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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ 

 

«Հյուսիսային Գողթնի միջբարբառը» գրքում հե-

ղինակը ներկայացնում է տարիների իր հետազոտական 

աշխատանքի արդյունքները։  

Աշխատանքում ուսումնասիրողը անդրադառ-

նում է Նախիջևանի տարածքի չուսումնասիրված խոս-

վածքների մի խմբի՝ Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքնե-

րին, որոնց նկատմամբ կիրառելով բարբառների բազմա-

հատկանիշ դասակարգման սկզբունքը, հանգում է եզրա-

կացության, որ դրանց հնչյունաբանական և ձևաբա-

նական հատկանիշները դրսևորում են բավական սերտ 

մերձավորություն, ուստի այդ միավորները կարող են 

դիտվել որպես միևնույն բարբառի կամ միջբարբառի 

խոսվածքներ։  

Խոսվածքախմբի միջինացված հատկանիշները 

համեմատելով հարևան բարբառային միավորների 

հատկանիշների հետ՝ բարբառագետը եզրակացնում է, 

որ հիշյալ խոսվածքները ներկայացնում են բարբառային 

այնպիսի միավոր, որը մերձավոր առնչություններ ունի 

շրջակա մեկից ավելի բարբառների հետ, ուստի այդ 

միավորը առանձնացնում և անվանում է Հյուսիսային 

Գողթնի միջբարբառ։  
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Հեղինակի դիտարկումներն ու եզրահանգում-

ները գիտականորեն հիմնավորված են։ Գրագետ շարա-

դրանքով արժեքավոր այս աշխատանքը նորություն է 

բերում հայ բարբառագիտության տեսանկյունից՝ ոչ 

միայն հայերենի չուսումնասիրված բարբառային միա-

վորի քննության, այլև մեր կորուսյալ հայրենիքի կենտ-

րոնական հատվածներից մեկին՝Գողթն-Նախիջևանին 

նվիրված հետազոտությունների շարքը շահեկանորեն 

լրացնելու առումով: 

Կարծում ենք, որ մենագրությունը օգտակար կլի-

նի հայագետների և հայերենագիտությամբ հետաքրքր-

վողների համար: 

 

Վիկտոր Կատվալյան 

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր  
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Նախիջևանի տարածքը, ընդգրկելով պատմական 

Հայաստանի Վասպուրական աշխարհի Գողթն և Նախ-

ճավան, Սյունիք աշխարհի՝ Ճահուկ և Երնջակ, Այրա-

րատ աշխարհի՝ Շարուր գավառները, լինելով տարբեր 

ազգագրական շրջանների խաչմերուկ, բազմիցս են-

թարկվելով բնակչության զանգվածային տեղաշարժերի, 

օժտված է եղել բարբառային խիստ բազմազանությամբ:  

Խորհրդային Ադրբեջանի կողմից անցյալ դարում 

իրականացված հակահայ քաղաքականության հետևան-

քով ոչ միայն իսպառ հայաթափվեց ողջ երկրամասը, ոչ 

միայն ամբողջովին ոչնչացվեցին տարածքի հայ մշա-

կույթի բազմահազար հուշարձանները, այլև իրենց իսկ 

բնօրրանից արմատախիլ լինելով՝ ոչնչացան հայերենի 

ամբողջ խումբ բարբառներ:   

1918-1920թթ. իրադարձությունների նախօրյա-

կին, երբ Նախիջևանի բնակչության բացարձակ մեծա-

մասնությունը կազմում էին հայերը, տարածքն ընդ-

գրկում էր շուրջ յոթ տասնյակ հայաբնակ քաղաքներ և 

գյուղեր: Բնակչության գերակշիռ մասը խոսում էր 1828 

թվականից այստեղ հաստատված վերաբնակների բար-
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բառներով՝ Խոյի  (33 բնակավայր), ինչպես նաև Մարա-

ղայի (3 բնակավայր) բարբառներով: Պահպանվել էին 

նաև տեղաբնիկ բարբառները՝ Ագուլիսի (7 բնակավայր), 

Ջուղայի (1 բնակավայր), Արարատյան (4 բնակավայր), 

Արցախ-Սյունիքի (6 բնակավայր) բարբառները, Ճահուկ-

Վայքի միջբարբառը (2 բնակավայր), Հյուսիսային Գողթ-

նի խոսվածքները (6 բնակավայր): Բնակչության ներքին 

տեղաշարժերի հետևանքով առաջացել էին նաև խառը 

խոսվածքներ (միջխոսվածքներ)՝ Ջուլֆայի (Ջուղայի-

Խոյի), Որդուարի (Ագուլիսի-Մարաղայի-Խոյի)1:  

Ագուլիսի բարբառը կամ զոկերենը ընդգրկում էր 

պատմական Գողթն գավառի հարավային մասում տե-

ղադրված Վերին Ագուլիս ավանը, Ներքին Ագուլիս, Տա-

նակերտ, Ցղնա, Քաղաքիկ, Դիսար, Հանդամեջ գյուղերը: 

Լինելով հայերենի տարածքային ամենաառանձնահա-

տուկ տարբերակներից մեկը՝ այս բարբառը ժամանակին 

պատշաճ ուսումնասիրվել է ինչպես հայ, այնպես էլ 

օտար լեզվաբանների կողմից, սակայն գավառի հյուսի-

սային մասում տեղադրված Բիստ, Մեսրոպավան 

(Նասրվազ), Ողոհի (Ալահի), Փառակա և Ռամիս գյու-

ղերի խոսվածքները, որոնք առաջին իսկ հայացքից 

իրենց հատկանիշներով առանձնանում են շրջակա 

բարբառներից և լեզվական բավական սերտ առնչություն 

են ներկայացնում, առանձին ուսումնասիրության չեն 

                                                           
1 A. Vardanyan, Dialectologic Map of  Nakhidjevan, Apaga, N. 19, 

2004, Tehran. 
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ենթարկվել: Այս խոսվածքներին իրենց նշանավոր 

բարբառագիտական ուսումնասիրություններում թռու-

ցիկ անդրադարձել են Սարգիս Սարգսյանցը և Հրաչյա 

Աճառյանը: Ս. Սարգսյանցը «Ագուլեցոց բարբառը (զօկե-

րի լեզուն)» աշխատանքում Ռամիսի խոսվածքը նույն-

պես Ագուլիսի բարբառ է համարել2: Ուշագրավ է, որ Հ. 

Աճառյանը «Քննութիւն Ագուլիսի բարբառի» ուսումնա-

սիրության մեջ Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքներից ոչ 

մեկը չի ընդգրկել Ագուլիսի բարբառի տարածման 

սահմաններում, սակայն Փառակայի և Ռամիսի խոս-

վածքները բնութագրել է որպես Ագուլիսի բարբառին 

մոտ, բայց նրանից տարբերվող խոսվածքներ3, իսկ Ողո-

հի, Բիստ, Մեսրոպավան գյուղերի, ինչպես նաև փոքրա-

թիվ բնակչություն ունեցած և այդ ժամանակ արդեն 

իսպառ հայաթափված Խուրստ գյուղի խոսվածքները 

համարել է Արցախի բարբառին մոտ խոսվածքներ: Մա-

րի Զաքարյանը «Ագուլիսի բարբառը» աշխատանքում, 

կրկին հպանցիկ անդրադարձով, Փառակայի և Ռամիսի 

խոսվածքները համարում է Ագուլիսի բարբառի խոս-

վածքներ, իսկ Ողոհիի, Բիստի և Մեսրոպավանի խոսվ-

ածքները՝ առավելապես Արցախի բարբառին մոտ խոս-

վածքներ4: 

                                                           
2 Ս. Սարգսեանց, Ագուլեցոց բարբառը (զօկերի լեզուն), Մ., 

1883, էջ 16: 
3 Հ. Աճառեան, Քննութիւն Ագուլիսի բարբառի, Ե., 1935, էջ 327-

329: 
4 Մ. Զաքարյան, Ագուլիսի բարբառը, Ե., 2008, էջ 7: 
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Նպատակ ունենալով ճշտելու այս վեց գյուղերի5 

խոսվածքների հատկանիշների մերձավորությունը՝ կա-

տարել ենք ոչ միայն խոսվածքների հատկանիշների հա-

մեմատական քննություն, այլև կիրառել ենք Գևորգ Ջա-

հուկյանի բազմահատկանիշ դասակարգման սկզբունքը:  

Պարզելով, որ թեև Հայերենի բարբառագիտական 

ատլասի ծրագրով ժամանակին գրանցվել են այս գյու-

ղերի խոսվածքներից չորսը, սակայն պահպանվել են մի-

այն երեքը (Փառակա, Մեսրոպավան, Բիստ), և հաշվի 

առնելով, որ տառացիորեն վերջին բարբառախոսներն են 

մեր օրերում ապրում Ռամիս և Ողոհի գյուղերի նախկին 

բնակիչներից, անհապաղ ձեռնամուխ եղանք այս երկու 

բնակավայրերի խոսվածքների գրանցմանը:  

Փառակայի խոսվածքը 1976 թվականին ՀԲԱ նյու-

թերի հավաքման ծրագրով գրանցել է Հայաստանի ԳԱԱ 

Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի բարբառագի-

տության բաժնի աշխատակից Ալբերտ Խաչատրյանը 

(բարբառախոսներ՝ Գուրգեն Հարությունյան (ծնվ.1909, 

Փառակա), Սուրեն Ադամյան (ծնվ.1906, Փառակա), Վար-

դուշ Գալոյան (ծնվ.1919, Փառակա)6: 

                                                           
5 Խուրստի խոսվածքի վերաբերյալ թեև նյութեր չեն պահ-

պանվել, այնուամենայնիվ Հ. Աճառյանի վկայությամբ և Գողթ-

նի տարեց բնակիչների հաստատմամբ իր հատկանիշներով 

այն շատ նման է եղել Բիստի, Մեսրոպավանի և Ողոհիի խոս-

վածքներին: 
6 ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի արխիվ, 

ՀԲԱ ծրագրով հավաքված նյութեր, տետր հ. 13: 
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Մեսրոպավանի խոսվածքը 1983 թվականին ՀԲԱ 

նյութերի հավաքման ծրագրով գրանցել է Հայաստանի 

ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի բարբա-

ռագիտության բաժնի աշխատակից Ժաննա Միքայել-

յանը (բարբառախոսներ՝ Հակոբ Հակոբջանյան (ծնվ.1912, 

Մեսրոպավան), Իսկուհի Հակոբջանյան (ծնվ.1921, Մես-

րոպավան)7: 

Բիստի խոսվածքը 1983 թվականին ՀԲԱ նյութերի 

հավաքման ծրագրով գրանցել է Հայաստանի ԳԱԱ Հ. 

Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի բարբառագի-

տության բաժնի աշխատակից Անահիտ Մկրտումյանը 

(բարբառախոս՝ Վաղինակ Հովակիմյան (ծնվ.1925, 

Բիստ)8: 

Ռամիսի խոսվածքը ՀԲԱ նյութերի հավաքման 

ծրագրով գրանցել ենք 2018 թվականին (բարբառա-

խոսներ՝ Մարուսյա Կոսկանդելյան (ծնվ.1932, Ռամիս), 

Բորիս Միքայելյան (ծնվ. 1943, Ջուլֆա, ապրել է Ռա-

միսում), Սեյրան Մարգարյան (ծնվ.1959, Ռամիս)9: 

Ողոհիի խոսվածքը մեզ հաջողվեց գրանցել միայն 

ըստ Գ.  Ջահուկյանի բազմահատկանիշ դասակարգման 

աղյուսակի՝ 2018-2019 թվականներին՝ Երևանում և  Վա-

յոց ձորի մարզի Գողթանիկ գյուղում բնակվող՝ նախկին 

ողոհեցիներից (բարբառախոսներ՝ Ռուբեն Մարտիրոս-

յան (ծնվ. 1932, Ողոհի), Ֆելիքս Առուստամյան (ծնվ. 1947, 

                                                           
7 Նույն տեղում, տետր հ. 228: 
8 Նույն տեղում, տետր հ. 215: 
9 Ա. Վարդանյանի անձնական արխիվ (ձեռագիր): 
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Ողոհի), Լիպարիտ-Բաբկեն Դավթյան (ծնվ. 1930, 

Ողոհի), Մայրիկ Եղիազարյան-Գասպարյան (ծնվ. 1929, 

Ողոհի), Վոլոդյա Առաքելյան (ծնվ. 1951, Ողոհի):  

Հյուսիսային Գողթնի վերոհիշյալ բնակավայրերի 

անունները, որքան էլ դարերի ընթացքում փոփոխվել և 

աղավաղվել են օտարների կողմից, այնուամենայնիվ մեծ 

մասամբ պահպանել են հայերեն արմատները: 

Բիստը Ստեփանոս Օրբելյանի՝ Սյունիքի բնա-

կավայրերի հայտնի ցուցակում հիշատակված է Բուստ 

ձևով10: Դատելով գյուղի գեղատեսիլ դիրքից, գյուղանվան 

նախնական ձև կարելի է ընդունել հենց Բուստը, որը հին 

հայերենում ունի «մարջան» իմաստը11, իսկ Բիստ ձևը 

հետագայում, հավանաբար ժողովրդական ստուգաբա-

նությամբ, բառիմաստի մթագնմամբ և պարսկերեն bist 

(«քսան») բառի նմանությամբ է ձևավորվել: 

Խուրսը (Խուրստ, Խուրց) անցյալ դարասկզբին 

տարածքի ամենասակավաթիվ բնակչությամբ գյուղն է 

եղել12, որը, ի դեպ, տեղադրված է եղել գավառի ամենա-

հյուսիսային մասի խոր ձորերում: Կարծում ենք, որ 

գյուղանունը բխում է հայերեն խորք բառի հայցական 

                                                           
10 Ս.  Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, Ե., 1986, էջ 259, 403: 
11 Ա. Վարդանյան, Նախիջևանի որոշ տեղանունների 

ստուգաբանության շուրջ  -  «Ջահուկյանական ընթերցում-
ներ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ե., 2018, էջ 258-270: 
12 Հ. Աճառեան, Քննութիւն Ագուլիսի բարբառի, Ե., 1935, էջ 8: 

Թ. Հակոբյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի 
և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. 2, Ե., 

1988, էջ 827: 
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հոլովի խորս ձևից, որը ենթարկվելով Ագուլիսի բար-

բառին և շրջակա խոսվածքներին բնորոշ օ > ու հնչյու-

նափոխությանը (ինչպես խոտ > խուտ, ծոց > ծուց, գործ > 

գուռծ, փոթ > փունթ և այլն), դարձել է խուրս: Բնական-

վան երկրորդ տարբերակում բառավերջում հավելվել է տ 

աճականը (ինչպես Սալմաս-Սալմաստ, Սուքիաս-Սիքի-

աստ և այլն), իսկ երրորդ տարբերակում առկա է հնչյունի 

բարդացման հնչյունափոխական երևույթ (ս > ց):  

Մեսրոպավան գյուղը հայտնի է նաև աղավաղված 

Մսրվանիս, Մասրևան, օտար Nəsirvaz անուններով: Սա 

այն նշանավոր պատմական գյուղն է, որի մերձակա քա-

րայրերում ճգնել է Մեսրոպ Մաշտոցը՝ հայոց գրերի 

ստեղծմանը նախորդող տարիներին13: 

Գողթնի հյուսիսային մասում տեղադրված Ռա-

միս գյուղի բնակիչների մասին Ագուլիսում և շրջակա 

գյուղերում բազմաթիվ զվարճախոսություններ էին տա-

րածված, որոնցում ռամիսցիներին կատակով համարում 

էին լեռնական գեղջուկներ: Ուստի, գյուղանվան նախնա-

կան ձև կարելի է համարել Ռամիկքը, որտեղ տեղի 

ունեցած կք > ք միաձուլումից և հայցականաձև կիրա-

ռումից առաջացել է Ռամիս ձևը: Բարբառային Ռումիս 

տարբերակից է բխում ադրբեջաներեն Urmis ձևը: 

                                                           
13 Ե. Լալայեան, Գողթն. Օրդուբադի կամ Վերին Ագուլիսի 
ոստիկանական շրջան, Թիֆլիս, 1897, էջ 86: 
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Ողոհի գյուղանունը պատմական ուսումնասի-

րություններում հայտնի է նաև Աղահեցիկ տարբերա-

կով14: Ըստ երևույթին՝ այս տեղանունն ունեցել է նաև 

Աղահի միջանկյալ տարբերակը, որից էլ բխում է բարբա-

ռային Ա:լ°հի ձևը: Վերջինիս նույնությամբ կրկնում է 

ադրբեջաներեն Ələhi ձևը: Հ. Աճառյանը գյուղանունը մի 

քանի անգամ հիշատակել է նաև Ալլահի ձևով15, որը, 

կարծում ենք, սխալ ձև է, քանի որ լ հնչյունի կրկնություն 

չունի ո՛չ գյուղանվան բարբառային ձևը, ո՛չ գրական ձևը, 

ո՛չ էլ անգամ օտար ձևը: 

Փառակա գյուղանվան նախնական ձևը, անշուշտ, 

Փառականն է («փառավոր» նշանակությամբ), 

հետագայում բառավերջի ն հնչյունի անկմամբ առաջա-

ցել է Փառակա ձևը: Ի դեպ, Փառական անվանումով 

դաշտ, քաղաք և այլ աշխարհագրական անուններ հայտ-

նի են նաև պատմական Հայաստանի այլ տարածքնե-

րում16:  

  

                                                           
14 Ա. Այվազյան, Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը. 
Գողթն գավառ, հ. Գ, Ե., 2007, էջ 43-45: 
15 Հ. Աճառեան, նշված աշխատանքը, էջ 8, 328-329: 
16 Թ. Հակոբյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, նշվ. աշխ., 

հ. 5, Ե., 2001, էջ 236-237: 
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ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԳՈՂԹՆԻ ԽՈՍՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հյուսիսային Գողթնի վերոհիշյալ գյուղերի խոս-

վածքներն ունեն ընդհանուր հնչյունական համակարգ, 

որը հիմնականում ընգրկում է 42 հնչյուն: 

Բաղաձայնները 33-ն են. ձայնեղ պայթականներ և 

պայթաշփականներ՝ բ, գ, գյ, դ, ձ, ջ; խուլ պայթականներ և 

պայթաշփականներ՝ պ, կ, կյ, տ, ծ, ճ; շնչեղ խուլ 

պայթականներ և պայթաշփականներ՝  փ, ք, քյ, թ, ց, չ; 

ձայնեղ շփականներ՝ զ, ժ, ղ, վ; խուլ շփականներ՝ ս, շ, խ, 

ֆ, հ; ձայնորդներ՝ լ, մ, յ, ն, ռ, ր. 

Ձայնավորները 9-ն են՝ ա, է, ը, ի, ու, օ,  °, ú, ò: 

Ժամանակակից գրական հայերենի հնչյուններից 

տարբերվում են °, ú, ò քմային ձայնավորները և գյ, կյ, քյ 

քմային բաղաձայնները:  

Մեսրոպավանի խոսվածքում փոքր հաճախակա-

նությամբ առկա է նաև Արցախ-Սյունիքի տարածքի17 և 

Մեղրու18 խոսվածքներին բնորոշ իը ձայնավորը, որը 

վերին բարձրացման ը  է (տիըրէվ < տերև, քիըշէր < գիշեր, 

                                                           
17 Ա. Սարգսյան, Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Ե., 2013, էջ 6: 
18 Է. Աղայան, Մեղրու բարբառը, Ե., 1954, էջ 17: 
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զիըրթ°րիլ < զարդարել, յիըր° < վրա և այլն) և առավել 

նվազ հաճախականությամբ առկա է նաև Բիստի 

խոսվածքում (վիըր° < վրա, միըծ°նիլ < մեծանալ, զիըր-

թ°րիլ < զարդարել և այլն): Սակայն այս հնչյունը թույլ է 

արտահայտված և երկու խոսվածքներում էլ հնչում է 

գրեթե ինչպես պարզ ի:  

Սահմանափակ դիրքերում առկա է նաև Նախի-

ջևանի տարածքի որոշ խոսվածքներին բնորոշ ռհ շնչեղ 

ձայնորդը19 (վօռհնը < որդն, վօռհնիլ < որդնել (Մեսրո-

պավան), կօռհնուկ < գորտ(նուկ), òռհնը < որդն (Ռամիս, 

Փառակա) և այլն):  

Քմային °, ú, ò հնչյունները առաջնային շարքի՝ 

վերին բարձրացման ձայնավորներ են, հանդիպում են 

ինչպես նոր փոխառություններում, այնպես էլ բնիկ 

բառերում.  

Բիստի խոսվածք՝ ղ°ջ°լ° («կաչաղակ»), սòմբòլ 

(«հասկ»), բըրդ°ն («հանկարծ»), խ°մբ°ր («եգիպտա-

ցորեն»), զ°հ°ր («թույն») և այլն, ինչպես նաև՝ կըճòճ        

(< կճուճ), ճòր (< ջուր), ծòվ (< ձու), զ°տիկյ (< զատիկ), 

տ°ն°կյ (< դանակ), տúխ (< դոխ), կյ°պòտ (< կապույտ), 

տòնդòմ (< դդում) և այլն: 

                                                           
19 Ա. Վարդանյան, Վայոց ձորի միջբարբառը, Ե., 2004, էջ 17-

19: 
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Մեսրոպավանի խոսվածք՝ խ°զ°լ («չոր տերև»), 

զ°մբòլ («զամբյուղ»), քյòլ°շ («ծղոտ»), լ°րմ («գոլ»), դòզ 

(«ճիշտ, ուղիղ») և այլն, ինչպես նաև՝  °վòլ (< ավել), °ն-

գյիզ (< ընկույզ), կյ°րòնք (< գարուն(ք), կյ°զ°ր (< գա-

զար), կյ°րմòր (< կարմիր), պ°զòկ (< բազուկ), քյ°-

ր°նթò (< գերանդի), լòս (< լույս) և այլն: 

Ողոհիի խոսվածք՝ դ°րվ°զ° («դարպաս»), դ°վ° 

(«ուղտ»), գյըրդ°բòրòն («երկբռնակ սղոց»), թòզգյòլ° 

(«խլեզ»), փ°ռփ°ռ° («թիթեռ») և այլն, ինչպես նաև՝ հúլ 

(< ուլ) >, գյòլ(< գայլ), գյ°ռնը (< գառն), լòզի (< լեզու), 

հ°րթ (< երդ(իկ),  գյúլ (< գալ), հòջòլ (< ոջիլ) և այլն. 

Ռամիսի  խոսվածք՝  գյըրդ°բիլ  («երկբռնակ 

սղոց»), քյ°փլ°թին («աքցան»), ն°լբ°նդ («պայտար»), 

դ°վ°բ° («հացի պահարան») և այլն, ինչպես նաև՝ 

°նգյòզ (< ընկույզ),  լòզò (< լեզու), ծòկòն (< ձուկն), 

քյòթòլ (< գդալ), կյúրի (< գարի), հòշ°պ (< վիշապ), 

պ°մբ°կ (< բամբակ), պըլ°նիքյ (< բանալի), úրծ°կ            (< 

որձակ («աքաղաղ») և այլն. 

Փառակայի խոսվածք՝  քյ°րմ° («աթար»), յ°լջ°կ 

(«ձեռնոց»), թ°մòզ («մաքուր»), քյòլլòգյ («աղբանոց»), 

քյòլ°շ («ծղոտ») և այլն, ինչպես նաև՝ °նգյòզ    (< ընկույզ), 

ժòմ (< ժամ («եկեղեցի»), ճòր (< ջուր), քյòր (< քույր), 
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կյ°րòնք (< գարուն(ք), կյòլ (< գայլ), կյúրի (< գարի), պúհ    

(< բահ) և այլն: 

Ինչպես նկատվեց, բոլոր խոսվածքներում բավա-

կան մեծ հաճախականությամբ գործում է ձայնավորների 

ներդաշնակության օրենքը՝ ոջիլ > հòջòլ,  դդում > տòն-

դòմ, գդալ > քյòթòլ, լեզու > լòզò և այլն: Առավել կամ 

նվազ չափով ընդհանուր հատկանիշ է նաև բառավեր-

ջում՝ ձայնավորից և ն ձայնորդից հետո, գ, կ, ք հետնա-

լեզվայինների քմայնացումը՝ զ°տիկյ (< զատիկ), տ°ն°կյ 

(< դանակ), պըլ°նիքյ (< բանալի), ճիհ°ր°կյ (< ճախա-

րակ), úլնòքյ (< ուլունք), ժ°նգյ (< ժանգ), թըրէքյ (< թրիք), 

սիֆտ°կյ (< սպիտակ), °քյ (< էգ) և այլն: Այս հատկանիշը 

բնորոշ է նաև Ագուլիսի, Վանի, Խոյի, Մարաղայի 

բարբառներին: 

Ուսումնասիրվող բոլոր խոսվածքներում բառա-

սկզբի ձայնեղ պայթականների և պայթաշփականների 

դիմաց առկա են համապատասխան խուլեր: Ողոհիի 

խոսվածքում, սակայն, այս օրինաչափությունը գործում 

է մասնակիորեն. փոքր հաճախականությամբ ձայնեղ-

ների դիմաց առկա են խուլեր՝ գանգատ > կյ°նգյ°տ, դա-

նակ > տէնակ, ջարդել > ճ°ռթիլ, բարակ > պէրակ,  ձմեռն 

> ծըմեռնը և այլն, իսկ առավել մեծ հաճախականությամբ 

ձայնեղները պահպանվել են՝ բահ > բէհ, բան > բէն, բերել 

> բէրիլ, դեղին > դէղին, գարուն > գէրունք, գալ > գյúլ, ջուր 
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> ջòր և այլն: Այս և համանման այլ երևույթներ 

(Աճառյանի օրենքից, ինչպես նաև հնչյունափոխության 

այլ օրենքներից շեղումներ) կարելի է բացատրել Ողոհիի 

խառը բնակչություն ունենալու հանգամանքով: Ինչպես 

հաստատում են նաև հայաստանաբնակ տարեց ողոհե-

ցիները, գյուղում ապրել են ոչ միայն տեղաբնիկներ, այլև 

Մուժամբարից, Սալմաստից և Արցախ-Սյունիքից 

վերաբնակված հայեր20: Այսուհանդերձ, հնարավոր ենք 

համարում նաև հիշյալ հատկանիշի ծագման տեղական 

վարկածը, քանի որ այն բնորոշ է նաև հարևան Մեղրու 

բարբառին (բահ > բէհ, բան > բէն, ձագ > ձէգյ , ձախ > ձէխ 

և այլն)21: 

Խոսվածքներում շեշտը վերջընթեր է՝ հò՛շ°պ, 

պ°՛մբ°կ, պըլ°՛նիքյ, ú՛րծ°կ, տէ՛նակ, ճ°՛ռթիլ և այլն: 

Սակայն, այս օրինաչափությունից շեղվելով, շեշտն ընկ-

նում է վերջնավանկի վրա նախավերջին վանկում գաղտ-

նավանկ ունեցող բառերում՝ կըծէ՛կյ  < կծիկ, կըրա՛կ < 

կրակ, փըռի՛լ < փռել, խըշխըշա՛լ < խշխշալ այլն, ինչպես 

նաև սահմանափակ թվով այլ բառերում՝ կաթղիկօ՛ս < 

կաթողիկոս, °ռչի՛ < առաջին և այլն: 

Բոլոր խոսվածքներում ձայնավորների հնչյունա-

փոխության օրինաչափությունները գրեթե նույնն են:  

                                                           
20 Հ. Աճառեան, նշված աշխատանքը, էջ 8-9: 
21 Է. Աղայան, նշված աշխատանքը, էջ 23-24: 
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Ոչ շեշտակիր ձայնավորի թուլացում՝ հեռանալ > 

հըռ°հ°լ, թեթևանալ > թըթիվ°հ°լ, գողանալ > կըղ°ն°լ 

(Ռամ.), նեղանալ > նըղանիլ, լողանալ > լըղանիլ (Փառ.), 

նեղանալ > նըղանիլ, հեռանալ > հըռանիլ (Մսր.), 

գողանալ > կըղանիլ, նեղանալ > նըղ°նիլ (Բստ.) և այլն: 

Շեշտակիր ա-ի դիմաց առկա է օ (ú)՝ ահ > օհ, աջ 

> օչ, թաթ > թօթ, տանձ > տօնձ, մարդ > մօրթ (Ռամ.), ափ 

> օփ, լաց > լúց, մազ > մօզ, տաշտ > տօշտ (Փառ.) և այլն: 

Երևույթը բնորոշ չէ մյուս երեք խոսվածքներին: 

Բառամիջի շեշտակիր ո-ի դիմաց առկա է ու (ò)՝ 

ոջիլ > հòջòլ (Ողհ.), խոզ > խուզ, կոթ > կութ,  լակոտ > 

լակուտ, խնձոր > խընձòր||խունձòր (Ռամ., Փառ.), ոջլոտ 

> հòչòլòտ (Մսր.), լակոտ > լակուտ, խաղող > հաղուղ 

(Բստ.) և այլն: Ի դեպ, այս հատկանիշը նույնպես խիստ 

բնորոշ է հարևան Մեղրու, Ագուլիսի և Արցախ-Սյունիքի 

բարբառներին:  

Շեշտակիր ու-ի դիմաց առկա է օ (ú)՝ թուխս > 

թօխս, կուժ > կօժ, փուշ > փúշ, քուն > քúն (Ռամ.),  թուփ > 

թօփ, ութ > օթ, սուր > սօր, քուն > քօն (Բստ.), կուզ > կօզ,  

ծուռ > ծօռ (Մսր.), ուտել > օտիլ, ուրիշ > úրիշ (Փառ.),  

սուտ > սօտ (Ողհ.) և այլն: Նշենք, որ այս հատկանիշը 

նույնպես խիստ բնորոշ է վերոհիշյալ բարբառներին:  

Միավանկ և երկվանկ բառերում բառասկզբի ե-ի 

դիմաց հաճախ առկա է ի՝ եզն > իզնի||իզնը, երբ > իփ,   երդ 
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> (հ)իրթ, երևալ > իրիվ°լ, երեք > իրիքյ, երեկ > 

հիրկի||հիրկէ (Ռամ., Փառ.), ելանել > իլնիլ, երեք > 

իրիք||իրէք, երես > իրէս, երևալ > իրվ°լ, եփել > իփիլ 

(Մսր., Բստ.), ես > իս, երես > իրիս, աւելուկ > իվըլուկ, 

եփել > իփէլ (Ողհ.) և այլն: Բառամիջի շեշտակիր ե-ի 

դիմաց նույնպես առկա է ի՝, թեփ > թիփ, խելք > խիլք, արև 

> °րիվ (Ռամ., Փառ.), թել > թիլ, հեշտ > հիշտ, չեչ > չիչ 

(Մսր.), աւել > °վիլ, աւելի > իվիլ, տերև > տիրէվ, շերեփ > 

շիրէփ (Բստ.) և այլն: 

Հիշյալ բոլոր խոսվածքներում, բարբառային հնա-

գույն տարբերակներ համարվող մի շարք բառերում22, 

բառասկզբում ր-ին կամ ղ-ին նախորդող ե-ի դիմաց 

առկա է ա (°) հնչյունը՝ եղբայր > ախպար||°խ-

պ°ր||ախպէր, երազ > արազ, երեսուն > արասուն, երկաթ 

> արկաթ, երկան(ք)>արկանք, երկաթ > արկաթ, եղիճ  > 

աղինջ||հաղինջ և այլն: 

Խոսվածքների որոշ բառերում հին հայերենի է-ի 

դիմաց առկա է ա (°)՝ ամէն > աման, առնէտ > առնատ, թէ 

> թ°, էգ > °քյ, խլէզ  > խըլազ, մէջք > մաշկ, տէր > տար 

(Ռամ.), առնէտ > առնատ, էգ > աք, պահէզ  > պըհազ, տէր 

> տ°ր (Փառ.), ամէն > ամման, թէ > թ° (Բստ.) և այլն: 

                                                           
22  Է. Աղայան, Բարբառային հնագույն տարբերություններ 

հայերենում - ՀԽՍՀ ԳԱ հասարակական գիտությունների 
տեղեկագիր, Ե., թիվ 5, 1958, էջ 67-80: 
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Բոլոր խոսվածքներում շեշտակիր ի-ի դիմաց 

բավական մեծ հաճախականությամբ առկա է է՝ թի > թէ, 

կնիկ > կընէկյ, ծիծ > ծէծ, միս > մէս, պինդ > պէնդ, սիրտ > 

սէրտ, տիկ > տէկ, ցից > ցէց, թրիք > թըրէքյ,  ծիտ > ծէտ, 

կծիկ > կըծէկյ, միտք > մէտկ(ը), հինգ > հէնգյ և այլն: 

Խոսվածքներին բնորոշ է նաև ձայնավորների 

ներդաշնակությամբ գաղտնավանկի լիաձայնությունը՝ 

կճուճ > կյòճòճ, ձուկն > ծուկուն, կկու > կուկու (Մսր.), 

կճուճ > կòճòճ, բրինձ > պիրինձ,  սրբել > սիրփիլ (Ռամ.), 

սունկն > սունգուն,  փշուր > փòշòր (Փառ.), բլիթ > պիլիթ, 

ձուկն > ծòկòն (Բստ., Ողհ.) և այլն: 

Հին հայերենի շեշտակիր այ երկբարբառի դիմաց 

Ռամիսի խոսվածքում՝ առավել մեծ, Փառակայի խոս-

վածքում՝ նվազ հաճախականությամբ առկա է ա պարզ 

ձայնավորը՝ այծ > ած, այս, այդ, այն > աս, ատ, ան, հայր, 

մայր > հար, մար, ծայր > ծար, փայտ > փատ (Ռամ.), լայն 

> լ°ն, տայգր > տ°քյիր, այլ > ալ (Փառ.) և այլն: Մյուս 

խոսվածքներում, սակավաթիվ բացառություններով 

հանդերձ, առկա է արևելահայ բարբառներին առավել 

բնորոշ այ > է հնչյունափոխությունը՝ այծ > էծ, այս, այդ, 

այն > էս, էդ, էն (Ողհ.), հայր, մայր > հէր, մէր, փայտ > փէդ 

(Բստ.), լայն > լէն, ծայր > ծէր, կայծ >  կէծ (Մսր.) և այլն: 

Մի խումբ բառերում հին հայերենի աւ 

երկբարբառի դիմաց առկա է օխ հնչյունակապակ-

ցությունը՝ աւձ > օխց (Ողհ., Փառ.), օխցը (Մսր.), օղուծ 
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(սեռ.՝ օխցի, Ռամ.), եաւթն > օխտը (Փառ., Բստ., Մսր., 

Ողհ.), էխտը (Ռամ.) և այլն: 

Հին հայերենի ոյ երկբարբառի դիմաց առկա է ու 

(ò) ձայնավորը՝ բոյթ > պòթ, կապոյտ > կյ°պòտ, ընկոյզ 

> °նգյòզ, , ոյժ > ուժ, քոյր > քյòր (Ռամ., Փառ.), շոյտ > 

շòտ, լոյս > լòս, քոյր > քուր (Մսր.), բոյն > պòն, թոյլ > թòլ, 

լոյս > լòս  (Ողհ.), բայց՝ քոյր > քիր, լոյս > լիս, ընկոյզ > 

°նգիզ (Բստ.) և այլն: 

Հին հայերենի եա երկբարբառի դիմաց 

հիմնականում առկա է ա (°) ձայնավորը՝ կորեակ > 

կօրակ, ցորեան > ցօրան (Ռամ., Մսր., Բստ.), երանեակ > 

հըրէնակ, ցորեան > ցúր°ն (Փառ.), հոգնակի ձևերում՝ 

առչար, մազար||մօզար, քարար, օրար, բայական ձևե-

րում՝ էփալ ա (< եփել է), խաշալ ա (< խաշել է), ծէ՛փա       (< 

ծեփի՛ր), խա՛շա (< խաշի՛ր), է՛փա (< եփի՛ր)  և այլն: 

Որպես կանոն, հին հայերենի իւ երկբարբառի 

դիմաց խոսվածքներում առկա է ու (ò)՝ ալիւր > °լòր, 

աղբիւր > °խպòր (Ռամ., Փառ., Մսր., Բստ., Ողհ.), արիւն 

> °րòն, հարիւր > հúրòր (Ռամ.), ձիւն > ծòն, սիւն > սòն 

(Ռամ., Փառ., Մսր.)  և այլն: Կան նաև փոքրաթիվ շեղում-

ներ՝ ալիւր >°լիր, արիւն >°րին (Բստ.) և այլն: 

Միջձայնավորային և բառավերջի հետձայնավո-

րային, ինչպես նաև ր-ին հաջորդող դիրքերում ձայնեղ 

պայթականները և պայթաշփականնները վերածվում են 
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համապատասխան շնչեղ խուլերի ( բ, գ, դ, ձ, ջ > փ, ք, թ, 

ց, չ)՝ ագանիլ > հ°քնիլ, գոգ > կյòք, էգ > °քյ, որձ > ուրց, 

խաբել > խ°փիլ,  արջ > օրչ, բարձ > պúրց, կարդալ > 

կյ°րթիլ, ուրբաթ > úրփ°թ (Ռամ., Փառ.), կարդալ > 

կարթիլ, մրջիւն > բըրչէմ, բարձ > պէրց (Մսր.), հաջել > 

հ°չիլ, որձ > վէրց, սրբել > սիրփիլ (Բստ.), թագաւոր > 

թաքավօր, բարձր > պէցուր (Ողհ.) և այլն: 

Խոսվածքներին խիստ բնորոշ է նաև բառասկզբի 

խ-ի՝ տարնմանական հնչյունափոխությամբ հ-ի վերած-

վելու երևույթը (հ > խ)՝ խաղ > հաղ, խաղաղ > հաղաղ, 

խաղող > հաղու, խեղդել > հեխտիլ (Ռամ., Փառ.), խաղող 

> հաղօղ, խաղալ > հաղալ, խաղացնել > հաղացընիլ 

(Մսր.), խաղող > հաղուղ (Բստ.), հավօղ (Ողհ.) և այլն: 

Ինչպես նկատվեց, թեև խաղող բառանունը տարբեր 

բնակավայրերի խոսվածքներում տարբեր հնչատար-

բերակներով է դրսևորվում (հաղօղ, հաղուղ, հաղու, 

հավօղ), այդուհանդերձ բոլոր խոսվածքներում ակնհայտ 

է հնչյունափոխական միևնույն երևույթը: 

Գրաբարի բառավերջում ն և նախորդող այլ բա-

ղաձայն ունեցող բառերում հիմնականում նկատվում է  

ն-ի պահպանում՝ գաղտնավանկ ը-ի դրափոխությամբ՝ 

ակն > օկնը, թոռն > թօռնը, կամն > կումնը, կուռն > կօռնը, 

նուռն > նօռնը, որդն > úռhնը (Ռամ.), ամառն > ամառնը, 

դառն > տúռնը, որդն > òռթնը, սառն > սօռնը (Փառ.), դառն 

> տէռնը, խառն > խառնը, որդն >  վօռհնը (Մսր.), դառն > 
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տ°ռնը, կամն > կամնը, ծունկն > ծօնգնը (Բստ.) և այլն: 

Սակավ դեպքերում առկա են նաև ն-ի անկում՝ 

գաղտնավանկի պահպանմամբ՝ սերմն > սիրմը, ինն > 

այնը (Ռամ.), տասն > տասսը (Փառ.), տասն > տասը 

(Մսր.), ն-ի պահպանում՝ գաղտնավանկի լիաձայնու-

թյամբ՝ ձուկն > ծòկòն (Ռամ.), մուկն > մօկուն, կամն > 

կումուն (Փառ.), ձուկն > ծիկուն, մուկն > մօկուն (Ողհ.), 

ինչպես նաև ն-ի պարզ անկում՝ խուփն > խուփ, ծունկն > 

ծունգ, հարսն > հօռս (Ռամ.), դաղձն > տախց, մութն > մօթ, 

երդումն > òրթòմ (Փառ.), թոռն > թօռ, սերմն > սէրմ 

(Մսր.), հարսն > հարս, ամառն > ամառ (Բստ.) և այլն: 

Մի շարք բառերում բառավերջի նր հնչյունա-

կապակցության մեջ հավելվում է  դ հնչյունը՝ ծանր > 

ծունդըր, ծունր > ծունդուր, մանր > մունդուր (Ռամ., 

Փառ.), ծանր > ծանդըր, ծունր > ծունդըր,  (Բստ., Մսր.), 

նաև՝ պանիր > պանդիր (Ռամ.) և այլն: Համանման ձևով 

նկատվում է նաև բ-ի հավելում մր հնչյունակա-

պակցությամբ  որոշ բառերում՝ համարել > համբրիլ, օմր 

> ըմբòր (Ռամ.), համարել > հըմբարիլ, զմուռս > զըմբըռ, 

օմր > òմբòր (Փառ.), համարք > հ°մբ°րք, օմր > úմբòր 

(Մսր.), զմուռս > զըմբէռնը, համարք > համբ°րք (Բստ.) և 

այլն: 

Բառասկզբի ձայնավորից առաջ հ-ի հավելում՝ 

ալեւոր > հըլ°վòր, ընկեր > հինգիր, ոլորել > հըլúրիլ 

(Ռամ.), ագի > հ°քյò, արբենալ > հ°րփիլ, երինջ > հէրինջ 
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(Փառ.), ուլունք > հòլòնք, ոջիլ > հòչòլ, ոլորել > հòլúրիլ 

(Մսր.), ով > հուվ, ուլ > հúլ, ոջիլ > հòջòլ (Ողհ.), ուլունք > 

հúլòնքյ, ընտրել > հընդրիլ (Բստ.) և այլն: 

Օտար բառերի ֆ-ի դիմաց բոլոր խոսվածքներում 

առկա է փ՝ ֆանդ > փ°նդ, ֆահմ > փ°հմ,  ֆասոն > 

փասուն, ֆանար > փ°ն°ր, ֆերմա > փէրմա, Ֆրանսիա > 

Փրանսյա, Ֆաթմա > Փաթմա և այլն: 

Օտար բառերի բառասկզբի ղ-ի դիմաց բոլոր 

խոսվածքներում առկա է ղ շփական՝ ղազան, ղալմաղալ, 

ղասաբ, ղ°րիբ, ղօչ, ղօնաղ, ղուշ, ղութի և այլն: 

Ներկայացված հատկանիշները, ինչպես նաև 

տարածաշրջանի բարբառներին բնորոշ ընդհանուր այլ 

հատկանիշներ վկայում են, որ հնչյունաբանության տե-

սանկյունից խոսվածքների այս խումբը, իրոք, ներկա-

յացնում է լեզվական բավական սերտ առնչություն23: 

Ինչպես վերը նշեցինք, Հյուսիսային Գողթնի խոս-

վածքների հանդեպ կիրառել ենք նաև Գ. Ջահուկյանի 

բազմահատկանիշ դասակարգման սկզբունքը24 (հավել-

վածի Աղյուսակ 1): Աղյուսակի առաջին 50 կետերի՝ 

                                                           
23 Ա. Վարդանյան, Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքների հնչյու-

նական առանձնահատկությունները - «Հայոց լեզվի պատմա-
կան ուսումնասիրության արդի խնդիրներ» գիտաժողովի նյու-
թեր, Ե., 2019, էջ 199-208: 
24 Գ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Ե., 

1972, էջ 45-119: 
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հնչյունաբանական հատկանիշների արդյունքներով հիշ-

յալ խոսվածքները միմյանցից տարբերվում են նվազա-

գույնը՝ 3 և առավելագույնը՝ 6,5 միավորով (Աղյուսակ 3): 

Հատկանիշների տարբերությունների նման ցածր մա-

կարդակը ևս վկայում է, որ հնչյունաբանության առումով 

Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքները կարող են դիտվել 

որպես մեկ բարբառային միավոր՝ միևնույն բարբառի 

կամ միջբարբառի խոսվածքներ: 
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ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԳՈՂԹՆԻ ԽՈՍՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Նպատակ ունենալով ճշտելու Հյուսիսային Գողթ-

նի հիշյալ բնակավայրերի խոսվածքների մերձավորու-

թյունը նաև ձևաբանական հատկանիշների առումով, 

կատարել ենք ոչ միայն խոսվածքների ձևաբանական 

հատկանիշների համեմատական քննություն, այլև կրկին 

կիրառել ենք Գ. Ջահուկյանի բազմահատկանիշ դասա-

կարգման սկզբունքը:  

Նախ անդրադառնանք խոսվածքների ձևաբանա-

կան ընդհանուր հատկանիշներին և առանձնահատկու-

թյուններին: 

Բազմավանկ բառերի հոգնակին բոլոր խոսվածք-

ներում հիմնականում կազմվում է նէր հոգնակերտ 

մասնիկով՝ °խպòր-°խպòրնէր, կաքավ-կաքավնէր, 

վօսկըռ-վօսկըռնէր (Մսր.), տ°ն°կ-տ°ն°կնէր, մօծակ-

մօծակնէր, քըշիր-քըշիրնէր (Ռամ.) ճ°ղաց-ճ°ղացնէ(ր), 

իրիս-իրիսնէ(ր), թիփըռ-թիփըռնէ(ր) (Փառ.) և այլն: Բիս-

տի խոսվածքում, սակայն, կիրառական է  նի մասնիկը՝ 

խընձúր-խընձúրնի, տ°ն°կյ-տ°ն°կյնի, մօծակ-մօծակ-
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նի, իսկ Ողոհիի խոսվածքում զուգահեռաբար գործած-

վում են նի և նէր մասնիկները՝ ծօկուն-ծօկուննէր, 

աստըղ-աստըղնէր, բայց՝ կէծակ-կէծակնի:  

Ձայնավորով վերջացող բազմավանկ բառերի 

հոգնակին կազմվում է հիմնականում ք մասնիկով՝ 

խընամի-խընամիք, ըխա-ըխէք, կյ°թ°-կյ°թէք (Բստ.), 

վօրթի-վօրթիք, ըրխա-ըրխէք (Մսր.), խօխա-խօխէրք 

(Ողհ.) քյէնի-քյէնիք, ըխա-ըխաք, ճúրի-ճúրիք (Ռամ.), 

հ°քյò-հ°քյòք, գյòլբ°-գյòլբ°ք, սըտանա-սըտանաք 

(Փառ.) և այլն: Մեսրոպավանի խոսվածքում, սակայն, 

կիրառական է նաև նէր մասնիկը՝ կինի-կինինէր, 

մըտանի-մըտանինէր, փէսացու-փէսացունէր: 

Միավանկ բառերի հոգնակին կազմվում է 

հիմնականում էր (ար) մասնիկով՝ ճòր-ճòրէր||ճըրէր, 

տօն-տընէր, մէս-մըսէր (Բստ.), կյúղ-կյúղէր, հավ-հավէր, 

պէրց-պէրցէր (Մսր.), ած-ածար, օռչ-առչար, կյòլ-կյòլ°ր 

(Ռամ.), ճòր-ճòր°ր, ծառ-ծըռար, պօհ-պօհ°ր (Փառ.) և 

այլն: 

Հին հայերենի ն-ով և նախորդով այլ բաղաձայնով 

վերջացող բառերի հոգնակին կազմվում է էր (ար) 

հոգնակերտով՝ ն-ի պահպանմամբ՝ կամնը-կամնէր, 

կօռնը-կըռնէր, տúռնը-տըռնէր (Բստ.), պէռնը-պէռնէր, 

կյúռնը-կյúռնէր, թօռնը-թօռնէր (Մսր.), ծիկուն-ծիկուննէր, 

մօկուն-մօկուննէր (Ողհ.), իզնը-իզն°ր, թօռնը-թօռնար, 
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úռթնը-úռթն°ր (Ռամ.), իզնը-իզնար, նօռնը-նըռնար, 

òրթնը-òրթնար (Փառ.) և այլն: 

Հոլովման համակարգում հիմնականում դրսևոր-

վում են բավական սերտ ընդհանրություններ. 

Ազգակցություն ցույց տվող բառերը հոլովվում են 

ներքին ո (ու) հոլովմամբ՝ անէր-անօր, տէքըր-տէքօր, 

քիր-քըվօր (Բստ.), հանէր-հանօր, քուր-քըվօր (Մսր.), 

տէքըր-տէքուր, անէր-անուր, (Ռամ.), °խպ°ր-°խպòր, 

անիր-անուր (Փառ.) և այլն: 

Հին հայերենի բառավերջում ն և նախորդող 

բաղաձայն ունեցող միավանկ բառերը հոլովվում են ի և 

ան հոլովիչներով, Ռամիսի և Փառակայի խոսվածքնե-

րում, սակայն, առկա են միայն ի հոլովման օրինակներ՝ 

պէռնը-պէռնի, նօռնը-նըռնի, յէզնը-յէզան, տòռը-տըռան 

(Բստ.), ծօկըն-ծօկնի, կաթնը-կաթնի, կյúռնը-կյúռան, 

տòռնը-տըռ°ն (Մսր.), գօռնը-գօռնի, իզնը-իզնի, նօռնը-

նօռնի (Ռամ.), կօթնը-կօթնի, կօռնը-կօռնի, մօկուն-

մօկունի (Փառ.) և այլն: 

Բոլոր խոսվածքներում գոյականը հոգնակի 

թվում հոլովվում է ի հոլովմամբ՝ պէրաննի-պէրաննէրի, 

տ°ն°կնի-տ°ն°կնէրի (Բստ.), պէրցէր-պէրցէրի, կյú-

ղէր-կյúղէրի (Մսր.), ծուկուննէր-ծուկուննէրի, աստըղնէր-

աստըղնէրի (Ողհ.), ուսկուռնէր-ուսկուռնէրին, պúրցէր-

պúրցէրին (Ռամ.), կօվար-կօվէրի, ճիր°ր-ճիրէրի (Փառ.) 

և այլն: 
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Բացառական հոլովը արտահայտվում է ինչպես 

ից վերջավորությամբ (ինչպես հարևան Ագուլիսի բար-

բառում), այնպես էլ ան(ի), էն վերջավորությամբ (ինչպես 

հարևան Արցախ-Սյունիքի բարբառում). պիր°ն-պիր°-

նից, կիլ-կիլից, լòզò-լòզվից (Բստ.), աղվէս-աղվէսան, 

կյòլ-կյòլ°ն, ախպէր-ախպօրան||ախպուրը °նի (Մսր.), 

բòն-բòնից||բòնէն, մաչ-մաչից||մաչէն, արէվ-արըվից||-

արըվէն (Ողհ.) պիր°ն-պիր°նից, կյòլ-կյòլից, սար-սա-

րից (Ռամ.), էշ-էշան||էշին անի, հօց-հիցան||հօցի(ն) անի, 

քինթ-քինթան||քինթին անի (Փառ.) և այլն: Ինչպես 

նկատվեց, Ողոհիի խոսվածքում ից և էն վերջավորու-

թյունները զուգահեռ կիրառական են. փաստ, որը կրկին 

հաստատում է գյուղի խառը բնակչության մասին:  

Գործիական հոլովը հիմնականում արտահայտ-

վում է ով հոլովական վերջավորության ավ հնչյունական 

տարբերակով, միայն Փառակայի խոսվածքում առկա է 

ով տարբերակը. լòզò-լòզվավ, քար-քարավ, ծօվ-ծօվավ 

(Բստ.), մարթ-մարթավ, քուր-քըվօրավ, հաց-հացավ 

(Մսր.), աման-ամանավ, տուն-տընավ (Ողհ.), °վիլ-°վի-

լավ, լòզò-լòզվ°վ, կօհնը-կօհնավ (Ռամ.), ամիս-ամսօվ, 

տարի-տարօվ, կօթնը-կօթնօվ||կաթնօվ (Փառ.) և այլն: 

Ներգոյական հոլովը ընդհանուր առմամբ 

արտահայտվում է ում վերջավորությամբ կամ նրա ըմ 

հնչյունական տարբերակով՝ աշխարք-աշխարքըմ, կյէղ-

կյէղըմ, կյòճòճ-կյòճòճòմ (Բստ.), փօր-փօրըմ, կյòճòճ-
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կյòճòճըմ, տաշտ-տաշտըմ (Մսր.), յէրգիր-յէրգիրըմ,  յէր-

գինք-յէրգինքըմ (Ողհ.), պիր°ն-պիր°նòմ, հուղ-հուղում, 

ուրուրուց-ուրուրուցում (Ռամ.), տօշտ-տօշտում, 

պիրան-պիրանում||պիրանըմ, աշխարք-աշխարքում||-

ըշխարքըմ (Փառ.) և այլն: 

 Անձնական դերանունների բացառական և 

գործիական հոլովները կազմվում են տրականից՝ 

ինձն°նից, քէզն°նից, òրէն ն°նից, մէզնավ, ծէզնավ, 

òր°նց°վ (Բստ.), ինձ°նի, քէզ°նի, òր°ն °նից, 

մէզ°ն°վ, ծէզ°ն°վ, òր°նց°վ (Մսր.), ինձանից, քիզ°-

նից, նրօնից, միզ°ն°վ, ծիզ°ն°վ, նրòց°ն°վ (Ռամ.), 

ինձն°նից, քէզն°նից, òրէն ն°նից, մէզնավ, ծէզնավ, 

òր°նց°վ (Փառ.): 

 Ցուցական դերանունները արտահայտվում են 

այս, այդ, այն ձևերով, միայն Ռամիսի խոսվածքում 

Ագուլիսի բարբառի նման միաժամանակ առկա են նաև  

սա, դա, նա ձևերը՝ էս, էտ, էն (Բստ., Մսր., Ողհ.), աս, ատ, 

ան (Փառ.), աս, ատ, ան||սօ, տօ, նօ (Ռամ.): Սեռական-

տրական հոլովը արտահայտվում է հին հայերենի սորա, 

դորա, նորա տիպի հիմքով՝ ըստրան, ըտրան, ընդրան, 

ըստրանց, ըտրանց, ընդրանց (Բստ.), òստòր, òտòր, 

òնդòր, òստòց, òտòց, òնդòց (Մսր.), սըրօ(ն), տըրօ(ն), 

նըրօ(ն), սըրունց, տըրունց, նըրունց (Ռամ.), ըստուն, 

ըտուն, ընդուն, ըստուց, ըտուց, ընդուց (Ողհ.), 
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ուստուրա||ըստուրա, ունդուրա||ընդուրա, տուրա, ուս-

տուցա||ըստուցա, ունդուցա||ընդուցա, տուցա (Փառ.): 

Բացառական և գործիական հոլովները կազմվում են  

սեռականի հիմքից՝ ըստրանից, ըտրանից, ընդրանից, 

ըստրանցից, ըտրանցավ (Բստ.), òստòր °նի, òտòր 

°նի, òնդòր °նի, òստòց °նի, òտòց °ն°վ (Մսր.), սըրօ 

անի, տըրօ անի, նըրօ անի, սըրունց անի, տըրունց անավ 

(Ռամ.), ըստրանից, ըտրանից, ընդրանից, ըստրանցից, 

ըստրանցավ (Ողհ.), ուստուրանից||ըստուրանից, 

ունդուրանից||ընդուրանից, տուրանից, ուստու-

ցանից||ըստուցանից, ունդուցանօվ||ընդուցանօվ (Փառ.): 

 Խոնարհման համակարգում նույնպես, որոշակի 

տարբերություններով հանդերձ, խոսվածքները հիմնա-

կանում դրսևորում են ընդհանուր հատկանիշներ: 

 Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակը 

արտահայտվում է անկատար դերբայով (կազմվում է ում 

վերջավորությամբ կամ նրա ըմ հնչյունական տարբերա-

կով) և օժանդակ բայի ներկայի ձևերով՝ կյիրըմ ըմ (ըս, ա, 

ընք, ըք, ըն) (Բստ., Մսր., Ողհ.), կյիրòմ ըմ (ըս, ա, ըքյ, ըքյ, 

ըն) (Ռամ.), կյիրիմ իմ (իս, °, իքյ, իքյ, ին) (Փառ.): 

Անցյալ անկատար ժամանակը ձևավորվում է 

անկատար կամ համակատար դերբայով, օժանդակ բայի 

ներկայի ձևերով և լինել բայի ամփոփված ձևեր հան-

դիսացող էլ, նէլ կամ ն°լ մասնիկով՝ խըսըմ (մընալիս) ըմ 

(ըս, –, ընք, ըք, ըն) էլ (Բստ.), խըսըմ (մընըմ) ըմ (ըս, ա, ընք, 
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ըք, ըն) էլ (Մսր.), խըսէլիս (մընալիս) ըմ (ըս, °, ըք, ըք, ըն) 

նէլ (Ռամ.), խըսըմ (մընայիս) ըմ (ըս, –, ըք, ըք, ըն) ն°լ 

(Փառ.): 

Սահմանական եղանակի ապառնի ժամանակը 

դրսևորվում է ապառնի դերբայով և օժանդակ բայի 

խոնարհված ձևով՝ օտօլու (մընալու) վըմ (վըս, վա, վընք, 

վըք, վըն) (Բստ.), օտօլ (մընալ) ըմ (ըս, վա, ընք, ըք, ըն), 

մընալ ում (ուս, վա, ունք, ուք, ան) (Մսր.), ուտիլ ում (իս, 

ա, իք, իք, ին), մընալ ում (ուս, ա, ուք, ուք, ուն) (Ռամ.), 

օտիլու վըմ (վըս, վա, վըք, վըք, վըն), մընալու ում (ուս, վա, 

վըք,վըք, վըն) (Փառ.): 

Սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալը 

կազմվում է պարզ և (կամ) բաղադրյալ ձևով՝ խըմամ 

(մընահամ, հասամ, մըռահամ) (-ար, -ավ, -անք, -աք, -ան) 

(Բստ., Մսր.), խըմալ ըմ (ըս, ա, ըք, ըք, ըն), մընահամ, 

հասամ, մըռահամ (աս, ավ, աք, աք, ան) (Ռամ.), խըմալ 

(մընահալ, հասալ, մըռահալ) ըմ (ըս, ա, ըք, ըք, ըն) || 

խըմամ (մընահամ, հասամ, մըռահամ) (աս, ավ, աք, աք, 

ան (Փառ.): Ի դեպ, Փառակայի խոսվածքում նկատվող 

պարզ և բաղադրյալ ժամանակաձևերի այս զուգահեռ 

կիրառությունը նկատել և ուսումնասիրել է Գայանե 

Գևորգյանը25: Սարգիս Սարգսյանցը պարզ ձևերը դիտել 

                                                           
25 Գ. Գևորգյան, Քերականական համանիշության դրսևո-

րումները հայերենի բարբառների բայի անցյալ ժամանա-

կաձևերում - «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հանրապե-
տական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Ե., 2013, էջ 166: 
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է որպես բաղադրյալ ձևերից լ ձայնորդի անկմամբ 

առաջացած ամփոփ ձևեր՝ թակալ ըմ > թակամ, թակալ ըս 

> թակաս, թակալ ըք > թակաք և այլն26: Անդրադառնալով 

անցյալ կատարյալի պարզ և բաղադրյալ ժամա-

նակաձևերի զուգահեռ կիրառությանը՝ Գ.  Գևորգյանը 

կարծում է, որ նախապես, երբ բարբառների հնչյու-

նական և ձևաբանական հատկանիշները դեռ նոր էին 

ձևավորվում, անցյալ կատարյալի պարզ կազմությամբ 

ժամանակաձևերն ընդգրկել են հայերենի ողջ տարածքը: 

Հետագայում միայն` հին շրջանում գոյություն ունեցող 

բարբառային տարբերությունների խորացմանը զուգըն-

թաց, հայերենի տարածքային տարբերակները անցյալ 

կատարյալի իմաստն արտահայտել են մեկ այլ կառու-

ցատիպով` վաղակատար դերբայով և օժանդակ բայով 

հարադրված27: 

Վաղակատար ժամանակը դրսևորվում է հարա-

կատար դերբայով և օժանդակ բայի խոնարհված ձևով, 

անցյալ վաղակատարը՝ նաև էլ, նէլ կամ ն°լ մասնիկ-

ներից որևէ մեկով ՝ կյիր°ծ ըմ (ըս, ա, ընք, ըք, ըն), կյիր°ծ 

ըմ (ըս, –, ընք, ըք, ըն) էլ (Բստ.), կիըր°ծ ըմ (ըս, °, ընք, ըք, 

ըն), կիըր°ծ ըմ (ըս, °, ընք, ըք, ըն) էր (Մսր.), կյիրօծ ում 

(ուս, ա, ըք, ըք, ըն), կյիրօծ ում (ուս, ա, ըք, ըք, ըն) նէլ 

                                                           
26 Ս. Սարգսեանց, նշված աշխատանքը, էջ 116: 
27 Գ. Գևորգյան, նշված աշխատանքը, էջ 166-167: 
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(Ռամ.), կյիր°ծ ըմ (ըս, ա, ըք, ըք, ըն), կյիր°ծ ըմ (ըս, –, ըք, 

ըք, ըն) ն°լ (Փառ.): 

Ըղձական եղանակի անցյալ ապառնին արտա-

հայտվում է հին հայերենի անցյալ անկատարի տիպի 

բայաձևերով և էլ, նէլ կամ ն°լ մասնիկներից որևէ մեկով՝ 

կյիրիմ էլ, կյիրիս էլ, կյիրէր, կյիրինք էլ, կյիրիք էլ, կյիրին էլ, 

մընամ էլ, մընաս էլ, մընար, մընանք էլ, մընաք էլ, մընան 

էլ (Բստ., Մսր.),  կյիրիմ նէլ, կյիրիս նէլ, կյիրէր նէլ, կյիրինք 

նէլ, կյիրիք նէլ, կյիրին նէլ, մընօմ նէլ, մընօս նէլ, մընօր ն°լ, 

մընօնք նէլ, մընօք նէլ, մընօն նէլ (Ռամ.), կյիրիմ ն°լ, 

կյիրիս ն°լ, կյիրէր ն°լ, կյիրինք ն°լ, կյիրիք ն°լ, կյիրին 

ն°լ, մընօմ ն°լ, մընօս ն°լ, մընօր ն°լ, մընօնք ն°լ, մընօք 

ն°լ, մընօն ն°լ (Ռամ.): 

Պայմանական եղանակը Ռամիսի և Փառակայի 

խոսվածքներում ձևավորվում է դերբայով և օժանդակ 

բայի ժամանակային ձևերով, իսկ Բիստի, Մեսրոպա-

վանի և Ողոհիի խոսվածքներում՝ ըղձական եղանակի 

բայաձևերով և կը եղանակիչով՝ կյիրիլ իմ (իս, ա, իք, իք, 

ին), մընօլ ում (ուս, ա, ուք, ուք, ուն) (Ռամ.), կյիրիլ իմ (իս, 

ա, իք, իք, ին), մընօլ ըմ (ըս, ա, ըք, ըք, ըն) (Փառ.), կիկյիրիմ 

(-իս, -ի, -ինք, -իք, -ին), կըմընամ (աս, -ա, -անք, -աք, -ան) 

(Բստ., Մսր., Ողհ.): Անցյալ ժամանակը՝ ասիլ իմ (իս, ա, 

իք, իք, ին) նէլ (Ռամ.), ասիլ ըմ (ըս, –, ըք, ըք, ըն) ն°լ 

(Փառ.), կասիմ էլ, կասիս էլ, կասէր, կասինք էլ, կասիք էլ, 

կասին էր (Բստ., Մսր. Ողհ.): 
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Բոլոր խոսվածքներում հարկադրական եղանա-

կը արտահայտվում է պիտի եղանակիչի կամ նրա հնչյու-

նական տարբերակի և խոնարհվող բայի ըղձական 

եղանակի ժամանակաձևերի համադրությամբ՝ պէտի 

(պէտկ ա) կյիրիմ (-իս, -ի, -ի(ն)ք, -իք, -ին) (Բստ., Մսր., 

Փառ., Ողհ.), մէտիլ ° կյիրիմ (-իս, -ի, -իք, -իք, -ին) (Ռամ.): 

Անցյալ ժամանակը՝ պէտի (պէտկ ա) կյիրիմ (-իս, –, ինք, -

իք, -ին) էր (էլ) (Բստ., Մսր.,  Ողհ.), մէտիլ ° կյիրիմ (-իս, -

ի, -իք, -իք, -ին) նէլ (Ռամ.), պէտի (պէտկ ա) կյիրիլ իմ (իս,  

–, իք, իք, ին) ն°լ (Փառ.): 

Որոշակի տարբերություններով հանդերձ՝ խոս-

վածքները ընդհանուր հատկանիշներ են դրսևորում նաև 

ժխտական խոնարհման դեպքում: Օրինակ, սահմանա-

կան եղանակի ներկա ժամանակի ժխտական խոնար-

հումը (անկատար դերբայով և օժանդակ բայի ժխտական 

ձևերով)՝ սէրըմ (սիրըմ) չիմ (չիս, չի, չի(ն)ք, չիք, չին) (Բստ., 

Մսր., Ողհ., Փառ.), սէրում չիմ (չիս, չի, չիք, չիք, չին) 

(Ռամ.), բոլոր խոսվածքներում կազմվում է գրեթե 

միանման, իսկ հարկադրական եղանակի ժխտական 

խոնարհման դեպքում չ մասնիկը գործածվում է ինչպես 

անկախ, այնպես էլ բայաձևերին զուգակցված՝ պէտի 

կյիրիմ (-իս, -ի, -ինք, -իք, -ին) վէչ (էլ) (Բստ., Ողհ.), պէտկ 

ա կիըրիլ չիմ (-չիս, -չինք, -չիք, -չին) (էր) (Մսր.), մէտիլ ° 

չըկիրիմ (-իս, -ի, -իք, -իք, -ին) (նէլ) (Ռամ.), պէտի կյիրի(լ) 

չիմ (չիս, չի, չիք, չիք, չին) ն°լ (Փառ.): 
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Վերոհիշյալ հատկանիշները, ինչպես նաև տա-

րածաշրջանի բարբառներին բնորոշ ձևաբանական ընդ-

հանուր այլ հատկանիշներ վկայում են, որ այս բնա-

կավայրերի խոսվածքները ձևաբանության տեսանկյու-

նից նույնպես ներկայացնում են լեզվական բավական 

սերտ առնչություն28: 

Ինչպես վերը նշվեց, Գողթնի հյուսիսային գյուղե-

րի խոսվածքների հանդեպ կիրառել ենք նաև Գ. Ջա-

հուկյանի բազմահատկանիշ դասակարգման սկզբունքը: 

Աղյուսակի առաջին 50 կետերի՝ հնչյունաբանական 

հատկանիշների արդյունքներով հիշյալ խոսվածքները 

միմյանցից տարբերվում են նվազագույնը՝ 3 և առավե-

լագույնը՝ 6,5 միավորով:  

Պարզվում է, որ խոսվածքները միմյանց նկատ-

մամբ առավել նվազ տարբերություններ են դրսևորում 

բազմահատկանիշ  դասակարգման աղյուսակի երկրորդ 

50 կետերի՝ ձևաբանական հատկանիշների համեմա-

տության արդյունքում (հավելվածի Աղյուսակ 1)` տար-

բերվելով նվազագույնը՝ 1 և առավելագույնը՝ 4,5 միա-

վորով (Աղյուսակ 4):   

 

 

 

                                                           
28 Ա. Վարդանյան, Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքների ձևա-

բանական առանձնահատկությունները - Գ. Ջահուկյանի 100-
ամյակին նվիրված հայերենագիտական գիտաժողովի նյութեր, 

Ե., 2020, էջ 126-137: 
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Ընդհանրացնելով Հյուսիսային Գողթնի խոս-

վածքների հնչյունաբանական և ձևաբանական հատկա-

նիշների աղյուսակների տվյալները՝ ստանում ենք ենք 

հետևյալ պատկերները (Աղյուսակ 5, Գծապատկեր 1). 
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Հատկանիշների տարբերությունների ակնհայտ 

ցածր մակարդակը (ընդամենը 5,5-9,5 միավորի) վկայում 

է, որ Հյուսիսային Գողթնի հիշյալ բնակաայրերի խոս-

վածքները կարող են դիտվել որպես միևնույն բարբառի 
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կամ միջբարբառի խոսվածքներ, որը համապատաս-

խանում է Գ. Ջահուկյանի սահմանած 0,5-22 միավորի 

տարբերություններով միջակայքին)29: 

 

Գծապատկեր 1 

 

Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքների  

ներքին առնչությունները 

 

 
Գ. Ջահուկյանի բազմահատկանիշ  դասակարգ-

ման սկզբունքից ելնելով՝ Հյուսիսային Գողթնի խոսված-

քախմբի՝ հարակից բարբառների նկատմամբ դիրքը 

                                                           
29 Գ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Ե., 

1972, էջ 127: 
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ճշտելու նպատակով այս բարբառային միավորի ընդ-

հանրացված-միջին  բարբառային  հատկանիշները  

(զուգաբանությունները) համեմատել ենք հարակից 

բարբառների հատկանիշների հետ (հավելվածի Աղ-

յուսակ 2): 

Որպես համեմատության եզրեր ընտրել ենք Հյու-

սիսային Գողթնին աշխարհագրորեն առավել մոտ տա-

րածքներ ընդգրկող ավանդական բարբառները՝ Ագու-

լիսի, Արցախ-Սյունիքի և Մեղրու: 100 հայտնի բարբա-

ռային հատկանիշների30 համեմատության արդյունք-

ները վկայում են, որ Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքա-

խումբն ամենամերձավոր առնչություն ունի ինչպես 

Արցախ-Սյունիքի բարբառի (տարբերությունները կազ-

մում են 21,5  միավոր,  որը  գրեթե խոսվածքից  բարբառի  

անցման  սահմանն  է), այնպես էլ Մեղրու բարբառի 

(տարբերությունները կազմում են 23 միավոր) և Ագու-

լիսի բարբառի (տարբերությունները՝ 25 միավոր) հետ 

(Աղյուսակներ 6, 7, 8, Գծապատկեր 2):  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխատանքը, էջ 41: 
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Գծապատկեր 2 

 

Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքների  

արտաքին առնչությունները 

 

 
Հատկանիշների նմանօրինակ մերձավորութ-

յունները թույլ են տալիս եզրահանգելու, որ այս խոս-

վածքախումբը իրենից ներկայացնում է միջբարբառ հայ 

բարբառների արևելյան խմբակցության Արցախ-Շամա-

խու կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախմբի Ար-

ցախ-Սյունիքի բարբառի և Ագուլիս-Մեղրու կամ արևել-

յան բարբառախմբի Մեղրու և Ագուլիսի բարբառների 
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միջև: Ի դեպ, միջբարբառի և մերձակա բարբառների 

միջև աշխարհագրական և լեզվական մերձավորու-

թյունների համընկնման փաստը ինքնին  հաստատում է 

խոսվածքի տեղաբնիկ լինելու իրողությունը: 

Հետևաբար, մեկ բարբառային միավորի մեջ ընդ-

գրկված Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքների այս խումբը 

անվանել ենք Հյուսիսային Գողթնի միջբարբառ: 
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ԲԱՌԱՑԱՆԿԵՐ 

 

Բիստի խոսվածքի բառացանկ 

 

 
ամման  –  ամեն  

անգու – քարկտիկ 

անէր – աներ 

աշխարք  – աշխարհ 

°լիր  – ալյուր 

°խպòր – աղբյուր  

°նգիզ – ընկույզ   

°վիլ – ավել   

°րին – արյուն  

բըրդ°ն  –  հանկարծ  

գյòվ° - ցեց 

զ°հ°ր  –  թույն  

զ°տիկյ  –  զատիկ  

զըմբէռնը  –  զմուռս   

զիրթ°րիլ – զարդարել 

էր – ինչու 

ըխա  –  երեխա  

ընցըցնիլ – հանգցնել 

թանավ – թանապուր 

թ°  –  թե   

թ°ն – ընկերք 

թòլ  –  թույլ  

թէ  –  թի   

թէփուռ – փետուր 

թըրէքյ –  թրիք    

թիժ – թեժ 

թօխըր – քլունգ 

թօփ  –  թուփ   

իլնիլ  –  ելնել  

իվիլ  –  ավելի   

իրէս  –  երես   

իրիք  –  երեք  

իրվ°լ  –  երևալ   

իփիլ  –  եփել   



51 

 

լակուտ  –  լակոտ  

լòզò – լեզու 

լիս  –  լույս   

խ°մբ°ր –     

եգիպտացորեն 

խըզ°տ°կյ – ծոծրակ 

խընամի  –  խնամի 

խընձòրծաղիկ – 

երեքնուկ 

խօռնը – ուրց 

ծանդըր  –  ծանր   

ծէծ  –  ծիծ   

ծէտ  –  ծիտ  

ծընէփակ – ծնեբեկ 

ծունդըր  –  ծունր  

ծòկòն  –  ձուկ   

ծòվ  –  ձու  

ծօնգնը  –  ծունկ   

ծօվ – ծով 

կաթնավ – կաթնապուր 

կամնը  –  կամ   

կըլօնձ – գարեկ 

կըծէկյ  –  կծիկ   

կըծօ – կծու 

կըղանիլ  –  գողանալ 

կըղէզ – կորիզ 

կըճòճ  –  կճուճ  

կընէկյ  –  կնիկ   

կըտօր – տանիք 

կիտ°տի – փիփերթ 

կյ°թ°  – գաթա  

կյ°ղվիլ – թաքնվել 

կյ°պòտ  –  կապույտ 

կյէղ – գյուղ  

կյիրիլ – գրել 

կուրուր – կրիա 

կօռնը – կուռ  

կօրակ  –  կորեկ   

հ°յխի – ափսոս 

հ°չիլ  –  հաչալ   

հúլòնքյ  –  ուլունք   

հաղուղ  –  խաղող  

համբ°րք  –  համարք   

հէնգյ  –  հինգ   

հէր  –  հայր   

հընդրիլ  –  ընտրել   

ղ°ջ°լ°  –  կաչաղակ  

ղ°րիբ  –  օտարական, 

պանդուխտ 

ղազան  –  կաթսա 

ղալմաղալ  –  աղմուկ 
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ղասաբ  –  մսագործ 

ղութի  –  տուփ, արկղ 

ղուշ  – թռչուն  

ղօնաղ  –  հյուր  

ղօչ  –  խոյ  

ճ°հըր – ճախարակ 

ճòր  –  ջուր  

ճըլլúրիլ – թառամել 

մէս – միս 

մէտկ(ը)  –  միտք   

մէր  –  մայր   

միծ°նիլ – մեծանալ 

միրաբ – ջրբաշխ 

յէզնը – եզ 

յէրթ – երդիկ 

նըղ°նիլ  –  նեղանալ  

նօռնը – նուռ 

շէշտի – շիլաչք 

շիրէփ  –  շերեփ  

ունց – ինչպես 

ուվ – ով 

պòն  –  բույն   

պատրօն – սկեսրայր 

պէնդ  –  պինդ   

պէռնը – բեռ 

պըռուշկ – շրթունք 

պիլիթ  –  բլիթ   

պիր°ն – բերան 

ջաղ – շյուղ 

սòմբòլ  –  հասկ 

սòնդòն – թոնրի 

օդանցք 

սէրտ  –  սիրտ   

սիրփիլ  –  սրբել   

սօխօջան – անձրևորդ 

սօր  –  սուր  

վէրց  –  որձ   

տ°ն°կյ  –  դանակ  

տ°ռնը  –  դառն   

տòնդòմ  –  դդում 

տúխ  –  վառեկ, դոխ 

տúռնը – դուռ 

տերաղօրմի – 

տերողորմյա, թազբեհ 

տէկ  –  տիկ   

տէքըր – տեգր  

տիժիկ – կայծ 

տիրէվ  –  տերև   

տօն – տուն 

ցէց  –  ցից   

ցօրան  –  ցորեն   
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փ°հմ  –  կռահում   

փ°ն°ր  –  լապտեր  

փ°նդ  –  հնար  

փասուն  –  ձև, տեսք  

փէդ  –  փայտ   

փէրմա  –  ֆերմա 

փի – ճարպ 

փուքըր – քիչ 

քիր – քույր 

քյ°րանթանքյ°լ° – 

մողես 

քյիսúր – կեսօր 

քօն  –  քուն   

օթ  –  ութ   

օխտը  –  յոթ 
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Մեսրոպավանի խոսվածքի բառացանկ 

 

 
ախպէր – եղբայր 

աղվէս – աղվես 

առճունք – առաստաղ 

°լòր – ալյուր    

°խպòր – աղբյուր    

°նգյիզ – ընկույզ 

°վòլ – ավել  

բըրչէմ  – մրջյուն    

դòզ  – ճիշտ, ուղիղ 

զ°մբòլ – զամբյուղ 

զիհ°ր – թույն 

ըշտահաղուղ – դեղձ 

ըրխա – երեխա  

թòնդ – կծու 

թիլ  – թել   

թօխպ – ամպ, թուխպ 

թօռ – անձրև 

թօռնը  – թոռ    

իլնիլ  – ելնել   

իրէս  – երես   

իրիք  – երեք   

իրվ°լ – երևալ   

իփիլ  – եփել  

լ°րմ  – գոլ 

լ°փ° – ընկույզի 

միջուկ 

լòս  – լույս 

լէն  – լայն   

խ°զ°լ – չոր տերև  

խառնը  – խառը  

խէժնուկ – երեքնուկ 

խընձաղա – ձնծաղիկ 

խըրէկ – քիչ  

ծòն  – ձյուն    

ծանդաք – ծամոն 

ծանդըր  – ծանր    
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ծէր  – ծայր   

ծունդըր  – ծունր 

ծօկնը – ձուկ  

ծօռ  – ծուռ   

կաթնը –կաթ  

կարթիլ  – կարդալ    

կաքավ – կաքավ  

կէծ  – կայծ   

կէռիքյ – ատամ 

կըղէզ – կորիզ 

կըռէջ – խեժ (ծառի) 

կյ°զ°ր  – գազար  

կյ°րòնք  – գարուն  

կյ°րմòր  – կարմիր  

կյòզ – մեզ 

կյòլ – գայլ  

կյòճòճ  – կճուճ   

կյúղ – գող  

կյúռնը – գառ   

կյիրիլ  – գրել 

օմբա  – կոնք 

կուկու  – կկու  

կօզ  – կուզ    

կօրակ  – կորեկ  

հաղալ  – խաղալ    

հաղացընիլ  – 

խաղացնել    

հաղօղ  – խաղող    

հանէր – աներ 

հավ – հավ  

հ°մբ°րք  – համարք    

հընգըցընիլ – հանգցնել 

հըռանիլ  – հեռանալ   

հիշտ  – հեշտ   

հուվ – ով 

հòլòնք – ուլունք  

հòլúրիլ  – ոլորել 

հòչòլ – ոջիլ 

հòչòլòտ  – ոջլոտ  

հúլ – հոլ 

ղ°րիբ – օտարական, 

պանդուխտ 

ղազան – կաթսա 

ղալմաղալ – աղմուկ 

ղասաբ – մսագործ 

ղավախ – բարդի 

ղութի – տուփ, արկղ 

ղուշ – թռչուն  

ղօնաղ – հյուր  

ղօչ – խոյ  
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ճòճò – անձրևորդ 

ճòր – ջուր 

ճըղեցկէռիքյ – 

սեղանատամ 

ճընապա – ճանապարհ 

մաշ – կանաչ լոբի 

մարթ – մարդ  

մէշ° – անտառ 

մըղմըղ – ցեց 

յէմիշ°ն – սնձենու 

պտուղը 

յըղօլի – եղան 

յէղածòվ – ձվածեղ 

նախշուտ – գեղեցիկ 

նըղանիլ – նեղանալ 

շòտ  – շուտ   

շէհ – ցող 

չիչ  – չեչ   

պ°զòկ – ճակնդեղ 

պարզուտ – փլավքամիչ 

պէռնը – բեռ  

պէրց  – բարձ  

պըզէզ – ճանճի թրթուր 

պըռուշկ – շրթունք 

պըրանիլ – պառկել 

ջամուշ – գոմեշ 

ջúնգյ° – ցուլ 

սòն  – սյուն    

սալլըմ – հարբուխ 

սառուծ – սառույց 

սէրմ  – սերմ    

սըվայի – բացի 

վիզքյúք – ծոծրակ 

վօնդ – ոտք 

վօռհնը  – որդ     

վօսկուռ – ոսկոր 

վօրթի – որդի  

տòնդòմ – դդում 

տòռնը – դուռ 

տակռինք – արմատ 

տաշտ – տաշտ 

տափ – գետին 

տէռնը  – դառը    

տօն – տուն 

ցօրան  – ցորեն  

òշòնց – հայհոյանք  

փասուն – ձև, տեսք 

փ°հմ – կռահում   

փ°ն°ր – լապտեր  

փ°նդ – հնար   
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փէրմա – ֆերմա 

փընդըղ – կաղին 

փօչիկ – միզապարկ 

փօր –փոր  

քաշկ – սարդ 

քըռի տալ – հրել 

քյ°ր°նթò  – գերանդի 

քուր  – քույր  

քյòլ°շ  – ծղոտ 

քյòհ – ճոճանակ 

օխցը  – օձ 

օքուտ – լավ 

úմբòր – կյանք 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ողոհիի խոսվածքի բառացանկ 

 
աբուռ – ամոթ, պատիվ 

ազար – համաճարակ 

ախպէր – եղբայր 

ախպուր – աղբյուր 

աղր°բ – կարիճ 

անգանջ – ականջ 

ապի – հայր 

արաբա – սայլ 

արազ – երազ 

արխ – առու 

արկաթ – երկաթ 

արուն – արյուն 

°զի – մայր 

բախչա – այգի 

բայղուշ – բու 

բարամում – մեղրամոմ 

բէհ – բահ 

բէն – բան 

բըլդի – անձրևորդ 

բըրանի – դդում 

բուխսուն – դարան 

 

գըլօխ – գլուխ 

գյըլ°ս – կեռաս 

գիլանար – բալ 

գյըրդ°բòրòն – 

երկբռնակ սղոց 

գյòլ – գայլ 

գյòդòն – կոճղ 

գյòպòն – մեծ մուրճ 

գյúբլ°գ – սունկ 

գյúրի – գարի 

դավշան – նապաստակ 

դ°ստըմալ – բռնիչ 

(խոհանոցի) 

դ°վ° – ուղտ 

դ°րվ°զ° – դարպաս 

զ°նգ – զանգ 

զօլա – փայտե երկար 

ձող 
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էծ – այծ 

էդ – այդ 

էն – այն 

էշ – էշ 

էս – այս 

ընդէղ – այնտեղ 

ըստէղ – այստեղ  

ըռէխ – երախ 

ըրկէ – երեկ 

թա – թե 

թաթալօշ – ապտակ 

թաթպան – ձեռնոց 

թ°լ° – թակարդ 

թ°մբ°քի – ծխախոտ 

թայա – դեզ 

թաշտ – տաշտ 

թիլ – թել 

թէփուռ – փետուր 

թòզգյòլ° – խլեզ 

թòլքյի – աղվես 

թօխըր – քլունգ 

թօռ – անձրև 

ժաժիկ – շոռ  

իրէք – երեք 

իրիս – երես 

իս – ես 

իվըլուկ – ավելուկ 

իփէլ – եփել 

լէցել – լացել 

լòզի – լեզու 

լòս – լույս 

խանչալ – դաշույն 

խամ – անփորձ 

խօզէլ – խուզել 

խօխա – երեխա 

խօյլա – մորաքույր 

խօրօթա – զրույց 

խoռնը – ուրց 

ծիլի – ածելի 

ծիկուն – ձուկ 

ծէրան – ծիրան 

ծըմէռ – ձմեռ  

ծըմէրուկ – ձմերուկ 

կավ – կով 

կարմունջ – կամուրջ 

կյէծակ – կայծակ 

կյէտ – գետ 

կըճօճ – կճուճ 

կընէգ – կնիկ 

կըռէք – ատամ 

կօժ – կուժ 

կօլա – փոքր կուժ 

կօլ տալ – կուլ տալ 

հագի – պոչ 
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հաղինջ – եղինջ 

հավօղ – խաղող 

հաղլազարա – 

դարպասի, դռան 

փակիչ 

հ°նգյիստարան – 

գերեզմանատուն 

հ°րթ – երդիկ 

հընգէր – ընկեր 

հըրցընել – հարցնել 

հէտի – համար 

հէրինջ – երինջ 

հէրսօտէլ – բարկանալ, 

զայրանալ 

հիբ – երբ 

հիլիլի – հայելի 

հինչ – ինչ 

հինչքան – ինչքան 

հըրսանիք – հարսանիք 

հըվաքէլ – հավաքել 

հունչուր – ինչպես 

հուր – ուր 

հօրագ – ուրագ 

հուվ – ով 

հòլòնք – ուլունք 

հòջòլ – ոջիլ 

հúլ – ուլ 

ղանձիր – աղանձ 

ղ°խպ° – պոռնիկ 

ղավալ – դափ 

ղավախ – բարդի 

ղարղա – ագռավ 

ղարավաշ – աղախին 

ղափլան – վագր 

ղըշլաղ – ձմեռանոց 

ղըփըլ – կողպեք 

ղում – ավազ 

ղուրղում – արճիճ 

ճըլօրէլ – թառամել 

ճընանչէլ – ճանաչել 

ճապըտ – ճիպոտ 

ճօղնը – ճյուղ 

մալա – ծեփիչ 

մազրա – փարախ, գոմ 

մակարբաշի – 

մակարապետ 

մ°հլ° – թաղ 

մանք – մենք 

մաշ – կանաչ լոբի 

մէզար – գոգնոց 

մէշ° – անտառ 

մըհէգ – հիմա 

մօծ – մեծ 
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մօկըն – մուկ 

յալանչի – խեղկատակ 

յալօրի – ձրիակեր 

յէղ – յուղ 

յէղածու – ձվածեղ 

յէղօլի – եղան 

յէմըշան – ալոճ 

յէշէլ – նայել 

յօնջա – առվույտ 

յումբուրուղ – բռունցք 

նալ – պայտ 

նալբանդ – պայտար 

նաղարա – թմբուկ 

նաղըլ – հեքիաթ 

 նանի – մայրիկ 

նարդիվան – աստիճան 

ն°մ – խոնավ 

ն°ն° – տատիկ 

շ°ն° – եղան 

շէն – գյուղ 

շըռօթկան – ջրհորդան 

շուշա – ապակի 

շօն – շուն 

չախմախ – կայծահան 

չամ – սոճի  

չան – մեծ տակառ 

չ°դանա – կանեփ 

չ°լիկ – ձեռնափայտ 

չ°մչ°կ – շերեփ 

չըխպօր – ընկույզ 

պարէկամ – բարեկամ 

պէծ – կայծ 

պէկլա – բակլա 

պէմբակ – բամբակ 

պէրակ – բարակ 

պէրան – բերան 

պէցուր – բարձր 

պըրպերան – փիփերթ 

պիզ – բիզ 

պիզ տալ – բզել 

պիլական – բնկալ 

պըռավիլ – պառավել, 

ծերանալ 

ջահրա – ճախարակ 

ջամհաթ – ժողովուրդ, 

բազմություն 

ջանավար – գազան 

ռ°դ – հետք 

ռ°նգ – երանգ, գույն 

սալակ – զամբյուղ 

սաբաթ – կողով 

ս°լ° – զամբյուղ 

ս°քյò – պատվանդան 
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սըխկէլ – լավ ծեծել 

սընդու – թոնրի ակ 

սէլ – 1. սայլ, 2. հեղեղ 

սօղան – սոխ 

սօտ – սուտ 

սօրին – լավ, ընտիր 

վըռիկ – անյուղ ապուր 

վօրցակ – աքլոր 

տափ – գետին 

տակռի – արմատ 

տէնակ – դանակ 

տէրտակ – դատարկ 

տըմակ – դմակ 

տըմբըրէլ – թմրել 

ունթունէլ – ընդունել 

ուշապ – վիշապ 

ուրթում – երդում 

փալաս – կարպետ 

փ°լ°նգ – հովազ 

փ°ռփ°ռ° – թիթեռ 

փառչ – կավե փոքր 

ջրաման 

փէտ – փայտ 

փիյադա – հետիոտն 

փընդըղ – պնդուկ 

քալ – խակ 

քյ°լ° – ցուլ 

քյ°լ°գյúշ – 

չորթանապուր 

քյ°սիբ – աղքատ 

ք°փլ°թին – աքցան 

քյ°ռթ°նքյ°լ° – 

քարադոդոշ (մեծ 

մողես) 

քյ°ր°նթի – գերանդի 

քիլիթ – բանալի 

քօն – քուն 

քօք – արմատ 

օզէլ – ուզել 

օխց – օձ 

օս – ուս 

օրաղ – մանգաղ 

փ°լ°ք – ճակատագիր 

փ°հլ° – մշակ 

փ°նդ – հնարք 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ռամիսի խոսվածքի բառացանկ 

 

ախպար – եղբայր 

ած – այծ 

աղինջ – եղինջ 

աղուզ – կաթի խեժ 

աղվիս – աղվես 

անգուճ – ականջ 

աշի – մանդակ 

արազ – երազ 

արծըլի – ածելի 

արկաթ – երկաթ 

°խպուր – աղբյուր 

°ղածու – ձվածեղ 

°նգյòզ – ընկույզ 

բúվ – մորմ 

բարամում – մեղրամոմ 

բօխչա – այգի 

գյ°վրú – դամբուլ 

գյըլանօր – բալ 

գյըլաս – կեռաս 

գյըրդ°բիլ – երկբռնակ 

սղոց 

գյումգյում – բու 

գյòփին – մեծ մուրճ 

դ°ստըմօլ – բռնիչ 

(խոհանոցի) 

դ°վ°բ° – հացի 

պահարան 

դ°րվ°զ° – դարպաս 

դօփ – դափ 

զըղօլի – փայտե երկար 

ձող 

էզնա – հորաքրոջ 

ամուսին 

էրինջ – երինջ 

ընանուխ – անանուխ 

ըռէխ – երախ 

ըռըշկապի – գոգնոց 

ըվուլուկ – ավելուկ 

ըրխա – երեխա 

ըրկօսին – քլունգ 
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ըրղունիկ – աղավնի 

թ° – թե 

թ°լվ° – գոմ 

թաթար – աթար 

թալկ – թակարդ 

թայա – դեզ 

թանավ – մածնապուր 

թէփուռ – փետուր 

թիլ – թել 

թօռ – անձրև 

իլիկ – իլիկ 

իրիս – երես 

իրիք – երեք 

իփ – երբ 

լ°զի– տզրուկ 

լ°ն°գրի– պղնձյա լայն 

թաս 

լòզò – լեզու 

խoռնը – ուրց 

խըլազ – խլեզ 

ծòկòն – ձուկ 

ծէրան – ծիրան 

ծըմէռնը – ձմեռ 

ծըմէրուկ – ձմերուկ 

ծըռնըթէղի – աղտորի 

(սումախի) ծառ 

կէծակ – կայծակ  

կէռիք – ատամ 

կըճըղօկ – վայրի 

բանջար (կծու հազար) 

կընէկ – կնիկ 

կըտըհաղու – մոշ 

կիտ – գետ 

կյòլ – գայլ 

կյúռծի – գութան 

կյúրի – գարի 

կյէղ – 1. գյուղ, 2. թիզ 

կյըհօկ – մանր 

անասունների 

ձմեռանոց 

կյըտ°տի – փիփերթ 

կօժ – կուժ 

կօլ տալ – կուլ տալ 

կօվ – կով 

հ°նգյիստարան – 

գերեզմանատուն 

հòշ°պ – վիշապ 

հաղու – խաղող 

հըլերի – հայելի 

հըրսանիք – հարսանիք 

հըրսօտիլ – բարկանալ 

հըրցանիլ – հարցնել 

հինգիր – ընկեր 

ղափլան – վագր 
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ղըփիլ – կողպեք 

ղում – ավազ 

ճúվ – կատվի ձագ 

ճըլúրիլ – թառամել 

ճըխարակ – ճախարակ 

ճընանչիլ – ճանաչել 

ճըպատ – ճիպոտ 

ճուղնը – ճյուղ 

մակարբաշի – 

մակարապետ 

մայա – պանրի մակարդ 

մանգյաղնը – մանգաղ 

մանդօզ – դռան փակիչ 

մ°հլ° – թաղ 

մ°րս – արտեզր 

մէշ° – անտառ 

միլիսէզնը – ալոճի 

տեսակ 

միծ – մեծ 

միք – մենք 

մուշ – լոբի 

մօճ – մաճ 

յúնջ° – առվույտ 

յալանչի – խեղկատակ 

յըղօլի – եղան 

յումրուղ – բռունցք 

ն°լբ°նդ – պայտար 

ն°մ – խոնավ 

ն°ն° – տատիկ 

ն°րդըվան – աստիճան 

նաղարա – թմբուկ 

նօլնը – պայտ 

շ°մբ°լութ – շագանակ 

շախկա – մորթած, 

մաքրած անասունի 

կեսը 

շըռúդ°ն – ջրհորդան 

շիրիփ – շերեփ 

շտաղուկ – դեղձ 

շօն – շուն 

ուռթում – երդում 

ուռտի – ինչպես 

չ°լիգյ – ձեռնափայտ 

չամ – սոճի 

պ°մբ°կ – բամբակ 

պ°ր°կ – բարակ 

պòն – բան 

պúհ – բահ 

պակլա – բակլա 

պէծ – կայծ 

պէրան – բերան 
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պըլ°կ°ն – բնկալ 

պըլ°նիքյ – բանալի 

ռ°դ – հետք 

ռ°նգ – երանգ 

ս°բ°թ – կողով 

ս°քյò – 

պատուհանագոգ 

սòնդòն – թոնրի 

օդանցք 

սալակ – զամբյուղ 

սէզնը – ալոճ 

սէլ – հեղեղ 

սէլիմ – տատրակ 

սէռնը – դիտակետ 

սընդ°քյ°ր – 1. սանդի 

քար, 2. երկարագլուխ   

սուխ – սոխ 

տակռիք – արմատ 

տափ – հարթ տեղ  

տ°ն°կյ – դանակ 

տ°րտ°կ – դատարկ 

տըմօկ – դմակ 

տըռաժան – իշամեղու, 

կրետ 

փ°հլ° – մշակ 

փ°նդ – հնարք 

փըռ°նձիկ – քռնդատ 

փիյադա – հետիոտն 

փօռչ – կավե փոքր 

ջրաման 

քյ°փլ°թին – աքցան 

քըլըթանթռուշ – 

քարադոդոշ (մեծ 

մողես) 

քըչաման – քարաճիկ 

քյ°լ – խակ 

քյ°սիբ – աղքատ 

քյòթòլ – գդալ 

քյúրդ – քուրդ 

քյúրթ – թուրք 

օղուծ – օձ (սեռ.՝ օխցի) 

օյզի – մայր 

օրաք – ուրագ 

օրտ – արտ 

օփի – բարդի 

úրծ°կ – աքլոր 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Փառակայի խոսվածքի բառացանկ 
 

ամառնը – ամառ   

անիր – աներ  

աշխարք – աշխարհ 

առնատ – առնէտ   

աք  – էգ 

°դ°փխանա – 

զուգարան 

°լòր – ալյուր   

°խպ°ր  – եղբայր  

°խպòր – աղբյուր   

°նգյòզ – ընկույզ 

°րիվ – արև   

°քյ – էգ     

գյòլբ° –գուլպա 

դըրմըղ – փոցխ  

զըմբուռ – զմուռս   

էշ – էշ 

թ°մòզ – մաքուր  

թիփ – թեփ   

թիփըռ – փետուր 

ժòմ – եկեղեցի  

իզնը – եզ   

իրիս– երես  

իրիվ°լ – երևալ   

իրիքյ – երեք   

իփ – երբ   

լ°ն – լայն   

լúց – լաց   

լակուտ – լակոտ   

լըղանիլ – լողանալ   

խ°փիլ – խաբել    

խòնձòր – խնձոր   

խիլք – խելք   

խուզ – խոզ   

խուփ – խոփ   

ծառ – ծառ  

ծունդուր – ծունր   

ծօռ – ծուռ   

ծòն – ձյուն 

կըռօճ – ծառի խեժ 

կըղազ – կորիզ   
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կութ – կոթ    

կումուն – կամ 

կòշ - կրիա   

կօզ – կուզ    

կօթնը – կաթ  

կօռնը – գառ  

կօվ – կով  

կյ°պòտ – կապույտ   

կյ°րòնք – գարուն 

կյ°րթիլ – կարդալ 

կըտատի – փիփերթ   

կյòլ – գայլ  

կյòք – գոգ   

կյúրի – գարի  

կյիրիլ – գրել  

հաղ – խաղ   

հաղաղ – խաղաղ   

հաղու – խաղող 

հ°րփիլ – արբենալ   

հ°քյò – պոչ, ագի   

հ°քնիլ – հագնել     

հէխտիլ – խեղդել   

հէրինջ – երինջ   

հըլ°վòր – ծերունի   

հըլúրիլ – ոլորել   

հըմբարիլ – հաշվել  

հըրէնակ – երանի  

հինգիր – ընկեր 

(հ)իրթ – երդիկ  

հիրկի – երեկ                

հօց – հաց  

ղազան – կաթսա 

ղալմաղալ – աղմուկ 

ղասաբ – մսագործ 

ղութի – տուփ, արկղ 

ղուշ – թռչուն  

ղօնաղ – հյուր  

ղօչ – խոյ  

ճ°ղաց – ջրաղաց 

ճիժիկ – կայծ  

ճòր – ջուր  

մունդուր – մանր 

մուշ – լոբի   

մօզ – մազ   

մօթ – մութ   

մօկուն – մուկ   

յ°լջ°կ – ձեռնոց 

յէխտ – աղբ 

նըղանիլ – նեղանալ   

նօռնը – նուռ 

շըտաղուկ – դեղձ  

պատրուն – սկեսրայր   
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պըհազ – պահեզ, 

բանջարանոց 

պըմփէրան – դանդուռ  

պիրան – բերան  

պòթ – բութ   

պúհ – բահ  

պúրց – բարձ   

սիրմը – սերմ   

սունգուն – սունկ 

սòն – սյուն      

սօռնը – սառը     

տախց – դաղձ 

տակռիկ – արմատ   

տասսը – տասը 

տ°ր – տէր   

տ°քյիր – տեգր 

տէկյ – տիկ  

տուղ – ջրաղացի 

ցորենի արկղ    

տօշտ – տաշտ 

տúռնը – դառը  

ցúր°ն – ցորեն 

ուրճունք – առաստաղ 

òմբòր – կյանք   

òրթòմ – երդում   

òրթնը – որդ 

ուրց – որձ 

փասուն – ձև   

փ°հմ – կռահում   

փ°ն°ր – լապտեր  

փ°նդ – հնար  

փաղամբուդասի – 

եգիպտացորեն 

փòշòր – փշուր   

փէրմա – ֆերմա 

քինթ – քիթ 

քըչաղակ – կաչաղակ 

քյ°րմ° – աթար 

քյòլ°շ – ծղոտ  

քյòլլòգյ – աղբանոց 

քյòր – քույր 

օխտը – յոթ   

օխց – օձ   

օտիլ – ուտել   

օրչ – արջ   

օփ – ափ 

úրիշ – ուրիշ   

úրփ°թ – ուրբաթ   
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ՆՄՈՒՇՆԵՐ 

 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ «ՍՈՒՏԱՍԱՆԸ 

ՀԵՔԻԱԹԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԳՈՂԹՆԻ 

ԽՈՍՎԱԾՔՆԵՐՈՎ 

 

ՍԸՏԱՍԱՆԸ 

(Բիստի խոսվածք) 

 

Ընըմ ա, ընըմ չի, մըն թաքավէր ա ընըմ: Էս 

թաքավէրը òրէն յէրգիրըմը ասըմ ա. «Ուվ էնդի մըն սօտ 

ասի, վէր յէս ասիմ՝ սօտ ա, իմ թաքավուրութունիս կէսը 

կըտամ ընդրան»: 

Մըն չօբան ա կյúլիս: Ասըմ ա. 

- Թաքավէրը ապրած կէնա, իմ հէրըս մըն դ°գյ°-

ն°կյ օնի էլ, վէր ըստէղան մէկնըմ էլ, յէրգյինքըմը 

աստղէրը խառնըմ էլ: 

- Կըլնի,- ասըմ ա թաքավէրը:- Իմ պապըս էլ մըն 

ղ°յլ°ն օնի էլ. մըն ճօնդը պիր°նին էլ թինըմ, էն մըն 

ճօնդը մէկնըմ, արէվիցը վ°ռըմ: 

Սըտասանը կըլօխը քօրէլավ տòս ° կյúլիս:  

Մըն դ°րզի ա կյúլիս: Ասըմ ա. 
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- Նէրօղութուն կանիս, թաքավէր, յէս պետմա շòտ 

կյúմ էլ, յիտ°հ°մ: Իրգի շատ թօռ էկավ, կէծակնին տըրա-

քան, յէրգինքը ճըղվավ, ն°հ°ծ ըմ էլ կըրկատէլի: 

- Հա, օքըտ ըս արած,- ասըմ ա թաքավօրը,- համա 

օքըտ չըս կըրկատած. էս քըշէր մը փուքըր թօռ վէր 

թ°փ°վ: 

Էս էլ ա տòս կյúլիս: 

Մէշխօլ ա կյúլիս մըն քյ°սիբ կէղացի՝ կօտը կըռ-

նատակին: 

- Տո՞ւն ինչ էս օզըմ, ա՛յ մարթ,- հըրցընըմ ա 

թաքավէրը: 

- Ինձ մըն կօտ վօսկի իս պարտ, յէկած ըմ տանիմ: 

- Մըն կօտ վօսկի՞,- մըհաթ°լ ° մընըմ թաքա-

վօրը:- Սօտ ըս ասըմ, յէս քէզ վօսկի չիմ պարտ: 

- Ա:գ°ր սօտ ըմ ասըմ, թաքավուրութունիդ կէսը 

տօր: 

- Չէ, չէ, դòզ ըս ասըմ,- խօսկը փօխըմ ա 

թաքավէրը: 

- Դòզ ըմ ասըմ՝ մըն կօտ վօսկին տօր: 

 

Գրանցել է Անահիտ Մկրտումյանը՝ 1983թ. 
Բարբառախոս՝ 

Վաղինակ Հովակիմյան (ծնվ.1925, Բիստ) 
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ՍՕՏ ԽՕՍՕՂԸ 

(Մեսրոպավանի խոսվածք) 

 

Իընըմ ա, իընըմ չի՝ մըն թաքավօր: Էս թաքավօրը 

òր°ն յէրգիրըմը խ°բ°ր ° անըմ. «Հուվ էնդի սօտ ասի, 

վօր յէս ասիմ՝ սօտ ա, իմ թաքավուրությանըս կէսը 

կըտամ òնդòր: 

Կյúլիս ° մըն չօբան: Ասըմ ա. 

- Թաքավօրը ապրած մընա, իմ հօրըս մըն 

դ°գյ°ն°կ օնէր, վօր ըստէղան մէկնըմ էր, յէրգինքըմը 

աստղէրը խառնըմ էր: 

- Կըպատահի,- պատասխան ա տալիս թաքա-

վօրը:- Իմ պապիս °լ մըն չուբուխ օնէր. մըն յանը 

պիըր°նին էր թիընըմ, էն մըն յանը մէկնըմ էր, արէվիցը 

վառըմ: 

Սօտ խօսօղը կըլօխը քօրէլ°վ տòս ° կյúլիս:  

Կյúլիս ° մըն դ°րզի: Ասըմ ա. 

- Նէրաղություն, թաքավօր, յէս շòտ պէտկ ա կյúմ 

էր, յէտ ընգամ: Իըրգի շատ թօռ յէկավ, կէծակնէրը 

տըրաքան, յէրգինքը ճըղվավ, քէց°ծ ըմ էր կըրկատիմ: 

- Հա, օքուտ ըս արած,- ասըմ ա թաքավօրը,- համա 

օքուտ չըս էր կըրկատած. էս քիըշէր°վ մըն խըրէկ թօռ 

յէկավ: 

Էս °լ ° տòս կյúլիս: 

Կյúլիս ° մըն քյ°սիբ կէղացի՝ չափը կըռնատակին: 
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- Տò՞ հինչ ըս օզըմ, ա՛յ մարթ,- հըրցընըմ ա 

թաքավօրը: 

- Ինձ մըն չափ վօսկի իս պարտք, յէկած ըմ տանիմ: 

- Մըն չափ վօսկի՞,- միըհ°թ°լ ° մընըմ 

թաքավօրը:- Սօտ ըս ասըմ, յէս քէզ վօսկի չիմ պարտք: 

- Թ° վօր սօտ ըմ ասըմ, թաքավուրությանդ կէսը 

տօ: 

- Չէ, չէ, ղօրթ ըս ասըմ,- խօսկը փօխըմ ա 

թաքավօրը: 

- Ղօրթ ըմ ասըմ՝ մըն չափ վօսկին տօ: 

 

Գրանցել է Ժաննա Միքայելյանը՝ 1983թ. 
Բարբառախոսներ՝ 

Հակոբ Հակոբջանյան (ծնվ.1912, Մեսրոպավան) 
Իսկուհի Հակոբջանյան (ծնվ.1921, Մեսրոպավան) 

 

 

ՍՕՏ ԽՕՍՕՂԸ 

(Ողոհիի խոսվածք) 

 

Իլ°ծ ա, իլ°ծ չի, մին թաքավօր ա իլ°ծ: Էս թաքա-

վօրը òր°ն յէրգիրումը ասըմ ա. «Հուվ օր ընդի մին սօտ 

ասի, վօր իս ասըմ՝ սօտ ա, իմ թաքավօրութունիս կէսը 

կըտամ òր°ն»: 

Մին չօբան ա գյúլիս: Ասըմ ա. 
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- Թաքավօրը ապրած կէնա, իմ հարըս մին 

դ°գյ°ն°կ օնէր, վօր ըստէղից մէկնըմ էր, յէրգինքըմը 

աստըղնէրը խառնըմ էր: 

- Կյինի,- ասըմ ա թաքավօրը:- Իմ պապըս էլ մին 

չուբուխ օնէր. մին յանը բէրանին էլ դըրըմ, էն մին յանը 

մէկնըմ, արըվիցը վառըմ: 

Սօտասանը գյըլúխը քօրէլավ դòս ա գյúլիս:  

Մին դ°րզի ա գյúլիս: Ասըմ ա. 

- Նէրօղութուն կանէս, թաքավօր, իս պիտի շուտ 

գյúմ էլ, յէտացալ ըմ: Էրէգ շատ թօռ ա յէկալ, կէծակնին 

տըրաքալ ան, յէրգինքը ճըղվալ ա, գենցած ըմ էլ կըր-

կատիլի: 

- Հա, սօրին ըս արած,- ասըմ ա թաքավօրը,- համա 

սօրին չըս էլ կըրկատած. էս քըշէր մըխըրէգ թօռ ա յէկալ: 

Էս էլ ա դòս գյúլիս: 

Գյúլիս ա մին քյ°սիբ գյէղացի՝ չափը կըռն-

ատակին: 

- Դո՞ւ հինչ ըս օզըմ, ա՛յ մարթ,- հըրցըրըմ ա 

թաքավօրը: 

- Ինձ մին չափ վօսկի իս պարտ, յէկած ըմ տանըմ: 

- Մին չափ վօսկի՞,- մ°թ°լ ա մընըմ թաքավօրը:- 

Սօտ ըս ասըմ, իս քիզի վօսկի չըմ պարտ: 

- Ա:գ°ր սօտ ըմ ասըմ, թաքավօրութունիդ կէսը 

տօր: 

- Չէ, չէ, դòզ ըս ասըմ,- խօսկը փօխըմ ա 

թաքավօրը: 
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- Դòզ ըմ ասըմ՝ մին չափ վօսկին տօր: 

 

Գրանցել է Արտակ Վարդանյանը՝ 2018-2019թթ. 
Բարբառախոսներ՝ 

Ռուբեն Մարտիրոսյան (ծնվ. 1932, Ողոհի) 
Լիպարիտ-Բաբկեն Դավթյան (ծնվ. 1930, Ողոհի) 

Մայրիկ Եղիազարյան-Գասպարյան  
(ծնվ. 1929, Ողոհի) 

Վոլոդյա Առաքելյան (ծնվ. 1951, Ողոհի) 
 

 

ՍՕՏԱՍԱՆԸ 

(Ռամիսի խոսվածք) 

 

Իլ°լիս °, իլ°լիս չի՝ մուն թաքավօր: Աս թա-

քավօրը հòր° յէրգըրòմը հայտնում ա. «Ուվ անդի սօտ 

ասի, վօր իս ասիմ՝ սօտ ա, իմ թաքավուրության կէսը տօլ 

ըմ հòր°ն»: 

Գյúլիս ° մուն չօբան: Ասում ա. 

- Թաքավօրն ապրած կէնա, իմ հարը մուն 

դ°գյ°նակ օնի նէլ, մուն յանը ըստիյան մէկնում նէլ, 

յէրգինքի օստուղնէրը խառնում: 

- Պատ°հիլ °,- ջըղաբ ա տօլիս թաքավօրը:- Իմ 

պօպիս ալ մուն չիբուխ օնի նէլ. մըն յանը տòրòմ° նէլ 

պիրանին, մուն յանն ալ մէկնում, °րէվիցը վառում: 

Սօտասանը կըլօխը քօրէլօվ նահալ ա տòրքը:  
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Գյúլիս ° մուն դ°ռզի: Ասում ա. 

- Նէրաղըթյուն, թաքավօր, իս շòտ պէտկ ա գյòմ 

նէլ, հիտ°հ°մ: Հիրկի շօտ թօռ ա էկալ, կէծակնէրը 

տըրըխկահալ ըն, յէրգինքը մէչան ճըղվալ ա, ն°հ°ծ ըմ 

նէլ կըրկըտիմ: 

- Հօ, օքուտ ուս արած,- ասըմ ա թաքավօրը,- 

համա օքուտ չըս նէլ կըրկատած. աս քիշէրվին մուն 

պուտի թօռ ա էկալ: 

Աս ալ ա նահալ տòրքը: 

Մէշխօլ ա գյúլիս մուն քյ°սիբ կէղացի՝ չօփը 

կըռնըտակին: 

- Տò՞ ինչ ըս úզòմ, ա՛յ մարթ,- հըռց°նում ա 

թաքավօրը: 

- Ինձ մուն չօփ օսկի իս պօռտք, էկած ըմ տանիմ: 

- Մուն չօփ օսկի՞,- զարմանում ա թաքավօրը:- 

Սօտ ուս ասում, իս քիզ օսկի չիմ պօռտք: 

- Թա վօր սօտ ըմ ասում, թաքավուրությանդ կէսը 

տօ: 

- Չէ, չէ, դòզ òս ասում,- խօսկը փօխում ա 

թաքավօրը: 

- Դòզ òմ ասում՝ մուն չօփ օսկին տօ: 

 

Գրանցել է Արտակ Վարդանյանը՝ 2018թ. 
Բարբառախոսներ՝ 

Մարուսյա Կոսկանդելյան (ծնվ.1932, Ռամիս) 
Բորիս Միքայելյան (ծնվ. 1943, Ջուլֆա) 
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ՍՕՏ ԽՕՍՕՂԸ 

(Փառակայի խոսվածք) 

 

Էլըմ ա, էլըմ չի՝ մըն թաքավօր: Աս թաքավօրը 

հòրան յէրգըրըմը խաբար անըմ. «Ուվ օր անթավուր սօտ 

ասի, օր իս ասիմ՝ սօտ ա, իմ թաքավուրութան կէսը տօլ 

ըմ հòրան»: 

Կյúյիս ա մըն չօբան, ասըմ. 

- Թաքավօրը ապրած կէնա, իմ հ°րըս մըն 

դ°գյ°նակ ընն°լ, օր ըստիյան մէկնըմ ն°լ, յէրգյինքումը 

աստըղնէն խառնըմ հòրու: 

- Պատահիլ ա,- ասըմ ա թաքավօրը:- Իմ պապիս 

ալ մըն չուբուղ ընն°լ. մըն ճօնդը պիրանին ն°լ տիրըմ, 

մըն ճօնդն ալ մէկնըմ ն°լ հըրէքյակին՝ վառըմ: 

Սօտ ասօղը կըլօխը քէրէլօվ տòս ա կյúյիս ն°յիս:  

Կյúյիս մըն դարզի: Ասըմ ա. 

- Նէրօղութուն, թաքավօր, իս շուտ ըմ ն°լ կյòլò, 

հիտ իմ ինգյ°լ: Հիրկէ շատ թօռ ա յէկալ, կէծակը 

տըրըքկահալ ա, յէրգինքը մէչան ճըղվալ ա, ն°հ°ծ ըմ 

ն°լ կըրկատիմ: 

- Հա, օքուտ ըս արած, համա օքուտ չըս ն°լ 

կըրկատած, աս քիշէրվին մըն կիճի թօռ ա յէկալ,- ասըմ 

ա թաքավօրը: 
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Աս ալ ա տòս կյúյիս: 

Մըտըմ ա մէշղօլ մըն քյասիբ կէղացի՝ կօտը կըռ-

նատակին: 

- Տò՞ ինչ ըս úզըմ, ա՛յ մարթ,- հըրցընըմ ա թա-

քավօրը: 

- Ինձ մըն չօփ օսկի ըս պարտ, յէկած ըմ տանիմ: 

- Մըն չօփ օսկի՞,- թաքավօրը զարմանըմ ա:- Սօտ 

ըս ասըմ, իս քիզ օսկի չիմ պարտ: 

- Թ° օր սօտ ըմ ասըմ, թաքավուրութանդ կէսը տօ: 

- Չէ, չէ, ղօրթ ըս ասըմ,- խօսկը փօխըմ ա թա-

քավօրը: 

- Ղօրթ ըմ ասըմ՝ մըն չօփ օսկին տօ: 
 

Գրանցել է Ալբերտ Խաչատրյանը՝ 1977թ. 
Բարբառախոսներ՝ 

Գուրգեն Հարությունյան (ծնվ.1909, Փառակա) 
Սուրեն Ադամյան (ծնվ.1906, Փառակա) 

Վարդուշ Գալոյան (ծնվ.1919, Փառակա) 
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«ՕՁԻ ՎՐԵԺԸ» ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹԸ 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԳՈՂԹՆԻ ԽՈՍՎԱԾՔՆԵՐՈՎ 
 

ՕՑԻ ԱՋԸՂԸ 

(Բիստի խոսվածք) 
 

Մըն օց ա յէլած՝ օխտը բալան ա յէլած: Մըն օր էտ 

օցը բալաները հանըմ ա վէր ման ածի: Մըն չօբան կյúլիս 

ա, բալանէրին սպանըմ: Մէրը փախըմ ա՝ մըտըմ ա 

պòնը: Մինչէվնա իրէք ամիս էտ չօբանի բուխսունը 

պահըմ ա վէր կըծի, կարըմ չի կըծի: Մըն օր իրէն պòնի 

մէչիցը տըսնըմ ա, թէ չօբանը վօխչարը քըթըմ ա, 

ամանավը թինըմ ա ընդէղ, ինքյը՝ չօբանը  քյին°լիս ա վէր 

յէտ տա փախած վօխչարը: Օցը պòնիցը տòս ° կյúլիս, էն 

բադիի կաթնին մէչը աղղու ա ածըմ: Մըն մէրուքը յէրգյ°ն  

էրքյ°ջ կյúլիս ° խըմըմ ա կաթնը, ըստակըմ ա ընդէղ: 

Ղուշէրը կյúլիս ըն մէսը օտըմ, քյին°լիս ըն ծօվը՝ճòր 

խըմըն, ըստակըմ ըն, ընգըմ ըն ծօվը: Ծօվին մաչէն 

ծուկուննին օտըմ ըն, կըտօրվըմ: Քյինալօղ-կյúլօղնին էլ 

ընդըրանց փըռնըմ ըն օտըմ, òրէնք էլ կըտօրվըմ: 

 

Գրանցել է Հրաչյա Աճառյանը՝ 1932թ. 
Բարբառախոսներ՝ 

Գրիգոր Հարությունյան (ծնվ.1913, Բիստ) 
Խաչատուր Սարգսյան (ծնվ.1882, Բիստ) 
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ՕԽՑԻ ԱՋԸՂԸ 

(Մեսրոպավանի խոսվածք) 

 

Մըն օխց ա իլ°ծ՝ օխտը բալան ա իլ°ծ: Մըն օր էտ 

օխցու բալաները հանըմ ա վօր ման ածի: Մըն չօբան 

կյúլիս °, բալանին սպանըմ: Մարը փախըմ ա՝ մըտըմ ա 

պòնը: Մինչէվ իրէք ամիս էտ չօբանի բուխսունը պահըմ 

ա վօր կըծի, կարըմ չի կըծի: Մըն օր òր°ն պòնի մէչիցը 

տըսնըմ ա, թ° չօբանը վըխչարը քըթըմ ա, ամանավը 

թիրիմ ա ընդէղ, ինքյը՝ չօբանը  քյինըմ ա վօր յէտ տա 

փախած վօխչարը: Օխցը պòնիցը տòս °  կյúլիս, էն 

բադիին կաթնին մէչը աղուվ ա ածըմ: Մըն մէրուքը 

յէրգյ°ն էրքյ°ջ կյúլիս ° խըմըմ ա կաթնը, ըստակըմ ա 

ընդէղ: Ղուշէրը կյúլիս ըն մըէսը օտըմ, քյինըմ ըն 

ծօվու՝ճòր խըմըն, ըստակըմ ըն, ընգըմ ըն ծօվը: Ծօվին 

մէչին ծուկուննէրը օտըմ ըն, կըտօրվըմ: Քյինօղ-կյòլօղնէն 

էլ ընդից° փըռնըմ ըն օտըմ, òր°ք էլ կըտօրվըմ: 

 

Գրանցել է Հրաչյա Աճառյանը՝ 1932թ. 
Բարբառախոս՝ 

Անահիտ Օհանջանյան (ծնվ.1892, Մեսրոպավան) 
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ՕԽՑԻ ԱՋԸՂԸ 

(Ողոհիի խոսվածք) 

 

Մին օխց ա իլ°ծ՝ օխտը բալան ա իլ°ծ: Մին օր էթ 

օխցը բալաները հանըմ ա վօր շօռ ածի: Մին չօբան գյúլիս 

°, բալանէրին սպանըմ: Մարը փախըմ ա՝ մըտըմ ա 

բòնը: Մինչէվ իրէք ամիս էտ չօբանի բուխսունը պահըմ ա 

վօր կըծի, կարըմ չի կըծի: Մին օր òր°ն բòնի մաչիցը 

տըսնըմ ա, թէ չօբանը վօխչարը քըթըմ ա, ամանավը 

դինըմ ա ընդէղ, ինքյը՝ չօբանը  գինըմ ա վօր հէտ տա 

փախած վօխչարը: Օխցը բòնիցը դòս ° գյúլիս, էն բադյին 

կաթնէն մաչը աղղու ա ածըմ: Մին մէրուքը յէրգար էրքյ°ջ 

գյúլիս ° խըմըմ ա կաթնը, ըստակըմ ա ընդէղ: Ղուշըրը 

գյúլիս ըն մօսը օտըմ, գինըմ ըն ծօվը՝ ջòր խըմըն, 

ըստակըմ ըն, ինգյըմ ըն ծօվը: Ծօվին մաչէն ծուկուննէրը 

օտըմ ըն, կըտօրվըմ: Գէնցօղ-էկօղնէրն էլ ընդուց պըռնըմ 

ըն օտըմ, òր°ք էլ կըտօրվըմ: 

 

 

Գրանցել է Հրաչյա Աճառյանը՝ 1932թ. 
Բարբառախոս՝ 

Մուշեղ Օհանյան (ծնվ.1905, Ողոհի) 
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ԱԽՑԻ ԱՋԸՂԸ 

(Ռամիսի խոսվածք) 

 

Մուն օխց ա ն°լ՝ օխտու բալան ա ն°լ: Մուն օր ատ 

օխցու բալաքը հանում ա էր շօռ ածի: Մուն չօբան ա 

գյúլիս, բալաքը սպանում: Մարը փըխնալիս ա՝ մտում ա 

պòնò: Մինչ°քյ իրիքյ ամիս ատ չօբանի բուխսու պահում 

ա էր կըծի, գյիրալիս չի կըծի: Մուն օր òր°ն պòնին մէչից 

տըսն°լիս °, թէ չօբանը օխչարը կըթում ա, ամանավը 

տըրòմ ° ընդէղ, ինքյը՝ չօբանը ն°լիս ° էր հիտ տօ 

փախխած օխչարը: Օխցու պòնիցի տòս ° գյúլիս, ան 

փաթըլի կօհնի մէչը աղու ածում: Մուն միրուքը ծիկյ 

էրքյ°ջ գյúլիս ° խումում կօհնու, ըստըկէլիս ° ընդէղ: 

Ղուշարը գյúլիս ըն մէսը օտում, ն°լիս ըն ծօվը՝ ճòր 

խըմին, ըստըկէլիս ըն, ընգում ըն ծօվու: Ծավին մէչին 

ծòկ°րը օտում ըն, կըտօրվում: Ճընափա նացուղ-

էկօղնին ալ նըրօց բըռնում ըն օտում, òր°ք ալ 

կըտարվում: 

 

Գրանցել է Հրաչյա Աճառյանը՝ 1932թ. 
Բարբառախոս՝ 

Գրիգոր Գրիգորյան (ծնվ.1886, Ռամիս) 
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ՕԽՑԻ ԱՋԸՂԸ 

(Փառակայի խոսվածք) 

 

 Մըն օխց ըն°լ՝ օխտը բալան ըն°լ: Մըն օր ատ 

օխցու բալաքը հանըմ ա օր մուն ածի: Մըն չօբան ա կյúյիս, 

բալաքը սպանըմ: Մ°րը փախխըմ ա՝ մըտըմ ա պòնò: 

Մինչ°ն° իրիքյ ամիս ատ չօբանի բուխսու պահըմ ա օր 

կըծի, գյ°րըմ չի կըծի: Մըն օր հòր°ն պòնին մէչան 

տըսսըմ ա, թա չօբանը օխչարը կըթում ա, ամանօվը 

տիրիմ ° ընդէ, հինքը՝ չօբանը ն°յիս ° օր հիտ տօ 

փախխած օխչարը: Օխցը պòնինանի տòս ա կյúյիս, ան 

բադիին կօթնին մէչը աղու ածըմ: Մըն մէրուքը հէրգյ°ն 

էրքյ°ջ կյúյիս ա խըմըմ կօթնու, ըստակըմ ա ընդէ: 

Ղուշարը կյúյիս ըն մէսը օտըմ, ն°յիս ըն ծօվը՝ ճòր 

խըմին, ըստակըմ ըն, թափըմ ծօվու: Ծօվին մէչին 

ծուկուննին օտըմ ըն, կըտօրվըմ: Ճընապա նացուղ-

գյòցուղնին ալ ունդուցա բըռնըմ ըն օտըմ, հòր°քյ ալ 

կըտօրվըմ: 

 

Գրանցել է Հրաչյա Աճառյանը՝ 1932թ. 
Բարբառախոս՝ 

Սուրեն Ադամյան (ծնվ.1906, Փառակա) 
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ԱՅԼ ՆՄՈՒՇՆԵՐ ՌԱՄԻՍԻ ԽՈՍՎԱԾՔՈՎ 

 

Մանրապատումներ 
 

*** 
 

 Ցըղնէցի Տէպան շօտ միծ քէնթ օնի նէլ: Ծըմէռն 

ալ էր մըրսում ա նէլ, հիվանդանում, ատ միծ քէնթը համ 

ալ կյիրմòրòմ ° նէլ:  

 Մէլքում ապարը հըրցանում ա նէլ. 

 - Տէ՛պա, ատ ի՞նչ հ°ր°քյ°թում ըս: 

 - Մէլքո՛ւմ ապար, էր ծըմէռը հիվընդանում ըս, շօտ 

օքուտ ա էլնալ ուխման էխտը քամակ նէլի, թ° մուն հիվանդ 

քէնթ: 
 

 *** 
 

 Ցըղնէցի Փօշտալյօն Դաբօ Ազուց Ց°ղն° ն°լիս 

հիտի ստակած օխչարի ջ°նդ°ք ա քաշ տալի: 

 Հըռցանում ուն. 

 - Դա՛բօ, ատ ջ°նդ°քը ինչի՞ ըս հիտիտ քաշ 

տալի: 

 Ասում ա. 

- Տանում ում Բանանյար, միր կյòլէրը օտին: 
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*** 
 

Մուն ցըղնէցու տըղա Բաքվից գյúլիս մուն 

աբբասի ա տալի, մուն úրծ°կ առնում, պէրում կյէղը: 

Հòր°ց բըխչումը úրծ°կը թըռում ա ծառին վէրան 

նըստում: 

Հարը գյúլիս ° տօն, հըռց°նում ա. 

- Աս ի՞նչ úրծ°կ °. 

Կընէկը ասում ա. 

- Տըղատ ա մուն աբբասի տըված, առած: 

Հարը թ°. 

- Ախըր իմ աբբասին ի՞նչ ա անում ծառին 

պըտըկին: 

 

*** 
 

Կօլխօզին ժօղօվին վախտը մուն միծ կընէկ մուն 

բըրախ ա տալի: 

Ջ°հիլնէրից մունը °լբըհ°լը ասում ա. 

- Պ°ցվ°՜վ... 

Ատ միծ կընգուն ախչիկն ալ ջըղօբ ա տալի. 

- Նօ դòշմòն ° գյիդ°լ, բըրախ ա տըվալ, տò դúստ 

òս ճընանչէլի՝ բըռնա: 
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***  
 

Մուն օր Սօնա ն°ն°ն հòր°ն բաջուն հիտ 

ծիյարանց վէր°ն նըստօծ՝ ն°լիս ըն Իգյòլիս: 

Ծիյանքը ուտ ուն տըրում Իգյէլ°ց մէյդանը թ° չէ, 

իգյիլէց°ց մունը ասում ա. 

- Ա՛յ ժօղօվուրթ, Ռամուց էրկու պըմբ°կի քօլա ին 

էկած Իգյòլիս: Ղարավուլ տըրէհիքյ, էր պòն ասօղ էլն° 

չի: 

Մուն շ°փ°թ մընալուց հէտավ աս ռամուց 

կընանիք ծիյարը նըստօծ ն°լիս ըն հիտ՝ Ռամիս: Իգյէլ°ց 

մէյդանին կըշտավ ն°լիս Սօնա ն°ն°ն թ°. 

- Ա՛յ իգյիլիցիքյ, միք ն°լիս իքյ, շօտ շընօրակալ իքյ 

ծիզ°նից, ծիր ղարավուլնէրին հընէհիք:  

 

*** 
 

Ըռըմէցի Հօվասափ կյ°րունքը ն°լիս ° Ա:խ°մ-

զ°լու՝ ըշխըտէլի: Աս մարթը պուտի ն°ֆսից թòլ ° էլ°ծ:  

Մուն օր աս Հօվասափ ն°լիս ° մուն °խ°մ-

զ°լէցու տընից մուն շտօփ կյինի առնում, խըտըտած տòս 

° գյúլի քյòչ°ն: Պուտի գյúլիս °, մուն ալ մին թ°լվից մուն 

կըտաղած ջúնգյ° ° տòս գյúլի, հասնում ա աս 

Հօվասափա, տիրում պըզտէրի վէր°ն, տանում ա, հէտավ 

ալ վէր քյըցում: 
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Աս Հօվասափա ուսկուռնէրը ճ°ռթվòմ °, համա 

շտօփօվ կյինին խըտըտիցը քյòցòմ չի: 

Ասում ըն. 

- Ա՛յ մարթ, տօնըդ չըքյ°նդվի, ատ կյինին ինչի՞ չիս 

վէր քիցիլ խըտըտիցըտ, էր ս°մթ°վ վէր ընգյիս նէլ: 

Հօվասափ թ°. 

- Արա՛, ատ ի՞նչ իք ասում, Հօվասափ կյինին 

խըտըտիցը քիցի՞... 
 

Մանկական հաշվերգ 

 

Աղուլ արա,  

Տըմբըլ արա, 

Հըրէշտակաց  

Կարմունջ արա, 

Աղլուշ-բաղլուշ, 

Սիպտ°կ-միպտ°կ 

Ղարա քյúչ: 

 

 Գրանցել է Արտակ Վարդանյանը՝ 2018թ. 
Բանասաց՝ Բորիս Միքայելյան  

(ծնվ. 1943, Ջուլֆա) 
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ԳՐԱԿԱՆՀԱՅԵՐԵՆԱԽԱՌՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՂՈՀԻԻ ԽՈՍՎԱԾՔՈՎ 

 

 

Շէնիս կարոտը 

 

 Արխէն գըլխէն տօնըս ինէր, 

 Մին հատ գամփըռ շօնըս ինէր, 

 Մին հատ կըթան կավըս ինէր, 

 Մին քանի հատ հավըս ինէր: 
 

 Մին մըրքատու ծառըս ինէր, 

 Մին բէրքատու արտըս ինէր, 

 Իմ օրաղօվ արտըս քաղիմ, 

 Յօրղա ձիիս բեռնէմ, բէրէմ: 
 

 Սաղ մէր գյաղը լուս ունէնար, 

 Լավ ապրուստի հույս ունէնար, 

 Իմ գամփըռըս գյաղը պահէր, 

 Գյòլ ու գազան գյաղ չըթօղէր: 

 

 Տատըս բòրթը սօրին չըփխէր, 

 Փափուկ յօրղան-դօշակ կարէր, 

 Ճախարակով թիլը մանէր, 

 Մէզ հէտի տաք ջօրաբ գօրծէր: 

 

Գրանցել է Արտակ Վարդանյանը՝ 2018թ. 
Հեղինակ՝ Ռուբեն Մարտիրոսյան 

(ծնվ. 1932թ., Ողոհի) 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

  Ագլ. - Ագուլիսի բարբառ 

  Արց.-Սյն  - Արցախ-Սյունիքի բարբառ 

Բստ. - Բիստի խոսվածք 

Մսր. - Մեսրոպավանի խոսվածք  

Մղր. - Մեղրու բարբառ 

Ողհ. - Ողոհիի խոսվածք  

Ռամ. - Ռամիսի խոսվածք 

Փառ. - Փառակայի խոսվածք 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 

Աբրահամյան Ա., Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 

1976: 

Աբրահամյան Ա., Հայերենի դերբայները և նրանց 

ձևաբանական նշանակությունը, Երևան, 1953: 

Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից գրական հայե-

րեն, Երևան, 1981: 

Ալիշան Ղ., Սիսական, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1893:  

Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմու-

թյան, հ. Ա-Բ, Երևան, 1973-1975: 

Աղայան Է., Բարբառային հնագույն տարբերու-

թյուններ հայերենում – ՀԽՍՀ ԳԱ հասարակական գի-

տությունների տեղեկագիր, թիվ 5, 1958: 

Աղայան Է., Մեղրու բարբառը, Ե., 1954: 

Աճառեան Հ., Հայ  բարբառագիտութիւն, Էմինեան 

ազգագրական ժողովածու, հ. Ը, Մոսկուա-Նոր Նախի-

ջեւան, 1911: 

Աճառեան Հ., Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի, 

Վաղարշապատ, 1901: 

Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 

Ա-Դ, Երևան, 1971-1973:  

Աճառյան Հ., Հայ բարբառագիտություն, Երևան, 

1941: 
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Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, հ. Ա-Բ, 

Երևան, 1941-1951: 

Աճառյան  Հ., Քննություն Ագուլիսի բարբառի, 

Երևան, 1935: 

Աճառյան  Հ., Քննություն Մարաղայի բարբառի, 

Երևան, 1926: 

Աճառյան  Հ., Քննություն Նոր Ջուղայի բարբառի, 

Երևան, 1940: 

Աճառյան  Հր., Քննություն Վանի բարբառի, 

Երևան, 1926: 

Այվազյան Ա., Նախիջևանի պատմաճարտարա-

պետական հուշարձանները, Երևան, 1978: 

Այվազյան Ա., Նախիջևանի վիմագրական ժառան-

գությունը. Գողթն գավառ, հ. Գ, Երևան, 2007: 

Ասատրյան Մ., Ուրմիայի (Խոյի) բարբառը, 

Երևան, 1962: 

Աւգերեան Մ., Առձեռն բառարան հայկազեան 

լեզուի, Վենետիկ, 1865: 

Բաղրամյան Ռ., Ձայնավորների ներդաշնակու-

թյան օրենքը հայերենի բարբառներում – Տեղեկագիր 

հասարակական գիտությունների ՀԽՍՀ ԳԱ, թիվ 12, 1964: 

Բառնասյան Ջ., Ժամանականիշ բառերը հայե-

րենի բարբառներում, Երևան, 2009: 

Գրիգորյան Ա., Հայ բարբառագիտության դասըն-

թաց, Երևան, 1975: 

Գևորգյան Գ., Քերականական համանիշության 

դրսևորումները հայերենի բարբառների բայի անցյալ 

ժամանակաձևերում - «Ջահուկյանական ընթերցումներ» 
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հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցում-

ներ, Ե., 2013: 

Դավթյան Կ., Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային 

քարտեզը, Երևան, 1966:  

Զաքարյան Մ., Ագուլիսի բարբառը, Երևան, 2008: 

Լալայեան Ե., Գողթն. Օրդուբադի կամ Վերին 

Ագուլիսի ոստիկանական շրջան, Թիֆլիս, 1897: 

Կատվալյան Վ., Բայազետի բարբառը և նրա 

լեզվական առնչությունները շրջակա բարբառների հետ, 

Երևան, 2016: 

Հակոբյան Թ., Սյունիքի թագավորությունը, 

Երևան, 1966: 

Հակոբյան Թ., Մելիք-Բախշյան Ս., Բարսեղյան Հ., 

Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների 

բառարան, հ. Ա-Ե, Երևան, 1986-2001: 

Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. Ա-Ը, Երևան, 1967-

1984: 

Հայերէն բացատրական բառարան, կազմեց Ս. 

Մալխասեանց, հ. Ա-Դ, Երևան, 1944-1945: 

Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, հ. 1-2, 

Երևան, 1982-1985: 

Հայոց լեզվի համեմատական քերականության 

հարցեր, Երևան, 1979: 

Հանեյան Ա., Տիգրանակերտի բարբառը, Երևան, 

1978: 

Հովհաննիսյան Լ., Հայերենի իրանական փոխա-

ռությունները, Երևան, 1990: 
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Ղարիբյան Ա., Հայ բարբառագիտություն, Երևան, 

1947: 

Մարգարյան Ա., Գորիսի բարբառը, Երևան, 1975: 

Մեսրոպյան Հ., Կրոնաեկեղեցական բառապաշա-

րը հայերենի բարբառներում, Երևան, 2016: 

Մուրադյան Հ., Հայոց լեզվի պատմական քերակա-

նություն, հ. Ա, Երևան, 1982: 

Մուրադյան Մ., Շատախի բարբառը, Երևան, 1962: 

Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. Ա-Բ, Երևան, 

1979-1981: 

Պահլավերեն-պարսկերեն-հայերեն-ռուսերեն-

անգլերեն բառարան, կազմեց պրոֆ. Ռ. Աբրահամյանը, 

Երևան, 1965: 

Պետրոսյան Հ., Գալստյան Ս., Կարագուլյան Թ., 

Լեզվաբանական բառարան, Երևան, 1975: 

Ջահուկյան Գ., Հայ բարբառագիտության ներա-

ծություն, Երևան, 1972: 

Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի պատմություն. նախա-

գրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1987:  

Սարգսյան Ա., Ղարաբաղի բարբառի բառարան, 

Երևան, 2013: 

Սարգսեանց Ս., Ագուլեցոց բարբառը (զօկերի 

լեզուն), Մոսկուա, 1689: 

Վարդանեան Ա., Նախիջեւանի բարբառային քար-

տէզը, Հանդէս ամսօրեայ, Վիեննա, 2000, թիվ 1-12: 

Վարդանյան Ա., Վայոց ձորի միջբարբառը, 

Երևան, 2004:  
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Վարդանյան Ա., Նախիջևանի տարածքի բարբա-

ռային համապատկերը, «Շիրակի պատմամշակութա-

յին ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնա-

խնդիրներ» 10-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 

Գյումրի, 2019: 

Վարդանյան Ա., Նախիջևանի որոշ տեղանուն-

ների ստուգաբանության շուրջ  -  «Ջահուկյանական ըն-
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ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԳՈՂԹՆԻ ՄԻՋԲԱՐԲԱՌԸ 

 

Ամփոփում 

 

Նախիջևանի տարածքը, ընդգրկելով պատմական 

Հայաստանի Վասպուրական աշխարհի Գողթն և Նախճ-

ավան, Այրարատ աշխարհի՝ Շարուր, Սյունիք աշխարհի՝ 

Ճահուկ և Երնջակ գավառները, լինելով տարբեր ազգա-

գրական շրջանների խաչմերուկ, բազմիցս ենթարկվելով 

բնակչության զանգվածային տեղաշարժերի, օժտված է 

եղել բարբառային խիստ բազմազանությամբ:  

1918-1920թթ. իրադարձությունների նախօրյակին, 

երբ բնակչության մեծամասնությունը կազմում էին 

հայերը, Նախիջևանի տարածքն ընդգրկում էր շուրջ յոթ 

տասնյակ հայաբնակ քաղաքներ և գյուղեր: Բնակչության 

գերակշիռ մասը խոսում էր 1828 թվականից տարածքում 

հաստատված վերաբնակների՝ Խոյի բարբառով (33 բնա-

կավայր), ինչպես նաև Մարաղայի բարբառով (3 բնակա-

վայր): Պահպանվել էին նաև տեղաբնիկ բարբառներ՝ 

Ագուլիսի բարբառը (7 բնակավայր), Ջուղայի բարբառը (1 

բնակավայր), Արարատյան բարբառը (4 բնակավայր), 

Արցախ-Սյունիքի բարբառը (6 բնակավայր), Ճահուկ-

Վայքի միջբարբառը (2 բնակավայր), Հյուսիսային Գողթ-

նի խոսվածքները (6 բնակավայր): Բնակչության ներքին 
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տեղաշարժերի հետևանքով առաջացել էին նաև միջ-

խոսվածքներ՝ Ջուլֆայի (Ջուղայի-Խոյի), Որդուարի 

(Ագուլիսի-Մարաղայի-Խոյի):  

Նախիջևանի տարածքի միակ չուսումնասիրված 

բարբառային միավորը պատմական Գողթն գավառի 

հյուսիսային Ռամիս, Փառակա, Բիստ, Մեսրոպավան, 

Ողոհի (նախկինում՝ նաև Խուրստ) գյուղերի՝ լեզվական 

բավական սերտ առնչություն ներկայացնող խոսվածքա-

խումբն էր:  

Մեր ուսումնասիրություններում այս խոս-

վածքների հանդեպ կիրառել ենք Գևորգ Ջահուկյանի 

բազմահատկանիշ դասակարգման սկզբունքը և պարզել, 

որ հիշյալ խոսվածքների հնչյունաբանական և ձևաբա-

նական հատկանիշները դրսևորում են բավական սերտ 

մերձավորություն: Հատկանիշների տարբերությունների 

ցածր մակարդակը (ընդամենը 5,5-9,5 միավոր) վկայում է, 

որ Հյուսիսային Գողթնի այս հինգ խոսվածքները կարող 

են դիտվել որպես միևնույն բարբառի կամ միջբարբառի 

խոսվածքներ, ինչը լիովին համապատասխանում է Գ. 

Ջահուկյանի սահմանած 0,5-22 միավորի տարբերութ-

յուններով միջակայքին:  

Բազմահատկանիշ դասակարգման սկզբունքի 

կիրառմամբ ճշտել ենք նաև Հյուսիսային Գողթնի խոս-

վածքների՝ հարակից բարբառների նկատմամբ ունեցած 

դիրքը: Որպես համեմատության եզրեր ընտրել ենք 

Հյուսիսային Գողթնին աշխարհագրորեն առավել մոտ 

տարածքներ ընդգրկող ավանդական տեղաբնիկ բար-
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բառները՝ Ագուլիսի, Արցախ-Սյունիքի և Մեղրու:  Համե-

մատության արդյունքները վկայում են, որ Հյուսիսային 

Գողթնի խոսվածքներն ամենամերձավոր առնչություն 

ունի ինչպես Արցախ-Սյունիքի բարբառի (տարբե-

րությունները կազմում   են   21,5   միավոր,  որը  գրեթե 

խոսվածքից  բարբառի  անցման  սահմանն  է), այնպես էլ 

Մեղրու բարբառի (տարբերությունները՝ 23 միավոր) և 

Ագուլիսի բարբառի (տարբերությունները՝ 25 միավոր) 

հետ, ուստի, անվանել ենք Հյուսիսային Գողթնի միջ-

բարբառ: 

 

 

МЕЖДИАЛЕКТ СЕВЕРНОГО ГОХТНА 

 

Резюме 

 

Территория Нахиджевана, охватывая провинции 

Гохтн и Нахчаван Васпураканского ашхара, провинцию 

Шарур Айраратского ашхара,  провинции Джаук и Ернджак 

Сюникского ашхара исторической Армении, являясь пере-

крестком различных этнографических областей, много-

кратно подвергаясь массовым переселениям населения, 

обладала исключительным диалектным многообразием. 

В канун событий 1918-1920гг., когда большинство 

населения составляли армяне, территория Нахиджевана 

охватывала около семи десятков армянонаселенных городов 

и сел. Преобладающая часть населения говорила на 

диалектах переселенцев, обосновавшихся на территории с 

1828 года – хойском диалекте (33 поселения), а также на ом 

диалекте (3 поселения). Сохранились также местные 
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диалекты – агулисский диалект (7 поселений) джугинский 

диалект (1 поселение), араратский диалект (4 поселения), 

арцах-сюникский диалект (6 поселений), джаук-вайкский 

диалект (2 поселения), говоры Северного Гохтна (6 посе-

лений). Вследствие внутренних перемещений населения 

образовались также межговоры – джульфинский (джугин-

ский-хойский), ордубадский (агулисский-марагинский-хой-

ский). 

Единственная неисследованная диалектная единица 

территории Нахиджевана – группа говоров северных сел 

исторической провинции Гохтн – Бист, Месропаван, Вохо-

хи, Рамис, Парака (в прошлом также Хурст), представля-

ющая довольно близкие языковые отношения.  

В наших исследованиях мы применили к этим 

говорам разработанный Геворгом Джаукяном принцип 

многопризнаковой классификации и выяснили, что фоне-

тические и морфологические признаки упомянутых говоров 

проявляют достаточно тесную близость. Низкий уровень 

разниц между признаками (всего 5,5-9,5 единиц) свиде-

тельствует, что эти пять говоры Северного Гохтна можно 

рассматривать как говоры того же диалекта или междиа-

лекта, что полностью соответствует установленному Г. 

Джаукяном интервалу 0,5-22 разниц единиц.  

Применением принципа многопризнаковой класси-

фикации уточнили также позицию говорօв Северного 

Гохтна относительно соседних диалектов. В качестве 

критериев сравнения выбрали географически более близкие  

к Северному Гохтну – традиционные автохтонные диалекты 

– агулисский, арцах-сюникский и мегринский. Результаты 

сравнения свидетельствуют, что говоры Северного Гохтна 

имеют самое близкое отношение как с арцах-сюникским 

диалектом (разницы составляют 21,5 единиц, что почти 
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является границей перехода говора к диалекту), так и с 

мегринским диалектом (разницы – 23 единицы) и агулис-

ским (разницы – 25 единиц), следовательно, назвали межди-

алектом Северного Гохтна. 

 

 

THE INTERDIALECT OF NORTH GOGHTN 

 

Summary 

 

The territory of Nakhijevan, covering the provinces of 

Goghtn and Nakhchavan of the Vaspurakan ashkhar, the Sharur 

province of the Ayrarat ashkhar, and the Jahuk and Yernjak 

provinces of the Syunik ashkhar of historical Armenia, being the 

crossroads of various ethnographic regions, and repeatedly being 

subjected to mass migrations of the population, possessed an 

exceptional variety of dialects. 

On the eve of the events of 1918-1920, when the majority 

of the population were Armenians, the territory of Nakhijevan 

covered about seventy Armenian settlements, cities, and villages. 

The overwhelming majority of the population spoke the dialects 

of the settlers who had settled in the territory since 1828 – the 

Khoy dialect (33 settlements), as well as the Maragha dialect (3 

settlements). Local dialects have also survived – the Agulis 

dialect (7 settlements), the Jugha dialect (1 settlement), the 

Ararat dialect (4 settlements), the Artsakh-Syunik dialect (6 

settlements), the Jahuk-Vayk interdialect (2 settlements), and the 

subdialects of North Goghtn (6 settlements). As a result of 

internal displacements of the population, inter-subdialects were 

also formed – Julfa (Jugha-Khoy), Ordubad (Agulis-Maragha-

Khoy). 
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The only unexplored dialectal unit of the territory of 

Nakhijevan is a group of subdialects of the northern villages of 

the historical province of Goghtn – Bist, Mesropavan, Vohoghi, 

Ramis, Paraka (in the past also Khurst), which show a rather 

close linguistic relationship. 

In our research, we applied to these subdialects the 

principle of multi-characteristic classification developed by 

Gevorg Jahukyan and found out that the phonetic and 

morphological features of the subdialects mentioned show quite 

close proximity. The low level of differences between the 

characteristics (only 5.5-9.5 units) indicates that these five 

subdialects of North Goghtn can be considered as subdialects of 

the same dialect or interdialect, which fully corresponds to the 

interval of 0.5-22 unit differences established by G. Jahukyan. 

The position of the subdialects of North Goghtn with 

respect to neighboring dialects was also clarified by applying the 

principle of multi-character classification. As the comparison 

criteria, we chose the traditional autochthonous dialects 

geographically closest to North Goghtn – Agulis, Artsakh-

Syunik and Meghri. The results of the comparison show that the 

subdialects of North Goghtn have the closest relationship with 

the Artsakh-Syunik dialect (the difference is 21.5 units, which is 

close to the border between dialect and subdialect), with the 

Meghri dialect (the difference is 23 units), and the Agulis dialect 

( the difference is 25 units), therefore, we refer to them as the 

interdialect of North Goghtn. 
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