
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015
Թիւ 193



ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՄՍԱԹԵՐԹ
Թիւ 193 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

«Ա. հրատարակութիւն եւ Ա. թիւ
1991 Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր»

-ԱՐՏՕՆԱՏԷՐ-
Յանուն Ուսուցչաց Հիմնարկի

Ատենադպիր՝
Արամ Գամպուրեան

-ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՏՆՕՐԷՆ-
Նուարդ Պօյաճը

-ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ-
Սիլվա Կոմիկեան

Ժագլին Էրմէն
Սիրարփի Կիւլպաղ
Շողեր Չափարեան

Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
Ովսաննա Գալէնտէր

Մարի Աքպաշ
Ովսաննա Ռ. Էօզչէլիք

Կարպիս Խորասանճեան
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Գարին Կիւլպաղ
-ԳՐԱՇԱՐՈՒԹԻՒՆ-ԷՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ-

Լինտա Կիւլպաղ
 

Sayı 193 KASIM 2015
T.E.A.O. Öğretmenleri

Yardımlaşma Vakfı
Yönetim Kurulu Sekreteri

-İmtiyaz Sahibi-
Aram KAMBURYAN

-Sorumlu Yazı İşleri Müdürü-
Nuvart BOYACI

Adres: Pangaltı, Zafer Sk.
No: 11-13/2 34371 İstanbul

Tel.: 0 212 233 94 15
e-mail: jbid@teaov.org

jbid.amsatert@gmail.com
Yayın Türü:

YAYGIN SÜRELİ YAYIN
Dizgi:

T.E.A.O. Öğretmenleri
Yardımlaşma Vakfı

Baskı ve Cilt:
ÖZGÜN OFSET 2015
Adres: Yeşilce Mah.
Aytekin Sk. No: 21
Kağıthane/İstanbul

Tel.: 0 212 280 00 09
-ÜCRETSİZDİR-

02

Սիրելինե՛ր,

«ԺՊԻՏ»ին կարելի է հետեւիլ հետեւեալ հասցէով՝
http://www.teaov.org

Tüm çizimler: Erhan GEZEN



03

Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Հոկտեմբեր ամսուան մէջ տօնեցինք 
«Թարգմանչաց Տօն»ը։ Ձեր թանկագին 
ուսուցիչները, ձեզի բացատրեցին այդ 
կարեւոր Տօնին իմաստը՝ Հայ Գիրերու 
Գիւտը, Ս. Սահակը-Ս. Մեսրոպը։ Ուրեմն 
դո՛ւք ալ, կարեւորութիւն տուէ՛ք մեր 
մայրենիին, սիրեցէ՛ք ու պաշտեցէ՛ք զայն։ 

Նոյեմբեր ամսուան մէջ կը տօնենք 
նաեւ «Ուսուցչաց Օր»ը։ Այդ օր անգամ մը 
եւս կ՚անդրադառնանք ուսուցիչի ու 
աշակերտի միջեւ գոյացած սերտ կապե- 
րուն, փոխ յարաբերութիւններուն մասին։ 
Վարձքը կատար բոլոր նուիրեալ ուսու- 
ցիչներուն։ Երբեք մի՛ մոռնաք, ձեր այն 
առաջին ուսուցիչը, որ ձեզի. «Ասիկա այբ 
է» ըսաւ։

Բարի աշխատութիւն, յաջողութիւն 
ձեր բոլորին։

        Համբոյրներ՝
        «ԺՊԻՏ»
        Համբոյրներ՝
        «ԺՊԻՏ»

Ըսէ՛ Ղազար, 
աշխարհը ի՞նչ ձեւ ունի. 

ձուաձե՞ւ է, թէ կլոր։

Չեմ գիտեր 
ի՛նչ ձեւ ունի, 

բայց հայրս միշտ կ՚ըսէ, 
որ աշխարհը 

տակնուվրայ է։



 Բայց հայրի՛կ, դուն 
չըսի՞ր որ եթէ օր մը մեծ 
հայրիկը աչքերը գոցէ 

պիտի հարստանանք...։

Գօ-գօ՛, մեծ հայրիկիդ 
պիտի այցելենք, 

յուսամ սխալ բաներ 
չեն պատահիր։

Մի՛ մոռնար, 
անցեալ անգամ 

անկողինը թրջած էիր...։

Ո՛չ, 
ո՛չ...։

Մեծ 
հայրի՜կ, 

մենք 
եկանք։

Մեծ հայրի՛կ, 
աչքերդ կրնա՞ս 

գոցել...։

Բայց ինչո՞ւ...։

Գոցէ՛, գոցէ՛, 
շատ 

կ՚աղաչեմ։

Ահա՛ 
գոցեցի, յետո՞յ...։
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Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ 

Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք
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1) Հետեւեալ բառերը ամբողջացուցէ՛ք, ռ ով կամ ր ով։

լե.  բա.եւ  մու.ճ   ե.կինք
ծա.  ե.անդ  նու.   դպ.ոց
ա.իւն  գի.ք  պանի.  պա.տէզ
մա.ան պա.  կա.մի.  բա.
մա.գ  ձմե.  փետ.ուա.  պատա.
դ.ացի  ա.եւ  դա.   կի.

2) Հետեւեալ բառերը ամբողջացուցէ՛ք, ձ ով կամ ց ով։

հա.  դար.   խոշորա.ոյ.  հար.ում
.որեն  .ու   .ուկ   բա.
.ի  .էթ   .կնկիթ  գո.
.իւն  .իթապտուղ  .ամաք  խոհանո.
.ած  դպրո.   .ուրտ   .մեռ
.ան  ակնո.   .իթենի  ան.

3) Հետեւեալ բառերը ամբողջացուցէ՛ք, գ ով կամ ք ով։

մա.ուր  .նահատան.  ին.նիր  կոն.
շա.ար  աղ.ատ  խնջոյ.  ճեղ.
ար.այ   վա.ր   ծախ.   մեղ.
հա.ուստ  երկին.  կան.ուն  ջան.
կարա.  զար.ացում  հո.ի   .օտի
բարի.   թա.ուն  ձա.ուկ  պարտ.

4) Հետեւեալ բառերը ամբողջացուցէ՛ք, դ ով կամ թ ով։

.էմք   ար.ուկ  կա.  գն.ակ

.ունաւոր  բեր.   մայ.  .ուզ

.պրոց   գաղու.  զար.  .իտակ

.ի.եռնիկ  .անակ  զուար. ..ում

.ռուցիկ  եր.իք   մար.  .ռչուն
հան.էպ  եր.ալ   .ու.  .եր.

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Գառնուկը կը պտըտէր դաշտին մէջ, երբ յանկարծ գայլ 
մը մօտեցաւ իրեն ու ըսաւ.

- Շա՜տ անօթեցայ, գառնուկ եղբա՛յր, քեզ պիտի ուտեմ...:
- Իրաւունք ունիս գայլ եղբա՛յր, անօթութիւնը գէշ բան է. 

կրնաս ուտել զիս, բայց արտօնէ՛ ինծի, որպէսզի վերջին 
անգամ մը զուարճանամ եւ քեզի ցուցադրեմ կարգ մը ըմբիշի 
շարժումներ։

- Լա՛ւ, ուրեմն քիչ մը համբերեմ: 
Գառնուկը մէկ մը աջ վազեց, մէկ մը ձախ, մէկ մը աջ, մէկ 

մը ձախ, յետոյ սկսաւ գլորիլ խոտերուն վրայ, ցուցադրեց 
ըմբիշի շարժումներ: Գայլը, երբ կը դիտէր գառնուկին 
խաղերը, գլուխը այնքան ասդին-անդին դարձուց, որ գլխու 
պտոյտ ունեցաւ եւ աչքերը գոցուեցան:

Գառնուկը այս առիթէն օգտուեցաւ ու փախաւ, հեռացաւ գայլին քովէն: Գայլը երբ աչքերը 
բացաւ ու չգտաւ գառնուկը, սաստիկ զայրացած՝ շարունակեց ճամբան։ Քիչ յետոյ 
հանդիպեցաւ այծին ու ըսաւ անոր.

- Անօթի՜ եմ այծ եղբա՛յր, քեզ պիտի ուտեմ...:
- Կե՛ր, կե՛ր զիս, անօթութիւնը գէշ բան է. ես լաւ գիտեմ անօթու-

թեան զգացումը, տե՛ս միս ու ոսկոր եմ դարձեր. մե՜ղք որ միայն զիս 
ուտելով պիտի չկշտանաս: Քարայրին մէջ ձագուկներ ունիմ, 
երթամ բերեմ, բոլորս միասին կե՛ր:

- Օ՜, ի՜նչ լաւ խորհեցար. շո՛ւտ, գնա՛ բեր զանոնք, հոս ձեզի պիտի 
սպասեմ:

Այծը վազեց գնաց ձագուկներուն մօտ ու զանոնք շուտով տեղա-
ւորեց շա՜տ հեռաւոր քարայրի մը մէջ:

Գայլը երկա՜ր ատեն, ի զո՜ւր սպասեց այծին եւ ձագուկներուն...։ 
Այծն ալ գառնուկին պէս խաբած էր զինքը:
Գայլը, լեռ-սար ու ձոր շրջեցաւ, որպէսզի գտնէ զինք խաբողները: 

Երբ գիշերը վրայ հասաւ ու մութը կոխեց, մտաւ քարայրի մը մէջ։ 
Հոն կար ձի մը։

Գայլը զայրացած պոռաց.
- Ձի եղբա՛յր, ես քեզ պիտի ուտեմ:
- Անշո՛ւշտ, կրնաս ուտել զիս, բայց նախ պէտք է հանես սմբակ-

ներուս տակ գամուած պայտերը, թէ ո՛չ կոկորդդ կը պատռտի:
- Վերցո՛ւր ոտքերդ, որպէսզի հանեմ սմբակներուդ պայտերը:
Ձին վերցուց ոտքը եւ երբ գայլը փորձեց հանել պայտը՝ իր բոլոր 

ուժովը աքացի մը տուաւ գայլի ճակտին:
Գայլը գետին փռուեցաւ...: Երբ իր վերջին շունչը կու տար՝ ըսաւ.
- Մինչեւ այսօր ես կը խաբէի որսերս, այլեւս անոնք զիս խաբել 

սկսան...: 

Գառնուկը կը պտըտէր դաշտին մէջ, երբ յանկարծ գայլ 
Աշխատասիրեց՝ 

Սիրարփի Կիւլպաղ
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Փէրուի մէջ գտնուեցան թանձրահաւի 
մը բրածոները։ Թանձրահաւը կը կշռէր 
54-59 քկր., ան ապրած էր 36 միլիոն տարի 
առաջ:

Աշխարհի ամենաբարձր արձանը 
կը գտնուի Արեւելեան Չինաստանի 
Լուշան լերան մօտ: Արձանը ունի 48 
մեթր բարձրութիւն, որուն արտաքին 
մասը պատած են 48 քկր. ոսկիով:

Ամիդամֆա 
Պուտտայի Արձանը

Մեքսիքայի՝ Եուգաթա Թերակղզին 
շրջապատող ծովուն 60 մեթր խո- 
րութեանը մէջ, կը գտնուի գետ մը: 
Զբօսաշրջիկներ յաճախ կ՚այցելեն եւ 
սուզակի զգեստներով կը լողան, այս 
հոյակապ գետին մէջ:

Գետ.. .

Հսկայ Թանձրահաւը

Սուզակ- Այն անձը, որ մասնաւոր սարքաւո- 
րումով կ՚իջնէ ծովուն խորերը (տալկըչ): 
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Կատաղութիւնը մահացու հիւանդութիւն մըն է, որ մարդոց կը փոխանցուի կատղած 
անասունի մը խածնելովը։

Մեր օրինակն է կատղած շունը։ Երբ շունին մօտ կատաղութիւն սկսի, ան նախ տխուր 
եւ թոյլ կ՚ըլլայ, տարօրինակ շարժումներ կ՚ընէ։ Առաջին օրերուն կը պահուըտի, մութ 
տեղեր կը փնտռէ, այլեւս չի հաջեր, այլ անդադար կը մրմռայ։

Ան կը մերժէ տրուած ուտելիքը ուտել, բայց կը ջանայ խոտ, տախտակ կամ կերպաս 
ուտել։ Կը կարծուի որ ան ջուրէն կը վախնայ, մինչդեռ կոկորդը անդամալուծուած 
ըլլալուն համար, ջուրը չի կրնար կլլել եւ հեռու կը մնայ անկէ։

Աւելի վերջ (եթէ ունի) իր տէրը կը լքէ ու կը հեռանայ տունէն, ասդին-անդին կը 
վազվռտէ անհանդարտ վիճակով եւ ատեն ատեն դողդղալով։ Ստեւները կը տնկուին 
ճիշդ ոզնիին նման, լեզուն բերնէն դուրս կ՚ելլէ լորձունքով թրջուած դունչէն (քիթ-բերան), 
պոչը ետեւի սրունքներուն միջեւ կը պահէ։ Կատղած շունը կ՚ուզէ ամէնքը խածնել, 
նոյնի՛սկ իր տէրը։

Շունը հազիւ հինգ օր կրնայ դիմանալ այս դժուար վիճակին. կ՚ընկճուի, մկաններու 
սաստիկ ցնցում կ՚ունենայ եւ կը սատկի՝ կաթուածահար (ֆէլչ)։

Կատղած շուները կը յարձակին, առանց պատճառի ու կը խածնեն։ Կատուները կը 
ճանկեն, իսկ կոտոշաւոր անասունները ինչպէս՝ եզ, կով եւլն. իրենց կոտոշներով 
հարուածներ կու տան մարդոց կամ անասուններուն։

Կատաղութեան թխսումի (քուլուչքա) շրջանը, միջին 
հաշուով 40 օր է։ Ուրեմն՝ խածնուած մէկը, եթէ այդ օրերուն 
կատաղութեան պատուաստով (աշը) պատուաստուի, այս 
սարսափելի հիւանդութենէն զերծ կը մնայ։

Յիշենք որ կատաղութեան դէմ պատուաստի գիւտը ըրած է 
ֆրանսացի անուանի (իւնլիւ) գիտուն՝ Լուի Բասթէօռ, 
այսպէսով այդ մեծ մարդասէրը, մարդիկը փրկած է այս 
մահացու հիւանդութենէն։

Ծանօթութիւն- Թռչուններու եւ միջատ- 
ներու մօտ (թիթեռնիկ, մեղու, մժեղ եւլն.) 
կարելի չէ եղած հանդիպիլ կատաղութիւն 
պատճառող ժահրին (վիրիւս)։

Թարգմանեց՝ 
Շողեր Չափարեան

ԿԱՏԱՂՈՒԹԻՒՆ 
(ԳՈՒՏՈՒԶ)
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Եթէ շունը մէկը խածնէ, կասկածելով որ այդ շունը կատղած է, շուտով 
կը սպաննեն զայն։ Մինչեւ որ ստուգեն, թէ շունը կատղած էր կամ ո՛չ, այդ 
անձը կ՚ապրի վախով։ 

Շան կատղած ըլլալը հասկնալու նախնական միջոցն է՝ առնել հում (չիղ)  
միսի կտոր մը եւ խոթել սատկած (մեռած) շունին բերնին մէջ ու 
ակռաներուն քսելէ ետք, դնել առողջ շունի մը առջեւ։ Եթէ շունը ուտէ այդ 
միսը, պէտք է հասկնալ որ սպաննուած շունը կատղած չէր։ Իսկ եթէ առողջ 
շունը մերժէ ուտել միսի կտորը, հոտուըտալուն պէս կաղկանձելով 
(ուլումաք) ձգէ ու փախչի, կը հասկցուի որ սատկած շունը կատղած էր։

Կատղած  Շունին  Կատաղութիւնը
Ստուգելու  Նախնական  Միջոցը

Քաղեց՝ 
Շողեր Չափարեան
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1-Մերթ՝  սպիտակ
Ալքի  փրփուր
Մերթ՝ գորշագոյն
Կ'ըլլաք սմբուլ:

Մերթ՝  մոխրագոյն
Գռուզ մազեր
Կամ ալ կ'ըլլաք
Ամպեր սեփսեւ:

2-Ամպե՜ր, ամպե՜ր
Դուք շատ տարբեր
Ձեւեր ունիք,
Գոյներ տարբեր:

3-Մերթ՝ կապուտակ
Երկինքի տակ
Կախուած մնաք
Օդէն  համբակ:

Կամ ցերեկով
Մթնած խաւար
Կայծակ փայլակ
Կ՚իջնէք՝ դո՛ւք վար:

Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Ա մ պ ե ր
2-Ամպե՜ր, ամպե՜ր
Դուք շատ տարբեր
Ձեւեր ունիք,
Գոյներ տարբեր:

4-Սարի լանջին,
Լերան կատար
Ձեզ կը տեսնեմ
Պատառ պատառ:

Բայց երբ նայիմ
Օդանաւէն, 
Ե՛ս վեր մնամ
Իսկ դո՛ւք ալ՝ վար:

Միասին-
Ամպե՜ր, ամպե՜ր
Դուք շատ տարբեր
Ձեւեր ունիք,
Գոյներ տարբեր:
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9-րդ դարուն, Նափոլիի՝ Սան Ճիովաննի Մաճիորէ 
Եկեղեցւոյ նորոգութեան ընթացքին, երեւան ելան 
Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչի մասունքները: Դարեր 
ամբողջ հոն պահուած այդ մասունքներուն մէկ մասը՝ 
16-րդ դարուն փոխադրուեցաւ Հարաւային Իտալիոյ 
Նարտօ քաղաքի եկեղեցին։

18-րդ դարուն պատահեցաւ շատ ահեղ երկրաշարժ 
մը։ Նարտոյի շէնքերը փուլ եկան, միայն կանգուն 
մնաց այն եկեղեցին, ուր պահուած էին Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչի մասնուքները։ Ծովուն ջուրերը խուժե- 
ցին ու ողողեցին ամբողջ քաղաքը ու հասան մինչեւ 
եկեղեցի։ Յանկարծ հրաշք մը պատահեցաւ. 
քաշուեցան ջուրերը ու դէպի ետ՝ ծով վերադարձան, 
Ս. Աջին ցոյց տուած ուղղութեամբ։ 

Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ հռչակուեցաւ քաղաքին 
պաշտպան Սուրբը։ Ժողովուրդը՝ իբր նշան երախ- 
տագիտութեան, ամէն տարի 20 Փետրուարին՝ մեծ 
տօնակատարութիւն կը կատարէ ու կը շրջի քաղա- 
քին գլխաւոր փողոցներուն մէջ Լուսաւորիչի Ս. Աջով 
եւ մեծահասակ արձանով: 

2000-ին Հռոմի՝ Յովհաննէս Պօղոս Բ. Պապը 
Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչի մասունքներուն մեծ մասը, 
յանձնեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ.-ի։ 
Այդ մասունքները մինչեւ այսօր կը պահուին 
Երեւանի՝ Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցիին 
մէջ:

Պատրաստեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Տօնակատարութիւն՝ Իտալիոյ Նարտօ քաղաքին մէջ, 
ի պատիւ Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչի

Քաղուած՝ Երեւան Հ 1 հեռուստակայանէն
(3 Մայիս 2015)

եւ Հայ Սփիւռք Հանրագիտարանէն:



Հայկազուն աւարտեց իր ուսումը եւ հիմա կը պատրաստուի 
ուսուցչագործելու, մեր նախակրթարաններէն մէկուն մէջ, որպէս դասարանի 
ուսուցիչ: Հայկազունին այս որոշումը ունի իր պատմութիւնը:

Երբ իններորդ դասարանն էր, 7 Դեկտեմբերի առաւօտ, հայերէնի ուսուցիչը 
անոնց խօսեցաւ, այն ահաւոր երկրաշարժին մասին, որ պատահած էր 
Հայաստանի մէջ՝ 7 Դեկտեմբեր 1988-ին։ Կործանած էին չորս քաղաքներ, 
որոնցմէ մէկն էր Կիւմրին՝ Հայաստանի երկրորդ մեծ քաղաքը: Այդ աւերիչ 
աղէտի ընթացքին հազարաւորներ մահացած էին, մօտ հարիւր հազար անձեր 
վիրաւորուած ու հաշմանդամ մնացած, հինգ հարիւր հազարի շուրջ մարդիկ 
ալ՝ տնազուրկ։ 

Աշակերտութեան գրեթէ բոլորը լուր չունէին, թէ իրենց ծնունդէն տարիներ 
առաջ, այսպիսի աղէտ մը պատահած էր Հայաստանի մէջ: 

Ուսուցիչը բաւական մը խօսելէ եւ պատմելէ ետք, կարդաց լուր մը, որ ելած 
էր 1988-ի Դեկտեմբերի օրերուն՝ մեր թերթերէն մէկուն մէջ: Լուրը կ՚ըսէր՝ թէ 
բազմաթիւ շէնքերու հետ միասին քանդուած էին բազմաթիւ վարժարաններ, 
մահացած էին շատ թիւով ուսուցիչներ եւ աշակերտներ, որոնք դասի մէջ էին 
այդ պահուն: 

Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան
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Սրտաճմլիկ էր Սպիտակ քաղաքի վարժարաններէն մէկուն 
պատմութիւնը։ 

«Երբ շարժիլ սկսաւ ամէն կողմ, աշակերտներ եւ ուսուցիչներ դուրս 
խոյացան վարժարանէն, շէնքը սկսած էր ճաթռտիլ, ուսուցիչներէն մէկը 
յանկարծ նկատեց, թէ ներսը մնացած էին քառասունի մօտ փոքրիկներ։ 
Առանց վարանելու ներս վազեց, գրկեց երկու հատը եւ դուրս հանեց, յետոյ 
անգամ մըն ալ, անգամ մըն ալ, ներսը մնացած էին դեռ քսանութ 
աշակերտներ, երբ հողը դարձեալ շարժեցաւ եւ վարժարանի շէնքը 
ամբողջութեամբ փուլ եկաւ, քսանութը աշակերտներուն եւ ուսուցիչին 
վրայ»:

Դասարանին մէջ խոր լռութիւն կը տիրէր, մէկը խզեց այդ լռութիւնը.
-- Պարո՛ն, ուսուցիչը ինչո՞ւ վտանգեց իր կեանքը։
-- Ես չէի համարձակեր դպրոցէն ներս մտնելու։
-- Ե՛ս ալ, երրորդեց աղջնակ մը։
-- Իմ կեանքս անո՜ւշ է, ըսաւ մանչուկ մը։
-- Եթէ այդ տղոց հայրը կամ մայրը ըլլայիք, ի՞նչ կ՚ընէիք հարցուց 

Հայկազուն։
Ո՛չ ոք կրցաւ պատասխան մը տալ...։
Այդ գիշեր Հայկազուն ըսաւ ծնողքին.
-- Որոշումս տուի հա՛յր, ուսուցիչ պիտի ըլլամ։
-- Հապա կը փափաքէիր ճարտարագէտ ըլլալ... ինչո՞ւ գաղափարդ 

փոխեցիր մա՛նչս։
-- Ուսուցիչ պիտի ըլլամ հայրի՛կ, պնդեց Հայկազուն ու հօրը առջեւ 

դրաւ ուսուցիչին կարդացած թերթին լուսապատճէնը։     
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ՄԱՅՐՆ-Մինչեւ չլան մատաղ մանկիկ,
      Կաթ չեն տար անոր գառնիկ.
      Դուն չլացած իմ մէկ հատիկ,
      Ես կաթ կու տամ, կ՚ըսեմ օրօ՜ր։

 ՄԱՆԿԻԿՆ- Խեղճուկ սրտով ձայն եմ ձըգեր,
   Կը ճըվճըվամ դուն չես լըսեր.
   Անոյշ ձայնիդ ես ըզմայլեր,
   Ես կու լամ, դուն կ՚ըսես օրօ՜ր։

ՄԱՅՐՆ-Արցունքներըդ մարգարտի պէս,
      Երեսդ ի վար ի՞նչ կը թափես.
      Մի՛ լար ձագուկ մի՛ լար մեղք ես,
      Ո՞վ կ՚ուզես ան ըսէ օրօ՜ր։

 ՄԱՆԿԻԿՆ- Գիրկըդ ինծի հանգըստարան,
   Կաթիկդ բերնիս անոյշ ծորան.
   Իրկուան դէմ պառկիմ օրրան,
   Աչքըս գոցէ՛ ըսէ՛ օրօ՜ր։

ՄԱՅՐՆ-Քընացընեմ իմ աղաւնիս,
     Մեծացընեմ սիրով սըրտիս.
     Կարմիր վարդի նըման բացուիս,
     Շուքըդ նստիմ ըսեմ օրօ՜ր։

 ՄԱՆԿԻԿՆ- Քիչ մը թուլցո՛ւր թեւերս ոտքերս,
   Ա՛լ թըմրեցան փափուկ միսերս.
   Անոյշ քնակն առնէ աչերս, 
   Հապա սեղմէ կարդա՛ օրօ՜ր։

14

ԵՐԳ  ՕՐՕՐՈՑԻ
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

 Խոստովանէ՛ 
որ բոլորովին տարբեր 

ձեւով կը լողան շուները։

Շուտ գնա՛ լողազգեստդ 
հագի՛ր եւ մեզի հետ 

լողալու եկուր։

 Լողալ գիտես 
այնպէս չէ՞։

Անշո՛ւշտ, 
շուներու 

նման։

Շուներո՞ւ նման...։ Չեմ 
հաւատար...։ Ինչպէ՞ս սորվեցար 

անոնց պէս լողալը...։

Հօօօօփ, 
երթանք։

Շուներու պէս 
լողա՞լ կ՚ըսես 
այս վիճակիդ։

Մի՛ 
խնդացներ զիս, 
Տօ-տոյին նայէ 

եւ ...։
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Թարգմանեց՝ Բագարատ Թեւեան

ՆԱՍՐԷՏՏԻՆ  ՀՕՃԱ

Շարունակութիւն 13

Նասրէտտինի շուքի գատըութիւնը, ժողովրդականութիւն շահեցաւ Գոնիայի մէջ։ 
Դատաւորը հետզհետէ գնահատեց Հօճային իմաստութիւնն ու սրամտութիւնը եւ շատ 
անգամ դժուարին պարագաներու, սկսաւ գործել Նասրէտտինի տուած խորհուրդ- 
ներուն համաձայն։

Օր մը երկու հոգի ներկայացան դատաւորին, որոնք կը բողոքէին իրարու դէմ։
Մէկը կ՚ըսէր.
- Այս մարդը բեռ մը փայտ շալկած կ՚երթար, երբ ոտքը քարի մը կառչելով 

հաւասարակշռութիւնը կորսնցուց, տատանեցաւ ու տապալեցաւ։ Կռնակի փայտերը 
ինկան գետին։ Այդ պահուն ես երբ հոնկէ կ՚անցնէի, ըսաւ ինծի.

- Ի՜նչ կ՚ըլլայ, սա բեռը շալակս տուր։
- Եթէ բեռը շալակդ տամ, փոխարէն ի՞նչ կու տաս ինծի։
- Ոչի՛նչ... պատասխանեց։ Ես ալ համաձայնեցայ, գոհացայ խոստացած ոչինչով։
- Շատ լաւ, ըսի ու բեռը կռնակը տուի, բայց դժբախտաբար ան խօսքը  չյարգեց ու 

չտուաւ իր խոստացած ոչինչը։ Քանի որ նախապէս խօսած, սակարկած ու համաձայնած 
էինք, հիմա իրաւունք ունի՞ չտալու։ Ես իմ իրաւունքս, այսինքն ոչինչը կ՚ուզեմ։ Խնդրեմ, 
իրաւունքս տուէ՛ք ինծի։
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Այս տարօրինակ դիմումը անկարելիութեան մատնած էր գատըն։ Անմիջապէս 
Նասրէտտին Հօճային յանձնեց անոր քննութիւնը։

Հօճան՝ կատարեալ համբերութեամբ մտիկ ըրաւ անոնց բողոքը ու իր իրաւունքը, 
այսինքն ոչինչը պահանջող մարդուն դառնալով, կատարեալ լրջութեամբ ըսաւ.

- Երկինքէն մինչեւ երկիր իրաւունք ունիս, ի՜նչ ըսել է, դուն պիտի օգնես, ան պիտի 
խոստանայ, յետոյ սակայն իրաւունքդ պիտի չտայ։ Ըլլալի՞ք բան է։

Մարդուկը գոհունակութեամբ ձեռները շփեց ըսելով.
- Վա՜յ, Աստուած գործդ յաջողէ...։ Տեսա՞ք դատաւորը...։ Գատը ըսածդ այսպէս 

ըլլալու է։
Նասրէտտին Հօճա առանց լրջութիւնը կորսնցնելու ըսաւ.
- Սանկ քովիկս եկո՛ւր, բարեկամ։
Մարդը երբ Հօճային մօտեցաւ, Նասրէտտին ըսաւ անոր.
- Կը տեսնե՞ս, բազմոցիս վրայ փոստ մը փռուած է, որուն վրայ նստած եմ ես, վեր 

վերցուր այդ փոստին սա ծայրը։
Մարդուկը աճապարանքով վերցուց փոստը։
- Տակը ի՞նչ կը տեսնես...։
- Ոչի՛նչ։
- Առանց վարանելու, շուտ մը ա՛ռ ոչինչը եւ դուրս ելի՛ր դատարանէն։ Ուզածդ այդ 

չէ՞ր, ահա փոստին տակը գտար զայն, ա՛ռ քուկդ թող ըլլայ։ Անգամ մըն ալ դատարան 
մի գար, այսպիսի ոչինչի համար։

Մարդը այս վճիռին դիմաց բերանը չկրցաւ բանալ ու քիթը կախ դուրս ելաւ 
դատարանէն։
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ



19

Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ

ՁԵՌԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ...

ՄԱՆՏԱԼԱ
ՄԱՆՏԱԼԱ
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Սիրելի՛ տղաք, եկէ՛ք այսօր ծանօթա- 
նանք, մանկական կարճ ժապաւէններու 
(film) հերոսներ՝ Թոմ կատուին ու Ճերրի 
մուկին հետ, որոնք ստեղծուած են ծաղ- 
րանկարիչներ՝ Ուիլիըմ Հաննայի եւ 
Ժոզէֆ Պարպէրայի կողմէ։

Այս ֆիլմերուն մէջ կը պատմուի այն 
թշնամական յարաբերութիւնները, որոնք 
տեղի կ՚ունենան ընտանի Թոմ կատուին 
եւ Ճերրի մուկին միջեւ։ 

Թոմ կատուն անընդհատ կ՚ուզէ որսալ 
Ճերրի մուկը ու թակարդներ կը պատ- 
րաստէ անոր, բայց խորամանկ Ճերրի 
մուկը միշտ պարտութեան կը մատնէ 
զայն ու Թոմ կատուն է, որ յաճախ կ՚՚ինայ 
իր իսկ լարած թակարդներուն մէջ:

Հանդիսատեսը մեծ հաճոյքով կը 
հետեւի Թոմի ու Ճերրիի վազվզուքին։ 
Այդ վազվզուքին մէջ կայ նաեւ Թոմի 
տանտիրուհին՝ Տիկին Հողաթափիկը: 
Այդպէս կոչեցին զինքը, քանի որ միշտ 
կ՚երեւէին միայն անոր ոտքերն ու 
հողաթափերը: Տիկին Հողաթափիկէն 
զատ ֆիլմին մէջ կը տեսնուին նաեւ 
Սփայք անունով շունը, Թոմի ընկերու- 
հին, Ճերրիի փոքրիկ զարմիկը եւլն.։ 

Եկէ՛ք  Ծանօթանանք

Մուկն ու Կատուն՝
«Թոմ ու Ճերրի» 75 տարեկան

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Եթէ նկատած էք Թոմն ու Ճերրին երբեք 
չեն խօսիր, բայց գիտեն կարդալ։ Ճերրի 
յաճախ կը կարդայ «Good Mousekeeping» 
(«Լաւ Խնամել Մուկերը») գիրքը, իսկ Թոմ՝ 
թերթեր: Ճերրի նոյնիսկ մանկավարժական 
բարձրագոյն կրթութեան վկայական ունի: 
Թոմն ալ ո՛չ միայն  հրաշալի դաշնամուր եւ 
ջութակ կը նուագէ, այլ կ՚երգէ նաեւ՝ իր 
սիրուհիին համար:

Թոմի ու Ճերրիի վերաբերեալ 
մանկական ֆիլմերու առաջին շարքը 
ցուցադրուած է՝ 20 Փետրուար 1940-ին։ Այդ 
թուականէն սկսեալ անոնք կը շրջին 
ամբողջ աշխարհի մէջ, հաճոյք պատճա- 
ռելով թէ՛ փոքրերուն թէ՛ մեծերուն։
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Շատ հին ժամանակ մարդիկ 
կ՚ապրէին ցեղախումբեր կազմած ու 
որսորդութիւն կ՚ընէին: Օր մը տեսան, 
որ իրենց դրացի ցեղախումբը սուր 
գործիք մը կը գործածէ, որ կը դիւ- 
րացնէ որսորդութիւնը: Ուզեցին 
ունենալ այդ գործիքը եւ իրենց 
որսացած կենդանիներուն աւելցած 
մորթերը տուին դրացի ցեղախումբին 
ու փոխարէն ստացան այդ սուր 
գործիքը։  Երկու կողմերն ալ գոհ 
մնացին ապրանքի այս փոխանակու- 
մէն: Այդ շրջանին մարդիկ տեսակ 
տեսակ իրեր չունէին, որ փոխանա- 
կէին իրարու միջեւ։ Առեւտուրը 
հետզհետէ զարգացաւ, երբ մարդիկ 
սկսան հողը մշակել, անասուն 
հասցնել եւլն.։ 

Դարեր առաջ աշխարհի տարբեր 
տեղերու մէջ տարբեր տեսակի 
փոխանակումներ կատարուած են՝ 
նայած ինչո՞վ հարուստ է այդ երկիրը 
կամ ժողովուրդը: Օրինակ`հնդիկները 
ամէն ինչ կը փոխանակէին քաքաոյով: 
Աղը յարգի էր, հին Հռոմի մէջ 
զինուորներուն աղ կու տային որպէս 
աշխատավարձք։ Եւրոպայի մէջ շատ 
արժէքաւոր էին համեմները, որոնք 
կու գային Հնդկաստանէն եւ Չինաս- 
տանէն։ Կէս գաւաթ կոճապղպեղի 
փոխարէն կարելի էր նաւ մը ստանալ, 
մինչդեռ այդքան կոճապղպեղը այսօր 

կ՚արժէ միայն 10 ամերիկեան տոլար: 
«Ապրանքի փոխարէն՝ ապրանք»ի 
ձեւով կատարուած առեւտուրը, մեծ 
դժուարութիւն ու ժամանակի կորուստ 
կը պատճառէր մարդոց։ Ուրեմն 
անոնք զգացին անհրաժեշտութիւնը  
բանի մը, որով կարելի պիտի ըլլար 
դիւրութեամբ գնել կամ ծախել ամէն 
ապրանք։ Այսպէս՝ ստեղծուեցաւ 
դրամը: 

Աշխարհի ամենաարտասովոր 
դրամը Խաղաղական Ովկիանոսի 
Եակ կղզիի մէջ գործածուած քարէ 
դրամն է: Անոնք՝ մէջտեղը ծակ, 
տափակ հսկայ քարեր էին: Մօտաւո- 
րապէս 4500 տարի առաջ՝ Եգիպտոսի 
ու Ասիական երկիրներու մէջ, մարդիկ 
իրենց ապրանքներու փոխանակումը 
սկսան կատարել ոսկիի, արծաթի կամ 
պղինձի նման մետաղներով։ Աւելի 
վերջ երբ այդ մետաղներուն վրայ 
սկսան թագաւորներու կամ փարա- 
ւոններու դիմանկարներ փորագրել,  
կարելի եղաւ զանազանել ու  
հասկնալ, թէ որ երկրին կը պատկա- 
նէին այդ դրամները։ Կ՚ըսուի որ 
թղթադրամը դարեր առաջ, առաջին 
անգամ գործածուած է Չինաստանի 
մէջ։ Թղթադրամը մետաղին բաղ- 
տատմամբ ունէր կարեւոր առաւե- 
լութիւն մը՝ թուղթը անհամեմատօրէն 
թեթեւ էր մետաղէն։

Պատրաստեց՝ Աննա Գէորգեան



23

ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԴՐԱՄՆԵՐ
Հայաստանի մէջ գտնուած ամենահին մետաղադրամը կը պատկանի 

Ք.Ա. 5րդ դարուն է: Հայկական շատ մը մետաղեայ դրամներ 
գործածուած են յատկապէս Արտաշէսեան թագաւորութեան շրջանին, 
որոնցմէ նմոյշներ հասած են մեզի: Նաեւ Տիգրան Մեծի դիմանկարով 
դրամներ՝ Տիգրանակերտի, Արտաշատի եւ Անտիոքի մէջ: Կիլկիոյ ոսկէ 
դրամները կը կոչուէին՝ դահեկան, արծաթէ դրամները՝  դրամ, թագւորի, 
իսկ մետաղեայ դրամները՝ քարտէզ, փող:

ՅՈՒՇԱԴՐԱՄՆԵՐ
Աշխարհի տարբեր երկրներու մէջ վերջերս տարածուած է նորոյթ մը, 

մէկը միւսէն զարմանալի, գունաւոր նկարազարդ յոբելինական 
դրամներ կը պատրաստեն: Անգլիոյ՝ Էլիզապէթ Թագուհիի դիմանկա- 
րով հսկայ յուշադրամը կը կշռէ հարիւր քիլօ կրամ։ Ան կ՚արժէ մէկ 
միլիոն ամերիկեան տոլար:

 /Արհեստ/

Հանելուկ
Ինքը՝ ո՛չ կ՚ուտէ,
Ո՛չ ալ կը խմէ,

Բայց կուշտ կը պահէ
Մի՛շտ իր տէրերը: 
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Հետեւեալ բառերուն հոմանիշները նշանակեցէ՛ք։

 Ճերմակ   բոլոր
 փոքր    սպիտակ
 մեծ    պզտիկ
 մազ    կանանչ
 դալար   խոշոր
 ամէն    ծամ
 աչք    որմ
 ականջ   սակ
 ակռայ   ակն
 մութ    ունկ
 գին    ատամ
 պատ    խաւար

ՀՈՄԱՆԻՇ  ԳՏՆԵԼ

Պատրաստեց՝ 
Ժագլին Էրմէն

ՏԱՌԱԽԱՂ

 Գիրք  Գինի  Սուրբ
 Այգի  Դէմք  Զուրկ
 Անի  Եզր  Որմ
 Բայց  Լուրջ  Յարկ
 Բուն  Պարկ  Ձուկ

Հետեւեալ բառերուն վերջին տառերը 
ջնջեցէ՛ք ու տարբեր իմաստ ունեցող բառեր 
գտէք։
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ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Էջ 05 Տառ Տեղաւորել- 1) լեռ, բարեւ, մուրճ, երկինք, ծառ, եռանդ, նուռ, դպրոց, արիւն, գիրք, 
պանիր, պարտէզ, մառան, պար, կարմիր, բառ, մարգ, ձմեռ, փետրուար, պատառ, դրացի, արեւ, 
դար, կիր։ 2) հաց, դարձ, խոշորացոյց, հարցում, ցորեն, ձու, ձուկ, բաց, ձի, ձէթ, ձկնկիթ, գոց, ձիւն, 
ձիթապտուղ, ցամաք, խոհանոց, ցած, դպրոց, ցուրտ, ձմեռ, ցան, ակնոց, ձիթենի, անձ։ 3) մաքուր, 
գնահատանք, ինքնիր, կոնք, շաքար, աղքատ, խնջոյք, ճեղք, արքայ, վագր, ծախք, մեղք, 
հագուստ, երկինք, կանգուն, ջանք, կարագ, զարգացում, հոգի, գօտի, բարիք, թաքուն, ձագուկ, 
պարտք։ 4) դէմք, արդուկ, կաթ, գնդակ, թունաւոր, բերդ, մայթ, թուզ, դպրոց, գաղութ, զարդ, 
դիտակ, թիթեռնիկ, դանակ, զուարթ, դդում, թռուցիկ, երդիք, մարդ, թռչուն, հանդէպ, երթալ, 
թութ, թերթ։

Էջ 25 Տառ Միացնել- «Ուսուցչաց օրը Նոյեմբերին կը տօնենք»։
Էջ 28 Ուղիղ Խօսինք-Ուղիղ Գրենք- Գիրք/գիրքեր, սունկ/սունկեր, վարդ/վարդեր, 

բադ/բադեր, գորտ/գորտեր, շիշ/շիշեր։

ՏԱՌ  ԱՒԵԼՑՆԵԼ

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Կէտերուն յարմար տառերը գրեցէ՛ք ու ամբողջացուցէ՛ք բառերը։

մկ.ատ  մա.ուն  կա.ուխ  գ.նով
կա.միր  խա.ան  մա.ուկ  դ.մում
գա.ուն  ար.աթ  մա.րուք  լ.զել
մտ.ակ  հե.իկ   բա.ուկ  ծ.րան
բա.իք   ըն.այ   զի.ուոր  հ.նցած
մա.տիկ  լու.ում  մա.եակ  մ.նակ

ՏԱՌ  ՄԻԱՑՆԵԼ
Կարմիր տառերը միացնելով գտէ՛ք նախադասութիւնը։

Աշուն-սակ-ուղտ-բաց-խաչ-կակուղ-հաց-օրօր-բարի-ըմպելի-նաւակ
-որդ-յարկ-երազ-մուկ-բանալի-ելակ-արեւ-գինի-տուն-կերակուր-ընծայ
-մատիտ-մօտիկ-նարտ-երգ-պանիր-քուն։
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿՄԱԽՔԸ
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Մարդոց կամ անասուններուն կմախքը ոսկորներու ամբողջութիւն մըն է, որ 
յառաջ եկած է անջատ ոսկորներու միացումով։ Այդ ոսկորներէն ոմանք անշարժ 
են, միացած են իրարու մէջ մխուելով (օր. գանկի ոսկորները), իսկ թեւերու, 
ոտքերու, մատներու ոսկորները, որոնք շարժական են, իրարու կապուած են 
յօդերով (eklem)։

Ոսկորները 3 մասի կը բաժնուին.
Ա) Երկար Ոսկորներ (թեւերու եւ սրունքներու եւլն.)
Բ) Տափակ Ոսկորներ (գանկի եւլն.)
Գ) Կարճ Ոսկորներ (կողերու, մատներու եւլն.)

Ոսկորներուն գլխաւոր նիւթն է osseinը։ Ոսկորները մեր մարմնին ամենակարծր 
մասերն են, կ՚ապահովեն՝ մարմնին ուղիղ կեցուածքը (ողնայարը), կը պահպանեն՝ 
մեր կարեւոր գործարանները (գանկը, կուրծքի վանդակը) նաեւ մկաններուն հետ 
միասին լծակի (kaldıraç) դեր կը կատարեն՝ շարժական թեւերուն եւ սրունքներուն 
համար։

Նորածին մանկիկներուն ոսկորներուն թիւը՝ մօտաւորապէս 300 հատ է, 
հետագային կարգ մը ոսկորներ իրարու կը միանան ու թիւը կ՚իջնէ 206ի՝ չափահաս 
մարդոց մօտ։

Ոսկորները ծածկուած են բարակ թաղանթով (zar) մը, իրենց մէջ ունին կակուղ 
մաս մը որ կը կոչուի ծուծ (ilik)։ Ծուծին մէջէն կ՚անցնին ոսկորները սնուցանող 
արեան երակները եւ ջիղերը։ Ոսկրածուծը շատ կարեւոր դեր կը կատարէ արեան 
գնդիկներու արտադրութեան համար։

Ոսկորներն ալ մեր միւս գործարաններուն նման կ՚աճին։ Երկար ոսկորները 
կ՚երկարին իրենց ծայրամասերէն, իսկ տափակ ոսկորները կ՚ընդլայնին իրենց 
երկու քովերէն։

Մարմնին ամենապզտիկ ոսկորները կը գտնուին միջին ականջին մէջ։

Ոսկրային հիւնադութիւնները յառաջ կու գան. 
1) Ոսկրաբեկումներով (kemik kırılması) կամ շատ զօրաւոր հարուածներ 

ստանալով։
2) Երբեմն բորբոքումներով՝ որոնք կը փոխանցուին մանրէներով՝ օր. ոսկորի 

հիւծախտը (tüberküloz), ֆրանկախտը, ոսկրածուծին կամ թաղանթին բորբոքումը 
եւլն.։

3) Երբեմն ալ սխալ սննդառութեան հետեւանքով՝ օր. ռաշիթիզմը եւլն.։

Շարունակութիւն 2

ՈՍԿՈՐՆԵՐ
Քաղեց՝ 

Նուարդ Պօյաճը
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Ըսինք որ մէկէ աւելի ցոյց տուող միավանկ անունները կամ գոյականները 
«եր» մասնիկը կ՚առնեն։ 

Գրենք ու զուգաւորենք, տրուած անուններուն եզակիները եւ յոգնակիները։
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1էն սկսելով յաջորդաբար 
միացնենք թիւերը

Ետեւի կողքը ի՞նչպէս 
գիրքի պիտի վերածենք...

Պատրաստեց՝ Գարին Կիւլպաղ

Սիրելինե՛ր,

ԺՊԻՏ կը սպասէ ձեր 
գծագրութիւններուն։
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- Մարա՜գ, մարա՜գ դուռդ բաց.
Ըսաւ քամին մարագին.

- Քեզի բերեմ յարդեր հաստ:
- Չա՛ր քամի, ըսաւ մարագ
- Ես չեմ ուզեր քու յարդը

- Իմ յարդիս մի՛ դպչիր բաւ: 

Մարագ- Յարդանոց՝ ուր խոտեր կ'ամ-
բարեն, որպէսզի կերակրեն անասունները։

Փողոցի կատուները
Հում, հում կերան ձուկերը.

Իսկ մեր տան սեւուկ Արմաւ՝
«Տապկէ՛, յետոյ կ՚ուտեմ» ըսաւ...:
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Երէկ, երեք երգ գրեցի. 
Եկո՛ւր երթանք Երնէկին՛ 
Երկուքս միասին երգենք:

Հացագործը՝ տաք-տաք հացերը  
փուռէն հանեց, մատներն ու 
ձեռքերը այրեց:
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