաւ որ բոլոր հաւերը իրենց նայուածքը 
սեւեռած դէպի երկինք, հիացումով կը դիտէին արծիւին թռիչքը։

- Այդ ալ բա՜ն է, ես ալ կրնամ թռչիլ անոր պէս, յոխորտաց մեր աքլորը, ելաւ տան 
կտուրը, բացաւ թեւերը ու թափ տալով անոնց, ինքզինքը ձգեց պարապութեան մէջ, 
բայց փոխանակ վեր թռչելու ինկաւ տան պարտէզը։

Յանկարծ նշմարեց սագերը, որոնք կը լողային լճակին մէջ։
- Ես կ՚երթամ սագերուն հետ լողալու, դո՛ւք ալ ինծի ընկերացէ՛ք, առաջարկեց՝ 

հաւնոցին հաւերուն։
- Խելքդ գլուխդ հաւաքէ՛, դուն չես կրնար լաւ լողալ, զգուշացուց զինքը՝ սեւ հաւը։

Մ Ե Ծ Ա Մ Ի Տ   Ա Ք Լ Ո Ր Ը
Աշխատասիրեց՝ 

Սիլվա Կոմիկեան
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Բայց մեծամիտը խօսք մտիկ կ՚ընէ՞ր... Ցատկեց ջուր, սագերէն մէկը 
յարձակեցաւ աքլորին վրայ։ Խեղճը քիչ մնաց պիտի խեղդուէր երբ 
խուճապահար, վերջին ճիգով մը ինքզինքը նետեց լիճէն դուրս։ Դժբախտաբար 
ինկաւ հոն քնացող շունի մը վրայ ու խանգարեց անոր անուշ քունը։ Շունը 
բարկացած՝ քաշեց, փրցուց աքլորին գեղեցիկ պոչը։

Աքաղաղը շատ ամչցաւ իր վիճակէն, արցունք թափեց իր փրթած պոչին 
համար։ Որոշեց գիշերները բացօթեայ պառկիլ տան կտուրին վրայ, հաւատալով 
թէ մաքուր օդին մէջ, շուտով պիտի աճէին իր փետուրները։ 

Բոլոր հաւերը, խորհուրդ տուին իրեն, որ հրաժարի իր գաղափարէն, 
-վտանգաւո՜ր է, փորձանք կու գայ գլխուդ, կեր կ՚ըլլաս աղուէսին-, ըսին անոնք 
բայց չկրցան համոզել զինքը։

- Չէ՛, փետուրներս պէտք է շուտով աճին, որպէսզի երթամ վրէժ լուծեմ 
անպիտան շունէն, ըսաւ ինքնահաւան աքլորը ու այդ գիշեր իսկ բարձրացաւ 
տանիք։

Գիշերուան յառաջացեալ ժամուն, հաւերը յանկարծ արթնցան աքաղաղին 
սուր ճիչովը, որ տեւեց երկվայրկեան մը միայն։ Անոնք չհասկցան, թէ ի՛նչ 
պատահեցաւ։ 

Առաւօտուն սակայն շատ մեծ եղաւ անոնց ցաւը, երբ քանի մը արիւնոտ 
փետուր գտան բակին մէջ...։
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Կ՚ուզե՞ս որ գաղա-
փարս յայտնեմ, ըսեմ 

թէ մարդիկ մեզ 
կապկելէ զատ ուրիշ 

բան չեն ըներ...։

Վարուժա՜ն, 
դո՛ւն...

Գրիգո՜ր, 
իմ սիրելի 

բարեկամս...

 Քանի՞ 
տարիէ ի 
վեր չենք 
տեսած 
զիրար։

Մօտերս կայ 
պզտիկ 

ճաշարան մը, 
եթէ ժամանակ 
ունիս միասին 

ճաշենք ու 
վերյիշենք հին 

օրերը։

Շատ գոհ 
կը մնամ։

Վաուո՜ւ, Պլէքի՜։

Սիրելի Տօ-տօ՛ս, քեզ շատ 
կարօտցայ, երկար ժամանակ 
անցաւ մեր սարքած վերջին 

ոսկորներու խնջոյքէն ասդին...։

Այս մօտերս լաւ 
ճաշարան մը 

գիտեմ, քեզ հոն 
հրաւիրեմ...։

Համաձայն եմ, 
իմ սիրելի 

բարեկամս։

Այս ճաշարանին 
աւելցուկները 

սքանչելի են,այնպէս չէ՞։

Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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Գիտենք որ հայերէն այբուբենը կը բաղկանայ 38 տառէ, որոնք 3 տեսակ են՝ 
ձայնաւոր, բաղաձայն եւ կիսաձայն։

Ձայնաւոր տառերը 7 հատ են. ա, ե, է, ը, ի, ո, օ, մնացեալները կը կոչուին 
բաղաձայն։ 

«յ» եւ «ւ» տառերը բաղաձայն են երբ կը հնչուին «հ» եւ «վ». օրինակ՝ յատուկ, 
յարգի, պառաւ, հարաւ, թիւ։

«յ» եւ «ւ» տառերը կիսաձայն կ՚ըլլան երբ կը ծառայեն բաղադրեալ 
ձայնաւորներ եւ երկբարբառներ կազմելու։

«յ» կիսաձայնը չի հնչուիր երբ կը գրուի բազմավանկ բառի մը վերջը. 
օրինակ՝ տղայ, պատւոյ։

«ւ» կիսաձայնը «ո» եւ «ի» ձայնաւորներուն միանալով կը կազմէ «ու» եւ «իւ» 
բաղադրեալ ձայնաւորը. օրինակ՝ կատու, տուն, սիւն, արիւն։ 

Կարելի է բաղադրեալ ձայնաւոր նկատել «էօ», որ կը գործածուի օտար 
բառերու համար. օրինակ՝ Կէօթէ, Էօմէր։

«յ» գիրը կիսաձայն է երկբարբառի մէջ. օրինակ՝ ձայն, լոյս։

** Ի՞նչ կը նշանակէ երկբարբառ.
Երբ երկու ձայնաւոր գիրեր կամ ձայնաւոր մը եւ կիսաձայն մը –մէկ վանկի 

մէջ- քով քովի գան կը կոչուին «երկբարբառ»։ Աշխարհաբարի մէջ 
երկբարբառներ են՝ այ, ոյ, եա, եայ. օրինակ՝ ձայն, լոյս, մատեան, պաշտօնեայ։

«իւ» բաղադրեալ ձայնաւորին մէջ «ւ» գիրը բաղաձայն է եւ «վ»ի ձայն կը 
հանէ. օրինակ՝ հաշիւ, պատիւ։ 

«իւ» բաղադրեալ ձայնաւորը աշխարհաբարի մէջ երկբարբառ կը նկատուի 
եւ «եու» կը հնչուի միա՛յն «իւ»ով սկսող բառերուն սկիզբը. օրինակ՝ իւղ (հնչել՝ 
եուղ), իւրաքանչիւր (հնչել՝ եուրաքանչիւր) եւ «ութիւն» վերջաւորող բառերուն 
մէջ. օրինակ՝ գիտութիւն (հնչել՝ գիտութեուն)։

ՈՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ
«Այն» ցուցական ածական է, իսկ «ան» անձնական դերանուն։ «Այն»ը կը 

գործածուի գոյականի հետ. օրինակ՝ այն գիրքը, այն աշակերտը։ Պէտք չէ ըսել 
ան գիրքը, ան աշակերտը։ 

Եթէ շատ է կերակուրին աղը, պէտք չէ ըսել. «Կերակուրը աղոտ է», պէտք է 
ըսել. «աղի է», որուն հականիշն է «անլի»։

«Ամբողջ» եւ «Բոլոր» անորոշ ածականներ են, երբ անունի մը քով գան։ Եթէ 
անունը եզակի է կը գործածուի «ամբողջ» ածականը. օրինակ՝ «ամբողջ 
տունը», իսկ եթէ անունը յոգնակի է «բոլոր» ածականը. օրինակ՝ «բոլոր 
տուները»։

«Անձնագիր»(kimlik) կը նշանակէ ինքնութեան թուղթ, իսկ «անցագիր»ը՝ 
(pasaport) ազատօրէն օտար երկիր մը մտնելու իրաւունքը կու տայ մեզի։ 

Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։



21

Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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Թարգմանչաց Տօնի շաբաթն է եւ հայերէն լեզուի դասապահը, ուսուցչուհին կը մտնէ 
դասարան: 

Ուսուցիչը- Բարիլոյս տղա՛ք։ 
Տղաք- Բարիլոյս Օրիո՛րդ։
Ուսուցիչը- Տղա՛ք, գիտէ՞ք թէ այս շաբաթ՝ Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետաց 

շաբաթն է։ Թարգմանչաց Տօնը ազգային կամ եկեղեցական տօն մը չէ՛, այլ լեզուի եւ 
մշակոյթի տօնն է։ Կը յիշատակուին բոլոր այն թարգմանիչները, որոնք մեծ նուիրումով 
յունարէնէ եւ ասորերէնէ թարգմանեցին Աստուածաշունչը, որուն աշխատութիւնը 
տեւեց 30 տարի եւ կոչուեցաւ «Թագուհի Թարգմանութեանց»։ Այբուբենի գիւտին դարը 
կոչուեցաւ «Ոսկեդար» (5-րդ դար), որովհետեւ Կորիւնի, Մովսէս Խորենացիի, Ղազար 
Փարպեցիի եւ Եղիշէի նման վարդապետներ գրեցին ո՛չ միայն գրականութեան, այլ 
հայոց պատմութեան, փիլիսոփայութեան, երաժշտութեան եւ քրիստոնէութեան մասին 
ու զարգացուցին մեր մշակոյթը։ 

Հիմա տղա՛ք, գիրք տետրակ ամէն ինչ վերցուցէք եւ...
Պետրոս- Ի՞նչ պիտի ընենք Օրիորդ։
Սարգիս- Խա՞ղ պիտի խաղանք։
Ուսուցիչը- Է՜հ, այո՛, տեսակ մը խաղ, հիմա ձեզի հարցում մը պիտի ուղղեմ, 

պատրա՞ստ էք։
Տղաք- Այո՛, պատրաստ ենք։
Ուսուցիչը- Աշխարհի վրայ շատ մը այբուբեններ գոյութիւն ունին, այբուբեն ըսելով 

կը հասկնանք այն գիրերն ու նշանները որոնք կը բնորոշեն լեզուի մը բոլոր ձայներն ու 
հնչիւնները։ Հիմա ըսէ՛ք տեսնեմ, քանի՞ տեսակ այբուբեն կրնաք համրել։

Դասարանին մէջ նախ լռութիւն տիրեց, յետոյ...:
Արշակ- Ութը Օրիորդ, ո՛չ ինը, չէ՜ չէ՜ ութը հատ, մտքէս համրեցի։
Թամար- Ես ալ ինը կ'ըսեմ։
Սրբուհի- Ինը քիչ է, տասնըմէկ։
Գամէր- Տասնըհիգ Օրիորդ, այսքա՜ն երկիր կայ աշխարհի վրայ։
Սօսի- Ես աւելի շատ է կը խորհիմ, երեսուն։
Վարդան- Ես քսան կ'ըսեմ։
Գամէր- Իմ ըսածս ճիշդ է, տասնը-

հինգ։ Ահա՛ կը սկսիմ համրել... Յունա-
րէն, ասորերէն, լատիներէն, հրեանե- 
րունը...

Ուսուցիչը- Եբրայերէն պէտք է ըսես 
Գամէր...։

Գամէր- Յետոյ, արաբերէ՜ն, պարս-
կերէ՜ն։

Թամար- Քիրիլ այբուբենը։
Վարդան- Օրիո՛րդ, յիշենք 

չինարէնը, ճաբոներէնը։ 
Սրբուհի- Հնդկերէ՜նը։

Գրեց՝ Կարպիս խորասանճեան
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Ուսուցիչը- Տղա՛քս, գիտենք որ մեծ թիւով լեզուներ գոյութիւն ունին աշխարհի 
վրայ, բայց ամէն լեզու չունի իր սեփական գիրերը։ Լատինական այբուբենը, զոր 
զարգացուցած են հին հռովմէացիները (romalılar), կը գործածուի Արեւմտեան 
Եւրոպայի, Ափրիկէի, Ամերիկայի, անգլերէն եւ թրքերէն լեզուներուն մէջ։ Kiril 
այբուբենը կը գործածուի Արեւելեան Եւրոպայի՝ ռուսերէն, պուլկարերէն եւ սլաւ 
լեզուներուն մէջ։ 

Իւրայատուկ այբուբեն ունին եբրայեցիները, արաբները, պարսիկները (Fars), 
որոնց գիրերը կը գրուին աջէն դէպի ձախ։

Ասիական լեզուներու այբուբենը՝ հնդկերէնը, չինարէնը, ճաբոներէնը եւլն. 
կազմուած է նշանագիրներէ, որոնք ո՛չ թէ տառի մը հնչիւնը ունին, այլ ունին վանկի 
մը կամ բառի մը իմաստը։

Իւրայատուկ այբուբեններ են՝ յունարէն, վրացերէն (gürcüce) եւ մեր սքանչելի՜ 
Մեսրոպատառ հայերէն այբուբենը։ Ի՜նչ մեղք որ ներկայ սերունդը չի գիտեր անոր 
արժէքը եւ չի սիրեր իր մայրենի լեզուն...։

Վարդան, Գամէր, Սրբուհի, Թամար- Կը սիրենք Օրիորդ, մենք շատ կը սիրենք...։
Արշակ- Ես ալ շատ կը սիրեմ Օրիորդ, տունը միշտ հայերէն կը խօսիմ, դպրոցն 

ալ...
Սօսի- Տունը կը խօսիս, որովհետեւ մայրդ-հայրդ, մեծմայրդ շատ խիստ են, 

այնպէս չէ՞։
Ուսուցիչը- Տղա՛ք, լեզուները կը ծնին, կ՚ապրին ու կը մեռնին՝ անհատներու պէս։ 

Կան մեռեալ լեզուներ, որոնք այլեւս չեն խօսուիր, եւ կան կենդանի լեզուներ, որոնք 
թէ՛ կը գրուին եւ թէ խօսուին։ Մի՛ մոռնաք, ազգ մը կ՚ապրի, եթէ ունի իր սեփական 
լեզուն, գիրը եւ մշակոյթը։ Եթէ կը սիրէք ձեր ազգը, կ'ուզէք որ ապրի 
արեւմտահայրէնը, պէտք է խօսի՛ք, գրէ՛ք եւ գուրգուրա՛ք ձեր մայրենիին վրայ։

Զանգակը կը հնչէ, ուսուցիչը դուրս կ'ելլէ դասարանէն:
Տղաքը իրարու- Հայերէն խօսինք ընկերնե՛ր, հայերէ՜ն...:



Գերմանացի երաժշտահան, դաշնակահար եւ խմբավար  Լ. Վ. Պէթհովէն ծնած է 
1770-ին, Գերմանիոյ՝ Պոնն քաղաքը, բայց ապրած է Վիեննայի մէջ։ Անոր ծնողները 
երաժիշտներ էին: 4 տարեկան էր երբ մուտք գործած է երաժշտական աշխարհ, 
նախ արտակարգօրէն գեղեցիկ դաշնակ նուագելով, յետոյ երգեհոն, քլաւեսին, 
ջութակ եւ ֆլեյտա: Եղած է նաեւ ընթերցասէր, յատկապէս մոլի՝ Շէյքսփիրին, հին 
յոյն դասական հեղինակներու գործերուն, ինչպէս նաեւ իր ժամանակակիցներէն՝ 
Կէօթէի, Շիլլէրի եւայլն: Մեծ թիւով ստեղծագործութիւններու հեղինակ Պէթհովէն 
յօրինած է. 

9 սէմֆոնի, 
5 դաշնակի գոնչէրթօ, 
1 ջութակի գոնչէրթօ, 
եռեակի գոնչէրթօ (դաշնակ, ջութակ եւ թաւ-

ջութակ), 
32 դաշնակի սոնաթ, 
սենեկային երաժշտութեան համար եռեակներ, 

քառեակներ, հնգեակներ եւ միայն հատ մը օփերա՝ 
Fidelio։

Աշակերտած է այլ մեծ երգահանի մը՝ Եոզէֆ Հայտընի։ 
Դժբախտաբար խլացած է կանուխ տարիքին, բայց երբեք չէ դադրած ստեղ- 

ծագործելէ։

Երկու Դրուագ Պէթհովէնի Կեանքէն
Կ՚աւանդուի թէ՝ Պէթհովէն իր երրորդ սէմֆոնին՝ Eroica-ն, ձօնած էր Նափոլէոնի, 

հաւատալով որ ան ժողովրդավարութիւնը (demokrasi) պիտի տարածէր Եւրոպայի 
մէջ՝ Ֆրանսայի մէջ իր կատարած յեղափոխութենէն ետք։ Բայց մեծ յուսախա- 
բութեան մատնուեցաւ, երբ Նափոլէոն ինքզինքը «Կայսր» (imparator) հռչակեց։ 
Պէթհովէն չափազանց վշտացաւ ու ջնջեց այն պատիւը, զոր ընծայած էր 
Նափոլէոնի։

    *  *   *
Անգամ մը՝ շատ մը հիւրերու կարգին, Պէթհովէն իր տանը մէջ կը հիւրընկալէ 

նաեւ գերմանացի նշանաւոր թէնոր՝ Պարթը։ Միջոց մը երգիչը կը նկատէ, որ 
Պէթհովէն կը պատրաստուի այրել վրան նոթաներ արձանագրուած թուղթ մը։ 
Պարթ կը հետաքրքրուի եւ կ՚ուզէ սորվիլ, թէ ի՞նչ նոթաներ են անոնք։

- Երգերէս մէկն է, կ՚ըսէ Պէթհովէն, կ՚ուզեմ ոչնչացնել, որովհետեւ չեմ հաւնիր։
Պարթ երաժիշտին ձեռքէն կը խլէ նոթաները, կը նստի դաշնակին առջեւ ու մեծ 

ոգեւորութեամբ կ՚երգէ՝ հմայելով բոլոր ներկաները։ Երբ կ՚աւարտի երգը, Պէթհովէն 
ինքն ալ խանդավառուած  կը մօտենայ Պարթին ու կը գոչէ.

- Յարգելի Պա՛րթ, յօրինած երգս բնաւ ալ գէշ չէ եղեր…
Այսպիսով, Պարթի շնորհիւ կը փրկուի Պեթհովէնի յայտնի «Ատելաիտէ» երգը՝ 

յօրինուած մարդկային ձայնի և դաշնակի համար: Կարճ ժամանակի մէջ, 
«Ատելաիտէ» երգը կը տարածուի ամբողջ քաղաքին մէջ ու կը վայելէ մեծ 
ժողովրդականութիւն:

Լութֆիկ Վան Պէթհովէն
(1770-1827)

Պատրաստեց՝ Աննա Գէորգեան
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Վառ արեւը՝ ջերմ շողերով
Սենեակին մէջ թափառեցաւ,
Սնարին մօտ երբ կանգ առաւ,
Անի քունէն շուտ մ՚ արթնցաւ:

Աչքը քթթեց, յետոյ շփեց
Յօրանջելով շուրջը դիտեց,
Ձայն մը լսեց... Գետնին վրայ
Քալող գլխարկ մը նշմարեց:

Ապշեցա՜ւ ան, շուարեցա՜ւ
Փակեց աչքը կրկին բացաւ,
Մինչ գլխարկը դէպի առաջ
Դանդաղօրէն յառաջացաւ։ 

Անի աչքով հետապնդեց
Յետոյ երկա՜ր ան մտածեց.
- Կարելի չէ այսպիսի բան
Կատա՞կ է սա ես չեմ անբան:

Երբ գլխարկը գետնէն առաւ
Տակէն պզտիկ Փիսօն ելաւ,
Ձագուկ Փիսօն՝ ճերմակ բամպակ,
Վազեց փախաւ արագ-արագ: 

Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան

-1-
բ, զ, կ, շ, հ, մ, ձ, ն, չ, փ, խ, լ

Յարաբերական դերանուն, 
հայցական հոլով   . որ
Հիւանդութիւն մը (ճիւզզամ) . որ
Խորունկ    . որ
Համեղ միսով թռչուն մը  . որ
Կամարաձեւ, ծուռ   . որ
Ջուրով լեցուն խորունկ փոս . որ
Ո՛չ հին    . որ
Մանուկներու յատուկ լաթ . որ
Ո՛չ թաց    . որ
Կուրծքին տակի մասը  . որ
Երկու լեռներու միջեւ գտնուող 
հողամաս, հովիտ   . որ
Մեծ սարդի տեսակ մը  . որ

Դնենք տառը շինենք բառը...

-2-
բ, թ, գ, ծ, լ

Ուժեղ ձայն    . ոռ

Զաւակին զաւակը, 
ականջին բլթակը   . ոռ

Թոռան զաւակ   . ոռ

Մեծ ճանճի տեսակ մը  . ոռ

Կտրած կաթին նիւթը, 
որ կաթը չի թանձրացներ . ոռ
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Ծերուկ գիւղացի մը, այցելութեան կ՚երթայ քաղաքը բնակող իր տղուն։ Ութը 
սանդուխ կը մագլցի ու չափազանց յոգնած կը հնչեցնէ դրան զանգակը.

- Իմ բարի հայրս, քեզի խրատած էի, որ վերելակով (asansör) բարձրանաս, 
ինչո՞ւ քալելով եկար, կը հարցնէ տղան յուզուած։

- Զաւա՛կս, վերելակը 4 հոգինոց էր. բաւական մը սպասեցի, մարդ չեկաւ, 
ստիպուեցայ քալելով ելլել, կը պատասխանէ ծերուկը միամտօրէն։

Մարդուն մէկը՝ իշուն վրայ հեծած կը մտնէ քաղաք։ Կատակասէր երթեւեկի 
ոստիկանը (trafik polisi) կ՚ուզէ զուարճանալ, կը կեցնէ էշը ու մարդէն կը 
պահանջէ ինքնութեան թուղթ (kimlik) եւ արտօնագիր (ehliyet)։

- Ի՜նչ արտօնագիր Պր. Ոստիկան, այդպիսի բան չեմ լսած, կը բողոքէ մարդը 
ապշած։

- Եթէ արտօնագիր չունիք, ուրեմն տուգանք պիտի վճարէք, պատիժը քո՞ւ 
անունիդ գրեմ՝ թէ իշուն, կը հարցնէ ոստիկանը ներքուստ (için için) ծիծաղելով։

- Ինծի գրէ՛ ինծի՜, կը պատասխանէ մարդը, էշս միտքը դրեր է, յառաջիկային 
ոստիկան պիտի ըլլայ։ Յանցանք պէտք չէ երեւի իր տոմարին (sicil) մէջ։

Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Պատասխաններ
Էջ 05 ԽԱՌՆ ՏԱՌԵՐ- Դարձեալ վերամուտ, աշունը եկաւ, տերեւաթափը 
սկսաւ, անձրեւը սաստկացաւ։ ՏԱՌ ԱՒԵԼՑՆԵԼ- «ու»։
Էջ 10 ՆՈՐ ԲԱՌԵՐ ԿԱԶՄԵԼ- Նաւակ, կատու, ուղտ, տանիք, քառակուսի, 
իրան, նապաստակ, կաղին, ներկ, կօշիկ։ ՀԱՆԵԼՈՒԿ- «Թարգմանչաց Տօն»։
Էջ 15 ՀԱՆԵԼՈՒԿ- «Թարգմանչաց Տօն»։
Էջ 25 ՀԱՆԵԼՈՒԿ 1- Զոր, բոր, խոր, լոր, կոր, հոր, նոր, շոր, չոր, փոր, ձոր, 
մոր։ ՀԱՆԵԼՈՒԿ 2- Գոռ, թոռ, ծոռ, բոռ, լոռ։
Էջ 28 ԲԱՌ ՏԵՂԱԴՐԵԼ- «Ժպիտ կարդանք»։ ԳՏԻ՛Ր ԲԱՌԵՐՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ 
ՏԱՌԵՐԸ- «ա», «գ»։



Առողջութիւնը մարդոց ամենաթանկագին հարստութիւնն է։ Երբ առողջ ենք, 
ընդհանրապէս չենք գնահատեր իր արժէքը, հիւանդութեան պարագային 
կ՚անդրադառնանք իր անհրաժեշտութեան։ Ո՛չ կարողութիւն, ո՛չ տրամադրութիւն 
կ՚ունենանք երբ հիւանդ ենք։ Ուրեմն պէտք է գուրգուրանք մեր առողջութեան վրայ։ 

Ի՞նչ պէտք է ընել չհիւանդանալու համար։
Մեծ բծախնդրութեամբ պէտք է զգուշանանք հիւանդութիւն յառաջ բերող 

պատճառներէ, որոնք բազմաթիւ են, սակայն տղոց համար կան երկու գլխաւոր 
պատճառներ՝ անբաւարար սննդառութիւնը եւ մանրէները։

Նախ ծանրանանք անբաւարար սննդառութեան վրայ։
Մարդկային մարմինը աճելու, զօրանալու համար սնունդի պէտք ունի, առանց 

կանոնաւոր սնունդի տղոց մարմինը տկար եւ ճղճիմ կը մնայ, միտքն ալ պէտք եղածին 
չափ չ՚աճիր եւ դասերը շուտ եւ լաւ չի կրնար ըմբռնել, հիւանդութիւններու դէմ ո՛չ մէկ 
դիմադրականութիւն կ՚ունենայ։ Ուրեմն պայման է առողջ սննդառութիւնը, մասնա- 
ւորաբար նախաճաշերը կանոնաւոր եւ զօրաւոր պէտք է ընել։

Քունն ալ անհրաժեշտ սնունդ մըն է մարմնին համար։ Գիտակից եւ կրթուած տղան 
պէտք չունի իր ծնողքին հետ մինչեւ ուշ ժամերուն արթուն մնալու, գիշերները պէտք է 
ժամանակին քնանայ եւ առտուն կանուխ արթննայ, լուացուելէ ետք կատարէ 
նախաճաշը որ ընդհանրապէս կը բաղկանայ հացէ կամ 
կարմրցուած հացէ (կսկուծէ), կարագէ, մրգանուշէ (reçel), 
պանիրէ, կաթէ կամ թէյէ, հաւկիթէ եւայլն։

Նոյնպէս ճաշը, նախընթրիքը եւ ընթրիքը 
ժամանակին պէտք է կատարել, մսեղէն, 
բանջարեղէն, խմորեղէն, պտուղ, անուշեղէն, 
առանց խտրութեան ուտել, բայց միշտ 
չափաւոր ուտել։ Ժումերու միջեւ անօգուտ, 
խառնիխուռն ուտելիքներով պէտք չէ 
խճողել ստամոքսը, նախընտրել միշտ 
բնական(doğal) պտղաջուրերը, մանաւանդ 
խուսափիլ coca-cola-ի նման, կազ 
պարունակող ըմպելիներէ։ 

Առողջապահական

Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան
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ԲԱՌ ՏԵՂԱԴՐԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ բառերը տեղադրեցէ՛ք վարի նախադասութիւններուն մէջ ու 
այդ բառերուն վերջին տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած նախա- 
դասութիւնը։

Կապիկ-պատիժ-գիրք-պարապ-պատ-պիտի-գնա՛-վարդ-գրպան-կար-
Անգարա։

1) Ուսուցիչը ................. մը տուաւ չարաճճի աշակերտին։
2) Սրահը շատ լեցուն էր ................. տեղ չեր մնացած։
3) Կարծեմ վաղը անձրեւ ................. տեղայ։
4) Ճանճ մը կայ.................ին վրայ։
5) .................ը անասուն մըն է, որ կը կապկէ մարդոց շարժումները։
6) Սարգի՛ս .................՛ դուռը բաց։
7) Մայրիկս ................. կը կարէ։
8) .................ին փուշը մատս արիւնեց։
9) .................՝ Թուրքիոյ մայրաքաղաքն է։
10) Տասը ոսկի ունիմ .................իս մէջ։
11) Պատմութեան .................ս դպրոցը մոռցայ։

ԳՏԻ՛Ր ԲԱՌԵՐՈՒՆ 
ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՌԵՐԸ

Ո՞ր տառերը պէտք է գրել, բառերուն սկիզբը։

 1                2
. մանոր    . նդակ
. նուշապուր   . արուն
. ւանդական   . իտնալ
. րեւածաղիկ   . առնուկ
. կանաւոր    . ործաւոր
. ղաման    . իւղաքաղաք
. զատ     . իրք
. րժանի    . ունաւոր
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Խաղի Անկիւն



30

ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Մելիսա Արաբօղլու
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.

Արտա Աքչայ
Ս. Անարատ Յղութիւն Վրժ.

Ժոզէֆ Էքինճեան
Ս. Անարատ Յղութիւն Վրժ.

Ովսաննա Արդան
Ս. Անարատ Յղութիւն Վրժ.

Յակոբ Յարութիւնեան
Պէզճեան Մայր Վրժ.




