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Դո՛ւն ուզեցիր, 
բայց ես երբեք 

տալ չեմ 
խորհիր...։

Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,

Եկաւ ահա՛ Դեկտեմբերը։ Մեծ ուրախու- 
թեամբ, հրճուանքով կը պատրաստուիք դիմա- 
ւորել Նոր Տարին։ Դպրոցներու, տուներու նաեւ 
խանութներու ցուցափեղկերուն մէջ արդէն իսկ 
կը զարդարուին տօնածառեր։ Անշո՛ւշտ շատ 
կարօտցած էք Կաղանդ Պապան, այնպէս չէ՞, 
հետաքրքրութեամբ կը սպասէք իրեն, արդեօք 
ի՞նչ նուէրներ, ի՞նչ խաղալիքներ պիտի բերէ ան 
ձեզի։ 

Կաղանդի նախօրեակին՝ ձեր մայրերը, 
գլխաւորութեամբ աւանդական անուշապու- 
րին, պիտի պատրաստեն համեղ ճաշեր։ 
Ամանորի գիշեր ընտանեօք պիտի բոլորուիք 
ճաշասեղաններուն շուրջ, իրարու բարեմաղ- 
թութիւններ պիտի ընէք։

«ԺՊԻՏ» եւս կը ձայնակցի ձեր մաղ- 
թանքներուն ու կ՚ըսէ.

«Շնորհաւոր Նոր տարի
Առողջութիւն եւ յաջողութիւն ձեր բոլորին
Խաղաղութիւն աշխարհին»։

        Համբոյրներ՝
        «ԺՊԻՏ»

Ռիթա՛, 
եթէ ունեցած 

6 ընկոյզիդ 3 հատը 
ինծի տաս, քանի՞ 

ընկոյզ կը մնայ 
քեզի։

 6 հատ։

Բայց Ռիթա՛, 
3 հատը ինծի 

տուիր...։
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Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ 

Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Ամէնը 
ա՞յսքան...։

Սպասեցէ՛ք Տիկին, 
ձեզի օգնեմ։

Հայրս կ՚ըսէ թէ 
Նոր Տարուայ 

սեմին կարեւոր է 
ուրիշներու 

օգնական ըլլալ...։

Հայրիկդ շնորհաւորելի է, 
այսպէս քաղաքավար 
մանչ մը հասցուցեր է։

Ահաւասիկ 
հասանք, շատ 
շնորհակալ եմ։

Աս ալ 
քեզի...։

Ի՞նչ եղաւ։
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Կաղանդ, նուէր, նուշ, նոր տարի, ամիս, եղեւին, 
ծիրան, ապուր, զարդ, ձիւն, անոյշ, միրգ։

Հետեւալ բառերէն տառեր գողնալով, 
կազմեցէ՛ք խօսքը։

Կաղամար  առաջին 3 տառը
Անդաստան  առաջին 3 տառը
Իրաւ   առաջին 1 տառը
Իրեղէն   առաջին 2 տառը
Իշուկ   առաջին 1 տառը
Կուշտ   առաջին 2 տառը
Նուէր   առաջին 1 տառը

ՏԱՌ  ԳՈՂՆԱԼ

Հ ԱՆԵԼՈՒԿ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ բառերը ջնջեցէ՛ք ու գտէ՛ք պահուած բառը։ 
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Ձմրան օր մըն էր. փոքրիկ Բաբիկ պատուհանէն կը դիտէր տան ձիւնածածկ պարտէզը:
- Մեծ մայրի՛կ, ամէն կողմ ձիւնով ծածկուեցաւ, կ'ուզեմ ձիւնամարդ մը շինել:
Մեծ մայրիկը լաւ մը հագցուց թոռնիկը եւ պարտէզ ելան:
Բաբիկ երբ ձիւնամարդը շինեց, աչքերուն տեղ զետեղեց երկու սեւ կոճակներ. գլխուն 

դրաւ խսիրէ գլխարկ մը, վիզին գունաւոր վզնոց մը, քիթին ստեպղին մը  եւ թեւերուն տեղ 
ցախաւելներ:

- Շատ վայելուչ ձիւնամարդ մը շինեցիր սիրուն Բաբիկս. հիմա երթանք տուն, տաք 
կաթ մը խմէ, ըսաւ մեծ մայրիկը:

- Մեծմա՛յր, անուն մը տանք անոր:
- Ի՞նչ անուն տալ կ՚ուզես անուշի՛կս:
Բաբիկ քիչ մը խորհեցաւ ու. «Բամպա՜կ, Բամպա՜կ»  թող ըլլայ ընկերոջս անունը, ըսաւ:
Երբ տուն մտան, Բաբիկ պատուհանէն երկա՜ր-երկա՜ր դիտեց Բամպակը:
Յաջորդ առաւօտ Բաբիկ կանուխ արթնցաւ. վազեց Բամպակին մօտ ու երբ չգտաւ զայն 

սկսաւ լալ:
- Մեծ մայրի՛կ Բամպակը գացեր է, մեր ստեպղինը, սեւ կոճակները, խսիրէ գլխարկը, 

վզնոցը եւ ցախաւելները մեզի ձգեր գացեր է...: Առանձին ձգեցի զինքը, ան ալ վշտացաւ 
ինծի...: Ան իմ ընկերս էր, ե՞րբ եւ ո՞ւր պիտի գտնեմ Բամպակս:

- Մի՛ տխրիր անուշիկ մանչո՛ւկս, երբ ձիւն տեղայ կրկին կ՚ունենաս Բամպակը, ան 
միշտ քու ընկերդ պիտի ըլլայ: Եկո՛ւր նախաճաշենք, տե՛ս հաւկիթներ խաշեցի, կ'ուզե՞ս որ 
հաւկթամարտ խաղանք...: 

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ



Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...
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Տարիուս անուն հսկայ ճագարը 
կարծես տան շնիկն է: Կը կշռէ 21 Քկր.: 
Ան մէկ օրուան մէջ կը կշտանայ 12 
ստեպղինով, կաղամբով ու խնձորով: 
Իսկ տարուան մէջ կը սպառէ 4000 
ստեպղին...:

Տարիուս գիշերները հանգիստ մը 
բազմած հեռատեսիլ կը դիտէ իր 
տիրոջ հետ: 

Հետաքրքրական 
Պոչի Մը Բրածոն

Ըստ գիտնականներու՝ այս բրածոն            
կը պատկանի 300 միլիոն տարի առաջ 
ապրած ձիու մը պոչին:

Փոթորկահով (Թաթառ)...

Ահ՛ա բնութեան երեւոյթ մը: Նկարը 
ցոյց կու տայ այն փոթորկահովը, որ տեղի 
ունեցաւ՝ Ֆլորիտայի մէջ: Ժողովուրդը 
սարսափահար դիտեց ու նկարեց այս 
տեսարանը։

Փոթորկահով- Մեծ փոթորիկներու ընթացքին, 
ցամաքի կամ ծովու վրայ կը կազմուին, հողի կամ 
ջուրի սիւներ, որոնք մեծ արագութեամբ՝ 
պտուտակի ձեւով կը դառնան ու կը յառաջանան 
եւ կը քանդեն ինչի որ հանդիպին (հորթում):

Հսկայ Տարիուս
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Կար ու չկար աշխոյժ եւ անհանդարտ 
կապիկ մը կար։ Ան նաեւ չափազանց 
հետաքրքիր էր, իր քիթը միշտ կը խոթէր 
իրեն չվերաբերող գործերու մէջ։

Անգամ մը այս չարաճճի կապիկը 
նկատեց քարերու կոյտ մը։ Իր հետաքրքիր 
բնաւորութիւնը սկսաւ զինքը անհանգս- 
տացնել։ Ուզեց սորվիլ, թէ ի՛նչ պահուած էր 
այդ քարերուն ետեւ։ 

Աճապարանքով մէկ մէկ սկսաւ վերցնել 
քարերը ու երբ յաջողեցաւ ճեղք մը բանալ, 
թաթը խոթեց ճեղքէն ներս, սորվելու համար 
թէ ի՛նչ կար այնտեղ։ 

Բայց ի՜նչ չար անակնկալ… յանկարծ 
հսկայ օձ մը ճեղքէն դուրս  սողաց, ֆշշա՜ց ու 
պատրաստուեցաւ նետուիլ կապիկին վրայ։

Կապիկը սկսաւ ինքզինքը յանդիմանել. 
«Անխե՛լք գլուխ, ինչո՞ւ  թաթդ խոթեցիր 
բացուածքին մէջ։ Կարծեցիր, թէ գա՞նձ մը 
պիտի գտնես այդտեղ»։

Կապիկը սկսաւ խնդրել.
- Խղճա՛ ինծի, մեծ վիշապ, եթէ գիտնայի, որ այդտեղ քու տիրութեանդ տակ է, երբեք քեզ 

չէի անհանգստացներ։
Բայց միթէ օձերը խղճալ գիտե՞ն…։
- Դուն քեզ մի՛ արդարացներ, ֆշշաց օձը։ Դուն զիս արթնցուցիր եւ հիմա միայն քու 

մահով պիտի ջնջես մեղքդ։
Ճիշդ այդ պահուն իրենց քովէն կ՚անցնէր խորամանկ աղուէսը։ Կապիկը վերջին յոյսով 

մը կեցուց զայն ու առաջարկեց օձին.

Սիրելի՛ տղաք, մեր այս թիւով պիտի ծանօթացնենք հետաքրքրական առակ մը, որ քաղուած է 

վրացական հէքեաթէ։ Ինչպէս գիտէք, գրականութեան մէջ առակի ձեւով մշակուած 

հէքեաթներուն հերոսները շատ անգամ կ՚ըլլան կենդանիները եւ բոյսերը, որոնք կը խօսին ու կը 

մտածեն մարդու նման։ Առակներուն նպատակը խրատներ ու դաստիարակիչ օրինակներ 

փոխանցել է՝ մարդոց։ Առակներու վարպետներ են՝ Եզովբոսը (որ ապրած է Ն.Ք.), Լա Ֆոնթէնը, 

իսկ նշանաւոր Հայ առակագիրներ են՝ Մխիթար Գօշը, Վարդան Այգեկցին։  

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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- Թո՛ղ իմաստուն աղուէսը լուծէ մեր վէճը։
Օձը պահ մը խորհելէ ետք.
- Լա՛ւ, ուրեմն սիրելի աղուէսը թող յայտնէ իր կարծիքը, համաձայնեցաւ օձը։
- Ի՞նչպէս կրնամ արդարօրէն դատել ձեզ, ըսաւ աղուէսը, քանի որ դէպքը չտեսայ, 

ականատեսներ ալ չկան որ բացատրեն ինծի…։ 
Օձը սկսաւ պատմել.
- Երբ հանգիստ կը քնանայի իմ խուցիս մէջ, կապիկին թաթը յանկարծ արթնցուց զիս ու 

խանգարեց իմ անուշ քունս։ 
Աղուէսը առաջարկեց.
- Ուրեմն կարգաւ ցո՛յց տուէք ինծի, թէ ի՞նչպէս պատահեցաւ դէպքը։ Դո՛ւն սիրելի օձ, 

պէտք է նորէն ետ սողաս դէպի խուցդ եւ դուն՝ կապիկ, քարերը պէտք է կրկին տեղաւորես 
ճեղքին առջեւ։

Օձը հաւանեցաւ ու երբ մտաւ իր թաքստոցին մէջ, խորամանկ աղուէսը կապիկին 
դառնալով.

- Շո՛ւտ, աճապարէ՛, քարերը տեղաւորէ՛ ճեղքին առջեւ փսփսաց՝ աչք քթթելով 
կապիկին։

Կապիկը արագօրէն ճեղքը ծածկեց քարերով։ 
Աղուէսը ըսաւ.
- Լսէ՛ վճիռս, անմի՛տ օձ։ Մեղք որ դուն չկրցար արժեւորել այն առիթը, զոր կապիկը 

շնորհեց քեզի. հիմա ազատ համարձակ պիտի շրջէիր դաշտերուն մէջ. ուրեմն նստէ՛ քու 
մութ խուցիդ մէջ ու քնացիր որքան որ կ՚ուզես։ 

Այդ օրուընէ ետք կապիկը միշտ զգուշացաւ ու երբե՛ք քիթը չխոթեց իրեն չվերաբերող 
գործերու մէջ։

Այսպէս սիրելի՛ տղաք, այս հէքեաթը մեզի կը սորվեցնէ, թէ չափազանց 
հետաքրքրութիւնը կրնայ մեզի վնաս պատճառել։

Կոյտ- Իրարու վրայ դիզուած իրեր (քարերու կոյտ, փայտերու կոյտ եւլն.)։
Ականատես- Վկայ, դէպքը աչքովը տեսնել։
Ֆշշալ – Օձին հանած ձայնը։
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1) Աղբահաւաքը փողոցը կ՚աւլէ։
...........................................................................
2) Շունը, կատուն, կովը, ոչխարը եւն. մարդուն օգտակար են։
.................................................................................................................
3) Այս տղուն մայրը հիւանդ է։
.................................................................

ԿԱՐՄԻՐ  ԽԱՉԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ

Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան

Կարմիր Խաչի Կազմակերպութիւնը (Թէշքիլաթ) 
ամենամեծ միջազգային (ուլուսլարարասը) կազ-
մակերպութիւնն է։ Ան ունի 250 միլիոնէ աւելի 
անդամ (իւյէ) եւ անոր տարեկան պիւտճէն 25 մի-
լիառ տոլարէն աւելի է։

Այսօր աշխարհի 189 երկիրներուն մէջ կը գործէ 
Կարմիր Խաչը, օգնելով կարօտեալներու, պատե-
րազմէ, համաճարակներէ (սալկըն հասթալըք), 
երկրաշարժէ նաեւ սովէ (քըթլըք) տուժածներու։

Կարմիր Խաչի գաղափարին հայրը Զուիցերիացի (Իսվիչրէ) Henry Durant 
(1828-1910) անունով գրագէտ (եազար) եւ գործարարն (իշատամը) է։ Ան իր 
խաղաղասիրութեան համար 1901ին Նոպէլեան մրցանակին (Նոպէլ էօտիւլիւ) 
արժանացած է։

Այս մեծ մարդասէրը, 1857ին, Հիւսիսային Իտալիոյ Սօլֆէրինոյի պատերազմին 
վերջաւորութեան, երբ կը շրջէր պատերազմի դաշտին վրայ, տեսաւ մահամերձ 
(մեռնելու մօտ), վիրաւոր, խեղճ զինուորներ։ Ան շատ յուզուեցաւ անոնց այդ 
վիճակին համար եւ Զուիցերիա վերադարձին, առաջարկեց (թէքլիֆ էթմէք) որ 
գտնեն նուիրեալ, գթասիրտ անձեր, որ դժբախտութիւններու, աղէտներու 
պարագային օգնեն այդպիսի խեղճերուն, առանց ազգի, ցեղի եւ կրօնքի խտրութեան 
(այըրըմ)։

Երբ անոր այդ բարի առաջարկը ընդունուեցաւ, 1863ին, Ժընեւի (Ճէնէվրէ) մէջ 
յանձնախումբ մը կազմուեցաւ եւ յաջորդ տարի՝ 1864ին այս յանձնախումբը 
վերածուեցաւ Միջազգային Կարմիր Խաչի Կազմակերպութեան։

1864 թուականէն ի վեր, Կարմիր Խաչի Կազմակերպութիւնը կը գործէ 189 
երկիրներու մէջ գտնուող իր միութիւններով՝ օգնութեան հասնելով միլիոնաւոր 
օգնութեան կարօտ անձերու։

Կարմիր Խաչի Խորհրդանիշ (սէմպոլ) դրօշակն է ճերմակ լաթի վրայ Կարմիր 
Խաչ մը։

ՅՈԳՆԱԿԻԻ ՎԵՐԱԾԵՑԷ՛Ք
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Հետեւեալ բառերը նախադասութիւններուն մէջ յարմար ձեւով զետեղեցէ՛ք։
որթատունկ, սեխ, դասապահ, մեղր, արծիւ, ընկուզենի, նաւ, թութակ, 

մայրաքաղաք, թագ։
1) Դպրոցներու մէջ ...................... քառասուն վայրկեան է։
2) Հայաստանի ...................... Երեւանն է։
3) Թագաւորները ...................... կը կրեն իրենց գլուխը։
4) Ընկոյզը ...................... պտուղն է։
5) Ծովուն վրայ ...................... կը ճամբորդենք։
6) Ձմերուկին նման ...................... ալ ամառնային պտուղ մըն է։
7) ...................... խաղողին ծառն է։
8) Ո՞ր միջատը ...................... կը շինէ իր փեթակին մէջ։
9) ...................... թռչուններուն թագաւորն է։
10) ...................... մեր խօսքերը կրնայ կրկնել։

Գրեց՝
 Շողեր Չափարեան

Կաղանդ Պապան ալեւոր,
Նուէրներով բեռնաւոր,
Ամէն տարի Կաղանդին,
Կ՚այցելէր մեր Սարոյին,
Աշխատասէր, հնազանդ,
Ծնողասէր՝ մանաւանդ։
 Սարօն՝ մեծցած այս տարի,
 Խաղալիկի պէտք չունի.
 Ուստի խնդրեց կանուխէն
 Ազնիւ Կաղանդ Պապայէն,
 Շանթին համար դեռ փոքրիկ
 Տեսակ-տեսակ խաղալիկ.
 Ինքնաշարժ ու շոգենաւ,
 Շոգեկառք ու օդանաւ։
Կաղանդ Պապան ծերունի
Բերաւ ազնիւ Սարոյի,
Հեծանիւ մը իրական
Փոխան իր զոհողութեան։

ՄՏԱՄԱՐԶԱՆՔ
Պատրաստեց՝ Շողեր Չափարեան
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Ճուտիկները Ո՞ւր Գացին…

Ճուտիկ, վառեակ, միասին
Կաղանդ տօնելու գացին…

Ո՞ւր…

1-Ագարակի դաշտ
2-Հաւնոց

3-Գայլերու մօտ

Պատրաստեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

Արմէն Գրավաճառ Տիրան 
Իմաստասէր եւ ուսուցիչ Տիրան, որ աշակերտն էր 

Տիոնիսիոս Թրակացիի, նաեւ գուսաններէն էր Գողթանի, 
քաջ հմուտ էր յունարէն լեզուի եւ քերականութեան։ 
Տիգրանակերտ փոխադրուած էր Տիգրան Մեծի հրամանով։

Հռովմէացի Լուկուլլոս, երբ գրաւեց Տիգրանակերտը (69 
Ն.Ք.), Տիրանին տաղանդէն հրապուրուած զինքը իր հետ 
տարաւ Հռոմ: Տիրան, Հռոմի մէջ ցուցաբերեց իր փայլուն 
ընդունակութիւնները եւ հիմնեց աշխարհի առաջին 
գրատունը՝ Ա. դարուն։

Հռովմէացի պատմիչ Սուիդաս կը գրէ, որ Տիրան 
հաւաքած էր 30 հազար գիրքեր: Այս տաղանդաւոր հայը, 
որ Հռոմի մէջ յայտնի էր Արմէն Գրավաճառ Տիրան 
անունով, օգնեց Կիկերոնին, որպէսզի ան կարգաւորէ իր 
խառնափնդոր մատեանները: Կիկերոն իր տան մէջ բացաւ 
դպրոց մը եւ ուսուցիչ կարգեց Տիրանը։ 

Տիրան, Հռոմի բարձրատոհմիկ երախաներուն յունարէն 
եւ լատիներէն քերականութիւն սորվեցուց:

Տիրան նաեւ հրաշալի ասմունքող մըն էր, կ՚արտա- 
սանէր հայերէն, յունարէն եւ լատիներէն լեզուներով։

Աշխարհի առաջին գրատունը 
ո՞ւր, ե՞րբ եւ որո՞ւ կողմէ բացուեցաւ... 



- Մեծմամա՛, օրացոյցին վրայ տեսայ որ Դեկտեմբերի վերջին շաբթուան մէջ կը 
յիշատակուի Սուրբ Ստեփանոսի Տօնը։ Դուն Ստեփան մեծհայրիկիս համար. «Սո՜ւրբ 
մարդ է» կ՚ըսես, բոլոր Ստեփանները սո՞ւրբ կ՚ըլլան։

- Շողե՛ր ձագուկս, ես մեծհայրիկիդ համար. «Սուրբ մարդ է» կ՚ըսեմ, որովհետեւ ան 
շատ բարեպաշտ ու գթասիրտ է։

Բոլոր Ստեփանները սո՜ւրբ են թէ ո՛չ, այդ չեմ գիտեր...։ Բայց գիտեմ թէ եկեղեցին սուրբ 
կոչած է բոլոր այն Աստուածահաճոյ անձերը, որոնք եղած են՝ հոգւով մաքուր, շատ 
կատարեալ, բարեպաշտ եւ անձնազոհ։

Գալով Ս. Ստեփանոսին... Եկո՛ւր նստէ քովիկս, որպէսզի քեզի պատմեմ ի՛նչ որ գիտեմ 
իր մասին...

Քրիստոնէութեան նախնական շրջաններուն, երբ Յիսուսի առաքեալները կրօնական 
հարցերով կը զբաղէին, ընտրեցին 7 սարկաւագներ, որոնք պիտի տնտեսէին նոր 
քրիստոնէացած ժողովուրդին կարիքը։

Նախասարկաւագն էր Ստեփանոս, որ նաեւ քաջ հռետոր (վարպետ խօսող) մըն էր։ Ան 
այնքա՜ն լաւ կը խօսէր, որ զինքը լսողներ Քրիստոսի հետեւորդներ կը դառնային։ Ան 
ունեցաւ մեծ թիւով թշնամիներ, որոնք հակառակ էին Քրիստոնէութեան, զրպարտեցին ու 
պատճառ դարձան որ Ստեփանոս մահուան դատապարտուի։ 

Ամբոխը, զինքը քաշքշելով Երուսաղէմէն դուրս տարաւ եւ հոն քարկոծելով 
նահատակեց։

Եկեղեցին Ստեփանոսը սուրբ կոչեց որովհետեւ Ան եղաւ առաջին մարտիրոսը, որ 
նահատակուեցաւ իր հաւատքին պատճառաւ։

Շողերի՛կս, չմոռնամ ըսելու որ երբ Ս. Ստեփանոս կը յիշատակուի մեր եկեղեցիներուն 
մէջ, արարողութեան ընթացքին, ի յարգանս իր մարտիրոսութեան, բոլոր սարկաւագները 
սաղաւարտ կը կրեն իրենց գլխուն վրայ։

Մարտիրոս- այն անձը, որ մահուան տանջանքներուն մէջ իսկ, հաւատարիմ կը մնայ իր կրօնքին։
Սաղաւարտ- 1) քահանայի թագ 2) զինուորներու գլուխը պաշտպանող գլխանոց
Սարկաւագ- այսօր՝ քահանայութեան կարգէն անմիջապէս վար աստիճան ունեցող կղերական։

ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ
Քաղեց՝ Ովսաննա Գալէնտէր

13
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ՆՈՐ ՏԱՐԻ
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Այս շունը 
խենդեցե՜ր է...։

 Նոր Տարուայ Համերգ

Կը՜ռռռ, կը՜ռռռռռ

Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

 քաղաքիս 
մէջ

Վայրի Կատուներու Խումբը
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ

ՁԵՌԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ...

Մ
Ա

Ն
ՏԱ

ԼԱ Մ
Ա

Ն
ՏԱ

ԼԱ
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Թարգմանեց՝ Բագարատ Թեւեան

ՆԱՍՐԷՏՏԻՆ  ՀՕՃԱ

Շարունակութիւն 14

Նասրէտտին մեծ հարստութիւն մը չունէր, բայց իր համեստ խնայողութիւնը պարտաւոր 
էր պահպանել։ Ան շատ կը վախնար գողերէն։

- Հապա եթէ դրամս գողնալու համար գիշեր մը տունս մտնեն ի՞նչ պիտի ընեմ, կը 
խորհէր...։

Երկար մտածելէ վերջ, որոշեց ապահով տեղ մը պահել իր դրամը։ Բայց սենեակին որ 
կողմն ալ պահէր, գողերը կրնային գտնել, հետեւաբար ուրիշ տեղ մը ընտրելու էր, ի վերջոյ 
կրցաւ որոշել, թէ ո՛ւր պիտի պահէր դրամը։

- Թող մէկ մը գիշեր ըլլայ, ես գիտեմ ընելիքս, ըսաւ ինքնիրեն։ Առանց մէկէ մը տեսնուելու 
պարտէզին ծառերէն մէկուն վրայ կ՚ելլեմ ու ճիւղէ մը կը կախեմ դրամս։ Գողը ուրկէ ուր 
պիտի գիտնայ թէ ծառէն կախած եմ գանձս։

Այս որոշումը նոյն գիշերն իսկ գործադրեց։ Ունեցած դրամը լաթի կտորի մը մէջ 
ծրարելով, լաւ մը կապեց ու ծառի մը ճիւղէն կախեց։

Շրջակայ տուներուն բնակիչներէն մէկը սակայն, գիշեր ատեն Հօճային ծառ ելլելը 
տեսնելով հետաքրքրուեցաւ։ Նասրէտտին երբ տուն մտաւ, անմիջապէս գնաց մագլցեցաւ 
ծառն ի վեր։ Կախուած ճիւղէն կծիկը առաւ, մէջի դրամը գրպանեց ու անոր տեղ քիչ մը 
գոմէշի թրիք լեցնելով դարձեալ կախեց նոյն ճիւղէն։

Այս դէպքէն քանի մը օր վերջ, 
Հօճան դրամի պէտք զգալով, մթնելուն 
պէս շուլլուեցաւ ծառէն վեր ու առաւ 
դրամին կծիկը։ Բայց ագչէներուն տեղ 
գոմէշին թրիքը տեսնելով ապշեցաւ ու 
մրմնջեց.

- Մե՛ծն Աստուած... զարմանալի՜, 
տարօրինակ բան։ Վայրկեան մը 
ենթադրենք թէ գոմէշը ծառին վրայ 
ելաւ, բայց ի՞նչպէս կրցաւ իր թրիքը 
այս տոպրակին մէջ լեցնել...։

Մօտաւորապէս հազար ագչէ էր 
գողցուած դրամը։ Հեգնանքի առար- 
կայ չըլլալու համար, ո՛չ ոքի կրցաւ 
պատմել իրողութիւնը եւ բոլորովին 
յուսահատած անդադար կ՚աղաչէր 
Աստուծոյ.

- Ո՛վ ամենակարող Արարի՛չ... 
Դուն գիտես իմ վիճակս։ Խնդրեմ 
յարմար դատած ձեւովդ վերադար- 
ձուր գողցուցած դրամս։
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Ճիշդ այդ օրերուն Գոնիայի 
վաճառականներէն մէկը, որ առեւ- 
տուրի համար հեռաւոր երկիր մը 
գացած էր, Գոնիա կը վերադառ- 
նար։ Ան ճամբորդութեան ընթաց- 
քին բռնուեցաւ սարսափելի հեղեղի 
եւ փոթորիկի մը։ 

Վաճառականը ուխտեց.
- Տէ՛ր Աստուած, եթէ փոթորիկէն 

ողջ առողջ ազատիմ, Գոնիայի 
մէտրէսէին մէջ ծառայող Նասրէտ- 
տին Հօճային հազար ագչէ պիտի 
նուիրեմ։

Փոթորիկը դադրեցաւ եւ վաճա- 
ռականը փրկուեցաւ ստոյգ մահէ, 
այնպէս որ երբ Գոնիա վերադար- 
ձաւ, ուղղակի մէտրէսէ վազելով, 
Նասրէտտինը գտաւ ու ըսաւ.

- Հօճա՛, ճամբան փոթորիկի 
բռնուեցայ, ուխտ ըրի որ եթէ 
փրկուիմ հազար ագչէ նուիրեմ 
քեզի։ Հիմա ուխտս կատարելու 
եկայ։ Ա՛ռ, քեզի հազար ագչէ։

Հօճան, որ շաբաթէ մը ի վեր 
կ՚ողբար իր գողցուցած դրամին 
վրայ, այս անակնկալ գանձը 
տեսնելուն պէս աչքերը երկինք 
բարձրացուց եւ ըսաւ.

- Տէ՛ր Աստուած, իրաւ մեծ է 
եղեր զօրութիւնդ։ Ի՞նչպէս ըրիր որ 
այս խորամանկ մարդը զղջաց իր 
ըրածին եւ այսպիսի պատմութիւն 
մը յարմարցնելով վերադարձուց 
դրամս...։

Տարիները յաջորդեցին իրարու 
Գոնիայի մէջ, երբ օր մըն ալ Հօճան 
յանկարծ կարօտը զգաց իր գիւղին 
եւ ճամբայ ելաւ դէպի Խորթօ։

-- Վերջ --



ԾԱԾԿԱԳԻՐ ԽԱՂ
Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Ծածկագիրներուն հետեւելով գտէ՛ք պահուած նախադասութիւնը։

Առաջին տառերը միացնելով գտէ՛ք Տօնական Օրի մը անունը։
1) Մեր մազերը անով կը սանտրենք
2) Խելացի
3) Կարճ ժամանակամիջոց
4) Դուռը անով կը բանանք
5) Ջուր խմելու պահանջք
6) Ընծայ
7) Անապատի անասունը
8) Ստեպղինը շատ սիրող անասունը
9) Վարժարան

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
Էջ 05  Հանելուկ- «Տօնածառ»։
 Տառ Գողնալ- «Կաղանդի իրիկուն»։
Էջ 11 Մտամարզանք- Դասապահը, մայրաքաղաքը,թագ, ընկուզենիի, նաւով, սեխն, 
որթատունկը, մեղր, արծիւը, թութակը։
Էջ 22   Ծածկագիր Խաղ- «Կաղանդ Պապուկը ուշացաւ»։
 Տառ Միացնել- «Սուրբ Ծնունդ»։
Էջ 24 Ուղիղ Խօսինք-Ուղիղ Գրենք- Սեղաններ, աթոռներ, վարագոյրներ, մելաններ, 
փողկապներ, հովանոցներ, մատանիներ, գաւաթներ, գրպաններ, մատիտներ, 
հագուստներ, թռչուններ, կօշիկներ, պնակներ։

ՏԱՌ ՄԻԱՑՆԵԼ
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Ամանորը մօտեցած էր, քանի մը օր վերջ Կաղանդ պիտի տօնէին։ Դպրոցներու եւ 
տուներու մէջ, աւարտած էին Կաղանդի պատրաստութիւնները։ Արի եւ Արփի 
երկուորեակները, երկրորդ դասարանի աշակերտներ էին։ Անոնք ուսուցչուհիին 
օգնութեամբ զարդարած էին տօնածառը՝ դասարանին մէջ։ Բոլորն ալ իրենց ձեռագիրներով 
նամակներ գրած էին Կաղանդ Պապային ու զանոնք նետած էին նամակատուփին մէջ։ 
Տարւոյն վերջին օրը՝ 31 Դեկտեմբերին, Կաղանդ Պապան նախ դպրոց պիտի գար, պիտի 
այցելէր իւրաքանչիւր դասարան ու պիտի բաժնէր տղոց փափաքած նուէրները։ Անոնք ալ 
իրենց կարգին. «Բարի՛ եկար Կաղանդ Պապա» պիտի գոչէին, երգերով, ոտանաւորներով 
պիտի դիմաւորէին, այնքա՜ն անհամբերութեամբ սպասուած հիւրը։

Արի եւ Արփի վստահ էին որ Կաղանդ Պապան գիշերը ժամը 12։00ին իրենց տունն ալ 
պիտի այցելէր ու նուէրներ պիտի բաժնէր։

Մայրիկը ըսաւ տղոց. 
- Զաւակնե՛րս, Կաղանդ Պապան այլեւս շատ ծերացած ու յոգնած է, հաւանաբար պիտի 

չկարենայ այցելել մեր տունը, մեր ազգականներէն մէկուն միջոցաւ կը ղրկէ ձեր նուէրները։ 
Մեծ մայրիկը աւելցուց. 
- Այո՛ ձագուկներս, խե՜ղճ Կաղանդ Պապան որ մէկուն հասնի, ոտքերը կը ցաւին, ինծի 

պէս յօդացաւ ունի, իմ մանկութեանս արդէն իսկ ծեր էր, շա՜տ տարիներ անցան, հիմա շա՛տ 
աւելի ծերացած պէտք է ըլլայ։

Քոյր-եղբայր երբ՝ «գիշեր բարի» ըսին ու իրենց սենեակը գացին, 
պահ մը իրարու երես նայեցան.

- Դուն ալ ինծի՞ պէս կը խորհիս Արի, հարցուց Արփի։ 
- Այո՛, այո՛, ճիշդ քեզի պէս կը խորհիմ, խելքս բնաւ չհասաւ, 

Կաղանդ Պապան արդեօք քանի՞ տարեկան է։ Մեծ մայրիկիս 
մանկութեանը ծեր է եղեր, մայրիկիս մանկութեանը շատ աւելի ծեր, 
իսկ հիմա որ մեզի պիտի այցելէ, շա՜տ ու շա՜տ աւելի ծերացած պէտք 

է ըլլայ։ Լա՛ւ, այս Կաղանդ Պապան բնաւ երիտասարդ չեղա՞ւ կամ 
  արդեօք, Կաղանդ Պապաները միայն կը ծերանան ու երբեք 
    չե՞ն մեռնիր։

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Եզակի      Յոգնակի
Սեղան   ..................... 
Աթոռ    ..................... 
Վարագոյր   ..................... 
Մելան   ..................... 
Փողկապ   ..................... 
Հովանոց   ..................... 
Մատանի   ..................... 
Գաւաթ   ..................... 
Գրպան   ..................... 
Մատիտ   ..................... 
Հագուստ   ..................... 
Թռչուն   ..................... 
Կօշիկ   ..................... 
Պնակ    ..................... 

Բազմավանկ (մէկէ աւելի) բառերը «յոգնակի»ի մէջ կ'առնեն «ներ»  
յետադաս մասնիկը:

Օրինակ՝
Եզակի - ճաշարան
Յոգնակի - ճաշարաններ 
Տրուած՝ բազմավանկ բառերուն յոգնակիները գրենք իրենց  քովերը։

1էն սկսելով 
յաջորդաբար 

միացնենք թիւերը 
եւ յետոյ գունաւորենք
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Ղուկաս մեծհայրիկ բաւական ծերացած էր, 
բայց առողջ էր, ունէր երեք զաւակ եւ եօթը թոռ։ 
Զաւակները մեծցուցած էր հայեցի դաստի- 
արակութեամբ: Հիմա կը զբաղէր թոռնիկ- 
ներով: Բացարձակ չէր արտօնած որ թոռնիկ- 
ները ուսանին օտար վարժարաններու մէջ:

-- Կը ղրկեն տեսակ տեսակ վարժա- 
րաններ, ուր չկայ հայերէն, տղաքը բոլորովին 
կ՚օտարանան, բառ մը հայերէն չեն լսեր ու չեն 
խօսիր, կը գանգատէր:

-- Բայց մեծհայրի՛կ, մեր դպրոցներուն մէջ 
ալ հայերէն չենք խօսիր, ըսաւ թոռնիկներէն 
մէկը:

-- Այո՛, բայց գոնէ հայերէնի եւ կրօնա- 
գիտութեան դասաժամերուն հայերէն կը 
խօսիք, այնպէս չէ՞։

-- Գիտութեան, թուաբանութեան դասերն 
ալ հայերէնով կ՚ընենք, ըսաւ միւս թոռնիկը։ 

-- Տեսա՞ք, այդ ալ բան մըն է...։
Մեծհայրիկը փոքր տարիքին գաւառէն 

գաղթած էր քաղաք, որովհետեւ հոն դպրոց ու 
եկեղեցի չէր մնացած: Օր մը հայրը. «Ա՛լ 
այստեղ մեզի համար կեանք չմնաց» ըսած էր 
ու շաբթուան մը մէջ գաղթած՝ եկած էին Պոլիս: 

-- Մեծհայրի՛կ, քանի որ դպրոց չգացիր 
ի՞նչպէս սորվեցար հայերէն խօսիլ։ 

-- Զաւա՛կս, ես հայերէն խօսիլը տանս մէջ 
սորվեցայ, ո՛չ թէ դպրոցը։ Մարդ մայրենի 
լեզուն յետագային չէ որ կը սորվի, ծնած 
թուականէն սկսեալ կը լսէ ու կը սկսի խօսիլ։ 

Դպրոցին մէջ գրել-կարդալ, քերականութիւն, 
գրականութիւն կը սորվի միայն:

Անոնք երբ այսպէս կը խօսակցէին, 
մայրիկն ու մեծմայրիկը խոհանոցը 
անուշապուր կ՚եփէին, երկու օր վերջ Կաղանդ 
պիտի տօնէին։ 

-- Մեծհայրի՛կ, դուն ըսած էիր որ Կաղան- 
դին տօնածառ չէիք զարդարեր գիւղին մէջ։                                                                                                 

-- Այո՛, մանկութեանս չտեսայ տօնածառ, 
բայց որքան ալ օտար սովորութիւն ըլլայ, չեմ 
ուզեր ձեզ զրկել տօնածառէ, դո՛ւք ալ 
զարդարեցէ՛ք ձեր տօնածառը, գիտեմ որ ան 
ուրախութիւն կը պատճառէ ձեզի։ Բայց 
հնդկահաւ ուտել չկայ, կ՚արգիլեմ...:  

Նոր Տարւոյ գիշեր մեծհայրիկը նստած էր 
ճաշասեղանին գլուխը, եօթը թոռնիկները 
կարգաւ համբուրեցին մեծհայրիկին եւ մեծ- 
մայրիկին ձեռքերը: Մեծհայրիկը վերցուց 
գինիին  բաժակը եւ ամէն տարուայ պէս, 
արտասանեց Յովհաննէս  Թումանեանի «Հին 
Օրհնութիւն» բանաստեղծութեան երկու 
տողերը, որ տարիներ ամբողջ իր հայրը 
արտասանած էր իրենց. 

   «Ապրէ՛ք երեխէք, բայց մեզ պէս չապրէ՛ք ...»:
Յետոյ աւելցուց.
- Սիրելի՛ թոռնիկներս կը մաղթեմ որ 

աշխարհի վրայ խաղաղութիւն տիրէ, դուք 
ապրիք լա՛ւ եւ հանգիստ պայմաններու մէջ 
որպէսզի կարենաք ըսել ձեր թոռնիկներուն.

«Ապրէ՛ք երեխէք, դուք մեզ պէս ապրէ՛ք...»։

ՀԻՆ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ
Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան



26

Սիրելի՛ ընթերցող, եթէ կ’ուզէք գիտնալ իմ հերոսի տարիքը, ես կ’ըսեմ ձեզի, ան 57 
Կաղանդ տօնած է, որոնցմէ անշուշտ առաջին երեքը չի յիշեր, հաւանաբար մայրիկին 
գիրկը եղած ըլլալուն պատճառաւ։ Ան այժմ շատ ճանչ՚ուած ու սիրուած ատամնաբոյժ 
Կարօն է: Երբ չորս տարեկան էր, արդէն գիտէր Կաղանդի եւ տօնածառի մասին, ու 
մեծ խանդավառութեամբ կը սպասէր այդ օրուան: Կաղանդի ծառը զարդարելու 
պատիւը Կարոյի մեծ հայրիկին բաժին կ՚իյնար: Բայց երբ Կարոյի փոքր եղբայրը՝ 
Արան մեծցաւ, անոնք եւս սկսան մասնակցիլ ծառին զարդարման:

Հին ատեն մարդիկ տօնածառերը կը զարդարէին թարմ ծաղիկներով, 
պտուղներով, քաղցրեղէնով, մոմերով։ Կարոյի տօնածառն ալ զարդարուած կ՚ըլլար՝ 
գոյնզգոյն ապակիէ խաղալիքներով, պտուղներով, շաքարներով, իսկ ծառի գագաթին 
դրուած փայլուն աստղը՝ նուէրն էր Կարոյի մօրաքոյրին: 

Եկաւ Կաղանդի օրը, Կարոյին մայրիկը տօնածառին տակ դրած էր բազմաթիւ 
նուէրներ: 

Չարաճճի Կարօ ըսաւ Արային.
- Եկո՛ւր, երթանք Կաղանդի ծառին տակ դրուած նուէրներուն նայինք, բայց չենք 

բանար, այո՞:

Գրեց՝ Աննա Գէորգեան
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Ու մտան Կաղանդի ծառին սենեակը, Արա ըսաւ.
- Կարօ՛, ձգէ՛ որ խածնեմ ծառէն կախուած սա կարմիր խնձորը։ Յետոյ կտոր մը 

խածնելէ ետք, խնձորը կրկին կախեց ծառին վրայ։ Կարօ բարձրահասակ էր, ան ալ 
ծառին վերի մասէն առաւ հատ մը շաքար: Արա, ինքն ալ փորձեց ուտել այդ շաքարէն, 
բայց անոր հասակը կարճ էր։ Ծառին քով բերաւ աթոռ մը եւ վրան բարձրանալով՝ 
ջանաց առնել շաքարը: Բայց երբ փորձեց շաքարին հասնիլ, աթոռը շարժեցաւ եւ Արա 
աթոռին հետ միասին ինկաւ ծառին տակ դրուած նուէրներուն վրայ:  

Ճիշդ այդ պահուն լսուեցաւ մայրիկին ոտնաձայը, Կարօ ու Արա շուտով ոտքի ելան 
եւ դիմաւորեցին մայրիկը, որ առանձին չէր սակայն, անոր հետ էին Կարոյի և Արայի 
ընկերները: Մայրիկը հերթով իր մօտ կանչեց տղոց ընկերները եւ անոնց նուիրեց 
ծառին տակ դրուած նուէրները: Քիչ վերջ սենեակին մէջ իրարանցումը սկսաւ։

Կարօ եւ Արա գոհ չէին նուէրներու բաշխումէն, նախանձեցան, կռուի բռնուեցան 
իրենց ընկերներուն հետ եւ անոնց ձեռքէն բռնի խլեցին խաղալիքները: Ընկերները 
վշտացան եւ շուտով վերադարձան իրենց տուները։

Յանկարծ սենեակ մտաւ հայրիկը, երբ իմացաւ պատահարը շատ տխրեցաւ, խիստ 
կերպով յանդիմանեց Կարօն եւ Արան եւ ըսաւ անոնց.

- Ես այսպէ՞ս դաստիարակեր եմ ձեզ, որ ճնշեն տկարներուն վրայ, նախանձին 
իրենց ընկերները,եսասէր եւ չար ըլլան: Շո՛ւտ գացէք ձեր սենեակը, վաղը նուէրները 
կու տաք ձեր ընկերներուն:

Այդ օրէն ասդին շա՜տ տարիներ անցան, հօր խօսքերը դաս եղան Կարոյին եւ ան 
երբեք ուրիշի ունեցածին աչք չունեցաւ, միշտ բարի եւ հոգատար եղաւ իր ընկեր- 
ներուն  հանդէպ:

Եւ հիմա Կարօ իր բոլոր բարեկամներուն կողմէ կը  բնութագրուի՝ որպէս 
մեծահոգի, ազնիւ, հոգատար, սրամիտ ու զուարթ մարդ:
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Մարդկային կմախքը կազմուած է 206 ոսկորներէ եւ 3 գլխաւոր մասերէ՝
1) Գլուխ
2) Իրան
3) Անդամներ

1) Գլուխը երկու մասէ բաղկացած է՝
Ա) Գանկ  Բ) Դէմք

Ա) Գանկը ոսկորային, ձուաձեւ տուփ 
մըն է, որ կազմուած է 8 տափակ եւ կոր  
ոսկորներէ։ Այս ոսկորները իրարու 
կը միանան սանտրի ակռաներու նման 
ցցուածքներով, որոնք իրարու մէջ մտնելով 
խիստ ամուր կը բռնեն ոսկորները։

Գանկը տակի կողմէն ունի շատ փոքրիկ 
ծակեր որոնց մէջէն կ՚անցնին ջիղեր ու արեան 
խողովակներ։ Ունի նաեւ խոշոր բացուածք մը, 
նմանապէս տակի կողմէն, ուրկէ կ՚անցնի 
ողնածուծը։

Գանկին գլխաւոր ոսկորներն են.
ա) Ճակտային ոսկորներ
բ) Կողմնական ոսկորներ
գ) Ծոծրակային ոսկորներ

Բ) Դէմքը, ունի 14 անկանոն ձեւով մեծ ու պզտիկ ոսկորներ, որոնք կը ձեւացնեն 
աչքերուն, քիթին եւ բերնին խոռոչները, ինչպէս նաեւ այտերուն ու ծնօտին 
ցցուածքները։

Դէմքի որկորներն են.
ա) Երկու այտոսկրները
բ) Քիթի ոսկորը
գ) Քիմքի ոսկորը
դ) Երկու ծնօտի ոսկորները
Գլխուն 22 ոսկորները բնաւ չեն շարժիր, բացառութիւն է միայն վարի կզակի 

ոսկորը, որ ինչպէս յայտնի է շարունակ կը շարժենք երբ կը խօսինք կամ կը ճաշենք։

Շարունակութիւն 3

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆԸ

Քաղեց՝ Նուարդ Պօյաճը
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2) Իրանը կազմուած է.
Ա) Ողնահարի սիւնէն
Բ) Կրծոսկրէն
Գ) Կողերէն

Ա) Ողնահարը մարմնին ետեւի կողմը գտնուող 
ոսկորէ սիւնն է։ Կազմուած է 33 ողներէ։ Ողներուն 
իրարու վրայ եկած մասերուն մէջ կայ թանձր աճառային 
խաւ մը, անոր շնորհիւ է որ ողնահարը ապահովուած է 
ծանր ցնցումներէ, որոնք վնասակար պիտի ըլլային թէ՛ 
ողնահարին մէջ պահուած փափուկ ծուծին եւ թէ 
գանկին մէջ գտնուած զգայուն ուղեղին։ Աճառները 
դարձեալ դիւրութիւն կու տան ողներուն իրարու վրայ 
շարժելուն։

Ողնահարը ուղղաձիգ սիւն մը չէ այլ ունի                    
5 կորութիւններ.

1. Ծոծրակային ողներ
2. Թիկնային ողներ
3. Մէջքի ողներ
4. Սրբանի ողներ
5. Տտունի ողներ

Բ) Կրծոսկրը, որ կը գտնուի կուրծքին առջեւի 
կողմը, տափակ եւ երկար ոսկոր մըն է որուն եկած 
ու միացած են 12 կողերը։

Գ) Կողերը երկար, բարակ եւ կորաձեւ 
ոսկորներ են, հաստատուած են ողնահարի սիւնին 
երկու քովերը եւ դէպի առջեւ բոլորակ մը գծելով կը 
միանան կրծոսկրին եւ կը կազմեն կուրծքի 
վանդակը։

Վերէն սկսելով 7 զոյգ կողերը կը կոչուին 
հաստատուն կողեր, յաջորդ երեք զոյգը իրարու 
միանալէ ետք կը միանան կրծոսկրին, իսկ վերջին 
երկու զոյգը բնաւ չեն միանար կրծոսկրին եւ կը 
կոչուին շարժական կամ կեղծ կողեր։
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Դոյլերուն կոթերը թուլ են. 

թոյլ տո՛ւր որ դոյլերը փոխեն:

Խաշէ՛ նուշը Սիրանուշ

Ուշ կ՚եփի նուշի անուշ:
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1էն սկսելով յաջորդաբար 
     միացնենք թիւերը

Ետեւի կողքը ի՞նչպէս 
գիրքի պիտի վերածենք...

Պատրաստեց՝ Գարին Կիւլպաղ

           Պէյրութ, 9 Նոյեմբեր 2015

  ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

      ՓԹԻԹ մանկապատանեկան պարբերաթերթը կը հրատա-  
     րակուի Պէյրութի մէջ, 2010 թուականէն ի վեր, նպատակ ունենա-  
     լով հայ մանուկներուն ու պատանիներուն ընթերցասիրութիւնը  
     քաջալերել, բառամթերքը զարգացնել, տրամաբանութիւնը 
մշակել եւ բարոյական պատգամներ փոխանցել։ ՓԹԻԹ, առաջին համարէն իսկ, արժանացաւ 
սփիւռքահայ եւ հայրենի մամուլի ու մտաւորականներու եւ բազմաթիւ մանկավարժներու 
գնահատանքին ու քաջալերանքին, ինչպէս նաեւ՝ վեց տասնեակէ աւելի դրուատալից 
գրախօսականներու։

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկի Հայկական Բաժինի պատասխանատուները՝ արեւմտա- 
հայերէնի պաշտպանութեան իրենց ծրագիրներու ծիրէն ներս, ֆինանսաւորեցին ՓԹԻԹ-ի 
ելեկտրոնային տարբերակի պատրաստութիւնը, նպատակ ունենալով ՓԹԻԹ-ի բազմաբնոյթ 
բովանդակութիւնը անվճար կերպով հասանելի դարձնել աշխարհասփիւռ հայ մանուկներուն ու 
պատանիներուն։

ՓԹԻԹ-ի կայքը՝ www.e-ptit.com արդէն իսկ պատրաստ է։ Այնտեղ, ամսական հերթականութեամբ, 
պիտի տեղադրուին նոր նիւթեր՝ խաղեր, պատմուածքներ եւն.։

ՓԹԻԹ-ի կայքի մեկնարկէն մի քանի ամիս ետք պիտի կատարուի նաեւ մեկնարկը ՓԹԻԹ-ի Appli-
cation-ին,  բջիջային հեռաձայններու վրայ, Android եւ IOS  ծրագիրներով։

ՓԹԻԹ-ի խմբագրութիւն
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