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1. Ո՞րն է ժամանակակից գրական հայերենը

Լե զուն հա սա րա կա կան երևույթ է, ուս տի նրա նում կա տար վող 
բո լոր գոր ծըն թաց նե րը, որոնք հա սա րա կա կան տար բեր շեր տե րի 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք են, առա ջաց նում են լեզ վա կան տար բե
րակ նե րը, և լե զուն հա կի մաս տա բար (պա րա դոքս) իր՝ մի ա վո րո ղի 
դե րի հետ մեկ տեղ ձեռք է բե րում տա րան ջա տո ղի դե րա կա տա րու
թյուն: Ահա այստեղ էլ կա րիք է զգաց վում հա սա րա կա կան «այ լա
խոս» շեր տե րին մի ա վո րող մշակ ված և հա մա կարգված մի տար բե
րա կի, որը ըն դուն ված է կո չել գրա կան լե զու, որն էլ իր հա մընդհան
րու թյան և կա նո նարկվա ծու թյան շնոր հիվ ստա նում  է պե տա կան 
լեզ վի կար գա վի ճակ:

Ար դեն մեկ դա րից ի վեր ՀՀ սահ մա նադ րու թյու նը պե տա կան 
լե զու է հռչա կում հայե րե նը, ի մաս նա վո րի՝ արևե լա հայ գրա կան 
լե զուն:

Մե զա նում վի պա սա նից և բա նաս տեղ ծից, թա տե րագ րից ու 
սցե նա րիս տից պա հանջվում  է գրել բա ցա ռա բար գրա կան հայե
րե նով, այ նինչ գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան լե զուն և պե տա
կան գրա կան լե զուն ունեն տար բեր գոր ծա ռույթներ և հա ճախ հա
կա դիր սկզբունքնե րով  են առաջ նորդվում: Գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան լե զուն այն մի ակ տար բե րակն է, որն ընդգրկում է 
լեզ վի տեղ–ժա մա նա կային ամ բող ջա կան տա րած քը՝ առանց սահ
մա նա փակ ման, և, ըստ էու թյան, այս լեզ վին է վե րա պահ ված ապա
հո վել տվյալ ազ գային լեզ վի շար ժուն բազ մաձևու թյու նը, կեն դա նի 
բազ մա ձայ նու թյունն ու ազատ զար գա ցու մը: Իսկ պե տա կան լե
զուն նույն գրա կան լեզ վի այն, նույնպես մի ակ, տար բե րակն է, որն 
ունի պե տա կան–պաշ տո նա կան կար գա վի ճակ և ի պաշ տո նե կոչ
ված է ապա հո վե լու լեզ վա կան հա մազ գային մի աձևու թյուն, հա րա
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բե րա կան կա յու նու թյուն և վե րահսկե լի կա նո նա կարգված զար գա
ցում և դրա նով իսկ ծա ռայե լու պե տու թյա նը՝ որ պես նրա հիմ նա
կան գոր ծա ռույթնե րի իրա կա նաց ման գոր ծիք:

Բայց ժա մա նա կը մեզ թե լադ րում է մի այլ տե սան կյու նից ևս դի
տար կել գրա կան լե զու հաս կա ցու թյունը:

Մեր օրե րում հա սա րա կա կան հա ղոր դակ ցու թյու նը տե ղի է ունե
նում հիմ նա կա նում էլեկտրո նային ցան ցի, ռա դի ոյի և հե ռուս տա
տե սու թյան մի ջո ցով, որոնք տի րա կա նո րեն գրո հում  են գրա վոր 
լեզ վի տի րույթնե րը՝ ի շահ բա նա վո րի, ին չը ստի պում է հարց տալ՝ 
արդյո՞ք մեր գրա կան լե զուն և մա նա վանդ նրա գոր ծա ծու թյու նը 
պե տա կան և պաշ տո նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում այ սօր շա րու
նա կում է դրսևոր վել հիմ նա կա նում գրա վոր ձևով, թե՞, ընդհա կա
ռա կը, այն հիմ նա կա նում ար դեն իսկ բա նա վոր  է: Ան ձամբ ինձ, 
ինչպես և Հա յաս տա նով և հայ կա կա նով հե տաքրքրվող շատ 
սփյուռ քա հայե րի հա մար ոչ շատ վաղ ան ցյա լում գրա կան հայե րե
նին հա ղոր դակցվե լու մի ջո ցը սփյուռք առաք վող գրքերն  էին և 
ինչ–որ չա փով նաև ռա դի ոն, իսկ այ սօր միշտ և ամե նուր գե րիշ
խող  են հա մա ցանցն ու հե ռուս տա տե սու թյու նը: Բայց դժվա րա
նում եմ հե ռուս տա տե սու թյան տար բեր ալիք նե րից հնչող հայե րե նի 
որևէ տար բե րակ ան վա նել ժա մա նա կա կից գրա կան, առա վել ևս 
պե տա կան լե զու:

Խոսքս սե րի ալ նե րի լեզ վի մա սին չէ, ոչ էլ առ հա սա րակ ժա ման
ցային ժան րե րում խո սակ ցա կան և բար բա ռային տար րե րի, ասել է 
թե բա նա վո րի թանձր, թե նոսր ներ կա յու թյան, քան զի սկզբուն քո
րեն դա հա մա րում  եմ ան խու սա փե լի և նույ նիսկ ան հրա ժեշտ: 
Խոսքս օտա րա բա նու թյուն նե րի և օտա րա լե զու ցու ցա նակ նե րի 
մա սին էլ չէ, որով հետև դրանց մա սին շատ է խոս վում, և դրանք կա
րե լի է ամե նաան մեղ շե ղում նե րը հա մա րել գրա կան հայե րե նի այն 
հա մա կար գային խե ղում նե րի հա մե մա տու թյամբ, որոնց ուզում եմ 
ան դրա դառ նալ ստորև:

Խոսքս հե ռուս տա տե սու թյամբ հան դես եկող մտա վո րա կան 
խա վի լեզ վի մա սին  է՝ հա ղոր դա վար նե րից մինչև նա խա գահն ու 
վար չա պե տը, քա ղա քա կան մեկ նա բանն ու մշա կու թային գոր ծի չը 
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ևն: Իսկ ուրիշ ումի՞ց պի տի ակնկա լել մշակ ված և կա նո նա կարգված 
խոս քի մա կար դակ, եթե ոչ հի շյալ խա վից, բայց խնդրո առար կա 
լե զուն, բա ցա ռու թյուն նե րը հար գե լով, ըստ իս՝ շատ հե ռու  է պա
հանջվող մա կար դա կից, որով հետև այս լե զուն ևս հիմ նա կա նում 
բա նա վոր  է և, հա կա ռակ եղած փոր ձե րին, դուրս  է պե տա կան–
ակա դե մի ա կան վե րահսկո ղու թյու նից:

Հարկ  եմ հա մա րում ավե լաց նել, որ նշված խառ նա բա նու թյան 
մեջ կան և միշտ հար գե լի  են ադա ման դի պես փայ լող բա ցա ռու
թյուն նե րը (թե ավագ և թե մի ջին ու երի տա սարդ սերնդի խոս քի 
մեջ), որոնք կա րող  են չա փա նիշ հան դի սա նալ կիրթ և մշակ ված 
գրա կան հայե րե նի զար գաց ման հա մար:

Ստորև բեր ված օրի նակ նե րը, որոնք առնված են վեր ջին տա րի
նե րի հա յաս տա նյան հե ռուս տա տե սու թյան տար բեր ալիք նե րի 
(Հ1, Շանթ…) և տար բեր մարդկանց տա րաբ նույթ հա ղոր դում նե
րից, կա րող են վկայել, որ մենք, ցա վոք, գործ ունենք ո՛չ թե լեզ վա
կան պա տա հա կան վրի պում նե րի, այլ ընդհան րա ցած, ուս տի և 
հա մա կար գային աղա վաղ ման հա մա ճա րա կի, մի տե սակ «բյու րո–
մե դի ա կան» ժար գո նի հետ, որն սպառ նում է ան դառ նա լի ո րեն խե
ղել հայոց լեզ վի տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քը և իրեն պար
տադ րել որ պես այդ լեզ վի օրի նա կարգ:

Մեր գրա ռում նե րը փոր ձել ենք դա սա վո րել ըստ նկատ ված ձևա
բա նա կան, շա րա հյու սա կան, իմաս տա բա նա կան բնույ թի խե ղում
ների:
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2. Կրկնաբարդածանցավոր բանամոլություն

(Սի րե լի՛ ըն թեր ցող, թեև մեր առա ջար կած լեզ վախ տա բա նա կան 
վե րոն շյալ տեր մի նը կազմված  է մեր մայ րե նիի բա ռա կերտման 
օրենքնե րի ճշգրիտ կի րա ռու թյամբ և լի ո վին ար տա հայ տում  է 
խնդրո առար կա երևույ թի բո վան դա կու թյու նը, բայց, ինչպես տես
նում եք, մի քիչ եր կար է ստաց վել, ուս տի առա ջար կում և այ սու հետ 
օգ տա գոր ծե լու  ենք դրա ամ փոփ տար բե րա կը՝ 
«ԿՐԿՆԱԲԱՐԴՈՒՅԹ» ձևը): Ուրեմն.

2.1. Բառապաշար՝ առանց պարզ բառերի

Այս երևույ թի գլխա վոր հատ կա նիշն այն է, որ խո սող նե րը, զար
մա նա լի հետևո ղա կա նու թյամբ և հա մե րաշ խու թյամբ հրա ժար
վում են պարզ բա ռե րից՝ դրանց փո խա րեն օգ տա գոր ծե լով բարդ 
կամ ածան ցա վոր ձևեր: Ավե լին, նրանք այնքան են տար ված այս 
«կրե ա տիվ» մո գու թյամբ, որ հա ճախ ան հար կի բար դում և ածան
ցում են ար դեն իսկ բարդ և ածան ցա վոր բա ռե րը: Սրա նվա զա գույն 
վնասն այն է, որ հայոց լե զուն զրկում է բա ռա պա շա րի հիմ քը հան
դի սա ցող պարզ բա ռե րից, դժվա րաց նում է լեզ վի ըն կա լումն ու յու
րա ցու մը, հա ճախ էլ խախ տում է լեզ վի տրա մա բա նա կան կա ռույցը:

Հայե րե նը, այո՛, հա րուստ լե զու է: Դրա ապա ցույցնե րից մեկն էլ 
բարդման և ածանցման մի ջո ցով նոր բա ռեր ստեղ ծե լու հնա րա վո
րու թյունն է, որի չա րա շա հու մը, սա կայն, աղե տա բեր է: Բարդման և 
ածանցման շնոր հիվ բա ռա պա շա րը հարստա նում է. ստեղծվում են 
նոր բա ռեր, որոնք, ըստ էու թյան, պի տի ար տա հայ տեն նոր բո վան
դա կու թյուն, հա կա ռակ դեպ քում դրանք լե զուն մի այն ծան րա բեռ
նե լու են ան բո վան դակ ուռ ճա ցու մով, ին չից և տա ռա պում է ժա մա
նա կա կից հայե րե նի խնդրո առար կա տար բե րակը:
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Բայց ան ցնենք փաս տե րին:

2.2. Պարզ բառերի փոխարինում բաղադրյալներով

«Ագույն»–ի գլխին եկա ծը
Սկսե լու հա մար հարկ  եմ հա մա րում հի շել նա խակրթա րա նը. 

Ա–ն ուժեղ է, Բ–ն ավե լի ուժեղ է, իսկ Գ–ն ամե նաու ժեղն է կամ ուժե
ղա գույնն է: Այո՛, խոս քը ածա կա նի հա մե մա տու թյան կամ բաղ դա
տա կան երեք աս տի ճան նե րի մա սին  է, որոն ցից առա ջի նը, այ
սինքն՝ «ու ժեղ»–ը վտար վել, և նրա տա րած քը «օկու պաց րել է» «ու
ժե ղա գույն»–ը: Այս «դար վի նյան» օրեն քի տրա մա բա նու թյամբ Հա
յաս տա նում այլևս ուժեղ ներ չկան, որով հետև բո լո րը ուժե ղա
գույն են: Իսկ ավե լի լուրջ՝ պարզ ածա կա նի դրա կան աս տի ճա նը 
ագույն ածան ցով կազմվող գե րադ րա կան աս տի ճա նով փո խա րի
նե լու երևույ թը դար ձել է հա մա տա րած: Տպա վո րու թյունն այն է, որ 
խո սող նե րի գի տակ ցու թյան մեջ ագույն ածան ցը նույ նաց վել  է 
գույն ան վան հետ, ինչպես. կապ տա գույն, երկնա գույն, այնպես էլ 
լա վա գույն (լա վի գույն ունե ցող), մե ծա գույն (մե ծի գույն ունե ցող) 
ևն:

Լավ – լա վա գույն
«Սա մի ակ լա վա գույն գոր ծարքն է»:
Եթե լա վա գույնն է, ուրեմն տրա մա բա նո րեն մի ակն է, ուս տի մի

ակ բա ռը ավե լորդ է, և պետք է ասել «Սա լա վա գույն գոր ծարքն է»: 
Իսկ եթե մի ակն է, ուրեմն հա մե մա տու թյան եզր ունե նալ չի կա րող, 
և պի տի ասել. «Սա մի ակ լավ գոր ծարքն  է»: Սխա լը ծա գում  է 
այնտե ղից, որ խո սո ղը լավ–ի փո խա րեն օգ տա գոր ծել  է դրա 
ածանցված լա վա գույն ձևը:

Կարևոր – կարևո րա գույն
«Եվ վեր ջա պես մյուս կարևո րա գույն խնդի րը…»
Կարևո րա գույն լի նում է մի այն մե կը, և մյուս կարևո րա գույն լի

նել չի կա րող. այստեղ նույնպես զուտ սո վո րույ թի թե լադ րան քով 
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կարևոր պարզ ածա կա նի փո խա րեն գոր ծած ված  է ածան ցա վոր 
ձևը:

«Մեր կարևո րա գույն գերխնդի րը…»: Եթե գերխնդիր է, ուրեմն 
կարևո րա գույն է, քան զի ագույն և գեր ածանցնե րը հա մա նիշ են և 
ունեն գե րադ րա կան իմաստ, ուս տի պի տի ասել՝ մեր կարևո րա
գույն խնդի րը կամ մեր գերխնդիրը:

«Մեր ամե նա կարևո րա գույն առաջ նա հեր թու թյունը»
Այստեղ սխա լը բարդվել  է սխա լի վրա, որով հետև ամե նա և 

գույն հա մա նիշ ածանցնե րը հա մա տեղ օգ տա գործվել են միև նույն 
բա ռի մեջ. պետք է ասել մեր «ամե նա կարևոր» կամ մեր «կարևո
րա գույն», իսկ առաջ նա հեր թու թյու նը, թեև ըն դուն ված է նաև հոգ
նա կի ձևը, սա կայն տրա մա բա նո րեն եզա կի  է և կարևո րա գույն: 
Բա վա կան  էր պար զա պես ասել մեր առաջ նա հերթ խնդի րը և 
խոս քը փրկել հինգ ավե լորդ վան կե րի բե ռից:

«Դա բա ցա ռիկ կարևո րա գույն խնդիր նե րից մեկն է»
Խո սո ղը, տրվե լով չա փա զան ցե լու իր ան դի մադ րե լի մղու մին, 

մտա հան է արել, թե՛ բա ցա ռիկ բա ռի, թե՛ բա ցա ռա կան հո լո վի և թե՛ 
գե րադ րա կան ածա կա նի իմաստնե րը: Այն, ինչ բա ցա ռիկ է, ուրեմն 
եզա կի է և ոչ հա մե մա տե լի, ուս տի կա րե լի է մի այն ասել. «Դա բա
ցա ռիկ կարևո րու թյան խնդիր  է» կամ «Դա կարևոր խնդիր նե րից 
մեկն է»:

«Ինչպի սի՞ հան դի պում ներ եք ունե ցել որևէ կարևո րա գույն հայի 
հետ» (Արտյոմ Եր կա նյան)

Կրկնենք, որ կարևո րա գույն հայ (եթե այդպի սին կա, կամ 
ընդհան րա պես հնա րա վոր լի նի պատ կե րաց նել) կա րող է լի նել մի
այն մե կը, այ նինչ «որևէ հայ» կա պակ ցու թյու նը տվյալ դեպ քում 
կար ծես են թադ րում է՝ բո լոր հայե րից յու րա քան չյու րը: Պի տի ասել 
«որևէ կարևոր հայի հետ», բայց ո՛չ, քան զի ան խա փան գոր ծում է 
պարզ բա ռե րից հրա ժար վե լու հա մազ գային կուռ դա շին քը՝ հայ րե
նի մտա վո րա կան խա վի գլխա վո րու թյամբ:

«Ան ցյալ շա բաթ եր կու կարևո րա գույն իրա դար ձու թյուն տե ղի 
ունե ցավ…» (24 հա ղոր դա վար)
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Սխա լը բազ մա պատկվում  է, երբ ագույն ածան ցով գե րադ րա
կան ձևը, առնվե լով որ պես պարզ բառ, են թարկվում է կրկնա կի և 
եռա կի ածանցման:

«Դա ամե նալրջա գույն խնդիր նե րից մեկն է»:
Պի տի ասել՝ դա շատ լուրջ խնդիր  է, դա լուրջ խնդիր նե րից 

մեկն է կամ դա ամե նա լուրջ խնդիրն է:
Վատ – վա տա գույն – ամե նա վա տա գույն – վատ թար – վատ թա

րա գույն
«Չէի ասի, որ դա ամե նա վա տա գույն տար բե րակ է»:
Կրկին՝ հի շեց ման կար գով. բար դու մը և ածան ցու մը նոր բա ռեր 

ստեղ ծե լու մի ջոց ներ են, իսկ նոր բա ռը ան պայ ման են թադ րում է 
նոր բա ռի մաստ: Հա կա ռակ դեպ քում բար դու մը և ածան ցու մը դառ
նում են անի մաստ: Բեր ված օրի նա կում ամե նա և ագույն մաս նիկ
նե րից մի այն մե կով վատ ածա կա նը ստա նում է գե րադ րա կան աս
տի ճան, իսկ եր կու սը մի ա սին բա ռին ոչ մի նոր իմաստ չեն հա ղոր
դում, որով հետև նույն իմաստն են ար տա հայ տում: Պետք էր ասել. 
«Չէի ասի, որ դա վատ տար բե րակ է», «Չէի ասի, որ դա ամե նա
վատ տար բե րակն է», «Չէի ասի, որ դա վա տա գույն տար բե րակն է»:

«Այդքա՜ն էլ վատ թա րա գույն սցե նար…»
«Վատ թար»–ը ար դեն իսկ թար ածանցն է կրում և նշա նա կում է 

ավե լի վատ, բա ցի այդ՝ այստեղ խոս քը մի այն մեկ սցե նա րի մա
սին է, և չկան այլ հա մե մա տե լի սցե նար ներ. խո սո ղը ուզում է ասել. 
«Այդքա՜ն էլ վատ սցե նար», բայց «վատ»–ը ըն դա մե նը պարզ բառ է 
և սա զա կան չէ ժա մա նա կա կից «զար գա ցած» հայե րին:

Ինչպես տես նում  եք, այնքան էլ հե ռու չենք ամե նա վատ թա րա
գույ նից:

Մեծ – ամե նա մեծ – մե ծա գույն – ամե նա մե ծա գույն
«…Միր հան Պո ղո սյա նին առա ջադրված մե ղադ րան քի հիմ քում 

քա ղա քա կան բա ղադ րիչ փնտրել նույ նիսկ ցան կու թյան դեպ քում 
հնա րա վոր չէ» (մեկ նա բան):

Ան պայ ման – ան պայ մա նո րեն
«Եթե կի նը հի վանդ է, ուրեմն նա ան պայ մա նո րեն պի տի բուժ

վի» (բժիշկ):
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«Խո րի մաստ» խոս քը ո՛չ թե ան պայ ման, այլ ան պայ մա նո րեն 
պա հան ջում է «ծան րակ շիռ» խոսք:

«Մենք պի տի ան պայ մա նո րեն կա րո ղա նանք ան դրա դառ նալ 
այս խնդիր նե րին ան ցու մային ար դա րա դա տու թյան շրջա նակ նե
րում» (Արա րատ Միր զո յան):

Հար մար – հար մա րա վետ, ան հար մա րա վետ
«Պա տա հա կան չէ, որ ես ինձ ան հար մա րա վետ եմ զգում»:
Խո սո ղի մտքի նը «ան հար մար եմ զգում» ծա նոթ դարձվածքն է, 

սա կայն ինչ–որ ան դի մադ րե լի ուժ նրան հու շում է հար մար պարզ 
բա ռը մի ա ժա մա նակ օժ տել ան նա խա ծան ցով և ավետ վեր ջա ծան
ցով՝ ստա նա լով ան հե թե թու թյուն: Ավետ վեր ջա ծան ցը տվյալ 
առար կան օժ տում է դրա կան հատ կա նի շով, իսկ ան նա խա ծան ցը 
ունի բա ցա սա կան իմաստ, և եր կու սը մի ա տեղ չի կա րե լի օգ տա
գոր ծել, ինչպես չի կա րե լի ասել ան բու րա վետ, ան թիկ նա վետ, ան
շնոր հա շատ ևն: Իհար կե, լե զուն ունի նաև իր քմա հա ճույքնե րը. 
հայոց լեզ վի հան գա բա ռա րա նում կա ավետ ածան ցով 30 բառ, 
որոն ցից 3–ը ունեն նաև ան նա խա ծանց՝ անօգ տա վետ, ան շա հա
վետ, ան հո տա վետ, որոն ցից պետք է խու սա փել, ինչպես «կո րո նա» 
վի րու սից:

Մյուս կող մից՝ հար մա րա վե տը պա րա գա յա կան իմաստ ունի, և 
մար դը չի կա րող լի նել կամ ինքն իրեն զգալ հար մա րա վետ, առա
վել ևս ան հար մա րա վետ: Նա կա րող է զգալ ան հար մար վի ճա կում 
կամ ապ րել ոչ հար մա րա վետ բնա կա րա նում: Նույնն  է կեն դա նու 
պա րա գան, չի կա րե լի ասել «…որ պես զի կեն դա նի նե րը իրենց 
հար մա րա վետ զգան» (կեն դա նա բա նա կան այ գու աշ խա տա կից), 
որով հետև կեն դա նի նե րը չեն, որ պի տի լի նեն հար մա րա վետ, այլ 
նրանց կեն սա պայ ման ները:

Փոք րիկ սխա լը, ինչպես ասում են, և գի տեք, հան գեց նում է նոր 
և միշտ ավե լի մեծ սխալ նե րի: Այդպես է նաև, երբ «հար մար» պարզ 
բա ռը դուրս ենք թող նում մեր լեզ վից, և… լսեք.

«Բնա կա րա նը օժտված  է բազ մա թիվ հար մա րա վե տու թյուն նե
րով»:

Պի տի ասել հար մա րու թյուն նե րով:
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Ծան րու թյուն – ծան րա բեռնվա ծու թյուն
«…Իր վրա վերցնել մար տի 1–ի ամ բողջ ծան րա բեռնվա ծու թյու

նը»:
Ոզում  է ասել բե՞ռը, ծան րությո՞ւնը, պա տաս խա նատ վությո՞ւնը, 

պա տաս խա նատ վու թյան ծան րությո՞ւնը… կարևո րը բա ռի ծան րա
բեռնվա ծու թյունն է…

Եր դում – երդմնա կալ – երդմնա կա լու թյուն
«…Տե ղի ունե ցավ նո րըն տիր նա խա գա հի երդմնա կա լու թյան 

արա րո ղու թյու նը»:
Երդմնա կա լու թյու նը հենց երդման արա րո ղու թյունն  է, ուս տի 

բա վա կան  է ասել՝ երդման արա րո ղու թյու նը՝ խնայե լով եր կու 
ածանց, 3 վանկ՝ 9 տառ:

Խոր հուրդ – խորհրդա վոր – խորհրդա վո րու թյուն
«…Ծածկված է խորհրդա վո րու թյան մշու շով»:
Սա էլ, հարկ չկա ասե լու, բա նաս տեղծ է և չի կա րող բա վա րար

վել խորհրդի կամ խորհրդա վոր մշու շով, ին չը, հա սա րակ մահ կա
նա ցուիս կար ծի քով, լի ու լի բա վա կան է: Բայց «կրկնա բար դույ թը» 
թե լադ րում է իր ան կա սե լի օրենքնե րը, որոն ցից մեկն էլ «ու թյուն»–ի 
չա րա շա հումն է:

Ամպ – ամ պա մած – ամ պա մա ծու թյուն
«Ար բա նյա կային լու սան կա րի վրա դուք տես նում եք ամ պա մա

ծու թյան կու տա կում նե րը» (հա ղոր դա վար):
Լու սան կա րում մենք տես նում  ենք ամ պե րի կու տա կում, որին 

հենց ասում ենք ամ պա մա ծու թյուն, բայց ո՛չ ամ պա մա ծու թյան կու
տա կում ներ:

Եկա մուտ – եկամ տա բեր – եկամ տա բե րու թյուն
«Այդ եվ րո բոնտնե րի եկամ տա բե րու թյու նը կազ մել  է 6,5 %» 

(Ն. Փ., վար չա պետ):
«Մեր բիզ նե սը այ սօր մեծ եկամ տա բե րու թյամբ չի աշ խա տում»:
«Կո րո նա վի րու սը…բե րում ա եկամ տա բե րու թյան նվա զեց ման»:
Շահ – շա հա բեր – շա հա բե րու թյուն
«…շատ շա հա բե րու թյուն չու նի»:
Իսկ ին չո՞ւ չա սել՝ շա հա բեր չէ կամ շահ չունի:
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Օրենք – օրենսդիր – օրենսդրու թյուն
«…որոնք (ոմանց) տրա մադրվել  են օրենսդրու թյան պա

հանջնե րի խախ տու մով»:
«Օգոս տո սի 15–ից օրենսդրու թյան պա հան ջը կմտնի ուժի 

մեջ»(ԱԺ պատ գա մա վոր):
Օրենսդրու թյու նը օրենքներ ստեղ ծե լու գոր ծո ղու թյունն  է, 

օրենքնե րի ամ բող ջու թյու նը. այստեղ ավե լորդ է նաև պա հանջնե
րի բա ռը: Բա վա կան  էր ասել «օրեն քի խախ տու մով» և «օրեն քը 
կմտնի ուժի մեջ» և խնայել մի դեպ քում 16 տառ՝ 6 վանկ, իսկ 
երկրորդ դեպ քում՝ 13 տառ՝ 5 վանկ:

Զգույշ – զգու շու թյուն – զգու շա վո րու թյուն
«Հար կա վոր է առա վել զգու շա վո րու թյուն ցու ցա բե րել»:
Ու զում է ասել՝ պետք է ավե լի զգույշ լի նել:
Մեղք – մե ղա վո րու թյուն – մեղ սա գոր ծու թյուն
«Դա իմ մե ղա վո րու թյունն էր»:
Պի տի ասել՝ դա իմ մեղքն էր, դա իմ մեղ քով էր, մե ղա վո րը ես էի:
«Ինչ–ինչ շա հագրգիռ ուժեր, որոնք սո վո րու թյուն ունեն իրենց 

գոր ծած նախ կին մեղ սա գոր ծու թյուն նե րը ծած կել… թաքցնել էդ 
անուն նե րի տակ՝ եկե ղե ցի, ազգ, հայ րե նիք ևն.» (Ազա տու թյուն TV, 
Վահ րամ Թոք մա ճյան, ուսու ցիչ):

Իսկ ի՞նչն  է խան գա րում գոր ծած մեղ սա գոր ծու թյուն ներ–ի փո
խա րեն ասել՝ գոր ծած մեղ քե րի՝ խու սա փե լով գործ բա ռի կրկնու
թյու նից և խնայե լով 4 վանկ՝12 տառ:

Պա տիվ – պատ վար ժան – ար ժա նա պա տիվ – ար ժա նա պատ
վու թյուն

«…Ընտրու թյուն նե րի ար ժա նա պատ վու թյու նը…»:
Բա վա րար կլի ներ պա տիվ պարզ բա ռը, որով խոս քը կբեռ նա

թափ վեր 4 ավե լորդ վան կե րից: Ընդհան րա պես սխալ է ընտրված 
պա տիվ հաս կա ցու թյու նը այն պարզ պատ ճա ռով, որ պա տի վը, 
առա վել ևս ար ժա նա պատ վու թյու նը մար դուն հա տուկ բա րո յա կան 
հաս կա ցու թյուն ներ են և չեն կա րող վե րագրվել ընտրու թյուն նե րին:

Գործ – գոր ծու նե ու թյուն
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«Հեն րիկ Մխի թա րյա նը միշտ էլ աչ քի է ըն կել հա յան պաստ իր 
բազ մա թիվ գոր ծու նե ու թյուն նե րով»:

Պի տի ասել՝ գոր ծե րով կամ գոր ծու նե ու թյամբ:
Պայ ման – նա խա պայ ման – պայ մա նա վոր վա ծու թյուն – ան

պայ մա նո րեն
«Մեր պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը ուժի մեջ ա…»
Ոչինչ չի խան գա րում ասե լու՝ մեր պայ մա նը ուժի մեջ է: Ընդհա

կա ռա կը, դա մեզ կա զա տի հինգ վանկ՝ 12 տա ռի ավե լորդ քա շից, 
իսկ խնդրո առար կա լե զուն քա շա թափ ման կա րիք շատ–շատ ունի:

Հա մե մա տենք նաև. «Նրանք պայ մա նա վոր վել  են» և «Նրանք 
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն  են ձեռք բե րել» նա խա դա սու թյուն նե րը: 
Երկրոր դը 5 վանկ՝ 14 տառ ավե լի ծանր է կշռում, բայց ոչ բա ռիս 
փո խա բե րա կան իմաս տով:

Տրա մադ րու թյուն – տրա մադրվա ծու թյուն
Ի՞նչն է հար կադ րում ար դեն իսկ երեք մա սից բաղ կա ցած ածան

ցա վոր բա ռը ծան րա բեռ նել ևս մեկ «ված» ածան ցով, եթե ոչ 
«կրկնա բար դույթ» կոչ վող վա րակը.

«Հայ կա կան կող մը բա նակ ցու թյուն նե րին մաս նակ ցում է բա ցա
ռա պես կա ռու ցո ղա կան տրա մադրվա ծու թյամբ», «…պայ մա նա
վոր ված է մար դու տրա մադրվա ծու թյու նից»:

Բայց ին չո՞ւ ոչ տրա մադ րու թյամբ. խո սո ղը ակնհայ տո րեն բա
վա կա նա չափ հայե րեն չգի տի և գոր ծի ա կան հո լո վի փո խա րեն 
գոր ծա ծել է բա ցա ռա կան հո լով՝ մտքում հա վա նա բար ունե նա լով 
«կախ ված է մար դու տրա մադ րու թյու նից» ձևը:

«…Եվ այդ մի ջա վայ րով, նաև այդ սիմ վոլ նե րով  է ստեղծվում 
տրա մադրվա ծու թյուն» (Ն.Փ., վար չա պետ):

Բայց ին չո՞ւ ոչ տրա մադ րու թյուն:
«…Ի՞նչ տրա մադ րու թյուն ունեն, ի՞նչ տրա մադրվա ծու թյուն 

ունեն…» (ArmNEWS)
Ուղ ղու թյուն – ուղղվա ծու թյուն
«Սա թուրք–ադրբե ջա նա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան 

ուղղվա ծու թյուն նե րից, ուղ ղու թյուն նե րից մեկն է» (Ար ման Նա վա
սար դյան, AD TV, May 2, 2019):
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Պր. Ար ման Նա վա սար դյա նը, ան դրա դառ նա լով իր սխա լին, 
ակնհայ տո րեն շտա պում է ուղ ղել այն. սա ցույց է տա լիս, որ նույ
նիսկ լեզ վա կան ամե նաա ռողջ օր գա նիզմներն էլ պաշտպան ված 
չեն «կրկնա բար դույ թի» վա րա կից:

Հետևյալ օրի նա կում մենք տես նում  ենք հա կա ռակ երևույ թը. 
հա ղոր դա վա րը, որ ավե լի երի տա սարդ սերնդի ներ կա յա ցու ցիչ է, 
նախ գոր ծա ծում է ճիշտ ձևը, բայց ան մի ջա պես, կար ծե լով, որ այդ 
ճիշ տը ար դեն «կո պիտ սխալ» է, «ուղ ղում է» ինքն իրեն:

Շա հագրգռու թյուն – շա հագրգռվա ծու թյուն
«…Չու նե նա լով նյու թա կան որևէ շա հագրգռվա ծու թյուն…». 

«ված»–ը ավե լորդ է:
Ներ կա յու թյուն – ներ կա յաց վա ծու թյուն
«Բնա կան է, որ քա ղա քա ցի ա կան հա մա կար գում ազ դե ցիկ ինչ–

որ ներ կա յաց վա ծու թյուն պի տի ունե նա նաև ընդդի մու թյու նը»:
Չէ՛, սա ար դեն շատ ծանր է վա րակ ված «կրկնա բար դույ թով»:
Կաշ կան դում – կաշ կանդվա ծու թյուն
«Մենք ոչ մի բա նով կաշ կանդվա ծու թյուն չու նենք» (ԱԱԾ պաշ

տո նյա): «Ու թյուն»–ը ավե լորդ է: Ավե լի սեղմ ձևերն են՝ կաշ կան
դում չու նենք կամ կաշ կանդված չենք:

«…Մեր երկրի տնտե սա կան զար գա ցա ծու թյու նը…» (Նի կոլ 
Փա շի նյան):

Պայ ման – պայ մա նա վոր վել – պայ մա նա վոր վա ծու թյուն
«…Նա խա րար նե րին հա ջող վեց պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ձեռք 

բե րել»:
Գո յու թյուն – գո յատևու թյուն
«Այդ ող բա լի մի ջա դե պը վկա յում է Իս լա մա կան պե տու թյան շա

րու նակ վող գո յատևու թյան մա սին»:
Պի տի ասել շա րու նակ վող գո յու թյան կամ մի այն գո յատևման:
Տե ղե կու թյուն – ապա տե ղե կատ վու թյուն
«Տա րա ծում էր այնպի սի ապա տե ղե կատ վու թյուն ներ …»
Ապա տե ղե կատ վու թյուն բա ռը, ըստ երևույ թին, գոր ծած վում  է 

ան ճիշտ կամ կեղծ լուր (fake news) իմաս տով, ին չը սխալ է, որով
հետև ապ(ա)–ը ժխտա կան ածա կա նա կերտ նա խա ծանց  է, որը 
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բա ռը վե րա ծում  է իր հա կա նիշ ածա կա նին, ինչպես՝ շնոր հա լի, 
ապաշ նորհ, ուշիմ–ապուշ, ևն, մինչդեռ ապա տե ղե կատ վու թյու նը 
գո յա կան է, այն էլ հոգ նա կի թվով: Եվ զար մա նալ կա րե լի է, թե խո
սո ղը ինչպես է տրա մադրվում ար տա բե րել այս ինը վան կա նոց ան
հե թե թու թյու նը սուտ լու րեր երեք վան կի փո խա րեն. թող նենք, որ 
«սուտ»–ի փո խա րեն գոր ծա ծում  են նաև «ստա հոդ» կրկնա բար
դույթը:

Չափ – չա փո րո շիչ
«Նա յած ինչ չա փո րո շիչ նե րով է դա ար տա հայտվում»:
Չա փո րո շի չը այն մի ա վո րը կամ սկզբունքն է, որով չա փում են, 

գնա հա տում և ոչ թե ար տա հայ տում: Այստեղ այն բո լո րո վին անար
դա րա ցի, չա սենք ցի նի կա բար, նստել է չափ մի ա վանկ բա ռի տեղը:

Ժա մա նակ – ժա մա նա կա հատ ված
«Ինչքա՞ն ժա մա նա կա հատ ված է հար կա վոր…»
«…Կգա ժա մա նա կա հատ ված, երբ…»
«Խորհրդային ժա մա նա կա հատ վա ծից հե տո…»
«Գո նե երեք տա րի ժա մա նա կա հատ վա ծով…»
Բեր ված բո լոր օրի նակ նե րում էլ ժա մա նակ պարզ բա ռը լի ու լի 

բա վա կան է:
«Ներ կայիս ժա մա նա կա հատ վա ծում» (24–ի հա ղոր դա վար):
Ներ կայիս ար դեն նշա նա կում  է ներ կա ժա մա նա կում, ուս տի 

ժա մա նակ բա ռը այստեղ ընդհան րա պես ավե լորդ է, իսկ հատ վա
ծում–ը՝ առա վել ևս, որով հետև այն են թադ րում է որո շա կի սկիզբ և 
վախ ճան ունե ցող հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նակ, իսկ «ներ կա» 
հաս կա ցու թյու նը չու նի այդ որո շա կի ու թյու նը: Մե ղա վո րը, իհար կե, 
ժա մա նակ բա ռի «սա կա վա վանկ» լի նելն է:

Ջուր – ջրա մա տա կա րա րում
«…Նոր ցան ցով ար դեն ջրա մա տա կա րա րու մը ստա նում են»:
Այ սինքն՝ ինչպե՞ս, մար դիկ ջրա մա տա կա րար ման ցան ցի մի ջո

ցով ջրա մա տա կա րա րո՞ւմ են ստա նում, թե՞, պարզ ասած, հենց ջուր:
Կա ռույց, կա ռու ցում – կա ռու ցա պա տում – կա ռու ցա կարգ
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Կա ռույ ցը շենքն է, կա ռու ցու մը՝ կա ռու ցե լու գոր ծո ղու թյու նը, իսկ 
կա ռու ցա պա տու մը նույնպես գոր ծո ղու թյուն  է, բայց այս բար դու
թյան մեջ գլխա վոր իմաս տա կիր մաս նի կը պա տել բայն է և ոչ թե 
կա ռույց անու նը, ուս տի բա ռը առա վե լա բար միտ ված է տա րած քին, 
որը պատ վում է կա ռույցնե րով, օր.՝ «Քա ղա քի կա նա չա պատ տա
րածքնե րը կա ռու ցա պա տե լը օրեն քով ար գել վում է»:

Սխալ  է, երբ «կա ռու ցա պա տում»–ը օգ տա գործվում  է «կա
ռույց»–ի կամ «կա ռու ցում»–ի փո խա րեն, օր. «Կա ռու ցա պա տում
նե րի ծա վալ նե րը…»:

Պի տի ասել կա ռույցնե րի ծա վա լը կամ կա ռու ցա պատ ված 
տա րածքնե րը: Ականջ է ծա կում նաև այս եր կու բա ռե րի, հատ կա
պես «ծա վալ»–ի հոգ նա կին: Չի աս վում «Կա ռու ցա պա տում նե րի 
ծա վալ նե րը…», ինչպես չի աս վում՝ տու րիստնե րի թվե րը, մրգե րի 
քա նակ նե րը, շեն քե րի բարձրու թյուն նե րը, բեռ նե րի կշիռ նե րը ևն: 
Ավե լի ճիշտ կլի նի խո սել տվյալ տա րած քում (հո ղա մաս, փո ղոց, 
շրջան, քա ղաք ևն) կա տար ված կա ռու ցա պատ ման ծա վա լի մա սին:

«Երկրում գոր ծե լու է ՍԴ–ի նոր կա ռու ցա կարգ»:
Կա ռույ ցը և կար գը այստեղ հա մա րյա նույն բանն  են նշա նա

կում, և նրան ցով կազմված բարդ բա ռը կեղծ բար դու թյուն է. պի տի 
օգ տա գոր ծել կա՛մ կա ռույց, կա՛մ հա մա կարգ:

Պայ ման – նա խա պայ ման
«Առա ջին նա խա պայ մա նը …»:
Նա խա պայ մա նը նշա նա կում է հենց առա ջին պայ ման, և դրանք 

եր կուսն էլ եզա կի հաս կա ցու թյուն ներ են, այ սինքն՝ երկրորդ նա
խա պայ ման գո յու թյուն ունե նալ չի կա րող, ինչպես որ երկրորդ 
առա ջին պայ ման տրա մա բա նո րեն հնա րա վոր չէ: Այս տա րած ված 
սխա լը հետևանք  է այն բա նի, որ պայ ման պարզ բա ռը իր տե ղը 
զի ջել է նա խա պայ ման–ին:

Պատ րաս տել – նա խա պատ րաս տել
«Այ սօր մեր սցե նա րիս տին խնդրե ցինք նա խա պատ րաս տել 

հետևյալ թե ման»:
Հա ղոր դա վա րը պատ րաս տել պարզ բա ռի փո խա րեն օգ տա

գոր ծում  է նա խա պատ րաս տել ածան ցա վոր բա ռը, որի կա րի քը 
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չկա, և որը տրա մա բա նո րեն սխալ է, որով հետև թե ման չեն նա խա
պատ րաս տում, այն մշա կում են:

Օրի նա կել – կրկնօ րի նա կել
«Երե խա նե րը կրկնօ րի նա կում են իրենց ծնող նե րին»(հո գե բան):
Իսկ մեր հար գե լի հո գե բա նը տա ռա պում է «կրկնա բար դույ թով»:
«էն տե ղի մշա կույ թից ի՞նչը կա րե լի է կրկնօ րի նա կել» (հա ղոր դա

վար):
Եթե առա ջին նա խա դա սու թյան մեջ կրկնօ րի նա կե լը ինչ–որ չա

փով հաս կա նա լի  է, թեև օրի նա կե լը լի ու լի բա վա կան  է, ապա 
երկրոր դի մեջ այն ամենևին էլ իր տե ղում չէ, որով հետև խո սո ղը 
իրա կա նում ուզում է պար զել, թե խնդրո առար կա մշա կույ թի մեջ 
խո սա կի ցը ի՞նչն է հա մա րում օրի նա կե լի, այ լա պես ամեն ինչ կա րե
լի է կրկնօ րի նա կել: Բայց նո րից հի շեց նենք, որ այստեղ մեր խոս քը 
ոչ թե իմաս տա բա նու թյան մա սին է, այլ «կրկնա բար դա ծան ցա վո
րա բա նա մո լու թյան» (կրկնա բար դույ թի):

Վի ճակ – իրա վի ճակ – կար գա վի ճակ
«Նրա պատ ճա ռով է, որ ես այս ողոր մե լի կար գա վի ճա կում եմ 

հայտնվել»:
Խո սո ղը թքած ունի վի ճակ և կար գա վի ճակ բա ռե րի իմաս

տային–ոճա կան տար բե րու թյան վրա. նա տա ռա պում  է «կրկնա
բար դույ թով» (բար դա ծան ցա վո րա բա նա մո լու թյան ախ տով):

Հռչա կել – հան րահռչա կել
Հռչա կը ար դեն հա նուր  է լի նում, հետևա բար հան րահռչա կել 

բա ռը «բար դա ծան ցա վո րա բա նա մո լու թյան» հա մա ճա րա կի 
ծնունդ է:

Հայ տա րա րել – հայ տագ րել – հայ տա րա րագ րել
«Քա ղա քա ցի նե րը պետք է հայ տա րա րագ րեն իրենց եկա մուտ

նե րը»: Հայ տա րա րել կամ հայ տագ րել բա ռե րը լի ո վին ար տա հայ
տում են միտ քը, բայց «հա մա ճա րա կը» մղում է ընտրե լու հնա րա
վոր բա ղադ րու թյուն նե րից ամե նաեր կարը:

Ան ջա տել – տա րան ջա տել
«Հայոց եկե ղե ցու պատ մու թյու նը չի կա րե լի տա րան ջա տել Հա

յաս տա նի պատ մու թյու նից» (Ն. Փ.) Իսկ ան ջա տե՞լ…
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Հա ջող – հա ջող ված
Հա ջող ված բա ռը լայ նո րեն օգ տա գործվում է հա ջող իմաս տով:
«Ես կար ծում եմ, որ առա ջարկվա ծը շատ հա ջող ված ծրա գիր է» 

(Կ. Կ., վար չա պետ):
Խոս քը դեռևս չգոր ծադրված ծրագ րի մա սին  է, և չի կա րե լի ի 

սկզբա նե այն որա կել հա ջող ված, իսկ սխա լը բխում է հա ջող պարզ 
բա ռի փո խա րեն դրա բա ղադ րյալ ձևը օգ տա գոր ծե լու հա մա ճա րա
կից:

Նպա տակ – նպա տա կադ րում
«Հարց  է ծա գում՝ ինչքա՞ն  են այդ ուղ ղու թյուն նե րը հա մա պա

տաս խա նում մեր քա ղա քա կան նպա տա կադ րում նե րին» (Ն. Փ., 
վար չա պետ):

Բայց ին չո՞ւ ոչ նպա տակ նե րին:
Ան մի ջա պես ուղ ղում է, բայց սա փաս տում է, որ «կրկնա բար դա

ծան ցա վոր ման» վա րա կը սպառ նում  է նույ նիսկ մտա վո րա կան 
վեր նա խա վին:

Հա տուկ – յու րա հա տուկ – առանձնա հա տուկ
«Ու զում եմ յու րա հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն հայտնել…»
Դժվար է կռա հել շնոր հա կա լու թյան յու րա հատ կու թյու նը, բայց, 

եթե չեմ սխալ վում, խո սո ղը ուզում է ասել հա տուկ կամ հատ կա
պես:

«Ես առանձնա հա տուկ կարևոր  եմ հա մա րում կրկին ու կրկին 
ընդգծել…» (Ն. Փ., 5–րդ հա մա գու մար):

Բայց գու ցե ասենք առանձնա պես կամ հատ կա պես, որոնք 
մակ բայ են և ավե լի հա ջող կկա տա րեն ձևի պա րա գայի իրենց դե
րը, քան թե առանձնա հա տու կը, որ ածա կան է և ոչ այնքան հա ջող 
բա ղադ րու թյուն, որով հետև կազմված է առան ձին և հա տուկ բա ռե
րից, որոնք գրե թե նույ նի մաստ են, և յու րա քան չյու րը կա րող է մի
այ նակ կա տա րել բա ղադ րու թյան դերը:

«Ու զում եմ ասել, որ խոս քը առանձնա հա տուկ այն ձեռ նար կու
թյուն նե րի մա սին  է, որոնք, այսպես ասած, հում քից ստա նում  են 
վերջնա կան ար տադ րու թյուն»:

Առան ձին – առանձնա կի – առանձնա հա տուկ
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«Երե խա նե րը առանձնա կի ուշադ րու թյան են ար ժա նի»:
«Վա րա կը» թե լադ րում  է ամեն գնով խու սա փել հատ կա պես 

պարզ բա ռե րից՝ ի շահ բարդ ու ածան ցա վոր ան հե թե թու թյան:
«…Ի հա վե լումն ձեր ասա ծի՝ կու զե նայի նաև, իրոք, առանձնա

հա տուկ շեշ տել՝ մեր հան րա պե տու թյան տա րած քում և Երևան քա
ղա քում կան էդ պի սի առանձնա հա տուկ հու շար ձան ներ…» (Մա
կունց, մշա կույ թի նա խա րար):

«Ու զում եմ յու րա հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն հայտնել»: Սա էլ է 
«վա րակ ված», այ լա պես հա տուկ շնոր հա կա լու թյունն էլ լի ու լի բա
վա կան էր:

Փաստ – փաս տարկ
«Ար ձա նագ րե ցի, որ կա մի շատ կարևոր և շատ ար դա րա ցի 

փաս տարկ, որ մենք եր բեք ժո ղովրդի լե գի տիմ քվեն ստա ցած սահ
մա նադ րու թյուն չենք ունե ցել, սա փաս տարկ է» (Ն. Փ.):

Ոչ մի պատ ճառ չկա «փաստ»–ի փո խա րեն օգ տա գոր ծե լու 
«փաս տարկ»–ը, մա նա վանդ երկրորդ պա րա գա յում, որը ան հար կի 
ձևա փո խումն  է «դա փաստ  է» հռե տո րա կան բա ռա կա պակ ցու
թյան:

Դեր – դե րա կա տա րում
«Վստահ եմ, որ այս ճգնա ժա մային իրա վի ճա կում նա կկա տա րի 

իր առանցքային դե րա կա տա րու մը»: Պի տի ասել դե րը՝ խու սա փե
լով կա տա րել բայի կրկնու թյու նից և 4 ավե լորդ վան կից:

«Ես կար ծում եմ՝ մեզ այս հար ցում առանձնա հա տուկ դե րա կա
տա րում է վե րա պահ ված՝ լի նել օրի նակ այ սօր վա և վաղ վա քա ղա
քա կան ուժե րի հա մար» (Լ. Ն., ԱԺ խոս նակ):

Բայց ին չո՞ւ դե րա կա տա րում, և ոչ դեր, չէ՞ որ ձեզ վե րա պահ վա
ծը «առանձնա հա տուկ դեր» է (գոր ծո ղու թյուն) և ոչ թե ինչ–որ հան
րա հայտ դե րի առանձնա հա տուկ կա տա րում: Հե տո էլ ար ժե՞ արդյոք 
մի կո պիտ սխա լի վրա վատ նել չորս վան կա չափ էներ գիա:

Լսել – ական ջա լուր լի նել
«Առա ջին ան գամ այդ մա սին ական ջա լուր եղա…»: Ական ջա լուր 

եղա–ն, իհար կե, 3 վան կով և 6 տա ռով ավե լի ծան րակ շիռ է, քան 
լսե ցի–ն:
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Նոր, նո րըն տիր – նո րա թուխ
«Նո րա թուխ պատ գա մա վոր», «նո րա թուխ հայր», «նո րա թուխ 

ուսա նող ներ»… Որ քան գի տեմ, թխե լը մեր լեզ վում օգ տա գործվում է 
հեգ նա կան իմաս տով, օրի նակ՝ «թխած բա նաս տեղ ծու թյուն», և չեմ 
ուզում հա վա տալ, որ հի մա Հա յաս տա նում ամեն ինչ չէ, որ կա րող է 
լի նել թխովի:

Միջև – մի ջա կայ քում
«Ծի րա նի գի նը տա տան վում էր 400–500 դրա մի մի ջա կայ քում»: 

Իսկ միջև–ը բա վա կան չէ՞:
Մանր – ման րակրկիտ
«Կե րա կու րը պի տի ման րակրկիտ ծա մել»: Առանց մեկ նա բա նու

թյան:

Ըն տիր – հա տըն տիր
«…Կհա մոզ վեք, որ հա տըն տիր տոլ մա ունենք» (գո վազդ):
«Ես օգ տա գոր ծում  եմ «Տոս քա նա» պա հա ծո նե րը, որով հետև 

դրանք բո լո րը հա տըն տիր են և…»:
Այստեղ տոլ մայի և պա հա ծո նե րի տե սա կա նին նույ նաց վել է բա

նաս տեղ ծու թյան հետ. ճա շա կի խնդիր է:
Խնդիր – հիմ նախնդիր
«…Քննար կե ցին Սևա նա ձկի հիմ նախնդի րը»:
Եթե ուշադ րու թյուն դարձնեք, կար ձա նագ րեք, որ «կրկնա բար

դույ թով» տա ռա պող նե րի հա մար Հա յաս տա նում այլևս չկան 
խնդիր ներ. ամեն կողմ ու ամեն տեղ մի այն հիմ նախնդիր ներ և 
գերխնդիր ներ են:

Նո րո գել – վե րա նո րո գել – հիմ նա նո րո գել
«…Մենք չգի տենք՝ ման կա պար տե զը փակ վել  է հիմ նա նո րոգ

ման պատ ճա ռով, թե՞…» (Անա հիտ Բախ շյան):
Բեր ված օրի նա կում խո սո ղը չգի տի, թե ին չու է փակ վել ման կա

պար տե զը, մի այն են թադ րում է, որ դա նո րո գու թյան նպա տա կով 
կա րող է լի նել, հետևա բար կա րիք չկա, և տրա մա բա նա կան չէ որո
շել նո րո գու թյան տե սա կը, առա վել ևս, որ խոս քը շի նա րա րա կան 
են թա տեքստից դուրս է: Ավե լաց նենք, որ հայոց լեզ վի հո մա նիշ նե
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րի բա ռա րան նե րում (վեր ջի նը 2009 թ.) «հիմ նա նո րո գել» բա ռը 
չգտանք, ամե նա մոտ հո մա նի շը «վե րա նո րո գել»–ն  է, հետևա բար 
այն կա րե լի է հա մա րել նո րա թուխ բառ, որը նշա նա կում է հիմ նո
վին նո րո գել, ին չը ամենևին էլ վատ չէ, վատն այն է, որ այս նո րա
թուխ բարդ բա ռը եկել  է ամ բող ջա պես փո խա րի նե լու նո րո գել 
պարզ բա ռին: Դե, իհար կե, չէ՞ որ Հա յաս տաում ամեն ինչ մի այն 
հիմ նա նո րոգ վում է, այդ թվում և հայոց մե ծաս քանչը:

Պատ վեր – պատ վի րել – պատ վի րա կել
«Մենք այս հար ցե րի քննար կու մը, ինչ–որ տեղ և ուղիղ տեքստով 

պատ վի րա կել  ենք նաև մեր ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րին» 
(Ն. Փ., ՀՀ վար չա պետ):

«Բա նա կի սննդի պատ վի րա կու մը տրվել է մաս նա վոր բաժ նին»:
«…Ռու սա կան մա մու լում հայտնվե ցին ակնհայ տո րեն պատ վի

րակ ված հոդ ված ներ…» (Ար մեն Վար դա նյան, 1in TV)
«Արտգործնա խա րար նե րին հանձնա ժո ղո վի անու նից նաև 

պատ վի րա կե ցինք աշ խա տել այդ ուղ ղու թյամբ» (Ռու բեն Ռու բի
նյան, պատ գա մա վոր):

«Պատ վի րա կել» բա ռը բա ռա րան նե րում չգտանք, և թե ին չու  է 
այն օգ տա գործվել պատ վի րել բա ռի փո խա րեն, չհաս կա ցանք: 
Ունենք պատ վի րակ բա ռը, որ նշա նա կում է ներ կա յա ցու ցիչ:

Նուրբ – նրբան կատ
«… Սա շատ նրբան կատ խնդիր է…» (Նո րայր Նո րի կյան, փաս

տա բան): Նրբան կատ կա րող է լի նել մի այն մադը:
Հա վա քել – հա վա քագ րել
«Բյու ջեի հա մար լրա ցու ցիչ գու մար է հա վա քագրվե լու»:
«…Ընտրա պայ քա րի հա մար կես մի լի ոն դո լար  է հա վա քագ

րել»:
«Այդ գու մա րը հա վա քագրվել է վեր ջին մեկ ամսվա ըն թաց քում»:
Հա վա քագ րում են մի այն մարդկային նոր ուժեր հա տուկ գոր ծի 

հա մար, իսկ դրա մի կամ այլ բա նե րի պա րա գային հա վա քելն էլ 
բա վա կան է, և ին չո՞վ է գե րա դաս վում այս բարդ բա ռը «հա վա քել» 
պարզ ձևին:

Ար գե լել – ար գե լա փա կել
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«Որոշ կար գա վո րում ներ կան, գու ցե, հնից եկող, որ ար գե լա
փա կում են ինչ–ինչ ան ցան կա լի, Ռու սաս տա նի հա մար ան ցան կա
լի մարդկանց մուտ քը եր րորդ եր կիր»:

«Ես հի շում եմ, որ մեր քա ղա քա ցի Ա–ի մուտ քը ար գե լա փա կե
ցին Ռու սաս տան» (Լևոն Բար սե ղ յան, ժուռ նա լիստնե րի ակում բի 
նա խա գահ, 1in TV, May 2, 2019):

«Ոս տի կա նու թյու նը ար գե լա փա կել  է մարդկանց տե ղա շար ժը» 
(հա ղոր դա վար):

Ար գե լա փա կել նշա նա կում  է բան տար կել, մե կու սաց նել, իսկ 
բեր ված օրի նակ նե րում խոս քը մի այն ար գե լե լու մա սին  է: Ասել 
«Մուտ քը առանց փող կա պի ար գե լա փակ ված է» կամ «Ծխե լը ար
գե լա փակ ված է» նշա նա կում է վա րակ ված լի նել «կրկնա բար դույ
թի» ախ տով: Թող նենք, որ ար գե լա փա կել բա ռը ինքնին իմաս տով 
չպատ ճա ռա բան ված բար դու թյուն է, որով հետև ար գե լել և փա կել 
բա ռե րը եր կուսն էլ բան տար կել են նշա նա կում:

Նման – նմա նա տիպ
Վե րահսկիչ պա լա տի հայ տա րա րու թյուն նե րից մե կում նույ նիսկ 

աս ված  է՝ «…Նման կամ հա ման ման…», ըստ երևույ թին՝ գրո ղը 
մի այն «նման» բա ռը բա վա կա նա չափ գրա գետ չի հա մա րել կամ 
մտա ծել է, որ «նման» բառ հայե րե նում այլևս գո յու թյուն չու նի, ուս
տի ան մի ջա պես շտկել է իր «սայ թա քու մը»:

Շուտ – շու տա փույթ
«Ինչքան շու տա փույթ, այնքան լավ»:
«Ինչքան շուտ, այնքան լավ»–ը ասաց վածք է՝ քա րա ցած ձև, և 

ամենևին կա րիք չկա այն այսպես «բա րե փո խե լու»:
Բեռնված – ծան րա բեռնված – գեր բեռնված – գեր ծան րա

բեռնված
«Տիգ րիս գե տում գեր ծան րա բեռնված նավ է խոր տակ վել»: Ճիշտ 

և բա վա կան է գեր բեռնված–ը:
Բարձր – բարձրա կարգ
«…Աչ քի է ընկնում իր բարձրա կարգ որա կով»:
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Ին չո՞ւ բարձրա կարգ և ոչ բարձր: Չգա՞նք, բարձրո րակ–ի փո
խա րեն էլ ասենք բարձրա կար գո րակ, որն ավե լի եր կար, ուս տի և 
ավե լի «գրա գետ» բառ է:

Մոտ – մո տա լուտ – մո տա կա
Աս վում  է՝ մո տա կա կամ մո տա լուտ ապա գա յում կամ ան ցյա

լում՝ մոտ–ի փո խա րեն:
Ան ջա տել – տա րան ջա տել
«Պետք է թա ցը չո րից տա րան ջա տել»:
Ան ջա տել–ն էլ չի խան գա րի, բա ցի այդ՝ «թա ցը չո րից ջո կել»–ը 

ժո ղովրդա կան դարձվածք  է և ունի որոշ ոճա կան ար ժեք, ուս տի 
դրա գրա կա նաց նե լը խրա խու սե լի չէ, հա կա ռակ պա րա գա յում 
պա հանջվում է չա փի որո շա կի զգա ցում: Այստեղ տա րան ջա տե լը 
հնչում է ճո ռոմ՝ պատ կե րա վոր խոս քը վե րա ծե լով ան հե թե թու թյան:

Ար ձա նագ րել  եմ նաև հետևյալ օրի նակ նե րը (չհասցնե լով գրի 
առ նել հա մա պա տաս խան նա խա դա սու թյու նը), որոն ցում պա
հանջվող բա ռի փո խա րեն օգ տա գործվել  են ան հար կի եր կա րա
շունչ բա ռեր.

Տար բե րել – տար բե րա կել, հե տաքրքիր – հե տաքրքրա շարժ, 
զի ջում – փոխ զի ջում, ջերմ – ջեր մա գին – ջեր մա գինս, նա խանձ – 
նա խան ձախնդրու թյուն, ավե լորդ – ավե լոր դա բա նու թյուն, զգույշ 
– զգու շա վոր, պա տիժ – պատ ժա չափ, սուտ – ստա հոդ, խաղ – խա
ղար կում, խա ղալ – խա ղար կել, փոր ձել – փոր ձար կել, պատ ճառ – 
սկզբնա պատ ճառ…

Կան խար գե լել
Ար գե լել – կան խել – կան խար գե լել
Կա այսպի սի զրույց.
«Բրուտ վար պե տը ամեն ան գամ իր աշա կեր տին ջրի ուղար կե

լիս ապ տա կում է և զգու շաց նում, որ ճա նա պար հին կու ժը չկոտրի:
— Հան ցանք չգոր ծած երե խային ին չո՞ւ  ես ապ տա կում,— 

հարցնում է մի ան ցորդ:
— Կու ժը կոտ րե լուց հե տո, որ սպա նեմ էլ, ինձ հա մար կուժ չի 

դառ նա,— պա տաս խա նում է վար պե տը»:
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Թվում է, թե այս զրույ ցի վար պե տի տրա մա բա նու թյամբ է հնա
րա վոր հաս կա նալ կան խար գե լել բա ռի իմաս տը, բայց արդյոք 
վար պե տը իր ապ տա կով կան խո՞ւմ, ար գե լո՞ւմ կամ կան խար գե
լո՞ւմ է կժի կոտրվե լը, իհա՛րկե՝ ոչ, նա տղային ըն դա մե նը զգու շաց
նում է կժի կոտրվե լու հա վա նա կա նու թյան մա սին՝ հու սա լով, որ իր 
ապ տա կը, լա վա գույն դեպ քում, կա րող  է մի ինչ–որ չա փով նվա
զեց նել այն:

Կան խել, ար գե լել և կան խար գե լել բայե րը հա մար վում են հո
մա նիշ ներ, թեև իմաս տային զգա լի տար բե րու թյամբ: Իսկ, ըստ էու
թյան, հո մա նիշ բա ռե րից կազմված բարդ բա ռը ան հե թե թու թյուն է, 
որով հետև այն ոչինչ չի ավե լաց նում բա ղադ րիչ նե րի իմաս տին և չի 
դառ նում նոր հաս կա ցու թյուն: Կան խար գե լել բա ռը կազմված  է 
կա նուխ և ար գե լել բա ռե րից: Կա նուխ նշա նա կում է շուտ, սրա նից 
կազմված բայն է կան խել, որը նշա նա կում է նախ քան որևէ բա նի 
պա տա հե լը կամ իրա կա նա ցու մը նրա առաջն առ նել, հետևա բար 
կան խար գե լե լը կեղծ բար դու թյուն է:

«Պե տու թյու նը ին քը պետք է կան խար գե լեր…
«…Իրա վա կան մար մին նե րը ունեն ծայ րա հե ղա կա նա ցու մը, 

բռնու թյու նը կան խար գե լե լու և նա խա կան խար գե լե լու գոր ծա
ռույթ» (Ն. Փ., ՀՀ վար չա պետ):

«Խիստ ան հրա ժեշ տու թյան կա րիք ունենք քա ղաք նե րի խցա
նում նե րի կա նա խար գել ման»:

«Նի կոլ Փա շի նյա նը կան խար գե լել է Սերժ Սարգսյա նի հար ցազ
րույ ցը»:

Սա, իհար կե, տե ղե կատ վա կան «սկան դա լային» վեր նա գիր  է, 
իրա կա նում Սերժ Սարգսյա նը հայ տա րա րել է, որ իր հրա ժա րա կա
նի տա րե լի ցին հար ցազ րույց է ունե նա լու, իսկ վար չա պե տը կա ռա
վա րու թյան նիս տում սպառ նա ցել  է գա զի թան կաց ման հար ցում 
կաս կած վող օլի գարխնե րին, մի խոս քով՝ «Ծիտ, ուտես մա խոխ», 
բայց մեր խոս քը այլ բա նի մա սին է: Այն, որ կան խել–ը ըն դա մե նը 
պարզ բառ  է, և ժա մա նա կա կից «գրա կան–պե տա կան» հայե րե
նում դրա օգ տա գոր ծու մը խստիվ «կան խար գել ված»  է կան խար
գե լել բարդ բա ռի կող մից:
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«Կան խար գե լել» բա ռը, որն, ըստ երևույ թին, ան գլե րեն prevent 
բա ռի թարգմա նու թյունն է, այս օրե րին պաշ տո նա կան, թե ան պաշ
տոն խոս քում առա տո րեն օգ տա գործվում է իր կան խել և ար գե լել 
բա ղադ րիչ նե րի փո խա րեն և նույ նիսկ հան դես է գա լիս որ պես հա
սա րա կա գի տա կան եզ րույթ: Եվ այսպես, մենք ունենք ՁԻԱՀ–ի, 
խոշ տան գում նե րի, բա ցօ թյա ապօ րի նի առևտրի, բնա կան աղետ
նե րի, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի… կան խար գել ման մար մին ներ, 
կենտրոն ներ, խոր հուրդներ…, իսկ այ սօր էլ ՀՀ նո րըն տիր 
խորհրդա րա նը որո շել է կյան քի կո չել «Կո ռուպ ցի այի կան խար գել
ման հանձնա ժո ղով»: Հար ցը հետևյալն է՝ կո ռուպ ցի այի և մյոս 
պա րա գա նե րում կա րե լի՞ է օգ տա գոր ծել կան խար գե լել բառը:

Բնա կան աղետ նե րից, հի վան դու թյուն նե րը նե րա ռյալ, կա րե լի է 
պաշտպան վել, դրանց հետևանքնե րը վե րաց նել, բայց ար գե լել 
դրանք հնա րա վոր չէ: Կար կու տը կան խե լու հա մար կան կարկտա
բեր ամ պե րը ցրե լու սար քեր, «ՁԻԱՀ–ի կան խար գել ման հան րա
պե տա կան կենտրոն»–ը հա վա նա բար զբաղ վում է ար դեն իսկ վա
րակ ված նե րին որոշ բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բե րե լով կամ վա րա կից 
խու սա փե լու հա մար մարդկանց որոշ խոր հուրդներ տա լով: Սրանք 
ոչ թե երևույ թի ար գել ման, այլ դրա հետևանքնե րից պաշտպան վե
լու մի ջոց ներ են:

Հան ցանքնե րի դեմ կա րե լի  է պայ քա րել դաս տի ա րակ չա կան, 
քա րոզ չա կան և պատ ժա կան մի ջոց նե րով, բայց դրանք ար գե լե լը 
նույ նիսկ ծի ծա ղե լի  է: Դժվար  է պատ կե րաց նել պե տա կան հիմ
նարկ, որ տեղ ղե կա վա րի պատ կե րի կող քին փակցված լի նի այսպի
սի ծա նու ցում. «Կա շառ քը ար գել ված է»:

Հան րային վայ րե րում ծխե լը, բա ցօ թյա առևտու րը, խոշ տան
գում նե րը և այլն կա րե լի է օրեն քով ար գե լել, իսկ օրեն քը խախ տո
ղին տու գա նել կամ պատ ժել, բայց այստեղ էլ կան խե լը կամ կան
խար գե լե լը բո լո րո վին իմաստ չունի:

Գու շա կել – կան խա գու շա կել
«…Բայց եթե ազ նիվ լի նենք, ապա այս դահ լի ճում նստած նե րի 

մեծ մասն էլ կա րող  էր այս նույն չա րա շա հում նե րի մո տա վոր 



28

ոլորտներն ու դրանց մո տա վոր չա փը կան խա գու շա կել» (Շ. Ի., ԱԺ 
պատ գա մա վոր, Ազա տու թյուն TV, June 4, 2019):

Նախ՝ կան խա գու շա կել բա ռը ինքնին սխալ բար դու թյուն  է, 
որով հետև գու շա կել կա րե լի է ապա գան հենց կան խավ և ոչ թե ան
ցյա լը՝ հե տո: Բեր ված օրի նա կում խոս քը ան ցյա լի մա սին է՝ տա րե
կան զե կույ ցի մա սին, իսկ ան ցյա լի մա սին կա րե լի է կա՛մ վկայել, 
կա՛մ են թադ րու թյուն անել, բայց ոչ գու շա կու թյուն ներ անել:

Տա րած ված են նաև «սկզբից կան խա գու շա կել» և «սկզբից կան
խա տե սել» ար տա հայ տու թյուն նե րը, որոն ցում նույն տրա մա բա
նա կան սխա լը կրկնվել է, իսկ դա՝ մի այն և մի այն «կրկնա բար դույ
թի» հա մա ճա րա կից ան մասն չմնա լու սի րույն:

Որո շել – կան խո րո շել
«Կան խո րոշ ված  էր, որ Հա յաս տա նը պի տի գնա եվ րա սո ցաց

ման ճա նա պար հով»:
Իսկ ին չո՞վ  է խան գա րում որոշ ված  էր ձևը. չէ՞ որ որո շել բայը 

ինքնին կան խում է իր առար կան, «…որո շել եմ վա ղը գնալ», ուրեմն 
ի՞նչ իմաս տային նպաստ  է բե րում կան խը՝ բա ռը չորստա ռա նոց 
վան կով ձգե լուց բացի:

Պատ րաս տել – նա խա պատ րաս տել
«Այ սօր մեր սցե նա րիս տին խնդրե ցինք նա խա պատ րաս տել 

հետևյալ թե ման»:
Խո սո ղը պատ րաս տել պարզ բա ռի փո խա րեն օգ տա գոր ծում է 

նա խա պատ րաս տել բա ռը, որը թե՛ ավե լորդ, և թե՛ տրա մա բա նո րեն 
սխալ է, որով հետև թե ման չի կա րե լի նա խա պատ րաս տել, այն կա
րե լի է մշա կել: Նա խա պատ րաստվում կամ նա խա պատ րաս տում է 
ընդհան րա պես բա նա կան մարդը:

Առաջ – առաջ նա հերթ – նախ առա ջի նը – նախ առաջ նա հերթ
«Մենք առաջ նա հերթ այ ցե լե ցինք…»:
«…Բայց առաջ նա հերթ դու պի տի այդ ցան կա նաս»:
Եր կու դեպ քում էլ առաջ նա հերթ ածա կա նը օգ տա գործվել  է 

նախ կամ սկզբում մակ բայ նե րի փո խա րեն: Պի տի ասել՝ «…Մենք 
նախ այ ցե լե ցինք», «…նախ դու պի տի այդ ցան կա նաս»:
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«Սկզբնա կան շրջա նում կպատ րաս տենք եր կու ուտեստ»:
Ու տես տի պատ րաս տու մը վե րած ված է պատ մա կան իրա դար

ձու թյան՝ խո հա նո ցային կես ժա մա նոց ծրա գի րը բա ժա նե լով 
շրջան նե րի և են թաշրջան նե րի: Բա վա կան  էր ասել՝ «…նախ կա
նեմ սկզբում»:

Դի տար կել
Դի տել – նայել – դի տար կել – մշտա դի տար կել
Դի տար կել բա ռը նոր բառ չէ, բայց խիստ մո դայիկ բա ռե րից է և, 

որ պես այդպի սին, դժվա րա նում  է իր որո շա կի տեղն ու իմաս տը 
գտնել ժա մա նա կա կից հայե րե նում:

«Ձայ նա խո սու թյու նը հնչյու նը դի տար կում  է ար տա բե րա կան 
կող մից» (Հայե րե նա գի տա կան բա ռա րան, 1978):

Այս օրի նա կը մենք վերցրել ենք այն հին օրե րից, երբ բա ռերն, 
ինչպես ամեն ինչ, ինչ–ինչ պատ ճառ նե րով, ավե լի հեշ տու թյամբ էին 
գտնում իրենց տե ղը, կամ նրանց իրենց «տե ղը ցույց տվող ներ» 
կային: Այստեղ դի տար կել բա ռը նշա նա կում  է գի տա կա նո րեն 
զննել, քննար կել, ուսում նա սի րել, իսկ հա ջոր դող օրի նակ նե րը 
ունեն առա վե լա գույ նը 10–15 տար վա ան ցյալ և ցույց են տա լիս, թե 
ինչպես է բա ռը ազատ «թևա ծում» հայ ժա մա նա կա կից մտքի ան
դաս տա նում.

«…Դի տար կում էինք Լուի զային»:
Ու զում է ասել՝ նա յում էինք:
«Բայց այն, ինչ որ ես եմ դի տար կել, դա տա պար տում եմ»:
Այս նա խա դա սու թյու նը պատ կա նում է հայտնի «Հարսնա քա րի» 

վկա նե րից մե կին, որը դի տար կե լը օգ տա գոր ծել է ուղ ղա կի տես նե
լու իմաս տով.

«Նստել եմ այստեղ և փոր ձում եմ դի տար կել…»:
Հա վա նա բար ուզում է ասել՝ նայել, տես նել:
«…Սահ ման դի տարկման են այ ցե լել…»:
Պի տի են թադ րել, որ խոս քը ստուգ ման կամ ստու գա տե սի մա

սին է, և դի տար կել–ը օգ տա գործված է մո նի տո րին գի իմաս տով:
«Մենք ան ցկաց նում  ենք մշտա դի տար կում՝ մո նի տո րինգ, որ

պես զի կա րո ղա նանք դի տար կել ձեր հայ տա դի մու մը»:
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Այս նա խա դա սու թյու նը պար զում  է, որ դի տար կու մը մո նի տո
րին գի հայե րենն է, այն պար զում է, որ խո սո ղի լեզ վամ տա ծո ղու
թյան մեջ այդ հայե րեն բա ռը դեռ չու նի բա վա րար վա վե րա կա նու
թյուն, ուս տի նա մե քե նայո րեն բե րում է նաև ան գլե րե նը, իսկ նույն 
նա խա դա սու թյան մեջ երկրորդ ան գամ դի տար կել–ը օգ տա
գործվում է ար դեն բո լո րո վին այլ իմաս տով, բայց թե ի՞նչ իմաս տով, 
այնքան էլ պարզ չէ, որով հետև հայ տա դի մու մը կա րե լի  է քննար
կել՝ պար զե լու հա մար՝ հա մա պա տաս խա նո՞ւմ է ար ված մշտա դի
տար կում նե րին, թե՞ ոչ: Եվ ընդհան րա պես խոս քի կարճ տի րույ թում 
նույն բա ռը եր կու ան գամ օգ տա գոր ծե լը չի խո սում բա վա րար չա
փով մշակ ված լեզ վի մա սին:

«Եթե դի տար կենք հնա րա վոր ռիս կե րը…» (Հա կոբ Բա դա լ յան):
Այստեղ դի տար կել–ը, կար ծում եմ, պի տի հաս կա նալ՝ «նկա տի 

առ նել», «հաշ վի առ նել» իմաս տով:
«Այդպի սի կտրուկ դի տար կում ներ եղե՞լ են»:
Դժվար  է հաս կա նալ «կտրուկ դի տար կում ներ» բա ռա կա պակ

ցու թյան իմաս տը: Կոն տեքստից կա րե լի է են թադ րել՝ այստեղ օգ
տա գործված  են կա՛մ ակ նարկներ, կա՛մ հար ցադ րում ներ, կա՛մ 
քննար կում ներ իմաս տով: Նա խա դա սու թյու նը առնված  է Ար ման 
Նա վա սար դյա նի հետ հար ցազ րույ ցից, երբ նա ակ նար կում  է, որ 
Իրա նում հե տաքրքրված են, թե արդյոք Ար ցա խի հա մար պա տե
րազմ լի նե լո՞ւ է, և հա ղոր դա վա րը զար մա ցած հարցնում է. «Ընդհան
րա պես, ի՞նչ դի տար կում ներ ունեք»:

Այստեղ դի տար կել բա ռը օգ տա գործված է կար ծիք ներ, դի տո
ղու թյուն ներ իմաս տով, ին չը շատ հե ռու է մո նի տո րինգ բա ռից:

«Շնոր հա կա լու թյուն ձեր բե րած պար զա բա նում նե րի և դի տար
կում նե րի հա մար» (Նվեր Մնա ցա կա նյան):

Այստեղ դի տար կել–ը ար տա հայ տած մտքե րը և գա ղա փար
ներն է ակ նար կում, որին նա խոր դել է պար զա բա նել բա ռը (լու սա
բա նել, մեկ նա բա նել), որը կա րող  է նաև հաս կաց վել որ պես դի
տար կել բա ռի հո մա նիշ:

«…Գոր ծո ղու թյու նը որ պես ահա բեկ չու թյուն է դի տարկվում»:
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Դի տար կել բայը հո մա նիշն  է քննար կել, ուսում նա սի րել, հե
տա խու զել բայե րի, սա կայն այստեղ օգ տա գործված է ըն կա լել, հա
մա րել, գնա հա տել կամ մեկ նա բա նել իմաս տով:

«…Եթե (այս ան գամ էլ) չըն դու նեք առա ջարկս, ստիպ ված  եմ 
այն դի տար կել որ պես վա տու թյուն»:

Այստեղ դի տար կե լը հա վա նա բար փո խա րի նել է հաս կա նալ, ըն
կա լել, հա մա րել կամ մեկ նա բա նել իմաս տին:

«Սա քա րոզ չա կան քայլ է դի տարկվում»: Նույնը:
«Դի տարկված 121 դպրո ցից մի այն…»: Խոս քը դպրոց նե րի 

սան հան գույցնե րի ստու գա տե սի մա սին է:
«Մշտա դի տարկվել են 121 դպրոց և 80 ման կա պար տեզ», «…դի

տարկված 121 դպրո ցից մի այն …»
Նույն տեքստում դի տար կել և մշտա դի տար կել ձևե րը օգ տա

գործվել  են հե տա զո տել, հե տաքննել, քննար կել, ստու գել 
իմաստնե րով: Եթե չեմ սխալ վում, սա ան գլե րեն monitoring, 
ինչպես նաև observation բա ռե րի թարգմա նու թյունն է, որ գրա սե
նյա կային տեր մի նա բա նու թյու նից ներ խու ժել է նաև կեն ցաղ:

«…Թե՞, այ դու հան դերձ, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան իշ խա նու
թյու նը պար զա պես դեմ չէ, որ Ռո բերտ Քո չա րյա նը օգ տա գոր ծի 
այդ տի րույ թը (պե տա կան մե դի ան), հնա րա վոր է, դի տար կե լով դա 
նաև որ պես հա վե լ յալ եկամ տի աղ բյուր»:

Կար ծում եմ՝ այստեղ դի տար կե լը պի տի հաս կա նալ հա մա րել, 
ըն դու նել իմաստնե րով:

«Խոս քը, ան շուշտ, ֆի լանտրոպ ներդրող նե րի բա նա կի մա սին 
չէ, որ այդպի սի ներդրու մային բա ղադ րի չը ընդհան րա պես լի նում է 
իր տե սա կա րար կշռով հա մե մա տա բար քիչ ընդհա նուր պատ կե
րում: Շատ կարևոր  է, այսպես ասած, առևտրային մար դա սի րու
թյու նը, երբ բիզ նե սը, մի կող մից հե տապնդե լով առևտրային շա
հեր, մյուս կող մից այդ շա հե րի պաշտպա նու թյան առանցքային 
դաշ տե րից մե կը կդի տար կի քա ղա քա կան ար դի ա կան հա մա կար
գի՝ հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ար դի ա
կան հա մա կար գի առ կա յու թյու նը»: Կհա մարի:

«Եվ ին չի՞ շուրջ ա դի տարկվում լու ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը»:
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Խո սո ղի նպա տա կը մո տա վո րա պես այն է, թե (ըստ բա նակ ցող 
կող մե րի) որոնք են հար ցե րը լու ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Իսկ 
թե կոնկրետ ի՞նչ իմաս տով  է օգ տա գործված դի տար կել բայը, 
դժվա րա նում  եմ ասել. թերևս այն կա րե լի  է փո խա րի նել տես նել 
բայով, որի դեպ քում «շուրջ»–ի փո խա րեն պի տի լի նի «մեջ» կա պը, 
իսկ այս դեպ քում կու նե նանք. «Եվ ին չի՞ մեջ  են նրանք տես նում 
լուծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը», կամ «Եվ որո՞նք են, ըստ նրանց, 
լուծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը»:

«Մինսկի խմբի հայ տա րա րու թյու նը ես դի տար կում եմ այս տրա
մա բա նու թյան շրջա նա կում»:

Դի տար կել–ը այստեղ կա րող է նշա նա կել հաս կա նալ, ըն կա լել 
կամ մեկ նա բա նել:

«…Մենք, օրի նակ, դի տար կո՞ւմ  ենք, արդյոք ԱԱԾ պե տի հայ
տա րա րու թյու նը (վե րաբ նա կեց ման մա սին) ան վտան գու թյան տե
սան կյու նից, մենք պետք է նաև էդ գոր ծո նը դի տար կենք» (Հա կոբ 
Բա դա լ յան):

Պետք է հաս կա նալ քննար կել, վեր լու ծել, նկա տի առ նել, գնա
հա տել… իմաստնե րով:

«ԵՀԱԿ առա քե լու թյու նը հրա դա դա րի ռե ժի մի պլա նային դի
տար կում է ան ցկաց րել զի նու ժի շփման գծում»:

Հա վա նա բար խո սո ղի նպա տա կը ստու գա տես–ն  է, բառ, որը 
կա րող է գոր ծած վել մո նի տո րինգ իմաս տով:

«Իհար կե, կադ րերն այնպես էին բռնված, որ դժվար էր դի տար
կել ռե ակ ցի ա նե րը» (Անուշ Սեդ րա կյան, 1in TV, 10 ապ րիլ, 2019, 
«Առա ջին»):

Ակնհայ տո րեն ուզում է ասել՝ տես նել:
«Փա շի նյա նը, ան դրա դառ նա լով այն դի տարկմա նը, թե 

«Գազպրոմ–Ար մի նի ա յում» կրճա տում ներ  են տե ղի ունե նում …» 
(Նվեր Մնա ցա կա նյան):

Նա խա դա սու թյու նից այնպես է հաս կաց վում, որ մե կը «դի տար
կել է», որ «Գազպրոմ–Ար մի նի ա յում» … Ըստ այդմ՝ խոս քը շրջա
նառ վող լու րի, խոս քի, ասույ թի մա սին է, բայց այդ դեպ քում հնա
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րա վո՞ր  է դի տար կում–ը լուր–ի հո մա նիշ հա մա րել, իսկ եթե ոչ, 
ուրեմն ի՞նչ իմաստ ունի այստեղ դի տար կել բառը:

«Հե տաքրքիր դի տար կում էր» (Նվեր Մնա ցա կա նյան):
Հա ղոր դա վա րը սրա նով գնա հա տում է իր խո սակ ցի ար տա հայ

տած միտ քը, գա ղա փա րը կամ մատ նան շումը:
«Ձեր դի տարկմամբ ի՞նչ բար դու թյան գործ է սա» (Նվեր Մնա

ցա կա նյան, 1in TV, 7 May, 2019):
«…Բայց, ի վեր ջո, ինչքան էլ չճա նաչ ված՝ Ար ցա խը առան ձին 

պե տու թյուն է դի տարկվում, սուբյեկտ…» (Մհեր Ղա լի չյան, 1in TV, 
May 7, 2019):

Հա մար վում, ըն կալ վում
«Սա շատ կարևոր է, որ պես զի չդի տարկվի Ար ցա խի քա ղա քա

կան հա մայնքը մե կու սաց ված» (Ար թուր Սա քունց):
Հա մար վել, դիտ վել, ըն կալ վել
«Պր. Բա լա սա նյա նը իրեն դի տար կում է որ պես Ար ցա խի նա խա

գահ»:
Հա մա րել, պատ կե րաց նել, դի տել
«…Բայց, այ նուա մե նայ նիվ, պետք  է հաս կա նալ, որ Ար ցա խի 

սուբյեկ տայ նու թյու նը չի կա րող դի տարկվել որևէ մե կի մտքում կամ 
որևէ մե կի պլան նե րում որ պես հա կադրման գոր ծիք Հա յաս տա նի 
իշ խա նու թյուն նե րին» (Ար թուր Սա քունց):

Հա մար վել, ըն կալ վել, դիտ վել
«…Իսկ այն դի տարկմա նը, որ ԲՀ կու սակ ցու թյու նը նախ կի նում 

կա պում էին ՌՔ–ի ան վան հետ ԳԾ–ն պա տաս խա նել է»:
Մատ նան շում, միտք, հարց
Հարց. «…Ո՞ր մտքե րի հետ եք հա մա ձայն, և որոնք գտնում եք, 

որ չեն հա մա պա տաս խա նում իրա կա նու թյա նը. ձեր դի տար կում
նե րը» (Հրայր Թամ րա զյան, Ազա տու թյուն TV, 12 May, 2019):

Դի տար կում բա ռի իմաս տը կա րե լի է կռա հել մի այն նա խա դա
սու թյու նից:

Կար ծիք, գնա հա տա կան, մեկ նա բա նու թյուն
Պա տաս խան. «Ես կար ծում եմ, որ փաս տե րը պի տի ներ կա յաց

վե ին հա մա կարգված, …որ պես զի մենք հա մա կարգված դի տար
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կե ինք այդ փաս տե րը» (Անի Սամ սո նյան, Ազա տու թյուն TV, 12 
May, 2019):

Այս պա տաս խա նի մեջ դի տար կել բա ռը նույնպես կա րե լի  է 
հաս կա նալ գնա հա տել, մեկ նա բա նել իմաստնե րով:

«Որ պես Երևա նի ավա գա նու նախ կին ան դամ՝ սենց մի դի տար
կում…» (Արայիկ Հա րու թյու նյան, ԿԳՄՍ նա խա րար):

Հա վա նա բար հնա րա վոր  է դի տար կում–ը փո խա րի նել մատ
նան շել, ասել, հի շեց նել բա ռե րով:

«Ե՞րբ ենք դի տար կում նոր մրցու թյուն ան ցկաց նե լու հնա րա վո
րու թյու նը» (Արայիկ Հա րու թյու նյան, ԿԳՄՍ նա խա րար)

Ինձ հա մար բո լո րո վին խորթ  է այս լեզ վամ տա ծո ղու թյու նը, և 
չեմ կաս կա ծում, որ նա խա դա սու թյունն ամ բող ջու թյամբ թարգմա
նու թյուն է, որն ուզում է ասել. «Ե՞րբ է հնա րա վոր կամ նպա տա կա
հար մար նոր մրցու թյուն ան ցկաց նել» կամ «Ե՞րբ ենք մտա ծում կամ 
ուզում»:

«… Եվ նաև շու կայի դի տար կում նե րում Երևա նից դուրս ամե նա
մեծ աճը, որ մենք ունենք, նա խորդ ամսվա դեպ քում, 2 %–ի մա սին 
ա խոս քը գնում» (կա ռա վա րու թյան նիստ):

Գու ցե տվյալ նե րո՞վ, ցու ցա նիշ նե րո՞վ:
«Ան կաս կած է, որ խոս քը լի ար ժեք հղկված և ման րա մասն դի

տարկված մե խա նիզ մի ներդրման մա սին է» (Լրա գիր am, մեջ բե
րում Ն. Փ–ից):

Այստեղ դի տարկված–ի փո խա րեն կա րե լի  է ասել ուսում նա
սիր ված:

«Դես պա նը կի սում է այն կար ծի քը, որ որոշ ամե րի կյան քա ղա
քա կան գոր ծիչ ներ դի տար կում են հայոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե
րին նվիր ված մի ջո ցա ռում նե րը որ պես մի ջոց նե րի հա վա քագրման 
ձև»:

Կար ծում  եմ՝ ուզում  է ասել. «…մի ջո ցա ռում նե րին նա յում  են» 
կամ «…մի ջո ցա ռում նե րը օգ տա գոր ծում են»:

«…Նկա տի առ նե լով շու կայի պա հան ջար կը, հա վա նա կան է, որ 
ապա գա յում դի տար կենք նաև այդ տար բե րա կը»:
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Նկա տի առ նենք, փոր ձենք, քննար կենք:

«…Զե կույ ցում դի տարկվել  են օդի աղ տոտ ման եր կու գոր ծոն՝ 
ծու խը և մու րը…»:

Դի տարկվել–ը հա վա նա բար պի տի հաս կա նալ քննվել իմաս
տով:

«…Հան րային դի տար կու թյան մեջ …».
Քննար կում, կար ծիք

«(2024, որից հե տո Պու տի նը կա՛մ պի տի հե ռա նա, կա՛մ մինչ այդ 
գտնի որևէ ձև: Ըստ այդմ՝ հա մար վում է, որ Պու տի նը այդ ձևե րից 
մե կի տար բե րակ դի տար կում է Բե լա ռու սի հետ մի ու թե նա կան մի 
որևէ ձևա չափ, որը նրան թույլ կտա իշ խա նու թյու նը պա հել այդ 
կար գա վի ճա կում» (lragir.am, May 5, 2019):

Հա մա րում է:

«Նո րան շա նակ դես պա նի ելույ թը, ան շուշտ, ուշագ րավ է, մա նա
վանդ երբ այն դի տար կում ենք Հա յաս տա նում տե ղի ունե ցող զար
գա ցում նե րի հա մա տեքստում»:

Քննար կել, մեկ նա բա նել:

«Լու սա վոր Հա յաս տա նը հղեց իր հար ցե րը, իսկ Բար գա վաճ 
Հա յաս տա նը սահ մա նա փակ վեց դի տար կում նե րով»:

Նկա տո ղու թյուն, մատ նան շում:

«Ես եր կու դի տար կում եմ ուզում ձեզ ներ կա յաց նել»:
Նկա տա ռում:

«Մենք Փա րա ջա նո վի ֆիլ մե րը դի տար կում էինք հեռ վից»:
Նա յում, տես նում:



36

«…Էդ կա նո նա կարգված բռնու թյու նը եթե ի վի ճա կի չէ պե տու
թյու նը իրա գոր ծել, այ սինքն՝ այն չի դի տարկվում որ պես գե
րակշռող ուժային կենտրոն…»:

Ըն կալ վում, հա մար վում:

«Մի քա նի դի տար կում…», «…հե տաքրքիր դի տար կում էր…»:

«Ռու սաս տա նի դես պա նի դի տարկմամբ՝ երկկողմ հա րա բե րու
թյուն նե րում պահ պան վել է նույն դի նա մի կան»:

Կար ծի քով, ասա ծով, խոս քով, բնու թագրմամբ, գնա հատ
մամբ, ըստ ՌԴ դես պանի:

«Ես կու զեի հար ցին իրա վա կան տե սան կյու նից դի տար կել»:
Նախ՝ դի տար կել–ը ներ գոր ծա կան բայ է և պա հան ջում է հայ

ցա կան հո լո վով խնդիր, այ սինքն՝ պետք  է ասել՝ «…հար ցը դի
տար կել…»: Իսկ «հար ցին» տրա կան խնդի րով մենք ունենք. «հար
ցին նայել» կամ «հար ցին մո տե նալ» ձևերը:

Մո տե նալ, նայել:

Այսպի սով՝ վի ճա կագ րու թյու նը. նայել՝ 4, տես նել՝ 4, զննել՝ 1, 
ստու գում, ստու գա տես, մո նի տո րինգ՝ 5, հե տա խու զել՝ 1, նկա տի 
առ նել, հաշ վի առ նել՝ 2 դի տել՝ 3, ակ նար կել, հար ցադ րում՝ 2, կար
ծիք՝ 5, դի տո ղու թյուն՝ 1, հաս կա նալ, ըն կա լել՝ 6, հա մա րել՝ 9, գնա
հա տել՝ 3, միտք՝ 2, գա ղա փար, մատ նան շում՝ 6, պատ կե րաց նել՝ 1, 
հի շեց նել՝ 2, քննար կել՝ 12, մեկ նա բա նել՝ 7, ուսում նա սի րել՝ 3, 
պար զա բա նել, լու սա բա նել՝ 6:

2.3. ակ, ունակ, ակի, իկ …

Կրկնա բար դույ թի տա րած ված տե սակ նե րից մեկն էլ պարզ և 
ածան ցա վոր բա ռե րը ակ, ակի, ին, ունակ ևն մաս նիկ նե րով զար
դա րելն է:

Զգա յուն – զգա յու նակ



37

«Երե խա նե րը զգա յու նակ են…»:
Բայց չէ՞ որ զգա յուն–ը ար դեն իսկ ածանցված է ուն ածան ցով, 

ինչպես՝ ճկուն, բե կուն, գի տուն… Մենք ունենք նաև «ու նակ» բա
ռը, որից էլ՝ ըն դու նակ, մար տու նակ, աշ խա տու նակ ևն, և հա վա
նա բար սխա լի պատ ճա ռը ուն մաս նի կի և ունակ բա ռի մի ակ
ցումն  է, որը ոչ մի իմաս տայի և քե րա կա նա կան ար դա րա ցում 
չունի:

Կա րող – կա րո ղու նակ – ան կա րող – ան կա րո ղու նակ
Կա րող–ը ար դեն իսկ նշա նա կում  է ունակ, հետևա բար կա րո

ղու նակ բա ռը, լի նե լով հա մա նիշ ածանցնե րի մի ակ ցում, կեղծ բար
դու թյուն է: Սխա լը սխա լի վրա է բարդվում ան ժխտա կա նի հա վե
լու մով, որով հետև բա ցա սա կան ածան ցին գու մա րե լով ունակ = 
կա րող դրա կան ածան ցը՝ ստաց վում է հա կի մաս տու թյուն (պա րա
դոքս):

Շար ժուն – շար ժու նակ – ան շար ժու նակ
«…Քա ղա քա կան տե սա կե տից ան շար ժու նակ վի ճա կում  էր 

հայտնվել» (Ար. Միք.):
Ու զում է ասել՝ ան շար ժու թյան էր մատնվել:

Պարզ – պար զու նակ
«…Այդ խնդի րը էն քան պար զու նակ է… հի մա այնքան ենք բար

դաց րել…» (Արամ Մա նու կյան, 1in TV):
Պար զից էլ պարզ չէ՞, որ խո սո ղը, վա րակ ված լի նե լով «կրկնա

բար դույ թի» վի րու սով, պարզ–ի փո խա րեն ասել  է պար զու նակ, 
որը ունի մի ա միտ, մա կե րե սային իմաս տը և ոճա կան առու մով 
հա կադրվում է տվյալ խոս քային մի ջա վայ րին:

Առա ջին – առաջ նային
«Գլխա վոր և առաջ նային հար ցը այն է, որ…»:
«…Փոր ձում է անել ամեն ինչ, որ պես զի… ին քը՝ ան ձամբ, որ

պես ռեյ տին գային թեկ նա ծու, լի նի առաջ նայի նը»:
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Հե ղեղ – հե ղե ղում
«…Ան նա խա դեպ հե ղե ղու մը աղե տա լի վի ճակ է ստեղ ծել»:
«Են թադրվում  է, որ այ սօր նո րից կլի նի հե ղե ղում» (Ազա տու

թյուն, հա ղոր դա վար):
Եր կու դեպ քում էլ ում մաս նի կը ավե լորդ զար դա րանք է, ավե

լաց նենք նաև, որ երկրորդ նա խա դա սու թյան մեջ են թադ րել բայը 
օգ տա գործված է նա խա տե սել իմաս տով, ին չը ճիշտ չէ:

Որոշ – որո շա կի – որո շա կի ո րեն
«ՀՀ–ի հա մար հաս կա նա լի չեն, ըն կա լե լի չեն, որո շա կի չեն այդ 

վե րահսկո ղու թյան մե խա նիզմնե րը»:
Որո շա կի բա ռը օգ տա գործվել է հաս կա նա լի, ըն կա լե լի, պարզ, 

հստակ, որոշ իմաս տով, ին չը ար դա րաց ված չէ:
«Լրատ վա մի ջոց նե րը պատ կա նում են իրենց որո շա կի ո րե՞՞՞ն մեծ 

շրջա պա տին»:
«Սա ակնհայ տո րեն Ռու սաս տա նին տրվող մե սիջ է, որո շա կի ո

րեն նպա տակ ներ ունե ցող» (Գա յա նե Աբ րա հա մյան):
«Ես գտնում եմ, որ այդ և այլ հար ցե րին հնա րա վոր կլի նի ան

դրա դառ նալ որո շա կի կարճ ժա մա նա կա հատ ված անց» (փաս տա
բան):

Բա վա կան էր ասել՝ «որոշ ժա մա նակ անց» կամ «կարճ ժա մա
նակ անց» և ազատ վել 14 տա ռի և 6–7 վան կի բե ռից, որոնք պար
զա պես նշա նա կում են «շու տով»:

Որոշ–ը եր կի մաստ բառ է, այն թե՛ որոշ, պարզ հստակ է նշա նա կում 
և թե՛ անո րոշ, ան հայտ, ինչ–որ, իսկ ակի վեր ջա ծան ցը ոչինչ չա սող 
պա ճու ճանք է:

Հա ճախ – հա ճա խա կի
Նրանք հա ճա խա կի են հան դի պում…
Դժվար – դժվա րին
Ինչ դժվա րին հարց ես տա լիս:
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Անհնար – ան հնա րին
Դա ան հնա րին է:

2.4. Կեղծ բարդումներ

Կեղծ պի տի հա մա րել բո լոր այն բար դում նե րը, որոնք բո վան
դա կային առու մով նոր բա ռեր չեն ստեղ ծում, և դրանց բա ղադ րու
մը ունի մի այն ձևա կան բնույթ: Եվ պա տա հա կան չէ, որ նման բա
ռե րը մեծ մա սամբ կազմված են լի նում հո մա նիշ բա ռե րից:

Ի՞նչ իմաստ ունի աղի վրա աղ ավե լաց նե լը, արդյո՞ք այն ավե լի 
կա ղի ա նա կամ դույզն–ինչ կփո խի իր քի մի ա կան հատ կու թյուն
ները:

Բռնու թյուն + ճնշում = բռնաճնշում
Դրոշմ + կնիք = դրոշ մակ նիք
«…Անձնագ րե րը ստու գող և դրոշ մակ նի քը դնող պաշ տո նյա նե

րը եղել  են, ասենք թե, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի
ներ»:

Բա վա կան էր ասել «…ստու գող և կնքող…»:
Շրջան + փուլ = Շրջա փուլ
«…Հե ղա փո խու թյու նը թևա կո խում է նոր շրջա փուլ» (Նի կոլ Փա

շի նյան): Բար դու թյուն, որի յու րա քան չյուր բա ղադ րի չը կա րող է լի
ար ժեք կա տա րել բա ղադ րյա լի դերը:

Մաս + բա ժին = մաս նա բա ժին
«Ստա ցիր քո մաս նա բա ժի նը»:
Պետք է ասել մա սը կամ բա ժի նը, իսկ եթե խո սո ղը ան դար ձո

րեն վա րակ ված է «կրկնա բար դույ թով», ապա խոր հուրդ կտայինք 
օգ տա գոր ծել բաժ նե մաս ձևը:

Բա ժին – չա փա բա ժին
«Նրան ցից յու րա քան չյուրն ստա ցավ իր չա փա բա ժի նը»:
«Վեց ամի սը մաք սի մալ մեր ժա մա նա կա հատ վա ծի չա փա բա

ժինն էր» (1, Անդրա նիկ Քո չա րյան):
«Տու րիստնե րին պետք է ադապ տաց ված չա փա բաժ նով մա տու

ցել ուտե լիքը:
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Եթե բա վա րար չա փով էլ մա տու ցեք, չեմ կար ծում, որ դժգոհ 
մնան, իսկ եթե ուզում եք, որ նրանք կրկին այ ցե լեն ձեզ, դրան գու
մա րեք պատ շաճ մա կար դա կը, բայց ար դա րաց ված չա փա բաժ նով 
հաս տատ հե ռուն չեք գնա»:

Թիվ – թվա կազմ
«…Վեր ջերս շրջա նում (դեպ ԱՄՆ գաղ թող նե րի) կա րա վա նի 

թվա կազ մը նվա զել է, սա կայն այն, միև նույն է, մո տե նում է Ամե րի
կայի տա րած քին» (AMGA News, 04.26.2019, հա ղոր դա վար):

Նախ ամ բողջ նա խա դա սու թյու նը ող բա լի  է, բայց մենք պար
տա վոր ենք հաս կա նալ, որ վեր ջերս ԱՄՆ գաղ թող նե րի թի վը պա
կա սել է, այ դու հան դերձ կա րա վա նը մո տե նում է Ամե րի կայի սահ
մա նին:

Անդրա դառ նա լով թվա կազմ բա ռին՝ ասենք, որ այն հայե րե նի 
բա ռա կազ մա կան և ոչ մի սկզբուն քով չի ար դա րաց վում: Այն հա
վա նա բար կա րե լի է օգ տա գոր ծել կազ մա կերպչա կան խումբ կազ
մող ան դամ նե րի թվի իմաս տով, մինչդեռ այստեղ խոս քը ան կազ
մա կերպ, անո րոշ թվով բազ մու թյան մա սին է:

Թիվ + քա նակ = թվա քա նակ
Չափ + քա նակ = չա փա քա նակ
«Մի լի ոն նե րի չա փա քա նա կով դե ղա մի ջոց են փո խան ցել…»:
ա. Չափ և քա նակ բա ռե րը հո մա նիշ ներ են, և դրան ցով կազմված 

բար դու թյու նը չի դառ նում նոր հաս կա ցու թյուն, ին չը բա ռա
բարդման հիմ նա կան պա հանջն է:

բ. Պարզ չէ, թե արդյոք խոս քը դրա մա կան ար ժո ղու թյան մա
սին է (մի լի ոն նե րի), թե քա շի ու թվի, հա վա նա բար ուզում է ասել՝ 
մի լի ոն նե րի ար ժո ղու թյամբ…

գ. Այս նա խա դա սու թյան մեջ և ընդհան րա պես դե ղա մի ջոց բա
ղադ րյալ բառն էլ ան հա ջող է, քա նի որ ոչինչ չի ավե լաց նում դեղ 
բա ռի իմաս տի վրա, դրա փո խա րեն ավե լի լավ է դե ղո րայք բա ռը: 
Առա ջար կում եմ, «Մի լի ո նա վոր դո լար նե րի դե ղո րայք են փո խան
ցել»:
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Խումբ + քա նակ = խմբա քա նակ
«Մեզ նից հի մա եկան առա ջին խմբա քա նա կը վերցրին: Մենք 

դեռ չէ ինք սկսել ակ ցի ան, մենք դեռ 9 րո պե ունե ինք»: Խո սո ղը 
ուզում  է ասել՝ մե զա նից առա ջին խմբին ար դեն ձեր բա կա լե ցին 
(բեր ման են թար կե ցին): Խմբա քա նակ բա ռը ընդհան րա պես ան հե
թե թու թյուն է, որով հետև խումբ կա րող են կազ մել մի այն մար դիկ, 
իսկ քա նակ՝ մի այն ան շունչ առար կա ները:

Սահ ման + քա նակ = սահ մա նա քա նակ
Սա ար դեն «կրկնա բար դույթ» վա րա կի վերջն է:
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3.«Կրկնաբարդույթի» տրամաբանական ավերը

«Կրկնա բար դույ թը», լի նե լով ախ տա վոր երևույթ, չէր կա րող իր 
հո ռի հետևանքնե րը չու նե նալ լեզ վի այլ մա կար դակ նե րում. գնանք 
դրանց հետ քե րով:

3.1. Հարադրական բարդումներ

Խոր հուրդ – խոր հուրդ տալ – խորհրդատ վու թյուն – 
խորհրդատ վու թյուն տալ

«Խորհրդատ վու թյուն տվե ցիր կա ռա վա րու թյա նը, կա ռա վա րու
թյու նը տա րավ դրեց դա րա կում, ու վերջ» (Անա հիտ Բախ շյան):

Դե, իհար կե, մի՞թե կա րե լի է նո րին մե ծու թյուն կա ռա վա րու թյա
նը ըն դա մե նը մի չնչին երկվան կա նոց խոր հուրդ տալ, երբ հայոց 
լեզ վի հա րուստ բա ռա գան ձում ունենք 7 վան կա նոց փա ռա շուք 
խորհրդատ վու թյուն–ը:

Բայց պարզվում է, որ ո՛չ մի այն կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ է 
նման հանդգնու թյունն աներևա կայե լի, այլև ան չա փա հաս ների.

«Ան չա փա հաս նե րին պետք է այդ մա սին որո շա կի խորհրդատ
վու թյուն ներ տալ»:

Եվ թող ոչ ոք իրեն թույլ չտա, նե րե ցե՛ք, թույլտվու թյուն չտա բա
վա րար վել ըն դա մե նը որոշ «խոր հուրդներ տալ»–ով, այն էլ եզա կի. 
ամ բողջ 6 վանկ՝ 9 տա ռի տար բե րու թյուն կա մեջ տե ղը, պար զա
պես ամոթ է, գա վա ռամ տու թյուն է: Հի մա տես նենք, թե ինչպես է 
հար կա վոր զար գաց նել և նոր բար ձունքնե րի առաջ նոր դել հայոց 
ոս կե ղե նիկը:

Ու րեմն, ունենք խոր հուրդ տալ մաշ ված, խու նա ցած բայը, որի 
բա ղադ րիչ նե րը մի աց նե լով՝ ստա ցել  ենք խորհրդատ վու թյուն 
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ածան ցա վոր գո յա կա նը: Բայց ան հրա ժեշտ է առաջ ան ցնել և ոչ թե 
դո փել տե ղում, իսկ դրա հա մար բա վա կան է առ նենք այս ածան
ցա վոր գո յա կա նը և կրկին կող քին դնե լով տալ բայը՝ ստեղ ծենք 
խորհրդատ վու թյուն տալ նոր հա րադ րա կան բայը:

Սխեմա.
Խոր հուրդ տալ + ու թյուն > խորհրդատ վու թյուն + տալ > 

խորհրդատ վու թյուն տալ:
Իսկ թե ինչ իմաս տային տար բե րու թյուն կա խոր հուրդ տա լու և 

խորհրդատ վու թյուն տա լու միջև, ամենևին կարևոր չէ, կարևորն 
այն  է, որ երկրոր դը նա խոր դին գե րա զան ցում  է 4 վան կով: Եվ 
այսպես շա րու նակ վում  է հայոց լեզ վի ան կա սե լի «զար գա ցու մը» 
նոր գլո բալ մար տահ րա վեր նե րին ըն դա ռաջ:

Տե ղե կու թյուն – տե ղե կաց նել – տե ղե կու թյուն տալ – տե ղե
կատ վու թյուն – տե ղե կատ վու թյուն տալ:

«Ու ղիղ եթե րով ուզում եմ ձեզ մի քա նի տե ղե կատ վու թյուն տալ» 
(Ն. Փ., վար չա պետ):

«Բի.Բի.Սի–ի տված տե ղե կատ վու թյան ար ձա գան քի հետ կապ
ված…»:

Այս օրի նակ նե րում ակնհայտ  է թարգմա նու թյան բա ցա սա կան 
երե սը, երբ լե զուն ինչ–որ բան շա հե լու փո խա րեն կորցնում  է: 
Անգլե րեն inform բայը հա վա սար է հայե րեն տե ղե կաց նել, տե ղե
կու թյուն տալ բային, իսկ information անու նը հայե րե նում 
թարգման վում է թե՛ տե ղե կու թյուն, և թե՛ տե ղե կատ վու թյուն բա ռե
րով, որոնք հայե րե նում մեր լեզ վում բո լո րո վին տար բեր իմաստ 
ունեն. առա ջի նը առար կայի անուն է, երկրոր դը՝ դրա հետ կապ ված 
գոր ծո ղու թյան անուն: Ստաց վում  է, որ մեր երեք բա ռը թո ղած՝ 
փոր ձում ենք տե ղա վոր վել ան գլե րե նի եր կու բա ռի մեջ:

Նույն իմաս տով
«Իրենք հա վե լ յալ տե ղե կատ վու թյան են տի րա պե տում»:
«…Ին չի մա սին էլ մենք այնքան շատ տե ղե կատ վու թյուն չու

նենք…»
«…Գտնել ճշգրիտ տե ղե կատ վու թյուն»:
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«Իմ տե ղե կատ վու թյամբ այդ հան դի պու մը եղել  է բա վա կա նին 
կա ռու ցո ղա կան, շա հա վետ»:

Բո լոր այս օրի նակ նե րում տե ղե կու թյուն բա ռը իս պառ դուրս է 
եկել շար քից՝ իր տե ղը զի ջե լով տե ղե կատ վու թյուն–ին, որը իրա
կա նում օտար ին ֆոր մա ցիա բա ռի հայե րե նա ցումն  է՝ ի հե ճուկս 
հայոց լեզ վի տրա մա բա նու թյան:

Թույլ տալ – Թույ լատ րել – Թույլտվու թյուն տալ
«Եթե հու շար ձան է, մենք պար տա վոր ենք թույլտվու թյուն տալ» 

(մշա կույ թի նա խա րար, Good Day Armenia, May 30, 2019):
Նկա տի առ նե լով, որ խո սո ղը նա խա րար է, և խոս քը որոշ հու

շար ձան նե րի նո րոգ մանն  է վե րա բե րում, կա րե լի  է են թադ րել, որ 
թույլտվու թյուն ասե լով նա հաս կա նում է այդպես կոչ վող հրա մա
նա գի րը և ոչ թե թույլ տա լու արար քը, այ լա պես հենց այդպես էլ 
պետք է ասեր՝ թույլ տալ:

Նույնպես աս վում է.
Թույլտվու թյուն տալ
Ու նենք թող տալ, թող նել, նաև ար տո նել, ար տո նու թյուն տալ, 

ար տո նա գիր բա ռե րը, որոնք լի ո վին կա րող են երաշ խա վո րել խոս
քի պաշ տո նա կա նու թյունը:

Նվի րատ վու թյուն տալ
Ոնենք նվի րել, նվեր տալ, նվի րա բե րել, պարգևել, պարգևատ

րել ևն:

Հա շիվ – հա շիվ տալ – հաշ վետ վու թյուն տալ
«Նա պետք է հաշ վետ վու թյուն տա» (Ազատ Ար շա կյան):
Պետք  է ասել հա շիվ տալ, ին չը այստեղ ավե լի  է հար մա րում 

խոս քի պա թե տիկ, հռե տո րա կան ոճին, իսկ պաշ տո նա կա նու թյուն 
ապա հո վե լու հա մար կա րե լի է ասել. «Հաշ վետ վու թյուն ներ կա յաց
նել»:
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Շեշտ – շեշ տել, շեշ տադ րել – շեշտ դնել, շեշ տադ րու թյուն, շեշ
տադ րու թյուն դնել

«Վար չա պե տը հա տուկ շեշ տադ րու թյուն դրեց…»: Պի տի լի նի՝ 
շեշ տեց:

«Դու նա յում ես, թե ին չի վրա է դրվում շեշ տադ րու թյու նը» (Անուշ 
Սեդ րա կյան, հար ցազ րույց, 1in, 10 ապ րիլ, 2019): Պետք  է ասել 
շեշտը:

Հան ցանք – հան ցանք գոր ծել – հան ցա գոր ծու թյուն – հան ցա
գոր ծու թյուն գոր ծել

«Եթե իրենք հան ցա գոր ծու թյուն չեն գոր ծում…» (Զա րեհ Սի նա
նյան): Պետք է ասել՝ հան ցանք չեն գոր ծում:

«Խոս քը 16–18–ին գոր ծած հան ցա գոր ծու թյան մա սին է» (Նվեր 
Մնա ցա կա նյան):

«ՌՔ–ն պնդում է, որ որևէ հան ցա գոր ծու թյուն չի գոր ծել» (Ազա
տու թյուն TV հա ղոր դա վար):

«Մենք հան ցա գոր ծու թյուն ենք գոր ծում» (Կա րեն Վար դա նյան, 
ԱՏՁՄ գոր ծա դիր տնօ րեն):

«Մարդկու թյան դեմ գոր ծած հան ցա գոր ծու թյուն»:

Հարց – հարց դնել – հար ցադ րում – հար ցադ րում ներ դնել – 
հար ցադ րում բարձրաց նել

«Այդ հար ցադրման մա սին մենք կխո սենք հե տո»:
Սա էլ խորհրդա րա նա կան բա ռա պա շար է հի շեց նում, այ լա պես 

պի տի ասել՝ այդ հար ցի մա սին…
«… Մենք հար ցադ րում էինք ներ կա յաց րել, որ ներ կա յաց նենք 

այն տես լա կա նը, ըստ որի՝ պի տի լի նեն (կա ռա վա րու թյան]) այդ 
կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րը» (Անի Սամ սո նյան, պատ
գա մա վոր, Ազա տու թյուն TV, 12 May, 2019):

Բայց գու ցե իս կա պես պատ գա մա վո րը կա րող  է մի այն հար
ցադ րում դնել, բայց ո՛չ եր բեք հարց դնել կամ հարց բարձրաց նել: 
Թող նենք, որ նա խա դա սու թյու նը ամ բող ջու թյամբ լեզ վա կան աղե
տի սարսռազ դու ախ տա նիշ է:
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Նույն դա սի մար դիկ են նաև հետևյալ խո սող ները:
«Դրվում են բազ մա թիվ հար ցադ րում ներ»: Պի տի լի նի հար ցեր:
«Այն տրա մա բա նա կան հար ցադ րումն է առաջ գա լիս…»: Պի տի 

լի նի հարցը:
«Հա յաս տա նի բարձրաց րած հար ցադ րում նե րը…»: Պի տի լի նի 

հար ցերը:
«… իսկ դրա նից դուրս նա խա գահ Սարգսյա նը առանձնաց

նում է այն հար ցադ րում նե րը, որ դրվե ցին «Մտքե րի գա գաթ նա ժո
ղո վի» ան ցկաց ման հենց առա ջին օրը…» (թղթա կից, «Հո րի զոն», 
10.6.2019): Պի տի լի նի՝ այն հար ցե րը, որ դրվե ցին:

Եզ րա կաց նել – եզ րա հանգման հան գել
«Կա րո՞ղ  է նման եզ րա հանգման հան գել դա տա վո րը» (Գա գիկ 

Ջա հան գի րյան, «Ազա տու թյուն» TV, 21 June, 2019):
Մենք ունենք եզ րա կաց նել, եզ րա կա ցու թյան հան գել, եզ րա

կա ցու թյան հաս նել, եզ րա կա ցու թյուն կա տա րել, եզ րա կա ցու
թյան գալ, եզ րա հանգման գալ, եզ րա հան գում կա տա րել… բայց 
ահ ռե լի չա փե րի է հաս նում ընդհան րա ցած սխա լի զո րու թյունը:

Բեր ված օրի նակ նե րը հիմ նա կա նում ներ կա յաց նում են գրա կան 
լեզ վի վար չա րա րա կան–գրա սե նյա կային տար բե րա կը, և նշված 
լեզ վա կան խե ղում նե րը բնո րոշ են այդ տար բե րա կին:

3.2. Բարդ բառով և դրա բաղադրիչներից մեկով 
կազմվող բառակապակցություններ

Պատ վովս երդվում եմ, որ սրանք ին ձա նից չեմ և չէի կա րող հո
րի նել:

Գործ – գոր ծըն թաց
«…Գոր ծըն թա ցը այժմ ըն թաց քի մեջ  է» (Մա րի նա Օհան ջա

նյան, ՀՔԱ խոս նակ):
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«Որով հետև ձեր մեկ նա բա նու թյուն նե րը Հա յաս տա նի քա ղա
քա կան դաշ տում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ շատ հե
տաքրքիր են» (Նո յան Տա պան, հա ղոր դա վար):

«… այս մեկ տար վա ըն թաց քում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի 
ար դյուն քում ինձ մոտ ձևա վոր վել  է հա մոզ մունք, որ…» (Խոս րով 
Հա րու թյու նյան):

«Սա շատ կարևոր հայ տա րա րու թյուն ա և շատ լուրջ հիմք ա 
ստեղ ծում գոր ծըն թա ցի առա ջըն թա ցի հա մար» (Նի կոլ Փա շի
նյան):

«Եկե ղե ցին տո նախմբում է Սբ. Սար գիս զո րա վա րի տո նը»:
Արդյոք կա րե լի՞ է տո նախմբել բա ռը բա ժա նել տոն և խմբել մա

սե րի: Եթե այո, ուրեմն ին չո՞ւ չա սել «եկե ղե ցին խմբում է Սբ. Սարգսի 
տո նը», բայց դա ճիշտ չի լի նի, որով հետև տո նախմբել նշա նա
կում է խմբո վին նշել որևէ տոն, որ տեղ են թա կան հա վա քա կա նու
թյունն  է, իսկ ստո րո գյա լը՝ տո նել–ը, նշել–ը կամ կա տա րել–ը: 
Հետևա բար՝ պի տի հրա ժար վել տո նախմբել կաս կա ծե լի բար դու
մից և ասել՝ Եկե ղե ցին տո նում  է, կա տա րում  է կամ նշում  է Սբ. 
Սար գիս զո րա վա րի տոնը:

«Նստա ցույ ցի են նստել…»:
Իսկ ի՞նչ անե ին, կանգնեի՞ն:

«Քա ղա քը բա վա կա նին մա քուր և բա րե տես տեսք ունի» (Դա
վիթ Ալա վեր դյան):

Բա վա կան է ասել՝ բա րե տես է:

«Գնե րը հա րա ճուն աճում են»:
Իսկ ին չո՞ւ չա սել՝ սղա ճի հա րա ճուն աճը ճե պըն թաց բար գա վա

ճում է:
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«Հնա րա վո րինս նվա զեց ված  է ալեր գի ա նե րի հնա րա վո րու
թյու նը»:

Հնա րա վոր–ի կրկնու թյու նից հնա րա վո րինս խու սա փե լու հա
մար հնա րա վո րինս–ի փո խա րեն հնա րա վոր է ասել՝ մեծ չա փով, 
մե ծա պես, բա վա կա նին, նկա տե լի ո րեն, բա վա րար չա փով: Իսկ 
մեր հա մեստ կար ծի քով՝ հնա րա վո րինս նվա զեց ված են ալեր գի ա
նե րը և ո՛չ թե սրանց հնա րա վո րու թյուն ները:

«Նշված դեպ քե րից մե կի առ կա յու թյան դեպ քում…»:
Կար ծում եմ՝ ուզում է ասել՝ նշված դեպ քե րում:

«Նա պի տի պատժվի արարքնե րի հա մար, որ արել է»:
Իսկ այս ասո ղը պի տի պատժվի իր ասած նե րի հա մար, որ 

ասել է:

«Հսկա յա ծա վալ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լեց…»:

«Հիմ նա րար հիմ քեր չկան…»:

«Հիմնվե լով մի ջազ գային հի մունքնե րի հի ման վրա»:

«Մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը հիմնված է եղել մի այն ոս տի կան
նե րի վկա յու թյան հի ման վրա»:

«Ավե լի հաս տատ հիմ քե րի վրա կհիմնվի»:

«Պատ ճառն այն  է, որ Ադրբեյ ջան կոչ վող եր կի րը հիմ քից 
հիմնվել է ստի և գո ղու թյան հի ման վրա»:

«Հիմ նա վո րեց բո լոր իրա վա կան հիմ քե րը» (Շա վարշ Քո չա
րյան, Հ1):



49

«Նրա ցուց մունքնե րի վրա հիմնվե լը հիմ նա վոր չէ» (Հմա յակ 
Հով հան նի սյան):

«…Հույս եմ հայտնում՞՞՞՞՞, որ իրա վա կան փաս տե րի և հիմ նա վո
րում նե րի հի ման վրա են ներգրավ վում՞՞՞՞՞ քննու թյան վրա» (Լի լիթ 
Մա կունց, Ազա տու թյուն, 22 հոկտ., 2019):

Հիմ քե րը ինքնին հիմ նա վոր են և կրկին հիմ նա վո րե լու կա րիք 
չու նեն:

«Քի վես տյան հա մա ձայ նա գի րը խնդրա հա րույց շատ խնդիր
ներ է պա րու նա կում»:

«Կյան քի որա կը պայ մա նա վո րող պայ ման ներն են տար բեր»:
Բա վա կան էր ասել. «Կյան քի պայ ման ներն են տար բեր»:

«Պայ մա նա վոր ված  է եղա նա կային ան բա րեն պաստ պայ ման
նե րով»:

Պայ ման ար մա տի չարչրկու մից խու սա փե լու հա մար գու ցե 
ասե ինք. «Պայ մա նա վոր ված է ան բա րեն պաստ եղա նա կով» կամ՝ 
«Հետևանք է եղա նա կային ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի»:

«Ճա նա պար հային բա րեն պաստ պայ ման նե րը նպաս տե ցին…» 
(«Եր կիր», լու րեր):

Կրկնու թյու նից խու սա փե լու հա մար առա ջարկվում են.
«Ճա նա պար հային բա րեն պաստ պայ ման նե րը օգ նե ցին»,
«Ճա նա պարհնե րի բա րե կարգ վի ճա կը նպաս տեց»,
«Բա րե կարգ ճա նա պարհնե րը նպաս տե ցին»:

«Հա մա տեղ ջան քե րի ար դյու նա վե տու թյու նը կլի նի շատ ավե լի 
ար դյու նա վետ»: («Շանթ», Արտյոմ Եր կա նյան):

«Տեղ, որ տեղ կա րե լի է գժու թյուն ներ իրա կա նաց նել»:
Պի տի ասել՝ տեղ, որում…: Իսկ ինչ վե րա բե րում է իրա կա նաց

նել բային, ապա այն վերջնա կա նա պես զբա ղեց րել  է անել կամ 
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կա տա րել բայե րի տե ղը, ին չը հա ճախ զա վեշ տի է վե րա ծում խոս
քը, ինչպես վե րի օրի նա կում:

«Պատ վա վոր պատ վան դան …»
Իսկ ան պա տիվ պատ վան դան լի նո՞ւմ է, չէ՞ որ պատ վան դան բա

ռի մեջ ար դեն իսկ առ կա է պա տիվ ար մատը:

«Մի բան, որի առ կա յու թյու նը կա մեր հա սա րա կու թյան մեջ»:
Պի տի ասել մի բան, որը առ կա է… կամ՝ մի բան, որը կա…

Ներս – ներ խու ժել
Հա կա ռա կը երևի կլի նի դուրս ներ խու ժել կամ դուրս դրսխու ժել:

«Մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով»
«…հա ման ման մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով Երևա նը պի տի կա

րո ղա նա ինքն իր հա մար հստա կեց նել…» (8rd am):

«ՀՀԴ–ն կա րող  է ցան կա ցած ար տա հայտչա մի ջո ցի մի ջո ցով 
իր քա ղա քա կան գո ծու նե ու թյու նը ծա վա լել» (Ալեն Սի մո նյան):

«Դե ղա մի ջոց նե րի մի ջո ցով»
«Տե ղե կատ վա կան մի ջոց նե րի մի ջո ցով»
Գու ցե ասե ինք՝ մի ջո ցա ռում նե րով, տե ղե կատ վու թյան մի ջո

ցով կամ տե ղե կատ վու թյամբ:

«Եկեք, հա տուկ ծա փող ջույննե րով ող ջու նենք…»
Իհար կե, ամոթ է ասել ծա փա հա րու թյամբ կամ ծա փե րով, առա

վել ևս, որ խոս քը «հա տուկ» և ոչ թե հա սա րակ ծա փող ջույ նե րի մա
սին է: Տես նես ո՞ր հան ճա րեղ գլուխն է ծափ և ող ջույն ան շուք բա ռե
րից կեր տել այս փա ռա շուք ծա փող ջույն բա ռը: Չէ՛, «կրկնա բար
դույ թի» վա րա կը «հրաշքներ» է գոր ծում:

«Մենք մեր ձայ նը բարձրա ձայ նել գի տենք» (Արամ Սարգսյան):
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«…էս տեքստե րը եթե հե տա հա յաց հա յաց քով դի տենք…» (24 
հա ղոր դա վար):

«Այս մե քե նայի վրա շատ մեծ ներդրում ներ պի տի դրվի»:

«Եթե ԱՎ–ն իրոք փոր ձել  է իրա կա նաց նել պե տա կան հե
ղաշրջման փորձ…» (Ար տակ Գալստյան, 8 rd news, 24 սեպ., 2019):

«Ար գե լադ րում ներ դնել» (Մի քայել Մել քու մյան):
«Անվտան գու թյան վտանգ ստեղ ծել»:

Բա ռի կրկնու թյան այլ պա րա գա ներ
«…Սնա հա վատ ավան դու թյուն նե րին չեն հա վա տում»:
Այս այ լան դա կու թյու նը ըն դա մե նը փոր ձում է ասել՝ սնա հա վատ 

չեն, բայց ան ձամբ մար սած չլի նե լով սնա հա վատ բա ռի իմաս տը՝ 
ան հրա ժեշ տու թյուն է զգում նախ հենց իր, ապա նաև լսո ղի հա մար 
վեր լու ծել այն. սնա հա վատ նշա նա կում է սին բա նե րի չհա վա տա
ցող:

«Նրա ան հրա ժեշ տու թյու նը շատ ան հրա ժեշտ է»:
Ծա նոթ և բարդ ախ տա նիշ է.
1. Խո սո ղը այ լա կեր պում  է. «Նրա ներ կա յու թյու նը ան հրա

ժեշտ է» իր լսած կի սա մարս ֆրա զը:
2. Տա ռա պե լով «կրկնա բար դույ թով» և չբա վա րար վե լով ան հրա

ժեշտ բա ռով՝ օգ տա գոր ծում է նաև դրա կրկնա ծանցված ձևը:
«Թող քո չա րյա նա կան նե րը հույս չու նե նան, որ կա րող են սադ

րիչ գոր ծո ղու թյուն ներ իրա կա նաց նել և չստա նալ հա մա պա տաս
խան պա տաս խան» (perfect TV):

Կա րե լի  է՝ «Թող քո չա րյա նա կան նե րը հույս չու նե նան, որ կա
րող են սադ րել և չստա նալ ար ժա նի պա տաս խան»:

«…Իր կյան քի տա րեգ րու թյան լա վա գույն տա րի նե րը…»:
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Տա րեգ րու թյու նը պատ մագ րա կան ժանր է, դեպ քե րի ժա մա նա
կագ րա կան գրա ռում և այստեղ կո պիտ ավե լադ րու թյուն է, խոս քը 
մար դու կյան քի տա րի նե րի մա սին է և ոչ թե ինչ–որ գրքի: Իսկ ամե
նա վա տը տա րեգ րու թյան տա րի ներ բա ռա կա պակ ցու թյունն է:

«…Սե փա կան բա րե կե ցու թյու նը բա րե լա վե լու հա մար»:

«…Ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան ար
դյունքն է»:

«…Տե ղե կատ վա կան լայ նա ծա վալ ար շավ է ծա վա լել»:

«Ըստ նա խա պես նա խա տես ված պայ մա նա վոր վա ծու թյան…»

«Հայե րը օգ տա գոր ծում են հիմ նա կա նում կար միր սոխ, որի օգ
տա կա րու թյու նը շատ ավե լի ար դյու նա վետ է» (Յան նա, Հ1, խո հա
նոց):

«Էկո լո գի ա կան աղե տի վտանգն ան խու սա փե լի կլի նի»:

«Հա մա տեղ ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն ծա վա լել…»
Հա մա տե ղը ավե լորդ է, որով հետև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հենց 

հա մա տեղ է լի նում: Եղա ծը կա րե լի է հան դուր ժել նաև երկրորդ հա
մա մաս նի կը զեղ չե լով:

«…պետք  է դիս կու սիա սկսվի տար բեր ուժե րի մեջ, որ պես զի 
այս լու ծու մը հան գու ցա լուծ ման գնա» (Ազա տու թյուն, 1.7.2019, 
Բաղ դա սա րյան, իրա վա բան):

Գո նե ասե իր հան գույ ցը հան գու ցա լուց ման գնա, թեև նո րից ըն
դու նե լի չէր լի նի հան գույց բա ռի ան հար կի կրկնու թյան առու մով: 
Ի՞նչն էր խան գա րում պար զա պես ասել՝ «…որ պես զի այս հան գույ
ցը լուծ վի»:
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«Արդյոք հնա րա վո՞ր է այս խնդիր նե րի լուծ ման կար գա վո րու մը 
զուտ օրենսդրա կան ճա նա պա րով» (Հ1, Գո հար Հայ րա պե տյան, 
հա ղոր դա վար):

Բայց չէ՞ որ լու ծել և կար գա վո րել միև նույն բանն են նշա նա կում:

Վե րի եր կու–երեք օրի նակ նե րում տար բեր խո սող ներ կրկնում են 
մո տա վո րա պես նույն սխա լը՝ լու ծում բա ռը օգ տա գոր ծե լով խնդիր 
կամ հարց բա ռե րի փո խա րեն, ին չը են թադ րում է, որ սխա լը պա
տա հա կան լի նե լուց ավե լին է:
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4. Շարահյուսական ավելադրություններ 
(ավելորդաբանություններ)

Խնդրո առար կա խոս քային դրսևո րում նե րում, որոնք հա մար
ձակ վում  եմ ան վա նել «Ժա մա նա կա կից հայե րե նի բյու րո մե դի ա
կան ժար գոն», շատ են կա պե րի, շաղ կապ նե րի, վե րա բե րա կան նե
րի, մի ջան կյալ և մա կա բույծ այլ բա ռե րի ան հար կի, բո վան դա կու
թյամբ չպատ ճա ռա բան ված կի րա ռու թյուն ները:

Երևույ թը հատ կանշվում է մա նա վանդ գրա բա րյան մնա ցուկ նե
րի և դրանց աշ խար հա բար կամ ար դեն իսկ աշ խար հա բա րաց ված 
հո մա նի շի հա մադրմամբ. օրի նակ՝ մինչև առ այ սօր խիստ տա
րած ված թյու րի մա ցու թյունը:

Խո սո ղը ակնհայ տո րեն ցան կա նում  է գրա գետ երևալ, ուս տի 
դի մում է գրա բա րյան ձևե րին, որոնք, սա կայն, նրա հա մար իմաս
տազրկված  են և կա տա րում  են սոսկ պեր ճան քի դեր, ուս տի նա 
հենց այդ պատ ճա ռով բնազ դա բար դի մում  է իրեն ավե լի ծա նոթ 
աշ խար հա բար հո մա նի շին: Նոր սե րուն դը տա ռա պում է իր ասա ծի 
(լեզ վի) ան լի ար ժե քու թյան և մինչև վերջ չհաս կաց վե լու բար դույ
թից և ասես հարկ  է հա մա րում ան դա դար դի մե լու կրկնու թյան 
հետևյալ ձևե րից մե կին՝

ա) օգ տա գոր ծել օտար բառ,
բ) օգ տա գոր ծել նախ օտար բա ռը և ապա ան մի ջա պես դրա 

հայե րենը,
գ) նախ ասել հայե րեն բա ռը և ապա այն թարգմա նել օտար 

լեզվի,
դ) ար դեն իսկ օգ տա գոր ծած հայե րեն բա ռը իր և ունկնդրի հա

մար «թարգմա նել» հենց հայե րեն մի այլ բա ռով, հիմ նա կա նում 
առա ջի նի հո մա նի շով:
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Հա վա նա բար հենց վե րը աս վա ծով պի տի բա ցատ րել նաև նույն 
խո սող նե րի՝ ասե լի քը սաստկաց նե լու խիստ նկա տե լի հա կու մը՝ 
որ պես տի րա կան ոճ, որի «ար տա հայտչա կան մի ջոց նե րից» մի 
քա նիսն էլ նկա րագրվող կրկնու թյուն ներն են:

Օրի նակ ներ՝
«Չնա յած, իրա կա նում, հիմ նա կա նում նոր եր գեր են …»:
Մի մյանց կից շար ված է երեք բառ, ընդ որում՝ եր կու սը նույ նա

հանգ, որոնք թե կուզ և կա րե լի է իմաս տով պատ ճա ռա բան ված հա
մա րել, բայց ո՛չ ոճա կան առու մով տա նե լի: Ավե լորդ է հատ կա պես 
իրա կա նում–ը:

«Նույ նիսկ պատ կե րա ցում ան գամ չու նես…»:
Կա՛մ նույ նիսկ, կա՛մ ան գամ, եր կու սը մի ա սին սխալ  է, որով

հետև դրանք՝ որ պես նույն բայի սաստկա ցու ցիչ լրա ցում ներ, հո
մա նիշ ներ են:

«Ես ուզում եմ ասել, նշել, շեշ տել իմ կար ծի քով…»: Եվ այս ամե
նը՝ մի այն սկսե լու հա մար:

«Այս կամ այն տար բեր պատ ճառ նե րով…».
այս կամ այն–ը և տար բեր–ը նույն բանն են նշա նա կում, հետևա

բար դրան ցից մե կը ավե լորդ է:

«Օրի նա կի հա մար, որ պես օրի նակ…»:

«Ցան կա ցած պա րա գայի դեպ քում…» (Վահ րամ Բաղ դա սա
րյան):

Ու նենք. ամեն պա րա գա յում, ամեն դեպ քում, հա մե նայն դեպս 
(գրա բար):

«Դա մի այն զուտ իրա վա կան հարց չէր»:
Զուտ կամ մի այն. մեկն էլ բա վա կան է:
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«Ոչ թե մի այն զուտ հոգևոր… այլև…»:
Ոչ թե մի այն–ը ոչ թե և ոչ մի այն՝ եր կու տար բեր իմաստ կրող 

շաղ կապ նե րի ան գրա գետ մի ակ ցումն  է, որոն ցից մե՛կը պի տի 
ընտրել: Ընտրու թյուն պի տի կա տա րել նաև մի այն–ի և զուտ–ի 
միջև. «Ոչ մի այն հոգևոր…, այլև…»:

«Խնդի րը զուտ ուղ ղա կի քա նա կա կան ցու ցա նի շեր ցույց տա լու 
մա սին չի…»:

Զուտ–ը որո շիչ է, ածա կան. «զուտ քա նա կա կան ցու ցա նի շեր», 
ուղ ղա կի–ն ձևի պա րա գա է՝ մակ բայ. «Ուղ ղա կի ցույց տալ»: Իսկ 
իրար կող քի անո րոշ է դառ նում դրանց տեղն ու դե րը նա խա դա սու
թյան մեջ:

Սխալ է նաև՝ «…խնդի րը այն մա սին չէ» կամ «խնդի րը… ցույց 
տա լու մա սին չէ»:

Պետք է լի նի՝ «Խնդի րը … ցույց տա լը չէ, այլ…»: Կամ՝ «Խնդի րը 
այն չէ, թե…, այլ…»:

Հա մե մա տել.
«Խնդի րը մի այն քա նա կա կան ցու ցա նի շեր ներ կա յաց նե լը չէ»:

«Իհար կե, պա տաս խա նատ վու թյու նը շատ բա վա կան մեծ  է»: 
(Սար գիս Մա կունց, 1in TV, 5 հուն., 2019)

Շա՞տ, թե՞ բա վա կան. չէ՞ որ դրանք տար բեր չա փեր են նշա նա
կում:

«Վ. Գ–ն ան դրա դար ձել է այդ պնդում նե րին, ինչպես նաև պա
տաս խա նել է այլ հար ցե րի, օրի նակ, այդ թվում, թե ինչ դեր է ունե ցել 
իր հայ րը իր կա րի ե րա յում և իր առաջ խա ղաց ման գոր ծում: (Ազա
տու թյուն, հա ղոր դա վար, 19 հու նիս, 2019):

Կամ՝ օրի նակ, կամ՝ այդ թվում, որով հետև եր կուսն էլ նա խա
դա սու թյան մեջ նույն դերն են կա տա րում (ակ նար կում է պա տաս
խան ված նույն հար ցը կամ հար ցե րը): Ակնհայտ է, որ խո սո ղը իր 



57

օգ տա գոր ծած բա ռե րի բո վան դա կու թյա նը ան տե ղ յակ կամ կի սով 
չափ է տե ղ յակ, և դրանք օգ տա գոր ծում է մի այն մե քե նա բար:

«… որը գո հաց րել է այդ կող մե րից յու րա քան չյու րին իր շա հե րի 
ակնկա լի քի տե սան կյու նից»:

Իր շա հե րի տե սան կյու նից և իր ակնկա լի քի տե սան կյու նից 
նույն բա ներն են, ուս տի դրան ցից մե կը ավե լորդ է:

Կա րե լի է նաև՝ «…որը գո հաց րել է այդ կող մե րից յուր քան չյու
րին՝ իր ակնկա լած շա հի տե սան կյու նից»:

«Բո լոր դեպ քե րում, ան կախ ամեն ին չից…» (Ար ման Նա վա սար
դյան):

Այս բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը գրե թե նույն բանն  են նշա նա
կում, իսկ իրա կա նում դրանք ոչ մի բան էլ չեն նշա նա կում, ուս տի 
դրան ցից առնվազն մե կը ավե լորդ է: Դժբախ տա բար, վա րա կը ամ
րո րեն պաշտպան ված ավագ նե րին էլ է վնա սում:

«Էն պի սի տպա վո րու թյուն է, որ կար ծեք թե …» (Խոս րով Հա րու
թյու նյան):

Եր կու բա ռա կա պակ ցու թյուն ներն էլ նույն բանն են նշա նա կում, 
և, չգի տես ին չու, դրանք մի աց ված են որ շաղ կա պով:

«Բայց, այ նուա մե նայ նիվ, դրա նով հան դերձ նրանք շատ ավե լի 
ուշա դիր են» (Դա վիթ Ալա վեր դյան):

«Մեր չշտա պե լը պայ մա նա վոր ված  է նաև հենց դրա նով» (1in 
TV, Լի լիթ Մա կունց, 24.7.19):

Նաև դրա նով և հենց դրա նով նույն բա նը չեն նշա նա կում:
Եթե ձեր «…չշտա պե լը պայ մա նա վոր ված  է նաև դրա նով», 

ուրեմն եղել են նաև այլ պատ ճառ ներ, իսկ եթե ձեր «… չշտա պե լը 
պայ մա նա վոր ված է հենց դրա նով», ուրեմն դա մի ակ պատ ճառն է, 
և այլ պատ ճառ ներ չեն եղել, հետևա բար՝ դուք պի տի հստակ 
կողմնո րոշ վեք և ընտրեք այդ եր կու բա ռե րից մի այն մեկը:
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5. Գրաբարյան ձևերի սխալ օգտագործումը

«Որ պես», «որ պի սի», «որ պես զի» բա ռե րից իյու րա քան չյու րը քե
րա կա նա կան ինքնու րույն ձև  է և ար տա հայ տում  է առան ձին 
իմաստ:

Որ պես–ը հա մե մա տա կան կապ է, որ պի սի–ն դե րա նուն ածա
կան է, նույնպես հա մե մա տա կան իմաս տով, իսկ որ պես զի–ն նպա
տա կի շաղ կապ է: Արդ հա յաս տա նյան ժա մա նա կա կից խո սակ ցա
կան լեզ վում այս երեք բա ռե րի խառ նուր դից առա ջա ցել է «որ պի
զի» հնչյու նա խում բը, որը հայե րեն բառ հա մար վե լու ոչ մի հնա րա
վո րու թյուն չու նի և հետևանք  է գրա բա րյան ձևե րի թույլ իմա ցու
թյան և սխալ գոր ծա ծու թյան:

«Ես հա մա ձայն չեմ, որ պի զի մեր սահ մա նադ րու թյու նը հա ճա
խա կի փո փոխ ման են թարկվի» (վար չա պետ):

«Հայտնի է, որ ար դեն հա վաք վել է այս պա հի դրու թյամբ, հա մա
րյա, գրե թե տաս մի լի ոն դո լար» (1in TV, հա ղոր դա վար):

Ար դեն–ը և այս պա հի դրու թյամբ–ը հո մա նիշ ժա մա նա կի պա
րա գա ներ են, ուս տի դրան ցից մե կը ավե լորդ է:

Հա մա րյա, գրե թե հո մա նիշ որո շիչ ներ են, ուս տի դրան ցից մե կը 
ավե լորդ է:

«…Եվ, ան շուշտ, իհար կե, չի կա րե լի մո ռա նալ…»:
Ան շուշտ–ը և իհար կե–ն նույն բանն  են նշա նա կում, դրան ցից 

մե կը ավե լորդ է:

«Մոսկվայի հա մար այստեղ, իհար կե, կան մի շարք ան հար մա
րու թյուն ներ, սա կայն, խոր քային իմաս տով, իհար կե, Կրեմ լը, ան
շուշտ, լավ է պատ կե րաց նում…» (8 rd News):
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Խո սո ղը ակնհայ տո րեն դժվա րա նում է իր միտ քը ձևա կեր պել և 
դի մում է ավե լորդ բա ռե րի օգ նու թյա նը. կրկնված իհար կե–ն և մեկ 
ան շուշտ–ը, գու մա րած սա կայն–ին և խոր քային իմաս տով բա
ցատ րա կա նին, նա խա դա սու թյու նը դարձնում են խա խուտ ու «խու
սա փո ղա կան» (վեր լու ծա բան):

«Նախ առա ջի նը հար կա վոր է նշել…»:
Նախ–ը հենց առա ջին է նշա նա կում, ուրեմն երկրոր դը, այ սինքն՝ 

առա ջին–ը, ավե լորդ է: Բայց այս նախ առա ջին–ը այնպես է իր տե
ղը տա քաց րել մեր ոս կե ղե նի կում, որ չի թվում, թե որևէ տե սա կի ու 
գույ նի հե ղա փո խու թյուն կկա րո ղա նա նրան տե ղից պո կել:

«Նախ, ի սկզբա նե պետք է ասեմ…»:
Ի սկզբա նե–ն հին հայե րե նում՝ գրա բա րում, նշա նա կում  է 

սկզբից կամ սկզբում, ուրեմն նախ–ը ավե լորդ  է. կա՛մ նախ, կա՛մ 
սկզբում, բայց եր բեք եր կու սը մի ա սին:

«…Ինքն էլ մինչև ցմահ մնա լու է նա խա գահ»:
Ց գրա բա րյան նախ դի րը հենց մինչև  է նշա նա կում, ուս տի 

մինչև–ը ավե լորդ է:
«…Խնդրո առար կան վե րա բե րում է…» (Վար դի թեր, Շան թի հա

ղոր դա վար):
ա. Խնդի րը և ո՛չ թե խնդրո առար կան:
բ. Խնդի րը ո՛չ թե վե րա բե րում  է, այլ՝ խնդի րը այն  է, խնդի րը 

հետևյալն է:
Տա րած ված է նաև «…խնդի րը նրա նումն է կա յա նում, որ…» ձևը, 

որից նույնպես պի տի խու սա փել:

«…Որ պես զի, մե կընդմիշտ, վերջնա կա նա պես էդ հար ցը լուծ վի 
…»:

Բայց մի՞թե այդքան դժվար  է իմա նալ, որ մե կընդմիշտ–ը և 
վերջնա կա նա պես–ը նույն բանն են նշա նա կում:

Բայց ո՛չ, խո սո ղի հա մար կար ծես թե մե կընդմիշտ–ը բա վա կա
նա չափ «մեկ–ընդ–միշտ» չլի ներ, և ունկնդրին բան հաս կաց նե լու 
հա մար նա պի տի դի մեր վերջնա կա նա պես–ի օգ նու թյա նը: Իսկ 
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երևույ թի ավե լի լուրջ պատ ճա ռը գրա բա րյան մե կընդմիշտ տար րի 
առ կա յու թյունն  է, որը ժա մա նա կա կից խո սո ղի հա մար իմաս տա
թափ վել և օգ տա գործվել է մե քե նա բար՝ որ պես «գրա գետ» մթնո
լորտ ձևա վո րող, ոչ խոս քային տարր, իսկ բուն բո վան դա կու թյու նը 
վստահ վում է դրա աշ խար հա բար հո մա նիշ վերջնա կա նա պես բա
ռին:

«Ես կար ծում եմ, որ լա վա գույն տար բե րա կը՝ մի այն և բա ցա ռա
պես ո՛չ թե հիմնվել կող քի կար ծիք նե րի վրա, այլ յու րա քան չյուրս 
մենք մեր կար ծի քը ձևա վո րենք»(1in TV, Լի լիթ Մա կունց, 24 հուլ., 
2019):

Այս հան ճա րեղ «աֆո րիզ մի» հե ղի նա կը և, մա նա վանդ, այս փա
ռա հեղ լեզ վամ տա ծո ղու թյան կրո ղը իրա վունք ունի այդպես մի այն 
և բա ցա ռա պես հար գե լու ինքն ի՛ր կար ծի քը և այդպես բա ցար ձա
կա պես ար հա մար հե լու կող քի (դուք հաս կա ցեք՝ այ լոց կամ ուրիշ
նե րի) կար ծիք նե րը: Սրան կա սեն ար մա տա կան դե մոկ րա տա կա
նու թյուն կամ, եթե կու զեք, ժո ղովրդա վա րու թյուն:

«Խնդի րը մի ան շա նակ պի տի լուծ վի բա ցա ռա պես իրա վա կան և 
օրեն քի դաշ տում, իրա վա կան հար թակ նե րում և օրեն քի դաշ տում 
(1in TV, Լի լիթ Մա կունց, 24 հուլ., 2019):

Այստեղ մի այն–ին եկել է փո խա րի նե լու հան րա հայտ մի ան շա
նակ–ը՝ իր երեք հա վե լ յալ վան կով և բա ցար ձակ անի մաս տու
թյամբ: Սրան պի տի գու մա րել նաև իրա վա կան և օրեն քի դաշ տում, 
իրա վա կան հար թակ նե րում և օրեն քի դաշ տում կրկնու թյուն նե րի 
շա րանը:

«Նժդե հի գոր ծու նե ու թյու նը, որը մի այն, բա ցա ռա պես նվիր ված է 
եղել նրան, որ հան կարծ որևէ դեպ քում Թուր քի ան չու նե նա հնա րա
վո րու թյուն հար ձակ վե լու Հա յաս տա նի վրա» (Վի գեն Են գի բա րյան, 
լրագ րող):

Երբ նույն մարդն է իր սխա լը կրկնում, վա րակ է, իսկ երբ մե կից 
ավե լի մար դիկ են նույն սխա լը կրկնում, հա մա ճա րակ է:
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«Ընդհան րա պես պի տի ար գել վի առ հա սա րակ այդպի սի ար տա
հայ տու թյուն նե րի տա րա ծու մը»:

Եր կու մակ բայ նե րը նույ նի մաստ են, ուս տի մե կը ավե լորդ:

«Մենք ուղ ղա կի, պար զա պես այդ ռե սուրսնե րը չու նենք»:

«Գու ցե սա երևի…»
Ար դեն ամա չում եմ կրկնել, որ սրանք նույն բանն են նշա նա կում՝ 

հա վա նա կա նու թյուն:

«Անդրա դառ նա լու են ներ կա, ըն թա ցիկ զար գա ցում նե րին»:

«Հի մա, տվյալ պա րա գային …»

«Բազ միցս ան գամ ասել եմ, հի մա չեմ ուզում կրկնվել» (Ար թուր 
Հով հան նե սյան):

Բազ միցս–ը գրա բար նշա նա կում է բա մա թիվ ան գամ ներ:
«Մի քա նի ան գամ բազ միցս նշվել է…»:
Եթե չա սեր բազ միցս, իրեն թվում է՝ չէ ինք հաս կա նա իր մի քա

նի ան գամ–ը:

«…Այդ բա նը ես դեռևս, ոչ մի տեղ, առայժմ չեմ տե սել»:
Բա վա կան էր ասել՝ նման բան ես չեմ տե սել, իսկ սաստկաց ման 

նպա տա կով ավե լաց նել «ոչ մի տեղ» կամ «կյան քումս»: Մյուս եր կու 
մակ բայ նե րը թե՛ սխալ են և թե՛ ավե լորդ: Դեռևս և առայժմ բա ռե րը 
հա մա նիշ են, և ակ նար կում են ծա նոթ և սպաս ված մի բան, այ նինչ 
բեր ված օրի նա կը բո լո րո վին տար բեր և նույ նիսկ հա կա ռակ իրա
վի ճակ  է ներ կա յաց նում: Այնտեղ խո սո ղը լսել  է մի բան, որից 
անակնկա լի է եկել և, իբր, փոր ձում է առայժմս և դեռևս բա ռե րով 
իր սաս տիկ զար ման քը ար տա հայ տել, մինչդեռ դրանք ամենևին 
սաստկա կան և զար ման քի իմաստ չեն պա րու նա կում և հու զա կա
նո րեն գրե թե չե զոք են:
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«Հետևա բար՝ առնվազն գո նե նման հայ տա րա րու թյուն ներ պի տի 
չա նե ին»:

Երեք նման բառ իրար հետևից շատ է, մա նա վանդ որ դրան ցից 
եր կու սը հո մա նիշ ներ են:

Ըստ էու թյան
Թվում է՝ եթե Հա յաս տա նում մի շարք բա ռե րի և բա ռա կա պակ

ցու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը «օրեն քի ուժով» ար գել վի, ոչ ան նշան 
թվով մտա վո րա կան ներ մե կեն կկորցնեն հայե րեն խո սե լու իրենց 
ունա կու թյու նը: Դրանց կար կա ռուն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մեկն էլ 
այս ըստ էու թյան–ն է: Այլ կար կա ռուն և մշտա հո լով ներ կա ներ են՝ 
այ նուա մե նայ նիվ, հիմ նա կա նում, առանցքային, մի ան շա նակ, 
դի տար կել, կա յա նում  է նրա նում, իրա կա նաց նել ևն, ևն, որոնք, 
կա րող եմ ասել, տա սից ինը ան գա մը օգ տա գործվում են, ըստ էու
թյան, որ պես հա ղոր դա ժամ լցնող, գրա գի տու թյուն վա ճա ռող և 
ունկնդրի շնչա ռու թյու նը լրջո րեն խա թա րող մա կա բույծ բա ռեր 
(իրենք՝ խո սող նե րը, ընդհա կա ռա կը, առանց այդ բա ռե րի շնչել 
ան գամ կդժվա րա նան):

«…Եվ քա նի որ ըն թաց քը, ըստ էու թյան, մեծ հաշ վով, դրա կան 
իմաս տով տե ղա շարժ չկա, ինչպես որ սպա սում էինք …» (Ժի րայր 
Սե ֆի լ յան):

«Ըստ էու թյան տղա մար դու և կնոջ ձայ նի տար բե րու թյու նը հիմ
նա կա նում կա յա նում է նրա նում, որ…»

«Իրա կա նում, ըստ էու թյան…»
«Ար տա վազդ ար քայի ծննդյան թվա կա նի և վայ րի մա սին, ըստ 

էու թյան, ոչինչ հայտնի չէ» (պատ մա բան):
Իսկ թե ի՞նչ է, ըստ էու թյան անում այս ըստ էու թյան–ը նա խա

դա սու թյան մեջ, նույնպես հայտնի չէ:
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«…Որով հետև, ըստ էու թյան, ճիշտն ասած, ե՛ս այդ հար ցը 
բարձրաց րե ցի…» (Ստե փան Սա ֆա րյան, 1in TV, 25 july, 2019):

Երբ ասա ցիր ճիշտն ասած, հաս կա ցանք և հա վա տա ցինք, որ 
հար ցը դու ես բարձրաց րել, թե՞ դրել, բայց դրա նում ի՞նչ գործ ունի 
էու թյուն–ը, ըստ որի՝ դու բաձ րաց րել կամ դրել ես հարցը:

Բայց հաս կա ցի՛ր, սի րե լի՛ ունկնդիր, այստեղ ըստ էու թյան գրա
բա րյան և ըստ էու թյան փի լի սո փա յա կան հաս կա ցու թյու նը օգ տա
գործվել է հենց ճիշտն ասած–ի իմաս տով:

«…Մեծ արաք սյան հո վի տը, ըստ էու թյան, շատ կարևոր ճա նա
պարհ ենք մենք հա մա րում: Պաշտպա նու թյան նա խա րա րու թյու նը 
էսօր էլ այդ ճա նա պարհն օգ տա գոր ծում է, ցա վոք, ել նե լով իրա վի
ճա կի, ճա նա պար հի վի ճա կից, ին չը շատ, ըստ էու թյան, վատ  է, 
բայց ռազ մա կան տեխ նի կայի շարժ, իհար կե, էդ ուղ ղու թյամբ, երբ 
որ պետք  է, բնա կա նա բար, իրաց վում  է (բարձրաս տի ճան բա նա
կային):

«Որով հետև, տե սե՛ք, ըստ էու թյան, հա մե նայն դեպս…»:
Խո սո ղը հա ջորդ միտ քը ձևա կեր պե լու փնտռտու քի մեջ  է, իսկ 

մինչ այդ մե կը մյու սի հետևից շա րում է բա ռեր, որոնք թռչնային եր
ջա նիկ ան պա տաս խա նատ վու թյամբ բազ մում են խոս քի թե լին:

Այ նուա մե նայ նիվ
Գրա բար է, որը թարգման վում է՝ այն ամե նով, և ժա մա նա կա

կից հայե րե նում օգ տա գործվում է որ պես զի ջա կան շաղ կապ: Նույն 
իմաս տով ունենք նաև այ դու հան դերձ, դրա նով հան դերձ, այդ բո
լո րով հան դերձ, չնա յած դրան ձևերը:

«Ի դեպ, ես կու զե նայի նշել, որ, այ նուա մե նայ նիվ, կա մի կարևոր 
փաստ, որ պետք է աչ քա թող չա նել…»:

Տար րա կան դա սա րա նում մե զա նից պա հան ջում  էին ան գիր 
անել «Բա ռե րով ար տա հայտված յու րա քան չյուր ամ փոփ միտ քը 
կոչ վում  է նա խա դա սու թյուն» ձևա կեր պու մը և, իհար կե, չէ ին էլ 
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մտա հոգ վում, թե մենք ինչ կհաս կա նանք այդ բա ռա կույ տից: Չէ ին 
մտա հոգ վում, որով հետև իրենք էլ դրա նից բան չէ ին հաս կա նում: 
Հի մա, երբ ինձ թվում  է, թե ինչ–որ չա փով կռա հում  եմ այդ բա
նաձևի միտ քը, ուզում  եմ ասել, որ վե րոն շյալ նա խա դա սու թյան 
ամ փոփ միտ քը հետևյալն  է. «Ու զում եմ նշել մի կարևոր փաստ»: 
Մնա ցյա լը ավե լոր դա բա նու թյուն է:

«Բայց այ նուա մե նայ նիվ, դրա նով հան դերձ նրանք շատ ավե լի 
ուշա դիր են» (Դա վիթ Ալա վեր դյան):

«…Եվ հա վա նա բար, այ նուա մե նայ նիվ, կտու ժի թուրք կա ռա վա
րու թյու նը» («Շանթ», Արտյոմ Եր կա նյան):

Այս նա խա դա սու թյու նը ար տա հայ տում է ոչ թե մեկ, այլ եր կու, 
ընդ որում, հա կա դիր մտքեր՝

1. թուրք կա ռա վա րու թյու նը հա վա նա բար կտուժի,
2. թուրք կա ռա վա րու թյու նը այ նուա մե նայ նիվ կտուժի:
Առա ջի նը ար տա հայ տում է են թադ րու թյուն, կաս կած, երկրոր դը՝ 

վստա հու թյուն, հա մոզ մունք, իսկ պատ ճա ռը մակ բայ նե րի մե քե
նա յա կան շա րա դա սումն է:

«Եվ այսքան թե րու թյուն նե րով հան դերձ, այ նուա մե նայ նիվ…»,
«Եվ բա ցի դրա նից, այ նուա մե նայ նիվ…»,
«Ըստ էու թյան, այ նուա մե նայ նիվ…»:

«… Այ սինքն, հետևա բար, ուղ ղա կի, վերստին ես ուզում եմ հի շեց
նել…»

Դժվար է ան գամ երևա կայել, որ խո սո ղը, այս ամ բողջ բա ռա շա
րը ար տա սա նե լով, դեռ նոր պի տի ան ցնի իր բուն ասե լի քին (Ստե
փան Սա ֆա րյան, 1in TV, 25 July, 2019):

«Այ նոա մե նայ նիվ, դուք հա մա րում  եք, որ Հա յաս տա նի ժո ղո
վուր դը դուրս  է եկել Նի կո լին իշ խա նու թյան բե րե լո՞ւ, թե՞ Սեր ժին 
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մեր ժե լու հա մար, այ նուա մե նայ նիվ» («Նո յան Տա պա նի» հա ղոր դա
վար):

Սա ար դեն… խո սո ղը այնքան է գեր ված–տար ված իր այ նուա
մե նայ նիվ–ով, որ իր նա խա դա սու թյու նը սկսում և ավար տում  է 
նրա նով այն դեպ քում, երբ այդ բա ռի ան հրա ժեշ տու թյու նը ընդհան
րա պես չկա:

«Պար զա պես ջրի ռե սուրսնե րը, ցա վոք, են թարկվում են ան խիղճ 
կո ղո պու տի…»:

Պար զա պես մակ բայը այստեղ հա մա րյա կորցրել է իր նյու թա
կան բո վան դա կու թյու նը և վե րած վել սաստկա կան վե րա բեր մունք 
ար տա հայ տող բա ռի, հետևա բար պար զա պես և ցա վոք բա ռե րը 
վրդով մունք և ցավ  են ար տա հայ տում նույն ստո րո գյա լի հա մար, 
բայց չգի տես ին չու  են ան ջատ ված իրա րից: Եթե դրանք բե րենք 
իրար կող քի, կստաց վի. «Ջրի ռե սուրսնե րը, պար զա պես, ցա վոք, 
են թարկվում են ան խիղճ կո ղո պու տի…», բայց նա խա դա սու թյու նը 
դրա նով չի փրկվի, որով հետև պար զա պես–ը հնչե րան գով ավե լի 
շուտ կապ վում է ցա վոք–ին, քան կո ղոպ տե լուն, ու եթե խո սո ղի հա
մար այդքան դժվար  է հրա ժար վե լը տվյալ դեպ քում հա մա տեղ 
ոչինչ չա սող եր կու բա ռե րից որևէ մե կից, կա ռա ջար կե ինք ցա վոք, 
պար զա պես–ը, թեև ցա վոք–ը ան խիղճ կո ղո պու տի հա մար պար զա
պես ծի ծա ղե լի է:

Մեկ այլ նմուշ.
«Իրոք, տա րի քային տար բե րու թյուն բա ցար ձա կա պես չկա» 

(«Եր կիր»):
Ինչպես տես նում  եք, նույն կա ռույցն  է, թեև ավե լի տա նե լի  է. 

իրոք–ը բա վա կան է, որով հետև չկա–ն ինքնին բա ցար ձակ է:

Նույն շա րա դա սու թյունն է
«…Իրա վի ճակ էր, որ Հա յաս տա նի ոչ լե գի տիմ կա ռա վա րու թյա

նը բա ցար ձա կա պես զրկվեց ընդհան րա պես Վի ե նայի օրա կար գե րի 
հա մար կռիվ տա լու (հնա րա վո րու թյու նից)» (Հա կոբ Բա դա լ յան):
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Ընդգծված մակ բայ նե րը նույն պա րա գա յա կան իմաստն են ար
տա հայ տում, հետևա բար նրան ցից մե կը ավե լորդ է.

«Որով հետև, դրա պատ ճա ռը այն է որ…»:
Որով հետև–ը հենց նշա մա կում է՝ դրա պատ ճա ռը այն է, որ…

«Նո րից, մեկ ան գամ ևս կրկնում եմ…» կամ «Նո րից եմ կրկնում»:
Շատ տա րած ված ավե լադ րու թյուն է. նախ ամոթ է հի շեց նել, որ 

կրկնում եմ բայը ար դեն իսկ ար տա հայ տում է նո րից–ի և մեկ ան
գամ ևս–ի իմաս տը, ուս տի նո րից բա ռից հաս տատ պի տի հրա
ժար վել, իսկ մեկ ան գամ ևս–ը կա րե լի է օգ տա գոր ծել, եթե խո սո ղը 
ուզում է հի շեց նել իր՝ ար դեն իսկ նվա զա գույ նը մեկ ան գամ կրկնա
ծի մա սին, բայց հա ճախ այն, ինչպես նաև նո րից–ը օգ տա գոր
ծում  են հենց առա ջին կրկնու թյան պա րա գային: Այստեղ մի այն 
կրկնում եմ–ը լի ու լի բա վա կան է:

«Նա եր բեք մեզ նվաս տաց նե լու ոչ մի առիթ բաց չի թող նում»:
Եր բեք–ը և ոչ մի–ն նույն իմաստն  են ար տա հայ տում, ուս տի 

դրան ցից մե կը բա վա կան է:

«Ի օգուտ մեր երկրի, մեր ժո ղովրդի բար գա վաճ ման հա մար» 
(Գա գիկ Ծա ռու կյան):

Ի նախ դի րը գրա բա րում նշա նա կում է նաև հա մար, հետևա բար 
ի օգուտ (յօ գուտ/հօ գուտ) նշա նա կում է օգու տի հա մար, ուս տի հա
մար–ը ավե լորդ է: Պետք է ասել. «Մեր երկրի և մեր ժո ղովրդի բար
գա վաճ ման հա մար» կամ «Ի օգուտ մեր երկրի և մեր ժո ղովրդի 
բար գա վաճ ման»: Իսկ ավե լի «ան կու սակ ցա կա նը»՝ պար զա պես 
«Հօ գուտ մեր երկրի և մեր ժո ղովրդի»:

Նույնն է.
«…Նվի րատ վու թյուն ներ  է կա տա րել ի նպաստ թան գա րա նի և 

հայոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հու շար ձա նի կա ռուց ման հա
մար»:
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«…Ուղ ղե լով դրանք ի նպաստ կո րո նա վի րու սով պայ մա նա վոր
ված ճգնա ժա մի մեղ մաց մա նը…»:

Ի նպաստ–ը ավե լորդ է:

«Փաս տա բան նե րի ամ բողջ ունա կու թյուն նե րը և իրենց հնա րա
վո րու թյուն նե րը պետք  է ի նպաստ դնեն իրենց պաշտպա նյա լին 
էֆեկ տիվ պաշտպա նու թյուն կազ մա կեր պե լու հար ցում»:

Ի նպաստ դնել դարձված քը ընդհան րա պես սխալ  է: Խո սո ղը 
այն շփո թել է գրա բա րյան «ի սպաս դնել…» և «… դնել ի նպաստ…» 
դարձվածքնե րի հետ:

Հա մե մա տել.
ա) Փաս տա բան ներն իրենց ամ բողջ ունա կու թյուն նե րը և հնա

րա վո րու թյուն նե րը պետք  է ներդնեն (ներ գոր ծա կան) ի նպաստ 
իրենց պաշտպա նյա լի էֆեկ տիվ պաշտպա նու թյան (կար ծում  եմ, 
որ հա նուն խոս քի սեղ մու թյան՝ կա րե լի է հրա ժար վել կազ մա կեր
պե լու հար ցում կա պակ ցու թյուն):

բ) Փաս տա բան նե րի ողջ ունա կու թյուն նե րը և նրանց հնա րա վո
րու թյուն նե րը պետք  է ի սպաս դրվեն (կրա վո րա կան) իրենց 
պաշտպա նյա լի էֆեկ տիվ պաշտպա նու թյան:

Տվյալ դեպ քում խո սո ղի ընտրու թյու նը առա ջին տար բե րակն է:

Գրա բա րա մո լու թյու նը, որ պես գրա գի տու թյան ցու ցա նիշ, 
այնքան է խո րա ցած և տա րած ված, որ ոմանց մղում է «նո րա րա
րու թյան»:

«Մեր խնդիր նե րը… ի հա կա ռակ Հու նաս տա նի…»:
«Ի հա մե մատ այլ հան քե րի…» (Գևորգ Սա ֆա րյան):
Վե րի եր կու օրի նակ նե րում.
Գրա բա րյան ի կա պի հետ որ պես կա պող բառ օգ տա գործված 

հա կա ռակ և հա մե մատ բա ռե րը ար դեն իսկ կապ  են և, որ պես 
այդպի սին, լի ար ժեք կա տա րում են իրենց դե րը, հետևա բար՝ ի–ն 
ավե լորդ է: Իսկ ի կա պի հետ որ պես կա պող բառ՝ ան հրա ժեշտ է 
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գո յա կան կամ գո յա կա նա բար առնված որևէ բառ, ինչպես՝ ի 
նպաստ, ի շահ, ի նշան, ի գի տու թյուն ևն:

Թյու րի մա ցու թյուն է նաև.
«Ես կար ծում եմ, որ կենտրո նա կան բան կի մե սի ջը առ այն  էր, 

որ…» (Մա նե Թան դի լ յան):
Առ–ը ավե լորդ է:
«Ցան կա լի  է, որ շատ առա վել հա ճախ հնչեն այսպի սի եր գեր»: 

Մենք ունենք ավե լի հա ճախ, շատ հա ճախ, շատ ավե լի ձևե րը, 
իսկ այստեղ խո սո ղը, դրանք իրար խառ նե լով և ավե լի բա ռի փո
խա րեն առա վել գրա բա րյան ձևը օգ տա գոր ծե լով, ճո ռո մա բա
նում է:

«Ո՞ր տա րի քի երե խա ներն  են առա վել հա ճախ հի վան դա նում» 
(գո վազդ). սա էլ է վա րակ ված:

«Ըստ ար ժան վույն կեր պով…»
Ըստ ար ժան վույն–ը գրա բա րում հենց ար ժա նի կեր պով է նշա

նա կում, ուս տի կեր պով բա ռը ավե լորդ է:

«Ներ կայիս պայ ման նե րում…»
Ներ կայիս–ը գրա բա րում նշա նա կում է ներ կա յում, ուս տի իս–ը 

ավե լորդ է: Պետք է ասել՝ ներ կա պայ ման նե րում, կամ մի այն՝ ներ
կայիս: Կա՛մ մի այն գրա բա րը, կա՛մ մի այն աշ խա րա բա րը, բայց ո՛չ 
եր կու սը մի ա սին:

Ավե լի գրա բա րա գետը.
«Այ սօր վա ներ կայիս իրա վի ճա կում»
Պի տի լի նի՝ ներ կա իրա վի ճա կում կամ այ սօր վա իրա վի ճա

կում:

«Ըստ իս, իմ կար ծի քով՝ դա չա փա զան ցու թյուն է»:
Ըստ իս–ը գրա բա րում հենց իմ կար ծի քով է նշա նա կում:
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«Ի շնոր հիվ իր հո գա տա րու թյան…»
Ի–ն ավե լորդ է: Պի տի լի նի՝ շնոր հիվ, որ գրա բա րյան շնորհ–ի 

գոր ծի ա կան հո լովն  է և «կթարգման վի»՝ իր հո գա տա րու թյան 
շնոր հիվ: Խո սո ղը հա վա նա բար շփո թում է ի պա տիվ–ի հետ:

Շնոր հիվ բա ռը՝ որ պես շնորհ բա ռի գոր ծի ա կան հո լով, ունի մի
այն դրա կան իմաստ, սա կայն այն հա ճախ է օգ տա գործվում բա
ցա սա կան իմաս տով՝ փո խա րի նե լով պատ ճա ռով բա ռին: Չի կա
րե լի ասել՝ ան նպաստ եղա նա կի շնոր հիվ:

Ընդհուպ. 1. Իս կույն, ան մի ջա պես: 2. Ի մո տո, մո տի կից: 3. Կիպ, 
կպչե լու աս տի ճան: 4. Ահա, հենց այժմ, հրես: 5. Ընդհուպ մինչև, նե
րա ռյալ: 6. Ընդհուպ մոտ, ընդհուպ մո տե նալ:

«…Փաստն այն է, որ մար դիկ չեն կա րո ղա նում ստա նալ իրենց 
ընդհուպ մինչև մեկ մի լի ո նի հաս նող աշ խա տա վար ձային պարտքը: 
Ըն կե րու թյու նը նրանց յու րա քան չյու րին ընդհուպ մեկ մի լի ոն 
դրամ է պարտք»: Եր կու ան գամ կրկնվող ընդհուպ–ից հնա րա վոր, 
առա վել ևս ան հրա ժեշտ է հրա ժար վել:

«Ընդհուպ սո ցի ա լա կան կայ քե րում կան, էս պես ասած, ընդհուպ 
հան դես եկող ֆեյ քեր, ընդհուպ նախ կին իշ խա նու թյուն նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի հաս ցե ին, թե, իրոք, դա մեր հե ղա փո խա կան 
շրջա նակ նե րի հետ կապ ունի» (Նի կոլ Փա շի նյան) Առանց մեկ նա
բա նու թյան:

«Ինչ որ ոմն…»
«Որևէ ոմն…»
«Ոմն մե կը…»
«Բայց դա չի նշա նա կում, որ ոմն մե կը կա րա հայ ազ գի դեմ ինչ–

որ դա վեր խա ղալ» (perfect TV, July 10, 2019):
Ոմն–ը նշա նա կում է հենց մե կը, որևէ մե կը, ինչ–որ մեկը:
«…Որը, ըստ մաս նա գետ նե րի գնա հատ մամբ…» («Նո յան Տա

պա նի» հա ղոր դա վար):
Պի տի լի նի՝ ըստ մաս նա գետ նե րի գնա հատ ման կամ մաս նա

գետ նե րի գնա հատ մամբ (առանց ըստ–ի):
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Ս խալ Ճիշտ

Ինչ որ ոմն…
Որևէ ոմն…
Ոմն մե կը…

ոմն կամ ինչ–որ մե կը
ոմն կամ որևէ մե կը
ոմն կամ մե կը 

մինչև առ այ սօր
շատ քաջ ծա նոթ
ներ կայիս պայ ման նե րում
քա նիցս ան գամ
բազ միցս ան գամ 

մինչև այ սօր կամ առ այ սօր
շատ ծա նոթ, քաջ ծա նոթ կամ քա ջա ծա նոթ
ներ կայիս կամ ներ կա պայ ման նե րում
քա նիցս կամ ան գամ ներ
բազ միցս կամ ան գամ ներ
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6. Հարաբերական դերանուններ

Խո սակ ցա կան հայե րե նում որ հա րա բե րա կան դե րան վան բո
լոր հո լով նե րի փո խա րեն օգ տա գործվում  է նույ նինք որ անո րոշ 
ուղ ղա կան հո լովը.

Գրա կան՝
Մար դուն, որին դու փնտրում ես, ես ճա նա չում եմ:
Խո սակ ցա կան՝
Մար դուն, որ դու փնտրում ես, ես ճա նա չում եմ:
Գրա կան՝
Այն մար դուց, որից գու մար ես վերցրել, քեզ է փնտրում:
Խո սակ ցա կան՝
Այն մար դը, որ դու գու մար ես վերցրել, քեզ է փնտրում:
Ժա մա նա կա կից գրա կան հայե րե նի խնդրո առար կա տար բե

րա կում այս խո սակ ցա կան որ–ը, մեկ հաղ թա կան քայլ ևս կա տա
րե լով, իր ուղիղ ձևով կա տա րում է մյուս հո լով նե րի «գոր ծը»՝ հայոց 
լե զուն նաև «հարստաց նե լով» որը որ, որոնք որ, ով որ, ով քեր որ, 
նրա նից որ ձևե րով: Հա ճախ խո սակ ցա կա նից գրա կան լե զու  են 
թա փան ցում նաև երբ որ, ինչպես որ, որ քան որ և նույ նիսկ որով
հետև որ… սխալ ձևե րը: Այլ խոս քով՝ որ–ը բա ցա ռա պես որ պես 
չթեք վող շաղ կապ է ըն կալ վում և ոչ որ պես հո լո վա ռու դե րա նուն:
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7. Բարդ բառերում բայարմատի փոխարեն 
օգտագործվում է դերբայական ձևը

«Նրան դուր չի գա քո պա հե լաձևը»:
Մենք նույն կա ռուց ված քով (դեր բայ + ա + ձև) ունենք վար վե լա

կերպ, գոր ծե լա կերպ, մտա ծե լա կերպ ևն ձևե րը, բայց ունենք նաև 
(ար մատ + վածք) պահ վածք, կեց վածք և (ար մատ + մունք) վար
մունք, վե րա բեր մունք,… ձևերը:

«…Ինչ–որ մե կը թի կուն քից հար վա ծում է Է. Մ–ին. նմա նա տիպ 
գոր ծե լաո ճը դա տա պար տե լի է»:

Գոր ծե լաոճ բա ռը թե՛ բա ռա կազ մա կան, և թե՛ ոճա կան առու մով 
սխալ է, որով հետև խնդրո առար կա է ոչ թե ոճը կամ ձևը, այլ ին քը 
արար քը: Նույ նիսկ գործ բա ռը տու րուդմփո ցին հա րիր բառ չէ. կա
տար վա ծը կա րե լի է ան վա նել հենց արարք:

Խո սե լա ժամ: Առա ջար կում ենք խո սա ժամ ձևը:
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8. Բայի բոլոր սեռերը կրավորական դարձնելը

Երբ բայի ներ գոր ծա կան (նոր մալ) ձևը փո խա րին վում  է նրա 
կրա վո րա կան ձևով:

Վե րա բե րել – վե րա բեր վել
Կրա վո րա կա նաց ման ամե նա տա րած ված և «տեղ ըն կած» 

դրսևո րումն է վե րա բե րել և վե րա բեր վել բայե րի պա րա գան:
Այս եր կու բայե րը մյուս բայե րից տար բեր վում  են նրա նով, որ, 

չնա յած իրենց նույ նա կան ծագ մա նը, բո լո րո վին ինքնու րույն իմաս
տով բայեր են, այսպես.

Վե րա բե րել. ինչ–որ մե կի կամ բա նի առնչվել, կապ ունե նալ:
«Այդ խնդի րը քեզ բո լո րո վին չի վե րա բե րում, դա վե րա բե րում է 

մի այն ինձ»:
Վե րա բեր վել. ինչ–որ մե կի կամ բա նի նկատ մամբ վե րա բեր

մունք ցու ցա բե րել կամ ունե նալ:
«Ես այդ խնդրին շատ լուրջ եմ վե րա բեր վում»:
Ուս տի դրան ցից մե կի ար տաք սու մը և փո խա րի նու մը մյու սով ոչ 

մի իմաս տային ար դա րա ցում չու նի, իսկ թե կա տար վա ծը ինչ ազ
դե ցու թյան հետևանք է, ինձ հա մար պարզ չէ:

Այլ օրի նակ ներ.
«…նույ նը վե րա բեր վում է ՍԴ–ի նա խա գա հին»: (Ն. Փ., վար չա

պետ)
«…այդ փաս տա թուղ թը վե րա բեր վում է … լի ա գու մար նիս տին»: 

(Վլդ. Վար դա նյան)
«…որին են թադ րա բար վե րա բեր վել  է դա տա վոր նե րի 

քննազտման կամ վեյ տին գի գոր ծը»: (Լևոն Բար սե ղ յան)
Երկրա շար ժից տուժ ված ներ. պի տի լի նի տու ժած ներ:
Նո րից կրկնվում եմ. ուզում է ասել՝ կրկնում եմ:
Մենք իրար հետ վիճ վե ցինք:
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Չփորձվես ինձ հետ հա կա ճա ռել:
Ոմանք սո վո րա կան պաշ տո նյա ներ են լի նե լու, ինչ–որ մար դիկ 

էլ՝ ձա խող ված ներ:
«…Հար գան քի տուրք մա տու ցե լու իրենց կյան քը հայ րե նի քի 

ան կա խու թյան զո հա բեր ված նե րի հի շա տա կին» (Ազա տու թյուն, 
հա ղոր դա վար, 22 սեպտ., 2019):
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9. Բարդ և ածանցավոր բառերը իրենց 
բաղադրիչներին բաժանելը

Վեր հի շե՛լ–վե՛ր հի շել
«Իս կա պես ժա մա նակն է, որ մենք վե՛ր հի շենք…» (Հ 1, հա ղոր

դա վար)
Ներ մու ծե՛լ–նե՛ր մու ծել
«…մենք նե՛ր ենք մու ծում» (Վար չա պետ Տ. Սարգսյան):
Վեր լու ծե՛լ–վե՛ր լու ծել
«Վեր ենք լու ծում»:
Ներկրե՛լ–նե՛ր կրել
«ներ ենք կրում»:
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10. Դերանուններ

Լեզ վի աղ քա տաց ման աղա ղա կող փաստ է նա ան ձնա կան դե
րան վան օգ տա գոր ծու մը այն ցու ցա կա նի փո խա րեն՝ խախ տե լով 
նաև ան ձի և իրի առ ման օրենքը:

«Ամ բողջ խնդի րը նա  է, որ…»: Առար կա նե րի հա մար պի տի 
ասել՝ այն է:

«…Եվ մեզ հա մար ամե նադ րա կա նը նա ա, որ…»:
«Հի մա շատ է խոս վում նրա մա սին, որ այս դա տա րա նը …» (1in 

TV հա ղոր դա վար, 22 հուլ., 2919):
«31–41 կե տե րը նրա մա սին ա, որ…» (Ն. Փ.):
«…Եվ մեր հա մար ամե նադ րա կան կե տը նա ա, որ»:
«Ա. Վ–ի հե ռաց նե լու պատ ճա ռը նա է, որ…» (Perfect TV):
Բո լոր բեր ված օրի նակ նե րում պետք է ասել ոչ թե նրա մա սին, 

այլ այն մա սին:
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11. Հոլովառություն

«Ըստ այդ ծրագ րով» (Ազա տու թյուն, հա ղոր դա վար):
Պետք է լի նի՝ ծրագրի:
«Սպա սար կում  է ռևան շիստնե րի պլա նը» (Վա րու ժան Ավե տի

սյան):
Պետք է լի նի՝ պլա նին:
«Չի կա րե լի ար ցա խյան ընտրու թյուն նե րին խախ տել, մի ջամ

տել» (1–ին հա ղոր դա վար):
Պետք է լի նի՝ ընտրու թյուն ները…
«Պետք  է դա անել՝ առանց մտա ծե լով հենց ան ձնա կան շա հի 

մա սին» (1–ին, հա ղոր դա վար):
Պետք է լի նի՝ առանց մտա ծե լու…
«Նա խա գա հը հաշ վե հար դար տե սավ ձե զա նից»:
Պետք է լի նի՝ ձեզ հետ:
«Ին քը դրան չի խոր շե լու»:
Պետք է ասել՝ դրա նից…
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Ազատ Մա թյան

Ո՞րն է մեր հայրենին

Հեղինակային հրատարակություն

Տպագրվել է «Զանգակ–97» ՍՊԸ–ի տպարանում

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 60x84/16: Թուղթը՝ օֆսեթ 
Տառատեսակը՝ GHEA Mashtots: Ծավալը՝ 5 տպ. մամուլ

«ԶԱՆԳԱԿ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2, հեռ.՝ (+37410) 23–25–28

Էլ. փոստ՝ info@zangak.am, էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am
Ֆեյսբուքյան կայքէջ՝ www.facebook.com/zangak
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