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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Ահա՛, դիմաւորեցինք 2019ի վերջին ամիսը՝ Դեկտեմբերը։ Ամէն 
տարի երբ կը լսենք Ամանորի ոտնաձայնները, կարծես կ՚ոգեւորուինք, 
մի՛շտ նոր յոյսեր, նոր ակնկալութիւններ կ՚ունենանք։ Պահ մը 
յետադարձ ակնարկ մը թողունք անցնող տարիներուն, կը նշմարենք թէ 
միշտ նոյն է մեր հոգեվիճակը։ Բոլորս թէեւ ունեցանք, ուրախ, 
խանդավառ օրեր եւ սակայն անոնց զուգահեռ, ապրեցանք դժուարին 
տխուր պահեր ալ։

Սրտանց կը մաղթենք, որ Նոր Տարին իր հետ բերէ ձեզի միշտ լաւ 
օրեր։

Սիրելի տղա՛ք, 
Հայ եկեղեցւոյ տօները կը բաժնուին երկու մասի՝ «Գլխաւոր Տօներ» 

եւ «Սրբոց Տօներ»։
Գլխաւոր տօները, որոնք կը կոչուին նաեւ Տաղաւար Տօներ, հինգ 

հատ են՝ Ս. Ծնունդ, Ս. Զատիկ, Վարդավառ, Ս. Աստուածածին եւ 
Խաչվերաց։ 

Տաղաւար կը նշանակէ վրան (çadır), հապճեպով շինուած տնակ։ 
Հեթանոսական շրջանին ժողովուրդը դաշտերու մէջ տաղաւարներ կը 
հաստատէր, հանդէսներ կը կազմակերպէր ու կը զուարճանար, կ՚ունե- 
նար տօնակատարութիւններ։

Յետագային՝ քրիստոնէական շրջանին, ժողովուրդը երկար ատեն 
շարունակեց յիշատակել տօնախմբութիւնները նոյն ձեւով։ Հայ 
եկեղեցին եւս շարունակեց «Տաղաւար» անուանել իր գլխաւոր մեծ 
տօները։

Յունուար 6ին ուրախութեամբ պիտի տօնենք՝ Յիսուս Քրիստոսի 
Ծնունդն ու Մկրտութիւնը։ Ուրեմն բարեբեր ըլլայ Քրիստոսի 
յայտնութիւնը մեր բոլորին հոգիներուն մէջ։

Առողջութիւն, խաղաղութիւն, յաջողութիւն, բարօրութիւն Ձեր 
բոլորին։

              Շնորհաւոր Նոր Տարի
               «Քրիստոս Ծնաւ Եւ Յայտնեցաւ
                    Օրհնեալ Է Յայտնութիւնն Քրիստոսի»
             Համբոյրներ՝



Գօ-գօ Թարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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Տղա՛ք, կը հաճի՞ք ինծի 
յանձնել ձեր 

պարտականութիւնները։

Արիանա՛,
հոյակա՜պ  

են գծած 
երկու 

կովերդ...

Արտա՛, շա՜տ 
յաջող են նաեւ 
քու կովերդ....

Աւելի խնամուած կրնայիր 
գծագրել Սարօ, քիչ մը 
տարօրինակ եղեր է։

Գօգօ՛, կրնա՞մ տեսնել 
քու գծագրութիւնդ։

Բայց թուղթդ պարապ է, 
ո՛չ կով կայ, ո՛չ խոտ...

Օրիո՛րդ, 
կովերը 
կերան 
գծած 

խոտերս։

Բայց կով 
չեմ տեսներ, 

ո՞ւր են 
անոնք...

Երբ ուտելիք 
խոտ չմնաց, 
ուրիշ դաշտ 

գացին 
արածելու։



Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Նկարներուն հետեւելով լուծեցէ՛ք խաչբառը։
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Սարեակին Օրացոյցը

Արշալոյսին՝ սարեակին ձագուկը, երբ 
արթնցաւ ճնճղուկներու ճճուիւններով, 
շատ բարկացաւ ու ըսաւ անոնց...

- Ինչո՞ւ կը ճճուէք առտու կանուխ. 
գիշերը մարդոց աղմուկէն չքնացայ, հիմա 
դո՛ւք հանգիստ չէք տար ինծի... Ի՞նչ է 
եղածը...:

- «Ի՞նչ է եղածը». -կրկնեցին ճնճղուկ- 
ները շուարած-: Այսօր Նոր Տարուան 
առաջին օրն է ու մենք՝ մարդոց նման, 
ուրախութեամբ կը դիմաւորենք Նոր Տա- 
րին:

- «Նոր Տարի՜», «Նոր Տարի՜». ի՞նչ կը 
նշանակէ այդ ...:

- Վա՜խ ճանիկ, դուն չե՞ս գիտեր այդ: 
Այսօր օրացոյցին առաջին օրն է. այսօր 1 
Յունուար է:

- Օրացոյց կ՚ըսէք... Ի՞նչ է օրացոյցը։
- Լսէ՛ ձագուկ, բացատրենք քեզի։
- Երբ դուն հաւկիթէն ելլելու կը 

ջանաս՝ նախ կտուցովդ կը ծակես կճեպը, 
գլուխէդ վերջ հետզհետէ դուրս կ՚ելլեն 
տոտիկներուդ 8 մատիկները եւ զոյգ 
թեւերդ։ Այնպէս ընդունէ որ այս բոլորը 

տարուան 12 ամիսներն են՝ այսինքն 
օրացոյցը։ Ան ցոյց կու տայ տարուան 
օրերն ու ամիսները։ Կտուցիդ ծայրը 
Յունուար 1 է, իսկ պոչիդ ծայրն ալ 
Դեկտեմբեր 31: Հասկցա՞ր հիմա, թէ ի՛նչ է 
օրացոյցը:

- Միայն մէկ բան հասկցայ. «Կտուցիս 
ծայրը՝ Յունուար 1 է եւ պոչիս ծայրը՝ 
Դեկտեմբեր 31» ...:

- Եթէ քիչ մը մեծնաս եւ հոս-հոն 
թռչտիս, պիտի զգաս բնութեան փո- 
փոխութիւնները եւ պիտի ճանչնաս 
տարուան ամիսներն ու եղանակները: 

Ձմրան ցուրտին շատ մսեցաւ ձագուկ 
սարեակը ու քիչ մըն ալ անօթի մնաց... 
Գարնան՝ փետուրները արեւուն տակ 
բանալով քիչ մը տաքցուց մարմինը: 
Ամրան տաք արեւը՝ այրեց գլուխը եւ 
պահուըտեցաւ ծառերու շուքին տակ. իսկ 
աշնան՝ անձրեւը թրջեց զինքը։ 

Այսպէս ՝ քանի անցան եղանակները, 
սարեակը հետզհետէ մեծցաւ եւ ըմբռնեց 
օրացոյցին եւ Նոր Տարուան ի՛նչ ըլլալը:    
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Գրեցէ՛ք անունները «Թ» տառին մէջ զետեղուած նկարներուն։
Պատրաստեց՝ 

Սիրարփի Կիւլպաղ

Քանի՞ հատ 
«թ» տառ 

կրնաք հաշուել։

60
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     Մանկութեանս կը բնակէինք երկյարկանի   
    տան մը մէջ։ Վարի յարկը կար՝ նստելու սենեակը,  
    բաւական մեծ խոհանոցն ու ճեմիշը, իսկ վերի   
              յարկը՝ ննջարաններն ու պատշգամ մը։ Գետնա-   
    յարկն էին ածխանոցն ու փայտանոցը։    
     Ես մեր խոհանոցը շատ կը սիրէի, մայրս զիս  
    պատուհանին մէջ կը նստեցնէր, ոտքերս կը կա-  
     խէի  երկաթաձողերէն դուրս ու կը զուար-  
     ճանայի՝ փողոցը խաղացող տղաքը  դիտե-  
     լով։ Խոհանոցին կեդրոնը կար մեր կլոր   
     ճաշասեղանը։ Մեծ մայրիկս, մայրիկս, հայ-  
     րիկս ու ես գիշերները կը բոլորուէինք այդ   
              սեղանին շուրջ ու կը ճաշէինք, անո՜յշ-անո՜յշ 
      զրուցելով։

                   Չմոռնամ ըսելու որ մեր 
        տան մէջ ունէինք ուրիշ   

                բնակիչ մըն  ալ՝ մեր սիրե- 
            լի փիսօն՝ Թէքիրը։  Ան  ունէր 

իր պարտականութեան գիտակցութիւնը, շատ ճարպիկ էր ու շատ լաւ կը 
կատարէր իրեն վստահուած գործը՝ կ՚որսար չարաճճի մուկերը… Այդ 
տարիներուն մկնիկներ յաճախակի ման կու գային տուներուն մէջ, 
հետեւաբար ամէն ընտանիք կատու մը կը պահէր իր բնակարանին մէջ։

Գիշերը՝ ընթրիքի միջոցին Թէքիրն ալ միշտ կ՚ունենար իր բաժինը։ 
Բարի-բարի կը սպասէր, կրակարանին մօտ դրուած պնակին քով։ Մայրիկս 
միշտ օրուան ճաշէն անոր բաժին կը հանէր։ Երբեմն ալ միսի ջուրին կամ 
կաթին մէջ հացիկ կը փրթէր, Թէքիրին այդ օրուան ճաշը հացաթաթախ 
կ՚ըլլար։

Մեր Փիսօն
(Իրական Պատմութիւն)

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Իրիկուն մը՝ հայրիկս թարմ, խոշոր ձուկ մը բերաւ, մայրիկս անմիջապէս 
տապկեց ձուկը ու մեծ մայրս ալ պատրաստեց համով աղցան մը։ Նստանք ու 
սկսանք ճաշել ախորժակով, ձուկը շատ համեղ էր։ Մեծ մայրիկս անշուշտ 
բաժին հանեց նաեւ Թէքիրին...։ Միջոց մը վերջ սակայն նշմարեցինք, որ մեր 
փիսօն անհանգիստ շարժումներ կ՚ընէր, աջ-ձախ կը վազէր ու տարօրինակ 
ձայներ կը հանէր։ 

- Ի՞նչ ունիս հոգիս, քովս եկո՛ւր, ըսաւ մայրիկս մտահոգ։
Թէքիրը իր առջեւի երկու թաթերը դրաւ մայրիկիս ծունկերուն վրայ ու 

խոշոր բացաւ բերանը. 
- Աստուա՜ծ իմ, փուշ մը կայ կոկորդին վրայ, խոշոր փուշ մը… բացա- 

գանչեց մայրիկս լալագին։ Շոյեց փիսոյին գլուխը ու ըսաւ.
- Համբերէ՛ մէկ հատիկս, պիտի ջանամ դուրս քաշել փուշը։ 
Թէքիրը բնաւ չշարժեցաւ, չգոցեց բերանը, կարծես աւելի խոշոր բացաւ եւ 

թոյլատրեց, որ մայրիկս իր մատները խոթէ բերանին մէջ… Պահ մը վերջ, մեր 
փիսօն՝ ուրախ մլաւիւններով սկսաւ շարժել իր պոչը ու ոստումով մը 
տեղաւորուեցաւ մայրիկիս գրկին մէջ։

Եթէ Թէքիրը ճարպիկ էր, նոյնքան ճարպիկ էին իմ սիրելի մայրիկիս 
մատները…
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Ո՞վ... Ի՞նչ... Ո՞ւր...Ե՞րբ... Ի՞նչպէս... Ինչո՞ւ...

Շարժուն սիրահար զոյգ արձանները՝ կը գտնուին Վրաստանի՝ Պաթում քաղաքին 
մէջ եւ ունին 8 մեթր բարձրութիւն: 

Նախապէս՝ ամէն իրիկուն՝ ժամը 19։00ին, արձանները պահ մը կ՚ողջագուրուէին 
յատուկ մեքենայի մը շնորհիւ եւ յետոյ կրկին կը հեռանային իրարմէ։ Անշարժ կը 
սպասէին՝ յաջորդ իրիկուան ժամը 19։00ին:

Իսկ հիմա՝ սիրահար արձանները տեւական կը միանան ու կը հեռանան իրարմէ։

Արու սիրամարգը իր 
գեղեցիկ փետուրները 
կը բանայ հովահարի 

պէս՝ որպէսզի 
ուշադրութիւնը գրաւէ 

էգերուն: 

Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Ողջագուրուիլ- գուրգուրանքով իրարու փաթթուիլ 
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Արապիոյ անապատներուն մէջ, սաֆարիի մասնակցող խումբ մը 
որսորդներ, հանդիպեցան օձի մը որ սաստիկ պապակած էր։ Անոնք խղճալով 
օձին՝ բերնին մէջ ջուր սրսկեցին եւ նկարեցին այս տեսարանը: 

Պապակ- սաստիկ ծարաւ

Չինաստանի մէջ՝ շատ անգամ ոստիկաններուն 
օգնութեանը կը հասնին բադերը։ Շատ սուր է անոնց 
տեսողութիւնը։ Ունին  նաեւ զօրաւոր հոտառութիւն: 
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 

Պայծառ օր մըն էր, երբ յանկարծ փոքրիկ ամպ մը 
յայտուեցաւ երկինքին վրայ։ Ան մոլորած՝ առանձինն այս 
ու այն կողմ կ՚երթար-կու գար... Ի վերջոյ յոգնեցաւ եւ 
որոշեց ցած իջնել ու երբ կանգ առաւ կենդանաբանական 
պարտէզին վրայ, լսեց փոքրիկ աղջնակի մը ձայնը. 

- Բարի՛ Ամպիկ, կը խնդրեմ ցած չիջնես, զիս չթրջես, 
տե՛ս նոր ու գեղեցիկ հագուստ հագեր եմ եւ հովանոց 
չունիմ...

Ամպիկը խղճաց աղջկան եւ շարունակեց իր ճամբան։ 
Քիչ վերջ ան կանգնեցաւ բակի մը վրայ, ուր Հայկոյշ մեծ 
մայրիկը կախած էր իր լուացած հագուստները, շապիկ- 
ներ, սաւաններ եւլն. 

- Ամպի՛կ, Ամպի՛կ, ամբողջ օր չարչարուեցայ, չիջնես 
լաթերուս վրայ, աղաչեց մամիկը...

Ամպիկը բարի էր. ան մեղքցաւ նաեւ մեծմայրիկին ու 
գնաց հեռու...

Բաւական երկար պտըտեցաւ։ Ան կը փնտռէր ցած 
իջնելու վայր մը, երբ նկատեց թատրոնին շէնքը, ուր մեծ 
թիւով մանուկներ՝ հաճոյքով կը դիտէին իրենց ընկեր- 
ներուն պարերը։

- Սիրելի՛ Ամպիկ, շատ կը տխրինք եթէ խանգա-       
րես ներկայացումը, «հեռու գնա՛» խնդրեցին տղաքը 
միաբերան։

Ամպիկը հոս-հոն շատ թափառած էր եւ անշուշտ 
յոգնած, այլեւս ոյժ չունէր շարժելու, բայց բարի էր եւ չէր 
ուզեր մէկու մը վնաս պատճառել։

Գնա՜ց, գնա՜ց քաղաքէն դուրս ու հասաւ դաշտավայր 
մը։ Հո՛ն զարմանքով տեսաւ, իրեն պէս միսմինակ 
կանգնած ծառը, որ կը տառապէր
արեւուն կիզիչ ճառագայթներէն։ 

Ծառը, երբ նկատեց Ամպիկը, 
բացագանչեց ուրախութեամբ.

- Վերջապէս եկար, օրեր ամ-
բողջ քեզի սպասեցի...։

Ամպիկը իջաւ ցած, զովացուց 
ծառը եւ յագեցուց անոր պապակը։ 
Երկուքն ալ գոհ իրենց վիճակէն՝ 
զիրար համբուրեցին՝ ուրախ ու 
երջանիկ։

Զ գայուն  Ա մպիկը
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Սիրելի՛ ամուսինս, երկա՞ր է ձեր գործը։  
      Օգնութեան պէտք ունիմ։

Տարչոյին հետ կ՚աշխատինք 
թուաբանութեան խնդիր մը լուծելու։

45 վայրկեան անցաւ... Այս ի՛նչ 
անլուծելի խնդիր է...

Այլեւս կը 
չափազանցեն...

 Եթէ կ՚ուզէք գամ օգնեմ ձեզի...

Գրեթէ 
լուծեցինք, 
քիչ մը եւս 

համբերէ՛...

Կէս ժամ վերջԱ՛լ 
ձանձրացայ։

Եթէ առաջին շոգեկառքը մեկնի Ա կայանէն ժամը 16։00ին եւ նոյն 
ժամուն երկրորդ շոգեկառք մը մեկնի Բ կայանէն եւ .....
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Բացատրութիւններուն եւ նկարներուն հետեւելով լուծեցէ՛ք խաչբառը։

Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Վերածեցէ՛ք 

նկարահանելուկը։    

ս = վ

Վերածեցէ՛ք 

նկարահանելուկը։    

դ = ժ

Վերածեցէ՛ք 

նկարահանելուկը։    

ն = զ

Լեցուն բառին 

հականիշը։

Աքլոր բառին հոմանիշը։
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Գտէ՛ք աւելորդ բառը։
   Սոխ   Լոլիկ    Վարունգ 
Կկու   Ստեպղին     Սխտոր

Տխուր բառին 
հականիշը։

Բառ կազմեցէ՛ք 
տրուած խառն 

տառերով։
ա   ր   ն  ժ  ա

Վերածեցէ՛ք 
նկարահանելուկը։    

 Լ= ղ

Վերածեցէ՛ք 
նկարա- 

հանելուկը։    
մ= պ

«Ղ» տառին անունը։

Բառ կազմեցէ՛ք 
տրուած խառն 

տառերով։
ու   ն   չ    ա

Պաղ բառին հականիշը։

Գտէ՛ք աւելորդ բառը։
   Մատ     Աչք    Ականջ
   Ձեռք      Արու  Եղունգ

Պոլսահայ 
յայտնի

բանաստեղծը։

Առակագիր՝ Վարդան 
Ալգեկցի, որ շնանաւոր է 

իր      ....ներով։
Հարիւր տարի։

Ապրիլին 
նախընթաց ամիսը։

 Գտէ՛ք աւելորդ բառը։
Արագիլ   Ածական   Ճնճղուկ      
Կաքաւ   Աղաւնի    Տատրակ       

Ծովեզերք կամ 
ձեռքին ներսի 

մասը։

Շաբթուան մէջ 
հանգչելու օր։
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

«Բարի»ով Բառեր

Բարի Բարի Բարի Բարի Բարի

Բարի Բարի Բարի Բարի Բարի

Ծածկագիր Խաղ
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 

Հարուստ մարդ մը, որ չափազանց կծծի էր ու կը 
դողար իր դրամին վրայ, օր մը ըսաւ իր բարեկամներէն 
մէկուն.

- Կ՚ուզէի շա՜տ-շա՜տ հարուստ ըլլալ, եկամուտներ 
ունենալ, կալուածներու տիրանալ, որպէսզի կարե- 
նայի իրագործել բոլոր երազած բարիքներս։

- Որո՞նք են այդ երազած բարիքներդ, հարցուց 
բարեկամը։

- Աղքատներուն օգնել, դպրոցներ կառուցանել, 
գրադարաններ հիմնել, արուեստանոցներ բանալ եւլն.։ 
Դժբախտաբար ունեցած հարստութիւնս չի՛ բաւեր 
փափաքած գեղեցիկ ծրագիրներս իրագործելու։ 

Բարեկամը՝ որ լաւ գիտէր իր ընկերոջ կծծի 
բնաւորութիւնը, խրատ տուաւ քմծիծաղով.

- Ամէն մարդ կրնայ բարիք ընել, իր կարողութեան 
ներած չափով։ Եթէ հարստութիւնդ թոյլատու չէ բոլոր 
բաղձանքներդ կատարելու, վստահ եմ գոնէ մէկ 
հատին կրնայ բաւել, դո՛ւն ալ այդ մէկը իրագործէ՛։

- Որքա՜ն անխոհեմ է սա թիթեռը, եթէ քիչ մը 
եւս լամբարին լոյսին մօտենայ, պիտի այրին իր 
թեւերը։

Եւ իսկապէս պահ մը վերջ, խե՜ղճ միջատը 
այրեցաւ լոյսին ջերմութենէն։

Ճանճը այսպէս խորհեցաւ, բայց նոյնքան 
անխոհեմ գտնուեցաւ իր անձին նկատմամբ։ 
Ի՛նքն ալ գնաց թառեցաւ խորունկ կաթնամանի 
մը եզերքը։ Չկրցաւ գուշակել, թէ ի՜նչ մեծ 
վտանգ կը սպառնար իրեն, ծռեցաւ ու փորձեց 
խմել անուշաբո՛յր կաթը։

Ի՜նչ մեղք որ ոտքը սահեցաւ ու կաթնա- 
մանին մէջ իյնալով խեղդուեցաւ։

Յաճախ այսպէս կը վարուին նաեւ մարդիկ,   
կը տեսնեն ուրիշներուն գործած սխալները, 
խրատներ կու տան, սակայն առանց անդրա- 
դառնալու կը գործեն նոյն սխալները։

Թիթեռը, որ մօտէն վայելել կ՚ուզէր ճրագին լոյսը, կ՚երթար-կու գար շարունակ, 
արագ շրջաններ կ՚ընէր լամբարին շուրջ։ 

Ճանճը կը տեսնէր թիթեռին սպառնացող վտանգը ու կը խորհէր.

Բարեգործը. . .

Անզգոյշ Ճանճը
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Պատրաստեց՝ Գարուն Էօզչէլիք

Ձեռական  Աշխատութիւն

Կուսթավ Քլիմթ որ ապրած է Աւստրիոյ մէջ, նշանաւոր 
դարձած է իր արտասովոր աշխատութիւններով։ 

Կուսթավին հայրը կը շինէր ոսկեղէն առարկաներ եւ ան 
մօտէն կը հետեւէր իր հօրը աշխատութիւններուն։ Քլիմթ իր 
պաստառներուն մէջ մեծ տեղ տուած է ոսկեգոյնին։

Իտալիոյ մէջ խճանկարներ (mozaik) տեսնելէ ետք, ինք եւս 
կ՚իրարկած է այս արուեստը։ Ինչպէս կը տեսնէք վերի 
պատկերին մէջ։

Որպէս կնոջ դէմք կիրարկած է, իր մտերիմ ընկերներէն 
մէկուն կնոջը դէմքը։

Պաստառներուն մէջ այրերու մարմինները շիտակ,  իսկ 
կնոջ մարմինները կոր գիծերով ներկայացուցած է։ Յատուկ 
ուշադրութիւն դարձուցած է ձեռքերու գծագրութեան։ 

Կուսթավ Քլիմթ
(Gustav Klimt 1862-1918)
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Զանազան գունաւոր թուղթերէ եւ նուրբ կտաւներէ 
օգտուելով կրնաք ստեղծագործել Կուսթավ Քլիմթի 
ոճով նկարներ։

Ա. Քայլ՝ Հաստ խաւաքարտի կտորներ հաւաքելով 
իրարու փակցուցէ՛ք եւ ձեր ընկերոջ հասակին 
մեծութեամբ յատակագիծ մը պատրաստեցէ՛ք։ 
Ինչպէս կը տեսնէք պատկերին մէջ, խաւաքարտին 
մնացեալ մասը ծածկեցէ՛ք գունաւոր թուղթով մը։

Բ. Քայլ՝ Քլիմթի պատկերը ուսումնասիրելով նման 
գիծեր եւ գոյներ գործածեցէ՛ք ձեր տիպարին համար։ 
Հագուստը կազմելու համար ունեցէ՛ք գունաւոր 
շաքարի թուղթեր, նուրբ կտորներ, ձեռագործեր եւլն.։

Գ. Քայլ՝ Գունաւոր պարբերաթերթերէն, ձեր 
տիպարին համար, յարմար դէմք մը կրնաք կտրել եւ 
փակցնել։ Մազերուն համար դերձան կամ բուրդ 
կրնաք գործածել։

Նմոյշներ Եւ Գոյներ
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 

Թերութիւն- պակասութիւն (kusur)
Համադամ- համեղ, ընտիր կերակուր
Խոցել- վիրաւորել, վշտացնել
Ճահիճ- հաւաքուած կայուն ջուր 
(bataklık)
Բնակավայր- ապրելու տեղ
Անվրդով- խաղաղ, առանց խռովելու
Պրծիլ- ազատիլ
Գոռոզ- հպարտ, ինքնահաւան

Կար ու չկար կռկռան գորտ մը կար։ 
Ան չափազանց կռուարար էր, ո՛չ մէկուն 
հանգիստ կու տար ու կը պարծենար իր 
քաջութեամբ։ Գլխաւոր թերութիւններէն 
մէկն էր նաեւ ծաղրել շուրջինները։

- Հէ՜յ, դո՛ւն խեղճո՜ւկ նապաստակ, 
եթէ որեւէ վտանգ պատահի քեզի, ո՞ւր 
կրնաս փախչիլ, շուտով կը յափշտակեն 
քեզ։ Մինչդեռ ես՝ ո՛չ մէկէն կը վախնամ, 
եթէ փորձեն զիս բռնել, անմիջապէս 
«ճլը՜մբ» ջուր կը ցատկեմ։

- Իսկ դուն աղուէ՛ս եղբայր, որքան ալ 
խորամանկ ըլլաս, վերջ ի վերջոյ մուշ- 
տակդ վրայ կու տաս։

- Գա՛յլ եղբայր, թէեւ ուժեղ ատամներ 
ունիս, բայց յաճախ մարդոց լարած 
թակարդը կ՚իյնաս։ 

- Դո՛ւն, սիրո՛ւն բադիկ, կը կռնչաս 
այնքա՛ն ատեն, մինչեւ որ մարդոց հա- 
մադամ կը դառնաս։

Այսպէս կռկռանը բոլորը կը խոցէր իր 
կծու խօսքերով, նոյնիսկ անխնայ կը 
վիրաւորէր իր գորտ բարեկամները։ Եւ 
այս պատճառաւ ո՛չ մէկը կը սիրէր 
զինքը։

Առաւօտ մը կռկռանը կանուխ 
արթնցաւ ու քննեց շուրջբոլորը, փնտռեց 
մէկը, որպէսզի ծաղրէ զայն։ Յանկարծ 
ճահիճին կեդրոնը, նկատեց շատ մեծ 
թռչուն մը։ Անասունը իր երկար ու 
բարակ ոտքերուն վրայ կանգնած, երկար 
կտուցը ցցած, համբերութեամբ որսի մը 
կը սպասէր։

Կռկռանը զայրացած պոռաց.
- Հէ՜յ, հէ՜յ, ո՞վ թոյլ տուաւ քեզի, որ 

մտնես իմ ճահիճս։ Շուտ կորսուէ՛ 
բնակավայրէս։

Թռչունը կարեւորութիւն չտուաւ 
գորտին խօսքերուն ու անվրդով մնաց 
այնտեղ։

Կռկռանը ջղայնացած թռչունին 
անտարբերութենէն, սկսաւ այնպէս 
գոռալ, որ աղուէսը, բադիկը, գայլը, 
նապաստակը վազեցին եկան։ Բայց 
զարմանալի էր, իր ցեղակից գորտերէն 
ո՛չ մէկը երեւաց։

Այս որ տեսաւ, կռկռանը բոլորովին 
կատղեցաւ։

- Հեռացի՛ր, կորսուէ՛ ճահիճէս, կը 
պոռար անդադար, երբ թռչունը յանկարծ 
իր երկար կտուցին մէջ բռնեց զայն։ 
Խե՜ղճը հիմա օգնութիւն կը կանչէր, ոյժ 
կու տար թաթիկներուն, կը ջանար պրծիլ 
արագիլին կտուցէն... Բայց ի զո՜ւր, ո՛չ 
մէկը հասաւ իր օգնութեան։ Եւ այսպէս 
գոռոզ կռկռանը կեր դարձաւ արագիլին 
եւ շատ տխուր վախճան մը ունեցաւ։

Ինքնագովին  Վախճանը
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Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Անմոռուկ- կապոյտ ծաղիկով բոյս մը (miyozotis)
Անմեռուկ- բանջարեղէն մը՝ փրփրեմ (semizotu)
Անմեղուկ- անմեղ

Շառայլ- ճառագայթ
Շռայլ- չափէն աւելի ծախսող

Մտացի- խելք, միտք ունեցող
Մտացիր- միտքը ցրուած

Աքցան- գամ, ակռայ քաշելու գործիք (kerpeten)
Աղցան- ձէթով, քացախով համեմուած բանջարեղէններ

Աշտանակ- մոմակալ
Աշտարակ- կլոր կամ քառակուսի շատ բարձր շէնք (kule)

Նեարդ- մկանները ոսկորներուն կապող թելերու խուրձը
Լեարդ- մարդոց եւ անասուններու մարմնին մէջ գտնուող 
         գործարան մը (karaciğer)

Պատիճ- փիղին երկայն քիթը
Կարիճ- սարդազգիներու դասէն թունաւոր միջատ (akrep)

Քանակ- չափուիլ, համրուիլ
Քամակ- կռնակ

Թակոյկ- սափոր, ջուրի աման
Մակոյկ- նաւակ

Կոչել- անուանել
Գոչել- պոռալ, կանչել, աղաղակել

Դաշտ- խոտերով ծածկուած ընդարձակ գետին
Տաշտ- գաւաթ, բաժակ, լաթ լուալու աման

Մի՛  Շփոթէք  Բառերը
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։

Պատրաստեց
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։

Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ
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Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Կէս դար առաջ,
Տան հոսանքը
Յաճախակի
Երբ կը խզուէր,

Իմ մամիկս
Անմիջապէս
Կը յայտուէր՝
Աշտանակը ձեռքին։

Մեզ կը փրկէր
Խաւար մութէն,
Լոյս սփռելով
Աշտանակէն:

Օր մըն ալ՝ ճի՛շդ
Կէս գիշերին,
Երբ արթնցաւ
Իր խոր քունէն,

Տեսաւ չկար
Այդ օր կրկին՝
Լոյսի նշոյլ
Մէջը յարկին:

Մոմը վառեց
Աշտանակին, 
Գնաց խորը 
Մութ սենեակին:

Քոյրս՝ Մանուշ
Ակնթարթին
Կարծես լսեց
Ձայն մը չնչին...

Մազերն ճերմակ
Թափած ճակտին,
Ձեռքն աշտանակ՝
Իմ մամիկս էր...

Յառաջացաւ,
Քանի քալեց,
Տոտիկ-տոտիկ
Մէջը մութին,

Մեր Մանուշը
Խելագարա՜ծ,
Վերմակին տակ
Մի՛շտ թաքնուած...

Ամբողջ ձայնով
Պոռաց ուժգին.
- Ջատուկ մը կայ,
Վհուկ մէ՚ սա...

Իմ թանկագին
Մայրիկ-հայրիկ,
Շուտով հասէ՛ք,
Զիս փրկեցէ՛ք...

Աշտանակ- մոմակալ (Şamdan)
Հոսանք- եկեկտրականութեան կամ հովի  
հոսանք (cereyan)
Հոսանքին խզուիլը- ելեկտրականութեան  
կտրիլը
Սփռել- տարածել
Ակնթարթ- ակն՝ աչք, թարթել՝ կոպերը  
շատ կարճ պահ մը բացխփել
Ջատուկ- չարասիրտ կին
Վհուկ- կախարդ

Աշտանակը
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Հանելուկին պատասխանները գրեցէ՛ք ու վերջին տառերը 
միացնելով նախադասութիւն մը կազմեցէ՛ք։

1) Կարճ ժամանակամիջոց ---  . ա .
2) Գաւազան---   . ս .
3) Նինջ---  . ու .
4) ե
5) Արտասուել---  . ա .
6) Մեղր տուող միջատը---  . . ղ .
7) Մարդանման անասունը--- կ . պ . .
8) ը
9) Պատին վրայ ...... կայ---  ճ . ն .
10) Հարցական մը (թուանշանի համար)---  ք . ն .
11) Լեղի չէ՛---  ա ն . .
12) Ապրող էակ---  մ . ր .
13) Գիշատիչ թռչուն մը---  բ . զ .

Նախադասութիւն Կազմել

Գտի՛ր Պահուած Նախադասութիւնը

Շրջանակին մէջի տառերը միացնելով նախադասութիւն մը կազմեցէ՛ք։

ի

Բ
ա

ր

ի

Ե

կ
ա

րՆ

ո

ր

Տ

ար



Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Կարմիր կէտերուն տառերը միացնելով, գտէ՛ք պահուած 
բառերը։
. . . . . – 7 օր
. . . . . – ծովային փոխադրամիջոց
. . . . – 1էն վերջ կու գայ
. . . – բնակարան
. . . . – սուտ չէ
. . . – ճերմակին հականիշը

. . . . – 12 եղբայրներէն մէկը

. . – համեմ մը

. . . – գոց չէ՛

. . . – հաւնոցին բնակիչը

. . . . – քուն

. . . . – ոգելից ըմպելի մը

Պահուած Տառերը

Էջ 05-

Էջ 07 Հանելուկ- Թռուցիկ, ձիթապտուղ, 
թութակ, թմբուկ, ջութակ, թագ, թանձրա- 
հաւ, թթուաշ, վաթսուն, թարթիչ «13 հատ 
-թ- կը գտնուի»։ 
Էջ 14-15-

Էջ 18 «Բարի»ով Բառեր- Լոյս, գիշեր, 
աշխատութիւն, ախորժակ, օրեր, արձա- 
կուրդ, կեցութիւն, վերամուտ, գործեր, 
տարիներ։ 
Ծածկագիր Խաղ- «Կաղանդ Պապային 
Ոտնաձայնները Լսեցի»։
Էջ 27 Նախադասութիւն Կազմել- «Բարի 
Եկար Նոր Տարի»։ 
Գտիր Պահուած Նախադասութիւնը- 
Պահ, ասա, քուն, ե, լալ, մեղու, կապիկ, ը, 
ճանճ, քանի, անուշ, մարդ, բազէ «հանե- 
լուկը ճիշդ է»։  
Էջ 28 Պահուած Տառերը- Շաբաթ, նա- 
ւակ, երկու, տուն, իրաւ, սեւ «Աւետիս», 
ամիս, աղ, բաց, հաւ, նինջ, գինի 
«Աղաւնի»։

28

Պատասխաններ
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Գարուն Ճըրըլ
Էսաեան Վրժ.

Սարին Մայա Աքեիւզ
Գալֆաեան Վրժ.

Նէլի Իւնսալ
Գալֆաեան Վրժ.

Ալեքս Սիմիթեան
Էսաեան Վրժ.

Նիքոլ Նիզամեան
Էսաեան Վրժ.

Արտա Չոլաքեան
Տատեան Վրժ.

Սիլվա Նազարեան
Թ.Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.

Գոռ Վերդեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Փայլին Քիւրքչիւօղլու
Տատեան Վրժ.
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Արեւ Քիւրքչիւկիլ
Տատեան Վրժ.

Արմինա Սէթ
Էսաեան Վրժ.

Թալիա Չոբուրօղլու
Գալֆաեան Վրժ.

Զառա Գրիգորեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ Տինք Վրժ.

Կլորիա Վարդանեան
Գալֆաեան Վրժ.

Լիա Չուլճի, Ժան Առատ Գալճեան
Տատեան Վրժ.

Վ.Էլիզապէթ Թէքէլի
Գալֆաեան Վրժ.

Գարոլին Շէնկիւլ
Գալֆաեան Վրժ.




