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ՆԱԽԱԲԱՆ
Հայոց լեզուն Հայաստանի Հանրապետությունում (նաև՝ Արցախի Հանրապետությունում, Ջավախքում, արտերկրի հայկական
շատ համայնքներում) ամենօրյա կենդանի հաղորդակցման միջոց
է՝ իր յուրօրինակ տարածական տարբերակներով, որոնցից յուրաքանչյուրի հետազոտությունն ու նկարագրությունը մեծ կարևորություն ունեն ոչ միայն լեզվաբանական, այլ նաև բանահյուսական, ազգագրական, ժողովրդագրական, կրթական, պատմամշակութային և մի շարք այլ առումներով: Արդի հայերենի տարածական բոլոր դրսևորումների ուսումնասիրությամբ հնարավոր
կլինի ըստ հնարավորին ամբողջացնել լեզվի մասին պատկերացումները, ձեռք բերել փաստական նոր ու բազմաբնույթ նյութ, կատարել գիտականորեն ճիշտ եզրահանգումներ: Լեզվի նման հետազոտությունը, ինչ խոսք, մեծ նպաստ կբերի հայ բարբառագիտությանը, լեզվաբանական աշխարհագրությանը, բայց նաև
թույլ կտա ձևավորել հայերենի տարածագործառական ներկա ամբողջական պատկերը, մյուս կողմից՝ կստեղծվի Հայաստանի Հանրապետության լեզվական քարտեզը:
Հայ բարբառագիտության մեջ, որպես կանոն, մեծ ուշադրություն է դարձվել առանձին բարբառների ուսումնասիրությանը,
ընդ որում՝ յուրաքանչյուր դեպքում դիտարկվել է հիմնականում
բարբառային կենտրոնի խոսվածքը, ներկայացվել են բարբառի
հիմնական հատկանիշները, հաճախ անդրադարձ է կատարվել
նաև կարևոր այլ խոսվածքների, նշվել են առավել էական տարբերակային իրողություններ, հիշատակվել են բարբառի տարածման շրջանները: Նման մոտեցմամբ առավել կամ պակաս խորությամբ նկարագրվել են բազմաթիվ բարբառներ, ձևավորվել է բարբառային միավորների նախնական տարածման ընդհանուր պատ-
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Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

կերը1: Այլ դեպքերում ներկայացվել են որևէ բարբառի տարբերակային դրսևորումները ըստ բնակավայրերի խմբերի2, առանձին
տարածաշրջանների3: Կատարվել են նաև որոշակի տարածաշրջաններում հայերենի բարբառային տարբեր միավորների գործառության ու տարածական յուրահատկությունների հետազոտություններ4: Հայ բարբառագիտության ոլորտում զգալի ներդրում են
հնչյունաքերականական ու բառագիտական բարբառային զուգաբանությունների տարածագործառական հետազոտությունները5:
Կազմվել է Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագիր6, որի միջոցով Հ.Աճառյանի անվան լեզվի
ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնի աշխատակիցները գիտարշավների ընթացքում մոտ 500 տետրերում արձանագրել են
1

Տե՛ս Հ.Աճառյան, Քննություն Վանի բարբառի, Ե., 1952, Մ.Ասատրյան, Ուրմիայի
(Խոյի) բարբառը, Ե., 1962, Ս.Հ.Բաղդասարյան-Թափալցյան, Մշո բարբառը, Ե.,
1958, Հ.Մկրտչյան, Կարնո բարբառը, Ե., 1952, Մ.Մուրադյան, Ուրվագիծ Մոկսի
բարբառի, Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, Ե., 1982, էջ 108-183 և այլն:
2
Տե՛ս, օրինակ, Ռ.Մարկոսյան, Արարատյան բարբառը, Ե., 1989:
3
Տե՛ս Ս.Հ.Բաղդասարյան-Թափալցյան, Արարատյան բարբառի խոսվածքները
Հոկտեմբերյանի շրջանում, Ե., 1973:
4
Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, Հայերեն բարբառներ. Սևանա լճի ավազանի խոսվածքները, Ե., 1972, Ն.Մկրտչյան, Անատոլիայի նորահայտ հայ բարբառները և
բանահյուսությունը, Ե., 2006:
5
Տե՛ս Կ.Դավթյան, Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը, Ե., 1966,
Աբրահամյան Ա., Երկրագործական գործիքների անվանումները հայերենի բարբառներում, Ե., 2013, Աղաբեկյան Մ., Սյունիք-Արցախ տարածքի բարբառների
պատմական հնչյունաբանություն, Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, պ. 3,
Ե., 2010, էջ 154-165, Բառնասյան Ջ., Ժամանականիշ բառերը հայերենի բարբառներում, Ե., 2009, Գևորգյան Գ., Հայերենի բարբառների եղանակաժամանակային
համակարգերի տարածագործառական բնութագրերը, Ե., 2013, Խաչատրյան Հ.,
Ազգակցական հարաբերություններ արտահայտող բառերը հայերենի բարբառներում, Ե., 2009, Մեսրոպյան Հ., Ածականական հոմանիշները հայերենի բարբառներում, Ե., 2010, Միքայելյան Ժ., Վասպուրականի խոսվածքների քմային
ձայնավորները (համաժամանակյա և տարաժամանակյա քննություն), Ե., 2009 և
այլն:
6
Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագիր, Ե., 1977:

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ

7

բարբառային հայերենի հատկանիշները ըստ առանձին բնակավայրերի՝ հատկապես նպատակ ունենալով գրանցել Արևմտյան
Հայաստանի խոսվածքների հատկանիշները: Անցյալի և ներկայի
հայախոս 120 բնակավայրերի՝ ըստ բարբառային հատկանիշների
բնութագրերը կարելի է ձևավորել Գ.Ջահուկյանի կազմած աղյուսակների տվյալներով7:
Ինչ խոսք, հայերենի բարբառների հետազոտության ոլորտում կատարվել է մեծ ծավալի աշխատանք, սակայն լեզվի տարածական արդի դրսևորումները դեռևս հիմնովին ուսումնասիրված չեն:
Ընդհանրապես, լեզվի հասարակական բնույթը, նրա գործառական յուրահատկությունները պայմանավորում են տարբերակված դրսևորումներ տարածության ու ժամանակի մեջ: Ինչպես
նկատել է Հ.Աճառյանը, «….մարդկային հաղորդակցության միությունը բացարձակ չէ. ամեն մի համայնք իր ուրույն կյանքն ունի, և
այս ուրույն կյանքը, միացած կլիմայական տարբեր պայմանների
և ձայնական գործարանների տարբեր տիպի գործունեության
հետ, առաջ է բերում մարդկային լեզվի մեջ տարբերություններ»8:
Կարևոր է նաև հայագետի հետևյալ դիտարկումը. «Լեզուն ներկայացնում է անթիվ անհամար զանազանությունների մի շարք,
որոնք մի կետից սկսելով քանի հեռանում, աստիճանաբար ու
ավելի են շեշտվում: Ամեն մի վայրում կան մի խումբ երևույթներ,
որոնք նույն կամ նման են այս հարևանի հետ, ուրիշ երևույթներ,
որոնք նույն կամ նման են այն հարևանի հետ. այսպես շարունակաբար: Բայց չկա մի վայր, որի լեզուն ամբողջությամբ նույնը
լիներ մի ուրիշ վայրի կամ ուրիշ վայրերի լեզվի հետ….»9: Ըստ
Ա.Ղարիբյանի՝ «Ամեն մի բարբառին պատկանող տեղական խոսվածքները նույնպես խոշոր տարբերություններ ունեն միմյանցից,
այնպես որ կարելի է ասել՝ որքան գյուղ, այնքան խոսվածք»10:
7

Տե՛ս Գ.Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Ե., 1972:
Հ.Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, 2-րդ մաս, Ե., 1951, էջ 114:
9
Նշվ. աշխ., էջ 324-325:
10
Ա.Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, 1953, էջ 86:
8
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Բացի այդ, հայ բարբառների մի մասը եղեռնի, դրան նախորդած ու
հաջորդած տեղահանությունների, գաղթերի պատճառով կորստի
է մատնվել, իսկ մյուս մասը զրկվել է բնօրրանից և հատվածաբար
շարունակում է գործառել տարբեր վայրերում: Արևելյան Հայաստանում՝ բնիկ բարբառների միջավայրում կամ դրանցից անջատ,
սկսել են գործառել (նաև՝ կողք կողքի) հայրենակորույս տարբեր
բարբառների խոսվածքներ: Ժամանակի ընթացքում ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձևավորվել է բարբառային միավորների տարածման յուրօրինակ խճանկար՝ խոսվածքների՝ նախնական վիճակներին տարբեր աստիճանի հարազատությամբ, փոխազդեցություններով, բարբառային նկարագրի
առավել կամ պակաս պահպանմամբ, կորստով և այլն: Վերջին
շրջանում բազմաթիվ բնակավայրերում ստեղծվել է լեզվական
նոր իրավիճակ՝ պայմանավորված բնակչության նոր տեղաշարժերով, արցախյան հակամարտության հետևանքով տեղի ունեցած
ներգաղթով:
Հայ բարբառագիտության կարևորագույն խնդիրներից մեկը
համարելով Հայաստանում բարբառային միավորների և հատկանիշների տարածական արդի պատկերի ձևավորումը, երկրի բարբառային քարտեզի կազմումը և ամբողջացումը, նկատի ունենալով, որ ՀՀ յուրաքանչյուր բնակավայրի խոսվածքի հետազոտությամբ ձեռք բերված արդյունքները կարևոր նյութ կմատուցեն
հայերենի բարբառագիտական մերօրյա և ապագա ուսումնասիրություններին՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի
բարբառագիտության բաժինը իրականացնում է «Հայաստանի
Հանրապետության բարբառային համապատկեր» համալիր ծրագիրը՝ նպատակ ունենալով հետազոտել երկրի բոլոր բնակավայրերի լեզվական յուրահատկությունները, ձևավորել դրանց բարբառային բնութագրերը և առանձին հատորներով ներկայացնել
ըստ ՀՀ մարզերի: Ծրագրի առաջին փուլում 2013-2015թթ. ԳԱԱ
լեզվի ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնի աշխատակիցներ
Վ.Կատվալյանը, Հ.Խաչատրյանը, Ժ.Միքայելյանը և Գ.Մկրտչյանը
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ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հետազոտություններ են իրականացրել Գեղարքունիքի
մարզում: Մարզի բնակավայրերում բարբառախոսների տեսաձայնագրմամբ և հարցումներով գրանցվել են բարբառային և բանահյուսական նյութեր, կատարվել է անհրաժեշտ գիտական գրականության և ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում առկա՝ ՀԲԱ նյութերի
հավաքման ծրագրով11 լրացված համապատասխան տետրերի
ուսումնասիրություն: Անհրաժեշտ նյութ ստանալու նպատակով
հարցումներ են կատարվել նաև Գավառի պետական համալսարանի մարզաբնակ ուսանողության շրջանում:
Արդյունքում ձևավորվել են Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերի լեզվական (իմա՛ բարբառային) բնութագրերը՝ համալրված բարբառային և բանահյուսական հարուստ նյութով, ժողովրդագրական տեղեկություններով ու փաստական տվյալներով12, ստացվել է գործառող բարբառային հատկանիշների և բարբառային միավորների տարածման ամբողջական պատկերը:
Հետազոտությունը թույլ է տվել արձանագրել բարբառային
հայերենի արդի վիճակը Գեղարքունիքի մարզում, ճշգրտել տարածաշրջանում Բայազետի, Դիադինի, Մշո բարբառների, Գանձակի միջբարբառի13, Մակուի և Արծափի խոսվածքների մի շարք
11

Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագիր, Ե., 1977:
Մարզի բնակավայրերի վերաբերյալ տեղեկությունները հիմնականում քաղվել
են Թ.Հակոբյանի, Ստ.Մելիք-Բախշյանի, Հ.Բարսեղյանի «Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան» բազմահատորյակից և «Հայաստանի
Հանրապետության բնակավայրերի բառարան» աշխատանքից:
13
Ճամբարակի տարածաշրջանի լեզվավիճակը հետազոտած Ռ.Բաղրամյանի
հավաստմամբ՝ Մարտունի գյուղից բացի՝ տարածքի հայաբնակ բոլոր գյուղերում խոսվում է միօրինակ խոսվածքով, և այդ լեզվատարբերակը լեզվաբանը անվանում է Բաշքենդի խոսվածք (տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 4), միաժամանակ խոսվածքը վերագրվում է Գանձակի միջբարբառին (տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 3):
Գ.Ջահուկյանի բազմահատկանիշ դասակարգման ընդհանուր աղյուսակում
բարբառների արևելյան խմբակցության Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայր հյուսիսարևելյան միջբարբառախմբում ընդգրկված է Ղազախ-Կիրովաբադի միջբարբառը, որ ներկայացված է Թովուզ, Ղազախ, Կիրովաբադ տարածքներով (տե՛ս
12
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յուրահատկություններ, վեր հանել բարբառային խոսքի գործառական հատկանիշներ և զարգացման միտումներ: Դիտարկումները
ցույց են տալիս, որ գրեթե յուրաքանչյուր բնակավայր, այլ բնակավայրերի հետ ընդհանրություններով հանդերձ, ունի խոսվածքային յուրահատկություններ, որոնք պայմանավորված են ինչպես
բնակիչների նախնիների ծագումնաբանությամբ, այնպես էլ խոսվածքների ինքնուրույն զարգացմամբ:
Նկատելի է, որ խոսվածքները ժամանակի ընթացքում ենթակա են տարաբնույթ փոփոխությունների՝ պայմանավորված տարբեր գործոններով: Մայր բարբառից կտրված և բարբառախոս այլ,
բայց մերձավոր միջավայրում հայտնված խոսվածքը կարող է
կորցնել տարբերակիչ այս կամ այն հատկանիշը: Օրինակ, բայազետցիների, մշեցիների կամ դիադինցիների սերունդները բարբառախոս այլ միջավայրերում, պահպանելով մայր բարբառի շատ
հատկանիշներ, կորցրել են մի շարք այլ հատկանիշներ, երբեմն էլ
ենթարկվել այլ բարբառի զգալի ազդեցության: Հետաքրքրական
իրավիճակ են ներկայացնում բնակիչների ծագումնաբանորեն
տարբեր հատվածներ ունեցող բնակավայրերը: Օրինակ, Սարուխան և Նորատուս գյուղերի բնակիչների՝ տարբեր ծագում ունեցող
հատվածները ոչ միայն հստակորեն գիտակցում են իրենց ծագումնաբանական տարբերությունը, այլ նաև, ավելի քան 180 տարի ապրելով նույն գյուղում, պահպանել են լեզվական մի շարք
զանազանություններ, իսկ Ծովազարդ գյուղի բայազետցիների և
մշեցիների լեզվական տարբերությունները ավելի մեծ են, սակայն
ուրվագծվում է փոխադարձ ազդեցությամբ ձևավորվող մի նոր
լեզվավիճակ: Մի շարք բնակավայրերի բնակիչները, որոնց նախնիները կամ հենց իրենք եկել են տարբեր վայրերից, հաղորդակցվում են խոսակցական հայերենով, որը սովորաբար երանգավորվում է խոսվածքային հատկանիշներով, և բավականին դժվար է
նման բնակավայրի խոսքը իբրև մեկ խոսվածք դիտարկելն ու
Գ.Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 136): Մենք նպատակահարմար ենք գտնում գործածել Գանձակի միջբարբառ եզրույթը:
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հատկանիշները որոշելը: Նման բնակավայրերից են Սևան քաղաքը, Գագարին ավանը, Ճամբարակի տարածաշրջանի Մարտունի
գյուղը և այլն:
Վարդենիսի և Ճամբարակի բազմաթիվ բնակավայրեր էլ
բնակեցված են ղարաբաղյան իրադարձությունների հետևանքով
Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերով, որոնք Ղարաբաղի բարբառի
տարբեր խոսվածքների կրողներ են: Դեռևս վաղ է խոսել նման
բնակավայրերում միասնական խոսվածքի առկայության մասին:
Հետազոտությունների ընթացքում երևան են եկել նաև մինչ
այժմ տվյալ բարբառում չնկատված կամ բավարար ուշադրության
չարժանացած բարբառային հետաքրքիր իրողություններ: Օրինակ, Մարտունու տարածաշրջանի մի շարք խոսվածքներում բառասկզբում դրսևորվում է երկշրթնային ձայնորդ (ւ), Մշո և Դիադինի բարբառները ներկայացնող խոսվածքներում գրեթե համընդհանուր բնույթ ունի ներկայի արտահայտությունը նաև առանց կը
մասնիկի և այլն:
Ներկայիս Գեղարքունիքի մարզում ընդգրկված բնակավայրերի խոսվածքները ժամանակին ուսումնասիրել է Ռ.Բաղրամյանը: Իր «Հայերեն բարբառներ. Սևանա լճի ավազանի խոսվածքները»14 աշխատանքում լեզվաբանը, ըստ ժամանակի վարչական
բաժանումների, տեղեկություններ է հաղորդում բնակավայրերի
հիմնադրման վերաբերյալ, ընդհանուր գծերով ներկայացնում, իր
բնորոշմամբ, Բայազետի, Նորատուսի, Արծափի, Մակվի ենթաբարբառների, Դիադինի բարբառի, Մշո բարբառի խոսվածքների և
Հին Բաշգյուղի խոսվածքի հիմնական հնչյունական ու ձևաբանական հատկանիշները, բերում բարբառային խոսքի նմուշներ տարբեր բնակավայրերի խոսվածքներով և աշխատանքը ամփոփում
գրաբարից Սևանի ավազանի խոսվածքներ բառացանկով: Հետազոտությունը, ինչ խոսք, ունի տեղեկատվական մեծ արժեք, այն
կարող է համեմատության եզր լինել նույն խոսվածքների՝ մի քանի
տասնամյակ իրարից բաժանող վիճակները համադրելիս: Ի դեպ,
14

Ռ.Բաղրամյան, նշվ.աշխ.:
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հետաքրքրական է, որ Ռ.Բաղրամյանի կարծիքով՝ մաքուր բարբառախոսներ այլևս անհնար է գտնել, և բարբառները դատապարտված են կործանման15, իսկ իր նկարագրած բարբառային
շատ հատկանիշներ ժամանակի նոր սերնդի խոսքում այլևս
չկան16: Սակայն Ռ.Բաղրամյանի հիշյալ աշխատության հրապարակումից շուրջ հինգ տասնամյակ անց անվերապահորեն կարելի
է փաստել, որ Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերում բարբառային խոսքը հաստատուն է պահում հնչյունական և քերականական
հիմնական հատկանիշները, և այս տարածաշրջանում գրական
լեզվի ազդեցությամբ բարբառների վերանալու մասին խոսք լինել
չի կարող: Բարբառները զարգանում են բնականոն հունով՝ բնականաբար տեղաշարժեր ունենալով հատկապես բառապաշարում:
Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերի լեզվավիճակի մեր
հետազոտության արդյունքները ամփոփող սույն աշխատության
առաջին մասում, օգտագործելով նաև եղած ուսումնասիրություններում առկա դիտարկումներն ու փաստական նյութը, բերում ենք
ընդհանուր տեղեկություններ մարզում գործառող Մշո, Բայազետի, Դիադինի բարբառների, Գանձակի միջբարբառի և Մակուի ու
Արծափի խոսվածքների վերաբերյալ, ապա ներկայացնում տարածաշրջանում բարբառային այդ միավորների դրսևորումների առանձնահատկությունները: Ձեռնպահ ենք մնում Ղարաբաղի բարբառը բնութագրելուց և չենք անդրադառնում նրա դրսևորումների
յուրահատկություններին, որովհետև այս բարբառը լիարժեք գործառում է նախ և առաջ իր բնօրրանում և շարունակաբար ուսումնասիրվում է բարբառակիրների կողմից, իսկ Գեղարքունիքի
մարզում Ադրբեջանից տեղահանված հայերով բնակեցված բնակավայրերը առայժմ լեզվականորեն անհամասեռ, խառը պատկեր
են երևան բերում, և շատ հաճախ դժվար է խոսել տվյալ բնակավայրում Ղարաբաղի բարբառի այս կամ այն խոսվածքի ընդհանուր գործառության մասին:
15
16

Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 3-4:
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 13:
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Գրքի երկրորդ մասում այբբենական ցանկով ներկայացված
են մարզի բնակավայրերը՝ իրենց բարբառային բնութագրերով17:
Նպատակահարմար ենք գտել յուրաքանչյուր բնակավայր բնութագրել մեր ընտրած լեզվական հատկանիշների ամբողջությամբ և ոչ
թե միայն մայր բարբառից կամ խոսվածքից ունեցած տարբերություններով՝ նպատակ ունենալով ամեն մի դեպքում ըստ հնարավորին լիարժեք պատկերացում տալ տվյալ բնակավայրի խոսվածքի
վերաբերյալ: Բացի այդ, առաջին հայացքից նույնական իրողությունները հաճախ ուղեկցվում են խոսվածքային նուրբ յուրահատկություններով: Նկատենք, որ դեպքերի մեծ մասում խոսվածքի
բարբառային պատկանելությունը հստակ է, սակայն առանձին
դեպքերում ձևավորվել են նոր իրողություններ՝ բարբառային
տարբեր միավորների հատկանիշների յուրօրինակ զուգորդումներով: Օրինակ, Վարդենիսի տարածաշրջանի Ակունք գյուղի խոսվածքը պատկանում է Ում ճյուղին և քերականական որոշ հատկանիշներով նմանվում է Բայազետի բարբառին, սակայն հնչյունական համակարգը ենթարկվել է Դիադինի բարբառի զգալի
ազդեցությանը և, կարելի է ասել, լիովին նույնացել նրա հետ:
Նման դեպքերում կարելի է խոսել խառը տիպի խոսվածքների մասին: Ի դեպ, համանման իրողություն ի հայտ են բերում Մարտունու և Վարդենիսի տարածաշրջանների մի շարք խոսվածքներ,
որոնք, ճիշտ է, Մշո բարբառի դրսևորումներ են, սակայն համադրում են Ալաշկերտի և Մշո բարբառի այլ խոսվածքների հատկանիշներ:
Աշխատության մեջ չենք բերում ոչ միայն Ղարաբաղի
բարբառը, այլ նաև խոսակցական հայերենը ներկայացնող բնակավայրերի բնութագրերը՝ առաջին դեպքում լեզվական խառը վի-

17

Նկատենք, որ բնութագրերը ներկայացնում են դաշտային աշխատանքների
ընթացքում դիտարկված հիմնական հատկանիշները և իրողությունները, դրանք
չեն կարող համարվել խոսվածքների ամբողջական հետազոտություններ ու
վերլուծություններ:
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ճակների, երկրորդ դեպքում՝ խոսվածքները տարբերակող և բնութագրող լեզվական հատկանիշների սակավության պատճառով:
Ընդհանուր առմամբ՝ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու
տարածաշրջանի բոլոր բնակավայրերում, ինչպես նաև Վարդենիսի տարածաշրջանի մոտ մեկ տասնյակ բնակավայրերում (Ախպրաձոր, Լճավան, Լուսակունք, Խաչաղբյուր, Ծովակ, Կարճաղբյուր, Մաքենիս, Մեծ Մասրիկ, Նորակերտ) գործածական է Մշո
բարբառը: Հարկ է նշել, որ Մարտունու տարածաշրջանի Երանոս,
Լիճք, Ձորագյուղ, Մադինա, Ներքին Գետաշեն, Վերին Գետաշեն,
Վարդաձոր բնակավայրերում խոսում են Ալաշկերտի խոսվածքով,
իսկ Վարդենիսի տարածաշրջանի հիշյալ բնակավայրերում և
Մարտունու տարածաշրջանի մյուս բնակավայրերում (Աստղաձոր, Արծվանիստ, Գեղհովիտ, Զոլաքար, Մարտունի, Վաղաշեն,
Վարդենիկ, Ծակքար, Ծովասար, Ծովինար) գործածական են Մշո
բարբառի տարբեր դրսևորումներ: Վարդենիս քաղաքում հաղորդակցվում են Դիադինի բարբառով, Գավառի տարածաշրջանում՝
Բայազետի բարբառով, Սևանի տարածաշրջանում՝ Մակուի խոսվածքով, իսկ Ճամբարակի տարածաշրջանում՝ Գանձակի միջբարբառով: Սևանի տարածաշրջանի Ծովագյուղ գյուղում գործածվում
է Արծափի խոսվածքը: Վարդենիսի և Ճամբարակի տարածաշրջանների մի շարք բնակավայրերում հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառի խառը խոսվածքներով, մարզի որոշ բնակավայրերում գործածական է խոսակցական հայերենը:
Գրքի երրորդ մասում բերում ենք բարբառային խոսքի նմուշներ գիտական տառադարձությամբ՝ ըստ հնարավորին ներառելով
տարաբնույթ նյութեր: Աշխատությունը եզրափակվում է Գեղարքունիքի մարզի խոսվածքներում մեր արձանագրած բարբառային
բառերի ցանկով:
Գրքում օգտագործվել են դաշտային աշխատանքների ընթացքում Վ.Կատվալյանի, Հ.Խաչատրյանի, Ժ.Միքայելյանի և
Գ.Մկրտչյանի՝ տեսաձայնագրությամբ հավաքած նյութերը, Հ.Խաչատրյանի լրացրած հարցարանները:
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Հեղինակը գործընկերների և իր անունից խորին երախտագիտությամբ հիշատակում է բարբառախոսների և աջակիցների
անունները. Գավառի տարածաշրջանից՝ Հ.Միքայելյան (գ.Ծաղկաշեն), Ջ.Գրիգորյան, Կ.Չատիկյան, Լ.Մելիքյան (ք.Գավառ), Ս.Թադևոսյան, Հ.Թադևոսյան, Ս.Ղարիբյան (Գավառի Հացառատ թաղամաս), Զ.Թադևոսյան, Է.Գևորգյան, Ա.Մնեյան (Գավառի Արծվաքար թաղամաս), Ս.Արևշատյան, Ա.Արևշատյան, Ս.Բադիկյան,
Մ.Ավետիսյան (գ.Կարմիրգյուղ), Ս.Գրիգորյան, Է.Մկրտչյան,
Ա.Գալստյան (գ. Նորատուս), Է. Մարգարյան, Վ.Հարությունյան,
Ս.Պետրոսյան, Շ.Հակոբյան, Ռ.Արսենյան (գ. Գանձակ), Ա. Օհանյան (գ. Հայրավանք), Լ. Ղազարյան (գ. Գեղարքունիք), Ս. Իսկանդարյան, Ս.Ավետիսյան, Հ.Իսկանդարյան (գ. Լանջաղբյուր), Ա.
Պողոսյան (գ. Լճափ), Պ. Քալոյան, Վ.Կարեյան, Հ.Չիչոյան (գ.
Սարուխան), Ն.Հակոբյան, Ռ.Շառոյան, Ա. Սահակյան, Ա. Բալեյան
(գ .Ծովազարդ). Մարտունու տարածաշրջանից՝ Հ.Հունանյան,
Մ.Կնյազյան (գ.Աստղաձոր), Բ.Խաչատրյան, Գ.Խաչատրյան,
Ա.Սահակյան, Մ.Սմբատյան, Ժ.Գալստյան (գ.Արծվանիստ),
Դ.Ներսիսյան, Է.Սարգսյան, Ա.Նալբանդյան, Լ.Օհանյան, Վ.Սարգսյան, Գ.Ղուկասյան (գ.Գեղհովիտ), Մ.Քարամյան, Շ.Հագեյան,
Ա.Հագեյան, Ա.Մովսիսյան (գ.Երանոս), Հ.Ամիրյան, Խ.Ամիրյան,
Խ.Սահակյան (գ.Զոլաքար), Հ.Մնեյան, Ս.Սմբատյան, Հ.Բաղդասարյան (գ.Լիճք), Ս.Ավետիսյան, Ռ.Խաչատրյան, Վ.Հակոբյան,
Ծ.Բաղդասարյան, Ն.Եղոյան (գ.Ծակքար), Դ.Գևորգյան, Վ.Մանուկյան, Հ.Հայրապետյան (Ծովասար), Արաքսի տատ, Ա.Հարությունյան (գ.Ծովինար), Ս.Ղազարյան, Ն.Մկրտչյան, Շ.Ավետիսյան,
Ս.Սարգսյան, Ս.Ումրշատյան, Հ.Գալստյան, Ա.Հակոբյան (գ.Ձորագյուղ), Դ.Միրիբյան, Ռ.Միրսիկյան, Ա.Կարապետյան, Հ.Ղիմոյան
(գ.Մադինա), Ն.Կիրակոսյան, Յու.Ալեքսանյան, Օ.Թամազյան
(գ.Ներքին Գետաշեն), Ծ.Մկրտչյան, Տ.Հակոբյան (գ.Վերին Գետաշեն), Ս.Ենոքյան, Հ.Հայրապետյան, Ե.Ավետիսյան, Վ.Վարդանյան
(գ.Վաղաշեն), Ռ.Սիրականյան, Վ.Ավետիսյան, Գ.Ղարախանյան
(գ.Վարդաձոր),
Օ.Խուրշուդյան (գ.Վարդենիկ),
Ս.Արզոյան,
Ա.Գևորգյան, Ա.Սաֆարյան (ք.Մարտունի). Վարդենիսի տարա-
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ծաշրջանից՝ Ջ.Մարտիրոսյան, Ս.Հովհաննիսյան, Ա.Գևորգյան,
Ս.Աբրահամյան, Հ.Հակոբյան, Ռ.Հակոբյան (գ.Լճավան), Ա.Պետրոսյան (գ.Լուսակունք), Ա.Սահակյան, Ա.Հարությունյան, Բ.Գրիգորյան, Ա.Սահակյան (գ.Ծովակ), Ս.Հովհաննիսյան, Հ.Գևորգյան,
Ա.Սահակյան, Ռ.Կարապետյան, Ա.Հովհաննիսյան (գ.Կարճաղբյուր), Պ.Դանիելյան (գ.Խաչաղբյուր), Ն.Հովհաննիսյան, Ղ.Հովհաննիսյան (գ.Նորակերտ), Է.Պողոսյան, Ն.Գրիգորյան, Ա.Բարսեղյան,
Ա.Շաբոյան, Դ.Կարապետյան, Խ.Խլոյան, Ս.Ստեփանյան (ք.Վարդենիս), Գ.Ղուկասյան (գ.Ախպրաձոր), Պ.Դանիելյան (գ.Խաչաղբյուր), Ն.Մխիթարյան (գ.Մաքենիս), Ա.Խլոյան, Մ.Մարտիրոսյան,
Օ.Խլոյան (գ.Մեծ Մասրիկ). Սևանի տարածաշրջանից՝ Դ.Ներսեսյան (գ.Գեղամավան), Ֆ.Գրիգորյան, Կ.Հակոբյան, Ռ.Ավետիսյան
(գ.Դդմաշեն),
Ջ.Հովհաննիսյան,
Թ.Հայրումյան
(գ.Լճաշեն),
Տ.Մկրտչյան (գ.Ծաղկունք), Բ.Գալստյան, Վ.Մկրտչյան, Վ.Գալստյան (գ.Ծովագյուղ), Բ.Զաքարյան, Կ.Հովհաննիսյան, Մ.Հակոբյան
(գ.Զովաբեր), Հ.Կարապետյան Կ.Մանուկյան (գ.Նորաշեն), Վ.Աղամանյան (գ.Վարսեր), Շ.Հունանյան, Հ.Սարգսյան (գ.Չկալովկա).
Ճամբարակի տարածաշրջանից՝ Լ.Ավագյան, Ս.Խաչատրյան,
Վ.Մակարյան, (ք.Ճամբարակ), Ս.Աբրահամյան (գ.Վահան), Գ.Ծովյան (գ.Աղբերք), Ս.Իսկանդարյան (գ.Արծվաշեն), Է.Ճաղարյան,
Մ.Աղաջանյան (գ. Դրախտիկ):
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ՄԱՍ 1.
ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԸ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ
ՄԱՐԶՈՒՄ
ԳԼՈՒԽ 1.1.
ՄՇՈ ԲԱՐԲԱՌԸ ԵՎ ՆՐԱ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ
Ա. Ընդհանուր տեղեկություններ Մշո բարբառի
վերաբերյալ
Մշո բարբառը պատկանում է հայ բարբառների Կը ճյուղին,
ունի քառաստիճան (բ՛, բ, պ, փ) բաղաձայնական համակարգ,
ընդգրկված է արևմտյան խմբակցության Մուշ-Տիգրանակերտի
կամ հարավկենտրոնական բարբառախմբում:
Այս բարբառը տարածված էր Վանա լճի հյուսիսային, արևմտյան և հարավարևմտյան սահմաններում18: Ըստ Հ.Աճառյանի՝
«Իր կեդրոնն է Մուշ քաղաքը. ասոր հիւսիսէն կը տարածուի մինչև
Խնուս և Ալաշկերտ, հարաւէն Բաղէշ, արևելքէն կը հասնի մէկ
կողմէն Մոկս և միւս կողմէն Տիատին, արևմուտքէն Լճէ, Ճապաղ-

Տե՛ս Ս.Բաղդասարյան-Թափալցյան, Մշո բարբառը, էջ 5: Ք.Պատկանյանը
նշում է, որ այս բարբառը գործառում է Կարսի և Վանա լճի արևմտյան ափերի
միջև, Մուշի գավառի մեծ մասում (տե՛ս К.Патканов, Исследование о диалектах
армянского языка, СПб, 1869, էջ 103): Լ.Մսերյանցը կարծում է, որ Պատկանյանը
Մշո բարբառի տարածման սահմանները ընդլայնել է Վանի բարբառի հաշվին, և
Մշո բարբառի գործառությունը տեսնում է Մուշ քաղաքում ու նրա շրջակայքում, այլ կերպ ասած՝ Մշո բարբառը Մշո դաշտի բարբառն է, հին Տարոնի
գավառի բարբառը (տե՛ս Л.Мсерианц, Этюды по армянской диалектологии, ч. I,
М., 1897, էջ XI-XII):

18
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ջուր ևն»19: Լեզվաբանը բարբառի տարածման վայրեր էր համարում Մուշը, Սասունը, Բաղեշը, Խիզանը, Խլաթը, Արճեշը, Բուլանըխը, Մանազկերտը, Խնուսը և Ալաշկերտը (փաստորեն Մշո
բարբառի մեջ ներառում էր նաև Սասունը)20: Ըստ Ա.Գրիգորյանի՝
Մշո բարբառով խոսում էին Մուշ քաղաքի և շրջակա 600 գյուղերի
հայ բնակիչները21: Մուշի և Ալաշկերտի բնակչության մի մասը ևս
ռուս-թուրքական պատերազմների շրջանում գաղթել ու բնակություն է հաստատել Արևելյան Հայաստանում՝ Ապարանում և Նոր
Բայազետի հարավային կողմերում՝ Սևանա լճի ափերին22, այլ
վայրերում, իսկ բնօրրանում մնացածների սերունդները եղեռնի
զոհ են դարձել կամ տարագրվել: Հ.Աճառյանը թվարկում է Սևանի
եզերքի՝ մշեցիներով ու ալաշկերտցիներով բնակեցված 21 բնակավայր. Երանոս, Ադամխան (այժմ՝ Վարդաձոր), Ձորագեղ կամ
Վալի աղալու (այժմ՝ Ձորագյուղ), Ծակքար, Գյոլ (այժմ՝ Լիճք),
Թազաքենդ (այժմ՝ Ծովասար), Ներքին և Վերին Ադյաման (այժմ՝
Ներքին Գետաշեն և Վերին Գետաշեն), Վերին և Ներքին Ղարանլուղ (այժմ՝ Գեղհովիտ և Մարտունի), Ավդալաղալու (այժմ՝
Վաղաշեն), Ալիկրըխ (այժմ՝ Աստղաձոր), Զոլախաչ (այժմ՝ Զոլաքար), Վերին և Ներքին Գյոզալդարա (այժմ՝ Վարդենիկ), Վերին և
Ներքին Քյոլաղրան (այժմ՝ Ծովինար), Ներքին Ալուչալու (այժմ՝
Արծվանիստ), Գետակբուլաղ (Կարճաղբյուր), Զաղալու (այժմ՝
Ծովակ) և Թուսկուլու (Լուսակունք)23: Նա Մշո բարբառի շրջանակում, ըստ հ-խ հարաբերակցության, առանձնացնում է տարածքների երկու խումբ՝ ա) հինհայերենյան հ-ի դիմաց հ ունեցող
տարածքներ՝ Մուշ, Բուլանըխ, Ալաշկերտ, Ապարան (նաև՝ Սասուն), ինչպես նաև Սևանա լճի եզերքի վեց գյուղեր՝ Երանոս,
Հ.Աճառեան, Հայ բարբառագիտութիւն,-Ուրուագիծ և դասաւորութիւն հայ բարբառների, Մոսկուա-Նոր Նախիջեւան, 1911, էջ 116:
20 Նույն տեղում:
21 Տե՛ս Ա.Գրիգորյան, Հայ բարբառագիտության դասընթաց, էջ 363:
22 Տե՛ս նույն տեղում:
23
Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 116:
19
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Ադամխան (Վարդաձոր), Ձորագեղ (Ձորագյուղ), Գյոլ (Լիճք), Ն. և
Վ. Ադյաման (Ն. և Վ. Գետաշեն), բ) հինհայերենյան հ-ի դիմաց խ
ունեցող տարածքներ՝ Բաղեշ, Խլաթ, Արճեշ, Արծկե, ինչպես նաև
Սևանա լճի եզերքի մյուս բնակավայրերը: Աճառյանը նշում է երկրորդ խմբի տարածքների՝ առաջին խմբից տարբերվող այլ հատկանիշներ ևս (էական բայի ա ձև, քմայնացած գ բաղաձայն) և
կարծում, որ Մշո բարբառի մեջ կարելի է առանձնացնել Բաղեշի
ենթաբարբառ, որի շրջանակում պետք է ներառվեն նաև Խլաթը,
Արճեշն ու Արծկեն24: Ըստ Ս.Բաղդասարյան-Թափալցյանի՝ նկատելի են խոսվածքային տարբերություններ Բաղեշի, Ալաշկերտի,
Խլաթի, Խնուսի և բուն Մշո շրջանի բարբառի մեջ25: Բարբառը
հետազոտողը նշում է, որ Մշո բարբառով խոսող համեմատաբար
շատ հայեր բնակվում են Թալինի, Աշտարակի, Արագածի, Ապարանի, Նոր Բայազետի, Վարդենիսի, Արթիկի, Շիրակի, Էջմիածնի,
Ախուրյանի տարածաշրջաններում: Մշո բարբառը կրող հայեր
բնակվում են նաև Վրաստանի մի շարք բնակավայրերում26: Ք.Մադաթյանը փաստում է, որ Ալաշկերտի խոսվածքը տարածված է
Մարտունու շրջանի գյուղերի մեծ մասում, Ապարանի շրջանի մի
շարք գյուղերում, այլ վայրերում27:
Մշո բարբառը վաղուց է գրավել հետազոտողների ուշադրությունը: Այս բարբառի վերաբերյալ առկա են ինչպես տեսական դիտարկումներ ու ուսումնասիրություններ, այնպես էլ հրապարակված բանահյուսական նյութեր, նմուշներ: Նշանավոր հայագետ Լ.Մսերյանցը, նկատի ունենալով հնչյունական համակարգը, Մշո բարբառը դասում է «արևելյան բարբառների» խմբին: Նա
նկատում է, որ չնայած Վանի բարբառին Մշո բարբառի թվացյալ
մերձավորությանը՝ վերջինս առանձնանում է հնչյունական համակարգով28: Լ.Մսերյանցն արձանագրում է նաև օտար լեզուների
24

Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 117-118:
Տե՛ս Ս.Բաղդասարյան-Թափալցյան, նշվ. աշխ., էջ 5:
26
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 9-10:
27
Ք.Մադաթյան, Ալաշկերտի խոսվածքը, էջ 6:
28 Տե՛ս Л.Мсерианц, նշվ. աշխ., էջ XII:
25
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ազդեցությունը Մշո բարբառի, հատկապես նրա բառապաշարի
վրա, որն արտահայտվում է թուրքերեն և թուրքերենի միջոցով
պարսկերեն, արաբերեն և քրդերեն բառերի ներթափանցումով29:
Մշո բարբառը, ըստ Հ.Աճառյանի, ձայնավորներով հարուստ չէ և
այդպիսով զանազանվում է Վանի բարբառից: Բարբառի հնչյունական համակարգի համար նա բնութագրական է համարում ե,ո
երկբարբառայինների առկայությունը, որոնք ծագում են հայերենի
շեշտյալ ե,ո հնչյուններից30: Բաղաձայններով, ընդհակառակը,
Մշո բարբառը հարուստ է՝ ունենալով քառաստիճան բաղաձայնական համակարգ: Շնչեղ ձայնեղների և բառասկզբում ձայնեղ հի առկայությամբ ևս Հ.Աճառյանը Մշո բարբառը տարբերում է
Վանից: Քերականական իրողություններից հիշատակում է զ, ի
նախդիրների առկայությունը, ստացական ածականներից հետո
գոյականի՝ հոդ չստանալը, ստացական ածականների նաև հետադաս և նախադրությունների նախադաս գործածությունը, անկատարի եզակի 1-ին դեմքի փոխարեն հոգնակիի կիրառումը, գալ,
լալ, տալ բայերի՝ ի նախաձայն ստանալը, հարակատարի ուկ
վերջավորությունը և այլն31: Ընդ որում՝ նկատում է, որ ստացական
ածականների հետադաս կիրառությունը հատուկ է միայն Մշո
բարբառին. «Ստացական ածականները կրնան դրուիլ գոյականէն
յետոյ. ասիկա ո՛չ մէկ բարբառի մէջ կը գտնուի. բայց Մշեցիք
գրաբարի նմանութեամբ կ՚ ըսեն՝ ձ՛էռնէ մզի «մեր ձեռքէն», բ՛էրնէ
քզի «քու բերնէդ», սիրտ ձ՛ըզի ուրար չուզա «ձեր սրտերը իրար
չսիրեն», ձ՛էռնէ ընձի «իմ ձեռքէն», ձ՛էռնէ ձ՛զի «ձեր ձեռքէն», լէզու
ուրանց, բուկ ուրանց «իրենց լեզուն, իրենց բուկը»»32: Հետաքրքրական է, որ իր «Հայ բարբառագիտութիւն» աշխատանքում Հ.Աճառյանը Մշո բարբառին նվիրված բաժնում, ի թիվս Մշո բարբառով
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ XII- XIII:
Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 116:
31 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 118-119, Հ.Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս 2, էջ
338-339:
32 Տե՛ս Հ.Աճառեան, Հայ բարբառագիտութիւն, էջ 118:
29
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ներկայացված նմուշների, բերում է նաև Սևանի ավազանի 13
գյուղերի խոսվածքներով նմուշներ (ընդ որում՝ գրի առնված իր
կողմից 1907թ. Ճամփորդության ընթացքում)՝ յուրաքանչյուր դեպքում տեղեկություն հաղորդելով բնակիչների ծագման մասին և
ըստ հնարավորին հարազատորեն ներկայացնելով բարբառային
խոսքի արտասանական յուրահատկությունները33: Ա.Ղարիբյանը
նշում է, որ Մշո բարբառը Կը ճյուղի ևս երկու՝ Կարնո և Ոզմիի
բարբառների հետ ունի բաղաձայնական քառաստիճան համակարգ, և այս երեք բարբառները այդպիսով նմանվում են Ում
ճյուղի երկու հիմնական՝ Արարատյան և Նոր Ջուղայի բարբառներին34: Բարբառի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունական ու
քերականական յուրահատկությունները ներկայացրել է Ա.Գրիգորյանը35: Բարբառիս համեմատաբար ամբողջական ուսումնասիրությունն է ներկայացնում Ս.Բաղդասարյան-Թափալցյանի
«Մշո բարբառը» աշխատությունը36: Բարբառի առանձին խոսվածքների ուսումնասիրությանն են նվիրված Ռ.Բաղրամյանի և
Ք.Մադաթյանի աշխատանքները37: Ըստ բազմահատկանիշ դասակարգման՝ Մշո բարբառը Տալվորիկ-Մոտկանի, բուն Սասունի և
Տիգրանակերտի բարբառների հետ կազմում է արևմտյան խմբակցության Մուշ-Տիգրանակերտի կամ հարավ-կենտրոնական բարբառախումբը38: Գ.Ջահուկյանը բարբառի առանձին միավորներ է
համարում Բաղեշը, Խլաթը, Արծկեն, Արճեշը, Մանազկերտը,
Մուշը, Բուլանըղը, Խնուսը և Ալաշկերտը39: Ուսումնասիրողները

33

Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 133 – 139:
Ապա եզրակացնում է. «Այսպիսով, Կենտրոնական Հայաստանի հիմնական
բարբառները պատկանում են բաղաձայնների քառաստիճան խմբին» (տե՛ս
Ա.Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, էջ 383):
35 Տե՛ս Ա.Գրիգորյան, նշվ. աշխ., էջ 363-388:
36 Ս.Բաղդասարյան-Թափալցյան, Մշո բարբառը, Ե., 1958:
37 Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 134-178, Ք.Մադաթյան, նշվ. աշխ.:
38 Տե՛ս Գ.Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 134:
39 Նույն տեղում:
34
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վկայում են, որ Մշո բարբառով բավականաչափ գրվածքներ են
հրապարակվել40:
Մշո բարբառն ունի ձայնավոր ութ հնչյուն՝ ա, ե, է, ը, ի, ո, ու,
օ: Հ.Աճառյանը նկատում է, որ Մշո բարբառը քմայնացած ձայնավորներ չունի և այդպիսով տարբերվում է Վանի բարբառից41: Ըստ
Ս.Բաղդասարյան-Թափալցյանի՝ ընդհանրապես բարբառում ա
ձայնավորի թույլ քմայնացում նկատվում է հիմնականում փոխառյալ բառերում42, սակայն Խլաթում հանդիպում են քմայնացած
ձայնավորներ և բաղաձայններ43: Խլաթում, Արճեշում և Արծկեում
քմայնացած ձայնավորների առկայություն արձանագրել է նաև
Գ.Ջահուկյանը44: Ինչպես նշում է Հ.Աճառյանը, Մշո բարբառի ե,ո
հնչյունները ունեն ակնհայտ երկբարբառային արտասանություն,
ընդ որում՝ շեշտակիր վանկում, իսկ շեշտից զրկվելով՝ սրանք
վերածվում են է,օ պարզ ձայնավորների45: Հինհայերենյան ե,ո-ին
միավանկ բառերի սկզբում համապատասխանում են յե,վո կազմություններ (օրինակ՝ յեզ, յերք, վոդ, վորփ, բայց՝ որ>օր), իսկ
բազմավանկ բառերի սկզբում՝ է,օ (էռալ, էրգաթ, օխչար, օրծկալ):
Գրաբարյան երկբարբառների դիմաց բարբառն ունի պարզ ձայնավորներ, ինչպես՝ էձ, փիլալ (փայլել), պօձառ (պայծառ), լուսնագ, կուս (կոյս), արուն, սուն (սիւն), գ՛եղ, հարիր, ուր (իւր), ուրին
(իւրեան), տէրութեն (տէրութիւն) և այլն:
Մշո բարբառում գործառում են 36 բաղաձայններ (բ, պ, փ, գ,
կ, ք, դ, տ, թ, ձ, ծ, ց, ջ, ճ, չ, բ՛, գ՛, դ՛, ձ՛, ջ՛, վ, ֆ, զ, ս, ժ, շ, ղ, խ, հ՛, հ, մ,
ն, լ, ր, ռ, յ): Բարբառը բնութագրվում է բաղաձայնական քառաստիճան համակարգով և շնչեղ ձայնեղների, ինչպես նաև ձայնեղ
հ՛-ի առկայությամբ: Շնչեղ ձայնեղները գործառում են բառաՏե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ.աշխ., էջ 120-121, Ս.Բաղդասարյան, Մշո բարբառը, էջ 78:
41
Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 116;
42
Ս.Բաղդասարյան, նշվ. աշխ., էջ 17:
43
Նշվ. աշխ., էջ 5:
44
Գ.Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 75-76:
45
Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 116:
40
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սկզբում՝ գրաբարյան ձայնեղների դիմաց: Բառասկզբում է գործառում նաև ձայնեղ հ՛-ն՝ իբրև ձայնավորով սկսվող բառերում
դրսևորվող հավելում (հ՛առու, հ՛ըմէն, հ՛էրգէն, հ՛իմաստուն, հ՛ուսում): Հինհայերենյան հ-ին, որպես կանոն, համապատասխանում
է հ խուլը46 (հըզար, հաստադ, հարսնիս, հինգ, հուսիս): Առանձին
դեպքերում հ-ի դիմաց կարող է հանդիպել խ (հետ>խըտ, ահ>ախ,
դահ>դախ), երբեմն էլ՝ յ (տօյմ, Տիրույի, սայման, պայել, գ՛ոյ, մայ և
այլն):
Մշո բարբառն ունի վերջնավանկային շեշտ, սակայն երկվանկ և բազմավանկ բառերում մի թույլ շեշտ ունենում է նաև
առաջին վանկը47:
Բարբառում դրսևորվում են մի շարք արտաբերական օրինաչափություններ (ինչպես՝ ո-օ, ե-է զույգերի, յ-ի դիմաց հ-ի,
բառասկզբի շնչեղ ձայնեղների դրսևորումները), որոնք թերևս գալիս են հինհայերենյան շրջանից:
Ինչպես հայերենի շատ այլ տարբերակներում, Մշո բարբառում ևս համակարգային բնույթ են կրում պատմական հնչյունափոխության այնպիսի իրողություններ, ինչպիսիք են հնչյունական
նոր միավորների (հ՛, ֆ) առաջացումը, երկբարբառների պարզեցումը, ձայնավորների անկումը բազմավանկ բառերի նախաշեշտ
վանկերում (ավէդրան, կադղել, հայլի, ավլել, բ՛օլըրել, մօլըրել),
միավանկ բառերի սկզբում երկբարբառային ձայնավորից առաջ
բաղաձայնական տարրի հավելումը (յեզ, վոսպ) և այլն: Բառամիջում ու բառավերջում տեղի է ունեցել ձայնեղ հպականների և
հպաշփականների շնչեղ խլացում (բ՛օրփոս, խափել, յեփ, գ՛աքաթ,
կարքել, ձ՛աք, մարթ, դ՛աթար, օթ, բ՛արցել, բ՛արց, օց, հ՛իչնալ, օչիլ,
վերչ, աչ), խուլերի ձայնեղացում (բ՛օբիգ, աբրուստ, բ՛էրընկաբ,
թիգունք, կարգուդ, անառագ, գ՛էդին, կըդուց, գ՛որդ, մըգրադ,
մըդաձել, կօրձել, գ՛որձ, կօջագ, կարջ, խիջ): Մասնավոր բնույթ են
46

Ինչպես արդեն նշել ենք, որոշ տարածքներում հ-ի դիմաց օրինաչափորեն
առկա է խ:
47
Տե՛ս Ս.Բաղդասարյան, նշվ. աշխ., էջ 16:
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կրում ձայնավորական (օրինակ՝ ա>ը՝ աժել>ըժել, անցուցանել>հ՛ընցուցել, ապա>հ՛ըբա, ասել>ըսել, արջ>հ՛ըրչ, ամէն>հ՛ըմէն,
ե>ը՝ մեզ>մըզի, մեր>մըր, վեր>վըր, ու>ը՝ քուրջ>քըրչ, ուխտաւոր>ըխտավոր, ու>օ՝ ուղղորդ>օղորթ, գլուխ>գ՛ըլօխ, ո>ու՝ քո>քու,
թոնիր>թունդիր, ա>է՝ նէղէնալ, էղվընեգ, հ՛էվէլի և այլն) և բաղաձայնական (անկում՝ ջ՛աղաչ, ընկոյզ>գուզ, գիտենալ>գինալ, հավելում՝ թըմբըրել, մենձ, շնչեղացում՝ հոտոտել>հօնթընթել, պրծանել>փըրցընալ, արտաբերության եղանակի փոփոխություն՝ պատիժ>պատիջ, երազ>էրաձ և այլն) զանազան փոփոխություններ:
Հնչաշղթայի ձևավորման գործող օրինաչափություններով են պայմանավորված բաղաձայնների՝ փոխազդեցական բնույթի զանազան փոփոխություններ, ինչպես՝ խլացում (ջ՛աղաչ > ջ՛ախչըներ,
մըշագ > մըշկու, ժողով > ժօվօխք, քաղաք > քախքըներ), ապաշնչեղացում (յաղթել > ախտել), շփականի հպաշփականացում
(քանզ > քընց), դրափոխություն (հ՛անգաջ < ականջ, օխչար < ոչխար, վըլացք < լվացք, մանցի < մնացի) և այլն:
Շեշտով պայմանավորված հնչյունափոխական իրողություններ են դրսևորվում բառաթեքման, բառաբարդման ու ածանցման
ժամանակ: Ընդհանուր առմամբ՝ շեշտազրկման հետևանքով կարող է հնչյունափոխվել ձայնավորների մեծ մասը (բացի օ-ն և ը-ն),
ինչպես՝ տագ > տըգեր, հիվընդի, ախքըդութեն, յեռ > էռալ, ճեդ >
ճիդու, ձ՛ըմեռ > ձ՛ըմըռվա, կեր > կէրկոխ, էշ > իշութեն, հ՛ըմէն >
հ՛ըմնուց, ձ՛էթ > ձ՛իթխաց, ինչ > ընչի, տիլ > տըլոդ, քըրդինք >
քըրդընքի, հորթ > հօրթարաձ, ծոց > ծօցեր, հալիվոր > հալվօրնալ,
ունք > ընքներ, ջ՛ուր > ջ՛ըրթըթախ, դ՛ըթում > դ՛ըթմի և այլն:
Ալաշկերտի խոսվածքն առանձնանում է նրանով, որ բառամիջի ու բառավերջի դիրքերի հինհայերենյան ձայնեղ և շնչեղ
խուլ հպականների ու հպաշփականների դիմաց ունի խուլեր՝
խապել, գ՛ակատ, մառտ, առծան, էպել, բ՛օղօկ, թուտ, աճկ, բ՛ած,
քիճ: Ըստ Ք.Մադաթյանի48՝ հատկապես Ալաշկերտի խոսվածքին է
48

Տե՛ս Ք.Մադաթյան, նշվ. աշխ., էջ 5:
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բնորոշ բառասկզբում ղ-ի դիմաց խ-ի առկայությունը՝ Խազար,
Խուգաս, խըսմատ, խօնախ, խասաբ և այլն:
Մշո բարբառում առավել մեծ գործածականություն ունեն եր,
ներ հոգնակերտները, որոնց բաշխումը, գրական հայերենի պես,
պայմանավորված է բառերի վանկերի քանակով: Գործածական
են նաև ք, ստան, դիք, դանք, վըդիք, անք, րանք, վի, վանք, ունք և
այլ հոգնակերտներ49: Բարբառում մեծ տարածում ունեն բաղադրյալ հոգնակիները (տիրվըդանքներ, ձ՛իանքներ, հօքէստանքներ,
ճիդվանքներ):
Բարբառս, Կը ճյուղի մյուս բարբառների պես, ներգոյական
հոլով չունի, հոլովական այդ իմաստը կարող է արտահայտվել
սեռական հոլով + մէչ (տան մէչ), մըչ նախադրություն + տրական
հոլով (մըչ քախքին) կառույցներով, հայցական հոլովով (տուն,
քաղաք): Բարբառում սեռականը և տրականը տարբերվում են
որոշիչ հոդի գործածությամբ (ջ՛ըրու, ջ՛ըրէրու, ջ՛ըրուն, ջ՛ըրէրուն),
հայցական հոլովը միշտ նման է ուղղականին և որոշյալ առման
դեպքում ստանում է զ նախդիր (ջ՛ուր, ըզջ՛ուրըն, ջ՛ըրեր,
49

Սրանց գործածությունը, որպես կանոն, պայմանավորված է բառերի ձևային (ք,
ստան՝ ի,ա ձայնավորներով ավարտվող բառերի դեպքում՝ գ՛ինիք, փէսէք,
գ՛ինէստան, փէսէստան) և իմաստային (դիք, վըդիք՝ ազգակցական հարաբերություններ արտահայտող բառերի դեպքում՝ ախպըրդիք, հօրքըրդիք, քուրվըդիք.
անք՝ կենդանիների անունների դեպքում՝ ձ՛իանք, գ՛իլանք. րանք՝ տեղ անվանող
բառերի դեպքում՝ գ՛էղրանք, տէխրանք. վի՝ մարմնի կրկնակ մասերի անունների
դեպքում՝ հ՛աչվի, ձ՛էռվի, օդվի) հատկանիշներով: Միավանկ մի շարք բառեր
հոգնակին կազմում են վանք մասնիկով (իշվանք, իձվանք, ճիդվանք, ճօթվանք,
ճուղ>ճըղվանք), թերևս ավանդաբար՝ ունք են ստանում որթ<որդն, ծաղիգ
բառերը (օրթունք, ծաղգունք): Սակավ բառերի հոգնակին է կազմվում դանք
մասնիկով (հ՛ընգէրդանք, կըդօրդանք, օսկըրդանք), մեկական բառերի հոգնակի
են կազմում վըդանք (տիրվըդանք), րունք (դ՛էղրունք), իք (մարթիք), էրք (լընդէրք) մասնիկները: Վերջում ք ունեցող շատ հոգնակերտներ գործածական են
նաև առանց ք-ի (հ՛ընգէրդանք – հ՛ընգէրդան, տիրվըդանք - տիրվըդան, իշվանք –
իշվան, գ՛էղրանք – գ՛էղրան): Ք.Մադաթյանը Ալաշկերտի խոսվածքի համար
նշում է միայն առանց կ>ք-ի ձևեր՝ դան, վըդան, ան, վան, րան (տե՛ս նշվ. աշխ.,
էջ 70-71):
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ըզջ՛ըրերըն), բացառական հոլովը կազմվում է է, էն, ից, ուց վերջավորություններով (գ՛ութնից, գ՛ութնէն, գ՛ութնէ, գ՛ութներուց,
գ՛ութներից, գ՛ութներէն, գ՛ութներէ, ջ՛ըրուց, ջ՛ըրից, ջ՛ըրէն, ջ՛ըրէ,
ջ՛ըրէրուց, ջ՛ըրէրից, ջ՛ըրէրէն, ջ՛ըրէրէ), հատուկ տեղանունների
դեպքում՝ նաև ու, ա վերջավորություններով (Մըշու, Խըլաթա):
Գործիական հոլովն ունենում է օվ վերջավորություն՝ ջ՛ըրօվ,
ջ՛ըրէրօվ:
Բարբառումս Ու հոլովումը ամենատարածվածն է50, մեծ
տարածում ունի Ի հոլովումը ևս51: Գործածական են նաև Վա, Ան,
Ոջ, Ա, Ո, Ց հոլովումները52:

50

Մի շարք դեպքերում այս հոլովումն ունի կիրառության ձևային (ի-ով
ավարտվող բառեր՝ ձ՛ի, խընամի, մըշէցի, դ՛օլչի), իմաստային (ազգությունների
անուններ՝ հայ, քուրթ, անիսկական կապեր՝ մէչ, հ՛առէչ, կրոնական բառեր՝
աստվաձ, սուրփ, կենդանիների անուններ՝ գ՛էլ, աչառ, մարդու մարմնի մասերի
անուններ՝ գ՛ըլօխ, սիրդ, ընտանեկան հարաբերությունների անուններ՝ էրէխա,
ճիժ, մամ, հատուկ տեղանուններ՝ Մուշ, Ալաշկերդ, բնության իրողությունների
անուններ՝ արեվ, ցուրդ), ձևաիմաստային (անորոշ դերբայի ձևեր՝ էրթալ,
մէխտըրել) հիմքեր: Այս հոլովման են ենթարկվում նաև շատ այլ բառեր (ամիս,
գ՛ոմ, ծուռ, ամօթ, թաքվոր, կըսկիձ, ծոց ևլն), ինչպես և՝ բոլոր բառերը հոգնակի
թվում՝ բացառությամբ ք և ք-ով ավարտվող հոգնակերտ ունեցողները:
51
Այս հոլովման կիրառությունը ևս ունի ձևային (ու-ով վերջացող բառեր՝ կադու,
ձ՛ու, ա-ով ավարտվող բառեր, ագան, էլիք, ութեն, ող, ուգ, իգ, անք, ում
վերջածանցներ ունեցող բառեր՝ որոշ բացառություններով) և իմաստային (ամիսների անունները՝ բացի մարդ և աբրիլ բառերը) հիմքեր: Այս հոլովման ենթարկվում են նաև մի շարք այլ բառեր (ախշար, քաղաք, օխչար, օքուդ, ախշադանք,
աբառաժ, հաց, գ՛ութան, պանիր և այլն):
52
Սրանք ևս որպես կանոն, ունեն գործառության իմաստային (Վա՝ ժամանակին
առնչվող բառեր՝ շուդ, հ՛անքան, տարի, գ՛ախ, հ՛իրգուն, հէրու, ձ՛ըմեռ, մըգլօր,
Ոջ՝ ազգակցություն անվանող բառեր՝ քուր, տալվ, կիսուր, աներ, հ՛ընգեր, տէր,
Ա արտաքին՝ հատուկ տեղանուններ՝ Խըլաթ, Վան, Սասուն), ձևային (Ա ներքին՝
ուն - ով ավարտվող բառեր՝ տուն, շուն, ձ՛ուն, Ան՝ ում-ով վերջացող բառեր52՝
համբարցում, կօդօրում, բառավերջի գրաբարյան ն-ն կորցրած բառեր՝ շուրթ, յեզ,
ուն-ով ավարտվող բառեր՝ գ՛արուն, աշուն, Ց՝ ք և դրանով ավարտվող այլ հոգնակերտ ունեցող բառեր՝ էրէխէք – էրէխէքոց, էրէխոց, Ավիգենք - Ավիգենց) կամ
ձևաիմաստային (Ա արտաքին՝ իգ-ով վերջացող հատուկ անուններ՝ Ավիգ,
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Ալաշկերտի խոսվածքն ունի հոլովական որոշ յուրահատկություններ, մասնավորապես՝ այստեղ զ նախդիրը չի գործառում,
Վա հոլովման են ենթարկվում նաև ի ձայնավորով վերջացող հատուկ տեղանունները (Կառպի - Կառպըվա, Զանգի – Զանգըվա,
Լօռի – Լօռվա, Փառպի – Փառպըվա) և այլն:
Մշո բարբառում գործածական են ը և ն որոշիչ հոդերը (ուղղական, տրական և հայցական հոլովներում), ընդ որում՝ ձայնավորով սկսվող բառից առաջ ը հոդը ն-ով չի փոխարինվում: Անորոշ մէ, մը հոդերն ունեն ինչպես նախադաս (մէ մարթ), այնպես էլ
հետադաս (մարթ մէ, մարթ մը) կիրառություն: Ստացականությունը դրսևորվում է ս, տ հոդերով, որոնց վրա ավելանում է ի
ձայնավորը՝ խէլքսի, գ՛ըլօխսի, տունտի, տըղէտի: Ստացական
հոդերի հետ կարող են գործածվել ստացական դերանուններ՝ իմ
տունսի, քու գ՛իրքտի: Իբրև դիմորոշ հոդեր ևս գործածվում են ս -ն
և տ - ն: Մշո բարբառում ցուցական հոդն է ն - ն, որը հավասարապես կարող է արտահայտել և՛ այս, և՛ այն դերանունների իմաստ
(գ՛իրքըն – այս գիրքը//այն գիրքը):
Ալաշկերտի խոսվածքում որոշիչ միակ հոդն է ն - ն, որը
հաստատուն կիրառություն չունի, և շատ դեպքերում որոշյալ բառը գործածվում է առանց հոդի53:
Բարբառում ածականի համեմատության աստիճանները
արտահայտության յուրահատկություններ գրեթե չունեն: Բաղդատականը դրսևորվում է տարբեր միջոցներով, ինչպես՝ Իդա կընիգ
ինա կընգընէն խօրոդ է. Իդա գ՛էղ է՛լ մենձ է. Իդա գ՛էղ հ՛էվէլի մենձ
է: Ածականի գերադրական աստիճանը ձևավորվում է հ՛ըմնուց
բառով՝ Իդա գ՛էղ հ՛ըմնուց մենձ է: Ալաշկերտի խոսվածքում բաղդատական աստիճանը ավելի հաճախ կազմվում է դըհա և ջըլիզ
բառերով (դըհա բ՛արագ, ջըլիզ խօրօդ): Բարբառում ածականները
գոյականաբար գործածվելիս ենթարկվում են Ի հոլովման:
Լուսիգ, նաև՝ ախչիգ, կընիգ, Ո՝ բառամիջում է ունեցող ազգակցություն ցույց
տվող բառեր՝ հէր, մէր ախպէր) հիմքեր:
53
Այս մասին ավելի հանգամանորեն տե՛ս Ք.Մադաթյան, նշվ. աշխ., էջ 96-97:
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Դրսևորման էական յուրահատկություններ հանդես չեն բերում նաև թվականները: Տասնավորները միավորներին կապակցվում են ու շաղկապով, որը ձայնավորից առաջ դառնում է վ (տըսնումէգ, տըսվիրեք, քըսանուչորս, քըսանվէրգուս): Բարբառը դասական թվականների հատուկ ձևեր չունի, դասականների իմաստ
կարող է արտահայտվել վըր նախադրությամբ և թվականի տրական հոլովով (վըր իրէքին՝ երրորդ անգամ): Բաշխական թվականների իմաստ արտահայտվում է քանակականների կրկնությամբ
(էրգուս - էրգուս): Ալաշկերտի խոսվածքում տասնավորները միավորներին կապակցվում են առանց շաղկապի (տասէրգու, քսանիրեկ, տասնըչոռս, հ՛իծունըուտ):
Բարբառի անձնական դերանուններն են՝ յես, դ՛ու, ընի,
հ՛ինք, սրանց հոգնակիներն են՝ մենք, դ՛ուք, ընդոնք // ընոնք, ուրանք: Առաջին և երկրորդ դեմքերի դերանունների տրական հոլովի ձևերը Մշո բարբառում ունեն ի կամ իգ հավելված (ընձի,
ընձիգ, քըզի, քըզիգ, մըզի, ձ՛ըզի): Սրանք սեռական հոլովում
ունեն զուգահեռ ձևեր (իմ//իմուն, քու//քումուն, մեր//մէրուն, ձ՛եր//
ձ՛էրուն): Անձնական դերանունները հայցականում ունենում են զ
նախդիր (զիս, զընձի, ըզքըզի, զընդրան, ըզմըզի, ըզձ՛ըզի, զընոնք,
զուրանց), բացառական հոլովում՝ է, էն, ից վերջավորություններ
(ընձնէ, ընձնէն, ընձնից): Մշո բարբառի ցուցական դերանուններն
են՝ իդա //ըդի, ինա//ընի (սրանց հոգնակիները՝ իդոնք, ինոնք //
ընդոնք), նաև՝ իդատեղ, ինատեխ, իդաքան, ինաքան, իդամլա,
ինամլա: Բարբառում իդա և իդոնք ձևերը միաժամանակ արտահայտում են այս և այդ, սրանք և դրանք դերանունների իմաստներ, այսինքն՝ այս և սրանք իմաստների համար առանձին ձևեր
չկան: Ցուցական դերանունների հոլովման մեջ եզակի թվում նկատելի է որ կազմիչի (իդա, իդոր, իդըրնէ, իդըրնօվ), հոգնակի թվում՝
ոն կազմիչի (իդոնք, իդոնց, իդընցնէ, իդընցնօվ) առկայությունը:
Ստացական դերանունները անձնական դերանունների սեռական
հոլովաձևերն են (իմ//իմուն, քու//քում//քումուն, էնոր, մըր//մեր//
մէրուն, ձ՛ըր//ձ՛եր//ձ՛էրուն, էնոնց), որոնք իրենց հերթին հոլով-
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վում են (իմ, զիմ, իմունէ, իմունօվ, մըր, ըզմըր, մըզնէ, մըրնօվ և
այլն): Ստացական դերանուններից հետո գոյականը որոշիչ հոդ չի
ստանում (մըր հաց, մըր տուն): Մշո բարբառում ստացական դերանվան իմաստ արտահայտվում է նաև մի, ձ՛ի ձևերի54 (Ալաշկերտի խոսվածքում՝ մե, ձ՛ե), անձնական դերանվան հոգնակի տրական հոլովաձևերի օգնությամբ (խելք մի, խելք ձ՛ի, ձ՛էռներ մի,
ձ՛էռներ ձ՛ի, օդներ մըզի, տըներ ձ՛ըզի)55: Իբրև անձերին վերաբերող հարցահարաբերական դերանուն, ընդ որում՝ միայն եզակի
թվով, հանդես են գալիս օվ և վոն ձևերը՝ հ՛ում, (զ)օվ, հ՛ումնէ,
հ՛ումնօվ և վիր, վին, (զ)վոն, վիրնէ, վիրնօվ համապատասխան
հոլովաձևերով: Հարցահարաբերական մյուս դերանուններն են՝
ինչ, վոր մէգ, հ՛օրի, հ՛ընչի, իմալ, հ՛ուր, դոր, յեփ, քընի, ինչխըդըր,
ինչտեխ և այլն: Մշո բարբառում գործառող դերանվան մյուս տեսակները (փոխադարձ`մէգմէգու, հ՛իրուր, որոշյալ՝ հ՛ըմմէն, մէգէլ,
սախ, անորոշ՝ մէ, մը, մէգ56, ժխտական՝ հէչ մէգ, վոչ մէգ, հէչ, հէչ
բ՛ան) էական յուրահատկություններ չունեն:
Բարբառումս և՛ Ե, և՛ Ա խոնարհումների բայերում հինհայերենյան ան ածանցի դիմաց առկա է ն (ախքըդնալ, լուսնալ, հասնել, հէձնել): Բացակայում է չ բայածանցը (դ՛իբնալ, թըռնալ, կօրել,
ուռել), սակավաթիվ բայեր ունեն էն ածանց (կամէնալ, պարձէնալ,
մօդէնալ, ունէնալ): Պատճառական բայերը Մշո բարբառում ունենում են ցուց կամ ուց կազմիչ (քընցուցել//քընուցել, խըմցուցել//խըմուցել, դ՛օղցուցել, հ՛էվէլցուցել, թըքուցել), ներկայի հիմքից
կազմվող ձևերում՝ Ու խոնարհիչ (կըխըմցում, կըխըմցուս, կըխըմցու և այլն): Պատճառականություն արտահայտվում է նաև իդալ
(տալ) բայի միջոցով՝ բ՛ըռնել իդալ, փըռել իդալ: Կրավորական վ
ածանց ունեցող բայերը անցյալ կատարյալում խոնարհվում են
54

Ս.Բաղդասարյանը կարծում է, որ սրանք ամենայն հավանականությամբ ծագում են մեր, ձ՛եր ձևերից (տե՛ս Ս.Բաղդասարյան, նշվ. աշխ., էջ 98, տողատակ):
55
Հ.Աճառյանը նշում է, որ այս կարգի ձևեր որևէ այլ բարբառի հատուկ չեն (տե՛ս
Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 118):
56
Սրանք նույնանում են անորոշ հոդի հետ և գործածվում են ինչպես նախադաս,
այնպես էլ հետադաս:
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կրավորաձև՝ ա, ար, ավ, անք, աք, ան վերջավորություններով:
Իբրև բազմապատկական ածանց հիմնականում հանդես է գալիս
ըրդ մասնիկը (փըշրել – փըշըրդել, հէվալ - հէվըրդալ):
Մշո բարբառում անորոշ դերբայն ունի երկու վերջավորություն՝ ալ, ել, սակայն խոնարհիչները չորսն են՝ ա, ե, ի, ու (կըմընամ, կիրիցեմ, կըկարիմ, կըթըքում), ընդ որում՝ Ե լծորդության
բայերը սովորաբար խոնարհվում են ի խոնարհիչով57: Ընդհանուր
առմամբ՝ ե և ի խոնարհիչները մի դեպքում ազատ տարբերակներ
են, մյուս դեպքում տարբերակում են ներգործաձև և կրավորաձև
խոնարհումները58: Բարբառում բայի սեռը կարող է դրսևորվել
ածանցմամբ (վ՝ ջ՛արթըվել>ջ՛արթել, ուց կամ ցուց՝ քընուցել կամ
քընցուցել>քընել), բայական համապատասխան վերջավորություններով (ներգործաձև՝ կըջ՛արթեմ, կըջ՛արթես, կըջ՛արթէ,
կրավորաձև՝ կըջ՛արթիմ, կըջ՛արթիս, կըջ՛արթի), շարահյուսական
միջոցներով (ներգործական սեռ՝ յես կըկօդրիմ ըզքար. կրավորական սեռ՝ յես կըկօդրիմ դ՛արդէ): Ինչպես նկատվել է, Մշո բարբառում «նույն բայը կարող է խոնարհվել և՛ կրավորաձև, և՛ ներգործաձև ու լինել չեզոք սեռի բայ»59, սակայն ավելի կարևոր է, որ
«բարբառում կան բայեր, որոնք խոնարհվում են և՛ կրավորաձև, և՛
ներգործաձև և մի դեպքում կրավորական, մյուս դեպքում ներգործական իմաստ են արտահայտում»60: Ներգործաձև և կրավորաձև
խոնարհումների տարբերությունն արտահայտվում է նաև Ե խոնարհման պարզ բայերի ներկա ժամանակի եզակի թվի երրորդ
դեմքում՝ կազադի (ազատվում է) – կազադէ (ազատում է)61: Ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհումներ դրսևորվում են անցյալ
Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ, էջ 119, Ս.Բաղդասարյան, նշվ. աշխ., էջ 117:
Տե՛ս Ս.Բաղդասարյան, նշվ. աշխ.,, էջ 116-117, 125 – 127: Մշո բարբառը բայական լծորդությունների արտահայտության առումով մոտ է միջին հայերենին,
որը պահպանել էր գրաբարյան չորս լծորդությունները (տե՛ս նաև Ակնարկներ
միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Ա, էջ 301):
59Ս.Բաղդասարյան, նշվ. աշխ., էջ 117:
60 Տե՛ս նույն տեղում:
61 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 127:
57
58
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կատարյալում (խըմի, քընա, գ՛ըրվա), եզակի հրամայականում
(խըմա՛ կամ խըմէ՛, քընի՛, գ՛ըրվի՛), ըղձական ապառնու և դրանից
կազմվող եղանակային այլ ձևերի եզակի թվի երրորդ դեմքում
(խըմէ, քընի, գ՛ըրվի)62:
Բարբառում բայն ունի 6 դերբայ`անորոշ, հարակատար,
ենթակայական, ապառնի, վաղակատար, ժխտական և ձևի: Անորոշ դերբայն ունի ել, ալ վերջավորություններ և եզակի թվում ենթարկվում է Ու հոլովման: Որոշ բայերի դեպքում գործածական են
անորոշի զուգահեռ ձևեր՝ ել և ալ վերջավորություններով (թըռնել
– թըռնալ, հ՛ընգնել – հ՛ընգնալ, հ՛իչնել – հ՛իչնալ, մըդնել – մըդնալ
և այլն): Գալ, լալ, տալ բայերի անորոշ դերբայի բարբառային
ձևերն են՝ հ՛իքալ, հ՛իլալ, իդալ: Հարակատար դերբայն ունի ուգ և
աձ վերջավորություններ (գ՛ըրուգ – գ՛ըրաձ, նըստուգ - նըստաձ),
ընդ որում՝ ավելի տարածված է ուգ վերջավորությամբ ձևը:
Ներգործական սեռի բայերի հարակատարը առանց սեռածանցի
արտահայտում է նաև կրավորականության իմաստ և որպես կանոն վ ածանց չի ընդունում63: Հարակատարի աձ վերջավորությամբ ձև հանդես է գալիս վաղակատար ներկա և վաղակատար
անցյալ ժամանակաձևերի հոգնակի թվի երրորդ դեմքում (էգաձ է
– եկել են, գ՛ացաձ է – գնացել են, տէսաձ ին – տեսել էին, խըմաձ
ին – խմել էին)64: Այս նույն իրողությունը դիտարկելով Ալաշկերտի
խոսվածքում՝ Ք.Մադաթյանը նշում է, որ աձ վերջավորությամբ
դերբայը չունի ինքնուրույն գործածություն, և խոսվածքում բուն
հարակատար դերբայը կազմվում է ուգ վերջավորությամբ65: Մշո
բարբառում վաղակատար դերբայն ունի էր վերջավորություն՝
գըրէր, խըմէր, ընդ որում՝ շրջուն շարադասության դեպքում ր-ն
ընկնում է՝ շուդ էր պըռձե: Ենթակայական դերբայի վերջավորությունն է օղ՝ քընօղ, ջ՛առթօղ: Ժխտական դերբայն այս բարբառում ունենում է ի, ա, է վերջավորություններ (քընի, խօսա, ուդէ),
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 129-154:
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 109:
64 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 110:
65 Տե՛ս Ք.Մադաթյան, նշվ. աշխ., էջ 109:
62
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ընդ որում՝ նույն բայը, ունենալով տարբեր լծորդություններով
ձևեր, համապատասխանաբար կարող է ունենալ ժխտական դերբայի զուգահեռ ձևեր, ինչպես՝ (չըմ) մըդնի, մըդնա66: Արձանագրելով, որ Ալաշկերտի խոսվածքում Ե խոնարհման բայերի ներկա
ժամանակի ժխտական ձևերում դերբայն ունի ի վերջավորություն,
իսկ անցյալի ձևերում՝ է վերջավորություն՝ Ք.Մադաթյանը եզրակացնում է, որ խոսվածքում «ե խոնարհման բայերի ժխտական
դերբայի ձևավորումը դեռևս լրիվ չափով չի ավարտվել»67:
Ընթացակցական դերբայը բարբառում ունի էն վերջավորություն՝
ուդէլէն կըխաղէր (ուտելով խաղում էր): Մշո բարբառը ապառնի
դերբայ չունի, ապառնի ժամանակի իմաստը «բարբառում հիմնականում արտահայտվում է բըդի-պըտի մասնիկով և ըղձական
եղանակի համապատասխան ձևերով, ինչպես և սահմանականի
ներկայով»68: Ըստ Ս.Բաղդասարյան-Թափալցյանի՝ «Մշո բարբառում չափազանց տարածված է ապառնի դերբայի իք վերջավորությամբ ձևը»69:
Օժանդակ բայի ներկայի ձևերն են` իմ, իս, է, ինք, իք, ին,
անցյալի ձևերն են` ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ալաշկերտի խոսվածքի
համապատասխան ձևերն են՝ իմ, իս, ա, ինկ, իկ, ա և էնկ, էր, էր,
էնկ, էկ, էն, բայց բաղադրյալ ստորոգյալի կազմում ներկայի
հոգնակի երրորդ դեմքն ունենում է ին ձևը՝ մառտ ին (մարդ են):
Բարբառում ներկա և անկատար անցյալ ժամանակաձևերը
կազմվում են կը մասնիկով՝ կըկարթամ, կըկարթի, ընդ որում՝ այդ
ձևերն արտահայտում են նաև ապառնի, անցյալի ապառնի ժամանակների և ենթադրական եղանակի իմաստներ: Գալ, լալ, տալ
բայերի ներկայի ձևերն են ՝ գիքամ, գիլամ, կիդամ: Հագագով
սկսվող բայերի դեպքում եղանակիչի բաղաձայնը, միանալով հագագին, ձայնեղանում է՝ գընգընամ (հ՛ընգնել), գուզիմ (հ՛ուզել):
66

Տե՛ս Ս.Բաղդասարյան, նշվ. աշխ., էջ 114:
Տե՛ս Ք.Մադաթյան, նշվ. աշխ., էջ 113-114:
68
Ս.Բաղդասարյան, նշվ. աշխ., էջ 107:
69
Նշվ. աշխ., էջ 106:
67
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Ալաշկերտի խոսվածքում վաղակատար ներկայի եզակի երրորդ դեմքը կարող է գործածվել նաև առանց օժանդակ բայի (Կարօն ցօրեն քաղե, ախծե պըռձե), իսկ վաղակատար և անցյալի
վաղակատար ժամանակաձևերի հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերում
հանդես է գալիս աձ վերջավորությամբ դերբայական ձև (քաղաձ
ա՝ քաղել են, քաղաձ էն՝ քաղել էին)՝ ի տարբերություն եզակի թվի
ու հոգնակի առաջին ու երկրորդ դեմքերի` եր վերջավորությամբ
ձևերի (քաղեր իմ, քաղեր իս, քաղեր ա, քաղեր ինկ, քաղեր իկ)70:
Խոսվածքում աձ վերջավորությամբ դերբայական ձևը այլ կիրառություն չունի, իսկ հարակատար դերբայը ձևավորվում է ուգ
վերջավորությամբ71:
Ե խոնարհման պարզ, բազմապատկական ածանց ունեցող
բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել և՛ ներկայի, և՛ անցյալի հիմքերից՝ գ՛ըրի//գ՛ըրէցի: Արգելական հրամայականը Մշո
բարբառում ձևավորվում է մը արգելականով և հաստատական
հրամայականով՝ մըգ՛ըրա՛//մըգ՛ըրէ՛, մըգ՛ըրէ՛ք, իսկ Ալաշկերտի
խոսվածքում հանդես է գալիս մի՛ արգելականը: Հարկադրականի
ձևերը բարբառումս կազմվում են բըդի եղանակիչով՝ բըդի կարթամ: Ժխտական խոնարհման դեպքում կը մասնիկը փոխարինվում է չ ժխտականով՝ չըխըմիմ (չեմ խմում), չըխըմէր (չէր խմում),
ընդ որում՝ «Չը ժխտականը Մշո բարբառում կարող է դրվել թե՛
մասնիկների, թե՛ օժանդակ բայի, թե՛ բայի հետ. յես բըդի գ՛ըրիմ –
յես չըբըդի գ՛ըրիմ – յես բըդի չըգ՛ըրիմ, յես կէրէր իմ – յես չըկէրէր
իմ – յես չըմ կէրէր իմ»72:

70

Ք.Մադաթյան, նշվ. աշխ., էջ 123:
Նշվ. աշխ., էջ 109, 111:
72
Ս.Բաղդասարյան, նշվ. աշխ., էջ 156:
71
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Բ. Մշո բարբառի դրսևորումները
Գեղարքունիքի մարզում
Մշո բարբառը Գեղարքունիքի մարզում գործառում է Մարտունու և Վարդենիսի տարածաշրջաններում:
Մարտունու տարածաշրջանի բոլոր բնակավայրերի խոսվածքների համար ընդհանուր են Մշո բարբառի հնչյունական մի
շարք էական հատկանիշներ: Այսպես, միավանկ բառերի սկզբի
հինհայերենյան ո-ից առաջ առկա է շրթնային տարրի հավելում,
ընդ որում՝ Աստղաձորի, Արծվանիստի և Մադինայի խոսվածքներում այդ տարրը վ-ն է, այլ դեպքերում՝ ւ-ը: Բոլոր խոսվածքներում
նման հավելում տեղի չի ունեցել որ շաղկապի դեպքում, որն ունի
օր արտասանություն: Միավանկ բառերի սկզբի հինհայերենյան եից առաջ առկա է յ-ի հավելում, ընդ որում՝ Ծովասարի, Ներքին
Գետաշենի և Վաղաշենի խոսվածքներում այդ յ-ն շատ ավելի թույլ
արտաբերություն ունի, քան մյուս խոսվածքներում: Բազմավանկ
բառերի սկզբում հինհայերենյան ո,ե–ի դիմաց առկա են օ,է ձայնավորներ: Բոլոր խոսվածքներն ունեն ե,ո երկբարբառային
հնչյուններ: Ինչպես Մշո բարբառում ընդհանրապես, Մարտունու
տարածաշրջանի խոսվածքներում ևս քմայնացած ա ձայնավորը
սակավ գործածություն ունի, բոլոր խոսվածքներում էլ այն
դրսևորվում է մի շարք փոխառյալ և բնիկ բառերում: Դեռևս միջինհայերենյան շրջանից եկող՝ բազմավանկ բառերի միջնավանկի
ձայնավորի սղման երևույթը առկա է բոլոր խոսվածքներում:
Բաղաձայնական համակարգը բոլոր դեպքերում քառաստիճան է՝
ունենալով նաև հպական ու հպաշփական շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ: Տարբեր խոսվածքներում բառասկզբի ձայնավորից առաջ
հագագի հավելումը տարբեր ընդգրկում ունի, բայց երևույթը ընդհանուր է: Բոլոր խոսվածքներին բնորոշ է վերջնավանկային շեշտը:
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Դիտարկվող խոսվածքների համար ընդհանուր քերականական իրողություններից են եր, ներ հոգնակերտների հետ նաև այլ
մասնիկների առկայությունը, բաղադրյալ հոգնակիների գործածությունը, Ու հոլովման տարածվածությունը եզակի թվում և
գերակայությունը հոգնակի թվում, ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականի ձևավորումը յ-ով, բացառական
հոլովի ց-ով կազմությունը, ներգոյական հոլովի իմաստի՝ հայցական հոլովով կամ սեռականով ու մեջ կապով արտահայտումը,
միայն ն հոդի, և այն էլ՝ սահմանափակ, կիրառությունը73, անձնական դերանվան տրական հոլովի ձևերում ի ձայնավորի առկայությունը, հարցական ով դերանվան դիմաց ւոն//վոն ձևի գործածությունը (Աստղաձորի, Արծվանիստի և Մադինայի խոսվածքներում վկայված է վոն ձևը, իսկ մյուսներում՝ ւոն ձևը) և սեռականի ու տրականի վի, վին ձևերի կիրառությունը, անել, ասել,
լինել, ելնել, կարողանալ բայերի դիմաց էնէլ, ըսել, եղնել, հ՛էլնել,
կըռնալ ձևերի գործածությունը, լալ և տալ բայերի ներկայի կազմությունը գի//կի մասնիկով (գիլամ, կիտամ//կիդամ), վաղակատարի կազմությունը ր-ով և հարակատարինը ուկ//ուգ-ով,
անցյալ կատարյալի կազմությունը և՛ ներկայի, և՛ անցյալի հիմքերով, գնալ և մնալ բայերի անցյալի հիմքի գ՛աց և մաց ձևերը, տրամաբանական շեշտ կրող բառն ընդգծելու համար դիմավոր ձևերից
առաջ օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ձևի լրացուցիչ
կիրառությունը, չ ժխտական մասնիկի՝ վերլուծական ձևերում
դերբայի վրա դրվելը, պատճառական ցուց//ուց ածանցի կիրառությունը, չ բայածանցի բացակայությունը և այլն:
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Ըստ Ք.Մադաթյանի՝ այս հատկանիշը բնորոշ է միայն Ալաշկերտի խոսվածքին
(տե՛ս Ք.Մադաթյան, նշվ. աշխ., էջ 5), իսկ Ս.Բաղդասարյան-Թափալցյանը
վկայում է, որ Մշո բարբառի որոշիչ հոդերն են ը,ն (տե՛ս Ս.Բաղդասարյան, նշվ.
աշխ., էջ 101): Մարտունու տարածաշրջանում կատարված մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ և՛ Ալաշկերտը ներկայացնող, և՛ մյուս բոլոր խոսվածքներում գործառում է միայն ն հոդը, ընդ որում՝ սահմանափակ կիրառություններով:
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Թե՛ հնչյունական և թե՛ քերականական շատ հատկանիշներով խոսվածքները հանդես են բերում տարբերություններ և զանազանություններ: Առավել ցայտուն են բաղաձայնական համակարգում դրսևորվող համակարգային իրողությունները, որոնք
նաև բարբառային կարևոր հատկանիշներ են: Մասնավորապես,
ոչ միայն խոսվածքներ, այլ նաև բարբառներ տարբերակող դեր
ունի հինհայերենյան հ-ի դիմաց հ կամ խ հնչյուններից մեկի
գործառությունը: Այնուամենայնիվ, Մշո բարբառի շրջանակներում այս հատկանիշը, ինչպես արդեն նշվել է, տարբերակում է
խոսվածքներ74: Մարտունու տարածաշրջանի խոսվածքներում հ-ի
դիմաց խ ունեն Արծվանիստի, Աստղաձորի, Գեղհովիտի, Զոլաքարի, Ծակքարի, Ծովասարի, Ծովինարի, Մարտունու, Վաղաշենի, Վարդենիկի խոսվածքները, մինչդեռ Երանոսի, Լիճքի, Ձորագյուղի, Մադինայի, Ներքին Գետաշենի, Վերին Գետաշենի, Վարդաձորի խոսվածքները հինհայերենյան հ-ի դիմաց ունեն հ: Մշո
բարբառի շրջանակներում կարևոր տարբերակիչ դեր ունեն նաև
ոչ բառասկզբի դիրքերում հպական ու հպաշփական բաղաձայնների դրսևորումները ըստ ձայնեղացման-խլացման, շնչեղացմանապաշնչեղացման գործընթացների: Այսպես, Երանոսի, Լիճքի,
Ծակքարի, Ծովասարի, Ծովինարի, Ձորագյուղի, Մադինայի, Ներքին Գետաշենի, Վերին Գետաշենի, Վարդաձորի խոսվածքներում
հինհայերենյան ձայնեղ և շնչեղ խուլ հպականների ու հպաշփականների դիմաց առկա են խուլեր75, իսկ խուլերի դիմաց
առկա են ձայնեղներ: Մյուս խոսվածքներում (Արծվանիստի, Աստղաձորի, Գեղհովիտի, Զոլաքարի, Մարտունու, Վաղաշենի, Վարդենիկի) հինհայերենյան ձայնեղների դիմաց առկա են շնչեղ
խուլեր, իսկ խուլերի դիմաց մի շարք դեպքերում առկա են ձայնեղ74

Համաձայն Գ.Ջահուկյանի աղյուսակների՝ Մշո բարբառի շրջանակներում հ-ի
դիմաց ոչ առնմանական խ ունեն Բաղեշի, Խլաթի, Արճեշի և Արծկեի խոսվածքները (տե՛ս Գ.Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 56-57):
75
Ըստ Գ.Ջահուկյանի՝ Մշո բարբառում այս հատկանիշն ունի միայն Ալաշկերտը
(տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 56-57):

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ

37

ներ: Խոսվածքները միմյանցից հստակորեն տարբերվում են նաև
փոխառյալ բառերի սկզբում ղ-ի դիմաց դրսևորվող հնչյունով:
Այսպես, եթե Աստղաձորի, Արծվանիստի, Գեղհովիտի, Երանոսի,
Զոլաքարի, Ծակքարի, Ծովասարի, Ծովինարի, Մարտունու, Վաղաշենի և Վարդենիկի խոսվածքներում բառասկզբի ղ-ի դիմաց
առկա է կ, ապա Լիճքի, Ձորագյուղի, Մադինայի, Ներքին Գետաշենի, Վերին Գետաշենի, Վարդաձորի խոսվածքներում ղ-ի դիմաց
գործառում է խ76: Հետաքրքրական է, որ ղ-ի դիմաց կ ունեցող որոշ
խոսվածքներում զուգահեռաբար կարող է հանդես գալ նաև Ì փոխառյալ հնչյունը (այդպես է, օրինակ, Երանոսի և Ծովինարի խոսվածքներում), իսկ ղ-ի դիմաց խ ունեցող խոսվածքներում, որպես
կանոն, կանչել բայի դիմաց ևս գործառում է խ-ով ձև՝ խանչել:
Հետազոտության ընթացքում ձայնավորների կամ երկբարբառների դրսևորումներում նկատվել են սակավաթիվ, բայց
հետաքրքրական որոշ իրողություններ: Այսպես, Գեղհովիտի, Զոլաքարի, Վաղաշենի խոսվածքներում բացարձակ բառասկզբում,
բառի առաջին վանկում՝ խուլ բաղաձայններից հետո, որոշակիորեն գործառում է շրթնայնացած ա ձայնավոր: Վաղաշենի, Վարդաձորի, Վերին Գետաշենի խոսվածքներում եա-ի դիմաց առկա է
յ°, յե կամ ե (Ավէտիսյ°ն, Պէդրօսեն, կյենկ, օկնուտյեմբ, ծընըն-

դեն): Արծվանիստի խոսվածքում գալ բայն ունի ներկայի (և ապառնու) յուրահատուկ ձևեր՝ երկբարբառային ո հնչյունով, ինչպես՝ գ՛ոմ, գ՛ոս, գ՛ո, գ՛ոնք, գ՛ոք, գ՛ոն (< գամ, գաս, գա, գանք, գաք,
գան): Ծովասարի Երանոսի, Ծակքարի խոսվածքներում հանդիպում է իւ երկբարբառ (իւրըն, իւրա, իւրդ):
Քերականական համակարգում ևս դրսևորվում են մի շարք
հատկանիշներ, որոնք հստակորեն սահմանազատում են առանձին խոսվածքներ: Այսպես, ստացական հոդերից հետո ի ձայնավորի հավելում ունեն Երանոսի, Լիճքի, Ծակքարի, Ծովասարի,
76

Գ.Ջահուկյանի աղյուսակներում Մշո բարբառի բոլոր խոսվածքներին վերագրված է ղ-ի դիմաց խ-ի գործածություն, չեն դիտարկվել Ì//կ-ի առկայության
դեպքեր (տե՛ս նշվ.աշխ., էջ 56-57):
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Ձորագյուղի, Մադինայի, Ներքին Գետաշենի, Վերին Գետաշենի,
Վարդաձորի խոսվածքները77: Անձնական դերանվան տրականի
հետադաս կիրառությամբ հոգնակի ստացականության արտահայտություն դիտարկվել է Լիճքի, Ծակքարի, Ծովասարի, Ծովինարի, Ձորագյուղի, Վաղաշենի, Վարդաձորի, Վարդենիկի, Վերին
Գետաշենի խոսվածքներում: Անձնական դերանունների քըզի,
մըզի, ձ՛ըզի ձևեր ունեն Երանոսի, Լիճքի, Ծովասարի, Ջորագյուղի, Մադինայի, Ներքին Գետաշենի, Վերին Գետաշենի, Վարդաձորի խոսվածքները, կրճատ քե, մե, ձ՛ե ձևեր՝ Զոլաքարի, Ծովինարի, Մարտունու, Վաղաշենի, Վարդենիկի խոսվածքները: Միայն քե կրճատ ձև ունեն Աստղաձորի, Արծվանիստի, Գեղհովիտի
խոսվածքները: Գալ բայի գ՛իքամ//գիկամ ձև ունեն Աստղաձորի,
Երանոսի, Ծակքարի, Ծովասարի, Ձորագյուղի, Մադինայի, Մարտունու, Վարդաձորի, Վերին Գետաշենի խոսվածքները, իսկ գ՛ուքամ//գ՛ուկամ ձև ունեն Արծվանիստի, Ներքին Գետաշենի,
Վաղաշենի, Վարդենիկի խոսվածքները: Մի շարք բարբառային
միավորներ էլ, ինչպիսիք են Գեղհովիտի, Զոլաքարի, Լիճքի և
Ծովինարի խոսվածքները, զուգահեռաբար ունեն գալ բայի այդ
երկու ձևերն էլ: Օժանդակ բայի ներկայի եմ, ես, ա, ենք, էք, են
ձևեր ունեն Աստղաձորի, Արծվանիստի, Գեղհովիտի, Զոլաքարի,
Ծակքարի, Ծովինարի, Մարտունու, Վաղաշենի, Վարդենիկի խոսվածքները: Այս խոսվածքներում, բացառությամբ Ծակքարի և
Ծովինարի, օժանդակ բայի անցյալի ձևերն են՝ ի, իր, էր, ինք, իք,
ին: Երանոսի, Լիճքի, Ծովասարի, Ձորագյուղի, Մադինայի, Ներքին Գետաշենի, Վերին Գետաշենի և Վարդաձորի խոսվածքներում օժանդակ բայի ներկայի ձևերն են՝ իմ, իս, ա, ինկ, իկ, ին, և
անցյալի ձևերն են՝ էնկ, էր, էր, էնկ, էկ, էն78: Անցյալի այս նույն
77

Գ.Ջահուկյանի աղյուսակներում այս հատկանիշը վերագրված է Մշո բարբառի
բոլոր խոսվածքներին (տե՛ս նշվ.աշխ., էջ 93-94):
78
Գ.Ջահուկյանի աղյուսակներում Մշո բարբառի բոլոր խոսվածքներին վերագրված է օժանդակ բայի անցյալ անկատարի երկձայնավոր ձևերի մեջ է-ի սղում
(տե՛ս նշվ.աշխ., էջ 113-114):
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ձևերն ունեն նաև Ծակքարի և Ծովինարի խոսվածքները: Ներկայի հիմքից կազմվող ձևերում ն բայածանցը բացակայում է Արծվանիստի, Գեղհովիտի, Զոլաքարի, Ծովինարի, Մարտունու, Վաղաշենի խոսվածքներում: Կօ հաստատական մասնիկ ունեն Արծվանիստի, Գեղհովիտի, Զոլաքարի, Ծովինարի, Մարտունու, Վարդենիկի խոսվածքները: Էլ շաղկապի դիմաց լէ ունեն Երանոսի, Լիճքի, Ծակքարի, Ծովասարի, Ծովինարի, Ձորագյուղի, Մադինայի,
Ներքին Գետաշենի, Վերին Գետաշենի, Վարդաձորի խոսվածքները: Ներգոյական հոլովի իմաստն արտահայտելու համար նե
մասնիկ են գործածում Աստղաձորի, Զոլաքարի, Մարտունու,
Վաղաշենի, Վարդենիկի խոսվածքները:
Իհարկե, այս կամ այն խոսվածքում կամ խոսվածքների
խմբում դիտարկված որոշ քերականական հատկանիշներ կարող
են դրսևորվել նաև այլ խոսվածքներում՝ չնայած մեր կողմից արձանագրված չլինելուն: Թերևս ավելի լայն ընդգրկում կարող են
ունենալ այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են հատուկ տեղանունների հոլովումը Ա հոլովիչով, Ոջ հոլովման առկայությունը,
բացառականի՝ նաև է-ով կազմության առկայությունը՝ ց-ով կազմության գերակայությամբ, անորոշ հոդի հետադաս գործածությունը, անձնական դերանունների՝ իկ-ով ձևերի առկայությունը,
գալ բայի՝ իկամ, հիկամ տիպի ձևերի առկայությունը, բայի անցյալ
ժամանակում եզակի առաջին դեմքի իմաստով հոգնակիի ձևի
գործածությունը և այլն: Ի վերջո, բարբառին հատուկ իրողությունները տարբեր խոսվածքներում կարող են ունենալ արտահայտության տարբեր կերպ ու ցայտունություն:
Առանձնապես հետաքրքրական են մեկ-երկու այլ իրողություններ: Այսպես, Արծվանիստի, Ծովասարի, Վաղաշենի խոսվածքներում էնել (անել) բայի բոլոր ժամանակաձևերը կազմվում
են էն բացարձակ հիմքով, Արծվանիստի խոսվածքում այդկերպ է
դրսևորվում նաև դ՛ընել բայը՝ դ՛ըն հիմքով: Հետազոտության ընթացքում զ նախդրի կիրառություն հանդիպել է միայն Վերին Գետաշեն գյուղում, այն էլ՝ ուղղական հոլովի հետ:
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Ընդհանուր առմամբ, դիտարկումները ցույց են տալիս, որ
Մարտունու տարածաշրջանում գործառող խոսվածքները կարելի
է բաժանել երեք խմբի79: Առաջին խմբում կընդգրկվեն Երանոսի,
Լիճքի, Ձորագյուղի, Մադինայի, Ներքին Գետաշենի, Վերին Գետաշենի, Վարդաձորի խոսվածքները: Սրանց միավորող և մյուս
խմբերից տարբերակող հատկանիշներից են՝ 1. հինհայերենյան հի դիմաց հ - ի առկայություն, 2. ոչ բառասկզբում հինհայերենյան
ձայնեղ և շնչեղ խուլ հպականների ու հպաշփականների դիմաց
խուլերի առկայություն, 3. նույն այդ դիրքերում հինհայերենյան
խուլերի դիմաց ձայնեղների առկայություն, 4. բառասկզբում ղ-ի
դիմաց խ-ի գործառություն, 5. ստացական հոդերից հետո ի
ձայնավորի հավելում80, 6. անձնական դերանունների քըզի, մըզի,
ձ՛ըզի ձևերի առկայություն, 7. օժանդակ բայի ներկայի իմ, իս, ա,
ինկ, իկ, ին և անցյալի էնկ, էր, էր, էնկ, էկ, էն ձևերի առկայություն, 8. էլ շաղկապի դիմաց լէ ձևի կիրառություն: Բերված
հատկանիշների մի մասը հիմնականում հատուկ է Ալաշկերտի
խոսվածքին81, ուստի կարելի է փաստել, որ Մարտունու տարա-

79

Ժամանակին Հ.Աճառյանը Մշո բարբառի՝ Սևանի ավազանի խոսվածքների
խմբավորման մասին գրել է. «Որչափ որ կրցանք հետևցնել Նոր-Բայազիդի
շրջանի գիւղերէն՝ տարբերութիւնը միայն խ ձայնին մէջ է, իսկ մնացեալ բոլոր
կէտերուն մէջ երկու ճիւղերը համաձայն են իրարու: Նոր-Բայազիդի շրջանին մէջ
Մշոյ ճիւղին պատկանող և հ ձայնն ունեցող գիւղերն են՝ Երանոս, Ադամխան,
Ձորագեղ, Գեօլ, Ն. և Վ. Ադեաման. իսկ խ ունեցող գիւղերն են՝ Ծակքար, Ն.Կարանլըղ, Աւտալաղալու, Ալիկրըխ, Զոլախաչ, Ն.Գիւզալդարա, Վ.Գիւզալդարա, Վ.
և Ն. Քեօլաղռան, Ն. Ալուչալու, Գետակբուլաղ և Զաղալու» (Հ.Աճառեան, նշվ.
աշխ., էջ 118): Մեկ այլ տեղում Հ.Աճառյանը փաստում է, որ Ծովինար,
Արծվանիստ, Կարճաղբյուր գյուղերը պատկանում են Մշո ճյուղին, բերում է
տվյալներ բնակիչների ծագման մասին և նշում հատկանիշներ՝ հ>խ, լէ, կիգ՛ամ,
կիտամ, ա օժ. բայ ևլն (տե՛ս նշվ.աշխ., էջ 139):
80
Այս հատկանիշը Ալաշկերտի խոսվածքում չի դիտարկվել (տե՛ս Ք.Մադաթյան,
նշվ. աշխ., էջ 95-96), սակայն Մշո բարբառում արձանագրվել է (տե՛ս Ս.Բաղդասարյան, նշվ. աշխ., էջ 102):
81
Տե՛ս Ք.Մադաթյան, նշվ. աշխ., էջ 38, 29-35, 91, 117, 149:
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ծաշրջանի խոսվածքների այս խումբը ներկայացնում է Ալաշկերտի խոսվածքը82:
Երկրորդ խմբում կմիավորվեն Աստղաձորի, Արծվանիստի,
Գեղհովիտի, Զոլաքարի, Մարտունու, Վաղաշենի, Վարդենիկի
խոսվածքները, որոնց բնորոշ հատկանիշներից են հետևյալները.
1. հինհայերենյան հ-ի դիմաց խ-ի գործառություն, 2. ոչ բառասկզբում հինհայերենյան ձայնեղների դիմաց շնչեղ խուլերի առկայություն, իսկ խուլերի դիմաց որոշ դեպքերում ձայնեղների առկայություն, 3. բառասկզբի ղ-ի դիմաց կ//Ì-ի առկայություն, 4. անձնական դերանունների կրճատ քե, մե, ձ՛ե ձևերի առկայություն, 5.
օժանդակ բայի ներկայի եմ, ես, ա, ենք, էք, են և անցյալի ի, իր, էր,
ինք, իք, ին ձևերի գործածություն, 6. ներկայի հիմքից կազմվող
ձևերում ն բայածանցի բացակայություն, 7. կօ հաստատական
մասնիկի գործածություն, 8. ներգոյականի իմաստն արտահայտող
նե մասնիկի կիրառություն: Թվարկված հատկանիշները հատուկ
չեն Ալաշկերտի խմբին, բայց և Մշո բարբառի որևէ այլ տարածքի
համար բնութագրական փունջ չեն կազմում: Միայն հ-ի դիմաց խի առկայությունն է, որ ըստ Գ.Ջահուկյանի աղյուսակների՝ Մշո
բարբառում հատուկ է Բաղեշի, Խլաթի, Արճեշի և Արծկեի խոսվածքներին83: Այնպես որ, պետք է արձանագրել՝ այս խմբի խոսվածքները համատեղում են Մշո բարբառի տարբեր խոսվածքներին բնորոշ հատկանիշներ, ուրեմն կարող են ուղղակի բնութագրվել իբրև Մշո բարբառի խոսվածքներ84:
Երրորդ խումբը կկազմեն Ծակքարի, Ծովասարի և Ծովինարի խոսվածքները, որոնք ունեն ինչպես Ալաշկերտին բնորոշ (օր.՝
ոչ բառասկզբում ձայնեղների և շնչեղ խուլերի դիմաց՝ խուլեր, իսկ
խուլերի դիմաց՝ ձայնեղներ և այլն), այնպես էլ Ալաշկերտից տար82

Ալաշկերտի խոսվածքի՝ բուն Մուշի բարբառից տարբերվող հատկանիշների
մասին տե՛ս նաև Ք.Մադաթյան, նշվ. աշխ., էջ 5-6:
83
Տե՛ս Գ.Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 56-57:
84
Կարծում ենք՝ հետագա հետազոտություններով հնարավոր կլինի ավելի
ճշգրիտ եզրահանգումներ անել:
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բերվող հատկանիշներ (օր.՝ հ-ի դիմաց խ, իսկ ղ-ի դիմաց՝ կ):
Պետք է կարծել, որ այս խոսվածքները ներկայացնում են Մուշի
տարբեր շրջաններից, նաև՝ Ալաշկերտից եկածների լեզվական
հատկանիշների զուգորդումներ և փոխազդեցություններ՝ վերջին
հաշվով լիարժեք ներկայացնելով Մշո բարբառը:
Վարդենիսի տարածաշրջանի՝ Մշո բարբառը ներկայացնող
Լճավանի, Լուսակունքի, Ծովակի, Կարճաղբյուրի, Մեծ Մասրիկի,
Նորակերտի, Ախպրաձորի, Խաչաղբյուրի, Մաքենիսի խոսվածքները հիմնականում ունեն Մարտունու տարածաշրջանի բոլոր
խոսվածքների համար մեր հիշատակած ընդհանուր բարբառային
հատկանիշները: Լուսակունքի, Ծովակի, Կարճաղբյուրի, Մաքենիսի և Մեծ Մասրիկի խոսվածքներին հատուկ են Մարտունու
տարածաշրջանի Մշո խմբին հատուկ և մյուս խոսվածքներից զատող հետևյալ հատկանիշները. բառամիջի և բառավերջի ձայնեղների դիմաց՝ շնչեղ խուլեր, նույն դիրքերի խուլերի դիմաց՝ երբեմն
ձայնեղներ, հինհայերենյան հ-ի դիմաց խ-ի առկայություն, բառասկզբի ղ-ի դիմաց կ-ի գործածություն, ներգոյականի իմաստի
արտահայտություն նաև նե մասնիկով, օժանդակ բայի ներկայի
եմ, ես, ա, ենք, էք, են և անցյալի ի, իր, էր, ինք, իք, ին ձևերի առկայություն, ն բայածանցի բացակայություն, կօ հաստատականի
առկայություն: Ախպրաձորի և Խաչաղբյուրի խոսվածքներում
հինհայերենյան հ-ի դիմաց առկա է հ, իսկ օտար բառերի սկզբում
գործածվում է ղ: Մշո խմբի խոսվածքների հետ ընդհանրություններն արտահայտվում են մասնավոր մեկ-երկու այլ հատկանիշներով ևս: Այսպես, Աստղաձորի, Արծվանիստի, Գեղհովիտի խոսվածքների պես անձնական դերանունների միայն քե կրճատ ձև
ունեն Լուսակունքը, Կարճաղբյուրը, Նորակերտը, Ախպրաձորը:
Արծվանիստի և Վաղաշենի խոսվածքների պես էնել բայի բոլոր
ձևերը էն բացարձակ հիմքով են կազմվում Լուսակունքի, Ծովակի,
Կարճաղբյուրի, Մաքենիսի խոսվածքներում, Արծվանիստի խոսվածքի պես՝ Լուսակունքի և Խաչաղբյուրի խոսվածքներում նույն
կարգի հատկանիշ դրսևորում է նաև դ՛ընել բայը՝ դ՛ըն բացարձակ
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հիմքով: Վարդենիսի տարածաշրջանի՝ Մշո բարբառի խոսվածքները երբեմն ունեն նաև տարբերակող հատկանիշներ: Այսպես,
Լուսակունքի խոսվածքը աչքի է ընկնում քմայնացած ա ձայնավորի առատությամբ. այդ հնչյունը գրեթե կանոնավորապես հանդես
է գալիս բառասկզբի շնչեղ ձայնեղներից հետո: Այս խոսվածքում
լայն տարածում ունի նաև հետնալեզվային քմայնացած հպական
բաղաձայնների գործածությունը85: Ծովակի խոսվածքում սովորական է վըր, մըչ կապերի նախադաս կիրառությունը: Մեծ Մասրիկի խոսվածքում հանդիպում է ով դերանվան վով տարբերակ,
Մաքենիսի խոսվածքում՝ վան տարբերակ: Ախպրաձորի խոսվածքը չունի ո երկբարբառային հնչյուն: Խաչաղբյուրի խոսվածքում Ու
հոլովումը մեծ տարածում չունի եզակի թվում, չի գործառում հոգնակի թվում, այստեղ ով դերանվան դիմաց առկա է վ°ն ձև, գնալ,

մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են գ՛ընաց, մընաց: Հետաքրքրական է, որ տարածաշրջանի Լճավանի և Նորակերտի
խոսվածքներում, Ծակքարի, Ծովասարի և Ծովինարի խոսվածքների պես, զուգորդվում են Ալաշկերտի և բուն Մշո խոսվածքների
հատկանիշները: Մասնավորապես, Լճավանի խոսվածքում բառամիջի և բառավերջի դիրքերում ձայնեղ հպականների և հպաշփականների դիմաց, որպես կանոն, առկա են շնչեղ խուլեր, բայց
և նույն կարգի ձայնեղ և շնչեղ խուլ բաղաձայնների դիմաց երբեմն
հանդիպում են խուլեր, իսկ նախնական խուլերի դիմաց գործառում են ձայնեղներ: Այդպես նաև՝ Նորակերտի խոսվածքում հինհայերենյան հ-ի դիմաց առկա է հ (Ալաշկերտ), մինչդեռ բառասկզբի ղ-ի դիմաց առկա է կ (Մուշ) և այլն: Կարծում ենք՝ այս
դեպքում ևս խոսվածքների խառը պատկերները պայմանավորված են բարբառակիրների ծագումնային յուրահատկություններով, նաև ազդեցություններով:

85

Այս իրողությունները թերևս Դիադինի բարբառի ազդեցության հետևանք են:
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ԳԼՈՒԽ 1.2.
ԲԱՅԱԶԵՏԻ ԲԱՐԲԱՌԸ ԵՎ ՆՐԱ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ
Ա. Ընդհանուր տեղեկություններ Բայազետի բարբառի
վերաբերյալ
Բայազետի բարբառը պատկանում է հայ բարբառների Ում
ճյուղին, ունի քառաստիճան (բ՛, բ, պ, փ) բաղաձայնական համակարգ, ընդգրկված է արևելյան խմբակցության Արարատյան կամ
հյուսիսարևելյան բարբառախմբում:
Մինչև 19-րդ դարի սկզբները Բայազետի բարբառը գործառում էր Արևմտյան Հայաստանի Բայազետի գավառում, որը
զբաղեցնում էր Էրզրումի նահանգի հարավարևելյան մի հատվածը` Վանա լճից հյուսիս-արևելք: Բայազետի բարբառը արևմուտքից սահմանակից էր Դիադինի, արևելքից՝ Խոյ-Մարաղայի բարբառներին, հարավից՝ Վանի, հյուսիսից՝ Արարատյան բարբառներին, հյուսիս – արևմուտքից՝ Մշո բարբառի Ալաշկերտի խոսվածքին:
Բայազետի գավառը պատմականորեն մոտավորապես համապատասխանում է Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհի Կոգովիտ
գավառին: Մինչև 1829թ. Կոգովիտը բազմամարդ էր, ուներ գրեթե
միատարր հայ բնակչություն: Սակայն 1828-1829թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից հետո կազմակերպվում է արևմտահայերի
զանգվածային արտագաղթ, և գաղթական կոգովիտցիների հիմնական հատվածը հաստատվում է Սևանա լճի արևելյան, հարավային, մասամբ նաև արևմտյան ափերին: Այնուհետև իրար հաջորդող աղետները, պատերազմները, կոտորածները, տեղահանություններն ու գաղթերը իսպառ հայաթափում են Բայազետը,
որն այժմ բնակեցված է թուրքերով ու քրդերով:
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Բայազետի բարբառը անխաթար պահպանվել և գործառում
է Գեղարքունիքի մարզի Գավառի տարածաշրջանում՝ Գավառ
քաղաքում և Հացառատ, Արծվաքար, Սարուխան, Նորատուս,
Գանձակ, Կարմիրգյուղ, Ծաղկաշեն, Լանջաղբյուր, Գեղարքունիք,
Ծովազարդ, Լճափ, Հայրավանք, Բերդկունք բնակավայրերում:
Բարբառիս գիտական առաջին մեկնաբանությունը տրվում է
Հ.Աճառյանի «Հայ բարբառագիտութիւն» աշխատության մեջ,
որտեղ այն «Պայազիտի ենթաբարբառ» անվանումով համարվում
է Երևանի բարբառի երեք ենթաբարբառներից մեկը86: Բայազետի
բարբառային միավորի վերաբերյալ (արդեն Նոր Բայազետի
ենթաբարբառ անվանումով) Ա.Ղարիբյանը գրում է. «Արարատյան բարբառը, խառնվելով Մշո բարբառի արևելյան և հյուսիսարևելյան (Արճեշ) հատվածին, տվել է Նոր-Բայազեդի ենթաբարբառը, որին պատկանում են նաև Ախտայի շրջանի մի շարք
գյուղերի խոսվածքները»87: Նախորդների համեմատությամբ Բայազետի բարբառի վերաբերյալ ընդարձակ տեղեկություններ է
տալիս և առաջին անգամ բարբառիս հատկանիշները քիչ թե շատ
հանգամանորեն ներկայացնում Ռ.Բաղրամյանը «Հայերեն բարբառներ. Սևանա լճի ավազանի խոսվածքները» աշխատությունում88՝ ներկայացնելով նաև Բայազետի բարբառի մի շարք խոսվածքներով նմուշներ գիտական տառադարձությամբ: Բայազետի
բարբառային միավորը առաջին անգամ առանձին բարբառ (Բայազետի բարբառ անվանումով) դիտարկվեց Գ.Ջահուկյանի կողմից`
հայ բարբառների բազմահատկանիշ դասակարգման արդյունքում:
Ըստ այդմ` բարբառների արևելյան խմբակցության Արարատյան
կամ հյուսիսարևելյան բարբառախումբը կազմում են Երևանի կամ
Արարատյան, Ջուղայի, Բայազետի, Աստրախանի և Արդվին-Թբիլիսիի բարբառները89: Առաջին անգամ այլ բարբառների շարքում
բարբառս ներկայացվում է հնչյունաբանական և ձևաբանական
Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 33:
Ա.Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, էջ 219 – 220:
88 Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., 225 էջ:
89 Տե՛ս Գ.Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 135:
86
87
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հատկանիշների ամբողջությամբ, որոշվում է բարբառի դիրքը հայ
բարբառների շարքում, և Բայազետի բարբառը հստակորեն սահմանազատվում է Արարատյան բարբառից: Գ.Ջահուկյանի կազմած աղյուսակները վկայում են90, որ Արարատյան բարբառի տարբեր խոսվածքներից Բայազետի բարբառը տարբերվում է երկուսուկես տասնյակից մինչև երեք տասնյակ հատկանիշներով:
Բայազետի բարբառի շնչեղ ձայնեղ բաղաձայնների փորձառական
ուսումնասիրությամբ ու դիտարկումներով զբաղվել են Ա.Խաչատրյանը91, Ա.Հանեյանը92, բարբառի հնչյունական իրողություններին ըստ անհրաժեշտության անդրադարձել է Հ.Մուրադյանը93:
Բայազետի բարբառի ամբողջական ուսումնասիրություն է
Վ.Կատվալյանի «Բայազետի բարբառը և նրա առնչությունները
շրջակա բարբառների հետ» աշխատությունը94, որում բարբառի
համակարգը համակողմանիորեն քննվում է ինչպես շրջակա բարբառների հետ հարաբերությունների, այնպես էլ պատմական զարգացման մեջ:
Բայազետի բարբառով մեզ հայտնի գրավոր առաջին նյութերը վերաբերում են 19-րդ դարավերջին: Տիգրան Նավասարդյանցի՝ 1889թ. հրատարակված «Հայ ժողովրդական հեքիաթների»
5-րդ գրքում «Հին Բայազեդու բարբառով» գրանցված է «Ուստայ

Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 51 – 119:
Տե՛ս Ա.Խաչատրյան, Ժամանակակից հայերենի հնչույթաբանություն, Ե., 1988,
էջ 146. А.А.Хачатрян, Природа звонких придыхательных в некоторых армянских
диалектах, Лингвистическая география, диалектология и история языка, Ер.,
1976, էջ 432-440. А.А.Хачатрян, Природа звонких придыхательных в армянских
диалектах, Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողով - 1982, Եր., 1984, էջ
327-336:
92 Ա.Հանեյան, Ձայնեղ շնչեղները հայերենի բարբառներում, Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, պր. 3, Ե., 2010, էջ 166-231:
93 Տե՛ս Հ.Մուրադյան, Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, հ. 1, հնչյունաբանություն, Ե., 1982:
94
Վ.Կատվալյան, Բայազետի բարբառը և նրա առնչությունները շրջակա
բարբառների հետ, Ե., 2016:
90
91
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նաջարի ասւածը» վերնագրով հեքիաթը95: Բայազետի բարբառին
առնչվող մի շարք նյութեր կան «Ազգագրական հանդեսի» էջերում:
Հանդեսի 13-րդ գրքում (1906թ.) Ե.Լալայանը հրապարակել է հայկական էպոսի իր գրառած մի տարբերակ՝ «Սասմայ Ծռեր (ՆորԲայազէտի բարբառով)»96, իսկ 14-րդ գրքում՝ «Ռուստամ Զալ (ՆորԲայազէտի բարբառով)» պատումը97: «Ազգագրական հանդեսի» 19րդ գրքում (1910թ.) Ե.Լալայանը «Նոր Բայազէտի գաւառի բանահիւսութիւնից» խորագրով հրապարակել է երեք հեքիաթ98, սակայն
դրանցից միայն մեկը՝ «Լալազար» հեքիաթն է ներկայացնում Բայազետի բարբառը99: Բարբառի ուսումնասիրության համար կարևոր աղբյուր է «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն» շարքի
11-րդ հատորը100, որում զետեղված են Նոր Բայազետի շրջանից
հավաքված ազգագրական և բանահյուսական նյութեր: Այս գրքում
ընդգրկված է Բայազետի բարբառով երբևէ գրի առնված ամենածավալուն և բազմաբնույթ նյութը (հեքիաթներ, զրույցներ, առակներ, անեկդոտներ, երգեր, առածներ, ասացվածքներ, դարձվածքներ, անեծքներ), որն ուշագրավ է և ժամանակի առումով. Արտահայտում է 20-րդ դարի առաջին կեսի պատկերը101: Վ.Կատվալյանի «Ք°վ°ռա խ°ն°ք-չ°ն°ք (Զվարճապատումներ Բայազետի
բարբառով)»102 գրքում բարբառակրի կողմից գիտական ճշգրիտ
տառադարձությամբ ներկայացվում է բարբառիս արդի վիճակն
արտացոլող ծավալուն նյութ: Բայազետի բարբառի բառապաշարի
վերաբերյալ զգալի նյութ է պարունակում Հ.Աճառյանի «Հայերէն
գաւառական բառարանը» (Թիֆլիս, 1913):
Տե՛ս Տ.Նավասարդեանց, Հայ ժողովրդական հէքիաթներ, 5-րդ գիրք, Տփխիս,
1889, էջ 79-80:
96 Տե՛ս «Ազգագրական հանդես», XIII գիրք, 1906, 1, էջ 37-82:
97 Տե՛ս «Ազգագրական հանդես», XIV գիրք, 1906, 2, էջ 69-85:
98 Տե՛ս «Ազգագրական հանդես», XIX գիրք, 1910, 1, էջ 115-150:
99 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 150:
100 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, 11, Ե., 1980, էջ 166:
101 Նշվ. աշխ., էջ 7:
102 Վ.Կատվալյան. «Ք°վ°ռա խ°ն°ք-չ°ն°ք», Ե., 2009:
95
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Բայազետի բարբառն ունի ձայնավոր 9 հնչյուններ (ա, °,
°//ո, է, ե, ի, ու, օ, ը), որոնք ներկայացնում են նույնքան հնչույթներ
(ա, °, է, ե, օ, ո, ի, ու, ը): Ա հնչույթն ունի երկու տարբերակ՝ ա և °,
որոնցից առաջինը գրական հայերենի ա - ի համեմատ ունի որոշ
չափով ավելի հետին և ստորին դիրք, իսկ երկրորդը ներկայացնում է օա սերտ արտասանություն: Այս երկու տարբերակները
լրացուցիչ բաշխման հարաբերության մեջ են. շրթնայնացած °-ն
հանդես է գալիս բացարձակ բառասկզբում և բառասկզբի՝ առավել
լարված բաղաձայններից հետո, իսկ ա-ն գործառում է մյուս դիրքերում103: Քմայնացած °-ի դրսևորումները բարբառի արտաբերական յուրահատկություններով պայմանավորված չեն. այն հիմնականում հանդիպում է փոխառյալ բառերում, բայց նաև՝ բնիկ
արմատներում և կազմություններում: Ինքնուրույն հնչույթ է և ա-ի
հետ գտնվում է իմաստատարբերակիչ հարաբերության մեջ:
Բայազետի բարբառն ունի երկբարբառային ո և ե հնչյուններ:
Սրանցից առաջինը արտասանությամբ նույնանում է ° հնչյունի
հետ, և փաստորեն օա արտասանությունը ձեռք է բերում գերհնչույթի (°//ո) արժեք, որը ըստ դիրքային բաշխման ներկայացնում է երկու տարբեր հնչույթներ՝ ա (բացարձակ բառասկզբում և
բառասկզբի լարված հնչյուններից հետո) և ո (բազմավանկ բառերի
շեշտակիր վանկում, միավանկ բառերի բաղաձայնահաջորդ
դիրքում): Երկրորդը՝ ե-ն, ի տարբերություն այլ բարբառների իէ
արտասանության, ունի ավելի բաց ավարտ:
Բայազետի բարբառի բոլոր խոսվածքներում գործառում են
36 բաղաձայններ (բ, պ, փ, գ, կ, ք, դ, տ, թ, ձ, ծ, ց, ջ, ճ, չ, բ՛, գ՛, դ՛, ձ՛,
ջ՛, վ, ֆ, զ, ս, ժ, շ, ղ, խ, հ, մ, ն, լ, ր, ռ, յ, Ì ), որոնցից միայն Ì -ն չունի
հնչույթային արժեք և կ-ի՝ փոխառյալ բառերում գործառող տարբերակ է: Որոշ խոսվածքներում իբրև հետնալեզվային հպական103

Այս մասին հանգամանորեն տե՛ս Վ.Կատվալյան, Բայազետի բարբառը և նրա
լեզվական առնչությունները շրջակա բարբառների հետ, էջ 81-83:
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ների տարբերակներ հանդես են գալիս գյ, կյ, քյ քմայնացած բաղաձայնները: Բարբառը բնութագրվում է բաղաձայնական քառաստիճան համակարգով և շնչեղ ձայնեղների, ինչպես նաև ձայնեղ
հ՛-ի առկայությամբ:
Բայազետի բարբառն ունի վերջնավանկային շեշտ, սակայն
բազմավանկ բառերում նկատելի է առաջին վանկի ուժգին արտասանություն: Ընդհանուր հայերենին բնորոշ գործառույթների հետ
միասին՝ բարբառումս շեշտը որոշ դեպքերում հանդես է գալիս
նաև իբրև բայական իմաստների տարբերակման միակ միջոց:
Երբեմն քերականական գործառույթ ունի նաև հնչերանգը104:
Բարբառում դրսևորվում են մի շարք արտաբերական
օրինաչափություններ (ինչպես՝ ° ձայնավորի, ո-օ, ե-է զույգերի, յի դիմաց հ-ի, բառասկզբի շնչեղ ձայնեղների դրսևորումները),
որոնք թերևս գալիս են հինհայերենյան շրջանից105: Հնագույն
ժամանակներից եկող իրողություն պետք է համարել հինհայերենյան հ-ի դիմաց բոլոր դիրքերում խ-ի գործառության հնչյունական օրենքը:
Բարբառային խոսքում մեծ տարածում ու բազմազան դրսևորումներ ունեն հնչյունափոխական երևույթները, որոնք երկու
կարգի են՝ ա) պատմական (կամ կատարված) փոփոխություններ,
բ) գործող օրինաչափություններ, որոնք կարող են հնչյունափոխությունների պայման դառնալ՝ բառաթեքման, ածանցման ու բառաբարդման, հնչաշղթայի հարևան միավորների սերտ արտասանության ժամանակ: Պատմական փոփոխություններից համակարգային բնույթ են կրում հնչյունական նոր միավորների (°, հ՛, ֆ, Ì )
առաջացումը, երկբարբառների պարզեցումը, ձայնավորների անկումը բազմավանկ բառերի նախաշեշտ վանկերում, բառասկզբում
երկբարբառային ձայնավորից առաջ բաղաձայնական տարրի հավելումը, հավելական շնչի առաջացումը, բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղ հպականների և հպաշփականների շնչեղ խլա104
105

Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 104-106:
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 80-96, 106-137:
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ցումը և այլն: Մասնավոր բնույթ են կրում ձայնավորական (անկում, տեղաշարժ ըստ արտաբերության բացվածքի՝ նեղացում և
լայնացում, շրթնայնացում և ապաշրթնայնացում) և բաղաձայնական (անկում, հավելում, շնչեղացում, ապաշնչեղացում և այլն)
զանազան փոփոխություններ106:
Հնչաշղթայի ձևավորման գործող օրինաչափությունները
առաջ են բերել և պատճառ են դառնում բաղաձայնների փոխազդեցական բնույթի հնչյունափոխությունների, ինչպիսիք են ձայնեղացումն ու խլացումը, շնչեղացումն ու ապաշնչեղացումը, հպաշփականի շփականացումը և շփականի հպաշփականացումը,
դրափոխությունը, արտաբերության տեղի փոփոխությունը և
այլն107:
Շեշտով պայմանավորված հնչյունափոխական իրողությունները բառաթեքման, բառաբարդման ու ածանցման ժամանակ
բազմազան դրսևորումներ ունեն, և այս դեպքում որոշակի նշանակություն ունի բառերի միավանկ կամ բազմավանկ լինելու հանգամանքը: Ընդհանուր առմամբ՝ շեշտազրկման հետևանքով կանոնավորապես հնչյունափոխվում են ի և ու ձայնավորները, իսկ
բազմավանկ բառերի դեպքում շեշտազրկման հետևանքով կարող
են հնչյունափոխվել բոլոր ձայնավորներն էլ (բացի ը-ն)108:
Բայազետի բարբառում ընդհանրական բնույթ ունեն եր, ներ
հոգնակերտները, որոնք որպես կանոն միմյանց փոխարինել չեն
կարող, սակայն կարող են փոխարինել այլ հոգնակերտների: Գործածական են նաև ք, րանք, տանք//տիք, անք, ոնք, ենք, վանք, իք,
անիք, էրք, ստանք հոգնակերտները109:
106

Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 138-167:
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 167-178:
108
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 178-183:
109
Սրանց գործածությունը պայմանավորված է բառերի ձևային (ք), իմաստային
(րանք, տանք//տիք, անք, ոնք, ենք), նախնական ձևաբանական (վանք) հատկանիշներով, իսկ սակավ հանդիպող անք (ձ՛իյանք), իք (մ°ռթիք), անիք (կընանիք),
107

էրք (տըղէրք), ստանք (գ՛էտըստանք) թեքույթներից առաջին երեքը գործածվում
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Բարբառը ներգոյական հոլով չունի, սեռականը և տրականը
տարբերվում են որոշիչ հոդի գործածությամբ, հայցական հոլովը
իրի առման դեպքում նման է ուղղականին, իսկ անձի առման
դեպքում՝ տրականին, սովորական են բացառականի ց-ով ձևերը,
բայց գործածվում են նաև է-ով ձևեր: Հատուկ տեղանունների
բացառականը ունենում է ա վերջավորություն:
Բարբառում գոյականների մեծ մասը ենթարկվում է Ի հոլովման, իսկ Ու հոլովումը իր ընդգրկմամբ երկրորդն է և ունի
ձևային (ի հնչյունով ավարտվող բառեր) և ձևաիմաստային (անորոշ դերբայ) հիմքեր: Վա հոլովման բառերի` բացառականի է
վերջավորությամբ ձևերը Բայազետի բարբառում ավելի սովորական են (հ՛առավտընէ, կէսօրնէ): Ան հոլովման ենթարկվող բառերի թիվը խիստ սահմանափակ է Բայազետի բարբառում, Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը, իսկ Ց հոլովումն ունի
ձևաիմաստային հիմք: Ա արտաքին հոլովման ենթարկվում են
հատուկ տեղանունները, սեռական-տրականում ա հոլովիչ են
ունենում մի քանի բառեր ևս110:
Բայազետի բարբառը բնութագրվում է ը և ն որոշիչ հոդերի
գործածությամբ (ուղղական, տրական և հայցական հոլովներում):
Անորոշ հոդը ունի նախադաս կիրառություն: Երբեմն հանդիպող
կրկնակի հոդառությունը ընդհանուր առմամբ բնութագրական չէ
բարբառի համար և մարող հատկանիշ է: Ստացականությունը
դրսևորվում է ս, տ հոդերով, որոնք կարող են դրվել բոլոր հոլովների վրա: Հոգնակի ստացականություն արտահայտելու համար
թե՛ միավանկ, թե՛ բազմավանկ բառերը ստացական հոդից առաջ
ստանում են ներ հոգնակերտը (քըթըներըս, գ՛ըլխըներըտ): Բարբառում գործածվող դիմորոշ հոդերն են ս և տ, որոնք կարող են
դրվել անձնանիշ գոյականների կամ իբրև այդպիսիք գործածվող

են ավանդույթով, վերջին երկուսը՝ հարևան բարբառների ազդեցությամբ (տե՛ս
նշվ. աշխ., էջ 268-284):
110
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 292-316:

52

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

այլ բառերի բոլոր հոլովական ձևերի վրա: Սակավ են ս հոդի՝ ցուցական իմաստով կիրառության դեպքերը:
Բարբառում որակական ածականի համեմատության աստիճանները դրսևորվում են շարահյուսական միջոցներով (էնի քեզնից բօյօվ ա), վերլուծական (հ՛ավէլի լավ), նկարագրական (ճընդըրիկ սեվ) եղանակներով, ածանցմամբ (հ՛ըմընալավ), բառաբարդմամբ (ցուռտ-կըյամաթ), նաև՝ հնչերանգով (ջ՛ո՜չ կընիկ – շատ ծեր
կին): Թվականները դրսևորման էական յուրահատկություններ
հանդես չեն բերում:
Անձնական դերանունների առաջին և երկրորդ դեմքերի
տրական հոլովի ձևերը Բայազետի բարբառում ունեն ի կամ իկ
հավելված (ընձի/կ/, քեզի/կ/ և այլն), նաև առանց զ-ի ձևեր (քե, մե,
ձ՛ե): Ցուցական դերանուններն ունեն պարզ և հավելվածավոր
կազմության ձևեր (էս, էսի, էսա, էսիկ, էսակ): Ցուցական դերանվան ի հավելվածով ձևերը ենթարկվում են Ու անվանական հոլովման, ընդ որում՝ եզակի սեռականից սկսած՝ կարևոր է տ – ի հավելումը: Ստացական դերանունները Բայազետի բարբառում ևս
անձնական դերանունների սեռական հոլովաձևերն են, որ հոդի
միջոցով ձևավորվում են իբրև սկզբնաձևեր, ձեռք բերում ինքնուրույն իմաստ ու գործածություն և հոլովվում՝ եզակի թվում Ու
հոլովմամբ, հոգնակի թվում՝ Ց հոլովմամբ (իմ-իմու, իմոնք-իմոնց):
Իբրև անձերին վերաբերող հարցահարաբերական դերանուն
գործածվում են վորը և վոն ձևերը՝ վիր, վիրը, վիրնից, վիրնօվ և
վի, վին, վինից, վինօվ համապատասխան հոլովաձևերով:
Բայազետի բարբառում և՛ Ե, և՛ Ա խոնարհումների բայերում
հինհայերենյան ան ածանցի դիմաց գործածվում է ն ածանց
(հ՛իշնել, գ՛ըթնել, խասկընալ, գ՛օղնալ), և այդ բայերի կազմությունը շարունակում է տարբերակվել միայն լծորդությամբ, ու ըստ
այդմ էլ խոնարհման համակարգում բայերը հանդես են բերում
յուրահատկություններ: Բարբառում բացակայում է չ բայածանցը,
կենսունակ է Ա խոնարհման բայեր ձևավորող ն-ն: Կրավորական
վ ածանցը Բայազետի բարբառում ներգործական սեռի բայերը
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վերածում է առավելաբար չեզոք սեռի, ընդ որում՝ շատ բայեր այդ
ածանցը կա՛մ ընդհանրապես չեն ընդունում, կա՛մ հազվադեպ են
ընդունում: Բայազետի բարբառն ունի պատճառական ցըն ածանց
(խասցընել, կէրցընել): Պահպանվել են հինհայերենյան շրջանից
եկող ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհումները (անցյալ կատարյալ ժամանակաձևում՝ ջ՛ըրի, քընա, ըղձական (նաև՝ ենթադրական, հարկադրական) ապառնու եզակի երրորդ դեմքում՝
ջ՛ըրա, քընի և այլն, եզակի հրամայականում՝ ջ՛ըրա՛, քընի՛ ):
Բարբառում բայն ունի 7 դերբայ`անորոշ, հարակատար, ենթակայական, անկատար, վաղակատար, ժխտական և ձևի: Անորոշ դերբայն ունի ել, ալ վերջավորություններ և եզակի թվում
ենթարկվում է Ու հոլովման: Հարակատար դերբայն ունի ուկ վերջավորություն, վաղակատարը՝ էր//եր վերջավորություն: Անկատար դերբայը Բայազետի բարբառում ունի ում վերջավորություն,
որը գ՛ալ, լ°լ, տալ բայերի դեպքում ավելանում է անորոշի վրա`

գ՛ալում, լ°լում, տ°լում: Ժխտական դերբայն ունի ի և ա վերջավորություններ (չեմ գ՛ըրի, չես խօսա), սակայն ժխտական խոնարհման ենթադրական ապառնու՝ Ե խոնարհման բայերի եզակի
երրորդ դեմքի ձևը կազմվում է ոչ թե ժխտական դերբայով, այլ
հաստատականից՝ կըթըխա – չըթըխա, կըճէվըցընա – չըճէվըցընա: Ձևի կամ ընթացակցական դերբայը Բայազետի բարբառում
ձևավորվում է էն կամ ուն մասնիկներով, որոնք ավելանում են
անորոշ դերբայի վրա (թըռվըռալէն, թ°լէլուն): Եղանակաժամանակային ձևերը Բայազետի բարբառում կազմավորվում են հիմնականում գրական արևելահայերենին բնորոշ եղանակներով:
Բարբառը ապակատար դերբայ չունի, և սահմանականի
ապառնու իմաստն արտահայտվում է ենթադրական ու հարկադրական եղանակների ձևերով (կէթամ, պըտի էթամ): Սահմանական եղանակի վաղակատար ներկայի հոգնակի երրորդ դեմքի
ձևում (քընած//քընած ա «քնել են») ակնհայտորեն դրսևորվում է
Ալաշկերտի խոսվածքի ազդեցությունը: Ե խոնարհման պարզ,
բազմապատկական ածանց ունեցող բայերը անցյալ կատարյալը
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կարող են կազմել և՛ ներկայի, և՛ անցյալի հիմքերից (տըվի//տըվէցի, ծըռի//ծըռէցի): Պատմական ներկայի իմաստը բարբառումս
շատ հաճախ արտահայտվում է ենթադրական ապառնու ձևերով
(Մէ օր էլ կէթա, կըտէնա՝ ս°ղ կէրած. «Մի օր էլ գնում տեսնում է՝
ամբողջը կերել են»): Հարկադրականի ձևերը կազմվում են պըտի
եղանակիչով:
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Բ. Բայազետի բարբառի դրսևորումները
Գեղարքունիքի մարզում
Բայազետի բարբառը Գեղարքունիքի մարզի Գավառի տարածաշրջանում հանդես է բերում խոսվածքային յուրահատկություններ, տարբերակային դրսևորումներ, որոնք պայմանավորված
են ոչ միայն լեզվի բուն էությամբ, այլ նաև բարբառախոս հանրությունների ծագումնաբանական յուրահատկություններով:
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի տարածաշրջանի բնակիչների նախնիները գաղթել են ոչ միայն Բայազետ քաղաքից և
հարակից բնակավայրերից, այլ նաև Վանից, Խոյից, Մուշից և այլ
վայրերից: Վերջիններիս սերունդները այլ բարբառով խոսողների
հոծ և կայուն միջավայրում ժամանակի ընթացքում բնականաբար
կորցրել են իրենց մայրենի խոսվածքները, սակայն Բայազետի
բարբառի տարբեր խոսվածքներում դեռևս առկա են դրանց հետքերը: Մյուս կողմից՝ Բայազետի բարբառային խոսքը, հայտնվելով
մեկ այլ, օրինակ՝ Դիադինի բարբառի միջավայրում, ժամանակի
ընթացքում ազդվել է այդ բարբառից: Մեր դիտարկումներով՝
Վարդենիսի տարածաշրջանի Ակունք գյուղի խոսվածքը, որի բնակիչների նախնիները գաղթել են Բայազետից, զգալիորեն հեռացել
է մայր բարբառից: Այստեղ, օրինակ, բացակայում է Բա-յազետի
բարբառի ձայնավորական համակարգի ամենաբնորոշ հատկանիշը՝ շրթնայնացած ա-ն, և ընդհակառակը՝ լիարժեքորեն արտահայտվում է Դիադինի բարբառին խիստ բնորոշ մի հատկանիշ՝
ձայնավորների և բաղաձայնների ընդգծված քմայնացումը:
Գավառ քաղաքի, Հացառատ և Արծվաքար թաղամասերի,
Սարուխան, Նորատուս, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, Ծաղկաշեն,
Լանջաղբյուր, Գեղարքունիք, Հայրավանք, Բերդկունք համայնքների խոսվածքներում Բայազետի բարբառը ներկայանում է անխառն վիճակով, իր բնականոն գործառության ու զարգացման
ընթացքում, բայց և՝ որոշակի զուգաձևություններով, հատկանիշների տարբերակային դրսևորումներով:
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Խոսվածքային յուրահատկություններ դրսևորվում են ինչպես հնչյունական ու ձևաբանական համակարգերում, այնպես էլ
բառապաշարում:
Հնչյունական համակարգում զանազանություններ կան և՛
իրողության արտահայտման աստիճանի, ընդգրկման առումներով, և՛ հնչյունափոխական երևույթների դրսևորման, բառերի
հնչյունական ձևավորման տեսանկյուններից: Կան նաև միայն այս
կամ այն խոսվածքում նկատվող երևույթներ: Այսպես, ա-ի
շրթնայնացման աստիճանները տարբեր են Գավառ քաղաքում և
Սարուխանում (վերջինում շրթնայնացումն ավելի ընդգծված է)111,
քմայնացած ա-ն ավելի տարածված է Գանձակում և Նորատուսում, քան այլ վայրերում: Գավառում, Ծաղկաշենում, Հացառատում, Նորատուսում գալ բայի հրամայականն է հ՛արի, իսկ
Սարուխանում, Լանջաղբյուրում, Գեղարքունիքում՝ °րի: Հնչյունափոխական իրողությունները դրսևորման յուրահատկություններ ունեն խոսվածքների մեծ մասում: Այսպես, հետնալեզվային
բաղաձայնների քմայնացում նկատվում է միայն Գանձակում և
Նորատուսում: Միայն Նորատուսում և Հայրավանքում է, ե, ի և °
ձայնավորներից առաջ գ,կ,ք հետնալեզվայինների դիմաց առկա
են ջ,ճ,չ հպաշփականներ, միայն Գավառում և Կարմիրգյուղում
փոխառյալ բառերում ու-ի դիմաց կա ի՝ քիֆտ°, մին°թ, շիշ°:
Հնչյունական ձևավորման տարբերությունների այլ օրինակներ.
գ՛ըլօխկօնձի (Սարուխան), գըլըխկօնձի (Ծաղկաշեն), գըլխակօնձի
(Հացառատ), գըլխըկօնձի (Գանձակ). օղոռթ (Սարուխան), օղառթ
(Գավառ, Ծաղկաշեն), կօլթուղ (Սարուխան) - կօլթօղ (Հայրա111

Բայազետի բարբառում շրթնայնացած ° ձայնավորի դրսևորումների մասին

տե՛ս նաև՝ Վ.Կատվալյան, «Ա» ձայնավորի դրսևորումները Բայազետի բարբառում և «Աճառյանի օրենքը», Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն,
2012, 2, էջ 48 – 64:
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վանք). խօնթխընթալ (Սարուխան) - խօտխըտալ (Հայրավանք),
Նորատուս և Հայրավանք՝ բա – մյուսները՝ բ°. վէդրօ կամ վէյրօ
(Սարուխան) - վէդըր (Արծվաքար) և այլն:
Զգալի են տարբերությունները ձևաբանական համակարգում: Այդպիսիք վերաբերում են և՛ անվանական (հոգնակերտ
մասնիկներ, սեռականի ձևավորում, դերանվան կարճ ու երկար
ձևեր), և՛ բայական (բայի կազմություն, խոնարհիչներ) համակարգերին: Այս դեպքում գերակշռում են երևույթի առանձնակի
դրսևորումները: Օրինակ, Գավառում °ֆտօ բառի հոգնակին է

°ֆտօք, մյուս համայնքներում՝ °ֆտօներ. տիք հոգնակերտը հատուկ է միայն Նորատուսին. բոլոր խոսվածքներում քեզ ձևի դիմաց կա նաև քե, Սարուխանում, Լանջաղբյուրում և Ծաղկաշենում՝ նաև մեզ, ձեզ ձևերի դիմաց՝ մե, ձ՛ե. Գավառում և Հացառատում ով-ի դիմաց ունենք վոն, իսկ մյուսներում՝ վորը. կօ հաստատական մասնիկ գիտեն միայն Սարուխանը, Լանջաղբյուրը և
Գեղարքունիքը. ներկայի հիմքում ն ածանցի անկումը հատուկ է
հիմնականում Լանջաղբյուրին (հըլեմ, գըթեմ, խաքեմ, հիչեմ),
մասամբ՝ Սարուխանին (հընգեմ, մըտեմ). մյուս խոսվածքների
հիշկալ, կըռվել բայերի դիմաց Գավառում գործառում են հիշկել,
կըռվալ ձևերը: Ձայնավորով ավարտվող բառերի սեռական հոլովը
յ-ով են կազմում խոսվածքների մեծ մասը (Սարուխան, Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Հացառատ, Նորատուս՝ Կ°րօյ, Աննայ,

կօֆէյ), մինչդեռ Գավառում հանդես է գալիս ի հոլովիչը՝ Կ°րօյի,
Աննայի, կօֆէյի: Յուրահատուկ կազմություն է հանդիպում
Նորատուսում և Հայրավանքում հոգնակի ստացականության
իմաստով՝ վոտը մե, ձ՛եռը մե (մեր ոտքերը, մեր ձեռքերը):
Նորատուսում երբեմն որոշիչ հոդը բառիմաստի տարբերակման
դեր է ստացել՝ դոր ես էթում (ուր ես գնում) – դորն ես էթում
(ինչպես ես գնում):
Առավել ցայտուն են բառապաշարային տարբերությունները:
Կան բառեր, որոնք հատուկ են առանձին խոսվածքների, ինչպես,
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օրինակ. Սարուխան՝ կ°վառ, օցմօղօզիկ (մողես), Գավառ՝ էրկու-

մ°տ (եղան), կըվաս (կաղամբով և գազարով թթու). Նորատուս՝
խընօցի, գօվըկ (մեծ ձագար), °դմասօրիկ (ատամահատիկ), կըլըմբօստիկ (գլուխկոնծի). Ծաղկաշեն՝ կէսավուր (կեսօր). Գանձակ՝ կունարկ (բասմա). Հացառատ՝ պըտավոր (զատիկ). Հայրավանք՝ °նան (տատիկ). Արծվաքար՝ °ղընջուկ (եղինջ), կան բառեր
էլ, որ հանդես են գալիս երկու և ավելի խոսվածքներում, ինչպես,
օրինակ, Գավառ, Արծվաքար՝ տ°քոց-դ՛ողոց (տենդ), կըտուր. Հացառատ, Ծաղկաշեն՝ ըռցկ°պ (խուրձ). Սարուխան, Ծաղկաշեն՝

տ°նիս (տանիք). Գավառ, Հացառատ՝ °խպ. Սարուխան, Հացառատ, Նորատուս՝ յեղըռճիկ (եղինջ): Կան նաև բառիմաստի տարբերություններ: Օրինակ՝ Գավառ քաղաքում մուռթուղա բառը
նշանակում է ճաշի խյուս, մյուսներում՝ խորիզ. Նորատուսում և
Հայրավանքում հօդա բառը նշանակում է գոմ, այլ խոսվածքներում՝ գոմում առանձնացված տեղ՝ նստելու համար. խոսվածքների
մեծ մասում հախպուր-ը բնական աղբյուրն է, իսկ Հացառատում,
Ծաղկաշենում՝ նաև ծորակը: Կան նաև բառակազմական յուրահատկություններ: Օրինակ՝ խոսվածքների մեծ մասում բաղհյուսական բարդությունները կազմվում են ու շաղկապով՝ տուն ու
տեղ, դուռ ու դուս, խաց ու պանիր, մինչդեռ Գավառում շաղկապի
փոխարեն հնչում է ը (տունըտեղ, դուռըդուս, խացըպանիր):
Խոսվածքները բարբառի ներսում որոշակի ընդհանրություններով կազմում են խմբեր. ա) Գավառ, Հացառատ, Կարմիրգյուղ և Արծվաքար, բ) Սարուխան, Լանջաղբյուր և Գեղարքունիք,
գ) Նորատուս և Հայրավանք, դ) Գանձակ և Ծաղկաշեն: Այս
խմբավորումը պայմանավորված է համայնքների բնակիչների
ծագման յուրահատկություններով: Այսպես, առաջին խմբի խոսվածքները կրողների նախնիները եկել են Բայազետ քաղաքից և
հարակից գյուղերից, երկրորդ խմբինը՝ հիմնականում Բայազետի
գավառի Զանգիզոր և Սուրբ Օհան գյուղերից, երրորդ խմբինը՝
Արծափի Քորուն և Մոսուն գյուղերից, չորրորդ խմբինը՝ Խոյից,
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Սալմաստից և Բայազետից112: Ուշագրավ է, որ երրորդ և չորրորդ
խմբերի խոսվածքներում իրենց զգացնել են տալիս ենթաշերտային իրողություններ (հատկապես հնչյունական համակարգում
և բառապաշարում, երբեմն նաև քերականական համակարգում):
Նշենք նաև, որ երբեմն այս կամ այն խոսվածքում նկատելի է բարբառային այլ միավորի ազդեցություն: Այսպես, Սարուխանի խոսվածքում հանդիպում են կապերի նախադաս գործածությամբ քարացած ձևեր (Բայազետի բարբառին հատուկ է համապատասխան
կապերի հետադաս գործածությունը), ինչպես՝ վըր վըզի, դուռ վըր
դըռան, խըտ գ՛ալը (գալուն պես), որոնք ակնհայտորեն Մշո
բարբառի ազդեցության հետևանք են:
Նկատելի է, որ խոսվածքները սովորաբար տարբերվում են
բարբառային ընդհանուր հատկանիշների դրսևորման յուրահատկություններով և բառապաշարային իրողություններով: Բարբառի
շրջանակում խոսվածքները տարբերակվում են նաև մեկ տասնյակի չհասնող բարբառային հատկանիշներով, ընդ որում՝ որևէ
խոսվածքի հատուկ են նման հատկանիշներից առավելագույնը
չորսը կամ հինգը:

112

Տե՛ս նաև Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 7-9:
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ԳԼՈՒԽ 1.3.
ԴԻԱԴԻՆԻ ԲԱՐԲԱՌԸ ԵՎ ԳԱՆՁԱԿԻ ՄԻՋԲԱՐԲԱՌԸ
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ
Ա. Դիադինի բարբառը
Դիադինի բարբառի բնօրրանը՝ Դիադինի գավառակը, Բայազետի գավառի կազմում էր: Դիադին քաղաքը գտնվում էր Արածանիի վերին հոսանքի աջ ափին, Բայազետից մոտ 38 կմ դեպի արևմուտք՝ Ծաղկանց լեռների արևելյան փեշերին: 1828-1829թթ. ռուսթուրքական պատերազմից հետո Դիադինի բնակչությունը գաղթում է Արևելյան Հայաստան և հիմնականում բնակություն հաստատում Սևանի ափին՝ Բասարգեչար գյուղում (այժմ՝ Վարդենիս
քաղաք)113:
Հ.Աճառյանը Դիադինը համարում է Վանի ենթաբարբառ՝ բերելով մի շարք ընդհանրություններ, ինչպես՝ գ,կ,ք-ի քմայնացում,
հ-ի դիմաց խ-ի առկայություն, ե,ո - ի երկբարբառային արտասանություն, այ-ի դիմաց է - ի դրսևորում, բացառականի ից - ով ձև և
այլն: Նշում է նաև Դիադինի մի շարք յուրահատկություններ, ինչպես՝ Վանի իւ-ի դիմաց ու ձայնավորի գործածություն, ձայնեղ
բաղաձայնների առկայություն, էական բայի եզակի երրորդ դեմքի
ա114: Աճառյանը նկատում է նաև, որ Վանի երեք (Դիադին, Մոկք և
Ոզմի) ենթաբարբառներից Դիադինը ավելի մոտ է գրական լեզվին115: Բարբառային այս միավորը առանձին բարբառ է համարել
Ա.Ղարիբյանը, որի կարծիքով՝ Աճառյանի նշած փաստերից իսկ
երևում է, որ §այդ խոսվածքն իսկական բարբառ է և ոչ ենթա113

Տե՛ս Թ.Հակոբյան, Պատմական Հայաստանի քաղաքները, Ե., 1987, էջ 107-108,
ինչպես նաև՝ Հ.Աճառեան, Հայ բարբառագիտութիւն, էջ 140, 145-146:
114
Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 146:
115
Տե՛ս Հ.Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, II մաս, էջ 340:
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բարբառ¦116: Լեզվաբանը բերում է այս խոսվածքը Վանի բարբառից զատող 11 հատկանիշ (եռաստիճան բաղաձայնական համակարգ, օժանդակ բայի 3-րդ դեմքի ա ձև, ուկ-ով հարակատար
դերբայ, Ու հոլովում հոգնակիում, բացառականի և՛ էն, և՛ ից վերջավորություններ, տարբերություններ դերանունների հոլովման
մեջ և այլն), ինչպես նաև 4 ընդհանրություններ (հ-ի դիմաց խ
հնչյուն, գ,կ,ք-ի քմայնացում, ո,ե-ի երկբարբառային արտասանություն, օժանդակ բայի անցյալի ձևերի է-ի սղում) և եզրակացնում է,
որ ենթաբարբառ համարված այս խոսվածքը սկզբունքային հատկությունների մի ամբողջ խմբով տարբերվում է և՛ Վանի, և՛ մյուս
բարբառներից ու §պետք է այդ ենթաբարբառ կոչվածը համարենք
միանգամայն անկախ բարբառ, անվանելով այն Դիադինի բարբառ¦117: Հետևելով Հ.Աճառյանին՝ Դիադինը Վանի ենթաբարբառ է
համարում նաև Ա.Գրիգորյանը118, սակայն Գ.Ջահուկյանը այն
իբրև առանձին բարբառ Վանի բարբառի հետ ընդգրկում է արևմտյան խմբակցության Վանի կամ հարավային միջբարբառախմբում119: Դիադինի բարբառի մասին ընդհանուր տեղեկություններ տալիս է Ռ.Բաղրամյանը իր §Հայերեն բարբառներ (Սևանա
լճի ավազանի խոսվածքները)¦ աշխատանքում120: Բարբառի մասին տեղեկություններ կարելի է քաղել Վ.Խաչատրյանի §Վարդենիսի (Դիադինի) բարբառը¦ գրքից121:
Իր այժմյան բնօրրանում՝ Վարդենիս քաղաքում, Դիադինի
բարբառը ներկայանում է բավականին հստակորեն պահպանված
բարբառային հատկանիշներով և դրանց յուրահատուկ փնջով:
Բարբառի բառասկզբում ձայնեղների դիմաց գործածվում են բ՛, գ՛,
դ՛, ձ՛, ջ՛ շնչեղ ձայնեղներ: Դիադինի բարբառում շնչեղ ձայնեղներ
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Ա.Ղարիբյան, նշվ. աշխ., էջ 91:
Նշվ. աշխ., էջ 91-92:
118
Տե՛ս Ա.Գրիգորյան, նշվ. աշխ., էջ 314:
119
Տե՛ս Գ.Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 134-135:
120
Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 116-134:
121
Վ.Խաչատրյան, Վարդենիսի (Դիադինի) բարբառը, Ե., 2004:
117
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դիտարկել է Ա.Ղարիբյանը122, սակայն Հ.Մուրադյանը, հիշատակելով նաև Ռ.Բաղրամյանի տեսակետը123, կարծում է, որ §այստեղ
ձայնեղները ունեն ձայնեղի և խուլի միջին արտասանություն և
փաստորեն ներկայանում են որպես միջին օղակ՝ դեպի Վասպուրականի ձայնեղազուրկ բարբառների բաղաձայնական համակարգը¦124: Դիադինի բարբառային խոսքի մեր դիտարկումներից
ելնելով՝ փաստում ենք, որ այդ բարբառի ձայնեղները մյուս վայրերի շնչեղ ձայնեղներից առանձնանում են շնչեղության ավելի թույլ
աստիճանով: Դիտարկվող բարբառի բառամիջում ու բառավերջում նախնական ձայնեղների դիմաց որպես կանոն առկա են
շնչեղ խուլեր, իսկ նախնական խուլ հպականների ու հպաշփականների դիմաց առկա են նույն կարգի հնչյուններ (շապիկ, շիտակ, կարկուտ, անիծել, խավիծ, կոճ)125: Բառամիջում ու բառավերջում ապաշնչեղացում թերևս կատարվում է հարևան բաղաձայնների ազդեցությամբ (միտք > միտկ, պէտք > պէտկ, գաղթական > գախտական, թուղթ > թուխտ, յաղթել > հ՛ախտել, թթխմոր >
թըխտըմոր, խօսք>խօսկ, հրաշք>հըրաշկ, շարժք > ժ°շկ, անէծք >

անէծկ, աչք > հ°շկ, մեղք > մեխկ, քաղցր > քյ°խծըր): Դիադինի
բարբառի բաղաձայնական համակարգի էական հատկանիշ է
գ,կ,ք հետնալեզվայինների քմայնացումը126, որը հիմնականում
պայմանավորված չէ փոխազդեցական գործոններով (քյ°նի, քյը-

նել, խելքյ)127: Բարբառում երբեմն նախաբաղաձայնական դիրքում
122

А,Гарибян, Об армянском консонантизме, ВЯ, 1959, N 5, էջ 83-84.
Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 121-122:
124
Հ.Մուրադյան, նշվ.աշխ., էջ 283:
125
Տե՛ս նաև ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում պահվող՝ Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով լրացված թիվ 8 տետրը:
126
Ըստ Հ.Մուրադյանի՝ քմային գ,կ,ք պայթակնները §առավելապես հատուկ են
եզրային բարբառներին և խիստ տարածված են Վասպուրական-Սյունիք-Արցախ
տարածքի և հարակից բարբառներում¦ (Հ.Մուրադյան, նշվ.աշխ., էջ 310):
127
Ինչպես նկատում է Հ.Մուրադյանը, §Բառասկզբի ք-ի ուժեղ ու արտահայտված
քմայնացում կա Վանի, Մոկսի, Դիադինի և հարակից այլ վայրերի բարբառնե123
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տեղի է ունենում հպաշփականների շփականացում (օշլոտ, էրըժն°կ, օրօժկըտալ, լըպըզտըրալ /լպրծտիլ/, հ՛°շկ, ճաշնալ, միշնեկ,

մէշկ, փըռըշտալ)128: Բառամիջի կամ բառավերջի դիրքերում հ-ի
դիմաց որոշ դեպքերում հանդես է գալիս յ ձայնորդ (դահլիճ>դ՛այլիճ, թագուհի>թաքույի, շահ>շայ, ջահել>ջ°յել)129: Դիադինի բարբառում հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է
հավելական ձայնեղ շունչ (հ՛°նգ°ճ, հ՛°խպուր, հ՛ըմէն, հ՛°շկ)130:
Այս բարբառին հատուկ է հինհայերենյան հ-ի դիմաց խ-ի
գործածությունը131 (հայ>խայ, հասանել>խասնել, հիւանդ>խիվանդ,
ջրօրհնեք>ջ՛ըրօխնէք, պահել>պախել, մահ> մախ, գռեհ>գ՛ըռեխ):
Փոխառություններում բառասկզբի ղ-ի դիմաց Դիադինի բարբառն
ունի հայերենի համար ոչ սովորական կոկորդային Ì բաղաձայն
(ղալմաղալ > ÌալմաÌալ, ղայիշ > Ì°յիշ, Ղազար > Կ°զ°ր)132:
Բարբառային հայերենում հին երկբարբառների դիմաց որպես կանոն գործառում են ձայնավոր հնչյուններ: Այսպես, հայտնի
րում, որոնց մեջ ք-ի քմայնացումը չի պայմանավորված տվյալ բաղաձայնին
հաջորդող ձայնավորի բնույթով¦ (Հ.Մուրադյան, նշվ.աշխ., էջ 311-312):
128
Տե՛ս նաև Վ.Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 44:
129
Տե՛ս Վ.Խաչատրյան, նշվ.աշխ., էջ 147-150, նաև Հայերենի բարբառագիտական
ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով լրացված թիվ 8 տետր:
130
Նկատվել է, որ ձայնեղ հ՛-ի հավելումը հատուկ է Արարատյան, Կարնո, Մշո,
Բայազետի և այլ բարբառներին (տե՛ս Հ.Մուրադյան, նշվ.աշխ., էջ 315):
131
Բարբառային այս հատկանիշը ընդգրկում է խիստ որոշակի տարածք: Ինչպես
նշում է Հ.Մուրադյանը, §Նրա սահմանները անցնում են Ոզմ, Մոկս, Շատախ,
Վան, Ուրմիա, Մարաղա, Թավրիզ, Սալմաստ, Խոյ, Մակու, Բայազետ, Դիադին,
Մանազկերտ բնակավայրերով և այնուհետև Վանա լճի հյուսիս-արևմտյան
ծովեզրով ձգվում դեպի հարավ՝ ներառնելով Արճեշ, Արծկե, Խլաթ, Բաղեշ բնակավայրերը¦ (տե՛ս Հ.Մուրադյան, նշվ.աշխ., էջ 264), իսկ Գ.Ջահուկյանը գրում է,
որ §….երևույթը տարածված է հատկապես Վասպուրականում և Պարսկահայքում¦ (տե՛ս Գ.Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 267):
132
Վ.Խաչատրյանը §Վարդենիսի բարբառը¦ աշխատանքում (էջ 48) Դիադինի
համար արձանագրում է Ò, սակայն մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ
այստեղ առկա է Ì հնչյուն:
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է, որ այ-ի դիմաց արևմտյան բարբառներում սովորաբար հանդես
է գալիս ա, իսկ արևելյան բարբառների մեծ մասում՝ է133: Դիադինի
բարբառը, ինչպես և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
գործառող արևմտյան մյուս բարբառները, այս հատկանիշով
հիմնականում հարում է արևելյան բարբառներին՝ հանդես բերելով այ ~է համապատասխանություն (այծ>էծ, հայր>խէր, կայծակ>կէծակ): Բարբառային այս միավորում հինհայերենյան իւ
երկբարբառի դիմաց սովորաբար առկա է ու (իւր>ուր, ալիւր>ալուր, սիւն>սուն, եղբայրութիւն>ախպըրութուն), երբեմն՝ ե
(իւղ>յեղ, գիւղ>գյեղ) կամ ի (հարիւր>խ°րիր, կիւրակի>կիրակի):
Դիադինի բնորոշ հատկանիշներից են նաև ե,ո երկբարբառային
հնչյունների առկայությունը և դրա հետ կապված՝ օրինաչափորեն
միավանկ բառերի սկզբնային ե-ից առաջ յ-ի և ո-ից առաջ շրթնային տարրի հավելումը: Դիադինի բարբառում քմային ° հանդես է
գալիս օրինաչափորեն՝ համաձայն §Աճառյանի օրենքի¦:
Ինչպես հայտնի է, հայերենի շատ բարբառների հատուկ է
բազմավանկ բառերի նախաշեշտ վանկի ձայնավորի սղումը, որ
սկիզբ է առել դեռևս միջինհայերենյան շրջանում134: Դիադինի
բարբառում նման հնչյունափոխության դեպքեր առավելաբար դիտարկվում են ա-ի դեպքում, բայց կան նաև մյուս ձայնավորների
փոփոխության դեպքեր ևս (ականատ > ակնաթ, հարսանիք> խառսընիս, ոսկերիչ > օսկըրիչ, ածելի > առծըլի, թիթեռնիկ > թիթըռնեկ,
տանտիկին > տանդըկին, սովորել > սօվրել, ժողովել > ժօղվել)135:
Բարբառում բառավերջի ք-ն ն հնչյունից առաջ երբեմն դառնում է
յ՝ տըղէյներ, իրեյնոց:
Դիադինի բարբառը բնութագրվում է մի շարք քերականական յուրահատկություններով: Բարբառում եր, ներ վերջավորություններից բացի գործածական են նաև անքյ, վանքյ, րանքյ,
133

Տե՛ս Հ.Մուրադյան, նշվ. աշխ., էջ 155:
Տե՛ս Հ.Մուրադյան, նշվ. աշխ., էջ 86-87:
135
Տե՛ս նաև Վ.Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 24-30:
134
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տիքյ հոգնակերտներ՝ ձ՛իյանքյ, իշվանքյ, գ՛իլվանքյ, գյեղրանքյ,
կողրանքյ, տէքյըրտիքյ, խընամտիքյ: Բարբառը զուգորդում է
բացառականի կազմության երկու եղանակները՝ ց-ով ձևերի
գերակայությամբ ունենալով նաև է-ով ձևեր: Այստեղ պահպանվել
է հինհայերենյան համակարգին բնորոշ՝ տեղանունների ա-ով բացառականի ձևը: Շատ գոյականներ եզակի թվում և գոյականների
մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման: Դիադինի բարբառում որոշիչ միակ հոդն է ն՝ շունըն խատավ: Հատուկ
անձնանունները կարող են գործածվել առանց որոշիչ հոդի՝ Վառթան բ՛էրեց: Անորոշ մէ հոդը գործածվում է միայն նախադաս՝ մէ
մառթ, մէ տուն: Անձնական դերանունների տրականում առկա է ի
հավելված` ընձի, քյեզի, մեզի: Ցուցական դերանունների թեք
հոլովներում տեղի է ունենում տ (դ)-ի հավելում՝ ըստոր, ըստու,
ընդոր: Հարցահարաբերական ով դերանվան իմաստը արտահայտվում է վոն (վի, վին) ձևով: Դիադինի բարբառը ներկայացնում է հիմնականում Կը ճյուղին բնորոշ բայական հատկանիշներ
ևս: Այստեղ պատճառական ածանցի դերում դրսևորվում են ցուց և
ուց մասնիկները՝ նըստըցուցել, խաքյուցել: Դիադինի բարբառում
բայը հիմնականում ունի Ե և Ա խոնարհումներ, սակայն այստեղ
պետք է ընդունել նաև Ու խոնարհման առկայությունը, որը
դրսևորվում է պատճառական բայերի խոնարհման դեպքում, ինչպես՝ կօ կը նըստըցում, նըստըցուցի, նըստըցում, նըստըցո՛ւ:
Ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհումներ են դրսևորվում անցյալ կատարյալի, ըղձական ապառնու և եզակի հրամայականի
ձևերում. գյըրի, նըստա, հախտըվա (անցյալ կատարյալ), գյըրա,
նըստի, հախտըվի (ըղձական ապառնի և դրանից կազմվող ձևեր),
գյըրա՛, նըստի՛, հախտըվի՛ (եզակի հրամայական): Հարակատար
դերբայն ունի ուկ վերջավորություն՝ յերքուկ, գ՛ացուկ, վաղակատարը՝ էր վերջավորություն՝ յերքէր, գ՛ացէր: Դիադինի բարբառը
ապառնի դերբայ չունի: Օժանդակ բայի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենքյ,
էքյ, են և ի, իր, էր, ինքյ, իքյ, ին: Ե խոնարհման պարզ, բազմապատկական ածանց ունեցող բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է և՛ ոչ ցոյական, և՛ ցոյական հիմքերով: Բարբառում ներկայի
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ձևը կօ մասնիկի հետ արտահայտում է շարունակական ներկայի
իմաստ՝ կօ կը գյըրեմ: Միավանկ գալ, տալ, լալ բայերի ներկան
կազմվում է գ՛ու կամ կու մասնիկով136:
Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Դիադինի բարբառը Գեղարքունիքի մարզում դրսևորվում է մեկ՝ Վարդենիսի
խոսվածքով, որի ընդհանուր բնութագիրը ներկայացվում է սույն
աշխատության երկրորդ մասում:

136

Տե՛ս Վ.Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 99-100:
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Բ. Գանձակի միջբարբառը
Գեղարքունիքի մարզում

Ռ.Բաղրամյանի վկայությամբ՝ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի տարածաշրջանում (նախկինում՝ Կարմիրի շրջան) գործածվում է Գանձակի միջբարբառը137: Հայերենի այս դրսևորման
վերաբերյալ հետազոտությունները համեմատաբար քիչ են:
Հ.Աճառյանը Ղարաբաղի բարբառի շրջանակում խոսում է Գանձակի և Ղազախի ենթաբարբառների մասին: Նշվում է, որ Գանձակի ենթաբարբառը շատ մոտ է Ղարաբաղի մայր բարբառին, միայն
թե պարունակում է նրանից ավելի մաքուր, այսինքն՝ հին լեզվին
մոտ ձևեր: Մասնավորապես՝ էական բայի ձևերն են էմ, էս, էնք և
այլն, ի ձայնը մնում է անփոփոխ, հինհայերենյան ն վերջնահնչյունի դիմաց առկա է ը և այլն138: Ինչ վերաբերում է Ղազախի
ենթաբարբառին, ապա այն է՛լ ավելի մոտ է Երևանին: Այստեղ
բացառականն ունի ից վերջավորություն, անցյալ դերբայը ձևավորվում է էլ մասնիկով, գործում է շեշտից առաջ ձայնավորի
անկման օրենքը, հարկադրականի եղանակիչի ձևերը համառոտված են՝ դէմ, դէս, դէն և այլն139: Աճառյանը բերում է նաև Ղազախի
և Գանձակի ենթաբարբառներով նմուշներ՝ դրանք քաղած լինելով
հրապարակված նյութերից140: Ա.Ղարիբյանը նկատում է, որ Գանձակի խոսվածքը, լինելով Ղարաբաղի բարբառի ենթաբարբառ,
նրանից ունի տարբերություններ (ձայնավորների սղման և հնչյունափոխության նվազում, ական վերջավորությամբ դերբայի բացակայություն, օժանդակ բայերի նմանություն Արարատյան բարբառին և այլն), որոնք խոսվածքը մոտեցնում են Արարատյան բար137

Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 3:
Տե՛ս Հ.Աճառեան, Հայ բարբառագիտութիւն, էջ 70:
139
Նույն տեղում:
140
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 73-75:
138
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բառին141: Ավելին, Գանձակից դեպի արևմուտք Արարատյան բարբառի գծերն ուժեղանում են, «Շամշադինի և Դիլիջանի խոսվածքների մեջ գերակշիռ տեղ բռնում են Արարատյան բարբառի գծերը
(ձևաբանությամբ դրանք նման են Երևանին, իսկ տեղաշարժով՝
Ղարաբաղին)»142: Ըստ հայերենի բարբառների՝ Գ.Ջահուկյանի
բազմահատկանիշ դասակարգման՝ արևելյան խմբակցության Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայր հյուսիսարևելյան միջբարբառախմբում առանձնանում է Ղազախ-Կիրովաբադի միջբարբառը, որն
ընդգրկում է Թովուզը, Ղազախը և Կիրովաբադը143: Բարբառային
այս միավորը, ըստ Գ.Ջահուկյանի դասակարգման աղյուսակների, բնութագրվում է բաղաձայնական հետևյալ հատկանիշներով. ձայնեղ պայթականների և հպաշփականների դիմաց բառասկզբում առկա են խուլեր, բառամիջում ու բառավերջում՝ շնչեղ
խուլեր, գործածվում են քմայնացած հետնալեզվայիններ, բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է հավելական շունչ, ցուցական
դերանունների միջձայնավորային ր-ի դիմաց՝ հ: Ձայնավորական
համակարգի համար բնութագրական է ույ, յու երկհնչյունների դիմաց ոչ շրթնային ձայնավորի (ի) առկայությունը, բացակայում են
երկբարբառները, միավանկ բառերի սկզբում առկա է ո-ից առաջ
շրթնային տարրի և ե-ից առաջ՝ յ-ի հավելում: Առկա են քմայնացած ձայնավորներ (°, ú, ò), շեշտակիր ո-ի ապաշրթնայնացածություն, նախավերջավանկային շեշտակրություն, ը-ից տարբեր խառը ձայնավորներ: Անվանական քերականական բնորոշ
հատկանիշներից են նի, անի և դրանցով բաղադրված հոգնակերտների, ան հոգնակերտի առկայությունը, (ն)եր-ով հոգնակիի Ի հոլովման ենթարկվելը, ց-ով բացառականը, ում-ով ներգոյականը, ցուցական դերանունների թեք հոլովաձևերում հավելական տ,դ հնչյունների առկայությունը և այլն: Միջբարբառի
բայական համակարգի համար բնութագրական են ում-ով ներ141

Տե՛ս Ա.Ղարիբյան, նշվ. աշխ., էջ 235:
Նույն տեղում:
143
Տե՛ս Գ.Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 136:
142
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կան, օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա-ով ձևը և անցյալ
անկատարի երկձայնավոր ձևերի մեջ է-ի սղումը, պիտի եղանակիչի առաջին վանկի սղումը, ժխտական մասնիկների հետադաս
գործածությունը, գրաբարատիպ անցյալ անկատարը և այլն144:
Խնդրո առարկա բարբառային միավորի առավել ամբողջական ուսումնասիրությունը թերևս Բ.Մեժունցի «Շամշադին-Դիլիջանի խոսվածքը» աշխատությունն է145: Ըստ հեղինակի՝ Շամշադին-Դիլիջանի խոսվածքն ընդգրկում է Շամշադինի (այժմ՝ Տավուշ), Իջևանի, Դիլիջանի և Կրասնոսելսկի (այժմ՝ Ճամբարակ)
շրջանները146: Փաստվում է, որ այս խոսվածքով խոսող հայերը
երկու հիմնական շերտ են կազմում՝ բնիկներ և Արցախի գավառներից տեղափոխվածներ: Այդ է պատճառը, որ խոսվածքը դրսևորում է երկվություն. մի խումբ հատկանիշներով այն հարազատ է
Արարատյան բարբառին, իսկ այլ հատկանիշներով նույնանում է
Ղարաբաղի բարբառին147: Գործածելով հայերենի բարբառների
բազմահատկանիշ դասակարգման սկզբունքները՝ Բ.Մեժունցը
հանգում է այն եզրակացության, որ Շամշադին-Դիլիջանի տարածքի հայերի խոսակցական լեզուն իր տարբերակիչ հատկանիշների քանակով առանձնանում է որպես մի խոսվածք, և քանի
որ այդ կարգի հատկանիշների համարյա միևնույն քանակով այն
հեռանում է թե՛ Արարատյան և թե՛ Ղարաբաղի բարբառից, ուստի
այդ միավորը կարելի է կոչել «միջին խոսվածք»148: Աշխատության
մեջ քննության առնելով խոսվածքի հնչյունական և ձևաբանական
առանձնահատկություններն ու բառային կազմը՝ հեղինակը ներկայացնում է նաև բարբառային խոսքի նմուշներ Ճամբարակի
տարածաշրջանի գյուղերի (Նոր Բաշքենդ, Թթուջուր, Ներքին
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Տե՛ս Գ.Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 61, 80, 98, 118:
Բ.Մեժունց, Շամշադին-Դիլիջանի խոսվածքը, Ե., 1989:
146
Տե՛ս նշվ. աշխատ., էջ 3:
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Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 4:
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Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 9;
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Ճամբարակ, Վերին Ճամբարակ, Օրջոնիկիձե, Հին Բաշքենդ) խոսվածքով149:
Գանձակի միջբարբառի՝ Հին Բաշգյուղի խոսվածքի ընդհանուր բնութագիրը ներկայացրել է Ռ.Բաղրամյանը150: Հետազոտողը նշում է, որ Կարմիրի վարչական շրջանում (այժմ՝ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի տարածաշրջան), բացի Մարտունի գյուղից, մյուս բոլոր հայաբնակ գյուղերում խոսվում է միօրինակ խոսվածքով: Լեզվաբանի վկայությամբ՝ հին բաշգյուղցիների նախնիները Ղարաբաղի մելիքությունների ժամանակաշրջանի տեղափոխվածներ են: 1790-ական թվականներին է հիմնվել Վերին Ճամբարակ գյուղը, Նոր Բաշգյուղը հիմնվել է 1922թ., ընդ որում՝ բնակիչները եկել են Հին Բաշգյուղից, և խոսվածքն էլ նույնն է: Նույն
ծագումն ունեն նաև Օրջոնիկիձե (այժմ՝ Վահան) գյուղի բնակիչները: Ներքին Ճամբարակի բնակիչները եկել են Շամշադինի
(այժմ՝ Տավուշի տարածաշրջան) Չորաթան և շրջակա գյուղերից,
սրանց խոսվածքը նույնանում է մյուս գյուղերի խոսվածքներին:
Տարածաշրջանում տարբեր խոսվածք ունի միայն Մարտունի
գյուղը, որի բնակիչների նախնիները եկել են Կարսից, Վանից,
Արդահանից, Մուշից և Բասենից: Ի վերջո, Ռ.Բաղրամյանը արձանագրում է, որ Ճամբարակի տարածաշրջանում գործածական է
երկու հիմնական խոսվածք՝ Բաշքենդի և Մարտունու151:
Ռ.Բաղրամյանը, ներկայացնելով Հին Բաշգյուղի խոսվածքը152, արձանագրում է քմայնացած °, ú, ò ձայնավորների (հատկապես խլացած հպականներից ու հպաշփականներից հետո) և գյ,
կյ, քյ բաղաձայնների առկայությունը (զ°րթուն, կյúրտ, ճòր, կյò-

թան, գյիրագյի, քյիրել), երկբարբառների բացակայությունը, նախաշեշտ վանկում ձայնավորների անկումը (ըղաչանք, ըղօղէլ,
ըղարկէլ, ըրուգուն), միավանկ բառերի սկզբում ո-ի դիմաց վէ-ի և
149

Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 174-182:
Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 178-194:
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Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 6:
152
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 178-187:
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ե-ի դիմաց՝ յէ-ի առկայությունը (վէտ>ոտն, վէրց>որձ, յէփ, յէզ),
ձայնավորական մասնավոր մի շարք փոփոխություններ (պէժինք,
սըվէրէլ, կակօղ, արկաթ և այլն), իւ-ի և ոյ-ի դիմաց ի-ի առկայությունը (ալիր, քիր): Արձանագրվում է, որ ձայնեղ հպականների
ու հպաշփականների դիմաց բառասկզբում առկա են խուլեր
(պ°ն, պòրթ, կյէտ, տ°շտ, ծէռ, ճաղաց և այլն), բառամիջում ու
բառավերջում՝ շնչեղ խուլեր: Անվանական քերականական բնորոշ
հատկանիշներից են էր, նէր մասնիկներից բացի հոգնակերտ մի
շարք այլ վերջավորությունների (նի, էնի, ան, ք, տինք, իք, անիք,
էրք) առկայությունը, Ի հոլովման գերակայությունը, Ոջ հոլովմամբ միայն տէր բառի հոլովումը (տòրòնչ), Ց հոլովման յուրօրինակ դրսևորումները (տըքէրտինք - տըքէրտունց, կնանիք – կնանունց, ըխճկէրք – ըխճկէրանց), դերանունների ուղիղ և թեք ձևերի
յուրահատկությունները (ընձանի/ց/, մըզանօվ, քըզանի/ց/, տò,

քու, ծըզանից, իրան //ուրան, ս°, տ°, ն°, սր°ն, նր°նի/ց/, օվ, ում,
վէր, վէրի, ընչի//խի, լօխ և այլն): Բայական բնորոշ հատկանիշներից են ում-ով անկատար (ասում, ուտում, միաժամանակ՝
կյ°լի/ս/, տալիս), ական-ով ապառնի (ըսլական, ըռնլական), էլ-ով
վաղակատար (պիրէլ, թլացէլ), ած-ով հարակատար (խըսացած,
մացած, փախած), իլ-ով և ալ-ով ժխտական (ասիլ, կյ°լ) դերբայները, օժանդակ բայի էմ, էս, ա, էնք, էք, էն, չէմ, չէս, չի, չէնք, չէք, չէն
և ի, իր, էր, ինք, իք, ին, չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին ձևերը:
Խոսվածքում անցյալ անկատարի իմաստը կարող է արտահայտվել նաև ըղձական ապառնու ձևերով (ըսի, ըսիր, ասէր, ըսինք,
ըսիք, ըսին): Անցյալ կատարյալը սովորաբար կազմվում է անցյալի հիմքով (ըսէցի, սիրէցի): Ըղձական անցյալի ապառնու իմաստը սովորաբար արտահայտվում է վաղակատար անցյալի ձևերով
(վէր յէս հաց ի կէրէլ – որ ես հաց ուտեի): Հարկադրական եղանակի ժամանակաձևերը կազմվում են հետադաս գործածվող և
խոնարհված (բը)դէմ, (բը)դէս, (բը)դի, (բը)դի, (բը)դիր, (բը)դէր ձևերով (ասիլ դէմ): Գործածական են նաև պէտկա եղանակիչով կազ-
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մություններ (պէտկա ուտէս): Ժխտական խոնարհման դեպքում
վերլուծական ժամանակաձևերի օժանդակ բայերը և արգելական
հրամայականի մի և միք մասնիկները ունեն հետադաս կիրառություն (ասում չէմ, ասում չէր, թլանալ մի, պի՛րիլ միք): Խոսվածքում
բայն ունի պատճառական ցն (կօրցնել) և բաղադրական չ (փախճէլ) ածանցներ: Ռ.Բաղրամյանը ևս բերում է բարբառային խոսքի
նմուշներ Ճամբարակի տարածաշրջանի գյուղերի (Հին Բաշգյուղ,
Նոր Բաշգյուղ, Օրջոնիկիձե, Վերին Ճամբարակ, Թթուջուր,
Մարտունի) խոսվածքով153:
Դիտարկվող բարբառային միավորի Ճամբարակի և Վահանի խոսվածքների ընդհանուր բնութագրերը ներկայացվում են
աշխատության երկրորդ մասում:

153

Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 187-194:
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ԳԼՈՒԽ 1.4.
ՄԱԿՈՒԻ ԵՎ ԱՐԾԱՓԻ ԽՈՍՎԱԾՔՆԵՐԸ154
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ
Ա. Մակուի խոսվածքը Գեղարքունիքի մարզում
«Հայ բարբառագիտութիւն» աշխատության մեջ Հ.Աճառյանը
Խոյի բարբառի տարածման վայրերը ներկայացնելիս նշում է, որ
Պարսկաստանի մեջ այն ընդգրկում է Խոյի, Սալմաստի և Մակուի
գավառները155: Սակայն «Հայոց լեզվի պատմություն» աշխատության մեջ արդեն Աճառյանը Մակուի խոսվածքը ընդգրկում է Բայազետի բարբառային միավորի կազմում՝ գրելով. «Բայազետի ենթաբարբառը պարունակում է Հին-Բայազետ քաղաքը Արևմտահայաստանում, Կաղզվան, Մակու (Պարսկահայաստանում) և
Նոր-Բայազետ՝ Սևանի լճի եզերքը, իր 10 գյուղերով, որոնք ՀինԲայազետի գաղութ են»156: Ա.Ղարիբյանը Մակուի խոսվածքը չի
հիշատակում, սակայն հավանաբար նկատի ունի Հրազդանի տարածաշրջանում այդ խոսվածքի դրսևորումները, երբ գրում է.
«Ախտայի շրջանի խոսվածքները կազմում են նույնպիսի անցումային օղակ Արարատյան բարբառից դեպի Բայազեդի ենթաբարբառը»157: Ռ.Բաղրամյանը Մակուի բարբառային միավորը համարում է Արարատյան բարբառի ենթաբարբառ՝ Բայազետի, Նորատուսի և Արծափի ենթաբարբառների հետ158: Բարբառագետը վկայում է, որ Սևանի տարածաշրջանի մոտ տասը գյուղում «խոսվում
է Մակվի ենթաբարբառով, որը, սակայն, միօրինակ չէ»159: Նկա154

Գեղարքունիքի մարզում, մասամբ նաև այլ տարածաշրջաններում գործառող
այս խոսվածքները դեռևս ինչպես հարկն է ուսումնասիրված չեն:
155
Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 288:
156
Հ.Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, 2-րդ մաս, Ե., 1951, էջ 329:
157
Ա.Ղարիբյան, նշվ. աշխ., էջ 87:
158
Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 3:
159
Նշվ. աշխ., էջ 10:
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տենք նաև, որ Գեղամավան գյուղի խոսվածքին անդրադարձել է
Ռ.Սաղաթելյանը՝ այն համարելով Արարատյան և Մուշի, Ուրմիայի, Նոր Բայազետի բարբառների խառնումով առաջացած մի
յուրօրինակ խոսվածք և չհիշատակելով Մակուի խոսվածքը160:
Այսպիսով, Մակուի բարբառային միավորի վերաբերյալ արտահայտվել են տարբեր կարծիքներ, որոնք հիմնականում փաստական նյութով կամ հետազոտություններով հիմնավորված չեն,
բարբառային հայերենի այդ դրսևորումը որևէ կերպ ներկայացված
չէ Գ.Ջահուկյանի բազմահատկանիշ դասակարգման աղյուսակներում, և փաստորեն նրա դիրքը հայ բարբառների շարքում վերջնականապես ճշգրտված չէ161:
Ինչևէ, Ռ.Բաղրամյանը, փաստելով, որ Մակուի «ենթաբարբառը չի ուսումնասիրված. գիտական տառադարձությամբ նմուշներ էլ չկան»162, Սևանի տարածաշրջանի խոսվածքների հետազոտության արդյունքում նկարագրել է Մակուի խոսվածքի հնչյունաքերականական հիմնական հատկանիշները163, որոնք հիմք ընդունելով էլ՝ կներկայացնենք այդ խոսվածքի ընդհանուր բնութագիրը:
Մակուի խոսվածքի ձայնավորներն են՝ ա, °, °, է, ի, ու, օ, ը:
Քմային ° ձայնավորը հանդիպում է փոխառյալ բառերում, նաև
հայերեն որոշ բառերում՝ հիմնականում առանց որևէ օրինաչափության, ինչպես՝ մին°կ, հ՛°շկ, զ°տիկ, դ՛°ռ, ժ°ժք և այլն: Ըստ
160

Տե՛ս Ռ.Սաղաթելյան, Գեղամավանի խոսվածքը և նրա դիրքը «ում» և «կը»
ճյուղերի բարբառների միջև, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Ե., 2002, 3, էջ 154158, Ռ.Սաղաթելյան, Տեղաշարժեր Գեղամավանի խոսվածքում, Հայագիտական
հանդես, Ե., 2017, 2, էջ 35-46:
161
Մակուից եկածների (հիմնականում 1829-1830թթ. կազմակերպված գաղթի
ընթացքում) սերունդներով բնակեցված են տարբեր բնակավայրեր նաև Աբովյանի, Հրազդանի և այլ տարածաշրջաններում: Թերևս Մակուի խոսվածքի առկա
բոլոր դրսևորումների ուսումնասիրության դեպքում հնարավոր կլինի որոշել
բարբառային այս միավորի հիմնական հատկանիշները, փոխհարաբերությունները այլ բարբառների հետ և դիրքը հայերենի բարբառների շարքում:
162
Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 93:
163
Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 93-115:
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Ռ.Բաղրամյանի՝ °-ն «Բայազետին ու Վանին էլ հատուկ կոկորդային ա է»164: Խոսվածքն ունի ե,ո երկբարբառային հնչյուններ:
Մակուի խոսվածքն ունի շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ, որոնք
գործառում են միայն բառասկզբում՝ բ՛ըռնել, գ՛օմէշ, դ՛անակ,
ձ՛ախ, ջ՛առթել: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ տեղի է
ունեցել ձայնեղ հագագի հավելում՝ հ՛անգաջ, հ՛ուրիշ, հ՛առտ: Բառամիջում և բառավերջում ձայնեղ հպականների ու հպաշփականների դիմաց, բացառությամբ որոշ դիրքերի, խոսվածքն ունի
շնչեղ խուլեր, ինչպես՝ սուրփ, յերք, բ՛առց, վեռչ, գ՛աքաթ, ձ՛իք, օթ,
օց, խափել և այլն: Հետնալեզվային պայթականները առաջին
շարքի ձայնավորներից առաջ քմայնանում են (գյիշեր, կյեխտ, քյէրթել), որոշ դեպքերում էլ՝ վերածվում հպաշփականի՝ ջ՛իշեր (գիշեր), ճէս (կես), չէնի (քենի), չիթ (քիթ): Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ վերածվում են շփականի՝ մէշկ, հ՛իշնել: Ինչպես
վկայում է Ռ.Բաղրամյանը, Մակուի՝ Սևանի ավազանում դրսևորվող խոսվածքների մեծ մասում հ-ի դիմաց առկա է խ՝ ախ, խազալ,
խամբրել, խավ, խէրու և այլն165:
Խոսվածքին բնորոշ են նաև երկբարբառների պարզեցումը
(էծ, ալուր, լուս, գ՛եղ), ձայնավորների անկումը բազմավանկ բառերի նախաշեշտ վանկերում (չարչրանք, պարտկել, սօրվել, օլրել,
յեռսուն), բառասկզբում երկբարբառային ձայնավորից առաջ
բաղաձայնական տարրի հավելումը (յեփ, յերք, վոտ, վոռց):
Եր, ներ հոգնակերտներից բացի, խոսվածքում գործառում
են սահմանափակ տարածում ունեցող այլ հոգնակերտներ ևս՝ ք,
իք, անիք, էրք, դանք, անք, րանք (քյէնիք, մարթիք, կընանիք,
տըղէրք, ախպըրդանք, ձ՛իանք, գյեղրանք):
Մակուի խոսվածքը ներգոյական հոլով չունի, հոլովական
այդ իմաստն արտահայտվում է հայցական հոլովով կամ սեռականով և մեջ կապով: Սեռական և տրական հոլովները տարբերվում են որոշիչ հոդի գործածությամբ, հայցական հոլովը իրի
164
165

Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 93:
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 98:
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առման դեպքում նման է ուղղականին, իսկ անձի առման դեպքում՝ տրականին, սովորական են բացառականի ց-ով ձևերը, բայց
գործածվում են նաև է-ով ձևեր:
Խոսվածքում գոյականների մեծ մասը ենթարկվում է Ի
հոլովման, մյուս հոլովումների ենթարկվում են առանձին բառախմբեր: Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը (տիրոչ): Ց
հոլովման են ենթարկվում ոչ միայն էնք, ոնք մասնիկներով, այլ
նաև իք - ով ավարտվող բառերը՝ Մընացէնց, քյեռոնց, կընանիքոց,
Թիֆլիսցոնց: Ձայնավորով ավարտվող անձնանունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Բադէյ, պապէյ, ադէյ, Կարօյ:
Մակուի խոսվածքն ունի ը և ն որոշիչ հոդեր, որոնք գործածվում են ուղղական, տրական և հայցական հոլովներում: Երբեմն կարող է դրսևորվել հոդի կրկնակի կիրառություն՝ ձ՛ինը,
կունը: Ռ.Բաղրամյանը վկայում է, որ որոշյալ գոյականը կարող է
նաև անհոդ գործածվել166: Անորոշ հոդը ունի նախադաս կիրառություն: Ստացականությունը դրսևորվում է ս, տ հոդերով, որոնք
կարող են դրվել բոլոր հոլովների վրա:
Անձնական դերանունների առաջին և երկրորդ դեմքերի
տրական հոլովի ձևերը Մակուի խոսվածքում ունեն ի կամ իկ հավելված (ընձի/կ/, քյեզի//չեզի, մեզի և այլն), գործածվում է նաև քյե
կարճ ձևը: Ցուցական դերանուններն ունեն պարզ և հավելվածավոր կազմության ձևեր՝ էս, էսի, էտ, էտի, էն, էնի, որոնց թեք
հոլովաձևերից են՝ ըստա, ըստու, ըստրա, ըտա, ըտու, ըտրան,
ընդա, ընդրու, ընդու, ըստուց, ըտուց, ընդուց և այլն: Իբրև անձերին վերաբերող հարցահարաբերական դերանուն հանդես են գալիս վոր և վոն ձևերը՝ վի, վին, վիր, վորի, վիրնից, վիրնօվ թեք
ձևերով:
Բայն ունի Ե և Ա խոնարհումներ: Ներկա ժամանակը կազմվում է ում//ըմ վերջավորությամբ անկատար դերբայով՝ ասըմ//ասում եմ: Խոսվածքն ապառնի դերբայ չունի: Վաղակատար դեր166

Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 103:
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բայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ տըվէր, ասէր, հարակատարի
վերջավորությունն է ուկ՝ մացուկ, տարուկ: Խոսվածքն ունի պատճառական ցըն ածանց (վէրացընել, կէրցընել): Օժանդակ բայի
ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք//ենքյ, էք//էքյ, են և ի, իր, էր, ինք//ինքյ, իքյ,
ին: Թերևս տրամաբանական շեշտն ընդգծելու մղումով՝ օժանդակ
բայը երբեմն կրկնվում է՝ Նոր եմ բ՛էրէր եմ: Ենթադրական եղանակի ձևերը կազմվում են կ(ը) եղանակիչով, հարկադրականի եղանակիչն է պըտի//բըդի:
Գեղարքունիքի մարզում Մակուի խոսվածքը գործածական է
Գեղամավան, Դդմաշեն, Զովաբեր, Լճաշեն, Ծաղկունք, Նորաշեն,
Չկալովկա, Վարսեր բնակավայրերում, Սևան քաղաքի որոշ թաղամասերում167: Մեր դիտարկումներով՝ ներկայում բոլոր բնակավայրերին բնորոշ հնչյունական հատկանիշներից են քմայնացած
ա ձայնավորի գործածությունը փոխառյալ և բնիկ որոշ բառերում,
միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ից և ե-ից առաջ
բաղաձայնական տարրի (համապատասխանաբար՝ վ և յ) առկայությունը, իսկ բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի, ե-ի դիմաց օ և է
ձայնավորների գործածությունը, ե,ո երկբարբառային հնչյունների
առկայությունը, բազմավանկ բառերի միջնավանկի ձայնավորի
սղումը, բառամիջում և բառավերջում ձայնեղների դիմաց շնչեղ
խուլերի գործածությունը, բառասկզբում ձայնավորից առաջ ձայնեղ հագագի հավելումը, փոխառյալ բառերի սկզբում ղ-ի դիմաց կի կամ Ì-ի առկայությունը: Բոլոր խոսվածքներն ունեն վերջնավանկային շեշտ:
Դիտարկվող խոսվածքների համար ընդհանուր քերականական իրողություններից են՝ եր, ներ հոգնակերտների հետ նաև այլ
հոգնակերտների գործածությունը, բացառական հոլովի ձևավորումը ց-ով, ներգոյական հոլովի բացակայությունը և դրա իմաստի
արտահայտումը հայցականով, ինչպես նաև սեռականով և մեջ
կապով, անձնական դերանվան տրական հոլովի ձևերում հավելական ի հնչյունի առկայությունը, վաղակատար դերբայի ձևավո167

Այս մասին տե՛ս նաև Ռ.Բաղրամյան, նշվ.աշխ., էջ 9-11:

78

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

րումը ր -ով, օժանդակ բայի եմ, ես, ա, ենք, էք, են և ի, իր, էր, ինք,
իք, ին հաստատական, չեմ, չես, չի, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր,
չինք, չիք, չին ժխտական ձևերի առկայությունը, պատճառականի
ցըն ածանցի գործածությունը, բայական չ ածանցի բացակայությունը և այլն:
Մի շարք հատկանիշներ էլ տարածված են խոսվածքների
մեծ մասում: Այսպես, Գեղամավանի, Դդմաշենի, Զովաբերի, Լճաշենի, Նորաշենի, Չկալովկայի, Վարսերի խոսվածքները բառասկզբում ունեն շնչեղ ձայնեղներ, մինչդեռ Ծաղկունքի խոսվածքը
ներկայացնում է խառը պատկեր, երբ հին բառաշերտում ավելի
հաճախ գործածվում են ձայնեղներ, բայց և երբեմն գործառում են
շնչեղ ձայնեղներ: Գեղամավանից բացի՝ դիտարկվող բոլոր խոսվածքներում բառամիջում ու բառավերջում խուլերի դիմաց
ձայնեղներ հանդես են գալիս երբեմն, մինչդեռ Գեղամավանի
խոսվածքում այդ իրողությունը օրինաչափ է: Գեղամավանի, Լճաշենի, Նորաշենի, Չկալովկայի և Վարսերի խոսվածքներում բաղաձայնից առաջ հպաշփականը վերածվում է շփականի, իսկ Զովաբերի և Ծաղկունքի խոսվածքներում այս իրողությունը թեև
հանդիպում է, բայց օրինաչափ չէ: Բոլոր խոսվածքներն ունեն ում
վերջավորությամբ անկատար դերբայ, բայց Զովաբերի և Ծաղկունքի խոսվածքներում անկատարը զուգահեռաբար ունենում է
նաև ըմ վերջավորություն, Գեղամավանի խոսվածքում անկատարը ավելի հաճախ ձևավորվում է ըմ մասնիկով: Անցյալ կատարյալի ձևերը թե՛ անցյալի, թե՛ ներկայի հիմքերից են կազմվում
Դդմաշենի, Զովաբերի, Ծաղկունքի, Նորաշենի, Չկալովկայի,
Վարսերի խոսվածքներում, առավելաբար անցյալի հիմքից են
ձևավորվում Գեղամավանի խոսվածքում, սովորաբար ներկայի
հիմքից՝ Լճաշենի խոսվածքում: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են գ՛աց, մաց, միայն Զովաբերի խոսվածքում սովորական են գ՛ընաց, մընաց հիմքերը:
Մի շարք իրողություններ դիտարկվել են խոսվածքների
փոքր խմբում կամ առանձին խոսվածքներում: Այսպես, բառի ա-
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ռաջին վանկում որոշակիորեն շրթնայնացած ա ձայնավոր
դրսևորվում է Դդմաշենի, Զովաբերի, Լճաշենի, Չկալովկայի խոսվածքներում: Բառամիջում և բառավերջում շնչեղ խուլերի ապաշնչեղացում առկա է միայն Գեղամավանում: Հետնալեզվային
պայթականների քմայնացում դիտարկվում է Զովաբերում և Լճաշենում, իսկ առաջին շարքի ձայնավորներից առաջ գ,կ,ք>ջ,ճ,չ
անցում՝ Գեղամավանում և Դդմաշենում: Հինհայերենյան հ-ի
դիմաց խ ունեն Դդմաշենը, Զովաբերը, Լճաշենը, Նորաշենը, Չկալովկան և Վարսերը, հ-ի դիմաց հ ունեն Գեղամավանը և Ծաղկունքը: Բառասկզբում հո-ի դիմաց ֆօ ունի Ծաղկունքը: Բաղհյուսական հարադրություններում ու շաղկապի դիմաց ը է հանդիպում
Գեղամավանում և Զովաբերում: Գեղամավանում, Դդմաշենում,
Նորաշենում, Չկալովկայում արձանագրվել է հատուկ տեղանունների հոլովում Ա հոլովիչով, ձայնավորով ավարտվող անձնանունների սեռական հոլովը յ-ով է ձևավորվում Դդմաշենի, Ծաղկունքի, Նորաշենի, Չկալովկայի խոսվածքներում: Դդմաշենում և
Վարսերում հանդիպում են բացառականի՝ նաև է-ով ձևեր: Գեղամավանի և Ծաղկունքի խոսվածքներում ներգոյական հոլովի
իմաստը հաճախ արտահայտվում է տրական հոլովով: Գեղամավանում և Լճաշենում գործածվում են անձնական դերանունների
տրական հոլովի նաև իկ-ով ձևեր, Լճաշենում՝ նաև կրճատ քե ձև:
Ով դերանվան դիմաց Գեղամավանը, Դդմաշենը, Զովաբերը, Չկալովկան և Վարսերը ունեն վորը ձևը (սեռ. և տր.՝ վիր, վիրը), Լճաշենն ունի վոն ձև (սեռ. և տր.՝ վիր, վին), օվ ձև ունեն Ծաղկունքը
(սեռ. և տր.՝ ում) և Նորաշենը (սեռ. և տր.՝ վիր, վիրը//վինը): Հարակատար դերբայը ուկ վերջավորությամբ է ձևավորվում Դդմաշենի, Լճաշենի, Նորաշենի, Չկալովկայի և Վարսերի խոսվածքներում, աձ վերջավորությամբ՝ Գեղամավանում, ած-ով՝ Զովաբերում և Ծաղկունքում: Նորաշենի խոսվածքում չ ժխտական մասնիկը կարող է դրվել դերբայի վրա: Գեղամավանում և Դդմաշենում
ն բայածանցը երբեմն բացակայում է ներկայի հիմքից կազմվող
ձևերում: Զովաբերի խոսվածքում գործածվում է կօ հաստատական մասնիկը, իսկ Լճաշենի խոսվածքում հոգնակի ստացակա-
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նությունը կարող է արտահայտվել անձնական դերանվան տրական հոլովաձևի հետադաս կիրառությամբ:
Միավորվելով ընդհանուր շատ հատկանիշներով՝ դիտարկվող խոսվածքները, այսպիսով, հանդես են բերում նաև զգալի
առանձնահատկություններ: Նկատելի է, որ որոշակիորեն մերձավոր են Գեղամավանի և Ծաղկունքի խոսվածքները168՝ մյուսներից
տարբերվելով իրենց համար ընդհանուր էական այնպիսի հատկանիշներով, ինչպիսիք են հինհայերենյան հ-ի դիմաց հ-ի առկայությունը, ներգոյական հոլովի իմաստի արտահայտությունը
տրական հոլովով, հարակատար դերբայի աձ//ած վերջավորությունը: Մյուս կողմից՝ թերևս պետք է արձանագրել, որ բոլոր բնակավայրերն էլ, ըստ բնակիչների ծագումնաբանության, ներկայացնում են որոշակիորեն խառը պատկեր, և այս կամ այն հատկանիշը կարող է ենթաշերտային իրողություն լինել: Օրինակ, Գեղամավանի խոսվածքում բառամիջի և բառավերջի դիրքերում շնչեղ
խուլերի դիմաց պարզ խուլերի, ինչպես նաև նույն դիրքերում
պարզ խուլերի դիմաց ձայնեղների գործածությունը պետք է
համարել Ալաշկերտի շերտի ազդեցություն: Գեղամավանի, Ծաղկունքի և Զովաբերի խոսվածքներում հարակատար դերբայի ձևավորումը աձ//ած մասնիկով թերևս կարող է Խոյի բարբառի ազդեցության հետևանք լինել: Դդմաշենի, Զովաբերի, Լճաշենի, Չկալովկայի խոսվածքներում շրթնայնացած ա ձայնավորի դրսևորումները ամենայն հավանականությամբ Վանի կամ Բայազետի
բարբառների ենթաշերտի առկայությունն են վկայում: Առաջին
շարքի ձայնավորներից առաջ հետնալեզվային պայթականների
քմայնացման երևույթը Զովաբերի խոսվածքում պետք է պայմա168

Ի դեպ, Ռ.Բաղրամյանը, նկատելով, որ Սևանի տարածաշրջանի տասը գյուղում խոսվում է Մակվի ենթաբարբառով, սակայն առկա են որոշակի ներքին
տարբերություններ, նույն խմբում է ընդգրկում Գեղամավանի և Ծաղկունքի խոսվածքները՝ հիմք ընդունելով դրանց՝ մյուս խոսվածքներից տարբերվող հետևյալ
հատկանիշները. հինհայերենյան հ-ի դիմաց նույն հնչյունի առկայություն, անկատարի ըմ վերջավորության գործածություն, առաջին շարքի ձայնավորներից
առաջ գ,կ,ք>ջ,ճ,չ անցում (տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 10-11):
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նավորել Վանի, իսկ Լճաշենի խոսվածքում՝ Դիադինի ենթաշերտերի առկայությամբ: Վերլուծական կազմության դեպքում ժխտական մասնիկի՝ դերբայի վրա դրվելու հատկանիշը Նորաշենի խոսվածքին կարող է անցած լինել Մշո բարբառից և այլն:
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Բ. Արծափի խոսվածքի ընդհանուր բնութագիրը
Արծափ գյուղը 19-րդ դարի վերջերին մտնում էր Էրզրումի
նահանգի Բայազետի գավառի մեջ: 1828-1829 թթ. շատ արծափցիներ գաղթում և բնակություն են հաստատում Սևանի ավազանի
Չիբուխլու (այժմ՝ Ծովագյուղ) և Թայչարուխ (այժմ՝ Մեղրաձոր)
գյուղերում: 1909թ. Արծափն ուներ 120 տուն հայ բնակչություն,
1914 թ. Արծափից գաղթել է 100 հայ ընտանիք169: Ըստ Ռ.Բաղրամյանի՝ 1828-1832թթ. Արևմտյան Հայաստանի Արծափ գավառակից
տեղահանված հայերի ստվար խումբը հանգրվանել է Սևանա լճի
ավազանում, Մարմարիկ գետակի ափերին, Աշտարակի և այլ
շրջաններում: Արծափցիների սերունդները մայրենի խոսվածքը
անաղարտ պահել են «Սևանի շրջանի Ծովագյուղում, Հրազդանի
շրջանի Մեղրաձոր, Մաքրավան գյուղերում և Աշտարակի շրջանի
Արագյուղում»170: Հետազոտողը փաստում է, որ «Ծովագյուղի,
Մեղրաձորի, Մաքրավանի ու Արագյուղի խոսվածքները կազմում
են կուռ միասնություն, որը շատ կետերում ընդհանուր լինելով
Հին Բայազետի բարբառի հետ, վեր է հանում որոշ յուրահատկություններ, որոնք իրավունք են վերապահում արծափցիների
խոսվածքը համարելու Արարատյան բարբառի ենթաբարբառ»171:
Ռ.Բաղրամյանը Արծափի խոսվածքին բնորոշ տարբերակիչ հատկանիշներ է համարում ըղձականի անցյալի ապառնու յուրահատուկ կազմությունը (երբ իբրև հիմք ընդունվում է այդ ժամանակի
եզակի երրորդ դեմքի ձևը և դրա վրա ավելացվում են դիմային
վերջավորություններ), բառամիջի և բառավերջի ձայնեղների և
շնչեղ խուլերի խլացումը և նույն դիրքերում խուլերի ձայնեղա-
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Տե՛ս Թ.Հակոբյան, Ստ.Մելիք-Բախշյան, Հ.Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, Ե., 1986, հ.1, էջ 448:
170
Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 69-70:
171
Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 70:
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ցումը, առաջին շարքի ձայնավորներից առաջ գ,կ,ք>ջ,ճ,չ անցումը
և այլն172:
Ինչպես նկատում է լեզվաբանը, «Արծափի ենթաբարբառով
գիտական տառադարձությամբ նմուշներ չկան: Սա հայ բարբառագիտությանն անհայտ խոսվածքներից է»173: Ռ.Բաղրամյանը իր
ուսումնասիրությունը կատարել է Սևանի տարածաշրջանի Ծովագյուղի և Հրազդանի տարածաշրջանի Մեղրաձորի խոսվածքների հիման վրա174, ներկայացրել է բարբառային խոսքի նմուշներ175:
Արծափի խոսվածքի ձայնավորական համակարգը176 բնութագրվում է ընդհանուրհայերենյան հնչյուններից բացի նաև °, եը
հնչյունների առկայությամբ: Սրանցից առաջինը նույնանում է
բարբառային այլ միավորների համապատասխան հնչյունի հետ և
հանդես է գալիս փոխառյալ ու բնիկ մի շարք բառերում: Երկրորդը, ըստ Ռ.Բաղրամյանի, ներկայացնում է ա և է ձայնավորների միջին աստիճանի հնչումը177: Խոսվածքում գործածական են
ե,ո երկբարբառային հնչյունները, որոնցից վերջինը, ըստ Ռ.Բաղրամյանի, ունի օէ հնչում178: Խոսվածքում առկա են շնչեղ ձայնեղ
բաղաձայններ, բառասկզբի ձայնավորներից առաջ դրսևորվող
ձայնեղ հագագ: Հետնալեզվային պայթականները առաջին շարքի
ձայնավորներից առաջ որոշ չափով քմայնանում են, նաև
վերածվում հպաշփականների՝ ճէս>կես, ճիսադ>կիսատ, չիտ>քիթ,
չէնի>քենի: Փոխառյալ բառերում դրսևորվում է Ì օտար հնչյուն,
որը, ըստ Ռ.Բաղրամյանի, խիստ կոկորդային հնչում ունի և
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Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 70:
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 70-71:
174
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 69-86:
175
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 87-92:
176
Գրքի այս հատվածում Արծափի խոսվածքի ընդհանուր հատկանիշները
ներկայացնում ենք՝ հիմք ունենալով Ռ.Բաղրամյանի ուսումնասիրությունը:
177
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 71:
178
Տե՛ս նույն տեղում:
173
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ներկայացնում է կղ կամ ղկ միահնչումը179: Խոսվածքին բնորոշ է
բազմավանկ բառերի միջնավանկի ձայնավորի անկումը (հառսնիկ, մարկրիդ, գ՛ողնալ, կօժգել): Միավանկ բառերի սկզբում ե-ից
առաջ առկա է յ-ի հավելում՝ յեպ, յեզ, իսկ ո-ից առաջ՝ վ-ի հավելում՝ վոռպ, վոռծ: Բազմավանկ բառերի սկզբում ե-ի և ո-ի դիմաց
հանդես են գալիս է և օ (էրգանկ, էտալ, օրօճալ, օխճար): Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղ և շնչեղ խուլ հպականների ու
հպաշփականների դիմաց առկա են խուլեր (խապել, մառտ, անօտի, կարկել, թուկ, խուռծ, թած, թըռճել, հառէճ, կանանճ), նույն
դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ (աբրանկ, կօղբէս,
հըբառդ, խախուդ, բ՛արէգամ, խավիձ, կարիջ): Բաղաձայնից առաջ
հպաշփականները վերածվում են շփականների՝ կօժգել, հէզնել,
ծասկել: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հավելական ձայնեղ հագագ՝ հ՛ախպուր, հառդ, հ՛ընդանիկ, հ՛օռտում,
հ՛էրես: Սակավ բառերում հ-ի դիմաց առկա է խ՝ խող, խազալ:
Բառասկզբի հո-ի դիմաց հանդես է գալիս ֆո՝ ֆոդ>հոտ, ֆոր>հոր:
Խոսվածքում, եր, ներ հոգնակերտներից բացի, գործածվում
են նաև սահմանափակ տարածում ունեցող մի շարք այլ հոգնակերտներ՝ կ (գյինիկ, փէսէկ), անկ (ձ՛իանկ), էրկ (տըղէրկ), անիկ
(կընանիկ), դանկ (քըվորդանկ, տէկըրդանկ), վանկ (տիրվանկ):
Արծափի խոսվածքը ներգոյական հոլով չունի, այդ հոլովի իմաստն արտահայտվում է հայցականով, սեռականով և մեջ կապով, նաև տրականով (դ՛աշտին քաղվոր կա): Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը, մառտիկ, կընանիկ ձևերի սեռականներն են մառտիկոնծ, կընանիկոնծ: Ձայնավորով ավարտվող
անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ ադէյ, Սաքօյ: Բացառականը ունենում է ծ(ց)-ով վերջավորություն՝ ձ՛ըվիծ, օրիծ: Անձնական դերանունները տրականում ունենում են ի հավելված՝
ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի: Էս, էտ, էն դերանունների սեռականի
ձևերն են՝ ըստու, ըտու, ընդու: Ով դերանվան դիմաց առկա է վով,
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որի թեք ձևերն են՝ ում, ումը, ումիծ, ումօվ: Գալ, լալ, տալ բայերի
անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալըմ, լալըմ, տալըմ: Գալ բայի
ապառնու ձևերը կազմվում են գու մասնիկով՝ գուգ՛ամ// գուկամ,
գուկաս, գուգ՛ա//գուկա, գուկանկ, գուկակ, գուկան: Օժանդակ
բայի ձևերն են՝ եմ, ես, է՝, ենկ, էկ, էն և ի, իր, էր, ինկ, իկ, ին: Սրանց
ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չեը, չենկ, չէկ, չեն և չի, չիր, չէր, չինկ,
չիկ, չին: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն, հարակատարը՝ աձ, ուգ վերջավորություններ: Խոսվածքում բայն
ունի Ա, Ե, Ի խոնարհումներ: Յուրահատուկ կազմություն ունեն
ըղձական եղանակի անցյալ ժամանակի ձևերը (նաև ենթադրական ու հարկադրական անցյալների ձևերը), որոնց համար իբրև
հիմք հանդես է գալիս եզակի երրորդ դեմքը՝ ստանալով համապատասխան դիմային վերջավորություններ՝ էտէրի, էտէրիր,
էտէր, էտէրինկ, էտէրիկ, էտէրին: Պատճառական ածանցն է ծըն
(ցըն)՝ փախծընել: Հարկադրականը կազմվում է պըդի եղանակիչով:
Արծափի բարբառային միավորը Գեղարքունիքի մարզում
դրսևորվում է մեկ՝ Ծովագյուղի խոսվածքով, որի ընդհանուր բնութագիրը ներկայացվում է սույն գրքի երկրորդ մասում:
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ՄԱՍ 2.
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԽՈՍՎԱԾՔՆԵՐԻ
ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
ԳԼՈՒԽ 2.1.
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
ԱԶԱՏ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝
Աղքիլիսա: Մինչև 1988թ. գյուղը եղել է ադրբեջանաբնակ, ներկայում այստեղ բնակվում են Ադրբեջանից բռնագաղթած հայեր: Ընդգրկված է Գեղամասար համայնքում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ԱԽՊՐԱՁՈՐ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Վերին Զաղալու: Բնակիչները Սասունից, Մուշից 1915թ.
գաղթած հայերի սերունդներն են: Նախկինում այստեղ բնակվել են
նաև ադրբեջանցիներ: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Ախպրաձորի խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են վօ և յե, ինչպես՝ վօտ, վօրթ,
յեզ, յերք, բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են
համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օսկօռ, օչխար, էրինջ,
էրազ: Խոսվածքն ունի ե երկբարբառային հնչյուն՝ գ՛իշեր, ձ՛ըմեռ:
Փոխառյալ ու բնիկ մի շարք բառերում հանդես է գալիս քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ թ°զ°, ք°սիբ, զ°րկել, ջ°հէլ, Ք°-

վ°ռ, չ°յիր և այլն: Բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ ծիծղալ, սօրվել, հավքել: Բաղաձայնական համակարգի հա-
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մար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛էրել,
գ՛եղ, գ՛իշեր, դ՛ուռ, ձ՛ուկ, ձ՛ըմեռ, ջ՛ուր: Բառամիջում ու
բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝
կարքին, անքամ, հօքի, ընթունել, մառթ, վեռչ, մէչ, շօք, կառթալ,
բ՛անցըր և այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի հ,
սակավ դեպքերում՝ խ, ինչպես՝ խօղ, խօր: Հաճախ բառասկզբի
ձայնավորից առաջ առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛ավէլի, հ՛առէչ, հ՛էսօր, հ՛էքուց, հ՛ընգեր, հ՛ուշիկ, հ՛ուզել, հ՛ընչի և այլն: Օտար
բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի ղ, ինչպես՝ ղազան,
ղավուրմա, ղարիբ, ղըսմաթ, ղըստու: Հպաշփականը բաղաձայնից
առաջ կարող է վերածվել շփականի՝ հաշկ, մէշկ, բօշկա, կըսկըվել:
Շեշտը վերջնավանկային է:
Ընդհանուր հոգնակերտներից180 բացի՝ գործածական են նաև
ք, տանք, վանք, րանք մասնիկները, ինչպես՝ փէսէք, ախպըրտանք,
իշվանք, գ՛իլվանք, իծվանք, տիրվանք, գ՛եղրանք, տեղրանք: Կին
բառի հոգնակիի ձևն է կընգըթիք: Հանդիպում են բաղադրյալ հոգնակերտների գործածություններ՝ էրէխէքներ, մառթիկներ, տըղէքներ: Մի շարք անուններ եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը
հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ բիձու, ճըժու, գ՛ըլխու, կօվու, գ՛իլու, աղվըսու, ախչիկնէրու, տըղէքներու, գ՛ըրքէրու,
ճըժէրու, թըվէրու, թօռնէրու և այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝
քըրօջ, անէրօջ, հ՛ընգերօջ, տիրօչ: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, նաև որոշ հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Մարօյ, Սաքօյ, վէդրօյ: Բացառականը
ձևավորվում է ց-ով՝ գ՛եղից, ճըժուց, կան նաև է վերջավորությամբ
քարացած ձևեր՝ տընէ տուն, դ՛ըռնէ դ՛ուռ: Ներգոյականի իմաստը
արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝
մեր գ՛եղ (մեր գյուղում), գ՛եղի մէչ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Հէրըն չօբան
ա, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Իրա հէր
գ՛ընաց: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում
180

Նկատի ունենք եր, ներ հոգնակերտները, որոնք գործածական են մարզի բոլոր
խոսվածքներում, ուստի և չեն հիշատակվում որևէ խոսվածքի բնութագրում:
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են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի, գործածական է նաև քե
կրճատ ձևը: Երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հ՛ինք, իրանք: Ով
դերանվան դիմաց առկա է վօն, որի սեռականի և տրականի ձևերն
են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ քու,
իրա, իրանց, էս, էսի, էն, էնի, ըսըրա, ընդըրա (դրա, նրա),
ընդըրանից, ըստեղ, ընդեղ, ըտեղ, հ՛իրար, հ՛ուր և այլն:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իքամ, գիլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով ՝
կըխօսամ, կընայեմ, կընըստիմ, կէնէմ: Միանալով բայասկզբի
հագագին՝ կ-ն ձայնեղանում է, ինչպես՝ գընգի, գ՛ավքա: Հարկադրականի եղանակիչն է պըտի, ինչպես՝ պըտի էթան: Անորոշ
դերբայը կարող է արտահայտել ապառնու իմաստ, ինչպես՝ գ՛ացած ախչիկ հ՛ուզել: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ գ՛ացէր (եմ), քօռցեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ սարքուկ, քաղուկ, նըստուկ, խըմուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի,
իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք,
չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի
անցյալ կատարյալը կազմվում է առավելաբար ներկայի, նաև
անցյալի հիմքերից՝ գ՛ըրինք, տըվինք//տըվէցինք: Գնալ, մնալ
բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականում տարբերվում են ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհումներ՝ թըրաշա՛, գ՛ըրա, նըստի, կայնի՛: Դիմավոր բայաձևերից
առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս
օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ
տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ խօր ա
կըփօրենք, շատ ա գուզեմ, էնենց ա կցավա, դ՛ասն էր կըպատմէր,
կաթ էր կիտէր: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական
մասնիկը դրվում է օժանդակ բայի վրա, ինչպես՝ չեմ տէսե,
համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի
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վրա՝ չըգ՛ըրեմ (չեմ գրում), չըբ՛էրեմ (չեմ բերում): Բայասկզբի
հագագին միանալով՝ չ-ն ձայնեղանում է՝ ջուզեմ, ջընգիս: Պատճառական ածանցն է ուց//ցուց՝ մըտուցել, խօսցուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ թըռցուս, տեղավօրցո՛ւ, մըտցո՛ւ, մըտո՛ւ: Խոսվածքը չ բայածանց չունի: Հաճախ ներկայի հիմքից
կազմվող ձևերում բացակայում է նաև ն ածանցը՝ առիմ, գէլի,
կեղի, գ՛ըթին, գ՛իչիմ, գըհասին և այլն:
Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, ինչպես՝ կօ յես
ըսէցի (դե ես ասացի):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ հ՛ընչի, ճիժ, իմալ, մըկա, քօնձախ, հօլիկ (շան բույն), օթաղ, սըրախ, ճար, տանիք,
հ՛էռթիկ, հացատուն, թալվա, ըդպէս, տատի, հարևան, հունթ,
հ՛առավօտ, հ՛ուզընգան, գ՛արնան գ՛ըլօխ, խըլըսել, մինչև, ղըրկել,
խաբար, խօրօտ, հ՛իրգուն, քօմել, միրավ, բօռալ, ք°սիբ, ճարըն-

գան, չըռիկ, կըդէ և այլն:
ԱԿՈՒՆՔ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Բնակավայրը 1830թ. հիմնել են Հին Բայազետի գավառի Ղարաքենդ
գյուղից գաղթածները: 1935թ. գյուղը վերանվանվել է Ակունք
(նախկինում՝ Ղըրխբուլաղ, Բազմաղբյուր): Ռ.Բաղրամյանը փաստում է, որ «Ակունքի խոսվածքը նույնն է Կամոյի շրջանի Սարուխան, Գեղարքունիք գյուղերի ու սրանց հարող խոսվածքների
հետ»181, սակայն դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ներկայում
գյուղի խոսվածքը զգալիորեն տարբերվում է Բայազետի բարբառից: Չնայած պահպանվել են Ում ճյուղի պատկանելությունը և
քերականական հիմնական առանձնահատկությունները, սակայն
հատկապես հնչյունական հատկանիշներով խոսվածքը նմանվում
է Դիադինի բարբառին:
Խոսվածքում բառի տարբեր դիրքերում, նաև բառասկզբի
շնչեղ ձայնեղներից հետո հաճախ հանդես է գալիս քմայնացած °,
181

Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 6:
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ինչպես՝ բ՛°խ, ձ՛°խ, ադ°թ, քյ°ռի, քյ°սիբ, հառու, քյ°նի, զ°նել,

օրին°կ, քյ°լ°մ, հ°զ°ր, խ°րիր, ընդ որում՝ Դիադինի բարբառի
համեմատությամբ նկատելի է քմայնացման ավելի թույլ աստիճան: Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց
համապատասխանաբար առկա են վո և յե՝ վոռց, վոռթ, յեզ, յեփ,
բազմավանկ բառերի սկզբում՝ օ և է, ինչպես՝ օխճ°ր, օչիլ, էրէվալ,

էրինջ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ նեղ, ցօրեն, սոխ, խընձոր: Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում
ձայնավորի սղումը՝ կարկըտան, խասկընալ, ավէդրան, խ°յլի:
Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ
ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛ըռնել, բ՛°ն, գ՛առ, գ՛յիշեր, դ՛ուս,

ձ՛որ, ձ՛°խ, ջ՛ուր, ջ՛օկել: Բառամիջում ու բառավերջում հպական
ու հպաշփական ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝
կարքել, խափել, վեռչ, մէչ, բ՛անցըր, բ՛°ռց, վոռփ, օքուդ, մառթ:
Նույն դիրքերում երբեմն խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝
ավէդրան, պադըռել, աբրել, կըդրել, կօդրել: Տարածված է
հետնալեզվային բաղաձայնների քմայնացումը առաջին շարքի
ձայնավորներից առաջ, ինչպես՝ պաքյել, գ՛յեղ, գյինձ, շ°խկյ°մ,

գյինի, գյէրան: Բաղաձայնից առաջ հետնալեզվային պայթականի
դիմաց հաճախ առկա է յ ձայնորդ՝ խայնել, °յլոր//°քլօր, պայսել//պաքսել, տայնալ, ճայտի, բաղաձայնասկիզբ բառից առաջ,
նաև բառամիջում բաղաձայնից առաջ տարածված է նք>յ, նգ>յ
փոփոխությունը՝ մեյ գ՛°ցինք (մենք գնացինք), քաղիյ բ՛էրինք
(քաղեցինք բերեցինք), հըլնեյ դ՛ուս (ելնենք դուրս), էթայ տուն
(գնանք տուն), իշվայներ (իշվանքներ), յեղըյներ (եղունգներ):
Երբեմն բաղաձայնից առաջ հպաշփականի դիմաց առկա է շփական՝ հ՛աշկ, մէշկ, ծասկել, ճաշնալ, հ՛իժնել (իջնել), հ՛°նգըժներ:
Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝
խանել, ախ, բ՛ախ, պախել, խող, խ°յլի, խա, խաց, մախ, սախ-
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մընել: Բառասկզբի ձայնավորներից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի
հավելում՝ հ՛էսօր, հ՛ուրիշ, հ՛առու, հ՛°ռիք, հ՛ըմէն, հ՛էրէկ, Հ՛էրէվան, հ՛էժան, հ՛ախպուր, հ՛էվըլնալ, հ՛°ռց°կ, հ՛ընգեր, հ՛առէճ,
հ՛իմնալ, հ՛իժնել (հ՛իճավ): Օտար բառերի բառասկզբի ղ-ի դիմաց
խոսվածքն ունի Ì, ինչպես՝ Ìօչ, Ìազան, Ìափաղ, Ì°ստու, Ìօնախ,
Ìըսմ°թ, Ìօնդախ, Ìըժալ, Ì°րիբ, Ìօնախ, Ìուշ (ղուշ): Երբեմն էլ
հետնալեզվային պայթականների դիմաց է հնչում կոկորդային
կիսաշփական Ì, ինչպես՝ Ìանչել, ÌըչÌըչալ և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև ք, վանք, անք,
րանք, տանք, անիք մասնիկներով՝ խընամիք, գյիլվանք, իշվանք,
իծվանք, ձ՛իյանք, տեղրանք, քըվըռտանք, ախպըռտանք, հընգըռտանք, կընանիք//կընթըներ: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ տիրոչ,
քըրոչ, անըրոչ, տալոչ, տէքրոչ, կիսրոչ, հընգըրօչ: Հատուկ տեղանունները կարող են ենթարկվել Ա հոլովման՝ Հ՛էրէվնա, Ք°վ°ռա,

Մառտունա, Սէվանա: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, որոշ հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է
յ-ով, ինչպես՝ Կարօյ, Աննայ, Լիպօյ, Տիկօյ, վէդրօյ, ադէյ, պապէյ:
Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ ախպօրից, դ՛աշտէրից, մի
շարք դեպքերում՝ նաև է-ով, ինչպես՝ օրվընէ, գ՛իշերվընէ, տընէ,
սաբախտվընէ: Ներգոյականը արտահայտվում է հայցական հոլովով, ինչպես նաև սեռականով և մէչ կապով՝ գյեղըն (գյուղում),
ջ՛ըրի մէչ: Որոշյալության իմաստն արտահայտվում է ն հոդով՝
Մառթըն գ՛ընաց, որը միշտ չէ, որ գործառում է, օրինակ՝ Արմէն
ասավ: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են
ի, երբեմն իկ հավելված՝ ընձի(կ), քեզի(կ), մեզի(կ), ձ՛եզի(կ), կան
նաև կրճատ ձևեր՝ քյե, մե, ձ՛ե: Երրորդ դեմքի ուղղականի ձևերն
են՝ հինք, ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները եռանդամ
են՝ էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի, էսա, էտա, էնա, սրանց թեք հոլովների ձևերից են՝ ըստու, ըտու, ընդու, ըստոնց, ըտոնց, ընդոնց և
այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա է վոն ձևը, որի սեռականն է՝ վի,
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տրականը՝ վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ քօ,
հ՛իր, հ՛իրա, հ՛իրանց, ընդըրանք, ընդըրանց, էսան, էտան, էնան
(սա, դա, նա), իմ°լ, էսենց, էտենց, դ°ս, դ°տ, դ°ն, դ°սի, դ°տի,

դ°նի, ըստոնք, ըտոնք, ընդոնք, դոր, դորից, հ՛ուր, հ՛ըմէն, հ՛ըմէն
մէկ, հ՛ըմընի, հ՛իր°ր և այլն:
Գալ, լալ, տալ բայերի ներկայի ձևերն են գ՛°լում, լ°լում,
տալում: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ տէսէր (եմ), բ՛էրեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ բ՛էրուկ, նըստուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես,
ա, ենք, էք են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին:
Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքերից՝ շըլկին//շըլկէցին,
բ՛էրին//բ՛էրէցին: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝
գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ խըմա՛, գ՛ըրա՛, նըստի՛, խասի՛: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ թըռցընել, խասցընել: Պատճառական
բայերի եզակի հրամայականն ունենում է ա, նաև՝ ու վերջավորություն՝ խըմցըրա, խըմցո՛ւ: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր: Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը՝ կօ նըստուկ եմ
(դե նստած եմ, էլի):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ կաթ, պուտ, շուք,
խօվ, տախտ, ճամբախ, տանիս, հ°ռիք, տիլ, մուխ, փօշի, թուփ
(տերև), կուտ, պուտուկ, թէշի, ուզընգան, խոզգընի,

հ°շկալու-

սանք, տըղասկան, ճիժ, մառթ, դ՛ըրկեց, միրավ, մօղօզօրիկ, °յլօր,
գըռթան, ձ՛ու, պուճուճակ, հունթ, թառթափ, հ՛ընցըցընել, սաբախտան, հ՛իրկուն, մըռու, պըստիկ, կակուղ, հ՛իրիշկալ, տըփել,
պաճառավոր, բ՛°րկ, ժըխշել, խայնել, չուր//չուրի, ջ՛ոչ, թալվա,
սըրախ, թունդիր, փարատիչ, մօծիլ, դ°ստըխուն, խառնիս, հօլիկ
(շան բույն), էրինջ, °չ°ռ, էրմունգ, ճըմուռ, կյէսրէր, հ՛էքխող,
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մըկա, ջ՛ախճըփան, պաքյել, իմ°լ, ճըլօթել, թուշ, ժօղօվկըրան,
բիձ°, ափէր, ջ՛ոչօ, ադէ (տատ), խօրքուր, գ՛ըլօխ խառցընել, կօժէ,
դ°վ°, կուզըռնեկ, սայսոն, գ՛°խ, դընգ, ջ՛աղաց, մուն°թ, հօնքուռհօնքուռ, կարքըվել (ամուսնանալ՝ նաև կանանց վերաբերյալ),
տալվ, յ°բ°, մանի, հ՛օռթում, պադըռել, խօրօխպէր, յեղըռճիկ,
տափոցի, զ°խախօրել, ծաղըր, թեվգ՛ըլօխ և այլն:
ԱՂԲԵՐՔ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում: Գյուղի
բնակիչների հիմնական մասը Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերն
են: Աղբերք (նախկինում՝ Աղբուլաղ) է վերանվանվել 1991թ.: Ընդգրկված է Շողակաթ համայնքում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի
բարբառով:
ԱՅԳՈԻՏ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում: Այգուտ
(նախկինում՝ Գյոլքենդ) է վերանվանվել 1991թ.: Գյուղում ապրում
են Ադրբեջանից բռնագաղթած հայեր: Ընդգրկված է Ճամբարակ
համայնքում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում:
Հիմնադրվել է 1850 – ական թվականներին: 1988 թ. վերաբնակեցվել է Ադրբեջանի Շամխորի շրջանի հայաբնակ գյուղերի
փախստական հայ ընտանիքներով: Անտառամեջ (նախկինում՝
Մեշաքենդ) է վերանվանվել 1991թ.: Ընդգրկված է Ճամբարակ
համայնքում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ԱՍՏՂԱՁՈՐ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Բնակիչների նախնիները 1829-30թթ. գաղթել են Ալաշկերտից և Վանից: Նախկինում՝ Խաչաձոր, Ձոր: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Աստղաձորի խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են վո և յե, ինչպես՝ վոնչ, վոռց,
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յես, յեփ, բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց
առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օսկի, էրազ,
էրկու: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեք,
ցօրեն, չոռս, խոտ: Փոխառյալ ու բնիկ որոշ բառերում հանդես է
գալիս քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ ն°ֆ°ր, թ°վուր, ք°ռի,
°մի, զ°րկել և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում
ձայնավորի սղումը՝ յեռսուն, խավնել, խասկընալ: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների
առկայությունը՝ բ՛էրել, բ՛արութուն, դ՛ըրկեց, դ՛էզ, գ՛եղ, գ՛իշեր,
ջ՛ուր, ձ՛ավար: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց
գործառում են շնչեղ խուլեր՝ դ՛առցա, տէքըր, մէչ, անքամ, շափաթ,
խաքնել: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ պադայական, աբրել, զ°րգել, փէդ: Հինհայերենյան հ-ի
դիմաց խոսվածքն ունի խ, ինչպես՝ խօրօխպէր, խինգ, պախել,
խավնել, խատ, խառս, խա, խէքաթ, խիվընդութուն, խալալ, խաց,
խօրքուր: Շատ դեպքերում բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա
է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛ավալ, հ՛ուզել, հ՛էսօր, հ՛ընցնել, հ՛առէչ,
հ՛ընգել, հ՛առու և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ՝ կըս°, կուրբան, կօնախ: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև ք, տիք, րանք մասնիկներով՝ թավլէք, տէքըռտիք, տալվըտիք, դ՛իզրանք, տեղրանք:
Երբեմն հանդես են գալիս կրկնակի հոգնակերտներ՝ դ՛իզրանքներ, թավլէքներ: Շատ անուններ եզակի թվում, գոյականների մեծ
մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ մառթու,
տըղու, ճամփու, ջ՛ըրու, դ՛իզրանքնէրու, գ՛էրէզմընէրու, աչքէրու,
տընէրու և այլն: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Շաբօյ, Յեղօյ: Հատուկ
տեղանունները հաճախ ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Հ՛էրէվնա,
Վաղաշէնա: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ ձ՛ավրից, աչքէրուց: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ
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մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղըն, գ՛եղի մէչըն, երբեմն նաև՝ նէ
մասնիկով, ինչպես՝ կարսի նէ (կարասի մեջ), քառակի նէ (քառակի՝ քառակուսի ձևով ավազանի մեջ): Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Մառթըն
հավէլի խըխճօվ ա, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է,
ինչպես՝ Իմ խէր բ՛էրե, տըվե իմ մօր: Երբեմն անորոշ հոդը հետադաս է գործածվում, ինչպես՝ շափաթըմ, փըշում: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի,
քեզի, մեզի, ձ՛եզի, հանդիպում է նաև քե կրճատ ձևը: Անձնական
դերանվան երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինք, ուրանք: Ով
դերանվան դիմաց առկա է վոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն
են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են՝ քու, ուր (իր),
ուրնից, էսա, էսի, էտի, էսօր (սրան), էնդոր (նրա), էնդոց (նրանց),
էնքան, ընդեն (այնտեղ), էտտ°ր (այդքան), դ՛աս//դ՛ասի (այստեղ),
դոր (ուր), հըմէն և այլն:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գի//կի մասնիկով՝ գ՛իքամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով
կամ առանց դրա՝ կըքաղին, կուտինք, ֆըռըցուն: Վաղակատար
դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ դ՛ըրէր (եմ), հարակատարը՝
ուկ վերջավորություն՝ նըստուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի
ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք,
ին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է
կազմվել ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքից՝ հուզէցին,
օքտիր: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց:
Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ
էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ խօրօխպէր ա կըսենք, կօֆէ յա կըխըմա, կառտօլ էր կըցանէր:
Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում
է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չէկեր էր,
չունէցէր եմ, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է
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բայաձևի վրա՝ չըպատկէրացուս: Պատճառական ածանցն է
ցուց//ուց՝ նեղցուցել, ֆըռըցուցել, խաքուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս
ու խոնարհիչը՝ պատկէրացուս, պատկէրացո՛ւ: Խոսվածքը չ բայածանց չունի, երբեմն բացակայում է նաև ն ածանցը, ինչպես՝ մեռիմ,
մըտիս:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ բաջօ (հորեղբոր կին),
ափէր, ջ՛օչօ (տատ, մեծ կին), ադէ (մայրիկ), մըկա, փըշում, պարկել, ջ՛օկըռտել, ընդուց դէն, դ՛ըրկեց, միճ°կ, հուզէլուն, խօրօտ,

առնել, ճիժ, գ՛ըռտընակ քաշել, կէսրէր, իմալ, օրշընիտկ, բօռալ,
գ՛էրէզմըներ, կըշտօվ, բ՛էտընալ, կարքըվել (ամուսնանալ՝ նաև
կնոջ վերաբերյալ), թավլա, հօրի, ձ՛իթխաց, դ՛ուռ, հանդա, բ՛օլոր,
ճամփխել, դօլօվ զուռնօվ, սօվ ու սըրատութուն, օքտել, հուստ,
փայ ու բ՛աժին, ջ՛ոչ, ինչօր քեզի, աղաջան, իրկամեռ, բ՛աժ, ժեխ,
օդաց ճամփա, տալվ, իշկել, ինք և այլն:
ԱՎԱԶԱՆ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: 1988 թ.
վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից բռնի տեղահանված հայ ընտանիքներով: Ավազան (նախկինում՝ Գյոյսու) է վերանվանվել 1990թ.:
Ընդգրկված է Գեղամասար համայնքում: Հաղորդակցվում են
Ղարաբաղի բարբառով:
ԱՐԾՎԱՆԻՍՏ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում:
Բնակիչների նախնիները 1829 – 30 թթ. գաղթել են Ալաշկերտից:
Ըստ Հ.Աճառյանի՝ բնակիչները եկել են Բայազետի Չախըր-Բեկ
գյուղից, Վանից և Մակուից182: Արծվանիստ (նախկինում՝ Ալուչալու) է վերանվանվել 1968թ.: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են վո և յե, ինչպես՝ վոտ, վոռց, յես, յերք,
բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն:
182

Տե՛ս Հ.Աճառեան, Հայ բարբառագիտութիւն, էջ 139:
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Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օսկի, օխճար, էրազ, էրինջ:
Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ քաղվոր, կօլոն,
դ՛ըրկեց, խետ: Փոխառյալ ու բնիկ որոշ բառերում հանդես է գալիս
քմայնացած ա ձայնավոր, ինչպես՝ ք°մ°ր, զ°բուն, թ°ռ, ք°նի,

ք°փ°ն°կ, հ°զ էնել և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ առծըթէ, խավնել, բ՛աժնել: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների
առկայությունը՝ գ՛ալ, ձ՛եռ, գ՛իշեր, բ՛էրել, գ՛ըլօխ, գ՛ոռծ, դ՛ուս,
ջ՛առթել: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ ճըրաքու, խաքնել, խօքի, կարքըվել,
ջ՛առթել, մառթ և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն
առկա են ձայնեղներ՝ պադմել, աբրել, ազաբ, փէդ: Հինհայերենյան
հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի խ, ինչպես՝ խառս, խա, խին, խետ,
խամար, խառսնիս, խալալ, խաց, խօ, խօրեմ, խիվանդ, գ՛ախ:
Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է հ՛-ի հավելում,
ինչպես՝ հ՛ընգնել, հ՛առու, հ՛ընցնել, հ՛առէչ, հ՛էրէկ, հ՛էվել և այլն:
Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ՝ կօչաղ, կըլավ,
կավուրմա: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև ք, տիք մասնիկներով՝ բալէք, տըղէք, քէչէք, ախպըրտիք, տէքըրտիք, կընգըտիք:
Երբեմն հանդես են գալիս կրկնակի հոգնակերտներ՝ բալէքներ,
տըղէքներ: Շատ անուններ եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը
հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ ձ՛օրու, գ՛ոմու,
փորու, կօվու, խառսնէրու, կօվէրու, սիրօղնէրու և այլն: Խոսվածքն
ունի Ոջ հոլովում՝ կիսրոչ: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, նաև հասարակ որոշ անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Վանօյ, Չինօյ, Յեվէյ, ֆէրմայ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ փըշից, տարուց, կօվէրուց, հազվադեպ՝ է-ով՝
տընէն: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով
կամ մէչ կապով և սեռականով՝ սարն ենք, դ՛աշտի մէչըն: Որոշիչ
հոդն է ն-ն՝ Սուրփըն դ՛°ն ա, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում
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է, ինչպես՝ Էն մէ տըրակտըրիստ կըսա: Երբեմն անորոշ հոդը
հետադաս է գործածվում, ինչպես՝ բ՛աժակըմ, քիչըմ: Անձնական
դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի,
քեզի, մեզի, ձ՛եզի, եզակի երկրորդ դեմքը ունի նաև քե կարճ ձևը,
երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինք, ուրանք//հուրանք: Ով
դերանվան դիմաց առկա է վոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն
են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ քու,
հուր (իր), հուրանց//ուրանց, էնդոր (նրա), էնդըրանք, էնդոց, էսա,
էսի, էտի, էնի, դոր, վորդեն, դ°սի, դ՛°տ, դ՛°տի, դ՛°ն, դ՛°նի,

էնթ°ր (այնպիսի), ըմալ (այնպես), հիրար և այլն:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ու, գ՛ի//կի
մասնիկով՝ գ՛ուքամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կաբրինք, կըգ՛օղնան, իմ խելք էթա
(խելքս գնում է): Բայասկզբի հ՛-ին միանալով՝ կ-ն դառնում է գ՛,
ինչպես՝ գ՛իստըկինք: Գալ բայն ունի ներկայի և ապառնու զուգահեռ յուրահատուկ ձևեր՝ գ՛ոմ, գ՛ոս, գ՛ո, գ՛ոնք, գ՛ոք, գ՛ոն: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ տէսէր (էր), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ ցանուկ: Էական բայի ներկա
ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր,
էր, ինք, իք, ին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը
կարող է կազմվել ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքից՝
բ՛էրին, ջ՛առթին, տըփի, թօրգի, նըշանէցին: Գնալ, մնալ բայերի
անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Էնել և դ՛ընել բայերի
անցյալի հիմքում պահպանվում են էն, դ՛ըն ձևերը՝ էնեց (արավ),
էնէր եմ (արել եմ), էնա՛ (արա՛), անուն եմ դ՛ընե (անուն եմ դրել):
Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ
էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը,
ինչպես՝ ինչ ա կուտես, գ՛ոմու մէչն էր կաբրինք: Վերլուծական
ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժան-

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ

99

դակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չըհաշվէր եմ, չըտէսէր էր,
համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի
վրա՝ չըկըռնամ, չեղի: Պատճառական ածանցն է ուց//ցուց՝ հիչուցել, սօվըռցուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում
և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ կըզըզվըցուն,
յեռցո՛ւ: Ներկայի հիմքից կազմվող ձևերում ևս ն բայածանցը սովորաբար բացակայում է, ինչպես՝ մեռիմ, գէլի (կելնեի), կեղի (կլինի),
խաքինք (հագնեինք), առի (առնեի), կըխասի (կհասնի): Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, ինչպես՝ կօ մընա (իհարկե
մնում է):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ խըլղ, պըստըկութուն, հօրի, մուրադ, ճիժ, հալ, մըկա, մառթ, ջ՛ոչ, դ՛°նէն, սըքա,

իմալ, խօրօտ, գ՛էշ, ադէ, ափէր, կակօ, շուշուտ, դ°ն, հուզընգան,
կըմճըտել//կըճըմթել, պատի խետ, գըվա, ջ՛ըխպալ, հըմալ, ազաբ,
կըխտոտ, մըթէլ, յօրղան, էտօվ դէն, շօռ աչք, խօրօտ, սիրօղ, հիլօտ
ք°փ°ն°կ, իրիկ, գ՛օխտուկ, ք°ֆկախան էնել, էսխ°տ, տարէ լիս,
խացատուն, չօռթնէ ճաշ, գ՛ուռ, դ՛ըրկեց, տալվ, ընձի խօքի կա,
չինաշխարիկ, ջ՛ոչօ (տարեց տղամարդ), բաջօ (ծեր կին), հանդա,
մատղաշ, ջաղդա, ինք, կարքըվել (նաև կանանց վերաբերյալ),
յերփի, արաբա, նըշանլու, էրաղ և այլն:
ԱՐԾՎԱՔԱՐ – Գավառ քաղաքի թաղամաս, նախկինում՝
գյուղ Արծվաքար, Ղշլաղ, Ծմակ: Արծվաքար է վերանվանվել
1945թ., թաղամաս է դարձել 1961թ.: Բնակիչների նախնիները
1829-1830թթ. գաղթել են Բայազետից: Հաղորդակցվում են Բայազետի բարբառով:
Բայազետի բարբառին բնորոշ դիրքերում խոսվածքը կանոնավորապես ունի շրթնային ° ձայնավորը՝ °սել, °շուն, °րաղ,

պ°րկել, պ°նիր, տ°րի, ճ°մփա, ճ°ր, շ°տ, ս°ղ, ծ°ռ, մ°քուր և
այլն: Հիմնականում փոխառյալ, բայց նաև բնիկ մի շարք բառերում
գործածվում է քմայնացած ° ձայնավոր, օրինակներ՝ ն°ֆտ, լ°ց,
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խ°յլի, ջ°յն°մ, քուֆտ°, ք°լ°մ, հ°յ°թ, Ք°վ°ռ, ջ°յէլ, չ°յիր,
քուլ°շ, ձ՛°ռ (ձեռք) և այլն: Հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց
միավանկ բառերի սկզբում առկա են համապատասխանաբար վո
և յե՝ վոր, վոխ, յես, յերք, բազմավանկ բառերի սկզբում՝ օ և է,
ինչպես՝ օխճար, օչիլ, էրկանք, էրինջ: Խոսվածքն ունի ե, ո
երկբարբառային հնչյուններ՝ վեց, ցօրեն, փոր, բ՛անվոր: Արծվաքարի խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում ձայնավորի
սղումը՝ խ°յլի, խասկընալ, փատըտել: Առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛աժան, բ՛ըռնել, Գ՛առնիկ, գ՛արի, դ՛ուս, դ՛աշտ,
ջ՛ըրել, ջ՛ոչ, ձ՛էն, ձ՛ուն: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների
դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ տէքըր, բ՛անցըր, հօքոստոս,
ջ՛ոչ, հ՛առէչ, օց, խափել, սուռփ և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի
դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ գիդալ, դըբռօց, պ°դասխան,

պ°դայել, կըդրել և այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ
վերածվում են շփականի՝ բ՛ասվել, լըսվել, իշքան, հ°շկ և այլն:
Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝
խետ, պախել, խանել, խէր, խառնիս, էն գ՛ախ, խինգ, խիվանդ,
խամօվ: Նկատելի է հետնալեզվային պայթականների քմայնացում, ինչպես՝ կ°րաքյ, հօքյի, խօրքյուր, քյ°ռի: Քմայնացման
հետևանքով ություն ածանցում տեղի է ունենում թ>ց անցում,
ինչպես՝ խարամուցյուն, նեղուցյուն: Խոսվածքում տն խմբի դիմաց
երբեմն առկա է նն՝ մ°ններ, վոններ, դր-ի դիմաց՝ յր, ինչպես՝

կօյրել: Օտար բառերի բառասկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է կ՝
Կըշլաղ, Կ°լ°մդ°ր, կըրաղ, կ°վուրմա: Բառասկզբի ձայնավորից
առաջ հաճախ տեղի է ունեցել հ՛-ի հավելում՝ հ՛առավոտ, հ՛օքոստոս, հ՛իմանալ, հ՛առու, հ՛էրես, հ՛առէչ, հ՛ընգեր, հ՛ընցընել, հ՛ավէլի, հ՛ընչի և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, րանք, տանք, անիք մասնիկները՝ ք°վ°ռցիք,

բութուլկէք, ձ՛իյանք, իշվանք, գ՛իլվանք, ըստերանք, տեղրանք,

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ
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քըվորտանք, °խպըռտանք, կընանիք: Ձայնավորով ավարտվող
հատուկ անձնանունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Զինայ,
Մ°րօյ, Փ°րօյ: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Մ°ռտունա, Սէվանա, Թիվլիզա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է
միայն տէր բառը՝ տիրոչ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝
պոչից, գ՛եղից, դ՛աշտէրից, երբեմն էլ՝ է-ով, ինչպես՝ տընէ, հ՛առավտընէ: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղը, գ՛ըրքի մէչը: Անձնական
դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի,
քեզի, մեզի, ձ՛եզի, նաև գործածվում է քե կրճատ ձևը: Հոգնակի
երրորդ դեմքի ձևերն են՝ ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝ էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի: Ով դերանվան դիմաց
առկա է վորը տարբերակը, որի սեռականի ձևն է՝ վիր, տրականինը՝ վիրը: Դերանվանական ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ մենք,
հ՛ինքը, հիրա, հիրանը, ըտու, ըստոնք, ըտոնք, ըտոնց, էտենց,
ընդե, հ՛ըմէն, հ՛ուրիշ, վորդե, ըստ°ր (այսքան), ընդ°ր (այնքան) և
այլն:

Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տ°լում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորու-

թյուն՝ մ°ցէր եմ, նըստեր ա, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ ցանուկ, քաղուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝
եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց
ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք,
չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է ինչպես անցյալի հիմքից՝ տըվէցին, նըշանէցին, այնպես էլ
ներկայի հիմքից՝ °րինք, դ՛ըրինք: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի
հիմքի ձևերն են գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ °նջատա՛, կ°յնի:
Պատճառական ածանցն է ցըն՝ խասցընել, տ°քցընել: Պատճառական բայերի եզակի հրամայականը ունենում է ա վերջավորու-
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թյուն՝ խասցըրա՛, մօտկըցըրա՛: Խոսվածքում չկան չ ածանցով
բայեր՝ թըռնել, փախնել, ուռել:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ սինօռ, պըստի, մ°ռթ,

հէքսի օր, իմալ, քէփըլտալ, թըմել, կըլոր տ°րի, թուփ (թթու դրած
կաղամբ), բ՛ըլել, կըժիկ, ջ՛ոչ, ճ°ր, թամաշ °նել, ճըգըռել, գ՛ըռթան,

ուզել (սիրել), կընդել, հ°բրինգ, կ°վըռ, դըվաժօ, հա, գ՛ըլօխ խանել, մինչեվի//չումքի, բօզ, կըդրել (թալանել), կըտոր, մընաց, խըրեղեն, մէշու, հէսա, ք°ռէշտ, ձ՛իթխաց, մուրուս, թալվա, °սկ,
°նընավոր, բ՛էտ, տ°դմէր, ցավ քաշել, թօրկել, կէծակ, ժեխ, ճոթ,
չըռնակոթ, փօշի, °ղընջուկ, քէլեխ//պ°դարաք, կըտոր խանել,
խընգըռել, խափանել, սըրախ, °ղու, °խտել, °փէր, խուր էթալ
(արագ գնալ), ցուսկ, փունք, կըմուկ, տ°նիս//կըտուր, հ՛առիք և
այլն:
ԱՐՏԱՆԻՇ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում: Բնակեցված է Ադրբեջանից բռնագաղթածներով և Արծվաշենից բռնի
տեղահանվածներով: Ընդգրկված է Շողակաթ համայնքում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ԱՐՓՈՒՆՔ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: 1988թ.
վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականներով: Արփունք (նախկինում՝ Բահար) է վերանվանվել 1991թ.:
Ընդգրկված է Գեղամասար համայնքում: Հաղորդակցվում են
Ղարաբաղի բարբառով:
Բ
ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Աղկալա, Ազատ: 1920թ. վերաբնակեցվել է Նորատուս և
Գանձակ գյուղերից եկած ընտանիքներով: Հաղորդակցման միջո-
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ցը Բայազետի բարբառն է՝ Նորատուսի խոսվածքի հատկանիշներով, նույնանում է Հայրավանքի խոսվածքի հետ (տե՛ս ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ):
Գ
ԳԱԳԱՐԻՆ - 1955թ. հիմնվել է իբրև բանավան Աթարբեկյանի ՀԷԿ - ին կից, հետագայում կոչվել է Գագարինավան: 1961
թ. մինչև 1995 թ. համարվել է քաղաքատիպ ավան: Այժմ
ընդգրկված է Սևան համայնքի կազմում: Ըստ Ռ.Բաղրամյանի՝
բնակիչները շրջակա ու Մարտունու շրջանի գյուղերի հայեր են,
համայնքը միասնական խոսվածք չունի183: Այժմ հաղորդակցվում
են խոսակցական հայերենով:
ԳԱՆՁԱԿ - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում: Նախկինում՝
Քոսամահմեդ, Բատիկյան: Բնակիչների նախնիները 1828թ.
ներգաղթել են Բայազետի, Ալաշկերտի, Խոյի ու Սալմաստի
գյուղերից: Ռ.Բաղրամյանը վկայում է, որ Ուրմիայի գավառից
1828-1832թթ. գաղթածները իրենց մայրենի խոսվածքի չնչին
հետքեր են պահում նոր միջավայրում՝ Բադիկյանում184: Գանձակի
խոսվածքը բարբառի մյուս դրսևորումներից տարբերվում է քմայնացած ձայնավորների ու բաղաձայնների առատությամբ:
Գյուղի խոսվածքը ներկայացնում է Բայազետի բարբառը:
Խոսվածքում թե՛ բնիկ, թե՛ փոխառյալ բառերում բավականին
տարածված է քմայնացած ° ձայնավորը, օրինակներ՝ °դ°թ,

իմ°լ, հ՛°ռէչ, թ°զ°, փէս°, սիֆտ°կ, փ°ռդու, դ՛°ր, շ°ռժ, կըս°,
շուշ°ն, ն°ֆտուլ, հօգյ°ջ, վիճ°կ, չ°րչըրել, զ°ռթընել, պէնջ°կ:
Բայազետի բարբառին բնորոշ դիրքերում խոսվածքը կանոնավորապես ունի շրթնային ° ձայնավորը՝ °խպէր, °ռթէն, կ°րաս,
183
184

Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 9:
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 3:
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պ°պական, տ°նջանք, ծ°խել, ճ°կաթ, ս°րքել, մ°քուր, շ°տ և
այլն: Գանձակի խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում
ձայնավորի սղումը՝ °վէդըրան, խավնել, մ°ննիք, կ°րկըտել,

սօրվել: Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի
դիմաց առկա են համապատասխանաբար վո և յե՝ վոտ, վոր, յես,
յեփ, բազմավանկ բառերի սկզբում՝ օ և է, ինչպես՝ օխճար, օլըրվել,
էրէխա, էրկու, էրինջ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային
հնչյուններ՝ °խշատել, վեց, հ՛ընգե, ջ՛ոչ, փիդոն, ջ՛ըրխոր: Առկա են
շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛էտ, գ՛ոռծ, դ՛ուս, ձ՛ըվածեղ, ջ՛աղաց:
Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են
շնչեղ խուլեր՝ հ՛առցակուռթ, շ°փաթ, ուրփաթ, կ°րքել, տէք°ր-

կընիկ, հ°ռէչ, վեռչ, օց, վոռփ: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց
երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ ծըձաղ, °բրել, փագ, գիդալ, ցաձըր,

°վէդրան, օքուդ, փէդ, խէձուկ և այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ վերածվում են շփականի՝ հ°շկ, վոշ մէկը, °րաս-

ցընել, ծասկել, լըսվել, ճ°շնալ, խէզնել, ընզնից: Հինհայերենյան հի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝ խին, խազար,
պ°խել, բ՛ախ: Հետնալեզվային պայթականների քմայնացումը
բավականին տարածված է, ինչպես՝ քըռտընքյի, կյիսուր, ն°խա-

կյէն, տ°տիկյիս, գյիցե, խէքյ°թ, գյ°մ, մաքյի, գ՛ըրակյետ, երբեմն
նույնիսկ պայթականները թողնում են հպաշփականի տպավորություն կամ էլ վերածվում են հպաշփականի, ինչպես՝ գյ//ջուզ°մ<գուզամ, չէչ°<քեչա: Քմայնացման հետևանքով ություն
ածանցում երբեմն տեղի է ունենում թյ>չ անցում՝ պ°դմուչուն,

հարըստուչուն, բ՛աժանուչուն: Խոսվածքում տն խմբի դիմաց
որպես կանոն առկա է նն՝ մ°ննիք (մատանի), մըննել (մըտնել),
վոններ: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է կ՝ կըս°,
կ°զան, կ°յիմ, կ°վուրմա: Առանձին բարբառախոսների խոսքում
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բառասկզբի ղ-ի դիմաց հնչում է հպաշփական հնչյուն (մոտավորապես կղ սերտ արտասանությամբ): Բառասկզբի ձայնավորից
առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛էսօր, հ՛ընգնել, հ՛ախպուր,
Հ՛առաքել, հ՛իրա, հ՛իրկուն, հ՛արի և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է: Խոսվածքում սերմ, թարմ բառերը երկվանկ են և ունեն
սերըմ, թարըմ արտասանություն: Բաղհյուսական հարադրություններում կամ դրանցից առաջացած կցականներում ու-ի դիմաց
գործառում է ը-ն՝ °սկըտ°կ, տունըտեղ, մ°ռթը կընիկ, իմը քօ (իմ
ու քո), բ՛ուքը ձ՛ուն, °ռըտուր:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, րանք, տանք, անիք մասնիկները՝ գ՛եղացիք, ս°րու-

խանցիք,

ճ°մփէք,

ձ՛իյանք,

իշվանք,

գ՛իլվանք,

ըտերանք,

տեղրանք, տէքըրտանք, քըվըռտանք, °խպըռտանք , կընանիք:
յ

Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը
ձևավորվում է յ-ով՝ Գ՛ընձօյ, Գ՛էլօյ, Սէփօյ, Վանօյ: Հատուկ
տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Ս°րուխանա,

Հացառատա, Գըռիձօրա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր
բառը՝ տիրոչ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ պոչից, գ՛եղից,
գ՛ինուց, գ՛ըլխընէրից, երբեմն էլ՝ է-ով, ինչպես՝ հազարէն, ձ՛եռնէրէս: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ
մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղը, ջ՛ըրի մէչը: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի,
մեզի, ձ՛եզի, նաև գործածվում է քե կրճատ ձևը: Հոգնակի երրորդ
դեմքի ձևերն են՝ ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները
եռանդամ են՝ էս, էտ, էն, էսի(կ), էտի(կ), էնի(կ), սրանց թեք հոլովների ձևերն են՝ ըստու, ըտու, ընդու, ըստոնց, ըտոնց, ընդոնց և
այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա է վոն տարբերակը, որի սեռականի ձևն է՝ վի, տրականինը՝ վին:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տ°լում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ գ՛ըրէր եմ, գ՛ըրեր ա, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝
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խասուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք,
էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին:
Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է
ինչպես անցյալի հիմքից՝ կ°պէցի, դ՛ըրէցի, այնպես էլ ներկայի
հիմքից՝ °րին, տըվի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են

գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ փագա՛, էփա՛, նըստի՛, հ՛էլի: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ կ°յնըցընել, խաքցընել: Պատճառական
բայերի եզակի հրամայականը ունենում է ա վերջավորություն՝
նըստըցըրա՛, կէրցըրա՛: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր
(թըռնել, փախնել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ °քլօրակ°նչ, խօվ,

տ°նիս, ձ՛իթխաց, տիլ, մուխ, մըսկէրանք, բ՛էտ, թօնել, բ՛ըռնենք,
օղոռթ, պըստիկ, ծ°խկավոր, չըմդէ, մէ°մըտել, °մէք մ°ռթ,
ն°ֆտուլ, կընդել, շիքել, ճիժ, խօտաղ, շ°ռժ, պ°պական, փիդոն
°նել, խեռնիկ, ք°ֆկախան °նել, խոզգին, խըրվոր (հարսանիքի
օրը հարսին հոր տանից բերելու գնացողները), կ°րքել, ընդօքի,

սիրօղ, մ°ռթ, ճիկ տալ, տ°փել, տըփել, չումի, չըկըմիշել, մըկա,
իմ°լ և այլն:
ԳԱՎԱՌ185 - Քաղաք, մարզկենտրոն: Նախկինում՝ Գեղարքունի, Նոր Բայազետ, Կամո: 1829-30թթ. վերաբնակեցվել է Բայազետից գաղթած 240 ընտանիքներով, որոնք էլ բնակավայրը կոչել
են Նոր Բայազետ: Գավառ է վերանվանվել 1995թ.: Քաղաքի կազ185

Քաղաքի խոսվածքի հատկանիշները արձանագրված են Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով 1999թ. լրացված թիվ
501ա տետրում, առկա են նաև քաղաքում 2013թ. կատարված տեսաձայնագրություններ: Նյութերը պահվում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում:
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մում են Արծվաքար և Հացառատ թաղամասերը: Հաղորդակցվում
են Բայազետի բարբառով:
Գավառի խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ կ°րկըտան, օղըղել, հ՛էրգըննալ: Բայազետի բարբառին բնորոշ դիրքերում խոսվածքը կանոնավորապես ունի շրթնային ° ձայնավորը (որի շրթնայնացումը պակաս ընդգծված է, քան,
ասենք, Սարուխանի խոսվածքում)՝ °մչընալ, կ°պել, պ°ռավ,

տ°րէկան, ծ°մել, ճ°շ, մ°նգաղ, ն°մակ, ս°նդ, շ°պիկ և այլն:
Փոխառություններում և սակավաթիվ բնիկ բառերում դրսևորվում
է քմայնացած ° ձայնավոր՝ °ժել, ձ՛°ք, թ°թ, զ°րգել, լ°ց, ժ°նգ,

խէք°թ, փէս°, գ°զ°ր, կէյբ°թ, կ°րիբ, մ°դ°ժ°ժ, հ°յ°թ, ն°մ:
Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց
համապատասխանաբար առկա են վո և յե՝ վոր, վոռց, վոռթ, յեզ,
յեփ, յերք, բազմավանկ բառերի սկզբում՝ օ և է, ինչպես՝ օխճար,
օչիլ, օռնալ, օրօճ, էրկու, էրէվալ, էրակ, էրկաթ: Խոսվածքն ունի ե,
ո երկբարբառային հնչյուններ՝ սեր, ձ՛ըվածեղ, ձ՛ըմեռ, թոք,
շընոխկ: Փոխառյալ բառերի ու ձայնավորի դիմաց հաճախ առկա է
ի՝ քիֆտ°>քուֆտ°, դիզը>դուզը, շիշ°>շուշ°, մին°թ>մուն°թ և
այլն: Առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛օպիկ, գ՛էլ, դ՛եղել,
ձ՛ըքել, ջ՛ընջել: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղ հպականների ու հպաշփականների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ խափել, լիռփ, մ°րաք, թաքավոր, թըռչել>թրջել, °ռչ, փօռ-

ցանք, վոռց, վառթ: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա
են ձայնեղներ՝ զադ, ցաձըր, °բրուստ, °վէդիս, ցուռդ, հ՛իրգուն,
°խկադ, փէդ, յերգիր և այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից
առաջ վերածվում են շփականի՝ օշլոտ, հ՛իշնել, կըսկել, ծասկել,
միժն°կ: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում
ունի խ՝ խատ, պ°խել, բ՛ախ: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց
գործածվում է կ՝ կ°վուրմա, կութի, կօնախ: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛°շկեռտ, հ՛առծակ,
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հ՛անգաճ, հ՛իշնել, հ՛ուրիշ և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Բաղհյուսական հարադրություններում ու շաղկապի դիմաց
հանդես է գալիս ը՝ դ՛ուռը դ՛ուս, դ՛արը դ՛աշտ, տունը տեղ, կ°րը
ձ՛եվ, մ°ռթը կընիկ:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, րանք, տանք, անիք մասնիկները՝ °վտօք, վէդրօք,

ձ՛իանք, իշվանք, գ՛իլվանք, տիրվանք, գ՛եղրանք, °խպըրրտանք,
տէքըրտանք, կընանիք: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը ձևավորվում է ի-ով՝ Ս°րօյի, Մ°րօյի: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Հ՛էրէվնա,
Սէվանա, Գորիսա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը՝
տիրոչ: Բացառական հոլովը ձևավորվում է ց-ով՝ °ղվըզից, գ՛ի-

նուց, գ՛եղրանքից, գ՛ըլխընէրից: Ներգոյականը արտահայտվում է
հայցականով կամ սեռականով և մէչ կապով՝ կըճուճը (կճուճում),
կըճըճի մէչը: Անձնական դերանունները տրական հոլովում
ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի, դրսևորվում է
նաև քե կրճատ ձև: Հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերն են՝ ընդոնք,
հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝ էս, էտ, էն, էսի,
էտի, էնի, սրանց թեք հոլովների ձևերն են՝ ըստու, ըտու, ընդու,
ըստոնց, ըտոնց, ընդոնց և այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա են
վոն, վորը տարբերակները, որոնց սեռականի ձևն է՝ վի, տրականինը՝ վիրը:
Անորոշ դերբայի յուրահատուկ ձևերից են՝ կըռվալ (կռվել),
հ՛իշկել (նայել), կ°խվըկել (կախվել): Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում, լ°լում, տ°լում: Վաղակատար
դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ գ՛ըրէր եմ, գ՛ըրեր ա, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ խըմուկ: Էական բայի ներկա
ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր,
էր, ինք, իք, ին, սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք,
չեն և չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի
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անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես անցյալի, այնպես էլ
ներկայի հիմքից՝ գ՛ըրէցի//գ՛ըրի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի
հիմքի ձևերն են գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ փագա՛, կըդրա՛, նըստի՛, հ՛էլի՛: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ թըռցընել, լ°ցըցընել:
Պատճառական բայերի եզակի հրամայականը ունենում է ա վերջավորություն՝ խըմցըրա՛, մօտկըցըրա՛: Խոսվածքում չկան չ
ածանցով բայեր (թըռնել, փախնել, կուրել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ պուտ, պուզ, խօվ,
խազ, կըտուր, հ՛առիք, °խպ, չըռնակոթ, °նձոխ, տիլ, մօծիլ, մուխ,

փօշի, թուփ (տերև), կուտ, °ղինջ, կըռութ, էրկում°տ//չոռսըմ°տ,
դէշ°կ, խօրիզ, ձ՛ըցում, թէշի, ծընըտկան, հ°շկալուսանք, ճիժ,
մ°ռթ, մօղօզըրիկ, օրօճիկ, գ՛ըռթան, ձ՛ու, պուճուճակ, թառթիչ//
թառթափ, խօքու խաց, գըռեխ//քէն, տ°քոց-դ՛օղոց, հ՛առաֆտուն,
կում, մըռու, պըստի(կ), մէշու, բ՛արկ, °ղու, կըժմըթել, հ՛իրար
տալ, հ՛ընցըցընել, պ°ռզաջ՛ըրել, տ°փել, հ՛իշկել, տըփել, հըռըկել,
գըռըշտել, մըկա, հ՛էքուց, օղառթ, գ՛եղացվարի, հընչի, չուր//չուրի,
հ՛էսա, բ՛անկոտ, իշտ° և այլն:
ԳԵՂԱՄԱԲԱԿ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Կայաբաշ (Ղայաբաշ): Գեղամաբակ է վերանվանվել
1991թ.: 1988-1989թթ. վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից բռնագաղթած հայ ընտանիքներով: Ընդգրկված է Գեղամասար համայնքում:
Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ186 - Գյուղ Սևանի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Շահրիզ: Բնակիչների նախնիների մի մասը 1828-29թթ.
186

Խոսվածքի հատկանիշները ներկայացվում են ըստ Գեղամավանում 2015թ.
կատարված տեսաձայնագրությունների և հետազոտությունների: Նյութերը
պահվում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում: Տե՛ս նաև Ռ.Սաղաթելյան, Գեղամավանի խոսվածքը և նրա դիրքը «ում» և «կը» ճյուղերի բարբառների միջև, Բան-
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գաղթել է Մակու գավառի Անձուկ գյուղից, ինչպես նաև՝ Ալաշկերտի, Սալմաստի, Խոյի, Մուշի, Բայազետի գյուղերից: Հաղորդակցվում են հիմնականում Մակուի խոսվածքով:
Գեղամավանի խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում
ձայնավորի սղումը՝ բ՛աժնըվել, հարսնիկ: Փոխառություններում և
սակավաթիվ բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր՝ °վ°լ, °ժել, օրին°գ, ք°փ, մին°կ, մ°ռլ°, դ՛°ռնուտուն,

հ°յ°թ, տէք°ր, սիգտ°գ, կ°ստու, թ°լել, թ°փել, զ°դիգ, լ°լ:
Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո,
ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ վոր, վոդ, վոնց, յես, յեռ, իսկ բազմավանկ
բառերի սկզբում՝ համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օղօրմի,
էրկու, էրէվալ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝
խեխտել, տըվե, փոս, շադվոր: Առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛աժնըվել, գ՛ըրակետ, դ՛աշտ, ջ՛ուր, ձ՛էն: Բառամիջում
ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝
ժօղօվըռթական, մառթ, անքամ, հ՛էքուց, հօքի, վեռչ, բ՛առց, շնչեղ
խուլերի դիմաց առավելաբար գործածվում են պարզ խուլեր՝
Մէլիկ, մակուր, խանուտ, նախըռճի, կըտել, ատար, հավակել,
հիծուն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝
ախճիգ, պադէրազմ, ուդել, նըստաձ, պըրձընել, կըջուջ, լըջեր,
Օնիգ, հ՛էրգէն և այլն: Հետնալեզվային գ,կ,ք պայթականների
դիմաց հաճախ դրսևորվում են ջ,ճ,չ հպաշփականներ, ինչպես՝
չեռի, չ°լ°մ, չ°չ°լ, ջըվ° թէ, ջ°դ° ջուդէք, ջօզլուկ, ջուլ°շ187:
Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ վերածվում են շփականի՝
հ՛°շկ, հ՛իշնել, մէշկ, ծասկել, հ՛ընսնել: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց
խոսվածքը առանձին դեպքերում ունի խ՝ խազալ, խոր, գ՛ախ:
Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է կ՝ կ°ստու, կաբեր Երևանի համալսարանի, Ե., 2002, 3, էջ 154-158. Ռ.Սաղաթելյան, Տեղաշարժեր Գեղամավանի խոսվածքում, Հայագիտական հանդես, 2017, 2, էջ 35-46:
187
Իրողությունը Գեղամավանում արձանագրել է նաև Ռ.Բաղրամյանը (տե՛ս
Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 11):
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զան, կօնախ: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի
հավելում՝ հ՛իմանալ, հ՛ինքը, հ՛օղօրգել, հ՛առաջ, հ՛էքուց, հ՛էրես,
հ՛°շկ, հ՛ընգընել և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է: Բաղհյուսական հարադրություններում կամ դրանցից կազմված կցականներում ու շաղկապի դիմաց երբեմն հանդես է գալիս ը՝ տունը
տեղ, թ°ռըթ°մըզ, հուրըջ՛ուր:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, վանք, րանկ, տանք//դանք, անիք մասնիկները՝ ջ°դ° ջուդէք,

չըռչըռցիք, գ՛իլվանք, տեղրանկ, ախպըրդանք, կըդըրտանք
(կտուրներ), գ՛եղրանկ, կընանիք: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Հ՛էրէվնա, Սէվանա, Գ՛եղամավանա:
Բացառականը ձևավորվում է ց//ծ –ով՝ կօվիծ, սարիծ, °վ°լվանից,
բ՛էրնից, տընից, կընանիքից, գ՛եղրանքից, իմուց: Ներգոյականի
իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ սեռականով և մէչ
կապով՝ թունդիրը (թոնրում), կըջըջի մէչը, նաև՝ տրականով, ինչպես՝ կօլխօզին աշխադէր եմ. ճաշարանին հաց ինկ ուդըմ. հիրա
տեղին նըստըմ ա. սարին կօվ եմ կըտե: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի(կ) հավելված՝ ընձի(կ),
քեզի(կ), մեզի(կ), ձ՛եզի(կ): Հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերն են՝
ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական դերանվան ձևերից են՝ էս, էդ, էն,
էսի(կ), էդի(կ), էնի(կ), ըդա, ըդան, ընդան, ըտոնցը, ընդըրանից և
այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա է վորը տարբերակը, որի սեռականի ձևն է՝ վիր, տրականինը՝ վիրը:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալըմ,
լ°լըմ, տալըմ: Անկատար դերբայը ավելի հաճախ կազմվում է ըմ,
քան թե ում մասնիկով, ինչպես՝ հաքնըմ, թ°փըմ: Վաղակատար
դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ հէլեր (ա), պըսագվէր (եմ),
հարակատարը՝ աձ վերջավորություն՝ խեխտըվաձ, կախվաձ,
նըստաձ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա,
ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չի, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին:

112

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը որպես կանոն
կազմվում է անցյալի հիմքից՝ նըշանէցին, դ՛ըրէցինք, երբեմն էլ՝
ներկայի հիմքից՝ արին: Կրավորական բայերն անցյալ կատարյալում ունեն կրավորաձև վերջավորություններ՝ բ՛աժնըվանք, փոխվավ: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ լօղցընել, ուռըցընել: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել, փախնել), երբեմն
բացակայում է ն ածանցը՝ հըլեմ, լըցըմ:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ պըսագվել, մառտ,
կըդուր, խընօցի, մեր կըշտին, հօղօրգել//օղօրգել, հ՛առադուն,
հ՛իրգուն, հ՛իրկըվանը, շադվոր, խօրօտ, մին°կ, ջըվ° թէ, քըռչիկ,

հ՛էքուց, ճըխտել, փօշի, մըռու, քօլիգ, կուռծ, օտաղ, հ՛էրտիգ, մուխ,
հ՛առիկ, սէր ին, սիրաձ անել, թ°պօ, ճանգըռթել, կըլջել, մազիս
համբարքի չափ, ջ°դ° ջուդէք, ջօզլուկ, թուխս, ձ՛ու, կաստըրունգա, թ°ռըթ°մըզ, հ՛էքսի օրը, համբըրել, ջէրուտուն, ճիժ, թէշի,
ժեխ, ժըխշել, պըզդիգ և այլն:
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ188 - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Բաշքենդ: Բնակիչների նախնիները գաղթել են
Բայազետի, Ալաշկերտի, Բուլանըղի և Մուշի գյուղերից 1829 30թթ. և 1914-19թթ.: Խորհրդային տարիներին գյուղում վերաբնակեցվել են Սարուխանից աքսորվածներ: Հաղորդակցվում են
Բայազետի բարբառով:
Խոսվածքի փոխառություններում և մի շարք բնիկ բառերում
դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր՝ դ°ռդ, Բ°շք°նդ, դ°ֆ-

տ°ր, միյն°կ, սիֆտ°կ, փիլ°ք°ն, լ°լ, դուք°ն, ք°բ°բ, շ°ք°ր,
ձ՛°ք և այլն: Բայազետի բարբառին բնորոշ դիրքերում խոսվածքը
188

Խոսվածքի հատկանիշները արձանագրված են Հայերենի բարբառագիտական
ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով 1998թ. լրացված թիվ 505ա տետրում,
առկա են նաև գյուղում 2014թ. կատարված տեսաձայնագրություններ: Նյութերը
պահվում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում:
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կանոնավորապես ունի շրթնային ° ձայնավորը՝ °միս, °ստը-

ված, °խչիկ, °նա, պ°ռտք, պ°չել, տ°րի, տ°րէկան, կ°նչել,
կ°ռճ, ս°ր, ս°պոն, շ°տ, շ°ղել, մ°ռթ, մ°զ,

մ°տաղ և այլն:

Գեղարքունիքի խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում
ձայնավորի սղումը՝ °մչըկոտ, ժօղվել, կ°րկըտան: Միավանկ
բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց համապատասխանաբար առկա են վո և յե՝ վոռց, վոխ, յես, յերք,
բազմավանկ բառերի սկզբում՝ օ և է, ինչպես՝ օչիլ, օխճար, էրազ,
էրկու: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ վեռչ,
իրեք, փող, քավոր: Առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛եռթ,
Բ՛առսեղ, գ՛ըթնըվել, գ՛եղ, դ՛ուռ, դ՛ուս, ջ՛աղաչ, ձ՛էթ, ձ՛ըմեռ:
Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղ հպականների ու հպաշփականների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ օքնել, սուրփ,
մէչ, թաքավոր, °նքամ, մ°ռթ, օթ և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի
դիմաց մի շարք դեպքերում հանդիպում են ձայնեղներ՝ սիռդ,
Մըգըռդիչ, տէրդէր, պ°դրաստել, Հագօփ, կըդրել, պըռձնել, ցաձըր,

°բրել, օքուդ և այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ
վերածվում են շփականի՝ խաշքար, ինշ կա, իշքան, կըսկըվել,
ծ°սկել և այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր
դիրքերում ունի խ՝ խինգ, խետ, խող, խանել, ջ՛ըրխոր, խիվանդ,
պ°խել, բ՛ախ: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է կ,
որը երբեմն հնչում է իբրև Ì, օրինակ՝ Ì°յիշ, կօնդախ, կօլթուղ և
այլն: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի
հավելում՝ հ՛առէչ, հ՛ըղըրկել, հ՛ակամա, հ՛ըլնել, հ՛էրես, հ՛ուրիշ,
Հ՛էրէվան և այլն: Երբեմն ություն ածանցում դրսևորվում է թյ>չ
կամ թ>ց անցում, ինչպես՝ զօրուչուն, չարուցյուն: Շեշտը
վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, րանք, տիք, անիք մասնիկները՝ վոսկիք, ձ՛իյանք,
իշվանք, գ՛իլվանք, տեղրանք, ախպըրտիք, քըվորտիք, կընանիք:
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Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Ս°րօյ, Տիկօյ: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Ս°րուխանա, Կըշլաղա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը՝ տիրոչ: Բացառականը ձևավորվում
է ց-ով՝ խօրից, °շխըրքից: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ սեռականով և մէչ կապով՝ °մանը (ամանում), տ°շտի մէչը, հազվադեպ՝ տրական հոլովով, ինչպես՝

էրազին տէսէր եմ: Անձնական դերանունները տրական հոլովում
ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի, դրսևորվում է
նաև քե կրճատ ձև: Հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերն են՝ ընդոնք,
հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝ էս, էտ, էն, էսի,
էտի, էնի, էսա, էտա, էնա, սրանց թեք հոլովների ձևերից են՝
ըստու, ըտու, ընդու, ըստոնց, ըտոնց, ընդոնց և այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա է վոն տարբերակը, որի սեռականի ձևն է՝ վի,
տրականինը՝ վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝
հինքը, հիր, հիրան, հիրանց, ըստե, ըտե, ըստօվ, ըտօվ, էտենց,
ըստեղի, հըմէն և այլն:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տ°լում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ շ°րէր եմ, հ՛էլեր ա, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝

թըխուկ, նըշանվուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝
եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց
ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք,
չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող
է կազմվել ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքից՝ °սէցին,
բ՛ացէցին, խըմի, սիրիր: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն
են գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և
կրավորաձև վերջավորություններ՝ կ°պա՛, խաշա՛, կ°յնի՛, մըտի՛:
Պատճառական ածանցն է ցըն՝ հիչըցընել, թըռցընել: Պատճառական բայերի եզակի հրամայականը ունենում է ա վերջավո-
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րություն՝ վեռչացըրա՛, խախծըրա՛, երբեմն էլ՝ ու վերջավորություն՝ մօտկըցո՛ւ, քընցո՛ւ: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր
(դիբել, թըռնել, փախնել, ուռել): Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, բայց ոչ շարունակական իմաստով՝ կօ էկա (առանց
այդ էլ եկա):
Գեղարքունիքի խոսվածքի բառային միավորներից են՝ հակամա, պուտ, փօշի, ձ՛ըցում, թէշի, ջուլ, ճ°մփել, մընաց, պ°ռզել,

°չօղել, պըռձնել, թունդիր, զատ, յախնի, վըր ճըխնի, քունջուպուճաղ, տ°նիս, հ՛առիք, հ՛էռթիս, մ°ռթ, հուզընգան, տըղըցկան,
ժօղօվկըրան, միրավ, ժեխ, չըռնակօթ, գ՛էրէզմըներ, մ°ռթ, °դէ
(տատ), ճիժ, գ՛ըռթան, պուճուճակ, սըրփանք, սըբաս, խօրօտ, ջ՛ոչ,
մէշու, կըմըշտել, խամբըրել, պ°ղել, ճըղել, ուշկը էթալ, հէքուց չէ

մէկէլ օր և այլն:
ԳԵՂԱՔԱՐ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Սուբաթան: Գեղաքար է վերանվանվել 1991թ.: 1988թ. վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերով: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ԳԵՂՀՈՎԻՏ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Վերին Կզնուտ: Բնակիչների նախնիները 1828-30թթ.
գաղթել են Ալաշկերտի գյուղերից (Քուփղռան, Զանգազուր և
Մանգասար): Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են ւո և յե, ինչպես՝ ւոտ, ւոռց, յես, յեփ, բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օսկոռ, օխճար, էրկու, էրինջ: Խոսվածքն
ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեք, գ՛եղ, չոր, խընձոր:
Փոխառյալ ու բնիկ որոշ բառերում հանդես է գալիս քմայնացած ա
ձայնավոր, ինչպես՝ թ°զ°, ջ°յէլ, ն°ֆ°ր, թ°ռլ°ն, թ°ռս, ք°լլ°,
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ք°նի, զ°նել, մ°զ°լու, թ°ք, վ°զնել և այլն: Բացարձակ բառասկզբում և բառասկզբի խուլ բաղաձայններից, մ, ն ձայնորդներից
հետո ա ձայնավորը երբեմն շրթնայնացած արտաբերություն ունի:
Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝
բ՛ալնիս, ծիձղալ, սօրվել: Բաղաձայնական համակարգի համար
բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ դ՛ու, գ՛էտին,
գ՛եղ, բ՛անակ, ձ՛ըմեռ, բ՛ալնիս, գ՛առ, գ՛էրան, ջ՛ոչ: Բառամիջում ու
բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝
խօքի, հառէչ, դ՛առց, խափել, խաքնել, կարքել, կառթալ և այլն:
Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝
կըդրել, տէրդէր, դըբռոց, գիդալ, պադայել, ավառդել, ծիձղալ:
Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի խ, ինչպես՝ խաց, խավ,
խիվանդ, խա, խետ, խառս, խօրօխպէր, խինգ, բախ, խամար,
պախել, խէքաթ, խօքի: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ
առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ Հ՛էրէվան, հ՛ընգնել, հ՛իչնել, հ՛առէչ, հ՛էվել, հ՛ախպուր, հ՛ուզընգան, հ՛իրիկուն և այլն: Օտար
բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ՝ կօչ, կազան, կարիբ,
կըստու, կ°լբ, կավուրմա: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակիի կազմության մեջ խոսվածքում հանդիպում են
նաև ք, րանք, տիք մասնիկները՝ գօզալդարէցիք, գ՛եղացիք, ըտերանք, տեղրանք, կընգըտիք: Երբեմն հանդես են գալիս կրկնակի
հոգնակերտներ՝ ճամփէքներ, միլիցէքներ, գ՛եղացիքներ: Շատ
անուններ եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում
ենթարկվում են Ու հոլովման՝ ձ՛օրու, կօվու, իշու, կօչու, հընգերներու, պապերու, թոռնէրու, ճըժէրու, թըվէրու, տատիկնէրու և
այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ անէրոջ, մօրքուրոջ, քուրոջ:
Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը
ձևավորվում է յ-ով՝ Կարօյ, Դօնէյ: Բացառականը ձևավորվում է ցով՝ գ՛եղից, կիսուրից, հընգերնէրուց: Ներգոյականի իմաստն
արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝
գ՛եղըն կա, գ՛ըրքի մէչ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Մէ մառթըն պըտի էրկու
կընիկ պախա, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Էս
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մառթ ձ՛էն չէնա: Անձնական դերանունները տրական հոլովում
ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի, եզակի երկրորդ
դեմքը ունի նաև քե կարճ ձևը, երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝
հինք, ուրանք// հուրանք: Ով դերանվան դիմաց առկա է վոն, որի
սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ
և թեք ձևերից են նաև՝ քու, մեր, հուր (իր), ուրանց, էտ, էսի, էտի,
էնա, էդրան, էնդոր, էնդրանք, ըդրան, ըտոր (դրա), ըդրան, դ°րըն
(դրան), էնդուց, էստոնք, էնդոնք, ընդոնց, դ°ս (այստեղ), դատի
(այդտեղ), էտմալ//էդմալ, էսմալ// ըսմալ, էմալ, հիր°ր, դոր, հըմէն
և այլն:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ու,
գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛ուքամ//գ՛իքամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըխաքին, կէթամ, խօսանք: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ ծախէր
էր, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ փըռուկ: Էական բայի
ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի
ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ
կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքից՝ ըսի, կարի, սարքին, քըշի, ըսէցի, դ՛ըրէցին, բ՛ըռնէցին, կապէցի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց,
մաց: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի,
խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա
կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը,
ինչպես՝ կառտօլ ա կըցանենք, բ՛ախօվ էր փօրէր: Վերլուծական
ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չեղեր ա, չըտէսէր էր, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի վրա՝
չըխասկընին (չեն հասկանում), չէնա (չի անի): Պատճառական
ածանցն է ուց//ցուց՝ մըտուցել, կայնըցուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս
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ու խոնարհիչը՝ կըխառցու, փախցո՛ւ: Խոսվածքը չ բայածանց չունի: Ներկայի հիմքից կազմվող ձևերում ն բայածանցը ևս սովորաբար բացակայում է, ինչպես՝ կըխաքին (հագնում են), չըփախէր
(չէր փախչում), կեղի (լինում է), կառի (առնում է), մեռի (մեռնի),
գ՛իչի (իջնում է): Հարկադրականի եղանակիչն է պըտի՝ պըտի
ամուսնացուցէր: Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը,
ինչպես՝ կօ հեռախօս ա (ահա հեռախոս է):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ մըկա, տատմէր,
իմալ, հօրի, չըփլաղ, պըստիկ, կարքըվել, փայ ու բ՛աժին, խօրօտ,
քըրփուխ, հ՛ուզընգան, խօսկ առնել, արաղ, դ՛առց, չուր, կըթու,
քուֆըր, հընչի, տատէ, զատ, չումի մըկա, տանիս, միրավ,
հիրիկուն, ջ՛աղաչ, հօդա (գոմում առանձնացված հատված՝
հավաքվելու համար), մուռը խանել, հընգնավոր, քուֆտ° թ°լօղ,
հուրին-հուրին, խողել, մառթ, ադէ (մայր), մամէ, ճիժ, անըղնակ,
ք°ռընգին, ժեխ, փօղոց, ջաղդա, ձ՛ըցում, թունդիր, իզկուրուս,
ջ՛ախճըպան, ջ՛աղաչ, տըփել, ճետ, ճըգըռել, խառսնիս, գըվամ,
մօտիկ, լօխկընալ, հառիք, հէռթիս, խօսալէն, կակօ և այլն:
Դ
ԴԱՐԱՆԱԿ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Դարա: Դարանակ է վերանվանվել 1991թ.: Դարանակը
հիմնադրել են 1921թ. նույն տարածաշրջանի Փամբակ գյուղից
տեղափոխվածները: 1988-1989թթ. վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից
բռնագաղթած հայերով: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ԴԴՄԱՇԵՆ - Գյուղ Սևանի տարածաշրջանում: Բնակիչների
նախնիների մի մասը 1828-29թթ. ներգաղթել է Մակուից, մասամբ
նաև՝ Վանի նահանգից: Հաղորդակցվում են Մակուի խոսվածքով:
Դդմաշենում բարբառակիրների մի մասի խոսքում բացարձակ բառասկզբում, բառասկզբի խուլ բաղաձայններից (բացի հ,խ-
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ն), մ,ն ձայնորդներից հետո գործառում է որոշ չափով շրթնայնացած ° ձայնավորը՝ Մ°կու, °շխատել, պ°հակ, տ°խտակ, շ°տ,

ս°րքել, ճ°մփա, պ°նիր, ն°խըռչի, պ°տմութուն և այլն: Փոխառություններում և մի շարք բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր՝ հ°ռէչ, հ°շկ, խ°ն°ք, լ°լ, ժ°ժիկ, °նգ°լ, °ջէբ,

զ°րկան, հ°շիվ, զ°տ (ոչինչ), մին°կ, չ°միչ, ջ°յնըմին, դ՛°ռտըկել, մ°յլ°, ջ°հէլ և այլն: Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո, իսկ ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ վոտ, վոր,
յես, յեփ, բազմավանկ բառերի սկզբում առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օղօրմի, օղըղել, էրազ, էրկու: Խոսվածքն
ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ թեվ, ձ՛ըմեռ, կօտոշ, փոս:
Դդմաշենի խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում բառամիջի
ձայնավորի սղումը՝ հավքել, փատտուկ, կարկըտան: Առկա են
շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛ան, բ՛ալնիս, գ՛արուն, գ՛իշեր,
դ՛ուս, ջ՛աղաչ, ջ՛ուր, ձ՛ու, ձ՛ուն և այլն: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ խափել,
կարք, թաքավոր, վեռչ, յեփ, հ°ռէչ, հ՛իչըցընել և այլն: Նույն
դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ փագել,
փէդ, դըբա, հանգառծ, լըձել, հիդեվ և այլն: Հետնալեզվային
պայթականների դիմաց առանձին դեպքերում արձանագրվում են
ջ,ճ,չ հպաշփականներ189, ինչպես՝ ջ՛եղ, չ°լ°մ, չեռի, ջ°դ°, չ°սիբ:
Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝
խէր, խալալ, խինգ, խա, խառնիս, խոր, խըմար, խառս, խավ,
պախել, պախկըվել և այլն: Փոխառյալ բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց
գործածվում է կ՝ կըրաղ, կօչաղ, կըս°: Բառասկզբի ձայնավորից
առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛ուստա, հ՛իրկուն, հ՛իրա,
հ՛օղըրկել, հ՛էրես, հ՛էսօր և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
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Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, տանք մասնիկները՝ գ՛եղացիք, բալկէք, ախպըռտանք: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ գ՛ըլխից, տընէրից, պահպանվել են
նաև է-ով ձևեր, ինչպես՝ էն գ՛ըլխէն: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝
Հ՛էրէվան, յերգըրի մէչը: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են
Ա հոլովման՝ Հ՛էրէվնա, Ք°վ°ռա, Սէվանա: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անունների և հասարակ որոշ անունների սեռականը
ձևավորվում է յ-ով, ինչպես՝ Մակույ, Տիկօյ, ադէյ: Անձնական
դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի,
քեզի, մեզի, ձ՛եզի: Ով դերանվան դիմաց առկա է վորը տարբերակը, որի սեռականի ձևն է՝ վիր, տրականինը՝ վիրը: Ցուցական
դերանունները եռանդամ են՝ էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի: Դերանվանական ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ ընձընից, քեզնից, ըդենց,
ընդե, ըտըրան, հիրար, վոր մէկը, վոշ մէկը, ըստըրան, ըտըրան,
ըստուց, ըտուց, ըստոնք, ըստոնց, հիրանց, վորդուց, հըմէն և այլն:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տալում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ տըվէր (են), ուրխըցեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ նըստուկ, փըռուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի
ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք,
ին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է
ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքերից՝ արէցի, թալնէցիր,
պախի, բ՛էրի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց,
մաց (գ՛ացին, մացինք): Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև
և կրավորաձև վերջավորություններ՝ լըծա՛, կայնի՛: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ հ՛էրկընցընել, բ՛անցըրցընել: Խոսվածքում
չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել, փախնել, ուռել): Որոշ դեպքերում
բացակայում է նաև ն ածանցը՝ լըցում ա (լցնում է), հըլեմ (ելնեմ):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ թայ, իմալ, դ՛ասատուր, շըշկըռել, շանվոռթի, ճիժ, յեթում, օղոռթից, հիրար գ՛ալ,
վոռթարած, հօժար, ադէ (ծեր կին), մըկա, մօտկընալ, ջ՛ոչ,
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քըռտընփըչել, պախկըվել, տընաշէն, խատել, °խտել, ճօպան,
ասէլի խէրըս, տըռճիկ տալ, անհախ, ցոնցել, պըսակել, կամ տէնալ
(ամուսնության համար թեկնածություն առաջադրել), դուզ, ճ°կատկապ, ճ°մփու դ՛ընել, գ՛ունդ ու գ՛էրի, շուն-շ°նգ°լ, պըստի,
հ՛առավոտ, հ՛իրիկուն, տախտ, ջ՛ըրճընքել, թախտըփել, ավելթ°փ անել, հըմա, հիստըկել, ք°մ°նի, մառթ, հ՛ընչի, ճարել, մէշու,
թ°քըբիր և այլն:
ԴՊՐԱԲԱԿ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Չայքենդ: Դպրաբակ է վերանվանվել 1991թ.: Բնակիչների
մի մասը եկել է Ղազախից և Արցախից: 1990-ական թթ. գյուղում
վերաբնակվել են Բաքու, Գանձակ, Սումգայիթ քաղաքներից, Արծվաշեն գյուղից բռնագաղթածները: Ընդգրկված է Ճամբարակ
համայնքի կազմում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ԴՐԱԽՏԻԿ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Թոխլուջա: 1988թ. վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից և Արծվաշենից բռնի տեղահանված հայերով: Ընդգրկված է Շողակաթ
համայնքի կազմում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
Ե
ԵՐԱՆՈՍ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Վարդերես, Ձագ: Բնակիչների նախնիների մի մասը այստեղ
է եկել 1829-30թթ. Ալաշկերտի գյուղերից: Հ.Աճառյանը փաստում է,
որ եկել են Ալաշկերտի Խաստուր գյուղից190: Հաղորդակցվում են
Մշո բարբառի Ալաշկերտի խոսվածքով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են ւո և յե, ինչպես՝ ւոտ, ւոռց, յես, յեպ,
բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն:
190

Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 133:
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Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օղօրմի, օխճար, էտալ, էրինջ:
Նկատելի է, որ միավանկ բառի աճման դեպքում բառի սկզբում
տեղի է ունենում ւո>օ անցում՝ ւոտ>օդօվ, ւոռտ>հօռտիգ, ւոռպ>օռպէվէրի: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեկ,
վեռճ, խընձոր, փող: Փոխառյալ ու բնիկ որոշ բառերում հանդես է
գալիս քմայնացած ա ձայնավոր, ինչպես՝ գ°զ°ր, դ՛°ռը, կ°ժ,

հ°շկ, լ°րել, վ°զնել, զ°դիգ, ն°մ, ք°լ°մ, ք°ս°ր, °դ°տ և այլն:
Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝
ծիզղալ, յեռսուն, հ՛իրգուն: Բաղաձայնական համակարգի համար
բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ դ՛ըտում,
գ՛եղ, ձ՛ըծում, գ՛ատա, ջ՛ոճ, ձ՛ըրի, գ՛իշեր: Բառամիջում ու բառավերջում շնչեղ խուլերի և ձայնեղների դիմաց որպես կանոն
գործառում են պարզ խուլեր՝ դ՛ըտում, տապել, քըռճիգ, փոծըխ,
ձ՛ըծում, կանտ, կատնօվ, թօպալ, գ՛ատա, ջ՛ոճ, մառտ, ինճ, յօտանասուն, էտալ, սուրպ, լիկ, հէրէվընծի, տեղածի, հած և այլն: Նույն
դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝ կուդ, կըջուջ,
մաձուն, կօձօձ, կըձել, կօռձել, պադարագ, սադգել, փէդ, շաբիգ,
յեղըռջիգ, կագուղ և այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքում
խ հանդիպում է մեկ-երկու բառում՝ խող, գ՛ախ: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛°րօր,

հ՛առիկ, հ՛°շկ, հ՛ագռա, հ՛ապ, հ՛առէճ, հ՛առավոդ, հ՛ուրիշ, հ՛ախպուր և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ,
երբեմն էլ՝ Ì, ինչպես՝ կավուրմա, Ìուշ, Ì°յլոն (մուշտուկ), կաճաղ,
կօճ: Բաղաձայնից առաջ հպաշփականները որպես կանոն դառնում են շփական, ինչպես՝ ծիզղալ, ծասկել, հ՛ըսնել, լըսվել, հ՛°շկ,
մէշտեղ, կօժղէզ և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում հանդիպում է նաև կ, դիկ մասնիկներով՝ գ՛եղածիկ, ախպըրդիկ, կընգըդիկ: Տարածված է բաղադրյալ
հոգնակերտների գործածությունը՝ տըղէկներ, էրէխէկներ, մակիկներ, մառտիկներ, գ՛եղածիկներ, հըրազդանծիկներ: Շատ անուն-
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ներ եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ կօվու, ճըժու, ամսու, անձըրեվու,
գ՛ըլխու, համու, փոսէրու, հընգերնէրու, տընէրու, չօբնէրու և այլն:
Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ քուրոջ: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Ալաշկերդա, Մառդունա, Սէվանա:
Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, նաև որոշ
հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Կօստօյ,
Տիկօյ, ադէյ: Բացառականը ձևավորվում է ծ(ց)-ով՝ ախպօրիծ,
գ՛ըլխուծ, գ՛եղէրուծ, դերանունների դեպքում՝ նաև է-ով՝ ընձընէ,
քըզնէ: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով
կամ մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղն ին, աղըլի մէճ: Որոշիչ հոդն
է ն-ն՝ Մէգըն ճառբիկ չօբան կեղի, սակայն միշտ չէ, որ այն
գործածվում է, ինչպես՝ Էրէխէկներ վըրէսի կօրաձ ա: Ստացական
հոդից հետո առկա է ի ձայնավորի հավելում, ինչպես՝ հէրսի,
գ՛ըլօխտի: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում
են ի հավելված՝ ընձի, քըզի, մըզի, ձ՛ըզի, երրորդ դեմքի ուղիղ
ձևերն են՝ հինկ, ուրանկ: Ով դերանվան դիմաց առկա է ւոն, որի
սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ
և թեք ձևերից են նաև՝ ընձընէ, քըզնէ, մըզնից, հինկըն, ուր (իր),
իւրա (իր), ուրանց, իսա, իդա, ինա, էս, էսի, էստոր, էդոր, ըդոր,
ընդոր, էդրան, ըդրուծ, էսմալ, էդմալ, հըմալ, դասի, դատի, դադ,
դոր, հըմէն, ամէնկուն, հիր°ր և այլն: Էլ շաղկապի դիմաց
գործածվում է լէ ձևը՝ մըգա լէ, փէջ լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ի//կի
մասնիկով՝ գ՛իկամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըբ՛ըռնին, կաշխադիս, քաղին, շարին:
Միանալով բայասկզբի հագագին՝ այդ մասնիկը ձայնեղանում է,
ինչպես՝ գ՛ուզա, գիշկան: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ մեռեր ա, լըսէր իմ, հարակատարը՝ ուգ վերջավորություն՝ խըմուգ, նըստուգ: Էական բայի ներկա ժամանակի
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ձևերն են՝ իմ, իս, ա, ինկ, իկ, ին, անցյալի ձևերը՝ էնկ, էր, էր, էնկ,
էկ, էն: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է
կազմվել ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքից՝ ըսինկ, թօղիր, վէրծինկ, բ՛ածեծ, քաշէծի, ըսէծին: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են գ՛ած, մած: Դիմավոր բայաձևերից առաջ,
ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ
բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական
շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ դոր ա կըտանիք, փող էր
կիտէն: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը
դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չըմածէր
ինկ, չէկէր էր, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում
է բայաձևի վրա՝ չըկըռնամ, չըսա: Պատճառական ածանցն է ծուծ՝
նըստըծուծել, խըմծուծել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝
կընըստըծուն, հընծո՛ւ: Հարկադրականի եղանակիչն է բըդի՝ բըդի
բ՛էրէնկ:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ կուդ, կըտոն, յեղըռջիգ, ձ՛ըծում, պուտուկ, դօպիգ, սըրպանկ, պադարագ, աբուր,
պըզդիգ, մէշու, մէ փըշուր, մէ փըռտիգ, խօրխօզիգ, ադմասօրիկ,
լուսուն, հիրգուն, հ°ր°մգ՛ախ, ջ՛ոճ, բ՛էդ, խօրօտ, անըղնակ, պաղ,

բուզ, շուք, տախտ, ճամպախ, խազ, ջըղիզ, տանիկ, հառիկ, հէռտիկ, իմալ, հօրձըկտալ, մըգա, լուսուն չէ մըգլօր, օղորտ, հօրի,
հընճի, դ°ն, ախպ, ժեխ, չըռնակոթ, տիլ, պէձ, փօշի, մուխ,
գըռըշտել, գ՛օրձէլի, հըռըկել, թէշի, առճըգան, ջըլեր, կարքըվել,
տապել, ժուռ էնել, հուզընգան, հ°շկալուսանք, դ՛ըղածկան, ճիժ,
ջ՛օճօ (տատ), ադէ (մայրիկ), կէսրէր, ռաստ գ՛ալ, կըժմըտել, կախվըգել, վըռըշնել, դ՛ըրգեծ, ճարընգան, ժօղօվկըրան, միրավ, °մի,
պաբէ, մօղօզիգ, հունտ, թըպլիգ, կագուղ, ճըժօվ, ճեդ, գ՛ըռտան,
հանդա, չումկի, չուր, չուրի, գըվա թէ, կավըռ, նընջէցէլ, հըրիսա,
քըռճիկ, սօմի, ճըռ, հիսկել, կօվակիտ, թավլաբան և այլն:
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Զ
ԶՈԼԱՔԱՐ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Ակնախաչ, Զոլախաչ, Զորավոր խաչ: Բնակիչների նախնիների մի մասը գաղթել է Բայազետի Զիրոյ գյուղից191: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են ւո և յե, ինչպես՝ ւոտ, ւոռփ, յեփ, յերք,
բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն:
Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օսկոռ, օխճար, էթալ, էրինջ:
Միավանկ բառի աճման դեպքում բառասկզբի ւո-ն դառնում է օ՝
ւոտ>օտաց: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝
իրեք, յեզ, խող, քաղվոր: Փոխառյալ ու բնիկ որոշ բառերում հանդես է գալիս քմայնացած ա ձայնավոր, ինչպես՝ ք°նի, ք°ռի,

ք°լ°մ, ժ°ժիկ, ք°լամ, զ°նենք, յ°ն, թ°վուր և այլն: Բացաձակ
բառասկզբում և բառասկզբի խուլ բաղաձայններից, մ, ն ձայնորդներից հետո ա ձայնավորը երբեմն որոշ չափով շրթնայնացած արտաբերություն ունի: Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ
բառերում ձայնավորի սղումը՝ գ՛օղնալ, չօրնալ, ցամքել: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛ան, գ՛ըլօխ, գ՛ըշեր, բ՛անակ, գ՛եղ, ջ՛ուր,
ձ՛որ, գ՛ոռծ: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց
գործառում են շնչեղ խուլեր՝ անքամ, խօքի, դ՛առցէք, օց, կարքել,
յերք, ժօղօվուռթ, մառթ, հ՛առէչ, մէչ և այլն: Նույն դիրքերում
խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ աբրել, ցաձըր, փըրգըվել, կըդրել: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի խ,
ինչպես՝ խօրօխպօր, խառսնիս, խօքի, խատ, խասնել, խավնել,
խա, խառսընիս, անասնապախ, խամար: Հաճախ բառասկզբի
ձայնավորից առաջ առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛առու, հ՛առ191

Հ.Աճառյանը փաստում է, որ այս գյուղի բնակիչները եկել են Զիրոյի գյուղից և
Խամուրից (տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 138):
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չին, հ՛իմանալ, հ՛ընգնել, հ՛առէչ, հ՛էրէվընցի, հ՛ընցընել և այլն:
Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ՝ կուռուխչի,
կալմակալ, կանթար: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակիի կազմության մեջ խոսվածքում հանդիպում են
նաև ք, րանք, վըտանք, տիք մասնիկները՝ գ՛էրընդիք, վաղաշէնցիք, ըտերանք, տիրվըտանք, կընգըտիք: Շատ անուններ եզակի
թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են
Ու հոլովման՝ պառվու, հառվու, ձ՛օրու, ջ՛ըրու, ճամփու, գ՛առու,
ճիժէրու, բ՛ըռթէրու, յերքէրու, տընէրու, բ՛ըռթէրու և այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ խօրքըրոչ, աներոչ: Ձայնավորով
ավարտվող հատուկ անձնանունների, նաև որոշ հասարակ
անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Դ՛ըվէյ, Սարօյ, պապայ,
մօտօյ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ ծառից, ձ՛օրուց, շօրէրուց, երբեմն նաև՝ է-ով, ինչպես՝ քեզնէ: Ներգոյականի իմաստը
արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝
ծընվէր եմ գ՛եղ, փոսի մէչ, նաև՝ նե մասնիկով՝ փոսի նե, ինչի նե
(փոսի մեջ, ինչի մեջ): Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ ջ՛ուրըն կէթա, սակայն
միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ մառթու քէֆ լավ կեղի:
Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի
հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի, նաև՝ քե, մե, ձ՛ե կարճ ձևերը,
երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինք, ուրանք//հուրանք: Ով
դերանվան դիմաց առկա է վոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն
են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ ուր
(իր), ուրին, մեր, քեզնէ, ուրանց//հուրանց, ըտոնց, ընդոնց, վինից,
էս, էդըրա//ըդըրա, էդըրան, էսմալ, էդմալ, ըմալ, էսթ°ր (այսպիսի), էսենց, հիրար, դոր, դատ և այլն:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ու, գ՛ի//կի
մասնիկով՝ գ՛ուքամ//գ՛իքամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝
կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըխասի, կաշխատիմ, կայնիս:
Այդ մասնիկը, միանալով բայասկզբի հագագին, ձայնեղանում է՝
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դառնալով գ կամ գ՛, ինչպես՝ գ՛ուզա, գէլի: Հարկադրականի եղանակիչն է պըտի, ինչպես՝ պըտի էփի: Վաղակատար դերբայն ունի
ր-ով վերջավորություն՝ գ՛ացէր (եմ), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ նեղէցուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝
եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե
խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել
ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքից՝ ըսի//ըսէցի: Գնալ,
մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են գ՛աց, մաց: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է
գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ
տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ խուզ ա
կէնէնք, ինչ էր կէնէք: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա,
ինչպես՝ չեղէր էր, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը
դրվում է բայաձևի վրա՝ չըտէնամ (չեմ տեսնում): Պատճառական
ածանցն է ուց//ցուց՝ խասուցել, չօքըցուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս
ու խոնարհիչը՝ կառթարացու, նըստըցո՛ւ: Խոսվածքը չ բայածանց
չունի: Ներկայի հիմքից կազմվող ձևերում ն բայածանցը ևս սովորաբար բացակայում է, ինչպես՝ գէլիս (կելնես), խասի (հասնի),
կառինք (առնում ենք), կըմեռի (մեռնում է), մըտի (մըտնի), կըփախիմ (կփախչեմ): Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը,
ինչպես՝ կօ նըստուկ եմ (առանց այդ էլ՝ նստած եմ):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ խավտիկ, չուր, թըխ,
ճիժ, իրիկ, բաջօ (հորեղբոր կին), օտաց ճամբախ, ջաղդա, քէշ,
բաժ, հէռտիս, հ°զ անել, °մի, մամէ, ադէ (մայր), տատէ, հունտ,

կարքըվել, իմալ, էտ թավուր, թալվա, պապէ, բ՛ըլել, մըկա, դան,
հըռըքել, մըռութ, դ՛ըրկեց, ամբըրոց, կախկըվել, բ՛օլոր, մուխ,
յ°բ°, լօռտել, ճանգել, ջանդակ, լըփօփել, պուճուճակ, թըմախ, կող
ու կուշտ, իշկել, յերաբ, շիտկել, պըստիկ, ջ՛ոչ, գուզ, խատել և այլն:
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ԶՈՎԱԲԵՐ - Գյուղ Սևանի տարածաշրջանում: Նախկինում՝
Յայջի: Բնակիչների մեծ մասի նախնիները գաղթել են Մակուի
շրջանից, մասամբ նաև՝ Վանի նահանգից: Հաղորդակցվում են
Մակուի խոսվածքով:
Խոսվածքում մի շարք փոխառյալ և բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ վ°ռել, վ°ր, ձ՛°ռ, դ՛°ր-

մ°ն, դ°բըր, հ°խպուր, հ°ռ°վոտուն, հ՛°շկ, քյ°ռէշտ, գ՛ըն°ց և
այլն: Զգալի է բացարձակ բառասկզբում, բառասկզբի խուլ բաղաձայններից (բացի հ,խ-ն) հետո ա ձայնավորի որոշ շրթնայնացում՝
°շխատել, °բրել, տ°նել, մ°ղել, պ°ժառ և այլն: Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո, ե-ի դիմաց՝ յե,
ինչպես՝ վոր, վոտ, յես, յեզ, բազմավանկ բառերի սկզբում՝
համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օղօրմի, օչխար, էփել,
էրնել, հանդիպում է նաև վոչխար արտասանությունը: Խոսվածքն
ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ վեռչ, ցօրեն, չոռս, խոզ:
Բնորոշ է բազմավանկ բառերի միջնավանկի ձայնավորի սղումը,
ինչպես՝ կօլնել, սօվրել, բ՛աժնել: Զովաբերի խոսվածքում առկա են
շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ, ինչպես՝ բ՛այց, բ՛ըռնել, բ՛առցել, գ՛եղ,
գ՛ալ, դ՛ուս, ձ՛ուկ, դ՛էզ, դ՛ընել, ջ՛ուր, գ՛ըլօխ, գ՛էլ և այլն:
Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են
շնչեղ խուլեր՝ հօքի, հ՛օքոստոս, բ՛անցըրր, հանքցընել, մառթ,
բ՛առցել, վեռչ, մէչ, հ՛առէչ, խափել: Նույն դիրքերում խուլերի
դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ պադահել, մըգրադ, աբրել,
փօգէմաղ, պըսագվել, հիրիգուն, խըրգել, յեդօ և այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց բոլոր դիրքերում առկա է խ, ինչպես՝ խաց,
պախել, խէր, խըմար, խետ, խա, մէ խատ, խանել, խատ և այլն:
Առաջին շարքի ձայնավորներից առաջ հետնալեզվային պայթականները որոշ չափով քմայնանում են՝ քյ°ռէշտ, գ՛յինի: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ կարող են վերածվել շփականի, ինչպես՝ խէզնել, հ՛°շկ: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛ընգեր, հ՛ուրիշ, հ՛օքոստոս, հ՛իմանալ, հ՛ա-
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ռէչ, հ՛°շկ, հ՛ինքը, հ՛իրար, հ՛ըլնել և այլն: Փոխառյալ բառերի
սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ, ինչպես՝ կըսըր, կօչ: Շեշտը
վերջնավանկային է: Բաղհյուսական հարադրություններում կամ
դրանցից ձևավորված կցականներում ու շաղկապի դիմաց առկա է
ը, ինչպես՝ դ՛արը դ՛աշտ, կերըխում:
Խոսվածքում բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ տախտըկից, Կալինինօյից, տըղէրքից: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղը
(գյուղում), դ՛աշտի մէչ: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի: Երրորդ
դեմքի ուղղականի ձևերն են՝ հ՛ինքը, ընդոնք: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝ էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի: Ով դերանվան
դիմաց հանդիպում են վով, վորը ձևերը, սեռականի և տրականի
ձևերն են՝ վիր, վիրը: Դերանվանական ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝
մեզնից, հ՛իրանց, ըստե, ըտե, ընդե, ընդեղից, ըտա//ըտըրա (դրա),
վորդե, հ՛իրար և այլն:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝
գ՛ալըմ//ում, լ°լըմ//ում, տալըմ//ում: Վաղակատար դերբայն ունի

էր//եր վերջավորություն՝ հ՛էլեր (ա), լըծէր (ենք), հարակատարը՝
ած վերջավորություն՝ խըմած, նըստած: Էական բայի ներկա
ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր,
էր, ինք, իք, ին: Սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չի, չենք, չէք,
չեն և չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի
անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես ներկայի, այնպես էլ
անցյալի հիմքերից՝ բ՛էրին//բ՛էրէցին, պըսագէցին, տըվին: Տարածված են գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի գ՛ընաց, մընաց ձևերը:
Պատճառական ածանցն է ցըն՝ ֆըռըցընել, նըստըցընել: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր: Գործածական է կօ հաստատական
մասնիկը՝ կօ բ՛էրէր եմ (դե բերել եմ):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ հըմկա, ժօրօխկըվան,
ուզընգան, հ՛ըղըրկել, փօգէմաղ, պըսագվել, հիրիգուն, խըրգել,
ջ՛աղաչ, ք°ռէշտ, քարմաղ, ճըռիկ, ամբոլ, խօտաղ, խօրիկ, պըս-
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տիկ, հ°ռ°վոտուն, մինչեվի, ցէթել, քօ տունը շէն, իմալ, տըփոց,
լօխկըցընել, յեռախօս, հ°բրիկ, մ°ռթ, լօխկըցընել և այլն:
Լ
ԼԱՆՋԱՂԲՅՈւՐ - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Քուզաջըղ: Բնակիչների նախնիները 1829-30թթ. գաղթել
են Բայազետի գյուղերից: Հաղորդակցվում են Բայազետի բարբառով:
Բայազետի բարբառին բնորոշ դիրքերում խոսվածքը կանոնավորապես ունի շրթնային ° ձայնավորը՝ °ռթէն, շ°տընալ,

ս°ր, Մ°նիչար, մ°ճկալ, ն°լ, ծ°խել, ծ°ռա, տ°նջըվել, տ°սը,
պ°յման, պ°տ, կ°պել և այլն: Փոխառություններում և մի շարք
բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր՝ ժ°ժիկ,

հ°ռէչ, °վ°լ, բիձ°, Ք°վ°ռ, թ°լել, լ°լ, խ°ն°ք, խէք°թ, ձ՛°ք,
օրին°կ: Լանջաղբյուրի խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում
ձայնավորի սղումը՝ քառսուն, գ՛էրընդի, սօրվել: Միավանկ
բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց համապատասխանաբար առկա են վո և յե՝ վոռց, վոխ, յեփ, յերք,
բազմավանկ բառերի սկզբում առկա են օ և է, ինչպես՝ օխճար,
օլըրել, օսկոռ, օչիլ, էրկու, էրկաթ, էրինջ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ վեց, ցօրեն, չոռս, թաքավոր: Առկա են
շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛ըռնել, բ՛անակ, գ՛եղ, գ՛ութան,
դ՛ուռ, դ՛ընել, ձ՛ըվածեղ, ձ՛ուկ, ջ՛օչընալ, ջ՛ուր: Բառամիջում ու
բառավերջում ձայնեղ հպականների ու հպաշփականների դիմաց
գործառում են շնչեղ խուլեր՝ խափել, հօքի, օքնական, խուռց,
սըրփիչ, օց, °ռթէն, օթ, վեռչ: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց
երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ կըդրել, պ°դմել, գիդալ, փէդ, ցաձըր,

փագ, մըգրադ, գօջի և այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ
վերածվում են շփականի՝ ռըժբ°ր, վոշ մէ, միշն°կ, ծ°սկել,
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բ՛ասվել: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում
ունի խ՝ խող, գ՛ախ, խէտ, խօրօխպէր, խասնել, խատ, պ°խել,
սըրախ, խալալ: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է կ՝
կ°լբ, կ°րիբ, կօլթուղ: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ
առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛առու, Հ՛էրէվան, հ՛ընգեր, հ՛ուրիշ, հ՛էսօր
և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, րանք, տիք, անիք մասնիկները՝ ս°րուխանցիք, սի-

գէք, ձ՛իանք, իշվանք, գ՛իլվանք, գ՛եղրանք, կողրանք, խօրօխպըրտիք, °խպըրտիք, կընանիք: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ
անձնանունների, նաև որոշ հասարակ անունների սեռականը
ձևավորվում է յ-ով՝ Տիկօյ, Հօվօյ, °ֆտօյ, վէդրօյ: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Սէվանա, Ք°վ°ռա,

Հըրազդանա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը՝ տիրոչ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ տըղից, °շխըրքից, ք°ռիքից, երբեմն էլ՝ է-ով՝ հ՛առավտընէ, օրէ, մօրէ: Ներգոյականի
իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ սեռականով և մէչ
կապով՝ քաղաքը (քաղաքում), հ՛առվընէրի մէչը: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի,
քեզի, մեզի, ձ՛եզի, դրսևորվում են նաև քե, մե, ձ՛ե կրճատ ձևեր:
Հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերն են՝ ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական
դերանունները եռանդամ են՝ էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի, սրանց թեք
հոլովների ձևերից են՝ ըստու, ըտու, ընդու, ըստոնց, ըտոնց,
ընդոնց և այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա է վորը տարբերակը,
որի սեռականի ձևն է՝ վիր, տրականինը՝ վիրը:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում, լ°լում, տ°լում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ դ՛ըրէր (եմ), տ°րեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ քընուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ,
ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց
ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք,

132

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող
է կազմվել ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքից՝ թօղէցի,
տըվէցին, խափիր, բ՛էրին: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի
ձևերն են գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և
կրավորաձև վերջավորություններ՝ քըցա՛, հ՛էլի՛, գ՛ըթի՛: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ սօվըռցընել, խաքցընել: Պատճառական
բայերի եզակի հրամայականը ունենում է ա վերջավորություն՝
բ՛անցըրցըրա, խըմցըրա՛, սօվըռցըրա՛, երբեմն էլ՝ ու վերջավորություն՝ մօտկըցու, նըստըցու: Խոսվածքում չկան չ ածանցով
բայեր (թըռնել, փախնել, կուրել, ուռել): Ներկայի հիմքից կազմված
ձևերում սովորաբար բացակայում է ն ածանցը՝ հընգում (ընկնում), մըտում (մտնում), հըլեմ (ելնեմ), խաքեմ (հագնեմ), հ՛իչեմ
(իջնեմ): Խոսվածքում գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, բայց ոչ շարունակական իմաստով՝ կօ °սի (չէ՞ որ ասացի):
Լանջաղբյուրի խոսվածքի բառային միավորներից են՝ մըկա,
°մի, բ՛ընակըռել, գ՛ախին, ջուխտ, համօլ, ժընջիլ, °րաբա,

գ՛ախնի, չուրի, դուզը, կ°լբ, ձ՛ախուձ՛ուխ խօսալ, թուշ, հըմա,
ընդուց, խաղալ, նեռս °ռնել, կըլոր տ°րի, սըրախ, գ՛իվ° թէ,
հէսա, հիրկուն, թալվի հօդա, պըստի, ճ°մփել, °ռնել, իմալ, կուշտը, մըռչեմ, կօխըռճել, ձ՛իթխաց, վըր ճըխնի, տ°նիս, հ՛առիք,
հ՛էռթիս, ժեխ, չըռկօթան, գ՛էրէզմըներ, ճիժ, մուխ և այլն:
ԼԻՃՔ192 - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Գել, Գյոլ, Գյոլքենդ, Եղեգնագեղ: Բնակիչների նախնիները
1829-30թթ. եկել են Ալաշկերտ գավառից: Հաղորդակցվում են Մշո
բարբառի Ալաշկերտի խոսվածքով:
192

Գյուղի խոսվածքի հատկանիշները արձանագրված են Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով 1984թ. լրացված թիվ 240
տետրում, առկա են նաև գյուղում 2014թ. կատարված տեսաձայնագրություններ:
Նյութերը պահվում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում:
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Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
դիմաց առկա է ւո, ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ ւոխ, ւոն, յեզ, յեպ, յեռ,
բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն:
Բազմավանկ բառերի սկզբում առկա են համապատասխանաբար
օ և է, ինչպես՝ օճխար, օսկի, էրազ, էրգանկ: Միավանկ բառի աճման դեպքում բառասկզբի ւո-ն դառնում է օ՝ ւոդ>օդօվ,
ւոռտ>օռտընել: Գործածվում են ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝
տէրեվ, հ՛էրես, բ՛եռ, կող, փոր: Փոխառյալ և մի շարք բնիկ բառերում հանդես է գալիս քմային ° ձայնավոր՝ թ°բ°ռուգ, հ°ր,

հ°րօր, սիվդ°գ, կ°ժ, կ°ռ, շ°շ, հ՛իստ°գ, զ°րգել և այլն:

Խոս-

վածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ գ՛օղնալ, սօվրել: Բառասկզբում ձայնավորից առաջ շատ դեպքերում
առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛ալիվոր, հ՛առպել, հ՛առէճ, հ՛ըմէն,
հ՛իրգուն, հ՛իճնել, հ՛իմնալ, հ՛ուզընգան, հ՛°րօր, հ՛իրար, հընգը-

նել, հ՛էրես և այլն: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛էրան, գ՛ինձ,
դ՛եղնուց, ձ՛ըմէրուգ, ջ՛ընճըխել: Բառամիջում ու բառավերջում
շնչեղ խուլերի և ձայնեղների դիմաց գործառում են խուլեր՝ թըտու,
կըտել, ուրակ, օծ, դ՛ատար, առճ, սըռպել, զառտ, ուրպատ,
թածըծուծել: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝ շաբիգ, տագ, կադու, մօձագ, կօջագ: Հինհայերենյան հ-ի
դիմաց խոսվածքն ունի հ: Օտար բառերի բառասկզբի ղ-ի դիմաց
խոսվածքն ունի խ՝ խասաբ, խալմախալ, խըսմատ, սրանց նմանությամբ կանչել բայի դիմաց գործառում է խանչել ձևը: Շեշտը
վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև վանկ, տիկ//դիկ,
րանկ մասնիկներով՝ գ՛իլվանկ, իշվանկ, ձ՛իյվանկ, ախպըռդիկ,
քուրվըդիկ, տէկըրդիկ, կընգըտիկ, գ՛եղրանկ: Երբեմն հանդես են
գալիս կրկնակի հոգնակերտներ՝ կընգըտիկներ, գ՛իլվանկներ, էրէխէկներ: Շատ անուններ եզակի թվում, ինչպես նաև բոլոր
գոյականները հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝
սըրպու, ճըժու, աղվըսու, առճու, գ՛իլու, գ՛առու, գ՛ըմշու, իշու,
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խոզու, կօվու, հավու, գ՛ողէրու, զօնկըջնէրու, օճխըրնէրու: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, ինչպես նաև որոշ
հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Համօյ,
Մընէյ, պապէյ: Հատուկ տեղանունները հաճախ ենթարկվում են Ա
հոլովման՝ Վանա, Հ՛էրէվնա, Աբարանա: Առկա են ծ//ց հոլովման
յուրահատուկ դրսևորումներ, ինչպես՝ ախպըռդոնց, տէկորկընգըտոծ: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ հ՛ընգերոճ, տալոճ, քուրոճ,
կիսրոճ: Բացառականը ձևավորվում է ծ(ց)-ով՝ գ՛իլուծ, գ՛իլվանկնէրուծ, ախպօրիծ, ախպըռդօնծիծ, քուրօճիծ, քուրէրուծ, երբեմն
նաև՝ է-ով, ինչպես՝ ձեռէկնէն: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէճ կապով և սեռականով՝ գ՛եղըն
(գյուղում), աշխըրկի մէճ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Իմ կիսուրըն մոմ
կըթապէր, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Տըղէկներ կըքօմէն: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի կամ իգ հավելված՝ ընձի(գ), քըզի(գ), մըզի(գ), ձ՛ըզի(գ) ,
երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինկ, ուրանկ: Ցուցական
դերանունները երկանդամ են՝ էդ, էն, էդի, էնի, իդա, ինա, սրանց
թեք հոլովների ձևերից են՝ էդոր, էնոր, իդոր, իդոնց, էդոնց և այլն:
Ով դերանվան դիմաց առկա է ւոն, որի սեռականի ձևերն են՝ վի,
վիր, տրականինը՝ վին, վիր: Անորոշ հոդը ունի հետադաս
կիրառություն՝ փըշումի, պադի մօդ մի: Ստացական հոդերից
հետո առկա է ի ձայնավոր՝ ձ՛եռդի, ցավդի, հ՛էրէստի, գ՛ըլօխտի,
մէրսի (մայրս): Հոգնակի ստացականությունն արտահայտվում է
անձնական դերանվան հոգնակի տրականի հետադաս կիրառությամբ, ինչպես՝ ւոդ մըզի (մեր ոտքերը), ջէբեր ուրանց (իրենց
գրպանները): Հետադաս որոշ կապեր ունեն նաև նախադաս
կիրառություն՝ հօր հեդ//հըդ հօր, ճանպու վըրէն//վըր ճանպուն,
ջ՛ըրի մէճ//մըճ ջ՛ըրին: Էլ շաղկապի դիմաց գործածվում է լէ ձևը՝
յես լէ գ՛իկամ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Հանդիպում է գալ բայի անորոշի հ՛իկալ ձևը: Գալ, լալ,
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տալ բայերի ներկան կազմվում է գի//գ՛ու//կի մասնիկով՝ գ՛իկամ//գ՛ուկամ, գ՛իլամ, կիդամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով
կամ առանց դրա՝ կըգ՛ըրիմ, գ՛ըրիմ, կուդիմ: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ գ՛ըրէր, հարակատարը՝ ուգ վերջավորություն՝ քընուգ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝
իմ, իս, ա, ինկ իկ, ին, անցյալի ձևերը՝ էնկ, էր, էր, էնկ, էկ, էն: Ե
խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել
ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքից՝ գ՛ըրէծի//գ՛ըրի:
Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛ած, մած: Եզակի
հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ գ՛ըրա՛, խըմա՛, նըստի՛, բ՛անծըրծի՛: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է
գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ
տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ իմ հեդ
ա կըխօսա, տօկոս էր կըտըրվէր: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ
դերբայի վրա, ինչպես՝ չըխախծէր իմ, համադրական ձևերում
ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի վրա՝ չընըստիմ (չեմ
նստում): Պատճառական ածանցն է ծուծ//ուծ՝ թըռծուծել, փախծուծել, հակուծել, հասուծել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝
խըմծում, խըմծո՛ւ: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (դիբնել,
թըռնել, փախնել, կօրել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ շուկ, տախտ, ջաղդա,
ջըղիզ, ճոտ, հ՛առիկ, տիլ, մուխ, թուպ (տերև), կուդ, կըռուտ, խօրի,
ձ՛ըծում, բ՛ըղիգ, առճըգան, հ՛ուզընգան, անգըջգըլա, դ՛ըղածկան,
ճիժ, իրիգ, դ՛ըրգեծ, ջ՛ըրի միրավ, մօղօզիգ, ճեդ, գ՛ըռտան,
հավգիտ, պուջուջագ, խօլտըղտագ, թառտիճ, կուլտ, սաբախտան,
լուսուն, լուսուն չէ մըգլօր, մըռու, պըզդի(կ), կագուխ, ճըժօվ,
բ՛արգ, հ՛ընծուծել, հ՛իստըգջ՛ըրել, կարկըվել, գըռըշտել, իշկալ,
ծէձել, մըգա, լուսուն, հօրի, հանդա, հ՛իրար տալ, ձ՛ըկել, թ°բ°ռուգ, խէտել, խաճալըվա, տեղաշոր, հօխպէր, գուտկ, հ°րի//հ°ր,
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ապան, ադէ, ջօճօ (տատի), պաբէ, տադօ, հավգիտ, տըպել,
հապրուգ, հուդա, հունա, թունդիր, հ՛ակլապուջիգ, թ°բ°ռուգ, հ°ր
և այլն:
ԼՃԱՇԵՆ193 - Գյուղ Սևանի տարածաշրջանում: Նախկինում՝
Պորտակ, Օրդակլու, Էրդակլու, Օրդաքլու: Բնակիչների նախնիները 1828թ. եկել են Մակուից (հիմնականում Խալֆալու գյուղից),
Բայազետից, Դիադինից: Հաղորդակցման միջոցը նման է Բայազետի բարբառին՝ Մակուի խոսվածքի տարրերով:
Լճաշենում բարբառակիրների մի մասի խոսքում բացարձակ
բառասկզբում, բառասկզբի խուլ բաղաձայններից (բացի հ,խ-ն),
մ,ն ձայնորդներից հետո գործառում է որոշ չափով շրթնայնացած
° ձայնավորը՝ °սել, մ°զ, պ°ռտք, տ°նձ, ս°ր, շ°տ և այլն:
Փոխառություններում և սակավ բնիկ բառերում դրսևորվում է
քմայնացած ° ձայնավոր՝ լ°լ, լ°մբ°կ, դ՛°ն°կ, մ°ռդ, դ՛°ռցընել,

թ°մք, զ°նել, հ՛°շկ, զ°յլ°, գ°զ°ր, կըսմ°թ, կ°րիբ: Միավանկ
բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո, իսկ ե-ի
դիմաց՝ յե, ինչպես՝ վոխ, վոռփ, յես, յեփ, յերք, բազմավանկ բառերի
սկզբում՝ համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օխճար, օչիլ,
էրինջ, էրկանք, էրկու: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային
հնչյուններ՝ ձ՛եռ, վեռչ, բ՛եռթ, վոր, գ՛ոռծ, խընձոր: Լճաշենի խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում բառամիջի ձայնավորի
սղումը՝ գ՛օղնալ, թաթխել, սօրվել: Առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛արէկամ, գ՛իրկ, դ՛ուս, ձ՛ի, ջ՛ուր: Բառամիջում ու
բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝
թաքավոր, դ՛աթար, էք, խափել, օչիլ, բ՛առց, վոռփ, ուրփաթ: Նույն
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դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ աբուր,
մադիթ, ծիձաղ, ցաձ, աբրուստ, մըգրաթ և այլն: Հետնալեզվային
պայթականները որոշ չափով քմայնանում են առաջին շարքի
ձայնավորներից առաջ՝ գյէտին, գյինի, կյէսօր, քյիթ: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ վերածվում են շփականի՝ հ՛°շկ,

լըվասկ, ծասկել, կօշկել, մէշկ: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝ խինգ, պ°խել, բ՛ախ: Փոխառյալ
բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է կ՝ կ°յիմ, կուշ, կըսմ°թ,

կըրաղ: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի
հավելում՝ հ՛անգաճ, հ՛իրկուն, հ՛իշնել, հ՛ուրիշ, հ՛էրես, հ՛ընգեր և
այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, տանք, րանք մասնիկները՝ փէսէք, խ°յլիք, միլիցէք,
ձ՛իյանք, իշվանք, իծվանք, գ՛իլվանք, քըվորտանք, ըստերանք:
Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ գ՛իլից, գ՛իլվանքից, լիզվից,
ախճըկանից, գ՛ըլխընէրից: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ տաշտը,
կըճըճի մէչը: Անձնական դերանունները տրական հոլովում
ունենում են ի//իկ հավելված՝ ընձի(կ), քեզի(կ), մեզի(կ), ձ՛եզի(կ),
առկա է նաև քյե կրճատ ձևը: Հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերն են՝
ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝ էս, էտ,
էն, էսի, էտի, էնի, սրանց թեք հոլովների ձևերից են՝ ըստու, ըտու,
ընդու, ըստան, ըտան, ընդան, ըստանից, ըտանից, ընդանից,
ըստըրանց, ըտըրանց, ընդըրանց և այլն: Ով դերանվան դիմաց
առկա է վոն(ը) տարբերակը, որի սեռականի ձևն է՝ վիր, տրականինը՝ վին: Լճաշենի խոսվածքում հոգնակի ստացականությունը
երբեմն արտահայտվում է յուրահատուկ ձևով՝ թևը մե (մեր
թևերը), հ՛ուսը մե (մեր ուսերը):
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տ°լում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ գ՛ըրէր (եմ), գ՛ըրեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավո-
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րություն՝ թըխուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ,
ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Սրանց
ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չի, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք,
չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը որպես
կանոն կազմվում է ներկայի հիմքից՝ սիրի, ծախի: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝
լըսա՛, վազի՛, մըտի՛: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ լ°ցըցընել,

թըռցընել: Պատճառական բայերի եզակի հրամայականը ունենում
է ա կամ ու վերջավորություն՝ բ՛անցըրցո՛ւ, խըմցո՛ւ, նըստըցըրա՛,
քընցըրա՛: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (դիբնել, թըռնել,
փախնել, կօրել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ բ՛ըլբ՛ըլուկ, թեվ
բ՛ըռնօղ, կախվել թունդիրը, շօխկ, խազ, տանիս, ժեխ, ժօլօբ, տիլ,
մուխ, մօծիր, թուփ, կուտ, յեղըռճիկ, կըռութ, վիլ, խօրիզ, ձ՛ըցում,
թէշի, ուզընգան, տ՛ըղասկան, հ°շկալուսանք, ճիժ, մ°ռթ, մօղօզիկ, գ՛ըռթան, ձ՛ու, պուճուճակ, կօլթուղ, թառթիչ, սաբախտան,
կում, մըռու, պըստիկ, մէշու, ճըժօվ, գյուռ, կըմըշտել, հ՛իրար տալ,
հ՛անգցընել, ցօղել, պըսակվել, հ՛իշկալ, տըփել, բըռթել, հըմկա,
հ՛էքուց, հընչի, հ՛էսա, թ°մբըխել, իմալ, դոր, հ՛ախու, հէք և այլն:
ԼՃԱՎԱՆ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Յարփուսլու: Բնակիչների մի մասի նախնիները 1828 - 29թթ.
գաղթել են Պարսկահայաստանի գավառներից, 1918-20թթ.՝ Կարսի մարզից, Վանից, Մուշի ու Բուլանըխի գյուղերից: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց
առկա են վո և յե, ինչպես՝ վոդ, վոռց, յես, յերք, բացառություն է որ
շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի
սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է,
ինչպես՝ օսկոռ, օխճար, էրկու, էրինջ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեք, դ՛եղ, վոսկի, խընձոր: Փոխառյալ
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ու բնիկ որոշ բառերում հանդես է գալիս քմայնացած ա ձայնավոր,
ինչպես՝ շիշ°կ, կյ°նք, ջ°յէլ, զ°րգել, գ°վ°ռ, խ°նչ°լ, ք°ռդի և
այլն: Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ չարչըրվել, ծիձղալ, սօրվել: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛ան,
ջ՛ուր, գ՛յեղ, գ՛իշեր, դ՛ար, գ՛ըլօխ, գ՛իշեր, ձ՛ըմէրուկ, դ՛ուրան:
Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց հանդիպում են
շնչեղ խուլեր՝ խափել, մառթ, Հ՛էչմիածին, հաքնել, մարաք, ջ՛առթել, հառէչ և այլն, այլ դեպքերում ձայնեղների և շնչեղ խուլերի
դիմաց երբեմն հանդիպում են խուլեր՝ ձ՛ըծում, ինճ, ունինկ, յօտ,
էրտալ: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց սովորաբար առկա են
ձայնեղներ՝ աբուր, ճիբոդ, ծիձղալ, էրգու, պադ, պաբէ, կըդրաձ,
հադ, վոդ, կօդօրել, աբրել, պադմել, փըրգել, պըջգել, պըդի և այլն:
Հինհայերենյան հ-ի դիմաց երբեմն հանդիպում է խ, ինչպես՝ խա,
հ՛ախու, պախել: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է
հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ Հ՛էրէվան, Հ՛էչմիածին, հ՛ախպուր, հ՛առէչ,
հ՛էսօր, հ՛ընգընել, հ՛ախու, հ՛առու և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղի դիմաց կարող է հանդիպել խ կամ կ՝ խըրաղ, կուռուխճի: Շեշտը
վերջնավանկային է:
Հոգնակիի կազմության մեջ խոսվածքում հանդիպում են
նաև ք, րանք, տիք մասնիկները՝ զաղէցիք, տեղրանք, կընգըտիք:
Կարող են գործառել կրկնակի հոգնակերտներ՝ տըղէկներ: Հանդիպում է Ց հոլովման յուրօրինակ դրսևորում՝ կընգըտօց: Շատ
անուններ եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում
ենթարկվում են Ու հոլովման՝ Մըշու, գ՛օմշու, քըրդու, քընու,
գ՛եղէրու, ջ°յէլնէրու, հայէրու, ծառնէրու, պառվընէրու, թուրքէրու
և այլն: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, որոշ
հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Շառօյ,
Համօյ, պաբէյ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ գ՛եղից, գ՛եղրանքուց, երբեմն նաև՝ է-ով, ինչպես՝ ձ՛եռէն: Ներգոյականի
իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղըն, մարքի մէչ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Էդ ժօղօվուռթըն,
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կըսա, քօմուգ ին, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝
Մուրադ գետ լէ խրաղօվ կէթէր: Անձնական դերանվան հոգնակի
տրականի հետադաս կիրառությամբ արտահայտվում է հոգնակի
ստացականություն, ինչպես՝ վըրէն ուրանց (իրենց բոլորի վրա),
վօդներն ուրանց (իրենց ոտքերը): Անձնական դերանունները
տրական հոլովում ունենում են ի հավելված և զուգահեռ ձևեր՝
ընձի, մեզի//մըզի, քեզի//քըզի, ձ՛եզի//ձ՛ըզի, երրորդ դեմքի ուղիղ
ձևերն են՝ հինք, ուրանք//հ՛իրանք: Ով դերանվան դիմաց առկա է
վոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ ուր, ուրանց, էստեղ, իդա
(այս), ըդի, էդրան, էդրանից, ըդոր, դաս, դասի, էդմալ//ըդմալ,
հ՛ըմալ, հ՛ուր (որտեղ), ամէք, հ՛ըմէն և այլն: Էլ շաղկապի դիմաց
գործածվում է լէ, ինչպես՝ էնդեղ լէ, էն մէգ լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հ՛էլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան (և անցյալ անկատարը)
կազմվում է գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իկամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս
բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըհաքին, կեղի,
պադմէր: Բայասկզբի հագագին միանալով կամ բաղաձայնից առաջ կ-ն ձայնեղանում է՝ գընցին, գ՛էլնին, գըվառին (վառում են):
Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ չարչըրվէր
(ենք), մացեր (ա), հարակատարը՝ ուկ//ուգ վերջավորություն՝
զինվուկ, քօմուգ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես,
ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես
ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքից՝ մօռթինք, ջ՛առթին, բ՛էրին,
քօմին, ըսէցի, հավաքէցին, տըվէցին, պըջգէցի: Էնել, դ՛ընել բայերի
բոլոր ձևերը կազմվում են էն և դ՛ըն հիմքերով, ինչպես՝ էնա՛, էնէր
էր, էնեց, դ՛ընէցին, դ՛ընէցինք: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի
ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ
ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի
եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը
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կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ ընձի յա կըսիս, մանանա էր
գ՛իչնէր: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը
դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ ջըվարէր
ինք, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է
բայաձևի վրա՝ չըխառնենք (չենք խառնում): Բայասկզբի ձայնեղից
առաջ ժխտական մասնիկը ձայնեղանում է՝ ջըգինամ, ջըվարիմ:
Պատճառական ածանցն է ուց//ցուց՝ բ՛ըլուցել, պարկըցուցել:
Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ փախցուն, փախցո՛ւ:
Խոսվածքը չ բայածանց չունի: Ներկայի հիմքից կազմվող ձևերում
հաճախ ն բայածանցը ևս բացակայում է, ինչպես՝ կըհաքի
(հագնում է), կառին (կառնեն), կեղի (կլինի), մըդին (մտնում էին),
գ՛իչին (իջնում էին): Հարկադրականի եղանակիչն է պըդի՝ պըդի
տանես:
Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, ինչպես՝ կօ
էկա (ահա եկա):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ մըկա, պըզտիկ,
գ°վ°ռ, գ՛ըրկանոց, ջան, պաբէ, իմալ, տեղաց էնել, ճիժ, ձ՛ըցում,

թըվանք, հրօխպէր, չուրի, տըգլոզ, դ՛ըրկեց, ճամբախ, մէթըքա,
տըփել, ջ՛աղաչ, ձօղ էցկել վըրէն, հառավոտ, մենձ, դընդընալ,
էլման, իշկալ, սաբախտան, թառանա էնել, աբուր, ճամփել, տափել, քօմել, թալել, աղըլ, ջաղդա, ժեխ, տանիք, հառիք, ք°ռդի, մէ
պուտ և այլն:
ԼՃԱՓ - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում: Բնակիչների
մի մասը ծագումով Վերին և Ներքին Գետաշեն գյուղերից է, նաև՝
Կարմիրգյուղ բնակավայրից: Գյուղի խոսվածքը պատկանում է
բարբառների Ում ճյուղին և ներկայացնում է հիմնականում Բայազետի բարբառը՝ Մշո բարբառի որոշ ազդեցությամբ:
Լճափի խոսվածքում գործածական փոխառություններում և
սակավ բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր՝

Ք°վ°ռ, քուֆտ°, ք°ռի, շուշ°, շուշպ°. օրին°գ և այլն: Միավանկ
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բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո, ե-ի
դիմաց՝ յե, ինչպես՝ վոր, վոտ, յերք, յես, բազմավանկ բառերի
սկզբում՝ համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օղօրմի, օչիլ,
էրազ, էրինջ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝
ծոց, չոռս, վեց, օրենք: Լճափի խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ
բառերում ձայնավորի սղումը՝ ճաշնալ, փատըտել, սօվրել: Առկա
են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛անակ, բ՛առ, դ՛առցա, դ՛ուս, գ՛իշեր, գ՛ըլօխ, ձ՛ըրի, ձ՛ավար, ջ՛ուր: Բառամիջում ու բառավերջում
ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ տէքըր, հօքի,
դ՛աթար, խափել, բ՛առց, մէչ, հ՛առէչ, ուրփաթ: Նույն դիրքերում
խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ մըշագել, կընիգը,
աբրել, էգան, պըդի, դադ, պաբէյ, մառդ (ամիսը), աբրիլ և այլն:
Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ կարող են վերածվել
շփականի՝ ճաշնալ, կըժմըթել: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը որպես կանոն ունի խ՝ խա, խօրախպօր, պախե, գ՛ախ,
էքնախող, խեղեղ: Փոխառյալ բառերի բառասկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է կ՝ կօլթուղ, կավուրմա, կօնախ, կ°րիբ, կըսմ°թ, կըրաղ:
Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝
հ՛իրանց, Հ՛էրէվան, հ՛առավոտ, հ՛առէչ, հ՛ըմէն, հ՛առտ, հ՛արի և
այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, տանք, անիք մասնիկները՝ գ՛եղացիք, ք°ռիք, ախպըրտանք,

քըվորտանք, կընանիք: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ կօլխօզից, մըչից: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ քաղաքը, պօյէզի մէչը: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, ինչպես նաև որոշ
հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յ մասնիկով՝
Մարօյ, պաբէյ: Հատուկ տեղանունները որպես կանոն ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Սէվանա, Ք°վ°ռա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը՝ տիրոչ: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի:
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Դերանվանական ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ հինքը, հիր, հիրա,
ըստըրա, ըստուց, ըստոնց, ըտենց, էտենց, ըստե, հիրար, հըմէն,
ամէք մառթ, վոն:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տալում: Անորոշ դերբայի սեռականը որոշյալ առումով
կարող է արտահայտել ժամանակի իմաստ՝ քօ գ՛ալուն (քո գալու
ժամանակ): Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝
սիրէր (եմ), պախեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝
պարգուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա,
ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե խոնարհման
պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքերից՝ արին, տըվին, ասին, հանէցին: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց
(գ՛ացին, մացինք): Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և
կրավորաձև վերջավորություններ՝ հ՛իստըկա՛, նըստի՛: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ թըռցընել: Խոսվածքում չկան չ ածանցով
բայեր (թըռնել, փախնել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ նըշանլու, նոր, հ՛առավոտ, մըկա, ապէլանցի, աստըված կանչել, մընաց, ախճիկ
առնել, կամփօվ տօլմա, կանամփ, թուփ (թթու դրած կաղամբ),
փէս°փայ, ճ°մփել, թունդիր, իմալ, ճիժ, յեղըռճիկ, չըռնակօթ, ժեխ,

ջ՛ոչ, տիլ, գ՛էրէզմըներ, փօշի, ժօղօվկըրան, ճարընգան, դ՛ըրկեց,
ձ՛ըցում, գ՛ըռթան, կըլավ, չաղ, տախտ, տըփել, զաբուն, քառսընքակոխ, խուր էթալ (հարսանիքի ժամանակ գնալ հարսի հետևից,
արագ և հանդիսավոր գնալ), հիստըկել, բ՛ընբ՛ընալ, մէշու, ուզընգան, պըշկել, աղու, օրօճիկ (աչքի ուլունք, խխունջ), բ՛անջըրաբ՛ուսիկ, հառիք, °գռ°ժ°ժ°, գ՛օխտու, մէ պուտ, կըժմըթել, մուռթուղա, պուճուճակ, գօմփ և այլն:
ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Թուսկուլու: Բնակիչների մի մասի նախնիները 182930թթ. գաղթել են Մուշի գավառից, Արճեշից: Ըստ Ռ.Բաղրամյանի՝
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Լուսակունքում տիրապետում է Դիադինի բարբառը194: Այդ նույն
կարծիքին է եղել Ա.Ղարիբյանը՝ Լուսակունքի (այն ժամանակ՝
Թուսկուլու) խոսվածքով բերված հատվածը համարելով Դիադինի
բարբառի նմուշ195: Սակայն ավելի վաղ Հ.Աճառյանը այս խոսվածքը իրավացիորեն դիտարկել է Մշո բարբառի շրջանակներում196: Այս խոսվածքի մասին լեզվաբանը գրել է. «Թիւսկիւլլիւ
գիւղը, որ գաղթած է Արճէշի Գանձակ, Զիրաքլու և Մշոյ Հատկոն,
Լէզ, Մալաքանդ գիւղերէն՝ միւսներէն բաւական կը տարբերի
անով որ Ջուղայեցեց նման էականը ա ձայնաւորով կը բանեցնեն,
ինչ. բ՛էրեր ա, գ՛ացած ան, արթանք՝ երթանք. ասկէ զատ ունի հ-ի
տեղ խ, իսկ բացառականի մէջ էն և ից ձևերը: Մնացեալ կէտերուն
մէջ նոյն են Մշեցոց վերջին ճիւղին հետ»197: Դիտարկումները մեզ
ևս բերում են այն համոզման, որ Լուսակունք գյուղում հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց
առկա են վո և յե, ինչպես՝ վոչ, վոռց, յես, յեփ, բացառություն է որ
շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի
սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է,
ինչպես՝ օսկոռ, օչխար, էրկու, էրազ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեքյ, հ՛էրես, գ՛ոռծ, թոռ: Փոխառյալ ու բնիկ
որոշ բառերում, շատ դեպքերում բառասկզբի շնչեղ ձայնեղներից
հետո հանդես է գալիս քմայնացած ա ձայնավոր, ինչպես՝ ս°դ°,

ջ°յէլ, վ°զել, զ°րկել, վ°խէնալ բ՛°ն, թ°զ°, դ՛°ն°կ, խ°նչ°լ,
գյ՛°ցէք, շ°ք°ր, քյ°ռի, յ°շիկ և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է
եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ ծիծղալ, փաթըթվել,
ամչընալ: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական
է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ դ՛ու, գ՛ոռծ, ջ՛ուր, բ՛աց, դ՛ուռ,
194

Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 6:
Տե՛ս Ա.Ղարիբյան, նշվ. աշխ., էջ 92-93:
196
Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 116:
197
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 139:
195
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գ՛եղ, դ՛ուս, ձ՛եվ: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների
դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ անքամ, հիչուցել, հառէչ,
մառթ, բ՛առցել, խաքուկ, պաքել, բ՛ըռթել, կարքել, հ՛էռթիս և այլն:
Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝
անգաջ, կըդրել, փէդըրվար, պադայել, փագել և այլն: Նկատելի է
հետնալեզվային հպականների որոշակի քմայնացում, ինչպես՝
իրեքյ, գյ°ցէք, քյուր, քյ°ռի: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց բոլոր դիրքերում առկա է խ, ինչպես՝ խա, խին, խետ, խինգ, խասկըցա,
խառս, խօրօխպէր, խամար, պախել, խարիր, խէր, խիվանդ, խայ,
բ՛ախ: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛առէչ, հ՛էվել, հ՛էրես, հ՛°ռու, հ՛էռթիս, հ՛ըմէն,

հ՛ընգեր, հ՛իրար, հ՛իչուցել և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց
առկա է կ՝ կուռուխճի: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակիի կազմության մեջ խոսվածքում հանդիպում են
նաև ք, րանք, տիք մասնիկները՝ էրէխէք, էտերանք, կընգըտիք:
Հանդիպում են բաղադրյալ հոգնակերտների կիրառություններ՝
տըղէքներ, մառթիկներ, էրէխէքներ, էտերանքներ: Շատ անուններ
եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ կըռվու, գըժու, գ՛ըլխու, խայու, թոռու,
ջ՛ըրու, անձըրեվու, տիրու, օտնէրու, ճըժէրու և այլն: Առկա է Ոջ
հոլովում՝ հ՛ընգերոջ: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Հէնդօյ, Հօվօյ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ գ՛եղից, դ՛ըսուց: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և
սեռականով՝ գ՛եղըն (գյուղում), ջ՛ըրու մէչ, երբեմն նաև՝ նե մասնիկով՝ գ՛եղի նե: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Խացըն սարքէր եմ, սակայն
միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Էտ տըղէքներ հ՛էլան:
Անձնական դերանվան հոգնակի տրականի հետադաս կիրառությամբ արտահայտվում է հոգնակի ստացականություն, ինչպես՝
վըրէն հուրանց (իրենց բոլորի վրա), քամակ ուրանց: Անձնական
դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի(կ) հավելված՝
ընձի(կ), մեզի(կ), քեզի(կ), ձ՛եզի(կ), գործառում է քե կրճատ ձևը,
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երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինք, ուրանք: Ով դերանվան
դիմաց առկա է վոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի,
վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ ընձընից, քու,
ուր, ուրին//հուրին, ուրանց, էսի, էտի, էտոնց, էդրա//էտըրա,,
էտըրանց//էդըրանց, էստեղ, դ°ս, դ°սի, էտթ°ր//էթ°ր, էտ°ր,

էնքան, ըմալ, հ՛ուր, դոր, հիրար, հըմէն, հըմընու, հըմէն ինչ, ամէք,
ամէք մառթ և այլն:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել բայերի դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հ՛էլնել տարբերակները: Գալ, լալ, տալ
բայերի ներկան (և անցյալ անկատարը) կազմվում է գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իքյամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով
կամ առանց դրա՝ կըփագեն, կըսենք, մընան: Բայասկզբի հագագին միանալով՝ կ-ն ձայնեղանում է՝ գ՛ընգիս, գուզես: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ ծախէր (ենք),
գ՛ացեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ դ՛ընուկ,
բ՛առցուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա,
ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե խոնարհման
պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես
ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքից՝ տըփի//տըփէցի, ջ՛ըրիր:
Էնել, դ՛ընել բայերի բոլոր ձևերը կազմվում են էն, դ՛ըն հիմքերով,
ինչպես՝ էնած (արած), հաջող եմ էնե (արել), փէջ ենք դ՛ընե (դրել),
չայ դ՛ընէցի (դրեցի), դ՛ընի ճամփու (դրեցի), ձ՛էն չէնի (չարեցի):
Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Դիմավոր
բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը,
երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝
ձ՛եզի յա կըսեմ, չըռիկ չէ՞ կըսենք, վորն էր կըսէր: Վերլուծական
ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չըտըփէր ես, համադրական
ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի վրա՝ չըխասի (չի
հասնում): Բայասկզբի հագագին միանալով կամ ձայնեղից առաջ
ժխտական մասնիկը ձայնեղանում է՝ ջըլնի (չի ելնի), ջըգինան (չեն
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իմանում): Պատճառական ածանցն է ուց//ցուց՝ խատուցել,
ֆըռցուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և
հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ կըտեղավորցում, խատո՛ւ, նըստըցո՛ւ: Խոսվածքը չ բայածանց չունի:
Ներկայի հիմքից կազմվող ձևերում ն բայածանցը ևս հաճախ
բացակայում է, ինչպես՝ մեռիմ, եղին, առիս, չըմըտիք: Հարկադրականի եղանակիչն է պըտի՝ պըտի մընանք:
Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, ինչպես՝ կօ
կարքին կըխօսամ (դե կարգին խոսում եմ):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ տըփել, մըկա, հընչի,
մառթ, նախրագ՛ընա, կընիկ, յեռսոտ, ճամփել//ճամփխել, մընաց,
նեղէնալ, աղանակ, խօրօտ, գ՛էշ, հունթ, ջաղդա, իմալ, կըռիվպօտօռոց, պաք-պըռօշտի, տեղաշոր, թալել, սաբախտան, ճիժ,
դ՛ըրկեց, բ՛ըռթոց, բ՛ընակըռել, մուխ, չուր, ծըռել, ջ՛ոչ, կարքել (նաև
կանանց վերաբերյալ), իմ կուշտ, անըղնակ, շաղ, մէ կաթ, մէ
պուտ, տանիս, հ°ռիք, հէռթիս, պատ ու հ°ռիք էնէլ, ժեխ, չըռիկ,

տիլ, սօլ, չուր մըկա, ջէբ, պըստիկ, հուզել (սիրել, ցանկանալ), մէ
փըշուր և այլն:
Խ
ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Չախրլու, Սովետակերտ: Բնակիչների մի մասի
նախնիները 1915-18թթ. գաղթել են Դիադինից, Մուշի, Վանի, Բասենի, Ալաշկերտի, Երզնկայի գյուղերից: 1988-1990թթ. գյուղում
բնակություն են հաստատել Ադրբեջանից բռնագաղթած հայ ընտանիքներ: Ըստ Ռ.Բաղրամյանի՝ Խաչաղբյուրում տիրապետում է
Դիադինի բարբառը198, սակայն լեզվական փաստերը վկայում են,
որ այս խոսվածքը ներկայացնում է Մշո բարբառը:
Խաչաղբյուրի խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են վո և յե, ինչպես՝ վոտ, վոռց,
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յեզ, յեփ, բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են
համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օչխար, օչիլ, օռնալ, էրէվալ, էրինջ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ ամչըկոտ, ասեղ, թեթըվ, խաղող: Փոխառյալ ու բնիկ մի շարք բառերում հանդես է գալիս քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ °դ°թ,
ք°ռի, ք°սիբ, ք°լ°մ, ն°ֆ°ր և այլն: Բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ ամչըկոտ, կարկըտան, ժօղվել, հավքել,
հայլի: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է
շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛էրել, բ՛անակ, գ՛արուն, գ՛ա-

րի, դ՛եղին, ձ՛ի, ձ՛ուն, ջ՛աղաչ: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ հաքնել, խափել, մէչ,
օց, բ՛առց, յեթում, օքնել և այլն: Երբեմն խուլերի դիմաց առկա են
ձայնեղներ՝ ավէդրան, պադռել, յեգրօռթ, աբրել, փըրգել: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի հ, սակավ դեպքերում՝ խ,
ինչպես՝ խօղ, բ՛ախ, խազալ: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից
առաջ առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛էսօր, հ՛իրկուն, հ՛առավօտ, հ՛էքուց, հ՛իճնել, հ՛ընգեր, հ՛առէչ, հ՛ուզել և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի ղ, ինչպես՝ ղըստու, ղօնախ, ղըսմաթ, ղօչ, ղօնդախ, ղազան, ղազ, ղարիբ: Բաղաձայնից
առաջ հպաշփականների վերածումը շփականի պարտադիր չէ, և
գործածվում են զուգահեռ ձևեր, ինչպես՝ մէչկ//մէշկ, ծածկել//ծասկել: Շեշտը վերջնավանկային է:
Ընդհանուր հոգնակերտներից բացի՝ գործածական են նաև ք,
անք, վանք, րանք, տիք մասնիկները, ինչպես՝ խընամիք, ձ՛իյանք,
իշվանք, գ՛իլվանք, իծվանք, գ՛եղրանք, տեղրանք, կընգըտիք: Հան198

Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ :
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դիպում են հոգնակերտների կրկնակի գործածություններ՝ էրէխէք-

ներ, կընգըտիքներ, տըղէքներ: Ու հոլովումը հոգնակի թվում չի
դրսևորվում (օչխըրնէրի, դ՛աշտէրի, գ՛ըլօխնէրի), եզակի թվում, ի
ձայնավորով ավարտվող բառերից բացի, այդ հոլովման ենթարկվում են քիչ բառեր, ինչպես՝ իշու, իծու, կատվու, գ՛ըլխու//գ՛ըլխի:
Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ տիրոչ, քըրոչ, անէրոչ, տալոչ,
տէքրոչ, կիսրոչ, հ՛ընգերոչ: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ
անձնանունների, նաև որոշ հասարակ անունների սեռականը
ձևավորվում է յ-ով՝ Լիպօյ, Տիկօյ, մամայ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ ախպօրից, տընից, գ՛իշերվանից: Ներգոյականի
իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղն ա, գ՛եղի մէչ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Առշակըն գ՛ընաց,
սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Մեր Առշակ
գ՛ընաց: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում
են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի: Ով դերանվան դիմաց
առկա է վ°ն, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին:
Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ քու, հինքըն, հիրա,

Էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի, Էսրա, էտրա, էնդըրա, էսրանք, էտրանք,
էնդրանք, էսրանց, էնդըրա, իմալ, էստեղ, հուր (ուր), հըմէն,
հ՛ամէք մէկըն, հիրար և այլն:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ը// գ՛ի//կի
մասնիկով՝ գ՛ըքամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով՝ կուտենք, կըտէնա: Միանալով բայասկզբի հագագին՝ այդ
մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ գ՛իշաս, գ՛իճնես, գ՛ընցընես:
Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ գ՛ըրէր (եմ),
գ՛րերեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ նըստուկ,
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քընուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք,
էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չի, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք, չիք,
չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է
կազմվել և՛ ներկայի, և՛ անցյալի հիմքերից՝ գ՛ըրինք//գ՛ըրէցինք,
տըվինք//տըվէցինք: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝
գ՛ընաց, մընաց: Էնել և դ՛ընել բայերն ունեն զուգահեռ ձևեր՝ էն//էր
և դ՛ըն//դ՛ըր հիմքերով, ինչպես՝ էրեց//էնեց, դ՛ըրեց//դ՛ընեց,
էրա՛//էնա՛: Եզակի հրամայականում տարբերվում են ներգործաձև
և կրավորաձև խոնարհումներ՝ գ՛ըրա, նըստի, հասի՛: Հարկադրականի ձևերը կազմվում են պըտի եղանակիչով: Դիմավոր
բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը,
երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝
հ՛ուր ա կէթաս, ինչ ա կըսես, հաց ա կուտենք, ինչ էր կըսիր, ինչ էր
կըսիք: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը
դրվում է դերբայի վրա, ինչպես՝ չըտէսէր եմ, չըբ՛էրէր էք, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի վրա՝
չըկառթամ (չեմ կարդում), չըգ՛ըրեմ (չեմ գրում): Պատճառական
ածանցն է ուց// ցուց՝ թըռցուցել, մըտուցել, հասցուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ խըմցում, կէրցում, հ՛իչո՛ւ, մըտո՛ւ:
Խոսվածքը չ բայածանց չունի:
Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, ինչպես՝ կօ
բ՛էրէր եմ (արդեն բերել եմ):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ կաթ, կում, շուք, տալդա, տախտ, ճամփա, խազ, հէռթիկ, տանիս, հառիք, պատ ու
հառիք էնել, տիլ, ցեխ ու տիլ, մուխ, փօշի, թունդիր, ծառի թուփ,
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թուփ դ՛ընել, թըթու, կուտ, կըռութ, յաբա, խօրիզ, ձ՛ըցում, պուտուկ, ժա՛՛ժիկ, առճըկան, հուզընգան, աճկալուսանք, տըղածկան,
մառթ, հարևան, ջուվար, մօղօզըրիկ, խօրօզ, գ՛ըռթան, հավտիկ,
ձ՛ու, պուճուճակ, հունթ, կօլթուղ//ղօլթուղ, թառթիչ, հընցո՛ւ,
հընցուցել, հ՛իստըկջ՛ըրել, հիրգուն, մըռու, պըստիկ, կակուղ,
նայել, տէնալ, տըփել, ծընել, հըղի, բ՛արկ, ժըխշել, հիրար տալ,
չուր, հարի (մինչև), մեծ, հօդա (հավաքատեղի), գ՛օմ, թալվա, փարդիչ, մօծիլ, ուռց (կավառ), հօլիկ (շան բույն), էրինջ, աչառ, ղըսըր,
ճըմուռ, կէսրէր, հէքնահող, մըկա, ջ՛ախճըպան, պաքել, պաչել,
ճըլօթել, թուշ, ժօղօվկըրան, ճարընգան, բիձ°, հօրքուր, հօրօխպէր, մօզի (մոր հետ երկրորդ ամուսնու տուն տարվող երեխա),
գ՛ըլօխ հարցուցել, ավարեկ, դէվա, դընգ, մուն°թ, հօնքուր-հօնքուր
գ՛իլէր, կարքըվել (նաև կանանց վերաբերյալ), հօռթում//հէռթում,
պադըռել (ատել), տըրաքել, յեղըռճիկ, տափօցի, զախախօրել,
հընգնավորել (սարսափել, կատաղել) և այլն:
Ծ
ԾԱԿՔԱՐ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Կոռքար: Հիմնադրել են 1828թ. Ալաշկերտի Հասան-փաշա,
Քարձոր, Մացկերտ և Ֆերան գյուղերից գաղթածները: 1878թ.
գյուղում հիմնվել են Մշո գավառից գաղթած նոր գերդաստաններ:
Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են ւո և յե, ինչպես՝ ւոռտ, ւոռց, յես, յեզ, բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օսկի, օճխար, էրազ, էրգու: Նկատելի է,
որ միավանկ բառի աճման դեպքում բառի սկզբում տեղի է ունենում ւո>օ անցում՝ ւոտ>օդներ, ւոռպ>օռպէվէրի: Խոսվածքն ունի
ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ գ՛եղ, հէդեվ, չոռս, սըխտոր:
Փոխառյալ ու բնիկ մի շարք բառերում հանդես է գալիս քմայ-
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նացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ հ՛°շկ, վ°զնել, գ՛°զ°ր, ք°լ°մ,

չ°յիր, ջ°յէլ, °ժել, ժ°ժիկ, միյն°կ, ք°սիբ, կյ°նք և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ սօրվել,
ծիզղալ, ամճընալ: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ դ՛ուս, ձ՛եռ, գ՛եղ,
ձ՛ուկ, գ՛իշեր, ձ՛ի, ձ՛ավար, բ՛ազուգ: Բառամիջում ու բառավերջում
շնչեղ խուլերի և ձայնեղների դիմաց որպես կանոն գործառում են
պարզ խուլեր՝ ճոտ, տանիկ, ինճ, ժօղօվուռտ, հառսանիկ, հընճի,
լավուտուն, շոկ, նախըռճի, հառէճ, ձ՛ըծում, ճամպա, խօկի, թօպալ,
վածուն, իրեկ, քօճ°րի, խած և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝ պըժգել, ուդել, աբրել, շադ, պադէրազմ,
քուռիգ, կըդրաձ, մաձուն, փագ, պադ, պըզդիգ, կադու, փէդէ,
կառաֆադ, գ՛էդին և այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքում
խ է հանդես գալիս բառի բոլոր դիրքերում, ինչպես՝ սօվամախ,
պախել, խօվ, խօխպէր, խա, խառս, խավէս, խառսնաքուր, խառսընիկ, խեդըն, խամօվ և այլն: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից
առաջ առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛առու, հ՛ուստագ, հ՛ընճի,
հ՛առէճ, հ՛ուրիշ, հ՛էրես և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց
խոսվածքն ունի կ, ինչպես՝ կուշ, կօնախ, կըդիգ: Բաղաձայնից
առաջ հպաշփականները կարող են դառնալ շփական, ինչպես՝
վոշ մէ, անգըժներ, ծիզղալ և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում հանդիպում է նաև կ, անկ, րանկ,
տիկ, դիկ, վըդիկ մասնիկներով՝ գ՛եղածիկ, գ՛իլանկ, ձ՛իանկ, գ՛եղրանկ, կընգըտիկ, ախպըրդիկ, քուրվըդիկ: Տարածված է կրկնակի
հոգնակերտների գործածությունը՝ գ՛իլանկներ, ձ՛իանկներ, գ՛եղրանկներ, տըղէկներ, մառտիկներ և այլն: Շատ անուններ եզակի
թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են
Ու հոլովման՝ քուռգու, ձ՛°կու, գ՛ըլխու, ք°սպու, օծու, ճիժու,

օռտերու, ծընօղնէրու, խավերու և այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ աներոճ, քավորոճ, կիսրոճ: Հատուկ տեղանունները Ա հոլովման են ենթարկվում՝ Հէրանոսա, Ծակքարա, Ք°վ°ռա: Ձայ-
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նավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, նաև որոշ հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Բաբէյ, Կարօյ,
աֆտօյ, թ°կօյ: Բացառականը ձևավորվում է ծ(ց)-ով՝ տարէգնիծ,

պըռկընէրուծ, այլ դեպքերում՝ նաև է-ով՝ մօդէն, ընձընէ, քըզնէ:
Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ
կապով և սեռականով՝ դ՛ուսըն (դրսում), գ՛ըրկի մէճ: Որոշիչ հոդն
է ն-ն՝ Մառտըն կընգան կըսա, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Իմ խէր գինա: Ստացական հոդից հետո առկա է ի
ձայնավորի հավելում, ինչպես՝ գ՛ընդըներսի, մազերսի, գ՛ըլխուսի:
Հոգնակի ստացականության արտահայտման յուրահատուկ եղանակ է անձնական դերանվան հոգնակի տրականի հետադաս
կիրառությունը, ինչպես՝ վըզը մեզի (մեր վզերին), ձ՛եռ ուրանծ
(իրենց ձեռքերը): Անորոշ հոդը կարող է գործածվել հետադաս՝
բութուլ մէ, հախ մը, փըշում: Անձնական դերանունները տրական
հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի,
երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինկ, իւրանկ// ուրանկ: Ով
դերանվան դիմաց առկա է ւոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն
են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ դ՛ու,
քու, ընձընէ//ընձընից, քեզնէ//քեզնից, ուր//հուր (իր), իւրա (իր),
իւրանծ//ուրանծ, ընդոր//էնդոր, էդի, էտուն, էդոնծիծ, էսմալ, էդմալ, ըմալ, էստեղ, Էդա տեղ, դոր, հըմէն, հըմընուն և այլն: Էլ
շաղկապի դիմաց գործածվում է լէ ձևը՝ չուր մըգա լէ, էրգըսիս լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան (և անցյալ անկատարը)
կազմվում է գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իկամ, գ՛իլամ, կիդամ, մյուս
բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըբ՛ըռնէր, կէնեն,
դ՛նէն: Գործածական է գալ բայի՝ ի հավելվածով ձև՝ պըդի աֆտօն
իգ՛ա: Միանալով բայասկզբի հ՛-ին՝ կ-ն ձայնեղանում է, ինչպես՝
գուզենկ, գ՛էլնի, գ՛իշկա: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ եղեր ա, մածէր էր, հարակատարը՝ ուգ վերջավորություն՝ կօրուգ, պախուգ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն
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են՝ եմ, ես, ա, ենկ, էկ, են, անցյալի ձևերը՝ էնկ, էր, էր, էնկ, էկ, էն:
Ընդհանրապես, դիմավոր բայի եզակի առաջին դեմքի իմաստով
սովորաբար գործածվում է հոգնակին, ինչպես՝ յես կըսիրինկ, յես
կըդ՛ընենկ, յես գ՛ացէր ենկ: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ
կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես ներկայի, այնպես էլ
անցյալի հիմքերից՝ խուզին, դ՛ըրէծիր: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի
հիմքի ձևերն են՝ գ՛ած, մած: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ
ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի
եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը
կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ շադ ա սիրա, էդ տըղին էր
կառնէնկ: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝
չեղեր ա, չըտէսէր եմ, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը
դրվում է բայաձևի վրա՝ չըթըռնի, չեղիս, ընդ որում՝ ժխտական
մասնիկը, միանալով բառասկզբի հ-ին, դառնում է ջ՝ ջուզեն,
ջիշես: Պատճառական ածանցն է ծուծ//ուծ՝ խախծուծել,
պարըծուծել, հիճուծել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝
կըջ՛օճըծու, ջ՛օճըծո՛ւ, գիճու, հիճո՛ւ: Հարկադրականի եղանակիչն
է պըդի՝ պըդի հարգես:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ չուր, մըգա, անըղնակ, ճիժ, պուդ, կատ, կէսրէր//կէսէր, բուզ, պաղ, խօվ, մէ փշուր,
կըժմըտել, հուզել (սիրել), տանիկ, դ՛ուռ վըր դ՛ըռան, հառիկ,
հէռտիկ, խավդիկ, ժեխ, փօղոց (աղբանոց), չըռիգ, խըրիսա, հանդա//հանդէ, ճեդ, փօշի, ջաղդա, ադէ, պաբէ, °մի, թատվոն, թէբլիգ,

գ՛ըռտան, տադօ, դ՛ըրկեց, հունտ, խաղտուն, կուլտ, կըլավ,
հուզընգան, թուռշի, զօմա, նըշանդըվէկ, պադարակ, կագօ, հօրի,
մէշու, ջ՛աղաճ, թողզի, սէլաֆ, ջ՛ոճ, գուզ, կըտոն, ամբըրոծ, բադան,
կարկել (նաև աղջկա համար), մօձիլ, պըզդիգ, ջուղաբ էնել, քօխկ,
ճագըտկապ, պուջուջագ, թ°կօ, տիլ, մըղօզիգ, ճընջուխ, մըռուտ,
խատունիգ, իմալ, կըմընի, մըռու, մէգ ավուր, հախ մը լէ, ծըռել
վըրէն, աբուր, տեղաշոր, քասա, տալվ, պակել, կընիգ էնել և այլն:
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ԾԱՂԿԱՇԵՆ199 - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Քերիմքենդ, Վերին Գանձակ: Վերաբնակեցվել է 18281829թթ.: Բնակիչների նախնիների մեծ մասը գաղթել է Բայազետի
Արծափ, Դիզա գյուղերից, Մուշից, մյուսները` հարևան Գանձակ
գյուղից:
Գյուղի խոսվածքը ներկայացնում է Բայազետի բարբառը:
Բայազետի բարբառին բնորոշ դիրքերում կանոնավորապես գործառում է շրթնային ° ձայնավորը՝ °մչըկոտ, կ°րաս, պ°ճառ,

տ°խտակ, ծ°րավ, ճ°նգ, ս°մի, շ°տ և այլն: Փոխառություններում, հաճախ էլ՝ բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր՝ °ռժել, դ՛°ռտակ, դ՛°ռն°լ, դ՛°խծ, ջ՛°ռթել, խուն°ր, հ°խ-

պուր, հ°ռց°կ, հ°ռէչ, ձ՛°ք, զ°նել, զ°տ, զ°ռթուն, իմ°լ, վ°ստ°կ, խէք°թ, գ°զ°ր,

կըսմ°թ, կ°յիմ, կ°յիշ, ֆ°նդ, ք°մ°ր:

Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց
առկա են համապատասխանաբար վո և յե՝ վոչ, վոր, յես, յեփ,
բազմավանկ բառերի սկզբում՝ օ և է, ինչպես՝ օխճար, օչիլ, օրօճ,
էրէվալ, էրկու, էրինջ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային
հնչյուններ՝ ձ՛եվ, վեց, °ներ, ջ՛ոչ, կըլոր, խըմոր: Ծաղկաշենի
խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝
լօկընալ, հ°վըլնալ, սօրվել: Առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝

բ՛արեվ, գ՛անգըտել, դ՛ըմակ, ձ՛ի, ջ՛օրի: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ խաքնել,
դ՛°թար, խափել, մ°րաք, օչիլ, օց, ուրփաթ, փօռցանք, վոռփ,
սըռփել: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայ199

Գյուղի խոսվածքի հատկանիշները արձանագրված են Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով 1998թ. լրացված թիվ 503ա
տետրում, առկա են նաև գյուղում 2014թ. կատարված տեսաձայնագրություններ:
Նյութերը պահվում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում:
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նեղներ՝ ծըձաղ, °բրուստ, °գլատիզ, °վէդիս, օքուդ, փէդ, հարգ և
այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ վերածվում են շփականի՝ հ°շկ, հ՛իշնել, ծասկել, կօշկել, միշն°կ: Հինհայերենյան հ-ի
դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝ խառցընել, խում,
պ°խել, բ՛ախ: Նկատելի է հետնալեզվային պայթականների քմայնացում՝ խէքյ°թ, քյուրըս: Խոսվածքում տր խմբի դիմաց երբեմն
առկա է յր՝ կըյրել (կտրել), կօյրել (կոտրել), պ°յրուք (պատրույգ):
Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է կ՝ կ°րիբ, կ°փաղ,

կութի: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի
հավելում՝ հ՛առտ, հ՛°ռց°կ, հ՛իմանալ, հ՛ինքը, հ՛իր°ր, հ՛էսօր և
այլն: Շեշտը վերջնավանկային է: Բաղհյուսական հարադրություններում ու շաղկապի դիմաց նկատելի է ը-ի գործածություն՝ տունը
տեղ, ձ՛ունը բ՛ուք:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, րանք, տանք, անիք մասնիկները՝ քէնիք, ճ°մփէք,

ձ՛իյանք, իձվանք, իշվանք, գ՛իլվանք, գ՛եղրանք, °խպըռտանք,
տէքըրտանք, կընանիք: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Կ°րօյ, Մ°րօյ, Տիկօյ,
Թումօյ: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝
Հ՛էրէվնա, Սէվանա, Մ°ռտունա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է
միայն տէր բառը՝ տիրոչ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝
°ներից, բ՛էրնից, գ՛ինուց, գ՛ըլխընէրից, երբեմն էլ՝ է-ով, ինչպես՝

օրվընէ, հազարէն: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է
հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ կութին (կութու մեջ),
խողէրի մէչը: Անձնական դերանունները տրական հոլովում
ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի, նաև գործածվում են քե, մե, ձ՛ե կրճատ ձևերը: Հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերն
են՝ ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝ էս,
էտ, էն, էսի, էտի, էնի, սրանց թեք հոլովների ձևերից են՝ ըստու,
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ըտու, ընդու, ըստոնց, ըտոնց, ընդոնց և այլն: Ով դերանվան դիմաց
առկա է վոն տարբերակը, որի սեռականի ձևն է՝ վի, տրականինը՝
վին: Խիստ հազվադեպ նկատվում է հետադաս կապերի նախադաս գործածություն՝ խըտ հիրար (իրար հետ):
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տ°լում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ գ՛ըրէր եմ, գ՛ըրեր ա, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝
նըշանվուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա,
ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց
ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք,
չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է ինչպես ներկայի հիմքից՝ սիրի, ծ°կի, այնպես էլ անցյալի
հիմքից՝ բ՛էրէցին, °շխատէցին: Գնալ և մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև
և կրավորաձև վերջավորություններ՝ փագա, էփա, նըստի՛, խաքի՛:
Պատճառական ածանցն է ցըն՝ լօկըցընել, խաքցընել: Պատճառական բայերի եզակի հրամայականը ունենում է ա, նաև ու
վերջավորություն՝ նըստըցըրա՛, կէրցըրա՛, բանցըրցու: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (դիբել, թըռնել, կըբնել, կուրել, փախնել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ °փէր, ռըժբ°ր, կ°թ,

պուտ, ս°ռուց, պ°ղ, պուզ, շուք, խօվ, տ°նիս, հ՛°ռիք, ժեխ,
չըռնակօթ, տիլ, մուխ, փօշի, թուփ, կուտ, յեղըռճիկ, կըռութ,
քըռչիկ, վիլկ, մուռթուղա, ձ՛ըցում, թէշի, ուզընգան, ծընընդկան,
հ°շկալուսանք, ճիժ, մ°ռթ, տ°փոցի, մօղօզըրիկ, գ՛ըռթան, ձ՛ու,
պուճուճակ, թառթափ, խօքուխաց, հ՛առավոտ, կում, մըռու, պըստի(կ), մէշու, բ՛արկ, կըմըշտել, թօրգել//թօնել//թօղել, հ՛իր°ր տ°լ,
հ՛ընցըցընել, հ՛իստըկջըրել, հըղօղել, ցայել, գ՛էտին պըշկել, կ°րքըվել, պըսակվել, հ՛իշկալ, տ°փել, տըփել, գըռըշտել, խատել,
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պըլուրել, շոր կ°րօղ, մըկա, չումի, հ՛էքուց, օղարթ, իմ°լ, հընչի,
հ՛էսա և այլն:
ԾԱՂԿՈՒՆՔ - Գյուղ Սևանի տարածաշրջանում: Բնակիչների նախնիները գաղթել են Մակուից, Խոյից և Վանից 182829թթ.: Հաղորդակցվում են Մակուի խոսվածքով:
Խոսվածքում մի շարք փոխառյալ և բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ խ°նչ°լ, օրին°կ, զ°նել,

թ°փկել, ք°ս°ր, թ°ք, ք°սիբ, ք°լ°մ, զ°տ, չ°միչ: Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո, ե-ի դիմաց՝
յե, ինչպես՝ վոտ, վոր, յես, յերք, բազմավանկ բառերի սկզբում՝
համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օղօրմի, օչիլ, էրինջ, էրկու, սակայն ոսկի, ոչխար բառերը ունեն վոսկի, վոչխար արտասանությունը: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեք, մէշտեղ, շոք, պախկըվոցի: Ծաղկունքի խոսվածքին
բնորոշ է եռավանկ բառերում բառամիջի ձայնավորի սղումը՝
հասկընալ, սօվրել: Թեև առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ,
ինչպես՝ բ՛անակ, գ՛իշերը, գ՛եղ, բ՛ան, գ՛աթա, բ՛էրել, ձ՛ըմեռ, ձ՛ուկ,
ջ՛ուր, սակայն դրանց զուգահեռ սովորական է պարզ ձայնեղների
գործածությունը (գիշեր, դուս, դընել, բէրել, ձավար և այլն): Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ
խուլեր՝ շոք, վեռչ, հօքի, կարաք, հ՛իչըցընել, հանքել, ջ՛ոչ, յերօռթական, մառթ, հ՛էրթիկ, ձ՛ըցում: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց
երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ կըդրել, հ՛իրգուն, զ°րգել, հ՛էրգէն,

ցէրէգ, գիդալ, սըբաս, փէդ, դըբռոց և այլն: Հպաշփականները
բաղաձայնից առաջ կարող են վերածվել շփականի, ինչպես՝
մէշտեղ, Հ՛էշմիածին: Հո-ի դիմաց ֆօ է առկա միավանկ բառերի
սկզբում, ինչպես՝ ֆօդ (հոտ), ֆօրթ (հորթ), ֆօր (հոր): Բառասկզբի
ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛իմանալ,
հ՛առաջ, Հ՛էրէվան, հ՛ըմէն, հ՛առու, հ՛էրթիկ, հ՛ըլնել, հ՛ընցնել,
հ՛արի՛, հ՛իչըցընել, հ՛էրգէն, հ՛ընգեր, հ՛ընգնել և այլն: Ժամանակին
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Ռ.Բաղրամյանը նկատել է, որ Ծաղկունքի խոսվածքում է,ի
ձայնավորներից առաջ առկա է գ,կ,ք > ջ,ճ,չ անցում200:
Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակի գոյականները ենթարկվում են Ի հոլովման (ախճըկնէրի, տըղէրքի, դ՛աշտէրի), սակայն երբեմն
հանդիպում են Ու հոլովմամբ ձևեր՝ լիզունէրու, վոտնէրուս: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունները, ինչպես նաև որոշ
հասարակ անուններ սեռականը կազմում են յ-ով, ինչպես՝ Խընկօյ, Կարօյ, վէդրօյ: Խոսվածքում բացառականը ձևավորվում է ցով՝ քարից, կօվէրից: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է
հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ Աշտարակ (Աշտարակում), կըճըճի մէչը, հաճախ էլ՝ տրական հոլովով, ինչպես՝ դըբռօցին (դպրոցում), հիվանդանոցին (հիվանդանոցում), տըլի մըչին
(ցեխի մեջ): Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի: Երրորդ դեմքի
ուղղականի ձևերն են՝ հ՛ինքը, ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական
դերանունները եռանդամ են՝ էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի: Ով դերանվան դիմաց բարբառախոսները վկայում են օվ տարբերակ, որի
սեռականի և տրականի ձևն է՝ ում: Դերանվանական ուղիղ և թեք
այլ ձևերից են՝ հ՛իրա, ըտա, ըտան, ըտանից, ըտանք, ըտանցից,
ըտըրանք, ընդոնցից, ընդոնց, ըտուց, ընդըրանից, ընդըրա, ըստա,
ըտա, ընդա, ըտանից, ըտըրանից, ըտենց, հիրար, վորդե,
վորդեղից, վորդուց, հըմընու:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝
գ՛ալըմ//ում, լ°լըմ//ում, տալըմ//ում: Վաղակատար դերբայն ունի

էր//եր վերջավորություն՝ էկեր (ա), սիրէր (ինք), հարակատարը՝
ած վերջավորություն՝ էփած, նըստած: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր,
ինք, իք, ին: Սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չի, չենք, չէք, չեն և
չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ
կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես ներկայի, այնպես էլ անց200
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յալի հիմքերից՝ ասի, արէցին: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի
ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ հ՛իչըցընել,
հանքցընել: Պատճառական բայերի եզակի հրամայականը ունենում է ա վերջավորություն՝ թ°մըզցըրա՛, հանքցըրա՛: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ կուշտը, միշտական,
քարկըտիկ, հըմի, կըզել, ջ՛ոչ, պըստիկ, պուզ//բ՛ուզ, պըսակել,
ուզընգան, խի, պաչել, մառթ, քըռչիկ, կանամփ, ճավիկ, փիրվազ,
սիբեխ, բ՛ազուկի ճախ, չօռթան, վոնց, հանքցընել, հալ, շ°ռժին,

յերօռթական, պադըռել, զօռել, նոր, ցան, քիթը քըթին յօլա էթալ,
թուխս, կըտուր, օջօրք, հէրթիկ, մուխ, ժեխ, ժօլօբ, չըռիկ, տիլ,
փօշի, կօճ, աղինջ, վիլ, ձ՛ըցում, բ՛ըղօղ, ծընըտկան, վըզքօք,
պուճուճակ, թարթափ, մըռու, մէթքա, թ°փկել, յեթիմ և այլն:
ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ - Գյուղ Սևանի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Ճապոտիկ, Չիբուխլու: Գյուղը 1828թ. հիմնել են Բայազետի
Արծափ գյուղից եկած գաղթականները: Հաղորդակցվում են Արծափի խոսվածքով:
Խոսվածքում մի շարք փոխառյալ և բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ թ°կ, քիֆտ°, դէվլ°տ,

ձ°ռ, թ°զ°, լ°յլուխ, թ°սիբ, շիշ°բ°նդ, ն°ֆ°ր, միյն°գ, °ռձ°փ,
չ°դըր, լ°լ: Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց
առկա է վո, իսկ ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ վոդ, վոռծ, յես, յեզ, բազմավանկ բառերի սկզբում՝ համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օղօրմի, օճիլ, էրգու, էրգատ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ բ՛եռ, կանեպ, սոխ, հիվանդանոծ: Խոսվածքն
ունի եը հնչյուն, որը, թվում է, ե երկբարբառային հնչյունի մի տարբերակն է, և հանդիպում է բառավերջում, ինչպես նաև գործառում
է իբրև էական բայի եզակի երրորդ դեմքի ձև: Ծովագյուղի խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում բառամիջի ձայնավորի
սղումը՝ հասկընալ, սօվրել: Բառասկզբում գործառում են շնչեղ
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ձայնեղ բաղաձայններ, ինչպես՝ ջ՛ուր, ձ՛ուն, ձ՛ուկ, բ՛եռ, բ՛աց,
գ՛իշեր, դ՛ուռ, դ՛եմ, դ՛ընել, դ՛աշտ: Բառամիջում ու բառավերջում
հպական ու հպաշփական ձայնեղների ու շնչեղ խուլերի դիմաց
գործառում են խուլեր՝ յոտ, ծանօտ, ուրախուտյուն, մարտ, էպել,
տըպոծ, միլիծա, խածատուն, վոռծ, անկամ, ինճ, հառէճ, շըռճել:
Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝ ամսըգան,
կըդրել, հավադալ, շնօրագալ, մեձ, կընիգ, կօբիդ, օջօրք, կլօջ, պադ,
աշխադանկ, ագ, փարադիչ, մաձուն, հեդօ և այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ կարող են վերածվել շփականի, ինչպես՝ վոշ մէ, ծասկել, մէշկ: Հո-ի դիմաց ֆօ է առկա միավանկ
բառերի սկզբում, ինչպես՝ ֆոդ (հոտ), ֆոր (հոր): Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛ընծընել, հ՛ուրիշ, հ՛ուր, Հ՛առձապ, հ՛իմանալ, հ՛ավէլի, հ՛առդ, հ՛իրես, հ՛էսօր,
հուստ և այլն: Երբեմն հինհայերենյան հ-ի դիմաց գործածվում է խ,
ինչպես՝ խառցընել, խասցընել, խազալ, խեդ, խող: Բառամիջում և
բառավերջում հ-ի դիմաց հաճախ առկա է յ, ինչպես՝ էն գ՛այ,
պայել, սրայ, մայ, զօյվել: Փոխառյալ բառերի բառասկզբի ղ-ի
դիմաց առկա է կ, ինչպես՝ Կ°յրաման, կըս°: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում գործառում են նաև կ, դանկ, անիկ հոգնակերտներ, ինչպես՝ գ՛եղածիկ, ախպըրդանկ, քըվորդանկ, կընանիկ: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը կազմվում է յ-ով, ինչպես՝ Վազօյ, Չ°կօյ, Կարօյ: Խոսվածքում բացառականը ձևավորվում է ծ(ց)-ով՝ Հ՛առձըպիծ, հառդըվանիծ, բ՛անագիծ:
Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէճ
կապով և սեռականով՝ ծընվէր եմ Ծօվագյուղ, գ՛ըրկի մէճը, շատ
տարածված է այս իմաստի արտահայտությունը տրական
հոլովով, ինչպես՝ ջ՛ըրին, պուլիգին, հ՛առդին, գ՛եղին, կօլխօզին,
դ՛աշտին, զավօդին, մէշուն, փըռին, խանուտնէրին, քաղակին,
կըջուջնէրին, նույնիսկ՝ գ՛եղի մըճին: Անձնական դերանունները
տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի,
ձ՛եզի: Երրորդ դեմքի ուղղականի ձևերն են՝ հ՛ինկը, ընդոնկ,
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հ՛իրանկ: Ով դերանվան դիմաց առկա է վորը ձևը, բարբառախոսները վկայում են սեռականի և տրականի ում(ը) ձևը: Դերանվանական ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ քեզնից, հ՛իրանցը, էդի, էնի,
ըստու, ըդու, ընդուն, էստ°ր//ըստ°ր (այսքան), ըտ°ր (այդքան),
ընդ°ր, ըդենց, ումից, հ՛ուր, վորդե և այլն:
Խոսվածքում Ա, Ե խոնարհումներին զուգահեռ՝ բայն ունի
նաև Ի խոնարհում՝ աշխադին, կնստիմ, ունին, տանին, առնիս և
այլն: Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալըմ//ում, լ°լըմ//ում, տալըմ//ում: Հանդիպում է գալ բայի՝ ենթադրական ապառնու գ՛ուկա ձևը: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով
վերջավորություն՝ գ՛ոռածէր եմ, զօյվէր եը, հարակատարը՝ ուգ
վերջավորություն՝ քընուգ, նըստուգ, ժխտականը՝ եը վերջավորություն՝ չին տըպեը (չէին ծեծի), ընթացակցականը՝ էն վերջավորություն՝ ուդէլէն, վազնէլէն: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն
են՝ եմ, ես, է//եը, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին:
Սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չեը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր,
չինք, չիք, չին: Փաստորեն, եզակի թվի երրորդ դեմքում յուրօրինակ ձև է հանդես գալիս և՛ հաստատական, և՛ ժխտական խոնարհումների դեպքում՝ պըսագվաձ եը (վաղակատար ներկայի հոգնակի երրորդ դեմքն է՝ պսակվել են), գ՛ալըմ եը, նըստուգ եը, զօյվէր է,
հըլնում չեը հըլնում (լինում է, չի լինում): Ե խոնարհման պարզ
բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես անցյալի,
այնպես էլ ներկայի հիմքերից՝ ասէծի//ասի, ուղարգէծի, սիրէծի,
քաշէծի, արկելին, տըպին, խըրկին և այլն: Գնալ, մնալ բայերի
անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛ընած, մընած, իսկ լինել բայինը՝
իլ//հ՛իլ (իլե, չիլե, հ՛իլե, հ՛իլուգ): Պատճառական ածանցն է ծըն
(ցըն)՝ խասծընել, ամուսնածընել: Եզակի հրամայականն ունի ե, ի
վերջավորություններ, ինչպես՝ արեը՛, լըսեը՛, նըստի՛, կայնի՛:
Ըղձական ապառնին եզակի երրորդ դեմքում ունի է վերջավորություն՝ պայէ (պահի), անէ (անի): Ըղձական անցյալի ապառնին,
դրանից կազմվող ենթադրական ու հարկադրական եղանակների
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անցյալի ապառնիները ունեն վերլուծական ձևեր՝ հ՛ընծընէր ին
(անցնեին), հ՛ուստ կըճարէր իր (որտեղից կճարեիր), պըդի առնէր
ինկ (պիտի ամուսնանայի): Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ առուտուր, ուզընգան,
մին°կ, ձ՛ու, թօրօն, թօրան փարադիչ, խէջէրկատ// խէրջըրկատ,

մուռտուղա, գ՛եղախռիկ, թօռտա, քաֆ, ք°ֆգիր, մարել (տրորելով
ջրի մեջ լուծել), թ°զ°, տըպոց, ճիժ, բ՛էտ, իսան, ըհընճի, սօմի,

բընագըռել, չուրի, լեռ քար, թավլա, հուստ, ջ՛ոճընալ, կուշտը, խեդ,
օջօրք, կլօջ, խեռն հ՛իրնից, փլից տուն, դ՛իվեր, դ՛իվերի ճամփօվ,
զալօ, հօրօխպօր, հօդա, տախտ, կու, սըրայ, կըվանոց, թըխտըմոր,
լօռիգ, տուջ, թօրան շուրթ, հ՛առադուն, հ՛իրկուն, ուժը ախտել, մէ
քիճ, պադարակ, կանեպ, թացոտ, թօռ էտալ, լայեղին, խըշալէն, մէ
բ՛էրան, յախնի, չուր լուս, խէր ու բ՛արին, սեվ ու սուք, տախտ,
հըմի, ճատկապ, տըգաշոր, վենձ, սըբաս, պուդ, մըռու, հաղու,
պըզդի, պուզ, մօղօզիգ, կունարկ, ծընընտկան, կըդուր, ժեխ, չըռիգ,
խընօծի, տիլ, մուխ, թուփ, կուդ, աղինջ, վիլ, վըռըշնել, բ՛ըլել,
պըսագվել, հ՛էսա, հ՛էքուց չէ էլօր, հ՛էք և այլն:
ԾՈՎԱԶԱՐԴ - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Աջամխան, Հաջի Մուխան, Մուխան: Բնակիչների մի մասի
նախնիները 1829-30թթ. գաղթել են Մուշից, Ալաշկերտից: Հետագայում այստեղ են բնակեցվել աքսորյալներ Սարուխանից, այլ
գյուղերից: Գյուղն ունի եռլականների (տեղացիների՝ նկատի ունեն հին գաղթականներին), գաղթականների, սարուխանցիների
թաղեր: Գյուղի խոսվածքը Մշո և Բայազետի բարբառների մի յուրօրինակ խառնուրդ է՝ Ում ճյուղին հատուկ ներկայի գերակշռությամբ: Սարուխանցիների թաղում, այնուամենայնիվ, պահպանվում է Բայազետի բարբառը:
Ծովազարդի խոսվածքում գործածական փոխառություններում և սակավաթիվ բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած °
ձայնավոր՝ ջ°յէլ, քուֆտ°, ք°սիբ, թ°րզի, բ°դգ°, լ°րել և այլն:
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Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո,
ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ վոր, վոտ, յեփ, յերք, բազմավանկ բառերի
սկզբում՝ համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օխճար, օչիլ,
Էրէվան, էրազ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝
մենք, դ՛ըրկեց, փոցըղ, խընձոր: Ծովազարդի խոսվածքին բնորոշ է
բազմավանկ բառերի միջնավանկում ձայնավորի սղումը՝ ավէդրան, փաթըտել, բ՛աժնել: Առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝
բ՛ան, բ՛այց, բ՛ըռնել, ձ՛ըրի, ձ՛ուկ, գ՛ըրակետ, գ՛եղ, դ՛աս, դ՛ար,
ձ՛ավար, ջ՛ուր: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց
գործառում են շնչեղ խուլեր՝ տէքօրկընիկ, վառթ, խափել, բ՛անցըր,
փօռցանք, վեռչ, հառէչ, օց: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ աբրել, գիդալ, հանգառծակի, ցաձըրնալ, ծըձղալ, փագել, փէջ, փէդ, թանգ, տէրդէր, Հագօփ, կըբնել և
այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց որպես կանոն գործածվում է խ՝
էն գ՛ախ, պախել, խաքնել, խանել, խող, խաց, խօրօխպէր, խէտ,
խին և այլն: Փոխառյալ բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է Ì

կամ կ՝ կ°միշ, կօչաղ, Ì°յիշ, կօնդախ, Ìուշ, Ìըլավ: Բառասկզբի
ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛առէչ, հ՛էսօր,
հ՛ըլնել, հ՛իմանալ, հ՛ըմէն, հ՛էքուց, հ՛իրան-հ՛իրան, հ՛առտ,
հ՛ախպուր, հ՛ուստ և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, էրք, տանք, րանք, անիք մասնիկները՝ քէչէք, տըղէրք, ախպըռտանք, ըտերանք, կընանիք: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝
տընից, մըչից: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղը (գյուղում), ջ՛ըրի
մէչը: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, ինչպես
նաև որոշ հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յ մասնիկով՝ Սիրօյ, Վանօյ, դ՛ասատույ: Հատուկ տեղանունները որպես
կանոն ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Սէվանա, Ռուսաստանա: Ոջ
հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը՝ տիրոչ: Անձնական
դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի,
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քեզի, մեզի, ձ՛եզի: Ով դերանվան դիմաց գործառում է վոն ձևը, որի
սեռականն ունենում է վի, վիր, իսկ տրականը՝ վին, վիրը ձևերը:
Դերանվանական ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ քու, ձ՛եր, քեզնէ//
քըզնէ, հ՛ինքը, հ՛իրա, հ՛իրանք, էս, էսի, էտ, էտա, էսոր, էդոր, էնոր,
ըդըրան, ըտըրանց, ստոնք, ըտոնք, ըստե, ընդե, ըդենց, հըմընին,
ուրիշ, ամէն մէկ, հ՛ըմէն ինչ, ամէք հիրան:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տալում: Լինել բայի անցյալի հիմքը հաճախ դրսևորվում է
էղ ձևով (էղե, էղավ), իսկ գնալ, մնալ բայերինը՝ գ՛աց, մաց ձևերով՝
(գ՛ացի, մացե): Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ գ՛ըրէր (եմ), նըստեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ սարքուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես,
ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես
ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքերից՝ տըվին//տըվէցին, ասի//ասէցի, սարքինք// սարքէցինք: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ փագա՛, նըստի՛: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ հ՛ընցըցընել, բայց երբեմն հանդիպում
են ցուց ածանցով կազմություններ, ինչպես՝ հ՛ընցուց, վէրցուցի:
Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (դիբնել, թըռնել, փախնել,
ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ նըստել, պըստի,
արունը քաշել (հարազատություն զգալ), խըրկել, հընչի, գ՛ըրկանոց, վառթի նըման, շօշ, ֆըռալ, ուզել (խնամախոսել), մառթի տալ,
վախտ, մըկա, հիմի, քախընքել, հիստըկել, քըռդի հառսանիք,
րօպէն մէկ, հէսօր իրեք օր, մէկ հըլնել, դօրօվ, դ՛ուռը, ծընել
(ասվում է անասունի վերաբերյալ, չեզոք բայ է), իմալ, սեղանին
քաշել, պըսակվել, հախու, քըթիվ անել, ճիժ, բ°դգ°, պուտուկ,
տեղաշոր, ջէրգօվ, ձ՛ուկ բ՛ըռնօղ, դ°նէն, տըգլոզ, բ՛օպիկ, հիշկալ,
ծիձղալ, օռծըկըտալ, տըփել, գըռըշտել, խաձել, փիձել, գ՛օղտու,
վըռթըկալ, ջուղաբ անել, քարալըղ անել, սըրփանք, չուր, թէշի,
ջուլ-փալաս, դ՛ըրկեց, միրավ, պուտ, պուզ, ճոթ, ժեխ, տանիս,
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հառիք, չըռիկ, տիլ, կեծ ու կարմիր, մուխ, պադարաք, խավկիթ,
ադմասօրիգ, մօղօզիկ, գ՛ըռթան, բ՛ըփուկ, հունթ, լուսուդ՛եմ,
հ՛իրկուն, արեվմըտոց, խօրօտ, ջ՛ոչ, հուռթել, քիսել, քօմել, թօրգել,
հիստըկջ՛ըրել, վիլ, ձ՛ըցում, յեղըռճիկ և այլն:
ԾՈՎԱԿ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Ներքին Զաղալու: Հիմնադրվել է 1827թ.: Բնակիչների նախնիները եկել են Մուշից, Խլաթից, Բայազետից: Ըստ Հ.Աճառյանի՝
բնակիչները եկել են Մշո Օնճալու գյուղից201: Հաղորդակցվում են
Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են ւո և յե, ինչպես՝ ւոտ, ւոռց, յես, յեզ, բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օսկոռ, օխճար, էրինջ, էրազ, երբեմն
հանդիպում է յե, ինչպես՝ յԵրվանդ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ գ՛իշեր, ձ՛ըմեռ, գ՛ոռծ, խոտ: Փոխառյալ ու
բնիկ մի շարք բառերում հանդես է գալիս քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ թ°զ°, ք°սիբ, զ°րկել, ջ°յէլ, ք°վ°ռցի, չ°յիր, ք°նի
և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի
սղումը՝ ծըձղալ, սօվրել, հավքել: Բաղաձայնական համակարգի
համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝
բ՛էրել, գ՛եղ, գ՛իշեր, դ՛ուռ, ձ՛ուկ, ձ՛ըմեռ, ջ՛ուր: Բառամիջում ու
բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝
կարքին, անքամ, խօքի, ընթունել, մառթ, վեռչ, մէչ, շոք, կառթալ,
բ՛անցըր և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են
ձայնեղներ՝ Պէդրոս, բըդի, սըռդօվ, մըգլօր, հ՛իրգուն, առդ և այլն:
Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի խ, ինչպես՝ խինգ,
խամար, խին, խասնել, խօքի, խօրօխպէր, խէտ, խանաք, խող:
Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է հ՛-ի հավելում,
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ինչպես՝ հ՛էվէլի, հ՛առէչ, հ՛առաչի, հ՛էսօր, հ՛ընգեր, հ՛ուշիկ-հ՛ուշիկ, ախչիկ հ՛ուզել, հ՛ընչի և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ՝ կուչ: Հպաշփականը բաղաձայնից առաջ
կարող է վերածվել շփականի՝ աշք, բօշկա: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հանդիպում են բաղադրյալ հոգնակերտներ՝ մառթիկներ:
Շատ անուններ եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի
թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ բիձու, ճըժու, գ՛ըլխու, կօվու,
շօքու, ախչիկնէրու, տարինէրու, ճըժէրու, թըվէրու, թօռնէրու և
այլն: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, նաև
որոշ հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Տըրէյ,
Հակօյ, պապէյ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ գ՛եղից, քընուց:
Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ
կապով և սեռականով՝ մեր գ՛եղ (մեր գյուղում), գ՛եղի մէչ, նաև՝ նե
մասնիկով՝ կյանքիս նե, գ՛եղի նե: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Խէրըն չօբան
ա, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Հ՛իրկուն
Պէդրոս հընգերներու խէտ գ՛իքա: Անձնական դերանունները
տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի,
ձ՛եզի, երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հ՛ինք, ուրանք//հուրանք: Ով
դերանվան դիմաց առկա է ւոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն
են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ քու,
ուր, ուրին, ուրանց, էս, էսի, էսա, էտա, ընդուց, դ°սի, դ°տի, դաս,

դատ, դան, ընդեղ, հ՛իրար, հ՛ուր և այլն: Սովորական է վըր և մըչ
կապերի նախադաս կիրառությունը, ինչպես՝ մըչ իմ էրած գ՛ոռծի,
վըր էտ ախչըկան, վըր սեղնին:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իքամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով
կամ առանց դրա՝ կըխըլըսի, կիշկա, գ՛ըթին: Միանալով բայասկզբի հագագին կամ հանդես գալով բայասկզբի ձայնորդ, ձայնեղ
հնչյուններից առաջ՝ այդ մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ գէլի,
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գ՛ավաքա, գըլըցա: Հարկադրականի եղանակիչն է բըդի, ինչպես՝
բըդի էթան: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝
գ՛ացէր (եմ), քօռցեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝
սարքուկ, քաղուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ,
ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե
խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է
ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքերից՝ տըվինք//տըվէցինք: Էնել (անել) բայի բոլոր ձևերը կազմվում են էն հիմքով՝
թըրաշ էնօղ, ջան չէնե (չի արել), գ՛ոռծ էնա (արա՛): Գնալ, մնալ
բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականում տարբերվում են ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհումներ՝ թըրաշա՛, կայնի՛: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ
ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի
եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը
կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ շատ ա գարգեմ, գ՛ընատականներն էր կըսին: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական
մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա,
ինչպես՝ չեղեր եմ, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը
դրվում է բայաձևի վրա՝ չէնեմ (չեմ անի): Բայասկզբի հագագին
միանալով՝ ժխտական մասնիկը ձայնեղանում է՝ ջուզէցե (չի ուզել), ջէլէր (չէր ելնում): Պատճառական ածանցն է ուց//ցուց՝ մըտուցել, խօսըցուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ թըռցուս, տեղավօրո՛ւ: Խոսվածքը չ ածանց չունի: Հաճախ ներկայի
հիմքից կազմվող ձևերում բացակայում է նաև ն ածանցը՝ առիմ,
գէլի, եղի, գ՛ըթին, գ՛իչիմ, կըխասին և այլն:
Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, ինչպես՝ կօ
ընձի տէսէք (դե ինձ տեսեք):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ հընչի, հօրի, ճիժ,
իմալ, մըկա, քօնձախ, բ՛ըլբ՛ըլուկ տուն, հօլըկ (շան բույն), օթաղ,
սըրախ, ճար, տանիս, հ՛էռթիս, խացատուն, թավլա, ըթար, ադէ
(տատ), դ՛ըրկեց, թըփջ՛ըրի բօշկա, հունթ, քէլթանք (<քէլ էթանք՝ եկ
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գնանք), տադէ, կակօ, սաբախտան, գ՛արնան գ՛ըլօխ, խըլըսել, չուր,
ափէր, ճամփել, ջուղաբ, հ՛իրգուն, քօմել, ձ՛եռ թալել, կիշեռք,
մըգլօր, ջանդառդի, բօռալ, թըրաշ էնօղ, ք°սիբ, կուչ, քըռվըկան և
այլն:
ԾՈՎԱՍԱՐ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Նորաշեն, Թազագյուղ: Ծովասար է վերանվանվել 2006թ.:
Բնակիչների մի մասի նախնիները 1829 և 1878թթ. եկել են Ալաշկերտի գյուղերից: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են ւո և յե (հաճախ՝ յե ), ինչպես՝ ւոխ, ւոճ, յես,
յերկ, բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են
համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օսկոռ, օճիլ, էրգու, էրտալ:
Նկատելի է, որ միավանկ բառի աճման դեպքում բառի սկզբում
տեղի է ունենում ւո>օ, յե>է անցում՝ ւոդ>օդներ, յեզ>էզնէրօվ,
ւոռպ>օռպանոծ: Խոսվածքն օրինաչափորեն ունի ե, ո, սակավ
դեպքերում՝ նաև իւ երկբարբառային հնչյուններ՝ կենկ (կյանք),
ցօրեն, թոռ, քաղվոր, իւրըն, իւրդ: Փոխառյալ ու բնիկ մի շարք
բառերում հանդես է գալիս քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝

քյ°նի, հ°զ°ր, զ°րգել, թ°զ°, յ°շիգ, վ°զնել, °ր°բա, խ°րօր,
միյն°գ և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ չօրնալ, սօվրել, հ՛առծըգել: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛ան, բ՛անծըր, գ՛եղ, գ՛ըլօխ, գ՛ախ, դ՛աշտ, դ՛ընել, ձ՛եռ, ձ՛ի,
ջ՛ուր, ջ՛օվ: Բառամիջում ու բառավերջում շնչեղ խուլերի և ձայնեղների դիմաց որպես կանոն գործառում են պարզ խուլեր՝
առտեն, կըտել, խած, բ՛անծըրնալ, ազգիծ, օծ, ճամպա, հ՛առէճ,
օճիլ, աճկ, հախտօղ, կակավ, իրեկ և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝ առդ, ախճիգ, տարէգան, էրգու,
դըբռոծ, պաբէ, փըրգել, կադու, կըդրել, ծէձել և այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքում խ է հանդես գալիս բառի բոլոր
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դիրքերում, ինչպես՝ խօխպէր, գ՛ախ, խէր, խառս, խասնել, խօքի,
խամօվ, շընախավոր, խող և այլն: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛ընգեր, հ՛առէճ,
հ՛ախպուր, հ՛էրես, հ՛էվել, հ՛առծըգել, հեռտիգ և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ, ինչպես՝ կուշ, կօնախ: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում հանդիպում է նաև կ, տիկ, դիկ մասնիկներով՝ օսկիկ, փէսէկ, կընգըտիկ, խօխպըրդիկ, հ՛ընգերտիկ:
Հանդիպում են կրկնակի հոգնակերտների գործածության դեպքեր՝
փէսէկներ, փ°ռդիկներ, տըղէկներ: Որոշ անուններ եզակի թվում,
գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ Մըշու, խորու, ձ՛իու, մառտու, յերգընկու, օրէրու, թամբըլներու, պաբէրու, կըռիվնէրու, հավակարարնէրուն և այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ կիսրոճ: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Հէրանոսա, Ծակքարա, Ք°վ°ռա: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Բալէյ, Սակօյ, Դ°լ°գօյ, Ջէրօյ: Բացառականը ձևավորվում է ծ(ց)-ով՝ գ՛եղիծ, օրէրուծ, երբեմն նաև է-ով՝ ձ՛եռնէն:
Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ
կապով և սեռականով՝ դ՛աշտըն (դաշտում), դ՛աշտի մէճ: Որոշիչ
հոդն է ն-ն՝ Քարավանըն կէրտա, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Իմ հ՛ընգեր գ՛իկա: Ստացական հոդից հետո առկա է ի ձայնավորի հավելում, ինչպես՝ խօրսի, մըդէսի, ձ՛եռսի:
Հոգնակի ստացականությունը կարող է արտահայտվել անձնական դերանվան տրականի հետադաս կիրառությամբ, ինչպես՝ թէվ
իւրըն (իր թևերը): Անորոշ հոդը հետադաս կիրառություն ունի,
ինչպես՝ մառտ մի, ախճիգ մի, հախպուր մի: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի(գ) հավելված՝ ընձի(գ),
քըզի(գ), մըզի(գ), ձ՛ըզի(գ), երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինկ,
ուրանկ//ընդոնկ: Ով դերանվան դիմաց առկա է ւոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և
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թեք ձևերից են նաև՝ մեր, ուրանծ, ուր, իւրըն, ուրնօվ (իրենով),
ուրին (իրեն), իդա, էդի, էնի, էդրան, ընդուծ, էդրուծ, ըսմալ//էսմալ,
էդմալ//իդամալ, իդատեխ, իդաքան, դէս, դէն, դադի, հըմէն, հիրար, դոր, հ՛ուր (ուր) և այլն: Էլ շաղկապի դիմաց գործածվում է լէ
ձևը՝ խօխպէր լէ, վանկ լէ, խէր լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան (և անցյալ անկատարը)
կազմվում է գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իկամ, գ՛իլամ, կիդամ, մյուս
բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըծէձա, կէրտան,
գ՛ըրիմ: Միանալով բայասկզբի հագագին՝ այդ մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ գախտա (հաղթում է), գ՛իճի (իջնում է), գ՛ընցիս
(անցնում ես): Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝
բ՛էրեր ա, թալէր իմ, հարակատարը՝ ուգ վերջավորություն՝ գ՛ըրուգ, նըստուգ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ իմ, իս,
ա, ինկ, իկ, ին, անցյալի ձևերը՝ էնկ, էր, էր, էնկ, էկ, էն: Երբեմն
դիմավոր բայի եզակի առաջին դեմքի իմաստով գործածվում է
հոգնակին, ինչպես՝ յես կըռնինկ, յես չաշխադինկ: Ե խոնարհման
պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես
անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքերից՝ տըվէցիկ, դ՛ըրէծին, թալի:
Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛ած, մած: Դ՛ընել
բայը ներկայի հիմքից կազմվող ձևերում ունենում է ա լծորդ ձայնավոր, ինչպես՝ դ՛ընան, կըդ՛ընան: Էնել բայի անցյալ կատարյալի
ձևերը կարող են կազմվել և՛ էն, և՛ էր հիմքերով, ինչպես՝ էրէծի,
էնէծին: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ
բառը, ինչպես՝ դոր ա կէրտաս, հինկ ա էգեր ա, խօխպէրներն էր
կըպայէն: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝
չըճանճըծէր ինկ, չեղեր ա, համադրական ձևերում ժխտական
մասնիկը դրվում է բայաձևի վրա՝ չըկըռնամ, չըխասկընամ, ընդ
որում՝ ժխտական մասնիկը, միանալով բառասկզբի հ-ին, դառ-
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նում է ջ՝ ջընգիս (չես ընկնի), ջէլէր ինկ (չենք ելել): Պատճառական
ածանցն է ծուծ//ուծ՝ սօվըռծուծել, տըգլօզծուծել, խասուծել, հիճուծել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ կըսօվըռծու, փախծո՛ւ,
կըխասուս, կըխակու, հիճո՛ւ: Հարկադրականի եղանակիչն է
պըդի//բըդի՝ ինճ պըդի եղեր, բըդի էնինկ:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ աղաքվա, խօխպէր,
ջ՛օճօ (ծեր կին), տադօ, չըռիգ, ջաղդա, խ°ր°մգ՛ախ//խըրամգ՛ախ,

պաբէ, չուրի, իւրդ, կաբրար, դ՛իզանոծ, մըգա, խօրիգ, համօլգի,
հանդա, մընած, հայըսպանուտյուն, ձ՛եռըծխաղ, մառտ (ամուսին),
բ՛ըղիգ, կէսրէր, մանջ, խ°րօր, ինճօր, յ°… յ°, միյն°կ, օսմանծու
տեխ, փարա, իմալ, ըռուք, խանք խանել, ռաստ գ՛ալ, անըղան լար,
յեղունեկ, պըզդիկ, հ՛եռտիգ, հ՛առիկ, փըշում//փըշումի, շընախավոր, սաբախտան, ադէ (տատ), պաբէ, °ր°բա, ծաղրհէրես, խըռջել, մըխըռնել և այլն:
ԾՈՎԻՆԱՐ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Քյոլաղռան: Բնակիչների նախնիները եկել են 1828-1829թթ.
Պարսկահայաստանից և Ալաշկերտից: Ըստ Հ.Աճառյանի՝ գյուղի
բնակիչները եկել են Նահենից, Օնճալուից և Կրագոմից202: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են ւո և յե, ինչպես՝ ւոռպ, ւոճ (ոչ), յես, յեզ,
բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն:
Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օխճար, օսկի, էրգու, էրազ:
Նկատելի է, որ միավանկ բառի աճման դեպքում բառի սկզբում
տեղի է ունենում ւո>օ անցում՝ ւոռպ>օռպէվէրի, ւոդ>օդներ: Խոսվածքն օրինաչափորեն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝
իրեկ, քեռի, թոռ, սըխտոր: Փոխառյալ ու բնիկ մի շարք բառերում
202

Տե՛ս Հ.Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 139:

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ

173

հանդես է գալիս քմայնացած ա ձայնավոր, ինչպես՝ վ°զ°վ, ք°նի,

յ°ն, զ°րգել, բ՛°ր°գ, ժ°ժիկ, սիֆտ°գ, խ°րիր, թ°զ° և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում բառամիջի ձայնավորի
սղումը՝ ավէդրան, յեռսուն, սօվրել: Բաղաձայնական համակարգի
համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ գ՛եղ,
գ՛ոռձ, գ՛իշեր, դ՛անակ, ձ՛ըմեռ, ձ՛էտ, ձ՛ավար, ձ՛ու, ջ՛ոճ, ջ՛աղաճ:
Բառամիջում ու բառավերջում շնչեղ խուլերի և ձայնեղների
դիմաց որպես կանոն գործառում են պարզ խուլեր՝ գ՛ատա,
միճինգ, հարգանկ, պադմուտուն, միլիծա, թըտու, կանանճի,
ուսուծիճ, խապել, բ՛ըռտել, կարակ, խէլօկ, յետում, Գ՛իրկոր
Նարէկէծի և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝ դըբրոծ, տէրդէր, լուձ, խօրօդ, մէգ, աբրել, ուդել, պադասխան, կօբիդ, մաձուն, փէդ, պըզդիգ և այլն: Հինհայերենյան հ-ի
դիմաց խոսվածքում խ է հանդես գալիս բառի բոլոր դիրքերում,
ինչպես՝ պախել, գ՛ախ, խօխպեր, խառսընիկ, խամար, խէկատ,
խառս, խօրել, խէր, խասկընալ, խօկի և այլն: Հաճախ բառասկզբի
ձայնավորից առաջ առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛ամբըրոծ,
հ՛առու, հ՛°ռէճ, Հ՛էրանոս, հ՛էսօր, հ՛էրես, հ՛ավալ, հ՛առաճի և
այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ, ինչպես՝
կօնախ, կուրբան, կուվաթ, կաճաղ, կառկառ, կալիբ, երբեմն նաև՝
Ì, ինչպես՝ Ìըսմատ: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում հանդիպում է նաև կ, անկ, րանկ,
տիկ մասնիկներով՝ փէսէկ, գ՛իլանկ, տեղրանկ, ըտերանկ, կընգըտիկ: Որոշ անուններ եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ առճու, գ՛ոմու, ձ՛որու,
սըրպու, արեվու, խավու, կօվու, գ՛իլու, գ՛ըլխու, մ°դգու, Ճըժէրու,

ձ՛եռնէրու, յեզնէրու, բօստըննէրու, գ՛եղածինէրու, պադէրու, օդնէրու և այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ կիսրոճ, քուրոճ: Հատուկ
տեղանունները երբեմն ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Զօլաքարա,
Մառդունա: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների
սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Սարօյ, Կարօյ: Բացառականը

174

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

ձևավորվում է ծ(ց)-ով՝ ասկիծ, պադէրուծ, երբեմն նաև է-ով՝ ձ՛եռնէն, էն յանէն: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէճ կապով և սեռականով՝ գ՛եղըն (գյուղում), գ՛ոմու
մէճ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Իմ խէրըն միլիծա յէր, սակայն միշտ չէ, որ
այն գործածվում է, ինչպես՝ Կաճըղներ տարան: Հոգնակի ստացականությունը կարող է արտահայտվել անձնական դերանվան
տրականի հետադաս կիրառությամբ, ինչպես՝ դօշեր ձ՛ե (ձեր
կրծքերը), ձ՛եռներ մե (մեր ձեռքերը), ձ՛եռ ուրանծ (իրենց ձեռքերը), գ՛ըլօխ ուրանծ (իրենց գլուխները), լէզու ուրանծ (իրենց լեզուները), այդ իմաստը կարող է արտահայտվել նաև հետադաս գոյականի տրական հոլովով՝ գ՛ըլօխ օխճըրին (ոչխարների գլուխները): Սակավ դեպքերում հանդիպում է անորոշ հոդի հետադաս
կիրառություն՝ բ՛աժակըմ: Անձնական դերանունները տրական
հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի, նաև
կրճատ քե, մե, ձ՛ե ձևեր, երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինկ,
ուրանկ//ընդոնկ: Ով դերանվան դիմաց առկա է ւոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և
թեք ձևերից են նաև՝ դ՛ու, քու//քօ, մեզնէ, ուր, ուրին, ուրանծ,
ուրանծօվ, էդի, էդոր, էնդոր, էդրան, էդոնծ, էնդոծ, էդմալ,
էմալ//ըմալ, էստեխ, էդատեխ, դասի, դ°տի, դ°տ//դ°դ, հ՛ըմէն,

դոր, հ՛իրար, վինիծ և այլն: Էլ շաղկապի դիմաց գործածվում է լէ
ձևը՝ մէգ լէ, յես լէ, մըգա լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան (և անցյալ անկատարը)
կազմվում է գ՛ի//գ՛ու//կի մասնիկով՝ գ՛իկամ// գ՛ուկամ, գ՛իլամ,
կիդամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝
կըջ՛առտեմ, կէռտէն, լըձեն, գ՛օղնէն: Միանալով բայասկզբի
հագագին՝ այդ մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ գիճուծէնկ
(իջեցնում էի), գ՛էլնին (ելնում են): Վաղակատար դերբայն ունի րով վերջավորություն՝ լըսէր (եմ), հ՛իճեր (ա), հարակատարը՝ ուգ
վերջավորություն՝ տըրօրուգ, կայնուգ: Էական բայի ներկա ժամա-
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նակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենկ, էկ, են, անցյալի ձևերը՝ էնկ, էր, էր,
էնկ, էկ, էն: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքերից՝
խանէծին, բ՛ըռնէծին//բ՛ըռնին, դ՛ըրին, շիկինկ: Գնալ, մնալ բայերի
անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛ած, մած: Դ՛ընել բայը ներկայի հիմքից
կազմվող ձևերում ունենում է ա լծորդ ձայնավոր, ինչպես՝ դ՛ընամ,
դ՛ընանկ, կըդ՛ընանկ: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը
կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ էդմալ ա կխօսամ, բ՛ան էր
կըպադմէր, մառտ էր էգաձ էն: Վերլուծական ժամանակաձևերում
չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի
վրա, ինչպես՝ չըգ՛օխծէր եմ, չըծէձէր էր, համադրական ձևերում
ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի վրա՝ չըկըռնինկ, չէռտէր,
չըգ՛օղնան, ընդ որում՝ ժխտական մասնիկը, միանալով բառասկզբի հ-ին, դառնում է ջ՝ ջընգեմ (չընկնեմ), ջէլնինկ (չենք ելնում):
Պատճառական ածանցն է ծուծ//ուծ՝ փախծուծել, կօրծուծել,
հիճուծել, կըբուծել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝
կըչօրծունկ, կայնըծո՛ւ, կըբո՛ւ: Հարկադրականի եղանակիչն է
պըդի՝ պըդի եղի, պըդի չըխօսէնկ: Խոսվածքում չ բայածանցը չի
գործածվում, ներկայի հիմքից կազմվող ձևերում հաճախ բացակայում է ն ածանցը, ինչպես՝ մեռիմ, հ՛ընգեմ, կեղի, կըխասի,
կըխակէն, կըփախին և այլն: Գործածական է կօ հաստատական
մասնիկը, ինչպես՝ կօ քանդին (ինչ խոսք՝ քանդեցին), կօ թունդըրի
մէճն էր կէպեր (հենց թոնրի մեջ էր եփվում), կօ յես գ՛իկամ (դե ես
կգամ):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ ճիժ, ջ՛օճօ, կէսրէր,
իրիկ, ադէ, °մի, հուստ, խըրիսա, տանիս, հէռտիգ, մուխ, ժեխ,

չըռիկ, տալվ, ջաղդա, ժ°ժիկ, պաս (սպաս), դ՛ըրգեց, բաջօ, տադօ,
պաբէ, յեղվընեգ, ջ՛ոճ, չուր, կարկըվել (նաև՝ կնոջ վերաբերյալ),
կըդօդ, կըդօդվել, խըլղ, գուզ, բ՛օլոր, տադուխ, ակլափուս, հապիկ
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էնել, հօրի, լա, խօրօդ, հ°յր°ն կըդրել, մէ մադ, պըզդիգ, գօկել,
ձ՛ըծում, միճինգ, փօխինդ, մըգա, էրգանկ, տանիս, պախս, մ°դ°գ,
տըրօրուգ, սաբախտան, թառանա, թըմախքար, դում, բամպ, դօդ
(մեծ աման), պուջաղ, դ՛ուռ (բակ), հուզընգան, էրտալ ձ՛եռ, խախծըվոր, ճեդ, օդնաման, խառսնըստուն, հառիկ, ազիզ օր, խավդիգ,
քելկ, էլման, հընգընավորել (ընկնավոր դառնալ), կօդոշ, ճըղել,
խօխպէր, մընէր (նմանվում էր, նման էր), բախալ, լուսուն չէ
մըգլօր, հիճկել, քարօվ քարըսպան էնել, թըխ, ջ՛աղած, ջ՛ախճըպան, պըզդիգ, տեղաշոր, տըլոխկ, խառսընկի խուր, խուրնիգ
խըրէղէն և այլն:
Կ
ԿԱԽԱԿՆ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Սովետաքենդ: Կախակն է վերանվանվել 1991թ.: 1988թ.
վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից տեղահանված հայ փախստականներով: Ընդգրկված է Գեղամասար համայնքի կազմում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Ակնաղբյուր, Գետակբուլաղ: Վերանվանվել է 1946թ.:
Գյուղը հիմնել են 1829-30թթ. Մուշից եկած գաղթականները:
Հետագայում այստեղ հաստատվել են նաև Վանից գաղթած մի
քանի ընտանիքներ: Ըստ Հ.Աճառյանի՝ գյուղի բնակիչները եկել են
Լաթարից, Մուշից, Խլաթից203: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են վո և յե, ինչպես՝ վոտ, վոռց, յես, յեզ, բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օսկոռ, օխճար, էրկու, էրազ: Խոս203

Տե՛ս Հ.Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 139:
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վածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ ձ՛իյավոր, խընձոր,
ցօրեն, հ՛ընգեր: Փոխառյալ ու բնիկ մի շարք բառերում հանդես է
գալիս քմայնացած ա ձայնավոր, ինչպես՝ ք°վ°ռցի, ջ°յէլ, զ°ր-

կել, կիր°կի, ք°լ°մ, ք°նի, միճ°կ, թ°լել և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ մադնիք, պադըռտել, գ՛էրընդի: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛ըռնել, բ՛էրել,
գ՛արի, գ՛եղ, ձ՛որ, ձ՛ի, ջ՛ուր, ջ՛ոչ: Բառամիջում ու բառավերջում
ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ խօքի, խափել,
կարքըվել, մառթ, օթ, մէչ, վեռչ, խաքել, օց և այլն: Նույն դիրքերում
խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ դըբռոց, աշխադել,
աբրել, պադըռտել, փըրգել, հ՛ընգեր և այլն: Հինհայերենյան հ-ի
դիմաց խոսվածքն ունի խ, ինչպես՝ խինգ, խէր, խօքի, տասխինգ,
պախել, էն գ՛ախ, խարամ, խավէսին, խօրօտ, խամար, բ՛ախ:
Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է հ՛-ի հավելում,
ինչպես՝ հ՛ընգեր, հ՛ուրիշ, Հ՛էրէվան, հ՛էսօր, հ՛ուզել, հ՛ընցնել,
հ՛ընչի, հ՛իրկուն և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ՝ կանթար: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հանդիպում են բաղադրյալ հոգնակերտներ՝ վըրացիքներ:
Շատ անուններ եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի
թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ խողու, ջ՛ըրու, օթու, ճամփու,
գ՛ըլխու, մառթու, ամէքու, գ՛էղացինէրու, ախպըրնէրու և այլն:
Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ քուրոջ, աներոջ: Ձայնավորով
ավարտվող հատուկ անձնանունների, նաև որոշ հասարակ
անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Օսէյ, Քօչէյ, Կարօյ,
ադէյ, պապայ, մամայ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ դ՛աշտից, մառթուց: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղըն (գյուղում), գ՛եղի
մէչ, նաև՝ նե մասնիկով՝ պուլկի նե: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Աֆտօգէնըն դ՛ըրեց բակի վըրէն, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է,
ինչպես՝ Էս իմ խօրօխպէր խիվընդնա: Անձնական դերանունները
տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի,

178

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

ձ՛եզի, եզակի երկրորդ դեմքում գործառում է նաև քե կրճատ ձևը,
երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հ՛ինք, ուրանք: Ով դերանվան դիմաց առկա է վոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին:
Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ քու, մեզնից, ուր,
ուրին, էսի, Էտի, էտոր, էտոնց, էդրանք, էդրանց, էտե, էստեղաց,
ըմալ, մերուն (մերը) և այլն:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հ՛էլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան (և անցյալ անկատարը)
կազմվում է գ՛ու//գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛ուքամ, գ՛իլամ, կիտամ,
մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըպախենք,
կիշկեն, պախեն, գ՛օղնինք: Այս մասնիկը, միանալով բայասկզբի
հագագին կամ հանդես գալով բայասկզբի ձայնորդ կամ ձայնեղ
հնչյուններից առաջ, ձայնեղանում է, ինչպես՝ գուզեն, գըլըծինք:
Հարկադրականի եղանակիչն է պըտի, ինչպես՝ պըտի կարքըվիս:
Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ տարէր (եմ),
տըփեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ քօմուկ, քընուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք,
են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե խոնարհման պարզ
բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է ինչպես անցյալի, այնպես
էլ ներկայի հիմքերից՝ ըսէցի, տըվէցի//տըվի, դ՛ըրէցինք, փըրգէցի,
ուզինք, բ՛էրինք: Էնել (անել) բայի բոլոր ձևերը կազմվում են էն
հիմքով՝ էնա՛ (արա՛), քէֆ ին էնած (արել), խօսքն էնեց (արեց),
էնինք (արեցինք): Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝
գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականում տարբերվում են ներգործաձև
և կրավորաձև խոնարհումներ՝ պախա՛, կայնի՛: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է
գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ
տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ ձ՛ուն ա
քըռթենք, վար էր կէնինք, իրեք խօքի յէր էկած ին: Վերլուծական
ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե
օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չըմեռէր էր, ձ՛եռ չըքա-
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շէր ին, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է
բայաձևի վրա՝ չըցանենք (չենք ցանում): Բայասկզբի հագագին
միանալով՝ ժխտական չ մասնիկը ձայնեղանում է՝ ջէլավ: Պատճառական ածանցն է ուց//ցուց՝ խառցուցել, խախընդցուցել:
Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում դրսևորվում է ու խոնարհիչը՝ խախընդցուն, խառցո՛ւ:
Խոսվածքը չ բայածանց չունի: Հաճախ ներկայի հիմքից կազմվող
ձևերում բացակայում է նաև ն ածանցը՝ կեղի, մեռիմ, կըխաքէր,
մըտինք և այլն:
Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, ինչպես՝ կօ
չըտըվէցին (դե չտվեցին):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ պըստի(կ), միճ°կ,
հ՛ուզել (աղջիկ ուզել), խառսնիս//հառսանիք, մօտիկ, հ՛իրկուն,
մըկա, կարքըվել, իմալ, ջէբ, ճիժ, ջ՛ոչ, կօղըռճել, կէսրէր,
սաբախտան, էցկել մըտէն, էցկել, շընոխկին, խավկիթ, թ°լել,
խավէսին, խօրօտ, հավար թ°լել, գ՛օխտու, բ՛ախ էնել, կօրի, ուռց
(կավառ, հողաշերտ ջրի ընթացքի դեմ), պուլիկ, տըփել, ուրինուրին, խօրօխպէր, ադէ (մայր), կաստրունգա, խարամ, խախընդցուցել, ձ՛ուն քըռթել, էտցակ և այլն:
ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ204 - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Աշնակ, Ղուլալի: Վերանվանվել է 1940թ.: Բնակիչների մի մասի նախնիները 1829-30թթ. գաղթել են Բայազետից:
Գյուղի խոսվածքը ներկայացնում է Բայազետի բարբառը:
Բայազետի
բարբառին
բնորոշ
դիրքերում
խոսվածքը
կանոնավորապես ունի շրթնային ° ձայնավորը՝ °ղ, կ°կուղ,

պ°րան, տ°ք, ծ°ղիկ, ճ°շ, ս°ր, շ°տ և այլն: Փոխառություն204

Գյուղի խոսվածքի հատկանիշները արձանագրված են Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով 1981թ. լրացված թիվ 156
տետրում, առկա են նաև գյուղում 2013թ. կատարված տեսաձայնագրություններ:
Նյութերը պահվում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում:
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Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

ներում և սակավ բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած °
ձայնավոր՝ °ժել, ձ՛°ք, զ°նել, խէք°թ, գ°զ°ր, միրիբ°, կըսմ°թ,

կ°րիբ, վիլ°կ: Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո, ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ վոր, վոռց, յեզ, յեփ, յերք,
բազմավանկ բառերի սկզբում՝ համապատասխանաբար օ և է,
ինչպես՝ օխճար, օչիլ, օրօճ, էրակ, էրկաթ: Խոսվածքն ունի ե, ո
երկբարբառային հնչյուններ՝ թել, մեղըր, ձ՛ըմեռ, գ՛ոմ, խընձոր:
Փոխառյալ բառերի ու ձայնավորի դիմաց հաճախ առկա է ի՝
քիֆտ°>քուֆտ°, դիզը>դուզը, շիշ°>շուշ°, գիզ°մ>գուզ°մ և այլն:
Կարմիրգյուղի խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ թեթըվնալ, օղըղել, °վլել: Առկա են շնչեղ ձայնեղ
բաղաձայններ՝ բ՛արէկամ, գ՛իրկ, դ՛ուս, ձ՛ուն, ջ՛առթել: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ
խուլեր՝ խաքնել, դ՛աթար, էք, խափել, մէչ, օչիլ, բ՛առց, վոռփ,
սըրփել: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են
ձայնեղներ՝ դըբա, ծըձաղ, ցաձըր, °բրուստ, մըգրադ, կըդրել և
այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ վերածվում են
շփականի՝ մէշկ, լըվասկ, կօշկել, միժն°կ, մ°զնաթան: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝ խաց,
պ°խել, սօվամ°խ: Օտար բառերի բառասկզբի ղ-ի դիմաց
գործածվում է կ՝ կըրաղ, կուշ, կըսմ°թ: Բառասկզբի ձայնավորից
առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛ընդանիք, հ°շկ, հ՛իշնել,

հ՛էռթիս և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է: Բաղհյուսական
բարդություններում կամ դրանցից ձևավորված կցականներում ուի դիմաց գործառում է ը՝ °ռըտուր, լուռը մունջ, կողը կուշտ,
ջ՛առթըփըշուր:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, րանք, տանք, անիք մասնիկները՝ խօքիք, ք°ռիք,
ձ՛իյանք, իշվանք, գ՛եղրանք, քըվորտանք, տէքըրտանք, կընանիք:
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Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը
ձևավորվում է յ-ով՝ Ս°քօյ, Սըրփույ, Մուքօյ, Զ°քօյ: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Հ՛էրէվնա, Սէվանա,
Մ°ռտունա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը՝ տիրոչ:
Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ գ՛իլից, լիզվից, տ°րուց, գ՛ըլ-

խընէրից, երբեմն էլ՝ է-ով, ինչպես՝ բ՛էրնէն, հազարէն: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և
սեռականով՝ Հ՛էրէվան (Երևանում), °շխըրքի մէչը: Անձնական
դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի,
քեզի, մեզի, ձ՛եզի, նաև գործածվում է քե կրճատ ձևը: Հոգնակի
երրորդ դեմքի ձևերն են՝ ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝ էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի, սրանց թեք հոլովների
ձևերից են՝ ըստու, ըտու, ընդու, ըստոնց, ըտոնց, ընդոնց և այլն: Ով
դերանվան դիմաց առկա է վորը տարբերակը, որի սեռականի
ձևերն են՝ վի, վիր, տրականինը՝ վիրը:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տ°լում: Հանդիպում է ապառնու գ՛ուքա (կգա) ձևը: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ գ՛ըրէր եմ, գ՛ըրեր
ա, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ թըխուկ: Էական բայի
ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի
ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես,
չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ
բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես անցյալի,
այնպես էլ ներկայի հիմքից՝ ուզէցի//ուզի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ գ՛ըրա՛, խըմա՛,
նըստի՛, բ՛անցըրցի՛: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ հ՛իչըցընել,
քընցընել: Պատճառական բայերի եզակի հրամայականը ունենում
է ա վերջավորություն՝ բ՛անցըրցըրա՛, նըստըցըրա՛: Խոսվածքում
չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել, փախնել, կուրել, ուռել):
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Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ պուտ, խօվ, խազ,
կըտուր, հ՛առիք, °խպ, չօռնըկ°թ, շըփանա, տիլ, մուխ, փօշի,

թուփ, կուտ, °ղինջ, կըռութ, վիլկ, մուռթուղա, ձ՛ըցում, թէշի,
ծըռուկ, ուզընգան, գ՛այանա, դ՛ըղասկան, հ°շկալուսանք, ճիժ,
մ°ռթ, միրավ, մօղօզըրիկ, գ՛ըռթան, ձ՛ու, պուճուճակ, թառթիչ,
հ՛առըֆտուն//հ՛առավոտ, կում, մըռու, պըստիկ, կիսավ°դի, մէշու,
բ՛արկ, կըժմըթել, հ՛իրար տալ, հ՛ընցըցընել, հ՛իստըկջըրել, կ°րքըվել, հ՛իշկալ, տըփել, գըռըշտել, կօխըրճել, գ՛եղացվարի, մըկա,
հ՛էքուց, հընչի, հ՛էսա, չուր, խըդ, պըսակ էթալ, պըսակավոր
(պսակի արարողության մասնակիցներ, հարսանիքավորներ),
ճ°տկըկ°պ, խեռ նըստօղաց, խեռ լըսօղաց, վայ ն°չ°րու և այլն:
ԿՈՒԹ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝
Զառքենդ: Կութ է վերանվանվել 1991թ.: 1988թ. վերաբնակեցվել է
Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերով: Ընդգրկված է Գեղամասար
համայնքում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ԿՈՒՏԱԿԱՆ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Գյունաշլի: Կուտական է վերանվանվել 1991թ.: 1988թ.
վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերով: Ընդգրկված է Գեղամասար համայնքում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
Հ
ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Այրիվան, Այրիվանք: Հայրավանք է վերանվանվել 1991թ.:
Բնակիչների մեծ մասի նախնիները այստեղ են տեղափոխվել
Նորատուս գյուղից 1920-ականների սկզբին: Հաղորդակցվում են
Բայազետի բարբառի Նորատուսի խոսվածքով:
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Բայազետի բարբառին բնորոշ դիրքերում խոսվածքը կանոնավորապես ունի շրթնային ° ձայնավորը՝ °նուն, °ստըղիկ,

°սել, պ°դմել, մ°ռթ, կ°շի, տ°րէկան, պ°պիկ, ճ°նչընալ, շ°տ,
ճ°րել, կ°ստուրկա, ճ°մփա, մ°տաղ, ծ°ռայել և այլն: Փոխառություններում, նաև բնիկ շատ բառերում (ի տարբերություն այլ
խոսվածքների) դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր՝ լ°ց,

զ°նել, թ°լել, °ժի, բ°ռ°դի, շուշ°ն, շիշ°կ, մ°յլ°, օրին°կ,
հ°շիվ, միյն°կ, ջ°յէլ, թ°փկօվ, հ°յ°թ, հ°ռու, ձ՛°ք: Նորատուսի
պես՝ Հայրավանքում ևս բարբառի մյուս խոսվածքների բ°
վերաբերականի դիմաց գործածվում է բա տարբերակը: Բնորոշ է
բազմավանկ բառերում միջնավանկի ձայնավորի սղումը՝
°մչըկոտ, փատըտել, քառսուն: Հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց
միավանկ բառերի սկզբում առկա են համապատասխանաբար վո
և յե՝ վոտ, վոռց, յեփ, յերք, բազմավանկ բառերի սկզբում՝ օ և է,
ինչպես՝ օխճար, օշլոտ, էրկու, էրազ: Խոսվածքն ունի ե, ո
երկբարբառային հնչյուններ՝ նեռս, դէկտեմբեր, թաքավոր, խոռթ:
Առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛էրել, բ՛անջար, գ՛ըլօխ,
գ՛ըթնել, դ՛ար, դ՛աշտ, ձ՛ուկ, ձ՛էն, ջ՛ոչ, ջ՛առթել: Բառամիջում ու
բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝
°ռչ, խափել, փոռցել, խօքի, շոք, բ՛եռթ, խընթըրել և այլն: Նույն
դիրքերում խուլերի դիմաց հաճախ առկա են ձայնեղներ՝
°բարան, °բրել, սըրդօվ, յերգիր, յեդամընաց, պ°դմել, փէդ,

դըբռօց, փէդըրվար և այլն: Նորատուսի խոսվածքի պես՝ Հայրավանքի խոսվածքում ևս հետնալեզվային պայթականներն ունեն
որոշակիորեն քմայնացած արտասանություն, որը առաջին շարքի
ձայնավորներից առաջ հաճախ հանգեցնում է գ,կ,ք < ջ,ճ,չ անցման, ինչպես՝ էթանքյ, խէքյ°թ//խէչ°թ, քյ°ռու//չ°ռու, ք°վ°ռ//չ°վառ, գ՛եղ//ջեղ, գ՛ըշեր//ջըշեր և այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ վերածվում են շփականի՝ հ՛°շկ, բ՛ասվել, հ՛իշնել,
մէշկ, ջ՛ոշ կընիկ, միշնեկ, լըսվել, լըվասվել, °րասցընել և այլն:
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Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝
խա, պ°խել, խամար, խինգ, խետ, գ՛ախ, խէր, խօրօխպօր, խառս,

խառնիս//հառսանիք և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց
գործածվում է կ՝ կօչաղ, կուրբան, կօչ, կըրաղ: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛իմանալ, հ՛ուրիշ,
հ՛առէչ, հ՛ըմէն, հ՛իրես, հ՛ուստակ, հ՛ափ, Հ՛առաքել, հ՛ախպուր,
հ՛ընչի, հընգեր, հ՛ուսում և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, վանք, րանք, տիք, անիք մասնիկները՝ մ°ռտունէցիք, սուրուք,
իշվանք, գ՛իլվանք//ջիլվանք, գ՛եղրանք, ըտերանք, °խպըրտիք,
կընանիք: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների,
նաև հասարակ որոշ անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝
Զալօյ, °թօյ, Կ°րօյ, °դէյ, °ֆտօյ: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Ք°վ°ռա, °յրիվանքա: Ոջ հոլովման
ենթարկվում է միայն տէր բառը՝ տիրոչ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ տընից, տըկից, գ՛եղից, երբեմն նաև՝ է-ով, ինչպես՝
դ՛ըռնէն: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով
կամ մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղը (գյուղում), մօխրի մէչը: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի, գործածական է նաև կրճատ քե ձևը:
Հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերն են՝ ընդոնք, հ՛իրանք: Ով դերանվան դիմաց առկա է վորը տարբերակը, որի սեռականի ձևն է՝ վիր,
տրականինը՝ վիրը: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝ էս,
էտ, էն, էսի, էտի, էնի, էսա, էտա, էնա: Դերանվանական ուղիղ և
թեք այլ ձևերից են՝ դ՛ու, հ՛ինքը, հ՛իր, ըտու, ընդու, ըտոնք, ընդոնք,
ըտ°ր (այդքան), ըտ°րը (այդքանը), ըտուրը (դրան), ըտունը, էն-

դ°ր (այնքան), ըստե, դոր, հըմէն ինչ, հիրար, վոր մէկը: Ինչպես
Նորատուսի խոսվածքում, Հայրավանքի խոսվածքում ևս դրսևորվում է հոգնակի ստացականություն արտահայտող յուրահատուկ
ձև՝ վըրնը մեն (մեզ վրա), կըշտը մե (մեզ մոտ):
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Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տ°լում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ թօղեր ա, գ՛ացէր են, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝
դ՛ըրուկ, բ՛օլըրուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ,
ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց
ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք,
չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող
է կազմվել ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքից՝ պ°խիր,

°րիր, ջ՛օկէցի, շ°րէցի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն
են գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ հաշըվա՛, կ°յնի՛: Պատճառական
ածանցն է ցըն՝ լօկըցընել, խըլըսցընել: Պատճառական բայերի
եզակի հրամայականը ունենում է ա վերջավորություն՝ մօտկըցըրա՛, խըմցըրա՛: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել,
փախնել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ իմալ, չ°ն լուս,

վախտ, °ռնել, տէր կ°յնել, գ՛աքաթ, պըտըտցընել, ս°զ գ՛ալ,
հ°շկերը բ՛ըռվել, հուզընգան, մ°ռթ, պըստի(կ), ճիժ, ֆըռալ, մըկա,
մօզիկ, թօնել, գըռան գըմփան, կուշտը, օռշնիտկ, °չօղութուն,
շիքել, գյէրէզմըներ, քուքուր, մ°ն գ՛ալ, քօ տունը շիքվի, տիկին,
խեռը քեզնից, թամաշ °նել, սեվ քէմուր, °նտէր-°նտիրական, շօշ,
տ°ղլի, հիրկուն, քարխանք, պ°լ, °նօթի, կ°ռթ, կուդուխ, կըսրաղ,
թեթըվ տըղա, հայկարա դ՛ընել, կըտուր, չըքել, հըմա, փորն °ռնել
գ՛էտին, տըփել, խըտ զ°նելը, լապըստըրակ, դօշանց, ջ՛օկու,
իսան, մընաց, հախու, խըլըսել, մըժիկ, հառչընեկ, խատել, լուս ու
հափեղա, գ՛օֆք, հօդա, հառիք, կըսրաղ և այլն:
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ՀԱՑԱՌԱՏ205 – Գավառ քաղաքի թաղամաս, նախկինում՝
գյուղ Հացառատ, Փաշաքանդ, Առնեղ: Հացառատ է վերանվանվել
1945թ.: Քաղաքի թաղամաս է դարձել 1962թ.: Բնակիչների
նախնիների մեծ մասը եկել է Բայազետից 1829-1830թթ.: Հաղորդակցվում են Բայազետի բարբառով:
Հացառատի խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ բ՛աժնել, ուրխընալ, հավքել: Բայազետի բարբառին բնորոշ դիրքերում խոսվածքը կանոնավորապես ունի շրթնային ° ձայնավորը՝ °նուն, տ°վար-մ°լ, պ°պիկ, կ°ր, մ°տակ,

°նհէրես, ճ°մփա, °խշար, °ռտ, ս°նդերք և այլն: Փոխառություններում և սակավաթիվ բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած
° ձայնավոր՝ իշտ°, վիճ°կ, մին°կ, հ°շկ, դ°ն, զ°նել, կիր°կի,

լ°լ, բիձ°, մ°յլ°, բ°լ°ք և այլն: Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց համապատասխանաբար առկա են
վո և յե՝ վոռց, վոռթ, յեզ, յեփ, բազմավանկ բառերի սկզբում՝ օ և է,
ինչպես՝ օխճար, օլըրվել, օսկոռ, Էրանոս, էրակ, էրինջ: Խոսվածքն
ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեք, բ՛ըռթել, ճըպոթ, խոտ:
Փոխառյալ բառերի ու ձայնավորի դիմաց երբեմն առկա է ի՝
Քիզ°ջըղ>Քուզ°ջըղ, շիշ°>շուշ°, քիլ°շ>քուլ°շ և այլն: Առկա են
շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛աժակ, բ՛ուռթ, գ՛ըզել, գ՛ըշեր,
գ՛ըլօխ, ջ՛ուր, ձ՛ու, ձ՛ըցում: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղ
հպականների ու հպաշփականների դիմաց գործառում են շնչեղ
խուլեր՝ պարքեվադըրել, բ՛ուռթ, խուռց, կ°րաք, բ՛ըռթեց, խափել և
այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ Հագօփ, աբրօղ, հարգ (հարկ), մ°ռդ, կ°դղել, ծըձաղ, փըրգել և
205

Խոսվածքի հատկանիշները արձանագրված են Հայերենի բարբառագիտական
ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով 1998թ. լրացված թիվ 504ա տետրում,
առկա են նաև գյուղում 2014թ. կատարված տեսաձայնագրություններ: Նյութերը
պահվում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում:
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այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ վերածվում են շփականի՝ խաս տ°նել (խաց), °նծ°սկել, բ՛ասվել, հըսնել, ծըղզալ,

Հ՛էշմիածին, մէշկ, ճ°շնալ, հ՛իշնել: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց
խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝ խինգ, խօրօխպէր, խաց, խետ,
խօրօխպէր, խէր, խատ, խանել, էն գ՛ախ: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի
դիմաց գործածվում է կ՝ կըրաղ, կ°րիբ, Ìըսմ°թ, կ°սաբ: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛առավոտ, հ՛արի, հ՛իրար, հ՛ախպուր, Հ՛էշմիածին, հ՛իրգուն, հ՛առցըկել,
հ՛իշնել և այլն: Երբեմն տն կապակցության դիմաց գործածվում է
նն՝ մ°ններ>մատներ, վոններ>ոտներ, դր-ի դիմաց՝ յր, ինչպես՝

վէյրօ>վէդրօ, կըյրել>կըդրել: Շեշտը վերջնավանկային է: Բաղհյուսական հարադրություններում և դրանցից կազմված կցականներում ու շաղկապի դիմաց հանդես է գալիս ը՝ վարը ցանք, աչը
ձախ, խէրը մէր, առըտուր:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, տանք, րանք, անիք մասնիկները՝ մըշէցիք, փէսէք,
ձ՛իյանք, դ՛իզվանք, տիրվանք, գ՛իլվանք, իշվանք, իծվանք, գ՛եղրանք, քըվըրտանք, տէքըրտանք, °խպըրտանք, կընանիք: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ °սօյ, Թաթէյ, Տօնօյ, Յեռջօյ, Հառփօյ, Դըվօյ: Հատուկ
տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Բադիգյանա, Ք°-

րիմք°նդա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը՝ տիրոչ:
Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ կ°լից, տընից, ս°րէրից,
երբեմն էլ՝ է-ով, ինչպես՝ էն գ՛ախվընէ: Ներգոյականի իմաստն
արտահայտվում է հայցականով կամ սեռականով և մէչ կապով՝
°շխարքը (աշխարհում), բ՛էրնի մէչը: Անձնական դերանունները
տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի,
ձ՛եզի, դրսևորվում է նաև քե կրճատ ձև: Հոգնակի երրորդ դեմքի
ձևերն են՝ ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները եռանդամ
են՝ էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի, սրանց թեք հոլովների ձևերն են՝
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ըստու, ըտու, ընդու, ըստուց, ըտուց, ընդուց, ըստոնց, ըտոնց,
ընդոնց և այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա է վոն տարբերակը,
որի սեռականի ձևն է՝ վի, տրականինը՝ վին(ը): Դերանվանական
ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ յես, դ՛ու, էսա, էստուն//ըստուն, ըտոնք,
ըտոնցը, էնդոնք//ընդոնք, ընդուց (նրանից), ընդուց (դրանից
հետո), ընդե, էստ°, էտտ°, ըստե, ըտե, էտերանք, էսենց,
էտենց//ըտենց, էնենց, էտտա (այդքան), էտտարը (այդքանը),
°մէքն հ՛իրան, °մէք մ°ռթ, հ՛իրանք և այլն:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տ°լում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ զարմացէր եմ, մ°ցեր ա, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ նըստուկ, կ°պուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն
են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին,
սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր,
չինք, չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը
կարող է կազմվել ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքերից՝
թափիր, °քսօրին, քաշէցի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի
ձևերն են գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և
կրավորաձև վերջավորություններ՝ բ՛ըռնա՛, °բրի, խաքի՛: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ բ՛անցընել, տ°քցընել: Պատճառական
բայերի եզակի հրամայականը ունենում է ա վերջավորություն՝
խըմցըրա՛, կէրցըրա՛: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել, փախնել, կուրել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ թալվա, °նընավոր,

պուտ, խըտ զանել, կըվանոց, մ°միկ, մ°ռթ, մէթըք°, ջ՛օվ, թէշու
ծիծեռ, տըփոց, փորխոց հըլնել, ծըռել (սիրահարվել), հիշկալ,
ծըռէծըռթիկ, բ՛ընատա, ճ°մբ°ր°կ, խըտխէտին, վիլկ, կօլնել,
խեռը մըկավնէ, փէժգիր, մըժ, չուր//չում, պըստի//պըստիկ, ճիժ,
գըշեր չուր լուս, պ°լ, մընաց, հ՛իրկըվան, °մըռնեց, դ՛ուրան,
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մըռու, հընգնավորել, ձ՛ըցում, հառիք, հէռթիս, մուխ, ժեխ, չըռնակօթ, տ°փոցի, վախտ, կըտուր, քըրել, կաբրար, վարէլէն, ջ՛ոչ,
հօռթիկ, դըզըզբ՛ուն, հաչուչի, °ռնակավոր, տըփոց, մէգլու և այլն:
Ձ
ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Աղալու, Գետնափոր, Շողակա, Վայլաղալու: Բնակիչների մի մասի նախնիները վերաբնակեցվել են 1831թ. Ալաշկերտի Չլկանի (Ջըլկանի) գյուղից: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառի Ալաշկերտի խոսվածքով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
դիմաց առկա է ւո, ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ ւոխ, ւոդ, յեզ, յեպ, յես,
բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն:
Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց գործառում են
համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օխճար, օսկոռ, էրինջ,
էրազ: Միավանկ բառի աճման դեպքում բառասկզբի ւո-ն և յե-ն
դառնում են օ, է՝ ւոդ>օդներ, յեզ>էզներ: Գործածվում են ե, ո
երկբարբառային հնչյուններ՝ ցօրեն, ձ՛եռ, չոռս, ամբըրոծ: Փոխառյալ և մի շարք բնիկ բառերում գործառում է քմային ° ձայնավոր,
ինչպես՝ °ր°բ (ձիու անուն է), ք°ռի, չ°յիր, զ°րգել, բ°շ, ք°նի,

ջ°յնըմին, հ°րիր, հ°րի, հ°զ էնել, միյն°գ և այլն: Խոսվածքին
բնորոշ է եռավանկ բառերում միջնավանկի ձայնավորի սղումը՝
բ՛աժնել, բ՛ալնիկ, սօվրել: Բառասկզբում ձայնավորներից առաջ
շատ դեպքերում առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛էրես, հ՛ընգեր, հ՛ընգնել,
հ՛ակամա, հ՛ավալ, Հ՛էրէվան, հ՛ավէլի, հ՛ախպուր, հ՛առէճ, հ՛ըսօր
և այլն: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է
շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛անագ, բ՛ըռնել, գ՛ըլօխ, գ՛եղ,
գ՛իշեր, դ՛ու, դ՛ըմագ, ջ՛աղաչ, ջ՛ոճ, ձ՛ի, ձ՛ըմեռ: Բառամիջում ու
բառավերջում շնչեղ խուլերի և ձայնեղների դիմաց գործառում են
խուլեր՝ վեծ, հած, դըբրոծ, գ՛իշերանոծ, անկամ, տէկըր, ինճ, մէճկ,

190

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

քուճա, ատար, մառտ, մանկուտեն, տըպել: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝ աբրանկ, շաբիգ, պըդի, պադէրազմ, փէդ, կօդրել, յերգար, կըրագ, մեձ, Հէճմիաձին, ծիձղալ:
Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի հ: Օտար բառերի
սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի խ՝ խառխառ, խօնախ, խըստու,
խարիբ, խէգավար, Խարաբաղ, Խազարօս, խըսա, Խազախըստան,
սրանց նմանությամբ կանչել բայի դիմաց գործառում է խանճել
ձևը: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև կ, տիկ//դիկ, րան
մասնիկներով՝ փէսէկ, ախպըրդիկ, տէկըրդիկ, կընգըտիկ, գ՛եղրան: Երբեմն հանդես են գալիս բաղադրյալ հոգնակերտներ՝
կընգըտիկներ, տըղէկներ, գ՛եղրանէր: Շատ անուններ եզակի
թվում, ինչպես նաև բոլոր գոյականները հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ գ՛ըլխու, կօվու, ձ՛իու, հայէրու, թեվէրու,
ծառէրու, օդնէրու և այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ կիսրոճ,
քուրոճ: Հատուկ տեղանունները հաճախ ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Ալաշկէրդա, Հէրանօսա, Բասարգէչարա: Յուրահատուկ
եղանակով են հոլովվում տիկ//դիկ կազմությամբ հոգնակիները՝
տէկըրդոծ: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների
սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Զարէյ, Ավէյ, Զօյրէյ, Խաչօյ, Բ°շօյ,
Ս°նդօյ: Բացառականը ձևավորվում է ծ(ց)-ով՝ պընչընէրուծ, մանկութենիծ, դերանունների դեպքում՝ նաև է-ով՝ ընձընէ, քըզնէ,
ձ՛ըզնէ: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով
կամ մէճ կապով և սեռականով՝ գ՛եղըն (գյուղում), օտի մէճ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Իմ քուրըն փոծըխ էր կէնէր, սակայն միշտ չէ, որ
այն գործածվում է, ինչպես՝ Ախճիգ անձ՛էն-անձ՛ու յէր: Ստացական հոդերից հետո դրսևորվում է ի ձայնավոր՝ ձ՛եռսի, ձ՛եռտի,
փորսի: Հոգնակի ստացականությունը արտահայտվում է անձնական դերանունների հոգնակի տրականի հետադաս կիրառությամբ, ինչպես՝ գ՛ըլօխ մըզի (մեր գլուխները), փէշ մըզի (մեր փեշերը): Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են
ի(գ) հավելված՝ ընձի(գ), քըզի(գ), մըզի(գ), ձ՛ըզի(գ), երրորդ դեմքի
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ուղիղ ձևերն են՝ հինկ, ուրանկ: Ցուցական դերանունները երկանդամ են՝ էդ, էն, էդի, էնի, իդա, ինա: Ով դերանվան դիմաց առկա
է ւոն, որի սեռականի, տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանունների ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ քօ, ընձընէ, քըզնէ, ձ՛ըզնէ,
ուր, ուրին, ուրանծ, էդա, էդոր//ըդոր, ընդոր, էդուն, ընդոկ, էդոնկ,
ընդըրա, ընդըրանկ, իդաքան, էդըրան, էդմալ, դաս, դատ, դ°սի,

դ°դի, դ°նի, էտեխ, իդատեխ, վինից, վինօվ, հըմէն, հըմընուն, դոր,
հիրար: Նախադաս կիրառությամբ են հանդիպում հէդ, վըր կապերը՝ հեդ ուրանծ, վըր գ՛ըլխուն: Էլ շաղկապի դիմաց գործածվում է
լէ ձևը՝ ախպէր լէ, մէգ լէ, ձ՛ըմեռ լէ, շաբիգ լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գի//կի մասնիկով՝ գ՛իկամ, գ՛իլամ, կիդամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով
կամ առանց դրա՝ կըտըպա, ջ՛առտինկ, կէռտա: Գործածական է
գալ բայի ըղձական ապառնու՝ ի նախահավելվածով ձև՝ իկամ:
Բայասկզբի հ՛-ի հետ միանալով՝ կ-ն ձայնեղանում է, ինչպես՝
գ՛ուզին, գ՛իշխընաս, գէլնի: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով
վերջավորություն՝ եղեր (ա), աշխադէր (իմ), հարակատարը՝ ուգ
վերջավորություն՝ շարուգ, կաբուգ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ իմ, իս, ա, ինկ, իկ, ին, անցյալի ձևերը՝ էնկ, էր, էր,
էնկ, էկ, էն: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը
կարող է կազմվել ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքից՝
զ°րգէծի, ըսպանէծի, դ՛ըրին, պակի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի
հիմքի ձևերն են՝ գ՛ած, մած: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ խըմա՛, նըստի՛:
Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի,
խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա
կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը,
ինչպես՝ իմալ ա կըբ՛ըռնա, ճիշտ ա կըսիս, ինճ էր կուդէր, ցեխ էր
կէնէնկ: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը
դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չըբ՛էրէր
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ինկ, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է
բայաձևի վրա՝ չըտըպիմ (չեմ ծեծի), չըկըռնամ (չեմ կարող):
Պատճառական ածանցն է ծուծ//ուծ՝ թըռծուծել, նըստըծուծել,
հասուծել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և
հրամայականում գործածվում է ու խոնարհիչը՝ կայնըծուն,
թըռծո՛ւ: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել, փախնել,
ուռել): Նախադաս խըդ կապը անորոշ դերբայի հետ արտահայտում է ժամանակի իմաստ՝ խըդ զ°րգէլուն (հարվածելուն
պես):

Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ հավգիտ, մըգա, հօխպէր, սաբախտան, իրիկ, հանսա, թ°կօ, կէսրէր, տանիկ, հէռտիկ,

կ°կօ, տադօ, աղաջան, հայրիգ, հօրի, հանդա, ձ՛ըծում, չուրի,
գ՛ախ-գ՛ախ, դ՛իր-դ՛իր, հ°ր մըգա, հուդա, ձ՛ըծում, ժ°ժիկ,
հեռտիգ, կըդօդվել, հառավոդ, ճիժ, տեխ, դ՛ար ու դ՛աշտ, ասեղ,
հ՛ուզընգան, ճագըդգաբ, տան ջ՛օճավոր, հառսընիկ, բ՛օլոր,
քավօրգին, քասա, թակավոր, ցօնծել, պադըռել, հէրսի զօռօվ,
խախընդել, ադէ (մայր), հ°րի, պըլէճ էնել, թունդիր, հընտել, պուբուզել, ջ՛ոճ, հընճի, հ՛իշխընալ, թալանուտեն, մընա (ժամանակ
անց), ճանգըռտել, յեղըռճիգ, ճամպախ, փօշի, փօղոց (աղբանոց),
քամբախ, իմալ, ամբըրոծ, ուրին-ուրին և այլն:
ՁՈՐԱՎԱՆՔ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Ղարաղալա: Ձորավանք է վերանվանվել 1991թ.:
1988թ. վերաբնակեցվել է Ադրբեջանի Շամխորի շրջանի հայաբնակ գյուղերից բռնագաղթած հայերով: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
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Ճ
ՃԱՄԲԱՐԱԿ206 - Քաղաք Գեղարքունիքի մարզում: Նախկինում՝ Միխայլովկա, Կարմիր գյուղ, Կրասնոսելսկ: Հիմնադրվել է
1835-1840թթ.: Նախկինում հիմնական բնակիչները եղել են
ռուսները: Այժմ հայաբնակ է: 1970-ական թթ. սկզբներին Կրասնոսելսկին միացվել են Վերին Ճամբարակ և Ներքին Ճամբարակ
գյուղերը, և բնակավայրը ստացել է քաղաքատիպ ավանի կարգավիճակ: Վերին Ճամբարակը հիմնվել է 1790-ական թթ.: Ներքին
Ճամբարակի բնակչությունը եկել է Շամշադինի (այժմ՝ Տավուշի
տարածաշրջան) Չորաթան և շրջակա գյուղերից: Քաղաքատիպ
ավանը Ճամբարակ է վերանվանվել 1991թ.:1990-ականներին
քաղաքում հաստատվել են Ադրբեջանից տեղահանված հայ
փախստական ընտանիքներ: Դեռևս Ռ.Բաղրամյանն է նկատել, որ
ինչպես Վերին Ճամբարակ, Ներքին Ճամբարակ, այնպես էլ նախկին Կարմիրի վարչական շրջանի մյուս գյուղերում (Մարտունի
գյուղից բացի) խոսվում է միօրինակ խոսվածքով207, որը լեզվաբանը ընդգրկում է Գանձակի միջբարբառի կազմում208:
Ճամբարակի խոսվածքն ունի քմայնացած °, ú, ò ձայնավորներ, որոնք կանոնավորապես հանդես են գալիս բառասկզբի
ձայնեղ պայթական ու հպաշփական բաղաձայնների դիմաց
դրսևորվող խուլերից հետո, ինչպես՝ պ°նջ°ր, պ°ն, կյ°րունք,

տ°ն°կ, տ°ռտ°կ, ծ°ք, ծ°խ, ճ°ռթիլ, պúխկը, կյúղ, կյúմ, ծúր,
տúղ, կյúվիլ, պòռթ, տò, տòռը, ծòկը, ճòր և այլն: Շեշտակիր
վանկում գործածվում է որոշ չափով բաց ի հնչյուն (ըի)`քամըի,
206

Քաղաքի կազմում ընդգրկված նախկին Վերին Գետաշեն գյուղի խոսվածքի
հատկանիշները արձանագրված են Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով 1978թ. լրացված թիվ 63 տետրում, առկա են նաև
2015թ. կատարված տեսաձայնագրություններ: Նյութերը պահվում են ՀՀ ԳԱԱ
լեզվի ինստիտուտում:
207
Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 4:
208
Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 3:
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պըինդ, կընըիկ և այլն: Խոսվածքն ունի նաև քմայնացած հետնալեզվային պայթականներ՝ կյէրան, կյըրէզման, կյինի, քյիրիլ (քերել)
և այլն: Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց
որպես կանոն առկա է վէ, իսկ ե-ի դիմաց՝ յէ, ինչպես՝ վէչ, վէր,
վէռթ, վէռց, յէզը, յէռ, յէս, յէրք, յէփ: Բազմավանկ բառերի սկզբում
առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ հօչիլ, օռնալ,
հօռսալ, էրէգ, հէրինջ, էրկու, էփիլ: Կան նաև բացառություններ,
ինչպես՝ վէխճ°ր//վէչխար, վէսկի (ոսկի), վէռթի (որդի), արուճ
(որոճ), իրէս, արկաթ (երկաթ), արկանք (երկանք), արազ (երազ) և
այլն: Խոսվածքը երկբարբառային հնչյուններ չունի: Հինհայերենյան ոյ, իւ երկբարբառների դիմաց սովորաբար առկա է ի՝
զըրից, թիլ, լիս, կապիտ, պըտիտ, քիր, ալիր, արին, հարիր, սին,
ախպէրութին և այլն: Բառասկզբի հինհայերենյան ձայնեղ հպականների ու հպաշփականների դիմաց խոսվածքն ունի խուլեր,
ինչպես՝ տòռը, տէղին, պըրէկամ, կիր, կյինի, ծի, ծúր, ճúրի:
Բառամիջում ու բառավերջում այդ ձայնեղների դիմաց առկա են
շնչեղ խուլեր, ինչպես՝ հաքնիլ, էք, թըքավէր, խ°փիլ, ծ°ք, հօչիլ,

օքուտ, օց, մէչ, առչ, տ°ռցընիլ, զըռթար°նք, կառթալ, ուրփաթ,
սըրփիլ, փօռցանք և այլն: Ձայնավորով սկսվող բառերի սկզբում
շատ դեպքերում գործառում է հավելական հ, ինչպես՝ հաքի (ագի),
հըլիվէր (ալևոր), հանի՛ծ, հ°րփիլ, հէրինջ, հընգյէր, հընդրիլ,
հըլúրիլ (ոլորել), հօչիլ (ոջիլ), հòլòնք և այլն, բայց նաև՝ անգաճ,
ամէն, առաչ, առաչի//ըռչի: Օտար բառերի սկզբում ղ-ի գործածությունը սովորական է՝ ղազան, ղայիմ, ղասաբ, ղավուրմա, ղարիբ,
ղափաղ, ղօչ, ղօնաղ, ղըսմաթ, ղըրաղ: Բաղաձայնից առաջ
հպաշփականը երբեմն դառնում է շփական՝ աշկ, մէշկ, սակայն
ավելի հաճախ պահպանվում է՝ լըվ°ցք, խըծկիլ, ծացկիլ, կըծկիլ,
կօճկիլ, միչնակ: Բառասկզբի խ-ի դիմաց դրսևորվում է տարնմանական հ, ինչպես՝ հաղ, հաղօղ, հաղաղ: Հինհայերենյան բառավերջի ն-ի դիմաց որոշ դեպքերում առկա է ը, ինչպես՝ տ°խծը,
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տ°ռը, սառը, յէզը, պէռը, ծէռը: Երբեմն յուրօրինակ դրսևորում
ունեն բառասկզբի սպ, ստ կապակցությունները, ինչպես՝ սիպտակ, սըպտ°կիլ, սըպանիլ, ըստակիլ (սատկել): Առկա են ձայնավորների ներդաշնակության օրենքի դրսևորումներ՝ լòզò (լեզու),

սòրòն (սիրուն), տòրòնջ (տիրոջ): Խոսվածքը ֆ չունի, և օտար
բառերի այդ հնչյունի դիմաց գործածվում է փ, ինչպես՝ փայտօն,
փայմ//փ°հմ, փ°նդ, փասօն, փէրմա, փըլան, փըստան: Շեշտը
վերջընթեր է, և շեշտակիր վանկին նախորդող ձայնավորը սղվում
է, ինչպես՝ պըռավիլ, հըվանիլ, բըմբասանք, ըղօղիլ, ըռչընակ,
սըվէրիլ, լըղանալ, խըրօված, ղանձիլ (աղանձել), ղանչաք (աղաչանք), ըղօթիլ, ըրէքնակ (արեգակ), ըռավէտ, ըրէխա, ղ°րգիլ,

հըղուղ, ղօռթ:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև ք, իք, էք, անիք, նի,
էնի, տիք մասնիկներով՝ փէսէք, ըրէխէք, ըխճըկէք, յէզնիք, ծըյանիք
(ձիեր), կընանիք, ըմըննի, տ°ն°կնի, կատվէնի, ախպէրտինք,
քըվէրտինք: Երբեմն հանդես են գալիս բաղադրյալ հոգնակերտներ՝ ըմըննըքէր, մըռթկէք, փէսըքէր, խընըմըքէր, ճըմփըքէր:
Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ տòրòնջ: Ո ներքին հոլովման են
ենթարկվում մի շարք այլ բառեր ևս209, ինչպես՝ հանօր (աներոջ),
հընգյօր (ընկերոջ), կէսօր (սկեսրոջ), հօրաքըվօր (հորաքրոջ):
Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ աղվէսից, ախպօրից, կյէղէրից:
Բացառական, ներգոյական և գործիական հոլովները ևս կարող են
որոշիչ հոդ առնել՝ ըշխատիլիցը, լօխիցը, հօղըմը, տաշտըմը,
բախճըքէրըմը, հօղէրըմը: Տարածված են ածականի գերադրական
աստիճանի կազմության երկու եղանակներ՝ ամէնալ°վ, ամէնա-

կուճուր, լօխիցը մէծ, լօխիցը կուճուր: Անձնական դերանունները
տրական հոլովում հավելված հնչյուն չեն ունենում՝ ինձ, քէզ//քէ,
մէզ, ծէզ, բացառականում հանդես են գալիս ց-ով և առանց դրա
ձևեր՝ ընձ°նի(ց), քըզանի(ց), ծըզանի(ց), իրանցի(ց), նըհ°նցի(ց):
209

Հայր, մայր, եղբայր բառերից բացի:
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Ցուցական դերանուններն են՝ Էս, էտ, էն, ս°, տ°, ն°, սրանց
դրսևորման ձևերից են՝ սըր°նք//սըհ°նք, տըր°նք//տըհ°նք, ըն-

դòնք, սըր°//ըստòր, նըր°//ընդòր և այլն: Ով դերանվան դիմաց
առկա է օվ, որի սեռականի ձևն է՝ ում:
Խոսվածքում բայն ունի երկու խոնարհում՝ Ա և Ի (աղալ,
ապրիլ, ըրմանալ, պըռավիլ, խըմիլ): Անկատար դերբայն ունի ըմ
վերջավորություն (սիրըմ, մընըմ), վաղակատարը՝ էլ վերջավորություն (կյըրէլ), իսկ հարակատարը՝ ած վերջավորություն (թըխած):
Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ էմ, էս, ա, էնք, էք, էն,
անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Սրանց ժխտականի ձևերն
են՝ չէմ, չէս, չի, չէնք, չէք, չէն և չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին: Ի
խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է
անցյալի հիմքից՝ խըմէցի, սիրէցի: Շրջուն շարադասության դեպքում դերբայի լ, ս վերջնամասնիկներն ընկնում են՝ յէս էմ կյ°լի,

յէս էմ կյըրէ: Գալ բայի հրամայականի ձևերն են՝ յէ, յէկէք: Վերլուծական ժամանակաձևերի օժանդակ բայը ժխտական խոնարհման
դեպքում նույնպես հաջորդում է դերբային, ինչպես՝ մընըմ չէմ,
ասիլ չէմ: Հետադաս է գործածվում նաև արգելական մասնիկը՝
մընալ մի, մընալ միք: Համադրական ժամանակաձևերի ժխտականները կազմվում են հետադաս վէչ բառով՝ կյըրէցի վէչ, խըմէմ
վէչ, խըմէր վէչ: Հարկադրական եղանակը ձևավորվում է դէմ, դէս,
դի, դէնք, դէք, դէն կամ բըդէմ, բըդէս, բըդի, բըդէնք, բըդէք, բըդէն
խոնարհված (նաև՝ անցյալի) ձևերի հետադաս կիրառությամբ,
ինչպես՝ ասիլ դէմ (պիտի ասեմ), մընալ չըդէմ (չպիտի մնամ),
կառթալ բըդիր (պիտի կարդայիր): Պատճառական ածանցն է ցըն՝
խըմըցընէլ, լըղըցընէլ: Պատճառական բայերի եզակի հրամայականն ունենում է ու վերջավորություն՝ խըմըցըրու, ուտըցըրու:
Խոսվածքում գործածական են չ ածանցով բայեր (դիբչիլ, թըռչիլ,
կօրչիլ, ուռչիլ, փախչիլ, հըմանչիլ):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ թուխպ, կընըշկարմիր, թօռ, օճօրք, չըռօթան, սընդò, անձուղ, կյըրէզմանուտ, յէխծի,
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արխ, ցէխ, լէլ, աթար, պէծ, ճախ, ծուխ, մուլ, քյòլ, մօխիր, տակռի,
տիրէվ, կօրիզ, ղըռդալի, տըկօղին, ճըղօպուր, ճիթ, մախծը,
խըլօպօզ, տակ, տաքտէղ, ղաբաղ, պ°նջ°ր, խուռը, քըթօց, չòթ,
յաբա, ծըհան, հէս, խաշ, խընէցի, քօցի, իլիկ, տէղաշօր, չէչմակ,
տըղօրմա, խընամխօս, ընգըճըփըռնուկ, պէլ, պէլակին, ծընըթկան,
ըրէխա, նան, պատրօն, դայի, հըռսանիք, հըլիվէր, փայ հըվաքօղ,
տըվարած, խըլէզ, ղուշ, վէռցակ, թուխս, ծò, հաքի, խառտ, կէռիք,
ծիծիկ, ճիտ, խըզիտակ, պօզ, ղըռճղըռճան, կըռնատակ, թըռթէվունք, վահրը, ծին, ճէրմ, մըռլահաց, յէղըծò, կուճուր, ըռավէտ,
չըքյէլ, չըքյէլ լիս, քյúք, կապիտ, մըթիքա, պըլօլիկ, ըրէխօվ,
կըմըշտիլ, վէր ունիլ, հիլ անիլ, պըռզըճըրիլ, խըտըտիլ, կըզնըվիլ,
լօխ, խի, վէնց, վէրդի, սըհէնց, տըհէնց, աղաք, մըհար, հըրէս և
այլն:
Մ
ՄԱԴԻՆԱ210 - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Բնակիչների մի մասի նախնիները 1920-ական թթ. եկել են Ներքին
Գետաշեն գյուղից, որի բնակիչների նախնիները, իրենց հերթին,
եկել էին Ալաշկերտ (Թոփրակկալա) գյուղաքաղաքից 19-րդ
դարում: Մադինա գյուղում հաղորդակցվում են Մշո բարբառի
Ալաշկերտի խոսվածքով:
Մադինայի խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո, ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ վոն, վոռծ,
յերկ, յեպ, յեռ, բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր
արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում առկա են
210

Գյուղի խոսվածքի հատկանիշները արձանագրված են Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով 1984թ. լրացված թիվ 251
տետրում, առկա են նաև գյուղում 2014թ. կատարված տեսաձայնագրություններ:
Նյութերը պահվում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում:
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համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օճխար, օսկի, օռտընել,
էրէվալ, էրգատ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝
վեծ, խելկ, արեվ, գոռձ, սըղոծ: Սակավաթիվ բնիկ և փոխառյալ
բառերում հանդես է գալիս քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝

հէկ°տ, դ°ն, ք°ռի, ք°ճ°լ: Խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում ձայնավորի սղումը՝ ամճըգոդ, ալվել, սօվրել: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների
առկայությունը՝ բ՛օլոր, գ՛անգըդել, դ՛ըմագ, ձ՛որ, ջ՛օգել: Բառամիջում ու բառավերջում շնչեղ խուլերի և ձայնեղ հպականների ու
հպաշփականների դիմաց գործառում են խուլեր՝ հ՛ակնել, թըռճել,
ուրպատ, վառտ, մըռճեմ, փօռծանկ, առճ, բ՛առծ, մէճ, դ՛առծուծել:
Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝ ախկադուտեն, պագաս, կօջագ, շաբիգ, կադու, մօձագ: Հինհայերենյան հ-ի
դիմաց խոսվածքն ունի հ: Ձայնավորով սկսվող բառերի սկզբում
հաճախ գործառում է հավելական հ՛, ինչպես՝ հ՛առպել, հ՛առծագ,
հ՛ընգեր, հ՛ըմէն, հ՛իրգուն, հ՛իճնել և այլն: Օտար բառերի բառասկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի խ՝ խարիբ, խապաղ, խօնախ,
սրանց նմանությամբ ձևավորվել է խանճել (կանչել) ձևը: Շեշտը
վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև կ, անկ, վանկ,
դիկ//տիկ//դանկ մասնիկներով՝ խընամիկ, ձ՛իանկ, գ՛իլվանկ, իշվանկ, իձվանկ, հ՛ընգէրդիկ, մօրկըրդիկ, ախպըռդիկ, քուրվըդիկ,
կընգըտիկ, ախպըրդանկ: Երբեմն հանդես են գալիս բաղադրյալ
հոգնակերտներ՝ ախպըրդիկներ, քուրվըդիկներ, գ՛իլվընկներ, գ՛ինիկներ: Շատ անուններ եզակի թվում և գոյականների մեծ մասը
հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ ամսու, գ՛ըլխու,
ճամպու, առճու, գ՛իլու, գ՛առու, գ՛ըմշու, իշու, խոզու, կօվու, հավու,
գ՛ազաննէրու, դ՛անգընէրու, օճխըրնէրու: Խոսվածքն ունի Ոջ
հոլովում՝ անէրոճ, հընգէրոճ, քուրոճ: Ձայնավորով ավարտվող
հատուկ անձնանունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Հայրօյ,
Կարօյ, Սարօյ: Հատուկ տեղանունները հաճախ ենթարկվում են Ա
հոլովման՝ Վանա, Հ՛էրէվնա, Աբարանա: Բացառականը ձևավոր-
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վում է ծ(ց)-ով՝ ամսուծ, անէրօճիծ, գ՛իլվընկնէրուծ, թունդըրնէրուծ, քուրվըդօնծիծ, երբեմն նաև՝ է-ով, ինչպես՝ ախպըրդոնծէ,
կընգընէ, էդըրնէ, ընդըրնէ: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէճ կապով և սեռականով՝ գ՛եղ (գյուղում), գ՛եղի մէճ: Անորոշ հոդը հետադաս է գործածվում՝ մառտ մի,
կընիգ մի, օր մի: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Ծառըն ծաղգավ, որը հաճախ
չի գործածվում՝ Առշագ գ՛ընած Հ՛էրէվան: Ստացական հոդերից
հետո առկա է ի ձայնավոր՝ ձ՛եռտի, հ՛էրէստի, գ՛ըլօխսի, մէրսի
(մայրս): Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում
են ի հավելված՝ ընձի, քըզի, մըզի, ձ՛ըզի, բացառականում հանդես
են գալիս զուգահեռ ձևեր՝ ընձընէ//ընձընիծ, քըզնէ//քըզնիծ,
մըզնէ//մըզնիծ, ձ՛ըզնէ//ձ՛ըզնիծ, հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերն
են՝ ընդոնկ, ուրանկ: Ցուցական դերանուններն են՝ իդա (այս, սա),
էդ/ի/ (այդ,դա), էնի (այն, նա), սրանց թեք հոլովների ձևերից են՝
իդոր, էդոր, ընդոր, իդոնծ, էդոնծ, ընդոնծ, իդըրնէ//իդըրնուծ,
իդընծէ//իդընծուծ, ընդըրնօվ և այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա է
վոն, որի սեռականի ձևն է՝ վի, տրականինը՝ վին: Դերանվանական այլ ձևերից են՝ քու, ուր, հ՛ըմալ, էդմալ, ուրանծ, ուրընծէ,
հ՛ուր, հ՛ըմէն ինճ, հ՛իրար և այլն: Էլ շաղկապի դիմաց գործառում է
լէ ձևը՝ հինկ լէ, պըզդիգ լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գի//կի մասնիկով՝ գիկամ, գիլամ, կիդամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով
կամ առանց դրա՝ կըսիրիմ, յես ա սիրիմ, կուդիմ: Հանդիպում է
գ՛ալ բայի հ՛իկօղ ձևը: Միանալով բայասկզբի հագագին, ինչպես
նաև ձայնեղ բաղաձայնից առաջ կ-ն ձայնեղանում է, ինչպես՝
գ՛էլնի, գուզիս, գըզարգիմ, գըջ՛առտին: Վաղակատար դերբայն
ունի ր-ով վերջավորություն՝ գ՛ըրէր (իմ), գ՛ըրեր (ա), հարակատարը՝ ուգ վերջավորություն՝ քընուգ, հ՛ուզուգ: Էական բայի
ներկա ժամանակի ձևերն են՝ իմ, իս, ա, ինկ, իկ, ին, անցյալի
ձևերը՝ էնկ, էր, էր, էնկ, էկ, էն: Ե խոնարհման պարզ բայերի
անցյալ կատարյալը կազմվում է և՛ ներկայի հիմքից՝ գ՛ըրի, ծախի,
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և՛ անցյալի հիմքից՝ գ՛ըրէծի, ծախէծի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի
հիմքի ձևերն են՝ գ՛ած, մած: Եզակի հրամայականն ունի
ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ խըմա՛, նըստի՛,
հ՛ընծի՛: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ
բառը, ինչպես՝ պադրաստուտուն ա կըտէսնան, գ՛ոռձ էր կէնէնկ:
Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում
է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չըբ՛էրէր ինկ,
լավ չըկարգըդնէր էր, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը
դրվում է բայաձևի վրա՝ չէրտէնկ (չէի գնա), չըկըռնամ (չեմ կարող), ընդ որում՝ միանալով բայասկզբի հ՛-ին՝ ժխտական մասնիկը
դառնում է ջ, ինչպես՝ ջընծավ: Պատճառական ածանցն է ծուծ//ուծ՝ թըռծուծել, հ՛իճուծել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝
կըխըմծում, խըմծո՛ւ: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել, փախնել, կըբնել, կօրել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ ավուր, գ՛եստ, կատ
(կաթիլ), շուկ, հօվ, տախտ, ճամպա, խազ, ծէր, տանիկ, հ՛առիկ,
չըռիգ, տիլ, մուխ, փօշի, թուպ (տերև), կուդ, յեղըռջիգ, կըռուտ,
խօրիս, ձ՛ըծում, պուդուգ, առճըգան, հ՛ուզընգան, հ՛անգըջգըլա,
դ՛ըղածկան, ճիժ, իրիգ, դ՛ըրգեծ, միրաբ, մօղօզիգ, ճեդ, գ՛ըռտան,
հավգիտ, պուջուջագ, խօլտուղ, կում, սաբախտան//աղօտրան,
հ՛ըրամգ՛ախ, մըռու, պըզդիգ, փըշում, կագուխ, էրգուհօկօվ//մըդափոխ//ծանդըրուգ, բ՛արգ, հ՛ընծուծել, հ՛իստըգջ՛ըրել, կարկըվել,
հօլընդել, հ՛իշկալ, տըպել (ծեծել), մըգա, լուսուն, հօրի, հանդա,
հ՛իրար տալ, միջագ և այլն:
ՄԱՐՏՈՒՆԻ - Քաղաք Գեղարքունիքի մարզում: Նախկինում՝
Կզնուտ գյուղ, Ներքին Ղարանլուղ: 1828թ. վերաբնակեցվել է
Ալաշկերտի գավառից ներգաղթած հայերով: Ըստ Հ.Աճառյանի՝
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գյուղի բնակիչները եկել են Նահենի Մանկասար գյուղից211: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց
առկա են ւո և յե, ինչպես՝ ւոդ, ւոռց, յեփ, յես, բացառություն է որ
շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի
սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է,
ինչպես՝ օղօրմի, օխճար, էրինջ, էրազ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեք, տեխ, փող, չոռս: Փոխառյալ ու
բնիկ մի շարք բառերում հանդես է գալիս քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ ք°լ°մ, ք°սիբ, օրին°կ, ք°նի, լ°չ°ռ, դ°խըլ, զ°նել,

յ°ն, սիֆտ°կ, զ°րկել և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ
բառերում միջնավանկի ձայնավորի սղումը՝ խառսնիք, ժօղվել,
սօվրել: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է
շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛անցըր, բ՛եռթ, գ՛եղ, գ՛օռծարան, դ՛ուս, դ՛ուռ, ջ՛ուր, ձ՛ավար, ձ՛ըմէրուգ, ձ՛որ: Բառամիջում ու
բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝
խօքի, մառթ, Սարքիս, առթէն, բ՛անցըր, օց, անքամ, բ՛եռթ, վառթ,
վեռչ, մէչ և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց հաճախ առկա
են ձայնեղներ՝ կընիգ, խեդ, ձ՛ուգ, աբրել, ջ՛օգել, հընդանիք,
խըբառտ, ցէրէգ, կադու, մօդ, ախճիգ, պըդի, ազադություն, շուշուդ,
աշխադօղ և այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի խ,
ինչպես՝ խաց, խառս, խավնել, խէր, խա, խամար, պախել, խամ,
բ՛ախ, մախ, խայէրէն, խող: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից
առաջ առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛առէչ, հ՛ուրիշ, հ՛էսօր,
հ՛էրգէն, հ՛ընցընել, հ՛առու, հ՛ընգընել, հ՛առաջի, հ՛առավօդ, հախօռ և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ՝
Կազախըստան, կուրբան, Կազար, կավուրմա, կօնախ: Շեշտը
վերջնավանկային է:
Գործառում են նաև ք, տիք//դիք, րան հոգնակերտներ, ինչպես՝ գ՛եղացիք, կընգըտիք, ախպըռդիք, գ՛եղրան: Հանդիպում են
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բաղադրյալ հոգնակերտներ՝ տըղէքներ, տըղամառթիգներ, գ՛եղրաներ: Շատ անուններ եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը
հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ գ՛ըլխու, հառվու,
ճըժու, իշու, կօվէրու, օխճըրնէրու, գ՛ոմէրու, լամպէրու, ձ՛եռնէրու,
հուսէրու, թըվէրու, պընչընէրու, սարերու և այլն: Խոսվածքն ունի
Ոջ հոլովում՝ քուրոջ, խօրքըրոջ: Հատուկ անունները կարող են
ենթարկվել Ա հոլովման, ինչպես՝ Մառտունա, Հ՛էրէվնա: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, նաև որոշ հասարակ
անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Զիրօյ, Վանօյ, Հարէյ,
ադէյ, պաբէյ, աֆտօյ, վէդրօյ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝
գ՛եղից, պընչընէրուց: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է
հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ դ՛ուսըն (դրսում),
աշխըրքի մէչ, նաև՝ նէ մասնիկով՝ գ՛եղի նե, փէջի նե, աֆտօյ նե:
Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ էս հընդանիքըն սօվամահ կեղի, սակայն միշտ
չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Իմ խէր կըսէր: Հանդիպում է
անորոշ հոդի հետադաս կիրառություն՝ թոռըմ, ք°նիմ: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝
ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի, նաև՝ քե, մե, ձ՛ե կարճ ձևերը, երրորդ
դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինք, ուրանք: Ով դերանվան դիմաց առկա
է ւոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ քու, ուրա, հուրին, ուրան,
ուրանց, էսա, էստեղ, ըմալ, էդմալ, էստըրանօվ, էդա, էդոր, էդոնց,
էդըրանից, էտեխ, էս, էսա, էտրա, էդի, էդմալ, էսմալ, էդրան,
էտեխից, հուրիշ, ամէք, ամէքին, հըմընուց, հըմէն, դանի, դաս,
հուր (ուր), դոր, վինից, հուստ, հիրար և այլն:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իքամ, գ՛իլամ, կիդամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով
կամ առանց դրա՝ կըսօվրիմ, կուդեմ, թըխեն: Միանալով բայասկզբի հագագին՝ այդ մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ գիշամ,
գաշիվա, գաղթա, գ՛էլնի, գ՛ուզա: Հարկադրականի եղանակիչն է
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պըդի, ինչպես՝ պըդի եղի: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով
վերջավորություն՝ փախէր (եմ), դ՛անկեր (ա), հարակատարը՝
ուկ//ուգ վերջավորություն՝ ծըռուգ, կըռկուկ: Էական բայի ներկա
ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝
ի//ինք, իր, էր, ինք, իք, ին: Անցյալ ժամանակում եզակի առաջին
դեմքի իմաստը սովորաբար արտահայտվում է հոգնակի ձևով,
ինչպես՝ յես գ՛ացէր ինք, զ°րգինք (զարկում էի), յես կիճկինք,
խօրօտ ինք (գեղեցիկ էի), կըպախինք (պահում էի), յես հընգէր ինք
և այլն: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը սովորաբար կազմվում է ներկայի հիմքից՝ բ՛ըռնին, խանին, տըվին,
վառինք, ծըխինք, բ՛էրիր, տըվիր, բայց կարող է կազմվել նաև
անցյալի հիմքից՝ դ՛ըրէցինք, տըփէցի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի
հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Դնել բայի ներկայի ձևերում հանդես է
գալիս ա խոնարհիչը՝ դ՛ընան, կըդ՛ընան: Եզակի հրամայականն
ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ պախա՛,
կայնի՛: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ
դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է
նախորդ բառը, ինչպես՝ բ՛ան ա կըխառցուք, քաղաքն ա կաբրի,
տունն էր կաշխադէր: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա,
ինչպես՝ չըմեռեր ա, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը
դրվում է բայաձևի վրա՝ չըմըդաձեմ (չեմ մտածում): Բայասկզբի
հ՛-ին միանալով՝ ժխտական մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝
ջ՛իչավ, ջ՛իշամ: Պատճառական ածանցն է ուց//ցուց՝ խաքուցել,
ֆըռըըցուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և
հրամայականում գործածվում է ու խոնարհիչը՝ կըպարըցուն,
մըդո՛ւ: Խոսվածքը չ բայածանց չունի, ներկայի հիմքից կազմվող
ձևերում շատ դեպքերում բացակայում է նաև ն ածանցը, ինչպես՝
կեղի, կառին, կըթըռիս, գ՛ընգիմ, մեռիմ:
Հանդիպում է կօ հաստատական մասնիկի գործածություն,
ինչպես՝ կօ էդմալ ես (հենց այդպիսին ես):
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Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ ճիժ, կարքել (նաև
կանանց վերաբերյալ), ջ՛ոչ, պըստիկ//պըզտիգ, կէսրէր, բ՛ըռվուգ,
ջ՛ըրի, պընդի, սըպաս, խառսնիք//հառսանիք, կընիկ, դօլօվ, կօզբախ, մըկա, քուֆտա, մառթ, հըմէն տեղ, չուր//չուրի, պաղել, հօրի,
պախս, լուսուն, պաբէ, սօյ, իճկել, շուշուդ, տիլ, տըլաթըթաղ, գըլ°,

խավող, հ՛իրիգուն, խավդիգ, պադըռել, պադըռդել, հ°զ էնել,
սաբախտան, մունաթ գ՛ալ, տըփել, բ՛ըլել արուն, կօտ, արընքտիր,
հ՛ուզընգան//ուզընգան, կէծակ, խօրօդ, իշտըտըռուկ, ջ՛օգել, մընալ
(ժամանակ անցնել), գ°դ°, քաշել, թամքել, օյաղնալ, խեռ ի
լըսօղաց, ֆըռըցուցել, ծըռել (սիրահարվել), կարկըդնել, կըռկել և
այլն:
ՄԱՐՏՈՒՆԻ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում: Բնակիչների մի մասի նախնիները այստեղ են գաղթել Արևմտյան
Հայաստանից, մի մասինը` 1921թ. ներկայիս ՀՀ Տավուշի մարզի
Այգեձոր և Կարմիրաղբյուր գյուղերից: Հաղորդակցվում են
խոսակցական հայերենով:
ՄԱՔԵՆԻՍ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Ղզլվանք, Չիչակլու: Բնակիչների նախնիները 1828-29թթ.
այստեղ են գաղթել Մուշից, Բիթլիսից, Վանից, Մանազկերտից:
Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց
առկա են վո և յե, ինչպես՝ վոռթ, վոռփ, յերք, յեփ, բացառություն է
որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ
բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օչիլ, օչխար, օխչար, էրինջ, էրազ:
Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեք, հ՛էրես,
գ՛ոռծ, թոռ: Փոխառյալ ու բնիկ որոշ բառերում հանդես է գալիս
քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ ս°դ°, ջ°հէլ, վ°զել, զ°նել,

թ°զ°, խ°նչ°լ, շ°ք°ր, ք°ռի, յ°շիկ, թ°ն°ք և այլն: Խոսվածքին
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բնորոշ է բազմավանկ բառերում միջնավանկի ձայնավորի սղումը՝
ավէդրան, ծիծղալ, կարկըտնել, փաթըթվել, ամչընալ: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների
առկայությունը՝ դ՛ու, գ՛ոռծ, ջ՛ուր, բ՛աց, դ՛ուռ, գ՛եղ, դ՛ուս, ձ՛եվ,
ձ՛որ: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ անքամ, հ՛իչուցել, հառէչ, մառթ, բ՛առցել,
խաքնել, պաքել, բ՛ըռթել, կարքել, հ՛էռթիս և այլն: Նույն դիրքերում
խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ կըդրել, փէդըրվար,
պադայել, փագել, փէդ և այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց բոլոր
դիրքերում առկա է խ, ինչպես՝ խա, խին, խետ, խինգ, խասկըցա,
խառս, խօրօխպէր, խամար, պախել, խա՛՛րիր, խէր, խիվանդ, խայ,
բ՛ախ, խավտիկ: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է
հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛առէչ, հ՛էվել, հ՛էրես, հ՛առու, հ՛էռթիս,
հ՛ըմէն, հ՛ընգեր, հ՛իրար, հ՛իչուցել և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղի դիմաց առկա է կ՝ կօնախ, կարիբ, կըստու//ղըստու, կավուրմա:
Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակիի կազմության մեջ խոսվածքում գործածվում են
նաև ք, րանք, տիք, անք, վանք մասնիկները՝ իշվանք, ձ՛իյանք,
իծվանք, ախպըրտիք, հընգերտիք, գ՛եղրանք, ըստեղրանք, էրէխէք,
կընգըթիք: Հանդիպում են բաղադրյալ հոգնակերտների կիրառություններ՝ տըղէքներ, մառթիկներ, էրէխէքներ: Շատ անուններ
եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ խավու, աղվըսու, ճըժու, կըռվու, գըժու,
գ՛ըլխու, խայու, թոռու, ջ՛ըրու, անձըրեվու, տիրու, օտնէրու,
ճըժէրու, տընէրու և այլն: Առկա է Ոջ հոլովում՝ հընգերոջ, աներոջ, քըրոջ: Ձայնավորով ավարտվող անունների սեռականը
ձևավորվում է յ-ով՝ վէդրօյ, Աննայ: Բացառականը ձևավորվում է
ց-ով՝ գ՛եղից, դ՛ըսուց: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է
հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղըն (գյուղում),
ջ՛ըրու մէչ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ խացըն կեր, սակայն միշտ չէ, որ
այն գործածվում է, ինչպես՝ տըղէքներ գ՛ացին: Անձնական
դերանվան հոգնակի տրականի հետադաս կիրառությամբ
արտահայտվում է հոգնակի ստացականություն, ինչպես՝ վոտ մե,
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գ՛ըլօխ մե (մեր ոտքերը, մեր գլուխները): Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի,
մեզի, քեզի, ձ՛եզի, գործառում են քե, մե, ձ՛ե կրճատ ձևեր, երրորդ
դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հ՛ինք, հ՛ուրանք: Ով դերանվան դիմաց առկա է վան, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ ընձընից, մեզնից, էսի,
էտի, էնի, էստըրա, էտըրա, էնդըրա, քու, հ՛ուր, հուրին, հ՛ուրանց,
էսի, էտի, էդըրանց, դաս, դասի, դատի, դանի, իմալ, հ՛ուր, դոր,
հիրար, հըմէն, հըմընու, հըմէն ինչ, ամէք, ամէքուն և այլն:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, սել, եղնել, հ՛էլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան (և անցյալ անկատարը)
կազմվում է գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իքամ, գիլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըփագեն, քըսենք (<կըսենք), էնի մընա տուն: Բայասկզբի հագագին միանալով՝ կ-ն ձայնեղանում է՝ գ՛ընգիս, գուզես: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով
վերջավորություն՝ ծախէր (ենք), գ՛ացեր (ա), հարակատարը՝ ուկ
վերջավորություն՝ բ՛առցուկ, նըստուկ: Էական բայի ներկա
ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր,
էր, ինք, իք, ին: Բայն ունի Ե,Ի,Ա խոնարհումներ: Ե խոնարհման
պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է ներկայի հիմքից՝
տըփի, ջ՛ըրիր: Էնել բայի անցյալի հիմքում ևս առկա է էն ձևը,
ինչպես՝ էնած (արած), հաջող եմ էնե (արել), էնեց (արեց), էնա՛
(արա՛), ձ՛էն չէնի (չարեցի): Երբեմն դ՛ընել բայի դ՛ըն ձևն է
հանդիպում անցյալի հիմքում՝ փէջ ենք դ՛ընե (դրել), դընի ճամփու
(դրի): Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց:
Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի,
խոսքում դրսևորվում է օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա
կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը,
ինչպես՝ ձ՛եզի յա քսեմ, վան էր կըսէր, ինչ ա կէնես, յես ա գ՛իքամ:
Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում
է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չըտէսէր եմ,
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համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի
վրա՝ չըխասի (չի հասնում), չըգ՛ըթի (չի գտնում): Բայասկզբի
հագագին միանալով՝ ժխտական մասնիկը ձայնեղանում է՝ ջընգի,
ջէվէլնա: Պատճառական ածանցն է ուց//ցուց՝ խատուցել,
մըտուցել, խասուցել, ֆըռըցուցել, նըստըցուցել: Պատճառական
բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում գործածվում
է ու խոնարհիչը՝ կընըստըցում, խասո՛ւ, մըտո՛ւ, նըստըցո՛ւ:
Խոսվածքը չ բայածանց չունի: Ներկայի հիմքից կազմվող ձևերում
հաճախ ն բայածանցը ևս բացակայում է, ինչպես՝ մեռիմ, եղին,
առիս, չըմըտիք, գընգիմ: Հարկադրականի եղանակիչն է պըտի՝
պըտի մընանք:
Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, ինչպես՝ կօ
գ՛ացի (իհարկե գնացի):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ տըփել, մըկա, հընչի,
մառթ (ամուսին), նախրագ՛ընա, չօբան, նախըռչի, կընիկ, յեռսոտ,
ճամփել, նեղէնալ, խօրօտ, գ՛էշ, հունթ, իմալ, կըռիվ-պօտօռոց,
պաք-պըռօշտի, տեղաշոր, թալել, սաբախտան, ճիժ, դ՛ըրկեց,
բ՛ընակըռել, դորից, մուխ, չուր//չուրի, ծըռել (սիրահարվել), ջ՛ոչ,
կարքել (ամուսնացնել՝ նաև կանանց վերաբերյալ), աքլօր, խավ,
խավտիկ, խավկիթ, շաղ, մէ կաթ, մէ պուտ, տանիս, հառիք,
հէռթիս, պատ ու հառիք էնէլ (ամբողջ տունը մաքրել), ժեխ, չըռիկ,
տիլ, չուր մըկա, ջէբ, պըստիկ, հուզել (սիրել, ցանկանալ), մէ
փըշուր, մուռ և այլն:
ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Մեծ Մազրա: Ըստ Ռ.Բաղրամյանի՝ գյուղի բնակիչների նախնիները ներկայացնում են գաղթականության երեք
շերտ՝ 1896-ի, 1914-ի և 1922-1926-ի, և եկել են Բասենից, Մուշից,
Կարսից, Վանից, սակայն մեծ մասը մշեցիներ են՝ Կոպ, Մասրիկ և
այլ գյուղերից212: Խոսվածքը հիմնականում Մշո բարբառի հատկանիշներ է երևան բերում, սակայն անխառն չէ, հաճախ խոսողները
212

Տե՛ս Ռ.Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 5:
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նաև սահուն անցնում են Ում ճյուղին հատուկ ժամանակաձևերի
(բ՛ացվում ա, ցանում ին):
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են վո և յե, ինչպես՝ վոտ, վոռց, յես, յեզ,
բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն:
Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օղօրմի, օսկոռ, էրկու, էրնէկ:
Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ ջ՛ոչ, վոնց, քեզի,
ընդեղ: Փոխառյալ ու բնիկ մի շարք բառերում դրսևորվում է
քմայնացած ա ձայնավոր, ինչպես՝ թ°զ°, յ°նի, լ°րել, ք°լ°մ և
այլն: Խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում միջնավանկի
ձայնավորի սղումը՝ հ՛առցըկել, հասկընալ: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ ջ՛ոչ, բ՛աժակ, գ՛ինի, գ՛ըլօխ, դ՛ուս, բ՛ան, բ՛էրել, ձ՛ըմեռ:
Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են
շնչեղ խուլեր՝ խափել, կարքըվել, մառթ, օթ, մէչ, վեռչ, հ՛առէչ, օց,
հ՛առցըկել և այլն: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ առկա է
հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛ընցնել, հ՛առէչ, հ՛առավոտ, Հ՛էրէվան,
հ՛ըլնել, հ՛ինք, հ՛առցըկել, հ՛ընգընել և այլն: Փոխառյալ բառերի
սկզբում հանդիպում է ղ հնչյուն՝ ղարիբ, ղավուրմա: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ գ՛եղըն (գյուղում), գ՛եղի
մէչ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Ճամփէքըն սարքուկ ա, սակայն այն միշտ
չէ, որ գործածվում է, ինչպես՝ Էն կընիկ գ՛ընաց: Անձնական
դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի,
քեզի, մեզի, ձ՛եզի, հանդիպում են երրորդ դեմքի ուղղականի
հ՛ինքըն, էնոնք, ըդըրանք ձևերը: Ով դերանվան դիմաց արձանագրվել է վով, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին:
Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ քու, ըտըրա, ըդրա,
ըստըրա, ընդըրա, ըդըրանց, էնոնց, դոր, դորից, ըստեղ, ըտեղ,
ընդեղ, էսենց, վինից, վինօվ, հուր (ուր), ամէք մի և այլն:
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Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հ՛էլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան (և անցյալ անկատարը)
կազմվում է գ՛ը//գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իքամ//գ՛ըքամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝
կըդ՛ընեն, կէթան, բ՛էրին ծախին (բերում ծախում էին): Միանալով
բայասկզբի հագագին կամ հայտնվելով բայասկզբի ձայնորդ կամ
ձայնեղ հնչյուններից առաջ՝ այդ մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ գ՛էլնի, գըլացի: Հարկադրականի եղանակիչն է պըտի, ինչպես՝ պըտի եղնէր: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ տէսէր (եմ), եղեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ տէսուկ, հ՛ընգուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն
են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե
խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է
ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքերից՝ գ՛ըրէցին//գ՛ըրին:
Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Դիմավոր
բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը,
երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ գըրական ա կըխօսաք, վինօվ ա կըթըռվըռաս, ինչ էր կըծախիք: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ
թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չըմացեր ա, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի վրա՝
չըհասկընան (չեն հասկանում): Խոսվածքը չ բայածանց չունի:
Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, ինչպես՝ կօ էն
կընիկ գ՛ընաց (դե այն կինը գնաց):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ մըկա, հ՛էսա, ճիժ,
պըստիկ, թունդիր, իմալ, հառսնիք, վախտ, ջէբ, հ՛ընչի, ջուվար,
դայաղ, ջայէլ-ջուուլ, գըռըշտել, ըշկէ լուս, լուսախառ, չօք, պըլուլել,
խօռօմ, գըլոր էրթալ և այլն:
ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Ներքին Ադյաման, Կոթ: Բնակիչների նախնիները
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հիմնականում գաղթել են 1828-29թթ. Ալաշկերտ (Թոփրակկալա)
գյուղաքաղաքից: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառի Ալաշկերտի
խոսվածքով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում ո-ի դիմաց առկա է
ւո, իսկ ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ ւոռծ, ւոռպ, յեզ, յես, բացառություն է
որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում այդ միավորների դիմաց գործառում են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օխճար, օռպէվէրի, էրինջ, էրազ:
Միավանկ բառի աճման դեպքում բառասկզբի ւո-ն դառնում է օ՝
ւոռպ>օռպէվէրի: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝
հ՛ընգեր, արեվ, թոռ, չօրանոծ: Փոխառյալ և մի շարք բնիկ բառերում գործառում է քմային ° ձայնավոր, ինչպես՝ դ°ն, ք°ռի, ք°-

ճ°լ, քուֆտ°, Ք°վ°ռ, սըլ° և այլն: Առկա է բազմավանկ բառերում
միջնավանկի ձայնավորի սղում՝ ծիձղալ, հ՛իմնալ: Բառասկզբում
ձայնավորներից առաջ շատ դեպքերում տեղի է ունեցել հ՛-ի հավելում՝ հ՛առէճ, հ՛առու, Հ՛էրէվան, հ՛ընգերուտուն, հ՛ախպուր,
հ՛իմնալ, հ՛արի՛ և այլն: Բաղաձայնական համակարգի համար
բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ դ՛ուրան,
դ՛ար, բ՛աժան, բ՛անծըր, ջ՛ուր, գ՛եղ, ձ՛ավար: Բառամիջում ու
բառավերջում շնչեղ խուլերի և ձայնեղների դիմաց գործառում են
խուլեր՝ էպել, թուպ, հօրկուր, հօկի, տակ-տակ, անկամ, քիճ,
չօրանոծ, գ՛օղուտուն, ջէրմուտուն, ճըրակու: Նույն դիրքերում
խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝ աբրել, պադմուտուն, պառգաձ, փագ, մէգ, հադ, խայդառագ, բ՛աժագ, ճանգ, պուդուգ, սիրդ,
ուդել: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի հ: Բառամիջի ու
բառավերջի հ-ի դիմաց մի շարք դեպքերում հանդիպում է յ, ինչպես՝ սայման, մայ, պայօղ, պայել: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց
խոսվածքն ունի խ՝ խանտար, խուրբան, խօնախ, խավուրմա:
Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում երբեմն հանդես են գալիս բաղադրյալ հոգնակերտներ՝ տըղէկներ, էրէխէկներ: Շատ անուններ եզակի թվում,
ինչպես նաև բոլոր գոյականները հոգնակի թվում ենթարկվում են
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Ու հոլովման՝ հավու, իշու, ջ՛ըրու, կօվու, շընէրու, դ՛աշտէրու,
սարէրու, տընէրու և այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ քուրոճ,
կիսրոճ: Հատուկ տեղանունները կարող են ենթարկվել Ա հոլովման՝ Մառդունա, Ք°վ°ռա: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ
անձնանունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Գ՛առօյ, Քէրօյ,
Տուժօյ: Բացառականը ձևավորվում է ծ(ց)-ով՝ դ՛աշտէրուծ,
դ՛ըռնիծ, այլ դեպքերում՝ նաև է-ով՝ գ՛իշերվորէ, կէսօրվորէ, ձ՛եռէս,
ընձընէ, քըզնէ: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէճ կապով և սեռականով՝ գ՛եղըն (գյուղում), բօճկի
մէճ: Որոշիչ հոդն է ն-ն, ինչպես՝ Հ՛ագըն քէլա փագա, սակայն այն
հաճախ բացակայում է, ինչպես՝ Խոդ լըռիվ լըծուգ ա յեզնէրու
տագ: Ստացական հոդերից հետո դրսևորվում է ի ձայնավոր՝
սիրդսի: Անորոշ հոդն ունի հետադաս կիրառություն, ինչպես՝
բ՛աժագ մի, ճանգ մի: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի(գ) հավելված՝ ընձի(գ), քըզի(գ), մըզի(գ), ձ՛ըզի(գ), երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինկ, ուրանկ: Ով դերանվան
դիմաց առկա է ւոն, որի սեռականի, տրականի ձևերն են՝ վի, վին:
Դերանունների ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ յե (ես), ընձընէ, քըզնէ,
ուր, ուրին, ուրանծ, էդի, էնդոր, իդա, իդմալ, իդրուծ, իդատեխ,
իդաքան, էդրանծ, էդըրան, էնմալ, էդմալ, էնդուծ (այնտեղից),
ամէկ, դոր, հըմէն, վորտեխ, վինիծ, հիրար: Էլ շաղկապի դիմաց
գործածվում է լէ ձևը՝ թալվա լէ, հօդա լէ, մէգ լէ, յեղ լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ու//գ՛ի//կի
մասնիկով՝ գ՛ուկամ, գ՛իլամ, կիդամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըգ՛ըրիմ, կէնին, ծիձղան: Բայասկզբի
հագագին միանալով՝ այդ մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ գուզա, գ՛ընգընէր: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ եղեր (ա), էկէր (իս), հարակատարը՝ ուգ վերջավորություն՝
խաշուգ, կընդուգ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ իմ,
իս, ա, ինկ, իկ, ին, անցյալի ձևերը՝ էնկ, էր, էր, էնկ, էկ, էն: Ե
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խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել
ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքից՝ բ՛էրէծին, բ՛ըռնէծի,
թօղէծիր, լըծի, քաշի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝
գ՛ած, մած: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ իշկա՛, նըստի՛: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է
գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ
տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ աֆտօբուզ ա քըշիմ, իմալ ա կաբրի, խըմաձ էր կեղնին, թունդըրա մէճ էր
կըթըխէնկ: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝
չաշխադէր իմ, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը
դրվում է բայաձևի վրա՝ չըգինանկ (չենք իմանում), չըխօսամ (չեմ
խոսում), ընդ որում՝ բայասկզբի հագագին միանալով՝ ժխտական
մասնիկը դառնում է ջ, ինչպես՝ ջուզին, ջ՛իշամ: Պատճառական
ածանցն է ծուծ//ուծ՝ կայնըծուծել, քընծուծել, հիճուծել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում
հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ կըխախծունկ, հիճո՛ւ: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել, փախնել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ կէսրէր, դօդ, բօկոն,
ճիժ, հէրաթաղուգ, տըպել (ծեծել), հուրիգ-հըրեղեն, հօրի, իմալ,
չուրի, լուսուն, սաբախտան, լուսուն չէ մըգլօր, էլման, օղօրտ, դուզ,
գ՛օղդու, մըգա, հուդա, հօնի, ադէ (մայր), ժեխ, փուղոծ (արտաքնոց), տանիկ, հառիկ, հէրտիկ, ապօ, տալվ, իրիկ, տադօ, պաբէ,
ջ՛օճօ (տատ), բօռալ, ձիտխած, ջ՛աղաճ, ջ՛ախճըբան, կուլոն,
հօխպէր, պաղ, քըռճիգ, քուֆտ° թալել, թունդիր, գ՛ալել, գ՛ոմ,

հըրիսա, աբուր, պուլիգ, պուդուկ, ճէդիկ, փօշի, խեխտ աշուն,
թուպ դ՛ընել, սիլօս, ձ՛ըծում, խարխիձա, լօղգընալ, բօջագ, հօշ°րի,
ճարընգան, ջ՛օգել, թուպ (կաղամբի թթու), լընալ և այլն:
ՆՈՐԱԿԵՐՏ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Հիմնադրել են 1927թ. Վանի գավառի Սեղ գյուղից գաղթած 12 ընտա-
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նիքներ: Բնակիչների մի մասի նախնիները եկել են Մոկսից, Բիթլիսից, Խիզանից, Մուշից, Ալաշկերտից: Դեռևս Ռ.Բաղրամյանը
20-րդ դարի 70-ական թվականներին նկատել է, որ գյուղում
«միօրինակ բարբառով չի խոսվում»213: Այնուամենայնիվ, ակնհայտ
է, որ խոսվածքում գերակշռում են Մշո բարբառի հատկանիշները:
Խոսվածքում միավանկ և բազմավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է օ, ինչպես՝ օր (որ), օտ (ոտք), օսկի,
օդնաման: Հինհայերենյան ե-ի դիմաց միավանկ բառերի սկզբում
առկա է յէ, ինչպես՝ յէս, յէզ, իսկ բազմավանկ բառերի սկզբում՝ է,
ինչպես՝ էրգիր, էրկու, էրէխա: Քիչ տարածում ունի քմայնացած °
ձայնավորը՝ ք°րփինջ, օրին°կ, զ°յլ°, խ°նչ°լ և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում միջնավանկի ձայնավորի
սղումը՝ ավէդրան, սօվրէլ: Բաղաձայնական համակարգի համար
բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛ան, բ՛օլօր,
գ՛էղ, գ՛ըռթան, դ՛ընէլ, ջ՛ուր, ձ՛էռ, ձ՛ըցում: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ մառթ,
ջ՛օչ, ձ՛ըցում, հ՛առէչ, մէչ, կարքէլ և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի
դիմաց որպես կանոն առկա են ձայնեղներ՝ պաբ, աբրէլ, Ալաշկէռդ, տագ, պադմէլ, լամուգ, հէդ, պադիվ, Էրգիր, կըդօր, էրգու,
տախտագ, մըշագ, էգաձ, պըդի, ազադէլ և այլն: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հանդիպում է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛էսօր,
հ՛առէչ, հ՛իրար, հ՛առիք, հ՛ունթ և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի
դիմաց խոսվածքն ունի կ՝ կօնդախ: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում շատ անուններ եզակի թվում, գոյականների
մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ քըռդու,
մառթու, աղվըսու, գ՛իլու, պաբէրու, ծընօղնէրու, քըռդէրու և այլն:
Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ կիսրօջ: Բացառականը ձևավորվում
է ց-ով՝ դ՛աշտից, պաբէրուց, վինից, բայց քիչ չեն նաև է-ով
ձևավորվելու դեպքերը, ինչպես՝ հօղէն, ջ՛ըրէն, էրգըրէն: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով
և սեռականով՝ դ՛աշտըն (դաշտում), գ՛էղի մէչ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝
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Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

էդ մառթըն րօպէ մէ բանդ չընըստավ, սակայն միշտ չէ, որ այն
գործածվում է, ինչպես՝ Քըռդէրու լամուգնէր էկան: Անորոշ հոդն
ունի հետադաս կիրառություն, ինչպես՝ կըդօրըմ, տունըմ, կըդօր
մէ, տախտագ մէ, օր մի, րօպէ մէ: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քէզի, մէզի, ձ՛էզի,
եզակի երկրորդ դեմքում գործառում է նաև քէ կրճատ ձևը, երրորդ
դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հ՛ինք, էնօնք: Ով դերանվան դիմաց բարբառախոսները վկայում են օվ, որի սեռականի և տրականի ձևերն
են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ էնօր,
էնօնց, ուր, իւր, էսի, էտի, էնի, իդա, էդմալ//ըդմալ, էսթ° (այսպես),
էնթ°, ըստէղ, ըտէղ, ընդէղ, հ՛իրար, ամէն, ամէք մառթ, վինից, դօր
և այլն: Էլ շաղկապի դիմացն խոսվածքն ունի լէ՝ էրգուս լէ, գ՛էղ լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել բայերի դիմաց գործածվում
են էնէլ, ըսէլ, էղնէլ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան
(և անցյալ անկատարը) կազմվում է գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իքամ,
գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց
դրա՝ կըտէնան, կէրթան, հաց բ՛էրին: Հարկադրականի եղանակիչն է պըդի, ինչպես՝ պըդի կազմակէրպէն: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ գ՛ացէր (են), հարակատարը՝ ուկ
վերջավորություն՝ նըստուկ, կարքուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ էմ, էս, է, էնք, էք, էն, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք,
իք, ին: Ներկա ժամանակի եզակի երրորդ դեմքում զուգահեռաբար
գործածվում է նաև ա ձևը, ինչպես՝ գ՛ըրուկ ա: Ե խոնարհման
պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է անցյալի, երբեմն
նաև՝ ներկայի հիմքերից՝ փօխէցին, կադարէցին, տըվէցին, սարքէցին//սարքին: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց,
մաց: Երբեմն դիմավոր բայաձևերից առաջ խոսքում հանդես է
գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ձև, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ յօլա է գ՛ացաձ է:
Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը կարող է
դրվել դերբայի վրա, ինչպես՝ չըմացէր է, չէղէ (<չէղէր է), իսկ համադրական ձևերում՝ բայաձևի վրա՝ չէղնի (չի լինի): Պատճառա-
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կան ածանցն է ուց//ցուց՝ կըզըցուցէլ, մըդուցէլ: Պատճառական
բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է
գալիս ու խոնարհիչը՝ կըկըզըցու, մըդո՛ւ: Խոսվածքը չ բայածանց
չունի:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ տափէլ, քըչում, մի
հանքի, կիսուր, կէսրէր, իմալ, գ՛ըռթան, հավտիկ, գօմփ, հ՛ընթէլ,
թառթափ, սըրփանք, սըպաս//պաս, մըռու, պախս, կըռունձ,
տախտ, հըմա, մըկա, էքսի, ճիժ, ժէխ, ճէտ, փարատիչ, յէղըռճիկ,
չըռիկ, հ՛առիք, տանիս, յաբա, ուզընգան, տըղացկան, գ՛օղտու,
ափէր, կակօ, տիլ, ձ՛ըցում, լամուգ, ճան և այլն:
ՆՈՐԱՇԵՆ - Գյուղ Սևանի տարածաշրջանում: Նախկինում՝
Էֆենդի, Ռահման, Քարաշեն: Հիմնադրվել է 1920թ.: Բնակիչների
նախնիների մի մասը եկել է Կարսի շրջանից, Մուշից, Մակուից,
հետագայում՝ շրջակա գյուղերից: Նորաշենի խոսվածքը հարում է
Մակուի խոսվածքին՝ Մշո բարբառի որոշ հատկանիշներով:
Խոսվածքում մի շարք փոխառյալ և բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ լ°րել, հ°շկ, լ°լ, ք°ս°ր,

ջ°յէլ, զ°նել, զ°րկել, հ°ռէչ, կուլ°կ, տէք°րկընիկ, բ՛°ր°կ, սիֆտ°կ և այլն: Միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո, իսկ ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ վոր, վոտ, յես, յեզ,
բազմավանկ բառերի սկզբում՝ համապատասխանաբար օ և է,
ինչպես՝ օղօրմի, օխճար, էրկու, էրէխա: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ գ՛ացե, ձ՛ըմեռ, չոռս, գ՛ոմ, վոսկի: Բնորոշ
է բազմավանկ բառերի միջնավանկի ձայնավորի սղումը, ինչպես՝
յեռսուն, փատտել, սօվրել: Նորաշենի խոսվածքում առկա են շնչեղ
ձայնեղ բաղաձայններ, ինչպես՝ բ՛եռ, բ՛էրել, բ՛ըռթել, գ՛աթա,
գ՛ըլօխ, դ՛էմ, դ՛ուրան, դ՛ընել, ձ՛ավար, ձ՛ըցում, ջ՛ուր, գ՛ոռծ, գ՛եղ,
գ՛էլ, գ՛ութան, դ՛ուս և այլն: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ յեփ, մէչ, հ°ռէչ, ջ՛ոչ,

տէքըր, անքամ, խօքի, բ՛առցել, բ՛առց, բ՛ըռթել, ձ՛ըցում և այլն:
Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝
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յերգիր, կըդրել, փէդ, աբրել, տէրդէր, գիդալ և այլն: Հինհայերենյան
հ-ի դիմաց բոլոր դիրքերում առկա է խ, ինչպես՝ խէր, մէ խատ,
պախել, խէտ, խող, էն գ՛ախ, խա, խինգ, խօրքուր, խացատուն,
խին, խօքի, խառս, խօրօխպէր, խոտ և այլն: Հպաշփականները
բաղաձայնից առաջ սովորաբար վերածվում են շփականի, ինչպես՝ մէշկ, մէշտեղ, իշքան, վոշ թէ, կօշկել, ծասկուկ: Բառասկզբի
ձայնավորից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛առտ, հ՛ընգնել, հ՛ընչի, հ՛առու, հ°ռչուց, հ՛ըլնել և այլն: Փոխառյալ բառերի
սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի Ì կամ կ, ինչպես՝ Ìարսէցի, Ìու-

թի, կուրբան, Կ°զ°ր, կըշլէցի, կ°միշ: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում գործածական են նաև ք, էրք, րանք, տանք հոգնակերտ մասնիկները, ինչպես՝ վոսկիք, լըճաշէնցիք, տըղէրք,
ըդերանք, խօրօխպըռտանք: Հատուկ տեղանունները կարող են
ենթարկվել Ա հոլովման՝ Սէվանա, Ք°վ°ռա, Արազա: Հատուկ
անձնանունները և որոշ հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Կարօյ, Տիկօյ, աֆտօյ: Բացառականը ձևավորվում
է ց-ով՝ Լըճաշէնից, տեղէրից: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ քաղաքն ա,
գ՛եղի մէչը: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի: Երրորդ դեմքի
ուղղականի ձևերն են՝ հ՛ինքը, հ՛իրանք, ընդոնք: Ով դերանվան
դիմաց բարբառախոսները վկայում են օվ ձևը, որի սեռականի և
տրականի ձևերն են՝ վիր, վիրը, վինը: Դերանվանական ուղիղ և
թեք այլ ձևերից են՝ մեզնից, էսա, էտի, ըտօվ (դրանով), ըստու,
ըտոնք, ընդոնք, ըտըրան, ըտըրանից, ընդըրա, ընդըրանց, ըստե,
ըտե, ընդե, ընդեն, ըդերանքից, հիրանց, դոր, հ՛ուր, վորը (որ
մեկը), հ՛ըմէն, հ՛ամէքըս, ըտոնք և այլն:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տալում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ հ՛էլեր (ա), փախէր (ին), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ կախուկ, քընուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն
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են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին:
Սրանց ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չի, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր,
չինք, չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը
կարող է կազմվել ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքերից՝
թօղին, աքսօրին//աքսօրէցին, տըվէցին: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Տրամաբանական շեշտն արտահայտելու համար օժանդակ բայը կարող է կրկնվել՝ գ՛ութան ինք
քըշում ինք: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ պադմա՛, նըստի: Վերլուծական կազմության դեպքում ժխտական մասնիկը կարող է դրվել դերբայի
վրա՝ չէլեր ա//չի հ՛էլե, չըտըված//չի տըված, չուզում ի//չի ուզում:
Հարկադրականն ունի պըտի եղանակիչ՝ պըտի էթանք: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ տաքցընել, նըստըցընել: Խոսվածքում
չկան չ ածանցով բայեր:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ իմալ, քար քըռ°,

տըփել, քօ տուն շէն, մինչեվ էս քանօր, թայդաշ, ճըխնախան,
բէթ°ր, կօռծել, պըսակվել, թ°զուց, մէ քիչ, պըռծընել, ջ՛օչընալ,
առնել (ամուսնանալ), պուտուկ, դ՛ուռ ու դ՛ուս, մէշու, ադէ (տատ),
կուբօվ տուն, հըմա, չոռս բ՛օլորը, թունդիր կախվել, հ՛առիք,
տըփել, տըփոց, պըստի, մառթ, ընդօքի, հէսա, փուշկ, մըժ, կավըռ,
սուրու, կըթի սուրու, հառավոտ, հիրկըվան, ջ՛օկ, լ°րել, մէ ճանգ,
նաֆար, Ìութի և այլն:
ՆՈՐԱՏՈՒՍ214 - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Նորատվաց գյուղ, Նորատունք: Բնակիչների մի մասի
նախնիները 1829թ. եկել են Բայազետի գավառի Քորուն և Մոսուն

214

Գյուղի խոսվածքի հատկանիշները արձանագրված են Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով 1998թ. լրացված թիվ
502ա տետրում, առկա են նաև գյուղում 2013թ. կատարված տեսաձայնագրություններ: Նյութերը պահվում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում:
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գյուղերից, հետագայում եկել են նաև Մուշից, Ալաշկերտից, Արծափից, Սուրմալուից և այլ վայրերից215:
Գյուղի խոսվածքը ներկայացնում է Բայազետի բարբառը՝
զգալի յուրահատկություններով: Ինչպես Բայազետի բարբառի
մյուս դրսևորումներում, այստեղ ևս համապատասխան դիրքերում կանոնավորապես գործառում է շրթնային ° ձայնավորը՝

°սեղ, կ°կըղել, պ°կաս, տ°նել, ծ°լել, ճ°ղ, ս°ր, շ°տ և այլն:
Փոխառություններում, նաև բնիկ շատ բառերում (ի տարբերություն այլ խոսվածքների) դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր՝

°ռժել, ձ՛°ք, լ°ց, ժ°նգ, ընդ°ր, խէքյ°թ, խ°յլի, հ°շվել, սիֆտ°կ,
փէս°, մ°տ°կ, բ°խտ, գ°զ°ր, դ°նդուռ, դ°գ°ն°կ, թ°մբ°լ,
կ°յիմ, ջ°յէլ: Նորատուսի խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում միջնավանկի ձայնավորի սղումը՝ °մչըկոտ, լօկընալ,

հ՛ավըլնալ:Բարբառի մյուս խոսվածքների բ°

վերաբերականի

դիմաց Նորատուսում գործածվում է բա տարբերակը: Միավանկ
բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար վո և յե՝ վոռթ, վոռց, յեզ, յեփ, յերք, բազմավանկ բառերի
սկզբում՝ օ և է, ինչպես՝ օխճար, օշլոտ, օրօճ, էրէվալ, էրինջ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ խելք, լեղի, շէրեփ,
փոր, սըղոց: Առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛ուռթ, գ՛ունդ,
դ՛ըժվար, ձ՛ութ, ջ՛ընջել: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝ խաքնել, դ՛աթար,
ճըրաք, խափել, բ՛օրփոս, կ°ռթալ, մէչ, օչիլ, փօռցանք, վոռփ: Նույն
դիրքերում խուլերի դիմաց բավականին հաճախ առկա են ձայնեղներ՝ °զադել, հ՛առավոդ, ուդել, էդի, խըռդընել, յեգեղեցի, շըլ°գ,

հ՛էրգըննալ, կըդըրտել, ծըձաղ, ցաձըր, °բրուստ, մըգրադ, կըդրել
և այլն: Խոսվածքում հետնալեզվային պայթականներն ունեն որոշակիորեն քմայնացած արտասանություն (խէքյ°թ, շիքյենքյ, գյ՛եղ,
215
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գյ՛իրքյ), որը առաջին շարքի ձայնավորներից առաջ հաճախ հանգեցնում է գ,կ,ք < ջ,ճ,չ անցման, ինչպես՝ գ՛էտին < ջ՛էտին, գ՛էրընդի
< ջ՛էրընդի, գ՛եղացի < ջ՛եղացի, գ՛ինի < ջ՛ինի, կիր°կի < ճիր°ճի,
քէրել < չէրել, ք°վ°ռ < չ°վ°ռ, ք°լ°մ < չ°լ°մ և այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ վերածվում են շփականի՝ հ՛°շկ,

ծ°սկել, կօշկել, մ°զնի, միշն°կ, հ՛անգըժներ, վառսկ: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝ խաքուստ,
խաստ, պ°խել, բ՛ախ: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է կ՝ կօնախ, կ°փաղ, կ°սաբ: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ
հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛ըմէն, հ՛առէչ, հ՛իմանալ,
հ՛առփէնալ և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, րանք, տանք//դիք, անիք մասնիկները՝ խ°յլիք,

°գռէք, ձ՛իանք, իշվանք, գ՛եղրանք, °խպըրտանք//°խպըրդիք,
քըվորտանք//քըվորդիք, տէքըրտանք//տէքըրդիք, կընանիք: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Ս°քօյ, Յենգօյ, Մ°րօյ, Շուռայ: Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Հ՛էրէվնա, Սէվանա, Մ°ռտու-

նա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը՝ տիրոչ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ բ՛ըռթից, գ՛ինուց, գ՛ըլխընէրից,
°խպըրդիքից, իշվանքից, երբեմն նաև՝ է-ով, ինչպես՝ գ՛ըլխէն,
ս°րէն, տընէն, օրէն: Ներգոյականը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ Հ՛էրէվան (Երևանում), ջ՛ըրի
մէչը: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի
հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի: Հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերն
են՝ ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝ էս,
էտ, էն, էսի, էտի, էնի, սրանց թեք հոլովաձևերից են՝ ըստու, ըտու,
ընդու (սեռ. հոլով), ըստուրը, ըտուրը, ընդուրը (հայց. հոլով),
ըստոնց, ըտոնց, ընդոնց և այլն: Հետաքրքրական են նաև ըստ°ր,
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ըտ°ր, ընդ°ր, այստ°ր, իշտ°ր (այսքան, այդքան, այնքան,
ինչքան) ձևերը և այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա է վորը տարբերակը, որի սեռականի ձևն է՝ վիր, տրականինը՝ վիրը: Նորատուսի խոսվածքում դրսևորվում է հոգնակի ստացականություն
արտահայտող յուրահատուկ ձև՝ թևը մեին (մեր թևերին), գ՛ըլխը
մե (մեր գլուխները), վոտը մե (մեր ոտքերը):
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝
գ՛ալում, լ°լում, տ°լում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ գ՛ըրէր եմ, գ՛ըրեր ա, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ թըխուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ,
ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց
ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք,
չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող
է կազմվել ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքից՝ սիրէցի//սիրի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են գ՛աց, մաց:
Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ բ՛ըռնա՛, պ°դմա՛, մըտի՛, մօտկըցի՛: Պատճառական
ածանցն է ցըն՝ խասկըցընել, մըտցընել: Պատճառական բայերի
եզակի հրամայականը ունենում է ա վերջավորություն՝ մօտկըցըրա՛, խըմցըրա՛: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել,
փախնել, կօրել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ °նա, ջան (դիմելաբառ), կըռվըչի, տ°փկոցի, պուտ, կ°թ, ս°ռուց, պ°ղ, խօվ, խազ,

ճոթ, կըտուր, հ՛առիք, ժեխ, չըռնակօթ//չըռկօթան, տիլ, մօծիլ,
մուխ, փօշի, թուփ, կուտ, յեղըռճիկ, կըռութ, վիլկ, խօրիզ,
մուռթուղա, խընօցի, թէշի, հ՛ուզընգան, դ՛ըղասկան, հ°շկալուսանք, ճիժ, մ°ռթ, հարևան, դ՛ըրկեց, միրան, մօղօզըրիկ,
օրօճիկ, գ՛ըռթան, ձ՛ու, պուճուճակ, պ°դարաք, հ՛առավոտ, կում,
մըռու, պըստի(կ), մէշու, բ՛արկ, թօնել//թօղել, կըժմըթել, հ՛իրար
տալ, հ՛ընցըցընել, հ՛իստըկջըրել, կ°րքըվել, տ°փել, հ՛իշկալ, տը-
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փել, գըռըշտել, խատել, մըկա, հ՛էքուց, հ՛էքուց չէլօր, իմալ, հ՛ընչի,
հ՛էսա, չ°շկ° և այլն:
Շ
ՇԱՏՋՐԵՔ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Ղոշաբուլաղ: Շատջրեք է վերանվանվել 1991թ.: 1988-89թթ.
այստեղ բնակություն են հաստատել Ադրբեջանից բռնագաղթած
հայեր: Ընդգրկված է Գեղամասար համայնքի կազմում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
ՇԱՏՎԱՆ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Նարիմանլու: 1991թ. վերանվանվել է Շատվան: Բնակիչների
մեծ մասը 1988-89թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած հայեր են:
Ընդգրկված է Գեղամասար համայնքի կազմում: Հաղորդակցվում
են Ղարաբաղի բարբառով:
ՇՈՐԺԱ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Նադեժդինո: Հիմնադրվել է 1810թ.: 1989-1992թթ. վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականներով և
Արծվաշենից տեղահանված ընտանիքներով: Ընդգրկված է Շողակաթ համայնքի կազմում: Հաղորդակցման միջոցը Ղարաբաղի
բարբառն է՝ Գանձակի միջբարբառի տարրերով:
Չ
ՉԿԱԼՈՎԿԱ - Գյուղ Սևանի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Ալեքսանդրովկա, Զեյնալ: Մինչև 1926թ. ռուսաբնակ է եղել:
Ներկա բնակիչների վկայությամբ՝ իրենց նախնիները եկել են
Գոմաձորից, Վարսերից, Լճաշենից, շրջակայքի այլ գյուղերից:
Չկալովկա է վերանվանվել 1946թ.: Հաղորդակցվում են հիմնականում Մակուի խոսվածքով:
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Խոսվածքի մի շարք փոխառյալ և բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ Ք°վ°ռ, զ°թի, ք°լ°մ,

օրին°կ, թ°զ°, չ°ր°զ, ձ՛°ռ, հ°վէսին, միյն°կ, մ°նդ°կ, զ°նել,
քյուֆտ°, հ՛°շկաչափ և այլն: Երբեմն բառի առաջին վանկում
նկատելի է ա ձայնավորի շրթնայնացած արտասանություն՝ °ն-

պ°յման, °վիրել, °լուր, ճ°շնալ: Միավանկ բառերի սկզբում
հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո, ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝
վոր, վոտ, յեփ, յես, բազմավանկ բառերի սկզբում՝ համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օղօրմի, օխճար, էրինջ, էրէխա: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ թել, ցօրեն, թոռ,
կըթվոր: Բնորոշ է բազմավանկ բառերի միջնավանկի ձայնավորի
սղումը, ինչպես՝ բ՛աժնել, գ՛օղնալ, խասկընալ: Չկալովկայի խոսվածքն ունի շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ, ինչպես՝ բ՛ազուկ, բ՛էրել,
բ՛անակ, բ՛օվել, գ՛իշեր, գ՛եղ, դ՛ընել, դ՛ուս, ջ՛ուր, ձ՛եռ, ձ՛ու, բ՛ան,
գ՛ըթալ և այլն: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց
գործառում են շնչեղ խուլեր՝ ընթունել, մառթ, բ՛ըռթել, խաքնել,
յերք, վեռչ, մէչ, բ՛առց, օց և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց
երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ դըբռօց, գիդալ, փագել, սըբաս և այլն:
Հինհայերենյան հ-ի դիմաց բոլոր դիրքերում առկա է խ, ինչպես՝
խէր, հիցունխինգ, խօրօխպէր, պախել, խօրել, էն գ՛ախ, խառնիս//
հառսանիք, խաց, խէտ, խավ և այլն: Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ հաճախ վերածվում են շփականի, ինչպես՝ վոշ թէ,
բօշկա, ճաշնալ, պըռզնել (ավարտել), հ°շկ: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ շատ դեպքերում առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛առէչ,
հ՛ըլնել, հ՛իմանալ, հ՛ուզընգան, հ՛արէ՛ք, հ՛առճի և այլն: Շեշտը
վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հատուկ տեղանունները կարող են ենթարկվել
Ա հոլովման՝ Մուխանա, Սէվանա, Ք°վ°ռա: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունները սեռականը ձևավորում են յով՝ Կարօյ, Ափօյ, Սօնօյ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ Գ՛ոմաձ՛որից, տընից: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ

223

հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ տեխնիկումը (տեխնիկումում), գ՛եղի մէչը: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի: Երրորդ
դեմքի ուղղականի ձևերն են՝ հ՛ինքը, հ՛իրանք, ընդոնք: Ով դերանվան դիմաց բարբառախոսները վկայում են վորը ձևը, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վիր, վիրը: Դերանվանական ուղիղ և
թեք այլ ձևերից են՝ ձ՛եր, հ՛իրա, հ՛իրանը, հ՛իրանօվ, հ՛իրանց,
ընդոնց, էտի, ըստըրա, ըտըրա, ըտուց, ընդըրանից, ըստե, ընդե,
հ՛իրար, հ՛ըմէն և այլն:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տալում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ սօրվեր (ա), էկէր (են), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ կայնուկ, սօրվուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի
ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք,
ին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է
կազմվել ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքերից՝ սպանին//սպանէցին, սիրէցինք, պախի, ղըրկին, սարքէցին, տըվէցին:
Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Հարկադրականն ունի պըտի եղանակիչ՝ պըտի հ՛իմանաս: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ խաքցընել, փախծընել: Խոսվածքում չկան չ
ածանցով բայեր:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ վախտին, իմալ,
մառթ, պըստիկ, մէշու, կըվաս (մանր կտրատված կաղամբով և այլ
բանջարեղեններով թթու), գ՛էրէզմըներ, միտը էթալ, հըմի, պըսակել, հ՛ուզընգան, խօսկ առնել, նոր (դրանից հետո), խաբար//ջուղաբ, պըստիկ, շադվոր, ջ՛ոչ, բ՛օլորը, խարակվել, հէտա, խէրճըկաթ, փօշի, կամ տէնալ (կամենալ), աչառ, գ՛օխտու, հայաթ,
շըրըփալօվ, հիշկալ, ղըրկել և այլն:
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Ջ
ՋԱՂԱՑԱՁՈՐ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Սարիյաղուբ: 1991թ. վերանվանվել է Ջաղացաձոր:
Բնակիչները 1988-89թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած հայեր են:
Ընդգրկված է Գեղամասար համայնքի կազմում: Հաղորդակցվում
են Ղարաբաղի բարբառով:
ՋԻԼ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում: Նախկինում՝
Ճիլ: Վերաբնակեցվել է 1988թ. Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերով: Ընդգրկված է Շողակաթ համայնքի կազմում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
Ս
ՍԱՐՈՒԽԱՆ - Գյուղ Գավառի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Ակունք, Դալիղարդաշ: Բնակիչների մեծ մասի նախնիները
գաղթել են Բայազետի Զանգիզոր և Սուրբ Օհան գյուղերից 1829 30թթ.: Հաղորդակցվում են Բայազետի բարբառով, որը գյուղի
երկու՝ Զանգիզոր և Սրբահան (Սուրբ Օհան) թաղամասերում
դեռևս ունի որոշ զանազանություններ:
Սարուխանի խոսվածքում բառասկզբի խուլ բաղաձայններից (բացի հ-ն և խ-ն), մ,ն ձայնորդներից հետո, բացարձակ
բառասկզբում կանոնավորապես գործառում է շրթնային ° ձայնավորը (սրա շրթնայնացումը Սարուխանում ավելի ընդգծված է,
քան, ասենք, Գավառի խոսվածքում)՝ °սել, կ°նանչ, պ°քսել,

տ°խտակ, ծ°նդըր, ճ°կաթ, մ°սուր, ն°խանձ, ս°ր, շ°րել և այլն:
Փոխառություններում և մի շարք բնիկ բառերում դրսևորվում է
քմայնացած ° ձայնավոր՝ դ՛°ն°կ, ձ՛°ք, թ°թ, զ°նել, լ°ց, ժ°նգ,

փէս°, գ°զ°ր, կէյբ°թ, կ°րիբ, հ°յ°թ, ն°մ: Միավանկ բառերի
սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց համապատասխանաբար առկա են վո և
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յե՝ վոր, վոռց, վոխ, յեզ, յեռ, յերք, բազմավանկ բառերի սկզբում՝ օ և
է, ինչպես՝ օխճար, օլըրել, օրօտում, էրէվալ, էրակ, էրկաթ:
Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ թեք, ցօրեն,
գ՛իշեր, բ՛ոց, կըտոր: Սարուխանի խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում միջնավանկի ձայնավորի սղումը՝ քառսուն, մ°դնիք, կ°րկըտան: Առկա են շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ՝ բ՛աց,
գ՛ըլօխ, դ՛ուս, ձ՛ավար, ջ՛ոչ: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղ
հպականների ու հպաշփականների դիմաց գործառում են շնչեղ
խուլեր՝ շ°փաթ, սուրփ, կ°րաք, °քայ, հ՛առչի, վեռչ, բ՛առցել,
մ°ռթ: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ փէդ, փըդել, ցաձըր, պ°դրաստ, փագ, մըգրադ, գօջի և այլն:
Հպաշփականները բաղաձայնից առաջ վերածվում են շփականի՝
հ՛իշնել, կօշկել, ծ°սկել, խէզնել, հ՛անգըժներ: Հինհայերենյան հ-ի
դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝ խավ, ս°խմընել
(սահմանել), մ°խ, պ°խել: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց գործածվում է կ՝ կ°ստու, կ°զ, կօչաղ, որոշ բարբառախոսների խոսքում՝ նաև Ì: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հաճախ տեղի է
ունեցել հ՛-ի հավելում՝ հ՛առտ, հ՛առավոտ, հ՛էքուց, հ՛իրկուն, հ՛ուս
և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակիի կազմությանը մասնակցում են նաև
ք, անք, վանք, րանք, տանք, անիք մասնիկները՝ փէսէք, ձ՛իանք,
իշվանք, գ՛իլվանք, տիրվանք, գ՛եղրանք, կողրանք, հ՛ընգերտանք,
տէքըրտանք, կընանիք: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անունների, նաև որոշ հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յով՝ Ս°րօյ, Մօսկըվայ, Սըրփույ, Մըլքէյ, կինօյ, ադէյ, կըլէյ: Հատուկ
տեղանունները ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Հ՛էրէվնա, Ք°վ°ռա,

Հացառատա: Ոջ հոլովման ենթարկվում է միայն տէր բառը՝ տիրոչ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ կընգընից, տ°րուց, գ՛իլվանքից,, դ՛ըռնէրից, երբեմն էլ՝ է-ով՝ հ՛առավնէ, տընէ, մօրէ:
Ներգոյականը արտահայտվում է հայցականով կամ սեռականով և
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մէչ կապով՝ քաղաքը (քաղաքում), ջ՛ըրի մէչը: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի,
մեզի, ձ՛եզի, սակավ դեպքերում՝ իկ հավելված (ընձիկ, քեզիկ, մեզիկ, ձ՛եզիկ), դրսևորվում են նաև քե, մե, ձ՛ե կրճատ ձևեր: Հոգնակի երրորդ դեմքի ձևերն են՝ ընդոնք, հ՛իրանք: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝ էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի (նաև՝ էսիկ, էտիկ,
էնիկ), էսա, էտա, էնա, սրանց թեք հոլովների ձևերից են՝ ըստու,
ըտու, ընդու, ըստոնց, ըտոնց, ընդոնց և այլն: Ով դերանվան դիմաց
առկա է վորը տարբերակը, որի սեռականի ձևն է՝ վիր, տրականինը՝ վիրը:
Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տ°լում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ գ՛ըրէր եմ, գ՛ըրեր ա, հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝
նըստուկ, գ՛ըրուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ,
ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին, սրանց
ժխտականներն են՝ չեմ, չես, չը, չենք, չէք, չեն և չի, չիր, չէր, չինք,
չիք, չին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող
է կազմվել ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքից՝
պ°խէցի//պ°խի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են

գ՛աց, մաց: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ գ՛ըրա՛, ճըղա՛, կ°յնի՛, գ՛ըթի՛: Պատճառական ածանցն է ցըն՝ յեռցընել, քընցընել: Պատճառական բայերի
եզակի հրամայականը ունենում է ա վերջավորություն՝ խըմցըրա՛,
մօտկըցըրա՛, երբեմն էլ՝ ու վերջավորություն՝ մօտկըցու, նըստըցու: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել, փախնել, կուրել,
ուռել): Երբեմն ներկայի հիմքից կազմված ձևերում բացակայում է
ն ածանցը՝ հընգեմ (ընկնեմ), մըտում (մտնում): Խոսվածքում
գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, բայց ոչ շարունակական իմաստով՝ կօ գ՛ըրէր եմ (ախր արդեն գրել եմ):
Սարուխանի երկու թաղամասերի միջև դեռևս նկատելի են
որոշ տարբերություններ: Այսպես, Զանգիզորի հ՛առու, հ՛առէչ,
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գ՛ընա, մըկա, պըտի, տըսկել (թրջվել) ձևերի դիմաց Սրբահանում
հաճախ գործածական են հ՛°ռու, հ°ռէչ, գ՛ըն°, հըմկա, բըդի, թըռչել ձևերը:
Սարուխանի խոսվածքի բառային միավորներից են՝ պուտ,
կ°թ, պուզ, խօվ, խազ, ջըղինձ, ճոթ, տ°նիս, հ՛առիք, ժեխ, չըռկօթան, տիլ, կ°վառ, չօրէք կօղմանց, մօծիլ, մուխ, փօշի, թուփ
(տերև), կուտ, յեղըռճիկ, կըռութ, վիլկ, ջ՛օվ, լ°մբ°կ, տըգլոզ, խան-

գուռց, մուռթուղա, ձ՛ըցում, թէշի, տըղասկան, հ°շկալուսանք,
ճիժ, մ°ռթ, խըլղ, լուլ°, օցմօղօզիկ, գ՛ըռթան, ձ՛ու, պուճուճակ,
թառթափ, պ°դարաք, գըռեխ, հ՛առաֆտուն, կում, մըռու, պըստի(կ), մէշու, բ՛արկ, յաղու, կըմըշտել, օրօշկըտալ, հ՛իրար տալ,
ժըխշել, հ՛ընցըցընել, հ՛իստըկջ՛ըրել, տ°փել, հ՛իշկալ, տըփել,
գըռըշտել, ուռթել, շենքել, մըկա, հ՛էքուց, օղոռթ , հընչի, վի՞ր վորանց ա, չում, չուր, հ՛էսա և այլն:
ՍԵՎԱՆ - Քաղաք Գեղարքունիքի մարզում: Նախկինում՝
Ելենովկա: Ներառում է Ցամաքաբերդ և Գոմաձոր թաղամասերը,
Գագարին բնակավայրը: Հիմնադրվել է 1842թ.: Հաղորդակցման
ընդհանուր միջոցը խոսակցական հայերենն է՝ բարբառային որոշ
երանգներով (հիմնականում՝ Մակուի խոսվածքի հատկանիշներով):
ՍՈԹՔ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝
Սոթ, Զոդ: Սոթք է վերանվանվել 1991թ.: 1988-89թթ. այստեղ բնակություն են հաստատել Ադրբեջանի Խանլարի շրջանի Ոսկանապատ գյուղից բռնագաղթած հայերը: Ընդգրկված է Գեղամասար
համայնքում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
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Վ
ՎԱՀԱՆ - Գյուղ Ճամբարակի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Ռուբենակերտ, Օրջոնիկիձե: 1925թ. հիմնադրել են Հին Բաշքենդից եկածները: Հին Բաշքենդի բնակիչները իրենց հերթին եկել
են Տավուշի տարածաշրջանի Չորաթան գյուղից 1854թ.: Գյուղը
Վահան է վերանվանվել 1991թ.: Ներկայում ընդգրկված է Ճամբարակ համայնքի կազմում: Հաղորդակցվում են Գանձակի միջբարբառով:
Վահան գյուղի խոսվածքն ունի քմայնացած °, ú, ò ձայնավորներ, որոնք կանոնավորապես հանդես են գալիս բառասկզբի
ձայնեղ պայթական ու հպաշփական բաղաձայնների դիմաց
դրսևորվող խուլերից հետո, ինչպես՝ պ°մբ°կ, պ°րց, կյ°նգյ°տ,

կյ°զ°ն, տ°ս, տ°րտ°կ, ծ°ք, ծ°խ, ճ°րթիլ, պúխկ, կյúմ, տúղ, ծúր,
պòրթ, տòռը, ծòկ, ճòր և այլն: Շեշտակիր վանկում գործածվում
են որոշ չափով բաց ի (ըի) և է (ըէ) հնչյուններ` կընըիկ, ծըիտ, մըիս,
խընամըի, ցըէց, սըէր, ասըէղ, կարպըէտ և այլն: Խոսվածքն ունի նաև
քմայնացած հետնալեզվային պայթականներ՝ կյէտ, կյէրան, կյինի,
քյúմակ, կյúրտ, քյըշիլ, քյըսիլ և այլն: Միավանկ բառերի սկզբում
հինհայերենյան ո-ի դիմաց որպես կանոն առկա է վըէ, իսկ ե-ի դիմաց՝ յէ, ինչպես՝ վըէչ, վըէր, վըէրթ, վըէրց, յէզ, յէփ, յէրք: Բազմավանկ բառերի սկզբում առկա են համապատասխանաբար օ
(հօ) և է (հէ), ինչպես՝ հօչիլ, հօրսիլ, էրկու, էփիլ, հէրինջ: Կան նաև
այլ դրսևորումներ, ինչպես՝ վըէխճար, վըէսկի, վըէրթի, արուճ
(որոճ), իրէք, րէվալ (երևալ), արկաթ (երկաթ), արկանք (երկանք),
արազ (երազ) և այլն: Բառամիջի օ ձայնավորի դիմաց հանդես են
գալիս օ, ú, ու, ò հնչյուններ, ինչպես՝ թօք, կօշտ, լ°կúտ, խընձúր,

հաղուղ, խէլունք, կյòմէշ, է-ի դիմաց՝ է և ըէ, ինչպես՝ թէլ, թէփ,
ասըէղ, կարպըէտ: Խոսվածքը երկբարբառային հնչյուններ չունի:
Հինհայերենյան ոյ, իւ երկբարբառների դիմաց սովորաբար առկա
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է ի կամ ըի՝ զըրից, թիլ, լիս, կապըիտ, պատրիք, պըտիտ, քիր,
ալըիր, արին, հարըիր, չօրութին և այլն: Բառասկզբի հինհայերենյան ձայնեղ հպականների ու հպաշփականների դիմաց
խոսվածքն ունի խուլեր, ինչպես՝ պ°զուկ, պէրան, կյինձ, կյինի,

տ°լ°ր, տէղին, ծի, ծըմէրուկ, ճընջիլ, ճօկ: Բառամիջում ու բառավերջում այդ կարգի ձայնեղների դիմաց առկա են շնչեղ խուլեր,
ինչպես՝ թաքավըէր, խափիլ, մարաք, մէչ, հօչիլ, օց, պ°րց, մըրչիմ,

ուրփաթ, վարթ, փօրցանք և այլն: Ձայնավորով սկսվող բառերի
սկզբում շատ դեպքերում գործառում է հավելական հ, ինչպես՝
հաքի (ագի), հըլիվէր (ալևոր), հանիծ, հ°րփիլ, հէրինջ, հընգէր,
հընդրիլ, հըլúրիլ, հօչիլ և այլն: Օտար բառերի սկզբում ղ-ի գործածությունը սովորական է՝ ղազ, ղըլմըղալ, ղավուրմա, ղարիբ,
ղափաղ, ղօչ, ղօնաղ, ղըսմաթ, ղըրաղ, Ղազար, ղուշ: Բաղաձայնից
առաջ հպաշփականը դառնում է շփական՝ աշկ, հըմաշկօտ,
հըրզ°կվիլ, իշքան, լըվասկ, ծասկիլ, միշնակ: Բառասկզբի խ-ի
դիմաց դրսևորվում է տարնմանական հ, ինչպես՝ հաղ, հաղուղ,
հաղաղ, հըղըղցընիլ: Առկա են ձայնավորների ներդաշնակության
օրենքի դրսևորումներ՝ լòզò (լեզու), սòրòն (սիրուն), òրòր
(իրար), òրòշ (ուրիշ): Խոսվածքը ֆ չունի, և օտար բառերի այդ
հնչյունի դիմաց գործածվում է փ, ինչպես՝ փայմ, փ°նդ, փասօն,

փայտօն, փըլան: Շեշտը վերջընթեր է, և շեշտակիր վանկին
նախորդող ձայնավորը սղվում է, ինչպես՝ հըմանչկօտ, ըշխատիլ,
ըրգյըն°ն°լ, նըղանալ, ըղօղիլ, սըվըէրիլ, բըսնիլ, խըրօված, ըղանձիլ, ղանչանք, ըրէքնակ, ռավըէտ, րախա, ղարկիլ:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև ք, էք, անիք, նի,
տիք մասնիկներով՝ կյինիք, խընամիք, քէնիք, դայիք, ճամփէք,
ըխճըկէք, կընանիք, կòմէշնի, կյ°զ°ննի, ամաննի, գըշէրնի, հընգէրտիք, ըխպէրտինք, քըվէրտինք, տըքէրտինք: Երբեմն հանդես
են գալիս բաղադրյալ հոգնակերտներ՝ ըխպըրքըէրը, սըտնըքէր,
տըռնէրնի, տըռնըքէր, մըրթկըէք: Ոջ հոլովման բառեր չկան (հըն-
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գէրի, տալի, տըէրի): Ո ներքին հոլովման ենթարկվող բառերի քանակը ավելի մեծ է, ինչպես՝ քըվօր, հանօր, ըսկէսօր, տէքօր, հըրաքօր, մըրաքօր: Բացառական, ներգոյական և գործիական հոլովները ևս որոշիչ հոդ են ստանում՝ հընօրիցը, քըվօրիցը, Ըրշակիցը,
հօրօվը, ախպօրօվը, ըշխարքումը, հօղումը, ղութումը, ղութէքումը:
Հատուկ տեղանունները ենթարկվում են նաև Ա հոլովման՝ Ապարանա, Սևանա, Վանա: Ածականի գերադրական աստիճանը
կազմվում է լօխճի բառով՝ լօխճի մէծ, լօխճի սòրòնը, լօխճի լ°վ:
Հիսուն, վաթսուն թվականներն ունեն իծծուն, վածծուն ձևերը:
Անձնական դերանունները տրական հոլովում հավելված հնչյուն
չեն ունենում՝ ինձ, քէ(զ), մըէզ, ծըէզ, այլ ձևերից են՝ ընձ°նից,
քըզանից, մըզանից, ծըզանից, òրանից, òրանցից, ծըզ°նօվ,
òր°նօվ, òր°նցօվ, նըհ°նք: Ցուցական դերանուններն են՝ էս, էտ,
էն, ս°, տ°, ն°, սրանց դրսևորման ձևերից են՝ սըհ°նք, տըհ°նք,
նըհ°նք, ընդòնք, ըստòնք, տըհ°նք, տըհ°նց, սըհ°նցօվ, սըր°,
տըր°, նըր°, սըր°նից և այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա է օվ,
որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վըէրի, վըէրին:
Խոսվածքում բայն ունի երկու խոնարհում՝ Ա և Ի (կյòղանալ,

կօրչիլ, կըտաղիլ, թիլանալ, մէռնիլ): Անկատար դերբայն ունի ում
վերջավորություն (սիրում, մընում), վաղակատարը՝ էլ վերջավորություն (կյըրէլ), իսկ հարակատարը՝ ած վերջավորություն
(քընած): Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ էմ, էս, ա, էնք,
էք, էն, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Սրանց ժխտականի
ձևերն են՝ չէմ, չէս, չի, չէնք, չէք, չէն և չի, չիր, չէր, չինք, չիք, չին: Ի
խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է
անցյալի հիմքից՝ կյըրէցի, փօխէցի: Գալ բայի հրամայականի
ձևերն են՝ յէ//յէկ, յէկէք: Վերլուծական ժամանակաձևերի օժանդակ
բայը ժխտական խոնարհման դեպքում նույնպես հաջորդում է
դերբային, ինչպես՝ ասում չէմ, տէսէլ չէմ, ասըիլ չէմ: Հետադաս է
գործածվում նաև արգելական մասնիկը՝ կյըրիլ մի, կյըրիլ միք:
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Համադրական ժամանակաձևերի ժխտականները կազմվում են
հետադաս վէչ բառով՝ կյըրէցի վէչ, խըմէմ վէչ: Սահմանականի
ապառնու իմաստն արտահայտվում է անորոշով և պիտի եղանակիչի հետադաս կրճատ ձևերով (մընալ դըէմ, դըէս, դի, դըէնք, դըէք,
դըէն): Խոսվածքում ժխտական խոնարհման դեպքում գործածական են ական վերջավորությամբ ապառնի դերբայով կազմված
ձևեր, ինչպես՝ մընըլական չէմ: Ըղձական անցյալի ապառնու
իմաստը խոսվածքում արտահայտվում է վաղակատար դերբայով
և օժանդակ բայի անցյալի ձևերով՝ կյըրէլ ի (գրեի), մընացէլ իր
(մնայիր), սրանց ժխտականի ձևերն են՝ կյըրէլ չի (չգրեի), մընացէլ
չիր (չմնայիր): Հարկադրական եղանակը ձևավորվում է պըէտք ա
եղանակիչով (պըէտք ա կյըրէմ), ընդ որում՝ հարկադրականի
անցյալի ապառնին ևս ձևավորվում է վաղակատար դերբայով և
օժանդակ բայի ձևերով՝ պէտք ա կյըրէլ ի (պիտի գրեի): Պատճառական ածանցն է ցըն՝ ըրմըցընիլ, խուսըցընիլ, փըխցընիլ: Պատճառական բայերի եզակի հրամայականն ունենում է ու
վերջավորություն՝ խըմըցըրու, հըռըցըրու: Խոսվածքում գործածական են չ ածանցով բայեր` թըռչիլ, կօրչիլ, ուռչիլ, փախճիլ, կըպչիլ:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ թուխպ, կընընչկարմիր, թօռ, սառիծ, շըվաք, տափ, ղօլ, մըղակ, կըտուր, օճօլք,
չըռօթան, սըմբò, °նձօղ, հանգյիստ (գերեզման), կյըրէզմանուտ,

յէխցի, լյէլ, աթար, պէծ//պըէծ, ծուխ, մòլ, մօխիր, տակռի, տիրէվ,
կօրինձ, ղըրդ°լի, տըկօղին, ճըղօպօր, ճիտ, մախծ, խըլօպúզ, տակ
(ճակնդեղ), տաքտէղ, ղաբաղ, պ°նջար (եղինջ), խուռ, քըթօց, չòթ,

յաբա, ծըհան, հէս, տըխտըմօր, խընըէցի, քօցի, իլիկ, տըէղաշօր,
չէչմակ, տըղօրմա, խընամխօս, ըշկըլիսէնք, պէլ, պըլակյին,
տատմըէր, (ը)րախա, ազի, նանի, ամայ, պատրօն, հանօր տըղա,
մարթ//հայ (ամուսին), դուլ, հըրէվան, դայի, հըռսանիք, հըլիվըէր,
փայ հըվաքօղ, տըվարած, խըլէզ, ղուշ, ծըռըկուտկուտ, վըէրցակ,
թըխսըկան, ծò, հաքըի, խարտ, կըէռիք, ծիկիկ, °նդ°մ, ճիտ, խըզ°տակ, մէշկ, պօզ, ղըրճղըրճուկ, կըռնատակ, թըրթէվունք, վահրը,
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ծըին, ճըէրմ, բըդ°րաք, յըղըծò, կօրկօտ, սաղուծ, մօլլաբըրի,
òշòնց, մուռ, վախտ, կուճòր, ըռավըէտ, քըսօր (կեսօր), չըքըէլ, քúք
(գեր), կըէշ, լէղի, սարò, պընդըպըռունգ, պըլúրիկ, րախօվ, կիսու,

ճըլúրիլ, փըրսըվըէր տընիլ, վըէր ունիլ, թօլ անիլ, պըրզըճըրիլ,
ըռէշնիլ, քըրըպըրանուկ անիլ, կյէնալ (հագնել), պըրանվիլ, յէշիլ,
տապուռը կըէնալ, թակիլ, շտափիլ, մըհի, էքուց չէ էլօր, դըվըէր,
լօխ, վըէնց, խի, դօր, սըհէ(նց), տըհէ(նց), աղաք, հէտի, հըրէս, òրòր
(իրար) և այլն:
ՎԱՂԱՇԵՆ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Աբդալաղալու: Հիմնադրել են Ալաշկերտի Քոփկռան գյուղից
եկած 15 ընտանիքներ216: Բնակիչների մի մասի նախնիները 182829թթ. գաղթել են Ալաշկերտի և Մուշի գյուղերից: Հաղորդակցվում
են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
և ե-ի դիմաց առկա են ւո և յե, ինչպես՝ ւոռփ, ւոռց, յես, յեզ, բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օսկի, օսկոռ, էրազ, էրինջ: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեք, հ՛ընգեր, չոռս,
կըտոր: Բառի առաջին վանկում երբեմն նկատելի է ա-ի
շրթնայնացում: Փոխառյալ ու բնիկ որոշ բառերում հանդես է
գալիս քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ ք°լ°մ, ք°վ°ռցի,

բ°ռ°դի, ջ°յէլ, զ°րգել, զ°յրում°ր, ք°ռի, յ°ն, ձ՛°ք, զ°րկել,
զ°նել և այլն: Եա//յա-ի դիմաց երբեմն առկա է յ° կամ ե, ինչպես՝
Ավէտիսյ°ն, Պէդրօսեն, յ°ն: Խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ
բառերի միջնավանկում ձայնավորի սղումը՝ սօվրել, հ՛առցըկել,
հ՛իրկուն: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական
216

Հ.Աճառյանը ևս վկայում է, որ գյուղի բնակիչները եկել են Մանկասարի մոտ
գտնվող Քոփղռան գյուղից (տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 137):
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է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ ջ՛ուր, ջ՛ոչ, ձ՛որ, ձ՛ի, դ՛աշտ,
դ՛ար, գ՛եղ, գ՛առ, գ՛ըլօխ, բ՛աժակ, բ՛անցըր, բ՛ան: Բառամիջում ու
բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝
ձ՛°ք, պաքել, խօքի, հ՛առցըկել, օց, սուրփ, կարքել, մառթ, առթէն,

վեռչ, մէչ և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա են
ձայնեղներ՝ էրգու, դըբռօց, ցուռդ, զ°րգել, լըձել, ըստիբել, առդ:
Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի խ, ինչպես՝
խասկընալ, խէրը, էն գ՛ախ, խա, խատ, պախել, խիվանդ,
խօրօխպէր, մախ, խավէս: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ
առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛ընգեր, հ՛էրգէն, հ՛էսօր, հ՛ուզել
(ուզել), հ՛առու, հ՛առցըկել և այլն: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց
խոսվածքն ունի կ՝ կըրաղ, կայիշ, կըյամաթ, կազ, կօնախ, կավուրմա, կառկառ: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև ք, անք, տիք, վանք
մասնիկներով՝ խալիք, ձ՛իյանք, կընգըտիք, ճիդվանք: Երբեմն
հանդես են գալիս բաղադրյալ հոգնակերտներ՝ տըղէքներ, էրէխէքներ, խալիքներ, ճիդվանքներ, մառթիկներ: Շատ անուններ
եզակի թվում, գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ ամսու, գ՛ըլխու, ճըժու, մատկու, գ՛օմշու,
կօվու, աչըռու, ճիդու, պառվու, խորու, կառկըռու, ջ՛ըրու, իշու,
դ՛ասէրու, խառսնէրու, սըրփէրու, գ՛ողէրու, յեզնէրու և այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ քուրոջ, հընգերոջ, աներոջ: Ձայնավորով
ավարտվող հատուկ անձնանունների, նաև հասարակ որոշ
անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Շաբօյ, Չակօյ, Կօփօյ,
Գըվօյ, Գ՛ալօյ, Սիսէյ, պապէյ, աֆտօյ: Բացառականը ձևավորվում
է ց-ով՝ պատէրազմից, գ՛ըլխուց, հազվադեպ՝ է-ով՝ ձ՛եռնէն: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով
և սեռականով՝ դ՛աշտըն (դաշտում), թէշտի մէչըն, ինչպես նաև՝ նե
մասնիկով՝ ամբըրոցի նե, գ՛եղի նե, դ՛իզի նե: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝
Հինքըն քըսան թիվն ա, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է,
ինչպես՝ Օսկէխատ հ՛ըռըքե: Երբեմն անորոշ հոդը հետադաս է
գործածվում, ինչպես՝ բ՛աժակըմ, մէ ք°նիմ խատ: Հոգնակի ստա-
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ցականության իմաստն արտահայտվում է դերանվան հոգնակի
տրականի հետադաս կիրառությամբ, ինչպես՝ գ՛ըլօխ մեզի (մեր
գլուխները), վըրե մեզի (մեր վրաները): Անձնական դերանունները
տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի,
ձ՛եզի, ինչպես նաև՝ քե, մե, ձ՛ե կարճ ձևեր, երրորդ դեմքի ուղիղ
ձևերն են՝ հինք, ուրանք//հուրանք: Ով դերանվան դիմաց առկա է
ւոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք ձևերից են նաև՝ քու, ձ՛ըզնից, ուր// հուր,
ուրա, ուրանց//իւրանց, էսա, էսի, էդի, էնի, էնդոր, էդըրա, էդրան,
էնդըրա, էտոնք, էդոնց, էնդոց, էստըրան, էստեն, էնտեղ, էսմալ,
ըմալ, էդմալ, էստեղ, էնտեղ, էտե (այդտեղ), դաս, դան, դասի,
դանի//դ°նի, դ°տ, դադի, սաղ հըմէն, հըմընուն, ամէք, ամէքուն,

հիրար//հիր°ր, վինից, դոր, հուր, ւոր մէկըն և այլն: Սովորաբար
հետադաս գործածվող կապը երբեմն կարող է նախադաս գործածվել, ինչպես՝ վըր թունդըրան:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան (նաև անցյալ անկատարը) կազմվում է գ՛ու, գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛ուքամ, գ՛իլամ, կիտամ,
մյուս բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըփախի,
կըսես, թ°լա գ՛էտին մօռթա: Բայասկզբի հագագին միանալով՝
այդ մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ գէլի (կելնի), գ՛իչի (իջնում
է): Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ պախէր
(եմ), էղեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ պախուկ,
կըդրուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենք,
էք, են, անցյալի ձևերը՝ ինք, իր, էր, ինք, իք, ին: Անցյալ անկատար
ժամանակաձևում եզակի առաջին դեմքը հոգնակի ձև ունի՝ յես
կաշխատինք, յես կըսինք: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ
կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքից՝ ըսէցի//ըսի, դ՛ըրինք//դ՛ըրէցինք, դ՛առտըկէցինք,
բ՛ըռնէցինք, բ՛էրի, վառի, զ°րկի: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմ-
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քի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Էնել բայի բոլոր ժամանակաձևերը
կազմվում են էն հիմքով, ինչպես՝ էնեց (արավ), էնէցի, էնէցինք:
Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ
էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը,
ինչպես՝ խօխպէր ա կըսենք, փէջ էր վառին: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ
բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չունէցէր եմ, չըտէսէր ինք,
համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի
վրա՝ չըկըռնա, չուտեմ (չեմ ուտի), չըխավնէր (չէր հավանում):
Բայասկզբի հագագին միանալով՝ ժխտական մասնիկը ձայնեղանում է՝ ջընցէր, ջիչինք, ջուզեմ: Պատճառական ածանցն է
ուց//ցուց՝ կըլուցել, լօխկըցուցել: Պատճառական բայերի ներկա
ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ կըպադըռցու, մըտո՛ւ: Խոսվածքը չ բայածանց չունի: Ներկայի հիմքից կազմվող ձևերում ն բայածանցը սովորաբար բացակայում է, ինչպես՝ եղի, գէլի, կըփախի, կըմեռի, առիմ, խէձիս: Հարկադրականի եղանակիչն է պըդի, ինչպես՝ պըդի էթա:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ ջ՛ոչ, պըստիկ, կարքել, ճիժ, մըկա, տըփել, չուրմի, օյին խանել գ՛ըլօխը, խօխպէր,
անջախ, ամբըրոց, հօրի, տատէ, մուխ, կիտուռ, գըր°-գըր°, անըղ-

նակ, մէշու, պապէ, ափօ, մանջ, ձ՛իթխաց, օռփէվէրի, խօզգընի,
ժ°ժիկ, ձ՛ըցում, պուտուկ, ճըլոր, քիսել, կօխըռճել, թացան, հօռթիկ, պըլէճ էնել, պուճուճակ, թալվա, ցօնցել, ճետ, դ՛ըրկեց, մէթիքա, օտից գ՛ըլօխ, տանիս, ամբըրոց, խօխպէր, կիշըռել, թայտաշեղ,
թինգընել, հօրի, լավօ, ադէ (տատ), ջ°մ, սաբախտնախառ, խօրօտ, իմալ, քընուց հիմնալ, օսյ°թ, իշավոր, չըմբուլ, խոռթ ու ավել,
խօռթել, հ՛առիք, ճըխլախան էնել, ըռթընել, իշկընոց, ժեխ, չըռիկ,
կըլջըկել, կօլթուղ, հունթ, լօռդել, պըզտիկ, ատատօրել, պօզել,
ջ՛աղաց, ջ՛ախճըփան, յօրղան, ճոթ, կընիկ-ճիժ, դէվա, կակօ,
տատէ, քեռընգին, կըտօտել, կէսէր, դօր, հըռըքել, հըռըքան,
թարթախում և այլն:
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ՎԱՆԵՎԱՆ - Գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Քարքիբաշ, Շաֆակ: 1828թ. հիմնել են Պարսկահայաստանից գաղթածները: 1988թ. վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից
բռնագաղթած հայերով: Վանևան է վերանվանվել 1991թ.: Հաղորդակցման միջոցը հիմնականում Ղարաբաղի բարբառն է:
ՎԱՐԴԱՁՈՐ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Ադամխան: Վերանվանվել է 1968թ.: Բնակիչների
նախնիները 1828-29թթ. և 1877-78թթ. գաղթել են Ալաշկերտի գյուղերից: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառի Ալաշկերտի խոսվածքով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
դիմաց առկա է ւո, իսկ ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ ւոռծ, ւոդ, յես, յեզ,
բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն:
Բազմավանկ բառերի սկզբում առկա են համապատասխանաբար
օ և է, ինչպես՝ օռձըկտալ, օսկի, էրգատ, էրազ: Գործածվում են ե,
ո երկբարբառային հնչյուններ՝ իրեկ, գ՛իշեր, թոռ, բօկոն: Եա-ի
դիմաց դրսևորվում է յե երկբարբառ՝ կյենկ, տեղյեկ, նընջէցյել,
օկնուտյեմբ: Սակավաթիվ բառերում գործառում է քմայնացած ա
ձայնավոր՝ յ°ն, ք°վ°ռցի, Թ°զ°ք°նդ, քար ու քըռ°, °մի, ք°ռի և
այլն: Խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերի միջնավանկի
ձայնավորի սղումը՝ ծիձղալ, դ՛առտըգել: Բառասկզբի ձայնավորից
առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛ախպուր, հ՛առէճ,
հ՛առաճի, հ՛էսօր, հ՛առավօդ, հ՛ուստ, հ՛ընդանիկ, հ՛ագռա, հ՛ապ:
Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ
ձայնեղների առկայությունը՝ գ՛եղ, գ՛ըշեր, բ՛ընագուտուն, բ՛ախ,
ջ՛ըրել, ջ՛ոճ, գ՛ոռձ, ձ՛էտ: Բառամիջում ու բառավերջում շնչեղ
խուլերի և ձայնեղների դիմաց գործառում են խուլեր՝ մառտըն,
ինճքան, հավակել, առտէն, վեծ, մէճ, ապէր, յետէ, հիծուն, հընճի,
գ՛օղուտուն, հաճալ, տակ, հօկի, թօպալ, թուտուն: Նույն դիրքերում
խուլերի դիմաց առկա են ձայնեղներ՝ աբրել, աշխադել, ունէցաձ,
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դ՛ադարգ, էրգու, առդ, կըդրել, դըբրոծ, կըդավադ, պադասխան,
կընիգ, ծիձղալ, ցաձ: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի հ,
սակավ դեպքերում՝ խ, ինչպես՝ բ՛ախ, գ՛ախ: Բառամիջում ու
բառավերջում հ-ի դիմաց երբեմն առկա է յ, ինչպես՝ գ՛օյ, պայել,
փայլէվան: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի խ՝
խուտի, խէգավար, խաճաղ, խէյբըտել, խուճ (կույտ), խառխառ,
խազ, խըլավ, խօնախ, խօճաղ, խայիշ, խուշ, սրանց նմանությամբ
կանչել բայի դիմաց գործառում է խանճել ձևը: Առանձին դեպքերում բաղաձայնից առաջ նկատվում է հպաշփականի վերածում
շփականի՝ գիշնիմ, կըճաշնան, մէշն ա: Շեշտը վերջնավանկային
է:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև կ, վանկ, տիկ մասնիկներով՝ ք°վ°ռցիկ, ձ՛իյվանկ, կընգըտիկ: Երբեմն հանդես են
գալիս բաղադրյալ հոգնակերտներ՝ ձ՛իյվանկներ, նասիլկէկներ,
տըղէկներ: Շատ անուններ եզակի թվում, ինչպես նաև գրեթե
բոլոր գոյականները հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝
գ՛իլու, գ՛ըմշու, քըռտու, ճամպու, թըվէրու, քարէրու, զինվորնէրու,
հայէրու: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, ինչպես նաև որոշ հասարակ անունների սեռականը ձևավորվում է յով՝ Գօզէյ, Բապկէյ, Մըխօյ, պաբէյ: Հատուկ տեղանունները հաճախ ենթարկվում են Ա հոլովման՝ Մառդունա, Թ°զ°ք°նդա,

Ձ՛օրուգ՛եղա, Հերանոսա: Բացառականը ձևավորվում է ծ(ց)-ով՝
դ՛աշտիծ, դ՛ըսուծ: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով կամ մէճ կապով և սեռականով՝ սարերն (սարերում),
դ՛աշտի մէճ: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Էս մառտըն կըվախէնա, սակայն
միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Մենկ դ՛աշտ հանձնէր ինկ
ուրին: Ստացական հոդից հետո հանդես է գալիս ի ձայնավոր՝
պաբէյսի, հէրսի, մէրսի, մօտսի, հաճկսի, հաճկտի: Հոգնակի ստացականությունն արտահայտվում է դերանվան հոգնակի տրական
հոլովի հետադաս կիրառությամբ, ինչպես՝ գ՛ըլօխ ուրանծ (իրենց
գլուխները), թեվերն ուրանծ (իրենց թևերը): Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քըզի,
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մըզի, ձ՛ըզի, երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինկ, ուրանկ: Ով
դերանվան դիմաց առկա է ւոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն
են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ ընձընիծ,
քու//քօ, ուր, ուրին, ուրանծ, ընդըրանկ, էս, էդ, իսա, իդա, ինա,
էդրա, էդրան, էդրուծ, ընդոկ, էտանծ, էդըրանծ, էտեղիծ, էտեղ,
դաս, դադ, դադի, դոր, ըմալ, հիրար, հըմընու և այլն: Հետադաս
որոշ կապեր ունեն նաև նախադաս կիրառություն՝ հըդ իրար, մըճ
քախկին: Էլ շաղկապի դիմաց գործածվում է լէ ձևը՝ ընդըրանք լէ,
էն լէ, մըգա լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան (նաև անցյալ անկատարը) կազմվում է գ՛ի//կի մասնիկով՝ գ՛իկամ, գ՛իլամ, կիդամ, մյուս
բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըբ՛անա, կէտան,
տըխրի: Միանալով բայասկզբի հագագին՝ այդ մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ գէլնին, գ՛ընծընի, գուզինկ, գ՛առծում: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ բ՛էրեր (ա), ըսէր
(իմ), հարակատարը՝ ուգ վերջավորություն՝ ըսուգ, կայնուգ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ իմ, իս, ա, ինկ իկ, ին,
անցյալի ձևերը՝ էնկ, էր, էր, էնկ, էկ, էն: Ե խոնարհման պարզ
բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես անցյալի,
այնպես էլ ներկայի հիմքից՝ ըսէծի, կադարէծիր, պակին: Գնալ,
մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛ած, մած: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝
օկնա՛, ծածկա՛, կայնի՛: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը
կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ փառկ ա կիդանկ, Հերանոսն էր
կըսօրվէնկ: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝
չըդ՛ըրէր իմ, չըտէսէր էնկ, համադրական ձևերում ժխտական
մասնիկը դրվում է բայաձևի վրա՝ չըթօղէր (չէր թողնում): Բայա-
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սկզբի հագագին միանալով՝ ժխտական մասնիկը կարող է
ձայնեղանալ՝ ջամաձայնավ: Պատճառական ածանցն է ծուծ//ուծ՝
կօրծուծել, մեձածուծել, դ՛առծուծել: Պատճառական բայերի ներկա
ժամանակաձևում և հրամայականում հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ կըվախէծու, հառծո՛ւ: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր:
Հարկադրական եղանակը ձևավորվում է պըդի եղանակիչով՝
պըդի տան:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ ադէ (տատ), աճկալուսանկ, առջըկան, բօնձիգ, բօռալ, գ՛ըլօխկօնձի, գուլաշ, դան,
յեղնաղ, գ՛օղդու, ժեխ, լուսուն չէ մըգլօր, լօպ, լօրդել, խազ,
խուլտուղ, կէսրէր, կըտոն, հապնուգ, հ՛առիկ, հարել, հէրտիս,
հըրամգ՛ախ, հըրօր, հ՛իշկել, հիստըգջ՛ըրել, հօրի, ճամպել, ճարընգան, ժօղօվկըրան, մեռել-կէնտան, մըգա, մըռու, յեղըռջիգ, չըռիգ,
չուրի, չումկի, պաբէ, պադարակ, պակել, պըջգել, պուճուջագ,
ջաղդա, ջըղա, ջ՛ոճ, ջուլ, ջ՛օճօ (դիմելաբառ՝ ուղղված տարեց
անձին), տադօ, տանիս, տապել (թաքնվել), տապոծի, տասնագբաշի, տեղաշոր, տիլ, քաշել (նման լինել), քար ու քըռ°, քօմագ,

օղորտ և այլն:
ՎԱՐԴԵՆԻԿ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում: Նախկինում՝ Ազնվաձոր, Ներքին Գեղաձոր, Գյոզալդարա: Բնակիչների
մի մասի նախնիները 1827-29թթ. գաղթել են Ալաշկերտի ու Մուշի
գյուղերից: Ըստ Հ.Աճառյանի՝ Ներքին Գյոզալդարայի բնակիչները
եկել են Նահենից, Գուլասորից, Ուլիքենդից, Ղումլուպուճաղից,
Լաթարից, իսկ Վերին Գյոզալդարայի բնակիչները՝ Իրիցու գյուղից, Վանքի գյուղից, Քոռունից, Մուսունից և Արծափից217: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց
առկա են ւո և յե, ինչպես՝ ւոտ, ւոչ, յեփ, յեզ, բացառություն է որ
շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն: Բազմավանկ բառերի
սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց առկա են համապատասխանաբար օ և է,
217

Տե՛ս Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 138:
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ինչպես՝ օսկոռ, օխճար, էթում (որբ), էրազ: Միավանկ բառի աճման դեպքում բառասկզբի ւո-ն կարող է դառնալ օ՝ ւոտ>օտօվ:
Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ խամեմ, նեղութեն, փող, դ՛առցըվոր: Փոխառյալ ու բնիկ որոշ բառերում հանդես
է գալիս քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ ք°ռի, յ°ն, ք°լամ,

զ°րկել, ք°նի, ք°սիբ, սիֆտ°կ և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում միջնավանկի ձայնավորի սղումը՝ սօվրել,
խասկընալ, յեռսուն: Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ ձայնեղների առկայությունը՝ դ՛ուռ, դ՛ուս,
դ՛առց, ձ՛եռ, բ՛ան, գ՛աթա, գ՛եղ, ջ՛ուր, գ՛ետ: Բառամիջում ու
բառավերջում ձայնեղների դիմաց գործառում են շնչեղ խուլեր՝
դ՛առցըվոր, պաքել, կարաք, խաքնել, կարքել, հ՛էռթիս, մառթ, վեռչ,
մէչ, բ՛առց և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց երբեմն առկա
են ձայնեղներ՝ պադայել, Առշագ, աբրել, յերգինք, ւորդեղ, փէդ,
օդներ, խէձուց և այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի
խ, ինչպես՝ խոտ, խամար, խավտիկ, խառս, խէր, խետ, պախել, մէ
խատ, խասավ, խաց: Հաճախ բառասկզբի ձայնավորից առաջ
առկա է հ՛-ի հավելում, ինչպես՝ հ՛էսօր, հ՛ընցընել, հ՛իրկուն,
հ՛ուստ, Հ՛էրէվան, հ՛ընչի, հ՛էժան, հ՛էվէլի, հ՛առչի և այլն: Օտար
բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ՝ կօչաղ, կալբ, կուշ,
կառկառ: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հանդիպում են բաղադրյալ հոգնակերտների գործածություններ՝ տըղէքներ, էրէխէքներ: Շատ անուններ եզակի թվում,
գոյականների մեծ մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու
հոլովման՝ ամսու, գ՛ըլխու, կըռվու, ւոռու, յերկընքու, հըմընու,
մառթու, ճըժէրու, օդէրու, տընէրու և այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ
հոլովում՝ խօրքըրոչ, աներոչ: Հատուկ անունները կարող են
ենթարկվել Ա հոլովման, ինչպես՝ Զօլախաչա, Հ՛էրէվնա: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, նաև որոշ հասարակ
անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով՝ Ժուլօյ, Վառսէյ, Համօյ,
Խըչէյ, Աստըղօյ, պապէյ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝
ջ՛ըրից, յերկընքուց, հաճախ նաև՝ է-ով, ինչպես՝ հէռթըսէն, գ՛եղէն,
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տարվանէ, էսա յ°նէն, մեզնէ: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝
աշխարըն (աշխարհում), դ՛աշտի մէչ, նաև՝ նէ մասնիկով՝ գ՛եղի նէ:
Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Գ՛ետըն գ՛ընցիմ, սակայն միշտ չէ, որ այն
գործածվում է, ինչպես՝ Բ՛էրան բ՛ացվէր էր: Անորոշ հոդն ունի
հետադաս կիրառություն՝ բ՛աժակ մէ, դօդըմ: Հոգնակի ստացականությունն արտահայտվում է անձնական դերանվան հոգնակի
ձևի հետադաս կիրառությամբ, ինչպես՝ օդէրու մեր (մեր ոտքերի),
ձ՛եռ մե (մեր ձեռքերը): Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի, նաև՝ քե,
մե, ձ՛ե կարճ ձևերը, երրորդ դեմքի ուղիղ ձևերն են՝ հինք,
ուրանք//հուրանք: Ով դերանվան դիմաց առկա է ւոն, որի սեռականի և տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանվանական ուղիղ և
թեք ձևերից են նաև՝ քօ//քու, ձ՛եր, մեզնէ, ուր, ուրանց, Էսի, էնի,
էսա, էտա, էտոնք, ըտոնց, էտրանցից, էտքան, էտմալ, ըմալ, էտեխ,
ընդե, դատի, դան, դանի, հըմընուն, դոր, հիրար և այլն: Սովորական է վըր կապի նախադաս կիրառությունը, ինչպես՝ վըր
ընձի, վըր ձ՛ե, վըր պատին, վըր պալին:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ու, գ՛ի//կի
մասնիկով՝ գ՛ուքամ, գ՛իլամ, կիտամ, մյուս բայերինը՝ կը//կ
մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըբ՛անա, կառնիս, բ՛էրենք: Միանալով բայասկզբի հագագին՝ այդ մասնիկը ձայնեղանում է,
ինչպես՝ գիշաս, գիչի: Հարկադրականի եղանակիչն է պըտի,
ինչպես՝ պըտի էթա: Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ ծընվէր (եմ), եղեր (ա), հարակատարը՝ ուկ վերջավորություն՝ ծըռուկ, թըմբըրուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն
են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե
խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը ավելի հաճախ
կազմվում է ներկայի հիմքից՝ բ՛էրին, ըսին, թօրկին, մօռթին,
քօչինք, ծախինք, բայց կարող է կազմվել նաև անցյալի հիմքից՝
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բ՛էրէցին: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց:
Դնել բայի ներկայի ձևերում հանդես է գալիս ա խոնարհիչը՝
կըդ՛ընանք: Դիմավոր բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային
իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս օժանդակ բայի եզակի երրորդ
դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է
նախորդ բառը, ինչպես՝ ընձի յա կըտանա, վին ա կառնիս, բուլկի
էր կըծախին: Վերլուծական ժամանակաձևերում չ ժխտական
մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա,
ինչպես՝ չեղեր եմ, համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը
դրվում է բայաձևի վրա՝ չըխասկընան (չեն հասկանում): Պատճառական ածանցն է ուց//ցուց՝ կըլուցել, լօխկըցուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում
դրսևորվում է ու խոնարհիչը՝ կըմեռցունք, կըլո՛ւ: Խոսվածքը չ
բայածանց չունի:
Գործածական է կօ հաստատական մասնիկը, ինչպես՝ կօ յես
գուզի (ես հենց ուզում էի):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ չօլի խամեմ, մըկա,
զատ, խավտիկ, իմալ, ավալ, պախս, մընաց, բախտ իճկել, ջ՛ոչ, էն
ավուր, ջաղդա, հ°րի մըկա, էթում (որբ), գ՛ըլխու գ՛ալած, խօրօտ,
էրօղ-դ՛րօղ, ուզընգան, ձ՛իթխաց, բանակային խախծուցել, սաբախտան, նըշանտըվէք, կընիկ, տանիս, հ՛էռթիս, սալըխօվ, կարքել (նաև՝ կնոջ վերաբերյալ), հօրի, ֆուրղուն, գ՛ըլխանց,
դ՛առցըվոր, նաֆար, գ՛օխտու, իմ կուշտ, ճիժ, նեղութեն, կէսրէր,
պըստիկ, մընէր (նմանվում էր), մընի (նմանվում է), առուտուր,
ջըխտօվ, սօմի, լուսուն, էլման, տըգլոզ, չուր, հըմ … հըմ (համ …
համ), հընգնել գ՛ըլոր, ծաղըր (ծիծաղ), ձ՛ըցում, անխացթըխել,
դ՛ըրկեց, օռշընել, մառթ, տըփել, իսան, կայիլ, հանսա, ժեխ,
խատել, խանք, տիլ, առճըկան, էրկանք, թըփջ՛ուր, յ°շ և այլն:
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ՎԱՐԴԵՆԻՍ218 - Քաղաք Գեղարքունիքի մարզում: Նախկինում՝ Վասակաշեն, Բասարգեչար: Վերանվանվել է 1969թ.: Բնակիչների մի մասի նախնիները՝ 60 ընտանիք, 1828-1829թթ. ռուսթուրքական պատերազմից հետո Դիադինից գաղթել են ներկայիս
Վարդենիս:
Քաղաքի խոսվածքը ներկայացնում է Դիադինի բարբառը:
Բառի տարբեր դիրքերում, իսկ բառասկզբի շնչեղ ձայնեղներից
հետո՝ կանոնավորապես, հանդես է գալիս քմայնացած °, ինչպես՝

բ՛°խ, գյ°զ°ն, դ՛°ն°կ, ձ՛°խ, ջ՛°ռթել, °դ°թ, ք°ռի, հօդ°, ք°սիբ,
վ°տ, վ°զել, վ°րել, քյ°նց, վ°ռել, հ°ռու, Վ°ռթան, քյ°նի, զ°նել,
կընգյ°, օրին°կ, հ°ռիք, հ°շվէպա, հ°շկ, ժ°մ°ն°կ, ք°լ°մ, դ՛ըժվ°ր, ն°ֆ°ր, խ°զ°ր, խ°րիր: Հանդիպում են նաև քմայնացած
օ//ո և ու հնչյուններ, ինչպես՝ գյÞղ, քյúնձախ, իւր, քյիւր:, Միավանկ
բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի և ե-ի դիմաց համապատասխանաբար առկա են վո և յե՝ վոր, վոռթ, յեզ, յեփ, յեռ,
բազմավանկ բառերի սկզբում՝ օ և է, ինչպես՝ օխճար, օչիլ, օռնալ,
էրէվալ, էրկու: Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝
վեց, ասեղ, թեթըվ, բ՛ոխկ, խավող: Խոսվածքին բնորոշ է եռավանկ
բառերում ձայնավորի սղումը՝ ամչըկոտ, ավէդրան, ժօղվել, խայլի:
Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ
ձայնեղների առկայությունը՝ բ՛էրել, բ՛անակ, գյ°րուն, գ՛յ°րի,

դ՛եղին, ձ՛ի, ձ՛ուն, ձ՛ուկ, ջ՛°ղաց, ջ՛օկել: Բառամիջում ու բառավերջում հպական ու հպաշփական ձայնեղների դիմաց գործառում
են շնչեղ խուլեր՝ խաքյնել, խափել, մէչ, օց, բ՛°ռց, վոռփ, օքնել,

մառթ: Նույն դիրքերում երբեմն խուլերի դիմաց առկա են
ձայնեղներ՝ ավէդրան, պադըռել, մըդնել, յերգըրօռթ: Տարածված է
218

Քաղաքի խոսվածքի հատկանիշները արձանագրված են Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով 1977թ. լրացված թիվ 8
տետրում, առկա են նաև քաղաքում 2015թ. կատարված տեսաձայնագրություններ: Նյութերը պահվում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում:
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հետնալեզվային բաղաձայնների քմայնացումը տարբեր դիրքերում, ինչպես՝ քյամել, էքյ, պաքյել, գյեղ, գյինձ, շ°խկյ°մ, կյընիկյ:
Բաղաձայնից առաջ հետնալեզվային պայթականի դիմաց հաճախ
առկա է յ ձայնորդ՝ խայնել, °յլոր, բ°յլա, պայսել, տայնալ, ճայտի,

զ°յլէյներ, բաղաձայնասկիզբ բառից առաջ, նաև բառամիջում
բաղաձայնից առաջ տարածված է նք>յ, նգ>յ փոփոխությունը՝ մեյ
չըմըռսինքյ (մենք չենք մրսում), քաղիյ բ՛էրինքյ (քաղում բերում
էինք), չիյ կանե հըլնիյ դ՛ուս (չէինք կարողանում՝ ելնեինք դուրս),
տեղէկայ տաս (տեղեկանք տաս), քէլէքյ էթայ տուն (եկեք գնանք
տուն), իշվայներ (<իշվանքներ), յեղույներ (եղունգներ): Երբեմն
բաղաձայնից առաջ հպաշփականի դիմաց առկա է շփական՝
հ°շկ, մէշկ, ծասկել, ճաշնալ: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքը բոլոր դիրքերում ունի խ՝ խանել, ախ, բ՛°խ, պախել, խող, խայ-

լի, խա, խաց: Բառասկզբի ձայնավորներից առաջ հաճախ առկա է
հ՛-ի հավելում՝ հ՛էսօր, հ՛ուրիշ, հ՛°ռու, հ՛°ռիք, հ՛ըմէն, հ՛էրէկ,
Հ՛էրէվան, հ՛էժան, հ՛ախպուր, հ՛°նգյաջ, հ՛ուս, հ՛էվըլնալ հ՛°ռց°կ,
հ՛ընգյեր, հ°ռէչ, հ՛իմնալ, հ՛իճնել: Օտար բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց
խոսվածքն ունի կ, Ì, գ կամ գ՛, ինչպես՝ կօչ (ղոչ), կազան (ղազան),

կափաղ, կ°ստու, Ìօնախ, Ìըսմ°թ, գ՛օնդախ (ղոնդախ), գ՛ըժէր
(ղժում էր), գազան (ղազան), գարիբ (ղարիբ), գօնախ (ղոնախ), գուշ
(ղուշ): Մի շարք բառերում էլ հետնալեզվային պայթականների
դիմաց է հնչում կոկորդային կիսաշփական Ì, ինչպես՝ Ìանչել,

Ìում, ÌըչÌըչալ և այլն: Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև քյ, վանքյ, անքյ,
րանքյ, տիքյ մասնիկներով՝ խընամիքյ, գյիլվանքյ, իշվանքյ, իծվանքյ,
ձ՛իյանքյ, տեղրանքյ, քուրվըտիքյ, կընգյըտիքյ //կընթեր //կընթըներ:
Մի շարք անուններ եզակի թվում, ինչպես նաև գոյականների մեծ
մասը հոգնակի թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ խայու, ճըժու,
տավրու, աղվըսու, իծու, գյիլու, գյ°ռու, գյօմշու, իշու, կատվու,
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կօվու, խավու, բ՛առցէրու, օխչըրնէրու, յեթըմնէրուն, դաշտերու,
դ՛ասէրու: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ տիրոչ, քյըրոչ, անէրոչ,
տալոչ, տէքրոչ, կիսըրոչ, հընգերօչ: Հատուկ տեղանունները կարող են ենթարկվել Ա հոլովման՝ Մառտունա, Հէրէվնա: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ անձնանունների, որոշ հասարակ
անունների սեռականը ձևավորվում է յ-ով, ինչպես՝ Գօրէյ, Կարօյ,
Խըլօյ, Լիպօյ, Տիկօյ, Աննայ, բիշիյ, բիրօյ: Բացառականը ձևավորվում է ց-ով՝ աղվըսուց, ախպօրից, խօրէրուց: Ներգոյականը արտահայտվում է հայցական հոլովով, ինչպես նաև սեռականով և
մէչ կապով՝ գյեղըն (գյուղում), ջ՛ըրու մէչ, երբեմն էլ՝ նե մասնիկով՝
օթխի նե: Որոշյալության իմաստն արտահայտվում է ն հոդով՝
Ծառըն ծախկավ, որը միշտ չէ, որ գործառում է, օրինակ՝ Մեր
ծընօղներ էկան, մեզի շըլկին բ՛էրին: Անձնական դերանունները
տրական հոլովում ունենում են ի կամ իկ հավելված՝ ընձի(կ),
քեզի(կ), մեզի(կ), ձ՛եզի(կ), կան նաև կրճատ ձևեր՝ քյե, մե, ձ՛ե:
Բացառական հոլովը հանդիպում է նաև է մասնիկով՝ ընձնից//ընձնէ, քեզնից//քյեզնէ: Երրորդ դեմքի ուղղականի ձևերն են՝
հինքյ, ընդոնքյ, (հ)ուրանքյ: Ցուցական դերանունները եռանդամ են՝
էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի, սրանց թեք հոլովների ձևերից են՝ ըստոր,
ըտոր, ընդոր, ըստոնց, ըտոնց, ընդոնց և այլն: Ով դերանվան դիմաց առկա է վոն ձևը, որի սեռականն է՝ վի, տրականը՝ վին:
Դերանվնական ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ քյօ, իւր (իր), հիր,
ինոր, ուր, հուրին, հուրանց, էսա, էսան, էտան, էնան (սա, դա, նա),
ըմ°լ, էտթ°ր, ըթ°ր (այդպես), դ°տ, դ°ս, դ°սի, դ°տի, դ°նի,
ըստոնք, ընդոնք, էդըրանց, էնքյ°ն, դոր, դորից, հ՛ուր, հ՛ըմէն,
ամէքյ մէկ, հ՛ըմընու, հ՛իրուր և այլն:
Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան կազմվում է գ՛ու//կու մասնիկով՝ գ՛ուքյ°մ (երբեմն նաև՝ գ՛ըկյ°մ), գ՛ուլ°մ, կուտամ, մյուս
բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըգյըրեմ, կուտեմ,
խաքյի էթա (հագնում գնում է): Միանալով բայասկզբի հագագին,
ինչպես նաև բայասկզբի ձայնեղ բաղաձայնից առաջ՝ այդ
մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ գ՛իշաս, գ՛իշնես, գիճում,
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գ՛ընցուս, գըվ°ռին: Խոսվածքն ունի նաև շարունակական ներկայի ձև, որը կազմվում է կօ մասնիկով՝ կօ կըկառթամ (այժմ կարդում եմ), կօ կէթամ (գնում եմ): Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով
վերջավորություն՝ գյըրէր (եմ), մացեր (ա), հարակատարը՝ ուկ
վերջավորություն՝ քյընուկ, դ՛ուս հընգյուկ: Էական բայի ներկա
ժամանակի ձևերն են՝ եմ, ես, ա, ենքյ, էքյ, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր,
էր, ինքյ, իքյ, ին: Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը
որպես կանոն կազմվում է ներկայի հիմքից՝ շըլկին, բ՛էրին, կարին, ասի, քյ°նդինք, քյաշի, խըմի, ծախի, չեն բացառվում անցյալի
հիմքով կազմությունները, ինչպես՝ ասէցի, խըմէցի: Գնալ, մնալ
բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց: Դիմավոր
բայաձևերից առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում կարող
է հանդես գալ օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը,
երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ խաց
ա կուտեմ, դորից ա գ՛ուքյ°ս, բիշի յէր թըխին: Վերլուծական
ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե
օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չունէցեր ա (չի ունեցել),
համադրական ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի
վրա՝ չըխանա (չի հանում): Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ խըմա՛, նըստի՛, խասի՛:
Պատճառական ածանցն է ցուց//ուց՝ թըռցուցել, մըտուցել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում
հանդես է գալիս ու խոնարհիչը՝ խըմցում, գիճում, գ՛ընցուս,
խըմցո՛ւ: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (դիպնել, թըռնել,
փախնել, ուռել):
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ կաթ, շուքյ, տախտ,
ճ°մբ°խ, խազ, տանիս, հ°ռիքյ, տիլ, մուխ, փօշի, թուփ, կուտ,

կըռութ, շ°ն°, մուռթխա, ձ՛ըծում, պուտուկ, առչըկան, ուզընգյ°ն,
խօզգընի, հ°շկ°լուսանքյ, տըղածկան, ճիժ, իրիկ, դ՛ըրկեց, միրավ,
մօղօզըրիկ, °յլօր, գյըռթան, ձ՛ու, պուճուճակ, հունթ, թառթափ,
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հ՛ընցուցել, հ՛իստ°կջ՛ըրել, խըլըսուն, վեռչինքյ, մըռու, պըստիկ,
կակուղ, հիշկել, տըփել, պաճառավոր, բ՛°րկ, ժըխշել, խաքյել,
հիրիկուն, չուր, ջ՛ոչ, տանիս, հօդ°, սըրախ, թունդիր, փարատել,
մօծիլ, դ°ստըխուն, գ՛յըռթան, դ°լ°բ, խառսնիս, հօլիկ (շան բույն),
էրինջ, °չ°ռ, էրմունգ, ճամփա, ճըմուռ, կէսրէր, էքյխող, մըկա,
ջ՛°խճըփան, պաքյել, իմ°լ, սաբախտան, ճըլօթել, թուշ, ժօղօվկըրան, ճ°րընգյ°ն, բիձ°, ափէր, ջ՛օչօ, ադէ (տատ), խօրքյուր,
դ՛ասատուր, մօզի (երկրորդ ամուսնու տուն մոր հետ տարվող
երեխա), գ՛ըլօխ խառցուցել, կօժէ, դ°դ°շ, դ°վ°, կուզըռնեկ,
ս°յս°ն, գ՛°խ-գ՛°խ, դընգ, ջ՛աղաց, մուն°թ, հօնքյուռ-հօնքյուռ,
կարքյըվել (նաև՝ կանանց վերաբերյալ), տալվ, տիլ, յ°բ°, մանի
(նման է), հ՛օռթում, պադըռել, խօրօխպէր, յեղըռճիկ, տափոցի,
զախախօրել, հուրին-հուրին և այլն:
ՎԱՐՍԵՐ - Գյուղ Սևանի տարածաշրջանում: Նախկինում՝
Չռչռ: Վերանվանվել է 1946թ.: Բնակիչների մի մասի նախնիները
1828թ. գաղթել են Խոյի և Մակուի գյուղերից, ինչպես նաև 1829թ.՝
Բայազետ քաղաքից: Հաղորդակցման միջոցը Մակուի խոսվածքն
է՝ Բայազետի բարբառի որոշ տարրերով:
Խոսվածքի մի շարք փոխառյալ և բնիկ բառերում դրսևորվում է քմայնացած ° ձայնավոր, ինչպես՝ ձ՛°ռ, զ°նել, քյուֆտ°,

միյն°կ, զ°րկել, բիբ°ր, լ°լ, թ°զ° և այլն: Միավանկ բառերի
սկզբում հինհայերենյան ո-ի դիմաց առկա է վո, իսկ ե-ի դիմաց՝ յե,
ինչպես՝ վոր, վոտ, յեզ, յես, բազմավանկ բառերի սկզբում՝ համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օղօրմի, օսկոռ, էրկու, էթալ:
Խոսվածքն ունի ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ ցօրեն, վեց, չոռս,
թըխտըմոր: Բնորոշ է բազմավանկ բառերի միջնավանկի ձայնավորի սղումը, ինչպես՝ բ՛աժնել, գ՛օղնալ, սօվրել: Վարսերի խոսվածքն ունի շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ, ինչպես՝ բ՛ըռնել, բ՛ան,
գ՛էլ, գ՛արի, գ՛աթա, դ՛ուռ, դ՛ուս, ձ՛ուկ, ձ՛ըմեռ, ջ՛ուր, ջ՛ոչ, գ՛աթա,
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դ՛ընել և այլն: Բառամիջում ու բառավերջում ձայնեղների դիմաց
գործառում են շնչեղ խուլեր՝ մառթ, հ՛էռթիս, ջ՛ոչ, վեռչ, կարաք,
ճըրաք, օց, բ՛անցըր, յեփ և այլն: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց
երբեմն առկա են ձայնեղներ՝ կըդրել, կօդրել, սըբաս, վորդուց,
աբրել և այլն: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց բոլոր դիրքերում առկա է
խ, ինչպես՝ խէտ, խառս, խա, խառնիս//հառսանիք, էն գ՛ախ, խինգ,
խավնել, պախել, խավ, խիվանդ, բ՛ախ և այլն: Հպաշփականները
բաղաձայնից առաջ կարող են վերածվել շփականի, ինչպես՝ վոշ
մէ, մէշկ, տըղասկան: Բառասկզբի ձայնավորից առաջ շատ դեպքերում առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛ուստ, հ՛ուր, հ՛ուրիշ, հ՛իմանալ,
հ՛°ռէչ, հ՛ընչի, հ՛առու, հ՛ընգեր, հ՛ուզել և այլն: Օտար բառերի
սկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի կ, ինչպես՝ կանթար, կուրբան,
կավուրմա: Շեշտը վերջնավանկային է:
Խոսվածքում հոգնակին կազմվում է նաև ք, անք, վանք,
տանք, անիք մասնիկներով՝ գ՛ինիք, վոսկիք, ձ՛իյանք, գ՛իլվանք,
իշվանք, ախպըրտանք, քըվորտանք, կընանիք: Բացառական հոլովը ձևավորվում է ց-ով՝ դ՛ըռնից, դ՛աշտէրից, երբեմն էլ՝ է-ով,
ինչպես՝ գ՛իշերվորէ: Ներգոյականի իմաստը արտահայտվում է
հայցականով կամ մէչ կապով և սեռականով՝ Վառսեր եմ ծընվե,
կըճուճի մէչ: Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են ի հավելված՝ ընձի, քեզի, մեզի, ձ՛եզի: Երրորդ դեմքի
ուղղականի ձևերն են՝ հ՛ինքը, հ՛իրանք, ընդոնք: Ցուցական դերանվան եռանդամ ձևերն են՝ էս, էտ, էն, էսի, էտի, էնի: Ով
դերանվան դիմաց խոսվածքն ունի վորը ձևը, որի սեռականի և
տրականի ձևերն են՝ վիր, վիրը: Դերանվանական ուղիղ և թեք այլ
ձևերից են՝ մեր, հ՛իր, հ՛իրանը, ընդոնց, ըստու, ըստուն, ըտուր,
ըստըրա, ըտըրա, ընդըրա, ըստըրան, ըտըրան, ընդըրան,
վորդուց, հ՛ուր, հ՛ուրիշ, հըմէն, հ՛իր°ր և այլն:

Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար դերբայի ձևերն են՝ գ՛ալում,
լ°լում, տալում: Վաղակատար դերբայն ունի էր//եր վերջավորություն՝ բ՛ացեր (ա), դ՛ըրէր (ին), հարակատարը՝ ուկ վերջավո-
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րություն՝ խըմուկ, դ՛ըրուկ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն
են՝ եմ, ես, ա, ենք, էք, են, անցյալի ձևերը՝ ի, իր, էր, ինք, իք, ին: Ե
խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել
ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի հիմքերից՝ թողի, լըցինք,
բ՛էրէցին: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝ գ՛աց, մաց:
Պատճառական ածանցն է ցըն՝ փախծընել, պարկըցընել: Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ իմալ, մառթ, չօլ,
խաբար հ՛ըլնել, ջէվիկ, պըստիկ, շուշ°բ°նդ, խընօցի, ժ°ժիկ, ճըխ-

տել, փօշի, փայ, քըջուջ, կըտուր, հ՛առիք, հ՛էռթիս, ժեխ, ժօլօբ, տիլ,
մուխ, թուփ (տերև), կուտ, կըթուն, յեղըռճիկ, իրեքմատ, չոռսմատ,
վիլ, պուտուկ, ուզընգան, տըղասկան, ճիժ, ադէ, բ՛ըլել, ռաստ գ՛ալ,
պըսակվել, պախկըվել, տըփել, թառթափ, ձ՛ու, սըբաս, պուտ,
կում, խօրօտ, ջ՛ոչ, մըռու, պաղ, պըղօղել, ժօղօվկըրան, մօղօզիկ,
գ՛ըռթան, պուճուճակ, կանթար, կավուրմա, շանտըղի, քաղ անել,
խամբըրել, կօռծել, թօ, վէյրօ, վէյրօք և այլն:
ՎԵՐԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ - Գյուղ Մարտունու տարածաշրջանում:
Նախկինում՝ Վերին Ադյաման: Վերանվանվել է 1945թ.: Բնակիչների նախնիները 1828-29թթ. գաղթել են հիմնականում Ալաշկերտի Խաստուր գյուղից: Հաղորդակցվում են Մշո բարբառի Ալաշկերտի խոսվածքով:
Խոսվածքում միավանկ բառերի սկզբում հինհայերենյան ո-ի
դիմաց առկա է ւո, ե-ի դիմաց՝ յե, ինչպես՝ ւոդ, ւոռծ, յեպ, յես,
բացառություն է որ շաղկապը, որն ունի օր արտասանություն:
Բազմավանկ բառերի սկզբում ո-ի և ե-ի դիմաց գործառում են
համապատասխանաբար օ և է, ինչպես՝ օխճար, օսկոռ, էրինջ,
էրազ: Գործածվում են ե, ո երկբարբառային հնչյուններ՝ գ՛իշեր,
մենկ, ձ՛որ, քուրոճ: Եա երկբարբառի դիմաց խոսվածքն ունի ե
կամ է, ինչպես՝ Հ°գօպեն (Հակոբյան), ծընընդեն (ծննդյան), Համա-

յէգ (Հմայակ), կանյեգ (կոնյակ), տեղէգ (տեղյակ), ցանկուտեմբ
(ցանկությամբ): Փոխառյալ և մի շարք բնիկ բառերում գործառում է
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քմային ա ձայնավոր, ինչպես՝ ք°ռի, թ°զ°, ք°լլ°, ք°սիբ,

մ°ս°լ°, միյն°կ, յ°նի թէ, ք°լ°մ, յ°խնի, զ°րգել և այլն: Խոսվածքին բնորոշ է բազմավանկ բառերում միջնավանկի ձայնավորի սղումը՝ ավէդրան, փատտել, սօվրել: Բառասկզբում ձայնավորներից առաջ հաճախ առկա է հ՛-ի հավելում՝ հ՛ախպուր,
հ՛էվէլի, հ՛էսօր, հ՛առէճ, հ՛էրես, Հ՛առակել, հ՛օխպէր, հ՛առու և այլն:
Բաղաձայնական համակարգի համար բնութագրական է շնչեղ
ձայնեղների առկայությունը՝ գ՛եղ, գ՛առ, գ՛արի, գ՛իշեր, դ՛ուս,
դ՛ուրան, ձ՛ավար, ձ՛էն, ձ՛որ, ջ՛ուր, ջ՛ոճ: Բառամիջում ու բառավերջում շնչեղ խուլերի և ձայնեղների դիմաց գործառում են
խուլեր՝ ճամպա, Տիկրան, մարակ, հօկի, հօրկուր, Ավէդիկ, ամօտ,
կըռուտ, ուտանասուն, հընուտեն, զօրուտուն, ջ՛ոճ, խաճ, ինճ,
գ՛եղածի, վեծ, օծ: Նույն դիրքերում խուլերի դիմաց առկա են
ձայնեղներ՝ հ՛առդ, վառժաբեդ, շադ, Հ°գօպեն (Հակոբյան), տարէ-

գան, պըզդիգ, մէգ, աբուր, աբրել, դըբռօծ, պաբ, փէդ, աշխադել,
ադամ: Հինհայերենյան հ-ի դիմաց խոսվածքն ունի հ: Օտար
բառերի բառասկզբի ղ-ի դիմաց խոսվածքն ունի խ՝ խուռուխճի,
խավուրմա, խըս°, խըստու, խարաճուտուն, խօճ, խօլթուղ, սրանց
նմանությամբ կանչել բայի դիմաց գործառում է խանճել ձևը:
Շեշտը վերջնավանկային է:
Հոգնակին խոսվածքում կազմվում է նաև կ, անկ, դիկ, վըդիկ
մասնիկներով՝ թավլէկ, գօլէծիկ, ձ՛իանկ, գ՛իլանկ, ախպէրդիկ,
հօխպըրդիկ, տէկ°րկընգըդիկ, քուրվըդիկ, հէրվըդիկ (հերանք),

գ՛եղրան: Հաճախ հանդես են գալիս բաղադրյալ հոգնակերտներ՝
ձ՛իանկներ, տըղէկներ, գ՛արիկներ, էրէխէկներ: Շատ անուններ
եզակի թվում, ինչպես նաև գոյականների մեծ մասը հոգնակի
թվում ենթարկվում են Ու հոլովման՝ արեվու, հայու, գ՛ըլխու,
գ՛իլու, կօվու, ճամպու, ձ՛որու, ջ՛ըրու, սըրպու, սըռդու, պաբու,
ճիժէրու, հայէրու, սէլէրու, փըշէրու, քօլէրու, կըռտընէրու, հաճկէրու և այլն: Խոսվածքն ունի Ոջ հոլովում՝ մօրկուրոճ, հօրկուրոճ,
քուրոճ, տիրոճ, կիսրոճ: Հատուկ տեղանունները հաճախ ենթարկ-
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վում են Ա հոլովման՝ Գօլա, Մաղմաղանա, Մառդունա, Ռուսաստանա, Իրանա, Ք°վ°ռա: Ց հոլովման են ենթարկվում իկ հնչյունախումբ ունեցող հոգնակի կազմությունները՝ քուրվըդիկ>քուրվըդոնծ, գ՛եղածիկ>գ՛եղածոնծ: Ձայնավորով ավարտվող հատուկ
անձնանունների, նաև որոշ հասարակ անունների սեռականը
ձևավորվում է յ-ով՝ Ջընօյ, Խաճօյ, Տիկօյ, աֆտօյ: Բացառականը
ձևավորվում է ծ(ց)-ով՝ հ՛աճկէրուծ, գ՛եղիծ, բ՛էդիծ, այլ դեպքերում՝
նաև է-ով՝ դ՛ըռնէն, մօդէս, մօդէն, օդնէ գ՛ըլօխ, քըզնէ, հինկ ուրնէ,
էտեխէն: Ներգոյականի իմաստն արտահայտվում է հայցականով
կամ մէճ կապով և սեռականով՝ գ՛եղըն (գյուղում), հ՛առդի մէճ, այդ
իմաստը կարող է դրսևորվել նաև տեխ (տեղ) բառով, ինչպես՝
բ՛անակ տեխ: Դիտարկվել է զ նախդրի կիրառություն, ինչպես՝
Զիմ պաբըն գինա: Որոշիչ հոդն է ն-ն՝ Խաճըն բ՛ամբըկօվ դ՛ըրեր ա
մէճըն, սակայն միշտ չէ, որ այն գործածվում է, ինչպես՝ Ավէդիկ
ըսեծ: Անորոշ հոդը ունի հետադաս կիրառություն՝ փըշումի, Ճանգ
մի, գ՛եղ մի: Ստացական հոդերից հետո դրսևորվում է ի ձայնավոր՝ մօրկուրոճսի, ւոտսի, մամայիսի, հայրիգսի, դէյրիսի, սօլերսի,
հառէճսի, դ՛էմսի, ծոծսի, գ՛ըլխուսի, սիռտտի, բ՛եռտի (բեռըդ):
Հոգնակի ստացականությունը արտահայտվում է անձնական դերանունների հոգնակի տրականի հետադաս կիրառությամբ, ինչպես՝ թեվ մըզի (մեր թևերը), օդներ մըզի (մեր ոտքերը), հունտ
մըզի (մեր թևատակերը): Այս ձևերի հետ կարող են գործածվել
կապեր, ինչպես՝ հած թալի թեվեր ուրանծ վըրէն (իրենց թևերի
վրա հաց գցեցի), գ՛ըլխու ուրանծ վըրէն (իրենց գլուխների վրա):
Անձնական դերանունները տրական հոլովում ունենում են
ի(գ) հավելված՝ ընձի(գ), քըզի(գ), մըզի(գ), ձ՛ըզի(գ), երրորդ դեմքի
ուղիղ ձևերն են՝ հինկ, ուրանկ: Ցուցական դերանունները երկանդամ են՝ էդ, էն, էդի, էնի, իդա, ինա: Ով դերանվան դիմաց առկա է
ւոն, որի սեռականի, տրականի ձևերն են՝ վի, վին: Դերանունների
ուղիղ և թեք այլ ձևերից են՝ ընձընիծ, քըզնէ, ուր, ուրին, ուրնէ,
ուրանծ, էդտեխ, էտեխէն//էդտեխէն, էդոնկ, էդոծ, իդոնկ, էդոր,
ընդոր, էնդուծ, էդրուծ, էնենծ, էդմալ, էդմըլա, հըմալ// ըմալ, էտեխ,
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իդատեխ, իդաքան, ամէկ//ամէգ, ամէգուն, հըմէն, հըմէն ինճ,
հիրար, դէս, դէն, դան (այնտեղ), հ՛ուր, դոր և այլն: Էլ շաղկապի
դիմաց գործածվում է լէ ձևը՝ մօրկուր լէ, ձ՛ըմեռ լէ, մենկ լէ, իմ հէր
լէ, իսնէրուծ լէ:
Խոսվածքում անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի
դիմաց գործածվում են էնել, ըսել, եղնել, հ՛էլնել, կըռնալ տարբերակները: Գալ, լալ, տալ բայերի ներկան (նաև անցյալ անկատարը) կազմվում է գի//կի մասնիկով՝ գ՛իկամ, գ՛իլամ, կիդամ, մյուս
բայերինը՝ կը//կ մասնիկով կամ առանց դրա՝ կըփախնի, կուրխընանկ, բ՛էրեն: Միանալով բայասկզբի հագագին՝ այդ մասնիկը
ձայնեղանում է, ինչպես՝ գիճու, գէլնէնկ: Գործածական են գալ
բայի ըղձական ապառնու՝ ի նախահավելվածով ձևեր՝ իգ՛ամ, հ՛իկանկ, հ՛իկա, հ՛իկան, հ՛իկէր: Դնել, տեսնել բայերը ներկայի հիմքից կազմվող դիմավոր ձևերում ունենում են ա լծորդ հնչյուն,
ինչպես՝ կըդ՛ընան, կըդ՛ընանկ, տէսնանկ, կըտէսնան, տէսնամ:
Վաղակատար դերբայն ունի ր-ով վերջավորություն՝ մածեր (ա),
քըճըծուծէր (ինկ), հարակատարը՝ ուգ վերջավորություն՝ լըծուգ,
թալուգ: Էական բայի ներկա ժամանակի ձևերն են՝ իմ, իս, ա, ինկ,
իկ, ին, անցյալի ձևերը՝ էնկ, էր, էր, էնկ, էկ, էն: Ե խոնարհման
պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կարող է կազմվել ինչպես
անցյալի, այնպես էլ ներկայի հիմքերից՝ քանդէծին//քանդին,
քաշէծի, ըսպանինկ: Գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի ձևերն են՝
գ՛ած, մած: Եզակի հրամայականն ունի ներգործաձև և կրավորաձև վերջավորություններ՝ ըսա՛, կայնի՛: Դիմավոր բայաձևերից
առաջ, ըստ ժամանակային իմաստի, խոսքում հանդես է գալիս
օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա կամ էր ձևը, երբ տրամաբանական շեշտը կրում է նախորդ բառը, ինչպես՝ ըմալ ա
գիլամ, իմալ ա կէնիս, դ՛աշտն էր հառէճ կըջ՛ըրէն: Վերլուծական
ժամանակաձևերում չ ժխտական մասնիկը դրվում է ոչ թե օժանդակ բայի, այլ դերբայի վրա, ինչպես՝ չըգ՛ացէր էր, համադրական
ձևերում ժխտական մասնիկը դրվում է բայաձևի վրա՝ չըսիրէնկ
(չէի սիրում), չըլըվան (չեն լվանում), ընդ որում՝ բայասկզբի հ՛-ի
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հետ միանալով կամ ձայնեղ բաղաձայնից առաջ ժխտական մասնիկը ձայնեղանում է, ինչպես՝ ջընգընիկ (չեք ընկնի), ջըգինանկ
(չենք իմանում): Պատճառական ածանցն է ծուծ//ուծ՝ քըճըծուծել,
լածուծել: Պատճառական բայերի ներկա ժամանակաձևում և հրամայականում դրսևորվում է ու խոնարհիչը՝ գիճու (իջեցնում է),
հիճո՛ւ (իջեցրո՛ւ): Խոսվածքում չկան չ ածանցով բայեր (թըռնել,
փախնել, ուռել): Հարկադրական եղանակը ձևավորվում է բըդի
եղանակիչով՝ բըդի գ՛ա:
Խոսվածքի բառային միավորներից են՝ աբուր, ճիժ, խարախարման, լուսուն, չուր//չուրի, իճկել, հավդիգ, ջաղդա, մին°գ,

հուդա, հառավօդ, սաբախտան, իմալ, պալ, ջ՛ըրդուկ, հարսընիս,
խեխտ աշուն, սըրախ, հըրիսա, սիլօզ, հօրի, միրավ, ջ՛ոճ, պըզդիգ,
ադէ (տատ), չընտիգ, մառտ, խըլղ, ջէբ, դըհա, բ՛էդ, մըգա, հիրգուն,
ժուռ էնել, սինօռ, լէնկ, հապիգ-հապիգ, ինճօր, կօվկիտ, օխճըրկիտ, թայմընել, պուշ, կ°մ, խախընդել, ապէր, ֆըլանքաս-բէֆանքաս, ւօդնաման, հունտ, թունդիր, անձ՛էն-անձ՛ու, ցավակէր, տապել (թաքնվել), պինճ, խուլ, կէրսէր, խօսկառում, բարիշում, թըսիբ,
խօրօդ, պակել, մըգա, թըք, հըրօր, հըր, հախու, նահադգել, հօխպեր, ճեռօկ, թուպ (թթու դրած կաղամբ), թըպջ՛ուր, տօշնի վըր
տօշնի, հանդա, կօրզել, շիդգել, համ հ՛ընգնել հ՛իրար, աճառ,
շիշ°գ, մակի, չըռիգ, պուբուջագ, փօղոծ (աղբանոց), գ՛ակատ,
սօմի, փառանի, դ՛արկ, ուրին-ուրին, հինկ ուրին և այլն:
Փ
ՓԱՄԲԱԿ - գյուղ Վարդենիսի տարածաշրջանում: 198889թթ. այստեղ բնակություն են հաստատել Ադրբեջանի Դաշքեսան քաղաքից բռնագաղթած հայեր: Ընդգրկված է Գեղամասար
համայնքի կազմում: Հաղորդակցվում են Ղարաբաղի բարբառով:
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ԳԼՈՒԽ 2.2.
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
Գեղարքունիքի մարզի խոսվածքներում դրսևորվող բարբառային առավել էական հատկանիշներից են հետևյալները.
1. քմայնացած °-ի առկայություն, +1. օրինաչափ դրսևորմամբ,
+2. լայն տարածումով.
2. քմայնացած °, ú, ò ձայնավորների առկայություն.
3. շրթնայնացած °-ի առկայություն.
4. խառը տիպի ձայնավորների առկայություն.
5. միավանկ բառերի սկզբի ո-ից առաջ շրթնային տարրի
հավելում՝ վո, +1. ւո, +2. վէ, վըէ +3. վօ.
6. միավանկ բառերի սկզբի ե-ից առաջ յ-ի հավելում ՝ յե, +1. յե,
+2. յէ.
7. որ շաղկապի արտահայտություն օր հնչատարբերակով.
8. բազմավանկ բառերի սկզբի ո-ի դիմաց՝ օ.
9. բազմավանկ բառերի սկզբի ե-ի դիմաց՝ է.
10. ոյ, իւ երկբարբառների դիմաց՝ ի, +1. իւ երկբարբառի
առկայություն.
11. փոխառյալ բառերի ու ձայնավորի դիմաց՝ ի.
12. շեշտանախորդ վանկի ձայնավորի սղում. +. միջնավանկում, +1. առաջնավանկում.
13. երկբարբառային ե – ի առկայություն.
14. երկբարբառային ո – ի առկայություն.
15. եա երկբարբառի դիմաց` ե, է, յ°, +1. յե.
16. ձայնավորների ներդաշնակության դրսևորում.
17. վերջընթեր շեշտի դրսևորում.
18. շնչեղ ձայնեղների առկայություն.
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19. բառասկզբի ձայնեղ հպականների ու հպաշփականների
դիմաց՝ խուլեր.
20. բառամիջում ու բառավերջում հպական ու հպաշփական
ձայնեղների դիմաց՝ շնչեղ խուլեր.
21. բառամիջում ու բառավերջում հպական ու հպաշփական
ձայնեղների ու շնչեղ խուլերի դիմաց՝ խուլեր, +1. միայն շնչեղ
խուլերի դիմաց.
22. բառամիջում ու բառավերջում հպական ու հպաշփական
խուլերի դիմաց՝ ձայնեղներ.
23. հետնալեզվային պայթականների քմային արտասանություն.
24. հետնալեզվային պայթականների դիմաց՝ ջ,ճ,չ հպաշփականներ.
25. բաղաձայնից առաջ հպաշփականի վերածում շփականի.
26. հինհայերենյան հ-ի դիմաց՝ խ.
27. փոխառյալ բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց՝ կ, +1. գ.
28. փոխառյալ բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց՝ Ì, +1. գ՛.
29. փոխառյալ բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց՝ խ.
30. փոխառյալ բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց՝ ղ.
31. բառասկզբի խ-ի դիմաց՝ տարնմանական հ.
32. բառասկզբի հօ-ի դիմաց՝ ֆօ.
33. բաղաձայնից առաջ հետնալեզվային պայթականի դիմաց՝ յ
ձայնորդ
34. բաղաձայնասկիզբ բառից առաջ, նաև բառամիջում՝ նք>յ,
նգ>յ փոփոխություն.
35. ֆ-ի բացակայություն.
36. բառավերջի ն-ի դիմաց՝ ը.
37. բառասկզբի ձայնավորից առաջ ձայնեղ հ-ի հավելում, +1.
խուլ հ-ի հավելում.
38. բաղհյուսական բարդություններում ու-ի դիմաց՝ ը.
39. բաղադրյալ հոգնակերտների գործածություն.
40. Ու հոլովում հոգնակի թվում.
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41. Ոջ հոլովման առկայություն.
42. Ո ներքին հոլովման ընդգրկման ընդլայնում.
43. սեռականի ձևավորում յ-ով.
44. հատուկ տեղանունների Ա հոլովում.
45. ներգոյական հոլովի առկայություն.
46. ներգոյականի իմաստի արտահայտություն նե մասնիկով.
47. ներգոյականի իմաստի արտահայտություն տրական հոլովով.
48. միայն որոշիչ ն հոդի առկայություն՝ սահմանափակ կիրառությամբ.
49. որոշիչ հոդի գործածություն նաև բացառական, ներգոյական և գործիական հոլովներում.
50. անորոշ հոդի հետադաս կիրառություն.
51. ստացական հոդերից հետո ի մասնիկի դրսևորում.
52. հոգնակի ստացականության արտահայտություն հետադաս դերանուններով.
53. անձնական դերանունների տրական հոլովում ի(իկ)-ի
առկայություն.
54. անձնական դերանվան քե կրճատ ձևի առկայություն.
55. անձնական դերանունների քե, մե, ձե կրճատ ձևերի առկայություն.
56. ցուցական դերանունների երկադիմություն.
57. Ով դերանվան դիմաց՝ վոն, +1. ւոն.
58. Ով դերանվան դիմաց՝ վոր/ը/.
59. Ով դերանվան դիմաց՝ այլ. +1. օվ, +2. վով, +3. վան.
60. Էլ շաղկապի դիմաց՝ լէ.
61. կապերի նախադաս կիրառություն.
62. բայի Ա, Ի խոնարհումների առկայություն, +1. Ա,Ե,Ի
խոնարհումներ.
63. անել, ասել, լինել, ելնել, կարողանալ բայերի դիմաց՝ էնել,
ըսել, եղնել, հէլնել, կըռնալ.
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64. գալում, լալում, տալում տիպի ձևեր և ում-ով անկատար,
+ . ում-ով անկատար.
65. գալըմ, լալըմ, տալըմ տիպի ձևեր և ըմ-ով անկատար, +1.
ըմ-ով անկատար.
66. գ՛ուկամ, գ՛իլամ, կիտամ տիպի ձևեր.
67. գ՛իկամ, գ՛իլամ, կիտամ տիպի ձևեր.
68. ր-ով վաղակատար.
69. ուկ//ուգ – ով հարակատար.
70. էական բայի ներկա ժամանակի եմ, ես, ա, ենք, էք, են ձևեր,
+1. էմ, էս, է//ա, էնք, էք, էն , +2. եմ, ես, է//եը, ենք, էք, են.
71. Էական բայի անցյալ ժամանակի ի, իր, էր, ինք, իք, ին
ձևեր, +1. ինք, իր, էր, ինք, իք, ին.
72. էական բայի ներկա ժամանակի իմ, իս, ա, ինկ, իկ, ին
ձևեր.
73. էական բայի անցյալ ժամանակի էնկ, էր, էր, էնկ, էկ, էն
ձևեր.
74. անցյալ կատարյալը՝ անցյալի հիմքով.
75. անցյալ կատարյալը՝ ներկայի հիմքով.
76. անցյալ կատարյալը՝ ներկայի և անցյալի հիմքերով.
77. գնալ, մնալ բայերի անցյալի հիմքի գ՛աց, մաց տիպի ձևեր.
78. էնել և դ՛ընել բայերի անցյալի հիմքում էն, դ՛ըն ձևերի
առկայություն, +1. էնել բայի անցյալի հիմքում էն ձև.
79. ըղձական անցյալի վերլուծական ձև անցյալ անկատարով,
1
+ . վաղակատարով.
80. Կօ հաստատական մասնիկի կիրառություն.
81. ժխտական օժանդակ բայերի հետադաս կիրառություն.
82. արգելական և ժխտական մասնիկների հետադաս կիրառություն.
83. հարկադրական ժամանակաձևերի կազմություն դէմ, դէս,
դի, դէնք, դէք, դէն տիպի ձևերի հետադաս կիրառությամբ.
84. պատճառականը՝ ցըն ածանցով.
85. պատճառականը՝ ուց//ցուց (ուծ//ծուծ) ածանցով.
86. պատճառական բայերի եզակի հրամայականը՝ ա-ով.
1
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87. պատճառական բայերի եզակի հրամայականը՝ ու-ով, +1.
րեական հիմքի վրա.
88. բայական չ ածանցի առկայություն.
89. բայական ն ածանցի բացակայություն ներկայի հիմքից
կազմվող ձևերում.
90. նախադասության որևէ անդամ ընդգծելու համար դիմավոր
բայից առաջ օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի գործածություն.
91. ժխտական մասնիկի հավելում դերբայի վրա.
92. ժխտական մասնիկի հավելում համադրական բայաձևի
վրա.
93. բայի եզակի առաջին դեմքի դիմաց՝ հոգնակի ձևի գործածություն:
Բարբառային այս հատկանիշները, բնականաբար, հանդես
են բերում ընդգրկման տարբերություններ, որոնք արտահայտված
են ստորև բերվող աղյուսակներում (տե՛ս Աղյուսակ 1, 2, 3):
Ինչպես երևում է, դիտարկված բոլոր կամ գրեթե բոլոր
խոսվածքներին հատուկ հատկանիշները սակավ են: Այդպիսիք են
քմայնացած °-ի առկայություն, միավանկ բառերի սկզբի ե-ից

առաջ յ-ի հավելում և ո-ից առաջ շրթնային տարրի հավելում,
բազմավանկ բառերի սկզբի ո-ի դիմաց օ ձայնավորի և ե-ի դիմաց
է ձայնավորի դրսևորում, շեշտանախորդ վանկի ձայնավորի
սղում հատկանիշները: Ի դեպ, այս հատկանիշները բարբառային
հայերենում մեծ տարածում ունեն: Համաման մի շարք
հատկանիշներ բացակայում են միայն Գանձակի միջբարբառը
ներկայացնող Ճամբարակի և Վահանի խոսվածքներում: Այդպիսիք են հետևյալները. անձնական դերանունների տրական
հոլովում ի (իկ) – ի առկայություն, ր-ով վաղակատար, շնչեղ ձայնեղների առկայություն, երկբարբառային ե-ի և ո-ի առկայություն,
ուկ-ով հարակատար և այլն: Մյուս կողմից՝ Ճամբարակի և Վահանի խոսվածքներն ունեն հատկանիշներ, որոնցով հստակորեն
առանձնանում են մարզում դրսևորվող բարբառային այլ միավորներից: Այդպիսի հատկանիշներից են հետևյալները. խառը տիպի

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ
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ձայնավորների առկայություն, ոյ, իւ երկբարբառների դիմաց ի
ձայնավորի առկայություն, ձայնավորների ներդաշնակություն,
վերջընթեր շեշտի դրսևորում, բառասկզբի ձայնեղ հպականների
ու հպաշփականների դիմաց խուլերի դրսևորում, բառասկզբի խ-ի
դիմաց տարնմանական հ-ի դրսևորում, ֆ-ի բացակայություն, Ո
ներքին հոլովման ընդգրկման ընդլայնում, ներգոյական հոլովի
առկայություն, որոշիչ հոդի գործածություն նաև բացառական,
ներգոյական և գործիական հոլովներում, ժխտական օժանդակ
բայերի, արգելական և ժխտական մասնիկների հետադաս
կիրառություն, բայական չ ածանցի առկայություն և այլն: Որոշ
հատկանիշներ գործածական են բարբառային միայն մեկ
միավորի շրջանակում: Մասնավորապես, միայն Մշո բարբառի
դրսևորումներին են հատուկ հետևյալ հատկանիշները. որ
շաղկապի արտահայտություն օր հնչատարբերակով (բոլոր խոսվածքներ), եա երկբարբառի դիմաց ե, յե կամ յ° միավորի
դրսևորում (3 խոսվածք), փոխառյալ բառերի սկզբի ղ-ի դիմաց խ-ի
առկայություն (7 խոսվածք), անորոշ հոդի հետադաս կիրառություն (13 խոսվածք), ստացական հոդերից հետո ի մասնիկի
դրսևորում (9 խոսվածք), ցուցական դերանունների երկադիմություն (5 խոսվածք), էլ շաղկապի արտահայտություն լէ տարբերակով (12 խոսվածք), էական բայի անցյալ ժամանակի էնկ, էր,
էր, էնկ, էկ, էն ձևերի գործածություն (10 խոսվածք), բայի եզակի
առաջին դեմքի դիմաց՝ հոգնակի ձևի գործածություն (12 խոսվածք) և այլն: Մշո բարբառը ներկայացնող Արծվանիստի խոսվածքում է միայն, որ գալ բայն ունի ներկայի գ՛ոմ, գ՛ոս, գ՛ո, գ՛ոնք,
գ՛ոք, գ՛ոն ձևեր:
Դիադինի բարբառը ներկայացնող միակ՝ Վարդենիսի խոսվածքին են հատուկ գ՛ուքամ, գ՛ուլամ, կուտամ տիպի ձևերի գործածությունը, շարունակական ներկայի առկայությունը: Միայն
այս խոսվածքում է օրինաչափորեն գործածվում քմայնացած °
ձայնավորը, օտար բառերի սկզբնային ղ-ի դիմաց այս խոսվածքում են հանդես գալիս գ կամ գ՛ հնչյուններ: Միայն Բայազետի
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բարբառի որոշ դրսևորումների հատուկ հատկանիշ է փոխառյալ
բառերի ու ձայնավորի դիմաց ի-ի առկայությունը: Արծափի խոսվածքը ներկայացնող Ծովագյուղը առանձնանում է էական բայի
ներկայի եզակի երրորդ դեմքի եը ձևի առկայությամբ, ըղձական
անցյալի վերլուծական ձևով և այլն:
Առանձին դեպքերում զգալի ընդհանրություններ են հանդես
բերում տարբեր բարբառային միավորներ ներկայացնող խոսվածքներ՝ այդկերպ առանձնանալով մյուս բարբառային միավորներից: Այսպես, մի շարք հատկանիշներ (պատճառականի կազմություն ուց//ցուց (ուծ//ծուծ) ածանցով, նախադասության որևէ

անդամ ընդգծելու համար դիմավոր բայից առաջ օժանդակ բայի
եզակի երրորդ դեմքի գործածություն, ժխտական մասնիկի հավելում դերբայի վրա, ժխտական մասնիկի հավելում համադրական
բայաձևի վրա) դրսևորվում են միայն Մշո և Դիադինի բարբառները ներկայացնող խոսվածքներում: Առանձին հատկանիշներով
ընդհանրություններ ունեն Դիադինը ներկայացնող Վարդենիսի և
Ում ճյուղին պատկանող Ակունքի խոսվածքները (բաղաձայնանախորդ դիրքում հետնալեզվային պայթականի դիմաց յ ձայնորդի
դրսևորում, բաղաձայնանախորդ դիրքում նք>յ, նգ>յ փոփոխություն), Մակուն ներկայացնող առանձին խոսվածքներ և Արծափը
ներկայացնող Ծովագյուղի խոսվածքը (բառասկզբի հօ-ի դիմաց
ֆօ-ի գործածություն, ներգոյականի իմաստի արտահայտություն
տրական հոլովով) և այլն:
Ընդհանուր առմամբ, ստորև բերվող աղյուսակները ոչ միայն
ներկայացնում են բարբառային հատկանիշների տարածման
պատկերը, առանձին խոսվածքների հատկանիշների ամբողջությունը, այլ նաև թույլ են տալիս դիտարկել բարբառային միավորների փոխհարաբերությունները:
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5.Գնձկ.

6.Ծղկշն.
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17.Մդն.

18. ՆԳտշ.

19. ՎԳտշ.

20.Վրդձր.

21.Աստղձ
.

22.Արծվն.

23.Գղհվտ.
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28. Ծկքր.

29. Ծվսր.

30. Ծվնր.

31.Լսկնք.

32. Ծվկ.
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.

34.Մ.Մսր.
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40. Վրդնս.

41. Ակնք.

42. Գղմվն.

43. Ծղկնք.

44. Զվբր.

45. Դդմշ.

46.Լճշն.

47. Չկլվկ.

48. Նրշն.
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50. Ծվգղ.
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Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ

ՄԱՍ 3.

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ԽՈՍՔԻ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ԳԱՎԱՌԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ
Ծաղկաշեն գյուղ
▪
Թոռը շ°տ քախծր բ՛ան ա, տ°տին ցավը տ°նա,
Վոշ խիվըննի, վոշ տըքի, տ°տու բ՛օլոր պըտըտի,
°մբերը հօլա-հօլա, իմ թոռներն ընձի բօլ ա,
Բ՛անակից գ՛ալում են, բ՛օլօրի լավըն իմն ա,
Գ՛ըլօխըս դ՛ըրին շեման, °ռան թոռներըս թըռան:
▪
Խառսը ինչ ծ°նդըր բ՛ան ա,
Յերփ վոր դ՛ուռը կըբ՛անա,
Կէրսար հ՛ըլնի՝ կըվախի,
Չըլնի՝ կիսուր կըկ°խի,
Ինչ եմ °նում կիսուրըս,
Ճըժերս կըտամ մըսուրը,
Հաստատ մընա Խըրուշչեվ՝
Կաթը °րավ բութուլկօվ,
Բ՛ացեց մ°նգապ°ռտէզներ,
Հ՛էրկընցըրեց խառսնէրի լէզվըներ:
▪
°խճի, °խճի, քարէ չըխճի,
°ռ քօ տիկին, գ՛ընա խախծի,
°լուր մ°ղեմ, գ՛աթէն թըխեմ,
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Գ՛ամ քե թաղեմ:
Տըղա, տըղա, քարէ ջըղա,
°ռ քօ ճ°ներ, գ՛ընա խաղա:
°լուր մ°ղեմ, գ՛աթէն թըխեմ,
Գ՛ամ քե պախեմ:
▪
Ախճիկ ունեմ իմանի,
Չեմ տա հազար թումանի,
Կըտամ մէ բ°զըրգ°նի՝
Բ՛ուռթ բ՛էրա, բ՛ամբակ բ՛էրա,
Շ°լ °նա, շըլվար °նա,
Տ°նա ծ°խա, բ՛երա խօր ու մօրը՝ վառձեր փագա:
(Համ խէրը, համ մէրը համալսարան ին սօրվում)
Հոռոմսիմ Միքայելյան, ծնվ. 1926թ.

Գավառ քաղաք
***
Ք°վ°ռա փալխավէն՝ ն°յած սինին ինչ չափի յա. °սենք թէ՝
մէ հարուր քըսան պ°ճ ա չէ՞ էտ փալխավէն՝ ջ՛առթում են քըսան
հատ ձ՛ու, էտ քըսան ձ՛ուն վոր ջ՛առթում են °մանի մէչը՝ թասի,
լ°գ°նի, ձ՛եռօվ լա՜վ հարում են: Էտ փալխավա ս°րքօղը °ռանձին, հատուկ կընիկ ա: Հ՛ըմէն մ°ռթ չըկ°նում ս°րքա: °լուրը
լըցում են, լա՜վ հունցում են, դ՛ընում են՝ մինչեվ փալխավի խըմորը
գ՛ա: Սինին բ՛էրում են դ՛ընում են: Խըմորը գ՛ըռտընքում են,
փըռում են սինու մէչը, կըթուն են լըցում, մ°ռթ կ° տ°սնհինգ
հ՛էրես ա °նում, մ°ռթ կ° տ°սնութ հ՛էրես ա °նում: Բ՛այց վոր
տեղ են ճ°մփում, °վէլի բ՛առցըր են °նում, մեղըրը շ°տ են
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°նում: Կըթունը լըցում են հ՛էրես-հ՛էրես, շ°ք°րը շիպչօվ մ°նդըրցընում են, լըցում են էտ փալխավի վըրէն: Ըտենց հ՛էրեսհ՛էրես, մինչեվ հ՛իրանց էտ դ՛ըրած գ՛ընդերը լըռանում ա: Ու
կըդրում են, փալխավա-փալխավա յեն °նում: Սինօվ տ°նում են
փուռը էփում են, սինօվ էլ բ՛էրում են: Վոր տեղ են ճ°մփում, էնենց
են °նում, վոր մէ քիչ ջ՛ոչ հ՛ըլնի: Մեղըրն էլ մէ քիչ տ°քացընում
են, ջ՛ըրիկացընում են, լըցում են հ՛էրեսը: Քաշում տ°կը, հ՛ըլնում
խամօվ:

Գրիգորյան Ջեմմա Վաղարշակի, ծնվ. 1931թ.
Գավառ քաղաքի Հացառատ թաղամաս

***
Մեզի լավ տ°վար, մ°լ կ°ր: Թալվէն, հիշում եմ, մ°տակ
կ°ր, կօվ կ°ր: Յեռեսունէրկու թըվին տ°վըրներ գ՛ալում ին կըթում ին, կ°թը տ°նում ին էտ գ՛ախ: Մէ հատ ըսենց ճըպոթ էր
ձ՛եռըս, սօվօրություն էր, °ռնում ի, կ°յնում ի տ°տուս գ՛ըլխին,
տ°տըս մ°տկըները, կօվերը կըթում էր, ընձի կ°թ էր տ°լում,
խըմում ի: էտ օր էկան, համատ°րած ին °սում, յես չեմ գիդում՝
ինչ էր, համատ°րած էր, կօվերը կըթում ին, կ°թը տ°նում ին,
տ°վար, մ°լ կըթում ին, տ°նում ին: Մէատ Փօփօլ °նընավոր կընիկ կ°ր, էտի էկավ՝ մեր կօվերը վոր կըթէր: Կօվերը կըթեց
պըռծավ, մըտավ մ°տկի տ°կը, մ°տակին ա կըթում: Էտենց
կըթում, լըցում ուշատկէն: Թալվի հօդէն էլ տըղէրքը գ՛ալում են,
նըստում են, էն գ՛ախ տէլէվիզօր, բ՛ան չըկար, նըստում են՝ ն°ղըլ
ին °նում, խէք°թ ին °սում: Էտենց թալվի մէչը էսենց °ռանցին
տեղ էր, էտենց բ՛աներ դ՛ըրուկ, նըստուկ ին: Էտի վոր կ°թը կըթեց,
մ°միկըս գ՛ընաց, մէատ բ՛աժակ բ՛էրեց, °սավ՝ էսա բ՛աժակօվ
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մէշու տու թօ ճիժը խըմա, սօվոր ա, °սավ, էս °խճիկը, յես իշտ°
մ°տակը, կօվը կըթէր եմ, իմ °խճըկան կ°թ եմ տըվե: Էսի բը՝ չէ,
վույ աման, յես չեմ կ°նա, °սավ, կ°թ տա: °սավ՝ հընչի՞, °խճի,
դ՛ու գ՛աս իմ մէ թալվա տ°վար մ°լը կըթես, մէ պուտ կ°թ չիտա՞ս
իմ ճըժին: Էտ °սէլու գ՛ախ յես ըզգացի, վոր ըտոնք վիճում են,
էնենց եմ հիշում, չոռսը տ°րէկան եմ հ՛էլե: Հ՛ըմա ճըպոթը՝ մ°տկի
գ՛ըլխին: Խըթ զ°նել՝ մ°տակը վոտը վէրցեց, ու կ°թը գ՛ընաց,
լըռիվ մէ վէյրօ կ°թ՝ կըվանոցը: Էտ կ°թը լըսվավ կըվանոցը: Էտի
մէ ճըվճըվոց ա քըցե, Փօփօլն էր՝ էտա Յեռջօյ կիսուրը՝ վա՜յ, էս ինչ
սեվ բ՛էրիր իմ վըրէն: Մ°միկըս հ՛ըմա վէրցեց ըսենց °սավ՝ (°մօթ
էլ ա)

տօ լավ °րավ, քօ խօր կօտը քաքեմ, °սավ, իմ մ°լ -

տ°վարներ կըթես՝ մէ թըք° կ°թ չիտա՞ս՝ իմ ճիժը խըմա: Շըշմավ
էտ կընիկն՝ ի՞նչ °նա: Վոր բօռբըռոց քըցեց, տըղէրքն հօդից հ՛էլան
դ՛ուս: Էտ ի՞նչ ձ՛էն ա, էտ ի՞նչ ձ՛էն ա: Տօ, °սավ, ըստու վըրէն սեվ
գ՛ա, մէ թալվա տ°վար կըթե տ°նում, մէ պուտ կ°թ չըտըվեց: Էն
ճիժն էլ զ°նեց մ°տկի գ՛ըլխին, կ°թը թափավ: Լավ °րիր, °խճիկ
ջան, ծըծերըտ ուտեմ, աչըձ՛ախ ընձի պ°չում են, քաշքըշում են՝
լավ °րիր՝ թափիր: Մըկա էտի լ°լում, չօքեր տըփում՝ վա՜յ, յես
ըստօվ պըտի փարա ըստանի: Էտա կըվէրի մըչի, կըվանոցի մըչին
ըսենց ճ°նգում, էտ մըխտ°ռ կըվեր՝ կ°թը, ճ°նգում, լըցում,
ջ՛օկում լըցում ուշատկէն, վոր լըսվի: Խա: Էտենց °ռավ, էտ կ°թը
գ՛ընաց:
▪
Էս բօլտերը ծուռն ը մուռ,
Տըղա, խուզեմ քօ ք°քուլ,
Հ՛առչի կընիկ դ՛ըռնէդ՛ուռ,
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Հընչի՞ °ռար յեդվան ծուռ:
▪
Մէ բ՛առց եմ կ°րե՝ իմն ա,
Մէկ էլ եմ կ°րե՝ իմն ա,
Քախկի քարվան գ՛ալում ա,
Մըչի սուրային իմն ա:
▪
Ջ՛ախճի կըտուր՝ լիքը վառթ,
Ջ՛ախճի դ՛ուռը՝ լիքը մ°ռթ,
Ճ°ր °րէք, յարըս էկավ,
Գ՛օտիկը՝ լիքը վառթ:
Սեդա Բագրատի Թադևոսյան, ծնվ. 1928թ.
***
Քուռթը գ՛ալում, տէնում՝ տըղէրքը քաղ են °նում: Մէկը
քաղում, մէկը կ°պում, մէկն էլ փոցըղ °նում: Կըռութ հավքօղն էլ
կըռութ հավքում հէտեվից: Հիշկում, հիշկում, էթում: Խառցընում
են՝ ի՞նշ տէսար: Էն, վոր թ°լում էր, բ՛էրում էր, շընգշընգում էր, էն,
վոր կըլօրակ էր °նում, մըկա էնի մեռա՜ավ: Ախար, կ°պ °նելը
շ°տ զօռ ա: Փոցըղ °րօղը, °սում, փոցըղ էր թ°լում, բ՛էրում, ճիժն
էլ կըռութ էր հավքում, իսկ, °սում, էն կըլօրակ °րօղը մըկա
մեռա՜ավ:

Հրանտ Թադևոսյան Իվանի, ծնվ. 1929թ.

▪
Սօվէտի գ՛ալը,
Տ°րան մեր մ°լը,
Բը իմալ գ՛ըլնի մեր հալը:
Սուրեն Ղարիբյան, ծնվ. 1924թ.
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Գավառ քաղաքի Արծվաքար թաղամաս
***
Ուրեմը, խառնիսն ա գիվ° թէ մեր, սեվին սըքին, էն °նտէրը՝
մ°շալ են °սում, մ°շալը շըշէրի վըրէն զ°նուկ, էթում ինք, մէշու
տեղ էթում ինք, քըչընում էր: Է՛, բութուլկէքօվ ն°ֆտերը կըշտըներն ա, լըցում են վըրէն, բ՛էրում են իմ դ՛էմը: Ս°ղ իմ հ°շկերը,
վոր լ°ցէր եմ էլ, հառվըները էսենց գ՛ըձվուկ էր իմ հէրէսիս վըրէն:
Էկա, վոր կ°յնա մէ°միտ խ°յլու դ՛էմը, տէնամ վոր ինչ՝ հէրես
չըկա: Էտ հ՛առվի ըզերը բ՛ըռնուկ՝ սեվ մըրերը °ռցունքի խէտ
էկած, կ°թացած շօրէրիս վըրէն: °սի՝ խարամ հ՛ըլնէր էս
խառնիսը, էտ մուրը չըբ՛ըռնին՝ °վէլի լավ չէ՞ր, մութը տեղ ջ°յն°մ
մէշօլ կըքէփըլտինք:

Թադևոսյան Զինա Սամսոնի, ծնվ. 1940թ.

***
Մօրական պ°պիկըս դուք°նչի յա հըլնում ա: Էտի յես լըսացէր եմ, չեմ տէսե: Ս°րուխանցի °ռնում պ°պիկըս: Ս°րուխանցի
յա °ռնում ա, Զ°քօյենց տընէրից են: Էտ դուք°նը ք°վ°ռցիքը
կըդրում են. բ՛ացում են, գ՛իշերը տ°նում են էտ կըտորները:
Մընաց, վոր էթում են պ°պիկիս °խպօրը ք°վ°ռցի ուզէլու,
տէնում են, վոր հիրանց էտ դուք°նի կըտորները ըտոնք մինդ°ր
են կ°րած: Էլ ի՞նչ, էտ կընգան բ՛էրում են գ՛եղը, շ°տ խօրօտ էր,
խըրեղեն էր:
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***
Մէ քանի մ°ռթ պ°տէրի տըգներ նըստուկ են հըլնում, մէկ էլ
մէ մ°ռթ ա գ՛ալում՝ կօշիգները խին, շօրերն հըմէն խին, գ՛ըլխարկը՝ թ°զ°: Խընդում են էտ մ°ռթի վըրէն: °սում ա՝ հընչէ՞ք
խընդում վըրէս. չարուխ, չօրաբ, քօլօ՞զս ա խին, կ°ստում շըլվար,
քօլօ՞զս ա խին (քօլօզը վոր թ°զ° յա հըլնում, էտ խըները հըմէն
բ՛էրում խէտը °սում ա), շըլվար բըլուզ, քօլօ՞զս ա խին, ի՞նչըս ա
խին, հընչէ՞ք վըրէս խընդում:
***
Գ՛ացած ին ս°րը քաղ °նէլու, քաղ ին °րած, սէլէրօվ դ՛առցած ին էկած ին, ըտե սէլը շըռչէր էր: Սէլը շըռչէր էր, ըտոնց վըրէն
խաղ ին կ°պած.
°նգինի բ՛էրնի բուղը,
Զառուբյանի ձ՛եռն էր ծ°ռի ճուղը,
Գօլէցին զուռնա յէր փըչում,
°խճըգները՝ շ°ն պէս խաչում,
Պ°պօն Թամարի թուշն էր պ°չում,
Վոչ մէկից էլ չէր °մաչում:
Սէլվորի հէվէլի °նունն էր Զառուբյան, քանի վոր հիրանը
ջ՛ոչավարի յէր պ°խում: Պ°պօն ու Թամարն էլ սիրահար ին:

Գևորգյան Էմմա, ծնվ. 1937թ.

▪
Խառսին տ°րանք վիրեվի կ°լօվ,
Շօրերը բ՛էրինք սիրուն ծ°լէրօվ:
Հէլի խաքի, հէլի կ°պա, էկէր ենք տ°նենք,
Չըխաքնես, չըկ°պես՝ զօռօվ կըտ°նենք:
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Խօրըտ խափինք մեր թունդ °րաղօվ,
Մօրըտ խափինք մէ քիշմիր շ°լօվ,
°խպօրըտ խափինք մէ բ՛աժակ գ՛ինօվ,
Քըվորըտ խափինք մէ վիզ ուլինգօվ,
Քե յէլ խափինք մեր սիրուն տըղօվ:
Հ՛էլի խաքի, հ՛էլի կ°պա, էկէր ենք տ°նենք,
Չըխաքնես, չըկ°պես՝ զօռօվ կըտ°նենք:
Սեղանը պ°դրաստ, քեզի յենք հ՛իշկում,
Հ՛էլի խաքի, հ՛էլի կ°պա, էկէր ենք տ°նենք,
Հ՛էլի խաքի, հ՛էլի կ°պա, էկէր ենք տ°նենք:
▪
Ասացվածքներ
Ալնի յէր՝ խանձըրախամն էլ տըվեց վըրէն:
Իրեք °խը մէ մ°խ ա:
Վորը շըվում ա, հ՛ինքը բ՛ըվում ա:
Սօվորին մի կըդրա, °նսօվորին մի սօվըռցըրա:
°ջ°լը էկեր ա, մ°ջ°լ չըտ°լում:
Գ՛իտունին գ՛էրի հ՛էլի, °նգ՛ետին սիրէլի մի հ՛էլի:
°րունը ջ՛ուր չըդ՛առնա:
Գ՛օթուցյուն չըտ°րե °րքայուցյուն:
▪
Օրհնանքներ
Սիմոն ծերունի հ՛ըլնես:
Քար թ°լես, վոսկի բ՛ըռնես:
Քօ խալալ քըռտինքը քե խալալ հ՛ըլնի:
Մէ պ°տըտ վոսկի հ՛ըլնի, մէկը՝ °ռծաթ:
°սսու հ°շկը վըրէտ հ՛ըլնի:
°սսու օռշնինքը թափի վըրէտ:
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Հ՛էրկէն °րեվ հ՛ըլնես:
Ծըլես, ծ°խկես, մէչը նըստես:
▪
Անեծքներ
Դ՛°ռը դ՛ատես, դ՛առտակ նըստես:
Նըստես՝ մըսերըտ թափի, կ°յնես՝ օսկըռներըտ:
Ծ°կծըկվես, ծ°կ-ծ°կ շ°պիկ խաքնես:
Լիզուտ բ՛էրնիտ մէչը չօրնա:
Հ°շկիտ սեվը սիֆտ°կ °նես:
°նտ°կ ծօվի ռաստ գ՛աս:
Գ՛ըլխիտ գ՛ըլխավոր չըլնի:
Բ՛էրնիցըտ դ՛ուս գ՛ա, լըսվի ծոցըտ:
2014թ. գրի է առել Գավառի պետական համալսարանի
ուսանողուհի Անահիտ Մնեյանը

Կարմիրգյուղ գյուղ
▪
Բ՛ե ձեռքըտ համփուրեմ, մ°յրիկ,
Կէրէր եմ կ°թըտ °նուշիկ,
Յերանի չիլինի °խճիկ,
Մընաս բ՛արօվ, յես գ՛ընում եմ:
(էն էլ °սում ա)
Մի՛ գ՛ընա վատ դ՛ըրկըցի տուն,
Խելքօվ մըտկօվ յեղիր գ՛իտուն,
Միշտ ունէցի բ՛արի °նուն,
Գ՛ընա՛, վօռթիս, °սված քեզ հէտ:
Փէսէն գ՛ուքա՝ դ՛ու վօտքի յել
Նա յէ քեզանից հ՛առավել
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Նըրան քու սէրն եմ կ°մէցէլ
Գ՛ընա, վօռթիս, մի՛ լաց, գ՛ըն°:
▪
Մէ մ°ռթ հ՛էլե, °սե՝
°խճի ջան, °խճի,
Հ՛արի քեզի տ°մ խօջու տըղին,
Սեվ խալիչին, սիֆտ°կ հօդին,
Ս°ֆ°րի բօխճին, գըլ°զ219 դէյրին:
°խճիկը չըխավնե՝
°դէ ջան, °դէ,
Ի՞նչ եմ °նում խօջի տըղին,
Սեվ խալիչէն, սիֆտ°կ հօդէն,
Ս°ֆ°րի բօխճէն, գըլ°զ դէյրէն:
Խազար խօջի տըղա կուրբան կ°նեմ
Իմ Ս°քօյի չօլախ վոտին, ձ՛եռի փէդին,
°լ բըլըզին, շ°լ բըլըզին, հ՛էրկէն վըզին,
Տուտու բօղզին, փէդէ լիզվին, ծ°կ քօլօզին:
Էրնէկ էն օր՝ գ՛արուն գ՛ըքա,
Իմ Ս°քօնը փէդը վէրցա,
Օհօ՛ °նա, բըժօ °նա,
Բ°շ մ°տկըներ, բ°լ°ք կօվեր,
Բ՛էտ պըտկըներ, խըշտ կօտըշնեեեե՜ր, ժ°շկի տըկեր:
(Չըխավներ ա խօջու տըղին, գ՛ացե ն°խըռչու չօլախ վոտին ա
խավնե):
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***
Հ՛առէչ, °սում ին, Ն°վօյ Ս°րօյն հօռթիկ հ՛էլե, էտենց, բ՛էրած մօռթէլու, գ՛ըլօխ կըդրած ին, հօռթիկն էտենց հ՛էլէր էր փախէր էր, հիմի °սենք էտենց վոր բ՛ան հ՛ըլնում, ասենք՝ մէկը
թօղում փախնում, բ՛ան-ման, էլ տուն չըգ՛ալում, °սում են՝ հ՛էլե
Ն°վօյ Ս°րօյ հօռթիկը:

Արևշատյան Արամ, ծնվ. 1979թ.
Նորատուս գյուղ
***
Ն°ր°դուզա մէչը կ° մէատ լավ զօրավոր սուրփ, °նունը
Գ՛ըրիքօր Ն°րէկէցի յա: Կըշլաղ մէատ կիսուր էթում ա ս°րը,
խառսին °սում ա՝ գ՛ըռթան ճուտ ա, ճըտէրօվ, ասում ա, յեթէ
տէսա, վոր ճըտէրիցըս մէկը ս°տկե, քեզի կըխըրկեմ մեր տընից:
Ու հ՛ինքը էթում ս°րը: Էն հ՛էքսօրը գ՛ըռթանը հ՛իր ճըտէրօվ ս°տկում են: Լ°լում ա էտ ջ°յէլ խառսը: Հարէվանը լըսում ա ձ՛էնը,
դ՛ըրկեցը, գ՛ալում ա, բա՝ հ՛ընչե՞ս լ°լում, °խճիկ ջան: Բա՝
կիսուրս °սեր ա, վոր ըսենց-ըսենց՝ ճըտէրիս մ°զը թեքվեր ա՝
քեզի կըխըրկեմ: °սե՝ մի՛ լ°ց, °խճիկ ջան, Ն°ր°դուզ մէատ
ըսենց սուրփ կ° ՝ Գ՛ըրիքօր Ն°րէկէցին, էտ ճըտերն ու գ՛ըռթանը
լից մ°ղը, տ°նենք ընդե, դ՛ընենք հ՛իրա վոտի տ°կը, չուր լուս
կըլավընա: Ըտենց էլ °նում են: Բ՛էրում են դ՛ընում են Ն°րէկէցու
վոտի տ°կը, մինչեվ լուս գ՛ըռթանը հ՛իր ճըտէրօվ լավընում ա:
Էտ օրվանից Գ՛ըրիքօր Ն°րէկէցին կօչվում ա, °սում են, Ձ°ք
հարոց Ն°րէկէցի:

Սեդա Գրիգորյան, ծնվ. 1941թ.
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***
Յես հիշում եմ՝ մենք Սէվան ինք, իմ խէրը իրեքատ վոռփ
էրէխէք բ՛էրեց՝ տ°սնըխինգ-տ°սնըվեց տ°րէկան տըղէրք: Մըխօն ու Սուրիկը °խպէր ին, մէատ էլ Յենգօ °նընօվ տըղա յէր, էլի
ըտենց: Խէրըս °ռավ էկավ, ցուռտ, ձ՛ըմեռ ճըքճըքան, մօրըս °սավ՝ այ կընիկ, °սավ, էս էրէխէքը իմ էրէխէքն են, °սավ՝ ըտե՝
Ձուկբ՛աժնի շենքի կուշտը կուչ էկուկ նըստուկ ին, °սավ՝ բ՛էրէր
եմ, իմալ իմ ճըժերն, ընենց ստոնք, պըդի պ°խենք; Մէրըս °սավ՝
հ՛արէք, հ՛արէք, ճըժեր ջան, հ՛արէք: Մենք Սէվան մէատ այսքան
տուն ունինք մեզի: Կուխնի յէր, ընդե յէլ բալկոն էր դ՛ուսը: Կըվառտիրա յէր, էլի: Էտ տըղէրքին պ°խեց խէրըս, ջ՛օչըցըրեց; Տ°րավ
ն°վի վըրէն մ°դրօզի տեղ բ՛անցըրեց, փող տըվեց, վեռչը, տըվեց
հ՛ուրիշ ն°վէրի վըրա տեղավորեց: Էդ մ°ռթըքին պ°խեց մինչեվ
ջ՛օչըցըրեց, բ՛էրինք մեր գ՛եղը նշանէցինք: Մէկը մեր գ՛յուղից ուզինք՝ Ջուլի °նիկինը, նըշանեց Սուրիկին՝ պըստի °խպօրը, ջ՛ոչ
°խպօրն էլ էլի մեր գ՛յուղացի, °գրիվանք ին մընում, ըտուրը ուզեց Մըխօյն էլ: Ըտոնցը նըշանեց: Իսկ Յենգօյն էլ մէհատ հ՛ուրիշ
°խճիկ ուզեց, Սէվանից ուզին բ՛էրին: Էս °ճիկը, Յենգոյը վոր
նըշանէցին, բ՛էրէցին, էս °խճիկը շ°տ սիրուն, վիդնի, բօյօվ °խճիկ էր: Բ՛այց դ՛ու մ՛°սա՝ թ°մբալ, ու նըստում չըկ°նում հ՛իրար
գ՛ա տեղից: Ըտենց մէրըս պ°խեց, պ°խեց, մէ օր ըտոնք խօսացին՝
խէրս ու մէրըս, խէրըս °սավ՝ խառսը իմալ ա (խառսին էլ սիրում
ինք, շ°տ սիրուն ախճիգ էր, խելքըտ կէթէր, վոր տէնիր, շ°տ խօրօտ °խճիկ էր), °սավ՝ բա ինչ °նեմ, վոր նըստում ա, խեռը մ°ռթից, ինչօր իշաֆորմ ա, °սավ՝ էտի չըլնում կ°յնում: Խէրըս °սավ՝
բ՛ե Յենգօյն °սենք, տ°նենք Սէվան ըստուն տեղ կ°նենք, մէ տուն
կըքըրենք, թօ էթան նըստեն հ՛իրանց խըմար, °յ կընիկ: Վեռչը,
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տ°րան, դ՛ու մի °սա՝ ընդեն էլ: Մէգ էլ մէ °միս մընաց, խէրըս °սավ՝ էթամ տէնամ ճըժերն իմալ են, գ՛ամ: Գ՛ընաց, էկավ °փէրը
(°փէր ինք °սում խօրըս): Յենգօյը °սէր էր՝ ինչ կ°, լ°ցէր էր,
°սէր էր՝ բա՝ °փէր ջան, յես իմալ °նեմ, վոչ զադ ա էփում, վոչ ընձի խաց ա դ՛ընում, °մանը լըցում եմ, ուտում, դ՛ընում ընդե, մընում ն°մշում, մընում մէչը: Խէրըս °սավ՝ չէ, էտենց չըլնի, ումուդ
ջան, հ՛արի տ°նեմ հ՛իրա խօր տունը: °ռան գ՛ացին, խօրն ու մօրն
°սէր ին, բա՝ քօ °խճիկը վոր տեղախան չէր հ՛ըլնում, էս խեխճ
տըղէն ինչ °նա, °նտէր-°նտիրագան, ըստուրը վորը պ°խա: Լավ
էր, զօրէնէր խէրըս, տ°րավ ըդուրը թօղէցին: Մընաց, խէրըս °ռթէն °ստավկի էր, էգէր էր թօշ°գի: Գ՛ացէր էր Սէվան (մէգ-մէգ էթում էր, ֆըռում էր, գ՛ալում էր խէրըս ընդե), էդ Յենգօն պ°դաական ուռթէր էր: Բա՝ վա՜յ, °փէր ջան, կուրբանտ հ՛ըլնեմ (դը էդ
գ՛ախ տ°րիներ հ՛իրար չին տէսած), էթանք մեր տունը: °ռէր էր,
գ՛ացէր էր: °սում էր՝ վոր չըգ՛ացի տէսա, Յենգօյ դ՛ուռը դ՛էզերը
զ°նուկ, °ֆտօները կ°յնուկ, բըրիշկէքը կ°յնուկ, ձ՛իյանքը, °սում
ա՝ սուրունօվ օխճըրները կ°յնուկ, մէատ էլ, °սավ, սեվ կընիկ, ըսենց սեվ ու մեվ կ°ռճըլիկ կընիկ ունէր: Էտ կընիկը էկավ, Յենգօն
°սավ՝ էսի իմ խէրն ա, էսի իմ խէրն ա, ճըժեր ջան: Վոր °սավ, մէ
սուրու ճիժ էկան թափան վըրէս, կընիկը խետը, °նտես-°նծ°նօթ:
°սում՝ ընձի գ՛ըրկին, կօլթըղին ու տ°րան նեռս: °սում էր՝ Յենգօն
հ՛էլավ մէադ օխճ°ր մօռթեց, ճերուխում °րէցին, վեռչը, լավ-լավ
խօրըս իրեք օր, չոռս օր պ°խած ին, մէկ էլ Յենգօն դ՛ըրէր էր °ֆտօն, է՛լ գ՛աթօվ, է՛լ ուտէլիքօվ, մէ օխճար էլ մօռթած ին էլի, °փէրի
խէտ դ՛ըրած ին՝ խէր ջան, դ՛ու մեզի պ°խէր ես: Վեռչը, ըտենց
էկած ին: Էտ էլ Յենգօյ պ°տմությունը:

Էմմա Արամի Մկրտչյան, ծնվ. 1938թ.

286

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

▪
Ըստե պուպուզ, ընդե պուպուզ,
Հ՛էռթըսէն դ՛ուս:
(արևի շող)
Էրկու տընգիչ, մէ տընգտընգիչ,
Չոռսը կ°խիչ, չոռսը կօխիչ:
(կով)
Ըստե քըստ, ընդե քըստ,
Դ՛ըռան հէդեվը նըստ:
(ավել)
°թէն, °թէն, էրկու թ°թէն
Էթա գ՛ա, կըբնի պ°տէն
(կշեռք)
Գալստյան Աշխեն, ծնվ. 1929թ.
Գանձակ գյուղ
***
Դէկտեմբեր °միսն էր, մ°ռթս °նօթի՝ ս°րերն էր: Մէ մ°ռթ
չըկար, վոր խաց տ°նէր, խասցընէր մ°ռթիս: Հ՛էլա շունը թօնի,
ընձի հ՛ընգեր °րէցի: Բուդիները վոներըս խաքա, պէնջ°կ խաքա,
չօբնի փէդը ձեռըս °ռա, գ՛ըլօխըս կ°պէցի, բ՛ըքին, ձ՛անը ս°րերն
հ՛էլա: Դէկտեմբեր °մսին: Ս°րերն հ՛էլա, հ՛էլա գ՛ացի, մ°ռթիս
խաց տ°րա: Բ՛ուք, ձ՛ուն, ինչ ձ՛ուն ա, վոր չեմ կ°նա °սե: Հիտեվ
°նում եմ՝ բ՛ուքը տ°լում, հ°ռէչ °նում եմ՝ բ՛ուքը տ°լում: Գ՛ացի
խասա ս°րեր: Ձ՛ունը բ՛ուքը տըվեց վըրէս, խասա ս°րեր: Էրկու
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չօբնի հանդիպա: Մէկըն իմ °սկըն էր, մէկը մեր գ՛եղացի յէր: Բը՝
Գըրիշին խա՞ց ես տ°նում, °սի՝ խա: °սավ՝ էս բ՛ըքյին կէթաս,
Էվէր ջան, կըխեխտես: Դ՛ու, °սավ, խացը տու, յես հ՛առավտուն
կըտ°նեմ, °սավ, էտ խացը կըխասցընեմ Գըրիշին: °սի՝ չէ, վոր
էկէր եմ չում ըստե, իմ Գըրիշի խացը յես կըտ°նեմ կըտամ: Գ՛ացի
խասա ս°րերը, բ՛ուքըն ընձի խեխտում, գ՛աա՜ցէր եմ հէլէր եմ
համարա էն ձ՛եր Տըլվարի դուզի ս°րի գ՛ըլօխը: Էդ վախտ
օխճըրները մընում ին գ՛ոմերը: Հունըրվար °մսին էլ չումի ս°րերն ին: Չօբները մընում ին, էտ չայէրի բ՛էրները °րըսցընում ին,
էտ կ°նչըներն °րըսցընում ին: Դ՛ու մի °սա՝ գ՛ոմերը մ°ցե
ցաձըր, յես հ՛էլէր եմ վիրեվ: Բօխճէն շըլ°կըս էթում եմ, մէկ էլ
տէսա՝ °րեվը ըստեղից °ռավ: Տէնամ՝ գ՛ոմերը դո՞ր ա մ°ցե, յես
հ՛էլէր եմ գ՛ըլօխը: Չօքէլօվ, հ՛ըլնէլօվ ձ՛ան մէչը, հընգընէլօվ
հ՛ըլնէլօվ խասա գ՛ոմերը: Խասա գ՛ոմերը, խացը դ՛ըրէցի, մէշու
խոտ վառէցի, տ°քցա, °նօթի, ծ°րավ, չըկիմիշա, վոր բօխճից մէ
խաց խանի ուտի, ասի՝ կ°րօղա մ°ռթըս յետ գ՛ա, էտ խացը մընա
հ՛իրանը, կ°րօղա էրկօր չըքաշա, մէ խինգ օր քաշա: Էտ ձ՛անը
բ՛ըքյին էկա, էս տըղէրքն հանդիպան ընձի: Մէկը խօրօխպօրըս
տըղէն էր: °սավ՝ հ՛արի մ°ց գ՛ոմը խետըս, յես կըքընեմ էն տըղի
կուշտը, դ՛ու քընի իմ ջըլերը: °սի՝ չէ, իմ ճըժերը պըստիկ են: Էկա,
էկա, բ՛ուքը ձ՛ուն, °նօթի ծ°րավ, ձ՛ան մէչ չօքում եմ հ՛ըլնում եմ,
չօքում եմ, հ՛ըլնում եմ, կէսգ՛իշերին խասա տուն: Խասա տուն,
կիսուրըս °սավ՝ բալա ջան, էկա՞ր, °սի՝ խա: Մ°ռթիս չըտէսա:
Մ°ռթըս վոր էկե, օխճարը °րե նեռս, մ°ռջ ա էկե, °սե՝ էսի իմ
Էվերն ա էկեր ա: Էտ խետի չօբանն °սե՝ չէ, Էվէրն ի՞նչ ռիսկօվ ա
էս ձ՛անը բ՛ըքին էկե: °սե՝ չէ, իմ Էվէրն ա էկե: °րաղի վըր° մ°ռջ
էկած, հ՛իչած Ք°րիմք°նդ, էկած էն մէկէլ օխճըրի սուրունը, վոր
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ցաձըրներն ա: Էկած խառցըրած ա, °սեր ա՝ տըղէրք, °սեր ա, իմ
խացը վոնն ա բ՛էրեր ա: °սեր ա՝ Էվէրն ա բ՛էրե: Դը, °սեր ա, խէձի
էշը, գ՛ընա Ք°րիմք°նդա °րաղ բ՛ե: Մէ °րաղի տեղը գ՛ացե իրեքչոռսը խատ °րաղ ա բ՛էրեր ա: Ըտոնքը խըմած ա, վոր յես ինչ
ռիսկօվ հ՛էլէր եմ էտ ս°րերը դէկտէմբեր °մսինը, գ՛էլ ա, շուն ա,
մ°ռթ ա, էս ա, էն ա, ինչ հ՛ըռիսկօվ եմ հ՛էլե ս°րերը:

Էվերիկ Մարգարյան, ծնվ. 1938թ.
Հայրավանք գյուղ
▪
Տըղէն փարք ա՝ վոր ծընվում, °խճիկը՝ °խը խեդն ա:
▪
Ըզգուշացիր՝ մօխրի մէչը կըրակ կա,
Բօլօր մ°ռթի գ՛ըլօխն էլ փափաղ դ՛ըրած կա:
Յերփեմըն ձեռըտ մի վէրցըրու տըկարի վըրա,
Բօլօր մ°ռթն էլ մ°ռթ ա °շխարիս վըրա:
Ըզգուշացիր՝ մօխրի մէչը կըրակ կա,
Բօլօր մ°ռթի գ՛ըլօխն էլ փափաղ դ՛ըրած կա:
▪
Քօ հայրիկը խոռթ ա,
Վախէնամ՝ ընձի կըմօռթա:
Իմ հայրիկը խոռթ ա,
Բ՛այց ժամանակակից մ°ռթ ա,
Էնի քեզի չի մօռթա
▪
Վիճ°կ °սեմ ու պ°րեմ,
Լըցեմ տօբրակը կ°րեմ
Տէնամ՝ յարըս գ՛ալում ա
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Չօքեմ՝ չ°քմիրի քաշեմ:
▪
Կըռիվն էկավ խասավ Վառշավա դուզը, °նուշ մ°յրիկ ջան,
Վառշավա դուզը:
Մ°ն էկա քե, գ՛ըթա քաֆըր գէրմանու իզը, °նուշ °դե ջան,
Գէրմանու իզը:
Գէրմանը լալ էր, °նուշ մ°յրիկ ջան, յեսիր չըտանէր:
Գէրմանու խաքուստը՝ բիր°դի կ°պույտ, °նուշ մ°յրիկ ջան,
Բիր°դի կ°պույտ,
Հընգում ին խօքուս խէտ, շիքում ին թաբույթ, °նուշ °դէ ջան,
Շիքում ին թաբույթ:
Էլ վէրի, վէրի, °նուշ °դէ ջան, հընգէլ եմ գ՛էրի:
°դէյս °սէք՝ ընձի թօղ մէկ էլ բ՛էրի, °նուշ մ°յրիկ ջան,
Թօղ մէկ էլ բ՛էրի:
Նօրից ն°նիկ °սի, օրօրօց °նի, °նուշ մ°յրիկ ջան,
Օրօրօց °նի:
Էլ վէրի, վէրի, °նուշ մ°յրիկ ջան, հընգէլ եմ գ՛էրի:

Աստղիկ Հարութի Օհանյան, ծնվ. 1922թ.
Գեղարքունիք գյուղ
▪
Սիրուն դ՛էմքըտ չեմ մօռանում,
Քանդակնէրօվ ն°խշէր եմ,
Տունըս քեզնօվ զառթարէր եմ, Մ°սիս ս°ր:
°մէն հայի սըռդի խօրքում
Մ°սիս ս°րն է գ՛ըթնըվում,
Մեր ս°րի պէս սիրուն չըկա,
°խ, մեր դ°ռդի պէս էլ դ°ռդ չըկա:
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***
Էս տ°նըս թոռը (էրկու տըղա ունեմ, °մէքին էրկու-էրկու
°խճիկ ա, մէկ-մէկ տըղա). խօրըս °նունն եմ դ՛ըրե՝ °ռսէն, հ՛էլավ
մէ վեց-յօթ տ°րէկան, ըստու ձեռներն ու հ՛էրեսները սիֆտ°կ
խալեր բ՛ըռնէցին: Վո՛ր բ՛ըժըշկի մօտ տ°րա, վո՛ր հէքիմի մօտ՝
չըբ՛ուժվավ, մօտ մէ տ°րի: Մէ տ°րի էտենց, էտ էրէխէն սիֆտ°կ
խալերը բ՛ըռնեց կ°յնավ: Էրազին տէսա՝ ընձի °սէցին՝ ձ՛եր տ°ն
էն լավ °քլօրը մ°տաղ կ°նես, սըրփի տ°կից քօ ձ՛եռօվ էտ խողը
կըխանես, կըշ°ղես, իրեք °նքամ կըքըսես էտ սիֆտ°կ տեղրանքը: Իրեք °նքամ °րէցի, էտ սիֆտ°կ խալերը գ՛ընաց:

Լևիկ Արսենի Ղազարյան, ծնվ. 1939թ.
Լանջաղբյուր գյուղ
***
Թաքավորը ունէնում ա իրեք խատ տըղա: Էտ տըղէրքը
ջ՛օչընում են, թաքավորն °սում ա՝ լը կ°յնէք տէնանք՝ ըստոնք ինչ
ձ՛եվի տըղա յեն: Ջ՛ոչ տըղին °սում ա՝ դ՛ու պըտի էթաս °շխատանքի, փող բ՛էրես, այսենց էսենց գ՛ոռծ °նենք: Դը մէրը գիդում,
վոր ջ՛ոչ տըղէնը գ՛ընաց, վոշ մէ բ՛անի յէլ համարա թէ պէտկ չի
գ՛ա: էթում, գ՛ալում, մէրըն, թաքավորի °բրուստ ա, մէ յ°ք° փող
դ՛ընում կօլթըղի տ°կը, բ՛էրում ա: Բ՛էրում, °սում՝ հայրիկ ջան,
էսի քօ, °սում, փողը, բ՛էրէր եմ, ինչ ուզում ես՝ °րա: Հըրաման ա
տ°լում, °սում՝ էտ թունդիրը վառէք: Թունդիրը վառում են: °սում
ա՝ փողը քըցա մէչը: Քըցում են մէչը: Տըղէն էսենց կ°յնում հիշկում, էտ էլ վառում: °սում՝ էտի ըտու քըռտինքը չէր: Գ՛ընա դ՛ուս՝
°սում: Բ՛էրում են միշն°կ տըղինը: Միշն°կ տըղինը նույն
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պ°դմությունը, ինչ ձ՛եվօվ հ՛ըլնում ա ջ՛ոչին. Էլի գ՛ալում, էլի մէրը
փողը տ°լում, էլի թունդիրը տ°լում վառել, էտ թունդըրա մէչըն
էլի էդ նույն փողը քըցում ա: Քըցում, էլի նույն վիճակըն, °սում՝
էտի հ՛իրը չէ, ճ°մփա պըստի տըղին: Պըստի տըղէն էթում, էն
հալին ա հ՛ըլնում, էնենց °շխատում, վոր հըլնում համարա թէ
այսենց օսկոռ, այսենց էն ձ՛եվի °շխատանքօվ, լավ փողէրօվ
գ՛ալում ա: Էլի նույն կ°րքադրությունը °նում ա: Փողըն, °սում ա,
քըցէք թունդըրա մէչը: Փողը հէնց քըցելը, պըստիգն հիրան գ՛ըլխի
վըրա քըցում թունդըրա մէչը: °սում՝ այտի հիրան խալալ
քըռտինքն ա: Իմալ վոր մըկա խէրերըն °ֆտօ յեն °ռնում, տըղէրքը քըշում են, տ°նում են վորդե ուզես զ°նում, ջ՛առթուփըշուր
°նում, բ՛էրում են, թ°լում են վըրէն՝ էտի հիրանց փողը չէ, իսկ
հիրանց փողօվ վոր °ռնում են… Նույն պ°դմությունն էլ մըկա
էտենց կ°: Խօր քըռտինք ուտօղ տըղէն հուրիշ ա, բ՛այց °շխատօղ,
հիրա քըռտինք ուտօղն էլ հուրիշ ա:
Իսկանդարյան Սաշա Միսակի, ծնվ. 1932թ.
Սարուխան գյուղ
***
Մէ տ°րի մեր Ս°քօյը Հ՛էրէվան խառնիս են կ°նչում: Էսի յու
հ՛իր կընիկ Վառսիկը, հ՛իր °խպէր Սէրօժը հ՛ըլնում են, խաքունխըփուն նըստում են °ֆտօն, էթում են Հ՛էրէվան: Վոր խասնում են
Հ՛էրէվան, թ°ռսի նըման էս Վառսիկի °դմի ցավը բ՛ըռնում, է՛ն
կըռալն ա կըռում, է՛ն կըռալն ա կըռում… Ինչ անեն, ինչ չանեն,
°սում են՝ հ՛ավէլի լավ ա տանք °տամը քաշել, նոր էթանք
խառնիս, մէկ ա՝ Վառսիկը էլ սեղանից օքտըվօղը չէ: Մըդնում են
էտ °տամ քաշէլու տեղը, տէնում են բօլ էլ յեռթ ա, բ՛այց դը ի՞նչ
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պըտի °նին. Վոշ մէկը հ՛իր յեռթը ըտոնցը չէր տի, հ՛իրանք էլ են
յեռթ կ°յնում: Գ՛ըլնի մէ ժամ քաշում, չում յեռթը խասնում Վառսիկին: Ըստոնք բ՛ըժըշկին վըռազցընում են, թէ՝ շուտ °րա, պըտի
էթանք խասնենք խառնիս: Բ՛այց բ՛ըժիշկը հ՛իրա գ՛ոռծը հ՛ըմընից
լավ ա գիդում. Վառսիկին սըրըսկում, °սում՝ էրկու րօպէյից
լիզուտ կըթըմբըրի, ընձի կ°սես՝ °տամըտ կըքաշեմ, կէթաք:
Հ՛ընցում խինգը րօպէ, Վառսիկը ձ՛էն չըխանում: Բ՛ըժիշկը խառցընում, թէ՝ լիզուտ չըթըմբըրա՞վ: Էսի գ՛ըլօխը տ°նում-բ՛էրում,
°նում՝ հը՛ը: Խինգը րօպէ յետօ յեն խառցընում, էլի՝ հը՛ը: Էտենց մէ
քանի դ°ն վոր °նում՝ հը՛ը, էս Ս°քօն էլ չըդ՛իմանում, °սում.
- Բ՛ըժիշկ ջան, ցա՛վըտ տ°նեմ, յես ըտու լիզվին ծ°նօթ եմ,
խաչը իմն ա՝ զօրութունը յես եմ գիդում, էտի թըմբըրօղ լիզու չէ,
դ՛ու իզուր բ°նդ մի հ՛էլի, °րի գ՛ըլնի՝ °տամը քաշա, մենք էթանք,
խասնենք մեր խառնըսին…
***
Մ°ռթ կ°՝ ըսկի չուզա մէկի վըրէն դ՛առնա, մէկի ձ՛եռը մէ
բ՛աժակ ջ՛ուր տա: Էտենց մ°ռթը վի՞րն ա պէտկ: Բը դ՛ու քեզի
մէշու նեղութուն չիտա՞ս, վոր հարէվնիտ, բ՛արէգմիտ, տօ հըմա
լավ՝ խըլղին մէ օքուդ տաս: Բը էլ հ՛ընչե՞ս ծընվե, °խշարք էկե՝
միյն°կ ուտէլու խըմա՞ր: Էտա շունն ու կ°տուն էլ ս°ղ օրը ուտում
են ու °րեվի տ°կը վոդները փըռում են, դինջ-դինջ պ°րկում են.
վոնչ շունն ա ջան °նում՝ խաչա, վոնչ էլ կ°դվի լայեղին ա՝ մուկ
բ՛ըռնա: Բը մ°ռթը ըտոնցից չըտ°րբէրվի՞… Է՜է՜, ի՞նչ ասեմ…
Մ°ռթի մըտկին պըտի տեղ հ՛ըլնի, համ էլ մ°ռթ մէկին օքուդ տ°լուց պըտի հ՛իրանը լավ ըզգա, սիռտը փառավորի, խօքին
թեթըվնա, թէ չէ՝ սութ ա…
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Մեր գ՛եղը Մ°յօ °նընավոր մէ կընիկ կէր, գ՛ուղսօվէտը կ°տարածու յէր: Վոր պէտկ էր հ՛ըլնում, հ՛օղըրկում ին էս յան, էն
յան, էթում էր տընընէրից մ°ռթ էր կ°նչում գ՛ուղսօվէտ: Վեռչը…
Մէ դ°ն ն°խակէն էս Մ°յօյը հ՛օղըրկում բ՛ուժարան, վոր բ՛ըժըշկին մէ թուխտ տ°նա տա, համ էլ °սում՝ մէկա Սէրօժենց դ՛ըռնէրօվ ես էթում, էսա թուխտըն էլ տու Սէրօժին, հ՛ընցի: Էս Մ°յօն
շ°տ ա վըռթօվվում, °սում.
- Յա՜ա, յես էտքան թե՞վ ունեմ, վոր էտ էլ տ°նեմ:

Պապին Քալոյան, ծնվ. 1952թ.
Լճափ գյուղ
***
Կիսուրըս խէլօք կին էր, ութ էրէխէն պախեց, ամուսնացըրեց: Շատ տանջանք ա կէրե: Ասում էր՝ էթում ի, կօվ ի կըթում կօլխօզին, էրէխէքըս դ՛ըժվար էր պախելը: Հօրախպէրը
նախագա էղե, ասե՝ Սըրփույի, բ՛աժակ դ՛իր ծոցըտ, էրէխէքին
գախտնի կաթ խըմցըրա: Այ էտ ձ՛եվի պախե էրէխէքին: Պախեր ա,
էրէխէքը մեծացըրե, էրկու տըղէն, էրկու ախճիկ գ՛ացին Վօլգագըրադ, չոռսօվ մացինք ըստե: Ընձի աբէլանցի արին, շատ վատ
վիճակում, մէ քույր էկավ ասավ՝ մէ կին գ՛ըլօխը բ՛ացե, աստըված
ա կանչում, ասում՝ յես մահանամ, հառսըս գ՛ա հիր էրէխէքին
պախա: Էրէխէքըս փօքըր ին: Էկա, յօթ օր մընաց, կիսուրըս մահացավ: Տէքօրըս կընիկը ասում էր՝ քըսան տարի յես պախի, քեզի
մատաղ հէլավ…
Պողոսյան Անաստաս, ծնվ. 1937թ.
Ծովազարդ գյուղ
▪
Հաջի Մուխան մօլի գ՛յուղ էր,
Փըշէ գ՛էրան, կամշէ սուն էր,
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Վար վարէցին գ՛ութնի ակօսօվ,
Ցօրեն ցանին հավէսօվ,
Մըգներ տարան հիրանց փօսօվ:
Սահակյան Անուշավան Գասպարի, ծնվ. 1927թ.
(գաղթականների թաղից)
***
Հինքը °ռծըվաքարցի յէր, °մուսնացէր էր ըստե, նըշանլու
յէր: Ուրեմ հ՛ըլնում, գ՛ալում, կուշտըն էլ էսքան պըստըլի դ՛°ն°կ
հ՛ըլնում: Հ՛ըլնում գ՛ալում, ճ°մփին յօթ-ութը գ՛էլ տ°լում են ըտու
վըրէն: °ռծըվաքարից գ՛ալում էր ըստե, վոր էտ կընգան տէնէր:
Ուրեմ, °սում ա, էտ գ՛իլվանքը վոր տ°լում ին վըր°, դ°ն°կն
էսենց վոր բ՛ացում ի՝ էս յան պըտըտում ի, էն յան պըտըտում ի, էն
յան պըտըտում ի, վեռչը, °սավ, էտենցութունօվ խասա Բուռդակօյին են °սում, ինչ, այտե: Նոր ըտե վոր, °սավ, ուսանօղները
գ՛ալում ին, դը էն գ՛ախ վոտօվ ին էթում գ՛ալում, ձ՛ըմեռ էր, °սավ՝
քար չի կ°նում վէրցի, վոր գ՛օնէ քար թ°լի, լուցկի կ°ր կուշտըս,
°սավ, մէշու լուցկի վառէցի թ°լէցի, վառի թ°լի, վեռչը լավ էր,
ժօղօվըռթի ձ՛էնն էկավ… Էկէր էր տունը, °ներն °սէր էր՝ քօփօղլու տըղա, մէ փօստի խըմար հընչիր հըլնում էսքան տեղ գ՛ալում,
վոր քօ °պագան պըտի խօռտակիր: էտենց էլ °նունը դ՛ըրին Գ՛էլ:

Արամայիս Բալեյան Զալիբեգի, ծնվ. 1936թ.
(սարուխանցիների թաղից)
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ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ
Աստղաձոր գյուղ
***
Կըսա՝ մառթուս մառթ պիտի, հազար մանէթ պառտք պիտի,
նըստի սեղան՝ դօր առի, նըստի մեզի տեղ առի:
***
Էկան ընձի հ՛ուզէցին: Իմ պապան օր գ՛ացէր էր պատէրազըմ՝ չէկէր էր, մենք էրկու քուր ինք: Իմ քուրըն չոռս տարէկան
էր, յես էլ խինգ տարէկան: Բ՛էտըցա հ՛էլա տասնութ տարեկան,
տասնութ տարէգնից կարքըվէր եմ: Խասկըցա՞ր, ախպէր ջան:
Տասնութ տարէգնից էկէր եմ դաս: Էկէր եմ դասի, նեղի, նաչարի:
Էտա դ՛ըռան հ՛առէչ կառտօլ էր ցանէր, էն էլ ջ՛ուր չըկէր: Բ՛ան էլ
չըցանինք, միջակ էտ կառտօլն էր, էն էլ կառտօլն էլ կիտինք կիսրար, էտ դ՛ըռան հ՛առէճըն, խասկըցա՞ր, ախպէր ջան: Շատ նեղի
ինք: Թավլա յէր, հօդա յէր, հավալվա թավլէքներ, էս թ°վուր տեղրանք մենք տէսէ՞ր ինք: Հօդէն կէթին նըստին մառթիք, ժօղօվ
կէնին: Հօդէն մառթիք գ՛իքին, խէքաթ կէնին: Մեռիմ քեզի, խօ յես
խամ ախճիկ՝ կէթի նըստի մառթկանց խե՞տ…
***
Էտեղ ձ՛իթխաց եղե, իմ կէսրէրի տան ձ՛իթխացն եղե:
Գ՛օմշըներ կըքօմին, իմ կէսրէրի տան գ՛օմշըներ, կըքօմին, էտեխ
քառակ կար, էսթ°վուր ինք կէր: Էտա մեր հանդա օր ձ՛ավար ա
կծէծենք, լա գ՛էլիս՝ մըտիս տէնաս: Էտ ձ՛ավրից էտ թավուր գ՛ըլըցին կըտավատ: Դ՛առնին, հանդա էտա ինքըն՝ փէդըն էլ դ՛ուռն ա,
էտատեղ կիտամ նըշանց: Էս թ°վուր կըֆըռըցուցին, կըծէծին:
Դ՛առնին կարսըներ դ՛ընին, ախպէր ջան, կարսըներ, քամին մէչ,
կըծախին: Մեռիմ քե, տավրօվ կաշխատէր: Էս թ°վուր իմալ օր
տավար կամ գըլըծեն ֆըռըցուն: Քարի բ՛օլոր գ՛օմշըներ կէթին ու
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կըծէծին, կըլըցին էտ քառակի նէ, էտ գ՛օմշըներ ֆըռըցուցին, էտ
ձ՛էթըն գ՛իքէր թափէր էտ քառակի նէ, կարսի նէ:
***
Կուս Վառվառ, Թաթաս առաքել, յօթ հայրապետի աղօթքն
եմ կանչե, ուրփըթմուտ, չօրէքշըմուտ, կիրակմուտ, դ՛ու խասիս էս
մառթուն: Հաջօղութուն քեզնից եղի, տէր, յերգընքի թաքավոր
Աստըված, Հուսիս աստըված: Կուս Վառվառ, քեզնօվ եմ աբավինե:
Յէրկընքի թաքավօր Աստըված, Հուսիս աստըված, տէր փըրկիչ
դ՛ու:
Հունանյան Հասմիկ, ծնվ. 1935թ.
Արծվանիստ գյուղ
***
Էրազ պատմե՞մ: Դ՛ուռըն նըստուկ եմ, տէսա՝ աֆտօն քըշին,
էկան կայնան: Էսա յեռսուն տարուց հէվել կէնա, չէ՞, Սօֆօ՛, շատ
կէնա, չէ՞: Էկան, ըսեց՝ էսի իմ տէսած էրզի կընիկ, էս աֆտօն
կայնավ, ըսեց՝ սուրփըն դ°ն ա, քըշէք դ°նի: Մըկա օր գ՛ացինք, էն
կարմունջըն ցույց կիտամ, դ°տ ա: Քըշինք դ°տի կայնանք, ասավ՝
էտեն, ադէ ջան, քէլա խաչեր բ՛աց: Տա ձ՛եր հըմընի մուրադ: Գ՛ացի
խաչեր բ՛ացի, ըսեց՝ էս իմ տէսած խաչերն ա: Դ՛ու ընձի՝ ադէ, յես
քեզի՝ ախչիկ: Էսա քառսուն տարուց հէվել Սէդան ընձի ախչիկ ա:
Հինք էրազ տէսէր էր, էկավ դ°սի, ընձի ըսեց՝ էսի իմ տէսած
կընիկն ա:
***
Սարն ենք, մեր տավար, օխճար շատ են: Էս իմ կըշտի խառս
ըսեց՝ էս մատղաշ ճիժ թօրկիք ընձի, էսքան կիթ թօրկիք իմ վըրէն
գ՛ացիք, գ՛օնէ զըտիք, յես թալեմ պանըրի վըր°, դ՛ու գ՛ացէք գ՛եղ:
Ճըժեր ջան, ըսի, արէք զըտենք: Հա՛նդ են իմ խառսներ: Էկանք,
զըտինք, թալինք՝ հէլանք էկանք: Լը մըկա, ընձի խօքի կա, մէրօ
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ջան, պուտ-պուտ էրաղ կառնինք, էն վախտ էրաղ վո՞ն կառնէր
բ՛էրան: Կընիկ էրա՞ղ կառնէր բ՛էրան: Էկանք, հէլանք ջաղդէն,
փուշ կէրանք էկանք: Էկա, խասա տուն, փըշից յետ էրաղ խըմանք:
Հ՛էլա գ՛ացի էս իմ քուր Չինօյ տուն, թէ՝ էթամ կառտօլ բ՛էրեմ,
տանենք սարըն օր ուտենք: Խասա Յեվէյ դ՛ուռ՝ առթէն իմ խելք
էթա: Էկա խասա տուն, հէլա կըրիշէն, իմ քուր Խաթուն Վէդի յա,
ինք էր ուզե, վէդրօ յէր ուզե, հ՛էլա վէդրօն վէրցի, ըմալ հընգա… Իմ
էրկու աչք բ՛ըռվավ: Օղօրմի ձ՛եր խօր, օղօրմի Ձ՛օրու Աղաբէկին:
Տարավ, մէ աչքին ութ հարիր դօլար էն վախտ տըվեց… Էս ք°նի
տարի իմ աչքեր դ՛եղ չըթալէր եմ:
Բավական Խաչատրյան, ծնվ. 1926թ.
***
Էրկու տըրակտըրիստ խաց ուտէլու գ՛ախ գիչին գ՛ուքան
փուռ դ՛ընեն, օր փուռ ուտեն: Կուտեն փուռըն, կէսըն կուտեն,
մընա էրկու խատ: Վեռչըն օր մընա էրկու խատ, էն մէ տըրակտըրիստ կըսա՝ Հօվասափ, թէ խանի՞ր՝ յես վոր մէկն ա կուտեմ:
Կըսա՝ կայնի յես էսի վէրցեմ, դ՛ու վոր մէկ վէրցես՝ վէրցա:
Սմբատյան Մերուժան, ծնվ. 1955թ.
***
Էս մեր պապէ Ավէդիս մէկ օր շիմուշկա ցանուկ կեղի,
թափօվ մառթիք գ՛ուքան կըգ՛օղնան: Գ՛օղնան կտանին, գ՛օղնան
կտանին, վեռչին թաբախըն մընա: Վեռչին թաբախ օր մընա, էս
պապէ Ավէդիս գըլնի կըսա՝ տըղէքներ, կըսա, էտ թաբախն էլ
թօղէք, օր հաջօրդ տարի էլ ցանեմ, օր գ՛աք տանէք:
***
Հարկահավաքըն գ՛ո, էս մառթուն մէ խատ կօվ կեղի: Դը
հարկ պըտի ուզա՝ կաթ տուր, էն տուր, կօվըն հըղի կեղի: Էս խեխճ
մառթ, էդ իմ պաբն ա՝ Ավէդիս, հա շատ կըզըզվըցուն, վէրցա
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յերփի կըխասի կօվուն, կըսա՝ վոչ ընձի, վոչ ձ՛եզի, յերփին հըմա
կըզ°նա կօվու փոր:

Գալստյան Ժորա Գրիշայի, ծնվ. 1960թ.
Գեղհովիտ գյուղ
***
Մէ օր Հէրէվանից ա գ՛ուքամ, կօղքիս մէատ կին ա նըստուկ:
Բ՛արեվ յեխպար, բ՛արեվ քուր ջան: Կէթաս Մառտունի՞, խա: Քուր
ջան, վո՞րդեղացի յես: Գօզալդարէցի յեմ: Ասի՝ քուր, Գօզալդարի
մըչի՞ց ես, թէ գ՛յուղէրուց: Բա՝ ախպէր, էմալ կէնամ, օր
լուսամուտից թըռիս: Էտ ձ՛ըմըռվա ցուռտ ժամանակ էս իմ
«պըստի» քիթըն լուսամուտից չանջատէցի, չուր խասա Մառտունի:
***
Թ°զ° յեմ էս կընգան բ՛էրե, էս կընգան թ°զ° յեմ բ՛էրե:
Կըթու օխճար կար մէ յեռսուն խատ, գ՛ացի մէատ կօչ բ՛ըռնէցի, կօչ
բ՛ըռնեմ, օր իմ կընիկ կըթա: Կընիկ էս ձ՛ըվերըն կիտա էս յան, կիտա էն յան, պըտի պըտկըներ գ՛ըթնի: Է, կօչու պըտկըներ էսաքան
ա, ձ՛ըքեց, ձ՛ըքեց, չըգիդում՝ էտի կօ՞չ ա, մաքի յա, թէ բ՛ան ա: Բ°,
էսի ըսեց, պըլօր կա դ°րըն: Ըսի՝ օր պըլոր կա, ւոռց ա, էք չէ:
***
Իմ պապերըս տէրդէր եղած ա: Մէկ օր ասի՝ կընիկ, ընձի
էկած ա կըստիպեն տանեն սարքեն քահանա: Ասեց՝ քօ բ՛էրանը
քահանայի բ՛էրան չէ: Դ՛ու քեզի չըկարաս պախես: Ըսի՝ հօրի՞,
կընիկ, հօրի՞ չըկըռնամ պախեմ: Ուշունց կըտաս: Յեղեգնաձօրըն
էնդոնք ուշունց ա կըսեն, մերով քուֆր ա: Ըսեց՝ քո բ՛էրանը էտ
բ՛էրան չէ, դ՛ու չես կարօղ քյահանա աշխատել: Հընչի՞, այ կընիկ,
յես չըկարա՞մ ըսեմ՝ փառք հավիտյանըս հավիտյան յեվ ամէն:
Էտի եղավ քահանա՞: Բ°, ըսի, բ° ի՞մալ…
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***
Բառդան կարինք, օր կառտօլ լըցինք տանինք Միջին Ասյա,
Բաքու, ըտերանք տանինք ծախինք: Մէ հատ բառդան կարի, ըսի՝
կընիկ լը արի, ըսէցի, մըտի ըտոր մէչըն, տէնանք՝ էտի կըդ՛իմանա՞, ըսենք դ՛ու մէ ութանասուն կիլօ յես, մէ քըսան կիլօ յէլ…
Էկավ իմալ ւոտ բ՛առցուց, մէ անքամ էդ վախտ նըկարեց ընձի,
մէկէլ էսա մէկէլ ւոտըն բ՛առցուց, մէ անքամ էլ էդ վախտ նըկարեց,
մըտավ բառդընի մէչ: Խա: Բ՛էրան կապէցի, քըշի կառաֆտի տակ
ու գ՛ացի: Քունը տարէր էր, քընէր էր: Էդ մաման էկե տուն,
մամային ձ՛էն չըտըվե, թէ՝ ընձի Ալբեռթըն կօխե մէշօքի մէչ, արի՛
խան: Էսմալ հիրար էկե, մաման վախէցե հէլե դ՛ուս՝ յաման, մեր
տուն սատանա կա: Խօրօխպօրըս կընգան կառի գ՛ուքա, տատէն
գ՛ուքա կըսա՝ էտ ինչ մառթ ա: Կըսա՝ տատէ, յես եմ: Տօ, քօ խէր ու
ախպէր մեռի, դ՛ու յիր՝ ձ՛էն տիր, քեզի թօ բ՛ացին խանին դ՛ուս
մէշօքից:
Ալբերտ Նալբանդյան, ծնվ. 1937թ.
***
Մէ հատ ջ՛ոչ մառթ կար՝ Կարօյ Հօվանես էր ըդրան կըսինք:
Գ՛իքա գ՛եղի մէչ կըֆըռֆըռա հուր խամար, կէսօրին կէթա տուն,
կընգան կըսա՝ կընիկ, կըսա, պէտություն մէ հատ լավ օրենք ա
խանե դ՛ուս: Կըսա՝ ինչ օրենք ա: Կըսա՝ մէ մառթըն պըտի էրկու
կընիկ պախա: Խօրեմ ու թաղեմ էտոնց, էտ էլ մըթամ թէ օրենք ա
խանած դ՛ուս: Կըսկըսա անիծել: Էս մառթ ձ՛էն չէնա, ճաշին գ՛իքա
նորից գ՛եղի մէչ ֆըռա, հիրիկուն կէթա կըսա՝ կընիկ, կըսա, օրենքըն թ°ռս ի խասկըցե: Կըսա՝ ի՞նչ ա: Կըսա՝ մէ կընիկ պըտի էրկու
մառթ պախա: Ա՜յ, մեռնիմ օրենքին: Էնի մընա տուն՝ դ՛ու կէթաս
ջ՛աղաչ, դ՛ու կէթաս Ք°վ°ռ՝ էնի մընա տուն, էնի մընա տուն՝ դ՛ու
կէթաս խոտքաղ: Կըսա՝ քօ խօր ք°լլէն, ըսկի ընձի չըթօղիր տուն,
անընթատ էնդոր թօղիր տուն:
Վարուժան Սարգսյան, ծնվ. 1957թ.
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Երանոս գյուղ
***
Ուրեմըն, ախտէծիներ գ՛իկան մեր գ՛եղ, սօված կեղնին, դը
հըրազդանծիկնէրին ախտէծի կըսին: Գ՛իկան մեր գ՛եղ, կհանդիպին սօվխօզի ժամանակ մեր չօբնէրուն: Անօտի կեղնին: Էս մեր
չօբներըն, մէգըն ճառբիկ չօբան կեղի, կըսա՝ դ՛ու քօռ ախտէծի իս,
յետէ կըռնաս օխճըրներըն տօշնի հաշվիս, մըհադ օխճար նաղդի
կըմօռտինկ էստեղ դ՛ու կուդիս: Կըսա՝ չէ, ճըժերն էլ ին անօտի,
պըդի օխճարըն վէրծում տանիմ: Կըսա՝ ուրեմըն յետէ էտ ձ՛եվի յա,
դը արի օխճըրներըն հաշվա, յետէ տօշնի կըռծար հաշվէր, մէ
օխճարըն քունն ա: Ախտէծին էրկու կըռուգ ֆըռա, ֆըռա, կըհաշըվա, կըսա՝ չոռս հ°րիր յեռեսունմէգ հադ ա: Էս մեր չօբանըն կըսա՝
ճիշտ ա կըսիս, դը մէ հադ օխճարըն վէրծու տար: Ուրեմըն, ֆըռա
ճըռի մէճ, ամէնաբ՛ըռտոդ օխճարըն շըլգա յու կէտա: Ուրեմըն, մէ
քըսան մետըր օր կըհեռէնա, էս մեր չօբան ձ՛էն կիդա, կըսա՝ դ՛ու
քօ ախտէծուտյուն աբացուծիր: Կըսա՝ ի՞մալ: Կըսա՝ դ՛ու շուն իս
գ՛ըրգե տարե, օխճար չիս գ՛ըրգե տարե: Չոռս հ°րիր յեռսունմէգի
մըճիծ օխճարի փօխարէն շուն ա գ՛ըրգե տարե, թէ՝ ամէնաբ՛ըռտոդ օխճարն իմ վէրծե ու գ՛ածե: Էդ էլ մերն ու ախտէծու պադմություն:
Քարամյան Մելիք, ծնվ. 1971թ.
Զոլաքար գյուղ
***
Մէ խատ մառթ էկէր էր քըսանչոռսօվ խաղող էր ծախէր:
Ավտօյօվ էկած ին պապին ու թոռ, էկած ին խաղող էր ծախին,
կառտօլօվ փօխանակում ա կէնեն, կառտօլ կիտանք, խաղող կառինք: Էս մառթըն էկավ կայնավ մեր դ՛ուռ, պապան դ՛ուռ նըստուկ
ա: Ըսեց՝ ախպէր ջան, վո՞ր թիվն ես, ըսեց՝ քըսանվեց թիվն եմ:
Պապան ըսեց՝ դ՛ու հ՛ուստ ես, ըսեց՝ արաններուց եմ: Վեռչ, մի
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խօսքօվ, ճանչըցան հ՛իրար, ծանօթացան, նըստան: Էս մառթըն
կարիքներ ունէր: Էս պապան հընգավ հառէչ, օր տանա ուբօռնի՝
օդաց ճամփա էլ ա կըսենք: Տարավ, մեր ցանի ամբըրոց շաա՜տ
ցաձըր ա, էս մառթն էլ չաա՜ղ մառթ ա, առթէն կըմեռի, առթէն
շուշուտ զուգարան ա կուզա: Էս պապան տարավ չօքըցուց,
տարավ՝ էդմալ ճանգըռթեց, օր մըտի ամբըրոց: Ըսի՝ պապա, էտ
ի՞նչ ա կէնես: Էս պապան կախկըվավ էդըրա շօրէրուց, քաշեց, բ՛էրեց: Ըսեց՝ քե ըսէր եմ՝ մըտի դա՞տ, արի գ՛ընա մըտի ուբօռնի: Էդ
մառթ առթէն մեռավ, էրեց տակ, իմալ էղավ չէղավ, էղավ խայտառակ, հէլավ գ՛ընաց:
▪
Ջ՛ոչ տան թալվէն սալուկ ա,
Բօզ ձ՛ին մէչըն կապուկ ա,
Բօզ ձ՛ին ինչ կէնէր նալըն,
Խօրօտն ինչ կէնէր խալըն:
Խունջիկ-մունջիկ մի եղիր,
Ինձ առնելու կամ ունես:
Սեվ տըղա, սիֆտ°կ յեխա,
Սիրել եմ սիռտըս կախ ա,
Յես գուզեմ՝ քօ մէր չիտա,
Մէկ տէնալըն տաս մախ ա:
▪
Կաքավն անցավ էս սարօվ,
Վէռցի զ°րկի էս քարօվ,
Տարանք, տապկինք բիբարօվ,
Նըստանք, կէրանք ջուխտ յարօվ:
Ամիրյան Խանում Հայկարամի, ծնվ. 1959թ.
***
Ուրեմ, մէկի տուն գ՛ոռծ էր կէնի, յես սըվարչիկ եմ մասնագիտությամբ, փոսի մէչ գ՛ոռծ էր կէնի, ջ՛ըրագ՛իծ էր կըքաշինք: Մէկ
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էլ, իմ կող ու կուշտըն էլ էտ ժօղօվուռթն ին, ըսենք՝ տանտէրն էր,
հարէվաննէրուց մէ էրկու խօքի էկած ին, քօմած ին, կիշկին, թէ յես
իմալ էր գ՛ոռծ կէնի: Այ մառթ, մէկ էլ ըսին՝ էկա՜վ, փախէ՛ք: Յես էլ
դը փոսի նե ի, վոչ մէ բ՛ան չէրէվա՝ թէ ւոն էկավ, ինչ էկավ, իմալ
էկավ… Փոսի նե յի: Մէկ էլ ըսին՝ էկա՜վ, փախէք: Ֆըռամ իմ կող ու
կուշտըն իշկեմ՝ տէնամ մառթ մ°դ°թ չըկա: Յերաբ, ըսի, էս ինչ էր
էկավ, գ՛էլ ու գ՛ազա՞ն էր էկավ, էս ի՞նչ էր, օր սաղ փախան: Դ՛ու
մի ըսա, էս տան տէրըն, էս ջ՛ոչ մառթըն, բիձէն, խըմօղ մառթ ա,
խըմուկ կըտըփվի էս պատ, կըտըփվի էն պատն ու գ՛ուքա: Էս
տան տիրվըտանք, օր տէսած, ըսած՝ էկավ, էկավ, ու գ՛ացած: Յես
էլ փոսի նէ՝ չըտէնամ, թէ ւոն ա գ՛ուքա, գ՛իդեմ գ՛էլ ու գ՛ազան ա,
օր սաղ փախան: Ըսի՝ կայնի յես էլ փախիմ, օր սաղ փախած, յես էլ
փախիմ, այ մառթ: Շատ գ՛ացինք թէ քիչ, շիտկա հէտեվըս, ըսի՝ լա
կայնի տէնամ՝ էս ւոն ա, օր հըմէն կըփախին: Օր չըֆըռամ տէնամ՝
էտ տան մառթն ա, Լազըրն ա գ՛ուքա: Տօ, ձ՛եր խիխճ կըդրի ձ՛ե,
դ՛առցէք արէք, խօ գ՛էլ ու գ՛ազան չէ, օր դ՛ու կըփախիք, մառթ ա,
հիմա խըմուկ ա, զ°նենք ըսպանենք, ըլինք առա՞կ աշխարի մէչ:
Դ՛առցէք արէք, այ մառթ, մեր գ՛ոռծըն շարունակենք, դ՛ու հընչ ա
կըփախիք, ձ՛եր նաֆարից էլ ա դ՛ու հուշտ կեղիք, կըվախէնաք:
Նոր դ՛առցան էկան, էս մառթուն առան գ՛ացին տուն, ըսի՝ տընաշէնի խայ, արէք մեր գ՛ոռծն էնենք, ի՞նչ ենք խառվե հ՛իրար:
***
Ուրեմ, մենք պըստիկ ճիժ ինք: Հավալա յէր կըխաղինք: էդ
մեր հարէվան էլ մեր տան կողօվ ջ՛ուր էր կըտանէր: Էդըրան էլ
մէատ ջ՛ոչ գըզի ծառ կար: Մեր բօստան էլ իրանից մէ քիչ վէրեվ ա:
Մենք մըկա գուզենք՝ մենք բօստանըն ջ՛ըրենք, էս մառթըն գուզա՝
հ՛ինք ջ՛ըրա բօստանըն: Էսի մեզնից նէրքեվ ա: Բ՛այց իրականում
ջ՛ուրըն էդ մառթն ա կապե: Մենք հ՛էլինք էս մառթու ջ՛ուրըն կըկըդրենք: Էտեղ էլ մէատ գըզի ծառ կա: Էս մառթու ջ՛ուրըն կըկըդրենք, օր մեր բօստան ջ՛ըրենք: Էս մառթըն կէթա կըխասի բօստան,
տէնա՝ ջ՛ուր չըկա: Գէլի, գ՛ուքա՝ տէնա, թէ ւո՞ն ա ջ՛ուրըն կըդրեր
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ա: Մենք էլ գըզի ծառի վէրեվից կընայենք, տէնանք, թէ էդ մառթըն
յեփ գ՛ուքա: Հէնց կըտէնանք, օր էս մառթըն բօստընից գէլի գ՛ուքա,
վըռազ մեր յ°նից ջ՛ուրըն կըկըդրենք, կըկապենք էս մառթու յ°ն:
Էս մառթըն կըտէնա, այ մառթ, հառվօվ ջ՛ուրըն կէթա, բա հ՛ընչի
ուր բօստան ջ՛ուր չըմըտի: Նորից կէթա, կդ՛առնա, ճամփու կիսուց
կըտէնա, օր ջ՛ուրըն կա, կըդ՛առնա կէթա կըմըտի բօստան: Մըտի
բօստան, նորից մենք ուր հետեվից ջ՛ուրըն կըկըդրենք: Հա մէ անքամ, էրկու անքամ գ՛ընաց, էկավ, տէնա, օր ջ՛ուրըն կա, բ՛այց ուր
բօստան ջ՛ուր չիգ՛ա: Կայնավ էտ հառվու մօտ, նայեց ջ՛ըրուն, նայեց ուրին, մէկ էլ ըսեց, շատ կընէրէք էլի, բա՝ աչք, ըսեց, ձ՛եռ դ՛ըրեց աչքին, քաքեմ մըչ քե, ըսեց, դ՛ու էլ ա ընձի կըխափես, դ՛ավաճանես: Թօղեց ու գ՛ընաց, էլ վոնչ էլ բօստան ջ՛ըրեց էդ մառթըն:
***
Ուրեմ, էս մառթըն կէթա սար՝ խոտ քաղէլու: Կողի գ՛եղից են:
Վաղաշէնցիք ուրանք հօքնակի յա կըխօսան: Կէթա սար խոտքաղ,
գ՛ընցի մէկ շափաթ, գ՛ուքա, կըսա՝ գ՛ացէր ինք խոտքաղ, բ՛այց
իրականում մինակ հինք ա գ՛ացե: Գ՛ացէր ինք խոտքաղ, կընգաս
կարօտցէր ինք: Կըսա՝ դ՛ու յու ւո՞ն իք կարօտցե, հառց կիտա:
Կըսա՝ յես մինակ ինք կարօտցե: Կընգան կըդ՛ընա աֆտօն, հավէլի
շուտ, նէրօղություն, աֆտօն չէ, մօտօն, մօտօյն էլ մակացիկլէտ ա
կըսեն: Դ՛ընա աֆտօն, կէթան, օր կընգան պըտի տանա անտառըն
յուրասիրա, ուտեն-խըմեն, օր կարօտն առի: Կէթան կուտեն-կըխըմեն, էս մառթու քեֆ լավ կեղի: Էս էլ, դ՛ու մի ըսե, իրականում
վօռսօռթ կեղի էս մառթըն: Վօռսօռդ ա կեղի: Գ՛առուն էլ օր կըտանեն, պըտի մօռթեն: Էս մառթըն էլ նախքան գ՛առըն մօռթել կըսա՝
կայնի լավ խըմենք, օր կըռնանք գ՛առըն մօռթենք: Կընգան կըսա՝
բ՛եր դ՛ու գ՛առուն կապա ծառից, յես կըրակեմ: Էսի իմալ օր բ՛ան
կէնեն, գ՛առուն կըկապեն ծառից, գ՛առըն կըփախի, կըսա՝ դ՛ու
գ՛առու գ՛ըլօխ բ՛ըռնա, յես կըկըրակեմ ւոտին, օր խատի գ՛առըն:
Դը խըմուկ ա, էլ չըկըռնա օր գ՛առուն բ՛ան էնա, մօռթա: Իմալ օր
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պըտի զ°նա գ՛առուն, կըզ°նա կընգան: Կըզ°նա կընգան, նոր էտ
թ°վուր կառին գ՛ուքան, կըսա՝ է՜, Թօրգօմ ջան, զ°նիր լօրուն,
բ՛ըռնեց ջ՛օրո՞ւն: Մէ խօսքով, գ՛առու փօխարէն կընգան ա կըկըրակա, բ՛այց բ՛ան չեղէր, ւոտին էր կըպե:
Խաչիկ Սահակյան, ծնվ. 1985թ.

Լիճք գյուղ
***
Հըմէն էլ գ՛իկան, մատաղ կէնին, շուշպա կըթալին, մոմ կըվառին, գէլին կէռտան: Էն ժամանագ իմ կիսուրըն մոմ կըթապէր,
վախ կըբ՛ըռնէր: Էն ժամանագ գ՛իկէն, կէտէն: Մըգա օր գ՛իկան
հիվանդին բ՛ան էնին, յես կըռնամ խաճալըվա էնիմ, խաճի ջ՛ըրօվ,
կիդամ կըխըմին, կըթէտէվանան, կէտան: Ձ՛եռ ունիմ: Օրինագ,
ջ՛առտըվաձ ա, ճակաձ ա, տեղիծ դ՛ուս էգաձ ա, գ՛իկան, յես էդ
բ՛անըն կէնիմ: Իմ մէճըն կա էդ բ՛անըն: Մոմ լէ չըթապիմ, ւոճ լէ
թիզ կըչապիմ: Բ՛ուժիճ հատկուտյուն կա իմ մէճըն: Իմ սըրպու
տըվաձըն ա: Հայդընէր ա: Ցավդի տանիմ, մենկ հէսա նըստուգ
ինկ, տունըն մառտ չըկա, մինագ յես իմ, կըխօսա իմ հեդ, մառտկային ձ՛էնօվ կըխօսա: Մէգ իմ հէդ ա էդմալ կըխօսա, մէգ լէ Աբրամի՝ իմ ջ՛ոճ տըղի:
Մնեյան Հռիփսիկ, ծնվ. 1932թ.
***
Խայիշօցի՞ն… Կըլոր գ՛իձ էր կըքաշէն, մէ հինգ-վեծ ջըէլնէրօվ մըդնէն ու խայիշներօվ էս ձ՛եվի գ՛ըձէն ու կըկայնէն խայիշի
մօդըն: Գըրազ էր գ՛ուկէն, էն մէգըն կըմընէր դ՛ուս: Էն մընացաձըն
կըմընին մէճ: Ու գ՛ուկէն ձ՛եռէկնէն կըքաշէն հիրար: Էն մէգն օր
քաշեծ հանեծ դ՛ուս, ուրեմ էդ մառտըն պըռձավ, հէլավ: Ու էդ ձ՛եվի, վեռճում մէգըն կըմընէր մէճըն: Կառնէր խայիշօվ կըսկըսէր
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տըպել էդ մառտուն: Կըտըպէն, հ°ր էդ մառտըն օդօվ մէգին կըզ°րգէր, էդ մառտըն առտէն կըփօխվէր: Էնի կըմըդնէր, հինկըն
դ՛ուս գ՛ուկէր, էդմալ խայիշօվ բ՛ան կէնէր, կըտըպէր:
Բաղդասարյան Հայկ, ծնվ. 1951թ.
Ծակքար գյուղ
***
Մէ մառտ գէլի կէտա ժամ: Կէտա տէսնի՝ տէրդէր կայնուգ ա
ժամի դ՛ուռ: Կըսա՝ բ՛արեվ քեզի, ախպէր: Կըսա՝ բ՛արօվ, հազար
բ՛արի էկար: Կըսա՝ էսի ժա՞մըն ա: Կըսա՝ բը սեվ ջ°յն°՞մն ա:
Կըսա՝ դ՛ու տէրդէ՞րն ես: Խեռ լըսօղաց, կըսա՝ բը սեվ շո՞ւն եմ:
Կըսա՝ մէատ էրէխա կա, բ՛էրեմ՝ չըկը՞նկես: Կըսա՝ տօ մէրն էլ
չա՞նիձեմ: Բա օր ժամն ա, դ՛ու յէլ էրէխա տանիս, բա հուզա չուզա՝ պըդի կընկա, չէ՞: Մէրն էլ, կըսա, չա՞նիձեմ:
Բաղդասարյան Ծաղիկ, ծնվ. 1947թ.
***
Մէ կընիգ դ՛ուս հընգաձ կեղի, մառտու խետ գըրազ գ՛իկա:
Մառտըն կընգան կըսա՝ դ՛ու էս ձ՛եվի յես: Կըսա՝ այ մառտ, կըսա,
օր յես էնեմ, կըսա, քօ ձ՛եռօվ կէնեմ, դ՛ու խաբար չեղիս: Կըսա՝
ի՞մալ: Գըկա նըստի խըմոր շաղա, կըսա՝ վայ, մառտ, մառտ: Կըսա՝ ի՞նճ կեղի: Կըսա, կընէրէք էլի, թումբանս հիճո՛ւ, էտամ դ՛ուս
գ՛ամ: Մառտըն թումբան գիճու, կէտա ամբըրոծի մէճ սիրաձի խետ
ուր գ՛ոռձ կէնա, գ՛ըլնի գ՛իկա, կըսա՝ դը քաշա, պըռձէր եմ:
***
Մէ մառտ կէտա ճաշարան, ք°բ°բ զակազ կիդա: Մուտ կեղի
էլի, գ՛ընգընի, ձ՛եռից փըստա, հընգի գէդին: Լափլըփա, լափլըփա,
մէադ գոռդ գ՛ընգընի ձ՛եռ, գինա էդի ք°բ°բն ա: Վէռցա դ՛ընա
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բ՛ըռթուճ: Օր ադամ զ°րգա՝ ճըռա: Կըսա՝ ճըռաս, չըճըռաս, փող
եմ տըվե, բըդի ուդիմ:

Եղոյան Նորիկ, ծնվ. 1950թ.
Ծովասար գյուղ

***
Մէ անկամ ընձի տարան, օր ապէրածյա էնեն: Պարգէր իմ
սեղանի վըրէն, ընձի բ՛ըռնաձ կըկաբկըբին, ըսի՝ հընճի՞ էք կաբկըբում, խօ յես հընգնավոր չիմ: Չէ, ըսեց, հայրիգ ջան, էդմալ պըդի
էնինկ, օր ձ՛եռներ չըշարժիս աբէրածյայի ժամանագ: Աբէրածյա
էնէծին: Հիմա յես ընձի-ընձի քառյագներ կըսեմ, մէգէլ մէ քույր
մօդեծավ ընձի: Ախպէր ջան, ըսեծ, օր մէ բ՛ան խառծում, խօ
չընեղէնաս: Տօ չէ, քուրօ ջան, հօրի՞ պըդի նեղէնամ: Ախպէր, կարօղա՞ դ՛ու ծուռ իս: Ըսի՝ հօրի՞, քուրօ ջան: Ըսեծ՝ էդա սեղանին ւոն
օր պարգի, գ՛իլա, դ՛ու օդանավոր ա կըսիս: Է՜, քուրօ ջան, ըսի, յես
էլ ծուռ իմ, բը ինճ իմ, բա յես Սասնա ծուռ իմ: Ծիձղած…
***
Էստոր խէրըն, էս մեր Վազգանուշի խէրըն, կաբ կէնա: Խուռց
ա կաբին, ջ՛օվի վըրէն դ՛ընին կաբին: Էդոր խօր անուն Սակօ յա,
կըսեն՝ Սակօ ջան, շուդ արա, Սակօ ջան, շուդ արա: Նախագա
ջան, կըսա, ինչքան կըռնամ՝ կաբիմ, շուդօվ իմ հընգեր գ՛իկա:
Էրգօր գ՛ընցի, կէտա կըսա՝ հո՞ւր ա քու հ՛ընգեր, հո՞ւր ա էդ քու
հընգեր չէգե: Կըսա՝ է՜, նախագա ջան, էգե, էգե, իմալ չըտէնաս, օր
էգեր ա: Ընձի ձեռ ա կառնի՞ս, ինչ ա, յես քօ էրէխէ՞ն իմ: Տօ
նախագա ջան, ինչ ա ձ՛եռ կառիմ, էդա հարաֆ քամին օր փըճա,
էդի իմ հընգերն ա, խոդեր չըթօղի չօրնան, կաբէլու բ՛ան չըմընա:
Էդ ժամանագվանից մեր գ՛եղացիկ էդ հարաֆիծ փըճօղ քամուն
կըսեն Սակօյ քամի:
Գևորգյան Դերենիկ, ծնվ. 1936թ.
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Ծովինար գյուղ
***
Իմ ախպէրն ու յես քընուգ եղինկ տավըրի մօտ, բ՛ագը: Բ՛ագը
քարօվ կըշարէն, տավարներ կէնինկ դ°տ, մենկ էլ գ՛իշեր քընէնկ,
օր կաճըղներ, գ՛օղեր չիգ՛ին տավար տանին: Էգան իմ ախպօր էսմալ բօգ բ՛ըռնին, ինճ կաճաղ, հարէվան ա յեղե, ինճ եղե, բօգ բ՛ըռնէծին, առան կօվն ու, էտ քարեր թապին, առան կօվ ու գ՛ածին:
Տարան ու տարան: Առավոդ հէլանկ, կաճղըներ կօվ տարաձ: Իմ
խէրըն միլիծա յէր: Էն վախտ չէր, օր մըգա միլիծաներ օր մէճ տուն
են, դ՛ըրախտի վիրի գ՛ըլօխ նըստուգ են: Էն վախտվա միլիծէն
ամսընէրօվ տուն չիգ՛էր: Խաբար էրինկ իմ հայրըգան, թէ՝ հայրիգ
ջան (պապա չէր էն վախտ, հայրիգ էր), հայրիգ ջան, արի, մեր
կօվեր գ՛օխծաձ, ըսեց՝ թըխ տանեն, ըսկի ջըվայէլեն, յես հուստ գ՛ըտիմ: Էգան էրգու – իրեկ խատ միլիծա՝ սարեր, ձ՛որեր… Կաճղըներ տարան ու տարան:
***
Ազիզ ջան, իմ մառտըն գ՛ուղսօվէտն ա կաշխադէր: Մեռնիմ
արեվուտ, յես հէլա, գ՛ածի Ք°վ°ռ: Գ՛ածի Ք°վ°ռ՝ Սարուխան
գ՛յուղ: Սարուխան գ՛յուղիծ մէհատ ծանօտ կար: Մէհատ սըկա ծախօղ կա, էն էլ Հածառադիծ ա, սըկա ծախօղ բիձա յէր, Հածառադիծ
էր: Էս մառտըն էկավ, սըկէն առան, էս յ°ն, էն յ°ն, գ՛ածինկ ֆըռածինկ, տէսա իրեկ խատ խօրօտ յերիտասառտ մառտ: Էգավ, ըսեծ՝
քուր ջան, հո՞ւստ ես: Ըսի՝ Ծօվինարիծ: Դ՛ո՞ւ, ըսի, հուստ ես: Բա՝
Սարուխանիծ ենկ: Ըսի՝ հօրի՞, ախպէր ջան, էդմալ գիճկես մեզի
օդնէ գ՛ըլօխ կըթախմընես, էդ ի՞նճ եղե: Ըբա՝ ձ՛եր յ°ն ըսկի կընիգ
չըկա՞: Ըսի՝ հօրի մեր յ°նի կընգըտիկ վէրածա՞ձ: Հօրի՞: Ըբա՝
գուզեմ մէ հատ կընիգ ձ՛եր յ°նիծ բ՛էրենկ: Մէգ կօլօդ էր, մընէր
չաղ, ցանցառ, նիկուլին, էդմալ էր: Ըսի՝ էդ վո՞ր մէգն ա կկարկըվի:
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Բը՝ էս մառտը: Ըսի՝ ք°նի՞ տարէգան ես, ըբա՝ քառասուն ու խինգ:
Ըսի՝ դ՛ու հիծուն տարէգան մառտ ես: Ըսեծ՝ ճիշտ ես, հիծուն
տարէգան եմ: Ըբա՝ ի՞նճ ա մըգա գուզես: Ըբա՝ ձ՛եր յ°ն գ՛ամ,
մէհատ կընիգ բ՛էրեմ: Ըսի՝ գ՛իկաս Ծօվինար գ՛յուղ, մէ խադ կընիգ,
անունը՝ Արաքսի, ուր մառտու անուն էլ Հըրաճ ա, մառտ ու կընիգ
անախօռժվաձ, կըռվաձ, մառտըն կընգան թօղե, կընիգ գուզա
ուրին կարկըվի շուդ, մառտըն գուզա ուրին կարկըվի շուդ: Խա՞:
Ըսի՝ գ՛իկաս էդ կընգան կըտանես: Քա, տըղա ջան, յես խանակ
էրէծի: Ըսի՝ բա դ՛ու յե՞պ գ՛իկաս, բա՝ վաղ չէ մյուս օր: Մեր տուն էս
ճամպի վըրէն ա: Էդ օրը օր գ՛ածէր եմ քաղակ, Ք°վ°ռ, ումուդ
ջան, լավ շոր եմ խակե: Էս օր էգա, առավօդ հէլա, բախալներ իմ
օդներ, վէդրօներ իմ ձ՛եռ, գ՛ուկամ օր տանեմ տավար ջ՛ըրեմ
թավլէն: Մէգ էլ էդ աֆտօն ճըռռը կայնավ: Բ՛արեվ, բ՛արեվ: Ըբը՝
էստե մէ մառտու անուն ըսեմ՝ ճանճընա՞ս: Ըսի՝ լը ասա: Ըբա՝
մառտու անուն Հըրաճ ա, ուր անուն Արաքսի յա, ուրանկ հիրար
թօղաձ: Ըսի՝ խա, շադ լավ ա, թօղաձ, բայց կարկըվին, բ՛այց
ընդոնց տուն դաս չէ, քըշա գ՛ընա գ՛եղի մէճ: Էս իրեկ մառտիգ
քըշին, գ՛ածին գ՛եղի մէճ: Կէռտան, քու արեվ ասսու արեվ, էդա իմ
էրէխու արեվ, դուզ ա կըսիմ: Կէռտան, իմ մառտըն գ՛ըրասէյնակիծ
գէլի գ՛ուկա, օր պամիդօր առնի, գ՛ա տուն: Մէգ էլ կըսեն՝ էստեխ
Հըրաճ անունօվ ւոն կա, կըսեն՝ հանա էկավ հինկըն: Էս իմ մառտ
ուրախ-ուրախ կըմօդէնա էդըրան, կըբ՛արեվա: Բա՝ ինճ կա: Ըբա՝
քու կընիգ կարկըվի՞: Ըբա՝ լըսէր եմ՝ քու կընիգ կարկըվի: Կըսա՝
օր կըկարկըվի, հինկ տուն ա, գ՛ածէկ տարէկ: Ըբա՝ կըսա, մառտ ու
կընիգ հիրար թօղաձ, իմալ օր յես պադմէր եմ, անախօռժվաձ, մըռցում ա մըդաձ, թէ ւո՞ն շուդ կարկըվի: Էս մառտիգն էլ կըծըձղին,
թէ՝ այ մառտ, էդոնկ լավ սէր մառտ ու կընիգ են, էս են, էն են,
չեղնի: Գ՛ընա, քըշա գ՛ընա, ք°նի շուդ ա: Էս մառտիգ, խեխճ մառտիգ քըշաձ, էգաձ, յես հախու փախա, էդոնկ գ՛ածին ուրանծ ճանաբարօվ: Մառտըս էգավ: Վըռազ-վըռազ հէլէր եմ, մաձուն ուդօղ
կադուն յեռըվանց կէրէվա, ավլի ըստըրանկ, հիստըգի, փըլավ եմ
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էպե, շուշուդ շուշուդ: Մառտըն էգավ, բ՛արեվ, բ՛արեվ: Ըսի՝ Հըրաճ,
խած չո՞ւտես: Հօրի՞: Ըսի՝ փըլավ եմ էպե: Հօրի՞ փըլավ ես էպե, բա
մառտ էր էգաձ էն, խօսկ էր տըվե, չըգ՛ածի՞ր: Ըսի՝ դո՞ր, ի՞նճ
մառտ: Ըսի՝ յես խաբար չեմ: Ըբա՝ յես էլ պամիդօր առա, ըսի
տանեմ՝ դ՛ընամ սեղան, պամիդոր եմ բ՛էրե, ըբը էդ մառտիկ գ՛ածի՞ն: Ըսի՝ Հըրաճ, յես չեմ եղե, տես՝ ւոնն ա եղե:
Արաքսի տատ, ծնվ. 1936թ.
***
Հավալ խամբառծման կէռտինկ Տաշխապուն: Էդի Կառջախպուրն ա: Գ՛էլնինկ նըստինկ, խած ու մած գըվէրծինկ, գ՛ատա
կըթըխինկ, խավդիգ էր, գ՛ատա յէր, բ՛ան էր, կանֆեռդ էր, գըվէրծինկ ու կէրտինկ: Քելկօվ կէռտինկ չուր էդ Կառջախպուր: Դօշի
խեդ էդ սուռպն էր: Էնտեխ կէրտինկ, կըմըդինկ, մոմեր գըվառինկ,
պըռձինկ, հիջինկ գ՛իկինկ, խած կուդինկ, դօլ ու զուռնէն կըզ°նէր,
նըվագ, կըյերկին, կըպարին, պըռձէր, գէլնինկ էլման քելկօվ գ՛իկինկ:
Անահիտ Հարությունյան Հովհաննեսի, ծնվ. 1936թ.
***
Կըտվորներ հէլաձ ին էդ սարեր ֆըռալու, էն մէ կընիգ կըսա՝
լա կայնի տէնամ՝ էս առճու բ՛ո՞ւն ա, էս ինճ ա: Խըտ ձ՛եռ տանէլուն՝ առճըն թատ կըթալա կըբ՛ըռնա: Ու կըփախին, գիճին ու
կըփախին: Էդմալ չըսա, Անայիտ ջան, կըսա՝ ա՜ռճ, ա՜ռճ ախպէր,
հէլի քե տե ինճքան կընիգ եմ բ՛էրե: Քե ինճքան կընիգ եմ բ՛էրե՝
թ°ռ°նա կէնա, գինա՝ առճ դ°դ չէ: Առճըն մըռտմըռտալէն գէլի:
Օր կըսա՝ առճ հէլի, քեզի ինճքան կընիգ եմ բ՛էրե, առճըն գէլնի
բ՛ընիծ ու էրկու քօտօտն էլ հէդեվ կըփախի: Ժօղօվուռտն էլ հըմէն
հիճան փախան էգան: Վայ, առճըն լ°րեծ մեր հէդեվ, առճըն էգավ:
Առճըն ուրանծիծ ա վախէծե, ուրանկ առճիծ: Մէ դան էլ առճ էգավ,
առճ էգավ, էս իմ կիսրոճ ախպօր տըղէն, տըրակտօրիստ էր, հա
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լ°րեծ, առճու խանկ կըդրավ, առճըն հէլէր էր հէդին թատէրուն,
էսմալ էր էրե, բայց տըվեծ տակ: Բէրեծ ցըվրին, տարան կէրան:
Անահիտ Հարությունյան Հովհաննեսի, ծնվ. 1936թ.
Արաքսի տատ, ծնվ. 1936թ.
Ձորագյուղ գյուղ
▪
Ջ՛ուրն հէլավ արպին, արպին,
Գըլավ թալեց վըր թարպին,
Էն քուր մեռնի էն ախպօր,
Հըմ գըլավի, հըմ թարպի:
Մկրտչյան Նվեր, ծնվ. 1954թ.
***
Էն ժամանագ, օր կէտէնկ փոծըխ կէնէնկ, յես կըռտըճի էնկ,
իմ քուրըն փոծըխ էր կէնէր, իդա Կըն°զըն մէր բըրիգադիրն էր: Էդ
ախճիկներ՝ բա, Սիրունն ու, իդա Կըդէյ, օր մեռավ, Բալիգի կընիգն
ու իդա Արաքսին Բաղդասարի, բա՝ փըշում տարէգան փըշրա,
տու մենկ ուտինկ: Տարէգան փըշրէծի, փըշրէծի, տըվինկ էդոնկ
կէրան: Կըն°զ էգավ զ°նեծ իմ գ՛ըլխուն, իմ պընճընէրուծ արուն
էգավ: Թէ՝ վայ վավըլէ դ՛ու տարէգան փըշրիր տըվիր ախճըգներ
կէրան:
Գալստյան Հեղինե Խաչատուրի, ծնվ. 1930թ.
***
Էրգու պառավ նըստին, խըսա կէնին: Էն մէգ մէգէլին կըսա՝
ախճի, մըգավա հառսներ ըսկի նամուս, աբուռ չունին: Կըսա՝
ճիշտ ա կըսիս, բա գինաս մեր վա՞խտ էր, օր կէսրէր գ՛էլէր մըդնէր
գ՛իշեր մեր ծոծ, ըմ… (ձեռքով փակում է բերանը՝ իբրև աղմուկ
չհանելու և գաղտնիք պահելու նշան):
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***
Մէ հադ խեղջ ու կըրագ մառտ ուր սէլօվ ճամպա կէտա:
Կէտա, կէտա, մէ հադ դօշի գ՛ըհանդիբի, էդ խեղջ էզներ էլ չըկըռնան քաշին, հանին: Գ՛իշնի, բըռտա հեդ ուրանծ, կօկնա, կըսա՝ է՜,
սուրպ Կարաբեդ ջան, դ՛ու օկնիս: Մէ քիճ ուժ գավակա, մէ էրգու
մեդըր գէլնի: Էրգու մեդըր գէլնի, ուժիծ գընգընի՝ սուրպ Սարկիս
ջան, դ՛ու հասնիս: Մէ քիճ էլ ուժ գ՛ավակա՝ սուրպ էսինճ ջան, դ՛ու
հասնիս: Էլ չըկըռնա, էլ չախտա: Սէլ վէրեվիծ գ՛իկա վըրէն, փախնի, տըգիծ կըսա՝ սըրպե՜ր, փախէկ, սէլն էգավ:
Արմեն Հակոբյան, ծնվ. 1965թ.
Մադինա գյուղ
***
Մառտ ու կընիգ մի կեղնին: Էդոնծ մէգ հադ տըղա կեղնի:
Հէրն ու մէր գուզին տըղին կարկին: Տըղէն կըսա՝ յես բըդի հ՛ըմալ
ախճիգ ճարիմ, օր յես գինամ իմ հավնուգ ախճիգ: Հօրն ու մօր
կըսա՝ դ՛ու մածէկ, յես գընգընիմ յերգըրէ յերգիր, օր իմ հ՛ուզուգ
ախճիգ ճարիմ: Էս տըղի նըբադագըն ա հ՛ըմալ ախճիգ առնի, օր
տարին մէգ անկամ էրտա ընդոր մօդ: Շադ կըպըդըդա, գըգըդնա
ուր հ՛ուզուգ ախճիգ: Կըկարկըվին, ու տըղէն կընգան կըթօղա,
հ՛ինկ կէրտա օդար տեղ կաշխադի, մինագ տարին մէգ անկամ
գ՛իկա ախճըգա մօդ: Էրգու տարվա մէճ էրգու հադ տըղա
կունէնան: Դ՛ու մի ըսա, մէգ ուրիշ մառտ էդոնծ գ՛աղդընիկ
գ՛իմնա: Իրեկ տարվա վըրէն գէլնի գ՛իկա կընգա մօդ: Էդըրնէ դէն
ուր մառտ գ՛իկա: Կընիգ կըսա՝ այ մառտ, հօրի՞ դ՛ու պայմանազուրգ եղար, էգար նորիծ իմ մօդ: Մառտըն գ՛ըլխու գընգընի, օր
ուրիշ մառտ ա էգե կընգա մօդ, բ՛այծ նըշանծ չիդա, կըսա՝ յեսիմ,
էդմալ եղավ: Էս մառտ ուր ծընընդյան գ՛ըրկի մէճ կըգ՛ըրա, օր ուր
տըղէգներուծ էրգուսըն ուրն ին, իսկ պըզդիգըն բ՛իջ ա, ընդոր ուր
յեղաձ գ՛անձիծ փայ չըհասնի: Տարիներ գընծընին, էս մառտ
կըմեռնի: Տըղէգներ կըջ՛օճընան, գէլնին կըհառծուն, գըգըդնան
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ուրանծ հօր գ՛իրկ: Ջ՛ոճ տըղէն կըհայդընա պըզդիգ ախպօր, օր
հ՛ինկ ուրանծ հօր գ՛անձիծ փայ չունի, իսկ պըզդիգըն խայիլ չեղնի:
Մէգ ընդըրնէ, մէգ ընդըրնէ՝ կըռիվ կեղնի: Գէլնին իրեկ ախպէր
միասնագան կէրտան թակավորի մօդ, օր պառզին, թէ ուրընծէ վոր
մէգըն ա բ՛իջ: Իրեկ ախպէր գընգընին ճամպա, կէրտան թակավօրի պալատ: Թակավոր տըղէգնէրուն շադ կըհավնի, կըհըրամայա, օր էդոնծ տանին շադ լավ պային, չուրի քանիմ օր
հ՛ընծընի, ու նոր հառծու, հ՛իմնա՝ ինճ բ՛օղօկ ունին: Էրգու օր գ՛ընծընի, վըր իրեկ ավուր կըխանճա ջ՛օճին: Ջ՛ոճըն կըսա՝ Թակավոր
աբրաձ կէնա, էգեր ինկ քու մօդ բ՛օղօկ, մեր իրեկ ախպըրդօնծէ
մէգըն բ՛իջ ա, դ՛ու բըդի գ՛ըդնաս: Թակավոր կըմըդաձա, կըսա՝ յես
ի՞մալ հ՛իմնամ՝ վոր մէգն ա բ՛իջըն: Մէգ ժուգ ու ժամանագ
կաբրին, թակավոր կըսա՝ յես չըկըռնամ գ՛ըդնամ, թէ էդ իրեկիծ
վոր մէգըն ա բ՛իջ: Օր մի թակավորի ախճիգ կըսա՝ հէ՛ր, տուր քու
շօրեր հակնիմ, նըստիմ քու տեղ, էդոնծ դ՛ադըն լըսիմ, հ՛իմնամ
բ՛իջըն վոր մէգըն ա: Թակավոր կըսա՝ հա, քաձ, գուզիս իմ թակավօրուտուն իմ կէնտանի վախտ իմ ձ՛եռնիծ առնի՞ս: Կըսա՝ չէ, մէգ
օր տուր քու շօրեր ընձի, յես հ՛իմնամ՝ վոր մէգըն ա բ՛իջ:
Թակավօրի իլաջ կըկըդրի, ուր թակավօրագան գ՛եստ կիդա
ախճըգան: Ախճիգ նըստի թախտի վըրէն, խանճա ջ՛ոճ տըղին,
կըսա՝ ջ՛ոճ տըղա, դ՛ու ընձի լըսա, մէգ տըղա ու ախճիգ սիրահարվուգ կեղնին հ՛իրար, տըղի տէրըն ք°սիբ կեղնի, ախճըգա տէրըն՝
հարուստ: Ախճըգա տէր գըվէրու ուր ախճիգ կիդա հարուստ
տըղի, իսկ հարուստի տըղէն լէ կըխանճա ք°սպի տըղին, կըսա՝
դ՛ու սիրահարվուգ էր էս ախճըգան, արի հ՛առճի գ՛իշեր էդ ախճըգա հեդ հ՛ընծու: Տըղա, կըհառծու թակավոր, օր դ՛ու եղնէր էդ
տըղի տեղ, կէրտէ՞ր, թէ չէ: Յես օր եղնէնկ, չէրտէնկ, կըսա ջ՛ոճ
տըղէն, օր էնի իմ բ՛ախտըն չէր, էդ մէգ օր լէ ընձի պէտկ չէր:
Կըխանճա միճնէգին: Նույն բ՛անըն իդոր լէ կըսա ու նույն թավուր
պադասխան կըստանա: Կըխանճա պըզդըգին: Թազա կըպադմա,
պըզդիգ գըվէրու կըսա՝ վայ, թակավոր աբրաձ կէնա, կէրտէնկ,
կուդէնկ, կըխըմէնկ, զարգէնկ-թապէնկ, մէգ օրվա կյանկըն իմ
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համար հազար տարի առժի: Ախճիգ կըսա՝ բ՛իջըն օր կա, դ՛ու իս:
Ախճիգ էդ բ՛անըն կըհայդընա ուր հօր, հէր լէ ախպըրդոնծ: Ու
տըղէգներ կըդ՛առնան, գ՛իկան տուն, էդ պըզդիգ տըղին բ՛ան մի
չիդան ուր հօր յեղաձիծ: Պըզդիգ տըղէն լէ գ՛էլնի, կէրտա առանձին
կաբրի: Իրեկ լէ կըկարկըվին, յօտ օր, յօտ գ՛իշեր կուդին, կըխըմին:
Ասուծ իրեկ խընձոր հ՛իճավ. մէգ ըսօղին, մէգ լըսօղին, մէգ լէ շադ
խօսօղին:
Ալեքսան Հայրապետի Կարապետյան, ծնվ. 1907թ.
Գրի է առել բանասեր Հեղինե Ղիմոյանը 1984 թ.220
Ներքին Գետաշեն գյուղ
***
Կըսա՝ էդ Տըլօտի Միլինը մէ անկամ տունը պառգաձ կեղնի,
դէ հին տըներ էր, յեռտիգ կար: Կատուն գ՛ուկա, օր դ՛ըռնիծ մըդնի:
Դը դ՛ուռը փագ ա, գ՛էլնի հէռտըգի մօդ, կըպըդըդվի, կըպըդըդվի,
Միլին կըսա՝ տօ կինօ՞ յէր գ՛ածե, տօ թադրո՞ն էր գ՛ածե, տօ դո՞ր
էր գ՛ածե, օր էդմալ յետըծէր ես:
***
Կօլխօզի նախագա էնկ ունէծե, էդի գ՛էլնի կէրտա գ՛ոմեր,
անասնապահնէրիծ մէգը, անունը Տըլօտի Միլին էր կըսէին, էդ օրը
յեզ ա պայէ, էդ մառտը յեզ պայօղ ա: Տէսնի օր խոդ լըռիվ լըծուգ ա
յեզնէրու տագ: Տօ, կըսա, այ Միլին, էս անասուններն օր, հեդաքրքիր ա՝ լէզու ունէնէն, քըզի ինճ կէնէն: Տօ, կըսա, Գ՛ըրիկօրյան ջան, մենկ օր լէզու յինկ ունէծե՝ քըզի ինճ ինկ էրե, օր էդ անասուններ մըզի ինճ էնին:
Յուրիկ Ալեքսանյան, ծնվ. 1961թ.
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Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

Վերին Գետաշեն գյուղ
***
Իմ պաբն օր էն ժամանագ էգեր ա, Խանդիլըն օր էգեր ա, էգե
հասե էստեխ, միառժամանագ հընծե, ըսեր ա՝ էրտամ իմ յերգիր մի
հադ ֆըռամ դ՛առնամ: Գէլնի կէրտա, գըհասնի թուրկերու մօդըն,
կըտէսնի օր մի հադ էնդուծ յերիտասարդ տըղա ժընջըլնէրօվ
կաբուգ, կէսըն կուգին հառէճ կիդան էնդէն էնդէն ժօղօվըռտին, թէ
հեռուն փախէկ, մենկ գ՛իկանկ, ձ՛ըզի վընաս չիդանկ: Զիմ պաբըն
գինա՝ ինճ ա: Իմ պաբ լէ մէհատ օր գ՛ընածե յերգիր, մէ հադ էս
ձ՛եվի փոկըր խաճ, էն ժամանագ փափախ ա եղե գ՛ըլօխ ուրան, էդ
փափխի մէշտեխըն բ՛ածե, էդ խաճըն բ՛ամբըկօվ դ՛ըրեր ա մէճըն,
կարե, դըրե գ՛ըլօխ ու գ՛ածեր ա, թէ էրտամ ֆըռամ իգ՛ամ, ընձի
պաշտպան եղնի: Էդ օր գ՛իկան, էդ իմ պաբուն կհօլընդին, թէ
գ՛ընա հեռուն: Պաբըն հառճի մառտուն գ՛ընծընի, կֆըռա գ՛իկա
էդոր դ՛էմըն: Գ՛իկա էդոր դ՛էմըն, էդ տըղէն, օր էդմալ հիվանդ ա,
հէնց բ՛էրան զարգէլուն պաբէն փափախ կիդա էդոր դ՛էմըն:
Պաբին գ՛ըլխու փափախ կիդա էդոր դ՛էմըն, էդի փափախ կըվէրծա յու կըշըրըպա քամգի վըրէն էդ տըղէն: Օր գընգընի, իմ պաբըն
կփախնի, դը կըսա՝ թուրկ ին, կարօղա չըհասկընան, ընձի վընասին: Պաբըն փախնի կէրտա տապի: Էդ տըղէն էնքան կըտանջըվի
գ՛էդնին, պընճնէրուծ արուն գ՛իկա յու հինկ արտէն կըխեղջընա,
ուրին-ուրին գէլնի: Դ՛ու մի ըսա, փաշի տըղա յա էդի: Էդոր նորիծ
կըդ՛առծուն տանին ուրանծ տուն: Փափախն էլ հեդըն կըտանին:
Օր կըտանին էնտեխ, էդի կըսա՝ դը ժուռ արէկ, գ՛ըդէկ փափխի
տիրոճ, տէսնանկ ինճ էր օր տըղէն լավըծեր ա: Էդ մառտիկ
կըֆըռան դէս, դէն, մէգըն գ՛իկա կըսա՝ դը փափախ էր, առավ բ՛էրան հընգավ: Չէ, կըսա, փափախ չէր, կըսա, էդոր տէր բըդի գ՛ա,
ըսա, թէ ինճ էր, ինճ չէր: Վեռճըն, էդ իմ պաբըն կըսա՝ ձ՛եր գ՛եղ
ինճ նորուտուն կա, էդոնկ պադմին: Դը գ՛ընա էդոր ըսա՝ հիկան
ընձի տանին հուրանծ տուն: Գ՛իկան էդ իմ պաբուն կառնին կէրտան ուրանծ տուն: Կըսա՝ դը ըսա՝ ինճ էր, օր փափաղ առավ
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բ՛էրան հընգավ, էս ձեվի էղավ: Կըսա՝ գ՛ածէկ իմ փափախըն
բ՛էրէկ, յես չըսիմ՝ ինճ ա, ինճ չէ, էս գ՛ույնի, էս ձ՛եվի փափախ ա:
Մէշտեխի կարըն, կըսա, քանդուգ ա, սեվ թելօվ նորիծ կարէր իմ,
կըսա: Բ՛իր, կըսա, բ՛անամ, բ՛այծ, կըսա, դ՛ու ձ՛եռ չիտակ, կըսա,
բ՛էրէկ տըվէկ ընձի: Բ՛էրին կիդան էդ իմ պաբուն, պաբըն կըբ՛անա, կըքանդա էդ արանկըն, խաճըն գըհանա կըդ՛ընա հառէճ ուրանծ: Էդոնկ առտէն կըհավադան, օր իրօկ էդի զօրուտուն ա: Նոր
էտեխըն էդոնկ պաբին կըսին՝ դը ըսա՝ ինճ օր սիռտտի կըցանգանա, շապատմ էլ կըպահին ուրանծ տուն, ինճ օր սիռտտի կըցանգանա, ըսա՝ մենկ տանկ: Կըսա՝ յես վոճ մի բ՛ան իրավունկ չունիմ
ուզիմ: Թէ էրազ էգավ ձ՛ըզի, օրինագ, ըսինկ՝ սըռդու ցանգուտեմբ,
էրազ էգավ ձ՛ըզի, ըսեծ բան մի, օրինագ, գ՛իկա, թէ չէ ընձի վօճ մի
բ՛ան հարգավոր չի: Էդոնկ քընին, էրզին սեվ խուլ կըտէսնան:
Կըսա՝ մէ հադ սեվ խուլ, կըսա, կըսարկիկ, ու վեռճ, կըսա: Սեվ
խուլը խաճի պէս բ՛ան ա, խայլոնի պէս բ՛ան ա: Հիմի էդի էդ իմ հօրօխպօր տուն ա: Էդի դ՛ըրուգ ա էդ սըռպու տագըն: Էդ մառտ լէ
կըդ՛ընա էդ իմ պաբուն ճանապարի, ուրանծ իսնէրուծ լէ կըդ՛ընա
հէդ, իմ պաբուն կըբ՛էրին էստեխ:
***
Իմ կէսրէրի հօխպօր տըղէն Գօլա դ՛աշտօվ էր հառուն հանէր
էր, օր բըդի բ՛էրէր մեր դ՛աշտերըն ջ՛ըրդուկ էնեն: Էն էլ նախանձին, թէ բըդի մեր դ՛աշտի միճօվ չըտանիս, այնինճ ջ՛ուր օր հիÌէր,
ուրանծ դ՛աշտն էր հառէճ կըջ՛ըրէն ուրանկ: Էտեխ զարգաձ ին
ըսպանաձ ին: Ուրմեն հինգը տըղա ունէր: Գ՛էլնին տըղէկներ
կէրտան, թէ կէրտանկ, ուրին սպանօղ, իմալ օր զարգե սպանէր
էր, մօդէն չըգ՛ացէր էր, կայնուգ եղե, կըսին՝ հէլնինկ էրտանկ օրինագ ըսպանինկ ուրին էլ: Մէրըն գէլնի, էն ժամանագ սէլ էր, սէլ
կըլըձա, կըսա՝ տըղէկներ ջան, կըսա, արուն արունօվ չըլըվան:
Հէլէկ էրտանկ, մեր դիագըն առնինկ հիկանկ: Ըսենկ թէ մէգըն յես
զօյ տըվեր իմ, իդա մընացօղն էլ յես զօյ տամ: Էդենց բ՛ան չեղնի,
արուն արունօվ չըլըվան: Թըխ ուր պադիժ ուր ասսուծ առնի: Գէլ-
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նին կէրտան, հըր կէրտան, գօլէծիկ լէ գ՛իկան դան, տէսնան օր,
օրինագ, ըսենկ, ինճ ա: Նախ գօլէծիկ էդ մառտուն նահադգին ու
էդոր լըռիվ ակսօրէծին, ուրանկ ակսօրին ուրանծ գ՛եղիծ: Թէ՝ էդմալ ջ՛ուրըն գըհանէր կըբ՛էրէր հառէճ մենկ էր կըջ՛ըրէնկ մեր
հօղամասներ, ինճ տարբէրուտուն, նոր վեռճը հասնէր ուրան, թէ
չըհասնէր: Էդմալ ընդոր ակսօրին, ուրանկ լէ դիյագն առան էգան
թաղին:
Մկրտչյան Ծաղիկ Մուշեղի, ծնվ. 1946թ.
Վաղաշեն գյուղ
***
Խունգ ու մոմ ինք սըրփէրուն, մըկա եղեր ենք ձ՛ութ ու ծ°մոն
գ՛ողէրուն ու բ՛ոզէրուն:
Օց կըտօտես՝ թ°լես վըրէն, նըստուկ տեղից ջէլի:
Օխչարն օր մէ անքամ կըթըռի հառուն գ՛ընցի, կըբ՛ացվի
հէդեվըն, իձվանքն էլ կըծիծղան վըրէն: Այ մառթ, կըսա, հըմընօր
ձ՛երն էր բ՛աց, մէ օր էլ իմըն բ՛ացվավ:
▪
Շաբօյ ջ՛աղացն էս ա,
Թեփն ալըրին կէս ա:
Կաղաս էլ՝ էս ա,
Չաղաս էլ՝ էս ա:
***
Մէ օր էլ ադէն խիվանդ ա, գ՛ացի տէնամ՝ քուֆր-անէծք ա
կիտա: Վայ, ըսեց, Գափրէլ, քու բ՛էրան քաքեմ, Գ՛ափրէլ: Ըսէցի՝ այ
մէր, Գ՛ափրիէլ վո՞նն ա (Գափրէլ հըրէշտակին ա կըքըրվա): Ըսեց՝
էսքան չարչըրվիր ինք, տանջըվիր ինք՝ քիչ ա, էս էլ մէ յ°նից ընձի
կըպադըռցու, չըտանա, շուտ խօքիս ազադվի:
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Մէկ էլ՝ խիվանդ ա, կըսա՝ չըմեռիմ մինչեվ աշուն, նոր մեռիմ:
Կըսեմ՝ հօրի՞, ադէ, ի՞նչ ա եղե: Էս կառտօլի ջ°մըն հ՛իմանամ, նոր
մեռիմ: Ադէն իմ խետ շատ կաբնըված էր: Խօքու խետ շատ
կըխաղինք: Ընձի կըսէր՝ քու բ՛էրան քաքեմ, կըսինք՝ այ մէր, դու
հընչի՞ էնա իմ ախպօր, էնա մէկէլնէրուն չըքըրվես, միյն°կ ընձի
յա քըրվես: Իմ խօր գ՛էրէզման՝ ընդոնք չ°ժին:
Մէ օր էլ սաբախտնախառ էկավ ըսեց՝ լավօ, օյին հէլե
գ՛ըլօխս, հէլի: Սաբախտան գ՛էլնինք հիրար խէտ կօֆէ խըմինք:
Ըսի՝ ի՞նչ եղե, ըսեց՝ էսքան տարի, լավօ, քու պապէյ էրզօվ չըտէսէր
ինք, հէսօր գ՛իշեր էրզօվ տէսէր եմ: Պապին տաս թիվն ա, հինքըն
քըսան թիվն ա: Պապին յեռեսուն տարէկանում գ՛ացե պատէրազմ,
չէկե: Մըկա, կըսեմ՝ ի՞մալ տէսար, այ մէր: Կըսա՝ քու պապէն
պատէրազմից էկէր էր: Իմալ օր դ՛ըրէր ինք ճամփու՝ գ՛ացէր էր,
էդմալ էր՝ յեռեսուն տարէկան: Կըսա, մըկա, էն մէր խին տըներն
ինք: Բ՛էրի, թունդիր վառի, կազան զ°րկի վըր թունդըրան, ջ՛ուր
տաքցուցի, քօ պապէյ նըստցուցի թէշտի մէչ, լօղցուցի: Կըսա՝
էտքան վախտ մըտքօվըս ջընցե, օր էսի իմ մառթն ա, պատէրազմից էկե, կարօղա քընի իմ մօտ: Կըսա՝ օր չըփլըղցավ նըստավ
թէշտի մէչ, ջ՛ուր լըցէցի, քու պապին էլ շատ խօրօտ մառթ էր,
լավօ, շատ խօրօտ մառթ էր, թէ հօրի էր ընձի առե, յես, կըսա,
չըգինամ, իշու դ՛ար էր, կըսա՝ շատ բօյօվ, խօրօտ մառթ էր, շատ
խօրօտ մառթ էր: Վեռչ, կըսա, մըկա, օր տէսա՝ չըփլըղցե, մուսկուլներ էդմալ սիրուն, ու լօխկըցուցեր եմ, յեռեսուն տարէկան ա,
յես ըսի՝ յաման, յես ուցուն տարէկան պառավ կընիկ, էսի յեռեսուն
տարէկան, էսի պըտի առթէն, իմ մառթն ա, էկե, պըտի քընի իմ
մօտ: Կըսեմ՝ յեդօ՞, ադէ: Էլ ի՞նչ յեդօ, լավօ, էտ թարթախումի մէչն
ինք, լավ էր՝ քընուց հիմցա, լավ էր՝ ասսուց էր…
***
Կըսա՝ գ՛ացէր ենք սարըն կառտօլ ա քանդենք, էն կօլխօզի
վախտն ա: Էտե մէ լաֆէտ տառթ ա տարած՝ փուռ ա դ՛ընեն: Ադէն
կըսա՝ փուռըն դ՛ըրէր ենք, մեր Օսկէխատ հըռըքե՝ չուտա, հըռը-
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քան կընիկ էր, շատ հըռըքան: Լավօ, հօրի՞ յես հըռըքե, հօրի՞ յա
չուտես: Բա՝ Սիսէն էլ դաս ա, յես չուտեմ: Սիսէյ խետ գ՛եղըն կըռվե, գ՛ացե սար, հըռըքե չուտա: Այ մառթ, Սիսէն քօ հարէվան, դ՛ու
գ՛եղըն կըռվէր ես, անօթի ծարավ ժօղօվուռթ, սարի փըռան կառտօլ հօրի՞ յա չուտես: Կըսա՝ յես, հըմա փուռըն դ՛ըրին, վեց խատ
կառտօլ վըռազ վէրցի դ՛ըրի իմ ծոց: Ըսի՝ էսի ամէք ճըժուն էրկու
խատ: Իրեք տըղա ունէր, էլի, ադէն: Մըկա, կըսա, էդ վեց կառտօլըն դ՛ըրէցի իմ ծոց՝ ամէք ճըժուն էրկու խատ, նոր ըսկըսէցինք
ուտել: Օսկէխատս ա ւոնչ ուր ճըժէրուն վէրցեց, ւոնչ էլ հինքըն
կէրավ: Մըկա, կըսա, մենք փուռըն կէրանք խըլըսցուցինք ու հէլանք աշխատինք: Տէնամ, լավօ, էդի կըդ՛օխցու, անօթությունից
կըդ՛օխցու: Կըսէր՝ ըսէցի ինչ էնեմ, էս իմ Իշխանի փայըն կայնի
խանեմ տամ, յես կէթամ իմ տըղին ծիծ կիտամ: Ծըծի ճիժ ա եղե,
էլի: Նոր, կըսէր, խանէցի էրկու խատ տըվէցի, հըմա փըռչէրօվ
կըլուց: Ըսէցի՝ օր դ՛ու Սիսէյ խէտ կըռվէր ես, քօ խօր տուն շիքվի,
փըռից հըռըքէ՞ր ես:
Վարդանյան Վարդան, ծնվ. 1963թ.
Վարդաձոր գյուղ
***
Կօլէկտիվացման ժամանագ յուրաքանչյուր հընդանիկի
վըրա հարգ ա դ՛ըրվաձ եղե, պըդի հարգը տան: °մի Մըխօյ հընդանիկըն չըկըռնէր տարվա հարգըն տալ: Գ՛իկան սըրանծ լօպըն
կըտանին հարգի դ՛իմած: Սաղ հընդանիկըն կըքընէր լօպի տագըն: Հաջոռտ օրըն °մի Մըխօն գ՛էլնի գ՛եղի մէճ, կըսա՝ օղօրմի
դ՛ըրանծ հօր, պըդի շուդ տանէն էդ լօպըն: Կըսա՝ հընճի՞: Կըսա՝
գ՛իշեր ամէն մէգ էդ լօպ կըքաշէր ուրին, հէսօր քաշէլու բ՛ան
չըկար, հանգիստ քընէր ինկ:
Ավետիսյան Վահան, ծնվ. 1954թ.

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ

319

***
Կօլխօզըն պըդի թուտունի պըլան կադարէր: Մեր գ՛եղի
թուտունի դ՛աշտեր մի քիճ հարմար չեղաձ ա: Ուրեմըն, ինճ ա
մըդաձաձ: Ախճիգներըն կազմակերբաձ ա օղագավարի հեդ՝ պըդի
էտան հարեվան գ՛եղիծ՝ Հերանոսա դ՛աշտիծ թուտուն գ՛օղնան
գ՛իշերօվ, օր բ՛էրին շարին, չօրծուն հանձընին, պըլան կադարին:
Ախճիգնէրու մէճըն մէ հադ թօպալ ախճիգ կեղնի: Կէտան թուտուն
գ՛օղնալու: Օր կէտան, գ՛իշերային պահագ կեղնի: Էդ պահագըն օր
կըտէսնա, գ՛ուզա շուխուռ բ՛անծըրծու, օր չըմըդնին դ՛աշտըն
գ՛օղուտուն չէնին: էդ թօպալ ախճիգըն մազերըն կըքանդա, գ՛առծըգա, մէ քիճ էս ձ՛եվ կըխառնա հիրար, օր վախէծուն էդ պահագին: Ու կըսկըսին, դը հառէճ չըգիդեմ ինճ ա եղե, օր՝ սադանա կա,
էս կա, էն կա: Էդ պահագն օր կըտէսնա, մէ քիճ կըվախէնա, հինկըն մեձ տարիկօվ մառտ կեղնի: Կըսկըսին էդ ախճիգներըն
շուխուռ բ՛անծըրծուծել, ճըվճըվալ, յերկել, բ՛ան: Էն ձ՛եվ ներկայածուն ուրանծ, ինճոր սադանի յեղնաղ եղնի: Էդ պահագն օր տէսնա,
վախէնա, կըսկըսա վախէնալ: Էդ ախճիգներըն խըմբօվ կէտան
կէրկին, բ՛ան, էդրան փատըտվին, քաշքըշին, բ՛ան, ք°ռի ջան, էս
ջան, էն ջան, էտանկ էս էնինկ, էն էնինկ, էս բ՛էրինկ՝ կեր, էն
բ՛էրինկ՝ կեր… Էս մառտըն կըվախէնա, կըսա՝ իրօկ յերեվի
սադանի յեղնախ կա, էսի սադանի յեղնաղ ա, էկե՝ ընձի յա կըվախէծու: Էդ կօխկին էլ՝ մեր գ՛եղա յու Հերանօսի սահմանի վըրէն,
բ՛անծըր թումբ կեղնի: Էդ թըմբի վըրավօվ օր կէտան, էդ մառտըն
էս ձ՛եվ քիճ-քիճ, քիճ-քիճ հետ կըքաշվի, վախէնա: Օր հետ կըքաշվի կըվախէնա, էդ ախճիգներ հա քիճ-քիճ կէտան էդրա հէդեվիծ:
Ուրեմ, հէդեվանծ օր կէտա, էդ մառտըն վախուծ գ՛ընգընի հէդեվանծ, գ՛ընգընի գըլոր էդ թըմբիծ, գ՛իշնի ցաձ: Գ՛իշնի ցաձ, գ՛էլնի
ու կըփախնի: Էլ պահագուտյան մասին կըմօռնա, օր հինկ պահագ
ա, պըդի մընա պահագ: Էդ մեր գ՛եղի ախճըգներըն թուտունըն
կըքաղին, գըլըցին մէշօկներ, բ՛ան, վէրծուն գ՛իկան: Էն հաջոռտ
հառավօդ գ՛էլնին ժուռ գ՛իկան՝ էդ պահագըն չըկա: Բըրիգադիրըն,
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գ՛յուղատընտեսըն բ՛ան կէնին, թէ՝ հո՞ւր ա էդ մառտըն, չըկա, մենկ
դ՛աշտ հանձնէր ինկ ուրին, գ՛ածէր ինկ, հինկ չըկա: Էս յ°ն, էն յ°ն
հառծ ու փոռծօվ կէտան, տէսնան՝ տուն հիվանդ պառգուգ ա
տեղաշորի մէճ: Կըսին՝ ի՞նճ եղե, այ մառտ: Բ՛ան չըկըռնա ուրիշ
ըսա, կըսա՝ տէսեր էնկ, տէսեր էնկ՝ թօպալ սադանա չըտէսեր էնկ:
Էդ մառտըն մէ շապատ գընծնի՝ կըմահանա, վախուծ:
Ղարախանյան Գրիշա, ծնվ. 1962թ.
Վարդենիկ գյուղ
***
Հէլանք գ՛ացինք քաղ: Յես քաղ կէնի: Յես գ՛էրընդօվ քաղ
կէնի: Իմ մառթըն իմ խետն էր: Կուչկա շինէր ինք, փէդեր տընգէր
ինք, վըրէն ծածկէր ինք, մըտէր ինք մէչըն: Յես ու իմ Համօն նըստուկ ինք, բագլաշկէն էլ՝ մածուն, կարաքն էլ մէչ, օդէրու մեր տագն
ա: Մէկ էլ տէսա՝ հըմէն վ°զան էկան լըսվան էտ պըստի տեխ,
Դ°լ°քի իսներ, մօտ ինք հիրար: Էկան լըսվան: Էտոնց ւոտ առավ
բագլաշկին, ու գ՛ընա՜ց… Գ՛ընաց հէլավ վըր պատին, հէլավ յերգինք, պըռծավ հընգավ վըր պալին, պալից հէլավ յերգինք, գ՛ընաց
հընցավ գ՛ետըն դէն, հընգավ դան: Իմալ օր հընգէր էր պադի
վըրէն, բ՛էրան բ՛ացվէր էր, կարաք հընգէր էր վըր պալին, մըչի
մածուն թափէր էր, բագլաշկէն էլ գ՛ացէր էր հընգէր էր գ՛ետօվ էն
յան: Նոր հէլանք, գիցանք, օր ւորդեղ գ՛ընաց հընգավ, տէսանք:
Էտոնք մէ ծաղըր ա դ՛ըրած, մէ ուրախութուն ա կէնեն՝ ջայնամ թէ՝
գ՛ացե, գ՛ացե, էսի պըտի հիշան: Հ՛էլանք հ՛իչանք, հ՛ըմէն հ՛իչան
գ՛եղ: Ըմալ ձ՛ուն ու կարկութ բ՛ըռնեց, ըմալ ձ՛ուն ու կարկութ
բ՛ըռնեց: Գ՛ետըն գ՛ընցիմ, մըկա չըկըռնամ հ՛ընցիմ: Ւոչ կըռնամ
կօշիկներըս հ՛առցըկեմ, ւոչ էլ. գ՛ետն էլ զ°րկեմ հ՛ընցնեմ կօշիկնէրօվ ի՞մալ: Իմ ք°սիբ Համօն կըզավ, կօշիկներըս խանեց, կօշիգներ առավ ձ՛եռ, հինք թըռավ հընցավ, ըսեց՝ իմալ էնեմ: Ինչ անեմ՝
յես չըկըռնամ թըռնեմ: Մէկ էլ թըռավ էկավ յետ: Զ°րկի ջ՛ուրն հըն-
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ցա, մըկա չուլքիք չըկըռնամ խաքնիմ: Իմ ք°սիբ Համօն չուլքիք
խաքուց, կօշիգներ խաքուց, կապեց, ըսեց, օր կէլնես ճամփա,
ձ՛եռներըտ կըդինջընա: Մի վախէցի, Օսան ջան: Էկանք չուր գ՛եղ:
▪
Չոր տեղ գ՛ացէր եմ, կանանչ ա եղե:
Մուր կէրան, լեղի կէրան, յես խօսկ չըտըվի:
Ըմալ ձ՛ի յէր՝ յերկընքուց կուշ կըբ՛էրէր:
Փըթիր ա թըխե՝ մընի գ՛աթա:
Բ՛ան խասավ դիվանբաշուն:
Մէր ըզմանուկն ուրացէր էր:
Ասսու խէր ու բ՛արին վըր ձ՛եզի եղի, վըր մեզի եղի:
Ասսու օռշընիտկ վըրէտ եղի:
Բախտավոր եղիս, անփօռցանք եղիս:
Ասսու աչօղում վըրէտ եղի:
Դոր էթաս՝ չոր եղի, կանանչ դ՛առնա:
Էրէխէքներ ունէնաս, տըղա, ախճիկ ունէնաս:
Բախտավոր եղիս, ձ՛եռըտ առատ եղի, ջանըտ սաղ եղի:
Աշխատավոր եղի, քու քըռտինք թափա, քու խացըն կե՝ խալալ
եղի:
Սիֆտ°կ մուրուս եղիս:
Գիդե՞ս ինչ կա աշխար. աշխատա՜ր, քու քըռտինք կէրա՜ր,
շատ լավ ա, օր պառկար քընար, ւօռուտ վըրէն արեվ առավ,
հէլար, ք°՞նի կապէկ °ժի…

Խուրշուդյան Օսան, ծնվ. 1917թ.
Մարտունի քաղաք
***
Տէրդէրըն կըբ՛էրա եղ կըծախա: Մէ կընիկ գ՛էլնի կըսա՝ տէր
հայր, պառտքօվ կիդա՞ս: Կըսա՝ օրհնած, պառտքն օր կա, ասսուն
ա, հօրի՞ չիդամ: Գ՛ուզա առի, կըսա՝ տէր հայր, խօ կըձվուգ չէ:
յ
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Կըսա՝ օրհնած, խամըն տես, նոր առ: Կըսա՝ տէր հայր, պախս եմ:
Տէր հայր գաշիվա, գաշիվա, գաշիվա, տէնա օր պախս չըկա: Կըսա՝ օրհնած, դ՛ու ի՞նչ պախս ես: Կըսա՝ տէր հայր, ջ՛ոչ պախսին մէ
շափաթ խիվընցա, ասսուց պառտք եմ առե, մըգա կիդամ: Տէր
հայր գաշիվա, օր էդ մեծ պախսից ք°նի ամիս հընցե: Կըսա՝ օրհնած, դ՛ու ասսու պառտքն օր էդմալ ուշ ա կիդաս, դ՛ու իմ պառտք
յե՞փ կիդաս:
***
Իմ խէր կըսէր՝ տըղէկներ, լուսուն չիգ՛աք ըսէք՝ այ խէր,
գ՛ընա ընձի կարքա: Գ՛ացէք ձ՛եր խամար ախճիկ ջ՛օգէք: Մէ քիչ
մընէր, կըսէր՝ գ°դ°, օր ախճիգ ջ՛օգէք, ախճըգա սօյ խառցուցէք,
պըդի սօյըն լավ եղի: Մէ քիչ էլ մընէր, կըսէր, այ տըղա, հիճկիք, օր
ախճըկա ախպըռդիք սիրուն եղին, էրէխէն ք°ռուն ա քաշա: Մէ
քիչ էլ մընէր, կըսէր՝ այ տըղա, ախճիգ պըդի թամքուկ գ°մուկ
ձ՛իու նըման քէլա, էն ախճիգն օր ւոդըն քըստըցուց գ՛էտին, էդըրան չըբ՛էրէք՝ իմ տուն մըդուք խառս: Իմ ախպըրդիք ըսէցին՝ պապա, իմալ օր ազադություն տըվիր, էդմալ էլ բ՛էրիր, սահմանափագիր մեր ազադություն:
***
Մէ անքամ, մամաս կըսա, գ՛օռծկօմի նախագէն զանգեց,
ըսեց՝ Աշխէ, քու մառթուն կաքսօրեն, լա շուշուդ էրէխէքիտ հավաքա արի էստեխ: Մենք ութ խադ էրէխա յենք եղե, դը խէրըս էլ
խըմօղ ա եղե, մէրըս էլ չաշխադօղ, կօվօվ, բ՛անօվ, էդմալ ենք
աբրե: Ամէք մէգին բօստընի մըչից, մէգին հառվու մըչից, մէգին
տըլի մըչից, էսպէս կարկըդնուգ, բ՛օպիգ, տըլաթըթաղ ժօղվե, գ՛ացե գ՛օռծկօմի նախագի կաբինետ: Մաման կըսա՝ մէ խատ ընենց
խաք ու կաբուգ մառթ էր նըստուկ: Գ՛օռծկօմի նախագէն ըսեց՝
հընգեր Չալաբօվ, օր էդ մառթուն աքսօրես, էս հընդանիքըն սօվամահ կեղի: Կըսա՝ էդ մառթ հիճկեց, հիճկեց, ըսեց՝ լը էդ մառթուն
կանչէք բ՛էրէք: Կըսա՝ մէգէլ Սարքըսին բ՛եռթից առան էկան:
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Տարած ին կէպէզէն: Սարքիսն էլ խըմուգ եղե, օր տարած կէպէզէն,
առթէն օյաղցե: Կըսա՝ մէկ էլ ըսենց հիճկեց, ըսեց՝ դ՛ու կուրբան
եղիս էս ութ էրէխիտ, թէ չէ յես քեզի կաքսօրի, քու պոչն էլ էստեղ
չէրէվէր: Դը, կըսա, առթէն էսմալ խեխճ կայնուգ էր Սարքիսըն:
Ըսեց՝ բ՛այց լա մէհատ բ՛ան ըսա՝ դ՛ու հընչի՞ ընձի խըփիր: Ուրեմ,
իմ խէրըն, գ՛եղի մէչ կայնուկ Չալաբօվըն՝ կագէբէյի նախագան
եղե, էգե յու խըփե: Ու անմիջապես տարած կէպէզէ: Ու ըսած՝
աքսօրէլու հըրաման գ՛ըրէք: Կըսա՝ Սարքիս, էսմալ խեղջըցուկ,
կարմըրցուկ, ըսեց՝ ըսի տէնաս էս ւոն ա էսմալ խըբառտ-խըբառտ
էգե կայնէ մեր գ՛եղի մէչ:
Գևորգյան Անահիտ
▪
Խինգ մանէթնոց իշուց տաս մանէթնոց քուռի՞կ կեղի:
Յեզից հառէչ հ՛ախօռ մի մըտէք:
Ծաղիգն ուրա քօքին կըբ՛ուսի, ւո՞ն ա տէսե՝ իշտըտըռուկի վըրէն
վառթ- մանուշակ բ՛ուսի:
Սաֆարյան Ամալիկ Հովհաննեսի, ծնվ. 1932թ.
ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ
Լճավան գյուղ
***
Էս իմ մեծ ախպէր պըստիկ էրէխա կեղի, պաբէն կանչա,
կըսա՝ տըղա, լարի, լաօ, բ՛ան ըսիմ քըզի: Կըսա՝ տեղ կըճամփա,
էլի, չէթա: Մէկ էլ շունըն օր գ՛աչա, էս իմ մեձ ախպէրըն, անուն
Գագօ յա, կըսա՝ պապի, պաբի, շունըն հաչաց, լա թըռի տես՝ վոն
էկավ: Էն էլ կըսա՝ քօփագօղլու լակոտ, յես քըզի կըսիմ, դ՛ու ընձի
յա կըսիս:
Հարութ Հակոբյան, ծնվ. 1969թ.
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***
Պաբէն պադմէր, կըսէր՝ մենք ընդեղից օր փախանք էգանք
իդատեղ, փախնէլու վախտ, կըսա, էգան լըցվան մեր գ՛եղ, թուրքեր
էգան լըցվան մեր գ՛եղ, ինչ օր կար, հավաքէցին տարան: Կըսա՝
յես էդ վախտ պըստի ճիժ ի, թուրքեր էգան լըցվան մեր տուն,
մառթ չըկար, փախաձ ին, յես լէ վախէցա, գ՛ացի մէ տեղ տափա:
Փախնէլու վախտըն, կըսա, հավաքէցին գ՛եղրանքուց հըմէն ժօղօվուռթ, բ՛էրին քօմին մէ տեղ: Մուրադ գ՛ետի խըրաղօվ, Մուրադ
գետ լէ խրաղօվ կէթէր: Ձ՛իավորներ՝ թուրքեր, զինվուկ թըվանքով
ու խ°նչըլօվ, տըվաձ ին ժօղօվըռթին հառէչ: Յես, կըսա, ընդեղ ի:
Կըսա՝ իմ աչքի դ՛էմ էնքան ջ°յէլ կընանիք, ախճըգներ ուրանց
թալէցին գ՛ետ, օր թուրքերըն չըսպանին: Կըսա՝ էնքան ին լըցվաձ
ջանդակ, Մուրադ գ՛ետ լիքն էր: Կըսին՝ մէգ ա՝ մըզի կըտանին
կօդօրին, ավէլի լավ ա՝ էրթանք հ՛ընգընինք ջ՛ուր: էդ ժօղօվուռթըն,
կըսա, քօմուգ ին, իմալ օր օխճար էնեն աղըլի մէչ, դ՛էմըն կըդրին,
էդմալ հավաքաձ ին: Մէ աֆիցեր հ՛առէչ, տաս հադ էլ հէդեվ՝
էդպէս կըդրաձ ին: էդ ժամանագ, կըսա, մէ հադ մառթ հէլավ, ըսեց՝
ժօղօվուռթ, ձ՛եզի կըտանին կօդօրին, էլ ինչի յէ կըսպասիք, ճըղէք
հընցէք, հընգընօղ թօ հընգընա, մեռնօղ՝ մեռնի, գ՛ացօղն էլ թօ
փախնի էռտա: էդ ժամանագ, կըսա, ժօղօվուռթըն ինչքան կըռցան,
վոն կըռցավ, կըսա, փախավ, վոն լէ չըկըռցավ, կըսա, հընգավ վոդի տագ, էդպէս էլ մընաց: Հառէչ գ՛իկին, կըսա, ջ՛°յէլնէրուն գ՛հավաքին կըսին՝ ձ՛ըզի կըտանինք սալդաթ: Քօմին տանին ջ°յէլնէրուն, բ՛այց ի՞նչ սալդաթ՝ կըտանին ձ՛օրեր կօդօրին: Էդոնց միչից
յեթէ մէ հադ փախնօղ եղեր, գ՛իկէր պադմէր, թէ՝ տարան էսինչ
ձ՛որ, էսինչ ֆըլան տեղ կօդօրէցին:
Ռաֆիկ Բաղդասարի Հակոբյան, ծնվ. 1927թ.
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Լուսակունք գյուղ
***
Տըղէս էկավ, ըսեց՝ այ մէր ջան, մէ խատ մեծ, էն տասնէրկու
ակնանէ մեքենաներ կա, ըսեց, խինգ-վեց խօքի յա, տաս խօքի
լըցվուկ էտեղ կայնուկ են: Ըսի՝ ցավըտ տանեմ, թուրք չեն, խայ են,
դ՛ու լավ գիտես, գ՛ընա տես՝ ինչի՞ խըմար ա կայնած, ժամը առթէն
տասնէրկուս-մէգն ա, փէդըրվարի խիստ բ՛ուքն ա, գ՛իշերվա էրկուսն ա: Հէլավ, էկավ, բա՝ մամ ջան, ըսեց, տըղէքներըն վի
դարբաս զ°րկըված՝ չըբ՛ացած, մըկա ի՞նչ ա կըսես: Մենք էլ փէջ
ենք դ՛ընե, սաղըս մէ տեղ ա քընինք: Էստեղ էլ, ուրեմ, պատալօկըն
էն ձ՛եվի սառույց, բուզ ա բ՛ըռնե, ինչօր ռէմօնդ էնես, էնենց
գ՛եղէցիկ ա, վոր գ՛իշկես, կըսես՝ էրնէկ քու տիրուն: էտոնք բ՛ացին՝
գինին կօ ռէմօնտ ենք էնե, էտտ° բուզ ա բ՛ըռնե՝ խըրուստալի նըման գըվառի: Խօրօտ էր, շատ խօրօտ էր: Մընաց, էտըրանց հէլա,
տըղէն խետըս՝ մեռիմ ձ՛եզի, հիչէք, ամէք քըսան-քըսանխինգ տարէկան տըղէքներ ին: Հընչե՞ք էկե, հընչե՞ք կայնե, ի՞նչ եղե ձ՛եզի:
Ջ°յէլ ի՝ սիրուն, փառթամ, յես չեմ վ°խէցե բ՛°նից, դ՛ըսուց օր
մառթ էկե, յես դ՛էմ եմ տըվե, ն°ֆ°ր տըվէր եմ յետ, ինչ կէնեն՝ թըխ
ընձի զ°րկեն ըսպանեն… Խա, մէկ էլ, բա՝ այ քուր ջան, այ մէր
ջան, էկէր ենք, վոչ մէկ չընթունեց, հիչէր ենք, իրեք դարպաս զ°րկէր ենք, վոչ մէկ չըբ՛ացե: Ըսի՝ ձ՛եր մըտկին մըկա ի՞նչ ա: Ըսեց՝
մեր մըտկին էն ա՝ պըտի մընանք մինչեվ լուս: Անօթի՞ յէք, ըսեց՝
վո՞ն ա մեզի խաց տըվե: Դը հիչէք արէք: Բ՛էրի տուն, իմ տըղէն
գէրպէն կաշխատէր, էդ վախտ վայէննի յէր, աշխատե, բ՛էրե լըցե
մեր տուն, հըմէն ինշն էլ կա, վեռչապէս… Բ՛էրէր եմ, խացըն սարքէր եմ, էդ գ՛իշեր, ճաշըն էփէր եմ, դ՛ըրէր եմ կէրած, խալար եղի
ուրանց, հ°զար անքամ խալալ եղի, կէրած, խըմած: Ըսի՝ բալա
ջան, է՞լ ինչ ա գուզէք, տաք բ՛ան: Ըսեց՝ այ մէր ջան, գուզենք, օր մէ
բ՛աժակ չայ խըմենք: Դը, ըսի, մեռիմ քեզի, հէսա չայ էլ կըբ՛էրեմ:
Չայ բ՛էրի, ասսուց պախեմ, ձ՛եզնից՝ ինչ, վեռչում կըսեմ: Բ՛էրի չայ
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դ՛ընէցի, ըսի՝ մեռիմ ձ՛եզի, մեղրօվ լ°վ ա, մեղրօվ խըմէք: Բ°՝
իմալ կըսես, էնպէս կէնենք: Չայ խըմէցին, բ° ՝ ինչ էնենք, ըսեց՝ էստեղ պարկինք: Ըսի՝ մեռիմ ձ՛եզիկ, տեղաշորըն թ°լեմ պօլի վըրէն,
ըսի, մեռիմ ձ՛եզի: Էն գ՛ըլխուց չուր էս գ՛ըլօխ պարկէք, հըմէն
գիդան խառսներ, գ՛ըլօխ գ՛օվալու բ՛ան չըկա: էտանք պարկան
գ՛էտին, էդ պօլի վըրէն: Լավ-լավ տեղաշօրեր ունիմ, ք°սիբ եմ,
բ՛այց հիցուն ձ՛եռք կապէր եմ, վոն գ՛ա՝ կըտեղավորցում: Էտոնք
հէլան սաբախտան, էտոնց խաց ու ջ՛ուր տըվի, խացըն կէրան, խըմէցին, գուզեն էթան: Էտ տըղէքներ հէլան՝ պաք-պըռօշտ, բ° ՝
կէղէ՞ր, օր մենք քեզի, քու ն°ֆ°րին տէնինք մէկ օր հարգինք… Ըսի՝ դը կայնէք՝ վեռչի խօսք ըսեմ՝ հէլէք գ՛ացէք: Ի՞նչ ա կըսես: Ըսի՝
մեռնիմ ձ՛եզի, մեր տուն պիսօք չըկար, ըսէր եմ՝ մեղրօվ չայ խըմէք,
համ էլ առօղջարար էր: Ծըծղացին, ուրխըցան, գ՛ացին: Նոր էտ
տըղէքնէրուն դ՛ընի ճամփու գ՛ացին:
▪
Հէլա սարը, սար դ՛առցավ,
Հիչա ձորը, ձ՛որ դ՛առցավ,
Ավել ցանի ժամու տակ,
Կէթամ կառիմ իմ ծըռուկ,
Ջ°յնամ չօքեր կարկըտուկ:

Պետրոսյան Անուշ, ծնվ. 1942թ.
Ծովակ գյուղ
***
Մեր գ՛եղ մէ թըրաշ էնօղ էր էկե: Էս թըրաշ էնօղըն հա գ՛անգըտվի, թէ գ՛ոռծ չըկա, թըրաշվօղ չըկա: Էն սաբախտան Պէդրոս
գէլի կապ դ՛ընա կօվու վիզ, բ՛էրա թըրաշ էնէլու տեղ: Խաչի՛կ ջան,
կըսա, էսա կօվ բ՛էրէր եմ, իրեք օր տէվա, չոռս օր տէվա՝ թըրաշա,
քեզի լավ էլ գ՛ոռծ եմ բ՛էրե:

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ

327

***
Իմ խէրն ու Պէդրոս հիրար խէտ խանաք կէնեն միշտ: Էս
գ՛արնան գ՛ըլօխ Պէդրոսի տավրի խոտ կըխըլըսի: Գ՛իքա՝ ինչ
էնեմ, ինչ չէնեմ: Իմ խէր կըսա՝ Պէդրոս, հընչես մըտածես, Ք°րքիբաշ հ՛օռփանոց ա բ՛ացած, տար տավար ընդեղ, չուր արօտ գ՛էլի,
կըտանիս դ՛աշտ, կառծան:
Ազատ Միրզոյի Սահակյան, ծնվ. 1945թ.
***
Ափէր Պէդրօս էդ վախտ ձ՛ուկ բ՛ըռնօղ կեղի: Մէ օր մէ կարքին իշխան կըբ՛ըռնեն, գ՛աջօղացու՝ էտ իշխանը կըճամփա տուն:
Ճամփա տուն, ջուղաբ կէնա, կըսա՝ Աղուն, էտ ձ՛ուկըն կէփես,
հիրգուն տըղէրքի խէտ գ՛իքանք՝ ուտենք: Դը Աղուն կիշկա էտ
ձ՛ուկըն, իշտ°ն, ուժեղ կեղնի, քաշա, ճըժէրուն կըքօմա գ՛ըլխուն,
իշխան կէփա, ճըժեր կուտեն: Հ՛իրկուն Պէդրոս հընգերներու խէտ
գ՛իքա, օր յ°նի էտ ձ՛ուկըն ուտա: Է, ձ՛ուկն հո՞ւստից… Կըսա՝
Աղուն, ձ՛ուկըն բ՛ե: Է, Աղուն կըսա՝ բա խաբար չես, Պէդրոս ջան,
էտ անտէր կատուն էտ ձ՛ուկըն գ՛օխծավ, էրկու կիլանոց ձ՛ուկ,
էրկու-իրեք կիլանոց ձ՛ուկ, մինչեվ խաբար եղա, կըսա, գ՛օխծավ
տարավ, կէրավ: Գ՛արմարացու ձ՛եռ թալա, էտ կատուն կըբ՛ըռնա,
կըսա՝ Աղուն, կիշեռք բ՛ե: Կիշեռք կըբ՛էրա, կըդ՛ընա կըքաշա կատուն՝ էրկու կիլօ: Կըսա՝ Աղուն էսի ձ՛ուկը, բա մեր կատո՞ւն հուր
ա:
***
Տառզանն ուրանց գ՛եղ մէ խընամի ունի, Գօքօ յա անուն:
Կըսա՝ Գօքօ ջան, օր մէ հարուր խատ տուկ առիմ քեզնից, ք°նի
խատ հէվէլի կիտաս: Կըսա՝ դը, Տառզան ջան, մէ տաս-տասխինգ
խատ հէվէլի կիտամ: Էն մըգլօր տըրակտըր վէրցա, կէթա, ձ՛էն
կիտա Գօքօյին, կըսա՝ Գօքօ՛, Գօքօ՛: Կըսա՝ ինչ ա, Տառզան ջան:
Կըսա՝ էն տասխինգ խատ տուկ, օր ընձի հէվէլի կիտիր, տու տանիմ, ախպէր, էն հարուրըն ընձի պէտկ չէ:
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***
Ըթար ջանդառդի մառթ ա եղե մեր գ՛եղ, Տըրէյ Հակօ են ըսած:
Մըկա ըթար մառթկանց կըսեն՝ խօ դ՛ու Տըրէյ Հակօն չե՞ս: Իմ օղօրմած պապէն պատմէր, կըսէր՝ էտ Տըրէյ Հակօ օր կըսեն, էտի շատ
ջանդառդի մառթ էր: Ուր առդեր, կըսէր, չըցանէր, մեզի կիտէր
կիրսար, կըցանինք: Կըսա՝ օր կէթինք սար՝ քաղի, կըսա՝ էտ
տընաշէն գ՛օնէ մէ ծոր չէթէր, գ՛օնէ կէսօրվա շօքուն ուր քաղուկ
ծօրօվ ուրին ծածկէր հա, օր կըպառկէր քընէր, ճանջեր չըլըցվին
վըրէն: Ուրեմ, կըսա՝ կիրսար ցանինք ըդրա խողեր, քաղինք, կալսինք, լըցինք բառդըններ, սէլը կըբ՛առնինք, բ՛էրինք խասցուցինք
ուր դ՛ուռ, ձ՛էն կիտինք, կըսինք՝ Հակօ՛, Հակօ՛: Կըսա՝ ջ՛էլէր դ՛ուս
էլ, կըսա՝ նեռսից ձ՛էն կիտէր, կըսէր՝ ի՞նչ ա, լաօ: Կըսինք՝ քու փայ
ցօրեն բ՛էրէր ենք, հէլի տեղավօրցու: Կըսէր՝ լաօ, խորըն դատ ա,
լըցէք դատ, գ՛ացէք:
Աբել Հարությունյան, ծնվ. 1957թ.
***
Խէրըն չօբան ա, տըղէն, դը, էրէխա յա: Օխճար կուրցու,
գէլին հիրար խէտ ֆըռալու, օր կուրցուկ օխճարըն գ՛ըթին: Խէրըն
բօռա՝ Գարօ, Գարօ, օխճար գ՛ըթէր եմ: Կըսա՝ պա, կայնի էսա
էրկու փոսն էլ իշկեմ, նոր գ՛ամ:
***
Տըղէն աֆտօյօվ, էլի հուրանց ազգի անէկդօտնէրուց ա՝ լօլօնէրու, տըղէն աֆտօյօվ կէթա, տուգանք ա գ՛իքա, խէրըն վէրցա,
միամիտ դը նամակըն բ՛էրա, խէրն ա կառթա՝ տուգանք, կառթա`
Գ՛եղարքունիքի մառզ: Հէրըտ անիծեմ, կըսա, հընչի՞ր խասե
Գ՛եղարքունիքի մառզ:
***
Ութանասունխինգ թըվին, մեր գ՛եղից կյանքիս նէ դ՛ուս չի
էկե, առաչի անքամ, օր հէլէր եմ, գ՛ացէր եմ, քըննություն ա կի-
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տամ, օր ընթունվիմ պօլիտեխնիկ ինըստուտ: Քըննություն տըվինք, հայօց լէզվի քըննության գ՛ընատականներ, էն վախտ էն պօլիտեխնիկի վիսօտնու դ՛էմըն գ՛ավքըվին, բ՛առցըրախօսօվ սաղի
գ՛ընատականներն էր կըսին: Թէ կոմունիստական ինչ էր, յերեվի
մէ սարքուկ բ՛ան էր: Բ՛առցըրախօսօվ գ՛ընատականներն ա գ՛այտընեն, հայօց լէզվի քըննության գ՛ընատականներն ա գ՛այտնեն:
Ըսին՝ Գըրիքօրյան Բայանդուր Սօվէտի, իմ հայրանունը Սօվէտի
յա, սօվէտից մինակ յես եմ մացե: Բ՛առցըրախօսօվ բ՛անցըր կարտահայտվին՝ Գըրիքօրյան Բայանդուր Սօվէտի՝ հի՛նգ, Գըրիքօրյան Աշօտ Վաշինգտօնի՝ յէրկո՛ւս…
Գրիգորյան Բայանդուր, ծնվ. 1968թ.
Կարճաղբյուր գյուղ
***
Մեր գ՛եղացի մէկըն բ՛անակից գ՛ուքա, գ՛եղըն էն ժամանակ
ձ՛եռ էր կառին: Կըսա՝ հըռըսէրէն լավ գինա՞ս, կըսա՝ լըռիվ: Կըսա՝
խացին ի՞նչ ա կըսեն: Կըսա՝ խըլէբ: Կըսա՝ կաթի՞ն ինչ ա կըսեն:
Կըսա՝ մալակօ: Կըսա՝ քաքին ինչ ա կըսեն: Կըսա՝ լէզվիս վըրէն
ա, չըկարամ ըսեմ:
***
Բ՛անակ տեղըն յես շօֆեր եմ եղե: Մէ խատ մալադօյ բ՛էրէցին: Ըսի, տըղա ջան, ըսի՝ արի ըսենք՝ բէնզինի բակըն սըվարկեն,
էլի: Դը, դէմբէլ եմ չէ՞, մէ քիչ ռիսկ ունիմ: Ըսեց՝ խա, կէնեմ, ձ°ձ°,
բ՛այց յես վախէնամ: Այ մառթ, ըսի, էնա, քօ գ՛ոռծ չէ: Բ՛էրեց աֆտօգէնըն դ՛ըրեց բակի վըրէն, ու էն խաբար եղա, օր բագըն հէլե օթ:
Տըրաքավ, տըրաքավ հէլավ օթուն ու գըմփ հընգավ գ՛էտին: Փառք
ասսուն, օր էտ մառթըն չըմեռավ:
Պատմող տղամարդը ծնվել է 1956թ.
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***
Սարիթաղ տուն ունինք, վառձօվ էր կըմընինք: Էս իմ խօրօխպէր խիվընդնա: Մէ կիլօ կօֆէ դ՛ըրուկ ա եղե ընդեղ, խօրօխպօր
կընիգն էլ միսկօմբինատ աշխատէլուց ա եղե: Ըսե՝ ադէ ջան, ադէ
ջան, ըմալ խիվանդ եմ, խօրօխպէր Սօսին: Ըսե՝ ի՞նչ էնեմ, մեռնիմ
քե: Կըսա՝ ադէ ջան, մէ բ՛աժակ կօֆէ դ՛ընես խըմեմ, գ՛ըլօխըս
պայթավ: Ճաշի կաստըրունգէն ջ՛ուր լըցա, դ՛ընա պըլիտի վըրէն,
էդ մէ կիլօ կօֆէն լըցա կաստըրունգէն, ախցուկ կօֆէն, լըցա յու
խառնա: Ադէ ջան, յես մեռա, իմ գ՛ըլօխ պայթավ, հո՞ւր ա կօֆէն: Տօ
մեռնիմ քե, խօ դ՛ու միյն°կ չես, տաս խօքի յեն, ամէքուն մէ
տալէրկա լըցեմ կօ: Ի՞մալ թէ, ադէ: Բ°, մեռնիմ քե, մէ կաստըրունգա էփէր եմ, միյն°կ դ՛ու խօ չե՞ս… Մինչեվ խօրօխպօր կընիկ գ՛ուքա, էրկու վէդրօ կօֆէն կէփի:
Հովհաննիսյան Ռիտա Հրայրի, ծնվ. 1961թ.
***
Մեր հարէվանըն իմ պապայի խօրքուրի տըղէն ա: Օր կըխըմէր, միյն°կ պապայից կըվախէնէր: Մըկա, խըմեր ա, էկե աներոջ
խէտ կըռվեր ա, էս խառսըն՝ էտ մեր բ՛արէկամի կընիկըն, թափօվ
էկավ, պապային հավար թ°լեց: Հավար թ°լեց, թէ՝ Արխուդար խըմեր ա, իմ խօր մըկա կըսպանա: Իմ պապան, իմալ հըմէն վախտ,
հէլավ, օր էդ մառթուն կարքի բ՛էրա, խըրատա: Հէլավ թափօվ էկավ պապան, մենք էլ հէլանք: Դը, ասինք, խըմուկ մառթ են, դը
ջ՛ոչ մառթ ա, զ°րկա, ըսպանա: Էտ ձ՛եվի խըմօղ էր էտ վախտ,
մըկա հավատացյալ ա: Հէլանք էկանք տէնանք՝ խեխճ մառթուն
զ°րկե տապալեր ա գ՛էտին, սալյարկի մէչ էս մառթ կըթավալվի,
էս էլ նըստե մէխատ էսենց պըստի քուռսու վըրէն ու կըյերքա՝ Վէր
կաց գէրէզմանից, Անդրանիկ փաշա: Էս իմ խէր ըսեց՝ յես քօ խօր
ք°լլէն, մէ խատ զ°րկեց, ըսեց՝ էս ինչ ա կէնես…

Հովհաննիսյան Արամ Գառնիկի, ծնվ. 1956թ.
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Նորակերտ գյուղ
***
Իմ պաբէն կըպադմէր, օր՝ օր մի քըռդէրու լամուգնէր էկան,
թէ, մէնք յէքա կարքուկ էրէխատէր մառթիք ինք, ճան խաղանք: Էն
վախտվա խաղալու գօռծիքն էլ ճանն էր: Իմալ կէղնի, իմ պաբըն
յէքա մէծ մառթ կէղնի, պաբին ճան խաղալու վըրէն տըփէր էն: Իմ
պաբի հօրօխպօր տըղէն՝ Հօվէն, գ՛իքա իդա քըռդուն կըբըռնէ կըկըզըցու, խ°նչ°լ կըմըդու էնօր թիգունք: Դադի տըվէր ին, թէ տաս
հատ ռուսագան օսկի կըբ՛էրիք, իդա մառթուն ազադինք, կէրթա:
Տաս ռուսական օսկի հավաքէր ին տըվէ, էդ մառթըն րօպէ մէ բանդ
չընըստավ:
Նորիկ Հովհաննիսյան, ծնվ. 1943թ.
Վարդենիս քաղաք
***
Ցաներըն կըշարինքյ, հիրուր վըր° կըշարինքյ, կըրակը կօ
կըվ°ռինքյ, վ°ռէր պըռծընէր, էտ կըրակըն բ՛°ցինքյ, տարածինքյ,
կառտօշկէն կըշարինքյ մէչ, ծածկինքյ, հետօ կօ մէ քառսուն րօպէ
հետօ կըբ՛°ցինքյ, խանինքյ էտ մուրըն մաքրինքյ դ՛անակի ծիրօվ,
ուտինքյ…
***
Պաժառնու կամանդիր կար՝ Փօստօյան: Բիրօյի նիստ գ՛ըլնի,
տանա, փէճատ դ՛ընա, Նուրիջանյան քառտուղար կար մեր մօտ,
կըսա՝ հընգեր Նուրիջանյան, էս փէճատ վէրցա: Կըսա՝ հընչի՞: Կըսա՝ փող չըխանա էսի, կըսա՝ ինշք°ն զ°րկեմ թըխտին՝ փող չըլնի:
Հետօ բիրօյ ժամանակ Փօստօյանին նըկատօղություն կուզեն էնեն:
Նուրիջանյանըն կասա՝ Փօստօյան, լասա տէնանքյ՝ ինչ ա
խօսկըտ, ասա: Հընգեր Նուրիջանյան, խօսկ կուտամ, կըսա, տաս-
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խինգ րօպէ պաժառից շուտ էթամ հաջօռթ անքամ: Կասա՝ այ
տըղա, կէթաս պաժառ կուտաս, նոր կէթաս գ՛ընցո՞ւս էտ պաժառըն:
Նարեկ Գրիգորյան, ծնվ. 1961թ.
***
Օղօրմած Դ՛առփընի Գօրէյը գ՛իշաս, չէ՞: Ուրեմ, վոր կալօդեց
փօրէր ին, տըղէն ասէր էր՝ պա, ասէր էր, բը էս խողն հէվըլցավ,
էսի ի՞նչ էնեմ: Շան տըղա, ասէր էր, փոս փօրա, լից մէչ:
Բ՛էրէր էր սէտկէն քյաշէր էր, թաղի էրէխէքյ հըմէն մըտնին
ըտոնց հ°յ°թից ինչ ասես գյօղնին, գ°զ°ր ա, խընձոր ա, բ՛ան ա,
մի խօսքօվ, բ՛էրէր էր սէտկէն քյաշէր էր, ասէր էր՝ էրէխէքյ, սիգնալիզացյա յեմ քաշե, էլ չէք կարա մըդնէքյ: Տըղէրքից մէկըն ձ՛եռըն
տըվէր էր, ասէր էր՝ ուստա Գօրէ, հո՞ւր ա: Ասէր էր՝ շան վոռթի,
մըչի յանից ա:
Էտի վոր սէտկէն քյաշէր էր պըռծէր էր, ասէր էր՝ թօզ-փօշուց
պըռծանքյ…
Արթուր Բարսեղյան, ծնվ. 1977թ.
***
Կօլխօզի ժամանակ մէ հատ պահակ կունէնան, կալեր պըտի
պահակ հըլնի: Սաղ գ՛իշեր կըմընա ընդե: Առավօտ գ՛ըլնի մէ մէշօք կըդ՛ընա հուսին գ՛ըկյ°: Ճամփին կօլխօզ նախակէն գ՛անդիպի:
Կասա՝ ափէր Փարօ, էտ ինչ ա կըտանես: Կայնե, վոր մի քիչ հանգըստանա: Կասա՝ բօլ ա ամբախ-զամբախ խօսաս, մէշօք վէրցա
շըլ°կս էթամ, քյ°նի շուն-շ°նգ°լ չէկած տէսած:
***
Մէ հատ Համազասպ գ՛ըլնի մեր գ՛եղացի, կյընիկըն թէ կըմեռնի, թէ ինչ գ՛ըլնի, չեմ գիտե, վեռչ, յերգըրօռթ կընիկ կառի: Դ՛ու
մի ասա՝ էս յերգըրօռթ կընիկըն հ°ռչի մառթուց մէ հատ ախճիկ
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կունէնա: Էտ ախճիկըն ամուսնացուկ գ՛ըլնի Հ՛էրէվան, կարքյըվուկ գ՛ըլնի Հ՛էրէվան: Կէթան Հէրէվան խառսնիս, կուտեն, կըխըմեն, քէֆ կէնեն, դ՛առնան գ՛յուկյ°ն: Էն վախտ լավ աֆտօբուզօվ
կէթին գ՛յուքյին: Գ՛յուկյ°ն խասնեն էտ Ք°վ°ռա մօտըն, գ՛ընգի մըտէն, կասա՝ կընի՛կ, կասա՝ ի՞նչ ա, այ մառթ: Կասա՝ կընիկ, վոր
յես քե առա, դ՛ու °զ°բ չի՞ր:

Արամ Հրանտի Շաբոյան, ծնվ. 1959թ.
***
Իմ պապէն կասէր, վոր մեր ազգին կասեն աղվըսու ազգ:
Բասարգէչ°ր կա գ՛իլու ազգ, աղվըսու ազգ, չօշէյ ազգ… Մեր ազգըն աղվըսու ազգըն ա: Իմ պապուն խառցընինք կասինք՝ օրին°կ
հընչա կասեն աղվըսու ազգ: Իմ պապէն հ°ռէչ վոր գյ°ցեր ա չօլ,
գ՛յ°ցած չօլ՝ գ°զ°ն-մ°զ°ն բ՛ըռնեն, շատ վախտ աղվէս ա խէտ
բ՛ըռնե բ՛էրե, ըտոր խամար էլ անուն մացեր ա Աղվըսու Կարօ:
Կարապետյան Դիմիտր Աշոտի, ծնվ. 1949թ.
***
Ք°վ°ռցիներ գ՛ավաքվեն, ժօղօվ ա կէնեն: Կասեն՝ վո՞ն կանա կէս լիտըր էրաղ մէանքամից հըմա խըմա: Էտ ժօղօվից մէ
խատ կընիկ դ՛ուս ա գ՛ուկյ°, կէթա տուն, նորից կըմընա՝ դ՛°ռնա:
Դ՛°ռնա գ՛ուկյ°, կասեն՝ դ՛ու հընչի՞ ժօղօվից գ՛յ°ցիր, նորից դ՛°ռցար: Կասա՝ գ՛յ°ցի, մէ խատ փօռցի էկա:

Խլոյան Խաչիկ Հայրիկի, ծնվ. 1939թ.
***
Էս վէրեվն էր մեր խողըն, առավոտ էրկու ախպէր գ՛յ°ցէր
ինքյ ջ՛ըրէլու, կառտօշկա յէր ցանուկ: Էտ սամալյօտներ վոր էկան,
առավօտ շատ շուտ էր: Սամալյօտներ վոր էկան, վոր ռումբըն
թ°լին, էրկու ախպէր, էտ հարէվաննէրօվ փախանքյ: Էս մէ հարէ-

334

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

վանըն ասաց՝ էկէքյ, ընձի պադվալ կա, էկէքյ մըտենքյ: Մէ հարէվան կար, վ°զավ լօնքեց, թըռավ սէտկէն, ասավ՝ Աննայ բ՛էրէքյ:
Իւր կընիկն ա, հինք կըփախի, կըսա՝ Աննայ բ՛էրէքյ:
Սահակ Ստեփանյան, ծնվ. 1968թ.
ՍԵՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ
Գեղամավան գյուղ
***
Հիմի յէլ եմ թուխս դ՛ընըմ: Հավը վոր կըռտըմ ա, ցավըտ տանեմ, Կարինէ ջան, ասում եմ, Կարինէ, ցավըտ տանեմ, յենտադըրենք, վոր աքլօր չունենք, ձ՛ըվերը տար հարէվանի տանը փոխի,
բ՛եր թուխս դ՛ընենք: Տանըմ ա, փոխում ա, բ՛էրում ա, թուխս ենք
դ՛ընում: Տասնըվեց հատ ենք դ՛ընում, նայած հավ, մեծ ա հըլնում՝
տասնութ հատ ենք դ՛ընըմ: Ցավըտ տանեմ, կաստըրունգէն դ՛ընըմ
եմ, մեծ կաստրունգէն դ՛ընըմ եմ, հիրա խոդը լըցըմ եմ, ձ՛ըվերը
լըցըմ եմ, թուխսը դ՛ընում եմ, հիրա բ՛էրնի կալն էլ դ՛ընում եմ:
Հինկը թ°ռը-թ°մըզ առնում ա հիրան տագը: Հէքսի օրըն բ՛էրըմ
եմ, կեր եմ տալում: Հանըմ եմ դ՛ուս, կերը տալում եմ, ջ՛ուրը
խըմում ա, նորուծ հինկը թըռնըմ, էտըմ հիրան տեղին նըստում ա:
Պադաում ա տասնին օր, պադաում ա քըսան օր նըստում ա:
Օրին°գ յետէ վոր ձ՛ուն քըձիբ ա հըլնըմ, ձ՛ու կա, վոր շուտ չի
թ°փում դ՛ուս, պինդ ա հըլըմ, քաշում ա քըսանմէկ օր: Հէլեր ա՝
ջ՛էրուտուն չի տըվե, ճուտը խեխտըվեր ա:
***
Բ՛ան ին կաբըմ, շոր ին կաբըմ, փ°ռդ° կաբըմ ին, հառսն ու
տըղէն ըտեղ ին քընըմ: Էն գ՛ախ հառսները կիսուր - կէսրարի դ՛եմին հաց չին ուդըմ: Էդի կաբըմ ին, էդա կիսուրը տանում էր, հացը
տալըմ էր: Էդիկ էս քանի վախտն էլ կա, շընորկը բա վորդե յա, էս
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քանի գ՛ախն էլ նաղդի էլի կա. կէսրար ա, խի վոր հառսըն հիրան
կէսրարի վոդերը լըվա, ջ՛ուրը լըցի գ՛ըլօխը, էդի ամօ՞տ բ՛ան ա:
Հառս ին բ՛էրե, վոր հառսը լըվէր՝ մէշկը կըկոդըրվէ՞ր: Ի՞նշ կըլէր:
Վալլա՜: Կիսուրին էլ լօխծընում ին: Իմ տէկ°ր գ՛ըլօխը լըվածէր
եմ, բ° վո՞նց: Ամօտ չի, էդի ճիշտ բ՛ան ա: Հարգանկի նըշան ա: Բ°
վո՞նց հիմանան՝ էդի հառս ա: Բ՛այց հիմի չըկա: Սադանի յերգիր ա
հէլե: Հիմի ըդենց՝ էլ հառս չըկա:
Ներսեսյան Դուսյա, ծնվ. 1938թ.
Դդմաշեն գյուղ
***
Ուրեմըն, Աղվանի մերը հարուր տարէկան էր առթէն: Խառնըսի տեղն ա հըլում, ասում ա՝ Հուսիկ ջան, չեմ ուզում էլ աբրեմ,
զ°յլէս գ՛ացեր ա, առթէն շատ եմ ջ՛ոչըցե: Էս Հուսիկն ասում ա՝
ադէ, ուզո՞ւմ ես մեռնես: Ասում ա՝ խա, բը չեմ ուզում, Հուսիկ ջան,
բօլ ա էլի, ամօթ ա, հէլէր եմ խ°րիր տարէկան: Ասում ա՝ հէսա
էթում եմ, մեռնէլու դ՛եղ բ՛էրեմ քեզի: Ասում ա՝ կուզե՞ս, վոր բ՛էրեմ: Ասում՝ խա, կուզեմ: Ասում ա՝ դը թօ վոչ մէկը չիմանա: Էթում
ա, մէշու լօխումի փօշի լըցում ա թըխտի մէչ, բ՛էրում ադէյը ասում
ա՝ արի մէ քիչ էս յան՝ բ՛ան եմ նըշանց տալում: Ասում ա՝ ի՞նչ ես
բ՛էրե, Հուսիկ ջան: Ասում ա՝ դ՛ու չասի՞ր՝ ուզում եմ մեռնեմ, յես էլ
մեռնէլու դ՛եղ եմ բ՛էրե: Ասում ա՝ լավ, հըլը խան տէ՛նամ: Հուսիկը
խանում ա էտ փօշին: Ասում ա՝ իսկականից մեռնէլու դ՛ե՞ղ ա էտի,
Հուսիկ ջան: Ասում ա՝ խա, ադէ ջան: Ասում ա՝ հըլը մէշու թ°լ քօ
բ՛էրանը՝ տէնամ:

Գրիգորյան Ֆլորա Ավետիքի

***
Էսի մեր գ՛եղի էն խին, °վ°լ վախտվա պադմություններից
ա: Ուրեմ, մէ հատ Սէրօփ ա հըլում, մէկ էլ Հայրիկն ա հըլում:
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Ըտոնք հիրար խէտ մ°ռջ են գ՛ալում, վոր պըտի պապիլօզ թ°լեն:
Դը, էն վախտ ջ՛աղաչ ա հըլում, մ°ռջ են գ՛ալում, ասում ա՝ վորը
ծըխա՝ էս ջ՛ախճի բ՛օլըրի քաքերն ուտա: Էն վախտ վոր բ՛անը
բ՛էրում ին, հըլում ին ջ՛ախճի բ՛օլորը, կեխտոտ բ՛աներ ին անում:
Էս Սէրօփը դը ջ՛օկում, վոր էսի գ՛ացե, վոր պապիլօզ քաշա, տէնում՝ էդ Հայրիկը պապիլօզ դ՛ըրե բ՛էրան: Ասում՝ Հայրի՛կ, էս ի՞նչ
ես անում: Ասում՝ չես տէ՞նում՝ ջ՛ախճի բ՛օլորի քաքերն եմ ուտում:
Կարեն Հակոբյան, ծնվ. 1975թ.
***
Մէ մառթ, ընձընից մէ էրկու տարի յէլ ջ՛ոչ ա, հըմի կա,
անունը Գագիկ ա, մէրն էլ ջ՛ոչ կընիկ էր, Ֆէթօ յէր անունը: Էս
տըղին ախճիկ չունի, չոռս-խինգ խատ տըղա ունի Գագիկին:
Ասում ա՝ այ մամ, անտէր մեռել եմ, էլի, վոր մեռա, ախճիկ էլ չունեմ, վոր վըրես լ°ն: Մէրն էլ պառավ կընիկ ա, ասում ա՝ Գագիկ
ջան, դ՛ու արխային մեռի, յես հըմընի տեղ գ՛ըլ°մ: Յետօ յա գ՛ըլխու
հընգնում, ասում՝ ադէ, ուրեմ յես մեռնեմ, դ՛ու լ°՞ս: Վա՜յ բալա
ջան…

Ռաֆիկ Ավետիսյան, ծնվ. 1936թ.
Լճաշեն գյուղ

***
Դըբռօցը մեր խէտ մէհատ հաղթանդամ ախճիկ կար, ըսենց
գօմփօվ վորիս մըշկին զ°րկում էր՝ ուշկըներըս էթում էր: Հիրա
անունը Մարքըրիդ էր, մենք հիրանը կըռճատ Մաքյի ինք ասում:
Էտ օր էլ ասինք՝ Մաքյի, Մաքյի, էտի զ°նեց ընձի, ըսենց հազիվ
շընչում եմ, հինքը փախավ: Ասի՝ լա՜վ… Ըսենց ավելը թաթխի էն
տըլջ՛ըրի մէչը, կայնա էտ դ՛ըռան հէտեվը, դը ասում եմ՝ հէսա
հինքը պըտի դ՛ուռը բ՛ացա: Մէկ էլ դ՛ուռը բ՛ացվում՝ դէրէկտըրն ա,
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էկե դ՛ասի: Գ՛ալում, ըսենց գ՛ալում, ասում եմ՝ առ քյե, Մաքյի… Յես
գիդում եմ, թէ Մաքյին ա: Ըսենց հազիվ խասցըրեց, ձ՛եռներօվ
հէրեսը պախեց, ցըռջ՛ուրն էլ հէրեսից չըռում: Ասավ՝ Ջանշիկ
տըղա… Ըսենց դ՛ըրե տըփում, տըփում: Հ՛ուրիշ վախտ վոր մէ
հատ զ°նում էր, դը խէրըս էր, յես թափի խէտ լ°լում ի, ասում ա՝
լը տե վոր չըլ°լում, լը տե վոր չըլ°լում…
***
Մեր գ՛եղը մէատ ժամագօռծ կար, խեխճ, յեսիր մառթ էր: Մէ
օր էկա, խանութի դ՛ուռը ըսենց կայնէր եմ, մէկ էլ տէնամ՝ էս
Վալօդը ըտըրան բ՛ան ա ասում, ըսենց անում, ըսենց մատօվ
զ°նում ըստերանքին, բ՛ան-ման: Հէլա, ասի՝ կայնի էթամ ասեմ՝
ի՞նչ ես անում: Արա, ասի, ի՞նչ ես ասում, հընչե՞ս բ՛ան անում:
Ասավ՝ չէ՜, էտի իմ հ°շկին ալա-բուլա յա էրէվում, յես պըտի
ըտըրան մէ վընաս տամ: Արա, ասում եմ, խեխճ, յեսիր մառթ ա,
ի՞նչ ես անում: Վեռչ, ջըղայնացա վըրէն… Էդ վոր ասում եմ՝
«Մակու» ռէստօրան ա, գ՛ացէր էր ընդեից խացի դ՛°ն°կը կօխէր
էր ըստե՝ թեվը, էկէր էր: Տէնամ էտ խեխճ մառթին հա ուզում
զ°րկա: Ասում եմ՝ ի՞նչ ես անում, էս դ՛°ն°գն հընչե՞ս բ՛էրե:
Ասում ա՝ վիզը շատ խաստ ա, ուզում եմ կըդրեմ: Ըսենց չաղ տըղա
յէր, էլի: Նոր վեռչը հիրանը ըսենց դ՛ըրի գ՛էտին, ժամագօռծին էլ
դ՛ըրի վըրէն, ասի՝ տըփա, մէշու տըփա, հանգըստացի: Էտ խեխճ
մառթն էլ ինվալիդ մառթ էր, չէր կանում տըփէր:
***
Էս հընգերըս ասում ա՝ դ՛ու կարա՞ս իմ նըման քաղաքավարի խաց ուտես: Ասում եմ, ախպէր, յեթէ յես քաղաքավարի խաց
ուտեմ, ամօթու կըմեռնեմ, յես չեմ կարա քաղաքավարի խաց
ուտեմ, էլի: Ասում ա՝ լը տե, իմ նըման վէրցա չ°նգ°լը, հինքը
չ°նգ°լ էլ չասում, պատառաքաղը, դ՛°ն°կը… Ախպէր, ասում եմ,
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յես պըտի ըսենց վէրցեմ ձ՛եռօվ, ըսենց անեմ, բ՛ան-ման: Դէրօյ մօր
թէ խօր հէքն ա, ըսենց նըստէր ենք, ասում ա՝ կարա՞ս իմ նըման
խաց ուտես: Ասում եմ՝ այ ախպէր, յես վափշէ չեմ կարա, յես
չ°նգըլօվ խաց չեմ կանում ուտեմ: Էտ էլ ասում՝ վոր կանաս՝ կուտես: Ասում եմ՝ յես ըտենց չեմ ուտում, է: Ասում եմ՝ ըսենց վէրցում
ես պամադօրը, չ°նգ°լ տանում ես, խըփում ես մէչը, ուտում ես, էլ
ըտըրա մէչը ի՞նչ կա: Ախպէր, վոր ըտենց ասի, էս ժօղօվուռթը
հըռհըռում են, Դէրօն էլ էն յանից հիշկում…
Ջանշիկ Հովհաննիսյան, ծնվ. 1948թ.
***
Մեր տունը ըստե խին, բ՛ըլբ՛ըլուկ տուն էր: Բ՛էրին ըտե ընձի,
տարան մէ անկյունի վըր°, կայնըցըրին, թեվ բ՛ըռնօղն էլ խետըս:
Ըտե միջանցքը կազընները դ՛ըրին, ճաշերն էփին, հառսանիք են
անում: Լավ պարում են, ջ՛օկ գօվընդ բ՛ըռնած, պարում են: Յես էն
քունջն եմ: Յես իմ թեվ բ՛ըռնօղի խէտ ըտե յի, ընդոնքն էլ զ°նում
ին ու պարում ին: Ճաշերն էլ էփում ին: Փէսէն էլ էր պարում: Խօ
ընձի փէսի խէտ չի՞ն տանի ընդե: Ախպօրս ասեմ, լավ կէրան,
խըման, հէլան, գ՛ացին: Յես մացի: Վոչ կառաֆադ ունի՝ քընի, վոչ
մի բ՛ան: Բ՛էրին մէ հատ լայդըր, էտա ֆուրղունների կողերը վոր
կա, էսենց դ՛ըրին պատի դօշը, մեզի քընցըրին ըտե: Ըտե պալատկա յին քաշած, իփըր ծածկոց էր, էլի: Կէսրարըս բ՛էրեց, մէատ
ըստե Խաչօ կար՝ վարպետ, ասավ՝ արի էս ծասկը փօխա, մէ խատ
գ՛էրան խան էտ պատի գ՛ըլխից, մէատ կառաֆադ սարքա, թօ իմ
խառսը քընի վըրէն: Բ՛էրին էտ բիձին մեր տուն, գ՛էրանը ճըղեց,
սարքեց, շինեց մէ խատ կառաֆադ, էրկու գ՛ըլօխը էսենց դ՛ըրեց,
մեզի քընցընում ին ըտե: Իփըր յես գ՛էտին չըքընի, կառաֆադի
վըր°… Փէսէն խէտըս էր, բա առանց փէս°՞: Էնենց փէս° յէր, վոր
առանձի՞ն քընէր…

Հայրումյան Թերեզ, ծնվ. 1918թ.
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Ծաղկունք գյուղ
***
Թունդըրա մէչ քըռչիկ ինք էփըմ, տօլմա յինք դընըմ, գ՛աթա
յինք թըխըմ: Քըռչիկը՝ փըռթըմ ինք սեվ ք°լ°մից, կըճըճօվ, ըսենց
մեծ կըճուճ էր: Լըցըմ ինք, շըշերօվ հիչըցընում էր թունդիրը
մամիկըս, էփըմ էր: Կանամփըն էլ ծէծըմ էր, հըմի վոր մէ հատ
կանամփ տէնան, կասեն՝ էսի դ՛եղ ա, սըրըսկըվըմ են: Էն վախտ
էնքան կանամփ ինք ցանըմ: Ծէծըմ էր, կաթաջուր էր դուս տալըմ,
էտի լըցում էր վըրէն: Վոր էփում էր պըռծում էր, այսենց յուղ էր
հըլնում: Ք°լ°մ էր, կառտօշկա յէր, ձավար էր… Ճավիկ ինք դընըմ
էն վախտը, էթըմ ինք է՜ դաշտէրից փիրվազ ինք բէրըմ, ամէն ինչ
բ՛էրում ինք, դընըմ ինք ճավիկ մե՜ծ կարասներօվ, սաղ ձ՛ըմեռ
ուտըմ ինք: Բազուկի ճախ ինք դ՛ընըմ: Մամիկըս սըբաս էլ էր
էփըմ: Չօռթաններ էր անըմ, դ՛ընում ինք չորանում էր, ձըմեռն
էփում ինք սըբաս, շատ համօվ: Հո՞ւր ա էն վախտվա էփած
ճաշէրի համը…
***
Սուս°ն, Գ ուլ°բին տարէր եմ բ՛ըժըշկի, Հէրէվան, ապէրացի
յ

յեն անում: Միքայէլյան հիվանդանոցին ա: Գիշերն արէցին, հիմի
չեն թօղա՝ մենք վոր էթանք մօտը: Հէրթապահ բըժիշկը Ծախկունքի թոռ ա: Էտի էկավ՝ բարէվ, մայրիկ ջան, ասի՝ բ՛արեվ,
ցավըտ տանեմ, ասի՝ վոնց անեմ, ասի, բիձին տէնամ: Բա՝ հընարավոր չի, չես կարա: Ասավ՝ մայրիկ, դու վորդեղից ես, ասի՝
Սէվանից եմ: Ասավ՝ վոր գյուղից ես: Ասի՝ ծաղկունքցի յեմ: Վայ,
ասավ, յես ծախկունքցիքից պադըռում եմ: Ասի՝ վայ, ցավըտ
տանեմ, դու ծախկունքցի յես, հ՛արի ըստե: Էլ չըպօկվա ըտըրանից: Ասի՝ դու ծախկունքցի յես, ասա տէնամ՝ ում տընէրից ես:
Շատ վոր զօռի, ասավ՝ բ՛ըժիշկ Հօվանէսին գիդե՞ս, ասի՝ հա:
Ասավ՝ Հօվանէսի քըվոր թոռն եմ: Ասի՝ ցավըտ էլ տանեմ, բա
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Հօվանեսն էլ մեր բ՛արէկամ մառթըն ա: Նոր ընձի թողեց, շորերը
հաքցըրեց, գացի բիձին տէսա:
Մկրտչյան Տանյա, ծնվ. 1940թ.
Ծովագյուղ գյուղ
***
Իմ ախճըգներն էլ ամուսնածըրէր եմ առտէն: Թոռի, ծոռի
տէր եմ: Առտեն թոռներըս պըսագվաձ է, էրէխա ունին… Մէ կերպ
աբրում ենք, էլի: Գ՛արունը բա յես կընըստի՞մ, բա ի՞նճ անեմ:
Էստ°ր ն°ֆ°րըս վո՞րը պայի, հարէվանը կըպայի՞ իմ էրէխին:
Կառտօշկա, ք°լ°մ, իշ վոր ուժըս ախտում, իշ վոր գ՛եղին աջում:
Ջ՛ուր ունինկ: Քառասուն տարի էս մառտը ջ՛ուր եը բ՛էրե,
քառասուն տարի: Մեր ջ՛ուրը սավսեմ առանծին ջ՛ուր եը, բալա,
իրեկ ամիս տանջըված, իրեկ կըլոր ամիս, ուտը տընօվ բ՛էրէր են,
վորիծ վոր Գալուստըս ք°ռու խէտ մեր ջ՛ուրըն արավ առանծին,
ուտը տընիծ առանծին: Հիմի բասէ յենկ դ՛ըրե, մեր էրգըսի ջ՛ուրըն
առանծին գ՛ալում եը:
Գալստյան Վարդիշաղ Բաբկենի, ծնվ. 1942թ.
***
Կօլխօզ աշխադէր եմ, սօվխօզ աշխադէր եմ, «Ախթամար»
աշխադէր եմ, յօտը տարի մին°գ դէսեռին (ճանբաժին) եմ աշխադե: Էն գէրմանի կըռվի ժամանագ Ախտա յեմ իլե, հիմի թեկած
Հըրազդան: Վոր Ախտա յինկ աշխադում, էն գ՛այ վոր բ՛աներ գ՛ալում ին, տանկերը, ձ՛ունն էնքան շադ էր, էն գ՛այ գ՛ալում ին հ՛ընծընում ին, մենկ վալիգ ինկ անում ճանաբարը, ձ՛ունը խօռտում
ինկ, վոր տանկերն հ՛ընծընէր ին: Ցավըտ տանիմ, օր իլե՝ հած էլ
չիլե կէրէր էնկ: Էն գ՛այ ռըսներն ին: էտում ինկ, վոր հասծընինկ,
չուր էտում ինկ, հասծընում ինկ, առտէն կըշեռկի Հօվանէսը ծախում էր հածը: Գէրմանի կըռվի ժամանագ հ՛ըմէն տըվեծ բ՛անա-
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գայիննէրին, սօվաձ ժօղօվուռտը ջ՛առտըվում ին, բալա ջան, ցավըտ տանիմ: Հ՛ուստ հ՛ըլնէր: Ամաճում եմ ասեմ՝ մինճեվ անկամ
կեղդըն ըստուգում ին: Էտ տըվյալ մառտին տանում ին անում ին
թավլէն, դ՛ուռը փագում ին, մէ էսքան էլ գ՛արի դ՛ընում ին դ՛էմը՝
դ՛ու կե, միյն°գ հ՛առդերը մի կըդրէ:

Մկրտչյան Վարդանուշ Համայակի, ծնվ. 1927թ.
Զովաբեր գյուղ
***
Մեր գ՛եղը հիրանց տընամեռձները քաղէր են, բ՛էրէր են:
Մե՜ծ տեղ էր կալը: Խոտը կամ խացը վոր բ՛էրէր են, կօլնէր են, ընդե փըռէր են հիրանց խըմար, էտ անասունները լըծէր են կամին,
վըրօվ կըռուգ ֆըռըցըրէր են: Ըտե յէլ հէլեր ա դ՛°րմ°նը, դ՛°րմ°նն էլ էրնէր են: Քյ°ռէշտ ունինք, քյ°ռէշտօվ բ՛առցըրցընում, շըփում ես՝ քամին տանը՛մ դ՛°րմ°նը: Կօլօնում ա մէ տեղ, ցօրենը
մընում ա ընդե, մաղըմ են մաղօվ, փօգէմաղ կար, քարմաղ կար:
Ցօրենն էլ բ՛էրէր են, տարէր են ջաղաչն աղացէր են: Էրկուհ°շկանէ ջ՛աղաչ ունինք, էրկու քար, էլի: Հէ՜նա Քըռէն էր: Սէլը լըծէր ենք, բ՛առցէր ենք ցօրենը սէլը, առէր ենք, գ՛ընացէր ենք ջ՛աղաչ:
***
Հիցունըչոռսը թըվի հ՛օքոստոսին գ՛ընացէր եմ բ՛անակ: Մէ
ամիս մացէր եմ Լէնինագան, կարանտինի ինք: Ըտից յեդօ տասնըհինգ օր տավարնի վագոնօվ տարէր են մինչեվի Կուվել՝ տանում
ին Գէրմանյա: Իրեք տարի էրկու ամիս էլ մընացէր եմ Գէրմանյա:
Ընդե սօվօրէր եմ շօֆեր, վեց ամիս: Յես նէմէց տէսէ՞ր եմ, վոր գէրմանէրէն հիմանամ: Այ ցավըտ տանեմ, զաբօռ տասը մետըր բ՛առցըր, թօղում ին սալդա՞թ դ՛ուս գէր, էթէր, նէմէցի խէտ շըփվէր:
Պատ չէ, տախտըկից զաբօռ էր: Սընունդին գ՛ին չըկար: Հառավո-
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տունը, դը՝ զավտըրիկը, կամ ձ՛ուկ էր հըլնըմ, կամ մակարօն էր
հ՛ըլնըմ, ձ՛ունը տօն օրէրին ին տալըմ: Ձ՛ուկը պադահում էր՝
իրիկուն ին տալում, պադահում էր հառավոտուն ին տալում: Սիլօտկէն պաստայաննի կար, խոզի սալը կար, նէմեց լավ էր պահըմ:
Ընդե յես շօֆեր եմ աշխատե…
Հակոբյան Մենտոր Մինասի, ծնվ. 1934թ.
Նորաշեն գյուղ
***
Խէրըս Ìարսէցի յա, իմ տըղա, մէրըս էլ՝ կօփէցի: Գ՛ախթական են, էլի, էրկուսն էլ: Վայ, ի՞մալ չեմ հիշում: Թուրքեր լ°րէր ին,
փախէր ին, էկէր ին: Էկէր էր Ծօվագյուղ, ըտեղից էլ էկավ ըստե
խէրըս: Ես ըստե յեմ ծընվե: Ըստե էկէր են տասնութ թըվին: Խէրըս
պատմում էր՝ ընդե լավ ա, ընդեղի մէ ճանգ հօղը վոսկի յա, էդ
յերկիրը լավ ա, հիրանց յերկիրը: Ըստե, ասում ա, ի՞նշ կա, քարըքըռա, էկանք մացինք: Ինշ պատմեմ, բալա, թուրքեր տըված վըրա,
լ°րած, փախած էկած: Յօթանասուն ն°ֆ°րից մացած ին էրկու
ն°ֆ°ր: Հ՛ըմէն լըցված ին Արազի ջ՛ուրը: Պապէն մէ բ՛եռ վոսկի յէր
բ՛էրե, ըտօվ ին աբրում, էլի, օ՞վ էր աշխատում: Վոսկիք տէսէր եմ՝
ըտոնց բ՛էրուկ՝ դ°ր° էր վըրէն, տասնօռթ էր, նոր տասնոց էր: Էնի
տասխընգնոց էր: Էտի փաթթէր էր մէշկը բ՛էրէր էր, թէ չէ կըբ՛ըռնին, խանին, մօռթին: Ի՞մալ չեմ հիշում, հ°շկիս դ՛էմն ա: Յես
խանէր եմ, խամբրէր եմ, մօրըս Ìութուց, յեռեսունվեց հատ: Տօ
ընձի չըտըված, յե՞փ ա տըված: Տըղէրքը կըթօղեն՝ ընձի վոսկի՞
տին: Մէ խատ տըվէր եմ թոռիս, էն էլ կորավ:
Կարապետյան Հռիփսիկ, ծնվ. 1926թ.
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***
Հիցուն թըվին մեր գ՛եղացիքը գ՛ացին Մասիս: Շատը գ՛ացին
Մասիս: Իմ խօրօխպէրն էլ ընդըրանց խէտ գ՛ընաց Մասիս: Ընդօքի
մեր գ՛եղը փօքրացավ: Բ՛աժվան մեր գ՛եղը, իմալ տունը բ՛աժվում
ա, ախպէրները, իմալ ախպէրները բ՛աժվում են, ըտենց ըտոնք
բ՛աժվան, էլ յեզ, սէլ, գ՛ութան, հըմէն բ՛աժնին, հիրանց բ՛աժինը
առան, գ՛ացին Մասիս: Վորը նորից հետ էկավ, վորը մընաց ընդե:
Ընդե վոր գ՛ացին էտ գ՛եղը, Մասիս վոր գ՛ացին, իմ խօրօխպօր
տունը շատ նեղության աբրօղ ին, վեց էրէխա ուներ իմ խօրօխպէրը: Քօչը բ՛առցեց, փոքըր էրէխէն յօթ օրական էր, մէ շափթական էր: Տարան, իմ խէրը իշքան պայքարեց, չըկառցավ: Ասավ՝
կըտանես, էրէխէքը ընդե… Ճահիճ էր, հա, խօնա՜վ, մօծա՜կ…
Ըտեղի բ՛ուսականությունը ջ՛իլ էր, ըսենց կ°մշի հուրիշ տէսակն
էր, բ°ր°կ տէսակ, ըտուց խըսիլ ին գ՛օռծում, քըցում ին թունդըրա
շըռթները, նըստում ին ժօղօվուռթը: Վոր գ՛ացինք ընդե, էն գ՛ախ
բ՛ան էր գ՛ալում՝ շըլամի ջ՛ուրը: Շըլամի ջ՛ուրը գ՛ալում էր, հառուներօվ էտ Մասիս, վոր բօստընները ջ՛ըրում էր: Ընենց խոտ էր գ՛ալում… Էտ շըլամօվ շինարարություն ին անում: Լըցում ին չաների
մէչը, խառնում ին, ավազի վըրէն լըցում ին, անում ին ցեխ, շինարարություն ին անում: Հիմի տըները շատերն ըտօվ ա շարուկ:
Սիֆտ°կ գ՛ույնի էր: Էսա մեր գ՛ոմերն էլ էր ըտըրանօվ շարուկ:

Մանուկյան Կալիփսե, ծնվ. 1935թ.
Վարսեր գյուղ
***
Կօլխօզը աշխատում ինք հ՛իր°ր խէտ: Հ՛ինքը քաղ էր անում,
յես փոցըղ ի անում: Մեր հարէվնի տըղէն էր: Վոր ճիշտըն ասեմ,
իմ տալն էկավ, ընձի ասավ՝ հ՛արի էթանք ջ՛ըրի: Մենք շուտ կանթարօվ էթում ինք սարի դօշից ջ՛ըրի: Գ՛ացինք, ջ՛ուրը լըցինք, մէ
վէյրօս լըցէր ի, մէկը չի լըցե, էս մեր մառթն էկավ: Էկավ, յես հ՛ուզում եմ փախնեմ, էսի ընձի բ՛ըռնեց: Թողի վէյրօքըս չօլը, թողի
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գ՛ացի, բալա ջան: Ձ՛եռօվ քաշ-քաշ տարավ: Տարավ հիր հօրօխպօր տունը: Աֆտօ չըկար, աֆտօ՞ն վորդուց էր: Չի կանում զ°նի,
ի՞մալ զ°նի: Բ° մըտկիս էլ կար, ի՞մալ չէ: Առանց մըտկիս հըլել՝
կէթի՞: Տարավ հ՛իր հօրօխպօր տունը, հ՛իր հօրօխպէրն էր, հօրօխպօր խառսն էր… Հէրըս տըվեց միլիցա: Միլիցէն բ՛էրէցին: Իմ
տատիկի ախպէրն ասավ՝ վոշ մէ միլիցա, վոշ մէ բ՛ան, մէ տըղա մէ
ախճըկա կըխասնի, թօ էթան: Համօզէցին հօրըս, վեռչը տըվեց:
Տարան տուն, նոր էկան խառնըսօվ տարան: Ցէրէկօվ դըհօլզուռնօվ առան գ՛ացին:
***
Խընօցի յեմ զ°րկում, կարաք վէրցում եմ, թանը թունդըրա
վըրէն կամ գ՛ազի վըրէն դ՛ընում եմ, կըդրում եմ, հետօ քամում եմ,
պանըրի հէտ ճըխտում եմ: Ճըխտում եմ կըճուճի մէչ: Սերը, պանիրը, կանանչին, բիբ°րը հէտը ճըխտում եմ, կօռծում եմ փօշու
վըրէն: Մընում, հըլում ժ°ժիկ:

Վելիկ Աղամանյան, ծնվ. 1938թ.
ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ
Վահան գյուղ
Խըփըլկանը221
Ըլòմ ա, ըլòմ չի մի թաքավըէր ա ըլòմ: Էս թաքավըէրը òրան
յէրգըրումը խ°բ°ր ա անում. «Օվ վըէր նըհէ սուտ ասըի, վըէր յէս
ասըէմ սուտ ա, իմ թաքավըրութէնի կէսը կըտամ òր°ն»:
Կյ°լիս ա մի չօբան: Ասըմ ա.
221

Հեքիաթը Վահան գյուղի խոսվածքով 1980թ. գրի է առել Սիրամարգ Աբրահամյանը:
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- Թաքավըէրըն ապրած կըէնա, իմ հէրը մի դըգյան°կ ունէր,
ըստէղից մէգնում էր յըրգընքումը աստղէրը խառնում:
- Կըպըտահի,- ջուղաբ ա տալի թաքավըէրը,- իմ պապն էլ մի
չիբուխ ունէր, մի ծըէրը պըր°նին էր տընում, մի ծըէրը մէգնում,
ըրըքնակիցը էրում:
Խըփլըկանը կըլúխը քուրիլօվ տòս ա կյ°լի:
Կյ°լիս ա մի տէրզիկ: ասում ա.
- Մէղա, թաքավըէր, յէս չուշտ դի կյ°լ, յըդացա: Էրակ շատ
թօռ յէկավ, կըծակնըին տըրըքէցին, յէրգինքը պըտըռտօրվէց,
քյընացէլ ի կըրկըտըիլի:
- Հա, լ°վ էս արէլ,- ասում ա թաքավըէրը,- ամա լ°վ չիր
կըրկատէլ: Էս ըռավըէտ մի կըտօր էլ թօռ վըէր ածըէց:
Ս° էլ ա տòս կյ°լի:
Նի յա մըննում մի քյ°սիբ կյէղացի՝ կօթը կըռնըտակին:
- Տò ինչ էս ուզում, այ մարթ,- հըրցընում ա թաքավըէրը:
- Ինձ մի կօթ վըէսկի էս պարտ, յէկէլ էմ տանէմ:
- Մի կօթ վըէսկի՞,- ըրմանում ա թաքավըէրը:- Խ°փòմ էս,
յէս քըէզ վըէսկի չէմ պարտ:
- Դէ վըէր խ°փòմ էմ, թաքավըէրութէնիտ կէսը տու:
- Չէ, չէ, դòզ էս ասում,- խօսքը փօխում ա թաքավըէրը:
- Դòզ էմ ասում՝ մի կօթ վըէսկին տու:

346

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

ԲԱՌԱՑԱՆԿ222

աբուր, Երնս., Ծկքր., Լճվն., ՎԳտշ., ՆԳտշ., սպաս.
°գռ°ժ°ժ°, Լճփ., Սրխն., հարսանիքի կամ հաջորդ օրը հարսի
տանից փեսային ուղարկվող ուտելիք.
ադէ1, Ակնք., Դդմշ., Լճք, Ծվսր., Ծվկ., Նրշն., ՎԳտշ., Վղշն., Վրդձր.,
Վրդնս., Վրսր., °դէ, Գղրք., Սրխն.,տատ.
ադէ2, Աստղձ., Արծվնս., Գղհվտ., Երնս., Զլքր., Ծկքր., Ծվնր.,
Կրճղբր., Ձրգղ., ՆԳտշ., մայր.
ադմասօրիգ, Ծվզր., ադմասօրիկ, Երնս., ատամհատիկ.
ազաբ, Արծվնս., °զաբ, Սրխն., ամուրի.
ազիզ օր, Ծվնր., °զիզ օր, Սրխն., տոն օր.
աթար, Ճմբրկ., Վհն., աթար.
ախճիկ առնել, Լճփ., ամուսնանալ.
°խպ, Գվռ., Կրմրգ., ախպ, Երնս., աղբ.
°խտել, Արծվք., Դդմշ., ուժը պատել, հաղթահարել .
ակլափուս, Ծվնր., գլուխկոնծի.
աղանակ, Լսկնք., աղայի պես.
աղաջան, Աստղձ., Ձրգղ., մորաքրոջ ամուսին.
աղաք, Ճմբրկ., Վհն., առջև.
աղաքվա, Ծվսր., առաջվա.
աղըլ, Լճվն., փարախ.
աղինջ, Ծղկնք., Ծվգղ., °ղինջ, Գվռ., Կրմրգ., °ղընջուկ, Արծվք.,

եղինջ.
աղու, Լճփ., °ղու, Արծվք., Գվռ., դառը.
աղօտրան, Մդն., առավոտ.
աճառ, ՎԳտշ., արջառ.
աճկալուսանկ,Վրդձր., աճկալուսանք, Խչղբր., ըշկըլիսէնք, Վհն.,
շնորհավորանք ինչ-որ առիթով.
222

Կազմվել է ըստ ներկայացված նյութի:
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ամայ, Վհն., տատ.
ամբըրոծ, Ծկքր., Ձրգղ., ամբըրոց, Զլքր., Վղշն., °մբըրոց, Սրխն.,

աթարի դեզ.
ամբոլ, Զվբր., գութանի առաջին լուծը.
°մէք մ°ռթ, Գնձկ., ամեն մեկը.
°մըռնեց, Հցռտ., ամառ ժամանակ.
°մի, Երնս., Զլքր., Լնջղբ. , Ծկքր., Ծվնր., հորեղբայր.
°յլօր, Ակնք., Վրդնս., աքաղաղ.
°նա, Նրտս., ծեր կնոջը վերաբերող դիմելաբառ.
անգըջգըլա, Լճք, աչքալուսանք.
°նդ°մ, Վհն., ազդր.
անըղան լար, Ծվսր., աղեղնալար.
անըղնակ, Գղհվտ., Երնս., Լսկնք., Ծկքր., Վղշն., ծիածան.
°նընավոր, Արծվքր., Հցռտ., անուն ունեցող.
անխացթըխել, Վրդնկ., առանց հաց թխելու.
անհախ, Դդմշ., անվարձ.
անձ՛էն-անձ՛ու, ՎԳտշ., լուռ.
°նձոխ, Գվռ., անձուղ, Ճմբրկ., °նձօղ, Վհն., ածուխ.
անջախ, Վղշն., հազիվ.
°նտէր-°նտիրական, Հրվնք., անտեր.
°նօթի, Հրվնք., սոված.
աչառ, Խչղբր., Չկլվկ., °չ°ռ, Ակնք. Վրդնս., արջառ
°չօղել, Գղրք., հաջողել.
°չօղութուն, Հրվնք., հաջողություն.
ապան, Լճք, հայրիկ.
ապէլանցի, Լճփ., վիրահատություն.
ապէր, ՎԳտշ., դիմելաբառ՝ ուղղված տարեց մարդուն.
ապօ, ՆԳտշ., դիմելաբառ՝ հորեղբայր.
առճըգան, Երնս., Լճք, Մդն., առճըկան, Խչղբր., Վրդնկ., առչըկան,
Վրդնս., առջըկան, Վրդձր., իլիկ.
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°ռնակավոր, Հցռտ., Սրխն., չար, անդաստիարակ.
առնել, Աստղձ., Նրշն., °ռնել, Լնջղբ., Հրվնք., ամուսնանալ.
առուտուր, Ծվգղ., Վրդնկ., առևտուր.
ասեղ, Ձրգղ., թութունի տերևները շարելու շիշ.
ասէլի խէրըս, Դդմշ., ինչպես կասեր հայրս.
ասկ, Նրշն., °սկ, Արծվք., ազգական.
աստըված կանչել, Լճփ., աստծուց խնդրել.
ավալ,Վրդնկ., հնում.
ավարեկ, Խչղբր., գոմշաձագ.
ավել-թ°փ անել, Դդմշ., տունը մաքրել.
ավուր, Մդն., օրվա.
ատատօրել,Վղշն., հարմարեցնել.
արաբա, Արծվնս., °րաբա,Լնջղբ., °ր°բա, Ծվսր., սայլ.
արաղ, Գղհվտ., °րաղ, Սրխն., օղի.
արեվմըտոց, Ծվզրդ., երեկո.
արընքտիր, Մրտն., արյունախում.
արխ, Ճմբրկ., առու.
արունը քաշել, Ծվզր., հարազատություն զգալ.
ափէր, Ակնք., Աստղձ., Արծվնս., Ծվկ., Նրկրտ. Վրդնս.,
Արծվք., Ծղկշն., տարեց տղամարդ.
ափօ, Վղշն., դիմելաբառ՝ ուղղված ծերունուն՝ պապ.
աքլօր, Մքնս., աքաղաղ
°քլօրակ°նչ, Գնձկ., վաղ առավոտ.
բադան, Ծկքր., ցանկապատ.
բ°դգ°, Ծվզր., մեծ թաս.
բ՛ազուկի ճախ, Ծղկնք., բազուկի թթու.
բ՛աժ, Աստղձ., Զլքր., արահետ.
բ՛ախ էնել, Կրճղբր., հողը փորել.
բախալ, Ծվնր., ռեզինից սապոգ.
բախտ իճկել, Վրդնկ., բախտ նայել.

°փէր,

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ

349

բամպ, Ծվնր., անհասկացող.
բ՛անակային խախծուցել, Վրդնկ., բանակային վարժանքներ
անցկացնել.
բ՛անկոտ, Գվռ., աշխատասեր.
բ՛անջըրաբ՛ուսիկ, Լճփ., մանր կարկուտ.
բաջօ1, Արծվնս. ծեր կին.
բաջօ2, Աստղձ., Զլքր., Ծվնր., հորեղբոր կին.
բ՛արգ , Լճք, Մդն., բ՛արկ, Գվռ. Ծղկշն., Կրմրգ., Նրտս., Սրխն.,
Խչղբր., բ՛°րկ, Ակնք., Վրդնս., թեժ.
բարիշում,ՎԳտշ., հաշտվելը.
բ՛էդ, Երնս., ՎԳտշ., բ՛էտ, Ծվգղ., Արծվք., Գնձկ., մեծ.
բէթ°ր, Նրշն., ավելի վատ.
բէշ°ր, Նրշն., անիրավացի.
բ՛էտընալ, Աստղձ., մեծանալ.
բըդ°րաք, Վհն., հոգեհաց.
բ՛ըլբ՛ըլուկ, Լճշն., ավերակված.
բ՛ըլբ՛ըլուկ տուն, Ծվկ., քանդքնդված տուն.
բ՛ըլել, Արծվք., Զլքր., Ծվգղ., Վրսր., փուլ գալ.
բ՛ըլել արուն,Մրտն., հանկարծակի և առատ արյունել.
բ՛ըղիգ, Լճք, Ծվսր., փոքր կճուճ.
բ՛ըղօղ, Ծղկնք., կավե փոքր աման.
բ՛ընակըռել, Լնջղբ., Լսկնք., Մքնս., բընագըռել, Ծվգղ., բնակություն հաստատել.
բ՛ընատա, Հցռտ., հաստ շղթա.
բ՛ընբ՛ընալ, Լճփ., ինչ-որ բան որոնել.
բըռթել, Լճշն., հրել.
բ՛ըռթոց, Լսկնք., ջարդ.
բ՛ըռնենք, Գնձկ., ենթադրենք.
բ՛ըռվուգ, Մրտն., բանտարկված.
բ՛ըփուկ, Ծվզր., մեծ փետուր.
բիձ°, Ակնք., Վրդնս., Խչղբր., տարեց մարդ, հորեղբայր.

350

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

բ՛ուզ, Երնս., Ծղկնք., Ծկքր., սառույց.
բօզ, Արծվք., մոխրագույն.
բ՛օլոր, Աստղձ., Զլքր., Ծվնր., Ձրգղ., Չկլվկ., շուրջ.
բօկոն, ՆԳտշ., բոքոն.
բօնձիգ, Վրդձր., փոքր կճուճ.
բ՛օպիկ, Ծվզր., բոբիկ.
բօջագ, ՆԳտշ., փոքր ձուկ.
բօռալ, Աստղձ., Ախպրձ., Ծվկ., Վրդձր., ՆԳտշ., Սրխն., գոռալ.
գ°դ°, Մրտն., դիմելաբառ՝ այ տըղա.
գ՛°խ, Ակնք., ժամանակ.
գ՛°խ-գ՛°խ, Վրդնս., գ՛ախ-գ՛ախ, Ձրգղ., Սրխն., ժամանակ առ

ժամանակ.
գ՛ալել, ՆԳտշ., Սրխն., ավելուկը հյուսել.
գ՛ախին, Լնջղբ., ժամանակին.
գ՛ախնի, Լնջղբ., գաղտնի.
գ՛ակատ, ՎԳտշ., գ՛աքաթ, Հրվնք., գլխի վերևի մասը.
գ՛այանա, Կրմրգ., քահանա.
գ°վ°ռ, Լճվն., կ°վառ, Սրխն., կավառ՝ ջրի ճանապարհը փակող
հողաշերտ՝ բանջարանոցը ոռոգելիս.
գ՛արնան գ՛ըլօխ, Ախպրձ., Ծվկ., գարնան սկզբին.
գ՛եղախռիկ, Ծվգղ., ողջ գյուղով.
գ՛եղացվարի, Գվռ., Կրմրգ., գյուղի լեզվով.
գ՛եստ, Մդն., Սրխն., զգեստ.
գ՛էշ, Արծվնս., Լսկնք., Մքնս., տգեղ.
գ՛էտին պըշկել, Ծղկշն., ձեռքերով խոտ պոկել, քաղել.
գ՛էրէզմըներ, Աստղձ. , Գղրք., Լճփ., Լնջղբ., Չկլվկ., գյէրէզմըներ,
Հրվնք., գերեզմանոց.
գըլ°, Մրտն., խաղողի գիլա.
գ՛ըլխանց, Վրդնկ., սկզբից.
գ՛ըլխու գ՛ալած, Վրդնկ., գլխին եկած.
գըլոր էրթալ, Մ.Մսրկ., գլորվել ցած.
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գ՛ըլօխ խանել, Արծվք., ավարտել.
գ՛ըլօխ խառցընել, Ակնք., գ՛ըլօխ խառցուցել, Վրդնս., գ՛ըլօխ
հարցուցել, Խչղբր., ցավակցել.
գ՛ըլօխկօնձի,Վրդձր., գլուխկոնծի.
գ՛ըշեր չուր լուս, Հցռտ., ողջ գիշեր.
գըռան գըմփան, Հրվնք., հարուստ.
գըռեխ, Գվռ., Սրխն., թարախ.
գըռըշտել, Գվռ., Երնս., Լիճք, Ծղկշն., Ծվզր., Կրմրգ., Մ.Մսրկ.,
Նրտս., Սրխն., հրել.
գ՛ըռթան, Ակնք.,Արծվք., Գվռ., Գղրք., Խչղբր., գ՛ըռտան, Երնս.,
Լճշն., Լճփ.,
Ծղկշն., Ծվզր., Կրմրգ., Նրկրտ., Նրտս., Սրխն.,
Վրսր., գ՛յըռթան,Վրդնս., գ՛ըռտան, Լճք, Ծկքր., Մդն., թուխս.
գ՛ըռտընակ քաշել, Աստղձ., գրտնակել.
գըվա, Արծվնս., գըվամ, Գղհվտ., իբր.
գըվա թէ, Երնս., գ՛իվ° թէ, Լնջղբ., իբրև թե.
գըր°-գըր°, Վղշն., նշանավոր, մեծամեծ.
գ՛ըրկանոց, Ծվզր., Լճվն., բարուրի երեխա.
գ՛ոմ, ՆԳտշ., գ՛օմ, Խչղբր., գոմ.
գուզ, Զլքր., Ծվնր., Ծկքր., ընկույզ.
գուլաշ, Վրդձր., գուլ°շ, Սրխն., ըմբշամարտ.
գ՛ունդ ու գ՛էրի, Դդմշ., շատ ծույլ.
գ՛ուպ, ՆԳտշ., փոս.
գ՛ուռ, Արծվնս., փոս քար.
գյուռ, Լճշն., թեժ.
գուտկ, Լճք, գութ.
գ՛օխտու, Լճփ., Ծվզր., Կրճղբր., Նրկրտ., Չկլվկ.,
գ՛օղդու,Վրդձր., ՆԳտշ., գ՛օխտուկ, Արծվնս., թաքուն.
գօկել, Ծվնր., ձուն հարել.
գօմփ, Լճփ., Նրկրտ., բռունցք.
գ՛օրձէլի, Երնս., ածուխ.
գ՛օֆք, Հրվնք., Սրխն., ողբ՝ երգելով.
դայի, Ճմբրկ., Վհն., մորեղբայր.

Վրդնկ.,
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դ՛°նէն, Արծվնս., ամեն անգամ.
դ՛առց, Գղհվտ., ամուսնությունից հետո հարսի՝ հոր տուն որոշ
ժամանակով գնալը.
դ՛առցըվոր, Վրդնկ., Սրխն., խիստ տգեղ.
դ՛ասատուր, Դդմշ., Վրդնս., դասատու.
դ՛ար ու դ՛աշտ, Ձրգղ., դաշտեր.
դ՛արկ, ՎԳտշ., փորձանք.
դէվա, Խչղբր., դ°վ°, Սրխն., ուղտ.
դ՛ըղածկան, Երնս., Լճք., Մդն., Կրմրգ., Նրտս., ծննդկան.
դընգ, Խչղբր., մեծ աղացաքար.
դըվըէր, Վհն., ներքև.
դ՛ըրգեծ, Երնս., Մդն., դ՛ըրգեց, Ծվնր., դ՛ըրկեց, Ակնք., Աստղձ.,
Արծվնս., Զլքր., Լճք., Լսկնք., Լճփ., Լճվն., Ծկքր., Ծվզր., Ծվկ.,
Մքնս., Նրտս., Վղշն., Վրդնկ., Վրդնս., հարևան.
դ՛իզանոծ, Ծվսր., դեզերի տող.
դ՛իվեր, Ծվգղ., դեպի վեր.
դ՛իվերի ճամփօվ, Ծվգղ., վերևի ճանապարհով.
դ՛իր-դ՛իր, Ձրգղ., ժամանակ առ ժամանակ.
դուլ, Վհն., այրի.
դ՛ուռ, Աստղձ., Ծվնր., Ծվզր., բակ, տնամերձ.
դ՛ուռ ու դ՛ուս, Նրշն., բակ.
դ՛ուռ վըր դ՛ըռան, Ծկքր., բակերով կից.
դ՛ուրան, Հցռտ., հարթ տարածք.
դ°դ°շ, Վրդնս., ձիու քուռակ.
դ°լ°բ, Վրդնս., հողաշերտ՝ ջրի հոսքի դեմ.
դայաղ, Մ.Մսրկ., հենարան.
դ°ն, Արծվնս., Երնս., Զլքր., դան, Վրդձր., անգամ.
դ°նէն, Ծվզր., ամեն անգամ.
դ°ստըխուն, Ակնք., Վրդնս., հացի շոր.
դ°վ°, Ակնք., Վրդնս., ուղտ.
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դէշ°կ, Գվռ., ներքնակ.
դէվա, Վղշն., ուղտ.
դըզըզբ՛ուն, Հցռտ., մեղվաբույն.
դըհա, ՎԳտշ., էլ ավելի.
դընգ, Ակնք., Վրդնս., ջրաղացքար.
դընդընալ, Լճվն., քթի տակ երգել.
դըվաժօ, Արծվք., հովվի օգնական.
դոր, Լճշն., դօր, Վհն., ուր.
դուզ, Դդմշ., Լնջղբ., ՆԳտշ., ուղիղ, ճիշտ.
դում, Ծվնր., Սրխն., անհասկացող.
դօդ, Ծվնր., ՆԳտշ., մեծ աման.
դօլ, ՆԳտշ., դհոլ.
դօլօվ, Մրտն., դհօլով, նվագարկությամբ.
դօլօվ զուռնօվ, Աստղձ., դհոլ-զուռնայով.
դօշանց, Հրվնք., կրծքախառը.
դօպիգ, Երնս., դօփիկ, Սրխն., մեծ ափսե.
դօր, Վղշն., հերթ.
դօրօվ, Ծվզր., հերթով.
զ°խախօրել, Ակնք., զախախօրել, Վրդնս.,

Սրխն.,

սահմռկել.
զաբուն, Լճփ., նիհար.
զալօ, Ծվգղ., հորեղբոր կին.
զատ, Գղրք., Գղհվտ., Վրդնկ., ճաշ.
զօմա, Ծկքր., սարի տուն.
զօռել, Ծղկնք., ստիպել.
էթում, Վրդնկ., որբ.
էլման, Լճվն., Ծվնր., ՆԳտշ., Վրդնկ., Սրխն., նորից.
էն ավուր, Վրդնկ., այն օրվա.
էսխ°տ, Արծվնս., Սրխն., դրանից հետո.
էտ թավուր, Զլքր., այդ տեսակ.
էտցակ, Կրճղբր., այդպես.
էտօվ դէն, Արծվնս., այդուհետև.

Խչղբր.,
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էրաղ, Արծվնս., օղի.
էրգանկ, Ծվնր., երկանք.
էրգուհօկօվ, Մդն., հղի.
էրինջ, Ակնք.,Վրդնս., Խչղբր., երինջ.
էրկանք, Վրդնկ., երկանք.
էրկում°տ, Գվռ., եղան.
էրմունգ, Ակնք.,Վրդնս., արմունկ.
էրտալ ձ՛եռ, Ծվնր., գնալ, խոնարհվել և ձեռքը համբուրել.
էրօղ-դ՛րօղ, Վրդնկ., անող-դնող.
էցկել, Կրճղբր., գցել, անցկացնել, տարածել.
էցկել մըտէն, Կրճղբր., հիշել.
էքյխող, Վրդնս., ինքնահող.
էքուց, Լճշն., վաղը.
էքուց չէ էլօր, Վհն., վաղը չէ մյուս օր.
էքսի, Նրկրտ., հաջորդ.
ըթար, Ծվկ., այդպիսի.
ըհընճի, Ծվգղ., հաստատող ձայնարկություն, հատկապես
անեծքից հետո.
ընգըճըփըռնուկ, Ճմբրկ., աչքալուսանք.
ընդուց, Լնջղբ., այնուհետև.
ընդուց դէն, Աստղձ., այնուհետև.
ընդօքի, Գնձկ.,Նրշն., այդ պատճառով.
ընձի խօքի կա, Արծվնս., երդում է.
ըշկէ լուս, Մ.Մսրկ., մինչև լույս.
ըռէշնիլ, Վհն., երեսը կարմրել.
ըռթընել, Վղշն., ջրի ընթացքի դեմը բանալ.
ըռուք, Ծվսր., անկյունաքար.
ըրէխա, Ճմբրկ., րախա, Վհն., երեխա.
ըրէխօվ, Ճմբրկ., րախօվ, Վհն., հղի.
թ°բ°ռուգ, Լճք, սրբի հաց, նշխարք.
թ°զ°, Ծվգղ., Սրխն., նոր.
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թ°զուց, Նրշն., կրկին.
թալանուտեն, Ձրգղ., թալան.
թալել, Լճվն., Լսկնք., Մքնս., թ°լել,Կրճղբր., Սրխն., գցել.
թալվա, Ակնք., Արծվք., Ախպրձ., Զլքր., Հցռտ., Խչղբր., թավլա,
Աստղձ., Ծվգղ., Ծվկ., գոմ.
թալվի հօդա, Լնջղբ., գոմում առանձնացված տեղ հավաքվելու և
զրուցելու համար.
թախտըփել, Դդմշ., Սրխն., թափթափել.
թակավոր, Ձրգղ., փեսա.
թակիլ, Վհն., ծեծել.
թ°կօ, Ձրգղ., Ծկքր., քարկտիկ.
թամաշ °նել, Արծվք. , Հրվնք., նայել.
թ°մբըխել, Լճշն., հանձնարարել, պատվիրել.
թամքել, Մրտն., թամբել.
թայ, Դդմշ., տարեկից.
թայդաշ, Նրշն., հասակակից.
թայմընել, ՎԳտշ., նայել.
թայտաշեղ, Վղշն., մեկ ամորձի ունեցող.
թ°պօ, Գղմվն., մանր և կլոր քարերով խաղ, քարկտիկ.
թառանա, Ծվնր., թըռանա, Սրխն., ծաղր.
թառանա էնել, Լճվն., ծաղրել.
թ°ռըթ°մըզ, Գղմվն., շատ մաքուր.
թառթափ, Ակնք., Գվռ., Ծղկշն., Նրկրտ., Սրխն., Վրդնս., Վրսր.,
թարթափ, Ծղկնք., թըռթէվունք, Ճմբրկ., թըրթէվունք, Վհն.,
արտևանունք.
թառթիչ, Գվռ., Լճշն., Կրմրգ., Խչղբր., թառտիճ, Լճք, արտևանունք.
թավլաբան, Երնս., անասնապահ.
թատվոն, Ծկքր., թաթման.
թարթախում, Վղշն., հանգամանքներ, իրավիճակ.
թացան, Վղշն., կաթնատու անասուն.
թացոտ, Ծվգղ., անձրևային.
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թ°փկել, Ծղկնք., անասունի՝ հետևի ոտքով հարվածելը.
թ°քըբիր, Դդմշ., հատուկենտ.
թեթըվ տըղա, Հրվնք., մանկահասակ տղա.
թեվ բ՛ըռնօղ, Լճշն., հարսնաքույր.
թեվգ՛ըլօխ, Ակնք., ուս.
թէբլիգ, Ծկքր., թարթիչ.
թէշի, Ակնք., Գվռ., Գղմվն., Գղրք., Երնս., Լճշն., Ծղկշն., Ծվզր.,
Կրմրգ., Նրտս., Սրխն., իլիկ.
թէշու ծիծեռ, Հցռտ., իլիկի գլխի փոքրիկ երկաթ.
թըխ, Զլքր., Ծվնր., թող.
թըխսըկան, Վհն., թուխս.
թըխտըմոր, Ծվգղ., տըխտըմօր, Վհն., թթխմոր.
թըմախ, Զլքր., ագահություն.
թըմախքար, Ծվնր., աչքածակ.
թըմել, Արծվք., լրանալ.
թըպլիգ, Երնս., թարթիչ.
թըպջ՛ուր, ՎԳտշ., թըփջ՛ուր, Վրդնկ., բորշչ.
թըսիբ, ՎԳտշ., թ°սիբ, Սրխն., պատվասիրություն.
թըվանք, Սրխն., հրացան.
թըրաշ էնօղ, Ծվկ., սափրիչ.
թըփջ՛ըրի բօշկա, Ծվկ., կաղամբի թթվի տակառ.
թըք, ՎԳտշ., թաք.
թինգընել, Վղշն., թիկնել.
թողզի, Ծկքր., Սրխն., բացի.
թուխպ, Ճմբրկ., Վհն., ամպ.
թուխս, Գղմվն., Ծղկնք., Ճմբրկ., թուխս.
թունդիր, Ակնք., Գղրք., Գղհվտ., Ձրգղ. Լճք., Լճփ., Մ.Մսրկ., ՆԳտշ,
ՎԳտշ, Վրդնս., Խչղբր., թոնիր.
թունդիր կախվել, Նրշն., նստել թոնրի շուրթին և ոտքերը կախել
թոնրի մեջ.
թուշ, Ակնք., Լնջղբ., Վրդնս., Խչղբր., այտ.

Գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ

357

թուպ1, Լճք., Մդն., թուփ, Ակնք., Գվռ., Ծղկշն., Լճշն., Ծվգղ.,
Կրմրգղ., Նրտս., Սրխն., Վրդնս., Վրսր., Խչղբր., տերև.
թուպ2, ՎԳտշ., ՆԳտշ., թուփ, Լճփ., Արծվք., Սրխն., թթու դրած
կաղամբ.
թուպ դ՛ընել, ՆԳտշ., թուփ դ՛ընել, Խչղբր., կաղամբի թթու դնել.
թուռշի, Ծկքր., մանր կտրտած կաղամբով, գազարով, այլ
բանջարներով թթու.
թօ, Վրսր., Սրխն., թող.
թօլ անիլ, Վհն., գլորել.
թօղել, Ծղկշն., Նրտս., թօնել, Գնձկ., Ծղկշն., Հրվնք., Նրտս., թողնել.
թօռ, Ճմբրկ., Վհն., անձրև.
թօռ էտալ, Ծվգղ., ձուկ բռնելու գնալ.
թօռտա, Ծվգղ., կարագը հալելուց առաջացած փրփուր.
թօրան փարադիչ, Ծվգղ., թոնիրը մաքրելու լաթ.
թօրգել, Ծվզր., Ծղկշն., թօրկել, Արծվք., թողնել.
թօրօն, Ծվգղ., թոնիր.
ժ°ժիկ, Ծվնր., Ձրգղ., Վղշն., Վրսր., Խչղբր., թանից պատրաստվող
պանրանման ուտելիք.
ժեխ, Աստղձ., Արծվք., Գղմվն., Գղրք., Գղհվտ., Երնս.,
Ծղկնք., Ծվգղ., Ծվնր., Հցռտ., Լճշն., Լճվն., Լճփ., Լսկնք.,
Ծղկշն., Ծվզր., Մքնս., Նրտս., ՆԳտշ., Նրկրտ., Սրխն.,
Վրդձր.. Վրդնկ., Վրսր., աղբ.
ժըխշել, Ակնք., Գղմվն., Սրխն., Վրդնս., Խչղբր., շարժել.
ժընջիլ, Լնջղբ., Սրխն., շղթա.
ժուռ էնել, Երնս., ՎԳտշ., որոնել.
ժօլօբ, Լճշն., Ծղկնք., Վրսր., ջրհորդան.
ժօղօվկըրան, Ակնք., Գղրք., Երնս., Լճփ., Վրդձր., Վրդնս.,
Խչղբր., ժօրօխկըվան, Զվբր., մուրացկան.
իզկուրուս, Գղհվտ., հետքը կորած.
իլիկ, Ճմբրկ., Վհն., իլիկ.
իճկել, Մրտն., ՎԳտշ., նայել.
իմ կուշտ, Լսկնք., Վրդնկ., ինձ մոտ.

Լնջղբ.
Ծկքր.,
Վղշն.,

Վրսր.,
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իմալ, Աստղձ., Ախպրձ., Արծվնս., Արծվք., Գվռ., Գղհվտ., Դդմշ.,
Երնս., Զլքր., Զվբր., Լնջղբ., Լճփ., Լճշն., Լճվն., Լսկնք., Ծկքր., Ծվկ.,
Ծվսր., Ծվզր., Կրճղբր., Հրվնք., Ձրգղ., Մ.Մսրկ., Մքնս., ՆԳտշ.,
Նրկրտ., Նրշն., Նրտս., Չկլվկ., ՎԳտշ., Վղշն., Վրդնկ., Վրսր.,
իմ°լ, Ակնք., Ծղկշն., Վրդնս., Գնձկ., ինչպես.
ինճօր, Ծվսր., ՎԳտշ., կարծես.
ինչօր քեզի, Աստղձ., քեզ նման.
ինք, Աստղձ., Արծվնս., Սրխն., ինչ-որ բան.
իշավոր, Վղշն., էշով իրերը տեղափոխող.
իշկալ, Լճք., Լճվն., իշկել, Աստղձ., Զլքր., նայել.
իշկընոց, Վղշն., թրիքը հավաքելու փոս գոմում.
իշտ°, Գվռ., ինչքան.
իշտըտըռուկ, Մրտն., վայրի բանջար.
իսան, Ծվգղ., Հրվնք., Վրդնկ., մարդ.
իրեքմատ, Վրսր., եղան
իրիկ, Արծվնս., Զլքր., Ծվնր., Ձրգղ., ՆԳտշ.Վրդնս., իրիգ, Լիճք,
Մդն., ամուսին.
իրկամեռ, Աստղձ., ամուսինը մեռած.
իւրդ, Ծվսր., յուրդ.
լա, Ծվնր., լը, Սրխն., դեռ.
լ°մբ°կ, Սրխն., քուղ, լար.
լամուգ, Նրկրտ., քրդի երեխա.
լայեղին, Ծվգղ., վայել.
լավօ, Վղշն., դիմելաբառ.
լ°րել, Նրշն., Սրխն., վռնդել.
լեռ քար, Ծվգղ., մեծ քար.
լէլ, Ճմբրկ., լյէլ, Վհն., ցեխ.
լէղի, Վհն., դառը.
լէնկ, ՎԳտշ., լէնք, Սրխն., լայնք.
լընալ, ՆԳտշ., լցնել.
լըփօփել, Զլքր., վերքով պատվել, գրգռվել.
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լուլ°, Սրխն., սրունք.
լուս ու հափեղա, Հրվնք., Սրխն., թանկարժեք բան.
լուսախառ, Մ.Մսրկ., վաղ առավոտ.
լուսուդ՛եմ, Ծվզր., վաղ առավոտ.
լուսուն, Երնս., Լիճք, Մդն., Մրտն., ՆԳտշ., ՎԳտշ., Վրդնկ., վաղը.
լուսուն չէ մըգլօր, Երնս., Լիճք, Ծվնր., ՆԳտշ., Վրդձր., վաղը չէ
մյուս օր.
լօխ, Ճմբրկ., Վհն., ամեն.
լօխկընալ, Գղհվտ., լօղգընալ, ՆԳտշ., լողանալ.
լօխկըցընել, Զվբր., լողացնել.
լօպ, Վրդձր., միագույն անզարդ կարպետ.
լօռդել, Վղշն., լօրդել ,Վրդձր., լօռտել, Զլքր., նետել.
լօռիգ, Ծվգղ., կաթնաշոռ.
խաբար, Ախպրձ., Չկլվկ., լուր.
խաբար հ՛ըլնել, Վրսր., տեղյակ լինել.
խազ, Գվռ., Երնս., Լճշն., Կրմրգ., Մդն., Նրտս., Վրդձր., Վրդնս.
Սրխն., Խչղբր., գիծ.
խախընդել, Ձրգղ., ՎԳտշ., խաղաղվել.
խախընդցուցել, Կրճղբր., խաղաղեցնել.
խախծըվոր, Ծվնր., պարող.
խածկերուտյուն, Ծվսր., հացկերույթ.
խաձել, Ծվզր., կծել.
խաղալ, Լնջղբ., պարել.
խաղտուն, Ծկքր., հարսանիքի ժամանակ պարելու տեղ.
խաճալըվա, Լիճք, օրհնած ջուր.
խամբըրել, Գղրք., Վրսր., հաշվել.
խայնել, Ակնք., հագնել.
խանգուռց, Սրխն., հանգույց.
խանք, Վրդնկ., շունչ.
խանք խանել, Ծվսր., շնչել.
խաշ, Ճմբրկ., թթխմոր.
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խառնիս, Ակնք., խառսընիկ, Ծվսր., խառսնիս, Գղհվտ.,
Կրճղբր.,Վրդնս., խառսնիք, Մրտն., հըռսանիք, Ճմբրկ., հարսանիք.
խառսընկի խուր, Ծվնր., հարսանիքի հյուր.
խառսնըստուն, Ծվնր., հարսանքատուն,
խառտ, Ճմբրկ., խարտ, Վհն., մեղվի խայթոց.
խավդիգ, Ծվնր., Ծկքր., Մրտն., խավտիկ, Զլքր., Վրդնկ., Մքնս.,
խավկիթ, Կրճղբր., Ծվզր., Մքնս., ձու.
խավէսին, Կրճղբր., հաճելի, հիանալի.
խավող, Մրտն., խաղող.
խատել, Դդմշ., Զլքր., Ծղկշն., Հրվնք., Նրտս., Վրդնկ., սատկել.
խատունիգ, Ծկքր., գարեկ.
խարա-խարման, ՎԳտշ., աղանձ.
խարակվել, Չկլվկ., թրծված ամանը չորացնել.
խարամ, Կրճղբր., խարդախ.
խ°ր°մգ՛ախ, Ծվսր., հետմիջօրե.
խարխիձա, ՆԳտշ., տապակած ճարպ՝ խորխոզիկ.
խ°րօր, Ծվսր., արոր.
խացատուն, Արծվնս., Ծվկ., հացատուն.
խափանել, Արծվք., անհետանալ.
խաքյել, Վրդնս., հագնել.
խեդ, Ծվգղ., հետ.
խեխտ աշուն, ՎԳտշ., ՆԳտշ., ուշ աշուն.
խեռ ի լըսօղաց, Մրտն., խեռ լըսօղաց ,Կրմրգ., հեռու լսողներից.
խեռ նըստօղաց, Կրմրգ., հեռու նստողներից.
խեռը մըկավնէ, Հցռտ., հեռու այժմվանից.
խեռը քեզնից, Հրվնք., հեռու քեզնից.
խեռն հ՛իրնից, Ծվգղ., հեռու իրենից.
խեռնիկ, Գնձկ., մեկ տարեկան հորթ.
խէջէրկատ, Ծվգղ., խէրճըկաթ, Չկլվկ., խէրջըրկատ, Ծվգղ.,
խաչերկաթ.
խէտել, Լիճք, խայթել.
խէր ու բ՛արին, Ծվգղ., բարիք, բարություն.
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խըդ, Կրմրգ., հենց.
խըզիտակ, Ճմբրկ., խըզ°տակ, Վհն., ծոծրակ.
խըլէզ, Ճմբրկ., Վհն., մողես.
խըլըսել, Ախպրձ., Ծվկ., Հրվնք., Սրխն., սպառվել.
խըլըսուն, Վրդնս., առավոտ.
խըլղ, Արծվնս., Ծվնր., Սրխն., ՎԳտշ., ուրիշ, օտար մարդ.
խըլօպօզ, Ճմբրկ., խըլօպúզ, Վհն., ձնծաղիկ.
խընամխօս, Ճմբրկ., Վհն., խնամախոս.
խընգըռել, Արծվք., գույները խառնվել.
խընօծի, Ծվգղ., խընօցի, Գղմվն., Նրտս., Վրսր., խընէցի, Ճմբրկ.,
խընըէցի, Վհն., խնոցի.
խըշալէն, Ծվգղ., խշշալով.
խըռջել, Ծվսր., ծախսել.
խըտ զ°նելը, Հրվնք., խըտ զանել, Հցռտ., հարվածելուն պես.
խըտըտիլ, Ճմբրկ., գրկել.
խըտխէտին, Հցռտ., անմիջապես.
խըրամգ՛ախ, Ծվսր., հ՛ըրամգ՛ախ, Մդն., Վրդձր., հետմիջօրե.
խըրեղեն, Արծվք., շատ գեղեցիկ.
խըրիսա, Ծկքր., Ծվնր., հարիսա.
խըրկել, Ծվզր., Սրխն., վռնդել.
խըրվոր, Գնձկ., Սրխն., հարսանիքի օրը հարսին հոր տանից
բերելու գնացողները.
խի, Ծղկնք., Ճմբրկ., Վհն., ինչու.
խոզգընի, Ակնք., Վղշն., Վրդնս., խոզգին, Գնձկ., Սրխն.,
խնամախոս.
խողել, Գղհվտ., թաղել.
խոռթ ու ավել, Վղշն., °վել-խոռթ, Սրխն., տուն մաքրելու

գործողություն.
խուլ, ՎԳտշ., սուրբ մասունք.
խուլտուղ, Վրդձր., խօլտուղ, Մդն., թևատակ.
խուռը, Ճմբրկ., խուռ, Վհն., ուրց.
խուր էթալ1, Արծվք., արագ գնալ.
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խուր էթալ2, Լճփ., հարսանիքի ժամանակ գնալ հարսի հետևից,
արագ և հանդիսավոր գնալ.
խուրնիգ խըրէղէն, Ծվնր., չքնաղ, աննման.
խօլտըղտագ, Լճք., թևատակ.
խօխպէր, Ծվնր., Վղշն., Վղշն., Ծվսր., հորեղբայր.
խօռթել, Վղշն., փորելով հանել.
խօռօմ, Մ.Մսրկ., խուրձ.
խօսալէն, Գղհվտ., խոսելու համար հարսին տրվող նվեր.
խօսկ առնել, Գղհվտ., Չկլվկ., աղջկա ամուսնության համաձայնությունը ստանալ.
խօսկառում, ՎԳտշ., խնամախոսություն.
խօվ, Ակնք., Գնձկ., Գվռ. Ծղկշն., Ծկքր., Կրմրգ., Նրտս., Սրխն.,
ստվեր.
խօտաղ1, Զվբր., գութանի լուծը քաշող.
խօտաղ2, Գնձկ., վարձու աշխատող՝ անասնապահ.
խօրիգ, Ծվսր., խօրիկ, Զվբր., գութանի առաջին լուծը.
խօրիզ, Գվռ., Լճշն., Նրտս., Խչղբր., խօրիս, Լճք., Մդն., խորիզ.
խօրխօզիգ, Երնս., տապակած ճրագու.
խօրքուր, Ակնք., խօրքյուր,Վրդնս., հորաքույր.
խօրօդ, Ծվնր., Մրտն., ՎԳտշ., խօրօտ, Ախպրձ., Աստղձ., Արծվնս.,
Գղմվն., Գղրք., Գղհվտ., Երնս., Լսկնք., Ծվզր., Կրճղբր., Մքնս.,
ՆԳտշ., Սրխն., Վղշն., Վրդնկ., Վրսր., սիրուն.
խօրօզ, Խչղբր., աքաղաղ.
խօրօխպէր, Ակնք., Կրճղբր., Վրդնս., հորեղբայր.
խօքու խաց, Գվռ., Ծղկշն., հոգեհաց.
ծ°խկավոր, Գնձկ., ծաղկանկար` գործվածքի մասին.
ծաղըր, Ակնք.,Վրդնկ., ծիծաղ.
ծաղրհէրես, Ծվսր., ժպտերես.
ծանդըրուգ, Մդն., հղի.
ծէձել, Լճք., ծեծել.
ծէր, Մդն., ծայր.
ծըհան, Ճմբրկ., Վհն., ակիշ.
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ծընել, Ծվզր., Խչղբր., ասվում է անասունի վերաբերյալ, չեզ. բայ է.
ծընընդկան, Ծղկշն., ծընընտկան, Ծվգղ., ծընըտկան, Գվռ., Ծղկնք.,
ծընըթկան, Ճմբրկ., ծննդկան.
ծըռել, Լսկնք., Հցռտ., Մրտն., Մքնս., Սրխն., սիրահարվել.
ծըռել վըրէն, Ծկքր., սիրահարվել.
ծըռէծըռթիկ, Հցռտ., թեթևսոլիկ.
ծըռըկուտկուտ, Վհն., փայտփորիկ.
ծըռուկ, Կրմրգ., սիրահար.
ծիծիկ, Ճմբրկ., ծիկիկ, Վհն., ճկույթ.
ծիձղալ, Ծվզր., ծիծաղել.
ծին, Ճմբրկ., ծըին, Վհն., ընկերք.
կաբրար, Ծվսր., Հցռտ., խուրձ կապող.
կագուղ, Երնս., կագուխ, Լիճք, Մդն., կակուղ, Ակնք., փխրուն.
կագօ, Ծկքր., կակօ, Արծվնս., Գղհվտ., Ծվկ., Նրկրտ., Վղշն., կ°կօ,
Ձրգղ., հորեղբայր.
կաթ, Ակնք., Վրդնս., Խչղբր., կ°թ, Ծղկշն., Նրտս., Սրխն., կատ,
Ծկքր., Մդն., կաթիլ.
կ°լբ, Լնջղբ., Սրխն., կեղծ.
կախկըվել, Զլքր., կախվըգել, Երնս., կախ ընկնել.
կախվել թունդիրը, Լճշն., նստել թոնրի շուրթին և ոտքեր կախել
թոնրի մեջ.
կակուղ, Վրդնս., Խչղբր., փափուկ.
կ°մ, ՎԳտշ., խոտից պարան.
կամ տէնալ1, Չկլվկ., կամենալ.
կամ տէնալ2, Դդմշ., ամուսնության համար թեկնածություն
առաջադրել.
կամփօվ տօլմա, Լճփ., կանեփի յուղով, ձ՛ավարով պատրաստվող
տոլմա.
կայիլ, Վրդնկ., համաձայն.
կանամփ, Լճփ., Ծղկնք., կանեպ, Ծվգղ., կանեփ.
կանթար, Վրսր., մեծ կշեռքի նման հարմարանք՝ դույլերով ջուր
կրելու համար.
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կ°ռթ, Հրվնք., արու ոչխար.
կաստըրունգա, Գղմվն., Կրճղբր., կաթսա.
կ°վառ, Սրխն., հողի շերտ ջրի ճանապարհին.
կավըռ, Նրշն., Երնս., կ°վըռ, Արծվք., արու ոչխար.
կավուրմա, Վրսր., իր հյութի և յուղի մեջ տապակված և ձմեռվա
համար պահված միս.
կարկըդնել, Մրտն., կարկատել.
կարքել, Լսկնք., Մրտն., Վղշն., Վրդնկ., Մքնս., կարկել, Ծկքր.,
ամուսնացնել (երկու սեռերի համար), կ°րքել, Գնձկ.

ամուսնացնել (միայն տղամարդու համար).
կարքըվել, Ակնք., Աստղձ., Արծվնս., Գղհվտ., Երնս.,
Զլքր.,
Կրճղբր., Խչղբր., կարքյըվել,Վրդնս., կարկըվել, Լճք., Ծվնր., Մդն.,
կ°րքըվել, Ծղկշն., Կրմրգ., Նրտս., ամուսնանալ (վերջին երեքում՝
միայն տղամարդկանց համար).
կեծ ու կարմիր, Ծվզր., վառ կարմիր.
կէծակ, Արծվք., Մրտն., կայծակ.
կյէնալ, Վհն., հագնել.
կէռիք, Ճմբրկ., ատամ.
կէսրէր, Աստղձ., Երնս., Ծվնր., Ծվսր., Կրճղբր., Ծկքր., Ձրգղ.,
Մրտն., ՆԳտշ., Նրկրտ., Վրդձր., Վրդնկ., Վրդնս., Խչղբր., կէրսէր,
ՎԳտշ., կյէսրէր, Ակնք., կէսէր, Ծկքր., Վղշն., սկեսրայր.
կըդէ, Ախպրձ., այծ.
կըդուր, Գղմվն., Ծվգղ., կտուր.
կըդրել, Արծվք., թալանել.
կըդօդ, Ծվնր., օձի կծիկ.
կըդօդվել, Ծվնր., Ձրգղ., օձի՝ կծիկ դառնալը.
կըզել, Ծղկնք., կռանալ.
կըզնըվիլ, Ճմբրկ., բարկանալ.
կըէշ, Վհն., վատ.
կըէռիք, Վհն., ատամ.
կըթի սուրու, Նրշն., կթվող ոչխարի հոտ.
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կըթու, Գղհվտ., կթվող.
կըթուն, Վրսր., կըտոն, Երնս., Ծկքր., Վրդձր., ընկույզի միջուկ.
կըժիկ, Արծվք., զուռնա.
կըժմըթել, Գվռ., Կրմրգ., Լճփ., Նրտս., կըժմըտել, Երնս., Ծկքր.,
կըմճըտել//կըճըմթել, Արծվնս., կըմըշտել, Գղրք., Լճշն., Սրխն.,
Ծղկշն., կըմըշտիլ, Ճմբրկ., կըճմտել.
կըլավ, Լճփ., Սրխն., գեր.
կըլոր տ°րի, Արծվք., Լնջղբ., Սրխն., ողջ տարին.
կըլջել, Գղմվն., Սրխն., օդի միջից բռնել.
կըլջըկել, Վղշն., խլել.
կըխտոտ, Արծվնս., Սրխն., կեղտոտ.
կըմընի, Ծկքր., կըմանի, Սրխն., նման է.
կըմուկ, Արծվք., Սրխն., քիմք.
կընդել, Արծվք., Գնձկ., Սրխն., ոչխարը խուզել.
կընըշկարմիր, Ճմբրկ., կընընչ-կարմիր, Վհն., ծիածան.
կընիգ էնել, Ծկքր., կին առնել, ամուսնանալ.
կընիկ, Լսկնք., Մրտն., Մքնս., Վրդնկ., Սրխն., կին.
կընիկ-ճիժ, Վղշն., Սրխն., ընտանիք.
կըռիվ-պօտօռոց, Լսկնք., Մքնս., կռիվ, գոռգոռոց.
կըռկել, Մրտն., կծկվել.
կըռնատակ, Ճմբրկ., Վհն., թևատակ.
կըռութ, Ծղկշն., Լճշն., Կրմրգ., Նրտս., Սրխն., Վրդնս., Ակնք.,
Գվռ., Խչղբր., կըռուտ, Լճք., Մդն., հասկ.
կըռունձ, Նրկրտ., գանգուր.
կըռվըչի, Նրտս., կռվարար.
կըսրաղ, Հրվնք., էգ ձի.
կյըրէզմանուտ, Ճմբրկ., Վհն., գերեզմանատուն.
կըվանոց, Ծվգղ., Հցռտ., թրիքի տեղ գոմում.
կըվաս, Չկլվկ., մանր կտրատված կաղամբով և այլ
բանջարեղեններով թթու.
կըտոր, Արծվք., գործվածք.
կըտոր խանել, Արծվք., Սրխն., ատել.

366

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

կըտուր, Գվռ., Ծղկնք., Կրմրգ., Հրվնք., Հցռտ., Նրտս., Վրսր.,
Ճմբրկ., Վհն., տանիք.
կըտօտել, Վղշն., պլուրել, փաթաթել.
կիշեռք, Ծվկ., կշեռք.
կիշըռել, Վղշն., կշռել.
կիսավ°դի, Կրմրգ., կիսավարտ.
կիսու, Վհն., կիսրար.
կիսուր, Նրկրտ., սկեսուր.
կիտուռ, Վղշն., ծղրիդ.
կլօջ, Ծվգղ., բաղարջ.
կող ու կուշտ, Զլքր., շրջապատ.
կու, Ծվգղ., թրիք.
կուբօվ տուն, Նրշն., կոնաձև տանիքով տուն.
կուդ, Երնս., Լիճք, կուտ, Ակնք., Գվռ., Ծվգղ., Մդն., Լճշն., Կրմրգ.,
Նրտս., Սրխն., Վրդնս., Վրսր., Ծղկշն., Խչղբր., կորիզ.
կուդուխ, Հրվնք., քուռակ.
կուզըռնեկ, Ակնք., Վրդնս., ուղտի ձագ.
Ìութի, Նրշն., սնդուկ.
կուլոն, ՆԳտշ., կոլոն՝ կույտ.
կուլտ, Լճք., Ծկքր., ումպ.
կուճուր, Ճմբրկ., կուճòր, Վհն., փոքր.
կում, Գվռ., Լճշն., Ծղկշն., Կրմրգ., Մդն., Նրտս., Սրխն., Վրսր.,
Խչղբր., ումպ.
կունարկ, Ծվգղ., բասմա.
կուշտը, Լնջղբ., Ծղկնք., Ծվգղ., Հրվնք., մոտը.
կուչ, Ծվկ., քարերի կույտ.
կուռծ, Գղմվն., Սրխն., անասունի կուրծք.
կօդոշ, Ծվնր., եղջյուր.
կօզբախ, Մրտն., կանաչ-կարմիր.
կօժէ, Ակնք., Վրդնս., գոմշաձագ.
կօլթուղ, Լճշն., Վղշն., Խչղբր., թևատակ.
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կօլնել, Հցռտ., Սրխն., կույտ անել.
կօխըռճել, Լնջղբ., Վղշն., Կրմրգ., կօղըռճել, Կրճղբր., ոտնատակ
անել.
կօճ, Ծղկնք., կորիզ.
կօռծել, Նրշն., Վրսր., շուռ տալ.
կօվակիտ, Երնս., կօվկիտ,ՎԳտշ., կթվոր.
կօտ, Մրտն., գանգ.
կօրզել, ՎԳտշ., շրջվել.
կօրի, Կրճղբր., մարգերի մեկ շարք.
կօրիզ, Ճմբրկ., կօրինձ, Վհն., կորիզ.
կօրկօտ, Վհն., ձավար.
հա, Արծվք., Սրխն., շարունակ.
հ°բրիկ, Զվբր., հ°բրինգ, Արծվք., ոչխարը խուզելու մեծ մկրատ.
հ՛ագընջուլ, ՆԳտշ., թոնրի ակի շոր.
հ°զ անել, Զլքր., հ°զ էնել, Մրտն., սիրել.
հալ, Արծվնս., Ծղկնք., վիճակ.
հախ մը լէ, Ծկքր., մի անգամ էլ.
հ՛ախու, Լճշն., Ծվզր., Հրվնք., ՎԳտշ., Սրխն., վախից.
հակամա, Գղրք., ակամայից.
հ՛ակլապուջիգ, Լճք., գլուխկոնծի.
հաղու, Ծվգղ., դառը.
համ հ՛ընգնել հ՛իրար, ՎԳտշ., համաձայնել.
համբըրել, Գղմվն., խամբըրել, Սրխն., հաշվել.
համօլ, Լնջղբ., լծակից եզներ.
համօլգի, Ծվսր., մի լուծ եզով տարվող.
հայ, Վհն., ամուսին.
հայաթ, Չկլվկ., բակ.
հայըսպանուտյուն, Ծվսր., հայասպանություն.
հայկարա դ՛ընել, Հրվնք., տագնապ հնչեցնել.
հ°յր°ն կըդրել, Ծվնր., հիանալ.
հայրիգ, Ձրգղ., դիմելաբառ՝ հայր.
հ՛անգըջգըլա, Մդն., աչքալուսանք.
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հանգյիստ, Վհն., գերեզման.
հ՛անգցընել, Լճշն., հանքցընել, Ծղկնք., մարել.
հանդա, Աստղձ., Արծվնս., Երնս., Լճք., Ծվսր., Ծկքր., Ձրգղ., Մդն.,
ՎԳտշ., հանդէ, Ծկքր., ահա.
հանսա, Ձրգղ., Վրդնկ., ահա.
հանօր տըղա, Վհն., աներորդի.
հ°շկալուսանք, Ակնք., Գվռ., Երնս., Լճշն.,, Ծղկշն., Կրմրգ.,

հ°շկ°լուսանքյ, Նրտս., Սրխն., Վրդնս., աչքալուսանք.
հ°շկերը բ՛ըռվել, Հրվնք., կուրանալ.
հաչուչի, Հցռտ., ճոճանակ.
հապիգ-հապիգ, ՎԳտշ., չորեքթաթ.
հապիկ էնել, Ծվնր., չորեքթաթ տեղաշարժվել.
հապնուգ, Վրդձր., հապրուգ, Լճք., քարկտիկ.
հ՛առադուն, Գղմվն., Ծվգղ., հ՛առաֆտուն, Սրխն.,
հ՛առըֆտուն, Կրմրգ., հ՛°ռ°վոտուն, Զվբր., առավոտյան.

Գվռ.,

հ՛առավոտ, Լճփ., Ծղկշն., Կրմրգ., Նրտս., Դդմշ., Լճվն., Նրշն.,
հառավոդ, Ձրգղ., հառավօդ, ՎԳտշ., հառավօտ, Ախպրձ., ըռավէտ,
Ճմբրկ., ըռավըէտ, Վհն., առավոտ.
հ՛առիք, Արծվք., Գվռ., Գղրք., Կրմրգ., Նրկրտ., Նրշն., Գղհվտ.,
Լճվն., Լճփ., Ծվզր., Հրվնք., Հցռտ., Խչղբր., Մքնս., հ՛°ռիք, Լսկնք.,
Ծղկշն., Նրտս., Ակնք., Լնջղբ., հ°ռիքյ ,Վրդնս., հ՛առիկ, Երնս.,
Ծվնր., Ծկքր., ՆԳտշ., Ծվսր., Մդն., Սրխն., Վղշն., Վրդձր., Վրսր.,
Գղմվն., Լճք., առաստաղ.
հ՛առչընեկ, Հրվնք., առաջնեկ.
հառսանիք, Կրճղբր., Մրտն., հառսընիկ, Ձրգղ., հառսնիք,
Մ.Մսրկ., հարսընիս, ՎԳտշ., հըռսանիք, Վհն., հարսանիք.
հավար թ°լել, Կրճղբր., օգնության կանչել.
հավգիտ, Ձրգղ., Մդն., Լիճք, հավդիգ, ՎԳտշ., հավտիկ, Նրկրտ.,
Խչղբր., ձու.
հ°ր, Լճք., հ°րի ,Ձրգղ., Լճք., հարի, Խչղբր., մինչև.
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հ°ր մըգա, Ձրգղ., հ°րի մըկա,Վրդնկ., մինչև հիմա.
հ°ր°մգ՛ախ, Երնս., հետմիջօրե.
հարել, Վրդձր., առողջանալ.
հարևան, Ախպրձ., Նրտս., հըրէվան, Վհն., Խչղբր., հարևան
հացատուն, Ախպրձ., հացատուն.
հաքի, Ճմբրկ., հաքըի, Վհն., պոչ.
հ՛եռտիգ, Ծվսր., Ծվնր., Ձրգղ., հ՛էրտիգ, Գղմվն., հ՛էռթիս , Գղհվտ.,
Լսկնք., Հցռտ.,
Վրդնկ., Վրսր., Ծվկ., Գղրք., Լնջղբ., Մքնս.,
հ՛էռտիս, Զլքր., հ՛էռտիկ, Երնս., Ձրգղ., Ծկքր., հ՛էրթիկ, Ծղկնք.,
հ՛էռթիկ, Ախպրձ., Խչղբր., հ՛էրտիկ, ՆԳտշ., հ՛էրտիս, Վրդձր.,
երդիկ.
հէս, Ճմբրկ., Վհն., խորիզ.
հ՛էսա, Արծվք., Լնջղբ. Նրշն., Գվռ., Լճշն., Ծղկշն., Ծվգղ., Կրմրգ.,
Մ.Մսրկ., Նրտս., Սրխն., ահա.
հէսօր իրեք օր, Ծվզր., արդեն երեք օր է.
հէտա, Չկլվկ., Սրխն., ահավադիկ.
հէտի, Վհն., համար.
հէրաթաղուգ, ՆԳտշ., անեծք է.
հէրսի զօռօվ, Ձրգղ., համառությամբ.
հ՛էք, Ծվգղ., Լճշն., ինքնահող՝ այգողբք.
հ՛էքխող, Ակնք., հէքնահող, Խչղբր., ինքնահող՝ այգողբք.
հ՛էքուց, Գվռ., Գղմվն., Ծղկշն., Կրմրգ., Նրտս., Սրխն., վաղը.
հ՛էքուց չէ էլօր, Ծվգղ., հ՛էքուց չէլօր, Նրտս., հէքուց չէ մէկէլ օր,
Գղրք., վաղը չէ մյուս օրը.
հ՛էքսի օրը, Արծվք., Գղմվն., հաջորդ օրը.
հըլիվէր, Ճմբրկ., հըլիվըէր, Վհն., ծերունի.
հ՛ըղըրկել, Զվբր., ուղարկել.
հ՛ըղօղել, Ծղկշն., պարզաջրել.
հըմ … հըմ, Վրդնկ., համ…համ.
հըմա, Դդմշ., Լնջղբ. , Հրվնք., Նրկրտ., Նրշն., հենց.
հ՛ըմալ, Արծվնս., այնպես.
հ՛ըմէն տեղ, Մրտն., ամենուր.
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հըմի, Ծղկնք., Ծվգղ., Չկլվկ., հիմի, Ծվզր., հըմկա, Լճշն., Զվբր.,
այժմ.
հընգնավոր, Գղհվտ., կատաղի.
հընգնավորել1, Ծվնր., ընկնավոր դառնալ.
հընգնավորել2, Հցռտ., Սրխն., Խչղբր., սարսափել.
հընգնավորել3, Խչղբր., կատաղել.
հընգնել գ՛ըլոր, Վրդնկ., գլորվել.
հ՛ընթել, Նրկրտ., դնել թևատակը.
հ՛ընծուծել, Մդն., Լիճք, հ՛ընցուցել,Վրդնս., Խչղբր., հանգցնել.
հընճի, Երնս., Ձրգղ., հընչի, Ախպրձ., Գղհվտ., Գվռ., Դդմշ., Լճշն.,
Լսկնք., Ծղկշն., Ծվզր., Ծվկ., Կրմրգղ., Մ.Մսրկ., Մքնս., Նրտս.,
Սրխն., ինչու.
հընտել, Ձրգղ., դնել թևի տակ.
հ՛ընցըցընել, Ակնք., Գվռ., Ծղկշն., Կրմրգ., Նրտս., Սրխն.,
հանգցնել.
հըռըկել, Գվռ., Երնս., հըռըքել, Զլքր., Վղշն., խռովել.
հըռըքան, Վղշն., խռովկան.
հըր, ՎԳտշ., մինչև.
հըրէս, Ճմբրկ., Վհն., ահա.
հըրիսա, Երնս., ՎԳտշ., ՆԳտշ., հարիսա.
հըրօխպէր, Լճվն., հօխպեր, Լճք., Ձրգղ., ՆԳտշ., ՎԳտշ., հօրօխպօր,
Ծվգղ., հորեղբայր.
հըրօր, ՎԳտշ., Վրդձր., արոր.
հիլ անիլ, Ճմբրկ., թողնել.
հիլօտ ք°փ°ն°կ, Արծվնս., հիվանդոտ.
հինկ ուրին, ՎԳտշ., ինքն իրեն.
հ՛իշխընալ, Ձրգղ., համարձակվել.
հ՛իշկալ, Ծղկշն., Լճշն., Կրմրգ., Մդն., Նրտս., Սրխն., Հցռտ., Չկլվկ.,
Ծվզր., հ՛իշկել, Գվռ., Վրդձր., Վրդնս., հիճկել, Ծվնր., նայել.
հիսկել, Երնս., գցել.
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հ՛իստ°կջ՛ըրել, Վրդնս., հ՛իստըգջ՛ըրել, Մդն., Լճք., Վրդձր.,

հ՛իստըկջ՛ըրել, Ծղկշն., Կրմրգ., Նրտս., Սրխն., Ծվզր., Խչղբր.,
պարզաջրել.
հիստըկել, Դդմշ., Լճփ., Ծվզր., մաքրել.
հ՛իրար գ՛ալ, Դդմշ., Սրխն., շարժվել.
հ՛իրար տալ, Գվռ., Լճք., Լճշն., Կրմրգ., Մդն., Նրտս., Սրխն.,
Խչղբր., հ՛իր°ր տ°լ, Ծղկշն., շարժել.
հ՛իրգուն, Ախպրձ., Գղմվն., Ծվկ., Երնս., ՎԳտշ., Խչղբր., հ՛իրիգուն,
Մրտն., Զվբր., հ՛իրիկուն, Գղհվտ., Վրդնս.,Դդմշ., հ՛իրկուն, Ակնք.,
Ծվգղ., Ծվզր., Կրճղբր., Հրվնք.,Լնջղբ., երեկո.
հ՛իրկըվան, Գղմվն., Հցռտ., Նրշն., երեկոյան.
հ՛իրիշկալ, Ակնք., նայել.
հուդա, Լճք., Ձրգղ., ՎԳտշ., ՆԳտշ., այստեղ.
հ՛ուզել1, Ծկքր., Լսկնք., Մքնս., սիրել.
հ՛ուզել2, Կրճղբր., հարսնախոսել.
հ՛ուզէլուն, Աստղձ., հարսնախոսության ժամանակ.
հ՛ուզընգան, Ախպրձ., Արծվնս., Գղրք., Գղհվտ., Երնս., Ծկքր.,
Ծվնր., Հրվնք., Մրտն., Լճք., Ձրգղ., Մդն., Նրտս., Չկլվկ., Խչղբր.,
խնամախոս.
հունա, Լճք., այնտեղ.
հ՛ունթ, Ախպրձ., Ակնք., Լսկնք., Ծվկ., Ծվզր., Մքնս., Վղշն.,
Վրդնս., հունտ , Երնս., Զլքր., Ծկքր., ՎԳտշ., Խչղբր., թևատակ.
հուռթել, Ծվզր., հանդիպել.
հուստ, Աստղձ., Ծվնր., Ծվգղ., որտեղից.
հուրիգ-հըրեղեն, ՆԳտշ., հուր-հրեղեն.
հուրին-հուրին, Գղհվտ., Վրդնս., իրեն-իրեն.
հօդա1, Գղհվտ., Խչղբր., Սրխն., գոմում առանձնացված հատված՝
հավաքվելու և ժամանակ անցկացնելու համար.
հօդա2, Ծվգղ., Հրվնք., հօդ°,Վրդնս., գոմ.
հօժար, Դդմշ., համաձայն.
հօլըկ, Ծվկ., հօլիկ, Ախպրձ., Ակնք., Վրդնս., Խչղբր., շան բույն.
հօլընդել, Մդն., հրել.
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հ՛օղօրգել, Գղմվն., ուղարկել.
հօնի, ՆԳտշ., այնտեղ.
հօնքուռ-հօնքուռ, Ակնք., հօնքյուռ-հօնքյուռ, Վրդնս., հօնքուրհօնքուր, Խչղբր., հեծկլտալով.
հօշ°րի, ՆԳտշ., դանակ.
հօռթիկ, Հցռտ., Վղշն., հորթ.
հ՛օռթում, Ակնք., Վրդնս., Խչղբր., հ՛էռթում, Խչղբր., երդում.
հօվ, Մդն., ստվեր.
հօրի, Աստղձ., Արծվնս., Գղհվտ., Երնս., Լիճք, Ծվնր., Ծկքր., Ծվկ.,
Ձրգղ., Մդն., Մրտն., ՎԳտշ., Վղշն., Վրդձր., Վրդնկ., ՆԳտշ., ինչու.
հօրձըկտալ, Երնս., ործկալ.
հօրօխպէր, Խչղբր., հորեղբայր.
ձ՛ախուձ՛ուխ խօսալ, Լնջղբ., նենգ բաներ ասել, ակնարկներով
խոսել.
ձ՛եռ թալել, Ծվկ., ձեռք գցել.
ձ՛եռըծխաղ, Ծվսր., պարի տեսակ՝ ձեռքերի շարժումներով.
ձ՛ըծում, Ակնք., Երնս., Ծվնր., Ձրգղ., ՆԳտշ.,, Լճք., Մդն., Վրդնս.,
ձ՛ըցում, Գվռ., Գղրք., Գղհվտ., Լճշն., Լճփ.,, Լճվն., Ծղկշն., Ծղկնք.,
Ծվզր., Կրմրգ., Հցռտ., Նրկրտ., Սրխն., Վղշն., Վրդնկ., Խչղբր.,
ձձում.
ձ՛ըկել, Լճք., գցել.
ձ՛իթխաց, Վղշն., Վրդնկ., Աստղձ., Արծվք., Գնձկ., Լնջղբ., ձիտխած,
ՆԳտշ., ձիթհանք.
ձ՛ու, Ակնք., Գվռ., Գղմվն.,Ծղկշն., Լճշն., Ծվգղ., Կրմրգ., Նրտս.,
Սրխն., Վրդնս., Վրսր., Խչղբր., ծò, Վհն., Ճմբրկ., ձու.
ձ՛ուկ բ՛ըռնօղ, Ծվզր., ձկնորս.
ձ՛ուն քըռթել, Կրճղբր., ձյունը մաքրել.
ձօղ էցկել վըրէն, Լճվն., վրան ձող հագցնել.
ղաբաղ, Ճմբրկ., Վհն., դդում.
ղըռդալի, Ճմբրկ., ղըրդ°լի, Վհն., եգիպտացորեն.
ղըռճղըռճան, Ճմբրկ., ղըրճղըրճուկ, Վհն., կրճիկ.
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ղըսըր, Խչղբր., ստերջ.
ղըրկել, Ախպրձ., Չկլվկ., ուղարկել.
ղուշ, Ճմբրկ., Վհն., թռչուն.
ղօլ, Ճմբրկ., Վհն., կողմ.
ճագըդգաբ, Ձրգղ., ճագըտկապ, Ծկքր., ճ°կատկապ, Դդմշ.,

ճատկապ, Ծվգղ., ճ°տկըկ°պ, Կրմրգ., ճակատին կապելու շոր.
Ճախ, Ճմբր., փայտ.
Ճամբախ, Ակնք. , Լճվն., ճ°մբ°խ,Վրդնս., ճամպախ, Երնս., Ձրգղ.,

ճանապարհ.
ճ°մբ°ր°կ, Հցռտ., փոքր շղթա.
ճամպա, Մդն., ճամփա,Վրդնս., Խչղբր., ճանապարհ.
ճամպել, Վրդձր., ճ°մփել, Գղրք., Լնջղբ., Լճփ., ճամփել, Լճվն.,
Ծվկ., Լսկնք., Մքնս., ճամփխել, Աստղձ., Լսկնք., ուղարկել.
ճ°մփու դ՛ընել, Դդմշ., ճանապարհել.
ճան, Նրկրտ., վեգ.
ճանգել, Զլքր., ուժեղ քորել.
ճանգըռթել, Գղմվն., ճանգըռտել, Ձրգղ., ճանկել.
ճավիկ, Ծղկնք., դաշտից բերված բույսերով թթու.
ճար, Ախպրձ., Ծվկ., ճ°ր, Արծվք., բակի մուտք.
ճարընգան, Ախպրձ., Երնս., Լճփ., ՆԳտշ, Խչղբր., ճ°րընգյ°ն,
Վրդնս., Վրդձր., մուրացկան.
ճեդ, Ծկքր., Ծվնր., Մդն., Երնս., Լճք., ճետ, Գղհվտ., Վղշն., ճէտ,
Նրկրտ., աքաղաղ.
ճեռօկ, ՎԳտշ., ձև, սեթևեթանք.
ճէդիկ, ՆԳտշ., փոքր կարաս.
Ճէրմ, Ճմբրկ., ճըէրմ, Վհն., տենդ.
ճըգըռել, Արծվք., Գղհվտ., կուչ գալ, ճկռել.
ճըժօվ, Լճշն., Երնս., Լճք., հղի.
ճըլոր, Վղշն., փոքր կճուճ.
ճըլօթել, Ակնք., Վրդնս., Խչղբր., ապտակել.
ճըլúրիլ, Վհն., թառամել.
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ճըխլախան էնել, Վղշն., ծխնիից հանել.
ճըխնախան, Նրշն., ծխնին պոկված.
ճըխտել, Գղմվն., Վրսր., կճուճի մեջ պանիր լցնելով՝ ժաժիկ
պատրաստել.
ճըղել, Գղրք., Ծվնր., պատռել, կտրել.
ճըղօպուր, Ճմբրկ., ճըղօպօր, Վհն., ընկույզ.
ճըմուռ, Ակնք., Խչղբր., Վրդնս., նոր թխած բոքոնի կտորները՝
հալած յուղով խառնված.
ճընջուխ, Ծկքր., ճնճղուկ.
ճըռ, Երնս., ոչխարի հոտ.
ճըռիկ, Զվբր., ծղրիդ.
ճիթ, Ճմբրկ., ճիտ, Վհն., ողկույզ.
ճիժ, Ախպրձ., Ծկքր., Լճշն., Լճվն., Ծղկնք., Ծվզր., Ծվնր., Կրճղբր.,
Կրմրգ., Հրվնք., Հցռտ., Ձրգղ., Մդն., Մրտն., Նրկրտ., Նրշն., Նրտս.,
Սրխն., ՎԳտշ., Վղշն. Վրդնկ., Վրդնս., Վրսր., Մ.Մսրկ., ՆԳտշ.,
Ակնք., Աստղձ., Արծվնս., Գնձկ., Գվռ., Գղմվն., Գղրք., Գղհվտ.,
Դդմշ., Երնս., Զլքր., Լնջղբ., Լճք., Լճփ., Ծղկշն., Լսկնք., Ծվգղ.,
Ծվկ., Մքնս., երեխա.
ճիկ տալ, Գնձկ., ծիկրակել.
ճիտ, Ճմբրկ., պարանոց.
ճոթ, Արծվք., Ծվզր., Նրտս., Սրխն., Վղշն., ճոտ, Լիճք, ծայր.
ճօպան, Դդմշ., հաստ պարան.
մ°դ°գ, Ծվնր., մ°տակ, Սրխն., էգ գոմեշ.
մազիս համբարքի չափ, Գղմվն., անթիվ-անհամար.
մախծը, Ճմբրկ., մախծ, Վհն., ցոգոլ.
մակի, ՎԳտշ., մաքի.
մամէ, Գղհվտ., Զլքր., մ°միկ, Հցռտ., տատ.
մ°ն գ՛ալ, Հրվնք., Սրխն., որոնել.
մանի, Ակնք.,Վրդնս., նման է, կնմանի.
մանջ, Ծվսր., Վղշն., մաճ.
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մ°ռթ, Լճշն., Կրմրգ., Հրվնք., Հցռտ., Նրտս., Սրխն., Ծղկշն.,
Արծվք., Գնձկ., Գվռ., Գղրք., Զվբր., մառթ, Լսկնք., Ծղկնք., Մրտն.,
Նրշն., Չկլվկ., Վրդնկ., Վրսր., Ակնք., Արծվնստ., Գղհվտ., Խչղբր.,
Մքնս., մառտ, Գղմվն., Դդմշ., Ծվսր., ՎԳտշ., մարթ, Վհն., ամուսին.
մառթի տալ, Ծվզր., աղջկան ամուսնացնել.
մատղաշ, Արծվնս., մանկահասակ, մատաղ.
մարել, Ծվգղ., տրորելով ջրի մեջ լուծել.
մենձ, Լճվն., մեծ.
մեռել-կէնտան, Վրդձր., ողջ ցեղը՝ անցածներով ու ներկաներով.
մեր կըշտին, Գղմվն., մեզ մոտ.
մէ բ՛էրան, Ծվգղ., մեկ անգամ.
մէ կաթ, Լսկնք., Մքնս., մի կաթիլ.
մէ ճանգ, Նրշն., մի ափ.
մէ մադ, Ծվնր., մի քիչ.
մէ պուտ, Լճփ., Լճվն., Լսկնք., Մքնս., մի քիչ.
մէ փըշուր, Երնս., Լսկնք., Ծկքր., Մքնս., մի քիչ.
մէ փըռտիգ, Երնս., մի քիչ.
մէ քիճ, Ծվգղ., մէ քիչ, Նրշն., մի քիչ.
մէ°մըտել, Գնձկ., անհանգստությունն անցնել, հանդարտվել.
մէգ ավուր, Ծկքր., մեկ օրվա.
մէգլու, Հցռտ., քարկտիկ.
մէթըքա, Լճվն., մէթըք°, Հցռտ., մէթիքա, Վղշն., մէթքա, Ծղկնք., մի

քիչ.
մէկ հըլնել, Ծվզր., միաբանվել.
մէշու, Լճփ., Ծղկշն., Լճշն., Կրմրգ., Նրշն., Նրտս., Չկլվկ., Սրխն.,
Վղշն., Արծվք., Գվռ., Գղրք., Դդմշ., Երնս., Ծկքր., մի քիչ.
մըգա, Ծկքր., Ծվսր., Ծվնր., Ձրգղ., Մդն., ՎԳտշ., ՎԳտշ., Վրդձր.,
ՆԳտշ., Երնս., Լճք., մըկա, Ախպրձ., Ակնք., Աստղձ., Արծվնս.,
Գնձկ., Գվռ., Գղհվտ., Դդմշ., Զլքր., Լնջղբ., Լճփ., Ծղկշն., Լճվն.,
Լսկնք., Կրճղբր, Կրմրգ., Հրվնք., Մ.Մսրկ. Մրտն., Նրկրտ., Մքնս.,
Նրտս., Սրխն., Վղշն., Վրդնկ., Վրդնս., Ծվզրդ., Ծվկ., Խչղբր., այժմ.
մըգլօր, Ծվկ., հաջորդ օրը.
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մըդափոխ, Մդն., հղի.
մըթէլ, Արծվնս., վերմակի երես.
մըթիքա, Ճմբրկ., մի քիչ.
մըժ, Հցռտ., Նրշն., Սրխն., մառախուղ.
մըժիկ, Հրվնք., մրջյուն.
մըլիկ, Սրխն., մրջյուն.
մըխըռնել, Ծվսր., մեխերով գամել.
մըհար, Ճմբրկ., համար.
մըհի, Վհն., այժմ.
մըղակ, Ճմբրկ., Վհն., շեմ.
մըղօզիգ, Ծկքր., մողես.
մընա, Ձրգղ., ժամանակ անց.
մընած, Ծվսր., մընաց, Լճփ., Լսկնք., Հրվնք., Հցռտ., Վրդնկ.,
Արծվք., Գղրք., այնուհետև.
մընէր, Վրդնկ., Ծվնր., նմանվում էր, մընի, Վրդնկ., նմանվում է,
կնմանի.
մըռլահաց, Ճմբրկ., հոգեհաց.
մըռու, Վրդնս., Ծղկշն., Լճշն., Ծվգղ., Կրմրգ., Հցռտ., Մդն., Նրտս.,
Սրխն., Վրդձր., Վրսր., Ակնք., Գվռ., Գղմվն., Լիճք, Ծկքր., Ծղկնք.,
Նրկրտ., Խչղբր., կծու.
մըռութ, Զլքր., մըռուտ, Ծկքր., շուրթ.
մըռչեմ, Լնջղբ., մրջյուն.
մըսկէրանք, Գնձկ., տառապագին աշխատանք.
մի հանքի, Նրկրտ., շտապ.
միճ°կ, Կրճղբր., Աստղձ., միջագ, Մդն., մենակ.
միճինգ, Ծվնր., մեծ պասի կեսին թխված գաթա.
մին°գ, ՎԳտշ., մին°կ, Գղմվն., Ծվգղ., միյն°կ, Ծվսր., մենակ.
մինչեվ էս քանօր, Նրշն., մինչև վերջերս.
մինչեվի, Արծվք., Զվբր., մինչև.
միշտական, Ծղկնք., միշտ.
միտը էթալ, Չկլվկ., մոռանալ.
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միրաբ, Մդն., միրան, Նրտս., միրավ, Ախպրձ., Ակնք., Գղրք.,
Գղհվտ., Երնս., Ծվզր., Կրմրգ., ՎԳտշ., Վրդնս., ջրաբաշխ.
մուլ, Ճմբրկ., մòլ, Վհն., ծուխ.
մուխ, Ծղկշն., Լճշն., Լսկնք., Ծվգղ., Ծվզր., Ծվնր., Կրմրգ., Մդն.,
Մքնս., Նրտս., Սրխն., Վղշն., Վրդնս., Վրսր., Ակնք., Գնձկ., Գվռ.,
Գղմվն., Երնս., Զլքր., Լնջղբ., Լճք., Ծղկնք., Հցռտ., Խչղբր., ծուխ.
մուն°թ, Ակնք., Վրդնս., Խչղբր., դժգոհություն.
մունաթ գ՛ալ, Մրտն., դժգոհություն հայտնել.
մուռ, Վհն., Մքնս., Սրխն., ոխ.
մուռը խանել, Գղհվտ., վրեժ լուծել.
մուռթուխա, Ակնք., մուռթուղա, Լճփ., Կրմրգ., Նրտս., Սրխն.,
Ծղկշն., մուռթխա, Վրդնս., մուռտուղա, Ծվգղ., խորիզ.
մուրադ, Արծվնս., մուրազ.
մուրուս, Արծվք., մորուք.
մօզի, Վրդնս., Խչղբր., մօզիկ, Հրվնք., երկրորդ ամուսնու տուն մոր
հետ տարվող երեխա.
մօլլաբըրի, Վհն., քարկտիկ.
մօխիր, Ճմբրկ., Վհն., մոխիր.
մօծիլ, Նրտս., Սրխն., Վրդնս., Ակնք., Գվռ., մօձիլ, Ծկքր., Խչղբր.,
կայծ.
մօծիր, Լճշն., մոխիր.
մօղօզըրիկ, Կրմրգ., Նրտս., Վրդնս., Գվռ., Ծղկշն., Խչղբր.,
մօղօզօրիկ, Ակնք., մօղօզիգ, Ծվգղ., Մդն., Երնս., Լճք., մօղօզիկ,
Լճշն., Վրսր., Ծվզր., օցմօղօզիկ, Սրխն., մողես.
մօտկընալ, Դդմշ., Սրխն., մոտենալ.
յ°… յ°, Ծվսր., կամ … կամ.
յաբա, Նրկրտ., Ճմբրկ., Վհն., Խչղբր., յ°բ°, Ակնք., Զլքր., Վրդնս.,

եղան.
յախնի, Գղրք., Ծվգղ., մսով և կարտոֆիլով, սոխով ճաշ.
յաղու, Սրխն., դառը.
յ°շ, Վրդնկ., յաշ, Սրխն., տարիք.
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յեթիմ, Ծղկնք., յեթում, Դդմշ., որբ.
յեղըռճիգ, Ձրգղ., յեղըռջիգ, Երնս., Մդն., Վրդձր., յեղըռճիկ, Լճփ.,
Լճշն., Ծվզր., Նրտս., Նրկրտ., Սրխն., Վրդնս., Վրսր., Ակնք.,
Ծղկշն., Խչղբր., եղինջ.
յեղնաղ, Վրդձր., խումբ.
յեղունեկ, Ծվսր., յեղվընեգ, Ծվնր., յեղվընեկ, Սրխն., աղավնի.
յեռախօս, Զվբր., հեռախոս.
յեռսոտ, Լսկնք., Մքնս., Սրխն., բարկացկոտ.
յերաբ, Զլքր., արդյոք.
յերփի, Արծվնս., եղան.
յերօռթական, Ծղկնք., չափի միավոր.
յէխծի, Ճմբրկ., յէխցի, Վհն., եկեղեցի.
յէղըծò, Ճմբրկ., յըղըծò, Վհն., ձվածեղ.
յէշիլ, Վհն., նայել.
յօրղան, Արծվնս., յօրղան,Վղշն., վերմակ.
նախըռչի, Մքնս., Սրխն., նախրապան
նախրագ՛ընա,
Լսկնք.,
Մքնս.,
նախիր
անասունների հավաքվելու վայրը.
նահադգել, ՎԳտշ., նախատել, հեռու վանել.
նան, Ճմբրկ., նանի, Վհն., տատ.
նաֆար, Վրդնկ., Նրշն., ընտանիքի անդամ.
ն°ֆտուլ, Գնձկ., մետաղալար.

գնալու

նեղէնալ, Լսկնք., Մքնս., վիրավորվել.
նեղութեն, Վրդնկ., նեղություն.
նեռս °ռնել, Լնջղբ., ընդունել.
նընջէցէլ, Երնս., ննջեցյալ.
նըշանդըվէկ, Ծկքր., նըշանտըվէք, Վրդնկ., նշանդրեք.
նըշանլու, Արծվնս., Լճփ., նշանված.
նըստել, Ծվզր., բնակվել.
նոր, Լճփ., Ծղկնք., Չկլվկ., դրանից հետո.
շ°ն°, Վրդնս., եղան.
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շ°ռժ, Գնձկ., աթարի շարք.
շ°ռժին, Ծղկնք., չափի միավոր.
շադվոր, Գղմվն., Չկլվկ., շատ մարդիկ.
շաղ, Լսկնք., Մքնս., ցող.
շանվոռթի, Դդմշ., թեթև հանդիմանական արտահայտություն.
շանտըղի, Վրսր., թեթև հանդիմանական, երբեմն չեզոք
արտահայտություն.
շենքել, Սրխն., աթարը բրգաձև շարել.
շընախավոր, Ծվսր., Սրխն., շնորհավոր.
շընոխկին, Կրճղբր., կարգին, շնորհքով.
շըշկըռել, Դդմշ., Սրխն., շփոթվել.
շըվաք, Ճմբրկ., Վհն., ստվեր.
շըրըփալօվ, Չկլվկ., արագ.
շըփանա, Կրմրգ., դռան շեմ.
շիդգել, ՎԳտշ., շիտկել, Զլքր., շրջվել.
շիշ°գ, ՎԳտշ., երկու տարեկան գառ.
շիքել, Գնձկ., Հրվնք., շինել.
շոր կ°րօղ, Ծղկշն., դերձակ.
շտափիլ, Վհն., ուշաթափվել.
շուն-շ°նգ°լ, Դդմշ., անպետք մարդիկ.
շուշ°բ°նդ, Վրսր., ապակեպատ պատշգամբ.
շուշուդ, Մրտն., շուշուտ, Արծվնս., Սրխն., արագ, շտապ.
շուրթ, Ծվգղ., թոնրի եզրերը.
շուք, Ակնք., Երնս., Ծղկշն., Խչղբր., շուքյ,Վրդնս., շուկ, Լճք., Մդն.,
ստվեր.
շօխկ, Լճշն., ստվեր.
շօշ, Ծվզրդ., Հրվնք., լայն ճանապարհ.
շօռ աչք, Արծվնս., վավաշոտ.
չաղ, Լճփ., գեր.
չ°միչ, Ծղկնք., չամիչ.
չ°ն լուս, Հրվնք., մինչև լույս.
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չ°շկ°, Նրտս., երանի.
չէչմակ, Ճմբրկ., Վհն., ակնոց.
չըկըմիշել, Գնձկ., խնայել.
չըմբուլ, Վղշն., էշի սանձ.
չըմդէ, Գնձկ., չգիտեմ, հնարավոր է.
չընտիգ, ՎԳտշ., կտորից պայուսակ.
չըռիգ, Ծվսր., Ծվգղ., Մդն., ՎԳտշ., Վրդձր., Ծկքր., չըռիկ, Ախպրձ.,
Լսկնք., Ծղկնք., Ծվզր., Ծվնր., Մքնս., Նրկրտ., Վղշն., ջրհորդան.
չըռկօթան, Լնջղբ. Սրխն., Նրտս., չըռնակոթ, Արծվքր., Գվռ., Երնս.,
չըռնակօթ, Գղրք., Ծղկշն., Հցռտ., Լճփ., Նրտս., չօռնըկոթ, Կրմրգ.,
չըռօթան, Ճմբրկ., Վհն., ջրհորդան.
չըփլաղ, Գղհվտ., Սրխն., մերկ.
չըքել, Հրվնք., Սրխն., խրել.
չըքյէլ, Ճմբրկ., չըքըէլ, Վհն., մինչև.
չըքյէլ լիս, Ճմբրկ., մինչև առավոտ.
չինաշխարիկ, Արծվնս., չնաշխարհիկ.
չոռս բ՛օլորը, Նրշն., Սրխն., շուրջը.
չոռսըմ°տ, Գվռ., չոռսմատ,Վրսր., եղան.
չòթ, Ճմբրկ., Վհն., արոր.
չում, Հցռտ., Սրխն., չումի, Ծղկշն., Գնձկ., չումքի, Արծվք., չումկի,
Երնս., Վրդձր., մինչև.
չումի մըկա, Գղհվտ., մինչև այժմ.
չուր, Լսկնք., Ծվզր., Ծվկ., Ծվնր., Կրմրգ., Սրխն., Վրդնկ., Ակնք.,
Գվռ., Գղհվտ., Երնս., Զլքր., Ծկքր., Հցռտ., Մրտն., Մքնս., ՎԳտշ.,
Վրդնս., Խչղբր., չուրի, Ակնք., Գվռ., Երնս., Լնջղբ., Ծվսր., Լճվն.,
Ծվգղ., Ձրգղ., Մրտն., Մքնս., ՎԳտշ., ՆԳտշ., Վրդձր., չուրմի, Վղշն.,
մինչև.
չուր լուս, Ծվգղ., մինչև առավոտ.
չուր մըկա, Լսկնք., մինչև այժմ.
չօլ, Վրսր., անմշակ տարածություն.
չօլի խամեմ, Վրդնկ., ուրց.
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չօռթան, Ծղկնք., քամած և գնդերի ձևով չորացրած թան.
չօռթնէ ճաշ, Արծվնս., չորթանով պատրաստվող ճաշ.
չօրէք կօղմանց, Սրխն., բոլոր կողմերից.
չօք, Մ.Մսրկ., ծունկ.
պաբէ, Ծվսր., Լճվն., Ծվնր., Մրտն., Վրդձր., ՆԳտշ., Երնս., Լճք.,
Ծկքր., Ծվսր., պապէ, Զլքր., Վղշն., պապ.
պադարաք, Ծվզր., պ°դարաք, Արծվք., Սրխն., Նրտս., պադարագ,
Երնս., պադարակ, Ծվգղ., Վրդձր., Ծկքր., հոգեհաց.
պադըռդել, Մրտն., պ°տըռտել, Սրխն., ճաքճքել.
պադըռել, Ծղկնք., Ձրգղ., Մրտն., Վրդնս., Ակնք., Խչղբր., պ°դըռել,
Սրխն., ատել.
պալ, ՎԳտշ., պ°լ, Հրվնք., Հցռտ., ժայռ.
պախկըվել, Դդմշ., Վրսր., պ°խկըվել, Սրխն., թաքնվել.
պախս, Ծվնր., Մրտն., Նրկրտ., Վրդնկ., պահք.
պակել, Ծկքր., ՎԳտշ., Վրդձր., պ°քել, Սրխն., համբուրել.
պաղ1,Վրսր., ՆԳտշ., Երնս., Ծկքր., պ°ղ, Սրխն., սառը.
պ°ղ2, Նրտս., Ծղկշն., սառույց.
պաղել, Մրտն., պ°ղել, Գղրք., սառչել.
պաճառավոր, Ակնք., Վրդնս., պ°ճառավոր, Սրխն., հղի.
պ°նջ°ր, Ճմբրկ., պ°նջար, Վհն., եղինջ.
պաչել, Ծղկնք., Խչղբր., համբուրել.
պ°պական, Գնձկ., պապերից եկող.
պ°ռզաջ՛ըրել, Գվռ., Սրխն., պըռզըճըրիլ, Ճմբրկ., պըրզըճըրիլ,
Վհն., պարզաջրել.
պ°ռզել, Գղրք., Սրխն., մեկնել.
պաս, Ծվնր., Նրկրտ., սպաս.
պատ ու հ՛°ռիք էնէլ, Լսկնք., պատ ու հ՛առիք էնէլ, Խչղբր., Մքնս.,

ամբողջ տունը մաքրել.
պատի խետ, Արծվնս., պատի մոտ.
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պատրօն, Ճմբրկ., Վհն., սկեսրայր.
պարկել, Աստղձ., ծննդաբերել.
պաքել, Խչղբր., պաքյել, Ակնք., Վրդնս., համբուրել.
պաք-պըռօշտի, Լսկնք., Մքնս., համբույր.
պէլ, Ճմբրկ., Վհն., կնքահայր.
պէլակին, Ճմբրկ., պըլակյին, Վհն., քավորակին.
պէձ, Երնս., պեծ, Սրխն., պէծ, Ճմբրկ., պըէծ, Վհն., կայծ.
պըզդի, Ծվգղ., Լիճք, պըզդիգ, Երնս., Ծկքր., Ծվնր., Ծվնր., Մդն.,
ՎԳտշ., Գղմվն., Զլքր., Զվբր., պըզդիկ, Ծվսր., Լճք., պըզտիգ,
Մրտն.,, պըզտիկ, Լճվն.,Վղշն., պըստիկ, Ակնք., Գնձկ., Գղհվտ,
Լճշն., Լսկնք., Ծղկնք., Մրտն., Չկլվկ., Վղշն., Վրդնկ., Վրսր.,
Կրմրգ., Վրդնս., Մքնս., Մ.Մսրկ., Խչղբր., պըստի, Արծվք., Դդմշ.,
Լնջղբ., Ծվզր., Նրշն., պըստի(կ), Գվռ., Ծղկշն., Կրճղբր., Հրվնք.,
Հցռտ., Նրտս., Սրխն., փոքր
պըլէճ էնել, Վղշն., Ձրգղ., բերքահավաքից հետո մնացածը
հավաքել.
պըլուլել, Մ.Մսրկ., պըլուրել, Ծղկշն., գլանաձև փաթաթել, կոլոլել.
պըլօլիկ, Ճմբրկ., պըլúրիկ, Վհն., կլոր կլոր.
պըղօղել, Վրսր., Սրխն., մրսել.
պընդըպըռունգ, Վհն., լիքը.
պընդի, Մրտն., թանձր.
պըշկել, Լճփ., պըջգել,Վրդձր., ձեռքերով պոկել.
պըռծընել, Նրշն., Սրխն., փրկվել.
պըռձնել, Գղրք., ավարտել.
պըսագվել, Գղմվն., Զվբր., Ծվգղ., պըսակվել, Ծղկշն., Լճշն., Ծվզր.,
Նրշն., Վրսր., ամուսնանալ.
պըսակ էթալ, Կրմրգ., գնալ հարսին բերելու.
պըսակավոր, Կրմրգ., պսակի արարողության մասնակիցներ,
հարսանիքավորներ.
պըսակել Չկլվկ., Դդմշ., Ծղկնք., ամուսնացնել
պըստըկութուն, Արծվնս., մանկություն.
պըտըտցընել, Հրվնք., ման տալ.
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պըրանվիլ, Վհն., պառկել.
պինճ, ՎԳտշ., պինչ, Սրխն., պինչ.
պուբուզել, Ձրգղ., պպզել.
պուբուջագ, ՎԳտշ., ծոծրակ.
պուդ, Ծվգղ., Ծկքր., պուտ, Ծղկշն., Ծվզր., Կրմրգ., Հցռտ., Սրխն.,
Վրսր., Ակնք., Գվռ., Գղրք., կաթիլ, պուտ.
պուդուգ, Մդն., պուդուկ, ՆԳտշ., պուտուկ, Նրշն., Վրդնս., Վրսր.,
Ակնք., Երնս., Ծվզր., Խչղբր., փոքր կճուճ.
պուզ, Ծվզր., Սրխն., Գվռ. Ծղկշն., Ծղկնք., Ծվգղ., սառույց.
պուլիգ, ՆԳտշ., պուլիկ,Կրճղբր., փոքրիկ կճուճ.
պուճուճակ, Լճփ., Լճշն., Ծղկնք., Կրմրգ., Սրխն., Վղշն., Վրդնս.,
Վրսր., Ակնք., Գվռ., Գղրք., Զլքր., Ծղկշն., Նրտս., Խչղբր.,
պուճուջագ, Վրդձր., պուջուջագ, Լճք., Ծկքր., Մդն., ծոծրակ.
պուշ, ՎԳտշ., շիլ, շեղաչք.
պուջաղ, Ծվնր., անկյուն.
պօզ, Ճմբրկ., Վհն., եղջյուր.
պօզել, Վղշն., պօզ թ°լել, Սրխն., միզել.
պօպօքի մէչ, Ծղկնք., ընկույզի միջուկ.
ջ°դ° ջուդէք, Գղմվն., ինչ-որ տղաներ.
ջ՛ախճըբան, ՆԳտշ., ջ՛ախճըպան, Գղհվտ., Ծվնր., Խչղբր.,
ջ՛ախճըփան, Ակնք., Վղշն., ջ՛°խճըփան, Վրդնս., ջրաղացպան.
ջ՛աղած, Ծվնր., ջ՛աղաց, Ակնք., Վղշն., Վրդնս., ջ՛աղաճ, Ծկքր.,
ՆԳտշ., ջ՛աղաչ, Գղհվտ., Լճվն., Զվբր., ջրաղաց.
ջաղդա, Ծվսր., Լճվն., Ծվնր., ՎԳտշ., Վրդձր., Վրդնկ., Արծվնս.,
Գղհվտ., Զլքր., Լիճք, Ծկքր., Լսկնք., ճանապարհ.
ջ°մ, Վղշն., քանակ, չափ.
ջայէլ-ջուուլ, Մ.Մսրկ., ջահելներ.
ջան1, Լճվն., հոգի.
ջան2, Նրտս., դիմելաբառ է.
ջանդակ, Զլքր., մարմին.
ջանդառդի, Ծվկ., ծույլ, անբան.
ջէբ, Լսկնք., Կրճղբր., ՎԳտշ., Մքնս., Մ.Մսրկ., գրպան.
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ջէվիկ, Վրսր., երկվորյակ.
ջէրգօվ, Ծվզր., շարքով.
ջէրուտուն, Գղմվն., ջերմություն.
ջըլեր, Երնս., անկողին.
ջ՛ըխպալ, Արծվնս., ճողփել, փխբ. զգացում ունենալ.
ջըխտօվ, Վրդնկ., երկուսով.
ջըղա, Վրդձր., գլխի ցցված մազ, ամբրոցին ցցված ավել, ամուսին.
ջըղիզ, Երնս., Լիճք, ջըղինձ, Սրխն., գիծ.
ջըվ° թէ, Գղմվն., <գիվ° թէ՝ իբր թե.
ջ՛ըրդուկ, ՎԳտշ., ջրտուք.
ջ՛ըրի, Մրտն., ջրիկ.
ջ՛ըրի միրավ, Լճք., ջրաբաշխ.
ջ՛ըրճընքել, Դդմշ., ջուր ցանել.
ջ՛ոճ, Ծկքր., Ծվնր., Ձրգղ., ՎԳտշ., Վրդձր., Երնս., ջ՛ոչ, Ակնք.,
Աստղձ., Արծվնս., Արծվք., Գվռ., Գղրք., Դդմշ., Զլքր., Լճփ., Լսկնք.,
Ծվզր., Կրճղբր., Հցռտ., Մքնս., Մրտն., Չկլվկ., Վղշն., Վրդնկ.,
Վրդնս., Վրսր., Ծղկնք., մեծ.
ջ՛ոճընալ, Ծվգղ., մեծանալ.
ջ՛ոչօ, Ակնք., Արծվնս., ջ՛օչօ ,Վրդնս., տարեց տղամարդ.
ջուլ, Գղրք., Վրդձր., անկողին.
ջուլ-փալաս, Ծվզր., անկողին.
ջուխտ, Լնջղբ., զույգ.
ջուղաբ, Ծվկ., Չկլվկ., լուր.
ջուղաբ անել, Ծվզր., ջուղաբ էնել, Ծկքր., լուր ուղարկել.
ջուվար, Մ.Մսրկ., Խչղբր., ջրբաշխ.
ջ՛օգել1, Մրտն., ընտրել.
ջ՛օգել2, ՆԳտշ., գլխի ընկնել.
ջօզլուկ, Գղմվն., ակնոց.
ջ՛օկ, Նրշն., առանձին.
ջ՛օկըռտել, Աստղձ., ջոկոտել.
ջ՛օկու, Հրվնք., առանձին.
ջ՛օճօ1, Ծվսր., Ծվնր., ՆԳտշ., ջ՛օչօ, Աստղձ., Երնս., Լճք., ծեր կին.
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ջ՛օճօ2, Վրդձր., դիմելաբառ՝ ուղղված տարեց անձին.
ջ՛օչընալ, Նրշն., մեծանալ.
ջ՛օվ, Սրխն., Հցռտ., ծղոտից չվան, կեմ.
ռաստ գ՛ալ, Ծվսր., Վրսր., Երնս., հանդիպել.
ռըժբ°ր, Ծղկշն., ռանչպար, հողագործ.
ս°յս°ն,Վրդնս., սայսոն, Ակնք., բաժակ.
ս°զ գ՛ալ, Հրվնք., սազել.
ս°ռուց, Ծղկշն., Նրտս., սառույց.
սաբախտան, Ծվսր., Լճշն., Լճվն., Ծվկ., Ծվնր., Կրճղբր., Ձրգղ.,
Մրտն., Մքնս., ՎԳտշ., Վրդնկ., Վրդնս., ՆԳտշ., Ակնք., Լճք., Լսկնք.,
Մդն., վաղ առավոտյան.
սաբախտնախառ, Վղշն., վաղ առավոտ.
սալըխօվ, Վրդնկ., ըստ լուրերի.
սաղուծ, Վհն., ծամոն.
սառիծ, Վհն., սառույց.
սարò, Վհն., շեկ.
սեղանին քաշել, Ծվզրդ., դնել սեղանին, հյուրասիրել.
սեվ ու սուք, Ծվգղ., ծանր իրավիճակ, սուգ.
սեվ քէմուր, Հրվնք., շատ սեվ.
սէլաֆ, Ծկքր., տեղատարափ.
սէր ին, Գղմվն., սիրում էին.
սըբաս, Գղրք., Ծվգղ., Վրսր., սըպաս, Մրտն., Նրկրտ., թանապուր.
սըհէնց, Ճմբրկ., Վհն., այսպես.
սընդò, Ճմբրկ., սըմբò, Վհն., թոնրի ակ.
սըրախ, Ախպրձ., ՎԳտշ., Վրդնս., Ծվկ., Ակնք., Արծվք., Լնջղբ.,
սըրայ, Ծվգղ., հացատան նախասրահ.
սըրպանկ, Երնս., սըրփանք, Գղրք., Ծվզր., Նրկրտ., ընկերք.
սըքա, Արծվնս., իբրև զարդ գործածվող ոսկեդրամ.
սիբեխ, Ծղկնք., բանջարի տեսակ է.
սիլօզ, ՎԳտշ., սիլօս, ՆԳտշ., մանր կտրատված կաղամբով և այլ
բանջարեղենով թթու.
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սինօռ, ՎԳտշ., Արծվք., սահման.
սիրաձ անել, Գղմվն., սեր անել.
սիրօղ, Արծվնս., Գնձկ., սիրեկան.
սուրու, Նրշն., ոչխարի հոտ.
սօլ, Լսկնք., կոշիկ.
սօմի, Երնս., Ծվգղ., ՎԳտշ., Վրդնկ., փռում թխված հաց.
սօյ, Մրտն., ցեղ.
սօվ ու սըրատութուն, Աստղձ., սով.
վախտ, Հրվնք., Հցռտ., Մ.Մսրկ., Ծվզր., Վհն., ժամանակ.
վախտին, Չկլվկ., ժամանակին.
վահրը, Ճմբրկ., Վհն., թարախ.
վայ ն°չ°րու, Կրմրգղ., ստիպված.
վառթի նըման, Ծվզր., շատ լավ, հոգատարությամբ.
վարէլէն, Հցռտ., վարելու համար տրվող վարձ.
վենձ, Ծվգղ., մեծ.
վեռչինքյ, Վրդնս., իրիկնապահ.
վէյրօ, Վրսր., վէյրօք, Վրսր., դույլ.
վէնց, Ճմբրկ., վըէնց, Վհն., ինչպես.
վէռցակ, Ճմբրկ., վըէրցակ, Վհն., աքաղաղ.
վէր ունիլ, Ճմբրկ., վըէր ունիլ, Վհն., վերցնել.
վէրդի, Ճմբրկ., որտեղ.
վըզքօք, Ծղկնք., վզակոթ.
վըռըշնել, Երնս., Ծվգղ., կարմրատակել.
վըռթըկալ, Ծվզր., բորբոքվել.
վըր ճըխնի, Գղրք., Լնջղբ., կիսաբաց.
վի՞ր վորանց ա, Սրխն., ո՞ւմ պետքն է.
վիլ, Լճշն., Ծղկնք., Ծվգղ., Ծվզր., Վրսր., վիլկ, Ծղկշն., Կրմրգ.,
Հցռտ., Նրտս., Սրխն., եղան.
վոնց, Ծղկնք., ինչպես.
վոռթարած, Դդմշ., հորթարած.
տադէ, Ծվկ., հորեղբոր կին.
տ°դմէր, Արծվք., տատմեր.
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տադուխ, Ծվնր., կակուղ.
տադօ, Ծվսր., Ծվնր., Ձրգղ., Վրդձր., ՆԳտշ., Լճք., Ծկքր., հորեղբոր
կին.
տալդա, Խչղբր., պատսպարված տեղ.
տալվ, Ծկքր., Ծվնր., Վրդնս., ՆԳտշ., Ակնք., Աստղձ., Արծվնս.,
տալ՝ ամուսնու քույր.
տախտ, Լճփ., Ծվգղ., Մդն., Նրկրտ., Վրդնս., Ակնք., Դդմշ., Երնս.,
Լճք., Խչղբր., գետին.
տակ, Ճմբրկ., Վհն., ճակնդեղ.
տակռի, Ճմբրկ., Վհն., արմատ.
տ°ղլի, Հրվնք., ալիք.
տան ջ՛օճավոր, Ձրգղ., տան մեծ.
տանիկ, Երնս., Ծկքր., Ձրգղ., Մդն., ՆԳտշ., տանիս, Լճշն., Լսկնք.,
Ծվզր., Ծվկ., Ծվնր., Ծվնր., Նրկրտ., Վղշն., Վրդձր., Վրդնկ., Վրդնս.,
Ակնք., Գղհվտ., Խչղբր., Մքնս., տ°նիս, Արծվք., Գնձկ., Գղրք.,
Լնջղբ., Սրխն., Ծղկշն., տանիք, Ախպրձ., Լճվն., կտուր.
տապոծի, Վրդձր., տափոցի, Ակնք., Վրդնս., պահմտոցի.
տապուռը կըէնալ, Վհն., թաքնվել.
տասնագբաշի, Վրդձր., ջրաբաշխ.
տատէ, Վղշն., Վղշն., Գղհվտ., Զլքր., հորեղբոր կին.
տատմէր, Գղհվտ., տատմըէր, Վհն., մանկաբարձուհի.
տարէ լիս, Արծվնս., ամբողջ տարին.
տափ, Ճմբրկ., Վհն., գետին.
տ°փել, Նրտս., Սրխն., Գնձկ., Գվռ., Ծղկշն., տափել, Լճվն.,
Նրկրտ., տապել, Երնս., ՎԳտշ., Վրդձր., թաքնվել.
տ°փկոցի, Նրտս., տ°փոցի, Հցռտ., Ծղկշն., տափօցի, Խչղբր.,

պահմտոցի.
տ°քոց-դ՛օղոց, Գվռ., տենդ.
տաքտէղ, Ճմբրկ., Վհն., տաքդեղ.
տեխ, Ձրգղ., տեղ.
տեղաշոր, Ծվզր., Ծվնր., Վրդձր., Լճք., Ծկքր., Լսկնք., տըէղաշօր,
Վհն., անկողին.
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տեղաց էնել, Լճվն., տեղավորել.
տէղաշօր, Ճմբրկ., Մքնս., անկողին.
տէնալ, Խչղբր., տեսնել.
տէր կ°յնել, Հրվնք., խնամել.
տըգաշոր, Ծվգղ., բարուր.
տըգլոզ, Լճվն., Ծվզր., Սրխն., Վրդնկ., մերկ.
տըլաթըթաղ, Մրտն., ցեխոտված.
տըլոխկ, Ծվնր., ցեխանման.
տըկօղին, Ճմբրկ., Վհն., կաղին.
տըհէնց, Ճմբրկ., Վհն., այդպես.
տըղածկան, Վրդնս., Խչղբր., տըղասկան, Ակնք., Սրխն., Լճշն.,
Վրսր., տըղացկան, Նրկրտ., տըղըցկան, Գղրք., ծննդկան.
տըղօրմա, Ճմբրկ., Վհն., համրիչ.
տընաշէն, Դդմշ., Սրխն., դժգոհության արտահայտություն է.
տըպել, Մդն., ՆԳտշ., Լճք., տըփել, Լճշն., Լճվն., Լսկնք., Ծվզրդ.,
Կրճղբր., Կրմրգ., Հրվնք., Մրտն., Մքնս., Նրշն., Նրշն., Նրտս.,
Սրխն., Վղշն., Վրդնկ., Վրդնս., Վրսր., Ակնք., Գնձկ., Գվռ., Գղհվտ.,
Լճփ., Ծղկշն., Խչղբր., ծեծել.
տըպոց, Ծվգղ., տըփոց, Հցռտ., Նրշն., Զվբր., ծեծ.
տըռճիկ տալ, Դդմշ., ցատկոտել.
տըվարած, Ճմբրկ., Վհն., հովիվ.
տըրաքել, Խչղբր., ատել.
տըրօրուգ, Ծվնր., ճնշված.
տիլ, Լճփ., Ծկքր., Ծղկշն., Լճշն., Լսկնք., Ծղկնք., Ծվգղ., Ծվզր.,
Կրմրգ., Մդն., Մրտն., Մքնս., Նրկրտ., Նրտս., Սրխն., Վրդձր.,
Վրդնկ., Վրդնս., Վրդնս., Վրսր., Ակնք., Գնձկ., Գվռ., Երնս., Լճք.,
Խչղբր., ցեխ.
տիկին, Հրվնք., տիկնիկ.
տիրէվ, Ճմբրկ., Վհն., տերև.
տուջ, Ծվգղ., փոքրիկ կճուճ.
տօշնի վըր տօշնի, ՎԳտշ., ճշգրիտ.
րօպէն մէկ, Ծվզր., Սրխն., հաճախակի.
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ցայել, Ծղկշն., պարզաջրել.
ցան, Ծղկնք., աթար.
ցավ քաշել, Արծվք., ծննդաբերական ցավեր ունենալ.
ցավակէր, ՎԳտշ., ցավագար.
ցէթել, Զվբր., միզել.
ցոնցել, Դդմշ., ցօնցել,Վղշն., ցօնծել, Ձրգղ., կովի՝ գլուխը սպառնալից թափ տալը.
ցուսկ, Արծվք., շատ տգեղ.
ցօղել, Լճշն., պարզաջրել.
ւօդնաման, ՎԳտշ., կոշիկ.
ուզել1, Արծվք., սիրել.
ուզել2, Ծվզր., խնամախոսել.
ուզընգան, Լճշն., Ծվգղ., Կրմրգ., Մրտն. Նրկրտ., Վրդնկ., Վրսր.,
Ակնք., Զվբր., Լճփ., Ծղկշն., Ծղկնք., ուզընգյ°ն, Վրդնս.,

խնամախոս.
ուժը ախտել, Ծվգղ., ուժը պատել, կարողանալ.
ուշկը էթալ, Գղրք., ուշաթափվել.
òշòնց, Վհն., հայհոյանք.
ուռթել, Սրխն., հանդիպել, պատահել.
ուռց, Կրճղբր., Խչղբր., կավառ, հողաշերտ ջրի ընթացքի դեմ.
ուրին-ուրին, Կրճղբր., ՎԳտշ., Ձրգղ., իրեն-իրեն.
òրòր, Վհն., իրար.
փայ, Վրսր., բաժին.
փայ ու բ՛աժին, Աստղձ., Գղհվտ., մաս, բաժին.
փայ հըվաքօղ, Ճմբրկ., Վհն., մուրացկան.
փառանի, ՎԳտշ., գայլերի ընտանիք, ոհմակ.
փարա, Ծվսր., փող.
փարատել, Վրդնս., լաթով թոնրի կողերը մաքրել.
փարատիչ, Ակնք., Նրկրտ., փարդիչ, Խչղբր., թոնրի կողերը մրից
մաքրելու լաթ.
փէժգիր, Հցռտ., սրբիչ.
փէս°փայ, Լճփ., հարսի տնից փեսային ուղարկվող ընծա.
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փըշում, Աստղձ., Ծվսր., Մդն., փըշումի, Ծվսր., մի քիչ.
փըրսըվըէր տընիլ, Վհն., ամանը կործել.
փիդոն °նել, Գնձկ., հնձից հետո մնացած խոտը ձեռքով քաղել.
փիձել, Ծվզր., սատկել.
փիրվազ, Ծղկնք., բանջարի տեսակ է.
փլից տուն, Ծվգղ., գետնափոր տուն.
փորխոց հըլնել, Հցռտ., ուժեղ ծիծաղել.
փորն °ռնել գ՛էտին, Հրվնք., ծանր հղի լինել (կենդանու մասին).
փուղոծ, ՆԳտշ., արտաքնոց.
փունք, Արծվք., բարկություն.
փուշկ, Նրշն., վիճակահանությամբ մեկին հասնող բաժին.
փօգէմաղ, Զվբր., հացահատիկ մաղելու մաղ՝ մեծ անցքերով.
փօխինդ, Ծվնր.,, փոխինդ.
փօղոծ, ՎԳտշ., փօղոց, Ծկքր., Ձրգղ., Գղհվտ., աղբանոց.
փօշի, Ծղկշն., Կրմրգ., Մդն., Նրտս., Սրխն., Վրդնս., ՆԳտշ., Ակնք.,
Արծվք., Գվռ., Գղմվն., Գղրք., Երնս., Լճփ., Ծկքր., Ծղկնք., Ձրգղ.,
Չկլվկ., Վրսր., Խչղբր., փոշի.
քախընքել, Ծվզր., քաղհանել.
քաղ անել, Վրսր., հնձել.
ք°մ°նի, Դդմշ., երաժշտական գործիք է.
քամբախ, Ձրգղ., ավերակ.
քաշել, Մրտն., Վրդձր., նմանվել.
ք°ռդի, Լճվն., մարգ.
ք°ռէշտ, Արծվք., Զվբր., եղան, կալի մեծ հորսելի.
ք°ռընգին, Գղհվտ., քեռընգին, Վղշն., քեռակին.
քառսընքակոխ, Լճփ., քառասունքի շրջանը խախտված.
քասա, Ծկքր., Ձրգղ., ճաշի կավե աման.
ք°սիբ, Ախպրձ., Ծվկ., աղքատ.
քավօրգին, Ձրգղ., քավորակին.
քար ու քըռ°, Վրդձր., քար քըռ°, Նրշն., քարքարոտ վայր.
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քարալըղ անել, Ծվզր., քարկոծել.
քարխանք, Հրվնք., քաղհան.
քարկըտիկ, Ծղկնք., փոքրիկ քարերով խաղ է.
քարմաղ, Զվբր., խոշոր ծակոտկիներով մաղ.
քարօվ քարալեղ °նել, Սրխն., քարկոծել.
քարօվ քարըսպան էնել, Ծվնր., քարկոծել.
քաֆ, Ծվգղ., ք°ֆկ, Սրխն., քափ.
ք°ֆգիր, Ծվգղ., քափը հավաքելու շերեփ.
ք°ֆկախան էնել, Արծվնս., ք°ֆկախան °նել, Գնձկ., մսաջրի

երեսից քափը հավաքել.
քելկ, Ծվնր., քելք, Սրխն., քայլք.
քէլեխ, Արծվք., հոգեհաց.
քէլթանք, Ծվկ., <քէլ էթանք՝ եկ գնանք.
քէն, Գվռ., թարախ.
քէշ, Զլքր., արահետ.
քէփըլտալ, Արծվք., սայթաքել.
քըթիվ անել, Ծվզր., ոջիլ որոնել.
քըթօց, Ճմբրկ., Վհն., կողով.
քընուց հ՛իմնալ, Վղշն., արթնանալ.
քըչում, Նրկրտ., մի քիչ.
քըջուջ, Վրսր., հավի՝ չանչերով հողը քրքրելը.
քըռդի հառսանիք, Ծվզր., առանց ճոխության մեծ ուրախություն.
քըռճիգ, ՆԳտշ., քըռճիկ, Երնս., քըռչիկ, Գղմվն. Ծղկշն., Ծղկնք.,
թթու կաղամբով և ձավարով ճաշ.
քըռվըկան, Ծվկ., հայհոյող.
քըռտընփըչել, Դդմշ., շտապելուց քրտնել.
քըսօր, Վհն., կեսօր.
քըրել, Հցռտ., վարձել.
քըրըպըրանուկ անիլ, Վհն., քարկոծել.
քըրփուխ, Գղհվտ., փափուկ.
քիթը քըթին յօլա էթալ, Ծղկնք., մի կերպ գոյատևել.
քիշմիշ, Ծղկնք., չամիչ.
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քիսել, Ծվզր., Վղշն., պատահել, հանդիպել.
քյòլ, Ճմբրկ., փոշի.
քունջուպուճաղ, Գղրք., տան անկյունները.
քուքուր, Հրվնք., քիքիր, Սրխն., դիմելաբառ՝ ուղղված ծեր կանանց.
քուֆըր, Գղհվտ., հայհոյանք.
քուֆտա, Մրտն., քուֆտ°, Սրխն., քիֆտ°, Գվռ., քուֆթա.
քուֆտ° թ°լօղ, Գղհվտ., քուֆթա պատրաստող.
քուֆտ° թալել, ՆԳտշ., քուֆթա պատրաստել.
քօ տուն շէն, Նրշն., քօ տունը շէն, Զվբր., հանդիմանական
արտահայտություն է.
քօ տունը շիքվի, Հրվնք., դժգոհության արտահայտություն է.
քօլիգ, Գղմվն., հոլիկ.
քօխկ, Ծկքր., հարսի քող.
քօմագ, Վրդձր., աջակցություն.
քօմել, Ախպրձ., Լճվն., Ծվզր., Ծվկ., հավաքել.
քօնձախ, Ծվկ., Ախպրձ., հյուղակ.
քօցի, Ճմբրկ., Վհն., կարաս.
քյúք, Ճմբրկ., Վհն., գեր.
օդաց ճամփա, Աստղձ., օտաց ճամբախ, Զլքր., արտաքնոց.
օդնաման, Ծվնր., կոշիկ.
օթաղ, Ախպրձ., Ծվկ., օտաղ, Գղմվն., սենյակ.
օխճըրկիտ, ՎԳտշ., ոչխար կթող.
օղառթ, Գվռ., օղարթ, Ծղկշն., օղոռթ, Գնձկ., Սրխն., օղորտ, Երնս.,
Վրդձր., օղօրտ, ՆԳտշ., ճիշտ.
օղոռթից, Դդմշ., իսկապես.
օղօրգել, Գղմվն., ուղարկել.
օյաղնալ, Մրտն., խմածությունն անցնել.
օյին խանել գ՛ըլօխը, Վղշն., գլխին փորձանք բերել.
օջօրք, Ծղկնք., Ծվգղ., օճօրք, Ճմբրկ., օճօլք, Վհն., առաստաղ.
օռծըկըտալ, Ծվզրդ., ործկալ.
օռշընել, Վրդնկ., օրհնել.
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օռշնիտկ, Հրվնք., օրշընիտկ, Աստղձ., օրհնանք.
օռփէվէրի, Վղշն., որբևայրի.
օսմանծու տեխ, Ծվսր., օսմանցիների երկիր.
օսյ°թ, Վղշն., վոյս°թ, Սրխն., պատգամ.
օտից գ՛ըլօխ, Վղշն., ոտքից գլուխ.
օրօճիկ, Լճփ., Գվռ., Նրտս., աչքի ուլունք, խխունջ.
օրօշկըտալ, Սրխն., հորանջել.
օքտել, Աստղձ., օգնել.
ֆըլանքաս-բէֆանքաս, ՎԳտշ., այս կամ այն մարդը.
ֆըռըցուցել, Մրտն., հիմարացնել.
ֆուրղուն, Վրդնկ., ֆուրգոն.

393

394

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ախպրձ.
Ակնք.
Աստղձր.
Արծվնս.
Արծվք.
Գղհվտ.
Գղմվն.
Գղրք.
Գնձկ.
Գվռ.
Դդմշ.
Երնս.
Զլքր.
Զվբր.
Լճշն.
Լճվն.
Լճփ.
Լճք.
Լնջղբ.
Լսկնք.
Խչղբր.
Ծկքր.
Ծղկնք.
Ծղկշն.
Ծվգղ.
Ծվզր.

-

Ախպրաձոր
Ակունք
Աստղաձոր
Արծվանիստ
Արծվաքար
Գեղհովիտ
Գեղամավան
Գեղարքունիք
Գանձակ
Գավառ
Դդմաշեն
Երանոս
Զոլաքար
Զովաբեր
Լճաշեն
Լճավան
Լճափ
Լիճք
Լանջաղբյուր
Լուսակունք
Խաչաղբյուր
Ծակքար
Ծաղկունք
Ծաղկաշեն
Ծովագյուղ
Ծովազարդ

Ծվկ.
Ծվնր.
Ծվսր.
Կրճղբր.
Կրմրգ.
Հրվնք.
Հցռտ.
Ձրգյղ.
Ճմբրկ.
Մ.Մսրկ.
Մդն.
Մրտն.
Մքնս.
ՆԳտշ.
Նրկրտ.
Նրշն.
Նրտս.
Չկլվկ.
Սրխն.
ՎԳտշ.
Վհն.
Վղշն.
Վրդձր.
Վրդնկ.
Վրդնս.
Վրսր.

-

Ծովակ
Ծովինար
Ծովասար
Կարճաղբյուր
Կարմիրգյուղ
Հայրավանք
Հացառատ
Ձորագյուղ
Ճամբարակ
ՄեծՄասրիկ
Մադինա
Մարտունի
Մաքենիս
Ներք.Գետաշեն
Նորակերտ
Նորաշեն
Նորատուս
Չկալովկա
Սարուխան
Վեր.Գետաշեն
Վահան
Վաղաշեն
Վարդաձոր
Վարդենիկ
Վարդենիս
Վարսեր
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ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Բարբառներից քաղված օրինակները, բարբառային խոսքի
նմուշները, բառացանկի բարբառային բառերը աշխատության մեջ
հիմնականում ներկայացված են հայերենի բարբառների գրառման
համար ընդունված գիտական տառադարձությամբ223: Բարբառային խոսքի և գրական հայերենի նույնական հնչյունները արտահայտված են հայոց այբուբենի համապատասխան տառերով:
Պետք է նկատի ունենալ, որ բարբառային խոսքի արտասանական
իրողությունները գրառելիս չեն պահպանվում գրական լեզվում
ընդունված ուղղագրական կանոնները: Օրինակ, հնչող ը-ն
գրության մեջ բոլոր դեպքերում արտահայտվում է (թըթու,
կըտըռտել), կամ բաղաձայն հնչյունը ներկայացվում է արտասանությանը համապատասխան, ինչպես՝ առչ, վառթ, ծախկել,
մըդնել, աբրել և այլն: Է,օ պարզ ձայնավորները բարբառային գրավոր խոսքում միշտ գրառվում են է,օ տառերով (կէսրար, ծօվ),
մինչդեռ ե,ո տառերը արտահայտում են երկբարբառային
հնչյուններ:
Գրական լեզվի հնչյունական համակարգից տարբերվող և
բարբառներում դրսևորվող իրողությունները սույն աշխատության
մեջ ներկայացված են հետևյալ գրանշաններով.
° - ձայնավոր ա հնչյունի շրթնայնացած տարբերակ՝ մոտավորապես օա սերտ արտասանությամբ.
° ձայնավոր ա հնչյունի քմայնացած տարբերակ, որ
արտասանվում է լեզվի զանգվածի՝ բերանի առաջնամաս որոշ
մղումով.

223

Տե՛ս Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագիր, էջ
19-24:
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ú -

ձայնավոր օ հնչյունի քմայնացած տարբերակ, որ ար-

տասանվում է լեզվի զանգվածի՝ բերանի առաջնամաս որոշ մղումով.
ò - ձայնավոր ու հնչյունի քմայնացած տարբերակ, որ արտասանվում է լեզվի զանգվածի՝ բերանի առաջնամաս որոշ մղումով.
ըի - ի ձայնավորին մոտ հնչյուն է, որը բնութագրվում է իբրև
միջին շարքի վերին բարձրացման ը.
ըէ - բնութագրվում է որպես ը-ի և է-ի միջին արտասանություն ունեցող պարզ ձայնավոր.
իւ - երկբարբառ՝ մոտավորապես իու սերտ արտասանությամբ.
յե
- երկբարբառ, որը սկսվում է ի-ի և յ-ի միջին որակ
ներկայացնող արտասանությամբ.
բ՛, գ՛, դ՛, ձ՛, ջ՛ - ձայնեղ բաղաձայններ են, որոնք արտասանվում են որոշակի շնչով և կոչվում են շնչեղ ձայնեղներ.
գյ, կյ, քյ - բաղաձայն գ,կ,ք հնչյունների քմային տարբերակներն են, որոնց արտասանության ժամանակ արգելքը ձևավորվում է լեզվի միջին մասով.
հ՛ - կոկորդային հ-ի ձայնեղ տարբերակն է.
ւ - երկշրթնային ձայնորդ հնչյուն.
Ì - կոկորդային հպաշփական հնչյուն՝ մոտավորապես կղ
սերտ արտասանությամբ:
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գիրք, 1910, 1:
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Բաղդասարյան-Թափալցյան Ս., Արարատյան բարբառի խոսվածքները Հոկտեմբերյանի շրջանում, Ե., 1973:
Բաղդասարյան-Թափալցյան Ս., Մշո բարբառը, Ե., 1958:
Բաղրամյան Ռ., Հայերեն բարբառներ. Սևանա լճի ավազանի
խոսվածքները, Ե., 1972:
Բառնասյան Ջ., Ժամանականիշ բառերը հայերենի բարբառներում, Ե., 2009:
Գրիգորյան Ա., Հայ բարբառագիտության դասընթաց, Ե., 1957:
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Խաչատրյան Վ., Վարդենիսի (Դիադինի) բարբառը, Ե., 2004:
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2009:
Մկրտչյան Հ., Կարնո բարբառը, Ե., 1952:
Մկրտչյան Ն., Անատոլիայի նորահայտ հայ բարբառները և բանահյուսությունը, Ե., 2006:
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