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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Ամէն տարի Կաղանդի նախօրեակին՝ ուրախութեամբ, ցնծութեամբ կը 
լեցուէին ձեր սրտերը, անհամբերութեամբ կը սպասէիք Կաղանդ 
Պապային։ Այս տարի սակայն՝ անիծեալ համաճարակին պատճառաւ, 
տխրութիւն ու թախիծ կայ՝ մեր բոլորին սրտերուն մէջ։ Մաղթենք որ 2021ը 
ըլլայ բարի, շուտով վերջանայ աղէտը ու ամբողջ աշխարհ, համայն 
մարդկութիւն վերագտնէ իր նախկին բարօրութիւնն ու խաղաղութիւնը։ 

Սիրելի՛ տղաք, Ս. Գիրքը՝ Աստուածաշունչը, կը պարունակէ 2 մաս՝ Հին 
Կտակարան եւ Նոր Կտակարան։ Հին Կտակարանը կը խօսի՝ Քրիստոսի 
ծնունդէն առաջ պատահած դէպքերուն եւ կրօնի մասին, իսկ Նոր 
Կտակարանը՝ որ կը կոչուի Աւետարան, կը պատմէ Յիսուսի ծնունդով 
սկսող ու շարունակուող դէպքերը։ 

Յիսուս կը նշանակէ փրկիչ, իսկ Քրիստոս՝ օծեալ (kutsanmış)։ 
Յետագային այս մակդիրները տրուեցան ա՛յն Մանուկին, որ աշխարհ 
եկաւ՝ որպէս Աստուծոյ Որդին։ Քարոզեց՝ խաղաղութիւն, արդարութիւն, 
ազատութիւն, բարին, սէրը եւ իր Անձին օրինակով՝ պատգամեց 
խոնարհութիւն։ Եղաւ հիմնադիրը ամէնէն ազնուական կրօնքին՝ 
Քրիստոնէութեան։ Եւ Հայը եղաւ այն առաջին ազգը, որ 301 թուականին՝ 
պետականօրէն ընդունեց Քրիստոնէութիւնը ու հիմնեց Հայոց Եկեղեցին։

Յարգենք Հայոց Եկեղեցին, հնազանդինք Յիսուսի յորդորներուն եւ 
ամէն տարի Յունուար 6ին՝ ուրախութեամբ տօնենք Քրիստոսի ծննդեան եւ 
Աստուածայայտնութեան տարեդարձը։ 

         Համբոյրներ՝         Համբոյրներ՝
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Գօ-գօ Թարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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Մամի՛կ, կրնա՞ս ըսել, 
թէ ժամը քանին է... 
Գծաժապաւէններ 

(çizgi film)
պիտի դիտեմ...

10 վայրկեան վերջ՝ 
ժամը 15։00 պիտի 

ըլլայ։

Սիրով ըսեմ զաւակս...

Ի՞նչ պատահեցաւ 
Գօգօ՛, ինչո՞ւ 

այդպէս զարմացած 
կը նայիս ինծի...

Մամի՛կս, 
ճիշդ սա՛ պահուն 

ժամը քանին է հարցուցի, 
10 վայրկեան

վերջուանը չէ՛...
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Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Տառերը  Կանոնաւորել

Ճերմակ արտի մէջ, սեւ սերմ ցանեցի,
Ձեռքով ցանեցի, աչքով հնձեցի։ 

Ամպերէն ծնաւ, զովութիւն բերաւ
Ծիլ ու ծաղիկի, ա՛ն միշտ կեանք տուաւ։ 

Մեծ քաղաքը կը շարժի, 
Ծովուն վրայ կը շրջի։ 

Ձեռքեր չունի, ներկեր չունի,
Դաշտ կը ներկէ՝ հազար գոյնի։ 

Ան՝ դաշտերու անասուն, 
Մորթը՝ փուշերով լեցուն։ 

Իր սպիտակ ծածկոցով
Ծածկեց գիւղերն ու քաղաք
Բայց ո՛չ լիճ մը, ոչ ալ ծով։ 
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(Գիր)

(Անձրեւ)

(Շոգենաւ)

(Գարուն)

(Ոզնի)

(Ձիւն)
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Ո՞վ... Ի՞նչ... Ո՞ւր...Ե՞րբ... Ի՞նչպէս... Ինչո՞ւ...

Կալափակօս կղզին իր անունը 
կ՚առնէ, սպաներէն կալափակօ 
բառէն, որ կը նշանակէ կրիայ։ 

16րդ դարուն սկիզբը, գիտական 
հետազոտիչներ գտան աշխարհի 
ամէնէն մեծահասակ կրիաները, 
որոնք կը բնակին միայն Կալա- 
փակօս կղզիին մէջ։ Անոնք կ’ապրին 
100-150 տարի եւ երկար ժամեր կը 
քնանան՝ անօթի-ծարաւ։

Ագեվազներու (քանկուրու) ձագուկները, կը ծնին հազիւ 
թագուհի մեղուի մը հասակով (2 սմ) եւ կը կշռեն 1 կրամ: 

Պատրաստեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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Մերի Կրիմս՝ երբ կը հաւաքէր իր հասցուցած ստեպղինները, 
մատէն սահեցաւ ամուսնութեան մատանին ու ինկաւ հողին մէջ: 
Շա՜տ երկար փնտռեց մատանին, բայց չգտաւ: 13 տարի անցած էր 
արդէն, երբ օր մը՝ իր քաղած ծուռիկ-մուռիկ, անճոռնի ստեպղինի մը 
մէջ, յայտնուեցաւ իր կորսնցուցած մատանին։ 

Ճաբոնական Մաքաք ցեղի կապիկները կ'ապրին ցուրտ 
երկիրներ եւ իրենց հաստ մուշտակին շնորհիւ կը դիմանան 
մինչեւ -20 աստիճանին։ 

Շատ կը սիրեն ձիւնագնդակ խաղալ նաեւ զուարճանալ 
ջերմուկներու մէջ։ 
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Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

Հետեւեալ բառերը տեղադրեցէ՛ք յարմար քառակուսիներուն մէջ՝ 
ամբողջացնելով խաչբառը, գտէ՛ք դեղին քառակուսիներուն մէջ պահուած 
բառը։

Վարակել- հիւանդութիւնը 
տարածել

Ջուր

Մաքուր

Դիմակ- որեւէ նիւթէ շինուած՝ 
երեսը ծածկող իր 

Ժահր-  թոյն, վիրիւս

Վարակիչ- փոխանցիկ հիւանդութիւն

Ջերմաչափ- ջերմութեան աստիճանը ցոյց կու տայ

Օճառ

Ախտահանիչ– մանրէները (միքրոպ) 
ոչնչացնելու միջոցներ (dezenfektan)

Համաճարակ-  շատ արագ տարածուող 
փոխանցիկ հիւանդութիւն (salgın) Ախտանիշ- հիւանդութիւնը որոշող նշան



09

Պ
ա

տ
րա

ստ
եց

՝ Ա
րփ

ի 
Թ

նկ
րե

ա
ն-

Գ
ա

նթ
ա

րճ
եա

ն

Շր
ջա

նա
կն

եր
ու

ն 
մէ

ջ 
տ

րո
ւա

ծ 
խ

ա
ռն

 տ
ա

ռե
րո

վ 
բա

ռե
ր 

կա
զմ

եց
է՛

ք 
ու

 ա
մբ

ող
ջա

ցո
ւց

է՛
ք 

խ
ա

չբ
ա

ռը
 ե

ւ գ
տ

է՛
ք 

կա
րմ

իր
 ք

ա
ռա

կո
ւս

ին
եր

ու
ն 

մէ
ջ 

պ
ա

հո
ւա

ծ 
նա

խ
ա

դա
սո

ւթ
իւ

նը
։



10

Բջջային հեռաձայն- գրպանի հեռաձայն
Համարձակիլ- յանդգնիլ (cüret etmek)
Սրտաբացօրէն- անկեղծութեամբ
Ընթրիք- գիշերուան ճաշը
Մեկնաբանել- բացատրել (yorumlamak)
Պսպղալ- փայլիլ, շողշողալ
Քթթել- աչքը արագ կերպով բանալ գոցել, 
  թարթել (göz kırpmak)
Հիասթափուիլ- յուսախաբ ըլլալ, 
    սպասածը չգտնել
Կարեկցիլ- մեղքնալ
Քաղցրութեամբ- անուշութեամբ
Արձանագրուած- գրուած

Գրեց՝ 
Նայադ Կոմիկեան Արզումանեան 

Կաղանդի նախօրեակն էր։ Արքէն 
շատ կը փափաքէր ունենալ բջջային 
հեռաձայն մը, բայց չէր համարձակեր 
իր այս փափաքը սրտաբացօրէն՝ ծնող- 
քին յայտնելու։

Խորամանկութիւն մը ինկաւ միտքը։ 
Գիշերը, ընթրիքէն ետք՝ բազմեցաւ հօրը 
քով, կրկին ու կրկին համբուրեց զայն ու 
ըսաւ.

- Հայրի՛կ, երէկ գիշեր երազիս մէջ 
տեսայ, որ Կաղանդ Պապան բջջային 
հեռաձայն մը նուիրեց ինծի։ Շա՜տ 
ուրախացայ, անմիջապէս քեզի հեռա- 
ձայնեցի, դուն ալ շատ ուրախացար... 
Հայրի՛կ, արդեօք ի՞նչպէս պիտի մեկ- 
նաբանես երազս։

Հայրը, անշուշտ շուտով հասկցաւ 
Արքէնին նպատակը, շոյեց անոր գլուխը 
եւ ըսաւ.

- Սիրելի՛ մանչս, ես չունիմ երազներ 
մեկնաբանելու կարողութիւնը, սպա- 
սենք Կաղանդ Պապային, թերեւս ան 
կրնայ տալ մեզի՝ հարցումիդ պա- 
տասխանը։

Կաղանդի գիշեր էր արդէն։ Տօնա- 
ծառը կը պսպղար գոյնզգոյն լոյսերով եւ 
զարդերով, կողքին դրուած ծրարները՝ 
կարծես աչք կը քթթէին Արքէնին։ 
Վերջապէս հասաւ ժամը՝ ծրարները 
բանալու։ Արքէն՝ սրտադողով մօտեցաւ 
նուէրներուն ու վերցուց իր անունով 
պիտակուած ամենագեղեցիկ ծրարը։ 

Մե՜ծ յոյսով՝ գրեթէ վստահ պարու- 
նակութենէն, բացաւ զայն եւ ահա ի՜նչ 
տեսնէ՝ գիրք մը... Գիրք մը միայն, որուն 
կողքին վրայ գրուած էր. «Երազներու 
Մեկնաբանութիւն»։

Մեծ եղաւ Արքէնին հիասթափու- 
թիւնը, ան դժուարաւ կը զսպէր ար- 
ցունքները...

Հայրը չարաճճի ժպիտով մը մօտե- 
ցաւ Արքէնին ու ըսաւ.

- Աղուո՜ր մանչս, այս ի՜նչ գեղեցիկ 
նուէր է, այլեւս պիտի կարենաս դիւրու- 
թեամբ մեկնաբանել երազներդ, այնպէս 
չէ՞...։

Մայրիկը, որ կարեկցութեամբ կը 
դիտէր Արքէնին յուսախաբութիւնը, 
երկար չկրցաւ համբերել, միջամտեց ու 
ըսաւ քաղցրութեամբ.

- Անուշի՛կ զաւակս, տե՛ս, անունիդ 
արձանագրուած ուրիշ ծրար մըն ալ 
կայ՝ ծառին տակ։

Արքէն, աճապարանքով երբ կը բա- 
նար ծրարը, այլեւս լաւ գիտէր, թէ ի՛նչ 
պիտի ելլէր տուփին մէջէն...։

Արքէնին  Երազը
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Գրեց՝ 
Նայադ Կոմիկեան Արզումանեան 

Նենգամիտ- չար միտք ունեցող
Վհատիլ- յուսահատիլ, յոյսը կտրել
Անխնայ- առանց խնայելու, առանց մեղքնալու
Յաղթանակել- շահիլ

Շատ կը նեղուէր սատանային սիրտը։ Որոշեց մանկապարտէզ մը այցելել ու 
զուարճանալ՝ անմեղ տղոց չարութիւններ սորվեցնելով։ Յուսախաբ եղաւ սակայն, երբ 
դպրոցը փակ գտաւ՝ քորոնայի համաճարակին պատճառաւ։

Նենգամիտ սատանան չվհատեցաւ, խորամանկ ժպիտը դէմքին, ուղղուեցաւ դէպի 
մօտակայ հանրապարտէզը, միշտ իր երգը երգելով. 

«Սատանայ» կը կոչեն զիս,
Միշտ արժանի՝ համբաւիս,
Չ՚անցնիր մտքէս ո՛չ մէկ բարիք,
Ապրելու համար երջանիկ,
Կ՚ընեմ հազարումէկ չարիք...

Երբ պարտէզ մտաւ քննեց շուրջ-
բոլորը։ Տղոց մէկ մասը ոտնագնդակ 
կը խաղար, ուրիշներ կը վազվզէին՝ 
հոս-հոն։ Քիչ մը անդին երկու 
եղբայր՝ նստած քով քովի, հետա-
քրքրութեամբ կը հետեւէին՝ մայր 
ագռաւին շարժումներուն։ Ան՝ նստած 
բոյնին մէջ, մե՜ծ գուրգուրանքով 
կը կերակրէր իր նորածին ձագուկ-
ները։ 

Չար սատանան երկար դիտեց բոլորը եւ 
ի վերջոյ ընտրեց իր որսը։ Մօտեցաւ երկու 
եղբօր, բաներ մը փսփսաց անոնց ականջին 
ու շուտով համոզեց զանոնք։ Չարութիւնը 
յաղթանակեց եւ երկու եղբայր, սկսան անխնայ քարկոծել՝ թռչունին բոյնը։ 

Մայր ագռաւը արձակեց ահռելի վայնասուն մը ու խելագարած խոյացաւ տղոց 
վրայ, արագօրէն իրեն միացան նաեւ բազմաթիւ ագռաւներ։

Երկու եղբայր կը պոռչտային՝ սարսափահար։ Չէին գիտեր ո՞ւր փախին, ի՞նչպէս 
պաշտպանուին։ Բարեբախտաբար շուրջէն շուտով օգնութեան հասան ու տղաքը 
փրկեցին ագռաւներուն վրիժառութենէն։

Սատանան կը դիտէր տղոց վախը ու կը խնդար գոհունակ։ Ան մասամբ յաջողած էր 
չարամտութեանը մէջ։ Իսկ տղաքը առած էին իրենց դասը։ Անգամ մըն ալ երբեք 
չփորձեցին քարկոծել՝ ո՛չ միայն թռչունները, այլ բոլոր անասունները։

Ահռելի- մեծ վախ պատճառող
Վայնասուն- սուր ճիչ, աղաղակ
Խելագարած- խենթեցած,խելքը կորսնցուցած (çıldırmış)
Վրիժառութիւն- վրէժ լուծել, ոխ առնել (intikam)

Սատանան
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Գրեցէ՛ք անունները՝ «Ն» տառին մէջ զետեղուած նկարներուն։
Պատրաստեց՝ 

Սիրարփի Կիւլպաղ

Քանի՞ հատ 
«ն» տառ 
կրնաք 

հաշուել։

5
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Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ

Կիրարկել- գործ մը կատարել(uygulama)
Ընդհանրապէս- սովորաբար, շատ անգամ
Ամբարած ուտելիքները- հաւաքած   
       ուտելիքները
Յառաջիկայ- գալիք 
Գետակ- փոքր գետ (dere)

Ափ- գետեզերք
Ուրուր- յափշտակիչ թռչուն մը (çaylak)
Մագիլ- թռչունի, հաւու ճանկ
Բողոքել- գանգատ յայտնել
Ողորմելի- գութ շարժող, խղճալի
Իսկոյն- անմիջապէս, շատ շուտ

Աշխատասիրեց՝ 

Մուկն ու բադիկը մտերիմ ընկերներ էին: Ընդհանրապէս բադը կ'այցելէր մուկին 
տունը, ուր կը ճաշէին միասին։ Օր մը բադիկը առաջարկեց մուկին, որ իրենց 
յառաջիկայ հանդիպումը ըլլայ իր տանը մէջ։ 

Սակայն կար լուրջ խնդիր մը, բադիկին 
տունը կը գտնուէր գետակին աջ ափին 
վրայ, իսկ մուկը կը բնակէր՝ ձախ ափին:  

- Բայց սիրելի՜ բադիկ, ես լողալ չեմ 
գիտեր, չեմ կրնար անցնիլ գետը ու 
գալ տունդ, բողոքեց մուկը։ 

- Կ'օգնեմ քեզի. կը նստիս 
կռնակս ու կ՚անցընեմ քեզ գե-
տակին միւս կողմը, պատաս-
խանեց բադիկը։  

Երբ կը յառաջանային ջուրին 
վրայ, բադը յանկարծ խորհեցաւ 
սատանայութիւն մը. «Մուկը 
նետեմ ջուրին մէջ, երթամ իր 
տունը ու տէրը դառնամ ամբարած 
ուտելիքներուն», ըսաւ եւ իսկոյն կիրարկեց 
իր գէշ նպատակը ...: 

Մինչ մուկը օգնութիւն կը խնդրէր, ուրուր (չայլաք) մը լսեց անոր ողորմելի 
ճիչերը, մեղքցաւ մուկին եւ իր սուր մագիլներով քաշեց հանեց զայն ջուրին մէջէն ու 
փրկեց անոր կեանքը: Մուկը երբ վազնիվազ իր տունը կ՚երթար, ուրուրը յանկարծ 
նշմարեց բադիկը, որուն համեղ միսը մի՛շտ կը գրգռէր իր ախորժակը։ 

Չար բադիկը ազատում չունէր այլեւս...

** Սիրելինե՛ր, գիտցէ՛ք որ բարիքը՝ բարիք կը բերէ, իսկ չարիքը՝ չարիք...
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Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

Արամիկ, տասը տարեկան անուշիկ մանչուկ մըն էր։ Առաւօտուն 
երբ արթնցաւ, երկինք նայեցաւ. «Այսօր օդը ի՜նչ գեղեցիկ է» ըսաւ, 
անմիջապէս նախաճաշեց ու բռնեց դպրոցի ճամբան։ Բայց յանկարծ 
միտքը փոխեց ու փոխանակ դպրոց երթալու, ուղղուեցաւ դէպի 
մօտակայ պուրակը։ Հո՛ն տեսաւ գոյնզգոյն ծաղիկներ, որոնց շուրջ 
կը թրվռային մեղուներ։ Արամիկ առաջարկեց անոնց. 

- Սիրո՛ւն մեղուներ, եկէ՛ք քիչ մը խաղանք միասին։ 
Մեղուները մերժեցին Արամիկը ու ըսին.
- Կարելի չէ՛, չե՞ս տեսներ որ շատ զբաղած ենք՝ ծաղիկներուն 

հիւթերը հաւաքելով։ 
Արամիկ, քիչ անդին տեսաւ շունը. 
- Սիրելի՛ շուն, եկո՛ւր, ընկեր ըլլանք, քիչ մը խաղանք։
- Ժամանակ չունիմ, դաշտ պիտի երթամ՝ գառնուկները 

պաշտպանելու, պատասխանեց շունը։
Արամիկ, քիչ մը եւս քալեց ու հանդիպեցաւ թռչուններու, 

մօտեցաւ տատրակի մը ու ըսաւ. 
- Գեղեցի՛կ թռչուն, եկո՛ւր քիչ մը խաղանք։ 
- Խաղի ժամանակ չէ՛, պէտք է ճիւղեր, շիւղեր հաւաքեմ ու 

ձագուկներուս բոյնը պատրաստեմ։
Արամիկ խաղընկեր չգտաւ, առանձին մնաց ու շատ 

տխրեցաւ։ Յուսահատ՝ մօտեցաւ առուակին, որ կը հոսէր 
պուրակին քովն ի վեր։ 

- Առուա՛կ ջան, կը տեսնեմ որ կարեւոր գործ մը չունիս, 
եկո՛ւր քիչ մը խաղանք միասին։ 

- Ո՞վ  ըսաւ  որ  գործ  չունիմ,  ծո՛յլ  տղայ,  ես  անդադար կը    
  հոսիմ, կ՚աշխատիմ գիշեր-ցերեկ։ Անասուններուն, բոյսերուն  
     ո՞վ ջուր կու տայ, ո՞վ ջուր կը բաշխէ տուներուն, ո՞վ կ՚աշ- 
          խատցնէ ջաղացքները, հեռացի՛ր, մի՛ խանգարեր զիս,  
  բարկացաւ առուակը։

         Արամիկ շատ ամչցաւ, վազնիվազ դպրոց գնաց եւ  
     անգամ մըն ալ երբե՛ք չշեղեցաւ դպրոցի ճամբէն...։

Պուրակ- պզտիկ անտառ
Թրվռալ- ուրախ-զուարթ ցատկռտել
Տատրակ- թռչուն մը (kumru)
Շիւղ- փոքր կտորներ՝ ճիւղերու,    
         տերեւներու, տաշեղներու
Առուակ- փոքր առու (dere)
Բաշխել- բաժնել
Շեղիլ- ուղիղ ճամբէն բաժնուիլ
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Հայրի՛կ, շուները 
իսկապէս չե՞ն 

վախնար մութէն։

Այո՛ մանչս, 
շուները երբեք չեն 

խրտչիր մութէն, եթէ 
կ՚ուզե՞ս փորձենք։ 

Սիրելի՛ս, կը հաճի՞ս 
մարել լոյսը...

Բայց միայն քանի մը 
վայրկեան...

Տարչօ՛, տեսա՞ր որ մութը 
ո՛չ մէկ անհանգստութիւն 

պատճառեց Տօտոյին։

Ճաշասեղանը պատրաստ է, 
պէտք է վառեմ լոյսը։

Ա՜խ... հաւս...
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Գառզու

Ֆրանսահայ նշանաւոր նկարիչ, գծա- 
նկարիչ (grafiker), բեմայարդարիչ (dekoratör), 
վիմագրութեան -litografya-, փորագրութեան 
-gravür-) նման՝ թէքնիք տպագրութիւններու 
վարպետ  Գառնիկ Զուլումեան՝ ծնած է 
Սուրիոյ Հալէպ քաղաքին մէջ՝ 1907 
թուականին։ Իր աւազանի անունին առաջին 
վանկերը միացնելով ընտրած է ստորագրել՝ 
Գառզու։

1918ին՝ ընտանիքը հաստատուած է Գահիրէ։ Գառզու նախակրթութեան շրջանը 
աւարտելէ ետք, կրթաթոշակ ստանալով ուսումը շարունակած է Փարիզի մէջ։  
Վկայուած է որպէս ճարտարապետ, միաժամանակ յաճախելով Գեղարուեստից 
Վարժարան։

Հետեւած է արուեստի նորագոյն ճիւղերուն, ինքնատիպ ոճով ստեղծած է բազ- 
մաթիւ գործեր՝ դիմանկարներ (portre), բնանկարներ (natürmort), ջրաներկներ, 
վիմագիր նկարներ (linotip-taş baskı) եւլն.։ 

Գիծը նկարիչին համար դարձած է արտայայտութեան գլխաւոր միջոց։
Խաղաղասէր ու մարդասէր նկարիչը՝ մեծ համբաւի տիրացած է պատերազմի 

վայրագութիւնները խորհրդանշող իր գործերով։
Եղած է Փարիզի Օփերային, թատրոններուն նաեւ Միլանի՝ Սքալա (La Scala) 

Օփերային ներկայացումներուն բեմայարդարիչը։ Աշխարհահռչակ գրագէտներու 
գիրքերը զարդարուած են՝ Գառզուին վիմագիր նկարներով։

Բազմաթիւ անգամներ շահած է մրցանակներ։
1979ին արժանացած է Ֆրանսայի՝ Պատուոյ Լեգէոնի (legion d'honneur) շքանշանին 

եւ նոյն տարին ընտրուած է Ֆրանսայի Գեղարուեստից Ակադեմիայի անդամ։
Մահացած է 2000 թուականին, թողուլով հարուստ ժառանգութիւն։ 

Գառնիկ Զուլումեան-Գառզու
Jean Carzou
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Անիի Աւերակներ

Անվերնագիր

Մեհեան

Երկրային դրախտ
Մայրամուտ
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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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Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

- Մեծմայրի՛կ, ո՞ւր ես։
- Խոհանոցն եմ մանչս։
- Երբ գործդ աւարտի, քիչ մը կրնա՞նք խօսիլ...
- Անշո՛ւշտ զաւակս, ի՞նչ է հարցը։
- Կաղանդ Պապան։
- Հարցո՛ւր տեսնեմ, ի՞նչ կ՚ուզես սորվիլ։
- Մեծմայրի՛կ, գիտեմ որ այս տարի անպիտան ժահրին՝ քորոնային 

պատճառաւ, ազգականներ, հիւրեր պիտի չկարենանք հրաւիրել մեր 
տունը, ուրախութեամբ պիտի չկարենանք տօնել Կաղանդը։  Մտքիս մէջ 
հարցում մը կայ սակայն, որուն մասին շա՜տ երկար կը խորհիմ, բայց չեմ 
կրնար գտնել պատասխանը։ 

- Ըսէ՛ տեսնեմ անուշի՛կ մանչս, ի՞նչ բանի մասին կը խորհիս՝ այդքան 
երկար։

- Կաղանդ Պապան շատ հեռուներէն ի՞նչպէս պիտի գայ, ի՞նչ 
փոխադրամիջոցով պիտի գայ, ի՞նչպէս պիտի ընէ իր գնումները։ Չի կրնար, 
կը վախնայ որ ինքն ալ կը վարակուի, հիւանդ կ՚ըլլայ։ Հապա եթէ 
հիւանդանա՜յ ու մեռնի, ո՞վ պիտի բերէ ինծի կաղանդի նուէրներ։ Ի՞նչպէս 
պիտի ունենամ նոր հագուստներ, խաղալիքներ, պատկերազարդ գիրքեր...։ 

Աւոյին եղբայրը՝ Կարօն, որ 
ուշադրութեամբ մտիկ կ՚ընէր 
պզտիկ եղբօրը ու մեծմայրիկին 
միջեւ կատարուած՝ այս հե- 
տաքրքրական խօսակցութիւնը, 
ընդմիջեց.

- Անհոգ եղի՛ր Աւօ, 
անպայման պիտի ունենաս 
նուէրներ՝ շատ մը անուշահոտ 
օճառներ, դիմակներ, հակա- 
նեխիչ հեղուկներ եւլն...

Աւօ յուզուած բացագանչեց.
- Ի՜նչ կ՚ըսես Կարօ, այդ- 

քա՞ն միայն...

Աւոյին 
Կաղանդչէքը

Ընդմիջել- դիմացինին խօսքը կտրել
Հականեխիչ- այն նիւթը որ մանրէները 
կը սպաննէ
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Հանելուկներ

28

17

9

150 195 55 100 361

Գումարումները կատարեցէ՛ք՝ գագաթի թիւը 
գտնելու համար։

Գտի՛ր պատասխանը։ Հաշուէ՛ քառակուսիները։
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Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Բայ կը կոչուին այն բառերը, որոնք ցոյց կու տան գործողութիւն մը կամ վիճակ 
մը։ Կարելի չէ՛ առանց բայի նախադասութիւն մը կազմել։ Բայերուն աներեւոյթը կը 
վերջանայ «ել, իլ, ալ» (գրել, խօսիլ, կարդալ)։ Կան նաեւ քանի մը բայեր, որոնք 
ունին «ուլ» վերջաւորութիւն՝ թողուլ, զբօսնուլ։ Բայերը ունին եղանակներ եւ ժա- 
մանակներ, ունին նաեւ դէմք (Ա/Բ/Գ) եւ թիւ (եզակի/յոգնակի)։ 

Եղանակներ

* Սահմանական Եղանակ

* Ստորադասական Եղանակ

* Ըղձական Եղանակ

* Հրամայական Եղանակ

* Անորոշ Եղանակ

* Սահմանական Եղանակը ունի 5 ժամանակ՝ 
+ Ներկայ   Անկատար Կատարեալ  Ներկայ Ապառնի Անկատար Ապառնի
     կը գրեմ     կը գրէի         գրեցի              պիտի գրեմ               պիտի գրէի
+  Ներկայ եւ Անկատար ժամանակները կ՚առնեն «կը» մասնիկը՝ 
Գրել- կը գրեմ (Ներկայ) կը գրէի (Անկատար)
+ «կու» մասնիկը կ՚առնեն՝ միայն «գալ, լալ, տալ» բայերը՝
կու գամ (Ներկայ), կու գայի (Անկատար)
+ Եթէ բայը ձայնաւոր տառով մը կը սկսի՝ «կը»ին -ը- տառը կը ջնջուի եւ տեղը 

ապաթարց կը դրուի՝ «կ՚առնեմ, կ՚օգնէր, կ՚ըլլայ, կ՚երգէ» եւլն.։

-- Կատարեալը մասնիկ չ՚առներ. կ՚ունենայ «եցի-եցինք, եցայ-եցանք, 
ացի-ացինք» վերջաւորութիւն՝ գրեցի, խօսեցայ, կարդացի։ 

Անկանոն բայերու Կատարեալը կ՚ունենայ բային աներեւոյթէն բոլորովին 
տարբեր խոնարհումներ.

Երթալ բային Կատարեալը-գացի, գացիր, գնաց, գացինք, գացիք, գացին 
Ուտել բային Կատարեալը- կերայ, կերար, կերաւ, կերանք, կերաք, կերան 
Գալ բային Կատարեալը- եկայ, եկար, եկաւ, եկանք, եկաք, եկան 

-- Ներկայ Ապառնին եւ Անկատար Ապառնին կ՚առնեն «պիտի» մասնիկը. պիտի 
գրեմ (Ներկայ Ապառնի), պիտի գրէի (Անկատար Ապառնի)։

* Ստորադասական Եղանակը ունի 2 ժամանակ՝
Ներկայ (գրեմ, գրես, գրէ) եւ Անկատար (գրէի, գրէիր, գրէր)։ Բայը մասնիկ 

չ՚առներ, բայց իրմէ առաջ կ՚ունենայ (եթէ, թէ, երբ, որ եւլն.) շաղկապները. երբ գրեմ, 
եթէ ուտէր։ 

* Ըղձական Եղանակը ունի 2 ժամանակ՝
Ներկայ եւ Անկատար՝ որոնք կ՚առնեն «թող» մասնիկը՝ թող գրեն (Ներկայ 

ժամանակ), թող գրէին (Անկատար)։

* Հրամայական Եղանակը՝ գրէ՛, գրեցէ՛ք։
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Բայերը երբ գործողութիւն մը կը ժխտեն (հակառակը կ՚ըսեն)՝ կը կոչուին 
ժխտական բայ։ Բայերու ժխտական մասնիկը «չ» գիրն է, որ կը դրուի բայերուն 
սկիզբը, բացի Սահմանական Եղանակ Ներկայ եւ Անկատար ժամանակներէն, նաեւ 
Հրամայական Եղանակէն։ 

* Սահմանական Եղանակին Ներկայ եւ Անկատար ժամանակները, ժխտականի 
ատեն կ՚առնեն Էական (եմ, ես, է) բային օժանդակութիւնը, «չ» տառը կը դրուի «եմ» 
բային առջեւ։ 

3 փոփոխութիւն՝ 
- Բային աներեւոյթներուն «լ» տառը կը փոխուի «ր»ի՝ գրել կ՚ըլլայ գրեր։
- Ներկայ  եզակի Գ. դէմքի «չէ»ն կը փոխուի «չի»ի՝ չեմ գրեր, չես գրեր, չի գրեր 

(փոխանակ «չէ գրեր»ի)։
- Եթէ բայը ձայնաւոր տառով կը սկսի «չի»ին «ի» տառը կը ջնջուի, տեղը ապաթարց 

կը դրուի՝ չ՚երգեր, չ՚առներ, փոխանակ «չի երգեր, չի առներ»ի։

* Ստորադասական Եղանակին ժխտական 2 ժամանակներուն մէջ (Ներկայ եւ 
Անկատար) բայը իրմէ առաջ կ՚ունենայ շաղկապ մը (երբ, թէ, որ, եթէ եւլն.)՝ եթէ չգրեմ, 
երբ չերգեմ (Ներկայ Ժամանակ), եթէ չերգէր, երբ չառնէր (Անկատար)։ 

Ուշադրութիւն՝ ձայնաւորով սկսող ժխտական բայերուն Սահմանական Եղանակ 
Ներկայ եզակի Գ. դէմքը, պէտք չէ՛ շփոթել՝ Ստորադասական Եղանակ Անկատար 
եզակի Գ. դէմքին հետ։

Օրինակներ՝
«Ան չ՚ուզեր ուտել, այդ խակ պտուղները»։ 
«Թռչունը չ՚երգեր, որովհետեւ բանտարկուած է վանդակին մէջ»։
- Սահմանական Եղանակ Ներկայ եզակի Գ. դէմք են «չուզեր» եւ «չ՚երգեր»։

«Եթէ ինքնաշարժը կանգ չառնէր, արկած պիտի պատահէր»։
«Կը մտահոգուիմ, երբ թռչունը չերգէր»։ 
- «Եթէ» եւ «երբ» շաղկապ են։ Ստորադասական Եղանակ Անկատար եզակի Գ. 

դէմք են «չառնէր» եւ «չերգէր»։

* Ըղձական եղանակին Ներկայ եւ Անկատար ժամանակներուն ժխտականը 
կ՚ըլլայ՝ թող չգրէ, թող չգրեն (Ներկայ), թող չուտէր, թող չուտէին (Անկատար)։

* Հրամայական Եղանակին ժխտականը կը կազմուի «մի՛» մասնիկով՝ 
գրէ՛-մի՛ գրեր         գրեցէ՛ք-մի՛ գրէք։ 
Եթէ բայը ձայնաւորով կը սկսի, կարելի է «ի»ն ջնջել եւ ապաթարց դնել՝ 
երգէ՛-մ՚երգեր         երգեցէ՛ք-մ՚երգէք։

Պակասաւոր «կայ» բային ժխտականը կ՚ըլլայ. «Չկամ, Չկաս, Չկայ»։ 
Սխալ է  Կատարեալ, Ապառնի եւ Ստորադասական եղանակներուն մէջ «ի» հնչել 

եւ գրել։ Սխալ է «չիգրեց», ճիշդը՝ «չգրեց» (Կատարեալ)։ Սխալ է «պիտի չիտամ», 
ճիշդը՝ «պիտի չտամ» (Ապառնի)։ Սխալ է «եթէ չիգրեմ», ճիշդը՝ «եթէ չգրեմ» 
(Ստորադասական)։

Կրկնենք- Ժխտականի մէջ «չի» կը հնչուի եւ կը գրուի կամ ապաթարց կը դրուի՝ 
միայն Սահմանական Եղանակ Ներկայ եզակի Գ. դէմքին մէջ։ Եթէ բայը բաղաձայնով 
կը սկսնի «չի» չի գրեր, իսկ եթէ ձայնաւորով կը սկսի ապաթարց կը դրուի՝ չ՚երգեր, 
չ՚առներ։

Բայերուն ժխտականը
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Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Էշը  վազեց անտառ մտաւ,
Ծառի մը տակ պահուըտեցաւ ,

Տէրն իր էշը շատ փնտռեց,  
Շատ ման եկաւ, բայց չգտաւ:

Երբոր օրը խաւարեցաւ, 
Էշն իր սխալը շուտ մ՚հասկցաւ,

Անմիջապէս տեղէն ելաւ,
Մութ անտառէն ախոռ դարձաւ: 

Խանութին  մէջ մութին նստած,
Շնիկ  մը  կար պոչը  կախած,

Կը խարխափէր՝ տոտիկ-տոտիկ,
Այդ  ձագուկը՝ շա՜տ անուշիկ:

Խնդրեմ  ըսէ՛ք, ո՜վ ընկերներ,
Ի՞նչպէս պիտի ես համբերեմ,

Իմ   մայրիկս համոզելով,
Այդ շնիկը մեր տուն բերեմ:

Բազէն նստած՝ սեպ ժայռերուն,
Աչքը տնկած ոչխարներուն,
Ախորժակով ու անհամբեր

Կը սպասէ ան՝ երկար ժամեր։

Երկա՜ր-երկա՜ր  ան կը սպասէ,
Որ շուն, հովիւ, երբ մրափեն,
Յարձակի շուտ՝ հօտին վրայ,
Խեղճ գառնուկ մը յափշտակէ:

Ման գալ- պտըտել, շրջիլ
Խաւարիլ- մթնել

Խարխափել- մութին մէջ 
շօշափելով ճամբան գտնել

Գիշատիչ- որսը բզքտող
Բազէ- գիշատիչ թռչուն մը՝ կոր կտուցով
Սեպ ժայռ- սրածայր ժայռ
Մրափել- թեթեւօրէն քնանալ
Հօտ- ոչխարներու խումբ
Գառնուկ- ոչխարի ձագ

Գիշատիչ Բազէն 

Էշը

Ի՞նչպէս
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Ծածակագիրներուն հետեւելով գտէ՛ք պահուած նախադասութիւնը։

Էջ 05 Տառերը Կանոնաւորել- Ամանոր, նոր տարի, կաղանդ, խրախճանք, տօնածառ, 
մաղթանք, ընկոյզ, չամիչ, պիստակ, կաղին, թուզ-նուռ, ծիրան:

Էջ 08- «ՔՈՐՈՆԱԺԱՀՐ»։   Էջ 09- «ՆՈՐ ՏԱՐԻ ԳԱԼԴ ԲԱՐԻ»։ 

Էջ 12 Հանելուկ- Նուշ, շուշան, նարտ, հինգ, գնդակ, նուռ, չուան, ուլունք 8 հատ «ն» 
տառ կայ:

Էջ 23 Հանելուկներ- 2021։ Գտի՛ր Պատասխանը- 23։  Հաշուէ՛ Քառակուսիները- 15։
Էջ 26 Լուծէ՛ Գտի՛ր- Յար, ուտել, ներկ, ուս, ա, րոպէ «Յունուար 2021»։ Առաջին Տառերը 

Միացնել- Առտու, մատիտ, արի, նետ, որդ, րոպէ «Ամանոր», նուռ, ոզնի, ր, տուն, ամիս, 
ր, իղձ «Նոր Տարի», կաղ, աշուն, ղեկ, առողջ, Նարեկ, դէմք «Կաղանդ»։

Էջ 28 Ծածկագիր Խաղ- «Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ»:

Պատասխաններ

Ծածկագիր  Խաղ
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Կապրիէլա Սոմա
Գալֆաեան Վրժ.

Ալարա Պաքըրճօղլու
Գալֆաեան Վրժ.

Միրիամ Գարագաշ
Գալֆաեան Վրժ.

Ալեքս Սիմիթեան
Էսաեան Վրժ.

Նորազ Եիւզպաշեան
Էսաեան Վրժ.

Գոհար Բեգլարեան
Կէտիկփաշայի Հրանդ 

Տինք Վրժ.
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Սոֆիա Վարդեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Իլոնա Էրտէմ
Գալֆաեան Վրժ.

Արեգ Չաքըր
Էսաեան Վրժ.

Արեգ Գազանճեան
Գալֆաեան Վրժ.

Հայկ Մարգարեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Արիս Չիլ
Էսաեան Վրժ.




