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Ի՜նչ ընեմ 
Պարոն, կ՚ուզէք 
որ խեղդուի՞մ...

Պետօ չէ սորված դասը, չի կրնար պատասխանել ուսուցիչին 
հարցումներուն։ Կը չարչարուի, կը տատանի՜, աջ-ձախ օրօրուելով կը 
ջանայ բաներ մը ըսել։

Կը լողա՜ս 
մա՛նչս, 

կը լողա՜ս։

Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Հայ առաքելական եկեղեցւոյ տէրունական 

տօներուն առաջինը՝ Քրիստոսի Ս. Ծնունդն է, զոր 
կը տօնենք 6 Յունուարին։

Թէ ինչո՞ւ առաքելական կը կոչուի հայ 
եկեղեցին։ Որովհետեւ Յիսուսի առաքեալներէն 

երկուքը՝ Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողիմէոս, երբ հայոց երկիրը գալով քրիստոնէութիւն 
քարոզեցին, հալածուեցան ապա նահատակուեցան։ Բայց յաջողեցան քրիստոնէութեան 
հիմը դնել հայ ժողովուրդին սրտերուն մէջ։

Աւելի վերջ՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եւս, սոսկալի չարչարանքներու ենթարկուեցաւ, 
բայց երբ բուժեց հայոց Տրդատ թագաւորին հիւանդութիւնը, թագաւորը ի՛նքն ալ 
կռապաշտութիւնը ձգելով դարձաւ քրիստոնեայ։ Այսպիսով քրիստոնէութիւնը պաշտօ- 
նապէս ընդունող առաջին ազգը՝ հայերը եղան (301)։

Յիսուս իր ծնունդէն 30 տարի ետք մկրտուեցաւ Յորդանան գետին մէջ։ Հայ եկեղեցին 
ամէն տարի 6 Յունուարին՝ կը յիշատակէ նաեւ մկրտութեան խորհուրդը, որ կը կոչուի 
Աստուածայայտնութիւն։

Շնորհաւոր ըլլայ մեր բոլորին՝ 
Ս. Ծննդեան հրաշափառ տօնը եւ Աստուածայայտնութիւնը։
           Համբոյրներ՝
                   «ԺՊԻՏ»
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Գօ-գօԹարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Համոզուեցա՜յ, ուրեմն 
կրնամ ցոյց տալ 
վիճակացոյցս. . . 

Հայրի՛կ, քեզի հետ 
խօսիլ կ՚ուզեմ, 
կարելի՞ է . . .

Խօսինք Գօ-գօ, 
ի՞նչ պատահեցաւ։

Կ՚ուզեմ հասկնալ, 
զիս կը սիրե՞ս, 

թէ ո՛չ։

Անշո՛ւշտ 
կը սիրեմ, 
ինչո՞ւ կը 
հարցնես։

Երբ տնօրէնը  
գանգատեցաւ 
իմ մասիս, այդ 
պահուն ալ կը 
սիրէի՞ր զիս։

Բարկացայ,
 բայց այդ 

պահուն ալ 
կը սիրէի 

քեզ։

Կը յիշե՞ս, երբ քոյրս 
տան մէջ առանձին 

ձգելով խաղալու 
գացի, դարձեալ 
կը սիրէի՞ր զիս։

Շատ 
բարկացեր էի, 

բայց այդ 
պահուն իսկ 
կը սիրէի քեզ։

 Երբ մեծնամ,  
յանցանքներ 

գործեմ, 
դարձեալ 

պիտի սիրե՞ս 
զիս։ 

 Մտիկ ըրէ՛ փոքրի՛կ 
մարդ, ծնած օրէդ ի 

վեր քեզ շա՜տ կը 
սիրեմ եւ պիտի 

սիրեմ յաւիտեան։
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1) Անկատար չէ՛
2) Հիւանդ չէ՛

3) Վեր չէ՛
4) Պզտիկ չէ՛
5) Հեռու չէ՛
6) Լոյս չէ՛

7) Ուրախ չէ՛

ՊԱՀՈՒԱԾ  ԲԱՌԸ  ԳՏՆԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

կա . օտ  գեղ . ցիկ
մա . ուկ  սրա . այր
պա . իւ  դան . աղ
նա . օտ  ժրա . ան
ծա . իկ  մրգա . տան
թռ . ուն  հան . լուկ

ՎԵՐՋԻՆ  ՏԱՌԵՐԸ  ՄԻԱՑՆԵԼ
Վերջին տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։

1) Թռչուններու խումբ  . . . .
2) Բաց չէ՛    . . .
3) Լեռ     . . .
4) Տժգոյն, գոյն չունեցող  . . . . .
5) Մեղր տուող միջատը   . . . .
6) Սննդարար ըմպելի մը  . . .
7) Շրջանակաձեւ կազմած  . . .
8) Նոր չէ     . . .

ԲԱՌԵՐԸ  ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ
Կէտերուն տեղ յարմար տառեր աւելցնելով, ամբողջացուցէ՛ք 

հետեւեալ բառերը։



06

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Եզովբոսի Առակներու Շարքէն

Ձագուկ արծիւը ինկաւ, որսորդներու կողմէ լարուած, թակարդին մէջ ու մեծ ջանք 
թափեց փրկուելու համար, բայց չյաջողեցաւ: Հողագործ մը՝ որ ցորենի պարկեր 
շալկած կ'անցնէր հոնկէ, տեսաւ արծիւը, խղճաց ու ազատեց զայն: Յետոյ նստաւ՝ 
քիչ մը անդին, պատի մը շուքին տակ։ Արծիւը նկատեց, որ պատը 
փլչելու վրայ  էր, ջանաց հոնկէ հեռացնել իր փրկարարը: Թռչտեցաւ, 
շրջանակներ գծեց անոր գլխուն վերեւ,ճիչեր արձակեց,բայց անօգո՜ւտ... 
Ի՜նչ որ ըրաւ, չկրցաւ զգացնել հողագործին՝ մօտալուտ փորձանքը։ 
Ի վերջոյ՝ ճարահատ, յափշտակեց անոր գլխուն գլխարկը եւ շուտով 
հեռացաւ։ Հողագործը ընդոստ ցատկեց տեղէն ու 
վազեց թռչունին ետեւէն։ Արծիւը օդին մէջ քանի մը 
շրջան ընելէ ետք, վար ձգեց գլխարկը։ Հողա-
գործը փութով վերցուց զայն, դրաւ գլխուն ու 
երբ ուղղուեցաւ դէպի պատին կողմը՝ ցորենի 
պարկերը առնելու համար, զարմանքով  
տեսաւ որ պատը փլած էր ամբողջովին։ 

«Սա արծիւը, որ պահ մը առաջ կեանքս 
փրկեց, կ՚երեւի թակարդէն ազատածս էր», 
խորհեցաւ ու շարունակեց իր ճամբան: 
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...Ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Սպիտակ Կրիաներ
Այս կրիաները Չինաստանի մէջ 

կ'ապրին ու մաս կը կազմեն չինացի- 
ներուն մշակոյթին։

Յատկանշական Հովիւի Շուները 
Կ'ապրին անձայն վայրերու մէջ:  

Հնազանդ են եւ ունին հանդարտ 
բնաւորութիւն, բայց վտանգի մը 
պահուն, յանկարծ գազան կը կտրին ու 
կը բզկտեն հօտին մօտեցող գայլերն ու 
արջերը: 

Հովիւները այս շուներէն կ'օգտուին՝ 
իրենց հօտին պաշտպանութեանը 
համար:

Հարաւային
 Խաղաղական (Բասիֆիկի) 
Ովկիանոսի Խեչափառներ

2005ին, Հարաւային Խաղաղական 
Ովկիանոսին մէջ, խումբ մը գիտնական- 
ներ՝ յայտնաբերեցին խեչափառներու 
նոր տեսակ մը ու անուանեցին զայն Եթի 
Քրապ: Այս խեչափառները ունին՝ դեղին 
ստեւներով ծածկուած 10 տոտիկներ։
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Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան

Ուիլիըմ Սարոյեան, աշխարհահռչակ գրագէտը՝ ծնած է 
Ամերիկայի՝ Միացեալ Նահանգներու Գալիֆորնիոյ նահանգի, 
Ֆրէզնօ քաղաքին մէջ՝ Պիթլիսէ գաղթած հայ ծնողքէ։ 3 տարե- 
կանին որբանալով ապրած է տխուր մանկութիւն մը։

Իր երկերուն մէջ բնաբան ունենալով ՄԱՐԴը՝ հրատարակած է 
նորավէպեր, բանաստեղծութիւններ, վէպեր, պատմուածքներ, 
թատրերգութիւններ։ Ոճը պարզ է, անկեղծ եւ սրտախօսիկ։ 

Սարոյեան, 1930ին արժանացած է թատերական քննադատ- 
ներու ընկերակցութեան մրցանակին, իսկ 1939ին՝ Բուլիցերի 
մրցանակին։ 

Մահացած է 1981ին, աճիւններուն մէկ մասը թաղուած է 
Երեւանի՝ Կոմիտասի անուան Պանթէոնին մէջ։

Իր նշանաւոր գործերէն են՝ «Մարդկային Կատակերգութիւն»ը, 
«Իմ Անունս Արամ է», «Խիզախ Պատանին Թռչող Ճօճաձողի 
Վրայ» եւայլն։

ՃԱՐՊԻԿ  ԽԱԲԵԲԱՆ  ԵՒ  ԽԵԼԱՑԻ  ԹԱԳԱՒՈՐԸ
Գրեց՝ Ուիլիըմ Սարոյեան

Օր մը, թագաւորին մօտ եկաւ իր խորհրդականը ու ըսաւ.
- Տէ՛ր թագաւոր, մեր քաղաքին մէջ յայտնուած է մարդ մը, որ կը խաբէ ազնիւ 

մարդիկը ու կը կորզէ անոնց դրամը։
- Այդ ի՞նչպէս կ՚ըլլայ, հարցուց թագաւորը, զարմացած։
- Տէ՛ր թագաւոր, մարդը այնքան ճարպիկ անպիտան մըն է, որ շատ դիւրութեամբ 

կը լոլոզէ ազնիւ եւ ամենախելօք մարդիկը։ Շատ արագ կը խօսի եւ առիթ չի ձգեր որ 
դէմինը մտածէ իր ըսածներուն վրայ։ Կը շորթէ անոնց դրամը եւ իսկոյն խոյս կու 
տայ։

- Ես չեմ հաւատար այդ բանին, գոչեց թագաւորը։
- Բայց ես ճի՛շդը կը խօսիմ, բողոքեց խորհրդականը։
- Լա՛ւ ուրեմն, գնա՛, գտի՛ր այդ մարդը, հրամայեց թագաւորը։ Ես կ՚ուզեմ տեսնել, 

թէ ան ի՛նչպէս պիտի խաբէ զիս։ Բայց գիտցիր որ պիտի գլխատուիս, եթէ չյաջողի  
խաբել զիս։

Խորհրդականը անմիջապէս գնաց գտաւ ճարպիկ խաբեբան եւ ըսաւ անոր.
- Թագաւորը հրամայեց որ իր պալատը երթաս եւ խաբես զինքը։
- Ե՞ս, հարցուց ճարպիկ մարդը։ Խաբել թագաւո՜րը։ Աստուած կ՚արգիլէ այդ բանը։
- Պիտի կորսնցնեմ գլուխս։ Խնդրեմ եկո՛ւր ինծի հետ ու կատարէ՛ թագաւորին 

հրամանը։
Եւ խաբեբան գնաց պալատ ու ներկայացաւ թագաւորին։
- Ինծի ըսին որ դուն կը յիմարացնես ամէնէն խելացի մարդիկը եւ կը շորթես 

անոնց դրամը։ Ես կը հպարտանամ իմ խելացութեամբս։ Օ՜ն, փորձէ՛ ուրեմն, խաբել 
զիս։

- Ո՜վ Տէ՛ր թագաւոր, խաբե՜լ ձեզ, այդ անկարելի է, որովհետեւ ես գրաւի դրած եմ 
բոլոր գործիքներս։ Առանց այդ գործիքներուն չեմ կրնար խաբել ամէնէն միամիտ 
անձերն անգամ։
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Հետեւեալ բառերը տեղադրեցէ՛ք կախման կէտերուն տեղ՝ յարմար 
հոլովներով կամ որոշիչ յօդով։

տերեւաթափ, բոյն, մագաղաթ, պտղատու, ընդեղէն, ջութակ, 
մեխակ, լեարդ (karaciğer), պատուաստ, գրախանութ

1) ................ են՝ նարնջենին, թզենին, սալորենին, նշենին եւլն.։
2) Լուի Բասթէօր գիւտարարն է կատաղութեան .............. ։
3) Աշունը ................. եղանակն է։
4) .............. են՝ ոսպը, սիսեռը եւ չոր լուբիան։
5) Գիրքերս, տետրակներս, մատիտներս եւլն. գնեցի ...................... մը։
6) ...................... անուշահոտ եւ գեղեցիկ ծաղիկ մըն է։
7) Թուղթի գիւտէն առաջ՝ կը գրէին .............. վրայ։
8) Ներքին գործարաններ են՝ սիրտը, ստամոքսը, աղիքները, 

երիկամները, թոքերը (akciğer) եւ ................... ։
9) ................. լարաւոր նուագարան մըն է։
10) Թռչունները իրենց ................... կը շինեն ծառերու ճիւղերուն վրայ։

- Ո՞րքան դրամով գրաւի դրած ես այդ գործիքները, 
հարցուց թագաւորը։

- Երկու հարիւր ոսկիով, պատաս- 
խանեց խաբեբան։

- Խորհրդակա՛ն, հրամայեց թագա- 
ւորը, 200 ոսկի տուր այս մարդուն, 
որպէսզի երթայ եւ բերէ իր գործիքները։ 
Տեսնենք ի՛նչպէս պիտի խաբէ զիս։

Խորհրդականը երկու հարիւր 
ոսկի տուաւ խաբեբային, որ խոս- 
տացաւ վերադառնալ երկու ժամ 
վերջ։

Երբ թագաւորը անհամբեր՝ 
կը սպասէր մարդուն վերադար- 
ձին, խորհրդականը կը ժպտէր 
իմաստալից։

- Ինչո՞ւ այդպէս կը ժպտիս, հար- 
ցուց թագաւորը։

- Տէ՛ր թագաւոր, ի զո՜ւր կը սպասէք 
խաբեբային վերադարձին, որովհետեւ դուք արդէն իսկ 
խաբուեցաք։ Այդ ճարպիկ խաբեբային գործիքները իր 
հնարամտութիւնը եւ համոզիչ խօսքերն էին։ 

Մ ՏԱՄԱՐԶԱՆՔ
Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան

- Ո՞րքան դրամով գրաւի դրած ես այդ գործիքները, 

- Երկու հարիւր ոսկիով, պատաս- 

- Խորհրդակա՛ն, հրամայեց թագա- 
ւորը, 200 ոսկի տուր այս մարդուն, 
որպէսզի երթայ եւ բերէ իր գործիքները։ 

Խորհրդականը երկու հարիւր 

- Ինչո՞ւ այդպէս կը ժպտիս, հար- 

- Տէ՛ր թագաւոր, ի զո՜ւր կը սպասէք 
խաբեբային վերադարձին, որովհետեւ դուք արդէն իսկ 
խաբուեցաք։ Այդ ճարպիկ խաբեբային գործիքները իր 
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Արդեօք կարելի՞ է Նոր Տարին պատկերացնել՝ առանց զարդարուն 
տօնածառի։ Ա՛ն խորհրդանիշն է Ամանորի, որ իր շողշողուն լոյսերով, 
պսպղուն զարդերով տօնական մթնոլորտ կը ստեղծէ եւ ուրախութիւն 
կը սփռէ մեր սիրտերուն։ 

  
Ուրեմն սիրելի՛ տղաք, նկարներու թուանշաններուն հետեւելով 

լուծեցէ՛ք խաչբառը։ Երբ ամբողջացնէ՛ք, պիտի կարդաք դեղին 
քառակուսիներուն մէջ պահուած մաղթանքը։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Անտառին թագաւորը՝ առիւծը, փա- 
փաքեցաւ վարձատրել անասունները, 
որովհետեւ անոնք ձմրան սաստիկ ցուր- 
տին դէմ պայքարած ու յաջողած էին 
շարունակել իրենց կեանքը։ 

Ուրեմն առիւծը պարտականութիւն 
տուաւ իշուկին, որ յաջորդ գիշեր ճաշի 
հրաւիրէ իր մտերիմ բարեկամները՝ 
կապիկները, կատուները, շուները, նա- 
պաստակներն ու ագռաւները։ Այս մեծա- 
պատիւ հիւրերը մի՛շտ կը հնազանդէին 
թագաւորին հրամաններուն։ Առիւծը իր 
օգնականներէն մէկուն հրամայեց, որ 
համեղ ճաշեր պատրաստել տայ այդ 
գիշերուան ճաշկերոյթին համար։

Երբ անասունները իրենց միջեւ ուրա- 
խութեամբ կը խօսէին այս հրաւէրին 
մասին, քիչ անդին խորամանկ աղուէսը՝ 
ծառի մը ետին պահուըտած, տխրու- 
թեամբ կը հետեւէր խօսակցութիւն- 
ներուն։ Շատ յուզուած էր, որ ինք 
հրաւիրուած չէր ու ներկայ պիտի չըլլար 
այդ ճաշկերոյթին։ 

Վերջապէս եկաւ սպասուած ժամը, 
պատրաստուած էին ճոխ ճաշասեղան- 
ներ։ Պնակներուն մէջ ինչե՜ր, ինչե՜ր 
չկային... 

Իւրաքանչիւր անասունի  քիմքին 
յարմար ուտելիքներ՝ ոսկորներ, թոքեր, 
պանաններ, ստեպղիններ, համեղ պա- 
նիրներ... 

Հիւրերը եկան տեղաւորուեցան 
սեղաններուն շուրջ։ Նախ խօսք առաւ 
ագռաւը, որ իր անճոռնի ձայնով շնորհա- 
կալութիւն յայտնեց՝ մեծ արքային։ Յետոյ 
բոլոր անասունները սկսան ճաշակել 
իրենց համար պատրաստուած համեղ 
ճաշերը։ Յանկա՛րծ երեւցաւ խորամանկ 
աղուէսը, որ աներեսաբար եկաւ նստաւ 
ագռաւին քով եւ որպէսզի չվռնտէ զինքը, 
սկսաւ անուշ ձայնով շողոմել զայն.

- Բարե՛ւ, ագռա՛ւ եղբայր, շատ կարօտ- 
ցանք քու գեղեցիկ ձայնդ, շատ պիտի 
խանդավառուինք, եթէ երգ մը շնորհես 
մեզի։  

Բայց ագռաւը չխաբուեցաւ շողոքորթ 
աղուէսին այս խօսքերէն, ոստումով մը  
ցատկեց անոր վրայ ու իր սուր կտուցով 
սկսաւ հարուածել ու կտցահարել 
աղուէսին գլուխը...։

Կ՚ըսեն թէ ագռաւը խելացի թռչուն մըն 
է, ահա՛ ապացոյցը, յաղթանակած էր 
ագռաւը, պարտուած էր խորամանկ 
աղուէսը։ 

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՒՆ  ԽՆՋՈՅՔԸ
Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Մ Տ Ա Զ Բ Օ Ս Ա Ն Ք

Հելլէն (յոյն) դիցաբանութեան մէջ Sfenks այն հրէշն է, որ ունէր՝ առիւծի 
մարմին, արծիւի թեւեր եւ կնոջ գլուխ։ Կը բնակէր քարայրի մը մէջ՝ Teb 
քաղաքի մուտքին։ Կը պաշտպանէր քաղաքը, կը դիմաւորէր եկուորները եւ 
սա պարզ հարցումը կը հարցնէր անոնց. 

- Ո՞րն է այն էակը, որ առաւօտուն 4, կէսօրին 2, իսկ գիշերը 3 ոտքով կը քալէ։

Ու երբ ճիշդ պատասխան չ՚ստանար, չէր թոյլատրեր որ մտնեն Teb քաղաքէն 
ներս եւ անխճօրէն կը մեռցնէր զանոնք։

Միայն Oedipus արքան, որ շատ խելացի էր, գիտցաւ հարցումին 
պատասխանը եւ Sfenks ստիպուեցաւ անձնասպան ըլլալ՝ ըստ իր երդումին։

Տարբեր գլուխներով եւ մարմիններով Sfenksներ տեսնուած են այլ 
երկիրներու մէջ։ Նշանաւոր են Եգիպտոսի Sfenksները՝ կառուցուած (Ն.Ք. 
2500) Keopsի, Kefrenի բուրգերուն (piramit) մօտ։

Դիցաբանութիւն՝ (mitoloji) Առասպելական (efsanevi) պատմութիւններն են՝ 
յունական եւ հռովմէական չաստուածներու։

Սֆէնքսին 
Գաղտնիքը
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Արի՝ ժիր ու կայտառ տղայ մըն էր. կը սիրէր դպրոց երթալ, ոտնագնդակ 
(ֆութպօլ) խաղալ եւ ուտել՝ մեծ մայրիկին պատրաստած կերակուրները: Ան 
կը սիրուէր ու կը շփացուէր իր ծնողքին կողմէ։ Յատկապէս մեծ մայրիկը՝ 
անմիջապէս կը կատարէր Արիին բոլոր փափաքները: Շաբաթավերջին՝ Արի 
հեռաձայնեց մեծ մայրիկին եւ յայտնեց, թէ վաղը դասերը աւարտելէ ետք, 
պիտի այցելէ իրեն եւ կը փափաքի ուտել մեծ մայրիկին պատրաստած միսով 
խճողակն ու անուշեղէնը: Մեծ մայրիկը շատ ուրախացաւ, բոլոր գործերը 
մէկ կողմ ձգեց եւ լծուեցաւ աշխատանքի։ Ժամանակը կարճ էր ու երկար կը 
տեւէր խճողակին պատրաստութիւնը։  

Արի երբ հասաւ  մեծ մայրիկին տան շեմին` աչքերը գոհունակութեամբ 
փայլեցան. տոլմային անուշ բոյրը տարածուած էր ամէն կողմ։ Ուրախ 
զուարթ տուն մտաւ: Մեծ մայրիկին հետ ողջագուրուելէ ետք, իսկոյն նստաւ 
ճաշասեղանին առջեւ ու երբ աւարտեց ճաշը, հարցուց մեծ մայրիկին. 

- Մեծ մայրի՛կ, տոլման եզա՞ն միսով պատրաստած էիր, թէ` ոչխարի:
- Մա՛նչս, եզան միսով պատրաստած էի։ 
- Ոչխարի միսով աւելի համեղ կ’ըլլար: Իսկ անուշեղէ՞նը, բուսական 

իւղով էր, թէ` ձէթով: 
- Անշո՛ւշտ բուսական իւղով: 
- Ձէթով աւելի համեղ կ’ըլլար....: 
Մեծ մայրիկը չպատասխանեց, լուռ մնաց, բայց շա՜տ տխրեցաւ...
Սիրելի՛ ընթերցող, փորձէ՛ գուշակել մեծ մայրիկին տխրութեան 

պատճառը եւ յետոյ պահ մը խորհէ՛, պիտի ուզե՞ս Արիին նմանիլ, թէ ո՛չ։  

Պատրաստեց` 
Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեան 

Դ ԺԳՈ՜ՀԸ
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1-Ամէն ազգ ունի
Ուրոյն իր լեզուն,
Իսկական մեծ գանձ՝
Ժառանգ մնայուն:

Իւրաքանչիւր խօսք՝
Շեշտ ու եղանակ,
Ամէն մէկ բարբառ՝
Իրական ժանեակ:

Բազում տարբերակ
Կամ իւրօրինակ,
Երգ մըն է կարծես 
Մայրենին համակ:

2-Պապ ու մամիկի՝
Կտակ մանաւանդ,
Մեր նախնիներու
Թանկագին աւանդ:

Մեզի յանձնուած
Մինչեւ օրս հասած,
Վեհ իր գիտութեամբ
Մեզմով նոյնացած:

3-Մասունք մըն է ան
Մաշտոցի մատեան,
Սահակ Պարթեւի
Յատուկ պատուիրան:

Որուն մենք փարած
Խօսի՜նք, վայելե՜նք,
Հոգւով նուիրուած
Յաւիտեան պահենք:

ԱՒԱՆԴ
Գրեց՝ 

Հայկուհի Հիւսիւմեան

Ա

Հ

Ձ

Ղ

Ի

Կ

Բ

Թ

Գ
Ժ

Դ

Լ
Ե

Զ

Ս

Է

Ը

Խ

Ծ
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Առաւօտ մը՝ հարուստ վաճառականը, իր տան դրան առջեւ, 
հանդիպեցաւ խեղճ մարդու մը, որ իրեն կը սպասէր։

Մարդը օգնութիւն խնդրեց վաճառականէն, ըսաւ թէ կինը հիւանդ է, 
իսկ ինք՝ անգործ, դրամ չունի ո՛չ ուտելիքի, ոչ ալ դեղի ու դարմանումի։

- Առողջ երեւոյթ մը ունիս, ինչո՞ւ չես աշխատիր, հարցուց 
վաճառականը։

- Պարզապէս որովհետեւ գործ չեմ գտներ, մեծամտութիւն չունիմ, 
սիրով կը կատարեմ ինչ գործ որ յարմար դատէք, բաւ է որ ապահովեմ 
ընտանիքիս հացը, աղերսեց խեղճ մարդը։

Վաճառականը փորձելու համար մարդուն տրամադրութիւնը.
- Իւրաքանչիւր ժամի համար քեզի 20 լիրա պիտի վճարեմ, եթէ սա 

աղիւսը թեւիդ տակ դնելով, ամբողջ օր մը՝ առանց կանգ առնելու, շրջիս 
մեր թաղամասին մէջ, ըսաւ ու մեկնեցաւ իր վաճառատունը։

Իրիկունը՝ տուն վերադարձին, վաճառականը զարմանքով տեսաւ, որ 
մեր մարդուկը՝ յոգնաբեկ՝ դեռ կը քալէր աղիւսը թեւին տակ։ Խումբ մը 
տղաք՝ իր ետեւէն կ՚երթային, անվերջ ծաղրելով զինքը։ Մարդը՝ 
ազնուութեամբ կը խնդրէր տղոցմէ, որ արգելք չըլլան իր գործին։

Վաճառականը կարեկցութեամբ մօտեցաւ մարդուն, իր տունը 
առաջնորդեց զայն ու լաւ գումարով մը՝ գնահատեց անոր աշխատելու 
կամքը։

Սիլվա Կոմիկեան

ԲԱԽՏԱԲԵՐ  ԱՂԻՒՍԸ
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Մարդը շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք, պատմեց թէ շրջագայութեանը 
միջոցին, տիկին մը հետաքրքրուած էր իրմով եւ տեւական գործ մը 
առաջարկած էր իրեն՝ լաւ վարձատրութեամբ։ Կրկին շնորհակալութիւն 
յայտնեց վաճառականին, հրաժեշտ առաւ ու մեկնեցաւ՝ աղիւսը թեւին տակ։

Այս միջադէպէն տարիներ վերջ՝ դիպուածաւ իրարու հանդիպեցան 
վաճառականն ու երբեմնի խեղճ մարդը։ Ա՛ն այլեւս աղքատ չէր, ունէր իր 
սեփական աշխատանոցը։

Անոնք սրտագին ողջագուրուեցան։
- Հետաքրքիր եմ, ի՞նչ ըրիր այն աղիւսը, հարցուց վաճառականը՝ 

ծիծաղելով։
- Այն աղիւսը տանս ամենաթանկագին  

առարկան է ու կը գրաւէ հիւրասենեակիս 
պատուոյ տեղը, անոր կը պարտիմ իմ բախտս     
ու երջանկութիւնս։

- Կը սխալիս բարեկա՛մս, ըսաւ վաճառա- 
կանը, աղիւսը չէ, որ քեզ բախտաւոր 
դարձուց, այլ քու աշխատելու աննկուն 
կամքդ ու յարատեւութիւնդ։

Կարեկցիլ- մեղքնալ
Յոգնաբեկ- շատ յոգնած
Միջադէպ- պատահար
Սեփական- անձնական (özel)
Ողջագուրուիլ- իրարու փաթթուելով համբուրուիլ
Աննկուն- անյաղթելի, անպարտելի
Յարատեւութիւն- շարունակելու ջանք

17171717171717

- Այն աղիւսը տանս ամենաթանկագին  
առարկան է ու կը գրաւէ հիւրասենեակիս 
պատուոյ տեղը, անոր կը պարտիմ իմ բախտս     

- Կը սխալիս բարեկա՛մս, ըսաւ վաճառա- 
կանը, աղիւսը չէ, որ քեզ բախտաւոր 
դարձուց, այլ քու աշխատելու աննկուն 
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Այո՛, այո՛, մինչեւ որ 
հասնիք պիտի նստեցնեմ 

վառարանին մօտ . . .

Տօ-տօ՛, գաղափար մը յղացայ, 
քիչ մը պտըտէ, յետոյ եկուր տե՛ս 

անակնկալս։ 
Տօ-տօօօ՜, վերջացաւ... 

կրնաս գալ։

Առաջին շունն ես, որուն ձիւնէ 
արձանը շինուեցաւ։

Կը բաւէ որքա՜ն հիացար 
արձանիդ, պէտք է տուն 

վերադառնանք։

Տեւական հոս չենք 
կրնար մնալ... Պօու 

վաու. . . 
Իրաւունք ունիս... 

արձանդ այստեղ չենք 
կրնար ձգել։

Աաա՜հ, 
Տօ-տօօօօ...

Պր. բժիշկ, 
հասէ՛ք, Տօ-տօն 

սառելու վրայ է...
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

ԵՐԱԽԱՅ  ԵՒ  Ո՛Չ  ԹԷ  ԵՐԵԽԱՅ
«Երախայ» բառը կու գայ գրաբարէն, կը նշանակէ նոր ծնած։ Այս բառէն 

շինուած է «երախայրիք» բառը, որ կը նշանակէ առջի պտուղ, առաջին բերք։

ՃԱԿՏԷՆ  ԵՒ  ՃԱԿԱՏԷՆ
ԳԼԽԷՆ  ԵՒ  ԳԼՈՒԽԷՆ

Ճակատ եւ գլուխ բազմանիշ բառեր են։ Ճակատ կը նշանակէ, թէ՛ մարդուն 
գլխուն յառաջամասը եւ թէ շէնքի մը կամ պատերազմի յառաջամասը 
(ռազմաճակատ)։ Մարդկային ճակատը բնորոշելու համար, պէտք է բառը 
հոլովել հետեւեալ ձեւով. ճակտին, ճակտէն, ճակտով (ճակատին երկրորդ 
«ա»ը կրճատելով), իսկ շէնքին յառաջամասը՝ ճակատին, ճակատէն, 
ճակատով։

- Տղուն ճակտէն արիւն կը հոսէր։ («ա»ը կրճատուած է)
- Ցուցատախտակ մը դրուած էր շէնքին ճակատին։

Նոյնն է պարագան գլուխ բառին համար։ Գլուխ կը նշանակէ մարդկային 
մարմնին մէկ մասը, նաեւ գրքի մը գլխաւոր բաժանումները։ Երբ 
ակնարկութիւնը կը վերաբերի մարդու գլխուն՝ պէտք է «ու»ն կրճատել, իսկ 
«ու»ն պահել՝ գրքի մը բաժանումին։

- Մարդը գլխէն հարուած մը ստացաւ։ («ու»ն կրճատուած է)
- Գիրքը կը բաղկանայ տասը գլուխէ։

ՍԽԱԼ Է  ԸՍԵԼ  «ՈՎՔԵՐ»
Կարգ մը բառեր օրինակ՝ եզակի ուղղական հոլով «տղայ» բառը, գրաբարի 

մէջ յոգնակի կ՚ըլլայ «տղաք» ձեւով, իսկ աշխարհաբարի մէջ՝ «ներ» մասնիկով 
«տղաներ»։ Սխալ է ըսել «տղաքներ»։

Եզակի ուղղական հոլով «ով» բառին յոգնակին, գրաբարի մէջ «ոյք» է, իսկ 
աշխարհաբարի մէջ (մեր խօսած հայերէնով) կ՚ըլլայ «որոնք»։
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ԹԻՒԵՐՈՎ  ԽԱՂԱՆՔ
Պատրաստեց՝

Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։
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Փայտերով շինուած հողմաղացը, 
կանգնած էր գիւղին ամենաբարձր 
տեղւոյն վրայ։ Եւ որովհետեւ կը տիրա- 
պետէր գիւղին, այնպէս կը հաւատար, 
որ կը տիրապետէր նաեւ արեւին, 
լուսնին, աստղերուն...։

- Ես արեւուն ո՛ւժ կու տամ, եթէ ես 
չըլլամ, արեւը ի՞նչպէս պիտի տաքցնէ 
աշխարհը։ Գլուխ կը բռնէր նաեւ լուսնին 
եւ աստղերուն։ Ինքնագով դարձած՝ 
անվերջ կը հպարտանար։ 

Արեւը, լուսինը, աստղերը եւ բոլոր 
բնութիւնը կը ծիծաղէին իր վրայ:

Օր մը սակայն, սպառեցաւ անոնց 
համբերութիւնը.

- Այս ամբարտաւանը ինքզինքը ի՛նչ 
կը կարծէ արդեօք. եկէ՛ք միանանք լաւ 
դաս մը տանք իրեն, ըսին միաբերան։

Օրեր շարունակ՝ արեւը պահուըտե- 
ցաւ ամպերուն ետին, սաստիկ անձրեւ 
տեղաց, մութ երկինքին մէջ չերեւցան 
լուսինն ու աստղերը, հովը չփչեց...: 
Փայտէ աղօրիքը միշտ մնաց ջուրերու 
մէջ, սկսաւ փտիլ ու նեխիլ...: 

Հողմաղացը անձայն էր, խօսելու 
կարողութիւն չունէր այլեւս:

Աղօրեպանը չկրցաւ աղալ եւ ալիւրի 
վերածել ցորենը, կանչեց քանի մը 
գործաւոր, որպէսզի փլցնեն հողմաղացը 
եւ նոր աղօրիք մը կառուցեն անոր տեղ։

Այս եղաւ ինքնագով հողմաղացին 
տխուր վախճանը։ 

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Հողմաղաց- աղօրիք, որ հովու ուժով կը դառնայ (yel değirmeni)
Սպառիլ- հատնիլ
Ամբարտաւան- մեծամիտ, հպարտ
Աղօրիք- աղալու գործիք (değirmen)
Աղօրեպան- աղօրիքը աշխատցնող (değirmenci)
Նեխիլ- փտիլ
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Գրեցէ՛ք անունները «Ա» տառին մէջ զետեղուած նկարներուն։

Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Քանի՞ հատ 
ձայնաւոր տառ 
կրնաք հաշուել։
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Գլխարկավաճառ Պր. Ժիրայր՝ ամենահին  խանութպանն էր հրապարակին:  
Եօթանասունի մօտ էր տարիքը, բայց կ'աշխատէր երիտասարդի մը նման, 
առաւօտները ինքն էր՝ որ ամէնէն կանուխ կը բանար խանութը։ 

Վերջին տարիներուն սակայն գործերը խանգարուած էին, թէեւ բոլոր 
խանութպանները կը գանգատէին անգործութենէ, բայց շատ համեստ պայման- 
ներու մէջ աշխատող խանութպանի մը համար, կացութիւնը աւելի դժուար էր:        
Պր. Ժիրայր հետզհետէ մխրճուեցաւ պարտքերու մէջ եւ մօտաւորապէս քառասուն 
տարիներ առաջ գնած իր սեփական խանութը ստիպուեցաւ ծախել: Անշուշտ 
դժուար եղաւ այս որոշումը տալ: Հիմա խանութին բանալին յանձնած՝ իր նոր 
տիրոջը, կը դառնար տուն՝ պարտուած հրամանատարի մը հոգեվիճակով։

Պր. Ժիրայր տուն մտաւ գինովի մը նման, կօշիկները հանեց, վերարկուն կախեց, 
մուճակները փնտռեց, չգտաւ... 

-- Մուճակներս ո՞ւր են, որ ծակը մտեր են։ 
-- Առջեւդ են, չե՞ս տեսներ։
-- Կը ներես, չտեսա՜յ... Տուի խանութին բանալին, փրկուեցայ պարտքերէս, բայց 

խանո՜ւթս... կեանքէս կտոր մը գնաց։ 
Պր. Ժիրայր յուզուած էր ու ձայնը կը դողար . . .

ԲԱՐԻ   ԶԱՒԱԿԸ
Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան
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Ճիշդ այդ պահուն, տղան՝ Սերոբը հնչեցուց դրան զանգակը։ Ուրախ էր, 
երգ մը կար շրթներուն վրայ, իսկ ձեռքին՝ կարկանդակի ծրար մը։

-- Մա՛նչս, խանութը տուի անո՞ր համար այսքան ուրախ ես, մրմռաց 
հայրը՝ սրտնեղած։ 

-- Հայրի՛կ, մեր համալսարանի դասախօսը՝ Նէճիպ պէյը քանի մը շաբաթ 
առաջ առաջարկած էր ինծի, որ աշխատիմ իր եղբօրը քով։ Շատ անուանի 
հաշուակալ մըն է եղբայրը։

-- Համալսարա՞նը, համալսարանը պիտի ձգե՞ս։
-- Հայրի՛կ, լաւ գիտեմ, թէ դուն ի՛նչ դժուարութիւններով կարդացուցիր 

զիս։ Մի՛ մտահոգուիր, անշուշտ պիտի աւարտեմ դպրոցս, համաձայնեցանք 
որոշ օրեր պիտի երթամ գրասենեակ։ 

Պր. Ժիրայր փաթթուեցաւ Սերոբի, հպարտացաւ իր զաւակով, սրտագին 
սեղմեց զայն իր կուրծքին ու ըսաւ.

-- Տղա՛ս կ՚ապրուինք, մաս մը դրամ մնաց ձեռքս, հանգստեան թոշակս ալ 
կայ . . .

-- Հայրի՛կ, ձգէ՛ հիմա հաշիւը։ Քանի մը շաբաթէ ի վեր, ձեզմէ գաղտուկ 
արդէն կ՚երթայի գրասենեակ։ Ուրախ եմ, որովհետեւ այսօր ստացայ աշխա- 
տավարձքս ու շահած առաջին դրամովս գնեցի այս կարկանդակը։ Եկէ՛ք 
բերնի համով ճաշակենք զայն։

-- Իմ բարի զաւա՜կս, իմ բարի Սերբո՜ս, գոչեց մայրիկը, աչքերէն հոսող 
արցունքները սրբելով . . .
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Նախ կատարենք հանումի 
գործողութիւնները, յետոյ տրուած 

գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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1- բադին ընկերը
2- յիմար, տխմար, ո՛չ խելացի
3- Ծաղ
4- գիշատիչ թռչուն մը, որ մութին             

կը թռչտի
5- ամրան համով պտուղներէն մէկը
6- դուռը անով կը բանանք
7- փոքր եկեղեցի
8- ճաշը անոր մէջ կ՚ուտենք
9- ընտանի թռչուններուն բնակարանը

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Հանելուկը լուծեցէ՛ք ու գտէ՛ք մեր ամենամեծ տօներէն մէկուն անունը։

ՏԱՌԵՐԸ  ՄԻԱՑՆԵԼ Հետեւեալ կարմիր տառերը միացնելով գտէ՛ք 
պահուած բառը։

4- գիշատիչ թռչուն մը, որ մութին             

9- ընտանի թռչուններուն բնակարանը

Գարուն, պարապ, 
բարձր, մածուն, կակուղ, 

ուշիմ, բարի, անդամ
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Պատրաստեց՝
Լինտա Կիւլպաղ

Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած բանջարեղէններուն 
անունները եւ զուգորդենք նկարներուն հետ։
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Խառն տառերը միացնելով գտէ՛ք պահուած բառերը։

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԽԱՌՆ  ՏԱՌԵՐ

Էջ 05 Պահուած Բառը Գտնել- Կատարեալ, 
առողջ, վար, մեծ, մօտ, մութ, տխուր 
«Տարեմուտ»։ Վերջին Տառերը Միացնել- 
Երամ, փակ, սար, գունատ, մեղու, կաթ, անիւ, 
հին «Մկրտութիւն»։ Բառերը Ամբողջացնել- ր, 
ե, ն, ծ, տ, դ, ր, ջ, ղ, ս, չ, ե։

Էջ 11-

Էջ 13- ՄԱՐԴն է, որ երբ մանկիկ (bebek) է 
կը քալէ 4 ոտքով, երբ երիտասարդ է՝ 2 ոտքով, 
իսկ ծերութեան՝ գաւազաան մըն ալ կ՚ունենայ 
ու կը քալէ 3 ոտքով։

Փոխաբերաբար (mecazi) գործածուած են 
առաւօտը- մանկութեան շրջան
կէսօրը- երիտասարդութեան շրջան
գիշերը- ծերութեան շրջան

Էջ 23 Հանելուկ- Խաղող, ծիրան, դեղձ, 
կեռաս, խնձոր, սեխ, սալոր, տանձ, նուռ,    
ելակ- 15 հատ ձայնաւոր տառ կայ։

Էջ 27 Հանելուկ- Սագ, ապուշ, կարկան- 
դակ, բու, ծիրան, բանալի, մատուռ, պնակ, 
վանդակ «Սուրբ Ծնունդ»։ Տառերը Միացնել- 
Արձակուրդ։

Էջ 28 Հանելուկ- Լոլիկ, ոլոռն, սմբուկ,  
կաղամբ, շոմին, ստեպղին, կանկառ, պրաս։   

Էջ 29 Խառն Տառեր- Յունուար, Սուրբ 
Ծնունդ, վիճակացոյց, արձակուրդ, փոթորիկ, 
ձիւնամրրիկ, սառնամանիք, հովանոց։  

Էջ 11-

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Արվարդ Աւագեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Արտեն Չիմէն-Լոռին Թոսուն
Տատեան Վրժ.

Տեսիլ Էրմէն
Վ. Մխիթարեան Վրժ. Արքեն Չիլինկիրօղլու

Վ. Մխիթարեան Վրժ.

Լուսինէ Սաֆարեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Էլէն Թաքըճը
Գալֆաեան Վրժ.

Սարգիս Գարագուլաք
Պէզճեան Մ. Վրժ.

Անիթա Չիլինկիր
Էսաեան Վրժ.

Այգուն Հաճըգասպարօղլու
Գալֆաեան Վրժ.




