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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Մօտաւորապէս վեց ամիս առաջ «Բարե՛ւ տղաք» ըսած էինք ձեզի...։
Դժբախտաբար մահացու ժահրին պատճառաւ, հեռու մնացինք 

իրարմէ։ Ամբողջ աշխարհ դժուար շրջանէ մը կ՚անցնի, գիտնականներ՝  
գիշեր-ցերեկ տքնաջան կ՚աշխատին, որպէսզի գտնեն ժահրը փճացնող 
պատուաստը ու փրկեն ժողովուրդը «Քորոնա» կոչուած փորձանքէն։

Այս տարի դպրոցները, աւա՜ղ չկրցան բանալ  իրենց դռները, առցանցի 
միջոցով կը կատարուին դասաւանդութիւնները։ Ամբողջ օր՝ զրկուած ձեր 
սիրելի դասընկերներէն, կը նստիք համակարգիչին առջեւ ու առանձինն 
կը հետեւիք ձեր դասերուն։ Դժուարութիւնը միայն ձեզի համար չէ՛ 
սակայն, ձեր նուիրեալ ուսուցիչներն ալ մեծ ջանք կը թափեն, դասա- 
ւանդութիւնները լաւագոյնս կատարելու համար։ 

Սիրե՛լի տղաք, ուշադիր ըլլանք, հնազանդինք օրուան հրամայա- 
կանին, ընենք այն ամէն ինչը, որ կը պահանջուի մեզմէ՝ դիմակ, 
մաքրութիւն եւ պահել որոշ հեռաւորութիւն։ Համբերութեամբ եւ 
լաւատեսութեամբ դիմագրաւենք բոլոր խոչընդոտները։

Հոկտեմբեր եւ Նոյեմբեր ամիսները՝ ունին յիշատակութեան արժանի 
կարեւոր տօներ. 

* «Թարգմանչաց Տօն»ը,
* «29 Հոկտեմբեր՝ Հանրապետութեան Տօն»ը՝ որուն 98րդ տարեդարձն է 

այս տարի,
* «10 Նոյեմբեր՝ Աթաթիւրքի Սգահանդէս»ը,
* «24 Նոյեմբեր՝ Ուսուցչաց Օր»ը։
Խորհրդակցեցէ՛ք ձեր դասընկերներուն հետ ու պատրաստեցէ՛ք 

առցանց հանդէսներ։ Սրտի խօսքերով, արտասանութիւններով, երգերով 
եւ նուագով՝ պանծացուցէ՛ք այս նշանակալից օրերը։ 

Աշուղ Ջիվանի կ՚ըսէ՝
«Ձախորդ օրերը ձմրան նման կու գան ու կ՚երթան,
Վհատելու չէ՛, վերջ կ՚ունենան, կու գան ու կ՚երթան»։

Ուրեմն բոլորիդ յաջողութիւն, կարճ ժամանակ վերջ դարձեալ «ԺՊԻՏ»ի 
էջերուն մէջ մէկտեղուելու յոյսով...։
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Ուրեմն բոլորիդ յաջողութիւն, կարճ ժամանակ վերջ դարձեալ «ԺՊԻՏ»ի 



Գօ-գօ Թարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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բայց ինչպէ՞ս հոս 
բերէի այդ շատ 

խոշոր անասունը... 

Տղա՛ք, անցեալ օր այցելեցինք 
ագարակ մը։ Խնդրեցի ձեզմէ, 
որ իւրաքանչիւրդ ուտելիք մը 

բերէ, ագարակի արտադ- 
րութիւնով պատրաստուած։

Ուրեմն ձեր 
բերածները դրէ՛ք 

սեղանին վրայ եւ ըսէ՛ք, իւրաքանչիւր 
ուտելիքին 

պարունակութիւնը։

Օրիո՛րդ, կարագ 
բերի, կաթ 

կը պարունակէ։

Ես ալ բարձս բերի, սագի 
փետուր կայ մէջը։

Հա՜, հա՜ հա՜. . . Ուսուցիչը ուտելիք 
ըսաւ, բարձը կ՚ուտուի՞…

Ես ալ պանիր 
բերի, կաթ 
կայ մէջը։

Կարկանդակ 
բերի, հաւկիթ 

եւ մեղր կը 
պարունակէ։

Ես ալ մածուն 
բերի, կաթ կը 
պարունակէ։

Գօգօ՛, 
կը տեսնեմ որ դուն բան 

մը չես բերած։

 Կ՚ուզէի 
բերել, բայց 
իմս շատ 
խոշոր է։

Ի՞նչ է արդեօք 
այդ շա՜տ 

խոշոր 
ուտելիքը... Կովը... 

Ան ալ կաթ կը 
պարունակէ,
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Տրուած տառերուն իւրաքանչիւրին առջեւ, յարմար տառ մը 
աւելցնելով, ունեցէ՛ք իմաստալից բառեր։ Յետոյ սկիզբի տառերը 
միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։

Օր.՝ ամ (համ)
    ուր (ջուր)
         եւ (սեւ)

. աց --- ալիւրով կը պատրաստուի

. սպ --- ընդեղէն մը

. աղ --- ոտքի թերութիւն ունեցող

. ուն --- բնակարան

. րեք --- թիւ մը

. ուր --- մուխին ձգած հետքը

. արի --- չար չէ՛

. րկաթ --- շատ ծանր մետաղ մը

. ոպէ --- կարճ ժամանակ

ԲԱՌԱԽԱՂ

ՏԱՌ ՋՆՋԵԼ
Ջնջեցէ՛ք նոյն տեսակի երեք տառերը եւ մնացեալ տառերը 

միացնելով, գտէ՛ք պահուած բառը։
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Ո՞վ... Ի՞նչ... Ո՞ւր...Ե՞րբ... Ի՞նչպէս... Ինչո՞ւ...

Մարտի վերջաւորութեան եւ Ապրիլի սկիզբը, 
2-3 շաբթուան ընթացքին, Սաքուրայի խրախ- 
ճանքներ կը կատարուին  Թոքիոյի մէջ։ Սաքուրա 
կը նշանակէ՝ կեռասենիներու ծաղկման շրջան։ 
Գիշերները ծաղկած ծառերը կը լուսաւորուին ու 
կը պարզեն գեղեցիկ տեսարան մը։ Աշխարհի 
չորս ծագերէն հազարաւոր զբօսաշրջիկներ 
կ'այցելեն Թոքիօ՝ Սաքուրայի գեղեցկութիւնները 
վայելելու համար: 

Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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Կաւագործ թռչունները կ'ապրին 
Ամերիկայի արեւադարձային (թրոբի- 
քալ) գօտիին մէջ: Անոնք կը կոչուին 
նաեւ՝ Որմնադիր թռչուններ: 

Իրենց բոյնը հիւսելու ատեն կը 
գործածեն շիւղեր՝ յարդ, փոքր ճիւղեր, 
տերեւ, ցեխ եւ այլ նիւթեր: Բոյնը 
կ՚ունենայ շատ մը խոռոչներ, որոնց մէջ 
կ'ածեն իրենց կապոյտ հաւկիթները:

Նապաստակները շատ սիրուն, 
ստնաւոր (memeli) անասուններ են։ 
Ունին 28 ակռայ, որոնք տեւական 

կ՚երկարին՝ իրենց կեանքի 
տեւողութեան։ Նապաստակները 

ստիպուած են կրծել կարծր 
մարմիններ, իրենց ակռաներուն 

երկարութիւնը մաշեցնելու համար։ 
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Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Շրջանակին մէջ տրուած տառերը՝ կրկին անգամ գործածելով, կազմեցէ՛ք 
նոր բառեր եւ ամբողջացուցէ՛ք տուփիկները։

1- Մեքենայութիւն, նենգութիւն
2- Աշակերտ

3- Լեռ
4- Ամանոր՝ հայկական տոմարի համաձայն, տարւոյն առաջին ամիսը

5- Բարձրաստիճան կրօնաւորներու գաւազան
6- Մամուկ, ոստայն հիւսող միջատը

7- Աշակերտը կը պատրաստէ
8- Ծովու փոխադրամիջոց

9- Առաջին երկու գիրերը՝ «սակայն» բառին
10- 100 տարի

11- Անասունի մեռած մարմին (դիակ)
12- Անձնական դերանուն Գ դէմքի՝ եզակի, ուղղական հոլով

Ն Ա

ՐՒ

Դ

Ի
Ք

Ս

1- Մեքենայութիւն, նենգութիւն

Դ Ս

Ն Ւ
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Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Սիրելի՛տղաք, տուփերուն մէջ գրեցէ՛ք նկարներուն անունները, 
յետոյ թիւերուն համապատասխանող տառերը՝ տեղաւորեցէ՛ք 
վարի մեծ տուփերուն մէջ։ 
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Յիշատակենք՝ 
Թարգմանչաց Տօնը եւ Ուսուցչաց Օրը

Ամէն տարի՝ Հոկտեմբեր ամսուան ընթացքին, 
յիշատակումի հոգեհանգստեան Ս. Պատարագ կը 
կատարուի մեր եկեղեցիներուն մէջ։ Կը սարքուին 
նաեւ զանազան հանդիսութիւններ։ Երախտա- 
գիտութեամբ կ՚ոգեկոչուին, հայ գիրերու գիւտարար՝ 
Ս. Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Ս. Սահակ Պարթեւ 
Հայրապետն ու բոլոր թարգմանիչ վարդապետները։

Իսկ Նոյեմբեր 24ին, ի յարգանս ուսուցիչներուն, 
կը տօնուի «Ուսուցչաց Օր»ը։

Այս զոյգ տօներուն առթիւ, կը ներկայացնենք ձեզի, գրագէտ՝ Ռոպէր 
Հատտէճեանի բեղուն գրիչէն բխած, 2 գեղահիւս գրութիւններուն (Մեսրոպ 
Մաշտոց եւ 1600) վերջին հատուածները։ 

«Չեմ գիտեր թէ ուրիշ ազգեր ալ ունի՞ն իրենց Մեսրոպները, կը յիշե՞ն իրենց 
գիրերուն գիւտարարը։ Բայց քու ժողովուրդը քեզ կը յիշէ 1600 տարիէ ի վեր։ Կը 
յիշէ եւ քեզ կը դասէ իր ամէնէն երանելի սուրբերուն միջեւ։ Ո՛չ մէկ ժողովուրդ 
կրնայ այնքան շնորհապարտ ըլլալ իր գիրերու գիւտարարին հանդէպ, որքան 
եղած է եւ է՛ մեր ժողովուրդը։ Որովհետեւ մեր ժողովուրդին զաւակները 
սակաւաթիւ ալ ըլլան, գիտեն թէ դուն մեր գիրերը գտնելով, հաստատեցիր ո՛չ 
միայն մեր մշակոյթը, այլ նաեւ ապահովեցիր մեր ժողովուրդին գոյատեւումը։ 
Քու գիրերը մեզի համար դարձան աննիւթական եկեղեցի, 
ակադեմեայ, դպրոց եւ նոյնիսկ պետութիւն...»։

«Այսօր, աշխարհի այն իւրաքանչիւր կէտին վրայ ուր կայ 
հայկական դպրոց մը, աշակերտ մը Մեսրոպեան տառերով 
մկրտուած կ՚ըլլայ այն պահուն, երբ իր մատը կը դնէ հայոց 
Այբուբենին վրայ ու կ՚ըսէ. 

- Ասիկա Այբ է...
Ասիկա Այբ է։ Եւ ասիկա հայ Քրիստոնեայ տղուն 

երկրորդ մկրտութիւնն է իր կեանքին մէջ, եւ այս երկրորդ 
մկրտութեան միւռոնը, որ ուսուցչի մը ձեռքով կը քսուի 
անոր ճակտին, օրհնուած է Ս. Մեսրոպին աղօթքով»։

Հոգեհանգիստ- եկեղեցական արարողութիւն, որ կը կատարուի ննջեցեալներուն հոգւոյն համար
Ոգեկոչել- յիշել՝ մահացած արժէքաւոր անձ մը կամ անձեր
Բեղուն- բարեբեր, լաւ արդիւնք տուող (verimli)
Գեղահիւս- շատ գեղեցիկ
Հատուած- մաս (bölüm)
Սակաւաթիւ- թիւով քիչ
Ապահովել- (sağlamak)
Գոյատեւում- գոյութիւն ունենալ, տեւել
Աննիւթական- այն որ նիւթէ մը չէ բաղկացած 
(manevi)

Աշխատասիրեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Լեմոնենի- լեմոնի ծառ
Բոյր- անուշ հոտ
Կացութիւն- վիճակ (durum)
Տիրապետել- իշխել (hükmetmek)
Խափանել- արգելք ըլլալ
Աճիլ- հասակ նետել
Ուռճանալ- աճիլ, ծաղկիլ
Հանդուրժել- տոկալ, դիմանալ
Այլամերժ- իրմէ զատ մէկու մը չհանդուրժել

Աշխատասիրեց՝ 

Հարուստ վաճառականի մը պարտէ- 
զին մէջ, տնկուած էին երկու լեմոնի 
ծառեր: Երբ ծաղկէին՝ իրենց անուշ բոյրը 
կը տարածուէր ամէն կողմ:   

Տարի մը, այս ծառերէն մէկը տկա- 
րացաւ. սկսաւ քիչ ծաղիկ բանալ եւ քիչ 
լեմոն տալ: Ծառը բոլորովին հիւանդա- 
ցաւ, երբ պէտք եղած խնամքը չտրուեցաւ 
անոր։ 

Առողջ լեմոնենին գոհ էր այս կացու- 
թենէն, ան այլեւս առանձինն պիտի 
տիրապետէր պարտէզին։ 

Աշնան օր մը՝ ծագեցաւ զօրաւոր 
փոթորիկ մը։ Ծառերու ու ծաղիկներու 
բազմաթիւ հունտեր, ցրուեցան ասդին 
անդին։ Անոնց մէկ մասը՝ եկաւ տեղաւոր- 
ւեցաւ առողջ լեմոնենիին մօտ: Ա՛ն սկսաւ 
գանգատիլ.

- Մի՛ տեղաւորուիք մօտս, ժամա- 
նակով պիտի աճիք, պիտի ուռճանաք ու 
պիտի խափանէք գեղեցկութիւնս։ Ես այդ 
երբեք չեմ փափաքիր։ Այս պարտէզին 
ամենագեղեցիկը միայն ե՛ս պէտք է 
ըլլամ:

Հիւանդ լեմոնենին երբ լսեց  ինքնա- 
հաւան ծառին խօսքերը շատ բարկացաւ 
ու առաջարկեց հունտերուն.

- Սիրելի՛ հունտեր, եկէ՛ք իմ մօտս, ըն- 
կեր ըլլանք, կը տառապիմ առանձնութե- 
նէ...։ Յետոյ դարձաւ ինքնահաւան ծառին 
ու յանդիմանեց զայն.

- Մի՛ ըլլար այլամերժ, մի՛ հպարտա- 
նար արտաքին գեղեցկութեամբդ, յարգէ՛ 
ու սիրէ՛ նաեւ ուրիշներուն գեղեց- 
կութիւնը։ 

Հունտերը շուտով աճեցան եւ յաջորդ 
գարնան, բուրումնաւէտ եւ գեղեցիկ 
ծաղիկներով զարդարեցին վաճառակա- 
նին պարտէզը: 

Հունտերուն տրուած խնամքը բուժեց 
նաեւ հիւանդ, ճղճիմ լեմոնենին։ Ան 
վերագտաւ իր առողջութիւնը եւ տուաւ 
առատ ու ջրոտ լեմոններ։ 

Քանի մը տարուան ընթացքին, վաճա- 
ռականին պարտէզը լեցուեցաւ՝ գոյնզ- 
գոյն թիթեռնիկներով, տեսակ տեսակ 
թռչուններով, ծառերով, ծաղիկներով: 
Ինքնագով լեմոնենին սորվեցաւ հան- 
դուրժել ո՛չ միայն նորանոր գեղեցկու- 
թիւններու, նոյնիսկ ժամանակով սիրեց 
զանոնք ու երջանկացաւ անոնց ներ- 
կայութեամբ:



Աշխատասիրեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 

 Գերիրապաշտութիւնը (gerçeküstücülük, sürrealizm), արուեստի այն հոսանքն է, 
ուր արուեստագէտը կը խզէ իր կապը մտքի ճշմարտութիւններուն հետ եւ երեւան կը 
բերէ ո՛չ իրական ճշմարտութիւնները, որոնք  բոյն դրած են իր ենթագիտակցութեանը 
(bilinçaltı) մէջ։ Ան իր ստեղծագործութիւններուն մէջ՝ երեւակայութեամբը կը ցոլացնէ 
իր մտածումներն ու զգացումները։ 

 20րդ դարու գերիրապաշտ շրջանի կարկառուն 
արուեստագէտը՝ Տալին է անկասկած, ո՛չ միայն որպէս 
իւղանկարիչ, այլ նաեւ արձանագործ լուսանկարիչ, 
շարժանկարիչ եւլն.։ Անմահացած է 1500ի հասնող իր 
իւղանկարներով, արժէքաւոր քարերով, ոսկիով, 
արծաթով պատրաստած՝ զարդերով, առարկաներով 
թատերական տարազներով եւլն.։

Ծնած է Սպանիոյ՝ Պարսէլոնա քաղաքի մօտ, 
Ֆիկուէրէս գիւղաքաղաքին մէջ՝ 1904ին։ Յետագային 
Ֆիկուէրէս նշանաւոր դարձած է Տալիի թանգարանով։ 
Իր արուեստով, գաղափարներով, ապրելակերպով 
արտակեդրոն (aykırı) խառնուածքով այս արուեստա- 

գէտը, սիրահարած է իր կնոջ՝ Կալային, որ եղած է ներշնչումներուն ակը՝ իր շատ մը 
իւղանկարներուն մէջ։ 

Մահացած է 1989ին ու թաղուած՝ իր իսկ յատակագիծով կառուցուած, Ֆիկուէրէսի՝ 
Տալի թանգարանին մէջ։

12

Ֆիկուէրէս՝ Տալիի թանգարանըՏալի  Բիքասսօ
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Տալի, աշխարհահռչակ 

լուսանկարիչ՝ Արա Կիւլէրի հետ 
Բիքասսօ, աշխարհահռչակ լուսանկարիչ՝ 

Արա Կիւլէրի հետ 
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Ես չեմ կրնար ըսել, 
դուն ըսէ՛...

Տարչօ՛, Տօտօ-ին ըսէ՛ 
որ լուացուելու 

ժամանակը եկած է։

Ես ալ չեմ 
կրնար...

Աւելի լաւ չ՚ըլլա՞ր, երեքս 
միասին ըսենք։

Տօտօ՛ Պիտի չախորժիս

Բայց..

 Այսօր անպայման պէտք է 
լոգնաս։

Տօտօ՛, մի՛ փախչիր, անօգուտ է։

Շո՛ւտ 
վար 
իջիր։

Սպասէ՛ եւ տե՛ս:

Անպիտա՛ն Տօտօ, 
երեսդ մի՛ կախեր, դուն 

ես յանցաւորը։
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 

ԹՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏԱԽԱՂԵՐ

Ուղղահայեաց թէ՛ հորիզոնական 
երեք թիւերուն գումարը 25 է։ 

Գտէ՛ք պակսող թիւերը։ 

Ուղղահայեաց թէ՛ հորիզոնական 
երեք թիւերուն գումարը 30 է։ 

Գտէ՛ք պակսող թիւերը։ 

Գտէ՛ք՝ վերջին շարքին պակսող թիւերը, թուաբանական 
2 գործողութիւն կատարելով։

Իւրաքանչիւր քառակուսիին մէջ գտնուող թիւը՝ գումարն է իր 
2 կողմի կլորներուն մէջի թիւերուն, գտէ՛ք պակսող թիւերը։

30

5520

25

40

45



Գրեց՝ 
Նայադ Կոմիկեան Արզումանեան 

Լայն խնդուքներ իրենց շրթներուն, ուրախութեան ճիչեր արձակելով, տղաքը կը 
զուարճանային դաշտին մէջ։

Իսկ վերը՝ կասկապոյտ, պայծառ երկինքին վրայ, զանազան անասուններ՝ կարծես կը 
պարէին, քանի հովը փչէր։ Բոլորը ունէին երկար պոչ մը՝ գալարուող օձի նման։ Ո՛չ մէկը 
կը նմանէր միւսին։ Մին՝ սիրուն նապաստակ մըն էր, ուրիշ մը՝ փոքրիկ մկնիկ, մին՝ 
այլանդակ գազան եւ կամ գեղեցիկ թիթեռնիկ մը։

Հապա ի՞նք... Ի՛նք՝ ողորմելի ճնճղուկ, այդ սքանչելի թռուցիկներուն քով կը մնար 
շա՜տ խեղճուկ։

Մինչ թռուցիկները կը ճախրէին օդին մէջ ու սնդիկի նման կը ցատկռտէին հոս-հոն, 
խե՜ղճ ճնճղուկը իր տիրոջը՝ Մկոյին քով կեցած, կը դիտէր զանոնք՝ ճիտը ծուռ։ Նոյնիսկ 
պիտի լար, եթէ օժտուած ըլլար աչքերով։ Կ՚երազէր թռչիլ, կ՚ուզէր բարձրանալ երկինք, 
բայց ո՛չ թեւեր ունէր գոյնզգոյն, ո՛չ ալ պոչ մը գալարուն։ Յուզուած էր նաեւ Մկօն, 
արցունքի կաթիլներ կը գլորէին աչքերէն։ Հազիւ 11 տարեկան էր ու չէր յաջողած շինել 
կատարեալ թռուցիկ մը... 

Երբ կը շարունակուէր տղոց զբօսանքը, յանկարծ երկինքը խաւարեցաւ ու պայթեցաւ 
փոթորիկը։ Հովը կը փչէր ուժգին ու ցիրուցան կ՚ընէր, մէկ առ մէկ կը պատռտէր 
թռուցիկները։ Տղոց վիշտը անսահման էր, կու լային, կը ջանային փրկել թռուցիկները, 
բայց ի զո՜ւր... Ճնճղուկն ու Մկօն յուզուած՝ տխուր աչքերով կը հետեւէին պատահարին 
ու կը բաժնէին տղոց ցաւը։

Միջոց մը վերջ սակայն, անոնց տխրութիւնը վերածուեցաւ ուրա-
խութեան։ Ճնճղուկը այլեւս դժբախտ չէր չթռչելուն համար, ո՛չ ալ 
Մկօն անհանգիստ՝ իր պակասաւոր թռուցիկին պատճառաւ։ 
Երկուքն ալ երջանիկ էին հիմա, քանի որ փոթորիկը չէր յաջողած 
զիրենք անջատել իրարմէ։ 
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Գալարուիլ- ոլորուիլ, ինքն իր  
           վրայ դառնալ
Գազան- վայրի անասոուն
Այլանդակ- անճոռնի, անսովոր  
         (Garip)
Ողորմելի- շատ խեղճ

Սնդիկ- հեղուկ վիճակով մետաղ         
               մը (Cıva)
Սքանչելի- շատ գեղեցիկ
Ճախրել- օդին մէջ թռչիլ
Անջատել- իրարմէ զատել, բաժնել

Մկոյին՝ Խեղճուկը



17

Փոքրիկ արջուկը՝ ուրախ-զուարթ դուրս խոյացաւ։ Հեռուն տեսաւ 
նապաստակը։

- Հէ՜յ, թեթեւսոլի՛կ շատակեր, այսօր իմ տարեդարձս է, քեզ մեր 
տունը կը հրաւիրեմ, բացագանչեց։

- Ինծի՞ կը ձայնես, հարցուց նապաստակը վիրաւորուած։
- Անտառին թեթեւսոլիկը դուն չե՞ս, եկո՛ւր, թարմ ստեպղիններ կը 

կրծես, կրկնեց արջուկը։
- Չէ՛, չեմ ուզեր պատասխանեց նապաստակը ու հեռացաւ 

վշտացած։
Թոժիւնը շարունակեց ճամբան, քիչ վերջ հանդիպեցաւ սկիւռին։
- Հետաքրքի՛ր շատախօս, մայրս թարմ ընկոյզներ պատրաստած է, 

հրամմէ՛ մեզի։
- Չէ՛, չեմ փափաքիր գալ, պատասխանեց սկիւռը՝ սրտնեղած։
Արդեօք ինչո՞ւ կը մերժեն զիս ու չեն ընդունիր հրաւէրս, կը խորհէր 

արջուկը, երբ քիչ մը անդին նշմարեց խոզիկը։
- Հէ՜յ, ճարպո՛տ-աղտոտ խոզ, առաջարկ մը ունիմ քեզի, 

աղաղակեց։
Բայց խոզիկը՝ առանց մտիկ ընելու արջուկին առաջարկը, 

բարկացած հեռացաւ։
Եւ արջուկը առանձինն տուն վերադարձաւ...։
Սիրելի՛ տղաք, արդեօք ինչո՞ւ բոլոր անասունները մերժեցին 

արջուկին հրաւէրը։  

- Արթնցի՛ր, անուշի՛կ ձագուկս, 
գնա՛ ճաշի հրաւիրէ ընկերներդ, 
ըսաւ մայր արջուկը իր թոժիւնին։

- Մա՛յր, ինչո՞ւ այս հրաւէրը... 
հարցուց ձագուկը՝ զարմացած։

- Կը մոռնա՜ս, որ այսօր 
ծննդեանդ տարեդարձն է, աճա- 
պարէ՛ որու որ հանդիպիս հրա- 
ւիրէ՛, ամէնուն քիմքին յարմար 
ուտելիքներ պատրաստած եմ. 
մեղր, ընկոյզ, կաղամբ, ստեպղին 
եւլն., կրկնեց արջը շոյելով իր 
թոժիւնին գլուխը։

Թոժիւն- արջու ձագ
Թեթեւսոլիկ- ո՛չ լուրջ, թեթեւամիտ
Ճարպոտ- իւղոտ, գէր
Առաջարկ- խորհուրդ տալ (teklif)
Քիմք- բերնին վերի մասը (damak), ախորժակ

Աշխատասիրեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան 

Արջուկին Տարեդարձը
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Աղաւնի- թռչուն մը (güvercin)
Ամենագէտ- ամէն բան գիտցող
Կազդուրուիլ- առողջանալ
Մնչել- աղաւնիներուն հանած ձայնը

Աշխատասիրեց՝ 

Հրաչ՝ հանրապարտէզ գնաց, ընկերներուն հետ խաղալու։ Տխրեցաւ՝ երբ չգտաւ 
զանոնք: «Ո՞ւր են ընկերներս, ի՞նչպէս պիտի խաղամ առանձինն», ըսաւ 
դժգոհելով: 

Երբ աննպատակ կը շրջէր պարտէզին մէջ, վիրաւոր աղաւնի մը ինկաւ իր 
առջեւ...: Հրաչ՝ գուրգուրանքով թռչունը առաւ իր ափերուն մէջ, պահ մը դիտեց 
զայն, տեսաւ որ թեւերէն մէկը կ'արիւնէր...: Ի՞նչպէս պիտի օգնէր անոր, չէր 
գիտեր...: «Մենք ամէն ինչ մեծհայրիկիս կը հարցնենք, ան ամենագէտ է, իմ հերոսս 
է. երթամ իր քով, օգնութիւն խնդրեմ, յուսամ ճար մը պիտի գտնէ», խորհեցաւ եւ 
դիմեց մեծհայրկին: Մեծհայրը նախ լաւ մը մաքրեց վէրքը, քսեց մանրէասպան դեղ 
մը ու դարմանեց աղաւնին...: «Մի՛ յուզուիր մանչս, մինչեւ առաւօտ պիտի 
սպասենք։ Հաւանական է, որ բուժուի ու առողջանայ թռչունը», ըսաւ ու մխիթարեց 
թոռնիկը։ 

   Հրաչ պարպեց մայրիկին կարին կողովը, աղաւնին տեղաւորեց անոր մէջ ու 
տարաւ իր սենեակը: Երկար ժամեր հսկեց ու նստաւ անոր գլխուն վերեւ։ Ի վերջոյ 
գոցուեցան աչքերը։ Արշալոյսին՝ արթնցաւ աքլորին կանչով, տեսաւ որ թռչունը իր 
կտուցով հարուածներ կու տար կողովին։ Վազեց, արթնցուց մեծհայրը: 

   «Հրաչի՛կ, այս պտըլիկը անօթեցեր է, շուտ գնա՛ ցորենի հատիկներ բե՛ր», ըսաւ  
        մեծհայրը ուրախութեամբ: Անբացատրելի էր նաեւ Հրաչին ուրախութիւնը...: 

           Քանի մը օր վերջ, աղաւնին բոլորովին կազդուրուած՝ թռաւ գնաց   
    ընկերներուն քով։ 

    Հիմա ան՝ ամէն առաւօտ  կու գայ ու կը մնչէ Հրաչին պա-  
   տուհանին տակ, կարծես կ'ուզէ իր շնորհակալութիւնը  յայտնել 
        անոր...:    
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Գրեցէ՛ք անունները՝ «Խ» տառին մէջ զետեղուած նկարներուն։
Պատրաստեց՝ 

Սիրարփի Կիւլպաղ

Քանի՞ հատ 

«խ» տառ 

կրնաք հաշուել։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով 
գծեցէ՛ք պահուած նկարը։

Պատրաստեց
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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Մերթ- երբեմն
Գերադասել- ինքզինքը ուրիշներէ        
            աւելի բարձր տեսնել
Համայնագիտարան- ansiklopedi
Յոխորտալ- մեծամտիլ (böbürlenmek)

Մշակոյթ- մտաւոր եւ հոգեկան  
                   զարգացում (kültür)
Յամառիլ- պնդել (inat)
Հակաճառութիւն- վիճաբանութիւն
Հաստափոր- շատ հաստ
Սպառիլ- հատնիլ

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

Երբ տնեցիները անկողին մտան,  
սկսաւ զբօսանքը՝ գրադարանի գիր- 
քերուն։ Անոնք՝ ամէն գիշեր եր- 
կա՜ր-երկա՜ր կը խօսակցէին իրարու 
հետ, մերթ կը զուարճանային, յաճախ 
կը վիճէին։ Իւրաքանչիւր գիրք կը 
գերադասէր ինքզինքը. «Ես եմ ամէնէն 
օգտակարը, ամէնէն պիտանին», կ՚ըսէր 
ու կը պարծենար։  

Բառարանները՝ կը հպարտանային 
ու կ՚ըսէին. «Եթէ մենք  չըլլայինք, մար- 
դիկ ի՞նչպէս պիտի սորվէին իրենց 
անծանօթ բառերուն իմաստները»։ 

Իսկ համայնագիտարանները կը 
պնդէին ու կ՚ըսէին. «Մենք ամենագէտ 
ենք՝ կը լուսաբանենք ընթերցողները, 
անոնք՝ շնորհիւ մեզի՝ ընդարձակ տե- 
ղեկութիւններ կը քաղեն՝ բոլոր նիւթե- 
րու մասին»։  

Գիտական գիրքերը կը յամառէին, 
որ իրենք են ամենակարեւորը, իսկ 
գրական հաւաքածոները՝ «Առանց մեզի 

մշակոյթ չ՚ըլլար», կ՚ըսէին։
Եւ այսպէս ամէն գիշեր կը շա- 

րունակուէր անոնց հակաճառութիւնը։ 
Համեստ, նրբակազմ գիրք մը, նըս- 

տած գրադարանին անշուք մէկ ան- 
կիւնը, քմծիծաղ մը դէմքին՝ ուշի ուշով 
կը հետեւէր այս խօսակցութիւններուն։ 

Գիշեր մը՝ վերջապէս սպառեցաւ 
համբերութիւնը ու եկաւ տեղաւորուե- 
ցաւ գրադարանին պատւոյ անկիւնը՝ 
արժէքաւոր գիրքերուն քովիկը։ 

«Ո՞վ ես դուն, որ համարձակեցար 
տեղ գրաւել մեր քով», հարցուցին մեծա- 
միտ գիրքերը՝ բարկութեամբ։ 

Նիհարակազմ գիրքը յոխորտաց ու 
ըսաւ. «Ե՛ս այբբենարանն եմ: Ինծի կը 
պարտիք ձեր գոյութիւնը, գիտցէ՛ք որ 
եթէ տառերս չըլլային, ձեզմէ ո՛չ մէկը 
կ՚արժանանար կարդացուելու»։

Բոլորը իրաւունք տուին այբբե- 
նարանին ու յարգանքով խոնարհեցան 
իր առջեւ։
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Կանանչ թուփերով ծածկուած լերան լանջէն, բարձրացայ դէպի վեր ու 
հասայ գագաթ։ Երբ վար նայեցայ տեսայ այծեամներու խումբ մը։ Անոնք 
նստած կ՚ոռոճային։ Նստած էին այնքա՜ն հանգիստ, որ գթացի, ձեռքս չգնաց 
որ կրակեմ։ Կրակեցի, խումբէն հեռու՝ առանձինն նստած այծեամի մը վրայ։ 
Չյաջողեցայ... Գնդակը վրիպեցաւ... Բոլոր միւս այծեամները կրակի ձայնէն 
սարսափահար՝ երբ վազեցին փախան, խե՜ղճ այծեամը հաստատ մնաց, 
չհեռացաւ, չգնաց իր ընկերներուն ետեւէն, եկաւ կեցաւ ինձմէ հազիւ քանի մը 
քայլ անդին։ Աչքերը վախով լեցուն էին։ Աջ-ձախ կը նայէր յուզուած, կարծես 
բան մը կը փնտռէր։

Յանկարծ այծեամի ձագուկ մը ելաւ ժայռերուն ետեւէն ու դողդոջ քայլերով 
եկաւ այծեամին քով ու մտաւ մօրը փորիկին տակ։ Հրացանս ետ քաշեցի ու 
դրի գետին։

Մայր ու ձագուկ՝ շտապ վազեցին դէպի միւս այծեամներուն փախած 
կողմը։ Ես երջանիկ՝ թաց աչքերով երկար նայեցայ անոնց ետեւէն։ Գոհ էի, որ 
չէի սպաննած մայր այծեամը եւ որբ չէի թողած անոր սիրելի ձագուկը։

Գրեց՝ Վախթանգ Անանեան
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Ժագլին Էրմէն

Մայր Այծեամը

Այծեամ- եղջերուներու ցեղէն անասուն մը (karaca)
Լանջ- լերան կողը (քովի կողմը)
Վրիպիլ- ուղղութիւնը շեղիլ, ձախողիլ 
Դողդոջ- դողացող (titrek)
Շտապ- շատ արագ
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Վարի տան բնակիչները, պատուհաններուն վրայի թիւերէն 
օգտուելով՝ գտան իրենց յարկաբաժինները։ 

Արդեօք թուաբանական ո՞ր գործողութիւնները կ՚ատարեցին։

ԹՈՒԱԲԱՆԱԽԱՂ

ԳՏՆԵԼ ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ
Միացուցէ՛ք առաջին տառերը։

Ստեպղին ուտող անասունը –
Ընդեղէն մը, որ կ՚ուտենք աւագ հինգշաբթի օր –
Միշտ, շարունակ –
Անձնական դերանուն՝ Ա. դէմք եզակի ուղղ. հոլով–
Կատուին սիրելի որսը –
Չար չէ՛ -
Դէմք –
Կարճ ժամանակամիջոց –

յարկաբաժիններուն
թիւերը
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան
Բառ կը կոչուի՝ հնչիւններու այն խումբը կամ հնչիւնը, որ ունի իմաստ մը։ 

Օրինակ՝ ջուր, քար, գլուխ, դպրոց, դասարան եւլն.։ 
Հայերէնը ունի մօտ 150հազար բառ եւ ըստ կարիքի՝ կարելի է կազմել նոր բառեր՝ 

ածանցմամբ եւ բարդութեամբ։ 
Բառերը կազմութեամբ կ՚ըլլան՝ 
- Պարզ կամ արմատական 
- Ածանց 
- Բարդ
Պարզ կամ արմատ բառեր են. քար, ջուր, գլուխ, կատու, տուն եւլն.։ 
Ածանց կը կոչուի այն մասնիկը, որ պարզ բառի մը սկիզբը կամ վերջաւորութեան 

վրայ աւելնալով, անոր կու տայ նոր իմաստ մը։ Մասնիկներ են՝ դժ, տժ, տ, չ, ան, 
ութիւն, աբար, անոց, ական, իչ, ենի, ցի, եղէն եւլն. որոնք առանձինն իմաստ չունին 
եւ երբեք առանձինն չեն գործածուիր։ Ածանցաւոր բառեր են. նկար-նկարիչ, 
տես-չտես, բախտ-անբախտ, գոյն-տժգոյն-գունաւոր,  վարժ-վարժութիւն, 
հիւանդ-հիւանդանոց։ Բառը՝ կրկնածանց կը կոչուի, եթէ 2 մասնիկ ունի. 
դժբախտութիւն։

Երկու պարզ բառեր յօդակապով կամ առանց յօդակապի, երբ իրարու միանան, կը 
կոչուին՝ Բարդ բառ։ Յօդակապեր են. ա, եւ, ե, ի, ու, զ։ 

Աղաման, ձկնորս միացած են՝ առանց յօդակապի, 
Մարդասէր, գոյնզգոյն, ցիրուցան, երթեւեկ միացած են յօդակապով։
Բարդ բառը բարդածանց կը կոչուի, երբ իր վրայ աւելցած է, ածանցաւոր մասնիկ 

մը։ Օրինակ՝ գրավարժութիւն, անգրագէտ։
Բարդ բառերը կը գործածուին նաեւ որպէս՝ ածական կամ գոյական։
«Ստախօս»ը ածական ըլլալով՝ «Ստախօս տղան պատժուեցաւ»։
«Ստախօս»ը գոյական ըլլալով՝ «Ստախօսը պատժուեցաւ»։
Անուն կամ գոյական կը կոչուին այն բառերը, որոնք անձերու, իրերու, բոյսերու, 

անասուններու, տեղերու անուններն են։ Անուն են նաեւ՝ մտքով ըմբռնուած բառերը։ 
Օրինակ՝ գեղեցկութիւն, կեանք եւլն.։

Անունները ունին 2 տեսակ՝ «Յատուկ» եւ «Հասարակ» եւ ունին 2 թիւ՝ «Եզակի» եւ 
«Յոգնակի»։

Եզակի է, եթէ մէկ անձ, մէկ բոյս ցոյց կու տայ։
Յոգնակի է, եթէ մէկէ աւելի անձեր ցոյց կու տայ։
Եզակի բառ մը եթէ միավանկ է «եր» մասնիկով, իսկ եթէ բազմավանկ է «ներ» 

մասնիկով յոգնակի կ՚ըլլայ։ Օրինակ՝ քար-քարեր, տետրակ-տետրակներ եւլն.։
* Բառը երբեմն գրաբարեան ձեւով՝ «ք» տառով յոգնակի կ՚ըլլայ. ծնող-ծնողք կամ 

ծնողներ։
Բարդ անունները «ներ»ով յոգնակի կ՚ըլլան. 
1) երբ յօդակապ չունին. ջրհոր-ջրհորներ, գետափ-գետափներ։ 
2) երբ երկրորդ բառը բազմավանկ է. գրադարան-գրադարաններ։
3) երբ բարդ անունին վերջին բառը բայարմատ է. գրագիր-գրագիրներ (գիր՝ գրել 

բային բայարմատն է), օրացոյց-օրացոյցներ (ցոյց՝ ցուցնել բային բայարմատն է)։



Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն

Միայն «հարիւրաւոր» թիւերը գումարելով գտէ՛ք պահուած թիւը։

26

Գտէ՛ք Պահուած 
Նախադասութիւնը

Չար չէ – . . . .
Վար չէ – . . .
Մեր այբուբենին առաջին տառը – .
«Մտնել» բային արմատը – . . .
Ամէնուդ – . . . . . . .
     ....  .......  .......

Համակարգիչին Թիւերը
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Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Ո՜հ հայելի,
Մե՜ծ հայելի,
Երանի քեզ 
Չնայէի:
 Դուն կապիկ մ'ես
 Զիս կը կապկես,
 Անվերջ միտքս
 Կը խանգարես:
Երբ քեզ նայիմ
Հոգիս խայտայ,
Բզէզութիւն 
Միտքս կու գայ:
 Չէ՛ հայելի,
 Կատակեցի,
 Իմ ժպիտը,
 Տուի քեզի։
Ուզեցի որ
Դուն ալ խնդաս,
Ինծի նման
Ուրախանաս:
 Դուն միշտ անշարժ
 Միապաղաղ,
 Պատին վրայ 
 Մնաս խաղաղ:
Իսկ ես ճաշին՝ 
Համն եմ ու աղ,
Կը հիւսեմ միշտ, 
Այսպէս նոր խաղ:

Ա- Ածուխի մեծ կոյտ մը հոն,   
Ուրկէ կ՚ելլէ սեփ-սեւ մուխ,
Քուլայ-քուլայ, ամպ-ամպ ծուխ,
Երբ հով փչէ կ՚ընէ. «փո՛ւֆ»:

Իսկ մեծմայրս՝ աննկուն,
Փքոց բռնած ձախ ձեռքին,
Ունելին ալ իր կողքին,
Ան կը հսկէ կրակին:

Բ- Կարմրեցաւ ածուխը,
Եփեց միսեր բազմաթիւ, 
Մեծմայրիկս անհամբեր,
Մէջը դրաւ պնակին:

Հիմա մուխը դադրեցաւ,
Ծուխին ամպը չքացաւ,
Կրակըն ալ մարեցաւ,
Ճաշկերոյթը սկսաւ:

Կրակարանը
2 հոգի

Հայելի

(Բզէզը  միջատ մըն է։ Բզէզութիւն կը 
նշանակէ՝ չարաճճի տղու մը չարաճճի 
խաղերը)։ 

Աննկուն- առանց յաղթուելու, անպարտելի
Կոյտ- իրարու վրայ դիզուած իրեր (yığın)
Փքոց- օդով լեցուն կազմած մը, որ կը ծառայէ  
 կրակը բոցավառելու (körük)
Չքանալ- անհետանալ



Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

28

Պատասխաններ

ԾԱԾԿԱԳԻՐ ԽԱՂ

Էջ 05 Բառախաղ- Հաց, ոսպ, կաղ, տուն, երեք, մուր, բարի, երկաթ, րոպէ «Հոկտեմբեր»։ 
Տառ Ջնջել- «Վերամուտ»։
Էջ 08- Դաւ, սան, սար, նաւասարդ, ասա, սարդ, դաս, նաւ, սա, դար, դի, ինք։
Էջ 09- Հաւկիթ, պատուհան, տուփ, այծ, աստղ, վարդ «Հայաստան»։
Էջ 15 Թուաբանական Մտախաղեր-    
        / 4+7=11x4=44 / 10-6=4x10=40 / 

Էջ 19 Հանելուկ- Խաղող, խաղալիք, սխտոր, մեխակ, ճախարակ, սոխ, խոզ, սեխ, 
խաչքար, խնձոր, 10 հատ Խ տառ կայ։
Էջ 24 Թուաբանախաղ-  2x8:2=8 / 3x6:2=9 / 3x8:2=12 / 6x5:2=15  
Գտնել Պահուած Բառը- Նապաստակ, ոսպ, յար, ես, մուկ, բարի, երես, րոպէ «Նոյեմբեր»։
Էջ 26 Համակարգիչին Թիւերը- «2020»։ 
Գտէ՛ք Պահուած Բառը- Բարի վերամուտ բոլորիդ։
Էջ 28 Ծածկագիր Խաղ- Ուսուցչաց Օրը շնորհաւոր ըլլայ։

        / 4+7=11x4=        / 4+7=11x4=8
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Կապրիէլա Սօմա
Գալֆաեան Վրժ.

Վալերի Է. Թէքէլ
Գալֆաեան Վրժ.

Ալէքս Սիմիթեան
Էսաեան Վրժ.

Նորազ Եիւզպաշեան
Էսաեան Վրժ.

Մելանի Իչ - Ա. Ճան Տուվարճը
Տատեան Վրժ.

Հայկ Մարգարեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ 

Տինք Վրժ.



31

Սօֆիա Վարդեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Գոհար Բեգլարեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Ալարա Պաքըրճըօղլու
Գալֆեան Վրժ.

Սարին Մ. Աքեիւզ
Գալֆաեան Վրժ.

Արի Կիւլեայլա
Էսաեան Վրժ.

Տարօն Գազանճը
Էսաեան Վրժ.




