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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Արդէն իսկ ձեր ետին թողուցիք այս տարեշրջանի 
առաջին կէսը եւ ստացաք ձեր  վիճակացոյցները։ Անոնք 
որոնք բարձր նիշերով  վիճակացոյցներ ունեցան ու 
արժանացան իրենց ուսուցիչներուն գնահատանքին, 
պարտին նոյն եռանդով աշխատիլ իրենց դասերուն, 
պահպանելու համար այդ պատուաբեր դիրքը։ Իսկ անոնք 
որոնք տկար նիշերով վիճակացոյց ստացան, պէտք է շատ 
աշխատին, նախանձախնդիր ըլլան, ջանք թափեն երկ- 
րորդ կիսաշրջանի վիճակացոյցը աւելի լաւ նիշերով 
ստանալու համար։

Սիրելի՛ տղաք, մեծ պահքի եօթը շաբթուան սուրբ 
շրջանին, ջանացէ՛ք զուսպ ապրիլ, մի՛ վշտացնէք ձեր 
ընկերները, դուք ձեզ զրկեցէ՛ք կարգ մը աւելորդ զբա- 
ղումներէ, ջանացէ՛ք քիչ մը հեռու մնալ հեռատեսիլէն ու 
թապլէթէն։

         Համբոյրներ՝
                «ԺՊԻՏ»

Լեւո՛ն, տետրակիդ մէջի 
սա գրութիւնը շատ 

կը նմանի մայրիկիդ գիրին։

Անշո՛ւշտ Օրիորդ...
Մայրիկիս մատիտը 

գործածեցի։



Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ Ովսաննա 

Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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Բոլորդ առի՞ք 
Լինտային 

կարկանդակէն...

Ես ո՛չ...
Ես ալ ո՛չ...

Հրամմէ՛ 
Գօ-գօ

Ի՜նչ լաւ...

Ո՛չ ազնիւ ես, ո՛չ 
քաղաքավար... 

Ի՞նչ յանցանք 
գործեցի...

Կարկանդակին 
մեծ կտորը առիր։

 Ի՞նչ պէտք է ընէի։

Նախ պէտք 
էր ինծի 

հրամցնէիր։

Ես քաղաքավար 
եմ, արդէն պզտիկ 

կտորը պիտի 
առնէի...

Ուրեմն ինչո՞ւ 
կը գանգատիս, 

ահաւասի՛կ, քուկդ է 
պզտիկ կտորը...
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ԾԱԾԿԱԳԻՐ  ԽԱՂ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԲԱՌ  ՏԵՂԱՒՈՐԵԼ
Հետեւեալ բառերը տեղաւորեցէ՛ք, վարի նախադասութիւններուն 

մէջ։
Բարք, փառք, Ապրիլ, ապրիլ, յոյն, հոյն, 

հաջող, յաջող, թեմ, դէմ, սէր, սեր, սար, սառ

- Այս տարի Զատիկը պիտի տօնենք .................. 21-ին։
- Բոլորիս մեծագոյն փափաքն է, ...................՝ առողջ ու երջանիկ։
- Տեւական ............ շնիկը, անհանգստութիւն կը պատճառէր 

դրացիներուն։
- .................. աշակերտները պարգեւատրուեցան։
- ................ ընտանիք մը փոխադրուեցաւ, մեր դէմի յարկաբաժինը։
- Մեծ մայրիկս ամէն տարի ..................ի անուշ կը պատրաստէ։ 
- Սրբազանը՝ Ս. Ծնունդի առթիւ այցելեց իր .............ին գաւառները։
- Մայրիկս ..............  է ամէն տեսակ ծուլութեան։
- Յարգանք ու .........., մեր բոլոր կրթական մշակներուն։
- Կը նախընտրեմ ..................ով  ուտել անուշեղէնը։
- Ջուրը ..................ի կը վերածուի 00ին։
- Ձիւնով ծածկուեցան .................երը։
- ............ կու տանք Աստուծոյ, որ այս առաւօտ ալ արթնցանք։
- Պէտք չէ մոռնանք մեր աւանդութիւններն ու ...............երը։
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Խրտուիլակը շատ տխուր էր. ինքզինքը անօգուտ ու առանձին կը զգար, կ՚ուզէր 
բարեկամներ ունենալ։ Ուստի առաջարկեց նապաստակին. 

- Ընկեր կ՚ըլլա՞ս ինծի . . . :
Նապաստակը բարկացաւ.
- Դուն զլացար հատ մը ստեպղին տալ ինծի, ի՞նչպէս ընկեր ըլլամ քեզի, ըսաւ ու 

վազեց, հեռացաւ: 
 Խրտուիլակը չյուսահատեցաւ. հեռուէն 

կ՚անցնէր մուկը, ձայնեց անոր.
  - Սիրելի՛ մուկ, խնդրեմ ընդունէ՛, ընկեր ըլլանք:

    Մուկը մերժեց.
   - Կարելի չէ՛. վշտացած եմ քեզի։ Անցեալ օր, երբ 
ուտելիք կը տանէի ձագուկիս, զիս վախցուցիր, 

պատճառ եղար որ բերնիս պանիրը գետին իյնայ 
ու կեր դառնայ ագռաւին . . . :

 Խրտուիլակը տեսաւ հեռուն խաղացող տղաքը 
եւ ձայնեց անոնց.
  - Հէ՜յ, եկէ՛ք միասին խաղանք, կ՚ուզեմ ընկեր 

ըլլալ ձեզի:
   - Դուն մեզ կը վախցնես, երբ մեր գնդակը 
փախչի՝ մօտիկդ գայ, չենք համարձակիր քեզի 
մօտենալու։  
   Խե՜ղճ խրտուիլակը շատ տխրեցաւ ու գան- 
գատեցաւ. «Զիս ո՛չ ոք կը սիրէ . . . անօգուտ 

մէկն եմ, ո՛չ ոք կ՚ուզէ բարեկամ ըլլալ ինծի», ըսաւ 
ցած ձայնով եւ սկսաւ լալ: 

 Արտին հսկիչ շունը՝ գամփռը, որ կ՚անցնէր 
խրտուիլակին մօտէն, լսեց անոր այս խօսքերը,  

մխիթարեց զայն։
 - Մի՛ տխրիր. առանձին ապրողը միայն դուն չես, տե՛ս, ես ալ առանձին եմ: 

Անդադար պէտք է հաջեմ, որպէսզի մէկը չմօտենայ հսկած արտիս: Ահա՛ այս է միակ 
պարտականութիւնս:

  Խրտուիլակը լալը դադրեցուց եւ ըսաւ.
 - Իրաւունք ունիս սիրելի՛ եղբայր, մենք թէեւ առանձին կ՚ապրինք, բայց անօգուտ 

չենք։ Բոլոր արարածները կը վախնան մեր երկուքէն ու չեն մօտենար մեր արտին։ Եթէ 
ես չըլլամ, մուկերն ու թռչունները պիտի ոչնչացնեն արտին բերքը. իսկ տղաքը պիտի 
կոխկռտեն ու վնաս պիտի պատճառեն հերկուած արտին: 

Շունը շարունակեց.
- Մանաւա՛նդ արգելք կ'ըլլանք բոլոր անոնց, որոնք կ՚ուզեն առանց ճիգ վատնելու, 

գողնալ ուրիշներուն ճակտին քրտինքը:
Այդ օրէն ետք, խրտուիլակը չդժգոհեցաւ իր առանձնութենէն: 

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Խրտուիլակին 

Գանգատը

 Խրտուիլակը չյուսահատեցաւ. հեռուէն 
կ՚անցնէր մուկը, ձայնեց անոր.
 Խրտուիլակը չյուսահատեցաւ. հեռուէն 

կ՚անցնէր մուկը, ձայնեց անոր.
 Խրտուիլակը չյուսահատեցաւ. հեռուէն 

  - Սիրելի՛ մուկ, խնդրեմ ընդունէ՛, ընկեր ըլլանք:
կ՚անցնէր մուկը, ձայնեց անոր.

  - Սիրելի՛ մուկ, խնդրեմ ընդունէ՛, ընկեր ըլլանք:
կ՚անցնէր մուկը, ձայնեց անոր.

    Մուկը մերժեց.
   - Կարելի չէ՛. վշտացած եմ քեզի։ Անցեալ օր, երբ 
    Մուկը մերժեց.
   - Կարելի չէ՛. վշտացած եմ քեզի։ Անցեալ օր, երբ 
    Մուկը մերժեց.

ուտելիք կը տանէի ձագուկիս, զիս վախցուցիր, 
պատճառ եղար որ բերնիս պանիրը գետին իյնայ 
ու կեր դառնայ ագռաւին . . . :

եւ ձայնեց անոնց.
  - Հէ՜յ, եկէ՛ք միասին խաղանք, կ՚ուզեմ ընկեր 

եւ ձայնեց անոնց.
  - Հէ՜յ, եկէ՛ք միասին խաղանք, կ՚ուզեմ ընկեր 

եւ ձայնեց անոնց.

ըլլալ ձեզի:
   - Դուն մեզ կը վախցնես, երբ մեր գնդակը 
փախչի՝ մօտիկդ գայ, չենք համարձակիր քեզի 

   - Դուն մեզ կը վախցնես, երբ մեր գնդակը 
փախչի՝ մօտիկդ գայ, չենք համարձակիր քեզի 

   - Դուն մեզ կը վախցնես, երբ մեր գնդակը 

մօտենալու։  
   Խե՜ղճ խրտուիլակը շատ տխրեցաւ ու գան- 
մօտենալու։  
   Խե՜ղճ խրտուիլակը շատ տխրեցաւ ու գան- 
մօտենալու։  

ցած ձայնով եւ սկսաւ լալ: 

մխիթարեց զայն։
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Կոկորդիլոսները երբ ուզեն խորունկ 
ջուրերու մէջ լողալ՝ կը կլլեն քարեր ու 
կ՚իջնեն ջուրին յատակը։ Երբ կը փսխեն 
այդ քարերը կը թեթեւնան ու կ՚ելլեն ջուրին 
մակերեսը:

Արու թանձրահաւը (penguen) երբ կ՚ուզէ 
զուգաւորուիլ էգ թանձրահաւի մը հետ,        
կը կտրէ երկար ճամբայ, որպէսզի գտնէ 
ամենագեղեցիկ քարը։ Ու երբ կը գտնէ զայն, 
կը բերէ ու կը նուիրէ էգին, կը շահի անոր 
համակրանքը եւ կը հասնի իր նպատակին:

Սողուններու ընտանիքին պատկանող 
ողնայարաւոր այս անասունները, կ'ապրին 
Ափրիկէի, Մատակասկարի, Հնդկաստանի, 
Եգէականի եւ Սպանիոյ հարաւային հողե- 
րուն վրայ: Ունին 80-է աւելի տեսակներ: 
Շատ դանդաղ կը քալեն. դիւրաւ  կը մա- 
գլցին իրենց պոչին եւ ոտքերուն շնորհիւ: 
Գետնառիւծները (bukalemun) գոյն կը փո- 
խեն իրենց զգացումներուն համեմատ:  

Անոնց լեզուն չափազանց կ՚երկարի որսի 
ընթացքին։
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Պատրաստեց՝ Արփի 
Թնկրեան-Գանթարճեան

Օգտուելով Խնձոր բառէն՝ տրուած բառերը տեղադրեցէ՛ք 
հետեւեալ խաչբառին մէջ։

2 տառ
Ակ Առ
Ամ Էգ
Ան Լա
      Նա

3 տառ
Այտ    Կար
Ապա     Ձար
Արի     Ձուկ
Արջ     Մաս
Լալ     Տակ
Խոյ     Տառ
     Լաց

4 տառ
Ատակ     Յօնք
Արամ     Մարտ
        Գոյք    
          

5 տառ
Արձան
Արմուկ
Կապար
Կարապ
Տակառ
Անկար

6 տառ
Ագարակ
Օշարակ

7 տառ
Արգանակ
Կամրջակ
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Պատրաստեց՝ Արփի 
Թնկրեան-Գանթարճեան

Սիրելի՛ տղաք, նկարներուն հետեւելով լուծեցէ՛ք հետեւեալ 
խաչբառը, յետոյ գրեցէ՛ք  պահուած բառը։

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Ձ



10

Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

2003 թուականէն սկսեալ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ս. Վեհափառ Հայրապետը 
որոշում առած է, իւրաքանչիւր տարին նուիրելու՝ մեր եկեղեցւոյ կամ 
ժողովուրդին կեանքին հետ կապ ունեցող արժէքի մը։ Այս մտա- 
ծողութեամբ 2019 տարին հռչակեց. «Հայ Մամլուլի Տարի»։

Ի՞նչ կը նշանակէ մամուլ.
Մամուլը իր ընդհանուր իմաստով կը նշանակէ տպագրութիւն, 

տպագրական մեքենայ, հրատարակութիւն, տեղեկատուութիւն եւլն.։ 
Նախապէս մամուլ բառով կը հասկցուէր՝ լուրեր տուող տպագիր 
մամուլը՝ օրաթերթը, շաբաթաթերթը, ամսաթերթը կամ պարբերա- 
թերթը։ Անցեալ դարուն տպագրական մամուլի կողքին՝ որպէս լրատու, 
նախ զարգացաւ ձայնասփիւռը, յետոյ հեռատեսիլը եւ հետզհետէ 
համացանցը եւ այսօր ելեկտրոնային մամուլը՝ կայքէջը։

Մամուլի ծագումը կ՚երթայ մինչեւ Ք. Ա. 59 թուականը, երբ Հռոմի մէջ 
տեղեկութիւններ փոխանցելու փորձ մը եղած է՝ պատերու կամ 
մետաղներու վրայ կատարուած փորագրութիւններով՝ Աքթա Տիուրնա 
անունով։

Առաջին տպագրուած շաբաթօրեայ թերթը՝ լոյս տեսած է 
Սթրազպուրկի մէջ՝ 1605-ին։ Իսկ հայերէն առաջին տպագիր թերթը՝ 
Ազդարար, լոյս տեսած է Հնդկաստանի՝ Մատրաս քաղաքին մէջ, 
Յարութիւն Քհնյ. Շմաւոնեանի նախաձեռնութեամբ՝ -1794 Հոկտեմբեր 
14-էն մինչեւ 1796- միայն 18 թիւ, գրական, գիտական, հասարակական 
բնոյթով։ Տպագրած է՝ ազգային, կրօնական, դաստիարակչական 
գրութիւններ, բանաստեղծութիւններ, առակներ, պատմուածքներ եւլն.։

Հայ մամուլը Պոլիս հասած է 1832-ին։ Օսմանեան կայսրութեան 
սահմաններէն ներս 42 քաղաքներ, յատկապէս Պոլիսն ու Զմիւռնիան 
(İzmir) կ՚ունենան հայատառ մամուլ։

Մեծ եղած է հայ մամուլին դերը հայ կեանքէն ներս։ Դարերու 
ընթացքին տեղեակ պահած է հայ ժողովուրդը գաղութային, ազգային, 
միջազգային գլխաւոր լուրերուն եւ անցուդարձերուն։ Լուրերու 
առընթեր եղած է դպրոց, հայ լեզուի պաշտպան, ուսուցիչ հայ եւ օտար 
գրականութեան։

Այսօր դժբախտաբար հայ տպագիր մամուլը մատնուած է լուրջ 
դժուարութիւններու։ Նիւթապէս թէ՛ բարոյապէս պէտք է նեցուկ 
կանգնիլ հայ մամուլին, որպէսզի ան կարենայ շարունակել իր 
նուիրումն ու առաքելութիւնը։

ՀԱՅ  ՄԱՄՈՒԼԻ  ՏԱՐԻ
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Պատրաստեց՝
Սիլվա Կոմիկեան

Մէջքս՝ բարձր, պոչս՝ թուր
Արդեօք որո՞ւ նման եմ. . .
Երբեք նման չեմ ուղտի,
Ո՛չ ալ փիղ մըն եմ մեծղի։

Պեխաւոր եմ՝ փոկի պէս
Եւ արջու նման մռայլ,
Խորամա՜նկ՝ ինչպէս աղուէս 
Եւ համարձակ՝ որպէս գայլ։

Գթասիրտ եմ ու բարի,
Երբե՛ք մուկի թշնամի,
Հրա՜շք մըն եմ, Բամպա՜կ եմ,
Ըսէ՛ք, որ անասնիկն եմ . . . ։

Անտառներու անասունն է, 
Ճիւղեր ունի ծառի նման,
Բայց տերեւներ չկան վրան.
Գիտէ՞ք արդեօք թէ ով է ան։

Գտի՛ր զիս.
«Ծ» տառին նախորդ տառը,
«Ու»-ին առաջին կէսը, 
«Ե» տառին յաջորդող տառը։

Ունիմ փուշեր,
Բայց ծաղիկ չեմ,
Կ՚ըլլամ կլոր,
Բայց գնդակ չեմ։

Քառակուսիին մէջ գտնուող թիւը, գումարն է երկու կողմի 
կլորներուն մէջ գտնուող թիւերուն։ Գտի՛ր պակսող թիւերը։

Թիւերուն գումարը՝ 
ուղղահայեաց, հորիզոնական ու շեղակի պէտք է ըլլայ՝ 18 եւ 30։

ԱՐԴԵՕՔ Ո՞Ր ԱՆԱՍՈՒՆՆ ԵՄ

ՄՏԱԶԲՕՍԱՆՔ

8 14

12

12 13

11

2

5 10

7 6

9 14

11 3018



12

Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Ա-Սուրբ Ծնունդով,
Ձիւնամարդով, 
Առաջինն է՝ 
Ճերմակ Յունուար:

Բ-Կը յաջորդէ
Փետրուարը.
Նուրբ, զգայուն
Կարճուլիկը։

Գ-Մարտ ամիսը
Քամի ու պաղ.
Սպիտակը՝ 
Պատէ աշխարհ:

Դ-Ապրիլը  յար՝ 
Իր Զատիկով.
Գարունը վառ ՝
Ծաղիկներով։  

Ե-Եւ  բեղմնաւոր
Մայիսով վառ,
Ծաղկի չորս կողմ
Դաշտ ու անտառ:

Զ-Յունիսը ժիր
Լիք բաւարար.
Պտղատու են
Ծառեր ու սար:

Է-Տապով նուաղ,
Ծովով խաղաղ,
Յուլիսին ալ
Պատած է խար:

Ը- Արագիլը
Լքած իր բոյն,
Օգոստոսին՝ 
Գաղթէ հեռուն:

Թ- Վերամուտ է՝
Սեպտեմբերին,
Դպրոց ու տառ
Ժպտի պայծառ:

Ժ-Կու գայ աշուն
Մենք կը տօնենք 
Հոկտեմբերը՝
Թարգմանչացով:

ԺԱ-Կէս գաղջ կէս պաղ,
Օդերով  շար,
Նոյեմբերը՝ 
Շատ է յամառ:

ԺԲ- Դեկտեմբերն ալ
Մի՛շտ անաչառ, 
Ամանորով 
Կ'ապրի՝ երգ-պար:

Եւ մենք զանոնք
Բոլորելով,
Սկիզբ  դառնանք՝
Շատ խանդավառ:

Ամիսները
12 հոգի
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Այդ օր, Վարդուհի դպրոցէն տուն 
վերադարձաւ՝ շատ ուրախ ու խանդավառ։ 
Մեծ մայրիկը շատ համեղ նախընթրիք մը 
պատրաստած էր իրեն համար։ Նախ լուաց 
ձեռքերը, յետոյ հանեց դպրոցական հա- 
մազգեստը, եկաւ նստաւ մեծ մայրիկին 
քովիկը։ 

- Մեծ մայրի՛կ, քեզի շատ կարեւոր բան 
մը պիտի ըսեմ։ Դպրոցը հանդէս մը պիտի 
պատրաստենք՝ Բարեկենդանի համար։ 
Բոլորս պիտի հագնինք տարբեր տարազ- 
ներ։ Գիտեմ որ սենեակիդ սնտուկին մէջ 
ունիս հինէն մնացած հագուստներ, անոնց- 
մէ մէկը կրնա՞ս տալ ինծի։ 

- Անուշի՛կ Վարդուհիս, ուրեմն կը փա- 
փաքիս ծպտուի՞լ։

- Ծպտուի՜լ . . . Ի՞նչ ըսել է մեծ մայրի՛կ, 
ի՞նչ կը նշանակէ ծպտուիլ։

- Ծպտուիլ կը նշանակէ հագուստը կամ 
կերպարանքը փոխելով, դիմակ դնելով 
անճանաչելի դառնալ։ Դուն դիմակ ունի՞ս։

- Ուսուցչուհիս պատուիրեց. վաղը գու- 
նաւոր խաւաքարտ, գոյնզգոյն փայլուն 
թուղթեր, խէժ, մկրատ եւլն. պիտի տանինք 
դպրոց ու դիմակներ պիտի պատրաստենք՝ 
գծագրութեան դասին։ 

- Աղուո՛ր աղջիկս, դուն ի՞նչ ըլլալ կ՚ուզես։ 
- Հարս ըլլալ կ՚ուզեմ մեծ մայրիկ։ Արդեօք 

պահա՞ծ ես հարսանեկան հագուստդ։ 
- Անշո՛ւշտ պահած եմ եւ թէ 

ինչպէ՜ս՝ մասունքի նման . . . ։
- Մասունք ըսիր, ես այդ բառը 

բնաւ չեմ լսած, ի՞նչ կը նշանակէ։
- Մասունք կ՚ըսեն, սուրբերու նըշ- 

խարներուն կամ մնացորդներուն։
Մեծ մայրիկը պահ մը իր նայ- 

ւածքը հեռուները սեւեռեց, տա- 
մուկ աչքերով թոռնիկին նա- 
յեցաւ, շոյեց անոր մազերը ու 
ըսաւ.

- Եկո՛ւր սենեակս երթանք ու 
բանանք սնտուկը։

Մեծ մայրիկը սնտուկին վրա- 
յէն նախ վերցուց փոքրիկ խնկա- 
մանը։ Ան կը յարգէր աւանդու- 

թիւնները, ամէն Շաբաթ իրիկուն խունկ կը 
ծխէր։ Կիրակմուտքին՝ ժամը չորսէն ետք, 
կրակ եւ խունկ կը դնէր խնկամանին մէջ    
ու աղօթելով կը շրջէր տան իւրաքանչիւր 
անկիւնը։ Կը յիշատակէր իր մեռեալները, 
կ՚աղօթէր անոնց հոգիներուն խաղաղու- 
թեանը համար եւ արարողութիւնը կը 
վերջացնէր առողջութիւն եւ յաջողութիւն 
խնդրելով հարազատներուն համար։

Մեծ մայրիկը խնկամանէն ետք, դող- 
դոջուն ձեռքերով սնտուկին վրայէն վեր- 
ցուց իր իսկ աշխատած սիրուն ծածկոցը, 
բացաւ կափարիչը, առաւ ամէնէն վրայի 
ծրարը, տուաւ թոռնիկին ու ըսաւ.

- Վարդուհի՛ աղջիկս, դո՛ւն բաց ծրարը...։
Հիմա յիսուն տարի առաջուան այդ 

գեղեցիկ հարսանեկան հագուստը, ա՛յդ 
թանկանգին աւանդը՝ կարծես կը ժպտէր 
իրենց . . . 

- Հագուէ՛ տեսնեմ, վաղը կը նստիմ ու 
առանց կտրատելու, կը կարգադրեմ քու 
մարմնիդ չափերուն յարմար ձեւով։ 
Վարդո՛ւշս, Բարեկենդանի հանդէսին ան- 
պայման ես ալ ներկայ կ՚ուզեմ ըլլալ. բայց 
ըսէ՛ տեսնեմ, փեսան ո՞վ պիտի ըլլայ . . . ։

- Դասընկերներէս Մինասը, ան ալ պիտի 
հագնի, իր մեծ հայրիկին փեսայութեան 
հագուստը . . . ։

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

131313131313

- Անշո՛ւշտ պահած եմ եւ թէ 

- Մասունք ըսիր, ես այդ բառը 

- Մասունք կ՚ըսեն, սուրբերու նըշ- 
խարներուն կամ մնացորդներուն։

Մեծ մայրիկը պահ մը իր նայ- 

- Եկո՛ւր սենեակս երթանք ու 

Մեծ մայրիկը սնտուկին վրա- 
յէն նախ վերցուց փոքրիկ խնկա- 
մանը։ Ան կը յարգէր աւանդու- 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ  ՀԱՆԴԷՍԸ
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ՍՏԱՑԱՆՔ  Ս. ԱՆԱՐԱՏ  ՅՂՈՒԹԻՒՆ  ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ

- րիք

Օրինակին նայելով գտէ՛ք 
բառերուն սկիզբի երկու տառերը։

ար

Նետահարեցէ՛ք երեք թիւեր, 
որոնց գումարը ըլլայ 100։

- հեստ

- թուն

- ջ

- ծիւ

- կած

- մատ

- ձակուրդ

- մուկ

- ամատուն
- ամ

- ացի

- ոշմ - ախտ

- օշակ

- ցատրել

- ցակայ

- րի

- րձ

- րեկամ

- րեւ

- րկանալ

ՏԱՌԴ
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Ձայնաւոր տառերով ամբողջացո՛ւր 
բառերը ու  ներկէ՛ նկարը։
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Ժամանակին կային այր ու կին մը։ Անոնք միշտ կը կռուէին իրարու հետ։ Այրը կնոջ  
կ՚ըսէր՝ յիմար, կինն ալ՝ ամուսնին։

Օր մը մարդը քանի մը պարկ բրինձ եւ իւղ բերաւ տուն։ Այս որ տեսաւ կինը 
բարկացաւ.

- Ինչո՞ւ բերիր այս ապրանքները, տղուդ հարսանի՞քը պիտի ընես։
- Ի՜նչ կ՚ըսես կնիկ, ի՜նչ հարսանիք, Բարեկենդանի համար է, տա՛ր պահէ։
Բաւական ժամանակ կ՚անցնի, կինը կը սպասէ որ 

Բարեկենդանը գայ տանի ապրանքը։ 
Օր մը երբ դրան սեմին նստած էր, կը տեսնէ 

մարդ մը, ձեռքը ճակտին կը դնէ ու 
կը ձայնէ.

- Աղբա՛ր, դուն Բարեկենդանը չե՞ս։
Անցորդը կը հասկնայ որ կնոջ 

գլխուն մէկ տախտակը պակաս է։ Ինքն 
իրեն կ՚ըսէ «Հա՛ ըսեմ, տեսնեմ ի՛նչ 
պիտի պատահի»։

- Այո՛, ես եմ Բարեկենդանը քոյրի՛կ 
ջան։ Ի՞նչ հրաման ունիս։

Կինը բարկացած.
- Մենք քու ծառաներդ ենք, որ քու 

ապրանքներդ պահենք, ինչո՞ւ այս- 
քան ատեն չեկար։

- Պարապ տեղը կը նեղանաս 
քոյրի՛կ ջան, ես ալ ճի՛շդ անոր 
համար եկած էի, ձեր տունը կը 
փնտռէի։

Ու մարդը կը շալկէ իւղն ու բրինձը, 
կը շտապէ դէպի իր գիւղը։

Բաւական ժամանակ կ՚անցնի, կինը կը սպասէ որ 
Բարեկենդանը գայ տանի ապրանքը։ 

Օր մը երբ դրան սեմին նստած էր, կը տեսնէ 

- Աղբա՛ր, դուն Բարեկենդանը չե՞ս։
Անցորդը կը հասկնայ որ կնոջ 

գլխուն մէկ տախտակը պակաս է։ Ինքն 
իրեն կ՚ըսէ «Հա՛ ըսեմ, տեսնեմ ի՛նչ 
գլխուն մէկ տախտակը պակաս է։ Ինքն 
իրեն կ՚ըսէ «Հա՛ ըսեմ, տեսնեմ ի՛նչ 
գլխուն մէկ տախտակը պակաս է։ Ինքն 

- Այո՛, ես եմ Բարեկենդանը քոյրի՛կ 

- Մենք քու ծառաներդ ենք, որ քու 
ապրանքներդ պահենք, ինչո՞ւ այս- 

- Մենք քու ծառաներդ ենք, որ քու 
ապրանքներդ պահենք, ինչո՞ւ այս- 

- Մենք քու ծառաներդ ենք, որ քու 

Ու մարդը կը շալկէ իւղն ու բրինձը, 

Արեւմտահայերէնով 
վերապատմեց՝
Զարեհ Խրախունի

Արձանը՝ Երեւանի 
Օբերայի մուտքին

Բ Ա Ր Ե Կ Ե Ն Դ Ա Ն Ը

Յովհաննէս Թումանեան (1869-1923)՝ որ կոչուեցաւ «Ամենայն 
Հայոց Բանաստեղծ»ը, ծնած է Լոռիի՝ Դսեղ գիւղը։ Զաւակն էր 
քահանայի մը։

Մշակած է քերթուածներ, հէքեաթներ, պատմուածքներ, 
առասպել-առակներ, քառեակներ, մանկական քերթուածներ 
դիւցազգներգութիւն եւլն.։

Բոլորին մէջ, ա՛ն դրած է կեանք, միտք ու սիրտ։ Սիրած է 
մարդիկը. երգած է իր ժողովուրդին առաքինութիւնները՝ 
արդարութիւնը, կորովը, հայրենասիրութիւնը, աշխատա- 
սիրութիւնը եւլն.։

Յիշենք՝ «Անոյշ»ը (Օբերայի վերածուած Արմէն Տիգրանեանի 
կողմէ), Սասունցի Դաւիթը, Լուսաւորչի Կանթեղը, Հին Օրհ- 
նութիւնը, Աղթամարը, Քաջ Նազարը եւլն.։

Այս տարի կը յիշատակուի իր ծննդեան 150-ամեակը։

Յովհաննէս Թումանեան
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    Ամուսինը  երբ  տուն  կու  գայ  կինը    
   կ՚ըսէ.

  - Գիտե՞ս, Բարեկենդանը վերջապէս   
 եկաւ ու ապրանքը տարաւ։

 - Վա՜յ քու խելքիդ մեռնիմ, անխե՛լք 
կնիկ, երբ յիմար ես կ՚ըսեմ, քիչ կ՚ըսեմ։ 
Ո՞ր կողմը գնաց մարդը։

- Այն կողմը. . .
Մարդը ձին կը հեծնէ ու կ՚երթայ 

Բարեկենդանին ետեւէն։
Ճամբուն վրայ Բարեկենդանը ետ կը 

նայի, կը տեսնէ ձիաւոր մը, որ կու գայ 
քառասմբակ։ Կը մտածէ որ այդ մի գուցէ 

կնոջ ամուսինը կրնայ ըլլալ։
   Ձիաւորը կու գայ, կը հասնի.

- Բարե՛ւ եղբայր, այս ճամբէն անցնող մը 
տեսա՞ր։

  - Տեսայ։
- Ի՞նչ ունէր շալկած։
- Իւղ եւ բրինձ։
- Հա՜, ես ալ այդ մէկը բռնել կ՚ուզեմ։ Որքա՞ն ատեն առաջ էր։
- Բաւական ատեն։
- Եթէ ձիով երթամ կը հասնի՞մ։
- Ի՞նչպէս կրնաս հասնիլ, դուն ձիով, ան ոտքով . . . Մինչեւ որ քու ձին չորս ոտքը դէպի 

առաջ փոխէ. «մէ՛կ, եկրո՛ւ, երե՛ք, չո՛րս», ան երկու ոտքով՝ «մէկ-երկու, մէկ-երկու» շուտ 
շուտ կ՚անցնի կ՚երթայ։

- Ուրեմն ես ի՞նչ ընեմ։
- Ձին այստեղ ձգէ՛, դո՛ւն ալ անոր պէս «մէկ-երկու,    

մէկ-երկու» ոտքով վազէ։ Թերեւս կը հանիս։ 
- Հա՜, լաւ ըսիր ատիկա, հիմա կ՚երթամ։
Մարդը ձին կը թողու ու ճամբայ կ՚ելլէ 

հետիոտն։ Հազիւ հեռացած, Բարեկեն- 
դանը բրինձն ու իւղը կը բեռցնէ ձիուն 
վրայ ու կը քշէ դէպի ուրիշ կողմ։

Իսկ մեր մարդուկը կը քալէ՜ ու կը 
քալէ՜, բայց ո՛չ ոք կը տեսնէ։ Կը մտածէ 
որ այլեւս հասնիլ կարելի չէ, ետ կը 
դառնայ։ Բայց ի՛նչ տեսնէ ձին ալ չկայ։

Երբ տուն կը դառնայ, այր ու կին կը 
սկսին կռուիլ իրարու հետ։ Մարդը 
իւղին ու բրինձին համար, կինը ձիուն։

Մէկը միւսին կ՚ըսէ՝ յիմար, միւսն ալ 
անոր՝ կապուելիք խենդ։ Իսկ Բարե- 
կենդանը երբ կը լսէ անոնց մասին,
կը ծիծաղի կուշտ ու կուռ։

    Ամուսինը  երբ  տուն  կու  գայ  կինը   
   կ՚ըսէ.

  Ամուսինը  երբ  տուն  կու  գայ  կինը   
 կ՚ըսէ.

  Ամուսինը  երբ  տուն  կու  գայ  կինը   

 - Գիտե՞ս, Բարեկենդանը վերջապէս  
 կ՚ըսէ.

 - Գիտե՞ս, Բարեկենդանը վերջապէս  
 կ՚ըսէ.

եկաւ ու ապրանքը տարաւ։
 - Վա՜յ քու խելքիդ մեռնիմ, անխե՛լք 

եկաւ ու ապրանքը տարաւ։
 - Վա՜յ քու խելքիդ մեռնիմ, անխե՛լք 

եկաւ ու ապրանքը տարաւ։

կնիկ, երբ յիմար ես կ՚ըսեմ, քիչ կ՚ըսեմ։ 
 - Վա՜յ քու խելքիդ մեռնիմ, անխե՛լք 
կնիկ, երբ յիմար ես կ՚ըսեմ, քիչ կ՚ըսեմ։ 

 - Վա՜յ քու խելքիդ մեռնիմ, անխե՛լք 

քառասմբակ։ Կը մտածէ որ այդ մի գուցէ 
կնոջ ամուսինը կրնայ ըլլալ։

   Ձիաւորը կու գայ, կը հասնի.
- Բարե՛ւ եղբայր, այս ճամբէն անցնող մը 

Ձիաւորը կու գայ, կը հասնի.
- Բարե՛ւ եղբայր, այս ճամբէն անցնող մը 

Ձիաւորը կու գայ, կը հասնի.

տեսա՞ր։
- Բարե՛ւ եղբայր, այս ճամբէն անցնող մը 
տեսա՞ր։
- Բարե՛ւ եղբայր, այս ճամբէն անցնող մը 

- Տեսայ։

- Ձին այստեղ ձգէ՛, դո՛ւն ալ անոր պէս «մէկ-երկու,    
մէկ-երկու» ոտքով վազէ։ Թերեւս կը հանիս։ 

- Հա՜, լաւ ըսիր ատիկա, հիմա կ՚երթամ։
մէկ-երկու» ոտքով վազէ։ Թերեւս կը հանիս։ 

- Հա՜, լաւ ըսիր ատիկա, հիմա կ՚երթամ։
մէկ-երկու» ոտքով վազէ։ Թերեւս կը հանիս։ 

Մարդը ձին կը թողու ու ճամբայ կ՚ելլէ 
- Հա՜, լաւ ըսիր ատիկա, հիմա կ՚երթամ։
Մարդը ձին կը թողու ու ճամբայ կ՚ելլէ 
- Հա՜, լաւ ըսիր ատիկա, հիմա կ՚երթամ։

հետիոտն։ Հազիւ հեռացած, Բարեկեն- 
դանը բրինձն ու իւղը կը բեռցնէ ձիուն 

Մէկը միւսին կ՚ըսէ՝ յիմար, միւսն ալ 
անոր՝ կապուելիք խենդ։ Իսկ Բարե- 

Մէկը միւսին կ՚ըսէ՝ յիմար, միւսն ալ 
անոր՝ կապուելիք խենդ։ Իսկ Բարե- 

Մէկը միւսին կ՚ըսէ՝ յիմար, միւսն ալ 



Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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Շատ 
կը զուարճանանք 

մայրի՛կ, կը պառկինք 
ձիւնին վրայ ու մեր 

հետքերը կը թողունք... 
Ահա՛ իմս։ 

Ահաւասի՛կ  Տօտոյին 
հետքը...

Իսկ սա հետքը 
կը պատկանի հայրիկիս...

Որքա՜ն լաւ հայրիկ մը 
ունիս, միշտ կը խաղայ 

ձեզի հետ...

Խաղա՞լ...

Ի՞նչ 
խաղ մա՛յր... 

Ան՝ տանիք ելած, 
կը ջանար շտկել 

հեռատեսիլին 
անթէնը...



Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ  ԿՐՕՆԱՊԱՏԵՐԱԶՄԸ (451)
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Քրիստոսի առաքեալներէն երկուքը՝ Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողիմէոս՝ 
առաջինները եղան, որոնք եկան հայոց երկիրը եւ հայ ժողովուրդին 
քարոզեցին Քրիստոնէութիւնը։ Յետագային նահատակուեցան միշտ 
հաւատարիմ մնալով իրենց ուխտին։ Այս պատճառաւ Հայ եկեղեցին  
կոչուեցաւ. «Առաքելական»։

Ժողովուրդին մէջ սակայն հետզհետէ կը ծաւալէր Քրիստոնէութիւնը ու 
կ՚աւելնար՝ գաղտնօրէն Քրիստոնէութեան հետեւողներուն թիւը։

Ս. Գրիգոր՝ Կեսարիոյ մէջ զարգացած ու սորված էր Քրիստոնէութիւնը, 
երբ Տրդատ թագաւորի հրաւէրով եկաւ հայաշխարհ, սկսաւ Քրիս- 
տոնէութիւն քարոզել՝ հայ ժողովուրդին։ Ենթարկուեցաւ սոսկալի չար- 
չարանքներու, երբ բուժեց հայոց Տրդատ թագաւորին հիւանդութիւնը, 
Տրդատ՝ ի՛նք եւս Քրիստոնեայ դարձաւ, հրաժարեցաւ կռապաշտութենէ, 
մկրտուեցաւ ու 301 թուականին պետական կրօնք հռչակեց Քրիստո- 
նէութիւնը։ Ս. Գրիգոր հիմնեց Ս. Էջմիածին տաճարը, եղաւ Կաթողիկոս ու 
կոչուեցաւ Լուսաւորիչ։

Այդ շրջանին հայերը չունէին իրենց սեփական գիրերը, մինչեւ որ                
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի ցեղէն, Ս. Սահակ Կաթողիկոսի օժանդակու- 
թեամբ, Ս. Մեսրոպ Մաշտոց ստեղծեց հայոց այբուբենը՝ 404-ին։

Կրակապաշտ պարսիկները սակայն գոհ չէին այս կացութենէն, կ՚ուզէին 
կրկին կռապաշտ դարձնել հայերը։ Տեղի ունեցաւ Վարդանանց Պա- 
տերազմը՝ Աւարայրի դաշտին վրայ՝ 451-ին։ 

Ս. Ղեւոնդեանք
Այս պատերազմի ընթացքին Ս. Սահակի եւ Ս. Մեսրոպի աշակերտ՝ 

եպիսկոպոսներ եւ քահանաներ՝ իրենց կրօնքին համար նահատակուեցան 
պարսիկներուն կողմէ։ Ամէն տարի կը յիշատակուին մեր եկեղեցիներուն 
մէջ՝ Բարեկենդանին նախորդող Երեքշաբթի օր։

Ս. Վարդանանք
Իսկ Բարեկենդանին նախորդող Հինգշաբթի օրն ալ կը յիշատակուին  

1036 վկաները, որոնք չընդունելով կռապաշտ դառնալ պատերազմեցան ու 
նահատակուեցան՝ Աւարայրի դաշտին վրայ։



Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Կատու, մրջիւն, ոզնի, խխունջ, 
ճայ, ձուկ, որդ, լու, եզ

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Հետեւեալ բառերը ջնջեցէ՛ք ու մնացած տառերը միացնելով 

գտէ՛ք պահուած բառը։

* Վարդենիին ծաղիկը—
* Հիներէն մեզի փոխանցուած սովորութիւն—
* Կարճ ժամանակամիջոց—
* Վարժարան—
* Ո՛չ հիւանդ—
* Ծովու փոխադրամիջոց—
* Տարւոյն երրորդ եղանակը—
* Ընծայ—
* Հացահատիկ—

ԳՏՆԵԼ  ՊԱՀՈՒԱԾ  ԲԱՌԸ
Հանելուկը լուծելէ ետք, այդ բառերուն առաջին տառերը 

միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։
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ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ
Պակսած տառերը գրենք ու թիւերուն հետեւելով գտնենք պահուած բառը։

Զուգորդէ՛  ձայնս

կը մլաւեմ

կը վրնջեմ

կը հաջեմ 

կը կափկափեմ

կը մռնչեմ 

Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

մ-զ

քա-

-ուկ

կ-տու

-ոճակ

բ--

սալո-յար-

6

6

4

4

1

1

2

2

3

3

5

5

7

7

8

8

-   -   -   -   -   -   -   -
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Ծաղկազարդի Կիրակին էր։ Ղազար, 
քոյրը՝ Թամար եւ ծնողքը, եկեղեցիէն 
տուն դարձան՝ ձիթենիի ճիւղերով։ 

Յաջորդ օր կը սկսէր Աւագ Շաբաթը։ 
Ղազար յուզումի մատնուած, անհամ- 
բերութեամբ կը սպասէր Հինգշաբթիին։ 

12 տարեկան էր, երեք տարիէ ի վեր 
քահանան խորանին առջեւ կը լուար իր 
ոտքը։ Աւագ Հինգշաբթի օր դարձեալ 
պիտի մասնակցէր Ոտնլուայի արա- 
րողութեան։

Փոքր քոյրը՝ Թամար կը դժգոհէր. 
- Մայրի՛կ, ինչո՞ւ Տէր պապան միայն 

մանչերուն ոտքերը կը լուայ։ Թո՛ղ իմ 
ոտքս ալ լուայ, կը բողոքէր։

Մայրիկը կրկին ու կրկին կը բա- 
ցատրէր.

-Զաւա՛կս, կ՚ըսէր ան, Քրիստոսի աշա- 
կերտները, որոնք քրիստոնէութիւն կը 
քարոզէին, բոլորն ալ տղամարդիկ էին, 
որովհետեւ անոնք կրնային տոկալ այն 
դժուարին պայմաններուն, երբ շատ 
հեռաւոր երկիրներ կ՚այցելէին քարոզ- 
չութեան համար։ Գալով Ոտնլուայի 

խորհուրդին. Յիսուս երբ լուաց իր 
աշակերտներուն ոտքերը, Ան իր իսկ 
օրինակով ցոյց տալ ուզեց  իր 
առաքեալներուն եւ ժողովուրդին, թէ՛ 
բոլորս պէտք է ըլլանք համեստ ու ծա- 
ռայական։

Մայրիկը կը բացատրէր, բայց փոքրիկն 
Թամար չէր համոզուեր.

Հասաւ Աւագ Հինգշաբթին։ Ընտանեօք 
երբ մուտք կը գործէին եկեղեցիէն ներս, 
հայրիկը յառաջացաւ դէպի աջ կողմ, 
իսկ մայրիկը՝ ձախ։

Թամար ըրաւ իր դիտողութիւնը.
- Մայրի՛կ, հայրիկներն ու մայրիկ- 

ները ինչո՞ւ  եկեղեցիին մէջ քով քովի 
չեն կենար։ Ես կ՚ուզեմ կենալ հայրիկիս 
քով...

Մայրը Թամարին դիտողութիւններէն 
ձանձրացած՝ ըսաւ.

- Թամա՛ր, աղջի՛կս, ո՞ւր որ կ՚ուզես 
հոն կեցի՛ր, միայն լո՛ւռ կեցիր... Չըլլայ 
որ խօսիս ու խնդաս... Բոլորս ալ պէտք 
է շատ լուրջ ըլլանք եկեղեցիին մէջ։

Ոտնլուային  Խորհուրդը
Գրեց՝ 

Կարպիս Խորասանճեան
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Վարի տառերուն հետեւելով գտէ՛ք բառերը։

1-ա, 2-բ, 3-գ, 4-դ, 5-ե, 6-զ, 7-է, 8-ը, 9-թ, 10-ժ, 11-ի, 12-լ, 13-խ, 
14-ծ, 15-կ, 16-հ, 17-ձ, 18-ղ, 19-ճ, 20-մ, 21-յ, 22-ն, 23-շ, 24-ո, 25-չ, 
26-պ, 27-ջ, 28-ռ, 29-ս, 30-վ, 31-տ, 32-ր, 33-ց, 34-ւ, 35-փ, 36-ք, 37-օ, 
38-ֆ

--- Կը տօնենք մի՛շտ 14 Փետրուարին 
31-5-1-28-22-8-22-4-1-28-1-27

--- Այս տարի կը տօնենք 3 Մարտին 
2-1-32-5-15-5-22-4-1-22

--- Այս տարի կը տօնենք 28 Փետրուարին
30-1-32-4-1-22-1-22-33

--- Այս տարի կը սկսի 4 Մարտին 
20-5-14   26-1-16-36

ԲԱՌ ԳՏՆԵԼ

ՎԱՐԻ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 
ԱՄԲՈՂՋԱՑՈՒՑԷ՛Ք

1) Բ.ր.   .կար   մ.ծ   պ.հ.։
2) Դ.մ.կն.ր.   վ.ր   .ռ.ե.ք։
3) Չ.ր.քշ.բ.ի   եւ   Ու.բ.թ   օ.ե.ը   պ.հ.   պ.հ.նք։
4) Բ.ր.կ.ն.ա.ը   շ.տ   կը   ս.ր.մ։
5) Ա.է.   Կ.ր.կի   ե.եղ.ց.   կ՚ե.թ.մ։
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Թագաւորը բազմած էր իր գահին վրայ, 
երբ դրացի երկրէն դեսպան մը եկաւ ու 
ներկայացաւ իրեն։ Ան առանց խօսելու՝ 
թագաւորին գահին շուրջ գծեց կլոր գիծ 
մը ու սպասեց պատասխանի։

Թագաւորն ու իշխանները իմաստ մը 
չկրցան տալ այս երեւոյթին, շատ 
խորհեցան բայց չկրցան հասկնալ 
գիծին նշանակութիւնը։ Թագաւորը 
հրաման արձակեց, որպէսզի գտնեն 
իմաստուն մարդ մը, որ պիտի 
յաջողէր լուծել գիծին գաղտնիքը։ 
Իշխանները ելան փնտռտուքի, կը 
շրջէին փողոցէ փողոց, տունէ տուն։ 
Շատ զարմացան, երբ սենեակի մը 
մէջ տեսան օրրան մը, որուն մէջ 
խաղաղօրէն կը ննջէր մանկիկ մը։ 
Հակառակ որ մարդ չկար սենեակին 
մէջ, օրօրոցը կ՚օրօրուէր կշռութաւոր 
կերպով։ Վերը՝ տանիքին վրայ տեսան 
լուացուած ու փռուած ցորենը ու հոն 
տնկուած փայտէ ձողը, ան եւս կը շարժէր՝ 
աջ-ձախ ու կը հեռացնէր ճնճղուկները։ 
Երբ գետնայարկ իջան հանդիպեցան 
ջուլհակին, ան կտաւ կը գործէր՝ նստած 
մեքենային առջեւ։ Մագոգին երկու ծայրե- 
րուն կապուած թելերը միացած էին 
փայտէ ձողին եւ օրրանին։ Մագոգը քանի 
շարժէր աջ ու ձախ, իրեն հետ կը շարժէին 
օրօրօցն ու ձողը։  

Իշխանները հնարամիտ ջուլհակին 
պատմեցին թագաւորին կացութիւնը ու 
խնդրեցին, որ լուծէ գիծին գաղտնիքը։ 
Ջուլհակը պալատ գնաց, իր հետ 
տանելով երկու վէգ ու վառեակ մը։ 
Վէգերը երբ ձգեց դեսպանին առջեւ, ան 
գրպանէն հանեց ափ մը կորեկ ու ցանեց 
գետին։ Ջուլհակը ձգեց վառեակը, որ 
շուտով կերաւ կորեկը։ Այս որ տեսաւ՝ 

դեսպանը ոտքի ելաւ յարգանօք ու 
մեկնեցաւ գլխահակ։

Թագաւորը բացատրութիւն պահանջեց 
ջուլհակէն։ Ան պատմեց հետեւեալը.

- Դեսպանը եկեր էր ըսելու, թէ իր 
թագաւորը պիտի պատերազմէր ձեզի 
հետ, եթէ չհնազանդէիք իրեն։

Վէգերը նետեցի իր առջեւ, ըսել ուզեցի, 
թէ մեր թագաւորը ձեզմէ չի վախնար, 
դուք տղայ էք, վէգ խաղացէ՛ք։ Կորեկը 
ցանելով, ըսել ուզեց, թէ շատ են իրենց 
զօրքերը, կը յաղթեն ձեզ։ Կորեկը կերցնե- 
լով վառեակին, հասկցուցի դեսպանին, որ 
ձեր մէկ զինուորը, կը յաղթէ իրենց հա- 
զարը։ 

Թագաւորը փրկուած էր պատերազմելէ, 
շնորհակալութիւն յայտնեց ջուլհակին 
լայնօրէն վարձատրեց զայն ու խորհրդա- 
տու կարգեց իրեն։

Ջուլհակ- գորգ, կտաւ գործող անձ
Վէգ- ոչխարի, կովու նման կճղակաւոր 
անասուններու ծունկի յօդի ոսկորը, որով 
տղաքը կը խաղան
Մագոգ- կկոց (mekik)

ԻՄԱՍՏՈՒՆ  ՋՈՒԼՀԱԿԸ
Պատրաստեց՝

Սիլվա Կոմիկեան

Կորեկ- սովորաբար թռչուններու կեր հատիկ- 
ներ (darı)
Դեսպան- պետութեան մը ներկայացուցիչը 
(elçi)

Թագաւորը բազմած էր իր գահին վրայ, 
երբ դրացի երկրէն դեսպան մը եկաւ ու 
ներկայացաւ իրեն։ Ան առանց խօսելու՝ 
երբ դրացի երկրէն դեսպան մը եկաւ ու 
ներկայացաւ իրեն։ Ան առանց խօսելու՝ 
երբ դրացի երկրէն դեսպան մը եկաւ ու 

թագաւորին գահին շուրջ գծեց կլոր գիծ 

Թագաւորն ու իշխանները իմաստ մը 
չկրցան տալ այս երեւոյթին, շատ 
խորհեցան բայց չկրցան հասկնալ 

յաջողէր լուծել գիծին գաղտնիքը։ 
Իշխանները ելան փնտռտուքի, կը 
շրջէին փողոցէ փողոց, տունէ տուն։ 

Հակառակ որ մարդ չկար սենեակին 
մէջ, օրօրոցը կ՚օրօրուէր կշռութաւոր 
Հակառակ որ մարդ չկար սենեակին 
մէջ, օրօրոցը կ՚օրօրուէր կշռութաւոր 
Հակառակ որ մարդ չկար սենեակին 
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Աշխատասիրեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Անասուններու արքան՝ առիւծը 
հիւանդացաւ։ 

Բժիշկը յանձնարարեց.
- Տէ՛ր Արքայ, որպէսզի շուտով 

առողջանաս, պէտք է լաւ սնունդ 
առնես ու հանգչիս քանի մը ամիս . . . 

Առիւծը հնազանդեցաւ, փոխանորդ կարգեց 
էշը ու քաշուեցաւ իր թաքստոցը։

Էշը խաղաղասէր էր, չարքաշ ու բարի, սիրով կը կատարէր իրեն վստահուած 
ծառայութիւնը։

Օրերը անցան ու առիւծը ապաքինեցաւ։ Շնորհակալութիւն յայտնեց իշուն ու 
գովեց զայն, որ այնքա՜ն լաւ կատարած էր իրեն վստահուած պաշտօնը, յետոյ 
աւելցուց.

- Շա՜տ կը զարմանայի, երբ ամէն անգամ, բոլոր անասունները միայն գովքդ կը 
հիւսէին եւ ո՛չ մէկ գանգատ կը յայտնէին քու մասիդ։

- Սիրելի՛ Տէր, ինչո՞ւ կը զարմանաք, օրէնք է. բոլորը կը քծնին ու կը գնահատեն 
մէկը, այնքա՛ն ատեն, որ զօրաւոր է եւ ոյժը ձեռքը։ Վստահ եմ, հիմա որ պաշտօնս 
վերջացաւ, կրկին պիտի արհամարհեն զիս...

Հարուստ կինը, ողորմութիւն խնդրող կնոջ յանձնեց, 
փտած պտուղներով լեցուն կողով մը։

Աղքատ կինը կողովը տարաւ տուն, լուաց, մաքրեց ու 
զարդարեց զայն, դաշտերէն հաւաքած գեղեցիկ ծաղիկ- 
ներով։ Յաջորդ օր հնչեցուց հարուստին դրան զանգակը ու 
կողովը ներկայացուց անոր։

Հարուստ կինը ապշած հարցուց.
- Ինչո՞ւ ծաղիկներ կը նուիրես ինծի, երբ ես քեզի փտած 

պտուղներ տուի . . .
Աղքատը պատասխանեց ժպտադէմ.
- Ամէն մարդ իր սրտինը կը նուիրէ . . .

Չարքաշ- ամէն նեղութեան տոկացող
Թաքստոց- պահուըտելու տեղ
Ապաքինիլ- առողջանալ
Քծինք- կեղծաւորութիւն, շողոքորթութիւն (yaltaklanmak)
Արհամարհել- բանի տեղ չդնել, կարեւորութիւն չտալ

Ա Ռ Ա Կ Ն Ե Ր

Յարգանքը՝  Զօրաւորին

Սրտերուն  Տարբերութիւնը

առնես ու հանգչիս քանի մը ամիս . . . 
Առիւծը հնազանդեցաւ, փոխանորդ կարգեց 

էշը ու քաշուեցաւ իր թաքստոցը։

Յարգանքը՝  Զօրաւորին

առողջանաս, պէտք է լաւ սնունդ 

Առիւծը հնազանդեցաւ, փոխանորդ կարգեց 

Յարգանքը՝  Զօրաւորին
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

ԽԱՌՆ ՏԱՌԵՐ
Խառն տառերը կանոնաւորել
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Էջ 05 Ծածկագիր Խաղ- «Եկէք Բարեկեն- 
դանը տօնենք»։ Բառ Տեղաւորել- Ապրիլ, 
ապրիլ, հաջող, յաջող, յոյն, հոյն, թեմ, դէմ, 
սէր, սեր, սառ, սար, փառք, բարք։
Էջ 08-      

Էջ 11 Մտազբօսանք- Եղջերու, խոզ, ոզնի։ 
Կատու։  3             7
  5    9     5    6

Էջ 09-

Էջ 14- «դր», «բա»։ 28, 31, 41։
Էջ 22 Հանելուկ- «Դիմակ»։ Գտնել Պահուած 
Բառը- «Վարդանանց»։
Էջ 23 Հանելուկներ- Բու, կատու, կոճակ, 
ձուկ, մազ, յարդ, քար, սալոր «արձակուրդ»։
Էջ 25 Բառ Գտնել- «տեառնընդառաջ», 
«բարեկենդան», «վարդանանց», «մեծ պահք»։ 
Էջ 28 Խառն Տառեր- Ճրագալոյց, Պատարագ,    
  Աղօթք, Քահանայ, Հայր Սուրբ, Քարոզ,          
    Հաղորդութիւն, Դպիր, Երգչախումբ։

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Էջ 08-      

Էջ 09-

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ



ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ 

Էրհան Կէզէն
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Նարեկ Տիքիճի
Էսաեան Վրժ.

Սարին Այվազ
Էսաեան Վրժ.

Կիւլսիմա Պաքըրճօղլու
Գալֆաեան Վրժ.

Գարինա Սարգիս
Գալֆաեան Վրժ.

Աքսէլ Պահար-Ճէրէն Տէմիրճի
Տատեան Վրժ.

Հ. Ճան Կիւլիւք
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.

Սոնա Աբգարեան
Գոռ Շահպազեան

Կէտիկփաշայի 
Հրանդ Տինք Վրժ.

Ռոպէր Անտոնեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.
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Լէօ Ժ. Հորաթա
Տատեան Վրժ.

Իմմանուէլ Էրչին
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.

Նարեկ Համբարձումեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Սեւան Կէօրէնլի
Գալֆաեան Վրժ.

Գայրա Թութուօղլու
Գալֆաեան Վրժ.

Քրիստին Թորոս
Էսաեան Վրժ.

Միլէնա Փափախչեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք 

Վրժ.

Լիանորա Չէթինքայա
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.

Ալէսիա Չաքըր
Տատեան Վրժ.




