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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Հաճոյքով կ՚աւետենք, թէ ԺՊԻՏ՝ բոլորած 

25 տարիներ, այս թիւով կը թեւակոխէ 26-րդ 
տարին։ 

Եկէ՛ք, երկար կեանք մաղթենք սիրելի 
ԺՊԻՏ-ին։

Տարիներէ ի վեր սովորութիւն դարձած է 
Նոյեմբեր 24-ին տօնել «Ուսուցչաց Օր»ը։

Այդ օր, մեծ ուրախութիւն կը զգան մեր 
բազմաշխատ, նուիրեալ եւ շատ սիրելի 
ուսուցիչները, երբ ձեր երախտիքը ու անկեղծ 
սէրը կը յայտնէք իրենց՝ ծաղիկներ նուիրե- 
լով կամ բարեմաղթութիւններ ընելով։ 

Սակայն գիտցէ՛ք, որ ուսուցիչները 
երջանկացնող ամենամեծ նուէրը, իրենց 
աշակերտներուն ցուցաբերած, յաջողութիւն- 
ներն են։ Ան որ կը սիրէ ու կը յարգէ իր 
ուսուցիչը, պարտի ըլլալ՝ ուշադիր, աշխա- 
տասէր, խոստմնալից աշակերտ մը։

Յարգանք մեր բոլոր ուսուցիչներուն։

    Տաքուկ Համբոյրներ՝
            «ԺՊԻՏ»

Ըսէ՛ք տեսնեմ, 
ձուկերը 

ինչո՞ւ չեն խօսիր։ Պարո՛ն, եթէ ձեր 
գլուխը ջուրին մէջ 

խոթէին, պիտի 
կարենայի՞ք խօսիլ։

    Տաքուկ Համբոյրներ՝
            «ԺՊԻՏ»

Ըսէ՛ք տեսնեմ, 
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Գօ-գօ Թարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Հա՜, հա՜, հա՜... Հայրի՛կ, ինչպէ՞ս 
գիտնայ հօբարս։ 6 ամսու են 

փոքրիկները, տակաւին չեն խօսիր, 
ինչպէ՞ս կրնան ըսած ըլլալ իրենց 

անունը...։

Գօ-գօ՛, երբ ընկերոջս 
այցելենք, յուսամ 

քաղաքավարութեամբ 
կը վարուիս բոլորին հետ...

Եւ չես աղմկեր 
երկուորեակներուն քով։

Անհոգ եղիր 
հայրի՛կ։

Սիրելի եղբա՛յրս, 
երկուորեակներդ 

հոյակապ են, երջանիկ 
կը զգաս դուն քեզ, չէ՞...։

Այո՛, կինս ու ես 
շատ երջանիկ ենք։ Բան մը չե՞ս ըսեր Գօ-գօ՛։

Քանի՞ 
տարեկան 
են հօբար։

Արդէն 6 ամսու եղան, 
շատ շուտ կ՚անցնի 

ժամանակը...։

Ի՞նչ անուններ 
ունին անոնք։
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ԾԱԾԿԱԳԻՐ  ԽԱՂ

Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն

Ծածկագիրներուն հետեւելով ամբողջացուցէ՛ք պահուած նախադասութիւնը։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ 
ԿԱԶՄԵԼ

Շրջանակներուն մէջի տառերը միացնելով կազմեցէ՛ք նախադասութիւնը։
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Ղազարոս վարպետ, շատ լաւ խոհարար մըն 
էր։ Անոր եփած ճաշերը, հաճելի կը թուէին, 
բազմաթիւ յաճախորդներու քիմքին։ Գիւղին 
մէջ ունէր գողտրիկ, սիրուն ճաշարան մը, ուր 
կ՚աշխատէր տարիներէ ի վեր։ Վարպետը 
թերութիւն մը ունէր, երբե՛ք չէր ախորժեր 
կիրարկել նոր ճաշեր, կ՚եփէր միայն իր 
սորված, վարժուած ճաշերը։ Երբ տարիքը 
յառաջացաւ, մանչուկը՝ Սեփոն, եկաւ իր հօրը 
օգնելու։ Հայրը շատ ուրախ էր, թէ՛ իր գործը 
պիտի թեթեւնար եւ թէ Սեփոն լաւ մը պիտի 
սորվէր համեղ ճաշեր պատրաստելու 
գաղտնիքը, արհեստը պիտի փոխանցուէր 
հօրմէն տղուն։

Օր մը գիւղապետը իր քով կանչեց Ղազարոս 
վարպետը ու ըսաւ.

- Ղազարո՛ս, Իտալիայէն վարպետ խո- 
հարար մը եկած է, կ՚ուզէ քեզի սորվեցնել 
իտալական ճաշերը, մանաւանդ իր երկրին 
նշանաւոր դդմաճի տեսակները, համաձա՞յն 
ես։ 

Ղազարոս՝ թէեւ շատ չփափաքեցաւ, սակայն 
յօժարեցաւ։ Իսկ Սեփոն խանդավառութեամբ՝ 
ըսաւ հօրը.

- Հայրի՛կ, լաւ որ անցեալ տարի՝ արձա- 
կուրդին Պոլիս գացի ու քիչ մը անգլերէն ու 
իտալերէն սորվեցայ, թո՛ղ գայ այդ իտալացի 

վարպետը, ես թարգմանի պաշտօն կը կատա- 
րեմ երկուքիդ միջեւ։

Իտալացին ամէն օր Ղազարոս վարպետին 
ճաշարանը կու գար ու կը սորվեցնէր անոր 
դդմաճին տեսակները՝ իրենց անուններով։ 

Ամէն ինչ լաւ կ՚ընթանար, սակայն օր մը 
գործերը խառնուեցան։

Այդ օր Սեփոն բացակայ էր ու Ղազարոս 
չկրցաւ հասկնալ իտալացիին ըսած դդմաճին 
անունը։ Աջ նայեցաւ, ձախ նայեցաւ, աչքերը 
Սեփոնը փնտռեցին, ո՞ւր կորսուած էր անպի- 
տանը... Հարցուց աշխատաւորներուն։ 

Աշխատաւորները շատ կը սիրէին Սեփոնը, 
անոնք կատակելով՝ փոխանակ Սեփոնի, 
Սըփա կը կանչէին զինքը։ 

- Ուսթա՛, Սըփա կէթթի (Սըփան գնաց), 
Սըփա կէթթի  (Սըփան գնաց). . . գոչեցին 
միաբերան։

Ղազարոս վարպետ զայրացած. «Սըփա 
կէթթի հա՛, Սըփա կէթթի հա՛...» աղաղակեց։

Այդ պահուն իտալացի խոհարարին աչքերը 
փայլեցան, մօտեցաւ Ղազարոս վարպետին ու 
գոչեց.

- Սի՛ (այո), սի՛ (այո), «Սըփակէթթի՜» 
ապրի՛ս, ճիշդ ըսիր, ահա՛ այս սանին մէջի 
դդմաճը «Սըփակէթթի» կը կոչուի, գիտցա՜ր, 
գիտցա՜ր...։

06

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Պամպու եղէգնածառը շատ արագ աճող բոյս մըն է...։

1600 թուականներուն առաջին 
անգամ այր մարդիկն է որ 
հագան կրունկով կօշիկներ: 
Հետագայ տարիներուն գործա- 
ծել սկսան կիները, որպէսզի 
նմանին այրերուն:

ա) Կ՚ըսուի թէ Եգիպտոսի բուրգերուն (piramit) մէջ, առանց մակարդելու (mayalamak), 
կաթը ինքնին կը վերածուի մածունի:

 բ) Եգիպտոսի անապատներուն մէջ օդը կիզիչ է. իսկ բուրգերուն մէջ՝ շատ պաղ:
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Մեծ իմաստասէր Սոկրատ ծնաւ Աթէնքի 
մէջ՝ Ն.Ք. (Քրիստոսէ առաջ) 470-ին։ 

Նախ հետեւեցաւ իր հօրը ասպարէզին՝ 
արձանագործութեան, սակայն շուտով 
ձանձրացաւ եւ նուիրուեցաւ գիտութեան, 
դարձաւ նշանաւոր փիլիսոփայ ու հիմը դրաւ 
բարոյագիտութեան։ Չափազանց համեստ 
նկարագիրով անձ մըն էր, պարզօրէն 
հագուած, բոկոտն (բոպիկ ոտքով) շրջեցաւ 

ժողովուրդին մէջ եւ ունեցաւ մեծ թիւով հետեւորդներ։ Իր գլխաւոր 
մտահոգութիւնը եղաւ, հայրենակիցներուն ցոյց տալ ուղիղ ճամբան եւ կարգ մը 
ճշմարտութիւններ։ Ջանաց մարդոց «խորհիլ սորվեցնել»։ 

Ունեցաւ շատ մը աշակերտներ, որոնք աւելի վերջ, իրենք ալ դարձան 
նշանաւոր փիլիսոփաներ։ Անոնցմէ են՝ Պղատոն, Արիստոտէլ, Էօքլիտ, Քրիթոն եւ 
ուրիշներ...։

Սոկրատ ծանօթացաւ «գիտուն»ներու հետ, որոնք «տգէտ»ներ էին, քանի որ կը 
պնդէին, թէ կատարեալ էր իրենց գիտութիւնը։ Իրական գիտուն մըն էր Սոկրատ, 
որովհետեւ անդրադարձած էր, որ կարելի չէր ամենագէտ ըլլալ։ Անոր կը 
պատկանին «Զայս գիտեմ, թէ ոչի՛նչ գիտեմ» (Այս գիտեմ թէ բան չե՛մ գիտեր) եւ 
«Ծանի՛ր զքեզ» (Ճանչցի՛ր ինքզինքդ) ասութիւնները, որոնք առածի կարգ անցած 
են ու կը յիշուին մինչեւ այսօր։

Սոկրատ թշնամիներ ալ շահեցաւ։ Կատակերգութիւններ (komedi) գրող 
Արիստոֆանէս՝ իր «Ամպեր» անուն զաւեշտին (komedi) մէջ, ծանր կերպով ծաղրեց 
Սոկրատը եւ փորձեց խայտառակել զայն։ 

Սոկրատ չէր հաւատար իր շրջանի չաստուածներուն, կ՚ուզէր ստեղծել նոր 
չաստուածներ։ Յանցանք նկատուեցան յայտնած գաղափարները, ամբաս- 
տանուեցաւ՝ թէ իր գաղափարները կը թունաւորէին ժողովուրդը, մանաւանդ՝ 
երիտասարդները։ Մահուան դատապարտուեցաւ եւ Ն.Ք. 399-ին գործադրուեցաւ 
մահապատիժը։

Սոկրատ, չթողուց գրաւոր աշխատութիւններ։ Հետագային՝ իր մահէն ետք, 
աշակերտները՝ մասնաւորաբար Պղատոն, գրի առին իրենց ուսուցիչին 
մտածումները, դպրոցներ հիմնեցին իր մտածողութեամբ ու ապրեցուցին զինքը։

Թարգմանեց՝ 
Շողեր Չափարեան
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1) Դռնապան... աղջիկը ամուսնացաւ։
2) Անասունները խաբուեցան աղուէս... խօսքերէն։
3) Հորթ(ուկ) կը կոչուի կով... ձագը։
4) Երէկ... անձրեւը սաստիկ էր։
5) Արեւ... ճառագայթները կը տաքցնեն մեզ։
6) Անտառներ... օդը մաքուր կ՚ըլլայ։
7) Ձէթ կը կոչուի ձիթապտուղ... իւղը։
8) Քանի՞ ճամբորդ կայ այս շոգենաւ... մէջ։
9) Աստուած... անունը պարապ տեղ բերանդ մի՛ առներ։
10) Մօրաքոյր... աղջիկը բժիշկ եղաւ։
11)  Այդ տղայ... հայրը փաստաբան է։
12)  Այս մարդիկ... գործը շատ դժուար է։

ՄՏԱՄԱՐԶԱՆՔ

ՅԱՐՄԱՐ ՀՈԼՈՎՈՎ ԳՐԵՑԷ՛Ք

Պատրաստեց՝ 
Շողեր Չափարեան

ՅՈԳՆԱԿԻԻ ՎԵՐԱԾԵՆՔ

1) Տուփը դրի սեղանին վրայ։
..........................................................
2) Թիթեռնիկը գեղեցիկ միջատ մըն է։
..........................................................
3) Տղան կը սորվի իր դասը։
..........................................................
4) Գարնան ծաղկեցաւ պտղատու ծառը։
..........................................................
5) Բժիշկը դարմանեց հիւանդը։
..........................................................

Յոգնակիի վերածենք ընդգծուած բառերը։
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Հոկտեմբեր 1ին՝ Սկիւտարի Պաղլարպաշըի գերեզմանատան մէջ, բացումը կա- 
տարուեցաւ Պալեան գերդաստանի ճարտարապետներուն նուիրած յիշատակարանին։ 
Փարիզաբնակ Հրաչ եւ Յակոբ Քըրմըզեան եղբայրներու ազգասիրական բարե- 
րարութեամբը վերանորոգուած շիրիմները, ամփոփուեցան՝ նորոգութեան ծրագրի 
հեղինակ Դաւիթ Այնալըի մտայղացումով կառուցուած, հոյակապ կամարի մը տակ։ 
Ճարտարագիտական աշխատանքներուն հսկողութիւնը կատարուեցաւ Նազարէթ 
Պինաթլըի կողմէ, Հայճարի ալ գործակցութեամբ։

Պալեան գերդաստանին հինգ սերունդի 
արքունի ճարտարապետները, 18-րդ եւ 
19-րդ դարերուն ստեղծագործեցին բազ- 
մաթիւ կոթողային կառոյցներ ու իրենց 
դրոշմը դնելով զարդարեցին Իսթանպուլ 
քաղաքը՝ սկսելով Տոլմապահչէի պա- 
լատէն մինչեւ Պէյազիտի աշտարակը, 
Օրթագիւղի մզկիթէն մինչեւ Պէշիկթաշի 
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին, Սէլիմիյէ 
եւ Քուլէլի զօրանոցները եւ դեռ անթիւ 
պալատներ, մզկիթներ, եկեղեցիներ, 
ապարանքներ, բաղնիքներ եւլն.։

Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան
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ար.  պա.  տու.  ջու.  հո.
մար.  մա.  շու.  մու.  կո.
բար.  շա.  քու.  հու.  զո.
գար.  դա.  բու.  սու.  քո.
գին.  վա.  հու.  թու.  ծո.

ԳՏՆԵԼ ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

լայն / .........        սեւ / .........
հեռու / .........  գիշեր / .........
բաց / .........      քնանալ / .........
բարի / .........    բարձր / .........
առողջ / .........         նոր / .........
մեծ / .........         նեղ / .........
կարճ / .........    նիհար / .........
լոյս / .........    եփած / .........

ՄԻԱՑՆԵԼ ԲԱՌԵՐԸ
Հետեւեալ բառերը միացուցէ՛ք իմաստին համապատասխանող 

բառերուն հետ։

ննջասենեակ  բժիշկ
խոհանոց   գիրք
հիւրասենեակ      խորան
լոգարան           ոստիկան
ճաշարան          աշակերտ
վարժարան          կերակուր
հիւանդ          անկողին
ոստիկանատուն       տապակ
եկեղեցի    բազկաթոռ
գրադարան    օճառ

ԳՏՆԵԼ ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՌԵՐԸ 
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Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան
Գանթարճեան

Թուագրուած նկարներուն հետեւելով ամբողջացուցէ՛ք քառակուսիները։

9) 2)

5)
7)

8) 3)

4)
1)

11) 6) 10)



13

Տրուած բառին վերջին վանկով կազմեցէ՛ք նոր բառ մը։
Օրինակ՝ Կարասի - Սիրուն

Արմատ- ...............
Երեքշաբթի- ...............

Պատանի- ...............

Տարեկան- ...............
Թէյաման- ...............

Բազկաթոռ- ...............

Սիրահար- ...............
Բժշկուհի- ...............

Մատանի- ...............

Բանալի- ...............



14

  -  -  -
Խճաքար- փայլուն, ողորկ պզտիկ քար (çakıl)
Վտակ- առու, հոսող ջուր (dere)
Ոռոգել- ջրել
Գարշահոտ դառնալ- շատ գէշ հոտիլ
Ճահիճ- տղմուտ, տիղմ, ցեխոտ ջուր (bataklık)

         Միայն մէկ գունաւոր գիծ պակսեցնելով ապահովեցէ՛ք հաւասարութիւնը։

         Ութը հատ 8ը այնպիսի ձեւով մը գումարեցէ՛ք, որ ունենաք 1000 թիւը։

Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Նոյնքան վճիտ ու յստակ էին այն երկու վտակը, 
որոնք բխած էին միեւնոյն ակէն։

Առաջին վտակը իրեն ճամբայ ընտրեց մաքուր 
աւազներն ու խճաքարերը։ Ան երբե՛ք չկորսնցուց իր 
ջինջ յստակութիւնը, երբ հոսեցաւ արտերու եւ դաշտերու 
մէջէն ու ոռոգեց զանոնք՝ իր վճիտ ջուրով։ Մարդիկ կ՚օգ-
տուէին ու միշտ սիրով եւ հաճոյքով կը մօտենային իրեն։

Երկրորդ վտակը շրջեցաւ ու լճացաւ ճահիճներու մէջ։ 
Իր ջուրերը այնքա՜ն պղտորեցան ու մանրէներ 
պարունակեցին, որ ո՛չ մէկը համարձակեցաւ 
իրեն մօտենալու։ Խե՜ղճը հետզհետէ գար-
շահոտ դարձաւ ու օր մըն ալ չորցաւ 
ու փճացաւ։

Սիրելի՛ տղաք, դուք հետեւե-
ցէ՛ք առաջին վտակին ճամբուն, 
երբե՛ք մի՛ շեղիք ձեր ուղիղ ճամբէն։ 
Եթէ ընտրած էք լաւ միջավայր ու լաւ 
ընկերներ, գիտցէ՛ք որ պիտի ըլլաք բարի 
եւ օգտակար անհատներ ու պիտի գնահատուիք
բոլորին կողմէ։
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- Հայրի՛կ, այսօր պակաս թիւ առի թուաբանութեան գրաւորէն։
- Ինչո՞ւ մանչս։
- Պէտք էր x-ը գտնէի, չկրցայ...։
- Զարմանալի՜ ուրեմն տակաւին չե՞ն գտած։ Իմ դպրոցական շրջանիս 

ալ կը ջանայինք x-ը գտնել։

Ուսուցիչը- Կարօ՛, 2 առաւել 2 քանի՞ կ՚ընէ։
Կարօ- 4։
Ուսուցիչը- Ապրի՛ս, ուրեմն 4 կտոր տուրմ պիտի տամ քեզի։
Կարօ- Ա՜խ, երանի թէ 8ը ըսէի... 

Պետօ կը գանգատէր.
- Մայրի՛կ, դպրոցին մէջ բոլորը ինծի կ՚ըսեն թէ ստախօս եմ։
- Տղա՛ս, բայց դուն տակաւին դպրոց չես երթար որ...

Ուսուցիչը աշակերտներուն կու տայ շարադրութեան նիւթը. 
«Եթէ ընկերութեան մը տնօրէնը ըլլայի...»։
Բոլորը խանդավառ գրելու կը սկսին, միայն Պետօ անտարբեր շուրջը կը 

դիտէ։
- Պետօ՛, ինչո՞ւ չես գրեր մանչս։
- Քարտուղարուհիիս կը սպասեմ։

Ուսուցիչը- Տղա՛ս, ըսէ՛ տեսնեմ, արե՞ւը աւելի հեռու է, թէ Չինաստանը։
Աշակերտ- Անշո՛ւշտ Չինաստանը հեռու է, արեւը միշտ կը տեսնենք 

մինչդեռ Չինաստանը...։

- Մա՛նչս, ամէն անգամ որ յանցանք մը կը գործես, թէլ մը ճերմակ կ՚իյնայ 
մազերուս մէջ։

- Մայրի՛կ, դուն այդքան շա՞տ յանցանք գործեցիր, որ բոլորովին 
ճերմկած են մեծմայրիկիս մազերը։

Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան
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Արարատ ամուսնանալու որոշում 
տուաւ եւ նպատակը յայտնեց ընտանիքին: 

Բայց կար լուրջ պարագայ մը, Արարատ 
անգործ էր. հայրը խրատեց զինքը.

 - Տղա՛ս, անշո՛ւշտ պիտի ամուս- 
նանաս, բայց նախ պէտք է գործ մը 
ունենաս։ Ուրեմն ինծի բե՛ր ոսկեդրամ 

մը, զոր շահած ըլլաս քու ճակտիդ 
քրտինքով, այն ատեն պիտի 
ամուսնացնեմ քեզ։ 

Երիտասարդը ժպտեցաւ, այդ 
շատ դիւրի՜ն էր... Վազեց գնաց 
մայրիկին մօտ եւ անկէ խնդրեց 
ոսկի մը ու յանձնեց հայրիկին: 
Հայրը առաւ ոսկին ու նետեց իրենց 
տան մօտ գտնուող գետակին մէջ եւ 
պահանջեց Արարատէն, որ իրեն 
բերէ նոր ոսկեդրամ մը:

Արարատ յաջորդ օր հայրիկին յանձնեց, նոր ոսկեդրամը, զոր 
այս անգամ խնդրած էր մօրեղբօրմէն ու ըսաւ. 

- Հայրի՛կ, ուրեմն հիմա կրնամ ամուս- 
նանալ:

Բայց հայրը ոսկին կրկին նետեց 
գետակին մէջ ու ըսաւ. 

- Տղա՛ս, ես քեզմէ կը պահանջեմ այն 
ոսկին, զոր դուն շահեցար քու ճակտիդ 
քրտինքով։ Գնա՛, աշխատէ՛, ունեցի՛ր գործ 
մը, որպէսզի հետագային կարենաս 
ապրեցնել ու կանգուն պահել ընտանիքդ:

1616161616161616161616

Արարատ ամուսնանալու որոշում 
տուաւ եւ նպատակը յայտնեց ընտանիքին: 

Բայց կար լուրջ պարագայ մը, Արարատ 
անգործ էր. հայրը խրատեց զինքը.

 - Տղա՛ս, անշո՛ւշտ պիտի ամուս- 
նանաս, բայց նախ պէտք է գործ մը 
ունենաս։ Ուրեմն ինծի բե՛ր ոսկեդրամ 

մը, զոր շահած ըլլաս քու ճակտիդ 
քրտինքով, այն ատեն պիտի 
ամուսնացնեմ քեզ։ 

Երիտասարդը ժպտեցաւ, այդ 
շատ դիւրի՜ն էր... Վազեց գնաց 
մայրիկին մօտ եւ անկէ խնդրեց 
ոսկի մը ու յանձնեց հայրիկին: 
Հայրը առաւ ոսկին ու նետեց իրենց 
տան մօտ գտնուող գետակին մէջ եւ 
պահանջեց Արարատէն, որ իրեն 
բերէ նոր ոսկեդրամ մը:

Արարատ յաջորդ օր հայրիկին յանձնեց, նոր ոսկեդրամը, զոր 
այս անգամ խնդրած էր մօրեղբօրմէն ու ըսաւ. 

- Հայրի՛կ, ուրեմն հիմա կրնամ ամուս- 
նանալ:

Բայց հայրը ոսկին կրկին նետեց 
գետակին մէջ ու ըսաւ. 

- Տղա՛ս, ես քեզմէ կը պահանջեմ այն 
ոսկին, զոր դուն շահեցար քու ճակտիդ 
քրտինքով։ Գնա՛, աշխատէ՛, ունեցի՛ր գործ 
մը, որպէսզի հետագային կարենաս 
ապրեցնել ու կանգուն պահել ընտանիքդ:

16161616161616161616

Արարատ յաջորդ օր հայրիկին յանձնեց, նոր ոսկեդրամը, զոր 
այս անգամ խնդրած էր մօրեղբօրմէն ու ըսաւ. 

- Հայրի՛կ, ուրեմն հիմա կրնամ ամուս- 

քրտինքով։ Գնա՛, աշխատէ՛, ունեցի՛ր գործ 
մը, որպէսզի հետագային կարենաս 

ՃԱԿՏԻ 
ՔՐՏԻՆՔԱշխատասիրեց՝ 

Սիրարփի Կիւլպաղ

Արարատ ամուսնանալու որոշում 

ՃԱԿՏԻ 
ՔՐՏԻՆՔ



Երիտասարդը երբ հօրը քովէն հեռացաւ, երկա՜ր 
խորհեցաւ: Եթէ անգամ մըն ալ ուրիշէ մը ճարէր ոսկին՝ 

հայրը կրկին գետ պիտի նետէր զայն եւ ինք երբե՛ք պիտի 
չկարենար ամուսնանալ: Ճարահատ շուկայ գնաց եւ 

սկսաւ գործ փնտռել: Այնքան ալ դիւրին չէր գործ գտնելը...: 
Անցան օրեր, ի վերջոյ գիշեր-ցերեկ աշխատիլ սկսաւ 

գործատան մը մէջ: Գիշերները հազիւ չորս ժամ կը 
քնանար, ան շատ կը յոգնէր...: Օրեր ամբողջ տքնաջան 

աշխատեցաւ, ոսկի մը գնեց ու յանձնեց հայրիկին: Հայրը այս 
ոսկին ալ երբ կը պատրաստուէր գետ նետելու՝ Արարատ հօրը ձեռքէն 
խլեց ոսկին եւ սկսաւ պոռալ.

- Ի՜նչ կ'ընես հա՛յր, դուն գիտե՞ս, 
որ ես որքա՜ն յոգնեցայ, որքա՜ն ճակտի 

քրտինք թափեցի այս ոսկին գնելու համար։ 
Կոշկոռ կապեցին ձեռքերս, կռնակիս 
ցաւերը կը տանջեն զիս...:

- Սիրելի տղա՛ս, տե՛ս ինչպէս 
կը գուրգուրաս քրտինքով շահած 
ոսկիիդ վրայ, նախապէս երբ ոսկիները 
կը նետէի գետակին մէջ, դուն անտար-
բեր կը մնայիր։ Ուրիշին շահածը 
անխնայ գործածել խելացի գործ չէ՛, 
երբ շահածիդ վրայ քու ճակտիդ 
քրտինքը կայ, կը գիտնաս անոր 
յարգը եւ միշտ բարձր կը պահես 
ընտանիքիդ պատիւը:   

Երիտասարդը երբ հօրը քովէն հեռացաւ, երկա՜ր 
խորհեցաւ: Եթէ անգամ մըն ալ ուրիշէ մը ճարէր ոսկին՝ 

հայրը կրկին գետ պիտի նետէր զայն եւ ինք երբե՛ք պիտի 
չկարենար ամուսնանալ: Ճարահատ շուկայ գնաց եւ 

սկսաւ գործ փնտռել: Այնքան ալ դիւրին չէր գործ գտնելը...: 
Անցան օրեր, ի վերջոյ գիշեր-ցերեկ աշխատիլ սկսաւ 

գործատան մը մէջ: Գիշերները հազիւ չորս ժամ կը գործատան մը մէջ: Գիշերները հազիւ չորս ժամ կը 
քնանար, ան շատ կը յոգնէր...: Օրեր ամբողջ տքնաջան քնանար, ան շատ կը յոգնէր...: Օրեր ամբողջ տքնաջան 

աշխատեցաւ, ոսկի մը գնեց ու յանձնեց հայրիկին: Հայրը այս աշխատեցաւ, ոսկի մը գնեց ու յանձնեց հայրիկին: Հայրը այս 
ոսկին ալ երբ կը պատրաստուէր գետ նետելու՝ Արարատ հօրը ձեռքէն ոսկին ալ երբ կը պատրաստուէր գետ նետելու՝ Արարատ հօրը ձեռքէն 
խլեց ոսկին եւ սկսաւ պոռալ.խլեց ոսկին եւ սկսաւ պոռալ.

- Ի՜նչ կ'ընես հա՛յր, դուն գիտե՞ս, - Ի՜նչ կ'ընես հա՛յր, դուն գիտե՞ս, 
որ ես որքա՜ն յոգնեցայ, որքա՜ն ճակտի որ ես որքա՜ն յոգնեցայ, որքա՜ն ճակտի 
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Հոկտեմբեր 1ին՝ Սկիւտարի Պաղլարպաշըի գերեզմանատան մէջ, բացումը կա- 
տարուեցաւ Պալեան գերդաստանի ճարտարապետներուն նուիրած յիշատակարանին։ 
Փարիզաբնակ Հրաչ եւ Յակոբ Քըրմըզեան եղբայրներու ազգասիրական բարե- 
րարութեամբը վերանորոգուած շիրիմները, ամփոփուեցան՝ նորոգութեան ծրագրի 
հեղինակ Դաւիթ Այնալըի մտայղացումով կառուցուած, հոյակապ կամարի մը տակ։ 
Ճարտարագիտական աշխատանքներուն հսկողութիւնը կատարուեցաւ Նազարէթ 
Պինաթլըի կողմէ, Հայճարի ալ գործակցութեամբ։

Պալեան գերդաստանին հինգ սերունդի 
արքունի ճարտարապետները, 18-րդ եւ 
19-րդ դարերուն ստեղծագործեցին բազ- 
մաթիւ կոթողային կառոյցներ ու իրենց 
դրոշմը դնելով զարդարեցին Իսթանպուլ 
քաղաքը՝ սկսելով Տոլմապահչէի պա- 
լատէն մինչեւ Պէյազիտի աշտարակը, 
Օրթագիւղի մզկիթէն մինչեւ Պէշիկթաշի 
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին, Սէլիմիյէ 
եւ Քուլէլի զօրանոցները եւ դեռ անթիւ 
պալատներ, մզկիթներ, եկեղեցիներ, 
ապարանքներ, բաղնիքներ եւլն.։
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Իրապէս շատ 
արագ են 

շարժումները, 
շա՜տ արագ...

Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Տարչօ՜...

Տե՛ս, շունս 
որքա՜ն արագ կը հնազանդի 

հրամաններուս։ Վստահ եմ քու շունէդ 
աւելի արագ են շարժումները...։

Պառկէ՜ Ոտքի՜ Նստէ՜

Ի՞նչ կը խորհիս, 
արագ կը շարժի, 

այնպէս չէ՞։

Փէօհ, շա՛տ 
սովորական...

Փո՜ւֆ...

Եկո՛ւր, ցոյց տանք, թէ դուն 
ինչե՜ր ընելու կարող ես...

Օ՜հ, այո՛ 

Պառկէ՛, ոտքի՛, 
ցատկէ՛, նստէ՛... Աճապարէ՛, շուտով պէտք է 

տուն երթանք, շա՜տ պէտք է 
աշխատիս շա՜տ։ 
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Գիտենք որ բայերուն Սահմանական Եղանակ Ներկայ եւ Անկատար 
ժամանակները կը խոնարհուին «կը» մասնիկով՝ կը գրեմ, կը խաղամ, կը 
գրէի...։

Երբ բայը ձայնաւորով կը սկսի, «կը»ին «ը» կը ջնջենք եւ տեղը ապաթարց 
կը դնենք՝ կ՚ուզեմ, կ՚երգէ, կ՚ուզէի...։

Բայերու ժխտականի մասնիկը «չ» գիրն է։
Բայերու Սահմանական Եղանակ Ներկայ եւ Անկատար ժամա- 

նակներուն ժխտականը կը կազմուի էական բային եմ, ես, է, ենք, էք, են կամ 
էի, էիր, էր, էինք, էիք, էին «չ» գիրին օժանդակութեամբ՝ 

կը գրեմ չեմ գրեր կը գրէի չէի գրեր
կը գրես չես գրեր կը գրէիր չէիր գրեր
կը գրէ չի գրեր  կը գրէր չէր գրեր
Ներկայ ժամանակ եզակի Գ. դէմքին մէջ «չէ» կը փոխուի «չի»ի։
Ուշադրութիւն՝ Երբ բայը ձայնաւորով սկսի «չի» կը կորսնցնէ «ի» 

ձայնաւորը, փոխանակ ըսելու «չի երգեր», ապաթարց դնելով կը գրենք՝ 
«չ՚երգեր», չ՚ուտեր, չ՚ըլլար, չ՚ըսեր, եւլն...։

Ուրեմն Կրկնենք՝ Միայն եւ միայն Սահմանական Եղանակ Ներկայ Գ. 
դէմքին մէջ պէտք է ապաթարց դնել։ 

«Եթէ»ով կազմուած նախադասութեան մէջ պէտք չէ ապաթարց դնել, 
«եթէ հիւանդ չըլլար»։

Հրամայականի մէջ ժխտականը կը կազմուի «մի»ով, օրինակ՝ մի՛ գրեր, 
մի՛ գրէք։

Նախադասութեան մը մէջ «ո՛չ» ժխտականը եթէ կայ, պէտք չէ գործածել՝ 
երկրորդ ժխտական մը, սխալ է ըսել «ո՛չ ոք չ՚ուզեր», այլ ըսել՝ «ո՛չ ոք կ՚ուզէ»։

Եմ, ունիմ, կամ բայերը, Սահմանական Եղանակ Ներկայ եւ Անկատար 
ժամանակներուն մէջ «կը» մասնիկը չեն առներ, ժխտականի պարագային, 
միայն «չ», կ՚առնեն՝ կամ-չկամ, կայ-չկայ, եմ-չեմ, ունիմ-չունիմ, էիր-չէիր, 
ունէիր-չունէիր...։

Գալ, տալ, լալ «կը»ի տեղ կ՚առնեն «կու» մասնիկը՝ կու գամ, կու տամ, կու 
լամ։ Մեծ սխալ է ապաթարցով կ՚ուգամ, կ՚ուտամ, կ՚ուլամ գրել։

Ոեւէ եւ Որեւէ
Ոեւէ կը գործածուի անձի համար՝ ոեւէ մարդ, ոեւէ մէկը, ոեւէ տղայ։ Իսկ 

որեւէ կը գործածուի իրի եւ կենդանիի համար՝ որեւէ գիրք, որեւէ կենդանի։

Սխալ է Ըսել               Ըսէ՛ք
Պէտքութիւն ունի    Պէտք ունի
Նախանձութիւն    Նախանձ, նախանձոտ մարդ
Տղաքներ      Տղաք կամ տղաներ
Մարդիկներ     Մարդիկ կամ մարդեր
Տուներնիս     Մեր տունը 

Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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Կար ու չկար անտառին մէջ ոզնի մը կար։ Աշնան օր մը, հովը անոր մօտ բերաւ 
պատկերազարդ գիրքէ մը փրցուած քանի մը էջեր։ Ոզնին քննեց բոլոր 
պատկերները եւ հետաքրքրութեամբ կարդաց գրուածները եւ սորվելու համար 
պատմութեան շարունակութիւնը, գնաց աղուէսին մօտ։ 

- Աղուէս քոյրի՛կ, կրնա՞ս ինծի ըսել, թէ ո՞ր գիրքին մէջ կրնամ գտնել այս էջերուն 
շարունակութիւնը։

- Սիրելի ոզնի՛, ես գաղափար չունիմ գիրքերու մասին, որովհետեւ կարդալ չեմ 
գիտեր, պէտք ալ չեմ զգար սորվելու, բաւական խորամանկ եմ եւ իմ 
խորամանկութեանս շնորհիւ հանգիստ կ՚ապրիմ։ Լաւ կ՚ըլլայ, որ երթաս 
նապաստակին մօտ, թերեւս ան օգտակար կ՚ըլլայ քեզի, պատասխանեց աղուէսը և 
պոչը շարժելով հեռացաւ։

Ոզնին շարունակեց իր ճամբան եւ յանկարծ մօտակայ թուփերուն մէջ տեսաւ 
վախէն դողացող նապաստակը։

- Բարե՛ւ, ընկեր նապաստա՛կ, մի՛ վախնար, այդ ես եմ՝ ոզնին։ Կարօտ եմ 
օգնութեանդ, կրնա՞ս ինծի ըսել, թէ ուրկէ՞ եկան այս գիրքին էջերը եւ ո՞ւր կրնամ 
գտնել անոնց շարունակութիւնը։

ԸՆԹԵՐՑԱՍԷՐ 
ՈԶՆԻՆ

Գրեց՝
Աննա Գէորգեան



- Կը ցաւիմ որ օգտակար պիտի չկարենամ ըլլալ 
քեզի։ Այդ դուք՝ ոզնիներդ խելացի էք եւ ընթերցասէր, 
իսկ մենք՝ նապաստակներս առանց գիրք 
կարդալու ալ կրնանք փախչիլ աղուէսներէն։ 
Դուն գնա՛ բուին մօտ, ան գիտէ ամէն բան։

Ոզնին շարունակեց իր ճամբան եւ 
շուտով հասաւ կաղինի ծառին, որուն 
վրայ ինքնավստահ՝ բազմած էր 
ամենագէտ բուն։

- Բարե՛ւ, ամենագէտ բո՛ւ, կրնա՞ս 
ըսել ինծի, թէ ուրկէ՞ պէտք է գտնեմ այն 
գիրքը, որուն մէջ կայ այս էջերուն 
շարունակութիւնը։ 

- Ի հարկ է գիտեմ։ Անոնք հէքեաթի 
մը էջերն են, հէքեաթներու վերա- 
բերեալ բոլոր գիրքերը կրնաս գտնել՝ 
գրախանութներու հէքեաթներու բաժ- 
նին մէջ։

Ոզնին շնորհակալութիւն յայտնեց բուին, շարունակեց ճամբան եւ հասաւ մօտակայ 
քաղաքը։ Այնտեղ հանդիպեցաւ սիրուն աղջնակի մը։ Ան հարցուց ոզնիին.

- Սիրուն ոզնի՛, ուրկէ՞ եկար, ի՞նչ կը փնտռես մեր քաղաքին մէջ։
- Գրախանութ մը կը փնտռեմ, որպէսզի սորվիմ, թէ ո՞ր գիրքէն փրցուած են այս էջերը։
- Շուտով ըսեմ քեզի, ասոնք կը պատկանին Յովհաննէս Թումանեանի «Խելօքն ու 

Յիմարը» հէքեաթին։ Իսկ ո՞ր անպիտանը արդեօք անփոյթ վարուած ու փրցուցած է 
գիրքին էջերը։ Գիրքերը կարդալէ վերջ պէտք է խնամքով պահել, ո՛չ թէ պատռել կամ 
նկարել էջերուն վրայ։

- Դուն կրնա՞ս ինծի ընկերակցիլ մինչեւ գրախանութ, կ՚ուզեմ կարդալ այս էջերուն 
շարունակութիւնը։

       - Անշո՛ւշտ, սիրով կու գամ քեզի   
      հետ։ 

        Ոզնին եւ աղջնակը շուտով հասան 
գրախանութ։

Գրախանութին մէջ ոզնին տեսաւ 
շատ հետաքրքրական եւ պատկե- 
րազարդ գիրքեր: Անոնք մօտեցան 
գրքավաճառին եւ խնդրեցին իրենց 
ուզած գիրքը: Երբ ոզնին գնեց գիրքը, 

անմիջապէս գտաւ հէքեաթին 
շարունակութիւնը եւ մեծ խանդա- 
վառութեամբ կարդաց զայն: 

Այդ օրէն ի վեր, ոզնին եւ 
աղջնակը յաճախ կ՚երթան 

գրախանութ նոր գիրքեր գնելու:

- Կը ցաւիմ որ օգտակար պիտի չկարենամ ըլլալ 
քեզի։ Այդ դուք՝ ոզնիներդ խելացի էք եւ ընթերցասէր, 

- Կը ցաւիմ որ օգտակար պիտի չկարենամ ըլլալ 
քեզի։ Այդ դուք՝ ոզնիներդ խելացի էք եւ ընթերցասէր, 

- Կը ցաւիմ որ օգտակար պիտի չկարենամ ըլլալ 

իսկ մենք՝ նապաստակներս առանց գիրք 
քեզի։ Այդ դուք՝ ոզնիներդ խելացի էք եւ ընթերցասէր, 
իսկ մենք՝ նապաստակներս առանց գիրք 
քեզի։ Այդ դուք՝ ոզնիներդ խելացի էք եւ ընթերցասէր, 

կարդալու ալ կրնանք փախչիլ աղուէսներէն։ 
Դուն գնա՛ բուին մօտ, ան գիտէ ամէն բան։
կարդալու ալ կրնանք փախչիլ աղուէսներէն։ 
Դուն գնա՛ բուին մօտ, ան գիտէ ամէն բան։
կարդալու ալ կրնանք փախչիլ աղուէսներէն։ 

Ոզնին շարունակեց իր ճամբան եւ 
շուտով հասաւ կաղինի ծառին, որուն 
վրայ ինքնավստահ՝ բազմած էր 
շուտով հասաւ կաղինի ծառին, որուն 
վրայ ինքնավստահ՝ բազմած էր 
շուտով հասաւ կաղինի ծառին, որուն 

- Բարե՛ւ, ամենագէտ բո՛ւ, կրնա՞ս 
ըսել ինծի, թէ ուրկէ՞ պէտք է գտնեմ այն 

- Բարե՛ւ, ամենագէտ բո՛ւ, կրնա՞ս 
ըսել ինծի, թէ ուրկէ՞ պէտք է գտնեմ այն 

- Բարե՛ւ, ամենագէտ բո՛ւ, կրնա՞ս 

գիրքը, որուն մէջ կայ այս էջերուն 

գրախանութներու հէքեաթներու բաժ- 

շարունակութիւնը։
       - Անշո՛ւշտ, սիրով կու գամ քեզի  

      հետ։ 
        Ոզնին եւ աղջնակը շուտով հասան 

գրախանութ։
Գրախանութին մէջ ոզնին տեսաւ 

շատ հետաքրքրական եւ պատկե- 
րազարդ գիրքեր: Անոնք մօտեցան 
գրքավաճառին եւ խնդրեցին իրենց 
ուզած գիրքը: Երբ ոզնին գնեց գիրքը, 

անմիջապէս գտաւ հէքեաթին 
շարունակութիւնը եւ մեծ խանդա- 
վառութեամբ կարդաց զայն: 

Այդ օրէն ի վեր, ոզնին եւ 
աղջնակը յաճախ կ՚երթան 

Այդ օրէն ի վեր, ոզնին եւ 
աղջնակը յաճախ կ՚երթան 

Այդ օրէն ի վեր, ոզնին եւ 

գրախանութ նոր գիրքեր գնելու:
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Հացագործ Կարպօ ինքնիրեն կ'ըսէր...
- Վաղը առաջին գործս պիտի ըլլայ փուռս 

մաքրել, ամէն կողմ աւլել-սրբել, յետոյ կրակը 
վառել, խմոր պատրաստել ու հացերը եփել։ 
Պարտքերս շատ են եւ ժամանակը թանկ, չեմ 
ուզեր ընտանիքս նեղութեան մատնել։

Յաջորդ առաւօտ՝ արեւածագին, Կարպօ 
ոտքի կանգնած էր արդէն, կարգաւ ըրաւ այն 
ի՛նչ որ միտքը դրած էր։ Երբ հացերը 
փուռէն դուրս պիտի հանէր, ընկեր մը 
մօտեցաւ իր քով ու ըսաւ.

- Այսօր ընտանեկան խնջոյք ունինք եւ      
շատ պիտի զուարճանանք, եկայ քեզ 
հրաւիրելու:

Կարպօ նախ մերժեց, յետոյ սակայն 
խորհեցաւ.

- Աշկերտս կրնայ հացերը փուռէն 
դուրս հանել ու վաճառել, ես ինչո՞ւ 
խնջոյքէն զրկուիմ, աշխատութիւնը միշտ 
կայ, բայց միշտ այսպիսի առիթ չի ներկայանար։

  Այսպէս խորհեցաւ Կարպօ եւ անփոյթ-անտարբեր խնջոյքի գնաց բարեկամին 
հետ։

Աշկերտը անփորձ էր, հացերը պէտք եղածէն աւելի երկար եփեց ու այրեց, 
հետեւաբար չկրցաւ ծախել զանոնք։

Կարպօ՝ գինով վերադարձաւ տուն, գլուխը շատ կը ցաւէր, յաջորդ օր գործի 
չկրցաւ երթալ, ամբողջ օր տունը մնաց ու քնացաւ։ 

Աշկերտը չէր գիտեր թէ ի՛նչ պէտք է ըներ... փուռը վառել փորձեց  չյաջողեցաւ, 
յաճախորդները իրենց հացերը ապահովելու համար դիմեցին ուրիշ փռապանի մը: 

Կարպօ այդ գիշեր երազին մէջ տեսաւ, թէ բանտի մը մէջ էր, բանտապահը 
անխնայ կը մտրակէր զինքը։ Արթնցաւ՝ վախ ու դողի մատնուած։ Արդեօք երազը 
պիտի իրականանա՞ր եւ պարտատէրները գանձումի՞ պիտի գային: Չէ՛, ա՛լ չէր 
կրնար քնանալ, կէս գիշերին փուռ վազեց ու աշխատեցաւ մինչեւ լոյս։

Այդ առաւօտ երբ ժողովուրդը գործի կ'երթար, Կարպոյին համեղ հացերը անուշ 
բոյրով կը ժպտէին ցուցափեղկին մէջ։ Հացին բոյրէն հմայուողներ՝ մէկ առ մէկ կը 
գնէին թարմ հացերը ու կը շարունակէին իրենց ճամբան։ 

Կարպօ հիմա գոհունակ ինքնիրեն կ'ըսէր...
-Փա՛ռք քեզ Տէր, որ շուտով անդրադարձայ սխալիս, լաւ եղաւ որ տեսայ այդ 

երազը եւ թմրութենէս սթափեցայ։
Եթէ կ՚ուզէք վնասի չենթարկուիլ, մի՛ յետաձգէք ձեր գործերը ու կատարեցէ՛ք 

ժամանակին։

- Վաղը առաջին գործս պիտի ըլլայ փուռս 
մաքրել, ամէն կողմ աւլել-սրբել, յետոյ կրակը 
վառել, խմոր պատրաստել ու հացերը եփել։ 
Պարտքերս շատ են եւ ժամանակը թանկ, չեմ 

Յաջորդ առաւօտ՝ արեւածագին, Կարպօ 
ոտքի կանգնած էր արդէն, կարգաւ ըրաւ այն 
ի՛նչ որ միտքը դրած էր։ Երբ հացերը 
փուռէն դուրս պիտի հանէր, ընկեր մը 

- Այսօր ընտանեկան խնջոյք ունինք եւ      
շատ պիտի զուարճանանք, եկայ քեզ 

Կարպօ նախ մերժեց, յետոյ սակայն 

խնջոյքէն զրկուիմ, աշխատութիւնը միշտ 
կայ, բայց միշտ այսպիսի առիթ չի ներկայանար։

  Այսպէս խորհեցաւ Կարպօ եւ անփոյթ-անտարբեր խնջոյքի գնաց բարեկամին 

Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան
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Հետեւեալ նախադասութիւնները կարդացէ՛ք ու ճիշդերուն քով «ճ», 
սխալներուն քով «ս» տառերը գրեցէ՛ք։ Եթէ «ս»երուն թիւը հաւասար է 
«ճ»երուն, ուրեմն ճիշդ են ձեր տուած պատասխանները։

- Պզտիկները, միշտ յարգանք պէտք է ցուցաբերեն մեծերուն։
- Ամրան պտուղներ են՝ խնձորը, նարինջը եւ նուման։
- Ծովազգեստ կը հագնինք, երբ օդը անձրեւոտ է։
- Ջուրը կը սառի 00 (աստիճանին) ու կ՚եռայ 1000 (աստիճանին)։
- Աշնան ամիսներ են՝ Յունիս, Յուլիս եւ Օգոստոսը։
- Առատ միս կ՚ուտենք Մեծ Պահքի շրջանին։
- Անպայման անուշապուր կ՚ուտենք Կաղանդի գիշեր։
- Գիրք կարդալը շատ նեղացուցիչ է։
- Պայման է շատ աշխատիլ կեանքի մէջ յաջողելու համար։
- Երկիրը երկու շարժում ունի՝ կը դառնայ ինքն իր վրայ եւ արեւուն 

շուրջ։

ՃԻՇԴ-ՍԽԱԼ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Պատասխաններ
ԷՋ 05 ԾԱԾԿԱԳԻՐ ԽԱՂ- Հազար յարգանք, սիրելի ուսուցչիս։ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ 
ԿԱԶՄԵԼ- Ուսուցչաց Օրը շնորհաւոր ըլլայ։
ԷՋ 09 ՅԱՐՄԱՐ ՀՈԼՈՎՈՎ ԳՐԵՑԷ՛Ք- Դռնապանին, աղուէսին, կովուն, երէկուան, 
արեւուն, անտառներուն, ձիթապտուղին, շոգենաւին, Աստուծոյ, մօրաքրոջս, տղուն, 
մարդոց։ ՅՈԳՆԱԿԻԻ ՎԵՐԱԾԵՆՔ- Տուփերը դրինք սեղանին վրայ։ Թիթեռնիկները 
գեղեցիկ միջատներ են։ Տղան կը սորվի իր դասերը։ Գարնան ծաղկեցան պտղատու 
ծառերը։ Բժիշկը դարմանեց հիւանդները։
ԷՋ 11 ԳՏՆԵԼ ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԸ- Նեղ, մօտ, գոց, չար, հիւանդ, պզտիկ, երկար, մութ, 
ճերմակ, ցերեկ, արթննալ, ցած, հին, լայն, գէր, հում։ ԳՏՆԵԼ ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՌԵՐԸ- ի, տ, 
ն, ր, վ։
ԷՋ 12 ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ- 1)տաշելիք, 2)քանակ, 3)գիրք, 4)ներկ, 5)կարկին, 6)մատիտ, 
7)պայուսակ, 8)տետրակ, 9)գրիչ, 10)ռէտին, 11)գրչատուփ։ ԷՋ 13- մատեան, թիթեղ, 
նիզակ, կանթեղ, մանեակ, թոռնիկ, հարցում, հիւանդ, նիհար, լիալուսին։
ԷՋ 14- Վերցուցէ՛ք 9 թիւին կարմիր գծիկը։ / 888+88+8+8+8=1000



ԳՈՂԸ  ԳՈՂԷՆ  ԳՈՂԱՑԱՒ, 
ԱՍՏՈՒԱԾ  ՏԵՍԱՒ  ԶԱՐՄԱՑԱՒ

Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան

Նոր Տարւոյ գիշեր է, Պր. Զուրնաճեան ծպտուած է 
Կաղանդ Պապայի տարազով։ Անոնք՝ այր ու կին, 
տունէն կ'ելլեն աճապարանքով։

Տիկ. Զուրնաճեան- Կարծեմ քիչ մը ուշ 
մնացինք, սիրելի՜ ամուսինս։

Պր. Զուրնաճեան- Այո՛ հոգիս, բայց հոգ չէ, 
դեռ նոր մտանք Նոր Տարի։ 

Տիկ. Զուր.- Անցեալ տարի Սերոբիկը չէր 
ճանչցած քեզ, հաւատացած էր, որ դուն 
Կաղանդ Պապան ես, բայց եղբայրը՝ 

Սարոն...։ 
Պր. Զուր.- Շունշանորդի տղայ է Սարոն, քիչ 

մնաց պիտի յայտնէր ինքնութիւնս, բարեբախտա- 
բար միջամտեցիր ու սենեակէն դուրս հանեցիր 
զինքը։

Տիկ. Զուր.- Վստահ եմ Սերոբիկը այս 
տարի ալ պիտի հաւատայ, Կաղանդ 
Պապային գոյութեանը։ Ուշադիր եղի՛ր, 

Սարոն կրնայ գիտոսիկութիւն ընել ու ըսել, 
թէ Կաղանդ Պապան Պետրոս տայ տայն է։ 

Եօթը տարեկան է, բայց ուրիշ տեսակ շունշանորդի է, 
Սերոբիկը անոր պէս չէ...։

Պր. Զուր.- Ան դեռ չորս տարեկան է, մէկ-երկու տարի վերջ ա՛ն ալ աչքաբաց կը 
դառնայ, քէ՜յֆդ նայէ՛, հիմակուան տղաքը...։

Տիկ. Զուր.- Ահա՛, հասանք Պետօ, հնչեցո՛ւր դրան զանգակը։ 
   *   *   *
Առաւօտուան դէմ՝ մինչ տակաւին 

Զուրնաճեանները կը զուարճա- 
նային, գող մը կը մտնէ անոնց 
բնակարանէն ներս, ծպտուած 
Կաղանդ Պապայի պէս։

Ա. Գող.- Էօ՜ֆ պէ, քիչ մնաց վար 
պիտի իյնայի, աճապարեմ, տան- 
տէրները չեկած գործս տեսնեմ, սա 
համակարգիչը դնեմ տոպրակին 
մէջ, հեռատեսիլն ալ, բայց ինչպէ՞ս 
պիտի տանիմ, ա՜հ բախտս սիրեմ, 
գոհարեղէններու տուփը, ոսկե- 
ղէննե՜րը մէջտեղը ձգեր են, 
«վուրկունը զարկի», բայց ոտքի 

Նոր Տարւոյ գիշեր է, Պր. Զուրնաճեան ծպտուած է 
Կաղանդ Պապայի տարազով։ Անոնք՝ այր ու կին, 
տունէն կ'ելլեն աճապարանքով։

Տիկ. Զուրնաճեան- Կարծեմ քիչ մը ուշ 
մնացինք, սիրելի՜ ամուսինս։

Տիկ. Զուրնաճեան- Կարծեմ քիչ մը ուշ 
մնացինք, սիրելի՜ ամուսինս։

Տիկ. Զուրնաճեան- Կարծեմ քիչ մը ուշ 

Պր. Զուր.- Շունշանորդի տղայ է Սարոն, քիչ 
մնաց պիտի յայտնէր ինքնութիւնս, բարեբախտա- 

բար միջամտեցիր ու սենեակէն դուրս հանեցիր 
զինքը։

տարի ալ պիտի հաւատայ, Կաղանդ 

Սարոն կրնայ գիտոսիկութիւն ընել ու ըսել, 
թէ Կաղանդ Պապան Պետրոս տայ տայն է։ 

Եօթը տարեկան է, բայց ուրիշ տեսակ շունշանորդի է, 

Պր. Զուր.- Ան դեռ չորս տարեկան է, մէկ-երկու տարի վերջ ա՛ն ալ աչքաբաց կը 
դառնայ, քէ՜յֆդ նայէ՛, հիմակուան տղաքը...։

Պր. Զուր.- Ան դեռ չորս տարեկան է, մէկ-երկու տարի վերջ ա՛ն ալ աչքաբաց կը 
դառնայ, քէ՜յֆդ նայէ՛, հիմակուան տղաքը...։

Պր. Զուր.- Ան դեռ չորս տարեկան է, մէկ-երկու տարի վերջ ա՛ն ալ աչքաբաց կը 

Տիկ. Զուր.- Ահա՛, հասանք Պետօ, հնչեցո՛ւր դրան զանգակը։ 
   *   *  
Առաւօտուան դէմ՝ մինչ տակաւին 

Զուրնաճեանները կը զուարճա- 
նային, գող մը կը մտնէ անոնց 

Նոր Տարւոյ գիշեր է, Պր. Զուրնաճեան ծպտուած է 
Կաղանդ Պապայի տարազով։ Անոնք՝ այր ու կին, 
տունէն կ'ելլեն աճապարանքով։

մնաց պիտի յայտնէր ինքնութիւնս, բարեբախտա- 
բար միջամտեցիր ու սենեակէն դուրս հանեցիր 
զինքը։

Եօթը տարեկան է, բայց ուրիշ տեսակ շունշանորդի է, 
Սերոբիկը անոր պէս չէ...։

Պր. Զուր.- Ան դեռ չորս տարեկան է, մէկ-երկու տարի վերջ ա՛ն ալ աչքաբաց կը 
դառնայ, քէ՜յֆդ նայէ՛, հիմակուան տղաքը...։

Պր. Զուր.- Ան դեռ չորս տարեկան է, մէկ-երկու տարի վերջ ա՛ն ալ աչքաբաց կը 
դառնայ, քէ՜յֆդ նայէ՛, հիմակուան տղաքը...։

Պր. Զուր.- Ան դեռ չորս տարեկան է, մէկ-երկու տարի վերջ ա՛ն ալ աչքաբաց կը 

Տիկ. Զուր.- Ահա՛, հասանք Պետօ, հնչեցո՛ւր դրան զանգակը։ 
   *   *   *

նային, գող մը կը մտնէ անոնց 
բնակարանէն ներս, ծպտուած 

Ա. Գող.- Էօ՜ֆ պէ, քիչ մնաց վար 
պիտի իյնայի, աճապարեմ, տան- 
տէրները չեկած գործս տեսնեմ, սա 
համակարգիչը դնեմ տոպրակին 
մէջ, հեռատեսիլն ալ, բայց ինչպէ՞ս 
համակարգիչը դնեմ տոպրակին 
մէջ, հեռատեսիլն ալ, բայց ինչպէ՞ս 
համակարգիչը դնեմ տոպրակին 

պիտի տանիմ, ա՜հ բախտս սիրեմ, 
մէջ, հեռատեսիլն ալ, բայց ինչպէ՞ս 
պիտի տանիմ, ա՜հ բախտս սիրեմ, 
մէջ, հեռատեսիլն ալ, բայց ինչպէ՞ս 

գոհարեղէններու տուփը, ոսկե- 
ղէննե՜րը մէջտեղը ձգեր են, 
գոհարեղէններու տուփը, ոսկե- 
ղէննե՜րը մէջտեղը ձգեր են, 
գոհարեղէններու տուփը, ոսկե- 

   *   *  
Առաւօտուան դէմ՝ մինչ տակաւին 

Զուրնաճեանները կը զուարճա- 
նային, գող մը կը մտնէ անոնց 
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ձայն մը կը լսեմ, արդեօք տանտէրնե՞րը վերադարձան... Կը ձգէ տոպրակը ու 
կը պահուըտի: 

Ներս կը մտնէ Կաղանդ Պապայի տարազով երկրորդ գող մըն ալ ու կը քննէ 
շուրջբոլորը։

Բ. Գող.- Այստեղ բան մը չկայ, հէ՜ այս տոպրակը ի՞նչ է, ո՞վ ձգեր է ասիկա, ինչ 
որ է շալկեմ փախչիմ անմիջապէս։ 

Յանկարծ կը յայտնուի առաջին գողը։
Ա. Գող.- Հէ՜յ ո՞ւր կը տանիս, շուտ ձգէ՛ տոպրակը, անիկա իմս է... ու կը սկսի 

պոռալ. 
- Գո՜ղ կայ, գո՜ղ կայ, ոստիկաննե՛ր, շուտ հասէ՛ք։ 
Պահ մը վերջ դուռ դրացի նաեւ ոստիկան մը հոն են արդէն...։ 
Ա. Գող- Գողը փախաւ Պարոն Ոստիկան, փախա՜ւ...։ 
Ոստիկան- Դուն ո՞վ ես, ի՞նչ գործ ունիս հոս։
Ա. Գող- Ե՜ս, ես ո՞վ եմ գիտէք։
Ոստիկան- Այո՛, այո՛ շատ լաւ գիտեմ թէ ով ես։ Շո՛ւտ երկարէ ձեռքերդ։
Ոստիկանը ձեռնակապը կ՚անցընէ գողին դաստակներուն։ 

Զուրնաճեանները ուրախ Կաղանդ մը անցընելէ ետք երբ կը վերադառնային 
իրենց տունը, ճամբան դիմաւորուեցան ոստիկանի մը հետ, որ յաջողած էր 
ձերբակալել փախչող երկրորդ գողը։ 

Անոնք բոլորը միասին կը մտնեն իրենց բնակարանը։   
- Գողը բռնեցի՜, կը գոչէ երկրորդ ոստիկանը՝ յաղթական։ 
Ա. Ոստիկան- Ես ալ բռնեցի գողը։
Պր. Զուրնաճեան- Ի՞նչ պատահեցաւ, բան չեմ չհասկնար։
Ա. Ոստիկան- Պր. Զուրնաճեան, «Գողը գողէն գողացաւ, Աստուած տեսաւ 

զարմացաւ» Հասկցա՞ք Պր. Զուրնաճեան...
Պր. Զուրնաճեան- Կարծեմ հասկցայ, գողը գողէն գողացաւ...
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Երբ որ տունն է մայրիկը,
Երբ որ տունն է հայրիկը,
Կը ջերմանայ մեր տունը,
Կը խաղաղի իմ քունը,
Կը քաղցրանայ կերածս,
Կը հանդարտի սրտիկս։
Կը թռվռամ ես անվախ
Կը խաղամ անհոգ, ուրախ.
Երբ որ տունն է մայրիկը,
Երբ որ տունն է հայրիկը,
Այնպէս լա՜ւ է, այնպէս լա՜ւ
Երջանկութիւնս է անբաւ։

Արեւմտահայերէնի Վերածեց՝
Սիլվա ԿոմիկեանՆՈՒՆԷ

Նունէ կերաւ երկու արջ,
Նաեւ՝ ուղտ մը, պոչը կարճ,
Օրօր-շորոր երեք բադ,
Գայլ ու աղուէս՝ ութը հատ,
Յետոյ ցուլ մը՝ շատ կատղած,
Վրայէն ալ՝ հինգ-վեց այծ...
Հիմա կանգնած՝ ա՛ն տխուր
Մօրը կ՚ըսէ. «Փիղ մ՚ալ տո՛ւր»
Մայրը սակայն ընդվզած՝
Յանդիմանեց իր Նունէն,
- Ա՛լ կը բաւէ զաւակս,
Ուտելն ալ չափ մը ունի,
Ի՞նչպէս կրցար դուն այդքան
Անասունները կուլ տալ...
Ըսաւ, ա՛ն իր աղջկան.
- Գիտցի՛ր որ սա վերջինն է
Զոր պիտի տամ ես քեզի.
Ու առնելով ամանէն
Երկարեց փիղ մը տուրմէ։

ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Խաղի Անկիւն



ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Յասմիկ Վարդերեսեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Գայիանէ Ստեփանեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Նարեկ Ղազարեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Լիա Գէորգեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Սամվել Պետրոսեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.




