G. Tari Fiv 4

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԻ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ
ՍՐՏԱԲՈՒԽ ԱՂՕԹՔՆԵՐԷՆ՝
«Յիսուս պապա, դուն ինծի պահէ՛ ու պահպանէ՛
փորձանքներէն եւ հիւանդութիւններէն»:
Գրեց ՝ Լոռի Մաթոսեան
Առաջին karg
Ո՛վ Տէր, քեզմէ կը խնդրեմ, որ աշխարհի խաղաղութիւն
տա՛ս: Կը խնդրեմ, որ քու իմաստութիւնդ շնորհես
ինծի, որպէսզի միշտ հնազանդ ըլլամ քեզի եւ քու
կամքդ կատարեմ:
Գրեց ՝ Շարմիրամ Արուշ
4-րդ karg

G7yx` Սէլին Մարիա !acatovryan
Ծաղիկ դասարան
Յանձնախումբի անդամներ
Դալար Մարաշլեան, Սեւան Չիրիշեան, Սեւան Քէլէշեան, Նազանի
Մնչէրեան, Մարիա Ակիշեան եւ Անժելլա Տաղլեան:

HOWIVIN @A#NU
Kyanqi me\ oryve npatak hytapndylu bavarar kydronaxovm
yv o3j k<ynfadre, a3s e 3a\o[ovfyan ga[tniqu bji]nyrovn,
dastiaraknyrovn, 7no[nyrovn, incpes nayv howivnyrovn;
Cynq krnar kyanqu ]arovnakyl yfe yrbyq npatak yv 7ragir
cm]akynq; Kyanqi npataku 7ragir ovnynalu ce, hapa depi
npatak hasnylov 8ambovn unfaxqin myr hamozovmnyru,
havatqu yv kataryliq gor7yrn yn;
Bolor qa[aqu havaqova7 er Ter #isovsu tysnylov, anonx
kariqnyru ku borboqer yv Ter #isovsi andradar2u` anonx
petqyrovn nkatmamb zga3ovn er; }atyr bj]kyx, dyvyr hanyx yv
sorwyxovx Astov7o3 Fagavorovfyan masin; Anor a]akyrtnyru
Ir hyt ein, saka3n cein hasknar Ter #isovsi katara7nyru;
Yrb a5av=t ]at kanov1 Ter #isovs gnax a[=fq unylov, Anor
a]akyrtnyru an8arak mnaxin yv sksan zInq 4nt5yl yv ^Yrb
gtan zanika, usin anor. ^Amenqu qyz ku 4nt5yn_;
Incpe:s piti wa3ylynq myr npataknyr iragor7ylov 8ambovn
unfaxqin, yrb imananq, fe` amen mard myz ku 4nt5e, myzme
ktorik mu a5nylov, are and govrgovranqen =gtovylov yv myr
jamanaken ]ahylov hamar; Saka3n petq e mitq pahynq yryq
lovr\ banyr;
1. !taxova7 yv lovr\ a]1atanqu anhrajy]t e kyanqi me\;
A5anx npataki kyanqu 7an7a[amtovfivn ku 3a5a\axne;
2. A5if piti ctanq or ovri]nyr 8]dyn myr kyanqi npataku;
3. Cmo5nanq a[=fq unylov, orowhytyv Astova7 Inq e or myzi o3j
kovta3 myr kyanqi npataku iragor7ylov unfaxqin me\;

զԱստուած Ուրախացնենք՝ Շիտակը Կատարելով
Օր մը երկու քոյրեր իրենց ընկերուհիներուն հետ կը համաձայնին
շարժապատկերի թատրոն երթալ: Երբ տուն կը վերադառնան իրենց
մօրը արտօնութիւնը կը խնդրեն, սակայն մայրը չի թուլատրեր:
Քոյրերէն մէկը կը հնազանդի մօրը, բայց երկրորդ քոյրը նեղանալով,
անպայման կը փափաքի երթալ եւ մօրը սուտ խօսելով կը կատարէ
իր փափաքը: Տեսաերիզը վերջանալէն ետք աղջիկը կը նշմարէ, թէ իր
ընկերուհիին ձեռքի գեղեցիկ ժամացոյցը գետին ինկած է: Ան
նախանձելով, կը գողնայ ժամացոյցը: Յաջորդ օրը մայրը տեսնելով
ժամացոյցը կը հարցնէ. «Աղջի՛կս, այս գեղեցիկ ժամացոյցը որո՞ւ կը
պատկանի»: «Ընկերուհիս նուիրեց» կ՛ըսէ ան: Մայրը կը
պատասխանէ. «Վստահ ե՞ս, որովհետեւ գործածուած կ՛երեւի»:
Աղջիկը կը պատասխանէ. «Այո՛, այդպէս կ՛երեւի, որովհետեւ ձեռքէս
ինկաւ եւ ապակին գծուեցաւ»:
Մի քանի օրեր ետք ընկերուհին իրենց տունը այցելութեան կու գայ
եւ ժամացոյցը տեսնելով կ՛ըսէ. «Այս ժամացոյցին պէս ես ալ ունէի,
բայց կորսնցուցի»: «Ես ալ այս ժամացոյցը նոր գնեցի» կը
պատասխանէ ան: Քոյրը տեսնելով իր քրոջ սուտ խօսիլը,
անմիջապէս մօրը լուր կու տայ: Մայրը աղջիկը կանչելով կը թելադրէ
ըսելով. «Աղջի՛կս, նախանձը, գողութիւնը եւ սուտը մեծ մեղքեր են»:
Հիմա պէտք է կանչես ընկերուհիդ եւ ներողութիւն խնդրես, ետքը նոր
ժամացոյց մը գնես իրեն»: Աղջիկը անդրադառնալով իր սխալին, իր
մօրը խրատին հնազանդելով կը խոստովանի իր ընկերուհիին ինչ որ
ըրած էր: Մայրը կը շարունակէ ըսելով. «Սակայն, ամէնէն կարեւորը՝
պէտք է խոստանաս Աստուծոյ, որ անգամ մըն ալ այս ձեւով պիտի
չվարուիս»: Թէեւ ընկերուհին կը նեղուի իրմէ, սակայն ինք
համոզուած էր եւ ուրախ, որովհետեւ Աստուծոյ առջեւ ան շիտակ
արարքը կատարեց:

A3s=r yky[yxin kancova7 e 8]dylov ir npataku, 3stakaxnylow
ir a]1atanqi bowandakovfivnu yv step a[=fqi me\ kynalov;
Aske zat ovri] qa[aqakrfovfivn, hogyvor imastow, myz myr
npataken ku ]y[e;

Եթէ կ՛ուզես դուն ալ ուրախ եւ հանգիստ կեանք մը ապրիլ, Աստուծոյ
ճամբուն մէջ քալէ՛ եւ Անոր խրատներուն հնազանդէ՛:

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

7-րդ karg

Գրեցին՝ Մեղրի Միքայէլեան, Լուսինէ Սազեան
եւ Նուարթ Իսկէնեան

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻԻ
ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԻ ՄԻԱՄՍԵԱՅ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Փառք կու տանք Աստուծոյ, որ այս ամիս եւս փոքրիկները հաւաքուեցան
Աստուծոյ ներկայութեան մէջ, փառաբանելու եւ շնորհակալութիւն յայտնելու,
Անոր պարգեւած բոլոր շնորհքներուն համար:
Կիրակնօրեայ դպրոցի պաշտամունքներու առաջնորդութիւնը կատարեց Օր.
Դալար Մարաշլեան, հրաւիրելով փոքրիկները աղօթքի, զԱստուած պաշտելու եւ
փառաբանութեան երգեր երգելու:
Յունիս ամսուան ընթացքին փոքրիկներ սերտեցին եւ լսեցին հետեւեալ նիւթը՝
«Հայրերու օր» եւ ունեցան ձեռային աշխատանքի պահ:
Կիրակի 17 Յունիս, 2012-ին, տեղի ունեցաւ կիրակնօրեայ դպրոցի եւ պատանիասպետներու
շրջանաւարտից
պաշտամունքը:
Կիրակնօրեայ
դպրոցի
աշակերտներ ներկայացուցին յատուկ յայտագիր: Յայտագիրը կ՛ընդգրկէր
երգչախումբ, վկայութիւն եւ 2011-1012 տարեշրջանի կիրակնօրեայ դպրոցի եւ
պատանի-ասպետներու տեղեկագիրի ընթերցում, որմէ ետք թիւով 9
շրջանաւարտներ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի կողմէ ստացան Աստուածաշունչ
մատեան, խոստանալով կերտել իրենց նկարագիրը Քրիստոնէական
սկզբունքներու համաձայն: 2011-1012 տարեշրջանի կիրակնօրեայ դպրոցի
շրջանաւարտներն են՝ Վահրամ Խաչատուրեան, Աւօ Թաշճեան, Մեղրի
Միքայէլեան, Լուսինէ Սազեան եւ Նուարթ Իսկէնեան:
Կիրակնօրեայ դպրոցի ուսուցչակազմին անունով կը շնորհաւորենք շրջանաւարտները, խնդրելով Աստուծոյ առատ օրհնութիւնը իրենց կեանքին համար:

Zargaxi<r yv Zargaxovr …
-

Մրջիւնները շատ ուժեղ են, կարգ մը մրջիւններ կրնան իրենց
ծանրութենէն յիսուն անգամ աւելի ծանր բեռ շալկել:
Երեւակայէ, որ դուն կռնակիդ վրայ շալկած ես մէկուկէս թոն,
որ համապատասխան է պզտիկ ինքնաշարժի մը
ծանրութեան:

-

Օձի լեզուն իրեն չի ծառայեր իր որսերը խայթելու, այլ՝ անոնց
դիրքը ճշդելու: Անիկա շատ զգայուն է եւ կրնայ զգալ գետնին
վրայ, օդին կամ ջուրին մէջ անասունի մը ձգած քիմիական
հետքերը: Շնորհիւ իր բարակ ձեւին եւ երկու սուր ծայրերուն՝
անիկա շատ ճկուն է, այս ձեւով օձը կրնայ շատ աւելի
դիւրութեամբ գտնել իր որսը:

-

Հայաստանէն բացի Արմէնիա տեղանունը, կայ նաեւ
Հայաստանի սահմաններէն դուրս: Այսպէս՝ Արմէնիա
անունով քաղաք կայ Քոլոմպիա (Հարաւային Ամերիկա)
Քինտիօ կոչուող նահանգին մէջ: Հիմնադրուած է 1880-ին
Վիլլա Հոլտուին անունով, սակայն 1894-1896 թուականներու
Համիտեան կոտորածներուն հայ նահատակներուն ի
յիշատակ՝ քաղաքի ժողովրդական խորհուրդը 1899-ի
Նոյեմբեր 30-ին որոշեց քաղաքը վերանուանել Արմէնիա:
Քաղաքին մէջ դրուեցաւ յուշարձան: Արմէնիա մեծ վնաս
կրեց վերջերս պատահած հրաբուխէն: Արմեանակ անունով
քաղաք կայ նաեւ Ղրիմի մարզին մէջ, Սեւ ծովու հիւսիսը:
Հիմնադրած են Ղրիմ գաղթած հայերը: Արմեանակ
հայաբնակ աւան կայ Ռուսիա, Կրասնոտարի Ապշերոնսկի
շրջանին մէջ: Հիմնադրած են Սամսոնէն եւ Տրապիզոնէն
գաղթած հայերը, 1888 թուին: Դարձեալ Արմեանակ անունով
աւան կայ նոյն երկրամասի Կրիմսկի շրջանին մէջ:
Հիմնադրած են Վանէն գաղթած հայերը, 1888-ին:

Պատրաստէ՛ հետեւեալ ձեռայինը …
- Ներկէ՛ նկարը:
- Կտրէ՛ ծայրի գիծերը մկրատով:
- Ծալէ՛ նկարը կէտաւոր գիծերուն
տեղերէն, որպէսզի ստանաս քովի
պատկերին համապատասխան
ձեռայինը:

