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Սիրելինե՛ր,
Այս թիւէն սկսեալ կրնաք «ԺՊԻՏ»ին հետեւիլ 
հետեւեալ հասցէով՝
http://www.teaov.org/arm/viewpage.php?page_id=5
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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Նման գաղթող թռչուններուն, մեր 
սիրասուն աշակերտներն ալ վերագտան 
իրենց բոյները, անոնք ամրան երկար 
արձակուրդէ մը վերջ, «բարե՛ւ», ըսին իրենց 
նուիրեալ ուսուցիչներուն, սիրելի դպրոցին ու 
դասակից ընկերներուն։ Ահա՛, սկսաւ դպրոցի 
նոր տարեշրջան մը եւս, դո՛ւք տարի մը եւս 
մեծցաք, փոխեցիք ձեր դասարանները։ Այս 
տարի պիտի ունենաք նոր դասեր, պիտի 
սորվիք նոր գիտելիքներ։

Բարի վերամուտ, նորանոր յաջողութիւն- 
ներ ձեր բոլորին։

           Համբոյրներ՝
          «ԺՊԻՏ»

Ի՜նչ... 
վաղը նորէ՞ն 
դպրոց պիտի 

երթամ։

Ըսէ՛ Առնօ, 
ի՞նչպէս անցաւ 

դպրոցին 
առաջին օրը։

           Համբոյրներ՝
          «ԺՊԻՏ

Ի՜նչ... Ըսէ՛ Առնօ, 
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Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ 

Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Անհոգ եղի՛ր, 
կապիկը 

մեր լեզուն 
չի հասկնար։

Շատ հաճոյք կ՚առնեմ մեծ մամա՛, 
ի՜նչ լաւ խորհեցար, տարեդարձիս 
առիթով զիս կենդանաբանական 

պարտէզ բերել։

Ինծի ալ 
հաճոյք 

կը պատճառէ 
Գօ-գօ։

Որքա՜ն գեղեցիկ 
կենդանի մըն է։

Երթանք 
դիտենք  

կապիկները։

Հա՜, հա՜, հա՜ 
անոնք շատ 

կատակասէր 
են։

Մեծ մամա տես, սա կապիկը 
որքա՜ն կը նմանի քեզի։

Ամօթ Գօ-գօ՛, 
քաղաքավար եղի՛ր, 
քեզի չվայելեցուցի 

այդ խօսքը։
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Ծածկագիրերուն հետեւելով գտէ՛ք պահուած նախադասութիւնը։

Հանելուկին պատասխանները գրեցէ՛ք ու այդ բառերուն վերջին 
տառերը միացնելով, գտէ՛ք անունը՝ «Գիրերու Գիւտ»ին հետ առնչուած 
տօնին։

Լրագիր
Կարդալ բային հրամայականը
Մարմնի կանոնաւոր շարժում
Չորսէն վերջ եկող թուանշանը
Եկեղեցիին մէջ կը վառենք
Երթալ բային հրամայականը
Բնակարան
Շատ չէ՛
Թուրքիոյ մայրաքաղաքը
Գոց չէ՛
Մեր ձեռքի հինգ եղբայրներէն իւրաքանչիւրը
Հեռաձայնի կանչ
Սակ

ԾԱԾԿԱԳԻՐ  ԽԱՂ

Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն

ՎԵՐՋԻՆ  ՏԱՌԵՐԸ  ՄԻԱՑՆԵԼ



Շահէ միշտ դժգոհ էր իր կեանքէն: Տարեդարձին՝ պէս-պէս նուէրներ ստացաւ, բայց ան 
երբե՛ք երջանիկ չէր եւ շնորհակալութիւն մը իսկ չյայտնեց իր ընտանիքին եւ ընկեր- 
ներուն:

Օր մը երբ դպրոցէն տուն կը վերադառնար, փողոցին անկիւնը տեսաւ փոքրիկ տղայ 
մը, որ անձայն անշշուկ արցունք կը թափէր. մօտեցաւ անոր ու հարցուց.

- Ինչո՞ւ կու լաս փոքրիկ տղայ:
- Շատ անօթի եմ...:
- Ընտանիք չունի՞ս:
- Չունիմ:
- Եկու՛ր, մեր տունը երթանք, փորդ կշտացուր:
Երբ տուն հասան, Շահէին մայրիկը լուաց-մաքրեց փոքրիկը, մաքուր զգեստներ 

հագցուց անոր եւ փորը կշտացուց: Ճաշէն յետոյ Շահէ փոքրիկին տուաւ իր խաղալիքները 
եւ միասին խաղացին:

Խեղճ  տղան շա՜տ երջանկացաւ, անվերջ շնորհակալութիւն կը յայտնէր Շահէին եւ 
մայրիկին:

- Սիրելի ընկե՛րս, դուն որքա՜ն 
բախտաւոր տղայ մըն ես, հիանալի 
տուն մը ունիս, բարի մայր մը, զա-
նազան մաքուր զգեստներ եւ շատ մը 
խաղալիքներ: Քու երջանկութիւնդ 
բաժնեցիր ինծի հետ...: Շնորհակա-
լութիւն քեզի եւ մայրիկիդ։

Այդ օրէն ետք Շահէ շատ լաւ 
հասկցաւ իր ունեցածներուն արժէքը 
եւ անգամ մըն ալ դժգոհութիւն չյայտնեց:

Դ Ժ Գ Ո Հ   Տ Ղ Ա Ն

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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Եոտա կը կոչուին այն ջղջիկները, որոնք 
կ'ապրին Բաբուա Ենի Կինէի բարձրերը 
գտնուող անտառներուն մէջ: Անոնք կը սնանին 
միմիայն պտուղներով: Գիտնականներ մեծ ջանք 
կը վատնեն, որպէսզի գոյատեւէ Եոտաներու 
սերունդը: 

Չինացիները գեղեցիկ կը համարէին պզտիկ 
ոտք ունեցող կիները: Այդ պատճառով չինացի 
կիներ փոքր տարիքէն կը հագնէին երկաթեայ 
կօշիկներ, որպէսզի իրենց ոտքերը չմեծնան: 
Ներկայիս գրեթէ բոլորովին ոչնչացած է այս 
սովորութիւնը:

Երկաթեայ Կօշիկներ

Ըստ գիտնականներու՝ այս հսկայ թագուհի 
մրջիւնը, որ ապրեր է 50 միլիոն տարի առաջ, 
ունէր 5 սմ. հասակ եւ թռչելու յատուկ թեւեր:

Հսկայ 
Մրջիւնին Բրածոն

Պտղաջղջիկներ (Yoda)
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Կարմիր Մահիկը ընկերային օժանդակութեան
հաստատութիւն մըն է, որ հիմնուած է բարեսէր
մարդոց նուիրատուութիւններով (նուէրներով)։ 
Կառավարութիւնն ալ կ՚օգնէ Կարմիր Մահիկին։

Կարմիր Մահիկը ո՛չ միայն կ՚օգնէ պատերազ-
մի, երկրաշարժի եւ զանազան աղէտներու զո-
հերուն, այլ  օգնութեան կը հասնի նաեւ կարօտ 
ընտանիքներու, անոքներու (մարդ չունեցող) եւ ուրիշ բարեսիրական հաս- 
տատութիւններու։ Անոնց կու տայ վառելիք, ուտելիք եւ հագնելիք։ Աղքատ 
թաղերու եւ գիւղերու ալ զանազան ձեւերով օգնութիւն կը ղրկէ։

Կարմիր Մահիկը, որ միջազգային (ուլուսլար արասը) հաստատութեան մը 
Թուրքիոյ մասնաճիւղն է, անխտիր ամէնուն կ՚օգնէ, առանց նկատի առնելու 
ազգի, ցեղի եւ կրօնքի տարբերութիւնները։

Մեր երկրին մէջ Կարմիր Մահիկը հիմնուած է 1887ին՝ Հիլալը-Ահմէր 
անունով։ Բժիշկ Մարքօ Փաշա ալ անոր հիմնադիրներէն մէկն է։ Հանրա- 
պետութեան շրջանին (ճումհուրիյէթ) 1935ին, Աթաթիւրք Հիլալը-Ահմէր անունը 
Քըզըլայի (Կարմիր Մահիկ) փոխեց։

Կան նաեւ ուրիշ հաստատութիւններ, որոնք Կարմիր Մահիկի կապուած են։ 
Օր. «Քըզզըլայ Կէնչլիք Քուրումու», «Քըզըլայ Հէմշիրէ Օգուլու», «Քըզըլայ Քան 
Մէրքէզի» եւլն.։

ԿԱՐՄԻՐ  ՄԱՀԻԿ
Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան

Վերամուտը եկաւ տղա՛ք,
Վերջացան խաղեր ու կատակ,
Բռնենք վարժարանին ճամբան,
Դասի սկսինք անվարան։
 Գրենք, կարդանք տարի մըն ալ,
 Պատրաստենք դասեր անսխալ,
 Լաւ նիշերով վիճակացոյց
 Ըլլայ մեր ջանքին ապացոյց։
Օր մը մա՛րդ ըլլալու համար,
Պէտք է աշխատինք անդադար,
Այսօր յոգնինք, վնաս չունի,
Վաղը չենք մընար անօթի։

ՎԵՐԱՄՈՒՏ
Գրեց՝ 

Շողեր Չափարեան
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- Նայէ՛-, կ՚ըսէր օր մը, սարդը շերամին,
- Մէկ ժամուան մէջ որքա՜ն կտաւ հիւսեցի,
Դուն կ՚աշխատիս շաբաթներով, դրացի՛,
Եւ մատ մը բան չգործեցիր տակաւին։

- Քու ոստայնդ մարդ իր տունէն կ՚արտաքսէ-,
Պատասխանեց անոր շերամը ճարտար։
- Ես կը հիւսեմ իմ թելերովս օգտակար,
Տիկիններուն ճոխ զարդերը մետաքսէ։

ԿԵԱՆՔԸ՝ ԱԳԱՐԱԿԻՆ ՄԷՋ
Գրեց՝ Շողեր Չափարեան

Կիրակի օր այցելեցի ագարակ մը 
Բոլոնէզգիւղի մէջ։ Այնտեղ կային շատ մը 
ընտանի անասուններ։ Կովերը, ոչխարները եւ 
այծերը մարգագետինին վրայ կ՚արածէին, 
կանանչ խոտեր կ՚ուտէին։ Անոնց ձագերը՝ 
հորթերը, գառնուկները եւ ուլերը իրենց 
մօրմէն կաթ կը ծծէին։ Ագարակապանուհին 
հաւերուն, բադերուն եւ սագերուն կեր (կուտ) 
կու տար։ Փոքրիկ տղաքը իրարու ետեւէ կը 
վազէին, կը պոռչտային եւ երբեմն ալ գետին 
կ՚իյնային։ Իրենց մայրերը անոնց կը բար- 
կանային. «Ուշադրութիւն ըրէ՛ք» կ՚ըսէին։ 
Փողոցէն անցնող կին մը. «Կաթ կը ծախէ՞ք»     
կը հարցնէր եւ լիդր մը կաթ կը գնէր ու կը մեկ- 
նէր։ Ագարակապանը, այդ միջոցին ծաղիկ- 
ները եւ բանջարեղէնները կը ջրէր։ Մեծ մայրի-

կը, դրան առջեւ նստած՝ բուրդ կը հիւսէր։ Մեծ հայրիկը, անկիւն մը պառկած՝ կը 
քնանար։ Շունը անցորդներուն վրայ կը հաջէր։ Հասունցած պտուղները ծառերէն 
գետին կը թափէին։

Ի՜նչ հաճելի կեանք մը կար այդ ագարակին մէջ։

Շ ԵՐԱՄԸ  ԵՒ  Ս ԱՐԴԸ
Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան
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Կարմիր, կապոյտ
Դեղին, ճերմակ...
Գունաւոր է
Գուլպաս՝ բամպակ։

Ես այդ գուլպաս
Շատ կը սիրեմ 
Յատուկ օրեր
Կը գործածեմ։

Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան

Մատիտին հետ
Սերտ բարեկամ
Միշտ տետրակին
Քով կը մնամ։
Եւ ճիշդերը 
Կը նախընտրեմ
Սխալները
Կը սրբագրեմ։

ՌԵՏԻՆԸ

Գիշերն է լուռ,
Մո՜ւթ, խորհրդաւոր,
Մայթերը դատարկ
Ջահը կամաւոր...
Գլուխը միշտ վար
Շողեր կ՚արձակէ,
Մութ ճամբաները
Կը լուսաւորէ։

ՋԱՀԸ

Եղունգներս
Շատ կը կրծեմ
Երբ սրտնեղիմ
Յաճախ կ՚ուտեմ։

Բայց չեմ ուզեր՝
Տգեղ մատներ
Ծուռիկ-մուռիկ
Կարճ եղունգներ։

Ինչպէ՞ս ընեմ,
Որ չկրծեմ...
Ըսէ՛ք,պէտք է
Ճար մը գտնեմ։

ԳՈՒԼՊԱՍ

ԵՂՈՒՆԳՆԵՐՍ
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1-Հին շղթային
Նոր մէկ օղակ
Ինծի աւանդ

Ունիմ ժառանգ։

Ունիմ անթիւ 
Բազում ձիրքեր
Որոնք ինձ հետ

Իմ մէջ ծներ։

Հայ եմ ծնած
Փայլուն աստղիկ

Այս է իմ մեծ
Իմ մեծ գաղտնիք։

2-Ծինային են
Իմ յատկութիւն

Հանճարեղ միտք
Իմաստութիւն։

Գիւղը կ՚ըլլամ
Լաւ շինական,
Քաղաքին մէջ

Մարդ գիտնական։

Ճարտարապետ,
Արուեստագէտ,
Դերասան կամ

Բժշկապետ։

Հայ եմ ծնած
Փայլուն աստղիկ

Այս է իմ մեծ
Իմ մեծ գաղտնիք։

1,2,3,4 միասին
Ո՛ւր որ ըլլանք ի՜նչ գործ ընենք,
Մեր հացն ու աղ ո՛ւր որ շահինք

Եկեղեցի ու վարժարան,
Կը կառուցենք հո՛ն անպայման։

3-Արտասահման
Կամ երկրիս մէջ

Անունս միշտ
Բարձր պահեմ։

Եւ կը ճարեմ
Հանգիստ ապրուստ

Ո՜հ հարուստ եմ
Միտքով հարուստ։

Հայ եմ ծնած
Փայլուն աստղիկ

Այս է իմ մեծ
Իմ մեծ գաղտնիք։

4-Կ՚ըլլա՜մ կ՚ըլլա՜մ
Ի՜նչ որ ուզեմ.

Մարդկութիւնը
Միշտ կը յուզեմ։

Գիւտարար եմ
Ունիմ գիւտեր,
Ստեղծագործ
Անձ անվեհեր։

Մրջիւններու
Պէս յարատեւ
Եւ շինարար

Անվերջ վերեւ։

Հայ եմ ծնած
Փայլուն աստղիկ

Այս է իմ մեծ
Իմ մեծ գաղտնիք։

Կը հնչէ թաւ կոչնակի ձայն
Երգ ու պարը ճոխ անսասան

Հայու վայել մենք պատուարժան
Փառք ու վարկով, միշտ ՀԱՅ կ՚ապրինք։

Գրեց՝ Հայկուհի Հիւսիւմեան

ՀԱՅ ԵՄ ԾՆԱԾ



12

Յովհաննէս ամէն առաւօտ կը հնչեցնէր՝ նախ Զապէլենց դրան զանգը։ Զապէլ կազմ 
ու պատրաստ կը սպասէր ու երբ լսէր զանգակին ձայնը, անմիջապէս վազելով  կ՚իջնէր 
վար։ 

-- Բարիլոյս Զապէ՛լ։
-- Բարիլոյս Յովհաննէ՛ս։ 
Երկուքը միասին կ՚ուղղուէին երկուորեակներուն՝ Հրաչի եւ Հրատի տունը, անոնք 

յաճախ դրան առջեւ կը սպասէին անոնց գալուն։ Երրորդ  կայքը, Թամարին տունն էր, 
ան դանդաղաշարժ էր եւ միշտ կ՚ուշանար, անպայման քանի մը վայրկեան կը 
սպասցնէր իր ընկերները։

-- Ո՞ւր մնացիր Թամար, նորէ՛ն ուշացար։
-- Կէս ժամ կ՚ընէ կը սպասենք...։
-- Դուն ալ կը չափազանցես Հրա՛չ, հազիւ հինգ վեց վայրկեան...։
-- Աճապարենք տղա՛ք, կ՚ըսէր Հրատ եւ խումբը կ՚ուղղուէր դէպի դպրոց:
Այսպէս անցա՜ն տարիները։ Անոնք աւարտեցին նախակրթութեան շրջանը: Հիմա 

պիտի յաճախէին լիսէ, նո՛ր դպրոց, նո՛ր ուսուցիչներ եւ նո՛ր դասեր։ Բայց Յովհաննէս 
այլեւս պիտի չհնչեցնէր Զապէլի դրան զանգակը, որովհետեւ ան բաժնուած էր 
խմբակէն, շահած էր մուտքի քննութիւնը եւ պիտի յաճախէր հեռաւոր գոլէճ մը: Իսկ 
միւսները՝ անոնք պիտի ուսանէին նո՛յն հայկական դպրոցին մէջ։

ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ԱՆԱԿՆԿԱԼԸ
Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան



Վերամուտի առաւօտ՝ Զապէլին, երկուորեակ- 
ներուն եւ Թամարին տան մէջ, կը տիրէր տխուր 
մթնորորտ մը։ Կախ էին տղոց երեսները։ 

-- Ի՞նչ կայ այդ գոլէճներուն մէջ չեմ գիտեր, 
կարծես տգէտ կը մնայ ան, որ կ՚երթայ հայ 
վարժարան, առարկեց երկուորեակներուն մայրը։ 

-- Տղաքը ինքնավստահութի՜ւն կը շահին եղեր 
այդ գոլէճներուն մէջ։ 

-- Հրա՛չ, ո՞վ կ'ըսէ այդ խօսքը։
-- Ո՞վ պիտի ըսէ, Յովհաննէսին մայրը:
-- Ես ալ մայրդ ալ հայկական վարժարան 

աւարտեցինք, անճարա՞կ, խեղճո՞ւկ մարդիկ եղանք, 
միջամտեց հայրիկը։  

-- Մանաւանդ դո՛ւն անուշիկ հայրիկս, կրնաս 
ինքնավստահութեան դաս տալ բոլորին։

Զապէլին տան մէջ ալ նոյն նիւթը կը ծեծուէր.
-- Մի՛ նեղուիր աղջիկս, Յովհաննէս արտասահ- 

ման չ՚երթար, յաճախ  պիտի տեսնէք զիրար։ 
-- Այո՛, բայց մենք թէ՛ դպրոցին մէջ եւ թէ ճամբու 

ընթացքին միշտ միասին կ՚ըլլայինք...։ 
Թամարին տան մէջ լռութիւն կը տիրէր.
-- Չես խօսիր աղջի՛կս...։

-- Յովհաննէսն ալ կ՚ուզէր մեր դպրոցը գալ, բայց ծնողքը...։

Զապէլ կը պատրաստուէր դուրս ելլելու, պիտի երթար երկուորեակներուն՝ Հրաչի ու 
Հրատի տունը, երբ յանկարծ հնչեց դրան զանգը։ Զապէլ վազեց բացաւ դուռը, Յովհաննէսն 
էր, որ կանգնած էր իր դիմաց։

-- Յովհաննէ՛ս դո՞ւն, բայց...։
-- Այո՛ Զապէլ, ես եմ, այսօր վերամուտ է եւ ես կ՚ուզեմ 

որ գոնէ դպրոցին բացման առաջին օրը, յարգենք մեր 
աւանդութիւնը ու միասին երթանք մինչեւ դպրոց։ 

Զապէլ ուրախութեամբ փաթթուեցաւ Յովհաննէսի 
վիզին, ուղղուեցան  նախ երկուորեակներուն յետոյ 
Թամարին տունը։

Թամար երբ իր դէմ տեսաւ Յովհաննէսը 
ուրախութեամբ բացագանչեց.

-- Հէէ՜յ Յովհաննէսն ալ մեր դպրոցը պիտի գայ...։
-- Ո՛չ, ըսաւ Յովհաննէս, ներեցէ՛ք զիս, միայն այսօր 

պիտի ընկերանամ ձեզի...։
Անոնք միասնաբար երբ դպրոց հասան. 
-- Ընկերնե՛ր, ըսաւ Յովհաննէս, եկէ՛ք ողջագուրուինք 

եւ յաջողութիւն մաղթենք իրարու։ Եւ արցունքոտ աչքե- 
րով աւելցուց.

-- Հիմա դուք ձեր նո՛ր դպրոցը, ես իմ նո՛ր դպրոցս...։ 
Անոնք համբուրեցին զիրար ու խոստացան միշտ 

անկեղծ բարեկամներ մնալ...։

13
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1էն սկսելով յաջորդաբար միացնենք թիւերը
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Շո՛ւտ, գնդակ մը նետէ՛ շունին, 
անոնք շատ կը սիրեն գնդակով 

խաղալ։

Վաու, վաու...։

Հոն անցք մը կայ, 
Տօ-տօ՛ գնա գտի՛ր 

գնդակը։

Օօօօ՜, աւազակնե՜ր...։ 
Գնդակները կը հաւաքեն...։

Ես ձեզի հիմա ցոյց 
կու տամ, թէ ինչպէ՜ս 
կ՚ըլլայ փոքրիկ տղոց 
գնդակները գողնալ...։

Բայց ի՞նչ ունի 
այս շունը։
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Թարգմանեց՝ Բագարատ Թեւեան

ՆԱՍՐԷՏՏԻՆ  ՀՕՃԱ

Շարունակութիւն 12

Նասրէտտին Հօճա, այլեւս աւարտած էր վարժարանը, երբ Գոնիայի իր բարեկամները 
ըսին իրեն.

- Հօճա՛, դուն մեր Գոնիայի վարդն ես։ Բոլորս ալ կը սիրենք քեզ, Գոնիայի նոր գատըն 
իր դիրքը քեզի կը պարտի։ Եթէ նախկին գատըին խայտառակութիւնները մէջտեղ 
չհանէիր, ան պիտի չմեկնէր ու նոր գատըն ալ հոս պիտի չգար։ Ի՛նքն ալ գիտէ այս բանը։ 
Անգամ մը դիմէ գատըին որպէսզի շրջակայ գիւղերէն մէկուն մէջ՝ որպէս դատաւոր 
պաշտօնի կոչէ քեզ։ Մենք ալ կ՚օգնենք այս դիմումիդ։

Նորակոչ Հօճան շատ ախորժեցաւ այս խօսքերէն։ Համոզուեցաւ եւ ուղղակի գնաց 
Գոնիայի նոր գատըին, եւ խնդրեց որ շրջակայ գաւառներէն մէկուն դատաւոր կարգէ 
զինքը։

- Ամենայն սիրով, կը նախընտրեմ ձեզ, ըսաւ գատըն, միայն թէ ամէն կողմ լեցուն է, 
թափուր պաշտօն չկայ առայժմ։ Եթէ նոր տեղ մը բացուի լուր կը ղրկեմ ձեզի։

ՇՈՒՔԻ ԳԱՏԸՆ
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Նասրէտտին պատասխանեց.
- Դատաւոր էֆէնտի՛, քանի որ այդքան բարեացակամութիւն ցոյց կու տաք եւ կը 

խոստանաք առաջին առթիւ յարմար գործ մը հայթայթել ինծի, ներեցէ՛ք որ խնդրանք մը 
եւս ունենամ։ Գործ մը կայ որ ներկայիս թափուր է, ո՛չ թեկնածու եւ ոչ ալ մրցակից ունի։ 
Առաջարկելիք գործս ո՛չ կառավարութեան եւ ոչ ալ ժողովուրդին կը վնասէ։

Դատաւորը, Հօճային համբաւը լսած էր, կատարեալ ուշադրութեամբ մտիկ կ՚ընէր 
զինքը։ Հետաքրքրութեամբ հարցուց.

- Հօճա՛, ո՞րն է այդ թափուր տեղը։ 
- Այնպիսի տեղ մըն է որ ձեզի ալ օգուտ կ՚ունենայ։ Անլուծելի եւ բարդ խնդիրներու 

ատեն ձեր դիրքն ալ կը փրկէ։ Ո՛չ դրամ կ՚ուզեմ, ոչ ալ ռոճիկ... Խնդրեմ, զիս շուքի 
դատաւոր ըրէք։

- Շուքի դատաւո՜ր, այդ ի՞նչ է։ Ես ատանկ պաշտօն մը չեմ գիտեր, չեմ լսած երբեք։
- Իրաւ է թէ այդպիսի պաշտօն մը չկայ, բայց դո՛ւք պիտի հաստատէք։ Քանի որ դրամ 

չեմ ուզեր, արտօնեցէ՛ք որ Գոնիայի մէջ ձեր շուքը ըլլամ։ Ինծի փոխանցեցէ՛ք անլուծելի ու 
խրթին բոլոր գործերը։

Դատաւորը մտածեց, խոկա՜ց։ Քանի որ Հօճան դրամ չէր ակնկալեր, որեւէ 
անպատեհութիւն չկար առաջարկին մէջ։

- Շատ լա՛ւ, ընդունեցի ըսաւ, թո՛ղ ուզածդ ըլլայ։ Ասկէ վերջ դուն իմ շուքս, շուքի 
դատաւորս ես։ Քեզի կը յատկացնեմ աշխատասենեակիս դէմի սենեակը։ Ուզածիդ պէս 
յարդարէ՛, շտկէ՛...։ Յարմար նկատած դատերս քեզի կը ղրկեմ։
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ ՁԵՌԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ...

ՄԱՆՏԱԼԱ
ՄԱՆՏԱԼԱ
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Աշխարհի ամենահարուստ մատենադարաններէն մէկն է Երեւանի Մեսրոպ 
Մաշտոցի անուան Մատենադարանը, որ կը պարունակէ շատ արժէքաւոր ձեռագիրներ 
եւ միջնադարեան հաւաքածոներ։

 Ներկայիս՝ Հայաստանի մէջ «Մատենադարան» բառը կը գործածուի, առաւելաբար 
«ձեռագիր գիրքեր» պարունակող գրադարանի իմաստով, ուր կը պահուին նաեւ տպագիր 
գիրքեր, թերթերու հաւաքածոներ, փաստաթուղթեր, եւայլն: 

Առաջին մատենադարանը հիմնուած է 405 թուականին, թագաւորանիստ Վաղար- 
շապատ քաղաքին մէջ (այժմ՝ Էջմիածին), Մեսրոպ Մաշտոցի ու Սահակ Պարթեւի կողմէ:  

Իսկ Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանը, հիմնուած է Էջմիածնի 
մատենադարանի հիմքին վրայ՝ 1921-ին։ Սակայն դժբախտաբար  այսօր՝ պահպանուած 
հայերէն ձեռագիրներուն միայն մէկ մասն է որ կը գտնուի Մատենադարանին մէջ, քանի 
որ դարերու ընթացքին բազմաթիւ ձեռագիրներ ոչնչացուած կամ յափշտակուած են 
օտարներու կողմէ: Այստեղ կը պահպանուին ո՛չ միայն հայերէն, այլ նաեւ արաբերէն, 
պարսկերէն, յունարէն,ասորերէն, լատինե-
րէն, վրացերէն, եբրայերէն, ճափոներէն եւ 
այլ լեզուներով ձեռագիրներ։                     

1945 թուականին ճարտարապետ Մարք 
Գրիգորեանի  նախագիծով  կը  սկսի  շինա-
րարութիւնը ներկայի շէնքին, որ կ՚աւարտի 
1957-ին, Մատենադարանը կը հաստատուի 
նորակառոյց շէնքին մէջ եւ 1962 թուականին 
կ՚անուանակոչուի Մեսրոպ Մաշտոցի 
անունով։ 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Պատրաստեց՝ 

Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Ներկայիս Մատենադարանի գլխաւոր շէնքը իր 15 սրահներով վերածուած է 
թանգարանային համալիրի, որ հնարաւորութիւն կու տայ շատ մը ցուցադրութիւններ 
ներակայացնելու: 

 Շէնքին գլխաւոր ճակատի խորշերու միջնապատերուն առջեւ ձախէն աջ կանգնած 
են՝                                              

Թորոս Ռոսլինի, Գրիգոր Տաթեւացիի, Անանիա Շիրակացիի, Մովսէս Խորենացիի, Մխիթար 
Գոշի, Ֆրիկի արձանները, իսկ ներքեւի փոքրիկ հրապարակին վրայ՝ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ 
Կորիւնի արձանախումբը։

Յիշենք, որ Մատենադարանը օժտուած է նաեւ նոր՝ գիտական մասնաշէնքով մը, 
որուն բացումը տեղի ունեցաւ 21 Սեպտեմբեր 2011-ին, ուր այժմ կը պահպանուին 
Մատենադարանի բոլոր պահեստները` ձեռագրային պահեստներ, արխիւային փաստա- 
թուղթեր, հնատիպ գիրքերու հաւաքածոներ, եւայլն: 

Մատենադարանի նոր գիտական մասնաշէնքը
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- Մամա՛, կրնա՞ս մեզի մկրատ մը տալ, խնդրեցին Սեդա եւ Սարօ։
- Զաւակնե՛րս, ի՞նչ պիտի ընէք մկրատը, վտանգաւո՜ր է, սխալ կը գործածէք եւ կը 

վիրաւորուիք։
- Մենք՝ քոյր եղբայր որոշեցինք, քանի որ սորված ենք Ա, Բ, Գը կրնանք «սքրապըլ» 

խաղալ հայերէն տառերով։ Նախ մկրատով պզտիկ քառակուսիներ պիտի կտրենք, յետոյ 
անոնց վրայ հայերէն տառերը պիտի գրենք եւ պիտի սկսինք խաղալու։ Մի՛ վախնար բան 
մըն ալ չի պատահիր, վստահ եմ քոյրիկս քեզմէ սորված է մկրատը անվտանգ գործածել...։ 

- Քիչ մը սպասէ՛ աղուոր մանչս, սա ձեռքի գործս քանի մը վայրկեանէն պիտի աւարտի, 
այն ատեն ես ալ կ՚օգնեմ ձեզի։ Քառակուսիները ես կը կտրեմ, դո՛ւք ալ քոյրիկ-աղբարիկ 
անոնց վրայ հայոց այբուբենին տառերը կը գրէք։ Չ՚ըլլա՞ր...։

- Մամա՛, պէտք է այդ գիրերէն ամէն մէկուն նիշ մը տանք, որպէսզի երբ բառերը 
կազմենք, այդ նիշերը գումարենք ու տեսնենք, թէ որո՞ւն գումարը աւելի մեծ է։ Խաղը կը 
շահի մեծ գումար ունեցողը։ Միայն թէ ինչպէ՞ս պիտի որոշենք, թէ ի՞նչ նիշ պիտի տանք 
իւրաքանչիւր տառի։

- Դուն սիրտ մի հատցներ աղջի՛կս, լուծում մը կը գտնենք անշուշտ։ Կ՚երեւի բարձր 
նիշերը քիչ գործածուող տառերուն պէտք է տալ։

Քիչ վերջ երեքը միասին սկսան աշխատութեան։
- Տղա՛ք, քանակը բերէ՛ք, որպէսզի կտրելէ առաջ համաչափ քառակուսիներ գծենք։
- Մամա՛, քառակուսիներուն վրայի տառերը միայն ես գրեմ, Սարօն աղուոր չի գրեր. 

նայէ՛ ծուռ ու մուռ գրել սկսաւ։
- Դիտողութիւն մի ըներ անուշիկ աղջի՛կս, վստահ եմ եղբայրդ օրինակ պիտի առնէ քեզ 

եւ աւելի ուշադիր պիտի ըլլայ։ Ես հպարտ եմ ձեզմով, միասնաբար ի՜նչ գեղեցիկ յղացում 
մը ունեցաք. ապրի՛ք, կը շնորհաւորեմ ձեզ։  

- Խաղի միջոցին կրնա՞նք բառարան գործածել։
- Ինչո՞ւ չէ, հարկաւ, թէ նոր բառեր 

կը սորվիք եւ թէ ուղղագրական 
սխալներ չէք ըներ։

- Մամա՛, տառերուն արժէք 
տալու խնդիրը, ի՞նչպէս պիտի 
ըլլայ...։

- Կը խորհինք մա՛նչս, թերեւս 
մէկու մը կը հարցնենք։

- Հայրիկիս հարցնենք,  
հայրիկիս, ըսաւ Սեդա։ 
Ան ամէն ի՛նչ գիտէ, շուտով 
ճար մը կը գտնէ...։

Գրեց՝ Ովսաննա Գալէնտէր
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Այր ու կին կը կռուէին իարու հետ։
Կինը կ՚ըսէր ամուսինին.
- Գնա՛ ախոռ եւ տո՛ւր իշուն կերը։
Մարդը, որ ամբողջ օր աշխատած էր ու յոգնած, կ՚ուզէր որ կինը տայ իշուն կերը։
Վիճաբանութիւնը կ՚երկարէր...։ Երկուքն ալ յամառ՝ չէին շարժեր իրենց 

տեղերէն։ Ի վերջոյ որոշեցին գրաւի բռնուիլ։
Իրենցմէ ո՛վ աւելի առաջ խօսէր, ա՛ն պիտի կերակրէր իշուկը։
Կինը խորհեցաւ, եթէ տունը մնայ մի գուցէ կը սխալի ու կը սկսի խօսիլ։ 

Անմիջապէս հագաւ կօշիկներն ու վերարկուն եւ հեռացաւ տունէն։ 
Ամուսինը կը մրափէր, երկարած 

բազկաթոռին վրայ, երբ յանկարծ 
գողեր մտան տուն։ Մեր մարդուկը 
արթնցաւ, բայց ձայն չհանեց, որ-
պէսզի առաջին խօսողը ինքը եղած 
չըլլայ։

Վերադարձին կինը երբ տեսաւ 
տան վիճակը, սկսաւ լաց ու կոծի, 
բողոքե՜ց, պոռա՜ց.

- Անմի՛տ մարդ, ինչո՞ւ թոյլատ-
րեցիր որ գողերը տանին մեր 
ապրանքները։

Ամուսինը լրջօրէն պատասխանեց.
- Շո՛ւտ, գնա տո՛ւր իշուն կերը, քանի 

որ առաջ դուն խօսեցար։

Առակները՝ ուսուցանող կարճ ակնարկներ են, որոնք կ՚ըլլան 
նաեւ սրամիտ եւ զուարճալի։

Կան այլաբանական առակներ ալ (fable), որոնց մէջ մարդիկ 
անասունները կամ իրերը կը խօսին իրարու հետ եւ մենք միշտ 

բարոյական իմաստ մը կը քաղենք այդ գրութիւններէն։

Քաղեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

ÆÞàôÜ ÎºðÀ.. .
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Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն

Բոլորս ալ գիտենք, թէ ամրան եղանակին կղզիներու բնակչութիւնը բաւական շատ է։ 
Սակայն աշնան՝ վերամուտի նախօրեակին, կը նուազի թիւը, երբ քաղաք կը վերա- 
դառնան ամարանոց գացող ընտանիքները։

Ի՞նչ կը պատահի կղզիներու, անփոփոխ, մնայուն բնակիչներուն, այսինքն ընտանի 
անասուններուն՝ կատուներուն եւ շուներուն։ Երբ ամրան շրջանին անոնք առատ 
ուտելիքներով խնջոյք կը սարքեն, աւա՜ղ, անոնց կեանքը շատ կը դժուարանայ, քանի որ 
չկան այլեւս զիրենք կերակրող ընտանիքները։ 

Ձմրան՝ արեւոտ, պայծառ արձակուրդի օր մը, Անի փափաքեցաւ մայրիկին հետ կղզի 
երթալ։ Երբ շոգենաւը կը մօտենար Գնալը Կղզի, շատ զարմանալի պատկեր մը 
յայտնուեցաւ նաւամատոյցին մօտ։ Կատուներն ու շուները կարծես գիտէին, շոգենաւին 
գալու ժամը, անոնք շարուած՝ նաւամատոյցի կամրջակին վրայ, անհամբերութեամբ կը 
սպասէին ուղեւորներուն։

Շոգենաւը երբ մօտեցաւ, հազիւ տասնըհինգ հոգի ելաւ նաւէն։ Կատուները, շուտով 
մօտեցան անոնց մլաւելով՝ միաո՜ւ... միաո՜ւ...։ Անոնք շատ լաւ գիտէին, թէ ովքե՜ր ուտելիք 
բերած էին իրենց հետ։ Լաւ կը ճանչնային իրենց տէրերը, զիրենք կերակրողները։

Իւրաքանչիւր կատու մեծ ախորժակով սկսաւ համով հոտով ճաշակել իր բաժինը։ Իսկ 
շուներէն մէկը՝ իրեն վիճակած միսի կտորը առաւ ակռաներուն մէջ ու արագ, արագ 
հեռացաւ նաւամատոյցէն։ Շատ հետաքրքրական էր, ան բաւական քալեց, մտաւ քովնտի 
փողոց մը ու կորսուեցաւ շինութեան մը բլատակներուն ետեւ։ Անի, մայրիկին հետ շունին 
ետեւէն գացած էր։ Երբ մօտեցաւ ի՜նչ տեսնէ... հինգ սիրունիկ 
շնիկներ, իրարու փաթթուած կը ճչային, երախաներու նման։ 
Մայր շունը գուրգուրանքով զանոնք իր քովը առաւ, ուտելիքը 
մէջտեղ դրաւ, ինքն ալ մէկ կողմ քաշուեցաւ ու սկսաւ հաճոյ-
քով պոչը շարժել, հո՜վ... հո՜վ... գոչելով։ 

Ահա՛ մայրութիւնը, մայրական բնազդը... Այդ վսեմ զգացումը, 
որ այնքա՜ն զօրաւոր կերպով ներկայ է անասուններուն մէջ նաեւ։ 
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Հանելուկին մէջ գտնուող հետեւեալ բառերը ջնջեցէ՛ք ու գտէ՛ք պահուած բառը։

ԲԱՌ  ՋՆՋԵԼ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Վարժարան, դպրոց, դասարան, ուսուցիչ, դաս, գիրք, գրչատուփ, 
երգ, տետրակ, պար, գիտութիւն, քննութիւն, դադար, ուսանող, 

կիրակի, նկար, աղօթք։

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Էջ 05 Ծածկագիր Խաղ- «Աշունը իր հետ բերաւ վերամուտը»։
Էջ 05 Վերջին Տառերը Միացնել- «Թարգմանչաց Տօն»։
Էջ 25 Բառ Ջնջել- «Վերամուտ»։
Էջ 28 Ուղիղ Խօսինք-Ուղիղ Գրենք- Տուն/տուներ, մոմ/մոմեր, էջ/էջեր, 
շուն/շուներ, դոյլ/դոյլեր, գիրք/գիրքեր, սան/սաներ։
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Բնական պատմութիւնը բնական մարմիններու վրայ կը խօսի։
Բնական պատմութիւնը՝ կը սորվեցնէ բնութեան բերքերն իրենց էական 

ծանուցիչներով իրարմէ զանազանել, անոնց գլխաւոր գործարանները ճանչնալ, 
արտաքին ձեւերն որոշել, եւ այս մասը կը կոչուի Ձեւաբանութիւն. կը սորվեցնէ 
դարձեալ բնական մարմիններու վրայ տեսնուած կենսական երեւոյթները մեկնել, 
եւ այս մասը կը կոչուի Բնախօսութիւն. ասոնց մանրադիտական կազմութեան վրայ 
կը խօսի Հիւսուածաբանութիւն։ Վերջապէս բնական մարմիններու անուններ դնել, 
ստորագրել եւ դասաւորել՝ կը սորվեցնէ Յօրինուածաբանութիւն։

Բնութեան մարմինները կը բաժնուին երկու մասի՝ կենդանի (գործարանաւոր) եւ 
անկենդան (անգործարանաւոր) մարմիններ։

Բնութեան կենդանի մարմիններն երկու տեսակ են, Անասուններ եւ Տունկեր։
1) Անասունները զգացում եւ ազատ շարժում ունեցող կենդանի մարմիններ են. 

կը սնանին ու կը սեռին։ Բոլորը միասին կը կազմեն Կենդանական պետութիւնը։
2) Տունկերը ո՛չ զգացում ունին եւ ոչ կամաւոր շարժում։ Ասոնք կը կազմեն Տնկոց 

կամ Բուսոց պետութիւնը։
3) Իսկ Հանքերը բնութեան անկենդան (անգործարանաւոր) մարմիններն են. 

Հանքային պետութեան կը վերաբերին։
Բնական պատմութիւնն երեք առանձին մաս ունի, այսինքն՝
1) Անասուններու Պետութեան պատմութիւն կամ Կենդանաբանութիւն (Zoolo-

gie)։
2) Տնկոց Պետութեան պատմութիւն կամ՝ Բուսաբանութիւն (Botanique)։
3) Հանքերու Պետութեան պատմութիւն կամ Հանքաբանութիւն (Mineralogie)։
Անասնոց յօրինուածական դասաւորութիւնը կ՚ըլլայ հետեւեալ կերպով.
1) Պետութիւն կամ թագաւորութիւն (Regnum)
2) Տիպար (Typus)
3) Դաս (Clasis)
4) Կարգ (Ordo)
5) Ցեղ (Familia)
6) Սեռ (Genus)
7) Տեսակ (Species)

 

ԲՆԱԿԱՆ 

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Քաղեց՝ Նուարդ Պօյաճը
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Օրինակ. ընտանի կատու

1) Կենդանիք (Animalia)
2) Տիպար= Ողնայարաւոր կենդանիք (Vertebrata)
3) Դաս= Կաթնատու կենդ. (Mammalia)
4) Կարգ= Գազաններ (Carnivora)
5) Ցեղ= Կատուազգիներ (Felida)
6) Սեռ= Կատու (Felis)
7) Տեսակ= Ընտանի կատու (Felis domestica) եւլն..։

Մարդը՝ աշխարհի վրայ գտնուող կենդանի 
էակներուն՝ ամենագեղեցիկ եւ ամենանշանաւոր էակն է։ 
Իր մարմնին կազմութեամբ՝ կաթնատու կենդանիներուն կը նմանի, սակայն կը 
զանազանուի անոնցմէ, 

1. իր մտաւոր կարողութիւններովը,
2. իր խօսելու յարմարութեամբը,
3. իր կանգուն քալուածքով, ազատ շարժող թեւերով եւ իր ձեռքերուն ու 

մատներուն ճարտարութիւնով,
4. իր ողորկ, կակուղ եւ զգայուն մորթով եւ մանաւանդ իր հոգւոյն բարձր ու վեհ 

կարողութիւններով։
Մարդ արարածը իրաւամբ կենդանի էակներու թագաւորը կ՚անուանուի։ 

Մարդուս մարմնոյն մէջ երկու գլխաւոր կազմիչ մասունք կը զանազանենք, որոնք 
զանազան պաշտօններ ունին եւ գործարաններ կը կազմեն՝ Ոսկորները եւ 
Մկանները։

Ոսկորները իրենց վերաբերեալ մասունքներով (այսինքն կռճիկներով ու 
նեարդներով) հաստատուն կմախք մը կը կազմեն, որուն իրարու հետ կցուած ամէն 
մէկ մասը շատ շարժական է եւ նեցուկ է մնացած գործարաններու եւ մարմնոյն 
մեծամեծ խոռոչներուն (գանկի, կուրծքի եւ փորի խոռոչներուն) մէջ բովանդակուած 
կակուղ մասերուն մէջ։

Ոսկորներէն զատ մարմնին բոլոր մասերուն մէջ կը գտնուին Մկանները կամ 
Միսերը, հաստ կամ նուրբ խողովակներէ կազմուած երակներու եւ ջիղերու ցանց 
մը։ 

Շարունակելի
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Անունը կամ Գոյականը ունի թիւ՝ «Եզակի» եւ  «Յոգնակի»:
Երբ անունը հատ մըն է կ՚ըսենք՝ «եզակի». 
Օրինակ՝ տուփ, ձուկ, թուղթ... եւայլն:

Երբ անունը մէկէ աւելի է կ՚ըսենք՝ «յոգնակի». Օրինակ՝ տուփեր, ձուկեր, թուղթեր...եւայլն:
Միավանկ բառերու յոգնակին «եր» մասնիկով կ՚ըլլայ: 
Բազմավանկ բառերու յոգնակին «ներ»  մասնիկով կ՚ըլլայ:
Տրուած անուններուն եզակիները եւ յոգնակեները կէտերուն վրայ գրենք եւ  զուգաւորենք իրենց 

տեսակին հետ:



29

Ետեւի կողքը ի՞նչպէս 
գիրքի պիտի վերածենք...

Պատրաստեց՝ Գարին Կիւլպաղ

Լէթիսիա Տապաքօղլու
Տատեան Վրժ.

Ժանին Սիւմէր

 Միրա Սիւմէր

Էմիլ Յակոբեան
Պէզճեան Մ. Վրժ.
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Թան, թան, թան, թան,
Եկէ՛ք,մեզի խմենք թան:
Ման, ման, ման, ման
Փողոցները կու  գամ  ման:
Գամ, գամ, գամ, գամ
Գամենք պատին երկար գամ:
Ցան, ցան, ցան, ցան
Սերմնացան եմ, սերմնացան:
Կար, կար, կար, կար
Ձեւէ՛, կտրէ՛ըրէ՛ կար:
Բառ, բառ, բառ, բառ
Սորվէ՛լեզուդ բառ առ բառ:

Ա՜յ Փահլէվան, Փահլէվան
Տիկնիկն ես դուն Հայկական
Եւ Նուրին ալ քեզ նման
Տիկինդ է քու Փահլէվան:

Տիկնիկ- Պուպրիկ 
(ճիւղէ, յարդէ կամ քուրջէ պատրաստուած)։
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Մարախ- մորեխ, բոյսերով ու  
ցորենով սնանող միջատ (չէքիրկէ):

Եթէ տատասկ հասցուցիր,
Աշնան տատասկ կը հնձես.
Եթէ ցորեն ցանեցիր
Ամրան ցորեն կը հնձես:

Տատասկ- Փշոտ բոյս մը 
(տէմիր տիքէնի)։

Մարա՛խ, մարա՛խ դուն շուար
Ցատկռտեցիր դաշտ, անտառ
Կերա՜ր, կերա՜ր բոյս, ցորեն
Չկշտացա՞ր  անօրէն:
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