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Tüm çizimler: Erhan GEZEN

Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Այսօր խօսինք Մարտ ամսուան մասին։
Մարտը՝ իր անունը առած է Maritus-էն, որ
պատերազմի
չաստուածն
էր,
հռովմէական
դիցաբանութեան մէջ (Roma mitolojisi)։ Նախապէս
Մարտը՝ մինչեւ Ք.Ա. 45 թուական, ընդունուած էր
տարուան առաջին ամիսը։ Յուլիոս Կեսարի
(Հռովմէացի կայսր, Jül Sezar) յեղաշրջումով (reform)
տարուան առաջին օր նշանակուեցաւ 1 Յունուարը,
յետագային ընդունուեցաւ աշխարհի գրեթէ բոլոր
պետութիւններուն կողմէ։
Կարգ մը երկիրներ՝ օրինակ Պարսկաստան,
Թուրքիա, մինչեւ այսօր՝ Մարտին, կը յիշատակեն
գարնան տօնը ու կը կազմակերպեն nevruz-ի (նոր
տարիի) խրախճանքներ։ Հայերը երկար հազարամեակներ Մարտին կը տօնէին նոր տարին,
1084էն վերջ Օգոստոս 11ին սկսան տօնել նոր
տարին (Նաւասարդ)։ Իսկ 1920ին Հայաստան
պաշտօնապէս ընդունեց 1 Յունուարը։
21 Մարտը, Գարնանային Ekinoks է, Երկրին հիւսիսային կիսագունդին մէջ, այսինքն
գիշեր ցերեկ կը հաւասարին։ Յաջորդող օրերուն հետզհետէ կ՚երկարին ցերեկները ու
կը կարճնան գիշերները։ Իսկ հարաւային կիսագունդին մէջ՝ նոյն թուականին
Աշնանային Ekinoks է, գիշերները կ՚երկարին, ցերեկները կը կարճնան։
Մի՛ մոռնաք, Մարտը նուիրական ամիսն է Մեծ Պահքի, այս շրջանը բոլորեցէ՛ք,
հաւատքով, լաւ աշխատութեամբ եւ մեծ լրջութեամբ։
Համբոյրներ՝
«ԺՊԻՏ»

Ի՞նչ կը պատահէր, եթէ
Էտիսոն գիւտը ըրած չըլլար
ելեկտրականութեան։

Պիտի ստիպուէինք
մոմի լոյսով դիտել
հեռատեսիլը։
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Գօ-գօ

Թարգմանեց՝ Ովսաննա
Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Սիրելիս օգնէ՛, կարծեմ
մետաղէ դրամ մը կայ
փոքրիկին բերնին մէջ։

Պիտի կլլէ...
Աճապարէ՛
պիտի ջանամ
դուրս հանել։

Մեծ մայր,
կարծեմ քու
դրացիներդ
շատ աղքատ են։

Երեսի վրայ
պառկեցո՛ւր...
Հակառակ
դարձո՛ւր, զարկ
կռնակին։

Ինչո՞ւ այդպէս
կը խորհիս
Գօ-գօ։

Շուտ կառք կանչէ՛,
հիւանդանոց
հասցնենք։

Այդ որքա՜ն իրար անցան,
երբ իրենց փոքրիկը 10ղրուշ
արժող դրամ մը կլլեց...։
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ԲԱՌ ՏԵՂԱՒՈՐԵԼԳրեց՝ Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ բառերը, տեղաւորեցէ՛ք կէտերուն տեղ ու ամբողջացուցէ՛ք վարի
պատմութիւնը։
նետուեցաւ, հինգ, Ովսաննա, ճաշի, ճիւղերով, առաւօտ, իմաստով, ձիթենիի
ճիւղերը, տօնենք, զբաղած, Զատիկին, յուզուած, գեղեցիկ, նարօտով։
Ծաղկազարդի ................. ընտանեօք եկեղեցի գացինք։ Երբ Սուրբ Պատարագը
վերջացաւ, տուն վերադարձանք ձիթենիի .................։ Արդէն իսկ պատրաստ էր
կէսօրուան ................. սեղանը։ Մայրիկս պատրաստած էր շատ համեղ կերակուրներ։ Այս տարի մեր տան մէջ պիտի տօնենք ................. հօրաքոյրիս անունը։ Նարօտ,
որ հազիւ ................. տարեկան էր, վազեց գնաց հօրաքոյրին գիրկը ..................... ու
հարցուց.
- Ըսէ՛ հօրաքոյր, ինչո՞ւ ամէն տարի քու անունդ կը ................. Ծաղկազարդին։
Հօրաքոյրը ժպտեցաւ.
- Հոգի՛ս Նարօտս, Տէր Յիսուս Քրիստոս, երբ ............. ................. ի ձեռին
Երուսաղէմ քաղաք մուտք գործեց, ձիթենիի եւ արմաւենիի ճիւղերով դիմաւորեցին
Զինքը. «Ովսաննա՜... Ովսաննա՜...» գոչեցին բոլորը։ Աղուոր աղջիկս, բառական
................. Ովսաննա՝ օրհնութեան եւ ցնծութեան բացագանչութիւն մըն է. «Գովեցէ՛ք
Տէրը» կը նշանակէ։
Գիտե՞ս որ, Ծաղկազարդին կը տօնուի նաեւ «Ղազարոս»ներուն անունը։
Նարօտ երբ ուշադրութեամբ մտիկ կ՚ընէր հօրաքոյրին բացատրութիւնները, քիչ
անդին հեռատեսիլ դիտելով ................. իր զարմիկը՝ Արթօն, ծիծաղելով ձայնեց.
- Նարօ՛տ, դուն անուն չունիս, գիտե՞ս ես ունիմ, յաջորդ Կիրակի՝ ................. պիտի
տօնենք նաեւ իմ անունս։ Ես Յարութիւն-Արթօ եմ։
Նարօտ սկսաւ լալ, շատ ................. էր։ Հօրաքոյրը մխիթարեց զինքը ու
բացատրեց.
- Ձագո՛ւկս, հին սովորութիւն էր. մեր նախնիները աղօթքներ արտասանելով,
ճերմակ եւ կարմիր դերձանները ոլորելով, կը հիւսէին «նարօտ» կոչուած թել մը ու
զայն կը կապէին հարս ու փեսին գլխուն։ Երբ մեծնաս հարս ըլլաս, Սուրբ Պսակի
միջոցին, քահանան ձեր գլխուն պիտի դնէ ................. կապուած թագերը։ Ուրեմն մի՛
տխրիր, տեսա՞ր որ ունիս շատ իմաստալից եւ ................. անուն մը։
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Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան
Maratonը անունն է դաշտավայրի մը, որ կը գտնուի Յունաստանի մայրաքաղաք՝
Աթէնք (Atina) քաղաքի մօտ։
Ք.Ա. (Քրիստոսէ առաջ) 490 թուականին՝ յոյներն ու պարսիկները (İranlılar)
բուռն կերպով պատերազմեցան Մարաթոն դաշտին վրայ։ Պատերազմը
վերջացաւ պարսիկներու պարտութեամբ, յոյներու յաղթանակով։ Ըստ
աւանդութեան՝ յոյն զօրավարը, իր զինուորներէն մէկը ղրկեց Աթէնք, որպէսզի
աւետէ յաղթանակի բարի լուրը։ Զինուորը վազեց այդ երկար ճամբան եւ
ուժասպառ հասաւ քաղաք, հազիւ տուած աւետիսը, շնչահեղձ փռուեցաւ գետին
ու աւանդեց հոգին։
Դարեր անցան, 1896 թուականին՝ երբ առաջին անգամ կատարուեցան
ողիմպիականի (olimpiyat) մրցումները, ամէնէն երկար վազքին՝ որ էր 40քմ.
տրուեցաւ «մարաթոն» անունը, աւելի վերջ 1924ին՝ ճամբուն երկարութիւնը եղաւ
42քմ. 195մ.։
Ողիմպիական մրցումները կը կատարուին 4 տարին անգամ մը։
Շատ մը երկիրներու մէջ յաճախ կը կազմակերպուին մարաթոնի մրցումներ։
Նշանաւոր է Պերլինի միջազգային մարաթոնը, որ կը կրկնուի ամէն տարի։
1896ին՝ ախոյեան հանդիսացող մարզիկը՝ 40քմ. վազքը աւարտեց 2 ժամ 58
վայրկեան 50 երկվայրկեան ժամանակամիջոցի մէջ։
Ներկայիս՝ աշխարհի մրցանիշը (rekor) կը պատկանի Քենիացի մարզիկին, որ
2014ին ամբողջացուց վազքը՝ 2 ժամ 2 վայրկեան 57 երկվայրկեանի մէջ։
-

Աւետիս- բարի լուր
Շնչահեղձ- շունչը կտրելու մօտ
Հոգին աւանդել- մեռնիլ
Աւանդութիւն- հիներէն մեզի եկած սովորութիւններ (gelenek, adet)
Ախոյեան- şampiyon
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Դարեր շարունակ, հրաբուխները մի՛շտ վախ
պատճառեցին եւ մեծ վնաս հասցուցին մարդոց:
Նկարներուն մէջ կը տենէք 10 գործօն եւ
վտանգաւոր հրաբուխները.

Գոնկօ (Ափրիկէ)

Նոր Զելանտ

Հավայյան Կղզիներ

Մեքսիկա

Իտալիա

Ճաբոն
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Փիլիպեան Կղզիներ

Ամերիկա

Գարայիպ

Շիլի (Հարաւային Ամերիկա)

ԲԱՐԵՐԱՐ ԱՊՏԱԿԸ
Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան
Հայ ձկնորսներ, կապոյտ Վոսփորի ափին նստած՝ երբ կը նորոգէին իրենց
ուռկանները, հայ տղեկ մըն ալ աննպատակ կը թափառէր անոնց շուրջը։ Փորձառու
եւ իմաստուն ձկնորս մը՝ նշմարեց տղան ու խիստ ձայնով մը հարցուց անոր, թէ
դպրոցի պահուն ի՞նչ գործ ունէր իրենց քով։ Յանդիմանեց, նոյնիսկ ապտակ մըն ալ
զարկաւ անոր երեսին.
- Շո՜ւտ, դպրո՛ց վազէ՛, հրամայեց։
Անցան տարիներ։ Ձկնորսը ծերացած ու գործէն
քաշուած՝ կ՚ապրէր Պոլսոյ խաղաղ ու աղքատ թաղերէն
մէկուն մէջ։
Օր մը, երկու ոստիկան հնչեցուցին ծերունիին դրան
զանգակը ու ըսին, թէ եկած են Մեծ Նախարարին
հրամանով ու զինքը պիտի տանին անոր քով։ Ձկնորսը
այլայլեցաւ, այս անակնկալ հրաւէրը վախ պատճառեց
իրեն, դրաւ ֆէսը ու լուռ հնազանդութեամբ՝ հետեւեցաւ
ոստիկաններուն։
Հասան Մեծ Նախարարին շքեղ գրասենեակը, որ լեցուն էր պետական մեծամեծ
պաշտօնեաներով։ Երբ ձկնորսը ներս առաջնորդեցին, Մեծ Նախարարը ելաւ իր
թիկնաթոռէն, եկաւ մինչեւ դուռ ու ահաբեկած ծերունի ձկնորսին ձեռքին՝
ջերմագին համբոյր մը դրոշմելէ ետք տարաւ ճակտին եւ ըսաւ.
- Ահա՛ այս օրհնեալ ձեռքին բարի ապտակը զիս ՄԱՐԴ ըրաւ. կը խոնարհիմ իր
առջեւ։
Ձկնորսը այն ատեն յիշեց տարիներ առաջ, ծովեզերքը թափառող պատանին։
Այդ մե՜ծ նախարարը՝ իր բարերարութիւններով մեր բոլորին ծանօթ, Յարութիւն
Ամիրա Պէզճեանն էր։

ՅԱՐՄԱՐ ՀՈԼՈՎՈՎ ԳՐԵՑԷ՛Ք
Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան

1- Աչքեր... կը տեսնենք եւ կը դիտենք ամէն բան։
2- Ցերեկները կարճ, գիշերները երկար կ՚ըլլան ձմեռ... եղանակին։
3- Ո՞ւր կ՚ուսանին այդ կին... զաւակները։
4- Մտրուկ կամ քուռակ կը կոչուի ձի... կամ իշուն ձագը։
5- Ատիկա տղաք... յարմար խաղ մը չէ։
6- Սեւ ամպեր կան երկինք... վրայ. պիտի անձրեւէ։
7- Նոր Տարի... գիշերը շատ կը զուարճանանք։
8- Քոյրս... վարսայարդարին գացի, մազերս կտրել տալու։
9- Աշակերտներ... մէկը բացակայ է այսօր։
10- Մի՛ հաւատաք այդ մարդիկ... ըսածներուն։
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Պատրաստեց՝
Շողեր Չափարեան

Ամէն տարի՝ Մարտին կը տօնենք «Անտառային Շաբաթ»ը։ Այս Շաբաթը մեծ
եւ կարեւոր դեր մը ունի ծառ հասցնելու տեսակէտով։

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ԾԱՌԵՐՈՒՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ

1) Ծառերէն կը պատրաստուին թուղթ, փայտ, տեսակ տեսակ կարասիներ,
շէնքեր, նաւակներ եւայլն։
2) Հոն ուր ծառերը առատ են, կլիման չոր չ՚ըլլար եւ յաճախ կ՚անձրեւէ։ Ուստի,
հոն սով չի պատահիր, բերքը առատ կ՚ըլլայ։
3) Նոյնպէս, հոն ուր անտառ կայ, օդն ալ մաքուր կ՚ըլլայ։ Այս պատճառաւ է որ
անտառներու մէջ բնակող մարդիկ յաճախ չեն հիւանդանար։
4) Անտառները շատ կարեւոր դեր մըն ալ ունին։ Անոնք մեզ հեղեղներու դէմ
կը պաշտպանեն, որովհետեւ ծառերը հեղեղին թափը կը կտրեն եւ այսպիսով
մօտակայ գիւղերը կը փրկուին ողողումի վտանգէն։
5) Անտառները մաս կը կազմեն նաեւ երկրի մը հարստութեան։
Բոլորս ալ պէտք է սիրենք անտառները եւ կարելի եղած չափով ծառ
հասցնենք։ Մանաւա՛նդ պէտք է արգելք ըլլանք բոլոր անոնց, որոնք անխճօրէն
կը կտրեն ծառերը, հրդեհներու պատճառ կ՚ըլլան ու կը փճացնեն անտառները։

ԾԱ՛Ռ ՀԱՍՑՈՒՐ
(Հետեւողութեամբ)

Գրեց՝
Շողեր Չափարեան

Ծա՛ռ հասցո՛ւր անձրեւին համար,
Երկիրը թո՛ղ ըլլայ դալար։
Ծա՛ռ հասցո՛ւր թռչունին համար,
Եւ շուքին հանգչելու՝ երկա՜ր։
Ծա՛ռ հասցո՛ւր հեղեղին համար,
Ա՛լ վտանգներէն մի՛ վախնար։
Ծա՛ռ հասցո՛ւր անտառին համար,
Երկիրդ թո՛ղ ըլլայ դալար։
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Պատրաստեց՝
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Հետեւեալ երկիրները զուգորդեցէ՛ք իրենց մայրաքաղաքներուն հետ։

.
Անգարա
Յունաստան

Ուաշինկթըն

.
Թուրքիա

Աթէնք

.

Մոսկուա

Անգլիա

.
.

Լոնտոն

Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգներ

Եգիպտոս

Գահիրէ

.
Ռուսիա
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Լուծեցէ՛ք հետեւեալ խաչբառը

Պատրաստեց՝
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Հորիզոնական (այսինքն՝ ձախէն աջ եւ կամ աջէն ձախ)
1.- Խակ, ոչ հասուն – Բառ՝ որ քերականութեան մէջ գործ կամ վիճակ ցոյց կու տայ- Գունդ
արմատով, ուտելի ցօղունով կծու բոյս մը - Այբուբենին 11-րդ տառը - Այբուբենին 3-րդ տառը։
2.- Այբուբենին 18-րդ տառին անունը - «Սուլիչ» բառին առաջին բաղաձայնը - …………
Ծերունին, նորածին Յիսուսիկը դիմաւորեց Աստուծոյ տաճարին մէջ – Հինին հականիշը:
3.- Ճ-ին յաջորդող տառերը – Լաւ լողացող եւ լաւ թռչող թռչնազգին (հակառակէն) – Լեռ Առանց դրամի, ո՛չ վճարովի - Չ-ին յաջորդող տառը։
4.- «Շուն» բառին բաղադրեալ ձայնաւորը – 20+20= – «Ոզնի» բառին առաջին ձանաւորը Այբուբենին 6-րդ տառին անունը։
5.- Պաղին հականիշը - Ռ-ին մօտաւոր հնչիւնը ունեցող տառը - Ռ-ին յաջորդող տառը –
Տարուան չորրորդ ամիսը - «Նինջ» բառին կրկնուած բաղաձայնը։
6.- Նոյն հնչիւնը ունեցող վ-ին ընկերը – Նետ արձակող կազմած - «Ա» տառը կրկնուած –
«Ռ» տառին անունը։
7.- Հաստ բունով, բարձրահասակ բոյսը – Աղբիւր - Մ-ին յաջորդող տառը – Քրիստոսի 12
աշակերտներէն իւրաքանչիւրին տրուած մակդիրը։
8.- Յարաբերական դերանուն մը – Քունի մէջ կը տեսնենք, անուրջ - «Կրակ» բառին
կրկնուած բաղաձայնը - «Բալ» բառին 2-րդ բաղաձայնը - «Աշուն» բառին բաղադրեալ
ձայնաւորը։
9.- ………… … Մամիկոնեան եղաւ հայոց բանակին քաջ սպարապետը – Քրիստոսի
Յարութեան Տօնն է - «Ասմունք» բառին առաջին վանկը։
10.- Մ-ին յաջորդող տառը – Գործիք՝ որով կ՚արդուկենք ճմռթկած հագուստները – Այծին
ձագը – 365 օրուան տեւողութիւնը։
11.- Տարուան 3-րդ ամիսը՝ առանց Մ-ի - «Ձ» տառին անունը - 5 թուանշանը՝ տառով «Գարուն» բառին 3-րդ բաղաձայնը – Կապիկին սիրած պտուղը։
12.- «Մամիկ» բառին կրկնուած բաղաձայնը - Ռ-ին մօտաւոր հնչիւնը ունեցող տառը - Ինք,
անիկա - Ռ-ին մօտաւոր հնչիւնը ունեցող տառը՝ կրկնուած - 3 թուանշանը՝ տառով – Լեռ։
13.- Առարկայ – Անձնական դերանուն, Գ. Դէմք, եզակի - Ս-ին յաջորդող տառերը –
Հաւասար կիսուած՝ երկու մասերէն մէկը - «Կիրակի» բառին առաջին վանկը։
14.- Ընդարձակ սենեակ, դահլիճ – Հարցական դերանուն՝ որ կը գործածուի անձի համար –
Գործիք՝ որ կը գործածուի մազ, թուղթ եւ այլ առարկեներ կտրելու – Չ տառին անունը։
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Ուղղահայեաց (այսինքն՝ վերէն վար եւ կամ վարէն վեր)
1.- Վարդանանց ճակատամարտը տեղի ունեցաւ ………… գետի ափին – Ջուրի
ընդարձակ տարածութիւն – Տարին ունի 12 ……………։
2.- Վարդանանց ճակատամարտը տեղի ունեցաւ ………երու եւ պարսիկներու
միջեւ - Վարդանանց ճակատամարտը տեղի ունեցաւ 451 թուականին ……………ի
դաշտին վրայ - «Գիր» բառին վերջին բաղաձայնը՝ կրկնուած։
3.- «Ատեան» բառին առաջին վանկը - «Քաջ» բառին առաջին բաղաձայը՝ կրկնուած
– Ր- ին մօտաւոր հնչիւնը ունեցող տառը - Ռ-ին մօտաւոր հնչիւնը ունեցող տառը «Տրտում» բառին առաջին վանկը – Այբուբենին առաջին տառը։
4.- Ռ-ին յաջորդող տառը – Դ տառին անունը - 1 թուանշանը՝ տառով – Այբուբանին
4-րդ տառին անունը – Վախ, սարսափ։
5.- Սառոյց – Կերակուրին համ կու տայ՝ հակառակէն – Մարմարէ կամ այլ նիւթերէ
շինուած անդրի (heykel)։
6.- Այբուբենին 2-րդ տառը - …………………… ին փոքրիկները կը ծպտուին «Ողողել» բառին կրկնուած ձայնաւորը։
7.- «Ասպետ» բառին առաջին վանկը - Ռ-ին յաջորդող տառը - «Օղ» բառին
բաղաձայնը - Ռ-ին մօտաւոր հնչիւնը ունեցող տառը - «....» եւ «իւ» բաղադրեալ
ձայնաւոր են - Նոյն հնչիւնը ունեցող ւ-ին ընկերը՝ կրկնուած։
8.- Տեառնընդառաջը, 40 օրուան ……………… Մանուկին տաճար տարուելու եւ
Աստուծոյ նուիրուելու օրն է – Պարսիկներու …………… թագաւորը ուզեց որ հայերը
ուրանան իրենց ազգը, լեզուն եւ կրօնքը։
9.- ………… գալ, պտըտիլ - Այբուբենին առաջին տառը – Այբուբենին 6-րդ տառին
անունը - Ռ-ին մօտաւոր հնչիւնը ունեցող տառը – Մազ, մատ բառերը այդ տառով կը
սկսին։
10.- Սիրոյ զգացում - Այբուբենին առաջին տառը՝ կրկնուած – Բնակարան – «Կ»
տառը կրկնուած։
11.- Ծով բառին ձայնաւորը – Անկողին մտնել՝ քնանալ, երկննալ – Ո՛չ նիհար։
12.- Խնձորենիին պտուղը - 1 թուանշանը՝ տառով - «Կապիկ» բառին կրկնուած
բաղաձայնը – Չ-ին յաջորդող տառը - «Սակառ» բառին առաջին վանկը։
13.- Ռ-ին մօտաւոր հնչիւնը ունեցող տառը - Ժ-ին յաջորդող տառը - Փ-ին յաջորդող
տառը – 2x5= - «Տետր» բառին կրկնուած բաղաձայնը։
14.- «Ի» տառին անունը - Լուռ կենալ - Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի հայրն է։
15.- Ձայնաւոր տառ մը – Այբուբենին 6-րդ տառը - «Ա» տառը կրկնուած - Ստեղծող,
………… Աստուած։
16.- Զգեստի վրայ կարուած քսակ – Երկրին արբանեակը, որ արեւէն առած լոյսով
գիշերները կը լուսաւորէ մեզ - 1 թուանշանը՝ տառով։
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Պատրաստեց՝ Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեան

Գարնանային լուսապայծառ օր մը, երեք ընկեր՝ Կարօ, Սեւան եւ Արի,
մօտակայ անտառը գացին, վայելելու բնութեան բարիքները: Սունկ հաւաքեցին,
հատապտուղ քաղեցին ու զուարճացան երկար ժամեր։ Անոնք չանդրադարձան
որ երեկոն իջաւ, բերելով իր հետ՝ խորհրդաւոր մթնշաղ մը: Երբ տուն կը
վերադառնային, վախցա՜ն. հիմա ի՞նչ պատասխան պիտի տային իրենց
մտահոգուած ծնողներու հարցումներուն…
Կարօ խօսեցաւ հաստատակամ.
- Հայրիկս կը ներէ զիս, երբ ըսեմ որ անտառին մէջ գայլ մը յարձակեցաւ
վրաս:
Սեւանն ալ խորհեցաւ.
- Ես ալ մայրիկիս կ’ըսեմ, թէ մեծ հայրիկիս այցելեցի ու ժամանակ անցուցի
իրեն հետ։ Ան կ’ուրախանայ եւ չի բարկանար:
Իսկ Արի քաջաբար ըսաւ.
- Ես պիտի ընտրեմ ամէնէն դիւրին եւ ազնիւ ճամբան, պիտի ըսեմ ճշմարտութիւնը:
Իւրաքանչիւրը գնաց իր տունը:
Հայրիկը անշուշտ չհաւատաց Կարոյին պատմած գայլի պատմութեան։ Ան
գիտէր, որ գայլեր չէին բնակեր այդ անտառին մէջ։ Կրկնակի պատժուեցաւ թէ՛
տուն ուշ վերադառնալուն եւ թէ ստելուն համար։
Սեւանին յօրինած սուտն ալ գործի չծառայեց, քանի որ մեծ հայրիկը՝ այդ օր
ի՛նքն էր որ այցելութեան եկած էր Սեւանենց։ Սեւան նոյնպես կրկնակի
պատժուեցաւ:
Իսկ Արիին ծնողները գնահատեցին Արիին ճշմարտախօսութիւնը ու ներեցին
գործած յանցանքը։
Սիրելի՛ ընթերցող,
Դուն ալ ջանա՛ Արիին
նման ճշմարտախօս ըլլալ:
Ճշմարտութիւնը զօրաւոր
է եւ ազնիւ:
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Պատրաստեց՝
Սիրարփի Կիւլպաղ

Գտէ՛ք իւրաքանչիւր բառին մէջ պակսող տառը, յետոյ քով քովի շարեցէ՛ք այդ
տառերը ու տեղադրեցէ՛ք տուփիկին մէջ:

1
7
ս-րդ

ա-իւ

8

4
մ-գնիս

գանձանա-

2

5
գ-ռնուկ

-եխ

3

6

-եխ

1

2

3

-երեւ

4

5

14

6

7

8

Վե՜ր, վե՜ր, վե՜ր,
Թեւերը վեր,
Մէկ աջ, մէկ ձախ
Շարժէ՛ ուրախ:
Վա՜ր, վա՜ր, վա՜ր,
Թեւերը վար,
Մէկ աջ, մէկ ձախ
Շարժէ՛ ուրախ:
Բա՛ց, բա՛ց, բա՛ց,
Սրունքը բաց,
Մէկ աջ, մէկ ձախ
Շարժէ՛ ուրախ:
Հօ՜բ, հօ՜բ, հօ՜բ,
Ցատկէ՛ ազատ,
Առջեւ-ետեւ
Ցատկէ՛ զուարթ:
Հօ՜բ, հօ՜բ, հօ՜բ,
Ցատկէ՛ ազատ,
Մէկ վար, մէկ վեր
Ցատկէ՛ զուարթ:
Վե՜ր, վե՜ր, վե՜ր,
Թեւերը վեր,
Դարձո՛ւր կլոր
Գծէ՛ խնձոր:

Գրեց՝
Սիրարփի Կիւլպաղ

Հօ՜բ, հօ՜բ, Հօ՜բ,
Գնդակս նոր,
Փայլուն, փայլուն
Ու գունաւոր:
Հօ՜բ, հօ՜բ, հօ՜բ,
Գնդակս նոր,
Եկո՛ւր խաղանք
Աղուոր, աղուոր:
Հօ՜բ, հօ՜բ վեր,
Հօ՜բ, հօ՜բ վար ,
Մէկ դուն, մէկ ես
Գրկենք զիրար:
15

ՄԵԾԱՄԻՏ ՇՆԱԳԱՅԼԸ

Սիլվա Կոմիկեան
Ցուրտ ձմեռ էր՝ սառնամանիք։ Անօթի շնագայլը՝ անյոյս կը թափառէր անտառին
մէջ եւ ուտելիք կը փնտռէր, բայց ի զո՜ւր։ Ճարահատ՝ որոշեց բախտը փորձել
քաղաքին մէջ։
Ուժասպառ՝ ճամբայ ինկաւ, երբ բաւական մը մօտեցած էր քաղաքին, յանկարծ
իր դէմ գտաւ քանի մը շուներ։ Անոնց յարձակումէն փրկուելու համար՝ սկսաւ
խելայեղ վազել ու ինկաւ ներկով լեցուն տաշտի մը մէջ։
Մեծ դժուարութեամբ երբ ելաւ տաշտէն, ամբողջ մարմինը ծածկուած էր կապոյտ
ներկով։
Շնագայլը գլխիկոր, երբ իր բնակավայրը վերադարձաւ, անտառին անասունները
չճանչցան զինքը, զարմանքով ու վախով շրջապատեցին կապոյտ մուշտակով այս
անսովոր կենդանին։ Չփորձեցին յարձակիլ իր վրայ, ընդհակառակը՝ յարգանքով
խոնարհեցան իր առջեւ եւ ամէնէն համեղ միսի կտորները հրամցուցին անոր։
Շնագայլը, անոնց այս հոգեվիճակէն օգտուելով, ինքզինքը անտառին թագաւորը
հռչակեց ու սկսաւ հրամաններ արձակել՝ աջ-ձախ։
Անոր թագաւորութիւնը սակայն, տեւեց քանի մը օր միայն։ Առաւօտ մը, երբ
անտառին բոլոր շնագայլերը միաբերան կ՚ոռնային, մեր կապոյտ շնագայլը՝
մոռնալով իր խաղը, սկսաւ ինքն ալ ոռնալ անոնց հետ։ Անասունները կասկածեցան
ու երբ կը պատրաստուէին յարձակիլ իր վրայ, շնագայլը անոնց հալածանքէն
փրկուելու համար, ցատկեց անտառին պզտիկ լճակին մէջ։ Երբ դուրս ելաւ ջուրէն՝
մուշտակին կապոյտ ներկը բոլորովին անհետացած էր։
Խե՜ղճ շնագայլը դիմակազերծ եղած էր...
-

Շնագայլ- վայրի գազան մը (çakal)
Ուժասպառ- ուժը հատած
Խելայեղ վազել- շատ արագ վազել
Տաշտ- մէջը լաթ լուալու խորունկ աման
Գլխիկոր- գլխահակ (յանցաւորի նման գլուխը ծռած)
Ոռնալ- շուներուն, գայլերուն հանած ձայնը (ulumak)
Դիմակազերծ ըլլալ- խայտառակուիլ
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ԻՇՈՒԿՆ
ՈՒ
ԵԶԸ
Սիլվա Կոմիկեան
Հողագործ մը ունէր իշուկ մը ու եզ մը։ Եզը՝ չարաչար կ՚աշխատէր արտին մէջ,
արեւածագէն մինչեւ մայրամուտ։
Իսկ իշո՞ւկը... Անոր գործը թեթեւ էր։ Ան, գիւղէն շուկայ, շուկայէն գիւղ
ապրանքներ կը փոխադրէր, շաբաթը միայն 2 կամ 3 անգամ։
Խե՜ղճ եզը երբ կը հանդիպէր իշուկին, անվերջ կը գանգատէր իր տարապայման
աշխատանքէն, թերեւս քիչ մըն ալ նախանձ կը զգար, երբ կը տեսնէր անոր վարած
հանգիստ կեանքը։
Իշուկը բարի էր. իրաւունք կու տար իր բարեկամին, կ՚ուզէր օգտակար ըլլալ
անոր ու կը ջանար ճար մը գտնել։ Ի վերջոյ գաղափար մը յղացաւ։
- Եզ եղբա՛յր, ըսաւ ան, երբ այս գիշեր տէրդ գայ քեզի կեր տալու, մերժէ՛ ուտել,
գլուխդ գետին դի՛ր, պառկէ յարդերուն վրայ եւ այնպէս ձեւացո՛ւր, թէ հիւանդ ես։
Տէրդ պիտի հաւատայ քեզի ու արտ պիտի չտանի քեզ։
Ճիշդ էր իշուն ենթադրութիւնը։ Յաջորդ առաւօտ եզը արտ չգնաց։ Բայց
հողագործը պէտք ունէր օգնականի մը։ Էշը կատարեց եզան պարտականութիւնը։
Օրերը կ՚անցնէին ու մեր եզը գտած էր հանգիստը, միտք չունէր աշխատելու,
մինչեւ որ իշուկը ստիպուած դիմեց խորամանկութեան մը։
Իրիկուն մը երբ չափազանց յոգնած վերադարձաւ ախոռ, ըսաւ ընկերոջը.
- Այսօր մեր տէրը իր բարեկամին կ՚ըսէր, թէ քեզ վաղ առաւօտ, պիտի մորթէ ու
միսդ ծախէ, քանի որ այլեւս ո՛չ մէկ կերպով կը ծառայես իրեն։
Եզը՝ այս որ լսեց, մէկ շունչով ոտքի կանգնեցաւ, ցաւագին բառաչե՜ց, այնքա՛ն
զօրաւոր, որ իր ձայնը արձագանգեց ախոռէն դուրս։
Տէրը վազնիվազ եկաւ եւ շատ ուրախացաւ, երբ ոտքի կանգնած տեսաւ իր եզը։
Յաջորդ առաւօտ անոնք միասին կը քալէին արտի ճամբուն վրայ։
-

Տարապայման- չափէ դուրս,
չափազանց
Յղանալ- հնարել, ծրագրել
Բառաչ- կովուն, եզան եւն. հանած
ձայնը
Բառաչել- böğürmek

17

Թարգմանեց՝
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Շնորհակալ
եմ Տիկին...

Հոս տեղաւորեցէ՛ք, այսպէս։

Հանգստաւէտ
է։

Ի՞նչպէս
գտար։
Լաւ
կ՚ երեւի։

Սիրելիս,
եկուր տե՛ս...

Տօ-տօ՛ վազէ՛,
նոր թիկնաթոռ
մը ունինք։

Փորձէ՛

Շատ առաւելութիւններ ունի...

Առաւելութիւնը այն է որ...

Շատ կը սիրեմ նոր
թիկնաթոռները
փորձել...

Շա՜տ սիրուն թիկնաթոռ
մը, շա՜տ սիրուն...

Թիկնաթոռը
անիւներ ունի....
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Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

ԱՌՈԳԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Հայերէն լեզուի մէջ առոգանութեան նշանները 3 հատ են. շեշտ ( ՛ ), պարոյկ
կամ հարցման նշան ( ՞ ) եւ երկար ( ՜ )։ Այս նշանները ընդհանրապէս կը դրուին
բառերու վերջին ձայնաւորին վրայ։
Շեշտ ( ՛ ) կը դրուի.
ա) Բառի մը վերջին ձայնաւորին վրայ, երբ կ՚ուզենք այդ բառը շեշտել,
զօրաւոր հնչել.
բ) Բայերու հրամայականին վրայ. գրէ՛, կարդա՛, կարդացէ՛ք եւլն.
գ) Կոչականներուն վրայ. Անի՛, եկո՛ւր։ Տղա՛ք, պէտք է աշխատիք։
դ) Արգիլելու պարագային. մի՛ խօսիք, մի՛ վազեր։
ե) Ալ շաղկապին վրայ, երբ կը գործածուի այլեւսի իմաստով. ա՛լ ձանձրացայ,
ա՛լ կը բաւէ.
զ) «Այո» եւ «ոչ» բառերուն վրայ։
է) «Թէ» շաղկապին վրայ. թէ՛ աշխատասէր էր, թէ՛ քաղաքավար, թէ՛ բարի։
ը) «Թող» բառին վրայ. թո՛ղ որ ներս մտնէ։
Պարոյկը ( ՞ ) կամ հարցման նշանը, կը գործածուի հարցումներու ատեն, կը
դրուի վերջին ձայնաւորին վրայ։ Կարելի է մէկէ աւելի հարցման նշան դնել
նախադասութեան մէջ. Ո՞ր պտուղը կը նախընտրես՝ խնձո՞րը, նարի՞նջը, թէ
տանձը։
«Ինչպէս» մակբայը, պարոյկը կ՚առնէ «ի»ին վրայ. ի՞նչպէս գրել, ի՞նչպէս
խօսիլ։
«Միթէ» եւ «արդեօք» մակբայները պարոյկ չեն առներ, սովորաբար իրենց
ընկերացող բայն է որ կ՚առնէ հարցման նշանը. Միթէ չե՞ս յիշեր։ Արդեօք պիտի
գա՞յ։
Եկարը ( ՜ ) կը գործածուի սովորաբար ձայնարկութիւններու միջոցին. ա՜յ, ո՜հ
եւ կամ այնպիսի բառի մը վերջին ձայնաւորին վրայ, զոր պէտք է երկարել.
աւա՜ղ, մե՜ղք, ափսո՜ս։

ՎԵՐՋ, ԵՏՔ, ՅԵՏՈՅ
«Վերջ» բառը կը գործածուի սեռական հոլովի հետ. Այդ մարդուն վերջը լաւ չէ։
«Ետք» բառը կը գործածուի բացառական հոլովի հետ. Ճաշէն ետք հեռատեսիլ
դիտեց։
«Յետոյ» բառը մակբայ է, կը գործածուի բայերու հետ. Դասերը պատրաստեց,
յետոյ քնացաւ։
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Տրուած ուղղութիւններով գտնենք
պահուած նկարը։
Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ
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Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ
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Բնութիւնը Անձայն Կու Լա՜ր...
Իջան կառքէն շուրջ դիտեցին,
Միաբերան. «Այստեղ» ըսին,
Կողովները դրած գետին,
Ծառերու տակ՝ խումբ կազմեցին:

Գրեց՝
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Տերեւի մը անկիւնը խոր,
Կայծոռիկը շինած իր բոյն,
Օդէն կախուած լոյսի նման,
Մութ գիշերին կը փալփլար։

Կայծոռիկը թուփի մը տակ,
Ակնթարթին պահուըտեցաւ,
Միջատներն ալ խուճապահար,
Աջ-ձախ փախան, կորսուեցան:

Ծիլ ու ծաղիկ՝ հոն պատսպար,
Մացառ ու ծառ՝ ծաղկած դալար,
Թռչուն, միջատ՝ շա՜տ երջանիկ,
Տօթը կ'երգէր՝ հոգեպարար:

Ու այդ վայրը գեղատեսիլ,
Խաղաղութիւնն իր կորսնցուց,
Մանուկներու ձայները զիլ,
Թռչնիկներն անգամ փախցուց:

Առաւօտը՝ մունջ ու խոնարհ,
Արեգակն ալ կը շողշողար,
Վառ իր լոյսով, յստակ ու ջինջ
Հուր ամառը՝ անհոգ խնդար:

Խորովածներ՝ տեսակ տեսակ,
Ճաշեր բազում, խաղեր շարան...
Ամբողջ օրը զուարճացան,
Աղբեր ձգած շո՛ւտ հեռացան:

Կիրակի մ'ալ՝ մութնուլոյսին,
Բի՜ւր կողովներ դրած ուսին,
Մարդ ու մանուկ, կին ու աղջիկ,
Շատ մեծ խումբով անտառ գացին:

Լղրճուած էր գեղեցիկ վայր,
Ամենուրեք՝ նետուած աղբեր,
Թուղթեր, շիշեր անհամա՜ր...
Բնութիւնը՝ անձայն կու լար:
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՃԻՇԴ ԿԱՄ ՍԽԱԼ
Ուշադիր կարդացէ՛ք հետեւեալ նախադասութիւնները ու արձանագրեցէ՛ք
ճիշդերն (
) ու սխալները (
) շրջանակներուն մէջ։
1- Մեծ Պահքը կը տեւէ չորս շաբաթ։
2- Մեծ Պահքի տեւողութեան, պահք կը բռնենք Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը։
3- Միս, պանիր, հաւկիթ պէտք է ուտենք, Մեծ Պահքի շրջանին։
4- Մեծ Պահքի շրջանին՝ արեւագալի յատուկ աղօթքներ կը կատարուին մեր
եկեղեցիներուն մէջ։
5- Հաղորդութիւն կ՚առնենք արեւագալի ժամերգութենէն ետք։
6- Ծաղկազարդին՝ Սուրբ Պատարագէն ետք, ձիթենիի ճիւղերով կը
վերադառնանք տուն։
7- Ծաղկազարդին յաջորդ օրը Աւագ Երկուշաբթի է։
8- Աւագ Հինգշաբթի օր կը կատարուի Ոտնլուայի արարողութիւնը։
9- Աւագ Ուրբաթ կը կատարուի Յիսուսի թաղման արարողութիւնը։

ՏԱՌ ԶԱՏԵԼ
Հետեւեալ բառերուն մէջէն տառեր զատելով գտէ՛ք անասունի
անուններ։
Օրինակ՝ կատարում
կատու
հաւանական

տամուկ

կորով

աշուն

ճաճանչ

կայծակ

առանձին

սգակիր

ճայթիւն

եզակի

ճամբորդ

մեղուաջան

խուլ

պատնէշ

օձիք
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Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան

Փոքրիկ Անահիտի անիմաստ նախանձը սկսաւ այն օրէն, երբ տուն եկաւ իր
նորածին եղբայրը՝ Վահանիկը։ Երախային տրուած ամենափոքր խնամքը
անհանգիստ կ՚՚ընէր զինքը, չէր հանդուրժեր եղբօրը ներկայութեան։
Ան կ՚ըսէր.
- Մայրի՛կ, ինչո՞ւ կը պահէք այս աղտոտ տղան, ան ճեմիշ երթալ իսկ չի
գիտեր...։
Մայրը կը ջանար համոզել զինքը.
- Ձագո՛ւկս, կ՚ըսէր, սիրէ՛ պզտիկ եղբայրդ, Կաղանդ Պապային նուէրն է ան,
մի՛ մոռնար քեզի բերաւ...
*
*
*
Տարիներ անցան...
Քոյր-եղբայր հետեւեցան համալսարանի բարձրագոյն ուսման։ Վահան
ընտրած էր ընկերաբանութեան (sosyoloji) ճիւղը, իսկ Անահիտ փափաքած էր
ուսուցիչ ըլլալ։ Դժբախտաբար սակայն, Անահիտի մօտ դեռ կը շարունակուէր
եղբօրը հանդէպ սնուցած նախանձի զգացումը։ Ա՜խ այդ նախանձը, որ բոյն
դրած էր անոր սրտին մէջ Վահանիկի ծնունդով։ Յաճախ խռովութիւն կը ծագէր
քրոջ-եղբօր միջեւ նախանձի հետեւանքով, բայց անհամութիւնը միշտ բարիով
կը վերջանար, եղբօրը զիջողութեան եւ հասկացողութեան շնորհիւ։
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Վահան փայլուն նիշերով երբ աւարտեց համալսարանը, անմիջպէս
պաշտօնի կոչուեցաւ շատ լաւ հաստատութեան մը մէջ։ Անահիտ քանի մը
տարիէ ի վեր արդէն կը կիրարկէր իր նուիրական ասպարէզը՝ ուսուցչութիւնը։
Ան, անհամբերութեամբ կը սպասէր վերամուտին, որպէսզի վերսկսէր
աշխատութեան, երբ յանկա՛րծ հիւանդացաւ։ Բժշկական երկա՜ր քննութիւններէ ետք դրուեցաւ ախտաճանաչումը. փճացած էին Անահիտին երկու
երիկամները։
Ընտանիքը մե՜ծ յուզումի մէջ էր։ Հայրն ու մայրը պատրաստ էին տալու
իրենց երիկամները, բայց կատարուած քննարկումներէ ետք, յայտնի եղաւ որ
կարելի չէր այդ փոխպատուաստումը (organ nakli) կիրարկել երիկամներու
անյարմարութեան պատճառաւ։ Ծնողները մատնուած էին յուսահատութեան,
չէին գիտեր թէ ի՜նչ ընեն, երբ Վահան լալագին խնդրեց բժիշկէն որ քննարկէ
նաեւ իր երիկամները։
Հրաշալի՜ էր քննութեան արդիւնքը, Վահանին երիկամներէն մէկը պիտի
պատուաստուէր Անահիտին։
Քանի մը ամիս վերջ Անահիտ արդէն վերագտած էր իր առողջութիւնը։
Բոլորովին ձերբազատուած նախանձի զգացումէն, ան հիմա դառնօրէն կը
զղջար, ամօթ կը զգար, երբ կը յիշէր իր տուած նեղութիւնները, ցուցաբերած
անխիղճ վերաբերումը, իր ազնիւ եւ բարի եղբօրը հանդէպ։
Վերջնականապէս պարտուած էր Անահիտին նախանձը։
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Պատրաստեց՝
Լինտա Կիւլպաղ

Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած միրգերու (չոր պտուղներ) անունները,
գրենք գնդիկներուն մէջ եւ յետոյ զուգաւորենք նկարներուն հետ։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Խաղի Անկիւն
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ բառերը միացուցէ՛ք իրենց իմաստին համապատասխանող բառերուն հետ։
կահագործ
կաթնավաճառ
կօշկակար
պտղավաճառ
նաւապետ
ձկնորս
դերձակ
գրքավաճառ
բժիշկ
ատամնաբոյժ
ակնաբոյժ

շոգենաւ
ձուկ
պտուղ
կար
կօշիկ
գիրք
հիւանդ
կաթ
աչք
ակռայ
կարասի

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Էջ 05 Բառ Տեղաւորել- առաւօտ, ճիւղերով, ճաշի, Ովսաննա, հինգ, նետուեցաւ,
տօնենք, ձիթենիի ճիւղերը, իմաստով, զբաղած, Զատիկին, յուզուած, նարօտով,
գեղեցիկ։
Էջ 08 Յարմար Հոլովով Գրեցէ՛ք- աչքերով, ձմեռուան (ձմրան), կնոջ, ձիուն, տղոց,
երկինքին, տարուան (տարիին), քրոջս, աշակերտներէն, մարդոց։
Էջ 10- Յունաստան/Աթէնք, Թուրքիա/Անգարա, Անգլիա/Լոնտոն, Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգներ/Ուաշինկթըն, Եգիպտոս/Գահիրէ, Ռուսիա/Մոսկուա։
Էջ 11 ԽաչբառԷջ 14 Հանելուկ- անիւ, գառնուկ, պեխ, մագնիս,
սեխ, տերեւ, սարդ, գանձանակ «նապաստակ»։
Էջ 23 Ճիշդ Կամ Սխալ- 1)սխալ, 2)ճիշդ, 3)սխալ,
4)ճիշդ, 5)սխալ, 6)ճիշդ, 7)ճիշդ, 8)ճիշդ, 9)ճիշդ։
Տառ Զատել- հաւ, շուն, ձի, եզ, ուլ, մուկ, ճանճ,
սագ, որդ, էշ, կով, այծ, ճայ, մեղու, օձ։
Էջ 26 Հանելուկ- ընկոյզ, պիստակ, շագանակ,
գլուկ, կաղին, չամիչ, փշատ, հնդկընկոյզ, պաստեղ,
ծիրան։
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...

Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Անի Պըչաքճը
Տատեան Վրժ.

Այպերկ Թաշըեան
Գալֆաեան Վրժ.

Լարա Սէհէրեըլտըզը
Անճէլինա Ակաեան
Պոմոնթիի Մխիթարեան Վրժ.

Էլէնի Խուրթճեան
Կիւնէյ Ճէնիք
Պոմոնթիի Մխիթարեան Վրժ.
30

Շամիրամ Յակոբեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Նարեկ Իչ
Տատեան Վրժ.

Անահիտ Նասոյեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Լէթիսիա Աղճա
Բաբիոն
Ֆրանսական Վրժ.
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