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§¾Û ÂÇ öÇ¦ ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³Ù

Armenian Tree Project-ի թերթ
Նախատեսուած տարիք՝ 6-10 տարեկան, 10-րդ թիւ

Սփիւռքի հայ աշակերտները կը ծանօթանաÝ
հայրենի շրջակայ միջավայրին։



Բարեւ ընկերներ, շուտ
հասէ՛ք, միացէ՛ք անտառի
ժողովին։ 

1989



Յուսամ բոլորդ լաւ էք։ Պէտք է
նկատած ըլլաք, որ մեր անտառին
մէջ իրարանցում կայ։ Քանի որ ես
մեր խիտ անտառէն անդին չեմ
կրնար տեսնել, ո՞վ կրնայ ինծի
պատմել, թէ ի՛նչ տեղի կ’ունենայ
այս ծառերէն անդին։

Իսկ մենք
կը մնանք
առանց մեր
տուներուն։

Ինչո՞ւ։ Ի՞նչ է
պատճառը
այս աւէրին։

Ծառերը
գետին
կ’իյնան։



Այո՜՜։ 
Անոնք են, որ միշտ ծառերը 

կը կտրեն։ Փայտը կը գործածեն 
թուղթ, կահ-կարասի եւ տուն 

շինելու համար։
Անոնք նաեւ փայտը կը վառեն

տաքնալու համար։

Չենք
գիտեր։ Չեմ

գիտեր:

Ես 90 տարեկան
եմ, բայց նորէն ալ
չեմ գիտեր թէ ինչո՛ւ
այսքան շատ ծառեր
    գետին կ’իյնան։

Ես
գիտեմ։

Կրնա՞յ ըլլալ
այլմոլո-
րակայինները
  եկեր են։

Այլմոլորակայիններ
Հայաստանի մէ՞ջ։

Ես
գիտեմ։

Ո՞վ գիտէ։

Կրնա՞յ ըլլալ երկինքէն
քար ինկեր է։

Երկինքը
քա՞ր ունի։

ԵՍ ԳԻՏԵԵԵԵՄ։ Մէկ վայրկեան
լռութիւն. եկէք
լսենք Մրջիւնին։

Պատճառը
մարդիկ են։

Մարդի՞կ։

Կը պատրաստեն
ատամնացպիկներ…



ºւ պէտքարանի
թուղթ։

Հիմա նոր կտրեցին այն
ծառը, որուն վրայ մեր բոյնն
էր։ Ինչ լաւ է, որ տունը չէինք։

  Բայց մարդիկ
ինչո՞ւ այդքան շատ
   ծառ կը կտրեն։

Իմ
ազգականներս,
որոնք կ’ապրին
քաղաքին մէջ,
պատմած են,

որ 1988-ին մեծ
երկրաշարժ մը

եղած է։

Այո՜, կը յիշեմ այդ
օրը։ Ես ալ կարծեցի,

որ իմ գլուխս կը
դառնար, քանի որ

շատ ձուկ կերած էի։
Բայց իրականութեան

մէջ գետինն էր, որ
կը շարժէր։

Նոր ծառի մը գետին իյնալու ձայնը կը լսուի եւ բոլոր կենդանիները աջ ու ձախ
կը վազվզեն։

Այո։ 

Իսկ այս 
մարդիկը ինչքա՞ն 

պէտքարանի թուղթի                    
     պէտք ունին։

Երկրաշարժին պատճառով
աթոմակայանը, որ մարդոց
տուները տաքցնելու համար

ելեկտրականութիւն կու տար,
գոցուեցաւ։ Ձմրան ցուրտին

չսառելու համար մարդիկ սկսան
վառարաններուն մէջ փայտ

վառել։ Այդ պատճառով ալ սկսան
ծառերը կտրել, նորէն կտրել,

աւելի շատ ծառ կտրել։



ºրթամ
Աշոտ Արծիւին

 լուր ղրկեմ:

Իսկ ես
Արեգ Արջին

տեղեակ պահեմ։

Չմոռնաս
Օնիկ Իժին
ալ լուր տալ:

Ձեզմէ ո՞վ
կրնայ գտնել

Լէօ-Նէօ
Ընձառիւծը։

Ծառերը աւելի կը քիչնան, իսկ կենդանիները կը հաւաքեն իրենց
առարկաներն ու կը պատրաստուին հեռանալու։ 

Անտառին Մեծ Ծառը նոր ժողովի կը հրաւիրէ կենդանիներուն։
Այս անգամ միայն քանի մը կենդանի կու գայ ժողովի՝ աղուէսը, կրիան,
գորտն ու մրջիւնը, Արամն ու Մարալը։ 

1990 

1994

Սիրելի ընկերներ, 
մօտեցէք։ Այս մի քանի տարին շատ տխուր էր մեր վիճակը։ 

Մենք կորսնցուցինք մեր տուները, մեր ընկերները, բայց այսօր յատուկ 
ընկեր մը հիւր եկած է մեզի, ու բերած է շատ լաւ լուրեր։

  Բարեւ, իմ անունս Չալօ է։ Ես եւ իմ ընկերներս 
սկսանք նոր ծառեր տնկել։ Մենք նաեւ աշխարհի տարբեր 

երկիրներու մէջ ապրող հայ փոքրիկներուն կը բացատրենք, 
թէ ինչպէ՛ս կարելի է մեզի օգնել։ Շուտով դուք նոր 

տուներ պիտի ունենաք։



2019
25 ՏԱՐԻ ԵՏՔ Շնորհաւո՜ր տարեդարձ,

սիրելի՛ §¾Û ÂÇ öÇ¦։

Այսօր դարձար 25 տարեկան։

Մենք Հայաստանի
տարածքին Ù¿ç տնկեցինք

6 միլիոնէ աւելի ծառ։

Աշխարհի տարբեր
կողմերէն մեր ընկեր-
ներուն հետ միասին։



Արեգ Արջ 

Ø³ñû Մրջիւն

Աշոտ Արծիւ 

Լէօ-Նէօ Ընձառիւծ

Չալօ

 Î³ñû Կրիայ

Բոզարեան
Այծ 

Շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ 
նորէն ծառեր տնկեցին։ 
Ծառերը շատ կարեւոր են
մեր միջավայրին համար։

Այո՜, եւ հիմա անոնք կրնան
նորէն քիչ մը ծառ կտրել եւ
իրենց համար պէտքարանի
թուղթ պատրաստել, իսկ մենք
ալ նորէն կրնանք ապրիլ մեր
տուներուն մէջ, մեր ընտանիք-
ներուն հետ: 

Ծառերը մեզ թթուածին կու
տան եւ մենք նորէն կրնանք
մաքուր օդ շնչել։

Իսկ կան ծառեր, որ մեզի
կու տան ուտելու պտուղներ
ու տերեւներ։

Ծառերը նաեւ մեզ կը
պաշտպանեն արեւէն։

Շատ ուրախ եմ, որ վերջապէս
մարդիկ կը սկսին դարձեալ
միջավայրին հոգ տանիլ։ Այնքան
տխուր էի, որ որոշեր էի բնաւ
     չվերադառնալ։

Դեռ շատ գործ կայ ընելու։ Մեր երկրին
եւ միջավայրին հոգ տանելու համար
մենք պէտք ունինք բոլորին օգնութեան։



 Համայնքէն լուրեր



7 ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ
§¾Û ÂÇ öÇ¦-Ç Ù³ëÇÝ

§¾Û ÂÇ öÇ¦ ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ

ստեղծուած է 1994-ին։

Հայաստանի ոչնչացած
անտառներուն տեղ նոր
ծառեր ու անտառներ

կը տնկէ։

§¾Û ÂÇ öÇ¦ ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ծառեր կը տնկէ

Հայաստանի գիւղերուն եւ քաղաքներուն
մէջ։ Կազմակերպութիւնը, բնակիչներուն
հետ միասին, հանրային պարտէզներու

եւ տարբեր բակերու մէջ նոր ծառեր
կը տնկէ։

Ամէն տարի հարիւրաւոր
Ù³ñ¹áó §¾Û ÂÇ öÇ¦

´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ
աշխատանք կու տայ։ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ

áõÝÇ 80 Ùßï³Ï³Ý »õ 150
Å³Ù³Ý³Ï³õáñ ·áñÍ³õáñÝ»ñ:

25 տարուան ընթացքին,
§¾Û ÂÇ öÇ¦ ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý

ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ
տնկած է 6 միլիոնէ

աւելի ծառ։     

§¾Û ÂÇ öÇ¦ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ կեդրոններ ունի

Հայաստանի մայրաքաղաք
Երեւանի եւ Միացեալ Նահանգներու

Մասաչուսեց նահանգի ՈւûåÁéÝ 
 քաղաքին մէջ։ 

Ìառեր աճեցնելու ãáñë
տնկարան եւ երկու

ուսումնաÏ³Ý Ï»Ý¹ñáÝÝ»ñ
ունի §¾Û ÂÇ öÇ¦
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý

ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ։

§¾Û ÂÇ öÇ¦ ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³Ù
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Գտի՛ր 14 տերեւները ։

ARMENIA TREE PROJECT
(617) 926-8733 www.armeniatree.org

Funded by Calouste Gulbenkian Foundation

Պատրաստուած է Armenian Kids Club-ի կողմէ։ 
Գծագրութիւն՝ Լուսինէ Սահակեանի

Building Bridges

 

Գտի՛ր խառնուած բառերը։

§¾Û ÂÇ öÇ¦ ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³Ù

Սփիւռքի հայ աշակերտները կը ծանօթանաÝ
հայրենի շրջակայ միջավայրին։

Ինչպէ՞ս կրնաս օգնել, որ աշխարհի անտառները չվնասուին։

Կրնաս §Էյ Թի Փի¦-ին օգնել աւելի շատ ծառեր ցանել.

1.    Դրամահաւաք կազմակերպէ եւ հաւաքուած դրամը նուիրէ §Էյ Թի Փի¦-ին։
2.    Քու ընկերներուդ եւ ընտանիքիդ պատմէ §Էյ Թի Փի¦-ի մասին։
3.    Քու դպրոցդ այցելութեան հրաւիրէ §Էյ Թի Փի¦-ն։

Նաեւ կրնաս օգնել, որ անտառներուն մէջ հրդէհներ չսկսին։

1.    Լուցկիով ու լուսարձակներով մի՛ խաղար։
2.    Չոր թուփերու եւ ծառերու մօտ խարոյկ մի՛ վառեր։
3.    Խարոյկը մի՛շտ լաւ մարէ։

Այս թերթը կը հրատարակուի Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան օգնութեամբ։


