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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Դեկտեմբերը եկաւ հասաւ, մօտ օրէն պիտի թեւակոխենք նոր տարի մը։
Հայ ժողովուրդը իր պատմութեան մէջ ունեցած է երեք նոր տարի՝ Կաղանդ, Նաւասարդ 

եւ Ամանոր անուններով։ 
* Հին ժամանակներուն Կաղանդը կը տօնուէր Մարտ 21ին՝ գարնանային գիշերահաւա- 

սարի (ekinoks) օրը։
* Հայոց երկրորդ նոր տարին՝ կը տօնուէր՝ հայկական հին անունով Նաւասարդ 

ամսուան 1ին (այսինքն Օգոստոս 11ին)։
Նախապէս աշխարհի զանազան երկիրները, տարբեր թուականներու կը տօնէին 

տարուան առաջին օրը։ Այս զանազանութիւնը դժուարութիւններ կը յառաջացնէր 
ազգերու փոխյարաբերութիւններուն միջեւ։ Յետագային՝ աշխարհի գրեթէ բոլոր երկիր- 
ները՝ տարիներու ընթացքին մէկ առ մէկ ընդունեցին Յունուար 1ը, որպէս տարուան 
սկիզբի օր։

* Իսկ հայերը 18րդ դարուն՝ Սիմէոն Երեւանցի կաթողիկոսի բարեկարգումով նոր 
տարին սկսան տօնելու Յունուար 1ին։

Այս կարճ ծանօթութենէն ետք, «ԺՊԻՏ»ի խմբագրական կազմը սրտանց կը մաղթէ, որ 
իրականանան ձեր բոլորին փափաքները ու բոլորէք առողջութեամբ, յաջողութեամբ ու 
բարի անակնկալներով լեցուն Նոր Տարի մը։

                       Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Ս. Ծնունդ
                     Համբոյրներ՝
                             «ԺՊԻՏ»

Չորս եղանակ 
Պարո՛ն, 

գարուն, ամառ, 
աշուն, ձմեռ...։

Հայերէնի դասապահին ուսուցիչը հարցուց Պետոյին.

Ըսէ՛ մանչս, 
բայը քանի՞ 

եղանակ ունի։



04

Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ Ովսաննա 

Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Բարե՛ւ փոքրիկս, ի՞նչ 
կրնամ հրամցնել քեզի։

Մեղրադդումով 
կարկանդակ 

ունի՞ք։

Դժբախտաբար 
չունիմ։

Երկուշաբթի

Երեքշաբթի

Այսօր 
մեղրադդումով 
կարկանդակ 

ունի՞ք 
արդեօք։

Այսօր 
ալ 

չունինք։

Չորեքշաբթի Հինգշաբթի

Մեղրա- 
դդումով 

կարկանդակ 
ունի՞ք։

Դժբախտաբար 
ո՛չ։

Սիրելի՛ մանչս, կը 
խոստանամ, վաղը 
անպայման պիտի 

ունենաս։

Վաղը ուրախութենէն 
պիտի խենդենայ։

Ուրբաթ

Անակնկալ մը ունիմ. այսօր  
մեղրադդումով կարկանդակ 

պատրաստած եմ քեզի 
համար։

Ի՜նչ կ՚ըսես Պարո՛ն, 
կ՚ատեմ մեղրադդումը... 
բնաւ չեմ սիրեր անոր 

համը։
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ՀԱՆԵԼՈՒԿ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ հանելուկին պատասխանները գրեցէ՛ք ու միացուցէ՛ք 
առաջին տառերը։ Տեսնենք ի՞նչ պիտի գտնէք։

Խնձորին մտերիմ բարեկամը
Առաւօտ
Կարճ ժամանակամիջոց մը
Այն ծառը, որ կը զարդարուի՝ որպէս Տօնածառ 
Կատուն՝ անոր թշնամին է
Խելացի
Կը գտնուին ծառերու ճիւղերուն վրայ 

. աթ

Կէտերուն տեղ երկու տառ 
աւելցնելով ամբողջացուցէ՛ք 
բառերը։

Գտէ՛ք հետեւեալ բառերուն 
առաջին տառը։

. աղանդ

. ծու

. արասի

. եղծ

. աղին

. ակուղ

. այծ

. ատու

. երպաս
պար . .   ամ . . 
նշ . .    սեղ . .  
բեր . .    վր . .
սաւ . .   ծիր . .
իր . .    խոր . .
աւ . .    գեր . .
մել . .   դար . .
    

ՏԱՌ 
ԱՒԵԼՑՆԵԼ

ՏԱՌ 
ԳՏՆԵԼ
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Եզովբոսի Առակներու Շարքէն

Գայլը մեծ ախորժակով կը ճաշակէր 
իր որսը, երբ յանկարծ սկսաւ գալարուիլ 
ցաւերու մէջ: Կոկորդին կառչած էր 
բարակ ոսկոր մը: Ոռնալով վազեց եւ 
օգնութիւն խնդրեց անտառին անասուն- 
ներէն.

- Կ'աղաչեմ ձեզի, օգնեցէ՛ք ինծի։ Մեծ 
նուէր մը կը խոստանամ անոր, որ պիտի 
յաջողի հանել կոկորդիս ոսկորը։

Կռունկը երբ լսեց գայլին այս խօս- 
քերը, գլուխը խոթեց անոր բերնին մէջ, 
կտուցովը քաշեց, հանեց այդ բարակ 
ոսկորը: Յետոյ գայլին դէմ նստաւ եւ 
ըսաւ.

- Գայլ եղբա՛յր, կը սպասեմ որ խոս- 
տացած նուէրդ յանձնես ինծի:

Գայլը ծիծաղելով պատասխանեց.
- Ապերա՛խտ կռունկ, ի՞նչպէս կ'ունե- 

նաս նուէր պահանջելու համարձակու- 
թիւնը...: Ո՞ր կենդանին գլուխը իմ 
բերնիս մէջ կը խոթէ եւ ողջ կը մնայ...: Ես 
քու կեանքդ շնորհեցի քեզի,  ասկէ աւելի 
մեծ նուէր մը կ՚ըլլա՞յ...: Կորսուէ՛, գնա՛, 
անգամ մըն ալ չտեսնեմ քեզ:

Կռունկը թռաւ գնաց եւ արագիլին 
պատմեց գայլին խաբեբայութիւնը: 
Արագիլը շնորհաւորեց կռունկին 
քաջութիւնը, յետոյ մխիթարեց զինքը. 

- Սիրելի՛ս, ըսաւ ան, ուրախացի՛ր, 
ըրած բարիքիդ փոխարէն, գոնէ չարիք 
չտեսար...:
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...Ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Կաթիլ   Ձուկ 
(Աշխարհի ամենատգեղ ձուկը)

Այս ձուկերը կ'ապրին ջուրին 900մեթր 
խորութեանը մէջ: Հետզհետէ կ'ոչնչանայ 
անոնց սերունդը: Մարդիկ  չեն ուտեր Կաթիլ 
ձուկերու միսը: 

Սպիտակ Ծովաձի
Սպիտակ ծովաձիերը ունին 16միլիմեթր 

հասակ՝ մօտաւորապէս մարդու մը ճկոյթ 
մատին չափ։ Գրեթէ անտեսանելի են, 
որովհետեւ կ'ապրին բուստերու (մերճան) 
մէջ թաղուած՝ Ինտոնեզիոյ ծովախորշերուն։   

Ճանճաթռչուններ
Աշխարհի ամենափոքր թռչուններն են, 

պարզ աչքով կարելի չէ տեսնել զանոնք: 
Կ'ապրին Քիւպայի մէջ: Երկվայրկեանի մը 
մէջ 80 անգամ կը թափահարեն՝ իրենց 
թեւերը։ 

Մետաքս  Կապիկներ
Աշխարհի ամենափոքր կապիկներն են: 

Կ'ապրին Հարաւային Ամերիկայի՝ Ամա- 
զոնի անտառներուն մէջ՝ ծառերու վրայ: 

Կը ճչան, իրենց փոքր հասակէն 
անսպասելի, շատ բարձր ձայնով մը:
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Այդ տարի, անօրինակ ձմեռ մը կը տիրէր անտառին մէջ։ Սարսափելի 
ցուրտը՝ մէկիկ-մէկիկ կը սառեցնէր հո՛ն ապրող անասունները։

Թռչուններուն թագաւորը՝ արծիւը, իր շուրջ հաւաքեց ողջ մնացած 
թռչունները ու ըսաւ անոնց.

- Բարեկամնե՛րս, կը տեսնէք թէ ցուրտը հետզհետէ կը փճացնէ մեզ. 
պայման է որ ճար մը գտնենք։

- Ճի՛շդ է, ճի՜շդ է, աղաղակեցին բոլորը միասին։
- Կը խորհի՜մ, թէ մեզ այս ցուրտէն կրնայ փրկել, արեւու շողիկ մը 

միայն։ Ուրեմն կ՚առաջարկեմ՝ ձեզմէ մէկը պէտք է երկինք բարձրանայ, 
առանց նշմարուելու երթայ արեւուն մօտ ու բերէ մեզի, անոր տաքուկ 
շողիկը։

Երկինք բարձրանա՜լ, երթա՜լ արեւուն մօտ . . . 
Թռչունները բոլորն ալ պատրուակներ ստեղծեցին, ո՛չ մէկը համար- 

ձակեցաւ կատարել այդ դժուարին ծառայութիւնը։ 

Սիլվա Կոմիկեան Ռուսական Պատմութիւն

Արդեօք ինչո՞ւ այլազան գոյներ ունին եկքանիկ (saka kuşu) թռչունին 
փետուրները։

ՔԱՋԱՍԻՐՏ  ԵԿՔԱՆԻԿԸ
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Միայն սիրունիկ եկքանիկն էր, որ իր գեղեցիկ ձայնով.
- Մի՛ վիճաբանիք, ես պիտի փորձեմ երթալ արեւուն մօտ եւ պիտի 

ջանամ փրցնել ու բերել շողիկի կտոր մը, գոչելէ ետք, թափահարեց թեւերը 
ու բարձրացաւ դէպի երկինք։ Քանի կը մօտենար արեւուն, տաքը անհան- 
դուրժելի կը դառնար, բայց ան խոստացած էր իր բարեկամներուն, զանոնք 
պիտի փրկէր սառելէ, չէր կրնար վերադառնալ առանց շողիկի։ Երբ ա՛լ 
աւելի մօտեցաւ կիզիչ արեւուն, զգաց որ կ՚այրէի՜ն, կը խանձէի՜ն իր 
փետուրները։ Բայց ան անվհատ՝ շարունակեց ճամբան ու վերջին ճիգով մը 
յաջողեցաւ գողնալ ճառագայթի կտոր մը։

Վերադարձին՝ անտառին բոլոր բնակիչները ծափերով դիմաւորեցին 
զինքը եւ շնորհակալութիւն յայտնեցին։ Անոնք այլեւս կ՚ապրէին տաքուկ 
միջավայրի մը մէջ։ Թռչունները սակայն, երբ տեսան եկքանիկին 
փետրաթափ մարմինը, չգոհացան միայն շնորհակալութիւն յայտնելով, 
որպէս երախտագիտութիւն՝ իւրաքանչիւրը իր փետուրներէն հատ մը 
նուիրեց քաջասիրտ եկքանիկին։

Եւ ահա՛ այսպիսով՝ եկքանիկին մարմինը ծածկուեցաւ, զանազան 
թռչուններու գոյնզգոյն փետուրներովը։

Այլազան- տարբեր տեսակ
Շող- արեւու ճառագայթ
Անօրինակ- նմանը չտեսնուած, անսովոր
Փճացնել- ոչնչացնել (mahvetmek)
Պատրուակ- կեղծ պատճառներ գտնել (Bahane)
Համարձակիլ- անվախօրէն, քաջաբար ընել գործ 
մը, յանդգնիլ

Թափահարել- թռչունները ուժ տալով կը շարժեն 
իրենց թեւերը
Կիզիչ- այրող, մրկող
Փետրաթափ- փետուրները թափած
Անվհատ- յոյսը առանց կորսնցնելու, քաջաբար
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1.- Բարեկենդանին սովորութիւն է  ............ներով ծպտուիլ
2.- Թուղթի կամ մետաղի բարակ շերտ, լրագիր
3.- Մէկ առաւել մէկ
4.- …………… 21-ին կը սկսի գարունը
5.- Տաճար, ժամ
6.- Սպիտակուցին հոմանիշը
7.- Աղբերը հաւաքելու տեղ
8.- Առաջինին հականիշը
9.- Վայրկեան

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Ամբողջացուցէ՛ք պատասխանները ու գտէ՛ք կապոյտ  
քառակուսիներուն մէջ պահուած՝ ամսուան անունը։ 
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Նկարներու թուանշաններուն հետեւելով ամբողջցուցէ՛ք քառակուսիները 
եւ գտէ՛ք «Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ»ին մականունը։

Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան



Ուսուցչուհին, ականաւոր բանաստեղծ՝ Զահրատի այս խորիմաստ բանաստեղ- 
ծութիւնը կարդալէ ետք, հարցուց աշակերտներուն. 

- Ըսէ՛ք տեսնեմ, դուք ի՞նչ կը խորհիք, կրնա՞ք գտնել տարբեր նմանութիւններ՝ 
մօրուքին հետ առնչուած։

- Օրիո՛րդ, Կաղանդ Պապային մօրուքը բամպակէ շինուած է։
- Օրիո՛րդ, շաքարն ալ ճերմակ է, թերեւս մօրուքն ալ շաքարէ շինուած է։
- Մածունն ալ ճերմակ է Օրիո՛րդ . . .
Ու այսպէս շարունակուեցան տղոց սրամտութիւնները։ Ուսուցչուհին, համբե- 

րութեամբ հետեւեցաւ տղոց փայլուն գաղափարներուն։
- Անուշիկ տղա՛քս, ես այս բանաստեղծութիւնը կարդալով ձեզի բացատրել ուզեցի, 

թէ բանաստեղծութեան մէջ կարելի է հանդիպիլ տեսակ տեսակ նմանութիւններու։ 
Բանաստեղծը նախընտրած է, մօրուքին ճերմակ գոյնը նմանցնել ալիւրի, որովհետեւ  
ալիւրով կը պատրաստուի հացը, որ կենսական սնունդն է աղքատ մարդուն։

Հիմա աշխատցուցէ՛ք ձեր երեւակայութիւնը ու գտէ՛ք այլ նմանութիւններ։ 
Տղաքը սկսան կարգաւ մատ բարձրացնել ու ըսել.
- Օրիո՛րդ ես կարապի կը նմանցնեմ հարսերը, երբ անոնք նազանքով կը յա- 

ռաջանան դէպի խորան, գոչեց Տեսիլ։ 
- Երբ ձմեռը, փաթիլ փաթիլ ձիւն կը տեղայ, այդ փաթիլները կը նմանին թռչտող 

թիթեռնիկներու, յարեց Նարեկ։
Սեւան միջամտեց՝
- Ծովը երբ հանդարտ է, կը նմանցնեն փռուած սաւանի...։
- Ապրի՛ք զաւակներս, շատ լաւ էին ձեր նմանութիւնները։ Աւելցնեմ նաեւ, որ կան 

վերացական (soyut) նմանութիւններ ալ։ Օրինակ՝ յամառ մէկը կը նմանցնեն այծի, իսկ 
խորամանկը՝ աղուէսի։

Սիրելի՛ տղաք, հիմա ձեզի պիտի 
տամ բառեր, զանոնք գործածելով, 
ջանացէ՛ք գրել սիրունիկ ոտանաւոր մը 
կամ շարադրութիւն մը, գոհ կը մնամ 
եթէ ընէք կարգ մը նմանութիւններ։

Բառեր- Ամանոր, նոր տարի, 
կաղանդ, տարեմուտ, 6 Յունուար, 
տօնածառ, եղեւին, մոմ, գոյնզգոյն, երփ- 
ներանգ, աւանդական ճաշասեղան, 
պէս պէս նուէրներ, անուշապուր, 
քրքմանուշ, միրգ, ընտանիք, ծնողք, 
զուարճութիւն, Կաղանդ Պապա, Ս. 
Ծնունդ, ճրագալոյց։

Բարի աշխատութիւն բոլորիդ։

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

Կաղանդ Պապային մօրուքը ճերմակ է 
   ԱԼԻՒՐի նման 
Ըսէ՛- Կաղանդ Պապա 
Մօրուքէդ ՀԱՑ կը շինուի՞

12

ԿԱՂԱՆԴ  ՊԱՊԱՅԻՆ 
ՄՕՐՈՒՔԸ
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1-Փա՜ռք Աստուծոյ՝
Մեր Արարչին՝
Մեր անաչառ 
Տիրակալին,
Որ ինչպէս միշտ
Նորէն, կրկին
Շնորհեց մեզ՝ 
Այս նոր տարին:

2-Փա՜ռք Աստուծոյ՝
Մեր Արարչին,
Արժանացանք 
Այսպէս կրկին 
Մեր կաղանդի 
Ճոխ սեղանին,
Բոլորուելով
Շուրջը ծառին:

3-Եւ նոր տարին 
Ճոխ պչրանքով
Երանգներով
Յոյզ, իղձերով:
Վեհ, լուսատու
Վառ ջահերով,
Հուր ծաղկալի
Լի յոյսերով:

4-Լոյսեր սփռեց
Ծով աշխարհին,
Ուրախութիւն՝
Ժողովուրդին
Եւ օրհնութեամբ
Երջանկացած,
Դարձան մարդիկ
Մէկ ընտանիք:

5-Ծնունդովն ալ 
Քրիստոսին,
Փայլի՛ պայծառ
Մեր մեծ օճախ.
«Ծնաւ Արքան»
Աւետելով 
Տօնենք օրը
Ընդ միշտ յաճախ:

Միասին-
Փա՜ռք Աստուծոյ՝ 
Մեր Արարչին:

Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան



Սիրելի Տղա՛ք,

Մաքրութիւնը այն անհրաժեշտ առաքինութիւնն (fazilet) է, 
զոր կ՚ըմբռնենք երկու իմաստով.

* Մաքրութիւնը նախապայման է անշուշտ մեր մարմնին 
առողջութեանը համար։ Ուրեմն յաճախ լուանք մեր ձեռքերը, 
մեր մարմինը, ճերմակեղէնները, խոզանակենք մեր ակռա- 
ները եւ երբե՛ք չփորձուինք ուտել անլուայ պտուղներ։

* Բայց բաւարար չէ հոգ տանիլ միայն մարմնի 
մաքրութեան, այլ  կարեւորութիւն տանք նաեւ մտքի, հոգիի եւ 
արարքներու մաքրութեան։ Այսինքն ուշադիր ըլլանք՝

Բերանի Մաքրութեան՝ Մեր բերանը չաղտոտենք ստախօ- 
սութեամբ, չարախօսութեամբ կամ հայհոյանքներով,

Աչքերու Մաքրութեան՝ Նախանձոտ աչքերով չապա- 
կանենք մեր աչքերը,

Ականջներու Մաքրութեան՝ Ականջ չտանք բամբա- 
սանքներու եւ չարախօսութիւններու,

Մտքի Մաքրութեան՝ Ունենանք բարի, դրական (pozitif) եւ 
շինարար գաղափարներ, 

Եւ անշուշտ՝ 
Հոգիի Մաքրութեան՝ Զերծ պահենք մեր հոգին նախանձի 

զգացումէ, ծուլութենէ, չարութենէ. . . ։ Որպէսզի մենք մեզ 
երջանիկ զգանք, ազնուացնենք մեր հոգին եւ անշահախնդիր 
կերպով սիրենք՝ մարդիկը, կենդանիները եւ բնութիւնը։

Սիլվա Կոմիկեան

14
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Պարո՛ն, 
տուփ մը շոքոլա...

նաեւ, նաեւ...

Տարչօ՛, 
եթէ խնդրեմ 

կը գնե՞ս 
ուզածներս։

Լաւ մտիկ ըրէ՛. 
200կր պանիր, 

300կր ապուխտ, 
2 ծրար դդմաճ, 

շիշ մը լոլիկի ջուր։ 

Պիտի կարենա՞ս միտքդ պահել, 
թէ ոչ գրեմ ցանկը։ Գնէ՛ նաեւ, 

տուփ մը շոքոլա քեզի համար...։

Շնորհակալ 
եմ մա՛յր։

200կր պանիր, 
300կր ապուխտ...

2 ծրար դդմաճ (մաքարոնի), 
շիշ մը լոլիկի ջուր։

200կր պանիր, 
300կր ապուխտ...

2 ծրար դդմաճ, 
շիշ մը լոլիկի ջուր։
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Ի՞նչպէս պէտք է բարեւենք կրօնաւորները։ 
1) Քահանային՝ փոխան «բարե՛ւ» ըսելու, կ՚ըսենք- Օրհնեցէ՛ք, Տէ՛ր Հայր։
2) Աբեղային (վարդապետի թեկնածու)- Աստուած օգնակա՛ն, Հա՛յր 

Սուրբ։
3) Վարդապետին, Ծայրագոյն Վարդապետին- Աստուած օգնակա՛ն, 

Հա՛յր Սուրբ։
4) Եպիսկոպոսին եւ Արքեպիսկոպոսին- Աստուած օգնակա՛ն, 

Սրբազա՛ն Հայր։
5) Պատրիարքին- Աստուած օգնակա՛ն, Ամենապատիւ Տէ՛ր կամ 

Աստուած օգնակա՛ն, Սրբազա՛ն Հայր։
6) Կաթողիկոսին- Աստուած օգնակա՛ն, Վեհափա՛ռ Տէր։

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ 
ԱՌԱԾՆԵՐ

Քաղեց՝ 
Շողեր Չափարեան

1) Ուրտեղ հաց, այնտեղ կա՛ց։
2) Աչքէ հեռու, սրտէ հեռու։
3) Նախ քննէ՛ անձը, յետոյ տո՛ւր գանձը։
4) Բարտին բարձր է, բայց միրգ չունի։
5) Մէկ վարդով գարուն չի գար։
6) Բարիքի դէմ բարիք՝ ամէն մարդու գործ,
    Չարիքի դէմ բարիք՝ ազնիւ մարդու գործ։
7) Մի՛ ըլլար ուրագի պէս՝ միշտ դէպի քեզ, դէպի քեզ,
    Այլ եղի՛ր սղոցի պէս՝ մէկ դէպի քեզ, մէկ դէպի մեզ։
8) Ով ալարի, ո՛չ դալարի։

ԳԻՏԷԻ՞Ք ...



Ցուրտ առտու մըն էր։ Քանի մը աղջիկ ու տղայ խմբուեր էին դասարանը՝ 
վառարանին մօտ։ Ուրախ-զուարթ կը խնդային ու կը խօսակցէին իրարու հետ։

Անոնցմէ քիչ հեռու, բոլորովին առանձին, կեցեր էր նորեկ աշակերտուհի մը, 
հնամաշ վերարկույով ու կօշիկներով։ Երբեմն աշակերտներէն մէկը կամ միւսը կը 
նայէր աղջկան կողմը, բայց ո՛չ մէկը կը խօսէր անոր հետ։

Նորեկը, առաջին անգամն էր, որ ոտք կը դնէր այս դպրոցը։ Մայրը բերեր էր զինքը 
ու դեռ նոր էր հեռացեր։ Աղջիկը հիմա շատ մինակ կը զգար ինքզինքը այդ օտար 
աշակերտներուն մէջ։ Կ՚ուզէր թողուլ ամէն բան ու վազել երթալ իր մօրը ետեւէն։

Աչքերը սկսան լեցուիլ արցունքով եւ արդէն մօտ էր արտասուելու, երբ յանկարծ 
դասարանին դուռը ուժգին բացուեցաւ ու ներս խոյացաւ, սեւաչուի, սիրունիկ աղջիկ 
մը։

Գնաց դէպի վառարան ու ձեռքերը տաքցնելով՝ սկսաւ խօսքի ու կատակի, հոն 
գտնուող խումբին հետ.

Յանկարծ աչքին զարկաւ նորեկ աղջիկը։ Իսկոյն մօտեցաւ անոր.
- Բարե՛ւ, ըսաւ շատ սիրալիր ու անուշ ձայնով մը։
- Բարե՛ւ, պատասխանեց աղջիկը ու դէմքը ակամայ պայծառացաւ։
- Ցուրտ է, չէ՞, ըսաւ սեւաչուին. պայուսակը հանեց ուսէն, դրաւ սեղանին վրայ, 

ձեռքերը քիչ մը շփեց ու անմիջապէս գրպանին խորքէն դժուարութեամբ դուրս քաշեց 
խոշոր խնձոր մը, կիսեց ու ժպտելով՝ կէսերէն մէկը երկարեց նորեկին.

- Խնձոր կը սիրես, այնպէս չէ՞։
- Այո՛, պատասխանեց նորեկը՝ առնելով կէս խնձորը։
- Իմ անունս Շուշիկ է, ըսաւ խնձորին տէրը, իսկ քուկի՞նդ։
- Իմ անունս ալ Սեդա է։
- Այդ ի՜նչ աղուոր անուն ունիս, սիրեցի քեզ, քովս պարապ տեղ կայ. կ՚ուզե՞ս՝ մօտս 

նստիլ։
- Սիրով...։
Ու երկուքը միասին գացին նստան Շուշիկին նստարանին վրայ՝ իրարու քովիկ։ 

Անոնք ախորժակով կը կրծէին իրենց խնձորը ու կը խօսակցէին իրարու հետ։
          Ուսուցիչը երբ տեսաւ , Շուշիկին   

   բարի վարմունքը գնահատեց զայն. 
- Ապրիս Շուշի՛կ, նորեկ ընկե- 

րուհիիդ հանդէպ ցոյց տուած գուր- 
գուրանքդ հաճոյք պատճառեց ինծի։ 

Վստահ եմ, մի՛շտ պիտի սիրէք 
զիրար։

   Եւ իրաւ ալ այդպէս եղաւ...։
Շուշիկ, որ հիմա մեծցեր  ու դարձեր 

էր Տկն. Շուշան, ինքն էր, որ պատմեց 
ինծի այս պատմութիւնը. եւ աւելցուց՝ թէ 
ինչպէս կէս խնձորով ձեռք բերեր էր իր 
ամբողջ կեանքին լաւագոյն ու մտերիմ 
ընկերուհին։

ԿԷՍ  ԽՆՁՈՐԸ
Շողեր Չափարեան

Անոնք ախորժակով կը կրծէին իրենց խնձորը ու կը խօսակցէին իրարու հետ։
          Ուսուցիչը երբ տեսաւ , Շուշիկին  

  

զիրար։

էր Տկն. Շուշան, ինքն էր, որ պատմեց 
ինծի այս պատմութիւնը. եւ աւելցուց՝ թէ 
էր Տկն. Շուշան, ինքն էր, որ պատմեց 
ինծի այս պատմութիւնը. եւ աւելցուց՝ թէ 
էր Տկն. Շուշան, ինքն էր, որ պատմեց 

ինչպէս կէս խնձորով ձեռք բերեր էր իր 
ամբողջ կեանքին լաւագոյն ու մտերիմ 
ընկերուհին։
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ԹԻՒԵՐՈՎ  ԽԱՂԱՆՔ
Պատրաստեց՝

Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։



22
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Պատրաստեց՝
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Հարուստ մարդ մը կը զբաղէր վաճառականութեամբ։ Ա՛ն, իր ուղտերու կարաւանով 
զանազան ապրանքներ կը փոխադրէր՝ մէկ քաղաքէն միւսը։ Աշխատասէր էր, բայց 
ունէր կարեւոր թերութիւն մը։ Անվերջ կը պարծենար իր հարստութիւնով ու երբեք չէր 
մտածեր օգնել աղքատներուն։ Իր մտերիմ բարեկամը, որ նոյնպէս կը զբաղէր 
վաճառականութեամբ, ունէր բոլորովին հակառակ նկարագիր մը։ Համեստ էր ու 
խղճամիտ, կ՚օգնէր կարօտեալներուն եւ միշտ կը թելադրէր իր ընկերոջ, որ բարիք 
գործէ։

        Անգամ մը, մեր վաճառականը երբ կ՚անցնէր   
      անապատէն, յանկարծ սայթաքեցաւ այն ուղտը, 

որուն վրայ հեծած էր ինք։ Արկածը պատճառ 
եղաւ, որ վաճառականը ուղտէն վար գլորի, 
վիրաւորուի, չկարենայ շարունակել իր ճամ-    

 բան եւ ստիպուի գիշերել անապատին մէջ։
     Անցան քանի մը օրեր, սպառեցաւ հարուստին 

ուտելիքը եւ կաթիլ մը ջուր չմնաց ջրամանին մէջ։ 
Հարուստ վաճառականը հետզհետէ կորսնցուց իր 

ուժը։ Հիմա ան տխրութեամբ կը յիշէր իր իմաս- 
տուն բարեկամին խօսքերը եւ իրաւունք կու 
տար անոր։ Ի՜նչ բանի պիտի ծառայէր հիմա իր 
հարստութիւնը, երբ պիտի մահանար գաւաթ 

մը ջուրի կարօտով։ 
            Այսպէս յուսահատած, երբ կը սպասէր        

 իր վախճանին, յանկարծ իր քով յայտ- 
նուեցաւ  այն  բարեսիրտ  բարեկամը,     

 որ անապատէն կ՚անցնէր իր ապրանք-    
   ներով։ 

Սթափեցաւ հարուստը, իր նուաղած վիճակէն, դժուարաւ բացաւ կիսափակ աչքերը 
ու մրմնջեց.

- Եղբա՜յր, Աստուած ղրկեց քեզ, շատ ծարաւ եմ, գաւաթ մը ջո՜ւր կրնա՞ս տալ ինծի։
- Երկու գաւաթ ջուր կու տամ, բայց փոխարէն կը պահանջեմ քու բոլոր 

հարստութիւնդ:
- Սիրով կու տամ բոլո՜ր ունեցածս, բաւ է որ դուն յագեցնես ծարաւս։
Իմաստուն բարեկամը երկու գաւաթ ջուր տալէ ետք, ըսաւ իր ընկերոջ.
- Սիրելի՛ եղբայր, միշտ քեզ կը խրատէի, որպէսզի չյոխորտաս հարստութիւնովդ. 

տե՛ս բոլոր ունեցածդ արժեց միայն երկու գաւաթ ջուր։ Բայց անշուշտ կատակեցի, իմ 
ունեցածս կը բաւէ ինծի։ Թո՛ղ քեզի մնայ հարստութիւնդ, սակայն խնդրեմ, ըրէ՛ 
այնպիսի օգտակար գործեր, որ արժանանի ըլլաս գովասանքի . . . :

Այդ օրէն սկսեալ գիտէ՞ք ինչ ըրաւ վաճառականը, իր ամբողջ հարստութիւնը 
յատկացուց բարեգործութիւններու։ 

        Անգամ մը, մեր վաճառականը երբ կ՚անցնէր  
     անապատէն, յանկարծ սայթաքեցաւ այն ուղտը, 

որուն վրայ հեծած էր ինք։ Արկածը պատճառ 
եղաւ, որ վաճառականը ուղտէն վար գլորի, 
վիրաւորուի, չկարենայ շարունակել իր ճամ-   
բան եւ ստիպուի գիշերել անապատին մէջ։

    Անցան քանի մը օրեր, սպառեցաւ հարուստին 
ուտելիքը եւ կաթիլ մը ջուր չմնաց ջրամանին մէջ։ 
Հարուստ վաճառականը հետզհետէ կորսնցուց իր 

ուժը։ Հիմա ան տխրութեամբ կը յիշէր իր իմաս- 
տուն բարեկամին խօսքերը եւ իրաւունք կու 
տար անոր։ Ի՜նչ բանի պիտի ծառայէր հիմա իր 
տուն բարեկամին խօսքերը եւ իրաւունք կու 
տար անոր։ Ի՜նչ բանի պիտի ծառայէր հիմա իր 
տուն բարեկամին խօսքերը եւ իրաւունք կու 

հարստութիւնը, երբ պիտի մահանար գաւաթ 
մը ջուրի կարօտով։ 

            Այսպէս յուսահատած, երբ կը սպասէր        
 իր վախճանին, յանկարծ իր քով յայտ- 

   ներով։ 



Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

«Ա»էն Վերջ «Յ»
v«ա»ով գրեթէ ո՛չ մէկ բառ կը վերջանայ, ետեւը պէտք է աւելցուի անձայն «յ» մը։ 

Օրինակ՝ շուկայ, ակռայ, վկայ եւայլն։
Բացառութիւն են.
w Ահա, հապա, ասիկա, ատիկա, անիկա, սա, դա, նա։
w Օտար կարգ մը բառեր եւ յատուկ անուններ՝ Անգարա, Ասիա, Եւրոպա, Այտա, 

Սեդա, Ամերիկա, աղա, ամիրա եւայլն։
w «ալ» վերջացող բայերուն հրամայական եղանակը՝ խաղալ-խաղա՛, լուալ-լուա՛ 

եւայլն։
v«ա»ով վերջացող յատուկ անունները, հոլովումի ատեն կամ երբ մասնիկ մը 

կ՚առնեն, իրենց վրայ կ՚աւելնայ «յ» գիրը։ Օրինակ՝ Ամերիկա-Ամերիկայի, 
Այտա-Այտայէն կամ Մարթա-Մարթայեան եւայլն։
vԱնձայն «յ» ունեցող բառերուն «յ» գիրը կը կորսուի, եթէ բաղաձայն գիր մը կամ 

մասնիկ մը աւելցնենք իր վրայ։ Օրինակ՝ տղայ-տղաներ, տղան, ծառայ-ծառաներ, 
ծառան եւայլն։
w«յ» կը մնայ, եթէ ձայնաւորով մասնիկ մը աւելցուի։ Օրինակ՝ արքայ-արքայութիւն, 

տղայ-տղայական եւայլն։

«Ո»էն Վերջ «Յ»
«օ» գիրով բառ չի վերջանար, իսկ «ո»ով վերջացող բառերուն ետեւը պէտք է աւելցնել 

անձայն «յ» մը։ Բացառութիւն է միայն «այո» բառը։
Սովորութիւն դարձած է կրճատուած յատուկ անունները գրել՝ Կարօ, Սարօ ձեւով։ 

Հոլովման ատեն պէտք է գրել Կարոյին, Սարոյին ձեւով։

«Ե» Գիրը
 Բառերուն սկիզբը բաղաձայն գիրէ մը առաջ գրուած «ե» գիրը կը հնչուի «եէ»։ 

Օրինակ՝ երազ, երգ, Ետիգուլէ եւայլն, իսկ ձայնաւոր գիրէ մը առաջ՝ կը հնչուի «ե»։ 
Օրինակ՝ եօթը, Եավուզ, Եուսուֆ եւայլն։
 Բառերու մէջ կը հնչուի «է»։ Օրինակ՝ սերկեւիլ, կեղեւ եւայլն։
 «ե» գիրով բառ չի վերջանար։

24
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Հայ եկեղեցւոյ հինգ գլխաւոր տօներէն երկուքը՝ Վարդա- 
վառը-Պայծառակերպութիւնը եւ Աստուածածինը կը տօնուին 
ամրան ընթացքին։ 

«ԺՊԻՏ»ի Նոյեմբեր թիւին մէջ անդրադարձանք արդէն, բայց 
կրկին յիշեցնենք, թէ Վարդավառը, որ կը տօնուէր Յուլիս ամսուան 
մէջ, ջուրի պաշտամունքն էր եւ ունէր հեթանոսական բնոյթ։ 
Յետագային, երբ հայ ժողովուրդը քրիստոնեայ դարձաւ, եկեղեցին 
Վարդավառի Տօնը զուգորդեց Յիսուսի Պայծառակերպութեան 
Տօնին հետ։

Աստուածածին կամ Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի
Հեթանոսական շրջանին հայոց ամենամեծ տօնը կը կոչուէր 

Նաւասարդ, որ հին հայոց Նոր Տարին էր։ Կը սկսէր Օգոստոս 
ամսոյն կիսուն ու կը տեւէր շաբաթ մը։ Տօնակատարութեան 
ընթացքին կը կատարուէին մարզական ցոյցեր՝ ըմբշամարտ, 
ձիարշաւ, վազք եւայլն։ Շքասեղան կը սարքուէր, զանազան 
մրգեղէններով ու խաղողով։ Տօնակատարութեան կը մասնակցէին 
թագաւորն ու իշխանաց դասը նաեւ ժողովուրդը։

Հայերը երբ ընդունեցին քրիստոնէութիւնը, հիմնուեցաւ հայ 
եկեղեցին, վերջ գտան Նաւասարդեան տօնակատարութիւնները ու 
անոր տեղ մեր եկեղեցիներուն մէջ՝ Օգոստոս 15ի ամէնէն մօտ 
Կիրակին սկսաւ յիշատակուիլ, որպէս Ս. Կոյս Մարիամի 
վերափոխման տօն։ 

Ս. Կոյս Մարիամ, Յիսուսի համբառնալէն ետք (երկինք բարձրա- 
նալէն) մինչեւ իր մահը, ապրեցաւ բարեպաշտութեամբ եւ իր 
մաքուր հոգին աւանդեց՝ բնական մահով։ Եկեղեցական աւան- 
դութիւն է, թէ Յիսուս՝ երկինք վերափոխեց իր Ս. Կոյս մայրիկին՝ 
գերեզման դրուած մարմինը։

Աստուածածնին կ՚օրհնուի նաեւ խաղողը։
Այսօր մեր քրիստոնէական սովորութիւններուն մէկ մասը կու 

գայ հեթանոսական  շրջանի  սովորութիւններէն։  Մենք  կը  կի- 
րարկենք զանոնք, առանց գիտնալու, թէ ո՞ւր է անոնց արմատը։

Նաւասարդի Տօնէն՝ 
Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի

Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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Պատրաստեց՝
Լինտա Կիւլպաղ

Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած արմտիքներուն անունները եւ 
զուգորդենք նկարներուն հետ։
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Արամիկ հինգ տարեկան մանչուկ մըն է: Ամէն տարի Դեկտեմբերի ընթացքին կը 
լսէ Կաղանդ Պապիկի մասին եւ անհամբեր կը սպասէ Կաղանդ Պապիկին: Մայրը 
տեսնելով Արամիկին անհամբերութիւնը, Կաղանդ Պապիկի նկարով օրացոյց մը 
ցոյց տուաւ անոր ու ըսաւ.

- Արամի՛կ, տե՛ս, Դեկտեմբեր ամիսը ունի 31 օր։ Շաքար պարունակող 31 տուփիկ 
պիտի դնեմ։ Ամէն օր տուփիկ մը պիտի բանաս ու պիտի ուտես շաքար մը։ Երբ 
շաքարները աւարտին պիտի գայ Կաղանդ Պապիկը։ 

- Շատ լաւ մա՛յր, ըսաւ Արամիկ 
ուրախութեամբ:

Օրերը անցան եւ շաքարները  
հատան ու հասաւ Կաղանդի գիշերը: 
Ընտանիքին բոլոր անդամները 
հաւաքուեցան՝ Կաղանդը միասին 
տօնելու համար: Արամիկ հագաւ իր 
նոր հագուստները եւ անհանբեր 
սպասեց Կաղանդ Պապիկի գալուս- 
տին: Յանկարծ հնչեց դրան զանգը: 
Արամիկին մայրը բացաւ դուռը եւ 
ներս մտաւ Կաղանդ Պապիկը: 
Արամիկ ուրախացաւ, բայց ամչցաւ 
Պապիկին մօտենալու: Մայրը ըսաւ 
որ չամչնայ, Արամիկ սկսաւ լալ։ 
Կաղանդ Պապիկը մօտեցաւ, գրկեց 
Արամիկը եւ սրբեց աչուկներուն 
արցունքները: Յետոյ բացաւ պար- 
կը ու մէջէն հանեց շատ մը 
խաղալիքներ: Արամիկ շատ 
ուրախացաւ եւ շնորհակալութիւն 
յայտնեց Կաղանդ Պապիկին։ 
Յետոյ երթաս բարով ըսին 
Կաղանդ Պապիկին, քանի որ ան 
պէտք է այցելէր ուրիշ տղոց ալ։

Արամիկ ըսաւ.
- Կաղանդ Պապիկը շատ բարի է: 

Գալ տարի պիտի չլամ: Շատ 
աղուոր Կաղանդ մը անցուցի:

Արամիկն  Ու  Կաղանդ  Պապիկը

Օրերը անցան եւ շաքարները  
հատան ու հասաւ Կաղանդի գիշերը: 
Ընտանիքին բոլոր անդամները 
հաւաքուեցան՝ Կաղանդը միասին 
տօնելու համար: Արամիկ հագաւ իր 
նոր հագուստները եւ անհանբեր 
սպասեց Կաղանդ Պապիկի գալուս- 
տին: Յանկարծ հնչեց դրան զանգը: 
Արամիկին մայրը բացաւ դուռը եւ 
ներս մտաւ Կաղանդ Պապիկը: 
Արամիկ ուրախացաւ, բայց ամչցաւ 
Պապիկին մօտենալու: Մայրը ըսաւ 
որ չամչնայ, Արամիկ սկսաւ լալ։ 
Կաղանդ Պապիկը մօտեցաւ, գրկեց 
Արամիկը եւ սրբեց աչուկներուն 
արցունքները: Յետոյ բացաւ պար- 
կը ու մէջէն հանեց շատ մը 

- Կաղանդ Պապիկը շատ բարի է: 

Միջնորդութեամբն Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեանի, ստացանք ԺՊԻՏի համակիր՝            
 փոքրիկն Մանէ Թորոյեանի (Պէյրութահայ) գրութիւնը։
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ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ  ԳՐԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ պատկերներուն անունները գրեցէ՛ք վարի 
քառակուսիներուն մէջ ու առաջին տառերը միացնելով գտէ՛ք 
պատասխանը։

Էջ 05 Հանելուկ- Տանձ, առտու, 
րոպէ, եղեւին, մուկ, ուշիմ, տերեւ, 
«Տարեմուտ»։ Տառ Գտնել- «կ»։ Տառ 
Աւելցնել- «ան»։
Էջ 10-                       Էջ 11- 

Էջ 22 Հանելուկ- Նուռ, պայտ, 
նաւակ, մատանի, չորս, աթոռ, 
գիրք, դոյլ «Նաւասարդ»։ Արջ, 
միմոս, գուլպայ, պանան, ոզնի, 
տետրակ «Ամանոր»։
Էջ 27 Հանելուկ- Ոսպ, սիսեռ, 
լուբիա, բրինձ, եգիպտացորեն, 
վարսակ, ցորեն, կորեկ։
Էջ 29 Անունները Գտնել- Արեւ, 
նուռ, ուղտ, շուն, աչք, պնակ, ութը, 
րոք «Անուշապուր»։

Պատասխան՝

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

. . . . . . . .

8
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Ալին Ս. Եամաչի
Գալֆաեան Վրժ.

Նիքոլ Նիզամեան
Էսաեան Վրժ.

Լորին Գըր
Էսաեան Վրժ.

Արեգ Կէօլբընարլը
Տ.Պայծառ Նայման
Թալիա Էօզճան
Լորա Էօճալ
Ատա Լ. Հէզէր
Մաթիաս Աթսուբ
Տատեան Վրժ.

Էտի Տէմիրճիօղլու
Անարատ 

Յղութիւն Վրժ.

Աննա Կրիվոնոսովա
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Եուլիանա Էրտէմ
Գալֆաեան Վրժ.




