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Սիրելի ընթերցողներ «ԺՊԻՏ»ի՝ 
Հաւանաբար դուք ալ իմացաք. 

դժբախտաբար Յունուար ամսու 13ին 
կորսնցուցինք «ԺՊԻՏ»ի մեր ժրաջան 
պատասխանատու տնօրէնուհին՝ Օր. 
Նուարդ Պօյաճըն, որ մեծ ջանք կը թափէր, 
որպէսզի «ԺՊԻՏ»ի ամէն թիւը ունենայ 
հաճելի բովանդակութիւն մը։ 

Օր. Նուարդ Պօյաճը՝ ծնած էր 1929ին 
Սեբաստիա (Sivas), իր նախակրթարանի շրջանը աւարտելէ ետք Էսաեան Վարժարանի 
մէջ, 1949ին կը վկայուէր Կեդրոնական Լիսէէն։

Կը փափաքէր բժիշկ ըլլալ, բայց նիւթական պայմաններու բերմամբ, իր բարձրագոյն 
ուսումը ստացաւ Իսթանպուլի համալսարանի գիտական բաժնին մէջ, ուրկէ 
շրջանաւարտ ըլլալէ ետք, երկար տարիներ գործեց իբր օգնական դասախօս նոյն 
բաժնին բնագիտութեան ամպիոնին, միեւնոյն ատեն որպէս ուսուցիչ ծառայելով 
Էսաեան եւ Պէզազեան Վարժարաններուն մէջ։ Աւելի քան քսան տարիներէ ի վեր մաս 
կը կազմէր Ուսուցչաց Հիմնարկի վարչութեան, աշխատակցելով նաեւ «ԺՊԻՏ»ի 
խմբագրական կազմին հետ։

Այժմ ան հրաժեշտ առած է իր սիրելի աշակերտներէն եւ ընթերցողներէն, իր ետին 
թողած պարտաճանաչ անձի մը բարի անունը։

Թող լոյսերու մէջ հանգչի իր հոգին։
                    Ա.Գ.

Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Եկաւ հասաւ տարւոյն ամէնէն կարճ 

ամիսը։ Այս տարի Փետրուարին հասակը 
քիչ մը երկարեցաւ, որովհետեւ 2016ը 
նահանջ տարի է։ Ուրեմն Փետրուարը 
փոխանակ 28ի պիտի տեւէ 29ը օր։

Փետրուարին սկիզբը յիշատակեցինք 
Վարդանանցը ու տօնեցինք Բարեկեն- 
դանը։ Եօթը շաբաթ վերջ Ս. Զատիկ է։

Սիրելի տղա՛ք, մեր եկեղեցին կը թե- 
լադրէ մեզի, որ Մեծ Պահքի շրջանին, 
մեծով-պզտիկով զուսպ ապրինք, Չորեք- 
շաբթի եւ Ուրբաթ պահք բռնենք եւ 
ուրախութեամբ դիմաւորենք Քրիստոսի 
Յարութեան Հրաշափառ Տօնը՝ Ս. Զատիկը։

          Համբոյրներ՝
                «ԺՊԻՏ»
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Գօ-գօ
Թարգմանեց՝ 

Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Յանցաւորը ես չեմ, 
դրան առջեւ կեցող 

Պարոնը ամէն 
անգամ զիս կը 

կեցնէ եւ տոմսակս 
կը պատռէ...

Մէկ 
հոգինոց 

տոմսակ մը 
խնդրեմ։

Քիչ մը շո՛ւտ 
Տիկին, 

ընկերուհիս 
կը սպասէ։

Տիկի՛ն, տոմսակ 
մը եւս խնդրեմ։

Կրնա՞մ հատ մը 
եւս խնդրել։

Բայց 
երրորդ 

անգամ է 
որ ձեզի 
տոմսակ 
կու տամ։
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Ծածկագիրներուն հետեւելով կազմեցէ՛ք նախադասութիւնը։

Հետեւեալ բառերը նախադասութիւններուն մէջ տեղադրեցէ՛ք։

Զուարճացանք, ճաշ, վաղուան, Ուրբաթ, ցուրտ, հաճելի

- Մայրիկս շատ համեղ ......... մը պատրաստեց։
- Նախընթրիքս աւարտելէ վերջ, անմիջապէս .............. դասերս պիտի 

պատրաստեմ։
- Բարեկենդանին օրը ընկերներով շատ .......................։
- Մեծ պահքի շրջանին Չորեքշաբթի եւ ............. օրերը պահք պիտի 

բռնեմ։
- Զբօսանքի պահուն ընկերներով ................ խաղ մը խաղացինք։
- Այսօր օդը շատ ............. է. կարծեմ պիտի ձիւնէ։

ԾԱԾԿԱԳԻՐ  ԽԱՂ

Պատրաստեց՝
Ժագլին Էրմէն

ԲԱՌ  ՏԵՂԱԴՐԵԼ
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Պատանի Փայէլ հաւաքած փայտերը կտրել 
սկսաւ գետի մը եզերքը: Կացինը յանկարծ թռաւ 
ձեռքէն ու ինկաւ գետին մէջ: Փայէլ ճարահատ՝ սկսաւ 
լալ: Հեռուէն ծեր մարդ մը կ՚անցնէր, լսեց Փայէլի 
հեծկլտուքները մօտեցաւ անոր ու հարցուց.

- Ինչո՞ւ  կու լաս սիրուն տղայ:
- Կացինս ինկաւ այս խորունկ գետին մէջ:
- Անհոգ եղի՛ր, ես հիմա կը գտնեմ կացինդ:
Ծերուկը սուզուեցաւ գետին խորերը, հանեց 

ոսկեայ կացին մը ու Փայէլին ցոյց տուաւ.
- Ա՞յս է քու կացինդ:
- Ո՛չ, այդ չէ:
Ծեր մարդը կրկին սուզուեցաւ ջուրերուն մէջ. 

այս անգամ հանեց արծաթեայ կացին մը ու կրկին ցոյց 
տուաւ Փայէլին.

- Ո՛չ, այդ ալ չէ, պատասխանեց Փայէլ:
Քիչ յետոյ ծերուկը հանեց Փայէլի երկաթեայ կացինը:
- Այո՛, այո՛, ասիկա իմ կացինս է, գոչեց Փայէլ ուրախութեամբ: 
Ծեր մարդը Փայէլի ուղղամտութիւնը գնահատեց ու անոր 

նուիրեց ոսկեայ եւ արծաթեայ կացինները:
Փայէլ իրիկունը երբ տուն հասաւ, ընտանիքին եւ դրացի-

ներուն պատմեց բարի ծերուկին օգնութիւնը:
Յաջորդ օր դրացիներէն մէկը վազեց գնաց գետեզերք ու 

կացինը նետեց գետին մէջ: Ծառի մը տակ նստաւ ու սկսաւ 
հեծկլտալու ձայներ կեղծել:

Մեր ծերուկը լսեց այդ ձայները ու երբ սորվեցաւ 
պատճառը, գետէն հանեց ոսկեայ կացինը եւ հարցուց.

- Ա՞յս էր քու կացինդ:
- Այո՛, այո՛, այս իմ կացինս է, պատասխանեց 

ան:
Ծերուկը անշուշտ հասկցաւ ստախօս մարդուն 

նպատակը, գետին խորերը նետեց ոսկեայ կացինը 
եւ հեռացաւ հոնկէ...:

Աշխատասիրեց՝ 
Սիրարփի Կիւլպաղ
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2011 թուականին գիտնականներ՝ Մողոլիստանի 
մէջ գտան 15 մանուկ մողէզներու բրածոները, 
որոնք մեռած էին իրենց բոյնին մէջ: Այս մողէզ- 
ները ապրած են 70 միլիոն տարի առաջ:

Աշխարհի ամենամեծ բեռնատար օդանաւն է՝ Միրիա, որմէ միայն հատ մը 
շինուած է Ուքրայնոյ մէջ: Միրիա  կը նշանակէ՝ երեւակայութիւն:

Միրիա (MpiR)

Զորսէ խառնածին (melez) անասուն մըն է, 
որուն հայրն է վագերաձի մը, իսկ մայրը՝ ձի։ 
Ան կ՚ապրի Գերմանիոյ Շլոսս Հոլթ կենդանա- 
բանական պարտէզին մէջ: Վերջերս Զորսէ 
տօնեց իր առաջին տարեդարձը: 

Սիրուն Զորսէ ունի շատ հետաքրքրական 
արտաքին երեւոյթ մը։ Անոր շարժուձեւերը 
աւելի կը յիշեցնեն ձիերու շարժումները։

Զորսէ

Ձագուկ Մողէզներ (Տինոզոր)

Տինոզոր- Շատ հսկայ մողէզներ են, որոնք 
ապրած են Մէսոզոյիք դարաշրջաններու մէջ:



Նկարներուն հետեւելելով գրէ՛ բառերը յարմար տուփիկիներուն մէջ, ապա 
գտի՛ր վերէն վար պահուած բառը։

Պահուած բառն է՝
………………- գոյնզգոյն թելերով հիւսուածք, զոր նախապէս կը դրուէր 

պսակուողներուն՝ հարսին ու փեսին գլխուն։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Ճշդէ՛ ճիշդը կամ սխալը։ Եթէ սխալ է՝ գրէ՛ ճիշդ պատասխանը։
1.- Վարդանանց պատերազմը տեղի ունեցաւ հայերու եւ յոյներու միջեւ։ 
(Սխալ- Պարսիկներու)
2.- Նախկին Վաղարշապատ քաղաքը այժմ կը կոչուի Էջմիածին։ 
(Ճիշդ)
 3.- Բուն Բարեկենդանի օր մարդիկ կը զուարճանան, կը ծպտուին եւ դիմակներ 

կը դնեն։ (Ճիշդ)
4.- Տեառընդառաջի տօնը ամէն տարի կը տօնենք Փետրուար 24-ին։ 
(Սխալ- Փետրուար 14-ին)
5.- Կ՚ըսուի թէ՝ Նոյեան Տապանը հանգչած է Արարատ լերան գագաթին վրայ։ 
(Ճիշդ)
6.- Աւարայրի ճակատամարտը տեղի ունեցած է 415 թուականին։ 
(Սխալ- 451)
7- Մեծ Պահքի շրջանը կը տեւէ քառասուն օր։ 
(Սխալ- կը տեւէ 7ը շաբաթ)
8.- Նահանջ տարին կը կրկնուի հինգ տարին անգամ մը։ 
(Սխալ – 4 տարին անգամ մը)
9.- «Բարեկենդան» հէքեաթը գրած է Յովհաննէս Թումանեան։ 
(Ճիշդ)
10.- Մարտին կ՚ոգեկոչենք Սրբոց Վարադանանց նահատակներու յիշատակը։
 (Սխալ- Փետրուարին)

Նետերը միացնելով գտէ՛ք ճիշդ պատասխանը։
                          Ա.                                                                             Բ.
1.- Բոյսով սնանող կենդանիին՝                                                            Ցօղուն
2.- Ո՛չ վայրի, մարդամօտիկ անասունին՝                                        Ակ, աղբիւր
3.- Բոյսին հողէն դուրս ցցուած մասին՝                                            Բուսակեր
4.- Ջուրին բխած տեղին՝                                                                     Ձիաւոր
5.- Հարցման նշանին՝                                                                           Ընտանի           
6.- Կարասի շինողին՝                                                 Ծաղարան (pastane)
7.- Ձի հեծնողին՝                                                                                   Բուրվառ
8.- Մանուկներու բժիշկին՝                                                                  Պարոյկ
9.-  Անուշեղէն ծախող խանութին՝                                                   Կահագործ
10.-  Եկեղեցիներու մէջ խնկարկելու ծառայող անօթին՝             Մանկաբոյժ

Պատրաստեց՝ Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
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Քանի մը շաբաթ վերջ Բարեկենդան էր եւ Քամի դժբախտ կը զգար ինքզինքը, 
որովհետեւ մայրը, հայրը եւ քոյրը պիտի մասնակցէին Բարեկենդանի խրախճանքին, իսկ 
ինք պիտի մնար տունը՝ մեծմայրիկին քով։

- Դուն դեռ պզտիկ ես, երկու տարի վերջ քեզ ալ պիտի տանինք, կ՚ըսէին անոր։
Քամի կ՚ընվզէր.
- Չէ՛, ես այլեւս պզտիկ չեմ, 12 տարեկան եղայ, հասակս երակարած է ու անցած է քրոջս 

հասակը, կը բողոքէր, կը տրտնջար... 
Ծնողքը կարեւորութիւն չէր տար Քամիին տրտունջներուն, բայց իր 14 տարեկան քոյրը՝ 

Անի շատ կը յուզուէր, շատ կը փափաքէր, որ իր եղբայրն ալ անմասն չմնայ Բարեկենդանի 
զուարճութենէն։ Երկար խորհեցաւ, 
կը ջանար գտնել լուծում մը, երբ 
յանկարծ գաղափար մը յղացաւ, 
վազեց եղբօրը մօտ ու բացատրեց 
անոր՝ իր միտքը։ Անոնք իրենց 
մտածումը յայտնեցին նաեւ մեծ-
մայրիկին, ան խոսատացաւ 
զօրավիգ ըլլալ իրենց։ 

Յաջորդ օր քոյր-եղբայր գացին 
Սանուց Միութիւն, հոն էր պարուսոյց 
եւ թատերական հագուստներու պա-
տասխանատու՝ Սարգիս աղբարիկը։

- Սարգի՛ս աղբարիկ, օգնութեանդ 
կը կարօտինք, Բարեկենդանի գի-
շերուան համար, կրնա՞ս հայկական 
պար մը սորվեցնել եւ հայկական 
տարազներ տրամադրել մեզի, 
խնդրեցին անոնք...

  * * * 
- Բարեկենդանի գիշեր սրահը 

լեցուն էր հրաւիրեալներով, հոն էր 
Անի իր ծնողքին հետ։ Հոն էր նաեւ 
ծպտուած իր եղբայրը՝ Քամին, որ 
մեծմայրիկին միջամտութեամբ 
գաղտնօրէն սպրդած էր սրահէն ներս 
ու նստած էր հեռաւոր անկիւն մը։

ՔԱՄԻԻՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ 

Գրեց՝ Կարպիս Խորասանճեան
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Ժամերը կը յառաջանային, զուար- 
ճութիւնը հասած էր գագաթնակէտին, 
երբ խօսնակը յայտարարեց, թէ մրցում 
մը տեղի պիտի ունենար՝ դիմակաւոր, 
ծպտուած անձերու միջեւ։ Մեծ պարգեւ 
մը խոստացուած էր առաջինին։

Պահ մը վերջ սկսաւ տողանցքը, 
մասնակցողներէն իւրաքանչիւրը՝ գե- 
ղեցիկ երբեմն տարօրինակ տարազով 
մը կը ներկայանար ժողովուրդին։ 
Յանկարծ հայկական պարերգ մը հնչեց 
սրահին մէջ։ Անի եւ Քամի՝ քոյր-եղբայր 
դիմակներ անցուցած իրենց դէմքին, 
շնորհալի շարժումներով, սքանչելի 

հայկական պար մը հրամցուցին հոն 
գտնուողներուն, մեծ խանդավա- 
ռութիւն ստեղծելով։ Ծափերը վերջ 
չունէին, անոնք եղան գիշերուան 
հերոսները, մրցումին առաջինները։

Տկն. Սոնա՝ տամուկ աչքերով եւ 
հպարտութեամբ, անվերջ կը ծափա- 
հարէր իր աղջնակին յաջողութիւնը. 
միաժամանակ մեծ ուշադրութեամբ կը 
քննէր, կասկածով կը նայէր Անիին 
պարընկերոջ եւ կը խորհէր.

- Այս պատանին որքա՜ն կը յիշեցնէ 
իմ սիրելի մանչուկս՝ Քամին։



12

Օր մը, Ֆրանսայի Լուի ԺԲ. (12-րդ) 
թագաւորը լսեց որ իր գլխաւոր  իշխան- 
ներէն մէկը ծեծեր էր հողագործ մը 
(չիֆթճի)։ Ան անմիջապէս կանչել տուաւ 
յանցագործ այդ իշխանը, առանց բան մը 
ըսելու ճաշի նստեցուց զայն։

Ծառաները անոր հրամցուցին շատ 
համով կերակուրներ, զորս կարելի չէ 
երեւակայել, սակայն հաց չտուին անոր, 
քանի որ թագաւորը այդպէս հրամայած 
էր։ Ուստի իշխանը կը զարմանար եւ չէր 
կրնար հասկնալ ասոր պատճառը, երբ 
կ՚ուտէր համեղ կերակուրները։

Աւելի վերջ, երբ թագաւոր Լուի ԺԲ. 
Ճաշասրահ եկաւ, հարցուց իր իշխան 
հիւրին. «Ձեզ լաւ հիւրասիրեցի՞ն 
ծառաներս»։

- Տէ՛ր իմ, ձեր ծառաները ինծի 
հրամցուցին հիանալի ուտելիքներ, բայց 
ես ընթրած (իրիկուան կերակուր) չեղայ 
կարծես, որովհետեւ սնանելու եւ 
կշտանալու համար պայման է որ հաց 
ուտենք։

- Լա՛ւ ուրեմն, պատասխանեց արքան 
(թագաւոր) խիստ ձայնով, ջանացէ՛ք 
հասկնալ այն դասը, զոր ես այսօր տուի 
ձեզի։ Քանի որ հացի պէտք ունինք 
ապրելու եւ կշտանալու համար, Պարոն 
իշխան, ջա՛նք ըրէք այսուհետեւ լաւ 
վարուիլ այն հողագործներուն հանդէպ, 
որոնք այդ հացը մեզի կ՚ապահովեն եւ 
մեզ կը կշտացնեն։

Թարգմանեց՝ Շողեր Չափարեան
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1) Շանթարգելին հնարիչն է Պէնժամին Ֆրանքլին։
2) Տպագրական մեքենային հնարիչն է Կիւթէնպէրկ։
3) X.(իքս) Ճառագայթներուն գիւտարարն է Ռէօնթկէն։
4) Կատաղութեան դէմ պատուաստին գիւտարարն է Բասթէօռ։
5) Ռատիումին գիւտարարն է Քիւրի ամոլը։
6) Հեռաձայնի հնարիչն է Կրահամ Պէլ։
7) Վայրաշարժի (lokomotif) հնարիչն է Սթիֆընսըն։
8) Ծաղիկի պատուաստի գիւտարարն է Ճէննէր։
9) Շարժանկարի գիւտարարներն են Լիւմիէռ եղբայրներ։
10) Ձգողութեան ոյժի (yer çekimi) գիւտարարն է Նիութըն։
11) Ձայնասփիւռին հնարիչը նաեւ հեռագիրը (kablosuz telgraf) կատարե- 

լագործողն է Մարգոնի։

Քաղեց՝ Շողեր Չափարեան

ՀԱՆՐՕԳՈՒՏ  ԳԻՒՏԵՐ

 ԵՒ ՀՆԱՐՔՆԵՐ

1) Կանուխ գացէ՛ք անկողին
Որ վայելէք քուն մ՚աղուոր.
Առտուն կանուխ ելլողին,
Ջիղերն կ՚ըլլան զօրաւոր։

2) Եւ յիշեցէ՛ք, որ մաքուր
Օդը, նաեւ պաղուկ ջուր,

Պիտի տան ոյժ թանկագին
Ձեր մարմինին ու մտքին։

3) Աշխատողին համար հացն
Համեղ է՝ քան խորոված

Հարուստ, աղքատ, մանչ, աղջիկ,
Աշխատանքէ մի՛ փախչիք։

ՅՈՐԴՈՐ  
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒՆ Քաղեց՝ Շողեր 

Չափարեան
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Հետեւեալ բառերեը ջնջելով գտէ՛ք պահուած բառը։

Վասակ, Սիւնի, Հազկերտ, թագաւոր, պատերազմ, Աւարայրի դաշտ, 
Մամիկոնեան, յաղթել, Փետրուար, դիմակ, Տարօն, պահք, ծոմ, հսկում, 
առտու, քաջ, մեր։

Պատրաստեց՝ Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ գումարներուն պատասխանները թուանշաններով գրեցէ՛ք։
ա-1 / բ-2 / գ-3 / դ-4 / ե-5 / զ-6 / է-7 / ը-8 / թ-9
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Հայրի՜կ, 
Տօ-տօ՜ն...

Տօ-Տօ՛,  ժամերէ ի վեր 
բոլորս քեզ կը փնտռենք։

Ի՞նչ բանի 
կը սպասես 

այդտեղ նստած, 
քալէ՛ տուն 
երթանք...

Տօ-Տօօօ՜... 
Ո՛չ-ո՛չ, 

խենդեցա՞ր։

Տօ-Տօօօ... 
Ա՜խ...

Տօ-Տօօօ՜

ՀԱ՜Վ...
ՀԱԱԱ՜Վ...
Վերջապէս...
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Կարգ մը բառեր, որոնք գրաբարի մէջ հնչուած են վերջաւորութեան ն գիրով՝ 
օր. հիմն, դուռն, բեռն, լեռն, մատն, անձն, կողմն եւլն., աշխարհաբարի մէջ 
կ՚արտասանուին առանց ն գիրի՝ օր. հիմ, դուռ, լեռ, մատ, անձ, կողմ եւլն.։ 

Այս բառերը, հակառակ որ միավանկ են, աշխարհաբարի մէջ յոգնակի կ՚ըլլան 
սովորաբար ներ մասնիկով։ ն գիրը կը յայտնուի նաեւ ածանցումի եւ 
բարդութեան ատեն։

Ուրեմն աշխարհաբարի մէջ՝
   Յոգնակի  Ածանց  Բարդ
դուռ  դռներ   դռնակ  դռնապան
բեռ  բեռներ  բեռնաւոր  բեռնակիր
լեռ   լեռներ  լեռնական  լեռնադաշտ
մատ  մատներ  մատնոց  մատնաչափ
Երբեմն կ՚առնեն յոգնակի եր մասնիկը
անձ  անձեր  անձնական  անձնագիր
հիմ  հիմեր   հիմնական  հիմնադիր
կողմ  կողմեր  կողմնակի  կողմնացոյց

Եզակիի մէջ մատն բառը, յոգնակիի 
մէջ կ'ըլլայ մատներ. ո՛չ թէ մատեր:

Եզակիի մէջ լեռն բառը, 
յոգնակիի մէջ կ'ըլլայ լեռներ. ո՛չ 
թէ լեռեր:

Եզակիի մէջ դուռն բառը, յոգնակիի մէջ 
կ'ըլլայ դռներ. ո՛չ  թէ դուռեր:

Եզակիի մէջ բեռն բառը, յոգնահիի մէջ 
կ'ըլլայ բեռներ. ո՛չ թէ բեռեր:



18

Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ
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Պատրաստեց՝ 
Գարին Կիւլպաղ

ՁԵՌԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ...
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1- Գլուխս՝ փայլուն թագ,
Տարածուն մեծ փէշ,
Վարդագոյն գօտի,
Սպիտակ զգեստ։

Թագուհի մըն եմ
Ցուպով շողշողուն,
Ուրախ ու զուարթ
Շնչեմ ցնծութիւն։

2- Բարեկենդան է
Ունինք խրախճանք,
Տեսնենք թէ ինչպէ՞ս
Իրար պիտ ճանչնանք։

3- Տարբեր բիւր դիմակ
Կ՚ըլլանք մենք անտես,
Խաղեր՝ երգ ու պար
Գունաւոր հանդէս։

Երկար սուր դիտակ,
Ակնոց գունաւոր,
Ծպտուած ենք մենք
Շպարուած աղուոր։

2- Բարեկենդան է
Ունինք խրախճանք,
Տեսնենք թէ ինչպէ՞ս
Իրար պիտ ճանչնանք։

4- Ներկեցին դէմքս
Դարձայ մեծ փիսիկ,
Քիթիս վրայ կէտ
Պեխեր սեւուլիկ։

Թաւշեայ իմ հագուստ
Ու երկար պոչիկ,
Կատու մ՚եմ հիմա
Փիսիկ խատուտիկ։

2- Բարեկենդան է
Ունինք խրախճանք,
Տեսնենք թէ ինչպէ՞ս
Իրար պիտ ճանչնանք։

Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան
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Գրեց՝ 
Հայկուհի Հիւսիւմեան

1- Փայլուն, հմայիչ
Ու խորհրդաւոր,
Ունինք պողպատէ
Երեսնութ զինուոր։

Որոնք անկաշկանդ
Կը գործեն, կ՚երգեն,
Լեզուիս մէջ բազմած
Մեղրածոր հնչեն։

2- Հնչեն բիւրեղեայ
Բառերն անարատ,
Մեսրոպեան տառեր
Սուրբ ու անաղարտ։

Ընդմիշտ սփռելով
Աւիւն ու տաղանդ,
Աղօթք ու բարբառ
Շնչեն ջերմեռանդ։

3- Այսպէս սրբալոյս
Գիրերը փայլուն,
Գիւտը Մեսրոպին
Կը տօնենք ժպտուն։

Կը կոչենք զանոնք
Լուսաշող տառեր,
Երեսնութ զինուոր
Փառահեղ աստղեր։

Բ

Գ

Դ

Ե

Ա

Է

Ը

Թ

Ժ

Զ
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Ոզնիները՝ սիրուն, ստնաւոր (memeli) 
կենդանիներ են, կլոր պզտիկ քիթիկով, ցցուն 
աչուկներով, փշապատ մարմինով։ Մարդոց 
ծանօթ է ոզնիներու 20 տեսակը, որոնք 
համախմբուած են 2 գլխաւոր ընտանիքի մէջ՝ 
Առնէտանման Ոզնիներ եւ Իսկական Ոզնիներ։

Իսկական ոզնին բնորոշող տարրերն են՝ իր 
կարճ պոչը, մարմինը ծածկող փուշերը, 
մկանները՝ որոնց կծկումէն մարմինը կը 
վերածուի փշապատ գնդակի մը։ Այդ փուշերն 
են, որ կը պաշտպանեն զինքը թշնամիներու եւ 
վտանգներու դէմ։ Ոզնիները կ՚ապրին մօտաւո- 
րապէս 18 տարի, թփուտներու, անտառներու, 
հողին տակ, անապատներու մէջ։ Անոնք ձմրան 
եղանակը կ՚անցընեն քնանալով։

Ոզնիները կը ծնին 4-5 ձագուկ՝ որոնցմէ իւրա- 
քանչիւրը կը կշռէ 12 կր.։ Անոնք լոյս աշխարհ կու 
գան  գոց աչքերով եւ մերկ, բայց քանի մը ժամէն 
անոնց վրայ կը յայտնուին փափուկ փշիկները։ 
Երբ մեծնան անոնց մարմնին երկարութիւնը կը 
հասնի 25սմ.ի, պոչը 2-3 սմ.ի իսկ փուշերը 3սմ.ի։ 
Ամէն օր այդ փուշերէն քանի մը հատը կը փրթին 
ու կ՚իյնան, բայց անոնց փոխարէն շուտով կ՚աճին 
նորերը։ Միջին հաշիւով ունին 6000 փուշ, բոլոր 
ոզնիներու տեսակներուն մէջ միայն Malaya 
ոզնին է որ փուշ չունի։ Ունին լաւ հոտառութիւն 
եւ լսողութիւն։ Եթէ անոնց կարգ մը տեսակները 
կը խրտչին ջուրէն, անձրեւէն, կարգ մը տեսակ- 
ներն ալ կրնան վազել, մագլցիլ նոյնիսկ լողալ։ 

Գիշերները որսի կ՚ելլեն, իրարու հետ կը հա- 
ղորդակցին իրենց յատուկ սուլոցներով։ Կը 
սնանին միջատներով, խխունջներով, որդերով, 
գորտերով, փոքր մուկերով եւ օձերու ձագերով։ 

Ոզնիները զարմանալիօրէն հակազդեցութիւն 
ցոյց կու տան եւ չեն ազդուիր թունաւոր միջատ- 
ներուն եւ օձերուն մահացու թոյնէն։ Եթէ շատ 
անօթի են կրնան սնանիլ բոյսերով ալ։

Լաւ  մայրեր  են,  կը  խնամեն  իրենց ձագերը 
եւ կը զբօսնուն անոնց հետ։

Քաղեց՝ 
Աննա Գէորգեան
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Պատրաստեց՝
Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ երկու բառերուն, առաջին, երկրորդ կամ երրորդ 
տառերը գողնալով միացուցէ՛ք ու նոր բառեր կազմեցէ՛ք։

Օրինակ՝ պատուհան-մելան------------ պատմել
Կարասի-ելակ------------
Կարել-ասիկա------------
Սեղան-խելք------------
Դեղին-ձի------------
Պայուսակ-մանրել------------
Խորամանկ-ունկնդիր------------
Սիրուն-տուն------------
Մատիտ-անիւ------------
Դիմաց-ական------------
Խաչել-քարոտ------------

Խառն տառերը կանոնաւորելով, գտէ՛ք ճիշդ բառերը։
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Օր մը ոզնին երբ կ՚անցնէր անտառէն, տեսաւ բացաստան մը.
- Ի՜նչ գեղեցիկ վայր է, բացագանչեց եւ որոշեց այդտեղ ապրիլ։ Որպէսզի հիմնէ իր 

տունիկը, գնաց քաղաք, նախ գնեց չորս պատ ու անտառ բերաւ, յետոյ յաջորդաբար՝ երկու 
պատուհան, դուռ մը եւ ամէնէն ետքն ալ տան կտուրը, որոնք սակայն սկսան վիճիլ իրարու 
հետ։ Ամէն մէկը ինքզինքը ամենակարեւորը կը նկատէր ու կ՚արհամարհէր դիմացինը։

Պատերը կը հպարտանային ու կ՚ըսէին.
- Ամենակարեւորը մենք ենք, քանի որ ոզնին առաջին անգամ մեզ բերաւ։
- Առանց ինծի կարելի՞ է տուն կառուցանել, կը պարծենար դուռը։
- Եթէ մենք չըլլայինք արեւուն լոյսը 

ի՞նչպէս տունէն ներս պիտի թափան-
ցէր, կ՚ըսէին պատուհանները։

Կտուրն ալ կը մասնակցէր վէճին, 
կը յոխորտար, որ ինք կը պաշտպա-
նէր տունը, ձիւնին, անձրեւին դէմ։

Երբ անոնք այսպէս կը վիճէին, 
անոնց մօտ եկաւ ոզնին իր գործիք-
ներով եւ որպէսզի վէճը դադրեցնէ, 
գործի լծեց զանոնք։ 

- Լռեցէ՛ք տեսնեմ, չէք ամչնա՞ր որ 
այսպէս կ՚աղմկէք ու կը վիճիք։ Շո՛ւտ, 
օգնեցէ՛ք ինծի, որպէսզի ժամ առաջ 
տիրանամ տնակիս։ 

Ոզնիին յանդիմանութիւնը իր օգուտն 
ունեցաւ։

Պատերը ուղիղ տեղաւորուեցան 
հողին հիմքին մէջ եւ ուղիղ բարձրա-
ցան, պատուհանները եւ դուռը գրաւե- 
ցին իրենց տեղերը պատերուն վրայ։ 
Տանիքն ալ ծածկեց տան վերնայարկը։

Երբ տունը կազմուեցաւ ոզնին 
ժպտելով ըսաւ.

- Սիրելինե՛ր, շնորհակալ եմ, ձեր 
միացումով ես տիրացայ այս գեղեցիկ 
տնակին։ Մի՛ մրցիք իրարու հետ, 
բոլորդ ալ նոյնքան անհրաժեշտ էք եւ 
կարեոր։ Եթէ ձեզմէ մէկը պակսէր, 
տունիկս այսքան կատարեալ կրնա՞ր ըլլալ։

Նմանողութեամբ՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Բացաստան- անտառին մէջ մաս մը 
ուր ծառեր չկան։

Կտուր- տանիք։
Արհամարհել- բանի տեղ չդնել։
Յոխորտալ- հպարտանալ, պարծենալ։
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Տ Ա Ռ Ե Ր Ը  Մ Ի Ա Ց Ն Ե Լ
Հանելուկին ճիշդ պատասխանները գրեցէ՛ք ու առաջին տառերը 

միացնելով գտէ՛ք պահուած բառը։
Բնակարան    . . .
Թռչուններու խումբ   . . . .
Առաւօտ     . . . .
Պատերազմող    . . . . . .
Նուէր     . . . . .
Ընծայ     . . . .
Աշակերտին կը տրուի  . . .
Լեղի չէ     . . . . .
Ճամբայ     . . .
Գաղթող թռչուն մը   . . . . . .
Սենեակը կը լուսաւորէ  . . .

Ն Ո Ր  Բ Ա Ռ Ե Ր  Գ Տ Ն Ե Լ
«Սերտողութիւն» բառը կազմող տառերէն օգտուելով, տեսնենք 

քանի՞ նոր բառեր պիտի կարենաք գտնել։
    Սերտողութիւն

ս . ր    ն . . թ
. ո .    ո . ն
ս . . տ    սու . 
. իւ    ն . ր
սի . ն    . ու .
. ո . ուն   տ . ն
ե . թ    ն . ր .
ու . .    . ե . տ

Էջ 05 Ծածկագիր Խաղ- «Բարեկենդանի համար 
դիմակներ պատրաստեցինք։ Բառ Տեղադրել- 
Ճաշ, վաղուան, զուարճացանք, Ուրբաթ, հաճելի, 
ցուրտ։
Էջ 08 Հանելուկ-

Էջ 15 Հանելուկ- «Վարդանանց»։ Թուաբանախաղ- 
5366, 14434, 10368, 9684, 7810։
Էջ 23 Տառ Գողնալ- Կարել, կարասի, սեխ, դեղձ, 
պայման, խորունկ, սիրտ, մատանի, դիմակ, 
խաչքար։ Խառն Տառեր- Փետրուար, արեւագալ, 
հսկում, միջինք, ծաղկազարդ, զատիկ։
Էջ 25 Տառերը Միացնել- Տուն, երամ, առտու, 
ռազմիկ, ընծայ, նուէր, դաս, անոյշ, ռահ, արագիլ, 
ջահ։ Նոր Բառեր Գտնել- Սեր, նիւթ, տող, ողն, 
սիրտ, սուր, թիւ, նոր, սիւն, սուղ, սողուն, տուն, 
երթ, ներս, ունի, սերտ։

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
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Մեր ոսկորները ծածկուած են 
մկաններով, որոնց գլխաւոր պաշտօնն է 
մարմնին շարժումը ապահովել։ Երկու 
տեսակ են.

Ա) Շիտակ եւ ճերմակ մկաններ
Բ) Գծաւոր եւ կարմիր մկաններ

Ճերմակ մկանները կ՚ապահովեն մեր 
կամքէն անկախ  կատարուած շարժում- 
ները։ Օր. ստամոքսը, աղիքները եւլն.։

Կարմիր մկանները, որոնք շատ 
բարակ մկանային թելերէ կազմուած 
խուրձեր են, կը ծածկեն մեր ոսկորները 
եւ կ՚ապահովեն մեր կամքով կա- 
տարուած շարժումները։ Օր. թեւերու, 
սրունքներու մկանները եւլն.։

** Միայն սիրտն է, որ կարմիր մկան- 
ներով կազմուած ըլլալով հանդերձ, մեր 
կամքէն անկախ կը գործէ։

Մկաններուն ծայրը կը գտնուին 
կարծր ու ճերմակ լարի ձեւով 
հիւսուածքներ, որոնք ձգան կը կոչուին, 
անոնցմով է որ մկանները փակած են 
ոսկորներուն։

Մկանին մէջի մասը կակուղ եւ կոր 
միս մըն է։ Ուղեղէն կամ ողնածուծէն 
մկանին գացող ջիղերը կը մտնեն միջին 
մասին մէջ։ Մկանը այդ ջիղերուն 
հրամանին համաձայն կը կծկուի կամ 
կը թուլնայ։

Շարունակութիւն 5

Քաղեց՝ Նուարդ Պօյաճը

Գծաւոր 
եւ 

կարմիր 
մկաններ

Շիտակ եւ ճերմակ 
մկաններ

Սրտի
կարմիր 
մկաններ

Գծաւոր եւ կարմիր 
մկաններ

Շիտակ եւ ճերմակ 
մկաններ

Սրտի
կարմիր 
մկաններ
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Ջղային դրութիւնն է որ մեզ յարաբերութեան մէջ կը դնէ արտաքին աշխարհին հետ, մեր 
զգայարաններուն միջոցաւ, որոնք են՝ տեսանելիքը, լսելիքը, հոտոտելիքը, ճաշակելիքը եւ 
շօշափելիքը։ Ջղային դրութիւնը ունի 3 գլխաւոր բաժանում. Ա) Ուղեղ Բ) Ողնուղեղ կամ 
ողնածուծ Գ) Ջիղեր

Ա) Ուղեղ- Ուղեղը կը գտնուի գանկի տուփին մէջ, 
ունի 3 մաս.

1- Բուն Ուղեղ  2- Ուղեղիկ 3- Կոճուղեղ

1- Բուն ուղեղը գանկին ամէնէն մեծ մասը կը գրաւէ, 
գրեթէ գանկուղեղի ծանրութեան 2/3ը կը կշռէ։

Ուղեղը կազմուած է երկու կիսագունդէ, իր վրայ ունի բազմաթիւ ծալքեր եւ թանձր թաղանթ 
մը, ուրուն վրայ կը գտնուին արեան երակները։  

Կազմուած է երկու նիւթէ. Ա) Գորշ նիւթ Բ) Սպիտակ նիւթ

Գորշ նիւթը, որ դուրսի կողմն է, ջղային դրութեան կեդրոնն է, իր մէջ մտնող եւ ելլող բոլոր 
զգացումները, անհամար ջիղերու միջոցաւ կ՚ընդունի եւ հրամաններ կ՚արձակէ։ Ներսի կողմ կը 
գտնուի ճերմակ նիւթը։ 

2- Ուղեղիկը կ՚ապահովէ մարմնին հաւասարակշռութիւնը։ Կը գտնուի ուղեղին ետեւը՝ ճիշդ 
ծոծրակին տակ. իր մակերեսին վրայ կան ծալքեր։ Ուղեղիկն ալ կազմուած է ճերմակ եւ գորշ 
նիւթերէ, որուն գորշ նիւթը դուրսի կողմը կը գտնուի եւ նուրբ խաւ մը կը կազմէ, ճերմակ նիւթը 
ներսի կողմն է եւ առատ է։ Ճերմակ նիւթը գորշին մէջ ծառի մը նման ճիւղաւորուած է, այս 
պատճառաւ կեանքի ծառ անունը կ՚առնէ։

3- Կոճուղեղը իր դիրքով եւ կազմութեամբ ողնուղեղին շարունակութիւնն է, որուն գորշ մասը 
ներսի կողմն է իսկ ճերմակ մասը կը գտնուի դուրսի կողմը։ Ճերմակ նիւթին պաշտօնն է 
շարժական տպաւորութիւնները ուղեղին եւ ուղնուղեղին (ողնածուծ) փոխադրել։

Կոճուղեղին գորշ նիւթը, որ ողնուղեղին գորշ նիւթին շարունակութիւնն է, պաշտօն ունի 
վարի ջղային կեդրոններէն առած տպաւորութիւնները, վերի ջղային կեդրոններուն տանիլ եւ 
փոխադարձաբար վերի հրամաններն ալ՝ վարի կեդրոններուն եւ ջիղերուն փոխանցել։

Բ) Ողնուղեղ կամ ողնածուծ
Ողնուղեղը ողնասիւնին մէջ տեղաւորուած, 45սմ. երկարութիւնով եւ 9-12մմ. տրամագիծով 

նիւթ մըն է, որ բաղկացած է գորշ եւ սպիտակ նիւթերէ։ Ողնուղեղին ալ սպիտակ նիւթը դուրսը, 
գորշ նիւթը ներսն է կոճուղեղին պէս։

 Գ) Ջիղեր
Ողեղը եւ ողնուղեղը մարմնին բոլոր գործարաններուն կապող թելերը կը կոչուին ջիղ։
Ջիղերը 2 տեսակ են. 1) Զգացող Ջիղեր  2) Շարժող Ջիղեր

Զգացող ջիղերը լուրերը եւ տպաւորութիւնները կ՚առնեն, ուղեղ եւ ողնուղեղ կը տանին։ Իսկ 
շարժող ջիղերը տրուած հրամանները կ՚առնեն եւ կը հաղորդեն մկաններուն եւ գործարան- 
ներուն։

Ուղեղին տակի մասէն ելլող 12 զոյգ, իսկ ողնուղեղէն ելլող 31 զոյգ ջիղերը ծառի մը նման կը 
ճիւղաւորուին եւ կը տարածուին ամբողջ մարմնին մէջ՝ մինչեւ մատներու եւ մազերու 
արմատներուն ծայրը։

Ջղային դրութիւնը առողջ պահելու համար պէտք է առատ թթուածին շնչենք, լաւ քնանանք 
աղմուկէ, չափազանց յոգնութենէ, ալքոլէ եւ ծխախոտէ հեռու մնանք։

ՋՂԱՅԻՆ  ԴՐՈՒԹԻՒՆ

Բուն 
Ուղեղ

Ուղեղիկ

Կոճուղեղ



28

Մուշ, մուշ, մուշ տատիկ
Աչքերդ են նուշ հատիկ,
Մուշ տատիկ, նուշ տատիկ,
Ձեռքդ է մտեր փուշ տատիկ,
Ո՞վ կը քաշէ, կը հանէ փուշ մատիկ,
Փուշ մատիկ, մուշ տատիկ
Մուկը կանչենք թո՛ղ հանէ՛,
Փուշ մատիկ, մուշ տատիկ
Մուկը կանչենք թո՛ղ քաշէ՛
Փուշ մատիկ, մուշ տատիկ
Իմ մամիկը ազատէ՛
Մուշ տատիկ, մուշ տատիկ:

Մատս մտաւ փուշիկ մը,
Մուշեղ կանչէ՛ մկնիկը,
Թո՛ղ շուտ քաշէ՛ փուշիկը:
Խե՜ղճ Մուշեղը հաւատաց,
Գնաց կանչեց մկնիկը,
Փռնեց անոր պոչիկը,
Մուկը խածաւ մատիկը:
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Սուտը սուտին հետ ընկեր՝
Դարձան ուժեղ օղակներ,
Ու կազմեցին շղթաներ:
Ըսին. – Երթանք ու փայլինք
Մարդոց վիզը զարդարենք,
Երբ գործածեն սեղմ բռնենք
Օր մ'ալ զիրենք կը խեղդենք:

Լեզուակդ՝ լեզուիդ ետեւ,
Նշիկներդ են ուռեցեր:
Բրինձի հատիկները
Ողկոյզի պէս են դիզուէր:
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Նարեկ Տիքիճի
Էսաեան Վրժ.

Տիանտրա Տատեան
Էսաեան Վրժ.

Մարալ Էսքիճեան
Էսաեան Վրժ.

Նիքոլ Իշկիւզար
Էսաեան Վրժ.

Թալիա Կազէրօղլու
Էսաեան Վրժ.



Ետեւի կողքը ի՞նչպէս 
գիրքի պիտի վերածենք...

Պատրաստեց՝ Գարին Կիւլպաղ
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Էմմանուէլա 
Պաղտասարեան
Կէտիկփաշա Վրժ.

Թալիա Եշիլթէփէ
Էսաեան Վրժ.

Հենրիկ Եդիգարեան
Կէտիկփաշա Վրժ.
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