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Ե.– ԲԱՅ

5.1.– Բա յը իբ րեւ խօս քի մաս
Բա յը հա յե րէ նի հիմ նա կան խօս քի մա սե րէն մէկն է: 

Ի մաս տա բա նօ րէն՝ բայ կո չո ւող բա ռե րը կ’ար տա յայ տեն 
գոր ծո ղու թիւն, շար ժում, ըն թացք՝ խա ղալ, եր թալ, սա հիլ, խօ
սիլ, բաժ նել, սպա սել: Բա յը այս յատ կա նիշ նե րով կը զա տո
րոշ ո ւի բա յա նու նէն, որ բա յի հիմ քով կազ  մուած գո յա կան է, 
գոր ծո ղու թեան ա ռար կա յա ցո ւած ա նուն, շար ժու մի ա նուն, որ 
ըն թացք չ’ար տա յայ տեր, ինչ պէս՝ խաղ,  երթ, սահք, խօսք, 
բա ժա նում, սպա սում եւ այլն:

Ձե ւա բա նօ րէն՝ բա յը թե քո ւող խօս քի մաս է. գո յա կան 
խօս քի մա սի թե քու մը հո լո վում կը կո չո ւի, իսկ բա յի թե քու մը՝ 
խո նար հում: Բա յի խո նար հո ւած ձե ւե րը կը կո չո ւին դի մա ւոր 
բա յեր, իսկ ան դէմ ձե ւե րը՝ դեր բայ ներ: Բա յի խո նար հու մը 
նոյն բա յը կ’օժ տէ բազ մա թիւ ձե ւե րով՝ ա նոնց տա լով դէմ քի, 
թի ւի, ե ղա նա կի եւ ժա մա նա կի կար գե րը (գրէ՛ – հ րա մա յա կան 
ե ղա նակ, ներ կայ ժա մա նակ, ե զա կի, Բ. դէմք): Բա յի թէ՛ ան
դէմ եւ թէ դի մա ւոր ձե ւե րուն յա տուկ յատ կա նիշ է նաեւ սե ռը 
(սի րել՝ ներ գոր ծա կան, սի րո ւիլ՝ կրա ւո րա կան, քնա նալ՝ չէ զոք, 
քնաց նել՝ պատ ճա ռա կան):

Շա րա հիւ սօ րէն՝ դի մա ւոր բա յը նա խա դա սու թեան ստո
րո գիչն է ( Ծա ռը ծաղ կե ցաւ: Ծառը ծաղկած է) կամ ստո րո գի
չի բա ղադ րիչ ( Ծա ռը բեր քա ռատ է): Ան կախ գոր ծա ծու թիւն 
ու նե ցող դեր բայ նե րը կը կա տա րեն գո յա կա նի եւ ա ծա կա նի 
շա րա հիւ սա կան պաշ տօն նե ր:

5.2.– Բա յա կան սկզբնա ձեւ, լծոր դու թիւն եւ խո նար հիչ
Բա ռա կազ մա կան տե սա կէ տէն բա յի դեր բա յա կան եւ դի

մա ւոր բո լոր ձե ւե րուն սկզբնա ձե ւը կը վեր ջա նայ  ել, իլ եւ ալ 
բա յա կան ա ծանցվեր ջա ւո րու թիւն նե րէն մէ կով՝ գրել, խօ սիլ, 
կար դալ: Բա յի սկզբնա ձե ւը ա րեւմ տա հայ քե րա կա նու թեան 
մէջ կը կո չո ւի ա նե րե ւոյթ կամ ա նո րոշ դեր բայ: Բա յե րը բա ռա
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րան նե րուն մէջ կը ներ կա յա նան ի րենց ա նե րե ւոյ թով: Օ րի
նակ՝ գրե ցի, կը գրէի, գրե ցէ՛ք, գրած, գրե լու, գրեր, գրած եմ, 
չեմ գրեր եւ այլ բա յա կան դի մա ւոր կամ ան դէմ ձե ւե րը բա ռա
րա նին մէջ չենք գտներ, կը գտնենք միայն գրել ա նե րե ւոյ թը:

Միայն պա կա սա ւոր բա յե րը չու նին ա նե րե ւոյթ. զա նոնք 
կը ճանչ նանք ներ կայ ժա մա նա կի ե զա կի Ա. դէմ քով՝ եմ, կամ, 
ու նիմ, գի տեմ:

Բա յե րուն ու ղիղ ձե ւը կամ ա նե րե ւոյ թը կազ մող ել, իլ, ալ 
ա ծանցվեր ջա ւո րու թիւն նե րը կը կո չո ւին լծոր դու թիւն ներ, իսկ 
ա նոնց ձայ նա ւոր բա ղադ րիչ նե րը՝ ե, ի, ա ձայ նա ւոր նե րը, խո
նար հիչ ներ, ո րով հե տեւ ա նոնց մով պայ մա նա ւո րո ւած են  
տո ւեալ բա յի դի մա ւոր ձե ւե րուն վեր ջա ւո րու թիւն նե րը: Այս
պէս՝  

– Վա զել՝ կը վա զեմ, վա զե ցի, կը վա զէի, վա զե ցէ՛ք, վա զէ՛. 
ե խո նար հի չը ան ցեալ ան կա տար ժա մա նակ նե րուն մէջ եւ 
բա յա վեր ջին կը փո խա կեր պո ւի էի.

– Խօ սիլ՝ կը խօ սիմ, կը խօ սէի, խօ սե ցայ, խօ սե ցէ՛ք, խօ
սի՛ր/խօ սէ՛. ի խո նար հի չը ան ցեալ ան կա տար ժա մա նակ նե
րուն եւ հրա մա յա կա նին մէջ կը փո խա կեր պո ւի էի եւ եի. 
ե զա կի հրա մա յա կա նին մէջ կը մնայ ան փո փոխ կամ կը փո
խա կեր պո ւի էի:

– Կար դալ՝ կը կար դամ, կը կար դա յի, կար դա ցի, կար դա
ցէ՛ք, կար դա՛: Ա խո նար հի չը փո խա կեր պու մի պա րա գայ չու
նի:

Ն կա տի ու նե նալ, որ
– Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ կայ նաեւ ուլ լծոր դու թեամբ բա

յե րու շարք մը՝ երդ նուլ, զե ղուլ, զե նուլ, հե ղուլ, յե նուլ, զգե նուլ, 
զբօս նուլ: Ա սոնք զու գա ձե ւա բար կրնան հան դէս գալ նոր ձե
ւե րով՝ զե ղել, զե նել, հե ղել, յե նիլ, զգե նալ, զբօս նիլ, իսկ երդ
նուլ բա յը փո խա րի նո ւած է եր դո ւիլ տար բե րա կով, բայց ա ւե լի 
շատ՝ եր դում ը նել դար ձո ւած քով: Ուլ լծոր դու թեան ա մե նէն 
կեն դա նի ձե ւե րը ներ կայ ժա մա նակ նե րուն կը պատ կա նին, 
ուր առ կայ է ու խո նար հի չը՝ կ’երդ նում, մա տաղ կը զե նուն, 
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ա րիւն կը հե ղուն, հա մազ գեստ կը զգե նուն, կը զբօս նուն եւ 
այլն. այդ պէս նաեւ պի տի երդ նում, կ’երդ նում…: Ա սոնք հնա
ձե ւու թիւն կը նկա տո ւին. ու նին ո ճա կան ար ժէք: Միւս ժա մա
նակ նե րը կը փո խա րի նո ւին նոր ձե ւե րով միայն՝ եր դում ը րի, 
զե ղե ցի, զե նե ցի, հե ղե ցի, յե նե ցէք, զգե ցայ, զբօս նե ցէք:

Նոյն պի սի գոր ծա ծու թիւն եւ ար ժէք ու նի նաեւ թո ղուլ բա
յը՝ կը թո ղում, թո ղում, պի տի թո ղում. ու խո նար հի չը կը պահ
պա նո ւի նաեւ ան ցեալ կա տա րեա լի եւ յոգ նա կի հրա մա յա կա
նին մէջ՝ թո ղու ցի, թո ղու ցիր, թո ղուց, թո ղու ցէ՛ք: Հ րա մա յա կա
նի ե զա կին ար մա տա կան է՝ թո՛ղ: Ու խո նար հի չը կը պահ
պան ո ւի նաեւ ժխտա կան դեր բա յի պա րա գա յին՝ չեմ թո ղուր: 
Օ րի նակ ներ՝ Հան գիստ թո ղու ցէք մե զի (ԶԵ): Թո ղու ցէ՛ք զիս 
ճամ բոր դու թեանս մէջ մի նակ (ԴՎ): Թո ղու ցէ՛ք ձեր կնա մե
ծար մար դու փա ղաք շան քը (ԳԶ): Պեր ճու հի թո ղուց, որ ձեռ
քը բռնէ (ԳԶ): Կեան քի նա ւակն հետք չթո ղուց իր ե տին (ՌՈ): 
Այդ հար ցին պա տաս խա նը կը թո ղում ձե զի (ՍԱ): 

Թո ղուլ բա յը ներ կա յիս ա ռօ րեայ խօ սակ ցա կա նին ու 
գրա կա նին մէջ յա ճախ կը փո խա րի նո ւի ձգել բա յով՝ ա ւանդ 
ձգել, պատ գամ ձգել, ժա ռանգ ձգել, ձգէ գնա՛, ձգէ ե կո՛ւր:  Վե
րի բո լոր օ րի նակ նե րը ներ կա յիս փո խա նա կե լի են ձգելով՝ 
Ձ գե ցէ՛ք զիս ճամ բոր դու թեանս մէջ մի նակ: Ձ գե ցէ՛ք ձեր կնա
մե ծար մար դու փա ղաք շան քը: Այդ հար ցին պա տաս խա նը  
կը ձգեմ ձե զի:  Այլ օ րի նակ ներ՝ Ձ գե ցէ՛ք որ մա նուկ նե րը  
ին ծի գան: Հար ցը պատ մա բան նե րուն ձգե ցէ՛ք։ Զիս հան
գիստ ձգե ցէ՛ք: Կօ շիկ ներս Պո լիս ձգե ցի:

Թո՛ղ նախ կին հրա մա յա կա նը իբ րեւ վե րա բե րա կան բառ 
կը գոր ծա ծո ւի ըղ ձա կան ե ղա նա կի բա յա ձե ւե րուն հետ, մա
նա ւանդ Գ. դէմ քին՝ ար տա յայ տե լով մաղ թանք, փա փաք, 
թոյլ տո ւու թին ու հրա ման: Ա րեւմ տեան կողմն աշ խար հի / 
Բեր րիու թի՛ւն թող ըլ լայ (ԴՎ): Ո՛վ մարդ կա յին ար դա րու թիւն, 
թո՜ղ ես թքնեմ քու ճա կա տիդ... (Ս): Թող պա լատ ներ վա յե լեն 
մե ծա հա րուստն ու ար քան (ՄԻ): Բա ցօ դեայ շատ պառ կե ցաւ, 
/ Թող քիչ մըն ալ հո ղին տակ քնա նայ (Զ): Ով որ քաջ է՝ ի՛նչ 
կը սպա սէ, / Ար դէն ժա մա նակն է՝  թող գայ, / Մահ պա տե
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րազ մի օր հաս է, / Ա զա տու թիւն սի րո ղը թող գայ։ Սո վո րա
կան շա րա դա սու թեամբ կը դրո ւի բա յէն ա ռաջ, կրնայ ընդ
միջ ո ւիլ այլ ան դամ նե րով եւ ըլ լալ յե տա դաս:

Նոյ նը թող որ կա պակ ցու թեամբ ալ կ’ե րե ւի. Թող որ մեր 
զա ւակ նե րը պա տե րազմ չտես նեն, այլ ապ րին խա ղաղ պայ
ման նե րու մէջ (Թ): Այս պի սի գոր ծա ծու թիւ նը ա րե ւե լա հա յե րէ
նին ա ւե լի յա տուկ է:

5.3.– Ան նե րա ծանց եւ նե րա ծան ցա ւոր բա յեր
Բա յե րու ու ղիղ ձե ւե րը կազ մո ւած կ’ըլ լան հիմ քէ, նե րա

ծան ցէ եւ վեր ջա ւո րու թիւն նե րէ: Հիմ քէ եւ վեր ջա ւո րու թե նէ 
կազ մո ւած բա յե րը կ’ըլ լան ան նե րա ծանց   (վազել, սահիլ, 
խաղալ), իսկ հիմ քէ, նե րա ծան ցէ եւ վեր ջա ւո րու թե նէ կազ 
մուած նե րը՝ նե րա ծան ցա ւոր (փախչ իլ, մօտենալ, գո հանալ, 
խաղցն ել, ներկեցնել, հեռացնել, քերուիլ):

Սա կը նշա նա կէ, որ բո լոր բա յե րը ա ծան ցա ւոր կազ մու
թիւն ներ են1: 

Բա յին հիմ քը կրնայ ըլ լալ պարզ ար մատ մը (վազել, խօս
իլ, խաղալ), ա ծան ցա ւոր բառ մը (թա գա ւորել, ան տեսել), 
բարդ բառ մը (շրջա պատել, վազվզել): Բա յա հիմ քե րը կրնան 
ըլ լալ ան կախ գոր ծա ծու թիւն ու նե ցող (շրջա պատել, ներկել, 
հիմ նա ւորել, շփոթել, լողալ) եւ ան կախ գոր ծա ծու թիւն չու
նե ցող բա ռեր (հիա նալ, ընկրկիլ, սկս իլ, խօսիլ): Բ նա կան է, 
հիմ քե րուն յա տուկ է շեշ տա փո խա կան հնչիւ նա փո խու թիւ նը 
(կռո ւիլ<կռիւ, ջրել<ջուր, լեր դա նալ<լեարդ, սու րալ<սոյր), կամ 
պատ մա կան հնչիւ նա փո խու թեան զա նա զան ե րե ւոյթ ներ 
(բռնել<բուռն>բուռ, սոր վիլ<սո վոր>սորվ): 

Բա յի խո նար հու մի ա տեն բա յա կան այս հիմ քե րը փո փո

1 Բացի կրաւորական (ուիլ), պատճառական  (ացնել/եցնել/ցնել) եւ 
սոսկածանցաւոր  (անիլ, անալ, ենալ, նել, նիլ, նալ, չիլ, լել, լալ) եւ 
բազմապատկական ածանցերով կազմոււած բայերէն՝ հայերէնի միւս 
բայերը մեր քերականութեան մէջ պայմանականօրէն կը կոչուին  պարզ 
բայեր: Իսկութեան մէջ պարզ բայեր կրնանք նկատել կարգ մը զարտուղի 
բայերու եզակի հրամայականները միայն՝ բե՛ր, տե՛ս, ե՛լ, խա՛ծ եւ այլն, թէեւ 
ասոնց սուր շեշտ կրելը յաւելում մըն է պարզութեան վրայ:
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խու թիւն նե րու չեն են թար կո ւիր (պատել՝ պա տեմ, պա տե ցի, 
պա տէ՛. սոր վիլ՝ պի տի սոր վիմ, սոր վե ցայ, սոր վե ցէ՛ք): 

Հա յե րէ նի մէջ բա յա կան նե րա ծանց նե րը չորս տե սակ են.
– սոս կա ծանց ներ՝ ան, են, ն, լ,  չ.
– բազ մա պատ կա կան ա ծանց ներ՝ տ, ատ, ոտ, կոտ, ռտ, 

ո ւըռտ. 
– պատ ճա ռա կան ա ծանց ներ՝ ացն, եցն, ցն.
– կ րա ւո րա կան ա ծանց՝ ու:
Հե տե ւա բար՝ նե րա ծան ցա ւոր բա յե րը կ’ըլ լան սոս կա

ծան ցա ւոր, բազ մա պատ կա կան, պատ ճա ռա կան եւ կրա ւո
րա կան բա յեր:

5.4.– Սոս կա ծանց ներ
Սոս կա ծանց նե րը բա յի սկզբնա ձե ւի բա ղադ րիչ ներ են. 

ա սոնց մով կազ մո ւած բա յե րը կ’ու նե նան նել, նիլ, ա նիլ, նալ, 
ա նալ, ե նալ լալ, լել, չիլ վեր ջա ւո րու թիւն նե րը՝ գտ նել, հաս
նիլ, գիտնալ, հեռա նալ, մօտե նալ, ըլլալ, ելլել, թռ չիլ, 
փախչիլ: Ա ռանց սոս կա ծան ցի՝ տո ւեալ բա յը գո յու թիւն չի 
կրնար ու նե նալ, գո յու թիւն չու նի: Օ րի նակ՝ մօտենալ բա յը չի 
կրնար ըլ լալ մօ տալ: 

Սոս կա ծանց նե րը քե րա կա նա կան ձե ւոյթ ներ են. ա նոնց
մով կ’ո րո շո ւի խո նարհ ման ան ցեալ կա տա րեա լի հիմ քը: Ո րո
շե լու հա մար, թէ բա յը պարզ է, թէ սոս կա ծան ցա ւոր, կը 
գտնենք այդ բա յին ան ցեալ կա տա րեալ ժա մա նա կի կամ 
հրա մա յա կան ե ղա նա կի ձե ւե րը. ե թէ ել եւ իլ խում բե րու պա
րա գա յին ն, լ  եւ չ հն չիւն նե րը իյն ան, իսկ ալ խում բի պա րա
գա յին՝ ց–ի հեր թա գա յո ւին՝ ու րեմն այդ բա յե րը սոս կա ծան
ցա ւոր են: Օ րի նակ՝ կը գտնեմգտայ, գտի՛ր, կ’ել լեմե լայ, ե լէ՛ք, 
կ’անց նիման ցայ, ան ցէ՛ք, կը թռչիմթռայ, թռէ՛ք, կը թե թեւ
նամթե թեւ ցայ, թե թեւ ցի՛ր, կը մօ տե նամ՝  մօ տե ցայ, մօ տե ցէ՛ք 
եւ այլն: Այս փո փո խու թեան պա րա գա յին են եւ ան սոս կա
ծանց նե րու ձայ նա ւոր նե րը կը մնան՝ հե ռա նալ՝ հե ռա ցայ, հե
ռա ցէ՛ք, մօ տե նալ՝ մօ տե ցայ, մօ տե ցէ՛ք:
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Ար դի ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ սոս կա ծանց նե րը ի րար մէ 
կը տար բե րին ի րենց կեն սու նա կու թեամբ ու կի րա ռա կան 
դաշ տե րով. այս պէս՝ 

1) Մեծ թիւ կը կազ մեն ան սոս կա ծան ցով ալ լծոր դու թեան 
բա յե րը: Ա նոնց մէ ո մանք փո խան ցո ւած են հին լե զո ւէն, իսկ 
միւ սե րը նոր կազ մու թիւն ներ են: Ա նալը կեն սու նակ վեր ջա ւո
րու թիւն մըն է, ինչ պէս՝ բար կա նալ, հե ռա նալ, գո հա նալ, ստա
նալ, ի մա նալ, զար մա նալ, քա րա նալ, փայ տա նալ, կարծ րա
նալ, օ տա րա նալ, մտեր մա նալ, բա րե կա մա նալ, ըն կե րա նալ, 
ծան րա նալ, շնա նալ, գռեհ կա նալ,  ծե րա նալ, բրտա նալ, կա
յա նալ, հա յա նալ եւ այլն:

Ան սոս կա ծան ցի մա սին պէտք է գիտ նալ, որ
– Գ րա բա րի ու ցա նել վեր ջա ւո րու թեամբ բա յե րը շրջան մը 

նոյ նու թեամբ կը պա հո ւէին ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ: Ար դի հա
յե րէ նը գրե թէ հրա ժա րած է գրա բա րեան ձե ւե րէն. ա պա ցու
ցա նելա պա ցու ցել, զե կու ցա նելզե կու ցել, ծա նու ցա նելծա նու
ցել, հա տու ցա նելհա տու ցել, մա տու ցա նելմա տու ցել, յա րու
ցա նելյա րու ցել, կա ռու ցա նելկա ռու ցել, ու սու ցա նելու սու ցել, 
սնու ցա նելսնու ցել: Ամ բող ջա պէս մեր ժել ու գոր ծա ծել միայն 
պարզ ձե ւե րը: Ա սոնք կը խո նար հո ւին ել խում բի պարզ բա յե
րուն պէս. ինչ պէս վա զել՝ վա զե ցի, վա զէ՛, այդ պէս ալ ա պա ցու
ցել՝ ա պա ցու ցե ցի, ա պա ցու ցէ՛, զե կու ցել՝ զե կու ցե ցի, զե կու ցէ՛ 
ծա նու ցել՝ ծա նու ցե ցի, ծա նու ցէ՛ եւ այլն: 

– Գ րա բա րի ա նել վեր ջա ւո րու թեամբ բա յե րէն ո մանք 
շրջան մը նոյ նու թեամբ կը պա հո ւէին ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ: 
Ար դի հա յե րէ նը գրե թէ հրա ժա րած է գրա բա րեան ձե ւե րէն՝ 
բու ծա նելբու ծել, լու ծա նելլու ծել, մու ծա նելմու ծել, տա րա ծա
նելտա րա ծել, օ ծա նելօ ծել, թքա նելթքնելթքել: Ամ բող ջա
պէս մեր ժել հին ձե ւե րը. ներ կա յիս ա սոնք պարզ ան նե րա
ծանց կա նո նա ւոր բա յեր են ար դէն (բու ծել, լու ծել, մու ծել, տա
րա ծել, օ ծել, թքել) ու կը խո նար հո ւին պարզ բա յե րուն պէս, 
ինչ պէս վա զել՝ վա զե ցի, վա զե ցիր, վա զեց, այդ պէս ալ թքել՝ 
թքե ցի, թքե ցիր, թքեց։ Այս շար քէն միայն բե կա նել բա յը պա
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հած է ան սոս կա ծան ցը ու կը գի տակ ցո ւի իբ րեւ պարզ բայ, 
այ սինքն` չի գի տակ ցո ւիր իբ րեւ սոս կա ծան ցա ւոր՝ բե կա նել՝ 
բե կա նե ցի:

– Գ րա բա րի ա նիլ վեր ջա ւո րու թեամբ բա յե րէն ո մանք նոր 
հա յե րէ նի մէջ ան սոս կա ծան ցը կորսնց նե լով պարզ բա յե րու 
վե րա ծո ւած են՝ փրթա նիլփրթիլ, պրծա նիլպրծիլ, սկսա նիլ 
սկսիլ: Ա սոնք կա տա րեա լի մէջ զար տու ղի կը մնան՝ սկսայ, 
սկսար, սկսաւ, սկսէ՛ք: Մեր ժո ւած կը մնան խօ սակ ցա կան 
սկսե ցայ, սկսե ցար, սկսե ցաւ, սկսե ցէ՛ք ձե ւե րը:  

– Ու սա նիլ բա յը նոր հա յե րէ նի մէջ կը գի տակ ցո ւի իբ րեւ 
պարզ բայ: Հե տե ւա բար ար դի ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ սխալ է 
ու սայ, ու սար, ու սաւ ը սե լը ու սա նե ցայ, ու սա նե ցար, ու սա նե
ցաւ ձե ւե րուն փո խա րէն: 

– Ծ նա նիլծնա նե ցաւ նոյն պէս կը գի տակ ցո ւի իբ րեւ պարզ 
բայ: Ու նի ներ գոր ծա կան եւ չէ զոք կի րառու թիւն: Օ րի նակ՝ Ե ղը 
կամ էգ եղ ջե րուն Մա յի սին մէջ կամ Յու նի սին սկիզ բը մէկ 
կամ եր կու եղ նորթ կը ծնա նի: Հա րուս տին եզն ալ կը ծնա նի 
(ժ): Դուն հի մա ա մուլ ես ու չես ծնա նիր  (ՍԳ): Նոր ծնա
նած կո վը շի տակ տուն կու գայ (ժ):  Ես եր կուն քի ցաւ քա շած 
չեմ եւ ծնա նած չեմ (ՍԳ): Քու ա դա ման դեայ ար գան դէդ, ո՛վ 
Դի ցու հի, ա հեղ Աս տո ւած մը ծնա նէ՛ մեզ…(Ս): Պէտք է գիտ
նալ, որ ծնա նիլ բա յը ար դի հա յե րէ նի մէջ ու նի սահ մա նա փակ 
գոր ծա ծու թիւն, կը գոր ծա ծո ւի գլխա ւո րա բար կեն դա նի նե րու 
պա րա գա յին:  Ա նոր փո խա րէն լայ նօ րէն կը գոր ծա ծո ւի ծնիլ 
բա յը:

2) Են սոս կա ծանց կայ քիչ բա ռե րու մէջ՝ մօ տե նալ, մեր ձե
նալ, յա գե նալ, կա րե նալ, կա մե նալ: 

3) Ն սոս կա ծան ցը ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ներ կայ է մեծ 
թի ւով բա յե րու մէջ. գո յա ցած  է ան եւ են սոս կա ծանց նե րու ա 
եւ ե ձայ նա ւոր նե րու սղու մով. այս պէս, անի դի մաց՝ գտա նել
գտնել, մտա նելմտնել, ի ջա նելիջ նել, տե սա նելտես նել, զար
կա նելզար նել, հա ւա նիլ՝ հաւ նիլ, հա սա նելհաս նիլ, հա գա նել
հագ նիլ, մո ռա նալմոռ նալ, հնա նալհին նալ, գո ղա նալ՝ գող
նալ, մե ծա նալմեծ նալ, խո շո րա նալխո շոր նալ, գի րա նալ՝ գէր
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նալ, հաս կա նալհասկ նալ, սե ւա նալսեւ նալ, թու լա նալթուլ
նալ, կա նա չա նալկա նաչ նալ եւ այլն. ենի դի մաց՝ գի տե նալ
գիտ նալ, վա խե նալվախ նալ եւ այլն: Ճա նա չելճանչ նալ 
ա ծան   ցու մը նոր գո յա ցու թիւն է:

–  Լն>լլ. լրիւ առն մա նու թեամբ գո յա ցած է լ սոս կա ծան ցը. 
ել լել բա յը ն սոս կա ծան ցա ւոր բայ է՝ գրա բա րի ե լա նել նա խա
տի պէն, ուր աի սղու մէն ետք պա տա հած է լն>լլ առն մա նու
թիւն՝ ել լել: Ան ցեալ կա տա րեա լի եւ հրա մա յա կա նի մէջ լն իբ
րեւ սոս կա ծանց կը կոր սո ւի՝ ե լայ, ե՛լ/ե լի՛ր: Նոյ նը պա տա հած է 
նաեւ լի նել բա յին՝ ըլ լալ, որ լծոր դու թիւնն ալ փո խած է  (լի
նել>իլ նել>ըլ լել>ըլ լալ):

– Ծալ լել եւ կլլել բա յե րը կ’ար տա սա նո ւին լ ի, իսկ սպան
նել բա յը ն ի կրկնու թեամբ: Ո մանք կը գրեն մէկ, իսկ ու րիշ
ներ կրկնակ բա ղա ձայ նով: Ծա լել  հին հա յե րէ նի մէջ պարզ 
բայ է, կա տա րեա լը՝  ծա լեաց:  Նոր հա յե րէ նի մէջ պարզ բա
յե րու պէս ան ցեալ կա տա րեա լը կ’ըլ լայ ցո յա կան հիմ քի վրայ՝ 
ե ցի, ե ցիր, եց, բայց բո լոր բա յա ձե ւե րուն մէջ ու նի լ ի կրկնու
թ իւն՝ ծալ լել, կը ծալ լեմ, ծալ լե ցի, ծալ լէ՛, ծալ լած, ծալ լե լիք: Երկ
րորդ լն ու րեմն սոս կա ծանց չի կրնար ըլ լալ, ինչ պէս ել լել բա
յին մէջ: Կը հա մա րո ւի բա ղա ձայ նի սոս կա կան կրկնու թիւն: 
Հայ կա զեան բա ռա րա նը բա ռին ռամ կօ րէ նը գրած է կրկնակ 
լ ով՝ ծալ լել:  Ներ կա յիս բա ռը գրե թէ նոյն յա ճա խա կա նու թ
եամբ երկ ձեւ է, թէեւ բա ռա րան նե րը ա ւե լի հա կա մէտ են ծա լել 
ձե ւին: Հին հա յե րէ նի կլա նել կամ կլնուլ բա յը կա տա րեա լի մէջ 
ու նի կլի կամ կլայ: Բա յը ա րեւմ տա հա յե րէ նին ան ցած է ե լա
նել>ել լել բա յին պէս լն/լլ լրիւ առն մա նու թեամբ՝ կլա
նել>կլնել>կլլել. բայց ան ցեալ կա տա րեա լին մէջ ոչ թէ գրա
բա րի պէս ար մա տա կան է, այլ պարզ բա յե րու նման ցո յա կան 
հիմք ու նի, ու լն կը կրկնո ւի բա յա կան բո լոր ձե ւե րուն մէջ՝ 
կլլե ցի, կլլե ցիր, կլլեց:  Հայ կա զեան բա ռա րա նը գրա բար 
գլխա բա ռին դի մաց կու տայ կուլ տալ ռամ կօ րէ նը. ա րե ւե լա
հա յե րը կը գոր ծա ծեն կուլ տալ յա րադ րու թիւ նը: Ս պա նա նել 
գրա բա րի մէջ սոս կա ծան ցա ւոր բայ է, կա տա րեա լը՝ սպա նի. 
հրա մա յա կա նը՝ սպան: Կը թո ւի, թէ նոյնն է նոր հա յե րէ նի մէջ՝ 
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սպան նել, բայց ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ան ցեալ կա տա րեա լը 
ոչ թէ գրա բա րի պէս ար մա տա կան է, այլ պարզ բա յե րու նման 
ցո յա կան հիմք ու նի, նն կը կրկնո ւի բա յա կան բո լոր ձե ւե րուն 
մէջ: Բա ռա կազ մա կան մա կար դա կի վրայ կը կրկնո ւի ա ռա
ջին բա ղադ րի չի պա րա գա յին՝ սպան նու թիւն, սպան նիչ: Ա րե
ւե լա հա յե րէ նը բո լոր ձե ւե րուն հիմ քը կը նկա տէ մէկ նն՝ սպա
նել, սպա նու թիւն: Ներ կա յիս մենք ե րեք ձեւ կ’օգ տա գոր ծենք. 
ա) կը պա հենք ն ի կրկնու թիւ նը ներ կայ ձե ւե րուն մէջ, իսկ 
կա տա րեա լի հիմ քին մէջ կը թա փենք՝ կը սպան նեմ, կը սպան
նէի, սպան նող, բայց՝ սպա նե ցի, սպա նէ՛, սպա նած, սպա ներ. 
բ) բո լոր ձե ւե րուն մէջ ալ կրկնակ նն կը պա հենք. կը սպան
նեմ, սպան նե ցի. նաեւ սպան նիչ. գ) բո լոր ձե ւե րուն մէջ կը 
պա հենք մէկ ն՝ կը սպա նեմ, սպա նե ցի:

Լա ւա գոյնն է հա մա րել  սոս կա կան կրկնու թիւն, որ չենք 
գրեր2: Այս փոր ձը յա ջո ղած է ո մանց քով: Ու րեմն սպա նել, 
սպա նող, սպա նած, կը սպա նեմ, սպա նե ցի, սպա նէ՛ եւ բնա
կա նա բար՝ սպա նու թիւն, սպա նիչ: Նոյն պէս՝ ծա լել, կը ծա լեմ, 
ծա լե ցի, ծա լած, ծա լե լիք. կլել, կը կլեմ, կլե ցի, կլած, կլե լիք, 
կլեց նել: Ու րեմն՝ ծա լել, կլել, սպա նել: 

– Հա յե րէ նի սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը բար դու թիւն նե րու 
մէջ մտնե լով կը կորսնց նեն ի րենց սոս կա ծան ցը ու կը վե րա ծ
ո ւին պարզ կա նո նա ւոր բա յե րու. այս պէս՝ առ նել սոս կա ծան ց
ա ւոր բա յէն ու նինք նե րա ռել, բա ցա ռել, զան ցա ռել, հա շո ւա
ռել. անց նիլ բա յէն՝ չա փա զան ցել, փո խան ցել, դնել բա յէն  
ներդ րել, դի մադ րել, հա կադ րել, հա մադ րել, փո խադ րել, յու
սադ րել, մտնել բա յէն՝ հե տամ տիլ, մի ջամ տել, պագ նել բա յէն՝ 
երկր պա գել, տես նել բա յէն՝ ան տե սել, նա խա տե սել, կան խա
տե սել, համ տե սել եւ այլն: Ա սոնք պարզ բա յե րու վե րա ծո ւե լով՝ 
կա տա րեա լը կը կազ մեն ցո յա կան հիմ քով. առ նել՝ ա ռի, բայց 
հա շո ւա ռել՝ հա շո ւա ռե ցի, անց նիլ՝ ան ցայ, բայց՝ չա փա զան ցել՝ 

2  Նաեւ անոր համար, որ եթէ սա ոչարմատական բաղաձայնի 
կրկնութիւնը գրելու ըլլանք՝ դուռ կը բանանք նորանոր հարցերու: Շատ 
ու շատ բառեր ունին բաղաձայնի կրկնութիւն, ինչպէս՝ փտտիլ, հասսի՛ր, 
հրամմէ՛, աննո՛ւշ եւ այն: Մերժել:
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չա փա զան ցե ցի, դնել՝ դրի, բայց հա մադ րել՝ հա մադ րե ցի, 
մտնել՝ մտայ, բայց մի ջամ տել՝ մի ջամ տե ցի:

Ս խալ է ը սել նե րառ նել, նե րառ նե ցի. պէտք է ը սել նե րա
ռել, նե րա ռե ցի: Ձեռ նել բա յը կա տա րեա լի մէջ սոս կա ծան ցը 
կը պա հէ եւ ու նի ցո յա կան հիմք՝ ձեռ նե ցի, նոյնն է նա խա ձեռ
նել՝ նա խա ձեռ նե ցի: Կ ռա նեան կու գայ ըն ձե ռել, հե տե ւա բար՝ 
ըն ձե ռե ցի, բայց կայ նաեւ ըն ձեռ նել՝ ըն ձեռ նե ցի:

Բեռ նալ (ա րե ւե լա հա յե րէն՝ բեռ նելբեռ նե ցի) բա յին կա
տա րեա լը օ րի նա չա փօ րէն ու նի բեռ ցայ: Բար դու թեան մէջ 
պէտք է ու նե նար ծան րա բե ռել, ներ բե ռել, բայց ա հա՛ կը գոր
ծա ծո ւին ներ բեռ նել եւ  ծան րա բեռ նել բա յե րը, ուր սոս կա ծան
ցը կը մնայ նաեւ կա տա րեա լի հիմ քին մէջ. Փո փո խու թիւն նե
րու նա խա գի ծը ներ բեռ նե ցի հա մա ցան ցէն: Խօս քը ծան րա
բեռ նեց թի ւե րով: 

–  Խօ սակ ցա կա նին մէջ սոս կա ծան ցա ւոր ել լծոր դու թեան 
սոսկածանցավոր բա յեր փո խած են ի րենց լծոր դու թիւ նը ալ
ի. գտնելգտնալ, ել լելել լալ, իջ նելիջ նալ, հեծ նելհեծ նալ, 
մտնելմտնալ, տես նելտես նալ եւ այլն: Լիո վին մեր ժել:

4) Չ սոս կա ծան ցը ար դի ա րեւմ տա հա յե րէ նէն վեր նա լու 
մի տում ներ ու նի. թռչիլ եւ փախ չիլ բա յե րը կրնան հա ւա սա րա
պէս հան դէս գալ թռիլ եւ փա խիլ պարզ ձե ւե րով, բայց կա
տար եա լը սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րուն պէս կը կազ մեն ար մա
տա կան հիմ քով (թռայ, փա խայ)։

Նախ կին չ սոս կա ծան ցա ւոր միւս բա յե րը ար դի ա րեւ
մտա հա յե րէ նի մէջ հան դէս կու գան հե տե ւեալ ա ռանձ նա յատ
կու թիւն նե րով.

Դպ չիլ/դպնալ (կա տա րեա լը` դպայ, դպար, դպաւ). դպնալ 
տար բե րա կը ու նի լայն կի րա ռու թիւն, բայց կա տա րեա լի խո
նար հու մը կը կա տա րո ւի չ սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րու հե տե
ւութ եամբ: 
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 Հալ չիլ, սառ չիլ, ուռ չիլ  նախ կին ձե ւե րէն ու նինք  հա լիլ, 
սա ռիլ, ու ռիլ: Ա սոնք իլ խում բի պարզ կա նո նա ւոր բա յեր են 
ար դէն (հա լե ցայ, հա լե ցար, հա լե ցաւ, հա լե ցէ՛ք):

Փակ չիլ եւ փլչիլ նախ կին ձե ւե րուն դի մաց ու նինք փա կիլ, 
փլիլ: Ա սոնք եւս վե րա ծո ւած են պարզ բա յե րու, բայց կա տա ր
եա լին մէջ կը խո նար հո ւին զար տու ղի ձե ւով՝ փա կաւ, փլաւ: 
Նոյնն է նաեւ կպչիլ/կպիլ, կա տա րեա լը՝ կպայ. ա րեւմ տա հա
յե րէ նի մէջ ու նի ո ճա կան գոր ծա ծու թիւն:
 – Հանգ չիլ (հանգս տա նալ) եւ խրտչիլ բա յե րուն մէջ չն կը 
գի տակ ցո ւի իբ րեւ հիմ քի բա ղադ րիչ, որ կը մնայ կա տա րեա լի 
հիմ քին մէջ՝ հանգ չե ցայ, հանգ չե ցար, հանգ չե ցաւ… հանգ չի՛ր: 
Ու րեմն՝ հանգ չիլ եւ խրտչիլ պարզ կա նո նա ւոր բա յեր են:  
Ու նինք հան գիլ՝ (մա րիլ), որ ան նե րա ծանց կա նո նա ւոր բայ է՝ 
հան գե ցաւ, իսկ մեռ նիլ ի մաս տով այս բա յը կա տա րեա լի մէջ 
ու նի հան գաւ. Աստ հանգ չի: Հան գաւ ի Տէր (գրա բար՝ հան
գեաւ):

Մարտն չիլ, երկն չիլ բա յե րը կը գի տակ ցո ւին իբ րեւ պարզ 
բա յեր. ու նին սահ մա նա փակ կի րառու թիւն. Իմ քրոջս հետ 
մեծ ըմբ շա մար տու թիւ նով մարտն չե ցայ եւ յաղ թե ցի (ՍԳ): Մի՛  
երկն չիր, բայց միայն հա ւա տա (ՍԳ): Հե րո սի պէս մին չեւ 
վերջ մարտն չե ցաւ: Ա նոնց մէ պէտք չէ երկն չիլ, այլ քրտնա
ջան աշ խա տան քով յաղ թա հա րել այդ դժո ւա րու թիւն նե րը: 
Մատ չիլ բա յը գրա բա րա ձեւ ար տա յայ տու թիւն նե րու մէջ տա
կա ւին կը գոր ծէ. Որ դիա կան խո նար հու թեամբ մատ չիմ ի 
համ բոյր Ձերդ Սր բու թեան Օ ծեալ Սուրբ Ա ջոյն, բայց կրնայ 
գոր ծա ծո ւիլ նաեւ սահ մա նա փակ կեր պով. Ա նոնք ան հա տա
պէս չեն մատ չիր հա յաս տա նեան հա մա գու մար նե րու մաս
նակ ցու թեան՝ ա նըն դու նե լի գտնե լով պե տա կան հո վա նա ւո
րու թեամբ լրագ րող նե րու հա մա գու մար կազ մա կեր պե լու հան
գա ման քը: 

Թաք չիլթաք նուլ երկ ձեւ բա յը ու նի սահ մա նա փակ գոր
ծա ծու թիւն, կա տա րեա լը նոյն պէս գրա բա րա ձեւ է՝ թա քու ցի, 
թա քու ցիր, թա քոյց, թաք ցու՛ր: Թաք նո ւիլ անդ րա դարձ բա յը 
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ու նի կա նո նա ւոր խո նար հում. Թա լէա թը ստի պո ւած էր փախ
չիլ ու թաք նո ւիլ կեղծ ա նո ւան տակ: Ամ բողջ օր մը թաք նո ւե
ցայ այն տե ղե րը (Հ):

Կոր չիլ/կորն չիլ հին ձե ւե րը ու նին սա մա նա փակ գոր ծա
ծու թիւն. Իսկ թէ կորն չի պի տի իմ հուսկ շունչ (ՊԴ). Կոր չի 
բռնա պե տու թիւ նը: Այժմ ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ կայ կոր սո ւիլ 
կրա ւո րա կերպ չէ զոք պարզ կա նո նա ւոր բա յը՝ կոր սո ւե ցաւ: 
Խօ սակ ցա կա նը ու նի կորս նո ւիլ մեր ժո ւած տար բե րակն ալ, 
թէեւ ա նոր կորսն հիմ քէն  կազ մո ւած է պատ ճա ռա կերպ ներ
գոր ծա կա նը՝ կորսնց նել: Բուն պատ ճա ռա կա նը կը կազ մո ւի 
յա րադ րա ւոր ձե ւով՝ կորսնց նել տալ: Հի նե րուն քով կը հան դի
պինք նաեւ կո րիլ բա յին, յատ կա պէս հրա մա յա կան ձե ւով՝ 
Օ րիոր դը  ա ռան ձին  ըլ լալ  կը փա փա քի եւ դուն ե կեր իր հան
գս տու թիւ նը կը վրդո վես. կո րի՛ր… կո րի՛ր… կ ՚ը սեմ (ՅՊ): 

5.5.– Կրկ նա ձեւ ա նե րե ւոյթ ներ
Բա ցի թռչիլ/թռիլ, փախ չիլ/փա խիլ, դպնալ/ դպչիլ եւ վե րը 

նկա տել տրո ւած զու գա ձե ւու թիւն նե րէն՝ ա րեւմ տա հա յե րէ նի 
մէջ նկա տե լի են նաեւ ու րիշ զուտ ձե ւա կան զու գա ձե ւու թիւն
ներ, ո րոնց մէ մէ կէն թե լադ րե լի է ձեր բա զա տիլ: Այս պէս՝

– Կարմ րիլ/կարմր նալ, ճերմ կիլ/ճերմկ նալ, դեղ նիլ/ դե ղին
նալ, սղիլ/սուղ նալ. երկ րորդ ձե ւը խօ սակ ցա կա նէն կու գայ եւ 
մեր ժե լի է: Կայ նաեւ սղել՝  կրճա տել, յա պա ւել:

– Խեն թե նալ/խեն թա նալ. բա ռա րան նե րը եր կուքն ալ կու 
տան. խեն թա նալ ձե ւը ա ւե լի տա րա ծո ւած է:

– Հո տո տել/հո տո տալ. բա ռա րան նե րը մեծ մա սով ա ռա
ջի նը կու տան. խու սա փիլ երկ րոր դէն:

Ն ման պա րա գայ ու նի ե րե ւիլ/ե րեւ նալ/ե րե ւալ բա յը: Ան ց
եալ կա տա րեա լի ա մե նէն ըն թա ցիկ ձե ւերն են ե րեւ ցաւ, ե րեւ
ցան, հրա մա յա կա նը՝ ե րեւ ցի՛ր. ա սոնք կը յու շեն,  որ ա նե րե
ւոյ թը ե րեւ նալ տար բե րակն է: Ե րե ւիլ ձե ւը ու նի կ’են թադ րո ւի, 
կը կար ծո ւի ի մաս տա յին ե րան գը՝ կ’ե րե ւի թէ գոհ չէ: Ե րե ւի/
կ’ե րե ւի բա յա ձե ւե րը նաեւ վե րա բե րա կան ար տա յայ տու թիւն
ներ են, ինչ պէս՝ կար ծես, կը կար ծո ւի. Ե րե ւի շու տով կու գան: 
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Թո ւիլ/թո ւալ զու գա ձե ւու թիւ նը կ’ե րե ւի նաեւ խո նարհ ման 
բո լոր ձե ւե րուն մէջ. թո ւիլ՝ թո ւե ցայ, թո ւե ցար, թո ւե ցաւ... 
թուալ՝ թո ւա ցի, թո ւա ցիր, թո ւաց: Ու նի կար ծո ւիլ, ե րե ւիլ ի մաս
տը: Գա բա մա ճեան թո ւաց ձե ւը նկա տած է ռամ կօ րէն:  
Ու րեմն՝ թե լադ րե լի է թո ւիլ: Կայ նաեւ թո ւել ներ գոր ծա կա նը՝  
հա շո ւել, համ րել ի մաս տով՝ թո ւե ցի, թո ւե ցիր, թո ւեց, թո ւէ՛:

Ժպ տիլ/ժպտալ զու գա ձե ւու թիւ նը կ’ե րե ւի խո նարհ ման 
բո լոր ձե ւե րուն մէջ. ժպտիլ՝ ժպտե ցայ, ժպտե ցար, ժպտե ցաւ, 
ժպտի՛ր/ժպտէ՛. ժպտալ՝ ժպտա ցի, ժպտա ցիր, ժպտաց, 
ժպտա՛: Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ տի րա կան է ժպտիլ, իսկ ա րե
ւե լա հա յե րէ նի մէջ՝ ժպտալ:

Բ նա ձայ նա կան բա յե րը գլխա ւո րա բար եր կու խում բի մէջ 
կը մտնեն. ել՝ կար կա չել, հա ռա չել, խո խո ջել… եւ ալ՝ մռլտալ, 
մռմռալ, պռպռալ…: Կարգ մը բա յեր հան դէս կու գան եր կու 
ձե ւով. ա սի կա հի նէն ե կող ե րե ւոյթ մըն է ան կաս կած. Հայ
կազ  եան բա ռա րան կու տայ տրտնջամտրտնջեմ, մռնչամ
մռնչեմ, բայց՝ շշնջեմ, քրթմնջեմ, մրմնջեմ, վրնջեմ, խրխնջեմ: 
Ա րե ւե լա հայ բա ռա րան նե րը այս բո լո րը կու տան ալ լծոր դու թ
եամբ, երկ րոր դա բար կամ իբ րեւ հին ձե ւեր՝ նաեւ ել լծոր դու թ
եամբ. ա րեւմ տա հայ գործ նա կան բա ռա րան ներն ալ հար ցը 
չեն լու ծեր. տեղ մը շշնչել, տրտնջել, այլ տեղ՝  շշնջալ, տրտն
ջալ, թէեւ գե րա զան ցա պէս կը տրո ւի ելով տար բե րա կը ( Գա
բա մա ճեան, Գա յա յեան): Ան կախ բա ռա րան նե րէն՝ խօ սակ
ցա կա նին մէջ թե քում կայ դէ պի ալը: Կրկ նա ւոր բնա ձայն նե
րը միշտ ե ղած են ալ լծոր դու թեան բա յեր՝ մռմռալ, տռտռալ, 
խշխշալ, գոռ գո ռալ, պոռպ ռալ, սլվլալ, ճռճռալ եւ այլն:

Կան նաեւ բա յա հիմ քի հնչիւ նա փո խո ւած եւ անհն չիւ նա
փոխ բա յա կան ձե ւեր, ո րոնք ի մաս տի տար բե րու թիւն մըն ալ 
ստեղ ծե լով  գո յու թեան ի րա ւունք ձեռք բե րած են. այս պէս՝
ապ շիլ – զար մա նալ     

ա պուշ նալ –  ա պուշ դառ նալ.
ա ւե րել – կոր ծա նել.

աւ րել – ջն ջել, խան գա րել, գէշ դարձ նել. 
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կոտ րել – կտ րել՝ դիւ րա բեկ ի րեր.    
կտրել –  ան ջա տել, բաժ նել.

հա մա րել – սե պել, նկա տել.    
համ րել – հա շո ւել, թո ւել.

մի զել – շ ռել.      
մզիլ – բա րակբա րակ հո սիլ. 

վե րա նալ – բարձ րա նալ, համ բառ նալ.  
վեր նալ – վեր ցո ւիլ, դադ րիլ.

վե րաց նել – վերց նել, բարձ րաց նել՝ հո գե պէս. 
վերց նել – շալ կել, ջնջել:

5.6.– Բազ մա պատ կա կան ա ծանց ներ
Ա ւել նա լով բա յա հիմ քե րու վրայ՝ բազ մա պատ կա կան 

միջա ծանց նե րը բա յե րէ կը կազ մեն նոր բա յեր, ա նոնց տա լով 
գոր ծո  ղու թեան կրկնու թեան կամ բազ մա պատ կու թեան 
ի մաստ՝ թեր թելթեր թա տել, կտրելկտրտել, քա շելքաշկռ տել, 
թռչիլթռչկո տիլ: Բազ մա պատ կա կան ա ծան ցը կը դրո ւի չ 
սոս կա ծան ցէն ետք՝ թռչիլթռչկո տիլ, կպչիլկպչո տիլ, իսկ ն 
սոս կա ծան ցը կ’իյ նայ՝ խած նելխա ծո տել:

Բազ մա պատ կա կան ա ծանց ներն են.
ատ՝ թեր թելթեր թա տել, փետ րելփետ րա տել, կտրել

կտրա տել.
ըտ՝ կռո ւիլկռո ւը տիլ, պա հո ւիլպա հո ւը տիլ.
ո ւըռտ՝ կան չելկան չո ւըռ տել, վա զելվա զո ւըռ տել, լի զել

լզո ւըռ տել. 
կլտ՝ հեծկլ տալ, բոցկլ տալ, կայծկլ տալ.
կոտ՝ թռչիլթռչկո տիլ, խոց կո տիլ. 
կռտ՝  քա շելքաշկռ տել, կո խելկոխկռ տել, ծե ծո ւիլծեծկռ

տո ւիլ.
շտկ՝ աւ րելաւրշտ կել, ծռմռելծռմշտկել, պա ղիլ

պաղշտկիլ.
ոտ՝ կրծելկրծո տել, խած նելխա ծո տել, խո ցելխո ցո տել, 

մոր թելմոր թո տել.
ո ւըտ՝ հո տո ւը տալ. 
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ռտ՝ ցատ կելցատկռ տել, ճան կելճանկռ տել, ճեղ քել
ճեղքռ տել, սեղ մելսեղմռ տել, շտկել՝ շտկռտել, ժող վելժողվռ
տել.

տ՝ կոտ րելկոտր տել, կտրելկտրտել, փշրելփշրտել, 
պատ ռելպատռ տել, ժող վելժողվ տել.

տկ՝ տա պա լիլտապլտ կիլ:

Ն կա տի ու նե նալ, որ
– Հա յե րէ նը ու նե ցած է ճմռել բա յէն ստեղ ծո ւած ճմռտել եւ 

ճմռտկել ձե ւե րը, ուր կան տ  եւ տկ բազ մա պատ կա կան 
ա ծանց նե րը:  Ա րեւմ տա հա յե րէ նը ու նի ճմռթկել ձե ւը, տկ–ի 
փո խա րէն թկ ով:

– Կարգ մը բազ մա պատ կա կան բա յեր չու նին պարզ  
ձե ւեր, այ սինքն՝ ա նոնք կազ մո ւած են ան կախ հիմ քե րէ. բզիկ՝ 
բզկտել, հոտ՝ հո տո տալ, հո տո ւը տալ, պոռչ՝ պոռչ տալ:

 – Կարգ մը բա յեր ու նին մէ կէ ա ւե լի բազ մա պատ կա կան 
ա ծանց նե րով ձե ւեր՝ կո խո տել/կոխկռ տել, թռչկո տիլ/թռչո տիլ, 
կտրտել/կտրա տել, ժողվ տել/ժողվռ տել, հո տո տել/հո տո ւը
տալ:

– Հա յե րէ նի հա րա զատ է նաեւ ար մա տի կրկնու թեամբ 
կազ մո ւած բազ մա պատ կա կան բա յը՝ վազվ զել, ծռմռել,  
մար մրիլ, կապկ պել, փայլփ լիլ, հուրհ րալ, սարս ռալ, բար բա
ռիլ, մա նա ւանդ բնա ձայ նա կան նե րը՝ պոռպ ռալ, գոռ գո ռալ, 
ճւճւալ, հռհռալ, մռմռալ: Ար մա տի կրկնու թեամբ կազ մա պատ
կա կան բա յե րը կրնան նաեւ բազ մա պատ կա կան ա ծանց ներ 
ալ ստա նալ՝ ծռմռելծռմշտկել, վազվ զել վազվռ տել: 

5.7. – Պատ ճա ռա կան ա ծանց ներ
Ացն, եցն, ցն մի ջա ծանց նե րը չէ զոք ու ներ գոր ծա կան բա

յե րէ կը կազ մեն պատ ճա ռա կան բա յեր, ու նին քե րա կա նա
կան ձե ւոյ թի ար ժէք՝ եր գելեր գեց նել, գրելգրեց նել, խօ սիլ
խօ սեց նել, հո սիլհո սեց նել, դո ղալդո ղաց նել, ե ռալե ռաց նել: 
Պատ ճա ռա կան ա ծանց նե րու յա ւել ման պա րա գա յին սոս կա
ծանց նե րը կը չքա նան՝ հե ռա նալհե ռաց նել, քնա նալքնա ցնել, 
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մօ տե նալմօ տեց նել, ճանչ նալճանչց նել, մոռ նալմոռց նել, 
վեր նալվերց նել, թռչիլթռցնել, փախ չիլփախց նել: 

Եցն ա ծան ցով պատ ճա ռա կան բա յե րը կը կազ մո ւին ել եւ 
իլ խում բե րու պարզ եւ ալ խում բի են սոս կա ծան ցա ւոր բա յե
րէն՝ ներ կելներ կեց նել, քա լելքա լեց նել, խօ սիլխօ սեց նել, նա
յիլնա յեց նել, ու ռիլու ռեց նել, սա ռիլսա ռեց նել, սոր վիլսոր
վեց նել, մօ տե նալմօ տեց նել, յա գե նալյա գեց նել:

Եցնի փո խա րէն ցն  ու նի խմելխմցնել: Խօ սակ ցա կա նին 
մէջ ա սոր մի տու մը ա ւե լի մեծ է, օ րի նակ՝ վա զելվա զեց նել, 
կարմ րիլկարմ րեց նել, դեղ նիլդեղ նեց նել ձե ւե րուն փո խա րէն 
կը լսո ւին վազց նել,կար միրց նել, դե ղինց նել  եւ այլն: Խու սա
փիլ այդ ձե ւե րէն:

Ացն ա ծան ցով պատ ճա ռա կան բա յեր կը կազ մեն ալ 
խում բի պարզ եւ ան սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը՝ կար դալկար
դաց նել, դո ղալդա ղաց նել, գո ռալգո ռաց նել, բար կա նալ
բար կաց նել, մտեր մա նալմտեր մաց նել, հե ռա նալհե ռաց նել, 
գո հա նալգո հաց նել:

Ացնի փո խա րէն ցն  ու նի խա ղալ բա յը՝ խաղց նել:
Ցն ա ծան ցով պատ ճա ռա կան բա յեր կը կազ մեն  ել, իլ եւ 

ալ խում բե րու ն ով սոս կա ծան ցա ւոր եւ իլ խո նարհ ման չ ով 
սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը՝ մտնելմտցնել, հաս նիլհասց նել, 
հագ նիլհագց նել, ճանչ նալճանչց նել, վախ նալվախց նել, 
փախ չիլփախց նել:

Ցնի փո խա րէն եցն ու նի իջ նել բա յը՝ ի ջեց նել:
Պատ ճա ռա կան ա ծանց նե րը կ’ո րո շեն բա յե րու ան ցեալ 

կա տա րեա լի հիմքն ու վեր ջա ւո րու թիւն նե րը. հե ռաց նել՝ հե
ռա ցու ցի, հե ռա ցու ցիր, հե ռա ցուց, հե ռա ցո՛ւր, հե ռա ցու ցէ՛ք: Ն 
բա ղադ րի չը կա տա րեա լի հիմ քով ժա մա նակ նե րու մէջ կը կոր
սո ւի:

Պատ ճա ռա կան բա յեր կը կազ մո ւին նաեւ տալ բա յի  
յա րադ րու թեամբ. մաք րել՝ մաք րեց նելմաք րել տալ, սի րել՝ 
սիրց նելսի րել տալ: Ու ցել վեր ջա ւո րու թեամբ բա յե րու պատ
ճա ռա կա նը կ’ըլ լայ միայն տալով՝ կա ռու ցել տալ, մա տու ցել 
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տալ, ա պա ցու ցել տալ, զե կու ցել տալ, ծա նու ցել տալ, հա տու
ցել տալ եւ այլն:   

5.8.– Կ րա ւո րա կան ա ծանց
Կ րա ւո րա կա նի ու ա ծան ցը ել եւ իլ խում բի բա յե րու ներ

կա յի հիմ քէն կը կազ մէ ո ւիլ, իսկ ալ լծոր դու թեան բա յե րու ցո
յա կան հիմ քէն՝ ցո ւիլ վեր ջա ւո րու թեամբ բա յեր՝ գրելգրո ւիլ, 
սի րելսի րո ւիլ, տես նելտես նո ւիլ, գտնելգտնո ւիլ, խօ սիլ խօ ս
ո ւիլ, հաւ նիլհաւ նո ւիլ, ա ղալաղ ցո ւիլ, խա ղալխաղ ցո ւիլ, կար
դալկար դա ցո ւիլ, մոռ նալմոռ ցո ւիլ, հասկ նալհասկ ցո ւիլ եւ 
այլն:

Ու կրա ւո րա կան ա ծան ցին հետ պէտք չէ շփո թել հիմ քա
յին ուն՝ կռիւկռո ւիլ, թիւթո ւիլ եւ թո ւել, հո վիւհո վո ւել: 

5.9.– Բա յին սե ռե րը
Բա յին կա յուն ձե ւե րը եր կու սե ռի մէջ կը մտնեն՝ ներ գոր

ծա կան եւ չէ զոք, ո րոնք չու նին ձե ւա բա նա կան յա տուկ ձե ւոյթ, 
ինչ պէս՝ սի րել, տես նել, խօ սիլ, հաւ նիլ, զգալ, մոռ նալ ներ գոր
ծա կան բա յեր են, իսկ վա զել, մտնել, կռո ւիլ, հաս նիլ, լո ղալ, 
գիր նալ բա յե րը՝ չէ զոք: Այս եր կու խումբ բա յե րու տար բե րու
թիւ նը հայ ցա կան հո լո վով ու ղիղ խնդիր ու նե նալն ու չու նե
նալն է: Ներ գոր ծա կան բա յե րը իբ րեւ օ րէնք կը պա հան ջեն 
հայ ցա կան հո լո վով ու ղիղ խնդիր՝ Քեզ, հա՛յ լե զու, կը սի րեմ 
մրգաս տա նի մը նման (ՄԻ): Կի կո աչ քե րուն ակ նոց է դրեր, / 
Հի մա կա պոյ տը կա պոյտ կը տես նէ (Զ.): Ե ղեգ նեայ գրչով եր
գե ցի փառ քեր (Զ.):  Քու յի շա տակդ այս գի շեր զիս լա լու չափ 
կը յու զէ (ՎԹ): Ես Մա սի սը չտե սայ (ՄԻ):  

 Եր րորդ սե ռը կրա ւո րա կանն է, որ կը կազ մո ւի ներ գոր
ծա կան բա յե րէն ու  ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ կ’ար տա յայ տո ւի 
ո ւիլ վեր ջա ւո րու թեամբ՝ սի րելսի րո ւիլ, տես նելտես նո ւիլ եւ 
գրա բա րա ձե ւու թեամբ, այ սինքն՝ ել խում բի բա յե րը իլ խում բի 
վե րա ծե լով՝ վա ռելվա ռիլ, մա րելմա րիլ, ե փելե փիլ:  Կ րա ւո
րա կան բա յե րը չէ զոք բա յե րու նման կա՛մ ա նուղ ղա կի խնդիր 
կը պա հան ջեն, կա՛մ առ հա սա րակ խնդիր չեն առ ներ: Այդ 
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պատ ճա ռով ալ, ըստ ո մանց, ան պար զա պէս չէ զոք բա յե րու 
մէջ ձե ւա բա նաօ րէն ա ռան ձին խումբ մը կը կազ մէ: 

Ա րեւմ տա հայ քե րա կա նու թեան մէջ ա ւան դա կա նօ րէն ըն
դու նո ւած է նաեւ չոր րորդ սե ռը՝ պատ ճա ռա կան կամ ան ցո
ղա կան, որ ներ գոր ծա կան եւ չէ զոք բա յե րէն կը կազ մո ւի  
աց նել/եց նել/ցնել ա ծան ցով, բայց ներ գոր ծա կան բա յե րու 
նման կը ստա նայ հայ ցա կան հո լո վով ու ղիղ խնդիր ու այդ 
պատ ճա ռով ալ ա ռան ձին սեռ չի նկա տո ւիր. ան պար զա պէս 
ներ գոր ծա կան բա յե րուն մէջ ձե ւա բա նօ րէն ա ռան ձին խումբ 
մը կը կազ մէ: 

Մենք բա յա կան սե ռե րը կը քննենք ըստ մեր ա ւան դա կան 
քե րա կա նու թեան մէջ ըն դու նո ւած չորս խում բե րուն՝ ներ գոր
ծա կան եւ կրա ւո րա կան, չէ զոք եւ պատ ճա ռա կան:

5.10.– Ներ գոր ծա կան սե ռի բա յեր
Ներ գոր ծա կան բա յե րու են թա կան գոր ծո ղու թիւ նը կը 

կա տա րէ ու րի շի մը վրան, այ սինքն կը պա հան ջէ հայ ցա կան 
հո լո վով դրո ւած ու ղիղ խնդիր3, որ կը պա տա սա նէ ի՞նչ եւ զո՞վ 
հար ցու մին. հաց ու տել –  ի՞նչ ու տել – հաց. տուն շի նել –  ի՞նչ 
շի նել – տուն. հի ւան դը բու ժել – զո՞վ բու ժել – հի ւան դը. ա շա
կեր տը գնա հա տել – զո՞վ գնա հա տել –  ա շա կեր տը:

Ու ղիղ խնդի րը նա խա դա սու թեան այն ան դամն է, որ ուղ
ղա կիօ րէն իր վրայ կը կրէ են թա կա յին գոր ծո ղու թիւ նը, ո րուն 
հե տե ւան քով կը փո խո ւի, կը ստեղ ծո ւի կամ կը յայտ նո ւի ան: 
Այլ խօս քով՝ են թա կան գոր ծո ղու թիւ նը ուղ ղա կի կը կա տա րէ 
ու ղիղ խնդի րին վրայ: Այս տե սակ նա խա դա սու թեան ստո րո

3 Սեռի խնդիր եզրոյթը արեւմտահայ քերականութեան մէջ տարբեր 
ընդգրկումներ ունեցած է. տրուած է ներգործական եւ կրաւորական բայերու 
խնդիրներուն, երբեմն՝ միայն ներգործական բայի խնդիրին: Վերջինը 
այժմ կը կոչուի ուղիղ խնդիր, ի հակադրութիւն անուղղակի խնդիրներուն 
(բնութեան խնդիր), որոնք կ’արտայայտուին թեք հոլովաձեւերով: Ուղիղ 
խնդիր եզրոյթը նկատի ունի բառին ուղիղ ձեւը, որ կը յարմարի գոյականի 
հայցականին, բայց ոչ դերանունին, որ ուղղականէն տարբեր ձեւ ունի 
հայցականին մէջ ու թեք ձեւ է՝ եսզիս, դունքեզ, մենքմեզ, դուքձեզ, 
ինքզինք, իրենք՝ զիրենք: Մենք եւս կը գործածենք սփիւռքահայ վերջին 
քերականութիւններուն մէջ ուղիղ խնդիր ընդհանրացած անուանումը:
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գի չը միշտ ար տա յայ տո ւած է ներ գոր ծա կան (եւ պատ ճա ռա
կան) սե ռի բա յով: 

Ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ ներ գոր ծա կան բա յե րը անձ ցոյց 
տո ւող գո յա կան նե րէն կը պա հան ջեն տրա կան հո լո վով ու ղիղ 
խնդիր, իսկ ոչանձ ցոյց տո ւող գո յա կան նե րէն հայ ցա կան 
հո լո վով ու ղիղ խնդիր՝ գնա հա տեց ա շա կեր տին, գնա հա տեց 
աշ խա տան քը: Ա ռա ջի նը կը կո չեն տրա կա նա ձեւ ու ղիղ 
խնդիր, իսկ երկ րոր դը՝ հայ ցա կան հո լո վով ու ղիղ խնդիր: 
Ա րեւմ տա հայ գրա կան լե զուն չի հա կադ րեր ան ձի ու ի րի 
ա նուն նե րը եւ ու ղիղ խնդի րը միշտ հայ ցա կան հո լո վով կ’ար
տա յայ տէ՝ գնա հա տեց ա շա կեր տը, գնա հա տեց աշ խա տան
քը: Սա կայն խօ սակ ցա կան լե զո ւին մէջ տրա կա նա ձեւ խնդի
րը կը գոր ծէ ՝ գնա հա տեց ա շա կեր տին: Խօ սակ ցա կան լե զո ւի 
այդ տար րը ո մանք կը վե րագ րեն ա րե ւե լա հա յե րէ նի ազ դե
ցու թեան: Բայց ա տի կա կար ի սկզբա նէ. Այ տը նեան անձ նա
կան դե րա նու նի Ա. դէմ քի ե զա կի հայ ցա կա նի զիս ձե ւին քով 
փա կագ ծի մէջ կը դնէ իս եւ ին ծի ձե ւե րը ու աստ ղա նի շով տո
ղա տակ բա ցատ րու թեան մէջ կը նշէ ա նոնց «ռա միկ» ե րե ւոյթ 
ըլ լա լը4: Այս ալ ցոյց կու տայ, որ տրա կա նա ձեւ ու ղիղ խնդի րը 
կար նաեւ ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ, ինչ պէս որ տա կա ւին կը 
գո յա տե ւէ: Ներ կա յիս ա նոր գոր ծա ծու թիւ նը ան ցած է նաեւ 
գրա կա նին: Մա մու լի եւ գրա կա նու թեան մէջ յա ճախ այս 
խախ տու մը կը կա տա րո ւի ան վե րահս կե լի կեր պով: Կան 
գրող ներ, ո րոնք ոչ թէ պա տա հա բար, այլ օ րի նա չա փօ րէն 
ներ գոր ծա կան բա յի խնդի րը կը դնեն տրա կան հո լո վով. 
« Ռում բի ձայ նե րը կը վախց նէին ի րեն»: Չա րաճ ճի տղա նե րու 
քա րե րը կը նե ղաց նէին կա տու նե րուն: Խում բի դա սա խօ սը 
կ’ու զէ «ձեռ  առ նել» ի րեն: Սիր վարդ հօ րա քոյրս կը սի րէր ին
ծի (Ա նուշ Նագ գա շեան):

Ներ գոր ծա կան բա յե րը չու նին ձե ւա բա նա կան ընդ հա
նուր յատ կա նիշ:

4 Հ. Արսէն վ. Այտընեան, Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի 
հայերէն լեզուի, Բ. տպագրութիւն, Վիէննա, 1883, յօդուած 144:
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Ներ գոր ծա կան բա յե րը մեծ մա սով ել խում բի բա յեր են. 
այս պէս՝ առ նել, ար հա մար հել, բաժ նել, բաշ խել,  բե րել, գնա
հա տել, գտնել, գրա ւել, դի մա ւո րել, դի տել,  դրդել, ե րա զել, եր
գել, զո հել, զե նել, ը սել, կան չել, կա ռու ցել, կա տա րել, կրել, հա
ւա քել, հար թել, մատ նել, մար սել, յար գել, շի նել, շտկել, պատ
ժել, պա տո ւել, սի րել, վտա րել, վռնտել, վտան գել, տես նել, 
ցա նել, փո խել, փո րել, քա ղել, քսել, քրքրել եւ այլն:

Իլ լծոր դու թեան ներ գոր ծա կան բա յեր՝ դա ւա նիլ, խոս տո
վա նիլ, խոր հիլ, խօ սիլ, հաւ նիլ, շա հիլ, պար տիլ, սոր վիլ, 
վաստ կիլ, տա նիլ եւ այլն:

Ալ լծոր դու թեան ներ գոր ծա կան բա յեր՝ բա նալ, գիտ նալ, 
գող նալ, զգալ, ի մա նալ, կար դալ, մոռ նալ, տալ, ու նե նալ եւ 
այլն:

Ն կա տի ու նե նալ, որ
ա) Ներ գոր ծա կան բա յի խնդի րը եր բեմն կրնայ ար տա

յայ տո ւիլ բա ցա ռա կան հո լո վով, երբ խնդի րը ար տա յայ տո ւած 
ըլ լայ ոչ թէ ամ բող ջու թեամբ, այլ մաս նա կի կեր պով.

Բո լորս այդ ջու րէն խմե ցինք:
Այդ հա ցէն հրամ ցու ցինք բո լո րին:
Այդ գիր քէն ես ալ գնե ցի:
Ա սի կա կը կո չո ւի մաս նա կան ու ղիղ խնդիր:
Մաս նա կան ու ղիղ խնդիր կրնան ու նե նալ շատ մը բա յեր, 

ինչ պէս՝ առ նել, բե րել, գնել, գտնել, կրել, տալ, տես նել, ու տել, 
խմել, հրամց նել եւ այլն: Օ րի նակ՝ Այդ ապ րան քէն գնե ցի: Ատ
կէ շատ կը գտնես: Այս պտու ղէն կեր: Ես ա նոնց մէ տե սայ:

բ) Շարք մը ներ գոր ծա կան բա յեր լայ նօ րէն կրնան գոր
ծա ծո ւիլ ա ռանց ու ղիղ խնդի րի, այ սինքն՝ հան դէս կրնան գալ 
չէ զոք բա յե րու դե րով եւս, ինչ պէս՝ խօ սիլ, գրել, եր գել եւ այլն:

Մա նու կը ար դէն կը խօ սի: – Վար չա պե տը ճառ մը խօ սե
ցաւ:

Գ րի չը սա հուն չի գրեր: – Յ. Թու մա նեան քա ռեակ ներ 
գրած է:
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Երգ չա խում բը ա ռանց խմբա վա րի եր գեց: – Ա շա կերտ մը 
շա րա կան եր գեց:

գ) Շատ ներ գոր ծա կան բա յեր ու ղիղ խնդի րէն բա ցի՝ 
կրնան ու նե նալ նաեւ 

– Մի ջո ցի ա նուղ ղա կի  խնդիր ներ՝ գոր ծիա կան հո լո վով.
Ե ղեգ նեայ գրչով եր գե ցի փառ քեր:
Հունձք կը ժող վեմ ման գա ղով:
Ան ա ղօթ քով գրա ւեց մար դոց սիր տե րը:
– Տ րա կան հո լո վով մա տուց ման ա նուղ ղա կի խնդիր, որ 

յա տուկ է յանձ նել, հա ղոր դել, նո ւի րել, ուղ ղել, փո խան ցել, 
պար տադ րել, ը սել, տալ, մա տու ցել, վե րագ րել եւ նման բա յե
րուն.

Տ ղան իր կամ քը պար տադ րեց հօ րը:
Հիւ րը իր խօս քը ուղ ղեց ե րի տա սարդ նե րուն: 
Եր գա հա նը այս եր գը նո ւի րեց մօ րը: 
Տ ղան իր սէ րը կը խոս տո վա նի աղջ կան:
Ու գրգան քիս կան չէի ու ղե ւոր ներ պար տա սուն (ՄՄ):
Ա նոր նա խան ձոտ բնա ւո րու թեան կը վե րագ րէին այս 

տա րօ րի նակ մե նա կե ցու թիւ նը (ՅՊ*):
դ) Ա սա ցա կան եւ մտա ծա կան ներ գոր ծա կան բա յե րը՝ 

ը սել, խօ սիլ, պատ մել, բամ բա սել, դա տել, մտա ծել, կար դալ եւ 
այլն,  ու ղիղ խնդի րի կող քին կամ ա նոր բա ցա կա յու թեան՝ 
կրնան ու նե նալ տար բեր հո լով նե րով եւ կա պա կան դար 
ձուածք նե րով ար տա յայ տո ւած վե րա բե րու թեան ա նուղ ղա կի 
խնդիր ներ.

Ան դա սա խօ սու թիւն մը կար դաց ի րա պաշ տու թեան մա
սին:

Ան զե կոյց մը ներ կա յա ցուց վեր ջին իրա դար ձու թեանց 
վրայ:

Պատ մէ՛ մե զի հայ րե նի քէն:
Քա ղա քա գէ տը խօ սե ցաւ պա տանդ նե րուն մա սին:
ե) Ներ գոր ծա կան բա յե րու ձե ւա բա նա կան յատ կա նիշ նե

րէն մէկն ալ այն է, որ ա նոնք կրնան վե րա ծո ւիլ կրա ւո րա կա
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նի՝ սի րելսի րո ւիլ, գնա հա տելգնա հա տո ւիլ, տես նելտես 
նուիլ, զգալզգա ցո ւիլ կամ գրա բա րա ձեւ կրա ւո րա կա նի՝ թա
փելթա փիլ, կոտ րելկոտ րիլ, մա շելմա շիլ, մա րելմա րիլ,  
շար ժելշար ժիլ, վա ռելվա ռիլ, փլելփլիլ եւ այլն: Այ սու հան
դերձ կան ներ գոր ծա կան բա յեր, ո րոնք կա՛մ սե ռա փո խու  թ
եան չեն են թար կո ւիր, կամ ալ կրկնա սեռ են՝ ունենալ, ընել, 
ծնիլ եւ  այլն:

5.11.– Կ րա ւո րա կան սե ռի բա յեր
Կ րա ւո րա կան սե ռի բա յե րը կը կազ մո ւին ներ գոր ծա  կան 

բա յե րէ, ել, իլ, ալ վեր ջա ւո րու թիւն նե րը փո խա րի նե լով ո ւիլով՝ 
սի րելսի րո ւիլ, յար գելյար գո ւիլ, ար հա մար հելար հա մար   
հո ւիլ, խօ սիլխօ սո ւիլ, հաւ նիլհաւ նո ւիլ, տա նիլտա րո ւիլ: Ել եւ 
իլ լծոր դու թեան սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րու պա րա գա յին կրա
ւո րա կա նը կը կազ մո ւի ներ կա յի հիմ քին վրայ՝ տես նելտես
նո ւիլ, գտնելգտնո ւիլ, ուր սոս կա ծան ցը կը մնայ, իսկ ալ լծոր
դու թեան բո լոր բա յե րը կրա ւո րա կան ո ւիլ վեր ջա ւո րու թիւ նը 
կ’առ նեն ցո յա կան հիմ քին վրայ՝ կար դալկար դա ցո ւիլ, հո
գալհո գա ցո ւիլ: Ա սոնք կը կորսնց նեն սոս կա ծան ցը՝ գող նալ
գող ցո ւիլ, գիտ նալգիտ ցո ւիլ, ճանչ նալճանչ ցո ւիլ: 

Ե թէ ներ գոր ծա կան բա յի են թա կան գոր ծո ղու թիւ նը կը 
կա տա րէ  ու րի շի մը վրան՝ կրա ւո րա կան բա յի են թա կան ինք 
իր վրայ կ’ըն դու նի ու րի շին կա տա րած գոր ծո ղու թիւ նը: Այդ 
պատ ճա ռով ալ նա խա դա սու թիւ նը շրջե լով՝ ներ գոր ծա կան 
բա յը կը վե րա ծո ւի կրա ւո րա կա նի, իսկ ներ գոր ծա կան նա խա
դա սու թեան են թա կան՝ ներ գործ ման ա նուղ ղա կի խնդի րի.

Դուք գործս կը կա տա րէք: > Գործս կը կա տա րո ւի ձեր 
կող մէ:

Ա նոնք տուն մը կը կա ռու ցեն: >  Տուն մը կը կա ռու ցո ւի 
ա նոնց կող մէ:

Մայ րը կը սնու ցէ զա ւա կը: > Զա ւա կը կը սնու ցո ւի մօր մէն:
Ու սու ցի չը կը գնա հա տէ ա շա կեր տը: > Ա շա կեր տը կը 

գնա հա տո ւի ու սու ցի չէն:
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Կ րա ւո րա կա նի վե րա ծո ւի լը ներ գոր ծա կան բա յը ճանչ նա
լու մի ջոց մըն է:

Մինչ ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ ներ գոր ծա կան գրե թէ բո լոր 
բա յե րը ու ա ծան ցով (ո ւել>վել վեր ջա ւո րու թեամբ) փո խա կեր
պե լի են կրա ւո րա կա նի, ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ փո խան ցու մը 
իր ա ւար տին չէ հա սած: Կան մեծ թի ւով բա յեր, ո րոնք կրա ւո
րա կանչէ զո քի կը վե րա ծո ւին միայն խո նար հի չը իի վե րա ծե
լով, ինչ պէս գրա բա րի մէջ՝ սի րեմսի րիմ: Մեծ թի ւով բա յեր կը 
պա հեն գրա բա րի կեր պը՝ ա զա տելա զա տիլ, այ լայ լելայ լայ լիլ, 
այ րելայ րիլ, ա րա ծելա րա ծիլ, ա րիւ նելա րիւ նիլ, բա խելբա
խիլ, բա րեշր ջելբա րեշր ջիլ, բոր բո քելբոր բո քիլ, դա տար կել
դա տար կիլ, եր կա րելեր կա րիլ, ե փելե փիլ, ընդ հա տելընդ
հա տիլ, ընդ լայ նել –ընդ լայ նիլ, ընկղ մելընկղ միլ, թա փելթա
փիլ, թե քելթե քիլ, խա շելխա շիլ, խախ տելխախ տիլ, խարխ
լելխարխ լիլ, խո նար հելխո նար հիլ, խռո վելխռո վիլ, ծա կել
ծա կիլ, ծիւ րելծիւ րիլ, ծռելծռիլ, կանգ նելկանգ նիլ, կոտ րել
կոտ րիլ, կոր ծա նելկոր ծա նիլ, կտրելկտրիլ, հա կելհա կիլ, 
հիւ ծելհիւ ծիլ, ճկելճկիլ, մա շելմա շիլ, մա րելմա րիլ,  մթագ
նելմթագ նիլ, մրկելմրկիլ, յե նելյե նիլ,  շար ժելշար ժիլ, շե ղել
շե ղիլ, շրջելշրջիլ, շփո թելշփո թիլ, պատ ռելպատ ռիլ, պար
տելպար տիլ, սպա ռելսպա ռիլ, վա ռելվա ռիլ, տա պա լել
տապա լիլ, տարտղ նելտարտղ նիլ, տո չո րելտո չո րիլ, ցրո ւել
ցրուիլ, փա րա տելփա րա տիլ, փլելփլիլ եւ այլն: Օ րի նակ ներ՝

Նէ կը վա ռի, մի՜շտ կը վա ռի, չի հատ նիր (ՊԴ):
Աս տո ւած ըզ նէ զոյգ մ’ա չե րով կը վա ռէ (ՊԴ):

Մոմս տա կաւ կը մա րի (ՄԶ): 
Ակն թար թի մը մէջ կը մա րէ ծխա խո տը (Ե):

Ձեռք կը շար ժեմ բո լո րին, ձեռք կը շար ժեն ին ծի (Զ):
Աս տո ւած կը շար ժի, երբ մեր սրտե րը կը շար ժին:

Հա ճի ա ղան ինչ պէ՞ս օ ձի քը պի տի ա զա տէ (ԵՕ):
Ա մեն ով որ Տէ րո ջը ա նու նը կը կան չէ՝ պի տի ա զա տի:
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Ան իր պա հես տի գու մար նե րը կը սպա ռէ (Ազդ):
ԱՄՆի համ բե րու թիւ նը կը սպա ռի (Ազդ):

Ոս տի կա նու թիւ նը կը ցրո ւէ ցու ցա րար նե րը (Ազդ):
Եւ նա յո ւածքն ի զուր կը ցրո ւի հե ռուն (ԱՅ):

Աս տո ւա ծա յին լոյ սը կը փա րա տէ խա ւա րը:
  Բայց վեր ջա պես մշու շը կը փա րա տի (ՄՄ):

Այս բա յե րէն ո մանք ար դէն ու նին ո ւիլով տար բե րակ ներ 
եւս՝ ա զա տիլա զա տո ւիլ, ե փիլե փո ւիլ, թա փիլթա փո ւիլ, կոտ
րիլկոտ րո ւիլ, կտրիլկտ րո ւիլ, կոր ծա նիլկոր ծա նո ւիլ, մա շիլ
մա շո ւիլ, յե նիլյե նո ւիլ, շրջիլշրջո ւիլ, պատ ռիլպատ ռո ւիլ, տա
րտղ նիլտարտղ նո ւիլ եւ այլն. Պ րո մե թեւսն  ա զա տո ւե ցաւ գե
րու թե նէ: Այս պա հուն կ՚ ե փո ւի 100 կաթ սայ հե րի սա: Դժ  բախ
 տա  բար հա յու ա րիւն թա փո ւե ցաւ: Փիէռ  պատռ ուած նա մա
կին կտոր նե րը քով քո վի դրաւ եւ կար դաց (ՇՇ): Տարտղ նո ւե
ցանք ու դեռ կը շա րու նա կենք  տարտղ նո ւիլ:  Մաս նա ւո րա
պէս ջղա յին դրու թիւն, որ եր կու քի կոտ րո ւե ցաւ եւ ոսկ րէ խա՜չ 
մը ե ղաւ կռնակս` Ք րիս տո սի փայ տեայ խա չէն ա ւե լի ծա՜նր ...
(ԵՏ): Ի րաւ է, որ կոտ րո ւե ցաւ մեծ դա նա կը, բայց սատ կե ցաւ 
նաեւ մու կը (ՇՇ): Մի շել Աու նի ձեռ քը կոտ րո ւե ցաւ, եւ վի րա
հա տու մի են թար կո ւե ցաւ (Ազդ): Շար քի միւս բա ռե րը ա ւե լի 
կա յուն վի ճակ մը կը ներ կա յաց նեն՝ բա խելբա խիլ, եր կա րել
եր կա րիլ, ծա կելծա կիլ, ծռելծռիլ, կանգ նելկանգ նիլ, մա րել
մա րիլ, մթագ նելմթագ նիլ, շար ժելշար ժիլ, վա ռելվա ռիլ, 
փլելփլիլ: Ա րե ւե լա հա յե րէ նի այս շար քի բո լոր բա յերն ալ  
ո ւելով կրա ւո րա կան կ’ըլ լան՝ բա խելբա խո ւել, ծռելծռո ւել, 
շար ժիլշար ժո ւել, վա ռելվա ռո ւել եւ այլն: 

Այս ան ցու մը ա մեն պա րա գա յի օ րի նա չա փա կան պէտք է 
հա մա րել եւ պայ մա նա ւո րո ւած է ա սոնց ան կախ գոր ծա ծու
թիւն ու նե ցող դեր բայ նե րէն, ո րոնք հա մա նուն են եր կու սե ռե
րու պա րա գա յին եւս: Դի մա ւոր ձե ւե րուն մէջ զա նա զա նու թիւ
նը կը ստեղ ծո ւի խո նար հիչ նե րու մի ջո ցով՝ կը թա փէկը թա
փի, թա փե ցիթա փե ցայ, մինչ դեր բայ նե րը կը նոյ նա նան. 
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ա զա տած է ար տա յայ տու թեան մէջ խօս քի շղթա յէն դուրս  
ըն կա լե լի չէ բա յին սե ռը, մինչ դեռ ա զա տածա զա տո ւած  
հա կադ րու թեամբ սե ռը կը բա ցա յայ տո ւի:

Իլով կրա ւո րա կան բա յե րու ո ւիլի ան ցու մը շա րու նա կ
ուող ե րե ւոյթ մըն է՝ ե փելե փիլե փո ւիլ:  Ա սի կա ա ռե րե ւոյթ կը 
ստեղ ծէ բա յա սե ռի ե ռան դամ հա կադ րու թիւն մը5: Սա կայն 
ի րո ղա պէս՝ ե փիլե փո ւիլ ձե ւե րը սո վո րա կան զու գա ձե ւո թիւն
ներ են, եր կուքն ալ ա ռանձ նա պէս կրնան հան դէս գալ թէ՛ 
կրա ւո րա կան եւ թէ չէ զոք կի րա ռու թեամբ: Պար զա պէս իլ 
խում բի բա յե րու ո ւիլի ան ցու մի ըն թաց քը տա կա ւին կ’ապ րի:

Մայ րի կը ճա շը կ’ե փէ:
Ճա շը կ’ե փի մայ րի կին կող մէ: 
Ճա շը կ’ե փի:

Կամ 
Ճա շը կ’ե փո ւի մայ րի կին կող մէ:
Ճա շը կ’ե փո ւի:

Ն կա տի ու նե նալ, որ
– Կ րա ւո րա կան բա յը ու ղիղ խնդիր ու նե նալ չի կրնար, 

բա ցի անդ րա դարձփո խա դարձ քա նի մը կրա ւո րա կերպ բա
յե րէ։ 

Շա հը կի սե ցինք մեր մի ջեւ: – Կի սե ցինք՝ ներ գոր ծա կան, 
շա հը՝ ու ղիղ խնդիր.

5 Ռ. Սագապետոյեան կը գրէ. «Արևմտահայերենում մի շարք բայեր 
ձևավորում են այդ եռանդամ հակադրությունը՝ կրավորաական սեռի 
համար գործածելով –ուիլ, իսկ կրավորակերպ չեզոք իմաստներով՝ իլ 
լծորդներով բայեր, ինչպես օրինակ, դատելդատուիլդատիլ, կտրել
կտրուիլկտրիլ, ծռելծռուիլծռիլ, ուր առաջին բայը ներգործական է, երկ
րորդը՝ կրաւորական, իսկ երրորդը՝ չեզոք:

Օրինակներ.
Դարբինը կը ծռէ երկաթը:
Երկաթը կը ծռուի դարբինին կողմէ:
Երկաթը կը ծռի խոնաւ շինութեան մէջ» (Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմ

տա   հայերենի դասագիրք, Երևան, 2006, էջ 144):
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բայց՝ 
Եր կուքս շա հը կի սո ւե ցանք: – Կի սո ւե ցանք՝  կրա ւո րա

կերպ, շա հը՝ ու ղիղ խնդիր: 
Տ ղաք ի րենց մի ջեւ բաժ նե ցին գու մա րը: – Տ ղաք բաժ նուե

ցան գու մա րը:
Օ ծա նե լի քը կը քսեմ ա փե րուս: – Օ ծա նե լի քը կը քսո ւիմ: 
– Կ րա ւո րա կան բա յե րուն, ո ւիլ թէ իլ ձե ւե րուն, յա տուկ է 

չէ զոք գոր ծա ծու թիւ նը, այ սինքն ա ռանց ներ գործ ման ա նուղ
ղա կի խնդի րի:

Գու մա րը հա ւա քո ւե ցաւ յանձ նա խում բին կող մէ:
Ժո ղո վուր դը հա ւա քո ւե ցաւ հրա պա րակ:

Ա տի կա շատ լսո ւած է մեր կող մէ:
 Ա տի կա շատ լսո ւած է:
Վ րէ պը ուշ թէ կա նուխ կը նկա տո ւի ըն թեր ցո ղին կող մէ:

Վ րէ պը ուշ թէ կա նուխ կը նկա տո ւի:

Երկ սեռ գոր ծա ծու թիւ նը յա տուկ է նաեւ  իլով վեր ջա ցող 
կրա ւո րա կանչէ զոք բա յե րուն.

Փո թո րի կը տա պա լեց ծա ռը: – Ներ գոր ծա կան
Ծա ռը տա պա լե ցաւ փայտահատին կողմէ: – Կ րա ւո րա

կան
Ծա ռը տա պա լե ցաւ: – Չէ զոք

Ուխ տա ւո րը ե րեք մոմ վա ռեց:
Ե րեք մոմ վա ռե ցաւ ուխ տա ւոր նե րուն կող մէ:
Ե րեք մոմ վա ռե ցաւ:

Ինչ պէս տե սանք, ե փիլե փո ւիլ եւ նման զու գա ձե ւու թիւն
նե րուն մէջ եւս նոյն պա րա գան կը գոր ծէ:

5.12.– Անդ րա դարձ եւ փո խա դարձ բա յեր
Գի տենք, որ ներ գոր ծա կան բա յի են թա կան գոր ծո ղու թիւ

նը կը կա տա րէ  ու րի շի մը վրան, իսկ կրա ւո րա կան բա յի են
թա կան ինք իր վրայ կը կրէ ու րի շին կա տա րած գոր ծո ղու թիւ
նը՝ Ա շա կեր տը կը յար գէ ու սու ցի չը>Ու սու ցի չը կը յար գո ւի 
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ա շա կեր տէն: Բայց միշտ այդ պէս չէ: Ես մօ րուքս ա ծի լե ցի նա
խա դա սու թեան մէջ ա ծի լել բա յը ներ գոր ծա կան է, իսկ մօ
րուքս բա ռը իր վրայ կը կրէ գոր ծո ղու թիւ նը: Երբ բա յը կրա ւո
րա կա նի վե րա ծենք, փո խա նակ մօ րուքս ա ծի լո ւե ցաւ ը սե լու, 
կ ՚ը սենք՝ ես ա ծի լո ւե ցայ: Այս տեղ են թա կան ի՛նք կը կա տա րէ 
գոր ծո ղու թիւ նը  իր վրայ: Այս տե սակ կրա ւո րա ձեւ բա յե րը կը 
կո չո ւին անդ րա դարձ բա յեր: Անդ րա դարձ բա յեր են ա ծի լո ւիլ, 
սափ րո ւիլ, լո ւա ցո ւիլ, սրբո ւիլ, սանտ րո ւիլ, քսո ւիլ, զու գո ւիլ
զար դա րո ւիլ եւ այլն:

Համ բու րել բա յը ներ գոր ծա կան է. կ’ը սենք Սար գիսն ու 
Ա լի նը համ բու րե ցին ի րար: Հոս են թա կա նե րը գոր ծո ղու թիւ նը 
կը կա տա րեն ի րա րու վրայ: Վե րա ծենք կրա ւո րա կա նի՝ Սար
գիսն ու Ա լի նը համ բու րո ւե ցան. են թա կա նե րը այդ գոր ծո ղու
թիւ նը կը կա տա րեն ի րա րու վրայ եւ միեւ նոյն ա տեն կը կրեն 
զայն: Այս տե սակ կրա ւո րա ձեւ բա յե րը կը կո չո ւին փո խա
դարձ բա յեր: Փո խա դարձ բա յեր են գրկո ւիլ, ող ջա գու րո ւիլ, 
փաթ թո ւիլ, համ բու րո ւիլ, ձեռ նո ւիլ, գրկախառ նո ւիլ եւ այլն:

Հագ նիլ-հագ նո ւիլ-հագց նել-հագ ցո ւիլ.  
հա գո ւիլ-հա գո ւեց նել.  
Հագ նիլ՝ սոս կա ծան ցա ւոր  բայ է, կա տա րեալն ու հրա մա

յա կա նը՝ ար մա տա կան. հա գայ-հա գար-հա գաւ-հա գի՛ր: 
Ներ գոր ծա կան բայ է, կը պա հան ջէ հայ ցա կան հո լո վով ու ղիղ 
խնդիր՝  հագ նիլ տա բա տը, գուլ պան, կօ շի կը. Ես կօ շիկս կը 
հագ նիմ: Կ րա ւո րա կա նը՝  հագ նո ւիլ. ինչ պէս՝ գտնել՝ գտնո ւիլ, 
բռնել՝ բռնո ւիլ: Սա կայն այս հագ նո ւիլ կրա ւո րա կա նը գրե թէ 
չի գոր ծա ծո ւիր. Կօ շի կը հագ նո ւած է, կօ շի կը կը հագ նո ւի օ րի
նա չա փա կան ձե ւե րուն փո խա րէն կ’ը սենք կօ շի կը հագ ցո ւած 
է, կօ շի կը կը հագ ցո ւի: Հագ նիլ բա յը ու նի իր պատ ճա ռա կա
նը՝ հագց նել (ինչ պէս հաս նիլ՝ հասց նել, մտնել՝ մտցնել, ամ
րա նալ՝ ամ րաց նել, ն սոս կա ծան ցի ան կու մով). Մայ րը կօ շի կը 
կը հագց նէ մա նու կին: Պատ ճա ռա կանն ալ կրա ւո րա կան 
կ’ըլ լայ, ինչ պէս հե ռաց նել՝ հե ռա ցո ւիլ, ամ րաց նել՝ ամ րա ցո ւիլ, 
այդ պէս նաեւ հագց նել՝ հագ ցո ւիլ. այս բա յա ձե ւը գրա ւած է 



ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

30

հագ նո ւիլ կրա ւո րա կան բա յի կի րա ռա կան դաշ տը. փո խա
նակ ը սե լու հագ նո ւած կօ շիկ, տա բատ, գուլ պայ՝ կ’ը սենք 
հագ ցո ւած կօ շիկ, տա բատ. այս գուլ պան կը հագ ցո ւի, չի հագ
ցո ւիր: 

Հա գո ւիլ բա յը ու նի զար տու ղի կազ մու թիւն. չէ զոք անդ րա
դարձ բայ է. ու ա նով ալ կը հա կադ րո ւի հագ նիլհագ նո ւիլ, 
հագց նելհագ ցո ւիլ բա յա ձե ւե րուն: Հա գո ւիմ ու դուրս գամ․ 
կա րե լի չէ ը սել Տա րազս հա գո ւիմ ու դուրս գամ: Ներ գոր ծա
կան բա յը գոր ծա ծե լու պա րա գա յին պի տի ը սէինք՝ Ես տա
րազս հագ նիմ ու դուրս գամ: Հա գո ւիլ բա յը ու նի նաեւ իր 
պատ ճա ռա կա նը՝ հա գո ւեց նել. Դա լա րը հա գո ւե ցու ցի ու 
դպրոց ղրկե ցի, բայց հագ նիմ բա յի պատ ճա ռա կան ձե ւը գոր
ծա ծե լու պա րա գա յին պի տի ը սէինք՝ Ես կօ շի կը հագ ցու ցի 
Դա լա րին ու դպրոց ղրկե ցի:

5.13.– Չէ զոք սե ռի բա յեր
Չէ զոք բա յե րու են թա կան պար զա պէս գոր ծո ղու թիւն մը 

կը կա տա րէ. 
Մա նու կը կը քնա նայ:
 Ճամ բոր դը կը քա լէ:
Կամ ու րիշ ա ռար կա յի մը կը կա պո ւի ա նուղ ղա կի կեր

պով, այ սինքն՝ հո լո վա կան ձե ւով մը՝  
Ես հան դի պե ցայ Ա րա մին: – Տ րա կան հո լով, յանգ ման 

ա նուղ ղա կի խնդիր:
Հե ռա ցայ այդ մար դէն: – Բա ցա ռա կան հո լով, ան ջատ

ման ա նուղ ղա կի խնդիր:
Դուն օ դա նա ւով կը մեկ նիս: – Գոր ծիա կան հո լով, մի ջո ցի 

ա նուղ ղա կի խնդիր:
Ե թէ ներ գոր ծա կան բա յե րը հայ ցա կան հո լո վով ու ղիղ 

խնդի րի կող քին կրնան ու նե նալ նաեւ տրա կան, բա ցա ռա
կան եւ գոր ծիա կան հո լով նե րով ա նուղ ղա կի խնդիր ներ եւս, 
ա պա չէ զոք բա յե րը չեն կրնար ու նե նալ հայ ցա կան հո լո վով 
խնդիր: 

Ն կա տի ու նե նալ որ բո լոր բա յե րուն ալ կրնան ըն կե րա նալ 
հայ ցա կան հո լո վով պա րա գա ներ. չշփո թել ու ղիղ խնդի րին 
հետ. 
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Շ նի կը տուն բե րի: – Բե րել՝ ներ գոր ծա կան բայ. շնի կը ու
ղիղ խնդիր, հայ ցա կան հո լով. տուն՝ տե ղի պա րա գայ, հայ
ցա կան հո լով:

Տուն վե րա դար ձայ: – Վե րա դառ նալ՝ չէ զոք բայ. տուն՝ 
տե ղի պա րա գայ, հայ ցա կան հո լով:

Գիւ ղը տուն կա ռու ցե ցի:  –  Կա ռու ցել՝ ներ գոր ծա կան 
բայ. տուն՝ ու ղիղ խնդիր, հայ ցա կան հո լով. գիւ ղը՝ տե ղի 
պա րա գայ, հայ ցա կան հո լով:

Առ տուն տուն հա սայ:  Հաս նիլ՝ չէ զոք բայ. տուն՝ տե ղի 
պա րա գայ, հայ ցա կան հո լով. առ տուն՝ ժա մա նա կի պա րա
գայ, հայ ցա կան հո լով:

Չէ զոք բա յե րը ձե ւա բա նա կան ընդ հան րու թիւն ներ չու նին, 
կրնան պատ կա նիլ բո լոր լծոր դու թիւն նե րու ան նե րա ծանց, 
բազ մա պատ կա կան եւ սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րու շար քին, 
ինչ պէս քա լել, ցատ կել, պա րել, նստիլ, հո սիլ, լո ղալ, սո ղալ, 
պո ռալ, ել լել, մտնել, քնա նալ, հե ռա նալ, մօ տե նալ, թռչկո տիլ, 
հաս նիլ, մեռ նիլ, չ սոս կա ծան ցա ւոր բո լոր բա յե րը՝ փախ չիլ, 
թռչիլ եւ այլն: 

Չէ զոք բա յը ցոյց կու տայ են թա կա յի այն պի սի գոր ծո ղու
թիւն, որ չի պա հան ջեր ու ղիղ խնդիր, բայց ա հա շարք մը չէ
զոք բա յեր «հա սա րա կօ րէն նոյն բա յին ար մա տը կամ բա յա
նու նը»6 ու ղիղ ձե ւով խնդիր կ’առ նեն, ի րենց ար մա տէն շի ն
ուած գո յա կա նէ մը, նոյն բա յին դեր բա յէն կամ մեր ձի մաստ 
բա ռէ մը հայ ցա կան հո լո վով խնդիր կ’ու նե նան՝ լաց մը լա
ցաւ, խնդուք մը խնդաց, քուն մը քնա ցաւ, կո րուս տը լա ցաւ 
եւ այլն: Խն դի րի դե րով հան դէս կրնայ գալ ա նե րե ւոյ թը՝ 
խնդալ մը խնդա ցինք, վա զել մը վա զեց, լալ մը լա ցաւ: Ա սոնք 
ներ քին խնդիր կը կո չո ւին: 

Այ սու հան դերձ, հա յե րէ նի մէջ կան շատ բա յեր, ո րոնք ու
նին թէ՛ ներ գոր ծա կան եւ թէ չէ զոք բա յի կի րա ռու թիւն: Ա սոնք 
կը կո չո ւին կրկնա սեռ բա յեր: Կրկ նա սե ռու թիւ նը յա տուկ էր 
նաեւ գրա բա րին. Ձեռք նո րա բու րեն զա նու շա հո տու թիւն: Եւ 

6 Արսէն Այտընեան, նշ. աշխ., յօդ. 348:
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բու րե ցին խունկք իմ7: Բա յե րու տար բեր սե ռա կան ա ռում նե
րով գոր ծա ծու թիւ նը յա րա փո փոխ վի ճակ մը ու նե ցած է հա յե
րէ նի բո վան դակ զար գաց ման շրջա նին, փո խան ցում ներ 
նկա տո ւած են միշտ, օ րի նակ՝ գրա բա րի մէջ կրկնա սեռ բա յեր 
էին ամ բաս տա նել, խմբել, խմո րել, զար դա րել, զե տե ղել, ար
ձա կել, գու մա րել, կա խել, քե րել  եւ ու րիշ բա յեր, ո րոնք ներ կայ 
ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ներ գոր ծա կան բա յեր են եւ ու նին 
ի րենց կրա ւո րա կա նը՝ ամ բաս տա նո ւիլ, խմբո ւիլ, խմո րո ւիլ, 
զար դա րո ւիլ, զե տե ղո ւիլ, ար ձա կո ւիլ, գու մա րո ւիլ, կա խո ւիլ, 
քե րո ւիլ, մինչ գրա բա րեան կրկնա սեռ այլ բա յեր երկ փեղ  
կո ւած են ներ գոր ծա կա նի եւ իլով չէ զոքկրա ւո րա կա նի, բա
խելբա խիլ, բոր բո քելբոր բո քիլ, խո նար հելխո նար հիլ, կանգ
նելկանգ նիլ: Կրկ նա սեռ էին կա տա կել, սատ կիլ, գար շիլ, 
ա խոր ժիլ, ա ղեր սել, ա պաշ խա րել, ստել ար դի ա րեւմ տա հա յե
րէ նի մէջ գե րա զան ցա պէս չէ զոք բա յերը: Տա կա ւին կրկնա սե
ռա բար հան դէս կու գան բու րել, թքել, շշնջալ, լալ, ող բալ եւ 
այլն: 

Տե սանք ար դէն, որ ո ւիլ եւ իլ վեր ջա ւո րու թեան կրա ւո րա
կան ու գրա բա րա կերպ կրա ւո րա կան բա յե րը (հա ւա քելհա
ւա քո ւիլ, վա ռելվա ռիլ) ու նին թէ՛ կրա ւո րա կան եւ թէ՛ չէ զոք կի
րա ռու թիւն:

Ս թա փիլ, բնա կիլ, գան գա տիլ, յար ձա կիլ, սի րա հա րիլ, 
զբա ղիլ եւ իլ լծոր դու թեան այլ չէ զոք բա յեր ա րե ւե լա հա յե րէ նի 
մէջ կրա ւո րա կերպ են՝ սթա փո ւել, բնա կո ւել, գան գա տո ւել, 
յար ձա կո ւել, սի րա հա րո ւել, զբա ղո ւել եւ այլն. Բէ լը յար ձա կ
ուեց Հայ կի վրայ > Բել յար ձա կե ցաւ Հայ կի վրայ: Ե թէ 
ա րեւմտա հա յե րէ նի մէջ գրա բա րա ձեւ կրա ւո րա կան նե րու 
ո ւիլի ան ցու մը  բնա կան ե րե ւոյթ պէտք է նկա տել՝ ե փելե փիլ
ե փո ւիլ, ա պա այս բա յե րուն հա մար ար տօ նե լի չէ. պէտք է 
խու սա փիլ նման թա փան ցում նե րէ՝ սի րա հա րո ւած է, զբա ղ
ուած է. պէտք է ը սել սի րա հա րած է, զբա ղած է եւ այլն: 

7 Հրանուշ Զաքյան, Հին հայերենի կրկնասեռ բայերը, տարժամանակյա 
քննություն, Գյումրի, 2015, էջ 75:
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5.14.– Պատ ճա ռա կան բա յեր
Ա րեւմ տա հայ քե րա կան նե րը պատ ճա ռա կան բա յե րը կը 

կո չեն ան ցո ղա կան, «որ ու րի շին բան մ’ը նել տալ կը նշա նա
կէ. ինչ պէս խմցնել (խմել տալ), հաւ տաց նել»8: Պատ ճա ռա
կան բա յի են թա կան պատ ճառ կ’ըլ լայ, որ 

ա) ի հա կադ րու թիւն չէ զոք բա յի են թա կա յին՝ ու րի շը կա
տա րէ այդ գոր ծո ղու թիւ նը.

Մա նու կը կը քնա նայ: > Մայ րի կը մա նու կը կը քնաց նէ:
Հոս են թա կան (մայ րի կը) ու րի շը (մա նու կը) կը մղէ գոր ծո

ղու թիւ նը կա տա րե լու:
բ)  ի հա կադ րու թիւն ներ գոր ծա կան բա յի են թա կա յին՝ ու

րի շը այդ գոր ծո ղու թիւ նը կը կա տա րէ եր րորդ ա ռար կա յի մը 
վրայ. 

Ա շա կեր տը պար տա կա նու թիւ նը կը գրէ: > Ու սու ցի չը 
պար տա կա նու թիւ նը կը գրեց նէ (գրել կու տայ) ա շա կեր
տին:

Հոս են թա կան (ու սու ցի չը) պատ ճառ կ’ըլ լայ, որ ու րի շը 
(ա շա կեր տը) գոր ծո ղու թիւ նը կա տա րէ եր րորդ ա ռար կա յի մը 
վրայ (պար տա կա նու թիւ նը): Այս խում բի պատ ճա ռա կան բա
յե րը ո մանք կ՚առանձնացնեն իբրեւ ան ցո ղա կան բա յեր:

Պատ ճա ռա կան բա յե րը ներ գոր ծա կան բա յե րուն պէս  
ու ղիղ խնդիր կ’առ նեն.

 Մայ րի կը զո՞վ կը քա լեց նէ: – Մա նու կը:
Ու սու ցի չը ի՞նչ կը գրեց նէ (գրել կու տայ) ա շա կեր տին: 

– Պար տա կա նու թիւ նը:
Ա հա այս պատ ճա ռով ալ քե րա կան նե րը պատ ճա ռա կան 

բա յե րը կը նկա տեն ներ գոր ծա կան սե ռի բա յեր:
 Ներ գոր ծա կան բա յէն կազ մո ւած պատ ճա ռա կան բա յը 

ու ղիղ խնդի րի կող քին կրնայ ու նե նալ տրա կան հո լո վով 
ա նուղ ղա կի խնդիր մըն ալ:

Ու սու ցի չը դա սը կը սիրց նէ:
Ու սու ցի չը դա սը կը սիրց նէ ա շա կեր տին:

8 Արսէն Այտընեան,Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն 
լեզուի, յօդ. 232:
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Պատ ճա ռա կան սե ռի բա յե րը կր կազ մո ւին չէ զոք եւ ներ
գոր ծա կան բա յե րէն ացն, եցն եւ ցն մի ջա ծանց նե րով. դադ
րիլ՝ դադ րեց նել, ցամ քիլ՝ ցամ քեց նել, մեռ նիլ՝ մեռց նել, փախ
չիլ՝ փախց նել, զղջալ՝ զղջաց նել, հե ռա նալ՝ հե ռաց նել, մօ տե
նալ՝ մօ տեց նել. սի րել՝ սիրց նել, հաւ նիլ՝ հաւ նեց նել, հո սիլ՝ հո
սեց նել, կար դալ՝ կար դաց նել, ճանչ նալ՝ ճանչց նել: Բո լոր 
պատ ճա ռա կան բա յե րը ել լծոր դու թեան բա յեր են:

Եցնով պատ ճա ռա կան կը դառ նան գլխա ւո րա բար ել եւ 
իլ խում բի պարզ եւ են սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը. գրել՝ գրե
ցնել, բե րել՝ բե րեց նել, ը սել՝ ը սեց նել, ցա նել՝ ցա նեց նել, քա ղել՝ 
քա ղեց նել, խօ սիլ՝ խօ սեց նել, հաւ նիլ՝ հաւ նեց նել, սոր վիլ՝ սոր
վեց նել, մօ տե նալ՝ մօ տեց նել, մեր ձե նալ՝ մեր ձեց նել եւ այլն: 
Կարգ մը բա յեր կը շե ղին ընդ հա նուր օ րի նա չա փու թե նէն՝ 
խմել՝ խմցնել, սի րել՝ սիրց նել, սպա սել՝ սպասց նել, աշ խա տիլ՝ 
աշ խատց նել, ցա ւիլ՝ ցաւց նել եւ այլն:

Ացնով պատ ճա ռա կան կը դառ նան ալ լծոր դու թեան 
պարզ եւ ան սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը. զգալ՝ զգաց նել, կար
դալ՝ կար դաց նել, գո ռալ՝ գո ռաց նել,   խնդալ՝ խնդաց նել, հե
ռա նալ՝ հե ռաց նել, բար կա նալ՝ բար կաց նել, ի մա նալ՝ ի մաց նել 
եւ այլն: խա ղալ՝ խաղց նել բա յը զար տու ղի կը մնայ:

Ցնով պատ ճա ռա կան կը դառ նան ն  եւ չ սոս կա ծան ցա
ւոր բա յե րը. ճանչ նալ՝ ճանչց նել, գող նալ՝ գողց նել, գիտ նալ՝ 
գիտց նել, լմննալ՝ լմնցնել, հաս նիլ՝ հասց նել, մեռ նիլ՝ մեռց նել, 
թռչիլ՝ թռցնել եւ այլն:

Պատ ճա ռա կան բա յե րու կազ մու թեան ա տեն սոս կա
ծանց նե րը կ’իյ նան, ինչ պէս փախ չիլ՝ փախց նել, մեռ նիլ՝ 
մեռցնել, բարձ րա նալ՝ բարձ րաց նել, մեծ նալ՝ մեծց նել, չոր նալ՝ 
չորց նել եւ այլն: Տա րա հիմք բա յե րը պատ ճա ռա կա նը կը կազ
մեն կա տա րեա լի հիմ քէն. ու տել՝ կերց նել: Խօ սակ ցա կան 
դնել՝ դրեց նել, ը նել՝ ը րեց նել, իյ նալ՝ ին կաց նել պատ ճա ռա
կան նե րը ճիշդ կազ մու թիւն ներ ըլ լա լով հան դերձ մեր ժո ւած 
են գրա կա նին կող մէ: Դ նել եւ ը նել պատ ճա ռա կան կ’ըլ լան 
տալ բա յով:

Դարձ նել, ան ցը նել, հարց նել, ցուց նել ն սոս կա ծան ցա ւոր 
բա յե րը պատ ճա ռա կան բա յեր չեն:
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Պատ ճա ռա կա նի վե րա ծո ւի լը չէ զոք բա յը մաս նա կի ճանչ
նա լու մի ջոց մըն է: Թէեւ ներ գոր ծա կան ներն ալ կրնան պատ
ճա ռա կա նի վե րա ծո ւիլ, բայց չէ զոք նե րը կրա ւո րա կա նի չեն 
կրնար վե րա ծո ւիլ:

Ներ գոր ծա կան բա յե րը կրնան պատ ճա ռա կան դառ նալ 
եր կու ձե ւե րով. ա) ցնել/աց նել/եց նել ա ծան ցով. գրել՝ գրեց նել, 
խօ սիլ՝ խօ սեց նել, կար դալ՝ կար դաց նել եւ այլն. բ) ներ գոր ծա
կան բա յի ա նե րե ւոյ թին հետ տալ բա յը գոր ծա ծե լով. ա սի կա 
յա րադ րա ւոր կազ մու թիւն է, ինչ պէս՝ գրել տալ, խօ սիլ տալ, 
կար դալ տալ եւ այլն: Ներ գոր ծա կան շատ բա յեր պատ ճա ռա
կա նը կը կազ մեն միայն յա րադ րա ւոր ձե ւով՝ բա նալ տալ, դնել 
տալ, ը նել տալ, կա տա րել տալ, բու ժել տալ, մատ նել տալ, գո
վել տալ, յար գել տալ, քննել տալ եւ այլն:  Ու ցել վեր ջա ւո րու թ
եամբ բա յե րը պատ ճա ռա կան կը կազ մեն տալ բա յով՝ ա պա
ցու ցել տալ, զե կու ցել տալ, ծա նու ցել տալ, հա տու ցել տալ, մա
տու ցել տալ, յա րու ցել տալ, կա ռու ցել տալ, ու սու ցել տալ, սնու
ցել տալ: Նաեւ Դարձ նել, ան ցը նել, հարց նել, ցուց նել բա յե րը:

Քա նի որ պատ ճա ռա կան բա յը ներ գոր ծա կան բա յի ար
ժէք ու յատ կու թիւն ու նի, հե տե ւա բար կրնայ կրա ւո րա կա նի 
վե րա ծո ւիլ. ամ րա նալ` ամ րաց նելամ րա ցո ւիլ, փա կիլ` փակ
ցնելփակ ցո ւիլ, հե ռա նալ` հե ռաց նելհե ռա ցո ւիլ, յար մա րիլ` 
յար մարց նելյար մար ցո ւիլ, բնա կիլ` բնա կեց նելբնա կե ցո ւիլ եւ 
այլն: 

Ն կա րը պա տին ամ րա ցո ւած է:
Որ մազ դը սիւ նին փակ ցո ւած է:
Մար դը գոր ծէն հե ռա ցո ւած է:
5.15.– Բա յա կան կրկնա սե ռու թիւն եւ սե ռա փո խու թիւն
Խօ սե լով ներ գոր ծա կան բա յե րու մա սին Ա. Այ տը նեան կը 

գրէ. « Քա նի մը ներ գոր ծա կան բա յեր հայ ցա կա նի տեղ տրա
կան հո լով խնդիրսե ռի կ’առ նուն. եւ են՝ յաղ թել, ա ղա չել, օգ
նել, սպա սել, տի րել, խնա յել, հե տե ւիլ, զար նել, նա յիլ եւ այլն»9: 
Բա յա կան խնդրա ռու թեան փո փո խու թիւն ներ կը նկա տո ւին 
9 Արսէն Այտընեան, Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն 
լեզուի, յօդ. 347:
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գրա ւոր հա յե րէ նի բո լոր փու լե րուն մէջ եւս, կրկնա սե ռու թիւնն 
ու սե ռա փո խու թիւ նը յա րա փո փոխ վի ճակ ներ են հա յե րէ նի 
բա յա կան հա մա կար գին մէջ: Այ տը նեա նի նշած բա յե րէն 
ո մանք ներ կա յիս կա՛մ կրկնա սեռ են՝ սպա սել, խնա յել, զար
նել, նա յիլ, կամ ար դէն միայն չէ զոք բա յեր՝ ա ղա չել, օգ նել, 
տի րել, հե տե ւիլ: 

ա) Երկ սեռ բա յեր` ներ գոր ծա կան եւ չէ զոք
Ար դի ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ներ գոր ծա կան բա յե րէն 

ո մանց յա տուկ է չէ զոք գոր ծա ծու թիւ նը: Կարգ մը բա յե րու 
կրկնա սե ռու թիւ նը կը գոր ծէ բա ռա յին նոյն ի մաս տի պայ ման
նե րուն մէջ, ա ռանց ի մաս տի փո փո խու թեան: Են թա կան 
պար զա պէս այդ գոր ծո ղու թիւ նը կը կա տա րէ, ինչ պէս՝ խօ սիլ, 
գրել, եր գել.

Մայ րի կը օ րօր կ’եր գէ:  >  Մայ րի կը կ’եր գէ:
Մար դը ճառ կը խօ սի:  >  Մար դը կը խօ սի:
Տ ղան ո տա նա ւոր կը գրէ: > Տ ղան կը գրէ: 

Սե ռա փո խու թեան պատ ճառ նե րէն մէ կը ի մաս տի փո փո
խու թիւնն է, երբ նոյն բա ռը խօս քա յին տար բեր ի րադ րու թեան 
մէջ տար բեր ի մաս տով մըն ալ կը գոր ծա ծո ւի: Ի մաս տա փո
խու թիւ նը սե ռա փո խու թեան պատ ճառ կը դառ նայ կամ առ 
նուազն կրկնա սեռ կը դարձ նէ ո րոշ բա յեր: 

Ազ դել. ա) չէ զոք, «ներ գոր ծել», կ’առ նէ տրա կան հո լո վով 
խնդիր. Ի՞նչ կը  պա տա հի ե թէ ձգենք, որ աշ խար հը մեր 
մտա ծու մին ազ դէ։ Իւ րա քան չիւ րը ու ղե ղին  կ’ազ դէ  
տար  բեր ձե ւե րով: Մ տա գա րու թիւ նը  կ’ազ դէ  մտա ծե լա
կեր պին, վա րո ւե լա կեր պին  եւ ա մենօ րեայ գոր ծե րը կա
տա րե լու կա րո ղու թեան: Կ ’առ նէ նաեւ վրայ կա պով կա
պա կան դար ձո ւածք՝ Ջա ւախ քի իւ րա քան չիւր ի րա դար
ձու թիւն  կ’ազ դէ Հա յաս տա նի վրայ (Ասպ): Թուր քիոյ 
մեր ձե ցու մը դրա կան կ’ազ դէ Ղա րա բա ղի տագ նա պի 
լուծ ման վրայ (Ազդ):  Ձեր ներ կա յու թիւ նը կ’ազ դէ աշ խա
տանք նե րու ըն թաց քին վրայ. բ) ներ գոր ծա կան, «ներշն
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չել, թե լադ րել», հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. Պաշ տօնս 
ահ կ’ազ դէ ինձ (ՍՏ): Ին չո՞ւ սար սափ  կ’ազ դէ  հայ րե նա
դար ձու թեան ա ռա ջադ րան քը ( Հայր): Կ րա ւո րա կա նը՝ 
ազ դո ւիլ:

Ապ րիլ. ա) չէ զոք, «կեանք ան ցը նել».  Ան եր կար ապ րե ցաւ, 
Եղ բայրս Փա րիզ կ’ապ րի. բ) ներ գոր ծա կան, «զգալ». հայ
ցա կան հո լո վով խնդիր՝ ապ րիլ այդ պա հը, ապ րիլ աս
մունք մը, ե րաժշ տա կան կտոր մը, ապ րիլ եր ջա նիկ օ րեր: 
Աշ նան ե րե կո նե րը հոն կ’ապ րիմ ան մո ռա նա լի պա հեր 
(ՇՇ): Կ րա ւո րա կա նը՝ Ապ րո ւած օ րեր (ԱԳ): Կա րօ տով կը 
յի շենք ապ րո ւած կամ չապ րո ւած հին օ րե րը:

Բու րել. ա) չէ զոք, «հոտ ար ձա կել». Ափ մը հո ղէդ ամ բողջ եր
կինք մը դեռ կը բու րէ (Ս): Նոր բա ցո ւող ծա ղիկ մը կը բու
րէ (ԶԵ). բ) ներ գոր ծա կան, բու րել բան մը, հայ ցա կան հո
լո վով խնդիր. Հո գի՜ կը բու րէ / Մար մինն իր շու շան (ՄԶ): 
Տան մէջ իւ րա քան չիւր ան կիւն ա նոր յի շա տա կը կը բու րէ 
(Ազդ): Քու գորշ հողդ ծոթ րին կը բու րէ (ԴՎ): Կեանք մը, 
որ կը բու րէ հա ւատք, յոյս ու սէր (ՆՕ):

 Զար նել. ա) չէ զոք, «հա րո ւա ծել», տրա կան հո լո վով խնդիր. 
Ձեռ քով զար կաւ ին ծի. բ) ներ գոր ծա կան, «բա նով մը 
հար ո ւա ծել ու րիշ բա նի մը». մուր ճը գա մին զար նել, ձեռ քը 
ծուն կին  զար նել, ձեռ քը գլխուն զար նել. կ’ու նե նայ եր կու 
խնդիր՝ ու ղիղ խնդիր եւ տրա կան հո լո վով ա նուղ ղա կի 
խնդիր. գ) ներ գոր ծա կան՝ «սպա նել, որ սալ». Որ սոր դը  
այ ծեամ մը զար կաւ:   Ու նի կրա ւո րա կա նը՝ Զար նո ւած որ
սոր դը (ՌԶ):

Թ քել. ա) չէ զոք, տրա կան հո լո վով խնդիր. Թ քեց մար դու 
ե րե սին: Ով մարդ կա յին ար դա րութ յուն, թող ես թքնեմ քու 
ճա կա տիդ (Ս). բ) ներ գոր ծա կան, հայ ցա կան հո լո վով 
խնդիր.   Հի ւան դը ա րիւն կը թքէր օրն ի բուն: Պի տի հել
նեմ Մեծ Մա սի սի վեհ գա գա թին / վրէ ժիս հրա բու
խը թքնեմ թուր քի ճա կա տին ( ՅՇ):
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Լալ. ա) չէ զոք. Մա նու կը կու լայ:  Բո լոր ե րե խա ներն ալ կու 
լան: Շի րիմ նե րու բոյ րին մէջ սիրտ մը կու լայ այս գի շեր...
(ՆՀ). բ) ներ գոր ծա կան, հայ ցա կան հո լո վով խնդիր.  
Մար  դը իր կո րուստ նե րը կու լար: Լա՛ց ան մե ղու թեան 
ար ցուն քը ան դարձ (ՎԹ):

Լ սել. ա) ներ գոր ծա կան, հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. լսել երգ, 
լուր, սու լոց եւ այլն. ա մեն կող մէն ին ծի կը թո ւէր որ տղուս 
ձայ նը կը լսեմ: Կ րա ւո րա կա նը՝ լսո ւիլ. բ) չէ զոք, «ան սալ, 
հնա զան դիլ», տրա կան հո լո վով խնդիր. լսել մէ կուն, ծնող
քին, ըն կե րոջ:  Յա տուկ է խօ սակ ցա կա նին:

Խա ղալ. ա) չէ զոք. Մա նուկ նե րը բա կին մէջ կը խա ղան.  
բ) ներ գոր ծա կան, հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. Մա նուկ նե
րը բեր դա խաղ կը խա ղան:

 Խ նա յել. ա) ներ գոր ծա կան, «տնտե սել, խնա յո ղու թիւն ը նել», 
հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. խնա յել դրա մը, ջու րը, իւ ղը. 
կրա ւո րա կա նը՝ խնա յո ւած: բ) ներ գոր ծա կան՝ «առ կա խել 
ո րե ւէ գոր ծո ղու թիւն». կ’առ նէ ու ղիղ եւ ա նուղ ղա կի խնդիր. 
Այդ զրկան քը խնա յէ՛ մե զի: Այդ ա մօ թը խնա յէ՛ մեր ըն
տա նի քին. գ) չէ զոք, «գթալ, ո ղոր միլ, նե րել», տրա կան 
հո լո վով  խնդիր. Դա հի ճը խնա յեց  ե րի տա սարդ տղուն: 
Խ նա յե ցէ՛ք մեր պա տի ւին:

Ծ նիլ. ա րե ւե լա հա յե րէ նը ու նի ծնելծնո ւել զոյ գը՝ ներ գոր ծա
կանկրա ւո րա կան: Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ պար զա պէս 
կրկնա սեռ է. ա) չէ զոք, «աշ խարհ գալ». ման չուկ մը ծնաւ: 
բ) ներ գոր ծա կան, «աշ խարհ բե րել», հայ ցա կան հո լո վով 
խնդիր. Կի նը ման չուկ մը ծնաւ։ Կայ ծննդա բե րել, չէ զոք:

Հե ւալ. ա) չէ զոք. Յոգ նու թե նէն կը հե ւար. բ) ներ գոր ծա կան, 
հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. Ա քա սիա ներ, գի նով լոյ սէ ու 
տա պէ, / Օ րօ րո ւե լով մա քուր շունչ մը կը հե ւան... (ՄՄ): 
Կը հե ւայ ա նա նուն ա ղօթք մը, որ կը հիւ սո ւի ինքն իր 
վրայ: 
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Հո գալ. ա) ներ գոր ծա կան, «հայ թայ թել», հայ ցա կան հո լո վով 
խնդիր. ըն տա նի քին ապ րուս տը հո գալ, ձմռան պա շա րը 
հո գալ: Հայ րը կը հո գայ ա նոր կա րիք նե րը: Հա մազ գա յի
նը կը հո գայ  ուս ման կրթա թո շակ նե րը. բ) չէ զոք, «հոգ 
տա նիլ, խնամք տա նիլ». տրա կան հո լո վով ա նուղ ղա կի 
խնդիր. հո գալ որ բե րուն, հի ւան դին, պար տէ զին, տան. 
նաեւ «հոգ ը նել, մտմտալ բա նի մը մա սին, բա նի մը հա
մար, բա նի մը վրայ»:

Հո տիլ. ա) չէ զոք, «նե խիլ, ապականիլ». Ձու կը գլու խէն կը հո
տի: Ո րո՞ւն գուլ պան կը հո տի: Ա նի կա ո՛չ կ ’որդ նո տի, ո՛չ 
ալ կը հո տի. բ) ներ գոր ծա կան, հայ ցա կան հո լո վով 
խնդիր, «գէշ կամ լաւ բա նի մը հոտ ար ձա կել». Բե րա նը 
սխտոր կը հո տի:  Հա լէ պը Եր կիր կը հո տի (ՍԱ): Մէզ  
կը հո տի եր կիրդ (ՍԱ): Ամ բողջ խա նու թը հին կօ շիկ կը 
հո տի (ՎԹ*):

Ճն շել. ա) չէ զոք, «նե ղու թիւն պատ ճա ռել», կ’առ նէ տրա կան 
հո լո վով խնդիր. Ծո վուն ա ղա բոյր շուն չը՝ որ խո րունկ զգա
ցո ղու թեան մը պէս կը ստո ւա րա նայ ու կը ճնշէ տա կաւ հո
գիիս (ՄՄ): Նա խազ գա ցում մը կը ճնշէ կուրծ քիս (Ժմկ): 
Կ ’առ նէ նաեւ վրայ կա պով կա պա կան դար ձո ւածք՝ Թուր
քիա  կը ճնշէ ոչ մահ մե տա կան ա ռաջ նորդ նե րուն վրայ 
(Ասպ): Բարձր հա սա կը կը ճնշէ ա րեան շրջա նա ռու թեան 
հա մա կար գին վրայ: Ծանր կա պա րեայ տխրու թիւն մը կը 
ճնշէ այդ թշո ւա ռու թեան վրայ (ԶԵ). բ) ներ գոր ծա կան, 
«նո ւա ճել, ճզմել», հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. Այս զգա
ցու մը կը ճնշէ քեզ: Ճն շել ապս տամ բու թիւ նը: Ատր պէյ
ճա նը կը ճնշէ Պուլ կա րիան՝ դէ պի ա հա բե կիչ ներ զի նա
մթեր քի իր ա ռա քում նե րը բա ցա յայ տած լրագ րո ղը գոր
ծէն ար ձա կե լու պա հան ջով (Ա րե ւելք): Մար դուն սրտին 
մէջ ե ղող վիշ տը զա նի կա կը ճնշէ: Դա տա՜րկ, ա մա յի թա
ղը  կը ճնշէ հո գիս ( ԼՄՄ): Թուր քիա կը ճնշէ ոչմահ մե
տա կան ա ռաջ նորդ նե րը (Եռ):  Կ րա ւո րա կա նը՝ ճնշո ւիլ:
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Յաղ թել. այս բա յին հին հա յե րէ նի մէջ թէ՛ հայ ցա կան եւ թէ 
տրա կան հո լո վով խնդիր ներ առ նե լուն կը հան դի պինք. 
Խեց գետն յաղ թեաց զԱ ղո ւէսն:  Տէր յաղ թեաց մա հու՝ իւր 
նշա նաւ խա չին: Այլ իբ րեւ յաղ թեաց թշնամ ւոյն: Եւ կա միս 
յաղ թել մարմ նոյ եւ ա րեան: Նոյն է պա րա գան ա րեւմ տա
հա յե րէ նի մէջ. Ու ժեղ բա նակ ու հա մախմ բո ւած հա սա րա
կու թիւն ու նե նա լու պա րա գա յին հնա րա ւոր չէ մեզ յաղ թել: 
Քա ջա բար պա տե րազ մե լով յաղ թել թշնա մին: Չ կայ ո րե ւէ 
ուժ որ կա րե նայ Գեր մա նիան յաղ թել: Սո վո րա կան է լսել՝ 
Եր կու խաղ յաղ թեց, Եր կու ձեռք յաղ թեց, Տիգ րա նը ա ռա
ջին խա ղը յաղ թեց: Հիմ նա կա նը տրա կան հո լո վով 
խնդիրն է՝ Ինչ պէս կա րե լի է մա հով մա հո ւան յաղ թել: 
Մար դու մէ ջի բա րին պի տի կա րե նա՞յ յաղ թել իր մէջ բոյն 
դրած չա րին:  Հայկ յաղ թեց Բէ լին: Իբ րեւ ներ գոր ծա կան 
բայ ա նոր յա տուկ է  նաեւ կրա ւո րա կա նը՝ Դաշ նակ ցու թիւ
նը յաղ թած է ու յաղ թո ւած: Բա յին յա տուկ է նաեւ չէ զոք 
գոր ծա ծու թիւ նը՝ Հիւ սի սը յաղ թեց եւ հա րա ւը պար տո ւե
ցաւ: 

Նա յիլ. ա) չէ զոք, «աչ քը ուղ ղել, հա յիլ», տրա կան հո լո վով 
խնդիր. Տէ րը եր կին քէն նա յե ցաւ մար դոց որ դի նե րուն, 
Աս տո ւած ե րե սիդ նա յե ցաւ. բ) ներ գոր ծա կան, «քննել, 
զննել, բան մը ակն կա լել», հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. 
Բ ժիշ կը քննեց տղան, լե զուն նա յե ցաւ, կո կոր դը նա յե ցաւ 
(ԵՕ):  Շու քը նստեր՝ ա րե ւը կը նա յի (Ժ): Կն կա նը ե րե
սը կը նա յի (Ծ): Հօ րը ձեռ քը կը նա յի. բ) ներ գոր ծա կան, 
«հո գալ, խնա մել». Տ ղան հի ւանդ մայ րը կը նա յի:  

Նե րել. գրա բա րի մէջ կ’ար տա յայ տէր եր կու սեռ՝ չէ զոք («տո
կալ, համ բե րել»` Եւ ոչ հա ճես ցի Աս տո ւած նե րել նմա) եւ 
ներ գոր ծա կան («թոյլ տալ, խնա յել»՝ Զայս եւ Աս տո ւած 
կա մե ցաւ, բայց որ նե րե ցեր):  Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ու նի 
եր կու տար բեր խնդրա ռու թիւն ներ. ա) չէ զոք, «թո ղու թիւն 
շնոր հել», տրա կան հո լո վով խնդիր. Կեա՛նք, ա՜հ, նե րէ՛ քեզ 
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գտնել չգիտ ցող սա տղուն (ՎՎ): Մի՛ նե րեր ա նոնց, քա նի 
որ գի տեն՝ ի՛նչ ը րին (ԳՊ). բ) ներ գոր ծա կան, «մեղ քը ար
ձա կել». Նե րէ՛ մե զի մեր պարտ քե րը, ինչ պէս մենք ալ կը 
նե րենք մեր պար տա կան նե րուն (ՍԳ): Աս տո ւած, որ ար
դար է, պի տի նե րէ մեր մեղ քե րը: Նե րէ՛ մեր յան ցանք նե
րը:  Ա նոնց ա նօ րէ նու թիւ նը պի տի նե րեմ: Կ րա ւո րա կա
նը՝ նե րո ւիլ:

Շշն ջալ. ա) չէ զոք՝ Ծա ռե րը կը շշնջան: Նոյ նան ման յան գե րով 
կը շշնջան (Ազդ): Յով հան նէս Շի րա զի աս տո ւա ծա յին 
շուն չով կը շշնջան զի րենք ող ջու նող ա մէն բա րի հո գիի 
(Արրտ). բ) ներ գոր ծա կան, հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. 
Ա կան ջիս գաղտ նիք մը շշնջաց:  Ի՞նչ շշնջամ Աստ ծոյ 
խուլ ա կան ջին (ՀՍ):

Ող բալ. ա) չէ զոք. Ող բա ցին ու լա ցին մե ռե լին վրայ. բ) ներ
գոր ծա կան, հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. Կ ’ող բամ զքեզ, 
կ’ող բամ կո րուստ ներս: Ես ձեզ կ ՛ող բամ / ներշն չան քի 
ար գան դա ջու րե րուն մէջ խեղ դո ւած (ՅՆ):

Պա րել. ա) չէ զոք, «կա քա ւել». Մին չեւ առ տու պա րե ցին. բ) 
ներ գոր ծա կան, հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. Տ ղա քը քո չա
րի պա րե ցին:

Վա յե լել. ա) ներ գոր ծա կան, «ու նե նալ, ըմ բոշխ նել», հայ ցա
կան հո լո վով խնդիր. վա յե լել կեան քը, զա ւա կը, գրա կան 
ու ա րո ւես տի գործ մը: Վա յե լե ցէ՛ք Յ. Թու մա նեա նի բա
նաս տեղ ծու թիւն նե րը. բ) չէ զոք՝ «յար մա րիլ, պատ շա ճիլ», 
տրա կան հո լո վով խնդիր.  Գլ խար կը վա յե լած է ա նոր: 
Այդ խօս քը չի վա յե լեր քե զի: Հա գուս տը շատ վա յե լած է 
հար սին: Պատ ճա ռա կա նը՝ վայ լեց նել. վա յե լեց նել կա նո
նա ւոր ձե ւը չի գոր ծա ծո ւիր:  

 Վ նա սել. ա) ներ գոր ծա կան, «կորսնց նել». հայ ցա կան հո լո
վով խնդիր. վնա սել հա րիւր դրամ, հինգ ոչ խար,  պարկ 
մը շա քար. կրա ւո րա կանը՝ վնա սո ւիլ.  բ) չէ զոք, «վնաս 
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պատ ճա ռել, ա ւե րել». տրա կան հո լովով խնդիր. Կար կու
տը վնա սեց բեր քին: Ա պա կա նու թիւ նը կը վնա սէ ա ռող
ջու թեան: Այդ ըն թաց քը կը վնա սէ մե զի: Այս ի մաս տով 
ու նի իր կրա ւո րա կա նը՝ Բեր քը վնա սո ւած է:

Ն կա տո ւած է, որ ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ շարք մը չէ զոք 
բա յեր եւս սկսած են ներ գոր ծա կան ըլ լալ  կամ գոր ծա ծո ւիլ թէ´ 
չէ զոք, թէ´ ներ գոր ծա կան, ա ռանց ի մաս տա փո խու թեան. 
ա սի կա սե ռա փո խու թեան ե րե ւոյթ է: Ա սի կա պայ մա նա
ւորուած է խնդրա ռու թեան երկ ձե ւու թեամբ՝ տրա կա նէն հայ
ցա կան:

Բա րե ւել. տրա կան՝ Բա րե ւէ մայ րի կիդ: Բա րե ւեց ներ կա նե
րուն: Հայ ցա կան՝ Զի նո ւո րը զար մա ցաւ, բա րե ւեց զայն եւ 
հար ցուց (Ինտ րա): Գլ խով բա րե ւեց մեզ, բայց չմօ տե ցաւ 
(ՎՇ): Յանձ նա խում բի ա նու նով բա րե ւեց ներ կա նե րը 
(Ազդ):

Հան դուր ժել. տրա կան՝ Ան նա խա տին քի հան դուր ժեց (ԳԶ): 
Դե ղա գոր ծին քոյ րը ու րիշ նե րէ ա ւե լի դժկա մու թեամբ 
հան դուր ժեց այս յար ձա կո ղա կա նին (ՎՇ): Հայ ցա կան՝ 
Հան դուր ժեց իմ ներ կա յու թիւ նը: 1918ի Յու նիս Նո յեմ
բեր ա միս նե րուն կա ռա վա րու թիւ նը հան դուր ժեց այդ 
պար տադ րանքհար կադ րան քը: 

Մեղք նալ. տրա կան՝ Մեղք ցայ ի րեն (ՌՍ): Ըն տա նի քիս ալ 
մեղք ցայ վշտաց նել շի տա կը (ՎԹ*): Հայ ցա կան՝ Գո նէ 
մայ րիկդ մեղք ցիր (ՇՇ): Չե՞ս  գի տեր  ինչ  կ ՚ըլ լամ,  մեղք
ցիր զիս (ԱԱ)։ 

Մ տիկ ը նել. տրա կան՝ Նոյ Աս տու ծոյ մտիկ ը րաւ ու տա պան 
շի նեց (ՍԳ): Մ տիկ ը րաւ իր կնոջ բար կա ճայթ խօս քե րուն 
(ԵՕ): Հայ ցա կան՝ Եպ րաք սէ հա նըմ յօն քե րը պռստած 
մտիկ ը րաւ այս ա ռա ջար կու թիւ նը (ՇՇ): Մ տիկ կ’ը նէր 
ձմեռ գի շե րո ւան մը ամ բողջ ե րաժշ տու թիւ նը: Մ տիկ 
ը րաւ ջու թա կի թե լե րուն ճի չե րը (ԶԵ):
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Ունկնդ րել. տրա կան՝ Ունկնդ րեց, ինչ պէս շա տե րուն ա ղա
չանք նե րուն էր ունկնդ րած (ԳԶ): Հայ ցա կան՝ Ժո ղո վը 
ունկնդ րեց շրջան նե րու գոր ծու նէու թեան տե ղե կագ րա
կան զե կու ցում նե րը (Ազդ): Ներ գոր ծա կա նը ար դէն  
ու նի կրա  ւաո րա կան ձե ւը՝ հա ճոյ քով կ’ունկնդ րո ւի, 
ունկնդ րո ւած բա ժի նը կրկնել: 

Ս պա սել. տրա կան՝ ԵԱՀԿը կը սպա սէ Ատր պէյ ճա նի պա
տաս խա նին (Ազդ): Ս պա սենք նոր կլոր թո ւա կա նի մը 
(Աս պա րէզ): Հայ ցա կան՝ Տէ րը մեր հայրն է, որ մեզ կը 
սպա սէ: Մեր մե ծա մաս նու թիւ նը կը սպա սէ իր կա լո ւած նե
րը ծա խե լու յար մար ա ռիթ մը (Ազդ): Իբ րեւ ներ գոր ծա
կան ար դէն ու նի կրա ւո րա կան ձե ւը՝ Անձ րեւ կը սպա սո ւի, 
սպա սո ւած հիւ րը:

Սկ սիլ. տրա կան՝ Սա ֆա սկսաւ իր փոր ձե րուն (Ազդ): Լ րա
գրող նե րու Հա մա հայ կա կան 9րդ Հա մա ժո ղո վը սկսաւ 
իր աշ խա տանք նե րուն (Ազդ): Լու սան կար չու թեան սկսայ 
(Ազ դ): Ես ա ռա ջին ան գամ որ պէս պա տե րազ մա կան  
ֆո թո լրագ րող գոր ծի սկսայ 20022003ին (Ա րե ւելք): 
ՀՄԸՄ քայ լար շա ւի սկսաւ: Հայ ցա կան՝ Յա նուն ար դա
րու թեան երթ կը սկսիմ: Նա նու կիս ժպի տով օրս կը 
սկսիմ: Սաղ մո սի այս բա ռե րով կը սկսիմ խօսքս: Զե
կոյցս կը սկսիմ  պատ մա կան ակ նարկ մը տա լով: Սկ
սայ Chanitz.org կայ քէ ջի աշ խա տան քը:

բ) Երկ ձե ւու թեամբ կրկնա սեռ բա յեր` ներ գոր ծա կան եւ 
չէ զոք

Բա յի երկ ձե ւու թիւնն ալ սե ռի տար բե րու թիւն կը ստեղ ծէ. 
ձե ւի փո փո խու թիւ նը կ’ար տա յայ տէ քե րա կա նա կան եւ բա
ռա յին ի մաս տի փո փո խու թիւ նը: Այս բա յե րը կա րե լի է խմբա
ւո րել այս պէս.

1) Սե ռա կազմ վեր ջա ւո րու թիւն նե րով տար բե րա կո ւող բա
յեր. ա) ո ւիլով կրա ւո րա կան սե ռի բա յի կազ մու թիւն՝ սի րել
սի րո ւիլ, տես նելտես նո ւիլ, խօ սիլխօ սո ւիլ, կար դալկար դա
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ցո ւիլ (տե՛ս 5.11). բ) ել լծոր դու թեան ներ գոր ծա կան բա յե րու 
իլի փո խա կեր պու մով չէ զոք սե ռի (կրա ւո րա կան) բա յի կազ
մու թիւն՝ վա ռելվա ռիլ, փա րա տելփա րա տիլ, մա րելմա րիլ 
(տե՛ս 5.11). գ) աց նել/եց նել/ցնել վեր ջա ւո րու թեամբ ներ գոր
ծա կան եւ չէ զոք բա յե րու ներ գոր ծա կան (պատ ճա ռա կան
անցողական) սե ռի բա յի վե րա ծում, ինչ պէս՝ կար դալկար
դաց նել, մօ տե նալմօ տեց նել, ճանչ նալճանչց նել (տե՛ս 5.14):

2) Բա յի ձե ւա փո խու թեամբ (հիմ քի հնչիւ նա փո խու թիւն, 
սոս կա ծան ցի կո րուստ, լծոր դու թեան փո փո խու թիւն) պայ մա-
նա ւո րո ւած սե ռա փո խու թիւն. 

Զի ջիլ. ներ գոր ծա կան, «սե փա կան կամ քով բան մը ու րի շին 
տալ», զի ջիլ տե ղը, դիր քը, ա թո ռը, ի րա ւուն քը: Ինչ խօսք, 
ես կը զի ջիմ ձե զի այդ սա փոր նե րը: Կի լի կիոյ ար քան գա
հը զի ջե ցաւ ի րեն: Սատ տամ « Շաթ ԷլԱ րապ»ի կէ սը Շա
հին զի ջե ցաւ: Կր նայ նաեւ մաս նա կան սե ռի խնդիր ու նե
նալ՝ Բայց ոչ մէկ ա ռու մով զի ջե ցաւ ապ րու մի եւ խո հա կա
նու թեան վա ւե րա կան կրա կէն։

Զի ջա նիլ. չէ զոք, «հար կադ րա բար ըն դու նիլ նո ւաս տա ցու ցիչ 
հա մա րո ւած բան մը», կը պա հան ջէ տրա կան հո լո վով 
խնդիր. զի ջա նիլ մէ կուն,  կա ցու թեան մը, ա ռա ջար կի մը 
եւ այլն: Արդ` այս բա րե կա մաց խնդի րը  կա տա րե
լու  կը զի ջա նիմ` քա նի մ ՛ան տիպ նա մակ ներ ալ ա ւելց նե
լով (ՄՄ*): Ա նոնց վրայ ակ նարկ մը նե տե լու իսկ մի զի ջա
նիր (ՄՀԳ): Բա յը ար դէն հնաոճ է. սե ռա յին նոյն յատ կա
նիշ նե րով կը գոր ծա ծո ւի զի ջիլ բա յը, որ այդ պի սով երկ
սեռ բայ կը դառ նայ. Վեր ջին ար ծո ւե բոյ նը եւս զի ջե
ցաւ խորհր դա յին ամ բող ջա տի րու թեան: Դա ւիթ Յո վա
սա փեան 0:5 հա շի ւով զի ջե ցաւ մրցա կի ցին: Ֆ րան սա 
թուրք ազ գայ նա մոլ նե րուն զի ջե ցաւ: 

Հո տո տել/հո տո տալ. ներ գոր ծա կան, «հոտ քա շել». Ո՞ր ծա
ղի կը ես հո տո տամ (ազդ):
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Հո տիլ. ունի ներ գոր ծա կան և չէ զոք գործածութիուններ ¥տե՛ս 
էջ 39): 

Ծ խել. ներ գոր ծա կան. Օ րը եր կու գլա նակ կը ծխեմ:

Ծ խալ. չէ զոք, «մխալ, ծուխ ար ձա կել». Ռու սիոյ մէջ դեռ կը 
ծխայ չե չեն նե րուն վա ռած հրդե հը (Ազդ): Այդ սպի տակ 
տան ծխնե լոյ զը կը ծխայ: 

Կա րօտ նալ.  ներ գոր ծա կան, «կա րօտ զգալ մէ կուն կամ բա նի 
մը հան դէպ», կա րօտ նալ մէ կը կամ բան մը. Կը կա րօտ
նամ զին քը: Պի տի կա րօտ նամ այս պա հե րը: Հայ րե նիքս 
կը կա րօտ նամ:

Կա րօ տիլ.  չէ զոք, «կա րի քը ու նե նալ բա նի մը», տրա կան հո
լո վով խնդիր, կա րօ տիլ ըն կե րու թեան, զօ րակ ցու թեան, 
խնամ քի, աշ խա տան քի.  Բայց ես դեռ եր կար ա տեն ու
սու ցա նե լէ ա ւե լի ու սա նե լու կը կա րօ տիմ: Եր ջա նիկ ըլ լա
լու հա մար ու րիշ բա նի մը եւս կը կա րօ տիմ: Բայց ի՞ն չու 
ու րի շին կա րօ տիմ:

Հա ւա նիլ. չէ զոք, «հա ճու թիւն յայտ նել, հա մա ձայ նիլ, յօ ժա
րիլ», կ’առ նէ տրա կան հո լո վով խնդիր, ճիշդ գրա բա րեան 
ի մաս տով եւ խնդրա ռու թեամբ՝ Եկ հա ւա նեաց բա նից 
ա չա գե ղոյ դստերս Ա լա նաց: Ա րեւմ տա հա յե րէն՝ Այն պէս 
որ կը հա ւա նիմ ար տա յայ տած խօս քե րուն: Հա ճու թ
եամբ  կը  հա ւա նիմ այդ փա փա քին: Սա հակ հա ւա նե
ցաւ ի րեն ե ղած այս ա ռա ջար կին: Դես պա նա տու նը  հա
ւա նե ցաւ  վրա նաբ նակ նե րուն հո գը ստանձ նե լու։ 

Հաւ նիլ. ներ գոր ծա կան, «սի րել, հա ճե լի գտնել». Այս գոր ծը 
շատ կը հաւ նիմ: Նա յո ւածք նե րը չհաւ նե ցայ: Աս խոր
հուր դը շատ հաւ նե ցայ: Ես իմ ըն կե րոջս մէջ կը հաւ
նիմ քա ջու թիւնն ու գթասր տու թիւ նը: Ես կը հաւ նիմ իր 
հա ւա սա րակշ ռու թիւնն ու ճար պի կու թիւ նը: Ա հա թէ ին
չո՛ւ կը հաւ նիմ զա նոնք: 
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գ) Դի մա ւոր բայ-ա նե րե ւոյթ կա պակ ցու թիւն նե րու 
խնդրա  ռու թիւ նը

Ա սի կա բա յի ա նե րե ւոյ թին կամ ա նո րոշ դեր բա յին հետ 
այլ բա յի մը ա նե րե ւոյ թին կամ դի մա ւոր ձե ւե րուն հա մա տեղ 
գոր ծա ծու թիւնն է, ինչ պէս գրել սկսիլ, կա րե նալ եր գել, կը սի
րեմ կար դալ, ը սել կ՚ու զեմ եւ այլն: Այս պի սի «երկ բա ղադ րիչ 
բա յա կան կա պակ ցու թիւն նե րը» ո մանք կը կո չեն «յա րադ րա
կան բա յեր», իսկ ու րիշ ներ այս կա պակ ցու թիւն նե րը կը  
նկա տեն նա խա դա սու թեան ան կախ ան դամ ներ՝ ստո րո գիչ
խնդիր փոխ կա պակ ցու թեամբ: 

Հարց է, թէ ա նե րե ւոյ թը ի՛նչ հո լո վով կը դրո ւի այս պի սի 
կա պակ ցու թիւն նե րու մէջ:

Ներ գոր ծա կան բա յի խնդի րը միշտ հայ ցա կան հո լով է. 
նոյն պէս ա նե րե ւոյ թի պա րա գա յին. հոն շփո թու թիւն չի պա
տա հիր. ա նե րե ւոյթ բա յին նա խա դաս թէ յե տա դաս ըլ լալն ալ 
հարց չի ստեղ ծեր. կը սի րեմ եր գել>եր գել կը սի րեմ, կը մոռ
նամ բա րե ւել>բա րե ւել կը մոռ նամ, կը յե տաձ գեմ եր թալս>եր
թալս կը յե տաձ գեմ, կ’ե րա զեմ եր թալ/եր թալ կ’ե րա զեմ, 
կրնամ գալ/գալ կրնամ:

Նոյն պէս՝ կը պար տադ րեմ գրել, կ’ար գի լեմ ծխել, կը ստի
պեմ խօ սիլ, կը հար կադ րեմ ընդ դի մա խօ սել, կը պար տա ւո րէ 
կեղ ծել եւ այլն: 

Ներ գոր ծա կան բա յե րէն ո մանք եր կու խնդիր կ’ու նե նան՝ 
ու ղիղ խնդիր հայ ցա կան հո լո վով եւ ա նուղ ղա կի խնդիր տրա
կան հո լո վով ( Մար դը խօս քը ուղ ղեց ներ կա նե րուն): Ինչ պէ՞ս 
վա րո ւիլ երբ խնդիր նե րէն մէ կը ա նե րե ւոյթն է: Հոս եր կու կա
ղա պար կը գոր ծէ՝ 1) Պար տադ րել մէ կուն (ա նունդե րա նուն) 
բան մը ը նել կամ ըլ լալ  (ա նե րե ւոյթ). 2) Ս տի պել մէ կը  (ա նուն
դե րա նուն) բան մը ը նե լու կամ ըլ լա լու (ա նե րե ւոյթ): 

Ա ռա ջին կա ղա պա րին կը հե տե ւին պար տադ րել եւ ար գի
լել բա յե րը. ա նու նը՝ տրա կան, իսկ ա նե րե ւոյ թը՝  հայ ցա կան 
հո լո վով.

Ան տղուն պար տադ րեց պար տա կա նու թիւ նը գրել: Ճիշդ 
ինչ պէս՝ Ան թշնա միին պար տադ րեց հաշ տու թիւ նը:
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Հայ րը ար գի լեց զաւ կին լո ղի եր թալ: Ճիշդ ինչ պէս՝ Հայ րը 
զաւ կին ար գի լեց խա ղը: 

Ա սի կա  նոր լե զո ւին մէջ մեծ չա փով կը պա հէ իր պատ կե
րը. Ան բո լո րին կը պար տադ րէ իր քով եր թալ: Պե տա կան 
Մար մի նը կ’ար գի լէ Տիգ րան Խզ մա լեա նին ներ կա յա նալ Վե
նե տի կի « Պիե նա լէ»ին: Պե տու թիւ նը հա յոց ան կէ անց նի
լը կ ՚ար գի լէ։ Այս վէ մը կ ՚ար գի լէ ին ծի Յի սու սին հաս նիլ: 
Աւստ րիա եւս մտա դիր է ար գի լել թուրք քա ղա քա կան գոր ծիչ
նե րուն սահ մա նադ րա կան հան րա քո ւէի քա րո զար շա ւի ծի րին 
մէջ ե լոյթ ներ ու նե նալ իր տա րած քին մէջ: Ան կ’ար գի լէ հնա
րա ւո րու թիւն տալ քա ղա քա ցի նե րուն՝ առ ճա կատ ման տա
րած քը լքել։ Սա կայն կը հան դի պին նաեւ շե ղում ներ. Կը պար
տադ րէ Հիւ սի սա յին Քո րէա յին նստե լու (նստիլ) բա նակ ցու թ
եան: Տին քի թո ղած գա ղա փա րա կան ժա ռան գը մեզ (մե զի) 
կը պար տադ րէ ա ռե րե սո ւիլ մեր թե րու թիւն նե րուն հետ:

Երկ րորդ կա ղա պա րին կը հե տե ւին ստի պել, հար կադ րել, 
բռնա դա տել, հա րկա ւո րել, պար տա ւո րել բա յե րը. ա նու նը՝ 
հայ ցա կան, իսկ ա նե րե ւոյ թը՝  տրա կան հո լով.

Հայ րը ստի պեց տղան պար տա կա նու թիւ նը գրե լու:
Տան տէ րը հար կադ րեց վար ձա կա լը տու նը լքե լու: 
Յազ կերտ բռնա դա տեց հայ նա խա րար նե րը ի րենց հա

ւատ քը փո խե լու:
Ա սի կա  մա սամբ կը գոր ծէր լե զո ւի հին ո րա կին մէջ. Պի

տի  ստի պեմ զինքն յու սա հա տե լու եւ նոյ նիսկ քեզ մէ նե րումն 
խնդրե լու (ՅՊ), բայց մե րօ րեայ սփիւռ քա հայ մա մու լին մէջ 
այս բա յե րուն հա մար կը գոր ծեն եր կու ու րիշ կա ղա պար ներ՝ 
ո մանք եր կու խնդիր ներն ալ կը դնեն հայ ցա կան հո լո վով  
( Հայ րե նի քի սէ րը կը հար կադ րէ մեզ դի մա դար ձել), իսկ ու
րիշ ներ՝ ա նունդե րա նու նը տրա կան, ա նե րե ւոյ թը հայ ցա կան 
շար քով (Ս տի պո ղան քը կը հար կադ րէ մե զի այս մի ջո ցին դի
մել: Վեր ջի նը ա ւե լի տա րա ծուն կը թո ւի. այ սինքն՝ այս բա յե
րու պա րա գա յին եւս տա րա ծո ւած է մէ կուն (ա նունդե րա նուն) 
բան մը ը նել կամ ըլ լալ  (ա նե րե ւոյթ) կա ղա պա րը. Կը ստի
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պեմ ինք զին քիս տրա մա բա նել: Որ պէս զի լաւ մար դուն ստի
պես չա րիք գոր ծել: Սահ ման նե րը փա կե լը կը հար կադ րէ  
յղի նե րուն, ե րե խա նե րուն, մե ծա հա սակ նե րուն եւ հի ւանդ
նե րուն բա խիլ թուրք սահ մա նա պահ նե րուն հետ: Ան կը հար
կադ րէ Տէր Գա րե գին քա հա նա յին ա ռանց լուր տա լու մեկ
նիլ: Հո ղին ձայ նը կը հար կադ րէ մե զի հայ ըլ լալ: Ծ նող քը կը 
պար տադ րէ, կը ստի պէ փոք րի կին հա ւա տալ կամ չհա ւա
տալ Աս տու ծոյ: 

Ա նե րե ւոյ թը չէ զոք բա յի խնդիր դառ նա լու պա րա գա յին կը 
ստեղ ծո ւի եր կո ւու թիւն: Ա նե րե ւոյ թը կրնայ դրո ւիլ թէ՛ հայ ցա
կան եւ թէ տրա կան հո լով նե րով՝ գրե լու սկսաւ ...սկսաւ գրել. 
կամ քեր նին կա տա րե լու հա ճե ցաւ... հա ճե ցաւ կամ քեր նին 
կա տա րել: 

Ար դի հա յե րէ նի մէջ եր կո ւու թիւ նը նկա տե լի է թէ՛ նա խա
դաս եւ թէ յե տա դաս գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին: Մենք չենք 
կար ծեր, որ չէ զոք բա յե րուն հետ ա նե րե ւոյ թին հայ ցա կան հո
լո վով գոր ծա ծո ւե լու տար բե րա կը կապ ու նի չէ զոք բա յե րէն 
ո մանց նոր լե զո ւին մէջ ներ գոր ծա կա նի վե րա ծո ւե լուն կամ 
երկ սեռ ըլ լա լուն հետ, ո րով հե տեւ այդ ե րե ւոյ թը կայ նաեւ 
գրա բա րի մէջ: Հա մար ձա կիմ դառ նա պէս յան դի մա նել զձեզ: 
Եւ յիս իսկ հա մար ձա կիմ ա սել, յանդգ նիմ ա սել: Թէ պէտ այ
սու ոչ կծա նիլ ինչ յանդգ նիմ: Յօ ժա րիմ գրել զդա տա պար
տու թեան կռուփ, քան պա ճա րա պէս լռել: Այս ե րե ւոյ թը ան
ցած է նոր հա յե րէ նին, ուր տրա կան հո լո վով ա նե րե ւոյ թը, գո
յա կա նի հե տե ւու թեամբ, մին չեւ այ սօր չէ կրցած ամ րա նալ ու 
հայ ցա կա նը դուրս մղել: 

Ն ման եր կո ւու թիւն ու նին սկսիլ, ձգտիլ, հա մար ձա կիլ, 
յանդգ նիլ, յօ ժա րիլ, վա րա նիլ բա յե րը: 

Գ րա կան օ րի նակ ներ. 
Սկ սիլ. տրա կան. Յե տոյ կը սկսիմ հա մադ րե լու թե մա յին 

հետ կա պո ւած նիւ թե րը ի րա րու (ասպ):  Ես ալ վա զե լու կը 
սկսիմ: Թեր թա տե լու կը սկսիմ օ րո ւան հայ րե նա կան մա մու
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լը (Արրտ):  Հա կա ռա կոր դիս մար տե րը կը դի տեմ այն ժա մա
նակ, երբ կը սկսիմ մար զո ւե լու (Ժմկ): Հայ ցա կան՝  Կը 
սկսիմ յոյս մու րալ (ԳՊ*):  Եւ ես կը սկսիմ մտա ծել (Ազդ):  Երբ 
գրի չը կ ՚առ նեմ եւ կը սկսիմ գրել (Ժմկ): Եւ ա կա մա յէն կը 
սկսիմ խոր հիլ:  կը սկսիմ նո րէն լալ ու պո ռալ:

Ձգ տիլ. տրա կան՝ Կը ձգտիմ իր կա րիք նե րը իմ կա րիք նե
րէս ա ռաջ դա սե լու: Հայ ցա կան՝ Կը ձգտիմ իմ գի տե լիք նե րը 
եւ կա պե րը ներդ նել յօ գուտ իմ երկ րին։  Կը ձգտիմ զա նոնք 
ի րա կա նաց նել հա սա րա կու թեան մէջ:

Հա մար ձա կիլ. տրա կան, Զա րա քօղ լուն հա մար ձա կե ցաւ 
յայ տա րա րե լու, որ… (Ազդ): Ոչ ոք հա մար ձա կե ցաւ ի րեն մօ
տե նա լու: Հա մար ձա կե ցաւ չա փո ւե լու նոյ նիսկ Ռու սիոյ հետ 
( Հայր): Ոչ մէկ տպա րան հա մար ձա կե ցաւ քրտե րէն թեր թը 
հրա տա րա կե լու (Ա կօս): Հա մար ձա կե ցաւ հարց նե լու աղ
ջկա նը, թէ…: Այս բա նը ը նե լու հա մար ձա կե ցաւ: Հայ ցա կան՝ 
Հա մար ձա կե ցաւ զիս սի րե լը յայտ նել: Հայ ժո ղո վուր դը հա
մար ձա կե ցաւ «ոչ» ը սել (Ազդ): Ոչ մէկ բե մադ րիչ հա մար ձա կե
ցաւ բե մադ րել զայն (Ազդ): Ոչ ոք հա մար ձա կե ցաւ ի րեն հար
ցում ուղ ղել: Չամ չեա նէն ա ռաջ թէ ետք, ո՛չ ոք հա մար ձա կե
ցաւ այս պի սի հսկայ տա րո ղու թեամբ լայ նա շունչ պատ մու թիւն 
մը շա րադ րել ( Գ): Պատշ գամ ել լել ու փո ղոց նա յիլ ալ կը հա
մար ձա կիմ:

Յանդգ նիլ. տրա կան, Սա հակն էր, որ Զա քա րիան ալ 
ապ տա կե լու յանդգ նե ցաւ: Ան յանդգ նե ցաւ նոյն օ րը պա տա
րագ մա տու ցա նե լու ( Բ): Պօ ղոս Ա ռա քեա լը յանդգ նե ցաւ  
ը սե լու: Յանդգ նե ցաւ յայտ նո ւե լու այդ ե ռեա կի կող քին: Հայ
ցա կան՝ Թուր քիա յանդգ նե ցաւ ներ խու ժել Հիւ սի սա յին Սու
րիա: Յանդգ նե ցաւ սկզբուն քա յին քայլ մը ը նել: Դա տա խազ 
Յով սէ փեան յանդգ նե ցաւ նաեւ անդ րա դառ նալ ե րե ւոյ թին 
( Հայր): Յանդգ նե ցաւ շա գա նա կը իր իսկ ձեռ քով հա նել կրա
կէն (Ազդ):
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Յօ ժա րիլ. տրա կան` սա կա ւա դէպ, Ե թէ Ա թէ շեան յօ ժա
րէր պար տա կա նու թիւ նը թո ղե լու (Ա կօս): Կը յօ ժա րէր հոն 
եր թա լու: Հայ ցա կան՝ Ոչ հա յե րը յօ ժա րե ցան քայլ մը առ ջեւ 
նե տել, ոչ ալ ո րոշ բա րե րար ներ յօ ժա րե ցան այս պայ ման նե
րուն: Ա նոնք յօ ժա րե ցան ճամ բոր դել: Ձայ նե րը յօ ժա րե ցան 
զինք ըն դու նիլ որ պէս թա գա ւոր:

Վա րա նիլ. տրա կան՝ Կը վա րա նիմ ի րեն հե տե ւե լու (ԳԶ): 
Կը վա րա նիմ հա ւա տա լու (ԱԱ): Խօ սակ ցու թիւնս շա րու նա
կե լու կը վա րա նիմ: Հայ ցա կան՝ Կը վա րա նիմ բա ռը ա րա բե
րէ նէ վեր ցո ւած հա մա րել: Սա կայն վճռա կան ըլ լալ կը վա րա
նիմ: 

Իսկ ինչ կը վե րա բե րի հա ճիլ չէ զոք եւ բա րե հա ճիլ ներ
գոր ծա կան բա յե րուն, եր կուքն ալ ա նե րե ւոյ թը կը պա հան ջեն 
հայ ցա կան հո լո վով.  Թող հա ճին կա պո ւիլ «Թռչ նոց Բոյն»ի 
տնօ րէ նու թեան հետ: Ե թե ընդ դի մա խօս ներ կան, հա
ճին խօսք ու զել: Թող բա րե հա ճին հե ռա ձայ նել ե կե ղեց ւոյ 
գրա  սե նեա կը: Թող բա րե հա ճին լեց նել կտրօ նը եւ վա ղը 
զայն ներ կա յաց նել Տիկ. Ար փիին:

Իբ րեւ եզ րա կա ցու թիւն կա րե լի է ը սել, որ չէ զոք բա յե րուն 
հետ ա նե րե ւոյ թին հայ ցա կան հո լո վով խնդրա ռու թիւ նը  ա ւե լի 
գոր ծա ծա կան է քան տրա կան ձե ւե րը, որ ըստ  Ար մե նակ 
Ե ղիա յեա նի «այ լեւս ծանր կը հնչեն, եւ մենք հա կում ու
նինք  կի րար կե լու  հա մար ձա կիլ ա ռար կել և յօ ժա րիլ  զի ջիլ 
խնդրա յին  բա ղադ րեալ ձե ւե րը»10:  

Այս եր կո ւու թիւ նը ու նին նաեւ կրա ւո րա կան բայա նե րե
ւոյթ կա պակ ցու թիւն նե րը. Կը ստի պո ւիմ պա յու սակս լման 
պար պել (Ազդ): Գ լուխս կը ստի պո ւիմ շար ժել: Կը ստի պ
ուիմ մտա ծե լու «ազ գա յին ա մե նա կա րո ղու թեան ա պա ցոյց
նե րու մա սին» (Ասպ): Եր կու բառ ալ ես կը ստի պո ւիմ խօ սե
լու (ԱԾ): Հի մա ալ կը պատ րաս տո ւիմ վե րա դառ նալ զի նո ւո
րա կան գոր ծիս: Կը պատ րաս տո ւիմ յա ջորդ հա ւա քա ծոս 

10 Արմենակ Եղիայեան, Արեւմտահայերէնի ուղղագրական, ուղղա
խօսական, ոճաբանական ուղեցոյց, էջ 191:
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ներ կա յաց նել: Հ րանդ Մա թե ւո սեա նի մա սին յու շեր գրե լու կը 
պատ րաս տո ւիմ: Կը պատ րաս տո ւիմ ձե զի գա լու: 

Միա դի մի բայա նե րե ւոյթ կա պակ ցու թիւն նե րուն մէջ 
ա նե րե ւոյ թը միշտ ու ղիղ ձե ւով հան դէս կու գայ, պէտք է եր
թալ, հարկ է բա ցատ րել կա ցու թիւ նը, ան կա րե լի է մտեր մա
նալ, պար տա ւոր է գալ,  անհ րա ժեշտ է ներ կա յա նա լ:

Գո յա կան նե րէ բա ցա ռա կան հո լո վով խնդիր պա հան ջող 
չէ զոք բա յեր ա նե րե ւոյ թէն կրնան պա հան ջել տար բեր հո լով
ներ: Օ րի նակ՝ վախ նալ, զգու շա նալ, խու սա փիլ, սար սա փիլ 
բա յե րը գո յա կա նէն կը պա հան ջեն բա ցա ռա կան հո լո վով 
խնդիր՝ շու նէ վախ նալ, չա րէն զգու շա նալ, չա րէն խու սա փիլ, 
բամ բա սան քէն սար սա փիլ, մինչ ա նե րե ւոյ թը կրնայ ե րեք 
տար բեր հո լով նե րով ա նոնց խնդիր ըլ լալ՝ հան դի պե լէ կը 
վախ նամ, հան դի պե լու կը վախ նամ, հան դի պիլ կը վախ նամ: 
Ա սոնք կրնան յե տա դաս ալ ըլ լալ: Օ րի նակ՝ Կը վախ նամ գի
շեր նե րը քնա նա լէ: Սուտ խo սե լէ կը վախ նամ (ՅՊ): Աչ
քերս կը վախ նամ գո ցե լու: Հեռա նա լու կը վախ նամ: Կը 
վախ նամ շատ գէշ ծա ռա յու թիւն մը մա տու ցած ըլ լալ ձե զի 
(ԵՕ): Կը վախ նամ չա րա չար գոր ծա ծել Ձեր ազ նո ւու թիւ նը 
(ՅՊ): Ես կը վախ նամ զայն նո ւա գել (ԼԶՍ): Կը խու սա
փիմ պա տաս խա նե լէ: Կը խու սա փիմ այ սօ րը բաղ դա տե լէ 
ե րեկո ւան հետ: Կը խու սա փիմ ը սե լու: Կը խու սա փիմ հար
ցազ րոյց տրա մադ րել: 

Հա պա ինչ պէ՛ս հո լո վել ե ղա նա կիչ բայա նե րե ւոյթ կա
պակ ցու թիւն նե րը ե թէ ե ղա նա կիչ բայն ալ ա նե րե ւոյ թով կը 
մնայ՝ եր գել սի րել, խօ սիլ սկսիլ, ը սել ու զել, կա րե նալ գրել: 
Հոս եւս գե րա դաս ան դա մը ե ղա նա կիչ բայն է, հե տե ւա բար 
ան է որ փո փո խու թեան կ’են թար կո ւի. Ինչ պէս՝ ը սել ու զե լով 
ար տա յայ տո ւե ցաւ, ինչ ը սել ու զե լը ինք գի տէ, խօ սիլ սկսե
լուն պէս, խօ սիլ սկսե լէն ետք, խօ սիլ սկսե լով, եր թալ կա րե
նա լու հա մար, եր թալ կա րե նա լով  եւ այլն: Կայ տա րա ծո ւած 
ե րե ւոյթ մը, ուր յա ճախ կա րե նալ գե րա դա սը կը մնայ ան փո
փոխ՝ կա րե նալ եր թա լու հա մար, կա րե նալ ու տե լով, կա րե նալ 
փախ չե լով, կա րե նալ ա ռանց տես նե լու… Պէտք է ը սել եր թալ 
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կա րե նա լու հա մար, ու տել կա րե նա լով, փախ չիլ կա րե նա լով, 
ա ռանց տես նել կա րե նա լու:

5.16.– Բա յա կան յա րադ րու թիւն ներ 
Հա յե րէ նի բա յե րը ի րենց սկզբնա ձե ւի լծոր դու թիւն նե րով, 

դեր բա յա կան եւ ժա մա նա կա յին վեր ջա ւո րու թիւն նե րով, ա պա 
նե րա ծանց նե րով, պարզ, ա ծան ցա ւոր թէ բարդ բա յա հիմ քե
րով (վազել, փախչ իլ, հեռանալ, մօտենալ, ճանչն ալ, 
կոխկռտ ել, հա ւաքուիլ, կերցն ել, թագա ւորել, կառա
վարել) հա մադ րա կան բա ռեր են:

Ըստ կազ մու թեան՝ կայ նաեւ բա յե րու երկ րորդ խումբ մը՝ 
յա րադ րու թիւն նե րը:

Մէ կէ ա ւե լի ան ջատ բա ղադ րիչ նե րէ բաղ կա ցած, բայց 
բա ռա յին մէկ ի մաստ ար տա յայ տող բար դու թիւն նե րը կը կո չ
ո ւին յա րադ րու թիւն ներ: 

Բա յա կան յա րադ րու թիւն նե րը կ’ըլ լան՝ զու գադ րա կան 
բա յեր, պատ ճա ռա կան բա յեր, յա րադ րա ւոր բա յեր:

ա) Զու գադ րա կան բա յեր
Զու գադ րա կան բա յե րը կազ մո ւած կ’ըլ լան եր կու կամ 

ա ւե լի բա յե րէ, ո րոնք միաս նա բար մէկ գոր ծո ղու թիւն կ’ար
տա յայ տեն: Ա նոնք կրնան հո մա նիշ կամ մօ տիկ ի մաստ ու նե
ցող բա յեր ըլ լալ, ինչ պէս՝ եր գել պա րել, գրել կար դալ, ու տել 
խմել, պո ռալ կան չել, ծլիլ ծաղ կիլ, պա հել պահ պա նել, կտրել 
անց նիլ. կրնան հա կա նիշ բա յեր ըլ լալ, ինչ պէս՝ առ նել տալ, 
եր թալ գալ, շի նել քան դել, լալ խնդալ, ել լել իջ նել, մտնել ել լել, 
ապ րիլ մեռ նիլ, կրնան պատ ճա ռա հե տե ւան քա յին զու գադ րու
թիւն ըլ լալ՝ ու տել պառ կիլ, ե փել թա փել, զար նել սպան ել, առ
նել փախ չիլ  եւ այլն: 

Խո նարհ ման մէջ զու գադ րա կան բա յե րու բա ղադ րիչ նե րը 
կը խո նար հո ւին հա մա տեղ՝ կու գամ կ’եր թամ, ե կաւ գնաց, 
կե րաւ քնա ցաւ, կ’ել լեմ կ’իջ նեմ, ե լիր ի ջիր, ա ռինք տո ւինք, 
ա ռէք տա րէք, կ’առ նեն կը տա նին: Կր նան չկրկնո ւիլ պի տի 
խո նար հի չը, թող վերաբերականը եւ մի արգելականը՝ պի տի 
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եր թամ գամ, պի տի ու տեմ խմեմ, թող գան եր թան, թող ու տեն 
խմեն, մի՛ գար եր թար, մի՛ ել լեր իջ ներ եւ այլն: 

Զու գադ րա կան բա յե րը կէ տադ րա կան նշան նե րով չեն 
տրո հո ւիր՝ Գո ղե րը ա մէն բան ա ռին տա րին:

Ա նե րե ւոյ թով, են թա կա յա կան եւ յա րա կա տար դեր բայ նե
րով զու գադ րա կան բա յե րուն մէջ կը հո լո վո ւին միայն ա նե րե
ւոյթն ու դեր բայ նե րը՝ Սա եր թալ գա լը վեր ջա ցուր: Սա եր թալ 
գա լուն վերջ տուր: Եր թալ գա լէն յոգ նե ցայ: Եր թալ գա լով 
մտեր մա ցանք: Գա ցող ե կող նե րը շատ էին: Գա ցող ե կող նե
րուն հար ցուր: Կե րած խմա ծէս բան չհասկ ցայ եւ այլն: Կր նան 
բաղ հիւ սա բար շա րա դա սո ւիլ. այդ պա րա գա յին եր կու բա
ղադ րիչ ներն ալ կը հո լո վո ւին կամ յօդ կը ստա նան՝ Սա գալն 
ու եր թա լը վեր ջա ցուր: Սա եր թա լէն ու գա լէն յոգ նե ցայ եւ այլն:

բ) Պատ ճա ռա կան յա րադ րու թիւն ներ
Պատ ճա ռա կան յա րադ րու թիւն նե րը կազ մո ւած կ’ըլ լան 

ներ գոր ծա կան եւ չէ զոք բա յե րու ա նե րե ւոյ թով եւ տալ բա յով: 
Կը խո նար հո ւի միայն տալ բա ղադ րի չը. գրել տալ՝ գրել կու 
տամ, գրել պի տի տամ, գրել տո ւի, գրել տուր: Յա րա դիր ա նե
րե ւոյ թը փո փո խու թեան չ՚ են թար կո ւիր: Տալով պատ ճա ռա
կան բա յե րը մեծ մա սով կրնան փո խա րի նո ւիլ ացն/եցն/ցն նե
րա ծան ցով կազ մո ւած հա մադ րա կան բա յե րով՝ կար դալ տալ/
կար դաց նել, բե րել տալ/բե րեց նել, սի րել տալ/սիրց նել:

Առ նել տալ յա րադ րու թիւ նը կրնայ գի տակ ցո ւիլ իբ րեւ զու
գադ րա կան բայ՝ ա ռինք տո ւինք քիչ մը, եւ իբ րեւ պատ ճա ռա
կան բայ՝ տուփ մը թաշ կի նակ առ նել տո ւի քրոջս:

գ) Յա րադ րա ւոր բա յեր 
Յա րադ րա ւոր բա յե րը կազ մո ւած կ’ըլ լան յա րա դիր բա ռէ 

մը եւ բա յէ մը՝ ե րես առ նել, հո գի տալ, վրան գալ, մարդ ըլ լալ, 
գոց սոր վիլ, ա րիւն թա փել, բա րեւ տալ եւ այլն: Բայն ու յա րա
դի րը կ’ար տա յայ տեն մէկ բա ռի նշա նա կու թիւն, կ’ըմբռ նո ւին 
իբ րեւ բա ռա յին մէկ ամ բող ջու թիւն եւ խօս քի մէջ կը կա տա
րեն միեւ նոյն պաշ տօ նը, ինչ որ սո վո րա կան բա յե րը եւ անոնց  
դերբայները. բա րեւ կու տամ, բա րեւ տուր, բա րեւ տո ւած չեմ, 
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բա րեւ տա լով, բա րեւ տո ւող մը եւ այլն: Յա րա դիր ան դա մը 
ան փո փոխ կը մնայ:

Յա րա դիր ան դա մը կրնայ ըլ լալ.
– Եր բեք ան կախ գոր ծա ծու թիւն չու նե ցող բառ մը. կան 

մէկեր կու բառ՝ ժուռ գալ, մտիկ ը նել: Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ 
գրե թէ կը բա ցա կա յին ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ այն քան շատ 
հան դի պող ան կախ գոր ծա ծու թիւն չու նե ցող բա յա հիմ քե րէ 
կազ մո ւած յա րադ րու թիւն նե րը՝ փախ տալ, եռ գալ, կուլ տալ, 
հուպ տալ, փուլ գալ, քոր լի նել, վազ տալ11:

– Բա յար մատ մը, ինչ պէս՝ եր դում ը նել, գոց ը նել,  խաղ 
ը նել եւ այլն: 

– Գո յա կան մը. յա րա դի րի դե րով կրնան հան դէս  գալ 
ի մաս տա յին տար բեր շեր տեր ներ կա յաց նող գո յա կան ներ, 
նիւ թա կան եւ վե րա ցա կան ա նուն ներ, ինչ պէս՝ սե ղան դնել, 
գլուխ հա նել, խօսք բա նալ,  աչք գո ցել, գործ ը նել, պատ քա
շել, կա տու դառ նալ, գովք հիւ սել, հո գի տալ  եւ այլն: Լայն 
գոր ծա ծու թիւն ու նին տեղ ընդ հա նուր հաս կա ցու թիւն ար տա
յայ տող բա ռե րը՝ ե տեւ եր թալ, առ ջեւ գալ, ներս գալ, դուրս ել
լել, վեր բարձ րա նալ, դէմ դնել, վրան գալ, տակ նուվ րայ ը նել 
եւ այլն:

– Դե րա նուն մը. ի րար անց նիլ, ինք զին քին գալ, ինք զին
քէն ել լել, ի րար բռնել, հոսհոն ըլ լալ եւ այլն: 

– Ա ծա կան մը. ողջ մնալ, բա րի ըլ լալ, ար թուն կե նալ, լա
ւա տես ըլ լալ եւ այլն:  

– Ձայ նար կու թիւն մը. ախ ը սել, վայ կան չել, ափ սոս ըլ լալ, 
մեղք ըլ լալ եւ այլն: 

Յա րա դիր նե րը կրնան ըլ լալ պարզ, ա ծան ցա ւոր ու բարդ 
բա ռեր՝ լուռ մնալ, կուրծք տալ, պա տառպա տառ ը նել, տուն 
ու տեղ ըլ լալ, կարգ ու կա նոն մտցնել, ա ռեւ տուր ը նել, ե լու
մուտ ը նել, ա կա նա տես ըլ լալ  եւ այլն:

Յա րա դի րը կրնայ ո րո շիչո րո շեալ, յատ կա ցու ցիչ յատ
կա ցեալ կա պակ ցու թիւն մը կամ կա պա կան դար ձո ւածք մը 

11 Խօսակցականին մէջ վազ գալ, վազ անցնիլ (հրաժարիլ) բայերուն 
յարադիրը կապ չունի վազել բայի արմատին հետ՝ վազք. թրքերէն է:
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ըլ լալ, ինչ պէս՝ եր կար ձեռք ըլ լալ, կարճ ոտք ու նե նալ, ի րա րու 
միս ու տել, ա կան ջի ե տեւ նե տել, միտ քին մէջ դնել, ի րա րու 
վրայ ել լել, ոտ քի տակ առ նել կամ փո խա նո ւա նա բար գոր
ծած ո ւած զու գադ րա կան բայ մը, ինչ պէս՝ ա ռաւ փա խաւ  
դառ նալ, ը սող խօ սող ըլ լալ, ը սի ը սաւ ը նել եւ այլն:

Գո յա կան նե րը մեծ մա սով ան յօդ յա րա դիր ներ կ’ըլ լան՝ 
տունտեղ ըլ լալ, սե ղան բա նալ, ա կանջ դնել, աչք գո ցել, լե զու 
իյ նալ:  Յօ դը յա րա դի րին կու տայ բա ռա յին ան կա խու թիւն, 
ա նով կա պակ ցու թեան բա ղադ րիչ նե րը կ’ըմբռ նո ւին իբ րեւ 
նա խա դա սու թեան ան կախ ան դամ ներ եւ ոչ իբ րեւ յա րադ րա
ւոր բայ: Հմմտ.՝ աչ քը գո ցեց եւ աչք գո ցել, ձեռ քը բա նալ եւ 
ձեռք բա նալ, գլու խը դնել եւ գլուխ դնել: Չեն բա ցա ռո ւած յօ
դով յա րա դիր նե րը, ինչ պէս՝ միտ քը դրաւ, հո գին ե լաւ, փո րը 
քշեց, լե զուն կա պո ւե ցաւ եւ այլն: Միայն խօս քի շղթա յին մէջ 
կա րե լի է հասկ նալ, թէ կա պակ ցու թեան ան դամ նե րը նա խա
դա սու թեա՞ն ան դամ նե՞ր են, թէ յա րադ րու թեան բա ղադ րիչ
ներ:  

Կան տար բեր հո լո վա ձե ւե րով յա րա դիր ներ՝ գլխուն զար
նել, սրտին մեծ նալ, աչ քէ ել լել,  ձեռ քէ ել լել, միտ քէն ան ցը նել, 
աչ քով ու տել եւ այլն: 

Ըստ ի մաս տի՝ յա րադ րա ւոր բա յե րը կ’ըլ լան.
– Յա րադ րու թիւն ներ, ուր յա րա դիրն ու բա յը միաս նա բար 

ուղ ղա կի ի մաստ մը կ’ար տա յայ տեն, ու նին նկա րագ րա կան 
բնոյթ, ինչ պէս՝ դուրս գալ, դուրս բե րել, առ ջեւ գալ, առ ջեւ 
հրել, գործ ը նել, եր դում ը նել, խաղ ը նել, ճամ բայ եր թալ, քուն 
մտնել եւ այլն: Այս յա րադ րու թիւն նե րը թարգ մա նե լի են եւ նոյ
նիսկ փո խա րի նե լի՝ հա մար ժէք հա մադ րա կան բա յե րով. եր
դում ը նել՝ երդմ նալ, փորձ ը նել՝ փոր ձել, գոհ մնալ՝ գո հա նալ, 
գովք հիւ սել՝ գո վա բա նել, գի նով դառ նալ՝ գի նով նալ, հա մով 
դառ նալ՝ հա մով նալ եւ այլն:

– Յա րադ րու թիւն ներ, ուր եր կու բա ղադ րիչ նե րէն մէ կը 
կամ եր կուքն ալ դուրս գա լով ի րենց ի րա կան ի մաստ նե րէն 
ձեռք կը բե րեն բո լո րո վին նոր ի մաստ մը, բա ռա ցի չեն հաս
կցո ւիր, թարգ մա նե լի չեն, այ սինքն՝ միայն փո խա բե րա բար 
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կը հասկ ցո ւին: Այս տե սակ յա րադ րու թիւն նե րը կը կո չո ւին 
դար ձո ւածք ներ: Օ րի նակ՝ ծո վեր կտրել (ծո վե րէ ան դին, հե
ռա ւոր եր կիր եր թալ), ա րիւն քրտնիլ  (տան ջա լից աշ խա տանք 
տա նիլ), գլուխ ար դու կել (խօս քով ձանձ րաց նել), աչք մտնել 
(հաւ նո ւիլ, ըն դու նե լի ըլ լալ), սե ղան բա նալ (կե րու խու մի հրա
ւի րել), մարդ ըլ լալ (մարդ կա յին բարձր ար ժա նիք նե րով օժ
տուիլ), աչք հա նել (զար մաց նել), ձեռք տալ (օգ նել), ոտ քի 
տակ մնալ (զո հո ւիլ): Հա յե րէ նի մէջ շատ են մա նա ւանդ մարմ
նի տար բեր ան դամ նե րու յա րադ րու թեամբ կազ մու թիւն նե րը՝ 
ա կանջ, քիթ, բե րան, ակ ռայ, աչք, յօնք, լե զու, գլուխ, մազ, 
կուրծք, փոր, սիրտ, ոտք, ծունկ եւ այլն, ինչ պէս ՝ ա կանջ դնել, 
ա կան ջի ե տեւ նե տել, ակ ռայ ցոյց տալ, աչ քէ ան ցը նել, աչք 
դնել, աչք նե տել, աչ քէ իյ նալ, աչք մտնել, բե րան բա նալ, բե
րան ծռել, բե րա նէն ջուր վա զել, բե րա նէն կա խո ւիլ, գլուխ բե
րել, գլուխ ծռել, գլուխ հա նել, գլուխ տա նիլ, գլխուն զար նել, 
գլխէ ել լել, լե զու ել լել, լե զու իյ նալ, լե զու հա նել, լե զու կտրիլ, 
կռնակ դարձ նել, կռնա կին կե նալ, ծուն կի գալ, ծուն կի բե րել, 
մազ մնալ,  յօնք կի տել, ոռ շար ժել, ոտ քի վրայ կե նալ, ու սէ 
նե տել, քիթբե րան մէկ ը նել, փոր շի նել, փո րը քշել, ոտք դնել 
եւ այլն:

Յա րադ րա ւոր բա յե րը կրնան պատ ճա ռա կա նի վե րա ծ
ուիլ տալով՝ աչ քով ու տել տալ, լե զու հա նել տալ, ե րես առ նել 
տալ, կամ հա մադ րա բար՝ ոտ քի կե նալ՝ ոտ քի կեց նել, աչք 
դպնալ՝ աչք դպցնել, կրա ւո րա կա նի վե րա ծո ւիլ՝  գլուխ բե րել՝ 
գլուխ բե րո ւիլ, ա կան ջի ե տեւ նե տել՝ ա կան ջի ե տեւ նե տո ւիլ: 

Ներ գոր ծա կան բա յե րով յա րադ րու թիւն նե րը մեծ մա սով 
չէ զոք բա յի ի մաստ ձեռք կը բե րեն՝ ա կանջ դնել, ակ ռայ ցոյց 
տալ, գլուխ ծե ծել, ա րիւն թա փել, ե րես առ նել, իսկ  ու րիշ տեղ 
կը մնան նոյ նը՝ ա կան ջի ե տեւ նե տել, աչ քէ ան ցը նել, գլուխ 
բե րել, գլուխ հա նել, աչ քով ու տել: 

5.17.– Դի մա ւոր եւ ան դէմ բա յեր, խո նար հում
Բա յե րը եր կու խումբ ձե ւե րու մէջ կը մտնեն՝ դի մա ւոր բա

յեր եւ ան դէմ բա յեր կամ դեր բայ ներ:
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Դի մա ւոր բա յե րը կ’ար տա յայ տեն քե րա կա նա կան չորս 
կար գեր՝ ե ղա նակ, ժա մա նակ, թիւ եւ դէմք:

Բա յե րու դի մա ւոր ձե ւե րու փո փո խու թիւ նը կը կո չո ւի խո
նար հում:

Խո նար հու մը կ’ըլ լայ եր կու կեր պով՝ հաս տա տա կան եւ 
ժխտա կան՝ կը գրեմչեմ գրեր, գրե ցիչգրե ցի, գրէ՛մի՛ գ րեր:

Արեւմտահա յե րէ նի խո նար հու մը ու նի ե րեք ե ղա նակ՝ 
սահ մա նա կան, ըղ ձա կան եւ հրա մա յա կան12: 

Բա յա կան ժա մա նակ նե րը կ’ըլ լան պարզ, բա ղադ րեալ եւ 
երկ րոր դա կան բա ղադ րեալ ժա մա նակ ներ: 

Պարզ ժա մա նակ նե րուն մէջ բա յը կը ձե ւա փո խո ւի ժա մա
նակ, թիւ ու դէմք ար տա յայ տող վեր ջա ւո րու թիւն նե րով ու նա
խա դաս ցու ցիչ նե րով. սահ մա նա կան ե ղա նա կը ու նի հինգ 
պարզ ժա մա նակ ներ՝ ներ կայ, ան ցեալ ան կա տար, կա տա ր
եալ ան ցեալ, բա ցար ձակ ա պառ նի, ան կա տար ա պառ նի.կը 
գրեմ, կը գրէի, գրե ցիր, պի տի գրեմ, պի տի գրէի. ըղ ձա կան 
ե ղա նա կը ու նի ներ կայ եւ ան կա տար ժա մա նակ ներ՝ գրեմ, 
գրէի, հրա մա յա կան ե ղա նա կը միայն ներ կայ ժա մա նակ՝գ րէ՛: 

Բա ղադ րեալ ժա մա նակ նե րը կը կազ մո ւին յա րա կա տար, 
վա ղա կա տար, եւ ե լու/ա լու ա պառ նի դեր բայ նե րուն հետ էա
կան բա յի ներ կայ եւ ան կա տար ձե ւե րու գոր ծա ծու թեամբ՝ տե
սած եմ, տե սեր եմ, տես նե լու եմ. տե սած էի, տե սեր էի, տես
նե լու էի13:  Ներ կայ եւ ան կա տար վեց բա ղադ րեալ ժա մա նակ

12 Հին քերականութիւնները ըղձական եղանակի կողքին կու տային 
ստորադասական մը եւս: Ստորադասական եւ ըղձական բայական 
ժամանակները նոյնն են ձեւով եւ կատարելի գործողութեամբ. մէկը 
հանդէս կու գայ ստորադաս նախադասութեան մէջ ու ցոյց կու տայ 
պայմանական կատարելի գործողութիւն մը՝ կը հանդիպինք, եթէ ժամանակ 
գտնեմ: Ըղձականը հանդէս կու գայ անկախ նախադասութեան մէջ, որ 
կ’արտայայտէ պարզապէս փափաքելի գործողութիւն մը, մաղթանք մը: 
Ըղձական երանգի խօսքին մէջ Գ. դէմքին կ’ընկերանայ թող կամ երանի, 
որ վերաբերական բառեր են եւ ոչ թէ եղանակի ցուցիչ՝ երանի երթայ, թող 
երթայ, երթայ: 

Դերբայներու կամ անդէմ բայերու շարքը կը ներկայացուէր իբրեւ անորոշ 
եղանակ:
13 Ելու/ալու ապառնի դերբայի երկու ժամանակները սահմանական 
եղանակին մէջ կը կոչուին բաղադրեալ ապառնի ժամանակներ կամ Բ. 
ապառնի, իսկ ուրիշներ այդ երկու ժամանակները համարած են առանձին 
եղանակ՝ հարկադրական եղանակ. գրելու եմ…գրելու էի:
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նե րը կը մտնեն սահ մա նա կան ե ղա նա կին մէջ: Բա յի ժխտա
կան խո նար հու մին մէջ կայ ժխտա կան դեր բա յին հետ էա կան 
բա յի ներ կայ եւ ան կա տար ձե ւե րու բա ղադ րու թեամբ կազ
մուած եր կու բա ղադ րեալ ժա մա նակ ներ եւս՝ կը տես նեմ>չեմ 
տես ներ, կը տես նէի>չէի տես ներ: 

Երկ րոր դա կան բա ղադ րեալ ժա մա նակ նե րը կը կազ մո ւին 
յա րա կա տար եւ ե լու/ա լու ա պառ նի դեր բայ նե րուն հետ ըլ լալ 
բա յի դի մա ւոր բո լոր ձե ւե րու յա րադ րու թեամբ՝ գրած կ’ըլ
լամ…գ րե լու կ’ըլ լամ:  

Դի մա ւոր բա յե րուն յա տուկ է գոր ծող ան ձի դէմ քի ար տա
յայ տու թիւ նը՝ խօ սո ղը, խօ սա կի ցը եւ եր րորդ ան ձը, որ կ’ար
տա յայ տո ւին անձ նա կան դե րա նու նի ե րեք դէմ քե րով՝ կը գրեմ 
(Ա. դէմք՝ ես), կը գրես (Բ. դէմք՝ դուն), կը գրէ (Գ. դէմք՝ ան): 

Դի մա ւոր բա յե րուն յա տուկ է նաեւ թի ւի կար գը, որ կ’ար
տա յայ տո ւի իւ րա քան չիւր դէմ քի ե զա կի եւ յոգ նա կի ձե ւե րով՝ 
կը գրեմ (Ա. դէմք, ե զա կի), կը գրենք (Ա. դէմք, յոգ նա կի):

5.18.– Պարզ ժա մա նակ նե րու խո նար հու մը

ա) Ներ կայ եւ ան ցեալ ան կա տար ժա մա նակ նե րու խո-
նար հու մը

Բա յի խո նար հու մի ներ կայ ժա մա նակ նե րու վեր ջա ւո րու
թիւն ներն են.  

Ել՝  վա զել –  եմ, ես,  է. ենք, էք, են.   
Իլ՝  խօ սիլ –  իմ, իս, ի. ինք, իք, ին.  .
Ալ՝ կար դալ –  ամ, աս, այ. անք, աք, ան: 

Բա յի խո նար հու մի ան ցեալ ան կա տար ժա մա նակ նե րու 
վեր ջա ւո րու թիւն ներն են.

Ել՝  վա զել –  էի, էիր, էր. էինք, էիք, էին.
Իլ՝  խօ սիլ –  էի, էիր, էր. էինք, էիք, էին.
Ալ՝ կար դալ –  ա յի, ա յիր, ար. ա յինք. ա յիք, ա յին:
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Այս պէս կը խո նար հո ւին

1) Սահ մա նա կան ե ղա նա կի ներ կայ ժա մա նա կը
կը վա զեմ, ես, է. ենք, էք, են.
կը խօ սիմ, իս, ի. ինք, իք, ին.
կը կար դամ, աս, այ. անք, աք, ան:

2) Սահ մա նա կան ե ղա նա կի ան ցեալ ան կա տար ժա մա-
նա կը

կը վա զէի, էիր, էր. էինք, էիք, էին.
կը խօ սէի, էիր, էր. էինք, էիք, էին.
կը կար դա յի, ա յիր, ար. ա յինք, ա յիք, ա յին:

Ն կա տի ու նե նալ, որ
–  Սահ մա նա կան ե ղա նա կի ներ կայ եւ ան կա տար ժա մա

նակ նե րու կը ցու ցի չը բա ղա ձայ նով սկսող բա յե րէն ա ռաջ ան
ջատ կը գրո ւի՝ կը վա զեմ, կը վա զես, կը վա զէ, իսկ ձայ նա ւո
րով սկսող բա յե րուն ուղ ղա կի կը կցո ւի՝ զեղ չո ւող ըի փո խան 
ա պա թարց առ նե լով՝ կ’ա ղամ, կ’ա ղաս, կ’ա ղայ, կ’եր գեմ, 
կ’իյ նամ, կ’ը սեմ, կ’ու զեմ, կ’օ րօ րեմ:

– Սուղ ըով սկսող բա յե րէն ա ռաջ (զբա ղիլ, սպա սել, սփո
փել, զգալ, սկսիլ, սքան չա նալ, ստա նալ, սթա փիլ, շտա պել եւ 
այլն) կը մաս նի կը դար ձեալ ան ջատ կը դրո ւի, թէեւ միա սին 
կ’ար տա սա նո ւի՝ կը սպա սեմ (կըսպա սեմ), կը սպա սէի (կըս
պա սէի): Մեր ժել կ’սպա սեմ, կսպա սեմ ձե ւե րը:

– Գալ, լալ, տալ միա վանկ բա յե րը կը մաս նի կին փո խա
րէն կ’առ նեն կու՝  կու գամ, կու գա յի: Ո մանք կու մաս նի կը կը 
կցեն բա յին՝  կու գամ, կու գա յի: Երբ սո վո րու թիւն է կը մաս նի
կը ան ջատ գրել՝  կու մաս նի կին կցու մը խախ տում կը նկա 
տուի: Մեր ժել:

–  Սահ մա նա կան ե ղա նա կի բա յա կան ներ կայ ձե ւե րը մե
նի մաստ չեն. ու նին. ա) բա ցար ձակ ներ կա յի ի մաստ՝ Ա շա
կեր տը դպրոց կ’եր թայ. բ) շա րու նա կա կան ներ կա յի ի մաստ, 
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այն որ խօս քի պա հուն կը կա տա րո ւի. ա տոր հա մար ա րեւ
մտա հայ խօ սակ ցա կա նը կը գոր ծա ծէ կոր ձե ւոյ թը՝ Ա շա կեր
տը դպրոց կ’եր թայ կոր. գրա կա նին կող մէ խստօ րէն մեր
ժուած ձեւ է. գ) ա պառ նի ի մաստ՝ Վա ղը դպրոց կ’եր թաս.  
դ) նոյ նիսկ հրա մա յա կան ե րանգ՝ Ան պայ ման դպրոց կ’եր
թաս. Ա ռա ջին եր կու ի մաստ նե րը յա տուկ են նաեւ ան ցեալ 
կա տա րեա լի ձե ւե րուն՝ Ա շա կեր տը դպրոց կ’եր թար, Ա շա կեր
տը դպրոց կ’եր թար (կոր):

3) Սահ մա նա կան ե ղա նա կի բա ցար ձակ ա պառ նի ժա-
մա նա կը

պի տի վա զեմ, ես, է. ենք, էք, են.
պի տի խօ սիմ, իս, ի. –ինք, իք, ին.
պի տի կար դամ, աս, այ. անք, աք, ան:

4) Սահ մա նա կան ե ղա նա կի ան կա տար ա պառ նի ժա-
մա նա կը

պի տի վա զէի, էիր, էր. էինք, էիք, էին.
պի տի խօ սէի, էիր, էր. էինք, էիք, էին.
պի տի կար դա յի, ա յիր, ար. ա յինք, ա յիք, ա յին:
Սահ մա նա կան ե ղա նա կի բա ցար ձակ ա պառ նի եւ ա պառ

նի ան կա տար ժա մա նակ նե րը կը խո նար հո ւին պի տի ցու ցի
չով՝ պի տի վա զեմ, պի տի վա զէի:  Խօս քի շղթա յին մէջ կրնայ 
պա տա հիլ պի տի մաս նի կին ա ռան ձին գոր ծա ծու թիւ նը: Պի
տի եր թա՞ս հար ցու մին պա տաս խա նը կրնայ ըլ լալ միայն Պի
տի…: Եր բեմն ցու ցի չը կրնայ դրո ւիլ յե տա դաս եր թա՛ս պի տի՝ 
հար կադ րա կան ե ղա նակ մը հա ղոր դե լով բա յին. Եւ դեռ եր
կար չը մեռ նիս պի տի եւ տունդ մո խիր / Ե ղած` ծած կէ պի տի 
քեզ, եր բեմ նի տունդ ե ռու զեռ (ՎԹ): Հի նե րը կը գոր ծա ծէին 
նաեւ կրճատ՝ պիտ ձե ւը. Այն պէս պիտ ծե ծենք, որ յի շեն հօր 
հար սա նիք: Ա սոնք ո ճա կան յատ կու թիւն ու նին, օ րի նա չա փա
կան չեն: Ան տե ղի ու տգեղ կը հնչեն, ե թէ վար պե տու թեամբ 
կա տա րո ւած չըլ լան:
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5) Ըղ ձա կան-ստո րա դա սա կան14 ե ղա նա կի ներ կայ ժա-
մա նա կը

վա զեմ, ես, է. ենք, էք, են.
խօ սիմ, իս, ի. ինք. իք, ին.
կար դամ, աս, այ. անք, աք, ան:

6) Ըղ ձա կան-ստո րա դա սա կան  ե ղա նա կի ան կա տար 
ժա մա նա կը

վա զէի, էիր, էր. էինք, էիք, էին.
խօ սէի, էիր, էր. էինք, էիք, էին.
կար դա յի, ա յիր, ար. ա յինք, ա յիք, ա յին:

Ն կա տի ու նե նալ, որ այս բա յա ձե ւե րը հան դէս կու գան 
եր կու պա րա գա յի․ ա) ստո րա դաս նա խա դա սու թեան մէջ ու 
ցոյց կու տան պայ մա նա կա նօ րէն կա տա րե լի գոր ծո ղու թիւն 
մը՝ կը հան դի պիմ, ե թէ եր թամ․ բ) ան կախ նա խա դա սու թեան 
մը մէջ ար տա յայ տե լով պար զա պէս փա փա քե լի գոր ծո ղու
թիւն մը՝ Եր թամ տես նել զիմ Կի լի կիա: Ձե ւով նոյնն են, միայն 
երկ րորդ պա րա գա յին բա յին կրնան ըն կե րա նալ թող կամ 
ե րա նի բա ռե րը. Թող պա լատ ներ վա յե լեն մե ծա հա րուստն ու 
ար քան (ՄԻ): Ե րա նի՜ օր մը / Քան դէի միտքս խճճող / 
 Ժա մա նա կի թա ւա լու մին հետ կարծ րա ցած հան գոյց նե րը / 
 Վա նէի՜ ինձ մէ (ԹՏԳ):

– Չով սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րէն փախ չիլ, թռչիլ ներ կայ 
եւ ան կա տար ժա մա նակ նե րու մէջ կրնան խո նար հո ւիլ նաեւ 
ա ռանց չ սոս կա ծան ցի՝ կը փախ չիմ/կը փա խիմ, կը փախ չէի/
կը փա խէի: 

բ) Ան ցեալ կա տա րեալ ժա մա նա կի հիմ քե րը եւ վեր ջա-
ւո րու թիւն նե րը

Ան ցեալ կա տա րեալ ժա մա նա կի խո նարհ ման հիմ քը կ’ըլ
լայ եր կու տե սակ.

1)  Ցո յա կան հիմք, որ կ’ըլ լայ եց, աց, ուց, ց:
Եց հիմ քով կը խո նար հո ւին.

14 Ըստ ոմանց միայն ըղձական անուանումն ալ բաւարար է:
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– Ել եւ իլ լծոր դու թիւն նե րու պարզ բա յե րը. վա զել՝ վազ
եցի, խօ սիլ՝ խօսեցայ:

– Կ րա ւո րա կան բա յե րը. սի րո ւիլ՝ սի րուեցայ: 
– Ալ խում բի եց սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը. մօ տե նալ՝ մօտ

եցայ:
Աց հիմ քով կը խո նար հո ւին. 
– Ալ խում բի պարզ եւ ան սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը. լո ղալ՝ 

լողացի, հե ռա նալ՝ հեռացայ: 
Խաղ ցայ, խաղ ցար, խաղ ցաւ տա րա ծո ւած սխա լա խօ սու

թիւն ներ են. գոր ծա ծել՝ խա ղա ցի, խա ղա ցիր, խա ղաց: 
– Ց հիմ քով կը խո նար հո ւին ալ խում բի ն սոս կա ծան  ցաւոր 

բա յե րը. ճանչ նալ՝ ճանչց այ, գիտ նալ՝ գիտց այ:
Ուց հիմ քով կը խո նար հո ւին.
– Պատ ճա ռա կան բա յե րը. քա լեց նել՝ քա լեցուցի: Նոյն

պէս՝ դարձ նել, հարց նել, ան ցը նել եւ ցուց նել ոչ պատ ճա ռա
կան բա յե րը:

2) Ար մա տա կան հիմք  
Ել եւ  իլ խում բե րու սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը. մտնել՝ մտ 

այ, ել լել՝ ելայ, հաս նիլ՝ հասայ, թռչիլ՝ թռայ։

Ան ցեալ կա տա րեա լի վեր ջա ւո րու թիւն նե րը եր կու խումբ 
են.

1) Ի, իր, . ինք, իք, ին վեր ջա ւո րու թիւն նե րով կը խո նար
հո ւին ել, ալ եւ ուլ լծոր դու թիւն նե րու պարզ բա յե րը եւ պատ ճա
ռա կան նե րը՝ ցո յա կան հիմ քի վրայ.

Վա զել՝ վա զե ցի, վա զե ցիր, վա զեց. վա զե ցինք, վա զե ցիք, 
վա զե ցին.

Լո ղալ՝ լո ղա ցի, լո ղա ցիր, լո ղաց. լո ղա ցինք, լո ղա ցիք, լո
ղա ցին.

Քա լեց նել՝ քա լե ցու ցի, քա լե ցու ցիր, քա լե ցուց. քա լե ցու
ցինք, քա լե ցու ցիք, քա լե ցու ցին:

2) Այ, ար, աւ. անք, աք, ան վեր ջա ւո րու թիւն նե րով կը խո
նար հո ւին ել, իլ, ալ սոս կա ծան ցա ւոր, իլ պարզ ու կրա ւո րա
կան բա յե րը.
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Մտ նել՝  մտայ, մտար, մտաւ. մտանք, մտաք, մտան.
Հաս նիլ՝ հա սայ, հա սար, հա սաւ. հա սանք, հա սաք, հա

սան.
Ճանչ նալ՝ ճանչ ցայ, ճանչ ցար, ճանչ ցաւ. ճանչ ցանք, 

ճանչ ցաք, ճանչ ցան.
Խօ սիլ՝ խօ սե ցայ, խօ սե ցար, խօ սե ցաւ. խօ սե ցանք, խօ սե

ցաք, խօ սե ցան.
Սի րո ւիլ՝ սի րո ւե ցայ, սի րո ւե ցար, սի րո ւե ցաւ. սի րո ւե ցանք, 

սի րո ւե ցաք, սի րո ւե ցան:

գ) Հ րա մա յա կա նը 

Բա յա կան բո լոր խում բե րու հրա մա յա կա նի տի պար խո
նար հու մը.

Ել պարզ         վա զել՝       վա զէ՛    վա զե ցէ՛ք 
Իլ պարզ         խօ սիլ՝       խօ սի՛ր (է՛)    խօ սե ցէ՛ք   
Ալ պարզ          լո ղալ՝        լո ղա՛    լո ղա ցէ՛ք 
Կ րաւորական      սի րո ւիլ՝     սի րո ւի՛ր  (է՛)    սի րո ւե ցէ՛ք   
Ել սոս կա ծան ցա ւոր 
     մտնել՝       մտի՛ր         մտէ՛ք 
Իլ սոս կա ծան ցա ւոր 
     հաս նիլ՝     հա սի՛ր         հա սէ՛ք 
     փախ չիլ՝    փա խի՛ր (է՛)      փա խէ՛ք 
Ալ սոս կա ծան ցա ւոր 
      մօ տե նալ՝ մօ տե ցի՛ր        մօ տե ցէ՛ք 

      հե ռա նալ՝  հե ռա ցի՛ր        հե ռա ցէ՛ք 
      ճանչ նալ՝   ճանչ ցի՛ր        ճանչ ցէ՛ք 
Պատ ճա ռա կան 
      քա լեց նել ՝  քա լե ցո՛ւր        քա լե ցու ցէ՛ք

     
Ն կա տի ու նե նալ, որ

– Խա ղալ բա յի հրա մա կա նը կը լսո ւի խաղ ցի՛ր, խաղ ցէ՛ք. 
մեր ժել եւ ը սել՝ խա ղա՛, խա ղա ցէ՛ք: 
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– Մ նալ բա յի հրա մա յա կա նը կը լսո ւի մնա ցի՛ր. մեր ժել եւ 
ը սել՝ մնա՛:

– Իլ լծոր դու թեան պարզ, կրա ւո րա կան եւ չ ով սոս կա
ծան ցա ւոր բա յե րու ե զա կի հրա մա յա կա նին  հա մար մեր  դա
սա գիր քե րը ճիգ կը թա փեն ընդ հան րաց նե լու ա րեւմ տա հայ 
կարգ մը խօ սո ւածք նե րու մէջ ձեւ ստա ցած է վեր ջա ւո րու թիւ
նը, փա կա գի ծի մէջ նշե լով իլ խում բի յա տուկ (գրա բա րէն 
ե կող)  իր վեր ջա ւո րու թիւ նը եւս. այս պէս՝

Պարզ կա նո նա ւոր բա յեր 
խօ սիլ՝  խօ սէ՛/խօ սի՛ր, սոր վիլ՝ սոր վէ՛/սոր վի՛ր
Պարզ զար տու ղի բա յեր 
նստիլ՝ նստէ՛/նստի՛ր, սկսիլ՝ սկսէ՛/սկսի՛ր
Չով սոս կա ծան ցա ւոր ներ 
թռչիլ՝ թռէ՛/թռի՛ր, փախ չիլ՝ փա խէ՛/փա խի՛ր
Ո ւիլով կրա ւո րա կան ներ
սի րո ւիլ՝ սի րո ւէ՛/սի րո ւի՛ր, տես նո ւիլ՝ տես նո ւէ՛/տես նո ւի՛ր: 
Հրամայական եզակիին Է վերջաւորութիւնը չընդ հան րա

ցաւ. իր վեր ջա ւո րու թիւ նը տի րա կան կը մնայ ու զայն պա հելն 
ալ նպա տա կա յար մար է, ո րով հե տեւ՝ 

–  ի խո նար հի չը չի փո խո ւիր, ինչ պէս միւս բա յա կան խում
բե րու պա րա գա յին եւս.– խօ սիլ՝ խօ սի՛ր՝ ի, վա զե՛լ՝ վա զէ՝ է, 
լո ղալ՝ լո ղա՛՝ ա:  Հոս խօս քին մէջ իրը ինք նեկ կեր պով հան
դէս կու գայ, ինչ պէս է եւ ա վեր ջա ւո րու թիւն նե րը ել եւ ալ լծոր
դու թեանց պարզ բա յե րու պա րա գա յին եւ ի մաս տա յին ոչ մէկ 
շփոթ կը ստեղ ծէ:

– Մինչ էն նաեւ լե զո ւա կան շփոթ կը ստեղ ծէ լծոր դու թ
եան փո փո խու թեամբ կազ մո ւած բա յե րու հրա մա յա կա նին 
մէջ՝ մա րելմա րիլ, վա ռելվա ռիլ, ծռելծռիլ եւ այլն, ո րոնք այդ 
օ րէն քով կը նոյ նա նան հրա մա յա կան ե զա կիին մէջ՝ մա րէ՛, 
վա ռէ՛, ծռէ՛, ու կ’ըմբռ նո ւին իբ րեւ ներ գոր ծա կան բա յեր, մինչ
դեռ իլ խում բի բա յե րուն բնո րոշ իր վեր ջա ւո րու թիւ նը պա հե լու 
պա րա գա յին յստակ զա նա զա նու թիւն կը մտնէ բա յա կան սե
ռե րուն մէջ՝ մա րէ՛մա րի՛ր, վա ռէ՛վա ռի՛ր, ծռէ՛ծռի՛ր: Հոս ներ
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գոր ծա կան ու չէ զոք ձե ւե րը յստա կօ րէն կը տար բե րին:

Սար գի՛ս, կրա կը մա րէ՛ (ներ գործական):  
Կ րա՛կ, մա րի՛ր այ լեւս (չէ զոք):
Դուն կրա կը վա ռէ՛ (ներ գործական):  
Կ րա՛կ, վա ռի՛ր այ լեւս  (չէ զոք):
Սար գի՛ս, մէջքդ ծռէ՛ (ներ գործական):  
Սար գի՛ս, քիչ մը ծռիր  (չէ զոք):

– Իր վեր ջա ւո րու թեան ո լոր տը ըն դար ձակ է ու կը ներ
գրա ւէ նաեւ բո լոր սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը. մօ տե նալ՝ մօ տե
ցի՛ր, հե ռա նալ՝ հե ռա ցի՛ր, ճանչ նալ՝ ճանչ ցի՛ր: Սա ալ ցոյց կու 
տայ, որ իրը լիո վին հա րա զատ է ա րեւմ տա հա յե րէ նին եւ 
ա նոր մէջ ար տա քին ազ դե ցու թիւն փնտռե լը ան տե ղի է:

5.19.– Դեր բայ նե րը եւ բա ղադ րեալ ժա մա նակ նե րը 

Դեր բայ նե րը բա յի ան դէմ ձե ւեր են: 
Հա յե րէ նի դեր բայ ներն են.

ա) Ա նե րե ւոյթ կամ ա նո րոշ դեր բայ

Կը կազ մո ւի ել, իլ եւ ալ վեր ջա ւո րու թիւն նե րով.
պարզ բա յեր 
վա զել            խօ սիլ   կար դալ

սոս կա ծան ցա ւոր          բա յեր  
տես նել                    մեռ նիլ/փախ չիլ   հե ռա նալ

Ա նե րե ւոյ թը բա յա նունն է, ու նի ան կախ գոր ծա ծու թիւն, 
հան դէս կու գայ գո յա կա նի դե րով ու կը հո լո վո ւի.

Ուղ ղա կան  վա զել  խօ սիլ  կար դալ
Հայ ցա կան վա զել  խօ սիլ  կար դալ
Սե ռա կան  վա զե լու խօ սե լու կար դա լու
Տ րա կան   վա զե լու խօ սե լու կար դա լու
Բա ցա ռա կան  վա զե լէ  խօ սե լէ  կար դա լէ
Գոր ծիա կան վա զե լով խօ սե լով կար դա լով
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 Իբ րեւ գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւող բառ՝ կը ստա նայ յօդ 
ու հան դէս կու գայ գո յա կա նի շա րա հիւ սա կան հիմ նա կան 
պաշ տօն նե րով.

Քա լե լը մար զա ձեւ է նաեւ: – Են թա կայ, ուղ ղա կան հո լով: 
Դուն քա լել կը սի րես: – Ու ղիղ խնդիր, հայ ցա կան հո լով:
Ն պա տակս քիչ մը քա լելն է: – Ս տո րո գե լի, ուղ ղա կան հո

լով:
Քա լե լու տեղ չկայ: – Ո րո շիչ, սե ռա կան հո լով:
Քա լե լուն նա յէ՛: – Յանգ ման ա նուղ ղա կի խնդիր, տրա

կան հո լով: 
Քա լե լու կ’եր թամ: – Ն պա տա կի պա րա գայ, տրա կան հո

լով:
Քա լե լէն յոգ նե ցայ: – Պատ ճա ռի պա րա գայ, բա ցա ռա

կան հո լով:
Քա լե լով կ’եր թամ : –  Ձե ւի պա րա գայ, գոր ծիա կան հո

լով:
Չու նի յոգ նա կի թիւ, թէեւ ո ճա կան խօս քի մէջ եր բեմն կ’ը

սենք՝ քա լել ներ, կար դալ ներ, ու տելխմել ներ: Ե թէ խա նու թի 
տէր մնա ցած ըլ լա յի, ի՞նչ պէս այս եր թալգա լե րը պի տի ի րա
գոր ծէի: 

Ա նո րոշ դեր բա յը կամ ա նե րե ւոյ թը նոր լե զո ւին մէջ նաեւ 
կրնայ հան դէս գալ իբ րեւ բա ռա կազ մա կան բա ղադ րիչ՝ նո
րա նոր ա ծան ցա ւոր ու բարդ բա ռեր կազ մե լու դե րով: Այս պէս՝ 
գրա բա րի իով վեր ջա ցող ա պառ նի դեր բա յը նոր լե զո ւին մէջ 
կը գի տակ ցո ւի իբ րեւ գե րա զան ցա պէս ա ծա կա նա կերտ 
ա ծանց՝ այ պա նե լի, ար հա մար հե լի, գո վե լի, գնա հա տե լի, 
զարմա նա լի, ծա փա հա րե լի, կան խա տե սե լի, յար գե լի, ող ջու
նե լի, սի րե լի, տե սա նե լի եւ այլն: Կր նայ գո յա կան ներ ալ կազ
մել՝ ա ծե լի, գոր ծե լի, բա նա լի: Զ մե լի բա ռը փո խա ռու թիւն է ու 
կապ չու նի այս շար քի բա ռե րուն հետ:

Ու թիւն ա ծան ցը նոյն պէս ո րոշ կեն սու նա կու թիւն կը ցու
ցա բե րէ ա նո րոշ դեր բա յով նոր բա ռեր կազ մե լու տե սա կէ տէն՝ 
ա ռա քե լու թիւն, ա տե լու թիւն, ե ղե լու թիւն, ըն դու նե լու թիւն, կա
տա րե լու թիւն, պատ կա նե լու թիւն եւ այլն: 
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Ա րեւմ տա հա յե րէ նին հա րա զատ են կերպ բա ղադ րի չով 
բար դու թիւն նե րը՝ ապ րե լա կերպ, գոր ծե լա կերպ, վա րո ւե լա
կերպ, մտա ծե լա կերպ, նոյն քան տա րա ծում ու նին նաեւ ձեւ եւ 
ոճ բա ղադ րիչ նե րով կազ մու թիւն նե րը՝ գրե լա ձեւ, գրե լաոճ, 
խօ սե լա ձեւ, խօ սե լաոճ:

Կան այլ բա ղադ չիչ նե րով բար դու թիւն ներ եւս՝ հե ծե լա նիւ, 
հե ծե լար շաւ, նստե լա վարձ եւ այլն:

Ա նե րե ւոյ թին սե ռա կանտրա կան ու բա ցա ռա կան հո լով
նե րը նաեւ նկա տո ւած են ա ռան ձին դեր բայ ներ. սե ռա կան
տրա կա նը՝ ա պառ նի դեր բայ, իսկ բա ցա ռա կա նը՝ ըն թա ցակ
ցա կան դեր բայ: Ա սոնց դեր բա յա կան ար ժէ քին շուրջ խնդիր 
կայ:

բ) Ե լու/ա լու ա պառ նի դեր բա յի խնդի րը 
Բո լոր քե րա կան ներն ալ ա նո րոշ դեր բա յի սե ռա կան

տրա կան հո լո վին կու տան եր կու կի րա ռու թիւն՝ գո յա կա նա
կան եւ բա յա կան: 

Ա նո րոշ դեր բա յի սե ռա կան հո լո վը իբ րեւ գո յա կա նի լրա
ցում կ’ու նե նայ ո րո շի չի պաշ տօն՝ խմե լու ջուր, լո ւա լու լաթ, 
լու ծե լու խնդիր, իսկ բա յին հետ՝ տրա կան հո լո վով կը գոր ծա
ծո ւի քա նի մը պաշ տօն նե րով. 

Խն դի րը հա սաւ գի նի խմե լուն: Գ րե լուդ նա յիր: – Յանգ
ման ա նուղ ղա կի խնդիր, տրա կան հո լով:

Տ ղան լո ղա լու կ’եր թայ: Զա ւա կը փնտռե լու ե լաւ: – Ն պա
տա կի պա րա գայ:

Ա մեն մէկ նա յե լուն նոր խան դա ղա տանք մը կը զգար: 
 Ժա մա նա կի պա րա գայ, տրա կան հո լով:

Լայ նօ րէն կը գոր ծա ծո ւի կա պե րու հետ՝ Տեղ հաս նե լու 
հա մար կ’ա ճա պա րէի: Հաս նե լուդ պէս հե ռա ձայ նէ՛: Ա ռանց 
դժգո հե լու սպա սէ՛:

Ա նե րե ւոյ թին սե ռա կանտրա կան հո լո վա ձե ւը նաեւ կը 
նկա տո ւի ե լու/ա լու վեր ջա ւո րու թիւ նը ու նե ցող ա պառ նի դեր
բայ, որ կը մաս նակ ցի բա ղադ րեալ ժա մա նակ նե րու կազ մու թ
եան: 
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Ներ կայ 
գ րե լու եմ, գրե լու ես, գրե լու է.
  գ րե լու ենք, գրե լու էք, գրե լու են:
Ան կա տար անցեալ 
գրե լու էի, գրե լու էիր, գրե լու էր.
  գ րե լու էինք, գրե լու էիք, գրե լու էին:

Տար բեր քե րա կան ներ այս բա ղադ րեալ բա յա կան ձե ւե րը 
կը սահ մա նեն տար բեր ձե ւով. 

ա) Իբ րեւ Բ. ա պառ նի կամ բա ղադ րեալ ա պառ նի՝ ա ռա
ջի նը վե րա պա հե լով պի տի ցու ցի չով կազ մո ւած պարզ ձե ւե
րուն. այս պէս՝

պի տի գրեմ…. բա ցար ձակ ա պառ նի 
գրե լու եմ …. Բ. ա պառ նի ներ կայ կամ բա ղադ րեալ 

ա պառ նի
պի տի գրէի …. ա պառ նի ան կա տար 
գրե լու էի…. Բ. ա պառ նի ան կա տար կամ բա ղադ րեալ 

ա պառ նի ան կա տար15:
բ) Ու րիշ ներ այս ձե ւե րը դուրս կը դնեն սահ մա նա կան 

ե ղա նա կէն ու կ’ա ռանձ նաց նեն իբ րեւ հար կադ րա կան ե ղա
նա կի ներ կայ եւ ան կա տար ան ցեալ ժա մա նակ ներ: Պարզ է, 
որ պի տի գրեմ եւ գրե լու եմ ձե ւե րուն մէջ ա պառ նի ժա մա նա
կը առ կայ է, բայց Բ. ա պառ նի կամ բա ղադ րեալ ա պառ նի 
կոչո ւա ծը ու նի նաեւ հար կադ րա բար, անհ րա ժեշ տա բար կա
տա րե լի գոր ծո ղու թեան մը ի մաս տը, որ հո մա նիշ է « Պէտք է 
եր թամ», « Պէտք է եր թա յի» գա ղա փար նե րուն: Բա ցար ձակ 
ա պառ նիէն (պի տի) ու նե ցած իր այս ի մաս տա յին տար բե րու
թիւնն ալ կը բա ւէ, որ ան ա ռանձ նա ցո ւէր իբ րեւ հար կադ րա
կան ե ղա նակ: 

Ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ հա կա ռակ պատ կե րը կը գոր ծէ. 
Պի տի գրեմ –  ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ հար կադ րա բար 

15 Ս. Գ. Աբրահամեան, Բ. Յ. Վերդեան, Վ. Ա. Քոսեան, Հայերէն Լեզուի 
Դասագիրք, Բ. հրատարակութիւն, Երեւան, 1968, էջ 146 եւ 183. Կարօ 
Առաքելեան, Արդի Հայերէնի Քերականութիւն, Ա. գիրք, Պէյրութ, 1997, էջ 
183 եւ 203:
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կատա րե լի գոր ծո ղու թիւն է՝ հար կադ րա կան, ա րեւմ տա հա յե
րէ նի մէջ՝ ստու գա պէս կա տա րե լի գոր ծո ղու թիւն՝ բա ցար ձակ 
ա պառ նի:

Գ րե լու եմ –  ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ ստու գա պէս կա տա րե
լի գոր ծո ղու թիւն է՝ բա ցար ձակ ա պառ նի, ա րեւմ տա հա յե րէ նի 
մէջ՝ հար կադ րա բար կա տա րե լի գոր ծո ղու թիւն, հար կադ րա
կան:

Ար սէն Այ տը նեան կը գրէ. «Ա նե րե ւոյ թին սե ռա կա նը թէ՛ 
բա ղադ րեալ ժա մա նակ ներ կը ձե ւաց նէ՝ Տես նե լու եմ, ես, է եւ 
թէ՛ իբ րեւ ա ծա կան կը գոր ծա ծո ւի. այս պէս՝ վախ նա լու ե րազ
ներ, բնա կե լու տուն, ու տո ւե լու կե րա կուր ներ»16:  Ու րիշ տեղ 
բա ղադ րեալ ժա մա նակ նե րու կազ մու թեան մա սին խօ սե լով 
կ’ա ւելց նէ. «Ո մանք ալ Ա նե րե ւոյ թին հո լո վո ւա ծէն (որ է դեր
բայ ա պառ նի)՝ տես նե լու եմ. եր թա լու եմ»17: Այ տը նեան ե լու/
ա լու վեր ջա ւո րու թեամբ այս ձե ւը ա նե րե ւոյ թին սե ռա կա նը 
հա մա րե լով հան դերձ կը նկա տէ նաեւ ա պառ նի դեր բայ եւ 
էա կան բա յին հետ ա նոր կա պակ ցու թիւն նե րը կը հա մա րէ 
բա յա կան բա ղադ րեալ ժա մա նակ ներ, կը դնէ սահ մա նա կան 
ե ղա նա կի տակ ու կը կո չէ հար կադ րա կան ներ կայ եւ հար
կադ րա կան ան կա տար՝ տես նե լու եմ, ես, է… տես նե լու էի, 
էիր, էր18:  

Այ տը նեա նէն ետք քե րա կան նե րէն ա նոնք, որ այս ձե ւե րը 
կը կո չեն Բ. ա պառ նի կամ բա ղադ րեալ ա պառ նի, կը նշեն 
ա սոնց հար կադ րա կան ի մաստ ու նե նա լը, իսկ վեր ջերս ո մանք 
ա ռանձ նաց նե լով այդ ձե ւե րը՝ կը կո չեն հար կադ րա կան ե ղա
նա կի ժա մա նակ ներ: 

Ա րեւմ տա հա յե րէ նի հին ո րա կին մէջ այս ձե ւե րուն բա յա
կան ի մաս տը զօ րա ւոր կը զգա ցո ւի. Այս հա շո ւով Փա փա զեան 
Ս տե փան է ֆեն տին ալ տապ կե լու է, վրան ալ քիչ մը լի մոն 
սխմե լով Քա րա քա շեա նի քո վը նե տե լու է: Մո լու թիւն ներ հա

16 Արսէն Այտընեան, Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն 
լեզուի,  յօդ. 265:

17 Նոյն տողը, յօդ. 244:
18 Նոյն տեղը, յօդ. 245:
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րո ւա ծե լու պաշ տօ նը վա րող թերթ մը ա ռա ւել խղճի ա տեա նին 
ա պա ւի նե լով գրե լու է` քան թէ քա ղա քա կան ա տեա նին (ՅՊ): 
Տեղ մը կար դա ցած ըլ լա լու եմ (ՎՇ ): Կ’ու զեմ ը սել, թէ կեր պով 
մը միշտ Հա յաս տա նի մէջ ըլ լա լու եմ (ՎՎ):

Սա կայն միշտ չէ, որ էա կան բա յին հետ գոր ծա ծո ւող ե լու/
ա լու ձե ւը ու նի դեր բա յա կան ի մաստ: Այս ջու րը խմե լու չէ նա
խա դա սու թեան մէջ խմե լու բա ռա ձե ւը կրնայ ու նե նալ կրկնա
կի ի մաստ. մէկ՝ իբ րեւ դեր բայ, ուր նա խա դա սու թիւ նը ձեռք 
կը բե րէ այդ ջու րը պէտք չէ խմել միտ քը, երկ րորդ՝ իբ րեւ ո րո
շիչ, որ կը վե րա բե րի ջու րին՝ խմե լու ջուր:

Ե լու/ա լու դեր բա յա կան ձե ւով եւ էա կան բա յով կազ մո ւած 
բա ղադ րու թիւն նե րը ար դի ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ նո ւա զա
գոյն գոր ծա ծու թիւ նը ու նին ու լայ նօ րէն փո խա րի նո ւած են 
պէտք է միա դի մի բա յին հետ բա յի ըղ ձա կան ե ղա նա կի ձե ւե
րուն յա րադ րու թեամբ կազ մո ւած ձե ւով.

Եր թա լու եմ  >   Պէտք է եր թամ 
Շէն քը հոն ըլ լա լու է  >    Շէն քը հոն պէտք է ըլ լայ 
Զինք տես նե լու եմ  >  Զինք պէտք է տես նեմ
Իսկ եթէ կը գործածենք զինք տեսնելու եմ, շուտով 

հասնելու եմ, տուն երթալու եմ  եւ նման արտայայտութիւններ, 
ապա հոս ելու/ալու ձեւերը աւելի շատ ենթակային վերագրուող 
յատկանիշ ըլլալ կը թուին, քան թէ անոր կողմէ կատարելի 
գործողութիւն. հետեւաբար ելու/ալու+էական բայ կապակցու
թիւնները կը դիտուին իբրեւ բարդ ստորագիչ՝ անորոշ 
դերբայի սեռական հոլովի+էական բայի  ստորոգելի եւ բայ 
կապակցութեամբ19 :

Ելու/ալու ձեւերուն վերագրուող ապառնի դերբայական 
գործածութեամբ կը կազմուին  մեր քերականութեան մէջ 
19 Նման երեւոյթ կը դիտուի նաեւ արեւելահայերէնի մէջ. տե՛ս Բագ րատ 
Ներսիսեան, «Ժամանակի քերականական կարգը գրական արևելա
հա  յերենում», Հայագիտական հարցեր, թիւ 1 (13), Երեւան, 2018, էջ 195
206: 
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ընդունուած երկրորդական բաղադրեալ ժամանակներ եւս. 
Հայրս այսօր դառնալու կ’ըլլայ: Խաղողը հասուննալու եղաւ:

գ) Ըն թա ցակ ցա կան դեր բա յի խնդի րը 
Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա կան հո

լո վը լայ նօ րէն հան դէս կու գայ ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօ նով. 
օ րի նակ՝ Դե րա սա նը Ա բի սո ղոն ա ղա յին ծուն կե րուն փաթ 
թուե լով ա ղա չեց: Ակ ռա նե րը կրճտե լով հա նեց բար կու թեամբ 
ոս կի մը տո ւաւ: Դե րա սանն ալ նե րում խնդրե լով վար ի ջաւ եւ 
գնաց20: Ա սի կա գրա կան լե զո ւի շա րա հիւ սա կան ան փո փոխ 
ու մնա յուն վի ճակ նե րէն մէկն է: Ա սոր կող քին կը հան դի պինք 
նաեւ ա նո րոշ դեր բա յի բա ցա ռա կան հո լո վի նոյն պի սի գոր
ծա ծու թեան, այ սինքն՝ ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօ նով, որ գրա
կա նին ան ցած է խօ սակ ցա կան լե զո ւէն: Ա նո րոշ դեր բա յի բա
ցա ռա կան հո լո վի ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօ նով գոր ծա ծու թիւ
նը, դեր բա յի գոր ծիա կան հո լո վի կող քին, յատ կա պէս նկա տե
լի է ա րեւմ տա հայ ա րո ւես տա գէտ սե րուն դի գրող նե րու, գլխա
ւո րա բար բա նաս տեղծ նե րու գոր ծե րուն մէջ: Սիա ման թո յի 
բա նաս տեղ ծու թեան մէջ եր կու ձե ւե րով ալ ար տա յայ տո ւած 
ձե ւի պա րա գա յի յա ճա խա դէպ գոր ծա ծու թիւ նը ան մի ջա պէս 
նկա տե լի կը դառ նայ.

Ու գէթ ան գա մի մը հա մար՝ ինք նիր մէդ դուրս գա հա վի
ժե լէն՝ / Ե թէ կրնաս, մե զի հետ քա լէ՜ (Ս):

Այս տեղ քա լէ ստո րո գի չին հետ հա մըն թաց, զու գա հեռ, 
ըն թա ցա կից գոր ծո ղու թիւն մը կ’ար տա յայ տէ գա հա վի ժե լէն 
բա ռը, որ գա հա վի ժիլ ա նո րոշ դեր բա յի բա ցա ռա կան հո լո վա
ձեւն է: Կը պա տասխ պա նէ ի՞նչ ը նե լով {ը նե լէն} քա լէ կամ ինչ
պէ՞ս քա լէ հար ցու մին: Ու րեմն՝ ձե ւի պա րա գայ է:

Մեր փրկու թեա նը հա մար
Ա՜յն չափ այ լա սի րօ րէն ա րիւ նե լով ան մա հա ցաք (Ս): 

20 Մէջբերումները՝ Յակոբ Պարոնեանէն. տե՛ս համահեղինակներ Ս. Գ. 
Աբրահամեան, Բ. Յ. Վերդեան, Վ. Ա. Քոսեան, Հայերէն Լեզուի Դա
սագիրք, երկրորդ հրատարակութիւն, Երեւան, 1968, էջ 405: 
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Այս տեղ ան մա հա ցաք ստո րո գի չին հա մըն թաց, զու գա
հեռ, ըն թա ցա կից գոր ծո ղու թիւն մը կ’ար տա յայ տէ ա րիւ նե լով  
բա ռը, որ ա րիւ նիլ ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա կան հո լո վա ձեւն 
է ու կը պա տաս խա նէ ի՞նչ ըլ լա լով ան մա հա ցաք կամ ինչ պէ՞ս 
ան մա հա ցաք հար ցու մին: Ու րեմն՝ ձե ւի պա րա գայ է: 

Սիա ման թո յի բա նաս տեղ ծու թեան մէջ ձե ւի պա րա գա յի 
պաշ տօ նով ա նո րոշ դեր բա յի այս եր կու ձե ւե րը հա ւա սա րա
պէս հան դէս կու գան: Տանք քա նի մը օ րի նակ ներ եւս.

Բա ցա ռա կան հո լո վով.
Ու ան ցաք (…)
Ձեր ներ սի դին մո լեգ նա բար տա ռա պե լէն (Ս): 
Որ պէս զի, վեր ջա պէս, Ե րա զին ե րի վար նե րը փո թոր կա

նման / Մեր կամ քին ձե ռո ւը նե րէն դիւ ցազ նա բար վա րո ւե լէն՝ 
/ Յաղ թա նա կին կա տար նե րուն վրայ ար ձա նա նան… (Ս): 

Յան կարծ ի րենց մերկ բա զուկ նե րը դէ պի մե զի տա րա ծե
լէն՝(…) / Տա րօ րի նակ եր ջան կու թիւ նով մը եր գե ցին… (Ս): 

Գոր ծիա կան հո լո վով.
Ձեր աս տո ւա ծա ցու մը օրհ ներ գե լով պի տի ե րի վա րեն 

(Ս): 
Ես եր գե լով կ’ու զեմ մեռ նիլ (Ս): 
Կ ռունկ նե րը կռնչե լով ի՜նչ պէս ան ցան հո վե րուն հետ (Ս): 
Ճեր մակ գառ նուկ մը, մա յե լով, իր կճղակ նե րը կը  կրծէր 

(Ս): 
Շա րա դա սա կան միեւ նոյն պաշ տօ նը կա տա րող այս եր

կու ձե ւե րուն մի ջեւ ի մաս տա բա նա կան տար բե րու թիւն մը 
գտնել դժո ւար է, բա ցի այն պա րա գա յէն, որ գոր ծիա կան հո
լո վը ցոյց կու տայ ստո րո գի չին հետ կա տա րո ւող, իսկ բա ցա
ռա կա նը՝ ա նոր հետ սկսած գոր ծո ղու թիւն մը: Եր կուքն ալ հա
մըն թաց ու զու գա հեռ, այն քան որ միեւ նոյն նա խա դա սու թեան 
մէջ իբ րեւ ձե ւի պա րա գայ ա նոնց հա մա տեղ գոր ծա ծու թիւ նը 
միայն ո ճա կան ա ռանձ նա յատ կու թիւն մը կը թե լադ րէ, ինչ
պէս կ’ե րե ւի Սիա ման թո յի հե տե ւեալ տո ղին մէջ, մէ կը՝ գոր
ծիա կան, իսկ միւ սը՝ բա ցա ռա կան հո լով նե րով.
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Մռն չե լով եւ լո ղա լէն իր զա ւա կը փրկել կ’ու զէր:
Կամ Մի սաք Մե ծա րեն ցի հե տե ւեալ քա ռա տո ղին  մէջ.
Տեն չանք ներս, տա րագ նա ցի՜կ մե ղու ներ, / Ոս կի ե րիզ մը 

բա նա լով / Ու զա նակ ներ անձ րե ւե լէն / Թ ռան գա ցին ե րամ
ե րամ (ՄՄ):

Սա կայն բա ցա ռա կա նով ձե ւի պա րա գան գոր ծա ծու թեան 
սահ մա նա փա կում ներ ու նի. ա նով ար տա յայ տո ւած ձե ւի պա
րա գա նե րը կա րե լի է ա ներկ բա յօ րէն ար տա յաայ տել գոր ծիա
կան հո լո վով. Ու ան ցաք՝ Ձեր ներ սի դին մո լեգ նա բար տա ռա
պե լէն…(տա ռա պե լով): Յան կարծ ի րենց մերկ բա զուկ նե րը 
դէ պի մե զի տա րա ծե լէն՝ (տա րա ծե լով) տա րօ րի նակ եր ջան
կու թիւ նով մը եր գե ցին: Բայց գոր ծիա կան հո լո վով ար տա յայ
տո ւած ձե ւի պա րա գան կա րե լի չէ ա մեն պա րա գա յի փո խա
րի նել բա ցա ռա կան հո լո վով. Ես եր գե լով կ’ու զեմ մեռ նիլ եւ 
Ես եր գե լէն կ’ու զեմ մեռ նիլ բո լո րո վին տար բեր բա ներ են. 
եր գե լովը ձե ւի պա րա գայ է, իսկ եր գե լէնը կրնայ ըմբռ նո ւիլ 
իբ րեւ պատ ճա ռի պա րա գայ: Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ա նո րոշ 
դեր բա յի բա ցա ռա կա նի ար տա յայ տած պատ ճա ռի պա րա
գան սահ մա նա փա կում ներ կը բե րէ ա նոր ձե ւի պա րա գա յի 
դե րով հան դէս գա լու ի րո ղու թեան մէջ: Կայ երկ րորդ պատ
ճառ մը եւս. ա րեւմ տա հայ խօ սակ ցա կան լե զո ւին մէջ ան լայ
նօ րէն հան դէս կու գայ նաեւ տե ղի պա րա գա յի պաշ տօ նով. 
ար դա րեւ, լո ղա լէն տուն վե րա դար ձայ նա խա դա սու թիւ նը չի 
նշա նա կեր լո ղա լով տուն վե րա դար ձայ.  դեր բա յը չու նի ստո
րո գի չին հետ հա մըն թաց զար գա ցող գոր ծո ղու թեան ի մաստ, 
այ սինքն չու նի ձե ւի պա րա գա յի դեր, այլ կը նշա նա կէ «լո ղա լու 
փոր ձէն, լո ղա լու տե ղէն, լո ղա ւա զա նէն», ճիշդ այն պէս, ինչ
պէս ա րե ւե լա հա յը պի տի ը սէր «լո ղա լուց վե րա դար ձայ»: 

Սիա ման թո յի պա րա գա յին, գոր ծիա կան հո լո վով ա նո րոշ 
դեր բա յի կող քին, բա ցա ռա կան հո լո վով ձե ւի պա րա գա յի 
այն քան ա ռատ գոր ծա ծու թիւ նը ա ւե լի նո ւազ կ’ե րե ւի իր ժա
մա նա կա կից նե րու գոր ծե րուն մէջ, օ րի նակ, Դա նիէլ Վա րու
ժա նի, ուր գոր ծիա կան ձե ւը ա ւե լի տի րա կան է՝ նոյ նիսկ ա նոր 
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ժո ղովր դա կան շուն չով գրո ւած բա նաս տեղ ծու թիւն նե րուն 
մէջ.

Հունձք կը ժող վեմ ման գա ղով,
– Լուս նա կը եարս է, _

Ա կօսա կօս ման գա լով, 
– Սի րածս հարս է (ԴՎ):

Սայ լե րը կ’եր թան ան դոր րու թեան մէջ 
Ա ղա ղա կե լո՜վ (ԴՎ):
Այս ի րի կուն ձե զի կու գանք, սէ՜ր եր գե լով, 
Սա րի ճամ բով (ԴՎ):
Վեր ջին եր կու տո ղե րը բա նաս տեղ ծը կրնար ը սել.
Այս ի րի կուն ձե զի կու գանք, սէ՜ր եր գե լէն, 
Սա րի ճամ բէն:
Մի սաք Մե ծա րեն ցի եւ Մատ թէոս Զա րի ֆեա նի բա նաս

տեղ ծու թիւն նե րուն մէջ բա ցա ռա կան հո լո վա ձե ւի գոր ծա ծու
թիւնն է ա ւե լի ակն բախ.

Տեն չանք ներս, տա րագ նա ցի՜կ մե ղու ներ,
Ոս կի ե րիզ մը բա նա լով
Ու զա նակ ներ անձ րե ւե լէն
Թ ռան գա ցին ե րամե րամ,
 Ան ցան գա ցին դա րու ղիէն
Կի սա թա փանց մշուշ նե րու ապր շում քօղ քը պատ ռե լէն
Եւ հա ծե լէն մէջն ա րե ւին ոս կե ծա ղիկ մա ռա խու ղին (ՄՄ):
Բայց ես կ’եր թամ գլգլա լէն ու լա լէն (ՄԶ):
Մինչ ա ւե լի կը նո ւա զի Վա հան Թէ քէեա նի պա րա գա յին, 

ուր  տի րա կան է գոր ծիա կան հո լո վի նոյ նի մաստ գոր ծա ծու
թիւ նը.

Քիչ մը գո րով պա ղա տե լով պի տի գամ
Օ տար տղոց քով թա փա ռիլ յա րա ժամ… (ՎԹ): 
Կը մսի՛ սիրտդ ու կը դողդ ղա՞ս
Խոր հե լով պայ ծառ ա րե ւին ան ցեալ (ՎԹ): 
Չ սի րո ւե լով սի րե լէ…
Յոգ նած, յոգ նած եմ հի մա (ՎԹ): 
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Թէ քէեա նի վեր ջին մէջ բե րու մին մէջ սի րե լէ ա նո րոշ դեր
բա յի բա ցա ռա կան հո լո վը յոգ նած եմ ստո րո գի չին պատ ճա
ռի պա րա գան է, իսկ չսի րո ւե լով ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա
կան հո լո վը կողմ նա կի ձե ւի պա րա գան է սի րո ւե լէ դեր բա յին:

Գ րա կան լե զո ւին մէջ ա նո րոշ դեր բա յի բա ցա ռա կան հո
լո վին ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօ նով գոր ծա ծու թիւ նը, գոր ծիա
կան սո վո րա կան ձե ւի հա մե մա տու թեամբ, կը բա ցատ րո ւի 
ո ճա կան ու ար տա յայտ չա կան հնար քի գոր ծօն նե րով: Ա նոր 
գոր ծա ծու թիւ նը շատ ա ւե լի նո ւազ է ար ձակ հե ղի նա կա յին 
խօս քի մէջ, ինչ պէս ցոյց կու տան Զոհ րա պի, Օ շա կա նի, Զա
պէլ Ե սա յա նի, Յա կոբ Մն ձու րիի եւ այ լոց գոր ծե րը: 

Շա հե կան է այս տեղ յի շել, որ ձե ւի պա րա գա յի շա րա հիւ
սա կան պաշ տօ նով հան դէս կու գան նաեւ գո յա կա նի գոր
ծիա կան եւ բա ցա ռա կան հո լով նե րը եւ փո խա րի նե լի չեն: 
Գոր ծիա կա նով՝ Սի րով կ’ըն կե րա նամ քե զի: Ներ կա նե րը 
միա ձայ նու թեամբ ո րո շու մի մը յան գած են: Հա ճոյ քով ըն կե
րա ցայ ա նոր: Բա ցա ռա կա նով ձե ւի պա րա գան կ’ար տա յայ
տո ւի տեղ ցոյց տո ւող բա ռե րով կազ մո ւած ընդ հան րա պէս 
դար ձո ւած քա յին, ա սոյ թա յին խօս քե րու մէջ. ու նին փո խա բե
րա կան ի մաստ. Մօ տէն կը ճանչ նամ զինք: Բարձ րէն մի՛ խօ
սիր հետս: Ես հե ռո ւէն կը հե տե ւիմ ձեր խնդի րին: Քի թին 
տա կէն բա ներ մը մրթմրթա լով տուն գնաց: Այս տեղ բա ցա
ռա կան հո լո վով դրո ւած բա ռե րը տե ղի պա րա գայ չեն, այլ 
գոր ծո ղու թեան կա տար ման ձե ւը ցոյց կու տան: Ն ման գոր
ծա ծու թիւն ու նին նաեւ դե րա նուն նե րը. Ես ինձ մէ (ինք նա բե
րա բար) ե լայ գա ցի: Դուն քեզ մէ (ինք նա բե րա բար) պէտք է 
գիտ նա յիր գա լի քը: Մէ կէն (յան կարծ) յայտ նո ւե ցաւ:

Ա նո րոշ դեր բա յի բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան հո լով նե րու 
ձե ւի  պա րա գա յի պաշ տօ նով հան դէս գա լը մակ բա յա կան կի
րառու թիւն է. ու հե տաքրք րա կան է յի շել, որ ա րեւմ տա հա յե րէ
նի մէջ լրիւ մակ բա յաց ման վի ճակ ու նին եր թալ բա յի բա ցա
ռա կան եւ գոր ծիա կան հո լո վա ձե ւե րը՝ եր թա լէն/եր թա լով, 
ո րոնք ձեռք ձգած են «հետզ հե տէ, կա մացկա մաց» ի մաս տը 
ու իբ րեւ ան կախ մակ բայ կը գոր ծա ծո ւին խօ սակ ցա կա նին 
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մէջ. Եր թա լէն գոր ծե րը կը վատ թա րա նան > Եր թա լով գոր ծե
րը կը վատ թա րա նան: Եր թա լէն օ դե րը կը պա ղին > Եր թա
լով դա սե րը կը դղժո ւա րա նան:

Ա րեւմ տա հայ քե րա կա նու թեան մէջ ա նո րոշ դեր բա յի բա
ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան հո լով նե րու ձե ւի  պա րա գա յի պաշ
տօ նով հան դէս գա լը օ րին նկա տո ւած է ու ամ րագ րո ւած, թէեւ 
ոչ ամ բող ջա կան ներ կա յա ցու մով: Օ րի նակ՝ « Հա յե րէն լե զո ւի 
դա սա գիրք»ը խօ սե լով ա նո րոշ դեր բա յի մա սին՝ կը գրէ. «Ամ
բողջ օ րը մտա ծե լով կ’ան ցը նէ, խա ղա լով ժամն ան ցուց, 
խօ սե լով կը քա լէր նա խա դա սու թեանց մէջ մտա ծե լով, խա
ղա լով, խօ սե լով դեր բայ նե րը դրո ւած են գոր ծիա կան հո լո
վով եւ պա րա գայ են»21: Հոս չ’անդ րա դառ նար բա ցա ռա կան 
հո լո վի ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօ նին, բայց ու րիշ տեղ՝ ձե ւի 
պա րա գա յի նո ւի րո ւած բաժ նին մէջ կը գրէ, թէ ձե ւի պա րա
գան կ’ար տա յայ տո ւի « Գո յա կան նե րու կամ գո յա կա նա բար 
գոր ծա ծո ւած այլ խօս քի մա սե րու բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա
կան  հո լով նե րով» ու կը բե րէ Մե ծա րեն ցէն տուն մը, ուր եր կու 
ձե ւի պա րա գայ կայ ար տա յայ տո ւած ա նո րոշ դեր բա յի բա ցա
ռա կան հո լո վով.

Ցայգն է ժայթ քած իր շո ղա կի շատ րո ւան ներն անր ջա
կան.

Հե ռու նե րէն ու տի մը թաւ հեծ քը կու գայ դողդ ղա լէն,
Այս գի շեր ջերմ ու ե րա զո ւած կայ ծեր հոգ ւոյս խո րերն ին

կան,
Կը մա րեմ լոյ սը լամ պա րիս ու կ’ե րա զեմ մրա փե լէն22:
Ա նո րոշ դեր բա յի բա ցա ռա կան հո լո վի մակ բա յա կան այս 

կի րառու թիւ նը նկա տո ւած է նաեւ ա րե ւե լա հայ բար բառ նե րուն 
մէջ. Էդ. Ա ղա յեան Մեղ րիի բար բա ռի պա րա գա յին զայն կը 
կո չէ մակ բա յա կան դեր բայ, որ, «կազմ վում է ա նո րոշ դեր բա
յին ա վե լաց նե լով էն վեր ջա վո րութ յու նը»23: Ան կը յայտ նէ, որ 

21 Համահեղինակներ Ս. Գ. Աբրահամեան, Բ. Յ. Վերդեան, Վ. Ա. Քոսեան, 
Հայերէն Լեզուի Դասագիրք, երկրորդ հրատարակութիւն, Երեւան, 1968, 
էջ 145: 
22 Նոյնը, էջ 319: 
23 Էդ. Աղայան, Մեղրու բարբառը, Երևան, 1954, էջ 196:
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դեր բա յը իր բո վան դա կու թեամբ կը հա մա պա տաս խա նէ «աշ
խար հա բա րի ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա կան հո լո վին՝ իբ րեւ 
ձե ւի պա րա գայ» տա լով բար բա ռի եւ աշ խար հա բա րի զոյգ 
օ րի նակ ներ՝ ը սէ լէնա սե լով, խը սէ լէնխօ սե լով: Ա ղա յեան կ’եզ
րա փա կէ գրե լով. « Կազ մութ յամբ այս դեր բա յը նույնն է ա նո
րոշ դեր բա յի բա ցա ռա կան հո լո վի հետ, որն այս պի սի գոր ծա
ծութ յուն ու նի նաեւ Պոլ սի բար բա ռում»24:

Մէկ կողմ ձգե լով ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօ նով հան դէս 
ե կող ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա կա նի հա մընդ հա նուր գոր ծա
ծու թեան պա րա գան՝ լե զո ւա բան նե րը ու շադ րու թիւն կը դար
ձ նեն Պոլ սոյ բար բա ռէն ա րեւմ տա հայ գրա կան լե զո ւին ան
ցած բա ցա ռա կան հո լո վի ձե ւի պա րա գա յին վրայ: Ա րե ւե լա
հայ քե րա կա նու թիւ նը կը զբա ղի այս դեր բա յի սահ մա նու մով 
ու ա նո ւա նու մով: Ս տո րո գի չին ար տա յայ տած գոր ծո ղու թեան 
հա մըն թաց գոր ծո ղու թիւն սահ մա նու մը կը վե րա բե րի նաեւ 
ա րե ւե լա հա յե րէ նի երկ րորդ ան կա տար դեր բա յին՝ գրե լիս, 
կար դա լիս, որ խօս քի մէջ հան դէս կու գայ ժա մա նա կի պա
րա գա յի պաշ տօ նով: Ա լիսե լիս վեր ջա ւո րու թեամբ դեր բա յը 
կը կո չո ւի հա մըն թա ցա կան, իսկ էն վեր ջա ւո րու թեամբ դեր
բա յը՝ ըն թա ցակ ցա կան դեր բայ:

Քո սեան կը գրէ. « Թեև այս դեր բա յը բար բա ռա յին ծա
գում ու նի, սա կայն արևմ տա հայ գրա կան լեզ վում  բա վա կան 
շատ է գոր ծած վում՝ ցույց տա լով դի մա վոր բա յի ար տա հայ
տած գոր ծո ղութ յա նը հա մըն թաց գոր ծո ղութ յան հատ կա նիշ 
եւ կա տա րե լով ձևի պա րա գա յի պաշ տոն»25: Հե ղի նա կը կ’ա
ւելց նէ, որ «ո րոշ դէպ քե րում լրա ցու մը հնա րա վոր է մեկ նա բա
նել ե՛ւ իբրև ըն թա ցակ ցա կան դեր բայ, ե՛ւ իբրև ա նո րոշ դեր
բա յի բա ցա ռա կան հո լո վաձև՝ դրանց նմա նութ յան եւ կա տա
րած շա րահ յու սա կան դե րի ընդ հան րութ յան պատ ճա ռով»26: 
Բե րո ւած օ րի նակ նե րէն յայտ նի կ’ը նէ, որ պատ ճա ռի պա րա
գա յի դե րով հան դէս գա լու պա րա գա յին կը հա մա րո ւի բա ցա
24 Նոյնը, էջ 197:
25 Վ, Քոսյան, Արևմտահայերենի բառակապակցությունները, Երևան, 
1986, էջ 230 :
26  Նոյնը, էջ 231:
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ռա կան հո լով, իսկ ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօ նով հան դէս գա
լու պա րա գա յին՝ ըն թա ցակ ցա կան դեր բայ: 

Յե տա գայ բո լոր ու սում նա սի րող նե րը կը նշեն հե տե ւեալ 
յատ կա նիշ նե րը. 

ա. Այս դեր բա յը կ’ար տա յայ տէ դի մա ւոր բա յի գոր ծո ղու թ
եան հա մըն թաց, զու գա հեռ, ըն թա ցա կից գոր ծո ղու թիւն ու 
կ’ու նե նայ ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօն, իր ի մաս տով կը նոյ նա
նայ ա րե ւե լա հա յե րէ նի հա մըն թա ցա կան դեր բա յին հետ, որ 
սա կայն կ’ու նե նայ ժա մա նա կի պա րա գա յի պաշ տօն:

բ. Իր ձե ւով կը նոյ նա նայ ա րեւմ տա հա յե րէ նի բա ցա ռա
կան հո լո վին հետ, ո րուն կը վե րա պա հո ւի պատ ճա ռի պա րա
գա յի պաշ տօ նը, իսկ ի րեն՝ ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօ նը:

գ. Իր ի մաս տով ու պաշ տօ նով կը նոյ նա նայ ա րեւմ տա հա
յե րէ նի եւ ա րե ւե լա հա յե րէ նի ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա կան հո
լո վին հետ, որ դար ձեալ կ’ար տա յայ տէ դի մա ւոր բա յի գոր ծո
ղու թեան հետ հա մըն թաց գոր ծո ղու թիւն ու կ’ու նե նայ ձե ւի 
պա րա գա յի պաշ տօն: Չի նշո ւիր, որ ա նո րոշ դեր բա յի պա րա
գա յին, գոր ծիա կան հո լո վին վստա հո ւած է ձե ւի պա րա գա յի 
պաշ տօ նով հան դէս գա լու ա մե նէն ըն թա ցիկ ձե ւը, ու ոչ թէ 
«ըն թա ցակ ցա կան դեր բա յին»:  Քո սեան իր այդ գիր քին « Բա
յի լրա ցում նե րը դեր բայ նե րով» բաժ նին մէջ27 չի խօ սիր ա նո
րոշ դեր բա յի գոր ծիա կա նով ձե ւի պա րա գա յի մա սին, չ’անդ
րա դառ նար ա նոր, սա կայն «պա րա գա յա կան գոր ծիա կա նով 
բա ռա կա պակ ցութ յուն ներ» բաժ նին մէջ կը գրէ. «Ձ ևի ի մաստն 
ար տա յայտ վում է նաև ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա կա նով»՝ տա
լով ե րեք օ րի նակ Պա րո նեա նէն, Զոհ րա պէն եւ Վահ րամ  
Մա վ եա նէն, ա ւելց նե լով. «Եր բեմն դի մա վոր բա յը և  ա նո րոշ 
դեր բա յը նույ նա կան են լի նում, և ձ ևի ի մաս տը սաստ կութ յուն 
է ար տա հայ տում: Օ րի նակ՝ Եւ ա տե լով կ’ա տէր զիս»28: Չի բա
ցատ րեր, թէ ին չո՛ւ ա նո րոշ դեր բա յի բա ցա ռա կա նի ձե ւի պա
րա գան պէտք է ա ռանձ նաց նել իբ րեւ դեր բայ, իսկ գոր ծիա
կա նի նը՝ ոչ:
27 Նոյնը, էջ 223:
28  Նոյնը, էջ 172:
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Այս տա րան ջա տու մը շփոթ կը ստեղ ծէ ու կը մղէ ա նո րոշ 
դեր բա յի գոր ծիա կան հո լովն ալ ըն թա ցակ ցա կան դեր բայ 
հա մա րել: Օ րի նակ, էն վեր ջա ւո րու թեամբ ըն թա ցակ ցա կան 
դեր բա յի կազ մու թեան օ րի նակ ներ տա լէ ան մի ջա պէս ետք կը 
գրո ւի. «Այս դեր բա յի գոր ծիա կա նը նա խա դա սութ յան մէջ կա
տա րում է ձևի պա րա գա յի շա րահ յու սա կան պաշ տոն»29: Այս 
հա կա սա կան մօ տե ցու մին պատ ճա ռը այն փաստն է, որ ա նո
րո շի գոր ծիա կան հո լովն ալ նոյն կի րա ռու թիւնն ու ի մաս տը 
ու նի:  

Նոյն մօ տե ցու մը կայ նաև ու րիշ նե րու մօտ. Հ. Ռ. Խա չա
տ րեա նը կը գրէ. «Գ րա կան արևմ տա հա յե րե նում ըն թա ցակ
ցա կան դեր բա յը կազմ վում է ա նո րոշ դեր բա յից՝ էն վեր ջա վո
րութ յամբ, ինչ պես ա ղօ թե լէն, լա լէն, փշրե լէն, ճեղ քե լէն և  
այլն»30:  Յե տոյ կ’ա ւելց նէ, որ ըն թա ցակ ցա կան դեր բա յը բնո
րոշ է ա րեւմ տա հայ բար բառ նե րուն ու կու տայ քա նի մը բար
բառ նե րուն մէջ դեր բա յա կան հիմ քի վրայ ա նոր ով, է, էն վեր
ջա ւո րու թիւն նե րով կազ մո ւի լը: Ով վեր ջա ւո րու թիւ նը կը հա
մա պա տաս խա նէ այդ բար բառ նե րուն գոր ծիա կան, իսկ էն ու 
է վեր ջա ւո րու թիւն նե րը՝ բա ցա ռա կան հո լով նե րուն: Ու րեմն 
գոր ծիա կան հո լո վա ձե՞ւն ալ ըն թա ցակ ցա կան դեր բայ նկա
տենք: Ոչ մէկ ակ նար կու թիւն ա րեւմ տա հայ եւ ա րե ւե լա հայ 
գրա կան լե զո ւին գոր ծիա կան հո լո վի նոյ նար ժէք գոր ծա ծու թ
եան մա սին:

Հ րանտ Զ. Պետ րո սեան կ’ը նէ հե տե ւեալ հաս տա տու մը. 
«Ո մանք նոր հա յե րե նում ըն դու նում են նաև ըն թա ցակ ցա կան 
դեր բա յի տե սակ, որն ըստ էութ յան ա նո րոշ դեր բա յի բա 
ցառա կա նի կամ գոր ծիա կա նի պա րա գա յա կան կի րա ռու թ
յուն է»31:
29 Յու. Ս. Ավետիսյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի  զու գա դրա
կան քերականություն, Երևան, 2007, էջ 157:
30 Հ. Ռ. Խաչատրյան, Գրական արևմտահայերենի և ՀՀ տարածքում 
գործառող կը ճյուղի բարբառների բայական համակարգերի առնչու
թյունները». Տե՛ս Գրական արևմտահայերենի և ՀՀ տարածքում գործառող 
կը ճյուղի բարբառների առնչությունները , Երևան, 2016, էջ 181182:
31 Հրանտ Զ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Երևան, 1987, 
էջ 184:
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Ա սի կա փաս տօ րէն ժխտումն է ա րեւմ տա հա յե րէ նի ըն
թա ցակ ցա կան դեր բա յին եւ հաս տա տումն է այն ի րո ղու թ
եան, որ ա րեւմ տա հա յե րէ նին յա տուկ է ա նո րոշ դեր բա յի բա
ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան հո լով նե րու մակ բա յա կան գոր ծա
ծու թիւ նը: Հե տե ւա բար ան տե ղի է բա ցա ռա կան ձե ւը կո չել 
ըն թա ցակ ցա կան դեր բայ, իսկ միւ սը՝ հա մա րել անորոշ դեր
բայի գոր ծիա կան հո լով: 

Մենք ար դէն քննե ցինք, որ բա ցա ռա կան ձե ւը գոր ծիա
կա նի հա մե մա տու թեամբ ինչ սահ մա նա փա կում ներ ու նի եւ 
ո րոշ վե րա պա հու թեամբ պէտք է ըն դու նիլ Քո սեա նի այն հաս
տա տու մը, որ ան  «արևմ տա հայ գրա կան լեզ վում  բա վա կան 
շատ է գոր ծած վում»32: Հա կա ռակ կար ծի քին է Հ. Ռ. Խա չա
տրեան. «արևմ տա հա յե րե նում ընդ հան րա պես ըն թա ցակ ցա
կան դեր բա յը գոր ծա ծութ յան ա վե լի քիչ հա ճա խա կա նութ յուն 
ու նի», բայց կա րե լի չէ հա մա ձայ նիլ վեր ջի նիս այն կար ծի քին, 
թէ այդ «պատ ճա ռով էլ ո րոշ քե րա կան ներ այն չեն ա ռանձ
նաց նում իբ րեւ ինք նու րույն դեր բայ»33: Բա ցա ռա կան հո լո վը 
ու նի ձե ւի, պատ ճա ռի եւ տե ղի պա րա գա յա կան նշա նա կու
թիւն ներ. ձե ւի պա րա գան շատ յա ճախ ի մաս տա յին խա չա ձե
ւում կը ստեղ ծէ պատ ճա ռի եւ տե ղի պա րա գա նե րուն հետ, 
այդ պատ ճա ռով ալ հետզ հե տէ կը նո ւա զի ա նոր գոր ծա ծու
թիւ նը թէ՛ խօ սակ ցա կան եւ թէ գրա ւոր խօս քին մէջ, բայց այս 
ե րե ւոյ թը չի կրնար կապ ու նե նալ զայն ըն թա ցակ ցա կան դեր
բայ հա մա րել կամ չհա մա րե լուն հետ: Այդ մեր ժու մը, ըստ իս, 
հիմ նո ւած է պար զա պէս այն հիմ քի վրայ, որ ձե ւի պա րա գան 
ա նո րոշ դեր բա յի բա ցա ռա կան հո լո վի ար տա յայ տու թիւն նե
րէն մէկն է, ինչ պէս է պա րա գան ա նոր գոր ծիա կան հո լո վին:

Ըն թա ցակ ցա կան դեր բայ հաս կա ցու թիւ նը տեղ գտած է 
նաեւ սփիւռ քա հայ քե րա կա նու թեան մէջ: Կա րօ Ա ռա քե լեան 
եր կու էջ յատ կա ցու ցած է ա նոր, տո ւած սահ մա նու մը, կազ
մու թեան կեր պը՝ ա նո րոշ դեր բայ+էն վեր ջա ւո րու թիւն, ծա նօ

32 Վ, Քոսյան, Արևմտահայերենի բառակապակցությունները, Երևան, 
1986, էջ 230 :
33 Հ. Ռ. Խաչատրյան, նշուած աշխատութիւնը, էջ 182:
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թու թեան մը մէջ մէկ օ րի նա կով տար բե րած է բա ցա ռա կան 
հո լո վով պատ ճա ռի պա րա գան ըն թա ցակ ցա կան դեր բա յէն: 
Վեր ջի նիս հա մար տրո ւած են եր կու օ րի նակ ներ. Յաս մի կը 
ներս մտաւ դողդ ղա լէն: Ոտ քի՛ ե լէք խա չակն քե լէն34:  Այս բա
ցատ րու թիւնն ու օ րի նակ նե րը թիւր պատ կե րա ցում մը կը 
ստեղ ծեն: Այս ձե ւե րուն հա ւա նա կան գոր ծա ծու թիւ նը հաս
տա տե լով հան դերձ՝ սո վո րա կա նը գոր ծիա կան հո լո վով տար
բե րակն է. Յաս մի կը դողդ ղա լով ներս մտաւ: Խա չակն քե լով 
ոտ քի՛ ե լէք: Պար զա պէս ա րո ւես տա կան դեր բա յի մը ա ռանձ
նա ցու մը հոս պատ ճառ կը դառ նայ լե զո ւա կան կեղծ պատ կե
րի մը ստեղ ծու մին: Ձե ւի պա րա գա յին կամ հո լով նե րուն նուիր
 ո ւած դա սին կա րե լի էր յա ջոր դա բար դնել ա նոր գոր ծա ծու
թիւ նը եր կու հո լա վա ձե ւե րով եւս, նշե լով հան դերձ բա ցա ռա
կան հո լո վա ձե ւով ար տա յայ տո ւած ձե ւի պա րա գա յի սահ մա
նա փա կում նե րը: Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ըն թա ցակ ցա կան 
ա նուն դեր բա յի մը ա ռանձ նա ցու մը ու զայն միայն ա նո րոշ 
դեր բա յի բա ցա ռա կան հո լո վին հետ կա պե լը ամ բող ջա պէս 
ան տե ղի տա րան ջա տում ներ են:

դ) Ներ կայ կամ  են թա կա յա կան դեր բայ
Կը կազ մո ւի ող35 վեր ջա ւո րու թեամբ.
պարզ բա յեր
վա զել՝ վա զող,  խօ սիլ՝ խօ սող, կար դալ՝ կար դա ցող.
սոս կա ծան ցա ւոր բա յեր  
տես նել՝ տես նող, մեռ նիլ՝ մեռ նող, հե ռա նալ՝ հե ռա ցող:
Ալ լծոր դու թեան բա յե րու ներ կայ դեր բա յը կը կազ մո ւի  

ցո յա կան հիմ քի վրայ: 
Ներ կայ դեր բա յը խօս քի մէջ հան դէս կու գայ գո յա կա նի 

եւ ա ծա կա նի խօս քի մա սա յին յատ կա նիշ նե րով: Իբ րեւ ան
կախ դեր բայ իր ա ռա ջին գոր ծա ծու թիւ նը ա ծա կա նա կան է՝ 
հե ռա ցող ըն կեր ներ, բամ բա սող լե զու, աշ խա տող բա նո ւոր, 

34 Կարօ Առաքելեան, Արդի Հայերէնի Քերականութիւն, Բ. գիրք, Պէյրութ, 
1998, էջ 130131:
35 Գրաբարի մէջ կ’արտայայտուի աւղ եւ օղ ձեւերով: Աւանդական 
ուղղագրութեան մէջ ընդունուած է ող:
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համ բե րող բնա ւո րու թիւն, ճնշող մե ծա մաս նու թիւն, չոր ցող 
ծառ, փլող շէնք, բարձ րա ցող ձայ ներ եւ այլն: Կր նայ գոր ծա ծ
ո ւիլ գո յա կա նա բար, ինչ պէս գոր ծիք ներ նո րո գող ար հես տա
ւո րը > գոր ծիք ներ նո րո գո ղը, հե ռա ցող ըն կեր նե րը մեզ մոռ
ցան > հե ռա ցող նե րը մեզ մոռ ցան: Ներ կայ դեր բայ նե րէն 
ո մանք ար դէն կա յուն գո յա կան ներ են՝ բան մը ը նո ղի կամ 
ե ղո ղի ի մաս տով, ինչ պէս գրող, ծաղ կող, լրագ րող, ծխող, 
խմող, ու տողխմող, ծրագ րա ւո րող  եւ այլն:

Իբ րեւ գո յա կան հան դէս գա լու պա րա գա յին կը հո լո վո ւի, 
ու նի ե զա կի եւ յոգ նա կի, կը ստա նայ յօդ եւ խօս քի մէջ կը կա
տա րէ գո յա կա նի հիմ նա կան պաշ տօն նե րը.

Ուղ ղա կան գրող  գրող ներ
Հայ ցա կան գրող  գրող ներ
Սե ռա կան  գրո ղի  գրող նե րու
Տ րա կան  գրո ղի  գրող նե րու
Բա ցա ռա կան գրո ղէ  գրող նե րէ
Գոր ծիա կան գրո ղով գրող նե րով

Գ րո ղը նոր գիրք մը հրա տա րա կեց: – Են թա կայ, ուղ ղա
կան հո լով: 

Գ րող նե րու միու թիւ նը նոր նա խա գահ ու նե ցաւ: –  Յատ
կա ցու ցիչ, սե ռա կան հո լով:

Իբ րեւ ա ծա կան կը կա տա րէ ո րո շի չի պաշ տօն.
Գ րող մա տի տը կ’ու զեմ: 

Ներ կայ դեր բա յը կրնայ ե րե ւիլ բա ռա կազ մու թեան մէջ՝ 
կազ մե լով նո րա նոր ա ծան ցա ւոր բա ռեր: Այս պէս՝ 

– Ու թիւն ա ծան ցով. գոր ծո ղու թիւն, դի տո ղու թիւն, եր գե
ցո ղու թիւն, հսկո ղու թիւն, յի շո ղու թիւն, մտա ծո ղու թիւն, նե րո
ղու թիւն, սեր տո ղու թիւն, վե րահս կո ղու թիւն, տե ւո ղու թիւն, տե
սո ղու թիւն եւ այլն: 

– Ա կան ա ծան ցով՝ ար տադ րո ղա կան, գնո ղա կան, դա տո
ղա կան, ծա ռա յո ղա կան, մեր ժո ղա կան, ու սա նո ղա կան, սի րո
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ղա կան, սպա ռո ղա կան, վա նո ղա կան եւ այլն: Կարգ մը պա
րա գա նե րու ու թիւն եւ ա կան ա ծանց նե րը նոյն դեր բա յէն գո
յա կան եւ ա ծա կան կը շի նեն՝ լսո ղու թիւնլսո ղա կան, խնա յո
ղու թիւնխնա յո ղա կան, տե սո ղու թիւնտե սո ղա կան, մար սո
ղու թիւնմար սո ղա կան, ձգո ղու թիւնձգո ղա կան, հան դուր ժո
ղու թիւնհան դուր ժո ղա կան եւ այլն: Կան նաեւ ա կան+ու թիւն 
բազ մա ծանց կա ղա պա րող կա ռու ցո ւածք ներ՝ հան դուր ժո ղա
կա նու թիւն, ար տադ րո ղա կա նու թիւն, ձգո ղա կա նու թիւն եւ 
այլն:

– Ներ կայ դեր բա յը կրնայ ան ժխտա կան նա խա ծան ցով 
ալ գոր ծա ծո ւիլ՝ ան նե րող, ան զի ջող, ան հան դուր ժող եւ այլն:

– Չէք ա ծան ցով իբ րեւ գործ մը ը նո ղի վարձք. բե րող չէք, 
տա նող չէք, մաք րող րէք, ներ կող չէք եւ այլն:

– Բար դու թիւն նե րու մէջ քիչ կը հան դի պի՝ նե րո ղա միտ, 
ծնո ղա սէր, ա րա րո ղա պետ, ա րա րո ղա կարգ: 

ե) Ան ցեալ դեր բայ ներ
Ան ցեալ դեր բայ նե րը եր կուք են՝ յա րա կա տար եւ վա ղա

կա տար:
Յա րա կա տար դեր բա յը կը կազ մո ւի ած վեր ջա ւո րու թ

եամբ.
պարզ բա յեր
վա զել՝ վա զած, խօ սիլ՝ խօ սած, կար դալ՝ կար դա ցած.
սոս կա ծան ցա ւոր բա յեր
տես նել՝ տե սած, մեռ նիլ՝ մե ռած, հե ռա նալ՝ հե ռա ցած:
Վա ղա կա տար դեր բա յը կը կազ մո ւի եր վեր ջա ւո րու թ

եամբ.
պարզ բա յեր    
վա զել՝ վա զեր, խօ սիլ՝ խօ սեր, կար դալ՝ կար դա ցեր.
սոս կա ծան ցա ւոր բա յեր  
տես նել՝ տե սեր, մեռ նիլ՝ մե ռեր, հե ռա նալ՝ հե ռա ցեր:
Ել եւ իլ լծոր դու թեան պարզ ու սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը 

այս դեր բայ նե րը կը կազ մեն ար մա տա կան (տես նել՝ տես, 
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հաս նիլ՝ հաս) հիմ քի, իսկ ալ լծոր դու թեան բա յե րը՝ ցո յա կան 
հիմ քի վրայ (մնալ՝ մնաց, հե ռա նալ՝ հե ռաց):

Յա րա կա տար դեր բա յը խօս քի մէջ հան դէս կու գայ գո յա
կա նի եւ ա ծա կա նի դե րե րով:  Իբ րեւ ան կախ դեր բայ իր ա ռա
ջին գոր ծա ծու թիւ նը ա ծա կա նա կան է՝ չոր ցած ծառ, կատ ղած 
շուն, նե խած ջուր, կոտ րած հա յե լի, գրո ւած վճիր, տրո ւած 
հրա ման եւ այլն: Կր նայ գոր ծա ծո ւիլ գո յա կա նա բար, ինչ պէս 
նո րո գո ւած գոր ծիք ներ > նո րո գո ւած ներ, հե ռա ցող մար դոց 
հետ > հե ռա ցած նե րուն հետ:  Յա րա կա տա րը եր բեմն կա յուն 
գո յա կան է՝ բան մը ը րա ծի կամ ե ղա ծի ի մաս տով, ինչ պէս՝ 
նշա նած, բո ված, խո րո ված  եւ այլն:

Յա րա կա տար դեր բա յով կը կազ մե լով նո րա նոր ա ծան
ցա ւոր բա ռեր. 

Ք ա ծան ցով՝ նա յո ւածք, խօ սո ւածք, շի նո ւածք, կա ռուց
ուածք, թխո ւածք, ստա ցո ւածք, կտրո ւածք, պատ ռո ւածք, վի ժ
ո ւածք, փո րո ւածք եւ այլն:

 Ե ղէն ա ծան ցով՝ հիւ սո ւա ծե ղէն, թխո ւած քե ղէն, գոր ծ
ուած քե ղէն: 

 Ու թիւն ա ծան ցով՝ քաղ ցա ծու թիւն, հար բա ծու թիւն, շփա
ցա ծու թիւն, սո վա ծու թիւն, փտա ծու թիւն, լքո ւա ծու թիւն եւ այլն: 

Իբ րեւ գո յա կան հան դէս գա լու պա րա գա յին կը հո լո վո ւի, 
ու նի ե զա կի եւ յոգ նա կի, կը ստա նայ յօդ եւ խօս քի մէջ կը  
կա տա րէ գո յա կա նի հիմ նա կան պաշ տօն նե րը.Ն շա նա ծը 
ուշացաւ: Հե ռա ցած նե րը պի տի վե րա դառ նան: Ին կա ծին օգ
նու թեան ձեռք մեկ նէ եւ այլն:

 Իբ րեւ ա ծա կան կը կա տա րէ ո րո շի չի պաշ տօն.
Շ փա ցած մա նուկ մըն է:
Յա րա կա տար դեր բա յը կը կազ մէ սահ մա նա կան ե ղա նա

կի յա րա կա տար ներ կայ եւ յա րա կա տար ան ցեալ ան կա տար 
բա ղադ րեալ ժա մա նակ նե րը.

վա զած եմ, վա զած ես, վա զած է. վա զած ենք, վա զած էք, 
վա զած են.

վա զած էի, վա զած էիր, վա զած էր. վա զած էինք, վա զած 
էիք, վա զած էին:
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Յա րա կա տար դեր բա յը ըլ լալ բա յին հետ կը կազ մէ երկ
րոր դա կան բա ղադ րեալ ժա մա նակ ներ՝ գրած կ’ըլ լամ, գրած 
կ’ըլ լա յիր, գրած ե ղայ, գրած ե ղիր:

Վա ղա կա տար դեր բա յը ան կախ գոր ծա ծու թիւն չու նի: Ան 
կը կազ մէ դի մա ւոր բա յի սահմանական ե ղա նա կի վա ղա կա
տար ներ կայ եւ վա ղա կա տար ան ցեալ ան կա տար բա ղա
դրեալ ժա մա նակ նե րը.

վա զեր եմ, վա զեր ես, վա զեր է. վա զեր ենք, վա զեր էք, 
վա զեր են.

վա զեր էի, վա զեր էիր, վա զեր էր. վա զեր էինք, վա զեր 
էիք, վա զեր էին:

Յա րա կա տար եւ վա ղա կա տար ժա մա նակ նե րը մեր քե
րա կա նու թեան մէջ կը յի շա տա կո ւին այլ ա նուն նե րով: Այ տը ն
եան ած դեր բա յով եւ էա կան բա յի ներ կա յով կազ մո ւած ժա
մա նա կա ձե ւե րը կը կո չէ յա րա կա տար կամ բուն յա րա կա-
տար՝ տե սած եմ, իսկ էա կան բա յի ան կա տա րով կազ մո ւա ծը՝ 
գե րա կա տար՝ տե սած էի. եր դեր բա յով եւ էա կան բա յի ներ
կա յով կազ մո ւած ժա մա նա կա ձե ւե րը կը կո չէ յա րա կա տար 
ա նո րոշ՝ տե սեր եմ, իսկ էա կան բա յի ան կա տա րով կազ 
մուածը՝ գե րա կա տար ա նո րոշ՝ տե սեր էի36:

Ած եւ եր դեր բայ նե րով կազ մո ւած բա ղադ րեալ ժա մա
նակ նե րը ու նին ի մաս տի մօ տի կու թիւն: Այ տը նեան այդ մա
սին կը գրէ. «Ն շա նա կու թեան կող մա նէ բուն յա րա տա կարն եւ 
ա նո րոշ յա րա կա տարն փոքր տար բե րու թիւն մ’ու նին: Ած 
ա ծան ցով շի նո ւա ծը կը ցու ցը նէ թէ ա տեն մը ստու գիւ ե ղած է 
գոր ծո ղու թիւ նը կամ թէ՝ ե ղած չէ: Զո րօ րի նակ. Ինքն զմեզ տե
սած ու հե տեր նիս խօ սած է: Տունս այ րած է: Իսկ եր ան ցեա լով 
կազ մո ւա ծը կը ցու ցը նէ թէ օ տա րին վկա յու թեամ բը կը խօ սի 
կամ թէ՝ յա ռաջ ե ղած բան մը դեռ հի մայ կ’ի մա ցո ւի. այս պէս. 
Ինքն զմեզ տե սեր է: Գե ղի տունս այս գի շեր այ րեր է: Ծ նած 
օրս՝ հայրս մե ռեր է: Ք նոյս մէջ խօ սեր եմ:

36 Արսէն Այտընեան, Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն 
լեզուի, յօդ. 245:
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Բայց ած եւ եր ան ցեա լով շի նո ւած գե րա կա տար ներն 
ի րա րու տեղ կը գոր ծա ծո ւին հա ւա սա րա պէս: Հոն մնա ցած 
էի. նոյն է թէ ը սես Հոն մնա ցեր էի»37:

Սա ը սել է, որ, ըստ Այ տը նեա նի, տե սած էի եւ տե սեր էի 
ժա մա նա կա ձե ւե րը զու գա ձե ւու թիւն ներ են, իսկ տե սած եմ եւ 
տե սեր եմ ժա մա նա կա ձե ւե րու տար բե րու թիւ նը կը սահ մա նա
փա կո ւի միայն վե րեւ յի շո ւած եր կու պա րա գա նե րուն մէջ: 
Օ րի նակ ներ յա րա կա տար ներ կա յով. Ես ար դէն սկիզ բէն հա
մա կիր ե ղած եմ յե ղա փո խա կան շար ժու մին (ԵՕ): Լ սողն ալ 
պի տի կար ծէ, թէ հի ւանդ չեմ եւ շին ծու հի ւանդ ե ղած եմ (ՅՊ): 
Դուք գի տէք, թէ ես փառքն ու պար ծան քը ե ղած եմ մեր հայ
րե նի գա ւա ռին (ՎԹ): Հի մա վար պետ կօշ կա կար մը ե ղած եմ 
(ԵՕ): Պատ րաս տու թիւն ներս տե սած եմ (ՇՇ): Վա ղա կա տար 
ներ կա յի դի պուկ օ րի նակ ներ՝ Խօ սեր է խմբա կի մը մա սին, 
ո րուն մաս կը կազ մեմ ե ղեր ես ալ։ ... Ու նե նա լով խմբակ մը, 
ար գելք ե ղեր եմ Պատ րիար քի ընտ րու թեան (ՌՀ): «Ե լիր Պո
լիս գնա՛, հոս մնալդ ո րե ւէ օ գուտ չու նի» ը սեր են (ՇՇ): Սե բաս
տե ցի նե րը ե թէ տես նէին, թէ մէ կը չա փէն դուրս կը հպար տա
նայ ու կը գո ռո զա նայ՝ «ա թո ռը ամ պե րը կը դնէ» ը սեր են (Ա
կօս): Զար մա ցեր են, թէ ինչ պէս խմբագ րու թիւն կ’ը նեմ (ԵՕ): 
Ս ղու թիւնն ալ գլու խը ա ռեր գա ցեր է (Հ): Օ՜, որ քա՜ն հա
րուստ եմ ե ղեր (Հ): Կա տո ւին ը սեր են աղբդ դեղ է. խո րունկ
խո րունկ է թա ղեր: Ե ղեր է, չէ ե ղեր, միեւ նոյնն է։ Հե քիաթ նե
րուն, ա ռակ նե րուն, ժո ղովր դա կան զրոյց նե րուն ու ա ւան դա
վէ պե րուն մէջ վա ղա կա տա րը ա ւե լի կը հան դի պի:

Ե ղեր դեր բա յը կը դրո ւի բայի խոնարհման ներ կայ ժա
մա նա կա ձե ւե րուն վրայ ու «կը ցու ցը նէ թէ՝ գոր ծո ղու թիւնն 
օ տա րին վկա յու թեամ բը կը հաս տա տո ւի, կամ թէ յա ռաջ 
ե ղած բան մը դեռ հի մա կ’ի մա ցո ւի»38՝ կը տես նեմ ե ղեր, տե
սած եմ ե ղեր, տե սեր է ե ղեր, պի տի տես նէ ե ղեր, տե սած պի
տի ըլ լայ ե ղեր, տես նե լու է ե ղեր…: Կր նայ ար տա յայ տել հեգ
նա կան վե րա բեր մունք: 
37 Նոյն տեղը, յօդ. 245:
38 Նոյն տեղը, յօդ. 253
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Այդ պատ ճա ռով ալ դեր բա յի այս գոր ծա ծու թիւ նը զինք կը 
վե րա ծէ վե րա բե րա կան բա ռի: 

զ) Ա պառ նի դեր բայ
Կը կազ մո ւի ե լիք եւ  ալիք վեր ջա ւո րու թիւն նե րով.
պարզ բա յեր
վա զել՝ վա զե լիք, խօ սիլ՝ խօ սե լիք,   կար դալ՝ կար դա լիք.
սոս կա ծան ցա ւոր բա յեր 
տես նել՝ տես նե լիք,  մեռ նիլ՝ մեռ նե լիք, հե ռա նալ՝ հե ռա նա

լիք:
Ա լիքե լիք դեր բա յը ու նի միայն ան կախ գոր ծա ծու թիւն, 

գլխա ւո րա բար ա ծա կա նի դե րով, իբ րեւ ո րո շիչ՝ գրե լիք պար
տա կա նու թիւն, տես նե լիք վայ րեր, ը նե լիք գոր ծեր, եր թա լիք 
տե ղեր, այ ցե լե լիք ան ձեր, կար դա լիք գիր քեր, տա նե լիք ապ
րանք եւ այլն: Լայ նօ րէն կրնայ գոր ծա ծո ւիլ նաեւ իբ րեւ գո յա
կան՝ ու տե լիք, համ տե սե լիք, շօ շա փե լիք, փակց նե լիք, ա նե լիք, 
գա լիք, խա ղա լիք եւ այլն: Կը հո լո վո ւի, կ’ու նե նայ ե զա կի եւ 
յոգ նա կի, կը ստա նայ յօդ եւ խօս քի մէջ հան դէս կու գայ գո յա
կա նի շա րա հիւ սա կան պաշ տօն նե րով՝ Խա ղա լիք նե րը փճա
ցան: Փակց նե լի քը չոր ցաւ: Ու տե լիք նե րուն հա մը կորսն ցու
ցի: Գա լի քով մտա հոգ եմ: 

Դպ րո ցա կան քե րա կա նու թիւն նե րը նաեւ կու տան երկ
րորդ ա պառ նի դեր բա յը՝ ա լու եւ ե լու վեր ջա ւո րու թիւն նե րով, 
որ փաս տօ րէն ա նո րոշ դեր բա յի սե ռա կան տրա կան հո լովն է՝ 
վա զե լու, խօ սե լու, կար դա լու, ու ինչ պէս տե սանք, էա կան բա
յի եր կու ժա մա նակ նե րուն հետ կազ մած կա պակ ցու թիւն նե րը 
կը նկա տեն սահ մա նա կան ե ղա նա կի երկ րորդ ա պառ նիի 
կամ հար կադ րա կան ե ղա նա կի եր կու ժա մա նակ նե րը:
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է) Ժխ տա կան դեր բայ 
Ա րեւմ տա հա յե րէ նի ժխտա կան դեր բա յը կը կազ մո ւի ա նե

րե ւոյ թի լն ր ի վե րա ծե լով.

պարզ բա յեր    
վա զել՝ վա զեր, խօ սիլ՝ խօ սիր,  կար դալ՝  կար դար.
սոս կա ծան ցա ւոր բա յեր  
տես նել՝ տես ներ, մեռ նիլ՝ մեռ նիր,  հե ռա նալ՝ հե ռա նար:
Չու նի ան կախ գոր ծա ծու թիւն. կը կազ մէ. 

1) Սահ մա նա կան ե ղա նա կի ներ կայ եւ ան ցեալ ան կա
տար պարզ ժա մա նակ նե րու ժխտա կան բա ղադ րեալ ձե ւե րը.

կը գրեմ… չեմ գրեր, չես գրեր, չի գրեր…:
կը գրէի… չէի գրեր, չէիր գրեր, չէր գրեր…:
Ա սոնց կազ մու թեան կը մաս նակ ցին էա կան բա յի ժխտա

կան ձե ւե րը՝ չեմ, չես, չի (չ’). չենք, չէք, չեն. չէի, չէիր, չէր, չէինք 
չէիք, չէին: 

2) Ար գե լա կա նի ե զա կին. գրէ՛՝ մի՛ գրեր, տե՛ս՝ մի՛ տես ներ, 
խօ սի՛ր/խօ սէ՛՝ մի՛ խօ սիր, փա խի՛ր՝ մի՛ փախ չիր/մի՛ փա խիր,  
լո ղա՛՝ մի՛ լո ղար, հե ռա ցի՛ր՝ մի՛ հե ռա նար:

Ժխ տա կան դեր բա յի կազ մու թեան ու բա ղադ րեալ ժա մա
նակ ներ կազ մե լու ձե ւին մէջ փո փո խու թիւն չէ նկա տո ւած Այ
տը նեա նի օ րե րէն: Այ տը նեան սպա ռիչ կեր պով կը ներ կա յա
ցնէ ժխտա կան դեր բա յը եւ ա նով կազ մո ւած բա ղադ րեալ ժա
մա նա կա յին ձե ւե րը. « Սահ մա նա կան ներ կայն ու ան կա տա րը 
կը կազ մո ւին 1. եմ բա յին բա ցա սա կա նո վը, եւ 2. իւ րա քան չիւր 
բա յի բա ցա սա կան ձե ւո վը»39:

« Բա յի մը բա ցա սա կան ձե ւը կը շի նո ւի ՝ա նե րե ւոյ թի լ գի րը 
րէի փո խե լով. այս պէս, լսեր, սոր վիր, կար դար, մոռ նար»40:

« Միտ դնե լու բան մ’ալ է, որ Բ. լծոր դու թեան բա ցա սա
կան ձե ւը սահ մա նա կան ե ղա նա կի ան կա տա րի մէջ  եր կը 

39 Արսէն Այտընեան, Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն 
լեզուի, յօդ. 217:
40 Նnյն տեղը, յօդ. 218:
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վեր ջա ւո րի (փխնկ. իր). այս պէս, չէի սոր վեր, (փխնկ. չէի սոր
վիր)»41:

Ծագ ման տե սա կէ տէն ժխտա կան դեր բա յը նոյն ա նո րոշ 
դեր բայն է, ինչ պէս որ կ’ե րե ւի նաեւ ա րե ւե լա հա յե րէ նի հին 
ո րա կին մէջ (չեմ գրիլ): Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ կայ լ>ր հնչիւ
նա փո խու թիւն: Լին ր ի վե րա ծում կայ ոչ միայն ժխտա կան 
դեր բա յի՝ այ լեւ յա րա կա տար դեր բա յին մէջ (տե սել եմ>տե սեր 
եմ): ժխտա կան դեր բա յի ր ի ան կում, ինչ պէս ա րե ւե լա հա յե
րէ նի մէջ, կայ նաեւ ա րեւմ տա հայ բար բառ նե րու մէջ: Օ րի նակ՝ 
Մ շոյ բար բա ռին մէջ չըմ ու զի, իսկ Քե սա պի բար բա ռին մէջ 
զու գա ձե ւա բար՝ չըմ ու զիէր/չըմ ու զի: Ա րեւմ տա հայ բար բառ
նե րուն յա տուկ լ>ր>զե ռօ ան ցու մը փո խան ցո ւած չէ գրա կա
նին: 

Ան շուշտ, հա յե րէն բո լոր դեր բայ նե րու եւ դի մա ւոր ձե ւե րու 
պա րա գա յին պէս, ե թէ խօսք բա ցո ւի ժխտա կան դեր բա յի 
կազ մու թեան հիմ քի մա սին՝ «դեր բա յա կան հիմք» մատ նա
նշու մը թե րի պի տի ըլ լայ, ո րով հե տեւ ան կազ մո ւած է ոչ թէ 
ա նե րե ւոյ թի (ա նո րոշ դեր բայ) հիմ քի վրայ, այլ ՝ այդ դեր բա յի 
վեր ջին լծորդ գի րի հնչիւ նա փո խու թեամբ: Եւ ա տով ալ ժխտա
կան դեր բա յը ա ռանձ նա կի ե րե ւոյթ մը կը մնայ:

Ժխ տա կան բա ղադ րեալ ձե ւե րը ժա մա նա կա յին ա ռու մով 
հաս տա տա կա նին ի մաս տա յին ե րանգ նե րը ու նին ու խօ սակ
ցա կա նին մէջ՝ նոյն տար բե րակ նե րը.

 Ձիւն չի գար: – Բա ցար ձակ ներ կայ:
Ձիւն չի գար (կոր): – Շա րու նա կա կան ներ կայ: 
( Վա ղը) ձիւն չի գար (կոր): – Ա պառ նի:
Գ րա կան լե զուն կտրա կա նա պէս կը մեր ժէ կոր մաս նի կի 

գոր ծա ծու թիւ նը:

41 Նոյն տեղը, յօդ. 221:
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5.20.– Ժխ տա կան խո նար հում
ա)  Սահ մա նա կան ե ղա նա կի ներ կայ եւ ան կա տար ժա-

մա նակ նե րու ժխտա կա նը
Սահ մա նա կան ե ղա նա կի ներ կայ եւ ան կա տար ժա մա

նակ նե րուն ժխտա կա նը կը կազ մո ւի էա կան բա յի ներ կայ եւ 
ան կա տար ժա մա նակ նե րու ժխտա կա նով եւ բա յին ժխտա
կան դեր բա յով. այս պէս՝

կը գրեմ…  չեմ գրեր,  չես գրեր, չի գրեր. 
չենք գրեր, չէք գրեր, չեն գրեր.

Կը գրէի… չէի գրեր, չէիր գրեր, չէր գրեր.
           չէինք գրեր, չէիք գրեր, չէին գրեր.
Կը խօ սիմ… չեմ խօ սիր,  չես խօ սիր, չի խօ սիր.
                     չենք խօ սիր, չէք խօ սիր, չեն խօ սիր.
Կը խօ սէի… չէի խօ սեր, չէիր խօ սեր, չէր խօ սեր.
           չէինք խօ սեր, չէիք խօ սեր, չէր խօ սեր.
Կը կար դամ… չեմ կար դար,  չես կար դար, չի կար դար.
           չենք կար դար, չէք կար դար, չեն կար դար.
Կը կար դա յի… չէի կար դար, չէիր կար դար, չէր կար դար.

   չէինք կար դար, չէիք կար դար, չէին  
                    կար դար:

Ն կա տի ու նե նալ, որ
– Էա կան բա յի ներ կայ ժա մա նա կի ե զա կի  Գ. դէմ քին մէջ 

էն  իի կը վե րա ծո ւի՝ չի: Միւս բա ղադ րեալ ժա մա նակ նե րու 
ժխտա կա նին մէջ էն  ան փո փոխ կը մնայ. գրած է՝ չէ գրած, 
տես նե լու է՝ տես նե լու չէ, բայց կը գրէ՝ չի գրեր: 

– Իլ լծոր դու թեան բա յե րու պա րա գա յին ան ցեալ ան կա
տա րի մէջ ի խոնարհիչը կը փո խո ւի եի. կը խօ սիմ՝ չեմ խօ
սիր (ի), բայց կը խօ սէի՝ չէի խօ սեր (ե):

– Էա կան բա յի ե զա կի Գ. դէմ քի ժխտա կան ձե ւը բա ղա
ձայ նով սկսող բա յե րէ ա ռաջ ան ջատ կը գրո ւի, ճիշդ ինչ պէս 
կը մաս նի կը  հաս տա տա կան ձե ւե րուն մէջ. կը գրէ՝ չի գրեր, 
կը փախ չի՝ չի փախ չիր, կը լո ղայ՝ չի լո ղար, թէեւ բա ռա շեշ տը 
կու գայ էա կան բա յին վրայ՝ կը լո ղա՛յ, բայց՝ չի՛ լո ղար:  Ձայ նա
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ւո րով սկսող բա յե րէ ա ռաջ կը կորսնց նէ ին, որ կը փո խա
րին ո ւի ա պա թար ցով ու կը կա պո ւի դեր բա յին. կ’ու զէ՝ չ’ու զեր, 
կ’այ րի՝ չ’այ րիր, կ’եր գէ՝ չ’եր գեր, կ’ո րո շէ՝ չ’ո րո շեր, բա ռա
շեշտն ալ բե րե լով ա ռա ջին վան կին վրայ՝ կ’եր գէ՛, բայց  չ’ե՛ր
գեր: Ուղ ղագ րա կան եւ ուղ ղա խօ սա կան հա կադ րու թիւն մը կը 
գո յա նայ, երբ դեր բա յը ու նի բա ռաս կիզ բի ան գիր ը՝ թէ՛ հաս
տա տա կա նի, թէ՛ ժխտա կա նի մէջ. բա ղա ձայ նով սկսող բա յե
րուն պէս, կը ժա մա նա կա նի շը եւ չի ժխտա կա նը ան ջատ կը 
գրո ւին. կը շտա պէ՝ չի շտա պեր, կը սպա սէ՝ չի սպա սեր, բայց 
կը կար դանք ու կ’ը սենք «կըշ տա պէ», «չըշ տա պեր»:

Ուղ ղագ րա կան եւ ուղ ղա խօ սա կան այս հա կադ րու թե նէն 
խու սա փե լու հա մար ո մանք կը գրեն չ’շտա պեր: Այս մօ տե ցու
մը բնա կա նա բար պի տի տա նի նաեւ կ’շտա պէ ձե ւի ըն դուն
ման: Շղ թայ մըն է, որ կը փրթի: Վեր ջերս կու մաս նիկն ալ 
սկսած են կցել՝  կու տամ, կու լամ, կու գամ…: Աս կէ ետք յա ջոր
դա կան քայ լեր պի տի ըլ լան  կը գրեմ, ա պա կգրեմ, իսկ սա 
վեր ջինն ալ ար դէն ա պա թար ցը ա ւե լորդ պի տի դարձ նէ՝  կեր
գեմ: Հե տե ւա բար խու սա փիլ ըն դու նո ւած կա նո նա կար գը տեղ 
մը խախ տե լէ, ո րով հե տեւ այդ քայ լը հսկայ փո փո խու թիւն նե
րու դուռ կրնայ բա նալ: Պա հել կը շտա պէ, կու գայ, չի շտա
պեր ձե ւե րը:

– Հա յե րէ նի մէջ ա ռո գա նու թեան նշան նե րը կը դրո ւին 
հաս տա տա կան բա ղադ րեալ բա յե րու դեր բա յին վրայ՝գ րա՞ծ 
ես, տե սե՞ր ես, գա լո՞ւ ես, բայց բա ղադ րեալ ժխտա կան ձե ւե
րուն պա րա գա յին ա ռո գա նու թեան նշա նը կու գայ էա կան 
բա յին վրայ՝ չե՞ս տե սած, չէ՞ք տես ներ, չէ՞ գա ցած, գա լու չէ՞: 
Սահ մա նա կան ե ղա նա կի ժխտա կան ներ կա յի ե զա կի Գ. 
դէմքն ալ նոյնն է՝ չի՞ խօ սիր, չի՞ վա զեր, չի՞ խա ղար, բայց երբ 
դեր բա յը ձայ նա ւո րով սկսի՝ կը ստեղ ծո ւի ժխտա կա նին հա
մադ րա կան ձե ւը, ուր ա ռո գա նու թեան նշա նը կու գայ ա ռա
ջին վան կին վրայ՝չ ’ե՞ր գեր, չ’ի՞յ նար, չ’ո՞ւ զեր, չ’ա՞ ղար: Այս գետ
նի վրայ սխա լագ րու թիւն շատ կը պա տա հի:
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բ) Ար գե լա կա նի կազ մու թիւ նը
Ե զա կի ար գե լա կա նը կը կազ մո ւի ժխտա կան դեր բա յի, 

իսկ յոգ նա կին՝ ըղ ձա կանստո րա դա սա կան ե ղա նա կի ներ
կայ ժա մա նա կի Բ. դէմ քին հետ մի՛ ար գե լա կա նը դնե լով. մի՛ 
վա զեր, մի՛ վա զէք, մի՛ խօ սիր, մի՛ խօ սիք, մի՛ վախ նար, մի՛ 
վախ նաք: Ար տօ նե լի չեն ձայ նա ւո րով սկսող բա յե րէն ա ռաջ 
մի՛ ար գե լա կա նին ամ փո փումն ու կցու մը՝ մ’ել լեր, մ’ել լէք:

գ) Ժխ տա կա նի կազ մու թիւ նը միայն չ -ով
Բա ցի սահ մա նա կան ե ղա նա կի ներ կայ եւ ան ցեալ ան կա

տար ժա մա նակ նե րէն ու հրա մա յա կա նէն՝ միւս բո լոր դեր բայ
նե րը եւ պարզ ու բա ղադ րեալ ժա մա նակ նե րու բա յե րը ի րենց 
ժխտա կա նը կը կազ մեն չ մաս նի կով. այս պէս՝

– Ան կախ դեր բայ նե րուն սկիզ բը՝ կցո ւե լով. 
Ա նե րե ւոյթ 
գրել՝ չգրել, խօ սիլ՝ չխօ սիլ, կար դալ՝ չկար դալ.
ներ կայ դեր բայ 
գրող՝ չգրող, խօ սող՝ չխօ սող, կար դա ցող՝ չկար դա ցող.
ա պառ նի դեր բայ
գրե լիք՝ չգրե լիք, խօ սե լիք՝ չխօ սե լիք, կար դա լիք՝ չկար դա

լիք.
Յա րա կա տար դեր բայ 
գրած՝ չգրած, խօ սած՝ չխօ սած, կար դա ցած՝ չկար դա ցած:

– Պարզ դի մա ւոր բա յե րուն սկիզ բը կցո ւե լով. 
Կա տա րեալ ան ցեալ 
գրե ցի՝ չգրե ցի,  խօ սե ցայ՝ չխօ սե ցայ, կար դա ցի՝ չկար դա

ցի:
Բա ցար ձակ ա պառ նի  
պի տի գրեմ՝ պի տի չգրեմ, պի տի խօ սիմ՝ պի տի չխօ սիմ, 

պի տի կար դամ՝ պի տի չկար դամ:
Ան կա տար ա պառ նի 
պի տի գրէի՝  պի տի չգրէի, պի տի խօ սէի՝ պի տի չխօ սէի, 

պի տի կար դա յի՝ պի տի չկար դա յի։
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Ստո րա դա սա կանըղ ձա կան ներ կայ 
գրեմ՝ չգրեմ, խօ սիմ՝ չխօ սիմ, կար դամ՝ չկար դամ…
Ստո րա դա սա կանըղ ձա կան ան կա տար 
գրէի՝ չգրէի, խօ սէի՝ չխօ սէի, կար դա յի՝ չկար դա յի…:

Ն կա տի ու նե նալ, որ 
Ա պառ նի ժա մա նակ նե րուն մէջ եր բեմն կը լսենք չպի տի՛ 

վա զեմ. հոս չն պի տի ցու ցի չին վրայ բե րե լով խօ սո ղը կը շեշ
տէ այդ գոր ծո ղու թիւ նը չը նե լու իր կամ քը: Ա սի կա միայն ո ճա
կան նկա տա ռում նե րով ար տօ նե լի է գե ղա րո ւես տա կան 
գրուածք նե րու մէջ: Մեր ժե լի են նաեւ պի տի ցու ցի չին կրճատ
ման պա րա գա նե րը՝  պիտ’ վա զեմ, պիտ’ չվա զեմ եւ այլն: 
Մեր ժել նաեւ պէտք է եր թալ վեր լու ծա կան բա յա կան ձե ւը ար
տա յայ տել պի տի եր թալ ձե ւով: Այս մաս նա կի յատ կու թիւն նե
րով պի տի ցու ցի չը տա կա ւին կը ցու ցա բե րէ բա ռա յին ո րոշ 
ան կա խու թիւն մը, որ ու նէր ա րեւմ տա հա յե րէ նի կազ մա ւոր
ման սկզբնա կան շրջա նին: Ար դի հա յե րէ նին մէջ ա նոր վե րա
պա հել միայն ցու ցի չի դե րը:   

– Բա ղադ րեալ ժա մա նակ նե րու ժխտա կա նը կը կազ մո ւի 
էա կան բա յի ժխտա կա նով. այս պէս՝

Բա ղադ րեալ ա պառ նի   
վա զե լու եմ… վա զե լու չեմ, վա զե լու չես, վա զե լու չէ….

Բա ղադ րեալ ա պառ նի անկատար 
վա զե լու էի… վա զե լու չէի, վա զե լու չէիր, վա զե լու չէր…

Յա րա կա տար ներ կայ  
վա զած եմ… վա զած չեմ, վա զած չես, վա զած չէ…: 
Էա կան բա յը կրնայ նա խա դաս ալ գոր ծա ծո ւիլ՝ չեմ վա

զած, չես վա զած, չէ վա զած:

Յա րա կա տար ան կա տար 
վա զած էի… վա զած չէի, վա զած չէիր, վա զած չէր։ 
Էական բայը կր նայ նա խա դաս ալ գոր ծա ծո ւիլ՝  չէի վա

զած, չէիր վա զած, չէր վա զած:
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Վա ղա կա տար ներ կայ
վա զեր եմ՝… չեմ վա զեր, չես վա զեր, չէ վա զեր…: 

Վա ղա կա տար ան կա տար
վա զեր էի… չէի վա զեր, չէիր վա զեր, չէր վա զեր:
Էա կան բա յը միշտ նա խա դաս է:

դ) Ժխ տա կան խո նար հու մի հա մա նու նու թիւն նե րը
Ժխ տա կան խո նար հու մին մէջ հա մա նու նու թեան եր կու 

պա րա գա ներ ստեղ ծո ւած են ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ.
1.– Հա մա նու նու թիւն մը գո յու թիւն ու նի ել լծոր դու թեան 

պարզ բա յե րու վա ղա կա տար ժա մա նակ նե րու եւ սահ մա նա
կան ներ կայ եւ ան ցեալ ան կա տար ժա մա նակ նե րու ժխտա
կան ձե ւե րուն մի ջեւ. այս պէս՝ 
Սահ մա նա կան ներ կայ 
կը գրեմ  չեմ գրեր, չես գրեր, չի գրեր.
  չենք գրեր, չէք գրեր, չեն գրեր.
Վա ղա կա տար ներ կայ 
գրեր եմ չեմ  գրեր, չես գրեր, չէ գրեր.
  չենք գրեր, չէք գրեր, չեն գրեր.
Սահ մա նա կան անկատար 
կը գրէի չէի գրեր, չէիր գրեր, չէր գրեր.
  չէինք  գրեր, չէիք գրեր, չէին գրեր.
Վա ղա կա տար անկատար  
գրեր էի  չէի գրեր, չէիր գրեր, չէր գրեր.
  չէինք գրեր, չէիք գրեր, չէին գրեր:

Միակ հա կադ րո ւող տե ղը ներ կայ ժա մա նա կի ե զա կի եր
րորդ դէմքն է, ուր էա կան բա յը տեղ մը կ’ար տա յայ տո ւի չի, 
իսկ միւս տե ղը՝ չէ ձե ւով: Ձե ւա բա նա կան այս նոյ նու թիւ նը շա
րա հիւ սա կան գետ նի վրայ եւս չի հա կադ րո ւիր շատ ան գամ, 
այ սինքն՝ խօս քին ար տա յայ տած միտ քով: Օ րի նակ` Պար տա
կա նու թիւնս չեմ գրեր նա խա դա սու թեան հաս տա տա կա նը 
ո՞րն է. Պար տա կա նու թիւնս կը գրե՞մ, թէ Պար տա կա նու թիւնս 
գրեր եմ: Հոս օգ նու թեան կը հաս նի խօս քի ընդ հա նուր ի րա



Յ. ՉՈԼԱՔԵԱՆ

95

դ րու թիւ նը, թէ ո՛ւր, ի՛նչ պայ ման նե րու մէջ կ’ը սո ւի այդ խօս քը: 
Ամ բող ջա կան նոյ նու թիւն կը ստեղ ծո ւի նաեւ իլ լծոր դու թ

եան ան ցեալ ան կա տար ձե ւե րուն մի ջեւ.

կը խօ սէի  չէի խօ սեր, չէիր, չէր խօ սեր. 
խօ սեր էի  չէի խօ սեր, չէիր խօ սեր, չէր խօ սեր:
Միւս բա յե րու պա րա գա յին ձե ւա բա նա կան հա կադ րու

թիւ նը կ’ա պա հո վո ւի ժխտա կան եւ վա ղա կա տար դեր բայ նե
րու կազ մու թեան տար բե րու թեամբ.տես նել՝ տես ներտե սեր, 
փախ չիլ՝ փախ չիրփա խեր, կար դալ՝ կար դարկար դա ցեր եւ 
այլն:

Հա ւա նա բար այս ալ պատ ճառ է, որ վա ղա կա տար բա
ղադ րեալ ժխտա կան ձե ւե րը ինք նա բե րա բար հետզ հե տէ 
դուրս մղո ւին լե զո ւէն ու փո խա րի նո ւին յա րա կա տա րի հա մա
պա տաս խան ձե ւե րով (գրեր եմ՝ չեմ գրած, գրեր էի՝ չէի 
գրած), թէեւ քիչ յա ճա խա կա նու թեամբ կը հան դի պի տեղ
տեղ՝ ե ղեր է չէ ե ղեր  մարդ մը ու…:

2.– Ժխ տա կան դեր բա յը հա մա նու նու թիւն մը ստեղ ծած է 
ըղ ձա կանստո րա դա սա կան ե ղա նա կի ան ցեալ ան կա տար 
ե զա կի Գ. դէմ քի ձե ւե րուն հետ՝ չեմ գրեր  գրէր, չէր խօ սեր  
խօ սէր, չեմ կար դար  կար դար: Ա սի կա եր կու հնա րա ւոր շփո
թու թիւն կը ստեղ ծէ. ա) ըղ ձա կանստո րա դա սա կան ձե ւե րը 
ան ցեալ ան կա տար ձե ւեր են, հե տե ւա բար էով կը գրո ւին, 
իսկ ժխտա կան դեր բա յը՝ ա նե րե ւոյ թէն կազ մո ւած ըլ լա լուն 
հա մար եով կը գրո ւի: Աս կէ ե կած չփո թին հե տե ւան քով ալ 
շատ ան գամ ժխտա կան դեր բայն  ալ էով գրո ւած կը տես
նենք հոս ու հոն: բ) Ձայ նա ւո րով սկսող ժխտա կան դեր բայ նե
րը սահ մա նա կան ե ղա նա կի ներ կա յի Գ. դէմ քը կը կազ մեն չի 
ժխտա կան օ ժան դակ բա յով, բայց ձայ նա ւո րը կը սղի ու 
ա պա թարց կ’առ նէ: Այս ալ հա մա նու նու թիւն մը կը ստեղ ծէ 
ըղ ձա կան ե ղա նա կի ան ցեալ ան կա տար ժա մա նա կի ե զա կի 
Գ դէմ քի ժխտա կա նին հետ. չ’եր գերչեր գէր, չ’ու զերչու զէր, 
չ’այ րերչայ րէր, չ’եր թարչեր թար: Խօս քի մէջ ըն կա լե լի են 
ժա մա նակն ու ե ղա նա կը, նաեւ դէմ քը, հե տե ւա բար անշ փո
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թե լի կը դառ նան ժխտա կան դեր բա յի եը, եւ ան կա տա րի էն 
(չ’եր գերչեր գէր, չ’ու զերչու զէր), նոյն պէս՝  բա ղադ րեալ ժա
մա նա կի ա պա թար ցը սղո ւող իի դի մաց, եւ ըղ ձա կա նին  
ուղ ղա կի կցո ւող չն (չ’այ րերչայ րէր, չ’եր թարչեր թար): 

5.20.– Զար տու ղի բա յեր 
Զար տու ղի կը կո չո ւին այն բա յե րը, ո րոնք կա տա րեա լի 

հիմ քով եւ կամ վեր ջա ւո րու թիւն նե րով կը շե ղին ի րենց խում բի 
խո նար հու մէն:

Ել լծոր դու թեան ան նե րա ծանց բա յե րէն ցո յա կան հիմք 
չու նին հե տե ւեալ բա յե րը.

Բե րել. բե րի, բե րիր, բե րաւ, բե՛ր, բե րէ՛ք: Բե րաւ եւ բե՛ր զար
տու ղի են նաեւ վեր ջա ւո րու թիւն նե րով: Բե րել զար տու ղի 
բա յը բար դու թիւն նե րու մէջ կը դառ նայ կա նո նա ւոր. մտա
բե րել՝ մտա բե րե ցի, մտա բե րե ցիր, մտա բե րեց, մտա բե րէ՛, 
այ լեւ ար տա բե րել, մէջ բե րել, նո ւի րա բե րել, իսկ իլ լծոր 
դութեամբ՝ վե րա բե րիլ, յա րա բե րիլ. յա րա բե րե ցայ, յա րա
բե րե ցար, յա րա բե րե ցաւ, յա րա բե րի՛ր:

Ը սել. ը սի, ը սիր, ը սաւ, ը սէ՛, ը սէ՛ք: Ը սաւ ձե ւը զար տու ղի է 
նաեւ վեր ջա ւո րու թեամբ:

Ել լծոր դու թեան սոս կա ծան ցա ւոր զար տու ղի բա յեր.
Ել լել. լ սոս կա ծան ցա ւոր բա յը միայն ե զա կի հրա մա յա կա նին 

մէջ տա կա ւին ապ րող զու գա ձե ւու թիւն մը ու նի՝  ե՛լե լի՛ր: 
Ե՛լ ձե ւը զար տու ղի կը մնայ:

Տես նել. ե զա կի հրա մա յա կա նին մէջ զար տու ղի ձեւ ու նի՝ տե՛ս: 
Խած նել.  խա ծի, խա ծիր, խա ծաւ, խա ծինք, խա ծիք, խա ծին, 

հր ամայականը՝ խա՛ծ:  Հոս միայն կա նո նա ւոր ձե ւը ե զա
կի Գ. դէմքն է:

Իլ լծոր դու թեան ան նե րա ծանց բա յե րէն ցո յա կան հիմք չու նին 
հե տե ւեալ բա յե րը. 

Ծ նիլ. ծնայ, ծնար, ծնաւ, ծնանք,  ծնաք, ծնան, ծնի՛ր, ծնէ՛ք:
Նս տիլ. նստայ, նստար, նստաւ, նստանք, նստաք, նստան, 
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նստի՛ր, նստէ՛ք: Կայ ցո յա կան կա նո նա ւոր տար բե րակն 
ալ,  որ սկսած է տեղ գրա ւել՝  նստե ցայ, նստե ցար, նստե
ցաւ, նստի՛ր, նստե ցէ՛ք: 

Կ պիլ (կպչիլ). կպայ, կպար, կպաւ, կպանք, կպաք, կպան, 
կպի՛ր, կպէ՛ք:

Պր ծիլ.  պրծայ, պրծար, պրծաւ, պրծանք, պրծաք, պրծան, 
պրծի՛ր, պրծէ՛ք:

Սկ սիլ. սկսայ, սկսար, սկսաւ, սկսանք, սկսաք, սկսան, սկսի՛ր, 
սկսէ՛ք: 

Փ լիլ. փլայ, փլար, փլաւ, փլանք, փլաք, փլան, փլի՛ր, փլէ՛ք: 
Փ լել ներ գոր ծա կան բա յը ու նի կա նո նա ւոր խո նար հում՝ 
փլե ցի, փլե ցիր, փլեց, փլէ՛, փլե ցէ՛ք: 

Փր թիլ. փրթայ, փրթար, փրթաւ, փրթանք, փրթաք, փրթան, 
փրթի՛ր, փրթէ՛ք: Պատ ճա ռա կա նը՝ փրցնել:

Թռ չիլ ու փախ չիլ սոս կա ծան ցա ւոր բա յե րը ներ կայ ձե ւե րուն 
մէջ չ սոս կա ծան ցը չպա հե լու պա րա գա յին՝ թռիլ, փա խիլ, 
պի տի գի տակ ցո ւին պարզ զար տու ղի բա յեր՝ թռայ, թռար, 
թռաւ եւ այլն:

Ըն դու նիլ բա յին ան ցեալ կա տա րեա լին հա մար զար տու ղի են 
ըն դու նե ցի, ըն դու նե ցիր, ըն դու նեց, ըն դու նե ցինք, ըն դու
նե ցիք, ըն դու նե ցին ձե ւե րը. պէտք է ը սել ըն դու նե ցայ, ըն
դու նե ցար, ըն դու նե ցաւ, ըն դու նե ցանք, ըն դու նե ցաք, ըն
դու նե ցան:

Ալ լծոր դու թեան կարգ մը բա յեր կա տա րեա լի մէջ ու նին 
խո նար հիչ ձա նա ւո րի կո րուստ. ա սոնք մեր ժե լի ձե ւեր կը 
մնան. խա ղալ՝ խաղ ցայ, խաղ ցէ՛ք, փո խա նակ՝ խա ղա ցի, խա
ղա ցէ՛ք. ա ղալ՝ աղ ցէ՛ք, փո խա նակ՝ ա ղա ցէ՛ք. աղ ցո ւած, փո խա
նակ ա ղա ցո ւած ձե ւե րուն:

Ար դի հա յե րէ նի մէջ տար բեր նպա տակ նե րով կը գոր ծա
ծո ւին գրա բա րեան բա յա ձե ւեր, ո րոնք վեր ջին հա շո ւով զար
տու ղի կը մնան, ինչ պէս՝  կա՛ց, փո խան կե ցի՛ր, նի՛ստ, փո խան 
նստի՛ր կա նո նա ւոր ձե ւե րուն: Նիս տու կաց կցա կա նը ար դէն 
գո յա կան է:
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5.21.– Պա կա սա ւոր բա յեր
Ա սոնք ու նին սահ մա նա կան ե ղա նա կի միայն ներ կայ եւ 

ան կա տար ժա մա նակ նե րը: Այդ ժա մա նակ նե րու կազ մու թ
եան ա նոնց ձեւն ալ տար բեր է, ա ռանց կը ցու ցի չի: Պա կա սա
ւոր բա յե րը միւս ե ղա նակ ներն ու ժա մա նակ նե րը կ’ամ բող
ջաց նեն ի րենց կա նո նա ւոր զոյ գե րով:

Հա յե րէ նի պա կա սա ւոր բա յերն են.

Եմ (էա կան բայ) եմ, ես, է. ենք, էք, են.
էի, էիր, էր. էինք, էիք, էին (ըլ լալ):

Ժխ տա կա նը կը կազ մո ւի չ ով՝ չեմ, չես, չէ…

Կամ կամ, կաս, կայ. կանք, կաք, կան.
կա յի, կա յիր, կար. կա յինք, կա յիք, կա յին (ըլ լալ, 
գտնո ւիլ) 

Ժխ տա կա նը կը կազ մո ւի չ ով՝ չկամ, չկաս, չկայ…: Ժխ
տա կա նը ուղ ղա խօ սա կան նոր հարց ստեղ ծած է. կ’ը սո ւի չի
կամ, չի կաս, չի կայ: Գ րա ճա նա չու թեան գոր ծըն թա ցին մէջ 
դպրո ցը ճիգ կը տա նի ա սի կա ուղ ղե լու: 

Ու նիմ ու նիմ, ու նիս, ու նի. ու նինք, ու նիք, ու նին,
          ու նէի, ու նէիր, ու նէր. ու նէինք, ու նէիք, ու նէին (ու նե նալ): 

Ժխ տա կա նը կը կազ մո ւի չ ով՝ չու նիմ, չու նիս, չու նի…
Գի տեմ գի տեմ, գի տես, գի տէ. գի տենք, գի տէք, գի տեն.
  գի տէի, գի տէիր, գի տէր. գի տէինք, գի տէիք, գի տէին 
           (գիտ նալ): 

Ժխ տա կա նը կը կազ մո ւի գի տեր ժխտա կան դեր բա յով եւ 
էա կան բա յի ժխտա կա նով՝ չեմ գի տեր, չես գի տեր, չի գի
տեր…: Այ տը նեան վե րի պա կա սա ւոր բա յե րուն կար գին չի 
նշեր գի տեմ բա յը: Ա սոր ժխտա կա նը վի ճա յա րոյց ե ղած է 
ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ: Ո մանք ա ռա ջար կած են չգի տեմ ձե
ւը՝ չու նիմ, չկամ եւ չեմ պա կա սա ւոր բա յե րու շար քին: Բայց 
այս ձե ւը դուրս դրո ւած է տեղ տա լով բա ղադ րեալ նոր ձե ւի 
մը՝  չեմ գի տեր, չես գի տեր, չի գի տեր… չէի գի տեր, չէիր  
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գի տեր, չէր գի տեր…: Գիտ նալ բա յէն կա նո նա ւո րա բար  
ու նինք  չեմ գիտ նար, չես գիտ նար, չի գիտ նար եւ այլն: Գի
տեմ պա կա սա ւոր բա յի ժխտա կան դեր բա յի դե րով հան դէս 
ե կող գի տեր ձե ւը զար տու ղի պա րա գայ մը ըլ լա լով հան դերձ՝ 
ան փո խա րի նե լի է ար դէն:

Հին լե զո ւէն մնա ցած վե րի պա կա սա ւոր բա ռե րէն բա ցի՝ 
ու նինք աշ խար հա բա րի մէջ պա կա սա ւոր դար ձած քա նի մը 
բա յեր, ո րոնց կարգ  մը ժա մա նակ նե րը չեն գոր ծա ծո ւիր.

Պար տիմ. սո վո րա բար կը գոր ծա ծո ւի սահ մա նա կան եւ ստո
րա դա սա կանըղ ձա կան ներ կայ եւ ան կա տար ձե ւե րով. 
կը պար տիմ, կը պար տիս, կը պար տի… կը պար տէի, կը 
պար տէիր, կը պար տէր… պար տիմ, պար տիս, պար տի… 
պար տէի, պար տէիր, պար տէր: Ու նի նաեւ պար տի՛ր հրա
մա յա կա նը: Կը լրա ցո ւի պար տա ւո րո ւիլ կա նո նա ւոր բա
յով:

Կա րե նալ/կրնամ.  կա րե նալ՝ ու նի ներ կա յի հիմ քով կազ 
մու ած բո լոր ժա մա նակ նե րը. սահ մա նա կան ներ կայ, ան
կա տար, բա ցար ձակ ա պառ նի եւ ան կա տար ա պառ նի, 
ստո րա դա սա կան ներ կայ եւ ան կա տար՝ կը կա րե նամ, կը 
կա րե նա յի, պի տի կա րե նամ, պի տի կա րե նա յի, կա րե
նամ, կա րե նա յի: Չու նի ան ցեալ կա տա րեալն ու հրա մա
յա կա նը: Ու նի ա նե րե ւոյթ՝ կա րե նալ, ա պառ նի դեր բայ ներ՝ 
կա տա րե լիք, կա տա րե լու, ժխտա կան դեր բայ՝ կա րե նար: 
Կր նամ բա յը ու նի ա պառ նի, ներ կայ, յա րա կա տար, վա
ղա կա տար եւ ժխտա կան դեր բայ նե րը՝ կրնա լու, կրնա լիք, 
կրցող, կրցած, կրցեր, կրնար: Ա նե րե ւոյ թի ու ղիղ ձե ւը չի 
գոր ծա ծո ւիր, բայց ա զա տօ րէն կը գոր ծա ծո ւին կրնա լու, 
կրնա լէ, կրնա լով հո լո վա ձե ւե րը: Սահ մա նա կան ներ կայ 
եւ ան կա տար ժա մա նակ ներն ու ըղ ձա կան ձե ւե րը նոյնն 
են՝ կրնամ, կրնա յի, կա տա րեա լը՝ կրցայ, ա պառ նին՝ պի
տի կրնամ, պի տի կրնա յի: Սահ մա նա կան ե ղա նա կի ներ
կայ ժխտա կա նը՝ չեմ կրնար, չես կրնար, չի կրնար, ան
կա տա րը՝ չէի կրնար, չէիր կրնար…:
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Կա րե նալ/կրնամ բա յը ներ գոր ծա կան  է. այլ բա յե րու ա նե րե
ւոյ թին հետ կա պակ ցու թիւն ներ կը կազ մէ ու ինքն է, որ 
փո փո խու թեան կ’են թար կո ւի իբ րեւ գլխա ւոր ան դամ՝ քա
լել կա րե նալ, խմել չկա րե նա լուս հա մար. դի մա նալ կա
րե նա լէն, եր թալ կա րե նա յի, համ բե րել կա րե նա յիք, տես
նել չկրնա լով, տես նել չկրցած գործս, ու տել չկրցայ եւ 
այլն:
Կը լրա ցո ւին կա րո ղա նալ կա նո նա ւոր բա յով: 

5.22.– Տա րա հիմք բա յեր
Ա սոնք ան ցեալ կա տա րեա լի հիմ քի ժա մա նակ նե րուն մէջ 

կը խո նար հո ւին տար բեր հիմ քով, այ սինքն՝ տար բեր բա յար
մա տով: Ա նե րե ւոյ թին հիմ քին հա կա ռակ՝ բա յար մա տը ամ
բող ջա պէս կամ մա սամբ տար բեր է: Կը կո չո ւին տա րա հիմք 
բա յեր:

Դ նել՝ դրած, դրեր. դրի, դրիր, դրաւ, դրինք, դրիք, դրին.    
դի՛ր, դրէ՛ք.

Զար նել՝ զար կած, զար կեր. զար կի, զար կիր, զար կաւ, 
զար կինք, զար կիք, զար կին. զա՛րկ, զար կէ՛ք.

Ը նել՝ ը րած, ը րեր. ը րի, ը րիր, ը րաւ, ը րինք, ը րիք, ը րին. 
ը րէ՛, ը րէ՛ք.

Ու տել՝ կե րած, կե րեր. կե րայ, կե րար, կե րաւ, կե րանք, 
կե րաք, կե րան. կե՛ր, կե րէ՛ք.

Տա նիլ՝ տա րած, տա րեր. տա րի, տա րիր, տա րաւ, տա
րինք, տա րիք, տա րին. տա՛ր, տա րէ՛ք.

Ըլ լալ՝ ե ղող, ե ղած, ե ղեր. ե ղայ, ե ղար, ե ղաւ, ե ղանք, 
ե ղաք, ե ղան. ե ղի՛ր, ե ղէ՛ք.

Գալ՝ ե կող, ե կած, ե կեր. ե կայ, ե կար, ե կաւ, ե կանք, ե կաք, 
ե կան. ե կո՛ւր, ե կէ՛ք.

Դառ նալ՝ դար ձող, դար ձած, դար ձեր. դար ձայ, դար ձար, 
դար ձաւ. դար ձանք, դար ձաք, դար ձան. դար ձի՛ր, դար ձէ՛ք.
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Եր թալ՝ գա ցող, գա ցած, գա ցեր. գա ցի, գա ցիր, գնաց, 
գա ցինք, գա ցիք, գա ցին. գնա՛, գա ցէ՛ք.

Իյ նալ՝ ին կող, ին կած, ին կեր. ին կայ, ին կար, ին կաւ, ին
կանք, ին կաք, ին կան. ին կի՛ր, ին կէ՛ք.

Տալ՝ տո ւող, տո ւած, տո ւեր. տո ւի, տո ւիր, տո ւաւ, տո ւինք, 
տո ւիք, տո ւին. տո՛ւր, տո ւէ՛ք:

5.23.– Բա յին շա րա հիւ սա կան պաշ տօն նե րը
Բա յը նա խա դա սու թեան կազ մու թեան մէջ գլխա ւոր 

անդամի պաշտօն կը կատարէ իր եր կու դե րե րով՝ ստո րո գի չի 
կազ մու թեամբ եւ ան դէմ նա խա դա սու թեան գլխա ւոր ան դամ 
 ըլլալով:

Դի մա ւոր բա յին շա րա հիւ սա կան գլխա ւոր պաշ տօ նը 
ստո րո գի չի դեր կա տա րելն է: 

Ս տո րո գի չը եւ են թա կան նա խա դա սու թեան գլխա ւոր ան
դամ ներն են. ա նոնք կը հա մա ձայ նին թի ւով ու դէմ քով՝ Ինք
նա շար ժը կը սու րայ: Ինք նա շարժ նե րը կը սու րան: Ս տո րո գի
չը կը գտնենք են թա կա յին վրայ դնե լով ի՞նչ կ’ը նէ, ի՞նչ կ’ըլ լայ 
եւ ի՞նչ է (ո՞վ է) հար ցում նե րը: 

Ս տո րո գի չը կ’ըլ լայ եր կու տե սակ՝ պարզ եւ բա ղադ րեալ: 
Պարզ ստո րո գի չը ար տա յայ տո ւած կ’ըլ լայ հա մադ րա

կան, զու գադ րա կան, յա րադ րա ւոր եւ տալ յա րա դի րով կազ
մո ւած պատ ճա ռա կան բա յե րու պարզ եւ բա ղադ րեալ ժա մա
նակ նե րով: 

Ա շա կեր տը պար տա կա նու թիւ նը կը գրէ: – Պարզ բայ, 
պարզ ստո րո գիչ:

Ա շա կեր տը պար տա կա նու թիւ նը գրած է: – Բա ղադ րեալ 
բայ, պարզ ստո րո գիչ:

Ա շա կեր տը պար տա կա նու թիւ նը գրած պի տի ըլ լայ: – 
Երկ րոր դա կան կար գի բա ղադ րեալ բայ, պարզ ստո րո գիչ:

Գո ղը ա ռաւ տա րաւ յի շա տակ ներս: – Առ նել տա նիլ, զու
գադ րա կան բայ, պարզ ստո րո գիչ:
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Ու սուց չու հին իր նիւ թը սի րել տո ւաւ ա շա կերտ նե րուն: –  
Սի րել տալ, պատ ճա ռա կան բայ, պարզ ստո րո գիչ:

Բարդ ստո րո գի չը ար տա յայ տո ւած կ’ըլ լայ եր կու կամ 
ա ւե լի ան դամ նե րով. մէ կը էա կան բայն է, իսկ միւ սը՝ նիւ թա
կան ի մաս տով ո րե ւէ բառ, բայց ոչ՝ դի մա ւոր բայ: Բա յա կան 
մա սը կը կո չո ւի հան գոյց, իսկ նիւ թա կան մա սը՝ ստո րո գե լի: 
Օ րի նակ՝ 

Ես ու սու ցիչ եմ:  – Ու սու ցիչ՝ գո յա կան, ստո րո գե լի. եմ՝ էա
կան բայ, հան գոյց:

Դուն ներ կայ չէիր: –  Ներ կայ՝ ա ծա կան, ստո րո գե լի. չէիր՝ 
էա կան բայ, հան գոյց:

Հան գոյ ցի դե րով հան դէս կու գայ ոչ միայն պա կա սա ւոր 
էա կան բա յը՝ եմ, այ լեւ ըլ լալ տա րա հիմք բա յը եւ այն պի սի բա
յեր, որ տո ւեալ կա պակ ցու թեան մէջ չու նին նիւ թա կան ի մաստ, 
այլ ստո րո գե լիին հետ միա սին կը կազ մեն բա յա կան ամ բող
ջու թիւն մը: Առ նենք ը նել բա յը.Ես գոր ծը ը րի  նա խա դա սու թ
եան մէջ  ը րի բա յը ստո րո գիչ է, ներ գոր ծա կան բայ, են թա
կան (ես) գոր ծո ղու թիւ նը կը կա տա րէ գոր ծը ու ղիղ խնդի րին 
վրայ, բայց Ես պտտի լը գործ ը րի նա խա դա սու թեան մէջ են
թա կան նոյնն է (ես), ու ղիղ խնդի րը՝պտ տի լը, իսկ ստո րո գի չը՝ 
գործ ը րի:  Հոս գործ գո յա կա նը ստո րո գե լի է, իսկ ը րի բա յը՝ 
հան գոյց: 

Ս տո րո գե լին կրնայ ար տա յայ տո ւած ըլ լալ մէկ բա ռով կամ 
ամ բողջ բա ռա կա պակ ցու թեամբ մը. 

Ես ու սու ցիչ եմ: 
Ես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան քա ղա քա ցի եմ:
Կր նայ բազ մա կի ըլ լալ, ուր ստո րո գե լիի դե րով հան դէս 

կու գան մէ կէ ա ւե լի ան դամ ներ. 
Ա շա կեր տը աշ խա տա սէր, ու շիմ, կիրթ ու գի տա կից է: 
Բազ մա կի ստո րո գե լի նե րը կը տրո հո ւին ստո րա կէ տով. 

վեր ջին եր կու քը սո վո րա բար կրնան տրո հո ւիլ ու, եւ, կամ 
շաղ կապ նե րով:
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Ս տո րո գե լիի դե րով հան դէս կու գան գո յա կա նի կամ գո
յա կա նա բար գոր ծա ծո ւող բա ռե րու ուղ ղա կան, սե ռա կան, 
տրա կան, բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան հո լով նե րը, դե րա
նուն նե րը, կա պա կան դար ձո ւածք նե րը, ա ծա կան նե րը, թո ւա
կան նե րը, մակ բայ նե րը, ան կախ դեր բայ նե րը, բայց ոչ դի մա
ւոր բա յե րը: 

Հա յե րէ նի մէջ կայ ա նեն թա կայ նա խա դա սու թիւն կո չո ւող 
ե րե ւոյթ մը: Հոս գլխա ւոր ան դա մը դար ձեալ դի մա ւոր բայն է, 
որ միշտ Գ. դէմ քով կը գոր ծա ծո ւի: Այս բա յե րը կը կո չո ւին 
միա դի մի բա յեր, բայց ի րենց ի մաս տով յստակ ու ո րոշ կեր
պով գոր ծող կամ ե ղող բա նի մը ի՛նչ կամ ո՛վ ըլ լա լը ցոյց չեն 
տար: Են թա կան կա րե լի չէ վե րա կանգ նել: Օ րի նակ՝ Եր կա թը 
տաքտաք կը ծե ծեն: Չա րէն հե ռու մնա լու է: Շու տով պի տի 
ամ պո տի: Պէտք է դի մադ րել: Այս նա խա դա սու թիւն նե րուն 
մէջ ստո րո գի չը Գ. դէմք է, բայց կա տա րո ւող գոր ծո ղու թիւ նը 
մէ կուն չի վե րագ րո ւիր:

Միա դի մի ա նո ւա նու մը պայ մա նա կան ա նո ւա նում է, 
ո րով հե տեւ այս նա խա դա սու թիւն նե րը ի րա կան են թա կա յով 
մը օժ տե լու պա րա գա յին՝ կը ստա նան բա յա կան բո լոր թի ւերն 
ու դէմ քե րը:  Օր.՝ Դար բին նե րը եր կա թը տաքտաք կը ծե ծեն: 
Դուն չա րէն հե ռու մնա լու ես: Եր կին քը շու տով պի տի ամ պո
տի:  Միա դի մի ա նո ւա նու մը կը յար մա րի պէտք է, հար կա ւոր 
է, անհ րա ժեշտ է  կա պակ ցու թիւն նե րուն միայն:

Ա նեն թա կայ նա խա դա սու թիւն նե րը կ’ըլ լան:
– Բ նու թեան ե րե ւոյթ ներ ար տա յայ տող բա յի ե զա կի Գ. 

դէմ քով՝ Ե՞րբ պի տի լուս նայ: Կ ’անձ րե ւէ: Շու տով պի տի ձիւ նէ:
– Բա յի յոգ նա կի Գ. դէմ քով, ժո ղովր դա կան ա ռած ներ՝ 

Ձու կը գլու խէն կը բռնեն: Ան ցած անձ րե ւին հո վա նոց չեն բա
նար: Թե թեւ քա րը հե ռու կը նե տեն:

–  Բա յի բա ղադ րեալ ա պառ նի ե զա կի Գ. դէմ քով, ա սա  ց
ուածք ներ ու խոր հուրդ ներ՝ Չա րէն միշտ հե ռու մնա լու է: Օ ձին 
գլու խը կտրե լու է: 
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Ա նե րե ւոյ թի կամ ա նո րոշ դեր բա յի ա մե նէն կա րե ւոր պաշ
տօն նե րէն մէ կը ան դէմ նա խա դա սու թեան կազ մու թիւնն է: 
Ան դէմ նա խա դա սու թիւ նը դէմք չու նի, հե տե ւա բար դի մա ւոր 
բա յով ար տա յայ տո ւած ստո րո գիչ չու նի: Նոյն պէս՝ են թա կայ 
չ’ու նե նար: 

Չծ խել:
Ան թե րի կա տա րել պար տա կա նու թիւ նը:
Ո՞ւր եր թալ:
Ինչ պէ՞ս հաս նիլ նպա տա կին:
Սի րել ու կրկին սի րել խնդա գին:
Ան դէմ նա խա դա սու թիւն նե րը ա նո րոշ դեր բա յը իբ րեւ 

գլխա ւոր ան դամ ու նե ցող նա խա դա սու թիւն ներ են: Գլ խա ւոր 
ան դա մը լրա ցում ներ  կրնայ ու նե նալ կամ չու նե նալ: Ա սոնք 
ընդ հան րա պէս կ’ար տա յայ տեն գոր ծո ղու թեան իղձ, հրա
հանգ կամ հար ցում գոր ծո ղու թեան մա սին: 

Ա նո րոշ դեր բա յով կազ մո ւած ան դէմ նա խա դա սու թիւ նը՝ 
կա րե լի է վե րա ծել դի մա ւոր նա խա դա սու թեան.

Մի՛ ծխէք:
Ան թե րի՛ կա տա րե ցէք պար տա կա նու թիւ նը:
Ամ բող ջա պէս ան դէմ նա խա դա սու թիւն նե րով բա նաս

տեղ ծու թիւն ներ ալ կան մեր դա սա կան նե րու գոր ծե րուն մէջ. 
այդ պէս է Ռու բէն Սե ւա կի «Եր թալ» բա նաս տեղ ծու թիւ նը:

Ան նիւ թա նա՜լ, անր ջա նա՜լ, վսեմ, վէս.
Եր թալ ան ցա՜յգ, ա նա՜յգ, եր թալ վեր ջա պէս
Աչ քե րը գոց՝ ցայ գաշր ջիկ խեղ ճին պէս․․․(ՌՍ): 
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Զ.– ՄԱԿԲԱՅ

6.1.–  Մակ բա յը իբ րեւ խօս քի մաս
Մակ բայ կը կո չո ւին այն բա ռե րը, ո րոնք ցոյց կու տան 

գոր ծո ղու թեան տեղ, ժա մա նակ, ձեւ, չափ ու քա նակ եւ կը 
պա տաս խա նեն ինչ պէ՞ս, ե՞րբ, ո՞ւր, որ քա՞ն հար ցում նե րուն.

Կը շար ժի > դան դաղ կը շար ժի: – Ինչ պէ՞ս կը շար ժի:
Կու գայ > հի մա կու գայ: – Ե՞րբ կու գայ:
Գնաց > առ ջեւ գնաց: – Ո՞ւր գնաց:
Խօ սե ցաւ > շատ խօ սե ցաւ: – Որ քա՞ն խօ սե ցաւ:

Մակ բա յը կը դրո ւի նաեւ նաեւ ա ծա կա նին, թո ւա կա նին, 
դե րա նու նին, մակ բա յին եւ գո յա կա նին վրայ՝ ցոյց տա լով 
ա ռար կա յին յատ կա նի շին յատ կա նի շը եւ կը պա տաս խա նէ 
նոյն հար ցում նե րուն: Այս պէս՝

Ա ծա կա նին վրայ.
Հա սուն խնձոր   > Շատ հա սուն խնձոր 
Գե ղե ցիկ գործ  > Խո րա պէս գե ղե ցիկ գործ
Թո ւա կան վրայ
Տա սը հո գի  > Հա զիւ տա սը հո գի

> Մօ տա ւո րա պէս տա սը հո գի
Դե րա նու նին վրայ  
Բո լոր զի նո ւոր նե րը > Գրե թէ բո լոր զի նո ւոր նե րը
Ամեն մարդ  > Հա ւա նա բար ա մեն  մարդ 
Ամ բողջ գիւ ղը  > Գրե թէ ամ բողջ գիւ ղը
Մակ բա յին վրայ 
Արագ կը քա լէ  > Շատ ա րագ կը քա լէ:
Շատ կը խօ սի  > Չա փա զանց շատ կը խօ սի:
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Գո յա կա նին վրայ, երբ գո յա կա նը բա յա նուն է, այ սինքն՝ 
կա՛մ բա յար մատ է, կա՛մ բա յար մա տէ յա ռա ջա ցած բառ մըն է. 
խա ղալ՝ խաղ, լո ղալ՝ լող, վա զել՝ վազք, գո վել՝ գովք, թռչիլ՝ 
թռիչք, ըն թա նալ՝ ըն թացք, նա յիլ՝ նա յո ւածք, փա խիլ՝ փա
խուստ, շար ժիլ՝ շար ժում: Այս պի սի գո յա կան նե րու հետ մակ
բա յը կը գոր ծա ծո ւի ա ծա կա նին պէս ու կը պա տաս խա նէ 
ա ծա կա նի հար ցում նե րուն՝ ո՞ր եւ ինչ պի սի՞.

Ա րագ կը վա զէ:  > Ա րագ վազք
Սրտանց կը մաղ թէ: > Սրտանց մաղ թանք
Դան դաղ կը շար ժի: > Դան դաղ շար ժում

Ո րա կա կան ա ծա կան ներն ալ կրնան գոր ծա ծո ւիլ մակ
բա յա բար.

Հ մա յիչ երգ  > Հմա յիչ կ’եր գէ:
Լաւ բնա ւո րու թիւն >  Լաւ կը խօ սի:
Գէշ սո վո րու թիւն  > Գէշ կը վա րո ւի: 
Սի րուն գիր  > Սի րուն կը գրէ:

Մակ բայ նե րը ան թեք բա ռեր են. այ սինքն խօս քի մէջ փո
փո խու թիւն նե րու չեն են թար կո ւիր՝ յան կարծ անձ րե ւեց, 
ա րագ վա զեց, դեռ չե կաւ, խմբո վին մեկ նե ցան, մե ծա պէս 
գնա հա տո ւե ցաւ, ներ քուստ ու րա խա ցաւ: Ձե ւա փո խո ւե լով՝ 
մակ բայ նե րը կը դադ րին մակ բայ ըլ լա լէ. գիւ ղէ գիւղ պտտե
ցանք, բառ առ բառ սոր վե ցանք. հոս գիւղ ու բառ բա ռե րը 
այս կա պակ ցու թիւն նե րէն դուրս բե րե լով՝ կը դադ րին մակ բայ 
ըլ լա լէ:

Ցու ցա կան դե րա նուն նե րէն ո րոշ շար քեր ու նին մակ բա
յա կան նշա նա կու թիւն՝ հոս, հոն, այս տեղ, այդ տեղ, այն տեղ 
(տե ղի), այս քան, այդ քան, այն քան, նոյն քան (չափ ու քա նա
կի), այս պէս, այդ պէս, այն պէս, նոյն պէս (ձե ւի) եւ այլն:  Նոյն
պէս տե ղի, ժա մա նա կի, չա փի, ձե ւի, պատ ճա ռի հար ցա կան
նե րը ՝ ո՞ւր, ե՞րբ, որ քա՞ն, ինչ պէ՞ս, ին չո՞ւ: 
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6.2.–  Մակ բայ նե րը ըստ ի մաս տի
Ըստ ի մաս տի՝ մակ բայ նե րը կ’ըլ լան ո րա կի կամ ձե ւի, 

տե ղի, ժա մա նա կի եւ չափ ու քա նա կի մակ բայ ներ:
ա) Ո րա կի կամ ձե ւի մակ բայ ներ, ինչ պէս՝ ա ղէկ, ա րագ, 

կա մաց, դան դաղ, միա սին, յան կարծ, ի զուր, հեւ ի հեւ, վազն 
ի վազ, վանկ առ վանկ, բառ առ բառ, ծուռծուռ, մեծմեծ, քա
ջա բար, մե ծա պէս, ամ բող ջա պէս, ան մի ջա պէս, լիո վին, հիմ
նո վին, միամ տօ րէն, ազ նո ւօ րէն, ներ քուստ, ար տա քուստ եւ 
այլն: Ա սոնք ցոյց կու տան գոր ծո ղութ եան կա տար ման ձե ւը. 
կը պա տաս խա նեն ինչ պէ՞ս հար ցու մին. խմբո վին մեկ նե ցան, 
մե ծա պէս գնա հա տե ցին, ուղ ղա կի դի մե ցին, միա սին կը 
ճամ բոր դեն, բառ առ բառ կը կար դան, քա ջա բար կռո ւե ցան:

բ) Ժա մա նա կի մակ բայ ներ, ինչ պէս՝ հի մա, այժմ, ներ կա
յիս, արդ, եր բեմն, մերթ, մերթ ընդ մերթ, դեռ, շուտ, կա նուխ, 
միշտ, յար, տա կա ւին, ժամ առ ժամ, շա տոնց, վեր ջա պէս, ի 
վեր ջոյ, օ րէ օր եւ այլն: Ա սոնք ցոյց կու տան գոր ծո ղու թեան 
կա տար ման ժա մա նա կը. կը պա տաս խա նեն ե՞րբ հար ցու մին` 
հի մա ե կաւ, եր բեմն կը հան դի պի, միշտ ներ կայ է, շա տոնց 
վե րա դար ձած է, շուտ կը վե րա դառ նաս, կա նուխ ե կաւ, յե տոյ 
կը խօ սինք:

Ետ քը, ետ քէն, վեր ջը, վեր ջէն բա ռա ձե ւե րը խօ սակ ցա կան 
ծա գում ու նին` ետ քը կու գամ, ետ քէն կը տես նո ւինք. գոր ծա
ծել յե տոյ մակ բա յը՝ յե տոյ կու գամ, յե տոյ կը տես նո ւինք:

գ) Տե ղի մակ բայ ներ, ինչ պէս՝ վար, վեր, մէկ դի, ա մե նուր, 
ե տեւ, առ ջեւ, վե րեւ, ներ քեւ, դէմ առ դէմ, գիւ ղէ գիւղ, տե ղէ 
տեղ, տեղտեղ, դէմդի մաց, տեղ նու տե ղը, հե ռո ւէ հե ռու եւ 
այլն: Ա սոնք ցոյց կու տան գոր ծո ղու թեան կա տար ման տե ղը. 
կը պա տաս խա նեն ո՞ւր հար ցու մին՝ վեր ե կուր, մէկ դի գնա, 
գիւ ղէ գիւղ պտտե ցաւ, դէմ դի մաց կե ցանք:

Մեծ թիւ կը ներ կա յաց նեն բա ցա ռա կան հո լովու ղիղ ձեւ 
կրկնա ւոր գո յա կան նե րէ կազ մո ւած մակ բայ նե րը դռնէ դուռ, 
տե ղէ տեղ, տու նէ տուն, հե ռո ւէ հե ռու: 
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դ) Չափ ու քա նա կի մակ բայ ներ, ինչ պէս՝ չա փա զանց, 
քա նիցս, բազ միցս, յոյժ, ամ բող ջո վին, լիո վին, բնաւ, մա սամբ, 
քիչքիչ, շատշատ եւ այլն: Ա սոնք ցոյց կու տան յատ կա նի շին 
չա փը եւ գոր ծո ղու թեան կա տար ման քա նա կը. կը պա տաս
խա նեն որ քա՞ն հար ցու մին՝ յոյժ կա րե ւոր խնդիր, լիո վին յա
ջող աշ խա տանք, մա սամբ գո հա ցու ցիչ ներ կա յա ցում, բազ
միցս հան դի պած ենք, քիչ մը համ բե րէ, քիչքիչ կը սոր վիմ:

Կարգ մը մակ բայ ներ միա ժամա նակ կրնան պա տաս խա
նել տար բեր հար ցում նե րու ու ըն կա լո ւիլ տար բեր ի մաստ նե
րով. 

Հե ռո ւէ հե ռու տե սայ  (տե ղի եւ ձե ւի):  
Ան մի ջա պէս ե կուր (ժա մա նա կի  եւ ձե ւի): 
Ան դա դար կը պտտի (ժա մա նա կի, ձե ւի եւ չա փի):
Դեռ կը խօ սի (ժա մա նա կի եւ չա փի):
Կամ տար բեր ի մաստ կ’ար տա յայ տեն տար բեր նա խա

դա սու թիւն նե րու մէջ.
Շուտ վե րա դար ձաւ (ժա մա նա կի):

Շո՛ւտ գրէ (ձե ւի): 
Բեր նէ բե րան լե ցո ւե ցաւ (չա փի): 

Լու րը բեր նէ բե րան տա րա ծո ւե ցաւ (ձե ւի):
Այս մակ բայ նե րը կը կո չո ւին ընդ հան րա կան մակ բայ ներ:

Կան հո մա նիշ մակ բայ նե րու շար քեր՝ հի մա, այժմ, ներ
կա յիս, արդ, հի մա կու հի մա, առ այժմ. ում պէտս, ի զուր. եր
բեմն, եր բեմներ բեմն, մերթ, մերթ ընդ մերթ. միշտ, յար, յա
ւէտ, յա ւի տեան, յա ւի տե նա պէս, յա ւեր ժօ րէն. ի վեր ջոյ, վեր ջա
պէս. դեռ, տա կա ւին. յոյժ, չա փա զանց. եր բեք, բնաւ եւ այլն: 
Ա սոնք ու նին կի րա ռա կան եւ ի մաս տա յին իւ րա յատ կու թիւն
ներ. միշտ չէ որ փո խա րի նե լի են:

Մակ բա յի ի մաս տա յին բո վան դա կու թեամբ ալ պայ մա նա
ւո րո ւած է խօս քի մէջ ա նոր ու նե ցած շա րա հիւ սա կան պաշ տօ
նը: Մակ բա յը խօս քի մէջ կը կա տա րէ տե ղի, ժա մա նա կի, ձե
ւի, չափ ու քա նա կի պա րա գա յի շա րա հիւ սա կան պաշ տօն նե
րը:



Յ. ՉՈԼԱՔԵԱՆ

109

Առ ջեւ գնա: – Տե ղի պա րա գայ:
Յե տոյ կը տես նո ւիք: – Ժա մա նա կի պա րա գայ:
Բառ առ բառ կար դա ցի:  – Ձե ւի պա րա գայ:
Քա նիցս զգու շա ցու ցի զինք։ – Չափ ու քա նա կի պա րա գայ:

6.3.– Մակ բայ նե րուն կազ մու թիւ նը
Մակ բայ նե րը ի րենց կազ մու թեամբ կ’ըլ լան.

ա) Պարզ բա ռեր, ինչ պէս՝  շատ, քիչ, շուտ, կա նուխ, ուշ, 
վեր, վար, նախ, ա պա, մերթ, յոյժ, շուտ, ա ռաջ, դան դաղ  եւ 
այլն:

բ) Ա ծան ցա ւոր, ինչ պէս՝ ան պայ ման, ան յա պաղ, ան դա
դար, վերս տին,  տա կա ւին, միա սին, ըն դեր կար եւ այլն: 

Կան մակ բա յա կերտ ա ծանց ներ. ա սոնք  գո յա կան նե րէն 
եւ ա ծա կան նե րէն մակ բայ ներ կը շի նեն.

ա գին՝ սրտա գին, ուժ գին, մո լե գին, պա ղա տա գին. 
ա պէս՝ մե ծա պէս, վեր ջա պէս, յատ կա պէս, անձ նա պէս, 

հո գե պէս. 
ա բար՝ հայ րա բար, եղ բայ րա բար, քա ջա բար, ծու լա բար.
օ րէն՝ ազ նո ւօ րէն, փաս տօ րէն, շքե ղօ րէն, սեր տօ րէն, լայ

նօ րէն. 
ո վին՝ ամ բող ջո վին, լիո վին, կա մո վին, խմբո վին, հիմ նո

վին.
ա կի՝ շեշ տա կի, ուղ ղա կի, շե ղա կի, հա մա ռօ տա կի.
այն՝ միան գա մայն, լռե լեայն. 
ո վի՝մ տո վի, իւ րո վի, ծա լո վի, վճա րո վի.
անց՝ սրտանց, ե րե սանց.
ուստ՝ ար տա քուստ, ներ քուստ.
ին՝ վերս տին,  տա կա ւին:

Եր բեմն պարզ մակ բայ ներն ալ այս պի սի ա ծանց նե րով 
հան դէս կու գան ու րիշ մակ բա յի մը դե րով. նախ՝ նա խա պէս, 
կա նուխ՝ կան խա պէս, միշտ՝ մշտա պէս, դան դաղ՝ դան դա ղօ
րէն, միա սին՝ միաս նա բար, կամ պար զա պէս իբ րեւ տար բե
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րակ. ա րագ՝ ա րա գօ րէն, սաս տիկ՝ սաստ կօ րէն, յան կարծ՝ 
յան կար ծօ րէն, ան պան ման՝ ան պայ մա նօ րէն: Ե թէ ի մաս տա
յին խնդիր չկայ՝  նա խընտ րե լի են պարզ ձե ւե րը:

Պէտք է խու սա փիլ կրկնա կի մակ բա յա կերտ ա ծանց նե
րով կազ մու թիւն նե րէն. ուղ ղա կի՝ ուղ ղա կիօ րէն, շեշ տա կի՝ 
շեշ տա կիօ րէն, շե ղա կի՝ շե ղա կիօ րէն, յան կար ծա կի՝ յան կար
ծա կիօ րէն, ան ցո ղա կի՝ ան ցո ղա կիօ րէն:  

Ա բար, օ րէն, ա պէս ա ծանց նե րը նոյն ար մա տէն կը  
շի նեն հո մա նիշ տար բե րակ ներ՝ հայ րա բարհայ րօ րէն, գե
ղեց կա բարգե ղեց կօ րէնգե ղեց կա պէս, եղ բայ րա բարեղ բայ
րօ րէն եղ  բայ  րա պէս, բնա կա նա բարբնա կա նա պէսբնա կա
նօ րէն, մայ   րա բարմայ րօ րէն, մտեր մա բարմտեր մօ րէն, վայ
րա գա բարվայ րա գօ րէն, նեն գա բարնեն գօ րէն, հա յօ րէնհա
յա վա րի եւ այլն: 

գ) Ա ծա կան ներն ու գո յա կան նե րը ձե ւով, կեր պով   եւ 
ե ղա նա կով բա ռե րուն հետ գոր ծա ծո ւե լով ձեռք կը բե րեն մակ
բա յա կան նշա նա կու թիւն՝ փայ լուն ձե ւով պաշտ պա նեց իր 
տե սա կէ տը, գե րա զանց կեր պով ա ւար տեց մրցու մը, ըն դու ն
ո ւած ե ղա նա կով կա տա րո ւե ցաւ ըն դու նե լու թիւ նը, աս կէ՝ այս 
բա ռե րուն գոր ծա ծու թիւ նը ան ցած է նաեւ մակ բայ նե րուն. 
մեր ժե լի է:

Ուղ ղա կի կեր պով հար ցուց > Ուղ ղա կի հար ցուց
Լռե լեայն ձե ւով հասկ ցայ > Լռե լեայն հասկ ցայ
Դան դաղ կեր պով կ’ըն թա նար > Դան դաղ կ’ըն թա նար

Շարք մը ա ծա կան նե ր կրնան ա ռանց մակ բա յա կան 
ա ծան ցի ալ իբ րեւ մակ բայ գոր ծա ծո ւիլ՝ գե ղե ցի՛կ գծէ, լա՛ւ ներ
կա յա ցիր, փայ լո՛ւն ե րեւ ցիր, մա քո՛ւր գրէ, սա հո՛ւն կար դա, 
պայ ծա՛ռ մտա ծէ…

դ) Մակ բա յա կերտ է նաեւ մը յօ դը, որ կը դրո ւի մակ բայ նե
րու վրայ եւ ա նոնց կու տայ սաստ կա կան նշա նա կու թիւն մը 
կա մա ցուկ մը, կա մաց մը, շուտ մը, շատ մը, ա ղէկ մը, ա րագ 
մը, նաեւ ա ծա կան նե րու վրայ՝ զա նոնք մակ բայ նե րու վե րա ծե
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լով՝ ա ղո ւոր մը յան դի մա նե ցի, սի րուն մը սանտ րե ցի, լաւ մը 
պա խա րա կե ցի, թե թեւ մը հասկ ցու ցի: Այս ձե ւե րը ու նին խօ
սակ ցա կան ծա գում: Շուտ մէն մակ բա յը ու նի լայն գոր ծա ծու
թիւն, բայց մեր ժո ւած է գրա կան լե զո ւին կող մէ՝ շուտ մէն վե
րա դար ձիր, շուտ մէն պա տաս խա նէ: 

ե) Գ րա բա րի հո լո վա կան  կամ խո նարհ ման քա րա ցած 
ձե ւեր, ինչ պէս՝ հա զիւ, խստիւ, դիւ րաւ, բնաւ, եր բեք, փու թով, 
շու տով, մա սամբ, դիտ մամբ, ան ձամբ, ձե ռամբ, մե ծաւ մա
սամբ, նա խօ րօք, ա տե նօք, ա ռօքփա ռօք, այ սու հե տեւ, յոտն
կայս, յա նի րա ւի, նո րէն, ար դէն, հա մա րեա՛, գրե թէ, դար ձեալ, 
շա տոնց եւ այլն: 

Նոր լե զո ւին մէջ ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօ նով հան դէս կու 
գան բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան հո լով նե րը: Շարք մը բա
ռեր  ու նին մնա յուն մակ բա յա կան նշա նա կու թիւն ու փո խա
րի նե լի են հո մա նիշ մակ բա յով, ինչ պէս՝ մէ կէն (յան կարծ), եր
թա լէն, եր թա լով (հետզ հե տէ) եւ այլն:

Այ սու հե տեւ մակ բա յի հա մար ժէք գոր ծա ծու թեամբ հան
դէս կու գայ յետ այ սու սխալ կազ մու թիւ նը. պէտք է ըլ լար յետ 
այ սո րիկ՝ Եւ յետ այ սո րիկ ետ հրա ման՝ (Ա գա թան գե ղոս): Lայն 
կի ռա րու թիւն ու նի թէ՛ ա րեւմ տա հա յե րէ նի եւ թէ ա րեւելահա յե
րէ նի մէջ:  Ս խալ ձեւ է նաեւ այ սու հետ տար բե րա կը:

զ) Խո նարհ ման հին ձե ւե րէն՝ նախդ րա ւոր կա պակ ցու
թիւն ներ. ի վեր ջոյ, ի սրտէ, ի մօ տոյ, ի զուր, առ նո ւազն, առ 
յա ւէտ, առ այժմ, առ յա ւէտ, ցմահ, ցարդ, ցմրուր, ցկեանս, 
հետզ հե տէ…

Ի զուր մակ բա յը ո մանք կը գոր ծա ծեն տեղ բա ռով՝ ի զուր 
տեղ. մեր ժել: Ում պէտս մակ բա յը ո մանք կը գոր ծա ծեն յում
պէտս ձե ւով. մեր ժել:

է) Բար դու թեամբ. 
–  իս կա կան բար դու թիւն՝ բարձ րա ձայն, չա փա զանց, միա

բե րան, միա ժա մա նակ, շու տա փոյթ, ձե ռամ բարձ, սրտա
տրոփ…
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– կ ցա կան նե րով՝ վերվար, շա տէնքի չէն, գէշա ղէկ, ուշ
կա նուխ, կա մայա կա մայ, ու զածչու զած, նա խադ րա ւոր յա
րադ րու թիւն նե րով՝ օրն ի բուն, վեր  ի վա րոյ, փոքր ի շա տէ եւ 
այլն:

 Կրկ նա ւոր նե րով՝ ուշուշ, ստէպստէպ, ա տենա տեն, 
կա մացկա մաց, քիչքիչ, շուտշուտ, պա տառպա տառ…

– նախդ րա ւոր կրկնա ւոր յա րադ րու թիւն ներ՝ քայլ առ քայլ, 
դէմ առ դէմ, տող առ տող, վերջ ի վեր ջոյ, հեւ ի հեւ,  օ րըս տօ
րէ, հետզ հե տէ, մերթ ընդ մերթ, մէջ ընդ մէջ…: Նախդ րա ւոր 
կցա կան ներ՝ օ րըս տօ րէ, հետզ հե տէ:

– բա ցա ռա կան հո լով+ու ղիղ ձեւ կա պակ ցու թիւն ներ կը 
կազ մեն ժա մա նա կի եւ տե ղի մակ բայ ներ՝ օ րէ օր, ժա մէ ժամ, 
տա րո ւէ տա րի, գիւ ղէ գիւղ, տու նէ տուն, տե ղէ տեղ, բեր նէ բե
րան…: Ո մանք եր կու բա ղադ րիչ նե րը գծի կով կը բաժ նեն. 
ա ւե լերդ է, ո րով հե տեւ ձե ւա բա նաօ րէն բա ցատ րե լի է:

– շաղ կա պա ւոր յա րադ րու թիւն նե րով՝ աջ ու ձախ, վեր ու 
վար, ետ ու ա ռաջ, տակ նուվ րայ, տեղ նու տե ղը եւ այլն:

Մեր եր կու գրա կան նե րը մակ բայ խօս քի մա սին մէջ էա
կան տար բե րու թիւն ներ չու նին, տար բե րու թիւ նը բա ռա յին 
մա կար դա կի վրայ կ’ե րե ւի միայն. օ րի նակ նե րը կը բե րենք 
ա րեւմ տա հա յե րէնա րե ւե լա հա յե րէն հա կադ րու թեամբ. շա
տոնցվա ղուց, վա ղըէ գուց, հի մահի մի, առ ջեւա ռաջ, ա տե
նօքժա մա նա կին, ա տենա տենժա մա նակ առ ժա մա նակ, 
տա կա ւինդե ռեւս, կա նուխվաղ, վերվե րեւ, վարներ քեւ, ետ
յետ եւ այլն: Օ րէն մակ բա յա կերտ ա ծան ցը ա ւե լի գոր ծուն է 
ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ՝ հա յօ րէն, պար զօ րէն, հայ րօ րէն, ան
հրա ժեշ տօ րէն, եղ բայ րօ րէն եւ այլն, իսկ վա րի ա ծան ցը ա րե
ւե լա հա յե րէ նի մէջ՝ հա յա վա րի, մար դա վա րի, քա ղա քա վա րի 
եւ այլն: Կան միայն ա րեւմ տա հա յե րէ նի յա տուկ մակ բայ ներ՝ 
ա ղո ւոր, ա ղէկ, հի մակ, հի մա կո ւը նէ, հի մա կուց, օր մը օ րանց, 
միսմի նակ, ա տենա տեն, ա տե նին, ա տե նօք, առ ջի ան գամ, 
առ ջի օր, գալ տա րի, հի մա կու հի մա, կողք կող քի, ա տենա
տեն, մէկ դի, մէ կէ նի մէկ, նո րէն, պզտի կուց,  վա ղը, վա ղըվա
ղը եւ այլն: 
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Է.– ԿԱՊ

7.1.– Կա պը իբ րեւ խօս քի մաս
Կապ (հո լա վա ռու, ա ռըն թե րադ րու թիւն, նա խադ րու թիւն) 

խօս քի մա սին մէջ կը մտնեն այն բա ռե րը, որ կը գոր ծա ծո ւին 
գո յա կա նին ու դե րա նուն նե րուն հետ ու ա նոնց կու տան հո լո
վա կան ի մաստ մը, ճիշդ այն պէս ինչ պէս պի տի ը նէր հո լո վա
կան մաս նիկ մը: Օր.՝ ա րե ւե լա հա յը կ’ը սէ Ջ րում մի ձուկ կայ, 
իսկ ա րեւմ տա հա յը՝ Ջու րին մէջ ձուկ մը կայ: Հոս ինչ որ ա րե
ւե լա հա յը ար տա յայ տեց ջրում  ներ գո յա կան հո լո վով՝ ա րեւմ
տա հա յը ար տա յայ տեց ջու րին մէջ դար ձո ւած քով: Մէջ բա
ղադ րի չը կապ է, իսկ ջու րին հո լո վո ւած գո յա կա նը՝ կա պի 
խնդիր: Կապն ու կա պի խնդի րը միաս նա բար կը կազ մեն կա
պա կան դար ձո ւած քը, որ նա խա դա սու թեան մէջ կը դառ նայ 
մէկ ան դամ եւ կը պա տաս խա նէ ստո րո գի չին: 

Ջու րին մէջ սու զո ւե ցաւ: – Ո՞ւր սու զո ւե ցաւ –  ջու րին մէջ:
Պլ պու լի պէս կո րաւ եարս: – Ինչ պէ՞ս կո րաւ – պլ պու լի 

պէս:
Դա սէն ետք հան դի պե ցանք ի րա րու: – Ե՞րբ – դա սէն ետք:
Սա ալ կը նշա նա կէ, որ կա պը մի նա կը նա խա դա սու թեան 

ան դամ չի նկա տո ւիր, իսկ ան կա խա բար գոր ծա ծո ւե լու պա
րա գա յին ան ար դէն կապ չէ, ու րիշ խօս քի մա սի կը պատ կա
նի: Օ րի նակ ներ՝

Ա ռաջ բա րե կամ ներ էինք (մակ բայ, ժա մա նա կի պա րա
գայ): > Գոր ծէն ա ռաջ խաչ հա նէ (կապ՝ գոր ծէն կա պի խնդի
րին):

Մէ ջը որդ նո տած է (գո յա կան, ուղ ղա կան հո լով, են թա
կայ): > Խն ձո րին մէջ որդ մը կայ (կապ՝ խնձո րին կա պի 
խնդի րին):

Ան դին գնա (ցու ցա կան դե րա նուն, տե ղի պա րա գայ): > 
Սահ մա նէն ան դին ի՞նչ կայ (կապ՝ սահ մա նէն կա պա կան 
խնդի րին):
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Ըստ գոր ծա ծու թեան տե ղի՝ կա պե րը կ’ըլ լան նա խադ րու-
թիւն ներ եւ յե տադ րու թիւն ներ:

Նա խադ րու թիւն ներ են առ, ա ռանց, զերդ, ըստ, ի, ի դէմս, 
իբ րեւ, ինչ պէս, որ պէս, յան ձին, յա նուն, վասն, յօ գուտ, մին չեւ, 
նախ քան, քան...

Յե տադ րու թիւն ներ են ա ռաջ, առ ջեւ, առ թիւ, ի դէմ, դի
մաց, կող մէ, հա մար, հետ, ետք, հե տե ւան քով, մա սին, մէջ, 
մի ջո ցով, մի ջեւ, մօտ, քով, ներ քոյ, ներ քեւ, նման, նպա տա
կով, պէս, պատ ճա ռաւ, վե րա բե րեալ, վրայ, տակ, տեղ,  փո
խա րէն եւ այլն: 

Կան կա պեր ալ, որ կրնան թէ՛ նա խա դաս եւ թէ յե տա դաս 
գոր ծա ծո ւիլ, ինչ պէս ՝ան կախ, բա ցի, հա կա ռակ, հա մա ձայն, 
հան դէպ, շնոր հիւ, հե ռու: Ա սոնք կը կո չո ւին երկդ րու թիւն-
ներ: Օր.՝ Քեզ մէ բա ցի ոչ ոք պատ րաս տո ւած է: > Բա ցի քեզ
մէ՝ ոչ ոք պատ րաս տո ւած է:

7.2.– Կա պե րու տե սակ ներն ու քե րա կա նա կան ի մաստ-
նե րը

Կա պե րը ըստ ի րենց բա ռա յին ծագ ման հետ պա հած 
ի մաս տա յին առն չու թեան՝ կ’ըլ լան ե րեք տե սակ. իս կա կան 
կա պեր, ա նիս կա կան կա պեր եւ կա պա կան բա ռեր:

Իս կա կան են այն կա պե րը, ո րոնք ար դի լե զո ւին մէջ միշտ 
ու միայն հան դէս կու գան իբ րեւ կապ: Իս կա կան կա պեր են  
ի, առ, ա ռանց, բա ցի, իբ րեւ, հա մար, յա նուն, նկատ մամբ, 
շնոր հիւ, առ թիւ, ընդ դէմ, հան դէպ, պէս, ի դէմս, ի հե ճուկս, ի 
հա շիւ, վասն եւ այլն: Օ րի նակ՝ շնոր հիւ բա ռը, որ գրա բա րի 
մէջ շնորհ գո յա կա նի գոր ծիա կան ձեւն է, ար դի հա յե րէ նի մէջ 
չու նի ու չի կրնար ան կախ գոր ծա ծու թիւն ու նե նալ, հան դէս 
կու գայ միայն կա պա կան դար ձո ւած քի մէջ ու կա պի խնդիր 
գո յա կա նը կ’օժ տէ քե րա կա նա կան ի մաս տով մը՝ Հօրս շնոր
հիւ յա ջո ղու թիւն ար ձա նագ րե ցի:

Ա նիս կա կան են այն կա պե րը, ո րոնք ի րենց կա պա յին ար
ժէ քէն դուրս կրնան ան կա խա բար գոր ծա ծո ւիլ իբ րեւ գո յա
կան, ա ծա կան, մակ բայ: Ա նիս կա կան կա պեր են քով, մօտ, 
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մէջ, վրայ, տակ, շուրջ, դի մաց, միա սին, զատ, ա ռաջ, հա կա
ռակ եւ այլն: Օ րի նակ՝ ջու րին մէջ կա պա կան դար ձո ւած քին 
մէջ մէջը կապ է ու ներ գո յա կան յա րա բե րու թեան մը մէջ կը 
դնէ կա պի խնդի րը, բայց ան կէ դուրս բա ռը գո յա կան է, ու նի 
ե զա կի եւ յոգ նա կի թիւ ու հո լով եւ կրնայ ան կա խա բար գոր
ծա ծո ւիլ ստանձ նե լով գո յա կա նի բո լոր պաշ տօն նե րը: 

Կան նաեւ կա պա կան բա ռեր, ո րոնց շար քին կը մտնեն 
կարգ մը գո յա կան նե րու տրա կան, բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա
կան հո լով նե րը, ո րոնք ի րենց ան կախ գոր ծա ծու թե նէն ան
կախ, ո րոշ կա պակ ցու թիւն նե րու մէջ ա ռա ւե լա բար կը յայտ
նա բե րեն յա րա բե րու թեան ի մաստ:

Ե րե կոյ թի ըն թաց քին նո ւի րա տո ւու թին ներ ե ղան:
Ա սոնց պա րա գա յին ընտ րու թիւն կա տա րել պէտք է:
Մար դուն ե րե սէն վնաս ու նե ցանք:
Մեր ձեռ քով գոր ծը ա ռաջ տա րինք:
Հոս ըն թաց քին, պա րա գա յին, ե րե սէն եւ ձեռ քով բա ռե րը  

կա պա կան բա ռեր են: Նոյն բա ռի տար բեր ձե ւե րը կրնան ըլ
լան իս կա կան կա պեր եւ կա պա կան բա ռեր, այս պէս՝ պատ
ճա ռաւ, նպա տա կաւ, ձե ռամբ, առ թիւ, ի սէր իա կա կան կա
պեր են, իսկ պատ ճա ռով, նպա տա կով, ձեռ քով, ա ռի թով, սի
րոյն ՝ կա պա կան բա ռեր:

Կա պե րը ըստ ի րենց ար տա յայ տած յա րա բե րու թեան եւ 
կամ քե րա կա նա կան ի մաս տի՝ կ’ըլ լան.

– Տա րա ծա կան՝ առ ջեւ, ե տեւ, դի մաց, ներս, ի վար, ի 
վեր, քով, տակ, վե րեւ, ներ քեւ եւ այլն: 

– Ժա մա նա կա յին՝ ա տեն, ժա մա նակ, մի ջո ցին, նախ
քան, պա հուն, օ րօք, սկսեալ, ըն թաց քին, ի բուն: 

Մէջ, մօտ, դուրս, ի վեր, վրայ, ա ռաջ, ետք, մին չեւ կա պե
րը ու նին թէ՛ տա րա ծա կան եւ թէ ժա մա նա կա յին նշա նա կու
թիւն ներ. 

տա րո ւան մէջ  – գիւ ղին մէջ
այդ պա հէն դուրս – դպ րո ցէն դուրս 
այդ օ րէն ի վեր – լեռն ի վեր, հո սանքն ի վեր 
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այդ դէպ քին վրայ, այդ լու րին վրայ – ծա ռին վրայ 
օ րեր ա ռաջ – կա մուր ջէն ա ռաջ
օ րեր ետք – գե տէն ետք
առ տո ւան մօտ, կէ սօ րո ւան մօտ – գե տին մօտ, քա ղա քին 

մօտ: 
Մին չեւ առ տու – մին չեւ տուն

Մինչ բա ռը հի նե րը ի նախ դի րին հետ կը գոր ծա ծէին նաեւ 
իբ րեւ նա խա դաս կապ մին չեւ ի մաս տով, Ես մինչ ի մահ, կա
խա ղան, մին չեւ ա նարգ մա հու սիւն /  Պի տի գո ռամ, պիտ 
կրկնեմ ան դա դար՝ ա զա տու թիւ՜ն (ՄՆ), բայց նոր լե զո ւին մէջ 
նա խա դաս ստո րա դաս շաղ կապ է՝ Մինչ ես կը պատ րաս
տուէի մեկ նե լու՝ դուն ժա մա նե ցիր: Մինչը չգոր ծա ծել մին չեւ 
ի մաս տով:

Ա րեւմ տա հա յե րէ նի հա մար խորթ է ա ռաջ կա պը առ ջեւ 
ի մաս տով գոր ծա ծե լը՝ Տան ա ռաջ ծառ մը կայ,  պէտք է ը սել՝ 
Տան առ ջեւ ծառ մը կայ:

Տա րա ծա կան ի մաս տով ներս եւ մէջ հո մա նիշ են. ներսը 
կա րե լի է փո խա րի նել մէջով, բայց ոչ հա կա ռա կը. ներս կա
պը կը գոր ծա ծո ւի ո րո շա կի շրջա նակ մը նկա տի ու նե նա լով՝ 
հաս տա տու թիւն, միու թիւն, մաս նա գի տա կան բնա գա ւառ եւ 
այլն. Ար ցա խի զբօ սաշր ջա յին ո լոր տէն  ներս  յա ջո ղու թիւն ներ 
ար ձա նագ րո ւած են (Եռ): Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան 
ո լոր տէն ներս բա րե փո խում նե րը անհ րա ժեշտ են (Ժմկ): 
Ա րեան տու չու թեան ար շաւ « Ռա տիօ Սե ւան»էն ներս:  «Թռչ
նոց Բոյն»էն ներս յա տուկ բա ժին մը պի տի վե րա կա ռու ցո ւի ու 
վե րա դա սա ւո րո ւի: 

Ետք, յե տոյ եւ վերջ հո մա նիշ բա ռե րէն ա րեւմ տա հա յե րէ
նը ետքը ա ռանձ նա ցու ցած է իբ րեւ կապ, յե տոյ բա ռը իբ րեւ 
մակ բայ, իսկ վերջ բա ռը իբ րեւ գո յա կան. 

Դա սէն ետք կը հան դի պինք (ոչ՝ դա սէն յե տոյ կամ դա սէն 
վերջ):

Յե տոյ կը հան դի պինք  (ոչ ՝ ետ քը կամ ետ քէն կը հան դի
պինք):
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Վեր ջը կը հան դի պինք: Գոր ծին վեր ջը մօ տե ցաւ: Վեր ջը 
լաւ ըլ լայ:

Քով եւ մօտ կա պե րը տա րա ծա կան նշա նա կու թեամբ մօ
տիկ են ի րա րու: Քով կա պը բա նի մը կամ մէ կու մը ո րուն  
հետ, մէջ կամ կող քին ըլ լա լը ցոյց կու տայ՝ Գիրքս Յա կո բին 
քովն է: Մա նու կը մեծ մօր քով կը մնայ: Մօտ կա պը տա րա ծա
կան մեր ձա ւո րու թիւն կը ցուց նէ՝ գե տին մօտ,  քա ղա քին մօտ. 
ի մաս տի այս մեր ձա ւո րու թեան բե րու մով ալ մօտ կա պը շատ 
ան գամ կը գոր ծա ծո ւի քովի փո խա րէն:

Մօտ կա պը սկսած է ե րե ւիլ նաեւ այլ կա պե րու կամ կա
պա կան բա ռե րու փո խա րէն. այս պէս՝

– Մէջ կա պի փո խան
Ծ նող նե րուն մէջ դժգո հու թիւն ա ռա ջա ցաւ:
Տ ղոց մէջ ան հան դուր ժո ղա կա նու թիւն կը նկա տո ւի:
Ու սու ցիչ նե րուն մէջ մտա հո գու թիւն ստեղ ծեց:
Մեր մէջ օ տա րա մո լու թիւն մի՛ տա րա ծէք:
Մար դոց մէջ կ’ա ճի ար տա գաղ թե լու փա փա քը:
Չը սել՝  Ծ նող նե րուն մօտ դժգո հու թիւն ա ռա ջա ցաւ:

– Կող մէ կա պին փո խան
Այս գիր քը գնա հա տո ւե ցաւ ըն թեր ցող նե րուն կող մէ:
Հայ կա կան գի նին փնտռո ւած է ի տա լա ցի նե րուն կող մէ:
Մեր գոր գը սի րո ւած է անգ լիա ցի նե րուն կող մէ: 
Չը սել՝ Մեր գոր գը սի րո ւած է անգ լիա ցի նե րու մօտ:

– Վե րա բե րու թեան՝ մա սին, նկատ մամբ, վե րա բե րեալ, 
հան դէպ, գծով, ուղ ղու թեամբ, շուրջ, վրայ:

Շուրջ կա պը ու նի տա րա ծա կան եւ վե րա բե րու թեան 
ի մաստ՝  շէն քին շուրջ, ծա ռին շուրջ – խօ սե ցանք վեր ջին դէպ
քե րուն շուրջ (մա սին, վե րա բե րեալ):

Վ րայ տա րա ծա կան եւ ժա մա նա կա յին կա պը կը գոր ծա
ծո ւի նաեւ իբ րեւ վե րա բե րութեան անուղղակի խնդիր 
կապական դարձուածքի կապ՝ Խօ սե ցանք վեր ջին դէպ քե րուն 
վրայ (մա սին): 
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– Բա ցառ ման՝ ա ռանց, բա ցի, զատ, բա ցա ռու թեամբ:
– Պատ ճա ռի ու հի մուն քի՝ հա մար, պատ ճա ռով, պատ

ճա ռաւ, առ թիւ, հե տե ւան քով, շնոր հիւ, բե րու մով, հի ման վրայ, 
սի րոյն, ի սէր, ի խնդիր:

Հե տե ւան քով, շնոր հիւ, բե րու մով կա պե րու փո խա րէն 
վեր ջերս ա րեւմ տա հայ մա մու լին մէջ սկսած է տա րա ծում 
գտնել ար դիւն քով կա պա կան բա ռը՝ Oդա նա ւի վթա րի ար
դիւն քով  (հե տե ւան քով) զո հե րու թի ւը յայտ նի չէ: Ա թա թուր քը 
իշ խա նու թեան ե կաւ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ար դիւն քով 
(բե րու մով): Կ րակ մա րի պայ մա նա ւո րո ւա ծու թիւ նը ձեռք բե ր
ուած է ՀՀ եւ Ատր պէյ ճա նի պե տե րուն հան դիպ ման ար դիւն
քով (շնոր հիւ): Մեր ժել:

– Ն պա տա կի՝ հա մար, յա նուն, վասն, նպա տա կով, ի, 
առ ի:

Ա ռա ջին ե րե քը հո մա նիշ են: Վասն կա պը կը հան դի պի 
գրա բա րեան ար տա յայ տու թիւն նե րու մէջ՝ Վասն հայ րե նեաց 
մե ռար, դուն շատ ապ րե ցար (ՄՊ): Հայ րե նի քին հա մար, յա
նուն հայ րե նի քի: 

Հա մար կա պը  ու նի նաեւ պատ ճա ռի նշա նա կու թիւն՝ Այս 
ա րար քիս հա մար պատ ժո ւե ցայ: Օ տա րահ պա տակ ըլ լա լուս 
հա մար մեր ժո ւե ցայ: Քա ռա սու նը ան ցած ըլ լա լուս հա մար 
զրկո ւե ցայ խա ղին մաս նակ ցե լէ: Նա խընտ րե լի է գոր ծա ծել 
պատ ճա ռաւ կա պը:

Ի նախ դի րը նոր հա յե րէ նին մէջ ու նի սահ մա նա փակ գոր
ծա ծու թիւն՝ Նոր հիմ նա ւո րում մը ա հա ւա սիկ՝ ի պաշտ պա նու
թիւն  մեր տե սա կէ տին:  Ձայ նա ւո րէ ա ռաջ ի նախ դի րը յ գի
րով կը կցո ւի բա ռին. նոր լե զո ւին մէջ եւս կը պա հո ւի այս 
սկզբուն քը. Յու րա խու թիւն մեր բա րե կամ նե րուն՝ կը յայտ
նենք…: Նոյն գոր ծա ծու թիւ նը ու նի նաեւ առ ի կա պը՝ Առ ի 
տե ղե կու թիւն մեր յար գոյ յա ճա խորդ նե րուն՝ կը յայտ նենք…:

Փո խա րի նու թեան՝ փո խա րէն, փո խա նակ, փո խան, 
տեղ, ի տրի տուր:

– Հա մա պա տաս խա նու թեան՝ ըստ, հա մա ձայն, հա
մա պա տաս խան, հա ւա սար, հա մե մատ:
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– Ձե ւի եւ նմա նու թեան՝ պէս, նման, ինչ պէս, հան գոյն, 
իբ րեւ:

Պէս կա պը նաեւ ժա մա նա կա յին ի մաստ ու նի՝ Ա ռիւ ծի 
պէս կը մռնչէ (ձե ւի)  Հաս նե լուդ պէս (հա սա ծիդ պէս) հե ռա
ձայ նէ (ժա մա նա կա յին):

– Բա ցա յայ տու թեան՝ իբ րեւ, որ պէս: 
– Ընդ դի մու թեան եւ հա կա ռա կու թեան՝ դէմ, ընդ դէմ, 

յան դի ման, դէմ յան դի ման, ի հե ճուկս:  
Դէմ յան դի ման յա րադ րա ւոր կա պը կ’ար տա յայ տէ «դէմ, 

դէմդի մաց, առ ջեւ» ի մաստ նե րը՝ Նո ւի րա կան հնչե ղու թիւն ու
նե ցող բա րե զարդ ման աշ խա տան քի մը դէմ յան դի ման ( Ռակ 
մա մուլ): Գա հա ժա ռանգ դառ նա լէ տա րի մը վերջ՝ Մու համ մէտ 
իշ խան լուրջ խնդիր նե րու դէմ յան դի ման (Ժմկ): Լի բա նան 
ա պա հո վա կան ցնցում նե րու դէմ յան դի ման կը գտնո ւի (Ազդ):

– Հա կա ռակ հի մուն քի՝ հա կա ռակ, չնա յած:
– Միաս նու թեան՝ հետ, հան դերձ, մէկ տեղ, միա սին, 

հա մե մա տու թեամբ, հետեւողութիամբ: 
Հետ կա պը միաս նու թեան յա րա բե րու թիւն մը կ’ար տա

յայ տէ՝ Գիր քին հետ գրիչ մըն ալ ա ռաւ: Հա ցին հետ պա նիր 
ալ վեր ցուր: Ք րոջդ հետ ե կուր: Կը քա լեմ Յա կո բին հետ: Կը 
կռո ւին տղոց հետ թշնա միին դէմ: Կ ռո ւիլ, պա տե րազ միլ, 
պայ քա րիլ, մարտն չիլ բա յե րուն խնդի րին մէջ կա պը պէտք է 
ըլ լայ դէմ, բայց յա ճախ հետ կա պը կը գոր ծա ծո ւի:  Պա տե
րազ միլ բա նի մը կամ մէ կու մը դէմ եւ ոչ հետ:  Ժո ղովր դա կան 
լե զո ւին մէջ քա րա ցած ձե ւեր են Ես ին ծի հետ կը կռո ւիմ, հո
գիին հետ կռո ւիլ: 

Ե թէ տրա կան հո լո վով յանգ ման խնդիր պա հան ջող բա յե
րը փո խա դար ձու թեան ի մաստ մը ձեռք բե րեն՝ խնդի րը կը 
դրո ւի հետ կա պին հետ: Այս պէս՝ Կը հան դի պիմ ի րո ղու թեան 
մը, կը հան դի պիմ բե մադ րի չին (պա տա հա բար), բայց Կը 
հան դի պիմ բե մադ րի չին հետ (ո րո շո ւած): Այդ պէս նաեւ՝ Վի
գէն Սարգ սեան կը հան դի պի Ի րա նի Ար տա քին գոր ծոց նա
խա րա րին հետ: Նա խա գա հը կը հան դի պի վար չա պետ Նի
կոլ Փա շի նեա նի հետ: Հա յաս տա նի Ս փիւռ քի նա խա րա րին 
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տե ղա կա լը կը հան դի պի եւ րո պա կան միու թեան փոր ձա գէտ
նե րուն հետ:

Կը հա մա ձայ նիմ բա րե կա միս ա ռա ջար կին: Հա յաս տա նի 
իշ խա նութ յուն նե րը չեն հա մա ձայ նիր այդ սկզբուն քին: Բայց՝ 
Կը հա մա ձա նիմ բա րե կա միս հետ: Ան գա րան կը հա մա ձայ նի 
Մոս կո ւա յի հետ: Յա կոբ Փա նո սեան կը հա մա ձայ նի այս 
մտքին հետ:

Փո խա դար ձու թեան գա ղա փա րի առ կա յու թեան պա րա
գա յին հետ կա պը պայ ման կը դառ նայ՝ Կը հաշ տո ւիմ ըն կե
րոջս հետ: Կ ’ող ջա գու րո ւիմ ըն կե րոջս հետ: Այդ պէս նաեւ խօ
սակ ցիլ, խորհր դակ ցիլ, կե նակ ցիլ, հա ղոր դակ ցիլ, նա մակ ցիլ 
մէ կուն հետ, բայց ե թէ գոր ծո ղու թիւ նը միա կող մա նի է՝ տրա
կան հո լո վով խնդիր՝ ա ջակ ցիլ, ըն կե րակ ցիլ, ձայ նակ ցիլ մէ
կուն:

Հետ ու միա սին կա պե րը միա տեղ չգոր ծա ծել. չը սել Գոյ
քին հետ միա սին տու նը ծա խե ցին, այլ գոյ քին հետ տու նը 
ծա խե ցին կամ գոյ քով միա սին տու նը ծա խե ցին: 

Չը սել՝ Ըն տա նի քիս հետ միա սին գա ցինք. պէտք է ը սել՝ 
Ըն տա նի քիս հետ գա ցի կամ՝ Ըն տա նիքս ու ես միա սին գա
ցինք: Հոս միա սին բա ռը ձե ւի մակ բայ է:

– Շա հու՝ յօ գուտ, հա մար, ի շահ:
– Ներ գոր ծու թեան՝ կող մէ:
– Պայ մա նի՝ պա րա գա յին, պայ մա նով:
Դի մառ նու թեան՝ յան ձին, յան ձինս, ի դէմս:  Յան ձին կա

պը ե զա կի խնդի րի, իսկ յան ձինս կա պը յոգ նա կի խնդի րի 
հետ կը դրո ւին. Յան ձին այս մար դուն՝ մենք շնոր հա լի ման
կա վար ժի մը հետ գործ ու նինք: Վե կա սի Ս. Կա րա պետ ե կե
ղե ցին Օ գոս տո սի սկիզ բը օժ տո ւե ցաւ նոր հո գե ւոր հո վի ւով 
մը՝ յան ձին Տ. Վա հան Ա. քհնյ. Կոս տա նեա նի: Կեան քէն հրա
ժեշտ տո ւաւ ազ նիւ եւ հա մեստ հայ րե նա կից մը՝  յան ձին Խա
չիկ Տա մա տեա նի: Քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւնխմբակ ցու
թին նե րը, յան ձինս՝ ՀՅԴի եւ « Բար գա ւաճ Հա յաս
տան»ի…:  Շ նոր հա ւո րե լի են բո լոր բա րե րար նե րը՝  յան ձինս 
տէր եւ տիկին Մայ քըլ եւ Նա յի րի Ա պու լա քեան նե րու…: 
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Մե րօ րեայ գրա ւոր խօս քին մէջ այս օ րի նա չա փու թիւ նը 
մեծ մա սով խան գա րո ւած է: 

Ի դէմս  կա պը կը գոր ծա ծո ւի ե զա կի եւ յոգ նա կի խնդիր
նե րու հետ՝ Ի դէմս Սե ֆի լեա նի՝ ու նե ցանք հեր թա կան քաղ
բան տարկ յա լը: Ի դէմս Ս փիւռ քի նա խա րա րու թեան` ու նինք 
լաւ հնա րա ւո րու թիւն մեր հայ րե նա կից նե րը ներգ րա ւե լու հայ
րե նի քի վե րել քի աշ խա տանք նե րուն մէջ: Ի դէմս այս տղոց՝ 
մեր  ա պա գան ա ւե լի պայ ծառ պի տի դառ նայ:

7.3.– Կա պե րուն խնդրա ռու թիւ նը
Կա պե րը կը տար բե րին ի րենց խնդրա ռու թեամբ, այ

սինքն՝ կա պի խնդիր գո յա կա նէն կամ դե րա նու նէն պա հան
ջած հո լո վով:  Կա պե րը տար բեր հո լո վով խնդիր ներ կը պա
հան ջեն: Այս պէս՝

ա) Հայ ցա կան հո լո վով խնդիր կը պա հան ջեն ի, առ, քան 
հին նա խադ րու թիւն նե րը, ո րոնք մաս նա կիօ րէն կը գոր ծա ծ
ուին նաեւ նոր լե զո ւին մէջ.

Գ նա ի Մա սիս, ան մեծ է քան զիս:
Թուղթ առ Ե րե ւան: Ա ղօթք առ Աս տո ւած:
Քան կա պը նոր հա յե րէ նի մէջ կ’առ նէ ուղ ղա կան հո լո վով 

խնդիր՝ Դուն ա ւե լի բարձ րա հա սակ ես, քան ես:
Հայ ցա կան հո լո վով խնդիր կը պա հան ջեն նաեւ ի վեր, ի 

վար, դէ պի, մին չեւ, զերդ, ա ռաջ, ետք, նախ քան. ո մանք հայ
ցա կա նի կող քին ու նին նաեւ այլ խնդրա ռու թիւն ներ. այս պէս՝

– Ի վեր  կա պը տե ղի պա րա գայ դար ձո ւած քին մէջ կը 
պա հան ջէ հայ ցա կան հո լո վով խնդիր՝  Հո սանքն ի վեր կը 
թիա վա րէ: Գա գաթն ի վեր կը բարձ րա նանք, բայց ժա մա նա
կի պա րա գա յի մէջ բա ցա ռա կան հո լո վով՝ այն պա հէն ի վեր,  
քննու թե նէն ի վեր:

– Դէ պի եւ մին չեւ կա պե րը հայ ցա կան  հո լովով խնդիր 
կ’առ նեն՝ դէ պի կամ մին չեւ  տուն, դէ պի կամ մին չեւ  յաղ թա
նակ, բայց անձ նա կան դե րա նուն նե րուն հետ կը պա հան ջեն 
տրա կան հո լո վով խնդիր՝ դէ պի կամ մին չեւ ին ծի, մե զի, քե զի 
եւ այլն:
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– Ա ռաջ, ետք, աս դին, ան դին, հե ռու կա պե րը քա նակ ար
տա յայ տող բա ռե րէն կը պա հան ջեն հայ ցա կան հո լով՝ տա րի 
մը կամ տա րի ներ ա ռաջ կամ ետք, եր կու օր ա ռաջ կամ ետք, 
հինգ մեթր աս դին կամ ան դին, եր կու քի լո մեթր հե ռու եւ այլն, 
բայց բա ցա ռա կան հո լո վով խնդիր կը պա հան ջեն ժա մա նակ 
ու տեղ ցոյց տա լու պա րա գա յին՝ պա տե րազ մէն ա ռաջ կամ 
ետք, Գի րե րու Գիւ տէն ա ռաջ կամ ետք,  այդ օ րէն ա ռաջ կամ 
ետք, կա մուր ջէն ա ռաջ կամ ետք, սահ մա նէն աս դին կամ ան
դին: 

– Իբ րեւ, որ պէս կա պե րուն կազ մած կա պա կան դար  ձ
ուած քը նա խա դա սու թեան մէջ ու նի մաս նա կան բա ցա յայ տի
չի դեր, հե տե ւա բար ա սոնց կա պի խնդի րը թի ւով, հո լո վով ու 
պաշ տօ նով կը հա մա ձայ նի բա ցա յայ տեա լին հետ: Օ րի նակ, 
Ին ծի, իբ րեւ ճամ բորդ, մար դը հար ցում ներ ը րաւ: Հոս կը 
հասկ ցո ւի, որ մար դը, այ սինքն՝ ճամ բոր դը ին ծի հար ցում ներ 
ը րաւ: Բայց կրնայ ըլ լալ ճամ բոր դը ես էի, այդ պա րա գա յին 
նա խա դա սու թիւ նը պէտք է ըլ լար՝ Ին ծի, իբ րեւ ճամ բոր դի, 
մար դը հար ցում ներ ը րաւ: Ու շա դիր ըլ լալ հա մա ձայ նու թեան 
պա րա գա նե րուն.

Ես, իբ րեւ բժիշկ,  բազ մազ բաղ եմ: Ես – բ ժիշկ՝ ուղ ղա
կան, ե զա կի, են թա կայ զբա ղած եմ ստո րո գի չին: 

Զիս, իբ րեւ ի րենց ու սու ցի չը, յար գան քի ար ժա նա ցու ցին: 
Զիս –ու սու ցի չը՝ հայ ցա կան, ե զա կի, ու ղիղ խնդիր ար ժա նա
ցու ցին ստո րո գի չին:

Մեր, իբ րեւ ա շա կերտ նե րու, տե սա կէտ նե րը լսե ցէ՛ք: Մեր 
–  ա շա կերտ նե րու՝ սե ռա կան, յոգ նա կի, յատ կա ցու ցիչ տե սա
կէտ նե րը յատ կա ցեա լին:

Ի րեն, իբ րեւ մօր,  մա տու ցե ցէ՛ք պա տի ւը: Ի րեն – մօր՝ 
տրա կան, յոգ նա կի, ա նուղ ղա կի խնդիր  մա տու ցե ցէք ստո րո
գի չին:

Մեզ մէ, իբ րեւ միու թե նա կան նե րէ, պատ րաս տա կա մու
թիւն կ’ակն կա լո ւի: Մեզ մէ – միու թե նա կան նե րէ՝ բա ցա ռա
կան, յոգ նա կի, ա նուղ ղա կի խնդիր կ’ակն կա լո ւի ստո րո գի չին:
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Ձեզ մով, իբ րեւ մեր լա ւա գոյն մար զիկ նե րով,  լա ւա տես 
ենք: Ձեզ մով – մար զիկ նե րով՝ գոր ծիա կան, յոգ նա կի, մի ջո
ցի ա նուղ ղա կի խնդիր լա ւա տես ենք ստո րո գի չին: 

Իբ րեւ կա պը փո խա րի նե լի է որ պէսով:

բ) Սե ռա կան հո լո վով խնդիր կ’առ նեն քով, վրայ, տակ, 
նման, մէջ, առ ջեւ, ե տեւ, վե րեւ, ներ քեւ, դի մաց, ա տեն, շուրջ, 
ո րոնք անձ նա կան դե րա նուն նե րուն սե ռա կան հո լո վին հետ 
յօդ կը ստա նան՝ իմ քովս, իմ քո վէս, մեր դի մա ցը, բայց գո յա
կա նի հետ իբ րեւ կապ գոր ծա ծե լու պա րա գա յին յօ դա ռու թիւ
նը բա ցա ռո ւած է՝ սե ղա նին քով, սե ղա նին վրայ, սե ղա նին 
տակ, աղջ կան քով, ջու րին մէջ, ծա ռե րուն մի ջեւ, խա նու թին 
դի մաց: 

–  Ե տեւ, առ ջեւ կա պե րը կ’առ նեն սե ռա կան հո լո վով 
խնդիր՝  մեր առ ջեւ կամ ե տեւ, բայց խնդի րը քա նակ ցոյց տա
լու պա րա գա յին կ’առ նեն հայ ցա կան հո լով՝  քայլ մը ե տեւ  
կամ առ ջեւ, եր կու մեթր ե տեւ կամ առ ջեւ, քիչ մը ե տեւ կամ 
առ ջեւ եւ այլն:

– Մա սին, պատ ճա ռով, նպա տա կով, առ թիւ, մի ջո ցին կա
պե րը այս, այդ, այն ցու ցա կան դե րա նուն նե րուն ան փո փոխ 
ձե ւե րուն հետ կը գոր ծա ծո ւին՝  այդ մա սին կամ պատ ճա ռով, 
այս նպա տա կով  կամ առ թիւ կամ մի ջո ցին: Գո յա կա նի եւ դե
րա նու նի սե ռա կան հո լո վին հետ կը գոր ծա ծո ւին ան փո փոխ՝ 
ներ կա յի մա սին, տկա րու թեան պատ ճա ռով, սեր տե լու նպա
տա կով, տա րե դար ձիս առ թիւ, գոր ծո ղու թեան մի ջո ցին, ձեր 
մա սին, իմ պատ ճա ռով:

գ) Տ րա կան հո լո վով խնդիր կ’առ նեն ա ռանց, յա նուն, 
ըստ, հա մա ձայն, հա կա ռակ, հա մար, չափ, հետ կա պե րը, 
ինչ պէս՝ ա ռանց քե զի, ա ռանց սի րոյ, յա նուն հայ րե նի քի, ըստ 
իս/ըստ ին ծի, ին ծի հա մար, ին ծի չափ, ին ծի հետ, հա կա ռակ 
քե զի/քե զի հա կա ռակ  եւ այլն: 

– Դէմ, մօտ կա պե րը կ’առ նեն տրա կան հո լո վով խնդիր՝  
ին ծի դէմ կը կանգ նի, մե զի դէմ կ’աշ խա տի, ձե զի դէմ, ին ծի 
մօտ կը զգայ, ձե զի մօտ է, մար դու մօտ է.  յօդ առ նե լու պա րա
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գա յին կ’ու նե նան սե ռա կան հո լո վով լրա ցու ցիչ՝ իմ դէմս կամ 
մօտս կը գտնո ւի,  ձեր դէ մը կամ մօ տը  եւ այլն: Սե ռա կա նով 
եւ տրա կա նով դար ձո ւածք նե րը ի մաս տով հա մար ժէք չեն: Սե
ռա կան հո լո վով կա պակ ցու թիւն նե րը բա ռա ցի կը հասկ ցո ւին, 
մինչ տրա կան հո լո վով կա պա կան դար ձո ւածք նե րը ու նին  
փո խա բե րա կան ե րանգ մը.

իր մօտ է (քով) –  ի րեն մօտ է  (հա րա զատ է): 
Մեր մօտ է (քով) – մե զի մօտ է (յա րա բե րու թեամբ՝ մտե

րիմ, հա րա զատ): 
Ձեր դէմ խօ սե ցաւ (դի մաց) – Ձե զի դէմ խօ սե ցաւ (բամ բա

սեց, չա րա խօ սեց): 
Իմ դէմս (դի մացս) կե ցաւ –  ին ծի դէմ կե ցաւ (հա կա ռա կե

ցաւ, ընդ դի մա ցաւ):
Մօտ եւ դէմ կա պե րու սե ռա կան հո լո վով խնդի րի հետ 

գոր ծա ծու թիւ նը նոր ե րե ւոյթ է ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ, ո րով
հե տեւ ա նոնց հա մար լե զուն ու նի ա ւե լի դի պուկ կա պեր՝ քով 
եւ դի մաց. իր քով է, մեր քով է, մեր դի մաց խօ սե ցաւ, իմ դի
մացս կե ցաւ: Մօտի փո խա րէն ա ւե լի ճիշդ է ը սել՝ Գիրքս քովդ 
պա հէ: Քովս տեղ չկայ: 

– Շ նոր հիւ կա պը, իբ րեւ յե տադ րու թիւն, կ’առ նէ սե ռա կան 
հո լով՝  իմ շնոր հիւ, քու շնոր հիւ, ա նոր շնոր հիւ, իսկ իբ րեւ նա
խադ րու թիւն՝ կ’առ նէ տրա կան հո լով՝ շնոր հիւ ին ծի, շնոր հիւ 
քե զի, շնոր հիւ ա նոր: Խորթ է շնոր հիւ կա պը յօ դե րու հետ գոր
ծա ծե լը՝ շնոր հիւս, շնոր հիւդ, շնոր հի ւը:

Շ նոր հիւ, հե տե ւան քով, պատ ճա ռով, բե րու մով կամ բեր
մամբ  կա պե րու գոր ծա ծու թեան ա տեն պէտք է կա պի խնդի
րի ի մաս տին ու շադ րու թիւն դարձ նել. հօրս օգ նու թեան շնոր
հիւ, ա նակն կալ հիւ րեր ու նե նա լու հե տե ւան քով, ծանր հի
ւան դու թեան պատ ճա ռով, բախ տի բեր մամբ:

–  Հետ կա պը անձ նա կան դե րա նուն նե րու հետ կ’առ նէ 
տրա կան հո լո վով խնդիր՝ ին ծի, մե զի, քե զի, ձե զի, ի րեն, 
ի րենց հետ,  բայց սե ռա կան հո լո վին հոտ գոր ծա ծո ւե լով յօդ  



Յ. ՉՈԼԱՔԵԱՆ

125

կ’առ նէ՝ իմ հետս, քու հետդ, իր հե տը, մեր, ձեր, ի րենց հե
տը...: Գո յա կա նին հետ այս կա պը պէտք է գոր ծա ծել ա ռանց 
յօ դի՝ մօրս հետ, քրոջս հետ, պա յու սա կին հետ,  բո լո րին հետ 
եւ այլն, հե տե ւա բար այդ կա պի խնդիր նե րը տրա կան կը նկա
տո ւին: Ճիշդ չէ ը սել քրոջս հե տը:

– Փո խա նակ, փո խա րէն, փո խան. հո մա նիշ են: Փո խա
նակը նա խադ րու թիւն է, կ’առ նէ տրա կան հո լո վով խնդիր. 
փո խա նակ ին ծի, մե զի, քե զի, ձե զի, ի րեն: Փո խա րէնը  յե
տադ րու թիւն է եւ կ’առ նէ սե ռա կան հո լով խնդիր. իմ փո խա
րէն, քու փո խա րէն, հա ցի փո խա րէն. դե րա նուն նե րու հետ սո
վո րա բար յօդ կ’առ նէ: Փո խանը կրնայ նա խա դաս եւ յե տա
դաս գոր ծա ծո ւիլ, միշտ տրա կան հո լո վով խնդիր կ’առ նէ. փո
խան մե զի՝ որ բե րուն հոգ տա րէք. նա խա դաս. Վար դի փո խան 
փուշ քա ղե ցի. յե տա դաս: Նա խա դաս կա պե րով կազ մո ւած 
կա պա կան դար ձո ւածք նե րը նա խա դա սու թե նէն բու թով կը 
բաժ նո ւին. փո խա նակ ին ծի՝ քեզ նշա նա կենք այս գոր ծին վա
րիչ: Փո խան մե զի՝ որ բե րուն հոգ տա րէք:

– Հե տե ւո ղու թեամբ, հա մե մա տու թեամբ. ա սոնց խնդի րը, 
երբ նա խա դաս անձ նա կան դե րա նուն է, կը դրո ւի սե ռա կան 
հո լո վով. իմ հե տե ւո ղու թեամբ, ձեր հե տե ւո ղու թեամբ, իր հա
մե մա տու թեամբ, իսկ երբ յե տա դաս է՝ կը դրո ւի տրա կան հո
լո վով. հե տե ւո ղու թեամբ քե զի, հե տե ւո ղու թեամբ մե զի, հա մե
մա տու թեամբ ին ծի եւ այլն: Գո յա կան կա պի խնդիրն ալ կրնայ  
նա խա դաս ու յե տա դաս գոր ծա ծո ւիլ. յայ տա գի րին հե տե ւո
ղու թեամբ կամ  հե տե ւո ղու թեամբ յայ տա գի րին:

դ) Բա ցա ռա կան հո լո վով խնդիր կ’առ նեն, ինչ պէս վե րը 
տե սանք, աս դին, ան դին, հե ռու, ի վեր, ետք կա պե րը, նաեւ 
վար, վեր, զատ՝ ծա ռէն վար, տու նէն վեր, քեզ մէ զատ: Բա ցի 
եւ ան կախ կա պե րը ու նին նա խա դաս եւ յե տա դաս գոր ծա ծու
թիւն՝ բա ցի քեզ մէ կամ քեզ մէ բա ցի, այս հար ցե րէն ան կախ 
կամ ան կախ այս հար ցե րէն. կա պը նա խա դաս գոր ծա ծե լու 
պա րա գա յին՝ կա պա կան դար ձո ւած քը նա խա դա սու թե նէն 
բու թով կը բաժ նենք. բա ցի ինձ մէ՝ մարդ չկար այն տեղ: 
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դ) Գոր ծիա կան հո լո վով խնդիր կը պա հան ջեն  հան դերձ, 
մէկ տեղ, միա սին: Օ րի նակ՝ 

Ա նով մէկ տեղ գոհ չմնաց:
Այս թե րի նե րով մէկ տեղ գնա հա տո ւե ցաւ:
Ամ բողջ գոյ քով միա սին տու նը ծա խե ցին: 
Պար գե ւատ րո ւե լով  հան դերձ գոհ չմնաց: 
Հան դերձ կա պը ու նի  նա խա դաս եւ յե տա դաս գոր ծա ծու

թիւն գրա բա րա ձեւ հե տե ւեալ կա պա կան դար ձո ւած քին մէջ. 
կը մեկ նին հան դերձ ըն տա նեօք կամ կը մեկ նին ըն տա նեօք 
հան դերձ: 
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Ը.– ՇԱՂԿԱՊ

8.1.– Շաղ կա պը իբ րեւ խօս քի մաս
Շաղ կապ նե րը ա ռան ձին խօս քի մաս կը կազ մեն: Ա նոնք 

ան թեք բա ռեր են, չու նին նիւ թա կան ի մաստ, կ’ար տա յայ տեն 
քե րա կա նա կան յա րա բե րու թիւն ներ եւ ի րա րու կը կա պեն նա
խա դա սու թեան եր կու ան դամ ներ կամ բա ռեր եւ նա խա դա
սու թիւն ներ.

Մուկն ու կա տուն, գա րին եւ ցո րե նը, Ա րեւ կամ Ա րե գակ, 
ծառ թէ ծա ղիկ (բա ռեր).

Գ րե ցի եւ գոց սոր վե ցայ:  Չեմ գար, ո րով հե տեւ ուշ է ար
դէն (նա խա դա սու թիւն ներ):

Ըստ  գոր ծա ծու թեան՝ շաղ կապ նե րը կ’ըլ լան.
ա) Մե նա դիր շաղ կապ ներ՝ եւ, ու, բայց, սա կայն, ո րով հե

տեւ, որ պէս զի ե ւայլն: Օ րի նակ՝ Ե կայ, բայց քեզ չտե սայ:
բ) Կրկ նա դիր շաղ կապ ներ՝ եւ՛..., ե՛ւ, թէ՛..., թէ՛, թէ՛... եւ թէ, 

ո՛չ..., ո՛չ, ո՛չ... եւ ոչ,  ալ..., ալ, կա՛մ..., կա՛մ, կա՛մ... եւ կամ: Օ րի
նակ՝ Թէ՛ կու լամ, թէ՛  կ’եր թամ:

գ) Զու գա դիր շաղ կապ ներ՝ ո՛չ միայն..., այ լեւ (այլ նաեւ), ո՛չ 
թէ...., այլ, թէեւ..., բայց (սա կայն), ո րով հե տեւ..., ու րեմն (ուս
տի), քա նի որ..., ուս տի (հե տե ւա բար), թէ պէտ (թէ պէ տեւ)..., 
բայց: Օ րի նակ՝ Ոչ միայն գոհ մնաց, այ լեւ պար գե ւատ րեց լա
ւա գոյն նե րը:

Ըստ կազ մու թեան՝ շաղ կապ նե րը կ’ըլ լան.
ա) Պարզ՝ եւ, ու, բայց, ե թէ, թէ, ալ, սա կայն, իսկ, կամ, 

մինչ, ուս տի, ու րեմն, քա նի եւ այլն:
բ) Բարդ՝ այ սինքն, թէեւ, թէ կուզ (ե թէ կ’ու զես), թէ պէտ, 

թէ պէ տեւ, միայն, մինչ դեռ, մին չեւ, նաեւ, նոյ նիսկ, այ լեւ, ո րով
հե տեւ, որ պէս զի, քան զի, վասն զի, (կցա կան բար դու թիւն), 
քա նի որ, մա նա ւանդ որ, մին չեւ որ, այն քան որ, ինչ պէս եւ, 
ուս տի եւ, նմա նա պէս եւ, իբ րեւ թէ, միայն թէ, քան թէ, կամ թէ, 



ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

128

կար ծես թէ, թէ ոչ, ա պա թէ ոչ, եւ ոչ թէ, քա նի դեռ, ե թէ նոյ
նիսկ (յա րադ րա ւոր)...

Ըստ տե ղի՝ շաղ կապ նե րը առ հա սա րակ կը դրո ւին երկ
րորդ կա պո ւող ան դա մէն՝ բա ռէն կամ նա խա դա սու թե նէն 
ա ռաջ. Գ նա՛, սա կայն մեզ մի մոռ նար: Ը սաւ, թէ գա րու նը մօտ 
է: Քա նի մը շաղ կապ ներ կը դրո ւին երկ րորդ կա պո ւող ան դա
մէն ետք, այ սինքն յե տա դաս են. 

Կը սպա սէինք, Սար գիսն ալ ե կաւ: 
Մենք կը խա ղա յինք. ա նոնք եւս մաս նակ ցե ցան:
Յե տա դաս է նաեւ խօ սակ ցա կան նէ (ե թէ) շաղ կա պը, որ 

գրա կա նէն մեր ժո ւած է. Գաս նէ՝ հան դի պիր:

Ըստ շա րա հիւ սա կան  դե րի՝ կ’ըլ լան.
ա) Հա մա դա սա կան շաղ կապ ներ, ո րոնք ի րա րու կը կա

պեն հա մա դաս կամ հա մա զօր ան դամ ներ ու նա խա դա սու
թիւն ներ, ինչ պէս՝  եւ, ու, իսկ, բայց, սա կայն, կամ, ալ, եւս, 
այ լեւ, մինչ դեռ, նաեւ, նոյ նիսկ, ան գամ, մին չեւ իսկ, մա նա
ւանդ, այ սինքն, բայց եւ այն պէս, ոչ թէ..., այլ, եւ ոչ թէ (թէ ոչ), 
կամ թէ, եւ կամ թէ, եւ կամ, թէ՛..., թէ՛ (թէ՛...եւ թէ), ո՛չ..., ո՛չ (ո՛չ... 
եւ ոչ), ե՛ւ..., ե՛ւ, կա՛մ..., կա՛մ (կա՛մ...եւ կամ), ա պա թէ ոչ, ոչ 
միայն..., այլ նաեւ: Օ րի նակ՝ Մուկն ու կա տուն եղ բայ րա ցան: 
Կա տուն մլա ւեց, իսկ շու նը հա ջեց:

բ) Ս տո րա դա սա կան շաղ կապ ներ, ո րոնք ստո րա դաս 
նա խա դա սու թիւ նը կը կա պեն գլխա ւոր նա խա դա սու թեան, 
ինչ պէս՝ թէ, ե թէ, որ, որ պէս զի, ո րով հե տեւ, մին չեւ որ (մին չեւ), 
մինչ, թէեւ, հա կա ռակ ա նոր որ, մին չեւ ան գամ ե թէ, թէ կուզ, 
թէ պէտ, թէ պէ տեւ, քա նի որ, քա նի դեռ, քա նի, նախ քան որ, 
մա նա ւանդ որ, չէ՞ որ, վասն զի, քան զի, պայ մա նաւ որ, միայն 
թէ, ե թէ նոյ նիսկ, ուս տի, ու րեմն, հե տե ւա բար, ու րեմն եւ, ուս
տի եւ, հե տե ւա բար եւ, այն պէս որ եւ այլն: Օ րի նակ՝ Կը վե րա
դառ նամ, ե թէ խա ղա ղու թիւն ըլ լայ:

Յա րա բե րա կան դե րա նու նը ստո րա դաս նա խա դա սու
թիւ նը գլխա ւոր նա խա դա սու թեան կա պող դեր ու նե նա լով 
նա խա դա սու թեան ան դամ է եւ կ’ար տա յայ տէ գլխա ւոր նա
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խա դա սու թեան մէկ ան դա մին՝ յա րա բե րեա լին  ի մաս տը, 
կ’ու նե նայ ա նոր թիւն ու դէմ քը: Ս տո րա դա սա կան շաղ կա պը 
նոյն դե րը կը կա տա րէ, բայց ան թեք խօս քի մաս է եւ նա խա
դա սու թեան ան դամ չի կրնար ըլ լալ:

Ըստ քե րա կա նա կան ի մաս տի՝ հա մա դա սա կան եւ ստո
րա դա սա կան շաղ կապ նե րը տար բեր խում բեր կը կազ մեն:

Հա մա դա սա կան շաղ կապ նե րը կ’ըլ լան.
1) Միա ւո րա կան կամ յա ւե լա կան շաղ կապ ներ (եւ, ու, 

եւս, ալ, նաեւ, այ լեւ, ե՛ւ …ե՛ւ, թէ՛… թէ՛, ո՛չ …ո՛չ, ալ …ալ, ոչ միայն…. 
այ լեւ, ինչ պէս եւ, ինչ պէս նաեւ): Ա սոնց մով կա պո ւող նա խա
դա սու թեան ան դամ ներն ու նա խա դա սու թիւն նե րը ներ քին 
տրա մադ րու թեամբ եւ ի մաստ նե րով կը շա րակ ցին ի րա րու՝ 
ա ռանց հա կադ րու թեան կամ փո խա դարձ ժխտման. 

Թէ՛ ա ղան եմ, թէ՛ ծա ռան եմ մեր տան: 
Ոչ միայն գո հա ցաւ, այ լեւ շնոր հա կա լու թիւն յայտ նեց:
2) Տ րո հա կան շաղ կապ ներ (կամ, եւ կամ, կա՛մ… կա՛մ, 

կամ թէ, կամ թէ չէ, թէ), ո րոնց մով կա պո ւող նա խա դա սու թ
եան ան դամ ներն ու նա խա դա սու թիւն նե րը ի րար կը բա ցա
ռեն կամ եր կընտ րանք կը յայտ նեն եր կուս տեք. 

Ե կո՛ւր կամ հե ռա ցի՛ր: 
Կա՛մ փաս տա բան կ’ըլ լայ, կա՛մ ստա խօս: 
Կը խղճա հա րո ւի՞, թէ կը շո ղո քոր թէ:
3) Ներ հա կա կան շաղ կապ ներ  (իսկ, սա կայն, բայց, մինչ, 

այ նինչ, ոչ թէ, այլ ոչ թէ, ոչ թէ …այլ, եւ ոչ թէ): Ա սոնք կ’ար տա
յայ տեն կա պակ ցո ւող բա ղադ րիչ նա խա դա սու թիւն նե րու 
ի մաս տա յին այ լե ւալ հա կադ րու թիւն նե րը. 

Ոչ թէ խա ւա րում է, այլ կէս գի շեր ե ղաւ: 
Կ ’ու զէի քե զի հետ ըլ լալ ամ ռան, բայց պի տի չկրնամ աս

կէ հե ռա նալ: 
Քոյ րը կ’եր գէ, իսկ եղ բայ րը կը նո ւա գէ:
4) Բա ցա յայտ ման շաղ կապ ներ (այ սինքն, այ սինքն թէ, 

այն է, ը սել է թէ, ի մա՛): Ա սոնք կ’ար տա յայ տեն կա պակ ցո ւող 
նա խա դա սու թեան ան դամ նե րուն կամ նա խա դա սու թիւն նե
րուն ի մաս տա յին նոյ նա կա նու թիւ նը. 
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Հի ւանդ ես, ը սել է թէ պի տի բա ցա կա յիս:
Բարձր գնա հա տո ւե ցար, այ սինքն լաւ պատ րաս տո ւած 

էիր:
Ս տո րա դա սա կան շաղ կապ նե րը կ’ըլ լան.
1) Մեկ նա կան շաղ կապ ներ՝ որ42, թէ: Ա սոնց մով սկսող 

ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը կը մեկ նէ կամ կը բա ցատ րէ 
գլխա ւոր նա խա դա սու թիւ նը: Այս եր կու շաղ կապ նե րը նոյն 
դե րը կը կա տա րեն, սա կայն որ շաղ կա պով վկա յո ւա ծը հաս
տատ տե ղե կանք մըն է, իսկ թէով փո խան ցո ւա ծը՝ թէա կան, 
երկ բա յե լի կամ ու րի շէն ստա ցո ւած:

Տ նօ րէ նը յայտ նեց, որ վա ղը քննու թիւ նը կը սկսի:
Չ հաս կա ցայ, թէ ի՛նչ կ’ը սես:  Կ ’ը սէին, թէ ան տա ռին մէջ 

փախս տա կան ներ ա պաս տա նած են:
2)  Ն պա տա կի՝ որ պէս զի, որ: Ա սոնց մով սկսող ստո րա

դաս նա խա դա սու թիւ նը ցոյց կու տայ գլխա ւոր նա խա դա սութ
 եան նպա տա կի պա րա գան.

Բա րե կա միս դի մե ցի,  որ պէս զի տե ղե կու թիւն ստա նամ 
պա տա հա րի մա սին: 

Որ մեկ նա կան շաղ կա պը նոր լե զո ւին մէջ ա զա տօ րէն կը 
փո խա րի նէ նաեւ որ պէս զի շաղ կա պը. Հի ւան դա նոց մտաւ, որ 
գոր ծո ղու թիւն ըլ լայ: Մկ րա տը տուր, որ վի րա կա պը կտրեմ: 
Ա սի կա ընդ հան րա ցած ե րե ւոյթ մըն է, թէեւ նա խընտ րե լի է 
որ պէս զի շաղ կա պը գոր ծա ծել:

Հա կա ռակ ե րե ւոյթն ալ նկա տո ւած է. որ պէս զի նպա տա
կի շաղ կա պը գոր ծա ծել  որի փո խան: Օ րի նակ՝ Փա շի նեան 

42 Որ ստորադասական մեկնական շաղկապը կը կապէ անուղղակի 
խօսքը պատմողի խօսքին. Հայրս ըսաւ, որ շուտ վերադառնամ:  Նաեւ 
հանդէս կու գայ որպէս զի ստորադասական շաղկապի դերով, որ կը 
կապէ նպատակի պարագայ ստորադասական նախադասութիւնը 
գլխաւորին. Կ՚աճապարէի, որ (որպէս զի) շուտ վերադառնամ: Որ բառը 
նաեւ հարցականյարաբերական դերանուն է:  Յարաբերական դերանունը 
նոյն դերը կը կատարէ, սակայն ան նախադասութեան անդամ է, թեքուող 
խօսքի մաս, թիւով ու դէմքով կը համաձայնի իր յարաբերեալին. Այս այն 
լեռն է / Որ ամենուս բիբին խորն է բեւեռուած / Որմէ որքան կը հեռանանք 
այնքան կը զգանք թէ իրն ենք / Որուն որքան կը մօտենանք այնքան կը 
զգանք թէ ինչ ենք (ԶԽ):
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պա հան ջեց, որ պէս զի հան դի պու մը ըլ լայ թղթա կից նե րու 
ներ կա յու թեան: Պէտք է ըլ լայ՝ Փա շի նեան պա հան ջեց, որ 
հան դի պու մը ըլ լայ թղթա կից նե րու ներ կա յու թեան:

3) Պայ մա նի՝ ե թէ, միայն թէ, ե թէ միայն, պայ մա նաւ որ: 
Ա սոնց մով սկսող ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը ցոյց կու տայ 
գլխա ւոր նա խա դա սու թեան պայ մա նի պա րա գան.

Ներ կա յաց ման կ’եր թանք, ե թէ շուտ վե րա դառ նաս:
Մեծ մայ րի կին կ’եր թանք, պայ մա նաւ որ օ րը Կի րա կի ըլ

լայ:
4)  Պատ ճա ռի եւ հի մուն քի՝ ո րով հե տեւ, քա նի (որ), 

վասն զի, քան զի: Ա սոնց մով սկսող ստո րա դաս նա խա դա սու
թիւ նը ցոյց կու տայ գլխա ւոր նա խա դա սու թեան պատ ճա ռի 
կամ հի մուն քի պա րա գան.

Տա՛ք հա գո ւիր, ո րով հե տեւ կը ձիւ նէ:
Գիր քը չկար դա ցի, քա նի որ տե սո ղու թիւնս տկա րա ցեր է:
Մի՛ ջրեր բոյ սը, քա նի դեռ այս ա ռա ւօտ ջրե ցի:
5) Ժա մա նա կա յին՝ մին չեւ որ, մինչ, քա նի, քա նի դեռ: 

Ա սոնց մով սկսող ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը ցոյց կու տայ 
գլխա ւոր նա խա դա սու թեան կա տար ման ժա մա նա կը, մի ջո
ցը, ըն թաց քը.

Քա նի կ’եր թայ՝ այն քան կը յա մա ռի:
Մինչ դուն կը նո ւա գէիր՝ ես կը հե տե ւէի շար ժում նե րուդ:
6) Հե տե ւան քի՝ ուս տի, ու րեմն, հե տե ւա բար: Ա սոնց մով 

սկսող ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը ցոյց կու տայ գլխա ւոր 
նա խա դա սու թեան գոր ծո ղու թեան հե տե ւանքն ու ար դիւն քը.

Ըն թեր ցումդ կը կա ղայ, հե տե ւա բար ա մեն օր եր կու էջ 
պէտք է կար դաս:

7)  Հա կա ռակ հի մուն քի՝ թէեւ, թէ պէտ, թէ պէ տեւ, ե թէ 
նոյ նիսկ, մին չեւ ան գամ ե թէ, ե թէ …ալ: Ա սոնց մով սկսող ստո
րա դաս նա խա դա սու թիւ նը ցոյց կու տայ գլխա ւոր նա խա դա
սու թեան հա կա ռակ հի մուն քի պա րա գան.

Ե թէ ա ղա չէ ալ՝ պի տի չվե րա դարձ նեմ գու մա րը:
Պի տի չել լեմ տու նէն, ե թէ նոյ նիսկ սպառ նայ դա տա րան 

դի մել:
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Թէեւ ցուրտ է տա կա ւին, բայց ծո վա փին լո ղորդ ներ կ’ե
րե ւին:

8) Ձե ւի՝ ինչ պէս, ինչ պէս որ, կար ծես, կար ծես թէ: Ա սոնց
մով սկսող ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը ցոյց կու տայ գլխա
ւոր նա խա դա սու թեան ձե ւի պա րա գան.

Այն պէս կը գեղ գե ղէր, կար ծես սո խակ մը ըլ լար: 

8.2.– Շաղ կա պին կէ տադ րու թիւ նը
Ս տո րա կէտ կը դնենք.
ա) Զու գա դիր շաղ կապ նե րու մի ջեւ. ա սոնք կազ մո ւած 

կ’ըլ լան եր կու ի րար մէ ան ջատ եզ րե րէ. մէ կը կը գոր ծա ծո ւի 
ա ռա ջին նա խա դա սու թեան, իսկ երկ րոր դը՝ երկ րորդ նա խա
դա սու թեան  հետ: Ս տո րա կէ տը կը դրո ւի երկ րոր դէն ա ռաջ: 

Հա մա դա սա կան զու գա դիր շաղ կապ ներ են ոչ միայն…
այ լեւ, ոչ միայն…, այլ նաեւ, ոչ թէ…, այլ: Օ րի նակ ներ՝

Ոչ թէ գի շեր ե կաւ, այլ ա րե ւի խա ւա րում պա տա հե ցաւ:
Ոչ միայն հմուտ խմբա վար էր, այ լեւ յայտ նի էր իբ րեւ 

դաշ նա կա հար:
Ոչ միայն քաջ զի նո ւոր էր, այ լեւ՝ ճար տար ռազ մա գէտ:
Ս տո րա դա սա կան զու գա դիր շաղ կապ ներ են՝ ե թէ…, 

ա պա, թէ կուզ…, բայց (սա կայն), թէեւ…, բայց (սա կայն), հա
կա ռակ ա նոր որ…, բայց (սա կայն), քա նի որ…, ուս տի, ո րով
հե տեւ…, ուս տի (ուս տի եւ): 

Թէեւ ժա մա նա կը ուշ էր, սա կայն զինք տես նե լը ան յե
տաձ գե լի էր:

Ե թէ ե ղա նա կը շա րու նա կէ տաք մնալ, ա պա կ’ար ժէ ծո
վափ մը եր թալ:

Ե թէ գոր ծա կալ մը չըլ լար, ա պա այդ տեղ պա տա հա բար 
չէր կրնար յայտ նո ւիլ:

Քա նի որ պատ ճառ ու նիս չգա լու, ուս տի յար մար է հան
դի պու մը յե տաձ գել:

Թէեւ խոս տա ցեր էր ներ կայ գտնո ւիլ, բայց չե կաւ:
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Զու գա դիր շաղ կապ նե րով ա ռա ջին եզ րի նա խա դա սու
թիւ նը ստո րա դաս նա խա դա սու թիւնն է ու պար տա դիր կեր
պով նա խա դաս է:

Զու գա դիր շաղ կապ նե րը ո ճա կա նօ րէն յա ճախ դիրք կը 
փո խեն: Ա տի կա շե ղում կը նկա տո ւի. Թէեւ ժա մա նա կը ուշ էր, 
սա կայն զինք տես նե լը ան յե տաձ գե լի էր: > Ժա մա նա կը թէեւ 
ուշ էր, զինք տես նե լը սա կայն ան յե տաձ գե լի էր:

բ) Կրկ նա դիր շաղ կապ նե րու մի ջեւ՝ ե՛ւ …, ե՛ւ, թէ՛… , թէ՛, 
կա՛մ… , կա՛մ, ո՛չ …, ո՛չ, ալ …, ալ. ա սոնք կազ մո ւած կ’ըլ լան նոյն 
շաղ կապի կրկնու թեամբ. մէ կը կը գոր ծա ծո ւի ա ռա ջին նա
խա դա սու թ եան կամ ան դա մին, իսկ երկ րոր դը՝ երկ րորդ նա
խա դա սու թեան կամ ան դա մին հետ: Ս տո րա կէ տը կը դրո ւի 
երկ րոր դէն ա ռաջ: 

Թէ՛ կու լամ, թէ՛ կ’եր թամ: 
Ո՛չ կը պա րես, ո՛չ կ’եր գես:  
Ե՛ւ կ’եր գես, ե՛ւ կը պա րես:

Բա ցի վեր ջի նէն՝ կրկնա դիր շաղ կապ նե րը կրնան ընդ մի
ջո ւիլ եւ շաղ կա պով. այդ պա րա գա յին ստո րա կէ տը ա ւե լորդ 
կը դառ նայ, երկ րոր դի շեշտն ալ. 

Թէ՛ կու լամ եւ թէ կ’եր թամ: 
Թէ՛ կը խմէին եւ թէ տաք վի ճա բա նու թեան մը բռնո ւած 

էին:
Ո՛չ կը պա րես եւ ոչ կ’եր գես: 
Կա՛մ կը վե րա դառ նաս շու տով եւ կամ կը հե ռա ձայ նես:
Կր նան ընդ մի ջո ւիլ ալ շաղ կա պով. այդ պա րա գա յին ստո

րա կէ տը կը մնայ, շեշտն ալ.
 Թէ՛ կու լամ, թէ՛ ալ կ’եր թամ:
Ու շաղ կա պի կրկնու թիւ նը կրկնա դիր շաղ կապ նե րու օ րի

նա չա փու թեան մէջ չի մտներ. ստո րա կէ տով չի տրո հո ւիր, 
շեշտ չ’առ ներ. 

Բո լոր միր գերն ա շու նի / ու մեղր ու կաթ ու գի նի (ՄՄ):
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Ալ շաղ կապն ալ նման գոր ծա ծու թիւն ու նի, բայց ստո րա
կէ տով.

Ե ղածն ալ, չե ղածն ալ ա ւա րեց թշնա մին: 

գ) Ս տո րա կէտ կը դրո ւի ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը 
կա պող մե նա դիր շաղ կա պէն ա ռաջ: Ս տո րա դա սա կան շաղ
կապ ներն են՝ որ, թէ, ե թէ, որ պէս զի (որ), ո րով հե տեւ, զի, 
քան զի, վասն զի, քա նի որ, մինչ, մին չեւ, մին չեւ որ, թէեւ, հա
կա ռակ ա նոր որ, հե տե ւա բար, թէ պէտ, թէ պէ տեւ եւ այլն: 
Օ րի նակ ներ.

 Ը սի, որ լու րե րուն հե տե ւին: 
Հօ րեղ բայրս ը սաւ, թէ մե զի պի տի հան դի պի: 
Ու սու ցի չը բա ցատ րու թիւ նը կրկնեց, ո րով հե տեւ նիւ թը 

բարդ էր:  
Ձ մե ռը ու շա ցաւ, այն պէս որ վա ռե լա նիւ թի տագ նապ չ’են

թադ րո ւիր: 
Քե զի կա յա րա նը կը սպա սեմ, հե տե ւա բար մի՛ մտա 

հոգուիր: 
Անձ րե ւա նոց չվեր ցուց, հա կա ռակ ա նոր որ ե ղա նա կը 

անձ րե ւա յին էր:
Մինչ, ե թէ, քա նի որ, մին չեւ որ, հա կա ռակ ա նոր որ շաղ

կապ նե րով ստո րա դա սա կան նա խա դա սու թիւն նե րը սո վո
րա բար նա խա դաս գոր ծա ծու թիւն ու նին. այս պա րա գա յին՝ 
ստո րա դա սը գլխա ւոր նա խա դա սու թե նէն դար ձեալ ստո րա
կէ տով կը բաժ նո ւի.

Մինչ ես կ’եր գէի, ըն կերս եր գա րա նը կը պրպտէր: 
Ե թէ կը փա փա քիս, կրնաս մաս նակ ցիլ մեր խնճոյ քին: 
Քա նի դեռ ձմեռ է, վե րար կուն ու սէդ մի՛ հա ներ:

Ո մանք նա խա դաս ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը ստո
րա կէ տի փո խա րէն բու թով կ’ան ջա տեն.

Մինչ ես կ’եր գէի՝ ըն կերս եր գա րա նը կը պրպտէր: 
Քա նի դեռ ձմեռ է՝ վե րար կուն ու սէդ մի՛ հա ներ:
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Սո վո րա կան շա րա դա սու թեամբ յե տա դաս ստո րա դաս 
նա խա դա սու թիւն ներն ալ կրնան, ըստ ցան կու թեան, նա խա
դաս ըլ լալ: Այդ պա րա գա յին ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը 
բու թով կը տրո հո ւի գլխա ւո րէն.

Յու զո ւե ցայ, ո րով հե տեւ դէպ քը տպա ւո րեց զիս:> Ո րով
հե տեւ դէպ քը տպա ւո րեց զիս՝ յու զո ւե ցայ:

Ա րագ մեկ նե ցայ, որ պէս զի ըն դու նե լու թե նէն չբա ցա կա
յիմ: > Որ պէս զի ըն դու նե լու թե նէն չբա ցա կա յիմ՝ ա րագ մեկ նե
ցայ:

Ս տո րա դաս շաղ կապ նե րով կա պակ ցո ւած նա խա դա սու
թիւնն ալ, յա րա բե րա կա նով կա պակ ցո ւած ստո րա դաս նա
խա դա սու թիւն նե րուն նման, կա րե լի է փո խա կեր պել դեր բա
յա կան դար ձո ւած քով պարզ ըն դար ձակ նա խա դա սու թեան: 
Քա նի որ ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը գլխա ւո րին հա մար 
պաշ տօն մը կը կա տա րէ՝ կա րե լի է զայն լու ծել գլխա ւո րին մէջ 
ու ու նե նալ պարզ ըն դար ձակ նա խա դա սու թիւն մը.

Բա րե կա միս դի մե ցի,  որ պէս զի տե ղեակ ըլ լամ պա տա
հա րին մա սին: > Պա տա հա րին մա սին տե ղեակ ըլ լա լու 
հա մար դի մե ցի բա րե կա միս:

Չ հասկ ցայ, թէ ի՛նչ կ’ը սես: > Չ հասկ ցայ ը սածդ:
Հասկ ցայ, որ շո ւա րած էի։> Շո ւա րած ըլ լալս հասկ ցայ:
Քա նի դեռ ձմեռ է՝ վե րար կուն ու սէդ մի՛ հա ներ:> Դեռ 

ձմեռ ըլ լա լուն պատճառով վե րար կուն ու սէդ մի՛ հա ներ:
Ե թէ կը փա փա քիս, կրնաս մաս նակ ցիլ մեր խնճոյ քին: > 

Փա փա քե լու պա րա գա յին կրնաս մաս նակ ցիլ մեր խնճոյ քին:
Բա ցա կա յե ցայ, ո րով հե տեւ հի ւանդ էի: > Հի ւանդ ըլ լա

լուս պատ ճա ռաւ բա ցա կա յե ցայ:
Պարզ նա խա դա սու թեան վե րա ծո ւած բարդ ստո րա դա

սա կան նա խա դա սու թիւ նը  կ’են թար կո ւի հե տե ւեալ փո փո
խու թիւն նե րուն. 

1) Կը կորսնց նէ կա պակ ցող շաղ կապ նե րը:
2) Ս տո րա դաս նա խա դա սու թեան ստո րո գի չը կը վե րա ծ

ո ւի դեր բա յի կամ դեր բա յա կան դար ձո ւած քի: 
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3) Ս տո րա կէ տը կամ բու թը ա ւե լորդ կը դառ նայ:
Պարզ շա րա յա րու թեամբ, այ սինքն ա ռանց ստո րա դա

սա կան շաղ կապ նե րու՝ բարդ ստո րա դա սա կան բնոյ թի նա
խա դա սու թիւն ներ ալ կան: Ա սոնք գլխա ւո րա բար կը հան դի
պին խօ սակ ցա կան կամ ժո ղովր դա կան բառ ու բա նին մէջ: 
Նա խընտ րե լի է բու թով բաժ նել.

Կ ’ու զես՝ հասկ ցիր, կ’ու զես՝ մի՛ հասկ նար (Ե թէ կ’ու զես…):
Գող՝ սիր տը դող ( Քա նի որ գող է՝ սիր տը դող է):
Ուշ ե կաւ Սա սուն՝ շուտ ե ղաւ հա սուն ( Թէեւ ուշ ե կաւ Սա

սուն, սա կայն շուտ ե ղաւ հա սուն):
Դուն քուն, բախտդ ար թուն ( Թէեւ դուն քու նի մէջ ես, բայց 

բախտդ ար թուն է):

դ) Ս տո րա կէտ կը դրո ւի հա մա դաս նա խա դա սու թիւննե րը 
կա պող մե նա դիր շաղ կապ նե րէն ա ռաջ: Այդ շաղ կապ ներն 
են՝ ալ, եւս, նաեւ, այլ, այ լեւ, ան գամ, մա նա ւանդ, նա՛ մա նա
ւանդ,  կամ ալ, եւ կամ, իսկ, բայց, բայց եւ այն պէս, սա կայն, 
մինչ դեռ, նոյ նիսկ, այ նո ւա մե նայ նիւ, այ սու հան դերձ, եւ ոչ թէ, 
ա պա թէ ոչ եւ այլն.

Ե րի տա սարդ նե րը պա րե ցին, իսկ մե ծե րը հիա ցան: 
Գ նա, սա կայն դու ռը ե տե ւէդ փա կել մի՛ մոռ նար: 
Ինք դժդոհ կը թո ւէր, մինչ դեռ ներ կա նե րը հիա ցած էին 

իր մով:
Շա րա դա սօ րէն շե ղում ըլ լա լով մէկ տեղ՝ շաղ կա պը կրնայ 

նա խա դա սու թեան մէջ իր տե ղը փո խել.
Հո գիս սա կայն կը յի շէ քեզ, դուն՝ ծաղ կա ւէտ գիւ ղիս ճամ

բան (ՌՈ):
Կը պա տա հի, որ նա խա դա սու թիւ նը սկսի հա մա դա սա

կան շաղ կա պով, որ ա նուղ ղա կի կեր պով կը կա պո ւի նա խա
պէս ը սո ւած կամ լռե լեայն հասկ ցո ւող միտ քի մը.

Բայց լոյսն իմ հոգ ւոյս քիչ– քիչ կը մա շի,
Շր թունքս են ծա րաւ միակ համ բոյ րին (ՄՄ): 
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( Զան գա կը մնաց:) Եւ ես այն պէս կը զգամ որ մի՛շտ պի տի 
մնայ ին ծի հետ (ԳԿՍ):

Նա խա դա սու թեան հա մա դաս ան դամ նե րը եւ յա ւե լա կան 
բնոյ թի հա մա դա սու թիւն նե րը կը տրո հո ւին ստո րա կէ տով, 
շար քի հա մա դաս ան դամ նե րէն վեր ջին եր կու քը սո վո րա բար 
կը կա պո ւին  ու կամ  եւ շաղ կա պով: Ա սոնց մէ ա ռաջ ստո րա
կէտ չի դրո ւիր: 

Սո խա կը, ա ղաւ նին, անգղն ու ար ծի ւը թռչուն ներ են: 
Բարձ րա յարկ, քա րա շէն եւ մա քուր շէնք մը կայ այդ փո

ղո ցին մէջ: 
Կը սի րեմ ծնողքս, քոյ րերս, եղ բայր ներս եւ ըն կեր ներս:
Ձու կե րը կը լո ղան, / օ ձե րը կը սո ղան, / բա դե րը կը թռչին 

/ ու կը քա լեն: 
Ե լայ տե ղէս, / պա տու հա նը գո ցե ցի / եւ լոյ սը մա րե ցի: 
Սո վո րա բար վեր ջին բա ղադ րի չէն ա ռաջ դրո ւող շաղ կա

պը կ’ազ դա րա րէ նա խա դա սու թեան եւ միտ քի ա ւար տը: 
Ալ եւ եւս շաղ կապ նե րը կու գան խօս քին մէջ. այդ պա րա

գա յին ստո րա կէ տը կը դրո ւի վեր ջին նա խա դա սու թե նէն կամ 
հա մա դաս ան դա մէն ա ռաջ.

Ա շա կերտ նե րը մեկ նե ցան, մենք եւս ճամ բայ ե լանք: 
Ե րե քով որ սի գա ցինք, յե տոյ Պե տիկն ալ միա ցաւ մե զի:
Ս տո րա կէտ չի դրո ւիր նաեւ եւ այլն կա պակ ցու թե նէն 

ա ռաջ, ուր թո ւու մը կ’ընդ հա տո ւի.
Գար նա նա յին ծա ղիկ ներ են մա նու շա կը, նու նու ֆա րը, 

նար գի սը, սմբու լը եւ այլն: 
Շա րա յա րու թեամբ, այ սինքն միայն ստո րա կէ տով, ա ռանց 

յա ւե լա կան շաղ կապ նե րու կը կա պակ ցո ւին գլխա ւո րա բար 
միա ւո րա կան եւ յա ւե լա կան յա րա բե րու թեամբ նա խա դա սու
թիւն նե րը. Աս տու րին ա կան ջին կար գո ւիլ բա ռը պահ մը կա
խո ւե ցաւ, մեծ ցաւ, ծա ւա լե ցաւ, գնաց ե րեր ցուց ներ սը քնա ցող 
զգա ցում նե րը (ՅՕ):
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Ես ին չո՞ւ չկա րե նամ եր թալ Պո լիս, ո՞վ եմ ես, ի՞նչ եմ, ո՞ր 
պե տու թիւ նը պի տի զբա ղի ինձ մով, մեզ մով (ՇՇ):

Ծա ղիկ նե րէն յու շիկ թեր թեր կը թա փէ
Բու րում նե րով օ ծուն հո վիկն ի րի կո ւան,
Հո գի նե րուն կ’իջ նէ ե րազ մը բու րեան,
Ի՜նչ հեշ տին է մթնշաղն այս սա տա փէ (ՄՄ):

Ու եւ եւ շաղ կապ նե րէն ա ռաջ ստո րա կէտ կը դրո ւի, երբ 
յա ջորդ նա խա դա սու թեան են թա կան կը փո խո ւի.

Հաս կեր կ’իյ նան շա րո ւէ շա րան, եւ կ’ա րիւ նին կա կաչ ներ 
լուռ (ԴՎ):

Մե ռաւ խան դա վառ սէ րերն եր գե լէն,
Ու պի տի յա ւէտ միտ քերն հմա յին
Իր թունդ քնա րէն, ու եր գերն ալ հին
Պաշ տու մով զմեզ միշտ պի տի գե րեն (ՄՄ):

Ու եւ եւ շաղ կապ նե րը վե րա ցար կո ւած ի մաստ ու նին ու 
կրնան փո խա րի նել տար բեր խում բե րու պատ կա նող շաղ
կապ ներ եւս.

Գիւղ գա ցի, ու չու զե ցի տես նել զինք: > Գիւղ գա ցի, բայց 
չու զե ցի տես նել զինք:

Իր հնա մե նի տոհ մին ա նու նը մշտա վառ կան թե ղի պէս 
պի տի փայ լէր սե րուն դէ սե րունդ, եւ ա՛լ իր մա հը պի տի չըլ լար 
գե րեզ մա նը իր տոհ մին (ՍՍ): > Իր հնա մե նի տոհ մին ա նու նը 
մշտա վառ կան թե ղի պէս պի տի փայ լէր սե րուն դէ սե րունդ, 
ո րով հե տեւ ա՛լ իր մա հը պի տի չըլ լար գե րեզ մա նը իր տոհ մին:

Կամ շաղ կա պը ստո րա կէտ չ’առ ներ, երբ կը տրո հէ եր կու 
տար բեր բա ներ, ո րոնց մի ջեւ ընտ րու թիւն պէտք է կա տա ր
ուի, ինչ պէս մա տի տով կամ գրի չով գրել, նա ւով կամ օ դա նա
ւով ճամ բոր դել, բայց ստո րա կէտ կը դնենք, երբ երկ րոր դը 
ա ռա ջին ան դա մին բա ցա յայ տումն է, ինչ պէս՝ Հ րազ դա նը, 
կամ Զան գուն Սե ւա նայ լի ճէն սկիզբ կ’առ նէ, կամ յա ջորդ նա
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խա դա սու թեան են թա կան կը փո խո ւի՝ Դուն կու գաս, կամ եղ
բայրդ կը հան դի պի: Յան կարծ թու փեր կը յայտ նո ւին, կամ 
կը ցցո ւի քար մը ճեր մակ (ԴՎ):

Թէ բա ռը բազ մար ժէք շաղ կապ է.
 Հա մա դա սա կան յա ւե լա կան շաղ կապ է՝ Մարդ թէ կին, 

մեծ թէ պզտիկ դժգոհ մնա ցին: Սեւ թէ ճեր մակ, հա ւա տա ցեալ 
թէ ան հա ւատ, հա րուստ թէ աղ քատ մար դիկ հա ւա սար են 
օ րէն քին առ ջեւ: Այս յա ւե լա կան շաղ կա պը կը կա պակ ցէ եր կու 
հա կա նիշ բա ռեր: Ս տո րա կէտ չ’առ ներ: 

– Հա մա դա սա կան տրո հա կան շաղ կապ է՝ Կը խղճա հա
րո ւի՞, թէ կը շո ղո քոր թէ. մա՞րդ է, թէ զարդ. ստո րա կէտ կ’առ
նէ: Տա րա ծո ւած է հար ցա կան բա ռեր ու նա խա դա սու թիւ ներ 
կա պող թէ շաղ կապն ալ պա րոյ կով օժ տել՝ մա՞րդ է, թէ՞ զարդ:  
Պէտք չէ. Մա՞րդ է, թէ զարդ: Տո՞ւն է, թէ պա լատ: Մա՞յ րը, թէ 
մօ րա քոյ րը ե կաւ. այս նա խա դա սու թիւն նե րուն մէջ թէ շաղ 
կապը  ու նի թէա կան ի մաս տա յին ար ժէք, այ սինքն՝ ա ռա ջին 
հար ցա կա նէն ետք ե կող բա ռը բնա կա նա բար թէա կան կը 
դառ նայ, ա ռանց հար ցա կան ե րանգ ըն դու նե լու: Հար ցու մէն 
ո չինչ կը փո խո ւի, ե թէ եզ րե րը տե ղա փո խո ւին՝ զա՞րդ է, թէ 
մարդ: Այդ պէս է նոյ նիսկ, ե թէ հար ցու մին երկ րորդ եզ րը զեղ
չո ւած է. վի րա ւո՞ր է, թէ…:

– Ս տո րա դա սա կան մեկ նա կան շաղ կապ է՝ Հար ցուց, թէ 
բա րե կամս ո՛ւր է: 

– Կը գոր ծա ծո ւի նաեւ ե թէ ստո րա դա սա կան շաղ կա պի 
փո խա րէն. Թէ մօրդ ան գամ մտքից հա նես՝ / Քո մայր լե զուն 
չմո ռա նաս (ՍԿ): Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ չէ թոյ լատ րո ւած:
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Թ.– ՎԵՐԱԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ԵՂԱՆԱԿԱՒՈՐԻՉ 
ԲԱՌԵՐԸ

9.1.– Վե րա բե րա կան նե րը իբ րեւ խօս քի մաս
Վե րա բե րա կան բա ռե րը  (ե ղա նա կա ւո րիչ բա ռեր) ա ռան

ձին խօս քի մաս կը կազ մեն: Ա նոնք կ’ար տա յայ տեն խօ սո ղին 
վե րա բեր մուն քը ո րե ւէ միտ քի կամ գա ղա փա րի նկատ մամբ:

Ար դեօք ի՞նչ էր ա նու նը: 
Մի թէ շա՞ տ  ե ղաւ ու զածս:
Հոս ար դեօք եւ մի թէ բա ռե րը կ’ե ղա նա կա ւո րեն հար ցու

մը, ա նոր կու տան երկ բա յա կան ե րանգ, բայց հար ցու մէն 
բան չեն փո խեր՝ Ի՞նչ էր ա նու նը: Շա՞տ ե ղաւ ու զածս:

Շու նը կար ծես կատ ղե ցաւ:
Շու նը ան շուշտ կատ ղե ցաւ:
Հոս կար ծես եւ ան շուշտ բա ռե րը նոյն պէս կ’ե ղա նա կա ւո

րեն միտ քը, կար ծեսը թէա կան, իսկ ան շուշտը՝ հաս տա տա
կան շեշտ մը կու տան միտ քին:

Վե րա բե րա կան բա ռե րը կը նմա նին ձե ւի մակ բայ նե րուն, 
բայց էա պէս կը տար բե րին ա նոնց մէ. այս պէս՝ 

Թռ չուն նե րը մեղ միւ կ’եր գեն:
Թե րեւս գիւ ղը ամ բողջ ար թուն է հի մա:
Հոս մեղ միւ բա ռը մակ բայ է, ո րով հե տեւ կ’եր գեն ստո րո

գի չին լրա ցումն է, ձե ւի մակ բայ է. ի՞նչ պէս կ’եր գեն – մեղ միւ 
կ’եր գեն: Բայց թե րեւս բա ռը ստո րո գի չին լրա ցու մը չէ, այլ կը 
վե րա բե րի ամ բողջ նա խա դա սու թեան, ամ բողջ միտ քին, ան 
խօ սո ղին թէա կան վե րա բեր մուն քը կ’ար տա յայ տէ ար տա յայ
տած միտ քին նկատ մամբ:

Վե րա բե րա կան նե րը նա խա դա սու թեան ան դամ չեն ըլ
լար, նիւ թա կան ի մաստ չու նին, խօ սո ղին վե րա բեր մուն քը 
կ’ար տա յայ տեն. ա նով եւս կը տար բե րին ձե ւի մակ բայ նե րէն:

Ե թէ մակ բայ նե րը սո վո րա կան շա րա դա սու թեամբ կը 
դրո ւին բա յէն ա ռաջ, ա պա ե ղա նա կա ւո րիչ բա ռե րը կրնան 
դրո ւիլ նա խա դա սու թեան մէջ ո րե ւէ տեղ՝ տար բեր ուժգ
նութեամբ ար տա յայ տե լով խօ սո ղին վե րա բեր մուն քը.
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Հար կաւ ան տուն վե րա դար ձաւ:
Ան հար կա՛ւ տուն վե րա դար ձաւ:
Ան տուն վե րա դար ձաւ հար կաւ:

9.2. – Վե րա բե րա կան նե րը՝ ըստ ի րենց ար տա յայ տած 
վե րա բեր մուն քի

Վե րա բե րա կան բա ռե րը, ըստ ի րենց ար տա յայ տած վե
րա բեր մուն քին՝ կ’ըլ լան.

Հաս տա տա կան՝ ա պա քէն, ար դա րեւ, յի րա ւի, ան շուշտ, ի 
հար կէ, ան պայ ման, իս կա պէս, հար կաւ, ի րօք, ի րաւ, ան տա
րա կոյս եւ այլն:

Երկ բա յա կան կամ թէա կան՝ կար ծեմ, կար ծես, թե րեւս, 
ե րե ւի, իբր, իբր թէ, գու ցէ, մի գու ցէ, մի թէ, ար դեօք եւ այլն:

Ցու ցա կան՝ ա հա, ա հա ւա սիկ:
Զի ջա կան՝ ին չե ւի ցէ, ինչ որ է, յա մե նայն դէպս:
Սաստ կա կան՝ նոյ նիսկ, ան գամ, մին չեւ իսկ, մին չեւ ան

գամ, մա նա ւանդ եւ այլն:
Սահ մա նա փակ ման՝ գէթ, գո նէ, լոկ, սոսկ, միայն, մի

միայն:
Կա մա յին՝ թող:
Պա տաս խա նա կան՝ ո՛չ, չէ՛, ա յո՛:
Բո լոր վե րա բե րա կան նե րը կրնան պա տաս խան նա խա

դա սու թեան տեղ գոր ծա ծո ւիլ՝ տրո ւած լու րին կամ հար ցու մին 
հան դէպ միայն վե րա բեր մունք մը ար տա յայ տե լով, հար ցա
կան կամ հաս տա տա կան ձե ւով:  Օ րի նակ՝ Տ նօ րէ նը ե կաւ նա
խա դա սու թեան պա տաս խան կրնան ըլ լալ մի՞ թէ, ի րա՞ւ, ար դ
եօ՞ք բա ռե րը: Եր բեք եւ բնաւ վե րա բե րա կան բա ռե րը կրնան 
ըն կե րա նալ ժխտա կան նա խա դա սու թեան: Օ րի նակ՝ Չեմ տե
սած զինք նա խա դա սու թիւ նը կրնանք ե ղա նա կա ւո րել ը սե լով՝ 
Եր բեք չեմ տե սած զինք կամ Բ նաւ չեմ տե սած զինք, բայց  
ա նոնք չեն ժխտեր, ինչ պէս ժխտա կան դե րա նուն նե րը կ’ը
նեն: Նոյ նիսկ իբ րեւ պա տաս խա նա կան բառ կա րե լի չէ ա ռան
ձին գոր ծա ծել, պէտք է նա խա դա սու թիւ նը հե տե ւի կամ նա
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խոր դէ ա նոնց. Տե սա՞ծ ես զինք հար ցու մին պա տաս խա նը 
կ’ըլ լայ.

Եր բե՛ք, չեմ տե սած: 
Չեմ տե սած, եր բե՛ք: 
Եր բեք չեմ տե սած:
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Ժ.– ՁԱՅՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ (ՄԻՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ)

Ձայ նար կու թիւ նը ա ռան ձին խօս քի մաս է: Բ նա ձայ նու
թիւն ներն ու զգա ցում եւ կոչ ար տա յայ տող բա ցա կան չու թիւն
նե րը կը կո չո ւին ձայ նար կու թիւն ներ (մի ջար կու թիւն):  Ձայ
նար կու թիւն նե րը նա խա դա սու թեան մէջ կը մտնեն, բայց նա
խա դա սու թեան ան դամ չեն ըլ լար եւ սո վո րա բար միւս ան
դամ նե րէն կը բաժ նո ւին ստո րա կէ տով. 

Է՜հ, մնաք բա րով, Աս տո ւած եւ ա րեւ (ՊԴ):
Ո՜հ, ի՜նչ ա նուշ եւ ինչ պէս զով / Ա ռա ւօ տուց փչես, հո վի՛կ 

(ՄՊ): 
Սա կայն կը պա տա հի, որ ձայ նար կու թիւ նը նա խա դա

սութեան ան դամ ըլ լայ նիւ թա կան ի մաստ մը առ նե լով.
Ախ ը սե լով կո րուս տը ետ չես բե րեր:
Վայ ե կեր է այն մար դու գլխուն, որ այս պա տո ւի րա նը կը 

մոռ նայ: 
Հա կա ռակն ալ կը պա տա հի. ո րե ւէ նիւ թա կան ի մաստ ու

նե ցող բառ կրնայ միայն զգա ցում ար տա յայ տող բա ցա կան
չու թան վե րա ծո ւիլ. մեղք գոր ծե ցիր՝ գո յա կան, մե՜ղք, ե րի տա
սարդ էր տա կա ւին՝ ձայ նար կու թիւն:

Ձայ նար կու թիւն ներ կ’ըլ լան ե րեք տե սակ.
ա) Բ նա ձայ նա կան ձայ նար կու թիւն ներ, ինչ պէս՝ ծի՜ւծի՜ւ, 

միաո՜ւ, բը՜զզ, տը՜զզ, ճը՜ռռ, մը՜ռռ, մը՛րթ, թը՛խկ, շրը՛խկ, չը՛փ..  
Բ նա ձայ նու թիւն նե րէն կը կազ մո ւին սո վո րա կան բա ռեր՝ 

գո յա կան ներ, ա ծա կան ներ, բա յեր, ինչ պէս՝ շա՛չ՝ շա չիւն, շա
չուն, շա չել. խը՛շշ՝ խշշիւն, խշշուն, խշշալ. բը՜զզ՝ բզզիւն, բզզան, 
բզզալ. միաո՜ւ՝ մլա ւիւն, մլա ւան, մլա ւել եւ այլն: Բ նա ձայ նու
թիւն նե րէ կազ մո ւած բա ռե րը կրնան ըլ լալ պարզ ու կրկնա ւոր, 
ինչ պէս՝ տը՜զզ՝ տզզալ, տզտզալ, կը՜ռռ՝ կռռալ, կռկռալ, ճը՜ռռ՝ 
ճռռալ, ճռճռալ, մը՜ռռ՝ մռռալ, մռմռալ...: Բ նա ձայ նա կան գո յա
կան նե րը կը կազ մո ւին գլխա ւո րա բար իւն, ոց  ա ծանց նե րով՝  
խշրտոց, թխկոց, ոռ նոց, բզզիւն, բա ռա չիւն, կար կա չիւն եւ 
այլն, իսկ ա ծա կան նե րը ան եւ ուն ա ծանց նե րով՝ հա ջան, մլա
ւան, զռռան, շա չուն, կար կա չուն, սօ սա փուն եւ այլն:
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բ) Զ գա ցա կան ձայ նար կու թիւն ներ, ինչ պէս վա՜խ, ո՜ւյ, վո՜ւյ, 
ա՜խ, ա՜յ (ցա ւի), օ՜հ, օ՜ֆ, ա մա՜ն, ի՜ւֆ (դժգո հան քի), հա՜, հը՜ (ծաղ
րի), օ՜խ, կեց ցէ՛, կեց ցե՛ս (հրճո ւան քի), ա մա՛, հը՜, ը հը՜ (զար ման
քի), թո՜ւհ, փո՜ւհ, փի՛ւֆ (զզո ւանք), ա մօ՜թ, ա ւա՜ղ, ափ սո՜ս, մե՜ղք, 
ե ղո՜ւկ (ափ սո սան քի) եւ այլն:

գ) Կո չա կան ձայ նար կու թիւն նե րը կ’ըլ լան.
– Դի մու մի՝ օ՛ն, ծօ՛, քա՛, հէ՜յ, է՜յ, ո՜վ (ա ռան ձին մար դոց եւ 

բազ մու թեան):
– Կան չի՝ ջո՛ւհ (հա ւե րու), փի՜սփի՜ս (կա տո ւի),  հօ՜ (նա խի

րի) եւ այլն:
– Սաս տի՝ փը՛ստ (կա տո ւի), օ՛շտ (շան), քը՛շ (հա ւու), հո՛ւս 

կամ սո՛ւս (լռեց նե լու) եւ այլն:
Ձայ նար կու թիւն ներ կա րե լի է հա մա րել ման կա կան լե զո ւի 

տար բեր ար տա յայ տու թիւն նե րը՝ ա՛մ (կե րա կուր, ու տել), օ ՛օ՛  
(քնա ցիր, քուն), տա՜յ տի՛ (քա լել), ըն ղա՜ (լաց, լալ) եւ այլն:

Ձայ նար կու թիւն նե րու գոր ծա ծու թեան օ րի նակ ներ հայ 
բա նաս տեղ ծու թե նէն.

Իմ մէկ հա տի՛կս …օհ, ինչ պէ՜ս սիրտս վրադ կը դո ղայ 
(ՎԹ):

Ա ւա՜ղ, ա պա րան քի մը պէս մեծ էիր ու շքեղ (Ս):
Հօյ հօ՜յ, գե տը կը թրջէ ցայ գուն քա մակն ար ծա թո ւած  

(ՄՄ):
Օ՜հ, աս ի՛նչ գրգանք, օ՜, աս ի՛նչ ա նուրջ, 
Կու տաս դուն ին ծի, անձ րե ւո՜տ գի շեր (ՄՄ):
Է հէ՜, է հէ՜, ար տե րուն մէջ մարդ մար դա ձայն չմտնէ (ԴՎ): 
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ԱԱ Արփիար Ար փիա րեան
ԱԳ Ար մէն Գա րո
Ազդ Ազ դակ օ րա թերթ
Ա կօս Ա կօս ամ սա թերթ
ԱՅ Արտ. Յա րու թիւ նեան
Ասպ Աս պա րէզ օ րա թերթ
Արրտ  Ա րա րատ շա բա թա թերթ
Բ            Բազմավէպ 
Ա րե ւելք Ա րե ւելք  լրատ.կայք
Գ.          Գանձասար շա բա թա թերթ
ԳԶ Գ րի գոր Զոհ րապ
ԳՊ Գ րի գոր Պլ տեան
ԳՊ*   Գէորգ Պետի կեան
ԴՎ   Դա նիէլ Վա րու ժան
Ե Ե րու խան
Եռ Ե ռա գոյն լրատ. կայք
ԵՏ Ե ղիա Տե միր ճի պա շեան
ԵՕ Ե րո ւանդ Օ տեան
Զ  Զահ րատ
ԶԽ  Զա րեհ Խ րա խու նի
ԶԵ  Զա պէլ Ե սա յեան
Թ  Թո րոն թա հայ կայք
ԹՏԳ  Թա մար Տօ նա պե տեան Գու զո ւեան
Ժ ժո ղովր դա կան
Ժմկ  Ժա մա նակ օ րա թերթ
ԼՄՄ   Լա լա Միս կա րեան Մի նա սեան
ԼԶՍ  Լե ւոն Զ.  Սիւր մէ լեան
Հ  Հա մաս տեղ
Ծ  Ծե րենց
Հայր  Հայ րե նիք շա բա թա թերթ 
ՀՍ  Հա մո Սա հեան
ՄԶ  Մատ թէոս Զա րի ֆեան 
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ՄԻ  Մու շեղ Իշ խան
ՄՀԳ Մ. Հ. Գ նա ճեան
ՄՄ  Մի սաք Մե ծա րենց
ՄՄ*  Մատ թէոս Մա մու ռեան
ՄՊ Մկր տիչ Պե շիկ թաշ լեան
ՄՊ  Մով սէս Պ չաք ճեան
ՄՕ  Մա ղա քիա Օր մա նեան
ՅՆ   Յա կոբ Նալ պանտ
ՅՊ*  Յա կոբ Պա լեան
ՅՊ  Յա կոբ Պա րո նեան
ՅՕ  Յա կոբ Օ շա կան
ՆՀ Ն շան Հե քի մեան
ՆՕ  Նոր Օր օ րա թերթ
ՇՇ  Շա հան Շահ նուր
ՊԴ  Պետ րոս Դու րեան
Ռակ  Ռակ մա մուլ կայք
ՌԶ  Ռու բէն Զար դա րեան
ՌՀ  Ռո պերթ Հատ տէ ճեան
ՌՈ  Ռու բէն Որ բե րեան
ՌՍ  Ռու բէն Սե ւակ
ՊԴ  Պետ րոս Դու րեան
Ս  Սիա ման թո
ՍԱ  Սա գո Ա րեան
ՍԳ Ս. Գիրք
ՍԿ  Սիլ վա Կա պու տի կեան
ՍՍ  Սի մոն Սի մո նեան
ՍՏ Սր բու հի Տիւ սաբ
ՎԹ   Վա հան Թէ քէեան
ՎԹ*  Վե հա նոյշ Թե քեան
ՎՇ  Վազ գէն Շու շա նեան
ՎՎ  Վա հէ Վա հեան
ՎՏ  Վա հան Տէ րեան
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Աբ րա հա մեան Ս. Գ., Վեր դեան Բ. Յ., Քո սեան Վ. Ա., Հա յե րէն լե զո
ւի դա սա գիրք, Բ. հրա տա րա կու թիւն, Ե րե ւան, 1968: 

Ա ղա յան Էդ., Մեղ րու բար բա ռը, Եր ևան, 1954:
Ա ճառ եան Հր., Հա յե րէն ար մա տա կան բա ռա րան, 19711979, Ե րե

ւան: 
Այ տը նեան Ար սէն, Քե րա կա նու թիւն աշ խար հա բար կամ ար դի հա

յե րէն լե զո ւի, Բ. տպագ րու թիւն, Վիէն նա, 1883:
Ա ռա քե լեան Կա րօ, Ար դի հա յե րէ նի քե րա կա նու թիւն, Ա. գիրք, Պէյ

րութ, 1997:
Ա ռա քե լեան Կա րօ, Ար դի հա յե րէ նի քե րա կա նու թիւն, Բ. գիրք, Պէյ

րութ, 1998:
Ա վե տիս յան Յու. Ս., Ար ևե լա հա յե րե նի և  արևմ տա հա յե րե նի  զու

գադ րա կան քե րա կա կա նութ յուն, Եր ևան, 2007:
Ա ւե տի քեան հայր Գաբ րիէլ, Սիւր մէ լեան հայր Խա չա տուր,  

Աւ գե րեան հայր Մկր տիչ, Նոր բառ գիրք հայ կա զեան լե զո ւի, 
18361867: 

Գա բա մա ճեան Սի մոն, Նոր բառ գիրք հա յե րէն լե զո ւի, Կ. Պօ լիս, 
1910: 

Գա յա յան Յ. Թ. (Մ խի թար Պոն տա ցի), Բա ռա րան գան ձա րան հա
յե րէն լե զո ւի, Բ. տպագ րու թիւն, Պէյ րութ. 1967: 

Ե ղիա յեան Ար մե նակ, Ա րեւմ տա հա յե րէ նի ուղ ղագ րա կան, ուղ ղա խօ
սա կան, ո ճա բա նա կան ու ղե ցոյց, ձեռ նարկ՝ Ա րեւմ տա հա յե րէ նի 
պաշտ պա նու թեան յանձ նա ժո ղո վի, Պէյ րութ Լի բա նան ( Մեր 
տրա մադ րու թեան տակ կայ պատ ճե նեալ օ րի նակ մը. ՀՀ ԳԱԱ 
Հր. Ա ճա ռեա նի ա նո ւան ինս տի տուտ):

Զաք յան Հ րա նուշ, Հին հա յե րե նի կրկնա սեռ բա յե րը, տար ժա մա
նակ յա քննութ յուն, Գ յում րի, 2015:

Խա չատր յան Հ. Ռ., Գ րա կան արևմ տա հա յե րե նի և ՀՀ տա րած քում 
գոր ծա ռող կը ճյու ղի բար բառ նե րի բա յա կան հա մա կար գե րի 
առն չութ յուն նե րը». տե՛ս Գ րա կան արևմ տա հա յե րե նի և ՀՀ տա
րած քում գոր ծա ռող կը ճյու ղի բար բառ նե րի առն չութ յուն նե րը, 
Եր ևան, 2016:
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Կ ռա նեան Անդ րա նիկ վրդ., Բառ գիրք հա յե րէն լե զո ւի, Պէյրութ, 
1998: 

Ճէ րէ ճեան Գ նէլ ար քե պիս կո պոս, Տօ նի կեան Փա րա մազ Կ., Տէր 
Խա չա տու րեան Ար տա շէս. Հա յոց լե զո ւի նոր բա ռարան, Պէյ
րութ, 1992: 

Ճիզ մէ ճեան Պետ րոս վարդ., Հա յե րէն աշ խար հա բար լե զո ւի լիա
կա տար բա ռա րան, Հա լէպ, 19541957: 

Մալ խա սեանց Ս տե փան, Հա յե րէն բա ցատ րա կան բա ռա րան,  
Ե րե ւան, 19441945: 

Պետ րոս յան Հ րանտ Զ., Հա յե րե նա գի տա կան բա ռա րան, Եր ևան, 
1987, էջ 184:

Սա քա պե տո յան Ռ. Կ., Արևմ տա հա յե րենի դա սա գիրք, Եր ևան, 
2006:

Տէր Խա չա տու րեան Ար տա շէս, Գանգ րու նի Հ րանդ, Տօ նի կեան Փա
րա մազ Կ., Հա յոց լե զո ւի նոր բա ռա րան, Պէյ րութ, 1968: 

Քոս յան Վ,. Արևմ տա հա յե րե նի բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րը, Եր ևան, 
1986:
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