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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Ապրիլ ամսուան հետ կը սկսի բնութեան զարթօնքը՝ վերակենդանացումը։ 

Ծառերը կը հարսնանան, կը պճնուին ծաղիկներով։ Իրենց խոր քունէն 
կ՚արթննան կենդանիները։ Օրերը հետզհետէ կ՚երկարին ու կը բարձրանայ օդին 
ջերմութիւնը։

Այս ամսուան ընթացքին՝ ընդհանրապէս կը տօնենք Ս. Զատիկը՝ մեր հինգ 
տաղաւարներուն մեծագոյնը։ Կը յիշատակենք 23 Ապրիլը՝ Մեծն Աթաթիւրք 
այս պատմական թուականը նուիրած է փոքրիկներուն՝ որպէս Մանկանց Տօն։ 
Յիշենք նաեւ Ապրիլ 1ը՝ հաճելի թուական մը ձեզի համար։ Դուք այդ օր շատ կը 
զուարճանաք, երբ կը յաջողիք խաբել ձեր ընկերները՝ հին աւանդութեան մը 
համաձայն։ Սակայն զգո՛յշ՝ ձեր կատակները պէտք է ըլլան անմեղ եւ սիրուն։ 

         Տաքուկ Համբոյրներ՝
             «ԺՊԻՏ»

Կեղծ 
ակռաները 
Օրիո՛րդ։ 

Մարդակազմութեան դասի ժամուն, ուսուցիչը հարցուց Այգին.

Ըսէ՛ տեսնեմ 
Ա՛յգ, ո՞ր 

ակռաներն են, 
որ ամէնէն վերջ 
կը զարդարեն 
մեր լինտերը։
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Գօ-գօ Թարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Միշտ նո՛յն խօսքերը... Անցեալները նման 
բաներ ըսիք՝ ձուկի ճաշին համար, բայց ես 

տակաւին չեմ կրնար լողալ...

Գօ-գօ՛, կը հաճի՞ս ճաշիդ 
մէջի միսերը վերջացնել։

Աճապարէ՛, պէտք է ուտես, 
որպէսզի պուֆալոյի նման 

զօրաւոր ըլլաս։
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Ծածկարգիրները տեղաւորեցէ՛ք պարապ քառակուսիներուն մէջ ու գտէ՛ք 
պահուած նախադասութիւնը։

Նոր բառեր կազմեցէ՛ք հետեւեալ բառերուն վերջին եւ առաջին տառերով։

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԾԱԾԿԱԳԻՐ  ԽԱՂ

ԲԱՌ  ԿԱԶՄԵԼ
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Ամրան շատ տաք օր մը, առիւծը գետեզերք գնաց ջուր խմելու։ Քիչ մը 
զովանալէ ետք՝ երկարեցաւ ծառի մը շուքին։ Այդ միջոցին, հեղձուցիչ տաքէն 
շլմորած՝ վայրի խոզ մըն ալ մօտեցաւ գետեզերք եւ պատրաստուեցաւ գետին պաղ 
ջուրը խմելու: Առիւծը, երբ տեսաւ վարազը՝ սաստիկ բարկացաւ, ընդո՛ստ ցատկեց 
պառկած տեղէն եւ մռնչեց.

- Շո՛ւտ հեռացի՛ր հոսկէ, չես կրնար խմել այդ ջուրէն . . . :
- Ես ալ պապակեր եմ քեզի նման. թոյլատրէ՛ որ յագեցնեմ ծարաւս . . . : 
Առիւծը կարեւորութիւն չտուաւ այդ խնդրանքին, յարձակեցաւ խոզին վրայ  ու 

սկսան անխնայ կռուիլ: Միջոց մը վերջ սակայն, անոնք շատ յոգնեցան ու 
փռուեցան գետին: Առիւծը յանկա՛րծ նշմարեց՝ ծառի մը վրայ թառած գիշակեր 
անգղերը, դարձաւ վայրի խոզին եւ ըսաւ.

-  Կը տեսնե՞ս անգղերը . . . Անոնք դարանակալ կը սպասեն, որպէսզի յօշոտեն 
մեր դիակները։ Այս առիթը պէտք չէ՛ տանք անոնց: 

Առիւծն ու վարազը հաշտուեցան ու բարեկամաբար հեռացան հոնկէ: 

ԱՌԻՒԾՆ  ՈՒ  ՎԱՐԱԶԸ

Եզովբոսի Առակներու Շարքէն

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Վարազ- վայրի խոզ
Հեղձուցիչ- խեղդող
Շլմորած-շուարած, շփոթած
Ընդոստ- մէկէն, յանկարծ
Պապակիլ- շատ ծարաւնալ

Յագենալ- կշտանալ
Գիշակեր- դիակ ուտող գազան կամ թռչուն
Անգղ- գիշատիչ թռչուն մը (akbaba)
Դարանակալ- ծուղակի մէջ սպասող (pusuda)
Յօշոտել- բզիկ բզիկ ընել
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...Ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

«Las Fallas» փառատօնը՝ 
ամէն տարի կը կատարուի  

15-19 Մարտի միջեւ՝ Սպանիոյ 
Valans քաղաքին մէջ: Տեղի 

կ՚ունենան հրախաղութիւններ, 
պողոտաներու վրայ 

կը տողանցեն փայտէ, 
խաւաքարտէ, կ՚երպընկալէ 

(plastik) եւ այլ նիւթերէ  
պատրաստուած հսկայ 

կերպարներ: Ժողովուրդը 
խելայեղօրէն կը զուարճանայ ու 
կը դիմաւորէ գարնանամուտը։  

Այս անօրինակ ձուկերը՝ կ՚ապրին Աւստրալիոյ 
ծանծաղ (ո՛չ խորունկ)  ջուրերուն մէջ։ Կը 
շփոթուին ծովու մամուռներուն (yosun) հետ, 
որովհետեւ անոնց խողովակաձեւ մարմինէն 
կ՚երկարին կանաչ տերեւներ, որոնց շնորհիւ կը 
քօղարկուին (kamuflaj) թշնամիներէ։

Ծովու Վիշապներ
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Հայերէնի դասաժամուն կը հարցնէ ուսուցիչը.
- Ըսէ՛ տեսնեմ տղա՛ս, «հաւ»ը գոյակա՞ն է, թէ ածական։
- Օրիո՛րդ, ուրիշինը չեմ գիտեր, բայց մերը ածական է, որով- 

հետեւ ամէն օր հաւկիթ մը կ՚ածէ։

Կրօնի դասին ուսուցիչը հարցուց Հրաչին.
- Տղա՛ս, երբ Անառակ Որդին տուն վերադարձաւ, ամէնէն աւելի 

ո՞վ տրտմեցաւ։
- Իմ կարծիքով պարարտ եզը տխրեցաւ, որովհետեւ զայն 

մորթեցին Անառակ Որդիին համար։

Երաժշտութեան դասին, ուսուցիչը կը հարցնէ.
- Տղա՛ք, դաշնակը ինչպիսի՞ առարկայ մըն է։
- Չարչարանքի առարկայ է . . . կը պատասխանէ Երուանդ, որ նոր 

կը սորվէր դաշնակ նուագել։

Դպրոցին պարտէզին մէջ գէր աշակերտը կը ծաղրէ՝ իր նիհար 
ընկերը.

- Եղբա՛յր, քեզ տեսնողը կը կարծէ թէ սով (kıtlık) կայ։
- Քեզ տեսնողն ալ  շուտով պիտի հասկնայ այդ սովին պատ- 

ճառը, կը պատասխանէ նիհարը։

Ամառուան բարկ տաքէն այրած,
Շատ ուժասպառ, խոնջ ու ծարաւ,
Խեղճ ագռաւ մը երբ կը շրջէր,
Ածուներուն մէջէն, յանկարծ,
Հողէ երկար կուժ մը գտաւ
Մինչեւ կէսը ջուրով լեցուն։

Ի՜նչ աղուոր բախտ իրեն համար։
Բայց .... կըտուցը կարճ ըլլալուն,
Մինչեւ ջուրին քով չհասաւ։

Մեր թռչունը ծոյլ չէր բնաւ.
Թէպէտ յոգնած ու վշտահար,
Գընաց քարեր ժողվեց փութով,
Ամանին մէջ նետեց, կարգաւ,
Մինչեւ ջուրը բարձրանալով,
Իր կտուցին եկաւ, հասաւ։

ՔԱՋԱՍԻՐՏ  ԱԳՌԱՒԸ
Գրեց՝ Զապէլ Ասատուր (Սիպիլ)

Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան

Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան
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Արաբ վաճառական մը, հեծնած՝ իր ձիուն,  կ՚անցնէր անապատէն (çöl)։ Ան, 
կէս մը նուաղած՝ ջուրի պապակէն, կը զառանցէ՜ր, ջո՜ւր, ջո՜ւր կ՚երազէր։

Երբ հասան անապատին աւերակ աշտարակին (kule) մօտ, անասունը ուզեց 
յառաջանալ աշտարակին աջ կողմէն։ Տէրը քաշեց երասանը ու զայն առաջ- 
նորդեց դէպի ձախ։ Ձին ընդդիմացաւ, դոփեց ոտքերը եւ չուզեց փոխել իր 
ուղղութիւնը։ Վաճառականը վերջին ճիգով մը երասանը քաշեց այնքա՜ն 
ուժգին, որ փրթաւ ի վերջոյ։ Ազատութիւնը գտած ձին՝ քառասմբակ (dörtnala) 
վազեց իր նախընտրած ուղղութեամբ։ 

Տէրը թախանձեց.
- Զիս ո՞ւր կը տանիս, բարի՛ ձիս, խնդրեմ վերադարձի՛ր, սխալ է ընտրած 

ուղղութիւնդ։
Միջոց մը վերջ սակայն տեսնուեցաւ ովասիսը (vaha), ուր կար ջուր եւ 

կանաչութիւն։ Ուժասպառ տէրը՝ կուշտ ու կուռ խմեց պաղ ջուրէն, սթափեցա՜ւ, 
աշխուժացա՜ւ, վազեց իր սիրելի ձիուն քով, անվերջ համբուրեց անոր դունչը եւ 
գոչեց.

- Իմ հաւատարի՜մ ձիս, իմ խելացի ձիս, դուն զիս մահուընէ փրկեցիր։ 
Երախտապարտ եմ քեզի։

Ուշիմ ձին, երբ տեսած էր քանդուած աշտարակը, վերյիշած էր այն ճամբան, 
որ զիրենք դէպի ովասիսը, դէպի ջուրը պիտի տանէր։

Խ Ե Լ Ա Ց Ի  Ձ Ի Ն
Թարգմանեց՝ Շողեր Չափարեան

Հեծնել- անասունի մը վրայ նստիլ
Նուաղուն- կէս մը մարած
Պապակիլ- սաստիկ ծարաւնալ
Աւերակ- քանդուած շէնքի մնացորդ
Երասան- սանձին չուանները 
(dizgin)

Դոփել- ոտքերը գետին զարնել
Թախանձել- աղաչել
Ուժասպառ- շատ տկարացած, ուժաթափ 
Դունչ- անասունի քիթ-բերան
Փրկել- ազատել
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Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Օգտուելով Արքայախնձոր բառէն՝ տրուած բառերը 
տեղաւորեցէ՛ք յարմար քառակուսիներուն մէջ։

6 տառ
կարկուտ
աքաղաղ
անկարգ
զանգակ

2 տառ
ան
ամ

5 տառ
կարագ
կաթիլ
անմիտ
անմահ
թութակ
դալար

4 տառ
փայտ
առտու
նկար
երկու
տնակ
ուրախ
ուշիմ

3 տառ
արա մազ
խաչ կաղ
անձ չար
մոմ ծառ
կկու տաղ
ծակ արտ
դար ունկ
       մաղ
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Գրեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Ուսուցիչը պարտականութիւն տուած էր իր աշակերտներուն՝ անգիր արտասանել 
ոտանաւոր մը։ 

Կարպիս՝ պարտէզ իջաւ, նստաւ ծառին տակ եւ ուզեց մէկ կամ երկու անգամ 
կարդալով, բառ առ բառ գոց ընել ոտանաւորը, ի՛նչ որ անկարելի էր։ Ջղայնացա՜ւ, 
գիրքը նետեց խոտերուն վրայ ու սկսաւ լալ։ 

- Ի՞նչ պատահեցաւ զաւա՛կս, հետաքրքրուեցաւ մայրը։
- Ոտանաւո՜րը. . . Երկու անգամ կարդացի բառ մը անգամ միտքս չմնաց։ Ի՞նչպէս 

պիտի կարենամ գոց ընել, գանգատեցաւ Կարպիս։
- Աղուո՛ր մանչս, յանցանքը քուկդ է, ո՞վ ըսաւ որ մէկ կամ երկու անգամ կարդալով 

կրնաս գոց ընել։ Տե՛ս սա դանդաղաշարժ խխունջը, որ այնքան կամաց կը 
յառաջանայ պատէն վեր, ա՛ն չի յուսահատիր, չի վհատիր ու կը յարատեւէ։ Թերեւս 
քիչ մը ուշ, բայց ի վերջոյ պիտի հասնի գագաթ։ Դո՛ւն ալ համբերութեամբ՝ գիտցի՛ր 
յարատեւել։ Նախ թափանցէ՛ ոտանաւորի իմաստին, սորվէ՛ քեզի անծանօթ բառերը, 
քանի մը անգամ՝ շարունակ կարդա՛ իւրաքանչիւր տողը, ջանա՛ գոց ընել առաջին 
տունը, յետոյ յաջորդաբար միւս տուները։ Պիտի տեսնես որ կարծածիդ չափ դժուար 
չէ։ 

Կէս ժամ վերջ Կարպիս գոչեց ուրախութեամբ.
- Մայրի՛կ, հետեւելով տուած խրատիդ շուտ մը սորվեցայ ոտանաւորը։
- Զաւա՛կս, յարատեւութիւնը շատ օգտակար առաքինութիւն (fazilet) մըն է, ամբողջ 

կեանքիդ ընթացքին ջանա՛ գործադրել զայն։ 

Յարատեւել- գործ մը շարունակելու 
ջանք եւ կամք ունենալ

Առաքինութիւն- լաւ յատկութիւններու 
վարմունք

Վհատիլ- յուսահատիլ
Անգիր արտասանել- գոց ըսել
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3 2 4 0 5
6

9

Մ Տ Ա Զ Բ Օ Ս Ա Ն Ք
Պատրաստեց՝ 

Սիլվա Կոմիկեան

?

Քանի՞ պարապութիւն (ծակ) 
կրնաք հաշուել։

Միայն մէկ շարժումով՝ գաւաթները այնպէս մը դասաւորեցէ՛ք, 
որ շարայարուին՝ պարապ-լեցուն-պարապ-լեցուն . . . ձեւով։

Գտէ՛ք ամէնէն շատ ջուր  
պարունակող գաւաթը։

II 69 88 I0I
Ո՞ր նոյն յատկութիւնը ունին 

վերեւի թիւերը։
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մահակ - . ահակ   քայլ - . այլ
տող - . ող    լերկ - . երկ
տուն - . ուն    մատանի - . ատանի
բարի - . արի   թեւ - . եւ
յոյս - . ոյս    գոյն - . ոյն
չար - . ար    պատ - . ատ

պատիւ – պատի.   հաշիւ – հաշ.
տուրմ – տուր.   բոյս – բոյ.
սուտ – սու.    գիրկ – գիր.
պատ – պա.    վարս - վար.
զարմ – զար.   աղէկ – աղէ.

մ . կ   ս . գ
ձ . կ   ծ . նկ
շ . ք   հ . ր
գ . թ   ջ . ր
թ . ք   տ . ն
ծ . ռ   մ . ր
լ . ր   լ . ռ

Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ բառերուն առաջին տառերը փոխելով գտէ՛ք նոր բառեր։

ՏԱՌ  ՓՈԽԵԼ 1

Հետեւեալ բառերուն վերջին տառերը փոխելով գտէ՛ք նոր բառեր։

ՏԱՌ  ՓՈԽԵԼ 2

ՏԱՌ  ԱՒԵԼՑՆԵԼ
Գտէ՛ք մէջտեղի տառը։
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Կայծակ, փայլակ
Գործի լծուած,
Որոտումով՝ 
Լուրջ կռուեցան:

Երկինքը մութ,
Ամպերը սեւ՝
Ողողումով 
Գետին իջան:

Փողոցները 
Լուացուեցան,
Ջուրի փոսեր
Հոն գոյացան:

Յետոյ ամպերն
Ճամբայ առած,
Տարբեր կողմեր
Տարածուեցան:

Երկինքն յանկարծ
Պայծառացա՜ւ,
Մեծ կամար մը
Հոն գծուեցաւ,

Եօթը գոյնով
Ծիածանը՝ 
Բոլոր մարդոց
Ծիծաղեցաւ:

Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան
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Թագաւորը մոլորած էր անտառին մէջ, երբ ելքի ճամբայ մը կը փնտռէր, 
հանդիպեցաւ գիւղացիի մը, որ փայտեր կը կտրէր։  

- Բարե՛ւ բարեկամ, Աստուած քեզի  օգնական ըլլայ, ձայնեց թագաւորը։
- Շնորհակալ եմ, պէտք ունիմ անոր օգնութեան, պատասխանեց գեղջուկը։
- Քանի՞ հոգիէ կը բաղկանայ ընտանիքդ, շարունակեց թագաւորը։
- Ունիմ երկու մանչ, երկու աղջիկ, յետոյ կինս եւ կայ անշո՛ւշտ ծնողքս։
- Ի՞նչպէս կը ծախսես շահած դրամդ։
- Շահս կը բաժնեմ երեքի, առաջին բաժինով կը վճարեմ պարտքերս, երկրորդով 

դրամ փոխ կու տամ, իսկ մնացեալը ջուրը կը նետեմ։
Թագաւորը չկրցաւ իմաստ մը տալ գիւղացիին այս խօսքերուն։ Պարտք վճարել, 

դրամ փոխ տալ եւ ջուրը նետել ինչ որ մնացած է . . . ։ Արդեօք ի՞նչ ըսել ուզեց այս 
մարդը, խորհեցաւ արքան։

Այն ատեն բացատրեց գիւղացին.
- Պարտք վճարել, այսինքն կը խնամեմ իմ ծերացած ծնողքս, նիւթական եւ 

բարոյական պարտքս կը վճարեմ անոնց։ Դրամ փոխ տալ՝ կը հոգամ կնոջս եւ 
զաւակներուս ապրուստը։ Դրամը ջուրը նետել՝ օժիտ կը պատրաստեմ աղջիկներուս։

- Դուն խելացի մարդ մը կ՚երեւիս։ Մոլորեցա՜յ. ճամբաս կորսնցուցի, ըսէ՛ տեսնեմ,  
ի՞նչպէս կրնամ դուրս գալ անտառէն։

- Նախ ուղիղ պիտի քալես, յետոյ՝ աջ, աւելի վերջ դէպի ձախ պիտի յառաջանաս, 
ամէնէն ետքն ալ, դարձեալ պիտի քալես՝ դէպի աջ։

- Այս քու ըսածովդ չեմ կրնար ճիշդ ճամբան գտնել, եթէ կարելի է դո՛ւն առաջնորդէ՛ 
զիս։

ԹՈԼՍԹՈՅԷՆ
Քաղեց՝ Ա.Գ.
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- Չեմ կրնար գործս թողուլ եւ հեռանալ, կը զրկուիմ օրավարձքէս (gündelik)։ 
- Ես աւելիով կը վճարեմ օրավարձքդ։
- Եթէ պիտի վճարես, այդ պարագային լաւ, ըսաւ գիւղացին ու համաձայնեցան։
Երկուքը միասին նստան գեղջուկին կառքը։ Ճամբու ընթացքին թագաւորը հարցուց. 
- Երբեք տեսա՞ծ ես թագաւորը։
- Բնա՜ւ, երբե՛ք, ըսաւ գեղջուկը, կ՚ուզէի տեսնել . . . 
- Երբ անտառէն դուրս՝ դաշտը հասնինք, պիտի տեսնենք զայն։
- Ի՞նչպէս պիտի ճշդենք թագաւորը։ 
- Շուտով կրնանք ճշդել, որովհետեւ բոլորը պիտի հանեն իրենց գլխարկը, միայն 

թագաւո՛րը, ի՛նքն է, որ գլխարկով պիտի մնայ, ըսաւ արքան։
Երբ հասան դաշտ, հոն գտնուողները, բոլորն ալ հանեցին իրենց գլխարկները ու 

յարգանքով խոնարհեցան։ 
Միամիտ գիւղացին զարմացած հարցուց.
- Բայց ես չեմ տեսներ, ո՞ւր է թագաւորը։
Արքան ժպտելով պատասխանեց.
- Կը տեսնես, թէ միայն մեր երկուքը չեն հանած իրենց գլխարկը. ուրեմն թագաւորը 

մեր երկուքէն մէկն է։
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Տօ-տօ՛, 
ամբողջ օր մը 

պիտի սպասե՞ս 
այդ զանգակին 

տակ։

Հաւկիթ մի՛ յուսար... Ասիկա 
սովորական զանգակ մըն է։

Զատիկ է... 
Եւ ամէն Զատիկին 

զանգակները 
հաւկիթ 

կը նուիրեն...

Այս զանգակը 
կը պատկանի երեք 

աստղով ճաշարանի 
մը ... 

Ուրեմն շարունակէ 
յուսա՜լ . . .

Ո՜հ, 
կարծես 

բաներ մը 
կը շարժին 
զանգակին 

մէջ։

Ի՜նչ 
անբախտութիւն... 
Այսքան ժամ, հում 
հաւկիթ նուիրող 

զանգակի մը տակ 
սպասեր եմ...։

Ուշադրութիւն ըրէ՛, 
հաւկիթներս վար կը ձգես...
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Օտար բառերն ու յատուկ անունները հայերէն այբուբենով արտայայտելու 
գործողութիւնը կը կոչուի «Տառադարձութիւն»։ Մեր պատմութեան մէջ այս գործո- 
ղութիւնը կատարուած է երկու ձեւով.

1) Տառադարձութեան հին կանոն, որ փորձած է օտար բառերը արտայայտել իրենց 
հայերէն համապատասխան գիրերով։

Օրինակ՝ Jacob - Յակոբ (j=յ, a=ա, c=կ, o=ո, b=բ)
  George - Գէորգ (g=գ, e=է, o=ո, r=ր, g=գ)

2) Տառադարձութեան նոր կանոն, որ կը փորձէ օտար բառերը գրել իրենց հնչուած 
ձեւով.

Օրինակ՝   Philipe- Ֆիլիփ, փոխանակ՝ Փիլիպպոսի
  Auguste- Օկիւսթ, փոխանակ՝ Օգոստոսի 
  Au- օ

Տառադարձութեան Այբուբենական Ցուցակ
a- ա   h- հ  o- ո  v- վ
b- բ   i- ի  p- պ  x- քս
c- կ   j- յ  q- գ, ք  y- իւ, ի
d- դ   k- կ  r- ր, ռ  z- զ
e- ե, է   l- ղ, լ  s- ս  ch- ք
f- ֆ, փ  m- մ  t- տ  ph- փ
g- գ   n- ն  u- ու  th- թ 

«r» գիրը 
Բառերու սկիզբը եւ «ն» գիրէն առաջ կը տառադարձուի որպէս «ռ». 
Օրինակ՝ Ռոպէր, Ռուբէն, Լոկառնօ

Իսկ բառերու վերջ եւ բառերու մէջտեղ, ուրիշ գիրերէ առաջ, կը տառադարձուի 
որպէս «ր»

Օրինակ՝ Վակներ, Գաբրիէլ   

ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ
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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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Մայր Բնութիւնը կեանք եւ գոյն կու 
տար բոլոր ծաղիկներուն: Օր մը, երբ կը 
հանգչէր ծառի մը տակ, տեսաւ  անծա- 
ղիկ՝ կանաչ դաշտերը։ Ելաւ նստած 
տեղէն ու զանազան հունտեր ցանեց 
դաշտերուն, որպէսզի անոնք զարդար- 
ւին գոյնզգոյն ծաղիկներով։ Նախ ցանեց 
մանիշակ ծաղիկին հունտերը եւ ըսաւ. 
«Թո՛ղ մանիշակագոյն ըլլան այս հուն- 
տերուն ծաղիկները»: Երբ հունտերը 
ծաղկեցան դաշտերը զարդարուեցան 
մանիշակներով։ 

Սպիտակ ծաղիկ մը, երբ տեսաւ մա- 
նիշակագոյնը, հմայուեցաւ անոնց գոյնէն 
եւ ուզեց, որ ինքն ալ ունենայ նոյն գոյնը:

- Շա՜տ գեղեցիկ կ՚երեւին այդ ծա- 
ղիկները, զիս ալ ներկէ՛ անոնց գոյնով, 
խնդրեց ան։ 

- Կարգդ կու գայ, քիչ մը համբերէ՛, 
պատասխանեց Մայր Բնութիւնը եւ 
շարունակեց   ցանել  տարբեր   հունտեր,
որոնց ծաղիկները աճեցան կարմիր 
գոյնով:

Սպիտակ ծաղիկը, երբ տեսաւ կար- 
միր ծաղիկները, զմայլեցաւ անոնց 
գեղեցկութեան վրայ եւ ըսաւ.

- Հրաժարեցա՜յ, չեմ ուզեր մանիշա- 
կագոյնը, զիս կարմիրի ներկէ՛։ 

- Քիչ մը եւս սպասէ՛, համբերել 
գիտցի՛ր, խրատեց Մայր Բնութիւնը։ 

Այսպէս՝ ան ծաղկեցուց մանիշակը, 
հարսնուկը (gelincik), երիցուկը (papatya) 
եւլն.: Սպիտակ ծաղիկը երբ տեսաւ 
երիցուկին կեդրոնի դեղին կէտը, կրկին 
փոխեց որոշումը ու ըսաւ.

- Ես ալ կ՚ուզեմ դեղին կէտ մը ունենալ 
թերթերուս կեդրոնը։

Մայր Բնութիւնը վերջապէս եկաւ 
սպիտակ ծաղիկին քով ու գիտէ՞ք ի՛նչ 
գոյն տուաւ այդ փոփոխամիտ ծաղիկին։ 
Քանի որ ա՛ն յաճախ փոխեց իր որո- 
շումը, անոր ճերմակ թերթիկները 
ներկեց՝ մանիշակագոյն, կարմիր եւ 
դեղին գոյներով։ 

Աշխատասիրեց՝
Սիրարփի Կիւլպաղ
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ռ/ր ունգ

Գտնենք ճիշդ տառը։
Պատրաստեց՝ 

Սիրարփի Կիւլպաղ

գ/ք անակ

փ/բ ամպակ

թ/դ աշնակ

չ/ջ ութակ

փ/բ արձ

ջ/չ ուր

օ/ո ճառ

ղ/խ ոզ

բ/փ անալի

հ/յ աւ

ւ/վ րան
հ/յ այելիձ/ց ի

բ/փ երան բ/փ ողկ
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Յակոբ բարկութեամբ մտաւ տուն, 
ձեռքի լրագիրը նետեց սեղանին 
վրայ. 

-- Էօ՜ֆ, էօ՜ֆ, զզուեցայ այս 
խօսքերէն՝ հրապարակը կայուն է, 
գործերը լաւ չեն, ոսկերչութիւնը 
մեռա՜ւ։ Չորս ամիս եղաւ  զինուո- 
րութենէ վերադարձս, ամէն օր այս 
խօսքերը մտիկ կ'ընեմ։ Երբ կ՚երթայի 
զինուորական ծառայութիւնս կա- 
տարելու, վարպետս ըսած էր. «Վե- 
րադարձիդ կրկին քովս կ՚աշխատիս» 
ի՞նչ եղաւ, ի՜նչ փոխուեցաւ երկու 
տարուան մէջ . . .  

-- Յակո՛բ, ի՞նչ կը մրմռաս, կը 
տեսնեմ թէ սրտնեղ ես, կ՚երեւի 
այսօր ալ  գործ չգտար։ Ինչո՞ւ 
այսքա՜ն կը մտահոգուիս զաւա՛կս,  
դեռ նոր վերադարձար, հարկաւ 

Աստուած դուռ մը պիտի  բանայ, 
մխիթարեց մայրիկը։ 

-- Նո՞ր եկա՜յ . . . ի՜նչ կ'ըսես մա՛յր, 
չորս ամիս եղաւ, կ'ամչնամ հօրմէս 
դրամ ուզելու, քրոջմէս փոխ 
կ՚առնեմ, քրոջմէ՜ս . . . Մայրի՛կ, այս 
մասին չխօսինք այլեւս, գլուխս 
սաստիկ կը ցաւի, սենեակս պիտի 
քաշուիմ։ 

Յակոբ երկարեցաւ անկողինին 
վրայ ու յիշեց այն օրը՝ երբ 23 
Ապրիլի՝ Մանկանց Տօնին առթիւ, 
հանդէս սարքած էին դպրոցը։ Տուն 
վերադարձին պայուսակը նետած էր 
գետին եւ մօրը դառալով.

Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան

ՀԱՐՈՒՍՏ  ՊԻՏԻ  ԸԼԼԱՄ 
ՀԱՐՈ՜ՒՍՏ
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-- Ապրիլը կը վերջանայ, արձակուրդը կը մօտենայ, երկու ամիս անգամ չմնաց, 
պիտի փրկուիմ դասերէ, քննութիւններէ։ Գործի հրապարակ պիտի նետուիմ, 
շուկայի մարդ պիտի ըլլամ, ամէնուն յարգած ոսկերիչ Յակոբը պիտի ըլլամ։ Քոյրս 
թո՛ղ կարդայ, ան ոսկերիչ ըլլալիք չէ . . . :  

-- Ուսո՜ւմը, զարգացո՜ւմը լաւ բան է մանչս, կ'ուզէի որ կարդաս, համալսարան 
աւարտես . . . ։

-- Ի՜նչ կ'ըսես մայրի՛կ, չորս տարի լիսէն պիտի կարդամ, չորս տարի հա- 
մալսարանը, այդ ալ առաջին տարին եթէ շահիմ, եղաւ ութը տարի, ես ութը 
տարուան մէջ՝ կը հարստանա՜մ մայրիկ, կը հարստանա՜մ։ 

Այսպէս ըսած էր մօրը եւ սկսած էր աշխատիլ ոսկերիչի մը քով։ 
Հիմա առաստաղը կարծես շարժանկարի պաստառ մը ըլլար, անցեալի այդ 

տեսարանը ժապաւէնի մը նման կը սահէր աչքերուն առջեւ։ 
Արդեօք սխա՞լ ըրի մայրիկիս խօսքը մտիկ չընելով . . . Կը տեսնեմ որ այդքան 

դիւրին չէ շուտով հարստանալ, բայց այդ 
կարեւոր չէ... Իմ նպատակս է լաւ արհեստ 
մը ունենալ եւ լաւագոյն կերպով կիրար-
կել զայն։

Այսպէս կը խորհրդածէր երբ հնչեց հե-
ռաձայնը։ Ընկերոջը՝ Սարգիսին մեծ եղ-
բայրն էր խօսողը.

-- Յակո՛բ, լսեցի որ գործ կը  փնտռես։  
Վարպետս տարիքը առաւ, այլեւս պիտի 
չաշխատի,  ինծի  փոխանցեց ոսկերչա- 
տունը։ Գիտեմ որ պարկեշտ տղայ մըն 
ես եւ շատ աշխատասէր . . . վստահ եմ 
շուտով պիտի յառաջդիմես արհեստիդ 
մէջ ու վարպետ ոսկերիչ մը պիտի դառ-
նաս։ Կ՚ուզե՞ս աշխատիլ ինծի հետ...։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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Զատկուան տօնին առթիւ, դպրոցները փակ էին։ Անի ու Արի՝ քոյր-եղբայր, մէկ 
շաբթուան համար հիւրը եղան մեծմայրիկին։ Շատ երջանիկ էին. գիշերները՝ 
փոխանակ հեռատեսիլ դիտելու, մտիկ կ՚ընէին մեծհայրիկին հետաքրքրական 
հէքեաթները։ Շատ կը զուարճանային՝ մանաւա՛նդ երբ կը պատմէր իրենց հօր 
մանկութեանը վերաբերեալ յիշատակները։ Տղոց ամենամեծ ուրախութիւնն էր, 
առաւօտ կանուխ մեծմայրիկին հետ դէպի հաւնոց ուղղուիլ ու հաւաքել թարմ, 
տաքուկ հաւկիթները։ Երբ հաւկիթներով լեցուն կողովը խոհանոցին սեղանին վրայ կը 
դնէին, մեծմայրիկը կը սկսէր համրել . . . Տասնըվեց, տասնըեօթը ու կ՚աւելցնէր. 
«Մինչեւ աւագ հինգշաբթի կ՚ամբողջացնենք քսանըհինգը»։

Խթման գիշեր՝ ընտանեօք հաւաքուեցան ճրագալոյցի աւանդական սեղաններուն 
շուրջ։ Մեծմայրիկը իսկապէս շատ յոգնած էր, որքա՜ն համեղ ճաշեր պատրաստած էր։ 
Սեղանին կեդրոնը իր պատուոյ տեղը գրաւած էր կարմիր հաւկիթներով լեցուն 
կողովը։ Հիւրերը մեծ ախորժակով համտեսեցին մեծմայրիկին եփած կերակուրները։  
Բայց ամենամեծ խանդավառութիւնը հաւկթամարտն էր որ ստեղծեց։ 

Գիշերը՝ երբ բոլորը առանձնացան իրենց ննջասենեակներուն մէջ, Անի եւ Արի 
չկրցան շուտով քնանալ, նկատելով որ յաջորդ օր նաեւ «Ապրիլ 1» էր։ Շա՜տ 
խորհեցան, արդեօք ի՞նչ տեսակ կատակ մը կրնային պատրաստել։ 

Կիրակի առաւօտ՝ մեծմայրիկը պատրաստեց նախաճաշի սեղանը։ Հաւկիթները 
առնելու համար երբ բացաւ պահարանը, շա՜տ զարմացաւ, հոն չէին նախորդ 
գիշերուան կարմիր հաւկիթները։

- Տէ՜ր Աստուած, երեկ գիշեր, ես ձեռքովս հոս դրի, 
ո՞ւր կորսուեցան, մռլտաց քիթին տակէն։ 

- Լաւ խորհէ՛, կ՚երեւի ուրիշ տեղ մը դրած ես,  
ըսաւ մեծհայրիկը։

- Ո՛չ, հո՛ս դրած էի, շատ վստահ եմ։
Անի ու Արի՝ չարաճճի ժպիտով մը ըսին.
- Մամի՛կ, հաւկիթները թերեւս գիշերը 

առանձին մնալէ վախցան ու հաւնոց գացին, 
իրենց մայրիկներուն քով՝ քնանալու համար։

Այն ատեն մեծմայրիկը շուտով հասկցաւ, 
թէ տղոց խաղն էր սա, քիչ մը բարկացած՝ 
պարտէզ իջաւ, ուղղուեցաւ դէպի հաւնոց։ 
Կարմրուկ հաւկիթները հոն էին . . .

Արի ու Անի վազեցին մեծմայրիկին քով՝
փաթթուեցան անոր.

- Մի՛ բարկանար սիրելի՛ մեծմայրիկ, 
այսօր Ապրիլ մէ՜կ է, Ապրիլ մէ՜կ, գոչեցին։

ԱՊՐԻԼ 1 Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Պատրաստեց՝
Լինտա Կիւլպաղ

Կանոնաւորենք խառն տառերով տրուած կարասիներուն անունները եւ 
զուգորդենք նկարներուն հետ։
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ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Հետեւեալ բառերը ջնջեցէ՛ք ու մնացեալ տառերը միացնելով, գտէ՛ք 
պահուած բառը։

Գարեջուր, գինի, օղի, պտղաջուր, 
օդ, պտուղ, ուս, միրգ, պանիր, 

կաթ, աղ, կարագ, լուբիայ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ՀԱՆԵԼՈՒԿ

Էջ 05 ԲԱՌ ԿԱԶՄԵԼ- Ապրիլ, լոլիկ, կատու, ունելի / իրիկուն, նշտրակ, կօշիկ / կարասի, 
իրական, նաւ / ծաղիկ, կապիկ, կատակ, կուտ / հսկայ, յիսուն, նամակ, կծու / կաղին, նարինջ, 
ջուր։ ԾԱԾԿԱԳԻՐ ԽԱՂ- Քսաներեք Ապրիլ Մանկանց Տօն։
Էջ 10-      Էջ 11-

Էջ 13- Վերջընթեր գաւաթին ջուրը պարպեցէ՛ք, երկրորդ պարապ գաւաթին մէջ։ / 10 ծակ / 
Եթէ շրջէք թիւերը պիտի չփոխուի անոնց արժէքը։ / B գաւաթը, որովհետեւ կը պարունակէ 
ամենաթեթեւ առարկան։ 
Էջ 23 ՀԱՆԵԼՈՒԿ- Քանակ, բամպակ, դաշնակ, ջութակ, բարձ, ռունգ, ջուր, օճառ, խոզ, 
բանալի, հաւ, վրան, հայելի, ձի, բերան, բողկ։
Էջ 28 ՀԱՆԵԼՈՒԿ- Սեղան, աթոռ, բազմոց, անկողին, մահճակալ, վարագոյր, բարձ, 
գրադարան, թիկնաթոռ, հեռատեսիլ։
Էջ 29 ՀԱՆԵԼՈՒԿ- Ապրիլ մէկ։   
--Ճշդում՝ Ժպիտի՝ Մարտ ամսուան 28րդ էջի եռանկիւններուն թիւը պէտք է ըլլայ, ո՛չ թէ 
23,՝ այլ 26։

Էջ 10-      Էջ 11-
 Քսաներեք Ապրիլ Մանկանց Տօն։

Վերջընթեր գաւաթին ջուրը պարպեցէ՛ք, երկրորդ պարապ գաւաթին մէջ։ / 10 ծակ / 
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Պիանքա Էօզտէմիր
Տատեան Վրժ.

Տեսիլ Թորիք, Մարիէթթա Չօպանեան
Տատեան Վրժ.

Տենչա Տէմիրճի
Էսաեան Վրժ.

Սիրուշոյ Սարգիսեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ 

Տինք Վրժ.

Լիա Ն. Ասաթոր
Գալֆաեան Վրժ.

Նորա Կոպէլեան
Գալֆաեան Վրժ.

Տիլարա Կէզէր
Գալֆաեան Վրժ.

Արտա Ալկիւլ
Էսաեան Վրժ.

Ս. Անարատ Յղութիւն Վրժ.




