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Պատմական Հայաստանի Սյունիք աշխարհի Վայոց ձոր գավա
ռը, որ պատմագրության մեջ հայտնի է նաև Հայոց ձոր, Վարդաձոր, 
Եղեգյաց ձոր, Վայու ձոր, Վայիձոր անուններով և  տեղադրված է 
եղել Վայքի, Վարդենիսի և Զանգեզուրի լեռնաշղթաների միջև ըն
կած լեռնային տիրույթում, մոտավորապես համապատասխանում է 
Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա Վայոց ձորի մարգին:

Վայոց ձոր տեղանվան վերաբերյալ տարբեր ստուգւսբանու- 
թյուններ կան: Կիրակոս Գանձակեցին, հավանաբար հիմնվելով ժո
ղովրդական ավանդության վրա, գավառանունը կապում է 735թ. ա- 
ղետաբեր երկըաշարժի հետ, երբ գետնասույզ է եղել գավառի Մոզ ա- 
վանը, և  ստուգաբանում որպես «ողբերի ձոր»' «Եւ ահա խաւար ի վե
րուստ անտեսանելի կալաւ զՄոզանն սահմանն, և  զաաւրս քառա
սուն շարժեցաւ վայրն, և  խորասոյզ եղեալ ընկղմեցան կենդանւոյն ո- 
գիք իբրև տասն հազար: Վասն այնօրիկ Վայոց ձոր անոաւնեցաւ 
մինչև ցայսօր ժամանակի»1: Այս վարկածը Թադևոս Հակոբյանը հա
մարում է ոչ հիմնավոր ստուգաբանություն1 2, քանի որ հիշյալ երկրա- 
շարժից դեռևս դարեր առաջ Մովսես Խորենացին3 և  Եղիշեն4 վկա
յում են այս տեղանվան մասին, ուստի այս աշխարհագրական անունը 
գոյություն է ունեցել առնվազն 5-րդ դարում: Գրիգոր Ղափանցյանը 
Վայոց ձորը դասում է ցեղանուններից բխող տեղանունների շարքին' 
կապելով Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն վայ ցեղանվան և

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1 Կ. Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1909, էջ 70:
2 Թ-. Հակոբյան, Սյունիքի թագավորությունը, Երևան, 1966, էջ 6-7:
3 Մ. Խորենացի, Հայոց պատմություն, Երևան, 1940, էջ 248:
4 Եղիշե, Վարդանանց պատմությունը, Երևան, 1947, էջ 239:
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Րիայնա երկրաեվաե հետ5: Արարատ Ղարիբյանը կապում է նաև ս ե ֊ 
պագիր արձանագրություններում հիշատակված Ուայ աստծու կամ 
Ուայաա երկրի հետ6: Գևորգ Ջահուկյանը ցեղանվանական-տոհ- 
մանվանական ծագմամբ տեղանունների թվում հիշատակում է Ար
ցախի Վայկունիք գավառանունը7: Սահմանակից այս երկու գավառ
ների անունների նույնարմատությունը գրեթե ակնհայտ է:

Վայոց ձորը Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից մեկն է: Հայ 
ժողովրդի պատմության հազարամյակներում գավառը գտնվել է 
Արարատյան թագավորության (Ուրարտու), Երվանդունիների, Ար- 
տաշեսյանների, Արշակունիների թագավորությունների կազմում: 
Մեծ Հայքի անկումից հետո (428) մարզպանական Հայաստանի մասն 
է կազմել, 571-ին Սյունիքի հետ միացվել Փայտակարան աշխարհին: 
Արաբական տիրապետության ժամանակ գտնվել է խալիֆայության 
Արմինիա նահանգի կազմում: 9-րդ դարում դարձել է Սյունիքի իշխա
նական տիրույթը, իսկ Եղեգիս գյուղաքաղաքը 9-10-րդ դարերում 
եղել է գահերեց իշխանական կենտրոնը: 10-12-րդ դարերում մտել է 
Անիի Բագրատունյաց թագավորության, ապա 13-15-րդ դարերում" 
Զաքարյանների իշխանապետության մեջ' որպես Խաղբակյանների և 
Օրբելյանների իշխանական տիրույթ:

Վայոց ձորը մշակութային մեծ ծաղկում է ապրել հատկապես 13- 
15-րդ դարերում. Գլաձորի հայտնի համալսարանը, Հերմոնի վանքի 
դպրոցը, Ցախաց քար, Քարկոփի կամ Խոտակերաց, Գնդեվանք, Վե
րին Նորավանք, Սրատեսի, Թանահատի և  այլ վանական հաստատու
թյուններ դպրության և  գրչության նշանավոր կենտրոններ են եղել: 

16-րդ դարից սկսվել է Վայոց ձորի պատմության անկումային 
շրջանը: 1555թ. գավառն անցել է Սեֆյան Իրանին, ապա 1590-ին' 
Օսմանյան սուլթանությանը: 1603 թվականին Շահ Աբասի կազմա
կերպած բռնագաղթի հետևանքով գրեթե ամայացել և  հայաթաւիվել 
է: Այնուհետև 1639թ. թուրք-պարսկական պայմանագրով կրկին ան-

Տ Гр. Каланцян, Историко-лингвистическое значение топономики Древней 
Армении, Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական աշխատու
թյուններ», 1940, հ. Ժ֊Դ, էջ 382-385:

6 И. Ղարիբյան, Հայոց լեզվի պատմության ուսումնասիրության 
ներածություն, Երևան 1937, էջ 62:

7 Գ. Ջահուկյան, Հայոց ւեզմի պատմություն, նախագրային ժամանա
կաշրջան, Երևան, 1987, էջ 441-442:
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ցել է Պարսկաստանին, իսկ 1828թ. ռոա-պարսկական պայմանագրով' 
Ռուսաստանին8:

Վայոց ձորի այժմյան բնակչության գերակշիռ մասը' մոտավորա
պես 80 տոկոսը, խոսում է Խոյի բարբառով: Խոյեցի հայերը, սակայն, 
այստեղ, ինչպես նաև Հայաստանի այլ վայրերում (հիմնականում Ա- 
րարատի, Արմավիրի, մասամբ նան. Կոտայքի, Արագածոտնի, Սյու
նիքի մարզեր) վերաբնակվել են պատմական ոչ հեռու անցյալում' 
1828 թվականի Թուրքմենչայի դաշնագրին հաջորդող ժամանակա
հատվածում: Ինչպիսին է եղել ուրեմն Վայոց ձորի տեղաբնիկների 
խոսվածքը, չէ'* որ այդ տարածքի բարենպաստ աշխարհագրական 
դիրքը վկայում է հայ ժողովրդի տվյալ հատվածի՝ ասպատակումնե
րից 1ւ բռնագաղթերից, մասնավորապես շահաբասյան բռնագաղթից 
մասամբ պաշտպանվելու և  հետագայում իրենց հայրենի բնակավայ
րերում վերահաստատվելու հնարավորության մասին: Եվ իրոք, ու
սումնասիրելով այժմյան Վայոց ձորի մարգի (մինչև 1988 թվականը' 
նաև հյուսիսային Նախիջևանի սահմանակից գյուղերի) խոսվածքնե
րը, հեշտությամբ կարելի է առանձնացնել խոսվածքների մի խումբ, 
որը միանգամայն տարբերվում է Խոյի բարբառից: Սեր ուսումնասի
րություններում այդ խոսվածքախումբն անվանել ենք Վայոց ձորի 
խոսվածք9՜ հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ խոսվածքը 
կրողներն իրենց անվանում են «հին հայեր»' ի տարբերություն Խ ո յ ֊ 
Սարեսարից վերաբնակվածների շառավիղ «թազա հայերի»: Վայոց 
ձորի խոսվածքով խոսող բնակավայրերն են'Հայաստանի Հանրապե
տության Վայոց ձորի մարզի Արենի, Աղավեաձոր, Գնիշիկ, Գնդե- 
վազ, Խաչիկ, Կեչուտ, Ռիեդ, Չիվա (վերջին բնակավայրի բնակչութ
յան գերակշիռ մասը 1918-20թթ. տեղափոխվել է Խաչիկից), Արփի 
(բնակչությունը 1963թ. տեղափոխվել է Գնիշիկից), Հորս (բնակչութ-

Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. Ա-Ը, Երևան 1967-1984:
9 Ա. Վարդանյան, Ազնաբերդի (Վայոց ձորի) խոսվածքի հնչյունահնչույ- 

թային առանձնահատկությունները (դրույթներ), Երիտասարդ լեզվա
բանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 
1981, էջ 19-20. Վայոց ձորի խոսվածքի հնչյունաբանությունը, Բանբեր 
Երևանի համալսարանի, թիվ 1, 1983, էջ 71-83. Վայոց ձորի խոսվածքի 
ձևաբանական առանձնահատկությունները (դրույթներ), Երիտասարդ 
լեզվաբանների հանրապետական հինգերորդ գիտաժողովի նյութեր, 
Երևան, 1986, էջ 107-108:
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յունը 1918֊20թթ. տեղափոխվել է Նախիջևանի Օծոփ գյուղից), Վե
րին (Նոր) Ազնաբերդ (բնակչությունը 1988-ին տեղափոխվել է Նա
խիջևանի Ազնաբերդ գյուղից), մասամբ' Զեդեա (Զեյթա), Եղեգիս (Ա- 
լայազ) և  Արարատի մարգի Եղեգնավան (Շիդլու) գյուղերը (վերջին 
երեք բնակավայրերի բնակչության շուրջ քառորդ մասը նույնպես 
1988-ին տեղափոխվել է Նախիջևանի Ազնաբերդ գյուղից), ինչպես 
նաև Ջերմուկ քաղաքը (բնակչության շուրջ երրորդ մասը 1930-50-ա- 
կան թվականներին տեղափոխվել են Կեչուտից և Գնդեվազից): Ներ
կայացվող քարտեզներում, ըստ ժամանակագրական փուլերի, պատ
կերված են Վայոց ձորի խոսվածքի տարածման սահմանները (քար
տեզներ 1, 2, 3):

Լեզվական առավել սերտ առնչություն ներկայացնող ընղհանուր 
խոսվածքից որոշ չափով առանձնանում է Օծոփ-Հորսի խոսվածքը: 
Օծոփ նշանավոր գյուղը տեղաբնիկ հայերի միակ բնակավայրն էր 
պատմական Ճահուկ-Շահապունիք գավառում (այժմյան Նախի
ջևանի Ինքնավար Հանրապետության Շահբուզի շրջան), որ լիովին 
հայաթափվեց 1970-ական թվականներին, իսկ խոսվածքը գրեթե 
անփոփոխ գոյատևում է Հորս գ  բւղում:

Խոյի բարբառը դասական բարբառագիտությանը միանգամայն քա
ջածանոթ և  աոանձին աշխատանքներով ուսումնասիրված բարբառ է10 11, 
ուստի վերջինիս վայոցձորյան խոսվածքների քննությունը, բնականա
բար, դուրս է մնում մեր աշխատանքի շրջանակներից: Սույն ատենախո
սության նպատակը Վայոց ձորի և  հյուսիսային Նախիջևանի տարածքի 
վերոհիշյալ հնաբնակ գյուղերի ավանդական խոսվածքի ուսումնասի
րությունն է, որը, ինչպես նշվեց, մեր հրատարակած աշխատանքներում 
անվանեւ ենք Վայոց ձորի խոսվածք:

Վայոց ձորի խոսվածքի մասին սոսկ թռուցիկ հիշատակություն
ներ կան դասական բարբառագիտական աշխատանքներում. Արա
րատ Ղարիբյանը11 և  Ահարոն Գրիգորյանը12 այն համարել են Արա

10 Հր. Աճսաեան, Հայ բարբաոագիտութիւն, էմինևան ազգագրական ժողո
վածու, հ. Ը, Մոսկուա-Նոր Նաիփջեւան, 1911. Քննություն Մարաղայի 
բարբառի, Երևան, 1926: Ս. Ղարիբյան, Հայերեն բարբառների մի նոր 
ճյուղ, Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական աշխատություն
ներ», հ. ԺԱ, Երևան, 1939: Մ. Ասատրյան, Ուրմիայի (Խոյի) բարբառը, 
Երևան, 1962:

11 Ա. Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, Երևան, 1947, էջ 73:
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րատյան բարբառի խոսվածք, Հրաչյա Աճաոյանը, այնուամենայնիվ, 
չի ընդգրկել ոչ Արարատյան, ոչ էլ Արցախի (Ղարաբադի) բարբառնե
րի տարածման սահմաններում12 13: Որպես Արարատյան բարբառի 
խոսվածք է ներկայացված նաև Ռազմիկ Մարկոսյանի «Արարատյան 
բարբառ» ոաումնասիրության մեջ14: Սակայն առանձին աշխատան
քով մանրակրկիտ ոաումնասիրությունը միայն կարող է վեր հանել 
խոսվածքում առկա բարբառային յուրօրինակ իրողությունները և  
ճշտել նրա դիրքը մերձակա բարբառների նկատմամբ:

Ըստ ձևաբանական դասակարգման' խոսվածքը պատկանում է 
հայ բարբառների արևելյան խմբակցության «ում» ճյուղին և  ըստ 
հնչյունաբանական դասակարգման ունի հպական բաղաձայնների 
երկանդամ համակարգ: Հնչյունային, քերականական, բառապաշա
րային և բառակազմական մի շարք առանձնահատկություններով 
հանդերձ' Վայոց ձորի խոսվածքն ընդհանուր գծեր է դրսևորում 
հարևան Այրարատի, Արցախ-Մյունիքի, Վասպուրականի խոս
վածքների հետ: Իսկ խոսվածքի ճշգրիտ դիրքը հիշյալ շրջանների 
բարբառների նկատմամբ կարելի է պարզել ակադեմիկոս Գևորգ 
Ջահուկյանի մշակած բազմահպտկանիշ վիճակագրական դասա
կարգման սկզբունքների15 16 17 կիրառմամբ:

Ուշագրավ է, որ Վայոց ձորի միջնադարյան վիմագիր արձանա
գրություններում՛6 և ձեռագրերի հիշատակարաններում՛7 արտացոլ
վել են խոսվածքի որոշ հատկանիշներ: Դրանում կարելի է համոզվել' 
14-15-րդ դարերի հիշատակությունների մի շարք դրվագներ համե
մատելով ներկա խոսվածքի համապատասխան բառերի ու բառակա
պակցությունների հետ.

12 Ա. Գրիգորյան, Հայ բարբառագիտության դասընթաց, Երևան, 1957, էջ 
205:

13 Հր. Աճառեան, Հայ բարբաոագխրութիւն, էմինեան ազգագրական 
ժողովածու, հ. Ը, Մոսկուա-Նոր Նաիփջեւան, 1911, էջ 37, 61-62. Հայոց 
լեզվի պատմություն, հ. Բ, Երևան, 1951, էջ 329, 331:

14 Ռ. Մարկոսյան, Արարատյան բարբառ, Երևան, 1989:
15 Գ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Երևան, 1972, 

էջ 45-119:
16 Ղ. Ալիշան, Սիսական, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1893, էջ 145, 167:
17 Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Ա, Երևան, 1973, 

էջ 39-40:
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ՀԽատաԱռւԹւուե ԽոսԱածո

Ձեոս թխ ա ցա ւ

Շնհսսոր

Ի մ քիրն մեոաւ

Սէր չունի, Ա. ք ո յր  ոմփ , 
էն էլ մեոաւ

Մին կով տ ոփ

Գքւումի, մուկնցեթ եց

Շապտէնն մէկ օր 
Ծակքարովև ջուրտ ո փ

Անծին յեր ի ն ջ մորթեցի

Մատս մաեկա ղով կտրել ի , 
հէնչանք կա րա ցի գրել

Հա յեց թ ուա ց, թ է րաե կա 
պակաս

Գ. տեղ է գ ր ա ծ ... էս տ ետ րս

Ռրոնեցի ոչ

Թ է չէ ' նա  վա յ տ ուր

Ծէորս թ խ ա ցա վ

Շ ը ն հ ա վ օ ր

Ի մ ք ի ր ը ս  մեոա վ

Մէր չունիմ, մ ի ե ք ի ր  ունիմ, 
էն էլ մեոա վ

Մին կօվ տ րվիմ  

Կ րրրմիմ, մ ուգըցէթէց

Շապտէնր միե օր
Ծակքարովը մուր տ րվիմ

Անծին հէրինջ մօոէթ(էց)իմ

Մաղրս մա եգ ՚էղօվ կըդրէլ իմ , 
ընչա նք կա րա ցիմ կրրէմ

Հէնց քթըվա ց], թ է պաե կա 
պագաս

Իրէք տ էղ ա կըրաձ ... էս 
տ էդր(ա գ)ըս

[Վ օրոնէցիմ] վօչ

Թ է չէ ' նա  վա յ տ ուր

Խոսվածքի տէպաբեիկությունե է հաստատում եաև այն կրող 
բնակավայրերի անունների հնավաեդության փաստը: Օրինակ' 13-րդ 
դարի պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սի- 
սական» հայտնի աշխատության մեջ և. եկեղեցու հարկացուցակնե-
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րում հիշատակվում են Գեշին (Գնիշիկ), Հորք (Հորս), Արենի, Առփա 
(Արենի), Կեչուտ (Կեչուտ), Ըռեդի (Ռինդ), Գնդեվանք (Գնդեվազ), Ա- 
ծափ (Օծոփ), Չուվա, Չիվա (Չիվա)’* բնակավայրերը: Ազնաբերդը, 
Աղավնաձորը և. Խաչիկը այդ ժամանակաշրջանում հավանաբար 
կրել են այլ անուններ և., ըստ երևույթին, նոր անուններն ստացել են 
շահաբասյան բռնագաղթին հաջորդող տասնամյակներում: Այնուա
մենայնիվ, այս երեք բնակավայրերի տարածքներում նույնպես պահ
պանվել են տարբեր ժամանակաշրջանների բնակատեղիներ (Աղավ- 
նաձորի տարածքում' Ուլգուրտ (Ուլգյուր)18 19, Ապաեա, Միրաշ20, Խաչի
կի տարածքում' Առնետ (Արաստամուղ)21, Մռահող22, Ազեաբերդի 
տարածքում' Աշուղի աղբյուր, էվիեի աղբյուր, Ղարաղուշ գլուղատե- 
ղիները23), ինչպես նաև բերդեր ու հնավայրեր:

Վայոց ձորի միջնադարյան որոշ հատուկ անուններ, ի հաս
տատումն վերոհիշյալի, նույնպես խոսվածքի կնիքն են կրում: Որոշ 
հիշատակություններում, օրինակ, Բուրթեր անձնանունն ունի Բուր- 
թել բարբառային ձևը24, Օրրելը' Ուռբել25, Արատեսը' Արադես26, 
Թանատի վանքը' Թանադսւ վանք27, ակնհայտորեն խոսվածքին 
հարազատ են նաև տեղանունների Աջառագավիթ, Աղեջոց բերդ, 
Ըռեդի, Ըբվեեք, Փշոեք28, Աջողք29 և  այլ ձևեր:

18 l/տ. Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, Երևան, 1986, էջ 290, 382, 383, 
395-396:

19 Օ-. Հակոբյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի և 
հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. Ե, Երևան, 1991, էջ 
176:

20 Նույն տեղում, հ. U, 1986, էջ 2, 158:
21 Ստ. Օրբելյան, նշված աշխատանքը, էջ 214-216: Ղ. Ալիշան, նշված 

աշխատանքը, էջ 173:
22 Ղ. Ալիշան, նշված աշխատանքը, էջ 172: ß-. Հակոբյան, Ս. Մելիք- 

Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, նշված աշխատանքը, հ. Գ, էջ 872:
23 U. Վարդանյան, Ազնաբերդ. նախիջևանահայության վերջին ամրոցը, 

Երևան, 2000, էջ 10 և ներդիրի քարտեզը:
24 Ղ. Ալիշան, նշված աշխատանքը, էջ 96:
25 Նույն տեղում, էջ 97:
26 Նույն տեղում, էջ 143,144:
27 Նույն տեղում, էջ 119:
28 Ստ. Օրբելյան, նշված աշխատանքը, էջ 395-396:
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Խոսվածքի ոաումնասիրությունն արդիական է նաև Նախիջևա
նի տարածքի տեղաբնիկ, պատմական բարբառներից մեկը լինելու 
առումով, մի տարածք, որտեղ Ադրբեջանի կողմից պետականորեն ի- 
րագործվեց ոչ միայն հայերի սպիտակ ցեղասպանության հրեշավոր 
ծրագիրը, ոչ միայն հիմնահատակ ոչնչացվեցին հայ մշակույթի բազ
մաթիվ բարձրարժեք հուշարձաններ, այլև իրենց իսկ բնօրրանում 
մարեցին հայերենի մի ամբողջ շարք տոհմիկ բարբառներ ու խոս
վածքներ: Դրանց թվում էին բազմաթիվ ուսումնասիրողների ուշադ
րությանն արժանացած Ագուլիսի բարբառը (զոկերենը), որի վերջին 
կրողները մինչև 1988 թվականն ապրում էին Գողթն գավառի (Որդու- 
արի շրջան) Ցղնա և  Տանակերտ գյուղերում, 1960-ականներին մա
րած Աստապատի խոսվածքը, Ջուղայի բարբառը (վերջին և  միակ 
հայ բնակիչները Ջուղայից և  Աստապատից արտաքսվեցին 1988-ին), 
ինչպես նաև Արցախի, Մեղրու, Խոյի բարբառների տեղական խոս
վածքները29 30:

Ներկայացվող քարտեզները (քարտեզներ 4, 5, 6) ժամանակագ
րական փուլերով ընդհանուր պատկերացում են տալիս ինչպես Նա
խիջևանի տարածքում 20-րդ դարի հայ բնակչության տեղաբաշխ
ման, այնպես էլ հայ բարբառների տարածման սահմանների մասին:

Պատմական Հայաստանի տարբեր նահանգների (Վասպուրա- 
կան աշխարհի Գողթն և  Նախճավան, Այրարատ աշխարհի Շարուր, 
Սյունիք աշխարհի Ճահուկ-Շահապունիք և  Երնջակ գավառներ), 
հետևաբար և  ազգագրական տարբեր շրջանների խաչմերուկ լինելու 
հանգամանքը, ինչպես նաև բնակչության զանգվածային տեղաշար
ժերը նպաստել են Նախիջևանի տարածքի բարբառային բազմազա
նությանը: Մինչև 1603-04 թվականները Վայոց ձորի խոսվածքը հա
վանաբար տարածված է եղել նաև Ճահուկ-Շահապունիք, Նախճա
վան և  Շարուր գավառներում: Այդ է վկայում խոսվածքը կրող վերո
հիշյալ բնակավայրերի առկայությունը Նախճավան և Ճահուկ-Շա- 
հապունիք գավառներում, ինչպես նաև ըստ երևույթին Նախիջևանի 
տարածքի ճահուկ ավանից և  Ղարաղուշ գյուղից 17-18-րդ դարերում 
Թուրքիայի Բոլու և  մերձակա բնակավայրեր տեղափոխված կաթո-

29 Ղ. Ալիշան, նշված աշխատանքը, էջ 97:
30 Ա. Վարդա&եան, Նախիջեւանի բարբառային քարտէզը, Հանդէս 

ամսօրեայ, Վիեննա, 2000, թիւ 1-12, էջ 457-470:
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լիկ հայերի3' խոսվածքի վերաբերյալ Վարդուշկա Սամուելյանի (Փա
րիզ) ոաումնասիրությունները31 32:

Այսպիսով՝ այս աշխատանքը նվիրված է Վայոց ձորի և  հյուսիսա
յին Նախիջևանի տարածքի տեղաբնիկ խոսվածքի ուսումնասիրութ
յանը, որի հիմքում առավելապես խոսվածքը կրող ամենամեծ բնա
կավայրի՝ Նախիջևանի Ազնաբերդ գյուղի խոսվածքն է:

Ազնաբերդը (բարբառախառն գրությամբ' Ըզնաբերդ, սխալ գրութ
յամբ' Զնաբերդ, օտար գրությամբ' Ազնաբյուրդ) մինչև 1988 թվականի 
նոյեմբեր-դեկտեմբեբյան բռնագաղթը Նախիջևանի Ինքնավար Հան
րապետության միակ և  վերջին հայաբնակ խոշոր գյուղն էր: Ուներ մոտ 
2000 հայ բնակիչ, որոնք 1988-ին վերաբնակվեցին Վայոց ձորի և  Արա
րատի մարզերի վերոհիշյալ բնակավայրերում, մասամբ նաև Երևա
նում, Կոտայքի մարզում և  արտերկրում:

Ղևոնդ Ալիշանի կարծիքով Ազնաբերդը հնագույն հայկական 
բնակավայր' «նշանաւոր բերդ և  աւան եղեալ է ի հնումն, թէպէտ և  ոչ 
ի հին ցուցակին և  ոչ աո պատմիչս գտանեմք զդա յիշատակեալ»33՛. Ա- 
լիշանը խոսում է նաև գյուղանվան մեզ հայտնի ամենահին հիշատա
կության մասին' «անակնկալ իմն հանդիպմամբ գտանի յիշատակա
րան մի դամբանական ի տար աշխարհի, ի Գենուա (ճենովա) քաղա
քի Իտալիոյ, որ ընդ անուան գեղջն' ցուցանէ եւս զայն Գողթան գա
ւառի պատշաճեալ յ ’ժ է  դարու. և  է այս արձան սղալագիր, ի Ս. Բար- 
դուղիմէ եկեղեցւոջ Հայոց, յամի 1687, Հայրապետի ուրումն.

Այս է տապան Հայրապետին'
Որ է որդի Անանիային.
Սա յերկրէն է Գոխտան տանին.
Եւ ի գեղջէն Ըզնայբերթին.
Վախճանեցաւ Հայոց թվին 
Հազար հարիւր էրէսուն իւ վեցին.
Եւ ապրէլի քսան և  յնգին:

31 Ս. ճեմճեմեան, Նախիջեւաևի հայոց վարժարանը և Հոոմը, Վենետիկ-Ս. 
Ղազար, 2000, էջ 6-21:

32 V. Samuelian, Le dialecte des Armeniens de Bolou (Turquie): Etat des 
recherches en cours, Հայ բարբառագիտության միջազգային 
համագումարի նյութեր, Ստեփանակերտ, 2001, էջ 2:

33 Ղ. Ալիշան, նշված աշխատանքը, էջ 505:
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Ով յանդիպի այս տապանին'
Հայր մեր յերկինըս շնորհին 
Վասն սիրուն Քրիստոսին:

Բնակիչք Ազնաբերդի բնիկ Հայք են և ոչ գաղթականք (տունք 43 
առ Շոբենիւ և  ոգիք 224), ընդ որս 1ւ 10 տուն մահմետականաց»34: 

Ազնաբերդի տարածքում կային Ք. ա. 3-2-րդ հազարամյակների 
կիկլոպյան ամրոցներ, տարբեր ժամանակաշրջանների այլ բնակա
վայրերի հետքեր: 1970-ական թվականների ոաումնասիրություննե
րը35 ցույց են տվել, որ պահպանված պատմական հուշարձանների մի 
մասը թվագրվում է 9-10-րդ և. ավելի վաղ դարերի:

Անհրաժեշտ է նշել, որ Վայոց ձորի 1ւ հյուսիսային Նախիջևանի 
տարածքը, լեզվական սերտ առնչությունից զատ, դարեր շարունակ 
կազմել է պատմաազգագրական, տնտեսական, մշակութային մեկ 
ամբողջություն, տարածքի բնակիչները սերտորեն կապված են եղել 
ոչ միայն ընդհանուր բարբառով, այլև իրենց կենցաղով, ազգակցա- 
կան-խեամիական կապերով, հինավուրց սովորույթներով ու ավան
դույթներով: Ընղհանուր են եղել նաև ժողովրդական տոնացույցի ա- 
մենասիրված տոները, հատկապես Ջրօրհնեք-Սոտբ Ծնունդը (ճը- 
րօխնէք), Ծառզարդարը (Զըռզառ՚՚թար), Զատիկը (Զադիգ), Համբար
ձումը (Հըմբառհցում), Վարդավառը (Վառ՚՚թիվօր), Խաչվերացը (Խը- 
րօվ) և  այլն: Նախիջևանի տարածքի Շամեեի Ս. Խաչ վանքը (Քամօ 
խաչ, Քախմաչ), Վայոց ձորի Նորավանքը (Կարմիր վանք), Արկազնի 
Ս. Խաչ վանքը (Ալվազ), ի թիվս այլ սրբավայրերի, տարածքի ընդհա
նուր և  բազմամարդ ուխտավայրերն են եղել հարյուրամյակներ շա
րունակ:

Խոսվածքն ուսումնասիրելու գործում աջակցություն ցուցաբերե
լու համար երախտագիտությամբ ենք հիշում Հայաստանի Հանրա
պետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հր. Աճաոյանի 
անվան լեզվաբանության ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնի 
նախկին վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆե
սոր Հովհաննես Մուրադյանի, բանասիրական գիտությունների դոկ

34 Նույն տեղում:
35 Ա. Այվազյան, Նախիջևանի պատմաճարտարապետական հուշարձան

ները, Երևան, 1978, էջ 62-63:
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տոր, պրոֆեսոր Ռաֆայել Իշխանյանի, սույն թեմայով մեր թեկնա
ծուական ատենախոսության առաջին գիտական ղեկավար, բանա
սիրական գիտությունների թեկնածու Ալբէտտ Խաչատրյանի անուն
ները:

Երախտագիտությամբ ենք հիշում բարբառախոսների' ազնա- 
բերդցիներ Հայրապետ Վարդանյանի (ծնվ. 1895թ.), Թեբուր Մարգս- 
յանի (ծնվ. 1899թ.), Ռաղևոս Խաչիբաբյանի (ծնվ. 1898թ.) Շողակաթ- 
Աչի Հովհաննիսյանի (ծնվ. 1898թ.), Շուշան Բալասանյանի (ծնվ. 
1916թ.), Ռուբեն Մարտիրոսյանի (ծնվ. 1916թ.), աղավնաձորցիներ 
Գրիգոր Շահբագյանի (ծնվ. 1910թ.), Հրանտ Պետրոսյանի (ծնվ. 
1931թ.) Դմիտրի Զաքարյանի (ծնվ. 1919թ.), Իվան Պողոսյանի (ծնվ. 
1927թ.), գնդեվազցիներ Վանո (ծնվ. 1916թ.) և  Արևհատ (ծնվ. 1918թ.) 
Սարգսյանների, գնիշիկցիներ Զաբել Սարգսյանի (ծնվ. 1902թ.), Մեհ- 
րաբ Մարտիրոսյանի (ծնվ. 1903թ.), նոսիկ Վարդանյանի (ծնվ. 
1911թ.), Բագրատ Հայրապետյանի (ծնվ. 1935թ.), խաչիկցիներ Նա
հապետ Սարգսյանի (ծնվ. 1897թ.), Արուս Սարգսյանի (ծնվ. 1908թ.), 
Հեկտոր Մարտիրոսյանի (ծնվ. 1910թ.), Հեղուշ Ենգիբարյանի (ծնվ. 
1898թ.), Բագրատ-Նեստոր Սարգսյանի (ծնվ. 1923թ.), օծոփցիներ 
Կստեն Համբարձումյաեի (ծնվ. 1900թ.), Անահիտ Իսրայելյանի (ծնվ. 
1914թ.), Սերոբ Աբգարյանի (ծնվ. 1912թ.), ռնդեցիներ Ալեքսան Սի- 
մոնյանի (ծնվ. 1894թ.), Նանո Ստեփանյանի (ծնվ. 1916թ.), Մկրտիչ 
Մկրտչյանի (ծնվ. 1941թ.), արենցիներ Խաչիկ Խաչատրյանի (ծնվ. 
1936թ.), Արտաշես Մանուկյանի (ծնվ. 1924թ.), չիվացիներ Աղավնի 
(ծնվ. 1923թ.), Շուշանիկ (ծնվ. 1930թ.) և. Պարիս (ծնվ. 1938թ.) Սաղա- 
թելյանների, կեչուտցիներ Գևորգ (ծնվ. 1905թ.) և  Արևհատ (ծնվ. 
1913թ.) Առաքելյանների, Վարդգես (ծնվ. 1932թ.), և Պայծառ (ծնվ. 
1933թ.) Գևորգյանների, հորսեցիներ Թուխծամ Հովակիմյանի (ծնվ. 
1916թ.), Մուշեղ Մաթևոսյանի (ծնվ. 1910թ.), Հերիքնազ (ծնվ. 1932թ.) 
և  Գրիգոր (ծնվ. 1930թ.) Մարգարյանների, Զաբել (ծնվ. 1934թ.) և 
Կամո (ծնվ. 1932թ.) Ամրգուլյանների և  այլոց անունները:

Մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում Հայաստանի 
Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի լեզվա
բանության ինստիտուտի «Հայերենի բարբառագիտական ատլաս» 
գիտական խմբի առաջատար գիտաշխատողներ, բանասիրական գի
տությունների թեկնածուներ Գարիկո Կոստանղյանին, Անահիտ Հա- 
նեյաէփն' սույն թեմայով մեր թեկնածուական աշխատանքի ղեկա-
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վարին, մյուս գիտաշխատողներին, որոնց հետ համագործակցել ենք 
սկսած 1978 թվականից և  որոնց մասնագիտական խորհուրդներով և 
օժանդակությամբ, ըստ հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյու
թերի հավաքման ծրագրի, տարիներ շարունակ զբաղվել ենք Նա
խիջևանի և  Վայոց ձորի խոսվածքների գրանցման աշխատանքնե
րով, հրապարակել մի շարք գիտական հոդվածներ, որոնք հետագա
յում դարձան սույն ուոսումնասիրության հիմքը:

Մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում ծնունդով 
գնդեվազցի' «Ջերմուկ Գրուլդ» փակ բաժնետիրական ընկերության 
նախագահ, Ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Արսենյանին' 
գրքի տպագրությունը հովանավորելու համար:
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առաջին մաս

Հ Ն Չ Ց Ո Ւ Ն Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Ք ֊Ց Ո Ւ Ն

ՀՆ Չ ՅՈ Ւ Ն Ա Կ Ա Ն  ՀԱ Մ Ա ԿԱ ՐԳՔ

Վայոց ձորի խոսվածքն ունի 43 հնչյուն:
Բաղաձայնները 34-ն են.
ձայնեղ պայթականներ և  կիսաշփականներ'բ, գ, գյ, դ, ձ, ջ. 
խուլ պայթականներ և կիսաշփականներ'պ, կ, կյ, տ, ծ, ճ. 
շնչեղ խուլ պայթականներ և  կիսաշփականներ' փ, ք, ք1, թ , ց, չ. 
ձայ նեղ շփականներ'զ, ժ, ղ, վ. 
խուլ շփականներ' ս, շ, իւ, ֆ , հ. 
ձայնորդներ' չ, մ, յ ,  ն, ռ, ռհ, ր:
Մնացած 9-ը ձայնավորներն են'ւս, է, ը, ի, ու, օ, ա, 6, ու: 
ժամանակակից գրական հայերենի հնչյուններից տարբերվում 

են ա, օ, ու քմային ձայնավորները, գ1, կյ, ք1 քմային բաղաձայնները և. 
ռհ շնչեղ ձայնորդը:

Օ-ն ն. ու-ն առաջնային շարքի1 միջին և  վերին բարձրացման 
քմայիններ են, հիմնականում հանդիպում են նոր փոխառություննե
րում և. գրաբարից ավանդված որոշ բառերում' օոդագ (բադ), օմբիր 
(կյանք), խօքանալ (գիրանալ), ք ՚Տմ  (մարագ), ք ՚ուզ (գառների, ուլերի 
փարախ), ք|ուլ (մոխիր), խուլսւշ (ծղոտ), ք՚ուխհւռ ՚՚թ (ծծումբ), սուրու 
(այծերի, ոչխարների հոտ), փունսւբախան (արևածաղիկ) և այլն, ինչ
պես նաև մուրաք (մորուք), թուք (թուք), թափունք (թիկունք), լուզու 
(լեզու), խուդադ (կուտակ), փօբուդ (կոպիտ), ք,օմուիւտ (քեմուխտ), 
օրան (օրան) և  այլն:

Ա-ն առաջնային շարքի ստորին բարձրացման քմային է, մեծ հա
ճախականությամբ հանդիպում է ինչպես փոխառյալ բառերում' 
բաոդսւն (շատ մեծ պարկ), շաֆտալա (դեղձ), փըլաք՚ան (քարե աստի
ճան), ղամալթի (մեծ դանակ), ք,առհթանքյալա (քարադոդոշ'լեռնային

1 Հ. Մուրադյան, Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, հ. Ա, Երևան, 
1982, էջ 58-59:
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մողես), զաոդավ (կանաչավուն դեղին), զառզամբու (նկուղ), թաք՚առ 
(անիվ), նաֆար (շունչ), սավաբա (լայն կողով), փայլըվան (լարախա
ղաց), վարսաա (վերակացու), փաոինջ (չմաքրած հաճար), մառդ 
(հանդուրժող), սառթ (ցուրտ), լըխանգ՚ա (մետաղյա տաշտ) և այլն, 
այնպես էլ գրաբարից ավանդված բառերում' ժանգ (ժանգ), հարիլ 
(հառնել), առ՚խսւր (արդար), զաոզամբ (սարսափ, զարզանդ), կօջագ 
(կոճակ), լար (լար), առ՛՛չի (աոաջին), չամիչ (չամիչ), անգ՚ալ (անկյալ), 
սաոիգ (սարյակ), վօխճար (ոչխար), շըրսգ (շալակ), զըռհթարվիլ 
(զարդարվել) 1ւ այլն: Այս հնչյունը խոսվածքում դրսևորում է հնչույթա
յին արժեք: Դրանում կարելի է համոզվել համեմատելով իմաստային 
հակադրության հետևյալ զույգերը 

արա (այ տղա)-արա (արա՜) 
տար (բարձր տեղ դար)-տար (տար)
աշի (ձայնարկություն)֊աշի (ուտելի վայրի բանջար' մանդակ)
հարիլ (կազդուրվել, առողջանալ)-հարիլ (հարել, շարժել)
մալա (թունավոր տիզ)-մալա (որմնադրի գործիք)
հավա (գորգագործի, կարպետագործի զործիք)-հափս (եղանակ)
տաս (դաս)֊տա ս (տաս)
լափ (շան լակ)-լափ (ամբողջովին, լրիվ)
լալ (լալ, լաց յինել)-լալ (համր)
Չըփս (Չիվա զյուղանունը)-Չըվա (նույն գյուղանվան տրական և  

բացառական հոլովաձևը):
Դ, կ ՚, քք քմային բաղաձայնները հիմնականում հանդիպում են ա- 

ռաջնային շարքի է, ի և  ա, օ, ու ձայնավորներից առաջ, չունեն 
հնչույթային արժեք: Այնուամենայնիվ, գրաբարից ավանդված և փո
խառյալ որոշ բառերում այս հնչյունները երբեմն հանդիպում են նաև 
միջին և  ետին շարքի ձայնավորներից առաջ' գ ՚ըրագ՚ի (կիրակի), 
գ ՚ըռնագ (գրտնակ), գ՚ըպպուն (մեծ մուրճ, կոփուն), ք՛աֆուր (դա
ժան), ք ՚ըլաֆա (զուգարան), գ՚ըլլար (բալ), ք ՚ըֆտա  (կոլոլակ), ք՚ալ- 
դստ (կաճապ) և  այլն, Օծոփ-Հորսի խոսվածքում' նաև ք՚սւսըբ (աղ
քատ), ք ՚ըֆւահ (ճոճանակ) և  այլն:

Ռհ շնչեղ ձայնորդը նույնպես դիրքային բնույթ ունի, հանդիպում 
է հիմնականում խուլերից և  խլացած ձայնեղներից առաջ, չունի 
հնչույթային արժեք' վսս^թ^ա րդ, կաո՚՚թաբժլարդալ, մօւ^թիՀմոր- 
թի, ճսս^թիլՀջարդել, սս^թարՀարդար, առհչ<արջ, պաոհց<բարձ, 
փըփէո՚նըՀբորբոս, տէ^ցահՀդերձան, ժօղօվու^թՀժողռվուրդ,
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կօռ"չիլ<կորնչիլ, հըռ"սանիք<հարսանիք, թըւ^թոտՀթրթուր ն. այլն: 
Օծոփ-Հորսի խոսվածքում այս հնչյունն առաջանում է նաև րդ, րտ, 
րթ հնչյունակապակցություններից և, թեև դարձյալ չունի հնչույթա
յին արժեք, այնուամենայնիվ, կայուն հնչյունական գործառույթ ունի' 
կօւ^հուհգՀգորտնուկ, վօւ^նիլՀորդնել, պառհք<պարտք, ըզնապէռհ- 
ցի<ազնաբերդցի և  այլն:

Հարկ է նշել նաև, որ խոսվածքում ա ձայնավորն ունի թույլ ար
տահայտված շրթնայնություն, որն առավել զգալի է Աղավնաձորի և 
Օծոփ-Հորսի խոսվածքներում: Տեքստը չծանրաբեռեելու համար, սա
կայն, այդ հնչյունը հատուկ նշանով չենք տառադարձում:

ՇԵՇՏԸ

Խոսվածքում շեշտը վերջընթեր է' պւսզուգ<բազուկ, տա՜խ- 
ծը<դաղձե, տա'ռդագ<դատարկ, կսւրունք<գարուն, աոդա՜ասնք< 
արտասուք, ո'ւդիլ<ուտել, գյըրագյի<կիւրակէ, հոևլունք<ուլունք, ուս- 
մա՜՜ըան<ոաումնարան, վօսկյէ'ղէն<ոսկեղէն, մառ՚՚թա՜կ^լՀմարդա- 
գայլ, աղա'ճուր<աղաջուր, ուր(ա)խը'թուն<ուրախութիւն, պարէգա- 
մը'թուն<բարեկամութխն և  այլն:

Սակայն այս օրինաչափությունից շեղվելով՝ շեշտն ընկնում է 
վերջնավանկի վրա հետևյալ դեպքերում.

ա) նախավերջին վանկում գաղտնավանկ ունեցող բառերում' տը- 
մսւ'գ<դմակ, կըձի'գ<կծիկ, կըրւսգ<կրակ, փըռի'լ<փռել, թըռհթը- 
ռա'լ<թրթռալ, խըշխըշա'լ<խըշխըշալ, ըստէ'ղ<այստեղ, կըլխը- 
վէր<գլուխ ի վայր և  այլն.

բ) պատճառական բայերում՝ աբրացնխլ<ապրեցուցանել, 
պընց(ր)ացնի'լ<բարձրացուցանել, քընացնի'լ<քնեցուցանել, լացսւց- 
նի'լ<լացուցանել, ուրխացնի'լ<ուրախացուցանել և  այլն.

գ) նի վերջավորությամբ հոգնակի ձևերում՝ կարաս-կարասնխ, 
շէրէփ-շէրէփեխ, վօննաման-վօնեամաննի', ալապաստրագ-ալա- 
պաստրագնի', ճիբօդ-ճիբօդհի', կադու-կադվընի', ասէղ֊ասխընխ, 
կըջուջ-կըջըջնի', տըրէխ֊տըրխըհի', շաբիք֊շապկընխ և  այլն.

դ) սահմանափակ թվով այլ բառերում՝ առ"չի'<առաջին, կօռվթ)- 
նո'ւգ< գորտ(նուկ), տարվէ'ր<դար ի վեր, յէղնո'ւգ<աղաւնուկ, կաթ- 
ղիգօ'ս<կաթոդիկոս և  այլն:
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հ ն չ յ ո ւ ն ա փ ո խ ո ւ թ յ ո ւ ն

Ձա յնա վորեերի հնչյունա փ ոխ ությունը

Բոլոր դիրքերում հին հայերենի ձայնավորների մեծ մասը 
խոսվածքում հիմնականում մնացել է անփոփոխ.

Պակաս>պագաս, կարդալ>կառհթալ։ աեապատ>անւսբադ, արջ> 
առհ̂ , կար>կար, սար>սար, ազատ>ազւսդ, կարաս>կարաս, կարագ> 
կարաք, ակաեջ>անգաջ, տղայ>տըղա, վեց>վէցց, էշ>էշ, իւԻԿ>Ի|իգ, 
սիրտ>սիոդ, հին>հին, վիզ>վիզ, տորգ>տօրք, գլուխ>կըլուխ, առ- 
նետ>առնէդ, ուրագ>հուրաք, աոու>աաս, գարի>կարի, կատոօկա- 
դու, անզուտաե>աեգուդաե, աեսիրտ>սւեսիռդ, բերաե>պէրան, աղ- 
ջիկ>ախճիգ, բազուկ>պազուգ, սեղակ>սէղան, գերան>կյէրան և 
այլն:

Նախաշեշտ վանկերում, մասամբ թուլանալով, ձայնավորները 
ա-ն) ոչ մեծ հաճախականությամբ վերածվեք են ը-ի.

Աղանձել>ըղանձիլ, աոաւօտ>ըռավօդ, արաժան>ըրէժան, մա ֊ 
տանի>մըդանի, արեգակե>ըրէքնագ, դագանակ>դըգ1անագ, աեա- 
փ>ըլանի, Ազնաբերդ>Ոզնապեռհթ, Աղաւնաձոր>Ըղնածօր, Արիս- 
տակէս>Ոռըստակյէս, բաժանել>պըժակիլ, երախայ>ըրէխա, գերեզ- 
ման>կըրէզման||կըրէձման, դեպի>դըբւս, հասկաեալ>հըսկանալ, գի- 
շեր>քըշեր, Իսկուհի>Ոսկօհի||Բսկօյի, ողողել>ըղօղիլ, լողաեալ>լը- 
ղանալ, ոլորել>հըլօրիլ, օրորել>հըրօրիլ||ըրօրիլ, բորբոսնել>փը- 
փէո՚՚սնիլ, ոպեղ>ըղօղ և  այլն:

Փոքր հաճախականությամբ, հիմնականում նախաշեշտ վանկե
րում, լրիվ թուլանալով, ձայնավորներն ընկել են.

Ապսպարել>պըսպարիլ, եղունգն>ղունգը, եթե>թէ, ապա>բա, 
մխիթարել>մըխթարիլ, ուղղորդ>(ը)ղօւ>հթ, ոպարկել>ղարգյիլ, Գաբ- 
րիել>Կափոէլ, Աեաեուխ>Նանոփւ, Ամաղու>Մաղու և  այլն:

Բոլոր դիրքերում հանդիպում են ա ձայնավորի քմայնության 
դեպքեր ա>ա.

Արդար>ստհթսւր, աչք>աշկը, անկեալ>անգյսւլ, ակիշ>ագյիշ, 
ալեւոր>հալիվօր, ճանճ>ճանջ, ճաշ>ճւսշ։ կիլրակէ>գյըրագյի, քար- 
ճիկտ֊ք՚ստջիգ, լար>լար, զարթնուլ>զաոհթնիլ, շապիկ>շսւբիք, թա- 
քուն>թաքուն, թանաք>թանսւք, ժանգ>Ժանգ, հարիւր>հարիր, ոչ- 
խար>վօխճար, թեւճակ>թապճագ, սպխրակ>սիպտագ, Սարգիս>
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Սարքես, Զաքար>Զաք'ար, Զարդար>Զառհթար, Վարդազար> 
Վստհթազար և այլն:

Խոսվածքում Աճաոյանի օրենքը գործում է մասնակիորեն՝ 
առավելապես դ-ով սկսվող բառերում.

Դալար>տալար, դահ>տախ, դանակ>տաեագ, դառն>տառը, 
դաս>տաս, դատարկ>տառդագ, դար>տար, դարձ>տառհց, դար- 
մաե>տարման, դաևդուռ>տանդուռ, դաղձ>տախծը||տախծը, նաև 
բանջար>պանջար, բաշ>պաշ, ձար(իկ)>ծարիգ, բարակ>պարագ|| 
պարագ, ձագ>ծաք||ծաք և  այլն:

Օծոփ-Հորսի խոսվածքում այս օրենքն առավել լիարժեք է գոր
ծում, վերոհիշյալ օրինակներից բացի առկա են նաև մեծաթիվ այլ օ- 
րինակներ՝ բամբակ>պամբակ, բակ>պակ, բստ ^պ ա ևց, դա- 
տել>տատիլ, գարուն>կյարունք, ձաւար>ծավար, ձագար>ծաք|ար, 
գաբն>կյափ, գառն>կյառ, գարի>կյարի և  այլն:

Համեմատաբար սակավ է հանդիպում ա>է հնչյունափո
խությունը.

Երախայ>ըրէխա, մանգաղ>մանգյէղ, ծագ>ծէք, ծագելշ֊ծէքփլ և  
այլն:

Բառասկգբի ե-ի դիմաց խոսվածքն ունի յէ  կամ է.
Միավանկ բառերում ե-ի դիմաց հիմնականում առկա է յէ՝ ե>յէ' 

եզն>յէզը, ետ>յէդ, ես>յէս, եռ>յէռ և  այլն, իսկ բազմավանկերում' 
ե>է' երեկ>էրէգ, երես>էրէս, երկոօէրգու, եփել>էվփլ, երկայն> 
էրգյէն, երեք>էրէք>իրէք. որոշ բառերում, որոնք բարբառային հնա- 
գույն տարբերակներ են, է-ից առաջ առկա է նաև հ2 ' երրթ-հէռ՚՚թ, 
եըինջ>հէյփնջ, եդի>հէղի և  այլն: Ինչպես վերը նշվեց, կան նաև 
բառասկգբի ե-ի ը ֊ի  վերածվելու և  անկման դեպքեր:

Սահմանափակ թվով բառերում, որոնք նույնպես բարբառային 
հնագույն տարբերակներ են3, գրաբարի բառասկգբի ե-ի դիմաց 
առկա է ա հնչյունը' եդբայր>ախպեր, երազ>արազ, երկաթ>արգաթ, 
երկան(ք)>սւրգաեք, եղիճ>սպինջ:

2 Աճաոյան, Հայոց լեզվի պատմություն, հ. Բ, Երևան, 1951, էջ 413:
Նույն տեղում, էջ 414-415: Է. Աղայան, Բարբառային հնագույն տար
բերություններ հայերենում, «ՀԽՍՀ ԳԱ հասարակական գիտու
թյունների տեղեկագիր», 1958, թիվ 5, էջ 67-80:
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Բառամիջում որպես կանոն ե-ին, ինչպես նաև է-ին համա
պատասխանում է է ձայնավորը.

Տէր>տէր, աղուէս>աղվէս, տեղ>տէղ, աղեղն>անէղ, սերմն> սէր- 
մը, աներ>անէր, ասեղն>ասէղ, սեղան>սէղան, արեգակն>ըրէքնագ, 
բերր^պէռ՚՚թ, բարեկամ>պաըէգամ, խեղճ>հէղջ և  այլն:

Ոչ հաճախ հանդիպում է ե>ի ( է>ի) հնչյունափոխությունը.
ԿիւրակԵպփրագփ, անէծք>անիսկը (է>ի), թեկն||թէկն>թինգը, 

աւել>ավիլ, թեթեւ>թիթէվ, խեժ>խիժը (ե>ի), ալեւոր>հալիվօր 
(ե>է>ի)ևա յլն:

ժամանակակից գրական հայերենի նման բառասկզբում որպես 
կանոն գործում է ո>վօ, բառամիջում ո>օ հնչյունափոխությունը.

Ո րդն^օւ^թը, ոսկի>վօսկյի, ոչխար>վօխճաբ, ոսկր>վօսկուռ, 
ոսպն>վօսպը, ոտն>վօդը, ծով>ծօվ, ձոր>ծօր, շոր>շօր, քոր>քօր, 
ձոր>ծօր, որորոց> հըրօրօց, կոճակ>կօջագ, փիլոե>փիլօն և այլն:

Մ, ն, ր, ռ ձայնորդներից առաջ հաճախ հանդիպում է ո(օ)>ու 
հնչյունափոխական երևույթը.

Մոմ>մում, ծոմ>ծում, տոմար>տումար, Թ-որգոմ>Թ-օրգում, Թով- 
մաս>Թոմաս>Թ-ումաս, կոկոն>կուգում, մեռոն>մհ«սն, դամոն>տամ- 
բոզ, մորեխ>մոտէխ, կորնգան>կուոընգա, Օրբել>Բտբել, ծոռն> 
ծուռը («թոռան զավակ»), կոռն>կոտը («թոռան թոռ»), Հոռոմ>Հու- 
ռում և  այլն:

Եըկբարըաոների հնչյունա փ ոխ ությունը

Այ երկբարբառի դիմաց խոսվածքն ունի է ձայնավոր' այ>է.
Փայտ>փէդ, այծ>էձ, այդ>էդ, երկայն>էրգ'էն, ձայն>ծէն, կայծակ> 

կյէձագ, մայր>մէր, հայր>հէր, եղբայր>ախպէր և  այլն:
Աւ երկբարբառը ենթարկվել է ընդհանուր-պատմական օրինաչա

փությանը' ալ>օ.
Աւդ>օթ, աւր>օբ, աւձ>օց, աւրհնել>օխեիլ, աղաւթել>աղօթիլ, 

զաւրք>զօրք, կարաւտ>կարօդ, ծանաւթ>ծանօթ և  այլն:
Եա երկբարբառը, ինչպես նաև նայ եռաբարբառը դարձել են է' 

եա>է, եայ>է,
Երանեակ>հըրանէք, սեամ>շէմք, կորեակ>կօրէգ, ցորեան>ցօ- 

րէն, սեաւ>սէվ, աւեալ>վէլ, մազեայ>մազէ, փայտեայ>փէդէ և  այլն:
Իւ երկբարբառը հնչյունափոխվել է ի ձայնավորի'իւ>ի.
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Արխն>արին, սիւն>սին, ալիւր>ալիր, ձիւե>ծին, հարիւր>հա- 
րիր||հարիր և այլն:

Սահմանափակ թվով բառերում, որոնք բարբառային հնագույն 
տարբերակներ են4, առկա է ավելի վաղ շրջանում տեղի ունեցած 
խ>ու հնչյունափոխությունը' ճիւղ>ճուղ, աղբիւր>ախպուր, շիւղ> 
շուղ:

Ութիւն վերջածանցով բառերում նույնպես առկա է խ>ու հնչյու
նափոխություն, սակայն այս դեպքում առկա է ձայնավորների առա
ջընթաց ներդաշնակություն.

Բարձրութիւն>պանցըրութուն||պանցըրըթուն, զօրութիւն>զօ- 
րութունյլզօրըթուն, արդարութիւն>առհթարաթուե||աոհթարըթուն և.
այլն.

11յ երկբարբառը հիմնականում հնչյունափոխվել է ի ձայնավորի' 
ոյ>ի.

Լոյս>լիս, թոյլ>թիլ, պատրոյգ>պադրիք, քոյր>ք"իր, կապոյտ> 
կարիդ և այլն:

Մենաբարբառացման այս օրինաչափությանը չեն ենթարկվել 
սահմանափակ թվով բառեր, որոնցում ավելի վաղ տեղի է ունեցել 
ոյ>ու հնչյունափոխությունը5.

Շոյտ>շուդ, ոյժ>ուժ, բոյն>պուն:
Միայն անոյշ>անօշ օրինակում ոյ-ի դիմաց առկա է օ ձայ

նավորը:

Բաղաձայննե՛րի հնչյունա փ ոխ ությունը

Ձա յնեղ պայթականներ և կիսաշփականներ

Խոսվածքում հին հայերենի ձայնեղ պայթականներն ու կի
սաշփականները ենթարկվել են հետևյալ հնչյունափոխական օրինա
չափություններին.

Բառասկզբում դարձել են խուլեր' բ, գ, դ, ձ, ջ >  պ, կ, տ, ծ, ճ.

4 Հ. Մուրադյան, Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, հ. Ա, Երևան,
1982, էջ 191-196:

5 Նույն տեղում, էջ 182-187:
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Բ ա րձ^ա ւ^ց, բովել>պօվիլ, գետ>կյէդ, գինձ>կփնձը, դեղին> տէ- 
ղին, դոտն>տոաը, ձախ>ծախ, ձոր>ծօր, ջոտ>ճար, ջարդել>6առհ- 
թիլ և  այլն:

Խուլերի եե վերածվել եաև շփակաեահաջորդ դիրքերում.
Ադբիւր>ախպոտ, ագբն>սւսպը, աղբ>ախպը, անզգամ>սւեըս- 

կամ, ադջիկ>ախճիգ, շաղգամ>շախկամ, դաղձե>տախծը, թուղբ> 
թուխպը և  այլն:

Բառամիջում և  բառավերջում' ր ձայնորդին հաջորդելիս, 
ձայնավորների միջև և  բառավերջի հետձայնավորային դիրքում 
վերածվել են շնչեղ խուլերի' բ, գ, դ, ձ, ջ >  փ, ք, թ , ց, չ.

ժողովոտդ>ժօղօվուռհթ, երդումն>օռհթումը, կարդալ>կառհթալ, 
արդար>առհթար, արբենալ>հարփիլ, որձ>վօռհց, որբ>վօրփ, մարդ> 
մա ո ՚՚թ , Սարգիա^Սսւրքփս և  այլն.

Խաբել>խափիլ, արեգակն>ըրէքնագ, դադար>թաթար, յաջող> 
աչօղ, ոջիլ>վօչիլ և  այլն.

էգ>էք, գաբ>կափը, ոտագ>հուրաք, ձագ>ծաք||ծաք, ծագ>ծէք, 
գոգ>կօք, աւձ>օց, Սերոբ>Սէրօփ և  այլն:

Սահմանափակ թվով այլ բառերում նույնպես վերածվել են շնչեղ 
խուլերի.

Բռնել>փըռնիլ, դառնալ>թաոնալ, դադարել>թըթարիլ, գնալ> 
քընալ, գիշեր>քըշէր, Գեդամ>Քյէղամ, ինչպես նաև գերա նդի^ա - 
րանթու, բորբոսնեթ֊փըփէռԽնիլ, բրդել>փըռհթԻւ և  այլն: Վերջին 
երեք օրինակների հնչյունափոխությունը, կարծում ենք, բառամիջի 
շնչեղ խլացած ձայնեղի առնմանությամբ բառասկզբի ձայնեղի շնչեղ 
խլացման երևույթ է:

Ռնգայիններին հաջորդող դիրքերում մնացել են անփոփոխ.
Սանդ>սանդ, խնձոր>խընձօր, տաեձ>տանձ, բամբակ>պամբագ, 

մանգաղ>մաեգյէղ, երինջ>հէրինջ, ամբար>ամբար և  այլն:

Խուլ պայթականներ և կիսաշփականներ

Բառասկզբում խուլ պայթականներն ու կիսաշփականները մնա
ցել են անփոփոխ' պ, կ, տ, ծ, ճ =  պ, կ, տ, ծ, ճ.

Պատ>պադ, պառաւ>պսաավ, պարկ>պարգ, կատու>կադու, կո- 
ճակ> կօջագ, կով>կօվ, տանել>տանիլ, տուն>տուն, տոպրակ>տօբ-
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րագ, ծանր>ծանդըր, ծիծաղել>ծըձաղիլ, ծով>ծօվ, ճանկ>ճաեգ, 
ճուտ>ճուդ, ճրագու>ճըրաքու և  այլե:

Որոշ բառերում դիտվում են խուլ պայթականների ձայնեղացման 
օրինակներ պ, կ, տ > բ, գ, դ.

Կխրակէ>գյըբագյի, Կիրակոս>Գըրագյօս, տող>դօղ, պղտոր> 
բըխտօր, կոպիտ>գյօբուդ ն. այլն:

Օծոփ-Հորսի խոսվածքում նման հնչյունափոխության օրինակնե
րը համեմատաբար ավելի հաճախ են հանդիպում պոպոք>բօբօք, 
կոտրել>գօդրիլ, կտրել>գըդրիլ, պտրհան>բըդըրհան, կտուր>կը- 
տոտ, բայց սեռականում գըդրանը և  այլն: Այս հնչյունափոխությու
նը, կարծում ենք, բառամիջի ձայների, ավելի ճիշտ' ձայնեղացած 
խուլի, առնմանությամբ բառասկզբի խուլի ձայնեղացման երևույթ է: 

Որոշ բառերում խուլ պայթականներն ու կիսաշփականները բառա- 
սկզբում վերածվել են շնչեղ խուլերի' պ, կ, տ, ծ, ճ >  փ, ք, թ, ց, չ.

Տաքանալ>թըքսւնալ, կթել>քըթիլ, կշեռ(ք)>քըշէռք և  այլն: Այս 
հնչյունափոխությունը, կարծում ենք, բառամիջի շնչեղ խուլի 
առնմանությամբ բառասկզբի խուլի շնչեղացման երևույթ է:

Նման հնչյունափոխություն է երբեմն նկատվում նաև բառավերջի 
ձայնավորահաջորղ դիրքում մատիտ>մադիթ, Բագրատ>Պագրաթ, 
Արարատ>Արսւրաթ, Անդրանիկ>Աևդբանիք, Սմբատ>Սումբաթ և. 
այլն:

Այստեղ, անշուշտ, առկա է բառավերջի ձայնավորահաջորղ 
դիրքերում խուլ պայթականների և  կիսաշփականների ձայնեղաց
ման, ապա ձայնեղ պայթականների և. կիսաշփականների շնչեղ 
խլացման երկաստիճան հնչյունափոխություն:

Բառամիջում և բառավերջում խուլ պայթականներն ու կի
սաշփականները որպես կանոն ձայնեղացել են' պ, կ, տ, ծ, ճ >  բ, գ,
դ ,ձ , ջ

Շապիկ>շաբիք, կոալր>կուբըր, կատու>կադու, սունկն>սունգը, 
ճանճ>ճանջ, անկեալ>անգյսւլ, պատ>պադ, կատար>կադար, ա- 
կիշ>ագյիշ, աճել>աջիլ, ապրել>աբրիլ, անապատ>անաբադ, ա- 
նիծ>անիձ, պատիժ(ք)>պադիշկը, ծաղիկ>ծաղիգ, կա յծա կ^էձա գ, 
աեգոսրան>անգուղան, կարիճ>կարիջ, կարկուտ>կարգուդ, կու- 
տապ>կուդաբ, ճակատ>ճագադ, մածուն>մաձուն, մտածել>մըդաձիլ, 
նետ>նէդ, շատ>շադ, պճեղն>սյըջէղ, պրծանիլ>պըոձ(ը)նիլ, արա- 
ծել>ըրաձիլ, բարակ>պարագ, սպիտակ>սիպտագ և. այլն:
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Բացառություն են կազմում խուլ շփականներին հաջորդող 
դիրքերը, որոնցում մնում են անփոփոխ' պ, կ, տ, ծ, ճ =  պ, կ, տ, ծ, ճ.

Աստառ>աստսւո, տախտակ>տսփւտագ, ապսպարել>պըատս- 
րիլ, աստըղ>աստըղ, տաշտ>տաշտ, պաշտել>պաշտիլ, սաստել> 
սաստիլ և  այլն:

Բառամիջում և բառավերջում խուլերի համատարած ձայնեղա
ցումը բնորոշ չէ միայն Օծոփ-Հորսի խոսվածքին' ծակել>ծակյիլ, 
կապ>կապ, կոպ>կօպ, նամակ>նամակ, շալակ>շըլակ, կատու>կա- 
տու, պատ>պատ, ծիծաղ>ծըծաղ, կոճակ>կօճակ, անիծել>անըծիլ, 
կարկուտ>կարկուտ և  այլն: Այնուամենայնիվ, այստեղ ևս, թեև ոչ 
մեծ հաճախականությամբ, առկա են ձայնեղացման օրինակներ' շա- 
պիկ>շաբիք, այծ>էձ, ակիշ>ա<^իշ, հոտաղ>հօդաղ, փայտ>փէդ, ա- 
կաեջ>անգաջ, ծունկե>ծունգը և  այլն:

Շնչեղ խ ո զ  պայթականներ և կիսաշփականներ

Շնչեղ խուլ պայթականները և  կիսաշփականները հիմնականում 
մնում են անփոփոխ' փ, ք, թ , ց, չ =  փ, ք, թ , ց, չ.

Փայտ>փէդ, փոխել>փօխիլ, քար>քար, քիթ>քփթ, թաթ>թաթ, 
թեթեւ>թիթէվ, թափան>թափան, ցորեան>ցօրէն, ցամաք>ցամաք, 
չամիչ>չամիչ, չարչարանք>չարչարանք, փարթամ>փառհթամ և  այլն:

Այս օինաչափությունը չի տարածվում շփականներին հաջորդող 
դիրքերի վրա, ուր շնչեղ խուլերը ապաշնչեղաեում են'փ, ք, թ , ց, չ>պ, 
կ, տ, ծ, ճ.

Քաղցր>քսփւծըր, աղքատ>ախկագ, աղցան>ախծան, ժաժք> 
ժաշկ, յաղթել>ախտիլ, Ասքանագ>Ասկաեազ, փախուցաեել>փախ- 
ծընիլ, մեղք>մէխկը, ղժոխք>տըժօխկը և  այլն:

Ձա յնեղ շփականներ

Ձայնեղ շփականները բոլոր դիրքերում հիմնականում մնացել են 
անփոփոխ' զ, ժ, դ, վ =  զ, ժ, ղ, վ.

Վարղ>վառհթ , եղիճ>աղիեջ, զզել>կըզիլ, զաւակ>զավագ, 
զաեգ>զանգ, բաժանել>պըժանի[, աղ>սպ, ծով>ծով, ոյժ>աժ, ժողո- 
վուրդ>ժօղօվոտհթ  և  այլն:
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Հպականների նախորդելիս դարձել են խուլ շփականներ զ, ժ, ղ, 
վ > ս, շ, խ, ֆ.

Ադքատ>ախկադ, աղջիկ>ախճիգ, ժաժք>ժաշկ, ազգ>ասկը, 
ադբն>ասպը, պատիժք>պադիշկը, նաւթ>նաֆտ և այլն:

Սահմանափակ թվով բառերում, որոնք բարբառային հնագույն 
տարբերակներ են6, ղ ձայնեղ շփականի դիմաց առկա է լ ձայնորդը.

Ջիղ>ճիլ, տիղմ>տիլ, բող>պօ[ի, բղուղ>ւտսլիգ||պըղուղ:
Սահմանափակ թվով բառերում վ ձայնեղ շփականի դիմաց 

առկա է ֆ  խուլ շփականը վ>ֆ.
Որս>վօռհս>ֆօռհս, Ազնիվ>Ազնիֆ:
Կա նաև վ>բ հնչյունափոխության օրինակ' թեւճակ>թաբճագ> 

թապճագ:

Խուլ շփականննր

Խուլ շփականները բոլոր դիրքերում հիմնականում մնացել են 
անփոփոխ'ս, շ, խ, հ =  ս, շ, խ, հ.

Սար>սստ, հաստ>հաստ, միս>միս, շուն>շուն, մաշել>մաշիլ, 
խելք>խէլք, գլուխ>կըլուխ, հայելի>հխի, բահ>պահ, հավ>հավ, 
վախենալ>վախնիլ և  այլն:

Հ շփականին, սակայն, որոշ գյուղերի խոսվածքներում (Ազեա- 
բերդ, Աղավնաձոր, Արեեի, Ռինդ) բառասկզբում' ո-ից առաջ, համա
պատասխանում է ֆ' հո>ֆօ.

Հող>ֆօղ, հոտ>ֆօդ, հորել>ֆօրիլ, հոտել>ֆօդիլ, հ ո ր թ ^ օ ո ՚՚թ , 
հոգի>ֆօքփ և  այլն (քարտեզ 7):

Երկու բառում հ-ի դիմաց առկա է խ հնչյունը' հ>խ' օրհ- 
նել>օխնիլ, դահ>տախ:

Ձայնո՛ր՜դներ

Ց ձայնորդը բառասկզբում հիմնականում ընկել է' յ> 0 . 
Յադթել>ախտիլ, յաջող>աչօղ, յիշատակ>իշադագ, յղխ>ըւլԻ, 

յոեք>անք, յօրանջել>ըռըշկօդւսլ, յուշապ>աշաբ, Յիսուս>Իսսօս, 
Յակոբ>11գօփ և  այլն:

6 Նույն տեղում, էջ 206-217:
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Սահմանափակ թվով բառերում յ-ի դիմաց առկա է հ' յ>հ' 
յիսուն>հիծծուն, յուշ>հուշ:

Մյուս ձայնորդները հիմնականում չեն հնչյունափոխվել' մ, ն, լ, ր, 
ռ =  մ, ն, ի ր, 12«

Լար>լար, խելք>խէւք, գայլ>կ1էլ, մազ>մազ, ծամ>ծամ, նոտն> 
նոտը, անիծ>անիձ, ռուս>ըռուս, աոաջ>առաչ, թառ>թառ, արեւ> 
արէվ, գիշեր>քըշէր և  այլն:

Շրթնայիններից առաջ, սակայն, ն ձայնորդը վերածվել է մ-ի' 
ն>մ.

Անբախտ>սւմբսփոր, անփորձանք>ամփօռհցանք, անպետք>սւմ- 
պէտկը, անմարւթ֊ամմառ՚՚թ ն. այլն:

Անըմ (<անուն) բառը, որտեղ երկրորդ ն-ի դիմաց առկա է մ 
հնչյունը, ինչպես Արցախ-Սյունիքի, Ջուղայի բարբառներում և 
Արարատյան որոշ խոսվածքներում, պահպանել է հնդեվրոպական 
ՅոՕւոՈ նախաձևի ա հնչյունը7:

Ր ձայնորդը ձայնավորի հաջորդելիս վերածվել է ռ-ի'դ, ձ, ջ, տ, ծ, 
ճ ձայնեղ և խոզ հպականներին, ինջպես նաե ղ, ժ  ձայնեղ շփական
ներին նախորդող դիրքերում, և  ռ ՚՚-ի ' թ , ց, չ շնչեղ խուլ հպա
կաններին, ինչպես նաև ս, շ խուլ շփականներին նախորդող դիր
քերում ր>ռ, ս* *1.

Արտ>սադ, արտասուք>առդասուեք, արձան>սւռձան, կարճ> 
կաոջ, կրտել>կըռդիլ, դատարկ>դարտակ>տաոդագ, խարտել>խառ- 
դիլ, արժեեալ>առժիլ, արծաթ>արզաթ>առզաթ և  այլն.

Մարդ>մառ"թ, մորթելտ֊մօռ՚՚թիլ, կարդալ>կառհթսւլ, արդար>առհ- 
թար, արջ>սւռհչ, հարց>հառհց, փարչ^փա^չ, հարսն>հառհսը, 
Արշակ>Աւշհշագ, և  այլն.

Սահմանափակ թվով բառերում ր-ի դիմաց առկա է լ ձայնորդը' 
խանձիր>իւանձիլ, մոծիր(ք)>մօձիյք||մօձիրք, Արկազն>(1լգ1ազ:

Որոշ հնաբանություններում լ ձայնորդի դիմաց առկա է ղ ձայնեղ 
շփականը'լ>ղ8.

Բոլոճ>բըղօջ, ճուճուլ>ճուջոսլ:

7 Հր. Աճաոյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. Ա, Երևան, 1971, էջ 
208-209:

* Հ. Մուրադյան, նշված աշխատանքը, էջ 206-217:
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Բաղաձայնական կապակցություններ

Կից բաղաձայնները խոսվածքում ենթարկվում են որոշակի 
հնչյունափոխական օրինաչափությունների:

Վերը մասնավոր առումներով արդեն նշվեց շփականահաջորդ 
հպականների հնչյունափոխության մասին: Ընդհանրացնելով աս
վածը' կարող ենք նկատել, որ շփականից և  հպականից կազմված 
զույգը խոսվածքում վերածվել է խուլ շփականից և խուլ հպականից 
կազմված զույգի.

Ադբիւր>սփւպուր, ազբն>ասպը, ադբ>աիւպը, աղջիկ>ախճիգ, 
բողկ>պօխկը, շաղգամ>շսւիւկսւմ, գադթական>կախտագւսն, թուղբ> 
թուխպը, ազգ>ասկը, դաղձն>տսփւծը, մաղձ>մախծը, ծաղկել> 
ծախկիլ, պժգալ>փըշկըվիլ, քաղցր>քախծըր, աղքատ>ախկսւդ, աղ- 
ցան>ախծան, ժաժք>ժաշկ, յադթել>սփւտիլ, դժոխք>տըժօխկը, Աս- 
քանազ>Ասկանազ, մեդք>մէխկը, աստառ>աստսւռ, տախտակ> 
տախտագ, ապսպարել>պըսպարիլ, աստղ>աստըղ, տաշտ>տաշտ, 
պաշտել>պաշտիլ, սաստել>սաստիլ և այլն:

Կարելի է նկատել նաև, որ կիսաշփականից և  պայթականից 
կազմված զույգը հնչյունափոխվում է խուլ շփականից և  խուլ պայ
թականից կազմված զույգի.

Կոծկել>կօսկյիլ, վարձք>վառհսկը, ծածկել>ծասկիլ, կծկել>կըս- 
կ՚իլ, անէծք>անիսկը, ործկալ>օռհսկալ, խոցտիկ>խօստիգ, մեջք> 
մէշկը, աչք>աշկը և այլն:

Խոսվածքում առկա է տե>նն փոխազդեցական-առնմանական 
հնչյունափոխությունը.

Մտնել>մընեիլ, մատնոց>մաննօց, մատնել>մաննիլ, ոտնա- 
ման>վօննսւման, գետնախնձոր>կյէենախընձօր, ետնաթուխ>յէննսւ-
թոփւ («ոչ թեժաթուխ լավաշ») և  այլն:

Հատկապես Օծոփ-Հորսի խոսվածքում առկա է նաև պն>մն փո
խազդեցական-առնմանական հնչյունափոխությունը.

Դիպչել>դիպնել>դըմնիլ, կպչել>կպնել>կըմնիլ:
Ինչպես նկատվում է, հնչյունափոխության այս երևույթը պայ

մանավորված է չ սոսկածանցի դիմաց ն սոսկածանցի առկայու-

Փ ոխ ա զդեցա կա ն և դիրքա յին հնչյունա փ ոխ ութ յուն
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թյամբ, որը բնորոշ է խոսվածքին (թռչե[>թըռնիլ, փախչել>փախնիլ և 
այլն):

Կան նաև հնչյունների միաձուլման օրինակներ
վհ>ֆ' հավաքել>վըհաքյիլ>ֆաք'իլ, Արեհատ>Արէվհարլ>Արէֆադ:

Հնչյունա կա ն շղթա

Հնչյունական շղթայում դիտվում են հաջորդ բաոի սկզբի բա
ղաձայնի ազդեցությամբ բառավերջի բաղաձայնի հնչյունափո
խության մի շարք օրինաչափ երևույթներ: Հնչյունափոխության 
նման օրինաչափություններ նկատվել9 և  ուսումնասիրվել են10 են նաև 
այլ բարբառներում:

Ձայնեղները խուլերից առաջ խլանում են.

Կըրագ անխ, բայց՝ 
շանթդ աբրի, 
նըստաձ աղվէս,

Սանդ ա թա գրմ, բայց' 
չօրա ցրա ձ աջար 
կսւջ ա քր ս ր մ

Հավ էմ պահրմ, բայց' 
գիժ ախճիգ, 
մաղ աոնող,

կըրակ տալ, 
ջա նըտ  սաոէլ ա, 
նըստած ճա նջ և  այլն:

սա նթ թագ՛ի չ, 
չօրա ցրա ց չիր, 
կաչ քըսօղ  և  այլն:

հաֆ պահօղ,
գիշ տըղա,
մ  ախ սա րքող  և  այլն:

Արագ խոսելիս կիսաշփականները, ենթարկվելով նշված օրինա
չափությանը, նաև պայթում են և  վերածվում համապատասխան 
շփականի.

Դանդաղ խոսելիս Արագ խոսելիս
Սատկաձ բա ղ սատկազ բա ղ
կաոթացած կիրք կա՜ժթացսա կիրք

9 Հր. Աճաոյան, Քննություն պոլսահայ բարբառի, Երևան, 1941, էջ 11-12:
10 Դ. Կոստանդյան, Երզնկայի բարբառը, Երևան, 1979, էջ 22-23, 34:
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քըԱւսց քա ղա ք քընա ս քա ղա ք
ճանճ փըոնիլ ճանշ փըոնիլ և  այլն:

Խուլերը ձայնեղներից առաջ ձայնեղանում են.

Իր էք օր, բայց' 
լա վ մաոխ ա, 
վէցց օր,

պարրս Արամն ա, բայց' 
քա ֆ քաշիլ, 
թաս լրվանալ

իրեգ ղիլիմ,
մաոդ ջա նմէո չի ըլիլ,
վէձձ ղավան, և  այլն:

պաբրզ ԳըրազՀօսն ա,
քա վ վէննիլ,
թագ ղըլէգիլ և  այլն:

Արագ խոսելիս ջ, ճ, չ կիսաշփականներից առաջ սուլականները 
վերածվում են շչականների.

Դանդաղ խոսելիս Արագ խոսելիս Շատ արագ խոսելիս
Հրրէվաևիս

ջամուշը 
կալիս չէս 
քընա ց չիր պէրի

հրրէվանիգ ջամուշը հըրէվանիժ
ջամուշը

կալիս չէս կալիշ չէս
քընա ս չիր պէրի քընա շ չիր պէրի 1ւ

այլն:

Արագախոսության արդյունք է նաև կիսաշփականների' 
շփականների վերածվելու երևույթը ձայնորդներից առաջ.

Դանդաղ խոսելիս
Ինձ նա նք ՚էգ  
ընղաեց լա վ խա փիմ  
կաոջ մախաթ  
ինչ լա վ պան ա

Արագ խոսելիս
ինգ նա նք ՚էզ  
ընղա նս լա վ խա փիմ  
կաոժ մախաթ  
ինշ լա վ պան ա և  այլն:

Ետ նալեզվայինները ձա յնա վորներից աոաջ

%  Կ> ք ետնալեզվային բաղաձայնները բառասկզբում և  բառա
միջում առաջնային շարքի է, ի, ա, օ, ու ձայնավորներից առաջ
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անխտիր վերածվել են իրենց քմային տարբերակներին: Այս օրի
նաչափությանը ենթարկվում են ինչպես հնավանդ բառերը, այնպես 
էլ նոր և  նորագույն փոխառությունները'կփնդ, կփնի, Ք՚էրիլ, վօբուդ, 
գ'իդալ, գփժ, մանփէղ, պատփէրք, ք'առէւթսւնքյալսւ, ք ՚ուզ, գիլաս, 
լագյԷռ, փավէթ, փըշկ՚ա 1ւ այլն:

Այս երևույթը գործում է նաև հնչյունական շղթայում, եթե ետնա
լեզվայինով ավարտվող և  վերոհիշյալ ձայնավորներից մեկով 
սկսվող բառերը միասին են արտասանվում.

Տըվինք տա՛րան, բայց՝ 
րեդանք կա լ՚դէն, 
կըրագ տալ,

Օծոփ-Հորսի խոսվածքում 
կըրակ տալ,

տըվինք1 իրանց, 
ը նրանք՛ է գան, 
կըրագ' ի ն  տըվէլ

կըրակ1 ին  տըվէլ և  այլն:

Հնչյունա փ ոխ ա կա ն ա յլ երևույթներ

Հա վելուն

Խոսվածքում կան հնչյունի հավելման մի շարք օրինաչափ 
դեպքեր.

Բ-ի հավելում բառամիջում ամոլ>ամբօլ, թմրել>տըմբըրիլ, 
ճմռել>ճըմբըոիլ, համարել>հըմբարիլ, զմուռս>զըմբոտ, դ-ի հավե
լում բառամիջում' մանր>մսւնդըր, ծունր>ծունդըր, ծանր>ծսւնդըր, հ- 
ի հավելում բստասկգբում ալեւոր>հալիվօր, ոլորել>հըլօրիլ, օրո- 
րել>հըրօրիլ||ըրօրիլ, ուլունք>հոզունք, ուրագ>հոտաք, ն-ի հավելում 
բառամիջում կանաչ>կանանչ, եղիճ>սպինջ, կամուրջ>կաբմունջ, յի- 
շոց>ուշւսեց, արտասուք>առդասունք, աղի(ք)>սպինք, չեչ>չէնչ, 
ղդում>տընդըմ, ամաչել>հըմանչիլ, ռ-ի հավելում բառամիջում' 
մզել>մըոզիլ, մժեխ>մըռջէխ, ք-ի հավելում բառավերջում պատ- 
կեր>պատկ*էրք, գարուն>կստունք, աշխարհ>ախշարք, աշուն>ա- 
շունք, ը-ի հավելում բառավերջում ազգ>ասկը, բոդկ>պոխկը, 
գաղթ>կսւխտը, անէծք>անիսկը, ծառ>ծառը, ը-ի հավելում բա- 
ռասկգբում ռ և  ր ձայնորդներից առաջ' ռահան>ըռէհաե, ռոճիկ>ըռօ-
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ջիգ, ռոա>ըռուս, րոպէ>ըրօպպէ, Ռազմիկ>Ըռազմիգ, Ռափայէլ>Բ- 
ռսւփայիլ, ինչպես նաև ն ձայնորդից առաջ' նոր>ընօր և  այլն:

Կան նաև. հավելման այլ օրինակներ.
Մ-ի հավելում բառամիջում' կոպալ>կօմբալ, ա-ի հավելում 

բառասկզբում' նոթի>անօթի և  այլն:

ԱԱկում.

Խոսվածքում առկա են հնչյունի անկման հետևյալ օրինաչափ
դեպքերը.

Ն-ի անկում բառավերջում' մուկն>մուգը, ձուկն>ծուգը, կամն> 
կամը, նուռն>նուռը, ձեռն>ծէռը, մատն>մադը, դոխն>տօխ, կո- 
տիմն>կօդիմ, ասեղն>ասէղ, յ-ի անկում բառասկզբում յաջողել>աչօ- 
ղալ, յոպոպ>պուպու, յղի>ըդի, յուշապ>ուշստ, Յիսոա>Իսսօս, յ-ի 
անկում բառավերջում' երախայ>ըրէխա, մաևանայ>մանանա, 
տղայ>տըղա, սատաևայ>սըդանա, հ-ի անկում բառամիջում՜ աշ- 
խարհ(ք)>ախշարք, շնորհ(ք)>շընօրք, ր-ի անկում բառամիջում' օրհ- 
եել>օիւնիլ, արջառ>աչառ, խարշել>իաւշիլ, երբ>յէփ, սուրբ>սուփ, 
ջրաղաց>ճաղաց, Գրիգորրտ֊Կփքօր և  այլն:

Ձայնավորների անկման մասին խոսվեց ձայնավորների հնչյու
նափոխության բաժնում:

Կան նաև անկման այլ օրինակներ.
Տ-ի անկում բառամիջում պատճառավոր>պսւջաոավօր, ն-ի ան

կում բառամիջում լինել>ըլիլ և  այլն:
Խոսվածքում առկա են նաև կրկնավոր բարդության առաջին ար

մատի վերջին հնչյունի անկման բազմաթիվ օրինակներ' ջախջա- 
խել>6ըջըխիլ, մրթմրթալ>մըռմըռհթալ, խրթխրթաթփւըռ՚՚խըռ՚՚թալ, 
սրթսրթալտաըմ՚սըռ՚՚թալ, կրթկրթա^կըռ՚՚կըռ ՚՚թսւլ, փնթփն- 
թալ>փընփընթալ>փըմփընթսւլ և  այլն:

Դրափոխություն

Խոսվածքում կան հնչյունների դրափոխության զգափ թվով 
օրինակներ.
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Ականջ>անգաջ (կ/ն), բորբու^փըփէւ^սը (ր/բ), բանալի>պը- 
լանիք (ն/լ) անալի>ըլանի (ն/լ), աղեղն>անէղ (ղ/ն), կամուրջ>կստ- 
մունջ (մ/ր), այրեփք>ըլէրիք (ր/ւ), թթխմոր>տըխտըմօր (թ/խ), 
զոքանչ>զանքաչ (ք/ն), դատարկ>տառդագ (տ/ր), փետուր>թէ- 
փոա||թէբոա (փ/տ), թոնիր>թօրէն (ն/ր), աշխարհ>ախշարք (շ/խ), 
անձրեօանձվէր (ր/վ), արեգակե>ըրէքնագ (կ/ե), լվացք>վըլասկը 
(լ/վ), ոչխար>վօխճար (չ/խ), (հ)ամաչել>մըհանչիլ, համար>մըհար 
(հ/մ), կակղել>կաիւկյիլ (կ/ւլ), նալ>լաննը (Ծ/լ) և  այլն:

Կրկնություն

Հնչյունի կրկնման (տևականության) դեպքերն առավել նկատելի 
են բնաձայնական բառերում.

Կօռռալ, մըռռալ, ֆըշշալ, ֆըսսալ, ճըոռալ, մըզզալ, վըզզալ, 
թըշշսզ, սըղղալ և  այլն:

Կան նաև այլ օրինակներ.
Թվականներում՜ վեց>վէցց(ը), ութ>ութթ(ը), տասն>տասս(ը), յի- 

սուև>հիծծուն, եազար>հազ(զ)ար, ինչպես նաև Յիսոա>Իսսօս, 
երախ>ըռռէխ, ջոլորել>ճըլլօրիլ, րոպէ>ըրօպսյէ, ամեն>ամմէն և 
այլն:

Այս հնչյունափոխությունը խոսվածքում հիմնականում սաստ
կական բնույթ ունի:

Բաղա ձա յնների աոնմա նություն

Կան բաղաձայնների առնմանության մի շարք օրինակներ.
Մատնոց>մաննօց, մտնել>մըննիլ, մատնել>մաննիլ, ոտնա- 

ման>վօննաման, ուռչել>ոտռիլ, մոլոր>մըլօլ, կաճապ>կաջաջ, ել- 
նել>լէլիլ, կլորիկ>կըլՕ|իգ||պըլօլիգ||փըլօլիգ, Փիլիպոս>Պըլիպօս, 
Կիրակոս>Կըրճւդ1օս>Գըրսւգ'օս, Պաւել>Պապել||Պաբել և  այլն:

Բա ղա ձա յնների տ ա րնմանություն

Մի շարք բառերում խ-ն ղ-ից տարնմանվելով՝ դարձել է հ' խ>հ.
եյաղող>հւսղօղ, խաղ>հաղ, խեղճ>հէղջ, խեղճացնել>հէղջաց- 

նիլ, խաղալ>հաղ անիլ, խաղաղ>հաղաղ, խաղաղութիւն>հսւղա- 
ղըթան և  այլն:
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Բաղաձայնների տարնմանության այլ օրինակներ նույնպես կան. 
Բարձր>պանցըր, շրէշ>սըրէշ||սըրէժ, ննջել>մընջսզ, բոկիկ>պօ- 

բիգ և. այլն:

Ձա յնա վորների ներդաշնակություն

Խոսվածքում առկա են ձայնավորների աոավելապես հետընթաց, 
երբեմն նաև. առաջընթաց ներդաշնակության օրինակներ.

Աւել(ի)>էվէլ(ի), թիկունք>թուգյունք, լեզու>լուզու, կանեփ>կէ- 
նէփ, զոքանչ>զանքաչ, հայելի>հէլի>հիլի, մորուք>մոտուք, կո- 
կոն>կօգում>կուգւսմ, մենակ>մէնագ>մանագ, Ռուբէն>Բոուբէն>Հ1ւ- 
ոուբէն>Ոտուբէ||Ոտբէ, ինչպես նաև. մար գար է>մարքարա, կարե- 
նալ>կարսւնալ և  այլն:

Ամփոփում,

Խոսվածքում առկա են ամփոփման բազմաթիվ օրինակներ: 
Ամփոփման են ենթարկվում ոչ միայն առանձին բառեր, բառա
կապակցություններ, այլև երբեմն նախադասություններ.

Շեորհավոր>շընհավոբ, բարի երեկո>պարուգ'ուե, համար>մաբ, 
ինչի համար>ինչիմսւր, ես ինչ իմանամ>յէսիմ, ով է գխրենում>օվայ- 
դըմ||օվայըմ, դեպի ուր>տըվօրը, ընդ այս>տէսը, ընդ այդ>տէդը, ընդ 
այն>տէնը, եկ այստե՜ղ>յէստէ՜, տո՜ւր ինձ>տուրի', ահաւասիկ>հէսիգ, 
ահաւադիկ>հէդիգ, ահաւանիկ>հէնիգ, փորս ի վայ րտ֊փըռ՚՚սըվէր, 
դար ի վեր>տաբվէր, գլուխ ի վայր>կըլխըվէր, ինչ տեղ>ըշտէղ, ամեն 
օր>ամնօր, մեծ-մեծ>մէմէնձ, խաչհամբույր>խըչամբուր, ոաումնա- 
րան>ոամարան («դպրոց»), աշնանաւար>աշնավար («աշնանա
ցան»), գարևանւա ար>կըռնավար («գարնանացան»), ա՜յ տղա>ադա', 
վե՜ր կաց>վէ՜կաց, վե՜ր կացեք>վէ՜րէք, Տյառնընդառաջ>Դառանջ, 
Սուրբ Հովհաննես>Սըռվանէս, Սուրբ Հակոբ>Սըրգագօփ, Թովմա 
Առաքյալ>Թօփառաք1էլ, Քամոյ խաչ>Քամխաչ||Քախմաչ, Աղաւնա- 
ձոր>Ըղնածօր, Վ ա րդիթե^Վ ա ռ՚՚թէր, այգողք>այք և  այլն:

Պա րզեցում և բա րդա ցում

Հնչյունի պարզեցման և  բարդացման օրինակները խոսվածքում 
համեմատաբար սակավ են.
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Ձգռտալ>զըգըոդալ, ածելի>առզըլի, արծիւ>սւոզիվ, արծաթ> 
ստգաթ, պարծանք>սլաոգանք, Ծառզարդար>Զըոզառհթար, կեղև 
բառի հոմանիշներից'կլեպ>քըլէբ>իղւլէբ, կճեպ>քըջէբ>խըջէբ'1.

Քանզ>քանց, գերեգման>կըրէձման, մժեխ>մըռջէխ, կռէժ>կը- 
ոէջ|]կըռէնջ, յիսուե>հիծծուե:

ժողովրդա կա ն ստ ուգա բա նություն

Խոսվածքում աոկա են նաև ժողովրդական ստուգաբանության 
օրինակներ.

Պարկապզուկ>պարգապուրուզ («պարկի կույտ»), մկնատամ> 
մգրադամ(ան) («մկրատաման»), ականջամուտ>անգսւջւսմընուն 
(«ականջի մուն»), մարդակեր>մառհթակյէլ («մարդագայլ»), մատնա- 
շոտթն>մաննաշունչ («մատի շունչ տնքոց»), խռչակ>իղւոհթտագ 
(«խռչակի տակ»), սարդ>սըդսւնա («սատանա»), վերնաշապիկ> 
վրաշաբիք («կրայի շապիկ»), Եղիսաբեթ>Եղսապէռհթ  («Յուղի 
բերդ»), 3ուղաբեր>3էղապէդ («Յուղի պետ»), Բազմունք>Պազուգ 
(«Բազուկ») և  այլն:

Բաղարկություն

Խոսվածքում առկա են երկու նույնանիշ կամ մերձիմաստ բառերի 
միաձուլմամբ նոր բառ կազմվելու բաղարկության (կոնտամինա- 
ցիա)11 12 օրինակներ' ծամօն +  մաստակ >  ծանդւսք («ծամոն»), տոտիկ 
+ ոլոք >  տօդօք («շատ նիհար, ոսկրոտ ոտք»):

Կա նաև փոխառյալ բառերի բաղարկության օրինակ, կարծում 
ենք, որ ճանկ, մագիլ բառերի պարսկերեն փանջուլ (ւ)յ?4յ) և չանգալ 
(և ե ^ ) հոմանիշների միախառնումից խոսվածքում առաջացել է 
չանչուլ (<չանջուլ) («ճանկ, մագիլ») ձևը:

11 Հր. Աճաոյան, Հայոց լեզվի պատմություն, հ. Բ, Երևան, 1951, էջ 419:
12 Հ. Պետրոսյան, Ս. Գալստյան, 14-, Կարագոտ ան, Լեզվաբանական 

բաոարան, Երևան, 1975, էջ 47:
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ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ

ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹ-6ՈՒՆ

Գ Ո ՅԱ ԿԱ Ն ԱՆՈՒՆ

Խոսվածքում գոյականի հոգնակի թիվը  կազմվում է հետևյալ 
վերջավորություններով.

էր-ով կազմվում է միավանկ բառերի հոգնակին' էձ-էձէր, կօվ- 
կօվէր, սիռդ-սըռդէր, ծու-ծըվէր, պադ-սլադէր, շուն-շընէր, ւու֊ւըվէր, 
կ՞իրք (<գիրք)-կըրք՞էր: Հին հայերենում բաղաձայն+ն-ով վերջացող 
միավանկ բառերը հոգնակիում պահպանել են ն հնչյունը' մուկն>մու- 
գը-մըգնէր, ձուկն>ծուգը-ծըգնէր, նուոե>նուռը-նըռնէր, թոռն>թօռը- 
թօռնէր, հարսն^առ՞՚սը-հառ՞՚սնէր, մատն>մադը-մանեէր: Որոշ 
բառեր, որոնք հավանաբար նախկինում ն են ունեցել, նույնպես 
հոգնակի ձևում ն-ն պահպանել են' ծառը (<ծառն)-ծառնէր, կափը 
(<գաբն)-կափեէր, թէռր(<թեռն)-թէռնէր, խօփը (<խոփե)-խօփնէր, 
ճաղը (<ճիւղն)-ճըղնէր, քուղը (<քուղն)-քըղնէր:

Նի/նէր վերջավորությամբ կազմվում է հիմնականում բազմա
վանկ բառերի հոգնակին (ուղիղ ձևերոււք ևի-ով, թեք ձևերոււք նէր- 
ով)' աղվէս-աղվէսնի/աղվէսնէրի, վօխճար-վօխճարնի/վօխճար- 
նէրի, ալապաստրազ-ալապաստրագնի/ալապաստրագեէրի, աո- 
նէդ-առնէդնի/առնէդնէրի, թաքավօր-թաքավօրնի/թաքավօրնէրի, 
ասէղ-ասխընի/ասխընէրի, կըջուջ-կըջըջնի/կըջըջնէրի, առու- 
առվընի/առվընէրի, կադա-կադվընի/կադվընէրի, տըրէխ-տըրխը- 
նի/տըրխրնէրի, ախպուր-ախպըրնի/ախպրրնէրի, կէռինք-կ՞էռ՞'- 
քընի/կ՞էռ՞՚քընէրի, շսւբիք-շապկընի/շապկընէրի, աղինք-ախկընի/ 
ախկընէրի:

Ինչպես նկատվում է վերջին օրինակներից, նի/նէր-ով կազմված 
հոգնակի ձևերում բաղաձայնային կուտակումների արդյունքում եր
բեմն տեղի է ունենում ն հնչյունի անկում և  ի>ը հնչյունափոխություն:

Ք  վերջավորությամբ կազմվում է հիմնականում ձայնավորով 
վերջացող բառերի հոգնակին' ըբէխա-ըրէխէք, սըղանա-սըդանէք, 
հիփ (<հայելի)-հիլէք, ճըրաքու-ճըրաքվէք, պէլի-պէլէք, մըդանի-մը- 
ղանէք, կաղու-կադվէք||կադվբնի, աման-ամանէք, ախպէր-ախ-
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պէրք, ք՚իր-քըվէրք: Ինչպես երեում է օրինակներից, ք վերջավո
րությունը, ավելի վաղ շրջանում կիրառվելով սւյ-ով ավարտվող բա
ռերի ոլորտում, սւյ>է հնչյունափոխությունից հետո դիտվել է որպես 
նոր հոգնակերտ վերջավորություն' էք, որը համաբանությամբ ընղգր- 
կել է ի, ու ձայնավորներով, երբեմն նաև բաղաձայնով վերջացող բա
ռերը: Աղավնաձորի, Ռինգի և  Օծոփ-Հորսի խոսվածքներում, սա
կայն, ձայնավորահանգ բառերը անաղարտորեն ստանում են գրա
բարի ք հոգնակերտը կփնի-կփնիք, քամի-քամիք, մըդաեի-մըդա- 
նիք, առծրլի-աոծըլիք, խընամի-խընամիք, դասատու-դասատուք: Ի 
դեպ, այս երևույթն ընդգրկում է նաև նորաբանությունները' ավտօ- 
ւսվտօք, կյինօ-կյինօք, վէդրօ-վէդրօք:

Էրք վերջավորությունը կիրառական է մի շարք բառերի հոգնակի 
ձևերում' ախճիգ-աիւճըգյէրք, տըղա-տըղէրք, կյէդին (<գետին)- 
վէննէրք, ծօց-ծօցէրք, կօխկ-կօխկյէրք, մէչ («միջուկ»)-մէչէրք:

Ինք և  անիք վերջավորությունները համապատասխանաբար 
ստանում են մարդ և կին բառերը' մսս^թ-մւա^թինք, կընիգ-կը- 
նանիք:

Սահմանափակ կիրառություն ունեն հետևյալ բաղադրյալ վեր
ջավորությունները, որոնցով կազմված հոգնակի ձևերը հիմնա
կանում ունեն հավաքական իմաստ.

Արէհք' տէղ-տէղարէնք, կյէղ-կ1էղարէնք, սէրմը-սէրմարէնք:
Անք' փըշոտ-փըշրանք, տագ-տագանք, ծի-ծիյանք:
Գանք' կըդօր-կըդօրդանք:
Նէրք' ափը-ափնէրք:
Տոհմանունները և  անեզական մի շարք բառեր կազմվում են անք, 

էնք, օնք վերջավորություններով' Մըխսօնք, Դամըւ^չօնք, Խսւ- 
ռադէնք, Ոաէփէնք, հէրանք, ք ՚էռօնք, խընամօեք:

Որոշիչ հոդ ստանափս ա ձայնավորին հանգող գոյականներում 
տեղի է ունենում այ>է հնչյունափոխություն' սըդանա (<սատանայ)- 
սըդանէն, տըղա (<տղայ)-տըղէն, Աննա (<Աննայ)-Աննէն:

Ստացական հատկացյալի հոգնակին կազմվում է կրկնակի 
վերջավորությամբ, որոնցից վերջինը որպես կանոն նի-ն է' 

էձ-էձէր-էձէրնիս (մեր այծը, մեր այծերը) 
էձէրնիդ (ձեր այծը, ձեր այծերը) 

ծաղիգ-ծախկըեի-ծախկընէրնիս (մեր ծաղիկը, մեր ծաղիկները) 
ծսփւկընէրնիդ (ձեր ծաղիկը, ձեր ծաղիկները):
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Էք վերջավորությամբ կազմված հոգնակիների ստացական 
հատկացյալի եզակին և. հոգնակին տարբերակվում են. 

Խընամի-խընամէք-խընամէքնիս (մեր խնամիները) 
իւնամէքնիդ (ձեր խնամիները) 
իւնամէրնիս (մեր խնամին) 
խնամէրնիդ (ձեր խնամին):

Ստացական հոդ ստացած գոյականը հանդես է գափս նաև 
դերանվան հետ.

Ախճիգըս նան տըղէդ մին թայ էն:
Իմ ախճիգըս նան քօ տըղէդ մին թայ էն:
(Իմ աղջիկն ու քո տղան հասակակից են:)
Խոսվածքի անվանական հոլովման համակարգը արդի հայերենի 

նման ունի հինգ հոլով' ուղղական (ոսլղական-հայցական), տրական 
(սեոական-տրական), բացառական, գործիական, ներգոյական:

Բոլոր հոլովաձևերում գոյականը կարող է ստանալ որոշիչ հոդ: 
Տրական, հոլովն  ունի ի, ան, օ, վա(ն), ա և  (օն)ց հոլովական 

վերջավորությունները (վերջինը միայն հոգնակի ձևերի համար), 
առկա են նաև օ-ով և  ա-ով հերթագայություններ:

Բացաոական հոլովի  հիմքը սովորաբար տրականն է, որին ա- 
վելանում է (ի)ց վերջավորությունը, զուգահեռ կիրառական է նաև 
է(ն) վերջավորությամբ ձևը, որի դեպքում հիմքը ուղղականն է կամ 
տրականը (սար-սարի-սարից| խարէն, ճուր-ճըրի-ճըրից||ճըրէն, հէր- 
հօր-հօրից||հօրէն, ախպէր-ախպօր-ախպօրից(ը)||ախպօրէն, քըշէր- 
քըշէրվա(ն)-քըշէրվանից(ը)||քըշէրվանէ): Հոգնակի սեռականում
(օն)ց ունեցող բառերը որպես կանոն ստանում են էն վերջավորութ
յունը (հըրէվանէնք-հըրԱ|անէնց-հըրէվանէնցէն, քէռօնք-քէռօնց-ք՚է- 
ռօնցէն, ըրէխէք-ըրէխէքօնց-ըրէխէքօնցէն), իսկ ա-ով թեքվող բառերի 
բացառականը նույնանում է տրականին.

Նախճըվանա ժամը կարմիր քարից ա:
(Նախիջևանի եկեղեցին կարմիր քարից է:)

Նախճըվանա էմ կալի:
(Նախիջևանից եմ գափս:)
Գործիական հոլովի  միակ վերջավորությունը օվ-ն է, ընդ որում 

ներքին թեքման և  հոգնակի սեռականում (օն)ց ունեցող բառերի 
համար հիմքը տրականն է, իսկ մնացած դեպքերում' ուղղականը
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(սին-սան-սանօվ, հէր-հօր-հօրօվ, ըրէխէք-ըրէխէքօեց-ըրէխէքօեցօվ, 
ք՚էոօնք-ք՚էռօնց-ք՚էռօնցօվ, բայց'կըջուջ-կըջըջօվ, ծաղիգ-ծախկօվ): 

Ներգոյական, հոլովը  կազմվում է ըմ վերջավորությամբ: Նրա 
1ւ գործիականի հիմքերը միշտ համընկնում են (սար-սարօվ-սարըմ, 
կըջուջ-կըջըջօվ-կըջըջըմ, հօր-հօրօվ-հօրըմ, պստգ-պարգօվ- 
պարգըմ):

Այս հոլովաձևը ժամանակակից գրական հայերենի համապա
տասխան հոլովաձևի համեմատությամբ խոսվածքում աոավել կիրա
ռական է.

Աովըմը տւսխծը կա:
(Առվի մեջ դաղձ կա:)
Գուեահը հօրըմը չի, ախպօրըմն ա:
(Հայրը մեղք չունի, եղբայրն է մեղավոր, բառացի' Մեղքը հոր մեջ 

չէ, եղբոր մեջ է:)
Օրըմըս ըդէնց պան չէմ տէսէլ:
(Կյանքիս մեջ նման բան չեմ տեսել:)
Քարըմը արին կա:
(Քարի մեջ արյուն կա.)
Ծաոան քօքըմը սունգը կար:
(Ծառի բնին սունկ կար:)
Խոսվածքի արտաքին թեքմա ն  հոլովումներն են.
Ի հոլովումը ամենագործածականն է խոսվածքում, որով թեքվում 

է բառերի գերակշիռ մասը (սար-սարի, քար-քարի, ճոտ-ճըրի, լիս-լը- 
սի, չամիչ-չամչի, կարիջ-կարջի, կարմունջ-կարմընջի, կըրէգման-կը- 
րէզմանի, ուսմարան-ուսմարանի, թըթու-թըթվի, կաղու-կադվի, ա- 
ռու-առվի, Անուշ-Անուշի, Մարօ-Մարօյի, Մարքարա-Մարքարի):

ՈՒ ծըմէրուգ(ը) 
Տ  ծըմէրգի(ն) 
Բ ծըմէրգից(ը) 
Գ  ծըմէրգօվ(ը) 
Ն  ծըմէրգըմ(ը)

ծըմէրգընի(ն)
ծըմէրգընէրի(ն)
ծըմէրգընէրից(ը)
ծըմէրգընէրօվ(ը)
ծըմէրգընէրըմ(ը)

Ան հոլովմամբ հոլովվում են հիմնականում նախկին բաղաձայն +  
ն վերջավորությամբ բառերը (ծուգը-ծըգան, մուգը-մըգան, տոտը- 
տըռան, ծունգը-ծընգան, ծառը-ծառան, խօփը-խօփան, ինչպես նաև 
ախճիգ֊ախճըգա(ն), կընիգ֊կընգա(ն):
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ՈՒ ծունգը 
Տ ծընգան(ը)

ծընգընի(ն)
ծընգընէրի(ն)

Բ ծըեգանից(ը) ծընգընէրից(ը)
Գ  ծընգանօվ(ը) ծընգընէրօվ(ը)
Ն  ծընգանըմ(ը) ծընգընէրըմ(ը)

Օ-ով թեքվում են ի ձայնավորով վերջացող բառերը (մըդանի- 
մըդաեօ, կ՚ինի-կ՚ինօ, հօք1ի-հօքօ, ըզնապէ^թցի-ըզնապէւքթցօ, 
Անայի-Անայօ): Անշուշտ, այստեղ պահպանվել է հին հայերենի' ո 
հոլովիչը (հմմտ. ոսկի-ոսկւոյ, մատանի-մատանւոյ, հոգի-հոգւոյ, 
որդի-որդւոյ), որ մեծ կիրառություն ուներ նաև միջին հայերենում1 2 
(հմմտ. գինի-գինոյ, եկեղեցի-եկեղեցոյ, կաշի-կաշոյ, գարի-գարոյ):

Ի-ով վերջացող՝ ազգակցություն արտահայտող որոշ բառեր և  
անձնանուններ տրականում ստանում են նաև նի վերջավորությունը 
(բիբի-բիբինի||բիբօ, զիզի-զիզինի||զիզօ, քնփ-քԵփնիւխէռօ, պէլի- 
պէլինի||պէլօ, Մամրի-Մամրինի, Ծաղի-Ծադինի, Հադի-Հադինի). 
այստեղ ե հնչյունը հանդես է գափս որպես ձայնակապ: Աղավնաձո- 
րի և Կեչուտի խոսվածքներում օ հոլովմանը փոխարինում է ու հոլո
վումը (մըդանի-մըդանու, քամի-քամու, հօքփ-հօքու, ըզնապէռհթցի- 
ըզնապէևթցու, Անայի-Անայու), որն ամենայն հավանականությամբ 
գրական հայերենի ազդեցություն է: Օծոփ-Հորսի խոսվածքում նույն
պես օ-ի փոխարեն առկա է ու հոլովում, որը, սակայն, կարելի է բա
ցատրել Արցախ-Սյունիքի խոսվածքների հետ աշխարհագրական 
մերձավորությամբ:

1II. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1976, էջ 50-52:
2 Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Բ, Երևան, 

1975, էջ 17-22: Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, 
Երևան, 1981, էջ 237-242:

ՈՒ սինի(ն)
Տ սինօ(ն)
Բ սինօց(ը) 
Գ  սինօվ(ը) 
Ն սինըմ(ը)

սինէք(ը)
սինէքօնց(ը)
սինէքօնցէն
սինէքօնցօվ(ը)
սինէքօնցըմ(ը)
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Վա(ն) հոլովմանն են ենթարկվում ժամանակ ցույց տվող մի 
շարք բաոեր (օր֊օրվա(ն), քըշէր֊քըշէրվա(ն), ծըմէռ-ծըմէռվա(ն), տա- 
րի֊տարվա(ն), առաչ֊աոաչվա(ն), յէդ֊յէդվա(ն):

ՈՒ ՔԸ2էր(ը)
Տ Ք02էւվա(ն)(ը)
Բ ՔԸ2էրվանէ(ն)||քըշէրվաեից(ը)
Գ քըշէրօվ(ը)
Ն  Քըշէրըմ(ը)
Ա-ով թեքվում են բոլոր տեղանունները (Ըրէվան-Ըրէվանա, 

Նախճըվան-Նախճըվանա, Ը զնապէժթ-Ըզնապէռ՚թա, Ջահրի-Ջահ- 
րըվա, Չըվւս-Չըվա):

քըշէրնի(ն)
քըշէրնէրի(ն)
քըշէրնէրից(ը)
քըշէրնէրօվ(ը)
քըշէրնէրըմ(ը)

ՈՒ
Տ
Բ
Գ
Ն

Ըրէվան(ը)
Բրէվանա
Ըրէվանա
Արէվանօվը
յԸրէվան

Կընդէվազ(ը)
Կընդէվազա
Կընդէվազա
Կընղէվազօվը
Կընդէվազ

Անշուշտ, այստեղ պահպանվել է հին հայերենի արտաքին 
թեքման ա հոլովումը3 (հմմտ. Մծբին֊Մծբնայ, Հռովմ-Հոովմայ):

Ց-ով թեքվում են ազգակցական կապեր արտահայտող մի շարք 
անեզական բաոեր (հերանք-հերանց, պաբօնք-պաբօնց, պէլօնք֊ 
պէլօնց, Խաչըբաբէնք-Խաչըբաբէնց, Փօլադէնք-Փօլադէնց, Զևտգ՚ևւ֊ 
րէնք֊Զարզյարէնց, Կըռվըռէնք-Կըռվըռէնց):

ՈՒ Մըխսօնք 
Տ Մըիւսօնց(ը) 
Բ Մըիաօնցէն 
Գ  Մըխսօնցօվը 
Ն  Մըխսօնցըմը

ք՚Եոօնք(ը)
ք՚էոօնցքը)
քյէոօնցէն
ք՚էռօնցօվէը)
քէռօնցըմ^)

Օնց վերջավորությունը համաբանությամբ ծագել է ց հոլովումից' 
դիտվելով որպես ինքնուրույն հոլովական վերջավորություն: Դրա
նով թեքվում են ք, էք, էրք վերջավորություններով հոգնակի ձևերը 
(սըդանէք-սըդանէքօնց, ախպէրք-աիւպէրքօնց, ախճըվէրք-ախ- 
ճըվէրքօնց, կընանիք-կընանըքօնց, կէննէրք-կէննէրքօնց):

ՈՒ ախպէրք(ը) ախճըգ՚էրք(ը)
Տ ախպէրքօնց(ը) ախճըգ'էրքօնց(ը)

3 Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեոնարկ, Երևան, 1976, էջ 24-27:
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Բ ախպէրքօնցէն ախճըգէրքօնցէն 
Գ ախպէրքօեցօվ(ը) ախճըգյէրքօնցօվ(ը)
Ն  ախպէրքօեցըմ(ը) ախճըգյէրքօնցըմ(ը)

Խոսվածքի ներքին թեքմա ն  հոլովումներն են.
0  ներքին հոլովումն ընդգրկում է ազգակցական կապեր ար

տահայտող մի շարք բառեր (հէր-հօր, մէր-մօր, անէր-անօր, հընկէր- 
հընգօր, տէքըր-տէքօր, քիր ֊քըվօր, ըսկյէսօր-ըսկ1էսօր):

ՈՒ ախպեր(ը)
Տ ախպօր(ը)
Բ ախպօրէն||ախպօրից(ը) 
Գ ախպօրօվ(ը)
Ն  ախպօրըմ(ը)

ախպերք(ը) 
ախպերքօնց(ը) 
ախպերքօնցէն 
ախպերքօնցօվ(ը) 
ախպերքօնցըմ(ը)

Ինչպես նկատվում է, ըսփէսօր բառի սեռականը նույնանում է 
ուղղականին, իսկ ք ՚իր բառը սեռականում պահպանել է հնդեվրո
պական *տկ6տծր (սեռ. տգշտրօտ)4 նախաձևը:

Ա ներքին հոլովման ենթարկվում է միայն երեք բառ' տուն-տան, 
շուն-շան, սին-սան:

ՈՒ
Տ
Բ
Գ
Ն

տուն(ը)
տան(ը)
տանից(ը)
տանօվ(ը)
տանըմ(ը)

տընէր(ը)
տընէրի(ն)
տընէրից(ը)
տընէրօվ(ը)
տընէրըմ(ը)

Խոսվածքում տէր և  Աստօձ բառերն ունեն յուրօրինակ թեքում.

Բ
Գ
Ն

տէը(ը)
տըրօնչ(ը) 
տըրօնչից(ը) 
տըրօնչէև||տըրօնչօվ(ը) 
տըրօնչըմ(ը)

Ինչպես նկատվում է, Աստօձ բառը 
թեքվող միակ ի-ով չվերջացող բառն է, որի թեք ձևերում տեղի է 
ունեցել տ հնչյունի անկում և  սձ>սս փոխազդեցական-առնմանական 
հնչյունափոխություն, իսկ տէրը միակ բառն է, որ հոլովվում է հա
վելյալ ն ստացած օչ(<ոջ) հոլովմամբ:

ՈՒ Աստօձ 
Տ Ասսօ(ն) 

Ասսանէ 
Ասսանօվ(ը) 
Ասսանըմ(ը)

տէրարէնք(ը)
տէրարէն(քօն)ց(ր)
տէրարէն(քօն)ցէն
տէրարէն(քօն)ցօվ(ը)
տէրստէն(քօն)ցըմ(ը)
արտաքին հոլովմամբ

4 Հր. Աճաոյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. Դ, Երևան, 1979, էջ 
586-587:
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Ստացական հատկացյալի եզակին և  հոգնակին հոլովվում են
հետևյալ ձևով. .

ՈՒ կարասնիս
(«իմ կարասները») 

Տ  կարասնէրիս 
Բ կարասնէրիցըս 
Գ  կարասնէրօվըս 
Ն կարասնէրըմըս

կարասնէրնիս
(«մեր կարասը», «մեր կարասները»)
կարասնէրնէրիս
կարասնէրնէրիցըս
կարասնէրնէրօվըս
կարասնէրնէրըմըս

ԱԾԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ

Խոսվածքում աոկա են ինչպես որակական  (մէնձ, պըջիր, 
էրգէն, կառջ, տէղին և  այլն), այնպես էլ հա րաբերական  (փէդէ||փէ- 
դի, արգաթէ(| ստգաթի, հօրագան, պաբէգան և  այլն) ածականներ: 

Որակական ածականներն ունեն համեմատության երեք աստի
ճան' դրական, բաղդատական, գերադրական:

Դրական աստիճանն ընդհանուր է արդի հայերենի հետ' նախշուն 
ւսխճիգ, տեղին ծաղիգ, սիսլտագ փաոդա և  այլն:

Բաղդատականն ունի առավելական և  նվազական աստիճաններ: 
Առավելականն արտահայտվում է նկարագրական ձևով (աոաջին 

օրինակ) կամ բացառական խնդրով (երկրորդ օրինակ), 
էս ծառը մէնձ ա, քանց էն մինը:
Էս ծառը էն ծսաանիցը մէնձ ա:
Նվազականն արտահայտվում է ավան ածանցով և  ցույց է տալիս 

տվյալ հատկանիշից քիչ ունենալը.
Կարմըբափսն խընձոր, մէնձավուն ծըմէրուգ, էրգյէնավան 

տանձ:
Գերադրական աստիճանը կազմվում է շաղ, լափ, թունդ բառե

րով, ամմէճա նախածանցով ինչպես նաև սաղ, բիթամ, բիրսւդի փո
խառյալ դերանունների բացառական հոլովաձևերով և  արտահայ
տում է գերազանց հատկանիշ.

Շաղ կէշ, լափ սլըջիր, թունդ կաբիդ:
Թուխծամը մահլի ախճըվէրքօնցէն ամմէնանախշունն էր: 
(Թուխծամը թաղի աղջիկներից ամենագեղեցիկն էր:)
Յէրըյէմշի մէչին բիրադօցը լավը շաֆտալուն ա:
(Մրգերից ամենալավը դեղձն է:)
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Սաստկական իմաստ արտահայտելու համար ածականը 
կրկնվում է' մէնձ-մէնձ, սէվ-սէվ, ծանդըր-ծանդըր, տաք-տաք, 
եախշուն-նախշուն ե_ այլն:

Գոյականաբար գործածվող ածականը հոլովվում է ի հոլովմամբ 
(սիպտագ(ը)-սիպտագի(ն)-սիպտագից(ը)-սիպտագօվ(ը)-սիպտագըմ(ը):

Թ Վ Ա Կ Ա Ն  ԱՆՈՒՆ

Խոսվածքի քանակական  թվականներն են' մին, էրգու, իրէք, 
չօոհս(ը), հինգ(ը), վէցց(ը), օխտը, ութթ(ը), ինն(ը), տասս(ը), 
տասնըմին, տասնէրգա, տասեիրէք, տասնըչօռ՚՚ս, տասնըհինգ, 
տասնըվէցց(ը), տասն(ը)օխտը, տսան(ը)ութթ(ը), տասն(ը)ինն(ը), 
քըսաե, (յ)էռէսուն, քառասուն, հիծծուն, վածծուն, օխտանասուն, 
ութանասուն, իննըսուն, հարիր, էրգու հարիր, հազ(զ)ար... 

2973-էրգու հազ(գ)ար իննը հարիր օխտանասն(ը)իրէք: 
Քանակական թվականները հոլովվում են ի հոլովմամբ (մին- 

մինի, էրգու-էրգըսի, իրէբ-իրէք'ի, օխտը-օխտի, իննըսնըվէցցփննըս- 
նըվէցցի, հարիր-հարըրի):

Բաշխական թվականները կազմվում են քանակականների 
կրկնությամբ' մին-մին, չօռ ՚՚ս-չօռ ՚՚ս , էոէսուն-էոէսուն, հարիր-հարիր
և  այլն:

Կոտորակային թվերն արտահայտվում են նկարագրական եղա
նակով' ութթիցը մինը (1/8), տասնօխտիցը իրէքը (3/17) հարըրիցը 
օխտը (0,07) և  այլն:

Խոսվածքի -դասական թվականներն են սա՛՛չի (աոաջին), վէս"չի 
(վերջին), ինչպես նաև ըմ (<ում) ածանցով կազմված ձևերը 
(էրգըսըմ, իրէքըմ, տասսըմ, հարըբըմ և  այլն):

Քըվօրըս առչի թօռը Պագրաթն ա:
(Քրոջս առաջին թոռը Բագրատն է:)
Հինգ հէդ ճըղըռդացիմ, լըսէց վօչ, վէցցըմը լըսէց:
(Հինգ անգամ գոռացի, չլսեց, վեցերորդին լսեց:)
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ԴԵՐԱՆՈՒՆ

Խոսվածքի անձնական դերանուններն են'յէս, տու, ինքը, մէնք, 
տուք, իրանք: Երրորդ դեմքի նա, նրանք դերանունները բացակա
յում են, նրանց համապատասխանաբար փոխարինում են էն, 
ընդանք|)ընդօնք ցուցական դերանունները:

Անձնական դերանունները հոլովվում են դերանվանական հոլով
ման համակարգում, որտեղ առկա է նաև սեռական հոլովը: Այս 
համակարգում սեռականը, երբեմն նաև տրականը ունեն ինքնուրույն 
հոլովաձևեր, իսկ բացառականը և գործիականը կազմվում են տրա
կանի հիմքով և համապատասխանաբար անէ|)(ան)ից, օվ, ըմ
վերջավորություններով. 

ՈՒ յէս տու ինքը
Ս իմ քօ իրա
Տ ինձ քէ(զ) իրան
Բ ինձանէ||ինձանից ք,էզանէ||ք)էզանից իրանէ|)իրանից
Գ ինձանօվ ք՚էզանօվ իրանօվ
Ն  ինձանըմ ք՚էզանըմ իրանըմ

ՈՒ մէնք տուք
Ս մէր ծէր
Տ  մէզ ծէզ
Բ մէզանէ||մէզանից ծէզանէ||ծէզանից
Գ  մէզանօվ ծէգանօվ
Ն  մէզանըմ ծէզանըմ

Միայն իրանք անձնական դերանունն է հոլովվում անվանական 
համակարգում (իրանք-իրանց-իրանցէն-իրանցօվ-իրանցըմ):

Ցուցական դերանուններն են' էս, Եհ էն, ըստանք||ըստօնք, ը- 
դանքՍըդօնք, ընդանք|)ընդօնք, ըստէդ, ըդէդ, ընդէդ, ըստամ||ըստար, 
ըդամյյըդսւր, ընդ(սմ||ընդար, ըստէնց, ըդէնց, ընէնց: Էս, էդ, էն դերա- 
նունները հոլովվում են դերանվանական համակարգում, իսկ դրանց 
հոգնակի ձևերը և մյուսները' անվանական համակարգում.

ՈՒ էս էդ էն
Ս ըստա||ըստուր ըդա])ըդուր ընդա||ընդուր
Տ  ըստան ըդան ընղան
Բ ըստանէ||ըստանից ըդանէ||ըդանից ընդանէ||ընդանից
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Գ ըստ(ան)ով ըդ(ան)ով ըեդ(ան)ով
Ն ըստ(աև)ըմ ըդ(ան)ըմ ընդ(ան)ըմ

ՈՒ ըստանք ըդասք ընդաեք
Տ ըստասց ըդաեց ընդասց
Բ ըստաեցէս ըդաեցէն ըսդաեցէն
Գ ըստանցօվ ըդանցօվ ընդանցօվ
Ն ըստանցըմ ըդանցըմ ընդանցըմ

ՈՒ ըստամ)1ըստար ըդամ||ըդար
Տ ըստամի(ն) | |ըստարի(ն) ըդամի(ն)||ըդարի(ն)
Բ ըստամից(ը)||ըստարից(ը) ըդամից(ը))|ըդարից(ը)
Գ ըստամօվ(ը)| |ըստարօվ(ը) ըդամօվ(ը)||ըդարօվ(ը)
Ն ըստամըմ(ը)||ըստարըմ(ը) ըդամըմ(ը)||ըդարըմ(ը)

ՈՒ ընդամ||ընդար 
Տ ըեդամի(ե)||ընդարի(ե)
Բ ըստամից(ը)||ըստարից(ը)
Գ  ընդամօվ(ը)||ըեդարօվ(ը)
Ն ըսդամըմ(ը)||ընդարըմ(ը)

ՈՒ ըստէ(ղ)
Տ  ըստէրփ(ե)| |ըստէյի(ն)
Բ ըստէղան(ը)||ըստէյան(ը)||ըստիյան(ը) 
Գ  ըստէղօվ(ը)1|ըստէյօվ(ը)||ըստիյօվ(ը) 
Ն  ըստէղըմ(ը)||ըստէյըս(ը)||ըստիյըմ(ը)

ՈՒ ըդէ(ղ)
Տ ըդԵփ(ս)||ըդէյի(ե)
Բ ըդէղան(ը) | |ըդէյան(ը) | |ըդիյան(ը)
Գ  ըդէղօվ(ը)||ըդէյօվ(ը)||ըդիյօվ(ը)
Ն ըդէղըմ(ը)||ըդէյըմ(ը)||ըդիյըմ(ը)

ՈՒ ընդէ(ղ)
Տ ըսդէղի(ն)||ընդէյի(ե)
Բ ըսդէղաե(ը)||ընդէյան(ը)||ընդիյաե(ը)
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Գ ընդէղօվ(ը)||ընդէյօվ(ը)||ընդիյօվ(ը) 
Ն ընդէղըմ(ը)||ընդէյըմ(ը)||ընդիյըմ(ը)

Փոխադարձ, դերանուններից կիրառական են իրար(ի), մինմի- 
նիլլմինը մինին դերանունները, որոնք հոլովվում են անվանական 
հոլովմամբ (իրար-իրարիփրարից-իրարօվ-իրարըմ):

Հարցական-հարարերական դերանուններն են' օվ, ինչ, վօր, 
օվօր(ի), ինչվօր(ի), վօր մին, յէփ, ուր, քանի(ս), խի||խը, էր, 
ըշտամ||ըշտար, վօնց, ըշտէղ||վօրդէ(ղ), տըվօրը և. այլն: Օվը հոլով
վում է դերանվանական հոլովման համակարգում, անվանականում' 
ինչ, վօր, վօր մին, քանիս, ըշտամ, վօնց, ըշտէ(դ)||վօրդէղ դերա
նունները.

ՈՒ օվ
Ս ում 
Տ ում
Բ ումանէ||ից 
Գ ումանօվ 
Ն ումանըմ

ՈՒ ինչ(ը)
Տ ինչի(ն) 
Ո Ինչից(ը) 
Գ  ինչօվ(ը) 
Ն  ինչըմ(ը)

վօր(ը) ըշտէղ(ը)
վօրի(ն) ըշտէղի(ն)||ըշտէյի(ն)
Աօրից(ը) ըշտէղան(ը)||ըշտէյան(ը)||ըշտիյան(ը) 
վօրօվ(ը) Ը2տէղօվ(ը)||ըշտէյօվ(ը) 
վօրըմ(ը) ըշտէղըմ(ը)||ըշտէյըմ(ը)

ժխտական դերանուններն են'վօչ մին, օչօվ, վօչ մին պան: 
Որոշյալ դերանուններն են' ամմէն, ամմէն մին, ամմէն պան, 

ինչպես նաև. փոխառյալ սաղ, բիթամ («բոլոր մարդիկ»), բիրադի 
(«բոլորը») դերանունները:

Անորոշ դերանուններից կիրառական են ուրուշ||ոտիշ, էսինչ, 
էդինչ, էնինչ, մին, մին քանի, մին-էրգու, ինչպես նաև. փոխառյալ 
ֆըլան («այսինչ»), բէհման («այնինչ»), ֆըլանք՚աս («այսինչ մար
դը»), բէհմանք՚աս («այնինչ մարդը»), բագի («որոշ»), մին վախտ, 
վախտին դերանունները:
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Վերջին երեք տեսակների դերանունների մի մասը նույնպես հո
լովվում է անվանական հոլովման համակարգում (վօչ մին(ը)-վօչ մի- 
նի(ն)֊վօչ մինէն||վօչ մինից(ը)-վօչ մինօվ(ը)-վօչ մինըմ(ը), էսինչ(ը)-է- 
սինչի(ն)-էսինչէն||էսինչից(ը)-էսինչօվ(ը)-էսինչըմ(ը) և  այլն):

ԲԱՑ

Բայը խոսվածքում ունի երկու լծորդություն' է և  ա, թեև է լծոր
դության բայերը անորոշում ունեն իլ վերջավորությունը' քընիլ-քը- 
նէմ, պամբասիլ-պամբասէմ, ազադիլ-ազադէմ, հաքնիլ-հաքնէմ, ու- 
դացհիլ-ուդացնէմ, լըցնիլ-լըցեէմ, առնիլ-աոնէմ, աեիլ-անէմ, կըրիլ- 
կըրէմ: Ա լծորդության բայերը անորոշում ունեն ալ, ինչպես նաև 
հազվադեպ ալ վերջավորությունները' քընալ-քըեամ, աղալ-աղամ, 
կսա՚՚թալ-կաո՚՚թամ, ուրխանալ-ուրխանամ, հըվադալ-հըվադամ, լը- 
դաեալ-լըղաեամ, զօրաեալ-զօրանամ, նաև' գիդալ-գիդամ, վիդա- 
նալ-վիդանամ, լալ-լամ:

Սակավաթիվ բացառություններով հանդերձ' կարելի է ասել, որ 
գրաբարի բայի 4 լծորդությունները խոսվածքում ունեն հետևյալ 
համարժեքները' ալ>ալ||ալ, ել, իլ, ուլ>իլ:

Որոշ բայեր անորոշ ձևում ունեն երկու վերջավորություն' 
հտչիւ||հաչաւ, կաթիլ||կաթալ, ցավիլ||ցավալ, փըշիլ||փըշալ և  այլն: 

խոսվածքում բայն ըստ կազմության կարելի է ընդհանուր ձևով 
բաժանել երկու հիմնական խմբերի' համադրական կազմությամբ 
(քընիլ, լէլիլ, զրնգալ, զըռ՚-թարվիլ, խլանալ, թըռնիլ, լըգլըգալ, 
կօնձկօնձալ, ճօգճօգադիլ, պընցանալ, թըլըսօրիլ, խըեթխընթաց- 
նիլ, ֆահմիլ, աֆսունիլ) և  հարադրական կազմությամբ (հաղ կան- 
յիլ, վէր ունիլ, վէր տըեիլ, կարունք ըհ ան ըլիլ, տըրօր-տըրօր կալ, 
կաթնըկօրէգ ըլիլ, տօղտօղահար կալ, ղընջղընջահար կալ, դըոի- 
դըոի պար աձիլ, վէր հադ անիլ, դաոհադառ ըլիլ, տէղբատէղ ըլիլ, 
քաո՚՚սընքակօխ ըլիլ, ղըեամիշ անիլ, ափըոմիշ կալ, ազագ-բազագ
օւիլ):

. Բայածանցներն են'
վ կրավորական սեռի և  կրավորակերպ չեզոք սեռի բայերում 

(կօդըրվիլ, ուդվիլ, խըմվիլ, պացվիլ, կաբվիլ, խառհըվիլ, ճօգվիլ, 
հաքնըվիլ, ճօգնըվիլ, հընցըվիլ, պըհջըվիլ).
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ն, ան' սոսկածանցավոր բայերում (թըռնիլ, դըբնիլ, կըբնիլ, 
կըզանալ, պընցանալ, քըշանալ, իլանալ, յէդանալ)

(ա)ցն' պատճառական բայերում (հընցընիլ, հակծըեիլ, լացաց- 
նիլ, կըռվացնիլ, պըեցացեիլ, քըշացնիլ, շըռշըռացնիլ).

ադ, օդ, օր' բազմապատկական բայերում (կըդրադիլ, թագօդիլ, 
վէննօդիլ, պաչպըչօրիլ, թըլըսօրիլ, պընպընադիլ, պօզպօզադիլ, 
թըռ՚թըռնօդիլ, խըլխլօդիլ, խախըւադիլ, ծըքծըքադիլ, ճաքճը- 
Քօրիլ, £Ըք£Ըքօդիլ):

Են սոսկածանցը իասվածքում հնչյունափոխվել և. նույնացել է ան 
սոսկածանցին' մոտենալ>մօդանալ, ուզենալ>ուզանալ, գիտենալ> 
վիդանալ և  այլն:

Բուն, (անկախ) դերբա յներն  են' անորոշ, ենթակայական, հա- 
րակատար, նամակատար և  ընթացակցական5, ձևակազմիլ (կախ
յա լ) դերբա յները  անկատար, վաղակատար 1ւ ապառնի:

Անորոշ դերբայն ունի իլ, սղ վերջավորությունները'լըսիլ, աղալ, 
թըռնիլ, պընցանալ, թիլանալ: Այս դերբայը հոլովվում է ի հոլով- 
մամբ'պընցանալի վախտը, քընիլի տէղը, կառ՚՚թաւի կփրքը և  այլն: 

Ենթակայական դերբայը ժամանակակից հայերենի նման 
կազմվում է անորոշի կամ անցյալի հիմքով 1ւ օղ վերջավորությամբ' 
լըսօղ, աղացօղ, թըռնօղ, պընցացօղ, թիլացօղ:

Հարակատար  դերբայի կազմությունը նույնպես ժամանակակից 
հայերենի նման է. կազմվում է անորոշի կամ անցյալի հիմքով և  աձ 
վերջավորությամբ'լըսաձ, աղացսւձ, թըոաձ, պընցացաձ, թիլացաձ: 

Համակատար  դերբայը կազմվում է անորոշ դերբայով և իս կամ 
ից վերջավորությամբ' լըսիլիս||լըսիլից, աղալիս||աղալից, թըոնի- 
լիս||թըռնիլից, պընցանալիս||պընցանալից, թիլանալիս||թիլանա-
ւԻց:

Ընթացակցական  դերբայը կազմվում է անորոշ դերբայով և. էն 
վերջավորությամբ' լըսիլէն, աղալէն, թըռնիլէն, պընցանալէն, թիլա- 
նալէն:

Անկատար դերբայը կազմվում է բայահիմքով և. ըմ վերջավո
րությամբ' լըսըմ, աղըմ, թըռնըմ, պընցանըմ, թիլանըմ:

5 Ա. Աբրահամյան, Հայերենի դերբայները և ևոաեզ ձևաբանական 
նշանակությունը, Երևան, 1953:
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Վաղակատար դերբայը կազմվում է անորոշի կամ անցյալի 
հիմքով և  էլ վերջավորությամբ լըսէլ, աղացէլ, թըռէլ, պընցացէլ, 
թիլացէլ:

Ապաոևի դերբայը կազմվում է անորոշ դերբայով և  օ վերջա
վորությամբ' լըսիլօ, սւղալօ, թըռնիլօ, պըեցանալօ, թխւսնալօ: 
Օծոփ-Հորսի խոսվածքում այս դերբայն ունի ու վերջավորությունը 
լըսիլու, աղալու, թըռնիլու, պընցանալու, թխանալու:

Բայն արդի հայերենի նման ունի 5 եղանակ' սահմանական, ըղ
ձական, պայմանական, հարկադրական, հրամայական, և  համապա
տասխան 14 ժամանակաձևերը (աղյուսակ 1): Հիմնականում արդի 
հայերենի նման է նաև խոնարհման համակարգը, սակայն առկա են 
մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք ներկայացվում են հիշյալ 
աղյուսակում:

Սահմանականի ապառնին և  անցյալ ապառնին (քարտեզ 8) 
կազմվում են անորոշ դերբայով և  պիտեմ բայի մաշված ձևերով (լը- 
սիլ’դէմ||լըսի’բդէմ, լըսիլ’դիմ||լըսի’բդիմ), իսկ շրջուն շարադասու
թյան, հարադրական բայերի և ժխտական խոնարհման դեպքերում 
երևան են գալիս ապառնի դերբայով և  օժանդակ բայով ձևեր' 

յէս լըսիլ դէմ, բայց'յէս էմ լըսիլօ, ւըսիլօ չէմ 
յէս քընալդիմ յէս իմ քընալօ, քընալօ չիմ 
լաց էմ ըլիլօ, վէր էմ ուևիլօ, հաղ իմ կաեչիլօ, պար իմ կալօ և  

այխ:
Բրոշ բնակավայրերի խոսվածքներում (Աղավնաձոր, Գեիշիկ, 

Գնդեվազ, Խաչիկ) անորոշ դերբայով կազմված ձևին զուգահեռ 
կիրառական է ապառնի դերբայով կազմված ձևը (լըսի’բղէմ||լըսիլօ էմ, 
քըեա’բդիմ||քընալօ իմ), իսկ Օծոփ-Հորսի խոսվածքում գերիշխում է 
ապառնի դերբայով կազմված (ու>վ հնչյունափոխությամբ) ձևը' 

յէս լըսիլ’վէմ, բայց'յէս էմ լըսիլու, լըսիլու չէմ 
յէս քընալ՚վիմ յէս իմ քըեալու, քըեալու չիմ:
Օժանդակ բայի, ինչպես նաև պարզ դիմավոր ժամանակաձևերի 

անցյալի եզակի թվի առաջին դեմքերում ավելանում է մ վերջավո
րությունը' լըսըմ իմ, լըսէլ իմ, լըս(էց)իմ, լըսիմ, կըլըսիմ, բըդի լը- 
սիմ||բիդի լըսիմ||բիդըմա լըսիմ:

Օծոփ-Հորսի և  Կեչուտի խոսվածքներում է լծորդության որոշ 
պարզ բայերի սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալը կազմ
վում է ա խոնարհիչով, իսկ եզակի երրորդ դեմքը' կրավորաձև' պէ-
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րամ-պէրստ-պէրավ, պէրանք-պԼրւսք-պԼրան, տըրամ-տըըար-տը- 
րավ, տըրանք-տըրաք-տըրան, տըվամ-տըվար-տըվավ, տըվանք- 
տըվաք-տըվան և այլն:

Աղավնաձորի և Ռինդի խոսվածքներում գալ, տալ բայերի 
սահմանական եղանակի ներկան և  անցյալ անկատարը կազմվում է 
նաև անկատար դերբայի մաշված ձևով' կալիս ա||կալի ա, տալիս 
ա||տալի ա, կալիս իք||կալի իք, տալիս իք||տալի իք և  այլն:

Բոլոր ժխտական ձևերը կազմվում են օժանդակ բայի հետադաս 
կիրառությամբ' լըսըմ չէմ, լըսըմ չիմ, աղալ չէմ, քընաք վօչ, բըդի 
աղամ վօչ, ա՜ղալ մի, քընա՜լ մէք և  այլն: Բացառություն է կազմում 
Աղավնաձորի խոսվածքը, որտեղ օժանդակ բայը կիրառվում է 
առաջադաս' չէմ լըսըմ, չիմ լըսըմ, չէմ աղալ, չըքընաք, բըդի չաղամ, 
մի' աղալ, մէ՜ք քընալ և այլն: Սա կարելի է բացատրել ինչպես 
գրական հայերենի ազդեցությամբ, այնպես էլ այս բնակավայրում 
ժամանակին հաստատված խոյեցի մի քանի տոհմերի բարբառի 
ազդեցությամբ:

Ինչպես նկատվում է օրինակներից, օժանդակ բայի անցյալի 
ձևերը կորցրել են է հնչյունը՝ էի>իմ, էիր>իր, էիք>իք և  այլն:

Խոսվածքում առկա են նաև աեկա հոե բա յեր, որոնց խո
նարհումը ընդհանուր օրինաչափություններից շեղվում է բերված 
ձևերում.

սւնիլ' արաձ, արել, արիմ, արա՜
տընիլտըրաձ, տըրէլ, տըրիմ, տիր
տանիլ' տարաձ, տարէլ, տարամ, տա՜ր
ուղիլ' կէրաձ, կ՚էրէլ, կ՚էրամ, կէ՜ր
կէեալ' կացաձ, կացէլ, կացամ, կա՜ց
պանալ' պացաձ, պացէլ, պացամ, սլա՜ց
ունիլ' կալաձ, կալէլ, կալամ, կա՜լ
մըննիլ' մըդաձ, մըդէլ, մըդամ, մըդի՜
տէնալ' տէսաձ, տէսէլ, տէսամ, տէ՜ս
կալ' էգօղ, էգաձ, կալի(ս), էգյէլ, էգամ, յէ՜գ
տալ' տըվօղ, տըվաձ, տւպի(ս), տըվէլ, տըվիմ, տո՜ւր
առնիլ ա՜ռ
պէրիլ' պէր
ասիլ' ասա՜
թօղալ' թօ՜ղ
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Խոսվածքի պակասավոր բայերն են.
էւք ունի միայն սահմանականի ներկա ն. անցյալ'
էմ էնք իմ ինք
էս էք Իր Իք
ա էն էր ին

կամ՜ ունի միայն սահմանականի ներկա 1ւ անցյալ'
կամ կանք կիմ կինՔ
կաս կաք կփր Կ՚ԻՔ
կա կան Կյէր կին

(բ)դէմ՜ ունի միայն սահմանականի ներկա և. անցյալ'
(բ)դէմ (բ)դէնք (բ)դիմ (բ)դինՔ
(բ)դէս (բ)դէՔ (բ)ոԻբ (բ)ոԻք
(բ)ոԻ (բ)դէն (բ)գԷբ (բ)դին

ունէմ' ունի միայն սահմանականի ներկան, անցյալ'
ունէմ ունէնք ունիմ ոմփնք
ունէս ունէք ունիր ունիք
ունի ունէն ունէր ունին

լալ ունի սահմանականի ներկա Լլ անցյալ, արգելական 
հրամայական'

լալիս էմ լափս էնք լափս իմ լափս ինք
լափս էս լափս էք լափս ԻՐ լափս իք
լափս ա լափս էն լափս էի լափս ին
լալ մի, լալ մէք:
Սրանք կիրառվում են հարադիր կազմություններին զուգահեռ 

(լաց էմ ըլըմ, լաց ինք ըլըմ, լա ց մի ըլիլ և  այլն):
Վէննիլ բայը, որ առաջացել է վեր ունիլ հարադիր բայի 

ամփոփումից, ունի սահմանականի ներկա (վէննըմ էմ), ապառնի 
(վէննի(լ)’(բ)դէմ), անցյալ անկատար (վէննըմ իմ), անցյալ ապառնի 
(վէննի(լ)’(բ)դիմ), ըղձականի ապառնի (վէննէմ) և. անցյալ (վէննիմ), 
պայմանականի ապառնի (կըվէննէմ) և  անցյալ (կըվէննիմ), հար
կադրականի ապառնի (բըդի վէննէմ) և  անցյալ (բըդի վէննիմ), 
որոնք կիրառվում են հարադիր կազմություններին զուգահեռ (վէր էմ 
ունըմ, բըդի վէր անէմ, վէր իմ ունըմ, բըդի Աէր ունիմ, վէր անէմ և.
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այլն): Մնացած ժամանակաձևերում կիրառական են միայն նստա
դիր կազմությունները' վէր էմ կալէլ, վէր կալամ, վէ՜ր կալ, վէ՜ր մի 
ունիլ և  այլն:

Ձևաբանորեն հետաքրքրական մի երևույթ է նկատվում խոսված
քում. բազմապատկական օդ ածանցի օգնությամբ որոշ բայերի հոգ
նակիները ստանում են առանձնահատուկ բազմապատկական ձևեր.

էգօդանք (մենք բոլորս եկանք), էգօդաք (դուք բոլորդ եկաք), 
էգօդաե (նրանք բոլորը եկան), էգօդիևք (մենք բոլորս գայինք), 
էգօդիք (դուք բոլորդ գայիք), էգօդին (նրանք բոլորը գային), 
քընացօդանք (մենք բոլորս գնացինք), քընացօդաք (դուք բոլորդ 
գնացիք), կառ՚՚թացօդինք (մենք բոլորս կարդայինք) և  այլն:

Խոսվածքում կիրառական են նաև բայի երկրորդա կան բա 
ղա՛դրյալ ժամանակներ, որոնք կազմվում են անկատար, հարա- 
կատար, նամակատար դերբայներով և ըլիլ, կամ բայերով.

Խօսըմ ա ըլըմ, խօսըմ ինք ըլըմ, քընսւձ ինք ըլիլօ, կաևթըմ  
կըլէմ, քընսւձ բրդի ըլիմ, քընալիս էնք ըլըմ, քընալիս ինք ըլըմ, 
տէսաձ կամ, քընացաձ չըկ՚իմ և  այլն:

Մ Ա ԿԲԱ Յ

Խոսվածքում առավել կիրառական են հետևյալ մակբայները. 
ժա մա նա կի' հըմիգ(ըս)||մըհիգ(ըս), յէդավ, ըսօր, էքուձ, էլլօր, 

կալլօը, մէվէլ օրը, քըշէրօվ, քըշէը-ցէրէգ, հէրու||հէրնըվի, մէգէլ 
տարի, էգօղ տարի, շապտէնը մին, տարէեը մին, ինչպես նաև 
փոխառյալ ընբաշտան («վաղ առավոտյան»), համաշա («միշտ»): 

Տեղի: տէմատէմ, վէրէվ, նէրք՚էվ, տէսը, տէդը, տէնը, հէոու, 
մօդ(իգ):

Ձ ևի  թաքուն, մէնագ, կամանց, ծէոաց, մառհթավօրի, տսազ- 
վէրի, ծանդըր, ծանդըր-ծանդըր, ինչպես նաև փոխառյալ ալ- 
բալը)լալբըհալը («իսկույն, միանգամից»), ղաֆուլ(դան) («հանկար- 
ծ(ակի)»), յավաշ («կամաց, դանդաղ»), թահտի («շտապ»), բիրդան 
(«հանկարծ»), յէգփն («արագ»), յէգփն-յէգփն («արագ-արագ»):

Չափի' շադ, ք՛իչ, մըկաւխըք՚ա («մի քիչ, մի կտոր»), մին թիթէվ, 
ըսկի ինչպես նաև փոխառյալ խէլագ («բավական»), բօլ («շատ»), 
մին բօլ («մի գլուխ»):
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Ընդհանրական' մին-մին, ճուխտ-ճուխտ, հա, հէնցհա, էլ, 
կահէս||կասէս, ինչպես նաև փոխառյալ նըհաիւ («անտեղի, իզոտ»), 
յալաննան («ի միջի այլոց») նւ այլն:

Մակբայների մի մասը հոլովվում է' վէրէվ(ը)-վէրէվի(ն)-վէրէ- 
վան(ը)-վէրէվօվ(ը)-վէրէվըմ(ը), նէրք|էվ(ը)-նէրբ1էվԻ(ն)-նէրք1է- 
վան(ը)-նէրք|էվօվ(ը)- նէրք՚էվըմ(ը) և  այլն:

Կ Ա Պ

Կիրառական են հետևյալ կապերը.
Տեղի' կուշտ («մոտ»), մէչ, վըրա, տագ, արանք, քամազ, տէսը, 

տէդը, տէնը, դըբա:
ժա մա նա կի' մընչէվ, յէդավ, աոաչ:
Բացաոմաե և զիջման' առանց(ի), տէղագ, տէղը, փօխանագ, 

փոխառյալ սաֆայի («բացի, չհաշված»), ավազ («փոխարեն»): , 
Պատճաոի' էր էսից ը, պաջաոօվը, փոխառյալ սաբաբը («պատ- 

ճառօվ»):
Նպատակի' հըմար||մըհար||մար:
Ձևի' պէս:
Չափի' ավէլ, պազաս, փոխառյալ' ղըդստյլղըդամ («չափ»): 
Ընդդիմության' հազառագ, փոխառյալ' աջըղօվը («ի հեճուկս»): 
Մ իա սնությա ն  հէդ:
Կապերն օգտագործվում են ինչպես ոպղական-հայցական, այն

պես էլ սեռական-տրական և  բացառական հոլովների հետ' մընչէվ 
ծառը, ծառան տազ՛ին, ծառանիցը տէնը և այլն:

Կապերի մի մասը հոլովվում է' կուշտ(ը)-կըշտի(ն)-կըշտից(ը)- 
կըշտօվ(ը), տագ(ը)-տագ1ի(ն)-տագյից(ը)-տագօվ(ը), մէչ(ը)-մէչի(ն)- 
մէփց(Ը)-մէչօվ(ը>-մէչըմ(ը) ն_ այլն:

ՇԱ Ղ ԿԱ Պ

Խոսվածքում գործածական են հետևյալ շաղկապները. 
Համադասական' (հ)ու, էլ, էնինչ, թէ, ինչպես նաև փոխառյալ 

նա(ն) («և»), համա («բայց»), նա"... նա" («ոչ... ոչ»), յա  («կամ»), յա՜... 
յա ' («կամ... կամ»), հա'մ... հա'մ («և'... և ») և  այլն:
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Ստորադասական' վօր, թէ, քանց, մընչէվ, հէնց, քանի(չ), 
մէնագ||մանագ, յէփ, վօր թէ, թէ վօր, քանց թէ, հէնց վօր, մընչէվ 
վօր, յէփ վօր, թէ չէ, թէ չէ նա, մէնագ թէ||մանագ թէ, ինչպես նաև 
փոխառյալ չունքփ («որովհետև, քանի որ») և  այլն:

ՎԵՐԱԲԵՐԱԿԱՆ

Կիրառական են հետևյալ վերաբերականները.
Հաստատական' հա, լավ, ինչ խօսկը:
Ցուցական' ըհը, հէսիգ||հէսէ, հէդիգ||հէդէ, հէնիգ||հէնէ: 
Երկբայական' օվայըմ, յէսիմ, կասէս||կահէս, վայ թէ, չէ-հա, 

ինչպես նաև փոխառյալ հալբաթ («երևի, հավանաբար»), բալք՛ի 
բալք՛ա!|բալ(ը)յա («երևի»):

Սաստկական' մընչէվ անքամ:
Սահմանափակման' կօնյա, մէնագ||մսւնագ, փոխառյալ' 

մաղուլ(ջա) («գոնե»):
Կամային' թօղ, դէ, բա, մին, փոխառյալ' հալա («տե՜ս»), ա(յ) 

ջանըմ («այ հոգիս»), յանի («իբր»), գյըվա («իբր»):
Զիջական' ինչ վօրի ա, օվ վօրի ա: 
ժխտակաէւ չէ:
Բաղձանքի' հըրանէք, հըբանէք էր, ուր էր, փոխառյալ' յարաբ 

(«միթե»):

ՁԱՑՆԱՐԿՈՒԲ-ՑՈՒՆ

Խոսվածքում կիրառվող ձայնարկությունները կարելի է 
բաժանել երեք խմբի.

Զգա ցում արտահայտող ձայնարկություններ' 
պա՜յ, վա՜յ, պը՜յ, պա՜, պո՜ւ (զարմանք), ջա՜ն, ջա՜ն, ջա!ւ-ջա1ւ, 

ջա՜ն-ջա՜ն (ուրախություն), պահ, պահ-պահ, պա՜խ-պա՜խ 
(արհամարհանք), է՜, էհ, դէ՜, հսւ՜լլա, հա՜լլա-հա' (բարկություն), 
վփյա՜, պա'-բա'-բա'-բա', պահօ-վա՜ (զայրույթ), աշի', աշի-դէ', ա'(հ), 
(անտարբերություն, ձանձրույթ), ի՜ֆֆ, փի՜ֆֆ, փո՜ւֆֆ յա՜խկ, թո՜ւ 
(զզվանք, նողկանք), վա՜յ, վո՜ւյ, վը՜յ վո՜ւշ, վի՜շ (վիշտ), ա՜չ (բա
վականություն), ի՜շ, ի՜շ-յէսի՜մ (հուսահատություն), թա՜ (ափսո
սանք) և  այլն:
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ԿամայիՍ վերա բերմունք արտահայտող ձայնարկու
թյուններ'

ա) մարդկանց դիմելու'
արա, ադա՜ (տղամարդկանց), ախճի՜, ակընի՜գ (կանանց), 

բալա՜, բալէ՜ս (երեխաներին), ա՜յ, է՜յ, հէ՜յ, է՜-հէ-հէ՜յ և  այլն.
բ) կենդանիներին կանչելու'
բըժի՜-բըժի՜ (կովին), բըժօ՜-բըժօ՜ (հորթին), գըդի՜-գըդի՜ (այծին), 

գըդօ՜-գըդօ՜ (ուլին), քըշո՜ւ-քըշո՜ւ (էշին), քո՜ւոո-քո՜ւոո (քուռակին), 
փըշի՜-փըշի՜ (կատվին), փըշօ՜-փըշօ՜ (կատվի ձագին), քո՜ւթ-քո՜ւթ 
(շանը), քըչօ՜-քըչօ՜ (շան լակոտին), ծի՜ք-ծի՜ք (հավերին), ճո՜ւ-ճո՜ւ 
(ճտերին), տո՜ւ-տո՜ւ (ոչխարին, արտասանվում է շրթունքների 
թրթռոցով) էւ այլն.

գ) կենդանիներին քշելու'
օհօ՜ (կովին), էհա՜ (այծին), ք՛ի՜ս (ոչխարին), հօ՜շ(շ), չօ՜շ(շ), 

հօշ(շ)է՜ (էշին), հէ՜-հէ՜ (ձիուն), փը՜շտ, փըշտա՜ (կատվին), աշո՜ւն 
(շանը), քըշա՜ (հավին) և. այլն.

դ) կենդանիներին կանգնեցնելու'
հօ՜-քը՜շ (էշին), տո՜ւռռ (ձիուն, շրթունքների թրթռոցով), օ՜հօ 

(կովին),
հը՜ռռ (եգին), յը՜խ (ուղտին), ճըգը՜ո-թը՜սս (հավին) ն. այլն.
ե) կենդանիներին կռվեցնելու'

քը՜շ-քը՜շ, հոջա՜-հօ՜յ (շներին), հօ՜լ- հօ՜| (ցուլերին) և. այլն:
Բնաձայնություններ արտահայտող ձայնարկություններ.
դը՜զզ, թը՜ռռ, ճը՜ռռ, թըըը՜մփ, չըրը՜խկ, զըրը՜նգ, թը՜խկ-թը՜խկ, 

շը՜խկ-շը՜խկ, չը՜խկ-չը՜խկ, ծուգլուկո՜ւ, կը՜ռռ, մը՜ռռ, խը՜ոռ նւ այլն:
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Աղյուսակ 1
ԲԱՑԻ ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ՀԱՐԱՑՈՒՅՑՆԵՐ 

ԴՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄ 
Սահմանական եղանակ

Ածանցավոր բայեր

Ժ՜ամանակ է խոնարհում ա խոնարհում
ն սոսկածանցով ան սոսկածանցով

(ա)ցն
պատճառական

ածանցով

Ներկա

լըսըմ էմ 
լըսըմ էս 
լըսըմ ա

աղըմ էմ 
աղըմ էս 
աղըմ ա

թըոնըմ էմ 
թըոնըմ էս 
թըոնըմ ա

թիլանըմ էմ 
թիլանըմ էս 
թիլանըմ ա

պընցացնըմ էմ 1 
պընցացնըմ էս 
պընցացնըմ ա

լըսըմ էնք 
լըսըմ էք 
լըսըմ էն

աղըմ էնք 
աղըմ էք 
աղըմ էն

թըոնըմ էնք 
թըոնըմ էք 
թըոնըմ էն

թիլանըմ էնք 
թիլանըմ էք 
թիլանըմ էն

պընցացնըմ էնք 
պընցացնըմ էք 
պընցացնըմ էն ;

Վազա-

լըսէլ էմ 
լըսէլ էս 
լըսէլ ա

աղացէլ էմ 
աղացէլ էս 
աղացէլ ա

թըոէլ էմ 
թըոէլէս 
թըոէլ ա

թիլացէլ էմ 
թիլացէլ էս 
թիլացէլ ա

պընցացրէլ էմ ! 
պըևցացրէլ էս 
պընցացրէլ ա

կատար լըսէլ էնք 
լըսէլ էք 
լըսէլ էն

աղացէլ էնք 
աղացէլ էք 
աղացէլ էն

թըոէլ էնք 
թըոէլ էք 
թըոէլ էն

թիլացէլ էնք 
թիլացէլ էք 
թիլացէլ էն

պընցացրէլ էնք 
պընցացրէլ էք 
պընցացրէլ էն

Ապաոնի

լըսի(լ)’(բ)դէմ
լըսԻ(ւ)’(բ)դէս
լըսի(լ)’(բ)դի

աղա(լ)’(բ)դէմ
աղա(լ)’(բ)դէս
աղա(լ)’(բ)դի

թըռնի(լ)’(բ)դէմ
թըռնի(լ)’(բ)ղէս
թըոնի(լ)’(բ)դի

թիլանա(լ)’(բ)դէմ 
թիլանա(լ)’(բ)դէս 
թիլանա(լ)’ (բ)դի

պրնցացնի(լ)’(բ)դէմ
պընցացնի(լ)’(բ)դէս
պընցացնի(լ)'(բ)դի

լըսի(լ)’(բ)դէնք
ասի(ւ)’(բ)դէք
ւըսի(ւ)’(բ)դէն

աղա(լ)’(բ)դէնք
աղա(լ)’(բ)դէք
աղա(լ)’(բ)դէն

թըոնի(լ)’(բ)ղէնք
թըոնի(լ)’(բ)ղէք
թըոնի(լ)’(բ)ղէն

թիլանա(լ)’(բ)դէնք
թիլանա(լ)’(բ)դէՔ
թիլանա(լ)’(բ)դէն

պընցացնի(լ)’(բ)դէնք
պընցացնի(լ)’(բ)ղէք
պընցացնի(լ)’(բ)դէն
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Ըղձական եղանակ

Ածանցավոր բայեր

Ժամանակ է խոնարհում ա խոնարհում (ա)ցն

ն սոսկածանցով ան սոսկածանցով պատճառական
ածանցով

լըսէմ աղամ թըոնէմ թիլանամ պրնցացնէմ
լըսէս աղաս թըռնէս թիլանաս պընցացնէս
լըսի աղա թըոնի թիլանա պընցացնի

Ապառնի
լըսէեք աղանք թըոնէնք թխանանք պոեցացեէնՔ
ասէք աղաք թըռնէք թխանաք պընցացնէք
լըսէե աղան թըռնէն թխանան պընցացնէն

լըսիմ աղիմ . թըոնիմ թիլանիմ պընցացնիմ
լըսիր աղիր թըոնիր թիլանիր պընցացնիր
լըսէո աղար թըռնէր թիլանար պընցացնէր

Անցյսղ
լըսինք աղինք թըոնինք թխանինք պընցացնինք
լըսիք աղիք թըոնիք թխանիք պընցացնիք
լըԱիև աղին թըռնին թիլանին պընցացնին



Պայմանական (ենթադրական) եղանակ

Ածանցավոր բայեր

ժամանակ ՚ է խոնարհում ա խոնարհում
ե սոսկածանցով ան սոսկածանցով

(ա)ցն
պատճառական

ածանցով

կըլըսէմ կաղամ , կըթըոնէմ կըթիլանամ կըպընցացնէմ
կըլըսէս կաղաս կըթըռնէս կըթիլանաս կրպրնցացնէս
կըլըսի կաղա կըթըռնի կըթիլանա կըպընցացնի

Ապառնի կըլըսէեք կաղանք կըթըոնէնք կըթիլանանք կըպընցացնէնք
կըլըսէք կաղաք կըթըոնէք կըթիլանաք կըպընցացնէք
կըլըսէն կաղան կըթըոնէն կըթիլանան կըպընցացնէն

կըլըսիմ կաղիմ կըթըռնիմ կըթիլանիմ կըպընցացնիմ
կըլըսիր կաղիր կըթըռնիր կըթիլանիր կըպընցացնիր
կըլըսէր կաղար կըթըռնէր կըթիլանար կըպընցացնէր

Անցյալ կըլըսինք կաղինք կըթըռնինք կըթիլանինք կըպընցացնինք
կըլըսիք կաղիք կըթըռնիք կըրփլանիք կըպընցացնիք
կըլըսին կաղին կըթըռնին կըթիլանին կըպընցացնին



Հարկադրական եղանակ

Ածանցավոր բայեր

Ժամանակ է խոնարհում ա խոնարհում
ն սոսկածանցով ան սոսկածանցով (ա)ցե ւդատճաոական 

ածանցով

բըդի լըսէմ բըդի աղամ բըդի թըոնէմ բրդի թխանամ բըդի պընցացնէմ
բրդի լըսէս բըդի աղաս բըդի թըոնէս բըդի թիլանաս բըդի պընցացնէս
բըդի լըսի բըդի աղա բըդի թըոհի բրդի թխանա բըդի պընցացնի

Ապառնի
բըդի լըսէնք բըդի աղանք բըդի թըռնէնք բրդի թիւանանք բըդի պընցացնէնք
բըդի լըսէք բըդի աղաք բըդի թըռեէք բըդի թխանաք բըդի պընցացնէք
բըդի լըսէն բըդի աղան բըդի թըռնէն բըդի թխանան բըդի պընցացնէն

բըդի լըսիմ բըդի աղիմ բըդի թըռնիմ բրդի թխանիմ բըդի պընցացնիմ
բըդի լըսիր բըդի աղիր բըդի թըռնիր բըդի թիլանիր բըդի պընցացնիր
բըդի լըսէը բըդի աղար բըդի թըռնէը բրդի թխանար բըդի պընցացնէր

Անցյալ
բըդի լըսինք բըդի աղինք բըդի թըոնինք բրդի թխանինք բըդի պընցացնինք
բըդի լըսիք բըդի աղիք բըդի թըռնիք բըդի թիլանիք բըդի պընցացնիք
բըդԻ ասին բըդի աղին բըդի թըռնին բըդի թիլանին բըդի պընցացնին



Հրամայական եղանակ

Ածանցավոր բայեր

ժամանակ է խոնարհում ա խոնարհում
ն սոսկածանցով ան սոսկածանցով

(ա)ցն
պատճառական

ածանցով

լըսի' աղա թըոի' թիլացի պընցացրի'
Ապառնի

լըսէ'ք աղացէք թըռէք թխացէք պընցացրէք



Ժ՜ԽՏԱԿԱՆ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄ 
Սահմանական եղանակ

Ածանցավոր բայեր

ժամանակ
՚

է խոնարհում ա խոնարհում

_______________
ն սոսկածանցով ան սոսկածանցով

(ա)ցն
պատճառական

ածանցով

ւըսըմ չէմ աղըմ չէմ թըռնըմ չէմ թիլանըմ չէմ պընցացնըմ չէմ
լըսըմ չէս աղըմ չէս թըռնըմ չէս թիլանըմ չէս պընցացնըմ չէս
ւըսըմ չի աղըմ չի թրռնրմ չի թխանրմ չի պընցացնըմ չի

՜ Ներկա
լըսըմ չէնք աղըմ չէնք թըռնըմ չէնք թիլանըմ չէնք պընցացնըմ չէնք
լըսըմ չէք աղըմ չէք թըռնըմ չէք թիլանըմ չէք պընցացնըմ չէք

________ լըսըմ չէն աղըմ չէն թըռնըմ չէն թիլանըմ չէն պընցացնըմ չէն

լըսէլ չէմ աղացէլ չէմ թըռէլ չէմ թիլացէլ չէմ պընցացրէլ չէմ
լըսէլ չէս աղացէլ չէս թըռէլ չէս թիլացէլ չէս պընցացրէլ չէս

Վաղա- ւըսէլ չհ աղացէլ չի թըռէլ չի թիլացէլ չի պընցացրէլ չի

կատար լըսէլ չէնք աղացէլ չէնք թըռէլ չէնք թիլացէլ չէնք պընցացրէլ չէնք
ւըսէլ 1Կ> աղացէլ չէք թըռէլ չէք թիլացէլ չէք պընցացրէլ չէք
լըսէլ £էն աղացէլ չէն թըռէլ չէն թիլացէլ չէն պընցացրէլ չէն

լըսիլօ չեմ աղալօ չէմ թըռնիլօ չէմ թիլանալօ չէմ պընցացնիլօ չէմ
լըսիլօ չէս աղալօ չէս թըռնիլօ չէս թիլանալօ չէս պընցացնիլօ չէս
լըսիլօ չի աղալօ չի թըռնիլօ չի թիլանալօ չի պընցացնիլօ չի

Ապառնի
լըսիլօ չէնք աղալօ չէնք թըռնիլօ չէնք թիլանալօ չէնք պընցացնիլօ չէնք
լըսիլօ չէք աղալօ չէք թըռնիլօ չէք թիլանալօ չէք պընցացնիլօ չէք
լըսիլօ չէն աղալօ չէն թըռնիլօ չէն թիլանալօ չէն պընցացնիլօ չէն



լըսըմ չիմ աղըմ չիմ թըոնըմ չիմ թիրսնրմ չիմ պրնցացնրմ չիմ
լըսըմ չիր աղըմ չիր թըռնըմ չիր թիլանըմ չիր պընցացնըմ չիր

Անցյալ լըսըմ չէր աղըմ չէր թըոնըմ չէր թիլանըմ չէր պընցացնըմ չէր

անկատար լըսըմ չինք աղըմ չինք թըոնըմ չինք թիլանըմ չինք պընցացնըմ չինք
լըսըմ չիք աղըմ չիք թըոնըմ չիք թիլանըմ չիք պընցացնըմ չիք
լըսըմ չին աղըմ չին թըոնըմ չին թիլանըմ չին ■ պընցացնըմ չին
լըսէլչիմ աղացէլ չիմ թըոէլ չիմ թԻւացէւ չիմ պընցացրէլ չիմ
ւըսէւ ւԻո աղացէլ չիր թըռէլչիր թիլացէլչիր պրնցացրէլ չիր

Անցյալ լըսէլչէր աղացէլ չէր թըոէլ չէր թիլացէլ չէր պընցացրէլ չէր
վաղա-
կատար լըսէլ չինք աղացէլ չինք թըոէլ չինք թիըսցէսԻնք պընցացրէլ չինք

ւըսէլ չիք աղացէլ չիք թըոէլ չիք թիլացէլ չիք պընցացրէլ չիք
լըսէլ չին աղացէլ չին թըոէլ չին Թիլացէլ չին պընցացրէլ չին

լըսիլօ չիմ աղալօ չիմ թըոնիլօ չիմ թի| անաւ օ Փմ պընցացնիլօ չիմ 
պընցացնիլօ չիր 
պընցացնիլօ չէրլըսիլօ £Իո աղալօ չիր թըոնիլօ չիր թիլանալօ չիր

Անցյալ լըսիլօ չէր աղալօ չէր թըոնիլօ չէր թիլանալօ չէր

ապառնի լըսիլօ չինք աղալօ չինք թըոնիլօ չինք թիլանալօ չինք պընցացնիլօ չինք 
պընցացնիլօ չիք 
պընցացնիլօ չին

լըսիլօ չիք աղալօ չիք թըոնիլօ չիք թիրսնաւօ չիք
լըսիլօ չին աղալօ չին թըոնիլօ չին թիլանալօ չին

լըսիմ վօչ աղացիմ վօչ թըռամ վօչ թիլացամ վօչ պընցացրիմ վօչ
լըսիր Վօչ աղացիր վօչ թըոար վօչ թիլացար վօչ պընցացրիր վօչ

Անցյալ լըսէց վօչ աղաց վօչ թըոավ վօչ թիլացավ վօչ պընցացրէց վօչ

կատարյալ լըսինք վօչ աղացինք վօչ թըոանք վօչ թիլացանք վօչ պընցացրինք վօչ
լըսիք վօչ աղացիք վօչ թըոաք վօչ թիլացաք վօչ պընցացրիք վօչ
լըսին վօչ աղացին վօչ թըոան վօչ թիլացան վօչ պընցացրինվօչ [



Ըղձական եղանակ

( ~՜ ՜ " ՜ ՜...........  ՜ ՜ ՜՛ .....
Ածանցավոր բայեր

ժամանակ է խոնարհում ա խոնարհում (ա)ցն
ն սոսկածանցով ան սոսկածանցով պատճառական

ածանցով

լըսէմ վօչ աղամ վօչ թըռնէմ վօչ թխանամ վօչ պընցացնէմ վօչ
լըսէս վօչ աղաս վօչ թըոնէս վօչ թիլանաս վօչ պընցացնէս վօչ
լըսի վօչ աղա վօչ թըռնի վօչ թիլանա վօչ պընցացնի վօչ

Ապառնի
լըսէնք վօչ աղանք վօչ թըռնէնք վօչ թիլանանք վօչ պընցացնէնք վօչ
լըսէք վօչ աղաք վօչ թըռհէք վօչ թիլանաք վօչ պընցացնէք վօչ

---- -֊  ---  — լըսէն վօչ աղան վօչ յպտնէն վօչ թխանան վօչ պըեցացնէնվօչ

ւըսիմ վօլ աղին վօչ թըոնիմ վօչ թիլանիմ վօչ պընցացնիմ վօչ
լըսիր վ0£ աղիր վօչ թըռնիր վօչ թիլանիր վօչ պընցացնիր վօչ
լըսէր վօ£ աղար վօչ թըռնէր վօչ թխանար վօչ պընցացնէր վօչ

Անցյալ
լըսիևք վօչ աղինք վօչ թըռնինք վօչ թիլանինք վօչ պընցացնինք վօչ
լըսիք վօչ աղիք վօչ թըռնիք վօչ թիլանիք վօչ պընցացնիք վօչ
լըսին վօչ աղին վօչ թըոնին վօչ թիլանին վօչ պընցացնին վօչ



Պայմանական (ենթադրական) եղանակ

ժ՛ամանակ է խոնարհում ա խոնարհում

Ածանցավոր բայեր

ն սոսկածանցով ան սոսկածանցով
(ա)ցն

պատճառական
ածանցով

էըսիլ£էմ աղալ չէմ թըռնիլ չէմ թխանալ չէմ պընցացնիլ չէմ
լըսիլչէս աղալ չէս թըռնիլ չէս թիլանալ չէս պընցացնիլ չէս
ւըսԻւ £ի աղալչի թըռնիլ չի թիլանալ չի պընցացնիլ չի

Ապառնի
լըսիլ չէնք աղալ չէնք թըռնիլ չէնք թիլանալ չէնք պընցացնիլ չէնք
լըսԻւ £էք աղալ չէք թըռնիլ չէք թիլանալ չէք պընցացնիլ չէք
լըսիլ չէն աղալ չէն թըռնիլ չէն թիլանալ չէն պընցացնիլ չէն

լըսիլ չիմ աղալ չիմ թըռնիլ չիմ թիլանալ չիմ պընցացնիլ չիմ
ւըսիլչիր աղալ չիր թըռնիլ չիր թիլանալ չիր պընցացնիլ չիր
ւըսիլ £էր աղալ չէր թըռնիլ չէր թիլանալ չէր պընցացնիլ չէր

Անցյալ
լըսիլ չինք աղալ չինք թըռնիլ չինք թիլանալ չինք պընցացնիլ չինք
լըսիլ չիք աղալ չիք թըռնիլ չիք թիլանալ չիք պընցացնիլ չիք
լըսիլ չին աղալ չին թըռնիլ չին թիլանալ չին պընցացնիլ չին



Հարկադրական եղանակ

...........
Ածանցավոր բայեր

ժամանակ է խոնարհում ա խոնարհում (ա)ցն
ն սոսկածանցով ան սոսկածանցով պատճառական

ածանցով

բըդի լըսէմ բըդի աղամ բըդի թըռնէմ բըդի թիլանամ բըդի պընցացնէմ
բըդի լըսէս բըդի աղաս բըդի թըռնէս բըդի թիլանաս բըդի պընցացնէս
բըդի լըսի բըդի աղա բըդի թըոնի բըդի թիլանա բըդի պընցացնի

Ապառնի
բըդի լըսէնք բըդի աղանք բըդի թըռնէնք բըդի թխանանք բըդի պընցացնէնք
բըդի լըսէք բըդի աղաք բըդի թըոնէք բըդի թխանաք բըդի պընցացնէք
բըդի լըսէն բըդի աղան բըդի թըոնէև բըդի թիլանան բըդի պընցացնէն

բըդի լըսիմ բըդի աղիմ բըդի թըռնիմ բրդի թխանիմ բըդի պընցացնիմ
բըդի լըսիր բըդի աղիր բըդի թըոնիր բըդի թիլանիր բըդի պընցացնիր
բըդի լըսէր բըդի աղար բըդի թըռնէր բըդի թիլանար բըդի պընցացնէր

Անցյալ
բըդի լըսինք բըդի աղինք բըդի թըռնինք բրդի թխանինք բըդի պընցացնինք
բըդի լըսիք բըդի աղիք բըդի թըոնիք բըդի թիլանիք ՝ բըդի պընցացնիք
բըդի լըսին բըդի աղին բըդի թըոնին բըդի թիլանին բըդի պընցացնին



Հրամայական եղանակ

ժամանակ է խոնարհում ա խոնարհում

Ածանցավոր բայեր

ն սոսկածանցով ան սոսկածանցով
(ա)ցն

պատճառական
ածանցով

Ապառնի
լըւփ'(1) մի 

լըւփ'(0 մէք

ա'ղա(լ) մի 

աղա ( լ ) մէք

թըոնի'(լ) մի 

թըոնի'(լ) մէք

թիլաէւա(լ) մի 

թիլւսնա(լ) մէք

պընցնի'(լ) մի 

պընցացնի'(լ) մէք



ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱ Ռ Ա ՊԱ ՇԱ ՐԸ  

Բաոապաշարի շերտ երը

Վայոց ձորի խոսվածքի բաոապաշարի հիմնական մասը կազմում 
է գրաբարի հետ ընդհանուր բառերի շերտը ազբն>ասպը, ալևոր>հսւ- 
լիվօր, ալիւ ր>ալիր, ախոռ>աիւօո, ածելի>սազը[ի, ածեմ>աձիլ, ա- 
կանջ>անգաջ, աղանձեմ>ըդանձիլ, բազուկ>պազուգ, բաժանեմ>պը- 
ժսւնիլ, բանջար>պանջստ, բաոաչել>բըռանչիլ, գաբ>կափը, գաղթ> 
կախտը, գայլ>կյէլ, գանգատ>կանգադ, գդալ>քըթալ, երինջ>հէրինջ, 
երկաթ>ստգաթ, երկան>արգանք, երկայն>էրգյէն, զարմանամ>զստ- 
մանալ, թել>թէլ, թեկն>թինգը, թեռ>թէոը, թեւ>թէվ, լական>լագ)ան, 
լակոտ>լագօդ, լայն>լէն, լարեմ>լարիլ, լաց>լաց, խաւ արիմ>խավա- 
րիլ, խարտեմ>խաոդիլ, խէժ>իփժը, խեղդեմ>հէխտիլ, խեղճ>հեղջ, 
ծունկն>ծունգը, ծունր>ծունդըր, ծոա>ծոտ, կաթեցուցանեմ>կաթաց- 
նիլ, կակղեմ>կսփւկյիլ, կանաչ>կանան£, կանեփ>կյէնէփ, մեռոն>մէ- 
ռուն, մեք>մէնք, մզեմ>մըոզիլ, յուշ>հուշ, յուշապ>ուշստ, շերեփ>շէ- 
րէփ, շէն>շէն, շինեմ>շխփլ, շայակ>շըլսւգ, ողողևմ>ըղօղիլ, ոսպն> 
վօսպը, չամիչ>չամխ, £ւսր>£սւր, £ափեմ>£սւփի[, £ե£>չէնչ, ^րքտ֊ջօռխ 
պախարակևմ>պախարագ'իլ, սամիթ>սամիթ, սանզ>սաեդ, սանտր> 
սանդրը, սաոոյց>սառից, վախենամ>վսփւնիլ, վանք>վանք, վառեմ> 
վառիլ, վարդ>վաոք,թ, վարեմ>փպփլ, տանձ>տանձ, տանջեմ>տսւնջիլ, 
տաշեմ>տսւշիլ, ցորեան>ցօրէն, ցոտտ>ցոադ, փաթաթեմ>փըթաթի[, 
փախ£իմ>փսփւնիլ, փայտ> փէդ, փարթամ>փառհթամ, օձ>օց, օր>օր և  
այլն:

Գրաբարից ավանդված բառերը առավել ամբողջական ներկա
յացված են հավելվածի գրաբար-բարբառ բառացանկում:

Խոսվածքում զգալի թիվ են կազմում նաև գավառական բառերը 
գրաբարին անծանոթ հայերեն բառերը ա զի ֊մա յր, ափա-հայր, ըրօ- 
փիլ-հովացնելով խառնել (եփվող կերակուրը), թագ'ալիլ-առաջըն- 
թաց-հետընթաց կաբել, թախկփլ-խիստ փափկել, թսփւկուջ-մա- 
զակծիկ, թըլըսօրիլ֊խորամանկորեն խաբել, թըռըսիփլ-ծոզանալ-
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մնաւ, թօոագ-գորգի մեծ շրջանակազարդը, թաեթող-քիթ-մռութ, 
լամփաո-չափից ավելի լայն և տձև, խ ըլա լի լ ֊ գլուխը պտտվել, իւը- 
լըշկօդալ֊վախից ականջները ցցել (կենդանիների), կըգօնիլ-խիստ 
ագահանալ, կըջէջիլ-խիստ գունատվել, կըոըզնիլ-կծկվել-մնալ, 
կօթռուջ-անճոոնի, կօլօջ-բրդուճ, ղըռինձ-խճճված կապ, ճըխ- 
տիլ-մտցնել, շըլընթիլ-արագ և  անփույթ կարել, պըոդիլ-լղոզել, 
վըռկտկալ- միանգամից բռնկվել, տ ըգտ ըգօդիլ֊մի քանի տեղից ուռ
չել և  այլն:

Խոսվածքի բաոապաշարի հարստացման հիմնական միջոցներից 
են հայերենի արմատներով կազմված բարդություններն ու ածան
ցումները' ւպիբմսպիգ-թիթեռ, սւշկփլ-սպասել, անիսկապէրան-ա 
նիծելու սովորություն ունեցող, չարախոս, առաչացու-գորգի, կար
պետի հենքի ամուր ոլորած թելը, գփժվսւնուգ-ոչ ուտելի վայրի բան
ջար, զավագատուն-արգանդ, էձամհւրուք-սամիթաեման վայրի ու
տելի բույս, էշակաթնուգ֊տափաստաեային կաթնատու բույս, ըլէ- 
րիք-վաոելիք, թաթագ-գուլպա գործելու համար նախապատրաստ
ված' ձեռքի վրա 8-աձև փաթաթված թել, թառժաժ ըլիլ֊արթնանալ 
և  քունը չտանել, թըխսամէր-մեկից ավելի տարի անընդմեջ թուխս 
նստող հավ, թիթոիգ անիլ-թռչունների զուգավորվելը, ժամ(հ)ա- 
ժամք-երեկոյան մութն ընկնելու ժամը, խըգխըզ-խզված ձայնով 
խոսող, խընթխընթ-քթի մեջ խոսող, խինըխաշու-ուժ, զորություն, 
ծասկան-օրորոցի շղարշե ծածկոց, ծէռնատէղ-մառան, ծըդ- 
վանք-շատ մանր ձավար, կաբան-օրորոցի' բրդյա գունավոր թելե
րից գործած կապ, կագօղէրէս-գիջող, հանդուրժող, կադվագան- 
գագ-սոխուկավոր, խեջթզաեմաե ոչ ուտելի բույս, կաղվի 
աշկը-խաղողի տեսակ (ոսկեվազ), կաթնաքամիգ֊կաթ քամելու 
տոպրակ, կանանչ-կարմիր-ծիածան, կառնակօթ-վայրի հազար 
(մարոլ), կառնափուշ-երնջակ բույսը, փէլապօխի-ոչ ուտելի ժախ, 
կըզըկօթիլ-խիստ զայրանալ, չարանալ, հազստաշաբիք-վայրի դե
ղին հիրիկ, հուրոակը-օճառի, պանրի մաշված-փոքրացած կտոր, 
հօվան-տաք ջրին խառնվող սառը ջուր, ճագադանօց-կանանց 
գփւանոցի վրա ամրացվող ասեղնագործ զարդարանք, ճանջաքը- 
շիգ-ձիու, ավանակի ճակատին կապվող' ճանճերից պաշտպանող 
կաշվե քշոց, մօլլաքար֊քարկտիկ, յէննապընդաե-տան դռան ներսի 
փակիչը, չաթվահէխտ-պարանով խեղդված, չըքչըքօդիլ-չօրանալ- 
ճաքճքել, պանջարափըշտուգ-մանր, կարկտանման ձյուն, սանդա-
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կըլոփւ-երկարագլուխ, սարատանձ-վայրի տանձ (պանտա), պըե- 
դաք՚իթ-դժվար կթվող կով, սընդ(ը)վակալիգ-սնդուն (թոնրի օ- 
դաեցքը) փակելու հարմարանք, վօդատեղ-զուգարան, տագաթում- 
բան-վարտիք, տաշտաք՚էրանք-բազմազավակ ընտանիքի վերջին 
երեխան, տագաթաղոակ ըփլ-իսպառ վերանալ, տառնաժաժ-դառ- 
նավուն, տըգվիլ-ագահորեն խմել, լակել, ոա քըցիգ ֊կժի տակ' ու
սին գցվող ասեղնագործ շոր, փուխրաքփթ-հեշտ կթվող կով, օռ’՛- 
թումաճաք ըլիլ-շատ երդվելով' պայթել, ճաքել, օցփօր-նախանձ, 
չկամ, ֆօղմաղիգ-հող մաղելու հարմարանք և  այլն:

Խոսվածքի գավառական բառերն առավել ամբողջական ներկա
յացված են հավելվածի գավառական բառերի ցանկում, սակայն լեզ
վաբանական տեսանկյունից առանձնակի հետաքրքրություն ներկա
յացնող որոշ բառեր ներկայացնում ենք ստորև.

ԱՆԳՈՒԴԱՆ-«ուտելի վայրի բանջար և համեմունք», հովանոցա
վորների ընտանքին պատկանող' յուրօրինակ սուր հոտով, մուգ կա
նաչ, գանգուր տերևներով ուտելի բանջար է, որ Հայաստանի մյուս 
շրջաններում գրեթե անհայտ է: Ակնհայտորեն բուսանվան գրաբար
յան անգուտաե ձևը անխաթար պահպանվել է խոսվածքում:

ԲԱՌԻԳ-«ձյուն մաքրելու փայտյա լայն բահ». Օծոփ-Հորսի խոս
վածքում առկա բափռիգ տարբերակը հուշում է, որ բառի արմատը 
ամենայն հավանականությամբ պարսկերեն ‘- •յյ (բսւռֆ' «ձյուն») 
բառն է, որին ավելացել է իկ վերջածանցը:

ԸԼԷՐԻՔ-«աթար, վառելիք», այրելիք բառաձևի հնչյունափոխու
թյունն է, որ տեղի է ունեցել մի քանի փուլով' այրելիք>էրէլիք>ըրէ-
ւԻՔ>Ը1էւփք:

Ը ԼՕԼՕՑ֊-ԶԸ ԼՕԼՕՑ ԱՆԻԼ-«որևԷ բան չարամտորեն-խարդա- 
խորեն հափշտակել-թաքցնել' չարոց անել», ամենայն հավանա
կանությամբ կապված է հայ առասպելաբանության մեջ հայտնի 
Ալալոս (Ալալոց) և  Թալալոս (Թալալոց) չար ոգիների անունների 
հետ, մանավանդ որ խոսվածքում առկա է նաև ա|ալոց-քըլպոց անիլ 
զուգահեռ ձևը: Հհում Թալալոցին էր նվիրվում Մեծ պահքի առաջին 
շաբաթվա շաբաթ օրվա տոնը՛, որի ծեսը երեխաներին պաշտ
պանում էր թալալոց կոչվող հիվանդությունից:

С. Лисициан, Старинные пляски и театральные представления армянского 
народа, т.1, Ереван, 1958, с. 443.
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ԽԲՄԲԱԲԱ-«խատուտիկ». խոսվածքում պահպանված հնագույն 
փոխաոություեներից է խըմբաբա բոաանուեը (արդի հայերեն' խա
տուտիկ, լատիներեն'Taraxacum Լ.), որը նա մեկով լրացնում է ասո- 
րաբաբելերենի միջոցով հայերենին փոխանցված շումերական փո
խառությունների շարքը2: Բուսանունն ամենայն հավանականութ
յամբ ուղղակիորեն բխում է շումերական «Գիլգամեշ» դյուցազներ
գության Խումբաբա (շումերերեն' Huwawa, ասորաբաբելերեն' 
Humbaba) հրեշի անունից: Դա են հաստատում խատուտիկ բոաան- 
վան հայ բարբառներում առկա բազմաթիվ հնագույն տարբերակեե- 
րը' խըտուտ, խըպուպ, խապապիկ, հապըպուկ, բուբու, պուպու և 
վերջապես խոսվածքում առկա խըմբաբա կամ խըմբաբաբա ձևը, 
որն ավելի հարազատորեն է պահպանել հնագույն ձևը: Որ խըմբա- 
բան պատահական նմանություն չունի Խումբաբայի հետ, հաստա
տում են այդ բուսանվան ժողովրդական մյուս տարբերակները' սա
տանի ճրագը և  ակլատիզը: Երկուսն էլ հուշում են խատուտիկի հրե- 
շային-պաշտամունքային ծագումը: Առաջինի հրեշային իմաստն 
ակնհայտ է, իսկ երկրորդը Մեծ պահքի հովանավոր Ակլատիզ հրեշի 
անունն է: Հհում' Ցատկին նախորդող յոթ շաբաթներին, տոնը 
խորհրդանշող յուրօրինակ օրացույց-խամաճիկ (սոխի վրա ճառա
գայթաձև ամրացված յոթ փետուր' խատուտիկի համաբանությամբ) 
էր կախվում տների երդիկներից, յուրաքանչյուր անցնող շաբաթվա 
հետ փետուրներից մեկը հանվում էր, իսկ վերջին փետուրն ավետում 
էր Զատիկը:

ԾԱՆԴԱՔ-«ծամոն». ինչպես վերը նշվեց, կարծում ենք, որ ծա- 
մօն և  մաստակ բառերի բաղարկությունն է: Այստեղ առկա է նաև 
մտ>նտ փոխազդեցական հնչյունափոխություն, բառամիջի խուլ 
հպականի ձայնեղացում (տ>գ), ինչպես նաև բառավերջի հետձայեա- 
վորային դիրքում խուլի շնչեղ խլացում (կ>ք), որոնք բնորոշ են խոս
վածքին: Ի դեպ, Ազնաբերդի տարեց բնակիչների մի մասը այս բառն 
արտասանում էր անցումային ծամդաք ձևով:

2 Ա. Վարդանյան, «Գիլգամեշի» Խումբաբան և հայերեն բարբառային 
խմբաբա բուսանունը, Իրան-Նամե, հ. 37, 2001, էջ 23: A. Vardanian, The 
Assyro-Babylonian Khumbaba and the Armenian plant name khmbaba, 
Iran & the Caucasus, V, 2001, Tehran, էջ 207-208:
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ԿԱՋԱՋ-«մեդրատու բոցս», խոսվածքում պահպանված այս բու
սանունը ամենայն հավանականությամբ կաճապ բույսի անունն է 
(ըստ Հր. Աճաոյանի «Հայերեն արմատական բառարանի»' «նուիկ խո
տը»3, ըստ Ստեփան Մալխասյանցի «Հայերէն բացատրական բառա
րանի»'«անորոշ տեսակի բոյս, որը Ամատունին նոյնացնում է սպիտա- 
կաբանջարի հետ, իսկ Հայբուսակը նոյնացնում է նուիկի կամ նուիճի 
հետ, որոնք բոլորովին տարբեր բոյսեր են»)4: Կարծում ենք, որ վիճելի 
բուսանունը հենց կաջսւջն է. խոսվածքում նախ տէպի է ունեցել կա- 
ճապ>կաջաբ հնչյունափոխությունը, ապա բաղաձայնների առաջըն
թաց առնմանություն' կաջաբ>կաջաջ): Կաճապը բարձր ցողուններով, 
ավելուկանման խոշոր տերնհերով к  վառ դերին, աղվամազի պես 
նուրբ ծաղիկներով թփանման բույս է, որի դալար ցողուններն ուտելի 
են: Բուսանունն ակնհայտորեն կրում է կաճ («թաղիք», «աղվամազ», 
«բուրդ») արմատը: Որոշ գյուղերի խոսվածքներում կիրառական է 
նաև բուսանվան պարսկերենից փոխառյալ քնզդստ ձևը:

ԿՕԶՆԻ-«ոզնի». Հրաչյա Աճաոյանը գտնում է, որ հայ բարբառ
ներում առկա այս ձևի «կ նախաձայնը ծագած է շրջմամբ' ոզնիկ նո- 
ւազականից»5: Սակայն հետագա ուսումնասիրությունները6 վկայում 
են, որ կոզեի ձևը բարբառային հնագույն տարբերակ է: Մանավանդ 
որ Աճաոյանը համանման այլ դեպքերում' ոսկր բառի սլավոնական 
զուգահեռներում առկա «к յաւելուածի» (ռուսերեն', кость, լեհերեն' 
kose, հին սլավոներեն' kostT և  այլն)7, ինչպես նաև ոստղ («թռչուն 
բռնելու ոստ») բառի կոստղ տարբերակի «կ յաւելուածի»8 ծագումը

3 Հր. Աճաոյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. Բ, Երևան, 1973, էջ 
497:

4 Հայերէն բացատրական բառարան, կազմեց Ստ. Մալխասեանց, հ. Բ, 
Երևան, 1944, էջ 372:

5 Հր. Աճաոյան, նշված աշխատանքը, հ. Գ, Երևան, 1977, էջ 549-550:
6 Ն. Սիմոնյան, Հայ բարբառների հնդեվրոպական հնաբանությունները,

«Հայոց լեզվի համեմատական քերականության հարցեր» ժողովածու, 
Երևան, 1979, էջ 224-225:

7 Հր. Աճաոյան, նշված աշխատանքը, հ. Գ, Երևան, 1977, էջ 549-550:
8 Հր. Աճաոյան, նշված աշխատանքը, հ. Բ, Երևան, 1973, էջ 639:
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համարում է անհայտ: Կարծում ենք, որ այս բառերի շարքը կարելի է 
համալրել նաև հայերեն ոսկի բառի շումերերեն guskin զուգահեռով9: 

ԿԸՌՈՒ-«միջուկը դժվար մաքրվող ընկույզ», արտաքուստ 
դժվար ստուգաբանելի այս բառի ծագումը դյուրին է դարձնում Օծո- 
փի խոսվածքում առկա վօսկռօ ձևը: Ամենայն հավանականությամբ 
վերջինից էլ կրճատվել է կոօ (Խաչիկի խոսվածք) ձևը, ապա տեղի է 
ունեցել o>m հնչյունափոխությունը: Այս ստուգաբանությունը փուփն 
համամիտ էր բանասիրական գիտությունների դոկտոր Հովհաննես 
Մուրադյանը:

Մ£ՆՈՒՆ-«հավի ոջիլ», հավանաբար գրաբարի մուե («մանր 
մժեղ, քոս») բաոի հնագույն բարբառային տարբերակն է, որը նույն ձ- 
ևով պահպանվել է նաև Ջուղայի բարբառում:

ՊԱԴՐՕՆ֊«ամուսնու հայր' սկեսրայր», անշուշտ, բխում է միջին 
հայերենի պատրոն («միջնադարյան իշխանական աստիճան») բա
ռից10, որն իր հերթին բխում է ֆրանսերեն patron («պատրիկ, պաշտ
պան, պետ») բառից, վերջինս էլ լատիներեն patronus հոմանիշից: 

ՊԷԼԻ- «կնքահոր հայր», հին ֆրանսերենի bail («կառավարիչ, 
հսկող») ձևից միջին հայերենին պայլ («մեծ իշխան») ձևով անցած 
այս բառը խոսվածքում բառավերջի ի ձայնավորի հավելմամբ ստա
ցել է պէլի ձևը (ուղղակի պէլ դառնալու փոխարեն): Մեր կարծիքով ի 
ձայնավորի հավելումն առաջացել է բառի սեռական հոլովի ազդե
ցությամբ (պայլ-պայլոյ), քանի որ խոսվածքում ի-ով վերջացող բա
ռերն են ստանում օ հոլովիչը (քամի-քամօ, մըդանի-մըդանօ, հիլի-հի- 
լօ և  այլն):

ՊՕԼԻ-«բոխուն նման, բայց նրանից տարբեր քաղցրավուն ուտե
լի վայրի բանջար», ակնհայտորեն գրաբարի բող բուսանունն է, որի 
ի ձայնավորի հավելման տրամաբանությունը նախորդ օրինակի 
նման բխում է սեռական հոլովի ազդեցությունից (պօլ-պօլօ-պօլի): 

ՏՕԴՕՔ-«չոր, ոսկրոտ ոտք», ինչպես վերը նշվեց, կարծում ենք, 
որ տոտիկ և  ոլոք բառերի բաղարկությունն է:

9 Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն, նախագրային ժամա
նակաշրջան, Երևան, 1987, էջ 451-452:

10 Հր. Աճաոյան, նշված աշխատանքը, հ. Դ, էջ 54:
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ՓԸՍՕՆ-«խնջոցք, ճաշկերույթ», խոսվածքում առկա է նաև. ւիը- 
սօն տընի[ («խնջույք, ճաշկերույթ կազմակերպել») բայը: Կարծում 
ենք, որ փոխառություն է հունարենից (փախ' «հաց»):

Խոսվածքի բառապաշարը պատմական ճակատագրի բերումով 
հարստացել է նաև նոր և նորագույն փոխառություններով' ինչպես 
պարսկերենից, թուրքերենից, արաբերենից, այնպես էլ ռուսերենից: 

Խոսվածքում մեծ թիվ են կազմում պարսկերեն փոխառություն
ները' աբըզ!աոդան (սևյ£յ')"-մեծ շերեփ, ա բրշում ((“^յյկ-մետաքս, 
առզու (յյյկ -ի ղ ձ , աֆսանիլ (օՆ£ սյ^կ-խ ելքից հանել, բադըմջան 
(,յԱյյե)_լոլիկ, բախտըթալահ (̂ ե=> ^Կ)-ոսկե բախտ, նախանձելի 
բախտ, բաոդան (աԵյԿ ) ֊մ ե ծ  պարկ, բաարագ ( յ ^ ,  պահլավերեն' 
\ոտէՅրճմ£՛̂ )—հավւսքած անկողին, բարաբար (յյ՝յյ)-հավասար, բա- 
զրրխանա (<յԱ.յյյ)֊կտավատի ձիթհանք, բէբախտ ^ - ա ն 
բախտ, բէխէր ( յ ^  ^ ) ֊ո չ  բարի, բէմադա (« >  ^ -զ զ վ ե լի , բէնամոա 
(ս*յ*ս ^-ա նպ ա տ իվ, բըզրագ (^յյյ)-երկա րուկ, բիյաբուռ ( յ ^  

֊անպատիվ, բըլբուլ (ւկե)-սոխակ, բուռջըբադան (օՀ չյկ-հա ղ- 
թանդամ, փաոդանը խոտդ ըլիլ (ս^ օՆ ^-վիզը կոտրվել, փիլ 
(ւ£, պահլավերեն' յր1ո)-սպիտակ կավ, գիլաս (ւ_^^ճ)-կեռաս, 
գունահ (օԱՏ)֊մեղք, հանցանք, գ՚ունահք՚սւր (յճ*նճ)֊մեղսավոր, հան
ցավոր, դադըդիվաե (ս1̂  յ  ^'կ-դատ ու դատաստան, դահրա 
( » > յ) ֊մ ի ս  կտրելու կացին, դառ (“յկ ֊կ ի ր ճ , դառդըդիլ (ւե պահ
լավերեն' ճտրճ-1 ԺԱ)֊սրտի ցավ, դառվուշ (օ^յյկ-դերվիշ, դավի 
(ւտյ^կ-կռիվ, վեճ, զառդավ (^՝Նւյ)-մուգ կանաչավուն դեղին, 
զառզամբու (ւ> ֊յյՕ )-նկուղ , դարվար (^ յյ) ֊ո ս կ ե ր ի չ, զիյան 
(օԿյ)֊վնա ս, զուզա (Օ յյ)-գա յլի, շան ոռնոց, թամաշա (ԱԱյ)-1. հան
դես, ներկայացում, 2. տոսախ, թազա (Օ ^-նոր, թարմ, զընջիլ|լժըն- 
ջիլ ( յ^ յ)-շ ղ թ ա , լըբաստ (օկկ ֊թա նկա րժեք զգեստ, իւօոագ 
( ^ ' յ » ֊ը ն տ ի ր  ուտեստ, խորտիկ, խօշ (օ^>)-լավ, բարի, հավա 
('յ*)-եղանակ, համան (ս^,օ'-**)-նույն, համաշա (<*Կ**)-միշտ, հուլի 
( յ^ ) ֊դ ե ղ ի ն , երկարավուն դեղձի տեսակ, մավստ ( յ^ ) ֊մ ի թ ե , արդ
յոք, մանգանի (<^և*)֊մամլակ, մսաֆաշ (օՆ^-անկողնակալ, մկյ-

 ̂ յ 1 ^ 5 3  ^ 1  յ$ յ  ւ °  - 1 ւ^յյսւյԱ ւ_£յ* յՅ  ց ՚Ս Սէ ,քւ

12 Նույն տեղում, * օ * *  4 ՝
13 Պահլավերեն-պարսկերեն-հայերեև-ոուսերեն-անգլերեն բառարան, 

կազմեց պրոֆ. Ռ. Աբրահամյանը, Երևան, 1965, էջ 113:
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մուն (ս յ^ ) ֊կ ա պ ի կ , մըսմար ( յԱ - )- գ ամ, մեծ մեխ, միս
(օ ֊կ-պ ղիեձ, եսւդաե (լյհԱ)-1. մանուկ, 2. մանկամիտ, անմիտ, մի- 
րավ (^յ*«)-ջրբա շխ , նալա (*մԱ)-ճիչ, աղաղակ, նախշընիկար (յէ1տ ձ 
սճկ-զարդ, զարդարանք, արդուզարդ, նախօշ (<յ1>Ն)_հիվանդ, 
տկար, նամ կփ-թաց, խոնավ, նաշ(շ)աիւօո կ>5>. «^-թ մ րա մ ոլ, նա
չար (յկ.Ա)-անճար, շաֆտալու ( յ ^ ) ֊դ ե ղ ձ ,  շիմշաթ խևՆս1)-սլացիկ, 
չանչուլ (<-)յ?յյ + յ_£“ ֊)-ճանկ, մագիլ, չինի (<յ^ ֊) ֊հախճապակի, ջա
դուբա զ) ( յ^ ) ֊վ հ ո ւ կ , կախարդ, ջանգ անիլ (սէ£ ^ = - ) ֊կ ռ ի վ  տալ, 
մաքառել, ռադ խյ)-հետք, սազ ( յ^ )- 1 . նվագարան, 2. սարքին, սազ- 
վարի ( մ յ ' յ յևյ)-սև-սպիտակ համաչափ նախշերով հավ, սսւոթ 
խյ-Օ ֊խիստ ցուրտ, սէվ բադըմջան (լյԿ^-Ն)-սմբուկ, սիրիր 
(ւխ“ )-չորսից ավելի տարեկան երկարամազ նոխազ, սիմ (ք^)- 
1. կաթսա, աման լվանալու լւսրախուրձ, 2. թարախակալած վերք, 
վայ նաչարի (ւտյԿ-Ա ւտ'յ)֊առավելագույն, վէրան (սԱ յ)֊ա վերա կ, ու- 
մոսլլարա) (-^Օ ֊հույս, ուռուսպի (<յ^ յյ)-լիրբ, անզգամ, փայլըվան 
(ս'յևՕ-լարախաղաց, փանջարա (»յ?-“)-փոքր պատուհան, ւիառդա 
(»յյյ)_վարագույր, փըո՚՚սանգ (‘֊^  »յտՕ-օդում թափառող ձյան փա
թիլներ, փիյադա (»^կյ)֊1. հետիոտն, 2. չփաթաթվող լոբու թուփը, 
քյալլաղ (է ^ ) ֊ջ ա դ ո ւ  պառավ, ք՚ահրըբաբ (Կյ*£)-սաթ, ք՛ամբախտ 
(ւձճյ յճ)-դժբախտ, ք՚ամար (>ճ ) ֊գո տ ի , ք՚աշկա ^ )-ե ր ա ն ի , 
քափկիր (յճձճ)֊քափքաշ, ք՛իսա (< ^ ) ֊ք ս ս ւկ , ֆըլանք՚աս (օ^  օ ^ *> ֊ 
այսինչ մարդը, ոմն, ֆըռըշտաֆալագ ^ » - ե ր կ ն ք ի  հրեշտակ, 
ճակատագրի հրեշտակ և այլն:

Հետաքրքրական է, որ որոշ իրանյան փոխառություններ ավելի 
հարազատ պահպանել են պահլավերենի ձևերը, օրինակ' վերոհիշյալ 
բաստագ, գ՛իլ, բառերը, դառդըդիլ բառի դիլ արմատը (Ժ1Ր «սիրտ, 
միտք, հոգի»14): Իսկ ջադուբազ բառը, որ պարսկերենում որպես ա- 
ռանձին բառ ավանդված չէ, ըստ երևույթին խոսվածքում կազմվել է 
պարսկերենի բառաբարդման կանոններով, կամ էլ խոսվածքը փո
խառել է իրանական որևէ բարբառից:

Պարսկերենի հետ շփումներն այնքան զգւպի են եղել, որ, ինչպես 
երևում է վերոհիշյալ օրինակներից, խոսվածքը փոխառել է նաև 
պարսկերեն բառաբարդումներ և  բառակապակցություններ: Կիրա
ռական են նաև պարսկերենի բա' կ («հետ») և  բէ' Կ («դեպի»)

14 Նույն տեղում, էջ 111:
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կապերը տէղբատէղ-տեղն ու տեղը, էրէսպաէրէս (<էրէս բա 
էըէս)֊երես աո երես, անըմբանըմ (<անըմ բէ անըմ)-անուն աո 
աեուե, ինչպես նաև նա... նա <։ (ոչ... ո՜չ), համ... համ' ք* (և՜...
և ), jiu... յա  Կ ...Կ (կա՜մ... կա՜մ) համադասական շաղկապները 

Նա յէս էմ քընըմ ընղա տունը, նա ինքն ա կայի մէր տունը:
Համ յէս իմ հէռսօդէլ, համ ինքը:
6ա  մէնձ տըղէն առդը կըվաըի, յա  պըջիբը:
Մեծ թիվ են կազմում նաև թուրքերեն փոխառությունները' աղու 

խցւ)’5-թույն, ադւսշ խժՅ§)-անվանակից, ամզուգ (emzik)-bbudj, ա- 
յա զ (ayaz)-uump քամի, անադան դօղմա (anadan ժօցոա)-մորից նոր 
ծնված, աջըղ (acikh)-i|pbd, աջըղվիլ֊զայրանալ, բայդա (badya)- 
պղնձե կաթսա, բայդաղ (bayrak)-qpn2, բայղուշ (bayku§)-pm_, բաջի 
(bacO-քույր, բըրախ տալ (birakmak)-ping թողնել, արձակել, բօղազ 
(Ե օ ^ -կ ո կ ո ր ղ , բուղ (Եսցս)֊գոլորշի, բօզ (boz)-qnp2, շեկ, բօյ 
(boy)-hшuшկ, բօյդանբօյ (boydan է>(^)-երկայնակի, ոտքից գլուխ, 
բօշ (եօ§)-թույլ, բօլուգ (հծ1ս^-ոհմակ, փուլլա (gulle)-qhqudj (հրա
ցանի), փուռ (gUr)-uimuip, գյօլ (gol)-tfifi, փօրա (gOre)-huuhmqui- 
տասխան, դուզ (մսշ)֊ճիշտ, ուղիղ, ղազլսւղ (էսշ1սև)-աղահանք, դա
մար (damar)-hpui4, դօշ (ձօ§)-կուրծք, էլօղյի խԽցԱվ-օտարական, 
թալաշա (պԽ§)-տաշեղ, թըվանգ (tufek)-hpuiguih, թօխմախ 
(էօ!աաև)-թակ' փայտե մուրճ, թօփ (էօբ) ֊1 . գնդակ, 2. թնդանոթ, խա- 
րաբա (harabe)-un[tipudj, ղազան (kazan)-ilhb կաթսա, ղաթըր 
(katir)-gn^, ղալին (kalin)--խիտ, ղամմազ (kammaz)-шնhшuկшցnղ, 
տգետ, ղայա (kaya)-duijn, ղայմաղ (kaymak)--կшթի, մածնի սեր, 
ղանջըղ (kancik)-l. Էգ շուն, 2. լիրբ կին, ղարղա (karga)-uiqmm), 
ղախպսւ (kahpe)-պnռնիկ, ղամիշ-1. եղեգն, 2. մտրակ, ղութի 
(Խւէս)֊տուփ, արկղ, ղուլ (1ա1)-ծառա, ստրուկ, ղուշ (1ա§)-թռչուն, 
ղօլթուղ (Խ1էսև)-թևատակ, ղօշուն (Խ§սո)-զորք, ղօչ (Խ ց ) ֊խ ո յ, 
ղօճճաղ (koQak)-pui2, մէշա (me§e)-uihipuin, յարա (yara)-^pp , յա յ
լաղ (yaylak)-uulvuniuhng, յաշ (ya§)-ipuipfy3, յավաշ (yava§)-djuuiuig, 
դանդաղ, յըղնաղ (yiginak)-)unulp, յէմ  (yem )^bp, յօխուշ (yoku§)- 
զառիվեր, յօխսա (yoksa)-uijpuuihu, յօնջա (yonca)-шnվnւյտ, յօբղան 
(yorgan)-^qnSudj, չախմախ (gakmak)-hpuihuih, չայիր (gayir)-ubq, 15

15 А. Баскаков и др., Турецко-русский словарь, Москва, 1977. В. Радлов, 
О п ы т  словаря тюркских наречий, Москва, 1963.
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չառդախ (gardak)֊Lqunp2qunIp, չափիջ (gepis)-bp4nL տարեկան ուլ, 
չօբանչօլուղ (ցօհօո-ցօեսւ)-սարվոր, պուջախ (հսշսե)֊անկյուն, ջա
նավար (canavaг)-գшզшն, սալըղ տալ (salik veшlek)֊տեղեկшgեել, 
սայմիշ անիւ (saymak)-hնшզшնդվել, անսալ, սուլուղ (sülük)- 
1. ջրալու, 2. տզրուկ, սուրու (sürü)-hnip (ոչխարի, այծի), սհւրգյհւն 
(sürgün)-uißunp, ութամմազ (utanmaz)-ujü\juünp, ութի (սէս)֊արղուկ, 
ք՛ուլ 0ա1)-մոխիր, ք՚ուլլուգ (külIük)-iugpuiDng, ք ՚ո ւք ՚ո տ ՚թ  (kükürt) ֊ 
ծծումբ, ք՚օմուր (եօրոսր)-ածուխ, քօք (kök)-uipdunp, հէչ օլմասըն 
(hig օեատւո)-աոնվազն և  այլն:

Արաբերեն փոխառություններ՝ աբօ ( ^ ) 16-հայր, ադաթ (“̂ ֊ս ո 
վորույթ, ազիզ (յյ>-)-սիրելի, ալամ-աշխարհ ( ^ ) ,  սփւըր-վերջ 
(յ= ֊0 , ամի ((^-հորեղբայր, այ ամ (քև1)_Ժամանակաշրջան, բարա
ք՛աթ (^յյ)-առատություե, բերրիություն, բաշարիլ ( յ^ ) ֊կ ա ր ո ղ ա ֊ 
նալ, դօվլաթ (^յ-կ-կարողություն, զըբիլ (JO )- աղբ, զուլում (ք^)-ա- 
ղետ, ըշտահ (»^կ-ախորժակ, թամահ (£^)-ձգտ ում, հրապուրանք, 
թքմամիլ (^ յ ֊ւր ա ն ա ], թարգ՛ի] (^յկ-թողեե], իյյաջ (ր ^ յ-ճ ա ր , ի- 
սան (յև^))_մարդ, լայըղ (էՅյ^)֊հարմար, խազնա (^ ^ -հ ա ր ս տ ո ւթ 
յուն, խաթա (Ա“ -)-փորձանք, հալ (Սևտ-)-վիճակ, որպիսություն, համ
բալ (յԱշ֊)-բեռնակիր, հալա (»կ^)-ամոթ, հասրաթ (»>^-)-կարոտ, 
հարաք՛աթ (^ յ^ ) ֊ո ւ ժ , զորություն, հէւ^ս (ck>յ^ ֊) ֊զա յրույթ , բարկութ
յուն, հէոԿւօդիլ-զայրանալ, բարկանալ, դաստա (^)-դիտ մա մ բ, 
ղարիբ (^ »-պ ա ն դ ո ւխ տ , ղաֆաս (օ=*^)֊վանդակ, ղէյրաթ («յ^ )-ե- 
ռանդ, ղազիր (յ-ճ)-հեղինակություն, պատիվ, ղըդար||ղըդամ 
(ր^)-չա փ , ղըսմաթ (<^ս1Տ)-հաջողություն, բարեբախտություն, բա
ժին, ղըֆիլ (<-)“ )-կողպեք, միննաթ անիլ (^ ) ֊խ ն դ ր ե լ, աղաչել, մուլք 
(մ1և)_սեփականաթյա ն, յէսիր (յ-^կ-գերի, նազրլ (^ -հ ե ք ի ա թ , 
նաֆաս (օ^) ֊շո ւնչ, նաֆար (յմ ) ֊ա ն ձ , հոգի, շարբաթ (<լ>^)-օշա- 
րակ, շօրվա (Ն^ձ)_ապուր, ջահիլ (ւ^Կգ֊երիտասարդ, ջառմա 
{?յ?.)-գլխացավաեք, ջըհաննամ (?%?֊)-դժոխք, ջինս (ս ^ )-ց ե ղ , տե
սակ, սաբրիլ ( յ^ ) ֊հ ա մ բ ե ր ե լ, սպասել, սալագ (^ ) ֊կ ո ղ ո վ , սալա- 
մաթ (^Ա5Ա)-ամբողջական, առողջ, սամթ (^ ^ )- ձ և , սըֆաթ (<^>)- 
դեմք, սուֆտա (^եճ-կ ֊աոաջին անգամ, վախտ (^ յ) ֊ժ ա մ ա ն ա կ , 
վարամ (յ»յյ)-ուռուցք, հիվանդություն, ք՚աւսադ (յևճ)-սուղ, ոչ ա-

16 X. Баранов, Арабско-русский словарь, МоскваД 977.
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ռատ, ք՚սհփբ (4^ )-ա ղ ք ա տ , թշվառ, օմբիր (յ^ )-կ յա ն ք , ֆընդըղ 
(ւՅ^)֊կա ղին 1ւ այլն:

Ռուսերեն փոխառություններ' աբելացի (операцияУ’-ф рш Ьш - 
տություն, ագուշկա (окошко)-рзш1ш1пцр, ախտը (акт)-шЦф, ամբը- 
լատուր (амбулатория)-рпк1шрш0, աֆիցէր (офицер)-шцш, սւֆտէրք 
(аптека) ֊դեղատուն, բագլաշկա (баклажка)-ц1ш ф и ^ 2, բալլիցա 
(6օոեոոոՅ)-հիվանդանոց, բամբազ (бумазея)-рпи1ищЬ, բօթուլ (бу- 
■ ռա ^-շիշ, բաշպօւ^թ (ւա:ււօբր)-անձնագիր, բըլդուզէր (буль- 
дозер)-ртр)пдЬр, բըասժին (пружина)-дищшйш!}, գալոատիգ 
(галстук)-фпрЦшф, գառդիրօվկա (гардероб)-ддЬифшщшЬшршй, 
դօխտուր խօւօպվ-բժիշկ, ըշկափ (ւաաՓ)-պահարան, ըշփըշ- 
կյա||փըշկ!ա (շառավ-լուցկի, ըոամկա (բՅ\ռա)-շրջանակ, ըռէզին 
(թ63աօա)-ռետիե, ըսկըբօ (скупой)-бршр, ըստաքաե (стакан)-рш- 
ժակ, ըստօլ (օրյա)֊աթոռ, ըստօլբա (աա6)-հեռագրասյուն, էլեկ
տրասյուն, ժարգօվ (жapкoe)-տшպшկшծ կարտոֆիլ, լամփա (лам- 
па)-рш1и}, լըխաեվա (лоханка)-бЬфшр]ш տաշտ, կաբէք (копейка)- 
կոպեկ, կալբաստ ^ւա63ՇՅ)-երշիկ, կալիդօռ (յ«տտւօբ)-միջանցք, 
կալօշ (кaлoши)-կրկնшկnշիկ, կամփօթ («օ^օր)-կոմպոտ, կսւմֆէռ11 
թ  (конфсты)֊4п0фЬц1, կանդաժիդ (кoшyжeнный)--կnնտnւզիшhшր, 
կառդօժնիգ (кapтeжник)-խшղшմnլ, կաոգինգա (корзинка)-дшбр- 
յուղ, կաստուրգա (кастрюля)^ицзиш, կյէրասինգա (керосин- 
^)-եավթավառ, կօբրատոտ (кооператив)-}ииШпцэ, ղարավուլ (ка- 
раул)-1цшЬшЦ, մալմալաթ (мармелад)-ишр11Ьрш!, մալօշնիգ 
(мoлoчник)-կшթնшմшն, յոսցվա  (յօ6^)-կիսաշրջազգեստ, շագա- 
լաթ (шоколад)֊2п4щшр, չըխօտկա (чахотка)-^прифлр, չըմադան 
(чемодан)-бшйфрп^, չօտկը (щетка, счеты)-1. խոզանակ, 2. համրիչ, 
պաբիրօս (папиросы)-дрпйиф, սյադալօգ (потолок)-шпшифшд, պա
ղի ֆօե (патефон)-иршрЬфпй, պալգօն (бaлкoн)-պшտշգшմբ, պալդօն 
(пальто)-ффичфт., պըռաֆիսօր (профессор)-щрпфЬипр, պըբաշօբ 
(порошок)֊դեղա փ ոշի, պըրօմնիգ (ւտսշ\աաւ)-ռադիոընդունիչ, պիս- 
տալէդ (пистолет)-1шррбш0иф, պօլ (ոօո)֊հատակ, պօյէզ (поезд)- 
գնացք, սալդաթ (солдат)-сфЬф1р, սամասվալդ (самосвал)-^рйш- 
թափ, սըմավաբ (самовар)-фйрйшЬп, վէդրա (ведро)-грзцр վիշիլգա 17

17 В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, Москва, 
1955. С. Ожегов, Словарь русского языка, Москва, 1990.
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(յւշաաո^Օ-կախիչ, տաբրէտկա (աճյտօւ^-աթոռակ, տալէք (աբօյւ- 
ւ«։)-ափսե, ֆանար (էիօւաբե)-լապտեր, ֆըդմօլ (Փ7 ր6ա)-ֆուտբոլ, 
ֆըրղուն (Փ)րբրօււ)-կառք և. այլն:

Բնականաբար, որոշ փոխառություններ խոսվածքին են անցել 
երրորդ լեզվի միջոցով, օրինակ արաբերենից պարսկերենի միջոցով 
է խոսվածքին անցել մըսմար բառը, գերմաներենից ռուսերենի միջո
ցով' գալոատիգ բառը, ռուսերենից թուրքերենի միջոցով' բաշպօռփւ 
բառը և  այլն: Երբեմն էլ բառաբարդման, ածանցման միջոցներով 
խոսվածքում նոր բառեր են գոյացել տարբեր լեզուներից փոխառ
ված և  բնիկ հայերեն բառերով ու ածանցներով: Այս շարքին կարելի 
է դասել դալլաքխաեա, բէդասըլ, բէսսւմթ, թառ՚՚սըվիլ, դառդօդիլ, 
բագսւգվիլ, անաբուռ, ղօլթղատագ, խոգհանիգ և ֊ այլ բառեր:

Մանկական բա ոա պ ա շա րը

Անհրաժեշտ ենք համարում քննել նան. խոսվածքի մանկական 
բառապաշարը, որտեղ պահպանվել են տասնյակ հետաքրքրական 
բառեր' սփւ(սւ)-ծեծել, աչ-անուշ, հաճելի, աչի-աչք, աջա-ականջ, 
բաբուլ-կոշիկ, բըժի-կով, բըժօ-հորթ, բըլի-միջատ, բըլօ-փոքր մի
ջատ, բու-ջուր, գըդի-այծ, գըդօ-ուլ, դընգօյ-խաղ, խաղալ, զըն- 
գըլ-խաղալիք, թա-չկւս, թաթի, չաչի-ձեռք, թիթի-քիթ, լուլու-մեզ, 
միզել (տղաների), կագա-միրգ, անուշեղեն, կուգու-երեխա, տիկնիկ, 
կօգօզ-հրեշ, գազան, ծաձա-ծամոն, ծաձի-ձվածեղ, ծաձստ-կանգ- 
նել, ծուծու-ձու, ծիծի-ձի, ծիձի-կուրծք, կուրծք տալ, կուջի-գլուխ, 
ղիջի-ատամ, ճիժի-լույս, լուսավոր իր կամ կետ, ճընգըլ-երաժշտու- 
թյուն, նվագարան, նվազել, ճուճու-հավ, թռչուն, ճուջու-երեխայի ա- 
րական սեռական անդամ, մամա-մայր, ուտել, մաչ-համբույր, պաչ, 
եամնամ-ուտել, նանա-քնել, շաշուլ-լավ, գեղեցիկ, սիրել, շի- 
շի-գիրկ, շալակ, գրկել, շալակել, չիշի-մեզ, միզել (աղջիկների), չու- 
չու-շոր, չօչօ-քոաակ, չօչօշ-ավանակ, պաբա-հայր, պապ, պա- 
բար-պար, պարել, տադա-տատ, տընգըլ-պար, տիդի-նստել, տու- 
դու(զ)֊երեխա յի նստատեղ, տուտու-ոչխար, գառ, տօդօ-ոտք, քայ
լել, ուֆ-ցավ, ցավել, հիվանդություն, հիվանդանալ, փափա-հաց, 
Փըշի-կատու, փըշօ-կատվի ձագ, փու-զզվեփ, տգեղ, քաքա-
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կղկղանք, կղկղել, քըխ-անհամ, վատ, քուչի-շուն, քըչօ-շան լակոտ, 
ֆուֆու-ճաշ և  այլն’8:

Սրանք լեզվի զարգացման վաղ շրջաններից դարերով, հազա
րամյակներով եկած այն բառերն են, որոնք արտահայտում են 
միևնույն կայուն նշանակությունները, և  որոնց հիմքի վրա կրտսեր 
տարիքի (մեկից երեք տարեկան) բարբառախոս երեխան փորձում է 
հասկանալ մեծերին, մտքեր արտահայտել և  զարգացնել սեփական 
բառապաշարը' վեց տարեկանում հասցնելով շուրջ 2500 բառի18 19:

Ինչպես բերված բառացանկից նկատվում է, ըստ ձևաբանական 
դասակարգման, խոսվածքի մանկական բառապաշարում առկա են 
հիմնականում գոյականներ, ավելի քիչ թիվ են կազմում ածականնե
րը և բայերը: Մյուս խոսքի մասերը կրտսեր տարիքի մանկական 
խոսքում գրեթե բացակայում են: Սակայն, քանի որ երեխայի խոսքի 
մեջ ձևաբանական, ինչպես նաև շարահյուսական հստակ սահմանա
զատումներ չկան, միևնույն բառը կարող է կիրառվել ոչ միայն որպես 
գոյական կամ ածական, այլև որպես բայ:

Օրինակ' «տադսւ ուֆ» արտահայտությունը կարող է նշանակել 
«տատիկը հիվանդ է», «ղիջի ուֆ» արտահայտությունը' «ատամս ցա
վում է», «կուգու տօդօ» արտահայտությունը կարող է նշանակել և՜ 
«տիկնիկի ոտքը», և  «երեխան քայլում է»:

Խոսվածքի մանկական բառապաշարն ըստ կազմավորման կա
րելի է բաժանել հետևյալ բառախմբերի'

ա) ձայնարկություններից առաջացած բառեր' ախ, ախա (ախ- 
զայրույթ արտահայտող ձայնարկություն), աչ (աչ-ըավականություն 
արտահայտող ձայնարկություն), ուֆ (ուֆ-ցավ արտահայտող ձայ
նարկություն), փու (փուֆ-զզվանք արտահայտող ձայնարկություն), 
բըժօ (բըժօ՜-բըժօ-հորթին կանչելու ձայնարկություն), գըդօ (գըդօ՜-գը- 
դօ-ուլին կանչելու ձայնարկություն), փըշօ (փըշօ՜-փըշօ-կատվի ձա
գին կանչելու ձայնարկություն) քըչօ (քըչօ-քըչօ-շան լակոտին կանչե
լու ձայնարկություն), ճուճու (ճու-ճու֊-հավի ճտերին կանչելու ձայ
նարկություն), չօչօ, չօչօշ (չօշշ-էշին քշելու ձայնարկություն) և  այլն.

18 Ա. Վարդանյան, Վայոց ձորի խոսվածքի մանկական բաոապաշարը, 
Պատմա-բանասիրական հանդես, 2003, թիվ 2, էջ 272-275:

19 ժ . Կոեդակչյան, Մեկից յոթ տարեկան երեխաների բաոապաշարը, 
Երևան, 1981, էջ 6-9:
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բ) բնաձայնություններից առաջացած բառեր' գընգըլ (զրնգոցի 
ձայնի նմանակումը), ճընգըլ (ճլնգոցի ձայնի նմանակումը), զիջի (ա- 
տամների կրճտոցի նմանակումը), նամնսւմ (ծամերս ձայնի նմանա
կումը), ֆուֆու (ճաշը փչելու ձայնի նմանակումը), չիշի (միզելու ձայ
նի նմանակումը), քըխ (կոկորդը մաքրելու ձայնի նմանակումը) և 
այլն.

գ) խոսվածքի գավառական բառերի կրճատված-պարզեցված 
տարբերակներ աջա (անգաջ-ականջ), թա թի (թա թիգ ֊թա թիկ), ծա- 
&ա (ծաեդաք-ծամոե), ծաձի (ծըվաձէղ-ձվածեղ), ծիծի (ծի-ձի), ծիձի 
(ծիձիգ-ծիծիկ), բըլի (բրլօջ||բըղօջ֊բզեզ), ճուջու (ճուջուղ-երեխայի 
արական սեռական անդամ) և այլն.

դ) առանձին ոաումնասիրության արժանի, ըստ երևույթին' հայե
րենի բառապաշարի ավելի հին շերտերի բառեր' կուջի, կօգօզ, փա
փա, շաշուլ, շիշի, չայի, տիդի և  այլն:

Օրինակ, վերջին խմբին դասվող փափա բառը Գևորգ Ջահուկյա
նը բխեցնում է հնդեվրոպական *рар(р)а արմատական բառից,20 
կարծում ենք, որ մաման («ուտել» նշանակությամբ) ակնհայտորեն 
համեմատելի է հնդեվրոպական * т а т ( т ) а  արմատական բառի հետ, 
թիթիե թերևս համեմատելի է խեթերեն ПМа («քիթ») բառի հետ, բա- 
բուլը' պարսկերեն օՏյյկ («մաշիկ») բառի, մաչը' շ յ-  («համբույր, 
պաչ») բառի, չաչան' ռուսերեն шушун («կանացի երկար զգեստ») բա
ռի, կոպան' ռուսերեն кукла («տիկնիկ») բառի, բան' պարսկերեն ^  
(«ջուր») և  շումերերեն аЬ («ջուր») բառերի հետ:

Ինչպես նկատվում է, բարբառների մանկական բառապաշարն իր 
մեջ ամփոփում է լեզվական հետաքրքիր իրողություններ և միանգա
մայն առանձին ոաումնասիրությունների արժանի բնագավառ է:

Բառիմա ստի փ ոփ ոխ ություն.

Խոսվածքի բառապաշարում բառի արտահայտած իմաստը ոչ 
միշտ է համապատասխանում գրաբարում, ժամանակակից հայերե
նում կամ փոխատու լեզվում նույն բառի արտահայտած իմաստին: 
Բառիմաստի փոփոխության նման դրսևորումներ են, օրինակ, սիռդ 
բառը, որ խոսվածքում ունի է նաև ստամոքս իմաստը, զըխ-

20 Գ. Ջահուկյան, նշված աշխատանքը, էջ 275:

83



ճսւլ||ժըխճալ բառը' գզվել, թա գ՚իլ բառը՝ նաև ցավել (աչքը), ժոտ  
բաոը (գրաբարում՝ «ազոխ»)՝ յուղ, շօխկը բառը' ստվեր, տալ բառը' 
նաև խայթել (օձ, կարիճ, մորմ), շինիլ բառը' նաև տապակել, տիվին 
բառը'տիկնիկ, ուզիլ բառը'նաև սիրել, ցէթիլ (<ցայտել) բառը' միզել 
նշանակությունները և  այլն: Իսկ, օրինակ, պարսկերենից փոխառյալ 
բադըմջան (սԱյ֊տև' «սմբուկ») բառը խոսվածքում ունի լոլիկ իմաստը, 
սմբուկն էլ արտահայտվում է սէվ բադըմջան բառակապակցու
թյամբ: Նման իմաստափոխության է ենթարկվել նաև ռուսերենից 
փոխառյալ ըստօլ (стол' «սեղան») բառը' խոսվածքում ստանալով ա- 
թոռ իմաստը:

Խոսվածքի բառապաշարը իր մեծագույն մասով բոլոր բնակա
վայրերում գրեթե նույնն է, միայն Օծոփ-Հորսի խոսվածքն է դրսևո
րում բառապաշարային ոչ մեծ տարբերություններ: Օրինակ' բոլոր 
գյուղերի խոսվածքներում աթար բառի դիմաց առկա է տառթ հոմա
նիշը, Օծոփ-Հորսի խոսվածքում, սակայն, այդ բառիմաստն արտա
հայտում է փոխառյալ ք*արմա բառը: Մյուս բոլոր խոսվածքների ծը- 
վսւձէղ բառի դիմաց Օծոփ-Հորսի խոսվածքում առկա է յէղածու ձևը, 
կըչէղագ բառի դիմաց' փոխառյալ ղաջալա ձևը և  այլն: Կրիա բառը 
Արենիի խոսվածքում ունի կռանա ձևը, Խաչիկի, Ազնաբերդի, Օծոփ- 
Հորսի խոսվածքներում' համապատասխանաբար կուռի, կըռվաչա- 
նաղ, կըռըլու ձևերը: Ազնաբերդի խոսվածքում եղան բառիմաստն 
արտահայտվում է հայերեն յէղան բառաձևով, Աղավնաձորի և  Խա
չիկի խոսվածքներում կիրառական է ք՚առէշտ ձևը, իսկ վերջինիս ք1 
առէշ տարբերակը Ազնաբերդի խոսվածքում ունի փոցխ իմաստը:

Բա ոիմա ստ ի մա սնա վորում

Խոսվածքում ինչպես հայերեն, այնպես էլ փոխառյալ բառերով 
հաճախ մասնավորեցվում են ընդհանուր հասկացությունները, 
որոնք մասնավորապես դրսևորվում են իմաստային մերձավորու
թյան հետևյալ շարքերում.

Տօբրագ (փոքր տոպրակ), պարզ (միջին չափի կաշվե տոպրակ), 
բաոդան (միջինից մեծ պարկ), խաբար (շատ մեծ պարկ).

Ք՛անդիր (պարանի կտոր), չաթու (կարճ պարան' կենդանիներին 
կապելու համար), շարիդ (լվացքի պարան), չբվան (երկար պարան), 
փօրքաշ (հարթ պարան' ավանակի համետը ամրացնելու համար),

84



կաբան (նախշավոր հարթ պարան' երեխային օրորոցի մեջ կապելու 
համար).

Պոսքթ  (ցանկացած տեսակի բուրդ), գՏսզամ (գառան բուրդ), 
յօլմա (ոչխարի մորթուց պոկած կարճ բուրդ), ղազխլ (այծի բուրդ), 
թըֆտիգ (այծի մազարմատներին կպած նուրբ բուրդ), ալչիմ (գզած 
բրդի մանելու համար նախապատրաստած երկտակ փունջը), 
սումագ (գզած, պահած բուրդ), քօլք (գզած բրդի մանրուքը), պըջը- 
ռաեք (բրդի մնացորդները).

Տուջ (ճախարակի լիսեոից հանած մանած թել), ֆօզիր (ներկելու 
համար նախապատրաստված' ծնկների վրա 8-աձև փաթաթած թել), 
կըձիգ (կծկած թել), թաթուգ (գուլպա գործելու համար նախապատ
րաստված' ձեռքի ափի ե  բթամատի վրա 8-աձև փաթաթած թել), 
մանջուգ (կարպետ գործելու, ինչպես նաև գորգի խավերը ամրացնե
լու համար նախապատրաստված թել).

Մաղ (մանր անցքերով մաղ), խախալ (միջին մեծության անցքե
րով մաղ), դաշկ՚իր (միջինից մեծ անցքերով մաղ), շըդարար (ամենա
մեծ անցքերով մաղը).

Ֆօռկ» (մինչև մեկ տարեկան հորթ), դանա (մեկից երկու տարե
կան հորթ), հերինջ (մայրացու կով), աչառ (երկուսից երեք տարեկան 
ցուլ), ք՛ալա (ցուլ), կօվ (մայր կով), յէզը (կրտած, բանող ցուլ), ամբօլ 
(գութանին լծվող եզների աոաջին զույգը), ղարաղայիշ (գութանին 
լծվող եզների երկրորդ զույգը), տագ՚ի(ն) (գութանին լծվող եզների 
երրորդ զույգը), հօրիք (գութանին լծվող եզների չորրորդ զույգը).

Ռւլ (մինչև մեկ տարեկան ուլ), չափիջ (մեկից երկու տարեկան 
ուլ), ք՚ըվար (մայրացու այծ), թաք՛ա (նոխազ, քաղ), էձ (մայր այծ), 
դըբըռ (երկուսից երեք տարեկան կրտած նոխազ), սիբիր (չորսից 
հինգ տարեկան կրտած առաջնորդ նոխազ), սէյիզ (հինգից ավելի 
տարեկան կրտած առաջնորդ նոխագ), ք՚առա (անականջ այծ), ք՚ու- 
ռա (փոքր ականջներով այծ), ք ՚օլա  (անեղշյուր այծ).

Կառը (մինչև մեկ տարեկան գառ), թօիղի (մեկից երկու տարեկան 
գառ), շըշագ (մայրացու ոչխար), ղօչ (խոյ), վօխճար (մայր ոչխար), 
վօռ ՚՚ց  (երկուսից երեք տարեկան կրտած խոյ), օգ՚աջ (երեքից չորս տա
րեկան կրտած խոյ), բուռմաջ (չորսից ավեփ տարեկան կրտած խոյ), 
ք՚ադին (կոտոշավոր ոչխար), ըռամբոգ (պոչավոր ոչխար).

Քուռագ (ավանակի, ձիու մինչև մեկ տարեկան քուռակ), սըփսւ 
(մեկից երկու տարեկան ավանակ), գայ (մեկից երկու տարեկան ձի),
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Էշ (արու ավանակ), ծի (արու ձի), քաձ էշ (էգ ավանակ), մադյան (էգ 
ձի), ուլաղ (բեռնակիր ավանակ' գրաստ).

ճուդ (հավի մինչև վեց ամսական ճուտ), տօխ (վեց ամսականից 
մինչև մեկ տարեկան հավ), վօոցագաճադ (երեքից վեց ամսական ա- 
քաղաղ), վօռցագ (վեց և  ավելի ամսական աքաղաղ), թուխսը 
(թուխս նստած կամ ճուտ հանած հավ), թըխսամէր (երկու և  ավելի 
տարի թուխս նստած հավ), սազփսրի (սև-սպիտակ համաչափ շեր- 
տանախշերով հավ), կարի-կարի (գարենման ուլունքազարղով հավ), 
կուդուլ (անպոչ հավ), փումփոտսվոր (կատարի վրա փետրափնջով 
հավ):

Բառիմաստի մասնավորման օրինակներ են նաև տարբեր կե
րակրամանների հետ Եփել բայի հոմանիշների տարբերակված կի
րառությունները.

Խաշ, դօլմա, հալիմ... տընիլ, թան, յախնի, խաշիլ, բըլամա, նը- 
վուգ, էվէլուգ, պօլի... էփիլ, խավիձ, շըփօթ, շօրվա, բալաջուգ, խըրօ- 
վաձ, խըրխօգի... աեիլ, պանջար, նվագ, անգուդան, սիբէղ, շօմի, 
տախծը... շինիլ, ք՚աբաբ, կուդաբ... սարքփլ, կաթա, թըևթէվանուգ... 
1»0Ի*Իւ> Քկֆփա, փըլավ... քըցիլ և  այլն:

Խոսվածքի գունանուններն են' սիպտագ, սէվ (սովորական սև), 
թուխ (մուգ սև), ջըմդիք (շատ մուգ սև), կարմիր, ալ, կանանչ, կա
րիդ, տէղին, զաոդավ (մուգ կանաչավուն դեղին), մըրղուդ (շեկ), 
ք՚ուլըռանգ (գորշ), բօզ (1. շեկ, 2. գորշ), ծիրանի, նարնջի, վըլլարի 
ըռանգ (բալագույն), վառթըռանգ (վարդագույն), թանաքըոանգ 
(մանուշակագույն) և  այլն:

Դարձվածքներ

Խոսվածքի բառապաշարի մասն են կազմում նաև դարձվածք
ները' բառերի վերաիմաստավորված կայուն կապակցությունները, 
որոնք օգտագործվում են որպես բաղադրյալ բառեր: Կիրառական են 
ինչպես զուտ հայերեն բառերից, այնպես էլ հայերեն և  փոխառյալ 
բառերից կազմված դարձվածքներ.

աղօթարանը կօւ^ցընիլ-ամոթը իսպառ կորցնել 
զառը խափսրիլ-ամենաթանկ ունեցվածքից գրկվել 
էշի զադիգ-անորոշ' գոյություն չունեցող ժամանակ
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րնէնց պան ասիլ, վօր էփաձ հավը կըչկըչա-անհեթեթություն 
րբսրս տալ

իրան պադըպաշօվը տալ-անելանեւի վիճակում հայտնվել 
իրան պարգըմը տ ընիլ֊անմեղ ձևանալ, չքմեղանալ 
լավունը թէքվիլ-գործերը ձախ գնալ
կադարը թըքանալ-թեթևակի հարբել, տրամադրությունը 

բարձրանալ
կադու զըոկ&աըիլ-խիստ չափազանցել, ուռճացնել 
կաթնըկօրէգ ըլիլ-միմյանց հետ խիստ մտերմանալ 
կամը քաշիլ-խիստ դժվար աշխատանք կատարել 
կյէռքընին հըմբաըիլ-մեկին հիմարացնել, բոտը հավաքել 
հօքըմը ճար տընխ-արիսլել, պարտագրել 
ղանղալ կըռձիլ-կարե որ գործի համար երկարատև, տաժա

նակիր աշխատանք կատարել
միսը թափիլ, միսը վօսկըոիցը ըլիլ֊խ իստ  անհարմար զգալ 
նա մըռռալ, նա կըռռալ-անտարբեր կեցվածք ընդունել 
նօհէրը վէր պէրիլ-աներևակայելի դժվար գործ անել 
շանըկադա ըլիլ-միմյանց հետ խիստ թշնամանալ 
պադանը ճըղիլ-ծանր հիվանդությունը կամ անհույս վիճակը 

հաղթահարել
պարգօվ լիս պէրիլ-մեծ ուրախություն, բերկրանք սլատճառել 
պօչատավէրը ճուր ընգ՚իլ-երեխաների հասունանալը 
վիգը ք օ և թ  տանագօվ կըդրիլ-մեկի հանդեպ դաժան արարք 

կատարել
օցի լուզու հանիլ-աղաչել-պաղատել, թախանձել և  այլն:

ԲԱՌԱԿԱԶՄ ՈՒԹՅՈՒՆ
Բա ռա բա րդում

Խոսվածքում առկա են ինչպես հարադրական, այնպես էլ համա
դրական բարդություններ21:

Հարա դրական բա րդությունները  լինում են'

21 Ս. Աբրահամյան, ժամանակակից գրական հայերեն, Երևան, 1981, էջ 
85-99:
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Կ՛րկնավո՛ր բա րդություններ  մին-մին, ք ՚իչ-ք ՚իչ, մէնձ-մենձ, 
յէգփն-յէգփն, պանցըր-պանցըր, աման-չաման, լագօդ-լուգուդ և
այլն.

Խոսվածքում առկա են նաև. առանձնահատուկ կազմությամբ 
կրկնավորներ' փէդըփըդոա, պադըպաշ, պարըպագ, փէրըփէշ, 
չօրըչօփ, չըրըչըփլաղ, փստըփալաս, լարըլագօդ, ցէբըցէխ, խէբը- 
խէցագ, բարըբախճա, յէրըյէմիշ, իւարըխաբաբ, պուրըպուջախ, 
զըբըզըբիլ և  ա յն:

Ինչպես նկատվում է, խոսվածքի որոշ կրկնավորներ հնչյունա
փոխված ու շաղկապով (ու>ը) համադրականի վերածված նախկին 
հարադրական բարդություններ են:

Բուն հարադրական բա րդություններ' պար կալ, տոա կալ, 
թափ տալ, հալըմաշ ըլիլ, հախսը մըննիլ, ուրար կալ, տագօվ ըլիլ, 
էրէսօվ տալ ե  այլն:

Խոսվածքում խիստ առատ են հարադիր կազմությամբ բայերը' 
վէր կալ-իջնել, վէր ա եիլ֊վերցնել, վէր տընիլ-իջեցնել, վէր քը- 
ցխ -1. ցած գցել, 2. վիժել, վէր աեիլ֊մաքրել, սափրել, միգ(ը)ե 
ընգփլ-մտաբերել, մըդիցը թըոեիլ, մըդըհաե անիլ-մոռանալ, միդը 
կալ-հիշել, կախ անիլ-կախել, թէք ընգփլ-պաոկել, թէք քը- 
ցիլ-պառկեցնել, թ օլ ախ-գլորվել, թ օլ անիլ-գլորել, թավիլ 
տալ-թավալվել, թըբըռին անիլ-թպրտալ, հուշը քընալ-ուշաթափ- 
վել, հուշը կալ֊սթափվել, կըրագ տալ-այրել, կըլիփ ընփիլ-հասկա- 
նալ, ըմբռնել, կըլիփ քըցիլ-հասկացնել, կըլուխ քաշիլ-ստուգել, կուլ 
ա նիլ֊գրկել, կուլկուլ անիլ-զրկախառնվել, փօխսը քըցիլ-միմյանց 
հետ խառնել, շփոթել, փօխսը ընգփլ-միմյանց հետ խառնվել, յէդ 
տաոնալ-վերադառնալ, տագաթաղուսկ անիլ-իսպառ վերացնել, 
տագաթաղոակ ըլիլ-իսպառ վերանալ, տըրօր-տըրօր կալ-սեթէւե- 
թել, սէվ կըրօղի ծօցօց ըլիլ֊ա նհետ  կորչել, վերանալ, սէվ կըրօղի 
ծօցօց անիլ-անհետ կորցնել, վերացնել, ինչպես նաև փոխառյալ' 
ազմիշ ըլիլ-հեռվից հեռու որևէ տեղ գնալ, ազըլմիշ ըլիլ-ձևեր թա
փել, ափըոմիշ կալ-կտոր-կտոր լինել, ղազըլլամիշ անիլ-ծաղրել, 
ղընամիշ անիլ-պարսավել, դսրովել, խաթիր անիլ-ներել, զիջել, 
ազագ-բագագ ըլիլ-զուգվել-զարդարվել, շաշմիշ ը լի լ ֊ գլուխը 
պտտվել, շաշմիշ անիլ-գլուխը պտտեցնել և  այլն:

Հա՛մադրական բարդություններից առկա են.
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Հոդակապավոր բարդություններ' սւնգաջակագալ, կըլխա- 
պաց, հաստակաշի, աշկապաց, վօխճարավօդի, հախրափըշադ, 
կ՚իեաթափեք, ախճըգատէր, էձամուրուք, էշակաթնուգ, հազարա- 
շսւբիք, կադվազանգագ, էշակըրէդ, ծալքատեղ, կաթեաքամիգ, 
չօրաթան, տաշտաք՛երանք, աոդատէր, բադամածիրան, ք ՚էռագ՚իե, 
պէլագ՚իե, տէքբագֆն և  այլն:

Ինչպես նկատվում է, որոշ բարդություններում ա հոդակապը 
հնչյունափոխվում է (ա>ա):

Անհոդակապ բարդություններ' արընտեբ, կագօղէրէս, պէ- 
րանփօխէք, պերանկալիգ, կուշկօդրիգ, տըղամաւ^թ, կընիգարմադ, 
ուսքըցիգ, երեստրվանք, տըղատեր, քարարգաթ, ֆօղմւալիգ, ք՚ու- 
լհսւեիգ և  այլն:

Որոշ հարադրական բարդություններ խոսվածքում ձեռք են բերել 
համադրական բնույթ' հէրհըմէր, ճւա^թըփըշուր, կարըծէվ, սարը- 
ծօր, ահըտօղ, կարըկըրգադան, մսո^թըկընիգ, կ՚էրըխում, մէնձը- 
պրջիր, պագըտոա, կաթնըկօրէգ, յեռըքօր, կօղըկըրօղ և  այլն: Այս 
բարդություններում նույնպես առկա է ու շաղկապի հնչյունա
փոխություն (ու>ը):

Ածանցում

Խոսվածքում կիրառական են հետևյալ վերջածանցները'
֊ա գ||ա գ' վօռ՚՚ցագ, տաշտագ, միշնագ, մէնագ||մանագ, ճուխտագ, 

բիբագ և  այլն.
֊ա դա ն, եգան' տընագան, կախտագան, ասկագան, ամսէգան և 

այլն.
-ադ' պօչադ, կըռնադ, կ՚էսադ, թէրադ և  այլն.
֊ա լի ' մըսալի, յէղալի, սըռդալի, ճըրալի, տուրափ և այլն.
֊ա յին ' չօրային, անձրէվային և  այլն.
֊ւսն' մերան, կաբան, ծասկան, հօվան, փօխան, խըզխըզան, 

ծըվծըվան, նըվնըվան, կըռ^թան, կըևկըևթան և  այլն.
֊ա ն ք , էնք, օնք' կաթանք, տաշտաք՛երանք, փըշրանք, տագանք, 

հերանք, քէռօնք, խընամօնք, Մըխսօնք, ԽառադԷնք, Ուսէփէնք.
■ սւնօց' անգ՚ալանօց, խուժանանօց, շընանօց, խօզանօց, ճագա- 

դանօց, լիտրանօց, մէտրանօց, կփլօյանօց, փըթանօց, տասսանօց, 
հինգանօց և  այլն.
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֊ա վօր, վօր' ճըքնավօր, կ՚էղձավօր, կաեգադավօր, հըռ^սան- 
քավօր, փըռնավօր, ծիյավօր, սըքվօր, սարվօր, ճըրվօր և այլն.

֊ա րա ն' ոամարան, դադարան և  այլն.
֊ա րար' կըռվարար, տընարար և  այլն.
֊ա ցու մըսացու, սէրմացու, շօրացու, խըրօվաձացու, աստաոա- 

ցու, առաչացու և  այլն.
■ ացուգ քընալացուգ, կալացուգ, տալացուգ, առնիլացուգ, մէո- 

նիլացուգ և  այլն.
-Է' վօսկ՚է, առզաթէ, փէդէ, ֆօղէ, պամբակէ և. այլն.
-էղէն||էղան' վօսկէղէնււվօսկէղան, աոզաթէղէն||ստզաթէղան, 

շուշէղէն||շհւշէղան, կանանչէղէն||կանանչէղան, պըր^թէղէն ե. այլն.
֊էրէն ' հայէրէն, ըոըսէրէն, ֆստ՚՚սէրէն, վըրացէրէն, արաբէրէն, 

թուր^էրէն և  այլն.
֊է ք ' կյինաթափէք, հար/սնատէսէք, նըշանտըրէք, աշկատըրէք, 

տընօխեէք և  այլն.
֊ըթուն||ութուն' ոտախըթուն||ուրաիտւթուն, պարէգամըթուն|| 

սլարէգամութուն, հաղաղըթուն))հաղաղութուն, սէրըթուն||սէրութուն 
և  այլն.

֊ի '  կանանչի, աւլի, արգաթի, .փէդի, ֆօւլի և  այլն, 
փ գ ծիդիգ, պընդիգ, ճըրիգ, լըղէզիԳ ՃԸԲԸՊԸՈԻԳ տըբըռջիգ, 

լըռդիգ, կըւօլիգ||սլըլօլիգ|)փըլօլիգ, պըջիրիգ, ւըխտիգ, յօթոիգ, 
հադարարիգ, սընդըվակալիգ, ալիրմաւլիգ, ֆօղմսսլիգ ն_ այլն.

-ին' կարգին, տէղին, արամակին և  այլն.
՜ԻՔ կըպծընէփք, ըլէրիք, սըռդաուզէլիք և  այլն.
֊լա ն ' լացլան, ցէթլան և  այլն.
֊լի գ ' կառջլիգ, քֆփփգ, կօգփգ ն. այլն.
֊հա նց' տագըհանց, էրէսըհանց, մէնձըհանց, պըջրըհանց ն. այլն, 
֊հա ր' տիվահար, տօղտօղահար ն. այլն.
֊մ ա ն ք ' սըխալմունք||սըղալմունք, արարմունք, չարչարմունք ն. 

այլն.
֊ստ ա ն, արուն' Հայաստան, Պարսկաստան, էձրաբըստան, £ռու- 

սաստան, թուրքըստուն, քըոդըստուն ն. այլն.
֊վա սկ(ը)' կըդօրվասկ(ը), հինվասկ(ը), մանվասկ(ը) և  այլն. 
֊վօրի||վԷրի' մառ՚՚թավօրի, կընգավօրի, ախճըգավօրի, տըղա- 

վօրի, մէնձավօրի, ըրէխավօրի, սըդանավօրի, կ՚էղավօրի, էշավօրի, 
տընազվէրի Ե. այլն.
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֊ց ի ,  ացի, էցի' սարէցի, կյէղացի, քաղաքացի, կընդեվասցի, 
ըղնածօրցի, խաչիգ՚էցի, ազէցի, չըվէցի, ջահրըցի, նախճըվանցի, 
պառԽկաստանցի, վըբացի և  այլն.

֊ո ւգ ' աղվէսուգ, կաթնուգ, թաթուգ, վախնուգ, գիժվանագ և  այլն, 
-ունք' վօոհթունք, մանդրունք, խազունք և  այլն.
֊ոա կ(ը)' աբրոակ(ը), հուրոակ(ը), մերոակ(ը), սըվօրոակ(ը), 

պահոակ(ը), տագաթսպոակ(ը) ե. այլն.
֊օ դ '  ժանգօդ, յէղօդ, ֆօղօդ, քօսօդ, սըռդօդ ն_ այլն.
֊օվի(ն)' առնօվի(ն), վէննօվի(ն), տընօվի(ն), շինօվի(ն), 

քանդօվի(ն), ծալօվի(ն), կըձօվի(ն), քըցօվի(ն) ն. այլն.
֊օ ց '  խառդօց, հըրօրօց, տըղնօց, սիսլտագօց, ծըգըլթօց, հաչօց, 

կըլավօց, ճըղըռդօց, տըրակկօց, փըսփըսօց, ֆըսֆըսօց և  այլն.
Խոսվածքում կիրառական են հետնյալ ժխտական նախա

ծանցները
ան-' անսիռդ, անխըրադ, անուսում, անտաշ, անաղըհաց, ան- 

մսաթ, անկընիգ, անզավագ, անքուն, անլհւզու 1ւ այլն, 
չը-' չըպէր, չըխօսկան, չըհաս, չըտէս, չըկամ 1ւ այլն:
Կիրառական է նաև հետևյալ փոխառյալ վերջածանցը'
֊չի ' նըգարչի, խառնակչի, սըվաղչի, ամբօըի և  այլն:
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Սովորաբար բարբառները շարահյուսական խիստ առանձնա
հատկություններ չեն դրսևորում գրական լեզուների հանդեպ: Ուստի, 
համառոտ կանդրադառնանք խոսվածքի որոշ շարահյուսական ա- 
ռանձնահատկությունների միայն:

Խոսվածքը շարահյուսական կառուցվածքով ընդհանուր առմամբ 
համընկնում է ժամանակակից գրական արևելահայերենին' դրսևորե
լով արևելահայ բարբառներին բնորոշ հատկանիշներ: Խոսվածքին 
հատուկ է խոսքի արտահայտման կենդանի, աշխույժ, հաճախ' առած- 
ասացվածքներով, օրհնանքներով, առօրյայում սովորական դարձած 
անեծքներով ու հայհոյանքներով համեմված ոճը: Որոշ բառեր ունեն 
իրենց ոճական ենթատարբերակները: Օրինակ, տըրօրվի| («սեթևե
թել») բառի կոդքին առկա է նաև տըրօր-տըրօբ կալ («չափից ավելի 
սեթևեթել») հոմանիշը, կամ գըռթարվիլ բառի կոդքին' բազագվիւ 
(«խիստ զարդարվել, պճնվել») և  ազսւգ-բազագ ըլիլ («խիստ պճնվել, 
պճնազարդվել») ձևերը:

Որոշ բառեր ունեն մի շարք իրադրական տարբերակներ, որոնց 
կիրառությունը հաճախ խոսքին հաղորդում է ոճական որոշակի ա- 
ոանձնահատկություն'

փորր(իկ)>պըջիր||պըջիրիգ||պըջլիգ1|պըջլինգ||պըջլօնգ|| 
պըջլունգ||պըջլանգ||պըջըլօ|]փըստըլօ 

կ1որ(իկ)>կլօլԻգ||պլօլիգ||փլօլԻգ 
ճխլել>ճըւիւիլ||պըլխիլ||փըլխիլ 
համար>հըմար||մըհար||մար 
հավաքե^հըվաք՚իլւ ւվըհախիի ւֆաք՚իլ 
վերցնել>վէր ունիլ||վէրնիլ||վէննիլ
իրար գալ («շարժվել»)>իրար կալ||տիրար կալ||տուրսւր կալ||հւ- 

րար կալ
հիմա>հըմի||մըհի||հըմիգ|)մըհիգ||հըմիգըս||մըհիգըս ն  այլն: 
Օրինակներ'
Ծփն աո9հո փէդ քըցէց թօրէնը:
Հըրօրոցըմը մին Աւոսսւուօ ըրէխա կար:
Ծիրանը սալագըմը ճուհւհ ա:
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Ծիրանը հասէլ ա, ւհուհւէւ:
Պատմողական խոսքին և երկխոսություններին առավել բնորոշ 

են երկկազմ նախադասությունները' հաճախ թերի կառուցվածքով՛. 
Միակազմ նախադասություններ հանդիպում են հատկապես 
առածներում ե  ասացվածքներում*

Հին տարմանը քամօ չէն տալ:
Դհւգ խօսկը հանաքըմն էն ասըճ:
Վէրի յուռդի ղադիրը նէրք՚ի յուռդըմն էն գյիդըմ:
Տըգլօզ ջանէրնէրին կաղա էն շըլափէլ:
Բարդ համադասական նախադասությունների անմիջական 

բաղադրիչների կապակցության գերիշխող միջոցը շարահարու
թյունն է'համադաս նախադասությունների անշաղկապ միավորումը.

Բոավօդը վէ՚կացամ, քընացիմ մարգը, մին դաստա սօխ նան 
կանանչի քաղիմ, պերիմ, լըվացամ, տըրիմ շալըմը, էդ հալիվօրը 
հացըպանրի հէդ տարավ հանդը:

Բարդ նախադասության բաղադրիչ պարզ նախադասություն
ները հաճախ միմյանց հետ կապվում են հնչերանգով.

Արմէնագն ա քընաց՞էլ, Կ ՚իքօ՞րը:
(Արմենակն է գնացել, թե’ Գրիգորը:)
Սարիցն էս կալի՜', բախճի՞ցը:
(Սարի՞ց ես գափս, թե՞ այգուց:)
Քընացի՞ր, մընացի՞ր:
(Գնացի՞ր, թե՞ մնացիր:)
Տո՞լ կըքընաս քաղաք, հա ^սը՞դ կըգա կէղը:
(Դո՞ւ կգնաս քաղաք, թե՛ հարսդ գյուղ կգա:)
Համադաս նախադասությունները և  նախադասության համադաս 

անդամները միմյանց կապակցվում են հատկապես նա(ն), յա, 
յսւ..յա , համ...համ, նա...նա փոխառյալ շաղկապներով:

Բարդ ստորադասական նախադասությունների անմիջական 
բաղադրիչները կապակցվում են հատկապես վօր, թէ, թ է վօր, բա, 
ինչպես նաև փոխառյալ համա, չունք՚ի, ք ՚ի  շաղկապներով:

Ի տարբերություն գրական արևելահայերենի որպես պարագա 
հաճախ կիրառվում է ըմ վերջավորությամբ ներգոյական հոլովը' 

Սաղ փիսըթունը ընդա կըհգանըմն ա, իրանըմը չի:
(Ամբողջ վատությունը նրա կնոջ մեջ է, և  ոչ իր մեջ:)
Կօքըմըդ նըստէմ, մուրուքդ ծիք տամ:
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(Գոգդ նստեմ, մորուքդ ձգեմ:)
Խանըմ-խաթունը սալագըմը պար ա կալի:
(Խանում-խաթունը կողովի մեջ պարում է:)
Հինգ հըմբարիլըմը քընաց պէրէց:
(Մինչև հինգը հաշվելու ընթացքում գնաց բերեց:)
Առավել կիրառական է նաև անկատար դերբայը 
Բրէխէն քըեըմ տէղը վէր ընգավ:
(Երեխան քայլելիս ընկավ:)
Ցէս մէնագ իմ մէոնըմ օրս չէմ գիդըմ:
(Ես միայն իմ մեռնելու օրը չգիտեմ:)
Նպատակի պարագան արտահայտվում է անորոշ դերբայի ուղ

ղական հոլովով'
Ըրէխէքը քըեացէլ ին կարի քսպիլ:
Տըղէրքը քըեացէլ էն դառը ոսլիլ-խըմիլ:
Հավաքականություն արտահայտող հոգնակի ձևերը, ինչպես 

նաև զույգ մարմնամասերը ստորոգյալի հետ թվով չեն համաձայնեց
վում'

ժա նվէրքը վըրա էր տալի:
Ըլըմ ա չըլըմ, մին մառթըկընիգ ա ըլըմ:
Մէնձըպըջիրըդ շան թառնա:
Բրեիփ աշկ’էրը ցավըմ ա:
Պառավի վօդէրը յէռըմ ա:
Երբեմն կիրառվում է անհոդ ենթակա' 
էն ախճիգ ոՂր քընաց:
Ս՜առ*'թ ըդամ անաղըհաց չի ըլիլ:
Խոսվածքի ոճական և  շարահյուսական առանձնահատկություն

ներին, կենդանի խոսքին առավել մանրամասն կարելի է ծանոթանալ 
«Նմուշներ» մասում:
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Տ  Լ5ՐԲԵՐՈ ՒՔ-ՅՈՒՆՆԵՐՐ

Վայոց ձորի խոսվածքն ընդգրկող բնակավայրերը, լեզվական 
սերտ ընդհաերոևթյուն ներկայացնելուց զատ, ինչպես նշվեց նախորդ 
մասերում, ունեն նաև խոսվածքային որոշ տարբերություններ (ինչ
պես հնչյունական, այնպես էլ քերականական): Մեր ոաումնասի
րության արդյունքում վեր հանված հատկանիշների տարբերություն
ներն ըստ բնակավայրերի ներկայացված են աոանձին աղյուսակով 
(աղյուսակ 2):

Ինչպես նկատվում է ամփոփիչ աղյուսակից (աղյուսակ 3) և  դրա 
հիման վրա կառուցված գծապատկերից (գծապատկեր 1), մտա բնա
կավայրերի հատկանիշներից ամենամեծ տարբերություններն արձա
նագրում է Օծոփ-Հորսի խոսվածքը (առավելագույն տարբերությունը 
կազմում է 10,5 միավոր, նվազագույնը 7 միավոր), քիչ ավելի նվազ չա
փով' Աղավնաձորի խոսվածքը (առավելագույնը 8,5 միավոր, նվազա
գույնը' 3,5 միավոր): Սա կարելի է բացատրել երանով, որ Օծոփը, ինչ
պես նաև ամբողջությամբ օծոփցինելւով բնակեցված Հորսը ներկա
յացնում են Վայոց ձորին սահմանակից Ճահուկ-Շահապոմփք գավա
ռը, ուստի այս խոսվածքի որոշ հատկանիշներ բնականաբար թեքվում 
են դեպի Արցախի բարբառի Սյունիքի խոսվածքները: Աղավնաձորի 
պարագայում խնդիրն այլ է. այստեղ 1828 թվականին հաջորդող տա
րիներին հաստատվել են նաև խոյեցի ընտանիքներ (ի դեպ, վերա
բնակված ընտանիքներից սերված տոհմերից մեկն այսօր էլ կրում է 
Խոյցոնք անունը), որոնց բարբառը, ինչպես վերը նշվեց, որոշ ազդե
ցություն թողել է խոսվածքի վրա:

Որոշ խոսվածքներ հատկանիշների խիստ տարբերություններ 
չեն արձանագրում Ազնաբերդի (Վերին Ազնաբերդի), Գնիշիկի (Ար
փիի), Խաչիկի (Չիվայի), Արենիի, Ռինգի խոսվածքները միմյանցից 
աննշան են տարբերվում (առավելագույն տարբէտությունը կազմում է 
5,5 միավոր, նվազագույնը' 0 միավոր): Միմյանց նկատմամբ նվազա
գույն տարբերություններ են արձանագրում Գնիշիկի (Արփիի) և  Խա
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չիկի (Չիվայի) խոսվածքները' 0 միավոր, իսկ Ազնաբերդի և  Արենիի 
խոսվածքների միջե լեզվական «հեռավորությունը» ընդամենը 0,5 
միավոր է:

Եթե որպես խոսվածքը կրող ամենամեծ բնակավայր և  ճակա
տագրի բերումով այլ հանրապետության տարածքում հայտնվելու 
պատճառով 20-րդ դարում առավել կղզիացած ե  գրական հայերենի 
ազդեցություններից համեմատաբար մեկուսացած բնակավայր'խոս
վածքի կենտրոն ընդունենք Ազնաբերդը, ապա մյուս խոսվածքները 
կրող գյուղերը նրանից կունենան հետևյալ խոսվածքային «հեռավո
րությունները».

Ազնաբերդ, Վերին Ազնաբերդ ֊  0
Արենի -  0,5
Գնիշիկ, Արփի-2 ,5
Խաչիկ, Չիվա -  2,5
Ռինդ -  2,5
Գնդեվազ -  3,5
Կեչուտ -  3,5
Աղավնաձոր -  6
Օծոփ, Հորս -  10,5:

Խ Ո Ս Վ Ա Ծ Ք Ի Դ Ի Ր Ք Ը  Մ ԵՐՁԱ ԿԱ  ԲԱ ՐԲԱ ԴՆԵՐԻ Մ Ի Ջ Ե Վ

Հարակից բարբառների նկատմամբ Վայոց ձորի խոսվածքի դիր
քը ճշտելու համար օգտվել ենք ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի 
մշակած բազմահատկանիշ վիճակագրական դասակարգման 
սկզբունքներից: Որպես համեմատության եզրեր ընտրել ենք Վայոց 
ձորին աշխարհագրորեն առավել մոտ տարածքներ ընդգրկող ավան
դական բարբառները' Արարատյան (Երևանի), Ագուլխփ, Արցախի, 
Խոյի և  Ջուղայի (աղյուսակ 4):

50 հնչյունական (25 բաղաձայնական, 25 ձայնավորային) և  50 քե
րականական (25 անվանական, 25 բայական) հայտնի հատկանիշներ 
ընդգրկող 100 բարբառային հատկանիշների1 (աղյուսակում հատ-

1 Գ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Երևան, 1972, էջ 
45-119:
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կանիշները նկարագրված են հնարավորինս սեղմ, բերված են միայն 
համեմատվող տարբերակները) համեմատության արդյունքները վկա
յում են, որ Վայոց ձորի խոսվածքն ամենպմերձավոր առնչություն 
ունի ինչպես Արարատյան (տարբերությունները կազմում են 22 միա
վոր, որը խոսվածքից բարբառի անցման սահմանն է), այնպես էլ 
Ջուղայի (տարբերությունները կազմում են 23,5 միավոր) բարբառների 
հետ, այնուհետև քիչ հեռացած է Արցախի բարբառից (տարբերու
թյունները կազմում են 27,5 միավոր): Բնականաբար, խոսվածքն 
առավել զգայի տարբերություններ է արձանագրում Խոյի (37,5 միա
վոր) և  Ագուլիսի (40 միավոր) բարբառներից:

Վերոհիշյալ 100 հատկանիշների տարբերություններից զատ 
խոսվածքը, սակայն, Արարատյան բարբառի նկատմամբ դրսևորում 
է նաև նախորդ մասերում արդեն հիշատակված էական այլ տարբե
րություններ' ռ" շնչեղ ձայնորդի առկայություն, որոշ ձայնորդներից 
առաջ ո>ու հնչյունափոխություն, բառամիջում և  բառավերջում խու
լերի համատարած ձայնեղացում, բառամիջի ձայ նեղացած խուլի հե
տընթաց առնմանությամբ բառասկզբի խուլի ձայնեղացում, արտա
քին թեքման օ հոլովման առկայություն, ապառնի դերբայի օ վերջա
վորություն, ա, ան, (ան)է, է(ն) վերջավորություններով բացառական 
հոլովի առկայություն, է լծորդության որոշ պպրզ բայերի սահմանա
կան եղանակի անցյալ կատարյալի ա խոնարհիչով կազմություն, ե- 
զակի երրորդ դեմքի կրավորաձև վերջավորություն և  այլն:

Այս տարբերությունների առկայությունը թույլ է տալիս արձա
նագրել, որ Վայոց ձորի խոսվածքը միջբարբառ է հայ բարբառների 
արևելյան խմբակցության Արարատյան կամ հյուսիսարևելյան բար
բառախմբի2 Արարատյան և  Ջուղայի բարբադների միջև:

Ինչպես նկատվում է ամփոփիչ աղյուսակից (աղյուսակ 5) և  դրա 
հիման վրա կառուցված գծապատկերից (գծապատկեր 2), Վայոց ձո
րի խոսվածքն իր հատկանիշներով մերձավորություն է դրսևորում 
այն բարբառների նկատմամբ, որոնք աշխարհագրորեն մոտ Են տե
ղադրված իր զբաղեցրած տարածքին (բացառություն է կազմում Ա- 
գուլիսի առանձնահատուկ բարբառը, որը զգալիորեն տարբերվում է 
շրջակա գրեթե բոլոր բարբառներից): Այս փաստը էապես վկայում է 
խոսվածքի' տվյալ տարածքում բնիկ, ավանդական լինելու մասին:

2 Նույն տեղում, էջ 135:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Վայոց ձորի խոսվածք ենք անվանել Հայաստանի Հանրապե
տության Վայոց ձորի մարզի Արենի, Աղավնաձոր, Արփի, Գնդեվազ, 
Գնիշիկ, Խաչիկ, Կեչուտ, Հորս, Չիվա, Ռինդ, Վերին Ազնաբերդ, 
մինչև 1988 թվականը' նաև հյուսիսային Նախիջևանի Ազնաբերդ և 
Օծոփ գյուղերի ավանդական խոսվածքները, որոնք որոշ փոքրաթիվ 
տարբերություններով հանդերձ' ներկայացնում են լեզվական սերտ 
առնչություն:

2. Խոսվածքի մասին սոսկ թռուցիկ հիշատակություններ կան 
դասական բարբառագիտական աշխատություններում, որոնցում այն 
համարվել է Արարատյան բարբառի խոսվածք. Հրաչյա Աճաոյանը, 
այնուամենայնիվ, չի ընդգրկել ոչ Արարատյան, ոչ Արցախի (Ղարա- 
բադի) և  ոչ էլ որևէ այլ բարբառի տարածման սահմաններում: Ուս
տի, առանձին աշխատանքով ուսումնասիրությունը միայն կարող էր 
վեր հանել խոսվածքում առկա բարբառային յուրօրինակ իրողութ
յունները և  ճշտել նրա դիրքը մերձակա բարբառների նկատմամբ:

3. Ըստ ձևաբանական դասակարգման' խոսվածքը պատկանում է 
հայ բարբառների արևելյան խմբակցության «ում» ճյուղին և  ըստ 
հնչյունաբանական դասակարգման' ունի հպական բաղաձայնների 
երկանդամ համակարգ: Հնչյունական, քերականական, բառապաշա
րային և  բառակազմական մի շարք առանձնահատկություններով 
հանդերձ' Վայոց ձորի խոսվածքն ընդհանուր գծեր է դրսևորում հա
րևան Արարատյան, Արցախ-Սյունիքի, Վասպուրականի բարբառնե
րի նկատմամբ:

4. Ակնհայտ են նաև խոսվածքի' Արարատյան բարբառից ունե
ցած տարբերությունները, որոնց մի մասը չի ընդգրկված հայ բար
բառների բազմահատկանիշ վիճակագրական դասակարգման 100 
հայտնի հատկանիշների ցանկում:

5. Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի մշակած բազմահատկանիշ 
վիճակագրական դասակարգման սկզբունքների կիրառմամբ պարզել 
ենք, որ խոսվածքը Արարատյան բարբառից հեռու է 22 միավորով 
(այսինքն գտնվում է Արարատյան բարբառի խոսվածք կամ առան
ձին բարբառ համարվելու սահմանին), իսկ Զոպայի բարբառից տար
բերվում է ընդամենը 23,5 միավորով: Միջակա դիրք գրավելով այս 
երկու բարբառների միջև' խոսվածքը մերձավորություն է դրսևորում
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նաև Արցախի բարբառի հանդեպ (տարբերությունները կազմում են 
27,5 միավոր):

6. Խոսվածքի և մերձակա բարբառների միջև աշխարհագրական 
Ա լեզվական մերձավորություեների համընկնման փաստը հաստա
տում է խոսվածքի տեղաբնիկ լինելու իրողությունը:

7. Ոաումնասիրության արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ 
Վայոց ձորի խոսվածքը միջբարբառ է' տեղադրված հայ բարբառնե
րի արևելյան խմբակցության Արարատյան կամ հյուսիսարևելյան 
բարբառախմբի Արարատյան և  Ջուղայի բարբառների միջև: Հե
տևաբար գտնում ենք, որ բարբառագիտական գրականության մեջ 
ճիշտ կփեի խոսվածքն անվանել Վայոց ձորի միջբարբառ:
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Աղյուսակ 2

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԽՈՍՎԱԾՔԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹ՛ՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

Հ * Հ ա տ կ ա նի շ
Ազնաբերդ, 

Վ էրին 
Ազ նարերդ

Ա ղա վեա ճոր Արենի ( Գէւդեվազ Գնիշիկ,
Արփի

Խաչիկ,
Չիվա

Կծչատ Ռ ինգ
Օծոփ,
Հորս

1.

Բառասկզբում բա, 
գա, դա, ձա, ջա > 
պա, կա, տա, ծա,
ճա (Աճաոյանի օ- 
րենք՜)' պանջար,

+ +

՛.

+ + + + ■ + + +

ւրալար . . . .

2.

Բառամիջում և բա
ռավերջում խուլերի 
ձայնեղացում' պագ, 
կադու

+ + + + + + + + +

3.

Բառասկզբի հո 
հնչյունակապակ
ցության դիմաց ֆօ' 
ֆօղ, ֆօրիլ

+ + + - - - - +

4.

Բաղաձայն + ն-ով 
վերջացող բառերում 
ն-ի անկում' գաղտ- 
նավանկի ը-ի պահ- 
պանմամբ' 
ծագը, մուգը

+ + + + + + + + +



5. Ա ձայնավորի զգա լի 
շրթնայնացում - +

6.

Սահմանական եղա
նակի ապառնիի կ 
անցյալ ապառնիի 
կազմություն պիտեմ 
եղանակիչի մաշված 
ձևերով'
ա) պէրիէդէմ, պէ- 
րիլդիմ' + 1, 
ր) պէրի րդէմ, պէ - 
րիբդիմ' +2

+1 Դ+՜

Սահմանական ե- 
ղանակի ապառնիի 
և անցյալի ապառ-

 ̂ նիի հիմ հական կազ - 
մությանը զուգահեռ' 
ապառնի դերբայով 
կ ա զ մ ո ւ թ յո ւ ն ' պ է ր ի լօ  

| |էմ, պէրիլօ իմ
Սահմանական ե դա
նակի ապառնիի կ 
անցյալ ապառնիի'

 ̂ ապառնի դերբայով 
կազմություն ու>վ 
հնչյունափոխու
թյամբ' պէրիլվէմ, 
պէրիլվիմ



+- +- +-

+



9.

Բայի ժխտական 
ձևերում օժան դակ 
բայի հետադաս կի - 
րառություն' պէրըմ 
չէմ, պէրըմ չիմ

+ ֊

10.
Ապառնի դերբայի օ 
վերջավորու թյուն' 
պէրիլօ, տանիլօ

+ +

11.
Ի-ով վերջացող 
բառերի օ հոլովիչ 
քամօ, մըդանօ

+ ~

12.

Ք հոգնակերտի կի
րառություն ձայ - 
նավորահանգ 
բառերում' կ՚ինիք, 
խընսւմիք, քամիք

+

13.

է լծորդության որոշ 
պարզ բայերի սահ
մանական եղանակի 
անցյալ կատարյալի 
ա խոնարհիչով 
կազմություն' պէ- 
րամ, տըրսւմ

- -



+ + + + + +

+ +

_

+ + + -

+ ++ - + + +

1- ֊-

֊ - - ֊ - + +

- - - - + - +



14.

է լծորդության որոշ 
պարզ բայերի սահ - 
մանական եղանակի 
անցյալ կատարյալի 
եզակի երրորդ 
դեմքի կրա կորաձև 
վերջավորություն' 
պէրավ, տըրավ

- -

15.

Գալ, տալ բայերի 
սահմանական եղա
նակի ներկայի և 
անցյալ անկատա րի 
նաև անկատար 
դերբայի մաշված 
ձևով կազմություն' 
կալիս ա||կալի ա, 
տալիս ինք||տալի 
ինք

+

Բառապաշարի
16. զգալի տարբարու - 

թյուն ներ





Աղյուսակ 3

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԽՈՍՎԱԾՔԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ 
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՐՍՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

Ազնաբերդ,
Բնակավայր Վերին , Աղավնաձոբ Արենի 

Ազնաբերդ
Գեդեվազ Գնիշիկ,

Արփի ^իվա’ | Կե1Ուտ ՌԻնդ
Օծոփ,
Հորս

Ազնաբերդ, | ,  \ „ _ 
Վերին Ազնաբերդ ’ 3,5 2,5 2,5 3,5 2,5 10,5

ԱղավՕհւձոբ | 6 -----  | 5,5 6 5,5 5,5 8,5 3,5
1

10,5 !

Արենի ' 0,5 5,5 յ ----- 3,5 2 2 յ 4 ! 2
_Լ. . ւ _ _

10,57 !

Գեդեվազ 3,5 6 3,5 1,5 1,5 4
; ւ

5,5 ւ 9 !ւ ;
Գնիշիկ,
ԱոՓհ _________ 2,5 5,5 2 1,5 0 4 4 10,5 !

Խաչիկ,
Չիվա 2,5 5,5 2 1,5 0 4 4 10,5

Կեչուտ 3,5 8,5 4 4 4 4 6 . 7

Ռինդ 2,5 3,5 2 5,5 4 4 6 10,5

Օծոփ,
Հորս 10,5 10,5 10,5 9 10,5 10,5 7 10,5



Գծապատկեր 1

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԽՈՍՎԱԾՔԻ 
ՆԵ ՐՔԻՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՐ

ԱՋՆ. 
Վ. ԱՋՆ.

ՉԻՎ. ԱՐՓ.
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Ա՛ղյուսակ 4

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԽՈՍՎԱԾՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԻ 
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Հատկանիշ Վ.ձ. Արտ. ԱգԻ Արց. Խոյ. Տոսլ.
1. Բառասկզբում բ, գ, դ, ձ, ջ>փ, ք, թ, 
ց, չ (բան>փան)

2. Բստասկզբոևմ բ, գ, դ, ձ, ջ>բ', գ', դ', 
ձ', ջ ' (բան>բ'ան)

+

3. Բառասկզբում բ, գ, դ, ձ, ջ>պ, կ, տ, 
ծ, ճ (բաե>պան)

+ + + +

4. ր + բ, գ, դ, ձ, ջ>ր + փ, ք, թ, ց, չ,
միջձայնավորային 1ւ բառավերջի ձայ- 
եավորահաջորդ բ, գ, դ, ձ, ջ>փ, ք, թ, 
ց, չ (որբ>(վ)օրփ)

+ + + +

5. Բառասկզբում պ, կ, տ, ծ, ճ>բ, գ, դ, 
ձ, ջ (պառավ>բառավ)

6. ր + պ, կ, տ, ծ, ճ>ր + բ, գ, դ, ձ, ջ, 
միջձայնավորային և բառավերջի ձայ- 
նավորահաջորդ պ, կ, տ, ծ, ճ>բ, տ դ, 
ձ, ջ (կարպետ>կարբէդ)

+ ± ՜4-

7. Ոչ բառասկզբի Փ, ք, թ, ց, չ>պ, կ, տ, 
ծ, ճ (փրփուր>փրպուր, պրպուր) +

8. գ1, կ, ք1 ոչ փոխառյալ բառերում 
(գարի>կ'արի, կ՛արի)

+ + + + +

9. նգն, նկն>յն (կանգնել>կայնել, 
գայնել, կայնիլ, գայնիլ)

+ +

10. Ձայնավոր + կ, ք > ձայնավոր + հ, հկ 
յ, ղ, խ (բակլա>բախլա, փախրս, բայլա)

± +

11. տ + ն, ր, ռ>նն (մատնոց>մաննօց) + — + + + -
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12. Միջձայնավորային բաղաձայնների 
ոչ սաստկական և. ոչ առնմանական 
կրկնություն (ածել>ածծել, աձձել)

13. Բաղաձայնանախորդ ջ, ճ, չ, ձ, ծ, ց 
>ժ , շ, զ , ս (մեջք>մէշկ)

+ + + + + +

14. հ>յ, յ հ (բահ>բայ, բայհ) ~ — ՜ — ՜

15. Բաոասկզբում ձայնավոր>հ + 
ձայնավոր (ամաչել>հըմանչիլ)

+ + + + 1

16. Բաոասկզբում ոչ առնմանական հ>խ 
(հայ>խայ)

+ +

17. Բաոասկզբում հո>ֆօ (հող>ֆօղ +), 
հո>վօ (հող>վօղ, վէղ' + 1)

± + + 1

18. Տարնմանական խ >հ (խաղ>հաղ'+), 
ոչ տարնմանական խ >հ (խառնել> 
հառնել + 1)

+ + + ' +

19. Բաոասկզբում ղ>խ  (ղեկ>խեկ) — — - “ _

20. Կոկորդային ղ", կ ° (ղավուրմա> 
ղավուրմա, կ°ավուրմա)

+

21. ֆ փ  առկայություն (հող>ֆօղ, 
ֆռֆռալ)

± + + + +

22. ր>ր։, յ ,  ճ, ժ, շ (երեք>իյեք, ժեք, ձեք) — + —

23. ռ-ի եւ ր-ի շփոթություն (բարի>բառի, 
եռալ>երալ)

24. Բաղաձայնահաջորդ ն-ի պահպան- 
վածություն (բեռն>բեռն'+), (ը)ն>ը 
(բեռն>բէռը+՛)

+' + +
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25. Միջձայնավորային ս>հ  (տեսա> 
տեհա' +2), ցուցական դերանուններում 
միջձայնավորային ր>հ (սրանք> սհանք' 
+4)

+ 2 +2 +4

26. Շեշտակիր ա յ>է  (այս>Էս) + + - + + +

27. ո յ> ի  (թոյլ>թիլ) + + — — — —

28. իւ>ի (ափ\ր>ափր) ՜ — — ~

29. Երկբարբառների առկայություն 
(գետ>գիէտ, գող>գուօղ, լուծ>լօուծ)

+ + +

30. Շեշտակիր ե>ի է  (գետ>գիէտ) ՜ — - — —

31. Շեշտակիր ո>ուօ (գոմ>գուօմ) — — — - + +

32. Միավանկ բառերի սկզբնային ե > յէ  
(եզն>յէզ, յէզնը, յէզը)

+ + + + +

33. Միավանկ բառերի սկզբնային ո >վ օ , 
վէ, ուօ, ուէ (ոխ>վօխ, վէխ, ուօխ, ուէխ)

+ + + + +

34. Քմայնացած ձայնավորների (ա, օ, 
ու, ո) առկայություն (բարակ>պարակ)

+ + + + +

35. ա>ա, ո, օ , ու (բանջար>պանջար) + — + + +

36. ո >ո, օ , ու (բոլոր>բհլոր) ± — + + + ՜

37. ու>ու, ո , օ  (բուրդ>բուրթ) ± — + + +

38. Ձայնավորների ներդաշնակություն 
(ասուր>ալհտ)

+ + + +

39. ը-ի լիաձայնություն'ը >ի, ու 
(բրինձ>բիրինձ)

+ +

40. Շեշտակիր ա >ե, է, ի , էի (բան>բէն) ՜ — — +
9

-

41. Շեշտակիր ե(է)>ի , էի (եզն>իզ) ՜ — + + - -
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42. Շեշտակիր ո(օ)>ու, ա , ուէ (ով>ուվ) ֊ ֊ + + - -

43. Շեշտակիր ի >ե , է, ա, ա յ (միս>մէս, 
մայս)

+ +

44. Շեշտակիր ե(է)>ա , ա, ա յ (ձեռ(ք)> 
ձսա(ք), ձաո(ք)

՜

+

45. Շեշտակիր ու>ո, օ, ոէ, օէ  (ութ>օթ) ± ֊ + + ՜ —

46. ա-ի շրթնայեացածություն ± ֊ + — — +

47. Շեշտակիր ո(օ)>ա , է, ի , ը 
(խռով>խռավ, խռէվ)

+

48. ը, ըի, ա° ձայնավորների վերջնա
վանկային շեշտակրություն ոչ բնաձայն 
բառերում (կանգնիր>կայնը'։ 
դնում>դընը'մ)

± +

49. ը-ով չվերջացող բառերի նաիւա- 
վերջավանկային շեշտակրություն 
(անձրև>անձրէվ)

+ + + +

50. ա6, Ըէ, ը11 ձայնավորների առկայու
թյուն (գրել>գատել)

+

51. վի (վնի, վներ, վա ն... ) հոգնակերտ 
(աչքեր-աչվի, աչվներ)

"

+

52. եի (նէ, նին, նիք) հոգնակերտ 
(ալևորներ~(հ)ալ1ւորնի՝+), ա նի (ա նիք, 
էևի, էնէ, էնիք) հոգնակերտ 
(կին~կընանիք' + 1)

+01 +՛ +°' +01

53. ան (անք, ան(ն)էր) հոգնակերտ' 
ձիեր-ձիանք

± + + + + +

54. ստան, ա րա ր... հոգնակերտներ 
(ակռաներ-ակռեստան) ՜

+

55. ր, եր, ա ր, եր +  ք , ա նք, ա յք  տիպի 
բաղադրյալ հոգնակերտ (աղջիկներ- 
աղջկերք)'+, ք  +  եր հոգնակերտ 
(ամաններ-ամանքեր)' + 1

+ + + + +' +
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56. (ն)եր-ով հոգեակիի ի հոլովում 
(ծովերի-ծովերի)' +, ի-ին զուգահեո ու 
հոլովում (ծովերի>ծովերի||ծովերու)' ±

+ + + + + +

57. Շուն, տուն բառերի արտաքին 
թեքման հոլովում (շուն ֊շունի)

58. է(ն)-ով բացառական (ծովից- 
ծովէ(ն)' +, ան-ով բացառական 
(ծովից>ծովան)' +՛

+ + 1 + 1 +

59. ց-ով (ի ց , ուց, ի ծ) բացառական 
(ծովից ֊ծովից)

+ + + +

60. Վերլուծական բացառական 
(աղքատից>աղքատի(ն) մնէ, դէն, ինա , 
(հ)ա նա , ա նից, նիստ ա ...)

+ +

61. Գործիականի ա վ(ա վ) վերջավո
րություն (ծով(եր)ով~ծով(եր)ավ՝ + 2)

+2 +2

62. Ետադրությամբ վերլուծական 
գործիական (աղքատով~աղքատի(ն) 
հետ , (հ)ա նով, (հ)ա նա վ...)

+ ■ +

63. Բացառականում մ-ի առկայություն 
(եղբորից-եդբորմէ, եղբորմով)

64. ում-ով ներգոյական (ծովում- 
ծովում)

+ + + + +

65. Դերանունների թեք ձևերում ի-ի 
առկայություն (ինձ-ինձի, ձեզ-ձեգի)

+

66. (ի)կ-ով դերանվանական ձևեր 
(այս-էսիկ, ասիկա, ինձ-ինձիկ)

+ +

67. Ցուցական դերանունների թեք 
ձևերում (և  հոգնակի ուղղականում) 
հավելական տ , դ  (սրա-ստրա, էստուր, 
սրանք-ստրանք, էստոնք)

+ + + + +
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68. Ցուցական դերանունների 1-ին 
դեմքի բացակայություն (սա, այս~էտ)

— - +

69. ինջի-ով դասական թվական 
(հրկրորդ~երկու(ի)եջի' +), մ  նախա
ձայնով (երկրորդ~երկումջի'+1)

+> +

70. Հատկացուցիչի հոդաոություն 
(աշխարհի(ն) տերը)

+ +

՜

71. Անորոշ հոդի ետադասություն (մի 
աշխարհ-աշխարհ մի, մը)

72. զ  նախդիրի գործածություն (տեսնել 
աշխարհը-տեսնել զաշխարհ)

73. Ետադաս կապերի նախադաս 
գործածություն (ինձ հետ~հետ ինձի)

՜

74. Անձի և. իրի առումների տարբերա
կում (տեսնել ադքատին)

+ + + + + +

75. Դասական թվականի ում՜ով 
կազմություն' +5 (երկրորդ-երկսում)

+ 5 + 5

76. ե | և  իլ լծորդությունների անածանց 
բայերի խոնարհման ձևերի 
տարբերակվածություն (խոսեմ, 
խոսեցի-խոսիմ, խոսեցա)

77. ուլ լծորդության առկայություն 
(աոնեմ-աոեում)

՜

78. կու՜ով (կը, կ , գը , գ ) ներկայի (և 
անցյալ անկատարի) առկայություն 
(գրում եմ, էխ ֊կը  գրեմ, կը գրեի)

79. Ներկայի այլ մասնիկների (շարու
նակականի կամ ծագումով շարու
նակականի'կա, կոր, կո, կար...) 
առկայություն (գրում եմ~կա գրեմ)

+ 3
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80. Ներկայի այլ մասնիկների (շարու
նակականի կամ ծագումով շարու
նակականի' հա, հա յ, ահա, հա նս։...)
առկայություն (գրում եմ (հիմա )֊֊հա յ 
գրեմ)

81. Շարունակական ներկա (և անցյալ 
անկատար) (հիմա գրում եմ~կը գրեմ կոր)

82. ում՜ով ներկա (և  անցյալ անկատար) 
(գրում եմ-գրում եմ)

+ + + + +

83. լիս-ով ներկա (և. աեցյւպ անկատար) 
(գրում եմ~գրել(ի)(ս) եմ)'+, միայն գա լ,

լալ, տ ա լ բայերի դեպքում' +

+

84. մահ-ով ներկա (ելնում եմ~ելման եմ) ֊ — — — — + 1

85. ր-ով վաղակատար (բերել եմ~բերեր 
եմ)

՜

+

86. ուկ-ով հարակատար (եփած (է)~ 
եփուկ (է)

+

87. ե լ լծորդության անածանց բայերի 
ըղձականի եզակի 3-րդ դեմքի'է-ից 
տարբեր վերջավորություն ասի~ասի)

+ + + + + +

88. Օժանդակ բայի եզակի 3-րդ դեմքի 
ա-ով (ա-ով) ձև (մարդ է~մարդ ա, ա)

+ + + + +

89. Օժանդակ բայի անցյալ անկատարի 
երկձայնավոր ձևերում է-ի սղում (էի, 
էիր, էինք...~ի, իր, ինք...)

+ + + +

90. Անորոշով (գրել եմ՜ +) և  լո ց, լյա ց, 
լի(ք) տիպի դերբայներով (գրելոց եմ, 
գրելյաց եփ + 1) բաղադրյալ ապառնի

+ + '

91. Այլ տիպի դերբայներով բաղադրյալ 
ապառնի' ն-ով վերջացող 
(գրելա(ցա)(կա)ն եմ, գրելակուն եփ +, 
գրելացու(կ/ք) եփ+ 1)

+՛ +
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92. պ իտ ի եղանակիչի երկրորդ վանկի 
սղում՜ սլի, պ , բի , բ  (պիտի գնամ-պի 
գնամ՜ +), աոաջին վանկի ալում տ ի, տ, 
դ ի , դ  (պիտի գնամ~տի գնամ, գնալ տ’եմ 
+ 1)

+ 1 +՛ +

93. Բաղադրյալ անցյալ ձևերի կազմում 
բաո-մասևիկի կամ վերջևամասևիկի 
օգնությամբ (գրում էի-պրում (գրելիս) 
եմ լալ, գրած էր եմ...)

+ +

94. ե լ և  ա լ լծորդության անցողական 
անածանց բայերի կատարյալի հոգնակի 
1-ին դեմքի համաբանական և  
ներդաշնակածին (բոլոր դեմքերում ա, 
ա) վերջավորություն

±

95. ե լ լծորդության անածանց բայերի ոչ 
ցոյական կատարյալ (գրեցի~գրի(մ)

+ + +

96. Բաղադրյալ (վերլուծական) 
կատարյալ (կարդացի-կարդացել եմ)

±

97. ժխտական մասիկների ետադաս 
գործածություն (մի' գրիր~գրի'լ մի, 
չգրես-գրես ոչ)

+ + + + +

98. ժխտական բաղադրյալ ձևերի 
կրկեադիմություն (չեմ գրել-չեմ գրեր եմ, 
չեմ գրեմ...)

99. ժխտական դերբայի հատուկ ձևեր 
(լ-ի կամ բ-ի աեկմամբ՝ի-ով և  ա-ով 
վերջացող) (չեմ) գրի~<չեմ) գրի, (չեմ) 
գա~(չեմ) գա)

+ +

100. Անցյալ կատարյալի եզակի 1-ին 
դեմքի մ-ով ձև (գրեցի~ցր(եց)իմ, 
կարդացի-կարդացիմ)

+ 6 + 6 +6 +6
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Աղյուսակ 5

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԽՈՍՎԱԾՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բարբառ,
խոսվածք

Վայոց ձորի Արարատյան Ագալիսի Արցախի Խ ոյի Ջուղայի

Վայոց ձորի 22 40 27,5 37,5 23,5

Արարատյան 22 46 33 43,5 26,5

Ագողիսի 40 46 26,5 46,5 43,5

Արցախի 27,5 33 26,5 46 39

Խ ոյի 37,5 43,5 46,5 46 — 37,5

Ջուղայի 23,5 26,5 43,5 39 37,5



43
.5

Գծապազւկհր 2

ՎԱՑՈՑ ՁՈՐԻ ԽՈՍՎԱԾՔԻ 
ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Վ.Ձ.

ԱԳԼ.

115



ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԲԱՌԱՑԱՆԿԵՐ

ԳՐԱԲԱՐ-ԽՈՍՎԱԾՔ ԲԱՌԱՑԱՆԿ

ա ղբ֊ա խ պ ը
աղեղն-անէղ
ւսղիք-աղինք

ագանիմ-հաքնիլ
ազապ-ազափ
ազատ-ազադ
ազբն-ասպը
ազգ-ասկը
աթարոց-աթարօց
աժան-էժաե
ալեւոր ֊հա լիվօր
ալիւր-ալիր
ախոո-ախօռ
ածելի-առզըլի
ածեմ-աձիլ
ականջ-անգաջ
ակաեջամուտ֊աեգաջամընու ն
ակն-ագը
ակօս-ագօս
ահ ֊ա հ
ա հա ֊ըհը(ե)
ահաւադիկ-հէրլիգ
ահաւանիկ-հէեիգ
ահաւասիկ-հէսիգ
աղ-աղ
աղագ-աղաք
ա ղա մ֊ա ղա լ
աղանձ-աղանձ
աղանձեմ-ըղաեձիլ
աղաչեմ-ըղաչիլ
աղաջոտ-աղաճուր
աղաւեեակ-յէղնուգ

(<աղաւնուկ)

աղուէս-աղվէս 
աղջիկ-ախճիգ 
աղքատ-ախկադ 
աղօթարաե-աղօթարան 
աղօթք-աղօտկը 
աճեմ-աջիլ 
ամաչեմ֊հըմանփլ 
ամառն-ամաո 
ամբար-ամբար 
ամբարիշտ-ամբարիշտ 
ամէն-ամմէն 
ամիս-ամիս 
ամոլ-ամբօլ 
այգողք-այք 
այգուց-էքուձ 
այդ-էդ 
այլ-էլ 
այծ-էձ 
այե-էն 
այս-էս 
այսօր-ըսօր 
անալի-ըլանի 
անապատ-անաբադ 
անաստուած-անաստօձ 
աեգուտան-աեգուդաե (վայրի 

ուտելի բանջար) 
անդ-հանդ
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աներ-անէր
անէծք-աեիսկը
անիծ-անիձ
անլեզու-անլուզու

անկանիմ-ընգ՚իլ
անկեալ-անգյալ
անոյշ-աևօշ
անուն-անըմ
աշակերտ-(ա)շագյէոդ
ապսպրեմ-պըսպարկլ
ապրանք-աբրանք
ապրեմ-աբրիլ
առակ-առագ
առաջ-առաչ
առաջի ն-աւ^չի
առաւօտ-ըռավօդ
առեեմ-աեիլ
առնէտ-առնէդ
առնում-աոնիլ
առու-առու
աստառ-աստաօ
աստղ֊աստըղ
Աստուած-Աստօձ
արածեմ-ըրաձիլ
արարիչ-արարիչ
արդար-առհթար
արեգակն-ըրէքնագ
արժան-առժան
արժեմ-ա(ռ)ժիլ
արիւն-արիս
արծաթ-առզաթ||առօաթ
արԵիւ-առզիվ| |առձիՎ
արհեստ-արհէար
արմուկն-արմոևնգ(ը)

արջ-առկ
արջառ֊աչառ
ա րտ ֊ա ռդ
արտասուք՜առդասունք
\&Ն\սզ^ձկ-\»փսգագ
աւեալ-վէլ
աւել-ավիլ
աւել(ի)֊էվէլ(ի)
աւելուկ-էվէլուգ
աւետարան-ավէդարան
ափե-ափը
ափսոս֊ափսօս
բազուկ-պազուգ
բաժանեմ-պըժանիլ
բահ-պահ
բաղարջ-պաղաջ
բամբակ-ւցամբագ
բամբաս-պամբաս
բա ն ֊պ ա ն
բաեալի-պըլանիք
բանամ-պանալ
բանջար-պանջար
բառաչել-բըռանփլ
բարակ-պաըազ([պաըագ
բարեաւ-պարօվ
բարեկամ-պարէգամ
Բարեկենդան-Պարըկ՚էեթան
բարի-պարի
բարձ-պառհց
բարձր֊պանցըր
բաց-պաց
բերան-պէրան
բերդ֊պէռկՅ
բերեմ ֊պ էրիլ
բժոժ-պօժօժ
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բիբ-բիբա գ
բոզ-պ օզ
բոկ-պօբիգ
բողկ-պօխկը
բոյն-պուն
բոռ-բօռ
բորբոս-փըփէր^սը
բոան-ւցռտը
բուրդ-պոտհթ
բռնաաբ-փըռնավօր
բռնեմ-փըոնիլ
բրդեմ-փըռհթիլ
բրեմ-պըրիլ
բրինձ-պըրինձ
գաբ-կափը
գազան-կազան
գազար-կազար
գալոատ-կալուար
գա ղթ ֊կա խ տ ը
գամ-կալ
գամփռ-կօմփօռ
գայլ-կյէլ
գան գատ ֊կ ա ն  գադ
գառն-կառը
գա րի ֊կա րի
գարուն-կարուեք
գաւաթ-կավաթ
գդա լ֊քըթա լ
գդա կ ֊քըթա գ
գետ-կյէդ
գետիե-կ'էդին
գետևախնձոր-կյէենախընձօր
գերաե-կյէրան
գերանդի-ք^որանթու
գերեզմաե-կըբէզմաե||կըրէձման

գ ե ր ի ֊կ յէրի
գերփեմ-ղըրփիլ
գզեմ-կըգիլ
գիծ-գնւպ
գին-կ ՚ին
գիևդ ֊կ ՚Ի եդ
գիեի ֊կ ՚ԻսԻ
գ ի ն ձ ֊կ յիեձը
գիշեր ֊քըշեր
գիտեմ-գ^դալ
գիտենամ-գփդաեալ
գիր-կ ՚իր
գիրք ֊կֆ րք
գիւղ-կյէղ
գլուխ-կըլուխ
գեա մ ֊քընա լ
գ ո գ ֊կ օ ք
գ ո ղ ֊կ օ ղ
գ ո մ ֊կ օմ
գոռամ-կօռռալ
գոռեխ-կօոէխ
գոռոզ-կօոօզ
գովաբաեեմ-կօփացաեիլ
գովեմ ֊կօվա լ
գործ-կօոձ
գործեմ-կօոձիլ
գորտ ֊կօռհ(թ)(ը)եուգ
գուեդ-կունդ
գտաևեմ-քըթնիլ
գրեմ ֊կըրիլ
գօմէշ֊կօմէշ
գօտի-կօդիգ
դադար ֊թ ա թ ա ր
դադարեմ-թըթարիլ
դալար-տալար
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դահ-տախ ղող-տօղ
դաղձն-տախծը| |տախծը դողամ-տօղալ
դամոն-տամբուլ ղունչ-տհմղ
դանակ-տանագ ղոան-տոաը
դաոն-տսաը դրախտ-տըրախտը
դառնամ-տառնալ (յէդ եաւթն-օխտը

տառնալ) եզն-յէզը
դաոնամ-թսանալ եթէ-թէ
դաս-տաս . եղան-յէղան
դասեմ-տասիլ եղբայր-ախւցէր
դատ ֊դ ա դ եղի-հէղի
դատարաե-դադարաե եղիճ-աղինջ
դատարկ-տառդագ եղուեգն-ղոննգը
դատիմ-դադիլ («դատ անել») եռամ-յէռալ
դատիմ-տադիլ («աշխատել») ես-յէս
դար-դար («100 տարի») ետղ-տէղ
դար-տար («բարձր տեղ») երազ-արազ
դարմաև-դարման («դեղ») երախ-ըռռէխ
դարման-տարման («հարդ») երախայ-ըրէխա
դղոէմ-տլյնղըմ երաեեակ-հըրաեէք
դեղ-տէղ երբ-յէփ
դեղեմ-տէղիլ երդ-հէռհթ
դեղին-տէղին երդումն-օւ^թոևմը
դեղնեմ-տըղեիլ երեկ-էրէգ
դեղևուց-տըղնօց երեկոյ-ըրուկհւն
դերձաե-տէռ՚՚ցան երես-էրէս
դեւ-տէվ երեփմ-ըրէվալ
դէզ-տէզ երեք-իրէք
դէմ-տէմ երիևջ-հէրինջ
դէմ աո դէմ-տէմատէմ երկաթ-արգաթ
դժոխք-տըժօխկը երկայն-էրկէե
դժուար-տըժար երկաև-արգանք
դիմաեամ-տիմաեալ երկինք-էրկիեք
դմակ-տըմագ երկիր ֊յէրկիր
դնեմ-տըևիլ երկու-էրգու
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եւղ-յէղ
եփեմ-էփիլ
զանգակ-զանգագ
զատիկ-զադիգ
զարդարեմ-զըր^թարիլ
զարմաեամ-զարմանալ
զարմանք-զստմանքը
զաւակ ֊զ ա վ ա գ
Փւ-Փւ
զղջամ-զըխճալ(|ժըխճալ 

(«զզվել») 
զմոտս-զըմբոտ 
զմրոևխտ-զումրութ 
զոքաեջ-զաեքաչ 
զօրաեամ-զօրաեալ 
զօրութիւն-զօրըթուե
էԳ ֊էՔ
է շ ֊է շ
ընկեր-հըեգյէր
ընկերանամ-հընգյէրաեալ
ընկերութիևն֊հըեգյէրըթուն
թագաւոր-թաքավօր
թաթ-թաթ
թաթախեմ-թըթախիլ
թաղեմ-թաղիլ
թաղկիմ-թախկիղ
թաե-թան
թանաք-թանաք
թանկ-թաեգ
թանձր֊թաեձըր
թաեչեմ-թըեչալ
թա րթեւա եք֊թըռհթէվաեուգ
թաց-թաց
թացուցանեմ֊թացացեիլ 
թաւսղ-թավիլ (տալ)

թափ-թափ
թափան-թափան
թափեմ-թափիլ
թաքուն-թաքուև
թեթեւ-թիթէվ
թեթեւանամ-թիթէվաեալ
թ ե լ ֊թ է լ
թեկն||թէկն-թինգը
թեռ-թէռը
թեւ-թէվ
թեաաւր-թէվավօր 
թեւատրեմ-թէվավօրիլ 
թեւաարիմ-թէվավօրվիլ 
թեւճակ-թապճագ («բահի 

թիակ») 
թեփ-թէփ 
թէ-թէ
թթու-թըթու
թի-թի
թիզ-թիզ
թիկունք-թուգյուեք
թ ի ւ ֊թ ի վ
թխեմ-թըխիլ
թմրեմ-տըմբըրիլ
թողում-թօղալ
թոյլ-թիլ
թոեիր-թօրէե
թոոն-թօռը
թուզ-թոպը
թութ-թութ
թութակ-թհւթագ
թուլանամ-թիլանալ
թոպբ-թոևխպը
թուղթ-թոփւտ
թումբ-թումբը

120



թուեդ-թունդ
թուշ-թուշ
թուր-թուր
թուք-թուք
թոք-թօք
թռչիմ-թըռէփլ
թրթեջուկ-թըւ^թըեջուգ
թրթոտ-թըր^թուռ
թըիք-թըըիք
թրջեմ-թըռկիլ
թքեմ-թըքփլ
ժաժ(ք)-ժաշկ («երկրաշարժ»)
ժաեգ-ժանգ
ժանգոտիմ-ժանգօդիլ
ժաոանգ-ժառանգը
ժողով-ժօղօվ
ժողովուրդ-ժօղօվոս^թ
ԻւԻԿ֊ԻւԻգ
ինևսուն-իննըսուե||ինեանասուն
իշխաե-իխշան
իրեար-ուրար(ի)||իրար(ի)
լական-լագ՚ան
լակեմ-լագփլ
լակոտ-լագօդ
լայն-լէն
լա ր ֊լա ր
լաց-լաց
լաւ-լավ
լաաւթիւն-լաՎըթոևն
լափ-լափ
լափհմ-լափիլ
լեզու-լուզու
լեզոևմ֊լըզիլ
լեղակ-լէղագ
լեղի-լըղի

1Ի-1Ի. 1ԻՔԸ1№ԳԸ
լիաեամ-լիյանալ
լինդ-լըմդիք
լինիմ-ըփլ
լիսեոե-լիսէռ
լիրբ-լէռփ
լծեմ-լըձիլ
[նում ֊լըցնիլ
լոգաեամ-լըղաեալ
լող-լօխսը
լոմլոմեմ-լըմլըմիլ
լոյս-փս
լոր-լօռ
լոՆ֊լու
լուաեամ֊վըլաեալ
լուծ-լուձը
լոանեակ-լիսեըհագ
լսեմ-լըսիլ
ւցուցաեեմ֊ւըցնիլ
խարեմ-խափիլ
խազ-խազ
խալ-խալ
խախալ-խախալ
խակ-խագ
խաղ-հաղ
խաղալի(ք)-հաղալիք
խաղաղ-հաղաղ
խաղաղիմ-հաղաղվիլ
խաղաղեցուցանեմ-հաղաղաց

նԻ1
խաղաղութիւն֊հաղաղըթուն 
խաղող-հաղօղ| |հավօղ 
խայտաոակ-խսցտառագ 
խաեդակ-խանդագ («փոս, 

ձորակ»)
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խանձեմ-խանձիլ
խանձիր-խանձիլ
խանչեմ-խընչիլ
խ ա չ֊խ ա չ
խաչապաշտ-խաչապաշտ
խաչեմ-խաչիլ
խաոն-խստը
խառեեմ-խստնիլ
խաւ-խավ
խաւար-խավար
խաւարիմ-խավարիլ
խարշեմ-խաշիլ
խարտեմ-խաոդիլ
խարտոց-խառդօց
խափան-խափան
խափանեմ-խափաեիլ
խէժ-խիժը
խ եւք ֊խ էա
խեղդեմ-հէխտիլ
խեղճ-հեղջ
խեճեպ-խըջէբ | |քըջէբ
խեց(ի)-խէց(ագ)
խիղճ-խիղջ
խիճ-խիջ
խ լինք ֊խ ըփ նք
խղճամ-խըղջալ
խմեմ-խըմիլ
խմոր-խըմօր
խնամի-խընամի
խնամութիւն-խընամըթուն
խեձոր-խընձօր
խնոցի-խընէցի
խ ո զ ֊խ օ զ
խոզաե-խօզան
խոռ(ն)-խօոը

խոտ-խօդ
խոր-խօր
խորան-խօրան
խորթ-խա^թ
խութ-խութ
խուժան-խուժան
խուլ-խուլ («ոաուցք»)
խուեկ-խունգը
իտւրձ-իտս^ցը
իտւփ(ե)֊իտւփը
խոփ-խօփը
խռնդատ-փըռըկդադ
խոչակ-խըռ՚՚թտագ
խստոր-սըխտօր
խրատեմ-խըրադիլ
խրեմ-խըրիլ
խրտնում-խըռդըեիլ
խփեմ-խըփիլ («փակել»)
խօսեմ-խօսալ| |խօսիլ
խօսք-խօսկը
ծագ-ծէք
ծագեմ-ծէքիլ
ծալ-ծալ
ծալեմ-ծալիլ
ծախ(ք)-ծախսը
ծախեմ-ծախիլ
ծածկեմ-ծասկիլ
ծակ-ծագ
ծակեմ-ծագփլ
ծաղիկ-ծաղիգ
ծամեմ-ծամիլ
ծաեր-ծանդըր
ծառ-ծառ
Ծառզարդար- Զըռզար^թար 
ծարաւ-ծարավ
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ծափ-ծափ
ծեղ-ծէղ
ծիծ-ծիձ
ծիծաղ-ծըձաղ
ծիծաղելի-ծըձաղիլի
ծիծաղեմ-ծըձաղիլ
ծիծեոնուկ-ծիձեռնագ
ծին-ծին
ծիտ-ծիդ
ծիրան-ծիրան
ծիրտ-Եիռդ
ծլեմ-ծըլիլ
ծխեմ-ծըիփլ (խունկ)
ծխիմ-ծըխալ
ծծեմ-ծըձիլ
ծնանիմ-ծընիլ
ծնէբեկ-ծընէփուգ
ծնիմ-ծընվիլ
ծննդական-ծընըտկան
ծոմ-ծում
ծով-ծօվ
ծոր-ծոր (տալ)
ծոց-ծօց
ծուէնք-ծըլանգ
ծուխ-ծուխ
ծունկն-ծունգը
ծունր-ծունդըր
ծոա-ծոտ
ծռեմ-ծըռիլ
կաթ-կաթ
կաթեմ-կաթիլ| |կաթալ 
կաթեցուցանեմ-կաթաց ևիլ 
կաթե-կաթը 
կալ-կալ
կալատեղ-կալատէղ

կալ եւ կապ-կալըկաբ 
կա խ եմ ֊կա խ  անիլ 
կակղեմ-կախկյիլ 
կա կոսլ֊կա գօղ 
կաղաղ-կաղաղ (1. ըեկույզի 

կեղև, 2. մարմնի կեղտը,
3. գոմում, փարախում 
հավաքված աեասեակեղտը) 

կաղամ֊կաղալ 
կամե-կամը 
կայծ-կ՚էձււպէձ 
կայ ծակն-կէձագ 
կաեաչ֊կաեանչ 
կաեաչաեամ-կընաեչիլ 
կաեաչացուցաեեմ-կըեանչաց- 

եիլ
կանգեեմ-կաղեիլ
կաեեփ-կ)էնէփ
կաեթ-կաեթ
կաեթեղ-կաեթէղ
կաեչեմ-կանչիլ
կաշի-կաշի
կաշկառ-կըշկոտ («1. կապոց,

2. քարկապ») 
կաչաղակ-կըչէղագ 
կապ-կաբ
կապաե-կաբաե («1. լեռնանցք, 

2. օրորոցի պարան») 
կապեմ-կաբիլ 
կապոյտ-կաբիդ 
կատաղիմ-կըդաղիլ 
կատար-կադար 
կատու-կադու 
կար-կար 
կարաս-կարաս
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կարագ-կարաք կեքատր-քավօր
կարդամ-կաւ/թալ կեքեմ-կընք՚իլ
կարեմ-կարիլ կշիո ֊քըշէոք
կարեմ֊կարալ կշռեմ-քըշըոիլ
կարիճ-կարիջ կոխեմ-կօխ տալ
կարկատեմ-կըրգադիլ կոծոխուր-կըձօխուր
կարկուտ-կարգուդ կոկոե-կոևգում
կարճ-կառջ կոճակ-կօջագ
կարմիր ֊կա րմիր կոյս-կոա
կարմրացուցանեմ-կըրմըրաց- կոպ-կօբ

նիլ կ ո վ ֊կ օ վ
կարմրիմ-կըրմըրիլ կովկիթ-կօվգֆթ
կաքաւ-կաքավ կոտիմն-կօդիմ
կեղեւ-քըլէբ | |խըջէբ | |քըջէբ կոտոր-կըդօր
կեմ-կյէմ կորեակ-կօրէգ
կեռ-կյէռ կորիզ-կօրիզ
կեռիք-կյէռիեք կորնգան-կոաընգա
կ է տ ֊կ յէդ կորնյիմ֊կօո՚Փլււկօրիլ
կթեմ-քըթիլ կուզ-կուզ(իգ)
կին-կընիգ կուժ-կուժ
կիր-կ՚իր կում-կում
կիւրակէ-գյըրագյի կուշտ-կուշտ
կլայեակ-կըլէգ| |ղըլէգ կոան-կոաը («թե.»)
կլափն-կըլափին (անիլ) կուտակ-կ)ուդագ
կծեմ-կըձիլ կուտեմ-կյոպիլ
կծեցուցաեեմ-կըձացնիլ կուրծք-կոաձը
կծիկ-կըձիգ կռէժ-կըռէ(ն)ջ
կծկեմ-կըսկյիլ կռիև-կըոիվ
կծու-կըձու կռուիմ-կըռվիլ
կծուեմ-կըձվիլ կսկիծ-կըսկ'իձ
կծոաւթիւն-կըձվըթուե կտաւ-կըդավ
կկոց-կըգօց կտաւատ-կըթվադ
պճեղն-պըջէղ կտուր-կըդուր
կճոևճ-կըջուջ կտրատեմ֊կըդրադիլ
կեուեք-կընուեք կտրեմ-կըդրիլ
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կրա կ ֊կըրա գ
կրեայ-կոևոի||կոտնա
կրեմ-կըրիլ
կրԵԵմ-կըռձիլ
կրուկ(ն)-կըրունգ
կրօն-կըրօն
կրօեաար֊կըրօեավօր
հազ-հազ
հազամ-հազալ
հազար-հազ(զ)ար
հալեմ-հալիլ
հակառակ ֊հա գա ռա գ
հաճար-աջար
համ-համ
համար-հըմար||մըհար||մար
համարիմ-հըմբարիլ
Համբարձոևմն-Հըմբսս^ցում
հ ա յ֊հ ա յ
հա յելի ֊հիլի
հայերէն-հայէրէն
հայութիւն-հայըթուն
հայր-հէր
հաեդարտ-հաեդառդ 
հանեմ-հանիլ 
հաշիւ-հաշիվ 
հաջեմ-հաչիլ| |հաչալ 
հասկանամ-հըսկանալ||հասկա- 

նալ
հաստ ֊հաստ
հատիկ-հադիգ
հարեւան-հըրէվաե
հարիւր-հարիր| |հարիր
հա րկ֊հա րգը
հարոատ-հարոատ
հարսանիք-հըր^սանիք

հաբսն-հառհսը
հա բց-հա ռ՚՚ց
հ ա ց ֊հա ց
հաւ-հավ
հաւասաբ-հավասաբ 
հաւադ-հավադ 
հաւաքեմ-հըվաքկլ| |վըհա-

Ք՞ԻւՍՓաք՞Իւ 
հեռի-հէռու 
հետ-հէդ 
հիմե-հիմը 
հին-հին 
հինգ-հինգ 
հինեմ-հինիլ 
հիւաեդ-հիվասդ 
հեձեմ-հըեձիլ 
հոգի-ֆօքի («անձ») 
հոգի-հօքֆ («հոգի») 
հող-ֆօղ 
հով-հօվ
հովանամ-հօվանալ
հոտ-ֆօդ
հոտեմ-ֆօդիլ
հոտոտիմ-ֆօթֆօդալ||ֆօթֆօ-

թալ
հոբ-ֆօբ
հորեմ-ֆօրիլ
հում-հում
հպարտ-հըբառդ
հպարտաեամ-հըբառդանալ
հրաշք-հըրաշկը
հրեշտակ֊հըրէշտագ
ձագ-ծաք||ծաք
ձագար-ծաքար
ձախ-ծախ
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ձայն-ծէն
ձաւար-ծավար
ձար-ծար(իգ)
ձգեմ-ծըք՚իլ
ձգոտամ-զըգըռդալ
ձեռագիր-ծէռագ՚իր
ձեռն-ծէռը
ձեռնատու-ծէռսատու
ձեւեմ-ծէվիլ
ձէթ-ծէթ
ձի-ծի
ձիա ար֊ծիյա վօր
ձ ի գ ֊ծ ի ք
ձիւն-ծին
ձմեոն-ծըմէռ
ձմերուկ-ծըմէրուգ
ձ որ ֊ծօր
ձու-ծու
ձուկև-ծուգը
ձրի-ծըրի
ճակատ-ճագադ
ճանաչեմ-ճընանչիլ
ճանապարհ-ճամփա
ճանկ-չանգ
ճանճ-ճանջ
ճաշ-ճաշ
ճար-ճար
ճգնաւոր-ճըքնավօր
ճգեիմ-ճըքնըվիլ
ճեղեմ-ճըղիլ
ճենճ-ճէնջ
ճիււլ-ճուղը
ճպուռ-ճըմբուռ (աչքի)
ճրագ-ճըրաք
ճրագու-ճըրաքու

ճօճք-ճօջ
մազ-մազ
մախաթ-մախաթ
մածուն-մաձուն
մաղ-մաղ
մաղեմ-մաղիլ
մաղձ-մախծը
մաճ-մաջը
մայր-մէր
մանանայ ֊մա նա նա
մանգաղ-մանկէղ
մանեմ֊մանիլ
մանուշակ֊մանըշագ
մանր-մանդըր
մանրեմ-մանդ(ը)րիլ
մաշ-մաշ («կանաչ լոբի»)
մաշեմ-մաշիլ
մասուր-մըհասուր
մատաղ-մադաղ
մատանի-մըդանի
մատիտ-մադիթ
մատն-մադը
մատնաշուրթն-մաննաշուն;

||մաննասունչ
մատնեմ-մաննիլ
մատնոց-մաննօց
մարագ-մարաք
մարգ-մարգը
մարգարէ-մարքարա
մարգարիտ-մըրքարիդ
մստդ-մառկՅ
մարտ-մառդ
մեխակ-մըխագ
մեծ-մէնձ
մեծանամ-մէնձանալ
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մեկնեմ-մէգնիլ մուկն-մուգը
մեկնիմ-մէգնըւյիլ մոևն-մընուն
մեղաար-մէղավօր մոտ-մուր
մեղր-մհլըր մոտ իկ ֊մոտ իգ (մոտիգ-մոտիգ
մեղրաջուր-մէղրաճոտ անիլ «մուրալ»)
մեդք-մէխկը մռմռամ-մըոմըռալ
մենակ-մէնագ||մանագ մսալի-մըսալի
մեոանիմ-մէոնիլ մտածեմ-մըդաձիլ
մեռոն-մէռուն մտանեմ-մըննիլ
մեք-մէնք մրափեմ-մըրափիլ
մզեմ-մըռզիլ մօտ-մօդ
մէջ-մէչ յաղթեմ-ախտիլ
մէջք-մէշկը յաջող-ա£Օղ
մթանամ-մըթնիլ յաջողիմ-ա£օրլիլ1|ա£օղալ
մժեխ-մըռջէխ յաջողութիւն-ւպօղըթուն
մի-մին յառա ջ-սասդ
միե£(եւ)-մըն£էվ յառաջանամ-առա£անալ
միջնակ-միշնագ յիշոց-ուշունց
մ իս ֊միս յիշոցատու-ուշունցևադու
միտք-միտկը յիսուն-հիծծուն
մխիթարեմ-մըխթարիլ Ցիսոա-Իսսօս
մխկեմ-մըխկիլ յղի-ըդի (կենդանիների)
մկրատ-մըգրադ յոպոպ-պուպու
մկրտեմ-մըգըռդիլ յորդոր-օւքթօր
մևամ-մնալ յորդորեմ-ա^թօրիլ
մոծիր-մօձիրք| |մօձիլք յա լանամ-իլանալ
մոմ-մում յուշ-հուշ
մոմնիմ-մըմիլ յուշապ-ուշաբ
մորեխ-մուրէխ յստակեմ-ըստագիլ
մորթեմ-մօռկ&իլ յօրան£եմ-ըռըշկօդալ
մորթի ֊մօռկծի նախիր-եախըր
մորմ-մօրմը նամակ-նամագ
մորուք-մոտուք նաշ-նաշ
մոևթե-մոևթը եապաստակ-ալապաստրագ
մուխ-մուխ նաւ-նավ
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նաւթ-նաֆտ
եեղ-եէղ
նեղանամ֊եէղանալ
նեղեմ-նէրլիլ
նեղութիևն-եէղըթուն
եերկ-եէրգը
եերկեմ-նէրգիլ
նկար-նըգար
ննջեմ-մընջալ
նշան-նըշան
եշխար-եըխշարք
նոր-ընօր
նուազ-նըվազ
նոփկ-նըվուգ
նոտն-նուռը
նստեմ-նըստիլ
նօթի-անօթի
շաբաթ-շափաթ
շալակ-շըլագ
շահ-շահ
շահեմ-շահիլ («պատվել»)
շաղախ-շըղաղ
շաղախեմ-շըղարլիլ
շաղգամ-շախկամ
շամամ-շամամ
շամփուր-շամփուր
շապիկք-շաբիք
շատ-շադ
շատանամ֊շադաեալ| |շըդաեալ
շարեմ-շարիլ
շաքար-շաք՚ստ
շեմ(ք)-շէմքը
շերեփ-շէրէփ
շէն֊շէն
շիեեմ-շիեիլ

շխ-շէվ
շիափ-շիվար
շեորհակալ-շըեօրագալ
շնորհատր-շընհավօր
շոգ-շօք
շող(շալ)ամ-շօխշօղալ 
շող(ք)֊շօխ կը («ստվեր») 
շոյտ-շոսլ 
շոր ֊շօր
շուարիմ-շիվարիլ
շուե-շուե
շուշաե-շուշանիգ (վայրի 

ուտելի բանջար) 
շպլեղ-շըբլէղ 
շրէշ-սըրէժ
շփոթ-շըփօթ (ճաշատեսակ)
ոսպն-վօսպը
ոզնի-կօզեի
ողողեմ֊ըղօրլիլ
ողորմիմ-(ը)ղօբմիլ
ոյժ-ուժ
ովսար-վօխճար
ոջիլ-վօչիլ
ոսկի-վօսկֆ
ոսկր-վօսկուռ
ով-օվ
ոտն-վօդը
ոտնաման-վօննաման
որ-վօր
որդի-վօռկՅի
որդն ֊վօւ^թը
որդնիմ-վօւ^թնիլ
ործկամ-օռ՚՚սկալ
որձ-վօռ ՚՚ց
որոճ-արուջ
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որորեմ-հըրօրիլ
որորոց-հըրօրօց
որս-ֆօոԿւ
որսկան-ֆօւ^սկան
ու-(հ)ու, ը
ուզեմ-ուզիլ
ութ-ութթ(ը)
ութսուն֊աթաեասուն
ոզ-ուլ
ուլունք-հուլունք
ուխտ-ուխտը
ուղղորդ- (ը)ղօռհթ
ունեմ-ունիլ
ունկն-ունգը
ոա -ոտ
ոաոյց-ոառօց
ո ւս ֊ո ա
ոսրեմ-ուդիլ
ուր-ուր
ուրագ-հուրաք
ոտախ-ոտախ
ուրախութիւն-ուր(ա)խըթուե
ուրանամ-ուրանալ
ուրբաթ-ուրփսւթ
ո տ դ-ոտ ՚՚թ
ոՓիշ-ոտուշ| |ուրիշ
չամիչ-չսւմիչ
չա ր ֊չա ր
չարչարանք-չարչարանք
չարչարեմ-չարչարիլ
չափեմ-չափիլ
յե չ ֊չէև չ
տԻր-տԻր
չոր-չօր
չորանամ-չօրանալ

չրւրեքշաբթի-չըրիքշապտի
չորք-չօոն
չոև-չոև («ճոճաևակ»)
չուան-չըվան
չտես-չըտէս
պագանեմ-պաչիլ
պալատ-պալադ
պախարակեմ-պախարագֆլ
պակսա-պագաս
պակասեմ-պագասիլ| |պաքսիլ
պակասորդ-պագասնօւ^թ
պակասութիւե-պագասըթոևե
||պաքսըթուն
պահեմ-պահիլ
պահուստ-պահուսկը
պանիր-պանիր
պաշտեմ-պաշտիլ
պաշտօն-պաշտօն
պապ-պաբ
պապաևձիմ-պաբանձվիլ
պառաւ֊պառավ
պատ-պադ
պատան-պադան
պատատուկ֊պըդադուգ
պատարագ-պադարաք
պատիժ(ք)-պադիշկը
պատիւ֊պադիվ
պատճաո-պսւջառ
պատճառաար-պաջառավօր
պատմութիւն-պադմըթուն
պատուհան-պըդըրհան
պատրոյ գ-պադրիք
պար-պար (կալ)
պարապ-պարաբ
պարապիմ֊պարաբվիլ
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պարզ-պաոզ
պարզեմ-պստզիլ
պարզերես-պաոզէրէս
պարծանք-պառզանք
պարկ-պարգ
պարտ-պաոդ
պարտք-պառտկը
պէս-պէս
պէտք-պէտկը
պժգամ-փըշկըվիլ
պիտի-բիդի||բըդի
պինդ-պինդ
պղտորեմ-բըխտօրիլ
պճեղն ֊պ ը ջէղ
պնդեմ-պընդիլ
պողովատ-պօղվադ
պոչ-պօչ
պ որտ ֊պ օռդ
պսակ-փըսագ
պսակեմ-փըսագփլ
պտուկ-պըդուգ
պրծանիմ-պըոձընիլ
ջախջախեմ-ճըջըխիլ
ջաղաց-ճաղաց
ջարդեմ֊ճաոկծիլ
ջիլ-ճիլ
ջնջեմ-ճընջիլ
ջոլորեմ-ճըլլօրիլ («թստամել»)
ջոկ-ճօգ
ջոկեմ-ճօվիլ
ջորի-ճօրի
ջուխտակ-ճուխւրագ
ջուր-ճոտ
ջրեմ-ճըրիլ
ջրԻկ-ճըրիգ

ջրհեղեղ-ճըրհէղէղ
ոոճիկ-ըոօջիգ
սալ-սալ
սալոր-շըլլօր
սահեմ-սըղղալ
սամիթ-սամիթ
սաեդ-սանդ
սանտր-սանդըր
սանտրեմ-սաեդ(ը)րիլ
սաոնում-սառիլ
սառոյց-սառից
սատակեմ֊սըդագէւլ! |սատկյիլ
սատանայ ֊սըդա նա
սար ֊ս ա ր
սարեակ-սաոիգ
սարսոամ-սըո՚՚սըռալ
սգաար-սըքվօր
սգաւորիմ-սըքավօրվիլ
սեաւ-սէվ
սեղան-սէղան
սեպ-սէբ
սերեկ-սէրէգ
սերկեփլ-սըրգյէվուլ
սերմն-սէրմը
սէր-սէր
սինձ ֊սիեձը (հատապտուղ) 
սինձ-խինձը (վայրի ուտելի 

բանջար)
սիրական-սիրէգան
սիրտ-սիռդ
սիւն-սին
սխալ-սըխալ| |սըղալ 
սխալիմ-սըխալվիլ| |սըղալվիլ 
սկեսոտ ֊ըսկյէսօր 
սկսանիմ֊ըսքըսիլ
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սմբուլ-սըմբուլ||սհւմբուլ
սոխ-սօխ
սով-սօվ
սովոր֊սըվօր
սովորեմ-սըվօրիլ
սովորոյթ-սըվօրոակը
սուգ-սուք
սուեկ-սուեգը
սոսր-սուդ
սուր-սուր
սռւբբ-սուփ
սպանեմ-սըբանիլ
սպիտակ-սիպտագ
սպիտակուց-սիպտագօց
սպրդանեմ-սըփաւ^թնիլ
ստիպեմ-ըստիբիլ
սրբել֊սըրփիլ
սրել-սըրիլ
վա զ ֊վա զ(զ)
վազեմ-վազզ տալ
վաթսուն-վածծուկ
վախիմ-վախնիլ
վաղ-վաղ
վանք-վաևք
վառեմ-վառիլ
վարաբ-վարար
վարարեմ-վարարիլ
վարդ-վաւ^թ
Վարդավստ֊Վաո^թիվօր
վարդենի-վառհթէէյի
վարեմ-վարիլ
վարժապետ-վառ(հււբէդ
վեց ֊վէցց(ը)
վիզ ֊Վ Իզ
տագր-տէքըր

տալ-տալ
տախտակ-տախտագ 
տ ա կ ֊տ ա գ 
տամ-տալ 
տանիմ-տանիլ 
տանձ-տանձ 
տանջեմ֊տանջիլ 
տաշեմ-տաշիլ 
տաշտ-տաշտ 
տաշտակ-տաշտագ 

(«ավազան») 
տառ-տառ 
տաոեխ-տաոէխ 
տասն-տասս(ը) 
տատասկ֊տադաշ| |դադաշ 
տարի-տարի 
տաբտարոս-տարտարօս 
տափաե-տափան 
տաք-տաք 
տեղ-տէղ 
տենդ-տէնդ 
տեսանեմ-տէնալ 
տետրակ-տէդրագ 
տերեւ-տէրէվ 
տ էր ֊տ էր
տէրութիւե-տէրըթուե
տԻԿ-տիգ
տղայ-տըղա
տնաշէն-տընաշէն
տնկեմ֊տընգվւլ
տ ո ղ ֊դ օ ղ
տոմար-տումար
տոմս-տօմսը
տորգ-տօրք («գորգ, կարպետ 

գործելու սարք»)
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տորոե-տօրէն փաո-փառ
տուար-տավար փստթամ-վսա^թամ
տուարած-տավարաձ փարչ-փառ*1«;
տուժեմ-տուժիլ փեսայ ֊փ էս ա
տուն-տուե վփլոե-փիլօն
տուեկ-տընգփ փեջեմ-փըեչալ
տուտե-տուդը փշատ-փըշադ
տուր-տոտ փշրեմ-փըշրիլ
տտիպ-տըդիբ փոթ-փօթ
տրեխ-տըրէխ փոխ-փօխ
տրորիմ-տըրօրվիլ փոխաե-փօխան
տօե-տօե փոխաեորդ-փօխեօոկ»
րոպէ-ըրօպպէ փոխեմ-փօիփլ
ցա խ ֊ցա խ փոխիեդ-փօխիեձ
ցամաք-ցամաք փոկ-փօգը
ցամաքեմ֊ցըմաք՚իլ փող-փօղ
ցամաքեցուցանեմ-ցըմաքացնիլ փոս-փօս
ցայտեմ-ցէթիլ («միզել») փոր-փօր
ցան-ցան փորացաւ- փօրացավ
ցանեմ-ցաեիլ փորսուղ-փօոհտսլ
ցաւ-ցավ փութ-փութ
ցաւիմ-ցակիլ| | ցավալ փուլ-փուլ (կալ)
ցելեմ-ցըլիլ| | ցըլաթիլ փուշ-փուշ
ցեխ-ցէխ փոաե-փոտը
ց ե ղ ֊ց է ղ փուք-փուք
ցերեկ ֊ցէրէգ փ չեմ ֊փ ըփ լ
ց ե ց ֊ց է ց փոեմ-փըոիլ
ցեկնիմ-ցընգըեիլ փթեմ-փըթիլ
ցեորիմ-ցընօրվիլ փրթաեիմ-փըռ՚՚թըււիլ
ցորեաե-ցօրէե փրփուր-փլտ՚՚փոա
ցուրտ-ցոադ քած-քաձ
փաթաթեմ-փըթաթիլ քաղ-քաղը
փախչիմ֊փախեիլ քաղաք-քաղաք
փայ ծաղե-փիձէղ քաղեմ-քաղիլ
փայտ-փէդ քաղցր-քախծըր
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քամակ-քամագ
քամեմ-քամիլ
քամի-քամի
քան(գ)-քանց
քանդեմ-քանդիլ
քանի-քանի
քառասուն-քաոասուե
քար-քար
քարճիկ-ք՚առջիգ
քարշ-քաշ
քարշեմ-քաշիլ
քա ցա խ ֊քա ցա խ
քեմուխտ-ք՚օմուխտ
քենի-քէնի
քերեմ-ք՚էրիլ
քերթեմ-քէւ^թիլ
քէն-քէն
ք ի թ ֊ք ՚ի թ
Ք խ -ք ՚խ
քնեմ-քընիլ
քշեմ-քըշիլ
քշտեմ-խըշտիլ

քոյր-ք ՚իր
քոս-քօս
քորեմ-քօրիլ
քուղ-քուղը
քուն-քուն
քոաակ-քոաագ
քռահոտ-քըռաֆօդ
քսան-քըսաե
Քրիստոս-Քըրիստօս
քրտնեմ-քըոդընիլ
քրքրեմ֊քըրքըրիլ
օգուտ-օքութ
օդ-օթ
օծեմ-օձիլ
օձ-օց
օշինդր-յավշան (<աւշիեդր)
օտար-օդար
օր-օր
օրան-օրան
օրէն(ք)֊օրէեք
օրհնեմ-օխնիլ

Գ Ա Վ Ա Ռ Ա Կ Ա Ն Բ Ա Ռ Ե Ր Ի  Ց Ա Ն Կ

Ագլատիդիզ-մեծ պահքը իտրհրդաեշող հրեշ
ագի-մայր
ալիրմաղիգ-թիթեռ
ախծան-կաեաչ լոբով և  կիսախակ դդումով եփվող ճաշատեսակ 
ախկակըդօր ըլիլ-համբերությունից դուրս գալ 
ախճըգամնուն-աղջկասեր, աղջիկների հետ խաղացող տղա 
ախճըգատէր-հարսի կողմի հարսանքավոր խնամի 
աղվէսուգ-տաբատի, վարտիքի «ձագ»
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անգաջակագող-ուշիմ, հնազանդ 
անգըտըլանգ-անկյալ 
անժուռ-անյուղ, անսնունդ
անիսկաչօր անիլ-մեկի հասցեին անեծքներ տեղալ
անիսկապերան-անիծելու սովորություն ունեցող, չարախոս
անվէրվէրի-ամայի
աշի-մանդակ
աշկվւլ-սպասել
աշնավար-աշնանացան
առաչացու-գորգ, կարպետ գործելու համար հենքի պինդ ոլորած 

թելը
ասպափէդ-տորքի մասերից 
արամագփն-կարզին, մարդավարի 
արընտէր-արյան վրեժ ունեցող 
արնաճիջէխ-արյունլվա 
արուջ աեիլ-որոճել 
ափա-հայր
բալագ-սււ-սպիտակ բծավոր'չալ (շուն, կատու և_ այլն)
բալաջուգ-չոր դդումով, սիսեռով կամ լոբով եփվող ճաշատեսակ
բառիգ-ձյուն մաքրելու գործիք
բարամում-ակեամոմ
բարա-ոչխարը կթելու տեղ
բըգլըգըհան անիլ-խեղդամահ անել
բըխբըխկալ-1. բլթբլթալ (աղբյուր, գետ), 2. բուռն հեկեկալ
բըշտիլ-խայթել, ծակել
բըռհչագ-մազափունջ
բօմբօռ-խաղոդի տեսակ (սպիտակ, խոշոր հատիկներով) 
վարգփլ-գորգը, կարպետը գործելուց հետո ձգելը եզրերը 

հավասարեցնելը 
վըլլան-թելի կոճ 
վըլուլ-ոլոռ 
վըպպալ-դր մփալ 
գյըպպուն-մեծ մուրճ, կոփուն 
դաղդաղան-կովի վզից կախվող փայտյա հմայիլ 
դանդ-գութանի մաս
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Դառանջ-Տեառնըեդառաջ 
դառհադառ ըլիլ-խիար ուռչել 
դէմի-աեջուր
դինգ-ցորեն ծեծելու հարմարաեք 
դըզզան-հոլ 
դըեգալ-շարժվել 
դըոի-առողջ
դըռի-դըոի պար աձիլ-«մատեերի վրա» խաղացնել 
ղհւգլագ-անճոռնի, տձև
դհւգ։հւն-1. չուգունե երկարավուն թեյնիկ, 2. կոշտ ուռուցք, խուլ
դօղաշար-քանոն
զանց անիլ-անտեսել
զավագատուն-արգանդ
զիզիգ-խխունջի խեցի
զըխզըխկալ-բարբաջել
զըխկօց-ընկնելու և  ջարդվելու ձայնը
զըխճալ||ժըխճալ-զզվել
զըրինգ ֊ա ոույգ
զուրգըզըգուռդ-ամեն ինչից զուրկ, շատ աղքատ
զօլա-շատ երկար մահակ
զօխ-ցողուն
էլլօր-հաջորղող երկրորդ օրը
էձամուրուք-յուրօրինակ «այծահոտով» սամիթանման վայրի բույս
էշակաթնուգ-տափաստանային կաթնառատ բույս
էշակըրէդ-իշամեղու
էշակօվվիթ-խոշոր-անճոռնի
էրացնիլ-ջերմել
ըշտափիլ-հանկարծակի, ուժեղ լացից կարկամել 
ըրօփիլ-եռացող կաթը կամ ճաշը հովացնելով խառնելը 
թագիլ-1. ծեծել, 2. ցավել (աչքը) 
թազնիլ-պառկել (կատվի, շան)
թաթուգ-գուլպա գործելու համար ձեռքի վրա 8-աձ1ւ փաթաթված 

թել
թախկփլ-խիստ փափկել, լխկել
թախկուջ- սանրվելիս սանրի վրա մնացած մազափունջը
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թաղամեռ ըփլ-գետնատարած բույսերի' տեղից շարժելու 
հետևանքով թառամելը 

թան-մածեապուր, սպաս
թառ-1. թառ նվագարանը, 2. հավերի թառելու փայտյա ձողը 
թառժաժ ըփ լ- արթնանալուց հետո քունը չտանելը 
թավլամեխ- ընտանի կենդանիներին կապելու համար 

օգտագործվող մեծ մեխ 
թէղ-հարդի կույտ 
թէշի-իլիկ
թէռ-կարպետից կարված կոպիտ խուրջին' ավանակի վրա գցելու 

համար
թըռըսխիլ-պաղել-մնալ
թ ըևթ էվա նուգ ֊ւ. թարթիչ, արտևանունք 2. դոշաբով, ձեթով և  

խմորով պատրաստվող պահքի անուշեղեն 
թըսթըս-դանդաղաշարժ 
թըսթըսւսլ-շատ դանդաղ գործ անել
թըֆտիգ-այծի մազերի արմատներին կպած նուրբ աղվամազը 
թի-փայտից պատրաստված բահանման գործիք, որով խաղողի 

մնացորդները հանում են հնձանից 
թիթան-դաշտում, ճանապարհների վրա չորացած խոշոր 

եղջերավոր անասունների կղկղանքը, որ օգտագործվում է 
որպես վառելիք 

թիլ-բլուր
թիթռիգ անիլ-թռչունների զուգավորվելը 
թիլըթօքփլ-ուժասպառ փնել, շնչակտուր փնել 
թոտ -1. թոտ, 2. ջեջիմ, փորքաշ (ավանակի հարթ պարան) 

գործելու փայտյա գործիք 
թօլ( ֊թօլ) անիլ-գլորել 
թօլ(՜թօլ) ըլիլ-գլորվել
թօխաջ-հաստ մահակ, որով ծեծելով բուրդ կամ կարպետ են 

լվանում
թօռագ-գորգի մեծ շրջանակազարդը 
թօռհթա-հալած յուղի տականքը 
ժամ(հ)աժամք-երեկոյան մթնելու ժամը 
ժանվէրք-մթնշաղ

136



լագ-1. անդուր գոլ (թեյ, ջուր և  այլն), 2. շան կերակուր, 3. լակ (ձու) 
լամփաո -1. կալը հավաքելու փայտե գործիք (նաև' լափա),

2. անճոռնի, խիստ գեր
լայ քըցիլ-հեձած խոտը խորոմելու համար հավաքելը, փոելը և 

հարթեցնելը 
լափ-ավելի
լըբըռդիլ-խիստ փափկել, լխկել
լըգամ-1. թռչունների ձագերի կտուցի վրա դեղին, փափուկ շերտ, 

որը հետագայում ընկնում է, 2. փայտյա սանձ 
լըգլըգալ-ավել-պակաս խոսել 
լըգու-անդուր գոլ 
լըգու տալ-փսխել 
լըխտիգ-գեր, թմբլիկ
լըղաղաևար կալ-շատ գեր լինել 
լընգըռնիլ-նստել (շան, կատվի) 
լիլ-տիղմ 
լինջ-շալակ
լհւլուգ-թեյնիկի ծորակը 
լօբ-լօբ-մանկական խաղ 
լօգլօգ-անղուր ջրափ հեղուկ, ապուր և  այլն 
լօլօգ-միրգ, հատապտուղ 
լօռ-1. լոր, 2. կաթնաշոռ 
խազազ-վայրի սոխ
խազունք-լավաշի շատ եփված, կարմրած մասերը
խալխալ-կարմիր պուտերով ծիրանի տեսակ
խաշ-1. խաշ (կերակուր), 2. թթխմոր
խ ա չ-1 խաչ, 2. մատուռ
խառդ, խառղի քար-սրաքար
խարար-ցորենի շատ մեծ պարկ
խարգփլ-բովել
խըզար-երկկողմանի մեծ սղոց 
խըզխըզ-խզված ձայնով խոսող մարդ 
խըգխըզալ, խըգխըզահար կալ-խզված ձայնով խոսել 
խըլալիլ-գլուխը պտտվել 
խըլէզուգ-փոքր մողես
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խըլըշկօդալ-վւսխից ականջները ցցել (նապաստակ, կատու և. այլն) 
խըմ(բա)բաբա-խատուտիկ 
խընթխընթ-քթի մեջ խոսող մարդ 
խընթխընթացնիլ- քթի մեջ խոսել 
խընջըլոևզ-սոխուկավոր ուտելի վայրի բանջար 
խըվլիգ-հատող առվի համար ցանկապատի ստորին մասում 

արված անցք 
խըրագփլ-թրծել 
խ ըրգիլ֊վռնդել
խըրիգ տալ-հետևից ընկնել, հետապնդել 
խըրխօզի-հալած դմակի կարմրեցրած կտորները 
խըրօվ-Խաչվերացի ծիսական ուտեստ'թոնրի մեջ խորոված ուլ 
Խըրօվ- Խաչվերաց 
խըփիլ-փակել, ծածկել
խին-բուսական յուղ, որ ստանում են յուղատու սերմերը (կանեփ, 

կտավատ, կնճեռ և ֊ այլն) հավանգի մեջ ծեծելով 
խինըխաշու-ուժ, զորություն 
խինձը-սինձ 
խօզան-հնձած արտ 
խօստիգ-փոքր տուն, խրճիթ, խցիկ 
խօրազագ-չոր հազ
ծալք, ծալքատէղ-փայտյա մահճակալ, որի վրա անկողինները 

հնում դասավորում 1ւ ջեջիմով ծածկում էին 
ծանձ-լորձ, թուք
ծասկան-օրորոցի շղարշե ծածկոց 
ծէռնատեղ-մառան 
ծըգըլթալ-ծղրտալ 
ծըդապաշառ-ճտապաշար
ծըդվանք-մաղած ձավարի մնացորդը շատ մանր, ալյուրախառն 

ձավար
ծըլանգ-ծվեն (շորի), ձորձ
ծըղանիլ-գերանը կամ փայտը երկարությամբ կիսել 
ծըռդաղուգ-ճարճատուկ, եղերդակ 
ծըքըթիլ-ծլել, ծլարձակել
կա բա ն֊օրորոցի կապիչ (գործվել է բրդյա գունավոր թելերից)
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կագօղէրէս-զիջող, հանդուրժող
կադվազանգագ-սոխուկավոր բույս, խնջլուզին շատ նման (ոչ 

ուտելի)
կաղվի աշկ-խաղողի տեսակ (խարջի, ոսկեվազ) 
կա թինք-1. ծառից ընկած հասած միրգ, 2. առաստաղից կաթող 

աեձրևաջրի կաթիլներ
կաթնաքամիգ-թանգիֆից երկտակ կարված տոպրակ, որով կաթ 

են քամում
կաթնըկօրեգ ըլիլ-խիստ մտերմանալ
կաթնուգ-վայրի բանջար (ուտելի է քաղցրահամ ցողունը)
կալ-1. գալ, 2. կսղկալսելու տեղ, 3. բանջարի հյուս
կանանչ-կարմիր-ծիածան
կանդրէվ-արորի թելը
կա ռ՚թա լ-ւ. կարդալ, 2. կաքավի երգելը
կառնադիլ-ոչխարի վիժելը
կյէձէձաֆօդ-միզահոտ
կ)էննաֆօթիզ-թզուկ
կըգօնիլ-խիստ ագահանալ, ունեցածի վրա դողալ 
կըգօց-կարպետ, գորգ գործելու եղջյուրանման գործիք 
կըզըկօթիլ-շատ զայրանալ, նեղանալ 
կըլավիլ֊մայել
կըլափին անիլ-սովից ուժասպառ լինել բերանը բացուխուփ 

անելով
կըլըկափին կալ-պապանձվել 
կըլըմբօՓկ-գեր֊Կստմրաթուշ 
կախի ընգիլ-հասկանալ, ըմբռնել 
կըլխի քըցիլ-հասկացնել 
կըլուխ քաշիլ-ստուգել 
կըխպիլ-նեխել, բորբոսնել
կընջեռ-յոպատու սպիտակ սերմերով, ծիրանագույն ծաղիկներով 

փշոտ բույս
կըջէ-մահմեդական կին 
կըջէջիլ-խիստ գունատվել
կըռու, կըռօ, վօսկըռօ-միջուկը դժվարությամբ դուրս եկող 

ընկույզի տեսակ

139



կփնաթափէք-հարսանիքին նախորդող ուրբաթ օրը, երբ մորթվում 
է հարսանիքի մսացուն և  կարասից դատարկվում գինին 

կ ո ւդ ֊Լ  հավի կեր (հացահատիկ 1ւ այլն), 2. թոնիրի մեջ ընկած հաց 
կուդաբ-խմորի մեջ դրված ընդեղենով, վայրի բանջարեղենով 

պատրաստվող պահքի կարկանդակ 
կուդուլ-1. կարճ և  կլոր, 2. անպոչ հավ 
կուլատանձ-տանձի տեսակ
կուշկօդրիգ-կուժկոտրուկ (կարմիր, կակաչաեմաե, փայլուն 

ծաղիկներով բույս)
կուչուռամանիգ-հավի վգի տակ գտնվող ստամոքս-պարկը
կօգօզ-գայլ, գազան, հրեշ (մանկ.)
կօթռուջ-անճոոնի
կօլոջ-բրղուճ
կօձիգ-գաջից, կանեփի թելից և. ձվից պատրաստված սոսինձ' 

կոտրված ամանեղենը սոսնձելու համար 
կօնդ-1. բարձր տեղ, 2. աեդամալույծ, անկյալ 
կօնդըկըձիգ-անշարժունակ, անդամալույծ 
կօնձալ-կաղկանձել 
կօռձավէր-գութանի մաս 
կօվգյիթ-կով կթելու կավե աման 
կօփվիլ֊չարոց լինել 
հաղ անիլ-ձախկել (բուրդը) 
հադարարիգ-բուրդ չփխելու ճիպոտ 
հազարաշաբիք-վայրի դեղին հիրիկ 
հալիմ-հարիսա
հախսը մըննիլ-երես առնելով' վազվզել, չարություն անել 
հաղ-1. խաղ, 2. երգ, 3. հոդ 
հաղ կանչիլ-երգել 
հասար-փարախ
հավալօլօգ-կարմիր, հապալասանմաե վայրի հատապտուղ
հավա-կարպետ գործելու ատամնավոր գործիք
հարգ-հարսանիքի կամ հոգեհացի ճաշը
հափափ-ատամնաթափ մարդ
հէրացէղ-խորթ հայր
հէրոլ, հէրեըվի-անցյալ տարի
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հուրոակ-օճստի, պանրի և  այլնի հարված-փոքրացած կտորները
հօլ (-հօլ) անիլ-գլորել
հօլ (-հօլ) ըփլ-գլորվել
հաղթումը քաշիլ-ագահորեն խժոել
հօրիք-գութանին լծվող եզներից 4-րդը
հօքավօո՚՚թի-հոգեզավակ
ղըջըոիլ-մաերացեել
ղումրի-տատրակ
ճագադաեոց-գլխանոցի վրա դրվող ասեղնագործ զարդարանք
ճաթ-կորեկհաց
ճամբարագ-գութանի շղթան
ճանջաքըշիգ-կաշվից պատրաստված հարմարանք, որ կապում են 

ավանակի ճակատին' ճանճերը քշելու համար 
ճըրըլդ(ը)րիգ-ճարպիկ 
ճըղհէխտ անիլ-ձվի մեջ ճուտը խեղդել 
ճըլամօռ՚՚թ անիլ-անվարժ, տանջահար անելով մորթել 
ճըլէզ-եիհարիկ 
ճըլըեգօդալ-ջղաձգվել 
ճըլխացնիլ-ճզմել 
ճըլճըլթան-ձավարապուր 
ճըղագ-ճեղք 
ճըղըոդալ-ճչալ 
ճըչանավիլ- ծղրտալ
ճըոիգ-երեխաներին քայլել սովորեցնելու գործիք
ճըոճըոիգ-ծղրիդ (բաց գույնի, մորեխանման երգող բզեզ)
ճըրօխեէք- Սուրբ Ծնունդ, Ջրօրհնեք
ճիգմալ-ճկուե
ճիթ-ողկույզ
ճիլ-1. արմատ, 2. ջիղ, 3. առաձգական 
ճիլճիլ-գութանի մաս 
ճիշկը-աճուկ 
ճուգուլ-ճկույթ
ճուջուղ-երեխայի արական անդամը 
ճօթ-կտոր, կես 
ճօթանք-հացի փշրանք
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մազմազուգ-փոքր ճանճ, որ թրթուր է դնում մարդկանց և  
կենդանիների շնչափողում, աչքերի մեջ 

մալագ-սե խաղալի տեսակ
մանջուգ-կարպետ գործելու համար նախապատրաստած թել 
մարանդի-մանգադից մեծ, գերանդիանման ցորեն հնձելու գործիք 
մէվէլ-նախանցած (օր, շաբաթ, տարի և  այլն) 
մէրացէղ-խորթ մայր
մէրուսկ-մերած, բայց դեռ չմակարդված մածուն
մէրքիլ-թելը ներկելուց հետո մեգի մեջ ամրացնելը
մըթէլ-վերմակի բուրդն ընդգրկող կտորե տոպրակը
մըթիլ-թուլակազմ, դանդաղաշարժ, դանդալոշ
մըլօքուր-եղնջատենդ
մըխկիլ-բորբոսնել
մըշօրիլ-խժռիլ
ճըո-փայտի որդ
մըրմէղ-մոծակ, մլակ
մունջ-առաստադից և  պատերից կախվող փոշու թելիկներ 
մօզ անիլ-ադբյուրից կամ դույլից կռացած ջուր խմել 
մօլլաքար-քարկտիկ
յէննաթուլա-1. մոր հետևից քարշ եկող երեխա, 2. համախոհ, 

գործակից (արհամարհական) 
յէդ անիլ-օխլավով հացի խմորի գունդը բացել 
յէդ տընիլ-տնտեսել 
յէո Քըցիլ-ստեղծել 
յէենաթուխ-ոչ թեժաթուխ լավաշ 
յէնեապընդան-դոաը հերսից փակելու հարմարանքը 
նախրատափ-նախրի նստելու տեղը 
նախրափըշադ-վայրի մանր, թթվաշ փշատ 
նավ-փայտյա հարմարանք, որից ջուրը թափվում և  պտտեցնում է 

ջրաղացքարը
նավա-երկու բլուրների միջև ընկած ձորակ 
Նըիտաթող-նախիրը արոտի տանելու շրջանն ավարտելու օրը 
նըղնըղվիլ-խիստ մաշվել (հագուստը) 
շարիդ-լվացքի պարան 
շէբ-ավելուկանմահ ուտելի վայրի բանջար
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շըդստար-ամենամեծ անցքերով մաղը 
շըդըրղա.—հորդ, հորդառատ (անձրև) 
շըլընթիլ-անփույթ, կիսատ-պոատ կարել 
շըմաթ-կտրված թանի շիճուկը
շընգըլօգին անիլ-թրև գալ, թեթևաբարո կյանք վարել
շըռեօթ-ջրհորդան
շըոռաե-ջրվեժ
շըո(շը)ռացնիլ- աեփութորեն թափել (հեղուկը, ճաշը և  այլն) 
շիլ-հաշմաեդամ
շինիլ-1. կառուցել, պատրաստել, 2. փակել, կողպել, 3. տապակել 
շիշ, շըշերք-ծառի կատար 
շօմի-վայրի սպանախ 
շուլալիլ-բլանդել
շուլալվիր-1. փաթաթվել, 2. կպչել, պոկ չգալ 
չախչախ-1. ջրաղացի մաս, 2. շատախոս, չաչանակ 
չանախալալա, չօմախալալա-աղբրանց արուն թավշակարմիր 

ծաղիկը
չաչինտոդին անիլ-չորեքթաթ անել (երեխայի) 
չաքչաքու-փոքրիկ երգող թռչուն 
չըլդիլ-անխնա կողոպտել
չըխչըխպիլ-թաց լվացքը քարի վրա տրորել, 2. դնգստել 
չըրփիլ-1. պատերը սպիտակ կավաջրով սպիտակեցնել 2. շպրտել 
չօղաե-փոքրիկ թփանման բույս, որը հնում օգտագործվել է լվացք 

անելիս և  թել ներկելիս
պաբապըլլօր-սեձիե նման, ուտելի պալարավոր բույս 
պազգաթան-չորթանապուր
պաջ-լվացած ցորեեից անջատված աղբը (տարբեր սերմեր, գարի 

և  այլն)
պառավապփգ- սպիտակ ծաղիկներով, կլոր, նարնջագույն ոչ 

ուտելի հատապտուղներով թփանման բույս 
պարգապուբուզ-պարկապզուկ 
պէլագփն-քավորի մայր 
պէլի-քավորի հայր 
պէձ-կայծ
պէրանկալիգ-կաթսայի, շշի և  այլնի փակիչ
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պըզըլդադի-շատ մանր' «բզով ծակած» աչքեր ունեցող 
պըլըմպօցիգ ըլիլ-միանգամից զայրանալ-բռեկվել 
պըլիթ-մոծակի կամ այլ միջատների կծած, այտուցված տեղը 
պըլուզ-կապուտաչյա
պըչխիլ-կորիզւսհան անել (չոր լոբին, ծիրանը և  այլն)
պըջիր, պրջրիԳ պըջլօ, պ ըջլօնգ...֊փոքր, փոքրիկ
պըրանիլ-1. շրջել, 2. փսխել
պիլ-խմորի գունդ
պիլ տալ-խմորը գնդել
սլօզ-1. եղջյուր, 2. անբարոյական կին
պօզպօզադիլ-զայրանալ, քինոտել
պօլ-կոտիկ, գլխանոց
պօմբ (ը )լօզ ֊գմ բեթ
պօրփըվիլ-բռեկվել
սյօրփիլ-կրակը թեժացնել'հովհարելով
պօփ-ծղոտով պատրաստված ներքնակ նորածինների համար
սլուբուգ-կույտ
պուգը-փայտյա հարմարանք օրորոցից մեզը դուրս հանելու 

համար
պուեգուլ-հանելուկ 
պուջի-քիչ, մի քիչ 
ջառջառ-կալսելու գործիք 
ջէջիմ-բրղյա զոլավոր նուրբ կարպետ 
ջըլավ-ձիու սանձ
ջըվալ-կարպետից գործած'ցորենի մեծ տոպրակ 
սամբաղի-գութանի թել 
սամի-գութանի մաս
սաեդակըլուխ-սաեդի մուրճի նման երկարագլուխ մարդ 
սանդէրք-բուրդ գզելու գործիք 
սարահաղող-սև խաղողի տեսակ 
սարատաեձ-վայրի տանձ, պանտա
սէվասանուջ-սև., հաղարջանման վայրի ուտելի հատապտուղ 
սէվ լալա-վայրի թուխ հիրիկ
սէրէդ-1. պուլիկի բերանը կապվող կաշվե կտոր, 2. կանացի նեղ 

վարտիք
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սըբըլդալ-սայթաքել, պլստալ
սըբըլդ(ր)իգ֊սայթաքուն
սըլալագ-հյուծախտ
ս ը խ կ ՚ի լ ֊ւ . հավանգով ծեծել, 2. դնգստել
սըխտօփի-վայրի սխտոր
սըղլիգ-շատ հարթ և. փայլուն
սընդըվակալիգ-թոնրի օդանցքը փակելու բարձիկը
սընդու-թոեիրի օդանցքը
սըո՚նունքը տալ-սարսռալ
սըսխիլ-խոովել, մռութները կախել
սըրանոց-ձիթհանք
սհւզանագ-հաճախամիզություն
վարավոադ աեիլ-ուշադիր զենել
վար տըեիլ-բուկլից անել

վէր աձիլ-թափել
վէր անիլ-1. մաքրել, 2. սափրել
վէր թօղալ-այծի, ոչխարի, կովի'կթելը թույլ տալը
վէր կալ-իջնել
վեր տալ-թափվել
վէր տըեիլ-իջեցեել
վէր ունիլ, վէրեիլ, վէեեիլ-վերցեել
վէր Քըցիլ-1. ցած գցել, 2. վիժել
վըռըշեիլ-շառագուեել
վօդաշօր-վարտիք (կանանց)
վօդատէղ, վօդաց ճամփա-զուգարան
վօխճարավօդի- վաղ առավոտ, վաղորդայն
վօռըսօղ անիլ-նստած շարժվել
վօր^ցագ-աքաղաղ
տագաթաղուսկ անիլ-իսպառ վերացնել 
տագաթաղուսկ ըլիլ-իսպառ վերանալ 
տագաթումբան-վարտիք (տղամարդկանց) 
տազ անիլ-մի բանում մեղավոր զգալով' սսկվել-մեալ 
տաեդիգ-հարսաեիքի ճաշը (հարգը) եվադ կինը 
տաշտաքէրաեք-բազմազավակ ընտանիքի վերջին երեխան
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տաջագափէդ֊տորքի (կարպետ, գորգ գործելու սարք) մասերից
տաևթ-աթար
տար-տար ա նիլ֊ննջել, քնել
տափ-հաց թխելու գործիք
տափան-1. հողը հարթեցնելու գործիք, 2. գութանի մաս
տափանիչ-հողը տափանով հարթեցնել
տափլիգ-տափուկ
տէլլիգ-տարօրինակ, ցնդած
տէփուռ-փայտե լայն աման
տըբըռջիգ-գիրուկ
տըգըգիլ-չափից ավելի հեղուկ խմելով' ուռչել
տըգվիլ-ագահորեն խմել
տըգտըգօդիլ-մի քանի տեղից ուոչել
տըղատէր-տղայի կողմի հարսանքավոր խնամի
տընակուգու-տնաբույս, տնային պայմանների սովոր
տընգ(ը)լաղօչի-գլուխկոնծի
տընգուզ-ուռուցիկ
տըպկըվիլ-անշարժանալ-մնալ
տըրխէդան-տրեխները կապող քուղերը
տըրօրվիլ-1.տրորվել, 2.սեթևեթել
տըրօր-տըրօր կալ-խիստ սեթևեթել
տիրինպուպու-խեղկատակ
տիփըտըգլօզ-բոլորովին մերկ
տուդ(ը)ռուշ անիլ-նոթերը կիտել, խռովել
տուջ-ճախարակից հանած մանած թելը
տուջիգ-փոքր կարաս
տօհրագ-փոքր կուժ
ցան-աթարի փշրված կտորները կամ չորացած գոմաղբը
ցէթ-մեզ
ցէթիլ-միզել
ցէթլան-տակը միզող երեխա
ցէցօդիլ-1. ցեցոտել (շորը), 2. կենդանիների նման արագ 

բազմանալ
ցըլաթիլ-ածելիով, սայրով կտրել 
ուգիլ-1. ուզել, ցանկանալ, 2. սիրել

146



ուզվոր-մուրող, մուրացկան 
ուլադիլ-այծի վիժելը
ումա ա նիլ֊շա տ  սպասեցնելով'համբերությունից հանել 
ումա ըլիլ-շատ սպասելով'համբերությունից դուրս գալ 
ուոիգ-թել ներկելու համար օգտագործվող բույս (տերևները նման 

են ուռենու տերևներին)
ոաքըցիգ-կժի տակ' ուսին դրվող ասեղնագործ շոր
փալաս-կարպետ
փառ՚՚չ-շատ փոքր կուժ
փըթիր-աթարի դեզի վրա ծեփած-չորացած թրիք 
փըւիւիլ, պըվսիլ, ճըլխիլ-ճխլվել
փըլուշ-հյութը ճզմած մրգերի, բանջարեղենի մնացորդը
փըլօլիկ, պըլօլիկ, կըլօլիկ֊կլոր(իկ)
փըշալ, փրշիլ-լցվել-թափվել
փըշաշիլ-թեթևակի չորանալ
փըշկըվել-զարմանալ-մնալ
փըևթօշ-մածնաբրդոշ
փըստըլօ-փոքրիկ, ճստլիկ
փըստանբլօջ-երկարավուն տեսքով, սև, տհաճ հոտով բզեզ 
փըսօն-կերուխում, խնջույք 
փըսօն տընիլ-կերուխում, խնջույք անել 
փըսօր-ձիու, ավանակի կղկղանք 
վփշկը-վիճակահանություն 
փումփուլ-թռչուն ների գլխի փետրափունջը 
փուչփուչ-խիստ փափուկ, հաճելի (բուրդ, բամբակ և  այլն) 
փուփուշ-աղջնակների գլխի վերևում ժապավենով կապած 

մազափունջ
փուք քըցիլ-թեթևակի ոլորել (թելը) 
փօրըսօղ անիլ-փորի վրա սողալ 
փօրթափ ըլիլ-համբերությոնից դուրս գալ
փօրքաշ-հարթ, լայն պարան'համետը ավանակին կապելու համար 
քաձարմադ-կանանց ցեղին պատկանող (արհամարհական) 
քարապատան անիլ-քարկոծել
քարգփջ- հիվանդություն, որից ոտքերի տակը ճաքում և 

թարախակալվում է
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իէռձ-ձնահյուս
^էրք՞ինջ-մկեատամ
քըթիվ անիլ-գլխի ոջիլները մաքրել
քընափ-քնել շատ սիրող
քընգ(ը)ռըստալ-թնկթնկալ
քընթիլ-ագահորեն խժոել
քըշքըշ տալ-գազազեցեել (շանը)
քըոընքաշ կալ-մի կերպ գոյությունը պահպանել, հազիվ քարշ գալ 
քունդիգ||քընդիգ- 1. փոքր, անկանթ պուլիկ, 2. ծղոտից գործած 

կափարիչավոր կողով, որի մեջ ցորեն, գարի են պահում 
քուռգադիլ-ձիու, ավանակի վիժելը 
քօլք-սանդերքով գզած բրդի մնացորդները 
քօռհթ-բութ (ոչ սուր) 
օխ-տորքի վերեի և  ներքևի ձողերը
օխլավ-լավաշի խմորագնդերը բացելու համար նախատեսված 

երկար, կլոր փայտ 
օցփօր-նախանձ, չկամ
ֆօզիր-ներկելու համար ծնկների վրա 8-աձև փաթաթված թել 
ֆօղմաղիգ-հող, ավազ մաղելու ցանց 
ֆօևթա դիլ֊կովի վիժելը

Ա ՆՁՆԱ ՆՈ ՒՆՆԵՐԻ ՑԱ Ն Կ  
Արական, անուններ

Աբ գար-Ապկար
Աբրահամ-Աբըրհամ
Ազատ-Ազադ
Ալեքսան-էլիքսան, էլիքսօ
Աղաջան-Աղաջան
Աղասի-Աղասի
Աղվան-Աղվան
Ամիրջան-Ամըջան
Անանիա-Անանօ

Անդրանիկ֊Անդրանիք,
Անդ(ը)րօ

Անդրեաս-Անդրյաս
Անտոն-Անդօն
Անուշավան-Անուշավան, Շավօ 
Աշոտ ֊Ա շօդ 
Աոաքել-Աոաքէլ, Աքէլ 
Առուշան-Ըռուշան 
Աս(տված)ատուր֊Ասսաղուր,

Ծադուր, Ծագի
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Ավագ-Ավաք 
Ավետիք֊Ավէդիգ, Ավէդ 
Արամ-Արամ
Արամայիս-Արմայիս, Մայիս 
Արարատ-Արարաթ 
Արգամ-Արգամ 
Արզուման֊Առզըման 
Արիստակես-Բռըստակէս, 

Բոըարօ
Արմենակ-Արմէնագ, Արմօ 
Արշակ-Առ՚՚շագ, Աւ^շօ 
Արսես-Աո4ւէե 
Արտակ-Առդագ 
Արտավազդ-Առդավազ,Առդօ 
Արտեմ-Աոդէմ 
Բաբկեն-Պապկէն 
Բագրատ-Պագրաթ 
Բադալ֊Բադալ 
Բալաբեկ-Բալաբէգ 
Բալասան-Բալասան, Բալի 
Բաղդասար-Բաղդօ 
Բատ(իկ)-Բադիգ 
Բարեղամ-Պարէղամ, Պարօ 
Բարսեղ-Պաոնէղ 
Բարունակ֊Պարոեն 
Բեգլար-Բայլար 
Բենիամին-Պէնյամին, Պէսյամ, 

Պենօ
Գա բրիել֊Կա փռկ, Կափօ
Գագիկ-Գագյիգ,Գագօ
Գալոատ-Կալոատ,Կալօ
Գառնիկ֊Կաոնիգ
Գարեգին-Կարէգ՚ին
Գեղա մ ֊Ք ՚էղա մ, Ք ՚էղօ
Գվիդոն-Կըվիդօն, Կըվիդ

Գրիգոր-Կիքօր 
Գուրգեն-Գուրգ՚էն 
Գևորգ-Կէվօրք 
Դավիթ-Դավութ, Դավօ 
Դատ(իկ)-Դադիգ 
Դերենիկ-Դէրէն, Դէրօ 
Եղիազար-Յէղազար, Ցէղօ 
Երփշե-Յէւփշա, Յերլիշ 
Ենոք-Յէևօք 
Երեմ-Յէրամ 
Երվանդ-Յէրվանդ 
Եփրեմ-Յէփրէմ, Յէփօ 
Զավեն-Զավէև
Զաքար-Զաքլոր, Զաքօ, Զաք]։
Զոհրաբ-Զօհրաբ
Թադեոս-Թ-աթիվօս, Թաթօս
й -եյում ֊Թէյիմ
Թովմաս-Թումաս
ß-npqnü-ß-opqnuS
Թորոս-Թօրօս
Ռևան֊Թ-էվան
Թևոս-Թիվօս
Իշխան ֊Ի խ շա ն
Իսկանդար-Իսկանդար
Լեռնիկ-Լէռնիգ
Լեոն-Լէվօ
Խաչատոտ-Խաչադուր, Խաչօ 
Խաչիկ-Խաչիգ 
ւսաչիւցապ-Խաչըբաբ 
Խիկար-Խէգար 
Կարապետ-Կարաբեդ, Կարօ 
Կոնարանտին-Կօստանդին, 

Կօստօ
Հազարապետ-Հազարաբէդ,

Հազարօ, Հազօ
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Հակոբ-Ագօփ
Համբարձում֊Համփօ
Հայկ(ան)-Հայկըե
Հայկազ-Հայկազ
Հայրապետ-Հա(յ)րաբէդ
Հայրիկ-Հարիգ, Հարօ
Հարություե-Աթուև
Հմայակ-Համօ
Հովհաննես֊Ավանէս, Ավաս, 

Ավուն
Հովսեփ-Ոաէփ 
Հունան-Հուեաե 
Ղազար-Ղազար, Ղազօ 
Ղուկաս-Ղուգյաս 
Ղունկիանոս-Խըեվանօս, 

Խանգօ 
Ղևււնդ-Ղէվօ 
Մադաթ- Մադաթ, Մադօ 
Մաթևոս-Մաթիվօս, Մաթօս 
Մաղաքիա-Մաղաք 
Մամբրե-Մամրի 
Մամիկոե-Մամըգօե, Մամըգօ 
Մաեուկ-Մանուգ, Մանգօ 
Մարգար(ե)-Մարքար(ա) 
Մարկոս-Մարգօս 
Մարտիրոս-Մաոդիրօս, 

Մադիգ, Մառդի 
Մեսրոպ-Մէսրօփ 
Մինաս-Մինաս 
Միսակ-Միսագ 
Մկրտիչ-Մըգըռդիչ, Միվիչ, 

Կփդիչ
Մհեր-Մըհէր 
Մովսես-Մուսէս 
Մոլշեղ-Մոևշէղ

Նազար-Նազար 
Նահապետ-Նըհաբէդ, Նըհօ 
Ներսես-Նէռևւէս 
Նիկողոս-Նիգօղօս, Նիգօ 
Նոյ-Նօհ
Շավարշ- Շավառ՚՚շ 
Շմավոն-Շըմավօե, Շըմօ 
Պապ(իկ)-Պաբիգ, Պաբօ 
Պարգև-Պարքէվ 
Պետրոս-Պէդրօս, Պէդրէ 
Պողոս-Պօղօս 
Ռազմիկ-Ըռազմիգ 
Ռափայել-Բոափայիլ 
Ռուբեն-Ոտուբէ, Ոաբէ 
Սահակ-Սըհագ 
Սամսոն-Սամսօն 
Սամվել-Սանվէլ, Սանօ 
Սարզիս-Սարք՚իս, Սաքօ 
Սարիբեկ-Սարբէգ, Սարօ 
Մեդրակ-Սեդրագ, Սէդօ 
Սեյրան-Սէրյան. 
Սերոբ-Սէրօփ, Սօրօփ, Սօրօ 
Սիմոե-Սիմօն 
Սիսակ-Սիսագ 
Սիրեկան-Սիրէգաե 
Սմբատ-Սումբաթ, Սըմբօ 
Սողոմոն- Սօղամաե 
Ստեփան-Սէփան, Սէփօ 
Սուրեե-Սուրեմ 
Սուքիաս-Սհւքևւստ 
Վազգեն-Վազգ՚էն 
Վահան-Վըհան 
Վահրամ-Վահրամ, Վահրօ 
Վաղինակ-Վաղէնագ, Վաղէն
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Վաչագան-Վաջագան, Վաչեե, 
Վաչիդ

Վարազդատ-Վարազդադ
Վարդազար-4առհթազար,

Վա ռ՚՚թօ
Վարդան-Վառ՚՚թան
Վարդգես-Վաո՚՚թկէս
Վոամ-Ըռամ

Տիգրաե-Տիգրան, Տիգօ
Տրդաւր-Տըռ՚՚թադ
Ցոլակ-Ցոլագ
Փանոս-Փանօս
Փիլիպոս-Պըլիպօս
Քերոբ-Ք ՚էրօփ
Օհանջան֊Օհանջան

Իգական, անուններ

Ալմաստ-Ալմաստ, Ալմօ
Ալվարդ-Ալվառկծ
Աղուն(իկ)-Աղուն(իգ)
Այծեմնիկ-Աձենիգ
Անահիտ-Անահիդ, Աեայի
Անանուխ-Նաեուխ
Աևդիե-Անկֆն
Անթստամ-Թաոաս
Աննա-Աեեա
Աեուշ-Աեուշ
Աշխեն֊Ախշէն
Աչիկ-Աչիդ ԱՓ, Աչօ
Աստղիկ-Աստըղուգ, Աստըղօ
Արաքսի-Արաքսօ
Արեգնազ֊Արէք(նազ)
Արոայակ-Արուս(ագ)
Արփենիկ-Արփէն(իգ)
Արնհատ-Արէֆադ
Բալասան-Բալասան
Բրաբիոե-Վըրապիյօն
Գայաեե-Գ-արան
Գինեվարդ-Կֆնավառ՚՚թ
Գոհար-Գուհար

Եղիսաբեթ-3էխսապէռհթ,
Ցէխսօ

Եվա-Յէվա, Յէվօ 
Եվգինե-Յէվկին 
Երադիկ-Յէրադիգ 
Երաևոսւի-Յէրան 
Զաբել-Զաբէլ 
Զարդար-Զառկծաբ 
Զարիկ-Զարիգ 
Զաբմանդուխտ-Զարմաե- 

դուխտ, Զարմիդ, Զարմօ 
Զարուհի֊Զարօ 
Զմրուխտ-Զումրութ 
Թագուհի-Թաքօհի, Թաքօյի 
Թամամ-Թամամ 
Թամար-օ-ամար 
Թավրիզ-Թարվիզ 
Թոևխեր-Թուխէր 
Թուխծամ-Թուխծամ 
Իսկուհի-Բսկօհի, Ոսկօյի 
Լալա-Լալա 
Լոաիկ-Լուսիգ 
Ծաղիկ-Ծաղիգ
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Ծաղկանուշ-Ծախկանուշ, 
Ծախկան, Ծախկօ 

Ծառնիկ-Ծառնիգ, Ծստեօ 
Ծիրան-Ծիրօ 
Ծովինար-Ծօվնար, Ծօվօ 
Կարինե-Կարան 
Հայկաեդուխտ-Հայկանդուխ 

տ, Կանդուխտ 
Հայկաևուշ-Հայկ(ան)ուշ, 

Հասմիկ-Հասմիգ 
Հեղնար-Յէղնար 
Հերիքնազ֊Հէրիք(նազ) 
Հռիփսիմե֊Հոտում(սիմ) 
Հրանուշ-Հր(ան)ուշ

Դտսնթօ,
Նաթէլ

Մագթաղինե-Մայթարլի
Մանե-Մանօ
Մաևյակ-Մանյագ
Մանուշակ-Մանըշագ
Մարգարիտ-Մըրքարիդ
Մարիամ-Մայրամ, Մայրան
Մարինե-Մարան
Մարո-Մարօ
Յասաման-Յասաման
Յուղաբեր-Յէղապէդ
Նազանի-Նազան
Նազիկ-Նազիգ
Նանե-Նանօ
Նարգիզ-Նարգիզ
Նոյեմզար-Նօհիզար
Նվարդ-Նըվառհթ
Նուբար-Նուբար
Նունե-Նունիգ
Նունոևֆար-Նունուֆ

Նուշիկ-Նուշիգ 
Շբղակաթ- Շօղօ 
Շրւշան-Շուշան, Շուշիգ, 

Շուշօ
Ոսկի-Վօսկի
Պայծառ-Պայծառ, Պայծօ
Պերճուհի-Պէռջահի,Պէռջօ
Ռ-նհան-Л ռէհան
Սաթենիկ-Սաթինգա, Սաթօ
Սանամ-Սանամ
լյանդուխտ-Սանդոևղ
Սառա-Սառա
Սիրանուշ-Սիրանուշ, Սիրուշ 
Սիրուհի-Սիրօհի, Սիրօյի,

WjVJVÜ
Սիրուն-Սիրուն 
Սոնա-Սօնա, Սօնիգ 
Սոֆյա-Սօֆի
Սրբուհի-Սըրփօհի, Սըրփօյի 
Սուսամբար-Սոաամբար 
Սոաան-Սոաան 
Վառվառե-Վավառ, Վառիգ, 

Վառօ
Վարդենի-Վառ՚՚թէնի 
Վարդիթեր-Վար^թէր, 
Վարսենիկ-Վաոհւէնիգ, 
Վաւ̂ սօ
Վերգուշ-Վէրգուշ 
Տիրուհի-Տիրօհի, Տիրօյի, 

Տիրօ
Փառանձեմ-Փառօ
Փետուր-Թէբոտ
Քնար(իկ)-Քընար(իգ)
Օվսաննա֊Օսան(նա)
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ՏԵՂԱ ՆՈ ՒՆՆԵՐԻ ՑԱ Ն Կ

Աբրակունիս
Ալայազ
Աղընջածօր
Այտը
Այլաբադ
Աոինջ
Աստաբադ
Արփա
Աքուլիս
Բաքու
Գսւղ
Գհւզնհևթ
Ղօմրի
Զէյթա
Ըզնապէռհթ
Րզնօբա
Րղնածօր
Րոինդ
Րարամբուլ
Րրէվան
Թարվիզ
Թէհրան
Թըմբոզ
Խալխալ
Խափգ
Կ՚էչուդ
Կըժածօր
Կընդէվազ
Կընըշիգ
Կօրադիս
Համադան
Հաշտարիոսն

Կօրիս
Հէրհէր
Հօոհւ
Ղառ“ս
Ղափաև
Մաղու
Մալըշկ*ա
Մստդիրօս
Մարանդ
Մէղրի
Մօսկօվ
Յէլփին
Նազարաբադ
Նախճըվան
Նօռհւ
Նօրաշէն
Շադիե
Շահբուզ
Շարհւր
Շօոօթ
Չըվա
Ջահրի
Ջոզֆա
Ջուղա
Սէս
Սիսյաև
Վան
Ցըղնա
Փառագա
Փարադաշտ
Օռդըբադ
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ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՄԱՍ

ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Վայոց ձորի խոսվածքը կրող բնակավայրերում մեր օրերն եե 
հասեյ ժողովրդական բանավոր ստեղծագործության հետաքրքիր էւ 
բազմազան նմուշներ: Ամենակենսունակ ժանրերից են ստածներն 
ու ասացվածքները, օրհնանքներն ու երդումները, անեծքները, 
հանելուկները, պահպանվել են նան. ժողովըրդական երգեր, զրույց
ներ և. հեքիաթներ: Բանահյուսական նմուշների հիմնական մասը 
գրառել ենք 1970-80-ական թվականներին:

Առածներ, ասացվածքներ

Ախճիգը ուրըշի ճըրաք ա:
Ախճիգը անկըդրիլ ծըմէրուգ ա:
Ամմէն հաղը հաղ ինք արկ, մընացկ կւ Սարասըռ՚՚թին:
Անի Հուրին, ծախկ՚ի Փարին:
Աստօձ մին ղօլիցը վօր աոնըմ ա, մին ղօլիցն կ  տափս ա: 
Աստօձ սարը տէնըմ ա, ծինը տընըմ:
Դավին ասին. «Վիզըդ խի՞ ա ծուռ», ասէց. «Ահ, կ լ 

ըշտէղըս ա դուզ»:
Յկւ' աղա, տու աղա, բա մկւ դանն օ՞վ աղա:
Էձի պօզը քօր կալիս'տանըմ ա քըսըմ չօբանի փկլին:
Էշին ասին. «Վշկըդ փս ըփ, քէզ թօռն ա ըլէլ», ասէց.

«Ջըհաննամը թէ, իմ պէռըս իմ վըրէս ա մընալօ»:
Լավ ա կընիգըդ մին ըփ, քանց մալըդ:
Լավ ծին յէմն ա ուդըմ, փիսը' ղամիշը:
Խ կօք էշին էրգու մառ^թ ա լկըմ:
Խ կօք կառը օխտը մէր ա ծըձըմ:
Ծէռը ծէռն ա լըվանըմ, էրգու ծէռըէրէս:
Կ ՚կն  ընգավ վօխճարի մէչը, վայն էգավ մինատըրօնչը:
Կօզնօն տըրին գ՛աբի վըրէն' թօլ ըլավ, ընգավ կէննին: 
Կօղըթուն՚նան պօզըթունը քառասուն օր ա քաշըմ:
Սէվ յէզը վօր վէր ա ընգըմ, տանագավօրնին շադանըմ էն: 
Կօքըմըդ նըստէմ, մհւրուքըդ ծիք տամ:
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Կօվացին էփըրհամին, տըռռէց, ւրըվէց պըդըրհանին: 
Կըջուջը հօլ ա ըլըմ, խուփը քըթեըմ:
Կըջուջն ասէց. «Տագըս վօսկի ա», շէրէփն ասէց. «Բա յէս 

ըշւրէղւսն էմ կալի»:
Հաարըպարագ մին կին ա:
Հին տարմանը քամօ չէն տալ:
Մըգան ցէթը ճաղացին օքութ ա:
Մընչէվ Շուշանը զըռհթարվի՜' ժամէրը կար^ցագվի:
Սինը վօը զանգակ ա ըլըմ, մինն էլ բդի պամբագ ըլի:
Սին ցըռոան էձը սաղ սուըվի անըմը խայտառագ կանի: 
Սէվին սաբունն ինչ կանի, գիժին խըըադն ինչ կանի:
Վէըի յոադի ղադիըը նէըքի յոադըմն էն գիդըմ:
Տէըավօըին տէըն ա տաըէլ, անդէըին էլ կէլն ա տաըէլ: 
Տըգլօզ ջանէընէըին կադու էն շըլագյէլ:
Փօռհցըվաձ թանը ամւիօռ՚՚ց մաձնիցը լավա:
Ք՚ասագը նըստէլ ա քարի հըմար մըդաձըմ ա:

Օրհնանքներ

Ախըրըդխէրըլի:
Աստօձ բալէքըդ պահի:
Աստօձ բիթամին հասնի:
Աստօձ շընհավօր անի:
Աստօձ վօրը պարի ա' էն կադարի:
Աստօձ քէզ մին հալալ կաթնակէր թուշ անի: 
Աստօձ քէզ պահի:
ՅԷրգիը-ախշարքին հաղաղըթուն ըլի:
Էրգին օմբիըօվ ըլէս:
Կըռնէրըդ ղըվաթօվ ըլի:
Կուոըդ տալար մրնա:
Ղօրմի հօրնըմօրդ:
Ղօրմի քօ անցավօրնէրիդ:
Պարըլիսը պարին պացվի:
Պարօվ քնաս, պարօվ կաս:
Սաղ ջանօվ ըլէս:
Սիմօն-Ծիրանի ըլէս:
Օջաղըդ շէն մրնա:
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Երդումներ

էն արէվ:
Էն ազիզ ախպօրըս արէվ:
Էն ժամը:
Էն խաչը:
Էն Սըռվանէս:
Էն Քամօ խաչը:
Հօրնըմօրսարէվ:
Հօրս արէվ:

Անեծքներ

Ազըզամէո մընաս:
Անըմըդ կըդըրվի:
Ասէղը տընգ՚էս' հօվ անէս:
՜Ասսանէ էլ պան չէմ ուզըմ տալ ջան տէնաս վօչ: 
Բօղազըդ շիշըշամփուր մըդի:
Գառդանըդ խուռդ ըլի:
Էս ժամեաժամքիցն էմ կանչըմ' գ՚ուլլախօրօվ ըլէս: 
Էս պարըլըսիցն էմ կանչըմ' յամանյարա հանէս: 
Էրէսըդ գյօռ տէնա:
Էրէսըդ թափի:
Էրէսըդ կըրօղ տէնա:
Էրէսըդ մէռնի:
Թուգյունքըդ ծագվի:
Խուլէր հանէս կուլիդ տագփցը:
Ծամըդ կրդըրվի:
Ծիձըդ ծագվի:
Կանանչ-կարմիրըդ սէվ կաբի:
Կ՚էձագ տա քէզ:
Կ՚էննի տազ՛ին տար-տար անէս:
Կըրօղը հէխտի քէզ:
Հէրնըմէրըդ շուն թաոնա: 
ճուրը քաշվէք տուք:
Մէնձըպըջիրըդ շուն թառնա:
Սիսըդ վօսկըռիցըդ ըլի:
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Նըստէս' միսըդ թափի, կաղնէս վօսկուռըդ: 
Շաբիք-շաբիք ըլէս:
Ջանիդ վըրէն փօխըփէշման մընաս: 
Ջանըդխըփւըլօդի:
Տունըդ Ագօռի թաոնա:
Տունըդ Սօթէր-Կօմէր ըփ:
Տունըդ ւրընէրի վըրէն պըժանվի:
Ցավ հէխտի քէզ:
Փէշման մընաս:
Քէ(զ) տէնամ" տղամաո՚՚թ մէոնէս:
Քօքըդ կըդըրվի:
Քուլը կըւխիդըլի:
Օմբիրըդ ք՛ուլ ըլի:

Բանասացներ Ռեբուր Վարդանյան (ծնվ. 1899թ.), 
Թուխեր (ծևվ. 1885թ.), Սաթեեիկ (ծեվ. 1889թ.), 

Հայկանդուխտ (ծևվ. 1916թ.) Մարւրիրոսյահեեր, 
Օվսաննա Մկրտչյաե (ծևվ. 1890թ.), Շողակաթ (Աչի) 

Հովհաննիսյան (ծնվ. 1898թ.), Ազնաբերդ

Հանելուկներ

էնինչ-քէնինչ
Առաչ ըլըմ ա չօռ ՚՚ս  վօդանի, 
Յէդավ'էրգու վօդանի, 
Յէդավ էլ'իրէք վօդանի: 

(մա րդ)

էն  ի՞նչն ա՜ 
Խանըմ-խաթունը 
Սալագըմը պար ա կալի: 

(աչք)

Կրագըմ վաովիլ չի, 
Ֆօղըմ թաղվիլ չի:

(ստ վեր)
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Լէլէմքէզ,
Թափ տամ կէզ,
Կուշտանամ յէս,
Դինջանաս տու:

(ծա ո)

Մին կօկ ուեէմ'կաթն ա տափ, 
Քըշէր-ցէրէգ տուն չի կալի:

(խ ա ղողի ա յգի)

Ֆօղի լուլա,
Մըսի կուլլա:

(մուկն, ու ի ր  բո ւյնը )

էրգուսը դիք, չօռԿտ կախ:
(կօվի եղջյուրներն ու կուրծքը)

Տըգլօզանամ, թըոնէմ ուսէրըդ:
(կուժ)

էրգու էշ ծօրըմը ոա էն կըոձըմ:
(մկրա տ )

Փէդէ կըլօլագ,
Մագէ ծըլօլագ,
Տէղին թաքավօր,
Սիպտագ հմւփվօր:

(խ նոցի, պ ա րա ն, կարագ, թա ն)

Տաւիագը' տափակին, 
էրկէնը ծակին:

(երկա նք)

Չաթու, չըվան, Նախըճվան:
(ճա նա պ ա րհ)
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Սէվ արաբը բէղէրը հըլօրէց, 
Տասսը հազար մա ռ՚՚թ  սըբանէց: 

(գիշեր)

Սարի կըլխին 
Սին ճօթ կաթա ա ւրըրաձ: 

(լուսին)

Ալյէզը,
Չալյէզը,
Կաղնաձ-շիվարաձ յէզը:

(թոնրի րոցը, ծուխ ը, տան սյունը)

Բանասացներ ԼԱոն (ծնվ 1889թ.), 
Հայրապետ (ծնվ 1895թ.), 

Տրդատ (ծնվ 1897թ.) Վարդանյաններ, Ազ նարերդ

էն ինչն ա, վօր'
Մին հօղ ունէմ' վարվըմ չի,
Մէչի քարերը ըարագվըմ չի:

(երկինք)

Հինգ ախպէր էն'
Իրար յէննից քընըմ էն,
Հասնըմ չէն:

(գողպ ա յի շյո ւղեր)

Կալը կաշի,
Կամն արգաթի, 
ճար տուր, քաշի:

(երես, ա ծելի)

Վօսկոտը' սէվ, 
Ջանըսիպտագ,
Կաշին' րօզ:

(փշատ)
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Բլաձ օրվանիցը փըթաթվըմ ա,
Սէոնիլիս պացվըմ:

(կա ղա մբ)

Բանասաց Զաբհլ Սարգսյան 
(ծնվ. 1902թ.), Գնիշիկ

էն ինչն ա, վօր'
էրգու ախպէր մին-մինի ման էն կալի, 
Համա տէնըմ չէն:

(ա չքեր)

Տասնէրգու ախպէր էն,
Մին-մինի յէննա վազզ էն տալի, 
Համա հասնըմ չէն:

(տ ա րվա  ա միսները)

էրգյէն փիլօն,
Կառջ տէռդէր:

(թել և ա սեղ)

Խըփէմ' պըռնօվըս մին,
Պանամ'տընօվըս մին:

(ճրա գի լույս )

Բստէ պուբուզ,
Բնդէ պուբուզ,
Հէր^թիցը'տոա:

(ա րևի շող)

Բանասաց' Մեհրաբ Մարտիրոսյան 
(ծնվ. 1903թ.), Գնիշիկ

էն ի՜նչն ա, էն ինչը, 
Քընամ-կամ,
Մօբըդ փօբին թապկօվ տամ: 

(խ նոցի)
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Էրգու տէռդէր,
Մին փիլօն:

(հա ճա ր)

Ծանդրը ըղի'
Ծագ չունի:

(հավկիթ)

Բանասաց Դմիտրի Զաքարյաև 
(ծնվ. 1919թ.), Աղավնաճոր

էն ի՞նչն ա'
Ուստի շինաձ, կյէղը չըմըդաձ: 

(ջրա ղա ց)

Անծիլը անծինին պէռնէս, 
Անթաթարի վըրօվը անց կացնէս: 

(ա ղ, ջորի, գետ )

Ալաս-փալաս 
Անըմը տամ' չիմանաս:

(կա րպետ, խ ո ս վ ա ծքո ւմ  փալա ս)

Աքտամ-պաքտամ,
Քնյք^ուլըդ ծիք տամ:

(գորգ գործելր )

Բանասաց' Լուսիկ Վարդանյան 
(ծնվ. 1911թ.), Գնիշիկ

էրգու օթախ ունէմ'
Մին սընանի:

(քիթ)

Սին մարաք ունէմ,
Մէչին լիքը հուրաք ա:

(բերա ն և ա տ ա մներ)
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Կարմիր պուլիգ,
Սէվ սէրէդ:

(մա սուր)

Չաթուն խըմի, մօդին ուոոի:
(ձմերուկ)

Բանասաց' Նաևո Ստեփանյան 
(ծնվ. 1916թ.), ՌիԱդ

Ասըմ էմ' յէ՜գ, յէ՜գ կալիս չի,
Ասըմ էմ' կալ մի, կա՜լ մի'կալիս ա: 

(շրթուեքեեր)

Ծին'ծօրըմը,
Քոտագը փօրըմը:

(ծիրա նի կորիզ)

երկէն արինք,
Պօչը'ծաղիգ:

(ճրա գ, մոմ)

Բանասաց' Պայծաո Գնորգյան 
(ծնվ. 1933թ.), Կեչուտ

Մին պարդ սղիր ա,
Մէչին էլ մին կըռնագ ա ճըխտաձ: 

(փշատ)

Մին մարաք ունէմ'
Մէչին հազար կըլուխ հէյվան կըտանի, 
Համա մին խոսոցը խօդ չի տանիլ: 

(մրջնա բույն)

Սէվ թազի'
Տըռնէրը վազի:

(սա ջ)

Բանասաց' Վանո Սարգսյան 
(ծնվ. 1916թ.), Գնդելվազ
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Տանէմ հաղ անէմ, 
Պէրէմ կախ անէմ:

(վեգեր)

ճօթը ոսլէն, 
ճօթը պահեն:

(կուրծք)

Հէռ ՚՚թի վըրէն
Մին խախալ ծու ա ւրըրաձ:

(ա սւրղեր)

Բանասաց' Բագրատ֊ Նեստոր 
Սարգսյաե (ծեվ. 1923թ.), Խաչիկ

Երգեր, խաղիկներ

*

Ծուգլուկո՜ւ, նա՜րընջի,
Ախճիգ ունէւք տանը չի,
Քընացէլ ա պանջարի.
Պանջար չըլավ, խօդ ըլավ,
Խօդի տավին ծիդ ըլավ,
Ծիղը թըռավ կյէրանին'
Կանանչ խօդը պէրանին:

*

Ագլատիդիզ-բըռնիբիբիզ,
Տափօվ տըվաձ, կյէոօվ հանաձ, 
Մանդըր ճըդէր' տաշտի կըդէր, 
էգյէք, էգյէք մէր չար տըդին տարէք:

*

Լայլայ ասէմ'քունդ տանի, 
Ցավըչօռըդ ճուրը տանի:

Լայլայ, բալա՜, լայլայ 
Բալա՜, լայլա՜յ, լայլա՜յ:
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Կառը բալիս քունը տանի, 
Ցավըչօռը սէլը տանի:

Նախշուն բալիս քունը տանի, 
Շադ էրգյէն օմբիրօվ ըլի:

Ջանգյուլում կասէմ, կըշարէմ, 
Ջան գնւլում, ջան, ջան, 
Կասէմ, տէփոա կըշարէմ,
Ջան ծաւլիգ, ջան, ջան:

Հէրըս էգավ ծիյավօր 
Մէր տունը չառդախավօր;

Ախպէր ունէմ ափի ա,
Աէշկը պարագ ղամշի ա:

Ախպէ՜ր, ախպէր, ջան ախպէր, 
Շաքնւր մաղէմ, կյէ'ր, ախպէ՜ր:

Իմ ծաղիգըս քաղաձ ա,
Տէփռի տագրին պահաձ պ;

Ծախկխւ մէչըմը լիս կա, 
Դուշմանի աշկը տուս կա:

Արաղը բուղ ա փըռնէլ, 
Յէրի՜, յէրի՜, յանդըմ, օ՜յ-օյ, 
Ք ՚ա քնւլըդ թօզ ա փըռնէլ, 
Շէգօ ջան, յանդըմ, օյ-օյ;

էն սարի հօկին մէռնէմ, 
Իմ յարիս բօյին մէռնէմ:
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Ծառաե տագյին կար կանէմ, 
Կաքավնէրին քար կանէմ:

Ջօրաբ կանէմ ճաղէրօվ,
Ք ՚է զ  կըկաբէմ հաղէրօվ:

Վօխճարը տըվիմ դուզը, 
ճօկէլ էմ ղարագյ6զը:

*

Ագնի կօլըմը լըղացամ, 
Մուղնօ շհւշէքը կօղացամ, 
Օխտը տարվա հիվանդ իմ, 
Յարիս տէսամ, լավացամ:

*
էրգյէն կօմը սալէլ էմ,
Ք ՚հւոա դայը լաննէլ էմ, 
Օխտը տարի ման կըգամ, 
Սըռդօվ սիրածիս կառնէմ:

*
Կաղնէլ էս ախա-բախա, 
Լաջակիդ տուդը կախ ա,
Սէվ տըղա, սիպտագ ախճիգ' 
Փըռնէլ էն ուրար յախա:

*

Չու, չու, չըվանջի,
Իմ ախպէր քընա Գանջի, 
Գանջա խանի տըռանը 
Կանանչ կաբէն կըոանը: *

*
Բախճա ունէմ ծաոնէրօվ, 
Մէչին լիքը կաոնէրօվ,
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Կառնէրը մաղաղ կանէմ 
Ազիզ յարիս ծէոնէրօվ:

*
Մյ տըղա, ո՞ւր էս, ո՞ւր էս,
Յէս ծարավ էմ, տու ճոտ էս,
Տըվաձ ճուրըդ վօր խըմէմ'
Սըոդօվ սիրաձըդ կըլէմ:

*
Ք՛աչալը քընաց տանձի,
Վախավ կըլուխը խանձի, 
էգավ մըդավ տէղէրը,
Կադուն կէրավ բէղէրը:

*
Յալլի քընանք վանքըմը,
Հառհսնէրի արանքըմը,
Մգնէրը ծափ տան,
Հարոսները պար կան:

Բանասացներ Սրբուհի Հովհաննիսյան (ծնվ. 1895թ.), 
Արևհատ Աճիրջանյան (ծնվ. 1912թ.), 

Եվ գինն Զաքարյան (ծնվ. 1919թ.), Ազնաբերդ

Հեքիաթներ, զրույցներ

ԻրԼբ խ ըրա դ

Ըլըմ ա չըլըմ, մին թաքավօր ա ըլըմ: Բղան էոէսուն տարվա մին 
հավադարիմ նօք՚ստև ա ըլըմ:

Մին օր էս թաքավօրը էդ նօքնտին վէննըմ ա, քընըմ իրա 
յէրգրըմը ման կալի: Շաղ էն ման կափ, թէ քիչ Աստօձ գիդա, մին 
բազարի պաղի տազի մին հափվօր մաւ^թ էն տէնըմ նստաձ' 
առափն էլ իրէք պոտուզ ֆօղ: Ասըմ էն.

-  Մյ հափվօր, էս ի՞նչ պոտուզնի էն ըստէղ տըրաձ:
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Ասըմ ա.
-  Օվօրի ինձ ամմէն պուբուզի հըմար տասսը վօսկյի տա' կասէմ 

ինչ էն:
Թաքավօրը շադ ա ուզըմ գփդանա, թէ ինչ բըդի ասի էս 

հալիվօրը, վօր տասսը վօսկօ առժմւնի ըլի: Հանըմ ա էռէսուն վօսկյի 
հըմբարըմ, տալի հալիվօրին: Հալիվօրն էլ թէ.

-  Էս մին պոևբուզ ֆօղը էն մառկփ կըլխին ըլի, վօր մին մառհթի 
առաչի շադ կըպանի, էս մինն էլ ըլի էն մւա/թի կըլխին, վօր իրա 
ախպօրը բրրախ կըդա, ուրըշին կըփըռնի, էս ղրաղինն էլ էն մառհթի 
կըլխին ըլի, վօր կընգանը սըռ կըդա:

Հալիվօրի ասաձնէրին շադ պանի տէղ չէն տնըմ, յէդ էն 
տաոնըմ, կալի: Նօքնտը ճամփըմը միտկըն ա անըմ, ասըմ. «Յէս էս 
թաքավօրին էռէսուն տարի ծառայէլ էմ, իմ ախպօրս հէդ քանի 
տարի ա խըռօվ էմ, ուրըշի հէդ էմ ախպէրըթուն անըմ, կընգանս էլ 
ըսկփ փօր^ցէլ չէմ մին թաքուն պան ասէմ: Մւա^թ հէնց էս հալիվօրի 
ասաձնին փօւ^ցի»:

Թաքավօրի տրղին մին նախշուն ղօչ ա ըլըմ: Մին օր նօքնսրը 
էդ ղօչը ղաստու կօղանըմ ա, տանըմ, իրանց կօմի պուջախըմը 
կաբըմ: Յէդավ քընըմ ա չօբաննէրիցը մին համան ըդէնց ղօչ ա 
առնըմ, պէրըմ, կընգանը շանց տալի, ասըմ.

-  Կընիգ, էս թաքավօրի տրղի ղօչն ա, մօւ^թըմ էմ ուդէնք, 
համա օչումի ասէս վօչ:

Ասըմ ա, ղօչը մօո՚թըմ, իրա ախպէրացվին էլ կանչըմ, միդէղ 
ուդըմ էն, խմըմ, քէֆ անըմ:

Էքսը օրը ղաստու մըհանա ա փըռնըմ, կընգանը թագըմ: Կնիգը 
լաչառըթունը տընըմ ա, քընըմ հրէվաննէրին խաբար տափ, վօր 
իրա մառհթը կօղի, ղուլդուրի ւվւնն ա' թաքավօրի տըղի ղօչը պէրէլ 
ա, մօռ՚՚թէլ, կ՚էրէլ: Խաբարը հասնըմ ա թաքավօրին, վօր ղօչի կօղը, 
հալ-նաղըլ, հէնց իրա նօքնյրն ա ըլէլ: Հէոհսօդըմ ա թաքավօրը, 
դադավօրնէրին կանչըմ ա, ասըմ.

-  Դադէք էս անաստօձին, վօր իմ մինուճար րրէխիս ղօչը 
կօղացէլ ա, լափէլ:

Դադի վախտը, էհ ինչ նօքխտի հարազադ ախպէրն ա' ասըմ ա.
-  Սին սըխալ պան ա ար էլ ախպէրս, մէխկըն ա, խաթիր արէք:
Էն ինչ ախպէրացուն ա' ասըմ ա.

167



-  Կա՜խ արէք էդ բիյաբոտ-աեաղըհացին, վօր իրա թաքավօրի 
ազիզ ըրէխիցը կօղըթուն ա արէլ:

Դադավօրնին ասըմ էն' հէնց դուզ էլ ասըմ ա, կախ անէեք:
Կախ անիլիցն առաչ ջալլաթը նօքէսրին ասըմ ա.
-  Դէ վէւ^չի խօսկըդ ասա:
Նօքնւրը պըրանվըմ ա թաքավօրին ասըմ.
-  Թաքավօրն աբրաձ կյէնա, էն հալիվօրի խօսկյէրքը մըդիդ ա՞:
Ասըմ ա.
-  Մըդիս ա:
Ասըմ ա.
-  Այ էն իրէք սլուբուզնին հըմի իմ կըլիփս ըլավ: Էն հալիվօրը 

վօր կար' իմաստուն մառհթ էր: Յէս էոէսուն տարի քէզ ծաոայէլ էմ, 
տու ինձ մին ղօչի մար ուզըմ էս սբանէս. իմ ախպօրըս յէս բըրախ 
տվիմ, ուրդէին ախպէր փըոնիմ, վօր ըսօրվան օրն իմ փիսըս ուզի, 
կընգանըս էլ մին հէդ սըո տըվիմ, ախշարքօվը մին չավ արէց, ինձ էս
օրը ՔԸցէց:

Յէդավ ասըմ ա.
-  Թաքավօրն աբրաձ կյէնա, ղօչը սաղ-սալամաթ մէր կօմըմը 

կաբաձ ա, յէս մինթաք էն հալիվօրի ասաձնին իմ ուզըմ փօւ/ցէմ:
Քընըմ էն իսկագան ղօչը կօմիցը հանըմ, պէրըմ: Թաքավօրը 

իրա արաձիցը փէշմանըմ ա, նօքնտին հազզար վօսկփ ա փէշքնւշ 
տափ, ճամփու տընըմ:

Ասսանէ իրէք խընձօր ընգավ' մինն ասօդին, մինը լըսօղին, 
մինն էլ խըրադի ղադիրը գփդացօղին:

Սին օր ճրրի էրէս տ ուս կըգա

էրգու մառհթ միդէղ ֆօռհսի էն քընըմ: Սին խօր ծօրըմ, ախպրի 
կըլխին նստըմ էն, վօր դինջանան, ըդանցէն մինն էն մինին բիրդան 
ասըմ ա.

-  Յէս քէզ բիդըմա սըբանէմ:
Էս հէղջն էլ ասըմ ա.
-  Ինչ էմ արէլ, այ մառկպ վօր ուզըմ էս սրբանէս:
Ասըմ ա.
-  Ոչ մին պան էլ արէլ չէս, հէնց ընէնց ուզըմ էմ սըբանէմ, օ՞վ ա 

վիդալօ, վօր յէս ք)էզ էս խօր ծօրըմը սըբանէցիմ:



Էս էլ տէնըմ ա ճար չըկա, ասըմ ա.
-  Դէ լա'վ, սըբանըմ էս՝ սրբանի, տա. էս գիդըւք քօ իփղջըդ: 

Համա լա՜վ գ՚իդացի, վօր էս սարէրը, էս ծօրէրը, էս քօլէրը մին օր 
մինին խաբար կըդան, կասէն ֆըլան վախտը ֆըլան մառհթը ըստէղ 
անմէղ տէղը մառ“թ ա սըբանէլ:

Էդ նամարդ մառ՚՚թը ծըձաղըմ ա ըդա ասաձի վըրէն, խանչալը 
քաշըմ՝հէնց ըդէղ էլ սըբանըմ, թօղըմ քընըմ:

Անց ա կ՚էնըմ մին քսան տարի: Սին օր էդ սըբանօղը էս անքամ 
մին ջահիլ տըդի հէդ ա ֆօոԿփ քընըմ: Ֆօոհփցը յէդ տաոեալիս 
կալիս էն համան էն ծօրըմը, ախպըրի կըլխին նստըմ էն, դինջանըմ: 
Բիրդան էդ սըբանօղի միդն ա ընգըմ իրա արաձը, ասըմ ա.

-  Մին քըսան տարի առաչ էս ծօրըմը մին պան էմ արէլ' մինին 
սըբանէլ էմ, համա օչօվ վիդացէլ չի: Ինքն էլ հալա ասըմ էր' մին օր 
էս սարէրը, էս ծօրէրը մինին խաբար կըդան: Դէ թօղ խաբար տան, 
այ շան տղա, բա մընչէվ հըմի խը՞ չի մինին խաբար տկին: Սարէրին 
նան ծօրէրին լհւզհւ ունէն, վօր խաբար տան:

Համա տու մի ասիլ, էս հէնց էն սըբանվաձ մառհթի տղէն ա ըլըմ: 
Ալբըհալը կըլխի ա ընգըմ, վօր էդ հէնց իրա հօր սըբանօղն ա, վօր 
կա:

Ասըմ ա.
-  Էս սարէր՚նան ծօրէրը, նամաոդ, հէնց քօ պէրանօվըդ խաբար 

տըվին, ում վօր տու սըբանէլ էս, յէս ընդա տըղէն էմ:
Ասըմ ա հու համան տէղը ըդան տէդբատէղ անըմ' սբանըմ:
Բաբէդ էն ասէլ' անխիղճ պան անօդի արարմունքը, վօնց էլ ըլի, 

մին օր ճրրի էրէս տուս կըգա:

■ Թակալի նա ղըլը

Բլըմ ա չըլըմ, մին մառկ&ըկընիգ ա ըլըմ: Մառկտը շադ հէղջըկը- 
րագ ա ըլըմ, քընըմ ա վարըցանք անըմ, պէրըմ տունը լըցնըմ, համա 
կընիգը ամմէն Ասսօ օր մին կըդօր սէվ բօքուն ա տընըմ առաչին, 
ղարգըմ աոդը: Տու մի ասիլ էս կդնգա աշկը տասն ա ըլըմ սիրէգան 
ա պահըմ: Ալիըը մաղիլիս լավը պահըմ ա, ճօգ սիրէգանի մըհար ա 
հաց թըխըմ, փիսօվն էլ մառ՚՚թի մըհար:

Մին օր էլ մստ ՚՚թն ասըմ ա.
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-  Մյ կընիգ, բա յէս ըստամ ախշսւդըմ էմ, տառը տադըմ, լավ 
ալիր էմ ւսղըմ, պէրըմ տունը, էս խի՞ էս ամնօր ինձ սէվ հացօվ 
ճամփու տընըմ:

Կնիգն էլ թէ.
-  Մյ ք՚ուլէմ քօ շաշ կըլուխըդ, հսւ, խի գիդրմ չէքս, վօր սսպ քօ 

վօչպստօվ քըվօրըդ արամունքն ա, վօր մէնք էս օրին էնք. քամի ա 
հանըմ, կալիս ա մէր լավ ալիրը տանըմ, մընըմ ա տագյի փիսըմիսը: 
Բդւս հըմար էլ հացը ըստէնց սէվ ա ըլըմ:

Հէղջ մսա ՚՚թն էլ սւլբալը հավադըմ ա: էքսը օրը մին յէք*ա 
թօխաջ ա տընըմ ուսին, քընըմ ա, վօր քրվօրը թագ՛ի: Քիրն էլ 
հըրէվան կէղըմն ա սւբրխիս ըլըմ: Ախպէրը հասնըմ ա, տէնըմ ա 
ք՚իրը պւսգըմն ա. տուր ա քաշըմ, վօր մինը տա: Քիրն ասըմ ա.

-  Մյ ախպէր, էդ ինչ խաբար ա:
Ախպէրը թէ.
-  Բա տոլ ի՞նչ ք ՚իր էս, վօր քամի էս հանըմ, կալիս ա սաղ մէր 

լավ ալիրը տանըմ :
Ք ՚իրը ալբալը կըլիփ ա ընգըմ, վօր ախպէրանգան արաձ 

պանէրն ա: Համա գ՚իդըմ չի ինչ ջուղաբ տա իրա ֆւսղըր ախպօրը, 
ասըմ ա.

-  Մյ ախպէր, այ ջանըմ, հէոու տէղան էս էգյէլ, հարս մին յէգ 
մէչխօլ, հացըմաց տընէմ, յէդավ ինչ կանէս'կանէս:

Ախպօրը տանըմ ա մէչխօլ, նըստացնըմ, թօրէնը վւսռըմ ա, 
թավէն վէննըմ, քընըմ կըդրանը' հէր^թի կըլխին նստըմ, վօր ծվաձէղ 
անի:

Ախպէրն ասըմ ա.
-  Մյ քիր, ըստիյան ըդէ վօ՞նց կարաս ծըվաձէղ անէս:
Ք ՚իրն ասըմ ա.
-  Բա վօր ըդամը կըլիփ էս ընգըմ, էդ վօ՞նց չէս կըլխի ընգըմ, 

վօր յէս կ՚էղէց կյէղ կարալ չէմ քամի ղըրվէմ'կա ծէր լավ ափրը ճօգյի, 
տանի:

Ըդէղ ախպէրը կըլխի ա ընգըմ, վօր կընգան ասաձը խէլքի 
մօդիգ պան չի: Քըվօր հէդ բարըշըմ ա, էն էլ պէրըմ ա ծըվաձէղը 
թօրնի վըրէն անըմ, ախպօրն ուդացնըմ:

Քըվօրն էլ մին քմւչսւլ, համա շւսդ յաման տըղէն ա ըլըմ. մօր 
նան ք՚էռօ ասաձնին սաղ անգաջ ա տըրաձ ըլըմ: էս էլ ա կըլխի 
ընգըմ, վօր էդ ֆըռըլդաղը ք՚էոսւնգան արաձն ա: Վօր հաց էն ուդըմ,
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պըռձընըմ, քէռին հէնց ուզըմ ա ընգյի ճամփա, Ք՛աչալը կըբնըմ ա, 
թէ.

֊  Յէս էլ էմ կալի: Ք օ  հէդըդ վարըցանք կաեէմ, քէզ ք՚օմագ 
կանէմ:

Քէռին էլ տէնըմ ա, վօր շադ ա ուզըմ, հէդը տաեըմ ա:
Էքսը օրվա ըոավօդը Քաչալը տէրփցը վէր ա կ՚էնըմ, քէռօն 

ասըմ.
-  Տու քըեա աոդը, յէզնէըը լըձի, յէս հէսա քօ քամագ՚իցըդ կալիս 

էմ:
Քէռօն ճամփու ա տըեըմ, ինքը մըդըմ ա կարասը, տափ կ՚էնըմ: 

Մին կէս սըհաթ աշկըմ ա, տէնըմ ա, հէսէ, տէոդէրի տըղէև' ք՚է- 
ռանգան սիրէգանը, էգավ:

Քէռագ՚ինն ասըմ ա.
-  Էսօր ք ՚էզ  հըմար ճըդօվ փըլավ էմ պէրիլօ, ղուրբանըդ ըլէմ, 

վօր հանդըմը ուդէս: Վօ՞ր ղօլին էս վար անիլօ:
Էն էլ թէ.
-  Մէնագ մէր յէզն ա չալ, վօրդէ վօր չալ էզը տէնաս րնդէղ էլ

պէր:
Հալա ըդանց խօսկ՚էրնին պէրաննէրին ա ըլըմ' Քաչալը էն 

սըհաթը վազզ ա տափ, հասնըմ քէռօն, թէ.
-  Քէոի' ջան, ըշտէղան ըլըմ ա" մին քանի առշին սխտրագ կըդօր 

ճարի:
Քէռին ասըմ ա.
-  Այ ջանըմ, կըդօրն ինչ էս անըմ:
Քաչալը թէ.
-  Ք օ կօռձըդ չի, քէոի, քէզ  ասըմ էմ' ճարի:
Վէռ“չը քէռօ ճարը կըդրվըմ ա, քընըմ ա մըկ՚ա կտրովի կըդօր ա 

ճարըմ, պէրըմ հանդը: Քաչալը էդ կըդօրը վէննըմ ա փթաթըմ 
իրանց սէվ յէզանը չալացնըմ: Յէդավ ասըմ ա.

-  Քէռի, բա գիդըմ է՞ս, վօը ըսօր կ՚էսօրին ճըդօվ փըլավ էնք 
ուդիլօ:

Քէռին ասըմ ա.
-  Դէ կօրի, Քաչալ մէռաձ, ընէնց ք՚էռագ՚ին չունէս, վօր մէզ 

հըմար փըլավ պէրի, էն էլ հալա ճըդօվ:
Քաչալն ասըմ ա.
-  Դէ լավ, մընչէվ կ՚էսօր աշկ՚ի:
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Կ՚էսօրին մին էլ էն տէնըմ, ըհը, քէռագինը խօնչէն ուսին էգավ: 
Ըդանք նստըմ էն փլավը մին լավ ուդըմ, համա քէռանգան սըոդիցը 
արին ա քընըմ, հա տէսըտէն ա մըդիգ անըմ, վէո^չը վարավոադ ա 
անըմ, վօր թըլի քամակին մին ուրիշ չալ յէզնատէր էլ ա վար անըմ: 
Ասըմ ա.

-  Էն օ՜վ ա էն նէրքէվ վար անըմ:
Քաչալը թէ.
-  Տէռդէրի տըղէն ա:
Քէռագինը վէր ա թըոնըմ.
-  Ասէք կա' մըկա էլ ինքն ուդի, մէխկըն ա, սօվաձ կըլի:
Քաչալը վէր ա կէնըմ, քընըվ յանի կանչի, համա էհիհչ հասհըմ

ա տէռդէրի տրվի սաղին, ասըմ.
-  Տէռդէրի տըղւս, հէսա քէռիս կալ՚դի քէզ թագի, թէ ճար ունէս' 

ճարըդ տէս:
Յէդավ յէդ ա տառնըմ կալի' քէռօն ասըմ.
-  Ընդէ մին քանի կըդաղաձ շընէր կին, կարացիմ վօչ քընամ: 
Քէռին վէր ա կէնըմ, մին մէնձ լիէդ վննըմ, քընըմ: Հէնց վօր

տէռդէրի տըղէն հէռվանց տէնըմ ա քէռին փէդը ծէռնին դըբա իրա 
ղօլն ա կալի, սըռդաճաք ըլաձ փախնըմ ա: Հէղջ քէռին քամագիցը 
կանչըմ ա.

-  Տէռդէրի տղա, կաղնի՜, յէ քընանք փլա՜վ ուդէնք:
Համա ըշտէ' փախնըմ ա, քընըմ:
Էքսը օրն էլ քէռագին՚նա ն սիրէգանը մասլըհաթ էն անըմ, վօր 

սիրէգանը վարատէղը քնափս ճամփըմը մըհասուր շաղ տա, համա 
Քաչալը էս անքամ էլ ա կարասիցը անգաջ տընըմ: Քնըմ ա մընչէվ 
ք)էռանգան կալը մըհասըրնին վաքըմ ա, լրցնըմ իրանց ճամփէն: 
Վէռկը, էլը քէռանգան պէրաձ խօռագնին իրանք* էն ուդըմ:

Ըդէնց մին քանի վախտից յէդը քէռագինը կըլիփ ա ընգըմ, վօր 
Քաչալի մադը խառն ա Ել կօռձէրըմը, ըդա հըմար էլ իրանց պանը 
ծախ ա քընըմ: Մին օր էլ Քաչալը կարասըմը լըսըմ ա, վօր քէ
ռագինը սիրէգանի հէդ մասլըհաթ ա անըմ. ասըմ ա, վօր բիդի մին 
պան անէնք' Քաչալի’նան քէռօ կըլուխը խաշէնք, թէ չէ' ըդանք հալա 
շադ օյիննի կըհանէն մէր կըլուխը:

Էքսը ըռավօդը' ընբաշտան, Քաչալը տըգլօզանըմ ա, լէլըմ 
ծառան կադարին նստըմ: Քէռագինը տուս ա կալի պագը, տէնըմ ա 
ծառան վըրէն մինը տիփըտըգլօզ նստաձ ա Ասըմ ա.
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-  Ադա', էդօ՞վ  էս;
Ք՛աչալը թէ.
-  Պըլլօրավօր խաչե էմ:
Քէռագփնը շադ ա ուրխաեըմ, մըտկըմե ասըմ ա՝ էս խաչը իրա 

վօդօվն է-գ՚էլ ա մէր տունը, ասէմ՝ բալք՛ի մէր կօռձին ք ՚օմա գ անի: 
Ասըմ ա.

֊  Մյ Պըլլօրավօր խաչ, մէռնէմ քօ վօդիդ տազ՛ին, Քաչալի նան 
իրա ք՚էռօ դիվանը կանե՞ս:

Ասըմ ա.
-  Կանե՜մ, կանե՜մ: Տու էլ կարմիր յէզը մաղաղ կանե՞ս:
Քէռագինն էլ ալբալն ասըմ ա.
-  ճուխտ աշկ՚իս վըրէն, կանէ՜մ, բա անիլ չքմ:
Ըրհւգ՚հւնը մար^թը հէնց կալիս ա տունը, ք՚էռագ՚ինը կըբնըմ ա 

յախիցը, թէ՝ կարմիր յէզը մաղաղ էմ ասէլ, շափաթ օրը բիդի անենք: 
Հէղջ մաոհթն ասըմ ա.

-  Մյ կընիգ, կօնյա մին ուրիշ պան իր մաղաղ ասէլ, մէզ էդ 
քանի՞ յէզն ունենք, վօր մինն էլ մաղաղ անենք:

Կընիգը անըսկամըթուն ա անըմ, էրգու վօդը տընըմ մին թայ 
քօշըմ' թէ.

-  Բիդի անէնք, վօր անենք: Տու ի՞նչ աննամուս մառհթ էս, վօր 
կընիգըդ ուզանա մաղաղ անի' թօղաս վօչ:

Ըդէ Քաչալը ք՚էոօն կանչըմ ա ղըրաղ, ասըմ.
-  Քէոի՜, ինչ ասըմ էմ, լավ լըսի, համ էլ ասաձնիս արա, թէ 

ուզըմ չէս, վօր մէր էրզըսի վէւ^չն էլ կա: Ըռավօդը շափաթ ա, 
կարմիր յէզը կըմօռ՚՚թէնք, յէդավ տու կասէս' վայ, մէոա՜մ հու թէք 
կընգ՚էս, աշկ՚էրըդ կըիւըփէս, յէս է  ըդէնց կանեմ: Յէդավ էլ, յէփ վօր 
յէս զսս^թնէմ, տու էլ կըզար^թնէս:

Քէոին ասըմ ա'լավ:
Ըռավօդը պէրըմ էն յէզը մօռհթըմ: Մօր^թըմ էն, թէ չէ, ք՚էռին 

հարայը քըցըմ ա հու թէք ընգըմ' յանի մէռէլ ա: Քամագ՚իցն էլ 
Քաչալն ա մէգնվըմ: Քէռագ՚ինը թէվ առաձ վազզ ա տալի 
տէոդէրէնց տունը, սիրէգանին կանչըմ.

֊  Բա ասիլ չէս Պըլլօրավօր խաչն իրա ասաձ դիվանն արէց, 
մէռնէմ ընղա զօրըթանին, սաղ մէռօդէլ էն, տունը մընացէլ ա ինձ 
նան ք՚էզ, յէ՜գ:
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Կալիս էն էրգըսօվ, ջան ասիլին, ջան լըսիլէն, ուդըմ, խմըմ, իէֆ 
անըմ: Յէդավ քէոագինը սիրէգանին քընացնըմ ա, յէղը տընըմ 
կրագ՚ի վրէն' դաղ ըլի, ինքը քընըմ ա ծու պէրի, վօր ծըվաձէղ անի: 
Ըդէ Ք՛աչալը էհմալ վէր ա կ՚էնըմ, թավի դաղ ըւաձ յէղը տանըմ ա 
լըցնըմ տէոդէրի տըղի պէրանը, կալի էլը իրա տէղը թէք ընգըմ: 
Տէոդէրի տըղէն տէդբատէղ ա ըլըմ, մէոնըմ: Քէոագինը պանից 
բեխաբար կալիս ա իրա կօռձին: Մին էլ բիրդան Քաչալը վէր ա 
կյէնըմ, նըստըմ: Շաղ անց չըկացաձ' ք՛եռին էլ ա «սաղանըմ»: 
Քէոագինը մընըմ ա շիվար: Քէոին ասըմ ա.

-  Մյ կընիգ, բա էդ թէք ընգաձն ծ՞վ ա:
Կնիգը թէ.
-  Ժ վ  կա, տէոդէրի տղէն ա, ըդիյան անց էր կ՚էնըմ, ասիմ յէ մին 

կըդօր մաղաղ կյէր:
Անց ա կ՚էնըմ մին սըհաթ, էրղու սըհաթ, հինգ սըհաթ, տէնըմ էն 

էդ մառհթը քընիցը զամթնըմ չի: Կըլխի էն ընգըմ, վօր մէռէլ ա: Ըդէ 
Քաչալն ասըմ ա.

-  Քէոա գին, գիդըմ էնք, վօր էս պանը քօ արաձըդ կըլի, համա 
յէգ ընէնց անենք, վօր օչօվ գիդսւ վօչ:

Ըրուգ՚հւնը մէոէլը վէննըմ էն տանըմ, պընցացնըմ տէոդէրէնց 
տան կըդուրը, հէժթի կըշտին պահըմ էն, ղաստու ասըմ վայ, 
ընգա՜մ, ընգա՜մ հու քցըմ: Տընագանն էլ հէնց էն գիդըմ ընօր ընգավ- 
մէոավ, լացըշիվաննին տընըմ էն:

Էքսը օրը Քաչալը քէռանգանն ասըմ ա.
-  Վէկաց տու էլ քընա մէոնատուն, թէ չէ կըլխի կընգ՚էն, վօր տու 

էս սըբանէլ: Քամագըդ մին քանի պըջէղ սըխտօր ճըխտի, վօր 
մըոմըռացնի-լացացնի, կաշվից էլ մին թումբան կարի, հա ք՚ի, վօր 
ծնգընէրիդ տալիս լավ շըրըխկա:

Քէոագինի սիոդն էլ դէ լըցվաձ ա ըլըմ. վէր ա կ՚էնըմ, Քաչալի 
ասաձնին տէղըտէղին անըմ, քընըմ մէոնատուն: Քաչալըս էլ մըկ՚ա 
աշկըմ ա, կընգա շօրէր հաքնըմ, քամագ՚իցը քընըմ: Հէնց ընդէղ ա 
հասնըմ, վօր տէոդէրի կընիգ’նան մէրը ճըղըոդալէն ասըմ էն.

-  Վա՜յ, բա գ՚իդանք վօ^չ էդ վօ!ւց ըլավ, էդ օ՞վ արէց...
Քաչալը տըոան կրշտիցր հաղօվ հասկացնըմ ա.

֊  Վէրէ՜ք, վէրէ՜ք, այ կընանիք,
Վէրէ՜ք, տեսէ՜ք օ՜վ ա արել 
Պարգաթումբան, սըխտօրվօոիգ
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Կընի'գն ա արէլ...
Կընանիքը լացէրնին թօղըմ էն, վէր վէնըմ, սաղի շօրըշիո՚-թը 

պընցացնըւք ման կալի, մէղավօրին քըթնըմ: Թ֊ափըմ էն կըլխին, 
ընդամ տափ, վօր տէղբատէղ ա ըլըմ:

Ադէնցըթունօվ Ք՛աչալը իրա ք՚էռօն անըսկամ ք՚էռանգանիցը 
ազադըմ ա: Քէռին էլ քընըմ ա մին նամոաօվ կընիգ առնըմ, պէրըմ 
տընըմ տանը:

Ասսանէ իրէք խընձօր ընգավ՝ մինն ասէպին, մինը լըսօղնէրին, 
մինն էլ Քաչալի պէս թասիբօվ տըղէրքօնցը:

Բաևասաց Թադևոս Խաչիբաբյաև (ծևվ. 1898թ.), Ազևաբերդ 

Փըստ ա նքրւ օջի Աաղըլը

Ըլըմ ա չըլըմ, մին սէվ, կյէշ, թամբալ փըլւտանբըլօջ ա ըլըմ: Մին 
օր էս փըստանբըլօջը ըռավօդը վէր ա կ՚էնըմ, զոԼքվըմ-զըւ^թարվըմ, 
ազագ-բազագ ըլըմ, ընգըմ ճամփա:

Քընըմ ա, քընըմ, վարատէղըմը մին աժդահա յէզն ա թուշ ըլըմ: 
Էս յէզն ասըմ ա.
-  Էդ ուր էս քընըմ, փըստանբըլօջ բաջի:
Ասըմ ա.
-  Ո\ր կա, քընըմ էմ մար^թի:
֊  Հա՞, դէ վօր ըդէնց ա, հէնց յէգ յէս ստնէմ էփ, ինձանից լավի՞ն 

էս ճարիլօ:
Ասըմ ա.
-  Վօր կամ ք ՚էզին ձ  ինչ կանէ՞ս:
Ասըմ ա.
-  Կըտընէմ պօզէրիս կըլխին' ման կաձէմ: Համա վօր ինձ լըսէս 

վօչ հէր^սօդացնէս, կըչըըփէմ կ՚էննօվը, կըսըբանէմ:
Վախնըթունիցը բըղօջի լուզհւն պէըանըմը չօըանըմ ա: Ասըմ ա.
-  Վօը ըդէնց ա, յէս քէզ պէս վէըունօն էգօղը չէմ, ուրիշ մառհթի 

կըքընամ:
Ասըմ ա հու իրա ճամփէն էլը քընըմ:
Քընըմ ա, քընըմ, մին պըջիր մուգն ա թուշ ըլըմ: Էս մուգը թէ. 
էդ  ո՞ւր էս քընըմ, փըստանբլօջ բաջի:
Ասըմ ա.
-  Ո՞ւր բիդի քընամ' քընըմ էմ մառհթի:
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Ասըմ ա.
-  Դէ վօր քընըմ էս մաո՚՚թի, հէնց յէգ յէս քէզ առնէմ, էլի:
Ասըմ ա.
-  Ինձ վօնց կըպահէն, վօր կամ քէզ:
Ասըմ ա.
-  Սաղ օրը թօղալ չէմ վօչ մին կօոձ անէս, կըտընէմ պօչիս 

վըրէն, ման կաձէմ:
Բըղօջը շաղ ա ուրխանըմ, ասըմ ա' էս հէնց իմ պանըս ա' սաղ 

օրը կուղէմ, կըխըմէմ, ման կըգամ: Ասըմ ա.
-  Դէ վօր ըդէնց ա' ըռագի էմ, յէ  փըսագվէնք:
Աղանք ըդէնց փսագվըմ էն, սաղ օրը մուգը կընգանը ւրընըմ ա 

պօչի վըրէն, ման աձըմ, մութն ընվիլը բաշտան տանըմ ա իրա 
պունը:

Ըռավօդը մուգը բըղօջին ասըմ ա.
-  Կընիգ, ինձ ըսօր շաղ կօոձ ունէմ. թաքավօրի տըղի հըո11- 

սանիքն ա, քնալ՚դէմ հըւքսանքատուն, վօր ընղիյան լավ պանէր 
կօդանամ պէրէմ' ուդէնք, ք)էֆ անէնք: Հէնց մէր պընի կըշտին մին 
մէնձ փօս կա' դավա ա անց կացէլ, իրա ըռադն ա: Տանիցը տաս 
չըկաս, թէ չէ'կընգյէս փօսը' տանըտէղս բարբադ կանէս:

Ասըմ ա' լավ:
Համա հէնց մուգը վօդը տանիցը քաշըմ ա, էս բըղօջի ջանը քօս 

ա ընգըմ, տաս ա կալի, վօր տէնա' էդ ի՜նչ փօս ա: Տուս ա կալի, թէ չէ՝ 
ք)ալլի վըրէն ընգըմ ա մէչը: Դէ, էս դօնհւշ լացըշիվանը ւրընըմ ա, 
հարայը քըցըմ:

Էդ վախտը ըդիյան մին ծիյավօր ա անց կէնըմ: Բըղօջը լաց 
ըլիլէն ասըմ ա.

-  Այ ծիյավօր ախպէր, ղուրբանըդ ըլէմ, քընա թաքավօրի 
պալադը, Մուգը աղին ասա' սըմբուլ մազավօր, վա ռ ՚թ  քօշավօր քօ 
դունյավօզալըդ ընգէլ ա փօսը, հասի՜:

Էս ծիյավօրն էլ ըստէ ա մդիգ անըմ, ընդէ ա մդիգ անըմ, աշկփն 
պան չի ըրէվըմ: Ասըմ ա' լավ, ինչ վօրի ա, վօր ասըմ ա'քընամ ասէմ:

Թաքավօրի պալադըմը մուգը վօր խաբարը լըսըմ ա' ալբալը 
կըլխի ա ընգըմ, վօր էդ իրա կընիգը կըլի: Վէր ա թըոնըմ, կօղացաձ 
պանէրը լըցնըմ տօբրագը հու վազզ տափ դըբա իրա պընի ղօլը: 
Ասըմ ա.
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-  Բա խը՞ չի լըսիր ինձ, սւյ վօչպստօվ, վօր էդ օրն ընգար: Դէ 
հըմի յէս պօչըս կախ էմ անըմ, տոլ փըոնի, տուս յէգ:

էս բըղօջն էլ թ է
-  Քընա', քընսւ յէս ք ՚էզ հէդ խըոօվ էմ:
էս հէդջ մուգը ինչ անըմ ա, անըմ չի՝ ըստան կարըմ չի 

բարըշացնի, փօսիցը հանի:
Վէռհչը տէնըմ ա մութն ընգըմ ա' ասըմ ա.
-  Դէ վօր ըդէնց թունդ խըռօվէլ էս, ջըհաննսւմը խըռօվէս, հէնց 

ըդէնց էլ մընա:
Ասըմ ա հու ֆօղը, քարը, զըբիլը չանգոըմ ա լըցնըմ փօսը, 

փըստանբըլօջին ծասկըմ-ֆօրըմ:
Խըոօվգանի վէոհչն էլ ըդէնց կըլի:

Բաևասաց Վարդուշ ԽաչիբաբյաԱ (ծևվ. 1916թ.), Օծոփ-
ԱզԱաբհրդ

Փոխադրություններ

Ավաևէս Ռ ուճա եյա ե.
Սուտասան՛ը
(Օծոփ-Հորսի խոսվածքով)

Կբլի, չըփ' մի թաքավօր: Էս թաքավօրը իրա յէրգրըմը խաբար 
ա անըմ. «Օվ ընէնց սուտ ասի, վօր յէս ասէմ' սուտ ա, իմ 
թաքավօրըթունիս կյէսը կըտամ ընդան»:

Մի չօբան ա կափ: Ասըմ ա.
-  Թաքավօրն աբրած կյէնա, իմ հօրըս մի դագ՛անակ ունէր, վօր 

ըստիյան մէգնըմ էր, յէրգընքըմը աստըղնին խաոնըմ էր:
-  Կըպատահի,- ջուղաբ ա տափ թաքավօրը,- Իմ պապիս էլ մի 

ղայլան ունէր. մի յանը պէրանին էր տընըմ, էն մի յանն էլ մէկնըմ էր, 
արէվիցը վառըմ:

Սուտասանը կըլօխը քօրիլէն տուս ա կափ:
Մի դառզի ա կափ: Ասըմ ա.
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-  Թաքավօր ջւսն, յէս շուտ բըդի կ՚իմ, յէդացամ: էրէգն շատ 
անձրէվ էկավ, կէծսւկնին տրվին, էրգինքը ճըղվէց, քրնացէլ իմ 
կըրկսւտէմ:

-  Հա, լավ էս սւրէլ,- սւսըմ սւ թսւքավօրը,- հսւմսւ լսւվ չիր 
կըրկատէլ. էս ըռսւվօտ մըք*սւ անձրէվ թափէց:

էս էլ ա քընըմ:
Մէչխօլ ա մըենըմ մին ք՚ասըբ կ՚էղացի, թուրէն ղօլթըղատսւկնն:
-  Տու ինչ էս ուզըմ, այ մ ա ո ՚՚թ -հա ո ՚՚ցը նըմ  ա թաքավօրը:
-  Ինձ մի թուրա վօսկն էս սրուիք, էկէլ էմ տանէմ:
-  Մի թուրսւ փակն՞,- զարմանըմ ա թաքավորը:- Սուտ էս 

ասըմ, յէս քէզ վօսկփ չէմ պա^ք:
-  Թէ վօր սուտ էմ ասըմ, թաքավօրըթունիդ կյէսը տուր:
-  Չէ, չէ, դուզ էս ասըմ,- խօսկը փօխըմ ա թաքավօրը:
-  Դուզ էմ ասըմ' մի թուրսւ վօսկքին տուր:

Շուն'ԱաԱ Կա դուն 
(ԱգհաբԱյպի խոսվւսծքով)

I
Մին վախտ Կադուն լավ դսւռզի էր,
Շան կըլիփն էլ քըթագ չըկար,
Համա, գյիդըմ չէմ' ըշտէղան-ըշտէղ 
Չանթէլ էր մին կսւոան մօռ^թի:
Մին օր էգավ, ծըմէռվա ղօլը,
Մայթին պէրէց Կադվի կուշտը:
-  Պարաչօղում, ո՜ւստա Փըշօ,
Կլուխըս մըռնէց, ի սէր Ասսօն,
Մո էս մօհթին հու ինձ հըմար 
Մին քըթագ կարի կըլխիս հարմար:
Հախիդ հըմար արխսւյին կաց,
Համա-համա յէդացնէս վօչ:

-  Աշկիս վրէն, Քըչօ քէռի,
Մին քըթագ ա, հօ մին քուրք չի,
Ք օ  էդ ագիզ խաթրիդ հըմար 
Ուրփաթ օրը համէցի տար:
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Փալի հըմար ավէլօռ՚՚թ ա,
Մէր մէչին խօսալն էլ ամօթ ա.
Ի՞նչ մէնձ պան ա, այ հէր օխնաձ, 
Սաղ-բիրադի՜ մին քըթագի հախ:

Ուրփաթ օրը Քըչօ ք՚էոին՝ 
Ոատիցն աոաչ՝ ք՚աչալ կուշին 
Տըմբաց նիլէն' ծանդր-ծանդր 
Ուստա Կաղվի շէմքըմը կաղնէց.
֊  Ուստէն ո՞ւր ա... քըթագս ո՞տ ա...
-  Մըկ*ա սաբրի ֊  հէսա կըրէվա:

II
Ուստէն էգավ քուրքը հաքին,
Շանը տէսավ բէղի տաղիւն, 
Իրան-իրան մին մըւ^մըո^թաց 
Հու մհւշտարօ կրէն կօոռաց.
-  Ցուռդը տարա՞վ... այ տընաշէն, 
Մաջալ տուր մին նաֆաս քաշէմ. 
Հէշտ էս գֆդը՞մ, հալա էրէգ
Աշ էմ տըրէլ էքուձ կարէմ:
-  Դէ հէր օխնաձ, ըդէնց ասա, 
է լ հէռհւօդիլըդ ինչացո՞ւ ա,
Փօղ էմ տըվէլ, վախտին կարի,
Յա չէ' ասա' էքուձ կըլի:
Համ ասըմ էս, համ կարըմ չէս,
Համ էլ հալա վըրէս կօռոըմ,
Համ, հա՜՛մ, հա'մ, հա՛՛մ,
Ախպէր, քանի՞ հէդ քընամ-կամ... 
Ասէց Քըչօն հու նէղացաձ 
Թօղաց-քընաց՝ կըլուխը պաց: III

III
Մին էլ էգավ, էլը կար վօչ. 
էս մին անքամ դըբան իրար, 
էլ բիյաբոա, անտաշ խօսկյէրք,
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Էլ թազա-հի՜ն, էլ հէրնըմէ՜ր, 
է լ կօղ Փըշօ՜, էլ ք՛աչալ Շո՜ւն... 
Պանը հասավ դիվանբաշօն:
Շունը ընչուր քընաց, էգավ,
Ուստա Կադուն կօդուրն ընգավ. 
Կըլուխն առավ հումինքըշէր 
Կօրավ-քընաց. էն կօռհչիլն էր...

IV
էն օրվանից ընչուր հըմի 
Շան մըդիցը էս թռէլ չի.
Հալա մըտկըմը պահըմ ա,
Վօրդէ Կադվին թուշ ա ըլըմ,
Վէր ա թըռնըմ, վըրա կալի,
Իրա մօռ ՚՚թին յէդ ա ուզըմ. 
Սէվըմըթին Կադուն բիրդան 
Ցէդ ա տաոնըմ հու հէոհւօդաձ 
Փըշտացնըմ ա. յանի' էրէգ 
Աշ էմ տըրէլ' էքուձ կարէմ:

Սին կա թ  մ էղըրը  
(Ազնաբեյւդի խոսվածքով)
(հա տ վա ծ)

Մին կէղացի իրանց կէղըմը 
Դուք՛ան էր պացէլ, պան էր ծախըմ: 
Օրվա մին օր հըրէվան կէղէն, 
Ռօխաջն ուսին, շունը յէննէն 
Մէչխօլ ա մըննըմ մին զըո չօբան.
-  Պար՚աչօղում, այ դուք՛անչի,

Մէղըր չունես,
Մըկ՚ա տաս մէզ:

-  Ունէմ, ունէմ, չօբան ախպէր. 
Ամանըդ ու՞ր ա, ամանըդ պէր, 
Վօրդիյանը վօր տու ՚ուզէս, 
էս սըհաթը քաշէմ տամ քէզ:
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Բստէնց խաթրօվ, ըստէնց խօշօվ, 
Մէղրից անօշ լավ խօսկէրքօվ 
Մէղըր էն քաշըմ. մին էլ բիրդան 
Մին կաթ մէղըր ընգըմ ա տագր:
-  Դը՜զզ,- ընղօլէե մին ճանջ կալի, 
Բղա վըրէն վէր ա կափ,
ճանջի վըրէն թաքուն-թաքուն 
էս դուքանի ւրըրօեչ կաղուն 

Թ-ըռնըմ ա հու 
ß-աթօվ տալի...

Համա կաղվի թըռնիփ հէդ 
Չօբանի շունը ալբըհալը 

Հափ ա անըմ,
Վէր ա կէնըմ,
Հէղջ փըշօյին 
Տըեըմ ւրագփն,
Ծէոաց հէխտըմ 
Հուշըբըոդըմ:

-  Հէխտէ՜ց, հէխտէ՜ց, վայ, իմ կադոա, 
Մյ սատկյէս տու, շան վօւ^թօ շուն: 
Հէռ4ւօդըմ ա էս ղուք՚անվւն
Հու ծէռե ըեգած մօդիկ պանը 
Տուր' թէ կըդաս շան ճագադին,
Թէք ա քըցըմ կաղվի կօխվին:

-  Վայ, ծէզ ղուրբա՜ն, ասլան շունըս, 
Իմ աբրուսկը՜ս, տէղը՜ս, տունը՜ս... 
Տունըդ քանդվի, այ դուք*անփ, 
Ղամմազ, հէյվան, ֆըլան-բէհման, 
Վօ՞նց թէ շանըս տու սատկացնէ՜ս, 
Սատկացնիլը դէ հըմի տէս... 
Կօոկօռըմ ա մէր աժդահէն,
Ծէռնի յէք ՚ա  կօմբալ փէդը
Յէդ ա տանըմ, վըըա պէրըմ, 
էս դուք՚անչօն շէմք*ին փըոըմ:
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-  Սըբանէցիէւ... հարա՜յ, հաԱէ՜Ք- 
Մահլից մահլա, տանիցը տհւն 
Ծէն էն տալի մինը մինին.
-  Հարա՜յ, հասէ՜ք...Սըբանէէ)ի՜ն---

Վէրի մահլից, նէրքի մահլից, 
ճամփի փփց, կօռձի տէւփց. 

Լաց-շիվանօվ,
Հարայ տալօվ- 
էլհէրնըմէր,
Ք իր ՚նա ն ախպէր,
Կընիգ, ըրէխէք,
Հընկէր տըղէրք,
Զանքաչ, անէր,
Քավօր, պէլի,
Ք ՚էոի, փէսա...

Ինչ գփդահաս' օվըս օվ ա,
Կալիս էն հու հէնց հա կալի,
Օվ կալիս ա' տուր թէ կըդաԱ-
-  Այ չօլի աո“չ, ա յ վէրունի,
Ախր ըստէնց էլ պան կըփ.
Տու աոըտուր էգար անէն,
Թ՜է շէմքըմը մառկծ սրբանէս-

Մին ասըմ էն' տասսը տալի, 
Ախծան անըմ, մէշտէղ քըցրմ, 
Շան կըշտիցր էրգէնացնըմ:
-  Դէ, ծէր մէոէլն էգյէք տարէք: 
Բարխանը խաբարը քընըմ, 
Կօխկի կ՚Էղն ա կալի հսւսնիմ.

-  Հարա՜յ, հասէք,
Հօ մէռսքձ չէք,
Սըբանէցին մէր կէղրւցօն...

Վօնց վօր էշակրէդի պունը 
Քանդէս, բըրախ տաս, 
Կըրէդի պէս
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Կ՚էղօվը մին ղօշուե կաբըմ,
«Հու՜յ» էն անըմ, տոա էն կալի' 
Ամմէն մինը մին պան փըռնաձ. 
Վօրի ծէռնին թուրըթվանգ,
Վօրը յէղան, ք*ստէշ, հուրաք,
Վօրը մին պահ, վօրը շամփուր, 
Վօրը նաջախ, վօրը մին փէդ,
Վօրը ծիյօվ, վօրը վօդօվ,
Վօրն անքըթագ, վօրը պ օբիգ- 
Դըբա դուշման կ՚էղը մօդիգ:
-  Արա, ըտրէնց ղամմազ կըլէն. 
Նա խիղջ ունէն, նա ահըտօղ, 
Մառհթ քընըմ ա առըտուրի, 
Ֆաքվըմ էն հու քաշըմ թըրի,
Թ-ու ծէր կ՚էղին, մէչի մառածին,
Ծէր նամուսին, ծէր ադաթին...

Քընաէւք, ճար^թէՆք, 
Քանդէէւք, վառէէւք...

-  Հա յ, հույ, աոաչ, դէ ծէզ տէնա՜մ...

էգան հասան իրար վրա,
Հա ճւա^թէցին հու ճառհթվէցին, 
Կըդօրէցին, կըրափէցին,
Բշտամ ավէլ կըդօրէցին,
Ընդամ ավէյ կըդաղէցին, 
ճաո՚՚թէցին իրար, 
ճընջէցին իրար,
Կօրան, քընացին 
Վէննին հավասար:
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Այլ նմուշներ

Աղ ա վևա ձորի խ ոսվա ծք

Բաբէնց Ռանգուհին տըղին ղարգըմ ա հըրէվանի մէնձ թավէն 
պէրի: Էս տըղէե քըեըմ ա տէնըմ ըդաեք թօրնան վըրէն էդ թավի 
մէչիե ծըվաձէղ եե անըմ: Վօր ծըվաձէղը տէնըմ ա, շըշկըլըմ ա, 
ուզըմ ա ասի' ծէր թավէն տըվէք, ասըմ ա.

-  Մամըկօն ք՚էոի, մէրըս ասըմ ա'մին ծէր ծըվաձէղը տըվէք:

Բանասաց Գրիգոր Շահբաղյան (ծնվ. 1910թ.)

Ռ իևդի խ ոսվա ծք

Մին շադ այարբազ դասատու կար մէր կ)էղըմը: Տասէրին էլ էր 
կյէղավարի խօսըմ: Սին հէդ տասի վախտը էրգու աշագէոդ 
յէդացաձ մէփւօլ էն մըննըմ: Էս դասատուն կօոոալէն վըրա ա տափ.

-  Վէր ընգյէք տէղէրնիդ:
Սըվօրօղնէրի հըռհըոօցը պընցանըմ ա: Էս դասատուն 

պըրանվի ինչ տէնա' էդ էրգու աշագ՚էռդն էլ տըռան տազին 
մէգնըվէլ էն'«վէր էն ընգյէլ»:

-  Շուն-շան վօռ ՚թիք. էդ ի՜նչ էք անըմ,- լափ հէռնօդըմ ա 
ըդանց վըրէն: Տըղէրքը տէղէրնէրիցը վէր էն կյէնըմ, ասըմ բա տա 
ասի՞ր վօչ վէր ընգյէք:

Ասըմ էն ու փախնըմ:

Բանասաց' Նանո Ստեփանյան (ծնվ. 1916թ.)

ԱյւեԱիի խ ոսվա ծք

Քօսօդենց Սըքէյին հինգ կընգա հէդ ղարգըմ էն ճամփի վըրի 
քարէրը թամըզէն: Սաղ տարին էդ կօոձըն էն անըմ:

Մին օր իրա թայդաշնէրիցը մինը' Սհւք*սատէնց Սուրէնը, 
ըդիյան անց ա կինըմ: Ասըմ ա.

֊  Հը'', Սըքէ', կօռձըդ տէնըմ էմ լավ ա. մին տըղամամթ, հինգ 
կընիգ՝ քէֆիդ քէֆ չի հասնիր Ըսկի խօսկըմօսկ քըցէլ էն:
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֊Ա ր ա , չէ: Միեը ֆահմըմ չի: Կէդինը մըննէն ըդաեք: Յէս մէնագ, 
իրանք հինգը, թօղ մինը խօսկը քըցի, էլի:

Բանասաց Խաչիկ Խաչատրյան (ծնվ. 1936թ.)

Գ ևդեվա զի խ ոսվա ծք

Մին բազըրգ՚անի մին ղաթըրն ա ըլըմ, համա ընդամ դաջալ ա 
ըլըմ, վօր կարըմ չի նստիլ տա:

Էդ ղաթրին վէննըմ ա, քընըմ Նախճըվան' առըտոտ անի: Տէնըմ 
ա ղաթրի վօդէրը ընդամ ա մաշվէլ, վօր կարըմ չի քընա: Մին կյէղըմ 
մին նալբանդ ա ճարըմ, տանըմ ա կուշտը: Էս ղաթըրը համա էլը 
տէղմը կաղնըմ չի: Նալբանդը վօր տէնըմ ա ըդէնց ա, ղաթրին 
կաբըմ ա ծառանիցը, քընըմ ա կօմիցը էշին հանըմ, պէրըմ կըշտին 
կաղնացնըմ, ասըմ.

֊  Ք ո հէրըդ Ղըոաթը չի, է, վօր ըդէնց քացի էս տափ, քօ հէրըդ, 
վօր ուզըմ էս գիդանաս, էս էշն ա վօր կա. ք)էզ կարքին պահի:

Ղաթըրը էս վօր լըսըմ ա, սոաըփոա կաղնըմ ա, նալբանդը 
նալլըմ ա:

Բանասաց'Վանո Սարգսյան(ծնվ. 1916թ.) 

Գնիշիկի խ ոսվա ծք

Մին ըղնածօրցի դավէն լէյլաձ' փօխինձ ուղխին քընըմ ա 
Ուլգնւր: ճամփըմը մին ըոընդէցօ ա պադահըմ: Ըռընդէցին ասըմ ա. 

֊Մ ր ա , էդ ինչ էս ուդըմ:
Ըղնածօրցին թէ.
֊Վ օ ր  քամին հա ըստէնցին տա' վօչ մի պան:

Բանասաց' Բագրատ Հայրապետյան (ծնվ. 1935թ.) 

Կեչուտի խ ոսվա ծք

Մին ըրիգ՚հւն Վաղօն խըմաձ-հարփաձ, լոզ, թօլ-թօլ ըփլէն 
քընըմ ա տունը: Սին վախտ ճամփըմը ընգըմ ա ք՛ուչի մեշտէղը, 
ըդէնց էլ մընըմ:
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Մին մստթ անց կ՛ենալիս մութը տեղը կըբնըմ ա ըդան: Ասըմ ա.
-  Վայ, յէս էլ հենց կիդացիմ քար էս, է՜:
-  Հէնց կիդացիր քար էմ" տար քաշի մօրըդ վըրէն,- հէոսօդաձ 

ջուղաբ ա տալի հարփաձ Վաղօն:

Բանասաց Վարդգես Գևորցյան (ծնվ. 1932թ.)

Հորսի խ ոսվա ծք

Տասնութ թըկին թուրքը Բադմլուն վէր էր կալէլ:
Մի քըշէրվա մէչին թուրք՚էրը քառսուն ջմւհիլ տըղա ին վըհաք՚էլ, 

լըցրէլ մին մարաք: Մի մէնձ հօր ին քանդիլ տրվել րդանց, նաֆտն 
ու պամբագը լըցրէլ մէչը վսաէլ, էդ ջահիլնէրին էլ ուրար յէննա 
քըցէլ մէչը: Մինթաք Յէղօն էր ազադվէլ. քըշէրօվ փախէլ էր, 
խըռըշուկ՚ից «շօր» սարք՛ել, կապել վըրէն, ցէրէկը տափ էր կացէլ, 
քըշէրը քընացէլ, մընչէվ հասել էր Մարտիրօս կ՛եղը' քըվօր տունը:

Բանասաց' Զար ել Ամրգուլյան (ծնվ. 1934թ.)

Խ ա չիկի խ ոսվա ծք

Մին օր, ըրըգնապահին, տասնէրգու տարէգան Բայթունը 
չափի տառդագ սալագը շըլագաձ քընըմ ա Ղըռը' կօլխօզի տար- 
մանիցը իրանց կօվի մար տարման պէրի:

Ֆերմայի պահէստապէդ Աղասին մին քանի կօմվօրի հէդ 
ճամփի վըրէն' կօմի տըռանն ա ըլըմ, ֆէրմայի շնէրն էլ րդանց 
կըշտիե թազնաձ:

Էս Աղասին վօր Բայթունին տէնըմ ա, կուվա թէ հանաք ա 
անըմ, կանչըմ ա.

-  Բայթուն, վօնց էն Զանկիյին քըշքըշ տամ վըրէդ:
Զանկին քըշքըշի անըմ ա լըսըմ, թէ չէ, տէղիցը թըռնըմ ա, վազ

տալի դըբա ըրէխէհ:
Բայթունը տարմանը պէրըմ ա, հըրօխպօրը պադմըմ, թէ բա 

ըսէնց' Զանկին էգավ իրա վըրէն, ինքը սալագը փըն՚սըվէրէց շան 
վըրէն, ընդար պահէց, ընչուր Աղասին էգավ, շանը ապակի 
տակիցը հանեց, տարավ:
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Մին քանի օր յէդը Աղասիե պադահըմ ա Բայ թունի հըրօխ- 
պօրը.

-  Ա*, բւսջւսնաղ, բա ասիլ չէս, ընօրը Զանգղն ըրէխին 
քըրքըրիլօ էր, լավ ա խէլքը կըդրէց, մըդավ սալագյի տագր, սալագը 
փըռԿտվէրէց կըլխիե:

Բանասաց Բագրատ-Նեստոր 
Սարգսյան (ծնվ. 1923թ.)

Ա զևա բերդի խ ոսվա ծք

Քընացէլ ինք Թազա կ՚էղը' պանիր անիլ:
Սաղ քըշէրը մայիսի շըդըրղու անձվէր էր կալի: Արաղիս տէսամ 

մէր Բռիման էգավ, տոտը շըրըխկալէն պացավ, ղաֆուլ մըդավ 
մէչխօլ: Վէր թըռամ, տէսամ լիսանըմ ա: Ասիմ' էն հարոսը ըրէխէն 
կըպէրի, է', վէր կ՚էնամ էս հալիվօրին մըկ*մւ չայըմայ տամ, մին 
քընամ կ'էղը, տէնամ ի՜նչ կա: Հէնց ընօր իմ չայը տըրէլ աոաչին, մին 
էլ տէնամ, մէղայ Ասսօ, արաղիս պէս համան Ըռիման էգավ, ասէց. 
«Անւս, վէր, մէզ տըղա ա ըլէլ»:

Վէ’կացամ, կօքըս լիքը թազա պանիր նան լօռ աձիմ, 
պըժանիլէն էգամ թուշ կ՚էղը:

Ըրուգ՚հւնը սաղ ֆաքվին-էգան աշկալիսէք: Հէրըդ շաղ էր 
ուրխացէլ: Բիբէքըդ ասըմ ին. «Մյ անա, աշկ)էրը կաբիդ ա, վօնցօրի 
Դավօն ըլի՝ մօր ղօլն ա քաշէլ»: Ասիմ' դէ ծէնէրնիդ կըդրէք, ընղա 
աշկէրը կարիդ չի, հէնց իմ ախպօրըս ա ուշխար տալի, մին էլ, 
մըդի գ արէք' իրա հօր պէս էլ ունք՛ի վըրէն խալ կա:

Բանասաց' Թեբուր Վարդանյան (ծնվ. 1899թ.)
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հա մ ա ռ ո տա գ րո ւ թ յո ւ ն ն ե ր

Ագլ.-Ագուլիսի բարբառ 
Ազն-Ազնաբերդի խոսվածք 
Աղվ-Աղավնաձորի խոսվածք 
Ա րն ֊Ա րենիի խոսվածք 
Արտ.֊Արարատյան բարբառ 
Արց-Արցախի բարբառ 
Արփ. ֊Ա րփ իի խոսվածք 
Գեդ.-Գեդեվազի խոսվածք 
Գնշ-Գնիշիկի խոսվածք 
Խաչ. ֊Խ ա չի կի խոսվածք 
Խոյ.—Խոյի բարբառ 
Կեչ. ֊Կ եչուտ ի խոսվածք 
Հրա-Հորսի խոսվածք 
Չիփ-Չիվայի խոսվածք 
Ջոսլ.-Ջուղայի բարբառ 
Ռ նդ ֊-Ռ ինդի խոսվածք 
Վ  Ազն-ՎերինԱզնաբերդիխոսվածք 
Վ. ձ-Վ ա յոց ձորի խոսվածք 
Օծփ-Օծոփի իասվածք
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Աբրահամյան Ա., Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1976:
Աբրահամյան Ա., Հայերենի դերբայները և նրանց ձևաբանական նշանա

կությունը, Երևան, 1953:
Աբրահամյան Ս., ժամանակակից գրական հայերեն, Երևան, 1981:
Ալիշան Ղ., Սիսական, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1893:
Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Ա-Բ, Երևան, 1973- 

1975:
Աղայան է., Բարբառային հնագույն տարբերություններ հայերենում, 

«ՀԽՍՀ ԳԱ հասարակական գիտությունների տեղեկագիր», 1958, 
թիվ 5:

Աղայան է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, 1984:
Աճառեան Հր., Հայ բարբառագիտութիւն, էմինեան ազգագրական ժողո

վածու, հ. Ը, Մոսկուա-Նոր Նախիջեւան, 1911:
Աճառեան Հր., Քնևութիւն Ղարաբաղի բարբառի, Վաղարշապատ, 190ն: 
Աճաոյան Հր., Հայերեն արմատական բառարան, հ. Ա-Դ, Երևան, 1971- 

1973:
Աճաոյան Հր., Հայոց լեզվի պատմություն, հ. Ա-Բ, Երևան, 1941-1951: 
Աճաոյան Հր., Քննություն Ագուլիսի բարբառի, Երևան, 1935:
Աճաոյան Հր-, Քննություն Մարաղայի բարբառի, Երևան, 1926:
Աճաոյան Հր-, Քննություն Նոր Ջուղայի բարբառի, Երևան, 1940:
Աճաոյան Հր-, Քննություն պոլսահայ բարբառի, Երևան, 1941:
Աճաոյան Հր-, Քննություն Վանի բարբառի, Երևան, 1926:
Այվագյան Ա., Նախիջևանի պատմաճարտարապետական հուշարձան

ները, Երևան, 1978:
Ասատրյան Մ., Լոռու խոսվածքը, Երևան, 1968:
Ասատրյան Մ., Ուրմիայի (Խոյի) բարբառը, Երևան, 1962:
Աւգհրեան Մ., Առձեռն բառարան հայկագեան լեզուի, Վենետիկ, 1865: 
Գանձակեցի Կ., Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1909:
Գրիգորյան Ա., Հայ բարբառագիտության դասընթաց, Երևան, 1975: 
Գավթյան Կ., Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը, Երևան, 

1966:
Եղիշե, Վարդանանց պատմությունը, Երևան, 1947:
Խորենացի Մ., Հայոց պատմություն, Երևան, 1940:
Կոնղակչյաե ժ., Մեկից յոթ տարեկան երեխաների բառապաշարը, 

Երևան, 1981:
Կոստանղյան Դ., Երգնկայի բարբառը, Երևան, 1979:
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Р Е З Ю М Е

ВАЙОЦЦЗОРСКИЙ МЕЖДИАЛЕКТ

Работа посвящена исследованию одного из центральных наречий 
Армении -  Вайоцдзорскому говору, который включает в себя традици
онные говоры сел Арени, Ахавнадзор, Арпи, Гндеваз, Гнишик, 
Хачик, Кечут, Горе, Чива, Ринд, Верин Азнаберд Вайоцдзорской 
области Республики Армения, а до 1988 года включал также говоры 
приграничных сел Азнаберд и Оцоп Нахичеванской Автономной 
Республики.

В классических диалектологических исследованиях Вайоцдзор- 
ский говор считался одним из говоров Араратского диалекта. Тем не 
менее Грачья Ачарян не включал этот говор в ареал распространения 
ни Араратского, ни Арцахского (Карабахского), ни какого-либо 
другого диалекта. Следовательно, лишь в отдельной работе могло быть 
выявлено существующее диалектное своеобразие говора и уточнено 
его положение среди ближайших диалектов.

Исследование материала производилось как традиционным мето
дом исследования армянских диалектов, так и методами статисти
ческой многопризнаковой классификации и лингвистической гео
графии.

В результате исследования выяснилось, что Вайоццзорский говор 
занимает промежуточное положение между Араратским и Джу- 
гинским диалектами Араратской или Северо-восточной диалектной 
группы Восточной группировки диалектов армянского языка и не
много удален от Арцахского диалекта. Предлагается в дальнейшем в 
диалектологической литературе этот говор называть Вайоцдзорским 
междиалектом.
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