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ԿՈՂՄԻՑ (1995 Թ .)

Հրատարակության պատասխանատու խմբագիր՝ 
խ Ա Չ Ա Տ Ո Ւ Ր  Դ Ա Դ Ա Յ Ա Ն

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԳՈՒԲԻՆՍ
Ն -152 ՄԱՅՐԵՆԻՆ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ (ուսումնական ձեռնարկ հայոց լեզվի)

Եր., «Ոսկւսն Երհւանցի», 2000 թ., 384 էջ։
3-րդ լրամշակված հրատարակության։

ԴՏՀ 809.198.1 
ԳՄԴ 81.2Հ 
Ն-152

Գիրքը Հանրապետության վաստակաշատ ուսուցիչ, հայոց լեզվի 
բարձրագույն խորհրդի անդամ Ռուբինա Նազարյանի հանրահայտ 
ձեռնարկի երրորդ, բարեփոխված հրատարակությունն է։

Գործնական լայն կիրառում ունեցող այս ձեռնարկը առանձնակի 
ներկայացման կարիք չունի։ Այն նախատեսված է ուսուցիչների, 
աշակերտների, դիմորդների, բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են 
հիմնավոր կերպով տիրապեւոել մեր հազարագանձ մայրենիին։
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847(01 )–2000
ԾԳԱՐԱՆ ԳՄԴ81.2Հ 

1ՍԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆՑԻ», 2000

Գիրքը հանդիսանալ։ է
«ՈՍԿ11Ն ԵՐԵՎԱՆՑԻ» տպագրասւուն–1ւ|սււսսսրակշության 

Ս Ե Փ Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը

Ապօրինի վհրասայւսմը հետսայԱդվում Լ ՀՀ օրհ(ւսդ|աւթ|ւսմբ։



Ո Ւ Ղ Ղ Ա Գ Ր Ո Ի Թ Յ Զ Ի Ն

ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

է - Ե
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լրացնել բաց թողնված ցւաոերը՝ կետերի փոխարեն գրելով է կամ ե.
դող....րոցք.........ջանշան. սրարն....շ, գոմ....շ. վայր....ջք......... ջմիածին,

վեր....լք. առ....րևույթ, ելև....ջ.......րակ, առ....ջ. բազկ...»րակ, ....ական, ՜  լակ,
ամենս։....ական, ամենս։....րկար. էլեկտրա. ..,ներգիա, ....լարան,
ստոր ...րկրյա, վեր....լակ. են....արան, առ....րևս, ան.երևակայելի, մանր....ա–
բան.........ակ. Սևանհ....կ, Վարդգ....ս, բազմ....րանգ. մանր  ծոփ..–յան
լայն....կրան, պնղ...րևս. որևից....  Երևանջ....կ, հր....շ, տի....զերք, մ....ջք.
....գիպցւացորեն, ինչն  ողբ....րգակ, ինչևից  ամենս։....<հոն, խուռն....րամ,
երբև....  աշտ...........կեղեցի, եղեր....րգ. վեր...րկրյա, որև...., գրեթ..... միջօր.....
ան....  ան. րկբա, երբևից.... կիսա....վյ. չ....ի. չ....իր. չ....ինք, չ....ր, էլեկտ
րա....ռակցել. երփն...տանգ. նրբ....րանզ. գետ....զր. նրբ....րշիկ. ան....րևո։յթ, 
ցայց....րգ, ան....րկյուղ. նոր., կ. առօր....ական, այժմ....ական, պաշտոնեա
կան, ան....ակաՕ. լայն....զր. հով....կ;

Լրացնել բաց թողնված տառերը է կամ ե.
Սիջօր.... էր, ան....րեակայելի շոգ։ Վարղգ....սը, որ երկար տարիներ չէր 

եղել հայրենի գյուղում, նոր....կի անհագոտղ հետաքրքրությամբ զբոսնում 
էր հարազատ վայրերում։ Վեր....|բներով ու վայր....ջքներով ելե....ջող ճա
նապարհը ծանոթ էր նրան։ Ահա երփն....րանգ դաշտերը, ուր արածում են 
գոմ....շների նախիրները, Սևանհ....կը, որ առատ էլեկտրա....ներգիա է մա
տակարարում շրջակա գյուղերին. Լսվում է ծաղիկների առ....ջներից նեկ
տար հավաքող մեղուների բզզոցը։ ճանապարհից աջ՝ գետ....գրին, հ ն էա 
բաններ են աշխատում, որոնք մանր....աբանի բծախնղրությամբ զննում են 
ինչ-որ պեղված բեկորներ։

Առօր....ական հոգսերով, կարևոր և ան....ական հարցերով տարված տա
սը տարի չէր այցելել մանկության բնօրրանը և այժմ ղող....րոցքով բռնվա
ծի պես տենղագին ղիտում էր շուրջբոլորը։ Երբև.... մտածե՛լ էր, թե այս– 
քան ան. ..րկբայորեն կապված է հայրենի գյուղին, երբևից.... անդրադար
ձեի էր, թե որքան ձգող է ծննդավայրը։

Ինչև....  կտրելով բազմ....րանգ ծաղիկներով պատված բլրակը, հասավ
արգավանդ անդաստաններին։

Հեղինակային
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Է - Ե
Բառակազմական պատկեր *

ամեՕահոկաբ=ամեՕա–Ւեռեււա 
ամենաէաեան=ամենա+է+ական 
ւսմենաէժւսն=ամենւս+էժան 
աւժմհահան=ւաժմ;աո/+ ժամ»– 

եՕա> ծխանան
աՕհոնաց=ան+հոե (երկու)Հ՜ըա(խոսօ) 

–Երկու խոսք լինել չի կարող, 
անկասկած, անտարակույս, 
ստույգ (

անեոեւուո-ան+եո՚սաւղ 
աներևակայելի^

ան+եոե+ա+եաՕ>Ւեւի
ա6եոևուււ»=ան+եոե+ույթ
անէ=ան+է
անԷական=ան+Լ+ական
աշտե (կարճ՜ նիղակ^-պարզ բառ
սաէջ=աո+էշ.
աոօրեական=առ+օր+ե(րս> 

ական
աւտ հեոտհ-ոաօե (ռագան >± եոան 
ըացմեոա6&=րացմ("ոացաւք>քեոանց
գհտեզբ=Ջճա.+ԱԱ1
գոմեշ–պարզ բառ 
ոոոէոոսօ=ոոո+էո(1ու7հ/,ա ամեւհ

եցհատասոոեն=եցհատ+ա+սոոեՕ
ելարա6=կլ+աըան
ելևէջ=ել+ե+էշ.
եոեոեոց=եոեո+նոց
եցբևէ=ճըը+ե+է
եոոնիսե=երո+ն+հսե (իցե ՝ գրաբար

յան եմ բայի ապառնի ձևը) 
եբւհՕերտնգ=եոմւն+եոանց 
էտկ՜է+ան 
էաեան=է+աեան

էւհհտոաեռանսհւ=էւենար+ա+եո+
ա+կԱքկիցՀ-Նլ

եւհնտոաէնեոցհա=էւենւոո+ա+էնեո–
ցիա

եյաքւշա6=էշ.+ա+նշ^ճիշ>քաճ
Էջմիածին=Էշ+մի+ա+ծիճ.
ինչևէ=ինչ.+և+Լ
հն>եիււե=հն>+ե+իսե(իւ/ծ՝ գրաբար

յան եմ բայի ապառնի ձևը) 
լայ Օէեոտն=ւա ւն+էնոան 
ծռվեցր=ծռմ+եցր* 
կիսաեփ=կիս(եես>էՂԱ+եւհ 
հնէաբան– հն(ծ/»0>ւէ+ա+բա0 
հոմեն=հոԱ+եկ 
մանռէ=մաՕո+է 
մանոէաոան=մսւնո+է+ա+բան։ 
մհ9օոե=մհ9 ա ^ օր֊Ւե 
նոոհհ=նոո+եկ 
նրբհրշ||ւհ=Օոո (Օարր>Ւեռ7հե 
ոոբերգաե=ոոբ+եոց+ակ 
ոբևե=որ–էե+է
ռրնհսհ=որ+ե+հսե(/աե՜ գրաբարյան 

եմ բայի ապառնի ձևը) 
ւսա7տոնեահան=աաոռոն+հ/յա> ծ»՜ 

ական
պատնեշ–պարզ բառ 
9էն=9եռմ+ա–)էւեաո+ա+ևա ւաՕ 
Սնտնհեհ=Սեան+հհղոո+ 

էւեեաո+ա+եաւան 
վայ րէջք^վայյւ+էչ+ք 
Վւսոռցես=Վարտ+ցեսխես ՝ մազ; 
վերելակդ Աեո+ել+ակ 
մերհլբ=ւ|եր+ե|+թ
տհեցհոո=ւոհ+եօեո(հզր բառի գրաբ

արյան սեռական հոլովաձեը)+ք

* «Բառակազմական պատկեր» բաժիններում արմատներն ընդգծված են մեկ, ածանցները ՝երկու գծով։
Ի, աո, ըստ, ընդ, ց նախդիրները և դերբայական վերջավորությունները, հոդակապն ընդգծված չեն։ –5նթ. հեղինակի։
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0-11
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լբաւյնեւ բաւյ թողնված ւբաոեբը կետերի փոխաբեն գրելով օ կամ ո.
ա. աո...րյա, թռչն...րս. ...ղորկ, ան...րգանական, բար...րություն, բար...րակ, 

անղ..տրություն, ան...|փնակ, ան..տսալի, ան...գուտ, ...րբանույ. տափ...ղակ, 
փ...ղ, հայ...բդի. ...վքեր, ..դանակ, սալոր...ղի. ան...գտակար ղեղնագ...ծ, 
...րրան, մի...րինակ, ամենս։...րակյալ, շտապ...կնություն. ջր...րհնեք, այդ...րի– 
նակ. հ...գատ (ի օգուտ), հ...գոսլ (քո հոգու). ...վկիաՕոս. ան...գնական, հ...գս, 
բն..տրան, օր...րոր, փդ...սկր. կրկնօրինակ, խաղաղ...վկիանոսյան, մեղմ...րոր, 
մեղմ...րեն. տրտմ..րոր, ոսկեգ...ծ, հ...ծ, հողմակ...ծ, արևագ...ծ. հանր...գուտ, 
յուրօրինակ, ւյածր...րակ, ան...րակ, արագ...տն, աո...րեական, միջ...րե, 
միջ..տևական, բարձր..տակ, ...թյակ, կիրակն...րյա, վաղ...րղյան, ...րմիզղուխտ, 
օրըստ...րե, նախ. տոք. չ.. գնել, չ...գևորել. բն...րինակ, գիշեր..թիկ, նորա...ճ, 
շաբաթ..տյակ, չ...գտկել, ...ղոբել, երկար...րյա, չար..տակ.

բ. այս...ր, պարգ...յաշ, օրեւյ...ր. տար...րոշել, կես...ր, հանապազ...րյա, հա
նապազ. ..րղ. ամեն...րյա, աման...ր, հրան...թ, փորձան...թ. ան...թեաՕ, ան...թի, 
հն...տի. սն...ւրի, տ...թ. ...թոր. գ։ն...րևՕ. քնքշ...րեն, քնքշ...րոր, նրբ...րեն, 
փոխօգնություն, չ...գգ։ագործել, գանգ...սկր, հնա...ճ, ոսկե...ղ, ճռվ...ղյուն, 
ան...ղոք, պնդ...ղակ, կ...ղակ, ան...դ. ան...թ, գիշերան...թ, վաո...դ, ըՕդ...րինա– 
կել, ..ղապարիկ. ...վ, հ...ղս լյնղել, հ...տնկայս, արփիագ...ծ, հիմն...վին. եղ
բորորդի, ...տանավոր, գ...ր ու գիշեր, գիշերուզօր, վատ..տակ, արծաթագ...ծ, 
լարակ...ծ. ան...ղնաշար. տար..տինակ, քեո...ւպի. հակա...դային, հակա..տինա– 
կան, նմա0...րի0ակ, նոր...րյա, սառն.տակ, տասն..տյակ, հատ...րյակ, 
հնգ..տյակ, երկվ...րյակ. հն..տյա, բար...թյա, ապ...րինի. ...րույք, ...թեան, 
ան. րեն, նախ...րե, թիկն...թոր, ...թել, վաղ...րոք, արջա..տս, սև..տակ, շ...րո– 
րալ, եո...րյա, ականջ...ղ։

Լբարնեւ բաւյ թողնված տառերը՝ օ կամ ո.
...դանակը թոչում է հն..տյա երկրի՝ Հայաստանի վյւայավ։ Մի...րինակ 

հռնդյունից ձանձրարած՝ դիտում ենք բար...թյա թանգարան համարվող 
յոտ..տինակ լեռնաշխարհը։

Վաղ...րդյան արեգակի ճառագայթները հ...ծ ամպերի միջով լոաակորել 
են ղեդնագ...ծ արտերը, արծաթագ...ծ սաոն ..րակ գետակները։ Փչում է 
մևղմ...րոր քամի, և մեղմ..տեն օրորվում են րորենի հոտթի ցանքատարա
ծությունները։

Որքա 0 են սիրում հայերն իրենր բն..տրանը, ինչպես են տն...րինում երկ
րի բախտը և ամեն ինչ անում հ...գոսր Օրա բարգավաճման։ Հ...գուղ մեջ 
ոտճանամ է հարգանքն այս կենսախինդ ժողովրդի նկատմամբ, ե հ...դս է 
րնղում այն մտավախությունը, թե իր հողին արմատներով կառչած և 
քնքշ...րեն կապված Հայկա զարմը երբևէ կարող է պարտկել։ Եթե ան...ղոք

5



դարերը ծնկի չբևրևւյին այս համաս դեղին. էլ ի՞նչը Օրանդ կարոդ է ընկճել։
Ինքնաթիռն սկսում է վայրէջքը։ Պարզ...լտշ գծագրվում են երկվորյակ 

քույրեր Մասիսները. տարորոշվում են նորա...ճ շենքերը, օրեդ...ր ընդարձակ– 
վոդ Երևանը։

Մեդ դիմավորում է նախ...|տք պատվիրված ավտոմեքենան, և մենք ոսկե
վորվում ենք դեպի քադաքի կենտրոնում գտնվող գիշեր...թիկ դպրոդի շենքը, 
որը պիտի դառնա մեր հնգ...րյա ...թևանը։

Հեղինակային

Օ - Ո
Բառակազմական պատկեր

ւսնա69օո=ահանՉ+օդ 
ամւսՕոո=սւմ+ա–ԷՕոր 
ամանոր ւ ա=ամ+ա+ն ոո+յա 
ամենաորւսԱւաւ֊ամենա+որսւկ+ւա| 
ամենօո ւա ՜ամեն է-օռ Ւ յա 
աաօոհ նանուս ա+օռհն^օրհմ^ակ 
աաօո՜֊՜սոս+օռ 
անեոնոււէ»=ան+նրե+ույթ 
անոթի (նոթի բառիդ, որ 

նշսւնակում է քաղւյած)– 
պարգ բառ

անողնաշար=ան+որլն է ա+շաք. 
անողորմ=ան+ոըոքմ

(ողորմ գութ, կարեկդանք) 
անողոք=ան+ալոք 
անոոան=ան+որակ 
անո ր սաւհ=ան+որս+ա|ի 
անօգնական=ան+օցն+ական 
անօգւրա1ւտո=ա0+օաո օ̂գ/ար>ք 

ա+կար
անօգոոր=ան+օցուտ 
անօո^ան+օո 
անօթևան֊ան+օյՅւեան 
անօոասնակ աՕ՜սւն +օոսան +ական
ւսՕօրեն՜ան+օոենէ՜ք̂
անօրի նակ=ան + օյւին (՚օրծՕք ակ 
աւցօրինի֊ապ (օոին(օոենր–ի

աոօբեական=աո+օք+ե(/ա>ե>*–ական 
աոօուա=աո–Ւօր+ւա 
աոաօոտն^աոաց-էուոն 
արծաթազօծ=այւծայՅ+ա+գ+օծ 
ւսո9աոոս=աոօ+ա+ոոս 
աուհհացօծ=աուհհ+ա+ց+օծ 
ա ր ևազօծ=աըև+ա+գ4 օծ 
ռաոձոոոան=ռաոձո+ոոաե 
բ արորակ=ըայւքիա/ւ/ւ>ոքակ. 
բ արօրությ ուն=քայւ ,̂ա/ւ/ւ>օյլ+ 

ություն
բացօթյ տ=բադ+ՕԹ+յա 
բ նօրի նակ=ըն <՜բածեն օըիւձետծ ճ>Ւակ 
րնօոուսն=ռն̂ բոէ0>1–օոոե)/3/ւ/)>ւսւն 
ցւսՕաակր=ցանց+ոսնր (ոսկոր) 
գիշերօթիկ=ԶեշեՈ+ՕԶ+իկ 
եոոոոոոդի=եոռոո+որդհ 
եոօո ւա=եռ+օր+ ւա 
եոեաոօուա=երնաո+օր+|սւ 
հրկվորյակ=եըկ^րկա>քվոը+յակ 
զօրուգիշեր=գ+օք+ու+Ջիշեը. 
ոնոօոհնահեւ=ոնո+օոհն 

(օրեն)± ակ+եւ
ւ»հկ0<աոս=րժՒւեն03նկ0>է–օթ+ոււ 
&ո>ճոոս=13ո(թիո»–(ի)չ( ծյԻն+ոքս 
ւաւ1ոոակ=րււվ+ոռաե 
ւաււուկոծ=ւաս+ռւ+կոծ
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1սաոաոօւ1հհւսնոսւան–1սաոաոէ
սւ1նՒւանոս+|աՕ 

հեււօո=եեսՒօր 
նհոաննօուա֊եհրանն 

(կիրակէւ/Ւօր+յա 
նոոաե=նոո+ակ 
կորնթարդկոլւ+նթ (ծճթ-իւյ 

կամ բճ/յ–ից)+աըրլ 
հոեքւօռհՕահ^նոնն<1/ռկ/ւ0>+օոհն 

(օոենհ  ակ
հակաօդայիքւ-հակ Ւա+օրլէաչէւԱ 
հակւսոոհքւանան֊հս)ե1ա* օոհն 

(օոևնՈ աևան
հայորգի=հայ.քաաե
հ ա ն ա պ ւսզո ոո=հանաաաս+ուա 
հանւսասաօռւտ –հանաաաս+օր+յա 
հաքւոօաստ=հանո յ̂աճուքւ/Ւօցուտ 
հատոուան՜հատոբ(/ոար 

աոմաահմ) <- ւակ 
հհմնա1հ1ք–հհմն+ու1հն 
հ Օաոճ՜հն <հհն )+ա+ոճ 
հ ն գօբյ ա կ ~ հնցէհհՕց >Ւ օք.ք յւսկ 
հ ն օ բյ ւ յ  հն//յ/ւճ >Ատ+ւա 
հոոմանոծ՜Փոոմ+ա+նոծ 
հոտՈկայ ս=հ( ւհ ոտն է–նա ւս 
եռա1աթ=հբք7սոբ>Ւանոր<> 
հօաաո~հՕ>Ւօսուտ 
հօդս=հ(/>Ւօղ+ս(ս՝ գրաբարյան 

հայւյական հոլովի 
վերջավորություն ը) 

մ եղմո ււեՕր։մեոմ+ռոեն 
մեոմօոոո մեոմ+օբոբ 
միջօրե=վիշ.(,լքեջ><–օք+ե 
միջօրեական=միշ.քմեջ>Ւօււ+ 

կ(յա> հ>Ւական
մհօոհ6ակ=մի+օռհ0(,օոնն>< ակ 
աաօոհնան= աւբ+օոհն (օոեն&աԿ 
նախօրե=նաիյ Ւօ ր Ւե

նա|սօբոր=նա|ս+օր–է որ 
ք(ռր՛ գրաբարյան գործիական 

հոլովի վերջավորությունը, 
ժամանակավին) ձևը՝ ով (օրոկյ\ 

6մանօրի6ահ=նման+օռհնետեճ>հււկ 
քւորաոճ=նոյւ+ա+ոճ 
քւո|ւօրւա՜նոո+օր+ւա 
շա բ աթ« րյ ա կ ̂  շաքաք.+օյւ+յա^ 
շտապ ոգնո ւթյուն=շաասձ+օգն.+ 

ութւուն
ոսկեգօծ=ոււնՕւսկ/ւ»–ա+ց+օծ ֆա> ե) 
ո«եեօո ոսնաօն/)>է–ա+օո (իա>ե) 
ոտաքւաւխր–ոսւ+աՕ(աՕ ՝ ոտն բառի 

գրաբարյան սեռական հոլովի 
վերջավորություն ը)–ւ՝ավոը 

որբաՕոս-ոոռ+անոս
չարորակ=չսա+ննաԱ
լբնկՕհլ=լ+ռՕեն <աՕՍանեւ–հս^–հ\ 
չօգնելդ չ+օւլկ+ել 
չօգտ ագործհլ=ձ+օցւո (օգուտի  

ա(գոըծ+ել
շօգտ վել՜֊՜չ+օգփ("օգուփ>քվ+ել 
)ոցեոոհւ=>+ոցՓօ/ւ>Ւավոո+եւ 

(իա> ե, եվ> և) . 
պարցոբոշ=պարց+որոշ 
պնղօղակ֊ւսնգ ւ̂//ւնր>էօո+սւկ
ջրօբհնեք^շյլքջուր)+օքհն+եք
սալորօղի ֊սսյլոք.(օրլի 
սաոնոբակ=սսւոն+որակ 
սևորակ=սե+որակ 
վաղորղւաՕ=վաո+որղ+|ան 
վաղօբոք=վարլ+օք.+ոք Լ(ոբ ՝

գրաբարյան գործիական հոլովի 
վ երջ ավորաթյան ը. 
ժամանակակից ձևը՝ ով<օրով)\ 

վատորակ՜ մւռա+ոոաև 
տաս նօբյ ակ=ւոասն+օո+)ակ 
տարորոշել=ւըաը+ոըոշ+ել

ւ–
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օղէսւսաոհկ=օղ–է–ա հսաո+իկ 
օռւսւսաոուն^օղ+ւս+պուր+ռւկ 
օթււսկ=օթ+ւակ 
օ»ոււ=ՕԹ+րա 
օոե»օր=օրՒե*+ս+օո 
օոոււաօոե=օււ+(1սա+օր+ե 
օբորույ=օըոք.+այ
օրոցք=օւյ+ոց+ք (օրոր արմատի որ 

մասը օրայք բառում սղվել է) 
օոոա6^օոո(օ;տ»>քլսն

Ը
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետերի փոխարեն ավելացնել ր տառը այն բառերում, որոնց մեջ 
գրվում Լ

ա. հյուր...նկալ, անակ...6կալ, դյուր...նկալ. առ...նչվել, երկ...նչել, 
խոչ...նդոտ, ակ...նթարթ, դաս...Օթաղ, մթ...0կա, անընթեռնելի, խոյ...նթաց, 
չ...մբռնել, նախընտրեր սր...նթաց, |սադ...0կեր, ձեռ...նցւու, ըմպելիք. 
աո...նթեր, ակ...նդետ, դյուրընթեռնելի, չ...նկնել, ան...մբոնելի. դր...մբոց, 
օր...0դմեջ, ւսյլ...նտրանք, ճեպ...նթաց, ան...նդունակ, ակ...նբախ. ...նթանալ, 
զուգ...նթաց, համընկներ չ...նդդիմանալ, երկընտրանք, կոր...նթարդ, 
համ...նթար, գահ...նկեր, գիրկընդխառն, գմ...ռսել, ...նթերակա, 
ինքնըստինքյան, չ...նկճվևլ, ամենս։..նտիր, սթ...նշաղ, անընդունելի. 
ան...նդմեջ, որոտ...նդոստ, ձկ...նկիթ, ամենա...նդունակ, հոտ...նկայս, 
ան...նդհատ, չ...նդունել. ընկ .րկել, ...նչւսցք, մերթընդմերթ, գույն...զգույն, 
գործ...նկեր, դյուր...մբռնելի, հեւր...զհետե, մեջ...նդմեջ. չ...մբոշխնել. 
վեր...նթաց, ...նձուղդւ, մակընթացություն. օր...ստօրե, արւսգ...նթաց. 
դաս ..նկեր, ամենա.. նդունելի. լաս...նկա. վեր...նձյուդվել։

բ. Դաս...նկերներով անակ...նկալ մի որոշում կայացրինք՜ արշավ կազ
մակերպել դեպի Մայմեխի կատարը ե ամրացնել հայոց եռագույնը՝ 
Ակընթարթորեն ընդունված որոշումը բորտիս ոգևորեց։

ՎԵր...նթաց ճանապարհն անցնում էր որոտ...նդոսւր գետակին 
զուգ...նթաց։ Ծառերը մթ...նկա անւրառում թվում էին գիրկընդխառն կեր
պարանքներ և ան...մբոնեւի երկյուղով լցնում մեր սրտերը։ Վերեյքը դժվա
րին էր. բայց, ինքն...արինքյան հւսսկանալի է, որոշեցինք հաղթահարել 
խոչընդոտները և չ...նկրկել։ Լաս...նկան նոր էր անհետացել Երկնակամա–

* ն-ն համարժեք է գործիական հոլովի ից վերջավորությանը, ^//^ծ</՜Գյուղեգյու,ղ, տնետուն։

Փարօրինակ=քաք+օքին (օրեն)* 
տաւհօոտե^ւոաւհ ք/։արթ>*՜օղ+ւսկ 
դւնօոհն^տնքտուծ/է-օոենտյ 
դատմօոոո=տոամ (արտումԺօրռո 
ւհոոոհո=ւհոն/ւ/պ>ոսնո (ոսկոր) 
վաիւօցՕութ աւ6=ւհո1ս +օօն+ուէ9 աւՕ 
ոեոոաւհ=թեո<ն&ռ/ւ>+որդի 
քնքշորե6=քնքշ/քճքաշժոըեն
քնքշօրոր=քճքշ(քճքուշ>Ւօքոււ
օււանավ=օո+ա+նաւ1
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րից, երբ հասանք հովվական վրանների, որտեղ մեզ հյուր...նկալեցին ջեր
մորեն։ Նախ ընտրեցինք չհանգստանալ և ոտքի վրա մի-մի բաժակ կաթ 
ըմպելով՝ առաջ րնթացանք։ Կոր...նթարղ բլրակները թվում էին անվերջա
նայի։ Որքան բարձրանում էինք. սր...նթաց գետակի ջրերն ավելի զուլալ
վում էին, ե մենք մերթընդմերթ տեսնում էինք արևի տակ ցոլացող կարմ
րախայտ ձկներին. որոնք, ասում Են, ձկ...նկիթ են դնում բարձր, անմատ
չելի ակունքներում։ <ետ...զհետե օրը ցրտեց, և դաշտային բուսականութ
յան փոխարեն մեր առջև փռվեցին ալպյան գույն...զգույն ծաղիկներ։

Վերջապես սարի կատարին ենք։ Ակ...նդետ նայում ենք հրաշալի բնա
պատկերներին և սքանչանում։

Հեղի Հակայիս

Ը -Ն  ԲԱՌԱՄԻՋՈՒՄ 
Բառակազմական պատկեր

ամենաընդունակ=ավենա+ընդ+
ուն-Ւակ

սւմհնաո6ոռւ6եէհ=ամենա+ոնռ+
, ուն+ելի

ամե6աընտիր=ամենա+ըճյււիււ
այլքնտրւս6ք=աԱ–1ընցԱւփճցւ/ւ/ւ>Ւ

անք
ա6ըմբոնհլի=ափ+ըմքքլԼ ձևավորվեւ 

է ռմռ–հս>քբռն(լաամ>Ւեւհ 
։սնընգհատ=ան+ընդ Ւհւսցւ
ա նընդմ եջ=ան+ընդ+մեՋ.
ա0ո0ւսււ6տկ=ան+ոնո+ուճ–է–ակ 
ա նընդո ւնելի՜ ան +ոնո+ուն+ե|ի 
անոնթհո6հւհ=ան+ոնւՅեոն(րմթհո– 

նաւ– հսՌհւհ
աոը6թեբ=աո+Աճքճը.(քճթճր քով, 

մոտ, կողքին)
տոտօո6»աս=ւսոաց+ոնւ9+աս 
ասհո61ւհււ=ցահ+ո0նես (ընկե– 

ճաչ-ից)
&հոեո6ււհւտո6=ցհրկ+ո0ո+1սսւո0 
ցււոծոննհո=ցոոծ–Ւոննեռ^ոմղ+ կեր) 
ււտսոՏ»աս=ոաս–է–ոնԹ–Ւաս 
ււասոՕեեո=ոաս–ՒոնեերփճղՒ կեխ

ղքուրըմբոէւե|ի=ո ւուր+ոմ(ռմ" ձևա
վորվեւ է րՕո-իւրհԾոԱ (բոտն^Ե^լ 

դլուբքՕթեոնհփ=ղատ+ոն»եռն(ռմ– 
Թեոմտ/–հս)+եւհ 

ղւռւբբ6կալեւհ=ոտւո+ոնեաւ 
(ընխ կաւ>Աղի 

երկընտլւտնթ-՜եոե+ոնւոո 
(ոնտհո^ անէ)

զուգընթաս=ցուցքց/ս/ց>էրնթ+աս 
ինրնըստիքփւաՕ=հնթն+ոսա Ւ

ինթ+ւան
իաւդընկեբ=խստ+ռննեո (ընրյ+կեխ 
խոյ ը նթաս=Խու Ւոնռ+աս
խոչը6դոտ=լսոչ+ընդ+աՕ.
համոն»աս=համ+րնթ+աււ
հսւմոնհՕեւ=համ+ոնեն

(աճ(րսճե/–ից)+ել
հ|ոտըՏկտւ=հւոա+ոՕեւսւ (ընրի-կալ) 
ճեպը նթտս=ճեա+րնթ+աս 
մակը նթացությ ուն=մակ+ըճք.+ 

սա+ոաւուն
մեջընգմեջ=մեշ.+ընդ+մճշ. 
մե բթր0զմհոթ=մեոԹ+ոնո+մեո19 
6աէսո0սւբեւ=նախ Ւրնաո ո̂մա/ա»–եւ
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;քւոոհո1ւնաւ֊7ճոռհ+ո0նաւ 
(ը(։դ+ կալ)

ռոոտո0ււռստ=ոոաո+ո0դ–4ոսւո 
չըմբոշխ6ել=ձ+ըմքիճ/;>ըոշ1սճ 

(ւխյե/քՈ-եւ
չըմբռնել=ձ+ըմ(քճ;յ>քքրա.̂ ւառ<ւ>է–ել
)ոքւէահմւսՕտ|՜)–ՒըՕք)+ոիմ^էմ>ք

ան+ալ
չ ը ն դո ւնելլ+ըն Ո+ուՕ +եւ

չըեկճնւ=չ+ըն(ը(ւդ^Աէ^ճ(կուճ 
ծանկ)+ել (ծնկի տակ չառնել) 

)ոքւնՕևւ=ձ+ոննմ(«/Օք/աՕծլ–|ա)+ե| 
սրընթւսզ=սԱպռ/ր>քըՕք+ալ| 
վեր ը Աթայյ=վ^րք ըճք.+ա  ̂
վերրՕձյռւղվե|=կեո+ոնձւոտ+վ+ե1 
օռոնոմե»=օռ+ոնո+մեՉ 
օրըստօրե=օյւ4 ըստ+օը+ե^

Մի շարք բառեւտւմ, ինչպես ակնբախ, ակնդետ, ակնթարթ, անակնկալ, 
առնչվել, գույնզգույն, լուսնկա, կորնթւսրդ, հետզհետե, ձկնկիթ, մթնկա, 

մթնշաղ և այլն, ը ձայնավորը լսվում է, բայց չի գրվում։ 
Ներքոհիշյալ բառերի բառակազմական պատկերը այսպիսին է.

աենոաԽ=ակն+բախ 
ակ նղետ=ակն+դեա 
ւսկՕթարթ=ակն+ԹաորՅ 
անահնեաւ=ան Ւաեն+եաւ 
ւսռնչվել=աո+<6յնձ+ վ+ևլ 
գռււնցգռււՕ^օոււն-Ւց+օոււն 
լո լա նեա=ւուսվռա/ւ(7>4եա

նոոքւ»ւսոււ=նոո46ւՅ(են՜թ–իս 
կամ րմղ–իւյ)+առո 

հ ետ զհետ ե=հեւո+ց+հեա–էե 
ձկնկիթ=ձ1լ0րճ/»</ճ>1լիԶ 
մթնկա=մյ^զքռւթճ>41լա 
մէ»ն;ւսո ՜ մթն <մուս(յՈ շսպ

ԵՐԿՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լրացնել բազ թողնված տառերը՝ ի. ե կամ յ.
ւս. հետևյալ բւսոերամ.
մատ...ան, քվ...արկել, հեք...աթ, ատ...ան, լռել...այն, միլ...ոն, միմ...այն, 

կղզ...ակ, միմ...անգ, ակադեմ...ա, հր...ա, կր...ա, պատ...ան. օվկ...անոս, ի– 
շայծ...ամ, մարմար...ոն. քամել...ոն. խավ...ար. դղ ..սւկ. քվ...աթերթիկ, բամ...ա, 
եղ...ամ, ղաստ...արակ. աղավն...ակ, ման...ակ, փաս...ան, ռադ...ո, մում...ա, 
խարտ...աշ, ...ասաման, ծ...ածան, թե...արան, քվ...սպասի, ամբ...ոն, 
բրաբ...ոն. ծովեզր...ա, պատան...ակ, հր...ական, էքսկուրս...ա, գո...ամիջույ. զո
րակայան, ...աթաղան, կաթսա... ատուն, շղթա...աձե, ոսպն...ակ, շուր
ջերկրյա, ժան...կազարղ, որղ...ակ. այծ...ամ, բար. .ալյակամ, օր...որղ, 
միլ...արղ, ղշխո...ական։
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բ. անձնանուններում՝
Անան...ա, Ազար...ա, Ա...դա, Ամալ...ա, Ամաս...ա, Արաքս...ա, Արփ...ար, 

Աս...ա, Բուն...աթ, Բեն...ամին, Գաբը...ել. Դան...ել, Եղ...ա, Եղ...ազար, Ե– 
րեմ...ա. Երմոն...ա, Զարար...ա, էմիլ...ա, էլ...ա, Իլ...ա, Լիլ...ա, Լյոա...ա, 
<րաչ...ա, Ման...ա, Մետաքս...ա. Մար...անա. Մար...ետա, Մար...ամ, ձ2ուլ...ե– 
տա, Մուր...աս, Մոֆ...ա, Սրապ...ոն, Վիկւրոր...ա. Վոլող...ա, Տար...ել, Օ– 
ֆել...ա. Նապոլ...ոն, Արուս...ակ։

գ. տեղանուններում՝
Աս...ա, Աղր...ատիկ ծոփ Անգլ...ա, Բյուզանղ...ա, Բյուզանդ...ոն. Բուլ

ղար..ա. Զապորոժ...ե, Սնծ Բրիտան...ա, Մոնղոլ...ա, Շոտլանդ...ա, Պո– 
վոլժ...ե. Սոֆ...ա, Վ...ետնամ. Վ...եննա. Վիկւրոր...ա։

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետերի փոխարեն ավելւսւյնեւ / հնչյունը այն բսւոերում, որոնւյ մեջ 
գրվում ե.

վերարկու...ի, միջօրե...ի, վա...րկյան. Մերգե...ի, կարկաչ...ուն(գոյ.), կար
կաչ...ուն(ած.>, ճ...ուղ, թե...ի, շ...ուղ, Կարինե...ի, Կարո...ի, մրջ...ուն, տու...ժ, 
հեռակա...ել, Միքա...ել, լռեր..այն, ջղա...ին, ատամնաբու...ժ, սկեսրա...ր. վի– 
լա...եթ. աշխու...ժ, հա...ելազարղ. Ռաֆա...ևլ, շրջագա...ել, Անղրե...ի. երկրպա– 
գու...ի, երեխա...ի, Քրիստինե...ի. մի...ակ. Իսրա...ել, է...ական. Մարո...ի. 
հարսնատս...ից, հա...եւյակետ. մի...այնսւկ. խնա...ել, խոխոջ...ուն(գոյ.), խո
խոջ...ան(ած.), հա...ելի, լեգե...ոն, Նա...իրի, նա...իրյան, հմա...ել, այրուձի...ի, 
դիմակա...ել, հարյուր...ակ, սյուն...ակ, վաշխառու...ի. պայուս...ակ, Սոնա...ի. 
Անի...ի, սևրմնարու...ով, ժողովածու...ում. զգու...շ, եղրո...ր, վա...ևլուչ, մսա– 
ւյու...իւյ, վա...ելչագրություն. աւլւուս...ակ, մարգարե...ություն, ձի...եր, հե
տի...ոտն, տի...եգերք. րոպե...ական, արքա...որղի, գա..փսոն, շառաչ...ունւգոյ.), 
շառաչ...ուն(ած.), բու...ի, անասնաբույժ, հա...երակարգ, քնքու...շ։

Հետնյալ բառերիդ /–ի սղմամբ կամ երկհնչյունի հնչյունափոխմամբ կազ
մել նոր բառեր.

լրսյր, զրույւյ, եղբայր, երևույթ, մշակույթ, աշխույժ, համբույր, գույն, գոր
ծունյա, մատյան, վայրկյան, ատյան, պատյան, լույս, կույր, ղաշույն, առօր
յա, հույս, բույր, խարտյաշ, թույն, սառույց, գեկույւյ, հրապույր, կույտ, բույն, 
կյանք, ընկույզ, շահույթ, մտասույզ, ժանյակ, պատանյակ։
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ԵՐԿՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բառակազմական պատկեր

ւսղավքւյակ=աղաւ|ն(ա/7ա(/ճ/ւ>է–ակ 
(ա-ի ազդեցությամբ ի-ն դար
ձել է ./)

այծյամ-պարզ բառ
բամիա–պարզ բառ 
բ աբյ ւաւակամ=րաոհսա( բարիք 

բառի գրաբարյան սեռական 
հոլովաձևը, ա-ի ազդեցությամբ 
ի> >)+ա+եամ 

բրաբիոն=պարզ բառ 
գաամիջաւ֊ցո ւ+ա+մհց (մեօհ  որ 
դաստիաբակ-պարզ բառ 
դղյակ–պարզ բառ 
դշխոյ ակ ւսն=րլշ1աւ(/>քական 
եղյամ-պարզ բառ 
ցաոտմւաւ–ց+աո+ամ(ամ՛ 

տաոհ)+ւաւ 
թեւարաՕ-թեւ+առան
ժա(ւեկազարդ=ժանեկ(ժաճ/ակ>է–

ա+ց+առռ
իշայ ծյ ամ=իշ^շ>ք այծյամ 
1ոե|յայն–;ռա արմատից, լռելեայն 

ձևից
խավիար=պարզ բառ 
խարտյաշ–պարզ բառ 
ծիածան– պարզ բառ 
ծովեզր յ ա=ծոԱ+եցո+ւա 
կաԹոաւատուն^եաԹսաՕ^-ա+աուն 
կղզյակ=կդզ(կղզ/ւ>է–ակ (ա-ի ազդե

ցությամբ ի-ն դարձել է յ)

կրիա-պարգ բառ 
ՀարսստաՕ=հւա+ա+ստաՕ 
հեքիաթ– պարզ բառ 
Հր աչյ ա=հք/Խռո>Ււա(ք>Ւ յա 
մաԱյակ-պարզ բառ 
մատյան-պարզ բառ 
մարմարիոն-պարզ բառ 
մհմհաւքւ=մհ+մհ+աւն 
միմյանւյ-գրաբարյան միմեանք 

բառի սեռական հոլովաձեը 
մամիա-պարզ բառ 
շղթաւաձն=ՅՈ13ա(՜;>(–ւս+ձն 
շուր#երկրյա=շուքշ.+ելւկււ(ծ/շ(//ւ/3>յա 
ոոպնւաե=ոսան+յակ 
որդյակ=որդ(ո/ւդ/ւ>1ակ (ա-ի ազդե

ցությամբ ի-0 դարձել է ./) 
պատաէյ ակ–տատան (պատանին  

ակ(ա–ի ազդեցությամբ ի-ն 
դարձել է յ) 

պատյան– պատ բառից
(նշանակում է ինչ-որ բան պա
տերի մեջ վերցնել, կեդևով 
պատել)– պարզ բառ 

փասիա ն– պարզ բառ 
քվեաթերթիկ=քվե+ա+քեքթ+իկ 
քւ|եատուփ=է)վհ+սւ+ւոոսհ 
քվեարկել=քվե+աըկ+ել 
օվկիանոս-պարզ բառ 
օրիորդ-պարգ բառ
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ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բ -Պ -Փ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետերի փոխարեն գրել բ, պ կամ փ.
ա. գինար...ուք, աղբակույտ, ամ...ոփել, ամ...հովանի, երեսսր...իչ, աղ...յար, 

ս...րթնել, ս...րղել. թմ...լիկ, դրմ...ոց, թրմ...ալ, թ...րտալ, խա...կանք, խա...շիկ, 
անխա..., անխա...ան, անկա...տելի, կա...կպել, կա...կափել, ձեր...ազատվել, 
դար...ին, ար...աթ, համբերության, շամ...ոտ, ծո...ավոր, Ծո...ք, սր...ապատ– 
կեր, ժայռակո..., կո..., նր...ահնչյուն, Ա...խազիա, <ակո...յան, ընդհու.., գո...ել, 
հար...ախ, ըմ...ոշխնել, բամ..., րամ...ել, ամ...շալ, հոաախա..., խծ...ծանք, 
ար...ենալ, Ար...ինե, դար...աս, սի...եխ, ըմ...շամարտ, տրո...յուն, հ...անցիկ, 
Օեր...ան, ներ...ալել. տար...ոդել, տար...անք, ճալո...րել, պատշգամ..., տար...ե– 
րություն, սր...ատեդի, աղ...անոց, նր...իրան. կո...վել, շ...երթ, ակնակա...իճ, 
գի...ս, շամ...ատ. ճամ...րակ, սփո...վել, գրա...ար, որ...եայրի, ամ...արիշտ, 
եր...եմն, եր...նագույն, ադ...արկդ, թար..., ծոփս..., ի...րե, եր..., փա...ագ, 
պա...ակ, ճամ...որդ, Համ...արձամյան, լիր..., թ...թխացնել, եր...եմնի, եր...եէ, 
դա...նեպսակ, թա...ք,, ծ...ձ...ան, ոդ...աձայն, դա...Օեվարդ, ող...երգակ.

բ. երկնահա..., թ...ատ, ար...շիո, ամ...արձիչ, ա...շել, հա...շտապ, հա...շտա– 
կել, հա...ճեպ, խա...ել, խարխա...ել, համ...այր. Օերամ...ոփ, ա...ստամբել, 
<ոի...սիմե, ձեր...ակալել, թմբկաթաղանթ, եր...ներանգ, հա... տալ, վիրա..., 
քարակո..., սե...–սև, նր...անկատ, թա...աոաշրջիկ, ամենասուր..., աղ...ահան, 
լե...֊լեցուն, շեղ..., ժ...տուն, դե...–դեղին, 0ր...աճաշակ, ոսկեծա..., ոսկեծո..., ա– 
լեծու..., նր...ին, աղ...ատար, նր.. երշիկ, գամ...իկ, հղ...անալ, ող...երգության,– 
դա...Օի, ճե...ընթաց. Գա...րիել, շերե...ակ, հ...վել, նր...անցք. թա...անցիկ, 
հար...եցոդ, պար...ակվել. փր...րադեգ, ա...սե, ա...սոսալ, Մերո..., խա...ե...ա, 
ճոդ...յուն, հենացա..., բոր..., համ...ակ, եղ...այր, թա...թ...ել, կաոա...նարան, 
ջրար...ի. սրտատրո..., բամ...ասել, գամ...ռ, ճե...֊ճերմակ, Քերո...յան, Ար...ի– 
ար. սթա...վել, սր...ագան, սր...ագրիչ, շա...աթ, որ...անոց, ա...խազ, խո...ան, 
խո..., ծ...ծ...ալ, սարսա...ե|ի, սոսա...յան, շե...որահար, սեր...ական, սե...ական, 
ծ...տան, սե...տեմբեր, եր...ևիցե, սա...որ, սա...րիչ, կա...–կանաչ. աղ...ահավաք, 
ամրակո..., դա...նեվարդ, ող...անվագ, սր...ավայր. գոմաղ..., թա...թ...ակ. 
նր...ակագմ, աղ...ակալ։

Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ բ, պ կամ փ.
Վարպետ Հակո...ը հմուտ ղար...ին էր։ Եղ...որ՝ Գա...րիելի հետ գետափին՝ 

աղ...յուրի մոտ, մի փոքրիկ հողակտոր մաքրել Էր աղ...ից. ցանկապատել, 
դար...աս դրել ե հիմնել ղար...նոց։

13



Գաղթել Լին Արեմտահայաստանիդ։ Եր...եմն հսււ1աքվում էինք վարպետի 
տան պատշգամ...ում ե խնդրում պատմել իր ողբերգական կյանքիդ, եր...եմ– 
նի հայրենիքիդ։ Հափշտակությամբ լսում էինք նրան։

-  Ամ...արիշտ թշնամուն հակահարված ւրալու նպաւրակով հա...շտապ 
կազմեցինք զորագնդեր,– պատմում էր նա բամ... ձայնով։– Սեր սուր... հո
ղը թանկ էր բորտիս համար։ Դիմաղրևդինբ մի քանի շա...աթ, սարսա...ելի 
օրեր տեսանք։ Վերջը հարկադրաբար թողեցինք մեր տունուտեղը և հոաա– 
խա..., ընկճված բռնեցինք օտար աշխարհների ճամ...աները։

Մանկության բնօրրանի մասին խոսելիս վարպետ <ակո...ը ս...րթնում էր. 
զգում էինք, որ սիրտը թ...խրում է. չի կարողանում ձեր...աղատվել հոգին 
կրծող դավիդ։ ժայոակո... այղ մարդու ակնակապիճները սևանում էին, և 
կո...երի տակ ծովանում էր թախիծը։ Զգում էինք հայրենիքը տեսնելու այն 
ահագնացող փա...ագը, որիդ պա...ակվում էր սիրւրը։ Աչքը երկնահու... լեռ– 
ներին, ոսկեծու... հորիգոնին՝ ինքնաբերաբար խաղում էր ասեղնագործ բար
ձի ծո...երի հետ, ե հավանաբար աչքերի առջև գծագրվում էին մայրը՝ 
<ոի...սիմեն, հայրը՝ Սերո...ը, ապա լե...–լեդուն ճամ...աներ, որ...անոդ, քաղդի 
ու կեղտի մեջ խարխա...ող որ...եր։ Այդ պահերին վարպետը կծկվում էր. 
խեղճանում, իսկ մենք նրբանկատորեն լռում էինք։

Հեղինակային

Բ -Պ -Փ

Բառակազմական պատկեր

աւեծոււհ=աւ (՜ա;հ>քա+ծումւ <քւա>ե)
աննակապիճ֊ակն+ա+եւաս +|ւճ
աղբակաթաղբ+ա+եւտ
աղբ ակո ւյ տ~աղբ+ա+նոււտ
աղբահան –աոռ+աքհան
ւս ղբ ա հ ավ»ք=աքք+ա+համաս

անհւաո=ան+1տւա 
աՕԽափա6=ան+1սաւհան 
անկասռոեւ|ւ=ան4 եսււսսւ (կապուտ ՝

ամուսնուն ՜ ամո(աւքար>է–ա+եոմւ

ամբսաձհ)=–է/Ասմ4 բաըձ+իչ 
ամեՕասուոբ՜ամևնսւ+սուռբ 
ամւսհոմանհ=ամւս4հռվ+անի 
ամպշող– ամււլ+շորլ,

աո6«ւման=աոէ)+աման
աոօանոււ=աոռ+անոս
ւսոբատաո՜աոռ Ւա ւ֊սւաո 
աոօաոնո^աոռ+աոեո
աղբյուր–պարզ բառ

կողոպուտ, ր9աւան)+եւհ 
աա 7եւ=սոս ւ (աւսու 7>էել 
ապստամբ–պարզ բառ 
առոենաւ֊սւոր+ենէ ալ 
աբբշիո-պարզ բառ 
ափսե-պարգ բառ 
ափսոս– պարզ բառ 
բւսմբ-պարզ բառ 
գւսմփո-պարզ բառ 
սինարբութ^սին <սհնի)\– աոօ+ուօ 
աւմաա»=ցոմ+աոռ 
օոաոաո=սոԷց/տ.հ–ա–Ւրար 
դարպաս–պարզ բառ
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աահ–ս.ատաոն՜ոսւմւ(ոատառն
ածականի ւհուհոհւմամօ)–Ւոա– 
ւաւակ.

դափնեպսակ =ւլավւք/ղափճ/։>ա+ 
ասան <իա>ե)

դափնեմաոււ=ոաւ.հն(ռաւ/ւՕ/ւն–ա+ 
Ասւրո (իա> ե)

ռևւհ֊ո-եոհՕ֊ոևփ (դեղին ածականի 
ւհուհոհւմամռ)+ռնոհն 

եղբայր– պարզ բառ 
եոօնէ=նոո+եՒէ
եոէ»նհսե=հրբ+և Ւիսե (/«/ծ Եմ բայի 

գրաբարյան ապառնի ձևը) 
երես սբբ ի յ  ̂ եոես է՜ սոօԽա ՈԲ–̂ Ե> 
եոհնահւուս"եռեն(հրե/ւՕ>հս+հուա 
եռւհնաաւււն=նուհն+էս+սոսՕ 
եուհնեռանց=նռւհն+երանց 
զամբիկ–պարզ բառ
ըմթշամաբտ՜նմքշ.քքմբ/ւ^>ա+մաԶլյւ
ըմբոշխնեյ=ըմ(քճզ–իւյ)+քոշեա.

(վայեւքՈՆւ 
ոնրԱւռււս=ոնո+հոսս 
թարփ (ձուկ որսալու րաՕր)– 

պարգ բառ
թափառաշբՀիկ=քակւ(ծ7ւթա/, ղեգե֊ 

ռեւ)+աո–ոս+ւոհ>(7ուոՀ)\ իկ 
է»ամաւհհւ=ր<ոսւհ+թփ (օամւ/ւեւ 
^աւհւ»ւհուն–ր«)ամւ+թմւ^աէ7ւ>(–ուկ 
ասմա–և)ւսւհ ւը 
թմբլիկ= քմք.(թռւՓ»–լիկ
թմբկաթաւլանթքմլչ(/Ձռււ1բ^՜

կյ^+ա+քաաաա.
ւ»ւհւաբ=Թմւ(,>Յռւէ/»>Ւոսո 
ժաւոաեռւհ=ժաւո+ա+նուհ 
ժւստու6՜ժաւո ժ̂ա/ւա>(–ուն 
ւհփ–ւեառՕ=ւեմւ(քեւ/աՕ ածականի 

մտմւոէսմամՕ+ւևս+ուն 
հւարեա6օ=ԽաբՒ̂ ա^+անռ

խո պան– պարզ բառ
ծոաաէ1ռռ=ծոպ+ակոր
ծոմամւ^ծռւԻաւհ
ծփ ծփ ւս ճ=ծվլքժու փ >ծւիՀժա փ >աճ 
ծւիծւիուՕ=ծփ(ծռո/ւ>քծւհ(ծռէմւ>քուն 
կաահահլ=կապ+եա (կաահև  ւ 
կառաւհնառան=եսւոաւ1ւն(աու/ս>է– 

աոան
կափ֊կանաչ–կաԱւ(կաճաշ ածակա

նի վտմտխմամթ)+եանւս) 
համբակ (թերոա. տգեւր)–պարգ բառ 
համբայբ-պարգ բառ 
հաաճեսր հաա+ճեա 
հաապւապ=հաա+7աաա 
հարբախ-պարգ բառ 
հափշտակել<մեկճաբանվում է՝ ափը 

շատ արկանեք ափը՝ ձեռքը 
շատ րան զւ/ե/)^համւ7աաե+եւ 

հենաււապ=հեն–Ւա+ււոսս 
հղփանալ (լիանալ, կշտանալ)– 

պարզ բառ
հաանոհհ հա ք/ռռա/ւանս+իկ 
հպվել հպ(ևուպհվ+հ\ 
հասա1սաւ»– հոա(/աւ ա>քա+|սառ 
ձեոոաասաեւ ձեոոէձնռռ բառի 

գրաբարյան գործիական հոլո– 
կաձևռ)+սւցաա+եւ 

ձերբակալել=ձեաւ(ճծռբ բառի 
գրաբարյան գործիական հոլո– 
կաձևո)+ա+նաւ+եւ 

ճամպբուկ-պարզ բառ 
ճամւհոոււճամմւ ֊Ւորո 
ճեաոնասս^ճեպ+րնթ+սռ; 
ճեւհ–ճհոմակ=ճեմւ(Հքեռւ1աե բառի

փ ոփ ոխմամբ)+ճև12մաԱ
նեասմփոփ^ննռ+ամփուհ
ներբան (ոտքի տակը)–պարգ բառ
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■երբող (գովեստ, օրհներգություն)– 
պարզ բառ

նոնտ&եո=Օոո^ոաբ>Ււս+սևո 
նրբ ացէսաւ֊նոր^/ռրբժա +գ+

Ջ/գա/Ժափըստ ակ. Գ. Ջահուկյանի 
գող, /«//, տալ բայերի արմատ
ներն են՝ գա, չա, տա։ Լ-ն 
բայական վերջավորություն է) 

նոօհն^նոօ (Օուրբժի0 
նոոհոան=նրբ(Օռւռբ>+հոան 
նոակացմ=ՕրբրԽրբՀ–ա+նացմ
նրբւսկերտ=նքք.(Տոփբ>քա Ւկեքա
0րբաճաշակ=նյւԸ(ճռւրբԺա+ճաշա1լ
նոբանկատ^նրԸքՕարռԺա+նեաա
քւրբաՕգք=0քք.Փոտր>ՒաճԱ+Ք
նոոերփկ=նռռ(Օարռ>քեահե
շամփուր– պարզ բառ
շեղբ–պարզ բառ
7եոեւհուհ=7եոեւհ+ան
շհփորահար=շեվաճ.+ա+հաը
ոոոաձաւն=ոոը+ա+ձաւՕ
ոոոտնւ|ագ=ոոէ7+ա–Ւ0նաց
ոոբասաս=ռոբ+աս+աս
ոոօեո&ահ=ոոօ+եոս+ակ
ողբ եոցու=ոու>+եւտ+ու
ոոօեռ&ոաւուն^ոոո+ևրգ+ություն

ռսկհծոա=ոսե (ոսնհ^ ա+ծոպ (իա> ե) 
ոսկհծուփ=ոսն(աե/ւ»–ա+ծուփ (իա>ե) 
ոաոս6աւ=ոռո+անոս 
ոոցևտւոհ=աւբ–1 ե+ա ւռ+ի  
պատշգամբ–պարզ բառ 
պաոփակեւսւաո+մւաե+եւ 
»ոաոցհ=9ո(9աո>(–աոր+յշ 
սեփ–ոն=Աեվլ(սե ածականի 

փոփոխմամբ)+ս1ձ 
սպրդել-պարզ բառ 
սոասցոեէ=սոբ(սարբՀ–ցր(ցիր»ել 
սրբազան=սըք.(նա/շբ>ա+ցան։(գաճ ՝ 

կերպ, ձե, եղանակ, տեսակ) 
աւոաաատհեռ=ատքաււոռ>Ւա+ 

պատկհր
սոոաահոծ=ատ(եռւրո>է–ա+ահռծ
սրոամաւո=սրբմառբ»–ա+ւ1աւօ
սոոաաեոհ=սռէՅ(առրբ>+ա+սւեո+ի
սոտատռուհ=սուոմփրա>հս+աոոմւ
սփռմեւ=սփռ(սփյոաժվ+ել
սփրթնել=սվլըթ( աւ/ար/փ/֊իփ+կ+ել
տաուհոոեւ=աաո+ւհոռ+եւ
տոուհւուն=տռոմւ+յռւն
ւհուհոաււեց=ւհռւյա(մամաւռ>Ւա+ոեց
թարանուհ֊թար+ա+ևռւհ
օոո9ոոոհ=օռո9+ոոոհ

Գ– Կ– Բ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Կետերի փոխարեն գրել գ, կ կամ ք.
ա. գի...գա..., Վաււդ...ես, արե...եգ, շողո...որթ, թան...ագին, թան...արան, 

մտահոգություն, երկրպա...ել, դիր...որոշում, հո...եհմա, հմայ..., փափա...ել, 
պապա...ված, կար..., կաո..., փեղ..., փող..., Օ...սե0, ա...ւրսն, ձայնա...գել, 
նախ...ին, Օախ...ան, չո...ել, չօ...նել, ծե..., հո...ալ, ճա...ել, ճ...վել, առաձգա
կան. եղերեր..., տա...ղեղ, հեղ..., զու...արան, սեր...հիլ, անողո..., մար...արտա– 
հոտ, ձ...ան, շն...շն...ան, բարվո...ել, կար...ապահ, հո...եպարար, հո...եհան– 
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զիստ. հանրօ...ատ. օրակար..., մո...ական. ո...ելից, մեղ...(հանցանք), 
մեղ...(թուլամորթ, հեշտասեր), պատրույ..., վարա...այր, արհավիր..., մակույ..., 
մար...արեություն, սլար...ևաւրրե|, աոին...նել, պնա...ալեգ, պատարա...ել, 
եր...ել, եր...նել, երսւշխի. .. փսրա.... մարա..., դարա..., կարա..., նորո...ել, բագ– 
րի...( բող..., անօ...նական. ճտ...ափտ, անար...անք, անհար...ի, հաստի..., դրա– 
սան..., օլւհներ..., արմուն.... սրն...ակալ,, այ...եվետ. գո...նոց. ղիցու..., վար...ու– 
բար.... տարեր..., համեր..., կողպե..., մար...արտաշող, ճի...ուջանք, մա..տասեր.

բ. գիր...(փափուկ), գիա.(գոգ), գիր..., պ իր/, գոսս, սա..։, սան./., ծան..։, 
կար...ին(գծագրական գործիք), կար..՜.ին, թաղի։... թաղ...ել. բարա...(որսի շան), 
բարա...(ժամանակավոր փայտե տան), բար...(այրող), բար...(նիստուկաց, կա
ցութաձև), վար... (հեղինակություն), վար...(վարվելակերպ), վար...(ձիու համա– 
չափ վազք). վար...ագիծ, վար...աբեկել, Բա..տատ. Մար...արյան, ճրա...արան, 
ա...սորավայր, տա...նապալի, դե...երել, հավա...ույթ, մա...ուր, շո...ել, ի...ական, 
հօ...ուտ, տն...արան, ար...այական, տրտմաշու..., Մու...իաս, չմուշ.... վարա...իչ, 
հո...եվիճակ. թարգմանություն, անօ...ուտ, ճրա...ակալ, մա..տակենցաղ, հա– 
սարակար.... ի...ամոլ, հո...եհարազատ, դիր..., կիր..., շո...եկաթսա, ո...եկոչել, 
թեանցու..., վեր..., շա...անակագույն, ճ...նակյաց, եգեր..., ուրա..., ո...եղեն, 
հրաձ...արան, ճան...ել, անհա..., գլխահա..., ստահա..., ձա...ուկ, մր...ատու, 
ճան...ռտել, շրջա...այել, շրջա...այք, ար...ահատանք, հե...իաթային. երկ– 
^ա...եր, ամենա...եր, աոևան...ել, գ...վել, շաղ...ամ, շաղ...ապ, ո...նորություն, 
շո...ե...արշ. Մար...արիտ. նավակատի..., կրուն..., ղրույ..., թա...ուստ.

գ. հո...ատար, մր...ահյութ, պա...սիմատ, պա...սել, մի...ամած, աներձա..., 
կատվաձա..., ձա...ար, շ...երթ. ար...անակ, բարեհո...ի. ստուգար..., դասա– 
կար..., կմախ..., լե...եոն, զու..որդել. Սի...այ ել, երախայրի.... գո...ավոր, գոր..., 
ս...ազգեստ, հեոաձի.... թա...ուհի, պետ...արան, հա...նել, անդրավարտի..., 
հա...ուկապ, ծա...ել, հո...եվար..., հովվեր...ություն. սյու..., ղողէրոց.... կարգա
դրություն, հոն..., թա...ակիր, ընդեր..., բար...ավաճել, խորա...նին, ...նացուցակ, 
պատշ...ամբ, սար...ափղտւմ, փա...ցնել, Գրի...որ. ճրա...ալույց, մեւրա...սյա, 
հո...նակի, Սար...սյան. բացա...անչության, մարղի..., մի...ապատ, ճրա...ու, 
հո...ոց, ձ...տում, ձիր..., շեն..., ճ...նավոր, Միսա..., բերան...սիվայր, հերյու– 
րան..., գ...եռ, ապա...ինվել, ամո...իչ, ար...ելք, շար...ային, հափս...ել, մու..., 
մու...(կրծող), ավա...անի, լ...տի, հո...նատանջ. հան...(բանասզւեղծության 
չափ), հան..., սահան..., սնան..., ուղղաձիգ, կար...ավիճակ, բեր...ահավաք, 
համակար..., գո...ավոր.

դ. հո...աբարձու, տ...նանք, երկարաձի..., ճա...ճ...ել, ճ...ուն, գա...երգ, հո...ե– 
բան, շո...եխաշել, անհո...ի, անկար..., անթար...մանելի, բագմահո..., բեր...ա– 
ղաւ, բեր...րալից, դասալի..., հաստփ..., եր...ահան, ողբեր...ակ, ժանի..., գորա– 
հավա..., գու...ահեռ, կար...ուկանոն. հե..., հո...եորդի, անօ..., ճ...նարան, 
մար...արտափայլ, մա...րագիր, նետաձի..., մ|$.։.հւշտքր, շո՞։.Ս8ավ, ո...եյ*է6–չ, 
ս...ավոր, վարա...ագերծել, վար...անիշ, կենտրոնա՚ձի..., վերպնղ|տ*՚։եէ,7 1յ&փ՚հ–՚ 
նակար..., գու...ափայտ, ցայ...եր..., տ...նաջան, տ...արսլճիտ; 1փ^ե՚1ք4փ1.Փ
2 - Ռ. Նազարյան  ̂(քալիր -

 ̂  ̂ Ն ՛ՍԳԱՐԱՆւ



ճ...նաժամ, հրածի..., հրձի..., փոքրո...ի, մեծահո...ի, ծեծկրորու.... քաշքշու..., 
քաշկոտու..., մածու..., ձագու... սբտխառնու..., արտ ասա..... գլուխկոտրուկ, 
թանձրու..., քսու..., թմբու..., գառնու..., փսփսա..., գզվռտա..., արևայրու..., տա– 
քու..., սատմեոու..., ականջմտու..., մանրու... սրտմաշու..., խշրտա..., խլրտա..., 
թափթփու..., արջա..., փնտրտու... դարսպրծու..., շուտասելու..., մդձու..., 
փւլձա..., թՕջա..., մտմտա..., քե|աւ..., րանա..., ջերմու.... գինարբու...(խրախ
ճանք), գինարբու... (բույս), հրմշտա..., ճանկռտա..., քամու..., կապա..., կապ– 
տա..., կոշտա..., ավելցա..., վաղանցա..., բանա...։

Լրացնել բաց թողնված ցւաոերը՝ զ, կ կամ ք.
Օ...սե0 Մար...արյանը քաշեց վարա...այրը և բացեց պատուհասի փեղկե

րը։ Շո... էր։ Արևի բար... ճառագայթներն արդեն սփռվել էին ամենարե...։ 
Մար...արյանն արագ հա...ավ հա...ոատները. խոզանակով սրբեց անդրավար
տիքի փոշոտված փող...երը և դարս եկավ պատշ...ամբ։ Գիշերվա գինար
բուկից հետո գլուխը ցավամ էր։ Խոր հո...ոց արձակեց, ապա հաճույ...ով 
ներշնչեց շրջակայքում տարածված սևր...ևլևնա բուրման...ը։ Դիմացը՝ մր...ա– 
տու ծառերի մեջ, կային մի քանի բարա...ներ, որոնց աոջե անհո... խաղում 
էին մի խումբ մանուկներ, իսկ ծառի շվա...ամ նստած բարա...ը հեգւևում էր 
նրանց։ Վպրա...իչ էր երեխաների ծիծաղը, և Մար...արյանը քթի տակ 
ժպտաց։

Պատշ...ամբ ելավ տանտիրուհին՝ գիր... թևերով, պիր... կազմվածքով, 
մա...ուր գո...նոցը կապած մի կին, ե հո...ատարությամբ հարցրեց.

-  Ձեր հո...նաթյանն անցա՞վ։ Հիմա մա...ուր սրբիչ կտամ ձեզ։
Բռնելով բազրի...ից՝ Մար...արյանը սանդուղ...ներով իջավ ե զի...զա... ա– 

րահետով քայլեց դեպի գետակը։ Չո...եց, անհա...որեն ձեռքերը մխրճեց սա– 
ոը ջրի մեջ, լվացվեց։ Ուժերը կարծես նորո...վեցին։ Քայլելով ցողաթաթախ 
գինարբու...ների միջով՜ հասավ շաղ...ամի արտին, կանգնեց։ «Չէ՛,– մտա
ծեց,– պիտի փոխեմ վար...ագիծս. պիտի մտածեմ վարկաբեկված հեղինա
կությունս վերականգնելու մասին։ Շրջապատված եմ շոդո...որթներով։ Բարե
հոգի ձևանալով՝ ինչ հևրյարան...ներ ասես, որ չեն տարածում»։

Շն...շն...ան սյու...ը սթափեցրեց Մար...արյանին; Նա գլխահա... քայլեց 
դեպի տուն։

Հեղինակային

Գ -Կ -Ք
Բառակազմական պատկեր

ւսնա69մտուհ=աեանօ–մտ (մատնուն 
։սմոքիչ=ամոք4իչ

աՕառասՕօ–ան+(/ւՆւրց+անք
ա6ոռավաալւհօ=ա0ոււ+ա+ւ)աոաիռ

այ գեվեւբ = ա |<Նայգ իԴ ա <իա> ե>ւվեզւ 
(վետ՝ փոխառյալ ածանց է)

ւսՕեոձացանեո I ձառ
աքւօւսռցմանեւհ^անէրճսւոսմսւն+եւհ
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ան1ւառց՜ան+կւււրա 
անհաոեհ=ան+հաոե+ի 
անհռց=ան Ւհոց 
անհռցհ-ան+հռգհ 
ա նուլոք= ան+ըօըք. 
անօգուտ ան+օգուա 
ա Ոօր գա հական ան՜է օռցան+աեան 
աոաձցանան=առ+ա–քձց(ճ/ւց>(՜ական 
աոհնոնեւ=առՒինթն+և| 
աւ1ացւս6հ=սո1աց+անհ 
աււցահատաքււ>̂ (/1/Աւրց+ա+հասւ+անք 
այւ ևայ ււռւո–՜առե+աւռ(աաեւ>  ̂ոա 
աոնեււր–աո1ւ+եւ+ն 
աքւյան-պարզ բաո 
օաէւմահոգ=բացմ(րաաա1>ա+հոո 
բար գա մաճհ| ռսասամաճ Ւեւ 
րաոեհառց=ռար(բաո/ւ>+ա–Ւեաոց 

(իա>և)
րաոեհռցհ^րսյր(բա/ւ/ւ>+ա+հոցհ

ֆա>ե)
րւսոյոււևւ֊սաու1ոս (բարիք  բառի 

գրաբարյան գործիական հոլո– 
վաձևը)+ել

բաւյականչություն^բաչլ+ա+ւչաճւ+
ուրաուն

օեոանոսհմաւռոեւռսնւոԱօ-ն աճա
կան Է)–Ւի–Ււ1աա

բերքահավաք=քեճ+ք+ա+հավաք. 
ցառնուհ-ցաոն+ակ 
գզվոտուք=գց,քգ/շգ>վռւք (բազմա

պատկական ածանս)+ռւբ 
սհնաււրուկ(բսբ.)=ցհն <օհնի)+ 

արռ+ուկ
ցհնաոօուք^ցիԱպիՕծ>աոբ+ուք 
գիրգ(զիրուկ, լիքը)–պարզ բաո 
գւ|ս ահ ահ^ու \ս(սւռւԽ >Ւա+հաե 
ցնասուսակ=զն(գին)+ա+սոու(սոււս)–Ւ 

ակ

գռգաւխրութւուն–ցոց+աւ1ոո( ոււ91ուն 
ոոօնոււ–սոց(3 հոր 
դասափք֊րլսոչ+ա Ւ|իբ(/իռ ՚ լքել) 
ռասակաոց^ոաս+ա+եառց 
ււեցեոեւ^դեցևո+եւ
դիրք=Աե1Լ+ք
դիրքորոշում ոհո Ւբ+որա+ում 
դողէրոցք՜ ղող+ ԽէէԲՓհ ա յրվեւ»  

ՕԱ+Ք
դբասանգ( ծաղկաշղթա)– պարզ բաո
ռոոււո=ոոծւ/յ»>(–ուււ)
եցհրք=եցհո+ւս
ևղերերգ֊եղեո+եոց
երախայրիք։աոաջին պտուզ)

-  պարզ բառ
երաշխիք^Եքաշ1սպբաւ/ա(/աճ,

ա ռհա վա տ չյա  >Ւ\զլ 
եոգարան՜ևռց+աոան 
երկարաձիգ ՜ նրնառ է ա+ձհց 
եոկ0արհո=եոեն(նո(/ծ0(1)))+ա+ոեո 
երկնհւ^եռեն+եւ
երկրպագե^երկր<՜նոծ/ա>Ւաաց+եւ 
զորահավաք՜ օոր-է ա+հսւԱաց
զորք=ատ+1
ւ|ուցահեո֊(ւուս(«/ո;զ>Ւա+հեո 
սացաոան ււոտԱ7/ւէ ա ՚ հարդարվել 

0 շան ակո ւթյամբ)+աըան 
ցռւոորււեւաւաաա/ց>1ոոո+և| 
րնդեոօ-ոնռնոծռանռ. Ծ երսը^յլ 
թագաժաոաքւցռաց-է ա+ժսաանց 
է»ացաեհո=ԹԱւց–Ւա+կհո 
թացամ ռո֊թաօ+ավոր 
թագս ւհ հ ֊ր<>աս+ո ւհի 
թաղիքդ թւ\\ո<1սհա>իբ 
թաղկել ՜ թաո (Խհա)^և (ա ճա կա նին  I 
թա6գւս|ւան՜րճս)0ց( թանկ– հսէ+առան 
թանկացհ6=13անն+ա+ցհ0
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աս6ձոաօ=19անձո+ոա 
թա րգմւսն ո ւթյ ո ւն-քաքցմաԱ+ուքյուն 
թափթւհա.հ=Թաւհ+Թմւ03ամ>>է՜ոմ) 
թաթուոտ=19աս+ոաս) 
թմոուկ֊՜թմբ (թումբ >է1)\հ 
ժաքւհո=ժանհ+|)(ժամ/ւ ձևը անգոր

ծածական է, միայն՝ եոաժանի) 
իգական^հց^ց^-անան 
իգամո լ=իգ(էգ>4 ա+մոլ 
լկտի-պարզ բառ
|ս|րւրէոթխւոա(/ա/առ ՝ շարժում)+ոա 
խորաթնի6=|սոր+ա+օնհն 
ծեծկռտուռ=ծեծ+1աւո (բագմապատ– 

կական ածանս)–Ւոա 
ծեոծեաււ6=ծեո (՚ծառ+է-ծեօ (ծոտ »  ուն 
կաոօ=եաո+թ
կատւ|աձագ=կատու+ա+ձաց (ու>վ) 
կարագ-պարց բաո 
կտրգադրռւթւուՕ=կաոց+ա+

ղրծւ/ւ/3>քռւթյուն 
կաոգաաահ=կաոց+ա+աահ 
կարաս մ կճտկ=կսւրց+աէ Ահճ (Սեճ)) 

ակ
կարգանանոքւ=եառց–է–ու+կանոն
կիո6=Ա1տ+ք=
եմաէսօ=1ւմա1ս<՜ոսկոր»ք 
կրունկ-պարց բաո
հաց(ւեւ֊հաց+ն+եւ 
հացունաա=հաց+ու+նաւս 
համակարց՜համ+ա+եաոց 
համբակ(թերուս, տխմար)– 

պարգ բառ
հաքւոօօուտ=հաՕո+օգուտ 
հտսաոահաոց=հասաոան+ա–Ւկաոց 

(երկրորղ կա–ի սղումով) 
հաստ հօ=հաստ(ամոա. հաարա– 

տուն)+իք
եամաաւււԹ=համսա+ուււՅ

հեգ-պարգ բառ 
հեց աճնռւն՜հես+ա+ճկ (ճան»ո\ճ 
հեղգ(ծույլ)–սյարգ բառ 
հհոաձիգ=հևո+ա+ձհց 
հեռաւոանո^հնռւռտ+աՕօ 
հմաւո=հմաւ+լլ 
հոցւսօաոձու^հոց+ա+րսւոձւ֊ու 
հոցատառ^հռց+ա+ասա 
հոցեռա6=հոց(ծռցի>Ւա է-ըան ֆա> ե) 
հոցեհւսնցհււտհոս /̂աց/ւ+է ա+հանց+ 

հա ո ֆա> ե)
հոգեհարացաղւ=հոց^աց/ւ>քԱ1+

եառացսոո (հա> ծ) 
հոցեհմա=հոց քծռց/ւ>հա+հմա ֆա> ե) 
հոցևոոռհ֊հոց^ոց/ւ^՜ա+ուտի 

ֆ ա>ե)
եոցեաաուսո=հոց<7տցծ>է–ա+աաոսւո 

(իա> ե)
հոգեվարքդ հոգ(,ծոց/ւ>ա+վաը.+ր 

ֆա>ե)
հոգեւ)իճակ=հոգ <հոօհ»ա+մհճ (Սեճ» 

ա\լֆւս> ե)
հոցՕահհ=հոցն^ատ. ռաաաւ+Ւաեհ
հռց6աւրան»=հոցն+ա+աանՀ>
հոց6հւ=հռցն+եւ
հոցաւ=հոց+ոս
հոքւռ=հոն+ք
հա|ւ1եոցութււս6=հու1Աք7ւու/իւ/>է–

եոց+ոաաւն
հրաձգարան=հյլ(/»ռ/յ>)–ա+ձցք<5/յ<յ>)–

աոան
հոաձհց֊հա7ւուռ>ք ա+ձհց
եոձհց^հու՜ծ/ռր + ձհց
ձագար– պարզ բաո
ձացահ֊ձագ+ուն
ձայնակ »եւ^ձաւն+ա+կգւ1//ււ/>4ել
ձգան=ձգ(,ծ/ւգ>Ւաք
ձցտամ=ձց (ձհց»ա(աճական))ում
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ձհոո–ձհր<>6ռ/շհ>1ր
ճաքճքել=ճաք.ք^ճաք>քԵլ
ճցնւսժամ֊՜ճցն^/ւսՕ ւս+ժսւց
ճսնաե ւաս=ճցՕ (ճիցնր-ա+ն ւսւս
ճցնաւ)որ=ճցն ̂ /յցճ>Ւաւ1ոո
ճհ(սստ>անթ=ճհց+ու+Չան+^
ճհան=ճկ (ճան)+ուն
ճաօաւ1ոո=ճսւ(ճ7ւա>քօ+ամոռ
ճոացաւուա=ճրազ+ա հոաւ
ճբա&տկա|=ճրաց+ա+եաւ
ճոացսաան=ճոագ+արան
<*>ոաաււ=ճրագ+ու
մածան –՜֊մած+ռւկ
մակույկ–պարզ բառ
մա6ոուր=մանո+ոս)
մաոցաոեոաւուն=մառցաոե+ոաւռւՕ
մաոսաոտահոսւ=մաոցաոտ֊

(ւքարզար/ւա>+ա+հոտ 
(Ն<Բ՜ հոտ՝ կոտ) 

մաոցաոցւա7ու)=մաոցաոա 
(մաոգաոհտ^ա+տռ 

մառսաոտաւհաոմսասււտտ 
(մաոգարիտհսւ+փա դ 

մաքրագիր=մաքր(ւքաքՈէ/յ>Ւա+ցիււ 
մաոոանենասո=մաօր(մաթռւր)+ 

ա+նննս(հ/ա&ց–հս)+սւո 
մաոոասհո=մասո(մ՜աօաո>քա+սնո 
ճհռԿ=ճեո(փաւհուն ,ցուաւմորթ>\– 

կքկ՝ աճաք/աճ)–պարզ բառ 
ճեոԾՂ\եո(հաՕսաՕթ)+ջ^ 
մևտաոսւա=մեւոառս+ւա 
մհցամած^մից (մեց>± ա+մա ծ 
մհցաւսատ=մհցհ)էց>Ւա+աւստ 
մոցանան=մոց+ական 
մտահոցոււ»ւուն=մւո^ւ/)>քսյ+հոց+ 

ոաաւճ
մոցաեւութ=մրցհքհռզ»–ա+հաա
մոցտմտն=ճրց(մհ/շց>քսւմսւ0

մբգաշատ՜մքԶ.քմ/ւ/շգ>Ւա+շաւյւ 
մրգատու=մըց.քմիրգ >Ւա+ւոու 
նավակաւբիքքբազման հանդես, 

բնակարանամոսր)–պարզ բառ 
նևտաձիգ՜֊նեա+ա+ձից 
շագանակ ագույ 0=7ացանահ+ա+ 

ցռււն
շաբքայ ին=7ար+ր+աւին 
շոգհխաշեյ=7ոց(>ոց^><–ա+խաշ+հ/ 

(խս> ե)
շոգեկաթսա=շոՋ.(շոզ/ւ>ա+կաքսա 

(իա> ե)
7ոգենամ=7ոց^ոց/ւ>Ւա+նամ)հա> ե) 
շոգեքաբշ=շոզ(շո#>^ա+քաըշ Փա> ե) 
7րերթ=շր Օաօ>ՒեաՅ 
ոցհւհււ=ոց(հզ/ւ>քա+ւհս^ա> ե) 
ոգեկոչել=ոցքռց/ւ>Ւա+եա+ե|(7)ւս> ե) 
ոգեդեն=ոցՕւց/ւ>^եոեն 
ոգևշունչ=ոց/ոց/»><–ա+7ուն) (հա> ե) 
ոգնորոաւուն=ոց^ահ>ՒաԱոը+ 

ռաւու.0(իա> ե, եվ>ե) 
ոդբհրգակ=ոդբ+ևոց+ակ 
չմուշկ– պարզ բառ 
չօգնհ|=ձ+օցն+ևւ 
չոքել=չոք+ել
պապակ(սասզփկ ծարավ)– 

պաբզ բաո
պատարագ(ընծա առ Սարված)– 

պարզ բառ
պատշգամբ– պարզ բառ 
պատրույգ– պարզ բաո 
պաբգնատբեբղզ սացե-էա+առ^տառ^եւ 
պաքսիմատ– պարզ բառ 
պհտբաբա6=պեւո+օ+աոա0 
պնակա|հց=անան+ա+ւեց 
սաորաւ)որում=սաո+ր+աւ|ոռ+ում 
սգազգհստ՜սց քսաց>քա+ցցեաո 
սգաւ)որ=սգծյաց>հսվոռ
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սերկևիլ– պարզ բառ 
սյուք-պարզ բառ 
սզւուցտոո=սւոոա(ստա/ց>(–սյրբ 
սրնասկտւ=սոն(սռամ ՜ ոտօ)+շ+ա+եաւ 
սրտխաո6ուր=սոտպիռտժխառն+աք 
սրտմաշուկ=սքւը.^ս/յ^Փ^քմաշ+ուկ 
սուտմհոուե=սաա+մեռ+ուն 
վարագույր–պարզ բառ 
վարակ– պարզ բառ 
ւ|արակացերծե|^Աառան (ա+ց+եռծ 

(ղեր ծեք հանեք, թափեք, տտս ղցեք^եք 
ւ|աոահհ>=մաոաե 1խ 
վարգ(վազք)–պարզ բառ 
վւսրկաբեկել=վւան+ա+րեե+եւ 
վարկանիշ=վաք1յ+ա+ճ1ւշ.
ւ|արթացհծ=մաո+օ+ա+օհծ
վարրուբարր=ւ|առ+օ+ռւ–էրաո^էլ

վեոաՕոոոցեւ=մեո+ա+նոոռէՐ ել 
ւ1հա>=Աեռ+ք̂
սւննաոէսն=անԱքտաՕն»–տուսն 
տոտմսւ7ուօ=աուոմքառտամ>ա+աա 
տօնսւնր=ա+թն (օաՕհււնռ 
տո0տ9ան=ա+օն(բռւմ>հռ+9ան 
ասւցեբգ^ս+ա ւգ+եոց 
ուոոաձիգ=ռտոպա/պ^ա+ձհց 
փողց^վլալ+չ 
ւհոօոոցհ=մտօո+ոցհ 
մւսւհսոա=մ1ս ւ̂/ւռւս>քլհս^փ/»» >+ուջ 
քաշկռտուք=քաշ^կաը (բազմա

պատկական ածանւյ>\աջ 
քաշքշուկ=քաշ+քչ(բաշ>ուկ 
օսոա^թսպ/ւս>Ւուօ 
օրակարգ=օր+ա+եառն 
օրհներգ=օըհն+եըԶ.

Դ -Տ ֊Թ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Կետերի փոխարեն գրել ր. տ կամ թ.
ա. ազո..., աղո...ք, անո.... անօ..., ար...ուկ, հար...ակ. բր...ել (հրել). բր...ել, 

խր...նել. խր...ին. խր...վիլակ, խայ...ել, խայ...ալ, խոր...ուբոր..., խոր...աթյան, 
խոր...կարան, խոր...Ենի. եր...վել, եր...եեկաթյան, կարմրախայ..., խայ..., 
խայ...աբղետ, որ... (ճիճու), որ... (խազողի վազը), եր...իկ, եր...աղի, զվար ... 
զար..., Զվար...նոր, գիր... (կտրուկ), բիր –, զր...նակել, ան...սոյապ, ան...ամ, 
ան...ամսղայծ. բաղ...ա...ել, Բաղղա..., որ...ի, որ...ատանկ, որ...ան կարմիր, 
կորնթար..., ակնթար..., ար...ան, ար...ազար..., <ար...ազողի ճանապարհ, 
հար...ավայր, փ...Ել (մաշվել). փ...ել (ծաղկե)). տո..., օ...անւլք– օ...եան, հրա– 
նո..., հօ...ս ղնդել, այ... (լ/ալլական դերանուն), այ... (թաշ), այ...տեղ, 
այ...ուսվել. զ...ալ (խզճալ), գ...ալ, զ...ակ. վ...արանդի, վ...ար, հար...արել, 
հար...աքանդակ, պայ...ար. վա...թար, կր...սեր, վաոո..., անօ...հան, անձրե– 
վոր..., ո...Ել, առաջնոր..., վի...խարի, ար., արև, եե..., Գեզար..., թար...իչ, ԴԵ– 
բե..., թեպե..., փա...կոտ, Եր...մնազաՕւլ, լար..., թր...ար, ան...ամակւյել. 
ժան...աղեմ, որոգայ..., ւյայ...աղբյուր, թա...երգաթյան.

բ. անհեթեթություն. անհող...ող..., ար...առու/, զար...անախշ, զար...աղի.
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գար...ացիչ. թփու..., թպր...ար պայ...յան, պայ...ել, պոր...աբայծ. ար...նա– 
նունք, ար...մնի, անո...ի. բացօ...յա, գաւր..նի, պոռ—կալ. զադ..., հոր...ակ. 
հոր...ահոս, այ...ժամ. հայ...այ...ել, սպր...ել. սփր ..նել, սաւլար..., սայլավար...՜, 
ար...ասուր, ար..փական, ըն...արմանար ըն...անար թոսւ..., թախ..., մա...ե– 
մա...իկա, թա...երական, ոտնաթա..., մանրակրկի..., կնճի.... խրճի.... աճար..., 
գայ...ել, բան...արկեր արրայոր...ի, վա...սուն. փ...ախտ, գմբեթար..., ար...նա– 
նալ, մար...ախայս, պա...ճեն. շփո...վել, ըն...ամենը, |աջվար..., գաւլ...ական. 
գագ...նապահ. ակա.... Դավի..., խեղ...ակ. դա...արեր պար...ե, արդյունաբե
րություն. ան...ամավճար, բր...աճ, վի... վաւլոր...յան. կար..., շր...ունք, 
Վար...ան. բար...ի, թագան... առհւսվա...չյա, նյարդ այնանալ. հեր...ապահ. 
հանգար...որևն, երիտասարդ. (սա...արեր թակար.... քր...մնջյուն. քր...նաջան. 
իււար..., թեր...ել, ճարման.... ճանապարհոր..., որկոր..., կոկոր...իլոս. 
վար...ասւրան, գար...սաենյակ.

գ. վաւլոր...այն. անջր...ի, ճ...քավոր, ապա...արը, ան...րադառնալ, խա– 
խա..., ըՕ..Երակա, րն ..հանուր, Վար..փթեքւ. ար...արացի. րոգ...իկ. երրոր..., 
օրիոր..., ցա...կ, ար., են. շքեր..., շ...կել. գր...ապատճառ. հաշվեհար...ար. 
գար...ոնբ, լախ.... հաղոր...ամ, բար...ություն. փար...ամ, անձեռակեր..., 
բեր...աքաւլաք, լյար..., գաղ...նւսծածուկ. ականակի..., հավկի..՜., լայոր.... չոր– 
րոր..., այգեկու... անու.7., աշխե..., ար...յոք, բր...երլեն, մ...նոլոր..., վար...ա– 
բայր. մար...կային. Նվար..., հոտ ..ի. ձկնկի..., կեն...անի. ճկայ..., աովույ... 
խար...իշահեր, Սե ֊րակ. առրն...եր. միլիարդավոր, կար...ալ, մի...ք. շոր...ել, 
շոգոքոր..., ան...աճակցեր որ...նել, բր...ուր, օ...ոց. ան...ամահատեր սրըն...աց, 
վր...ովել, գրե...ե, արձակուր..., թգ...ակից, բնոր...ուհի, խորանար..., մոր...ել, 
օ...ապարիկ, ճմռ...ել, վար...ւարունկ. մեր...ըն...մեր..., վար...ագույն, մոր..ի, 
խորհուր..., շան...արդեր ջար...ուխուր..., որոգայ..., այ...օրինակ, այ...ամորուս. 
ճառագայթային, խեղ...ամահ. խեղան...ամ, Ալվար..., կան..եգ, Վար...ևան. 
ժան..., ժայ...քել. անհագար.... խու...՛, ժան..աքիս.

դ. խոր...կանոց, եր...վյար չվեր..., գավ...ակ, գաղ...ուն (նորածինների 
գանգի չոսկրացած փափուկ մասը), այ...ոսկր, այ...ւրեւլ, անվ,..ար. ար...յա– 
նահաներ հեր ..ագրել. խաղաթոսլ..., խառնաշփո..., հաղոր...ակից, ան– 
դա...ար, միջնոր..., մշտարթուն, ադամոր...ի, սե...եե...ել, ան...ամագրվել. 
ա...րուշան, վար...ապետ, բազման...ամ, բեր ..ակար գագ...օջախ, գաղ...նիք, 
խեն...անալ, կոկոր. .. կա...սա. դափնեվար.... սիլոս...արփ. երիզոր.... արգոս
ներ... քաջոր...ի, ւլրվագագար..., շվայ..., պարապուր..., ժան...ախտ, խա
վար..., կիսափու..., ծագկազար..., արւրագագ..., սարանար... անգայ..., հրա– 
ցայ..., Վար...ավառ. ժան...ատեսիր վարսահար...ար, կա...ալիկոս, հեծւսն– 
վոր..., ճոր...ատեր, հնո...ի. սնո...ի, միջնաբեր..., զարդասեղան, հեր...ական, 
ներգաղ..., միջնոր...ագիր, ար...0ամիտ, ^տորոր-դի, ան...ամատոմս, 
գագ...նախորհար.... հարգություն, ճամփոր..^ ՜  ա...արագ, երկան...ամ. հա
ջորդել, Վար...անուշ, վարսան.... գար...ատւ փ, ժալովուր..., ժան...ադեմ,
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անդամավճար, զինադադար, գունազար..., դիմահարդար, վարոր..., Սե.՝յ., 
նշ...ար, նշ...արենի, ուղեր,1. ևր...ում, երթուղային, անհաղոր..., հան...հղեն, 
շփեր..., պա...գարակ։

Բառեր, որոնց մեջ տ հնչյունը պարզորոշ չի լսվում.
Աստծու, գաղտնի, գաղտնիք, գաղտնապահ, անգաղտնապահ, կտզար, 

կտցահարել, մատչելի, պատճառ, պատճառաբանություն, անպատճառ, 
պատճեն, պատճեններ, պատճենահանում, պաշտպանվել, պաշտպանութ
յուն, անպաշտպան, պատշաճ, անպատշաճ, մտցնել։

Սրդողել բառում տ հնչյունը չի  յսվում ե չի  գրվում։

Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ դ, տ կամ թ.
Խեղ..ակ տո... էր։ Լաջվար... երկնքում ամպի ծվեն չկար։
Ավտոմեքենան մի ակնթարթում շրջանցեց կորնթար... բցւակը և դարս 

եկավ հարթավայր։ Դիմացը ծփաց ականակի... լճակը, տարածվեց խոր...ե– 
նու և խայ...աբղետ ծաղիկների բուրմունքը։ Խոր...ուբոր... ճանապարհը վեր
ջացավ. և հեռվում երևացին տների երդիկները, խաղողի փար...ամ որ...ա– 
տունկերը, հոտ...ի պարտեղները և եկեղեցու գմբևթար... տանիքը։ ճանա– 
պարհոր... մար դկանց տրամաղրաթյանը գիր... վտխվեց։ Խոր... մտքերը, որ 
պաշարել էին Վար...անին, հօ...ս ցնդեցին՝ փոխարինվելով գվար. . տրա
մադրությամբ։

Վարոք...ը մեքենան արգելակեց մողւակա խոր...կարանի մոտ։
-  Այստեղ հիանալի կարմրախայ... և ձկնկիթ են մատուցում,– ասաց 

նա։
-  Չփնի՞ ուզում ես հյուրասիրել,– խայ...ևց Վար.,.անը։
Վարոր.. ը ինչ-որ բան քր...մնջաց ե թաշկինակով սրբելով քր...նած ճա

կատը՝ ավտոմեքենան քշեց դեպի ճանապարհի եր...եեկելի հատվածը։
Կանգնեցին խորանարդաձև մի տան մոտ։ Բակում աճել էին ասես 

որ...ան կարմրով ներկված ծաղիկներ, սաղար...աիփտ ծառեր, որոնց տակ 
արածում էր մի հոր...ակ։ Բր...ոտ գամփոր նետվեց դեպի եկվորները։ Հա
չոցի վրա տնից դուրս եկավ մի մար...՝ բիր... արտաքինով, պարթևահա
սակ, թևատակին՝ ան...ացապ։

Մոտենալով Վար...անին՝ անդամալույծը վր...ովված ասաց.
-  Որ...ի՛. Երրոր... օրն է՝ սպասում եմ ձեզ։ Ուշանալու... մասին ՛լուր ու

ղարկեիր։
Գամփռից խուսափելու համար զարտուղի ճանապարհով մտան տուն։

Հեղինակային
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Դ -Տ-Թ
Բառակազմական պատկեր

առամռււռհ-սասմւաահ 
անանաեհտ=աեան(ակն բաոի գրա

բարյան սէաական 
հպովաձևը)+ա+կիա

։սկնթւսբթ=ա1ա.+աաա
ակաթ (օջախ)֊պարգ բառ 
առռ»օ=աոոԹ+ւճ
աղոտ-պարզ բառ (ծագում է աղ 

արվատիլյ և նշանակում I ոչ 
պարզ, աղագույն) 

աճառո^աճ+ոաո
աւցեհութա ւգ(ա<գ/ւ»՜ա+կութ (իա>ե) 
ա ւռժամ-ա սւ+ժամ 
այ ռտ եոու ա+ւոեո 
ա ւոօռհնահ=ա ա+օոհն (օոենհ ակ 
այ ւր ամոոռւս՜ա ւա+ա+մոոուս 
աւտռսկր=աւա+ոսեր(ռսկռր2 
աւտոակե^աւտ+ոա+լ|+ե1 
անււամագբւ1եյ=անոամ+ա+գո(կ/ա>Ւ 

կ+ել
ա նդամալո ւյծ֊ աԱոամ ւ ա +ւոււծ 
ա նդամ ակււհւ=անղամէա Ւկս(կիռ>է-եյ 
աՕււամահատհւ=անղամ+ա+հաա+եւ 
անո.ամաւ1ճառ=անոամ+ւււ+ւ1ճաո 
անւսսմսորոմս=անղամ+ա+աոմս 
ա նդրադաո ն ալ=անըը+ա +ոառն+ա լ 
աքւ»աասա=անԹ(անոա>*–ա+ււուա 
ւս6ձհոահեււ«=ան+ձեո+ա+ևնոա 
անձ|ւնորդ=անձըն+ոըղ 
անոթ-պարգ բառ 
անոթի (նոթի բառիդ, որ նշանա

կում է քաղրած)–պարգ բառ 
ա նտ> ո ււհ =ա ն +ջ ո <9ուո)  ̂ղի (կ ողմ) 
անօզ=ան+օո 
անօթեան-ան+օթ+եան

ա ։գ ա բ դյ ո 10֊ ապ+աոո+ւուն 
աոաջնորդ=աո+աշ+ (/ւ2ճ–Ւոււո 
աոհաւ| ատ ք ւա^աո–Ւհամաա+) ւա 
աովայտ-պարգ բառ 
աղւրուշան-պարզ բառ 
տրղարտսի-աըդ+աը+ասհ 

(ար ա ծանրը հանդիպում է 
մեծ-ար-ել, գարղ-ար-ել. 
հարդ-ար-ել, հրաժ-ար-վ-ել և 
այլ բառեյտւմ)

արդարև (ա յպ ա ր  բաոի գործիական 
հոլովի հնագույն ձևերիդ է)= 
աոո+աո+և (և՝ գործիական 
հոլովի հնագույն վերջավորություն) 

արղիական=առո–Ւի+սւկան 
արղւունարերութաւն=աոո+ւուն+ա+ 

ոեո+ոււՅաւն
արոյւաարղ=առո+ու+ց+աոո 
արդուկ=առո+ռւկ 
արթմնի (արթուն բաոի գրաբարյան 

ներգոյական հոլովաձևը)– պարզ բառ 
արթնամիտ=այւթՕ.(ա/յթուճ»–ա+միա. 
սղանանաւ^աաՅն (աոռուՕ Հ-ան+աւ 
արձաեուոդ^աոձաեւ ուոո
արտագաղթ=աըգ։+ա+գարլթ 
արդսսհերթ=արփ+ա+հեո19 
արւրառոււ =արտ+ււա+ու; 
արտաւաւք՜պարգ բառ 
աոոաւոաւհ արօա(;>(–ոոոհ 
ռանգւաոնեւ=ռանւո+աոկ+եւ 
ոաււդոաւան-բարղ+ոաւուն 
ր երդա ևաւ=ոհրո+ա+կաւ 
րերղաըաղաթ=բեալ+ա+բաոաո 
ոնոոոուհհ՜բն (րռւՕհոոո+ուհհ 
րոոեոեն=ատ(րու/ւո»՜եղեն 
ոոոոտ=օոոպոէոո>քուր
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էսոոտհաոան=խորտե (ԽոոահԵ^աոաճ 
խրճիթ–պարզ բաս 
հատնհւ՜էսոտ(խհոա՜ ։/ա/ս>+ն+ել 
իւրտվիլւսկպարզ բաո, որ կազմվել է 

խիրտ (խրտնած, վախեցած) 
արմատից

ծաոհացաոո~ծաոե մ̂աո/ւէ/>հռ+ցէ–առո 
կաթողիկոս–պարզ բաո 
կաթոա-պարզ բառ 
կանթեղ-պարզ բաո 
հաոմոահւաւտ֊նաոմպնառմ7ւռ>+ա է 

էսաւս՛
նհսաւհուտ՜^նհս^ծս>քա+ւհուտ 
կնճիթ-պարզ բաո 
կոկորդիւոս-պարզ բառ 
նոոնթաոդ^կոր+նթ̂ հՕԹ-իս կամ 

/ւՕղ–ի»)+արո 
նո^ւ1եւ=եւա(ն/ւռ/3>ՒԱՒեւ 
կրղաևր-պարզ բառ 
հաոոոռանհս հաո ն̂/ււ/. /ւաո>ՒէաՈ+ 

ա+նհս
հաոոոոաւ1արհաա7//ա. /ւա/ւ>ըըղ+ 

ա+վար
հաոոասււմ=հաո <նհս. /ւա/ւ>ոըը4ըսէ 
համադամէհամեղ. անուշ)–պարզ բաո 
հանասոտռոեՕ=հանոաուո+ոոեն 
հաՅմտնււամ-հւամ+անռամ 
հաշվեհարդարհօլշփ7ւաշ/յւ/>(–ե+հ+ 

արպ+աո
հաւ|Ահ»=հակ+եհԹ
հտոասոեւ՜հ+առո էտռ+հւ
հտո»ա»1աւդ=հաուՅ+ա+մաւո
հաո»տոտՕոան=հառԹյ–ա+օանոակ
հտու»ոաւու6=հաու3+ուէ3ւուն
հարթուկ (հաես.՚)=հւաա+ուկ
հեծանւ1ոոո=հեծ+անմ(աԹ/ւմ>քորղ
հհո»աաահ=հեոԹ+ա+աահ
հոոասհոս^հոոո+ա+հոս

հորթուկ՜հորթ+ուե 
հոտ»հ=եոտԹ<7տւռռա>+հ 
ձհքւնհ»=ձ ն ճ ^/ււհմ>ՒնհրՅ 
ճամփորղ=ճամմւ+ոոո 
ճաՕաւտսրհորո=ճանաաաոհ+ոոո 
ճաոագայ թայ ի ն=ճաոսա+ա ւթ+այիճ 
ճար մանդ– պարզ բաո 
ճկույթ-պարզ բառ 
ճորտ– պարզ բաո 
ճտօամոռ=ճա(#հտ>է–օ+ամոո 
մանրակոկհտ=մանո+ա+կրկհտ 

նվրկիւր՝ փնտրտուք, որոնում)
մարդախոցս=մաա.+լս+էաւա
մարդկաւհն=մաոո+ <7>/)1/+աւհն 
մերթքնդմհրթ=մնու9+րնդ+մեաՅ 
մթնո|որտ=մթննյ՜տթՕ>եոարսւ 
մխիաողաւ1ոո=մհւ հսաո+ավոո 
մի^նորղ՜-միՉւ՚մնբ^-^ -^ +որղ 
միքնորղագիր=մհ9ճ%9><–(խ>0+ոււո+ 

ա+ցհո
մի^նաոեոդ=մհ՝յ(,մն9>Ւ(/ւ/|մ+ա+րեուՈ
մշտւսրթուն=ճշւյլքմիշփ>ՒտէանԱԼ 
մհտո^մհտ Ւօ 
մորթ-պարզ բաո 
մորթի=մոըՋ+լ
մորթեւ^մոոԹ+եւ(մոոԹ֊–հս. որ նշա

նակում է խողխողեր փողաբեր 
կաշին հանեԼ)

ներգ։սղթ=Օեր+Ջաա
նրսրղա)6անտւ՜ն ւառո+ա|ն (ա յին)

՚անէ֊աւ
շանթ– պարզ բառ 
շանթւսրգել=շաճՔ.+աաեԼ
շողոքորթ-պարգ բաո 
շորթհլ=շորթ+ել
շվայտ–պարզ բաո 
շտկե|=շակ.(7/յփակ>+–ել
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շբթո ւնօ^րաՐառԹ/ւանօ 
շքերթ^շք/շաքժկըթ 
որդի–պարզ բառ 
ոոասցւուՕկ=որթ+ա+ւոունե 
ոռաաո֊ոոս+ոոռ 
)ոոոոոռ=աո+ռատ 
ւմեո»=աւ+եոթ(ն–ի ազդեցությամբ 

ա-ն դարձել է Փ 
պայթյ ուԹաա ւԹ+աւն 
աառրտո=աա ւա+ար 
պատարագ* ընծա առ Աստված)– 

պարզ բառ
սւաոաաուոռ=ասաաա+ոաո
աոոտանոււծ՜աորտ+ա+բոււծ 
9աւոտօու1եւ–Չաւոացույ+եւ 
9աուսււէսոսւո=<>աոո+ու+1սուոո 

(խուրդ՝ ջայպ  արմատի հնչյու
նափոխված ձևը) 

սաղավարտ-պարզ բառ 
ասղւսբթ(տերե)–պարզ բառ 
սաոահաոէ»=սաո+ա+հաուՉ 
սեթևեթել (կուորաավհ|)=սեթ+և+ 

ծւՆք+ել
սքատհ=սնտ/ւճ>Ւուրի
սնռահսռսա;>տ=սն(,ս/)ծ>Ւոցւի+ա+

ասւոո
սպրդերաաա+Ւ֊ւ
սոոնթսա՜֊սխս/ռրժոնթ+ւսս
սփրթնել=սփքք(սս/արդ/ւ;–ից)+ն+ել
վաթսուն^վառ+սուն

վաղս րդայ 6=մաո+ո|ւդՒա ւն 
վաղս րդյ ան=ւ|աո+որդ+յան 
վւսոոդ-պարզ բառ 
վաւրթարփրանական փոխառութ

յուն է, որ նշանակում է փս– 
տագույն. խոսակցական լեզ
վում հաճախ գործածվում է 
բեթթար ձևով)– պարզ բառ 

վարդաբույր=վայյյւ4 ա+ըույք. 
վարդապետ– պարզ բառ 
վարդաստան=վաքը1 ա+սւըան 
Վաոոաւհսո=մառո+ա+Աառ 
վար դաւրո ւնկ-մւաւդ+ա+առւնև 
վարորդ^վաը+ոըը 
վարսահարդար=վալա+ա+հ+ 

աոո+սա
վթաբ-պարզ բառ
վիթ– պարզ բառ
վիթխարի– պարզ բառ
ւ1տաոա&դի–նտաո1անո+յ լ
փթ թել՜փքթ^ փթիթհե\
ւհոԽաքւոաւ=ւհոԽ+ան+որո
ւհա ա1ս տ=ւհտ (ւհուտ »–ա1սա
փութկոտ=փութ/փ/սյթ ,4-կոտ
աւտնատ»ան֊սոա1՚ւ պ/աւ/ւճ>ՒաՒօս)0
օսանււր֊֊օո I անւլ+յլ
օոաաարհկ֊օդ+ա+ասա–Ւէ1լ
օ»ոս=օթ+ւա
օթևան=օյ»+ևան
օբիորդ-պարզ բառ

Ձ-Ծ-Ց
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Կետերի փոխարեն գրել ձ, ծ կամ \յ.
ա. վար...ել, փդ...կալ, որ...կալ. հն...ել. 1տւն...ել, կեր...նել. կոր...նել. կսլ

աս..ել. հար...նել. վեր...նել, կ...կել, խ...կել, կո ..կեր փախ...նել, կցմցել 
կ...մծել, թր...ևլ. բար...ել, թախ...ել, թախան...ել. մր...ել, կր...ել, քադ...ել.
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պդ...ել, թափան...ել. դար...նել. եղ...ել. կեււ...ել, պր...նել. թռ...նել. ւլն...ել. 
ցն...ալ, ծա...կեր մա...ել, հե...կլտալ, կայ...կլտար առկայ...ել, ընթեբ...եր 
կոն...ել, վեր...անել. ռմբակո...եր փղ...ակ, վաղան...ակ, տր ակ, վար...ակ, 
ար...ակ, ւրաւլասա..., հասարակա..., կատարս։...ու. հարսնա...ա. հհոա...իգ, 
վարան...իկ. լու...կի, լ...կան, վար...կան. ձվա...եղ. ձվա...ե, խուր..., պախար..., 
կ...վահամ. կ...կտուր, խոտհան.... կաթնահան... ճրագալույ..., անղամալայ..., 
կառամատույ,.., մտա...մանք, մտա...ածին, խավարամա..., հանկար..., հան– 
ղիպակա..., միգամա... արան.... աղ...ան. նվագածություն. ալբասա...աթյաճ, 
ոտ..., կար...ք, ան...ուլիկ. ան...անկափ. ւյն...ուղ. ւյն...ոտի. ձեոնա...ա, շո– 
րա...ա, ար...ունք, բար...ունք.

բ. որ...աքար, ան...կաթյան. հար...ակում, աասն...թ, սաա...գական, 
ար...անագործ, մանկաբար...ուհի, օ ..աձե. ւստաղ...ագործ. բա...ար...ակ, ա– 
նև...ք. ար...արանք. գլուխկոնծի, բար...իթալի. լվա...ք, ա...խաթթու. արձա
կագիր, տալադար..., գեր..., փոր...անք, քաղ..տահնչյան, ղյու...ազուն, հե– 
րար...ակ, սլսլալա.... հինավուր.... հիա...ք, ասա։քվա...ք. կայ...քար. լարակ։։..., 
գծա.. . թախ...ամրմանջ, գեր...ենի, փայ...ար. մր...ասպարեզ, հայա...ք,
գեղ., արար. հեր...ոսյիչ, բար...րսփւոս. ոսկեզօ...եր ղեր., անիկ. ալհկո...աթ– 
յուն. սպիտակա..., խե... գետին. բարյա...ակամ. դար..յալ, ստվար...ան, 
բաոն...ք. բո...կլտալ, օ...ագալար, ստո...անի. ա...իւահանք. անմր;..եփ, 
վր...նահարված, ձյանածա...կ, ոգելի..., սերու...ք, կերամբար.... փոր...անոթ, 
վեհասլան..., օ...աբարո, արեահայա.... ընթա...ք. կեւլվա...ք, խավի. .. խ...ա– 
նահան, վար...ահատայւյ, խավար..,իլ. կր...ոսկր. ար...ակարդ, լի...ք. օ...իք, 
փո...խ. շին.,.ա. մր...անակ, հոգածության, աներ..., րար...վա...ք, արևա– 
դար.. ային, հաստոցաշինական, փոր...աթյուն, ջրահեղ..., այտա...վել.

գ. սիգապան..., բար...րոսլեշ, ակնա...անք, հեծկլտար Երկնաբեր.... ան– 
ձեռո...իկ, ապաթստ... վար...ակար մածա...իկ, ար...նապակի, աք...ան. 
դեր...ակ, խե...եգործ. հայե...սրության, անբի . . ամբար...իչ. մոլա...ք, ա– 
ռեղ...ված. Օայվա...ք. ըն...եռհր րորէրո...ք, ծա...կանան. թախ...աժպիտ, 
ւլրմբո.... օ...աճուկ. թխվա...ք, ընչաքաղ.... ծա...կուլ, ըն...ուղտ, քրան...բ. հա
սա րա1|ւս... ային. մազապուր..., գլախգործո..., հո. .. թյարիմա...աթյան. հան
դեր..ապահ, հանդեր..յալ, ընթեր...արան. ծո...րակ. պա...ք, բար...րանիստ,
լարակումս։.... մա...ակ, լռաւլյա.... արտ սառ...........ագար, դեղ...ան. թա–
փան...իկ, րեղնա.... հեքիաթասա. .. կա...ութաձև, օ...ապտույտ, թախ...ա– 
խաոն, հոր...անուտ, լայնար...ակ, ծովախե...ի. ծա...կագիր, բար...րահասակ, 
կեղ...ամ, ա...խահոր, մղ...ավանջ, հեռար...ակել. հնո.,., մր...ավար, սան– 
ձար...ակ, հորմակո.... վար...առա, օ...անման, հանդեր...անք, հանգա..յալ. 
բար..տարիր, հորմակո..., կազմվա...ք, լասար...ակ, թախ...արեմ. մր...ակխյ, 
օրավար..., րազմափոր. .. քաղ...ր, քաղ..տա...որ. կ...որղ, դեր...ան, գարեհա..., 
մթամա...։
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է՜~  Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ ձ. ծ կամ (/.
Ամառային ար...ակուրդների ան...կալի օրերին էր։ Հայրիկները գնամ էին 

խոտհն...ի. իսկ մենք՝ երեխաներս, այգաբացից մինչև ճրագալույ... խաղում 
էինք։ Վեր...նամ էինք մայրիկների թխա...ց կաթնահուն...ը, ձվա...եղ՜ հացի 
մեջ, և ժամերով կորչում։ Խաղում էինք բարձրուղեշ դեղ...հնիների ւրակ, 
լսում դեղ...անիկների դայլայլը, խաբերի մեջ գլուխկոնձի ւրալիս։ 0...ա– 
պղւայւր կա...աններով իջնում էինք գետափ՝ ար... հավաքելու։ Սակայն մեր 
ամենասիրած տեղը հանդիսւակա... բերդի հինավուր... ավերակներն էին։ 
Խ...կվում էինք քարերի արանքը, կ...կվում, պահ մտնում ա ձայն տալիս 
միմյանց։ Փոր...իր գտնել։ Ավերակները սլա. .ք էին տափս մեր երևակա
յությանը. և ինչ մտա...ածին պատկերներ ասես չէին անոխում մեր աչքերի 
առջևով։ Պատկերացնում էինք սիգապան... դյու... ազաններին, որոնք, ձիու 
պախուր ց՛ները բռնած, դոփում են որ...աքարե սալահաւրակին կամ մր...ում՝ 
ւլյութիչ ղշխու1տւն արժանանալու հաւևսր։ Պատկերացնում էինք հերար...ակ 
գեղեցկուհուն, որ շին...ու հպարցաւթյամբ բար...ր պատշգամբից նայում է 
շքեղ հանդերձներով կտրիճներին։ Կազմում էինք հակառակորդ բանակներ. 
հանկար...ակի հար...ակվում միմյանց վրա. «ռմբակո...ում» իրար, և ավե– 
րակՕերՕ ար...ագաՕբում էին մեր ցն...ագին ձայներին. ցն...վամ, դղրդամ։

Երեկոյան, երբ հեռվից կայ...կլղաւմ էին գյուղի ճրագները, հիշում էինք 
վհրադար...ի մասին։

-  Այ տղա. էփ ո՛ւր էիր,– սրղողա... հար. նամ էր մայրս։
Կ...կտուր ինչ-որ բաներ էի ասում ու վագում խստվելու։

հեղինակային

Ձ-Ծ-Ց
Բառակազմական պատկեր

ւսլեկո ծությա ն՜՜ա լ լա /ի փ ^  սւ+Աոձ+
ոաւունՓա>Խ

ւււծ|ւււԱգորՓ֊ւսծ1սմռծա/ս>Ււս^ցործ 
ւսծիւաթթռւ^ւսծԽ (ածուքս^ ա+թք>

<թիթ կամ թաթ)+ա 
ածխւսհանք֊ածէս (ածաԽ^ սւ+ 

հանք.
ւսծխահո|ւ=ածԽ<ածա/ս>Ւա՚է՜հոռ 
ակնածւսքւթ=աեն+ած+անռ 
աղցան(աղաթաթախ, սալաթ)= 

աո+սան
ւսմբարծիչ=<–հ^մ+էոսրձ+փչ

ւււմււլամւսծ^Ա)մա+ա+մած 
ւսյւլւուււվհ|֊սւ աւ+ռփ+Ա+ե| 
անբիծ=ան Ւոհծ
ա Օդա մ ա լո ւյ ծ=անքամ+ա+լույծ 

ա նեծօ=աՕեծՓցոմօ. բա Օ ա ղրա Օ բ^ 
անձավ-պարգ բառ 
անձեոոսհհ=ան+ձեո+ոս4 հհ 
ւսնձկւսլի՜անձկ<անժռւն>է՜աւհ 
անմրցելի=սճԱ մրււճքարց^եփ 
ւսուսձգւսկսւն–առ+ա+ձց^ժ/ւռ2ւա1ւան 
ւսոանձի6=առքԱ)0ձ–<հն(անձհն՛ անձ 

գոյսւկանի հոլովված ձեն է)
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աոաքար֊առ+անս+ք̂  
առեղծված=առ+ճւլծ+^աճ 
աււկայծեւ=աո+կայծ+ել 
ւսսալւվածք^աւձ+սսչ+վածք 
ւսւրւսդձւսգործ^ատաոձ+ւս+ւառծ 
արձագանք– պարզ բառ 
արձակ– պարզ բառ 
արձակագիբ=արձաև Ւա+գիո 
առձակռւրդ=աոձաե–+ոստ 
աոձանաօռոծ՜=աոձան+ա+օոռծ 
աոտաոոէւ=աոա+աո+ոս 
բ ազմափորձ– բացմՓազքււէ1>+՜ա+ւ1ւռռձ 
ր աոձհօոոհ՜ռաոձ հ̂-ւ-ռոո+հ 
տաոձոաոեոձ-ռաոձո+ա+բեռձ 

(բերձ ՝ աոանձին անգործածա
կան ձև, նշանակում է բարձր) 

ոաոձրաո.հր=ռաոձռ+ա–Ւղիո 
օաոձրաԽոս֊ռաոձո+ա+խոււ 
րարձրահասաե-ռաոձր+ա+հաս+ակ 
բարձրանհար=ռառձո+ա+նհսա 
թարձրոպեշ^քաքձք+տյլեշ/ուղեշ՝ 

ճյուղ, շիվ)
6աոձունօ=է–առձ4անէ) 
րաուոաակամ՜ոաոէսռ, (բարից 

բառի գրաբարյան սեռական 
հոլովաձևը բարիաց. ա-ի ազ
դեցությամբ ի> />ա+ևամ 

րաււարձակ^բաԱ-էաոձաե 
ցաոեհաս֊ցսապար/ւ>Ւա+հսււռ/ւա> և) 
գեղձ–պարզ բառ 
ցաւ1սաւոծււս սաւԽէցոռծ+ոս (ույ 

գրաբարում գործ գոյականի 
հոգնակի թվի սեռական հոլովի 
վերջավորո ւթյ աճ ը) 

գծած– պարզ բառ 
դարձյալ=օաքձ+յալ
ռաոձւ1ածօյ ոսաձէ մսւծս 
ռեոձան=դեռձ+ան

ղեդձաքւհն=ոեոձ+ան+հե 
ղեդձհնհ=ոնոձ+եՕհ 
ղեղնռսյ=ղեդնտհո/»0><–ուււ 
դերձակ– դեոձ^կառոո ՜̂ակ 
դերձան=ոեոձ(նաոետւ մքւջոց, սևւ^աԱ 
դիւյանւ|եււ=ռհս^աստմած/>քա+նվեո 
զյուգացն=ուուս(աստմած>քասՕ 

ձսզն՝ տոհմ, սերունդ, ցեղ) 
դողէրաւթ–՜դոո+Էո<եոեւ՛ ա յր ե ն ո ց  ւյլ 
ղրմբոս՚ոոմռգ՚մձ^ոս 
եղծե|–եդծ+եւ
երկնաբհրձ=երեն(հոն/ւՕ>քա+րեոձ 

(բերձ՝ առանձին անգործածա
կան ձև, նշանակում է բարձր) 

ցեցծտրաո-ց+եոծ+առաո 
ընղարձահ=րնդՒաոձակ 
րնթագթ՜դնթՒազքը 
րնթհրսաււան^ռնթերս+արան 
ը նձեո ել– ըն պ^ձեռ֊էեւ 
թախանձհւ-ասԽանձ+եւ 
թախիծ–պարզ բառ
թախծադեմ –1ժաճչծքթա/ս/ւծ>Ւա+

դեմ
թախծաէհսհտ-թախծ (ռախհծ)(–ա+

ժսլիա.
թախծախառն֊ թ\.ս\սՇ^Թախհմ)+Ա1+ 

խսան
թախծամոմռւն» էճա1սծ(թա/ս/ւծ>ք

մռմունց (մրմունջ բնձ., նույն 
կերպ խրխինջ, տրտունջ) 

թափանդիկ=թաւհ+աՕս+հկ 
թխվածք֊թ|սքթա/ս>վածջ 
թյուրիմաաււթաւն=Թ1Ո1Ո+հմ̂ մ

հնդեվրոպական արմատիդ, որը 
նշանակում է վ ե ր ց ն ե ի աւյքութ; 
աւն

թռսնե|=թո^ծռ>քսճ է-եւ 
թրծեւ=ռռծաաոծ>է–հւ
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Ժոոա1ածւս=ծռոայ+ածու
ւաւնաոձան=ւաւՕ+սաձան
ւսաանումած–ւաււ+ա+նում(Խաք–իս՛

կմկմսղ^-ա ծ
ւասակոծպաս-քու+նոծ
փւյք=11ա.+Բ
լծկա ն։կլ(/ո(<>>է–կաՕ 
լո ակ յ  այյ=ւռ(իյա>ք կաա (գրաբարում՝ 

կեւա յ՝ ապրող)
ւուասոձւս1ւ՜֊ա ա ք/ոէ;ս>քսւոձան 
լուլյկի( գրաբարյան լոյւյղոցւյ) բա

ռիդ, հավանաբար կ և ի-ն ա– 
ճականներ են)–պարզ բառ 

խավարամած՜֊ 1սւավտը.+ա+մած 
էստ մ աոծհմռսբ. )=խամառ+ծ հւ 
խավիծ-պարղ բառ 
խևսցեւրհնլ ԽեսւՀ/սեւ//յ)+ցետհն 
խե»եա ւռծ1սեՄ(/ւ;եւք/ւ>ւա+սոոծ(/ւա> ե) 
խե ւյ եղե ն=էսևս(/ս ելյխէ եղեն 
1սռտ հունձք ս  առ+հռւնձ 
խսան-իւցք/ւ/կց^+ան 
խղանահան=խց^/»/|ք/)+ան+ա–՜1ոս0 
խցկվել=էւա.^/։//։<7>+^կ+վ–ել 
ծածկ ագի ր=ծոյծկ(ժածուկ>է–ա Ւսհո 
ծա ծհա նուն ՜ծածե (ծա ծ ա ծ կ անուն 
ծածեեւ=ծա ծե(ծածռւե»–եւ 
ծածկոգ=քՈսծկ(ծածուկ>(–ու| 
ծոծրակ-պարզ բառ 
եացմմածօ=եացմ+Աածօ 
նսաքւահուքւս=նաօՕ+ա+հունս 
նաւծասռ=կաէծ+տսր 
եառամատւուււ^եառ(թ>քա+մատ+ոււս 
կաոոսյել=կաո(կաո՝ շինեի կանգ– 

նեւ/Օել>+–ոպ (ույլ/^ւ-ել 
նա տ ա ոա ծա ՜նատառ+ածու 
կեղծամ՜կևրլծ+սյ ւծամ(ծա վանկի 

սղումով) 
կեղծել=ԱԱյըլծ+ել

կե|ոյ նևւ=ենո+սն–Ւեւ 
կեւււ1ածօ^նես(ծ/աւ/–իս)+վա&թ 
նծհւ1եր=կծկ քկծիկյ+վ+ել 
կծմծհւ~1ւծ(կիծ»–մծ(է17ւծ>ւ–հլ(բարդ 

բառ է կծ-ի կրկնությամբ ե 
կրկնված արմատի կ-ն  մ  դարձ– 
նելով)

կոծկեւ=եոծկ(կոժ/ւկ>+ել 
կոծհւ–նոծ(7//ռրծ»–ել 
կոծաւկո=նոծ(7/ռւ;ւծ.>քաւնո(քակոր>> 
կցկտուր նց(|//ա>(–նտուր 
կււմսհւ^կսմ//ւէ/>Ւմւղմ7»ր>քհլ(բարղ 

բաո է կւյ–ի կրկնությամբ ե 
կրկնված արմատի կ-ն մ դարձ
նելով)

նուոծո=եոած+թ 
հաւասռ=հաւ+աՄ+թ 
հայ եւյողություն=հայ+ եդ+ող+ություն 
հանցոււււաւ=հանգ(հանց՜ մեոնեի 

վերջանալ, մարե/)+ոպ(ու/ւ/>Ւյալ 
հանդերձանք=հանրլեքձ ւ անք 
հանդեր ձապ ահ աոան=հանոեոձ–է–ա+ 

ւսահ+աոան
հանռհոձաոան=հանոնրձ+արան 
հանոեոձւաւ=հանոեոձ (հանդերձ՜ 

ապագա, գափը, ապառնի, 
հանղերձրսլ կ յա նք ՝ ապագա  
գափք կ յա ն ք * յա լ 

հ անդի աահաս=հանոհպ (հա նղեպ *  
ա+եաս (կւաս) 

հւսստաւ՜հասւո+ոս 
հառձահում=հաոձան(արձակ–իււ)+ 

ում
հաոսնաււու=հառսՕ+ասու 
հաաւնեւ֊հաոս+Օ+եւ 
հաոաահորձ–հառս+ռւ+ մւոոձ 
հեծկլտալ=հեծ^ծծծծա/. ողբար 

/ա/>քկլտ (բազմապատկական 
ա ծ ա ն ք *  ալ
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հեծկլտույ=հ1±ծ(/յհծծծա/. ողբալ 
1ո զ * կլտ(բացմապատկական ա– 
ծանցվոց

հ եդ ձո սյ ի չ ֊ հեոձ+ոււ|(ա/ւ/>ք իչ 
հհոաոձաեեւ ֊՜ հեա/ւէաա» աոձան Ւեյ 
հեբաււձակ-հեո+աոձան 
հհսոտ=հհ+աց+ո 
հհնաւ1ուոււ^հհն+աԱուո <ս* ա(ա" 

ավար գոյականի հոգնակի թվի 
գրաբարյան սեոական հոլովի 
վերջավորություն ր) 

հնաւ^հն(հուն՜ կրակվւոլ 
հ1ւոս=հն(ծիՕ>(–ոս(ա հներր գոյա

կանի գրաբարյան սեոական 
հոլովի վերջավորությունը) 

հոգածություն~ հոգ+ած+ություն 
հոծ-պարգ բառ 
հոոածածհ-^հոո+ա+ծածե 
հսղմակոծ=հոոմ ւա+կոծ (կոծ վայ– 

նասուն, հաոաչ, րսց) 
հոոձաքաւգւ֊հոոձ(հռոձ ալեկոծ*■ 

անոաւ
ձագար–պարզ բառ 
ձեոնածն ւ֊ձեռն+ածու 
ձեոնածոաւու6֊ձեոն+ած+ութ|ուն 
ձէանածած1ւ=ձւուն+ա+ծածև 
ծվածեղ=ձու+ած՝(ա<) ՚ հարակատար 

դերբայի վերջավորությունը, 
ա -ի ազդեցությամբ՝ ու> վձ ՚ե յլ 

ձվաձև=ձոլ+ա(ա–ի ազդեցությամբ՝ 
ա> մ)+ձե

ռռացաւռււս-ճոաց+ա+ւոււս 
մազապուրծնհսւլից պ րծած*  մաց 

–է-ա+աուոծ
մածռւն=մած(մած՜ կպած, կից, 

խիտ, թաՕձրհղմլ 
մածուղիկ=մած(մած՝ կպած, կից, 

խիտ, թաճճր)(–ոսյ+իկ

մւս1ւկաբաոձուհի=ճ՚աՕե(ն՚անուե>(՜ա–Ւ
բաոձ+ուհի

մթ ամած=մյՅ(մութ>է–ա+մած 
միգամած֊մից(է1՜նց>Ււս+մԱ–)ծ
մո րւաբ=մու+ոս)+ք 
մտւայւսծին=մա.ՕՓփ(բլյ+աւ/ (աց 

միտք բառի գրաբարյան սեռա
կան հոլովի վերջավորությու– 
նը)+ա+ծին

մբսակխւ=մրս(մուոս՛ կոուփ, 
բռա(ռ/թ)+ա+կհս 

մրսա6ան=մոս(մուոս՝ կոուփ, 
րոաՕցք)+սձնակ

մրցանակ ակ ոբ=մրս(մոաս կոուփ, 
ռ/տւնցռ>–էանակ+ավռր 

մրցաատսոեց=մոս(մոաս կոուփ, 
բ/շաճւ/բ>Ււսսաւսոեց 

մրսամաբ-մռւհմռաս կոուփ, 
բռունցք* ա+վաք. 

մ|աոբզ=մրս(մռաս՜ կռուփ, 
բոունցք*ոըւլ

մրււե|=մռս(մուոս՜ կռուփ, բռունցքվել 
մուծել=մուծ+ել 
նայ վա ծ ր ՜նա թվածբ 
նվագածութւռւն^նԱասէ ած՜է-ություն 
;փՕծու=7ինՕծծ՜>+–ծու 
;որաւյու=չոլլ+ալլու 
ռգե|ից=ոգ(ռցի(+ա+ւհսփա> ծ) 
ողբաաաււաՅւուն=ոոր–հյյսէաս՜Ւութ1ուն 
ոսկ եցօծ^ոսե (ոսէ/հ>Ւա+ց+օծ <իա> ե) 
ործեաւ֊ոռծ(ոոոէծ՛ ստամոքսից վեր 

եկած կերակուր)+կ(աճա– 
կաճ>քալ

ոբձաօար՜ոոձ+ա+բար 
պոծեւ պոծրպիղծ*  ել 
պբծՕհւ=պրծ(աառծ>Ւն+եւ 
ջրահեղձ=շԶ.(ջա/ւ>1 ա+հճԶձ. 
ասնձաբձակ=սանձ I աոձահ
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սերռոփ֊սեր+րայ-էթ 
ւփգաաանծ=սհգքսեց>+ա+պաԱծ 
սրածել^սք.քսոփ>աց+ել 
սրդողած(բրբ.)=լւք(ս/յ/յւ/յ, Փ֊ի անկ֊

մամբ>աա+ա5
Աաոաքւէփկ=Աար+անս+հ1ւ 
յազանսուկ^մազ+անսքուկ 
կա|ւձակ=Աաբձ–Ւակ 
ւ1առձանաւ=Աառձ+ա+եաւ 
փսոձահաւրռււս֊և|աոձ+աՅ–հաա է՜ 

ոււս
վւսրձավճար=վաքձ+ա+վճաք. 
վարձել-վաքձ+ել 
ւ1աոձեա6=նառձ–Ւկան 
ւ|եհապանծ=կեհ+ա+պան& 
վնրամբարձ=ւ1եր+6հ^մ+քաԱձ 
տտոասաս=սւաո–Ւաս+աս 
ս6ծաւ=սն&մռոնծ՛ ուրախություն, 

խ ա յտ ա նքի  ալ
ււնււոտի=սմս(ւաւնս՛ քուրջ, /աԹժոփհ 
սնւււ1հւ անսՓունս՜ թոթվել, շարժեի  

+վ+ել
։|ն։յոսլ=պարզ բառ 
փաիոյնեւ ւհսւխ՜1Մ0+ե| 
փայծաղ– պարզ բառ 
ւհոձեաւ"մտձպւառմ>1–(ու)կ+ալ

փոծուե՜~ւհՈ(՚է4/սա՜/ձ>է–րււկ 
ւհոռ6անոէ>=ւհռբձ 1-աԱոԹ 
փոոձանռւհոռձ+անբ 
փորձառու մւոոձ+աո+ու 
մտռձոաւան՚մռտձ+ություն 
փայխ-պարզ բառ 
քաղղ-պարզ բառ
քսսաէլ=քաա+ել
աստւնեզ=թաոս+ննտկեզ՛ խ ո յ.

ուոաւյք, վերք, պալախ  
ասո»ոահն)ւու6։։–ւ>սւոսո+սյ+ 

հնՐ/ւաճ,՝Ժւուն 
քարածածկ ֊սոա+ա+ծածկ 
օեաաա-սևռՓեռ բերված, փւավի 

կամ այլ ուտեւիքի քե– 
րոպք^-ոպ+ք 

օձարարռ=օձ Ւա+րաոէ-ո 
օձագարսր-օձ+ա+սաւ (եաւ՛ ոլորք) 

+աը
օ ձաձո ւկ=օձ+ա –Ւձուե
օձաձև=օձ+ա+ձև
օձանման^օձ+ա+նման
օձապւրոէււր=օձ+ա+սատւոո
օձիս=օձ+իբ
օրավարձ=օք+ա+վսԼն4

՜ ՜\  /

Ջ - ճ - Չ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետերի փոխարեն գրել ջ. ճ  կամ չ.
ա. զի., ել. զզ...ալ, զևզ...ել, թռ...ել, թր...1զ, զա .., գա. .ա.... առ...ե. ար...ակ, 

խառնիճազան.... կապար..., խո...կոր. խո...ընդու|է, ո...խար. ո...իլ, կառ...ել. 
կար ել, ակնակապի..., կապի... (կապալ), կտրի... (Քս|շ). կտրի–– <կզւրոզ). 
սո...ի. Սո...ի, ազ . ամուզ..., անտերում.... բարեհա..., հա...ողություն. սպ...իկ, ա– 
ոէ... այծենակա..., առող...ություն. կո...կևլ, հւսռա...անք, այծեզ. .յուր, ւ|եր...ա– 
կետ. երկարա...իտ, |ա...վարդ, շի...ուկ, րն...սդւբ. ամբար... է...միածին. զո...ի. 
զոբան.... է...կապ. մի...օրև. քրքի..., ուտի.... թարթի. .. պ...րանբ, պ...նանք, ան–
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մի ..սսկես, երջանկության, րակար.... կ...մթել, փար..., րար...իկ, դար...նագույն. 
ջախ...ախ ել. վայրէ...ր, ույ...ույն, կաղ..., աղ...ատել. ճան..., գր...աւրուփ. ան– 
զի...ում. մե...բերում, ւրարեւ|եր..., մի...ամւրաթյուն, սկեսրո ... մխր...վևլ, մե...ւրեկ, 
խր...իթ. ա...պարար. ա...ալուրջ. կ...ղակ, նախ...իր.

բ. գեղ...ակ, ող...ագուցվել. ալո ..ենի. թռ...ան, գաղթօ...ախ. կնո..., թր...ոց. 
ծխամոր..., րն...աքադց, ի հե...ուկս. վեր...ին. արեր.... ա...ափնյակ. հախ...ա– 
պակի, նկար...ական, սյարկա..., մին...ե. մի...ե. առա...նոլպ, ի...նել. կռ...իկւ 
ոտ ..ել. ոտ...անա|. հոր...որ...ևլ. հռ...ակափւր. վար., ական. աոա...ին, եղ...երու. 
մա . կար բա...կոն. վեր...արան, ա...քաբաց. առն...ություՕ. )սռ...ակ. մի...ադեպ. 
մե...ք. մահ...ակար ճոն...յան. հա...եր հար..., մի.. ավայր. լայնալի..., ար...ա– 
բայն, մի...օրեական, շար...կար բվե..., մռն...յուն. կն...իթ, մի...ակ. անր...եր 
վեր...իվեր...ո, փախ...եր անա...աո. մի., այ. մր...յուն, շար...սլար, որ..., կարի..., 
ճդ իմ. չղ...իկ, քուր.... ան...րղի. շեղ. .. քրո.... հաղար...ենի. մար...ան, կոր...ել. 
ամբող...աթյան. ա...լիկ. սաա...արկաթյան մի...սոր, Ատա...նորդարան, ճո...ք, 
դա...վածք, ա...ակողմյան։

Լրացնել բալլ թողնված տասերը՝ ջ, ճ  կամ չ.
Զի...ելով կնո..11 ու գոքան...իս լյանկությանր՝ ամռանը ամբար., ընտանի– 

քիս ւրարա Սո...ի։ 11ռա...ին անգամ էինք լինում այնղւեղ։ Իսկական ծովափն
յա քաղաք՝ գաղ.... բայց աոող...արար օւբւվ, լա...վարդ երկնքով, պ...րահա 
սեթևեթանքով Օագալ սո...իներով ու նո...իներով. սր..նված ծաղկաստաններով 
փ չինական խառնիճաղան... վարղաթփերով. գա...ա... ալո...ենիներով. որոնց 
սի...և հանգիսւր ճեմում են գույնզգույն թո...ուններ. հաւրկասլես՝ սիրամարգեր։ 
Ող... օրը՝ աղ...ամհսր..իւյ մինչև ուշ գիշեր, ծովափը լելրսն է հովեկներով։ Մի
այն մի...օրեին մարղիկ մի կարճ ընթացք մինչև երեկո. ւիախ...ում են լողա– 
փերից. ասլա ամբար., երեկոն ղարձյալ անցկացնում այնղւեղ։ Երեխաներն 
ուրախ թո...կարում են. թր...ում միմյանց. մխր...վում ւրաք ավազի մեջ։

Սո...իում հանգսցւացալը չի գղ...ա, որովհեւրե որէւե խո...ընղոտի չի հան
դիպի. ոչինչ չի աղ...սորի լիարժեք անհոգությունը։ Ամեն ինչ կարելի է ձեռք 
բերել գեղ... գներով։

Երեխաներիս սիրած վայրը գագանանոցն էր, ուր կային դար...նագույն 
ար...հր. եղ...եւտւներ, վայրի խոզեր՝ իրենց գո...իներով ու խո...կորներով. այ
ծեղջյուրներ. վւղեր՝ հրէլար կն...իթնևրով, նույնիսկ չղ...իկներ. բվե...ներ, կա
րի...ների ւրեսակներ։ Հաւրկապես հեւրաքրքիր էին կապիկները, որոնք մար
դու պես քիք...ամ են, քրթմն...ում, հաոա...ամ. կառ...ում ճյուղերից, ի...նամ. 
բարձրանում։

Հրաշալի անցկացնելով ամառը՝ օգոսւրափ վեր...ին հրաժեշւր տվեցինք 
Սո...իին։

Հեղինակային
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Ջ - ճ - Չ

Բառակազմական պատկեր

աւոճհ(ւհ^աւոճ+ենի 
ահնանասփճ=անն+ա+կաա+իճ 
աղճագւեւ~աոճատ+ել 
աղյամաղյ-պարզ բառ 
աղյիկ-պարգ բառ (ծագել է արիշ 

արմատից, իկ փաղաքշական 
ածանցով՝ աղիջիկ. աղջիկ) 

աճպարար=պարզ բառ 
ամբոդջ–ամբ(մասնիկ Է)+ոոօ– 

պարզ բառ
ւսյ ծեղյյ ո ւբ=ա ւծ+հոօ աա 
այ ծհ Ոա կ աճ-աւծ+են փ>Ւսւ+եաճ 

(նամ՛ թաղիք) 
ա1՜ւա)աո=ան+ւա+աո 
ան(ւհ»)էււմ=ան+ցհՉ |7/՜Ւ/ւ9(2յ/ք+ում 
աքւմհտ>աաեււ=աՕ+մհՉծքծ9>(–ա+Ա|ես 
արւջրդի=ան+չը.(^ոՓ>Ւէ1ի.(դԻ կողմ) 
ւսնտ երո ւ(կ=ան+աեր–է–ուն> 
անուրդ–պարզ բառ 
ա)աւռւո»=սւ«փ>Ւա+ւոտօ 
աշքաբայյ=աձ+ք+ա+ բսա 
այ–պարզ բառ
այակոոմւան=աՉ+ա–էկռռմ+ւան 
այ ափ 6յ ակ=ս)Չ+սւմւն+|ակ 
։սջլիկ=աշ.+լիկ
առա յարկությ ու6=առ+սյշ.+աքկ+ 

ոաաւն
առա յի ն=առ+աշ+ին
առ այ քւորգ=աո+աշ+ փփ+ոըղ.
աոայնորդարան՜առ+աշ.+Փ/Ջ+

ռռո+առան
աոեյ=առ+Լշ.
աո նչությ ան=առ+ ՓՔւ+րոթ|ուն 
առոո9ութւուն֊առ)՜ող9+ությռւն

աո»առռււ6–աո9+ա+բոււն 
առտ>«աան=աոՉ+ա+առՕ 
արյո ւհ=արյ+ռւկ
6աոէետճ=աւոփար/ւ>հս+հաճփա> ե) 
սւսՈէ<>օ9ւսԽ՜–ցսւոթ+օյսւ1ս 
գաղյ-պարզ բառ 
գաճաճ– պտրգ բառ 
գեղյուկ=գերլյ (գյուղ բառի գրա

բարյան սեռական հոլովա– 
ձեը)+ուկ

գոճի– պարզ բառ 
ցռ»ստւահ–գրպ/ա »–ֆ ̂ +ա+աոս|ւ 
դայել=օաշ+եւ
դասաւփյոց=օաս+ա Ւմիշ.(մեջ>ու| 
դարյին-պարզ բառ 
ռառ>նաաաքւ=ոաանծւառ.<ծՕ>քա+

ցոոն
հո9եոու=եոՉեո(եռ9աւռ բառի գրա

բարյան սեռական հոլովա
ձևը^™.

հոնաոաճհտ=եռեաո+ա+ճխռ
երյա6կությւս0=եըշանկ.(ե/շյաճ/յկ>ք

ռււ3ւուն
զեղշել=Աերլչ>ել 
զիյել=գիՋ. (ք/+/յ^^յ^րել 
զղյ աւ=օոյ( գեղջ»–ալ 
զոքանյ-պարզ բառ 
Էյկաւս=է9+եաա 
էյմիածին=էշ.+մի+ա+ծին 
ընչացք( ունչ– իգ)–պարզ բառ 
ռ6>աասո»=ոն > ԱւՕչ(թք\ +ա+օաոս
թա բթիչ=քա ա +ճ
թռշել=քռ (թիո >Ւչ+ել 
թոչո ւ ն=քռ (թիո>\–(ի շհուն
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6>ո»ոս=թր9 (թարջ^-րոչ 
հօնեւ=ի9 ̂ 9><–ն+ե| 
լայ նաւհճ=ւաւն+ա+ւհճ 
լաջվարդ– պարզ բառ 
խոճկոր–պարզ բառ 
խո)ոնռուր=խռ> է-րնռ+առ 
խռչակ –իալվսռիչ՝ էնա մւռո^տ ն  
խրճիթ– պարզ բառ 
ծխւսմորճ=ծԽքծա/ռ>քա+մոոճ(մոոճ՛ 

ոստիկ, ճյոպ) 
կապւսրճ-պարզ բառ 
կապիչ=Աասլ+իչ 
կարիճ– պարզ՜բառ 
կճդակ-պարզ բառ 
կնճիթ-պարզ բառ 
կ ոճկել=Աոճ+ (ա յԼյ+Ել
կորչել՜ 1չոԱ^+ևլ(կռր արմատից՝ 

կորուստ, կորուսյւսլ, կորիր ե 
այլն)

ետոհճ=եառ(կռցառ>քիճ
կ տրիչ=Աառքկոտոր^-էւչ
հախճասւաեհ=հախճք/ւյ/ւճ>աաակի* 
հաոաո9ենհ–հաոաո9+նԱի 
հաջռոութւուն^հ+աջ+ռո+ուԹէուն 
հաոա>ա1»&՜հառա>ց»ճճ.. նույն 

կերպ ՝ շառաչ, բառաչ, կա
ռաչի  աՕր 

հարճ-պարզ բառ 
հռ>անաէ1ոո=հո>ան+աւ1ոո 
ճանկ-պարզ բառ 
ճաԱՃ-պարզ բառ 
ճղճիմ-պարզ բառ 
ճռճր=ճոճ+օ
մահճանաւ=մահճճքա/փճ>է–ա–Ւկաւ 
մ աճկ աւ=մաճ+նաւ 
մեյբերում֊մեշ+բիք+ում 
մհ9տևո=մե9–է–աեո 
մհ»աոեւս=միՉ<՝է1ն9>քա+ղեէԱ

մի9ակ=միշ.^մԵչ>>Ւաի
մի^ամտութւուն-միօա ^^ա +մտ

(մ՚ոէտ/է՜ութտւճ
միջավայր=միշ/մծջ>Ւա+վայը. 
մհ9ւսդւ"մհ9 ւ̂1նօ>քԱՈՈ 
միտ>ոս"մհ9(Մհէ>>է ոս
մի #0 րե= միշ.ք օր+ի,
միջօրեաեանմխ զքհ9>քօո+ե է՜ական 
մխրճմե^մԽռճցք/ս/ւռճ>ՒԱ+եւ 
մռ նչյ ու6=մռն>(՛ մռ/ռճ.՝>ք աւն 
մրջյուն–պարզ բառ 
նախճիր-պարզ բառ 
նկարւանան֊Օեաո+Փ^+անաճ 
շեղջ-պարզ բառ
շիճակ=շիճ/շիճել՝ քամեր թոբե/)+ուկ 
շոէր9կա|=7ուո9+նսււ 
շուրջպար՜^ուռ^+աաո 
ողջ ագո ւրվել^ոզջ+ա+զուր 

(գոտ՝ սէ/յ/էկ+ել 
ոզջււււն=ոո9+Ո1|0 
ոչխար– պարզ բառ 
ոջիլ–պարզ բառ 
որջ– պարզ բառ
չւ& Հ\ւ=ա(ւ1Պ ջ*ա
պարկո ւճ ֊ասան է աճ, 
պճ6անր=աճն(սւճի0)+անք 
պչրանթ՜սաւճա/ւո կամ պչուր ՝ ըսզւ 

ակադ. Գ. Ջաեուե ւանհ^անը 
պչրուհի=ա>ռ+ուհի 
արերջէչբեր, անպտուղ)–պարզ բառ 
վայ ր էջք=վայք.+էշ+յ 
վարչաեան=մաո+ ւ̂–̂ +աեսւՕ 
վերջ ար ա ն-մևռօ –Ւա+բան 
վե ր ջ ա կ ե տ -  վեքշ+ա+կիա.
վերջի6=վեքշ.+ին
վերջիվեր9ո=ւ1եռ9+հ+Սեո9+Ո
ւրարեմհոօ^սռսռ(տառ/ւ>քա–Ււ1հո9

(իա> ե)

• Ըստ Նոր Հայկաղ/աՕ բաոարաՕի հախճապւսկՒ բառը կազմված է հա փոխառյալ մասից, խիճ և ապակի բառերից։
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ոաճաՕալ֊ուռ+ճ (՚ճ՜-ն հավանաբար
աճական էժան+ալ 

ռսսհւ՜ ոա+ւ+եւ 
ուտհճ=ոաւ (իճ 
ւհահթեւ=ւհա1ս+>+եւ

ւհաւտո9հւ–մւաւտ+ո9հւ 
փարչ– պարզ բառ
քաջք=քաշ.+Ք;
քարճիկ “–պարզ բառ 
քուրջ-պարգ բառ

Սովորիր ճիշտ արտաբերեւ այս բաոը. ոչ թե քարաջիկ, ինչպես ասում 
են. այլ տրված ձևով՝ բարձիկ։

Ղ-Խ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետերի փոխարեն գրել ղ կամ խ.
ւս. ա...ցան, խա...տել, փո. .նորդ, պ...պեդ, դա...ձ, բո...կ, դժ...եմ,

գա...տնիբ, ներգա...թ. բա...տավոր. կո...թ. ա...բաւր, ա...տածին, պ...պջակ. 
խրո...ւր, ս...ւբոր, ե.. երերդ. գո...ւրւփկ. դժո.ք, ծա...սել, Վա...թանգ, պ...տոր, 
ե...ջյար. հա...թանդամ. ժ...տել. խրա...ճանք, մժւ..ուկ, սրախո...խո..., գա. .ջ, 
գե...ջակ. մառախու.... ւրա...ւրուկ. գ ե չե լ. կ՜...տար, արտասանւբս...ք, 
կեղտակորույս, ջրախե...դ. փ...ձուկ. ծա...կեպսակ, վ...տալ, ոսկրա..տ. 
հա...թանակ. ժանտա. տ, գա...տագալի, կա...ճան. ա...տահանել, կա...ադան, 
թա...համրմանդ. կա...կանձեր տա...երգու, գ...ջալ, հա...թահարել, կմա...ր, 
շադա...ել, փայծա..., ընձու...ւր. կո...կռտել, սիբե..., լեռնաշ...թա, Ե...կելի, 
բա...ել, ռանդա...ք, Սանդա...տ, հ...լիանալ, ճո...փյուն, քա...քենի. «սլանա.... 
բաբա...յան. փև կ, ու...տապան, ու...տադբուժ, ա...տահարվել, ա...տոտ. 
Ա...թամար կդզի. ա...ճատել. Շահանդու...տ. հա...ճասլակի, հարբա..., ւլոդա– 
թաթա..., խե..անդամ, ա...տ (կեդտ), հո...որտալ, ու...տ (կենդանի), խոգա– 
պու...տ.

բ. ե...ծել, փ...ձկալ. թա...ծադեմ, կարմրա...ւր. թու...թ, շ...թալակապ, 
գա...տնապահ, խրսփե...կ. տառե..., <այկանդու...տ. հ...կել. գա. տնի. 
փո...կապ, ապերա...տ. ծա...կանայ, անե...ծ, փո...հստ, փոր..., նա . շուն, 
ախտորոշում, լ...պոր, ե...րայր, թ...թատար. նա...ադփնր, պանդա...տ, 
փո...փո...ար ե...յամ, փո...ք, Երա...այրիք. խե...կատակ, րքախե...դ. կե...ծա– 
վոր, բա...հան, աղե...արշ. թա...անձեր կո...պեք, կթ...ա (գավաթ), ճե...թվածք, 
ճա...կել. ձա...որդ, նա...շազարդել, նա...օրե, քա...ւյ. հե...գ (ծույլ), կե. տար, 
ճ...փալ, մանանե.... նշ...ար, քա...ւլր, հե...ձոււլիչ. բե..., խարիս..., փտա...տ. 
մախա..., հե...հե...ուկ, ակնբա.... ծա...կատար, մե...կ, մե...ք. աշ...ետ, աշ...ու– 
ժորեն. բալանու.... երկնամու.... րս...տ. ջա...ջա...ել. նա...կին. թա...տ, խի...ճ, 
պա...սլաջուն, հորդաբու.... ճո...ոպրել, անմև...սունակ, ապաբա...տ, արնաշա– 
ղա.... արտագա...թ. գա...տնածածակ. ծա...կահյոա, շարնասանդու...ք.
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գ. խե...դուկ, մթնշա.... բա...տ. մա...թանք, ւլշ...ուհի. մ...կւրալ, ևրաշ...ա– 
վոքւ1ւլ. ա ..տերություն զմրու..տյա. վաշ. .առա. ա...յոաակ, զե...ություն, 
շե...բ. քա...ցկեղ, բա...ճալի, Ջ ա վա ք, բա...ել, շա...գամ, ըմբոշ...նել. ան– 
հո ..դո...դ. շե...ջակայտ. տախտակամած, ու...տատեղի. ատա...ձ. ււ ..կույզ. 
ժ...որ, չ...ջիկ. թա...իծ, բա ..կացուցիչ, թ...ահեր, Գո. .թան երգեր, թ...կենի, 
նո...կալի, ապա. .տ. ա տսպևրծել. սե...մել, սե...միրան, թ ..վածք, շա...կապ. 
ո...բերդակ. բա...տակ. ո...ոքել, թու...պ, նա...քան, թու...ս, պո...պատ ո...ջ, 
գա...թական. գ...տոր, ողջագուրվել. դե...ձ, ք...անցք. շո...ք, ամբո...ջովին, ա– 
աւ...ջաթյուն. նա...շբար, նա...ճիր, փարաս.... դե...ձանիկ, Ո ...ջուլն, քո. .տիկ, 
Բարսե..., գրա...գւային, ու..սրափուշ, վա...կոտ, աղա...ին, միապա...ա..., գրա– 
տա...տակ, խե...աթյոտված, ա...անձ. գա...թօջախ. բարեբա...տ. ծա...կա– 
զայպ, բա...տակից. գա...տնախորհուրդ. ծա...կանկար, սանր ահարթակ, 
ծա...կեզամբյուդ, ղժբա.տ. թ ա . ծա ժպիտ. թոքա...տ, ու...տ (երգում), 
տա...տ։

Լրացնել բաց թողնված տառերը ղ կամ խ.
մսում են՝ կա գժո...ք և դրա...ւր։ Եթե իրոք այդպես է, հավանաբար 

՜յ .~  տը գգւնվոէմ է Ջավա...քում՝ հայտնի իր խրո...տ, երկնամու... լեռ– 
ճաշ թաներով. զմրու...գւյա անդասգւաննեւտվ. գո...տրիկ, նա...շուն ծա...կաս– 
ոանճերով, պ . տոր գեգւակնևւտվ՝ սե...մված քարերի շե...ջակույւրերի արան– 
;–.– Ջուրը ճո փում է ափերին, հ...կում քարերը, կորչում խե...դուկ կիրճե– 

.՝ ուր բուրում է դա...ձը։ ԼԽւների ծերպերից, ժայռերի ճե...քերիր դեպի 
նհաւամո գետն են իջնում կ...տարներ. ե...ջերուներ, թ...կենիների բարձր ճյու– 
դերին փտում են սկյուռներ, իսկ սա...արթների միջիր լսվում է դե...ձկնիկ
ների քա...րրահնչյուն երգը։ Աճում է վայրի խաղողը՝ հյութե... ողկույզներով։ 
Նա...կին ա...քատ քո...դփկների և հյու...ակների փոխարեն կտեսնես գեղեցիկ 
տներ՝ երկփե...կ պատուհաններով. տա...տակամած պադւշգամբներով և սան– 
դու .քներով, որ կառուցել են այս լեռնաշխարհին ապավինած գա...թական– 
՚յերը; Դրանցից են քույր ու ե...բայր Վա...թանգն ու Սանդու...տր։

Դժ...ևմ բա...տր թուրք ելուգակնևրի զոհ դարձրեց ծնողներին։ Ապրում էին 
Վանա լճի ափին Ա...թտմար կղզուն դեմուդեմ։ Հայրը ու...տապան էր. 
հա...թանդամ մի գե...ջուկ։ Ընտանիքով ու...տի էին գնացել Ա...թամարի վան
քը, երբ լսեցին ո...բերգական լուրերը։ Սկսվել էր նա...ճիրը։ Շտապ վերա
դարձան. նա...քան փա...չելք ընտանեկան գանձերն ու փաստաթղթերը 
թաքցրին գա...տնի մի տեղ, կո...պեքով փակեցին դարպասն ու բռնեցին 
պանդ...տության ճամփաները։ Շունը կա...կանձեց լալսւգին ու հետևեց տե
րերին։ Ե...կելի ջարդարարները սրախո...խո... արեցին ծնողներին, իսկ քույր 
ու եղբայր, հա...թահարելով քա...ց, ա...քազաւթյուն, զրկանքներ, հասան Ջա– 
վա...ք որպես նշ...ար իրենց հետ բերելով մի բոա հող։

Հեղինակային
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Ղ -Խ

Բառակազմական պատկեր

ախտազերծել֊ ախտ+ա+ց+նոծ+ել 
ահւտածին^ախա+ա+ծհն 
ահւաահտքւեւձ՜ սւԽտ+ա+հան+եւ 
ահւտահաոեւ=ախտ +ա–1–հար Ւեւ 
ահաւոոո7եւ=ախտ+որո7+հ| 
ակնրահւ~սւեն+13սւ1ս 
աոեհոսբշ-աղ (աղի)^ ա4 Խաա (հա> ե) 
աղճատել=աոմաա է՜ ել 
տո ւուսահ=աո ւռւս+ակ 
տո տեռութ աւ6=աոա+հղ+ռւթյռւն 
աոտոտ՜֊ազա+ոտ 
աոասն^աո+սան 
աղքատ– պարզ բառ 
ամբողջ® վին=ամբմ1ասճիկ ճ>ք ոոչ-Ւ 

ա1հն
անեղծ=աճ+եԱծ
անմեղսունակ=աճ+մերլս (ս՛ գրաբար

յան հայրական հոլովի վերջա
վորություն )+ունակ 

աշխետ-պարզ բառ 
աշխղեկ(հապավում)–աշխատանքա– 

յին՛ ղեկավար
աշ|սւււժորեքւ֊աշ1աա1րաշ/սռէյժ>\՛ 

որեն
աաաասհւտ=աա+ա+բախա 
ապերախտդ ապ+եոա1սւււ 
ապուխտ– պարզ բառ 
առողջաթյաքւ=առ+ՈԱշ+աքյուն 
ատաղձ– պարզ բառ 
ար ն աշա ոաէս֊՜աոն (արյուՕ)Հ–\ս+ 

7աոաէս (շաղախ ՝ ծագում է 
շա ղ թաժություն բաոիւ/) 

արտացաղթ^աոտ+ա+ցաոԹ 
արտասանդուղք=աըւր+ա+

սաՕտտ+լ
բ ա բախյ ռւն=ռա(7ս>Լռահյ+ւուն

Գաղտ արմատը սկզբնապես եղել է գազ; Տ-/7 աճական է։

բախտ–պարզ բառ
ոաէստանհււ^ԸաԽւո+ա+եհս
քա1ստաւ1ոո՜ռաԽտ+ավոո
ասհւտոոո7=օաԽսւ+ոոո7 
բ առձաւհ=ռաղձ+ալի 
բաշխել=ըաշ)ս+ել 
բարեր ա1ստ=ւսոլԱբա րինա  +բա|ալլ 

(իա>ե)
բարեբախտությունպշաք//;ա/յ/ւ>է–ա+

բաԽա+ությռւն (իա> ե) 
բեղ-պարզ բառ 
բողկ-պարզ բառ 
ռոսամուղ-էտււ է ա+մուո 
բքաիւեղդ տռԼիաբ^ա-Ւխեղո 
ցաաՅանան^ցւսոթ+ական 
ցւաաօ9աԽ=ցաոթ–Ւօօա1ս 
գաղջ-պարզ բառ 
ցաոտացւտհ*=ցաառ+ա+գող+ի 

(գաղտ արմաւրը ըստ Հր. Ա– 
ճառյանի նույնն է գող արմա
տի հետ, որիզ էլ՝ գողտուկ) 

ցաոսւնա1ււոոհռւոււ=ցաոա+ն/7;>է– 
ա-է Խորհ+ուրղ (նույն ձևով՝ 
հսււսւ + նի)

ցա ո տ նածա ծո ւհ –՜ գ ս ւ ո ւ ո+Ա(հ >հս+ 
ծածուե

գաղտ ն ապ ահ ՜ ՜ ցս)ոտ+ն/հ>Ւա+ւսսւհ 
գաղտ 0 հօ֊ցաոտ+Օի+թ 
գեղյուկ=Զևրլշ.(՚գ֊/ոպ բառի գրաբար

յան սեռական հոլովաձեը))+ու1յ 
գերածախս=գհր+ա+ծւս|սս 
գււզտրիկ=զողփր+իկ 
սաս ա ա 1ս ա ա ե ՚–՜ ս ո պ հր>Ւսւ +ս ւ ա |ս - 

աան
գաղձ–պարզ բառ
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դեղձ– պարզ բառ 
ւէեոձանհն=ռեոձ+ան+ի1լ 
դ։էբախտ=ըժ+քաձաւ 
դժխեմ-պստգ բառ 
դշխո-պարգ բառ 
դժո խք ֊–դժոխ4շ  
ոոաԽւբւսւհ1ւ=ուաւհ.ււո+աւհն 
եղբայր-պարգ բառ 
եոհոեբցՎւո երևալը. ևռծդ-երս 
եոծհւ=եո&+և| 
հււկևփ՜երկ է-ևւհ 
եղյամ–պարզ բառ 
եղջեբու-երլչճււքծղճ/ու/շ բառի գրա

բարյան սևռակաճ հոլովա
ձևը)

եղջյուբ-պարգ բառ 
եբախայբիքէառաջին պւրուդ)– 

պարգ բառ
երաշխավորել=իքաշ|ս ւ սո|ոը+ել 
հոենամոմս^եռկն Հերկին<ք)՝Հ\ա+

մուէս
ցե1սութւու6^ցեխ+ություն 
ցեղ)ե|––ցևո)4հլ 
ցո^աւ-ցոՉ )ցեռէ>>Ւաւ 
զմ բոևխղւյ ա~ցմոռւ1սա+)ա 
ոմօովս1՚ւհւ~ոմ(ռՕռ–հս)+ռո7Խն 

(վա յե յք^նլ
ոքւձուուբ^ոնձվ)ճձ)Ւուուո 
թա|ւռսնձեւ=էՅսւ|սւս(յձ+և| 
թախիծ– պարզ բառ 
թախտ– պարզ բառ 

ւ̂ս1սծւսււհմր»ա1ս&ւ՜թա/ս/շծ>քա–Ւռեմ 
թւսխծաժպիտ=ւտսւ|սծ.վմա/ւ;/ւծ>ա+ 

ժաիա

թա|սծւսմոմու6»=է9աԽծ^Թա/ս/»ծ>4
ա+մոմու09(մոմուն/9՚ բնձ., նայն 
կերպ՝ տրտունջ, խրխինջ.) 

թ|ււահեբ՜թԽ^թա/ս>է–ա1 հեր 
թղթատառ=րՅՈթկՅարթ>+սւ+աար 
թ|սվածք=Զ1ս^թոՓ>Ւվածք 
թոթահոբ=աա+աԽւո 
թուխւղ-պաից բառ 
թւսիա-պարգ բառ 
թուղթ–պարգ բառ 
ժահւբախղւ=ժանա+ա1ստ 
ժխոր-պարզ բառ 
ժ|ստե|– Ժ1սա4եւ 
լեոնաշդթա=լէւոն+ա+շյլքա 
|սախւբե|=խա1սսԱ/սա/սատ>քնւ 
խաբիսխ-պարզ բառ 
խեղ աթ ւ ու)ւե|=խ եո+ա+թււռռ+ե| 
խեղղուկ-խերդ+ուն 
|սեղեատան=1սհո+կսոոաև 
խիղճ-պստգ բառ 
խ|ւսփեղկ֊խւ )/սա/)4ա+կւերկ 
|սոք|ապու1սւբ–խոս+աաու1սա 
խ|ւա|սճա(՜ա՜Խռա1սճա11 
|սրոխւբ–սլարզ բառ 
ծախս-պարզ բառ 
ծաղկացաբղ–ծաոն)ծառ/փ>4սւ+ց+

ւաա.
ծաոկահւոա=ծաոեքծառ/ւև,>4ա+Ււ1ոսւ 
ծաոկանա1ս7^ծաոկ ծ̂էռղ/ւկ>քա+0սւԽ7 
ծւսդկ անկաբ՜ծարլկք ծաղ/ւկ ̂ ա+նկսա. 
ծաղկաքւո»֊ծաոև ծ̂առ/յկ>է–անո»
ծա ղ կ ա ղւ ա բ֊ծարլկ/՛ծա ղի //>+ա+ ասա 
ծւսղկեզամբյուդ=ծարլւլք–ժա;լ/շկ>ե 

(ա հոդակապի փոխա
րեն )+դամքյոա. 

ծաղկեւղոակ֊ծաոե)ծառ/շծ»–ե 
(ա հոդա կապի փոխա– 
րեն)–1ասան
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ևա1սաոան֊նահ.ւ+աոհ.ս» ածանդ, 
հանդիպում Լ կենւրսղ, փակա
ղակ և այլ բաոեյտւմյ+ան. 

հաէւմրւսԽաւտ^եաոմոմ/առւ17ա>էաւ+
հասա.

նեոտւսնոոոււո–^կհուո+ա+նոո+ու)ս 
եեոտոտ=եեռա+աո 
կթղա–պարզ բսա 
կ|ստար–պարզ բառ
նմա|սթ=կմաԽ+ջ̂
կողւդեթ՜եոոա+եռ
կողք–հա1+8=
հ ախճաւտսկի^հաէսճ (1սհճ 

աաանհ
հաղ թահաոեւ^հա ՈԹ+ա ՚ հաո+եւ
հաղթանան՜հաորժ+անակ 
հաղթանդամ ՜-հաոա+անոամ 
<այկա6դու|ստ=Հայկի աղջիկ 

(ղուխտ դուստր, իրանական 
փոխառություն) 

հարբուխ– պարզ բառ 
հեղգ(ծույլ)–պարզ բառ 
հեոհհոուե=հեո+հեո է-ուեւհնո՜ թա– 

փել բայիդ)
հեդձասի^֊՜հեոձ+ըսյ+իչ
հռրղաբուէս=հոոո+ա+ռուէււ
ձախռրղ=ձաիյ+որդ
ձւսդկել ձսւոե գ̂ավաղւսն, ճիպոտ)+

ել
ճեռօմածօ=ճեոօ+կածք 
ճողոարհւ=ճոոուսռ+եւ 
ճողփւուն(բՕձ.)=ճոոմւՒյուն 
մախաղ-պարզ բառ 
մաղթաքւթ^մ«ւոթ ւանբ 
մարւանե|ս–պարզ բառ 
մաոաԽռտ^մառմք^ռւ^ա-Ւխուռ 

(խադ՝ հնդեվրոպական արմատ 
է՝ ծածկել նշանակությամբ)

մեղկ=մև11(թուլամորթ, փափուկհ-կ 
(կ՝ աճական)–պարզ բառ 

մեղր-մեուր 
մժղակ–մժդ(մժհո)–Ւուկ 
միաաաոադ=մի+ա+պաոաղ 
մ թ նշ ա ո֊-մթնւ մութն >է–շարլ 
նախաղւ ի Օո=նաԽաւո+ինբ 
նա|սշազւս|ւդ նախ ր>ա+զ ՜է՜ստդ 
նա1ս;>ռւն=0աէա+ուն 
(ւաէսւօաւր4աւհւ1+բստ 
նախրապան-նախր^ա/ս/տ^ա է պան 
նահաան ֊նաէս է սան 
ն ա խօ |ւե~ ճախ+օր՜ւ լ  
ներգաղթ՜ ներ+ցաոԹ 
նշխար(եկեղեւ|ու օրհնված հսսյ)– 

պարզ բառ
ն ո ղկ ա լի ~ նոոԼւ̂ ւլզփսնբ, գարշանբհ

սդի
Շահանգուխտ=Շահանի աղջիկ 

(դուխտ դուստր, իրանական 
փոխառություն) 

շաղահւեւ՜-՜ոսոախ+եւ 
շադգամ-պարզ բառ 
ոսոեաա՜^աո+եաա 
7ւսոմւսսանրտւոօ սսոժ+ա+ււաԱոոտ+ւլ 
շեղբ-պարզ բառ 
շեդջակույտ=շեդշ.+սւ–ւ կույա. 
ւղթաւահաա ՜–7ոաւ(<>+ա+1աւա 
շողք=շորլ+ք.
որլբ երգակ ̂ ոոո+եոս+ակ 
ողկույզ-պարզ բառ 
ողոթհւոաա >ել
ոոտ>ւսէսււու1ե ւ ոո9 1ա 1ցուրպեր>քլիՒել 
ողջայ ն=ոոՉ+ույն 
ոսնոահւա=ոս1ա7/ւսկոր>Ւսւէսւււ 
չղջԻկ–ձդշ.^//ջ>քիկ; 
ւտսոառառւՕ-աաոպաջմհադ. 

ւաօ>է–ռւն
պանդուխւր(նժդեհ, փրարանդի)– 

պարզ բառ
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9ա(ս^ա|սեւ=9ա1ս ՛հարված, զարկ*
9Ա)|Ա Ւնւ

ջբւս|սեղդ=շք.^;ւփ>ա+1սէսւրլ. 
սանոոահաոասե^սանղղ |Նաճ–

ոոաս>ձ|+ա+հաաՅ+ւսկ 
սանռուոօսան րտտ+ս 
սեղմիբան-՚սնոմ+հրան 
սիբեխ-պարզ բառ 
սխտոբ-պարզ բառ 
սպանախ– պարզ բառ 
սբտխողխող=սր(սոտ)հս (–ԽոոՎսոո 
ւ1ա1սհռտ^Ասփւ+կուր 
վախճան-պարզ բառ 
վաշխառու=վաշ1ս է առ+ըւ 
տ«հւտտհտմա<Ւոոա1աուսե+ւս+մած 
տաղեբգու-ւոաո+եռց+ու 
աաուբհտւհ֊տսւաո+քայկ+աւի 
տտոտուե-աւսզւռ+ուկ 
տառեխ-պարզ բառ 
տոսլտ(բսբ.)–պարզ բառ 
սոոսասաա1ս=սռո+ա+թաթախ 
ուխտ– պարզ բառ 
ո ւխ տ ա դբ ո ւժ=ւոէսա I ա+որոս) 
ու1ստատեոհ=ունա+ա–քսւնո+լլ 
ոսլտ-պարզ բառ

ուոտաաան-ուղա+ա+պան 
ուոտամւուշ=ուրա+ա+մաւ7 
փայծաղ-պարզ բառ 
փարսախ (երկարության չափ  

5250 մ)–պարզ բառ 
փեղկ– պարզ բառ 
ւհոձնաւ՜-մւոձղ/աաճ» (ա,կ+ալ 
ւհղձուկ"փոձ(՜ւ/յ/ւէոձ>ւուկ 
փ ո խ ն ո բ ռ^ւհո1ս+(այն+դյւը 
ւհողկաա=ւհոո+եաա 
փո ոհաո=մտո+հառ 
փողփողալ= ւհոոմ/ւ ար– հս)+ւհոո +սւ լ 
փոոօ=ոհոո+թ 
փոցխ– պարզ բառ 
փտախտ=փւո (էիատԺաԽտ 
քաղհան = սսւո+հաԱ 
քաղց-պարզ բառ 
է>աղււնեո=ւ>աոս(–եեո(նեո՜ խոր, ա– 

ոոսյք, վերք, պալար) 
քաղցր– պարզ բառ 
ոաոօենհ-սաուո՜ոառաոժննի 
քղանցք-քւրքոպԺաՋլր+ք 
ւ)ողտհկ=թոո+ւր(աճակամ>քիկ 

(քւպ ծածկող նշանակությամբ 
ըստ Գ. Ջահուկյանի)

Ր -Ռ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Կետերի փոխարեն գրել ր կամ ո.
ա. կ...ունկ (թոչուն), կ.. ունկ (գարշապար). ալբոմ, ջերմություն, ե...ե– 

սուն, և օրյա. ղ...նապան. ղ...կից, ղ...ացի, ձե...ք. ձե...բակւպևր ձե...բազաւր– 
վել, տա...երք, տա...ասխալ, փ...փ...ալ (քամուց՜ վարագույրը, հազոաւրր, 
ձիու բաշը). փ...փ...ել, կ. թեր կ...թնել, զմ...սեր մ...սել, թ...թ...ալ, թ. վ...ար 
կա...ճել, կա ..չհլ, մ...մ...ալ(ձայն), մ...մ...ալ (վերքը, կտրվածքը), եղե...ն, ե– 
ղե...ական, թ...չեր թ...ջել, կա...զ կա...ք, պատ...վակ, մատ...վակ. սա...սու...,
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մա. մա.... կ...ճտացներ կ ճիկ. պայտա..., կայտա..., տսւպա... փա..ա– 
պանծ, վւա...թամ. խա...ույկ. իոս...նարդ, սպա...կեր պատատս...կեր
(սա...կեր խառնիճաղանջ. գ...գ. .ել. գ...գ...ալ. պա..կ, պա...կեր կորնթա ..դ. 
կա...թ, ու...կան. ա...ց, բա...բւո...ոս, բա...բա.... կոխկ. տեր կ...ճատեր ա– 
|սո...ապետ, աիա...ժտկ. թաշկ...տել. կ ..նկաքաշ. թ...տնաջան. ք...թմնջյան. 
|ս...ճիթ. խ...թին, խ...յակ. ա...ագիլ, ա...ագաստ, դա...նկեր դա...իկեր. |սո– 
ժո... խոշո..., հրոկա...տակ. ապա..., ապա...աժ |սժ...եր փա...ահեր, հե...ար
ձակ. հև...արձակել, և., աժանի, մ...ափեր

բ. կև...կև...ան. կե...նագիր, <...իփսիմե, կ...ակապաշտ. կ...ապաշտ, կ...ծել. 
կ...կ. ալ. փս...փ..ուն. կա կա...ան. կա...ամատայց. զանգա..., ախո...ժաբեր, 
անա...ժան. կագ.... բա...դի, ...ոպե, ատ...աշան, լ...տես. կենսաթ.. թի ... 
կենտ ..ոն. կտ...իճ. սա., ցակալեր թպ...տալ. սփ...թներ ոսկո..., ո...կրամպ. 
ճմ...թեր ատ...ճանակ. Րո ..ժոմ, լպի...շ. գամփ. . ջրիմա..., կոկո, դ, ա...շա– 
լույս, ա...ջ. ճա...պ. սահմ...կեր ա...ճանար ճամպ ..ակ, կտ...կածք. կի...ճ. 
հ...թիռ. գոլո...շի. մա...ախադ, իւա. (սափեր ագ...ակ, ծխամո...ճ. ճախ...անք. 
փնտ...ել, ապա...ոշ. աշխարհահռչակ, որմնախո...շ, անշա. ժ. խա. տոց, 
գ...ոշ, հանդա...ժել, երկպա...ակաթյան. ա...համարներ արյուն...ուշտ.
ծեձկ տաք. թո. .շոմեր ճո.. տատեր. կա...ծիք. դաէրարկապո...տ. ոստ...ե, 
դեփյա ... բա . նար ա. .յած. իրարամե...ժ. հ...չակկեր մկ...ատ. խհլագա...վել, 
հրավախության. պ...ոֆեսոր, շատ ..կան. սավա...նել, ճա րճատյուն, միահա– 
մա. .. փա...ամոլ, ոպդափա. .. սա...նաշարար.

գ. ոսկ...ախտ, սադակա...տ, մամ...ակալա(>, գդկ...տոդ, ո...կոր, սա
րա...թախիտ. ադեխա...շ. գո . տ. բ ..թել. բ ..ոնդյա. ամպարս, .գո ... անձե ..ո– 
լյիկ, կիտ...ոն. կո...ճանկեր գո...գո ..ալ. գ...տնակ. դա...չևագույն. թ...թա...ա– 
կոր. պո...թկար սրտաշա...ժ. մու ..ճ, մե...ժելի, րա. .որդ. շ ա . ամա..., կե...ոն. 
ձիաքա...շ. խո...շակ, հա ..այանք. շա...ժառիթ. գո...շ, բա...ասան, շւլա...շա– 
յին. խա...ներամ, հ...հ...ար բու...կա..., ընձե...ևլ, թա. անչ. լպ...ծուն, 
հ...ճկանք, կա...կա...ել. ականջալա.... լա...ումանջ. հա. .թի. մո...թի.
ճանկ...ել. ճ...կորյուն. շ...շյան. մանրակ...կիտ, ըմբ...նել. Աո...թեր խ...խ...ար 
պատ...այգ. ճ...ճ...ար սևե...ուն. փ...շտար շահագ.. դ...եր ջա...դվեր արևա..., 
շա...այւսն. կ ..նկակոխ. ւիա...ապանծ, սա...նադոնդար սե...տաճեր ձի– 
ա...շակ, ու..չել, փռթկացներ ժխո..., ս...թս. .թալ. ս...նքակար ս...տատրոփ, 
տա...եխ, դ...ժել. քա...ջ. ա...նետ. անկի...թ. ա...ծիկ. միա...ժամանակ. ճա...ա– 
գայթ. գա...թներ ա...ծաթյա. ճա...ճատյան ճա...ա|սոս. կա...կասեր կ...պակ. 
բա...արի, փա...ասեր. քա...ասմբակ. պա .ոտախոս.

Լրացնել բաց թոդնված տաււեբը՝ ր  կամ ո.
Գալտւն է. կենսաթ...թի..., կա,..վ.. ան գարուն։ Մ...ափած բնությանը 

դա+.թնամ I, դարդարկում դա...կա... գայնելտկ։ Կի...ճևրամ լսկամ է ա...ջի 
ոԱնոցը. կագ...ի ա ա...յածի մռնչյունը. |պ...ծան ւրիղմի մեջ գորտերն են
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կ...կ...ում։ Վերադառնում են ա...ագի|ներն ու կ...ունկները։ ԳԵւրերը հորդա– 
նում են, փ...փ...ամ։ Թեև օդը դեռ սա...ս...ուն է, գո...շ, զանգա... ամպերը 
հաճախ են պատում երկինքը, գ...գ...ում, անձրևում, միևնույնն է, տիեզերքն 
ապ...ում է գարնանային հ...ճվանբ։ Ե...եսուն տարի այդպիսի սառնամա
նիքներ. մա...ախադ չէր եղել։

Եռօրյա դադարիդ հետո ամրոդամերձ հրապարակ են դուրս եկել զի
նավարժ պատանիները՝ հեծած ձիեր, որոնք կայտա... վրնջում են, և քա
մին փ...փ...ադնում է նրանդ քաշերը։ Մարտիկները կ...ունկներով խթանում 
Են ձիերին, ստիպում սլանա)։ Պայ տա/։. Հովհաննեսը, կ...թնած պատին, 
նայում է ու ք...թմնջում.

-  Մխ դուք, բա...բա...ոսներ, անասունին խնայել չգիտեք։
Մ...թմ...թում է, բայդ և անբա/։.բա... ժպտում։ «Ի՜՜նչ կտ...իճներ են,– 

խորհում է նա – ք...տնաջանորեն մարզվեդին։ Սիրտս մ...մ...ում է, որ փո
խանակ կռթվելու, հայրենին շենադնհլու՝ մարտի են դուրս գալու»։

Իսկ տղաները, ամեն կա...գ մոռադած, թ...չում են ջրերի վրայով, 
թ...ջփոմ, ուրախ հ...հ...ում։ Մերթ ա...շավում են՝ պա., կով դեմքը ծածկած, 
մերթ պա...կում ձիու փորի տակ, ապա թամբի վրա թ...վ...ում. միմյանդ 
գ...գ...ում, թե ով կլինի հաղթողը։ Ադամն ա...շավում է՝ ինչ-որ երգ մ...մ...ա– 
լով, Գներդ խոժոռ, հայադբն ուղղած ընկերներին, խոշո... ձեռքերում տա– 
պա..., դիտում է մրդույթը։

Վարժանքը կշարունակվեր, եթե հրապարակ չմտներ մի շքեղ կա...ք։
Հեղինակային

Ր -Ռ

Բառակազմական պատկեր

ագասվ-պարզ բառ 
ւս1սոոաւսհտ=աԽոո+ա+աեւո 
ւս1սոոժւսոեո=սյԽոոժ–ւ–սյ+է։եռ 
ա1սոոժան=աէսոռժ+ակ

ւսպւսասժ-պարզ բառ
ապարոշ– պարզ բառ
աոաջ=առ+աշ.
աոյուծ–պարզ բառ
արծաթյ ա=աքծաթ+յա
արբշիռ–պարզ բառ
արյու(եաւշտ(արնա|սում, արյունարբուն

անա(հ>աւռւռ^աեանջ+ա1–ւոա(ւուո՜ թեւ) 
աղեխաբշ=այլճոդի/քա^իյաքշփա> ե)
ամաաօոոաա=ամպ+ա+գւա+գոո 
ւս6աոժան=ան+աոժ+ան 
անկհո»=ան էեհոԹ

աոաւն+աոռո Լոուշտ ՝ անհայտ
իմաստով բառ, որ գործածվում է

անձեոոււհհ=ան+ձեո+ու/+իկ 
անշարժ=ան+շաքժ 
աքււհաոունահ^աՕ+ւհաո+ունակ 
աշխ ար հ ահ ոչ ա կ=աշխաքհ+ա+հոաւկ

միայն տրված բառում) 
արնառևսրե առած)=աոե+աո 
բառաչել(/>ՃԺ.յ–պարզ բառ 
թարբ աո– պարզ բառ
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բարբարոս–պարզ բառ 
օուու1սա=Ըոտկ>ռւյր  այտրեդ նշ. է 

ԽռւՕնհ-մաո
սոաո;հ–ցռւ >ոըշխգուորշի, բոլորշի բա– 

ռերում հանդիպամ է շի ածանցը) 
օոոսոռւպ=ցռո+աւռ–է ալ 
գորշ–պարզ բառ 
գոգոալ– գռքգռռ» գռ^պտ^ալ 
<սւցոեւ=գրցռպրց/ա»ել 
ւ»ստաոհտւսոոտ=ռատառն+ա+ 

աւասւ
ռ>սո>նաաւււՕ֊ոաոՎւ^առ</ւ6>Ւա)

ցոււն
ւսւնաաան՜ոռն ք՜առռՕ+ա՜Ւաան 
ռոաււհ՜ռռասցպտն՜ արմատի գրա

բարյան սեռական հռլռկա– 
ձեր)+ի

ռռժեւ=ղրժ (դրաժ»–հ\ 
աւնհււ^դրնլռտ՛ /աւռ>էնհս 
եղեռն–պարզ բառ 
եոեոաեան=եոհռքռղբ. (/ռր»է–ական 
եոաժանիճ/ւծք ժանիք, երեք սար 

ծայր ռւնեաւղ>=եո+ա+ժանհ 
եռօրյ ա=եո+օք+յա 
եււեսուն-եոե+սռւն 
եոեւսաոանոաւունեոեւ աառաե+ 

աթյռւն
սառհւ1եո=ց+առ–է–հ+մեռ 
զարթնել=զ+աըքն^ա/յ/9ուճ>քել 
զեփյոա-պարզ բառ 
ոմրոՕեւ=ոմ^ռնռ»–սոն (բուռն 
ընձեոելըն (ոնդ>+ձհո+և\ 
&ո>Նէ=թոժձիո >քչ+ ե լ 
թովոալ=քռ(թիռ»–վռ(/3/։ռ, թ-ն 

դարձել է ւ/)+ալ 
6>ուՅուոամոո=ԹՈԹոա+ակոր 
թր յ> եւ՜թո9 (թողյբ>(–ել 
ժխոր-պարզ բառ 
հւռսոամեոժ=հոաո+ա+մեոժ

ւ ա ո ծռ էն՜ւ պ րծ (ւահոծ»–աճ 
լրւրես=ա/լուր՝ ահո)\տեււ 
լուոումունյ=լոյռ+ու+մունշ. 
Խաոնուոււ՜Ւսառն+արդ 
Խաււոււե=եաա+այկ 
հւեռսասււ1սեւ (խելբ>քա էգար 
խոժոռ– պարզ բառ 
խորշակ– պարզ բառ 
1սոԽոաւ(ռնձ.)=հյո+խո+ալ 
խոոսն^հս» <խոի՝ ՜ շնրսփողձ-ակ 
Խոռաւ(է)նձ.)=Խռ+ք/ստ+ա| 
խրթին-պարզ բառ 
խրճիթ– պարզ բառ 
ւսուոնհոամ^Խռան+երամ 
ծ|սամոոճ=ծԽ^ծ/ււ/ս>քա+մոոճ(մորճ՛ 

Հյուղ, ոստ)
եաոամաաոււս=եառքօ» ա–էմատ+

ո ա
եաոանաաեոհ֊եառան Հկաո(կաոք) 

բառի գրաբարյան ււեռակսյն հռ– 
լռվաձևր  ̂ րա+աեոիի 

կաոո=եաո+յ լ  
կարթ-պարզ բառ 
կարծիք֊կւսըծ+իք 
կենսաթրթիո=կենււ)կ ;աճք»–ա+

տւաեռ
կերոն ֊պարզ բառ 
կորն»աող=եռր+նթ(եճ/3–իս կամ

/ւնդ–ից)+արդ
կռապաշտ=կտկառք>էա+պաշւյւ 
կոկռալ(բնձ.)–կռ+կռ) ալ 
կ ռուսիբն ձ. )=կռ+(կ^յ+ա լ 
ետա1ածո=նառ61/աար»–կածթ 
կբծել=կըծ/կու/)ժ>է–ել 
եոճատեւ=նոճսաւ+ել 
եոննաեոհւ^նոնն^ /ա ա + ա + եոէս 
կ ր նկաքաշ=կյւն1յ.("կ/շռէճկ>ք ա+քաշ
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կրպակ–պարզ բառ 
հեռարձակեւ-՜հևո էաոձակ+ե| 
հերարձտկ^ենռ+աոձաե 
հրավառությու6=հք.^տւ73>Ւսւ+Աաււ+ 

աքյուն
եոթիո=հր(7աէռ><–թհո 
հրովարւրակ-պարգ բառ
հոսաի֊հոււա(7տւռ»ա.>է–ի 
ձերբազատել֊ձեըը.քճեռք բառի 

գրաբարյան գործիական հոլո– 
կաձեր)+ացաա+ե| 

ձերբակալել=ձեքք/<5ծ/փ բառի գրա
բարյան գործիական հոպվա– 
ձեը)+ա Ւկալւ ել 

ձիարշավ֊ձի+աըշաւյ, 
ձիաքարշ=ձի+ա+քաքշ. 
ճ ախր ա1ւբ՜–ճախրՏ անբ 
ճամպրակ-պարզ բառ 
ճառագաւթ-ճսաագ է-ա |թ 
ճառ ախ ոս=ճառ+ա–Ւէսոս 
՜ռսոճատաւՕ(ռնձ.)=ճառճասւ *- ւուն 
ճարպ–պարզ բառ 
ճոարաւրեո=ճոոտ+ա+տեռ 
յամռակալել՜ ւևսւ՝աԽան>ռռ>քա+ 

եաւ+եւ
»առախոսլ=մաո/ւ1ն<յ, մշուշ*\ս+  

Խոպ (խոպ՝ հնդեվրոպական 
արմատ ե՝ ծածկեք նշանակութ
յամբ)

։ եաէեւկ=մեոծ+ե)ի
ճկաոժամանակ*մի+ առ+ժամ+անակ
յ՚8ոթե|=մորԹ+եւ
ցոոէ>կ=մաա+հ
սռմոա|(բնձ.Խմռ+մռ+ա|
սռասլ(բնձ.)=մռ+(մ)ռ+ա|
;աեագրգոել=շահ+ա+գքգռ(գրգիո) Ւ

եւ
; աոայյ ուն(բնձ ,)=շառաչ֊ է յուն 
շատրվան-պարգ բառ

շարժառիթդ շաքժ+այւիթ 
շղարշայ ի(»=շրլաՔ2+ային 
ոսկռա1»տ–՜ոս1ւէԱոռ//»ր>րսւխա 
ոսգւրե-պարգ բառ 
որմնախորշ՜ոբմն+ա+Խոա 
աաււրառ-աա ոո+առ 
պոոթկա|<բնձ.)՜՜ս|ոռրժն ւ֊աւ 
պո ռ ար ախո ս– ա ռ ռո ււ ւ( մեծաթև րան.

հոխ որտ *  ա+Խոս 
ջեոոպում շեռ+ըսյ+ում 
^հրմոաւուն=9հռմ ւ-ոաաւն 
սաղավարտ– պարզ բառ
սադարթախիտ=աաաա+ա՜է՜Խեա.
սառնաաւ1՜ւաւո=սառն+ա+ւտնէրւո 

(դոնդող կազմվել ե ղող արմա– 
գփ կյւկնռւթյամբ) 

սառՏաշաոաո=սառն+ա+7աօաո 
ոաոսակաւել=սառ+դս>.Խ+ա+կւպ+եւ 
սպրզեւ=սառո+եւ 
սրնթանաւ սոն Խ/ռււ67Ւթ+կսււ 
ււրգոս7ւսրժ–սոաԽ/)»ւ/ւ>է–ա+7տոէ1 
սրտատրռւհՈւռւոԽ/ատ^ա+աառհ 
ււփրթք»հ|=սփոԹ(սաառո/»–հս)–Ւն+եւ 
վառվռուն– Ասաէ–վԽվաքշ>էուն 
տարերո–ասաեո+ւլ 
ուղղաւհառ՜=ռաոքւա/իղ>1–ա+մաա 
ոսւճանաիլրվել, աճել, մեծանալ)= 

ուռ+ճ(աճական)+ան+ալ 
ուռչել=ըտ+չ+ել 
փաոահեո^վ1Ա1ռ.Փ>քա4 հեո 
փառամոլ=ւիառ(թ>քա+իոլ 
փաոաաանծ^մւաոՓ^՜ա+պաճծ 
փաոասեր=լիառ.Փ)+ա+սիը. 
փաոաւ1որ^ւհառդ)>է–ավոռ 
մւուհոեւ=մամա ւ̂/աւ/)առ>1–եւ 
բաոասռւՕ-օաո էա-Ւսուն 
օաոոոռ^օառ-1 ոռռ 
թրտնա^աՕ=թբւ,ոնՓիրտՕա+9ան 
քարշ– պարզ բառ
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<

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դարս գրել այն բառերը, որոնվում կետերի փոխարեն գրվում է հ 
տառը.

ընդ...անոտ. հով...ար. հով...անող. հայթ...այթել, հայ...ոյել, <ով...աննես, 
հեդ...եղաւր, հեր...եղուկ, խոր...ին. խոր...ել, օր...նհրգ. հերթապա..., սար...ան– 
դակ, դազգա..., ընդ...ավառակը, ընդ...սորել. մեդմասա.... հոգե...մա, ըԱդ...ա– 
տակյա, աշխար...սպոր, համաշխարհային, ընդ...ուպ. ընդ...առաջ, արհա– 
մար...Ել, թիկնապա..., քամա...րել, ապաշխար...ել. խոր...ուրդ, ընդ...ամենը, 
խոր...րդւսկղել. աշխարհասփյուռ, ճանաւդար ..ային, շնոր...ալի. նիր...ել. ճա– 
նաւդար...պսւ, անշնոր...ր, ար...եսւրւսվոր. քադ...ան, միր...ավ, զար...ոտհլի. 
ւրարաշխար...իկ. առ...ավաւրչյա, չնաշխար...իկ, չմշկասա...ք, հազիվ...ազ, 
աշխար...աղանդ, խորհրդածություն. մա ..ճակալ, ընդ...արձակ, որով...եւրե, 
հուր...արել, ամպ...ովանի. ողջախո.... օր...նանք. հուր..տալ. հրդե.... ար
գահատելի, արհավիր...ք, հբա...րել, հուր...րաւրել, Թե...բան. նշիսսր..., 
Բեթ...ովեն, Շաւցա..., խոնար...վել, հեղ...Եղել, օր...ասական. թոհուբո... ան– 
պաւրև.... հաղթահարել, աշխար...ակալ, ճտ...ճոււր, շնորհակալության, 
քար...ւար, քար...անք, հեկ...եկալ. անհեթ ..եթ, հետզ...եդւե. հով...ար (գլխար
կի առաջամասը). ւցարւրամուր...ւսկ. ան...արգանք, հոպ...ոպ, ան...րաժեշւր, 
համ...արդ, ընդ...ունակ, ւսնհոդդ...ոդդ. ասըսշնոր..., ընդ...արվել. կտավ...աւր, 
խուր...արբ, ընդ...ունայն, ընթ...անւպ, ընդ...անրություն. աշխար. փկ. մենա– 
շնոր..., շնոր...ւսնդես, մեծ...արգո։

Բադ թողնված տաոերի տեղում գրեւ հ, որտեղ ւսնհրաժեշտ է։
<ով...աննեսն ընտանիքով գաղթել էր Արևմտահայաստւսնիղ։ Ընդ...անուր 

առմամր ընդ...ունակ, աշխար... ւրեսած մարդ էր՝ ատերում վարար իր՝ 
նշխար...ի նման սուրբ հայրենիքի նկաւրմամբ։ Տեսել էր արհավիր...ք. ար– 
համար...անք, ան...արգանք, սակայն օր...ւսսական պահերին միշտ ղուղա– 
բերել ոչ թե հևդ...եդակ բնավորություն, ընդհակառակը, անհողդ...ողդ կամք։ 
Ընդ...առաջեւով հոր խոր...բդին բնակություն էր հաստաւրել լեռնային այս 
գյուղում հևդ...եզներիդ հղկված լերկ հեդ...եղաւրի սլռնկին։ Անրնդ...աւր աշ
խատելով՝ հւսյթ...այթել էր անհրաժեշտը և շնոր...ալի որդիների օգնաթ 
յամբ տան կառուղել, այգի գլլել։

Ամառվա երեկոներին նսւրած ընդ...արձւսկ հովտանալում՝ կերաւլրում էր 
իր սիրելի սիրամարգին, որ, պոչը հր1վ...արաձև բաւյած, հանգիստ կւրղում 
էր տիրոջ մեկնած կերակուրը։ Այդ պահերին Հովհաննեսը մտաբերում էր 
դառն անւլյալը, հասնում ընդ...ուպ մանկության ղատիները, հիշում չնաշ
խարհիկ մորը՝ Տիրամոր ւդաւրկերի առջև չոքած հեկ...եվայիս ու ապաշ–
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|սար...ևլիս։ Հիշում էր հորը՝ գլխարկի հոփ..արը աչքերին քաշած, կռացած 
կւրափ..աւրի արւրերամ կամ |սու(ւ...արքներում։ Հիշում էր իրենց ընդ...ար
ձակ արւրհրը. ար լսվում էր հասկերի հոգե...մա իւշշոցը, դողւըրիկ միր...ակ
ներին. սանրաձե կաւրարներով հոպ...ոպներին, լորերին, որ ազաւը արա
ծում էին մարզերում։

Անհեթ...եթ րաիսրը դւեղահանեց իրենց ե ընդ ..արվելով չար ճակա
տագրի հետ՝ Հով հաննեսը հայտնվեց լեռնային այս գյադում։

Հեղինակային

Հ
Բառակազմական պատկեր

ամպհռւ)անհ=ամա+հով է անի 
անարգանք=ան+ճ  Հսլւց+անք 
անհեթեթ^ան ւ հիյՅեԱ(հւսյթսյթեի–

ից՝ այ>ե)
անհո ղդողդ=ան+հաա.+ (հհա 1

անհրաժեչտ՜ան +հաա) +ե7Աւ
անշնորհք=անւ 7նոոհ+ք
ւսնւսատհհ=ան+պաաեհ
աշ|սաըհաէւոո=ա7խաոհ+ա+ցոո^
աչխաըհւսհաւ–՜ղս7հւաոհ՜Ւա+հաւ
աշիւարհասփատ=ւս7խսւոհ+ա+

սվատ
աշխարհսաունս –սոխառհ+ա հոսնս 
ա7|սաըհհե=ա7հւաոհ+|ւկ 
ւսպաչ|սաոեւ=աաա7հւաո (իրա

նական փոխառություն է ե 
կապ չունի աշխարհ քառի 
հեւր)+ել

ապաշնորհ=աայ  ̂ա+շնոքհ 
աոհավատչւա-առ+համաւո+չյա 
ա րգւսհ ատելի֊ փպաց+ա+հաա+եւհ 
սւոհամաոհեւ՜-աոհամա ոհ (եւ 
աըհեււտւա1ոո֊աոհեստ+ա ւ| ո|ւ 
ցաըհոաեւհ=օաոհուո+ե|ի 
րնդամենո՜ոնդ+ամենո

ընդառաջ=ընդ+առ+աշ. 
ը նդար ձակ=ընդ+սաձա1լ 
ընղհակառակր=ըՏդ+հակառաեո 
ընղհանուր=րնդ+հանռա 
ըքւղհատակ ւա=րՕդ+հատան+յա 
ընդհատվել=ընդ+հաւո+վ+եւ 
ընդհուպ ՜րնդւ 1տւսւ 
ը նդո ւնա | ն֊ընդ+ուն+աւն 
թիկնաաահ րտհևն* Թեեն~Խ)+ա+ 

աահ
խոնարհ– պարզ բառ 
խ ոտ հարք՜խոտ +հաց էր 
խորին– խ որ+հն 
խորհեւ=խռոհ+եւ 
խորհրդածուԹ1ուն=խոո1ւ+^ափդ+ 

ած+ություն
խորհրդակսել խոոհ+(7ռտդ+ա+ 

կւլփ/ո/>քել
խո|ւհուրււ–խոոհ (ուոդ 
հազիվհազ-հաց+հվ (իվ  գրաբա

րում գործիական հոլովի վեր– 
ցավորությունը) ւ-հաց 

հադթահաոհւ=հաո»+ա+հաո+եւ 
համա7հւաոհաւհն^համ+ա7խաոհ I–

ա յին
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հեկեկալ հեկեհ+աւ 
հեղեղ-պարզ բառ 
հեղհղատ-հեոեո+ատ* 
հեղհեղուկ–։հեո+հեռ+ակ 
հհտցհհտհ֊հետ+ց+հեսւ +Ե 
հերթւսպահ=հհքւՋ+ա+աաճ 
հռգեհմա=հոց (հոգինա  է֊հմա (հա> Ե) 
հու1անաւ=հա1 +անոս 
հ ոփսր=հով+աո 
հու1հար=հու1+հաո 
հուսոա=հոսւ+)/))ոսւ–սւաոօ բառ 
հռտոտհլ=եոա+ոա+եւ 
հոռեհ=հո (հախ+ղեհՀոեհ փոխա

ռության է պարսկերենից և 
նշանակում է տեփ–պարզ բառ 

հուրհրալ֊հոա+հոժյռէռ/ւաւ 
ճահճատ=ճահճ (ճահհճՒէ-ուտ 
ճանապարհաւհն=ճանաաաոհ+աւհն 
ճանապարհոոռ՜ճանաաաոհ+ոռո 
մահճակալ=մահճ (/մա/)/;մ>+ա+եաւ 
մհղմասահ՜մեոմ+ա+սահ 
նհոհհւնհոհ+եւ

նշխար (եկեղեցու օրհնված հաց)– 
պարզ բառ 

;>նորհաւհ֊7նոոհ+աւի 
շնորհակաււսթաւ0=7նոխւ+ա–էեաւ (

ություն
շնորհրնՍաւ=7քառհ+ոն (ընղՖկաչ 
ողջախոհ ՝ ողշ+ա ՛ խոհ 
որովհետև=ոքով(ով գրրծիական հո

լովի վերջավորությանը) 
+հեա+և(ե՜ զործիական հոլովի 
հնագայն վևրջավուտւթյան) 

չմշկասահքձմշկ^լքաշկ/Ւա +սահ+օ 
չնաշխարհիկ՜ քոլՕ.>աշիոսքհ Ւի1լ 
պարւրամոտհակսւաոա Ւա ) մոտհաե 
տարաշխարհիկ՜ցլաը+ա7խաոհ+իկ 
քաղհան" սաո էհան 
քամահրել ռամահտ օամահարեւ– 

իյյ՝ ա-ի սղմամբ)+ել ՝ 
թարհանք^րար+հան+ը 
քարհատ=օաո+հաա 
օրհսաական՜օր+հաս+ական
օրհնանո՜-օոհն )անք 
օրհներգ֊օոհն+եոօ

Հեկեկալ բառը կազմվել ե հեկ արմատի կրկնությամբ, հետագայում 
երկրորդ հ-Ա  սղվել ե Նույն ձևով հեղեղ (հեղ+հեղՀ հեղեղատ  

(հեղ+հեղէ ատ)"։ Այժմ դիտվում են պարզ բառեր։

Վ -Ֆ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետերի փոխարեն գրել (/ կամ ֆ.
հա...ք, ա...ղանցի, զո...ք, 0...սաննա. աս...ալտ, զա...թապահ. խռո ..ք, 

փլա...քամիչ, հարա...ային, ա...ղամեքենա, նա...թ. աղ...աններ. Ա...ղանըս– 
տան, նա...թավառ, օ...կիանոս, հո...տաշաշան. թափ...ել. զա...թել. Ա...րալի– 
տե, Ա...րորա. թա...շյա, ա...տոմատ. զա...թիչ. հազի...հազ, կտա...ատ, ...շշող 
(օձի). . .շշալ (ջուրը), թո...չանք, նզո...ք. տա...ղահար. արմա..., նա...թալին, 
որո...հետե, կաթ...ած. կաթ...ածահար. Եթո...պիա, ս...ինքս. Խոսրո...։

ԱՏ ածանցն առաջացել ք հատ թառից։ Պոչատ՜ պոչը հատված, կտրված, հեղեղատ՜ հեղեղներից առաջացած, 
կռնատ՜ թԼը հատված, կտրված։
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Լրացնել բաց թողնված տառերը վ կամ ֆ.
Ա...տոմեքենան ընթանում է հարա...ային աս...ալտապատ ճանապարհ

ներով հազի., հազ հաղթահարելով ոլորանները։ Յուրահատուկ թո...չանք ու
սեն այդ վայրերը։ Թեև հեռու չեն նա...թահանբերը, սակայն բուսական աշ
խարհը հարուստ է ու տարատեսակ։ Ահա թա...շյա հովտաշուշանները, 
կտա. ատի արտերը, գունավոր հա...բերը, որոնք ասես մայր բնության 
գո.,.քն են Երգում։ Աջ կողմից թափ...ում է աղմկոտ մի ջրվեժ։ Ահա և օ...կի– 
֊սնոսը։ Այն հիասքանչ է և՛ խաղաղ ժամանակ, և խռո...քի պահին։ Ափին 
նավակների մոտ, հավաքվել են զբոսաշրջիկներ։ Երևում է՝ չինարիներ են, 
եթո...պստիներ, ա...ղանցիներ. նեգրեր։ Հավանաբար զբոսանքի Են գնալու։

Դեռևս ոչ հեռավոր անցյալում այս վայրերում կյանքը կաթվածահար 
էր՜ որո...հետե զա...թիչները. որոնց այժմ էլ ժողովուրդը նզո...քով է հիշում, 
ուզում էին տիրել երկրին։ Նրանք հեզ։ շպրտվեցին, և ամեն ինչ մտավ 
ւնական հունի մեջ։

Բոլորս հիացած ենք։ Ի ՜նչ հողեր են։ Ասես Երկնքից օ...սաննա ու օրհ
՛նություն է թափ...ում։

Հեղինակային

Վ-Ֆ

Բառակազմական պատկեր

գավթապահ՜գավթքզակիթ>ա+սլա1ւ 
գովթ=ցով+լ) 
զավթիչ=ցսոլՋ+իչ 
թավ; ւա=թաԱ 7 (թավխ^– լա 
թափվե1=թամւ+վ+ել 
թովչանք=քով+ փՀ+անք 
հաովբ-խոով+ք 
կտավատ*–պարզ բառ 
հազիԱհաս=հաց+հւ|+հազ (իվ՝ գրա

բարում գործիական հոլովի 
վերջավորությունը)

հաԱօ=հավ+ռ 
հարավափն֊հւսոավ-է ափն 
հովտա/ու/անհռվտ (հոՍհ տ>Ւա+ 

շուշան.
նավթավաո=նավք.+ա+վառ.
նզովք –նցով+լ>
տավոահաո–տաժո(փա(//տ>Աս+հստ
վշշալ(բնձ.)=վշ.+կ/)շ.+պլ 
վշվշալ(բնձ.)=վշ.+վշ.+ա| 
ֆշշալ։ բնձ.)=ֆշ+^շ.+ալ 
ֆշֆշալ։ բնձ. )=ֆ7+ֆշ+աւ

* Կտավատ բառը կազմվել է կտավ ե եազւ բառերից։ Հ-ն սղվել ե 
Այժմ դիտվում ե պարզ բառ։
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ԵՎ

ՎԱՐԺՈ ՒԹՅՈ ՒՆՆԵ11

Կետերի փոխարեն գրել եկ կամ հ.
եր...ույթ, այգ..։եղւ, կար...եր, կար...որ, պարգ...ել ագ...ազ, ագ...որ, 

դափն...արդ, բ...եռ, ոսկ...ազ, ս...եասն. ոսկ...աո, ար..աո. հ...ասպառ, 
աւկ...արս, հետ...ակ, ուն...որ, ւ)ագ...ագ, աղ...ճար, գին...ետ. սեթ...եթել, 
սերկ...իլ, հոգ...արք, հոգ...որ, ալ...որ, ալ...ետ, ւըար...երջ. ...եթ. գեր...արել. 
...րոպա, ...րոպական. ...րոպացի, երթ...եկել. ...գինե, գոտ...որե|, գին...ամառ, 
ոսկ...որված, ոսկ...աճառ. արեմտւս...րոպական, երբ...Լ, ս...ակնած, ուղ...որ– 
վել. ոգ...որություն, թեթ...ոտն, Ս...ան. օթ...ան. հ...իհ..., թեթ...աթյան։

Լրացնել բալլ թողնված տառերը՝ եկ կամ և.
Խաղողի ոսկ...ազ դաշտերի մոտ մի բլրակի վրա կանգնած՝ ս...եռուն 

նայում ենք ոսկ...որված անդաստաններին. ոսկ...առ հորիզոններին.՜գյուղը 
գոտ...որալ գին...ետ արտերին։ Արեգակի ոսկ...արս ճառագայթները ոսկե– 
գօծել են շուրջբոլորը, օդը տված է սերկ,..լենու բույրով. Մեղմ սյուքը ասես 
հ...իհ... մոտենում է դափն...արդերին, եղրևանիներին, սեթ...Եթանքով 
հպվում, փարվում, ապա սլանում դեպի այգ...ետ գյուղերը՝ թեթևացնելու 
տապը։

Օրվա այդ շոգ պահին դաշտում Եռում է աշխատանքը։ Տար...երջյան 
քննություններիդ հետո մեծերին օգնետւ են եկել դպրոյ/ականները։ Ար,..առ 
դեմքերին ոգ...պա տյան՝ աշխատում են եռանդով։ Գիտեն՝ ամառը շուտով 
հոգ...արք կապրի, և իրենք դարձյալ կգնան դպրոց հոգ<..որ սնունդ սւըա– 
նալու։ Իսկ առայժմ բոլորը՝ կին թե ւրղամարդ. ալ.։.որ թե պաւրանի, պի
տի աշխատեն։ Ալ...եւր այգիներն առաւր բերք են խոստանամ։ Գյուղացու 
ուշադրությունը բ...եռված է միայն հողին, որը կարճ ժամանակ անց կհա– 
ւրուցի՝ պարգ...ելով բարիքների առատության։

«Սրանք այն մարդիկ են,– մցւածամ եմ ես,– որոնք տարիներ առաջ ե– 
ղեռն են տեսել, ծննդավայրը թողնելու ցւսվից խոցվել կար...եր. խոշտանգ
վել. գեր...արվել։ Բայց կար...որն այն է. որ երբ...է չեն ընկճվել։ Օթ...ան են 
գւըել հայրենիքում ու բարգավաճել»։

Հհացւսծ մեր ւրեսածով՝ ավտոմեքենայով մւրնամ ենք ճանաւդարհի 
երթՀ-եկեփ մասը ե ուղ...որվում դեպի Ս...ան։

հեղինակային
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ԵՎ
ԲւսոակազմակաԱ պատկեր

ացեւհսց^սա (աց/ր/Ւա+ւհսց (հա> Ե) 
ագեոր՜աց(աց/^աւ|ոո 

ւիա>ե, եվ>ե)
ա|էւ|հտ=ա| (աւհհսս|Ետ ֆա>ե) 
սգևոր-սց (աւհ^՜ավոր <իա>ե, եվ>և) 
աւցեւ1ետ սւա<սա/ր>(՜ււո1հսւ ֆա>ե) 
արեմցւահվցոաանա6֊աո1ւ+մտ 

(մոպւ > հ ս + նմոոա +ա Աա ն  

գերեւ|աոհւ=գեր^նր/»>+ա+փոռ+եւ 
ֆա> Ե)

գհնեւ1 աճառ՜ –օհն (ցինի >+ա+\\աճաո 
ֆա>ե)

գի նեվետ սիԱ էգինի>Ոա|ետ ֆա>ե) 
գոտևոռեւաոտ (ցոտ/ր/Ււահտ+ե) 

ֆա> ե, ևվ> և)
դւսւի(ւհւ1աոդ֊ււավւն /̂ւաւ/ւ(/̂ >է՜ա+ 

մարտ ֆա>ե) 
նրռեԷ-հւտ+ււ+Է 
ն|1թեհկե|=նո»+և+եկ+նլ 
հրեոււթ-հոն+ուււօ 
թհթնոտն=թերժն+ոտհ 
թեթնութւու6՜»ն»1ւ+աթ|ուՕ 
կաբեւ1հռ=եաո(եաոհ՜ <7աւ/ւ)+ա+ 

վեք/ք  ̂ ֆա>ե)
նաբևոր նաո (կարի՝ ;աէ/ւ–>+աւ|որ 

ֆա>ե, եվ>և) 
հետէւան–հ1ւաե+ակ

հհտհաքւթհեսւե+տնր
հհտեոոռ=հեաե+ոոո
հոգեկ աոօ~հոց(/աօ/ր/է–ա+ւ1աո+յր

ֆա> ե>
հոգեււր֊հոս (/տց/ր>+աւ|ոո 

ֆա>ե, եվ>և) 
հ եւսս ւտսռ=հհ+ա +սաառ 
հևիհև հե էի+հհ 
ոգեորութ >ուն=ււց (ռց/ւ>Ււա1ոո Ւ 

ություն ֆա>ե, եվ> և) 
ոոկհւ1աց=աւե(/ւսն/շ>Ւա+կաց (հա> ե) 
ոււկեվաճսա=ռսկ(ակ/շ/(՜ա+ւհսճաո 

ֆա>ե)
ոսկեկ ա|ւս=ոււե (ոսկխ+ա +0աոս Օւա> ե) 
ոսկևոբեւ=ոսե (ոսԱ1շ/Ււա|որ+ե| 

ֆա>ե, ևվ>և)
ււհթ1ւեթաքւթ=րւհօ+1ւ+(՜սնր^+անր 
ււՒփկհ|եսհ ոեոեեւ (սեոկևէ3/>Ւենի 
սևակնած^սե+ւս1ւն+ած 
սևհոուԸ=րւեԷւՈ+ուն 
ւրա|1հկերօ՜սատ(,տա»/;>(՜արւ|եո9 

ֆա>ե)
ոսլհվճար=ուո (ոահ^ա+վճաո 

ֆա> ե)
ո ւղևո|ւ=ւոո ՚՚ուոհ^ ափւր 

ֆա>ե, եվ>և) 
օթևան=օք+ևան
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Ն - Մ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետերի փոխարեն գրել 0 կամ մ.
՝ ռ։յ..բակոծել, բ լբուլ. անբախտ, ամբոխ, դամբուլ, ամբողջովին, 

դա.</.բաբան, ա.<։՚.պ. աՆբասիր. ամբարիշտ, ամբաստանել, ամբարտավան, 
ամբարտակ, ամբիոն, աՍփոփել, ամպագոռգոռ. թմբուկ, ինքնա....վափ. 
համբույր. ճա.Ա1փա, խմբավորում. ըմպանակ. ամֆիթատրոն, ա....պհովանի, 
ամբարձիչ. շիմպանզե, չեմպիոն, սուսամբար, համբավ, վերա,,..բարձ, 
ըմբիշ, ախ.բավ, ա.,..բար, բամ.բ. ա &բիծ, թամբ, ըմբոստ, փամփուշտ. Դու– 
շամ.բե. թր,...փալ. թմբկաթաղանթ. ըմբռնել. սմբուկ. բամբիռ, բամբեր, 
ամպշող, ամբարբառ. բամբակ, գա.մփո, զամբիկ, ըմբոշխնել, թումբ, 
զամբյուղ, կոմֆեւո, դրմբոց, խմբակային, ամպայման, Մամ-վել. ՍաքՀ.վել, 
ա.Լփույթ, ճամբար, անբարյացակամ, ըմբշամարտ, թմբիր. ճա....փորդ. 
աՆբերրի, բամբասել, բանսարկու, սմբակ, բամփել, բամբիշ,՝ թմբլիկ, 
ճամպրուկ, շամբուտ, անպաճույճ, շամփուր, տրամվայ, տխուր - տրտում., 
սիմֆոնիա. բազա.</.. համբերություն, Ամբոխավար, ամպատճառ. համբակ. 
բա.(*..վոր, վամպիր։

խ  Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ ն կամ մ.
Ս՜ա.և.վելն ու Սամվելը մանկության ընկերներ են։ Իրարից միշտ անբա

ժան են եղել։ Դեռ փոքր էին. երբ վերցնում էին զամբյուղները, գնում անտառ՝ 
մոշ. մորի, տանձ, դամբուլ բերելու, խաղում գետեզրի շամբուտում, մայրիկների 
համար սարի սմբուլ ու սուս ա... բար բերում։ Ապրում էին գյուղական ա....պա
ճույճ կենցաղով ու երջանիկ էին։

Պատանեկության ամբասիր անուրջներն անավարտ մնացին, սկսվեց 
պատերազմը։ Ամբարիշտ ֆաշիստները հարձակվեցին, ռմբակոծեցին, հրդե– 
հեցին։ Ամբարտավան հրոսակներին հակահարված տալու և հայրենիքի պա
տիվն ա.Լեղծ պահելու համար տղաները մեկնեցին ռազմաճակատ։ Հոծ 
ամբոխ էր հավաքվել կայարանում։ Հրաժեշտի ա....պագոռգոռ խոսքեր չասվե
ցին։ ժողովուրդն ամբարբառ, տխուր - տրտու.... ճամփա գցեց իր բազա,... 
զավակներին։

Սաձ-վելն ու Սա/,.խելը ծառայում էին նույն վաշտում։ Սեկը բամբեր էր. 
մյուսը՝ կապավոր։ Անվերապահորեն վստահ էին. որ ա..։.պայման կհաղթեն։ 
Այդպես էլ եղավ։ Երկուսն էլ պարգևներով տուն վերադարձան։ Այժմ էլ ապրում 
են իրենց գյուղում։ Ունեն բարի հա....բավ, սիրված են բոլորից։ Գյուղը սակավա
ջուր էր։ Ընկերներն ամբարձիչներ բերեցին, ամբարտակ կառուցեցին։ Գյուղը 
ա. ֊բավ բերք ստացավ, ամբարները լցվեցին։ Մեծ բարեկամությունից բոլորն 
են օգտվում։

Հեղիճակայիճ
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Ն– Մ
Բ ա ռա կա զմա կա ն պ ա տ կեր

ամբաստանելդ ամրաստան + ել 
ամբար - պարզ բառ 
ամբարիշտ - պարզ բառ 
ամբարձիչ = (հ1ամ + օառձ + իչ 
ամբարտակ - պարզ բառ 
–մբարտավան - պարզ բառ 
՜ամբիոն - պարզ բառ 
ամբոխ - պարզ բառ 
ամբողջովին = ամբ (մասնիկ է )  + 

ռո9 + ոԱհն
ամպագոռգոռ = ամպ -  ա + գոռ + 

գոռ
ամպհովանի = ամա + հով + անի 
ամպշող = ամա + 7ոո 
ամփոփել = ամփոփ + ել 
անբախտ ՜ աճ + օաէստ 
անբասիր = աճ + բասիր 
անբավ = աճ + ռամ 
անբարյացակամ = աճ + բարւաց 

(բարիք բառի գրաբարյան սե
ռական հոլովաձևը) + ա + կամ 

անբերրի = ան + ըեոոհ 
անբիծ = աճ ~ բիծ 
անպաճույճ = աճ + աաճոււճ 
անպայման = աճ + աաւման 
անպատճառ ՜ ՜  աճ + աատճառ 
անփույթ = աճ + փապ 
բազում - պարզ բառ 
բամբ - պարզ բառ 
բամբակ - պարզ բառ 
բամբասել (բա լ՛ ասել, խ ոսելը  այի 

խոնարհված ձևերից) ըամ + բաս 
+ ել– պարզ բառ 

բաճբիշ(թագուհի) - պարզ բառ 
բամբիռ (նվագարան, քնար) - 

պարզ բառ 
բամւիել = բամփ + ել 
բանբեր = ռան + թեռ 
բանսարկու = ըանս (խոսք) + 

ւաւե + ա.

դամբարան ՜ դաճբ( գերեզման) + 
արան

դրմբոց (բնձ.) = դրմբ + ոց 
զամբիկԱց ձի)–  պարզ բառ 
զամբյոպ - պարզ բառ 
ըմբիշ - պարզ բառ 
ըմբշամարտ = ըմքշ (ըմբիշ) + ա + 

մաոտ
ըմբոշխնել (վայևլել)= րմբո7խն + ել 
ըմբոստ = ըմբ (ամբ - ից. որը հան

դիպում է ամբողջ բառում) + ոստ 
- պարզ բառ

ըմբռնել = ըճ(ընղ - ից) + քռն(/7ուռն) 
+ ել– պարզ բառ 

ըմպանակ = րմա (ամպ) + անահ 
թմբլիկ = քճքՀթումբ) + լիկ 
թմբկաթաղանթ = թմբ (թումբ) +

(ու՚էե + ա + թաղանթ 
թմբուկ = բճբ( թումբ) + ուե 
ինքնամփոփ = ինրն + ամւհուհ 
խմբակային = \սճք(խումբ) + ակ + 

աւհն
խմբավորում = հւմս (խումբ) + աճա  

+ ում
հաճբակ(թերոա.տխմար) - պարզ 

բառ
համբավ - պարզ բառ 
համբերության = համ + քեը +

ոաաւն
համբույր - պարզ բառ 
ճամբար - պարզ բառ 
ճամփորդ = ճամփ + որդ 
շամբուտ = շամբ + ուա 
շամփուր - պարզ բառ 
ռմբակոծել = ոճբ( ռումբ) + ա + 

կոծ +ել
սմբակ - պարզ բառ 
սմբուկ - պարզ բառ 
սուսամբար - պարզ բառ 
վերամբարձ = վեր + (հ՚)ամ + բարձ 
փամփուշտ ֊պարզբառ
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Զ - II

Կետերի փոխարեն գրել զ կամ ս.
կենտրոնախույզ քննախույ..կ^, ալեհույ.^., ծաղկահյուս., մտա– 

ասյ.^.., խելակորույս.. պւսր(Հ.կա. պարՎ.կական, Թիֆլի/Վ, ԹավրիԱ... Տավ– 
րո.Ա–, մար.Վ.ել, մարզվել, մարապան. պարտիզպան, հարսնացու, համ
հարզ.. արևակե.^., բազկաթոռ. բաԱկետբոլ. բաԱկերակ. բազպան, որ
պ եսզի. որպիԳ..ի, գույնի,գույն, ինչպի սի, հետ./.հետե. տոթակեԱ.., Վարդ– 
գեՀս հիպնոԱ., երկնասույզ., ընկույ.^.., ողկույզ., հրկիզված. բեկտ ել, ավ– 
տոբու֊Ա., մ;/.կիթ, մԱ..եղեն, ֆիզկուլտուրա, ՀաֆիՎ., իշիա.Վ., վա.ւ .̂ք, 
երազկոտ. ԵրաԱ.խ. գիպԱ.. նարգի^... հագիվհա/Հ.., հանկարծահաս, 
գ.(Հ.վռտոց, Հասկերտ, փրփրադեզ... սիրակեԱ., քնաԱ.ղարար. Ս՝ար... .̂պե– 
տունի, տրոլեյբա/յլ., ղիակիկևարան, ծիւնելույ.և., Չինգի^.. խան, Ս՜անաեԼ, 
Մանակ..կերտ (տեղանուն). վ.^..կապ. սիզավետ. սիզախոտ։

Լրացնել բաց թողնված տառերը զ, ս կամ սզ.
Ալեհույզ, էր Հևլլադայի մեծագույն քանդակագործ Ֆիդիասը։ Գրա

կալի առաջ մտասույզ, նստած՝ քննախույ.՚.լ. հայացքը հաոել էր դիմացը փռ
ված գծագրերին։ Պիտի կերտեր Զևսի արձանը։ Նրա հոգին բ.գ.կտում էր 
այն միտքը, թև կկարողանա՞ կյանք ու հոգի տալ անշու նչ մարմարին։

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պարզկա գիշեր էր։ ՊարՎ.կական երկնակամարում փայլփլում էին 
աստղերը։ Հա.կկերտի հրավերով Վասակը՝ Հայաստանի մարզպանը, ժա
մանել էր Տի.^.բոն և այժմ բաց պատշգամբում բազկաթոռի մեջ նստած՝ նա
յում էր մզկիթների երկնասույզ... մինարեներին։ Անհայ.^. էր, թե գործերը 
հարթ կգնան։

Պարտիզպանը ԹիֆլիԱփց բերված թաղարները տեղադրում էր հո
ղի մեջ։ Շուտով այդ մասում կաճեն գույն./.գույն ծաղիկներ և հետ։)..հետե 
կտարածվեն շուրջբոլորը։

ԱվտոբուԱ .ի պատուհանից հիպնո.Վ.ված նայում էի շրջակայքի գե
ղեցկություններին։ ՈրպիԱփ աննման տեսարան։ Որպե;*./.ի պատկերացնես, 
աչքովդ պիտի տեսնես։
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Զ– Ս

Բ ա ռա կա զմա կա ն պ ա տ կեր

ալեհույզ = աւ (աւէւ) + ա + հոսս 
(խս>ե)

անհույս = աճ + հոսս 
արևակեզ = աոե + տ + հեց 
բազկաթոռ = օացն(թասուն՝ թև) + 

աթոռ
բազկերակ = բացն (բազուկ ՚ թև) + 

հոաե
բազպան(թծճռ<չ) - պարզ բառ
բզկտել = ա (/7/ ,<7)+(/յ)=ճ + ա(ա քաՂ՜

մապատկական ածանց) + ել 
բնազդաբար = ըԱ(րան) + ացո + ա +

աա
գույնզգույն = աան + զ + ցոււն 
դիակիզարան = դի + ա + կիզ(կեզ) + 

արան
երազկոտ = եռաց -  կոտ 
երկնասույզ = ՆոԿԱ(երեհն) + ա + 

սուտ
ընկույզ - պարզ բառ 
ինչպիսի = ինչ + սյիս (պես) + ի 
խելակորույս = Խեւ + ա + կոր + ուա 
ծաղկահյուս = ծսաԿ(ծաոհե) –ր ա + 

հւուս
ծխնելույզ = ծխն( ծուխն) + 

եւա ւց(եւուցանեւ - ից) 
կենտրոնախույս = եենտոոն + ա + 

խուա
հազիվհազ = հաց -  իվ (իվ՝ գրաբա

րում գործիական 1տլովի վերջա
վորությունը) + հաց

համհարզ - պարզ բառ 
հանկարծահաս = հանեաոծ + ա + 

հաս
հարսնացու = հարսն + ասու 
հետզհետե = հետ -  զ հետ + է 
հրկիզել = հյ\(հար) + էից (հեց) + ել 
մարզպան = մարց + աան 
մարզպետ = մարց + աետ 
մզկիթ - պարզ բառ 
մսեղեն = մս( միս) + եոեն 
մտասույզ = ճտ(միտ) + ա + սոսց 
ողկույզ - պարզ բառ 
որպեսզի = ոք + տես + զի 
որպիսի = ոք + սյիս(պես) + ի 
պարզկա = աարց + նա 
պարտիզպան = աաոտհց( աաոտեմ) 

+ սլւսն
ջրասույզ ՜ $յլ(ջար) + ա + սոււց 
սիզախոտ = սից (սեց) + ա + խոտ 
սիզավետ = սէւց( սեց) + ամետ 
սիրակեզ = սիը( սեր) + ա + նեց 
վազք =  ւ1աց +  ք  

վազքուղի = Աաց + ք + ուոհ 
Վարղգես = մաոո + գես (գես՝ մազ, 

պոչ)
վզկապ = վզ(#զ) + կասւ 
տոթակեզ = տոտ + ա + նեց 
փրփրադեզ = \հո\հո(մտմտւո) + ա + 

դեզ
քննախույզ = քննքքճին) + ա +

խոււց
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Ժ– շ

Կետերի փոխարեն գրել ժ. շ  կամ ժշ.
հուժկու, բուժքույր, դշխոյական, դժխեմ, ճխգրիտ. Ժուժկալ, 

գուժկան. գուխակ. գժտվել. նշդարենի. նժար. ն.)..տար (վիրահատական 
սուր դանակ), պժգանք (գարշանք, նողկանք), պագ.շ..ոտ (վավաշոտ, ցանկա
սեր), ուժգնորեն. աժդահա, ախտե (երկար կոթով նիզակ). վրեժխնդիր, 
հրետավոր. հրաժև.,։.տ, հրաշեկ, հրուշակագործ. հույժ, հուշարար, 
երաշտահավ, երաշտություն, գույ^Հ. գահավեժ., բ. .̂.տիկ, ապառաճ, ատամ
նաբույժ, անախորԺ^խոր.^... որմնախոր../., օգտված. դ.;..խուհի. դժկամ. հա
վեր.^., պատ.)..դամբ, չարագույժ, ձիավարժ՝., տույժ., մշտնջենական,
դ.$7.բախտ, ն.ժխար, նաժիխտ, թեԺ, ախորժել, խոր..ել. իտր..,.ակ, ան
հրաժեշտ, դժպատեհ, դժգույն։

Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ ժ կամ շ.
Գուժկանը՝ հուժկու, աժդահա մի տղամարդ, ա..).տեն կողքից կախ, 

կանգնել էր դշխոյական վեհությամբ բազմած թագուհու առաջ։ Հույժ, անա– 
խոր.։.. լուրեր էր բերել, և թագուհին լսում էր դժկամորեն։ Թագավորը դեռ շարու
նակում է գ.Վ.տված մնալ յուրայինների հետ. նախարարները պատրաստվում են 
վրեժխնդիր լինել։ Ապառաժյա կամքով օժտված Աշոտ Երկաթը, որ որոշել էր 
մշտնջենական խաղաղություն ստեղծել երկրռւմ, պարզվում է. մի կողմ թողած 
պետական շահերը, ընկել է անձնական խնդիրների հետևից։ Ո՞վ կարող է 
ճ.շ.գրիտ գուշակել՝ ինչով կվերջանա այս ամենը։

ճանապարհ գցելով բանբերին՝ թագուհին դուրս եկավ պատշգամբ՝ նա
ժիշտներին հեռանալու նշան անելով։ Նստելով որմնախորշում՝ սկսեց խորհել 
իր դճխ եմ բախտի, երկրի չարագույժ, վիճակի մասին։ Իր դժբախտությունը 
գնալով խորանում է, և ստիպված է ապրել հուշ դարձած երջանկության ն./..խար 
բեկորներով։ Ինչո՞ւ, ինչի՞ համար պատժվեց։ Չէ՞ որ ապրել է անմնացորդ նվի
րումով. ու....գնորեն սիրելէ ամուսնուն, եղելժու.՚...կալ. զերծ՝ արատներից։

Թագուհին հավանաբար երկար կօրորվեր հարածուփ խոհերի օվկիա
նում. եթե ուշադրությունը չգրավեին երկու հոգի, որ անցնում էին ծառերի տակով։

Ըստ 1Ո1ՒՐԱՅԱՆԻ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Ժ– շ
Բ ա ռա կա զմա կա ն պ ա տ կեր

աժդահա - պարզ բառ 
անախորժ = աճ + ահտռժ 
անհրաժեշա = աճ + հռաժ (հոաժ 

հրաժարվել, հեռանալ, հետ քաշվել, 
չուզել) + էս՜տ

աշահ(նիզակ) - պարզ բաո 
ապառաժ - պարզ բառ 
ատամնաբույժ = ատամն + ա + օռււժ 
բշտիկ = Հո\ո(բոստ) + իկ 
բուժքույր =  ք ո ւծ(բույժ) +  բ ո ս ո  
գահավեժ = ցահ (ոաոձունօ) + ա + մեժ 
գժտվել = գծ(գիժլ + ա + վ + ել 
գուժկան = ցո ւժ(ցոսժ) + եան 
գուշակ - պարզ բառ 
դժբախտ = յլժ + ռահւտ 
ղժխհճ(դաժան. ժանտ) - պարզ բառ 
դժկամ = դժ + համ 
ղշխո(թագահի) - պարզ բառ 
երաժշտություն = եուսժ^տ (երաժիշտ) 

+ ոատւն
երաշտահավ = եուաւո + ա + համ 
թեժ - պարզ բառ
ժուժկա ̂ սակավապետ) = ժո ւծ(ժոսժ 

աժ. կարոդություն) + հաւ 
խորշ - պարզ բաո

հրաժեշտ = հոած(հոաժ հրաժարվել, 
հեռանալ, հետ քաշվել, չուզել) + 
հւտ

հրաշեկ = հը(/ա։/շ) + ա + շեկ 
հրեշավոր = հրեշ + ամոռ 
հրուշակագործ = հոա լան + ա + գործ 
հույժ (սաստիկ. շատ. խիստ) - պարզ 

բաո
հուշաքար = հոս + առաո 
ձիավարժ = ձի + ա + մառժ 
ճշգրիտ - պարզ բաո 
նաժիշտ - պարզ բառ 
նժար - պարզ բառ 
նշխար (եկեղեցու օրհնված հաց) - 

պարզ բաո
նշտար (վիրաբույժի դանակ) - պարզ 

բաո
որմնախորշ = ռոմն + ա + խորշ 
չարագույժ = >աո + ա + ցաւժ 
պագշոտ (վավաշոտ, ցանկասեր) - 

պագ (համբույր) + շ (աճական) + 
ոտ

պատշգամբ - պարզ բառ 
վրհժխնդիր = վոեժ + խնոհո 
ուժգնություն = ըւժ + գճ (գին) + ուաուն

ԿՐԿՆԱԿ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կետերի փոխարեն գրել
1. բ  կամ բբ.
այք..աբեն, այբբենական, այբբենարան, ամբարտակ, ա .̂.ա (տղամարդու 

վերնազգեստ), տղահայր. ըմբոշխնել.
2. դ կամ դդ.

ընկէփմ. րնն, .հատել, ընձօփմաթյան. ընդարմանալ. ընդդիմախոս, ընդունակ, 
բուդդայական, դդմապուր, ընֆձիմադրել, ընՕ&իմակաց, ընդհատել, ը(&0իմահար, 
ընդոստ, ընս..իմադարձ, ընկ-քփմակայել.
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3. զ կամ զզ.
բ.վ.կտհլ, բ.՚...ւսլ. բնևիկ –բ.^.իկ. դթարթվանք. ա/.Տ։ալ.
4. թ, թթ, տթ, ւո կամ՝ տա.
փ.փախտ, վաւ$Ոսր. կ՚ք+անք. փ.;։.ել (մաշվել). փ/փել (ծաղկել), ծաղ

կափթիթ. կփ֊.րուկ, կկսրտել. փեփ.ել. լուսա&փկ. պլշվել.
5. ւ կամ լլ.
տանջաղի. տանջա/Հ..ակ. վշտաղի. վշաաս.ակ. սղացիկ, սովյա).... սո– 

վա^ակ. վվ.կել. դով..ար. Աքիէխես. աքիկՆեսյան. հե((..են, հելլենիստական. 
հե^Հ.են|պմ. Հխ(..ադա. Հո/..անդիա. հո/...անդական. մի,/..իոն, մի/...իարդ, ծ–.,..ալ. 
մողա, ւես..ագար. մով..ի. մո7...աթյան, բաթադ. ցավաս.ի. ցավաղուկ, մա...ախոա. 
մո.1..եռանդ, հե./..ենահի.

6. ծ, ծծ, ց  կամ ցց.
կ.,՜,(ի. կ4.ան, կե)1վ.ե, կ.Կ.որդ, խթան. կեխյոթյան, կեղս.աճ .
7. // կամ ղղ.
ա.հ.ի. ու^աբերձ. ուղարկել. ուժագիծ, ուղեկից. ծստաՀԼի. աղալար. կո– 

յա.նի. գործուղում, անծամ, ուղեգիր. ուղղագրական. ա....եծիր. աղեկալ. առա գ
րություն. աղաթիռ. ուղերձ. ուղղախոսություն, ուղհգորգ, աղական, աղեկցել, 
ունակի. ուղիղ. ոս.։.ահայաց, ուղեկցորդ. ա..ցաձիգ. ուղեգրության. երթուղի. 
ա.և.եկասհի. ութաճրա. ուղենիշ, ուղղանկյուն. ա....եպարկ, աիոաճտաթյան. 
խճու.ծփ, ուղեցույց, ա.՚.՝..ետոմս, ութանկյունի, աղափառ, ուղեպայուսակ, ուփշել. 
մայրուղի. ուղղընթաց. այղիչ. ուղնուծուծը. բարձրուղեշ. գեղուղեշ, 

՚ ուղեգրություն.
Տ. ճ  կամ ճճ.
ա.Լ.պարար. արձձե. ա....ուրդ. չարաճճի. կ~..աճ, խւևել, խ. ..ողում.
9. մ  կամ մմ. ր ր ր
էւճին. էս՚Աա. է.<Հ.անուել. Ջե^Լա. էս..իլ.
10-2 կա մ յ յ .  ղ
Նոթ, նո;;..ան, Նո/...եմ. Նրւ.,.ւսն տապան.
11.0  կաս 00. ւ
Լիա.և.ա, ֆիԼև. սԼնա. հովա..՝.փ. ՀովհսՍ–..ես. զևԼել. մանրազևԼին. Մա– 

րիսճԼա. քԱ.ել. ԲոՍև ֆիԼլական. իարաք.ևփն. իԼնսուն. քննախույզ. ՎիեԱ.ա. 
տոն.ա. զե..ողական. իդեական. ժսոնա. ԴիաԼ.ա, ինսսանխԼը, ի....երորդ.

12. շ  կա ճշշ.
խսալ. ք.^ել. խայուն. թղալ. թղղց. տա....ել. վղալ. ֆ....ալ. ֆ;...ոց. 

անղակ. փ....ատ, խ....ոց, վղոց, խղխ....ոց.
13. վ կամ վվ.
հո....իվ. հովվերգության, հա/ճսկան. հաԼանոց. գրա....ել - գրտԼել, 

վրդո..Լել - վրդո....ե|. նզոփ.ե| - նզո.Լ.ել. խորո....ել - խորո...«ղ. հորս.Լել. ն....ալ. *

*  Մեր լեզվում  գոյութ յուն ունեցող օրենքի հ ա մա ձա յն ՛ բա ռի  մեջ կրկնվող վա նկերից մեկը սղվում է։ 
Ա յսպ ես ՛ կեղծածամ, աշյսարԷլս)Խ>յացք, եա սաոսձլակսւրգ. տավաքսյըած, շնո յէոսհա նղես բա ռերում  սղվել է 
ընդգծվա ծ կրկնվող վա նկերից մեկը, որի հետևանքով ստա ցվել է ՝  կեղծամ, աշխարհայացք, հասարակարգ, 
տավարած, շնորհանդես։
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14. ր կամրր, ռ կամ ոռ.
ե..,.որդ. հինգերորդ. Ամանո,։... անդորր. ա նզովագիր, տարանցիկ, ան

դոհություն. անդու-ք-ավետ, տապական. տաք։.,հրային. տա.|ռ.երք. էոա.ւ.տգույն, 
տարրալուծել. աաքևորոշել, տա,.էաբանություն. օտարաբանություն. տա.,..աբնույթ. 
այլատա,.... օտար.., տառատեսակ, միաաա^փ տայ։..փողել, բազմատար։ օ.Վան. 
օրո,.|\սն, բնօ....ան. օրորաց, մրրիկ (փոթորիկ). մւ\փկ(ցորենի հիվանդություն), 
մրրկահողմ. մրրկածուփ. մրրկահավ. մրրկահույզ. մրրկածեծ. բերրի. բհ/..ել, չո,.։.որդ. 
տասնչորսերորդ, տա...աշխարհիկ. դ&ձսլ. գոԹպուԿց. գաալ. ճռնչալ. Ճ10ոց. 
Ճւ~ճ6ևալ. ՃՕԲալ, ճ՛ռնչյուն. խաոց. խԹ.մփոց. մճճալ. մննոց. հ/.–..հ/Լսղ. տար..ադ– 
րամ, տսա.ագիր։

Ք բաղաձայնը կրկնվում է Մնքքա բառում։
Ֆ բաղաձայնը կրկնվում է Րաֆֆի անվան մեջ։

Լրացնել բաց թուլնված տառերը, ընդգծել կրկնակ բաղաձայն ունեցող բա
ռերը։

Անդորր կեսօր էր։ Չորսբոլորը լռության էր, և միայն մոտակա թուրքական 
գյուղից լսվում էր մո ...աների նամազը ե մո....ի ամբոխի արձագանքը։ Ե։...որդ օրն 
էր. որ մո....եգնած տա....երքը հանդարտվել էր. մք...կահողմը՝ դադարել։ Բնության 
տա....երը հանգստացել էին. ե բեք.,.ի դաշտերում տա.ր.ագայն ու տախօստեսակ ծա
ղիկներն ազատվել էին անձրևի կաթիլների ծանրությունից. տճգել գւխիկները։ Աշ
խուժացել էին ժրաջան մեղուները։ Թռչկոտում էին ծաղկից ծաղիկ, և նրանց միա–
լսղ... բ։.յ.ոցը տա..,.ալուծվում էր արտերի խ....ոցի. գետակի վ։...ոցի ու տերևների 
խ....խ....ոցի մեջ։ Հոյ...երգական տեսարանը յրացնամ էր գեղջուկի հորո.;..ելը։

Կռացած հալին ՀովհաԼ-եսը խորաք.և.ին զ՚ևԼում էր յուրաքանչյուր թուփ 
տեսնելու իտև օր տևած անձրևից դրանք հո չե՞ն վնասվել։ Կարո՞ղ ես ընդդիմանալ 
բնության քմահաճույքներին։ Սարսափելի կլիներ տանջա/տակ աշխատանքի ար
դյունքը կորցնել։ Փա՜ռք աստծո, վնասը չնչին էր։ Հովհափ՜ե՚սն ու/փեց ըն....արմացած 
մարմինը և սրտի դողով քայլեց դեպի ցորենի հասկերը։ Երկարատև անձրևից դրանք 
կարող էին փփել։ Բայց ոչ, արտերը վվքԲուն տեսք անեին։ Վերցնելով վտքրիկ 
ա։)..եպայասակը քայլեց ծառաթփով և ուկ..ևորվհց դեպի հանդիպակաց ու^.աբերձ 
լեռը, որի լանջին կպած էր իրենց գյուղը։ Ասում են մարդիկ այս բնօ.Հ՛անում ապրում 
են տասներեքն .խորդ դարից, իրենց, գերդաստանը հազար ութ հարյուր իԼսունիԼր 
թվականից։ «Բոլոր մկաններս նճ.հւմ են. գնամ, հանգստանամ», - մտածեց Հով– 
հա11.եսը և ուՉ.փնթաց ճանապարհով բարձրանալով մոտեցավ չորրորդ տանը. 
ճՏՋոցով բացեց դարպասը և անհետացավ գեղուԼ..եշ թխկիների և ուՕՀաձիգ բարդի
ների հետևում։

/

ՀևղիեակայիԱ
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ԿՐԿՆԱԿ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐ

Բ ա ռա կա զմա կա ն պ ա տ կեր

աբբահայր = աօոա + հատ 
այբբենական = ատ + շեն + ական 
այբբենարան = ատ + բեն + աոան 
անդորրագիր = անոռոո + ա + ցհռ 
անդորրավետ = անոոոո + ամեա 
անդորրության = անատռ + ոաաւն 
արճճե = ա ոճճ(աոճհճ) + ե 
բնօրրան = սճ(ոան) + օոո( օոոռ) + 

աճ
դդմապուր = ոոճ(դոում) + աաուր 
զննել = ց Աճ(ցնին) + ել 
ընդդեմ = ընդ + ոեմ 
ընդդիմախոս = ընդ + ոհ ճ(ոեմ) + ա 

խոս
ընդդիմություն = ընդ + ըիմ(ըձմ) + 

ոաաւն
իննական = ինն + աեան 
իննսուն = հնն + սուն 
լլկել = սա ւուկ) + ել 
լուսատտիկ = լաս(շույս) + ա + 

ատք ա ա ) + հն
կեցցե = Կեօ(կեաց) + ցե(<չձ՝ եզակի 

հրամայականի վերջավորությու
նը գրաբարում) - պարզ բառ 

եծծհ ~ եծծ( եծհծ) + հ 
կոյուղի = կոյ(աղղ) + ոտհ 
կտտանք = Կ\ո\ո( կտուտ ՝ տանջանք) 

+ անօ
հովվական = հռմմ( հոմհմ) + աեան 
հովվերգություն = հոմմ( հո մհվ) + եոց 

՜1՜  ոաաւն
միատարր = մի + ա + տաոո 
մրրկածեծ ՜  մրր( մրոտ) + (ի)Ա ~ ա + 

ծեծ
մրրկահավ = մոռ(մրուր) + (հ)ե + ա + 

համ
մրրկահույզ = մրուր) + (հ)ե + ա 

■Ւհոոց
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նոյյան = նոյ + ւան 
չորրորդ = չոըԱորս) + ոոռո 
պտտահողմ = ա \ո\ո(ատու ւտ) + ա + 

հոոմ
պտտվել = ա տս\(ատոստ) -  վ + ել 
սովալլուկ = սով + ա +■ ււուե 
վշտալլուկ = \Ե\ո(մհշտ) + ա + յլան 
տանջալլուկ = աանց + ա + ւաւե 
տարագիր ՜  տաո + ա + գիո 
տարադրամ = աաո + ա + ոոամ 
տարրալուծել = տաոո + ա + 

\ած( ւաւծ) ՜Ւ եւ
տարրական = տառը + աեան 
ցցված = ցգ (ցից) + վ + ած 
ուղղաբերձ = ուոո(ոպիզ) + ա -  ըեռձ 
ուղղագիծ = ուոո (ոպիզ) -  ա -  գիծ 
ուղղագրական = ուոո (ուոիհ) + ա + 

ց ո(օհր) + աեան
ուղղագրություն = ա ա (ոպիզ) + ա + 

ցո(ցհո) + ոաաւն 
ոպղաթիո = ուոո (ոտիփ + ա + բհռ 
ուղղալար = ոտո(ոտիը) + ա + ւաո 
ուղղախոսություն = ուոո( ուոհո) + ա 

+ հաս + ռայան
ուղղական = ուոո (ոտհո) + աեան 
ուղղակի = ուոո(ոտհո) + ակի 
ուղղահայաց = ո\ոո(ոտիո) + ա + 

հ ա ւ + սա
ուղղաձիգ = ուղո(ոտհրյ) -  ա + ձիգ 
ուղղամիտ = ոստ (ոպխք) -  ա -  մհտ 
ոսլղամտություն = ուոո (ոտքտ) + ա + 

մտ( մհտ) + ոատւն
ուղղանկյուն = ոս\ո( ուղքպ) + 

\սնն(անկանխ  ՚ ընկնել - ից) + 
աւն

ոպղանկյունի = ուոո (ոտհո) + 
անե(անկանի/՛ ընկնել - ից) + 
յոլն+ի



ուղղափառ = ուղղ( ուղիղ) + ա + ուղղում = ուղր\(ուղիփ + ում 
փթթել = ՀաԼփթիթ) + ել 
քննախույզ = ընճ(թԸքւՕ) + ա + խոսց 
քննել = ընճ(բճիմ) + ել 
օրրան = օրխ օրոր) + ան

փատ(տ)
ուղղել = ո պղ( ուղիղ) + ել 
ուղղընթաց = ո պղ(ոպիղ) + ընք + աց 
ուղղիչ = ար&(ոպխւ) + իչ

ՍԻ ՇԱՐՔ ԱԾԱ1,ՑՆԵՐՈՎ ԿԱԶ1ՈԱԾ 
ԲԱՌԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ացի, եցի. ցի վերջածանցները աեղ ցույց տվող հատուկ գոյականներից 
կազմում են որևէ տեղի բնակիչ լինելու նշանակությամբ անձի անուններ, որոնք 
գրվում են փոքրատառով։ Օրինակ՝ Իսպանիա - իսպանացի, Գերմանիա - գեր
մանացի, Վան - վանեցի, Մուշ - մշեցի, Գյումրի - զյումրեցի. Երևան - երևանցի. 
Լոնղոն - լոնդոնցի և այլն։

Ացի, եցի. ցի վերջածանցներով են կազմված նաև մի շարք հայ խոշոր 
մտավորականների անունները՝ կապված նրանց ծննդավայրի անվան հետ։ 
Բնականաբար այդ անունները գրվում են մեծատառով։ Օրինակ՝ Մովսևս Խորե– 
նացի, Անանիա Շիրակացի, Գրիգոր Նարեկացի. Ղազար Փարպեցի. Գրիգորիս 
Աղթամարցի, Արիստակես Լաստիվերտցի և այլն։

Ուհի վերջածանցով կազմված այն գոյականները, որոնք մատնանշում 
են որևէ ազգի քաղաքացուհու, գրվում են փոքրատառով։ Օրինակ՝ Հայաստան - 
հայուհի, Անգլիա - անգլուհի. Ֆրանսիա - ֆրանսուհի, Պարսկաստան - պարս– 
կուհի. Հելլադա - հելլենուհի, Լեհաստան - լեհուհի, Վրաստան - վրացուհի և այլն։

Հատուկ անուններից ական վերջածանցով կազմված հարաբերական 
ածականները գրվում են փոքրատառով։ Օրինակ՝ Ֆրանսիա - ֆրանսիական, 
Ռուսաստան - ռուսական, Սերբիա - սերբական, Շոտլանդիա - շոտլանդական և 
այլն։

Հատուկ անուններից յան վերջածանցով կազմված հարաբերական 
ածականները գրվում են փոքրատառով։ Օրինակ՝ Երևան - երևանյան. Ամերիկա 
- ամերիկյան, ժնև - ժնևյան, Կիև - կիևյան, Մոսկվա - մոսկովյան, Փարիզ - փա
րիզյան և այլն։

Երեն վերջածանցով կազմված և լեզվի անվանում մատնանշող բառերը 
գրվում են փոքրատառով։ Օրինակ՝ Իտալիա - իտալերեն, Թուրքիա - թուրքերեն, 
ճապոնիա - ճապոներեն, Հունաստան - հունարեն և այլն։

Ամենա նախածանցը դրվում է հատկանիշ ցույց տվող բառերի վրա և 
կազմում նախածանցավոր բառ։ Ամենա նախածանցը բառից անջատ չի գրվում։
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Օրինակ՝ ամենազոր, ամենաշքեղ, ամենասիրելի, ամենահուզիչ. ամենակարող և 
այլն։

Գոյականներ են կազմում ուկ և ուք վերջածանցները։ Օրինակ՝ ականջ
մտուկ. թևանցուկ, հանելուկ, հեղուկ, հեղհեղուկ, մածուկ, գինարբուկ (բույս), 
թափթփուկ, բանուկ, քաշքշուկ, գլուխկոտրուկ, կիտուկ, կտրուկ, կապուկ, կոշ
տուկ, գորտնուկ, կարմրուկ, մանրուք, արևայրուք, քսուք, փնտրտուք, փսփսուք, 
գինարբուք, ծեծկռտուք, խլրտաք, մտմտուք, քաշկռտուք, սրտխառնուք, գզվռ
տուք. խշրտուք, խնդուք, քերուք, քամուք. հրմշտուք, ճանկռտուք, կռվշտուք, հեծ
կլտաք և այլն։

Տար նախածանցը տարբերիր տարր արմատից և համապատասխանա
բար ճիշտ գրիր տարորոշել, տարօրինակ, տարփողել, տարագիր, տարա դրա մ, 
տարակարծիք, տարերանգ, տարրական, տարրալուծել բառերը։

Հիշի՛ր ենչմամբ մոտ, գրությամբ տարբեր այն ածականների և 
գոյականների ուղղագրությունը, որոնք կազմվում են ուն 

և յուն վերջածանցներով։

Ա ծ ա կ ա ն Գ ո յ ա կ ա ն

հնչուն հնչյուն
շառաչուն շառաչյուն
կարկաչուն կարկաչյուն
ճռնչան ճռնչյուն
ճարճատուն ճարճատյուն
թնդուն թնդյուն
խոխոջուն խոխոջյուն
մռնչուն մռնչյուն
բաբախուն բաբախյուն
տրոփուն տրոփյուն
դողդոջուն դողդոջյուն
սոսափուն սոսափյուն
կռնչուն և այլն։ կռնչյուն և այլն։

«Լոր, ավոր վերջածանցներով կազմված գոյականների մեջ մի՜ մոոա–
ցիր գրել վ տառը։ Հիշի՜ր, ո - ն բառամիջում կարդացվում է օ. բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ բարդ կամ ածանցավոր բառերում ո տառին նախորդում է ձայնա
վոր հնչյուն։ Օրինակ՝ ամենաորակյալ, ամենաողորկ և այլն։ Բայց՝ ոչ թե զին^Ր՛ 
թագաոր, այլ զինվոր, թագավոր, բանվոր, սարվոր, եկվոր, հնձվոր, պոչվոր, ուզ– 
վոր, աշխատավոր, վիրավոր, աստիճանավոր, կամավոր, ճգնավոր, գունավոր, 
լուսավոր, համբավավոր, մերձավոր, հեռավոր, գրավոր և այլն։
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առադրություն
առաճել
առանձին
առանձնախուց
առանձնահատուկ
առա նձ նամառ
առանձնաշևնք
առանձնաշնորհ
առանձնապես
առանձնասենյակ
առա նձ նա վայր
առանձնատուն
առանձնարան
առանցք
առանցքակալ
առանցքավոր
առապար
առավել

5 - Ռ. Նազարյան

ԱՌ, ԸՆԴ, ԸՍՏ, Ի, Ց ՆԱԽԴԻՐՆԵՐՈՎ 
ՐԱՌԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աո

Միասին գրվող ձևեր

առարկա առինքնել
առարկել առլեցուն
առարկություն առկա
առափնյա առկախ
առգրավել առկայծել
առգրավում առկրել
առդիր առկցել
առդրություն առհասարակ
առեղծված առհավատչյա
առերես առհավետ
առերեսում առձեռն
առերևույթ առճակատել
առէջ, առէջք առմիշտ
առըմբռնում առմուտք
առընդմիշտ առնվազն
առընթեր առողջ
առժամ առօրեական
առժամանակ առօրյա

Առանձին գրվող ձևեր

առ այսօր 
առ այն 
առ այս 

առ հարյուր 
առ հազար
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Որոշել՝ ո՜ր բառերում է աո - ը նախդիր, ո՜ր դեպքում՝ արմատ (աոնել, 
գնել իմաստով), ո՜ր դեպքում՝ բառամաս.

առագաստ, առդրում, առածագիր, առակագիր, առնական, առևտուր, 
առաջատար, առաջնեկ, առասպել, առաստադ. առատաբուխ, առանձնազրույց, 
առաքյալ, առաքինի, առաքում, առդիր, աոեդծվածային. առուտուր, առկախ, 
առիթ, առժամանակյա, առկայծան, առարկայական, առթել, առիթմիկ, աոձույլ. 
առմուտք, առևտրական, առյուծաբաշ, առնասիրտ. առնչվել, առում, առնվել, 
առոգանություն, առողջարար, առվակ, առվույտ, առկա, աոոէծախ, առույգ, 
առուփախ, առոք - փառոք. առընթեր, առավել, առաձգական, առածանի, առա
վոտ. առափնյա, առաքելության, էսոևանգել. առկայության, առհավատչյա, առ
հավետ. առնակորով, առնետ։

Ը Ն  Դ

• • Միասին գրվող ձևեր 1 "

ընդամենը ընդդիմաձայն ընդհուպ
ընդառաջ ընդդիմանալ ընդմեջ
ընդարձակ ընդդիմապատնեշ ընդմիշտ
ընդգետնյա ընդդիմավոր ընդմիջել
ընդգծել ընդդիմություն ընդոստ
ընդգրկել ընդերկրյա ընդոստնել
ընդդեմ ընդլայնել ընդջրյա
ընդդիմագրավել ընդծովյա ընդվզել
ընդդիմադարձ ընդհակառակը ընդունակ
ընդդիմադիր ընդհանրապես ընդունայն
ընդդիմադրել ընդհանուր ընդունասրահ
ընդդիմախոս ընդհատ ընդունարան
ընդդիմակայել ընդհատակ ընդունել
ընդդիմակաց ընդհատել ընդօրինակել
ընդդիմահար ընդհարվել

Րնդ նախդիրը առանձին Է գրվում միայն ընդ որում 
բառակապակցության մեջ։
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Ը11Տ

Առանձին գրվող ձևեր

ըստ ամենայնի ըստ էության ըստ մեծի մասին
ըստ այդմ ըստ իս ըստ որում
՜սա  այնմ ըստ կարգի ըստ պատշաճի
ըստ արժանվույն 
ըստ երևույթին

ըստ կարելվույն ըստ օրենի

Ըստ նախդիրը միասին Լ գրվում միայն ինքյան բառի հետ՛ 
ըստինքյան։

Ի

ի բաց առյալ

Առանձին գրվող ձևեր

ի ծնե ի պաշտոնե
ի բնե ի կատար ածել ի պատիվ
ի դեպ ի հայտ գալ ի սեր
ի դերև ի հեճուկս ի սրտե
ի զարմանս իմի ի վեր
ի զեն ի մի բերել ի վերջո
ի թիվս ի ներքո ի տես
ի լրումն ի նշան Ի ցույց
ի լուր ի նշանավորումն

Միասին գրվող ձևեր
իզուր

իհարկե
իմիջիայլոց

իսպառ

Ց

Ց նախդիրը գործածվում է ցարդ, ցմահ, ցտեսություն, ցգերեզման, ցայգ 
բառերում՝ մինչև բառի նշանակությամբ։

67



Ո Ւ  ՇԱՂ ԿԱՊՈՎ ԲԱՌԵՐԻ ՈՒՂ Ղ ԱՂԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ու - ով բաղադրված միավորները կարոդ են գրվել և՜ միասին, և՜ առան
ձին։ Դրանք միասին գրվում են հաակապես հետևյալ դեպքերում.

ա) եթե հոլովվում են իբրև մեկ բառ. օրինակ՝ կարգուկանոն, կարգուկա
նոնի. կարգուկանոնին, կարգուկանոնից, կարգուկանոնով, հարցուփորձ, հարցա
փորձի, հարցուփորձին, հարցուփորձով, կարուձև, կարուձևի, կարուձևին, կարու
ձևով. մեկնումեկը, մեկնումեկի, մեկնումեկին, մեկնումեկից, մեկնումեկով, մեկնու
մեկում. ճիգաջանք, ճիգուջանքի. ճիգտջանքին. ճիգուջանքից, ճիգուջանքով. ճի– 
գուջանքում. շարժուձև, շարժուձևի, շարժուձևին, շարժուձևից, շարժուձևով, շար
ժուձևում և այլն.

բ) եթե հանդես են գալիս որպես հարադրության մեկ բաղադրիչ, օրինակ՝ 
ուշքումիտքը տալ. ջարդուփշուր անել, ջարդուկտոր լինել, լուռումունջ նստել, 
տեղնուտեղը մնալ, կուշտուկուռ ուտել, շուռումուռ գալ. ճիգաջանք թափել, հար
ցափորձ անել, կարգուկանոն պահպանելն այլն։

Միասին գրվող բաղադրություններ

Միասին են գրվում այն բաղադրությունները, որոնց բաղադրիչները ժա
մանակակից հայերենի օրինաչափություններով չեն մեկնաբանվում, այսինքն՜ 
քարացած ձևեր են. օրինակ՝ վերջիվերջո, վայրիվերո, բացեիբաց. ծայրեծայր, 
ծայրեիծայր, բերանքսիվայր, տնետուն, քարեքար, դռնեդուռ, բերնեբերան, աշ– 
իւարհեաշիւարհ. քաղաքևքաղաք. շարեշար, շարվեշարան, դարեդար, պատե
պատ. գյուղեգյուղ, ձորեձոր. խառնիխուռն, ամսևամիս. այսուհետև. հետայսու, 
այնուհետև, ամենուրեք, օրեցօր, տարեցտարի, բարձիթողի, գլուխգործոց, երկրե
երկիր, ինչևիցե, երբևիցե, որևիցե, ցաքուցրիվ, հազիվհազ և այլն։

Առանձին գրվող կապակցություններ

Առանց գծիկի՝ անջատ են գրվում այն կապակցությունները, որոնց բա
ղադրիչներից մեկը գործածված է ուղիղ ձևով, մյուսը՝ թեքված, օրինակ՝ վերից 
վար. վարից վեր, գլուխ գլխի, ձեռք ձեռքի, ուս ուսի, մեջք մեջքի, երես երեսի, դու
ռը դռան, բերնից բերան, դեպքից դեպք, ոտքից գլուխ, երկրից երկիր, ծայրից 
ծայր, կողքից կողք, կողք կողքի, արևելքից արևմուտք, հյուսիսից հարավ, ձեռքից 
ձեռք, տնից տուն, փողոցից փողոց, տասից տասնհինգն այլն։

Տեր. սուրբ բառերը հատակ անվան հետ որպես որոշիչ գործածվելիս գր
վում են առանձին և փոքրատառով, օրինակ՝ տեր Թադևոս. տեր Գրիգոր, սուրբ 
Հռիփսիմե. սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, սուրբ Գայանե, սուրբ Մարիամ Աստվա
ծածին և այլն։

Առանձին են գրվում այն կապակցությունները, որոնց առաջին բաղադ
րիչն արտահայտված է որոշչի դեր կատարող ածականով կամ գոյականով, օրի
նակ՝ մուգ կապույտ, բաց կանաչ, ալ կարմիր. Արևելյան Հայաստան. Նոր Գվի– 
նեա, Մեծ Հայք. Փոքր Հայք, տիեզերագնաց օդաչու, փիլիսոփա բանաստեղծ և 
այլն։
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Գծիկով գրվող բաոեր

ազատ - արձակ
ազգային - ազատագրական
ակաս - պակաս
ահել - ջահել
աղաչել - պաղատել
աղբյուր - հուշարձան
աղմուկ - աղաղակ
աման - չաման
անգլո - ամերիկյան
անդալ - անդադար
անթիվ - անհամար
անցած - գնացած
աշակերտ - աշակերտուհի
առոք - փստոք
ասած - չասած
ասել - խոսել
ավել– պակաս
արագ - արագ
արյուն ֊արցունք
արյուն ֊քրտինք
բարակ - մարակ
բարդ - բարդ
բեղ - մորաք
Բոինգ - 747
գաղափարական ֊դաստիարակչական
Գամառ - Քաթիպա
գեներալ - գնդապետ
գեներալ - լեյտենանտ
գեներալ - մայոր
գիշեր - ցերեկ
գնալ - գալ
գող - ավազակ
գոասմ - գոչյան(դօ/.)
գոռուն - գոչան(ած.)
դասընկեր - դասընկերուհի
Դավիթ - Բեկ
դափ - դատարկ
դույզն - ինչ
դուռ - լուսամուտ
երկար - բարակ
երկինք - գետին
եփել - թափել
զույգ - զույգ
զենք - զրահ
զուգել - զարդարել

զուգված - զարդարված
թելիկ - մելիկ
թև - թիկունք
ինչ ֊ինչ
Լառ - Մարգար
լեփ - լեցուն
լինել - չլինել
լիտր - վայրկյան
լռիկ - մնջիկ
Խնկո - Ապեր
խումբ - խումբ
ծուռ - մոտ
կահ - կարասի
կամա - ակամա
կամաց - կամաց
կանաչ - կարմիր
կաս - կարմիր
կիսատ - պռատ
կիլովաա - ժամ
կուշտ - կուշտ
հագած - կապած
հայ - թուրքական
հայ - ռուսական
հաշվետու - ընտրական
հասարակական - քաղաքական
հարավ - արևելք
հարավ - արևմուտք
հաց ֊ մաց
հին - մին
հլու - հնազանդ
հյուսիս - արևեյք
հյուսիս - արևմուտք
հուրի - փերի
ձայն - ծպտուն
ճեփ - ճերմակ
մազ - մորաք
մանր - մանր
մարդ - մարդ
մեծ - մեծ
մեկ - երկու
մեկ - մեկ
մեն - մենակ
մի ֊մի
Նար - Դոս
նետ - աղեղ
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նոր - նոր վայ - հերոս
նոփ - նոր վայ - ուսուցիչ
Շահ - Արաս տալ - առնել
շաչյուն –շաոաչյուն(գո/.) տաք - տաք
շաչուն - շառւսչան(ած.) տեղ - տեղ
շարան ֊շարան տեղի - անտեղի
շարք - շարք Տեր - Հովհաննիսյւսն
շենքով ֊շնորհքով տեր - տիրական
շերտ - շերտ տխուր - տրտում
շիփ –շիտակ տնով - տեղով
շուտ - շատ Տա - 134
ոլոր - մոլոր տուն - թանգարան
ողջ - առողջ տան - տեղ
ողջ - ողջ ունեցած - չունեցած
ոտով - գվսով ուշ - ուշ
չալիկ - մալիկ ուսանող - ուսանողուհի
պակաս - պռատ ուտել - խմել
պարապ - սարապ ուրախ - զվարթ
պես - պես ուրախ - ուրախ
ջոկ - ջոկ փալաս - փալուս
ջոկատ - ջոկատ փոքր - ինչ
ասս - լատիներեն փոքր - մոքր
Սայաթ ֊Նովա փունջ - փունջ
սեփ - սև քաղցր - մեղցր
սաս - փաս քափ - քրտինք
սուսիկ - փասիկ քիչ - միչ
սուտ - մատ քիչ - քխ
սև - մաթ քսան - երեսան
սե - սպիտակ քուլա - քուլա
վագոն - ռեստորան օղակ - օղակ
վաշ - վիշ ֆրանս - գերմանական և այլն։
վայ - հայրենասեր

Էյեկտր փոխառյալ արմատով րարդված բաոերի մասին

է յե կ տ ր  փոխառյալ արմատով բարդված բառերում սովորողները հա
ճախ գործածում են էէեկտրո ձևը։ Պետք է իմանալ, որ այդ արմատով կազմված 
բարդ բառերում բաղադրիչները միանում են ա  հոդակապով, օրինակ՝ էլեկտրաէ
ներգիա, էլեկտրացանց, էլեկտրակայան, էլեկտրամեկուսիչ, էլեկտրամեքենա
շինական, էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրահար և այլն։
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ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ո՞ր դեպքերում եԱ բաղադրյալ հատուկ անունների բոլոր բաղադրիչնե
րը գրվում մեծատառով։ Տրվում են օրինակները, կանոնները կազմիր ինքդ՛

ա) Ռուսաստանի Դաշնություն. Սոմա|իի ժողովրդական Հանրապեւրու– 
թյուն, Բւրուզվայի Արեեւյան Հւսնւււսպեւրություն. Բրազխիայի Դաշնակցա
յին Հանրապհւրություն, Սաոսլյան Արաբիայի Թսւզակորություն, Քուվեյթի 
Պեզաւթյուն, Օմանի Սուլթանություն, Գայանայի Կոոպերատիվ Հանրապե
տություն, Արաբական Միացյալ էմիրությհւննևր. Բահամյան Կղզիների Հա
մագործակցություն. Իսպանիայի Թագավորություն, է լ  Սալվադորի Հանրա– 
պեւրություն, Լյուքսևմբուրգի Մեծ Դքսություն, Մեծ Բրխրանիայի և Հյուսի
սային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավպտւթյան.

բ) Մշուր Երրորդ Ողորմած, Գագիկ Առաջին, Գագիկ Երկրորդ. Սմբատ 
Տիեզերակալ. Զաքարե Երկայնւսբազուկ, Գրիգոր Լուսավորիչ, Ներսեււ Մեծ, 
Պետրոս Գեզւաղարձ (կաթողիկոս 1019-1058), Գրիգոր Վկայասեր (կաթո
ղիկոս 1066-1105), Հակոբ Մեղապարտ, Սմբաւր Գունդստաբլ, Պոյոզ Մու– 
կուչ, Դավիթ Անհաղթ, Գավթակ Քերթող, Հովհան Ոսկեբերան.

գ) Կոսւրանւլին Բարձրւսբերղցի (կաթողիկոս 1221-1267), Մովսես Խորե– 
նացի, Ոսկան Երևանցի, Ղազար Փարպեցի, Հովհաննես Դրասխանակերւր– 
ցի, Գլւիգոր Տաթևացի, Եզնիկ Կողբացի, Կոստանղին Լամբւտնացի, Ներ– 
սես Աշտարակևցի.

դ) Արեելյան Հայաարան, Սրևմւրյան Հայասւրան, Միջին Ասիա, Հարա
վային Ամերիկա, Հյուսիսային Ամերիկա. Փոքր Ասիա. Մեծ Մասիս, Փոքր 
Մասիս, Նոր Մրեշ. Վերին Կարմիրաղբյուր (գյուղ). Ներքին Կարմիրաղբյուր 
(գյուղ), Մեծ Հայր, Փոքր Հայք, Լեռնային Ղարաբաղ.

ե) Արտաշես Գ, Տիգրան Բ, Գարեգին Բ, Սւսհակ Ա Պարթև. Հովհան
նես Ա Մանդակունի (կաթողիկոս 478-490), Խաչիկ Բ Անեցի (կաթողիկոս 
1058-1065), Սիմեոն Ա Երևանցի (կաթողիկոս 1763-1780), Արշակ Բ։

Ո՞ր դեպքերում է բաղադրյալ հատուկ անունների միայն աոաջին բա
ղադրիչը գրվում մեծւաբւսոով։ Տրվում են օրինակները, կւսնոնները կազմիր 
ինքդ

ա) Մեռյալ ծով, Դեղին ծով. Կարմիր ծով. Մպիւրակ ծով, Միջերկյւական 
ծով. Հնդկական օվկիանոս, Մւրլանւրյան օվկիանոս, Պարսից ծոց, Դարդա– 
նելի նեղուց. Նիագարայի ջրվեժ, Պիրենեյւսն թերակղզի. Ասեղի հրվանղւսն. 
Մրարաւրյան ղաշւրավայր, Բայկալ լիճ. Վանա լիճ, Վայոց ձոր. Գեղամա 
լեռներ, Արագած լեռ, Մրաքս գեզւ. Միսիսիպի գեղդ Ֆերգանայի հովիցւ, 
Հայկական պար լեռնաշղթա, Մերձավոր արևելք, Հեռավոր արևելք. Միջին
արևելք–
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բ) «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, «Գիտություն և տեխ
նիկա» ամսագիր, «Առավոտ» օրաթերթ. «Հայաստանի աշխատավորուհի» 
ամսագիր. «Հայոց դանթեականը» պոեմը, «Պապ թագավոր» վեպը. «Հա– 
յոլյ բերդը» վեպը, «Ալագյագի մանիներ» պոեմը, «Ձախորդ Փանոսը» հե
քիաթը, «Իմ ընկեր Նեսոն» պատմվածքը.

գ) «Իմպերիալ» ոսկյա դարդերի խանութ, «Նոյյան տապան» գրախա
նութ, «Բսկան Երևանւյի» տպագրատուն. «Սնանիա Շիրակացի» համալ
սարան, «Անդրանիկ զորավար» կայարան. «Տասներկու աթոռ» սրճարան. 
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ. «Երկրապահ» կամավորական 
միություն.

դ) «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշան, «Մովսես Խորենաւյի» շքանշան. 
Խաչատուր Աբովյանի մեդալ. Հայրենական պատերազմի առաջին աստի
ճանի շքանշան, Փառքի շքանշան, Պատվո լեգեոնի շքանշան։

ե) Լազարյան ճեմարան. Ներսիսյան դպրոց, Գևորգյան ճեմարան. Մխի– 
թարյան միաբանություն. Երևանի պետական համալսարան, Մխիթար <ե– 
րացու անվան բժշկական համալսարան. Խաչատուր Աբովյանի անվան 
հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ. Սկսել Բականցի 
անվան մանկավարժական ուսումնարան, Հայաստանի գրողների միություն, 
Հայաստանի երգչախմբային ընկերություն. Հայաստանի թատերական գոր
ծիչների միություն, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 
նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նա
խարարություն, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային 
ակադեմիա, Հովհ. Թումանյանի տուն-թանգարան, Երևան քաղաքի պատ
մության թանգարան. Կոմիտասի անվան զբոսայգի.

զ) Մեծ Եղեռն, Հայրենական մեծ պատերազմ, Առաջին համաշխարհա
յին պատերազմ, Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխություն. 
Նոր տարի, Մայրության և գեղեցկության օր, Անկախության օր, Սահմա
նադրության օր, Ուսուցչի օր, Աստղավառ. Տյառնընդառաջ (Տրնդեզ)։

Է) Աբովյան փողոց, Սարյան փողոց, Տերյան փողոց, Թումանյան փո
ղոց, Սայաթ-Նովայի պողոտա, Չարենցի փողոց. Մաշտոցի պողոտա, Ծե– 
րեթելու փողոց. Շահումյան հրապարակ, Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, 
Սախարովի հրապարակ։

Մատենադարանի լրիվ անվանումն ե՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահե
տազոտական ինստիտուտ. Մատենադարան։

Կրճատ գրության դեպքում՝ Մւաըենաղարան։ Գրվում Լ մեծատառով, իբ
րև իր տեսակի մեջ եզակի հաստատության անվանում։
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ՀՀ լեզվի պետական տ եսչությա ն հա յերենի բա րձրա գույն խոր֊ 
հըրդի որոշումը ի վ ա յր  (վար), ի  վեր  հետ ա դրություններով կա զմ

վա ծ բառակապակցությունների և բառերի գրութ յա ն մասին

ժամանակակից հայերենում գոյականներով ե ի վւսյր (վար), ի վեր հե
տադրություններով կազմված կապակցությունների ու բարդ բառերի գրու
թյան մեջ առաջացել են ավելորդ զուգաձևություններ։ Այսպես օրինակ՝ դւսր 
ի վեր– դարիվեր, զառ ի վայր–զառիվայր, հիմն ի վեր-հիմնիվեր. լեռն ի 
վւսյր (վար)–լեռնիվայր (վար), սարն ի վեր-ասրնիվեր և այլն։

քհդդագրւսկան այս անհարկի և շփոթեցնալ զուգաձևությունները վերաց
նելու նպաւրակով անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ կանոններով։

1. Անջաւր կամ հարադրությամբ գրվում են.
Գոյականներով և ի վայր (վար) ու ի վեր հետադրություններով կազմ

ված կապակցությունները։
Դրանք Են՝
ա) հատուկ ւրեդանուն գոյականներով և ի վւսյր (վւսր) ու ի վեր հետա

դրություններով կազմված կապակցությունները, օրինակ՝ Մասիսն ի վեր, 
Շովասւսրն ի վայր և այլն.

բ) հոգնակի գոյականներով և ի վայր (վար) ու ի վեր հեւրադրություն– 
ներով կազմվւսծ կապակցությունները, օրինակ ասրերն ի վեր. ձորերն ի 
վւսյր, դւսրերն ի վեր և այլն.

գ) գոյւսկանական բառակասրսկցությամբ և ի վայր (փսր) ու ի վեր հե
տադրություններով կւսզմված կապակցությունները, օրինակ՝ Արայի լեռն ի 
վայր, ւսվերւսկ բերդի ւտսւրն ի վեր, դիմւսցի ասրն ի վեր, ւսյդ օրից ի վեր
և այլն.

դ) բառային անկախություն ունեցող շեշտակիր գոյականներով կամ 
մակբայներով և ի վայր (վար) ու ի վեր հեւրադրություններով կազմված 
կապակցությունները, օրինակ գետն ի վւսյր, կիրճն ի վեր, ւիողոցն ի վար. 
փսղուց ի վեր, հնուց ի վեր և այլն։

2. Անջատ կամ համադրությամբ գրվում են.
Գոյականներով և ի վւսյր (վար) ու ի վեր հեւրադրություններով բաղա

դրված այն բայւդ բառերը, որոնք ունեն մեկ բառային շեշւր և մւսկբայի, 
երբեմն էլ ածականի կամ գոյականի խոսքիմաարային նշանակություն։

Դրանք են՝
բերանքսիվայր, բերւսնքսիվեր, գլխիվւսյր (վւսր), գլխիվեր, դարիվայր 

(վար), դարիվեր, երեսնիփսյր (վւսր), երեսնիվեր, զառիվայր (վար), զառի
վեր, հիմնիվայր (վւսր), հիմնիվեր։

Ծանոթություն 1. Ի վւսյր և ի վւսր զուգաձևերը (սարերն ի վայր-սա– 
րերն ի վար, զառիվայր-զառիվար) գրական-գրքային և խոսակցական-ժողո–
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վըրդական ոճական տարբերակներ են։ Այսպես «Լեռն ի վայր ինչո ւ ա– 
նուշ կարկաչով վազում է առուն դալարի միջով» (Ռ-. Պատկանյան)։ «Թե
թև քամին լեռն ի վար քշում I Ասատարի այրված տան մոխիրը» (Խ. Դաշ– 
տենդ)։ «Դուրս գալով ձորիդ՝ ճանապարհը թեքվեւյավ դեպի լեռնային զա
ռիվայրը» (Րաֆֆի)։ «Ողջ գիշեր նա մնաք այդպես բերանքսիվայր» (Ս. 
Խանզադյան)։ «Ողջ բանակը... ընկավ բերանքսիվայր գետնին» (Դ. Դեմիր– 
ճյան)։

Ծանոթություն 2. Թույլատրվում է անանջատ գրության միավորների 
բաղադրիչների անջատ գրությանը, Եթե առաջին բաղադրիչը նույնությամբ 
անկախ գործածություն ունի՝ դար ի վեր, երեսն ի վայր, հիմն ի վեր, բայդ՝ 
բերանքսիվայր, բերանքսիվեր, գլխիվեր։

Ծանոթություն 3. Անհանձնարարելի է անջատ գրություն ունեդոդ լեռն 
ի վայր (վար), լեռն ի վեր, պատն ի վայր(վար). պատն ի վեր, սարն ի 
վայր (վար), սարն ի վեր միավորների անանջատ լեռնիվայր (վար), լեռնի
վեր, պատնիվայր (վար), պատնիվեր, սարնիվայր (վար), սարնիվեր գրու
թյունը։
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ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱԾԱՆՑՆԵՐԸ

Սիրելի բարեկամ, նոր բառեր կազմելու, բառակազմական վերլուծու
թյան կատարել կարողանալու, բառի կառուղվածքը պատկերացնելու հա

մար անհրաժեշտ է իմանալ հայերենի ածանցները։ Դրանք ներկւսյւսւյ–
վում են ստորև։

ՆԱԽԱԾԱՆՑՆԵՐ

ան -  անտուն, անգործ 
անդր -  անդրավարտիք, 

անդրադարձ
ապ -  աւդօրինի, ապաշ
առ -  առմիշտ, առայժմ
արտ -  արտասահման, արւդաշնչել
բաղ -  բաղաձայն, բաղադրիչ
բալլ -  բաւլականչել, բսդյակա
գեր -  գերադանլլ, գերձայն
դեր -  դերբայ, դերանուն
դժ -  դժգույն, դժկամ
ենթ -  ենթասպա, ենթակեւր
թեր -  թերուս, թերակշռել
հակ -  հակւսղիր, հակասություն
հւսմ -  համերկրաւյի, համերանգ
հւսր -  հարաղիր, հարանուն

մւսկ -  մակբայ, մւսկերես 
նախ -  նաիւադաս, նախդիր 
ներ -  ներաշիւարհ, ներդիր 
շաղ -  շաղկապ 
շւսր -  շարահյուսություն, 

շարահարություն 
չ  -  չտես, չկամ
լղար -  պարագիծ, պարականոն 
ստոր -  սւրորոտ, սւրորադրյւպ 
վեր -  վերադիր, վերականգնել 
ւր -  ւրգեւր, տգեղ 
ւրւսր -  տարօրինակ,

ւրարաշխարհիկ 
ւրրւսմ -  դտամադրություն, 

տրամաբանություն 
փոխ -  փոխարքա, փոխգնդապեւր

ՎԵՐՋԱԾԱՆՑՆԵՐ

ւսլի -  հյութալի, զանկալի 
ալիք -  խաղալիք, հավաւրալիք 
ւսծ -  կուրորած, խորոված 
ածո -  պւսհածո. ձուլածո 
ւսժու -  կատարածու, հոգածու 
ակ -  տնակ, հաջողակ 
ակւսն -  գաղթական, հւսյկակւսն 
ւսկի -  շեղակի, բազմակի 
ւսյին -  բանակային, հյուսիսային 
այն -  միայն, վւսդորդայն 
ան -  ւիական, փչան 
ւսնակ -  զսպանւսկ, ժամանակ 
ւսնի -  առածանի, լեզվանի

ւսնիք -  հարսանիք, արժանիք 
անոդ -  ծերանալ, ադբանուլ 
անոււր -  հորձանալդ, կիզանուտ 
անք -  վարժանք, Վարդանանք 
աշ -  մաւդդւսշ, թթվաշ 
ւսվետ -  երանավեւր, հուդավետ 
ւսվոր -  գունավոր, հրեշավոր 
ւսվուն -  դեդնավուն, նխւարավուն 
ատ -  պոչատ, քնաւդ 
ար -  կերպար, կնամեծար 
ւսրւսն -  լսարան, վեհարան 
ւսրւսր -  խո1ւարար, սննդարար 
ւսրդ -  գմբեթարդ, խորւսնարղ

75



ստեն -  հունարեն, փոխարեն
արի մ -  հավատարիմ
արկ -  մեկնարկ, ձեռնարկ
արք -  գործարք, ստուգարք
ացի -  քաղաքացի, առնացի
սոյա -  շորացու, հարսնացու
ացք -  հիացք, ընչացք
բան -  ոճաբան, հնէաբան
բար -  մայրաբար, հերոսաբար
գար -  խելագար, մտագար
գին -  հեշտագին, տրւրմագին
գործ -  ատաղձագործ, գինեգործ
գույն -  վատագայն, բարձրագույն
ե -  փայտե, ոսկե
ելի -  սիրելի, մերժեփ
ելիք -  ըմպելիք, ուտելիք
եղ -  համեղ, հյութեղ
եղեն -  խմորեղեն, լուսեղեն
ենի -  տանձենի, մայրենի
Ենիք -  հայրենիք, քաղցրավենիք
ենք -  տատիկենք. Վարղանենք
եշտ -  հրաժեշտ
եստ -  պահեստ, ուտեստ
երեն -  հայերեն, գերմաներեն
Երիմ -  ոխերիմ, մցւերիմ
Երորդ -  հինգերորդ վեցերորդ
երք -  հրավերք, սանդերք
եցի -  սարեցի, տնեցի
եք -  ջրօրհնեք, կողպեք
գան -  զանազան, այլազան
ժեռ -  կարմրաժեռ, մթնաժեռ
ի -  կաղնի, տնկի
իլ -  կաթիլ, խաշիլ
իկ -  շնիկ, վտքրիկ
ին -  ստորին, նրբին
ինք -  ղաշինք, քրտինք
իշկ ֊  Բժիշկ
իչ -  երգիչ, թովիչ 
իչք -  խմիչք, թռիչք

իսւր -  հանգիստ
իվ -  հազիվ, խստիվ
իցս -  քանիզս, բազմիցս
իք -  կեղծիք, կարծիք
լիկ -  թխլիկ, թմբփկ
ծա -  շինծու
կակ -  մեծկակ, լայնկակ
կան -  լծկան, լացկան
կեկ -  մեծկեկ, սևկևկ
կեն -  ցանցկեն. հյոակեն
կար -  մոռացկոտ, նեղացկոտ
կան -  դիմացկուն, խաղացկուն
հար -  դաշնակահար.

սարսափահար 
մած -  մթամած, ամպամած 
մանք -  հարցմունք, հիացմունք 
յա  -  մեցւաղյա. ոսկյա 
յա լ -  մեղադրյալ, սիրեցյալ 
յակ -  պատանյակ, որդյակ 
յա ն -  արևելյան. Հարությունյան 
յա ն  -  խոխոջյուն, հնչյուն 
նի -  գաղտնի, հայտնի 
ո -  անհաճո, օձաբարո 
ոն -  գողոն, թափոն 
ոնք -  մերոնք, ձերոնք 
ով -  կաթնով, գինով 
ովի -  ազգովի, ընկերովի 
ովին -  խմբովին, բոլորովին 
ոտ -  մրոտ, յուղոտ 
ոտի -  ցնցոտի, սնոտի 
ոտիք -  հնոտիք, փորոտիք 
որակ -  սևորակ, չարորակ 
որդ -  լողորդ, դիմորդ 
որեն -  մեծամտորեն, ջերմորեն 
ոց -  օթոց, դրմբոց 
չեք -  բանողչեք, ուրախչեք 
չյա  -  առհավատչյա 
պան -  պարտիզպան, 

խանութպան
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ւտսնակ -  տետրապանակ, 
թղթապանակ

պես -  նմանապես, հատկապես 
ստան -  Հայաստան, բուրաստան 
սուն -  քառասուն, հիսուն 
ված -  հավելված, առեղծված 
վածք -  հորինվածք, թխվածք 
վարի -  քաղաքավարի, 

մարղավարի 
վոր -  զինվոր, շատվոր 
ղորդ -  երրորդ, չորրորդ 
ղի -  քեռնղի. հայաստանցի 
ղու -  տոլմատս 
ու -  վերակացու, հատու 
ություն -  քաջություն, 

սառնություն
ակ -  խոզուկ, կամացուկ 
ում -  զեկուցում, խոնարհում 
այթ -  մշակույթ, վարձույթ 
այկ -  խարույկ, գրքույկ

ուհի -  բժշկուհի, աշակերտուհի
այղ -  ինքնուսույց, մատույց
այք -  կահույք, դրույք
ան -  ցողուն, խոհուն
ունւսկ -  կենսունակ, գործունակ
անդ -  սերունդ, սնունդ
անի -  արքունի, ծևրունի
ունիք -  արքունիք. Գեդարքունիք
ունկ -  խորունկ
ունչ -  անտերունչ, անմռունչ
անք -  սկզբունք, արբունք
ուչ -  տեսուչ, վայելուչ
աստ -  ապրուստ, թաքուստ
ատ -  թփուտ, մկանուտ
արդ -  պարապուրդ, ժողովուրդ
ուղ -  դեղնուց, սպիտակուց
աք -  խլրտուք, քաշկռւրուք
ք -  միւրք. արք

ԳՈՅԱԿԱՆԱԿԵՐՏ ԱԾԱՆՑՆԵՐ

ալիք -  խաղալիք, հավատալիք 
ած -  կուրորած, վարկած 
ածո -  պահածո, դրածո 
ածու -  ժողովածու, ձեռնածու 
ակ -  տնակ, լճակ 
ական -  գաղթական, 

խորհրդական
ային -  երկաթուղային, յուրային 
ան -  փական, ձգան 
անւսկ -  ժւսմանակ. ճոճանւսկ 
անդր -  անդրավարտիք, 

անդրադարձ
անի -  առածանի, ամպհովանի 
անիք -  հարսանիք, արժանիք 
ւսնող -  հյուրանոց, գազանւսնոց 
անք -  հարգանք, կշտամբանք 
ատ -  բացատ, խորխորատ

ար -  պայտար, կերպար 
ւսրւսն -  դասարան, գործարան 
ւսրւսր -  հավաքարար, գյոււրարար 
արկ -  հիմնարկ, ձեռնարկ 
արտ -  արտագաղթ.

արւրասանղոսլք 
արք -  գործարք, սդաւգարք 
աղի -  գյուղացի, քաղաքացի 
աղք ՜  ընչացք, հիացք 
ւսղու -  հարսնացու, շորացու 
բադ -  բաղադրատոմս, 

բաղադրություն
բան -  լեզվաբան, պաւրմաբան 
գեր -  գերածախս, գերաճ 
գործ -  գինեգործ, արծաթագործ 
դեր -  դերանուն, դերբայ
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ելիք -  ըմպելիք, ւ|առե|իք 
եղեն -  բանջարեղեն, կանաչեղեն 
ենթ -  ենթասպա. ենթագլաիւ 
ենի -  թթենի, տանձենի 
ենիք -  քաղցրավենիք, հայրենիք 
ենք -  մայրիկենք, Գրիգորենք 
եստ -  պահեստ, նախուտեստ 
երք -  հրավերք, սանդերք 
եղի -  սարեցի, տնեցի 
եք -  արժեք, ջրօրհնեք 
թեր -  թերակղզի, թերակշռում 
ի -  տնկի, կաղնի 
իլ -  կաթիլ, խաշիլ 
իկ -  շնիկ, ձկնիկ 
ի Աք -  քրտինք, դաշինք 
իչ -  երգիչ, դակիչ 
իչք -  խմիչք, թռիչք 
իք -  բարիք, գործիք 
կան -  լծկան, վարձկան 
հւսկ -  հակաթույն, հակագազ 
համ -  համագումար, համազգեստ 
հար -  հարանուն, հարադրություն 
հար -  դաշնակահար, 

ջութակահար 
մած -  տախտակամած, 

փայտամած
սակ -  մակերես, մակբայ 
մանք -  հարցմունք, պարապմունք 
յա լ -  հեծյալ, ննջեցյալ 
յակ -  կղզյակ, հազարյակ 
յա ն  -  խոխոջյուն, շառաչյուն 
նախ -  նախդիր, նախուտեստ 
ներ -  ներդիր, ներարկիչ 
շաղ -  շաղկապ 
շար ֊  շարադրություն, 

շարահարություն 
ող -  գրող, ծնող 
ոն -  թափոն, ջարդոն 
ոնք -  ձերոնք, մերոնք 
ով -  կաթնով, թանով 
ոտի -  հնոտի, ցնցոտի 
ոտիք -  փորոտիք, հնոտիք

որդ -  լողորդ, հեծանվորդ 
ոց -  շրխկոց, ծածկոց 
չեք -  կարողչեք, բանողչեք 
չյա  -  առհավատչյա 
պան -  խանութպան, 

պարտիզպան
պանակ -  տետրապանակ.

թղթապանակ
պար -  պարագիծ, պարագլուխ 
սւրան -  ծառաստան, այգեւսրան 
ստոր -  ստորակետ, ստորոտ 
ված -  հավելված, առեղծված 
վածք -  թխվածք, գրվածք 
վեր -  վերարկու, վերադիր 
վոր -  բանվոր, զինվոր 
տար -  զաւրկետում, ւրարակույս 
տրամ -  տրամաչափ, զւրամագիծ 
ցի -  լեռնցի, հայասզոսնցի 
ցու -  տոլմացու 
ու -  տաղերգու, վերակացու 
ություն -  քաջություն, 

մարդկություն 
ուկ -  խոզուկ, գառնուկ 
ում -  զեկուցում, շրջափակում 
այթ -  մշակույթ, մրցույթ 
ա յկ -  գրքույկ, խարույկ 
ուհի -  սրբուհի, բժշկուհի 
այց -  կառույց, պարուսույց 
այք -  դքույք, կահույք 
ուն -  ցողուն, մածուն 
ունդ -  ծնունդ, սնունդ 
ունիք -  արքունիք 
ունք -  սկզբունք, ծաղկունք 
ուչ -  ընկալուչ, զւեսուչ 
աստ -  փախուստ, ապրուստ 
ուտ -  տանձուտ, թփուտ 
ուրդ -  ժողովուրդ, արձակուրդ 
աց -  դեղնուց, նեղուց 
ուք -  մանրուք, ծեծկռտուք 
փոխ -  փոխարքա, փոխայց 
ք -  գիրք, հոսք
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ԱԾԱԿԱՆԱԿԵՐՏ ԱԾԱՆՑՆԵՐ

տզի -  կարոտալի, տենչալի 
»ծո -  կոփածո, ձուլածո 
ակ -  հաջողակ. բոլորակ 
սկան -  մայրական, ծերունական 
ակի -  կորլմնակի, առանձնակի 
օյին -  լեռնային, հարավային 
ան -  անտուն, անսիրտ 
ան -  փչան, սուտասան 
անդր -  անդրշիրիմյան, 

անդրլեռնային
անի -  լեզվանի, երկփողանի 
տնուտ -  հորձանուտ, կիզանուտ 
■շ -  մատղաշ (մատաղ+աշ), 

թթվաշ (թթու+աշ) 
ազ -  ապերախտ, ապուշ 
տվետ -  բուրավետ, հոզւավեւր 

յ̂վոր -  գունավոր, պոչավոր 
ավան -  կանաչավուն, 

նիհարավուն 
ատ -  գունատ, քնատ 
ար -  հյուրամեծար, կնամեծար 
արար -  սննդարար, հաշտարար 
արդ -  գմբեթարդ, կորնթարդ 
արիմ -  հավատարիմ 
արտ -  արտասովոր, արտառոց 
ազի -  կանացի, խելացի 
բաղ -  բաղհյուսական, 

բաղադրյալ
գար -  մոլագար, խելագար
գեր -  գերազանց, գերաշնորհ
գին -  մոլեգին, ահագին
գույն -  լավագույն, բարձրագույն
դժ -  դժբախտ, դժգոհ
ե -  արծաթե, փայտե
ելի -  սիրելի, տանելի
եղ -  համեղ, հյութեղ
եղեն -  օդեղեն, հրեղեն
կնի -  մայրենի, վայրենի

երիմ -  ոխերիմ, մզւերիմ 
զան -  այլազան, զանազան 
թեր -  թերարժեք, թերուս 
ժեռ -  կարմրաժեռ, մթնաժեռ 
ի -  կորովի, կատաղի 
իկ -  փոքրիկ, անուշիկ 
ին -  խորին, նրբին 
ի չ -  հրապուրիչ, գրավիչ
լիկ -  թմբլիկ, կարճլիկ 
ծու -  շինծու 
կակ ֊  մեծկակ 
կան -  լալկան, մրսկան 
կեկ -  մեծկեկ, լայնկեկ 
կեն -  հյուսկեն. ծակուրկեն 
կոտ -  պարծենկոտ, նեղացկոտ 
կան -  դիմացկուն, խաղացկուն 
հակ -  հակոտնյա, հակադիր 
համ -  համակողմանի, համադաս 
հար -  հարաշարժ, հարածուփ 
հար -  հալմահար, քամահար 
մած -  մթամած, խավարամած 
յա  -  ոսկյա, մարմարյա 
յա լ ֊  որակյալ, միջանկյալ 
յան -  արևելյան, մոսկովյան 
նախ -  նախադաս, նախընտիր 
ներ -  ներդաշնակ, ներգործուն 
ո -  օձաբարո, խստաբարո 
ովի ֊  կարովի, ծալովի 
ոտ -  կեղտոտ, յուղոտ 
ոտի -  օտարոտի, սնոտի 
որակ -  սառնորակ, սևորակ 
ստոր -  ստորջրյա, ստորադաս 
տար -  տարաշխարհիկ, 

տարօրինակ 
վարի -  մարդավարի, 

քաղաքավարի
վեր -  վերահաս, վերամբարձ 
վոր -  սգվոր, շատվոր
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ցի -  հարևանցի 
ու -  ազդու, թթու 
ուն -  խոհուն, թաքուն 
ունակ -  կենսունակ, գործունակ

ԹՎԱԿԱՆԱԿԵՐՏ

ական -  մեկական, իննական 
երոլւդ -  հինգերորդ, ութերորդ

ՄԱԿԲԱՅԱԿԵՐՏ

բար -  հայրաբար, մւրերմաբար 
գին -  ջերմագին, սրդւագին 
ին -  տակավին, խորին 
իվ -  հազիվ, խստիվ 
իցս -  երիզս, բազմխյս 
ով -  շուտով, սիրով 
ուԱւն -  հիմնովին, լիովին 
որեն -  զգուշորեն,

հետևողականորեն

ԲԱՅԱԿԱՆ

ան -  հիվանդանալ, առաջանալ 
են -  մոտենալ, պարծենալ 
ն -  ելնել, մտնել 
չ  -  թռչել, Փախչել 
ացն -  հեռացնել, մեծացնել 
եցն -  մարեցնել, մրսեցնել

ՏԱՐԲԵՐ ԽՈՍՔԻ 1Ո1ՍԵՐ

ածո -  պահածո (գոյ.), 
բրածո (ած.) 

ածու -  թեկնածու (գոյ.), 
հոգածու (ած.)

ակ -  գնդակ (գոյ.), գիտակ (ած.) 
ական -  վկայական (գոյ.), 

գյուղական (ած.)

ունի -  արքունի, տերունի 
ունկ -  խորունկ 
ունչ -  անտերունչ, անմռունչ 
ուտ -  մկանոսր, ջլատ

ԱԾԱՆՑՆԵՐ

սուն -  քառասուն, ութսուն 
րորդ -  երկրորդ, երրորդ, չորրորդ

ԱԾԱՆՑՆԵՐ

պատիկ -  տասնապատիկ, 
հնգապատիկ

պես -  նմանապես, հատկապես 
վարի -  քաղաքավարի.

տղամարդավարի 
ակ -  կամացուկ, կտրուկ 
աստ -  արտաքուստ, վերուստ

ԱԾԱՆՑՆԵՐ

ցն -  թռցնել, փախցնել 
ատ -  կտրատել, մասնատել 
ոտ -  պոկռտել, մորթոտել 
կոտ -  թռչկոտել, ցատկռտել 
տ -  կտրտել, պատռտել 
վ -  սիրվել, կոտրվել

ԿԱԶՄՈՂ ԱԾԱՆՑՆԵՐ

ակի -  կողմնակի (ած.),
հաճախակի (մակբ.) 

ային ֊  երկաթուղային (գոյ.), 
հյուսիսային (ած.) 

ան -  փական (գոյ.), փչան (ած.) 
անդր -  անդրավարտիք (գոյ.), 

անդրշիրիմյան (ած.)
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անի -  առածանի (գոյ.), 
լեզվանի (ած.) 

ատ -  խրամատ (գոյ.).
պոչատ (ած.) 

ար -  պայտար (գոյ.),
հյուրամեծար (ած.) ❁ 

արար -  գյուտարար (գոյ.), 
սննդարար (ած.) 

արտ -  արտասանդոսԱ) (գոյ ), 
արտասովոր (ած.) 

սպի -  գյուղացի (գոյ.). 
իրավացի (ած.), 
նշանացի (մակը.) 

բւսղ -  բադադրացւոմս (գոյ.), 
բադհյուսւսկւսն (ած.) 

գեր -  գերմարդ (գոյ.),
գերազանց (ած., մակթ.) 

ենի -  ւրանձենի (գոյ.), 
վայրենի (ած.)

ի -  տնկի (գոյ.), հարգի (ած.) 
իկ -  շնիկ (գոյ.), փոքրիկ (ած.) 
ին -  ւսրցւարին (ած.).

ւրակավին (մակբ.) 
իչ -  երգիչ (գոյ), գրավիչ (ած.)

մած -  տաիսրակամած (գոյ.), 
ամպամած (ած.) 

յա լ -  բանցւարկյալ (գոյ.), 
միացյալ (ած.)

ով -  կաթնով (գոյ.), գինով (ած.), 
շոււրով (մակբ.) 

ոտի -  հնութի (գոյ),
օտարոտի (ած.) 

որդ -  վարորդ (գոյ.), 
ավելորդ (ած.) 

ստոր -  ստորոտ (գոյ.),
ստորգետնյա (ած.) 

(ա)վոր -  զինվոր (գոյ.),
գունավոր (ած.)

ու -  ուլբերգու (գոյ.), թթու (ած.) 
ուկ -  գառնուկ (գոյ.), սևուկ (ած.).

կամացուկ (մակբ.) 
ուն -  ցողուն (գոյ.), խոհուն (ած.) 
ուչ -  ընկալուչ (գոյ.), 

սյորառուչ (ած.)
ուտ -  թվաււր (գոյ), ջլուտ (ած.) 
ոաւր -  պահուստ (գոյ.), 

վերուստ (մակբ.)

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տրված բառերը ենթւսրկել բառակազմական վերլուծության

ւս. զարթոնք, վախարեն, հողմահար. մատուցարան, ահարկու, շողշողան, 
հավաւրացյալ, հոգևորական, դասավորեր գիտակցական, դժնւսցւեսիլ. ցնցո– 
ւրիավոր, շրջադարձային, հեռադիցւակ, մւրմցւուք, հուսւսհաւրական. դաշնա
մուրային. դաշնակահար. դաշնակցություն, հանճարեղաբար.

բ. մթագնված, ուխւրաւլւեղի. ւրկարանալ. կերակրվել, անգո, արւրւսհայ– 
ւրություն, խորանւսրդաձև. հաղորդիչ, հաւլթանակ, սիրահարվեր դիակասլ– 
ւրւոթյուն. բւալքենի. դրոսէան, հրաժարական, ասլերասան. նաիւաւրինք. 
սւրնցաւ. ադցւեդություն, ընւրրանի. վաշխառու.
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գ. գաղտագողի. առանձնահատուկ, նարնջագույն, լավագույն, ծածկա
թերթիկ, ինքնագործունեություն, բաղադրամաս. հակընդդեմ. իմաստնանալ, 
ինքնուսուցում, ուսուցչական, կորալսսրեր, սահնակ, սնապարծություն, պահ
պանակ, առաձգական, նշանղրեք. նշանտուք, ծննդավայր, սերնդափոխու
թյուն.

դ. բժշկական, հակատրամաբանական, բթամտորեն, սրտաբանական, 
փոխներարկում, կրթահամալիր, հրաչյա, փաստաբանություն, իրասածի, 
լրատվական, տամշակում. բյուրակնյա թռչնաբուծական, հրացանային. ղա– 
սւպիք, խաղալիք, գալիք, դիտանոց, նախանձախնդյտւթյուէւ, հրակնատ.

ե. սակարկել, սակագին, արտարժաթային. ըմպան, արւրաքնապհս. տես
չական, փախստական, դաշնադրություն, գործնականություն. քառասնամյա, 
տեսլական, շեղակի, շեղակն, պայտար, երիտ։, հավատարմություն, խոսե
լիք, տակավին։
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ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶՄԱԿԻ 
ԱՆԳԱՄՆԵՐԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օրինակներ

Հադամակեըտի և* տները, ե կիոդոդները. 1 / հրասւարակնևրն ու բակերը 
դատարկ Լին։ Թվում էր՝ մահաբեր մի խորշակ, ամեն ինչ ջնջող. ավերոդ 
մի չար ոսէ ամայադրել էր երբեմնի աշխույժ, կենդանի, եռուզեռով լի քա
ղաքը։

Ես եմ ազատ ընտրել իմ հավատը և չեմ կամենում ուրանալ։ Եվ իմ 
կամքի առաջ պետք է ոչնչանա ամեն ինչ՝ և՞ զորք, և ՛ 1րւաք, և՛ արքա, 
և՛ իմաստուն։

Մեր սուրբ հավատիդ ոչ ոք՝ ոչ թշնամի, ոչ բարեկամ, ոչ ահ. ո՜չ սար– 
սավւ մեզ շեղել չեն կարոդ։ Պիտի մարտնչենք։ Կամ մահ. կամ ազատու
թյուն։

Միշտ տխուր էր Սդամր, թևե Աստված դրախտում նրա համար ստեդ– 
ծել էր ուրախ ւինելու բոլոր պայմանները՝ թե՛ չքնաղ ծաղիկներ, թև՜ կա
նաչազարդություն ու բույրեր, թե թռչունների դայլայլ, թե՛ խոխոջուն գե
տակներ. թե՜ տւրթ երկինք։

Գաղափարները թե՛ գորշ ծուխ ունեն, թև մաքուր այրում,
Թ ե՛ սրբեր անեն, թ ե ՛ անատսկներ՝ որպես հավելում։

Ու թե մեոնեմ. քո գրկի մեջ մեոնեմ թող.
Հայո՛ց աշխարհ, հայո՛ց երկիր, հայո՛ց հող...

Մոխրվել եմ, մոլորվել եմ քո նազերի ծովերի մեջ.
Քո մազերի անցւաոի մեջ,
Քո ճակատի ձյուների մեջ մոլորվե՚ւ եմ. մոխ րվել եմ։

Գա պիտի վրեժ աոնևս ապրելով.
Ապրելով համա՛ս, հազարապատի՛կ.
Ավերումի դեմ ՛ քո ստեղծեխ՚վ.
Ավեր Վանի դեմ՛ քո Երևա նով.
Աքսորների դեմ՛ խուլ անապատից
Նորից տուն դարձող քո քարավանո՛վ.
Դու պիտի ապրես այսպե՛ս, սրանով։

V ԿԱՊՈՒՏԻ ԿՑԱՆ
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...Գիտի կործանել, րա յգ  և գործ անել.
Մատնություն գրած նո՛ւյն իր ձևորերով 
Աշխարհը լգնէղ շռսՀղ բերբերով։
Նա գիտի զարկեւ ու գրկեչ գիտի.
Ըայս ԳԻփԻ ԳՐկէ‘ 1 ռ։ Փրկել գիտի։

Պ. ՍԵՎԱԿ

Դա չես կայտրլ պատկերացնել, թե ինչ տանջանքների, զրկանքների, ա– 
հոսրսփ բովով Եմ անւյևլ։ Էլ պատերազմ, էլ սով, էյ ցուրւը ու սառնամա
նիք, ե՜լ խավար գիշերներ։ Նյարդեր, կամք, տոկունության, ինքնատիրապե
տում էր անհրաժեշտ ունենալ այդ ամենին դիմանալու համար։

Ու տան էր վերադառնում Առաքելը զվարթ, ուրախ, ջահելացած։ Երջա
նիկ էր զգում, որ մուրազը կատարվեր՝ երկիրը տեսավ, վայելեր, կարոտն 
առավ։ Հիմա կարոդ է հանգիստ մեռնել։

Հոգու խորքում բարձրացած փոթորիկը կրծքիր դարս էր թողնում մե՛րթ 
ուրախության, մերթ տխրության, մե՛րթ հրճվանքի, մերթ տրտմության հա
ռաչանք։

Մշակները հայարքները հառել էին Սմբատին, որը ձեռքերը սլիջակի 
գրպանները դրած, լայնեզր գլխարկն աչքերին քաշած, առոզջ արտաքինով, 
համակրելի, առնական դեմքով համակրանք ու վստահություն էր ներշնչում։

Անշարժ, գեղեցիկ գլուխը թեթեակի ուսին ծռած, լռիկ ու ինքնամփոփ՝ 
նա հիշեցնում էր հին դպրոցի մի նկար, որ Սմբատը տեսել էր էրմիզւա– 
ժամ։

Անւրոնինա Իվանովնային այլևս չէին հալածում սկեսրոջ անվերջ 
տրտունջները, տալոջ կոպիտ ակնարկները, ազգականուհիների արհամար
հական ժպիտները։

Պատահում էր, որ նրան տիրում էր հոգեկան թուլություն, հուսալքու
թյուն. անտարբերություն, ե այդ պահերին աշխարհը նրան թվում էր ամա
յի, ցուրտ, անհյուրընկալ ու օտար։

Տարբերությունն այն է. որ մեկն իր կսկիծն արտահայտում է ախուվա
խով, հեծկլտոցով ու աղաղակներով, մյուսն այրվում է ներքուստ և ստիպ
ված է լռել, միշտ լռեր

84



Բառերը հիվանդ կոկորդից դուրս էին գափս մի կերպ, ուժով։ Հազից 
.սարդում էր. խեդդվում. շնչահեղձ լիԱամ։ Նա կազւադեց ինքն իր դեմ և 
սկսեց երեսը ճանկռւրել, մադերը փետել, հայհոյել։ Շուշանիկը չոքեց Օրա 
առջև, բռնեց ձեռքը, շոյեց և սկսեց ադերսել. որ հանգստանա։

Կետադրել ինքնուրույն։
Թե քադաքներում թե զյոսլեւտւմ թե հեռավոր շեներում իշխում էին 

պարսիկները։ Անակնկալ մւրնամ էին ւրները գոմ ու մարագ պարտեգ ու 
հնձան պահանջում ոսկի արծաթ ուտելիք հարս ու ադջիկ։ Մեծամեծ խմբե
րով մտնելով այգիները ոչ այնքան ուտում, որքան ջարդում էին տրորում 
բանդում ավերում։ Ամայություն չարագուշակ լռություն ահ ու սարսափ էր 
տիրում ամենուր։

Գուսաններն այժմ անցնում էին այգիների արանքով լքված փողոցնե
րով ուր չէր երևում ոչ մարդ ոչ կենդանի։ Թվում էր, թև այս վայրերում 
կամ երբևէ ոչ ոք չէր ապրել կամ մի չար շունչ դաժանաբար քշել տարել 
էր ամենքին և ամեն ինչ։

Երիտասարդը նայում էր անթարթ ագահ աչքերով և մարդկային ոչ մի 
ստվեր չէր տեսնում ոչ սյունազարդ ճեմելիքում ոչ երկար սանդուղքի վրա. 
ու պալատը նրան թվում էր լքված ու ամայի։

Անժիկը մտաբերում էր քադաքը իրենց դպրոցը պիոներական շարքերը 
կինոն տրամվայը ու էլի հազար ու մի պես-պևս բաներ։

Նրա դեմքի անզւարբեր արզւահայզաւթյունը աչքերի մեջ խաղացող թե
թև արհամարհանքը կատաղեցնում հունից հանում էին Միքայելին, միաժա
մանակ ճնշում շփոթեցնում։

Չեմ հասկանում ինչի՜0 համար եք այդ ասում, ես չեմ կարոդ ձեզ ոչ ա– 
տել ոչ արհամարհել։

Շուշանիկը մերթ կարմրում էր մերթ գունատվում մերթ ուզում էր քայ
լերն արագացնել և շուտ տուն հասնել։

Վարպետն ուզում էր իմանալ՝ ինչ հագուսւրներ ունի թագավորը ինչ սուր 
ինչպիսի թագ ինչպիսի արտաքին բնավորություն։ Եվ թագավորի և թագու
հու և նրանց որդիների մասին ամեն մանրուք հետաքրքրում էր վարպևգփն։
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Այդ կոպիտ բիրտ գռեհիկ խանութպանը միայն ծեծով չի բավականա– 
նա. նա կծեծի կպատմի կնոջը կպատմի չարաչար։

Ինչո՞ւ սիրեր այդ կնոջը ինչո՞ւ չհասկացավ, որ մարդկային կյանքում 
ահագին դնր են խաղում ծագումը շրջանը ավանդություններն ու սովորու
թյունները։

Եթե իր և կնոջ միջև պատահում էին հակադիր ցանկությունների հա
կադիր ձգտումների հակադիր մաշակների ընդհարումներ, դմվար չէ պատ
կերացնել, թե ինչպիսի ընդհարումներ պիտի տեգի ունենան իր կնոջ և մոր 
միջև։

Կատաղի սգիրները բարձրանում էին իջնում ճողփյունով զարկվում ա– 
փերին հետո կրկին հոգնած ու դադրած իջնում՝ նորից բարձրանալու նո
րից ժայռերին բախվելու համար։

Սմբատը խեւոք է կրթված հասուն մտքի տեր կյանքի փորձանքները 
ճաշակած։ Նրա պահանջները շատ են ու խիստ, ե հենց այս է հայուհու 
հետ չամուսնանալու պատճառը։

Չորսբոլորը ցնծություն էր վառվռուն գույներ անբիծ հագնված տղամար
դիկ օրիորդներ՝ բոլորն էլ անհոգ ուրախ։ Զոպված-գարդարված էին թե ծեր 
թե երիտասարդ։ Ընդհանուր ժպիտ էր աղմուկ իրարանցում, և լսելի էին 
մերթ բարձր մերթ կցկտուր երբեմն էլ փսփսուքով խոսակցության ձայներ։

Բնությունը ոչինչ չէր խնայել այդ սիգապանծ մարդուն ոչ հմայք ոչ ում 
ոչ ղտկունության ոչ կորով ոչ խելք։

Չքնաղ էր դրախտը ուր Աստված բնակեցրեց Ադամին, հարուստ պերճ 
բուսականությամբ այլազան մրգերով բազմաթույր ծաղիկներով։ Չորսբոլո
րը կանաչազարդություն բույրեր կարկաչուն գետակի խոխոջյուն միջօրեի 
սյուքի մեղմահնչյուն շնկշնկոց թռչունների զվարթ ճռվողյուն վերևում՝ լուրթ 
երկինք։ Համարձակ շրջում էին այծյամն ու կխտարը ռնգեղջյուրը առյու
ծը, և ոչ ոք չգիտեր ինչ է երկյուղը։

Ամեն ինչ կոխդ էր կաշու խավարի ամբոխի ժխորի մեջ. և լսվում էին 
միայն զենքերի շաչյուն-շառաչյուն մարդկային ահաբեկ ձայներ խուլ 
տնքոցներ հայհոյանքներ տարբեր խզուներով։
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Հենց որ գարունը բացվեր, տատս կնստեր ձի ինձ կդներ ձիու գավա
կին հետո կբռներ «անձից, ու այսպես կանցնեինք դաշտեր բլուրներ նորից 
դաշցւևր ու բլուրներ կանցնեինք Խոշաբա գետը Աստվածաշեն գյադը ե 
կհասնեինք վանքի պարիսպներին։

Քադաքը, որի մասին գրեցի ես, հաճախ շացւ հաճախ պատկերվում է 
ուդեղիս մեօ մշուշային գծերով ծպտում է արտասվում ուզում է խոսել հու
շեր արթնացնել։

Իմ պատանեկան տարիների մասին Ես կգրեմ հետո գուցե ավելի ուշ 
գուցե մի քանի տարուց գուցե մի քանի ամսից։ Պիտի գրեմ, որովհեւրև 
այղ շրջանի հետ կապված են դեպքեր դեմքեր վատ ու լավ հիշողություն
ներ։

Գնում ենք անքուն անդադար, գաղթ է փախեփախ խուճապ լաց ու կոծ 
սարսափ ու վայնասուն անծանոթ մարդիկ վայրեր գյուղեր ու քաղաքներ։ 
Գիշեր խավար խավար։ Շուրջը դաշցւեր են բլուրներ քարաժայռեր ծառեր։ 
Նրանք ճիփալներ են թվում այլանդակ հսկաներ ահավոր դևեր՝ այլակերպ 
պարելիս քրքջալիս ծամածռվելիս։ Ու մռմռալով առաջ է գնում բազմությու
նը առաջ է գնում թառանչելով հառաչեյով բառաչելով։ Չգիտեմ՝ ինչպես 
եղավ, մենակ մնացի։ Չկան ցւատս Անուշը Սուրենը Խորենը։

Նույնիսկ Չապրովի Ռասուլի Կարապետի պես առողջ աշխացւավորնե– 
րր նրան թվում էին թույլ անուժ հիվանդոտ։ Մի՞թե այդ մարդիկ սիրտ չու
նեն հոգի չունեն չեն մտածում չեն գլլում չեն սիրում չեն ատում չեն նա
խանձում։ Իր շուրջը ապրում են հարյուրավոր մարդիկ չարչարվում տանջ– 
վում, իսկ ինքն զբաղված է միայն իր փոքրիկ աշխարհով։

Խե՞ղճ հաշվապահ։ Նա մոռացել է քունը և կեսգիշերին գրում է ջնջում 
հաշվում, ինչ է թե Ալիմյանները պիտի ապրեն ապահով անհոգ։

Սմբատը մի վճռական շարժում արեց դեպի հրդեհված կացարանը, և 
նույն վայրկյանին աչքերի առջև պազւկերացան որբացած Վասյան ու Ալ– 
յոշան պառավ մայրը քույրը եղբայրները։

Բայց ո՞վ պիտի լսեր նրա ձայնը խլացուցիչ գանգյունների աղմուկի ա– 
նասեփ ժխորի մեջ թանձր ծխի ու կրակի փոթորկված օվկիանոսում։ Այ
նուամենայնիվ Գավիթը հույսը չկորցրեց, գոռաց երկրորդ երրորդ չորրորդ 
անգամ այնքան, որ ձայնը խեղդվեց կոկորդում։
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Մեծ որդու ոչ խորին ս|ւարկառանթր ոչ անկեղծ որդիական սերը չեն 
կարոդ Ոսկեհադփ սրտից ջնջել վիրավորանքը արմատացած վիշտը; Թալ 
Սմբատը որքան ոպում ե լինի խելոք աշխատասեր խնայող բարի, նրա ա– 
րած սխալն արժե շատ հանցանքներ; Նա ինքը կրում է իր սխալի հե
տևանքները. նա տխուր է մռայլ ինքնամփոփ։ Իսկ Միքայելն արդեն ան
ուղղելի է։ Շաղղում է վատնում՝ մաշելով օրերը թղթախաղի սեղանների 
մոտ անվայել զվարճությունների մեջ անբարոյական կանանց անառակ ըն
կերների միջավայրում; Ի՞նչ է մնացել մի ժամանակվա առողջ ուրախ տղա
յից։ Մի զույգ խորը թաղված աչքեր կաշի ու ոսկոր։

ՏՐՈՀ՚ԼՈՂ ՈՐՈՇՉԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օրինակներ

Երևաց մի ձի ոտքերը բարակ, թուխ աչքերով, ճհփ-ճերմակ բաշով, մեջ
քին մի երիտասարդ՝ փետրազարդ սաղավարտով, ուրքից գլուխ սպառա
զեն, հոնքերի տակից փայտդ սև աչքերով, կարճ մոտորով, խաղողի ող
կույզ հիշեցնող գանգուր մազերով։

Հայր Մարդպետը մեջքին կապել էր մի բարակ գոտի՝ ելուզված մար
գարիտներով ու մեծագին քարերով, իսկ գարուց կախել էր ոսկեպատյան 
թուր՝ արծաթյա կոթին կանաչ զմրուխցւ։ Մտքերին մույկեր էին՝ սև և կար
միր, որ նշան էր թագավորական տանը և պետությանը մատուցած մեծ 
ծառայության։ Նրա զինվորական զգեստները՝ աշխատված նուրբ բանված
քով. Երկարուկ ոսկյա կոճակնևրով, հանդիսավոր տեսք էին տվել այղ նշա
նավոր պալատականին։

Այս սրահներում կային պես-պես կահեր ու բազմոցներ՝ պատած ոսկե
թել բեհեզներով, գահավորակներ՝ կերպասներով ու մեծագին գորգերով 
ծածկված, մեծ ու փոքր ասեղնագործ բարձերով զարդարուն։ Առաստաղնե
րը՝ ուռուցիկ քանդակներով, պես-պես նկարներով, պատուհանները՝ վարա
գուրված թավշյա կտորներով, հատակը՝ ծածկված պարսկական ընտիր 
գորգերով, ստեղծում էին ակնահաճո տեսարան։

Խոսքով Երկրորդը հիմնադրեց Դվին մայրաքաղաքը՝ բարձր միջնաբեր
դով, ատամնավոր և բրգաշատ կրկնակի պարիսպներով, փարթամ այգինե
րով. մեծատարած ծառաստանով, որ կոչվում է հիմնողի անունով՝ Խոսրո– 
վի անտառ։

Փոքր անց գուսաններն արդեն գտնվում էին քաղաքի հրապարակում՝ ե– 
րեք կողմից շրջապատված արհեստավորների կրպակներով, չորրորդ կող–
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մամ Դվինի եկեղեդին էր՝ իր բարձր պարսպով, գմբեթարդ պանիրով խա– 
չը գլխին, և կամարակապ ու խաչաքանդակ դռներով, երկու կողքին՝ ադ– 
բյուրներ՝ սառնորակ, քաղդրահամ ջրով։

Աշուն էր՝ գովաշունչ, պայծառ։ Արարատյան դաշտի վրա վետվետում 
Լին արևի շողերր՝ տաք, դուրեկան, և գույնզգույն նրբերանգներ հաղորդում 
խաղողի ողկույզներին՝ թավշյա խավով, բուրավետ, արբեդնող բուրմունքնե
րով։ ճանապարհների եզրերին աչքի էին դարնում փշազւենիները՝ արծա
թազօծ տերևներով, մոխրագույն վարսերով, իսկ նրանք տակ՝ փշազւը՝ մե
տաքսազգեստ. բաք ու մուգ դեղին, նարնջագույն։ Առատություն էր չորս
դին. չկար միայն մարդը։ Չէին երևում այգիներում կութ անոդ աղջիկները՝ 
արևավառ դեմքերով, աշխույժ երգ ու խաղով։ Ընդհակառակը, տիրում էր 
ւաոթյուն՝ չարագուշակ, խորհրդավոր։

Առջևիք գնում էր Պապը վեհաշուք ու սիգապանծ, սևաբաշ ոսկեգույն 
նժույգով, երկար սև թիկնողով, արքայական կարմիր կոշիկներով, իսկ նրա 
հետևիք՝ շքախմբի անդամները՝ ավագության ու պաշքւոնի կարգով։ Երբ 
նրանք լայն պարսպադռնիք ներս մտան, վանքի ընդարձակ բակը ծփում 
էր բազմությամբ՝ սևահանդերձ, երկարաքղանքք։ Հավաքված էին այդտեղ 
միաբանության գրեթե բոլոր անդամները երիտասարդ ու ծեր։ Գավառնե
րիդ եկել էին նույնիսկ եպիսկոպոսներ՝ փայլփլուն, շքեղ հագուստներով, 
կոշտ դեմքերով, լեռնային անձավներիք իջած ճգնավորներ կոշտ բրդիք 
կարված հագոազւներով, ոսկրոտ ուսերին՝ մորթիներ։ Կային նաև մայրա– 
պետնևր ու պառավ կույսեր՝ ճակատները ծածկված սև ծածկողներով։

Հավաքված բազմությունիք հրեք հեծյալներ՝ շքեղահանդերձ, նրբագեղ 
նժույգներով, կամրջի սալաքարերը դոփելով մոտեքան և գլխարկները վերդ– 
նելով խոնարհվեքին։

-  Կայսեր անունիդ ողջունում Եմ քո գալուստը, արքա" Արմենիայի,– ա– 
սաք երեք հեծյալներիդ մեկը՝ կուշտ արտաքինով, բարձրահասակ մի երի
տասարդ՝ հազիվ երեսուն տարեկան։

Դիմավորողներիդ երկրորդը քաղաքի բերդապետն էր՝ տարեք, ճաղատ 
և գիրուկ զորական՝ թրով ու զինվորական նշաններով։ Երրորդը քադաքա– 
պետն էր՝ բարձրահասակ, սպիտակ դեմքով ու լայն ճակատով մի հույն՝ 
կեղծ ժպիտով և շինծու քաղաքավարությամբ։

Օրանջիայի ձորակում ամեն գարնան մասրենիներն են ծաղկում, քաղ
վում են վարդերը՝ դեղին, սպիտակ։ Գարնանը տաքանում են Օրանջիայի 
քարերը՝ մոխրագույն, կապույտ, հազարերանգ, և այդ քարերի վրա տաքա
նում են խլեզները՝ արագաշարժ, փորի մաշկը դեղին։
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրել տրոհվող որոշիչները։
Երիտասարդն իր առջև տեսավ ծանոթ միջնաբերդը վերիր վար ծառաս

տանով շրջապատված և կանաչների մեջ կորած այցին ատամնավոր 
պարսպով ու բուրգերով գոտևորված։

Քիչ հետո երևար Ավագ կամ, ինչպես կոչում Լին, Վաղարշապատի դա
ռը զույգ աշտարակներով և բարձր բուրգերով, որոնր վրա ծածանվում էին 
պարսիր դրոշներ բազմաթև արծվի զինանշանով։

Դեմ դիմար կանգնած էր ծանոթ մի տղամարդ ծանոթ ժպիտով, ժամա
նակի ճերմակ փոշուր սպիտակած մազերով, բայր երիտասարդական ա– 
ռույգ կերվածքով ու վեհատեսիլ։

Մերթընդմերթ նավթահանքերիր լսվում էին ինչ-որ խշշյուններ, դա դե
պի ամբարները հոսող նավթի ձայնն էր միօրինակ ու տաղտկալի։

Բեկին մոտերավ մելիք Թուրինջը գեղջկական հագուստով, գլխաքար ու 
շփոթված։

Աղոթասրահ մտան երկու քահանա, մեէլը՝ տեր Սարգիսը միջահասակ 
Օիհար մարմնով խորամանկ աչքերով հազիվ քառասուն տարեկան, մյուսը՝ 
տեր Հովսեփր բարձրահասակ սպիտակամորուս բարի դեմքով ծեքունի։

Քաղաքի սակավամարդ նրբանրբնևրիր մեկով քայլում էր մի երիտա
սարդ ուսերիդ վար թափվող դարչնագույն զգեստով մուգ շագանակագույն 
մույկերով։

Երկար քայլելուդ հետո վերջապես հասան մի լեռնահովիտ սառնորակ 
աղբյուրներով պաղ շնկշնկան քամիներով թափանրիկ օդով ու երփներանգ 
ծաղիկներով և որոշերին այլևս չշարունակել ճամփան և ապրել Երկրային 
այդ շքեղ դրախտում։

Շուտով Սամսոնր դառնում է խրոխտ, հաղթանդամ պատանի առասպե
լական ուժով հուժկու բազուկներով խարտյաշ գանգուր մազերով և ահա
սարսափ է տարածում թշնամիների վրա։ Նա սիրահարվում է մի կնոջ Դա– 
լիլա անունով։

Մարգագետինը պճնված հիասքանչ ծաղիկներով ու թավիշ կանաչով ըն
դամենը մի քանի ժամ հետո պիտի տրորվեր զինվորների ոտքերի տակ։
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՜  Գողիաթը հագել էր ամուր զրահ հյուսված մետաղալարիդ,գլխին ուներ 
սաղավարղԼ արծաթյա աւրամներա| ոտքերին՝ պողպատյա սռնապաններ, 
ձեռքին ւ|ահան ե սուր։

Դա Ս՜ի երիզւասարդ ինժեներ էր քաղաքացիական հազոաւրով կարճուկ 
մազերով փարթամ մորութով նիհար ու արագաշարժ։

Այդ աղջիկը ամայի դաշտում բուասծ մի հատիկ մանուշակ է հրապու
րիչ ինքն իր հեզությամբ և նուրբ բուրմունքով.

Միքայեփ աչքերի աոջե պատկերանում էին բանվորների վտիտ դեմքե
րը մրոտ ու նավթող։ մթին ու մասդ, ինչպես Օավթահորերի խորթը։

Միջերկրական ծովի ափին փռված է Մլեքսանղրիան ուղղաձիգ փողող
ներով մարմարիոն պալատներով փարթամ պուրակներով և մանավանդ՛ աշ
խարհահռչակ գրադարանով, որ դեպի իրեն է ձգում հազարավոր զբո
սաշրջիկների։
✓  \

֊ւ Անթիվ տաճարները երեսպատված մարմարիոն սալերով թատերասրահ
ները զարդարված ոսկեծոպ բանվածքներով դահլիճնևրր սյուների անտա
ռով ավազանները լևղուն խայտաղալ ձկներով շքևղաղնում էին Հալիկառ– 
նաս քաղաքը։

Մարզպեւրունու առաջ կանգնած էր Սմբատ թագավորի հարազատ եղ
բայրը պարթև հասակով, գհղեղիկ դեմքով, քաջալանջ ե հասւրաբազուկ։

: Կաբավւսբերղի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակն է դո
ղունը կաքավի ոտքի պես կարմիր ծաղիկը՝ ծիրանի գույն։

Ահա բարձրանում է քարե արծիվը կտադը կեռ թուր, մագխները՝ սրա
ծայր. փեւրարներԱ՝ պողպատե զրահ։

ք 1 էք ) .
> երրորդ ձիավորը քթի տակ մռմռում էր մի երգ մելամաղձոտ ու հուսա
հատ, ինչպես ամայի ձորը, տխուր քարափը, հեռավոր գյուղը։

Ակնողի տակիղ նրա ուսյալ աչքերը տեսնում էին զրահավորներին նի
զակներով ու գեղւպպներով մագաղաթյա մատ1ւնագրին\եղեգնյա գրչով։ •

• Վրաններիդ դարս եկավ մի մարդ մանգաղը գարու մեջ խրած, գլուխը 
փաթաթած կեղտոտ թաշկինակով։
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Լ <
Որտե՞ղ եր տեսել նա նման մի դեմ^ բարձր, սպիտակ ճակատով, մա

նուշակագույն աչքերով։

Ֆետրե գլխարկով մարդուն օջախի մոտ նստած կինը թվում էր քրմու– 
հի եռոտանու առջև ծխի շարժումները գուշակոդ։

Ծովափի կինը՝ սև թավշե գլխարկով և գորշ գույնի վերարկուով, հովա
նայի ծայրով ավագի վրա նշաններ էր անում և ավերում։

Ծովը ափ էր շպրտում մերթ մի գլուխ սև թավշե գլխարկով, մազերը 
կարճ կտրած, մերթ Երկարազգեստ մի կնոջ թիկունքին երկար ծամեր. 
մերթ կխոսվեր պարիսպներ քարե քանդակներով, մերթ ալպիական ծիրա
նագույն մանուշակներ տողանը կաքավի ոտքի պես կարմիր, ծաղիկը ծի
րանի գույն։

Շոգ հարթավայր էր պղտոր, դեղին գետերով, գորշ երկնքով, խանձված 
հողով։

Ահա երևում են բարդիների կատարները բարձր, օրորուն։
\

Հարյուրավոր ձեռքեր գոս. առողջ, կեղտոտ, առնական և կանացի միա
ժամանակ բարձրացան վեր. և օդի մեջ կազմվեց մի շարժուն անտառ՝կաշ– 
վից և ոսկորից։ Կային անդամալույծներ զուրկ երկու ոտքերից, թոքախտա
վորներ անզոր առաջ շարժվելու, հյուծված մարմիններով կիսամերկ մու
րացկաններ կեղտոտ ու գզգզված մազերով։ Իսկ պատշգամբից քստմնելի 
տեսարանը դիտում էին հարուստները վերջին տարազի հագուստներով, ոս
կե շղթաներով, ադամանդյա մատանիներով։ Այստեղ էր նաև տագրի թ ղ 
թակից Արմենակ Մարզպետունին թուխ դեղնագույն դեմքով, մեծ քթով մի 
երիտասարդ։

Այնտեղ բոսորագույն կրակն էր բյուրավոր ճյուղերով ու դիակներով, 
նավթի, ցեխի, կեղտի ու մրի խառնուրդով քաոս՝ իր ողջ զարհուրանքով։ Եվ 
այդ քաոսի մեջ՝ Երկու տարբեր պատկերներ. Սմբատը բարձրահասակ, առ
նական կերպարանքով, քաղաքային մաքուր հագուստով, լուրջ, բարեկիրթ։ 
Մյուսը՝ Միքայելը՝ միջահասակ ոտից գլուխ տիղմի մեջ։ Եվ Սմբատը բա
րոյականով մաքուր, կեցվածքով վեհ ու անբասիր, հանկարծ աղոտանում է. 
չքանում, իսկ մյուսը, մաքրված անցյալի ապականություններից, արագորեն 
բարձրանում է և երևան գալիս լուսապայծառ մեծության մեջ։

Մթնաձոր տանող միակ արահետը նեղ, ոլոր-մոլոր աոաջին ձյունի հետ 
փակվում է։ Այժմ էլ Մթնաձորում անտառներ կան՝ կուսական, թավուտ,
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.սւվարչւլփն անտառներում՜ վարարներ սրածայր Ժանիքներով, թավամազ Հ 
.շրջեր չորանի պես սայող, խլեզներ մուգ կանաչ մաշկով։ Վայրի վարազի 
գես էր անտառապահ Պանինը հրեշավոր մի մարդ՛ անտառապեզփ տա– 

շպով, կոկարղով գփւարկը զլիւին։ Վեց շուն ուներ՛՝ մեկը մյուսիս կաւըա–
Փ

Թագավորն առաջնորդում էր րանակին կազմված ամրապինդ երիւըա– 
շարդներից, որին, ըստ երևույթին, չէին կարողանալու դիմադրել թշնամինե
՜ր  Դրանք վարձված զորականներ էին երկաթե զրահներով, երկաթագամ 
յւնջապաննեըով, թիկնապահ տախզւակներով և ահարկու սաղավարւընե– 

րով։ Կային և նետաձիգ խմրեր լայնալիճ աղեղներով և թունավոր նեւըե– 
րով։

\

Լիվւթը հիացմունքով դիտում էր կարապներին ճերմակափետուր թևերով, 
սլացիկ պարանոցներով։ Եվ երբ ծունկի իջավ նրանց փայփայելու, հան
կարծ ջրերի վրա տեսավ մի պատկեր հրաբողբոջ և հասկացավ, որ դա իր 
.ալքն է։ Եվ համոզվեց Լիլիթը, որ Երկինքը կապտալոտթ այնքան խորունկ 
՛է. ինչքան իր աչքերը, արևն իր հրաշեկ բոցերով այնքան հրեղեն չէ. ինչ
քան իր աչքերը։ Այղ պահին մի զույգ հակինթե թիթեններ ադամանդե թևե
րով եկան և նստեցին նրա մազերին ասես մետաքսյա թելիկներից կազմ
ված։ Լիլիթը նայեց և ժպտաց.

-  Ի ՜նչ լավ կլիներ, եթե սրանք միշւը մաղերիս վրա մնային...
Եվ իսկույն քաղեց ծաղիկներ՝ բազմերանգ, բազմաբույր և բազմաթույր, 

խրեց վարսերի մեջ։

Ապարանքը գեղեցիկ մի շինություն էր աղյուսաշեն, երկհարկ, դեպի հա
րավ նայող պատուհաններով։ Ուղղակի շենքի կենտրոնում գտնվում էր ըն
դունարանը շքեղ ու րնդարձակ։ Առաջին իսկ հայացքից աչքի էին դարնում 
պատերը քանդակների մեջ հյուսված ծաղիկներով, հազարան բլբուլներով, 
կամարահոնք գեղեցկուհիներով։ Երեք պատերն ունեին որմնախորշևր հա– 
յելապատ և թանկարժեք մոմակալներով զարդարված, իսկ ընդունարանի 
եզրերին փռված էին նեղ գորգեր մետաքսյա և թավշապատ մութաքանե
րով ու ոսկեյյանված բարձերով։ Հիանալի ու զով հանգստավայր էր այդ 
ընդունարանը կախված ծովի կապույտ ալիքների վրա։ Կենտրոնում գտնը– 
վում էր փոքրիկ ավազան խճանկար հատակով, որի մեջտեղից բխում էին 
շաւըրվանի ջրևրլք գունագեղված բազմագույն ճառագայթներով։ Դահլիճի 
օթյակը զարդարված ողկուզանման բանդակներով հազւկացված էր կա
նանց։ Պայտաձև այղ օթյակի վրա՜ ուղիղ լուսամատի դիմաց, բացվում էր 
մի դռնակ փայտի վրա նուրբ աշխաւըանքով։
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Արտագրել՝ սովորական շարադասությամբ որոշիչները դարձնելով հե
տադաս, ապա համապատասխանաբար կետադրել։

Սամվելը. նայելով մոր աւպուզարդին, ասաց.
-  Բոլորը գեղերիկ է, բոլորը հրաշալի է։ Խոշոր ալմաստներով զարդար

ված այդ մահիկը 1լթափև քեզ վրա բոլոր բարիքները, իսկ այդ փայլփլուն 
տաշվածքներով, գունավոր շողարձակումներով ադամանդները մշտական 
ուրախություն կներշնչեն քեղ։ Մեխակի ձևով այդ սիրուն թանան միշտ ա– 
նուշահոտությամբ կհրապուրե քո հոտոտելիքը, իսկ կապույտի բոլոր գույ
ներով նրբերանգված այդ փիրուզան կլիացնի քո արկղները ոսկով և ար
ծաթով։ Բոլոր գույներով վաովռղ այդ ոսկյա գինդերը կպահպանեն բո լսե
լիքը անախորժ ձայներից, կանաչի ցոլցլուն գույնևլավ կայծկլտացող այղ 
զմրուխտները միշտ ուրախալի լուրերով կգվստճացնեն քեզ։ Խորհրդավոր 
հառութքնհրով շարված այղ մանյակը կկուրացնի օձի ու վիշապի աչքերը՜ 
բո անձը անխոցելի պահելով թունավոր զեռունների ու միջատների խայ
թոցներից։ Դրա մեջ է բոլորին գայթակղեցնող քո թովիչ զորությունը։ 0֊  
ձերի նման ոլորված, թանկագին քարերով այդ ապարանջանները քո բա
զուկներին կտան հաջողություն, իսկ մարջանով և գույնզգույն հուլունքնե
րով զարդարված այղ թևակապերը քեզ հեռու կպահեն չար աչքից ու պա
տահարից, դևերի, քաջքերի և աներևույթ ոգիների պատրանքներից։ Կար
միր հակինթներով ակնազարդված այղ մատանին մարդկանց մուր քեզ հա
ճելի կղարձնե, սուտակի քարերով ագուցված օղը կփարատի վշտերղ։ Վար
դագույն սուտակի բարերով դրվագված երրորդ մատանիդ կհալածի դևերին։ 
Խայտաճամուկ օձաքարով չորրորդ մատանիդ կոչնչացնի թույների ներգոր
ծությունը, իսկ հակիկի դեղնագույն բարելավ այդ հինգերորդ մատանիդ 
կոչնչացնի մարդկանց չար մտքերը։

Ըստ ՐԱՖՖ11Ւ

ՏՐՈՀՎՈՂ ՀԱՏԿԱՑՈՒՑՉԻ ԵՎ ԻՄԱՍՏՈՎ ՉԿԱՊՎՈՂ 
ԲԱՌԵՐԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օրինակներ

Կարոտակեզ հայացք գցերւվ Լիլիթի՜ օձի պես գսղարվալ մարմնին՝ Ա– 
դամը արագ վազեց նրա հետևից։ Անծայր գորովանքով լզվեց Ադամի՝ սի
րուց բոցակեզ սիրւրը։
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Ուր գնում էր, րւում էր հւսյրԵՕիյփ՝ հոգի կեդեքալ հեծեծանքներր և 
՜ղթաների՝ ահ ներշնչող շառաչյունը։

Թռչունը կւրուցով ծակեց ծառի՝ հարյուրամյակների ընթացքում կոշւրւս– 
.՜տծ կեդևը՝ նրա ւրակ միջատներ գւրնելու հույսու|։

Ինքը թեև հարոաւր, բայց համեստ 1լյանբու| էր ապրում իր ապարան– 
, ՜  ոսկով և արծւսթով, թանկագին գորգերով գւսւպարվւսծ սրահներում ու 
,իշտ ապաստւսն ուներ աղքաւրների և զրկվածների համար։

Ամւսռային մի օր կայսրը զբոսնում է իր սրսրւրեզի՝ ծաղիկներով զար– 
ւարված. զմրուխտ խոտով ծածկված ծառուղիներում։ Զբոսնելով հասնում

հրաւղարակի՝ ղեպի երկ1ւնք շառաչող շատրվաններին և բարձրանում 
^աւրշգւսմբ։ ճառագայթների մի խուրձ ընկնում է կայսրի՝ երջանկությու– 
ձիւք ճառագող դեմքին։

Գյուղացիները գւրնում Են Շաքրոյի՝ թշնամիների կողմից խոշտանգված 
^արմինր՝ հրացանի բազմւսթիվ գնղակնհրով խոտորված։

Գարիբալդիի գւխի վերև ծփծփում էր սուրբ հայրենիքի՝ իր համար այն– 
֊ան նվիրական դրոշը, որի ւրակ զինվորները ուխտել էին կռվել և մեռնել 
Իտալիայի ազատության համար։

Հարուստները ոսկե շղթայով կապեցին-կաշկանդեցին Իւրալիան՝ իրենց 
ծանր թաթը դնելով խրալական չւսրքաշ ժւպովրղի վշտերից խոցուրված 
սրւրին։

Զանգվի ափին խաչաձև նստել էր Երևանի՝ շաւրերի համար գերեզման 
դարձւսծ մռայլ ու ւրխրադեմ բանւրը, որի խցերի առջև՝ մութ միջւսնցքում. 
անրնղհաւր րւելի էր բանւրւսւզահնհրի կուզիւր կոշիկների՝ գետինը ւլուիող 
ձայնը։

Չէի կարողանում մոռանսղ օրիորդի՝ ամոթից շիկնած դեմքը, սեթևեթան
քից զերծ, շնորհալի շարժուձևը։

Նա ներում էր մարդկանց՝ իր հոգուն այնքւսն խորթ զեղծւււմները և, 
դրան հակաասկ, խսւրագին քննում էր սեփական վարքագիծը՝ երբեք չնե
րելով իր՝ անգամ երևակայության մեջ գործած չնչին շեղումները։

Հւսկոբ վարդապեւրը առավուր վաղ վեր էր կենում, մաքրում իր անշուք 
խցի՝ քւսրերով սալարկված հւարակը, ապա ձեռնամուխ լինում եկեղեցու՝ ի– 
րեն վերաբերող առօրյա գործերին։
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Շաղվեցին վարդապետի՝ ուրախության արցունքներով լցված աչքերը, ե 
նա, ձեռքը դնելով Աննայի՝ ձյան նման ճերմակ մազերով գլխին. Երեք ան
գամ խաչակնքեց, ապա եղբայրական սիրով համբուրեց վշտերից կնճռա
պատ ճակատը։

Չեմ կարոդ նկարագրել, թե ինչպիսի անձկությամբ Լի ցանկանում տես
նել առասպելական դյուցազնի՝ վրեժխնղրությամբ վառվող աչքերը, գրավել 
հայրենիքի սիրով և թշնամիների նկատմամբ ատելությամբ տոչորված սիր
տը։ Տաք արցունքներն սկսեցին հոսել թագուհու՝ մարմարիոնի պես գունատ 
այտերն ի վար։ Սահակ Սևաղայի՝ քնքշության ու փաղաքշանքի սովոր 
դուստրը կրել էր վշտերի ծանրության ներքո։

Երագգավորս ամրոցի՝ բարձունքի վրա հպարտ կանգնած արքունիքում 
արտասովոր եռուզեռ էր տիրում։ Պալատական տիկնանց և իշխանուհինե
րի՝ գոհարներով զարդարված հագուստները, ազատանի տղամարդկանց՝ 
ոտքից գլուխ զինավառ ւրեսքը ստեղծել էին տոնական տրամադրություն։

Շուշանիկը նայեց Միքայելի՝ կրքից վառվող աչքերին և զգաց այդ ան– 
բարոյական մարդու զազրելի ձգտումը։

Որքա՜ն արհամարհանք կար այդ աղքատ օրիորդի՝ զայրույթից շառա– 
գունած դեմքին։

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրեց տրոհվող հատկացուցիչները։
Բազմության հետաքրքրությունից վառվող աչքերում երևաց զարմանքի 

արտահայտություն։

Հանկարծ լսվեց հայոց զորքերի կայծակի որոտ հիշեցնող ձայնը, և 
Մարզպետունու գնդերը հորդառատ հեղեղի պես թափվեցին հագարացինե
րի սարսափից գլուխները կորցրած զինվորների վրա։

Անցյալի մասին մտածելով՝ Հայր Մարդպետը հիշեց, որ Փառանձեմ թա
գուհու մայրաքաղաքից հևռանալուց և Սրտագետս ամրոցին ապավինելուց 
հետո Արշավանիների ընտիր կահույքով ու հազվագյուտ գորգերով զար
դարված պալատն ամայացավ։ Դրանց մի մասը թագուհին հետը տարավ 
իր բարձունքներին ու (քայռերին կռթնած նոր ապաստարանը, մյուս մասն 
ընկավ պարսիկների ձեռքը։ Սակայն, բարեբախւրաբար. արծաթեղեն ու ոս– 
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րեղեն իյւհրր. մետաքսեղենն ու կերպասեղենը և շատ այլ բաներ կարողա– 
յան թաքցնել Երազգավորսի միայն թագուհուն և մի քանի սպասավորնե– 
՜ին հայտնի ստորերկրյա գաղտնարաններում։

Եվ այն պահին, երբ նա շրջվեց նայելու լեռան արևի ճառագայթներիդ 
–ւսռագունած կատարին, նրա ուշադրությունը գրավեր մի օտարոտի ե– 
՜ևույթ. պարսիդ կայագորն ամբողջ կազմով քառատրոփ սլանում էր քա
րայրի բազալւրով սալահատակված գլիւավոր փալոդով, և հեռվիդ փայլփլում 
էիս Օրանդ բրոնզիդ պատրաստված սաղավարտներն ու վահանները, ձիե
րի քամուդ վափոադոդ բաշերը։

Սերուժանի պարսկական ոճով կահավորված սենյակներով անդնելիս 
Հայր Մարդպետի աչքով ընկան նրա Պարսկաստանում կարել տված սա
մույրե մուշտակը և այլ իրեր։ Հրամայեց դրանք պահել պալատի թագա
վորի աչքիդ հեռու գտնվող որևէ անկյունում։

Ու մինչ իշխան Կամսարականը դիմացի լեռնաստորոտների ալպյան 
բուսականությամբ ծածկված փեշերին կռվում էր պարսիկների վայրկյան 
առ վայրկյան նոսրացող գորագնդհրի դեմ, Բագրատունու ոտքիդ գլուխ զի
նավառ մարտիկներն աշխատում էին կտրել նահանջող թշնամու ճանա
պարհը։

Տարոնի՜ միայն այդ հարթավայրին բնորոշ ջինջ առավոտներիդ մեկն էր։ 
Արևի աչք կուրացնող շալերի տակ ցնծում էին դաշտերի, բլուրների գար
նան հաճելի ջերմությունից փթթած ցողաթուրմ կանաչներն ու հադաբույ– 
սերը, և օդի շնկշնկան ալիքները խաղում էին Օրանդ վրա։ Զարթնել էր 
Մամիկոնյանների եռուզեռով լի ոստանը՝ Բղական ամրոցը։ Պահակները 
բացել էին ամլադի ամուր երկաթներով պատրաստված բևեռապինդ դար
պասները. կարգի էին բերում պալատի սւպահատակված ուղիներով բակը։ 
Ոմանք ջրում էին ծառաստանի վաղորդյան դողով ծածկված ծաղիկները։

Շքախմբի պարապությունից ձանձրացած անգամների հետ հաճախ 
դուրս էին գալիս նաև զինվորները, շրջում քաղաքի իրենց անծանոթ փո
ղոցներում, զարմանում տարբեր դեղերի մարդկանց մինչ այդ իրենց ան
հայտ օտարոտի հագուստների, սովորույթների, կենցաղի վրա։ Նրանց հե– 
տաքրքրում էին մայրաքաղաքի բյուգանդական յուրօրինակ ճարտարապե
տության ոճով կառուցված տնեյւը, միշտ բանուկ փողոցների մարդու ական
ջին անհաճո ժխորը, շուկաների արևադարձային մրգերով ու բանջարեդեն– 
նևրով հարուստ վաճառասեղանները։ Բայց ամենից շատ նրանց հետա– 
քրքրում էր կայսրի առասպել թվացող պալատը։
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Պապի դավադիր հույնի ձեռքով կատարված նենգ սպանությունը^ ցնցեց 
հայոց աշխարհը՝ բոլորին համակելով վիրավորանքի ու զայրույթի հոգի 
բգկւրող գգացմամբ։ Ցավում էին ոչ միայն նրանք, ովքեր սիրում էին Պասյ 
թագավորին, այլև նույնիսկ այն նախարարները, որոնք հակառակ էին Օրա 
արքունի մշտական բանակին զինվոր ու ձի տալու պահանջին։ Ցավում էր 
Փավստոս մատենագիրը, որ դժգոհ էր Պապի եկեղեցու դեմ գործած վար
մունքներից։

Սի բան, որ սկզբից ևեթ զարմացրեց Շահյանին, դա Եվայի հասարակ 
չթից կարված ոչ պարահանդեսային հագուստն էր. որ նրան գրեթե ան
նկատելի էր դարձնում դահլիճում հավաքված օրիորդների միջավայրում։ 
Բայց և այնպես նրան տեսնելուն պես Շահյանի Եվայի նկատմամբ թա
քուն համակրանքով լցփսծ սիրտը ուրախությունից թրթռաց։

Ինչպես և սպասվում էր, անմիջապես խոսք բացվեց Բագենյանի մեկ 
շաբաթ առաջ գործած անձնվեր արարքի մասին։ Եվան չէր խոսում, աչքե
րի նախկինում այնքան աշխույժ արտահայտությունն ասես չքացել էր։ Սա
կայն երբ նկատեց դահլիճ մտնող Բագենյանի դեպի իրենց դիմող կերպա
րանքը, անթաքույց հուզմունքով ժպտաց։

Ամրամի անքնությունից կարմրած աչքերը պղտորվել էին։ Նրա տառա
պանքից ակոսված ճակատը, թափանցող հայացքը, գորշախառն մորուքն ու 
թավ ընչացքը տալիս էին նրան ահարկու կերպարանք։ Տեսնելով երբեմնի 
ուրախ, իսկ այժմ վշտերի տակ կքած այդ մարդուն՝ Մարզպետունու մար
տերում կոփված ու ամրացած սիրտը կծկվեց, և թագավորի՝ հայրենիքին 
այնքան աղետներ բերած արարքն իր ողջ ողբերգական հետևանքներով 
հաոնեց նրա դեմ։

Արշակ թագավորի Խուժիստանում և Ներսես Մեծի Պատմոս կղզում 
բանտարկվելուց հետո երկիրը մնացել էր անտեր։ Չէին գագարում նախա
րարների հողային տարածքների համար մղվող կռիվները։ Դավաճանել էին 
Մերուժան Արծրանին և Վահան Սամիկոնյանը

V.
Սամվելի անհուն տվայտանքներից ու վիրավորանքից ալեկոծ սիրտը 

սևակնած էր։ Որքան մտածում էր գալիք աղետների, հոր և մորեղբոխ եր
կիրը կործանող վարքագծի մասին, այնքան չարիքը յուր բոլոր հետևանք
ներով մեծանում էր նրա աչքում։

Լուսինը շտապով սահում էր դեպի Սիփանի երկինք կարկառող գագաթ
ները։ Ներքևում անհանգիստ ծփում էր Վանա ծովակի՝ կապույցւ հայելի
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՜իշեցնող մակերևույթը։ Ծա|ակի խորւյուբորդ քարերով կտրտված ափին 
՜եռ նշմարվում էին հինավուրց բերդի թշնամիների հարձակումներից և 
քսության տարերքներից խորտակված աշցւարակներն ու աւրամնավոր 
Դջապարիսպները, որոնցից հյուսիս-արեեւք տարածվում էր Վան քաղաքը։ 

Լուսինը ծածկվեց ամպերի հեւրեում. ե մթության մեջ լսելի էին միայն ա– 
ոքների ծովակի խորթերից բխող խուլ հառաչանքը և քաղաքի կողմից ե– 

յալ ինչ-որ աղաղակներ։
\

Հուր ու բոց էր թափվում Վանի հրդեհից խուճասլահար բնակիչների 
–Լխին։ Կրակի երկինք միւրող լեզուները լուսավորում և երևան էին հանում 
մի սոսկալի տեսարան։ Քաղաքը հրդեհի էին մատնել Վահան Մամիկոնյա– 
մի և Մերուժան Արծրունու՝ Պարսկասւրանից բերած զորազնդերը։ Կրակը 
սկսվեց աւըաւլձագործներքւ շուկայում գւրնվող արհեսւրանոցներից՝ արագո– 
՜են հասնելով քաղաքացիների քարից, աղյուսից, փայտից կառուցված ւրնև– 
՜ին։ Սարսափած բնակիչների շրջակայքում ւրարածված հուսահաւր աղա– 
՜սւկները միախառնվելով կործանվող շինվածքների դղրդյունի հեւր՜ ավելի 
։ին սաստկացնում ընդհանուր խուճապը։

V»

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Արտագրել հետևյալ նախադասությունները՝ հատկացուցչի և հւստկւս– 
ցյալի ւսրանքում գրելով չկւսպվող որոշիչներ, աւդա համսայատասխանա– 
բար կետադրել։

Օրինակ

Մեււսմաղձոտ մի երգ էր տարածվում տպարանի ցածրիկ կամւսրների 
տակ։

Մելամաղձոտ մի երգ էր տարածվում տպարւսնի՝ ներկի և թղթի հոտով 
հագեցւսծ ցածրիկ կամարների տակ։

Վանականը վերջապես կանգ առավ մի անշուք խրճիթի պատուհանի 
տակ։

Վերցնելով պաւրի խոռոչում ամրացված մոմը՝ Ռսկւսնը ոտքերի ծայրե
րի վրա մոտեւյավ հիվանդի մահճակալին։
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Քաղաքի փողոցները զովացնում էին սաղարթախիտ ծառերը, որոնք ո– 
ռոգվում էին բազմապզաւյցւ առուների ջրով։

Դղյակի մեծ դոնով իշխանը մտավ ապարանքի րակը։

Քրտինքը հոսում էր Միքայելի երեսից։

Շոգու աղմուկը նրան հիշեցնում էր մշակների դժոխային աշխատանքը։

Եղբոր խոսքերը Միքայելին թվացին ծանր, դառը, որովհետև զզաց 
դրանց արդարացի լինելը։

Սաների բարձունքներից գյուղ էին իջնում այծերի ու ոչխարների հոտերը։

Մղական ամրոցում կատարվել էր Մամիկոնյանների տոհմին անվայել 
դավաճանություն։

Թավուտների միջից հազիվ նշմարվում էին Սամվելի նախահայրերի կա
ռուցած եկեղեցու խաչապսակ գմբեթները։

Մամիկոնյանների նախնինեիը սպառեցին իրենց գանձերը՝ աշխարհի բո
լոր թանկագին իրերով զարդաթելով այդ տաճարների սուրբ սեղանները։

Աշտիշատի վանքից ամրոցը բերող ճանապարհի կեռմանում երևաց մի 
ստվար զորախումբ։ Արևի ղւակ փայլում էին նրանց զենքերն ու զարդերը։

Կնոջ խորհուրդը Մուշեղը նպատակահարմար համարեց։

Պատանի Հուսիկը յուր փայլուն աչքերով երբեմն նայում էր տիրոջ, եր
բեմն՝ Սրբակի երեսին։

Հայոց աշխարհի մեծ բարեկարգիչը Ներսես Մեծը, առաքինության կա
տարյալ տիպար էր։

Տարոնի ջինջ առավոտներից մեկն էր։ Արևի պայծառ շալերի տակ 
ցնծում էր գարնանային բուսականությունը։

Այդ խոնավությունից էր թերևս, որ ջրվեժի շրջակայքում աճել էին վար
սաթափ ուռիներ, բոցավառ դափնեվարդեր, նարնջենիներ։
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Մստղերի բույլերը շողացին ու բազմացան այնքան, որ թվում էր՜ եր– 
փնքը հյուսված է միայն աստղերից։

Եփրատի ալիբները բարձրանում էին՜ սպաոնալով կլանել և մարդկանց, 
և ձիերին։

Միջօրեի արևը ասես անշարժացել էր միջնաբերդի տանիքին՝ անխնա 
այրե|ով աղյուսե բարձր պարիսպները, ծառաստանները, ծաղկանոցները։

ԲԱՑԱՀԱՅՏՁԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օրինակներ

Սեղանի ղլխին՝ փառավոր բազմոցի մեջ, նստել էր ամրոցի տիրուհին 
Տաճատուհին՝ Վահան Մամիկոնյանի կինը, նրա կողքին՝ Մահակ Պարթևը 
Ներսես Մեծի որղին։ Մահակից ներքև՝ երրորդ աթոռին, նստած էր Երի
տասարդ իշխանը՝ Սամվելը. կողքին՝ Սրբակը՝ Սամվելի դայակը։ Հյուրերի 
թվում էր նաև Մուշեղ իշխանը՝ Վասակ Մամիկոնյանի որղին։

Գարդմանա իշխանը՝ Մահակ Մևաղան. և Ուտիքի տերը՝ Ցլիկ Ամրամը, 
ապստամբության դրոշ էին բարձրացրել հայոց արքայի՝ Մշոտ Երկաթի 
դեմ։

Արարատյան դաշտում արդեն խաղաղության էր տիրում, և նրա բնա
կիչների աշխատասեր գեղջուկի ու երկրագործի համար սկսվեւ էր հողա
յին աշխատանքների եռան շրջան։

Խոսողը Գևորգ Մարզպետունու որղին՝ Գոռ իշխանիկն էր։

Շահանղուխտը՝ Գառնո գեղանի բերղակալահին. որ դիտանոցից արդեն 
նշմարել էր ուրախության դրոշը, փեսացուին Գոռին, դիմավորեց ամրոցի 
դոների մոտ։ Մայրը՝ Գոհար իշխանուհին, որ ւրանջվում էր տխուր մտքե
րից. ցնծության արցունքներով փարվեց որդուն։

Հալածողներին միացան մոտակա գյուղերի՝ Ցամաքաբերդի, Վարսերի, 
Գոմաձորի բնակիչները։

Եղեգնուտների միջից շարունակ թռչունների խմբեր էին բարձրանում, ո– 
րովհետե սրատես գիշատիչները՝ ուրուրը, անգղն ու բազեն, ամեն վայրկյան 
Ապառնում էին նրանց։
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Խմբի մեջ էր ե պատանի Հուսիկը՝ Նվարդի սիրելին։

Դա հանգուցյսւչի փեսան էր՝ Մարթայի ամուսինը՝ քաղաքում բավական 
ականավոր գործարանատեր և առևտրական Իսահակ Մարութխանյանը։

Հայրենյաց բարերարի՝ Գևորգ Մարզպետունու անունը սիրեի էր թե 
արքունիքում, թե ժալովրղի մեջ։

֊Տեղ էին հասել և դաշնակիցները աբխազները, որոնք իրենց վրանները 
խառն ու անկանոն կերպով խփել էին դեպի Կուրը ձգվոդ դաշցւավայրում։

Աստված թմրություն բերեց Ադամի վրա և նրա կողից ստեղծեց մի նոր 
ընկեր՝ Եվային, որ իր ծագումի բերումով հնազանդ լինի Ադամին։

Վտակի ափին՝ ուռենու տակ, նստել էր Լիլիթը՝ Արարչի ստեղծած ա– 
ռաջին կինը։

Վարդան Մամիկոնյանի այրին՝ տիկին Ձարուհին, յուր զավակների հետ 
գտնվում էր Երախանի բերդում։ Պարսկասւրան էր մեկնել Սամվելի խորթ 
մայրը՝ նազելի Արմիզդուխտը։ Մնացել էր միայն Տաճատուհին՝ ամրոցի մի
ակ տերն ու թագուհին։ Եդբոր՝ Մերուժանի պարտության և ամուսնու՝ Վա
հան Մամիկոնյանի սպանության տւրը դեռ չէր հասել նրան։

Գարիբալդին միշտ մեր՝ զինվորներիս կողքին էր։ Նա օժտված էր հրա
շալի հատկություններով՛ քաջությամբ, անձնազոհությամբ, ազնվությամբ։

Իբրև մարղ՝ ես հայրենիքի համար արեցի այն, ինչ կարող էի. որպես 
մայր՝ մնում եմ որդուս հետ։

Որպես քաղաք՝ Դվինն ուներ շաւր գեղեցկություններ և ակնապարար 
տեսարաններ։

Իբրև ավագ նախարար՝ Հայր Մարզպետը գլխին դրել էր ոսկեղեն սա
ղավարտ, որի վրա արծաթ թելերով հյուսված էր նրա տոհմանիշը՝ մարդ– 
պետական հովազը։

Որմիզդովստին՝ իբրև պարսկուհու և հեթանոսի, պիտի գրավեին կա
տարվող իրադարձությունները, այնինչ նա դրանցով բոլորովին չէր հետա
քրքրվում։
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Սմբատը՝ որպես անտառոտ երկրի զավակ, շատ լավ գիտեր, որ արջը 
շշմում ե հանկարծակի բարձր ձայնից։

Իմ պաշտոնի գաղտնիքը ես միայն հայտնել եմ Շահյանին՝ իբրև շատ 
մտերիմ և հավատարիմ ընկերոջ։

Խաչքարերը՝ որպես հայոց ղարավոր մշակույթի կենդանի վկաներ, 
,  փռված են Հայաստանի ամբողջ տարածքով։

Իբրև սրբազան մասունքներ՝ մագաղաթյա մատյանները պահվում Են Ե– 
՜ևանի Մատենադարանում։

Որպես բնական ամրություններ՝ լեոները չորս կողմից շրջապատել են 
Մաշի դաշտավայրը։

Իբրև կին՝ նա ազնվական էր՝ այս բառի խոր իմաստով, որպես իշխա
նուհի՝ փառատենչ ու մեծամիտ։

Այդ խորհրդավոր դրամները՝ իբրև նշան արծաթյա և ոսկյա բախտա
վորության, հատկապես կցւրված էին Նոր տարվա համար. Պարսից արեգ
նափայլ արքան միայն իրավունք ուներ բաժանել այդպիսի դրամներ, բայց 
փառամոլ տիկինը՝ Տաճատոմփն՝ իբրև ընդհանուր Տարոնի թագուհի, իրեն 
ևս թույլ էր տվել նման արտոնություն։

Ամրոցի առջև՝ գետի մյուս ափին, երևում էին քաղաքի ավերակները՝ որ
պես հին փառքի նշան։

Արշալույսից առաջ՝ վաղ առավոտյան, սրինգս պիտի նվազեմ, որ թռչեն 
գան քնքուշ սոխակներն ու դեղձանիկները, թիթեռներն ու դրախտակաքավ
ները։

Ներքևը՝ Բասուտա գետի մյուս ափին, թառել են մի քանի տներ։

Վրանի մուտքի առաջ՝ կրակի կողքին, մի փոքրիկ տղա օջախի մեջ 
սունկ էր խորովում։

Տարիներ առաջ՝ մի արևոտ աշնան, երբ իր ջլուտ ոտները պղնձաքարի 
ծանրությամբ ճմլում էին խաղողը, և անապակ գինին շիթ առ շիթ ծորում 
էր մատների արանքով, Սոնան մտավ հնձան։
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Ներքևում՝ քարերի վրա, այնքանն շաւր միրհավ կար։

Մի քանի օր առաջ՝ իր շրջագայության միջային, պարսիր սահմանի 
մուր Մուշեղն ստացավ իր հավատարիմ Զենոն Գնունու նամակը։

Այնտեղ՝ հեռավոր Կովկասում, մեռնում է ինչ-որ վաճառական, որի երե
սը ինքր երբեք չի տեսել, արժե՜՝ ցավել նրա համար։

Այժմ՝ առավոտվա այս խաղաղ պահին, մի առանձին հրապուրիչ տեսք 
էր ստացել Մղական ամրոցը։

Բարձր, սյունազարդ տաճարի մեջտեղում՝ մարմարիոնն քառակուսի 
սեղանի վրա. վառվում էր որմզդական սուրբ հարը՝ յուր անշեջ բոցերը տա
րածելով մինչև քանդակազարդ կամարները։

Շառերի տակ՝ կանաչների վրա, շերամի փռած բոժոժների պես թափ
ված էին մետաքսազգեստ փշատները։

Հյուրերի գալուց քիչ անց՝ կեսօրին, սկսվեց տոնախմբությունը։

Բայց չէ՛0 որ ինքը տանջվում է առանց զավակների, և չէ՞ որ այդ զա
վակներն այնտեղ՝ այղ սառցային երկրռւմ, ունեն որդիական ջերմությամբ 
լեցուն սիրտ։

Քառորդ ժամ չանցած՝ կեսգիշերին, ձորից լսվեցին ահարկու պայթյուն
ներ։

Վերևում՝ երկնքի կապույզւներում. փրփուրի նման ճերմակ ամպեր էին 
սահում։

Այնինչ այնտեղ՝ քսան-երեսուն քայլ հեռու, արդեն մերկանում է մի ու
րիշ բուրգ, հետո՝ երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը։

Առավոտ կանուխ՝ դեռ արևը չծագած, գյուղի վրա տարածվեց եկեղեցու 
զանգերի ղողանջյունը, և բակերում, պատուհաններին, գյոպամիջում երևա
ցին մարդիկ՝ շփոթահար. զարմացած։

Հետևյալ առավոտ՝ հազիվ արևը հորիզոնից մի ասպարեզ բարձրացած, 
իշխանն ու իր թիկնապահը հասան Աղստևի հովիտը, որտեղ տափարակ 
հարթության վրա՝ Աղստևի գետաբերանում, ապստամբների վրաններն էին
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: .սրկված։ Նրանցից ոչ շատ հեռու՜ լեոսւՕ ստորոտում, բանակել էին օգ 
1ական աները։

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրել ինքնուրույն։
Այս անգամ նրան դիմավորեր հանքերի կառավարիչը Սալյանը և ա– 

ռաջնորղեց այն ւրեղերը. որտեղ ենթադրվում էին նավթի նշաններ։

Բակի հեռավոր կողմում հողե մի փոքրիկ թմբի վրա երկաթյա նավթա
լին ամբարների առջև կանգնած էր Շաշանիկը անբաժան մոխրագույն 
շալն ուսերին։

Անտոնինա Իվանովնան Շուշանիկի նկատմամբ զգում էր նախանձ, մի 
զգացում. որին դեմ էր ամբողջ հոգով և որպես (սերոցի կին դատապար
տում էր իրեն։

Նա հաճախ էր հարլյ տալիս իրեն, թե ինքը մխիոնատիրոջ կինը, բախ
տավո՛՞ր է արդյոք և ղավով հասկանում էր, որ. այո, ինքը որպես կին 
դժբախտ է. բայց երջանիկ որպես մայր։

Ուրախության աղաղակ բարձրացավ, երբ ղրսում երևացին օրվա անձ
նազոհ հերոսները Զուպրովը Ռասուլր և Կարապետը։

Նա այդ ապականված Երիտասարդը սւրույգ մահվան գնար փրկելու 
համար մի աղքատ, աննշան աղջկա։

Երբ սովորական ժամին պատշգամբի ծայրին կանգնած նայում էր հե– 
ռո ւ-հևռո ւ դեպի ևրկնի անվերջ հորիզոնը, աչքերի մեջ ցոլանում էին նո
րահաս կնոջ հոգու երազները։

Ադամն զգում էր. որ ինքը որպես զինվոր պիտի ենթարկվի հրամանա
տարին։

Իբրև զարգացած մարդ նա ծանոթ էր դպրության գաղտնիքներին, որ
պես զորավար վրեժխնղիր էր թշնամիների, հայրենիքի դավաճանների 
նկատմամբ։
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Թվում է՝ նժույգը հպարտ էր, որ մեջքին կրում Է հայոց աշխարհի պար
ծանքին Դավիթ-Բեկին։

Ի՞նչ լավ բան էր արել ինքը կյանքում։ Որպես զավաէլ չէր գոհացրել 
ծնողներին, որպես ամուսին՝ անտարբեր էր եղել կնոջ նկատմամբ, իբրև 
հայի դարձյալ չէր փայլել սիրով ու հոգատարությամբ։

Մենք փրկվածներս, երկու կյանքով պիտի ապրենք մեր և նահատակնե
րի. որպեսզի չամայանա հայրենիքը։

Դա Անղրեսա երեցն էր երիտասարդ հոգևորականը խարտիշագեղ գան
գուրներով, աչքերի թախծոտ արտահայտությամբ, բարի ժպիտը դեմքին՛

Քահանայապետի Կայիափան բազմել էր գորգածածկ թախտին և ան
թաքույց արհամարհանքով նայում էր մատնիչ Հուդային։

Վերևում բլուրների լանջերին շուրջանակի կանգնած էին հակառակորդ 
բանակները, բարձր ժայռին՝ թագավորը Սավադը որ պատրաստվում էր գի
տելու կռիվը։

Հայասցւանի գրեթե բոլոր քաղաքները Վանը Բագավանը Կաբինը Եր
վանդաշատը Վաղարշապատը Նախիջևանը Աըտաշատը բռնված էին պար
սից զորքերով։ Նույնպես և նորակառույց մայրաքաղաքը Դվինը լիքն էր 
պարսիկ զինվորներով, իսկ նրա բարձր միջնաբերդում իշխում էին Սերա
ման Արծրունու մարդիկ։ Դավաճանը պարսից թագավոր Շապուհին երդ
վել էր վերացնել մեր սուրբ կրոնի՝ քրիստոնեությունը և դրա փոխարեն հիմ– 
նադրել ատրուշաննեի զրադաշտական կրոնը խորհրդանշող կրակարաններ։

Շուտով, սակայն, քաղաքի այդ ուրախ հանգիստը փոխվեց տագնապի, 
երբ արքայից արքան՝ Շապուհը։ բարեկամության դաշինք կնքելու պատրվա
կով քաղաքամայր Տիզրոն հրավիրեց Արշավին հայոց թագավորին և Վա
սակ Մամիկոնյանին սպարապետին։ Բավական չէր, Տիզբոնից եկավ մի 
սուրհանդակ, թե արքայից արքան հրավիրում է նաև հայոց տիկնանց տիկ
նոջը Փառանձեմ թագուհուն։

Միակ մարդը, որ կողմնակից էր պարսից արքայի Շապուհի հրավերն 
ընդունելուն. Հայր Մարդպեւրն էր պալատի և թագավորական կալվածների 
կառավարիչը։ Որպես պալատական բարձր պաշտոնյսԻնա գւրնում էր, որ 
պետության շահերը պահանջում են կապերն ամրապնդել հին դրացու 
պարսիկների հետ։
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Միջնաբերդի պալատում մնացել էին միայն երկու ավագ նախարար 
Հայր Մարդպետը, որ հայտարարեց, թե ինքը" որպես պալատի կաոավա– 
՜ի չ պարցւավոր է մնալ և իրեն հանձնված հարստությունները պահպանել 
ամեն տեսակ վտանգից ու կողոպուտից, և ծերունի Դավիթ Գնունին Ար– 
•ակունիների հին բարեկամն ու հավատարիմը, որ չկարողացավ հեռանալ 
ակար լինելու պատճառով։

Բյուրականի հյուսիսային կողմում բարձրանում էր լայնադիր քառագա
գաթ լեռը Մրագածը^ իսկ հարավից ձգվում էր մի դաշտահովիտ, որ Ե– 
ոաբլոտ լեոան արորոտը քերելով հասնում էր մինչև Բասախ և ապա ղա> 
ոանալով ւրարածվում մինչև Մասիմ՜ հայոց բիբւիական լեռը։ Ներքևում 

դաշտահովտի վրա–, իշխում էր հիշատակաց արժանի Օշականը, որ ամւիո– 
Հաւմ էր Հայասդւանյաց լուսատուի սուրբ Մեսրոպի թանկագին մաասնքնե– 
՜ը։ Մի փոքր հեռու Մրարադւյան դաշտավայրումդ երևում էր հայոց քաղա– 
քամայյղՐՎաղարշապատը^իսկ այնւրեդ՝ հայոց եկեղեցիների թագուհին նա
խաթոռ էջմիածինը, ապա մյուս վանքերը^Գայանե, Շողակաթ և վերջա
պես հզոր արքայի սերն ու վիշտր մերժոդ հրաշագեղ տաճարը Հռիփսիմեի 
վանքը։ Այս ամենի վրա իբրև հզոր, անպարտե|ի միապետ իշխում էին Մեծ 
և Փոքր Մասիսները։

Ապրիլյան մի գեղեցիկ օի վաղորդյան բազմած յուր դղյակի պատշգամ
բում. այս ամեն գեղեցկություններով հիանում էր վեհափառը Հովհաննես 
կաթողիկոսը։

Ինը հարյուր քսանութ թվականի գարունն էր։ Վասպուրականի վեհա
տեսիլ լեռները  ̂Սիփանն ու Վարագը. Արտոսն ու Գրգոտը, արդեն հալոց
քի առուներ էին իջեցնում դեպի ներքև Բզնունյաց ծովակը։

Ամեն օի առավոտից գիշեր եռում էր դաշտային կյանքը, և այգեստան
ները պճնվել էին փայլուն կանաչությամբ։ I

Բայց ամենից ավելի ակնապարար պատկեր էր ներկայացնում ծովի 
արևելյան ափը, ուր ժայռերին բարձր սարավույթի վրա, բազմած էր Ասո– 
րեստանի վավաշոտ տիրակալուհոէ Շամիրամի դաստակերտը։ Նրա հյու
սիսային կողմից բարձրանում էր մի բլուր, որի քարեղեն սրտի մեջ կա
յին բազմաթիվ գաղտնարաններ։ Դրանք ծառայում էին քաղաքի տերերի՝ 
բազմազան պետքերին։ Տիտանական այդ զանգվածի վրա խոյանում էր 
Վասպուրականի պարծանք Վանա անմատչելի բերդը որպես քաղաքի ան
խորտակ պատվար։ Բուն քաղաքի՛ Վանը, տարածված էր ամրոցի շուրջ՛ի 
քարաբլրի ստորոտում։ Բնակելի հարուստ տների մեջ աչքի էին դարնում 
հոյակապ շինություններ,  ապարանքներ,, սյունաշար պալատներ, վիմար–

)
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դյան Եկեղեցիներ, գողտրիկ մաւրոտներ՝ մեկը մյուսից վեհ ու սքանչեփ։
ր ,  Վասպուրականի ւըերը Գագիկ Արծրանին, հրավիրել էր Աըասին Ա– 

շոտ Երկաթի եղբորը՝ թագավոր օծվելու յուր ոսւրանում Վանում։ Այստեղ 
էին ժողովվել այդ օրերին նաև հայոց նշանավոր մարդիկ՝ նախարարներ, 
սեպուհներ, իշխաններ։ Ամենից ուշ ղւեղ հասան Աբասը և նրա կինը 
Գուրգենղոփոր տիկինը և Մարզպետունի իշխանը հայոց սպարապետը։ 
Թագավորին դիմավորեց Աշոտ արքայազնը և ողջանելով նրան ֊Տոսպւս 
սահմանի վրա՝ մեծ պատիվներով ու շուքով առաջնորդեց Վան յուր հոր 
Գագիկի նստավայրը։

Քաղաքի ւլռների մոտ պարիսպներից դուրս, գահաժառանգին դիմավո
րեց ինքը Գագիկ թագավորը։

Ախուրյան գետի արևմտյան ափին |եռնաձև ժայռերի բարձունքում, թա
ռել է հինավուրց մի քաղաքի ԲագարաՕը^հայոց Երբեմնի ղիցապաշտա– 
կան վեհավայրը։ Ութ դար առաջ այդտեղ էին ժողովված հեթանոս հա
յերի գլխավոր սրբությունները՝ մեհյաններն ու նշանավոր կուռքերի բա
գինները։ Տ

Բագարանում Երվանդ Երկրորդի ձեռակերտում; բացի հեթանոսական 
տաճարներից կային Օաե հոյակապ ապարանքներ, որոնց մեջ ապրում 
էին արքայազն քրմապետները՝ իրենց դրանիկներով ու հարյուրավոր ծա– 
ռաներով։ Այդտեղ վխտում էին հեթանոս աստվածների ծառաները քրմեբն 
ու քրմուհինեըը,որոնք բնակիչների մեծագույն մասն էին կազմում։ Անցան 
դարեր, և անհայտացան նաև քաղաքի մեհյանները։ Դրանց եկան փոխա
րինելու նոր կրոնի՜ քրիստոնեության խորհրղանիշները հոյաշեն եկեղեցի
ներ և գողտրիկ մատուռներ, որտեղ մարդիկ պաշտրւմ էին ճշմարիտ Աստ
ծուն՝ Քրիստոսին։ Որպես քրիստոնեական քաղաք Բագարանը, սակայն, 
ինը հարյուր քսանհինգ թվականին արդեն չուներ նախկին խաղաղությու
նն ու ազատությունը։ Այստեղ այդ միջոցին հագարացիների հարձակում
ների և ասպատակությունների ժամանակահատվածում իշխում էր Աշոտ 
Երկաթի հորեղբայրը՝ Աշոտ սպարապետը.

Ոչ վաղուց մի^քանի տարի առաջ; թագ ստանալով ինքնիշխան հագա
րացուց Յուսուփ ոստիկանից, նա" որպես ինքնակոչ թագավորամրացրեց 
յուր կսրվածքներն ու տիրույթները և աշխաւրեց գահից հեռացնել օրինա
կան ժառանգին Աշոտ Երկաթին,ու գրավել նրա տեղը։ Սակայն դա նրան 
չհաջողվեց, և որպես վատ անձնավորություն ժողովրդից շահեց մի ան
պատվաբեր անուն «Բռնավոր»։

Ըստ ՄՈՒՐԱՅԱՆՒ
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ՏՐՈՀՎՈՂ ԴԵՐԲԱՅԱԿԱՆ ԴԱՐՁՎԱԾԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախադաս դերբայական դարձված

Օրինակներ

Ատելով կնոջն ու նրանից ատվելով, զգալով իր անթույլաւրրեփ մոլորա
կանը. հորից անիծված, մորից, եղբայրներից ու բոլոր մերձավորներից հե– 

ոու Սմբատն աներ միայն ու միայն մի սփոփանք՜ զավակները։

Ոսկեղեն նարգիզների մեջ նստած՝ Օմար Խայամը՝ Խորասանի վշտա– 
եար բանաստեղծը, զինի էր ըմպում կավե գավաթից։

Ստեղծելով երկինքն ու երկիրը, բույսերին ու կենդանիներին՝ Ասզւված 
փրցրեց մի քիչ հող և կերտեց առաջին մարդուն՝ Ադամին։

Տեսնելով նրա մենակությանը ե զգալով տրտմության պատճառը մեծ 
Արարիչը սւրեղծեց կնոջը՝ Եվային։

Աղբյուրի մոտ նստած, ականջը նրա բյուրեղյա նվագին՝ Լիլիթը նայում 
էր դրախտի աստղազարդ երկնքին։

Հեիհե հետևելով Լիլիթին՝ Աղամը հասավ ոսկեվառ լճակին։

Աստղերով արբած՝ Լիլիթը քան մտավ ե զարթնեց սոխակների սիրա
հույզ դայլայլներից։

Անահիտին տեսնելու կարոզւն օրեօր աճելով անպատմելի քաղցի աժ 
էր ստացել հոգաս մեջ։

Հաղորդակից իմ վշտին Անահիտն ի ՜նչ հեզությամբ ինձ նայեց, Երբ մեր 
հայացքները հանդիպեցին։

Սրտապնդված իմ որոշումով, արիացած, մոռացության տալով նախորդ 
օրվա ապրումներս՝ իջա պարտեզ։

Այս մտքերով ոգևորվելով՝ Սմբատն իր մեջ զգում էր մի անսովոր ե– 
ռանղ ու անծանոթ բարոյական զորություն։

Մեկը մյուսի հեզւևից պայթելով՝ երկաթե նավթամբարներն աջ ու ձախ 
շպրտում էին բոցերի խրձեր։
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Իր սովորական հանդարտ հայացքով նայելով Սինասյանի թուխ դեմ
քին՝ Աշխենն ունկնդրում էր նրան մի առանձին հետաքրքրությամբ։

Զամբյուղը լցրած քաղցրահամ պտուղներով ու երփներանգ ծաղիկներով 
Ադամը քայլեց դեպի Լիլիթի տաղավարը։

Հեծած սևաթույր նժույգը, սարեր ու ձորեր կտրելով՝ սուրում էր սիգա
պանծ ասպետը։

Ուրանալով քրիստոնեությունը և ընդունելով պարսից կրոնը՝ Վահան 
Մամիկոնյանը և Մերաժան Արծրանին Շապուհի ձեռքին դարձել էին Հա
յաստանը կործանալ սոսկալի գործիք։

Սրդողած մոտենալով պատուհանին՝ Սամվելը հետ քաշեց ծանր կերպա
սյա վարագույրը և բացեց փեղկերից մեկը։

Փոխանակ որևէ խոսք ասելու՝ սուրհանդակը հանեց մի նամակ և հանձ– 
նեց երիւրասարդին։

Լսելով Ներսես Մեծի մահը՜ իշխանը մտածում էր. թև կդյուրանա իր 
գործը, քանի որ այլևս չկար իր քաղաքական ծրագրերի հակառակորդը։

Վիրավորելով մատներն ու ոտքերը, առանց հոգնելու և վհատվելու Ա– 
դամը մագլցում էր ժայռերը, որ հրաշագեղ ծաղիկներ հավաքի Լիլիթի հա
մար։

Անբնակ ու խավարչտին այրերի մեջ թաքնվելով՝ կաթողիկոսը հույս ու
ներ ազատ մնալ հագարացիների հետապնդումից։

Միմյանց դեմ խիզախելով և շարունակ անձուկ կիրճի մեջ խռնվելով՝ եր
կու կողմերը փակում էին հեծելազորի ճանապարհը։

Լուսաշող աչքերը խոնարհած՝ կանգնել էր Լիլիթը Աստծու առաջ։

Սրաբերան տապարների հարվածներին չդիմանալով հինավուրց մայրի
ներն ու կաղամախիները ահավոր ճարճատյունով տապալվում էին ցած։

Բպոր փորձանքները բացացտելով աստվածային բարկությամբ՝ խեղճ 
մարդու գերդաստանը երկու տարի անցկացնում է ահուդողի մեջ։
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Ընդւանիքի բարեբաստ վիճակը վերագրեւով Երեմիային՝ տնեցիները 
.–սւն դարձրել էին խորհրդապաշտական սիրո առարկա։

Միջադաս դերբայական դարձված

Օրինակներ

Պահապանները, երկար նիզակները ճոճելով, անցուդարձ էին անում ա– 
վերակ բերդի շուրջբոլորը։

Մէսրոպ Մաշդտցը, ճրագի հանդեպ նստած, խորասուզվել էր իր առջև 
՜յ՜.ված թղթերի մեջ։

Նախարարները, պարսիկներին հարուստ ավարով ճանապարհ դնելով, 
–յս անգամ հույներին գրգռեցին իրենց թագավորի դեմ։

Դեռ չմարած խարույկի կարմրագույն լույսը Երևան էր հանում մի քա– 
փ մռայլ դեմքեր, որոնթ, բոլորած կրակի շուրջը, տաքանում էին։ Մնացած
ները. կալրի վյսս պառկած, մի աոանձին բավականությամբ նայում էին 
կրակին։ Սի քանի հոգի, փաթաթված հաստ վերարկուների մեջ, քնած էին 
՜սարույկից քիչ հեռու։

Օրիորդը, տարակուսանքների մեջ ընկդմված, չէր գտնում ոչ սփոփանք, 
ոչ հոգեկան անդորր։

Գևորգ Մարզպետունին, հավազւարիմ իր խոսզւմանը. չէր վերադառնա
լու ընտանիքի գիրկը, քանի դեռ վերջին հագարացին հալածված չէր հայ
րենի երկրի սահմաններից։

Զորապետները, վախենալով անհայտ ուժի վրա հարձակվելուց, խոր
հուրդ տվեցին անհապադ իջնել Դվին։

Աշխենը, ծանր հոգոց արձակելով և նստելով բազմոցին, դարձավ դեպի 
բանբերն ու հարցրեց, թե նա ծանոթ է Ռշզաւնյաց աշխարհին։

Հավաքվեցին քաջերը, և Մարզպետունին, աշտանակելով նժույգը, նրանց 
առաջնորդեց մարտի։

Մուշեղ իշխանը, նստած իր ճերմակին, սուրհանդակներ էր ուղարկում 
այս ու այն ուղղությամբ, իսկ ինքը, խրախուսելով զինվորներին, անձնու–
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բացության զարմանալի օրինակներ էր ցույց ւրալիս նրանց։ Եվ զինվորնե– 
րը. լսելով նրա խրախուսող կոչերը, ոգևորված նետվում էին դեպի թշնա
մին։

Հնչեց շեփորը, և հեծյալները, իջնելով հոգնած ձիերից, ագսոր արձակե
ցին նրանց, որ մարգագեւրնում արածեն։

Անդրանիկ զորավարն ընդունեց նրանց ողջույնը, իսկ մի ւրարեց կին, 
սպիտակ սփոոցի վրայից վերցնելով հացի մի կտոր և թաթախելով աղի 
մեջ, մատուցեց նրան։

Հայր Մարդպետը, ճանապարհի հագուստները փոխած, փափուկ մույկե
րը հագին, արծաթյա կարճ թուրը կայքից կախ. սպասում էր. թե երր թա
գավորը կկանչի իրեն։

Դրսում մոլեգնում էր փոթորիկը, և մրրիկը, բարձրացՕԵւով փոշու վիթ
խարի ամպեր, բարդ-րարղ ալիքներ էր գոյացնում ծովի մակերևույթին։

Օրիորդ Սահակյանը. Աշխենի սառած ձեռքերն իր ափերի մեջ առած, 
երբեմն-երրեմն անհանգիստ հայացքներ էր նետում քաթանի պես գունա– 
թափ նրա դեմքին, իսկ Աշխենը, հետ ընկած կառքի նստաբարձերին, ան
զուսպ հեկեկում էր։

Զորքը, աշխատելով խուսափել կատաղած փղերից, մազապուրծ փախ
չում էր աջ ու ձախ։

Երբեմն անձնադատ հոգին կրծող զգացումներին՝ Սմբատը, տառապելով 
կարոտից ու անորոշությունից, ծոցագրպանից հանում էր նվիրական լուսա
նկարները, նայում, ծպտում, համբուրում։

Միքայեւք. լսելով կնոջ հուսահատ ճիչը, ցնցվեց, սթափվեց և արձակե
լով խուլ հառաչանք՝ ուժասպառ ընկավ աթոռին։

Առավոտ կանուխ Մարթան արտասուքն աչքերին եկել է. բոլորը պատ
մել մորը, և այժմ այրին, մազերը փետելով, կուրծքը ծեծելով, ողբալով Ա– 
լիմյան գերդաստանի բարոյական անկումը, անիծում էր իր բախտը։

Բոցերը, մաքառելով օդի ներհակ հոսանքի դեմ. կամաց-կամաց կլանում 
էին սենյակի հատակն ու առաստաղը։
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Սոնան, եղեգի պես ճոճելով բարակ իրանը, ամաչկոտ դուրս թռավ 
*.ձանից և մի անգամ էլ շորորալով այգու շաղոտ խոտերի վրա՜ հեոա– 
0 -վ ներսը թողնելով լաջվարդ շապիկի թույրը։

Դիլան դային, նստած հնձանի պատի տակ, տարուբերվում էր մտքև– 
–.ր-յ ինչպես քամու բերանն ընկած չոր տերև։

Լաո Սարդարը, արձակելով եզները և արորը հողի մեջ խրած, կիսատ 
թռդեց գործը և շտապեր գյուղ։

Առավոցւյան երդիկներիդ բարձրացող ծուխը, ոլոր-մոլոր ձգվելով դեպի 
.–պույտ երկինքը, հալվում էր ամպերի մեջ։

Վերջադաս դերբայական դարձված

Օրինակներ

Դիլան դային հանգարանում էր աչքը հևաս սարերին, ականջը սիմինդ
՜ի  տերևների խշշոցին։

Աղջկա մարմինը լարում էր բոտը մկանները, հավաքում բոլոր հյութերը՝ 
արագորեն զարգանալու և հարմարվելու նոր վիճակին։

Սվին հետ նայեց և ցւեսավ. որ մի մարդաբոյ արջ է կանգնել քիչ հե
ռու մահակի պես ճյուղն ուսին։

Մթնաձորում արջերը պար են բռնում՝ սուլելով չոբանի պես, ոռնում են 
^այլերը՝ դունչը տանյակին մեկնած, վարազները ժանիքով փորում են սև 
հողը՝ աշունքվա փտած կաղիններ ժողովելու։

Մթնաձորի ծերունի անտառապահը մի գարունքի տեսել է վարազի 
կմախքը՝ ժանիքը մինչև արմատը խրված բնում։

Գյուղի երիտասարդների համար մեծագույն հաճույք էր հավաքվել դաշ
տում՝ տեսնելու Մարանի վազքը, հիանալու նրա ճկուն թռիչքներով։

Հոյակապ շենքի պատի տակ՝ մայթին, նստել էր մի հաշմանդամ՝ քա
ջության մեդալները կրծքին, քաղցի դրոշմը աչքերում։
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Ահա անցավ հեծելազորը՝ երկաթե սմբակներով սալահատակին դոփե
լով և փոշու ամպեր բարձրացնելով։

Փողոցով անցնում էին մուրացիկներ՛ ւրսնաւր, կարիքի մեջ կծկված, կա
նայք՝ ասքերը հազիվ քարշ տալով, շքեդ պարոններ՝ ճերմակ վերնաշապիկ
ներ և սև կոստյումներ հազներին։ Անցնում էին արագ՝ արմունկներով մեղ
րելով բազմությունը։

Անկյուններում դրված էին նիզակներ, տեգեր, գեղարդներ՝ բոլորն էլ 
գեղեցիկ քանդակներով զարդարված և ոսկեհուռ երիզներով ագուցված, կա
պարճներ՝ |ի նետերով, թեթև վահան՝ ուղտի թափանցիկ կաշուց պատ
րաստված, դաշույններ՝ կոթևրին ականակուռ գոհարներ։

Հոր և մորեղբոր դավաճանությունը վրւլովել էր երիտասարդին՝ նրա սիր– 
ւրը լցնելով անզուսպ կատաղությամբ. ե նա ընկել էր տենդային շփոթու
թյան մեջ՝ չիմանալով անեփքը, խորասուզված մռայլ մտքերի օվկիանոսում։

Բեշիրը մտածում էր Աշոտ Երկաթի այցի մասին՝ տարված վարդագույն 
երազներով։

Այդ առնական դեմքի արտահայտությունը մեղմանում էր՝ պայծառանա
լով երկու լուսափայլ աչքերով։

Ամբողջ ժողովուրդը ոտքի էր կանգնել ըմբոստացած թշնամու դեմ և 
նրան երկրից անհապաղ դուրս քշելու մոլեգին վճռականությամբ տոգոր
ված։

Յալը փախավ՝ Սմբատ Բազրատունու ձեռքերում թողած զույգ եղջյուր
ները. իսկ կրկեսում հավաքված բազմությունը քարացավ՝ զարմացած հայ 
դյուցազնի անհավատւպի ուժով։ Սմբատը նստեց՝ անուշադիր ադմակ-ադա– 
դակին, լարումից ու պայքարից հոգնած։

Բեշիրը բանբեր ուղարկեց Գեղ՝ բերդի բանալիները պահանջելու։ Նրան 
թվում էր, թե հայերը չէ»ն ընդդիմանա՝ վախենալով իր մեծաթիվ զորքերից;

Արտի եզրին նստել էր վշզոսհար գյուղացին՝ զլխահակ, ձեռքերով դեմ
քը ծածկած։

Ափին կանգնած մարդիկ աղաղակում էին՝ ձեռքերով դեպի աջ ցույց 
տալով, եռանդագին շարժումներ անում՝ ցանկանալով ինչ-որ բան հասկաց
նել ալիքների հետ կռվալ լողորդին։
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Կռիվն ավելի սաստիկ էր գետի բարձրադիր ափին ե րոպե առ րոպե 
երկուստեք ավեփ էր բորբոքվում՝ հասնելով ծայրաստիճան կատաղության։

Հայերն ընդդիմանում էին անհավատալի համառությամբ՝ լցված վրեժի 
և ատելության ղգալյումով, աշխատելով խոդեր սպանել Եկողին, մեռնում 
։բն հաղթանակի հույսը սրտում։

Մյուսները ես հետևեցին շինականների օրինակին՝ չհամարձակվելով 
յ.ակավին հեռանալ, խոնարհվեցին ցանկանալով ցույց տալ իրենց երախ
տագիտությունը։

Ցլիկ էէմրամը, որ խոսելու միջոցին բարձրացել էր տեղից, նորեն ընկավ 
մահճակալին և սկսեց ծանր շնչել՝ հուզմունքից դաղրած, գլուխը ձեռքերի 
մեջ բռնելով։

Թագավորն ուշադրությամբ լսում էր Մարզպետունուն՝ առանց դույգն-ինչ 
ղժգոհության նշույլ արտահայտելու, առանց ցույց տալու ներքին խռովքը։

Բերդի ներսն ու դուրսը խումբ-խումբ պառկած էին զինվորները՝ այծե
նակաճների մեջ փաթաթված և գլուխները պայուսակների կամ թամբերի 
վրա դրած։

Հանկարծ կիրճը մտան Ցփկ Ամրանը և Դավիթ իշխանը՝ նստած ամե
հի նժույգների վրա, շրջապատված կատաղի գարդմանացիներով ե սևոր– 
դիներով։

Հետաքրքրությունից վառվող ամբոխը դեգերում էր մեծ արվեստագետի 
տան շուրջը՝ գոնե մեկ անգամ տեսնելու նրա ստեղծագործ հոգուց բխած 
վսեմ գեղեցկության մի ճաճանչ։

Միքայելը մտածում էր, որ ինքը մի պահ կորցրեց առողջ բանականու
թյունը՝ ենթարկվելով ինչ-որ ուժի, հիմարություն արեց՝ թշնամանալով եղ
բոր հետ։

Մեկը մյուսի հետևից ընկան հինգերորդ բուրգի սյուները ահռելի դղըր– 
դյուՕ բարձրացնելով և շուրջբոլորը տարածելով կայծերի հեղեղ։

Բազենյանը հայտնեց, որ օգոարոսի վերջերին գնալու է Անդրկովկաս՝ 
մի քանի կարևոր գործեր կարգագրերս և կուսակցական ընկերներին հան
դիպելու։
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրել ինքնուրույն։
Երիտասարդը ւսնհամրերությունից զգուշությունը մոռացած լարեց հա

յացքը մի մարդ, մի ստվեր տեսնելու կամ նկատելու ե ոչինչ չնշմարելով 
կրկին զոցեց աչքերը արագ քայլերով շարունակելով մարենալ ամրոցին։

Աչքը քաղաքի պարսպին քայլում էր Զաթարեն, ե սիրւրը հուզմունքից 
ւրրոփում էր ասես ցանկանալով դուրս թռչել իրեն կաշկանդող վանդակից։

Լսելով այդ ամենը Հրահատը անհամբերությունից ինքն իրեն ոււըելով 
համակ հեւըաքրքրություն դւսրձած շարունակում էր հարցեր ւրալ ցանկա
նալով ւրեղեկություն աըանալ Նազենիի մասին։

Տեսնելով, որ քաղաքը հանդարւր է, Դվին եկավ դավաճանը Մերուժան 
Արծրունին նստած ճերմակ նժույգյւ վրա և շրջապւսւրված բազմաթիվ թիկ– 
նսոդահներով։ Նա որոշեց բարձրանալ միջնաբերդ այնւըեղ ապասւըանելու 
և փոքր-ինչ հանգստանալու ապա հավաքել զորապեւրներին որոշելու հե
տագա անելիքը։ , .

Սի օր լսեցին, որ Սերամանը Հայր Մարդպետին ուղարկել է Արտագերս 
թագուհուն համոզելու, որ անձնատուր լինի։ Թագուհին վռնդել էր նշանա
վոր պալաւրականին նախընտրելով մեռնել, քան հանձնվել։

Ավելի համարձակները հետաքրքրությունից ու անհամբերությունից 
մղված խումբ-խամբ գնում էին դեպի քաղաքադուռը ւրեսնելու՝ մի բան չի՞ 
երեում, եկողներ չկա՞ն արդյոք։

Հասնելով քաղաքի դռներին երիտասարդներն ու ճկուն պատանիներր 
բարձրացան պարիսպներն ու բուրգերը եկողներին ւսվելի լավ տեսնելու։ 
Նկատելով Եկող ձիավորներից մեկի նիզակի ծայրին ծածանվող դրոշը 
նրանք անսանձ ուրախությամբ ճչացին ձեռքերով ցույց տալով փոշոտ ճա
նապարհը։

Նստած պատշգամբում Սմբատը զրուցում էր Զարգարյանի հեւը մեղմ 
ձայնով բացատրություններ ւըալով և երբեմն-երբեմն ակամա նայում էր վեր 
թաքուն դիտելու օրիորդին։

Տեսնելով դիմացի հարևանուհու անհոգ կյանքը Անուշը նախանձում էր 
իր անհրապույր կենցաղը համեմացւելով նրա հեւրաքրքիր առօրյային։
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Նավի սուր դունչը հսկայական թրի պես ճեղքում էր ջուրը կռվելով կու
տակվող Աղիքների ղեմ և ջրի շիթերը կատաղի ուժով բարձրանալով վեր 
փշրված բյուրեղների պես կրկին վար էին թափվում խաոնվելով ծովի ջրե– 
րին։

Դավոյևնց Առաքելը մի առավոտ աչքի տակով նայեց ձորակին որոշե
լով այնտեղ տուն կառուցել։ Նա ղավեր էր նյութում, իսկ Սանսար ան
տեղյակ այղ ամենին բարձրացնում էր տան պատերը։

Մետաղյա ծանր դույլերը բախվելով երկաթյա պատերին իջնում էին 
խավարչտին անդունդը, ուր սառնորակ աղբյուրների փոխարեն հոսում էր 
սե ոսկին և խուլ շառաչներ արձակելով նորից բարձրանում լի թանկարժեք 
հեղուկով։

Մցւնելով Արշակ թաղավորի բանտախուցը Դրաստամատը սարսափեց 
իր արքային տեսնելով շղթաների մեջ և նրան աղատելով կապանքներից 
լողացրեց, օծեց անուշահոտություններով, արքայական հանդերձներ հաղց– 
րեց գեթ վերջին անգամ նրան վեհաշուք տեսնելու և մեծարելու մտադրու
թյամբ։

Գրիգոր Նարեկացու աղոթքով մեռյալը կենդանանում է և ցւեսնելով իր 
հեղ։ կատարված հրաշքը դարձի է գափս, ապաշխարելով ու մեղանչելով 
թողություն խնդրում և արդեն մաքրված ու սրբագործված դարձյալ հալ 
դառնում այս անգամ արդեն արժանանալով երկնային արքայության;

11ննան գոհ իր արդուզարդից և հպարտ կեցվածք ընդունելով մտավ 
դահլիճ։

Աշխույժ քայլվածքով մոտենալով քանդակազարդ հայելուն Աննան ոտ
քից գլուխ գննեց իրեն ներքուսղւ հիանալով կանացի իր թովչանքով։

Գունդ աո գունդ կծկվելով ու տարածվէզով պարսկական բանակը դա
սավորվում էր տեղավորվելով գետի այս ափին ձգվող գծով։

Հայ երգերի մեջ ամբարված դարավոր թախիծը, ողբն ու մրմուռը կու
տակվել էին Կոմիտասի տանջալլուկ հոգում պոռթկալու իբրև նոր աղոթք, 
նոր «Տեր, ողորմյա»։

Աչքերի առջև սրախողխող մարդիկ, գ|ուխները քարով ջախջախված նա
հատակ մցւավորականներ, չորսդին սփռված դիակներ, խեղանդամ մարմին
ներ Կոմիւըասը ցավով ու տառապանքով ստեղծեց «Տեր ողորմյան»՝ ող
բերգական եւևէջներով լի մի երգ գրված Սիամանթոյի բառերով։
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Կեսօրիս, երբ բարձրանում է արփին, և տաքանում են ձորակի քարե
րը, խլեզները արևկալ են անում, պառկում շիկացած քարերին ըմբոշխնե
լու արևի ջերմությունը։

Փոխանակ անսալու Աստծո պատվիրաններին մարզիկ մխրճվել Լին 
մեղքերի գարշահոտ ճահիճը և մոռացած ամեն կարգ ու սրբություն ապ
րում Լին անբարո կյանքով։

Դանդաղ քայլերով դուրս գալով արտից լռելյայն ուղղվեց թխկին ելակ 
գոտեորված մոտակա ագարակը հավանաբար այնտեղ պատսպարվելու։

Հիսուսի վարկն օրըստօրե բարձրանում էր գրգռելով քահանայապետնե– 
րին, որոնք վախենսղայ իրենց ազդեցությունը կորցնելուց ամեն միջոց գոր
ծադրում Լին, որպեսզի ազատվեն նրանից։

Սի վերջին ճիգ անելու) Պիդաւըոսը փորձեց փրկել Հիսոաին և դուրս 
գալով պատշգամբ դիմեց մարդկանց, որ հավաքվեւ էին ներքևում՝ ծառերի 
տակ։

Սրեի շողերը դեռևս թրթռում էին եկեղեցու գմբեթարդ տանիքին, երբ 
զառամյալ ժամհարը դուրս գալով իր մութ խցից մի կերպ բարձրացավ վեր 
հնչեցնելու փայտյա կոչնակը։

Հարավային մեղմ սյուքը շոյեց երիտասարդի վառվող այտերը, և նա 
սթափվեց պղտորված աչքերն ուղղելով ինչ-որ անորոշ տարածության։

Ի սկզքանե լինելով հեղհեղուկ ու ամբարիշտ Աստծո ստեղծած էակնե– 
րը՝ մարդիկ, չլսեցին նրան և խաբվելով օձից կերան կենաց ծառի արգել
ված պտուղը։

Բոցերի ահռելի խզուներն ընդհարվելով բնության հակառակ տարրի 
հետ արձակում էին դիվային քրքիջներ կարծես ծարրելով թշնամու անզո
րությունը։

Բոցի մի թույլ շփում, և նավթամբարը պիտի պայթեր հօդս ցնդեցնելով 
քառասուն մարդկային դիակներ։

Հիվանդն այժմ հավատացած էր, որ հասել է օրհասական վայրկյանը, 
և ահա իրեն ուժով տանում են դուրս խարույկի վրա այրելու։
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Նա մարմնացած անասնական սարսափ էր այդ պահին, զոհի մատ– 
։––՚ած կենդանի, որ անիմաստ աչբերր հառած դահճի երեսին սպասում I 

դբւնակի օրհասական հարփսծին։

Սմրատը հիացած նայում էր օրիորդին չթստվելու) Սասանից, որ շարու– 
I խոսում էր ձգտելով մերձենալ մի|իոնաւրեր երիտասարդի սրտին։

Սնտոնինա Իվանովնան հուզված էր և շարունակ խոսում էր իր ձեռ– 
: .։րկումների մասին կարծես աշխատելով մոռանալ մի միտք խեդդե| 
ւրաում մի զգացում։

Շունր մոտեցավ և կանգնելով հետևի ոտքերի վրա թաթիկները բարձ– 
- ֊սցրեց դնելով տիրոջ կրծքին և մի առանձին քնքշանքով նայեց նրա և– 
–եսին կենդանական բնազդով աշխաւրելով զաշակել, թե ինչու է նա այդ– 
;ան տխուր։ Երիտասարդը փայփայեց նրա սիրուն զւուխր. և բարակը մխի– 
։–արվէզով գգվանքից հետ քաշվեց ու հեռանալով սենյակի անկյունը շարու– 
1ակեց հեզ աչքերով հետևել տիրոջը փադաքուշ հայացքը հառած նրա դեմ– 
քին։

Ապրելով դարավոր անտառում ծառատեսակներն արտաքուստ հաշտ ու 
խաղադ առանց միմյանց խանգարելու լուռ հարևանություն են անում իրա
կանում ձգտելով անցնել ընկերներից, շոււր հասնել արևին և կլանել նրա 
կենարար ջերմությանը։ Ս՜րրիկի ժամանակ մեջք մեջքի տված միմյանց զո– 
–.ավիգ փնելով նրանք պայքարում Են տարերքի դեմ աշխաւրելով ճյուղե
րով լասը ար լինել մեկմեկու։

ՏեսնԷզով չքնադ իշխանադսզւերը մարդիկ մոռացած ամեն ինչ կանգ էին 
առնում հիւալմունքով նայերս նրան։ Սքանչացած դարեր գեղեցկությամբ 
փառասեր հայրը չբավարարվեւով նրա ունեցած հագուսւրներով և արդու
զարդով աշխարհ տեսած, բանիմաց մարդիկ էր հրավիրում սիրևցյալ աղջ
կան նրանց ներկայացնելու լսելու հյուրերի կարծիքներն ու խորհուրդները։ 
Է՞լ ինչ անել, ի՞նչ զարդեր կախել, ի՞նչ հագուստներ հագցնել սա շաւր էր 
մտահոգում իշխանին։

Հեռանալով աղքատիկ բնակարանից շատ անգամ Սմբատն ընկղմվում 
էր մւրքերի հարահոսի օվկիանոսի մեջ և մտաբերելով Շուշանիկին օր օ– 
րի դառնում էր լռակյաց ու մելամաղձոտ, միաժամանակ ուրախանամ զգա– 
տվ նրա համակրանքը։ Նրա աչքի առջև միշզւ այղ պարզ աղջիկն էր ան
բաժան շալն ուսերին երկչոտ ժպիտը հրեսին։
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Խայտառակված ընկերական միջավայրում անպատվված հասարակու
թյան առջև Սիքայ1զը փակվել էր իր սենյակում և կատաղած վագրի պես 
անընդհատ անցուդարձ անելով կրծում էր մատները, խփում գփւին անիծե
լով սեփական անզորությանն ու թուլակամությանը։ Մենակ նստած շքևղ 
ննջարանում նա վերլուծում էր իր անցյւպը տեսնելով այնտեղ լոկ ծայրա
հեղ ապականություն։ ԻՕրը ոչ միայն չի սիրել, այլև անարգել է այղ մա
քուր զգացումը անասնական ախտը սիրո տեղ շռայլելով։

Մի պտույտ գործելով Մուրանի գլխի վրա մոմակսղը դիպավ տանտի
րոջ ճակատին, և արյունը դուրս ցայտելով պատռվածքից հոսեց երեսն ի 
վար ներկելով թանկագին խալաթը։ Ձեռքերը սեղանին հենելով Մարութ– 
խանյանն ուզեց րարձրանալ. բայց հարվածից թուլացած նորից ընկղմվեց 
բազկաթոռի մեջ արձակելով մի թույլ ճիչ։

Առնելով կնոջն ու աղջկան Հազրոն ճանապարհ ընկավ անցնետվ լեռից 
լեռ, քարանձավից քարանձավ, ուտելով ընդեղեն, ալոճ, մասուր, ապա ահը 
աչքերի մեջ գնաց հարավի կողմը որևէ աշխատանք գտնելու։ Հասնելով մի 
անծանոթ աշխարհ հանեց ծիրանի փայը և անզուսպ կարոտը արևկեզ դեմ
քին նվագեց լեռների երգը թեթևանալով ծանր վշտերից։

Հնձանի առաջ նստել էր Դիլան դային և գլուխը խոնարհած միտք էր 
անում հիշելով անցած-գնացած օրերը։ Մեռավ Սոնան, ինքն էլ ամուսնա
ցավ հոգում հավիտյան պահելով Սոնային, լաջվարդ շապիկը, արծաթե 
սուրմաները։ Միրհավի պես թռավ Սոնան հետևից թողնելով տխրություն ու 
դառնաթախիծ հուշեր։ Իրիկվա հովից խշշում էին սիմինդրի կոշտացած ցո
ղունները ասես հուսահատ թպրտալով, անհանգիստ կուտակվելով այս ու 
այն անկյունում;

Թագուհին սրդողած անհաճո նորությունից նաժիշտների օգնությամբ 
բարձրացավ սանդուղքներով և խոտորելով աջ ու ձախ հասավ վերնասրա– 
հին լուսավորված բրոնզյա աշցւանակներով։ Դահլիճը գմբեթարդ շինու
թյուն էր զարդարված որմնասյուներով, խորշավոր անկյուններով և քանդա
կազարդ ձեղունով։ Հոգեպես հուզված մտնելով իր առանձնասենյակը թա
գուհին ագահաբար շնչեց բաց փեղկերից փչող թարմ օդը կարծես կամե
նալով Օրա զովությամբ մեղմել սիրւրը վառող կրակի տապը։ Ապա ընկող– 
մանեց փափուկ բազկաթոռի մեջ հրամայելով բերել որևէ զովացուցիչ բան։ 
Նաժիշցւները հապշտապ դուրս ելան կատարելու թագուհու հրամանը։

Ծարավ ուսման և ուշադիր կրտսեր զավակի նկատմամբ ծնողները Ե– 
րեմիային սովորելու ուղարկեցին նախ տնային քահանայի մար, ապա չվա–
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.լենալով ծախսերից տվեցին Վարագա ժառանգավորաց վարժարանը հո
գևոր ուսում սւրանալու ե Աստծո պաշտամունքի ծառայությանը հասու լի– 

ելու։ Աչքի ընկնելով իր արտասովոր հեզությամբ ե անբասիր վարվեցողու
թյամբ Երեմիան արդեն հասուն պատանի վայելում էր հալևոր հայրերի և 
. արժապետնևրի սերն ու վստահությունը։

Տարիներ շարունակ վանքի ուսումնարանում փակված ունկնդիր Աստծո 
ձայնին Երեմիան ջերմեռանդորեն աղոթել էր երկնային զորություններին 
սարդու մեջ որոներւվ աստվածային լույսը և անհաղորդ երկրային կյանքի 
ստվերներին չէր բախվել իրականության քստմնելի էջերին։ Ու հիմա իմա– 
յալով ահեղ ճշմարտությունը վճռել էր վրեժ լուծեւ սպանելով Սաթենիկին 
վիրավորողին։

Ձանձրացած իր համար ամայի դարձած դրախտից հառաչում էր Ադա
մը. և նրա ողբի ձայնը անցնելով ծառերի տերևների միջով կիզում էր Օրան, 
գիշերները երազում տեսնում էր դավաճան Լիլիթին սատանային փարված։ 
Անհույս էր Ադամի հոգին, և նզովելով Աստված ու անմահություն մահ էր 
տենչում։ Արարիչը լսելով Ադամի հառաչանքները թմրություն բերեց նրա 
վրա և նրա կոդից ստեղծելով մի նոր ընկերուհի հանձնարարեց հնազանդ 
լինել Ադամին։

Եվան մոտեցավ Ադամին և գլուխը դնելով նրա ուսին մեղմիկ ժպտաց 
նվիրված աչքերով նայելով Ադամի տխուր, երազուն դեմքին։ Նստած Եվա
յի կողքին Ադամը նրա մեջ Լիլիթի բույրն էր զգում, տեսնելով Եվայի սևա
թույր մազերը Լիլիթի ոսկեհուր մազերն էր հիշում, նայեւով աստղերին Լի– 
լիթի բոցե աչքերն էր տեսնում։ Երբ ան1ւույս ճիգ էր անում մոռանալու Լի– 
լիթին. գրկում էր հավատարիմ Եվային, բայց ապրում էր կրծքին սեղմած 
Լիլիթին։

Եվ ապրեց Ադամը միշտ սպասերս) ու տենչալով Լիլիթին և մեռավ Ա– 
դամը հառաչելով ու երագելով միմիայն Լիլիթին։

Հանկարծակի խուժելով մի հեռավոր երկրի սահմաններից ներս գրավե
լով ամրոցներ, բերդեր ու քաղաքներ իշխանը հասնում է այդ երկրի մայ
րաքաղաքի փակ դարպասներին, պաշարում քաղաքը ե բանակը զետեղե– 
լով ամրակուռ պարիսպների շուրջը ինքն էլ նստում է արքայական վրանի 
մեջ օր ու գիշեր հնարներ ու դավեր որոճալով քաղաքը գրավեըս մասին։

Հաղթելով առյուծին Սմբատ Բագրատունին անուշադիր ամբոխի գոոում– 
գոչյունին, պայքարից ու լարումից հոգնած նստեց իր սպանած առյուծի դի
ակի վրա շունչ քաշելու և փոքր-ինչ հանգստանալու։ Իսկ կայսրը զարմա–
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ցած Սմբատի ուժի ն հնարամտության վրա լսեց թագուհու ե պալատա– 
կանների աղաչանքը ա ներման նշան տվեց։

0 ՜

ԿՈՉԱԿԱՆԻ ԵՎ ՈՒՐԻՇԻ 
ՈՒՂՂԱԿԻ ԽՈՍՔԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օրինակներ

Տիկինը կանչել տվել/ խոհարարին։
-  Ամեն ինչ պատրա՞ստ է. Արմենակ,– հարցրեց նա։
Վերջինս պատասխաներ.
-  Պատրաստ է, տիկին։
-  Երաժիշտները կանչվա՞ծ են։
-  Այո՜։
-  Կհրամայես տակաոապետին.– պատվիրհց տիկինը– որ ամենահին 

և ամենաթանկ գինին բաց անի հյուրերի համար։
-  Հրամայված է. տիկին։ ; •
-  Իսկ ինձ համար՝ ամենաթույլ։ Հասկացա ր։ Միայն գույների մեջ զա

նազանություն չլինի։
-  Չի՝ լինի, տիկին։
-  Այժմ կարալ ես գնալ։
Արմենակը գլուխ տվեց և դուրս եկավ։

Մոր ե որդու հանդիպումը խիստ սրտաշարժ էր։
-  Աքխ, որքան ուրախ եմ. որքան երջանիկ եմ ես. սիրելի Սամվել.– լո

սում էր կարոտյալ մայրը՝ որդուն բաց չթողնելով յուր գրկից։ -  Դու ժա
մանում ես քո հայրենական ամրոցը մի այնպիսի բախտավոր րոպեում, սի
րելի. անգին, գավակս, երբ քո մայրը կատարում ե Գարնանամուտի տո
նախմբությունը։ Քո ներկայությանը մի նոր փայլ, մի նոր շուք կտա հան
դիսությանը։

Մամվևլք֊ թախծալի աչքերով նայեց ատրուշանի վրա և ասաց.
-  Մայր, ես ինձ անչափ դժբախտ եմ համարում, որ վերադառնալով իմ 

հայրական ամրոցը՝ ամեն կարգ, ամեն սրբություն խանգարված եմ գտնում։ 
Եթե ցանկանում ևս, որ ես քո որդին լինեմ, հանգցրու այղ կրակը։

-  Ես աստվածասպան լինել չեմ կարոդ. Սամվել,– պատասխանեց մայ
րը՝ զայրացած հրաժարվելով որդու կամքը կատարելուց։– Եթե դու իմ որ
դին ես, պետք է երկրպագություն տաս այն սրբությանը, որ պաշտում է 
քո մայրը։
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-  Ուրեմն ես կսպանեմ բո աստծուն, մայր։
-  Ձևս համարձակվի. Սամվել։
-  Կրկնում եմ. մայր, հանգցրու այղ կրակը։
-  Անկարելի է. Սամվել։
-  Կրկնում եմ. հանգցրու այդ պղծությանը. Եթե ոչ...
-  Եթե ոչ, ի՞նչ կանես։
-  Քո արյունով կհանգցնեմ։
-  Անիրա վ։
-  Թող մարդիկ ինձ անիրավ կոչեն, թոդ մարդիկ ինձ եղեռնագործ կո– 

. I Ահա այն սարը, որ սպանեց դավաճան հորը, կսպանե և ուրացող մո–

Ըստ ՐԱՖՖՈՒ

-  Պապի, թագավորը նամակդ որ սդւանա, ի՞նչ պիպի անի։
-  Կկարդա, հրաման կտա, որ Ադամով Եգորին. որտեղ որ է, սաղ-սա– 

քամաթ հասցրեբ իր հորը։
-  Բա ո՞նց է գնալու նամակը։
-  Էն, հլա դուր աշխարհքի ո ր տեղն եք։ Փոշտ կա , յասաուլ կա, 

պրիստավ կա։ Տանելու Են թագավորի ձեռքին դնեն։
Ըստ ԱԿ ԲԱԿՕՒՆՅԻ

Լիլիթը լսում էր Ադամին, և մեղմ ծիծաղը հավաքվում էր շրթունքների 
շուրջը։

-  Ասա. ամենաչքնադ Լիլիթս, ի՞նչ է այս գգացումը,, որ երր մոտդ եմ 
.նամ, դրախտը ավելի չքնաղ է դաոնում, և կյանքը՝ ավելի անուշ։ Քնած

թե արթուն՝ միշտ քեգնով եմ լցված։ Դու աստում ես սրտիս և աչքերիս
մեջ։

Լի|իթը ծիծաղեւով, սակայն ցուրտ ձայնով ասաց.
-  Սեր է. Ադամ, սեր է ղրա անունը։
-  Սե՞ր, որտեղի՞ց գիւըես դու։
-  Ես վաղուց գիտեմ, Ադամ։
-  Սե՜ր։ Նվիրական ե ահավոր սեր։ Սեր. այո. Աստված էլ նույնն ա– 

.աց՜ սիրեցեք իրար։ Եվ ես սիրում եմ քեգ, Լիլի՜թ, հագար-հագար սիրելի 
ևիլիթ։

Աղամը, վախով բռնելով Լիլիթի սառը ձեռքը, ամբողջովին գուրգուրանք 
ոարձած. շշնջաց մեղմիկ

-  Լիլիթ, հոգուս հոգի, ինչո՞ւ ես տխուր, ինչո՞ւ ես այդպես տխուր։ Ին– 
■ո՞ւ չես ժպտում, իմ գեղանուշ։ Ա խ, արևափայլ Լիլիթ, ինչո՞ւ ես լուռ։ 
Մի՞թե չգիտես, որ քո սիրով եմ միայն ապրում։ Տիեզերքի չափ սիրում եմ 
քեգ, տիեզերքի չափ։

Սակայն լուռ էր Լիլիթը և անտարբեր։
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-  Լիփթ, նազելիս, գնանք իմ տաղավարը,– ասադ Ադամը։– Ամենահա– 
մեդ պտուղներիդ սեղան Եմ պատրաստել։ Ծաղիկներիդ սքանչելի նեկտալ 
եմ հավաքել և վարդերիդ ննջարան Եմ զարդարել քեզ համար։ Մինչև լույւ 
պիտի հսկեմ քո ուրքերի ւրակ։

Լիւիթր միշւր լուռ էր և անտարբեր։
Ըստ Ա՛Լ ԻՍԱՀԱԿՅԱԱ

Մերուժանը մնադ միայնակ։ Մտաբերում էր այն օրվա տխուր անդքե– 
րը, մոր և հոփ1ի կծու խոսքերը, և նրա սիրւրը խոտորվում էր։ «Ի՞նչը գդես 
ինձ այս թշվառ դրության մեջ,– խորհում էր նա,– փառասիրությո՞ւնը։ Ոչ 
հազար անգամ ոչ։ Ի՞նչը հարկադրեդ ինձ ուրանալ իմ աստծուն, կրոնը ե 
երկրպագություն ւրալ պարսիդ ասւրվածներին։ Ի՞նչը խեդդեդ իմ մեջ ազ
գային բոլոր սուրբ գգադմունքները։ Միայն դու, քո սերը միայն, ով Բրմիզ– 
ղուխւր»։

Այս անունը արւրասանելու միջոդին նա խոնարհվեր, ծունր դրեդ գեւր– 
նի վրա, կարծես երկրպագում էր մի երկնային աստվածուհու։ Ինքնամոռա– 
դության մեջ նա մրմնջար. «Ես սիրում էի քեզ, Որմիզդուխւր. խելագարութ
յան չափ սիրում էի քեզ։ Այդ գիւրեր քո եղբայրը ե իմ թուտւթյունիդ օգւր– 
վեդ։ Ես հանձն առա կաւրարելու քո եդրոր ամենավւսւր դանկությունները 
միայն քեզ ստանալու համար, ով Որմիզդուխւր»։

Մի քանի րոպե ւրիրեդ խորհրդավոր լռություն։ Ջերմ արդունքները թափ
վում էին հոգու խորքերիդ, և խուլ ապաշավանքը ալեկոծում էր նրա սիր– 
ւրը։

Հոր և մորեղբոր դավաճանությունը սարսափեդնում էր երիւրասարդին։ 
«Մոգերով ու մոգպետներով է գափս իմ հայրը»,– մտածում էր նա։

Այդ մւրքիդ նրա վարդագույն շրթունքները գունաթւսւիվեդին, ծնկները 
դոդադին. աչքերի առջև մթնեդ, և նա հազիվհազ կարոդադավ իրեն նեւրել 
գահավորակի վրա։

«Մամիկոնյանը ծնում է դւսվաճաններ... Մամիկոնյանը ծնում է և հերոս
ներ... Երբ իմ հորեղբայր Վար դանը արքայազն Տիրիթի հեւր ապստամբե– 
դին մեր Արշակ թագավորի դեմ ե դիմեդին պարսիդ Շւացոմւ արքային,-  
խորին դառնությամբ շալտւնակում էր խորհել Սամվելը,– դարձյալ իմ 
հորեղբայր Վասակն էր, որ գնադ նրանդ հեւր1փդ և ճանապարհին բռնե
լով՝ սպաներ թե՛ Տիրիթին, թե՛ յուր եղբորը։ Նրա ձեռքը չդոդադ թափել 
հարազաւբի ւսրյանը, որ դավաճանում էր յուր թագավորին և յուր հայրե
նիքին... Իսկ ե՞ս...»։

Վերջին խոսքերն արւրասանելու միջոդին կարծես նրա շրթունքները 
կրակով այրվեդին։ «Ա ՜խ, հայր իմ. ա խ, հայր իմ»,– կրկնում էր նա, ե 
արդունքները հեղեղի նման թափվում էին աչքերիդ։
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Ընդունարանի դուռը բացվեց, ե հուշիկ քայլերով ներս մւրավ Սամվելի 
■–աստվորը։ Իշխանը գլուխը բարձրացրեց և հարցրեց.

-  Հուսիկ, այդ դո՜՛ւ ես։
-  Այո, տեր իմ։ Գիշերը սուրհանդակ էր եկել տիկնոջ մոտ;
-  Դու ճանաչեցի՜՛ր նրան։
-  Սատանայի պես։ Պարեխեցի Ոսկանն էր։ Մեծ իշխանից նամակ էր 

յերել.– ասաց Հուսիկը։
• Մի անդգույշ խոսք, մի անզգույշ շարժում կարոդ է մաւրնևլ ինձ։ Ես 

–ւտք է թաքցնեմ իմ ցւխրությունը».– մտածեց Սամվելը։
Ըստ ՐԱՖՖ11Ւ

Լսետվ Հազկերտի թւլթի պատասխանը, որ բարձրաձայն կարդում էր 
.–անդ Երեցը, Մտրակը մտածեց. «Ահա թե ինչպես պետք է պատերազմն 

.–սել։ Նախ պետք է հաղթել արյաց ոգուն։ Կեցցես, հայր Եզնիկ, (ավ տե– 
։խյ է բռնել»։

Կաթողիկոսը դարձավ դեպի ժողովականները։
-  Տիարք նախարարներ, հոժա՜՛ր, համաձա՞յն եք, որ սույն պատաս

խ՛անն ուղարկվի արյաց հազարապետին։
-  Հոժար ենք,– լսվեց նախարարների միահամուռ պատասխանը։
-  Եվ դուք, հայրեր եկեղեցու, հոժա՞ր եք,– ւլիմեց հոգևոր ժողովի ան

դամներին։
-  Հոժար ենք,– պատասխանեցին երկրի բոլոր կողմերից հավաքված 

.Նոգևորականները։
-  Եվ դու. ժողովուրդ հայոց, հոժա՞ր ևս։
-  Հոժար ենք. հոժար,– հազարավոր կրծքերից ժայթքեց ժողովրդական

՜ այԱք1 Ըստ Դ. ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ

Եվ ճորից կզգանք, որ մեր սրտին գա մո տ ես՛ 
Մորմոքող հրի պես մեր հիվանդ արյան.
Որ թ ա ե երգին քո մեր հոգին կարոտ է  
Օ ՜. հեոու ընկեր իմ. օ . Վ ահա ն Տերյան...

Ինչպես դարեր առաջ -  վկան Ն ա բեկա ցի–
Քեզ եմ եղում ողբս. ո ՜վ  Արարիչ.
Ես՝ մեղավոր քերթողս աստվածացյաւ դ ա ր ի –  
Ողբակիզյալ արյունս վարակածին..

Իմ սիրելի Սկսեր չե մ  մոոացե/  ես քեզ...
Ահա նստած այստ եղ՛ ա յս խ ստ ա չա նչ հեռվում՝ 
Մտաբերում, հիշում ո լ  տե՛ս, գրա մ եմ ես 
Քեզ հանգավոր նամակ։

Ե. ՁԱՐԵՆՑ
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Վար։ ու հզոր րո ապագաս 
Կայծակում I իմ  դևմ.
Դու հավերժո՛ղ իմ  Հայաստան.
Անուն քաղցր  ո ւ  վսեմ։

Տափաստաններից խուժւսնը վա յրագ  
Հորդել է. եկել – հեղ ե ՜ղ  զայրագին.
Ուզում Լ Անի՛, րնկճևլ լծի տակ 
Քո ստեղծագործ, թևավոր ոգին։

ԱՎ. ՒՍԱՀԱԿՅԱՆ

Լեոնե՚ր. ներշնչված դարձյա լ ձեզանով՝
Թ նդում Լ հոգիս աշխույժով ւցված,
Ու ջերմ րղձերս բախտից հարսծված.
Ձեզ մոտ են թոշում եախուոն երամով։

ՀՈՎՀ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրել ինքնուրույն։
Երբ նամակի ընթերցումն ավարտվեց. Վարդանը, դաոնալով Վասակի 

կոդմը, հարցրեց*
–.Տեր Մարդ պան,֊ հոժար ես պատասխանին։

Ես քրիստոնյա եմ և հայ-֊ասաց Վասակ Սյունին բարկացածր-գործի ո– 
գուն, իհարկե, հոժար եմ։ Բայց միաժամ ես մարզպան եմ՝ արյաց արքայի 
պաշտոնյա։ Ուրեմն չեմ մասնակցում պատասխանին, ինչպես որ չեկա տա
ճար պատասխանը գրելու պահին։ Ես ձեր պատասխանը կուղարկեմ ար
քային և կասեմ՝ ահա մեր նախարարները, ահա քո կամքը։

Վարդանը ձայնը բարձրացրեց,
Ինչու ես միշտ արքայի անունը հիշեցնում ու մեր գործը արքայի հետ 

կապում։ Թող արքան գբադվի իր աշխարհի գործերով։
Ես ոչինչ չեմ խոսում հակառակ տեր սպարապետ։ Ես պահանջում եմ 

մեր ցանուցիր ուժերի միացում, հայոց աշխարհի ամբողջացում։ Անսացեք 
այս։ Մպասեցեք առայժմ։

Անսպառ ժամանակ չունենք։ Արհավիրքը չի սպասում։ Ես զինվոր եմ և 
պիտի կասեցնեմ ոչնչացումը։

Աստված բարի միտք դւա ինձ. ձեզ և ամենքին։ Մնա՛ք խաղաղությամբ 
տիարք ասաց Վասակը և դուրս եկավ։

Նա գնաց դեպի այգու բացատը՝ ինքնիրեն խորհելով, կգան օրեր, և Հա
յաստանն իմ ձեռքը կընկնի։ Ոտքիս տակ կտրորեմ պարսիկներին, այս նա
խարարներին. այս հոգևորներին։ Կուժեղացնեմ երկիրը և կդառնամ թագա–
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փա։ Այս ամենին հասնելու համար խելք է պետք, համբերություն, ջանք. 
■ .ասություն. անգթություն։

Հնռվից գալիս էր Գագիշոն։ Վասակի մւրքի թելն ընդհատվեց։

Դևոնդ Երեցը բորբոքվեց.
Ես եմ ազատ րնտրել իմ հավատը ե շեմ կամենում ուրանալ։ Ես ա– 

քճ-ււամարտ եմ տենչում։ Եվ իմ կամքի առաջ պետք է ոչնչանա ամեն ինչ՝ 
ե լորք. և կուռք, և արքա, և իմասգաւն։
֊  Լավ հայր սուրբ պաւբասիւան թղթի մեջ դու ճառեցիր, թե այս հավա– 

*–.ց մեգ չեն կարոդ խախտել ոչ մարդիկ, ո՜չ հրեշտակներ։ Դու մարտըն– 
ես նաե հրեշտակների՞֊դեմ հարցրեց Արտակը։

֊Թ ո դ  ե հրեշտակների դեմ, եթե նրանք վարձեն ճնշել իմ հոգին։ Հոգին 
–,։ատ է։ Հրով ու սյավ պիտի բնաջնջել բռնակալությանն, աշխարհի հրե– 
.րց ասաց Եղիշեն։
֊֊ Սա լեռներ կշրջի ու ծովեր կճեդքի մտածեց Արգւակը և ապա ոգևոր

ված գոչեց»
֊  Հաղթենք, հաղթենք բռնակալին, ապրենք ազատ մեր սիրելի հայրենի

քում։
Կամեցեք և կունենաք, կամեցեք և մարւրնչեցե՜ք, գոհեք կյանքը և վերց– 

եք ավելի թանկը ազաղտւթյունը Գարշեփ Լ հոգեկան սւրրուկը։ Սղարա– 
,ույն է, քան անասունը, քանի որ անասունն անգամ ձգտում է ազաւրութ– 
յան։

Գիշերը Արգւակ Մոկացը քնել չէր կարողանում։ Ղեոնդ Երեցի խոսքե
՜ր  մտքից դուրս չէին գալիս։ ^ճշմարիտ է Երեցը, մղածում էր ն ա ն  ի ազ– 

ածը նրա գիղակցության մեջ է. գխբակից ազգը չի կորչի։ Ո՜չ, մենք 
յեռած չենք, կանք ե պիտի մնանք հաւլիտյանււ֊եավիտենից։.

Ըոտ Դ. ԴեՄԻՐՃՅԱՆԻ

Մարգպեղւանի իշխանը դարձավ Ամրամին
Լսիր Ամրամ Ս՜արզպեւրունի նախարարները միշւր հպարւր են եղել, 

րայց նրանց ժառանգը գերադասում է հայրենասիրությունը, մի՜՜թե այդ ա– 
բպտ է։

Բնավ, երանի նրան տեր Մարզպետունի ով կւսրոդ է անձնվիրաբար 
.՝՝պռայել հայրենիքին։

Հենց այդ հայրենիքի շահն է. որ իմ հպարտ ճակատը խոնարհեցնում 
է քո առաջ ասաց Մարզպետունին։ Կարո՞դ ևս արհամարհել այս խոնար
հությունը

Ո՜չ։
Ուրեմն շարունակեց իշխանը լսի՜ր ինձ։ Փափկացրու սրտիդ կարծրութ

յունը և արգելիր այն կոտորածը, որ տեղի պիտի ունենա մի կամ երկու
օրից։
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Չե՜մ կարող իշխան։
Հայրենիքի թշնամու դեմ կռվելը չվհատվեր Մարզպետունին նրա ազա

տության համար մեռնեա սեպուհ սրբազան պարտք է։ Բայը եղբայրաս
պանությունը ոճիր է՝ Աստծուց և մարդկանրիր ւսնիծված։

Տխուր լար չէ հաղորղև|իքս թագուհի ասար Գոռը։ Վեհափառիդ պատ– 
զամավոր եկավ և հայտներ, թե հայրապեւրր այլևս չի զալու մեր ամրորը

Եվ պատճա՞ռը զարմարավ թագուհին։
Պաղւճսաը չհայտներ պաւրգամավորը, որովհետև դուռը փակ էր։ Ես աշ

տարակի պսորուհանիր էի խոսում նրա հեւր։
Թագուհու տրամադրությունն ընկավ։ Արդյոք ի՞նչ տարօրինակ և գարե 

ւրխրառիթ նորություն է ւդատահևլ մտածեր նա որ գիշերով գալիս էր Գառ– 
նի, և այժմ ի՞նչն է սւրիպում նրան յուր մւրադրությունը թողնելու։ Արդյոք 
Ոււրիքիր ւրխար լո՞ւր առավ, թե՞ թշնամիների մոտալոսր հարձակման մա
սին մի բան է լսել։

Ըստ ՄՈԻՐԱՑԱՆԻ

Այդ դո՞ւ ես ասար նա և գլուխս թեթև շոյելով շարունակեր ճանաւդար– 
հը՝ առանր կանգ առնելու։

.Դարմաւյած հւսրրրի
Դու որւրեղի՞ր գիտես ինձ ծերունի։
Քո ծնված օրիր պաւրասխաներ նա։
Բւրեմն դու ճանաչո՞ւմ ես ինձ։
0 ", ես քո հորն էլ էի ճանաչում, քո պապի պապին էլ, դեռ նրանր պա– 

ւդերի պապերին էլ։
Դե որ ւսյդպես է, պաւրմի՚ր. խնդրում եմ, պաւրմիր ծերունի։ Ի՞նչ տե

սակ մարդիկ էին նրանք, ի՞նչ գիւրես նրանրիր։
Քեզ նման մարդիկ էին՝ հույսերով ու երազներով լի։ Գափս էին ոգևոր– 

ված, հավատով ու րնորքներով և դրանք մեկ-մեկ կորրնում ճանապարհին։ 
Բմւսնք վհաւրվոդ էին, ոմւսնք՝ հանդուգն ու համառ, և քայլում էին մինչև 
մի տեղ ընկնում էին ուժասպառ։ 0 ՜ ,  շւար եմ ծիծաղել նրանր վրա։

Վա ՜յ, խեղճ պւսպեր։
Հա, նրանք ինձ հետ էին։ Աի քիչ ւրեդ եկան, հեւրո մեռան որը երի– 

ւրւսսարդ, որը ծերունի. որը սրւսհար. որը րավագար։ Քո բոլոր պապերն 
ինձ հետ են անրել, ու ամեն մեկը մի ւրեդ մնարել է։

Բ՜ւհ, ինչքա՜ն մեծ ես դու։
Մե՞ծ։ Աչքդ ինչ տեսնի, նրա սկիզբն եմ. միտքդ ուր հասնի, նրանիր ա– 

ռաջ եմ. որ քարը վերրնես. ւրակին եմ եղել, ինչ մեռել գտնես, այն ես եմ 
թաղեր

Եվ դեռ այդպես արագ ես գնում։ 0 ՜.  չեմ կարողանում հեւրևիրդ հաս
նել։
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Հա. հա՛, հա՝, հա՛, հոգնեցի՞ր։ Տեսնում եմ՝ արդեն քեզ էլ եմ թողնում։ 
՜կ –  ե՜կ։

Սպասիր ծերունի իմ աժը, իմ եոանւլր տարար, հոգնեցի, էլ չեմ կարո– 
ւ ֊նամ գար

Եկ. եկ...
Ըստ Հ11ՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ

Սի գյուղացի գնամ էր դաշ՛տ ցանք աներս և հանկարծ ոտքը աժով 
դրեց օձի վրա։ Նենգ ժպիտով նայելով գյոսլացան՝ օձն ասաց

Ինչո՞ւ ինձ ւրրորեցիր բարեկամս չէ՞ որ քեգ ոչինչ չէի արել։ Հիմա ա– 
~ւմ  եմ՝ ում որ նեղացրել ես. նրան մի հավատա։

Գյուղացին շարունակեց ճանապարհը՝ սրտում ահ։ Գիւրեր՝ օձի հեւր 
■յամանալը փրանգավոր է։

Անցավ մի ւրարի. գյոսլացին դւսրձյալ գնաց արւր, և նրա դիմաց դարս 
՜-յւսվ օձը։

Ո՞ւր ես գնամ բարեկամս։
Ցանք անելու։
Տես, խոնավ հոդում ցանք չանես, ամառն անձրևոտ է լինելու, և ինչ որ 

Հանես, կորչելու է։ Չմոռանաս նաև ում որ նեղացնում ես. նրան մի հա
վատա։

Վախենալով օձի խորամանկությունից գյուղացին, հակառակ նրա ասա– 
՜ի սերմը ցւսնեց խոնավ հոդում։ Բայց ինչււլես օձն էր կանխագուշակել, 
–սառը իսկապես անձրևուր էր, և սերմացուն խոնավ հալում փչացավ, ու 

գյուղացին մնաց դւսւրարկաձեռն։
Երրորդ լղարին՝ գարնանը, գյուղացին դարձյալ գնում էր արւր, ու կրկին 

ոանդիւղելով նրան՝ օձն ասաց
Տես. հա բարեկամս չոր հոդում ցանք չանես, ամառն ւսյս ւրարի չորա

յին է լինելու, և ինչ որ ցանևս չոր տեղում, փչանալու է։ Բայց հիշիր նաև՝ 
ում որ նեղացրել ես, նրան մի" հավաւրա։

Գյուղացին արեց այնպես, ինչպես օձն էր ասել, և առատ բերք ւււրա– 
ցավ։

Եվ ահա երբ վերադառնում էր ւսրտից, օձը հարցրեց
Հը՞ բարեկամս ասածներս կատարվեցի՞ն։
Հա . շատ շնորհակալ եմ քեզնից։
Չէ՛, դա քիչ է։ Եթե ուզում ես գոհ լինեմ, վաղը ւրղայիդ հևզւ մի կճուճ 

կաթ ուղարկիր։ Բայց ինչպես միշտ ասել եմ՝ ում նեղացնում ես. նրան մի 
հավաւրա։

Տղան բերում է կաթը, և օձը (սայթում է նրան. Գյուղացու հարցին, թե 
ինչու այդպես վարվեց, օձը պւարասխանում է

Ես նենգություն չեմ արեր Դու ինքդ առանց պատճառի ինձ նեղացրիր.
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և մինչև այժմ հաշիվներս չէի մաքրել։ Միշտ ասել եմ քեղ բարեկամս ու է– 
լի ասում եմ՝ ում որ նեղացրել ես, նրան մի հավատա։

Ըստ Ռ. ՌՈ ՄՈՒԼՍ ՍԻ

Քսանթոսի կինը՝ կռվարար ու լեզվանի մի արարած, ինչ-որ առիթով վի
րավորվելով ամուսնուց, հավաքեց ունեցած-չունեցածը և հայտարարեց

Այսօր ևեթ ոտքս կտրում եմ քո ւրնից։
Եվ. ինչպես ասում են, սատանի ձի հեծած գնաց ծնողների տուն։
Անցավ մի քանի օր. բայց նա չվերադարձավ չնայած այն բանին, որ 

Քսանթոսը միջնորդներ ուղարկեց՝ խնդրելով համոզե| իրասածի կնոջը։ Մի
ևնույնն է. ոչինչ չարացվեց։ Քսանթոսի մռայլ տրամադրությանը չէր բաց
վում, ե տեսնելով նրա վիճակը՝ Եզաղոսը որոշեց օգներ

Մի տխրիր տեր իմ գիտեմ՝ ինչ կանեմ։ Խոստանում Եմ՝ վաղը տիկինը 
իր ոտքով կգա տուն ասաց նա։

Փող վերցնելով՝ Եգոպոսը շուկա գնաց ե պայուսակը լցրած սագերով ու 
բադերով վերադարձավ հենց այն տան մոտով, ուր գնացել էր Քսանթոսի 
կինը։ Հանդիպելով ծառաներից մեկին Եգոպոսը. իբրև թև նրան չի ճանա
չում. անմեղ կերպարանք ընդունած հարցրեց

Լսիր եղբայր չգիտեն, այս կախ՛երում հավեր, սագեր և հարսանիքի հա
մար այլ բաներ ծախող չկա՞։

Այղ ո՞ւմ ես ամուսնացնում հետաքրքրվեց ծառան՝ անմիջապես ճանա
չելով Քսանթոսի ստրուկ Եգոպոսին։

Վա հ, մի՞թե չես լսել սիրելիս։ Երևում է ուղտի ականջում քնած ես. չէ՞ 
որ ամբողջ քաղաքն արդեն գիտե՝ վաղը իմ տիրոջ՝ Քսանթոսի հարսանիքն 
է։

0 ՜.  ի ՜նչ ես ասում գրեթե բղավեց ծառան՝ անսպասելի լուրից ցնցված, 
և առանց վայրկյան կորցնելու՝ ներս վազեց՝ տիրուհուն հայտնելու նորութ
յանը։

Չանցած մեկ ժամ՝ Քսանթոսի տան առջև կանգնեց մի կառք, և միջից 
դուրս նետվեց կամակոր տիրուհին՝ հուզմունքից շնչասպառ։ Արագ վազե
լով աստիճաններով՝ մտավ ամուսնու աշխատասենյակը։

Քսանթոս գոչեց նա. քանի դեռ ողջ եմ. այս տունը ուրիշ կին չի մտնի։

Ըստ «ԵՋ11 ՊՈ ՍԻ ԱՌԱԿՆԵՐԸ» գրքի

Արևելյան մի քաղաքում ամառվա միջօրեին փողոցում պառկած էր մի 
ծերունի դերվիշ՝ կուչ եկած պատի ստվերում։ Փաթաթված ցնցոտիների մեջ՝ 
պառկել էր դերվիշը՝ նվաղուն աչքերը կիսափակ։ Մեկ էլ հանկարծ փողո
ցի ծայրին երևաց քաղաքապետ իշխանը՝ հպարտ ու վես. հագնված ճոխ 
ու զարդարուն։ Շրջապատված թիկնապահներով՝ նա անցնում էր խռնարհ–

130



# ՚ ՜ ու իրեն գլուխ գւվոդ թագա քացի ների միջով՝ ոչ մեկին չարն անացնե– 
| ս  նույնիսկ հայացքի։

Տեսնելով դերվիշին անշարժ պա սկա ծ՝ շքաիւմրի առաջնորդը գռռաց՝ 
»–յ,ահարելով մտրակը

էյ. դու. ի՞նչ ես մեկնվեց մայթին։ Չե՞ս տեսնում՝ ով է անցնում։ Վեր 
• —• անպատկառ։

Ես միայն ինձնից մեծի առաջ ոտքի կկանգնեմ անվրւլով պատասխա– 
ւայ դերվիշը։

Լսեըւվ դերվիշի պատասխանը՝ քադաքապեցւը մոտեցավ՝ տեսնի՝ ո վ I 
»յդ համարձակը։

Դերվիշ մի՞թե ես քեգնից մեծ մարդ չեմ հարցրեց նա։
Իհարկե ոչ։ Քեգնից բարձր դեռ շա տ աստիճաններ կան։ ճի՞շտ Լ։
Այո։
Հիմա քադաքապետ ես. որ բարձրանաս, ի՞նչ կդառնաս։
Նահանգապետ։
Հետո՞։
Հետո՝ վեգիր։
Հեգա՞։
Սահմանը սա I ասաց քաղաբապեգւը։ Շահն Է ամենամեծը։
Լավ, ասենք թև շահ դարձար, հեգա՞ շարունակում է դերվիշը։
Հետո՝ ոչինչ։
Ահա այդ ոչինչը ես եմ։ Ոգւքևրիս գւակով ան՛՛իր, գնա՝ քո ճանապար

հով պատասխանեց դերվիշը՝ նվաղուն աչքերը գոցելով։
Ըստ ԱՎ ՒՍԱՀԱԿՅԱՆԻ

ՏՐՈՀՎՈՂ ԲԱՌԵՐԻ ԵՎ ԲԱՌԱԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օրինակներ

Այս դեռատի աղջիկը չուներ և չգիտեր կանացի իմաստությունից ոչինչ 
և. անգւարակույս, դեռևս չէր գիտակցում այն թովչանքը, որով օժտված էր։

Հավաքվել էինք պարտեզում։ Քիչ անց հասարակական մի խնդրի շուրջ 
վեճ բարձրացավ, ուր ամենքս. ոգևորված օրիորդի ներկայությունից, մրցում 
էինք միմյանց հևգւ՝ մեր պերճախոսությունը ե ունեցած տեղեկությունները 
ցուցադրելու նպաւրակով, մանավանդ որ նա ուշադիր լսում էր։ Բոլորս սի– 
րահարվեւ էինք այդ աղջկան։ Անշուշգւ, չէի կարոդ չընդունել, որ սիրտս ա– 
նուրյդելի կերպով գերված է Անահիտի սիրով։ Այդպես երկար շարունակել, 
ինչ խոսք, չէի կարոդ և վճռեցի, ինչ գնով էլ փնի. առաջին իսկ առիթով
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բացատրվել օրիորդի հեւր։ Երևկոյան գնացի պարտեզ, ինչպես երևամ է. 
վաղուց հավաքվել էին ընկերներս և ընկերուհիներս։ Անահիտը կանգնել էր 
ավազանի մար և. ըստ երևույթին, նայում էր տզացող բադերին։ էէի խոս– 
քով. մարերս։՝ հասէ(անալով. որ եկել է բախտորոշ վայրկյանը։ Ձայնս զո
րում էր. բայց զզալի էր վճոականությանս։ Ինչևէ. Անահիտը բարձրացրեց 
զլուխը և ժպտաց։ Ինչպես երևում է, ուրախ էր։

Երկու տարուց հեւրո վերադարձա հայրենիք։ Ինչ ոպամ է |ինի, շատ 
էի ցանկանում տեսնեւ Անահիտին։ Մի քանի օրից հետո փողոցում հան
դիպեցի նրան ե Երվանդին։ Ա՜խ. չքացել էին նրա ձևերի վաղեմի շնորհն 
ու նազելիությունը, որ այնպես հմայել էին իմ սիրտը։ Անահիտը, ինչպես 
ևր1տւմ է. հիվանդ էր. և թշվառ էին նրանք։ Դժբախտաբար երևակայութ
յան չէր զգացածս, այլ, ցավոք, դառը նախատեսության։ Եվ. ավա ղ իրա
կանություն դարձավ ահավոր նախազգացումս։ Աշնան սկզբներին, հիվան
դանալով թոքերի բորբոքումով. Անահիտը մեռավ։

Ըստ ԱՎ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրել ինքնուրույն։
Այդպես ամոթահար հեռանսդով բերդի մոտից՝ Շապուհը անզւարակայս 

չի կարողանալու մոռանալ վիրավորանքը և անշուշտ արդեն իսկ մտմտում 
է յուր մաղձը թափել մեր աշխսդւհի անպաշտպան գավառների վրա. իսկ 
այդսլիսիք անկեղծ ասած քիչ չեն։ Սեր նախարարներից ոմանք ինչ ասել 
կուզի այնքան երկչոտ գտնվէւցին. որ իրենց երկիրը թալեցին ու փախան։ 
Նրանց ամրոցները իմիջիայլոց ւպպեն գրավված են թշնամու կողմից։ Եվ 
քանի մեր քույրերն ու եղբայրները գտնվում են գե|աւթյան մեջ ինչ խոսք 
մեզ համար չէ հանգստությունը։ Օրհասը մոտ է. ե նրանից արդարև 
փրկություն չի լինի, եթե չմիավորվենք։ Այո մեր առաջին գործը պետք է 
լինի համախմբվեց։, որ վերստին կյանք ստանան պետությունն ու եկեղե
ցին։

Ըստ ՐԱՖՖՕՒ

Թագուհին այղ հրավերի մեջ լավ բան չէր ւրեսնում ընդհակառակը ղա 
նրան թվում էր անընդունելի և վնասակար։

Նա գտնում էր, որ հայ արքունիքը չպեւրք է իր հարաբերությունները 
լարի պարսից հետ միշտ հակառակը բոլոր միջոցները ւզիտի գործ դնի՝ 
բարեկամ մնւպա հին հարևանին։
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Իսկապես միայն այն ժամանակ. ե|ւր Հայր Մարդպետը սպիտակ դրո– 
շո, բարձրացավ պարսպի գլուխը և ապահովության երաշխիք առավ պար
տ՜ յներից. դվինցիներր բացեցին քաղաքի երկաթյա դոները.

Նա նույնպես տեսավ Մեյաւժանի մեկնումը, բայը ըստ սովորության ո– 
չքյ չհարցրեց, որովհետև վերջինս իրեն շաւր գոռոզ էր պահում։ Մերուժա– 
Լշ ի դեպ չէր գնահատել Հայր Մարդպետի ծառայությունները, պատրաս– 
ր չկամությունն ու նվիրվածությունը։

Նրան զբաղեցնող երկընտրանքը սակայն վերսպավ. և նա բայյերն ուղ– 
–եց դեպի պալատի սրահները, ուր վերջին ամիսներին ապրե| էր Մերու– 
ճսնը։ Բայդ որքան էլ հանգստացնում էր իրեն, կպչուն մտքերից այնուա
մենայնիվ ազատվել չէր կարողանում։

«Մեծամոր» անունը կրող այս քաղաքը եղել է ոչ միայն հեթանոսական 
կենտրոն, այլև բարձրատոհմիկ մարդկանց բնակավայր և ամենայն հավա– 
.ականությամբ երկրի մայրաքաղաքը։

Թեպետ ծովն արդեն խաղաղվել էր. նավի անձնակազմը սակայն խա– 
՜իսխը բարձրացնելու մասին չէր մղլածում։

Սնաշր չէր վիրավորվում Միքայելի կրակոտ հայացքներից ընդհակառա– 
կը խորին բավականություն էր ստանում ղրանից։

Մհա լսեց, որ Սմբատը վաղր հանքերում է լինելու, և այժմվանից տեր 
աստված արդեն սիրտը թրթռում է։ Ինքն այղ մարդուն հարկավ չի հայտ
նի իր զգացմունքները։ 0 ՜ ,  ո չ, երբե ք, դա կլիներ հիմարություն։

Այդ մարդը ով գիտե գուցե իրեն ասի մի դառը ճշմարտություն, որից 
ինքը կսթափվի հավանաբար։

Մեր ժամանակի ոգին քեզ վարակել է այսպես ասած մինչև ոսկորնե
րիդ ծուծը։

Մյս ամենը իմիջիայլոց հենց այնպես անցնել չի կարոդ, քեզ փոթորիկ
ներ Են սպասում։

Դու կարճ ասած սրբություն չես ճանաչում, և դրանից է. որ բո սուրը 
հենց քո դեմ է ուղղվում։ Եվ ևս ճիշտն ասած քեզ պաշտպանելու ոչ մի 
մտադրություն չունեմ։
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Արտագրել տեքստը՝ ըստ անհրաժեշտության գետեգելով հետևյալ վերա
բերականները՝ հիրավի, արդարև, ավա՜ղ, դժբախտաբար, բարեբախտաբար 
ըստ երևույթին, անշուշդւ, ինչ խոսք, ցավոք, անտարակույս։

Հայաստանը համարվում է թանգարան բադ Երկնքի տակ։ Նրա ամե– 
նագււղտրիկ անկյուններում՝ մարդկային աչքիդ հեռու, կարելի է գտնել ճար– 
տարապետական այնպիսի կոթողներ, որոնցով կարոդ է զարմանալ նույ
նիսկ աշխարհ տեսած մարդը։ Ավևյին պահպանված կլիներ, եթե դարերի 
ընթացքում թշնամիները չասպաւրակեին մեր երկիրը։ Իսկ թշնամիներ շատ 
են եղել։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ձգտել է ոչնչացնել մեր մշակույթը, գե
րեվարել ոչ միայն մարդկանց, այլև մագաղաթները։ Այդուամենայնիվ միջ
նադարյան հոյակերւր ւրաճարները պահպանվել են։

Հայ ճարտարապետները կառուցելիս հաշվարկել են ամեն մանրուք՜ ե 
ելուզակների հարձակումները, և Հայաստանի բնակլիմայական պայմաննե
րը, ու սերունդներին են թողել ամրակուռ կառույցներ։

ժամանակն արել է իր քայքայիչ գործը։ Հաճախ անուշադրության. եր
բեմն Լ| երկրաշարժերի պաւրճառով մեր հնագույն տաճարները փլուզվել 
են, ավերվել։ Դրանցից շաւրերը ժամանակի ընթացքում վերականգնվել Են. 
մի քանիսը դեռևս անմխիթար վիճակում են։ Բորտիս պարտքն ե պահել– 
պահպանևլ մեր հանճարեղ նախնիների տքնաջան աշխատանքի սքանչելի 
նմուշները, ամեն ինչ անել՝ դրանք վերականգնված ու անխաթար տեսքով 
սերունդներին հանձնելու համար։

Հեղինակային

ՁԱՅՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օրինակներ

Դասընկերներով որոշեցինք բարձրւսնալ Արայի սարի գագաթը և ամ
րացնել մեր եռագույնը։ Ամեն ինչ նախապաւրրաստեցինք և պայմւսնավոր– 
վեցինք առավոտյան ժւսմը վեցին ճանապարհ ընկնել։

Գիշերվա մի ժամի արթնացւս ահարկու ձայներից։
Դրսում ւիոթորիկ էր։
-  Ո ՜ւո ՜ւո ՜ւ.– ոռնում էր քամին։
-  Խը՜շշ, խը՜շշ,– ապակիներին էր իոիում կարկտախառն անձրևը։
«Պահո , այ քեզ ձախորդություն, արշավը խափանվեց»,– արագ ան

ցավ մւրքովււ։
Վեր թռա վազելով դեպի ւուսամոււրը։ Այդ պահին փայլատակեց կայ

ծակը, և վայրկյաններ անց լսվեց ամպերի որոտը՝ բում, բո՜լո՜ւմ։
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Բնությունն սաեււ մպեգնէվ էր։ Այնպիսի ականակիր խավար էր. որ 
■նհնաըին էր որևէ րան նշմարել։ «Էն. ինչ արած, ստիպված արշավը պի
տի նետաձգենք».– մտածելքի համակերպված ու մտա տաք վերմակի տակ։

Սի կտրիճ աքաղաղ ունեինք։ Զարթնեցի նրա զիլ «ծոսլրոսյախյ» և հա– 
՜ևանուհա ձայնից.

-  Ջո՚ւ. ջու. ջու. ջու։
«Իա՜, չփնի՞ ուշացել եմ».– անցավ մւրքովս ու արաց նայեցի պսորու– 

հաններին։ Այ քեց բա՜ն, ղրսում պայծաո արև էր։ Կայծակի արագությամբ 
հագնվեցի, լվացվեցի. վերցրի ոսւաս|արկս ու դարս թռա։

Ընկերներս հավաքվել էին։
-  Ուղղակի անհավատալի է– ասացի ողջունելուց հետո.– գիշերվա տե– 

դացւարափի հեցւքն անգամ չկա։
-  Իա՜, ի նչ տեղատարափ, ի նչ բան.– զարմացան տղաները։
-  Վա՜յ, մի՞թե չէիք ըսսմ։ Ամբողջ գիշերը՝ ո ՜տ ՜տ  ւ, խը շշ. բամ-բամ։
-  Պահո . ցւղերք, լռո՞ւմ եք. Արմենի հետ ինչ-որ բան է կատարվեր Այ 

թե հնարում է. հա՜։
֊Չլինի՞ գիշերը բաց ևս քնել, հի, հի. հի.– քրքջաց Աշուրր։
-  Հա . հա , հա .-  ծիծաղեցին խմբով.– խեղճ տղան այնքան անհամ

բեր է սպասել այսօրվան, որ վախեցնող Երագներ է տեսել։
Զարմացած նայեցի շուրջս։ Իսկապես, փոթորկի ոչ մի հետք չկար։

Վահ. մի՞թե երագ էր».– մտածում էի։
-  Դև լա՜վ, լա վ. կպատահի.– ուսիս թփթփացրեց Արամը.– գնացինք, 

տղե՜րք։
Ապշած էի։ Այդքան էլ կենդանի Երա՞գ։

Ըստ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ

-  Տը զգ. Այ կողմիդ մի մանմ գափ. 
էս կաթիլի0 վեր I գալի։
–Խեղդե՜Ա. խեղդե ց, վա՛յ, իմ կատո ւն.
Ա՛յ սատկես դա, շա՛ն որդու յան։

-  Ըսպանևցի ն... հայ. օգնություն...
Ու թաղից թաղ, ա տնից տան 
Ձևն Լ տափս մեկր մյուսին.
-  Հա յ, օգնաթյո ւն. սպանեցի՜ն...

-  Տո՛ կոպիտ արջ. տո վայրենի, 
էս տեսակ կ  րա՚Օ կլինի
Դա առուտուր եկար անե՛՛ս.
Թ ե՛ իր շեմքում մարդ րսպանես...

ՀՈՎՀ ԹՈԻՄԱՆՏԱՆ
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– Վ ուշ-վուշ. Անո ւշ, վա շ-վո ՜ւշ. րոտ ի ՜կ . 
Վ ո ՜ւշ քո սերին, քո յարին...
-  Վաշ-վո ւշ, Սաբո՜, վաշ-վո ւշ, իգի՜թ ,
Վ ո ՛ւշ քո սիրած սարերին...

է ՜ յ ,  հին  ծանոթներ, է ՜յ ,  կանա՛չ սարեր.
Ահա ձեզ տեսա ու միտս քնկան.
Առաջս եկան երջանիկ օրեր,
Աիրէգի դեմքեր, որ հիմի չկա ն ..

Ա ՜խ, չէ՛, ես գիտեմ, որ ես բախտ չունեմ, 
ես երբե ՜ք, երբե ք  բախտ չե մ  աներեր..

Օ՚հ. ի ՜ն չ  սև վիճակ քեզ բաժին ընկավ. 
Սևաբա՛խտ քուրիկ, նագեւի՛ Անուշ...

ՀՈՎՀ ԹՈՒՍԱՆՑԱՆ

Ա՜խ, մեր սիրտը փբը դարդ, րւսվ.
Օր ու արև չտեսանք.
Վ ա ՜խ , մեր կյանքը սևով անրավ.
Աշխարհիր բա ն չիմարանք... 
է ՜ յ ,  ազատ Մասիս, երկնասո՛ւյզ գահեր, 
է ՜ յ ,  երկաթակուռ խրո՚խտ գագաթներ. 
Շանթե՛ր եք զոդում, սուրե՛ր եք կոում. 
Հրեղեն րւսսում ընդդեմ թշնամու։
Է յհե ՚յ, ւսերե՛ք, վե՛հ հայրենիքի  
Կտրի՛ճ զավակներ, ժոդովուրդներ քաջ. 
Գիտրեք, քնում են գետերն ու քամին, 
Սակայն չի  քնում Երբեք թշնամին։

Օ ՜, նախանձում եմ, անհուն նախանձում 
Քեզնիր զօր-գիշեր անբաժան թրիդ.
Դե՛հ, բա վա կա ն է, թուրդ պատյա՛ն դիր. 
Արի՛, մեռնում Եմ աչքս ճամփեքիդ։

ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրել ինքնուրույն։
Նուկիմ քաղաքի պատգամավորները գլուխ են տափս թագավորին և քա

րե բռնած կանգնում առաջը։
-  <ը՞,– հարցնում է թագավորը.– ի՞նչ է ձեր ուզածը։
Ավագ պատգամավորը բազմանշանակ հազում է.
-  Ըհր, ըհը։
-  Տո խոսիր,– կողքից բոթում են ընկերները։
-  Էհ թագավորն ապրած կենա,– սկսում է պատգամավորը։ ֊Մենք Նու–
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տոմ բադաթի ժողովրդի կողմից ենբ եկել խնդրանքով, էդ մի քսակ ոսկին
բևզ նվեր բերել։ Սխ մի մեծ ցավ ունենք։ Մեր քաղաքը շատ ցուրտ է, 

տկու ձմեռ ունի, մեկ ամառ։ ԹԵ որ երկու ամառ, մեկ ձմեռ չանես, էլ էն– 
& եղ մնացողը չենք, լավ իմացած լինես։

-  Ըհր ճիշտ է ասում.– հաստատում Են մյուս պատգամավորները։
Թագավորի գանձապահը, որ վերցրել էր քսակը, տեսնում է՝ ոսկու տեղ

՜.իճ է լցրած։ Զարմանում է ու եղելությունը փսփսուքով հաղորդում թագա
ծ ի ն ։

Թագավորն ապշում է ու մտածում. «Իա այս ինչ բան էր։ Հետաքրքիր 
: սրանք նպատակո՞վ են այդ արել, թե՞ միամիտ սրտով»։

Փորձելու, համար հրամայում է նրանց առաջ մի սինի սև սալոր դնել՝ 
լառը սև բլոճների հետ։

Պատգամավորները վրա են պրծնում։ Ավագն ասում է.
-  Էյ տդե՚րք, առաջ ոտավորներն ուտենք՝ չփախչեն, անոտը մեր ծա– 

՞ան է։
«0  սրանք բպորովին հիմար են»,– մտածում է թագավորը և ասում.
-  Գնացեք ձեր տները, մինչև տեղ հասնեք, ամառ եկած կլինի։
-  Վայ արևդ ապրի, թախտիդ հաստատ մնաս.– ասում Են պատգամա

վորները և ոտախ-զվարթ դառնում իրենց քաղաքը։
-  Բա խոսում են ճանապարհին,– տեսա՞ք՝ ոնց վախեցրինք թագավո– 

րին։

Նաղարը դուռը բացեց։ Ամառվա երկնքի երեսին շողին էին տալիս ոս– 
կե աստղերը։ «Ախ ի նչ քարվան կտրելու գիշեր է»,– մտածեց նա ու ձայն 
տվեց.

-  Տո այ կնիկ, թե որ բախտ ունենամ, մեծ մարդ կդառնամ ու էս աստ– 
րլերի համրանքի չափ ոսկի կունենամ։

-  Ի հոդեմ գլուխդ, դու իշուն նայե, քեզնից բան դուրս չի գա։
-  Իա ի նչ ես ասում, թե որ բախտն ուզենա, էլի՞ ինձնից մեծ մարդ 

դուրս չի գա։
-  Տո թե որ բախտն էլ ուզենա, էլի քեզնից մարդ դուրս չի գա։
-  Վայ հաստա՞տ,– վիրավորված հարցրեց Նազարը։
-  Հա հա հաստատ, փսլնքոտ։
-  Դե դե ձենդ կտրի,– գոոաց Նազարը։
-  Կորի՞ գնա. հերիք մեծ-մեծ խոսես վայ հոգիս հանեցիր.– ասաց կնի

կը, իսկույն մտավ տուն ու դուռը փակեց։
-  Վայ վայ կնիկ ջան. էս ինչ Ես անում։
-  Չունենամ քեզ պես մարդը հա.– ձայնևց կնիկը,– ահա առ թուրդ, առ 

մահակդ ու հայդե էլ աչքիս չերևաս։
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Ասպետը մուրերավ աղջկան, սաղավարտը հաներ, սուրը նետեր նրա ոտ
ների ներքո և խոնարհ կանգներ։

-  Վահ հրա՛շք է սա։ Մի՜՛թե ղու ես այն ասպետը, որին տեսել եմ և– 
րազում։ 0  այո. իսկ և իսկ դու ես,– հնչեր աղջկա բյուրեղ ձայնր։ ֊Բայր 
ախ ինչպե ս եկար այստեղ։ Հովն իր հևքով, թռչունն իր թևով չէր կարող 
անրնել այս բարձր պարիսպներիդ։

-  0  քո սերն ինձ թև տվեր, քո կարոտն ինձ ում տվեր։ Հիմա կանգ
նած եմ քո սպասին, հրամայիր միայն։

-  Ախ մի՛թե դու չգիտես, որ իմ հայրը ւսյս երկրի իշխանն է։ Նա պատ– 
մե| է ինձ՝ փակելով այստեղ։ Ես չուրերի հարս լինել մի հզոր թագավորի, 
որին, ավա ղ, խոսւրարել է անգութ ծնողս։ Օհ վայ ինձ. այսօր վերջին օրն 
է։ Պիտի գա չար թագւսվորը հորս հետ և բռնի պիտի ւրանի ինձ։ Ախ պի
տի մեռնեմ, եթե լքես ինձ։

Ըստ ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ

Ախ էհսզեփս. ես օ՞ւր գնամ անընկեր.
Կյանքս վարդ I. վարդս ո ՞ւմ  տամ անընկեր.
Առանք ընկեր մարդս փուշ է աշխարհում.
Ախ ո ՞ւմ  առջև սիրտս բանամ անընկեր։

Շաղ-կղա շաղ֊կղա
Կարավր սև քարին կխաղա, կշողա։
Շաղ–կղա կաղ-կղա
Կհիշե սիրածին, ու սիրտը կդողա
Շաղ-կղա կաղ-կղա
Հա յա ցքը սև քարին՝ որսկանը կսողա։

ՀՕՎՀ. ՇԻՐԱՋ

Կասեն Սաքո մեգ մոտ արի.
Արի մեզ մոտ հարսանիք.
Տե՛ս, ին չ ուրախ պար ենք գափ
Տարանինա տարանինա...

Աղբի հե յ Անուշ ա յ աղբի Անուշ...
Անկանը զարկում, հառաչում է՝ վուշ...

ՀՕՎՀ. ԹՕՒՄԱՆՅԱՆ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օրինակներ

Լինելով պարսկասեր և ատելով բյուգւսնղական կողմնորոշում ուներող– 
ներին (մի բան, որ նա չէր թաքրնում ոչ մեկիր)՝ Հայր Աարղպեւրը առիթը 
չէր փախրնում խայթել հունասեր նախարարներին։
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. փկնոցն ուսերին գցած դուրս եկավ սյունաշար ճեմեյիքը կամ. ինչպես 
քԼ՝ .սված Լր ասել, սարավույթը, նայեց հեռացող զոըագնդեըի հետևից և 
%ր֊ււն օրորեց։

Պպյոք Պապը, որ, ինչպես ասում են, թագավոր է արդեն, կհասկանա". 
ա  ինքը պահել-պահպանել է Արշակունիների հարսւրություններր։

շխանն անպատիվ բան եր համարում, ինչպես ինքն էր ասում, որ կա– 
է ֊  շորերով սև սքեմավորները խէդք ու վարք սովորեցնեն իրեն։

ԱՏցորդները, որքան էլ զարմանայի է, ոչ մի ուշադրություն չէին դարձ
ո ւմ  համընդհանուր կեդտին։

Ալեքսեյ Իվանովիչը (այդպես էր Անտոնինա Իվանովնայի եղբոր անու– 
: ՝ ոչ մի աշարլրության չդարձրեց քրոջ և փեսայի վեճին։

Իմ մայրը, ճշմարիտ է, տգետ կին է, բայց բարի է, պարկեշտ և առա-
քիճի։

Սմբացւը զգաց շաւրերի կեղծիքը։ Այս մարդիկ հետևից հազար ու մի 
՜-Ա  էին ասում նրա ամուսնության մասին.– այս նա գիտեր,– իսկ աոե– 
՜ևս շնորհավորում էին։

Այս ամենը, եթե կուզես, քո անհամբերության և անկայուն բնավորութ– 
սւն հետևանքով է։

Այս ապաշնորհ մարդը, կարո՞դ ես ևրեակայել. այժմ երգում է Նյու Յոր– 
քի օպերային թաւըրոնում։

Այս խմորը, ինչպես Երևում է. դեռ շատ ջուր կքաշի։

Ձեզ, նկատի ունեցեք, ոչինչ չեմ խնդրում, ոչինչ չեմ պարտադրում։
Եվ հանկարծ այդ աղմուկի և իրարանցման մեջ, ինչպես եղավ, մենակ 

մնացի։

Ասածներս, խնդրում եմ նկատի ունենալ, լոկ ենթադրություններ են, պա
հիր հոգուդ մի անկյունում և մի՛ դարձրու ուրիշների սեփականությունը։

Մենք, ով կարող է ժխտել, դւասից վատ ենք ապրում, հարյուրից՝ լավ։
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Անահիտը (երևում է՝ խուփերս սրտին կպել էին) կուչ էր եկել բազմոցի 
մի անկյունում և ոչինչ չէր խոսում։

Պատմածներդ. Աստված վերջը բարին անի, մտահոգությամբ են համա
կել ինձ։

Ինչու երես տալ մեկին այնքան, որ նա. աստված գիտե, ինչեր երևա– 
կայի իր մասին։

Վերջին օրերի տհաճ խոսակցությունները, եթե կուզես, քո անհամբե
րության ե հեղհեղուկ բնավորության հետևանքն են։

Ապրում եմ ամուսնուս և. Աստված շատ չհամարի, յոթ որդիներիս հետ։

Թատրոնը, ինչպես ասեմ, իմ կյանքն է, իմ էությունը, օդն ու ջուրը։

Այժմ, ինչպես տեսնում ես, այլևս առաջվանր չեմ և կյանքում ոչ մի հե
տաքրքրություն չունեմ։

Մենք, ինչպես կարելի է դա չխոստովանել, մեր դաստիարակությամբ 
պարտական Ենք մեր ուսուցիչներին։

Հայերը մինչև վերջ կպայքարեն հանուն ազատության, և, համոզված 
Ենք. որևէ խոչընդոտ չի կարոդ կասեցնել նրանց։ Երկարատև շրջափակու
մը, զրկանքն ու կարիքը, թվում է. վաղուց պիտի սասանած լինեին նրանց 
հավատն ու լավատեսությունը։ Բոլորովին հակառակը։ Սովոր դարավոր կե
ղեքման ու ասպաւրակությունների՝ հայ ժողովուրդը ասես կոփվել է. ազգա
յին բնազդով սեղմվել, համախմբվել իր մի բուռ հոդում և ադամանդի նման 
ամրացել։ Եվ. պատահական չէ, ժամանակավոր դժվարությունները ընկճել. 
բայց չեն հուսահատեցրել նրան։ Այս ժողովուրդը, հավատացած ենք, կհաս
նի բադձալի արդյունքի։ Դա ցույց է տվել պաւրմությունը. այդ ապացուցել 
են դարերը։ Ի վերջո նա կհաղթի։ Հաղթանակը, ինբնըսցփնքյան հասկա– 
նւպի է, կիրականանա նոր զոհերի, նոր զրկանքների գնով, սակայն, ինչ էլ 
որ լինի, կիրականանա։ Հեւրադարձ հայացք գցեք դարերի խորքը և այն– 
տեդ կկարդաք. «Հայ ժողովուրդն անմահ է»։

Մամուլից

Հայաստանի թագավոր Տրդատը (թագավորել է մ.թ.ա. 1 դարում) գալիս 
է Հոոմ՝ Ներոնից (անուն, որ պատմության էջերում արյունով է գրված) թագ 
ստանալու։ Նրան զարմացնելու համար (հռոմեացիները սիրում էին բոլորին
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^–րմացնել) պալատական պաշտոնյաները ցույց են տալիս քադաքի շքեդ 
ր աճարները, պուրակները, հրապարակները, ծանոթացնում իրենւյ օրենքնե– 
|(–յ Ապա հեւրաքրբրվում Են. թե Հայաստանո՛՞ւմ է| օրենրնևր կան։ Տրդա– 
։՛ը ՛ի դեպ. նա տոգորված էր րարձր ազգային արժանապատվությամբ ե 
՜ատ սրամիւր էր) ժպւրում ե քթի տակ ու պադւասխանամ

-  Հայոց աշխարհի օրենքները քիչ են, բայց լավն են։ Ամեն մարդ պար– 
.–ււվոր է իմանալ դրանք։ Եվ եթե հայ ազգն իր օրենքները ճշտությամբ 
.ւարարի,– պեւրք է ասեմ այդպես էլ անում ենք.– դուք հռոմեացիներդ, 
եք համարձակվի մեր սահմաններին մարենսդ։

Պալաւրականները. ինչ ասել կուզի, շատ են զարմանում։
-  Իսկ որո՞նք Են այդ օրենքները,– հարցնում են,– որ մենք չգիտենք։
-  Առաջին օրենքն այն է. որ մեր թուրը ժանգուր լինի, իսկ մանգադը՝ 

՜այելու նման մաքուր։ Երկրորդ օրենքն այն է. որ դաւրարանի դռանը 
տրորված կանաչ խոզ։ լինի րուսած. և դրա փոխարեն զոսճարի դուռը

միշզւ ցեխ ար լինի։ Եվ երրորւլ.– Ջրդսորը հպարտ նայում է հոոմեացինե– 
՜ին.– մեզ պարւրւսդրվւսծ կռվի ժամին թուրը շողշոդա. րոլորս միասին լի
նենք, խադւսդ օրերին՝ բաժան, ամեն մեկս մեր գործին՝ վարենք, ցանենթ 
ու կառուցենք։

Ըստ Ա. ՂԱՆԱԼԱՆՁԱՆՒ

Մարիամր (այդպես էր օրիորդի անունը) նկարչուհի էր։ Որքան Լ| ւրա– 
րօրինակ է. չէր սիրում հորը, և նրանց մեջ հաճախ վիճաբանություն էր լի
նում։ Հայրը, ինչւդես ասում են. հին ոսկոր էր, չէր համակերպվում կյանքի 
առաջընթացին։ Դստեր ժամանւսկակից հայացքները, հագնվելու ոճը (օրի
որդը նորաձևությւսն սիրահար էր) համբերությունից հանում էին նրան։ Այդ 
պահերին աղջիկր խռովկան կեցվածք էր ընւյունում և աշխաւրում չպւարաս– 
խանել հորը։ Նա. ինչպես շոււրով հասկւսցա. ուզում էր մեկնել Փարիզ, կա– 
տարևլագործվեւ նկարչության մեջ և ապրել անկախ։ Բայց, ինչպես հա
ճախ պազւահում է. շաբաթը ուրբաթից շուզւ եկավ։

Սի օր,– դա մեր ծանոթության երրորդ ամիսն էր.– ասաց.
-  Գիւրե՞ք. պարոն, պազւրասզւվում եմ ամուսնանալ։
Այս ասելիս շիկնևց ե ծանոթ շարժումով թիկունքին գցելով փարթամ 

մազերը (հուզվելիս հաճախ այդ շարժումն էր անում) ժպտաց ամաչկուր։
-  Դե ինչ.– ասացի ժպզւալով.– շնորհավորում եմ։

Մամոզիր

Ե՚վս մի անգամ չհարգևմ նրանց.
Ովրեր մտնում են հոտած գաղջ անկյուն.
Երբ կարոդ էին թարմ օդում մնա լ 
Թեկուզն այնտեդ մի փորր մրսծ/

(Այդտեդ եմ եասեւ երբեմն ես կ)...
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Ովրեր  է(թնամ են.
Երբ կարող էին մ՛իշտ ւ /ն ՜ա / /ու սև 
(Ինձ էւ երբեմն խավարն է գրկում)...
Ովրեր վատնում են 
Իրենց ուժերր փսփսացի մեց,
Երր կարող էին բարձրաձայն խոսե/

(Երբեմն նաև ես ի ն ձ  շեմ  հարգում)...

Պ ՍԵՎԱԿ

Եվ իմ մո/որ ուղիներում, ո վ  գիտե.
Գուցե մի օր դու հրեաս թւսհրես.
Գուցե ժպտաս բո  խոսբերով արծաթե 
Եվ մութ սրտիս նոր խ նդությա ն  /ույս բերես։

Վ. ՏԵՐՅԱՆ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

ա) ինքնուրույն կազմել տեքստ՝ զևտեդելով միջանկյալ նախադասութ
յուններ.

բ) ընտրել միջանկյալ նախադասություններ ունեցող բանաստեղծություն
ներ Պարույր Սևակի ստեղծագործություններից։

ԲԱՐԴ ՀԱՄԱԴԱՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Համադասական շաղկապներն են՝
և. ու, բայց. իսկ. սակայն, այր կամ. նաև, աղե, ապա, անգամ, մանա

վանդ. այսինքն, ուրեմն, բայց և, բայց և այնպես, այն ե. ինչպես և, մին
չև իսկ, կամ թե, և կամ, ապա թե ոչ, և...և. թե՜...թե՜, ո՜չ...ո՜չ, կա՜մ...կա՜մ։

Օրինակներ

Փոքր առ փոքր գլուխը հոգնեց ծանր մւըքերից, նյարդերը թուլացան, և 
աչքերը փակվեցին։ Երազը ձուլվեց իրականության հետ. և Շուշանիկի կեր
պարանքը պատկերացավ նաև երազում. Ինքն իբր ձգտում ե դուրս գալ 
խավարից, ձգտում է դեպի լույսը։ Լույսը մեծացավ, ընդարձակվեց, գույնը 
փոխեց, իսկ շուրջը տարածվեցին բոսորագույն շողեր՝ արյան հեղեղի պես։ 
Այդ ի՜՞նչ տարօրինակ ձայն Լ։ Ոչ, դա մարդկային ձայն չե, այլ ինչ-որ 
գազանային մռնչյուն։ Այդ ձայնին անտառի խորքից արձագանք է տափս 
մի ուրիշը, հեւրո՝ երրորդը, ապա՝ չորրորդը, և ողջ շրջակայքը թնդում է 
մռնչյուններից։
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Միքայելը զարթնեք, նստեք անկողնու մեջ, աչքերը տրորեք։ Իրոք, ամե– 
1րրեք բոսորագույն լույս է, իսկ մռնչյունները շարունակվում են։ Կայծա
կ ՜ արագությամբ նա քած թռավ անկողնուց, մոտեցավ (ոաամուտին։

Ըստ ԱԼ. ՇԻԸՎԱՆՋԱԴԵՒ

Հույները հարգել էին նրա խնդրանքը. և նա. մի փոքրիկ զորագանղ 
ւագմած, եկել գրավել էր Անի բերղը։ Խիզախ իշխանն ոպամ էր առաջ 

շարժվել, գրավել ես մի քանի ամրություն, բայց այղ միջոցին նրան հայտ
նեցին Պասլի՝ Բյուզանդիայից վերադառնալու մասին։ Իշխանը չուզեք Ար
շավ թագավորի ղեմ ունեցած թշնամանքը տարածել նրա որդու վրա և մի
ացավ Պապի բանակին։

Եղանակը տաքացավ, ե իրար հետևից Դվին սկսեցին գալ նախարար
ները՝ շքեղ հագնված, արծաթասար նժույգների վրա. շրջապատված թիկ– 
■ապահներով ու զինվորներով։ Գալիս էին նրանք իշխաններին վայել ար– 
աւնապաւրվությամբ, ե ձիերը, մի քանի վայրկյան սմբակներով աղմկև|ով 
ւրապարակի սալահատակին, արագ վարգում էին դեպի միջնաբերդ։

Ոմանք նստել էին պատերի տակ շարված բյուգանդական բազմոցնե– 
՜ին, ոմանք՝ պարսկական գահավորակներին, ոմանք էլ՝ հայկական բարձե
՜ին։ Գահասրահը լուսավորված էր առասցւաղի լոաիջույքից ընկնող լույ
ծով, և նախարարները երեում էին իրենց արդուզարդի ամբողջ փայլով։ Շա
հերը ականջներին ունեին թանկագին օղեր, իսկ կուրծքները զարդարված 
էր «լանջապանակ» կոչվող կրծկալներով։ Ոմանք հագել էին երկար ոսկե– 
•յել պատմուճան, ղրա վրա՝ թանկագին կերպասյա վերարկու՝ ոսկյա կո
դակներով։ Ոտքերին գույնզգույն կոշիկներ էին՝ իրենց պատվի աստիճա
նին պատշաճ գույներով, սրունքները պատած էին ոսկեթել զանկապաննե
րով։ Մատնեքին ունեին ոսկյա օղեր, մաւրանիներ՝ խոշոր թանկարժեք քա
րերով։

Նախարարները խոսում էին ցածրաձայն, մինչև իսկ՝ շշուկով։ Սպասում 
Լին թագավորին, և նրանց հայացքները հաճախ ուղղվում էին դեպի դուռը։ 
Եվ ահա երկփեղկանի դուռը բացվեց, ու երևաց արարողապետը՝ ճաղատ 
գլխով ւրարևց մի մարդ։ Նա առաջ եկավ, բարձրացրեց ձեռքը, մի փոքր 
կանգ առավ, ապա հանդիսավոր հայտարարեց.

-  Տիւսրք նախարարներ, թագավորը գափս է։
Պապը գալիս էր արագ, նրա հետևից՝ պալատականները։ Թագավորը 

դահլիճ մցւավ և պաւրվանղանի երկու աստիճանը բարձրանալով՝ նստեց 
գահին, ապա նստելու նշան արեց բոլորին։

Ըստ ԱՏ. ԶԱՐՅԱՆԻ
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Դրախւրի բույրերի մեջ Ադամը Լիլիթի բույրն էր զգում, իսկ սոխակնե
րի երգերի մեջ՝ Լխիթի ձայնը։

Ամայի էր դարձել դրախտը, և թռչանների երգը ձանձրացնում էր նրան.

Ցավալլուկ և պաղատագին կանչեց Լխիթին, սակայն լսեց միայն իր 
ձայնի ունայն արձագանքը։

Առջևից գնում էր մի սպիտակ ձիավոր, նրա հետևից՝ տասը սպառազեն 
մարդ՝ տարբեր գույների ձիերի վրա։

Որմիզդուխտը շնորհակալություն հայտնեց, ե նրա տխրամած դեմքը 
փայլեց ուրախության ժպիտով։

Ներքինապետի և տիկնոջ խոսակցության միջոցին երբեմն դահլիճի դու
ռը աննկատեւիորեն շարժվում էր, և նրա նեղ բացվածքից նայում էին եր
կու լուսափայլ աչքեր։

Աղջկա սիրտը բաբախում էր հետաքրքրությունից, և արյան ջերմությու– 
նր այրում էր այտերը։

Կնոջ պատասխանը հարևանցիորեն կամ հանպատրաստից չէր, այլ խո
րապես մտածված։

Սենյակում միայնակ նստած սպասում էր ծեքունի Արբակը, իսկ կից 
սենյակում՝ Հուսիկը՝ Սամվևլի սպասավորը։

Շերունին մի քանի անգամ վեր կացավ, ուղղեց ճրագի պատրույգը, լույ
սը ավելացրեց, ապա իջեցրեց, բայց այդ զբաղմունքից ձանձրացավ, նա 
սկսեց անէսուններում դրած նիզակներն ու զենքերը հաշվել։

Անցնելով լուսնի պադ շողերի տակ փայլատակող մարմարյա տապա
նաքարերի արանքով՝ Ոսկանը թեքվեց ձախ. ապա դիմեց վանականների 
խցերի կողմը։ Երկար ժամանակ ոչինչ չէր լսում, նյարդերը ծայրաստիճան 
գրգռված էին։

Մրրիկը վտանգավոր չէր, սակայն ծովաջուրը առատորեն հոսում էր հա– 
կերի վրայից ե տախտակամածի ճեղքերից թափվում թիավարների թի
կունքներին։

Լույսը բացվեց, երկնքում փայլեց տվնջյան լուսատուն, սկսվեց թռչուն
ների ուրախ համերգը։
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Մրրիկը հանղարւրվեւյ. ուղևորները թեթևաւյած նայևւյին միմյանւյ։

Առագաստանավն այմմ անւյնում էր հւււնական ափերի մարով, մշուշի 
կորչող գրային հեասներում ուրվագծվում Լին լեռնային կղզիները;

Քարափների գլխին Որոտնաբերդ. 
Քարափների ծունկին Օիծևոնսւվանր. 
Քարափների շուրթին՛ երկերի շերտ. 
Քարափների շա րին ՛ ջրվեժի գանգ...

Հ. է/ԱՀՅԱՆ

Հների մեջ՝ դու ա/հհեր.
Նորերի մեջ նոր ու ջահել.
Դու՛ խաղողի խ չմա րված վազ.
Վշտերդ՝ ջուր, ինքդ ավազ 
Դ ա՛ բարդենի սաղարթաշատ.
Աոան ի վար փոված փշատ.
Դա՛ կիսավեր ամրոց ա  բերդ.
Մագաղաթյա մատ յանի թերթ.
Դ ա ՛ Զվարթնոց ավեր տամար.
Կոմիտասյան ծիրանի ծաո 
Դա՛ ջրաղաց խորունկ նորում.
Դա՝ եորովեւ՛ ա նո՜ւշ, ծորո ւե.
Փ ա յլ գութանի արծաթ խոփի.
Դա՛ նե՛տ, նիզա կ, մկո՛ւնդ կոպիտ.
Դա՝ հպ յրենի ծխանի ծոփ։.
Դա՛ անգիր վեպ, դա  Սասնա ծո՜տ ...

Պ ՍէԱԱԿ

Մարգերում իջա վ թովիչ կիսամութ.
Աշխարեր նորից խորունկ I և /այն.
Սահեց լուսնյա կի ցոլրր ծածանուտ.
Օւ սև ջրերում աստղերր ելան...
Անուշ նիրհեցին ծով. անտաո ու խո.
Ննջեցին անուշ ևրկինր ա  երկիր.
Աչքերդ փակի՛ր, ինձ քնքուշ ղրկի՛ր, 
ես քեզ կպատ մեմ ոսկե հեքիաթներ..

Վ ՏեՐՅԱՆ

Ո ՜ր  աշխարհքում ա նեմ շատ բան. միտք եմ ա նում է ՜ս  թև էն. 
Մեջտեղ կանգնած միտք եմ անում, չե մ  իմա նում  է ՜ս  թե էն 
Աստված ինքն կ  տարակուսած չի  իմանում ինչ աճի.
Տ ա նի . թ ո ղ ն ի ՜,–  ո ՜ր ն  է բարին, ո ՜ր  սահմա նում՛ է ՜ս  թե էն։

ՀԱՎՀ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրել ինքնուրույն.՛
Կատարվել էր աղետներից ծանրագւոյնը մտնելով բերդ՝ պարսիկները 

կոտորել էին բնակիչներին կողոպտել հարստությունները և ապա մուտը 
գործել թագուհու հարկաբաժինը և գերեվարել նրան։ Դվինցիները լսել էին 
թագուհու վեհ կեցվածքի, արիության մասին ե նրանց սրտերը լցվև) էին 
հպարտության գգացմամբ։

Թշնամին առաջ բավարարվում էր այգիները կալոպտելով իսկ այժմ լրիվ 
սանձարձակվեց էր։ Կերակուրի կաթսան վերցնում էին կրակի վրայից ու 
ցւանում խմբերով խուժում էին թոնրատուն մի կողմից ուտում մյուս կող
մից թխած հացերը հավաքում դնում թեների տակ ու հայհոյելով հեռանում։

Գալիս էին այգիներից, անտառից, գյուղերից գալիս էին խմբերով կամ 
մենակ և մի նպատակով՝ մի բան իմանալու և յոտայիներին ստույգ տեղե
կություններ տանելու։

Վաղարշապատի ճանապարհը լավ երեում էր պատշգամբից ավելի լավ 
ճեմասրահից և իշխանը, տեսողությունը լարած, հայացքը հառած հեռաս
տաններին. փորձում էր որևէ կետ նշմարել որևէ շարժում տեսներ Բայց ա– 
պարղյուն երևում էին միայն փարթամ ծառաստանները՝ է|արմրաղեղին ե– 
րանգներով. և դաշտերը՝ ցորենի ծփուն ծովերով՛

Զգույշ է միրհավը և դժվար է նրան խփելը։ Մոտ է (լալիս ահա ոպում 
ես կրակել բայց մի թեթև խշշոցից, նույնիսկ որսորդի խոր շնչառությունից 
բալլում է թևերը թռչում գնդակից արագ ծղրտուն պտույտներ անում թանձր 
սաղարթի վրա և անձայն իջնում մի ուրիշ ցւեղ։ Զգույշ է միրհավը քուջուջ 
անեփս ձգում է վիզը աջ ու ձախ կռանում ապա նորից երկարում վիզը 
չորս կողմը նայում։

Հաջորդ ամառ Սոնան մեռավ երեխայի վրա և լաց եղան նրա մայրը, 
ամուսինը, բարեկամները։ Ուրիշ աղջիկ գնաց նրա տեղը Դիլան դային էլ 
կին առավ բայց հիշողության մեջ հավիտյան անջինջ մնացին Սոնան, 
հնձանը, ւաջվարղ շապիկը, արծաթե սուրմաները։ Սոնայի գերեզմանաքա
րի վրա մամուռ կա գրերը վաղուց լցվել են հողով քարը թեքվել է մի կող
քի վրա և թաղվել հոդի մեջ։

Դիլան դային վեր կացավ ետ քաշեց հնձանի դուռը երկաթե փակն ամ
րացրեց ապա կռացավ դժվարությամբ շսղակհց չորացած ոստերի խուրձը։

Հակարծ Մինա բիբին ծնկներում դալ զգաց ափ ընկած ձկան պես սիր
տը թրթռաց ներսում հրճվանքը ալիքի պես բարձրացավ կոկորդին դեմ ա–
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տտփ Ուրախությունից ջահելացե) էր երբեմն սենյակ էր մտնամ մտրինը 
■ոանում նորից ւյուրս գալիս։

Ծովն ալեկոծվում էր և նրա աղի ալիրները Սմբատի միտքը տանում Լին 
զեպի հեռավոր հորիզոններ գիշերվա անքնությունից աչքերը կարմրել էին 
էյարդերը գրգռվել և նա պատրաստ էր երեխայի պես լաց լինել։

Երեխաներն իյան նավից նրանց մազերը շիկավուն էին աչքերը նախ– 
չան 1անքերր սև դեմքերի գույնը սպիտակ դրանք հարավային ե հյուսիսա– 
ոն տիպերի գեղեցիկ խառնուրդ էին։

Հանքերը տեղափոխվելուց հետո Զարգարյանների նյութական պայման
ները թեթևացե) էին ընտանիքը գոհ էր իր վիճակից ե բոլորն զգում էին ե– 
՜ախւրագիւրություն դեպի Սմբաղւ Ալիմյանր։

Ի՞նչ հագուստներ ունի նոր թագավորը ի՞նչ սուր է կրում թագ դնո ւմ 
է գվսին նոր թագուհին հե՞տն է կամ որքան է զորքերի թիվը կա՞ն նրանց 
հետ զորավարներ սիրո վ են մասնակցում կռվին։ Լ1յս ամենը շատ էր հե– 
տաքրքրում ղվինցիներին։

1հրիտ տեսակ ա յա ն եկավ 
II էրիյ  մշուշ իջա վ հողիե 
Օէբիշ ամպի ստվեր րնկավ 
IIւ պւստովեւ/ քեռուս կողին։

ե՛րգ իմ. նման ես րո ստեղծողին 
Նրա պես նոր ևս նրա պես հին ես 
Նրա պես խաղաղ ու ջղա յին ես 
Դա բարդ հողի ես ա պարզ մարմին ես 
IIւ երկու ոտբով կանղնած ես հողին։

Հ  ԱԱՀՅԱՆ

Աշխատում էր իրենից հեռացնել կուտակվող մտքերը սակայն կամքն 
–սնզորացե| էր ամաչում էր ինքն իր հոգին փոթորկող զգացումներից փա
կում էր աչքերը և խորին մթության մե$> տեսնում մի լուսավոր պատկեր 
բաց էր անում աչքերը և այդ պատկերը դարձյալ անխուսափելի կանգնած 
էր նրա աոջե։ Դեմքը մռայլ էր հոնքերը կիզած աչքերը թափանցող միշտ 
մզւախոհ միշտ ճնշված ինչ-որ բանից

Մոտեցավ սեղանին նայեց փոքրիկ ժամացույցին արդեն ժամը երկուսն 
էր։ Նորեն սկսեց անցուդարձ անել։ Հուզված էր խիտ մազերը, ազատվե–
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լա| հերակալներիս, թափվել էին թիկունքի վրա «քալել այւրերը ընդզրկել 
կիսամերկ կուրծքը այւրերը շառագունևլ էին աչքերի մեջ վառվում էր ան
սովոր հուր։ Չկար այլևս նրա աչքերի նախկին պայծառությունը ե ոչ էլ 
շրթունքների վրա նախկին ժպիտը։

Զարգարյանը գոռալլ շփոթված այրու վրա րռնելլ ձեռքից գցեց սան
դուղքից վար գրկեր փոքրիկներից մեկին մյուսի ձեռքից բռնեց շտապեց ցե
պի բակը հետո նորից բարձրացավ պատշգամբ։

Դավիթը վազեց ներս այնտեղ ծուխն այնքան թանձր չէր, որքան Ան– 
ւրոնինա Իվանովնայի բնակարանում։

Շուշանիկը կիսսսր թողեց խոսակցությունը անցավ մյուս սենյակ մոտե
ցավ լուսամատին վերցրեց խաղաթղթերը և սկսեց գուշակևլ։

Լուռ էինք ես մտրակի ծայրով զարկում էի ծառերի տերևներին պոկում 
տերևները կամ թափահարում ծառի կախ ընկած ճյուղերը և գիշերվա ցո
ղը անձրևի նման թափվում էր ձիու վրա ինձ վրա։

Ես ուշադիր լսում էի ընկերոջս և թեպետ ծառերը դարձյալ ճյուղերը կա
խել էին ճանապարհի վրա բայց այ|ևս մտրակով չէի պոկում նրանց տե
րևները։ Արևն արդեն բարձրացել էր ցողի կաթիլները գոլորշիացել։

Մեր ցւան պատշգամբից տեսա աղջկան ցախը շալակին։ Մոխրագույն 
շորեր ուներ գլխին տանք գործած բրդե շալ։ Պատշգամբից նայում էի Օրա 
կողմը իսկ Օհան սալերը ինձ հարցնում էր մոշահավի մասին Մշուրը 
նրանց փետուրներն էր պոկում ևս կցկտուր պատասխան էի տափս և աչ
քիս տակով հետևում աղջկան։

Հանդեսի օրը եկավ գուցե ոչ մի տարի այղ օրն այդքան բազմություն 
չէր հավաբվևւ գյուղի դպրոցում։ Գարունը այգիներից բաց պատուհաննե
րով բերում էր ծառերի բույրը դպրոցի կտուրի տակ սարյակները բնից 
բույն էին թռչում աշխույժ ճռվողում։

Արագ բարձրացա ձորաէյով քայլեցի դեպի Օհան սալոր այգին։ Դռնա
կը բաց արի մոտեցա այգու կապույտ քարին ցանկապատի հեղւևը մարդ 
չկար։ Այգում խաղաղություն էր ծաղկաթափ էին ծառերը հ բողբոջների 
փոխարեն նշմարվում էին կանաչ ու մանրիկ պտուղները։
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Լռություն կա Կաքավաբերդի ավերակներում։ ւրիայն ձորի մեջ աղմկում 
է Բասոսրա գետը թերում է ափերը և հղկում հունի կապույտ որձաքարը։ 
հր նեղ հունի մեջ գալարվում Լ Բասուտա գեւրր ասես նրա սպիտակ 
դրվատի ւրակ ոռնում են հագար գւսմվաներ և կրծում քարե շղթաները

Ձորում՝ Բասուտա գետի մյուս աւիին, քարաժայոերի վյաւ թառել են մի 
;անի տներ։ Առավոտյան ծուխ է ելնում երդիկներիդ ձգվում է կապույտ և– 
՜իգի նման ե հալվում ամպերի մեջ։ Շոգ կեսօրին գյուղում կանչում է ար
որը նրա կանչի հետ պառավ մի շինական հորանջում է տան ստվերում 

ձեռնափայտով ավագի վրա նշաններ գծում նշանների հետ փորփրում 
,լխով անցածը։

Եվ գյուղում և րևրղի գլխին մ ամանակը սահում է դանդաղ տարիները 
յույն ծառի միանման տերևներն են։ Ձետը աղմկում է առաջվա հանգով 
;ույն քարերն են և նույն քարե արծիվը։

Քանի սերունդ է ապրել Բասուտա գետի աւիին կարկուտած թաղիքնե
՞ր  փռել են ւյեխերի վրա եղեգով պատել վրանները և ամեն գարնան այծ 
ու ոչխարը քշել բերդի լանջերր ձմռանը կյւծել կորեկհաց ու այծի պանիր։

Ըստ 11Կ ԲԱԿՈՒՆՅԻ

Թագուհու վրա շատ ազդեց այս դեպքը ե նրա վերքերը նորոգվեցին։ 
Սիրահարների զրույցը դեռ հնչում էր նրա ականջին կարծես ուռենու մոտ 
նստած լսում էր նրանց դարձյալ ու դարձյալ վերհիշում Գոռի և Շահան– 
դուխտի՝ միմյանց ասած սիրաշունչ խոսքերը։ «Ապրեցեք, ապրեցեք ի– 
րաը համար, Երջանիկ արարածներ,– խոսում էր ինքնիրեն.– ապրեցեք, 
և թոդ Աստծո աջը հովանի լինի ձեր սիրուն։ Թող ձեր սերը ապրի, 
խնամվի և թող արևի ջերմության առուն ջուր պարգևի թող խորշակը 
յար թունավոր շնչով երբեք նրան չզարնի։ Այո, սերը չի մեռել աշխար
հում նա կա նա ապրում է։ Բայց ուրեմն ինչո՞ւ ծաղրում Են ինձ ինչու 
ամենքը միացած կամենում են խեղդել այդ զգացմունքը իմ չարաբաստ 
սրտում։ ՉԷ՞ որ այսուհետև հուսահատությունը պիտի ինձ տիրի... Բայց 
ի՜՜նչ եմ ասում նա արդեն ինձ զփրել է։ Ահա քաշվել ապաստանել եմ 
այս խորշերին լռությունն ու միայնությանը դարձել են իմ միակ ընկեր
ները անգործությունը միակ զբաղմունքը։ Ի նչ եմ անում ես, տեր Աստ
ված, ոչինչ այլևս ինձ չի հեւրաքրքրում ոչինչ իմ սիրտը չի ջերմացնում։ 
Թշնամին հասել նստե| է իմ դռան մոտ բայց այդ էլ ինձ չի սարսափեց
նում աշխարհի վրա նայում եմ կարծես դագաղի միջից։ Այսպես չէի ապ
րում այսպես չէր անցնում իմ կյանքը քանի դեռ նա սիրում էր ինձ...»։

Սեպուհը վաղուց սպասում էր Մարզպետունուն և Վեդիից եկած մի մեծ 
զորագունդ խտտում էր լեռնալանջի ծմակում։ Իսկույն սկսեցին կարգադ
րություններ անե| և զորագունդը բաժանեցին հրեք հավասար մասի։ Նրան–
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ցից ամեն մեկը պիտի բռներ հովտի մի զառիվայրը իսկ ջահավոր պահակ
ները գաղտուկ պիտի մոտենային վրաններին։ Հարձակման նշանը պետք է 
տար Մարզպետունին առաջին կրակը պիտի վառեր սեպուհը։

Գիշերից բավական անցել Լր առավոտյան սարոտ ծագում հր արդեն և 
արևելքում խավարն սկսվում հր տւյսից անջատվեր Կրակները վազուց հան
գել և շարժումն ու շշուկը դադարել հին ու հագարացիների բանակն 
ընկղմված հր խոր քնի մեջ։ Չհր րւվում նույնիսկ պահապանների քայլատ
րոփը ըստ երևույթին ոչ մի երկյադ չունեին հայերից։ Նույնիսկ Բեշիրի վրա
նի առջև պահապաններն անուշ խռմփում հին երևի երագում տեսնում հին 
Գեդա ամրոցի առումը բնակիչների կոտորածը և գեղեցիկ հայուհիների գե
րումը։

Բլուրների վրա և |Լւռնսգանջ1ւրում ամբոխն սկսեց գոռալ արձագանքը ո– 
րոցաւց հովտի մեջ և բանակի վրաններն սկսեցին վառվեր Հագարացիք 
սարսավոսհար դուրս թռան վրաններից աղմուկն ու շփոթը տիրեց ամեն 
տեղ և ուխտի զինվորներն սկսեցին կոտորածը։ Հետզհետե վառվող վրան
ների լույսն ընկավ բրորների վրա և երևան հանեց ամբոխի խմբերը։ Իրենց 
շրջապատված կարծելով հագարացիք իրար կապտելով սկսեցին փախուստ 
տւպ դեպի Վեղիի հովւլոսբերանը ամեն ոք աշխատում հր յուր անձը փրկել 
ձի ունեցողը ձիով հր փախչում հետևակը ոտքով։ Ամենքը թեպետ սրեըը 
մերկացրեց հին բայց չհին հարվածում այլ վահանները գլխնեըին բռնած՝ 
հարվածներից ազատվեց հին աշխազաւմ։

Բեշիրը գոռում հր բայց լսող չկար։
Ըստ ՍՈՒՐԱՑ ԱՆԻ

Իր ժամանակակիցներին նախանձելի հր Տիցրան Մևծը հետագա սե
րունդներին ցանկալի ինքը և իր ժամանակը։ Կանգնելով սրանց գլուխ և 
քաջություն ցուցաբեր1ցով՝ մեր ազգը բարձրացրեց լծի տակ եղալներիս շա
տերի վրա |ծւալիր և հարկապահանջ դարձրեց բոլոր տղամարդկանց և կա
նանց հաս՛ար առատացրեց ոսկյա և արծաթյա զարդերը պես՜պես գույնե
րի պատվական բարերը և զգեստները որոնցով տգեղները գեղեցիկ հին և– 
րևամ իսկ գեղեցիկներն իրենց ժամանակի դյուցազուններն հին դառնում։ Հե
տևակը ձիերի վրա նւպւեց սպասավորները դարձան դիպուկ աղեղնավորներ 
դարդ կրողները զինվեցին սրևրով ու նիզակներով մերկերը ծածկվեցին վա
հաններով ու զրահներով։ Թշնաման հալածելու համար բավական հր ի մի 
հավաքված այդ զորքի տեսքը միայն նրա զենք ու զրահի փայլը և շոդ– 
շոդալը։

Ըստ Մ. ԽԱՐՆՆԱՑՈՒ
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Արտաշես արքան քաղաքը շրջափակում է հսկայածավալ պարիսսլնե– 
բոփ Բայց շուտով 11րցւաշատն ընդարձակվում է և դաշտավայրով մեկ 
ւվավում են նրա արվարձաններն ու այգիները։ Կառուցվում են բազմաթիվ 
զարարներ ու տաճարներ կանգնեցվում է Անահիտին նվիրված մեհյան։

Ա.թ.ա. 95–55թթ. թագավորում ե Տիգրան Մեծը և Հայաստանը դաոնում 
; աշխարհակալ տերություն։ Արտաշատը մնացել էր պետության հյուսի– 
սամ և թագավորությսւն կենտրոնական մասերում նոր մայրաքաղաք ունե
նալու պահանջ էր առաջացել։ Մ.թ.ա. 80-ական թվականներին Տիգրան 
Հեծը հիմնադրում է Տիգրանակերւրը և այն դաոնում է ողջ թագավորութ
յան մայրաքաղաքը իսկ Արտաշացւը բուն Հայաստանի։

Ըստ Ս ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ

Աւշ-ուշ են գալիս բւսյց ոշ ուշացած  
Ծնվում են նրանք միշտ ժամանակին 
Եվ ժամանակից աոաջ են ընկնում  
Դրա համար էլ շեն ներում նրանց։

Դու Երկու տառ դու հասարակ մի դերանուն 
Եվ րնդամենն ա յդ քո Երկու հատիկ տասով 
Այս բովանդակ աշխարհին ես ինձ տեր անում...
Դա երկու տաո , .
Ու ես գարնան հոդի նման
Քո կենսատու ջերմությանն եմ ընտելանամ...
Դու երկու տաո
Եվ ահա ես երջանկության համն եմ զգա մ իմ բերանում  
Անջատունին ըմբերանում
Եվ թերանում եմ կատարել հրամանը տառապանքի...

Պ. ԱՆՎԱԿ

Անտես ու հուշիկ իմ շուրջը շրջում  
Եվ շշնջում ես և անուշ շրշում  
Պայծաո տրտմությամբ ինձ ես անրջում 
Ու գաղտնի սիրով սիրում ու հիշում։

Վ. ՏԵՐՅԱՆ

Քո ծարաված սրտի համար երգիս ոսկե սափորով 
Իմ Սիփանա, Վանա ակնից պադ ջուր աոա ջերմ սիրով 
Աչքս բա ցվեց շուշա նի պես և աստղեբով ա յս գիշեր 
Լցվեց մատաղ երկինքն հոգուս սիրտս դարձավ մի ծով սեր։

՛Ունք խաղաղ էինք մեր խոների պես 
Դուք հողմերի պես /տոժեցիք վայրագ 
Մենք ձեր դեմ ելանք մեր խոների պես 
Դուք հողմերի պես ոռնացիք վայրագ 
Ր ա յց մենք հավերժ ենք մեր խոների պես 
Դուք հողմերի պես կկորչեք վայրագ։

ՀՕՎՀ. ՇՒՐԱԶ
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Հ ե ՜յ,  ագահ մարդ, հ ե ՜յ  անգոհ մարդ, միտբդ երկար կյանքդ կարն 
Քանի ֊քանիսն անցան բհզ պես քեզնից առաջ, բո առաջ 
Ի ՜ն չ են տար էգ նրանք կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ  
Խաղադ անցիր ուրախ անցիր երկու օրվան Լս մամփերր

ՀՕՎՀ ԹՕՒՄՈՆՅԱՆ

Ամեն մարթ չի  կանա կարթա իմ գիրն ուրիշ գրեն է 
Ամեն մարթ չի  կանա խմի ի մ  ջուրն ուրիշ ջրեն է 
Բունիաթս ավազ չիմա նաս քարափ է քար ու կրեն է։

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ

Ես եմ հիմա մի պոետ և իմ անունը Չարենց 
Պիտի վառվի դարերում պիտի փնի բարձր ու մեծ 
Ես եկե/ եմ դարերից ու գնա մ  եմ հաղթական  
Դեպի դարերը նորից դեպի վառվող ապագան։

Ե. ՁԱՐԵՆՅ

ԲԱՐԴ ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ստորադասական շաղկապներն են՝ որ, թե, թե որ, եթե, որպեսզի, ո– 
րովհետև, թեև, թեկուզ, թեպետ, թեպետև, մինչ, մինչև, մինչև որ. մինչդեռ, 
քանի, քանի որ, թեկուզև, հենդ, հենդ որ, եթե ոչ, քանի դեռ, չնայած, չնա
յա ծ որ։

Հարաբերական դերանուններ, որոնք բարդ ստորադասական նախադա
սությունների. մեջ կատարում են շաղկապի դեր՝ ով, ով որ, ինչ, ինչ որ, 
ինչպիսի, ինչքան, ինչքան որ, ինչպես, ինչպես որ, որքան, որքան որ, որ
տեղ, որտեղ որ, երբ, երբ որ, ուր, ուր որ։

Օրինակներ.

Երբ հասան մայրաքաղաքը շրջապատոդ այգիներին, երիտասարդ գու
սանն զգուշացավ, որովհետև այդ մասում աւ|Ելի հաճախ էին երևում պար
սիկ զինվորներ, որ հեդւևակ ու ձիով գնում էին այս ու այն կողմ։

Պահակները, որ սեխ էին ուտում և կեղևները կատակով գզում միմյանց 
վրա, գուսաններին նկատելով, անմիջապես բարեհոգի տեսք ընդունեցին, 
ինչպես լինում է հաճելի կամ զվարճալի որևէ բան տեսնելիս և «նվագոդ– 
ներ, նվազողներ» բացականչելով՝ շրջապատեցին նրանց՝ խնդրելով 
պարսկերեն որևէ երգ կատարել։
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Դիլան դային սեդմել էր հրացանի ւրաբ փայը, ինչպես միրհավի մար– 
*ճր. որր միայն մի անդամ շոշափեց և մաւրների ծայրով դդաց. որ բմբու– 
ք  փավււսկ է։

Երբ դուրս եկան դյադից. Մինա բիրին սկսեց Անժիկին պադւմևլ. որ ին– 
Iր պառավ ե, շատով կարոդ է մեռնել։ Տատի տարօրինակ այդ պատմութ– 
թմւր որ նպատակ ուներ երկյուղած տրամադրություն ստեղծել թոռան 
■սոում. վաւր ազդեց երեխայի վրա. նա չգիտեր ինչ ասի և վարանումով 
հայում էր մոռի թփերին, որ մուզ կանաչին Լին տափս ճամփի երկու կող– 
յէրին։

Որտեղ քարը վաւխր է. մարւյկանց ոդւքերը և ձիերի սմբակները փորել 
| ւ  նեդ արահետ։ Եվ քանի որ արահետները շատ են, կոշտացած ձեռքի 
երակների նման ցանց են կապել քարափների, ժայռերի ու քերծերի վրա։

Թեպետ ճանապարհները շատ են. մանուկները գնում են ծանոթ արա
հետով. որովհետև մյուսները նրանց երկյուղալի են թվում։

Այս չոր ծիրանիի տակ նստած գարնան այս պայծառ օրը. երբ ուրախ 
֊; ևը մեղմել է քարերի մռայլությունը, ես գրում եմ իմ մանկության, ծիրա– 
Տի ծառի, իմ ընկեր Անգոյի մասին, ե ինչպես դեղին տերևները խշշալով 
. արվում են ոտքերիս և քչքչում, այնպես էլ Երկու բարակ ձեռքեր ձգվում 
ևե դեպի ինձ և խնդրում։

Թեպետ դրսում շոգ ամառ ե, այդ բնական քարայրներում, սակայն, 
.առն է. պատերը լպրծուն են, մամռոտ։

Մինչ պարսիկ հարկահանները կդատարկեին վանքի մառանները, հոգևո– 
- ականները շտապով թաքցրին մագաղաթյա մատյանները, թեպետ համոզ– 
.ած էին, որ պարսիկներին ավելի հետաքրքրում են ոսկեղեն ե արծաթե– 
՜են  իրերը։

Թեև բոլորն արտաքուստ հանգիստ էին ու խաղաղ, հոգու խորքում, սա– 
յայն, ալեկոծ էին և անհամբեր, որովհետև դեռևս չգիտեին՝ ինչ որոշում 
կկայացնի թագավորը։

Ագահ մեծահարուստն այրվում էր դժոխքի կրակների մեջ, մինչդեռ Աղ
քատ Ղւսգարոսը բազմել էր հայր Աբրահամի կողքին։

Ինչպես որ կանխագուշակում էր, ծովափին ոչ ոք չկար, թեև օրը տաք 
էր. ծովը խաղաղ։ Ուր նայում էր, ամայություն էր տեսնում, լքված տներ, 
թափուր փողոցներ։
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Բանի դեռ կողքիս էիր. ես հզոր էի ու անպարտ, թեև ոչ հարուստ էի. 
ոչ աստված։ Հենք որ լքեցիր ինձ, նմանվեցի թևերը կտրված թռչունի։

Թե ուզում ես Երգդ լսեն, ժամանակիդ շունչը դարձիր։

Թե հոկտեմբերի դրոշի փայլից չշիկներ ճակատն Սրացածի, իր մութ 
այրերում շունչը կփչեր այրերի երկիր Հայաստանս։

Երգում Են հավքերն այնպես սրտագին, ինչպես բարձրաբերձ իմ Հա
յաստանում հրաշք հավքերն են երգում գարունքին՛

Բայց հենց որ իջավ եղյամը սարին, ծիծեռնակները խոսքը մեկ արին, 
քո տանիքները թուփն ու թռան։

Երբ որ քո սիրուն Ես արժանանամ, այնժամ կխոսեմ իմ սիրո մասին։

Կմնամ քեզ հետ, կրակ կդառնամ, թե մեկն աշխարհում ձեռք տա քո 
մազին։

Ինչ եղանակ էլ փնի աշխարհում, քեզ. իմ Երևան, չեմ դավաճանի։

Քանի որ դու կաս աշխարհում, մեզ համար նահանջներ չկան։

Ինչպես հինավուրց առածն է ասում՝ երբ կորցնում ես. նոր ես ափսո
սում։

Ուր որ պետք են թևեր, զրահներ և զենք, դու զարդեր ես փնտրում և 
տարազներ ընտիր։

Որքան գովում են քեզ, աչքդ չի կշտանում, դու անգոհ ես, իմ երգ, և 
ինքնապաշտ։

Ինչպես կույրը իր ձեոնափ պյտն է միշտ հիշում,
Դա կ  հիշի՛ր.
Օր երբ իզուր հարց շեն տափս.
Սուտ պատասխան չե ն  ստանում։

Հ. ՍԱՀՅԱՆ

Հիվանդը ոչինչ չէր խոսում, կարծում եմ՝ զղջում էր իր արարքը։
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Թեպետև դու չեղար համեստորեն խոհեմ՝ իմ կողքը բազմելու, պիւըի 
էւնգնես իմ դեմ որպես շղթայակապ զերի։

Նա ցանկանում էր իմանալ՜ ինչ է պահանջում իրենից այդ մալսլը։

Սմբատը ոչ մի առիթ չուներ այդ աղջկան իր ճանաչած կանանցից կեր 
ւ-սելա, քանի որ տակավին հետը մուրիկ չէր, թեև ներքին համակրանք 
էյ զլածում նրա նկատմամբ։ Բայց մի ներքին ձայն նրան թելադրում էր, 
թ-ն նրա մեջ կարոդ է գտնել այն. ինչ որ զուր կ|իներ որոնել իր կնոջ մեջ։

Նրա սրտում վառվել էր կենսասիրության հուրը, արյունը եռում էր այն– 
..՜ւս. ինչպես մի ժամանակ եռաց, կուրացրեց աչքերը՝ դրդելով փա թաթվել 
Նետրոս Դուլամյանի պարանոցին։

Հետաքրքրասեր ամբոխը, պատռելով մարդկային հեղեղը, ամեն կերպ 
–շխատում էր հասնել ոսւրիկաններին, որոնք իրենց հետևից քարշ էին տա
լս պարանով կապված մեկին, որն իր տարօրինակ արտաքինով մարդկա

յին ոչինչ չէր հիշեցնում։

Նա նույնիսկ ժամանակ չունեցավ հայտնելու իր տեսածի մասին, որով– 
ծետև նավապևւրն ու նավաստիները նույնպես նկատել էին մոտեցող մա– 
սայկները, որոնց վրա հետզհետե ավելի տեսանելի էին դառնում մերկաց
ված յաթաղաններն ու ծանր հրացանները։

Միայն պազւանի գործակատարն էր, որ, մոտենալով նավեզրին կպած 
Հավաստիներին, բութ հայացքով նայում էր օսմանյան մակույկներին, ո– 
;.ոնց թիերի ևլևէջը գնալով դանդաղում էր։ Քիչ անց նրանք արդեն հազիվ 
էին նշմարվում, մինչև որ ծովի վրա իջնող իրիկնային մշուշը միանգամայն 
ծածկեց նրանց։

Բսկանը հազիվ էր ոտքը դուրս դրել դարպասից, երբ անկյունադարձի 
վրա կանգնած տեսավ կաթոլիկ եկեղեցու ծանոթ հոգևորականին։

Իբրև զորական՝ Վարդանը գտնում էր. որ տարերային այդ շարժումն 
ուներ իր վտանգավոր կողմը, որ պան չէր կարելի ղեկավարել, տանել կա
նոնավոր պատերազմի, և որին պարսից կազմակերպված ռազմական աժե
րը դյուրին կջախջախեին։ Վարդանը, որ այս արհավիրքից էլ շատ առաջ՝ 
ողջ գիտակցական կյանքում էր կշռել հայոց աշխարհի բախտը, ստիպված 
էր արագ վճիռ կայացնել՝ վերջ տալով այս դարավոր հոգեվարքին։ Նա 
շարժվեց բարձր բլուրի վրայով, որ հետզհետե իջնում էր դեպի գեզւափ։ 
Մտքով թռավ Հազկերտի զնդանը, ուր դիմադլտւմ էր ինքը։ Նախարարնե–
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րից ոմանք բանական չէին համարում իր արածը՝ գւրնելու|. որ Եթե իրենք 
ոչնչանան, կոչնչանա նաև ժողովուրդը։

Վասակի խելարի, ծակող աչքերը հառած էին դեպի գիշերւսյին խավա
րը. ուր գծագրվում էր Հայկական պար լեռնաշղթան։ Հանդիսավոր քաղվել 
էր երկինքը, որտեղ բորբոքվել էին աարղերն ինչպես կրակե մւրքեր։ Այղ 
տիեզերքն էր. որ խորհում էր ինքնամփոփ։ Վասակը մտքով գնար իր հայ
րենի լեռները. որոնր նայերիս միշտ գգարել էր ինչ-որ անսանձ կամք։

Երկուսի համար էլ պարզ էր. որ դա ոչ այնքւսն լուրջ հակառակություն 
է. որքան սրտամոտ գրույր։ Մայրը պնդում էր, թե ձեռնադրման պատա
րագը նախ պետք է կաւըարել սուրբ Հակոբ եկեղերում, ուր Երևմիան 
կնքվել էր և սուրբ խորանի առաջ նւկւրվել վանքին։ Երեմիան առարկում 
էր մորը, հասկարնելով, որ այդպիսի կարգ չկա, որ Աստւխւծ ամեն ւրեդ է. 
լսում ու ւըեսնում է ամեն ինչ։

Հեծելազորի դեմ ճակատոդ հետևակ գունդը, որի մեջ կային նաև մի 
քանի վաշտեր, ղեկավարում էր հեռվում կանգնած մի սև ձիավոր, որ շրջա– 
պաւրված էր հեծյալ համհարզների և թիկնապահների մեծ խմբով։ Դա 
զրահավորված, գեղեցիկ իրանով մի տղամարդ էր, որ նիզակով ւյուցումներ 
էր անում։ Ոչ ոք չէր կռահում՝ ով էր դա, որովհետև դիմկալի տակ դժվար 
էր ճանաչեւ նրան։

Այժմ օրիորդը գիտեր՝ ով է ւրիկնոջ խոսակիցը։ Սրահում, որւրեղից քիչ 
առաջ լսեփ էր կցկտուր խոսակցություն, այժմ լռություն ւրիրեց։ ԵրԷսսմ է 
ւրիկնոջ խոսակիցը վերջին պաւըվերն սւրանալուց հեւրո դուրս եկավ մյուս 
դռնից, որ բացվում էր բակի վրա։

Տիկնոջ դրությունը խիստ դժվարին էր. որովհեդւև չգիտեր՝ ինչպես պետք 
է դուրս գա իրերի այս խառնաշփոթ վիճակից։ Նրան թվում էր՝ ելք չկա։

Հենց այն առավոտ, երբ սուրհանդակը գուժեց Տիգբոնից բերած բոթը. 
Սամվելի մւրքում ծագեց մի մռայլ խորհուրդ։ Բայց չհակառակեց մորը, երբ 
նա հայտնեց, թե ինքը կկազմի ասսլախումբր։ Չհակառակեց, որպեսզի մո
րը կասկածների ւրեղիք չտա։ Այս խոհերի հետ էր Մամվելը, երբ դուռը 
բացվեց, և մանկլավիկը հայտնեց. թե մի մարդ ուզում է տեսնել Օրան։

Մամվե|ը հասկացավ՝ ով է եկողը։

Այս հրաշակերտ վկայականը, որ ամփոփում էր յուր մեջ հայ ազգի կռա– 
պաշտական և քրիստոնեական բազմադարյան հիշւսւըակարւսնները. գտնվում
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- ժայռապատ Գեղարդասարի լանջին՝ Գառնո ամրոցի հյոաիսարևելյան 
–ալԱում։ Նրա առջևից հոսում էր Ազատ գետի երկյտւպ վտակը, որ, հսկա
յակերպ դարավանդներից իջնելով, շառաչում էր քաղցրակարկաչ՝ յար ախոր– 
՜ալուր աղմուկով լցնելով ահավոր ձորն ու նրա շրջակայքը։

Հայրապետը, որ մինչ այդ ապրում էր Այրիվանքի ներքին այրերում, յուր 
՜ավազւարիմներով քաշվեց դեպի վերին վանքր. ուր պահում էին անասուն
ներին։ Թաքնվեց այնտեղ, որպեսզի փրկի յուր անձը և հայրապետական 
հարստությունները, որոնք մեծ մասամբ նախնիներից ժառանգս»՝» թանկա
գին իրեր էին։ Բայց երբ իրեն հասնող լուրերից երկյուղը զորացավ, նրա 
գերձավորները խորհուրդ զւվեցին ապավինել Գառնո ամրոցին, ուր այղ ժա– 
.անակ ապրում էր թագուհին։

Եթե կողմերում հեոու-եեասվոր 
Վրդովվի հոգիդ, տիրհ քեզ հուզում.
Գիտցի՚ր. որ իմ  սիրտը մենավոր.
Մթնում մուորված՛ բեզ է Երազում։

Ես սիրում Եմ մթնշաղը նրբակերտ.
Երբ ամեն ինչ երազում է հոգու հետ.
Երբ ամեն ինչ խորհրդավոր ու խոհուն 
Ցնորում I կապույտ մաթի աշխարհում...

Վ. ՏԵՐՅԱՆ

Թե իմ քնարը հրաշք մի վա յրկյա ն  
Դաոնար պատանի ու քաղաք մտներ.
Սերն հազար կողմիդ կգբկևր նրան,
Վարդեր կտ ա յին հազար աղջիկներ։

Երբ շո յո ւմ  էիր իմ սև մազերը.
Սպիտակ էիր սևի մեջ փնտրում.
Մեկ-մեկ համբուրում իմ սև մազերը 
Օ լ ցնծում էիր. որ չէիր գտնում։

ՀՕՎՀ. ՇԻՐԱՏ1

Թե տխրում եմ 1լյանքամ. քեզ համար է միայն.
Քո կարոտից են դեո կոպերն ի մ  թբթոում.
Դու երեկվա իմ  սեր. դու հեռավո ր իմ այն.
Օր գափս ես համ ախ. ճերմակ թղթին թառում։

Ես ուզում եմ, որ պարապը ցյվի լացով, բա յց  ո չ թե մոր. ա յլ մանուկի։ 
Ես ուզում եմ. որ կարապը ոչ թե մեռնի, որ կարապը ապրի երգով։
Ես ուզում եմ. որ տարափը տևղա արտի, ոչ թե իզուր՛ ծովի վրա։
Ես ուզում եմ, որ քարափը քա րա յծ պահի, ոչ թե օձեր ու մողեսներ։

Պ. Ս Ե ւԼ Ա Կ
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Ուր էլ որ գնամ, աչքերիս առաջ 
Քո քարափներն են շիկնե/ու նորից. 
Ուր կ  որ գնամ, իրար շա ր  արած 
Քո սարերին եմ թիկնելու նորից.
Ոտ  է/ որ գնամ, ա ր կ  որ գնամ.
Քո սարերի պես. բո կանաչ֊կարմիր 
Մայրամուտներն եմ ծագնեւա նորից։

Ա յն ալիքը. որ հիմա րեզ ծովի գիրկն է տանում. 
Մի օր մշուշ է եղ էդ Մթնաձորի անտառում։
Ա յն ա/իբր. որ հիմա շառա չում է ոտքիդ տակ.
Մի օր Մասսի գագաթին ձ յա ն  է եղել սպիտակ։ 
Այն ալիրր. որ եիմա փշրվում է բո  ձեռքին.
Մի օր ծաղկունք է Եղեք Վանա ծովի եզերքին։

Հ. ԱԱՀՅԱՆ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրել ինքնուրույն։
Երբ վրանները հավաքեցին, և ժողովուրդն ուրիշ երկրների ճամփան 

բռնեց Սարդարն էլ շալակեց մնացած կապոցները, ու ճամփա ընկան։

Որպեսզի շնագայլերը չքանդեին կնո$> շիրմաթումբը Սարդարը մի ծանր 
քար գցոսվ ու դրեց գերեզմանին։

Եթե զրուցընկեր չունենար ինքնիրեն կխոսեր ու քթի ւրակ կժպտար։ 
Երբ նա ժպտում էր կապույտ աչքերը փոքրանում էին, ե աչքերի տակ շար
վում էին փոքրիկ կնճիռներ։

ժամի զանգերը լսելուց պապս փափախը կհաներ, կխաչակնքեր թեկուզ 
այդ պահին կարևոր գործով զբաղված լիներ։

Թեկուզև մենակ լինի փարախում աժդահա Սաքոն ինչի՞ց է վախում։

Դա միակ աղբյուրն էր որի կառուցման համար հետագայում այնքան 
զդջացեւ էր ուստան որով հետե աշխատելիս չէր ըմբռնել թե ինչ է կառու
ցում քանի որ տան և աղբյուրի ձեն ընտրել էր ոչ թե ինքը այլ տանտե–
րը։
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Ոյ ւ)եսզի հասկանա հոր կառուցած աղբյուրի գաղտնիքը դպան երկար 
ւ՚նասիրում էր այն, պրպտում, որոնում։ Թեկուզ տարիներ կորցներ պի– 

գտներ գաղտնիքի բանալին։

Եթե Շաս|ա1ւը փոքրիշատե մարդաւ|արաթյան ունենար չպիտի մոոա– 
այն մեծահոգությունը որ իմ հայրը տոտ տվեց նրան։

Թե ինչ տանջանքներ քաշեցին, ինչ զրկանքների բովով անբան աւդ գի– 
իՕ միայն իրենք թեև բարեկամներին էյ այղ ամենն անհայտ չէր.

Մինչ նրանք գորգի վրա որոնում էին ապարանջանը արեգակի շալերը 
լամուտի ապակիների միջով ընկել էին Միքայելի գլխին ու Անուշի պա– 

ւնոբին։

Այնինչ Միքայելն այրվում էր ոտից մինչև գլուխ ավելի սաստիկ քան 
•յն գիշեր օպերետային ղերասանուհու մոտ։

Շաշանիկը չէր նկատում Սմբատին որ. չքաշվելով Սուսանից, հիացած 
նայում էր աղջկան մտքում նրան համեմատելով ամայի դաշտում բոաած 
մանուշակի հետ։

Ծովայիններն սկսեցին շտապով բաց անել սյուներին փաթաթված հաստ 
- արանները որպեսզի բարձրացնեն խարիսխը ե դարս գան նավա– 
հանգստից։

Հենց այղ նախանձը կարծես ավեփ բորբոքելու համար դիմացի հարևա– 
֊ուհին որ մի շաբաթ էր չէր երևում դուրս Եկավ մուտքի դոնից։

Եվ այն ինչ մի քանի րոպե աոաջ անցնում էր Անուշի մտքով այժմ բա
շարձակ ասաց Միքայելը։

Երբ հևովից տեսավ մոտեցող նավը զգաց որ հոգին փոթորկվում է որ 
ինքն այնքան ուրախ չէ որքան հուզված։

Որքան հրդեհն ընդարձակվում էր այնքան ամբոխի շարժուն օդակը մե
զանում էր ու լայնանում ինչպես ծովի ալիքները մրրիկի մեջ պտտվող նա
վի շուրջը։ յ

Երբ բոբիկ, արևից խանձված ոտքերով քայլում էր առվի եզերքով, բա
հով մամերը առվից դեն գցում որ ջրի հոսանքը սահուն լինի նրան թվում 

, էր թե պապակ արտերն իրեն են սպասում։
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Մինչև ջուրը հասներ Լառ-Մարգարը պառկում էր Ծառի շվաքի տակ. 
աչքերը կիսախուփ անում, ննջում։ Եթե սպիտակ բեղերը չլինեին արևից 
խանձված դեմքի վրա սրածայր քիթը երկար կտուցի կնմանվեր։

Լուսնյակ գիշերներին երբ գյուղը քնած էր բեզարած մրափով հովը սառ
նություն էր բերում ցերեկվա շոգից խանձված դաշտերին։ Լուսնյակ գիշեր
ներին երբ բարդու վրա հանգստանամ էր արագիլը որ |ոաաբացին թևերը 
փռած իջնի ճահճուտի վրա Լառ-Մարգարը մինչև լուսաբաց աշխատում էր;

Եվ երբ Լառ-Մարգարը պառկում էր գերանների վրա այնպես էր թվում 
թե ինքն էլ փչակով մի գերան է, փչակով բարդի։

Լառ-Մարգարին թվում էր թե երկինքը մի հսկա տաշդ։ Է՝ մեջը լիքը լե
ղակած ջուր։

Եթե բարձրանար ամպի վրա Լառ-Մարգարը հեռու սարերի հետևում ի– 
րենց գյուղը կտեսներ, իր տունը՝ կտուրը եղեգով ծածկած, և իր ծիրանու
տը, տան դռնակը որի մոտ կարասի կտոր կար՜ մեջը ջուր հավերի հա
մար։

Երբ Լառ-Մարգարը նայում էր ծիրանի ճյուղերի արանքից նրա ծերա
ցած աչքերին այնպես էր թվում թե հավքը լազուրի վրա միայնակ սահող 
ամպի կտորի հետ է խաղում։

Եվ որովհետև տեղահանության օրերն էին սկսվել Լառ-Մարգարն էլ 
բռնեց անծանոթ հեռուների ճամփաները։

Սմբատին թվում էր վիշտը դրոշմվել է հանգուցյալի պատկերի վրա և 
եռանդով լի աչքերի մեջ։

Ինչպես կդիմավորի կնոջը որից գրեթե երեք ամիս էր հեռու էր և տես– 
նելու փափագ չէր զգում։

Երեք տարի էր ծառայում էր Մլիմյանների մոտ և կարծում էր կարժա
նանա Մարկոս աղայի ժառանգների ուշադրությանը;

Երրորդ անգամ էր որ փորձում էր Սմբատի ինքնասիրությունը և երրորդ 
անգամ արժանանում էր արհամարհական վերաբերմունքի։

Մամուկներն ապշել էին, չգիտեին ինչ է կատարվում։

160



Նա չնկա տ ի ինչպես փոխվեի Շուշանիկի դեմքի գույէւօ ինչպես նա 
ևախ կարմրեց ապա ցունսորվևց ինչպես մի թույլ հառաչանք դուրս թռավ 
Արա կրծքից։

Արդեն քառորդ ժամ էր կռվում էին կրակի դեմ բայց ոչինչ չէր օգնում։

Սմբատին թվում էյ։ բոլորն իրենց մցւբում ծարրում են կամ դավակցում 
իրեն։

Անշուշտ դա մի կծու ակնարկ էր. անշուշտ տիկինը գիտե ինչ է կա
տարվում նրա սրտում։

1փ շաբաթ էր անձրևները դադարել էին, և մթնոլորւրը տոգորվել էր 
գարնան արբեցացիչ հոտով։

Ձեր պատասխանից շսոր բան է կախված, ուզում եմ իմանալ արդյոք 
իմ եդբոր մեջ որևէ արժանավորություն գտնո՞ւմ եք։

Էյվ դեռ Ալիմյանները կարծում են մեծ բարություն Են անում այդ մար
դուն ւրսդով նրան ամսական մի քանի ւըասնյակ ռուբլի։

Երկրի վրա հոդմը կայծերը ժոդովում էր և ավլելով ցւանում կիւրում շի
նությունների պացւերի տակ, անկյուններում ու խոռոչներում այնպես ինչ
պես կիտում է ձյանը փոթորկի ժամանակ։

Ս՜ինչ քաոսային իրարանցման մեջ նրանք զբադված էին Սարգսով 
կրւսկն արագ-արագ մուրենում էր։

Օգտվելով վայրկյանից՜ Դավիթը գրկեց Շուշանիկին և բարձրացրեց ու
սերի վրա. բայց ծխի թանձրությւսն մեջ չգիւրեր որ կալմն են դռները։

Որքան հրդեհն ընդարձակվում էր այնքան ամբոխի շարժուն օդակը մե
ծանում էր ու |այնանում։

Անդամալույծն ամեն օր քնից զարթնում էր թև չէ սկսում էր գոռսդ և 
լաց լինել երեխայի պես։

Միքայելը քայլերն ազդեց դեպի դռները, ւսյլևս չգիւրեր ինչ ասեր և 
համոզված էր մնալն ավելորդ էր։

Միքայելն ամուսնւսնամ է. պարզ է ում հետ։
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Իմ ծանոթը պատմես այնպիսի բաներ լեռնևրի մարդկանց մասին որ 
այժմ էլ երբ թերթում եմ իմ հուշատետրը սիրտս կծկվում է՝ լսվելով դառը 
թախիծով։ Նրա սերունւյը որ տարաբախտ 1. երել ու ւլկված ւրեսել Լ և 
հուր, և պատերազմ, և՜ ջարդ, և՛ գաղթ՝ միշտ ապրելով լավ ապագայի հույ
սերով։ Երբ նրանց քշում էին հարավ խփում Լին հարավից։ Հրդեհվում էր 
մի անտառ նրանք այրվող ծառերի միջիր ճանապարհ էին բացում՝ փրկվե
լու ահազարհուր բոցերից։ Խփել են հյուսիսից, խփել են արևմուտքիս, հա
լածել ամենուրեք, բայց այդ մարդկանց հոգին կույտել չեն կարողացել։ Ու 
եկել հաստատվել են Ձյանբերղում՝ լեռնային այդ բարձրադիր գյուղում։

Իմ ծանոթի բարձր կտուրից նայում էի Ձյանբերղին. Արարատյան դաշ
տին որտեղ կանաչի մեջ թաղված գյուղերը հետզհետե սազվում էին երե
կոյան աղջամուղջի մեջ, և ավևփ էին պայծառանում քաղաքների կրակնե
րը։ Ու այժմ էլ երբ հիշում Եմ այդ երեկոն թվում է կտուրներից մեկի վրա 
տեսնում եմ մի մարդու՜ թիկունքով դեպի լեռան գագաթը, երեսով՝ Արա
րատյան դաշտի կողմը, ու լսում եմ Օրա նվագը՝ կարարի թրթիռներով լե
ցուն։ Նվազողը Հազրոն էր երբեմնի գաղթականը որ տարիներ առաջ երբ 
դեռ երիտասարդ էր նվագհլ էր իր հայրենի քարանձավներում, լեռնային 
բարձունքներում, այնտեղ ուր ամպերը հյուղակներից ցածր են լողում ե երբ 
զարկում է կայծակը մի վաակյան բռնկվում են ձորերը։

. Ըստ ԱԿ. ԸՈԿՈՒՆՅԻ

Երեկո էր երբ Բաբկեն իշխանը յուր զորքերով մտավ Ազատ գետի հո– 
վիտր որպեսզի ուղղություն վերցնի դեպի Դվին։ ճանապարհը որով առա
ջանում էին նրանք անցնում էր Խտղտվի անտառի միջով որ, սկսվելով Ա– 
զատ գետի հովտից, ցաւրածվամ էր մինչև Գեդա ստորոտը։ Այդ պատճա
ռով զորքերի ընթացքը աննկատ մնաց արաբ պահնորդներից որոնք խմբե
րով թափառում էին Դվնո դաշտում։ Երբ Մեծամորն անցան մութն արդեն 
ընկնում էր, և թեպետ ցուրտ էր, բայց զինվորներն արագ ընթացքի պատ
ճառով նույնիսկ շոգում Լին Չնայած մարդիկ արդեն հոգնել էին իշխանը 
այնուամենայնիվ չէր ղափլանում նրանց հանգիստ տալ որովհետև ամեն 
կորցրած ժամը կարող էր ճակատագրական լինել։ Բայց Արտաշատից մի 
բանի փարսախ հեռու նա ստիպված էր կանգ առնել մինչև որ ջրանցքը 
դիտելու համար ուղարկված լրտեսները կվերադառնային։ Նա կամենում էր 
իմանալ ինչ դրության մեջ է գործը և ապա զորքերն առաջ վարել։ Եթե 
ջրանցքը բացված լիներ, և խրամը ջրով լցված ուրեմն Արտաշատ գնալը 
միտք չէր ունենա։ Բայց լրտեսները վերադարձան և հայտնեցին թև մնա
ցել է միայն մի քանի քայլ տարածություն որ ջրանցքի արգե|թը բացվի, և 
որ արաբները շուտով այդ էլ կվերջացնեն որովհետև աշխատում են հար
յուրավոր ձէաքեր։

Արդարև, արաբները ժրաջանորեն աշխատում էին։ Բեշիրը, նժույգի վրա 
նստած, անձամբ ղեէյավարում էր զինվորներին։ Բաբկեն իշխանի կտրիճ-
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՚.® ր ՜ որոնք աննկաւր մոտեցել էին այնքան անակնկալ հարձակվեցին որ 
ազաբները շփոթահար Օեւրեցին բահերն ու քլունգները՝ սարսափահար 
(Փ լչե լո վ  Դվնո կողմը;

Ըստ ՄԱՒՐԱՑԱՆԻ

Ընդարձակ հարթավայրի վրա եղևնու անտառի պես տարածվել էր Հագ– 
|ռ.՜ւքփ բանաէլի ճամբարը՝ գույնզգույն վրաններով, պարսկական դւաշներով 
«–ր "ւք փողփոզում էին քամուց։ Սրեի շողերի տակ փայէփլամ էին նրսւնց 
տաքերը որոնք շատ էին ու բազմատեսակ։ Գույնզգույն վրանների վարա– 
գո ՛բներն անընդհատ բացվամ-փակվամ էին որովհետև Եռուզեռ էր, և զին– 
Փտներն անդադար ելումուտ էին անում։ Բանակը բաժանված էր մի քանի 

I ւատվածների ծանրազեն, վահանակիր, զրահավոր, հետևակ՜ բոլորն էլ մին–
ատամները զինված Հետևակին հաջորդում էր մյուս հատվածը, դրանք 

I ւ-ծյալ գնդերն էին որոնց նժույգների տասնյակ հազարավոր ալեծածան 
| քաշերը գզգզվում էին հովի հարվածներից; 11պա գափս էր փղերի խումբը 

զօրերին կուռ աշտարակներ որտեղից մարտի ժամանակ նետահարում էին 
թշնամուն։ ճամբարի շուրջը տարածված էր բանակային շուկան ոտ հնդիկ, 
պարսիկ, հույն, հայ, ասորի վաճառականները զինվորներին վաճառում էին 
րևըր և ամեն տեսակ այլ իրեր՝ արևելյան ձևով գովաբանելով իրենց ապ

շանքը։ Թեև արևը կիզում էր. և ծածկեր չկային, բայց, փույթ չէ, աշխա
տում էին պայտարները, դերձակները, դարբինները բոլորն ի սպաս բանա
կի։

ճամբարի հեռավոր ծայրին առանձնանում էր մի վրան՝ հսկայական 
բազմաթև արծվի խորհրդանիշով. դա Հազկերտի բանակային պալատն էր՝ 
՜անազան բաժիններով;

Ըստ Դ ԴԵՄՒՐՃՅՈՆԻ

Ինչքան հեռանում էինք գյուղից այնքան ավելի խտանում էր անտառը, 
հանդիպում էինք հաստաբուն ծառերի որոնց ճյուղերն իրար էին խառնվել 
և կախվել արահետի վրա։ Հաճախ էինք կռանում թամբից, գրկում ձիու վի
զը որպեսզի կախ ընկած ճյուղերը չքերծեն մեր դեմքը, և փշերը չծակծկեն։

Ընկերս կամաց սալում էր մի երգ՝ ձիու քայլերի համեմատ թամբի վրա 
օրորվելով։

-  Կարծես երեկ էր որ այս կածանով տարիներ առաջ գնացի Ձո
րագյուղ.– ասաց նա։

Թվում էր ինքնիրեն է խոսում։ Նայեցի նրան։ ժ՜պտում էր. կարծես միտն 
էր ընկել մի երջանիկ դեպք որին ականատես Են եղել արահետը և հին 
անտառը;

Ես հարցրի թե երբ է եկել հեռու ձորերում ընկած այս գյուղը;
-  Հենց այն օրը Երբ բանտից նոր էի դուրս եկել։ Պատկերացրու 

տասնյոթ-տասնութ տարեկան մի երիտասարդի որն այնքա՜ն եռանդ անի 
աշխատելու։ Եթե մնացած լինե՜ր այղ երիտասարդությունը.. Երբեմն մար–
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ղու հիշողության մեջ մի դեմք այնպես է մեխվում որ ւրասնյակ տարիներ 
հետո էլ հիշում ես։

Նա ինձ չթողել/ որ հարլ/նեի այղ դեմքի մասին որ այղ րոպեին լույս 
էր տալիս նրա հիշողության մեջ ինչպես արևի ոսկե շողը ծառերի մթնում։

-  Շատ պարզ հիշում եմ այն օրևրր երբ որոշեցի Ձորագյուղ գնալ։ Գի
տեի որ հարկավոր է քաղաքիդ հեռանալ, միառժամանակ չերևալ այնտեղ։ 
Սիրով ընդունեցի բարեկամիս առաջարկը որով հրավիրում էր գյուղ՝ աշ
խատելու որպես ուսուցիչ։ Ինձ թվում էր գնում եմ շատ հեռու երկիր որի 
մասին հեքիաթի պես պատմում էր աշխարհագրության դասատուն։ Մա
նուկները հաճախ ցնորում են հեռավոր ևրկրների մասին ուր կարմրամորթ 
մարդիկ են ապրում, ծառերի վրա գույնզգույն փետուրներով թռչուններ։ Եվ 
երբ տնից հեռանում են նրանց թվում է շատ մուր է ցնորքի այդ աշխար
հը։ Ես էլ այդպես էի մտածում թեև արդեն պատանի էի։ Երևի անտառն 
էր այդպես տրամադրում, ձմեռային գիշերվա վեհությունը և այն անորոշ 
ձայները որ գափս էին ձորերից ու անտառից։ Չեմ հիշում, միայն (փտեմ 
առաջին անգամ Ձորագյուղ գալր դարձավ իմ կյանքի լավ գիշերներից մե– 
կը։

Ըստ ԱԿ ԲԱԿՈՒՆՅԻ

Հենց որ Մարզպետունին գնաց թագուհու վրա մի տարօրինակ անտար
բերություն եկավ։ Նա որ միշտ աչսղուրջ կերպով հսկում էր ամրոցի պահ
պանությունը. անձամբ այցելում պահականոցները, ներկա լինում զորական 
վարժություններին հանկարծ հեռացավ՝ այլևս ուշադրություն չդարձնելով ոչ 
մի բանի վրա։ Իշխանուհիները զարմանքով հարցնում էին միմյանց թե ինչ 
է պատահել արդյոք թագուհուն։ Եվ իրավունք ունեին զարմանւպու որով– 
հեւրև այդ կինը որ այնքան շատ հոգում էր թե յուր, թե ամրոցի բնակիչ
ների ապահովության համար դեռ այն ժամանակ երբ ոչ մի տեղից վտանգ 
չէր սպառնում ինչո՞ւ անուշադիր էր թալել ամրոցն այն միջոցին երբ Յու– 
սոսի ոստիկանն արդեն ամուր նստած էր Դվինում և ամեն վայրկյան կա
րող էր հարձակվել։ Մինչ այդ որքան էլ ծանր վշտերի մեջ նա դարձյալ 
հոգում էր յուր և շրջապատոդնևրի վիճակի մասին որովհետև սպասում էր 
արքայի վերադարձին որովհետև հույս ուներ թև Մմրամի ապստամբությու
նը գուցե փոփոխություն առաջ բերի թագավորի մեջ։ Բայց երբ լսեց որ 
թագավորը քաշվել է Կաքավաքար՝ երկիրը թափելով բախտի քմահաճույ
քին, վհատվեց։ Եթե Մշոտ Երկաթը հուսահատվում և հեռանում է ով է ին
քը որ համարձակվի ավեփ երկար տոկալ։ Ինքը նմանվում է մի խեղդվող 
մարդու որ, ափքների հետ երկար կռվելուց ու ոգորելուց հոգնած, վերջա
պես հանձնվում է նրանց կամքին։

Ըստ ՄՈՒՐՈՅԱՆԻ
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Գնացիր քնքշօրոր րա յլվա ծրով քո սիրուն.
Գնացիր թարթև/ով աչքերր բո ծավի.
Չտեսար, չիմացար ինչպես եմ քեզ սիրում.
Ա խ  ինչպես, ա ՜խ  ինչպես իմ սիրտը չցավի։

ԴԵՎ
Ծովին հասանք և գտանք 
Ինչ որ րախտն կւ մեգ տաթւ 
Բա յց չիմա ցա նք որ արդեն 
Կորցրեւ ենք իրարու։

Հ. ՍԱՀՅԱՆ

ես չգիտ եմ ար են տանում հեոավոր 
Ուղիների ժապավեններն անհամար...

Ինձ թա ղեր երք կարմիր վերջա/ա յսն է մարում 
Երբ տխուր գգվանքով արեգակը մեոնող 
Սարերի արծաթե կատարներն  է  վա ոա մ  
Երբ մթնում կորչում են ծով ու հող...

Վ ՏԵՐՅԱՆ

Երբ աշխարհ եկավ մայրիկս բարի 
Աստված շշնջա ց ավևւորղ եմ Ես...

ՀԱՎՀ ՇԻՐԱՋ

Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ որ չմեռնի իմ հոգին 
Որ չմարի իմ հոգին քո ակաթն աչքերում,
Ես ինչ անեմ որ մնա ծիածանը երեքգույն 
Որ չցնդի, չմա րի իմ հոգու հևոուն..

Դաշտն է դեմք՛ անծիր, անծայր մի զանգված խավարամութ  
Ուր նստեք Լ անաչք, անքաշս խորհրդավոր կասկածը մութ֊.

Եթե ա ղեն արևներին նոր տեմպ կտան ու նոր ագի  
Եթե ուզեն արեգակներ կշպրտեն երկինք ի վեր 
Եթե ուզեն վար կբերեն երկինքներից արեգակներ 
Եթե ուզեն կամքով արի ա  աշխարհի հրով վառված 
Ինչև ր միայն չեն կատարի ամբոխները խեքագարված...

Ե. ՉԱՐԵՆՅ

Ասում են թե դու այնպես  
Մոռացեք ևս ինձ այնպես  
Որ երբ անունս Են տաքիս 
Հազիվ միտդ եմ գափս։

Բայց, նազևփս. ձեր բակում  
Այն քորին է ղևո ծաղկում 
Որի քնքուշ բույրի մեջ 
Բեղ ղրկեցի սիրատենչ։

ԱՎ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրել ինքնուրույն։
Ծառերի արանքիս երեում Լին արքայական պալատի վերին մասի ճա– 

կատր ապա քարե լայն սանդուղքը որ ճերմակ աստիճաններով իջնում էր 
մինչև պարիսպը և բցփ ամենարարձր կետում շինված մարմար սյուներով 
սարավույթը ուր հաճախ զբոսնում կամ հանգստանում էին թագավորն ու 
պալատականները և որտեղից երեում էր ոչ միայն շուրջը փռված քաղաքն 
իր տներով ու փողոցներով այլ նաև ամբողջ դաշտը իր խաղաղ գյուղերով 
գետերով ու ճանապարհներով։ Սասիսներն այնքան մոտիկ էին երէւում որ 
թվամ էր կարելի էր նշմարել ղրանց հեռվից սևին տվող խոռոչները։

Դարպասների մոտ կամարի տակ ուր թանձր ստվեր էր աջ ու ձախ 
տեղադրված քարե նստարաններին բազմել էին չորս-հինգ պարսիկ զինվոր 
իրենց կավագույն գլխարկներով և մի քանի ցնցոտիավոր կանայք որոնք 
ձեռքներին կողովներ միրգ էին վաճառում զինվորներին խնդրելով գնել Ա– 
րարատյան դաշտավայրի քաղցր պտուղները։

Գուսանները գնում էին գլխավոր փողոցով որ տանում էր քաղաքի 
կենտրոն հրապարակ որ տարածվում էր իշխանական ամրոցի դիմաց 
հարթ տարածության վրա և որից սկզբնավորվում էին մի քանի փողոցներ։ 
Այն փողոցը որ առաջ եռում էր անցուդարձից ուր երթևեկում էին ոչ մի
այն հևտիոզւն ու հեծյալ քաղաքացիներ այլև ամեն տեսակ կենդանիներ 
ուղտեր ջորիներ ավանակներ բեռնված զանազան ապրանքներով այդ փո
ղոցն այժմ դացւարկ էր ու լուռ Ն միայն պարւփկ զինվորներն էին համար
ձակ գնում-գալիս իրենց զգալով տեր ու տիրական։

Առաջվա համեմատությամբ հրապարակը դատարկ էր ու լուռ թվում էր 
քաղաքում մարդ չկա և ամայությունն է թագավորում ամենուր։ Բայց այդ 
լռությունը խաբուսիկ էր տներում ոտ փակված էին քաղաքացիները կյանքն 
ընթանում էր սովորական հունով մարդիկ և պարտեզներն էին մշակում և 
ճաշ եփում և միմյանց հետ հաղորղակցվում։ Իսկ երբ իջնում էր խավար 
գիշերը նրանք հավաքվում էին որէւէ մեկի տանը քննարկելու օրվա իրա
դարձությունները։ Թվամ էր վերջ չկա այդ դաժան օրերին։

Հավաքված բազմության մեջ կար միջին տարիքի մի մարդ որ համա
ռորեն նայում էր էլույր գուսանին և թվում էր ուշադիր զննում է նրա յու
րաքանչյուր շարժումը կարծես ցանկանալով հիշել որտեղ է տեսել նրան։ 
Դա քառասունին մոտ գունատ մարդ էր սև բեդ-մորոաով և սպիտակ ձեռ–
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հէ՜-ւ՚ւ որ կէոա։| չափ հրևում էին նրա հնամաշ կապայի թերերի միջից։ 
Թփսմ էր ւյսւ կոպիտ աշխատանքով զբաղվող մարդ չէ այլ արվեստագետ 
I  . ..պես երևում էր հավաքվածների մեջ մեծ հարգանք էր վայելում։

հաստությունների հետևանքն այն եղավ որ քաղաքացիները հուսալքված 
ս ս ամենիդ ծածուկ սկսեցին փախչել անտառ ուր կար գոնե ագատ շնչե– 
ք– հնարավորության թեև այնտեղ էլ ագատ չէին վտանգիդ։ Իսկ մնացող– 
է ր ը  հուսահատ հարդնում էին միմյանդ թե ինչ է լինելու այս ամենի վեր
ք ՜ է որ թագավորը բանտարկված է թագուհին գերի իրենք ւիախսւրա– 
կ ա ն ։

Լուրերը գնալով աճում բազմւսպւարկվում ծավալվում Լին բայդ թե 
անցից որն էր ճիշտ որը սխալ ոչ ոք ասել չէր կարող և չկար մեկը ո– 

՜իև հարդնևին ոլւիդ խորհուրղ ստանային։ Բայդ մի բան պարդ էր պար– 
- .գները մռայլ էին շփոթված ավելին վախեցած և թվում էր անելիքը չգի
տեին։

Հին զորականը աշնան արևի ւույսիդ աչքերը կկոցած նայում էր սլալա– 
յփ կառավարչի մւրահոգ դեմքին աշխաւրելով կարւլալ նրա մւրքերը և ո– 
իսչ չկռահելով հետ ու առաջ էր քայրսմ կարծես որոճալով ինչ-որ խոհեր 

•գանք թվում էր նրա սակավարյուն դեմքը մերթ պայծառացնում էին մերթ 
մթագնում։

Համոզվելով որ Պասլը դարձել է թագավոր Հայր Ս՜արդպեւրը խորհում 
էր թե նա ւրակւսւ|ին երխրասարդ է անւիորձ և ինքր կարոդ է նրան առ
նել իր ագդեցությւսն ւրակ դնել ճշմարիւր ոսլու վրա հեռու պահելով բյու– 
զանդացինևրի ազդեցությունից դւսսւրիարակել սովորեցնելով աշխարհի 
լավն ու վատը։

Շերանին լռեց չգիդւես նիրհում էր աչքերը բաց թե խորհում։ Իսկ իշ
խանը կապույւո լայն թիկնոցն ուսերին շարունակեց անցուդարձը երբեմն 
նայելով Վադարշապատի ճանապարհին ուր դեռևս ոչ ոք չէր երևում և քա
ղաքի հրապարակին ուր հեւրգհեւ|ւե մեծանում էր բւսգմությունր։ Իշխանը 
չէր իմանում որտեղից Են գւսլիս այդքան մարդիկ և ինչն է նրանց հուզ
մունքի պաւրճաոը։ Երևում է նրանց էլ են հասել ինչ-որ լուրեր մտւսծեց 
նա և ուղղվելով դեպի պաւացւ մցւավ նրա քարաքանդակ ւլռնևրից մեկով։

11յդ նայն պահին ներքևում քաղաքադռան մուր գուսաններն սկսեցին եր
գել և չգիդւես ինքնաբերաբար թե մեկի կարգադրությամբ ժողովուրդը մի
ացավ նրանց։ Սի խումբ երգում էր դարսւասների մուր երկրորդը հրաւդա– 
րակում մի ուրիշը ւրան կւրուրին և ամեն ցւեդ նրանց շրջապաւրել էր
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ժպտերես բազմությունը։ Բպորն ուրախ Լին բպորը երջանիկ ու թվում էր 
անվերջանայի է ցնծությունը ցավերն ու հոգսը մոռացված։

Կարգաղրեց ամեն ինչ անել ճիշզւ այնպես ինչպես անում Լին սովորա
բար ինչպես ընդունված Լր դիմավորել թագավորին երբ նա վերադառնում 
էր պաւրեյոսզմում փառահեղ հաղթանակներ տարած։ ժ-ոդովարդը դիմավո
րում եր սիրելի արքային ու զորքերին նրանց ոտքերի տակ ծաղիկներ փռե
լով ե զոհեր մազւուցեյով։

Խոսակիցներին ընդհատեց նախ մի ուրախ կանչ որ եկավ պարսպի 
գլխից ապա մի երկարատև բացականչություն որ լսվեց բազմության առա
ջին շարքերից և ժողովուրդն սկսեց եռալ շարժվել ալեկոծվել։ Եկողները 
հավանաբար մոտենում էին և յուրաքանչյուր ոք աշխատում էր առաջանալ 
որպեսզի հարմար դիրք գրավի թագավորին մոտիկից տեսնելու համար։

ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ1* ԲԱՅԵՐԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օրինակներ

Հեռու կաց սուտ խոսքից ե անմեղին ու արդարին մի մեռցրու։

Ունեցեք հավատ մանանեխի հատիկի չափ։

Պահեցեք ասածներս և ուրիշ սատկածների անունը մի հիշեք։ Զգուշա
ցեք Տիրոջ առաջ, լսեցեք նրա խոսքը և նրա դեմ մի համառեք։

Ցնծացեք Տիրոջով, որովհեւրև նա մեծ Աստված է ե մեծ թագավոր 
սատկածների վրա։ Երկրպագեցեք նրան, ծունր դրեք նրա առաջ։ Երգե
ցեք Տիրոջը, օրհնեցեք նրա անունը, քարոզեցեք, պատմեցեք հեթանոսնե
րի մեջ նրա փառքը։ Տվեք Տիրոջը, ով ազգերի ցեղեր, տվեք Տիրոջը փառք 
ե զորություն։ Ծաոայեցեք Տիրոջն ուրախությամբ, եկեք նրա առաջ 
ցնծությամբ։ ճանաչեցեք, որ Տերն Լ Սարված։ Մտեք նրա դռներից գո
հությամբ, գոհացեք նրանից և օրհնեցեք նրա անունը։ Սաղմոս ասացեք 
Տիրոջը, խոսեցեք նրա հրաշքները, պարծեցեք նրա սուրբ անունով։

Սի պարծեցիր վաղվա օրով, որովհեւրև չգիտես, թե վաղը ինչ կբերի 
քեզ։ Սի՜ նախանձից չար մարդկանց և մի ցանկացիր նրանց հեզւ լիներ 
Ընկերոջդ դեմ սուտ վկայություն մի՜ ւրուր և մի խաբիր քո շրթունքներով։ 
Մի սպանիր։ Ով որ սպանի, պարտական կլինի դատաստանին։ Մի՜ շնա–
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Եվ եթե բո աջ ձեռքը գայթակղեցնում է բեգ, կտրիր և դեն գցիր։ 
■սցւ մի երգվիր, ձեր այո-ն թող լինի այո, ոչ-ը՜ ոչ։ Չարին հակառակ մի 
զէսար։ Քեզանից բան ուզողին տուր, բեգանից փոխ առնե| կամեցողից և– 
|Լս մի դարձրու՛ Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողնե
ր ս . եղեք բարի ձեզ հալածողների նկատմամբ։ Եղեք կատարյալ ինչպես 

Հայրը, որ երկնքում է։
Աստվածաշնչիբ

Արի՛, գա թ ա 6, վարի, գութան.
Օրն եկեւ է  նա շ դասեր

Ըտրիր, զարկի՛ր ձեռքիդ խնձորն 
Անհաղթներիս անհաղթին։

ԴԵ իմ անունով Երդվի՛ր, անզգամ.
Ա ր կ  Սարռյին դա չես  սիրե/ա։

Ս՛ոսի ջան. Մոսի՛. գլխովդ շա ո  գամ.
Ինձ մի սպանիր, ինձ թող էս անգամ...
Ինձ մի՛ սպանիր, ղամեդ տար հեոա. 
թո րա յրր  շ ե ՛մ  ես... իմ Մոսին չե ՛ս  դու..

ՀԱՎՀ ԹՈՒ1Ո1ՆՅԱՆ

Մանիր. մանիր. իմ ճախարակ.
(էանիր սպիտակ բա  բսներ.
Մանիր թեքեր հաստ ու բարակ.
Ար ևս հոգա մ ի մ  բավեր։

Ղ. ԱՂԱՅԱՆ

Արխսսիր, սիրտ իմ. եք հավատով տոկան.
Կանգնիր հպարտ որպես լա յս  խոն է մեր կանգուն։

Վ. ՏԵՐՅԱՆ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կետադրել ինքնուրույն։

Ագույշ կացեք, որ ձեր ողորմւսթյունը մարդկանց առաջ չանեք։ Երբ ո– 
- –;.սաթյուն ես անում, վաղ մի հնչեցրու, ինչպես կեղծավորներն են անում, 
ւ ՜ փառավորվեն մարդկանցից։

Երբ աղոթք անես, մտիր քո սենյակը և դուռդ փակած աղոթիր։ Աղոթք 
֊սելիս շատախոս մի լինիր, ինչպես հեթանոսները։ Արդ՝ դուք այսպես ա– 
– ՜՜փ ք. «Մեր Հայր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, գա քո արքա–
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յությունը. լինի թո կամթը ինչպես Երկնքում, այնպես էլ երկթի վրա։ Մեր 
ամենօրյա հարը տուր մեզ այսօր։ Եկ թոզ մեզ մեր պարզւքերը, ինչպես 
մենք էլ թոզնում ենք մեր պարտապաններին։ Եվ մի տանիր մեզ փորձութ
յան մեջ, այլ ազատիր մեզ չարիր, որովհետև քոնն է թագավորությունը և 
զորությունը և փառքը հավիտյանս, ամեն»։

Երբ հոմ եք պահում, տրտում մի եղեք, ինչպես կեղծավորները։ Ծոմ պա
հելիս գլուխդ օծիր և երեսը լվա.

Ձեզ համար գանձեր մի զիզեք երկթիս վրա, ուր գերը և ժանզբ ապա
կանում են, և գոզերը՝ գողանում։ Ձեզ համար գանձեր գրգեցեք երկնքում, 
ուր ոչ ցեց. ոչ ժանգ չեն ապականում, և գոզերը չեն գողանում։

Մի զսսրեք, որ չղւարվեք, որովհետև ինչ ղատաստանով որ զազաս) եք. 
նրանով պիտի զատվեք։

Ինչո՞ւ քո եղբոր աչքի շյուղը տեսնում ես և քո աչքի գերանը չես նշմա
րում։ Կեղծավո՛ր, առաջ քո աչքի գերանը հանիր և հետո մտիկ կտաս քո 
եղբոր աչքից շյուղը հանելու։

Սուրբ բանը շներին մի տաք և ոչ էյ ձեր մարգարիտները գւյնւյեք խո
զերի առաջ։

Խնդրեցեք, և կզտվի ձեզ, պահեցեք ՛և կգտնեք, գուռը թակեցեք, և կբաց
վի ձեզ։

Զգույշ կացեք սոսը մարգարեներից, որ գալիս են ձեզ մոտ ոչխարների 
հանդերձներով, բայց ներքուստ հափշզոսկող գայլեր են։

Ամեն ինչ, որ կամենում եք, որ ձեզ անեն մարզիկ, այնպես էլ դուք ու
րեք նրանց։

Ամո թ  քեզ, Մոսի, թուջ ու նախատինք.
Ամո թ  քեզ նման գոված իգիթին,
Մի անունդ եիշիբ, մի բո յիդ մտիկ.
Գեո քո թիկունքբ չէր  տեսէզ գետին։

Դե մեռիր. / ./ /1. գետինը մտիր.
Տանը վեր ընկիր, խիկ պտտիր։

Մղջի. Վարդիշա՚դ. թե հոգիդ սիրես.
Մի գարիդ գզիր, տես՛ ինչ է ասում:

էրյւ Լար, իմ  աղջիկ, ինձ խոստովանիդ. 
Սիրո՞ւմ ես նրան, քո կամքո՞վ փախար.
Եթե սիրում ես, է /  դարդ մի անիր.
Պիտի պսակեմ ես ձեզ անպատճառ..

ՀՈՎՀ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
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Պտտվիր, պտտվիր, կարուսե՛լ. 
Ես րո երգը վաղուց եմ լսեր

Վ. ՏԵՐՅԱՆ

Ե յհ ե յ,  թերեր, վեե հայրենիքի 
Կտրիճ զավակներ, ժողովուրդնե՚ր բար.
Եւեր, զարթնեցեք. կանգներեր արթուն. 
Գիտրեր. բնում  են գետերն ու բւսմին. 
Սակայն չի  բնում  երրեբ թշնամին։

Շուտ եագեք֊կապեք զենբեր ու զրահ. 
Գոտեպնդվեցեք ատելությամբ վաո. 
Գոտեպնդվեցեք անձնազոհ կամքով. 
Գոտեպնդվեցեք ահեղ վրեժով.
Շաոաչևք ուժգին, կաղնինե՛ր հզոր.
Խուլ վրնջացեք, նժույգներ խիզախ.
Մրրիկի նման զարկեցեք շեփ որ..
Հանեցեք Եէաու թշնամում վա յրագ..

ԱՀ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ

Փոեցեք այստեղ մարմինս եթւ.
Խաշեցեք նորից իմ իացված հոգին.
Սիրտս բա ցվա ծ է անանց սիրե/ու 
Եվ տատսո/և/ա կրկին ու կրկին։

Մի տրտնջա ցավիդ համար  —  սիրո աոատ աղբյուր է նա.
Մի ափսոսա մեղքիդ համար  —  սիրտը մաքրող սուրբ հար է նա. 
Թոդ սերն անցնի, մի մորմոքա —  կմնա հուշ– մաքուր Լ նա, 
Սիրտդ թող միշտ խնդա կամ լա  —  մահ է մթին, երբ լա ո է նա.

Սիրո կանչով կանչիր ինձ. ե կարթնանամ ես,
Լե յրս ՜, դարձիր, դարձիր ինձ —  կանչում եմ միշտ քեզ...

Երկրպագիր. եբկբպագիր հողին ու խ ենթությամբ արթուն 
Պարզիր անվախ քո հոտ հոգին աշխարհաշեն մարդուն։

Վ. ՏԵՐՅԱՆ

171



ԹԵԼԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

1 Ամառային պարզկա, վառվռուն առավոտ էր՝ լի թռչունների ճռվող
յունով. տերևների շրշյունով, դեղձի, դաղձի ու փշատի՝ հոտոտելիքդ 

ղրղռող բույրերով։ Աղջամուղջը նոր էր տարրալուծվել, և վաղորդյան արե
գակի ոսկեդեղձան շողերը խաղում էին երփներանգ ծաղիկների՝ զգլխիչ 

բուրմունքով առլեցուն առէջների հետ։
Դուրս գալով պատշգամբ՝ վարպետ Սարդարը մի հայացք նետեց հան

դիպակաց լեռնաշղթաների՝ արևից ոսկևորված կատարներին, գինեվետ այ
գիներին. գյուղը գոտևորող բարձունքներին և ծանր հոգոց հանելով՝ իջավ 
սանդուղքներով՝ զիգզագաձև ճանապարհով ուղղվելով դեպի իր կառուցած 
վեցերորդ աղբյուրը։

Երրորդ օրն էր՝ ծանր, կսկծայի նախազգացումները կրծում Լին նրա 
կասկածներից ալեկոծ հոգին։

Աղբյուրի մոտ հինգ-վեց կին կային, որոնք, տեսնելով վարպետ Մարգա
րին, իսկույն ևեթ հապշտապ հեռացան՝ խույս տալով խոսքի բռնվելուց։ 
Մինչդեռ մինչ այդ երբեք այդպիսի բան չէր պատահել։ Վարպետ Մարգա– 
րր ծանր հառաչեք։ «Այո, այո. բոլորն էլ գիտեն՝ Արամս չկա.– խորին 
անձկությամբ մտածեց վարպետը.– գիտեն և խղճում Են ինձ։ Երանի կաս
կածներս մտացածին լինեին»։ Ու տխուր թառանչ դուրս թռավ հոգու խոր–
քխյ։

Մի օր էլ, երբ վարպետը նստած էր իր սիրած տեղը դարպասի քարին, 
նրան մոտեցավ զի1։վո1։աԿաէ* կոմիսարը լռելյայն ու գլխահակ; Վարպետը 
քննախույզ նայեց նրան ու սարսռաց՝ հյուրի՝ վշտից պղցւորված աչքերում 
նկատելով վատ թաքցրած տագնապ։ Վարպետի վշտալլուկ սիրտը 
թպրտաց, և նա, ցավից կծկված, անորոշ մռթմռթաց.

-  Այդպես էլ գիտեի, սիրւրս չէր խաբում։
Ըստ V. ԽԱՆԶԱ՚էՅԱՆԻ

2 Մեր ուղղաձիգ փողոցը հին Արևելքի այն ճանապարհի հատվածն էր.
որ. ծայր առնելով հինավուրց Հռոմից, գափս հասնում էր Բյուզան

դիայի՝ վաղնջական ժամանակներում հիմնված հնօրյա մայրաքաղաքը, մի 
ակնթարթ ընդհատվում կապույտ ծովով, ապա օղակետվ ողջ Փոքր Ասի– 
ան՝ կտրում-անցնում մեր տան առջևով ձգվելով մինչև «աշխարհի ծայրը»՝ 
Բաղդադ։ Մեզ համար երկրագնդի ամենահեռավոր վայրը Բաղդադն էր 
ինչ-որ երևակայական, հեքիաթային քաղաք՝ լի ոսկով, ադամանդով, 
գույնզգույն թանկարժեք քարերով և, ինչ խոսք, ամենարնզփր քաղցրավե
նիքներով։

Առաջին անգամ, երբ սկսեցի դպրոցում ծանոթանալ հին Հունաստանի 
և Բյուզանդիայի պատմությանը, հելլենների՝ Արևելք կատարած աշխարհա–
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արշավանքներին. պարսից պաւրերազմներին՝ ահասա|ստա մատյան 
։;ով. ավէզի սիրեցի մեր փողոցը։ Ինձ թվամ էր՝ հռոմեական |եգեոննե– 
սարսկական զորքերն անցնում են աչքերիս աոջևով, և տամ էի խե|ա– 
յ արգոդ երիվարների՝ սարսափ ներշնչող խրխնջյունը. Ամրակների գե– 

ղղրղացնող ւյոՓյունը. տեգերի. գեղարդների շառաչյունը։ Տեսնում էի 
*- Կտաղեմ զինվորներին բրոնզյա սաղավարտներով. փաղփրսն ըսնջա– 

ծներով ու սընբակսղներով։ Մտովի պատկերացնում էի Հուլիոս Կեսա– 
որ. հոռոմների գւախն անցած, բազմած աշխետներ (ծած մարզւակառ– 
սիգապանծ կեցվածքով արշավում է մեր փողոցով հաղթելու եգիպ– 

տկան թագավորական զորքերին և Եգիպտոսի թազուհի հստակելու չնաշ– 
)և- ՜ւհիկ Կ|եոպատրային։

Սակայն վայրկյաններ անց սթաւ|ււ|ում էի. և հօզս էին ցնւյում մզւացա– 
երևակայություններս. ղարձյսղ հայտնվում էի մէտ փողոցում միշզւ բա– 

քոկ. եռուզեռով լի։
Ըստ Վ. 0ՕԹՈՎԵՆՑՒ

3 Հազար ութ հարյուր իննսունվեց թվականի կողացածների ահասար
սուռ օրերին էր։ Էջմիածինը |եփ–լեցուն էր բնօրրանը կորցրած կի– 

. ւքաղց զազթականներով. կմաիւքացած որբերով, զւանջալլուկ ամբոխով։ 
Դոանց մեջ էր նաև Սասանի գյուղերից մեկի քահանան տեր Սարգիսը՜ 

ւոգեպես ջախջախված. կծկված մի մարդ։
Վանքի առաջնորդարանում նա դիմեց ծառայողին 
-  Հայրիկի աջը կուզեմ համբուրեր 
Նրան ընդաոաջեցին։
Կաթողիկոսական գահին նստած էր բարձրահասակ, վեհաշուք Իտիմյան 

Հայրիկը՝ ամենայն հայոց հայրապետը՝ արծվաքիթ, կապույտ աչքերի բո– 
յորին գերող յուրօրինակ արւրահայւրաթյամբ։

-  Քարե, տեր հայր.– աջը մեկնեց կաթողիկոսը։
Քահանան գլխահակ մուրենարւվ խոնարհվեց և համբուրելով Հայրիկի 

աջը՝ գամվեց զւեղում անհագ հայացքն ուղղած վեհափառին։
-  Որտեղի՞ց ես։
-  Սասանից։ ծեր Սարգիսն եմ։ Ես քսան հոգուց բաղկացած գերդաս

տան ունեի, բոլորին խողխողեցին։
֊  է՞։
Քահանան հառաչեր։
-  Ոչինչ չեմ ուզում. Հայրիկ։ Ես... հենց այնպես.. Եկել եմ Հայրիկին 

ասեմ ոչինչ չեմ ուզում,– կցկտուր մռթմռթաց տեր Սարգիսը։
Լռելյայն, խորազնին նայում էին միմյանց։
Ծանր ւոաթյանը խախտեց վեհը։
-  Դու քսան հոգի կորցրիր, ես՝ քսան հազար։ Քոնն էլ հետը՝ թսան հա–
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զար թսան։ Բւմն Լ շատ. ւքւէ»յւ Սարգիս..., ում վիշտն է մեծ, տե՞ր Սար– 
գիս։

Քահանան ցնցվեց։
-  Հայրիկինը.– մրմնջաց։
-  Դե եկ. փե ր Սարգիս. մոտեցիր, աջդ գլխիս՝ աղոթիր, օրհնիր, որ 

այս վշտին դիմանամ։
Վեհը չորեց։
Քահանան գլխիկոր մոտեցավ և աջը դնելով Հայրիկի վշտերից ալե

զարդ գլիփն՝ աղոթք մրմնջաց՝ հեծկլտոցը խեղդելով։
Նա օրհնում Լր հայոց կաթողիկոսին։
Նրա առջև խոնարհվել էր Հայոց Հայրիկը..

Այնքան անձկալի ընդունելությունը օր օրի հետաձգվում էր. ե Պա
պը տրտում տարակուսանքի մեջ էր։ Նրա շքախմբի անդամները, ա– 

գատություն ստանալով, մի քանի հոգով երբեմն երթևեկում Լին հելլենների 
հինավուրց մայրաքաղաքում՝ հափշտակությամբ, խորազնին և ուշիուշով 
զննելով ամեն ինչ։

Շուկայում Եռուն խլրտուքը ապշեցնում էր. սիրիական ու եբրայական 
երկարաքղանցք հագուստները խառնվում էին բյուգանդական կարճ թիկ
նոցներին՝ ոսկեվառ նկարներով կամ արծաթազօծ ճարմանդներով զարդար
ված։ Կային հրեա վաճառականներ՝ զգուշավոր, քննախույզ հայացքներով, 
սևամորթ գերիներ՝ թաղկած գանգուր մազերով, հասզւաշուրթ, թիկնեղ, բո– 
կոզւն։ Իդորվիլակներ հիշեցնող գետնատարած հաշմանդամների, անդամա– 
լույծնևրի կողքին երևում էին խայտաբղետ, կայծկլտուն արդուզարդով խեղ
կատակներ. աճպարարներ։ Սի կին մոգությամբ էր զբաղված՝ խրթին բար
բառով ինչ-որ անեծքներ թե աղոթքներ մրմնջալով։ Ոմանք ոսկրացած ձեռ
քերով ուտե|իք էին փնտրում ադբակույզւերի մեջ, ոմանք մարում անցորդ
ներից։ Սի անկյունում ծախում էին ձիեր, ուղտեր, մի երկրորդ տեղ պճնված 
պչրուհիները նողկայի սեթևեթանքով իրենց ծառայություններն էին առա
ջարկում, երրորդում վաճառում էին կեղտոտ ցնցոտիներով փաթաթված գե
րի աղջիկներ՝ անօգնական, արցունքից այտուցված աչքերով, պղտոր հա
յացքներով։ Լսվում էին գոոում-գոչյուններ, երբեմն՝ հայհոյանքներ։ Սեկը 
մռթմռթում էր ինքնիրեն, մյուսն ինքն իրեն ձադկում քաղաքի մարդու գլուխ 
պտտեցնող խառնիճաղանջության և իրարանցման մեջ շփոթվելու, առևտրի 
ժամանակ խաբվելու համար։

Ըստ ՀՈՎՀ. ԹՕՒՄԱՆՅԱՆԻ

Ըստ ՍՏ. ԶԱԸՑԱՆՒ

17 4



հր ՚ևաւմ են՝ հարյուրավոր տարիներ առաջ հեռու–հեռավոր մի աշխարհ 
կար տարագույն ու տարատեսակ ծաղիկներով, թրթռան ու ոսկեթև 

է– սերով թռվռան կարկաչուն գետերով, զվարթ, սառնորակ ադբյոտնե– 
3 որոտընդոստ ջրվեժների շառաչյունով։ Լուրթ երկնքում թևածում Լին 

■ « ւ - ՚լա ն ծ  արծիվները, վարդի թփուտներում թռչուններն էին ճռվողում, մե– 
■ ո ֊ ՜ւ ը  բզզալով թռչկոտում էին ծաղկիր ծաղիկ՛ առէջներիդ հավաքելով ա– 
է  -հոտ նեկտարը։ Բյուր ծաղիկների արբշիռ քույրերը տարածվել էին 

յղախոր կիրճերում, ուր բարձրաբերձ լեռնաշղթաներիդ գոոում-գոչյա– 
# ։ յ  թավալգլոր գահավիժում էին ականակիտ աղբյուրների պաղպաջուն 

համբուրելով խորդուբորդ քարափները։
՛կում էր՜ այղ հեքիաթային աշխարհում ապրող մարդիկ օժտված պի– 

I փնեին շռայլ հոգով, վեհանձնությամբ։ Բայդ այդպես չէր։
Մի որբ ու աղքատ մանուկ էր ապրում այղ անհոգի միջավայրում, ապ– 

էր մեն-մենակ. մարդկանրիր արհամարհված, պաւրսպարվելով անձավ– 
❁ . ի մեջ։ Բայդ ամենթիդ գաղտնի՜ տղան զննում էր մարղկանդ՛ քար ու 
■պաոաժիր էլ կարծր սրտերը՝ անձկությամբ համոզվելով, որ դրանք ան
կարեկիր են ու բիրտ։

Տղան, հեռանալով այղ քարսիրտ մարդկանդիր. ճամփա ընկավ՝ գտնե– 
-  մի այլ աշխարհ՜ բարյադակամ ու հյուրընկալ։ Հասավ ծովափ և տն
ո վ  ավազներին ընկած մի ձուկ՝ հոգեվարքի մեջ թպրտալիս։ Վևրդնելով 

յիկին՝ տղան քնքշությամբ նետեր ջուրը։ Ձուկն ուշքի գալով՝ բարբառեր 
ւ^րդկային լեզվով.

-  Բարի տղա. ինչ-որ բան խնդրիր։ Ինչ որ սիրտդ ուզի, ասա, ես կկա– 
՜ա րեմ խնդրանքդ։

-  Տուր ինձ այնպիսի շնորհք,– խոնարհաբար ասադ տղան,– որ մար
դու կրծքի տակ քարը սիրտ դարձնեմ։

-  Դա սե՞ր ես փափագում, հրաշալի տղա։ Շաղւ լավ. կտրիր կողքիդ 
ևղեգներիդ մեկը և այն դարձնելով սրինգ երգիր մարղկանր մեջ։ Երբ տես– 
յես նրանք դառնաղի աորունքներով հեկեկում են. իմարիր՝ քարը սիրտ է 
դարձել։

Ըստ ԱՎ ՒՍՈՀԱԿՅԱՆԻ

6 Վերին Ագալիսի Խրաձոր անվանյալ թաղի վերջում, ուր գրեթե 
սպառվում էին վերջին հատուկենտ տները, մի զառիվեր բարձրավան

դակի վրա գտնվում էր սուրբ Հովհաննես եկեղերին հարավային և արևել– 
ւան կողմերիդ շրջապատված հուռթի բուսականությամբ, փարթամ պար
տեզներով. երկարաձիգ բարդիներով կատարներին արազիփ բներ։

Ամառային շոգ օրերին, երբ կանաչում էր լեռնալանջը, բարձրուղեշ ծա
ռերը զա|ւդարվում էին սաղարթներով, գմբեթարդ եկեղերու շուրջբոլորը տի–
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րում էր զվարթ աշխուժություն, և լռակյաց պարտեզր զուգված գույնզգայւ 
ծաղիկներով. դալար որթատունկերով, հյութեր, մեղրածոր ողկույզներով 
կենդանանում էր։ Ցնցոտիների մեջ ապրող աղքատ ամրոխն այղ օրերիւ 
ուխտի էր գափս, մեղքերի թողություն խնդրում, ապաշխարում, և սկսվում 
էին րնղհանուր ցնծությունդ, թրթռուն երգն ու նվագածությունը բացօթյա 
հանդիսությունների այդ մեկ-երկու օրվա ընթացքում մարդկանց կտրելու 
հանապազօրյա բազում հոգսերից։

Բայց այժմ, երբ շողարձակ ձյունը ծածկել էր լեոան խորդուբորդ կուրծ
քը, և գինեվետ այգիները զրկփզ էին զմրուխտ կանաչից, ս. Հովհաննու 
շուրջը տիրում էր տխուր-տրտում. անհյուրընկալ ամայություն։ Դարչնա
գույն տուֆից բարձր պարիսպները՛ երփներանգված մուգ շագանակագույ
նով, պատսպարում էին Եկեղեցին անցորդի աչքից, ե միայն կորնթարդ 
գմբեթն էր երևում։ Տարօրինակ, սարսռեցնող լռությունը խախտում էր մի
այն մերձակա ականակիտ աղբյուրի խոխոջյունը և եկեղեցու՝ երբեմն-եր– 
բեմն հնչող զանգերի թախծոտ ղողանջը։

Ըստ ՄԱՒՐԱՑՕՆՒ

7 Անցնելով սաղարթախիտ ընկուզենիների տակով Հայր Մարդպետը 
երբեմնի խրոխտ նախարարը, հևիհև սկսեց բարձրանալ տախտակ

յա ճռռացող սանդուղքներով շուտով հասնելով միջնաբերդի հյուրատան 
այն հարկաբաժինը, որ հատկացված էր իրեն։

Նստելով թավշյա բարձիկներով զարդարուն արևելյան թախտին մի քիչ 
շունչ առավ, ապա վախելով ճանապարհի՝ քրտինքից ու փոշուց կեղտոտ
ված հագուստները հագավ մետաքսե կապան, փափուկ մույկերը, կողքից 
կախեց արծաթյա փայլփլուն թուրը և սկսեց սպասել, թև երբ կկանչի թա
գավորը։

Ոչ ոք չէր երևում, րոպեները թվում էին տաղցւկալի ժամեր։ Պացւուհա– 
նի բաց փեղկից Երևում էր փարթամ պարտեզը, որտեղից լսվում էր շան 
կաղկանձ։

Կեսգիշերն անցավ։ Ինքնիրեն Երկար խորհելուց և թագավորին ասելի
քը մանրազնին կերպով մտմտալուց հետո Հայր Մարդպետը պառկեց հեն
վելով թախտի փափուկ բարձերին, և ձգեց ընդարմացած ոտքերը։ «Այժմ 
փոբր-ինչ կհանգստանամ.– մխիթարում էր ինքն իրեն.– իսկ առավոտյան 
արդեն թագավորը կընդունի»։ Սակայն չհասցրեց ավարտել խորհրդածութ
յունների շղթան, հանկարծ ինչ-որ մարդիկ (նա չիմացավ՝ ովքեր) նրա 
գլխին անցկացրին մի մեծ պարկ, և Հայր Մարդպետն ակնթարթորեն ա– 
ներևութացավ նրա մեջ՝ զրկվելով զենք հանելու միջոցից։ Անակնկալ 
հայտնվեր») անհեթեթ դրության մեջ և չկարողանալով որևէ քայլ ձեռնար
կել՝ նողկալի ղավաճանը ծղրտաց ներքինու ճղճղան ձայնով.
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-  Ինչպե՞ս 1ւ|> համարձակվում. |կտի «տրակներ, անմիջապես տարեք 
■էճ թաղավորի մար։

-  Կաւրարամ ենք իր թագավորի հրամանը.– եղավ պատասխանը։

Ըստ ՍՏ Զ0ՐՅԱՆԻ

8 Թագուհին խոնարէւե| Լր ղրոխր. ե հորղարախ արցունքները հեղեղի 
ս|ես թափվում Լի(՜ւ թրջելով մարմարիոնի պես ճերմակ ղեմքր՛ Ան

դ ՜ սպ հեկեկոցից ե|եէջամ էր կարեվեր խորված սիրտը.
Դայակը համբուրեց հուզմունքից ցնցվող նրա ասերը, ապա մատուցեց 

ակ եղը վազ ըմպանակը |ի քաղցր հեղակով։
-  Գիտեմ, մայր Աեղա. չես կամենամ ինձ վրղովե|. բայց շարունակի ր.– 

փոքր-ինչ ուշքի զալով ասաց թազուհին– Խոստանում եմ աոանց վրղով– 
(էզու անկնղրել։

-  երբ ւլյացազան սւմասինղ՝ Աշոտ Երկաթը, լսեց հոր՛ Սմբատ արքա
յի բսւրբարոսական մահվան ե Սյունյաց տիկնոջ զերեվարման պատմութ– 
ոար. շաղսաիայթ իջավ Բագրեանղ՛ վաոված վրեժխնղրության կրակով։ 

;–սւզմամար|| չէր նրա զորքը րնղամհնր վեց հարյուր հողի՛ բոլորն Է| հաղ– 
ւաւնղամ. հուժկու գեղարդակիրներ

Դյութիչ ւլլուցաղնր. նստած վիթխարի նժայզին. աոաջապահ գնղի հետ 
մոտեցավ բերդին. քանի –քանի բերան այղ րոս|եին օրհնեցին ե բարեմաղ– 
■աթյաններ արեցին նրան։ Սրքայորղին ե հայրղ՝ Սահակ իշխանը, զիր– 

«ոնղխաոն արտասվեցին հիշերւվ դժբախտ թազավորին։
Իշխանի հորդորները զեթ մի քանի ժամ Դարդմանում մնալու, եղան ա– 

էօզուտ։ «Հյարընկա|վելու ժամանակ չէ. իշխան– ասաց Սշոտը.– եր1|իրր 
ոտնակոխ է. անհրաժեշտ է աճապարեք»։ «Կտամ իմ կտրիճներից մի գունդ 
պայմանով, որ վերաղարձիղ իջեանես Գարղմանամ».– պատասխանեց 
հայրդ։ «Խոստանում եմ էակ օզնաթյանղ համար մնում եմ շնորհապարտ»։ 
Ապա ղառնալով զորքին որւսրընդոսղւ բացականչեց. «Առաջ. քաջերս»։

Ընղհանուր ցնծության մեջ վառվռան ւլրսցաղնը սրարշավ աշզւանակեց 
նժայզը. և հողը ցնցվեց հարյուրավոր ձիերի սմբակների ւլոփյանից։

Այղ օրը, սիրե|ի Սահականույշ, վճռվեց քո բախտը։
Ըստ ՄՕՒՐԾՅԱՆԻ

9 Մղձավանջային անհեթեթ խաբկա՞նք էր թե՝ ղժոխային նողէլալի ի– 
րականաթյուն։ Գուցե երա զ՛ րնզարմացնող, հիպնոսոդ։

Ռաշիդին թվաց՝ ամբողջ ւյաէղիճն օրորվում է օղում, հեքիաթային ան
հունի մեջ բուրե|ով անթիվ-անհամար զայն-զայն ծաղիկներով բրոնզյա 
բուրվառների մեջ ծխացող անուշաբույր կնղրուկով։
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Ոսկեհուռ, կայծկլտուն ջահերից մինչև դրվագազարդ պատերը ձգված 
էին մետաքսե ալ կարմիր, յասամանագույն, լաջվարդ, վառ կանաչ և մա֊ 
դեղին վառվռուն ծապարեններ։ Ծիածանագույն ասվյա կերպասով էին 
ծածկված փեղկերը, և արևելյան ծաղկանախշ գորգեր էին փռված հատա
կին։ Կենտրոնում դրված էր ձվաձև սեղան, որի փա փայլփլում էր չինա
կան. ճապոնական, եվրոպական ճենապակին՝ ուռուցիկ, գունեղ փորագ
րություններով. ջնարակված կթղաներ՜ անպարկեշտ նկարնեյտվ։

Տարատեսակ խորտիկների, թխվածքների գրգռիչ բուրմունքը տարածվել 
էր սենյակից սենյակ։ Երևում էր՝ միջոցներ չէին խնայեց՝ ձգտելով փուլի 
հագեցնել հյուրերին։ Սևահատիկ ձկնկիթը, արծաթաշող կարմրախայտը 
համեմված քացախով, մեջընդմեջ դրված տապակած կաքավները, ոսկյա 
բարձր ափսեներում բուրող թավշյա դեղձն ու սերկևիլը, զովացուցիչ րմպե– 
փքները, փարչերով մատուցվող սառնորակ օշարակները զվարթ բազմերան
գություն էին հաղորդում զեխ գինարբուքին։

Կանայք՝ խարտյաշ կամ սևսաթ մազերով գիրգ պչրուհիներ՝ պճնված 
ճոխ արդուզարդով, սեթևեթում էին մեղկ շարժուձևով։ Երբեմն-երբեմն լսվում 
էին բարձրաստիճան սպաների՝ սրտխառնուք առաջացնող գոռգոռոցները, 
հայհոյանքները, լկտի հռհռոցը։

Ռաշիդին թվում էր՝ երազ է՝ մղձավանջային, սրտմաշուկ։
Արբշիռ խրախճանքը շարունակվում էր։

Ըստ Գ. ՍԵՎՈՒՆՑԻ

ա Արդեն մի քանի ամիս ի վեր քաղաքը բոլորեքյան շրջապատված 
էր, և օրըստօրե սեղմվում էր թշնամու խեղդող օղակը։ Հանդիպա

կաց հարթավայրում՝ խմելու ջրին մոտիկ, թշնամին խփել էր անթիվ-ան– 
համար վրաններ՝ կողք կողքի, մեծ ու փոքր, վխտում էին գեղարդաէփր զին

վորները, հանկարծաէփ հարձակվում քաղաքի վրա. սրախողխող անում, գե
րեվարում։

Քաղաքացիները վախենում էին վառել ճրագները, և ականակիր խա
վարն էր թագավորում չորսդին։

Այղ օրերին խավարչտին փողոցներում երբեմն լռելյայն դեգերում էր մի 
կին՝ ոտքից գլուխ փաթաթված սեփ-սև թիկնոցով։ Մարդիկ, քննախույզ նա
յելով նրան, փսվաուքով հարցնում էին միմյանց՝ նա” է։

Վիշտը կրծում էր այղ անբախտ կնոջ տանջալլուկ հոգին, որովհետև 
թշնամիների առաջնորդը նրա որդին էր՝ ամբարիշտ ու ամբարտավան մի 
երիտասարդ։

Ալեհույզ ու վշտալլուկ մայրը, խեղդելով հոգեկան խռովքի պոռթկումը, 
երդվեց ևրթալ որղու մոտ՝ հետ պահելու նրան խոտոր ճանապարհից։

-  Մայր, դու եկար, նշանակում է՝ հասկացար որդուդ,– ասաց տղան։–
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Հւժմ անդորր հոգով կկործտնհմ օձ ու իժերի այդ բույնը։
-  Ուր յուրաքանչյուր քար ճանաչում է քեգ երեխայությունից ի վե՞ր։
-  Քարերը համր Են։
-  Մի արա, զավակս, զղջա, ապաշխարիր։ Հետ դարձիր անպադփվ 

■ւղուց։
Ոլպին գլուխը հենեց մոր կրծքին և ասաց.
-  Ես սիրում եմ միմիայն փառքը։
Շատ հորդորեց, խնդրեց մայրը։ Հուսահատ ճիգերն անօգուտ էին. տղան 

յւնգիջում և անդրդվե|ի էր։ Այդ ժամանակ մայրը, գազելով հեծկլտոցը, 
ծածկեց որդուն իր թիկնոցով և դանակը խրեց սիրտը, ապա նույն արյու
նոտ դանակով վերջ զւվեց նաև իրեն։

Հայ ժալովյպի պատմության, հոգևոր հարստությունների մասին 
պատմում են ոչ միայն արհավիրքներից փրկված մագաղաթյա

մատյանները, այլև հայրենի լեռնաշխարհով մեկ սփռված պատմաճարտա– 
; ապետական հուշարձանները՝ տարբեր ժամանակահատվածներում ստեղծ
ված մեծաշնորհ ու քրտնաջան վարպետների կողմից.

Դիմանալով հարյուրավոր փորձությունների երկրաշարժ, պատերազմ
ներ. ասպատակություններ, ամբողջությամբ պահպանվել է ազգային ճար
տարապետության գլուխգործոցներից մեկը՝ Հոիփսիմեի վանքը՝ կառուցված 
յոթերորդ դարում։

Այդ վեհաշուք, միաժամանակ գողտրիկ կառույցը վաղնջական ժամա
նակներում կանգնած է Եղէզ Վադարշապատից հյոսփս-արևելք ընկած մի 
բլրակի վրա, որտեղից պարզորոշ երևում էին Արարատյան դաշտը. Զվարթ
նոցը. Մեծ և Փոքր Մասիսնելփ՝ ձյունով ծածկված գագաթները։

Հոիփսիմեի տաճարը, ըստ ավանդության, կառուցվել է հռիփսիմյան 
կույսերի նահազւակության ւրեղում։ Իբր երեսուներկու քրիստոնյա կույսեր, 
հալածվելով Հռոմի կայսրից, փախչում են՜ գալով Հայաստան։ Այստեղ ևս 
քարոզելով քրիստոնեություն (այն ժամանակ հայերը հեթանոս էին)՝ 
գրգռում են հայոց Տրդատ արքային, և վերջինս հրամայում է կույսերին 
սրախողխող անել։ Սարսափից սահմռկած կույսերը, տեսնելով իրենց հե– 
տապնդոդներին՝ արյունռուշտ հայացքներով, թրերը ձեռքին բիրտ տղա
մարդկանց. անօգնական վազում են դեսուդեն՝ օգնություն խնդրելով Աստ
ծուց։

Բայց հետապնդոդները. հավատարիմ արքայի հրամանին, տարբեր տե
ղերում բռնում են նրանց՝ հեղելով անմեղների սուրբ արյունը։

Հոիփսիմեն սպանվում է վերոհիշյալ բլրակի վրա. որտեղ է| վեց հար–

Ըստ Մ. ԳՈՐԿ11Ւ
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յար տասնութ թվականին Կոմխրաս Աղցեցի կաթողիկոսը հիմնում Լ վանք 
կորնթարւյ գմբեթով, խորշերով, «վեւյար» կոչվող սրածայր գլխարկով։

Ըւ տ տարրեր աղբյուրների

1 ^  Մեղմահնչյուն թրթռում էր վինր. հնչում բամբիռը. և հյուրասենյա– 
յ֊ Հ*  կից լսվում էր հեթանոսական Ժամանակներում 1արինված Երգը, 

որ կատարում էին հինավուրց նվագարանների վրա։
Լայնարձակ տաճարի մեջտեղում՝ գմրեթի տակ գւրնվող երդիկի նևրրո. 

ւլրված էր մարմարիոնե ուղղանկյուն սեղան շուրջբոլոր րանդակագարղ 
թիկնաթոռներով։

Սեղանի գլխին՝ փառահեղ բազմոցի մեջ. նստած էր Մամիկոնյան տի
կինը պճնված ճոխ արդուզարդով, դևմրի արհամարհական արտահայտութ
յամբ։ Նրա աջ կողմում նստած էր Սահակ Պարթեը՜ հաղթանդամ, բարձ
րահասակ, փարթամ բեղ-մորուրով. ձախ կողմում Սեպ ոպ Ս՜աշտոցր՝ մի
ջահասակ, նրբակազմ, աշխույժ հայացքով մի երիտասարդ՝ երեսան-երե– 
սունմեկ տարեկան։ Սահակից աջ՝ երրորդ աթոռին, նււտած էր Սամվելը՝ 
սփրթնած, մզւահոգ, կայքին՝ Սրբակը՝ Սամվելի դայակդ։

Արծաթյա ւէանեկահյոա սկահակնէդւի մեջ փայլփդոմ էին արևեւյան 
պես-պէա աղանդերներ՝ չոր միրգ, քաւլցրսւվենիք. խաղող արցունքի պես 
վճիտ ողկույզներով, սերկևիլ՝ հոտոտելիքդ գրգոալ բուրմունքով։

Ընդհանուր մթնոլորտը ջերմացնելու նպատակով Սահակ Պարթևը դար
ձավ Մամիկոնյան տիկնոջը.

-  Ի՛նչ լար Տիզբոնից, քեռակին։ Լսել եմ մորեղբայրս մի երկու ամսից 
կժամանի։

Տիկինը մեկ-երկու վայրկյան շփոթվեց, ապա հապշտապ ինքն իրեն հա
վաքելով՝ շինծու հանդարտությամբ ասաց.

-  Ա խ, այո, սիրելի՛ Սահակ. ասում են՝ գսդու է։ Պատրաստվում եմ 
Սամվելին ընդառաջ ուղարկել։

-  Լսի՛ր. Մեսրո՚պ.– Սահակը դարձավ Մաշտոցին,– մորեղբայրս գալիս 
է. խմենք մի-մի գավաթ՝ բարի ճանապարհ մաղթերւվ Սամվե|ին և արևշա
տություն՝ նրա հորը։

Ըստ ՐԱՖՖՈՒ

1 Ուղղաբերձ լեռնաշղթայի ամպեյավ ծածկված սարալանջին՝ ան–
1  .3  դորր հովտի վրա. որի մեջւրեդով գլորվում է լեռնային շառաչուն 

գեւրը, ձգվում է այն աննշան քաղաքը, դեպի ուր այղ ահասարսուռ օրե
րին ընթանում էին մարդկանց և ձիերի հոգնած ու տանջալլուկ շարքերը 
համակված անձկությամբ և ջղագրգիռ սպասումներով։
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Իջնելով բարձրաբերձ սիգապանծ սարերից. որոնց գոգերում փռնային 
ււ՜՝՝վի բների պես կծկւ|հ| էին քարակոփ ւււնեքով գյուղերը. նրանք ղան– 
4 -ղընթաց գնում Լին ամփոփված յուրաքանչյուրն իր ներաշխարհում, աշ– 
՝■ լարելով վանեւ կցկտուր, խառնիճաղանջ մտքերը։ Ոմանք գալիս Լին 
բարձրավանդակի հարավարևելյան կոդմում ձգվող տափարակից. որի մեջ– 
ր եղում ականակիտ լիճն էր՝ մկան եղեգներով, խիտ (թփուտներով, գաճաճ 
տտճենիներով երիզված, քարոտ ափին՝ հին գյուղր։ Գմբեթարդ վանքը հե– 
՜֊ղատի բարձունքիդ լյւղք էր գդում ջրերի՝ հայելու պես անդրադարձնող 
. յկերևույթին. և թվում էր՝ լճի տակ սուգվեւ է մեոյալ մի վանք, ու սպի
տակ բադերը մրափում են նրա մռայլ խորաններում։

Խորդուբորդ ուղիներում ձգվէդ էին ձիերի շարքերը։ Նրանք ծառս էին լի– 
յում. վրնջում մետաղաձայն, երկարածոր՝ կարծես վերջին հրաժեշտն ու– 
ղարկեւով լէւռնային մաքուր լճերին, ուր ըմպել էին սառնորակ ջուրը, տա– 
վւաստաններին, ուր զվարթ խրխնջյունով կրծել էին հյութեղ խոտը։ Մեկը 
թավ էր վրնջում, մյուսը՝ արծաթահնչյուն, երրորդը, բարձրանալով հետևի 
ոտքերի վրա. ձգում էր սանձը՝ չցանկանալով իջնէղ այդ անվերադարձ ու
ղիով։

Ըստ ԱԿ. ԲԱԿՈՒՆՏՒ

1 ձ  Պարսիդ Շապուհ արքան, խաբեությամբ Տիզբոն հրավիրելով Ար– 
1  ^1՛ շակ Եըկրոլսլին. շղթայակապ բանտարկեր Անհուշ բերդում։ Հետո 

ատյան կանչեր հայոդ սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանին նրան ևս իբր 
դատերս, այնուհետև մահվան դատապարտե|ու նպատակով։

Տեսնելով Վասակին անձով փոքրիկ (սպարապետը միջահասակիդ դածր 
փոքրամարմին տղամարդ էր)՝ Շապուհը՝ այղ գոռոզ ու նենգամիտ բռնա
կալը. արհամարհանքով ոտքիդ գլուխ զննէղով Օրան, հարդրեդ.

-  Այդ դո՞ւ էիր, ամբարիշտ մարդ, այդքան տարի կոտորում պարսիկ
ներին.

Վասակը, որ թրծված էր բազում մարտերում, որոնդիդ անընդհատ հաղ
թանակներով էր դուրս եկել, ամբարտավան արքային այդօրինակ համար
ձակության համար սրախողխող կաներ կռվի դաշտում։ Բայդ այժմ շղթա
ների մեջ անզոր գտնվելով սրով պատժե|ու |կտի ամբաստանողին հպարտ 
ու ձիգ կեցվածք ընդունեց և ասաց.

-  Այո՜, ես էի։
Ավելի վրդովվելով Շապուհը հոխորտաց.
-  Աղվես, աղվեսի մահով սպանե| կտամ քեզ։
-  Մինչև օրս առյուծ էի, այժմ աղվե՞ս։ Լսիր, ուխտաղրուժ Շապուհ, ես 

այն անհաղթ հսկան եմ. որի մեկ ոտքը մի խռան վրա էր. մյուս ոտքը մի 
այլ փռսւն։ Երբ աջ ոտքիս վրա էի հենվում, աջ լեռն էր խորտակվում, ձա–
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խի վրա հենվելիս ձախակողմյան լեռն էի կործանում.– խրոխտաբար պա
տասխաներ Վասակը։

-  Ասա՜, որո՞նք էին այդ լեռները։
-  Առաջինը դու էիր, երկրորդը՝ հունար թագավորը։
Ատյանում հավաքվածներն ապշեցին. իսկ Շապուհը գովեր Վասակի 

համարձակությունը՝ միաժամանակ տալով նրան մորթազերծ անելու հրա
ման։

Ըստ Փ. ԲՈՒԶԱՆԴԻ

Հ ^  Կարծում եմ՝ աշխարհում եղել է երկու քրիստոնյա, մեկը ինքը 
1  Քրիստոսը՝ հրեա, մյուսը՝ մայրս՝ հայ։

Մայրս միմիայն մի գիրք էր կարդում՝ Ավետարանը, և հավատարիմ նրա 
պատվիրաններին՝ անտերունչ աղքատներին էր օգնում, հորիրս գաղտնի 
բարերարություններ անում՝ սատար լինելով դժբախտներին, անօթևան որ
բերին. սովալլուկ ու կեղեքված մարդկանց։ Գիշեր-ւլերեկ աղոթում էր՝ մա
գաղաթյա սրբապատկերները սեղմելով լուսե երեսին, խոնարհվում Աստծո 
զորության առջև՝ մինչև ուղնուծուծը համակված հոգեկան անդորրությամբ։ 
Աղոթում էր հորս հոգու, երկվորյակ պանդուխտ եղբայրներիս, աշխարհի 
համար, և արցունքները գլորվում էին մարմարյա այտերով։

Անւիարատելի թախիծն է ողողում էությունս, երբ հիշում եմ այն աղե
կեզ արտասուքները, որ կաթկթել են մորս աչքերից իմ պատճառով, և չի 
դադարում մրմռացնող ողբն իմ որբացած հոգում։

Կոծում են մրրկաբեր հողմերը, ե ցուրտ է աշխարհը, ճամփորդ է մայրս, 
գնում է ձուլվելու արևին՝ տա՜ք, ոսկեզօծ...

Ալ արևի բորբ միջուկից, թվում է, լսում եմ նրա քաղցրահնչյուն ձայնի 
քնքուշ Ելևէջները. «Մանուկ իմ, տուր թախիծդ ինձ, ցնծա, գարուն իմ 
սրտի։ Իմ եղնիկ թեթևասույր, սուրա փրփրադեզ ալիքների վրայոփ Ջեր
մագին է աշխարհը, իմ գավա՛կ, իմ սեր...»։

Թևածում է տիեզերական ցնծությունը՝ սփռելով ոսկեվառ արևի՝ մորս 
մազերն հիշեցնող շողերը՝ բա՜րկ, ոսկեշող։

Արևն ինքը մայր է՝ խարտյաշ, ոսկեվարս, հակինթյա սրինգով, ոս
կեհնչյուն Ելևէջներով։

Խավարչտին գիշերն անէանում է, տարրալուծվում, ողջ դալարն է 
սարսռում, և ըմպում եմ վարդերի բույրը՝ կենարար, արբեցնող, թանձր՝ ինչ
պես մորս կաթը։

Ըստ Վ. ԹՕԹՈՎԵՆՅՒ
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-  Դու լսո՞ւմ ես, Համայի։ Լեռնցի քաջարի օրիորդը Երգում էր
իր քարակարկառ լեռնևրի, շառաչուն գետերի, կտրիճ լեռնաբնակ– 

■երի մարդու հոգին թունդ հանող երգը, ու նրա քաղցրահնչյուն ձայնի և– 
֊յօները. ինչպես վաղորդյան գեփյուո. գարկվում էին երկնահուպ ապա– 

ասժներին, դարավոր եղևնիներին, ապա փոքր առ փոքր մեղմանալով 
■ սրաձայն հնչյուններով հանգչում խորախորհուրդ անդորրի մեջ,– թրթռուն 
––|նով խոսում էր Որմիգղուխտր։– Իմ ականջներում դեռ հնչում է նրա 
ջախծոտ երգը, և թվում է՝ տեսնում Եմ օրիորդի հափշտակված դեմքը։ Նա 
Ռ-տունյաց իշխանի բախտավոր դուստրն էր՜ Աշխենը՜ Մամվելի հարսնա
րան։ Քաղցր էր նայէղ նրան ուղեկցող մարդկանց անսրսճայճ հովվական 
այծենակաճներով, ոչխարի բրդից գործված կոշտ զգեստներով ու մա– 
։ահյուս տրեխնեւտվ։ Ուրքից գտւխ մազով ու մորթիով էին պատված 
փանք, բայց երկաթի ամրություն ուներ այղ կոշտուկոպիտ հանդերձանքը։ 
՜-սկ նրանց մեջ առանձնապես աչքի էր դարնում լեռնային դշխուհին։ Նրա 
; աջերը՝ հրեղեն աչքերով ե թավամազ դեմքերով, արյունարբու առյուծների 
- լևս հսկում էին՝ պատրաստ սրախողխող անելու այն համարձակին, ով 
՜ուռ աչքով կնայեր իրենց թագուհուն։

Ա խ. Համայի, այդ տոնախմբությունների ընթացքում նա հաղթեց՝ տա
շխով Երկու մրցանակ ոսկեղեն թասը, որ ընդունեց հայոց տիկնոջ կողմից, 
–յուսը՝ Սամվևլի սիրտը...։

Հայոց թագավոր Արշակ Երկրորղր հիմնեց Արշակավան քաղաքը.
ուր կարող էին պատսպարվել բոլոր նրանք, ում համբերությունն 

սպառվել էր նախարարների իրենց նկատմամբ կիրաովալ կամայականութ
յուններից ու վայրագություններից։

Արշակավանում չկար ոչ հարկ, ոչ օրենքի հալածանք, թագավորը բո
լորին շնորհում էր բաղձայի ազատություն, խոստանում հոգու անպտղութ
յուն և բարօրություն։

Զարտուղի ճամփաներով գաղտագողի դեպի Արշակավան էին ընթանում 
արհեստավորներ՝ ատաղձագործներ, պայտարներ, դերձակներ, սկված ու 
անօթևան աղքատներ՝ ցնցոտիավոր, հալածված դժխեմ բախտից, անագո
րույն իշխաններից։ Ինքնըստինքյան հասկանայի է, դեպի փրկություն տա
նող ճանապարհները լեփ-լեցուն էին նաև աղճատված հոգեբանությամբ, 
նողկւպի. այլասերված, վարկաբեկված տարրերով, ամբաստանյալներով, եղ
կելի հանցագործներով, որոնք, մազապուրծ արդար զայրույթից ու հաշվե
հարդարից, փախչում էին հրապուրված անձեռնմխելիության խոսզւմամբ։ 
Կային նաև արբշիո, զեխ վարքուբարքով ապրած Երբեմնի մեծատամներ, 
որոնք որևէ պատճառով թաքնվել էին ձգտում վրեժխնդրության ծարավից
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տոչորվող իրենց տերերից։ ԱմենրՈ ուզում էին ընկնէզ հետզհետե ծաղկող 
այղ հյուրընկալ քաղաքը՝ հանապազօրյա հաց հայթայթելու և ինքնիշխան 
լինելու ակնկալությամբ։ Սակայն նրանց մտադրությունները չարդարացան։ 
Անհագ զայրույթից եռալով՝ նախարարները հարձակվեցին Արշակափսնի 
վրա. ե քաղաքը լցվեց դիակներով։

Արյունահեղությունը չէր դադարի, եթե չմիջամտեր մի զորեղ անձ՝ Ներ– 
սես Սնծը, որից ակնածում էին բոլորը, մինչև իսկ հռոմեական կայսրը ե 
պարսից արքան։

Աղջամուղջը մեղմորեն տարրալուծվեց, և Աղթամար կղզու հյուսի– 
սարեեյյան ան1լյունում տարորոշվեց վանքի գմբեթարդ տանիքը,

ապա վանքը՝ իր ողջ զարմանահրաշ շքեղությամբ.
Վանքի կիսախավարում աոկայծող մեղրամոմի բոցն օրորվեց, երերաց 

և հանգավ։ Բարձր զանգակատան նեղ երդիկից ներս թռավ մի աղավնի 
ճերմակաթույր թևերը թափահարելով։ Զարդաքանդակ սրահի՝ դեպի գմբե
թը կարկառող սլացիկ կամարների տակ ծորաց ծնկաչոք վեղարավորի մեղ
մահնչյուն աղոթքը։ Վանահայրն էր՝ սև հոնքերի տակից նայող թախծոտ 
աչքերով, հանդարտաբարո շարժուձևով։

Աղոթարան մտավ բարձրահասակ մի աշխարհական ե անշշուկ քայլե
րով մոտենալով աղոթալին՝ կանգնեց պատշաճ հեռավորության վրա։

-  Ի՞՛նչ կա. Սիհրան։
-  Առագաստանավ, հայր սուրբ,– հարգալիդ խոնարհումով պատասխա

նեց մարդը՝ ընդունելով սպասողական դիրք։
Դեմ հանդիման ծովն էր խաղաղ Ժամանակ մուգ կապույտ հայելի հի

շեցնող մակերևույթով։
Հյուրերից մեկը պարթևահասակ տղամարդ էր՝ կարճ մորուցով, քննա

խույզ հայացքով, մյուսը, ընդհակառակը, միջահասակից կարճ էր, վտիտ, 
ոսկրոտ դեմքով։ Վանահոր աղեկցությամբ մտնելով վանքի դարպասից քա
րե սանդուղքներով բարձրացան ընդարձակ գավթի՝ ուխտավորներին հատ
կացված օթևանը։ Սիհրանր շնոըհւպի շարժումով դարձյալ խոնարհվեց՝ ող– 
ջունելով ընդունված կարգի համաձայն, ապա բացեց ծածկափեղկերը, և 
սենյակն իսկույն ևեթ լցվեց վաղորդրսն սարսռուն օւլով, ափամերձ ժայռա
խութերին բախվող և փշրվող ալիքների շառաչուն ձայնով։

-  Նախաճաշ,– հրամայեց վանահայրը։
Սիհրանր թեթևոտն դիմեց դեպի դուռը։

Ըստ ՍՏ. ԶՈՐՅՈՆԻ
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I "I ^  Հնձանում շոգ էր Բրոնզագույն արփին ոսկևորամ էր միջօրեի 
1 >7 դեգձան ճառագայթներով խուրձ –խուրձ ոսկեվարս շոգերով թա– 

վ ծնրելով ամեն ծերպ ու մեղր։ Աշնանային անդորր կեսօրվա այգ ժամին 
խալցր էր և սիմինգրի գւերևնևրի խշշոցը, և որթատունկերի մագրյուն ճյու– 
զւ՜փ օրորր, և ծգրիգների միալար երգը։ Դիրսն գային բոկոտն ճմլում Էր 
■էահատիկ խաղողը ինրնիրեն գնգնարւվ թախծուր մի մեգեգի. և րրւրինրի 
|ւո;որ կաթիլները, հրեսն ի վար գլորվելով, ընկնում էին մածուցիկ շիրայի 
*եջ Երիտասարգ էր այն ժամանակ, փթթուն մի գւգամարգ. և արյունը ե– 
–մկներում եռում էր որպես թանգ գինի։

Այգու դռնակը անակնկալ ճռռաց, ե Դիրսնը դարս նայեց։ Ոչ որ չկար, 
քսվում էր միայն մեգաների բզզոցը և կտցարների ձայնը։ Ու հանկարծ, երբ 
աւգարթախիտ ծառերի գւակ երևացին կնոջ՝ վառվռուն երանգներով 

այրի լող մուգ կապայւր գլխաշորը, լաջվարդ շապիկը, ինքն ակնգեւր նա
յեց և հապճեպ պահվեց դռան հետևում;

Կարծես ոսկեփեւրար հավք էր թաքնվել թավուտ անւրառի մթին խոր
երում։ Աի ջահել կ|ւն, գարււ գալով սիմինգրի արտից, ճոճևց բարակ իրա– 

որպես եգեգ. շորորաց ե երկյուղած նայելով շուրջբոլորը՝ կաքավի մանր 
քայլերով սուրաց դեպի հնձանը

Սոնան էր ճերմակաթույր ատամներով աղջիկը, որ տարիներ առաջ 
այնպես սրտաբուխ ու լիաթոք քրքջում էր՝ սրունքները կախած առվակի 
եևջ. իսկ Դիլանր հարևանի տղան, ջուր էր ցնցղում ողկույզի պես գան
գուր նրա մազերին։

Ըստ ԱԿ ԲԱԿՕՒՆՑԻ

Ր \ Սիրելի Եվա. անգին քույրիկ, գիտե՛ն երբ եմ գրում նամակս, գի– 
ճ \ յ  շերվա ժամր տասներկուսին։ Դիմացս սեղանիս ւ1րա, ճկճկում Է
ամացույցր. իսկ բախարիամ փայտեր են ճրթճրթում. ե այդ ձայները, մի

ախառնվելով խնկի հոտին, ինչ-որ ջերմիկ անւյորր են ստեղծում։
Ի լրումն այն ամենի, ինչ գրել էի նախորդ նամակում, ուզում եմ մի 

խոստովանություն անել, հավաւլւացյալ եմ դարձել։ Սինչ ամենուրեք ւրգեւր 
ու գռեհիկ ամբոխի բերանից հայհոյանքներ ու անեծք եմ լսում նույնիսկ 
Աստծո հասցեին. Ես. լի հավատով ու ողորմածության ակնկալությամբ, 
երկրպագում ու խոնարհվում եմ այն խաչին, որի վրա Գողգոթայում լլկե
ցին Հիսոա Քրիստոսին։ Երբեմն մեն-մենակ այս մեկուսի անկյունում հո
գիս թախծում է, և այդ թախիծը փարատում եմ լռելւայն աղոթքով ու ար
տասուքով։ Աղոթքի զորությունն ու քաղցրությունն րմբռնեցի միայն այն 
ժամանակ, երբ համոզվեցի, թե. հիրավի, ի՜նչ սքանչելի է անձնուրացութ
յունը՝ հօգուտ ուրիշի բարօրության։ Հոգուդ խորքում բարձրանում ես ինքդ 
քո աչքում, որից էլ բխում է. ինչպես բնորոշեմ, ինչ-որ անբիծ անդորր՝ լեփ–
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լեցուն թրթռուն հոգեսլացումով։ Քանի գրոշ արժե ամենամեծ վայելքը հո
գեկան այն խոր հրճվանքի համեմատությամբ, երբ ըմբոշխնում ես ուրիշին 
բարիք անելու հաճույքը։ Փորձիր սառնամանիքից կաղկանձոց մի շան 
պատսպարել օթևանումը, տաքացներ կերակրել և կտեսնես՝ որքան թեթևա
նում ե սիրտդ, և նրբանում են զգացմունքներդ։

Ցտեսության, իմ աննման Եվա։ Ա՜խ, արդյոք երբևէ կսեղմե՞մ քեզ կա
րոտակեզ սրտիս..

Քույրդ՜ Աշխեն։
Ըար ՆԱՐ– ԴՈ ՍԻ

1 Վաղորդյան արևի դևղնագօծ ճառագայթներն արդեն թրթռսղով 
հԼ  1  բարձրանամ էին բերդի պարիսպներն ի վեր. երբ հանդիպակաց 
մզկիթի մինարեից լսվեց մոդաների երկար ու ձիգ աղոթքը՝ մելամաղձո՜տ, 
ւրաղտկալի։ «Չուշանամ հանկարծ»,– ընչացքը ոլորեւով ինքնիրեն 
մռթմռթաց ներքինապետը եփված խեցգետնի նման կաս-կարմիր ղեմքով. 
կորնթարդ քթով, խրտվիլակ հիշեցնող մի մարդ։ Ուղեպայուսակից հապճեպ 
հանելով կայծքարը՝ վառեց և կպցնէզով ծխամորճը՝ արագընթաց ուղղվեց 
ղեւղի դարպասը, որից քիչ այն կողմ՝ բերղի պարսպի տակ. ինչ-որ ձիա
վորներ քարշ էին տափս երկու հոգու հայհոյելով ե կտտանքի ենթարկե
լով։ Երևում է՝ այդ տանջադուկ մարդիկ երկար էին քայւել, որովհետև կողք 
կողքի հազիվհազ առաջ էին ընթանում՝ մերթ օրորվելով, մերթ սայթաքե– 
րւփ

Ներքինապետի ճանապարհն անակնկալ կերպով փակեց խառնիճա
ղանջ ամբոխը՝ վայրիվերո գոռում-գոչյունով հետևելով քստմնեփ ցւեսարա– 
նին։

Գերյալներից առաջինը պարթևահասակ, հուժկու տղամարդ էր՝ հաղ
թանդամ, սև բեղ-մորաքով. թաղկած մազերով, աղտոտ հագուստներով։ Նա 
երբեմն իր ահռելի ձայնով սաստում կամ հայհոյում էր իրենց շուրջը 
վխտացող ամբոխին։ Մյուսը, ընդհակառակը, կարճահասակ էր, մորթը 
բրոնզագույն, արևառ։ Ոտքից գլուխ ցնցոտիների մեջ՝ նա լռելյայն քարշ 
էր տափս ընդարմացած մարմինը և գլուխը կրծքին հակած քայլում՝ հևա– 
տվ և ատամները կրճտացնեւով։ Երբեմն հարբածի նման ընկնում էր մոլի 
ամբոխի ոտքերի տակ, ապա դժվարությամբ կանգնում՝ ոսլղե|ով բզկտված 
մարմինը։ Քամին փռփռացնում էր քրքրված անդրավարտիքի փողքերը՝ բա
ցելով վերքոտված ոտքերը։

-  Ովքե՞ր են,– խոժոռադեմ հարցրեց ներքինապետը՝ վերից վար զննե– 
|ով գերիներին։

-  Դժոխքի ծնունդներ՝ անհավատներ։
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՜  երքինապևտը խթանեց ձիուն։ Գոռգոռացող ամբոխի գրգռված ձայնե– 
1 տարանջատվում էր հավատացյալների ոգևորված աղոթքը՝ դաւրրալուծ– 
4  օվ մարդկային Եասզեոի մեջ։

Ըստ ՀՈՎՀ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻ

Պ Առաջին անգամ Պարույր Սևակին տեսա հազար ինը հարյուր 
-  Հ .  քառասունչորս թվականին։ Մայթի հանդիպակաց ազգությամբ իջ– 

էր մի թուի։ դպա՝ մրահոն, թախծախառն սևորակ աչքերով, համար
յան քայլվածքով, վերարկուի կոճակներն արձակ՜ ցուրտն արհամարհելու 
է^ոն։

ՀԵդա՝ քիչ ավելի ուշ, ընդհանուր միջավայրում մտերմացանք, և համոզ– 
Փ֊Փ– որ, իրոք, ըմբռնումներով և իմացությամբ Պարույրը մի քանի գլխով 
քարձը է սերնդակիցներից։

Մայրենին իր բոլոր տարրերով նրա տարերքն էր. իր անբավ հարստութ– 
ամբ գրաբարով, միջին հայերենով, աշխարհաբարով, բարբառներով նրա 

հանապազօրյա հացն ու օդը, հափշտակության աղբյուրը։
Էությամբ, խառնվածքով ոչ ոք այնքան աշխարհիկ չէր, որքան այդ յու

րօրինակ մարդը։ Եթե խաղում էր՝ անպայման հաղթելու ձգտումով, սիրում 
արեմն անմնացորդ, ծիծաղում այնպես հուժկու, որ չէիր կարոդ ինքդ էլ 
քրքջալ, եթե լալիս էր՝ սրտակեղեք հեծկլդացով. վիճում՝ վարակիչ, անզի–
• ՜  մ կրքով։ Ագահ, անհագ, անհագուրդ խառնվածք նման արաբական 
ւրրկաբաշ նժույգի։

Ինքը ուսյալ ու իմացյալ՝ ծառանում էր տգիտության դեմ։ Անհունորեն 
տեռու բամբասանքից՝ ընդվզում էր ընդդեմ քաղքենիական բանսարկության, 
ինքը մեծաշնորհ՝ այպանում էր ապաշնորհությունը։

Անսանձ փոթորիկ երեխայի պես սարսավտւմ էր լան ուղտ դարձնողից, 
զրպարտչից, շողոքորթից, ատում քծնանքը, խաբեբայությանը, քամելեո
նությունը։

Հաղթանակներ ունենալով կանանց միջավայրում՝ Պարույրը, սակայն, 
,ադտնապահ էր ու գաղտնախորհուրդ։ Երևի պատճառն այն էր, որ որևէ 
.նոջ չէր ցանկանում վարկաբեկել։ Հիրավի, տղամարդու վարքագիծ. Իսկ 
ընդհանրապես՝ բացառիկ կերտվածը։

Ինձ միշտ թվում էր՝ Պարույրն ունի ուսուցանողի զորավոր ոգի։
Ըստ. Լ. ՀԱհյՎԵՐԴՅԱՆԻ

Դ Խցի երփնագույն ապակիներից թափանցող արևի դեղձան շողքե– 
հԼ  յ )  րը ծիածանվում էին բազալտե հատակին, նկարազարդված որմե
րին։ Գույնզգույն ճառագայթները թրթռում էին նաև վարպետ Երեմիայի 
ծերությունից ճերմակած գլխին ու աչքերում։

1 87



Վարպետը, ըստ երևույթին, ընկղմված էր մտքերի մրրկահույզ օվկիան՜ 
և ներկապնակը ոսկրոտ մատնեքի մեջ սեղմած՝ վրձնում էր՝ առանք դույզն 
ինչ ուշք դարձնելու |ուռումունջ կանգնած աբեղային։

Վերջինս, հակառակ Երեմիայի, բարձրահասակ էր. թիկնեղ։ Սև սքեմ; 
մեջ փաթաթված՝ նա արձանացել էր նկարչից ինը-տասը քայլ հեռու՝ անձ
կությամբ հետևելով վրձնի՝ ապշանք հարուցող վետվետուն խաղերին։ Է՝ և. 
էր խորհում՝ դժվար է կռահել։ Կկոցած աչքերը հիպնոսվածի պես ակնղեւ։ 
հառել էր ծաղկագարղերից ծնունդ առնող աղավնաթև հրեշտակին, որ 
վայրէլյան առ վայրկյան կենդանանում էր կախարդական վրձնահարված
ներից։ Է1յնինչ դեռ մի քանի րոպե առաջ վարպետն անորոշ նշումներ է՜ 
անում հարթ պատին։

Նայեւով հրեշտակին՝ աբեղան սրտի տրոփյունով հանկարծ հիշեց Թան– 
գիկին։ Երբեք և ոչ մի տեղ՝ ո՛չ իր խաբուսիկ մտապատկերներում, ոչ ե– 
կևդեցիների յուղաներկ սրբապատկերներում նա չէր տեսել այդպիսի կեն
դանի. սրտահույզ հրեշտակի։ Նրանք բոլորն էլ անհոգի, անհաղորդ 
անըմբռնելի ու մտացածին էին, ինչպես ինքը՝ սուրբ հոգին։

Թվում էր՝ վարպետը կարդաց նրա մտքերը։
-  Աբեղա՛, չե՞ս սիրել երբևէ,– հարցրեց նա՝ վարդագույն վրձնով հրեշ

տակի այտը շոյելով։
-  Մի՞թե ես իրավունք ունեմ սիրելու.– շառագունելով պատասխանեց 

պատանին՝ իսկույն ևեթ սթափվելով,– իմ սերը եկեղեցին է. սուրբ հոգին

Վաղորդյան արեգակի ոսկեհուռ ճառագայթների ներքո երևաց
կղզին՝ երկնակարկառ բրոնզագույն ժայռերով, փարթամ արևա

դարձային բուսականությամբ։ Օվկիանոսի արևից ոսկեզօծված փայլփլան 
մակերևույթի վրա այն ասես խորդուբորդ, չհղկված զմրուխտ լիներ՝ ամ
փոփված որձաքարե շրջանակի մեջ։ Թվում էր՝ ջրերի վյսս շլացուցիչ, ան
բասիր գեղեցկությամբ օրորվող կղզին նմանվում է սեթևեթող պչրուհու, որ. 
գիտակցելով իր դշխոյական վեհությունը, ամբարտավան հայացքով է նա
յում հավերժ իրեն սիրահարված օվկիանոսի հեղհեղուկ Աղիքներին, որոնք 
մերթ մեղմահնչյուն խշշոցով, մերթ գոռան-գոչան աղաղակներով փարվում 
էին իրենց տիրուհու քղանցքներին։

Խաղաղ եղանակին կղզու՝ անզեն աչքով ընդգրկելի տարածքը երևում էր 
իր ողջ ապշեցուցիչ պճնանքով՝ գույնզգույն ծաղիկներ, գաճաճ, գանգուր 
թփեր, վայրի խաղող՝ հյութեղ ողկույզներով, միմյանց խառնիճաղանջ փա
թաթված բաղեղներ։

Լուսնկա գիշերներին, երբ լռում էր թռչունների ճռվողրսնք, և գաղջ օ– 
դում լսվում էր միայն ալիքների ճողփյունը միախառնված հարավա
րևմտյան զեփյուռի մեղմ շնկշնկոցին, կղզին նմանվում էր վեղարավոր ա–

Ըստ ՀՈՎՀ ՂՕՒԿԱՍՅՕՆԻ
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••խարողի չորսս՜։ աղոթելիս։ Սակայն երբ մաթը տարրալուծվում էր, 
ւբզանքը. վայրկենաբար անէանալով, տեղը դարձյալ զիջում էր իրական 

- ասռոց պատկերներին։
ւղզու հյոաիււ-արեելրում՝ ուղղակի մեր դիտակեդփն ղեմ հանդիման, 

յտակված հնօրյա բերդն էր՝ կաասցված արևեւյան ոճով խայտաբղետ 
յոաներով, պատուհաններին՝ գույնզգույն ապակիներ։
Երբեմնի հերիաթային ամառանոցն այժմ մեռյալ էր, լրված. հրեի ղրա– 

էր, ոլւ կղղան նայելիս ինչ-որ անբացատրելի թախիծ էինր զգամ։
Մամուփււ

“) Հ" Սկսվեց զաւմւարելի մարդւը։ Հանգիստ մրափած թուրքական բա– 
-  նակի մեջ ակնթարթորեն մահասարսուռ վայնասում, իրարանցում 
. խլրտաք ընկավ։ Խելակորույս թարքերը հանկարծակիի եկած վեր թռան 
: ՜ոխային ոռնոցով պատռելով կեսգիշերային անդորրը։ Լսվեց խրտնած 
– .երի սմբակների դոփյուն և խրխնջյուն՝ միախառնված թուրքերի գոռում– 
––■յանի. ադմակ-աղաղակի. զենքերի՝ ականջ խլացնող շաչյան-շառաչյանի 
հետ։

-  Տակառն երր.– ահեղագոչ հրամայեց Հովհաննեսը՝ հայերի հրամանա–
| . ֊սրը՝ հասլշղւապ անցնելով գնդից գունտ

Կարճ պաւրրայգներն իսկույն ևեթ վառեցին, ե վառողի տակառները՝ 
..–.ով հարյուր ցւասնինը, թավալգլոր իջան զառիթափ լանջով՝ թռչելով խոր
դուբորդ հեղեղազփ՝ տեդ-տեդ դւււրս պրծած ժայռաբեկորների վրայով ե ա– 
ւաջացնելով ահււեփ դղրդյուն։

Հովհաննեսը, անհամբեր ու ջղագրգիռ վիճակից սրդողած, սրտի թրթի– 
՜ռվ սպասում էր պայթյունի։

Վայրկյաններ անց լսվեց առաջին որոտը, և կրակի վիթխարի շատրվա
նը բարձրացավ օտ Դրան հաջորդեցին երկրորդը, երրորդը, չորրորդը։ Ա– 
եընդմեջ պայթյունները կրակե հորձանք էին ժայթքում՝ դմբդմբացնելով ե 
թուրքերի գլխին թափեւռվ ժայռեղեն բարձունքներից կախված քարաբեկոր– 
ճերր։

Համընդհանուր խուճապը հեցպհետե ահագնացավ, և սահմռկած թուր
քերը. խառնիճաղանջ ու ցւարերային խմբհրով միմյանց տրորելով, փախան 
ւազապուրծ՝ թողնելով բաղում դիակներ, զենք, նույնիսկ չհասցնելով կրա
ղի ւըարափից փրկել հոգեվարքի մեջ թպրտացող ասկյարներին։

Իսկ հաջորդ օրը սուրբ Սարդիս եկեղեցու զավթում՝ հինավուրց գերեզ– 
մանների կայթին, երևանցիները խորախորհուրդ լռության մեջ ալեհույզ 
տտով հալին հանձնեցին զոհված հայ կզւրիճներին։

Պատարագիչն էր Գրիգոր վարդապետը։
Սգում էին լուռ, անարցունք։
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Մի սիգապանծ ասպետ սիրել/ չքնաղագեղ մի աղջկա՝ ոսկեկար 
հյուսերով, շուշանաթույր դեմբով. աստղաշող աչքերով։ Նա լքես

հայրենի օրրանր, անլրսվ աշխարհԵաշխսւրհ և խթանեէով մրրկաբաշ նժույ– 
գը՝ հասավ չնաշխարհիկ օրիորդի երկնակարկառ բարձունքների վրս. 
գտնվող վարդագույն դղյակը։

Բայց աղջիկը քարսիրտ Լր. չէր նկատում սիրատոչոր ասպետի աղե
խարշ արբունքները, չէր լսում նրա սրտակեղեք հեծկլտալը։ Ասպետը գութ 
չէր աղերսում, այլ միմիայն փոխադարձ սեր։ Նա նիզակը ցցեց ժայռի մեջ 
սևաթույր աշխետը կապել/ հինավուրդ կաղնուն՝ գիշեր ու զօր համբերա
տարությամբ սպասետվ իր սրտի դիլ/ուհուն. նրա այնքա ն բաղձալի բար– 
յալյակամությանը։ Սակայն անհոգի դշխուհին արհամարհում էր բոլորին 
չսիրելով ոչ ոքի. հոշոտում էր սրտերը՝ մերժետվ ամհնքին։

Կտրիճ ասպետը՝ անկոտրում ու համառ, մնալ/ անդրդվելի։ Ձյունն ա 
մրրիկը, տոթն ու խորշակը, դժխեմ բախտի հարվածները, անոթությունն ա 
ծարավը չընկճեդին նրա հոգին։

Կյանքը, սակայն, սրընթալ/ թռչում էր, և երբեմնի կանաչ-կարմիր աս
պետը՜ օրըստօրե թառամում։ Արդեն դողդոջուն ծերունի. ունկնդիր մահվաս 
չարագույժ քրքիջին նրա լ/ամաքած շուրթերը սեր էին մրմնջում, և պղտոր
ված հայացքիդ թախիծ էր ծորում։ Ու երբ մեռնում էր. ծնկաչոք խնդրես 
Աստծուն։

-  Տեր Աստված, ով բարձրյալդ ամենակարող, անաս՛ դժբախտիս աղա
չանքին և ինձ ձիուս հետ քարացրու այստեղ, թող ընդմիշտ անբաժան 
մնամ իմ սիրած կնոջից։

Աստված բարեհաճ գտնվեց, և ասպետի բաղձանքը կատարվեց։
Ասում Են՝ մինչ այսօր կանգնած է նա՜ իբրև արձանացած սիրո 

խորհրդանիշ։

Սեր թվարկությունից առաջ առաջին դարում հիմնված Գաոնո հե
թանոսական տաճարը գտնվում է կարկաչուն Ագատ գետի աջ ա– 

փին՝ Եռանկյունաձև հրվանդանի՝ փարթամ կանաչի մեջ կորած ժայռեղեն 
բարձունքի վրա։ Հելլենիստական ճարտարապետության յուրօրինակ ոճով 
կառուցված այդ անըստգյուտ կերտվածքն ապշեցնում է իր նրբակերտ 
քանդակներով, նախշազարդ խոյակներով՝ փորագրված կապույտ որձաքա
րի վրա։ Այնքան ցնցող է տպավորությունը, որ, թվում է, տեսնում ես ոչ 
թե իրական, շոշափեփ հորինվածք, տյլ֊մտացածին դյութանք.

Հատակագծում տաճարն ուղղանկյունի սրահ է՝ բոլորեքյան շրջապատ
ված վեր կարկառող խլախտ սյուներով՝ ծանրորեն նստած գետնից մեկ-եր– 
կու մետր բարձւրփիմՕապաւըվանղանի վրա։ Անփորձ աչքի համար առեդծ–
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■■ծ է ինչպես ևն քարերը միմյանց վրա նստած առանց միացնող շաղա– 
* ՛  Սակայն երր մանրազնին ուսումնասիրում ես. զարմանքով հասկանում 

որ հսկայաբևկոր որձաքարերը միմյանց ամրացված Են գամերով եր– 
^–. ծայրով մխրճված արճճի մեջ։

Իր հորինվածքով տաճարն ընդհանրական գծեր և մասնագիտական 
Առնչություններ անի փոքրասիական, սիրիական ե հռոմեական տաճարնե
րի հետ։

Հայերի՝ քրիստոնեության ընդունումից հետո այն եղել է հայոց թագա– 
օտ Տրդատ Երրորդի քրոջ՜ Խոսրովդուխտի հովանոցը։ Այդ քարեղեն սիմ
ֆոնիան, որ, թվում է, վեր է մարդկային հանճարից (իհարկե, նկատի ու– 
յենալով աոաջին հազարամյակի հնարավորությունները) և ճարտարապե
տական ինքնատիպ մտահդացմամբ ու լուծումներով հեքիաթային մի կա– 
՜ույց է. կործանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասունինը թվականին՝ փլա
տակվելով ահասարսուռ Երկրաշարժից։

Հիմնովին վերակառուցվեց մեր օրերում՝ հազար ինը հարյուր յոթանա
սունչորս թվականին։

Ըստ տարբեր աղբյուրների

^  Օ  Ամբալջ քսան տարի Կոմիտասն անցկացրեց Փարիզի հոգեբուժա– 
Հ* Օ  կան հիվանդանոցում։ Այժմ նա վաթսունվեցամյա ծերունի էր ա– 
փզարդ, փոս ընկած ակնակապիճներով, մագաղաթյա թափանցիկ մաշկով, 
ցցված այտոսկրներով, կմախքացած մարմնով։

Հազար ինը հարյուր երեաոհինգ թվականի հոկտեմբերի քսաներկուսն 
էր Կոմիտասի կյանքի վերջին օրը։ Վայրկյան առ վայրկյան լքում էին ու
ժերը. բայց մթագնած ուղեղը պայծառացել էր։ Ու նա տեսավ հրաշալի մի 
երազ...

Իբր դեղձան ծաղիկների վրա մեղմօրոր թրթռում է քաղցրահնչյուն մի 
երգ, ու մեղմորեն ծփում է ականակիտ լիճը։ Լճափին ալպյան կանաչի 
վրա, միլիոնավոր մարդիկ են հավաքվել՝ պատրաստ խմբավարի ձեռքի 
շարժումին։ Ինքն առողջ է. աշխույժ և կանգնած զանգանման լեռան ար– 
վփազօծ կատարին՝ նոյյան տապանի մար՝ ոգեշնչված երգում է. «Հայաս
տա՜ն, երկիր դրախտավա յր...»։ Երգն անակնկալ ընդհատեց և բարձրաց
նելով խմբավարական փայտիկը՝ կոչեց.

-  Պատրաստ եք երգելու։
Երկնամերձ բարձունքից լավ էր երևում Արարատյան դաշտը, ուր կի

սաշրջանաձև կանգնած էր երգչախումբը։ Մեկ շունչ, մեկ հոգի՝ երգեց խում
բը հափշտակված, խրոխտաձայն, և երգի աստվածային Ելևէջները սվավե– 
ցին երեկոյացող օրվա անդորրում։

-  Մենք արևորղինե՜ր ենք, հեթանոս արևորդինե՜ր,– գոչեց խմբավարը
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այժմ միայնակ երգելով այնպես ցնծուն, այնպես հոգեթով, որ լուսնի եղջ
յուրը հեւրգհեւրե պայծառացավ, ու պայծառացավ նաև աշխարհը ողողվե
լով շողշողուն լույսով։ Այժմ կարող էր հանգիստ շունչ քաշեր

Ու հանդարտ իջան խմրավարի ձեռքերը՝ հանգչելու., սպիտակ սավանի 
վրա։

-  Հայր սուրբ, վարդապետ,– փղձկացին բարեկամները, որ բոլորել էին 
հիվանդի մահիճը։

Կոմիտասն այլևս չկար։
Անձրևում էր միալա՜ր, թախծալի՜...

Առասպել է Հայաստան աշխարհը, առասպել՝ յուրօրինակ բնութ
յամբ, իր գոգում առասպելաբանող ժողովրդով, որ օժտված է վառ

երևակայությամբ, ասացողի շնորհքով։ Նա զրույցներ է հյուսել, հեքիաթ
ներ. անմահության երգեր՝ իր հանճարների մասին, որոնցից մեկն էլ աստ– 
վածընտրյալ Մոմիկն է՝ միջնադարի քանքարավոր ճարտարապետ-ման– 
րանկարիչը, Նորավանքի վանքահամաւիրի անմահ կերտողը։ Ասում են՝ նա 
սիրահարվում է Սյունյաց իշխանի չնաշխարհիկ դարերը՝ սիրվելով փոխա
դարձաբար։ Կանչելով Մոմիկին՝ իշխանն ասում է.

-  Տեսնո՞ւմ ես այդ բարձրաբերձ ապառաժները։ Աղջիկս քեզ կտամ, ե– 
թե ղրանց բարձունքների վրա այնպիսի հոյատեսիլ վանք կառուցես, որ 
կրկնօրինակը չունենա։

-  Ընդունում եմ պայմանդ,– պատասխանում է Մոմիկը՝ վստահ իր ու
ժերին։

Եվ աշխատում էր գիշէտոպօր՝ քրտինքով թրջելով դարչնագույն բարե
րը, ձեռքերը կենդանացնում էին դրանք՝ տալով շունչ ու հոգի։ Կառուցեց 
գավիթը՝ կորնթարդ գմբեթով, մուտքի ճակատին բանդակեց Աստվածամո– 
րր՝ Հիւոսսր գրկին, բազմաշնորհ մատներով քարե ժանյակներ ասեղնագոր
ծեց՝ ստեղծելով նրբակերտ խաչքարեր։ Անխոնջ բանում էր Մոմիկը՝ աչքի 
առջև շնորհագեղ դիցուհու՝ իր հոգում առհավետ դրոշմված դյութական 
պատկերը ճեփ-ճերմակ դեմքով, սեփ-սև վարսերով։ Անբիծ սերը եռանդ էր 
հաղորդում կոշտացած մատներին։

Տեսնելով անձեռակերտ կառույցը՝ իշխանը՝ ժանտատեսիլ ու բիրտ մի 
մարդ, մտածում է. «Ինչպես ուղղեմ սխալս՝ առանց անձս վարկաբեկելա, 
ինչպես աղատվեմ աղքատ արհեստավորից»։

Գտնում է ելքը, ուղարկում է ծառային՝ հանձնարարևլով ինչ-որ ձևով 
սպանել Մոմիկին։

Ստրկամիտ ծառան, բարձրանալով վանքի գմբեթը, գաղտագողի մոտե
նում և մեջքից հրելով՝ վայր է գցում վարպետին։ Ընկնելով ահասարսուռ

Ըստ Վ Վ ա ։ԴԱՆ31Ո,Ի
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բարձրությունից Մոմիկը մեռնում 1 ՚ բերանքսիվայր թավալվելով արյան 
մեջ։ Տաշված վերջին քարաբեկորը դաոնամ է նրա շիրմաքարը։

Ըստ Ա ՂԱՆԱԼԱՆՅԱՆԻ

Ղ Ռ Արծաթազօծ լուսնի՝ ամպերի միջիդ բեկբեկվող եղջյուրն իր կա– 
յ  Ս  նաչաղերլնավուն շողերը անդրադարձնում էր լոաամոսյւների 
զւայլփլուն ապա1լիների և ւիեղկերի փոս.

Սաղարթախիդւ պուրակով անցնելիս նրանք կոխկռտում էին բարդինե
րիդ թափված տերևները, որոմդ խշշոցիդ խլանում էին ոցւնաձայները։ Է– 
լեկդտասյուների լույսը մեղքում Լր խավարչւրին մութը՝ մերթընդմերթ առա
ջացնելով զույների դւարօլփնակ խաղ։

Մի պաղպաջուն առվակ Լր խոխոջում դեպի Հրայրի տան բակը, և ջրե
րի կարկաչյունը, միախառնվելով տերևների խշշյունին, ււտեդծամ էր ինչ-որ 
խորհրդավոր տլոըմություն; Չնայած սարւաելյնոդ ցուրտ էր. բայդ բարձուն
քը հադթահարելիս նրանք մինչև անգամ քրտնել էին։

Յուրաքանչյուրն իր խոհերի հետ էր։ Լուսնկայի ծեքծեքուն շալերի ներ
քո երևում էր Արարադւյան դաշտի՝ տարեդւրարի, օր օրի ւիուիոխվալ հա֊ 
տայնապաւլւկհրը՝ Մեծ ու Փոքր Մասիսներով, փարթամ, բերրի ու մրգաւրու 
այգիներով։ Ավելի հեռվում Հայկական պար |Եռնաշդթայի՝ լուսնի դուրերիդ 
արծաթված գագաթներն էին կքած ձյան հաստ շերւրի ներքո։

Հոդը, որ օգուււըոսյւսն շոգերիդ ճաքճքևւ էր. այժմ արձակում էր գրգռիչ 
բուրմունք՛ հագեդւսծ ւրամկությասբ։

Դուռը բադեդ Հրայրի ադջիկը։ Որքան էր ւիոխվեւ մեկուկեււ տարում, 
փթթուն օրիորդ էր արդեն։ Խորհեի սիրւլւր թրթռադ։ Պարզ, ւսնսեթևեթ հա– 
գուսւրի մեջ օրիոլսլի մեջքն ավելի բարակ Լր երևում։ Խորենին թվաց լսում 
է քադդրահնչյուն մի երգ, որ պոռթկում է ադջկա ելևէջւպ կրծքիդ։

Ըստ 1/Տ ԱԼԱՋԱՋՅԱՆՒ

Պ 1 Անւրաոում խւրւրուք էր. անսովոր եռուզեռ, իրարւսնդում։ ԸՕդհա– 
3  1  նուր մի շշուկ հետզհետե ահագնանում էր, ւրարածվում անընդ– 
հաւը՝ բամբասանքի գլխաւդւրույտ հորձանքի մեջ րնդգրկելով ամենքին։ 
կռանում Լին հինւսվարդ կաղնիներր. թխկիները, ւիսւիսուքով ինչ-որ բան 
շշնջում հւսդինեըին՝ մերթընդմերթ արհամւսրհական հայաւյք նեւրելով դեպի 
վեր, որտեղ միայնակ կանգնած էր սադարթախիւր գեղուղեշ մի ծառ։ 
Վրդովվւսծ ու ջղագրգիռ էին նաև թեղին ու լորին, նույնիսկ գաճաճ թւիե– 
րը՝ խսանիճւարսնջ բաղեղներով փաթաթված։

Ցնդող մի դեպք էր կաւրարվևլ՜ ւսնակնկափ բերելով հարյուրւաՏյակներ 
ճահճային գաղջ ւսշխալւհում բնակվող ծառերին, որոնք ալրում էին. 
ւիթթում. ւիւրում անհաղորդ ամեն ինչի և չձգտելով ոչնչի։ Այնինչ ըմբոսւր
13 - Ո-. Նազարյան շէյ-յ



մի ծառ՝ առույգ, ստող*» ոաււերով, քամահրելով արգելքները, մեգրելով հո
ղի՝ դարերի ընթացքում կոշտացած կուրծքը. հևիհև սակայն անվրդով 
բարձրանում էր վեր՝ դեպի ամպշող լեոները. սուրսայր գագաթները՝ ծաղ
րանքով քրքջալով ներքևում՝ ւրիդմի մեջ խարխափող իր խաբված ընկեր
ների վրա։

-  Բարձրանո՞ւմ ես,– ապշեց հնօրյա կաղնին։– Խելագա ր, իսկույն ևեթ 
իջիր ձորը, ուր սառնորակ ջուր կա, սննդարար ճահիճ։

-  Բարձրանում եմ,– բարբառեց իրասածի նորելուկը։
-  Դու կոչնչանաս, անմի՛տ։
-  Բարձրությա՜՛ն վրա...
-  Անոթի, անօթևան կմնաս՝ ծարավից պապակված, կայծակից շանթա– 

հար։
-  Փույթ չէ, կայրվեմ բարձրերում։
Եվ, իրոք, կանխագուշակությունը կատարվեց։
Մի մրրկահույզ օր կայծակի օձեղեն մտրակներից ծառն այրվեց։ ճար

ճատում էր, տնքում, բայց, հոգ չէ, բարձրերում էր. ազատ՛արձակ բար
ձունքներում։

Ըստ. ՎՐԹ. ՓՈՓՕԶՅՈՆՒ

Դ  Ջավախքի ութսուն գյուղերից ամենահայտնին՝ Գանձան, կախված 
3  ճ *  է անդնդախոր կիրճի՝ դարերի ընթացքում մրրիկներից ծեծկված, 
արևի բոցակեզ ճառագայթներից ճաքճքած ժայռերի վրա։ Չորսբոլորը ուղ
ղաձիգ լեռնաշղթաներ ու գաճաճ բլուրներ են՝ բարձրաբերձ, սուրսայր ու 
հարթ կատարներով, ծաղկաբույր ալպյան մարգագետիններ՝ երփներանգ 
փարթամ բուսականությամբ, ե արտե՜ր, արտե՜ր։ Բախվելով ժեռ քարափ
ներին՝ շառաչում է գետը՝ սպիտակ փրփուրն ու կատաղի մռնչյունը շուր– 
թերին. գահավիժում է թավալգլոր՝ ականակիտ Փարվանայի պաղպաջուն 
ջրերը հասցնելով Սաղամո լիճը, այնտեղից էլ՝ Բուռ գետը։ Երեկոյան, երբ 
արեգակի հրաշեկ գունդը թեքվում է դեպի արևմուտք, հեքիաթն անէանում 
է՝ տարրալուծվելով գիշերային խավարում, և լուսնկայի աղոտ լույսի տակ 
տարորոշվում են միայն հանդիպակաց բարձունքների՝ երկինք կարկառող 
գագաթները։ Գանձան՝ կորնթարդ բլրակներով, անհեթեթ ձևված ապառաժ
ներով, գույնզգույն ապարներով, շքեղաշուք պերճանքով այղ դրախտը, ինչ– 
որ ձգողական ուժ ունի, բանաստեղծական անմեկնելի հմայք՝ բնորոշ մի
միայն իրեն։

Ջավախքը վառվռուն վրձնահարվածներով է նկարագրում Ավետիք Իսա– 
հակյանը. «Հոգնած արևը թեքվում է դեպի Աբուլ լեռը՝ հրդեհե|ով երկնա
հուպ կատարները, կամաց-կամաց իջնում է մեղմօրոր մթնշաղը, ապա աս
տիճանաբար՝ խավարչտին գիշերը, փայլփլում են գեղջկական հյուրընկալ
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խրճիթների ճրագները, մեղմորեն հանգչում շշուկները։ Սրողի վրա՝ հովվա
կան անսրսճույճ վրանների առջև. կայծկլղաւմ են խարույկները..»։

Հեքիաթային այղ բնության գրկում ապրում է հինա վարգ շնորհսղի մի 
հպովուրղ՛ խոնարհ, անբասիր վարքուբարքով, արհավիրքներին ընդդիմա
նալու անկոտրում ոգով։

Այս հիասքանչ ւեռնաշխարհամ էլ ծնվել է մեծ բանաստեղծը՝ Վահան 
•Տերյանը՝ գյուղական քահանա տեր Սուքիասի տասնմեկերորդ գավակը։

Ըստ Մ. ՍեԴՐԱԿՑԱՆԻ

Ղ  Ղ  Երկրագնդի այս գողտրիկ անկյունը՝ Հայաստանը, որ թիկնած է 
յ  յ  իր երկնակարկառ խոներին ու սարերին, հարյուրամյակների ըն
թացքում անընդհատ եղել է աշխարհավեր արշավանքների, ջարդ ու թա– 
ըսնի թատերաբեմ։ Սակայն հայ ժողովուրդը երբեք չի հրկնչևյ և միշտ ընդ
դիմացել Է անհոդւլողդ կամքով հաղթելով ամբարտավան բարբարոսներին։

Բայդ, համոթ մեգ. ունելիդ ենք նաև մատնիչներ։
Լևնկթեմուրն արյունռուշտ հրոսակախմբերով ներխուժել էր Հայաստա

նի հարավարևելյան գավառները՝ ցանկանալով անպայման տիրանալ Զան– 
գեգուրի՝ իր համար այնքա 0 ըղձալի լեռնաշխարհին։ Գերեվարում էր. սրա
խողխող անում, լիլում։ Նրա հարձակումները նախօրոք իմանալու նպատա
կով Սյունյալւ նահապետները ձողերին հսկայածավսղ մի զանգ՝ այն կա
խելով խռան՝ Երկինք հասնող բարձունքներին։ Հենդ որ ղժխեմ թշնամին 
հարձակվում էր. շարժում էին գանգի խգվակր. և նրա հնչուն ղոդանջյունր 
սփռվում էր հայ այ աշխար1աւմ։ Սյունյաց խոներից սրընթար իջնում էին 
հայ կտրիճները զինված ւրապարներով. գեղարդներով, ջարդ տալիս ամ
բարիշտ թշնամուն հօդս ցնդեցնելով հաղթանակի հասնելու նրա հույսերը

Բայց Լենկթևմողփ մարդիկ գտնում են երկու ընչաքաղց հայի, որոնք, 
խաբված ոսկով, գաղտնի ցույց են տալիս դեպի գանգը տանող ուղին։

Երկինք լիզող հրեղեն բոցերից ճարճատում էր հինավուրց կաղնին, ու 
հալվում էր զանգը։ Տեսավ Լենկթեմուրը, ցնծաց ե որոտընդոստ սուրաց դե
պի ըմբոստ լեռնաշխարհը։

-  Ս խ. էլ գա՜նգն է զուր, փրկիչ զա նգն է զուր.– լսվում էին անօգնա
կան մարդկանց աղիողորմ ճիչերը.

Ասում են՝ այղ դժնի օրվանից էլ երկրի անունը մնաց Զանգևգուր։
Ըստ Ս. ՎԱՀՕՒՆՈՒ

Օ  / է  Սնր տան առջևից ձգվող փողոցով անցնում էին ուղտերի անվեր– 
յ  ւ ջանալի քարավանները՝ համրընթա ց, հանդա լոր, ե լսվում էր 
նրանց բոժոժների զնգզնգոցը թախծալի՜, երկարածո ր։

Գալով Միջագետքից՝ գնում էին Սեբաստիա. Կխիկիա. Փոքր Ասիա. իսկ
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դառնում, թռչում իրենց օջախներդ զինվելու և վրեժխնդիր լինևւա հաարադւ 
որոշմամբ։

Ըստ ՍՏ. ԿՈՒՐՏԻԿՅԱՆՒ

Դ  Պատահեց այնպես, որ իր աշխարհի կարևոր մի գործով Նեբսես 
/  Սեծը ժամանեց Բյուզանդիա և ներկայացավ Վազես կայսրին 

բանակցություններ վարելու։ Անագորույն կայսրը, անհարկի ամբաստանե
լով այդ աարվածընւրրյւպ սուրբ մարդուն, հրամայեց նրան արսորել օվկի
անոսի՝ ցամաքից հեռու գտնվալ ամայի կղզիներից մեկը։

Զօրուգիշեր |ոդում եր մակույկը մաքաոևւով մրրկածուփ տարերքի դեմ. 
ե վայում էր սարսռեցնող հոդմը։ Մեծ մարդը, իր երկու սարկավագների՛ 
Տիրեի և Ռոալամի հետ հրաշքով փրկվելով, հասավ Պաւլւմոս կդգու անհյու
րընկալ ափերը՝ շրջանակված ժանտատեսիլ ուդդաբերձ ժայռերով։ Որքա՜ն 
էր տառապել այն ահասարսուռ օրից;

Վշտալլուկ հոգին, ապավինած Աստծու ողորմածությանը, խորհում էր 
միմիայն թշնամու կողմից ոտնակոխ, ներքին երկպառակություններից 
բզկտված ու պառակտված հայրենի բնօրրանի մասին։ Լռելյայն անձնա
տուր վշտերին՝ մտածում էր՝ արդյոք երբևէ կտեսնի՞ իր դրախտային Հա– 
յաստանը. որբացած ժողովրդին։ Հավատում էր. սակայն Երբեմն-երբեմն 
խախտվում էր հավատը, ե ճգնում էր պատկերացնեւ անորոշ աղին։

Մթնեց շառաչուն քամին հևալով փարվում էր ծառերին, ու ճյուղերը, ա– 
սես վախենալով փտելուց, փաթաթվում էին միմյանց, խշշում ինչ-որ ան
մեկնելի սարսուռով խորին թախիծով ու անձկությամբ պարաբելով սուրբ 
մարդու կյանքի դժխեմ հարվածներից կարեվեր խոցված սիրտը։ Նստած 
ժայռակոփ քարանձավում խոհերի ծանրությունից հակել էր ալեզարդ գլու
խը։ Ներքին վրդովմունքից խոր թառանչ արձակելով նա մրմնջաց. «Նա
խախնամության աջը կօգնի ինձ. և այն ժամանակ վա յ քեզ. ապերա՜խտ 
Բյուզանդիոն...»։

Ըստ ՐԱՖՖՕհ

՜Պ Օ  Կից սենյակում՝ թախտին, անվրդով պառկած էր անդամալայծը 
<3 Օ  անհաղորդ ողբերգական անցուդարձին։ Կողքին՝ խախուտ աթո– 
ռակին. նստել էր Շուշանիկր. ե նրա վրդովված հոգին պաշարել էին անո
րոշ. կցկտուր, տարտամ մտքեր; Հրդեհն արդեն չէր տեսնում, բայց տա
րերքների անթափանց քաոսր. շոգու և ծխի խառնուրդը, անօգնական մար
դիկ. ինն ածխացած դիակները աչքի առջև էին։

Այնտեղ՝ խավարում, բորբ կրակն էր՝ գանգուր ճյուղերով ու բյուրավոր 
լեզուներով, տանջարուկ ուրվականներ, մարդկանց հեծկլտոց ու փղձկոց.
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ամբոխի գոռում-գոչյաններ՝ աղեկեզ, աղիողորմ, ինչ-որ գաղջ, նողկալի 
մթնոլորտ նավթի, կեղտի գոլորշիներով հագեցած։

Մղձավանջի մեջ էր։ Թվաց՝ շառագույն երկնքից թափվում է կրակի հե
ղեղ՝ վայրենի մռնչյուններ արձակելով, ոտքերի առաջ անդնդախոր վիհեր 
են՝ լի մարդկային կմախքներով, որոնք ճիվաղային քրքիջով և ոսկրացած 
ձեռքերով ձգտում են իրեն ներքև քաշել։ Ինքն ընդդիմանում է՝ ցանկանա
լով շարժել ընդարմացած մարմինը, օգնություն աղերսում, բայց ոչ ոք չի 
գալիս։ Տեսնում է Սմբատին, որ, շինծու ժպիտը դեմքին, իբր համբուրում է 
ինչ-որ կնոջ։ Բայց Սմբատն անակնկալ կերպով չքանում է՝ տեղը զիջելով 
մի ուրիշին՝ ոտքից գլուխ կեղտի ու մրի մեջ, խոշոր սպին ճակատին։ Նա 
մի ոստյունով աներկյուղ ցատկում է դիակների վրայով՝ Շուշանիկին բարձ
րացնելով այն վայրկյանին, երբ վերջինս իրեն արդեն կործանված էր հա
մարում։

Միքայելն էր։
Ըստ ԱԼ. ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԵԻ

"5 Թ  Վահան Մամիկոնյանն Սվարայրի արծիվ Վարդան Մամիկոնյա– 
Օ  նի եղբորորդին էր՝ հուժկու բազուկներով, հաղթ կրծքով. ձիգ կեց
վածքով, որին թշնամիները «Գայլ Վահան» էին անվանում՝ նրա աներևա
կայելի քաջության և ըմբոստության պատճառով։

Վրդովմունքով լսելով Հայաստանի գլխին կախված արհավիրքի մասին՝ 
վրաստանաբնակ այղ անվեհեր քաջորդին, տոգորված վրեժխնդրության 
անհագուրդ կրքով. իր համհարզներով իսկույն ևեթ սրընթաց արշավեց դե– 
պի հայրենիք՝ համարձակության ոգի ներշնչելու հայրենակիցներին և ջար
դուխուրդ անելու ամբարիշտ թշնամուն՝ ուխտաղրուժ պարսիկներին։ Վեր
ջիններս հանկարծակի հարձակումներով խախտում էին երկրի անդորրը՝ ա– 
նընդհատ արյուն ոթելով, գերեվարելով անպաշտպան կանանց ու աղջիկ
ներին։

Վահանն իր քաջորդիներով անակնկալ ջախջախիչ հարվածներ էր 
հասցնում ոխակալ ախոյանին՝ կռվելով վարակիչ ոգևորությամբ ու նետե
րի հեղեղանման տարափի ներքո նրան քշելով հայրենի բնօրրանից։ Հա
մոզվելով, որ բաղձայի փափագը՝ հայոց հինավուրց հողը գրավելն անհնար 
է, և որ անընդհատ տափս են հարյուրավոր զոհեր ու գերյալներ, պարսիկ
ները մազապուրծ ճողոպրհցին՝ խնդրելով իրենց արքային հաշտության 
դաշն կնքել Վահանի հետ։ Չդադարող արյունալի ընդհարումները, բյուրա
վոր դիակները, քաղցը հոգնեցրել էին թշնամուն՝ մարելով նրա երբեմնի ո– 
գևորությունը և հաղթանակի հույսը։ Պարսիկները հեռացան Հայաստանի 
սահմաններից, իսկ Գայլ Վահանը դարձավ Հայաստանի մարզպան՝ տասն
հինգ տարի խաղաղությամբ կաոավարելով հայոց աշխարհը։

Ըստ ՍՏ ԱԼՕՋԱՏՅԱՆԻ 
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ձ  Անլրությանը, տանջալլուկ վշտից խոնարհված, կծկվել էր։ Թվում էլ. 
^րՍա ռմիշտ կորցրել է աշխույժը դառնալով լռակյաց ու ջրային, գրգռվե
լով ամեն մի չնչին մանրուքից՝ խույս էր տալիս թե կնոջից, թե աղջկա
նից՝ լռելյայն անցնելով սենյակից սենյակ։ Քննախույզ, զննող հայացքում 
սպրդել էր վիշտը, և աչքերն ակնակապիճներից նայում 1ին անէացած, ո– 
չինչ չըմբռնող հայացքով։ Կինը պառկած էր՝ ընկղմված խոր ընդարմաց
ման մեջ, առանց նկատելու՝ ինչ է կատարվում շուրջբոլորը։ Սփրթնած ղեմ– 
քը նման էր մարմարիոնի անհաղորդ ու պադ։

Երյտրդ օրը նա սթափվեց, և սկսվեցին որդեկորույս մոր՝ անամոք վշտից 
մորմոքուն օրերը՝ մերթ տխրաթախիծ, մերթ պոռթկան ու լալագին։ Նա եր
բեմն մղկտում էր մեղմորեն, առանց արտասուքի, երբեմն ողբում աղեկեզ 
արցունքներով, երբեմն էլ խելագարի պես փետում մազերը։ Նյարդային էր. 
ջղագրգիռ, ճանկոոտում էր երեսը, թպրտում՝ ասես հոգեվարքի մեջ, կրծո
տում մատները, մեկ էլ հանկարծակի հանդարտվում էր ե գլուխը հակած 
կրծքին՝ ինքնիրեն խոսում կցկտուր՝ առանց ղույզն-ինչ ուշք դարձնելու գոսն 
անցուդարձին։

Եվայի անբիծ հոգին վրդովված էր Նախքան սոսկալի գույժը լսելը 
նրան անզուսպ վրդովմունք էր պատճառում այն հանգամանքը, որ ինչ-որ 
բախտախնդիր կարողացավ ամենաանարգ ձևով խաբել, ղյութել իրեն 
Այնինչ թուրքական բանտում եղբոր զարհուրեւի նահատակությունը խելա
գարեցնում էր նրան, ե հոգին ամենևին չէր ուզում ընդուներ որ եղբայրն 
այլևս չկա։

Ըստ ՆԱՐ-ԴՈՍԻ

Հ  1 Իսկ անտառը չի մեռնում Դարավոր փտած ծառերին անընդհատ
ւ I  փոխարինում են նորածիլ փթթուն շիվեր։

Սի յուրօրինակ աշխարհ է անտառը՝ լեփ-լեցուն կենդանի տարրերով, 
տարատեսակ, խայտաբղետ գույներով, տարաբնույթ ձայներով, թրթռան 
կյանքով։ Դեպի արևը ձգված ծառերը՝ լորին, թեղին, կաղամախին, հարյու
րամյա կաղնիները, թխկիները, թվում է. կողք կողքի հարևանություն են ա– 
նում առանց ղույզն-ինչ դժգոհելու միմյանցից։ Բայց գոյատևման անզիջում 
պայքար է գնում նրանց միջև, ե ամենքը, հարաւըևեւու տենդով տոգորված, 
ուղղընթաց ձգտում են դեպի կենարար արևը։ Նրանք ճյուղերը տարածում 
են շուրջբոլորը, իսկ մրրիկի ժամանակ փաթաթվում են մեկմեկու, խշշում, 
մեջք մեջքի տված օրորվում, ճոճվում, ճռռում՝ կևնաց-մահու կռվով մաքա
ռելով անողոք տարերքի դեմ։

Մի անգամ" մի մրրկահույզ օր, շառաչուն հողմին չդիմացավ հնօրյա 
կաղնին։ Ապրելու տենչով բռնված՝ նա ընդդիմացավ, ըմբոստացավ, սակայն 
ապարդյուն։
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Դղրդյունով ու (անկյունով սկսեց ընկնել՝ ան|ուր հառաչելով ու հեկեկա– 
յ։ յ և անօգնական ճյուղերով կառչելով զգուշորեն խույս տվող հարևաննե
րից ճաըճագւյունով, մեոնողի հևքով գահավիժում հր լսելով մահվան՝ անդ
րաշխարհից եկող չարագույժ քրքիջը;

Րայց մի գաճաճ Ժառ գորավիգ եւլավ հոգեվարքի մեջ թպրտացող 
տոկային; Նրա ճյուղերն ու սաղարթը ջարդարվեցին. և մահասարսուռ դոդ 
լզաց, ցնցվեց, օլտրվեց. բայց արհամարհելով սարսափը՝ լռելյայն, սակայն 
հապշտապ կարկառեց թևերը՛ կանխելով վայրէջքը;

Քիչ անց հորդառատ անձրե տեղաց, և ուժասպառ կաղնին իր սաղարթ
ներից թափվող ւսնձրևաջրով ողողեց իր փրկարարին՝ ասես հեգելով երախ
տիքի արցունքներ;

Գիրկընդխառն միմյանց փաթաթված հաղթեցին տարերքին։
Ըստ ՀՕՎՀ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ

Հ Բարեբախտություն ունեմ ինքնակենսագրությունս գրելու հենց 
ւ ճ*  մանկությանս օրրանում՝ Վեդա շրջանի նախկին Օանախչի գյու

ղում;
Բնությունը այդ մեծագույն փորձարարը, այսօր տվեց այլակերպության 

իր առաջին դասը՝ տեղաց սպիտակաթույր ձյունը՝ փոքրիշատե մեղմելով 
սեր խստաշունչ լեռնաշխարհի՛ դարնանք հարուցող խայտաբղետ ղի– 
.անկարը՝ երկնաբերձ ուղղաձիգ լեռներ ասես ուղղակի կախված երկնքից, 
անտակ, դժնադեմ ձորեր լերկ հեղեղատներով, կարկաչուն գետեր 
յշտագվարթ երգը շուրթերին. տեդ-տեղ ալպյան մարգագետիններ՝ փարթամ 
ծաղիկներով։

Սարսռուն, շողարձակ ձյունը, իջնելով մեղմասահ, հանդարտ, մի քանի 
րոպեում ճևփ-ճերմակ ծածկոցի տակ առավ սար ու ձորի վայրիվերումնե
րը՛ կարծես ձգտե|ով փոքր-ինչ հարթել լեռնաշխարհի՝ Աստծու կողմից 
ստեղծված խորդուբորդությունները;

Համընդհանուր սպիտակության մեջ Երևում են միայն մուգ գույնի ծա
ռերը, որոնք, ճգնավորի պես ձեռքերը երկինք կարկառած, թվում է, աղոթք 
են հղում առ Աստված;

Աչ հեռավոր անցյալում՝ քառորդ դար առաջ, այստեղ հարթ ու հողա
ծածկ տանիք չուներ միայն հինավուրց գմբեթարդ եկեղեցին, և երբ գար
նանը կտոտների վրա ծփում էր մուգ կանաչ խոտը՝ ծածկելով կավահորը, 
եկեղեցին, թվում էր, ուղտ է չոքած զմրուխտ կանաչին։ Չլիներ նա կարե
լի էր կարծել՝ գյուղն ունի մեկ ընդհանուր տանիք։ Տները մեջք մեջքի տված 
հպվել էին միմյանց կարծես չկղվելու համար, իսկ զիգզագաձև նրբանցք
ների միակ զարդարանքը կտուրների վրա բազմած աթարի դեզերն էին։

Ըստ Պ ԱՆՎԱԿԻ 
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ձ  ՜Դ Ալեզարդ մի դերվիշ՝ ճակադւն արևառ, եկավ Եգիպդւական արևա– 
ւ 3  վառ անապաւրը՝ մեծ Սֆինքսիդ հարցուփորձ անելու՝ ինչպես ի– 

մանալ երջանկության գադւրնիքն ու խորհուրդը։
Արևազօծ անապադփ անրարրառ լռության մեջ ծանրորեն բազմել էր 

հինավուրդ Սֆինքսը՝ անդորր, աներեր, և նրա անթարթ աչքերն ակնակա
պիճների խորքիդ ակնդեդւ նայում էին խորհրդավոր ու անմեկնելի հետո
ները։ Դերվիշը, արձանանալով Սֆինքսի առջև, բարբառեր.

-  Համայն աշխարհի բոլոր ծագերիդ հարդում եմ արել՝ իմանալու՝ ի՞նչ 
է երջանկությունը, ե մնացէզ եմ անպատասխան։ Հարդրել եմ Սինայի սի
գապանծ բարձունքներիդ, քայլել սրբազան Նեղոսն ի վեր։ Տատասկներն 
արյանոտել են սրունքներս, և արևը կիզել է ալեհեր գլուխս։ Արդ, բադ 
շրթունքդ՝ հավիտյան զոդված աշխարհի համար, և հայտնիր երջանկութ
յան առեղծվածը։ Ես կմտնեմ խրճիթիդ խրճիթ, ապարանքիդ ապարանք, 
հարավին, հյուսիսին, արևելքին ու արևմուտքին կհայտնեմ քո պատգամը.

Անհողդողդ Սֆինքսն անվրդով ու լռելյայն նայում էր՝ անքթիթ հայացքն 
ուղղած դեպի խորախորհուրդ հորիզոնները։

Դարձյալ հարդում արեց դերվիշը, և նրա կերկերուն ձայնը բխում էր 
ամբողջ մարդկության հոգու խորքերիդ։

Սֆինքսը, շանթացայտ աչքերը բևեռելով մարդուն, ամբարտավան հա
յացքով ոտքիդ գլուխ զննեդ դերվիշին, ապա բամբ ձայնով խախտելով ա– 
նապատի լռությունը՝ քամահրանքով ասաց.

-  Ո՛վ մարդ՝ ծարավ արյունի ու կրքի, քո ոգին անհագ տարփում է հա
վերժ գրգիռի։ Դու անընդունակ ես ըմբռնել երջանկության գաղտնիքը։

Ըստ Ա՛Լ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ

ձ  Հ Վերջին հանդիպումիդ հետո այլևս որևէ առնչություն չունեցա իմ 
^4"*+ սիրած էակի՛ Անահիտի՝ անբիծ ու անզուգական այդ աղջկա հետ, 
թեև գիշեր ու զօր սրտումս ելևէջում էր մերժված սիրո՝ հոգիս բզկտող զգա
ցումը։

Աշնանային թախծախառն մի օր զարտուղի ճանապարհով լսեցի, որ նա 
վախճանվել է՝ հիվանդանալով թոքերի բորբոքումով։ Ասես դողէրոցքի մեջ. 
սրդողած, հոգիս լեփ-լեցուն իրարամերժ մտքերով՝ լռելյայն ընթանում էի 
սգո թափորի հետևից՝ աշխատելով Երվանդի աչքին չերևալ, ի՞նչ իմանաս 
մարդու հոգին, թերևս վիրավորվեր։ Արցունքներս՝ աղեկեզ, աղիողորմ, խեղ
դում էի կոկորդիս մեջ և սիրտս ատամներիս տակ կրծելով՝ հեռվից վեր
ջին բարևն էի մղկտում այն անբասիր էակին, որին այնպես, այնպե՜ս մո
տիկ էի՝ կապված ամեն վայրկյան, ամեն րոպե, երազում թե արթմնի։

Վաղորդայնի առաջին շողերի հետ արթնանալով՝ մի կառք վարձեցի՝ ո– 
րոշելով մեն-մենակ գնալ և համբուրել նրան ամվւոփոդ հողը։
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Հասնելով գերեզմանոց՝ մոտեցա վաղորդյան ցողով թրջված հողակույ
տին. և կարեվեր խոցված սիրտս վաղ եկավ, ու վարար աղբյուրի պես բխե
լ ՜ս  արցունքներս՝ պոռթկալով որպես բազում տարիներ անթեղված կարո
րի առհավատչյա։

Երբ փոքր-ինչ հանղարտված ու պարպված հոգով ուզում էի բաժանվել 
Ն-անկագին գերեզմանից, հանկարծ ղւեսա Երվանդին՝ գլիւահակ կանգնած 
«ւձ դիտելիս։

Սի քանի վայրկյան ապշահար ու խորաքնին նայում էինք միմյանց։ Եվ 
–.անկարծ փաթաթվեցինք մեկմեկու և գիրկընդխառն հեկեկացինք որպես 
գորովագութ եղբայրներ, որ կորցրել են միակ պաշտելի քրոջր։

Ըստ ԱՎ ՒՍԱՀԱԿՅԱՆԻ

4  Հ  Երեկոյի ջղաձիգ հոգեվարքն ավարտվեց, և խավարչտին գիշերը 
՜+  *./ պարուրեց Ավարայրի ընդարձակ ղաշզւավայրն իր շրջակա ևրկ– 
֊ամերձ լեոնաշպօաներով, սևազանգված զորաբանակներով։ Փայլփլուն 
ոստղերի թրթռուն լույսը ւրարղւամորեն գծագրեց Տղմուզփ ափերին խիտ 
յա խիտ աճած շամբուտները։ Կարծես զգալով իր կարևորությունը՝ գան
գուր ամպերի հետևից զգույշ հայւրնվևց լուսինը՝ հեղհեղուկ, թույլ լույսով 
բաց դեղին երանգներ սփռելով ձյունածածկ լեռնագագաթներին։ Թշնամու 
տսրսիկների կողմից խուլ հեղեղի ձայն էր գափս՝ մերթ հուժկու, մերթ 
մարմրուն, հակառակորդի բանակը դավադրորեն կծկվում էր, ընդարձակ
վում դասավորելով իր ղորագնդերը, մատյան գունդը։

Սիամտվե|ով, որ գիշերը չի սկսվի ճակատամարտը. Կարդանը հրամա– 
եց հերթով քնել, իսկ արթուն զորագնդերին՝ պատրաստ լինել ամեն ա– 

նակնկալի։
Սպարապետը լարված էր. ձգված, նա ձգտում էր պատկերացնել ալջ 

ռազմաճակատը, նրանում թաքնված գաղտնիքները՝ առայժմ բոլորին ան– 
հայտ։ Մտքի գերագույն լարումով ճգնում էր գուշակել թշնամու՝ իր համար 
այս վայրկյանին անհայտ մտադրությունները, միաժամանակ հոգին այլ 
խոհեր էին կրծում. «Գազանին խոցել, ոչ սպաներ այո՛, խոցել կարեվեր, 
ի մահ։ Խոցվելուց հետո կատաղած կընկնի մեր հետևից։ Այդ դեպքում՝ 
մաշոդ, արյունաքամ նահանջ դեպի հայոց բ՛արձրաբերձ խոները, խորին 
կիրճերը»։

Հոգեկան մեծ խռովքի մեջ ընկած՝ Կարդանը դարձյալ ու դարձյալ անդ
րադառնում էր սիրտը բզկտոդ մտքին՝ գազանին խոցելուն։

Ըստ Դ ԴԵէրԻՐՃՅԱՆԻ

4  ՀՀ Կիզանուտ հեղուկով տոգորված փայտաշեն բուրգն այժմ մի 
ւ Ս  հսկայական ջահ էր՝ ծայրեիծայր վառված, կույր տարերքի ամե–
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նակուլ զորությանը ենթարկված վիթխարի կերոն։ Կրակն արագ-արագ լա
փում էր տախտակները, որոնք րյուրաւ|որ կայծեր էին արձակում՝ աջ ու 
ձախ կրակի հերեր ցայտելով. հրեղեն րմայլելի տարափ։ Մահացա հրա
վառությանը. խարձ-խարձ ժայթքե|ով, տարրալուծվում էր, ցրվում՝ տեղը զի
ջելով հաջորդ ավելի խոշոր խրձերին։

Մի րանի մշակներ ճգնում էին կրակը հանգցնել ջրով։ Կրակը քրքջում 
էր այր միամիրւ վարձերի վրա. և բոցերի՝ երկինք մխրոր լեզուները, ընդ– 
հարվերւվ բնության հակառակ տարրի՝ առաձգական խողովակներով հոսող 
ջրի հետ, թվում էր, արձակում էին դիվային հռհռոցներ՝ ծարրելով համընդ
հանուր անզորությունը։

Փորձառու բանվորները, աշխացւելով փրկել նավթամբարները, ժողովվել 
էին հողածածկ տանիքի վյաւ՝ թրջած թաղիքներով ծածկելու բաց տեղերը։ 
Աննշան անփութություն, և նավթամբարը կպայթեր հօղււ ցնդեցնելով քա
ռասուն մարդկային դիակներ։

Դղրդյունով խորտակվեցին բուրգի կողքերի տաիորակՕԵրր, և օդի մեջ 
ցնցվեցին հրեղեն սյուները։ Կրակի ճարճատյունը. փլչող շինությունների 
տլրդուն աղմուկը, կայծերի տարափը ամբոխի աղմուկ-աղաղակը, զարհու
րելի ժխորը ստեղծել էին սահմռկեցնող իրարանցում, խելագար քաոս, ուր 
կրակը, օձի պես գսղարվհ|ով փոթորկված օվկիանոսում, իր անհագ երա
խով ձգտում էր կլանել ամեն ինչ։

Սև թիկնոցով փաթաթված կինը համրընթաց անցնում էր ամրո
ցի՝ գիշերային խոր քնի մեջ ընկղմված անդորրավետ, զիգզագ 

փողոցներով՝ հազիվհազ կարողանալով կանգնեց դողդոջուն ոտքերի վրա 
Նյարդերը գրգռված էին. խառնիճաղանջ ու կցկտուր մտքերը, մցւացածին 
ենթադրությունները բզկտում էին սրդողած հոգին.

Լռելյայն անցնելով բերդի՝ կեսգիշերային խավարչտին փողոցներով այդ 
դեռափթիթ կինը՝ Որմիգղուխտը. խույս ցւալով գլխավոր մուտքից, զարտու
ղի ճանապարհով հապշտապ մտավ իր օթևանը և մի կախ՝ գցելով դիմակն 
ու ծածկոցը պառկեց մահճակափն. հոգնած էր և հոգով, և մարմնով։

Ոչ ոք չէր էրեում։ «Մի՞թե ամենքը քնած են. մի՞թե անց է կեսգիշե
րը».– մրմնջաց ինքնիրեն և պղտորված հայացքով դիտելով իր հայելա– 
պատ. զարդարուն սենյակը երեսը թաքցրեց բարձերի մեջ։ Կրծքից բխող 
սրտակեղեք հառաչանքները երբեմն ընդհատում էին խորհրդավոր լռությու
նը. ե աչքերից թափվող հեղեղը թրջում էր մետաքսյա մահիճը։ Կարեվեր 
խոցված սիրտը թրթռում էր. կուրծքը ելևէջում, վշցւալլակ հոգին՝ մղկցաւմ. 
և նա աղիողորմ հեծկլտում էր, ու փղձկոցից ցնցվում էին հոլանի ուսերը։

Հանկարծ կողքի սենյակից մի ձայն սթափեցրեց տիկնոջը։ Նա միան–

Ըստ ԱԼ ՇԻՐՎԱՆԶՈԴԵԻ
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դամից վեր թռավ. ւ)ացԵւք դեպի օրորոցը. խոնարհվեց, համբուրեց երեխա
յի ջերմությունից այրվող թմբփկ այդւը և դուրս եկւսվ՝ խափշիկ ստնւրոփն 
լյսւտվիրհ|ով արթուն մնար

Մտնե|ու| իր ննջասենյակը՝ մթության մեջ խարխափեւով գտավ ինչ-որ 
.ափ ե րացե|ու1 կոդպերր՝ հանեց նամակների մի խուրձ։

Ըստ ՐԱՖՖՈՒ

/ I  Օ  Կեսգիշերին անց էդ էինք մրրկահույզ Դարդանելը և վաղորդյան 
ւ Օ  մառսփտւդը չանէացած՝ կւրրում էինք Միջերկրականի ալիքները՜ 

մերթ փիրուզյա երբեմն մուգ կանաչ, ավեփ հաճախ՝ ւրարագույն, երւինհ– 
շանգված վաղորդայնի ոսկ1տվ. Միայնակ կծկվել էի նավի՝ համեմսսրարար 
անդորր մի անկյունում՝ ամփոփելով ւրարաբնայթ իրադարձությունների 
շղթան, ի մի էի բերում դրանք՝ ապրելով իրարամերժ զգացումներ՝ զղջում, 
ոգևորություն, նաև խղճի խայթ՝ հայրենիքս թողնելու համար։ Հեսանում էի 
սրտիս մեջ անթեղած կարոտ, միաժամանակ շուտափույթ վերադարձի ա– 
ներկբա որոշում; Մրդոդած Լի. կրծող մի թախիծ թափանցել էր հոգիս, և 
սիրտս մղկտամ էր տխուր-դտտում մտածմունքներից։ Խորհում էի մայրենի 
թատրոնի մասին՝ մտովի մաղթելով գեղարվեստական մթնոլորտ, իսկ նրա 
մշակներին՝ իմ խաղընկերներին՝ սրբազան ներշնչանք։

Թանձր, սեփ-սև մութն իջնում էր գաղտնիքներով պարուրված հորիզոն
ներին, և խորհրդավոր ձայների մեջ ավելի պարզորոշ էր տարորոշվում ջրե
րի ճողփյունը նավեզրին, շառաչուն ալիքների՝ անգամ ամենաբաջ մարդու 
հոգում ահ ծնող շաոաչյունը։

Մ՛ղձավանջային գիշերն անցավ։ ներելով Փոքր Ասիայի՝ խութերով 
կտրտված խորդուբորդ ափերը՝ նավը, սրընթաց ճեղրելով ջրերը, մտնում էր 
նավահանգստից նավահանգիստ՝ Զմյուռնիա, Բեյրաթ. Կիպրոս։ Սի պայ
ծառ առավոտ դեռ արևը չծագած, հևաս մշուշում հորիզոններից այն կողմ, 
երևաց Ալևքսանղյփան՝ Եգիպտոսի աշխարհին ապշեցնող հինավուրց քա
ղաքներից մեկը՝ լի հրաշալիքներով ու պատմական հուշարձաններով։

Ըստ ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱՋՅԱՆԻ

/I Օ գուսանները դանդաղընթաց հասան հինավուրց մայրաքաղա–
Պ յտ  քը շրջապատող այգեվետ տարածություններին, Զաքարիան՝ 
նրանցից ավագը, չկարողանալով զսպել անհամբերությունը և հուզմունքի 
ճիչը, սրտատրոփ ասաց.

-  Միջնաբերդը երևաց։
-  Սիջնաբե րղը.– ջղագրգիռ բացականչեց կրտսերը անակնկալ լուրից 

ծայրաստիճան սրդողած։ Ամեն զգուշություն մոռացած՝ բացեց աչքերի
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քննախույզ հայւալքն ուշիուշով ուղղելով մանկության օրրանին։
Իրոք, իր առջև նա տեսավ հուռթի կանաչով պճնված միջնաբևրղր՝ վե

րիր վար բարձրուղեշ ծառերով շրջապատված և բարձրաբերձ ատամնավոր 
պարիսպներով գոտևորված։ Երիտասարդը, ասես կախարդանքիս հիպնոսա
ցած. հափշտակված հայալյքը չէր կարողանում կտրել հանդիպակսսյ պատ
կերիս։ ճյուղերի արանքիս աչքի էին զարնում արքայական քառակուսի 
պալատի՝ արևի տակ փայլփլող մարմարիոնն լայն սանդուղքը, որ իջնուս 
էր մինչև պարիսպը, և երկնակարկառ սյուների վրա բազմած պատշգամ
բը՝ գրանիտյա մույթերով ու զարդաքանդակներով։

Լռելյայն ընթաԱոդ գուսաններիս կրտսերը հանկարծ խախտես լռությու
նը և կրճտաԱնելով ատամները՝ մռթմռթար.

-  Ես նույնիսկ չգիտեմ՝ ինչպես կարող եմ տիրապետել ինձ. եթե հան
դիպեմ Սերամանին։ Ինձ թվում է՝ ատամներով պիտի 1լրծհմ կոկորդը՝ այս– 
քան արյուն ոթելու համար։

Ընդունելով զվարթ ու անփույթ կերվածք՝ որպես գուսաններ, որ գնում 
են պարսիկներին զվարճալիներս, սկսերին ընթանալ ավելի ինքնավստահ 
քայլվածքով, ծեքունին՝ որպես վարձված առաջնորդ, երիտասարդն իբրև 
կույր գուսան՜ առաջնորդի թևին հենված, երբեմն սայթաքետվ և գավազա
նով գետինը թխկթխկարնելով։

Գարուն էր։ Սեկն այն անթիվ-անհամար գարուններիս, որ զար–
դարել են այս հինավուրս երկրագունդը, և որոնրիր հարյուր հատ 

ապրես երջանկության և տխրության հոգեթով երգիչը՝ Սաաղին։
Վաղորդյան ծեղին զարթնես Սաաղին. իջավ պարտեզ, որ ծփում էր 

մուգ թավշակարմիր վարդերով։ Քայլես դեպի կարկաչուն գետը լսելու 
բլբուլների այգածագի երգը։ Նայես Շիրազի՝ իր հոգուն հարազազւ դաշ
տին. որ պճնված էր Աստծու շնորհներով՝ բազմաթույր վարդերով, ճերմակ 
շուշաններով։ Նստես ծաղկող հասմիկների ու յասամանների շուքին նախ
շազարդ գորգի վրա, և դողդոջուն մատնեքով բռնելով վարդենու վաղորդ
յան շողերիս հուրհրատող կարմիր-կանաչ կոկոնը մրմնջաս ինքնամոռաց 
«Աշխարհը լի է հնչուն ներդաշնակությամբ։ Աշխարհը թրթռում է սիրակեզ 
աբբԱսումով»։

Ականջը բլբուլների երգին՝ Սաաղին՝ քաղսրաբառ բանաստեղծը, գոգես 
աչքերը և ինչպես երազի մեջ՝ տեսավ Հնդկաստանի հորդառատ գետերը 
սրբազան ջրաշուշաններով օծուն, տեսավ Թուրանի մրրկաշունչ տափաս
տանները և արյունարբու ելուզակներին՝ կայծակե թրերով, տեսավ անա
պատը բոԱակեզ. արծիվների թռիչքը, նժույգների վազքը սրարշավ առյուծ
ների հետևիս։ Լսես ուխտավորների շուրթերիս ծորւսսոդ մեղմահնչյուն ա–

Ըստ ՍՏ. ՋՕՐՑԱՆԻ
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ւոթքը Սնքքայի դարպասների առջև; Տեսավ նրբիրան աղջիկներին՝ լուսնկա 
–արմնով. անուշաբույր վարսերով, տեսավ մանկամարդ դշխուհիներին՝ սպի– 
րակաթույր թևերով փաթաթված Երիւրասարւլ Սաաղիին...

Սթափվելով անուրջներից՝ Սաադին հառաչելլ.
-  Ավա՜ղ, անէացավ հարյուր տարիս մի վայրկյանի պես։
Մահը բախում էր դուռը։ Զգալով այղ՝ նա գրեց իր վերջին խորիմասւր 

խոսքերը. «Ծնվում ենք ակամա, ապրում ենք զարմացած, մեռնում ենք կա– 
շյւտով»։

Հինավուրց քաղաքի թիթեղածածկ ւրանիքները, հարթ սալահա– 
ւրակը ոսկևորվել էին միջօրեի հրաշեկ ստեի բարկ ճւսռագայթնե–

Ուղղաձիգ վարոցներում անդորր էր։ Ոչ ոք չէր երևում, բացի մի մար
դուց. որ, ըստ երևույթին, օւրարական էր։ Անւյորղը. որ իսկապես երկւսր 
ոպի էր անցել, հագել էր անպաճույճ, սակայն անթերի արդուկված բաճ
կոն և ճերմակ վերնաշապիկ՝ ձյունափայլ օսլայած օձիքով և թեզանիքնե– 
րով։

Նա անղամալույծ էր։ Տաբատի մի փողքը ծալած ու ամրացրւսծ էր ծնկի 
տակ, և անծանոթը, հենված անթացուպին, դժվարությամբ էր առաջ ընթա
նում։ Գլխարկի հովարի ւրակից նա խորաքնին զննում էր շուրջբոլորը՝ ծա
նոթ հուշեր վեըւսպրելով մանկության օրրանից, և աչքերի առջև հւսռնում 
էին կենդանի և մւրացածին ւղաւրկերներ։

Ահա հեռվից փայլաւրակեց քաղաքի ամենաբարձր կեւրը՝ եկեղէւցու 
գմբեթարդ աշղւարակը՝ խաչը գլխին. Օ", որքա՜ն է ինքը բարեր նետել խա– 
չին թառած ագռավներին։

Տատը՝ ասւրվածավախ բարի մի կին. խաչակնքում էր երկյուղած, ապա 
շշնջում իրասածի թոռան ականջին.

-  Սի արա. որդի. Սարված կբարկանա։
Տարտամ, անըմբռնելի հույզերի ճնշմւսն ներքո անցորդը, թխկթխկացնե

լով հենացուպը, արագացրեց քայլերը։ Տասը-ւրասնմեկ ւրարի առաջ էր 
հրաժեշտ ւրվել այս եկեղեցուն, խունկով ու կնդւսսկով սրբագործված սուրբ 
խորանին, որի առաջ ւրաւրի ւլլպմամբ խնւլրանքներ էր հղել Մարիամ Ասւր– 
վածածնին. «մնաք բարով» ասել այս դարավոր ընկուզենուն, խշշացող 
թխկիներին։ Ուղեղում տիրող խառնաշփոթը հանկարծ ւրեղը զիջեց սիրւրը 
թրթռացնող սարսուռի, երբ ւրևսւսվ իրենց աղյուսաշեն կոկիկ տնակը՝ փոք
րիկ պա լցահաններով, մաշված ցանկապաւրով։ Հևալով, կորած քրւրինքի 
մեջ՝ մարեցավ դարպասին և անհամարձակ հրելով՝ մտավ այգի։

Թվաց՝ լսում է մանկության մեղմօրոր հեքիաթը։

Ըստ Ա ՛Լ  ՒՍԱՀԱԿՅԱՆԻ

Մամուփս
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Հ" ՜^Մ ի պարզկա գիշեր Արաքւփ՝ գաճաճ թփուտներով ծածկված ափի
Կերևար մոդան՝ հինա վարգ աղանդի՝ արեորղիների մարգարեն՝ սմքած 

կորած մի ծերուկ՝ ող փիղ գւուիւ հագած կանաչ. գլխին՝ փաթթող՝ չալմա 
Նա երբեմն Պարսկաստանիդ գաղտնի խախտում էր սահմանը, հսանու 
Սաբա՝ ճանապարհներիդ հեռու, աշխարհիդ ասես թաքնվող այղ (լյուղ 
նախապատմական ժամանակների կնիբր ճակատին։

Ս՜ողան անդավ սահմանը, ե նրա մետաքսյա զգեստի փեշերին, երբ ճեր • 
քամ էր կոհակները, ջուրը դնդղեդ պղտոր դայտեր։

Այղ գիշեր Սաբաամ մի մանկամարդ աղջիկ դազգահի առջև նստած 
գորգ էր գործում, և քնքուշ մատնեքիդ ծնվում էին նրբահյուս նախշեր նռա.. 
ճյուղեր, սերկևիլ, ղրանդ արանքներում՝ թռչուններ՝ հովհարաձև թեևրոկ 
կղա ւդներին ծաղկահյուս եր։

Երբ ձիավորները քառասմբակ անդան փողոդով. աղջիկն ակամա դարս 
նայեդ։ Մոլլան ճրագի |ույսով տեսավ և (|որգր. և վայելչագեղ օրիորդին 
որ սևորակ աչքերով վախվորած նայեդ մի ակնթարթ, ապա լռիկ-մնջիկ շա
րունակիդ գործը։

Կանաչ աբայավոր ծերուկին թվադ՝ աղջիկը նախշ է գորգին գործված 
Նայեդ ուշիուշով և պագշոտ շուրթերին սրբապիղծ ժպիտ մտրակեր սևա
թույր երիվարին։

Առավոտյան պատգամներ կարդար, ու ալլահիդ ներշնչված նրա ամեն 
բառը սրբազան օրենք էր Սարուի համար։ Եվ այն, ինչ հայտներ աղջկա 
ծնողներին, ընդունվեր իբրև մարգարեի խոսք, աղջիկը պիտի քաղդրադներ 
նրա դառը ծերությունը...

Վաղուդ մոդան չկա։ Արաքսի պարսկական ափին ձգված գյոսլամ մի 
պառավ էլին՝ խամրած աչքերով, խորշոմապատ դեմքով, երբ գետում |վա– 
նում է մաշված գորգը, ժամանակ առ ժամանակ ուղղում է կորադած մեջ
քը և ձեռքը ճակատին՝ կարոտով նայում է հեռուն, ար անտառների մեջ 
պահված է հայրենի Սաբան՛ վաղանդակ մանկության դնորքը։

Ըստ ԱԿ ԲՈԿՕԻՆՏՒ

^  Թեողոսիայում գարուն էր՝ փթթող յասամանների արբեդնող բույրե– 
«֊/ յ)րով , միջօրեի գաղջ տոթով, ծովի կանաչ-կապայտ, երբեմն նարնջա– 
մանաշակագույն ջրերի՝ աչք շոյող երանգներով։

Այղ օրը Հովհաննես Այվազովսկին. զարթներւվ վաղորդայնի առաջին շո
ղերի հետ. տարօրինակ թախիծ զգար, ծովը՝ իր ոգեղեն երկունքների ա– 
կունքն ու աղբյուրը, նկարչին կանչում էր անդիմադրելի ինչ-որ թովչանքով, 
բյուր պչրանքներով, ծանոթ բույրերով։

Սովոր շարժումով փայտագրիր արձակելով պարանը նկարիչը դատկեր 
մակույկի մեջ. որը հանդարտ օրորվեր ջրերի՛ ողորկ հայեփ հիշեդնող մա– 
կերեայթի վրա։
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Մեղմօրոր սյուքը, թվում էր, շոյում է նկարչի՝ հրաշքներ գործած ձեռքե– 
համբուրում, փաղաքշում, իսկ ծովն ասես խոնարհվում էր. երկրպագում։

Առույգ ու կայտառ տրամադրությամբ տոգորված նկարիչը մտավ ար– 
ւնստանոդ և նստեր նկարակալի առջև։ Հիմա յուրաքանչյուր վըձնահար– 
. –ւծն ուղեկդվում է Իտալիա կատարելիք ուղեորության մասին խորհրղա– 
ւսթյուններով, մինչդեռ կտավի վրա կենդանանում է Նեաւղո|յան ծովա

խորշի՛ կապտավուն մշուշի մեջ կորած կղզին իւարսիւակայանով, հեղհե– 
ւուկ ալիքներով։

Հանկարծ հոգնություն զգար և րնկողմանալով ըագկաթոռի մեջ գուլեր 
–ոքերը։ Թվար՝ դարձյալ մակույկում է և օրորվում է՝ ականջը ծովի շա– 
ռաչյունին։ Բայդ այս ի՜՞նչ է։ Ինչ-որ ուժգնադող խշշյուն է լսվում, ու հան– 
յարծ մակույկը քշվում է՝ սրընթար գահավխէևւով ներքե՝ պաղպաջուն ջրե
րի խորքը։ Սեղմում է թիակը՜ ձգտե|ով ուղղել երերուն մակույկի ընթարքը...

Այնինչ իրականում սեղմել էր գանգը, որ լուռ բնակարանում թրթռում էր 
■ ՜լաձիգ հեծկլտուքով... Մահը վրա էր հասել հանկարծակի. վայրկենաբար...

Մահվան թափորը՝ բաղկադած հարյուր հազարավոր հուղարկավորներիդ, 
գլխահակ ընթարավ դեպի սուրբ Մարգիս եկեղերին։ Երբ դագաղը իջևրնում 
էին շիրիմ, անամպ երկնքիդ շիթ-շիթ անձրևակաթիլներ ընկան, և լսվեր ծո
վի ահեղամռունչ բախյունը որբարած ափերին...։

Փառանձեմը միջնաբերդիդ իջավ շրջապատված պարսիկ սպանե
րով. Հայոր վեհատեսիլ դշխոն տասներեք ամիս Մրտագերսն ա– 

նառիկ պահելուդ հետո դարձավ Հայր Մարդպետի՝ պիղծ մատնիչի նողկա
լի դավադրության զոհը։

Իջնելով բարձրաբերձ քարակարկառներին կռթնած Մրտագևրսիդ՝ 
նրանք համրընթադ քայլերին դեպի հանղիպակադ հեղեղատի եզրին տա
րածված շքեղ վրանը՝ գլխին առյուծանիշ պարսիդ դրոշը։

-  Ահա և արքայիդ արքայի օթևանը,– ասադ ուղեկդողներիդ մեկը;
Մահասարսուռ դող անդավ Փառանձևմի մարմնով, նյարդերը պրկվեդին։

«Օ մտածեր նա,– ուրեմն պիտի հանդիպեմ ատելի Շապուհին՝ այն մար
դուն, որ այդքան արյուն ու փորձություն բերեր հայոր երկրին»։

Մինչ խումբը կոսլղվեր դեպի վրանը, դուրս եկավ ինքը՝ արքայիդ ար
քան՝ կարմիր մույկերով, գույնզգույն քարերով զարդարուն թագը գլխին, 
գայիսոնը ձեռքին։

-  Վերջապե ս, ամբարտավան, դիվային կին, ոտքովդ չեկար, քարշ տա
լով բերին ինչպես գերեվարված հարճ,– գոոադ նա։

Այդ լտպեին կաւրարվեդ անսպասելին. շուրջբոլորր հավաքվածները գլխի 
չընկան՝ ինչպես թագուհին վիրավոր վագրի պես առաջ խոյադավ՝ Շապու–

Ըստ Լ. ՎԱԳՆԵՐԻ
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հի չարությունից աղճատված ւյեմբին իջեքնելով մի շառաչուն ապտակ։
-  Առ, լիրբ, խաբեբա։ Կոչվում ես արքա, բայք ի զորու չես վայելուչ 

խոսելու կնոջ հետ։
Այս անլուր հանդգնությունն այնքան անակնկալ էր, որ Շապուհը մի եր

կու ակնթարթ շփոթվեք, ապշեք, ապա դոդէրոքքի մեջ ընկածի պես 
ջղագրգիռ կռնչաք.

-  Ցիք հանել անառակին, դիք հանել...
Արհամարհանքով նայելով Շապուհին՝ Փառանձեմն անվրդով ասաք.
-  Եղկելի խրցւվիլակ, ուխտադրժորեն ձերբակալեքիր թագավոր ամուս

նուս. որի համար նզովված ես Հայասւրան աշխարհի կււդմիք, բայք հայոք 
թագուհուն սրախալխալ քւեսնևլու հրճվանքը չես ունենա...

Շապուհը ջղաձիգ ինչ-որ շարժում կատարեք, բայք... արդեն ուշ էր։ Փա– 
ռանձեմը մի ոստյունով քատկեք մոտակա քարաժայռի վրա և թևերը պար– 
գած վիթխարի թռչունի նման գահավիժեք անդունդը։

Ըստ ՍՏ. ԶՈՐՅԱՆԻ

Ը  ՏՀ <այոք հինավուրք սրբագնագույն գետը՝ Եփրատը կամ Արածա– 
+3 V ՝ նին, սկզբնավորվելով, բարձրաբերձ Հայկական լեռնաշխարհի՝ եր
կինք հասնալ կուսական բարձունքներիդ, սառքապատ կատարներիդ սրըն
թաք գահավիժում է, փոքր-ինչ հանդարւրվում հարթավայրում և Պարսիդ 
ծոք չհասած՝ միավորվում Տիգրիսի հետ։

Սնվելով Ծադկանք սիգապանծ լեռնևրի ականակիտ աղբյուրներիդ՝ Ա– 
րածանի-Եփրատը շառաչյունով թավալգլոր թռչկոտում է ժայռաբեկորների 
վրայով, մի վայրկյան անդորրանւպով՝ շունչ առնում Մշո դաշտում, ապա 
հանկարծակի սեղմվում-խեղդվամ Կնճան լեռների անձուկ կ1ւրճերամ՝ 
մրրկաբաշ ալիքներով ծեծելով լերկ ափերը։

Ասում Են՝ հեթանոս հայերի պաշտելի դիքահին՝ Աստղիկը՝ սիրո ասքւ– 
վածուհին, լոգանք ընդունելու համար ընտրել է այդ վայրը։

Դյութիչ դիքուհուն տեսնելու անհագ փափագը դեպի այս վայրերն էր 
ձգում հայ դյուքագուններին։ Հաղթահարելով դժվարին ճամփաներ՝ կտրիճ
ները հավաքվում էին հանըիպակաք սարի՝ ժայռերով ծածկված մի դարա
վանդի վրա. խարույկ վառում՝ կրակի լույսի տակ տեսնելու դիքուհա մար
մինը. որ փայլփլում էր |ուսնկայի պես։ Կտրիճները սրտի թրթիռով դեպի 
աստվածուհու լոգարանն էին նետում երփներանգ ծաղիկներ՝ շահպրակ, 
հագյւեվարդ, հափրուկ։

Բնությունն անգամ անւրարբեր չէր մնում աստվածուհու նկատմամբ։ 
Աստղազարդ երկնքիդ ասէու ապշած-հափշտակված նայում էր լուսնյակը, 
աչքերը զարմանքով թարթում էին աստդերը՝ հիանալով դիքուհա շնորհափ 
շարժումներով, ճերմակաթույր օդեղեն մարմնով։

Աստղիկը, անշուշտ, նկատում է հիպնոսաքած կտրիճներին և նրանք
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հանդուգն ու սիրատարփ հայացքներից պաշտպանվելու համար դաշտը 
զատում անթափանց մշուշոփ

Ասում են՝ այդպես է ծնվել դաշտավայրի «Մաշ» անունը։
Ըստ Կ. ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆԻ

Հ  Վանա լճի հարավարևելյան մասում ձգվոդ Ադթամար կդզին. հան– 
ժ  /  դիպակաց ափերի երկնակարկառ ուղդաձիգ ժայռերը, հուռթի կա
նաչը, ծովակի՜ հայելու պես անդրադարձնոդ ականակիտ ջրերը, փայլփլուն 
կոհակները, շրջակայքի ոդջ պերճանքը հավանաբար սնունդ են տվեյ միջ
նադարի հանճարեր մտածողի՝ Գրիգոր Նարեկացու երևակայությանը, և 
նրա հոգուդ ծայր է առել Աստծո հետ անվերջանայի մի զրույց, որ այսօր 
էլ տասը դար անց. ապշեցնում է իր գաղտնախորհուրդ ծալքեյտվ, Արար
եին մերձենալու սրբազան ձգւրումներով։

Ասում են՝ Ադթամարում ապրում հր մի աղքատ մարդ՝ Անդրեաս անու
նով։ Կինը՝ Շահանդախտը. խոնարհ, ամոթխած էակ էր, բայց, ցավոք 
սրւրի, երեխա չէր ունենում։

Սի օր Լլ որոշեցին ուխտի գնալ սուրբ Նարեկացու՝ ծովակի ուղղադիր 
ժայռերի բարձունքում գտնվող շիրմին՝ բախտավորություն հայցելու և ստա
նալու ակնկալությամբ։ Լսեց Նայւեկացին նրանց թախանձանքը և չանցած 
ինն ամիս պարգևեց առալջ. թմբլիկ մի տղա. ոյփն կնքեցին սրբի անու
նով՝ Գրիգոր։ Երբ լրացավ Գրիգորի յոթ տարին, ծնողները դարձյալ ու
ղևորվեցին չոքեչոք աղոյՅեյա, համբուրելու սրբի տապանաքարը, այն ցողե
լու շնորհակալության արցունքներով։ Նոր էին տեղ հասել, երբ չար ոգի
ների դրդմամբ հանկարծ քամի բարձրացավ և իր մրրկապտույտի մեջ առ
նելով տղային՝ շպրտեց ջրերի՝ սևին տվող խավարչտին խորխորատը։

Անցավ տարին; Հարևաններն ասացին Անդրեասին.
-  Ողբալով կորցրածդ հետ չես բերի։ Եկեք գնանք սրբի գերեզմանը, 

գուցե ձեզ օգնի։
Երբ տեղ հասան, ապշանքով տեսան, որ տղան ջրաթալցախ նստած է 

Նարեկացու տապանաքայփն։
-  Երբ ընկա ծովը,– պատմեց Գրիգորը,– հրեշը բռնեց ինձ՝ ցանկանա

լով խեղդել։ Այդ վայրկյանին հայտնվեց Նարեկացին և ինձ ազատեց ճի– 
վադի ճիրաններից։

Բոլորը սքանչացան այս հրաշքով և փառք տալով Աստծուն և սուրբ 
Նարեկացուն՝ ուրախ-զվարթ վերադարձան տուն։

Ըստ Ա ՂԱՆԱԼԱՆՅԱՆԻ

Զրույցը պատմում հ, որ աստվածընտրյայ Գրիգոր Նարեկացին դար– 
ձավ վանքի առաջնորդ։ Նա վայսլապետում էր ժողովրդին՝ ուսուցա–
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նելով զորավիգ լինել միմյանց, ապրել քրիստոնյային վայել անբասիր վար
քուբարքով, համբերությամբ ու ճգնակեցությամբ արժանանւպ Աստծո ար
քայությանը։

Նույն գյոււլամ ապրում էր մի մեծատուն՝ ամբարցւավան, ժպիրհ վար
քագծով, հղփացած, նողկալի մի մարգ, որ ամբարները լցրել էր ՚՜՚Օբավ ու
նեցվածքով։ Գիշերներն անցկացնելով արբշիռ գինարբուքների մեջ արհա
մարհում, հայհոյում էր զօրուգիշեր անմռունչ բանալ մշակներին անլուր 
կտցւանքների ենթարկելով ու ծաղկելով նրանց։

Ի թիվս այսօրինակ անօրինությունների՝ երբեք եկեղեցի չէր գնում։
-  Իմ բացակայությամբ մշակներս գլուխ կպահեն,– մի օր ասաց նա 

սուրբ Նարէւկացուն։ ֊Իսկ նրանք պիտի բանեն նաե կիրակի օրերին;
-  Աստծու օրենքը մարղը չպիտի խախտի,– պացւասխանեց սուրբը,-  

կիրակին հանգստյան օր է սահմանված ի վերուստ։ Թող հողը քեզ չըն– 
ղունի, եթե գեղջուկներին աշխատեցնես ապօրինաբար։

«Ախ այդպե ս, սքեմավոր սատանա,– գրգռված մռթմռթաց մեծատունը 
-  Դու կպատժվես»։

ճրագալույցին նա հանկարծակի խուժեց սրբի՝ վանքին կից ճգնարանը 
և գլխիվայր շղթայելով՝ գաղտագողի հեռացավ։ Բայց սուրբը աստվածա
տուր զորությամբ արձակեց շղթաները։

Երկու օր չանցած ամբարիշտ մեծատունը մեռավ՝ առանց հաղորդութ
յուն առնելու։ Յոթ օր թաղում էին նրան, բայց չընդունողով հողից՝ դիակն 
առավոտյան հայտնվում էր գետնի վրա։ Զարհուրած հարազատները ըն
կան վարդապետի ոտքերը, աղաչանք-պաղատանք արեցին՝ խնդրելով նե
րել հանգուցյալի՝ Աստծու կողմից անընդունելի աշխարհիկ մեղքերը։

Հեզահամբույր ու մեծահոգի սուրբ Գրիգորը խաչակնքեց մեռելին՝ ժա
մանակավորապես հարություն տալով նրան։

Կենդանացած հարուստը զղջալով ընկավ սրբի ոտքերը, ապաշխարեց, 
հաղորդվեց մեղա գալով Աստծուն։ Նարեկացին մեղքերի թուլություն շնոր
հեց, և այդ ժամանակ միայն հողը տեղ տվեց մեռյալին։

Ըստ Ա. ՂԱՆԱԼԱՆՅՌՆԻ

ՀԼ Օ  Օվկիանոսի մոլեգնող տարերքի վրա բարձրանում է ոսկեվարս ա– 
^  րեգակը. որի վառ նարնջակարմրավուն ճառագայթների ներքո 

տարրալուծվում է մութը, և արդեն տարտամորեն տարորոշվում է այն. ինչ 
քիչ առաջ թաքնված էր խավարի թագավորության սեփ-սև քողի տակ։ Ա– 
րևը, կենսառաք, հրաշեկ արևը՝ կյանքի աղբյուրն ու խորհրդանիշը, դան
դաղընթաց բարձրանում է սահմռկեցնող կապտականաչ ալիքների՝ առյու
ծի բաշեր հիշեցնող բլուրների հետևից՝ ասես սանձելու ինքն իրեն կորց
րած ըմբոստ օվկիանոսի զայրույթը։ Սակայն դյուրին չէ միանգամից կանգ
նեցնել խորդուբորդ ընդերքից ժայթքող դժոխային ուժերին, որոնք, թվում է.
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անթաքույց հյւճւ1 ւսնրու| ձգվում են դեպի երկինք՝ ներքևում գոյացնելով խա– 
փորչտին խորխորատներ։

Բայց գաււհուրելին դեռ առջևում է. այդ նա I՝ իններորդ ալիքդ ամենա
մեծը, ահասարսոար։ Սանձակոտոր առաջ նետվելով՝ այն ահա ււր որ է 
.՜^ելու է նավաբեկյա|Օևրի վրա...

Ովքե՛ր են ալեհույզ տարերքի երախում հայտնված այդ անհույս, տան
ջալլուկ մարդիկ...

Երեկ, երբ լուսնկայի շողերի տակ օրորվոդ շոգենավդ դուրս եկավ նա– 
վահանգստից, պարզկա, անդորր երեկո 1ր։ Նավապետը քննախույզ հա– 
ացքով չափեց հևռուներր՝ ւրոյզն իսկ չգուշակելով, թե ընդամենը մի քա– 

§ի ժամ հետո ընկնէզու են խելակորույս մրրկահողմի մեջ։ Բայց երկինքը 
հետզհետե ծածկվեց գորշ թուխպերով, ապա ամպրոպաբեր ամպերով, և օ– 
ձեդեն կայծակների հրեղեն մտրակները դաշունահարեցին հորիզոնը։

Կեսգիշերին օվկիանոսը մռնչաց, և մրրկահույզ ալիքները, սեղմ օղակ 
յազմած. հուժկու հորձանքով հարձակվեցին նավի վրա։

Սի քանի փորձառու ծովայիններ վճռեցին կուլ չերթալ տարերքին։ Կառ
չած միմյանցից ու նավակայմից՝ քաոսային խառնիճաղանջ ժխորի մեջ 
երդվեցին դիմանալ։

Այո, մարդը, ամենազոր մարդը կարոդ է հաղթել։
Այս նշանարանով Հովհաննես Այվազովսկին 1850 թվականին նկարեց 

ր՚արձրարվեստ «Իններորդ ալիք» կտավը։
Ըստ Լ. ՎԱԳՆԵՐԻ

ր ր \  Մկրտիչ Խերանյանը պատմական այն եզակի բացառություններից 
Ս Ն /  Լ, որ կենդանության օրոք դարձավ անմահ մահկանացու, վեհանձ
նության խորհրդանիշ, գաղափարի և ազատության ջահակիր։

Բնությունը նրա նկատմամբ եղել էր առազւաձևռն՝ շնորհելով և՜ խելք, և 
խոսք, և գեղեցկություն։

Որպես տղամարդ՝ առնացի էր. պարթև, մագաղաթյա նուրբ մաշկով, 
կայծկլտուն աչքերով։ Որպես մտածող՝ հեղափոխական էր՝ համարձակ, ուղ
ղամիտ, որպես հովվապետ՝ իր ժողովրդի խոնարհ ծառան ու բարեգութ 
հայրր Թվում է՝ ի վերուստ թելադրված ներշնչանքով է մեր ժողովուրդը 
նրան շնորհել մի վսեմ անուն՝ Հայոց Հայրիկ։

Հայրիկի՝ բնականից պայծառ աչքերից թախիծ էր ծորում, շատ դառ
նություններ էր նա կրել։ Տեսել էր գերեվարված մայրեր ու երեխաներ, խոշ
տանգված ու անպատվված հայ օրիորդներ, դիակներ՝ սարսափի դրոշմը ա– 
պակյա աչքերում, սրախողխող, դաշունահար ծերեր, ժանտախտին ու այլ 
վարակներին զոհ դարձածներ։

Սրտում ողբ ու մրմուռ՝ Հայրիկը, սակայն, գոնե արտաքուստ ձգտում էր
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պահպանել ոգու կորովը՝ գիտակցելով, որ իրեն են ապավինում իր սրած
ված հարի՝ հրաշքով փրկված բեկորները։

Պւարմում են. որ գերմանաւյի մի հնէաբան հեւըաքրքրվում է հնւսգխրա– 
կան արժեք ունեցա) իրերով։ Երբ էջմ իա ծնում նրան ներկայացնում են 
Հայրիկին, վերջինս դիմում է թարգմանեին.

-  Ըսեք, որ Ես թանկագին հնություն մը անիմ. քանի" ւրարվան կեն– 
թադրե։

Հնէաբանը խորաքնին նայում է Հայրիկին.
-  Հինգերորդ դարի։
-  Անկե ալ հին,– հաշում է Հայրիկը։
-  Քրիսւրոսի ժամանակվա։
-  Անկե ալ հին։
Հնէաբանի աչքերը վառվում են ոգևորությունից։
-  Տեսնեմ, վեհափառ, ինչ է այդ թանկագին հնությանը.– բացականչում 

է անհամբեր։
Խոր թառանչ է թռչում կրծքից։
-  Իմ ազգս է,– կշւրամբոդ շեշւրով ասում է նա։– Քրիսւրոսեն ալ հին 

Մհվսեսեն ալ։ Իմ թշվառ ւսգգը։ Անւրեսած այս թանկագին հնությունը՝ ան
շունչ քար մը կամ առարկա մը փնտրերո կելլեք։

Հագար ինը հարյուր վեց թվականն էր. Կոմխրասն ուդևորվեց
Փարիզ՝ աշխարհի արվեսւրնևրի կենւրրոն։ Ֆրւսնսիայի՝ ձգալական 

զորությամբ օժւրվւսծ մայրաքադաքը յուրօրինակ ւիորձաքար էր այն ար– 
վեսզւագեւրների համւսր, որոնք ձգւրում էին հւսմաշխարհային հռչակ ձեռք 
բերել։ Ինչպե՞ս կընդուներ երաժշտական հրավառություններից հղփացած 
վիթխարի քաղաքը մի անհայւր ժողովրդի անհայտ զավակի արվեստը։

Սեկը ւէյուսի հետևից բեմ են բարձրանում համընդհանուր ճանաչում ու
նեցող երգիչներ, դաշնակահարներ. ջութակահարներ արժա&ուԾսղով բոան 
ծաւ1տդջույնների։

Հերթը Կոմիտասինն էր։ Դահլիճը մի երկվայրկյան ապշեց, երբ բեմ ե– 
լավ մի հոգևորական՝ սև սքեմով ու վեղարով։ Ի՞նչ էր անելու նւս. ինչպե՜ս 
պիւրի դիմանար հւսմաշխարհային ասւրղերի մրցակցությանը։

Արտաքուսւր հանգիսւր՝ Կոմիւրասը կանգնեց դաշնամուրի մուր՜ ներ– 
քուսւր զգալով թպրտացող սրտի ւրրոփյունր։ Ու կւսրկաչեց երգր.. Մեղ
մահնչյուն. թավշային թրթիռով սրւրի խորքից բխում էր վշւրի երգը՝ ցող
ված ւսրյուն-արցունքով, պաւրմում իր ւրանջաըուկ ժալովրւլի դժխեմ բախ– 
ւրի մասին։ Դահլիճը ապշանքից քարացել էր. թվում էր՝ օրորուն նիրհ է 
իջել ամենքի վրա, ընդարմւսցնոդ նիրհ։

Ըստ տարբեր աղբյուրների
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Ու հանկարծ պայթել/ բար լռությանը՝ զւեղը զիջելով պոռթկան հիաց
մունքին և որոտընդոստ բացականչություններին։

Իսկ երբ աշխույժ քայլերով բեմ բարձրացավ Փարիզի պաշտամունքը՝ 
Դեբյուսին, սրահով մեկ շշուկ անցավ։ Մոտենալով Կոմիտասին՝ Դեբյուսին 
ծնկի եկավ նրա առաջ, խոնարհեց գլուխը և ասաց.

-  Հայր Կոմխրաս, խոնարհվում եմ Ձեր հանճարի առջև։
Ըստ Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ

Ճ ԼԴ  Հնում, շա՜տ հնում՛ մեզանից հարյուրավոր տարիներ առաջ, պերճ 
\ յ ճ *  Արևելքում մի երկիր կար, ուր ապրում էր մի քաջ զորապետ։ Իր 
ողջ էությամբ (միտված լինելով հայրենիքին՝ նա անողոքաբար հալածում 
էր թշնամիներին՝ երկիրը զերծ պահելով օտարի ոտնձգություններից։

Երկթի թագավորը հեղհեղուկ ու փոքրոգի մի մարդ, նախանձում էր քաջ 
զորապետի հռչակին՝ իրեն զգալով նվաստ ու չնչին։ Եվ մի օր, երբ հեր
թական հաղթանակից հեգա արքունիքը հավաքվել էր խրախճանքի, մի ան– 
հայւր զորականի պաւրիվներ տվեց՝ նրան հռչակելով երկրի սպարապետ։ 
Ապշեց քաջ զորապետը և հաջորդ օրն իսկ մարտական ընկերների հեւը 
լքեց հայրենի հողը։

Զորապեւըի հեռանալուն պես թշնամին խուժեց երկիր՝ հրի ու սրի մատ– 
նելով գյուղեր ու քաղաքներ։ Նոր սպարապետը, ահաբեկված ոսոխի հար
ձակումից, մազապուրծ ճողոււլրեց։

-  Վերադարձրեք մեր քւսջ զորապեւրին,– պահանջում էր ժողովուրդը՝ 
հեղեղելով փողոց ու հրապարւսկ։

Ավագանին երեք վարձված ծերերի ուղարկեց զորապետի մոտ՝ հաղոր– 
դելու ծերակույւըի խնդրանքը, բայց վերջինս, բռնված վաղեմի քենով, 
կւըրուկ մերժեց։

Ոսոխն օրեցօր մխրճվում էր երկրի մեջ՝ բերելով նորանոր փորձանքներ։
-  Ես ու մեր գուսանը նորից կերթանք սպարապետի մուր, կերթանք 

հայրենի հողով, մայրենի տաղով, և նա մեզ չի մերժի,– մի օր հայտնեց 
մի ծեր շինւսկան և քսակը լցնելով հողով՝ գուսանի հետ ճամփա ընկավ։

Երեկո էր։ Տխուր-ւրրւրում նստել էր զորապետը, աչքերում թախիծ էր 
դրոշմված։

Մզւնելով սրահ՝ գուսանն ու շինականը խոնարհ ողջանևցին։ Շեր շինա
կանը, լռելյայն մոտենւպով, զորապեւըի առջև դրեց հայրենի հողով լի քսա
կը։

Դյութված, կարկամած նայում է զորապետը հայրենի հողին անհագ հա
յացքով, անափ կւսրուրով։ Մրմնջում են շուրթերը՝ ինչ-որ բան ասելով հա– 
րազաւր հողին և ստանալով նրանից պաւրասխան։

Զորապեւրը կարկառում է դողդոջուն ձեռքերը, երկյուղած վերցնում քսա–

215



կը 1ւ խոնարհելով սիգապանծ գլուխը երեր անգամ համբուրում հայրենի 
հալը այն ցողելով տաք արցունքներով։ Ապա ընդոստ կանգնում է ոտքի, 
հեծնում նժույգը ե սլանում դեպի ռազմի դաշտ, դեպի սրբազան հողը հայ
րենի։

Մրրկահողմը խելագար մռնչում էր, գոռում-գոչյանով փոթորկվում
բարձրացնելով թանձր, ավազախառն փոշու՝ ալի մեջ երերացող 

սյուներ։ Մրրկածուփ հորիզոնը՛ պարուրված մուգ աղյուսագույն մռայլով, 
րոպե առ րոպե խոժոռվում էր՝ ծածկվելով բարդ-բարդ թուխպերով։ Փոթոր
կի հուժկու հոսանքի ներքո կանաչազարդ թփերը, միմյանց փաթաթված 
պատատուկներն ասես հևծելով, ողբալով ու հառաչելով խոնարհվում էին 
գլխահակ, դարձյալ բարձրացնում հողմակոծ, դողդոջուն գլուխները։ Մինչև 
իսկ սրաթռիչ արծիվը՝ լուրթ բարձունքների խլախտ տիրակալը, անզոր էր 
ընդդիմադրելու զայրացած տարրի մռնչուն ալիքներին։

Այնինչ մրրիկի մոլեգին տարերքը հետզհետե ուժգնանում էր, և ամենքը 
մաըդ թե անասուն, թռչուն թե զեռուն, սահմռկած բնության՝ այնպես հան– 
կարծակի սկսված տարերային իրարանցումից, թաքնվելու որևէ խորշ, 
խցկվելու որևիցե ճեղք էին փնտրում՝ այնտեղ կծկվելու և պատսպարվելու 
նպատակով։

Ընդհանուր խառնիճաղանջությունից անմասն չէր նաև Արաքսը՝ անդորր 
օրերին այնպիսի պչրանքով հոսող մայր գետը։ Թվում էր՝ ապշած է և խո
րին վրդովմունքով ճիգուջանք է անում, որ ւրսրս ժայթքի խեղդող ափերից 
տեսնելու ինչ է կատարվում զմրուխտ կանաչով, հուռթի բուսականությամբ 
ծածկված Իշիաւնաց կղզում։ Իսկ կղզին, սարսափած մեջք մեջքի բարձրա
ցող հևասպառ ալիքներից, բնության ընդհանուր խռովքից, դողում էր՝ վա
խենալով պղտոր ջրերին կուլ գնալու սպառնալիքից։

Լուսնի դեղնազօծ եղջյուրը թաքնվեց Քարքե լեռան՝ մառախուղով
պատված բարձունքների հետևում, և Տա բոնն ընկղմվեց ականա

կիր խավարի մեջ։ Մթամած, խոժոռ երկինքը ծածկված էր բարղ-բարղ կու
տակված գորշ թուխպերով, որոնք լողում էին դեպի Գրգոտ ու Նեմրութ 
լեոների՝ երկինք կարկառող գագաթները՝ ըստ երևույթին այնտեղ օթևանե– 
լու։ Երբեմն-երբեմն օձագալար կայծակը դաշունահարում էր խավարչտին 
երկնակամարը, զիգզագաձև փայլատակում, և լսվում էր որոտման խուլ 
դղրդյուն՝ գուշակելով տեղատարափ։

Գիշերվա այղ պահին Մաշի դաշտով քառատրոփ վարգում էին երկու 
ձիավոր՝ հեծած կապտաթույր ու սև նժույգներ։

Ըստ ԱՎ. ԻՍՍՀԱԿՅԱՆԻ

Ըստ ԸԱՖՖ11Ւ
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Կապուտակ ձիավորը, որ գիտեր մյուսի ուղևորության մասին, ուշիուշով 
հետևում էր նրան՝ ոչ մի վայրկյան ըստ չթողնելով տեսադաշտից։ Վեր
ջինս, անտեղյակ դրանից, շտապում էր նույն ուղղությամբ։

Արածանին, գարնանային հեղեղներից Փրփրած, պղտոր հորձանքներով 
բարձրացել էր ափերից հեղհեղուկ ալիքներով ողողելով շրջակայքը։ Ահար
կու վիշապի պես ոլոր-մպոր գալարումներով գոռգոռում, մռնչում էր՝ երա
խի մեջ առած փտած կոճղեր, արմատախիլ ծառեր։

Կապուտակ ձիավորը շոյեց ազնիվ երիվարի՝ քամուց փռփռացող բաշը 
և շշնջաց. «Դու քաջությամբ կտրեցիր Ջիգրիսի ահեղ ալիքները, այժմ հայ
րենի երկրի Արածանին ինչո՞ւ պիտի քեգ վախեցնի»։

Կռվելով կատաղի կոհակների դեմ՝ ձին հաղթահարեց մոլեգին տարեր
քի թափը, և քիչ անց ափ ելած ուղևորը խաչակնքեց երեսը՝ ի նշան գո
հության։

ճամփորդը, թեքվելով ճանապարհից, բռնեց մի շավիղ, որ տանում էր 
վեր՝ Աշտիշատի վանքը՝ Տարոնի հինավուրց սրբավայրը։

Մոտենալով ղարպասին՝ ուղևորը՝ ոտքից գլուխ թրջված, փայտյա մուր
ճով երեք անգամ թակեց։

Հայտնվեց դոնապանը՝ ձեռքին ճրագ։
. Ըստ ՐԱՖՖ11Ւ

ՏՀ ր  Պարսկաստանի Շիրագ քաղաքը հայտնի է իր չնաշխարհիկ 
Լ ) բ ն ո ւ թ յ ա մ բ ,  պերճապաճույճ դրախտային պարտեզներով, հուռթի 
ծաղկաստաններով։

Պարզկա, արևկեզ օր է՝ հագեցած օդեղեն զվարթ տրամադրությամբ։ 
Աչքդ որքան կտրում է, ոսկևորված ծաղկաստաններ են, այգեվետ հեռաս
տաններ։ Բույրեր են վարդերի ու նարգիզների, թույրեր՝ վարդագույն, շա
ռագույն, դեղձան, րսջվւպւդ ու ծիրանի, ընկույզի՝ երկինք միտող բարձրու
ղեշ ծառեր՝ հարյուրամյակների գաղտնիքները սաղարթների մեջ, փարթամ 
որթատունկեր՝ արևային քաղցրահյութ ողկույզներով։ Զմրուխտ կանաչութ
յան մեջ մզկիթներ՝ դեպի ամպերը կարկառող երկնասույզ մինարեներով։

Խելակորույս եռում է շուկան՝ բոլորակ մի տարածք՝ կենտրոնախույս 
վաճառուդինհրով։

Ալեհույզ շուրջբոլորս եմ նայում՝ մտասուզված իրարամերժ զգացումնե
րի մեջ. չէ՞ որ մանկությանս օրրանում եմ, ուր Հաֆիզն է ստեղծագործել 
ականջը բլբուլների քաղցրահնչյուն երգին։

Շուկայի խառնիճաղանջ ձայներն ու խլրտուքը կտրում են մտքիս թեյը։ 
Ահա ծաղկահյոաերով զարդարված մի պարսկուհի, արևելյան սովորութ
յամբ գլխին դրած ծաղկավոր սկուտեղը, ընկույզ է վաճառում։

Քիչ այն կալմ գորգերի շուկան է՝ հսկա ասֆալտապատ հրապարակ.
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ուր գեւրնին՝ մարդկանց արքերի տակ. հարյուրավոր գորգեր են փռված՝ մե
կը մյուսիս երփներանգ ու գունագեղ։ Սի հրեա, ըստ երևույթին վաճառա
կան. խոնարհված ղրանը վրա. քննախույզ ղիգւում և մատնեքը սահեցնում 
է զարդանախշերի վրայով. շոշափում ընցփր բուրղը։

Հւսնդիպակաց մզկիթից լսվում ե մոլի մոլլաների նամագը՝ ծորո ւն, եր
կարաձիգ աղերսով, և Ս՜ուհամմևդի որղիներին հրավիրում միջօրյա 
Երկրպագության։

Հիրավի, չորսբոլորը պերճ Արևելքն է՝ ինքնատիպ վարքուբարքով, տո
թակեզ արևով, հրկիզված երկնքով, պչրանքով ու ւղճնանքով։ Մրւրահայ;։ 
ինչ-որ բան կա այղ ամենի մեջ։

Սակայն ժամանակն է շարժվելու։ Մեր ավտոբուսը մի քանի ժամ հետո 
ււլիտի լինի Թավրիզում։

Մամոզխ

ճ ճ  Սեսրոպ Մաշւրոցի անունը կյսւղ պողարայի՜ բարձունքում ա– 
Ս Ս  վ արտ վալ սարահարթի լանջին խոյանում է յուրօրինակ մի շի
նություն՝ նման միջնաղարյան բերդ-ամրոցներին։

հասքը, ինքնրսղփնքյան հասկանալի է. աշխարհում հայտնի մեր Մա– 
տենաղարանի մասին Է, ուր ամփոփված Են հայոց ազնվազարմության 
վկայագրերը՜ խորախորհուրդ մագաղաթները, ծաղկած մաւրյանները զար
դանախշված որդան կարմրով. դեղձան պես-պես նրբերանգներով, նրբաճա
շակ կենդանագրերով, ալեվևւր ծաղկանկւսրներով։

Հայ նորօրյա ճարտարապետության կարկառուն վարպեւըներից մեկը 
Մարկ Գրիգորյանն է նախագծե) շենքը և ստեղծել անըսւրգյոււր կոթա; 
կորնթւսւպ կւսմւսրներով ու որմնախորշևրոփ

Խորհուրդ կա Մաւրենաղարանի դիրքի ընտրությւսն մեջ. այո. ազգային 
մեծությունների հետ առնչվելու համւսր մենք՝ սովորակւսն մահկանացու
ներս. պիտի բարձրանանք հայացքներս հառւսծ վեր՝ բերդանման տաճարի 
շքեղաշուք մուտքին։ Այնւըեղ՝ բարձունքում, մեր անցյալն է վիշտը, ցնծութ
յունը. հաղթանակներն ու պարււաւթյունները. իսկ ւսվելի ճիշտ՝ հայկակա, 
անմեռ ոգին։

Ահա հաղթահարեցիր վերելքը և հասար սանդղահարթակին, որւրեղ ա– 
շակերւրներով շրջապաղւված՝ բազմած I ազգային հանճարը աստ– 
վւսծընւրրյալ Սեսրոպ Մաշղացը։

Շենքի ճակազւային պատի որմնախորշերում քերթողահայր Մովսես Խր 
րենացին. մանրանկարիչ Թորոս Ո-ոսլինը, փիլիսոփա Գրիգոր Տաթևացին 
մաթևմաղփկոս Անանիա Շիրակացին, առակագիր և օրենսգետ Սիփթսր 
Գոշը, աշխարհի անարդարությունների դեմ ըմբոսւըացած Ֆրիկը՝ միջնա
դարի մեծ գանգատավորը, ւսսես համրորեն բարբառում են մի մեծ խոլ
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Ն՜ւբդ «ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանա| ղրանս հանճարոյ»։
Մատենադարանի ւտահնեւաւմ, մոռացած աշխարհը. առօրեական հոգ

երդ, անէանում ես՝ զգալով ազնվության, անբիծ, տաք զգացումների հոր– 
՜  ՜ւմը երակներիզ մէւջ։

Մամուլիս

Ճ Հ 1  Ոսկեգանգուր Ասլոլոնը՝ շանթարձակ Զևսի պոլին, ճախրում է 
Լ ) /  ճերմակափրփուր երկնրում՝ արծաթափայլ աղեղն ուսին, ձեռքին՝ 
քնար։ Ոսկեղեն նետերը զնգում են կապարճի մեջ. և ճախրում է կեն
սաթրթիռ պատանյակը՝ նախշուն ժպիտով, ոսկեհնչյուն քնարով ցրելով 
խավարը՝ թշնաման լույսի, բարու, արևի։ Նա ձգտում է հասնել ղժխեմ Պի
թոնին պատկանող թագավորությունը՝ վր1ւմխնղիր |ին1զու մարդկությանը 
■աղիքներ սյսսրճառած փնելու համար։

Ապոլոնի քառաձի կառքը խոյընթաց սլացքնեյտվ հասնում է |սա– 
վարչտին կիրճը՝ Պիթոնի՝ թանձր գիշերով պարուրված օթևանը։ Կուտակ– 
կոսըակ ժայռակույտևրի խոռոչները երբևէ արև չեն տեսել, խավարածիր 
խորխորատներում խևրսգար ճողփյունով, խուռնընթաց ծառս է լինում, հե
ծեծում պղտոր հեղէպը, որի վրա քուլա-քուլա կիտվել են բարղ-բարդ ամ
պերը՝ խոժոռաղևմ, գորշ, չարագուշակ։

Հանկարծակի ւլղյսլյուն է լսվում, և իր ժահահոտ որջից ղուրս է սալում 
սոսկւպի հրեշը Պիթոնը՝ վրղովված ինչ-որ օտարոտի զգացումից։ Նրա թե
փուկավոր մարմինը ոլոր-մոլոր օղակվում է ժայռից ժայռ՝ ստեղծելով ան– 
թիվ-անհամար հարափոփոխ գալարներ։ Ուղղաձիգ քարակարկառներն ու 
երկնամուխ լեռները ցնցվում են հրեշի մարմնի խլրտյունից՝ տնքսղով 
ճզմվելու ցավից։ Եվ որտեղ գւպարվում է Պիթոնը, ամայանում է շուրջբո– 
|որը. չորափն սփռվում է անկևնղան լռություն։

Տեսավ Պիթոնը Ասւոլոնին և մռնչյունով բացեց հազարժանիք երախը՝ 
կ|անելու կենսաթրթիռ պատանուն։ Բայց լսվում է լայնալիճ աղեղի զնգո
ցը. և փայլփլուն նետը, կորություն գծելով օդում, մխրճվում է Պիթոնի մար
մինը։ Առաջին նետին հաջորդում է երկրորդը, ևրրորղը, չորրորդը։ 
Թպրտում, ջղաձգվում է Պիթոնը՝ գալարվեպվ հոգեվարքի մեջ։

Անէանում է խավարը՝ տեղը զիջետվ շողարձակ արևին, պղտոր կեղ
տաջրերը զուլալվում են, և ողջ բ՛նությունը շնչում է լիաթոք։ Ու վարղագու– 
նած հորիզոնում տարածվում են Ապոլոնի հաղթական քնարի քաղց
րահնչյուն Ելևէջները։

Ըստ ՕՎԻԳՒՕՍԻ
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/Հ  Օ  Լուսաճաճանչ, կենսահորդ, մշտածիծաղ է Ապոլոնը։ Համակ 
Օ Օ  դնծություն՝ չգիդւե՝ ինչ է թախիծդ։ Թվում է՝ վիշտը երրևե հասու 
չէ նրա՝ հրճվանքի ու բերկրության աղբյուր էությանը։

Բայդ ի զարմանս Օլիմպոսի սատկածների՝ մի օր թախիծը թափանդեդ 
նրա հոգին։ Վիշապին հաղթելուդ հետո հպարտ կանգնել էր դիակի վրա. 
երբ կողքին հայտնվեր էրոսր՝ սիրո պատանի աստվածը, և սկսեդ |արևւ 
իր ոսկեղեն աղեղը։ ԼԼպպոնը, վերիդ վար բարեհոգի քմծիծաղով նայելով 
պատանուն, ասադ.

-  Փոքրիկս, ինչիցդ է պետք աղեղը։ Թե՞ ոպում ես հասնել նետաձիգի 
իմ փառքին։

Կարեվեր խոդվեդ էրոսը և խռովված նայերով Ապոլոնին՝ վրդովմունքով 
ասադ.

-  Քո նետերը, Ապոլոն, ճիշտ է. անվրեպ են, բայդ իմ նետը ևս պա
կաս չի. և ղու կզգաս դա։

Թափահարելով թևերը՝ էրոսը վայկենապես թռավ Պառնաս՝ օլիմպադի 
սատկածների՝ ամպեղեն բարձունքների վրա գտնվող օթևանը։ Ի հեճուկս 
Ապոլոնի՝ կապարճիդ երկու նետ հանեդ. մեկը սեր ծնող, որով գաղտնի խո
դեր կենսաթրթիռ ղյուդազնի սիրտը, մյուսը՝ մերժող. որով խոդեր հավեր
ժահարս Դափնեին։

Շատ չանդած Ապոլոնը տեսավ աղջկան՝ օվկիանի պես լուրթ աչքերով, 
մարմարյա անբասիր մորթով, փարթամ գանգուրներով, թովչաղեմ, առինք
նող։

Պատանին վայրկենաբար հափշտակվեր Դափնեով։ Թվում էր՝ աղջիկը 
պիտի ժպտար՝ ի նշան փոխադարձ հիադումի; Բայդ, ո՜վ զարմանք, հա
վերժահարսը խորշանքով հեռադավ։

-  Կանգ առ, ղիդուհիս.– անձկությամբ շշնջար Ապոլոնը։– Ո՞ւր ես 
փախչում։ Մի՞թե չես զգում՝ ինչպես Եմ քեզ սիրում.

Լռելյայն վազում էր Դափնեն. հետևիդ՝ Ապոլոնը։
-  Օ ՜, Զևս. օգնիր,– կդկտուր, հևիհև մրմնջում էր հավերժահարսը.– 

բադվիր, գետին, կլանիր ինձ։
Դեռ խոսքը չէր վերջադրել, մարմնի անդամներն ընղարմադան. ծածկ– 

վեդին ճաքճքած կեղևով, վարսերը դարձան տերևներ, երկինք կարկառած 
ձեռքերը՝ ճյուղեր։

Տխուր-տրտում երկար կանգներ Ապոլոնը։
-  Օ ՜, Դափնե,– խոսեր վերջապես.– թող այսուհետև միմիայն ճյուղե

րիդ պսակը լինի իմ և իմ քնարի զարդարանքը, ու թող երբեք չթորշոմի քո 
կանաչը։

Իբրև համաձայնության նշան՝ ղափնեթուփը խշշյունով խոնարհեր կա
տարը։

Ըստ ՕՎԻԴԻՈՍԻ
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ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՅՈԹ՜ ՀՐԱՇԱԼԻՔՆԵՐԸ 
(Ըստ 11. Նեյհաբդի ն Ի. Շիչովայի)

Եգիպտական բուրգեր

Հին աշխարհից մարդկությանը հասցեագրված յոթ հրաշալիքներից են 
•փպտական հինավուրց բուրգերը՝ ճամփորդներին ասյշեցնալ այդ արհես
տական սարերը, Եգիպդասի՝ հնադարում ապրած թագավորների ղամբա– 
՜  անները։ Կահիրեից հարավ-արևմոսրք՝ մինչև Ֆայումի օազիս ձգվոդ բուր– 
–ւրը. թվում է. հառնում են կիզանուտ անապատի ավագներից՝ ճնշելով 
.արդուն իրենց վիթխարի չափերով։

Արդեն հինգ հագար տարի է՝ կանգնած է բուրգերից ամենամեծը՝ Քե
՜փս փարավոնի դամբարանը՝ հարյուր քառասունյոթ մետր բարձրությամբ, 
՜ւրաքանչյար կոդքի երկարությունը երկու հարյուր երեսուներեք մետր։ 

ճստ հնէաբանների մանրազնին հաշվումների՝ բուրգը կառուցելու համար 
գործածվել է երկու միլիոն երեք հարյուր հագար կրաքարային խոշոր 
։անգված՝ ամեն մեկի կշիռը երկու տոննայից ավեփ։ Զանգվածեց ժայռա– 
։եկորները այնպես վարպեցտրեն են դրված միմյանց վրա. որ դրանց ա– 
՜անքն անհնարին է դանակի շեղբ մտցնել։ Անհավատալի է քարտաշների 
և հղկողների աշխատանքի ճշգրտությունը, եթե նկատի ունենանք, որ բուր
գերը կառուցվել են ընդամենը., քարե գործիքներով։

Հին Եգիպտոսում ովքեր ցանկանում էին խոնարհվել մեռած փարավո
նին, կարոդ էին այցելել հոգեհանգստի տաճարը՝ հանգուցյալի դահլիճ-ըն– 
դունարանը՝ հղկված գրանիտյա ուղղանկյուն սյուներով, հայելու նման 
փայլփլուն պատերով ու հատակով։ Լույսն ընկնում էր առաստաղի ձվաձև 
անցքերից՝ դահփճամ ստեդծեւով խորհրդավոր կիսամութ։ Թագավորի մար
մինը փտելուց պահպանելու համար զմռսում էին։ Նրա ձախ կողքին եթով
պիական քարե կտրիչով զգուշորեն կտրվածք էին անում, հանում լյարդը, 
աղիքները, փայծաղը։ Զանազան լուծիչներով տարրալուծում էին ուղեղը։ Ա– 
պա ամբողջ մարմինը պարուրելով հոտավետ ձյութով՝ օծայուղում էին 
կնդրուկով, լցնում քաղցրաբույր քսուքներ և սոսնձապատում։ Հետո փարա
վոնի զմռսված մարմինը գուգում-գարղարում էին. զգեստավորում շքեղ բան
վածքներով, դնում կեղծամ, ոսկեզօծում էին եղունգները, ակնակապիճնե
րում զետեղում փղոսկրյա կամ բյուրէպապակյա աչքեր։ Այս կերպ էր պատ
րաստվում մումիան։ Վերջում հոգ էին տանում, որ հանգուցյալը հանդերձ
յալ կյանքում ապահովված լինի այսրսզայւղով, անոթներով, ըմպանակնե
րով, կառքով։
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Զևսի արձանը

Հելլադայի՝ արվեստների օրրանի մեծաքանքար քանդակագործը՝ Ֆիդի– 
աււը. խոնարհված տախտակյա գրակալին, խորհում էր, թե ինչպես, ինչ 
հնարքով կերտի շանթարձակ Զևսի արձանը։ Սի երկու նախագիծ արել էր, 
մանրազնին, ուշիուշով հաշվարէլեւ յուրաքանչյուր մանրուք։

Ավարտելով գծագրերը, հայթայթելով անհրաժեշտը՝ Ֆխլիասը հապշ
տապ մեկնեք Օլիմպոս՝ հափշտակված աստվածահոր կերպարին արյուն 
ներարկելու աներկբա որոշմամբ։

Գիշերուզօր աշխատում էր Ֆիդիասը, և օր օրի. տարեքտարի ամբող
ջանում էր Զևսը։ Հագուստները, գլխի պսակը պատրաստված էին ձույլ ոս
կուդ. գահը՝ վպոսկրխյ, թիկնակը, արմնկակալները զարդարված էին ուռու– 
քիկ նախշերով։ Ոսկեզօծ մույկերով ոտքերը հանգչում էին առյուծներով 
դրվագանախշ աթոռակի վըւս, որի վերին մասում հետևյալ մակագրությունն 
էր. «Ինձ ստեղծել է Քարմիդասի որւփ աթենսսյի Ֆիդիասը»։

Ավարտելով աշխատանքը՝ քանդակագործը օգնականներին խնդրեր ի– 
րեն մենակ թալնել աստծո հետ։

Տանջալլուկյր. հոգնած Ֆիդիասը վերիդ վար դիտեք արձանը, պտտվեք 
նրա շուրջբոլորը, հիպնոսված նայեք դեմքին, սրտի թրթիռով շոյեք ու
շշնջաք.

-  Զևս, դու գո՞հ ես արդյոք։
Ասում են՝ սրահի կորնթարդ կամարների ւրւսկ հանկարծ կայծակներ շո– 

ղարձակեքին Զևսի աչքերը, և մարմարյա հւարակն ու գրանիտյա պատե
րը քնքվեքին; Մեկ ակնթարթ տևած շառաչյունը դադարեք, և աստծո աչ
քերն ասես փաղաքշանքով նայերին Ֆիդիասին։

Հին աշխարհի այս հրաշալիքը պահպանվեք շուրջ հագար տարի։ Մեր 
թվարկության հինգերորդ դարում բյուգանդական Թեոդոսիոս Երկրորդ կայ
սեր նրամանով այն– Օլիմպոսիդ տեդափոխեքին Կոստանդնուպոլսի թագա
վորական պալատը, որը, սակայն, հրդեհվեք, և արձանը դարձավ հրո ճա
րակ։

Աւեքսանդրիայի փարոսը

Մեր թվարկությունիք առաջ երկու հարյուր ութսունհինգ թվականն էր։ 
Միջերկրական ծովի ափին, շոգիր ասես թալկաքած, հևում, շնչահեղձ էր 
լինում եգիպտական չնաշխարհիկ պչրուհին՝ Աւեքսանդրիան։

Փոթորկի ժամանակ մրրկահույզ, շառաչուն ալիքները խոյընթաք թռիչք
ներով սուրում էին դեպի քաղաք, արևազօծ օրերին սահմռկեքնոդ շառաչ
յունը փոխվում էր ականջալուր խշշյունի, և ծովիր փչող մեղմօրոր սյուքը 
յուրօրինակ շնկշնկոքով ու ջրերի փաղաքուշ ճողփյունով, թվում է. օրորում 
էր մեղկ սեթևեթանքով նազալ հեղգ պչրուհուն։ Անդորր օրերին ծովը քա–
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ճղեոնի պես երփներանգվում էր, ե մեղմ կոհակնևրր, թվում է, փսփսուքով 
. ~ս զվարթ ճողփյունով գաղտնիքներ էին ասում միմյանց։

Ամառային տոթ միջօրե էր։ Ալեքսանղրիայի ափերից քառորղ մղոն հև– 
շա գտնվող Փարոս կղզյակի վրա վխտում էր ստրուկների խառնիճաղանջ 
֊սբոխը։ Գլորելով հսկայաբեկոր ժայռերր՝ լցնում էին քաղաքը կղզյակից 
: գժանալ ջրային հատվածը՝ ստեղծելով պարանոց։ Եգիպտոսի կարկառուն 
ճարտարապետ Սոստրատեսը Պտղոմեոս թագավորից ստացել էր հանձնա– 
՜  արություն՝ կառուցել երկնահար լուսատու ջահ՝ ճանապարհ ցույց տալու 
։ամար ժամանող նավերին։ Մանրազնին ուսումնասիրելով տեղանքի՝ բնութ– 
յան ընձեռած հնարավորությունները՝ Սոստրատեսն ընտրեց կղզու հա– 
՜ավարևելւան անկյունը։

Կանգնեցվեց ութանիստ բարձրաբերձ աշտարակ՝ պսակված սյուներին 
ոենված գմբեթով՝ կատարին ծովերի աստված Պոսեյղոնի բրոնզյա արձա
նը։

Փարոսն ուներ նաև ռազմական նշանակություն, դիտաշտարակ էր, որ
տեղից անմիջապես նկատվում էին մոտեցող նավերը, իսկ հիմնապատվան– 
՜անը ծառայում էր որպես զորանոց։

Ցավոք, տարեցտարի արևից, մրրիկներից ու խոնավությունից քայքայ
վեց հրաշք կառույցը, և այժմ կանգուն է միայն հիմնապատվանդանը։

Հալիկաոևասի դամբարանը

Հալիկառնասը՝ Կարիական Թագավորության մայրաքաղաքը, վաղնջա
կան ժամանակներում իրավամբ համարվում էր Փոքր Ասիայի ամենահա– 
րոատ և շքեղ քաղաքներից մեկը։ Տաճարները՝ երեսպատված մարմարիոն 
սալերով, եռանկյունի ճակատներով թատերասրահները՝ զարդարված ծան
րորեն իջնող ոսկեծոպ վարագույրներով, դահլիճները՝ սյուների անտառով, 
ոսկեծուփ ավազաններով, զարդարում էին սոճիներով, կիպարիսներով 
պճնված հինավուրց քաղաքը՝ փոքրասիական պչրուհուն։

Հալիկառնասը՝ աշխույժ առօրյայով ապրող այս անըստգյուտ քաղաքը, 
ուներ ձգողական զորություն՝ անընդհատ լեփ-լեցուն էր բազում ճամփորդ
ներով և կառանատեղերում խարիսխ գցած նավերով։ Բայց քաղաքը ամե
նից շատ հայտնի էր Մավսոլոս թագավորի կառուցած դամբարանով։

Մավսոլոսը՝ ամբարտավան, զգույշ միապետը, որոշել էր ինչ-որ ձևով հա
վերժացնել իր անունը։ Իրասածի թագավորը ինչ որ վճռեր, բեկման ենթա
կա չէր, և կենդանության օրոք սկսեց դամբարան-տաճարի վիթխարի 
ծախսեր պահանջող շինարարությունը։ Այն ուղղանկյունաձև շենք էր՝ վաթ
սունվեց մետր լայնությամբ և յոթանասուն մետր երկարությամբ։ Ըստ կա
ռուցվածքի՝ բաղկացած էր երեք հարկից։ Առաջին հարկը՝ Մավսոլոսի և 
նրա կնոջ՝ Արտեմիսայի հանգստարանը, վերից վար երեսպատված էր մար–
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մարյա սրբատաշ սալերով, ուռուցիկ եզրազարդերով, սրահը գոտևորոդ 
զարդաքանդակներով։

Դամբարան-տաճարի վրա աշխատում էին հարյուրավոր ստրուկներ 
կմախքացած մարմնով, արևաո դեմքերով, թաղկած մազերով, կեղտոտ ու 
բոկոտն։ Միջօրեի խեղդուկ ղաթին թե լուսնկա գիշերներին, թխպոտ թե ա– 
րեազօծ եղանակին գիշերուզօր աշխատում էին խուսափելով դաժան վե
րակացուների գանահարությունից։

Մավսոլոսի դամբարանը կանգուն մնաց մինչև տասնհինգերորդ դարը։ 
Այն փոշիացավ բարբարոսների՝ խաչակիր ասպետների հարվածներից։ 
Մավսոլոսի անունից էլ առաջացավ «մավզոլեյ» անվանումը, որ այսօր էլ 
ցտվում է դամբարանային կառույցներին։

Բաբելոնի կախովի պարտեզները

Մեր թվարկությունից առաջ Միջագետքում տարածվում էր Բաբելոնը՝ 
բարձր բերդապարիսպներով, բրոնզագույն ութ դարպասներով, քաղաքը կի
սող ոլոր-մոլոր Եփրատով։ Դարպասից ներս՝ գեցփ բարձրադիր ափին, ար
քայական ուղղանկյուն պալատի պարսպապացւերն էին վեր կարկառում 
գմբեթարդ աշտարակներով ասես իշխէղով շրջակայքի վրա։ Սակայն Բա– 
բելոնի զարդը կախովի պարտեզներն էին, որ, ըսփ հույն պատմիչ Հերոդո– 
տոսի, հիմնվել է Նաբուգոդոնոսոր թագավորի էլնոջ՝ մեդիացի թագուհու հա
մար։ Մով որ լինելով իր հայրենիքի կանաչազարդ խոներին, փթթուն ան
տառներին, սառնորակ ջրերին ու շնկշնկան զեփյուռին՝ մեդիացի դշխուհին 
շոգ, տոթակեզ Բաբելոնում թախծում էր կարոտելով ծննդավայրի բնաշ
խարհը։ Ձգտելով փարաւրել կնոջ թախիծը՝ Նաբուգոդոնոսորը որոշեց նրան 
անակնկսդ մաւրուցևլ՝ նվիրելով մի բերրի օազիս՝ նման Մեդիայի ծառաս
տաններին։

Պարտեզներն ուղղակիորեն կախված էին օդում՝ տեղավորված փնելով 
չորս հարկաշերտերից բաղկացած աշտարակի վրա։ Յուրաքանչյուր հարկ 
նստած էր աղյուսե կորնթարդ կամարներին, որոնք հենվում էին քառանկ
յուն մույթերին։ Պարտեզի հարկերը միմյանց կապում էին սանդուղքները 
սարքված հարթ, հղկված սալերից։

Մեդիայի պատրանք ստեղծելու նպատակով թագավորը բերել տվեց 
հազվագյուտ տնկիներ։ Բաղեղապատ սանդղահարթակից ուղեգորգի նման 
ճևմուղու եզրերին բուրում էին դյւախտավարդը, խոլորձը, բրաբիոնը, հիրիկ
ները, կուսածաղիկները, շքանարգիզը, եղրևանին։ Քիչ այն կողմ հապալա
սի և հավամրգի թփերն էին, ղրանց հետևում՝ խնկեղեգն ու գինեղեգը, ցախ
կեռասն ու քամու մեղմօրոր խշշյունի տակ մեղմորեն ցւարուբերվող վար
սաթափ ծփիները։

Անցան հարյուրամյակներ, և Երբեմնի աշխույժ Բաբելոնը որպես ասուպ 
ժամանակի հետ անհեցւացավ պատմության զիգզագ կեռմաններում։ Ջրհե–
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՜նոր քանդեց Նաբագոդոնոսորի կավից կառուցված պալատը (ի դեպ. Բա– 
բելոնում բոտը կառույցները կավից էին), ասզփճանաբար նաև պարզւեզնե– 
բր Անէացավ հեքիաթը ոըպեււ հուշ ապրելով լոկ պադւմաթյան էջերում։

Արտեմիսի տաճարը

ՀԵլլադայի ամենսաիրե|ի ասւրվածուհիներից էր Արւրեմիսը որսի հովա
նավորածին։ Նրա պաշզւամունքր ւրարածվեց մինչև իսկ Փոքր Ասիայամ։ 
Եթե հելւենիսցւական արվեսդաւմ 11րւըեմիսր պաւրկերվամ էր իբրև որսի 
֊Աստվածուհի՝ կապարճ կախած, եդնիկի ուղեկցությանը սարող աղջկա կեր
պարանքով. ապա ւիոքրասիական Եփեսոս քաղաքում ընդունվեց իբրև 
պտղաբերության խորհրդանիշ։ Տարփողում էին աստվածուհու շնորհները, 
ներբողում չնաշխարհիկ գեղեցկությունը։

Ի պատիվ Օլիմպոսի դիցուհու՝ եփեսոսցիները որոշեցին կառուցել տա
ճար՝ իր ցւեսակի մեջ եդակի, նախորդը չունեցող։

Հարյուր քսան տարի ձգվեց խորանարդաձև. մարմարյա նրբագեղ տա– 
ճարի շինարարությունը։ Կառույցը, որ ապշեցնում էր շքեղությամբ, դար
ձավ հեթանոսական պաշտամունքի կենտրոն։ Թվամ էր՝ չնաշխարհիկ մար
մարիոնն շինվածքը հավերժությանն էր պապկաներս։ Բայց, ցավոք, կան
գուն մնաց ընդամենը հարյուր տարի։ Մեր թվարկությունից առաջ երեք 
հարյուր հիսունվեց թվականին ամբողջ Հունաստանը ցնցվեց՝ պելով տա
ճարի կործանման |ուրը։ Պարզվեց՝ Եփեսոսի բնակիչ ոմն Հերոստրատ՝ 
հեղգ, վարկաբեկված, անբարո վարքագծով չնչին մի մարդակ, ցանկանա
լով անմահանալ, որոշում է հրո ճարակ դարձնել փոքրասիական քաղաք
ների զարդը Արտեմիսի տաճարը։

Սուգ հագավ, ցավից կծկվեց Եփեսոսը։ Եվ երբ վշտալլուկ մարդիկ 
սթափվեցին, առաջին միտքն այն եղավ, թե ինչ պատիժ գտնեն Հերոստ– 
րատի համար։ Ի վերջո վճռեցին նդովեւ և մեկընդմիշտ մրտանւպ նողկալի 
ոճրագործին։ Թոդ անկատար մնար նրա դարերում անմահ ապրերս իղձը։ 
Արգելվեց դաղ անունը, պատմիչներին կարգադրվեց որևէ տեղ չհիշատւս
կել չարագործի արարքի մասին։ Բայց... Հին աշխարհի որոշ հեղինակներ, 
ճիշտ է, արհամարհանքով, զայրույթով, բայց և այնսլես թղթին հանձնեցին 
եղելությունը, և Հերոստրատի ցանկությունը փասւրորեն կատարվեց։

Հոոդոսի կոթողը

Հին Հունաւորանի Հաստս կղզում մեր թվարկությունից առաջ չորրորդ 
դարում կանգնեցվեց արևի աստված Հև փոսի բրոնզյա արձանը, որի հեղի
նակն էր քանքարավոր քանդակագործ Քարեսը։

Տասներկու տարի անընդմեջ Քարեսն աշխ սորեց՝ ձգտելով անբասիր կա– 
տարելության։
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Ըստ պատմիչների՝ կոթողի բարձրությանը երեսունչորսից երեսունհինգ 
մեւրր էր՝ չհաշված մարմարյա հղկված պատւ|ւսնղանը։ Հելիոսը ներկայաց– 
ված էր հաղթանդամ ւրղամւսրղու ղւեսքով, գլխին ճառագայթաձև պսակ։ 
Աջ ձեռքը ճակաւրին՝ սևեռուն դիտում էր հեռուն՝ ասես ծովի անհուն կո
հակների վրա նշմարելա և իր բարկ ճառագայթներով մոիւրաւյնելա թշնա
մական նավերը։

Լ1նըսւրգյոււր արձանի լուրն անմիջապես տարածվել/ հելլենիստական 
ողջ աշխարհով մեկ՝ ձգելով հարյուր հազարավոր ճամւիորդների, ապշեց
նելով չափերով ու կենդանությամբ։

Բրոնզե հսկան, ցավոք, կւսնգուն մնաց ընդամենը հիսունվեց ւրարի։ Մեր 
թվարկությունից ւսռաջ երկու հարյուր քսան թվականին Հռոդոսը ենթարկ
վեց ավերիչ երկրաշարժի։ Չդիմանալով ընդգեւրնյա գարհուրելի ցնցումնե
րին՝ ծնկներից կոտրվեց ու տապախեց Հռոդոսի՝ աշխարհին հիացնող ար
ձանը։

Կոթողը կղզու հաըավարեեսան կողմում ընկած մնաւյ ավելի բան հա
զար ւրարի։ Ինը հարյուր յոթանասուն թվականին գրավելով Հռույոսը՝ ա– 
րաբներն արձանի բեկորները վաճառեցին ինչ-որ առևւրրականի. որը դրանք 
ւրեղավտխեց անհայւր ուղղությամբ՝ բարձելով ինը հարյուր ուղւր։

Այսպիսի անփառունակ բախտի արժանացավ անտիկ աշխարհի հրա
շալիքներից մեկը՝ Հռոդոսի կոթողը։

ԱՍՏՎԱՇԱՇՆՉՅԱՆ ՊԱՏՈԻՍ՜ՆԵՐ

Մարդկանց վտարումը դրախտից

Երկինքն ու երկիրը, կենդանիներին ու բույսերին, համայն ւրիեգեըքը 
սւրեղծելուց հևւրո Ասւրված զգաց, որ դեռ չի արարել ամևնակւսւրաըյւսլ է– 
աէլին։ «Այժմ մեր պատկերի նման մի մարդ շինենք,– մւրածեց նա,– և թող 
նա իշխի ւսշխարհին»։

Վերցնելով մի քիչ հող՝ կևրւրեց Ադամին՝ առաջին մարդուն, և շունչ ւիչե– 
լով նրա ռունգերի ու հոգի՝ էության մեջ՝ կենդանացրեց։

Չքնաղ էր դրախւըը. չորսբոլորը կանաչազարդություն ու բույրեր, կար
կաչուն գետակի՝ համերգ հիշեցնող խոխոջյուն, միջօրեի սյուքի մեղ
մահնչյուն շնկշնկոց, թռչունների զվարթ ճռվողյուն, վերևում՝ լուրթ երկինք։ 
Բուրում էին նրբանուրբ ծաղիկները՝ մերթ խոնարհվելով, մերթ դեպի ոս– 
կևորված ամպերը բարձրացնելով Երփներանգ գլխիկները։ Աշխույժ բզզում 
էին մեղուների պարսերը, ւսկանակիւր ջրերում խայւրում էին ճապուկ մկնե
րի փրառները։ Համարձակ ոստնում էին այծյամն ու կխւրարը, շրջում
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■§գեղջյուրն ու առյուծը, և ոչ ոք չգիտեր՝ ինչ է երկյուղը։ Եվ միայն Ա– 
է-մն էր տխյււը-տրտում դեգերում դրախտի՝ հենդ իր համար ստեղծված 
քմա կա ն պարտեզում։

Տեսնելով այդ՝ Արարիչը հասկացավ Ադամին ընկեր էր հարկավոր, ու 
–֊րեղծեց մի չնաշխարհիկ էակ կնոջը՝ Եվային։

Առաջին իսկ հայացքից Ադամը սիրահարվեց նրան, թրթռուն սրտում

~ , սզմացեք,– ըարևմաւլթեց Տերը,– և ազաւը զգացեք։ Ձեզ
րավիւըենական կյանք եմ շնորհում՝ պայմանով, որ չոսրեք ահա այն՝ չա– 
՜ի  և բարա գիզաւթյան ծառից։ Եթե չանսաք խորհրդիս, կմեռնեք։

Բայց ի սկզըանե հեղհեղուկ ու ամբարիշտ՝ Աստծո էակները չլսեցին 
նրան և խաբվելով օձի՝ իրենց գայթակղեցնող խորհրդից կերան կենաց 
՛առի արգելված պտուղը։

-  Դրախտը ձեր տեղը չէ,– ((այրացավ Արարիչը։– Այսուհետև ձեր հա
յը վաստակեք միայն քրտնաջան աշխատանքով։ Ունենաք ձեր օրերի թի
վը. հող էիք և դեպի հոդը դառնաք։

Քրիստոսի ծննդից շատ առաջ՝ բիբլիական ժամանակներում, փղշտա
ցիները պազւերազմ հայզւարարեցին Իսրայելին։ Զորաբանակները, որ ա– 
տում էին միմյանց, դիրքեր գրավեցին դեմ դիմաց գւընվոդ երկու բլուրնե
րի փեշերի՝ համեմատաբար հարթ տարածությունների վրա, որոնց արան
քում ընկած էր մի ընդարձակ հովիտ՝ սառնորակ ջրերով և հուռթի բուսա
կանությամբ։ Թվում էր՝ անհեթեթություն է ոտքի կոխան դարձնել այդ 
սքանչելի վայրը։ Բայց որոշված էր. ընդամենը մի քանի ժամ հետո այդ
տեղ պիտի բախվեին զինվորները զինված (լենքերի տարբեր տեսակներով, 
և ձիերի սմբակների տակ պիտի տրորվեր մարգազեզփնը՝ պճնված հիաս
քանչ ծաղիկներով։

Փղշտացիների մեջ մի հսկա կար՝ Գողիաթ անունով։ Նա հագել էր 
զրահ՝ հյուսված մետաղալարից, գլխին ուներ սաղավարտ՝ արծաթյա ա– 
տամներով, ոտքերին՝ պողպատյա սռնապաններ, իսկ ձեռքին՝ վահան և 
սուր։

Մոտենալով իսրայեւացինևրի գնդերին՝ Գողիաթը ձայնեց.
-  Ինչո՞ւ այսքան մարդիկ իրար կոզւորեն։ Ընտրեցե՛ք մեկին, թող գա 

ինձ հետ մենամարտի։ Պատերազմի ելքը կորոշի նա, ով կհաղթի։ Դե՛, ո՞վ 
է այղ քաջը, եթե իհարկե այդպիսին կա իսրայելացիների մեջ։

Այղ ժամանակ առաջ եկավ Դավիթը պարթևահասակ, հաղթանդամ մի 
երիւրասարղ, և մոդւենալով Գողիաթին՝ ասաց.

-  Ես պատրաստ եմ մենամարտելու։
Ի զարմանս բոլորի՝ վերցրեց հինգ հարթ, կլորիկ քար, պարսատիկ և 

շարժվեց դեպի փղշտացին։

Գավիթ և Գողիաթ
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Մենամարտն սկսվեց։ Վերևում՝ բլուրների լանջերին, շուրջանակի կանգ
նած էին հակառակորդի բանակնևրր՝ դիւրելու իրենց ներկայացուցիչների՝ 
կենաց-մաԽս սյայքարր։

Կռիվը էւրկար չտևեց։ Դավիթր պարսատիկով այնպես շպրտեց քարը, 
որ այն, օղի մեջ կոր թռիչք գործելով, մխրճվեց Դափա թի ծակատը՝ ակն
թարթորեն սպանելով նրան։

Փղշտացիների բանակը, սարսափած կատարվածից, դիմեց փախուստի՝ 
Դավթին թողնե|ով հաղթության բերկրանքը։

ՍամսոԱ և Դափրս

Իսրայեփ ամբարիշտ, ամբարտավան որդիները. րնդդիմանսդով Մսցւծո 
պացւվիրաններին. ապ|տւմ էին անբարո կյանքով։ Փոխանակ զղջալու և ա– 
պաշխարե|ու՝ զբաղվում էին բանսարկությամբ, խաբեբայությամբ, ապօրի
նությամբ։ Զայրացավ Տերը և քառասուն ցւարով նրանց մսսրնեց փղշտա
ցիների ձեռքը։ Սրանք արհամարհում էին հրեաներին, խեղդում ստրկութ
յան շղթաներում, գերեվարում։

Այղ ժամանակ Իսրայելում մի մւսրղ ու կին էին ապրում, որոնք զավակ 
չունեին։ Մի օր հայտնվում է Տիրոջ հրեշտակը և ավետում, որ նրանք լո
րու զավակ կունենան, պայմանով, որ երբևէ մկրացւ չդիպչի տղայի մազե
րին. որովհետև դրանց մեջ է լինելու նրա զորության գաղտնիքը։ Դառնա
լու է Աստծո ուխցւավորը. և Օրան է շնորհվելու հրեաներին փղշտացիների 
լծից ազաւրելու առաքելությունը։

Տղան ծնվում է, և անունը դնում են Աամսոն։ Շուտով նա դառնում է 
մի խրոխտ. հաղթանդամ պարմանի։ Այդ դյութիչ դյուցազունը թշնամու ահ 
ու սարսաւին էր։

Պաւրահեց այնպես, որ Սամսոնը սիրահարվեց Դափրս անունով մի 
կնոջ, որն օժտված էր թովչանքով, բայց զուրկ էր կնոջը գարդարող խո
նարհ պարկեշւրությունից։ Նա սիրում էր պճնվել, հրեսը ներկում էր զանա
զան քսուքներով ու սնգույրով, սեթևեթում էր՝ ձգտելով առինքնել տղամարդ– 
կանց։ Իսկ Սամսոնը միամիւր էր ու ւսնվտրձ. նւս Երիտասարդական ան
բասիր հոգու ողջ զորությամբ նվիրվում է Դալիլային։

ճանաչելով թեթևաբարո աղջկան՝ ւիղշւրացիների առաջնորդները գափս 
են նրա մուր և ասում.

-  Խաբեությամբ կորզիր նրա ուժի գաղտնիքը։ Դրա դիմաց յուրաքանչ
յուրիցս կսւրւսնւսս հւսզար հարյուր արծաթ։

Դափլան կւրրում է տղայի մազերը, ապա արծաթի փայլով կուրացւսծ՝ 
նրան հանձնում թշնամուն։ Բայց թշնամիները չգիւրհին. որ մազերի ածե
լուն զուգընթաց վերականգնվում է Սամսոնի ուժը։
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Մի օր գինարբուք էր պալատում։ Սրահը, ուր աշխույժ եռուզեռ էր, գո– 
զւնորված էր դեպի վեր կարկառալ սյուներով։ Սրահ առաջնորղեցին Սամ– 
տնին ե նրան նվաստացնելու նսլաւրակով սգփպեցին պարել։ Սամսոնր 

մեջքով կռթնեց պատին, ձեռքերը հենեց աջ ու ձախ սյուներին և գերմարդ
կային ուժով քանդեք։ Տանիքը փլվեց՝ տակտ) անելով գինարբուքի մասնա
կիցներին և իրեն՝ Սամսոնին։

Թե ինչ եղավ Դալիլան. հայտնի չէ։ Վստահ պետք է լինել, որ Տիրոջ 
ամենազոր ձեռքը պատմեց մատնիչին։

Սոդոմ–Գ-ոմոր

Հրեաստանի Սոդոմ և Գոմոր քաղաքներում ապրում էին տասնյակ հար
յուրավոր հրեաներ՝ բոլորն էլ ունևոր, ապահովված։ Ասւրված նրանց շնորհ 
էր արել՜ ընձեռելով բարեկեցիկ պայմաններ, վախարենը պահանջելով ան
խախտ հավատ, միմյանց զորավիգ լինելու ձգւրում։ Դա նշանակում էր ապ
րեց անբասիր կյանքով, զերծ մնալ ամբարշգաւթյունից, ընչաքաղցությունից, 
այլևայլ արատներից, մի խոսքով՝ լինել պարկեշտ։

Սակայն և Սոդոմ ում. և Գոմորում մարդիկ ուխտագրում էին ու ապե
րախտ։ Փոխանակ անսալու Աստծո՝ իրենց շահերից բխող պատվիրաննե
րին՝ մարդիկ՝ սնափառ ու հղփացած, մխրճվել էին մեղքերի ու ապակա
նության գարշահոտ ճահիճը և մոռացած ամեն կարգ ու սրբություն խար
խափում Լին մեղկության մեջ՝ քամահրելով Աստծո պագւվիրսւնները, մոռա
նալով, որ նրա համբերությունն ու մեծահոգությունը ևս կարող Են սպառ
վել։

Երրորդ անգամ խաբված զգաց իրեն ամենագութ Բարձրյալը։ Մի՞թե 
մարդիկ անուղղելի են։ Չէ՞ որ արդեն երկու անգամ պատժել էր նրանց։

Երրորդ անգամ ջրհեղեղ տեղաց աշխարհի վրա ոչնչացնելով ազգատ
ված հոգիներով երկրաբնակներին և փրկելով միակ անարարդ։ Էակին Նո
յին՝ ընտանյոք հանդերձ։

Է1յս ամենը լավ գիտեին Սոդոմի ու Գոմորի՝ մեղքերի մեջ մխրճված ան
բարո բնակիչները։

Ու պոռթկաց աւպւվածային զայրույթն ինչպես Ժայթքող կրակ, որպես 
հեղեղ ու երկրաշարժ։

Սեկին գթաց Տերը միայն՝ սոդոմցի Ղովտին՝ բարեպաշտ ու խոնարհ մի 
մալպու, և նախօրոք զգուշացրեց.

-  Ընտանիքիդ հետ հեռացիր քաղաքից, բայց ոչ մեկդ չփորձեք հետ 
նայել։

Ղովտը, հավաքելով ընւըանիքի անդամներին, ճամփա ընկավ, ու քաղա
քում սկսվեց արհավիրքը։ Այնպիսի գոռում-գոչյուն, այնպիսի ահասարսուռ
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աղաղակներ էին լսվում, որ Ղոփրի կինր չդիմացավ ու հետ նայեց։ Նա
յելն ու քարե արձան դառնալը մեկ եղավ։

Սողոմն ու Գոմորը հիմնահատակ կործանվեցին, իսկ ժողովուրդն ստեղ
ծեց «սողոմ-գոմոր» արտահայտությունը, որ նշանակում է խառնաշփոթութ– 
յուն, խառնիճաղանջություն, իրարանցում։

Աղքատ Ղատսրոսը

Հրեաստանում մի մեծատուն կար, որ ապրում էր ցոփ ու շվայտ կյան
քով, խաբում աղքատ մարդկանց։ Նա ծայր աստիճանի անբարյացակամ, 
հղփացած անձնավորություն էր՝ սիրալիր միմիայն իր նմանների նկատ
մամբ։

Նրա՜ ընտիր կահ-կարասիով, բյուրեղասրսկիով, հախճապակյա սկա
հակներով. աթլասով ու բեհեզով զարդարված տանը հաճախ գինարբուք
ներ էին կազմակերպվում, և մեծատունը, հագին թանկարժեք մույկեր, 
թավշյա բաճկոնակ ոսկեհուռ կոճակներով. ամբարտավան էլեցվածքով 
կարգադրություններ էր անում խու-հնազանդ իր ծառաներին։

Ծայրաստիճան աղքատ մի մարդ՝ Դազարոս անունով, կծկվում էր մե
ծատան պատշգամբի տակ՝ ակնկալելով կերակրի մնացորդներ։ Նա բո
կոտն էր, կեղտոտ ու անոթի։ Թաղկած աղտոտ մազերը կպել էին գլխին։ 
Դժխեմ բախտն այղ տանջալլուկ մարդուն չէր շնորհել մինչև իսկ ամենա– 
տարրական անհրաժեշտությունը՝ օթևան։

Միառժամանակ անց և մեծատունը, և՜ աղքատ Ղազարոսը մեռան մի
աժամանակ։ Հրեշտակները Դազարոսին տարան դրախտ, իսկ մեծահա
րուստը գնաց դժոխք։ Եվ մինչ այրվում էր գեհենում, հանկարծ տեսավ Ղա– 
զարոսին՝ իր ողջ փառքով բազմած հայր Աբրահամի կողքին։ Անակնկալի 
գալով՝ ապշեց և կրծող նախանձը խեղդելով՝ դողդոջուն ձայնով խոսեց.

-  Հայր Աբրահամ, ողորմա, ուղարկիր Դազարոսին, որ մատի ծայրը 
թրջի և զովացնի լեզուս։ Տապից պապակվում եմ։

-  Որդյակ, հիշիր՝ այնտեղ՝ աշխարհում, ապրեցիր առոք-փառոք, իսկ 
Ղազարոսը՝ ընդհակառակը։ Այժմ նա մխիթարվում է, ղու՝ պապակվում։ 
Բացի այդ՝ ոչ ոք չի կարող հաղթահարել այն վիհր. որ կա դրախտի ու 
դժոխքի միջև

-  Այդ դեպքում, հայր, աղաչում-պաղատում եմ, Դազարոսին ուղարկիր 
աշխարհ՝ եղբայրներիս մոտ։ Եթե մեռելներիդ գեթ մեկը կենդանանա ե աչ
քով տեսածը պատմի, մարդիկ կհավատան, բարի կլինեն, կապաշխարեն։

-  Եթե մարգարեներին չեն հավատում, հարություն առած մարդուն էլ 
չեն հավատա,– պատասխանեց հայր Աբրահամը։
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Հոպս։

Քաղաքի՝ առօրյա իրարանցումիդ հետո սակավամարդ նրբանցքներից 
ւ՜Նկով քայլում էր մի երիղոսսարդ՝ ուսերից վար թափվող դարչնագույն 
զգեստով, մուգ շագանակագույն մույկեւտվ։ Նա այլայլված էր. ջղագրգիռ։ 
^ակոտնյա, խառնիճաղանջ մւրքերն այնսլես էին կլանել նրան, որ դույզն– 
^ չ  ուշք չդարձրեց կայքով անցնոդ հոոմհացի զինվորներին։

Հարավային մեղմ սյուքը շոյեց երիտասարդի՝ հուզմունքից բորբոքված 
–յյղւերը, և նա սթափվեց՝ դարձյալ անդրադառնալով օրվա դեպքերին... 
յնդամենը կես ժամ առաջ բահանայասլեւրների մուր էր։ Տարել էր նրանց 
էրեսին շպրտելու երեսուն արծաթը, որի ւլիմաց մատնել էր այն սուրբ 
.ակին՝ Հիսուսին։

-  Սեղանչևցի,– ասել էր սրդողած,– որովհետև արդար արյուն թափե– 
ցի։

Քահանայապեղւը՝ Կայիափան՝ հավաքվածների առաջնորդը, ինք
նավստահ ու գոհունակ բազմել էր անկյունում՝ գորգածածկ թախտին, և 
անթաքույց արգահատանքով նայում էր դիմացը կանգնած ողորմելի, չնչին 
մարդուկին։

-  Մեր հոգը չէ. երեսպաշտ,– առանց դույզն իսկ վրդովվելու բարբառել 
էր Կայիափան,– իսկույն ևեթ հեռացիր։

Եվ այժմ, երբ այն սուրբ էակի հոգին արդեն երկնքում էր. մատնիչը՝ 
նույն ինքը Հոսլան, ընկել էր խորին տվայտանքների մեջ։ Հիշում էր Վար– 
դապետի՝ ընկերոջր սիրելու, միայն բարիք գործելու մասին խրատները, 
Բարձրյալին արժանի լինելու ամենօրյա հորդորները։ «Իսկ ի՞նչ արեցի 
ես,– մզւածևց նա՝ ինքն իրեն դատափետելով –  Դավաճան, ծախու հալի 
ահա իմ խարանը»։

Զւլջման զգացումը խեղդում էր Հուդային, և նա ցնցվում էր ասես դո
ղէրոցքի մեջ։ Դանդաղընթաց դուրս գալով արտից՝ խորդուբորդ ճանապար
հով ուղղվեց գեղուղեշ թխկիներով գոտևորված մոտակա ագարակը։

Հաջորդ օրը մարդիկ մաւրնիչին գտան կախված իր իսկ ձեռքով սարք
ված կախաղանից։

Այսպես սատակվեց Հուդան, և նրա անունը դարձավ մատնության, ստո
րության, դավի, ուխտադրժության խորհրդանիշ։

Հի սուս և Պիղատոս

Հիսոաի՝ ազնվություն ու բարություն սերմանալ քարոզներից ժողովուր
դը գրավվել էր։ Նրա վարկն օրըստօրե բարձրանում էր՝ գրգռելով քահա– 
նայապետներին, որոնք, վախենալով իրենց ազդեցությունը կորցնելուց, ա– 
մեն միջոց գործադրում էին նրանից ազատվելու համար։

Այդ ժամանակ Հրեաստանի կուսակալն էր պոնտացի Պիղատոսը։ <ի–
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սուսին փարան նրա մար՝ հարցաքննության և վերջնական վճռի։ Պիդա– 
տոսը ոտքիր <11 ախ ուշիուշով զննևր այդ տարաշխարհիկ մարդուն, ապա 
հարրրեր.

-  Ո րն I. քո մեղքը։
-  Ես րարոդել եմ ճշմարզաւթյունր։
«Այս մարդու մեջ ոչ մի հանդանք չեմ տեսնում»,– մտածեր Պիդատո–

սը։
Առանց ձդճգելու ատյան գումարելով նա ասաց.
-  Այս մարդուն ներկայացրիք որպես ժողովրդին մոլորեցնողի. բայդ նրա 

մեջ որևէ հանդանք չգտա. ոաւրի մահվան դատապսւրտել չեմ կարոդ 
Պատժել կտամ, և թոդ դնա։

-  Նա իրեն թադավոր է ոպում հռչակել։ Եթե ազսորես. ուրեմն կայս
րին հակառակ ես,– ամբաստանելին բահանայապետներր՝ թշնամաբար 
նայելով կուսակսդին։

Պիդատոսը. որ սովորություն ուներ Զատկի զաներին ներում շնորհե| մի 
բանտարկյա|ի, մտածեր. «Գարե այս ձևով փրկեմ անմեղ մարդուն»։

Այդ ժամանակ կար մի արյունռուշտ ավազակ՝ Բարաբա անունով։ Պի– 
զատոսր վարձեր փրկել Հիսուսին ե ւլուրս դալով պատշգամբ՝ դիմեր մարդ– 
կանր, որ հավաքվել էին ներքևում ծառերի տակ.

-  Ինձ մոտ պալատում, կա երկու ամբաստանյալ՝ Բարաբան ե Հիաս– 
սը։ Որի՞ն եք առաջարկում արձակել։

-  Բարաբայի ն. Բարաբային.– քահանայապետնհրի դրդումով գոչերին 
հավաքվածները։

«Իբրև մարդ ամեն ինչ արերի Հիսուսին փրկելու համար».–մտածեր կու
սակալը Ն բարձրաձայն ասար.

-  Այս արդար մարդու արյունիդ ես անմասն եմ։
Բարաբային ազատություն շնորհվեր, իսկ Հիսուսը դատապարտվեր 

մահվան։

ԲԱՌԱՑԻ Ն ԹԵԼ ԱԴՐՈՒԹՅՈՒ ն  ՆԵՐ

1. ամբար, անբավ, անբարբառ, ամբարտակ, անբասիր, ամբարձիչ, ամ
բարիշտ, անբիծ, ամփոփել, անբախտ, ամբարտավան, անէական, այժմեա
կան. առօրեական, պաշտոնեական, անդամալույծ, ճրագալույր, էշ. գոմեշ, 
հրեշ, Սեանհէկ. Վարդգես. որևէ, որևիրե. բարօրություն, բարորակ, մեզմօ– 
րոր, մեղմորեն, հոծ. ոսկեզօծ, տոթ. անօթևան, վաղորդյան, վաղորդայն, ա– 
մհնօրյա. ամանորյա, տնօրեն, քնքշորեն, զգուշորեն, անօրեն, անոթ. անօդ, 
անոթի, անութ, հօդս րնդել, հոտնկայս, տասնօրյակ, հազարյակ, երկվոր
յակ.
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2. հյուրրնկսդ. անակնկալ, ակնթարթ, կորնթարդ, րաւնկա. մթնկա միմ– 
ւ֊ ւց. միմիայն, հրեա. կրիա, մարմարիոն, քամև|եոն. դշխո, դժխեմ, ՍՕա– 
. ՚ս. Ամալյա, Սրեմիա. Երմոնյա. Վիկցտրյա (անձնանուն). Վիկտորիա <գւե– 
•–յնուն), Սերգեյի, Կարինեի, շրջագայել, շրջակայք, շառաչյուն (գոյ.), շա– 
ւաչուն (ած), մանրէ, միջօրե, դինարրոփ. գինարբուկ, սփրթնել, սպրդել, 
տմբլիկ, դրմրայ. թրմփալ, թպրտալ, թանկագին, թանգարան, փափագ, պա
պակ կաոր. կարգ, փեղկ. կադր, անխար. անխակւան, |սաբե|. խարխափեի 
խափշիկ, ձեոր. ձերբագատկել, ձերբակա|ևլ.

3. Շովւր. ծոպավոր, կոպ. ժայռակոփ. բամբ, բամփել, ներզոդեր տար– 
փողեի երբեմն, երկւնագույն. թարւի. ւրարկւանր. ճամփա. ճանապարհ, 
հապշտապ, հափշտակեի ապշել, ոսկևծուկւ. ոսկեծոպ, նախկին, նախքան.
ոքել. չօգնել, մարել, ճկվել, մևդկ. մեւլր. պատրույգ, մակույկ, անարգանք, 

անհարկի, գլխահակ, անհագ, արմունկ, սրունք, թաղիք, թաղկել, բարաք, 
բարակ, վարակ, կարագ, մարագ, բարկ. բարք. վարք, վարկ, սրտմաշուկ, 
֊որտմաշուք, ստուգարք, դասակարգ, սուգ, սյուք, քննել, խորաքնին.

4. աղոտ, աղոթք, զարդարանք, զարտուղի, զարթուցիչ, անսարքության, 
բանսարկություն, արդուկ, հարթուկ, բրդեի բրթել, պայթել, պայտել, հորթ, 
հորդ, հնձել, հունցեի լուցկի, լծկան, զիջել, զղջալ, զեղչել, թռչել, թրջել, 
խրտնել. խրթին, խրտվիլակ, խայթել, խայտալ. արթուն, արդուզարդ, կա
պարճ, կտրիչ, կտրիճ, ընդարմանալ, ընդդիմանալ, խորդուբորդ, խորթութ
յուն. խորդենի, երդիկ, ևրթալ. երդվել, սոճի, Սոչի, քրքիջ, թարթիչ, ուտիճ, 
աճպարար, աչալուրջ, խոտհունձ, կաթնահունց.

5. զվարթ, զարդ. Զվարթնոց, անդամ, անթացուպ, բաղդատեի Բաղդադ, 
Հւսրդագողի ճանապարհ, հարթավայր, վւթթել. կւտեի գթալ. գդալ, հարդա– 
րել. հարթաքանդակ, պայտար, կայտառ, կրտսեր, կրթել. պատգարակ, պա
տարագ. հարթ. հարդ, թուղթ, թախտ, պարթև, պարգև, քրթմջյուն. քրտնա
ջան, ականակիտ, հավկիթ, կնճիթ, խրճիթ, խարույկ, խառնուրդ, ճկույթ, 
առվույտ, որդ. որթ. որթատունկ, որդան կարմիր, ձվաձև, ձվածեղ, խուրձ, 
պախուրց, ործկալ, փղձկալ, որձաքար, խցկվել, կծկվել, կցկտուր.

6. խոչընդոտ, խոճկոր, խառնիճաղանջ, կապարճ, ուրց, կուրծք, անձկա
լի. անցուդարձ, սանդուղք. Սանդուխտ, ուղտապան, ւսխտադրուժ. ախտա
հարվել, աղտոտ, ցնծալ, ցնցվեի կրունկ, կռունկ, երեսուն, եռօրյա, մտած
մունք. մտացածին, հոգածություն, հոգացողություն, դյութական, դյուցազուն, 
հանկարծ, հանդիպակաց, հինավուրց, դռնապան, դրկից, դրացի, ջերմութ
յուն, ջեռուցում, փռփռալ, փրփրել, պչրանք, պճնանք, ալոճ, գաճաճ, գոճի, 
խոճկոր, մաճկալ, բաճկոն, կոճկել, գաղթ, գաղտնի, ուռչեի ուռճանալ, աղ
ջիկ. չղջիկ, գեղջուկ, գաղջ.

7. կբթեի կռթնել, սաղարթ, սաղավարտ, վարդ, հայթայթել, հայհոյել, հե
ղեղատ. հեղհեղուկ, կարճել, կսաչեի հնչուն, հնչյուն, քաղցրահնչյուն, մրսել, 
զմռսեի թրթռալ, թռվռալ, հովհար. հովար, հովանոց, Հովհաննես, կարևոր.
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կարեվեր, ոսկեվառ, ոսկեորել, հոգևոր, հոգեվարք, աֆղանցի, աղվան, խո
րին, խորհել, մռմռալ, մրմռալ, եղեռն. Եղերական, գրգռվել, գռգռալ, արևա
վառ, արևառ, սարսուռ, գոռգոռալ, կրճատ, կռճիկ, պարկ, պառկել, բարբա
րոս, բարբառ, խորշակ, խռչակ, խոշոր, խոժոռ, ալևոր, ալեվետ.

8. կենտրոնախույս, քննախույզ, երկնասույզ, ալեհույզ, ծխնելույզ, ան
հույս, ծաղկահյուս, մտասույզ, խելակորույս, որպիսի, որպեսզի, պարզկա 
պարսկական, ընդդեմ, ընդհուպ, ընդհակառակը, ընդամենը, ընդհատակ, 
ընդառաջ, ընդհարվել, ընդհատել, ընդունակ, ընդհանուր, անընդհատ, ընթա
նալ, ընդհանրապես, ուղի, ուղիդ, ուղեգիր, ուղեգիծ, ուղղագիծ, ուղեգորգ, 
ուղղաձիգ, գործուղում, ուղղում, ուղերձ, ուղեմաս, ուղղաբերձ, ուղենիշ, ուղ
ղաթիռ, ուղետոմս, ոպղահայաւյ, ուղեկցորդ, ուղեկցող, ուղղախոսություն, 
ուղղամիտ, ուղեցույց, գետնուղի, գեղուղեշ, բարձրուղեշ։
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ՀԱՄՐ ԲՆԱԳՐԵՐ

Նրա հայրենիքը եղել է րարձրսդ՚Երձ Սասանը այդ խուլ Երկրի ա– 
1 մենախաղ անկյունը որտեղ ձորերը դառնում են կիրճեր խորունկ խա– 

փ - ՜ ւըին և լեռնադագաթները ապառաժներ լերկ ժանտատեսիլ։ Տաք կիր
առում լեռնային կարկաչուն կտակների զմրուխտ կանաչով ծածկված ա– 
■էոին գալարվում էր վայրի խաղալը և նրա որթը մազըյամ էր բրոնզա– 
ՓԱն ժայռերի վրա։ Աճամ էր վայրի 1տնը Երբեմն թուզը քաղցր մեղրա– 
•հ – Իսկ բարձրէւրամ որտեղ ցրված էին աղքատ հյուղակները ցանում էին 
և՞՜եկ ու վաղահաս ցորեն, էէշնանը բերքահավաքի ժամանակ մարդիկ ար– 
*;ըի եզրին խարույկ էին վառում որպեսզի արջերը չտրորեն կորեկը։

Երբեմն ընկույզի մեծությամբ կարկուտն է ջարդել այղ տքնաջան մար
ն՞։ արեից և խորշաէլից խանձված դեմքը ե ցուրտը սառեցրեց է նրա հո
՛ ՜ ն ք  կոշտացած ձեռքերը։ Թվում էր մինչև մահ կապրի այդ քարերի վրա 
. երբեք չէր ենթադրում ինչ է սպասում իրեն։

Բայց տակնուվրա անէզով մարդկանց միօրինակ առօրյան պայթեց պա– 
րերազմը ահազարհուր ու տևական ե հրացաններ որոտացին վառոդի մա– 
։ոբեր շունչը տարածելով լեռնաշխարհի սարսափից ցավից ու քաղցից 
. ՛՛կված գյուղերում։ Սկսվեց արտագաղթը ե մարդիկ մահվան ահը աչքհ– 
՜յոմ տեղահան եղան բռնելով օտար աշխարհների ճանապարհները։

Վերցնելով կնոջն ու աղջկան Հազրոն ինչպես բունը կորցրած թռչուն 
–նցավ լեռից լեռ քարանձավից քարանձավ և ահը աչքերի մեջ մի պարզ– 
յա օր միջօրեին հասավ ինչ-որ հարթավայր գաղջ օդով պղտոր դեղին գե
սերով որոնց մեջ չէին Երեում այն ականակիտ առվակները որ թավալգտր 
ւջնում էին հայրենի լեռների սառույցով պատված գագաթներից։

Լաց եղավ կինը լաց եղավ և Հազրոն ու սիրտը թեթևացավ։ Սպա սրբե– 
ով արցունքը ուսն առավ աղջկան և քայլեցին առաջ դեպի անհայտ հե

ռանետը։
Ըստ ԱԿ. ԲԱԿՕՒՆՅԻ

2 Այժմ երբ ամեն ինչ գիտես սիրեցի Աշխեն կասեմ ինչու եկա և ուր 
եմ գնում։ Երկու սիրելիներ կանգնած Են իմ առջև մեկը վտանգի մեջ 

գտնվող իմ բզկտված հայրենիքը մյուսը վտանգի մեջ գտնվող սիրեփ կի
նը դու։ Երկուսն էլ թանկ երկուսն էլ սիրեփ։ Երկուստեք կանչում են ինձ 
և ես երկմտում Եմ դեպի որը գնալ որովհետև երկուսի համար էլ ուխտել 
եմ անձնազոհություն։ Ահա իմ սրտագին իղձերը իմ ամենաջերմ փափագ
ները բացում եմ քո առջև սիրելիս ղու ցույց տուր ճանապարհը թե դեպի 
որը գնամ։

Աշխենը համակ ուշադրությամբ ունկնդրում էր սիրած երիտասարդի 
խոստովանությունը հիացմունքով լի հայացքը սէւեռած նրա գունատ դեմ–
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կարեվեր, ոսկեվառ, ոսկեորել. հոգևոր, հոգեվարք, աֆւլանւյի. աղվան, խո
րին, խորհել, մռմռալ, մրմռալ. եղեռն, Եղերական, գրգռվել, գռգռալ, արևա
վառ, արևառ, սարսուռ, գոռգոռալ, կրճատ, կռճիկ, պարկ, պառկել, բարբա
րոս, բարբառ, խորշակ, խռչակ, խոշոր, խոժոռ, ալևոր, ալեվետ.

8. կենտրոնախույս, քննախույգ. երկնասույզ, ալեհույզ, ծխնելույզ, ան
հույս, ծաղկահյուս, մտասույզ, խելակորույս, որպիսի, որպեսզի, պարզկա, 
պարսկական, ընւլղեմ, ընդհուպ, ընդհակառակը, ընդամենը, ընդհատակ 
ընդառաջ, ընդհարվել, ընդհատել, ընդունակ, ընդհանուր, անընդհատ, ընթա
նալ, ընդհանրապես, ուղի, ուղիդ, ուղեգիր, ուղեգիծ, ուղղագիծ, ուղեգորգ, 
ուղղաձիգ, գործուղում, ուղղում, ուղերձ, ուղեմաս, ուղղաբերձ, ուղենիշ, ուղ
ղաթիռ, ուղետոմս, ուղղահայաց, ուղեկցորդ, ուղեկցող, ուղղախոսություն, 
ուղղամիտ, ուղեցույց, գետնուղի, գեղուղեշ, բարձրուղեշ։
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ՀԱՄՐ ԲՆԱԳՐԵՐ

1Նրա հայրենիքը Եղել է բարձրաբերձ Սասանը այղ խուլ երկրի ա– 
մենախալ անկյունը որտեղ ձորերը դաոնում են կիրճեր խորունկ խա– 
փ-Հրչտին և լեռնագագաթները ապառաժներ լերկ ժանտատեսիլ։ Տաք կիր
քերում լեռնային կարկաչուն վտակների զմրուխտ կանաչով ծածկված ա– 

էէ֊րին գալարվում էր վայրի խաղալը և նրա որթը մագլցում էր բրոնզա– 
Հսյն ժայռերի վրա։ Աճում էր վայրի 1անը երբեմն թագը քաղցր մեղրա– 
՜որ։ Իսկ բարձրերում որտեղ ցրված էին աղքատ հյուղակները ցանում էին 
արեկ ու վաղահաս ցորեն։ Աշնանը բերքահավաքի ժամանակ մարդիկ ար– 
րերի եզրին խարույկ էին վառում որպեսզի արջերը չտրորեն կորեկը։

Երբեմն ընկույզի մեծությամբ կարկուտն է ջարդել այղ տքնաջան մար
սս արևից և խորշակից խանձված դեմքը և ցուրտը սառեցրել է նրա հո– 
՜հց կոշւըացած ձեռքերը։ Թվում էր մինչև մահ կապրի այղ քարերի վրա 
- երբեք չէր Ենթադրում ինչ է սպասում իրեն։

Բայց տակնուվրա անեղով մարդկանց միօրինակ առօրյան պայթեց պա– 
ռերազմը ահազարհուր ու տևական և հրացաններ որոտացին վառողի մա– 
՜աբեր շունչը տարածելով լեռնաշխարհի սարսափից ցավից ու քաղցից 
կծկված գյուղերում։ Սկսվեց արտագաղթը և մարդիկ մահվան ահը աչքե
րում տեղահան եղան բռնելով օտար աշխարհների ճանապարհները։

Վերցնելով կնոջն ու աղջկան Հազրոն ինչպես բունը կորցրած թռչուն 
անցավ լեռից խո քարանձավից քարանձավ և ահը աչքերի մեջ մի պարզ
կա օր միջօրեին հասավ ինչ-որ հարթավայր գաղջ օդով պղտոր դեղին գե
տերով որոնց մեջ չէին երևում այն ականակիտ առվակները որ թավալգյոր 
իջնում էին հայրենի լեոների սառույցով պատված գագաթներից։

Լաց եղավ կինը լաց եղավ և Հազրոն ու սիրտը թեթևացավ։ Ապա սրբե
լով արցունքը ուսն առավ աղջկան և քայլեցին առաջ դեպի անհայտ հե
ռանետը։

Ըստ ԱԿ. ԲԱԿՈՒՆՅԻ

2 Այժմ երբ ամեն ինչ գիտես սիրելի Աշխեն կասեմ ինչու եկա և ուր 
եմ գնում։ Երկու սիրելիներ կանգնած են իմ առջև մեկը վտանգի մեջ 

գտնվող իմ բզկտված հայրենիքը մյուսը վտանգի մեջ գտնվող սիրելի կի
նը դու։ Երկուսն էլ թանկ երկուսն էլ սիրելի։ Երկուստեք կանչում են ինձ 
և ես երկմտում եմ դեպի որը գնալ որովհետև երկուսի համար էլ ուխտեւ 
եմ անձնազոհություն։ Ահա իմ սրտագին իղձերը իմ ամենաջերմ փափագ
ները բացում եմ քո առջև սիբեխս ղու ցույց տուր ճանապարհը թե դեպի 
որը գնամ։

Աշխենը համակ ուշադրությամբ ունկնդրում էր սիրած երիտասարդի 
խոստովանությանը հիացմունքով լի հայացքը սևեռած նրա գունատ դեմ–
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քին։ Լսելով վերջին խոսքերը Աշխենի կրակի պես բոցկլտուն աչքերն այ՝ 
լրսնքներով թրջվեցին։

Դեպի հայրենիքի փրկության գործը առանլյ հապաղելու պատասխանեք 
օրիորդը ոգևորված ձայնով։ Դու ինձ արժանի չես փնի Սամվել եթէւ ալ 
յունդ չխառնես այն անբավ հեղեդների հետ որ պիտի հեգվեն մեր աշխար
հի ազատության համար։

Օրիորդը դարձավ ավելի վճռական
Ես ևս արժանի չեմ փնի քեզ Սամվել եթե չպայքարեմ հանուն այոլա՜ 

վրեժխնդրության։
Աշխարհի բոլոր Երանությունները միասին չէին կարոդ ինձ այնպետ 

ցնծություն պատճառել ինչպես քո վերաբերմունքը սիրելի Աշխեն։ Խոսքեր* 
սիրտս լցնում են սրբազան հպարտությամբ և ուրախությամբ համոզվում եմ 
մեկ անգամ ևս որ վայելում եմ հայոց քաջազնահիներից ամենտընտրյալ՜
սերը։

Ըստ ՐԱՖՖԱ–

3 Հանճարեղ հայ ճարտարապետ Տրդատը Անիի բազում տաճարների 
եկեղեցիների ու ապարանքների հեղինակը Բյուզանդիայում էր։ Այ՜, 

անսովոր աշխարհը ճարտարապետին գրավում էր իր եռան կյանքով ժո
ղովրդի վարք ու բարքով յուրօրինակ առօրյայով։ Բայց ուր էլ լիներ քայ

լերն ակամա տանում էին մայրաքաղաքի կենտրոնը ուր երկար կանգ է՜ 
առնում կայսերական բարձրաշեն ապարանքի առջև մանրազնին ուսումնա
սիրում սուրբ Աստվածածնի սուրբ Առաքելոց տաճարները գողտրիկ մա
տուռները եկեղեցիները որոնք խեղդվում էին ոսկու և արծաթի երփներանգ 
խճաքարերի ու թանկարժեք ակնեղենի բեհեզի ու կերպասի մեջ։ Էակ 
դրսում դրանց գավիթներում շատրվաններ էին երկինք կարկառում ֊ 
պղնձապատ տանիքներն էին սսկևորփսմ արևի դեղձան ճառագայթներից 
Բայց կար մի կառույց որ դուրս չէր գալիս Տրդատի գլխից և օրվա մեջ 
ժամերով կանգնում զննում էր ապշելով մարդկային մտքի ճախրանքի թա
փով։ Դա Բյուզանդիայի փառքն էր սուրբ Սոֆյայի տաճարը կառուցվա։ 
հինգ հարյուր երևսուներկա֊հինգ հարյուր երեսունյոթ թվականներին։ Տրդա
տը ղիզտւմ էր որմ առ որմ մուտք առ մուտք ի վերջո հայացքը ցավո. 
ուղղելով այն պարապությանը ուր մի Ժամանակ գմբեթն էր եղել։ Այն փլվԼ 
էր անակնկալ տարերային աղետից ինը հարյուր ութսունվեց թվականի ւս– 
հասարսոտ երկրաշարժից։ Չորս տարի էր անցել և ոչ մի մասնագետ չէ; 
համարձակվում ձեռնամուխ լինել գմբեթի վերականգնման դժվարին գործին 
Եվ դա հանձնարարվեց հայ ճարտարապետին որի հռչակը թնդում էր ողջ 
Բյուզանդիայում։

Լսել եմ կառուցածներիդ մասին Տրդատ ճարտարապետ ասաց կայսր։. 
Չեմ տարակուսում որ այստեղ աշխարհի մայրաքաղաքում նույնպես կփայ–
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ֆ  –ճորերդ աստվածատուր ու կվերաշինես սուր|՝ տաճարիս գմբեթը հա– 
■է ։՛ սրստճառելու| բարձրյալին։

՚՚սկայն եւեթ գործի անրակ Տրդատր ե օրնիբուն տ քնելով նրբին հաշ– 
ւ՜ր՚ւկներ կա տաքերս) մի օր ավարտին հասցրեց գործր վերականգնելով 
հտնթարդ գմբեթը նախկինից շատ ավեփ վեհ ու սիգապանծ։ Եվ որպես 
|ֆ;ատակ իր տքնանրի գմբեթի վրա ար թարե գարին Լր հատ-եատ փո
րագրեր Տ Ր Դ Ա Տ ։

Ըստ Գ. ԳեՎՐԻԿՅԱՆՒ

4 Նշանը տրվեր հնչեր երաժշտությանը բարձր ա ներդաշնակ նվագե– 
լով մի հնագույն վալս։ Սի ասանող որ հայտնի պալսպ Լր նետվեր 

՝;;ւե սրսրի կառավարիչ։ Չանրած մի բանի վայրկյան բպոր դռներիր ա 
Անկյուններիդ սրահ վազերին տիկիններ օրիորդներ պճնված ոււկե ե ադա
մանդե աչք շւարնոդ գայնգգայն զարդերով։

Անահիտը պարում էր Ալեքսանդրի Երվանդը մի օրիորդի հետ։ Հայարքս 
անմեկին թափառում էր Անահիտի հետ և աշխատում էի աչքիր չկորրնևլ 
նրա ւդարի իրարանցման մեջ մերթընդմերթ երևարայ ե նորիր անհետա
ցող կերպարանքը։ Սիրտս թրթռում էր նվագը գրգռևլ Լր նյարդերս պրկված 
ինչպես ջութակի լարր ոպում էի նետվել պարի մեջ խլել Անահիտին և պա– 
րել նրա հետ մինչև աշխարհի վերջը պարեր

Պարը վերջացավ և կարճատև դադարիր հերա նորից հնչեր նվագը այս 
անգամ մի արիշ վալս։ Անահիտը ժպրւալով նայեր մեգ առաջ Երվանդին 
ապա ինձ հետո նորիր Երվանդին և գլխով թեթև նշան անելով հրավիրեց 
պարի։ Երվանդը թռավ դեպի նա ե սարվեցին հորձանքի մեջ։

Սի մռայլ զգացում ճնշիչ դաժան սերմեր սիրտս անգութ անգութ։ Ան
հաղորդ իմ հոգա ալեկոծունին նրանք երջանիկ իրարով գիրկընդխառն 
ժպտամ էին միմյանց աչքերի մեջ նայերով։

Չարության ա ատելության մի կիրք ասես կուրացրեց հոգիս և այլևս 
չկարողանալով ինձ ւ|փրապետե| հեռացա ներքին ամոթից վրդովված։ Իջա 
բուֆետ և քաշված մի մեկուսի անկյուն ծխում Լի ու ծխում ջանւպով ոչ 
լսեւ նվագր ոչ դիտեր պարը և ոչ էլ վճռականություն ունեի հեռանալու ա– 
կումբիր։ Սակայն պարզորոշ զգացի իմ պարասրահում մնալն ավելորդ է։ 
Եվ գլխարկս վերցնելով հապշտապ դուրս նետվեցի։ Երկար աննպատակ 
թափառելուց հերա– ջարդված հասա տուն և հագուստներս չհանած ընկա 
մահճակալի վրա։ Սկսվեր մի հորդառատ արցունք որ ուղղակի բխում էր 
սրտիցս։^

Ըստ Ա՛Լ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ
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5 Բացվում էր գարունը որպեււ հոգեհմա երաժշտություն զարթնում նիր
հած րնությունը զուգվում-զարղարվում վառվռուն հագուստներով . 

սկսվում էր հալոցքը լեռնագագաթներից դեպի հովիւրներն ու մարգագետին
ները հրա պո տելով քչքչան առվակներին։ Թվում էր ձյունաջուրը զվար՜ր 
քրքջում է ասես տոներս) սառույցն երից ազատվելու ցնծությանը Ն հաղթա
կանորեն գահավիժում հարթավայրերը խաոնվելու գետերին ու լճերին։ Սոս 
կապույտ երկնքում փայլփլում էր ոսկեվառ արփին ջերմացնելով հերկվա՜ 
հոդր զմրուխտ խոտը։ Ձյունն օրեցօր քչանում էր րարձրաբերձ լեռների երԼ 
նամովս գագաթներին և ուղղահայաց լանջերին արևկող էին անում երփ
ներանգ ծաղիկները կապույտ դեղին կարմիր հազար բզեզ ու թիթեռ էի; 
թռչում և նախիրը փնչոցով ուտում էր հյութեղ խոտը։

Ձմռան երկարաձիգ գիշերներից հոգնած գյուղացիները նստում էի; 
փթթած ծառերի ստվերում փզսսծ գերանների վրա խոսելով անցած-գնա– 
ցած առօրյա հոգսերից։

Բնության զարթոնքի հետ աշխուժանում էր նաև Պետին։ Զգսղով գար
նան համբույրը լսելով ձիերի աշխույժ խրխնջյունը գոմեշների լիաթոք բա 
ռաչը Պետին բնությանը սիրահարված այղ բարեհամբույր երիտասարդ։ 
կենդանական հաճույք էր զգում։ Մանկությունից որբ այժմ էլ աշխարհու– 
ոչ ոք չուներ և միակ ուրախությունը անասուններն էին խոտը ծաղիկը։ Եր
բեմն Երբ նրա աչքին ընկնում էր մի շքեղ բզեզ կամ թիթեռ գունավոր թևե
րով կամ ակնապիշ դիտում էր թե ինչպես են մրջյուններն անընդհատ աշ
խատում արյունը եռում էր երակներում գլուխը տարուբերում էր զարման
քով և խոսում ինքնիրեն

Փառքդ շատ այ աստված որ էսպես հրաշք բաներ ես ստեղծել։
Ըստ ԱԿ. ԲԱԿՈՒՆՏ։

6 Տաք միջօրե էր հաճելի բույրերով վառ դեղնակարմիր գույներով։ Ա– 
մայի ձորում նարնջագույն անտառի և հնձած արտերի վրա իջել էլ 

մի պայծառ տխրություն. Թրերի նման միմյանց քսվելով սիմինդրի տերև
ները պողպատի ձայն էին հանում երբեմն որպես բեկված սղւսեր ընկնե
լով քամուց։ Արևի տակ ժպտում էր արևածաղիկը օրորելով դեղին գլուխլւ 

Դիլան դային նստել էր հնձանի պատի տակ և հանգստանում էր աչ
քը հեռու սարերին։ Աշնան անդորր կեսօրին նրան հաճելի էր և սիմինդրի 
տերևների խշշոցը և որթաւրանկերի օրորը և հնձանի դռնակի ճռռոցը. 
Նսցւել ու միտք էր անում ականջը սիմինդրի տերևների խշշոցին։ Ծեր 
հնձվորը ըմբոշխնում էր ձորի անդորրությունը և աշնանային արևի մարմի
նը հաճելիորեն պարուրալ ջերմությունը։ Ծառերին փաթաթված խաղողի 
որթերն օրորվում էին անցյալի սիրտ կեղեքալ հուշերի հորձանուտում ինչ
պես քամիների բերանն ընկած չոր տերև։ Մեղմօրոր քամուց հնձանի ղռնւս–



յը մեղմորեն ճռռում էր և թվում էր մաշված դուռը երգում է դողդոջուն մի 
սրգ տխրաթախիծ միօրինակ։

Եթե արևի հրաշեկ գունդը չխոնարհվեր դեպի մայրամոռը Դիլան դա
րն այդ անխոնջ հողագորւծը սիրահարված իր այգուն ու հնձանին ասանդ 

՜ոգնելու երկար կմնար նույն դիրքով երբեք չհագենալով դեդնազօծ ւրերև– 
յերի սոսափիդ բնության գույներիդ ու ձայներիդ։ Չէ որ շուտով կիջնի ձմե– 
րը և ով գիւրե գափք գւսրնանր նորիդ ինքը կբանա այգու դռնակը թե մի 
ուրիշ ձեռք։

Ըստ ԱԿ. ԲԱԿ11ՒՆՅԻ

7 Ամպամած երկնքում կոււրակված թուխպերը կամադ-կամադ դրվեդին 
և լուրթ երկնակամարում ժպտադ արեգակը իր անգոր ճառագայթ

ները սփռելով շրջակա լևռնևրի ձյունով պատած կատարներին։ Դեպի ա– 
րևմոււր խոնաււհվեւուդ առաջ թվում է կամենում էր փոքր-ինչ մեղմել դրտի 
խարությունը։ Նրա շողերիդ մի քանիսը դեռևս թրթռում էին սուրբ Հովհան
նես եկեղեդու գմբեթարդ ւրանիքին երբ զառամյալ ժամհարը դուրս գալով 
խդիդ սանդուղքների բազրիքը բռնած բարձրադավ եէւեղեդու սաաոյդով 
պաւրած կտուրը հնչեդնելու փայտյա կոչնակը։ Այդ մաքուր հղկված տախ
տակի ձայնը թեպետ խուլ բայդ քաղդրահնչյուն Ելևէջներով տարածվեդ 
անւլորր երեկոյի լռության մեջ և հասնելով բարեպաշւր ժողովրւլի ական
ջին ւլուրս կանչեդ տներիդ մարդիկ հապշւրապ միմյանդ ձայն ւրալով ւփ– 
մեդին դեպի եկեղեդին։

Ադոթասրահ մւրան երկու քահանա մեկը տեր Սարգիսը միջահասակ նի– 
հար մարմնով խորամանկ աչքերով հազիվ քառասուն տարեկան մյուսը 
դւեր Հովսեփը բարձրահասակ սպխրակամորուս և բարի դեմքով ծեքունի։ 
Մի քանի վայրկյանիդ աղոթասրահը լեփ-լեդուն էր հավաւրադյալ ժո
ղովրդով։ ժամերգությունն արդեն սկսվել էր բայդ մարդիկ կարծես չէին 
կենւրրոնանում թվում էր հւսյադքով փնտրում էին մեկին։ Եվ նա չուշադափ 
Դա Անդրեաս Երեդն էր երիտասարդ մի հոգևորական խարւրիշագեղ գան
գուրներով աչքերի թախծուր արտահայդաւթյամբ բարի ժպիւրը դեմքին։ 
Թվադ եկեդեդի մցւավ հինավուրդ դարերի հրեշտակակրոն մի սուրբ։

Ըստ ՄՈՒՐԱՑԱՆԻ

8 Հզոր կուրծքն առաջ մղած թռչում էր սևաթույր նժույգը հուժկու դոփ
յունով դնդելով գետինը; Թվամ էր հպարւր է որ մեջքին կրւււմ է հա

յսդ աշխարհի պարծանքին Դավիթ-Բեկին։ Գահերեդ զորավարը բարձրա
հասակ պարթև մարդ էր թուխ դեմքով ալեխառն մորուքով արծվենի քթով։ 
Աչքերը ւրարօրինակ փայլով շողշողալով նայում էին դիմադինին սևեռուն
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շփոթեցնող հայացքով։ Բնությունը ոչինչ չէր խնայել այդ սիգապանծ մար
դուն ոչ հմայք ոչ ոս) ու տոկունության ոչ կորով ոչ խելք առավել ևս քա
ջության ու քարություն։

Իբրև զարգացած մարդ նա ծանոթ էր դպրության գադտնիքներին որ
պես զորավար վրեժխնդիր էր թշնամիների հայրենիքի դավաճանների 
նկատմամբ։

Բեկը սրագագաթ գլխարկ ուներ ծայրին Հայոց (հոլովի ավագանուն 
պապկաներս նշան կարմիր փունջ ոսկեզօծ ծոպերով որ միայն ինքն էր 
կրում ի հաստատումն գահերեց զորավարության։

Ր1դջ Պդնձաքարը դարս էր թափվել ընդունելու մեծարգո հյուրին։
Բեկի նժույգը արծաթահնչյուն ձայնով խրխնջաց ե ծառս լինելով հե

տևի ոտքերի վրա մեխվեց տեգում։
Ոդջույն Պդնձաքարի բնակիչներին ձեռքը պարզերս) գոչեր Բեկը։
Ապրի Դավիթ-Բեկը որոտընդոստ պատասխաներ ամբոխը հիարական 

հայացքը հառած Բեկի արծվենի դեմքին։
Հարն ու գինին ձեռքին Բեկին մոտեցավ մելիք Թուրինջը գեղջկական 

անպաճույճ հագուստով գլխաբաց ու շփոթված և մատուցարանը խոնար
հաբար մոտեցրեց նրան։

Բո արևը թող առատ լինի մեր գլխին տեր Դավիթ-Բեկ իրեն կորցրած 
կցկտուր թոթովեց մելիքը պատվիր մեզ ճաշւսկելով սուրբ հացն ու գինին

Ըստ V. ԽԱՆՁԱԳՅԱՆՒ

9 Երփնագույն ծաղիկներով զարդարված մուտքի մոտ Աննան աչքից 
կորցնելով ամուսնուն հանկարծ անդրադարձավ որ մեն-մենակ է 

մնացել։ Աշխույժ քայլվածքով մոտենալով քանդակազարդ հայելուն վերից 
վար զննեց իրեն ակնակապիճները ճիշտ է փոքր-ինչ այտուցված էին սա
կայն ընդհանուր առմամբ գեղեցիկ էր օժտված միայն իրեն հատուկ թով
չանքով։

Թավշյա մորթը նրբակազմ մարմինը ձիգ կեցվածքը յուրօրինակ բա
րեհնչյուն ձայնը լի թրթռան Ելևէջներով այդ բարակիրան կնոջն առանձ
նացնում էին մյուսներից։

Ուղղելով անթերի արդուկված անպաճույճ հագուստի դարձածալերը Ա0- 
Օան մեկ անգամ ևս մանրազնին դիտեց իր հարդարանքը մարգարիտի և 
մարջանի մեջընդմեջ շարվածքով նուրբ մանյակը երբեք այդքան ճոխ չէր 
երևացել նրան։ Դարձյալ ուշիուշով իրեն գննե(ուց հետո նա գոհ իր ար
դուզարդից ձգվեց հպարտ կեցվածք ընդունեց և մտավ լեփ-լևցուն դահլի
ճը։

Չպարպողը ցնծություն էր վառվռուն գույներ անբիծ հագնված տղամար
դիկ և օրիորդներ բոլորն աշխույժ անհոգ։ Զուգված-զարդարված էին թե
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1էք թե երիտասարդ։ Ընդհանուր ։1իար Լր և լսելի էին մերթ բարձր մերթ 
^կտար երբեմն էլ փսփսուքով խոսակցության ձայներ։

Աննան փնտրում էր ամուսնուն բայց հայացքն անակնկալ կանդ առավ 
ճ>կի վրա։ Կինը ցնցվեց ասես ցնցուղից սառր ջուր մարեցին գլխին։ Դեմ 
փմաց կանգնած Լր ծանոթ մի դւդամարդ խրոխտ պարթևահասակ։ Ան– 
;յւն գիրթ կանգնեց թվաց սիրդտ կծկվել է ւսրքերն ընդարմացե| և կորց– 
ե| է շարժվելու ընւլունակությունը;

Մամուփց

աՕրանջիայի երփներանգ գույներով գարդարված ձորակում ամեն 
դարնան տաքերն ընկներսն պես մասրենիներն են ծաղկում շուր– 
ը սփռելով արբեցնող բուրմունք և բացվում են վւպսյևրը դեղին սպիտակ։

Կեսօրին երբ բարձրանում Լ արփին և տաքանամ են ձորակի արևից 
ոսկևորված քարերը խլեզնևրր վարի մաշկը դեղին արևկալ են անում պառ
կում շիկացած քարերին ըմբոշխնելու կենարար ջերմությանը։

Այն ժամանակ ոչ հեռավոր անցյալում երբ դեռևս շեն էր Մանասի ձո
րակում միայնակ կանգնած խրճիթը Օրանջիայում մասրենիներ չկային 
տան պատերի վրայով մուգ կանաչ խլեդներ չէին վազվզում և վայրի վար
դի տեղ վարունգն էր ծաղկում։ Մի բարակ արահետ ոտնահետքերից մաշ
ված ձորակը միացնում էր դյուզին։ Արահետը ինչպես խրճիթն ու պարտե
զը այժմ նույնպես չկային։ Մի |ուռ տխուր ամայություն Լր թևածում շուրջ
բոլորը և Մանասի տան ավերակների վրա ծաղկում Լր մասրենին։

Հիշելով ողբ՛երգական դեպքը Մանասի արյուն-քրտինքով կառուցված 
տան այրվելը խանձված կնոջն ու երեխային համագյուղացիների հոդում 
ակամա ծնվում էր հարցը Մանաս ինչու տանդ Օրանջիայում կառուցեցիր։ 
Սի թե չգիտեիր Դավոյենց Առաքելն Լ( աչք ուներ ձորակին ուր ձյունր շուտ 
է հալվում և ձյան ւրակից կանաչն Լ ծլում։

Դավոյենց Առաքելը մի առավուր աչքի տակով նայեց ներքև ձորակին 
որոշելով այնտեղ տուն կառուցել։ Եվ մի օր հանկարծակի տեսնելով որ 
Մանասը ւրան պատերն է շարում անակնկալի եկավ և հոդին եռաց 
վրեժխնղրության ծարավից։ Բարձրանում Լին ւրան պատերը և Առաքեցի 
սրտում զայրույթն էր ծառս փնում։ Փափախի ւրակ մտքերը որդեր Լին լե
շի վրա վխտացող զազիր որդեր. Դավեր էր նյութում անընդհատ իսկ Սա
նսար անտեղյակ այղ ամենին բարձրացնում Լր ւրան պատերը։

Ըստ ԱԿ ԲԱԿ11ՒՆՅԻ

Սրընթաց կառքի մեջ ինքնամփոփ նստած Սմբատը դարձյալ 
գնում էր հանքերը։ Թեև միջօրե Լր և թուխպերի արանքից եր–
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բեմն–Երբեմն երևում էր արևի ասես ձմռան ցրտից գույնը գցած սկավառա– 
կբ սակայն փչում էր հյուսիսարևելյան սարսռուն քամի։ ճանապարհի աջ 
կողմում օձագալար խճուղուց այն կողմ ձգվում էին նավթահանքերը մրի և 
շոգու խառնուրդով ծածկված։ Դեպի ձախ ամայի ավազուտներ էին և լերկ 
բարձրավանդակներ դժնատեսիւ մռայլ տխուր։ Երկիրը ձմռան ցրտերին 
գրկվելով կանաչից ասես հագել էր ցնցոտիներ որից ավելի էր սաստկա
նում Սմբատի սիրտ կրծող թախիծը։ Նա օրըստօրե ավելի դժբախտ էր 
զգում իրեն։ Ինչ հրաժարվել հոր ամբողջ կյանքում կուտակած և այժմ իր 
ձեռքն անցած անբավ հարսւրությունից։ Երբեք։ Ստանալ գավակներին ո– 
րոնց հիշելիս անգամ սիրտը թրթռում էր։

Մի անհաղթելի զորություն անընդհատ դրդում էր մտքում կրկնել միթե 
եա չկա այս դրությունից.

Կառքը ցնցվելով ու ոստոստալով ընթանում էր խորդուբորդ ճանապար
հով։ Մերթընդմերթ նավթահանբերից լսվում էին ինչ-որ խշշյուններ դա դե
պի ամբարները հոսող նավթի ձայնն էր միօրինակ տաղտկալի։ Ամենուրեք 
հնչող խառնիճաղանջ ձայները կաթսաների թշշոցը մարդկային անհեթեթ 
իրարանցումը եռուզեռը թվում է մտացածին դժոխքը դարձրել էին իրական։ 
Բախվելով երկաթյա պատերին դույլերը դդրւլյունով իջնում էին խավարչ
տին անդունդը ուր սառնորակ աղբյուրների փոխարեն հոսում էր սև ոսկին 
և խուլ շառաչյուններ արձակելով նորից բարձրանում լի թանկարժեք հե
ղուկով։ Թվում էր այդ ձայները միանւպով ասում էին Սմբատին

Դու դժբախտ ես։
Ըստ. ԱԼ ՇԻՐՎԱՆՋԱԴԵԻ

1 ^  Սիսականի լեռնանցքը որ կարծես արթնացել էր գարնանային ըն– 
1  ճ ,  զարմացնող ջերմությունից հուրհրատում էր վառ կարմիր կակաչ

ներից թվում էր գիշերվա տեղատարափ անձրևի հետ արյուն է ցողվել 
նրանց թերթիկների վրա։ Օրը տաք էր օդը գոլ հաճե|իորեն գրգռոդ բուր
մունքներով հագեցած։ Երկնահուպ բարձունքների հավերժական ձյունաշեր
տերից անթիվ-անհամար սառնորակ աղբյուրներ էին պոկվում և փշրվելով 
ժայռերի վրա օձապտույտ ժապավեններ կազմում անդնդախոր կիրճերում 
թավալգլոր թռչկոտելով դեպի Շահապուն գետը։

Լեռնանցքի զիգզագ շրջադարձում մի բարձրադիր ժայռի վրա ուր դեռ 
պահ՛պանվում էր Արտաշես արքայի դարեր առաջ տնկած ճանապարհա
ցույց սյունը կանգնած էր հայոց գահերեց զորավարը Դավիթ-Բեկը։ Նրա 
կողքին էին Մխիթար սպարապետը մելիք Բարխուդարը երկուսն էլ ոտքից 
գլուխ սպառազեն։ Ներքևում կիրճի մեջ զորքն ու ժողովուրդն արդեն ա– 
վարտում էին ամրությունների կառուցումը և եռում էր աշխատանքը։

Բեկը վերցնելով հեռադիտակը սքանչացած հայացքն ուղղեց Մասիսնե– 
րի կողմը։
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Վեհ հԱ ասաց Սա հեռադիտակը հանձնելով համհարզին։ Մեծ Մասիսր 
կարծես ճերմակ ամպ լինի անշարժ ու անբիծ։

Խոսում եր բայց մւ|ւբերն ուրիշ ւրևզ էին։ Թարբերը հեռացել են Գան
ձակից մտմտաց նա զնում են Երևանի վրա։ Երևանը Պարսկասցսսնի հյու– 
սիսային դարպասն է բայց կամուրջը Սյունիքի վրայով է։ Հետո հերթը կգա 
մյուս գավառներին։

Նա քայլեց խոտերի վրայով դարձյալ շարունակելով խորհել մեջքի վրա 
պառկես արցի հարից արբած այս բլրի վրա։ Հոգս ու ցավ չունենաս։

Խոր հառաչ դուրս թռավ նրա կրծքից։
Ըստ Ա. ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԻ

Ո Արհավիրքի ահասարսուռ օրերին Կոմիտասի ալեկոծ հոգին ելք 
էր փնտրում հորդալով երաժշտական հնչյունների ա մեդեւլա 

ձևով։ Հայ երգերի մեջ ամբարված դարավոր թախիծը ողբը մրմուռն ա 
կսկիծը կուտակվել Լին նրա տանջալլուկ հոգում պոռթկալու իբրև նոր ա– 

դոթք նոր «Տեր ողորմյա» հոգեհանգստի մեդևդի։ Աչքերի առջև սրախող
խող մարդիկ գլուխները քաըով ջախջախված նահատակ մտավորականներ 
չորսդին սփռված դիակներ խեղանդամ մարմիններ նա ցավով ու տառա
պանքով ստեղծեց այդ «Տեր ողորմյան» ողբերգական ելևէջնեըով լի ցնցող 
մի երգ գրված Միամանթոյի բառերով։ Նույնիսկ ծայր աստիճանի հուսա
հատական այդ օրերին Կոմիտասը հոգում կորով գտավ երկնելու կեն
սաթրթիռ մի գլուխգործոց ևս «Մշո պարը» գրված դաշնամուրի համար։ 

Ինքն ընկճված ոգևորում էր շրջապատռղնևրին
Մենք փրկվածներս երկու կյանբով պիտի ապրենք առաջինը մեգ հա

մար երկրորդը նահատակների կենդանի պահելու նպատակով նրանց իղ
ձերը անուրջները։ Վայ վհատվողին ու անհամբերին։

Բայց օրըստօրե հանճարեղ երաժշտահանի հոգեվիճակը վատթարանում 
էր։ Փաթաթված փարաջայով նա լռելյայն ամփոփվում էր իր մեջ անհա
ղորդ արտաքին անցուդարձին։ Օրերով փախչում էր տնից պատսպարվում 
մերթ այս մերթ մյուս ընկերոջ տանը ծայրաստիճան ջղագրգիռ վիճակում 
կծկվելով որևէ անկյունում ինքնիրեն ինչ-որ կցկտուր բառեր մրմնջալով և 
նախընտրելով մնալ մեն-մենակ։

Ցավով ըմբռնելով որ Կոմիտասի ուղեղը մթագնված է և որ հիվանդութ
յունն անդարմանելի է բարեկամները որոշեցին նրան փոխադրե| հոգեբու
ժական հիվանղտնոց։

Ըստ Վ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ
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1 ձ  Երբեմնի աշխույժ ցնծան Հադամակերտն ասես մեռյալ քաղաք
1  • լիներ։ Տիրում էր ընդհանուր անկենդան ւռություն |ի չարագուշակ

|սորհրդաւ1որաթյամբ ե վարոցներում ոչ որ չէր երևում։ Մայրոսլին որով ըն
թանամ էր Սերաման Արծրանին ծածկւիսծ էր մոխրով դռների ճակատնե– 
րը սգո դրոշներով։ Իմ քադաքացիք հրես են դարձրել ինձանից մւրածհց 
դավաճանը։ Նրանք ինձ չեն ընդանամ համւսրելով մեռած այո բայտյաւդես 
մեռած։

Զայրույթը խեւրբոմ էր նրան։ Չէ որ կային երջանիկ օրեր երբ՛ նա հաղ
թական փառքով վերադառնալով պւսփերազմներից անցնում էր ճանասրսր– 
հին աիռվւսծ վարդափնջերի ւ(րայով։ Հասավ իր ապարւսնքին։ Թվամ էր 
այնւրէսլ ևս մեռյալ ամայության է դռները փակ էին ծածկված սև թավի– 
շով։ Ուրեմն ինձ մերժում է նաև իմ ընւրանիքը կցկտուր մռմռթաց նա ու 
սիրտը կծկվեց։

Բայց ահա սյունազարդ ս|աւ|ւշգամբի վարագայրներր հետ գնացին և 
հայւրնվէւց մայրը սգո սև հանդերձներով տանջալլուկ դեմքին ւրառապան– 
քի կնիք։ Զառամյսդ կնոջ երկու կախերում կանգնեցին Մերումւսնի կինը և 
գավակները ամենքը սգավորի հագաարով։

Սերամանը ցնցվեց սարսռւպով ոդբերգական տեսարանից։
Մայր խոսեց նա խռովյալ ձայնով իմ քսւդաքացիք ինձնից երես դարձ

րին այժմ իմ հայրական ւրունն էլ իր դռները փակում է իմ առջև։
Այո Սերաման կերկերուն ձայնով պաւլւասխւսնեց մայրը այն օրից որ 

դավաճանեցիր քո եկեղեցուն ու թագավորին զրկվեցիր այս տան զավակը 
լինելուց։ Զավակս լսիր մորդ ձայնը որի բերանով խոսում է ողջ Վասպու– 
րականը։ Գնա եկեղեցի հաշւրվիր Հիսոսւ Քրխսըոսի հեւր զղջա քո մեղքե
րը ապաշխարիր և վերադարձից։ Այն ժամանակ դռները բաց կգւրնես քո 
առջև։

Այդ երբեք չի կարոդ լինել մռնչաց էէերուժանր շուռ ւրալով գլուխը։
Մայրիկ մայրիկ վերևից լսվեցին երեխաների ձայները ուր է գնում հայ– 

րիկը։
Այղ ձայները խոցուրեցին Սերամանի սիրտը։

Ըստ ՐԱՖՖՈՒ

1 Հ7 Հայոց աշխարհի փափկասուն ւրիկինները որոնք քնքուշ ու բա– 
յԼ րեկեցիկ կյանքով մևծացեւ էին բազմոցների ու գահավորակների

մեջ բոկարն գնում էին մատուռներն ու ադոթաւրները Ասւրծուց խնդրելով 
համբեւտւթյան և ջերմեռանդորեն ախւրելով հավաւրարիմ մնալ սուրբ հայ
րենիքին։ Նրանք որ ւևոնկությունից ի վեր անընւլհատ ապրել էին փար
թամ կյանքով սնվել հորթերի ուղեղներով և պհս-պհս ոսրեւիքներով այժմ 
ասլրում էին ծայրասւրիճան համևսւը գրեթե անոթի առանց դույգն-ինչ
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սրդողելու կամ վհատվելու։ Նրանց մարմնի կաթի նման մաքրամաքուր մոր– 
՚՝ը ս1ւ գույն ստացավ որովհետև անօթևան մնալով խերեկներն արևկեգ էին 
ինում իսկ գիշերները փափուկ օթոցների վախարեն գետինն էր դառնում 

սրանք մահիճը։ Գիշեր ու զօր ապաշխարում էին աշխարհիկ մեղքերիդ 
յաքրվում սաղմոսներ էին մրմնջում ապավինելով նրանք զորությանը մար
գարեների գրքերն էին ընթերքում արանալով ոգու կորով և թշնամուն ընդ– 
դիմանալու կամք։ Մոռաքան իրենք կան աքի քւկալաւթյունը և հոգևոր պա– 
տերազմի մեջ դառնալով առաքինի տղամարդիկ ըմյաստաքան մարդկային 
մեղքերի դեմ։ Սիամղաւթյամբ հաղթեքին խորամանկությանը խոնարհութ
յամբ հաղթահարեցին ամբարտավանությունը միևնույն խոնաււեությամբ 
հասնելով երկնային բարձրության։ Նմանվեցին անարյուն ճպուռների որոնք 
իրենք երգի քաղցրությամբ ապրում Են առանք կերակրվելու և կենդանի են 
մնում միայն օդ ներշփելով նմանվերւվ անգո հրեշտակների։

Շւաը սաոույքներ հալվեցին շատ գարուններ անցան բայց հայոց ող
բացյալ տիկիններն այլևս երբեք չտեսան իրենք անձկալիների։ Այդ սգա
վոր վշւըալլուկ հոգիները մխիթարվում էին երկնային անբասիր սիրով և Հի– 
սոա Քրիսւրափ սուրբ անունով։

Ըստ ԵՂԻՇԵԻ

1 /Հ  Աշխալմւում ապւտղ ւրարբեր ազգերի բառապաշարում կան բա– 
1  Ս  ռևր որոնք հնարավոր չէ թարգմանել և ոչ մի լեզվով։ Հայ ժո– 

դովյւդ1յ կախից քաղաքակիրթ մարդկությանը հասած այդօրինակ բառերից 
է «խաչքար» բառը։

Քարի մշակման այղ յուրօրինակ բնագավառը խաչքարը իբրև երևույթ 
պաւըկանում է միայն Հայաստանին և հայ մարդուն։ Միայն այս բիբլիա
կան հինավուրց երկրում է որ խաչը եկեղեցու մոմերի ծխից սևացած ու 
(սնկաբույր սրահներից փոխադրվեց նաև քարակոթողի վրա իր շքեղութ
յամբ հարդարանքի նրբին մանրամասներով ապշեցնելով դիտողին։

Խաչքարը իբրև հայ մշակույթի ինքնացփպ արտահայտություն իր կա
տարելության բարձունքին հասավ սկսած յոթերորդ դարից երբ ստեղծվե
ցին մեր ճարտարապետության այնպիսի հրաշալիքներ ինչպիսիք են 
Զվարթնոցը և Հռիփսիմեի տաճարը։

Խաչքարն ունի խորանարդաձև պատվանդան որի վրա բարձրանում է 
քարե սալ ուղղանկյունի կտրվածքով։ Ուզցանկյունու կենտրոնում խաչն է 
զարդահյուս քանդակներով ու նախշերով։ Խաչի շուրջը վտրագրված են 
տարբեր զարդանախշեր ծաղիկների մրգերի նկարներ գեղարվեստական 
այլևայլ ւրարրեր ժանեկազարդ ուռուցիկ հաճախ իրենց մեջ առած Հիսուս 
Քրիստոսի Աստվածամոր պատկերները։

Այս ամենն ամփոփվում է չորս կախից քարը երիզող զարղարեն շրջա–
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նտկի մեջ։ Խաչքարերի լավագույն նմուշներում աշխատված են նաև պատ
վանդանները որոնդ վրա փորագրված են զանազան արձանագրություններ

Սկսած վաղնջական ժամանակներիդ խաչքարերը կանգնևւյփսմ են 
սրբավայրերում գերեզմանագրերում որմնախորշևրում դառնալով տվյալ 
տարածքի կամ շինության ամենաշքեդ զարդը։

Հայ ժողովրդի և ընդհանրապես յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար 
խաչքարը միշտ սրբություն է եղել։ Ոչ քրիստոնյա հրոսակախմբերի հա
մար սակայն այն որևէ արժեք չի ներկայադրեւ և պատահական չէ որ Հա
յաստանի ողջ տարածքում սփռված հարյուրավոր խաչքարեր դաժանաբար 
ոչնչադվել են բարբարոսների կողմիդ։ Բարեբախտաբար շատ են պահպան
վածները որոնդիդ լավագույնները գտնվում են Հաղպատում Սանահինում 
Գեղարդում Գոշավանքում։

Գետերի աստծո որդին Նարգիզը արտասովոր գեդեդիկ երիտա
սարդ էր բարձրահասակ լայնաթիկունք բարակ մեջքով և սլադիկ

ոտքերով։ Նրա կապույտ աչքերն ասես օվկիանոս լինեին խորունկ 
խորհրդավոր բարձր ճակատին թափված էին խարտյաշ գեղագանգուր մա
զերը ոսկեփայլ գույներով պսակելով երիտասարդի արևիդ ու աստղերիդ էլ 
պայծառ դեմքը։

Ի հակադրություն շնորհագեղ արտաքինի Նարգիզը գոոոզ էր և ամբար
տավան արհամարհում էր բոլորին պաշտելով միմիայն իր անձը։ Ինքնամ
փոփ էր խոժոռ իրեն սիրահարված հավերժահարսերին վանում էր դեմքին 
տալով քամահրական արտահայտություն։ Աֆրողիւրեն սիրո աստվածուհին 
զայրադավ տեսնելով ինքնահավան երիտասարդի բոլորին գրգռոդ վարքա
գիծը և նզովեդ

Դու էլ սիրահարվես Նարգիզ բայդ փոխադարձաբար չսիրվես։ Սիրո նե
տերը խոդոտեն սիրտդ և մեռնես անհույս սիրուդ։

Մի օր վաղորդյան երբ Նարգիզը հոգնել էր որսիդ մոտեդավ մի լճակի 
ծարավը հագեդնելու։ Երբևէ նա չէր տեսել այդպիսի անապակ ջուր հայե
լու նման հարթ ամպերի պես թափանդիկ։

Նարգիզը կռադավ որ ջուր խմի և ով զարմանք ջրերի մակերևույթին 
արտադոլված տեսավ մի սքանչելի պատկեր։ Ապշեդ Նարգիզը կարկամեդ 
գեղեդկության առջև և վայրկենաբար սիրահարվելով կռադավ համբուրելու 
չքնաղ էակի մուգ վարդագույն շուրթերը։ Սակայն համբույրը սառեդ ակա
նակիտ ջրերի հայելու վրա։

Դուրս արի լճակիդ աղերսեդ նա։ Ես տեսնում եմ ձեռքերդ ինձ ես մեկ
նում ժպտում արտասվում ես ինձ հետ բայդ հեռու ես ով երջանկություն։

Հանկարծ նա սարսափով կռահեք որ ջրերի մեջ տեսնում է իր արտա– 
դոլումը։
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Օ ւ|այ ինձ։ Զգում եմ չեմ դիմանա այս հարվածին ե միայն մահը վերջ 
.դնի իմ տառապանքին հեծեծար նա։

Եվ հակվեց չքնադ գլուխը գմրոփսը խոտերին աչքերը պղտորվեցին դեմ
քը դախացավ դաոնալով ճերմակ մարմարիոն։ Նարգիգը ջղաձգվեց հոգե– 
վարքի մեջ թպրտաց և մեոավ։ Բայց նույն պահին նա փոխարկվեց ծաղ– 
կի դեղին գույնով յուրահադաւկ հոտով և կլոր տարին չթառամելու հատ– 
կությամբ։

Ըստ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

1 Օ  Հայաստանի թագավոր Արան պարթևահասակ հայկազուն էր հո– 
1 Օ  նեղ ճակատով գեղագանգուր մազերով կայծակնացայտ աչքերով 

ու պիրկ մկաններով։ Այնքան հմայիչ էր նա այնքան թովիչ ու առնական 
որ ժողովուրդը նրան շնորհեց «Արա Գեղեցիկ» անունը։ Սակայն միայն 
արցւաքին թովչանքը չէ որ գեղեցկացնում էր նրան առավել անբասիր էին 
նրա ներաշխարհը էությունը հայրենիքը հայրենի բնօրրանը ընտանիքը Ա– 
րայի համար անփոխարինելի սրբություններ էին։

Ասորեստանի թագուհին Շամիրամը պագշոտ վավաշոտ մի կին լսած 
փնե|ով Արայի բոլորին ապշեցնող արտառոց գեղեցկության մասին տոչոր
վում է նրան տիրանալու անհագ ցանկությունից։ Զուրկ կանացի ամոթխա
ծությունից նա խտրություն չդնելով միջոցների մեջ Արայի մոցւ ուղարկում 
է իր պատգամավորներին բեռնավորված թանկարժեք ընծաներով և աղա
չանքներով ու սիրո խոստումներով առաջարկում է գալ Նինվե Ասորեստա
նի մայրաքաղաքը իր հետ ամուսնանալու և թագավորելու բոլորի վրա։

Արան ծանոթ Շամիրամի անառակ վարքագծին ու ամբարիշտ խառն
վածքին կտրականապես մերժում է։ Սակայն գիտեր մերժումը անհետևանք 
չի անցնի։

Դարձյալ ու դարձյալ պատգամավորներ է ուղարկում Շամիրամը և Երբ 
համոզվում է որ գեղադեմ հայկազունն անդրդվելի է բյուրավոր զորքերով 
արշավում է Հայաստան բռնի տիրելու նրան։

Կռվի ընթացքում հայոց զորքը պարտվում է Արան սպանվում։ Շամի
րամը դիակապուտներ է ուղարկում փնցւրելու և առևանգելու Արայի դիա
կը։ Ապա իր վարկը բարձրացնելու նպատակով հրամայում է դիակը դնել 
ապարանքի վերնատանը լուր տարածելով թե իբր աստվածները լիզելով Ա– 
րայի վերքերը կենդանացրել են նրան։
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Վաղուց պատահած բան է։ Ասում են մի պառավ կար սիրտը լի 
չարությամբ։ Մի օր լվանսդով սպիւրակեղևնը պաւրրասւրվում էր

օսլայև) երբ հարևանի ձեռնասուն ծիւրիկը գափս է օսլան կտցահարում։ 
Տեսնելով այւլ չար պառավը վրա է պրծնում և ճարպիկ շարժումով բռնե
լով ծիտիկին լեցուն կտրում։ Խեղճ ծիտիկն իրեն թափահարելով մի կերպ 
ազատվում է պառավի ճիրաններից փախչում։

Բարի հարևանուհին ծիտիկի տերը իմանալով կատարվածի մասին վեր 
է կենում ամուսնու հետ ճանապարհվում թռչնակին գտնելու։ Ս՜ի օր երբ 
արդեն հոգնել էին որոնումներից մի ծառի տակով անցնելիս հանկարծ 
գտնում են ծիտիկի տունը։ Վերջինս երբ ւրեսնում է իր հին տերերին ու
րախանում աշխարհով մեկ է լինում ապա բերում երկու զամբյուղ մեկը 
ծանր մյուսը թեթև։

Որը կուզեք ընտրեք ասում է։
Մենք պառավ մարդիկ ենք ծանրը ինչ ենք անում։ ճիշտ կլինի թեթևը 

տանենք։
Ծիտիկը կտուցով համբուրում է նրանց ձեռքերը որպես երախտագի– 

տության նշան և որոշ տեղ ընկերակցելով ծերերին վերադառնում տուն։
Հասնելով փայտից պատրաստված իրենց աղքատիկ հյուղակը մարդ ու 

կին մի քիչ հանգստանում են ապա առանց շտապելու բացում զամբյուղը 
տեսնելու ինչ նվերներ է տվել ծիտիկը։ Եվ ինչ տեսնեն ել ոսկի ու արծաթ 
էլ անգին քարեր է) մետաքսեղեն ու միանգամից հացարանում են։

Այս բանը լսում է ծիտիկի լեզուն կտրող չար պառավն ու առանց եր– 
կար-բարակ մտածերս ճամփա ընկնում նույն բախտին արժանանալու հույ
սով։ Դարձյաւ ծիւրիկը երկու զամբյուղ է բերում։ Տեսնելով դրանք պառա
վը չարությանը ավելացրած ընչաքաղցությունը էլ չի թողնում ծիւրիկը խո
սի հարձակվում է ծանր զամբյուղը վերցնում ու վարդագույն երազների աշ
խարհն ընկած հասնում տուն։ Չի էլ սպասում շունչը տեղը գա և վրա է 
ընկնում զամբյուղին։ Բացում է թե չէ աղմուկով դուրս են թափվում չար ո– 
գիներր և տեղնուտեղը խեղդում չար պառավին։

Տորքը որը սերված էր Հայկի թոռից Պասքամից հակառակ իր
նախահոր գեղագանգուր վայևյչակազմ պապի դժնյա հայացքով 

մի մարդ էր տգեղ կոպիտ կազմվածքով տափակ քթով փոս ընկած աչքե
րով այդ սաստիկ տգեղության պատճառով նրան անվանում էին «Անդեղ
յա» այսինքն տգեղ իսկ նրա գերդաստանին «Անգեղ տուն»։

Ասում են իբր նա այնքան ուժեղ էր որ որձաքար ապառաժները եղունգ
ներով ուզածին պես տաշում էր գծում զանազան կենդանիների առյուծի 
արծվի բազեի պատկերներ։ Որքանով է ճիշտ չգիտեմ բայց պատմում են
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՜բր Պոնտոս ծովի ափին Տորքր պատուհասել է թշնամիների դեպի մեր Եր– 
սիրն արշավող նավերին ե միայնակ հարձակվելով ղրանց վրա քշել հևռու– 
երը։ Նավերում գտնվող մարդիկ տեսնելով այս ահարկու աժդահայի զար– 

.՜ուրանք ադւրպ ուժր անմիջապես փախուստի են դիմել անգամ հետ փա
պով։ Բայդ հսկան որ ըստ երևույթին չի բավարարվել այդքանով չի հան

դարտվել և սարերիդ պոկելով բլրաչափ ժայռեր շպլւտե) ե նավերի հետևից 
ինչպես պարսատիկիդ նետված քարի կտորներ։ Ընկնելով ջրերի մեջ ժայ
ռերն առաջադրեւ են հսկայական ալիքներ ծովը փոթորկվել Լ ե նավերն 
ընկել են ալեբախության երախը ճոճվել թեքվել իջել բարձրադել և վերջա
պես չդիմանալով ահռելի տարերքին ընկղմվել ջրերի հորձանքի տակ։

Առասպել է սա առասպելների առասպել բայդ ինչ անես մարդը սաս
տիկ ուժեղ է եղել և ժողովուրդը գյաւյդներ է հյուսել նրա մասին։

Անդրկովկասի բնության անձեռակերտ մի անկյունում գեղաշուք այ
գեստանների մեջ կա մի քաղաք անունը Շամախի կամ Շիրվան։ Ահ ինչ 
հրաշալի է բնությունն այդ գողտրիկ բնակավայրում։ Երկինքը կապույտ ե 
ինչպես սքանչելի փիրուզ երկիրն արգավանդ հոդը ծաղիկներով ու ծառե
րով հարուստ ինչպես եդեմական պարտեզ պոկված դրախտիդ ձմեռը մեղմ 
դուրեկան ոչ քամի ոչ փոթորիկ։ Գարնանը ե ամռանը ծառերի ու թփերի 
վրա տերևների մեջ երգում Են սոխակները իրենդ անուշ դայլայլով լրադ– 
նելով քաղաքի գեղեցկությունը։ Իսկ մրգերը... Գիտեք ինչ համեղ մրգեր 
կան այնտեղ իմ ծննդավայրում ինչ հոտավետ պտուղներ շռայլորեն կախ
ված ծառերի բերքի ծանրության տակ կքած ճյուղերիդ։ Եթե ասեմ այս 
քաղաքը երկրային դրախտ Լ հավատացեք։ Բայդ ավադ պատահեց մի 
զարհուրելի աղետ երկրաշարժր որը քանդելով ողջ քաղաքը վերածեց այն 
ավերակների կույտի։

Չնայած դրան մարդիկ այնտեղ ուրախ են զվարճախոս սիրում են կա
տակել թեև աղքատությունը շատ է խեղճացնում նրանց։ Եվ այդուամենայ– 
նիվ շատ հյուրասեր են ի բնե ուրախ։ Բայց մեր մեջ ասած մի քիչ շա
տախոս են և մանավանդ պարծենկոտ։

Ահա այս աննշան քաղաքում եմ ծնվել ես ե մանկությունս անհոգ 
զվարթ մանկությունս անցել է այդ պարզ մարդկանց հիշողությունիցս եր– 
բեք չջնջվող միջավայրում։

Ըստ Մ. ԽՕՐԵՆԱՑՈՒ

Նախապես ասեմ ով եմ ես։

Ըստ ԱԼ ՇԻՐՎԱՆՁԱԴԵԻ

Երկու արաբ մեկը իմաստուն մյուսը հիմար գնացել էին սար արջ 
որսալու։
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Ես վարձված որսորդս արդեն ծախեցի իմ արջի մորթին ե ընտանիքս 
ձմռանն ապա1տվված է իսկ ինքս հոգեպես հանգիստ ասսպ հիմարն ըն
կերոջը իսկ դա։

Դեռ ոչ պատասխանեց իմաստունը։ Մորթին ծախհլու մասին կմտածես 
երբ արջին սպանած կլինեմ։ Կարծում եմ դու չափից ավելի ինքնավստահ 
ես։

Հապա ինչպես ասաց մյուսը։ Չէ որ ես անվանի նշանառու Եմ արջի 
սովորույթներին տեղյակ առևտրական գործերում ճարպիկ։

Ոլոր-մոլոր ճամփաներում միմյանց կորցնելով ընկերները գնացին տար
բեր ուղղություններով։ Հիմարը որ արդեն ընկեց էր արջի հետքի վրա զգույշ 
առաջ էր շարժվում աշխատելով չտրորել չոր ճյուղերը որպեսզի ձայն չհա
նի։ Դիմացը բարձունքի վրա մի հսկայաբեկոր ժայռ կար շրջապատված 
մոշի խիտ թփուտով։ Աչքը հասուն մոշերին արաբը արդեն մոռացած ար
ջին նետվեց դեպի թփուտը սակայն նույն րոպեին քարաժայռի հետեից 
անսպասելիորեն հայտնվեց մի աժդահա արջ սև մորթիով խոշոր թաթե– 
րով։ Հիմարը հանկարծակիի գալով ե նետելով հրաւրսնը վայրկենապես 
փռվեց գետնին իբրև թե մեռած է։ Որպես բայտդ սար արջը մոտեցավ հի
մարին հոդատեց ոտքերը ձեռքերը երեսը ու առանց վնասելու հեռացավ։

Խերոցի ընկերը որ այդ պահին հայտնվել էր և տեսել ամեն ինչ քթի 
տակ քմծիծաղ տվեց ապա մոտենալով հիմարին և տեսնելով նրա վախից 
գունատված դեմքը հարցրեց

Հը արջն ինչ ասաց քեզ։
Հիմարը որ արդեն խրատվել էր պատասխանեց
Մրջն ասաց մյուս անգամ իմ մորթին չծախես քանի դեռ չես քերթել։

Մի օր վարժապետ Շապուհը լեղապատառ ներս ընկնելով մեր 
բացօթյա ուսումնարանը գռռաց

Ուղղվեցեք վայր թափվեցեք կարգի ընկեք փայտի նման տեղներդ չո
րացեք։ Երևանի ուսումնարանի տեսուչը եկել է հենց հիմա այստեղ կփնի 
ձեզ հարցմունքներ կանի։ Վայ նրան ով մի տառ սխալվել է ճիպոտի տա– 
կին կմահացնեմ։

Խեղճ վարժապետի չորացած տառեխի պես նիհար մարմինը տերևի 
նման դողում էր դեմքը սփրթնել էր ինչպես դեղին քրքում ատամները 
չխկչխկում էին։

Իսկապես չանցած մի քանի յապև տեսուչը հետևից գցած Աշտարակի 
մեծամեծներին մտավ եկեղեցու բակը մոտեցավ մեզ։ Գեղեցիկ մարդ էր ու
շագրավ արտաքինով պատկառազդու միաժամանակ ժպտերես հավատ 
ներշնչող։ Մեզ հարցեր տվեց կարդալ թարգմանել հանձնարարեց մի առ 
մի բորտիս հետ զրուցեց։

Ըստ Վ. Սա՚ՈՅՈՆԻ
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Երեք օր տեսուչն այցելում էր մեզ և բորտիս զարմացնում էին այն նո
րությունները որ մտցնում էր դպրոցում խազեր տդ սրտաբաց զրույցներ ո– 
րոնց սուխր չէինք մենք ծեծի ընտելացած աշակերտներս։ Իսկ Շապուհ 
վարժապետը հասկանւպի է դժզոհ այդ ամենից քաշվել էր մի անկյուն ինչ
պես օտար մարդ։ Պարզ է մտքում անիծում էր տեսուչի եկած ճանապար
հը և անհամբեր սպասում նրա գնալուն վրեժ հաներս համար իր երես ու
ռած աշակերտներից։

Ամենքիս մեկ-մեկ համբուրելով տեսուչը մեզ հրաժեշտ տվեց այս խոս
քերով

Երեխաներ ձեր վարժապետը խոստացել է ծեծը վերացնել լողալու տա– 
նե| պարապել միայն առավոտյան և երեկոյան հովին։ Մյուս ժամերին ա– 
զատ եք։ Իսկ եթե որևէ խնդիր ունենաք իրավունք եմ տալիս գրավոր դի
մելու։ Ձեր թուդթն ազդակի ուսումնարան ուդարկեք ե մի քաշվեք ես ինքս 
է| գյուդացի եմ Քանաքեռից։ Իմ անունն է Խաչատուր Մբովյան։

Ըստ Պ ՊՌՈՇՅԱՆԻ

՜Ղ  ձ  Ավանդությունն ասում է որ Լենկթեմոտը ոտքի տակ դադով աշ– 
խարհի կեսը շուրջը սփռելով արյուն ու ավեր բազմահազարանոց 

զորքով ներխուժեց Հայաստան։ Հսանէզով Գառնո ձորը ուր լերկ ժայռերն 
են երկինք կարկառում ե Ազատ գետը լիզելով ապառաժների ստորոտները 
ուրախ ադմուկով վազում է կիրճով Լենկթեմոտը բանակ դրեց հանգստա
նալու և հետագա անելիքը մտմտալու նպատակով։

Բանբերները որոնք շրջակայքը հետազոտևլու համար գնացել էին զա
նազան ուղղություններով վերադարձան և հայւընեցին որ մոտաէլայքում 
գտնվում է մի վանք փորված միակտոր ապառաժի մեջ։

Մսում են այնտեղ է պահվում հայոց աշխարհի յոթ ձիաբեռ ադաման
դը ավեւացրին նրանք և ագահությունից փայլեցին կադ զավթիչի աչքերը. 
Չէ չեմ թողնի ինձնից առաջ մեկը վանք մտնի անձամբ պիտի գնամ ու 
հափշտակեմ գանձը մտածեց նա և զինվորների առաջն ընկած արշավեց 
դեպի տաճարը։

Մութ էր վանքի ներսը բայց ինչ-որ կուրացուցիչ լույս ստիպեց Լենկթե– 
մուրին կկոցել աչքերը։ Հազիվ զսպելով ուրախության ճիչը նա նետվեց դե
պի լույսը րոպե առաջ տիրանալու ադամանդին։ Բայց հենց մոտեցավ լու– 
սավտւնջն անհետացավ տարակուսանքի մեջ թողնելով Լենկթեմուրին։ 
Դուրս գալով տաճարից նա կանգնեց նույն տեղում ու լուսափունջը դարձ
յալ շողշողաց հրապուրելով դեպի իրեն ձգելով ագահ բռնակալին։ Սակայն 
ադամանդին հասնելու բոլոր հույսերն անօգուտ էին այն անհետանում էր 
նույնքան անսպասելի որքան հանկարծակի հայտնվում էր։

Համոզվելով որ անհնար է մոտենալ ադամանդին Լենկթեմոտը քմծիծաղ 
տալով ասաց
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Հրաշք է թե հայոց փայլատակող ադամանդը թե ադամանդափայլ այււ 
տաճարը։ Մարդ միայն պիտի տեսնի և անցնի։

Այդ ժամանակվանից էլ արաբները Գեղարդն անվանեցին Տես ու ան– 
ՍԻՈ։

Ըստ Ա. ՂԱՆԱԼԱՆՅԱՆԻ

^  ^  Հնում շատ հնում սարերից ու ձորերից այն կողմ մի փոքրիկ գյու– 
Հ*  ղում ասլրամ էր մի մարդ իր միակ որդու հեւր։ Մյուս որդուն
էւրտււերին գերեվարել էին ւրարե| աստված գիւրե ուր և խեղճ հայրը ան– 
ւիարատ վշդփն անձնաւրուր չգիտեր ինչպես ամոքվի որւրեդ վւնւրրի զա
վակին։ Թեև ամբողջ սրտով սիրում էր ավագ որդուն որոշեց ազադաւթյուն 
շնպւեել նրան որ գնա շրջի աշխարհում և փառքի հասնելով մեծ անուն 
վաստակի։ Ու գնաց որդին քրւրինք թափեց ե ւլիգելով անբավ հարստութ– 
յուն վերադարձավ սիրեփ ծնողին ուրախացնելու։

Հը գոհ ես հայր իմ։ Մեծ էիր ուզում ինձ ւրեսնել այժմ բավարարված 
ես հարցրեց նա։

Որդիս ճիշւր է աշխատել ես փող դիզել և դա գովելի է բայց ավադ 
հարսւրություն կոււրակելը դեռևս մեծ լինելու նշան չէ պատասխանեց հայ
րը գլուխն օրորելով։

Գնաց տղան խորացավ գիտության գաղւրնիքների մեջ որպես հանճար 
գնահաւրվեց իմասւրուննհրից և միայն հայրն էր որ դարձյալ դժգոհ էր որ
դուց։

Կրկին գնաց ւրւլան այս անգամ ռազմական արվևարն ուսումնասիրեց 
և դառնալով հզոր զորաւիսր շաւր երկրներ նվաճեց իր քաջագործություն
ներով զարմացնելով ամենքին։ Ու գոհ իրենից խորհեց ցնծագին գնամ հորս 
մուր ւրեսնեմ այս անգամ ինչ պիւրի ւսսի։

Ավաղ զուր էին ւրղայի մեծ համարվելու հույսերը և ւրխուր գւխիկոր 
սրւրում անափ վիշւր դուրս եկավ դպան մանկության օրրանից։ Սիրւրը 
կարրված որոշեց գնալ ե ինչ գնով էլ լինի գւրնել գերի Եւլբորը։ Հաղթա
հարելով բազում խոչընդուրներ փրանգելով ամենաթանկը կյանքը ւրղան 
եղբորը գւրավ ե միասին սուրացին այն ւրնակը ուր իրենց մանկությունն 
էր անցել և ուր ապրում էր ալեզարդ հայրը։

Տեսնելով զավակներին հայրը մոռաւյած ւրարիք վիշւր ու ւրսվ գրկեց եր
կուսին ե դիմելով ավագ որդուն ասաց

Մեծ մարդու անուն այժմ դու սւրացար եղբորդ հիշեցիր ու քեզ մոռա–
յրսր։

Ըստ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻ
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՞Յ ր  Ասում 1ւն հայոց խոները եղբայրներ են Եղել հաղթանդամ հսկա 
-  Ս  եղբայրներ միմյանց նկատմամբ սիրով հարգանքով զորավիգ 

^՜.արին պահին անդավաճան բոլոր դեպքերում։ Ունեցել են մի անխախտ 
■՜տրաթյան ամեն առավոտ արեգակի հետ զարթնելուն պես կապել են 
•–խ  իրենց գոտիներր ապա լվացվէգ հեգա նոր միայն բարևել միմյանց։

Անցնում են դարեր և նրանք մերանում են դառնում զառամյալ ու աոա– 
4 ՜ ո կանուխ արթնանալը դժվարանում I։ Հեգա աստիճանաբար ինչպես 
՜սում է բոլոր մարդկանց մոզւ կորցնում են հիշողությունը մոռանում վա– 

՜ ՜ մ ի  սովորությունները։ Սի օր էլ ուշ արթնանալով բարևում են միմյանց 
.ոռանալով կապել մեջքը պինդ և մարմինը պիրկ պահող գարիները։ Էհ 
ւրանք ծերացել են մտածում է Աստված երկնքից հեւրևելով եղբայրների 
.արքագծին ավելի լավ է լեռներ դաոնան և վւակեն թշնամու ճանապար– 
՜–  Եվ իլտք Եղբայրները քարանում են դառնալով լեռներ ձյունաճերմակ 
.ագաթներով ամպերի կապույտ քուլաներով պարուրված իսկ գոգւինևրը 
.երածվամ են կանաչ դաշւրերի արցունքները անմահական աղբյուրների ո– 
՜ոնք պոկվելով բարձրաբերձ կատարներից շառաչում են թավալգլոր իրենց 
աղմուկին խառնած եղբայրների ւրխուր հառաչը։

Այս է պաւըճառը որ այդքան գեղեցիկ են հայոց լեռները ալեհեր բա
շերով երփնագույն ծաղիկներով խենթ առվակներով։

Ըստ Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ

րո Զևսի և Աւքմենի որդին էր Հերկուլեսը մի մեծազոր հսկա գարմա– 
Հ* /  նահրաշ սիւրանքներ գործած սիրված մահէլանացուներից և աստ– 
վածներից Օփմպոսի ամպերի մեջ պարուրված գագաթի բնակիչներից։

Դեռ մանուկ նա ապշեցնում էր բոլորին իր ահռելի ուժով որ ի դեպ 
գործադրում էր միայն ընդդեմ չարի և հանուն ամենքի բարօրության։

Մի անգամ հագիվ տասնհինգ գւարեկան անցնում էր Լիբիայով երբ 
հանդիպեց իր վաղեմի թշնամուն Անթեյին արւրասովոը ուժի ւրևր մեկ ու
րիշ հսկայի և որոշեցին մենամարտել։ Շագւ զորեղ էր Անթեյը և նրան հադ– 
թելը դժվար գրեթե անհնարին։ Հերկուլեսը բարեբախւըաբար գիտեր ինչում 
է հակառակորդի ուժի գատրնիքը Անթեյը զորություն էր սւըանում հայրե
նի հալից։ Բավական է դիպչեր հափն ուժերը բագմապաւըկվում էին և ոչ 
ոք աշխարհում չէր կարողանում հաղթել նրան։

Երկար մենամարտեցին բայց ոչ Հերկուլեսը ոչ Անթեյը հաղթել չկարո
ղացան։ Ամեն անգամ երբ Հերկուլեսը գետնում էր ախոյանին վերջինս ձեռ
քը դիպցնում էր հողին և զորություն սւրանալով կանգնում թարմ ուժերով։

Հասկացավ Հերկուլեսը թե ինչպես կարոդ է հաղթել Անթեյին։ Հավաքե
լով ուժերը մի ոսգւյուՕով հասավ հակառակորդին և կտրելով հողից պա
հեց օդում հուժկու բագուկնէւրով ամուր սեղմելով նրա մարմինը։ Մինչ Ան–
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թեյը վտրձեր Լր անում ազատվելու ուժերն աստիճանաբար նվազում էին ե 
նա վայրկյան աո վայրկյան թուլանում էր չէ որ անկարոզ էր ձեռրը հո
ղին դիպցնել։ Դրան հակառակ ավելի ու ավեփ ամուր էին սեղմվում Հեր
կուլեսի երկաթ հիշեցնող բազուկները։

Չանցած մի քանի րոպե Անթեյը արդեն բոլորովին ուժասպառ շունչը 
փչեր։ Նա մեռավ որովհետև այլևս կտրված էր իրեն սնուրող մայր հողիր։

Հարուստ է հայկական ժողովրդական բանահյուսությունը և դա 
ասում է այն մասին թե որքան անսպառ է մեր ժողովրդի երևա

կայությունը որքան յուրօրինակ և գունեղ մտածելակերպը անսահման մտքի 
թռիչքը։ Պաշտելով հայրենի բնաշխարհը հայն ստեղծել է զրույրներ ու ւս– 
ռասպելներ լեռների քարերի տաճարների կենդանիների ու մարդկանր մա
սին։ Սիրելի բարեկամ որպեսզի ըսվ ճանաչես քո երկիրն ու ժողովրդին 
պիտի ծանոթ լինես նրա բանահյուսությանը։

ժողովրդական զրույրը պատմում է որ անհիշելի ժամանակներում Մա– 
սիսն ու Արագածը Հայաստանի ամենաչքնաղ լեռները բույրեր են եղել։ 
Քանի դեռ փոքր էին ապրում էին սիրով ու համերաշխ բայդ երբ մեծա
ցան սկսելյին վիճել ով է իրենցից ավելի գեղեցիկ։

Ես եմ գեղեցիկ ասում էր Մասիսը տես ուր է հասնում իմ չքնաղ (դա
խը։ Նույնիսկ ամպերը սիրահարված են ինձ ե գագաթս օթևանն է նրանց։

Ոչ Ես եմ |ավը հետ չէր մնում Արագածը։ Հապա նայիր գունագեղ քոն
թերիս պերճ գարիներիս։ Դու մռայլ ես ես պայծառ թովիչ ժպտերես։

Լսելով նրանց աղջիկներին ոչ վայել ամենօրյա կռիվները ծեր նահա– 
պետը Մարութա սարը միջամտում է փորձելով հաշտեցնել կռվարար քույ
րերին։ Սակայն նրանք որ արդեն զայրույթից մոլեգնել էին ավելի սաստիկ 
են վիճում չանսալով փորձառու խռան հաշտ ապրելու հորդորներին։ Մա
րութա սարը վիրավորված ամբարիշտ քույրերից հեռանում է անիծելով

Տա աստված որ իրարից հեռանաք ու այլևս երբեք չհանդիպեք։
Թող վիշտը Սրացածի սրտից երբեք դուրս չգա և արցունքները չկտրվեն 

նրա աչքերից բղավում է Մասիսը։
Թոդ երբեք գագաթիդ մարդու ոտք չկպչի ու փեշերիդ մատաղ չմորթվի 

մյուս կողմից գոռում է Արագածը։
Այդպես էլ լինում է Սրացածի կատարին արցունքի լիճ է գոյանում իսկ 

Մասիսի գագաթին մինչև օրս ոչ ոք ոտք չի դրել ե փեշերին մատաղ չի 
մորթվել։

Ըստ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

Ըստ Ս ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ
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^  Օ  մարդ որ քարավանւարեր էր ուներ ուղտեր։ Օրերից մի օր
^  յ  զայրանալով նրանցից մեկի դանդաղկոտությունից տերը հարվա– 
՝եց։ Շաւր բարկացավ ոպւրը և անւսրւրահայւրիչ հայացքով նայելով տի
րոջը ասաց

Ահա քանի տարի է հավատարմորեն ծառայում եմ քեզ և ղու ով ւսպե– 
ախտ մարդ չհասկացար բնավորությունս։ Չես ւրեսնում անտրամադիր եմ 

ուրեմն վւրանգավոր։ Նախազգուշացնում եմ մի ծեծիր ինձ հատկապես երբ 
ւրրւրում եմ ապա թե ոչ կմեռնես իմ ձեռքով։

Իսկ որն է քո ւրրւրմության նշանը հարցրեց տերր ասա իմանամ որ 
կծեծեմ քեզ։

Երբ կտեսնես արորին շուրթս կախ է ընկած և ոզւքս քայլելս ձայն չի 
ոանում իմացիր ւրրտում եմ և աշխաւրիր զգույշ լինել հեւրս։

Մեղա քեզ զւեր բացակւսնչևց բարավանատերը բայց չէ որ ւլու շարու
նակ այղպիսին ես սւրորին շրթունքդ կախ ոտնաձայնդ խուլ։

Էստ Մ. ԳՈՇԻ

^  Առյուծը անտառի արքան որի մռնչյունից դոդում էին ւսմենքը
3  V  տկարացել և քաշվելով իր որջը ծանր հառաչում էր ցավից։ Աչ
քերը մարել էին բաշը խունացել դեմքը դալկացել։

Լսելով նրա հիվանդության մասին կենդանիները ինչպես վայել է գւս– 
լիս խոնարհ գլուխ էին տալիս հարցնում առողջությունից և իրենց պարւր– 
քը կաւրարած հեռանում։ Ամենավերջինը երևաց աղվեսը և քանի որ ուշա
ցել էր տպաց Երկյուղից։ Նոր էր մոտեցել որջի մուտքին երբ հանկարծ 
լսեց թե ինչպես է արջն իր մասին չարախոսում։ Ախ այդպես մւրածեց աղ
վեսը արագ կոդմնորոշվելով հիմա կւրեսնես ինչ օրի կգցեմ քեզ։ Ու շողո
քորթ ժպիտը դեմքին մւրավ ներս։

Բարի ժամի չեկար գարշելի մռնչաց արքան։ Ասա որտեղ էիր ինչու ու
շացար։

Սի հուզվիր տեր արքա։ Երդվում եմ ուշք ու միւրքս միայն քո առող
ջությունն է։ Ուշանալուս պաւրճւսռն այն է որ այցելեցի շաւր անվանի 
բժիշկների շաւր չարչարվեցի տանջվեցի բայց փառք աստծո իմացա ինչ
պես կարոդ ես բուժվել։

Օ բարի եկար իմաստուն կենդանի քո ողջամիտ լինելն ինձ վաղուց է 
հայւրնի ասաց առյուծը ընդունելով բարի ւրեսք։ Ասւս որն է դեղը։

Տեր արքա բժիշկներն ասացին եթե արջի մորթին ւրաք-ւրաք գցեք հի
վանդի վրա ցավն իսկույն էյչքանա ե նւս կառողջանա։

Արջը դեռ լավ չէր հասկացել թե ինչպես կարելի է իր մորթին 
ւրաք-ւրաք գցել առյուծի վրա երբ նրան բռնելով սկսեցին քերթել։

Աննկատելիորն մուրենալով արջին աղվեսը շշնջաց
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Քեզ տեղն է զազրեցի արարած։ Նույն պատժին պիւրի արժանանան բո– 
լոր նրանր ովքեր կզրպարւրեն ուրիշներին։

Ըստ Վ ԱՅԳԵԿՑԸԻ

՜Դ "I Հայոց արքա Արւրաշեսր Հռոմի Ադրիանոս կայսեր հետ պայմա– 
Օ  I  նավորվում է հանւյիպե| չեզոք Երկրում Պարսկաստանում անդրա
դառնալու երկուստեք հագոդ պետական մի քանի հարդերի։

Հանդիպումը կայանում է որիդ հետո ււակայն Արտաշեսը ըստ երևույ
թին մրսելով հիվանդանում է և մահանում։ Մահվանից առաջ արքան որ 
այդքան սիրում էր իր լեռների ու կիրճերի պերճ անդաստանների ու պաղ
պաջուն գետերի երկիրը Հայաստանը երազում է վերջին անգամ տեսնել 
հայրենի ծխանի ծուխը որ այնքան խաղաղ բարձրանում էր տների երդիկ
ներիդ Նոր տարվա Նավասարդի առավոտը եղնիկների եղջերուների վազ
քը տենչում է լսել փողերի ձայնը թմբուկների զարկերը։ Բայդ ավաղ ար
քային այլևս վիճակված չէր վայելել այն ամենը ինչ սրբություն էր իր հա
մար։

Ըստ հեթանոսական սովորության Արտաշեսի թաղման ժամանակ բա
զում մարդիկ ինքնակամ մահ են ընդունում չդանկանալով ապրել առանդ 
սիրելի թագավորի։ Դիակը պահելով մի քանի օր մարւլիկ նրան շքեղ և 
բազմապիսի պատիվներ են մաւըուդում հնարավոր ամեն ձևով մեծարհլով 
այն խոշոր պետական գործչին որի շնորհիվ երկիրը մնում էր անհասանե
լի թշնամու և ապահով ժողովրդի համար։ Արքային պառկևդնում ևն ոսկե
ղեն դագաղում մարմինը պատում ոսկեթել պատմուճանով գլխին թագ 
մատներին ակնակուռ մատանիներ դնում առջևը զենք ամբողջովին ոսկուդ 
և գահն ու անկողինը բեհեզով հարդարում։ Հուղարկավորության ժամանակ 
ըստ կարգի գահը շրջապատում են որդիները ազգականները ապա զինվո
րական պաշտոնյաները բոլորը կոտ զինված նախարարները իրենդ տոհ
մական դրոշներով։ Առջևում հնչում են պղնձյա վաղերը հետևում եղերա
մայրերի հեծեծանքները իսկ ամենիդ վերջում ռամիկների հասարակ մարղ– 
կանդ ողբասացությունը։

Ահա թե ինչպիսի շուքով ու հսւդիսավորությամբ էր համայն հայոդ ազ
գը թաղում սիրելի թագավորին։

Ըստ Մ. ԽՈՐԵՆԱՅՕՒ

Դ  Փայտահատը կացինը թևատակին անտառ մտավ կտրելու վեր– 
«3 հԼ  ջին մենավոր ծառը։ Մոտենալով դարավոր հսկային սկսեց հար–
վածել բնին և ծառը տնքաց ահավոր դավիդ 

Կաց կաց...
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Լսելով ծառի գութ աղերսող ձայնը փայւըահաւըը հրաշքից ապշած ու 
զարհուրած տեգում սառեր և կացինը բռնած ձեռքը կախված մնար օդում։ 
Մարդը քարարած էը ու գունատ կարինր չէր իջնում ու հարվածը դոդում 
՜.ը օդի մեջ։ Փայտահատը լսում էր ծառի տնքորը աչքերը չռած նայում վի
րավոր հսկային։ Միթե իրոք ծառն է ճռնչում ու լալիս բողոքում աղիողորմ 
կար կար և միթե ծառերը բողոքեր գիտեն։ Այնինչ բնի վըա բարված լայն 
ու խոր վերքիր կաթ-կաթ հոսում էր հսկայի կյանքը և նա դարձյալ լալիս 
էր ու հառաչում և նրա արտասուքը մերթ բոսոր էր ինչպես արյուն մերթ 
վճիտ ինչպես արրունք։ Ծառը արյուն-արրանք էր լալիս ապրել էր ոպում 
և դա հրաշք էր ահավոր հրաշք։

Փայտահատը հետ քաշվեր հոգին սոսկումով և ոտները դալով բռնված 
ու նայում էր թե ինչպես են վերքիր ընկնում կաթիլները մեկ կարմիր ար
յան նման մեկ վճիտ արրունքի պես և միաժամանակ ականջին հնչում էր 
սրտակեղեք ձայնը վիրավոր ծառի

Կար կաց...
Զարհուրելի էր դա և փայտահատը կարինը շպրտելով փախավ փա

խավ առանր հետ նայելու սիրտը դոդ հոգում րավ։ Գնար հրաշքը պատ
մելու աշխարհին մինչդեռ ականջներում հնչում էր րավագին ճիչը մենավոր 
ծառի

Կար կար...

Զկների թագավորը ժողովի հավաքելով մեծ ու վաքը րեդակիրնե–
րին բազմում է սադափիր մարգարիտներիդ ու գեղերիկ խեցինե

րիդ պատրաստված գահին և խոժոռ դեմք ընդունելով դիմում նրանր ձայ
նին տալով խիար հնչերանգներ

Տեսնում եմ մեր դեղում խախտվել է ամեն կարգ. Դուք թև մեծ թե փոքր 
անում եք ինչ փչում է ձեր խելքին։ Այսպես օրինակ չմտածելով մեր աստ
վածային դեղի ապագայի մասին անխնա ոչնչացնում եք միմյանց։ Հարց
նում եմ ինչու Եք ուտում ձեզանից մանր մկներին։

Այսպես խոսեր թագավորը և սպառնագին հայացքով չափելով հավաք
վածներին լռեր սպասելով պատասխանի։ Բայց մկները անխոս նստել էին 
չիմանալով ինչ անել։ Թագավորի ասածը ճիշտ էր մեծ ձկներն ուտում էին 
իրենցից փոքրերին։

Երկար լռել չէր կարելի և ձկներն աստիճանաբար աշխուժացան։ Սկսե
ցին նախ փսփսուքով ապա աղմուկ բարձրացրին և ի վերջո նրանցից մե
կը մի խոշոր ձուկ փայլփլուն թեփուկներով փարթամ լողակներով ըստ ե– 
րևույթին հեղինակավոր դա երևում էր բոլորի ակնածալից հայացքներից 
դանդաղ վեր կացավ պոչով հարվածեց ջրերին ցանկանալով |ռեցնել

Ըստ ս ՚ւ. ս Հ ա ‘11 ն յ ա ն ի
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աղմկարարներին և բոլորի ուշադրությանը կևնւրրոնաւյնելով ու կանգնելու) 
թագավորի ղիմւսց խոսեր ծանրումեծ

Մի մեղադրիր ոչ մեկին թագավոր։ Թեև ապրում ես ամենքից հեռու րո 
արքունիքում բայդ բոլորին հայտնի Լ այն ինչ ղու ես անում։ Կարծում ևս 
չգիտենք թե ինչպես ես ապրում։ Աստված չանի մեզանից մեկնումեկը գա 
քեզ մուր բողոքելու կամ երկրպագեյու։ Անմիջապես կող ևս տալիս քևգ հա
մար դարձնելով կերակուր։ Ուստի քեղանիդ սովորելով անում ենք նույնը։

Ըստ Մ ԳՈՇԻ

/է Սի անգամ աշակերտներն իրենց ոաոււյչին Քսանթոսին ճւսշի 
յ  հրավիրեցին և մեծարեւյին հյուրասիրհլով համադամ խորտիկներ 
ւրեսակ-ւրեսակ ւսնուշեղևններ։ Յանկանաւով ւիոխադարձել Քսւսնթոսը հա
ջորդ օրը բոլորին հրավիրեւյ իր ւրանը նախապես Եզոսլոսին հանձնարա– 
րելով շքեղ պատրաստություն ւրեսնել։

Եզոպոս ասաց նա գնա շուկա և գնիր աշխարհի ամենալավ բանը։
Լավ մւրածեց Եգոսլոսը սպասիր ես քեգ ցույց կղոսմ թե ինչ ե նշանա

կում այդսլիսի տխմար հրամաններ տար
Հաջորդ առավար դեռ լույսը չբացված Եղ ուտուն արդեն շուկայում էր։ 

Որպես հմոււր խոհարար նա ընւրրեւյ խոզի |եգուներ չւսղլիկ ու յուղողւ և 
գալով տուն մի մասը տապակեց մյուս մասը խաշեց համեմելով զանազան 
արմտիքներով։

Հյուրերը հավաքվեցին և Եզուղոսը երեք անգամ լեզու մատուցեց։
Վահ զարմացւսվ Քսւսնթոսը Եզոպոս մենք ուրիշ բան չունենք։
Ոչ ուրիշ ոչինչ տեր իմ։
Ինչպես թե։ Սրիկա քեզ չասացի գնիր աշխարհի ամենալավ բանը։
Օ տեր իմ կա աշխարհում ավեփ լա») բան քան լեզուն։ Առանց լեզվի 

չի կարեփ ոչ ւրա| ոչ ւսռնեյ ոչ բարի խոսքեր ասեր Կյանքի հիմքը լեզուն 
է և նրանից լավ բան աշխարհում չկա։

Լավ համաձայն եմ։ Վաղր կգնաս շուկա և կբերես աշխւսրհի ամենա
վատ բանը։

Հաջորդ օրը ղարձյւպ սեղանին հայտնվեց լեզու զանազան ձևերով 
պատրասւրված.

Դու էլի նույնն ես կրկնում չարագործ միթե քեզ չասացի գնա շուկա և 
բեր աշխարհի ամենավաւր բանը։

Այո տեր իմ միշւր ես։ Բայց լեզվից վւար ինչ կա աշխարհում։ Լեզուն 
չէ որ սւրեղծում է երկպառակություն կեղծիք ջարդ նախանձ պաւըևրազմ։ 
Միթե կա ավեփ վւար բան քան լեզուն։

Քսանթոսին մնում էր համաձայներ
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Պ ^  Պայ քոս ո արևոտ մի կիրակի դեռ արեր չծագած հայր ոզնին գնում
է արտ տեսնելու որրան է մեծացել իր ւրնկած շաղգամը։ Տնից 

հեռու մացառուտում հանդիպում է նապաստակին որ եկել էր ստուգե
լս թե ինչ վիճակում են կաղամբի մարգերը.

Բարի լույս նապաստակ եղբայր ողջունում է ոզնին։
Բայց նապաստակը գոռոզ ու մեծամիտ մի պարոն չի պաւրասխանում 

՜զնռւ ողջույնին աղ արհամարհական հայացքով չափեւով նրան չա
րախնդամ է

Մի սրան տեսեք ծոսսրիկ արցերին նայեք։
Շւար ես երևակայում պատասխանում I ոզնին թունգ վիրավորված ղեռ 

հարց է ում ուրցերն են րսվր։ Ուզեմ ցեզնից արագ կվագեմ
Հի հի հի հի ծիծաղում Է նապաստակը ուզում է մրցենք։ Լավ համա

ձայն եմ եկ գրազ բռնենք։
Ինչու չէ բայց մի շտապիր։ Գնամ ցաւն նախաճաշեմ գամ։
Գնում է կնոջր պատմում նղերսթյունն ու պաւրվիրում
Կկանգնես այսւրևղ ակոսի ծայրին իսկ ես մյուս ծայրին։ Հենց որ նա– 

պաստակր վազելով գա կբղավես ես այսւրեղ եմ։
Նապաստակն ու ոզնին սկսում են վազեր Երբ նապաստակը հասնում 

է ակոսի ծայրին ոզնու կինը ձայն է ղադիս
Ես այստեղ եմ։
Հասնում է մյուս ծայրին հայր ոզնին է ձայնում
Ես այսւրեղ եմ։
Վահ զարմանում է նապաստակր աչքերին չհավատալով հրաշք հո չի։
Արի նորից վազենք ասում I ու պանում քամու նման։
Բայց ամեն անգամ ակոսի ծայրին տեսնում է ոզնուն վաղուց տեղ հա

սած։ Եվ այսպես յոթանասուներեք անգամ մինչև ուժասպառ ընկնում է։ 
Իսկ ոզնին հիացած իր խորամանկությամբ կանչում է կնոջը ու գնում են 
տուն իրարով սքանչացած ու գոհ։ Ասում են մինչև հիմա էլ երջանիկ ապ
րում են։

Արվեստների և գեղեցկության քաղաքի Փարիզի հյուրն էր Անտոն
Ռուբինշտևյնր մեծահամբավ երաժշտահանր։ ժամանելով Ֆրան

սիայի մայրաքաղաքր համերգներով հանգես էր գալու և իբրև ստևղծագոր– 
ծող և որպես կատարող ղաշնակահար։

Այնքան ժողովրդականություն էր վայելուս Ռուբինշտևյնը որ երկյփ 
տարբեր ծայրերից մարդիկ ժամանել էին Փարիզ հաղորղակցվեւու նրա կա
խարդական թովչանքով օժտված արվեստին։

Ինչպես ասացինք ժամանէզ էին շւարևրը այղ թվում մի տիկին Ս՜արսե–
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լի բարձրաշխարհիկ հասարակությունից։ Տեղավորվեւով բարաքի ամե– 
նաշքեղ հյուրանոցներից մեկում ւրիկինր որ անհամբեր սպասում էր հա
ջորդ օրւ|ան երբ պիւրի վայելեր Ռուբինշւրևյնին ւււելու հաճույրր որոշում է 
հանգաբանալ և հսսլուսւրներր զարդերն ու պչրանքի առարկաները խնսւմ– 
քու| դասավորե|ուց հեւրո պառկում Լ քնե|ու։ Բայց հենց որ ւույււր բացվում 
է կայքի սենյակում մեկր հավանաբար ինչ-որ ապաշնորհ երաժիշտ սկսում 
է ււաշնամուրի ւիւա վարժությանն հր կսսրարե| միալւսր կրկնելով երաժշտա– 
կան նույն չաւիը Խարվածները և այս ամենն ասես ի հեճուկս տիկնոջ ո– 
րը ձանձրացած անտաղսւնւլ դաշնակահարի օղեր քայքայող թխկթխկոցից 
չի իմանում ուր փախչի գրսխն աղատելու նյարդայնացնող աղմուկից։ Վեր
ջապես այլևս չդիմանսղով վերցնում է թղթի մի կտոր և զայրույթից իրեն 
կորցրած զրում հետևյալ երկտողը պարոն ես Փարիզ եմ Եկել որպեսզի լսեմ 
մեծ երաժիշւր Ռուրինշցւհյնին։ Ուստի խնդրում Եմ ձեր վայրենի թխկթխկո– 
ցով չփչացնել իմ նուրբ լսողությունը։

Երկտողը ւրալով սպասավորին կարղաղրում I հանձնե| կից սենյակի 
անծանոթին։

Դաշնամուրը լռում է կալքի համարում և չանցած մի քանի րոպե սւզա– 
սավորը վերաւրսոնում է բերելով պատասխան երկւրողը ներեցեք լրիկին 
բայց ցավոք լավ երաժշւրությունն սւրհդծվում է մեծ ւրառապանքով Հար
գանքներով Անցան Ռուբինշւրեյն։

Սի անգամ ամառային գեղեցիկ մի օր այծերը հավաքվեցին ժո
ղովի քննարկելու իրենց հետաքրքրալ ինչ-որ կարևոր իւնղիրներ 

այղ թվում գայլերի հետ հեւրագա հարաբելսսթյունների հարցը։ Նրանցից 
մեկը որպես փորձված և իմաստուն նահւսպեւր կանգնեց ծանրումեծ ու դի
մելով ցեղակիցներին ասաց

Չեմ հասկանում ինչու ււլիւրի մեր ու գայլերի միջև թշնամություն լինի։ 
Մենք այծերս խելացի ենք մեր զարմը խաղաղասեր բնավորությունը բա
րի։ Ոււււրի իբրև ազնվացեղ արարածների ւլիմում եմ ձեզ կոչ անելով պատ– 
գամ հղե| գայլերին և խաղաղություն ու փոխադարձ բարեկամության ա– 
ռաջարկև|ով ապրեւ համերաշխ ու անհոգ։

Հիացան այծերն ւսյս առաջարկությամբ և պազւգւսմավորներ ուղարկե
ցին գայլերի մուր իրենց հարգանքի հավասւ|ւիբը մատուցելու և բանակ
ցություններ վարելու։ Լուրը մեծ ցնծությամբ ընդունեցին դաղերը և պւսւր– 
րասւրելով մեծամեծ նվերներ խոտեր արմաւրներ շիվեր դալար հյութալի 
տերևներով պատասխւսն նամակի հեւր ուղարկեցին այծերին։ Լսեցինք ձեր 
բարի որոշումը ով խելացի այծեր և փառք աստծո լցվեցինք խնդությամբ 
գրում էին նրանք։ Նաև հարցնում ենք ձհրղ իմաստության որ մեր միջև

Ըստ «ՀԱՋԱՐ ՕԻ ՄԻ ԺՊԻՏ» գրքի

260



դարավոր թշնամանքի պատճառը շներն են և հովիվները այդ պիղծ արա– 
ածները։ Եթե նրանց որպես թշնամության սերմանալների վերսսյնենք մհջ– 

0եղիւյ խաղաղությանը կամրապնդվի և մենք ով աստծու ընտրյալներ 
կապրենք ինչպես բարեկամներ։

Իրավ է ասացին այծերը բերկրանքով կարդալով գայլերի սրւրւսռուչ մե
ծարանքով գրված նամակը։ Թշնամանքը հիրավի հովիվների ու շների 
պատճառով Լ։ Օն ուրեմն հեռու նրանցից։

Եվ այծերր առանց ծանրութեթև անելու վտարեցին վաղեմի բարևկամ– 
ներին շներին ու հովիվներին գայլերի հետ սւըորագրելով հետևյալ պայմա– 
նագիրր մենք ներքոսւրորագյւոդներս եավասւլաւմ ենք որ հարյուր լղարի 
պիւրի ապրենք աՕխախւր ւփլտվ։

Սակայն հարյուր օր է| գայլերը չս|ահեցին սրսյմանը երբ սովը նեղեց 
հարձակվեցին և հոշոտեցին այծերին։

Ըստ Վ. ԱՅԳԵԿՑԱՒ

^  Օ  >1պրում Լր աշխարհում մի փոքրիկ աղջիկ որբ անտուն միայնակ 
3  Օ  դեմքը անուշիկ խառնվածքով բարի։ Հակառակ արւրաքին ու ներ
քին բարեմասնությունների կյանքում ոչ մի լավ օր չԼր ւրեսել չուներ ոչ 
տան ոչ մահճակալ որ գիշերը գլուխը դներ ոչ հագուստ և ոչ ոււրեփք։ Աւ– 
նեցած-չունեցածր հազի հին շորն էր հազար ւըևղից կարկաւրված գլխւսր– 
կը խունացած մաշված և կոշիկները քրքրված ներբանները ծակ։

Մի օր ձեռքին մի կւրոր հաց գնում էր դաշտով երբ հանւլիպեց իր նման 
ադքացւ մի ծերուկի ալտից գլուխ ցնցուրիների մեջ։

Աղջիկ ջան շաւր քաղցած եմ ձևռքխլ հացը ինձ չես ւրա խնդրեց ծե– 
րունին։

Առանց վայրկյան իսկ ւրատանվելու աղջիկը մեկնեց հացն ու ասաց
Կեր անուշ լինի։
Շարունակելով ճանապարհը հանդիպեց երկու երեխայի որ կւսնգնած 

ճամփեզրին հաց էին մուրում ու դոդում ցրւրից։ Երկուսն էլ կիսամերկ եր
կուսն էլ վւրխր։ Վայ ինչ մեղք են մցոսծեց բարի աղջիկը շորերս ւրւսմ 
հագնեն ւրաքւսնւսն։ Կմւրնեմ անւրառ ւսրւլեն երեկո է մաթ ով է ինձ տես
նելու։ Ալ հաներւվ հագասւրները հագցնում է ևրևխաներին ինքը մերկ ու 
սովաւրանջ մտնում ւսնւրառ։ Դալդոդալով կանգնում է մի ծառի ցւակ մեկ 
էլ հանկարծ ցւեսնում է երկնքից վոսյլան ոսկեւլրամներ են թաւիվամ ու 
նոր շապիկ է հայւբնվամ հագին։ Ասկեդյաւմներն այնքան շազւ էին որ աղջ
կան կբավականացնեին ամբաւջ կյանքում.

Այսպես Ասւրփսծ Թաբացում է բոլոր նրանց ովքեր հոգում են ոչ մի
այն իրենց այլ նաև դիմացինի մասին։
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Արեգակը տիեզերքի կյանքի աւլբյուրը ամեն օյւ վաղ առավոտյան 
արթնանալով քնից քացում էր պայծառ աչքերը և ժպտալով ւսշ–

խարհին իր կենսատու շողերով ջերմացնում էր հալը դաշտերն ու հովխը– 
ները երկնամերձ լեռնհրի ամպերով պարուրված կւարարները և քադցրութ– 
յամբ էին լցվում մրզեյւր քույրերով ծւսղիկները ուրախությամբ մարդկանց 
սրւըերը։ Ու բոլորը օրհներգում էին նրան երկնքում աւդրոդ անմար կան
թեղին։ Բայց արի ու տես որ ււայպերր լույսից փախչող այդ խորւսմանկ 
արարածները ալրում էին արևին և մտմւրում ինչպես նրան քշեն երկնքից։

Շաւր լույս է ու արևն է մեղավոր ասացին նրանք մեծով-ւիոքրով հա
վաքվելով ժոդուէի։ Արտւսբււևլ չենք կարոդ գոնե պեւրք է ւիւսկէդ դեմքը;

Բւսյց ինչպես հարցրեց մի վւոքրիկ ասրդ ինչ ձևով։
Շաւր պարզ խոսեց մի ուրիշը։ Կշրջւադաւրհնք նրւսն և բոլոր կողմերից 

մարենալով կհյուսենք խիւր ցանց ամուր հաստ թևփկներով և ւսրեը կմթնի;
Ինչու միայն այդ միջամւրևց երրորդի։ 11վելի լավ է տոպրակ հյուսենք 

և արևին պահենք նրա ւՏեջ։
Այդ միւրքը թվաց ամենահարմարը։ Եվ իսկապես հյուսելով մի հաստ 

ւրոպրակ սարւլերը իրենց ամենակարող համարերւվ արևին գցեցին մեջը որ
պեսզի քարշ ւրան իրենց բույնը։

Արևը որ մինչ ւսյդ բարեհոգի քմծիծաղով հանդուրժում էր ոդորմեւի սար
դերի արարքները զայրացավ նրանց արդեն բոլոր սահմաններն անցած 
ւկւրիաթյունից ե այրելով սարդերի մանկերն ու հյուսած ւրոպրակը մւըավ 
իր օթևանը։

Այդ օրվանից վախենալով արևից սարդերն սկսեցին իրենց բույնը հյու
սել մութ անկյուններում։

ձ  / ՞ \  Սադարթւսխիւը անտառում արւրասովոր եռուզեռ էր իրարանցում 
ւ V / Հավաքվել էին բոլոր ծառերը որոշելու թե ում ընտրեն թագավոր։ 

Թվում էր շատերը պիւրի ձգւրեին իշխանության բայց ավադ ոչ ոք չէր հա– 
մւսրձակվում ւսրանձնել թագավոր դառնւպու ծանր պատասխանատվությու– 
նր։

Երկար-բարակ ւլիճելուց հեւրո ծառերը դարձան թզենուն որ ինքն իր 
մեջ ամփոփված լուռ կանգնած էր սւրվերում։

Համետը ես ու բոլորի կողմից սիրվւսծ ասացին Երբևէ չենք տեսել որ 
կռիվ սերմանես։ Խնդրում Ենք հւսմաձայնիր եղիր թագավոր և բոլորս կեն
թարկվենք քեզ։

0  ոչ թզենին շարժեց լայն ւըերևները Ես ստեղծված եմ անուշ պւըուդ– 
ներ ւրալու համւսր և իմ քաղցր բնավորությամբ իշխել չեմ կարոդ։

Չկարողանալով նրան համոզել դիմեցին ձիթենուն որ պճնված փւսյլուն 
պւըուդներով շորորում էր նազանքով ունկնդրելով ընկերներին։
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՚1նակնկալի գալով ձիթենին որ երբևէ չէր մտածել գահ ունենալու մա– 
ա ճ նախ շիկնեց ապա ուշքի գալով ասաց

Միթե չգիտեք որ իմ առածին պարցւականությունը աշխարհին սնունդ 
•ալն է։

Օ որքան բարի է ձիթենին։ Նա մտածում է բոլորին օգտակար լինելու 
«ասին ուրեմն իսկապես թագավոր լինել չի կարող։

Շաոերի հայացքներն այս անգամ ուղղվեցին խադող1ւ որթատունկին 
լքած հյութեղ ոդկույգների ծանրության տակ։

Իմ գործը ոսկեգույն ըմպելիքով աշխարհին ուրախացնելն է կանխելով 
ոռաջարկը ասաց որթացաւնկր։ Ինչպես կարող եմ լինել թագավոր։

Երկար խորհելով ծաոերը եկան այն եգրակացության որ թագավոր օծ– 
.ելու միակ հարմար թեկնածուն չար տատասկն 1. սուր-սուր փշերով աջ 
ու ձախ խոցող բոլորին ծակող ու ցավ պատճառող։

Խոնարհ կանգնելով նրա դիմաց ասացին
Եղիր թագավոր ղարձիր միապետ ու ղեկավարիր։
Օ ֆշշաց|ւեց նա ճիշտ ւտոշեցիք։ Իմ սար փշերը շատ հարմար են 

Անհնազանդներին խոցելու համար ու վայ նրան ով կհանդգնի ինձ հակա
ճառել։ Իսկ հիմա առանց ժամանակ կորցնեւու բոլորը մտեք թևիս տակ։

Ասաց ու ցցելով փշերը դաժան հայացքով նայեց ամենքին։

Դարեր շատ դարեր առաջ երբ երկրի վրա հավասարություն կար
և ոչ ոք իրեն իշխող չէր գգում հավաքվեցին ծաղիկները որոշելու 

ով է լինելու իրենց թագուհին։
Ամառային այղ շենշող օրը տաք միջօրեին բնությունը վառել էր իր բո

լոր երանգները պատրաստվելով հանդիսավոր արարողության։ Իսկ արեա– 
գօծ հովտի կանաչ գորգով ծածկված գողտրիկ անկյունում երբեք այնքան 
ծաղիկ չէր հավաքվել։ Եկավ մանուշակը նազով օրորելով քնքուշ գլխիկը 
վարդը ցուցադրելով բոլոր հրապույրները հասմիկը արբեցնող բուրմունքով 
մեխակը նրբիրան սլացիկ հասակով։ Ով ասես չկար ահա շուշանը հափ
րուկը հիրիկը երիցուկը անմոռուկը կուսածաղիկը նարգիգը հովզւաշուշանը... 
Մի խոսքով բոլորը։ Հովտում զմրուխցւ խոտի համայնապաւրկերի վրա ծա
ղիկները առավել վառվռուն ու շքեղ էին թվում իսկ բույրերը խենթացնող։ 
Թեև քնքուշ էակներ են ծաղիկները բայց նրանց վեճր բուռն ու կրքոտ էր։ 
Մի ամբողջ օր վիճելուց հետո Երեկոյան վերջապես բաժանվեցին երկու 
խմբի վարդի և մեխակի կողմնակիցների։

Վարդը քնքուշ է այն ժամանակ ի դեպ նա դեռ փշեր չուներ նման բո
սոր արշալույսին ու կարմրավառ վերջալայսին տեսքը դյութիչ է հոտը 
դրախտային բնավորությունը հեզանազ ասում էին վարդի կողմնակիցները 
սքանչացած նայելով նրա հաճույքից շառագունած թերթիկներին։
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Հապա նայեք մեխակին տաքացած հակաճառում էին մյուսները մեխա– 
կի կողմնակիցները։ Ով անի նրա սլացիկ հասակը գեղագանգուր գլուխը և 
ամենակարևորը համեստությունը։ Վարգը խորամանկ պչրուհի է չունի հե
քս ակի բոլորին հարգևլու հացւկաթյունր ամենքին օգտակար լինելու ձգտու– 
մը։

Երկար վիճեցին բայց ի վերջո ընտրվեց վարգը։ Ավագ նա չարդաըաց– 
րեց իրեն ընտրողների հույսերը հենց նստեց գահին դարձավ ահեղ բռնա
կալ անհապաղ զինվելով սոտ-սուր փշերով։ Վայ նրան ով կհամարձակվեր 
հակաճառել կամ դժգոհեց վարգը անողոք բռնապետ դարձած անխնա ծա– 
կոցւում եր։

Ահա թև երբ ե ինչպես վարդը փշեր ունեցավ։
Ըստ Օ. ՓՈՆԻԿՅԱՆՒ

Հ Դատավոր էր Ուշինարան արդար ու իմաստուն։ Մի անգամ երբ
Հ յ  դահփճում նստած գիրք էր կարդում սրտապատառ ներս ընկավ 

մի աղավնի հետևից անգղը արյունոտ կտուցով սուր մագիլներով. Օգնութ
յուն աղեըսելով աղավնին նստեց դատավորի ծնկին սարսափած հայացքը 
անգղին հառած։

Դատավոր խոսեց անգղը քաղցը տանջում է ինձ։ Մեծ հանցանք է քաղ
ցածի ձեռքից նրա սնունդը խլելը։ Տուր ինձ աղավնին։

Մյս անօգնական թռչունը իմ պաշտպանությանը դիմեց պատասխանեց 
Ուշինարան ու դու հզոր անգղ միթե չես հասկանում որ իմ առաջին 
պարտքն է պաշտպանել նրան։

Բայց դատավոր ամեն արարած ուտելով ե ապրում։ հղելով սնունդս չես 
մտածում որ ինձ զրկում ես կյանքից։

Դու իմսատուն ես խոսում անգղ։ Բայց ինչպես կարոդ եմ մահի մատ– 
նել ինձ ապավինողին։ Օ ոչ բնավ երբեք։ Բո առջև ահա բաց է մառանս 
լի ամեն բարիքով և եղնիկի և վարազի մսով։ Եթե էլի ուրիշ ինչ-որ բան 
ես ուզում ասա ես կկատարեմ։

Ոչ դատավոր բնությունից որոշված օրենք է անգղը պիտի ադավնու միս 
ուտի։

Անգղ թախանձից Ուշինարան կրկնում եմ ուզիր ինչ կամենում ևս բայց 
աղավնին չեմ տա։

Այդ դեպքում տար քո մարմնից այնքան միս որքան կկշռի աղավնին 
խոսեց անգղր գիշատիչ հայացքով նայելով մարդուն։

Այո հիմա արդար ես և դու կստանաս ուզածդ ուրախացավ Ուշինարան։
Եվ հանկարծ դահլիճի ձեղունից մի կշեռք կախվեց։ Ուշինարան մի նժա

րի վրա դրեց աղավնուն մյուսի վրա մի կտոր իր մսից։ Բայց որքան էլ 
կտրում էր իր մարմնից ադավնու նժարը ծանր էր կշռում։
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Վերջապես Ուշին արան կշեռքի վրա կանգներ իր ամբողջ հոշոտված 
մարմնով։ Եվ հանկարծ անգղը խոսեր

Ես տիեզերքի իշխանն Եմ եկա քեզ փորձելու ով Բւշինարա։ Հավերժա
կան ւիառքով դու պսակևրիր քեզ որովհետև քո իսկ մարմնով ու կյանքով 
փրկերիր թշվառին։ Դու պիտի ապրես դարերում որովհետև հավատարիմ 
մնարիր արդար դատավորի քո կոչմանը։

Ըստ Ա՛Լ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ

ձ  Ղ  Աքլորը զիլ խրոխտ ձայնով խատուտիկ աքլորը կտուրը բարձրա– 
ւ յ  րավ աշխարհ տևսնևլու։ 1 Լիզը ձգեր րայր բան չտեսավ դիմարի 

սարը խանգարում էր։
Քուչի ախպեր կարելի է դու գիտենաս ինչ կա այն սարի հետևը դեսլի 

վար թեքվելով դիմեր ծառի տակ պառկած շանը։
Չգիտեմ պատասխաներ շունը;
Մինչև երբ այսպես մնանք Քուչի ախպեր։ Մրի գնանք մի տեսնենք աշ

խարհում ինչ կա ինչ չկա։
Խոսքերը մեկ արին զնարին։ Գնարին զնարին իրիկունը արևը մայր 

մտնելուն պես հասան անտառ։ Շունը պառկեր թփերի մեջ աքլորը թառեր 
մի ճյուղի ու քներին։ Լուսադեմին արևածագիդ առաջ աքլորը ինչպես ա– 
մեն օր կանչեր ծուղրուղու։ Մի աղվես որ թափառում էր մոտերքում ուտե– 
փք ճարելու հույսով լսեր աբտրի իր համար այնքան ախորժալուր ձայնը 
և մտածեր վահ սա որտևղիր լույս ընկավ։ Այ լավ նախաճաշիկ։

Օդը հոդատելով գտավ աքլորին։ Դեմքին ամենասիրալիր մի ժպիտ աղ
վեսը դիմեր աքլորին

Բարի լույս սանահեր ինչ ես շինում էս կողմերում։
Գնում ենք աշխարհ տեսնելու։
0  ինչ լավ բան եք մտածել Ինչքան ժամանակ է ես էլ քեզ նման կար

գին մի ընկեր եմ փնտրում։ Ինչ լավ էր պատահերինք։ Դե իջիր չուշա
նանք։

Ես համաձայն եմ ասար աքլորը տես թե ընկերս է| համաձայն է րած 
գամ գնանք։ Հրեն թփի տակ քնած է։

Սրա ընկերը երևի իր նման աքլոր կլինի։ Էդ էլ իմ ճաշը մտածեր աղ
վեսը ուրախ-ուրախ նետվերով դեպի թփերը։

Հանկարծ որ շանը չտեսավ փախավ ոնր փախավ։
Կար աղվես ախպեր մի վռազի մենք էլ ենք գալիս։ Բա ընկերն էդպես 

կլինի ծառի գլխիր ծդրտար աքլորը։
Բայր էլ ինչ ընկեր ինչ աշխարհ տեսնել։ Աղվեսը գլխապատառ փախ

չում էր։
Ըստ ՀՈՎՀ ԹՕՒՄԱՆՅԱՆԻ

ձ  ձ  Հրեաների նահապետը Աբրահամը կնոջ Սաոայի հետ երկար
ւ ւ տարիներ ապրել էր հաշտ ու համերաշխ և երբևէ նրանր միջև ո–
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Տհ հ Ջ  II յ ^ յՈր ՚ " Կհ1։ Բայյք |սոէտւն" «* ^  կոպում էՈ և,,կա հ ւտգին Աստված Օրանր գավակ չէր պարգևեր Ապրում Լին ապավինե
րո| Տիրոջ ողորմածաթյաԱը հայսը չէին Կտրում վստահ Օրա բարությանը
Ալ ք*և անբասիր էին կենրաղամ դարձյալ կասկածում էին ւփնի իօ>–,,,
մ1.պ> են գործե, ս Տեոօ պատմեւ է ԻՈԱՕ|/։ Սակայն Արարիչը որի Լ ։ , , , ;
^  ՝ի . ՚^Իսւում չէր մոոարել նրան., 1, Սառան ու Աըրահամր օր ծերուէւ

յան .յաւ|ակ աՕերան մի առողջ տղա ու անունը դրին Իսահակ 1

հ»™“ 5 Ջ աճ  ա Հ ՝“  ԱրՈահա1։|1 "“ "“ ""“"""֊«֊"ՕՈ Ա»Փ4».

*–“ Հ 5 ^ Տ  Տ ձ Տ Հ * -  սպփա* " ■ *..*
և ա ա ր ա Լ ք 2եՈ ^  “I ™  մղկտամ էր հողին «ղհկոծվամև աըղունքները հեղեղի պես թափվում էին ւաքերիր–

ՀՏ ՚Տ 2 & »  փայւ" "ա“ակ |*կսա հա™ ր"ո“ծ * – * ■*..
տսռՀ։րայր ասաց տղան սւհտ կ՚՚՚՚յ՚՚՚ր ահա ոտնակը իսկ ուր է ողջակեզի

ՈՒ,,Ոս ք Ա |Աա.րփ,^  կհՈէ*ա գԱտԻ մԱ1Ա|ւն մ։՛ անհանգստանա պատասխաներ Աըրահամը և աչքերը ավերին։
Հասներս1 Աստծու նախանշած տեղը Արրահամը ինչպես կարգաղրել էր 

՝  ՚11 1*1ատրաստեր զոհասեղանը փայտերը դարսեր և Իսահակին կապեէով

հասկանոն; ր1ջ1 1Րա Ոան ԻԾչԱ1եԱ ա“մե11 1՚առ նայ՚սմ էէ* *** ոչխն7 չէր

<հնր այն պահին երբ Աբրահամն ոպամ էր ալջակիղեէ որդան 
հայտնվեր Աստծո հրեշտակը։

■Աեռքղ տղային մի դիպրրա Աբրահամ ասար նա։ Տերը քեզ փորձեւ էր 
՚1՛/"  , հո* ապարուրերիր հավատարմությանղ։ Գնա խաղաղաթյամբ Տե
րը կտնօրինի քո ճակատագիրը։ Ով հավատում է կփրկվի;

Ըստ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՁԻ

4 Տ  ւրՈյ,Ի, հե^ նորղներ° որ*Ո1ւն1ւՈՕ թոռներն ու ծոռները ապրում էին
, ր ԱՈհհաում Սեսայիր մինչև Սոփեր և խոսում էին նույն լեզվով <ա–

նա ^ո^հ 1̂ ք ճե|Որ1 լհՈ° Էո1յ արաԱք)1,ւմ ՓԲնվող իրենր բնակավայրի,,
Սէնւասո ՒՎՈ Ք 1Ով ։Ա՚ վ,,ած՜ չՈւնեցած° ^տանիքներով տեղափոխվեցին 

■ ա որ Երկիրը որ սփռված էր դաշտավայրերի վրա ե ուր օդը ավելի
փակ էր հալը բերրի գետերը ջրառատ։ Հաստատվելով այղ արգավանդ 

վայրերում տներ կառարերին օգտագործելով թրծած աղյուս և շաղախի 
տեղ կուպր ծառեր ու ծաղիկներ աճերրին և նախկին ամայի վայրերը դար– 

ան հուռթի անդաստաններ կորած աչք շլարնող կանաչի մեջ։ Թվամ էր 
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այս ամենը բավական է ուրախ անհոգ ապրելու համար սակայն մարդիկ 
ի լ-նե անհանգիստ ու անհագ սկսեսին մտածել Ա ինչ անել, վ ՚ յ  2 • 
ու պւարակ կառոպհլ չլսված չտեսնված մի աշտարակ երկինք մխրմվ ս 
ււարււայր գմբեթով Նրանք ըստ երևույթին քիչ էին համարում այն ինչ տվէզ 
I,, Աստված և տսնկանամ էին հասնել Տիրոջ երկնային գահին

Աստված սր՜իր բարձունքներիս նկատում էր ամեն մի շարժում Կարդում 
վստգկանգ մտքերը հետաքրքրվես աշտարակաշինությամբ ե իջավ երկիր 
մոտիկիս տեսնեսա անսովոր կառայրր Եվ գայլանա,ով մահկանարունհի 
երկինք հասներս ցանկության համար տիեգերքի տերը մտածես մեկ սպ ւ 
I I, մեկ լեզու։ Պետք է նրանս լեզուն խառնԵլ որսւհալի միմյանլ, չհասկ
նան և աշտարակի շինարարությանը դադարեցվի։

Այգ պահիս մարդիկ սկսեցին խոսե, տարբեր լեզուներով ե հետևաբար 
ոաոաոեսին իրար հասկանար ՍտեգծվեԱ խառնաշփոթ իրարանցում և 
նրանք արևս անկարող փննլով մեկմեկու հետ առնչվել սրվեսին աշխար
հով մեկ մոռանալով չարաբաստիկ աշտարակի մասին։

Իսկ քաղաքի Փեղը կոչվեր Բալետն այսինքն խառնակություն խառ
նաշփոթություն որիս էլ ծագես «բաբխոնյան խառնակության» արտահայ–

ւրաթյունը։ ա ա տ վ ա ո ս շ ն չ ի

4  Տ  Որպես անհաղթ տիրակալ հզոր արծիվը լայն քարած հսկա թևև– 
4 6  րր աչքը ,հոներին ճախրում էր հպաբւր իջնում բարձրանում և 
սիրտն ուռչում էր ազատ սավառնելս բ է զ խ ր ա ն ք ի ս  Եվ հանկարծ զստման– 
քով տեսավ որ ինչ-որ մժղուկ չնչին նվաստ գրեթե անտեսանևփ կանգ I 
լ կտուրին։ Ապշեր երկնքի արքան զայրարավ մժղուկի հանղզեությու1 իր « 
սուր աչքերն ուղղելով նրան նայեր հարրական.

Աճշ ևս զարմանամ մժղակց ասավ 
Ուզում եմ ևս կ  աստղեբին հասնև/ 
Բարձրանա/ զահր երկնի անսահման 
Ոպամ եմ ես ինձ մի,որ արծիվ տեսներ..

Քմծիծաղ տկեր խոների արքան կտուրին դեռ զգալով ողորմեփ արա
րածի ներկայությունը բայց ինչպես վայել է մեծերին ներողամիտ ժսփտոՎ 
նախր մւհլակին արգահատանքով չափելով նրան և մի երկվայրկյան մւ 
ծելով թե ինչպես վարվի անկոչ հյուրի հետ որոշեր դաս տալ այսպես խո
սելով
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Թե Կուզես հասնեք րարձունրնհրն անհաս 
Պիտի սեփական թևեր ունենաս 
Ուրիշի թևով րարձունբի հասած  
Մարդն ուր կ  հասնի վերրր կընկնի ըած...

Ոստ ՀՈՎՀ ՇԻՐԱԶԻ

Հ *"7 Օմար Խայամը Խորասանի վշղւահւսր բանաարեղծր նստած ւա 
ւ /  կեղեն նարգիզների մեջ գինի Լր ըմս|ում ոսկյա գափսթից 11|.| 

մինորին հանկարծ բարձրացավ սաւրանի րամի որր պոչի ւ|րա խէ<|ւււ<|ւււ|| 
պտույղւներ գործերս) հասավ Խայամին ե անւրէւււ ւիեշերով զարկելու) փուր1՛ 
գրեց գինու գավը ոսկեգույն հեգուկր թափելով գեգւնին։ Լ1սյա հրմւ|ե|ով ի|ւ 
չարությամբ շվշվոցով ւիախավ թռչե|ա| անհայգւ ուղղությամբ։

Դառնալրսվ Խայամր նայեր կասլոսբակ երկնրին և դ|ւմե|ով Աարծւո|| 
այսպես բարբառեր

Իմ վառ դինա դավաթր հոզև դու կոտրևզիր աստված իմ 
Ուրախության դառն իմ աորև դու գոզեք/իր աստված իմ  
Ինչ արևս իր միթե դու կ  թա նդ հարբած ևս աստված իմ։

Աստծուն լսելի եւլավ ե ՛այ ամի Խորասանի իմաստուն բանաալւեւ|ծի 
ղւրւրունջՕ ու հանդիմանությունը։ Ինչպես I համարձակվում այս 1ոպեւ|ե11 
էակը բերան բանալ իմ դեմ մտածեր Աստված և պատմեր Խայամին 
Ծովեր բանաստեղծի հուր (սուտեր ժայթքող բերանը և կարկաներ լեզուն; 
Է| ,՝Լր խոսում Խայամը ունայնության քադրրախոս բւբուլը պարսիկ Ժո 
ղովրյլի պաշտելին։

Անցավ Ժամանակ ու զղջար Խայամր որ ըմբոստացել էր Ասւրծու դեմ 
ե հայացքն ուղղելով երկինք մի կերպ թոթովեց

Աշխարհիս մեջ մևդր չգործա ծ ով կա ասա աստված իմ 
Եվ նա որր չի  մեղանչում ինչպես կապրի աստված իմ  
Թև վատ անեմ թև վատ իտսհմ դու Լ / ինձ վատ պատիժ տաս 
Ուրեմն ինչ է իմ  ու րո մեր տարբերությանն աստված իմ։

Աստծուն նորիր լււեփ եղան Խայւսմի զղջումն ու իմաստուն խոսքերը և 
զարմացավ ինչպես մի հողեղեն էակ կւսրող է այդպես խելարի խոսել։ Ա– 
մաչևց ներքուսւր մեծ Արարիչը ե ներելով բւսնասւրեղծին վերստին շնորհեց 
և մեղրածոր գինի և իմաստուն խոսք։

Ոստ ՍՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ

268



. 11 տաս մ էս մի թագավոր չար ու կամակոր։ Նա հայտնի էր իր
V՝ , .աւննեոոմ չարչարում էր հսրարակներին ւրա|ով անհև–

| | – 0  1>1Ա“ ՚ ՝ \ .  , 1աամաննԵր։ Դաժան շատ ղաման էր այղ թագավորը

է ;,,ո Տ ՛ՀէՏձձ»**» ■ ^ ւ ֊ ա ֊ փ .^ 1 – »

ւտ է>“  կտ|"" ա|կս|1սփ

Հք "ա|ածր ""“՚՝1՝""՛
*  ;;ւ;՚;։ ։ \ ; ՚ ; ։ ր ր ; ^ տ ւ ր ր ր ^ ։ է ։ և նն  իո -

•՚"1՛ ՚||Ա" ^  ^՚ւ՚՚^աատուսսփ Եմ կարէղու ուզածդ վերմակը։
; Հ է ՚ 5  հա ասում I. Կ *  հաՕԿաո« <հ Փ « *  »ոԿս<Ո մամ

,,"",6 հոայ մմ՚՚|աւյ|1“ ^  ե դեոձա1ա <1ա1յւս է թևի փակ ւ|1՚1"՝ակ|>։

■» Տ՚՝֊՝՛՝ I”5 ՚",1|1Ա 1 ա,,ո,մ 1 ք,աէ|Ա"է"1,ր և պա”կ
,,,,| ււա|ալփ1՛ ^ յմա կո րայամ ,, լակալխրի ոփքէւ-ո մ«Կ1՚«

Այ թեզ ։“ա ՚/> ՚  ̂ Կ®նա.սսմիտ դերձակն աոանՄ ժամանակ կորւյնևլա 
,ւԿէ1)և մնում հե ր ա լ  ^ե 1 հարվածում թագավորի ոտքերին ասելով
•«Ոէվ-Օհ» “՚ս1>"ւմ ա նսԱփ  հւսմեմաղ, պետք է մեկնի։

Ամեն մարդ ոտրր իՈ , թագավորը անմիջապես վերմակի
^ ^ ՚  ՚ ՚ ւ ՚ Ջ ր Տ  փ հանում երեի դերձակի խոսքերը դաս էին

՚հդեւ՝ («տսհամար։ Այ այդպես ԿխԵլոքաԱաս մտածում է դերձակն ու դարս

1 ՚ ՝ 1"  Ա *՝ ՝ Աստ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹԻ

,, .........ոհւհ մաոոո Հոհան եպիսկոպոսը ոչ միայն ագահ էր
4 0  ՚Ա ոտ  անինւնսսւէտ Պատահում էր գնում էր «դարոտ թագա֊ 
4 ^  ° “ և Ջ ^ ի ր  տարիքիղ ու կոչումի., իրեն պահում ինչպես
վորի մոտ ե չ“  , հա6ոյանւս տերերին և նորանոր հողեր պոկի։ Չո– 
խևղկատակ է>̂ մւււթոո, ։ւէ1(,եր ածխով ու կենդանիների ձայներ հա–
Տ ե տ Օ ի Տ ա Օ ո է մ  էր թագավորին ուղտի պես կառաչելով սողում էր նրա

« ֊ ՚* ^ »  կկ">՚»"1մ “  փ,ա “ապա՜

լրիս դրեք յ̂ ազԱ,«1՚«ւՓ ^ ՚^ ^ ո ւդ տ ի  սապատ չորեքթաթ վազվզում էր սրա– 
Ու մեջքը ուռցրած նո;յնՐը և սպասում։ Իսկ թագա–

օոա *«■*« Ո»ոմ ԼԻՕ հոոկարսւակՕհհ



պարգևելով գյուղեր ու ագարակներ իբր թե թոթափելով իրենց մեղքեր, 
Եվ այսպես ոսլփ դաոնալով ու մեղրեր բաոնալով Հոհանր այղ 

խորամանկ անինքնասեր մարյյը ձեռք բերեց մեծ հարստություն։

Ըստ Փ ՐՈՒՋ1Ո:
5  0  Ա°Ին Բ^ ա^ ո1°ԻՃ^Ի շքեղաշուք մայրաքաղաքը պաշարված I,, 

թաթարների կողմից։ Անկցիները ոլտնք պաշտում Լին հաղար ուրս 1-11 , ՜  “  1- 1-ւ-յւ. ^«.ս^ւսսյւլւ պասք ւղաշղւ
։Լ ն ձ ն վ է ք ՐՈՎ հՈչակՎած ,։Ո1ւն֊ք ԲաՈաք(1 "Ոոշեցին ինչ գնով է, ,իւ,|,

Անաշխարհիկ էր Անին տարածված Ախուրյանի փարթամ կանաչացար 
ղաթյան մեջ կորած ավւին բարձունքների վրա։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ 
շինությունները լավում է Անխոս էին գտնվում եկեղեցիները կառուցված 

արտ արա պ ետ ական ամենատարբեր մտահղացումներով ապարանքներ,, 
ևկը մյուսից շքեղ ու գեղեցիկ մատուռները գողտրիկ ու ս ք ա ն չի  գետն.,, 

դիները տարածված ամբողջ քաղաքի տակ ապշեցնում էին ճանապարհորդ 
հերին։ Իսկ հզոր պարիսպներն ու երկաթագամ դարպասներով մուտքեր , 
բադաքը դարձնում էին անառիկ։ Ինչպես կարոդ էին անեԱերն խ',1 
չնաշխարհիկ քաղաքր հանձնել թշնամում։

Ինչպես վիշապ օձ թշնամին ւրարված հայերի հարստություններին տի 
րանարււ մարմաջով պաշարել էր Անին քաղաքը գրավելու շուրջ մեկ տար– 
ղւ. ւաւլայպյուն փորձերից չհուսահատված։

Գարնանը ապրխին երբ օրերը տաքացան թաթարները արդեն դուրս և 
կւա համբերությունից սկսեցին կատաղի գրոհը։ Կռվի ահեղ պահին Անիի

Բ7 ար ա,յՈէ; Ր|Ոք կառՈւ֊Ո|ած պարյսԱ։Ի ՚11ԱԱ հայտնվեց մի աղ 
տ ր ո  ե ՚ր“ ՚Ոփ Շր8ապատւ1ած Խ» նման քաջարի կանանցով Ա – 
եւ հխլը տասնյոթ–ցւասնութ ղւարեկան օրիորդը խելահեղորեն սկսեց քար–

1 ե| թ7նամ"1, պԱփէաս։°երԻ ՚1ոա հայտնվող զինվորներին։ Հակառակ նե–
Տ 0շ;,ւա՚ափհ յ4 “ փ"ո ;Կ՚ Ը՞ կրկո,մ ոոն»Բո.մ ա ^

Տեսնելով աղջկա անհավատալի խիզախությունը թաթարներն ապշե,

ովամ ւո * *  ՚ ■ * -  *■* ~ » ՛
Այծեմնիկը զոհվեց բայց անունը հավերժացավ։
Փառք բոլոր ժամանակների հևլտսնեյփն։

Ըստ Ա ՂԱՆԱԼԱՆՅԱՆԻ

Տ  1 Աադեն ամպերի տիրակալը ե մուկը հողի տակ 
-Լ պելւանամ են։ Սի օր բազեն ասում է

ապրող մուկը ախ–
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ՍաԱ զաբո1 (ազիդ դուրս է եկել մուկ ախպեր։ Արի թևերիս վրա Սարիր 
1,1.,I բարձրացնեմ երկինք ու պես թե աշխարհում ինչ կա ինչ չկա.

Երբ արդեն ամպերի մեջ էին րազեն հարցնում Լ
Եոկոհ վրա ինչ ևս տեսնամ , , . , , ր%
Երկիրը մազի չափ եմ պեսնամ պատասխանում Լ մուկը իսկ դա ինչ

1,11 ԱմեԱ՚ին» է| տեսնում եմ։ Սի մ եմ քաղաք եմ տեսնամ տներով այւլինե– 
|1։։,| Քազաքից դուրս արտում տեսնում եմ վարուցանք անոդին որը երկու 

ունի մեկը՝ չալ մյոար սպիտակ։ Տեսնում եմ էդ մարդը սերմ Լ ցանում 
սերմն էլ կտավատ I։ չեդավ մուկ ախպեր քան չես տեսնում շատ մեդք
|,ս ՁԷ ախպեր չէ ինձ նման սրատեսը չկա։

թիչ անց մկանը իջեցնելուց հեւրո րազեն թռչում I որսի։ Տեսնում է սա
րի գլխին ինչ-որ բան կա. Իջնում է ընկնում որսորդի դրամ ցանցի մեջ 
"  Սակը սպասում Լ սպասում տեսնում Է բազեն չկա ու դնում վւնտրե– 
,Ո1 գնում Լ ու ինչ տեսնի բազեն ընկև| Լ ցանցը ե խճճվելով թև|երի մեջ

՚ Ա՛ Ախպեր ասում Լ մուկը էդքան բարձրից կդւավատի սերմի տեսնում Լիր
ինչպես եդավ էս մեմ ցանցը չտեսար;

Չտեսա էլի չտեսա ոդբում է բազեն ճար անես ճար արա.
Ցանցի թելերը կրմելով և բազեին ազատելով սակն ասում Լ 
Գնա Էլ գլուխդ չգովես թե դա ես ամենից լավ տեսնողը։

Ըււտ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹԻ

ր  ^  Ըստ Փավստոս Բյուզանդի «Հայոց պատմության» հայոց Արշակ 
յ Հ  թագավորը և սպարապետ Վասակ Սւսմիկոնյանր Հայաստանի ա– 
մենախոշոր քաղաքական դեմքերը գտնվում էին Տիզբոնամ Պարսկաստա
նի մայրաքաղաքում։ Շապուհը պարսիկների թագավորը նրանց արմանաց– 
նում էր մեմամևմ պատիվների և իր հետ նստեցնելով նույն թախտին մե
ծարում էր որովհետէո այդ ժամանակ նրանց միջև հաշզտւթյան ու խաղա–
սատան էո ւյւհւաւմ. , ֊ , ,

Օրերից մի օր Արշակր սպարապետի Վասակի հետ գնաց շրջերս -
պահի ախոռներում ուր ասում էին կան ցեղական հազվագյուտ նժույգներ 
բերված տարբեր աշխարհներից։ Ախոռապետը որ նստած էր ներսր ախո
ռում փոխանակ կանգնելու և գլուխ խոնարհելու ոչ միայն այնպես չի վար
վում այէ ընդհակառակը նույնիսկ տեղից չի շարժվում։ Սվեփն ծադրակ 
շեշդավ դիմելով Արշակին ասում է
՜ ՜Ա յծ  հայերի թագավոր եկ նստիր քեզ արժանի տեղը խոտի խրձր Վրա 

Տեսնելով ախոռապետի լկտիության հասնող վերաբևբմուևքը Վասակը 
որպես արժանապատիվ հայորդի առավել ևս թագավորին նվիրվաօ մարդ
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նման բա0 չ,;|ւԱ անԻ և ^յոույթԻւր վայրկհնսղ.....
ո|Եգնելա| հանում սաՈր ու մի ակնթարթում թույնում ախոռապեւրի .....

""“,է"՝Ի տակ ,ույ,,1փ"; ; |"ւկ0յ,՚|ա| "" ..........
Իմանալով եղելությունը Շապուհը թեև չարամիտ ու ոխակա, ոչ միս,,11 

չզայրացավ այլ ճիշտ հակառակը գովեց Վասակի տիրասիրությանը |,փ
զախությունն ու համարձակությունը պա|ատականների   »
նյւան արժանացնելով մեծագին նվերների։ ^ 1

Ըստ փ  Բ ո ա ս  ւ, –ւ /.

Ս|ւ անգամ այլևս չդիմանալով սովին առյուծն ու գւսյլր որսի են 
ւ ւ գ սսմ ինչ գնով Լլ լինի մի բան ճեռը գլլելու մտադրությամբ։ Աււ 

2 ՚* –ք Ք յ|ում ՚ք՛ առյուծը հպարտ արքայական լ՚աշր քամուն տված հհ 
աևիււ գայլը սովից ատամները ժնգժնգացնելով։ Սեկ էլ հանդիպակաց

ր Ջ ր վտ7 ւ66|1|յ "ա I՛  “ |" սԱ|՛ ՚1" 1" 1"1 ՚ ՚ "1" " 1 1 3Ր 7  Ի 2^ևւ1 Ա՚ո^  Գետնին քսելով։ Անմիջապես կռահելով թե ուր 1,ււ
Ջ  ՚ հ ո  . "ր գ7 ո  Ա,՚տ|ՒւԱԸ դեմՔին մեղրածոր ժպիտ մոտենում I I, մինչև գետին խոնարհվեւով ասում

Արքա թույլ ւրուր միանալ ձեգ։

ճաՋպաւՏւրաՈԺՈւմ է 4|ՈԼ|Ա՚՛ Ի նշան համաձայնության և շարունակում են

Մ՜տնելով արոտատեղի մեր որսորդներին հաջալվում է փախլյնել մի կով 
մի ոչխար ու մի զառ։ Երբ պատրաստվում են ուտելու առյուծը գայլին ա– 
ռաջարկում է որսը բաժանել։ Լ 4 յս

Սովը քեզ ոչխարը ինձ գառը ադվեսին ասում Է գայւը. 

համր,սրեմլԱ111 ԲաԺանեՄիր ասոլմ Լ աոյ ոլծՕ հիացած ձևանալով արի քեզ

ՓքվԷդով ստացած գովեստից գայլը մոտենամ է և առյուծն այնպես I 
բւսմւիում նրա գլխին որ գայլը վայրկենապես սաւրկում է։

փորձիրաՈյՈ1ծԸ 4ւխա| 1/Ոա է Փաւ1ւս քայլին ։ավ չբաժանեց։ Հիմա դա

Ոչխարը առավոտյան կեր կովը կեսօրին գառը երեկոյան ասում է խո֊ 
րամւսնկ աղվեսը։ Իսկ ես կբավարարվեմ քո թողած ոսկորներով 

Աղվես հիացած ժպտում է առյուծը ումից առար այդ խելքը։ 
ևսռկած ախպորիցս պատասխանում է ւսդվհսը։

Ըստ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀՆՔԻԱԹԻ

ր շ է  Պաւրահեց այնպես որ Սասանում հացի մեծ թանկություն ընկավ
, 7  ր ո "ւ1"1111)0 ՓագնաԱ1ած ու հուզախռով հայտնի է որ հայերը հաց 

2 տ են սիրում ուրիշ ելք չունենալով դիմեցին Ահերին որ ընդամենը տասն 
հինգ տարեկան ւդաւրանի էր ե ասացին
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Ահեր մենք սովամահ ենք լինելու։ Աստծու սիրուն մի ճար արա։
Ահերը դեռ անհոգ երեխա ոչինչ չգիտեր այդ մասին. Գնալով քեռի Թո– 

,ւափ մոտ հարցրեց թե ինչից է որ հաց չկա։ Կարկուտն է գարկե, քամին 
I ւիչւսցրել թե գաթն Լ այրել։

Չէ ՛որդի պատասխանեց քեռին մեր երկրռւմ վարուցանքը քիչ է. Հացը 
,,երամ Լին ղրսից Շամից Հալեպից։ Հիմա ցավոք մի առյուծ է լույս ընկե1
ա ւիակել ճանապարհը։

Առյուծ զարմացավ Ահերը իսկ ինչ I. առյուծը.
Գազանների արքան է հոշարամ է մարդկանց։
Դե որ այդպես է առավոտյան կգնամ նրա հետ մենամարտելու.
Որքան համոզեցին որ այդպիսի բան չանի չարացվեց։ Ահերը ճամփա

եւավ հետևից մի խումբ սասունցինհր։
Տեսնելով մարդկանց առյուծը որ մեկնված էր ճանապարհի լայնքով 

այնպես մռնչաց պոչով այնպես հարվածեց գետնին որ փոշին ծածկեց հո
րիզոնը ինչպես ամպ։ Ա1ւևրն ասաց ուղեկիցներին

Ով որ առյուծին հարվածի կպատժվի։ Նա մենակ է ա անզեն ուքե 
ես էլ նրա դեմ պիտի դնամ մենակ իսկ զենքերս կթողնեմ ձեզ մուր։

Աստծո անունը շուըթերին Ահերը նետվեց առյուծի վրա ու սկսվեց կե– 
նաց-մահու կռիվ մարդու և գազանի միջև։ Ահերը մի ձեռքով բռնեց առյու
ծի վերին ծնոտից մյուսով ներքին և ինչպես առասպեւական հերոս գազա–
նհն մի վայրկյանում երկու կես արեց։ ո

Սւսսունցիք ուրախաձայն աղաղակներով էուրը հասցրին ժողովրդին։ Ու 
բոլորը մեծ թե վաքը դիմավորեցին Ահերին ասելով 

Մինչև հիմա Ահեր էիր այսուհևտև Առյուծաձև Ահեր։
ո «աւաւհ7.գ/ւ ԳէԻէԻԹ» հսոսհ

ր  ր  Թագավորը Հերակլեւփն ուղարկեց սպանելու հիդրային օձւսկևրպ 
3  3  մարմին և ինը գ|ու|ս ունեւցոդ հրեշին որն ապրում էր քաղաքին 
մոտիկ գտնվող ճանճում և դուրս սողալով բնից ոչնչացնում նախիրներ ու 
հոտեր։ Հեշտ չէր հիդրային սպանելը որովհետև Օրա ինը գլուխներից մե–

ԿԸ Հետը^ վերցնելով ընկերոջը Հերակլեսն ուղևորվեց հիդրային գտնելու և 
հասնելով ճանճին մենակ շարունակեց ճանապարհը ընկերոջը պատվիրե– 
ավ մնալ կառքում և սւդասել իրեն։

Հիդրան նստած ճահիճներով շրջապատված մի անձուկում իր բազմւս– 
թիվ աչքերով դիտում էր շրջակայքը և նրա ժահահոտ շնչից չորանում ի 
ծառ ու թուփ։ Անհնար էր անցնել ճահիճը։ Շիկացնելով նետերը Հեըակ– 
լեսն արձակեց հրեշի վրա. որը գալարվելով դուրս սողաց բնից ուցցվելով 
պոչի վրա պատրաստվեց հարձակման։ Բայց ավեւի ճարպիկ գտնվելով Հե֊
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րակ|եսր մի >աւ|ւյրսնով թռավ նրա պոչին ու ինչպես անսասան ժայռ ւպւ 
բա| սեղմեն Իսկ Բնով սկսեց թռցնել նրա գլուխները; Բայց ինչ օգոսր մի 
ակնթարթում նոր գլուխներ Լին բուսնում. ՀերակլեսՕ զգաց որ պայրարն 
անիմաստ Լ և օգնության կանչելու) ընկերոջը հանձնարարեց այրևյ 1ւիղրա 
յի թռչող գլուխները։ Հրեշն սկսեց աստիճանաբար թուլանսղ և Հերակ|ես(1 
գգալու| այղ վայրկենապես ջախջախեց նրա անմահ գրսիլը ապա մի |սո|ւ 
ւիոս վարեց թաղեց հողով ծածկեց վրան մի ծանր քարաժայռ դրեց որ 
պեսզի այլևս չկարողանա լույս աշխարհ գար

Հաղթեց քաջարի հսկան մի չար Լակ ևս վերացնելով աշխարհի երեսից

Ըստ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԳԻՅԱԲԱՆ11ՒԹՅԱI.

հ  անգամ շրջապաւրված ամբոխով Հիսուսը քարոզում էր։ Սմ–
բողջ հոգով պիւրի սիրես րնկերոջղ ինչպես ինքդ քեզ ասաց նա։

Իսկ ով է նա որին կարելի է իսկական ընկեր համայնդ հարցրեց մեկը
Հիսուսը նրան պատասխանեց առակով
Սի մարզ ճամփորդում էր։ ճանապարհին ղեռ տեդ չհասած նրա վրա 

հարձակվեցին ավազակներր թալանևցին ամեն ինչ յուրացրին անգամ 
զգեստները խոշտանգեցին և կիսամեռ վիճակում թողնե|Ով հեռացան։ Շատ 
չանցած մի քահանա եկավ նայն ճանապարհով։ Սակայն իբր թե չի տե– 
սե| վիրավորին անցավ։ Հետո մի ուրիշ մարդ որ նույնպես անցնում էր 
այդտեղ ով տեսավ ուշաթափվածին մի պահ կանգնեց ապա մտածեց իմ 
ինչ գործն է ոչ տեսև| եմ ոչ լսել։ Սա էլ անցավ առանց կատարելու իր 
մարդկային պարտքը։

Վերջապես պատահեց մի երրորդ ճամփորդ որը հասնելով վիրավորին 
առանց հապաղելու իջավ գրաստից մոտեցավ ե տեսնելով նրա ծանր վի
ճակը շատ խղճաց։ Պայուսակից հանելով ձեթ ու գինի լցրեց վերքերի վրա 
մաքրեց փաթաթեց ապա մարդուն տեղավորելով գրաստի վրա տարավ մի 
իջևանատուն ոչ հեռու այղտեղից։ Հաջորդ օրը րսսադեմին երբ դուրս էր 
գալիս ճանապարհը շարունակելու փող տվեց իջևանատիրոջը խնդրելով 
խնամել վիրավորին։

էսն ամիր մինչև լավանալը պատվիրեց նա հետ դառնալիս դարձյալ այս
տեղով եմ անցնելու ծառայությանդ համար էլի կվճարեմ։

Վերջացնելով պատմությունը Հիսուսը դարձավ իրեն հարց տվողին 
Ըստ քեզ այդ երեքից ով է իսկական ընկերը;
Երրորդ ճամփորդը որը գթաց նրան անվարան պատասխանեց մարդը։ 
Գնա դու էլ նույն ձևով արա և կլինես իսկական ընկեր ասաց Հիսուսը։

Ըստ ԱԱՏՎԱԾԱՇՆՉԻ
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հ– ր-յ Անտառը դարավոր անտառը հառաչանքով փքն 1ր։ Աշնան չա– 
յ  /  րագույժ ցրտերը մտել էին անտառ սուրամ էր դառնաշունչ քա
մին ու դոդդոտոմ Լին տերևները դալուկ դեղնած անզոր սվսվալով։ Այս ու 
այնտեղ որոդաւմ էր որսորդի գնդակը և անտառը տխուր արձագանք ր 
տալիս ասես արտասվելով կորցրած զարդերի համար։

Շառերի խորքում մթին թավուտի խուլ մի ծմակում անտառի թագուհին 
ևդջերան զարկված որսորդի գնդակից մեռնում էր դանդաղ։ Հոսում էր ար– 
տւնը և եղջերուն զգամ Լր այն սոսկալի փոփոխությունը որ կատարվում 
|ր իր մեջ։ Ոչ ինքն այլևս այն չէ ինչ առավոտն էր։ Օ ինչ զարհուրելի 
քան ինչու չի կարողանամ կանգնել փախչել։ Ջանքեր է անում օրհասա
կան տանջվում է ճգնելով պարզել այն ինչ կատարվել էր իր հետ։ եվ հի
շում է շփոթ ու աղոտ որ արածում էր իր ձագուկի իր հորթուկի հեզւ երր 
հանկարծ մի քան որոտաց և ինքը կիզող տաքություն զգաց։ Ինչ եղավ 
հետո չի հիշում։

Շարավ էր։ Թվաց ներսն այրվում է ու հիշեց ձորակում վազող վճիտ 
ջրերի արևի տակ կոհակվող պաղպաջուն ալիքները առավոտները մշուշա
պատ Երր ինքն առողջ ու թեթեւ ձորակն էր իջնում հագեցնելու ծարավը։ 
Այժմ էլ փափագում էր շատ էր ւիափագում հովացնել սիրտը Բայց Բարձ
րանալու ուժ չուներ։ ճղփում էր արյունը նրա տակ ներկելով մորթը նուրր 
քնքուշ թավշյա։ Ահա արյունը րարակհց և եղջերուն զգաց որ մի քուն ա– 
նուշ ընդարմացնող ասցփճանաբար պարուրում է իր րոպե առ րոպե թմրող 
մարմինը և հետզհետե մթնում են աչքերը։ Հավաքելով վերջին ուժերը ջանք 
արեց շարժվեց մինչև իսկ ծնկները բարձրացրեց և., արձակերւվ մի ծանր 
թառանչ ընկավ։ Նա լսեց այղ թառանչը և դա վերջին ձայնն էր որ րւեց

Ա ՚ 2 |Ա ա ր հ Ո 1 մ  Ը0տ ՀՈՎՀ. 0ՕԻ9ԱՆՅԱՆԻ

ր  Օ  Լինում է չի լինում մի ծերուկ մուրացկան բոկոտն քուրջերի մեջ 
2 ) 0  անօթեան։ Աշխարհի վրա միայնակ զարկ տունուտեղից հարա
զատներից շրջում էր գյուղից գյուղ փողոցից փողոց մուրալու գոյությունը 
մի կերպ պաշտպանելա համար։ Էությամբ մարդասեր ու բարի ուներ տա
րօրինակ մի սովորություն անընդհատ իրեն-իրևն կրկնում էր ով ինչ անի 
իրեն կանի թե լավ թե վաւը։

Մի օր էլ Օրա խոսքերը լսեց ղռանը նստած մի պառավ չար աչքերով 
խորշոմած թուխ դեմքով կեո քթով դուրս ընկած ծնոտով։ Իսկը ճիվաղ։ Ա֊ 
րևղ թաղևմ մզւքամ ասաց պառավը տես ինչ բերեմ ես թո գլուխը։

Արագ տան մտնելով խմոր է շաղախում մևջը թայն խառնում բաղարջ 
թխում ու տալիս մուրացկանին։ Թալ ուղփ մեռնի մտածում է.

Անտեղյակ ղրանից խեղճ մարդը վերցնում է հացը գնում գյուղից Փ՚՚Ը"



մի աղբյուրի մոտ նստում որ ուտի։ Տեսնում է ահա մի քարավան է գա– 
|իս բոժոժները դնգդնգաբնելոփ <ասնե|ու| ջրին քարավանի մարդիկ նստում 
են հաբ ուտերս։ Միայն մի ջահե| տղա որ ըստ երևույթին ատելիք չաներ 
քաշվում է մեկուսի մի անկյուն։

Տղա ջան հարբնում է մարաբկանը դու ինչի չես ուտում։
Սպի հաբ չունեմ պատասխանում է տղան։
Սս մեր եմ որ չուտեմ էլ կլինի մտածում է բարի մարդը և հանելով պա

ռավի տված բաղարջը մեկնում է տղային ասելով կեր.
Երեում է խեղճ երիտասարդդ շատ քաղբած էր որովհետև սկսում է ա 

խորժակով ուտել։ Բայբ դեռ չկշտաբած ուժեղ բավեր ու սրտխառնուք I 
դդում։ Վեր է կենում շտապ տուն դնում մորը պատմում եղելությունը։

Ս ու մի ասա մայրը հենբ այն չար պառավն է։ Իմանալով տղայի դլխին 
եկածը ծնկներին է խփում ու հիշում մուրաբկանի խոսքերը ով ինչ անի ի– 
րեն կանի։

Ըստ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹԻ

59 Սի մարդ երկու որդի ուներ որոնբիբ կրտսերը մի օր դիմելով հորն 
ասաբ

Հայր տուր քո ունեբվածքիբ ինձ հասանեփք բաժինը ոպում եմ գնալ օ– 
տար երկրներ ինքնուրույն կյանք վարելու։

Շատ վշտաբավ հայրը բայբ ինչ կարող էր անել կանչեբ զավակներին 
և հարստությունը հավասար բաժանեբ։

Կրտսեր որդին վերբնելով անևբած-չունևբածը մևկնեբ մի արիշ երկիր և 
ծնողական հսկողաթյունիբ հեռու սկսեբ վատնել հոր արյան-քրտինքով 
վաստակածը կյանքն անբկաբնելով զեխ խնջույքներում անառակ կանանբ 
միջավայրում։ Փողը մոմի պես օրեբօր հալվում էր մինչև որ ամբողջովին 
վերջաբավ ու տղան մնաբ մոլորված։ Սովիբ տանջվելով ղիմեբ մի հարուս
տի և սա էլ աղարկեբ նրան իր ագարակը խոդ արածեբնելա։ Բայբ դա 
էլ չօդնեբ որովհետև այնքան քիչ էր վաստակում որ միշտ քաղբած էր։ Հի
շելով հոր հարուստ դռոնը տղան մտածեբ քանի վարձկաններ կան հորս 
մ՛անը որոնք առատ հաբ ունեն այնինչ այստեղ ես սովամահ եմ լինում։ 
Գնամ հորս մոտ ասեմ հայր մեղանչեբի և Տերը պատժեբ։ Գիտեմ արժա
նի չեմ քո որդին կոչվելու ուրեմն ինձ վերբրու իբրև մշակ։ Այդպես էլ ա– 
րեբ։

Տեսնելով որդուն հայրն ընկավ նրա պարանոբով ապա ծաոանհրին 
հրամայեր անմիջապես մորթել պարարտ ևդը։

^ադբրեք որդուս թանկարժեք զգեստներ սեղան գբեք ուտենք ուրախա
նանք որովհետև այս որդիս մեռած էր կենղանաբավ կորած էր գտնվեր։

Արտիբ վերադառնալով ավագ որդին որ մի աշխատասեր ու ժուժկալ 
մարդ էր շատ դայրաբավ տեսնելով հոր շոայլությաններր։
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Վատնել է ունեցվածքդ անառակությամբ զբաղվել և դու նրա համար 
եզն ես մորթել տալիս ասաց նա։

Որդիս պատասխանեց հայրը մի դժգոհիր ծախսածի տեղը Լլի կարելի 
I լրացնել բայց եղբորդ ոչ մի բանով փոխարինել չես կարոդ։ Ուրեմն ու
րախ եղիր որ նա թողնելով անառակությանը վերադարձել է մեր տան։

Ըստ ԱԱՏՎԱՈԱՇՆՁՒ

/ Լ ( \  Հայոց սպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանը Վասակ Մամիկոնյանի 
Օ Ս  որդին Երակներում կրելով առյուծասիրտ հոր արյանը բոլոր մար
տերում աչրի եր ընկել մեծազործաթյուններով հայրենիքը վեր դասելով 
կյանքից։

Ինչպես հաճախ փնում ե Մուշեղն աներ նախանձոդնհր որոնք անմասն 
նրա կենաց-մահա կռիվներից Պապ թագավորի առջև քսությամբ ամբաս
տանում էին ասելով

Պետք է գիտենաս արքա որ Մուշեղը քեզ հետ վարվում 1 նենգությամբ։ 
Նա դավաճան է այլապես ինչու ագատ արձակեց աղվանների Ուռնայր 
թագավորին գերված մեր զինվորների կողմից ինչու Շապուհին վերադարձ– - 
րեց նրա ամենամեծ հատողությունը կանանոցը։

Պապը որպես քաղաքագետ շատ խելացի էր բայց որպես մարդ ուներ 
որոշ թուլություններ երբեմն ընկնելով չարախոսների ազդեցության տակ 
գժտվում էր Մուշեղի հետ։ Իսկ քաջարի սպարապետը որի անունը մեր 
պատմության էջերում մնացել է իբրև ազնվության խորհրդանիշ գնահատե– 
լով Պապի անվիճեփորեն մեծ քաղաքագետ փնելը միաժամանակ ցավում 
էր ուրիշների ազդեցության տակ նրա ընկնելու համար։

Ես կոտորում եմ մեր հայրենիքի թշնամիներին և ձեռքս չի ղողում ու 
սիրտս չի ցավում բայց Օրա վրա ով գլխին թագ է կրում սուր բարձրաց
նել չեմ՝ կարող համարելով դա սրբապղծության։ Ինչ վերաբերում է կա
նանց նրանք թույլ էակներ են և ես հայոց սպարապետս ինչպես կարող 
եմ չափվել նրանց հետ։ Ցանկանում ես ինձ սպանել խնդրեմ դու ունես 
դրա իրավունքը սպանիր որովհետև այսուհեզւև էլի նույնն եմ մնալու.

Լսելով Մուշեղի անկեղծ սրտով ասած խոսքերը Պապը աչքերը արտա
սուքով լի բարձրացավ գահից և ղրկելով նրան հայտարարեց

Մահապարտ են այն մարդիկ ովքեր հետայսու կհանդգնեն քերան բա
նալ այս քաջ ու պատվական մարդու դեմ։

Ըստ Փ ԲՈՒԶԱՆԴՒ

Տ ՛ ձ Հին հունական Նեմեա քաղաքի շրջակայքում հայտնվել էր մի 
Օ 1 առյուծ հրեշային մեծությամբ և անայացնում էր բնակավայրերը։
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Թագավորը կանչ ելք Հերակլեսին հանձնաըարելու ինչ գնով էլ փնի սսլա– 
նե| առյուծին։ Տղան իսկույն բռնել/ լեռն երի ճանապարհը ուր ըստ երևույ
թին գտնվում էր գազանի որջր։ Արդեն կեսօր էր որ հասակ լեռնսղանջե– I 
րին. Ոչ որ չէր երևում ոչ հովիկ ոչ երկրագործ ոչ անասուն ւսռյուծի ա– 
հիլ/ ով սիրտ կաներ այղ կողմերում երևալ։

Հերակլեսը երկար փնտրեց որջը և վերջապես երբ արևն արդեն թեր– ՚ 
կամ էր տեսավ մի կիթիւարի քարանձավ երկու ելքով։ Անմիջապես հաս– |  
կացավ դա էր առյուծի որջը։ Մուտքերից մեկը փակեց ժայռերով և 
թաքնվելով դրանց հեւրևամ սպասեց։

Իրիկնամուտին մութն ընկնելուց քիչ ւսռաջ հայտնվեց առյուծը։ Տեսնե
լով նրան Հերակլեսը երեք նետ արձակեց որոնք կպչելով առյուծի մորթուն 
հետ թռան ղույգն-ինչ չվնսահլով գւսզանին։

Ահեղորեն մռնչաց առյուծը և մռնչյունը դղրդացրեց սարերը։ Թվաց եր– I 
կԻւտ ցնցվեց և ամպերը որոտաւյին։ Առյուծը փայլեցնելով շողարձակ ւսչ– I 
քերԸ Փնտրում էր այն համարձաէլԻն որ հանդգնել էր նեւրահարև| իրեն։ 
Ահա տեսավ Հերակլեււին և վիթխարի ոստյունով նետվեց դեպի նա բայց ՚ 
հերոսի գուրգր թափով իջավ գփւին։ Ահավոր հարվածից շշմած առյուծը 
տապալվեց արձւսկե|ով ուժգին մի իարղյուն։

Աա <երակ|եսի առաջին ս1սրագործությունն էր։

Ըստ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

Ճ Դ  Այս Հոհան եպիսկոպոսը եթե կարելի է նրան այսպես անվանել 
Փառևն հայրապևտի բարեպաշտ ու ասւրվածավաիւ մարդու որ

դին էր. Հակառակ հոր Հոհանր ի բնե կեղծավոր մարդկանց մուր ձևանում 
էր ազնվահոգի իրականում ընկղմված լինելով ագահության մեջ։ Մոռանա
լով Աստծու մարդկանց հղված պատվերները Հոհանը մտածում էր լոկ ոս
կի կոսրակելու մասին ւսռանց անդրադառնալու որ առաջնայինը հոգևոր 
հարստությունն է մանւսվանդ իր Աստծու ծառայի համար։

Սի անգամ երբ գրասւր նստած գնում էր ինչ-որ տեղ պատահեց մի հ– 
րիւրասարդի ձի հեծած մեջքին սուր կախած գարուց աղեդ ու կապարճ |ի 
նետերով։ Իսկ ձին որ հեծնել էր ընւրիր էր ցեղական աշխետ։

Տեսնելով հագած-կապած երիտասարդին մանավանդ նժույգը Հոհան ե– 
պիսկոպոսի ընչաքաղցությունից վառվող աչքերը շողշողացին ու մոտենա
լով հեծյալին հրամայեց ձայնին ւլւալով ղւիրական հնչերանգ

Իսկույն իջիր ձիուց՛ ասե|իբ ունեմ։
Երիտասաւպր որ հարբած էր չենթարկվեց բայց Հոհանը քաշքշէղով ի– 

ջեցրեց Օրան։
Քեզ երեց եմ ձեռնադրում ասաց նա։
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Րայւք Ես մանկությունից եղել Եմ ավազակ մարդասպան ասաց ևլփտա– 
ււա|11յյւ ին-սյԵս կարյպ Եմ Աստծո ծւսռան դառնալ.

Բայց ով էր լսողը։
Ահա քեզ օրհնեցի և հիմա երեց Ես ասաց Հոհանը ուշադրության 

«դարձնելով երիտասարդի դիմադրությանը։ Իսկ ձին կտաս ինձ որպես հա– 
էիուցում։

գրաստը թողնելով զարմանքից ասլշած ճամվարդին Հոհանը հեծնեց 
նւհււյզը Ե սլացավ առանց հետ նայելու։

Ըստ Փ ՐՈՒՋԱՆԳԻ

տ ՜Դ Ամառ էր Ե արեի բարկ ճառագայթները սվւռվել էին հուռթի ան– 
Օ յ  զաստանների վրա քաղցրացնելով մրգերն ու բանջարեղենները։
հազողի վաղր կքած ողկույզների ծանրությունից ասես տնքում Էր ճգներւվ 
վեր պահել ճյոպևրը ե չկպչել հււղին։ Նա հասկանում էր թե իր պտուղը 
որքան հարկավոր Է մարղկանց և օգտակար լինելու միտքը ուրախացնում
I ր նրան։

Այս խոհեււով էր տարված վազը երբ նկատեց պատատակին որն իր 
երկար ցողունով տարածվել էր ամենուրեք Փաթաթվել և ծառերի ճյուղե
րին ե թփերին թափանցեւ նրանց մաշկի տակ սնվելու ուրիշի հյութերով։ 
Նկատելով որթատունկի արհամարհական հայացքը պատատակր որ սի
րում էր բոլորին ծաղրել ղարձավ նրան այսպես ասելով

Նայում եմ քեզ գետնաքարշ տունկիդ և լցվում խղճահարությամբ։ Օ ինչ 
մեղք ես ղու։ Երևամ 1 արիշ անէզիք չանես և խէզքղ տվել ես միմիայն ա– 
նուշ խաղալին։ Տեսնում եմ շատ ևս սիրում հային կպած ապրել։ Իսկ գի
տես ինչ տաք է վերևներում ծառերի կատարներին ստեին կապույտ 
երկնքին մոտիկ։ Չես տեսնում ինչպես եմ ապրում ես։ Օրինակ վերցրու 
ինձնից փաթաթվիր ծառին ու վեր ձգտերւվ զարմանք պատճառից ամբողջ 
աշխարհին։

Վազը որ քամահրանքով էր վերաբերվում պատատուկին համարելով 
մակաբույծ ձրիակեր խորշանքով նայեց նրան ե օրորե|ով գանգուր գլուխը 
բարբառեց այսպես

ճիշտ է կպած եմ հողին և ղրա պատճառն այն է որ աժ բաղցրաթ– 
)Ոլն ստանամ եմ նրանից։ Տեսնում ես ինձ բպորը սիրում են խնամում քեզ– 
պեսներից մաքրում ազատում։ Իսկ ղու... Կանաչ կատարդ հսացրէզ ես եր
կինք ապրելով սրա-նրա հաշվին բայց անպտուղ ես ուրեմն անպետք ա– 
վելորղ։ Եվ րսվ իմացիր ով ուրիշների հաշվին զորանա երկար չի ապրի 
շուտ կչորանա։

Ըստ ս. դ ս ր ը ն ո ի  
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ճ ձ  Այգեպանն իր այգում ընկույզի մառի տակ ձմերուկ էր ցանել։ I.
՝^  ՚  Կաւ1 Բերքի ժամանակը ե բար տվեցին թե ձմերուկը թե ընկուզե
նին։ Այգեպանին թվար Աւււրված անհեթեթ բան է արել ձմերուկը աճեցնե 
էոՎ ւիորրիկ թփին ընկույգր հսկա ծառին։ Զարմանքով օրորելով գրսխը ւ,լ, 
մեր Բարձրյալին

Տեր Սարված ինչ որ սւրեղծել ես կարգին է իր տեղում։ Բայր ւպ ա|ււ 
խոշոր սրրուգն իր տեղում չէ։ Աիթհ վայել է որ հսկա ընկուզենու վրա տ 
ձեն այսպիսի փոբրիկ պտուղներ։ Չէ տեր Աստված մի նեղանա ճիշտ հա 
կառակր սւիրփ անեիր։

Այգին ջրելուց հողը փխրերնելար հետո այգեպանը հոգներ։ Էհ մի քխ 
հանգստանամ մտածեր նա 1ւ մեկնվեր ընկուզենու տակ հիացմունքով նա– 
յեէով բերքիր կորարած ճյուղերին։ Նոր էր պառկել երբ հանկարծ մի ը(| 
կույզ պոկվելով ճյաղիր թափով ընկավ այգեպանի ճակատին ճակատը 
պատռվես/ ու արյունը ցայտեր։ Հարվածն անսպասեփ էր և մարդն ուժգին 
տսվ զգար գ|ոփւը պտտվեր աչքերը սևարան։ Տեղից վեր թռչելով չոքեր I. 
ձեռքերն ուղղելով դեպի վեր առ Աստված աղաղակեր

Տեր Աստված արարիչ ամենայնի ինչ ստեղծել ևս կարգին է և կարատ 
յար Ես մեղավորս զղջալով քիչ առաջվա իմ անմիտ խոսքերի համար ա 
սում Եմ ով չհավանի քո ստեղծածը նրա ճակատը իմիր վատ կփնի որով 
հետև ով ամենազոր եթե ընկույզի տեղ ձմերուկ լիներ ինձ պիտի սպաներ

Ըստ Վ. Ա.ԴԳԵԿ։Ա1Ւ

ք Լ հ  Յոթ տարեկան էի երբ մայրս որ երազում էր որ որդին ուսյալ 
մարդ դառնա ինձ տվեր Սարգիս վարժապետի քիչ թե շատ տա 

նելի ուսումնարանը կրթություն ստանալու և դաստիարակվելու։
Աի օր ինչպես հաճախ էր պատահում ինձ հետ ղասս լավ չէի սովորե| 

Սարգիս վարժապետը ըստ երևույթին զգալով այղ կանչեր պատասխանն 
լա. էհ ինչ էլարող էի անել կանգնեցի վախիր սփրթնած կարկամած։ Վար 
ժապետը ի դեպ նա վատ մարդ չէր ականջս քաշեր հետո բար աներս) 
դասագիրքը և րայր տալով ղասս ասար

Տես վաղը այստեղից մինչև այստեղ ջուր կանես։
Շատ րսվ վարժապետ խոստացա ջուր կանեմ։
Հաջորդ օրն առավոտ կանուխ արթնանալով դասագիրքս տարա պահե 

րի աղբյուրի տակ այնքան որ բպորովին ջուր դարձավ։ Աշխատում էի որ 
քան հնարավոր է լավ թրջել։

Գալով ուսումնարան գիրքս հպարտ-հպարտ ցույց տվեցի վարժապետիս 
անհամբեր սպասելով նրա գովասանքին։ Ընկերներս որոնց մեջ ամենա 
փոքրն էի սկսեցին ծիծաղեց իսկ ես ապուշ կտրած նայում էի նրանց երե 
սին առանց հասկանալու ինչ է պատահել։
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•Լաըժապետը կաւըաղեց հրամայեց ձեռքերիս ափերը բանալ և սկսեց 
քանոնով խփել։ Լավ էր քանոնի տափակ կաւմով Լր զարկում ե չնայած 
ւլ|ւան ձեռքերս ցավեցին ու սկսեցի լաց լինել։

Անիրավ ասաց վարնապհւրր քեզ երեկ ասացի ղասդ ջուր կանես իսկ 
,,,» տարել գիրքն ես թրջել։ Դե լավ քիչ տզզա և տես մյուս անգամ ա– 
սածս րսվ հասկացիր։

Գրւգանից հանելով թաշկինակր սրբեց աչքերս և թևիցս բռնելով նսւըևց– 
1111)I զւհդս իմ նսւրարանին։

Լրկար ժամանակ ընկերներս չէին մւաանում արածս և բարեհոգաբար
• • <1111լ1111մ էին։

Ըստ ԱԼ. ՇԻՐՎ ԱՆԶԱԴԵՒ

/  Տ  Քսանթոսն ուզում էր լաըսնալ և իր սւրւտւկ Եզոպոսին ասաց 
( ) 0  Գնա ւրես բաղնիքում հո շւաը մարդ չկա։

Ազոսլոսը գնաց տեսավ լողացողները շազւ են իսկ մոււըքի առջև ուղիղ 
ճանապարհին մի խոշոր քար է ընկած ե ամեն ներս մւընող գայթում է 
1սււ|հս|ում այդ անկարգությունն անողին ու թռչելով քարի վրայով մտնում 
IIե11ս մւըքով չանցկաւյնելով ճանապարհն ազատեր

Լզոպոսը զարմացած այդօրինակ անհոգությունից կանգ առավ մզւածև–
Iով տեսնենք ինչով կավւսրտվի այս պազւմությունը։

Շատերը եկան-գնացին և միայն մեկը մի մարդ ըսւը երևույթին կարգ 
ւս կանոն սիրող կանգ առավ ու նայելով շուրջը որոտաց

■չ|,մ հասկանում ում էր պետք քարը գլորել ուղիղ մուտքի մոտ։ Ուր 
տւամ ես անկարգություն ամենուրեք թափթփվածություն և վերցնելով քա
րբ չպտրեց մի կողմ։

Լզոպոսը վերադարձավ և Քսանթոսին ասաց
.Տեր իմ բաղնիքում միայն մեկ մարդ կար։
III քեզ հաջողություն ուրախացավ Քսանթոսը դե քեզ տեսնեմ արագ 

հավաքիր ինչ անհրւսժեշցւ է։
Ական բաղնիք և Քսանթոսը ւրեսավ որ ասեղ գցև|ու զւեղ չկա։
Սրիկա ինչու ասացիր միայն մեկ մարդ կա։
(՚ա ինչպես պատասխանեց Եզոպոսը։ Այս քարը ւրեսնամ ես տեր իմ 

բ1|||ած I ր հենց ճամփամիջին։ Բոլորի ուրքը ւփպչում էր և ոչ մեկի մւըքով 
՚1բ անցնում մի կալմ գցել։ Սիայն մեկը գւրնվեց և ես էլ մտածեցի որ բո
րտի մեջ նա է մարդ ու քեզ այդպես զեկուցեցի։

11 հ հառաչեց Քսանթոսը ղու միշւը էլ գւընում ևս արդարանալու միջո–

Ըստ «ԵԶՕՊՕՍԻ ԱՌԱԿՆԵՐԸ» դրրի
|||1
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Լենկթեմարր դաժան արյունարբու կար Լենկթեմոտը խաժեր Հա 
յսսորան և ինչպես վիշապ օձ սորար ամենուր հետքիդ թոդնևրւվ

ավեր արտասուք։ Գերեվարելով երկրի խսպսպ բնակիչներին հասավ Հա 
յասւրանի ցեււերկուհու Սեանա լմի աւիր ուր կար մի հինավուրդ վա1ւ|ւ 
գողտրիկ գավիթով բարձր գմբեթով։ Վանքում չոքած սառը սալերին աւլոթբ 
էր անում հայր Օհանը իր ազգի աշխարհի համար խագաղաթյան խնւլրե 
լով Տիրոջիդ Աստծուդ։ 11գոթրը վերջարնելով ծեքունին դաոնադած մարդուդ 
ու կյանքիդ դուրս եկավ վահրիր ու րայլե|ով վերւվհւրուն ջրերի վրայով 
դանդաղ հեռարավ։ Լենկթեմուրր որ կանգնած էր ափին մի բարձրտդիբ 
ժայռի վրա տեսավ հրաշքը և սիրտը սողոսկեր մի ահեղ սարսափ։

Հետ արի ասար հետ արի արդար հետ արի տեսնեմ աստված ես թե 
մարդ։

Հանդարտ քայլերով հենված գավազանին վերադարձավ սուրբը ջրերի 
վրայով ու թաթարը նրան ընդուներ սիրով

Ինչ ես ոպում դու ով սուրբ ալևոր գանձ իշխանություն թե կյանք փա 
ռավոր։

Քո փառքն ու գանձը ինձ պետք չեն պատասխաներ սուրբը իմ ժո 
դովրդին ագատ արձակիր։ Ոպում Եմ թողնես գնան ուր կագեն։

Լավ թոդ ոպածդ լինի էս վանքով մեկ ժողովուրդ տամ քեգ։ Դու էլ գնա 
ինձ համար աղոթիր։

Ու հրամայեր բար թողնել գերիների մի խմբին։ Ասար և արերին։
Մտնում են մարդիկ վանքի դռներիդ մտնում հագարներով ավելին հար 

յուր հազարներով բայր այ քեզ հրաշք վանքը չի լրվում։ Վայրենի թաթա
րը զարմանքիդ քար կրտած հառե| է դաժան հայադքը փոքրիկ տաճարին 
չհավատալով աչքերին։ Զարթուն եմ արդյոք թե երազ է սա մտածում I 
բռնակալը և ձայնում վայրագ

Հայտնեդևք ինձ շուտ ինչ հրաշք է սա։
Գնում են տեսնում հայր Ծհանը աղոթքի չոքած աչքերն արդունթոտ Տի– 

րոջն է դիմում ե վանք մտնող մարդիկ փոխակերպվելով աղավնիների 
թռչում են գնում բադ պատուհանիդ։

Ամառ էր շոգ ախար։ ե գիժ մոծակին թվում էր անվերջանւպի են
տաք զվարթ օրերը ու նա աշխույժ թռվռում էր սրա-նրա թուշը 

համբուրում։ Դեռ ուշքի չէր եկել անհոգ երգ ու պարիդ երբ սուլեր քամին 
ապա ձյուն իջավ և աշխարհը դոզադ սառեդ ու դւպկարավ։ Գիժ մոծակը 
մի կերպ շարժէզով դրտիդ փայտադած թևերը դես ընկավ դեն պատսպա
րան գտնելու հույսով և ժիր մրջյունի տաքուկ ու շեն բույնը հիշեդ։ Եկավ 
կանգնեդ դռան առջև տխուր տզզար

Ըստ ՀՈՎՀ. Թ11ՒՄ11ՆՑՍՆԻ
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Բաց արեք բաց։ ո ,,հւա. ս.ահնորդը մի ծեր մրջյուն 1րա|Իփ

"ս՝՚,Խյ ՝ ՞ նօավ ~*ն %*Ջ *ս– **«* “>ահաս՚տնր
Տըգզ ղտղղ մոծակն եմ ես։
հն՝ ես ոպամ. , 0 աայծաո ու տար ար փ
Բա * ս  ասում ամբողջ ամաո ուրախ աո ղջ պ Լ  ատերի տակ

– ՜Ջ ՛ ՀՀՀրՀՀՀ-  -  -
յճ  ..

տարեց "
,'ո ււամոոԿոյ ա ,ո փ »  աՏա^  աՀա ^  «Փ՚"«

աԱս|ՏփԻօ”"^Փո™1 ւ̂ակ աշխատել™ “>“ 1՛™» Յ*1՝ ՚""՛1՝ “՚՝”՛ ՚
պիտի էդպես սատկի. Ըստ ՀՈՎՀ ԹՈՒԱՈՆՑԱՆՒ

ր ք Հ  Հուդայի լեռնակոդմը գտնվող մի մի^քահանա Զա–69 Հմայում Կ»"* Եէձաք «5 ս»տր աԼար մարզիկ Գ»
...... իա ակաՕոփ Եկ ամոաինւ; ^ " ձ ՞ ^ հ ք , ՚  անարար. կյանրա| աոա–

ՏՏՃ5~  * -»  " ք - 5 –̂
ւ ։ ։ ր է7 – ր –  " – ֊ ՚ ք կ ^  * ՛րաօ օբ այև

ման ակ մեծ նախատինք էր համարվում. . գնում լին տաճար
Ըստ սահմանված կարղԻ “  “  պարտականությանը տևում էր մեկ

խնկարկության և պաշտամունքի ու այդ 1 նդունված էր վաղ
Տսսաթ։ Հերթը հասավ Զաքարիայիփ ^  «ր կ  ր էա անցավ իր պաշ– 
առավոտյան Զաքարիան հագնելով ք ա հ ա ն ա յա կ ա ն ^ մ  Ցիրոջ 6Երմակ 
տոնին և մինչ խորանամ ^ կ ա ը կ ո ՛ ^  ^  1 ու կանգնեց նրա ղիմւայ
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Մի վաքսեցիր Զարարիս, որովհետև լսելի եղավ աղոթքդ ու քո կինո I, 
ղիսաբեթը գավակ կծնի և անունը Հովհաննես կդնես

կած ^ եԱոոհ1 Աքկան։ամ Ք" |Ա,Ո”ՔԸ խՈԱեւք Զա^Ոհան վախից դեո ուշքի ,,,
I Ն  "ւ արպեն առտ2անած «Բարիքում ենք։
Ես Գաքոիելն եմ և ուղարկվեցի քարի լար քեղ ավետելու։ Բայց քանի 

որ թերահավացաւթյամբ ընդունեցիր Աստծո պատգամը համր կլինես I ի,,

"“;և կատաոՎ" ° 1,0 ա, ,ա, ,ն|" ՛ " ՚ ւ « մ 1
Իրոք անցավ ինն ամիս և ծնվեց Հովհաննես Մկրտիչը <իսոաի նա|սԱւ 

կարապեւըը կամ ինչպես ԱսւրվածաշունչՕ է ասում Մեսիան
Այղ հինավուրց ժամանակներից էլ ծնունդ աոավ «պապանձումն Զաքա 

Րևի>> արտահայտությունը որ գործածում են այն դեպքում երք որևէ մեկս 
իւոսե|ու արտահայտվելու փոխարեն լռում է։ I

Ըստ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՁԻ

7 0  Ազա;՚սւսն1̂  Փանոս0 մևծ 2ա՚ր> մեծ գլուխ ուներ։ Սեր համագյա– 
7 , , Ոաւ/ԻԵերիս աչքը վարժվել էր չէինք նկատում բայց աոաջին ահ

գամ տեսնողը գարնանամ էր այդքան էլ մեծ գլուխ

մաՈ\ օԱ “ 0,7 Հ ։ո ս ։ Է |,աւ|սփ ,|խ ա |՝ կ կա|տ" Գև"յ" մ"՛" հ * «  "՚*՚1՛
ո հոն Գյումրվա ճանաչված գլյսարկագործը կամ ինչպես գյումրեցիք էհն 

ասս շալիխջին խանութ ուներ ուր ցուցադրում էր ամեն չափի ու ձևի ա– 
մևն տեսակ կտորից թանկ թե էժան ամեն տարիքի մարդու գիսակներ–

է դնւսմ գ 1 ի է մՈ1մ 1 Գ,այԻ° ^  *  Տ – 5  Տ Տ –

։բա^ է Ոատա ջան խւկ1յ ե̂ոաՎ ասում է Փանոսն ու խնդրում մի ուրիշը

Այդ մի ուրիշը է,ի փոքր է լինում երրորդը նույնը չորրորդը հինգերոր–
ժ, ա ք ' 7 1,1" ՓանՈԱ° էԱ է)|1ս1ւ1/ բռնէսմ էն գւԻ»Ի|ք դարս է գալիս բպոր 

գփւարկներն էյ փոքր են լինում։ Ու ամեն մի գփւարկ փորձևփս կրկնում է 
Բիչըմ օր մենծ էղներ իսկական գլխովս կէդներ

բերում^ էր անտ1^  ձարչարանքի համար էլ չի համ–

Տո լածիրակ ես մեղք ունեմ որ քո գլխի նման գլուխ հիսուն տարին

ջճ ,ա։ ո ։ափսի ատ"ատս կա -•՝ կա՚""""̂ յտ
Ըստ <ՈՎՀ. ՒԿԻԼԻԿՅԱՆՒ
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ո  է Մի աղքատ մարղ զզված իք ղաոը կյանքիս գնաս հեռու մի եՈ֊ 
7  1  կիր աշխազւանք գտնելու։ Ընկավ մի գյուղ տեսավ մարզիկ ձեռ–
րերով Են փայտ կոտրում։

Ախպեր աււավ միթե կագին չանեք։
կասեն։ Կագինն ինչ բան է հարցրին գյուղացիք։ , .
Գարիկիս հանելով կաղինը օտարականը փայտը կոտրես դաըսես մյուս 

կւամը Տեսնելով այդ հիաւյած գյոսլասիք հավաքվելով կաղնի տիրոջ գլխին 
խնդրեցին աղաչեցին ու կաւյինը ձեռքիս առան որոշելով հերթով կարրէգ

"՚՛ Աոաէհ»™ ™  փս֊օուփէրօ փարափ նա Փ Փ  Փա |*1»ա | ;է ո,,փս
|սփեԱ։ Գռռալով վազես գյուղամեջ ձայնեւյ

Տո եկեք եկեք կաղին ախպերր կատաղել I արս կծեղ.
Այ աղա ղիք եկան հավաքվևղին փայտերն առան ու տոտ թե կտաս 

սկս1պին կաղնին խփել։ Տեսան ոչինչ չեղավ փայտերը կիտեղին վրան

^ է ր ր ՚՚Տ ա կ ն  իջավ մոխիրը հետ տվին և ինչ։ Տեսան կաղինը կարմրե,

1 Վայ տղերք գոոաղին կաղին ախպերը կատաղել է տեււեք ոնղ է կարմ– 
ոեւ֊ Որտեղ որ է մեր գլխին փորձանք կքերի։ Բա ինչ անենք.

Երկար մտածելուս հետո որոշեղին բանտարկել։ Ունեփով բոնետվ տա
րան տանուտերի դարմանով փքը մարաղը նետեղին։ Չանղած մի քանի րւ 
պե կրակը երկինք առավ ե քողերը լափեցին խեղճ տանուտերի պահեստը. 
Սարսափած գյուղացիք հևիհե վազեղին կաղնի տիրոջ հետեիս լեղապա
տառ բղավելով

Եկ աստծու սիրուն կաղին ախպորր խոսք հասկացրու։
Ըստ ՀՕ՚ԼՀ ԹՕՒՄԱՆՅԱՆԻ

Իսրայել Օրին մի սթանչեփ երազ տեսավ։ Հոր հետ էր երիտա– 72 սարղաղած առույգ բարձր տրամադրությամբ։ Որքան էր կարոտևւ 
հոոո սիրելի բարի ազնիվ հորը որ միշտ որդան հայրենասիրության ղա
սերի էր տվել։ Եվ այժմ երազում նա դարձյաւ նայն մարդն է ժպտերես ա

զՎԱ̂ ղաս ասում է նա և Օրին պարզ լսում է նրա հարազատ ձայնը գնանք

" ՚՚ա ա ^ ա ձ ո ո հ  էաՓ֊Փ ՚ոա6 Ա|այ»աո օղով ե |,,ա , ծաՓւէՕԵւափ ԻքՈ 
հոր հետ նստած նժույգներին սլանամ են ծադիկների միջով և դրանք չեն 
արորվում ոԼհեւրև ձիերը թռչում են օդի մեջ տզալով ծադիկների առէջ
ներին հազիվ քսվելով։ Սլանում են հետ պահած թրերը իսկ դեմը «թշնա
մին» է մի դարսը չինարի։ Կանգնելով որոշ հեռավորության վրա հայր ու
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"•I11 նետում են թրերը որոնք երկար տզալով օղի մեօ մււ
ր .նամ է՛ն ծառին։ Հոր զենքը անվրեպ կտրում-անցնում է թշնամա միջով 

կ իրենը ոչ և հայրը |իաթոր ծիծաղում Լ այնպես փաթոթ որ ծաղիկնե 
րր ասես վարակվելով նրանից հենց այղտեղ իր աչքի առա* բացվում 1.11 
Փթթում զարդարվելով նոր ընձյուղներով և կանաչում են լերկ լեռներ,,

,|ոգ դՈ15 2լձ աՈ1,1տփ 1Դ նե1,ՎԻո ո^ ս 1Աում է հ"Ո ձայնը մի՛.
Տ Ջ  Ո ր Ր րԲ2 ւամԻն աՈայԺմ մև(ւԱ|1» ^ եՈ է և զենքով չէ որ պիտի հաղթենք նրան. Կա զորավոր մի արիշ միջոց մեր խոսքը մեր լեզուն
Կարծվիր խոսքիդ մեջ և այն միացնելով զենքիդ կհաղթես թշնամում։

1յս ասելուց հետո թվաց հայրը գլորվում է ձիուց։ Բայց հրաշք կատար 
վեց հանկարծ վեր ձգվեցին ծաղիկները և մոտեցնելով բազմաթույր գլխիկ
՚ ւր.Ո աՈ° առան մՒ*2 և նա կամաց-կամաց ձուլվելով նրանց դար

ձավ ծաղիկ քնքուշ ու հոտավետ։ յ  1 1

Ըստ Ծ. ՕՅՎԱԶՅՈՆՒ

Ո Ղ  Միջնադարում ինչպես ցավոք այսօր մեր օրերում կային ադան– 
/  դավողներ որոնք շեղվելով Տիրոջ Հիսոա Քրիստոսի ճշմարիղ,

վարդապետությունից քարոզում հին այլևայլ ասմունքներ հավիտյանս մեաէ– 
ված հայ առաքելական եկեղեցու կողմից։

հ,..րքԱՓր ք 1,̂ կան հնազՈ1յ0 <Ս՝ույ ^  մԻ քանի չարամիտներ այդպիսի
I րրլ1 1 ւ ս 1  մհ™ Ո10 նաև Նարեկացուն զրպարտելով եկեղեցա
կանների և իշխանների մոտ։ Վերջիններս հավաքվելով խոսքը մեկ են ա–
նսւմ և Նարեկացուն որպես հերձվածողի ուզում ղատի տալ։ Աստծու հետ
2 ™ ի Բ՞ ն|*“ ծ սուորւ մւսր*10 Նարեկացին քարի մեծահոգի ու նեյտղամիղւ 

եզությամբ ըՕղունում է իրեն դատարան տանելու եկած պատվիրակներին 
. ճանապարհ ընկնելուց առաջ ճաշի հրավիրելով սեղանին է դնում խորո

ված երկու աղավնի. Օրն ուրբաթ Լ լինում այսինքն պաս երբ արգելվում 
էր ուտել միս։ Պատվիրակները հիշեցնում են այղ մասին և Նարեկացին

« ր , 0 1 (սն|Ա1ում ասԿ"վ որ մոռացել էր և խնդրում է նրանց ՝ա– 
ղավնիներին թռչելու հրաման տան. Ինչ խոսք հյուրերն այղ անել չեն՜ կա
տանում։ էառնալով տապակած թռչուններին Նարեկացին ասում է 

Թռեք սպիտակաւիևտուր աղավնիներ ու ազատ ճախրեցեք 
Ասխն ու կատարվելը մեկ է խնում։ Հյուրերի աչքի առջև աղավնիներ,, 

յևնղանանամ են նստում սրբի աջին կղաւցով ասես համբուրելու և մի 
պտույտ գործելով նրա գլխավերևում թռչում խցի նեպիկ պատուհանից։

էչքով ւըեսնելով հրաշքը համոզվելով Նարեկացու Աստծու կողմից ըն
դունված (ինելու մեջ եկողները սարսաւիած ընկնում են սրբի ոտքերը նե
րողություն խնդրում։ * 1 լ

Այսպիսով ամբաստանությունը խափանվում է և պարզ է պատժվում են 
զրպարտիչները։ ^  4

Ըստ V. ՂԱՆԱԼԱՆՅԱՆՒ
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ո  ձ  Հիսոաը քարոզում էր տաճարում և հավաքված բազմությունն ու–
/  4  շաղիր լսում էր Արան։ Գավթամ զւերլադրված էր գանձանակ որի 

ւԱ.տ> մարդիկ գցում էին գրամ ւրաճարին օգտակար լիՕելոՆ նպատակով։
Կանգնած սրահում Հիսոար գիտում էր թե ինչպես են մարդիկ նվի

րատվության կատարում։ Մոտենամ էին մեծահարուստները և գրպաններից 
հանելով մեծ գումարներ գցում գանձանակի մեջ։ .

Ասւրծու որդին որ օժտված էր մարդկանց հոգիները տեսնելու ե մտքե
րը կարդարս ունակությամբ հասկանում էր ով ինչ նպատակով է նվի
րատվություն կատարում։ Տեսնում էր ինչպես են հարուստները ցուցադրա
բար հանում դրամը ե հանդիսավոր քայլվածքով մոտենալով դանդաղ շար
ժումներով գցում տափի մեջ։ Նրանք ցանկանում էին որքան հնարավոր 
,ատ մարդ տեսնի իրենց առատաձեռնությանը մոռանալով Տիրոջ պատվի
րանը եթե աջ ձեռքդ բարիք Լ անում ձախը թալ այդ մասին չիմանա։ Նա– 
յելով շուրջը նրանք այդ կեղծ բարեպաշտները գոհ իրենցից դարս էին գու
ժա տաճարից կարծելով աստվածահաճո գործ կատարեցին։

Եվ ահա գանձանակին մոտեցավ մի աղքատ կին պարզ համեստ հա
գուստով դեմքին բարության ա աստվածային ներշնչանք։ Առանց շարջբ 
նայելու նա գրպանից հանեց իր ողջ ունեցածը մեկ գրոշ և գցեց ւրոսիի
մեջ։ Հիսուսն աշակերտներին ասաց Ր

ճշմարիտ եմ ասում որ այդ չքավոր կինը շատ ավելի դրամ գցեց քան 
մնացյալ բոլորը որովհետև տվեց իր վերջին կոպևկր տվեց Ի սրտե առանց
ցուցամոլության։ ոոՏՎԱՕԱՇՆՁԻ

ր-ւ ը  Մոտ էր Զատիկը և Հիսուսն իր աշակերտների հետ եկավ Երու– 
/  3  սադԱմ ուր գտնի կապակցությամբ հարյուրավոր մարդիկ էի 

գնում կրոնական արարողություններին մասնակցելու։
Հայր Աստծուն աղոթելու նպատակով Հիսոաը գնաց տաճար ուր ակա

նատես եղավ ցավալի տեսարանի և նրան թվաց ոչ թե սրբավայրում է այլ 
շուկայում լեցուն խառնիճաղանջ ամբոխով էլ դրամափոխների հրտվիրող 
ձախեր էլ առևտրականների իրենց ապրանքը գովերգող բացականչություն
ներ Լւ կովերի բառաչ էլ ոչխարների մայուն։ Եվ այս ամենը սրբավայրում։

Բանն այն է որ փոխանակ աղոթելու ու ծիսակատարություններին մաս
նակցելու հավաքվածները շուկա էին բացել վաճառքի հանելով հազար ու 
մի բան չհասկանսդով որ դա սրբապղծություն է։ Այս մարդիկ սրբություն 
.ունեն մտածեց նա և վերցնելով մի խարազան քշեց բոլորին։

Իմ Հոր ւըունը վաճառատան մի վերածեք գոչևց զայրացած.
Բայց դու ինչով կապացուցես որ Աստծու որդին ևս հարցրին փարիսե

ցիները։
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Բանդեցեք այս տաճարը և երեք օրվա ընթացքում կվերականգնեմ սո11 
ասաց Հիսուսը։

Այս ցւաճարը կառուցվել է քառասունվեց ցւարում ասացին նրանք դա 
երեք օրում ես այն վերականգնելու։

Ավագ ոչ ոք նույնիսկ աշակերցւները չհասկացան Հիսոաի խոսքերի ի 
մաստը։ Երք նա խաչվեց թագվեց և երրորդ օրը հարություն առավ նրանք 
հիշեցին Հիսոաի ասածը գ|խի ընկնելով որ նա իր մարմնի տաճարի մա 
սին էր խոսել այն օրը։

Ըստ ԱԱՏՎԱՕԱՇ1Հ/Ւ

Աքևև|քի երկրներից մեկում ասում են ապրում էր մի թագավոր 
/  Ա  մեծամիտ ինքնահավան բայց անխելք իրեն համարում էր ամե 

նագետ մյուսներին ապաշ բթամիտ ե անում էր ինչ Փչում էր խելքին։ Ըն 
չօրինակելով ուրիշ թագավորների նա ծաղրածու էր պահում, որը միակ 
մարգն էր որ երգիծանքով թե կատակով ցփրոջ երեսին համարձակորեն 
ասում էր նրա արատները և չէր պատժվում։ Ծագրածուն ուներ մի տարօ
րինակ սովորություն պահում էր մատյան ուր գրանցում էր նրանց աԱուն– 
ներր ովքեր հիմար էին կամ թեկուզ, մեկ անգամ հիմարություն էին արեր

Սի անգամ թագավորին է այցհտւմ անհայտ Երկրից եկած ինչ֊որ վա
ճառական և գ|ուխ գովում թե հասկանում է նժույգներից և որ իր ողջ 
կյանքն անցել է այգ կենդանիների շահույթ բերող առևգւրի մեջ։ Թագա
վորը հրապուրված նրա պաւրմածներից գանձապևտին հրամայում է մեծ 
գումարներ տալ վաճառականին Արաքիայից իր համար ցեղական նժույգ
ներ գնելու համար։

Երբ վաճառականը ոսկով բեռնավորված հեռանում է թագավորը աչք ա– 
ծելով հիմարների մատյանը կարգում է նաև իր անունը.

Լսիր տխմար ինչու ես անունս գրե| քո այս անպհցւք մատյանում հարց
նում է նա դիմելով ծագրածոփն։

Ով թագավոր իմաստունների իմաստուն տեսնված քան է այդքան վտգ 
տսգ մի մարդու որին չես ճանաչում ասում է ծաղրածուն։ Համոզված եմ 
տեսածիս պես գիտեմ նա այլևս հեւր չի գա և գումարներդ երբեք հետ չես 
ստանա։

Իսկ եթե ստանամ եթե ձիերը բերի։
Այդ դեպքում տեր իմ ես քո անունը կջնջեմ ու նրանը կգրեմ։

Ըստ « ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄՆԵՐՍ»

Մեր գյուղում Ազատանում ի դեպ այն գտնվում է Շիրակի դաշցւա– 
վայրում կային անխախտ սովորություններ ընդունված բոլորի կոդ–
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մքոյ։ Օրինակ կարգ էր ննջեցյալին նույն օրը ւըեղափոխում Լին Եկէ«ււ1*լւ|ւ 
և միայն հատորը օրը գյուղովի հաւ1աթվելա| կատարում հուդարկավորութ–

" ՚ ռւնեինր մի ւըերւըեը գեր մեծ քթով յուղիր սըպ|ան երեսով ատամները 
թաւիված անունը տեր ճրագ։

Սի օր ւրեր ճրագը գնում է րաղւսր ինչ-որ գնումներ անելու և երկու օր 
անլյ ուշ գիշերով վերադառնում անտեղյակ գյուղի անցուդարձին։ Առավուը 
կանուխ մւընելով Եկեղեցու կիսախավարում թաղված սրահը առաջին բա
նը որ տեսնում է սյաւըի տակ դրված դագաղն է լինում։ Վախից րար 
կրտելով ւրեր հայրն ուզում է դուրս վազէղ և չգիւըեմ ինչպես է լինում փի
լոնի փեշն ընկնում է դագաղի բռնակին խճճվում ու տետրերը սարսափա– 
հար փախչում է դագաղը րարշ ւրալով հետևից։ Այղ պահին տարեց մի 
կին հավանաբար գյուղի թունդ հավաւրացյալնևրից մեկը եկեղեւյու տսռր 
բացելով ներս է մւընում և տեսնելով քահանային հարցնում է

Այսօր օրն ինչ է տեր հայր։ . ս ■ .
Օրհնւսծ գոռում է վախից գտւխը կորլտած քահանան մեռելները ելել 

մարդ կուտեն դու էլ վախւը գւրար օրվա ինչ փնևլը հարցնելու։
Ըստ ՀՈՎՀ. է ֊ԿԱԼԻԿ ՅԱՆԻ

ր ո ր չ  Ասում են ժամանակին ապրում էր մի գյուղացի աղքատ օրական 
/  Օ  հացի կարոտ։ Ուներ մի դպա խելոք աշխատասեր ու բարի։ Այ– 

|ևս չկարողանալով ընտանիքը սըսհել գյոսլացին որդուն տանում ծառս։ I 
ւրալիս մի հւսրուաոի մուր։

Անցնում են ւրարիներ և հարւաորը շաւր հավանեւով ւըղային գնահա– 
ւրելով նրա ազնվությունն ու ւսշխաւրւսսիրությունը բարձրացնում է աշխւս– 
տավարձը որդու պես սիրում ու վստահում։ Մի օր գյուղացին գալիս է տղա
յին ւըեսության։ , -

Հր ոնց Ես որդիս հարցնում է հայրը։ Հիմա էլ հո առաջվա նման քաղ
ցած ու ւրկլոր չես։ .

Չէ լավ եմ հայրիկ ապրոաւըս միշցւ կա բայց ինչ անես որ... էսպես չի
մնա։

Դարձյալ անցնում են ւրարիներ և դպան արդեն հասուն երիտասարդ 
իր արժանիքների շնորհիվ բարձրանում է հասնում թագավորի պարուրը 
դաոնում վեզիր։ Լսելով այդ մասին հայրը կրկին այցելում է որդուն հարց– 
նևւու նրա հալն ու քեֆը։

Հա լի եմ հւսյըիկ ասում է դպան բայց ինչ անես որ... էսպես չի մնա։
Չանցած մի բանի տարի երկրի թագավորը մեռնում է ժւսռանգ չունե

նալու պատճառով երկիրը թողնելով բախտի քմահաճույքին։ ժողովուրդը որ 
սիրում էր վեզիրին նրան ընւըրում է երկրի թագավոր։
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Գալիս է հայրը։
Որւփս ասում է էլ ինչդ Է պակաս ամբողջ աշխար1տւմ մի դու ևս ւ>|< 

կաս։
Փառը ասւըծո հայրիկ ասում Լ տղան ունեմ թագ ու դահ բայդ ինչ ա 

նես ոյւ.. էսպես չի մնա։
Հոսում են ւըարիները և թագավոր տղան մեռնում Լ։ ԱյդհլՆ|ով որւրււ 

շիրմին հայրը շքեղ հուշաքարի վրա կարդում է էւալես չի մնա։
Երկրագնդի երեսիդ սերունդներ են անդնամ փոշիանում I այն շքեղ մա 

հարմանը հոդին են հավասարվում քաղաքներ։ Մերն է աշխարհը ու կյաՕ 
քը հիմա բայդ պարդ I. մի բան էսպես չի մնա։

Ըստ Հ11ՎՀ ԹՈՒ1Ո1ՆՅԱ11՛

ժամանակով մի քաղաք է լինում Նուկիմ անունով։ Այնտեղ շատ 
/  –7 դուրտ է փնում մեկ ամառ երկու ձմեռ։

Էս քաղաքը ապրելու ւրեղ չի մի օր ասում են բնակիչները դուրս ա 
րւվ համբերությունիդ։ Սառեդինք աիւսլեր սառեդինք՛ Գնւսդեթ թագավորի 
ւեսր ասեք եթե երկու ամւսռ մի ձմեռ չանի մենք էստեղ ւասպսղը չենք 

ժողովրդի կւսւէքը սուրբ է ասում են ւսռաջնորդները այս քւալաքի իւե 
|ոթներր և վերդնելով մի քսւսկ ոսկի որսլես նւ|եը դնում են թադավորի մուր 

Սւրնեղով ս|ւս|աւր քսակը հանձնոււէ են գանձապահին ե ներկայանւսրւվ 
թագավորին ասում թե ւսյսւգես այւււլ|էւլւ իրենք Նուկիմ քաղաքում մնադո– 
ղր շեն եթե թագավորը չընղառաջի իրենդ։

Գանձապահը մինչ այղ ւրեսնամ է որ քսակի մեջ ոսկու ւ)ա|սարեն խիճ 
ու ավագ I լդրած։ Ապշում է ե մոտենողով թաւյավորին ւսկանջին ւիսւիսում 
ւրեր իմ սրանք երևում է խելքներր կորդրել են։ Քսակի մեջ ոչ թե ոսկի I 
այլ խիճ ու ավագ։

Թագավորը մի պահ զայրանում է բայդ զսպում է իրեն։ Տեսնես ղխըա– 
վորյալ են այսպես վարվել թե միամիտ սրւրով։ Արի փորձենք։

Կանչելով մասային շշուկով ասում է գնա մի սինի սե սալոր բեր խաո
նած սև միջւարների հեղս 

Ասում է և կաւըարում են։
Շոյվելով թագավորի իրենդ նկատմամբ հյարընկւպ վերաբերմունքիդ 

Նուկիմ քաղաքի խելոքները որ արդեն քւսղդած Լին վրա են պրծնում սա– 
լորիէւ։ Նրւսնդ միջի ւսվագը բեղ-մոյսււքով մի ւրւսրեդ մարդ ասում է 

Տղհրք առաջ ուրավորը ուտենք չփախչեն անոտը մերն է ու մերը։ 
Տեսնելով նրանդ խելքի չափը թագավորն անմիջապես կողմնորոշվում է 

ասելով
Գնադեք ձեր տները մինչև ւրեղ հասնեք ամառ եկած կլինի։
Թախւրիղ հասղւատ մնաս ւրեր թագավոր ասում են խելոքները և ու– 

րախ-գվարթ դառնում իրենդ քաղաքը։
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Ա Ռ  Գազանների արքան առյուծը որի շվաքից իսկ զողում Լր ողջ ան– 
(Տ Լ յ  ղւառը զալարվում էր ցավիր ե նրա ահեղ մռնչյունը լսելով ոչ որ 
>1ր ուզում աչքին երևալ։ Նա խորված որսորղի զնղակիւյ ոռնում էր զգա– 
լււվ մողւսղոսը մահը։ Շքեղաշուք րաշր խաճրէզ էր հայազրը մարէզ կայ
ծակնացայտ աչքերը պղտորվել բայւյ այդ վիճակում նույնիսկ պահել էր 
արքային վայել իր վեհությունը թեև դիտեր մահր մոտ է և ուժերը րոպե 
սա րոպե լքում են։

Հանկարծ շատ մուրիկ թփերի տակ ինչ-որ բան շարժվեք կրիան էր որ 
սողեսող մոտենւպով գլուխը պատյանիդ մերթ հանելով մերթ ղարձյալ 
կծկվելով մոտենում էր վախվորած հայացքը հառած արքայի զա վերիր աղ
ճատված դեմքին։

Ինչդ է րավում ով արքա հարրրեր կրիան
Որսորդի գնդակն է խորել ինձ պատասխաներ առյուծը չնայելով պա

տենավորի կողմը։
Տեսնելով նրա ծանր վիճակը կրիան հասկացավ արքան անզոր է վնաս 

պատճառերս ե ավէղի մոտենալով զայրացած ասաց
Օր ու արև չւրեսնեն նրանք ովքեր համարձակվում են ձեռք բարձրաց

նել այնպիսի հզոր արարածների վրա ինչպիսիք ենք ևս ու ղու;
Սի պահ մոռանւպով ցավերը առյուծը որպես մարմնացյսդ վիշտ կրիա

յին նայեց հեգնող հայացքով և ասաց
Քույրիկ ներողամիտ եղիր բայց որսորդի հասցրած վերքն ինձ ավելի 

ք ի չ  ցավ պատճառևց քան քո ասածը։
Այսպես խոսեց վիրավոր արքան ու շունչը փչեր։

Աստ Վ ՍԱՐՈՅԱՆԻ

Օ  1 Փրկչական երեսուն թվականի ապրիլի վեցն էր հինգշաբթի։ Երու֊ 
Օ  1  սաղևմի տներից մեկում վերնատանը սեղանի շուրջ հավաքվել էին 
Հիսուսն ու նրա աշակերտները զաներս Զատիկը։

Տխուր էր Հիսոաը գիւըեր մ՛արդկանց մեջ իր փներս վերջին գիշերն I 
գիտեր նաև աստվածային զորությամբ հասկանում էր որ այղ գիշեր Հու
դան տասներկու առաքյալներից մեկը պիտի մաւրնի իրեն ե ինքը պիտի 
խաչվի հրեաների ձեռքով։ Տխուր Լին նաև Հիսոաի աշակերտները վարդա
պետի թախիծը վարակել էր նրանց։

Հիսոաը աշակերտներին Խոյս ու քաջալերանք ներշնչելու նպատակով
ասաց

Տալիս եմ ձեզ վերջին պատվիրանս սիրեցեք միմյանց ինչպես ևս սիրե
ցի ձեզ և թող ձեր հավատը անխախտ |ինի։ Գիտեք որ քիչ ժամանակ է 
մնացել ինձ գիտեք արԴմ գնամ գիտեք և ճանապարհը։ Ես եմ ճանա
պարհը և ճշմարտությունը և կյանքը ես եմ րսյսն աշխարհի և ոչ ոք չի

291



ցա Հոր մար եթե ոչ ինձնով։ Ու| ինձ ւրեսաէ| տեսավ Հորը հս Հոր մեջ ես 
և <այՈՕ Ւմ։ Աս եմ ճշմարիտ որթատունկը և Հայրը մշակն է։ Ամեն ճյուղ 
որ ինձ ւ|րա է և պւրոսլ չի ք՛երում Հայրը կտրում I. իսկ այն ամենը որ 
պտուղ Լ բերում էտում I որպեաւի առավել պտղաբեր լինի։ Արս Հորիււ I, 
եկա աշխարհ րարւպելու կրելու մարդկանց մեղրերը ու գնամ եմ Հոր մար 
հավիտյան նրա կողրին լինելու։ Այստեղ աշխարհում իմ աղ եք նեղութ|ու11 
ներ պիպի ունենաք սակայն քաջալերվեցեք որա|հեղւև ես հաղթեցի ա՛ 
խարհին։

Ըստ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆԱհ

Չ Դ  Կար-չկար մի իմաստուն մեծ խելքով աշխարհի չար ու քարոտ 
Օ ճ ,  հասկացող։ Կյանքն անցկացնե|ով մարդկանց մեջ իմաստունն ա 
սամնասիրում էր նրանց ցավով համոզվելով որ ավաղ բանական էակը հա 
ճախ զարկ է մեծահոգությունից եսամպ ե անձնապաշտ ե վշտանամ I ր 
դրա համար։

Սի անգամ իմասւրունը լսեց որ իբր մի հարուստ մարդ կա շոայ| ա 
կարեկից։ Ուղում եմ ինքս համողվեւ մտածեց նա որոշելով այցելել հարուս 
տին։

Հագնելով ցնցոտիներ նա որպես մուրացիկ մեծատունի մոտ գնաց։ Վեր 
ջինս տեււնե|ով ցնցոտիների մեջ մերկաթյանր մի կերպ ծածկած մարղան 
խոժոռադեմ նայեց ե հեռացավ դուռը շրխկացնելով անկոչ հյուրի երեսին։

Իմասւրունը որը նախապես գիտեր գլխին գափքր չզարմացավ որոշեց 
հաջորդ օրը կրկին այցելել։ Այս անգամ շքեղ հագնվեմ տեսնեմ ինչպես 
կրնւրսնի մտածեց նա և կրելով թանկարժեք հանդերձներ ու զարդեր քայ
լերն ուղղեց հարուստի քաղաքի ամենագեղեցիկ մասում գտնվող տանը։

Մեծատունը տեսնելով պերճաշուք պարոնին չկասկածեց որ նա նույն 
ինքը երեկվա աղքատն է և հրավիրհլով ներս սկսեց պատիվներ տալ։ Ի– 
մաստունր հեգնաբար ժպտաց ե մի քանի դրամ նետելով սեղանին ասաց

Երեկ երբ եկա ցնցոտիներով ղու ինձ հետ մեկ բառ անգամ չփոխանա– 
կեցիր։ Ուրեմն քեղ համար կարևորը ոչ թև մարդն ե այլ փողը։ Խելոք մար
դը կարող Լ քեզ երախտահատույց լինել իմաստուն մտքերով հարուստը 
փողով։ Դե ուրեմն այս փողն ստանում ևս ոչ թե իմ այլ հագուստիս կող
մից։

Այս խոսքերն ասելուց հետո իմասւրունը հեռացավ իսկ հարոսորն ապ
շած նայում էր նրա հետևից։

Ըստ Ա ԳԱՆՒԵԼՅԱՆԻ

Օ ՜ւ  Ասում են հնում մի դատավոր Լ փնում իմաստուն ու արդարա– 
0 ^ 7  դատ ե նրա որոշումներին ու խոսքին ժողովուրդը հավանության
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I փալիս լցված սիրով ե հավատով։ Ով էլ մտներ նրա մոտ դարս էր գս>– 
լիս ւլոհ թեկուզև պատժված։

լյի անգամ է| գափս են երկու օւրարական զայրույթիս ու վիրավորան– 
ր|ո| կարմրատակած։

Դատավոր ասում Են նրանր խոնարհ գլուխ տալով։ Մենք օտարական 
ենր։ Ահա երեսուն տարի է աշխատում քրտինք ենք թափում ձեր աշխար
հով և ոչ ոք մինչև օրս չէր ասեւ ձեր աչքի վերևը հոնք կա ու միշտ գոհ 
ա շնորհակալ ենք եզել բոլորից։ Բայս հիմա երբ Աանկանամ ենք վհրա– 
զաոնալ մեր տները տեղացիներն ասում են գնացեք բայց ձեր դատած 
փողն ու ապրանքը մեր երկրից չպիտի հանեք։ Բա սա արդարություն է։

Լսելով օտարական արհեստավորներին դատավորը կանչում է տեղացի
ներին որ նույնպես աշխատավոր ու ազնիվ մարդիկ էին և հարցնում

էս մարդիկ քանի տարեկան էին որ մտան մեր երկիրը։
Ըըը կմկմում է հավաքվածներից ավագը ոնց ասենք դատավոր ջան ե– 

րեի քսան-քսանհինգ տարեկան։
Հա էդ լավ է որ հիշում եք ասում է դատավորը իսկ քանի տարի է աշ– 

իւատամ են էստեղ։
ԷԷԷ շատ դատավոր ջան երեսուն տարի։
Շատ |սւվ ասում է դատավորը ուրեմն նրանք էստեղ մեր երկրռւմ են 

մաշել իրենց ջահելությունը և ազնվաբար աշխատե|ով փող հավաքել։ Վե
րադարձրեք նրանց երիտասարդությունը թող նրանք թողնեն ամեն ինչ ու 
գնան։

Այ քեզ խելացի պահանջ հիանում են տեղացիները և ներողություն 
խնդրելով նվերներով ճանապարհում օտարականներին։

Ըստ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՕՎԲԴԱԿԱՆ ՀՆՐ-ԻԱԹԻ

0 / 1  Ամառային մի պայծառ օր վաղ առավոտյան Հոհան հպիսկոպո–
0 ^ 4  սը հեծած մի հրաշալի նժույգ անցնում էր գյուղական այգու մո
տով աչքը տնկած փարթամ ծառերին թզենու կռացած ճյուղերին ու մտքում 
խոսում ինքնիրեն ինչ ագարակ է այ թե իմր լիներ։ Այղ պահին մի մարդ 
ըստ երևույթին այգու տերը տեսնելով եպիսկոպոսին ձայն տվեց

Տեր եպիսկոպոս օրհնիր մեզ ու մեր այգիները։
Թող փուշ ու տատասկ բուսնի օրհնանքի կախ արևն շպրտեց Հոհանր 

մտրակելով ձիուն։
Թվաց երկինքը փուլ եկավ խեղճ այգեպանի գփւին մի պահ ապշեց ա– 

պա զայրույթից կարմրատակելով ասաց
Փուշն ու տատասկը թող մարմնիդ վրա բուսնի որ անմեղ տեղը անի

ծում Ես մեզ։
Ով զարմանք ասաց և եղավ։ Վայրկենապես ինչ-որ ծակոցներ զգալով 

Հոհանր արագացրեց ձիու ընթացքը բայց ղեռ չէր հասել տուն ծակոցնե–
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րր սասւըկացան քրքրելով այտ> մստմինը։ Հազարավոր ասեղներ թվում 1ը 
մզւևլ Լին մաշկի ւրակ։ Հոհանը հիշեց գյուղացուն նրա անեծքը։ Ուրեմն աւ 
գեպանի ձայնը հսաաւ| Աստծուն ու պաւրժվեցի մզւածևց նա ե մարդ ու 
ղարկեց կանչելու այգեպանին որ իրեն օրհնի կամ անեծքը հեւր վերցնի 

Իմանարւվ եղելությունը այգեպանը սարււափած ասաց 
Ես ով եմ որ կարողանամ օրհնե| կամ անիծել այն էլ ում եպիսկոպոս 

մարդու։
Իսկ Հոհանը րռնաղատամ էր նրան ասե|ով ասածս արա։
Տեսնեւով որ օձիքն ազատել չի կարող խեղճ գյուղացին ծնկի է գոզիս 

ու ձեռքերը վեր պարգելով աղաչում
Տեր Աստված Եթե իմ անեծքն է բռնել զղջում եմ ու խնդրում փրկիր 

այս մարդուն։ *
Այս անգամ էլ հրաշք կւարարվեց եպիսկոպոսն իսկույն բժշկվեց ե փու

շը որ նման էր խարի մարմնից դուրս թափվեց։
Ըստ Փ ԲՈՒՏԱՆԴ Ւ

Օ  Հ* Հազար ութ հարյուր երեսուներկու թվականն էր։ Մխանը աշխար– 
Օ  յ  հի երաժշղսսկւսն կենտրոնը ղեսլի իրեն էր քաշում բազմաթիվ ե 
րիւրւսսւսրղների որոնք երագելով մշակել ձայնը կամ ընղունվե| երաժշտա– 
նոցի գործիքային բաժինը ժամանե| Լին այաըեղ սրւրում հույս աչքերում 
վախ ապագայի Երազանքներ։

Ահա տնօրենի մուր մզւավ մի սլւարանի հմայիչ դեմքով կայծկլտուն աչ
քերով բայց պարզ հագուստով ամաչկուը անհամարձակ։ Տղւսն որ եկել 1ր 
թաքուն հույսերով երաժիշզւ դառնալու ձգւ|ւումով ավաղ սւրացավ ւրիւուր 
պաւըասխւսն։

Երիւրասարղ ւսսացին նրան մեր երաժշտանոցն ընզւրում է միայն բա
ցառիկ օժւըվածներին այնւղես որ չարժե զուր հույսեր փայփայել։ Լավ կլի
նի դիմեք որևէ մասնավոր ուսուցչի ե այղքանր թող ձեզ գոհացնի։

Գնաց ւրղան սիրտը կարրված պայծառ աչքերում վիշւը ու աւիսոսանք 
հոգին վիրավոր։ Բչ ւսնհնարին է երաժիշզւ պիւըի դառնամ խորհում էր նա 
ինքն է| չիմանալով ինչպես ինչ միջոցներով։ Գիտեմ զգում եմ էությունս 
այրվում է ներքին մղումներից պոռթկալ է ուզում ե ես կյանք պիտի տամ 
այղ պոռթկումներին։ Ու գնաց երիտասարդը բռնելով կյանքի իր համար 
նախասահմւսնված արահետը։

Անցան ղատիներ։ Մի անուն ււիրեփ մոգական անուն Ջուգեպսլե Վեր– 
ւյի թնդացնում էր ողջ Իտւպիան աշխարհը ւիոթորկում մարդկանց հիաց
մունքով լցված սրտերը և Միլանի երաժշտանոցը որ տարիներ ւսռաջ մեր– 
ժել էր այղ անունը կրող համեսւր պաւըանուն երազում էր կրե| նրա անու
նը։ Եվ թեպեւը Վերղիին չհաջողվեց րնղունվել Միլանի Երաժշւրւսնոցը բայց 
երա ՚ ուսնոցին հաջողվեց կրել մեծագույն հանճարի անմահ ւսնունը։

Ըստ «ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՊԱՏՕՒ1Ո,1;ՐԻ»
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օ  ր  Մհ մարդ իմաստուն բայց աղքատ աներ երեք որդի մեկը մյուսից 
Օ Ծ  ծույլ ու անբան։ Մանկությունից ասւրելով հոը հաշվին և սովոր 
«լինելով աշխատանքի ամբողջ օրը պաըասլ-սարապ նստում էին քնում կամ 
ս ոս-նրա հետ գրացեավ վատնում ժամանակը։ Այսպես օրեր տ ա լ^ետ  
Խեղճ հայրը այ,ես անկարս., նրան., պահերս վշտանում էր զօրուգիշեր 
մզւածելով ինչպես տիտի ապրեն նրանք երբ ինքն արդեն չի

Հասավ օրը ե ալևորն զգաւյ որ մահը բախում է դուսը ուստի կանչել,

.... 5 Տ  Աստծո սահմանած օրերն ապրել,ի և այմմ մահս մոտ
I Մգում եմ չեմ ապրի։ Եվ հիմա մեոնելուլ, առաջ մի գաղտնիք Եմ ուզում 
ասել ձեզ։ Արդ ուշադիր պել,եք իմ նախնիները անբավ հարստություն Են 
իսսդել մեր այգում բայց թե ուր որ մասում չեմ ասի։ Պայմանը սա է գան
ձը կգտնի նա ով շազւ կաշխատի ավեփ խոր կփորի։

Իսկապես չանցած մի քանի օր հայրր մեռավ ե սգո օրերն անցնելուց 
հեգա որդիներն անցան գործի սկսելով փութեռանդորեն վարել հոդը։<ույ– 
,Փ սրտում զիշեր-ցերեկ աշխատում էին ե գանձը գտնելու հեռանկարը ո– 
((լ,որում էր նրանց հարստաթյանր առաջինը տիրանալու միտքը ում տա
փս։ Ավադ օրերն անցնում Լին օրերի հետևից բայց զա նձրչկա րուչկա ր։ 
Իսկ այգին որ մինչ այդ անմշակ էր մնացել կարոդ, խնամող ձեռքի աս
տիճանաբար փթթեց հոդն սկսեց բերք տալ ծառերը միրգ ե ողջ պարտե
զը թոպվեց կանաչի բերք ու բարիքի մեջ ադաներին ապահովելով ամեն

1|117 հ 1 Ոթ ք ^ է ր Ո11գանձՕ մեր հոր ասած գանձը կռահեցին եղբայրները 
հրճվանքով նայելով իրենց աշխատանքի արդյունքին և հասկացան ինչպ ■ 
կարելի է հարստանալ ու գանձերի տեր դաոնար ԱՅԳԵԿՁոՒ

Օ Ո  Սի անգամ սրանից շատ ու շատ դարեր առաջ սաղարթախիտ 
Օ  /  անտառում հանդիպեցին ծառերի արքան կաղնին ու հավքերի ար–

թաՇոփջԻը տարածած հզոր ճյուղերը կանգնած էր կաղնին ամբողջովին կա
նաչ փարթամ տերևներով զարդարված։ Խլախտ երկնահուպ նա իշխում էր 
բոլորի վրա հաարաբեստ ճյուղերի հովանու տակ պահելով անտառի իր
համեմատությամբ գաճաճ երևացող բնակիչներին։

Արծիվը բարձրաբերձ քարակարկառների լերկ լեռնագագաթների վեհա
պանծ տիրակալը բացած հսկայական թևերը գիշատիչ աչքերով նայեց 
կաղնուն և մագիլներով բռնելով ճյուղերից քմծիծաղով ասաց

Տեսնամ եմ հպարտ ևս ու գոռոզ չլինի կարծում ես տիեզերքի տիրա–
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կալն ես։ Նայիր ով է կանգնած քո առաջ և խոնարհվիր։ Դարերն անգամ 
վախենամ են ինձանիդ և այն ժամանակ երբ քո փերում արմաւրներգ 1| 
չեն լինի ևս ահեգ արքաս երկնքում դեռ կսավառնեմ բարձունքներիդ ւրեււ 
նեյով քեգնմանների կործանումը։

Մ)ւ պարծենա բարբառեդ կադնին արհամարհանքով նայելով արծւ||ւ 
կրակի ս1ևս բոցկլտուն աչքերին։ ժամանակը զգույշ սահում է իմ կալքա| 
նույնիսկ հեւրք չթողնելով հզոր ճյուդերիս։ Իսկ եթե ուզում ես համոզվե| 
դրանում հինգ հարյուր տարի հեգա դարձյալ եկ այստեղ ու կխոսենք։

֊>ամաձայն եմ ասադ արծիվն ու թռավ վերանալով դեպի ամպերը դեպ 
լերկ ժայռերը ուր անգ էր կաղնում իր լավ օրերը։

Սնդան դարեր ուղիդ հինգ հարյուր տարի հեգա արծիվը անզոր շար
ժելով տկար թևերը մի կերպ տեղ հասավ հևալով անկար հայադքը մա
րած ծվոդը կտրած։ Տեղ հասավ նայևդ դեսուդեն տեսավ կաղնին ընկել I 
արդեն թեև սաղարթը թարմ է ու կանաչ։

Հ ե յ կա նչեց գոռոզ պարծենկոտ կաղնի 
Դե րսվ ճանա չիր ինձ ու քեզ հինի 
Հինգ հարյուր տարուց մի Ժամ կ  դհո կա 
Ընկեչ ես արդեն անկոտրում հսկա։

Հինգ հարյուր տարի ապրել եմ կանգնած 
էդրա ն  կ  կապրեմ դեռ էսպես թիկնած  
Մինչև լրա նա  մի հազար տարին 
Պատասխան տվավ ընկա ծ վիթխարին։

Ըստ ՀէէՎՀ ԹՈՒ1Ո1ՆՅԱՆԻ

Օ  Օ  Մի օր խրախճանքի ժամանակ շագւ խմելով Քսանթոսը հարբևդ 
Օ  Օ  իրեն չտիբապետելու չափ։ Տեսնելով որ նա հափդ ընկե| է ընկեր
ներիդ մեկը հարդրեդ

Մեծարգո փիփսոփա մարդ կարոդ է ամեն ինչ անել ասենք ծովը խմել։
Այն էլ ոնդ պատասխանեդ Քսանթոսը չհասկանալով ինչ է խոսում։ 

Հենդ ինքս էլ կարալ եմ։
Հա։ Իսկ եթե չխմես այն ժամանակ ինչ...
Քսանթոսը գինու ազդեդությամբ խրոխտադած հոխորգաւդ
Ես մեծանուն փիփսոփա Քսանթոսս երբևէ սխալ բան ասած կամ և քա

նի որ վստահ եմ ինձ վրա գրազ եմ գափս խաղասեղանին դնելով ունե– 
դած-չունեդածս։ Չխմեմ վերջին մուրադիկը լինեմ։

Հաջորդ առավոգւ երբ Քսանթոսն արդեն սթափվեյ էր բոլորովին մոռա– 
դած գիշերվա անդուդարձը Եզոպոսն ասադ

Լավ կփնի տեր իմ կամադ-կամադ հավաքես և թաքդնես այն ամենը 
ինչ արժեքավոր է որովհետև հիմա դա մուրադիկ ես։
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Ինչ։ Այդ ինչ ես ասում։
Այն որ երեկ խնջույքի ժամանակ ի լար ամենքի հայտարարեցիր թե 

իբր ծովը կարոդ ես խմել ու այդ դեռ բավական չէր գրազ եկար ունեց
վածքիդ վրա և ի հաստատումն քո խոսքի տվեցիր մատանիդ իբրև <1 բա
վական։

Քսանթոսը մի հայացք գցեց մատին իրոք մատանին չկար։
Եզոս|ոս սարսափած բացականչևց նա աղաչում եմ մի հնար արա մի 

միջոց զտիր զրազը շահեմ ու դու այլևս ստրուկ չես լինի ես քեզ ազա
տություն կշնորհեմ։

Գրազը շահել տեր իմ չես կարոդ այդ պարզ է որովհետև ծովը խմել 
չես կարոդ։ Բայց հավատալով խոստումիդ կօգնեմ չխայտառակվես և ու
նեցվածքդ մնա քեզ։ Դե ուրեմն լսիր երբ քեզ կասեն խմիր ծովը դա կպա– 
ւըասխանես սիբեխներս դուք գիտեք թե որքան գետեր են թափվում ծովը։ 
Աս ասել եմ միայն ծովը կխմեմ բայց ոչ գետերը։ Ուստի փակեք գետերի 
հունը և ես խոստումս կկատարեմ։

Քսանթոսն այդպես էլ արեց և վեճը շահեց բայց խոստմնազանց լինհ– 
|Ով Եզոպոսին չազատեց։ Սպասիր մտածեց Եզոսլոսը դեռ քեզ հեւը հաշ
վի կնստեմ։

Ըստ «ԵԶՕՊՈՍԻ ԱՌԱԿՆԵՐԸ» գրրի

օ  Ինչպես հայտնի է պարսից թագավոր Շապուհը ՚Տիզբոն հրավի–
Օ  րելով Արշակ Երկյտրդին ելպմնագանց եդավ թույւ տալով թագա
կիր մարդուն ոչ վայել արարք Արշավին նետեց Անհուշ բելպը որւրեդից դեռ 
ոչ մի բանտարկյալ կենդանի դուրս չէր եկել։

Այնպես պատահեց որ քուշանների դեմ կռվում Շապուհն րնկավ շրջա
պատման մեջ և ուր որ I պիտի գերի ընկներ երբ վրա հասավ Դրաւպւա– 
մաւըը Արշակ թագավորի կանանոցապետը ե քաջության հրաշքներ գործե
լով փրկեց նրա կյանքը։

Թեև դաժան ու նենգամիտ Շապուհը այնուամենայնիվ մարդ էր և չէր 
կարոդ չգնահատել Դրաստամատի սխրանքը։ Ուստի կանչելով նրան ա– 
սաց

Ես քեզնից շնորհակալ եմ ծառայություններիդ համար։ Եթե դու չլինե
իր այժմ մեռած կփնևի որովհեզւև շրջապատման մեջ մենակ էի մնացել։ 
Արդ խնդրիր ինչ որ կամենաս և կտամ։

Շնորհակալ եմ արքա ասաց Դրաստամատը ես ոչնչի էրսրիբ չանեմ 
բայց եթե ցանկանում ես ինձ համար որևէ լավ բան անել թույլ տուր գնամ 
ու իմ բնիկ տիրոջը էէըշակին տեսնեմ։

Դժվար բան ուզեցիր որովհետեւ դեռ ոչ ոք ոչ մի կողմնակի մարդ չի 
մտել Անհուշ բերդը ավելին ոչ մեկը չի համարձակվել տալ նրա անհիշելի
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անունը։ Վստահ եմ դու այդ խնդրանքով մահդ աչքիդ առաջ ունեցար բալդ 
ոըա|հեդւև մեծ Լ քո ինձ ցույց տված ծառայությանը թող կատարվի ու 
դածդ։ Գնա քեզ տալիս եմ ինչ ուզեցիր։

Մ՛տնելով Արշակի խուցը Դրաստամատը սարսափեց արքային տեսներւվ 
շղթաների մեջ։ Ադաւըելով կապանքներից լոդացրեց օծեց անուշահոտող,» 
յաննեըով թագավորական հանդերձներ հագցրեց բազմեցրեց և դրեց ընթ 
ըիք թագավորին վայել պհս-պես ուտեստներով օշարակներով։ Պազւմեց Հա 
յաստան աշխարհի Արշակին հետաքրքրոդ իրադարձությունների մասին։

երբ հերթը հասավ աղանդերին Դրաստամատը դանակ տվեց որպեսզի 
Սրշակր կւրրի ատի ինչ կամենամ է։ Սակայն հայոց արքան նախրնզւրե 
էով մեռնել քան ապրե| նվաստացած դանակը խրեց սիրտը վայրկենաբար 
մեռնելով իր հայրենակցի Դրաստամատի թևերի վրա Իսկ Դրաստամագւր 
ցանկանալով անբաժան մնալ տիրոջից նույն դանակը խրեց իր սիրտը։ Հա
յոց վեհապանծ արքան մեռավ շղթաներից ազատ արքայական հանդերձ
ներով ե մահը գերադասելով ստրկական վիճակից։

Ըստ Փ ԲՕՒԶԱՆԴԻ

Լինում է չի փնում մի թագավոր մի այնպիսի թագավոր որի հա– 
մար ոսկուց թանկ բան աշխարհում չկար։ Էս թագավորը գվար– 

ճանալա նպատակով մի հրովարտակ է գրում որի մեջ ասում Լ ով էնպի– 
սի սուտ ասի որ ես ասեմ սուտ է իմ թագավորության կեսը կզւամ նրան։

Ստնելով ժողովրդի մեջ մունեւրիկներր ինչւզես հրամայել 1.ր թագավորը 
այս հրովարզւակը կարդում են բարձր ձայնով որպեսզի բոլորը լսեն։

Կյանքը սարերում անցկացրած մի հովիվ որոշում I փորձել բախտը ե 
գափս I պալատ հագին յափնջի ձեռքին գավազան։

Թագավորն ապրած կենա ասում է նա բա չես ասիլ իմ հերը մի դա
գանակ ուներ ինչ դագանակ։ Էստեդից մեկնում Լր երկնքում աստդերր խառ
նում։

Դեմքին ծաղրական ժպիտ թագավորն ասում է
Կպատահի իմ պապն էլ մի չիբուխ աներ էնքան երկար որ մի ծերը 

բերնին մյուս ծերը մեկնում էր արեգակիցր վառում։
Ստախոսը գնում է գլուխը քորելով.
Սյս անգամ գափս է մ՛ի դերձակ բամբ ձայնով ոլորած բեղերով ե խո

նարհ գլուխ տսդով խոսում հնարելռվ ինչ-որ անհավատալի արեր։ Բայց 
թագավորը սրան էլ է ճամփում հորինելով առափդ անհավանական պատ
մություն։

Երրորդ օրը պալատ է մտնում մի գյուղացի տրեխներով մաշված շորե
րով թեատա1փն կար.

Թագավորն ապրած կենա ինձ մի կար ոսկի ևս պարտք եկել եմ տա
նեմ ասում է նա։
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Ինչ մի կոտ ոսկի թագավորի շփոթմունքիս սփրթնած դեմքին սարսափ 
I երեում։ Ինչ ոսկի ինչ րւսն այ մարդ սոււր ես ասում ևս քեգ ոչինչ պարտք 
չեմ.

Հա դե որ սուտ եմ ասում թագավորությանդ կեսր ւրուր։
Սւ|եփ իրար ւս(ււյ01ւ|ու| թագավորը գոռում է 
Չէ չէ մշմարիւր ես ասում։
Դե որ մշմարիւր եմ ասում մի կուր ոսկին ւրուր։

Ըստ Հ11ՎՀ. ԹՈԻՄԱՆՅԱՆԻ

ո  |  Մի ևրիգւասարդ դիմանկարիչ որ բո|որովին Լլ ւրադանղ չուներ
/  1  թեև ինքը հակառակ կարծիքի էր և գործերն է| վաւր էին ւրխուր

(սորել էր արվեստանոցում։ Կողքին մանկամարդ 1փնն էր նույնպես ւսնւր– 
րամադիր։ Արդեն որքան ժամանակ է ոչ ոք չէր գափս արվեստանոց նկար 
պատվիրերս և երիտասարդ գույգր մնացել էր առանց ապրուսգփ միջոցի։

Հարևանի խելամիւր մի մարդ մւրնելով ե նրանց տեսնելով անմխիթար 
վիճակում զարմացավ։ Իմանալով րանն ինչ է բացականչեց

0  ինչ հուզիչ զույգ է։ Այ դու հենց այդպես պիտի նկարես ձեր երկու
սի դիմանկարը երիտասարդ հիանալի զույգը թախծոտ։ Ապա այն կցու
ցադրես արվեստանոցի մուտքի մար ե ովքեր գիտեն քեզ ու կնոջդ վսւրահ 
եմ կզարմանան նմանությամբ կհուզվեն ձեր տխրությունից և յուրաքանչ
յուրը կցանկանա դիմանկար ունենալ նկարված քո ձեռքով։ Այ կտեսնես 
եթե կատարես ասածս գործերդ մեծ հաջողություն կունենան։

Նկարիչը որ ոչինչ չուներ կորցնելու լսեց խորհուրդը ե մի քանի օրից 
ինչպես ասել էր հարևանը արվեստանոցի մուտքի մոտ ցուցադրեց ինք
նանկարը «Տխուր զույգը»։

Առաջինը եկավ Օկարչի աները։
Ով է այս երխրասարդ գեղեցիկ կինը հարցրեց նա ուշադիր զննելով 

նկարը։
Դա քո աղջիկն Լ հարկելի աներ։
Վահ ինչպես թե իմ աղջիկը աները կարմրաւըակեց զայրույթից։ Եվ դու 

հարցնում եմ թույւ ես ցւվև| քո կինը մի ինչ-որ օտար ւըդամարդու հետ
կեցվածք ընդունի ե դու նկարես։

Ըստ «ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ 1Ո1ՆՐԱՊԱՏՕՒ 1ՈյԵՐ» գրրի

Հ՝\ Կար-չկար մի իշխան որն ուներ մի տղա արգասավոր գեղեցիկ։ 
յ7  ճ յ  Հայրը որ շւար էր պարծենում գւղայով հաճախ մւրածում էր այն– 
պիսի աղջիկ պխըի ուզեմ որ շաւր գեղեցիկ փնի և երկուսից ծնված սի
րունիկ թոռներ ունենամ.
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Այդպես էլ արեց մի չքնաղ հարս քերեց սոճու պես սլացիկ արևի նման 
պայծառ աչքերը ծա|եր և դեմքը մետաքս։ Ամեն անդամ նայելու) նրան իշ
խանի սիրտը փառաւ|որւ|ում էր։ Բայց ինչպես ասում են մարդ չդիտի ինչ 
կդա դլիփն իշխանը դեռ թոռ չէր ունեցել ավադ որդին մեռավ և երիտա
սարդ կինը մնաց այրի։ Ինչու թռցնեմ հարսս հեռանա մի ուրիշի կին դառ
նա մտածեց իշխանը ավե|ի րսվ է ամուսնանամ հեւրը և միասին ապրենք։

Նախքան մւըադրությանն իրադործելը իշիւանը դնաց իմաստունների 
մուր ե պատմելով որոշածի մասին հարցրեց

Կա իրավունք այդպես անելու։
֊Չէ չկա ասացին իմսսպւանները ով է լսել որ մարդ ամուսնանա որդու 

կնո$> հետ։ Պիդծ միդւք է և արարքդ Աստծու ամեն ինչ ցւեսնոդ աչքից չի 
վրիպի ու կպատմվես։

Բայց տարված մոլոր մտադրությամբ իշխանը ընդունակ ամեն ինչի 
չընկրկեց ընդհակառակը ճանապարհներ էր որոնում ուզածին հասնելու։

գ ալով մի արիշ իմաստունի մոտ դիմեց նայն հարցով և իմաստունն ա– 
սաց

Աշխարհում յոթանասուներկու ազդ կա ոչ մեկին չի հասնում այդ իրա
վունքը բայց թեզ հասնում է։

Ինչու որ օրենքով հարցրեց իշխանը ուրախացած մտածելով թե ինքն 
առավելություն ունի ուրիշների նկատմամբ։

Տեր իմ մի ստիպիր չեմ ասի որովհետև կսպանես ինծ։
Երդվում եմ ասա և քեզ չեմ պատժի։
Է։մաստունն ասաց
Քեզ հասնում է որովհետև պիդծ մարդ դու ամեն ազդից դուրս ես և քեզ 

համար չկա ոչ օրենք ոչ սրբություն ոչ Աստված առավել ևս ամոթ ու խիղճ 
և ինչ կամենաս այն կարոդ ես անել։

Ըստ Վ. ԱՅԳԵԿՅՕՒ

Օ Օ  Այնքան մեծ է եղել Գրիգոր Նարեկացու «Ասորյան ոդբևրդութ–
3  յան» պոեմի հմայքը որ ժողովուրդն այն հռչակել է սուրբ դիրք

անվանելով «Նարեկ» իսկ իրեն բանաստեղծին դասել սրբերի շարքը նրա 
մասին հորինելով զանազան պատմություններ։

Ըստ ժողովրդական զրույցի մի անդամ Նարեկացին դնում էր Ածբին 
սարը Հակոբ հայրապետի գերեզմանին այցելելու։ Հասնելով Տիդրիսի ափը 
անակնկափ է դափս տեսնելով մի հրաշք կամուրջ կանգնած ամուր սյու
ների վրա և եզերված գեղեցիկ կալափայտելավ անցորդներին պաշտպա– 
նելա համար Տիդրիսի կիրճում դարսրվոդ ջրերում խեղդվելու վտանգից։

Այնքան է հիանում սուրբ բանաստեղծը որ հենց այդտեղ գետի բարձ
րադիր ափին չոքում է և որպես մարմնացյալ մաքրություն հայացքն ուդ–
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ղում երկինք մրմնջար») <իսոա Քրիտրոս ով սարքդ ամենակարող թողութ
յուն շնորհիր այս հրաշքը կառուցողի մեղքերին արժանացրու երկնային ար
քայության։

Դեռ իււաքր չավարտած նրան է երևում հրեշւրակը հայւրնելու Տիրոջ 
կամքը։

կամուրջը շինայը ասում է նա կռաս|աշւ|ւ է և գւրնվում է դժոիւքում։ Ն– 
թե ուղում ես նա արժանանա արքայության կենդանացրու ե թողություն 
ւրուր մեղքերին։ Գերեղմանն այւսրեղ է կամրջի ւրակ։

11սում է ու անհետանում։
Մողւենայով ղերեղմանաթմքին սուրբ Գրիգոր Նարեկացին աղոթում Լ 

խաչակնքում հողը և մեռյալը ժամանակավորապես կենդանանում է։ Խոս– 
ղավանեցնևլով նրան սուրբը հանձնարաւսոմ է ուրանալ սնարի կուռքերին 
և հավւարալ մեր ճշմարիտ Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին։ Հարություն ա– 
ռած կամրջաշինւսրարը տեսնելով իր հետ կաւըարված հրւսշքը դարձի I. 
գալիս ապաշխարելով ու մեղանչելով թողություն խնդրում ե արդեն 
մաքրված ու սրբագործված դարձյալ հող դառնում արժանանալով երկնա
յին արքայության։

Ըստ Ա. ՂԱՆԱլԱՆՅԱՆԻ

ր \ յ է  ւդ  մարդ որ ուներ անբավ հարսղւություն հողեր տներ ձիերի ե– 
րամակներ ոչխարների հուրեր կովերի նախիրներ ցորեն ամբա– 

րած մառաններում սնղուկնևրում ոսկի ե արծաթ ւրեսնելով Հիսուսին վա
զեց ծունկի եկավ Օրա առաջ և հարցրեց

Բարի վարդապետ ինչ պետք I անեմ հավիւըենական կյւսնքի արժանա
նալու համար։

Եթե իսկաււ|ես կամենում ես այդ բախտին արժւսնւսնալ պահիր Աւսրծո 
մարդկանց համար սահմանած ւււաւրվ1ւրանները պաղւաւվսանևց Հիսոաը։

Պւսւրվիրաննևրը. Այսինքն որոնք։
Հիսուսն ասաց
Դրւսնք շւսւր չեն մի գողւսնար մի սպանիր սոսը մի խոսիր մեծարիր 

քո հորն ու մորը և հաղւկաս|ևս սիրիր ընկերոջդ այնպես ինչպես ինքդ քեզ։
Եթե դրւսնք են ուրախացավ հարոաւրը ուրեմն ամեն ինչ լավ է։ Ման

կությունից այդպիսին եմ եղել։ Աւրիշ։
Պիտի կաւրարյալ փնես։ Գնա վաճառիր ունեցվածքդ և ւրուր աղքւար– 

նևրին ապա վերցրու խւսչը և եկ իմ հեւրևից։
Օ մւրածևց հարուսւրր լսելով այդ ուրեմն պիտի հարարությունիցս հրա– 

ժարվեմ։ Չէ այդ մեկր չեմ կարոդ։ Ու հեռացավ առանց որևէ բան ասելու։
Հիսոաը դիմէղով իր աշակերւրնևրին ավսասւսնքով ասաց
Տեսնում եք ոսկին ինչպես է կուրւսցնում մարդկանց։ Ավելի շոււր ուղտը 

կանցնի ասեղի անցքով քան հարուսւրը կհրաժարվի իր ունեցվածքից։
Ըստ ԱՍՏՎԱՕԱՇ1.ՁՒ

301



0  ^  Քաջ զորավար Լր Մաշեր սպարապետը տոգորված հայրենասի 
յ  * յ  րաթյամբ ու հավատարմությամբ։ Անձնվ)տաբար գործելով մասս 
ւյած տուն և ընտանիք հանգիստ կյանք ու անձնական հետաքրքրության 
ներ պայքարում էր որ մի կորեկի չափ հալ Հայաստանիդ չխլվի ե թշեա 
միներր նրա անունիդ անգամ սալաափելով չէին հանդգնում ոտնձգության 
ներ կատարել։ Մուշեղի անսասան ուխգւն էր նախ զենքով պաշտպա11ե| 
ժողովրդին և երկրուպ անսասան պահհ| իր բնիկ տերերի 11րշակունիների 
գահը։

Տեսնելով Սուշեղի նկսորմամբ |՚ո|որի տածած մեծ սերն ու հավատը նա 
խարարներիդ ոմանք զուրկ պետական մտածողաթյունիդ տարված սոսկ 
անձնական շահերով հարստություն դիզելու անհաց ւրենչով հայոդ նսրր11 
ծա թագավորի Վարազդատի մուր զրպարղաւմ էին նրան ասելով

ՀՕուդ ի վեր Մամիկոնյաններր որպես Երկրի սպարապետներ եղել են 
ձեր Արշակունինևրիդ հակառակորդները մանավանդ Մուշեղը որ նենգավոր 
մարդ է։ Իմադիր արքա նա ուզում է սպանել քեզ ժառանգելու համար 
գահդ։

Ու Վարազղատր ընկնելով չարախոսների ազդեցության տակ դավադ
րություն կազմակերպեց։ Խնջույքի ժամանակ տասներկու զինյալներ հար– 
ձակվեդին Մուշեղի վրա և թևերը որտեղին։

Բայդ ինչու որ հանցանքիս համար դիմեց սպարապետը թագավորին։
Գնա այն աշխարհը Պապ թագավորի մոտ և նա քեզ կբացատրի։
Այս եղավ վարձատրությունը իմ ծառայությունների ասաց Մուշեղը։ Ախ 

երանի մահը ձիու վրա ինձ հասներ..
Բայդ չթողեցին խոսքն ավարտի։ Բաթ Մահաասնին ամոթ ու նախա

տինք նրան դանակը խրեց նրա շնչափողը;
Այսպես դավաճանաբար զոհվեց Մուշեղ Մամիկոնյանը հայրենասեր խի

զախ մեծահոգի սպարապետը։
Ըստ Փ ԲՈՒԶԱՆԴԻ

%էզեյան ծովի կղզիներիդ մեկի հովտում ուր կային տեսակ-տեսակ 
թռչուններ խատուտիկ թևերով տարագույն ծաղիկներ արբեցնող 
բույրերով առվակներ զվարթ երգը շուրթերին և ուր սաղարթախիտ անտառ
ներ էին շուրջբպորր կար մի եղջերու հավերժահարսերի սիրելին։ Գեղեցիկ 

էր նա բազմամյադ եղջյուրներով սլացիկ ոտքերով մորթը թավիշ։ Սովոր 
|ինե|ով մարդկանց եղջերուն աներկյուղ մոտենում էր ամևնքին պարանոցը 
երկարում թայւ տալով իրեն սիրել փաղաքշել

Կղզու թագավորի որդին Կիպարիսը Ապո|ոնի նետաձիգ ընկերը անբա
ժան էր եղջերվիդ։ Տանում էր անտառների խիտ թփերով ու ծաղիկներով 
ծածկված թավուտները մեջքին նստած սուրում կանաչազարդ հովտով։
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Մի օր կեսօրին երբ սասւրիկ շոգ էր ե արեր կիզում Լր Երկնքիս եդջե– 
րաԱ րսւր երևույթին հանգարանալա նպատակով մեկնվեր խիտ թփուտնե
րի ստվերում։ Կիպարիսը որ դուրս էր եկել որսի թփուտների մթության մեջ 
•ճանաչելով սիրելի կենդանուն նետեր նիզակբ և եդջհրան վայրկենարար 
սատկեր։

Զար էին սփոփում պատանուն րավն անփարատեփ էր ե նա խնդրեր 
11պոլոնին որ իրեն հավերժ անմար վիշտ տա։ Ապոլոնը կատարեր նրա 
թախանձանքը և պատանին ծառ դարձավ մազ կանաչ փշատերև կատա
րը նետի պես երկինք մխրճված։ Բարձրուղեշ ծառ դարձած պատանին որ
պես վշտի մարմնարում կանգներ անտառում այնտեղ ոտ սպանվեր եղջե
րուն։

Ահա թե ինչու հույները Երբ տանը դժբախտության է պատահում դռնե
րին ամրարնամ են կիպարիսի ճյուղ.

Ըստ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

ր \ ր ո  Մարկ Տվենը ամերիկարի հանրաճանաչ գրոդը որպես մանկագիր 
V  /  սիրված էր բոլորիր որպես մարդ րանկալի թև մեծերի թե փոք
րերի թե բարձրաշխարհիկ հասարակության թև հասարակ ժողովրդի հա
մար ե դրա պատճառը ոչ միայն նրա հրաշալի ստեղծագործություններն 
էին այլ նաև լավ անձնավորության լինելը մարդկային հատկանիշները ո– 
րոնրով օժտված էր բարությունը սրամտությունը հոգու ջերմությունը։

Ասում են նա հայտնի էր իր ցրվածությամբ մի բան որ բնորոշ է տա
ղանդավոր մարդկանցից շատերին։ Սի անգամ երբ ճամփորդում էր գնաց
քով նրա խցիկն է մտնում հսկիչը ստուգելու տոմս անի։ ճանաչելով Մարկ 
Տվենին հսկիչը մոռացած տոմսակի մասին հիացմունքով նայում է ուրա
խացած որ իրեն բախտ է վիճակվել տեսնել անվանի գրողին և նույնիսկ 
խոսել նրա հետ։ Էակ Տվենը շտապ-շտապ պրպտում էր գրպանները տոմ
սը գտնելու հույսով։ Բայց ապարդյուն տոմսակը չկար ու չկար։

Սիրալիր ժպիտով նայելով նրան հսկիչն ասում է
Պարոն խնդրում եմ մի անհանգստացեք։ Եթե չգտնեք է| հոգ չէ դա

տարկ բան է։
Ոչ ինչպես թե դատարկ բան է աոարկամ է Տվևնն արդեն նյարդայնա

ցած։ Ես անպայման պիտի գտնեմ անիծված տոմսը այլապես ինչպես ի– 
մանամ ուր եմ գնում։

Ըստ «ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄՆԵՐ» գրքի

Օ  Մասքաթների դեմ փառավոր հաղթանակ տանելուց հեգա հայոց 
^7 0  Խոսրով թագավորը ձեռնամուխ եղավ երկիրը բարենորոգելու աշ
խարհաշեն գործին։ Վաղուց դեռ իր գահակալության առաջին օրերից նա
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երագում Լր Հայաստանը տեսնել կանաչապատված որովհետև բարձրաբերձ 
սարերն ու լերկ բլուրները քարքարոտ բար զւարածությունները ձմեռը 
տսրձնում Լին խստաշունչ ամառը շոգ հեղձուցիչ երկրի ւըեսքը անբարե
համբույր։ Այնինչ անտառները սաղարթախիտ ծառաստանները կմեւյմեին 
կլիման որպես հուսալի պատվար փակելով րամիների ճանապարհը։

Կանչելով Վաչե զորավարին բանակորով հայրենասեր իր զինակւյին 
հսարովը հանձնարարևւյ զեկավաըել ծառեր տնկելու և անտառներ աներ
ներս գործը կանգ չառներւվ ոչ մի դժվարության առաջ։ Ու հրովարտակ 
ուդարկհլլին հայույ աշխարհի բոլոր կողմերը աշխատանբի հրավիրելով 
նրանց ովբեր կցանկանային մասնակլյել հայրենանվեր գործին։

Հավաքվելով Այրարաւրյան գավառում Գառնո ամրոցից սկսեցին ծառա– 
տունկը հասան Մևծամորի դաշտը Դվին Արտաշատի հյուսիսային կողմև– 
րը հետո շարժվելով հարավ ամբողջ դաշտը լցրեցին կաղնու ղւունկեըով։ 
Ապա անտառները պարագա պատերին այնտեղ բար թույներով երեներ վագ
րեր առյուծներ լուսաններ գայլեր աղվեսներ եղնիկներ եղջերուներ կենգու
րուներ նապաստակներ կրիաներ հովազներ և այ| լ՛ագում կենդանիներ ո– 
րոնր բազմացման համար կային բոլոր պայմաններր և անգւառը հայգւա– 
րարերին արգելանոց ուր ոչ ոք բարի թագավորիր իրավունք չուներ որս ա– 
նև|ու ու կոչեցին հիմնափ Խոսրով թագավորի անվամբ 1Մոսրովակևրտ։

Այսպես հիմնադրվեր Խայտվի անտառը որ մինչ այսօր էլ թեև ւսխՕամ 
ու անուշաղւտւթյան մագւնված գոյաւրևում Լ։

րելուր հետո գալիս է ատամնաբույժի մոտ վախիր դողդողալով։
Բժիշկր մեծ դժվարությամբ համոզելով ստիպում է Օրան բացել բերա 

նր ե գննելով հիվանդի սոըամը սառնասրտորեն հայտարարում է
Պետք է հեռացնել
Հիվանդը տեսնելով բժշկական գործիքները ավելի է սարսափում այն 

պես է ղողում որ բազկաթոռն սկսում է ցնցվել։
0  ոչ ոչ բղավում է նա չեմ թողնի մոտենալ։ Կարծում եք չգիտեմ ձեզ 

բժիշկներիդ մարդ եք փնտրում որ ատամը հեռացնեք։
Տեսնելով խեղճ մարդու վիճակը բժիշկը որն ի դեպ բարի անձնավորող.՛ 

յուն էր մի ըմպանակ օղի է տափս։
Խմեք սրտապնդվելու համար և ամեն ինչ րսվ կլինի ասում է։
Այրելուն խմում է բայց վախը չի անցնում։ Բժիշկր մի ըմպանակ 1| I 

լցնում ապա երրորդը չորրորդը վերջապես հինգերորդը..

Ըստ Փ. Բ11ՒՋԱՆԴԻ

Մի մարդ որ արդեն երեք օր էր տանջվում էր ատամի անտանե 
փ տանջանքներ պատճառող ցավիր ինքն իրեն երկար տրամադ–
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Չանցած մի թանի րոպե ուրախությամբ ւրեսնում է որ հիվանդի տրա– 
մադրությունբ բարձրացավ ե նա այլևս չի ղալամ։

Դե ինչպես եբ հարցնում է կարծում եմ արիացաք։
Պահ հոխորցտւմ է այցելուն կտրիճի տեսք րնդունած այդ երբ էի վա

խեցած որ հիմա էլ արիանամ։ Թոդ որևէ մեկը համարձակվի դիպչել ա– 
ւրամիս։ Այն ժամանակ կիմանաք ով եմ ես։

ը ստ «ԱպտՕԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄՆԵՐԻ»

1 Քառասուն օր քառասուն գիշեր Հիսուսը անապատում ծոմ սլա–
1  Ս Ս  հեց ե քաղցեց։ Սատանան որ փորձության էր ուզում ենթար– 

կել Հիսասին գւպով նրա մար ասաց
Եթե Աստծո որդին ես ինչպես ինքդ ես պնդում հրաման տուր և թոդ 

այս քարերը հաց դառնան։
Հիսուսը լավ հասկանալով սատանայի մտքինը այսպես պատասխանեց
Ոչ միայն հացով կապրի մարդ այլ ամեն իւաՓո11 ՈԲ մուրս է գալիս 

Աստծո բերանից։
Այն ժամանակ սատանան Օրան տարավ սուրբ քաղաքը Երուսաղեմ ե 

բարձրացնելով տաճարի աշտարակի վրա ասաց
Ասում ես Աստծո որդի ես հեւրևաբար ամենակարող նետվիր այստեղից 

և տեսնենք երկնային հայրը որի որդին ես ինչպես րեգ կօգնի։
Գրված է մի վարձիր Տիրոջը քո Աստծուն պատասխանեց Հիսուսը։
Տեսնելով որ անհնար է Հիսասին շեղել սատանան չարի մարմնացումը 

հույսը չկորցնելով արեց մի վերջին փորձ նրան տարավ մի բարձր սար ե 
ցույց տալով աշխարհի բոլոր թագավորություններն իրենց պերճանքով ու 
գանձերով ասաց

Տես ինչեր կան աշխարհում այդ ամենը քոնը կ|ինի եթե եըկըպագես 
ինձ։

Կորիր սատանա գոչեց Հիսուսը։ Աիթե չգիտես թե ինչ է գրված մար
գարեների գրքերում միայն քո Տիրոջը Աստծուն երկրպագիր միայն ու մի
այն նրան պաշտիր։

Սատանան այլևս հույսը կտրած հեռացավ իսկ Հիսասին շրջապատե– 
ցին հրեշտակները։

Ըստ ԱՍՏՎԱՕԱՇՆՉԻ
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ՀԱՐՅԱՐ1Ո

Հարցաթերթիկ 1.
1. Լրացնել բաց թողնված ւ|1ւսռհ)ւը։
Նսւ նստեց առափն....ա մի նստարանի վրա՝ 1ա....նած ոչ թե գիշերվա 

անքնությունից կամ ո....ելից ը....պևլիրներից. այլ հո....Եկան տառապանք–
ներից։ Ամհնոտե....  ուր նայում էր. հայա....րի առ....և եր....ում Լին մի ղույ....
անմեղ աչ....եր։ Ոչ. ինքր ևրրեից.... նրանց չի ձ....ի ճակատագրի քմահա
ճույքին, եր....եք չի րաժանվի նրանցից ոչ հանուն հայրական անե....քի. ոչ 
հասարակական արհամար....անքի։

Ս....բատին մտքերից կտ....եց ա.... կողմից լսվող բոժոժների ձայնը։ 
Ու....ղւերի քարավանը րար....րանամ էր դեպի ավազոտ լեռնևրր, դեպի 
նա....թից ու շո....ուց ղեր.... բնությունը։ Նայելով բիբի...ական կեն....ամինե
րին մար.... կարծում Լ, թե գտնվում է հինավուր... . անադար.... մի արիշ 
աշխար....ում։ Այնինչ ձախ կողմում ջրերի վրա, օր....րվամ են շո....ենավե– 
րը, կայ....կլտում էլ....կտրական լամպերը։ Շարջբպորը սփ....ված է շո....ա 
և երկաթի զոռող թա....ավորությունր։ Նավասղփները Ժրաջան....րեն լվա
նում են նավերի տա....տակամածներբ՝ ևր....ելով այն սաո....ջ. ա.. նական 
ձայնով, որի մեջ զգացվում է ջրերի տա....երային զորությւսնր։

2. Վանկատել և բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձել հետևյալ բառե
րը՝ երաժշտական, անկյուն. 1Ոլրտիչ, ակնդետ, լեռնաբնակ, հեղաշրջում. 
Ստեփան, գերբնական, փայլփլան, հետաքրքրվել։

3. Ինչպե՞ս կգրես մեկ բառով՝ կատակ անել, բարե տալ, գլխի ընկնեի 
ձեռ առնեի սիրտ տալ, կարգի բերել, վայր բերել

4. Արտագրեւ տրված նախադասությունները՝ ընդգծված բառերի կողքին 
փակագծում գրերւվ համապատասխան հւսրցը։

Աղավնիներն ու ճնճղուկները աշխուժորեն թռչկոտամ են այս ու այն 
կողմ  իրենց համար կեր որոնելու։

Սարդերը հետզհետե կորցնում են իրենց փայլը;
Թեբակղզու հետևից բարձրանում է բոսորագույն արեգակը։
5. Շարունակել պատմությունը 10-12 նախադասությամբ.
Մաշտոցի անունը կրող պողոտայի վերջում՝ բարձունքի փւա, կանգնած 

է ուշագրավ մի շինության՝ կերտված մոխրակապտավան բազալտից։ Դա 
Երևանի Մատենադարանն Լ.

Հարցաթերթիկ 2.
1. Առանձնացել այն բւսռերը, որոնց մեջ կետերի փոխարեն գրվում է պ 

տառը.
աղբակույտ. աղ....յար, ս....րթնել, ս....րղել, թ....րտսղ, խա....կանբ, ան–

կա....տև|ի, կա....կափել, կա....կպել, ծո....ափւր, Ծո....ք, ժայռակո....  կո....
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ընդհու...., ամ....շող. հար....ել, դար....աս, ւր|տ....յուհ. հ....անցիկ, ւըար....ոդել.
ճողո....րևլ. պատշգամ....  կո....վել. ակնակա....իճ, զի....ս, ճամ....րուկ, ամ–
փո....վել, աղ....արկդ, թար....  փա....ագ, պա....ակ. երկնահու....  թ....ւար,
հա....շւրապ, հա....շւրակվել. խարխա....ե|, ա....շել, ա....ւպւամրել. <ռի ...սիմն.
հու.... ւրալ, լե....–լեցուն, ոսկեծա  ոսկեծո...., հդ....անալ, հա....ճեպ, ող....եր–
զւսթյուն. դա ...Սի. ճե....ընթաց. հ....վևլ, ա....սե, ա....սո»ալ. ճոդ....յուն, հենա– 
1/ու...., եղ....այր. կառա....նարան, ջրար....ի, սրդւաւրրո...., դամ....ռ, ճե....֊ճեր
մակ. սթա....վել. (սա....շիկ, ա....խազ, |սո....ան. ծ....ծփալ. սոսա....յուն, 
Ժ....ւրու0։

2. Խմբավորել հոմւսնիշները և հականիշները՝ ազդարարել, անապական, 
վախկուր, բոՕազբոսիկ, ահազանզե|. հայւրարարել. անկաշկանդ, կւրրիճ, ա– 
նարաւր. անեղծ, համարձակ, ազապ, ծանուցել, մարար, հայտնել, քաջ. ան– 
խառն, հադորդևլ, զեկուցեր անբռնազբոսիկ, արի. կեդտուր։

3. Տրված օրինակներում հւսւրկւսցուցչի և հաւ|ւկաւ||ւպի միջև դնել ծւս– 
վարսն որոշիչ։

Ծովափի ավազների վրա պառկած էին . հարյուրավոր մարդիկ։
Թզենու ճյուղերր հենվէզ Էին փայտե ցանկապազւին։
Զորավարի աչքերր անհազ կարուրով նայում էին հայրենի հալին։
4. Կազմել բադադրյալ կազմությամբ իգական անուններ, որոնց երկրորդ 

բաղադրիչը լինի անուշ բառը, և արական անուններ, որոնց երկրորդ բա
ղադրիչը լինի այր  բաոր։

5. Կազմել տեքսւր՝ գործածելով հեւրեյալ բառերն ու բառակապակցութ
յունները՝ խավարչւրին, խորախորհուրդ լռություն, անձուկ ձորակ, հայոց 
զորրեր. լարված սպասում, նոսրացող խավար, արևի վախվորած ճառա
գայթներ, հանկարծակի հարձակում, թշնամա խուճապահար փախուստ, 
զևնր ու զինամթերք, փարժեք հաղթանակ։

Հարցաթերթիկ 3.
1. Լրացնել բւսց թողնված տառերը։
Հինավուր.... է Խոսրո....ի անւրառը, որ այդպես Լ անվանվել իր հիմ– 

նադրի՝ Խոսրո... թա....ավորի անունով։ Այնւրեդ կա աշխու....ժ կեն....անաթ– 
յուն։ <ն....րյա հսսորաբես... ծառերի սազար....ների մեջ անուշ ճռ....ղյանով 
վ....ւ|ւում են թո....անները, մթին ծմակներում՝ ա....ջերը, կ....ւրարները. ե....ջե– 
րուներն ու այծ....ամները։ Գա....աճ թփու....ներում ախո....ծակով կաղին են 
խ....թխ....թացնում թմ....լիկ գո....իները։ Վադ....րդյան անղո....ին թե 
միջ....րեի տ....թին կապույւր երկնքում սավա....նամ է թո....անների ար....ան՝ 
ա....ծիվր՝ ասես վեհ....լւեն հււկերւվ անտառի ան....ուդար....ր։ Գարուն է։ Նոր 
պ....րանքով զար....նամ է անտառը՝ ւղ....նվելով եր....ներանզ բոաականաթ– 
յւսմբ։ Չդիմանսղով մ....իկին՝ ահա ընկել են մի քանի ւի....ած ծառ. իսկ 
դրանց կո....քին լի....ում են նոր սլացի.... շիվեր։ Թ....կին, թեղին, կաղա–
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մա....ին իրենց կանաչ հանղեր....նեըի մեջ փայփլում են առանձին շա....ով 
.Չմռան խոր մ....ափից ար....նացել է ա....ջը, որսի են ելնում վայրի վարազ 
ները։ Վա յ նրան, ով կզգա նրա կեո ժանի....ների թափը։ Ահա թե ինչու, 
երր նա ահասա....սոտ մռն....յանով սր....նթաց վազում է մազա....ների 
մի—ով ջար....ուխուր.... անելով ամեն ինչ. ա....ջը ճալո....րում Լ՝ եր....եմն 
սայթա....ելով ու գեւրին թրմ....ա|ով, ապա ակ....թարթորեն լյա....կելա| ե 
հա....շւրապ դեպի իր որ....ր սուրալով։

2. ճիշտ գրել հետևյալ բաղադրյալ հատակ անունները՜ փոքրատառերը 
ըստ անհրաժեշտության փոխարինելով մեծատաոերով՝ չինական ժո 
ղովրդական հանրապետություն, ւիոքր մասիս, նոր արեշ, պեզւրոս աոաջին, 
ամբոխները խելագարված պոեմ, անվտանգության խորհուրւլ. շախմաւրի 
համաշխարհային ֆեդերացիա. նոր տարի, ժողովրդական կրթության զե 
րազանցիկ կրծքանշան։

3. Անուղղակի խոսքը դարձնել ուղղակի։
Սպարապետը քաղաքավարությամբ ասաց թագուհուն, որ նրսւ րա 

րեսրւրությունը իր համար մեծ առհավսորչյա է։
Տիկինը նամ՛ակը կարտորա; հետո հարցրեց. թե նա՞ է ւըվեւ ւսպ մ՜հա 

քը Սամվելին։
Տիկինն ասաց Մուշեղին, թե բախզււսվոր Է այն երկիրը, որ նրա նման 

զավակներ ունի։
4. Տրված դարձվածքներով կազմել ւէեկական նախադասություն՝ լ՛ախ 

տը ժպտալ, քանի՜՝ գլխանի է, հալին հավասարեցնել, կյանքի կոչել, պ ա ր  
կտրել։

Մայրամոււը և արշալույս բառերը նախադասությունների մեջ գործածն/ 
ուդիղ և փոխաբերական իմաստներով։

5. Շւսրունակել պատմությունը 10—12 նախադասությամբ։
Աշուրր ս|ւսրւրևզում գիրք Լր կարդում։ Անդորր միջօրե էր. շուրջը՝ լոա. 

հաճելի։ Միայն բարդու կաւրարխյ լսվում էր ձազուկներին խնամող մայր 
արագիլի կափկափյունը։ Աշուրր նկաւրեց, որ արագիլը հանկարծ խոյրն 
թաց նեւրվեց վար...

Հարցաթերթիկ 4.
1. Առանձնացնել այն բառերը, որոնց մեջ կետերի փոխարեն գրվում I 

գ տառը.
տարեր  հովվեր....ության. վարքուըար  դիցու  գո....նոց. սրն.. ա

կւսլ, արման....  օխւներ..... ղրասան..... հաստի....  անհար....ի, անար....անր
ճտ....ավոր, անօ....նական, զի....զա....  Վարդ....ես. արև....եզ, շոդո....ւղւթ
թան....ագին. թան....արան. մտաԽւ.... ության, հրկրպա....ել. դիր....որոշում
հո....ևհմա, հմայ...., փափա....ել, պապա....ված, կար....  կառ....  փիղ.
Վ1Ո|1  Օ—սևն. ա....ւյան, ճայնա....ցել, Օախ....ին, Օախ....ան. չո.. |զ
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չօ....նել, ծե  հո....ալ, ճա....ել, ճ....վևլ, առաձ....ական. եդերեր  տա....զեդ.
հեղ  գա....արան, սեր....ևիլ. անոււո  մար....արտահուռ. ձ....ան.
շն....շն....ան, բարվո....ել, մո....ական, ո....ելից, մեդ....(հանցանք), մևղ....(թու–
լամորթ, հեշտասեր). պատրույ....  վարա....ույււ, արևակիր....  մակայ....,
մար....արիություն. պար....հափրել. սաին....ՕԵլ. պատարա....  հր....հլ. ևր....նել,
երաշխի....  կարա....  նորո....ել. բազրի....  ր"Գ ։

2. Հետեյւսլ բառերը ենթարկել բառակազմական վերլուծության արզսս– 
ռոլյ. առինքնել, անառիկ, անառակ. աւ|արառու, խնդրառություն, զառամյալ, 
առձեռն, առանձին, կապալառու, գործառնություն, դիմառնություն, փորձա
ռու։

3. Երվանդ Օտյանի «Արտասահմանի գործիչը» սլաւրմվածքիւլ տրվող 
հատվածը փորձիր գրել արևելահայերեն։

Ութ տարին ի վեր ասդին անդին տեսած ու տածներովս կրցած Լի քիչ 
շատ գաղափար կազմել մեր մեջ հեղափոխական շարժամևն ծնած կարգ 
մը հարանուններ™, նշանակության մասին։ Այսպես՝ գիտեի, թե ինչ է տե
ռոր մը. գործիչ մը. հերոս մը. րնկհր մը, խմրապետ մը. հայդուկ մը. ավա
զակապեր։ մը, փւսզոր ներկայացուցիչ մը և այլն, և այլն։ Ինչ որ չԼի կրնար 
ըմբռնել կամ չէի ըմբռնած տակավին, ան ալ «արտասահմանի գործիչն» 
Լր, և ասիկա բնական Լ. որովհետև ինչպես անունևն ալ կերևա, այղ տի
պարն անկարելի էր Տաճկաստանին մեջ տեսնալ։

4 Բացատրել հետևյալ նույնանունների իմաստները, ապա գործածել 
նւս|սադասությունների մեջ. 

անապատ– 
անապատ– 
այր– 
այր–

5. Շարունակել պատմությունը 10-12 նաիւադւսսությւսմբ.
Դեկտեմբերյան ւյարղւ օր Լր։ Կյանքն ընթանում էր սովորականի պես 

դպրոցներում՝ դաս, գործարաններում՝ աշխատանք, խանութներում՝ եռուզեռ։ 
Էւվ հանկարծ կատարվեց անհավաւըալին...

Հարցաթերթիկ 5.
1. Լրացնւեւ բաց թողնված տւսոերը։
Անտոնինա Իվանովնան քաղաքամևր ... իր օ....հանում հո....ով անհամե

մատ անգո.... էր։ Նրան այլևս չ....ին հալածում սկեսրո.... անվեր....անափ 
ւլտտանջները, տատ.... բանսար....ությանները. ազգականուհիների ա....հա
մաբնական վար....ագիծը։ Սակայն նա դժբա....տ էր զգում ի....րև կին։ Գար
նան մերձավորությանը նրա մեջ զարթնեցնում էր ինչ-որ փոթորիկ, ար
յունը եր....եմն ե....ում էր. ինչպես Երիտասար.... հասակում։ Պաւըահամ էր
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նւսև, որ Արան տիրում էր հո....եկան թուլություն, աշխստ....ը թլիսմ էր ա– 
մա....ի. այնրան անհյուր....նկալ, որ մտածում էր՝ ա....ժե՞ ար....յոք ապրեր 
1>ա փա....ագում էր սիրէւլ և սիրւ|1ւ|։ Սակայն նրա աշխարհայւս....քը, 
խառնվա....քը թույլ չ....ին տալիս ապ....րինի սիրով կապվել մեկ արիշ 
տղամարդու հետ։ Նա սվորի ար....ար մնա իր խղճի ա....ջև։ Միայն բա
յտ....ական անարատությամր պիտի մաքա....ի իր հակսաակոր....նևրի դեմ։ 
Իրարամերժ մտքերը, հո....եկան տւ|այտան....ները կ....ծամ էին նրա սիրտը

2. ճիշտ գրել հետեյւսլ հատակ անուննելտ՝ փո|տատւսոե|ւն բււտ անհրւս– 
ժեշտաթյան փււիււսրինելով մհժատառերով ամերիկայի միսոյյալ նահանգ 
Օեր, անուշ արտադրական միավորում, վոլգա տւն ջրանւյր. մեծ րրիտանիա 
յի միաւյյաւ թաղավորություն, քաջ վարդան, ղավիթ ըեկ, զորավար անղ 
րանիկ. արարատյան դաշտ, երևանյան |իճ. արշակ ևրկրորղ։

3. Լրազնել բադ թողնված բառերը, քանի ձևով որ հնարավոր Լ
Ոաոսյչուհին մտավ դասարան՝ թևի տակ՜ տետրերի....։ Սրեի հրաշեկ....

երևար սարերի հետևիր։ ....արևի ճառագայթները շիկարրել էին ղւնևրի թի 
թեւլյա ծածկերը։ Դանակի .... շատ սուր է։ Աստղերի .... լոսւավորել էին 
երկնակամարը։

4. Տրված դարձվածքներով կազմել մեկական նախադասություն՝ ական
ջը գրել, աշխարհ տեսնել, գլուխ րավերնել. հայիր ընկնել, պոչը քաշեր

Բուրղր զցէց ե զենքերը վա յր դնել րառակապակրությաններր նախադա
սությունների մեջ գործածել ուղխ) ե փոխաբերական իմաստներով։

5. Հետևյալ բառերը ենթարկել բառակազմական վերլուծության գունա– 
վոր. գրաքննադազւ. մասնագևւր. ալեհեր, մարդաբանական, վիրահատա
րան. բազմամարդ, անտառային, խորաքնին, նախանձոզւ. տքնաջան։

Հարցաթերթիկ 6.
1. Առանձին սյւսնակներով գրել այն բառերը, որոնր մեջ կետերի Փո

խարեն անհրաժեշւր է գրել ջ, ճ  կամ չ.
գեղջուկ, ալո ճենի, ծխ ա մորճ ըն-խաքադւլ. ստեր..^, հախ..2ևւպակի, 

պարկ ու..3, մին.և.և. ուռթեր ոտ.Ջանար զի^..ել, զղ..,.ալ. զեդ....ե|, թր./..եր 
թռ-խևր արդուկ. առ .̂.և, խառնիճաղանջ... կապաը.Ջ. խոճկոր, կաո....ե|. 
կտրի^(քաջ), կտրի.)..(կտրոդ), սաճի. Սաաի, անտերունչ., աղ.Զ.իկ, առէ..,։.. 
այծենակա.2>, կտճկեր հառա չանք. այծեղջյուր, , լա....վարդ, շի....ուկ, 
Ըն - արք. գաճի, զոքան-Տ.. մի../.օրե. քրքի.^., ուտի..՝.՝,՝կթարթի.;.., պ..,.րանք.
պճնանք, փար....  քար....իկ, ղար..,.նագույն, վայրէ....ք, ող.,յ..ույն. զադ....
աղ.ճատեր ճան....  մխր....վել. ա.։..պարսա. մա....կար բա....կոն. առն..,.աթ–
յան, իա...ակ, մե.1|..ք, հար  լայնալիճ–, շուրջկալ, բվե  մռն. ..յան.
կն....իթ. փախ....ել, անա....առ. մր....յուն, որ..,.., չդճփկ, քոտ.1, մի.)..ատ, 
ճո....ք, դա.(|.վածք։

2. Գտնել կուսակալ, կուսական, կուսանալ, կուսակրություն, կույս, ան–
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տարակույս, կուսակից, տարակուսանք, քաոակոաի. տարակուսել, մեկուսի, 
կուսածաղիկ բաոհրի նույնահունչ արմատները և բաղատրել դրանդ իմաս– 
ւրային տւսրբերությունները։

3. Հետևյալ գոյականներիդ կազմել ածականներ, բայեր, մակբայներ.
Ղ որսկան ածական
մայր
ընկեր -
զգուշություն -
է
քար

™ա մակբայ

4. Վերականգնիր զեղչված անդամները։
Մարզիկ չնկատեցին՝ ինչպես մեծացավ տղան, չհասկաւյան՝ ինչի Լ 

ձգտում նրա հոգին։
Երբեմն նրան տեսնում էի օպերայում, ավելի հաճախ սրճարաններում։
Հայաստան աշխարհում խոները բարձր Են, ձորերը խորունկ, բարձունք

ներիդ հոսող գեւըերը՝ ահեղամռունչ, կատաղի՛՝.
5. Այս գրքի «Ուղղագրություն» բաժնիդ ընտրել բառեր, որոնք հնչմամբ 

մար են. ուղղագրությամբ՝ տարբեր։

Հարւյաթերթիկ 7.
1. Լրացնել բադ թողնված տառերը։
Կա....բը սր....նթադ ղիում էր խավար....ին փալոդներով, ե մթության մեջ 

հազիվհազ տա....որոշվում Լին բարձր տները։ Կ....թնած կա....քի վար....ա– 
գույն բար....Երին՝ կինը ինձ էր նայում գւղտվագու.... հայա....քով և 
ան....կաթյամբ խն....րում իրեն «մայր» անվանել։ Վրղո....ած շեշղւով նա մե
ղադրում էր ծնողներիս, որ հանդա....ժել էին անվար....  անպաշղայան պա
տանուս մենակ թողնե| դժո....քի մե....քերով թր....ված այս մեծ քաղաքում, 
ար ամեն վա....րկյան կարող էի սայթա....ել։ Քիչ անդ մտանք նրա առանձ
նատանը։ Ես սանդու....քների վրա կանգ առա շփո....ված ու անհա
մար. ...ակ։ Բայդ ս....ավոր կինն ինձ նայեց այնպիսի գորովագու.... աչ....ե– 
ըով. որ ան....րեր հետեեդի նրան։ Նա ինձ առաշնոր....եց մի զո....տրիկ սեն–
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յակ զար....արված մա... թա....շյա վարագույրներով, ար....ոպար....ի ա– 
ռարկաներոփ Երր նստեցինք ընթրի....ի. ես արւյեն պաշտում Լի այւյ չնաշ֊ 
խար....իկ Լակին և բար....րակևնցադ մ....նոլորւրամ զգում որպես այդ տան 
ան....ամը։ Ընթրի....ր նր....աճաշակ էր, մատուցումը՝ բարձր....րակ։ 
Վշտա....ուկ կինը անսհթ....եթ պարզությամբ 1ւյւսրասիրում Լր ինձ ա– 
նըն....հաւր ա....սեիս մեջ դնելով զանազան ադան....երներ։

2. Ընդգծեց տրված բաոերի արմատները մեկ, ածանցները՝ երկու գծով՝ 
ցուցանակ, զսպանակ, ժամանակ, տետրապանակ, մրցանակ, դրամապա
նակ, թդթւսպանակ, ըմպանակ, ճոճանակ, գրքապանակ, լանջապանակ։

3. Հետևյաւ բառերի ձևափոխություններով կաւլմել նախադասություններ 
չխախտելով բաոերի հերթականությունը և քանակը։ «Եմ» օժանդակ բայի 
փոխարեն գործածել նրա խոնարհփսծ ձևերից անհրաժեշտը։

Ամբողջ օր. աշխատել, եմ, կամ. հևցւևել. |աւ|ագայն. թատրոններ, փոր
ձեր, իսկ, երեկոներ, դիտել, եմ, ներկայացումներ, եթե, զբաղված, չեմ. |ի– 
նել։

Ծնողներ, հեռագրել, եմ, ևս, ժամանում, օր, մասին, և. նրանք, նավակ, 
մոտենալ, շոգենավ։

Ես, ւուռւսմանջ, նստել, ևմ, մի, անկյուն, և. վերհիշեր ու, կարգավորել, 
եմ, ես, տպավորություններ, Կովկաս։

4. Արտագրել տրված նախադւատւթյունները՝ ընդգծված բառերի կողքին 
փակւսգծում գրելով համաււլատասխան հարցը։

Առինքնող աղջիկ Լր Արուսյակը և գիտեր մարդկանց ցրավեթւ գաղտ֊ 
նիքը։

Զգույշ բարձրացա սանդուղքներով և առանք աղմկերս մտա իմ սենյա
կդ

Բո/որակ լուսինը երբեք իր արծաթ շողերն այդպես փաքաոն չԼր սփռե| 
աշխարհի վրա։

5. Գրել՝ ինչւգես անվանել գւսյլերի, մեղուների, թռչունների, ձկների, ձի
երի. կովերի, ոչխւսրների, նավերի, ւսստդհրի, այծերի, օձերի խմբերը։

Հարցաթերթիկ 8. ՜4~
1. Առանձնացնել այն բառերը, որոնց մեջ գրվում է հ տառը.
համհ.արզ, ընդ....ունակ, ընդհ.արվև|, ընդ....արձակ, ընղհ.. անուր, 

ընդհակառակը, ընդ/Նատեի ընդհատակյա, ընդ.հ.ուպ, ընդ....առաջ, 
ընդ....ամենը. ընդ/.Նանրապես, հով....ար (գյխարկի առաջամասը), հով....ար, 
հով....անոց, հայթ....այթել, հայհայել, հեղ....եղատ, հեղ՛հեղուկ, հեղ... եղ. 
Հովհաննես. |սոր....ին, խոր/7).ել, օրհ ներգ, նախագահ, աշխար..՛.., ապաշ– 
խար....ել, աշխար.1...ազոր, արհամար.խել, արհավիր....ք, տարաշիւար....իկ, ո– 
րոփ։..ետև. հոտ....արել, նշխար...., խոնարհվել հեկ....Եկալ. անհեթ....եթ. 
հեւլւզ.՝ապւև, ան....արգանք, հոպ....ոպ, ան.ւ..րաժեշւլւ. անհոդդ. ...ողդ. 
կտավ....աւր, մեծ....արգո։
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2. Գրել հետեյաւ բաոերի հոմանիշնելւը կորովի, խարտյաշ, կանթեղ, 
ծաղկահասակ, զզվանք, ազահ. զավթեր հանրահայտ, պայծառ, հափշտա
կ ի

3. Հետևյալ գոյականներից կւսւլւՏել ածականներ, բայեր.
գոյական ածական բա յ
սեր -  -
ծաղիկ -  -
զործ -  -
դադար -  -
աղմուկ -  -

4. Սովորական շարադասությամբ որոշիչներդ դարձնել հետադաս և հա
մապատասխանաբար կետադրել։

Այնտեղ կային թիթեռների պես զվարթ ու թրթռուն ծաղիկներ, սառնո
րակ, ևրկրի ընդերքիդ րխոդ աղբյուրներ, մարգարիտներով ծածկված հուռ
թի դաշտավայրեր։

Վերհիշում էինք զվարթ խաղերով, անհող, կենսուրախ, անմեղ չարաճճի
ություններով լի մեր դպրոցական օրերր։

5. IԱզդել լեզվական սխալները։
1) Լսելով նորությունը՝ բորտս միառժամանակ վեր թռանք և ակամայից 

ճչացինք։
2) –Աշուղի առաջարկությունները շատ արժեքավոր Լին, մտացածին ե 

կարևոր,– ասաց Հասմիկը.– մենք պարտավոր ենք զնահատհլ ըստ արժա– 
Օավույն։

3) ֊Գոնե նստելու և դասերդ պատրաստելու՝ անընդհատ անկարգութ
յուն ես անում և ւրեդի տալիս անախորժ խոսակցությունների.– ասաց քույ
րը եղբորը։

Հարցաթերթիկ 9.
1. Լրացնել բաց թողնված տառերը։
Նա սաստիկ հո....նած ու սր....ողած էր։ Վանի դժբա....ւր իրադարձութ

յուններից հետո ամբո....ջ ի....ը օր ճանապարհների վրա էր, բոլորովին 
մի....յնակ ու լ....ված։ Հո....Օածության հետ տանջում էր նաև քա,...ցը։ Նա՝ 
ի....րե ռազմիկ, սովոր էր բացօ....յա կյանքին, բայց քա....ցին ըն....իմանալ 
ի զ....յտւ չէր։ Ուրքևրն ըն....արմացել էին. աչքերը՝ պ...պարվել։ Մի անորոշ 
երկյուղ կ....ծում Լր կար....եր խո....ված հո....ին. կարող էին ղա....ւրաղողի 
հետ....ել։ Ո՞ր կողմն ու....վեր Սի կողմում ու....արեր.... լեռներ էին ձ....վում, 
մյուսում տարածվում էին բե....ի արտեր և հու....թի մար....ագետիններ։ Շու
տով լսվեց շների կա....կանձ ու հա....ոց. ապա երևաց հովիվը։ Մերուժանի 
համ....երությունն արդեն սպա....վե| էր, և նա պատսպա....ան խն....րևց
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հո....իւյ։ Բո....տիկը քա....ակոաի խուց Լր՝ զար....արված գույն-զույն 
դեր....անների հյւււսվա....բոփ Ընթրի....ի սեղանին դրվեց խորոված 
շա....փուրների վրա։ Մեյտւժանը, որ հայող արքունի ...ում սաաջնակար. 
նախարարի օթող ուներ, պարսիղ արքունի....ում, թա....ավոբի հետ շատ 
ան....ամ նույն սեղանին էր ճաշել, ևր....եք այնքան ա|սո....ժակով չէր կե
րել, որքան այժմ հո....ի անս|աճույ.... քո....տիկում։

2. Տրված ուղղակի խոսքը դարձնել անուղղակի։
–Երկու օր է ոչինչ չեմ կերել, մեռնում եմ քաղղիղ. ողորմացեք խեղ 

ճիտ– ասաց մուրացիկը խղճալի ձայնով։
-  Ես մեծ վստահություն անեմ իմ ձիավորների հանդեպ,– պատասխա

նեց սպան,– նրանք անձնուրաց կերպով կկատարեն իմ հրամանները։
Մուշեղն ասաց.
-  Դու ինձանից առատ վարձատրություն կստանաս, եթե անբասիր |ի– 

նես քո ծառայողական պարտականությունների մեջ։
3. Բւսցւսւրրել հետնյալ բառերի խևսստը ապաքինվեր կարկանեի 

ընդվղել. դրվաւրել, ասւրանղական. դանւսհարություն, ղարււկ, լլկել, մերս 
մաղձոտ, հեղձուցիչ։

4. Կազմել երկուական նախադասություն՝ տրված նույնանան բասերը 
գործածելով տարբեր իմաստներով՝ հոտ, կազմ։

5. Գրել նամակ։

Հարցաթերթիկ 10.
1. Առանձին շւսրքերով գրել այն բառերը և հատուկ անունները, որոնց 

մեջ լսվում է յա , գրվում իա.
մատ....ան. հհք....աթ, լռել....այն, միմ....անց. ակադևմ....ա, կր....ա. 

պատ....ան, օվկ....անոս, իշայծ....ամ. խավ....ար, դղ....ակ. րամ....ա. եղ....ամ 
դասւր....արակ, ման....ակ. փաս....ան, մում....ա, խարւր....աշ, ծովեզր....ա. 
պւսւրան....ակ, էքսկուրս.... ա, բար....ացակամ. միլ....այպ. Անան....ա. II 
մալ....ա, Ազար....ա, Ամաս....ա, Արարս....ա. Արփ....ար, Բու0....աթ. Բեն....ա 
մին, Եղ....ա, Երեմ.. ..ա, Երմոն....ա, Զարար....ա, <րաչ....ա, Մար....ամ. 
Մար....անա. Օֆել....ա, Անզլ....ա. Բյուղանդ....ա։

2. Խմբավորեւ հոմանիշներր և հականիշները
թաց, ծեր, պարմանի, երջանիկ, տարեց, քինախնդիր, ընդունելի, սողեր 

ջանիկ, չար, մերժէղի, տամուկ, դժբախտ, խոնավ, ընդվղել, անընդունելի, 
զառամյալ, անբախտ, սրսոավ, նեղ. ըմբոստանալ, հավաքեր լայն, ժողովեի 
ւպևոր. կիւրել, րնդարձակ, կուզսսկևլ, երիւրւսսարղ, անձուկ, ցրել, ենթարկ
վել, ոխակալ, ջահել, հնազանդվել, չոր. ներողամիւր։

3. Տրված ւսնուղղակի իւոսքը դարձնել ուղղւսկի։
Ամայի տարածության մեջ մենակ մնսղով՝ Մևրուժանը մւրածում էր. |.»ե 

մի՞թե ինքը չի կարողանար», գտնել ստեղծված վիճակից դուրս գալու ևի
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բը. մի՜թե ինքն այղքան անգոր է։
Սամւ1ևլր |սորհում Լր, թե ինչպես փսրւ|ի. որ մոր սրտում կասկածներ 

չառաջացնի։
Գարեգինը չափումներ էր կաւրարում ու մղւմւրում, թե այս հիասրանչ 

վայրում որրան գեղեցիկ պ|սրի երևա իր րարաշեն նորակառույց ւրունը, և 
ինրր որքան երջանիկ պիտի զգա այնտեղ։

4 Լ՚նդգծել տրված բաոերի արմւստներր մեկ. ւսծւսնցները՝ երկու գծով.
երկանք, պարապմունք, համեմունք, շրթունք, հիմունք, վարմունք, բար– 

մունր, երիկամունք, հարցմունք, ցուցմունք, զբաղմունք, զգացմունք, մտած
մունք, թիկունք։

5. (հալերով գրել 0)999 և բացատրել քւսնի ւսրմաւրխյ և քանի րւսոից 
է կւսգմվւսծ այն։

Հարցաթերթիկ 11.
1. Լրացնե| բաց թողնվւսծ տաոերը։
Արագընթաց օ . . անավր ճա....րամ էր՝ զանգա.... ա....սլերի խուր....– 

|սուր ... քուլաները ճե... քելով։ Ու. ևորներին թվում էր. թե գտնվում են 
հեք....աթային ւրար....րինակ մի աշխարհում, ուր ամեն ինչ սար....վւսծ Լ 
ճերմակափրփա.... բա....բակից։ Թռ....ելով ա....աձիգ |եոնաշ....թաների 1ւ 
հար ...ավայրերի վրայով՝ օ....անավր մեր),) ի....նամ էր. մերթ բար....բանամ, 
օր....բվում, սակայն ու ությանը միշւր պահում ղեպի հարա....։ Պաւր.. ե– 
լով խիւր թա....պերը՜ այն արագ....րեն ղանղաղեցրեց ըն....ացքը։ Բւ....եոր– 
ների ա....ջե ւրարածվեց հայրենի հողը՝ իր խոր....արոր.... մակերեսով, 
տեղ-տեղ զմրու....տյա մար....ագեւրիններով. քառակուսիներ հիշեցնող 
ւրներով։ Ահա երևաց է....միածինը, ե բար....րից որոշակի....րեն ւրա. ..որոշ
վեցին գմբեթար.... եկեղեցիների՝ երկինք կա....կառող խաշերը։ Ահա և 
«Զվար....նոց» ո....ւսնավակայանն իր րւսր....րաբեր.... աշւրարակով. 
մւսր....կանցով |ետոն պւար....գամբներով, ւսս....ալւրապաւր թռիչքու....ինե– 
րով։ Բւ....ևորներր հա....շւըակությամբ նայում էին հարազաղւ հանգրվանին, 
որտեղից ու....ություն էին վեր....նելու ղհսլի քաղաք՝ շարունակերս րնղհաւր– 
ված աո....րյան. ապրելու ամեն....րյա հո....սերով։ ՝Լայր....շքն ւսվարւըվեց։ 
Մարգի. .. հա....շւրապ ու....վեցին դէւսլի շարժսւսանղա....քը։

2. Գտնել հեւրեյւսլ բաոերի հոմւսնիշներր՝ մաքուր, ահաբեկել. անփսնար– 
կել. հապաղել, ախւրահանե|, ըմպեր շողոքորթ, անարգեւ, հնազանղվե|. ան– 
բիծ։

3. Գրել տրվւսծ գոյականներին բնորոշ հւսւրկանիշներ՝ գիրք, քաղաք, 
ղասարան։

4. Տրված բւսոերից որո՞ւմ է բաց բաուսմւսււը արմւստ, որում՝ ւսծւսնց՝
բացախոս, բացառություն, բացասե). բացացւ, բացարձակ. բացօթյա, բա– 
ցա|ւկև|, բւսւրսհայւր, բացճակատ, բացվածք, բացսիրւր, բացաւրրագիր, բա– 
ցուխոււի. բացառիկ, բացում, բացականչեւ։
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5. ճիշտ գրել հետևյալ բաղադրյալ հատակ անունները՝ փոքրաւ|աաերը 
ըստ ւսնհրւսժեշտությւսն փոխարինելով մեծատառերով՝ հայրենական մեն 
սրաըերւսզմ. աղբյուր սերոբ, տիգրան երկրորղ, արևելյաՕ եփրատ, միջին 
ասիա. հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոս, հող և ազատություն կուսակցութ
յուն. միավորված ազգերի կազմակևրւղություն, հեռավոր արևելք։

Հարցաթերթիկ 12.
1. Դուրս գրել այն բւսսերը, որոնւյ մեջ լսվում և գրվում է օ.
ականջ. ...ղ, եռ....րյա. շ....րորւպ. սև....րակ, վաղ....րոք, թիկն....թալ, 

այս....ր, սւարզ....րոշ, օրեց....ր. ւրար....րոշել, կևս....ր. հանապազ. ...րյա. 
նախ....րե. ան....րեն, զգուշ....բեն. ապ....րիմի, բաց....թյա, հն....րյա. 
երկվ....րյակ. ւրասն....րյակ, հատ....րյակ. ամեն....րյա. աման....րյւս. 
ան....թևան. սառն....րակ. նոր....րյա. նման....րինակ. քեռ....րւլի, տար....րինակ. 
ան....թի, ւր....թ, տն....րեն, քնքշ....րեն, ւիոխ....գնություն, գանգ....սկր. ոս 
կե....ղ. ճռվ....դյուն. ան....զոք. արծաթազ....ծ, զ....ր ու գիշեր, սլնդ ֊ղակ. 
ան....դ. ան....թ. վառ....դ. րնղ....րինակևլ, հ....դս ւյնդել. հ....ւրնկայս. արւիի 
ադ....ծ. հիմն....վին. եղբոր....րղի։

2. Խմբավորել հւսկւսնիշները՝ կեղտոտ, արտասվել, գաղւրնի, մաքուր, 
բարի, ուրախանալ, անգութ, անբիծ, նահանջել, անւսրաւր, անսիրւր, գրոհե|. 
չար. բացեիբաց. հրճվել, դաժան, հարձակվել, ի լուր ամենքի, ծիծաղել, բա 
ցահւսյւր, անագորույն, անաղարւր. ինքնակամ, հեւր քաշվել, բոնի, ւյնծւս|

3. Ընդգծել արմատները՝ արկան, արկած, արկաբեկոր, արկազերծև|, 
ձայնարկություն, անհարկի, բանսարկու, քվեարկել, ռմբարկու, գփւարկ. վե
րարկու, թողւսրկում, ահարկու, ղաւրարկություն. բանտարկել, անվանւսրկև|, 
սւսկարկել։

4. Տրված նախւսդասություններին ավելագնել նախւսդաս և վերջադաս 
դերբւսյւսկան դարձւիսծներ։

Հասմիկը կարդում էր։
Դիւրում էինք հևռաւսրաններր։
Նավապևւրը հրամաններ էր արձւսկում։
5. Հետևյալ մերկ տեքսւրը հարստւսգնեւ ուղղագրական արժեք ներկա 

յւսւյնող բասերով ու բւսռւսկւսւդակւյություններով. խոսքի պաւրկերւսվորման 
միջոցներով՝ ւտսհւտսնելով տրւիսծ նւսխւսդասությունների նույնությունն ու 
հերթւսկանությունը։

451 թվականի մւսյիսի 25-ի գիշերն էր։ Ավարայրի դաշւրի վրա կախ 
վել էր լուսինը։ Թւ|ում էր՝ ամեն ինչ անկենդան է. բայդ խավարի մեջ շար
ժում կար։ Կար լարված սսրսսում։

Միմյանց դեմ հանդիման տեղավորվել էին պարսից և հայոց բանակնև 
րը։ Վաղը ճակաւրագրական օր էր լինելու։ Բախումն ւսնխուսաւիե|ի էր. 
Հայերի լինել-չփներս հարցն էր վճռվելու։
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Հարցաթերթիկ 13.
1. Լրացնել բաց թողնված տառերը։
Ի նչ հեղաշրջում էր կատարվել Շուշանիկի հո....ում։ Նա, ում արհա

մարհվել էր, ումից փախել էր ինչպես ժանտա....տից, ցուցաբերեց այղրան 
մեծահոգություն։ Շռայլության մեջ ապրող այղ ա....բարւրավան մարղր 
պարտավոր չէր մի ա....քատ ա....ջկա աղատել տա....երրի ճան....Երից։ Այ
նինչ մյուսը՝ իր սիրեցյալը. դիմեց դրամի օ....նության։ Օ ՜, խա....եություն, 
ղաոը հեգնանք՝ շպ....տված չ....ավորության երեսին։ Ս....բատի երեսից ըն
կավ խորեր....ավորության քողը, անղու....ականը ղար....ավ աո....րյա հասա
րակ արարած, վաճառական։ Նո....կա՜նք,– ահա այդպիսի մեկի ա....ժանի 
վար....ը։ Շփոթված ամբոխի մեջ ահա վաղվղամ է նա՝ մերթ հրամայելով, 
մերթ աղերսելով կրակից ազաւրել իր ունեցվածքի մնացող....ը։ Այղ վայրկ
յաններին նրա դեմքը չուներ նախ....ին ա....էականությունն ու խրո....տութ– 
յունր, ձայնը ղրկվել էր թո....չանքից։ Իսկ նա, որ Օևւրվել էր բոցերի մեջ, 
այժմ պա....կած է թա....տին Լ ձեռքն անղ....ր ձ....ած կր....քի վյւա՝ շրթունք
ները կ....ծոտելով աշխաղաւմ է ւռևւյայն հա....թահարել մ....կւրացնող ցա–
վը։

2. Գտնել հետևյալ բառերի հոմանիշները՝ բնաջնջեր ըմբոստանալ, 
գաղտնի, անվտանգ, այգաբաց, հռչակ, թմրել, հրապուրանք։ գովել, երանգ։

3. Ուղղել լեզվական սխսզները։
1) Ուրիշ այլ ղբաղմունք չգտներւվ՝ սկսեցի կարդալ։
2) Լաղստյանները մեծ հեւփնակության էին ըմբոշխնում ռուս ազնվա

կանների ընտանիքներում։
3) Երեկոյին մասնակցում էին ուսանողներ, դասախոսներ, գիտնական

ներ և այլոք։
4. Տրված ուղղակի խոսքը դարձնել անուղղակի։
-  Օրի՛որդ,– ասաց Միքայելը.– ես ձեր առջև մեղավոր եմ, խնդրում եմ, 

մոռացեք իմ հանդգնությունը։
-  Լսել եմ, որ դուք օգնում եք մշակներին, և նրանք ձեզ պաշտում են, 

ինչպես մի բարի հրեշղւակի.– ասաց տիկինը Շուշանիկին։
-  Շուշան,– ասաց Դավիթը.– գնանք սենյակդ, ուղում եմ քեզ հեցւ խո

սել։
5. Կազմել տեքստ՝ գործածելով հետևյալ բառերն ու բառակապակցութ

յունները դեկցւեմբերյան ցուրցւ օր. ահռելի ցնցում, սարսափած մարդիկ, 
երջանիկ անգիւրության մեջ. |եփ–լեցուն փողոցներ ու բակեր, խարույկներ, 
տագնապալի լուրեր, հեռուարաէկրան. բժշկական անձնակազմ, օդանավա
կայան, պատգարակներ, մայրուղիներ, խճողում, ցնցող ողբերգություն։

317



Հարցաթերթիկ 14. /  . , .
ք ։ ա) զ թե ս. ( Հ ) I վ )

ծխնելայ.^.. ողկայ. .̂., րնկույ.^., կենւրրոնախայ.^., քննախույ.^., ալե– 
հայ.Ա., անհուրԱ, ծադկահյուՅձ, մւրասույ.^, խելակորույս, երկնասույզ., 
պարզկա, պարսկական. Թիֆ|ի.Կ~, Թավրի. .̂., մարապան, Սաբ^..պեփու– 
նի. պարւրխ^ւղան, բազկաթոռ. բաԱպան. բազկերակ, պալի .ս. ի, 
գույնզգույն. հեւր .̂.հեւրե. Վարդգեղ., հիպնոսել, բեկտել. մ.. .̂կիթ. իշիաս,.. 
վա. .̂.բ. Հասկերտ. փն.կապ.
I ր) <> թՒ. շ .

հուժկու, դշխոյական, դ.Հք.խհմ, ճ. .̂.դրխը. ժուժկալ. գուժկան, գ.*ք՚տվեւ. 
ն.2.ղարենհ, ն. .̂ղւար. պ.Ժ.զանք, պագ. 2̂. ար. ա. .̂ղւե, վրե-^խնդիր. հայ...։ 
գայտք., օժպւված, դ.Հ.կամ. պաւ|ւ.շ..գամբ. չարագույժ։

2. Հետնյալ բառերը ենթարկել բառակազմական վեր լուծության՝ կաթ– 
նասուն, անասուն, ողբասաց, ւիաւիկասուն, ւսրւրասանեւ, ճարզւասան, հո– 
ւ|աււուն, ասմունք, ճեռնատսն. կերաասն, ււոււրասան, զովասուն, ասացող, 
հեքիաթասաց, քառասուն. վայնաււուն։

3. Կազմել երկոսսկան նախադասության տրված նույնանուն բւսոերր 
գործւսծեւով տարբեր իմւսւււրնհրու1՝ ակնարկ, կոնբ։

4. Գրել ուն վերջածանցով ավարտվող ւսծւսկւսնների և յա ն  վե|ւջածան– 
ցով ավւսրտվոդ գոյականների հնգական օր|ւնւսկ։

5. Հեւրեյւսլ տեքսւրը հարաբ լսցնել ւսդդւսգրւսկան արժեք ներկւսյւսւյնույ 
բասերով ու բառւսկւատսկւ|ություններու1. խոսքի պատկերավորման միջոց– 
ներու1՝ ւզահւցւսնելով ւրրվւսծ նախադասությունների նույնությունն ու հեր– 
թւսկանությունը։

Տւսք առավուր էր։ Երկնքում շողում Լր այւ1»ը։ Ծովը հանզաըւը էր։
Կոհակները փայլփլամ էին. սահում առաջ, հասնում ափ։ Եզանակր հա– 

մևփ էր։
Միջօրեին երկինքը ասւըիմանաբար մթնեց, երկնւսկամւսրը ծածկվեց ամ

պերով, ասրս թուխպերով։ Սյուքը փոխվեց քամու, քիչ անց՝ մրրիկի։ Կո
հակները վերածվեցին նւսխ խոշոր ալիքների, ւսպւս՝ փրփրադեզ ջրային 
ասրերի։ Որուրաց կայծակը։ Սկսվեց փոթորիկ։

Հարցաթերթիկ 15.
1. Կեւրերի փոխարեն ւսնհբւսժեշւրությւսն դեւզքում Աււսւյնել բւսզ 

թողնվւսծ ւրւսոերը։
ժողովի հավա,...վեցին անա....իկ Սասանի հա....բավավոր մայւ....իկ. որ 

Մոսե Իմոյի բերած թա....ավորական թու....թր կար....ան։
Անզոկ սարի ըն....երքից հոր.... ակւսնակի.... մի ա....բյուր էր նայ....քամ։

Ասա....ալները պաւրւԽւմ էին. որ այդ աղ....յարի խոր....երում հրեղեն ձի....եր 
կան. բայց ամեն մւսր.... չէ. որ ա....ժանանում է նրանց ղւԵսնԵլու բա....ւրին։
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Ի....յւ նրանք եր....եմն խԵլահե.... սլաց....ով մ....իկի պես դուրս Են թո.. .ում 
անադար.... ական....ի խորխորա....ներիդ. թր....ված բաշերիդ թափ ւրսզիս 

I ջուրը, հի....ացքով նայում աշխար....ին և դար....յալ փսյրկենապես սուզվում 
մթնկա վի....ր։

ժողովականները եկան հարա....ից ու հյուսիսիդ, հայ այ րսդւ....րարեր.... 
խոներից. հու... թի հար....ավայրերիդ. եկան իրենդ ցավա....ներին րն... րոշ 
հազնվա... քով։

Երր ամենբը նստել էին. հրեադ Մոսե Իմոն՝ խ.. .իվ մազերով. հա....թ 
I կր....բով. թխւսմոր.... դեմրով. հազին եր....ներանգ բր....յա գուլպաներ. ձեռ

քին՝ ծխամոր....։ Կանգնեց իր բհր... անման ւրան ա....ջե. հա....թական, 
խրո....զւ նայեց բոլորին ե րև....երր ոլորելով՝ նստեց ադ....յուրի կո....քին՝ 
մե....քր հենած Անդոկ սարին։

2. Տրված դարձվածքներով կազմե) մեկական նախադասություն՝ վար– 
դազույն ակնոցով նայեր սև ակնոցով նայել, ոտր պնդացնել, կրակին յադ 
լցնել, կոկորդիըաի արցունք թափեր

Շա6<ր տերը բերծ/ և շա տ  ջուր ւ/ե/ո/ճծ; բառակաւզակզություններր նա
խադասությունների մեջ գործածել ազիդ ե Փոխաբերական իմաստներււվ։

3. Հետեյսդ բառերը ենթարկել բառակազմական վերլուծության՝ արդուկ, 
արդուզարդ, մակարդակ, խորանարդ, կորնթարդ, գմբեթարդ, ալպիական, 
զստդեդեն, արդարաբար, արդյունք։

4. Դրի՛ր առածներ լեզվի մասին։
5. Համառոտ շարադրիր՝ ո՞վ է սզւեղծել հայոց այբուբենը, ո՞ր թվակա

նին, ինչպե՞ս։ Դրիր այբուբենը ա//<–ից մինչև ֆե։

Հարցաթերթիկ 16.
1. Լրացնել բաց թողնված ւրաոերը։
Հրդեհն ար....են րն.. .արձակվել էր։ Այրվում էր ամենաար....յունաբեր հո

րերից մեկի բուրգը։ Կրակը, վիթխարի աշտարակից սրընթաց բար....բանա
լով. շտապում էր այն ընդգրկնյ ամբար...ությամբ։ Շա....ագուլն հորիզոնի 
վրա ձգվէզ էր ծխի մի լայն ժապավեն, որ քամու ու. ...ությամբ ւրարածամ 
էր մ. ..կածուփ քուլաները։ Մշակները կազմել էին ա....շած աչ....երի. 
սահմ....կած դեմքերի կեն....անի շ....թա և շրջաւզատել հսկա խա....ույկը։ Մի 
քանի հո....ի մի ... էին անում բոցակե. .. բուրգի տակից դուրս քաշէզ մեքե
նան։ Միքայելի առա....ին հո....սն էր գտնել ե....բոր որ., փներին ե կնո....ը։ 
Վճռական....րեն նա վազեց այն պատ ...զամբը, ուր այնքան հառա....անք– 
ներ էր ար....ակել կր....քից՝ նայելով հանդիպակա.... լուսամուտներին։ Ամ– 
բո. ..ը տեսնելով նրան սանդա....քի վրա, ո...հորվեց։ Միքայելի քայլվա....բի 
մեջ կար մի զւեսակ ասպեզւական վեհություն։ Նրա թ....ջված հա....ուստր 
մի պահ ւիայլւի|եց կարմրածա... լույսի ներ....ո և չ....ացավ որպես օ....ա– 
|ին եր....ույթ։
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2. Կազմել Երկուական նախադասություն տրված նույնանուն բւսււՒւ|զւ 
գործածելով տարբեր իմա ար հերով բռի, քոան։

3. Բացատրել հետևյալ բաոեբի իմաստը՝ ըմբոշխնել ընդարմանալ վւսր– 
կաբեկել մւրացածին, մեղկ. նավակատիք, ապերախւր, սեթևեթել պճնվել 
պչրանք, սրդողել, նժդեհ։

4. Հետևյալ բասերը ենթարկել բառակազմական վերլուծության՝ մա
կագրություն, տարրալուծել, տարորոշել, զւարերք, ապօրինաբար, անընղ– 
հաւր, համընդհանուր, որևէ, գրադարանավար, 1զևԼջ։

5. Կազմեւ տեքստ գոըծածեւով հետևյալ բւսոեըն ու բւսոակասլակւյութ– 
յուններր հայրենիք, նախնիներ, թանգարան բալլ երկնքի տակ, ճարւրարա– 
պեւըական կոթողներ, բազմագույն տուֆ, կարմրազարդ, հմուտ վարսվող
ներ. ժանեկազարդ խաչքարեր, բարբա|սաներ, հիմնահատակ կործանվեի 
կանգուն մնալ, աս|շեցուցիչ արվեսւր, պահել-պահպանել։

Հարցաթերթիկ 17.
1. Դուրս գրել այն բաոերը, որոնց մեջ լսվոզ թ–Հ\ գրվում է.
հյուր.. ..նկար դաս....նթաց. մթ....նկա, անակ....նկալ, ակ....նդեզւ. 

սր....նթաց, րնկ....րկել. ձկ....0կիթ, կոր....նթարդ. գահ....նկեց. չ....նդդիմանա|. 
խոչ....նդու|ւ, ակ....նթարթ, ան։...նթեոնելի, ինքն....սւրինքյան. հոտ....նկայս. 
ան....նղհւար, գույն....զգույն, մակընթացություն. օր....նդմեջ, լուս....նկա. 
օր....սւրօրե, արագ....նթաց, հեւթ....զհեւլւե, համ....նթաց, որոտ....նդոսւ|ւ. 
գիրկ.... նդխ առն, ան....մբոնե|ի, ճեպ....նթաց, չ....մբոնել, խոյ....նթաց. 
առ....նչվել, նախ....Օւըրել. խազ....նկեր, ակ....նբախ, մթ....նշադ. զմ....ռսել 
դյուր....նթեռնելի. այլ....նւրրանք. չ....նկնել. դր....մբոց, աո....Օթեր. 
զուգ....նթաց, չ....նկճվել, չ ....նդունել. վեր....նթաց. ամենա....նդունել|ւ. 
ւսն....նդունակ, մերթ....նդմերթ, համ....նկնել, գործ....նկեր. երկ....նտրանք. 
վեր... նձյո սլվել։

2. Կազմել նախւսդւսսություններ ով, ինչ. ինչքւսն. ինչպես, որը. որքան 
որւլւեդ. երբ, ար. քանի բւսռեըը գոըծւսծելով ոըւդես հւսրզական, ապա հա 
րաբեըւսկւսն դերանուններ։

3. Տրված ուղղակի խոսքը դւսրձնել անուղղակի։
-  Ս՜արթս։. այդ կտակն ապօրինի է,– շշնջյունով ասաց Մարութխան 

յանր,– հայրդ չի հասկացել ինչ է արել։
-  Ինչո՜՞ւ ես թախծում, որդիս,– ասում էր ունևոր հայրը,– ի՞նչդ է պա

կաս, ւիա՜ռք Աստծո։
Մի օր է| ճայպոսրապևւըը չափումներ կաւրարեց և ասաց.
-  Ձեր խրճիթները պիտի քւսնդենք, նրանց ւրեդը շքեղազարդ ու վեհս։ 

շուք պալարս։ կառուցենք։
4. Խմբավորել հոմանիշները
երկյուղ, խունանալ, պարծենկուր, աղաղակ, հանկարծահաս, վայնասան. 
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փտել, գոռոզ, զարհուրանք. ակնթարթ, ժխոր, ինքնահավան, ահուզար հան– 
կարծակի, սնասրսրծ, անսպասելի, փսխ. վայրկյան, ամբարւրավան, գոռում– 
գոչյուն, պահ, անակնկալ, սարսափ, երկվայրկյան, ձայն, մեծամիտ, խամ– 
րել, մաշվեր գույնը գլլել։

5. Հորինել պատմություն՝ «Տարվա չորս եղւսնակները» վերնադրակ

Հարցաթերթիկ 18.
1. Լրաքնել բաք թողնված տառերը։
Փաոանձեմը, ւրվայ....անքների մեջ ընկած, սկսեք անգուպար.... անել 

թա....ուր դահլիճում։ Առա....ին ան....ամ էր, որ ամա....ի ապարանքի դա
տարկությունը լայներա.... վիշապի պես սպա....նամ էր կլանել նրան։ 
Սա....ս....եքնոդ սարսաւիով նա նայում էր շուրջը և չէր համար ...ակվում 
գլուիւը բար....րաքնևլ։ Նրան թվում էր. թե բեր. ■ ի փոդայներում ու 
նր....անդրներում թափված դիակները քր....մնջում, անե....քներ են տեղում իր 
հասքե....ն։ Զար....արանքով ի....եւլրեւյ կո....ևրը և հագի....հագ մուրևքավ 
թա....շապատ թա....տին։ Կի....ող արցւասու....ը թր....ում էր այտերը. 
գղ....ման գգաքումր կե....եքում էր հո....ին։ Այդ մի....ուլին ւլուռն զգույշ բաք– 
վեք. և մի....անդրում թա....նված մար....ը ներս սո...ասկեդ։ Նա. մի 
սպա....նալիդ հայա....ք ձ....և|ով տառապյալ կնո.... վրա, պահվեք դահլիճի 
մթին մի իա....շամ։ Նրա սիրտը բաբախում էր ներ....ին հ....ճվանքիք։ Ի նչ 
դրության մեջ էր ւրեսնում նախ....ին դ....խոյին, որի աչ....երը երբևէ 
ար....ունք շ....ին ւրեսել։ Թա....ոփին, անգ....ր գլուխը խոնար....ած, լուռ ա– 
լեկո....ության մեջ էր։ Հիշում էր. թև Շւսպուհը ինչպիսի անլու. .. խա....և– 
ությամբ կանչեք իր ամուսնուն, բանւրարկեք՝ խա....անելով բազա.... 
ծրագրեր։

2. Թվիր, թե ինչը կւսըող է լինել պարզ (օը.՜ պարզ ջուր)։
3. Հետեյաւ բաոեըը ենթւսըկել բւսուսկւսգմւսկան վերլուծության գերե

վարել, գունավոր, ւրարևվերջ. բազմաթիվ, շնչակտուր, գինետուն, կարմրա
քար, մակբայ, ծաղկաստան, դաարիարակչահի, ասաքչական։

4. Ընդգծել զտված բառերի աըմւսւընեըը մեկ, ածւսնքնեըը՝ երկու գծով՝ 
մակագրության, մակերես, մակերևույթ, մակույկ, մակաբույծ, մակդիր, մա
կանուն. մակւսն, մակընթաքություն. մակակար, մակաբերել։

5. Գրել փոքրիկ շւսրադրություն՝ «Մի՜ խառնեք մեգ ձեր վւսյրի. արջի 
քեղերին» ւ1երնագրով։

Հարցաթերթիկ 19.
1. Լրաքնեւ բաք թողնվւսծ ւրառերը և գծիկ դնեւ այն կւսպակքություն– 

ներում, որւրեղ անհրաժեշւր ե
Մ....կահոդմր անասն.... հալածում է մա....ախուդ|։ խուր... խուր... քուլա

ները։ Նրանք խր....նած ոչխարների պես փա....չում են խավար....ւրին ձո–
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բերով։ Մշուշի քողի փակից տա....որոշվում ԵՏ մա.... բ....ոնզադույն ժայռե
րի բարձրակա....կա.... ելուստները։

Մաթը կամաց կամաց տա....ալուծվում Լ, և քարա....որ ....յուըակներից 
ոլոր մոլոր ծուխը ձ....վում է դեպի քարակա....կա....ներր՝ հ...անցիկ 
համ....արելով լեր.... ժայռերը։

Հանկար.... դո....շ թու....պերն ան....անում են. 1աըխ|ոնր վերից վար 
շա....սպանում է, այ կարմիր ներկվում, և մի երկու րոպև....ց երևում Լ ա– 
րևի հրաշե.... սկավա....ակր։ Զվար.... նայում Լ արևելքից արևմուտք, հյու
սիսից հարա...., ապա դեվւ դերին մաման....Սերով շոշափում ....ևրպերն ու 
....մակները. բար....ւսնքներն ու դո....ավորաթյուններր։ Սեկը մյուսից խոժո.... 
ու |ոակյա.... ժայռերը ոսկ....որվում 1ւն, ա....ծիվր մի.... է անում հասնել վիթ
խարի լուսատու....ն. խոնարհվել նրա ամենազ....ր ջերմության առաջ։

Խ....ում է հինավուր.... ընկոպենին. ձ....ում մ....դերը՝ անհա.... համ....ուրե– 
տւ արևին։

Ող.... րնաթյունր օրհՏերց Լ մրմնջում։
2. Գտնել հետևյալ բայերի հոմանիշները սիրել, անիծեր գայթակդեր դո 

դանսւլ, բանտարկեր անվանարկեր հապաղեր ղտտնջար շողոքորթեր 
րնղվդհլ։

3. Կազմել հետևյալ բայերի բազմապատկականները վաղեր թռչեր բզեր 
պոկեր կտրել, ծեծեր խշշար ցատկեր

4. Թվել առարկաներ, որոնք կարող են՝ ահաբեկեր շառադւսներ խայ 
տար ւրանջեր խամրել։

5. Հետևյալ տեքստը հաըարացնեւ ուդդւսգրական արժեք ներկայացնող 
բառերով ու բառակապակցություններով, խոսքի պաղւկերավորման միջոց
ներով՝ պահպանելով տրված նախադասությունների նույնությունն ու հեր
թականությունը։

Աշուն Լ։ Երկինքը մռայլ է։ Անձրև է տեղում։ Անտառը թախծուր Լ Հրա 
ժևշցւ Լ տափս իր հանդերձներին. Առվակը կ չի երդում։ Բնությունը տխուր 
հառաչում է։ Ահաբեկված սպասում Լ ձմռան անտանելի ցրտին։

Հարցաթերթիկ 20.
1. Լրացնել բաց թողնված տառերը։
Ինձ համար թանկ էր ոչ թև նրա օ....հաթյանը. այլ միայն առար...ութ 

յունը. միմ....այն առո....ջությունր. թեկուզ նա լիներ վա....թարադույնն աշ 
խարհի բո|որ որ....իներից։ Ար....ունքներրը խեղ....ում էին ինձ. հե....կ|տում 
էի անօ....նական երեխայի պես։ Ես սիրում էի Արմենին հո....ուս ո....ջ ջեր
մությամբ, որովհեդւև նա ժու....կալ էր, կիր....  բար....ր. մա ...ուր. ինչպես II
րադածի ձյունը։ Ո....բում էի ոչ միայն որ....ուս թշվառությունը. այ)և կնո ււ 
վիճակը։ Ինչպիսի՜ համ....երությամբ էր պահե| զավակներին։ Նա ինձ նման 
բար....րաձայն չէր հեկեկում. այ| լռեր...այն. անմասն.... տանում էր հո իհ
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բ...կտոդ վիշւրր։ Եր....եմն ւքւեսնում էի. որ վեր է թո....ում պա....կամ ւրե– 
դխյ. մւրնում կո....քի սենյակր՝ ստուգելու՝ ար....ուն է Արմենը, թե քնած։ Ա– 
սրս վերադւս. ..նամ էր ե հանդար....իկ |սդիս։ Ես տակավին չէի կորլյրել 
հավւստս՛ մի օր ւսնբա....ւր որ....ուււ բուժված ւրեսներո։ Ինքս ինձ խա. • ե– 
|ո։| մա....առում Լի օրըար....րե խորագոգ դժբախտության դեմ։

2. Գտնել հետև|ւս| րաոերի հոմանիշներր պարդ, պայրար. հարվածել, 
քաջ, ձի. դժյ ա)ար, աշխույժ. հավաքել սպիդււսկ. շոդակն։

3. Անուդդւսկի խոսքը դարձնեւ ուղղակի։
11րմևնր մի օր հորն ասադ, որ ինքը չի կարոդ քննություններ հանձնել, 

որովհետև վատ է դդում։
Նա դրում էր, թե իր առջև տեսնում է երկու ճանապարհ կամ ևնթարկ– 

ւ|Ւդ հոր կամքին ու ամոանանա| չսիրած մարդու հետ. կամ ինքնալար11՜  
նությամր վերջ ւրա| կյանքին։

Ես պաւրասխանէսյի. որ ավելի ճիշտ կվարվի, եթե հեռանա հորիդ ու 
ւիորձի միւիթարություն դւրնե| նկարչության ասպարեդում։

4. Վանկատել I. բոլոր հնարավոր ձեերով տոդւսդւսրձել հետևյալ բասե
րը՝ սփրթնել, բարձրաբերձ, նարնջագույն, զգացողություն. Սպարւրակ, խո– 
րադնին. մ՜րրկահույզ. սննդարար, շտապեր դասագրքեր։

5. Կազմել տեքստ գործածելով հեւրեյւսլ բւսոերն ու բւսւսսկւսւտսկւ|ութ– 
յուննեըը՛ վադորդյան. չանէացած, ուդևորվե|, ոսկեշոր աշուն, անւբւրր առա– 
վուր, թռչունների զվարթ ճռվողյուն, ւրերեների սոսավ։, սաղարթախիտ ան– 
տառ, փշուր մասրենի, դժվարին վերելք, հասուն հւսւրապւրուղներ, լի զամբ
յուղներ, բարձր ւրրամադրություն։

Հարցաթերթիկ 21.
I. Լրւսդնել բւսդ թողնված տառերը։
Աի առավոտ, երբ նոր Լր շամանդաղն ան....սոլեր ե արևի ոսկեդե....ձան 

շո....բերը նոր էին սփ....վել աշխարհի վրա. զմրու....ւրյա մար....ագեւրնում 
հավա....վեցին ծաղիկները՝ վար....ր. մեխակը. հասմիկր. հ....րիկը. հա....բու
կը. նար....ոսը, շուշանը. անմո....ուկր և ընդհանրապես բոլորը՝ որոշելու ով 
I։ փնե|ու իրենց թա....ավորը։ <ար....ը հետաքրբրե| էր ամենքին. ո....ջ տի
եզեր. ...ին։ Անհամ. ...եր Ժպտում էին բոր... ար....ին. լուր.... երկինքը. 
բւսր....ունքներից ւսկ....ղեւր նւսյում էր ա....ծիվր, թ....կինևրի ու սո....իների 
ստվերում նսւրել էին ա....յուծր. վագ....ը, ա....ջր, իսկ խմբված ծաղիկների 
մեջ վ....լրում էին թո....անները՝ տա....րակր. ա....ւրույւրր. փաս....անները. 
ա....ագիլնեըր, բու....րը՝ բոլորն ա....շած ու հա....շտակված ծաղիկների 
նր ...ությամբ. բույրերով ու թույրերով. պ....ըանքով ու սեթևեթանքով։ Իսկ 
ծւսղիկնևրր. հասկանալով հար....ի կար...արությունը, է| ավեփ էին 
զար....արվել ու սյ....նւ|Ե|. սւի....Ել ար....եցնոդ բուրմունք՝ մար....ագետինը 
դար. ..նելով զար....անա....շ գորգ։



Վեր....սայես սկսվեր քվ....արկությունը. և նազիկները բաժանվեցին երկու 
խմբի՝ մեխակի և վար....ի կողմնակիցների։ Ներ....ույերին մեկի սլացի.... հա
սակը, զանգա.... գլուխը, մյուսի՝ շքեդաշու.... տեսքը, թո....չանքը. վւս....վռոփ 
գույները։

Քվ....աըկությամբ անցավ վար....ր և շա....սպանելով հաճույքից 
րար....րացրեց նր....անուր.... գլուխը։

2. Հետնյալ րաոերը ենթարկել բառակազմական վերլուծության՝ վաշխա– 
ոու, աշխարհայացք, սրածված, անարգանք, ընկեր, ձերրագացւվևւ, չնաշ– 
խարհիկ, անկապցւելի, բանսարկու, զալսրոսլի։

3. Տեքստը զտել ավելորդ բառերից, ազդել, խմբագրել։
Ես երեկ գնացել էի գրադարան։ Գրադարանում հանդիպեցի ընկերոջս, 

որին երկար ժամանակ չէի հանդիպեր Մենք ողջագուրվեցինք։ Նա պատ
մեց, որ ինքը վերջին մի քանի ամիսն անցկացրել է Փարիզում, եդել է ւրև– 
սարժան վայրերում, հիւսցել է իր ւրեսածով։ Ինքր շադւ բան է սովորել այդ 
հրաշքների քաղաքում։ Եդէզ է քաղաքի թանգարաններում, տեսել է այնպի
սի բաներ, որոնց մասին պատկերացում իսկ չուներ։ Նա խորհուրդ տվեց 
ինձ անպայման այցելեմ Փարիզ։

4. Կապույտ  ե գարուն բառերը նա|ասդւսսություննԵրի մեջ գործածել ու
ղիդ ե փոխաբերական իմաստներով։

5. Գրի ր ւիոքրիկ շարադրություն «Դի՛ր սիրե, դարս մ սիրե, դավթա ր 
սիրե...» վերնագրով։

Հարցաթերթիկ 22.
1. Լրացնել բաց թողնված ւրառերը։
Կ—կվել էի մի անկյունում և մերթընդմերթ սահմ....կած նայում էի նա

վի Օեդ|իկ պատուհանից։ Մ....իկր հետ....հետե մուեգնում էր, և նավը 
ճ....նում էր մի կերպ հա....թել մոլեգին հոր....անքին։ Խցիկի ոսկեծո... վա
րսս...ույրները թո....կոտում էին պ....տոր ապակիների լիրա՝ եր....եմն բացե
լով, եր....եմն փակելով տեսադաշտս։ Ծովի մ....կածուփ մակեր1աւյթը ե....ում 
էր՝ ասես չարախնդալով նավի անգ....րւսթյան վրա։ Վարժվել էի զ....ր ու 
գիշեր աշխատել նավում, ամիսներ էի անցկացրել բաց օվկ....անոսում. բայց 
այսպիսի սարսափ չէի ապրել։ Ահոելի գռռա....–գոչյունով ալիքները 
հար....ակվում էին նավի վրա՝ անհա.... երա....ները բացած։ Գլխւսհա.... ա– 
դո....ք էի մրմնջում՝ օ....նություն խն....քելով աստծուց։ Տա....տակամածի 
վրայից պվում էին կ... կտուր ձայներ, խորտակվող կայմերի ճ....ոց, փշրվող 
ա....սեների ու բաժակների ձայներ։ Վէտ....ապես ար....ելքը շա....ագունեց, 
փոթորիկն աստիճանաբար հանդարտվեց։

2. Հետեյւսւ բառերը ենթարկել բառակազմական վերլուծության՝ ռմբա
կոծիչներ. բեռնատար, ամենահաղթ, նորակառույց, սառնորակ, տարօրինակ, 
մակերևույթ, ւըրամադրաթյուՕ, զիջել, իրազեկ։
3 2 4



3. Տրված ուղղակի խոսքը դարձնել անուղղակի։
-  Էյ, ո՞վ կա այդտեււ,– գռռաց նավապեւըը,– հեռացեք, ղւախւրակա– 

մածի վրա կանգ6ե|ը վտանգավոր է։
-  Ծանրաբեռնված աշխատե|ով՝ ղուք կարող եք քայքայել ձեր առող

ջությունը.– ասում Լին Րաֆֆու բարեկամները։
-  Ես ինձ առողջ եմ զգում միայն աշխատանքի մեջ,– պատասխանում 

եր Րաֆֆին։
4. Տրված դւսրձվածքներով կազմել մեկական նւսխադասություն՝ գլխի 

գցել, գլիւի ընկնել, արյան ծով, ծաղիկ հասակ, կուրծք ծեծել։
Սև ե վառվեք բառերը նւսխադասությունների մեջ գործածել ուղիղ և ւիո– 

իւաբերական իմւսստներով։
5. Գրել փոքրիկ շւսրւսդրություն «Դու հավերժող իմ Հայասւրւսն» վեր– 

նագրով։

Հարցաթերթիկ 23.
1. Լրացնե| բւսց թողնված տառերը և գծիկ դնել ւսյն կապւսկցությւսն– 

ներում. որտեղ անհրաժեշտ է։
Մի....րինակ ու ւրա....ւրկւս|ի անձրևը չ....ր ղա....արում։ Մեքենայի

թա....բում կ....կված Վարղ....եսը կո....քից կո....ք Լր օր....րվում՝ ձեռքերը 
խ....կած անդրավարտի....ի գրպանները։ ճանապարհը անհար.... Լր, 
խ որ....ա րոր..Տեղ ւրեղ բար....րասաղար.... ծառերի ճյուղերը խառնիճա– 
ղան.... փաթա....վում Լին միմ....անց՝ սւրեղծելով կորնթար.... կամար։ Դեմ 
հւսնդիման հինավուր.... անւրաոն Լր՝ հավերժական խ....յանով, առվակի 
կարկաչ....ունով. թռ....ունների ճ....վողյունով, ւրա....օրինակ ու ւրա....աբնույթ 
երևույթներով։ Ի....ր ւըասը մեւրր հեռւսվորության վրա Վարդ....Եսը ւրեսավ 
լի....ած ծառերի կույւրեր. որոնց կո....քին հու....կու ճյուղերն էին տարածել 
ւ|ւ....ան կաղամա....իներ. թ....կիներ։ Անձրևից թր....ված իւուրը մաքրվել. 
զմրուխւ|ւագույն Լր դար....ել։

Զգալով անհա....թահարե|ի թա....ծւսլի կարուր՝ Վարդ....եսն ու....հց 
ըն....արմացա ծ ուրքերը ե վւսրոր....ին խն....րևց ար....ելակել մեքենան։ 
Թռ....ելով թափ....ից՝ մեկ երկու վա....րկյան շնչեց ալսւյան օ....ը. հրեսը պա
հեց ասես ցն....ուղից թաւիվող անձրևի շի—երի տակ ե ականջալու... 
րնությւսն ւրա....Երի սրւըմաշու.... համերգին կրկին ւրեղավորվեց թալի....ում։ 
Հանկար. .. ինչ-որ ցն....ալից ւրրամադւտւթյուն համա....եց հո....ին. փոքր ինչ 
հեւրո կլիներ հայրենի օ....եանում։

2. Հետևյալ գոյւսկւսննեըից կւսզմել ւսծակւսննեը՝ ադամանդ, սիրւր. հո
վիվ, արև, քար. Երևան, գույն, ծաղիկ, բախւր. տուն. Ալպեր։

3. Հայսյ գոյականին ե ւ/ցա/ բայի աըմւստին ւսվե|ացնել ւսծւսնցնեը, ո– 
ըոնք բւսոիՈ կհաղոըղեն նույն իմւսւսըը (օրինակ սու)որ, սովորույթ, սովո
րության)։
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4. Գրել հնչմւսմբ մար. սւսկայն գրությամբ տարբեր բաոերի հնգական 
օրինակ։

5. Հետևյալ ւրեքարը հւպաւրւսդնե| ուդդագրւսկան արմեր Ոերկւս|էսւյԱայ 
բառերով ա բաասկաւտսկւյություններով. իւաւքի պատկերավորման միջոդ– 
ներով պւսհւտսնհլով տրված նախադասությունների նույնությունն ու հեր– 
թականությունը։

Անին պաշարված էր։ Թշնամիներին թվում էր՝ պարիսպներիդ ներս 
մարդ չկա։ (֊այդ լաււթյունը երևութական էր։ Քաղաքում 1|յանրր էտում էր 
Նախապատրաստվում էին հարձակման։ Սի օր հայոդ դորրր ւսնսպասևլի 
դուրս հորդադ գլխավոր դարպասիդ։ Թշնամիները հանկարծակիի եկան 
Սկսվեր խուճապ։ Զարհուրելի կոտորած էր։ Թշնամին ւիախուստի դիմեդ 
Հայոդ դորրր հաղթանակով մդոսվ Անի։

Հարցաթերթիկ 24.
1. Լրւսդնել բադ թողնված ւրաոերը։
Օր....րվելով ու սայթա....ելով լպր....ւսն ւրա....դալկամածի վրա քաշվեդի 

շո....ենավի՝ համեմատաբար հանդար.... անկյունը։ Ս՜ա....ախադն ինձ 
թա....դրեդ նավապետիդ։ Է....թյունս համա....ած սարսա....իդ չէի կարոդա– 
նամ ձե....բադաւրվել։ Երկու ձե....րով ամուր կւս....չհլով մի երկաթ... ա հաաը 
գլանիդ, որի վրա ւիաթա....ված էր խարս....ի շ....թան, նայեդի վեր. ե 
սա....սառը պաշարեր ինձ։ Մ.... կա ծափ ծովը վա....րկյան առ վա....րկյան իմ 
առ....և բադ էր անում մթին և անհաւրակ մի խորիւորւս.... վի....)սարի . ..ա 
գւսրի ձևով։ Նավն անըն....հատ ահեդ....րեն օր....դվում էր, բար....դարնում 
դ....ակր, ծա....ս փնում՝ նմանվելով հար....սլկվելու պատրասւր մ....նչադոդ 
վազ....ի։ Եր....եմն վայրագ ալիքները ասես լ....տի հ....հռոդով ու արհւս 
մար....անքով մի կւրոր ւրաշեդի պես նավը շպ....լրում էին կո....րիդ կո....ր. 
ևր....եմն է| հու....կա թափով բար....դարնամ իրենդ փ....ւիըադեգ բաշերին 
պտւրելով օ....ի մեջ։ Վայրի ւըա....երքի հոր....անրամ, թվամ էր. հսկա 
շո....ենավը հոգ....արք է ապրում, ինչպես շնչահեդ... մեռնողը։ Սիրւրս 
թ....րւրամ էր դարհարանքիդ, ն ...արդերս հո....նեղ ու ձ....վել էին։

2. Կադմել երկուակւսն նախւսդւսսություՕ՝ տբվւսծ նույնանուն բւսոերլւ 
գոլւծւսծելալ ւրւսբբե|ւ իմաստներով լետո. սեյր.

3. Դրել հինգ հւսվաքւսկւսն գոյական։
4. Հեւրեյւսլ բառերի միւսդումով կւսգմել բարդ բւսոեր՝ շոգի– նավ, 

ւիիդ-ոսկոր, վարդ-գույն. կարի-վերթ. նույն-անուն, այլ-ւրարր, դբոս 
նել–այգի, լսել–վաղ. նինջ-սենյակ. ճեմել-սրահ, սեր-առատ, քաջ–հմուտ, 
ամուր-պինդ, հեզ–ճկուն, բարի–խառն, ւրան-ւրան, աշ|սարհ–աշխարհ։

5. Կազմել տեքստ՝ գործւսծելով հետեյսդ բւսոերն ու բւսսւսկաւտսկդութ– 
յունները՝ վերջին դանգ, անծանոթ հագմանդ, թրթռուն ււիրւր. անուշ ղո
ղանջներ, ջերմ մաղթանքներ, շնորհակալություն, ավարւըված պաւրանե
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կության. կյանքի լայն ճանապարհ, զվարթ զենքեր, ծաղկեփնջեր, քարի ու– 
սուրիչներ, վառվռուն երազներ։

Հարցաթերթիկ 25.
1. Աոանձնսսյնել այն բառերը, ոըոնւյ մեջ կետերի փոխարեն գրվում է 

բ  տառը.
եր....եԼ, եր....եմնի. <ամ....արձումյան. ճամ....որզ, պա....ակ, փա....ազ,

հր  |ւ....րև. թայւ  ազ....արկղ, ևր....նագույն, եր....ևմն, ամ....արիշտ,
որ....եայրի, գրա ...ար, սփո....վել, ճամ....րուկ, շամ....ուր, գի....ս. ակնա–
կա....իճ, կո....վե|. պատշգամ....  ճոզո....րև|. տար....ոգել, ներ....ալել, ներ....ան,
հ....անւյիկ. տրո....յան, րմ....շամարտ, սի—ե|ս. զար....աս, Ար....ինե, ար....ե–
նսզ. հուս ախ ա  ամ....շող, քամ...ել, ըմ....ոշխնել, հար....ոփւ, գռ....ել, ընդ–
հա....  Հակո....  Ա....խազիա, նր....ահնչյուն. կո....  ժայռակո....  սր....ապատ–
կևր. Ծո....ք, ծո....ավոր, շամ....ատ, ձեր....ազաւրվել, դար....ին, ուր....աթ,
համ....երություն. անխա....  անխա....ան. (սա...կանք, թ....րտալ, թրմ....ալ.
դրմ....որ. գինար....ուք. ազ....ակույւր. ամ....ոփել, ամ. ..հովանի, երեսսր....իչ, 
ադ....յուր, ս....րթնե|, ս....րդև|, թմ....լիկ։

2. Գրիգոր Քոհըապի «Այրին» նովելխյ տրվոզ հեւրեյալ հատվածը փոր
ձիր գրել արմերս հայերեն։ ՚ •

Մաթին հեւր երսվ Մարտիրոս, խանութը ավլեդ, առջի օրվրնե անկարգ 
թոզված տափերն ու ծրարները զւևզր գրավ, վաճառատան մեծ ապակին 
սրբեր ու երկաթյա փեզկևրը բարակ։ Քիչ մը վերջը ալ բոլո|տվին լոարած 
էր, գործավորներ, արհեստավորներ, ամեն ազգե ու ամեն կարգե Պոլիս կը 
դիմեին, ու Մեծ փոզորը կր զարթնար, կր շարժեր այս անրուզարձոկ, կա– 
մար-կամար խանութները կքարվեին, ապակիները կը մաքրվեին, գրագիր
ներ իրենր պաշտոնին, կար կարոդ աղջիկներ իրենր գործին գ|ուխը կու– 
գային։

3. Բաւրստրել հեւրեյալ նոևյնանւսնների իմաարները, ապա գոըծւսծել 
նախադասությունների մեջ.

ազի– բուն– դող– կնքել–
ադի– բուն– դոդ– կնքել–

4. Կետադրել տրված բանաստեդծւսկան հատվածները։

Դո։ Արագած արհաւտ վահան 
Կայծակեղեն թրերի 
Գագաթներդ ր յա րեղ վրան 
Թափառական ամպերի։
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Սեզ ժայռերդ արծվի րույն 
Լճակներդ /ա յս ւիերուզ 
Առուներդ մեջքիդ փարան 
Պերճ տսրիներ ոսկեհյուս։

Ա վ . 1 ս ս ս հ ա կ յւ ս Օ

Ծանր ու ծանրախոհ րանաարեդծր մեծ 
երբեմնի անդորր ծաղկավաո կղղամ 
ժւսյոի պես նար էդ սեզ ժայռերի մեջ 
Մեռնող (/հանի հառաչն Լ ւսամ...

Հ. Սահյւսն

Չեմ դավաճանի իմ Նվարդին 
Որրան Լւ դյութես ո Շամիրամ 
Որպես արքան այն մանուկ Արան 
Չեմ դավաճանի իմ Նվարդին։

Վ .  Տ ե ր յ ա ն

5. Այս գրքի «Ուղղագրական վարժություններ» բաժնիդ ընտրել բասեր, 
որոնք հնչմամբ մուր են. գրությամբ՝ տարբեր։

Հարւրսթերթիկ 26.
1. Լրադնել բադ թողնված տաոերը։
Գիշերների պես սևա....այր ե ար....ի պես վա....վռուն են պարուհիների 

մաղևրր, որ սփ....վել են նրանը մե....քերին. կարոտի պես փաթա....վե| 
նար.... պարանոցներին և ար....եըուըիչ բուրմունքով ո....կույզ–ո....կույզ թափ– 
վել ձյունաճերմակ կր....քերի վրա. ինչպես ճևրմակափրփու.... ա....պերր 
բար....րաբերձ լեսան գագաթին։ Դրա....տի աստղերի պես փայլփլամ են 
աչքերը կայ....կլտուն, թ....թռում են թա....շյա շրթունքները։ Եր....ամ են փե– 
րիներր համ....ալրների և սիրո գիշերների մասին, պտտվում գա....ամյալ 
իսսնի շուրջը, բայը վեր....ինս չի լսում, նայում Լ պ....տոր հայաը....ով։ Լսում 
Լ. բայը չի մ....կամ հանգած արյունը նրա։ Զճրա....տե և հակին....և կթ....ա– 
նևրի մեջ ե....ում է գինին, հա....ճապակև ավազանների վար....աջրերի մեջ 
|ոզանում են փերիները։ Նրանը մազերի ո....կույզներիը մար....արիւլփ հա– 
գփկնևրի պես ջրերի կաթիլները բայտում են շատ....վաննևրի պես, թ....չկո– 
տում, ք....քջալով ցատկոտում, թ....չամ ընկնում են իսսնի դեմքին, բայը ան– 
մի....ապես սա....չում են, սա....ույը են դառնում։ Անհաղոր.... Լ իւանր, և մա
րած հո....ին չի ալեկո....վում։

2. Գրել հետևյալ գոյականներին բնորոշ հատկանիշներ՝ աղջիկ, հայրե
նիք, ծաղիկ։

3. Գտնել հետևյալ բառերի հականիշները՝ միշտ, ամեն ինչ, ամեն ոք, 
կեղծ, միամիտ, սիրել, համակրանք, ամբարտավան, մարդասեր, խոսեր

4. Ուղի և ուղիղ բառերիդ կազմել նոր բառեր։
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5. Կազմել տեքստ՜ գործածելով հետևյալ րոտերն ու բաոակաս|ւսկւ|ութ– 
յուններր աշխարհահռչակ ծովանկարիչ, Հովհաննես Այվազովսկի. ալեծուփ 
ծով, խաղաղ ծով, բազմերանգ, լուսնկա գիշեր, իններորղ սղիր, ահեղ 
մրրիկ, կոտրված կայմ, նավաբեկյալներ, դեղնասև երկինք, անհողդողդ 
կամք, կույր տարերք։

Հարցաթերթիկ 27.
1. Աոանձնազնել այն բաոերը, որոնզ մեր կետերի փոխարեն գրվում է 

փ տասը.
հր....1ւիւյե, սե....տեմբևր. սե....ականություն. սեր....ական, շե....որահար. սո–

սա....յուն, սարսա....ելի, ծ....ծփալ, խո....  խո....ան, ա....խաղ, խա....շիկ.
որ...անող, շա....աթ, սր....ագրել, սր....ազան, սթա....վել, Ար...փար. Քե–
րո....յան, ճե....֊ճերմակ, զամ....ռ. բամ....ասել, սրւրատրո....  ջրար....ի, կա–
ոա....նարան. եղ....այր. համ ...ակ, բոր....  հենսոյու...., ճող....յուն. խա....եբա,
Աերո....  ա....սոսալ, ա....սե, փր....րաղեզ. պար....ակվել, հար....հցող,
թա....անւփկ, նր....անւյբ, հ....վել, շերե....ուկ, Գա....րիել, ճե....րնթաւյ, դա....նի,
ող....հրգություն, հա....ճեպ. հղ....անալ, զամ....իկ. նր... երշիկ, ոսկեծո....  ոս–
կեծու...., ժ....տան, շեղ....  լե....–լելյուն, վիրա....  հու.... տալ, եր....եմնի,
եր....ներանգ, թմ....կաթաղսւնթ. ձեր....ակսղել, <ռի....սիմե, ա....ստամբել, նե– 
րամ....ոփ, ա....շել, համ....այր, խա....ել, խարխա....ել, հա....շղւակել,
հա....շտապ, ար....շիո, թ....ատ, երկնահու....։

2. Բալյատրեւ հետևյալ նույնանունների իմաստները, ապա գործածել 
նախադասությունների մեջ.

հուշիկ– մատաղ– բութ– դաւրեւ֊
հուշիկ– մւստաղ– բութ– ղատեւ֊

բութ–

3. Կետադրե| ինքնուրույն։

Մանակնեերր զոոամ-գոշամ 
Լափս էին աղեկեզ 
Նանի նանի հազ եհր ոպ ում  
Վեր կազ նանի հազ տար մեզ։

Խ այամն ասավ իր սիրածում ոտրդ զգույշ դիր հոդին 
Ով իմանա որ սիրունի բիբն ես կոխում դա  հիմի 
Հեյ բան մենք կ  զգույշ անցնենք ով իմանա թե հիմի 
է ն  սիրուհու բիբն ենք կոխում թե հոտ  /եզան Խայամի։

Հ ո վ հ .  Թումաէկան
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4. Տրված բւսուսխմբից ընտրել բառեր, որոնց Սխալումով ւււլււս«յվե1ւ ւսնձ– 
ճաէ՜ււսնՕեր

փսրր|. արեգ, շաւր, այր, նազ, արև, հար. ակ, գես, անուշ, ժիր, ծով, այր, 
նոր, երես, ւպ. սև, մայր, լուսին, կաթ, թաց. շալ, սյեփ. ազգ, խաժ, լույս, 
հայր։

5. () րն է ամենակարևոր ւրաոը։ Հորինիր հեքիաթ այբուբենի մասին։

Հարցաթերթիկ 28.
1. Լրաւյնե) բաց թողնված տւսռերը։
Օրվա թա....ուհին ա.... ու ձախ ծաղիկներ էր սփռում՝ իր բարելրությու

նից հա....թակւսն ժսլխրով նայելով շրջապաւրող ամբո....ին։ Սա....սասն 
ւլուրփ էր. բայց նա հացել էր մա.... վար....ացայն մևւրաքսյա ցցեար. որի 
մեջ րնդգծվամ Էր նրա շնորհագեղ կառուցված քը։ Գեղեցկության մր....ույ– 
թամ հա....թած այդ ա....ջիկր հացիվ կփներ տասնի....ը տարեկան։ Եր....ա– 
նիկ (հցիտը զար....արհլ էր նրա գվար.... դեմքը։ Մաշկը նար.... վար....ա֊ 
գույն էր, շա ...անակագայն ցանգու.... մազերը սփ....վեւ էին ճերմակ ոաե– 
րի(ւ հազիվ ս....ոգելով բաց կուր....քը։ Հո....եկան հաճույքից նրա այտերը 
շա ...ագանել էին. երկնագույն այքերը կսւյ....կրրում էին Նա շնորհալի խո 
նարհաճնելտվ՛ող....անում էր շուրջը վ....լրացող ամբոխին, րն....անում նրա 
ծա....կեփնջերր և ափով օ....այիՕ համ....ույրներ ա...արկում իր 
երկրպա...աներին։ Շոսրով գեղեցկուհու կա... քր առա.... ըն....ացավ կա....ց 
կա....ց շարված էլհկտրասյու....երի մի....ով և անհետացավ երեկոյան 
աղ....ամուղջի մև....։

2. Տրված ուղղակի խոսքը դւսրձնե| ւսնուղղակի։
-  Դե.– դարձա ընկերոջս.– հիմա պատմեք, թե ուր էիք կորել, որ եր

կու շաբաթ յէիք երևում։
-  Չնախատեք ինձ. լրիկին, եթե մի բան անկեղծորեն խոստովանեմ 

ձեզ.– ասացի ես դառնալով դեպի ժաննան։
-  Ուրախ եմ ձեզ հեւր ծանոթանալուս համար,– գոչեց օրիորդը.– ևս 

ձեր մասին կարղացեւ եմ կովկասյան լրագրերում։
3. Բւսցւսւրբել հետևյւսլ բառերի իմւսսւրը՝ լըվայտանք. տարակուսանք, 

թարկ, տքնաջան, ապաքինվել, սպրդել, սփրթնել, սովււգլուկ. խառնիճաղանջ, 
անոթի։

4. Գտնել հեւրևյւսլ բաոերի հւսկւսնիշները՝ համարձակ, բարի, բւսխւրա– 
վոր, ժուժկալ, խելացի, շնորհալի, թույլ, լուսավոր, մեծահոգի, երախտագետ։

5. Կազմել ւրեքսւր գործւսծելալ հեւրևյւսլ բւսոերն ու րառւսկաւզակցութ 
յուններր՝ Երկարատև անձրև, ւրաղւրկալի օր. սևագորշ երկինք, պղտոր 
ջրեր, անձրևւսնոցներով մարդիկ, միջօրե, փողոց, եռուզեռ, արև, կենղանութ 
յան, երրորդ օր, զարթոնք ապրել։
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Հարցաթերթիկ 29.
1 Առանձնացնել այն բառերը, որոնց մեջ կետերի փոխարեն գրվում է 

բ  տաււր.
դրույ....  նավակադփ....  կրուն....  թա....ուստ, մար...արխը. շո....եքարշ,

ո....նորություն, շաղ....ապ, շադ....ամ, գիր.... (փափուկ), գիր... (գոգ), գիր....
գա....ս. սու....  սան....  <՝սսն....  կար....ին, գինարբու.... (խրախճանք), թագի.....
թաղ...ած. բարա... (որսի շուն), բարա.... (ժամանակավոր փայտե գոսն). 
բար....(այրոգ). բար.... (նիստուկաց, կացութաձև), վար.... (հեղինակություն), 
վար.... (վարվելակերպ), վար.... (ձիու համաչափ վագք). վար....ագին. 
վար....աբհկել. Մար....արյան. ճրա....ակւպ, ա....սորա վայր, դե...հրել, հա
վա. ..ույթ. մա....ուր. շո....ե|. ի....ական. հօ....ուտ, ւրն....արան, ար....այական.
սլորմաշա  տրտմաշա  արեայրու  Սու...փաս. չմուշ  վարա....իչ.
հո....եվիճակ. թար....մանություն. վեր....  շա....անակագույն, ճ....նակյաց. ե–
գեր....  արա....  ո....եղեն, հրաձ....արան. ճան....ել, անհա....  գլխահա....
ձսւ....ակ. մր....ատու, աը....ահատանք. հե....իաթային։

2. Հար և երկաթ բառերը նաիւադասությունների մեջ գործածել ուղիղ ե 
փոիւաբերակաՈ իմաստներով։

3. Ուղղիր սխալները։
1) Իմ սենյակիս գողտրիկ մի անկյունում ղրել եմ գեղեցիկ ծաղկաթա

ղարներ։
2) Հայաստանը իրավմամբ համարվում է թանգարան բաց երկնքի տակ։
3) Նկարիչը վերջին անգամ ինձ հնարավորություն ընձեռնեց դիտելու իր 

աշխատանքները։
4. Տրված բառերից որում է հար բառամասը արմատ, որում՝ ածանց՝

հարակից, հարատև, հարաբերություն, հարաշարժ, հարադիր, հարաղաս, 
հարահոսի։

5. Հետեյաւ ւրեքարը հարստացնել ուղղագրական արժեք ներկայացնող 
բառերով ու բառակապակցություններով, խոսքի պւարկերավորման միջոց
ներով՝ պահպանելով տրված նախադասությունների նույնությունն ու հեր
թականությունը։

Լուսացավ։ Տարորոշվեցին սարերը։ Բարձրացավ արևի գունդը։ ճառա
գայթները ջերմացրին Ավարայրի դաշւրը։ Ախոյան բանակները նայեցին 
միմյանց։ Սեկը զորավոր էր քանակով, մյուսը՝ ոգով։ Հավատում էր արդա
րության հաղթանակին։

Հնչեց շեփորը։ Ընդառաջ նետվեցին առաջին գնդերը։ Ընկան առաջին 
գոհերը։ Հայ մարտիկները խոր ցավ զգացին։ Բայց չընկրկեցին։ Մեծացավ 
վրեժի գգացումը։ Հաղթանակ, միայն հաղթանակ։
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Հարցաթերթիկ 30.
1. Լ)ււսւյ(ւել բաց թողնված տառերը։
Աշտիշատի հինավուր.... վանրի խցերից մեկում ըն....արձակ թա....ւրի 

վրա, նսւրել Լին երեր երիւրասարղ։ Ձեթի ճրա....ն իր պ....ւրոր լույսով լու
սավորում էր երեք բագմահո.... դեմքերը։ Երիտասարդներիդ մեկը հա....թան– 
ղամ. բար....րահասակ. խոշոր կագմվա....քով և ւիաոահևդ մի ւրդամար.... 
էր։ Երկրոր....ր, րն....հակաոակր, ավեւի կարճահասակ, քան մի....ահասակ 
էր և ավելի նր....ակագմ, քան հա....թանդամ։ Այդ քնքուշ կագմվա....թի վրա 
բնությունը ւլյւեյ էր մի շնոր....ալի գլուխ, որին ավելի պատշաճ կլիներ մի 
պար....ե մարմին։ Նա խոսում էր ա....նական ձայնով, որի ելև....շները 
հնչում էին պողպատային հնչ....րանգնևրով. Վա....վռուն աչ....երի մեջ 
նշմարվում էին թ....թռուն կրակներ։ Ե....ւդսւ երիտասարդը օ....տված էր 
ա....բասիր գեղեցկությամբ։ Փար....ամ գիսակները սւի....վհլ էին թիկունքին, 
վերին շրթունքին նկատվում էր նորածիլ ըն....ացքը։ Իսկ սե....րակ աչ....ե– 
րի մեջ նշմարվում էր անբացատրելի վրդո....մանք։ Առա....ինը Սահակ 
Պար....են էր, երկլար....ը Սեսրոպ Մաշտոցը, ե....որդր՝ Սա....վետ երեքն է| 
աշխու....ժ, ե....անդով լի երիտասարդներ։

2. Կազմել երկուական նախադւսււություն՝ տրված նույնանուն բաոերը 
գործածելով տարբեր իմաււտներով՝ ակ. հարկ։

3. Բացատրել հետնյալ բառերի իմաստը՝ ւրարավւ, պարմանուհի, ապա
շավանք, խրթին, անձկալի, մրուր, գարմիկ, արտաքսել, արւրևանանք։

4. Ընդգծել արմատները՝ արգասիք, արգահատե|ի. արգելք, անարգական, 
մեծահարգ, մեծարգո, արգասաբեր, արգանակ, անարգ, արգահատանք։

5. Կազմել տեքստ գործածելով հետնյալ բառերն ու բառակապակցութ
յունները մանկական ցուցահանդես, վառ գույներ, ինքնատիպ մւրածոդութ– 
յուն. յուղաներկ, ջրաներկ, մատիտանկար, իրական ե մտացածին կերպար
ներ. հեքիաթների հերոսներ, միակը իր տեսակի մեջ, խոստումնաւից ապա
գա. շնորհալի երեխաներ, մարդկանցով լեցուն ցուցասրահներ, մեծ հե– 
գւաքրքրություն։

Հարկաթերթիւկ 31.
1. Առանձնացնել այն բառերը, որոնց մեջ կեգլերի փոխարեն գրվում I. 

կ ւրառը.
հո....սորար, պա....սիմատ, փսփսա....  ձա....ար. շ....երթ. քսու..... անդրսւ–

վարտի....  կմախ....ացած, սյու....  դոդէրոց....  ընդեր....  բւսր....ավաճե|.
պատշ....ամբ. փա....ցնել, մարդի....  ձ....ւրամ, ձիր....  ճ....նավոր, գ....եռ, ա
պա....ինվել, ամո....իչ, լ....տի, չմուշ....  բալ....  վարա....իչ. անհա....  գլխա–
հա....  շրջա....այք, շրջա....այել, շադ....ամ. ճան....ռոտել. ծան...., թաղի....
թաղ....ած. բարա.... (որսի շուն), բարա.... (ժամանակավոր փայտե տուն), 
բար.... (այրող), բար.... (նիստուկաց, կացութաձև), վար.... (հեղինակություն).
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վար... (վարվելակերպ). ւ|ար.... (ձիու համաչավւ վազք). վար....ագիծ,
վար....աբհկհ|. զի....զա....  Վարդ....ես. փեղ....  փոզ....  ւս....ցան. ձայնա....ցել,
նախ....ին. նախ....ան. ճա....Ել. մ....վեր սեր....ևիլ, մեզ.... (հանցանք), մեզ....
(թուլամորթ, հեշտասեր), պաւրրույ....  մակայ....  պատարս։....  ճտ....ւա|որ.
անհար....ի. արմուն....  դիցու....;

2. Խմբավորել հոմւսԱիշհէզւը ե հականիշները՝ աժդահա, համերդ, շւսռա– 
գունել. պարծենկոտ, սփրթնել, նվագահանդես, սնապարծ, մեծախոս, գու
նատվել. երգահանդես, դեդնել, մեծաբերան, պոռոտախոս, վիթխարի, ե– 
րաժշտահանդես. հսկա, դույնը դրել, ահռելի, գլուխգովան, մեծ. գանաթափ– 
վել, խոշոր, ինքնագոհ, հսկայական, ինքնավստահ, ճերմակել, անհամեստ, 
պարկեշտ, փոքր։

3. Տրված հատվածներիդ դուրս գրել մակդիրները մակդիըակիր բառերի 
հետ, համեմատություններն ու փոխաբերությունները։

Հիշեց Հազկերդփն։ Վերակենդանացավ նրա նախանձափրփուր կերպա
րանքը, նրա օձական հայացքը, նրա վիշապաձայն գոչը Հայաստանի 
բնաջնջման։

Դ. Դեմիրճյան

դյութերին ինձ րո մազերը այևծածան 
Ով այրերիդ խորաթյունր խորախորհուրդ. 
Ով րո քնքուշ ժպիտների խոսրերն անձայն 
Գիշեր երին ի։1 հարս մեր մի րադրր մաթ...

Վ. Տերյան

Ինչպես մերանին ձա յնով պառաված 
Ձւսյնակրամ Լ ժիր թոռնիկի երդին.
Այնպես է ծերուկ անտաոր կամար 
Սրձադանր տափ ջրի աղմուկին։

<ովհ. Թումանյան

Րարակ ամպերր մաղում են ոսկի.
Արերը անուշ հերիաթ են ասում.
Կարոտ է սիրտս մտերիմ խոսրի. 
Հոգնատանջ հոգիս րախտ Լ երագում...

Վ.. Տերյան

4. Ո՞ր նախադասության մեջ կա բութի անհրաժեշտություն;
Մայրս աշխատում է որպես բժիշկ։
Որպես բժշկուհի մայրս հարգված ե։
Նրա մահվան գույժը ամենքի սրտի վրա փռվեց որպես վշւըերի սևա

թույր ամպ. որպես ճնշոդ թաիւիծ։
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Որպես փյունիկ կրակից կէցճես. կև/նես ճոր 
<1 եգեցկաթյամր ու փաոքով վաո ու /աստվոր։

Վ. Տերյան

1;րր սրտիս խ ա վ ստվերն ահարկու.
11նգմ փարատեցիր վարանում ու վեճ.
Որպես արեգակ մթնում իմ հոտս 
Ու որպես կնիր անեղծ ու անջինջ*
՛երիր իմ սրտում անունր րո ջինջ։

Վ. Տերյան

5. Հետնյալ տեքստը հւսրստաքնեւ ուղղագրական արժեք ներկայաքնող 
բաոեըով ու բւսոակապակքություններով, |աաբ|ւ պատկերավորման միջող
ներով պահպանելով տրված նախադասությունների նույնությունն ու հեր
թականությունը։

Ինքնաթիռը թռչում Լ. Նրանիք ներքև խիտ ամպեր են։ Երկիրը չի ե– 
ր1աւմ։ Բայը ահա ճեղքվում են ամպերի քուլաները։ Երևում Լ լեռնոտ մի 
երկիր։ Հայաստանն Լ։ Ահա Սևանի կապույտ ափսեն. Էջմիածնի Մայր 
տաճարի խաչր. շենքեր, փողողներ։ Սիրտս տրոփում է։ Հինգ ւրարի չեմ ե– 
գել իմ ծննդավայրում։ Երևաք «Զվարթնոք» օդանավակայանի կրւր աշտա
րակը։ Մի քանի (տպեիք ոտք կդնեմ հայրենի հողին։

Հարցաթերթիկ 32.
1. Լրաքնել բաք թողնված տառերը։
Ամառային այդ տ. ..թ միջ....րեին, երբ հանկսւր....ակի մո|ե....նած մ....կա– 

հոդմբ անթափանք վաշտ ա....պեր էր բար....րաքնում. Լ....միածնի 
բսւր....րաշեն Մայր տաճարի դար....սաներիդ ներս րն....արձակ քա....ակու– 
ււի բակում, հավաքվում էին սր....ողած հո....հորականները։ Ոմանք սև պա– 
րե. ..ոտները ա....փոփե| էին գարիներով, ոմանք՝ թողել ար....ակ։ Ոմանք 
կն... ուղով էին, ոմանք գլխաբադ։ Չնայած անսփտր.... քամուն՝ նրանք, 
խառնիճաղան.... խմբերով կանգնած սաղար....ախիտ ծառերի հով....նա 
տակ. արտակար... հոսրիսծ իւոսում Լին՝ տրտու.... դեմքերին ինչ ֊որ չարւս– 
գույ.... մտահոգություն։ Ող ... միաբանությունը իր բոլոր եպիսկոպոսներով, 
վար....ապետներով. սւսրկավա....հերով այնւրեղ էր։ 11յնտեղ էր պար....եա– 
հասակ Հակո ... եպիսկոպոսը՝ վշտա....ուկ դեմքով մի մարդ. նր....ակագմ 
Եղ....ագար վար....ապետը զայրույթիդ սփր....նած, Դրի....որիս թար....մանի– 
չը. ան....ամ մառանապետ Հովհաննեսը, որ երբև.... որե... բանի չէր 
խառնվում։ Հավանվածների մեջ կային նաե կմա....ք հիշեքնոդ ճգ նավոր
ներ. որոնք հա....ել էին կոշտ հանդերձներ և պարանե գարիներով պրկե| 
մե....քը։ Նրանք ժու....կալ էին և դժո....քի սարաս....ի նևր....ո խե....ղում էին 
ախո....ժակը իրենք նվիրելով քա....քի. ծա....ավի. ադո....քի։

2. Կաւլմե| հեգւ1ւյալ բառերի հոգնակին մարդ. կին. դասագիրք, վևրնա–
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ւրան առանձնատուն, մեծատուն, վիպագիր, ւրապանագիր. ձռւկ. գառ. 
ւրնամերձ. արոտավայր, թռչան, Լլեկւրրասյուն. ուրնաձայն։

3. Հետևյւսլ բառերը ենթւսրկեւ բւսռակւսզմւսկան վերլուծության՝ պարգ– 
կա, հիսնամյակ, րաւե. թվտււր, արդուկ, հարթակ, այրուձի, մայրաքաղաքա– 
յին, պահածո, վախեցնել. թռչկուրել։

4. (Կսցատրել հեւրևյաւ բւսռերի իմաարը՝ բարձրուղեշ, ւսխոյւսն. անձկա
լի. անձկություն, գամեր ալւեպ-սւրեպ. հապճեպ, նոգ1րսնր. ջրաբեր զերծ։

5. Գբեւ փոքրիկ Հարադրություն՝ որպես բնաբան գործւսծերւվ Հովհ. 
Թումանյանի հեւրևյւպ քառյակը.

Հ ե յ. ագահ մարդ. հեյ .  անդոհ մարդ, միտրդ երկար. էլյամրդ կարն.
Համի ֊քանիսն անգամ րևզ պես. գեղմիդ աոաք. րո աոաջ.
Ի նյ եմ տարեք նրանք կ/անրից. թե ինյ տանես դու րևղ հետ.
Խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկու օրվան 1ս մամփեդ։

Հ ա ր ց ա թ ե ր թ ի կ  33 .
1. Աասնձին սյունակներով գրել ւսյն բւսոերը, որոնց մեջ կետերի փո

խարեն անհրաժեշտ է գրել ղ, ւր կ ա մ  թ.
սւդո  ւսգո....ր. անո..... անօ  ար....ակ. հարթուկ, բրր1Ել (հրեյ>.

րր....ել, իտ...։նե|. իւրչէփն. իւր.. .̂»|իլւսկ. խայթել, խայւ/նպ. խոր/3*.ուբոր.ծ.. 
իտր....ություն, հար;/.՝.կարան. խորդենի. երգվել, երթևեկության. կւսրմրա– 
խայթ., խ այ .թ/վսայ ԼՀ՝. ւսբդեւր. որ..յ;՜ (ճիճու). ո ր ^  (խաղալի վագր), եր... իկ. 
եր—ոււյի. գվար.;..4, գւպս... Զվար...–.նոր. գիր.,։՛., (էրրրուկ). բիրէի. գրտնակ, 
անթացուպ. բաղ...ափ՜եր Բաղդսթփ. որ.է)փ. որփ-ւարանկ. որ.փան կւսրմիր.
կռրնթար.. . ակնթար  արթուն, ար....ագար  <ար..,.ւսգոգի ճանապարհ,
հարթ ավայր. ւի.»,.ե|. ւ|ւ.փե|. գթսգ (խղճալ), գ....ալ, հար....արեր հարթ.ա– 
րանգակ. պա..։.գարակ, գար/փագի. գարթացիչ. թւիաձթ թպր»/.)ար 
հորթուկ, հորդահոս. սպր^-եր աիր....նե|. սագարփք, ասգավւոր.՚փ ր(Լ...ար– 
մանալ. ընթանար թագ..... թախթ. մա ,..եմա....իկա. թա.՚.ւ։երական. կնճի..<։. 
խրճիթ. աճար..*. գմբեթար/փ |սւջվաը...<; ակութն խա..,՚.արել, րրթմջյան, 
բր..;.նաջան. խախա... փարթամ. ականակի....  հավկի.,..։

2. Արփիւսր Արփիարյւսնի «ք1 աւրապարտյալը» նովելից տրվող հետնյալ 
հւստվւսծը փորձիր գրել արևելահայերեն։

Հայրապետ Լֆենւրին գավառացի այն հայերեն Լր, որր դեռ գրեթե ւրդա 
Պոլիս կացան առանց մեկ սւրակի։ Կր մւրնան իբր սպասավոր վաճւսռա– 
կանի մը մար և օր մը կր ւրեսնան. թե մարգ ևգւսծ են կամ թե միշտ ր– 
ււելով՝ առևւրարի մւսրգ եղած։

Հայրապեւր գւոկան բնավորության աներ, աշխւարաթենե չէր խորշեր, 
գործ սորվևցավ և գիրք մը արեգծեց։ Տասը գւարիներև ի վեր ւսյլես երևև– 
|ի վաճառականաց դասն անցած էր և «Շո Հւսյրւսւդեւրը» ևգած էր «Հայ– 
րապեւր էֆևնգփ»։
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3. 1-ացաւրրել հՒււրեյւպ նույնանունների իմաստները, ապա գործածեք 
նախադասությունների մեջ.

շրջել– օղակ– ճակատ– ձեռնարկ–
շրջել– օղակ– ճակատ– ձեռնարկ–

4. Տրված նէսխւսղւսււութ|ունները շարունակել ւս|նւզես, որ երկրորդ նա– 
խադաււության ենթական ւիոիւվի։

Սնդմ գեփյոտը հպվել; ցորենի արտերին, ե...
Ձորը աստիճանաբար նեղացավ. սեւլմվելլ, ե...
Փլատակված ամրայի շրջակայթում խորախորհուրդ լռություն էր տիրում.

և..
Մոլեգին բամին հանկարծ փոխելլ ոսլդաթյունը, և..
Եռօրյա կատաղի փոթորկիր հետո ծովը խաղաղվեր, և..
5. Շարունակի՛ր ւտսւրմությունը 10-12 նախադասությամբ։
«Զվարթնոց» օդանավակայանում ւրարօրինակ իրարանցում էր։ Հավար– 

վել էին հրշեջ և շւրաս|օգնության մեքենաները։ Պարզվել;, որ կես մամ ա– 
ռւսջ Մոսկվայից Երևան (հսճանող ինքնաթիռիւյ հայտնել էին...

Հարււաթերթիկ 34.
1. Լրացնել բալյ թողնված տառերը։
Ծովը հանդար.... էր, փչում էր մեդմ....րոր սյու....ը՝ մանրիկ կո....ակներ ա 

աս.... լսցնելով նրա հար.... մակեր....այթին։ Նավահանղստում կանգնած ա 
ռագաստանավերը, վիթխարի շո....ենավերը անշա....ժ էին։ Աշխույժ նավւսս 
տիները, անդրավարտիքի փո....քերր վեր րւսշած, ժրաջան....րեն մա....րամ 
էին տախտակամածները, մանրազ....ին ստուգում, կար....ի րէւրում ամեն 
անկյուն։ Շո....ենավերից մեկի առա....ամասում խրո....տ կանգնած՝ հրւսման 
Օեր էր ար....ակում խոր ակնակապի....նևրով. պար....ևահասակ, հա....թան 
դամ մի տղամար....։ Նրա մ....կածեծ դեմքը ր....ոնգագույն էր։ Ակներ.... 1ը. 
որ մի—ին տարիքի այդ ծովայինն անդել էր բագու.... վարժությունների, 
արհավիրք ների քովով, ե Օրա համար որևէ նշանակություն չ ....ին կարոդ 
ունենւպ ոչ ահասա....սոտ ւըարեր....ը. ո՛չ քար ... արևի ճառագայթները։ Աե 
ւըադահնչյուն ձայնի մեջ զգադվում էր անհողղող.... կամք։ Աչ....երի յուր....թի 
նւսկ փւսյլն ւսրիպում էր դիւևսդինիՕ ւսնվերապահ....րեն ենթւսրկվե| այդ ամ 
րակու.... մար....ու յարաքանչ....ուր հրւսմանին։ Քիչ անդ, երք սկսևդին իսս 
րիս— Ը քար....րադնև|, նավը ճեղճ....րեն օր....րվէւդ, ասրս լսվեց շա....ժիչի 
ւփ....րինակ ու ւրա....ւրկա|ի ձայնը։ ճամւիոր....ությունն սկսվեց։

2. Տրւիսծ ուղդ ակ ի խոսքը դւսրձնել անուղղակի։
-  Հայոց ւըիկինը. ւըև՚ր արքա, ւսմրադած է Արւըագերս բերդում ե րււլւ 

հրամանի ներքո ունի ւըւսսներկու հագար ամենաընւ|ւիր զորք.– ասաց 
Դրաարամաւրը։
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֊Դու խնայում ես ինձ, Դրաստամատ,– գոչեւյ թագավորը խրոխւր ձայ
նով,– դու խիստ մեղմությամբ Ես հաղորղում իմ աշխարհի աղետները։
-  Ինչպե՞ս է, տեր հայր, քո ղստեր առողջությունը.– հարցրեց ն\ս,– ինձ 
ա սաղին, որ մանր հիվանդ է։

3. Գրել բարդ բառեր, որոնց բաղադրիչները միանամ են ասանդ հոդա
կապի։

4. Տրված դարձվածքներով կազմեւ մեկական նախադասության՝ լեզուն 
կապ ընկնել, օձիքը բռներ կրակն ընկնել, պղտոր ջրում ձուկ որսալ, գլուխ 
պահել։

Դրանդիդ երկուսը նախադասությունների մեջ գործածել աղիդ և փոխա– 
բերական խեսուրներով (որը ոը հնարավոր ե)։

5. Գրել փոքրիկ շւսրւսդրաթյան «Ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ» 
վերնագրով։

Հարցաթերթիկ 35.
1. Աոանձին սյունակներով գրել այն բառերը, որոնդ մեջ կետեըի փո

խարեն անհրաժեշտ է գրել ձ. ծ կամ //.
ստվար....ան, թախան.|..ել, բռուն....ք, դար.>..յալ, վար... ակ, ար....ակուրղ, 

լի.Ա.ք, օ....իբ, վա....խ, շին<։..ու, սիգապան...., գանձարան, մր..1.անակ, հո
գա.,..ություն. բարձրուղեշ, բարյա ց ակամ, խեցգետին, թախ.ճ.ել. ալե
կոծություն, դեղձ անիկ, մղձավանջ, տր.Ա.ակ, դար...վա.4.ք, հեղ....ուցիչ,
գեղ....արար, փայ ,Հ..աղ, դևղ....Ենի, հար,...ուփոր..Լ գծավ։., լաձ>..ուկո..Ն, 
կայ.((.քար, ասացվա..,.ք, հիա....ք, հինավուր.։^, սրդողած., նվագա....ություն, 
քաղցրահնչյուն, փորձանք, գեղ.. .̂, հանդիպակա.^.. հանկարՀ.., ւրողա– 
դար..յ., ար..,.ակագիր, մտա..;.ածին, լվա.Ա.ք, գլուխկոն-մ-ի, կառամատույց,1.; 
անե....ք, ատաղ....ագործ, ցնցոտի, ցն....ուղ. ցն.Ա.վել, ցն..».ալ, անղամա– 
լույ...կ, ճրագալույց., ան....կալի, կուր ծ ք. ուր.Ա.է,կաթնահունց., խոտհուն,..., 
խնկվել, կ.,..կվել, կցկտուր, փղ....կալ, ործկալ, պախուրկ., խուր..$.,^ 
ձվա.;՚։.եղ, լ....կան, լուԼԱկի. հուՕեւ ել, հն.^.ել։ ^  ^  \

2. Երուխանի «Հյուծախտավորը» պւսւրմվածքիդ տրվող հետեյալ հատ
վածը փորձիր գրեւ արևելահայերեն։

Կանթեղն աթոռակին վրա կպլպլար խդին անկյունը՝ հազիվ երևան հա– 
ներւվ ապակիներուն փակչած ձյանն, որ սկսած հր առատորեն տեղալ։

Գետնատարած անկախին վրա պառկած հր Աննիկ. հիմա այ կմախք 
մը դարձած բոլորովին, վերմակին ծալերուն տակեն հազիվհազ գգադնելով 
մարմնին գոյությունը։ 11չվրները զոդ հին. բերանը կիսաբադ, ռակիդ թեթև 
շունչ մը դուրս կելլեր՝ հոգեվարքի մը հևքին պես շատ-շատ և անկանոն։

3. Տրված բառերիդ որո՞ւմ է վեր բառամասը արմատ և որո՞ւմ՝ ածանդ 
վերադառնալ, վերասլաց, վերադասավորել, վերերկրային, վերակառուցել, 
վերանայել, վերընթաց, վերապրեի վերելք։
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4. Տրված բւսռերխյ յուրւսքւսնչյուրը երկու հնարավոր ձևով Ենթարկել 
բառակազմական վերլուծության, բաղատրել դրանւյ իմաարներր և գործա
ծել նա|սադաււություննւԵրի մեջ.

բազմաստեղ լեռնապար=
բսւգմաստեւլ= լեռնւսւզար=
բազմավեր ոազմավար=
բազմավերդ ռազմավարդ

5. Պատանի բարեկամ, ւսրղյոք գիտե՞ս որոնք են եղել հայող մւսյրա– 
քաւլաքները։ Սւրորե թվւսրկամ ենք դրւսնղ անունները և ւսռւսջւսրկում գրել 
արեղծւսգործւսկւսն շւսրւսդրություն այն քւսւււսքի մւսււին, որի պատմությա
նն քիշ թե շւստ ծանոթ ես. ՎաՕ, Արմավիր, Երվանդաշատ, Արտաշատ. 
Տիգրանակերտ, Վաղարշապատ, Դվին, Բագարան, Շիրակավան, Կարս, Ա– 
նի, Երևան։

Հարցաթերթիկ 36.
I. Լրւսզնել բւսղ թողնվւսծ լրառերը։
Թազավորի ձայնի բար....բազման հեւր գահասրահի ե....որդ զար....ա– 

քանզակ ւրււռր, որի վերին մասում ւիորագրված էր թևաւրարա.... ա....ծիվ,
կամարակ հեւր գնաք հանկւսր....  և ևր....աւյ Զարմանդու....ւր թագուհին աւ–
կեհյուսվա....ք հա....ուսզավ։ Նրա ա....բասիր ճերմակ ւյեմքր, որ նման Լր 
մւս....մարիոնի, այժմ շա....ագուլն էր. կուր....քը ելև....ջում էր հ....քիլլ։ 
Նախ....րոք նա գիւրևր. որ ևերսեսի անակ....կալ ժամանումը ոչ մի |սււ| 
բւսն չի խոսզւանում. և ւրոսն հետևում գ....գոված ու ն... արւյային վիճակում 
կանգնած սպասում էր. որ եթե խոսակղությանը բար....անա. մւրնի ներս՜ 
մի....ամւրելու և կան....Ելա ւիոթորի....ր. Զար....արփ ճանապաը....ով նա ի– 
մազել. էր. որ վեհափա....ը զայրաղած է թագավորի դեմ. և կւոխգի....ման 
ա փոխըմ բռնման մասին խոսք լինել չի կարող։ Ահա թե ինչու նա այլ....ս 
չհամ....երեղ և ղուոը գգաշ....րեն քաղելով՛ ներս մւրավ՝ համա.... ակնա....ան– 
քով ե երկյուղա....ությամբ մուրենալով կա....ափկալին։ Վեհսսիա....ի մագա– 
ղաթ....ա ւլեմքր կ—կվել էր զայրա....թիղ։ Նւս կանգնած էր ոսփղ, ամբո....ջ 
հասակով։ ճերմակ մորու. ...ը սփ....ված էր հա....կա կր....քին, |սոշոր, 
ւրեն ...աւիւսյլ աչ....երը հար էին ղայ....ամ։ Թվում էր՝ երկնքիս ի....ել է մի 
գայրաւլած մար....արև։ Նա ոսկ....ոզւ ա....ը մեկնեք թագուհուն։

2. Վւսնկւստել ե բոլոր հնւպսսվո|ւ ձևերով ւրողւսդա|ւձել հեւրևյւսլ բւսոե– 
րը կարմրավուն, սևաթույր, Արծվաշեն. պաւրյան, Սւրրասբուրգ, ժո– 
ղա|րւլաւր6ւրեսական. բարձրագլուխ, կւսրգաղրություն. զբոսավայր, զգայուն։

3. Կազմել բառեր հեւրևյւսլ (հս|ասծանւյներու1 և վնրջածանղներով՝ ասք 
րնղ. արւր, մակ, նախ. ւււն. րղ, ույ. ե, ույթ, մանք։
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4. Ինչպե՞ս կաբելի է հյութսսիրեւ և ինչպե՞ս կաբելի է նայել։ Կազմիր 
բւսոակապակդութլուններ։

5. Դասդաււել բստ ւբեսակնեբի ծաղիկներ, թփեր, ծառեր, թռչուններ 
ձկներ. գարուններ, թանկարժեք քարեր.

թառափ. բնձոսլւլւ. արազիլ, թխկի, շափյուղա. եղրևանի, նոճի. աաբակ, 
կաղամաիւի. կտզար. կարմրախայտ. սայած, փասիան, սաթ, ալոճենի, ան
մեռուկ. անմոռուկ, ւ|ազր. արոս, հակինթ, նարղւա. հաղարջենի, արտույտ, 
շողակն, նարզիզ. իշխան, րնձառյուծ, ծածան, արծիվ, սոճի, զմրուխտ, շու
շան, կոզակ, վարազ, բախտակ, բորենի։

Հարցաթերթիկ 37.
1. Լբազնել բազ թողնված տառերը։
Ասում են. որ Բինզյոլի ա....աձիզ, երկնահոս... լեռն երի մեջ կա մի ա– 

րեազ....ծ ծա....կազար... զազաթ. որի հարա....–արևելքիդ հի....ուն–վա....սուն 
քայլ անե|ուզ հետո երեք օր ծոմ պահող և բո....ոտն մոտեզող անձը 
տա....ազույն ծաղ1ւկների մեջ կզտնի բրաբ....ոն ծաղիկը, որ շնորհում է եր
ջանիկ կյանք։ Եվ եթե որևիզ... մեկը բա....տ ունենա, գտնի ծաղիկը ու 
հ....ի աչքերին, քա....զրահնչյուն ձայներ կլսի, եթե ղի... ընի ոտքերին, աշ
խույժ ու կևնսաթ....թիռ կղառնա. բերնին մոտեզնի կ -մպ ի քա....զրաբայր 
....չարակներ, կվայելի համեղ խոր....իկնևր։

Ո՞վ չի երազել զտնել հեք ...թային այղ ծաղիկը։ Մանկության վա....վռուն 
օրերին քանի ֊քանի անգամ հավա....վել ենք, որ գնանք Բինգյոլ, ւինտ....ենք 
պատ....անք ծաղիկը։

Դրա....տային այղ ծա....կի հետևիզ գնազողը համարվում էր զնո....ա– 
միղւ. որովհետև բրաբ....ոն անկարելի Է գտնել աշխարհում։

2. Խմբավորել հոմանիշնեբը՝
գանգաւրվել, արղար, գովեըգել. անխարդախ, գովաբանել, բողոքել, շի

տակ, տարփողել, գովասանել. տրտնջար փառաբաներ ներբողել, ճշմարիտ, 
անմեղսակիզ. դժգոհել, ջատագովել, իրավազի, բարեբանել, անմեղ, ղրվա– 
տել, արղարազի, ուղիղ, խնկարկել, գովել։

3. Ի՞նչ ձայնավոբնեբ ավելազնև| կետերի փոխարեն.

մտր....կ ծ....ղ....կ Բ-ՈՈ Բ-ՈՓ կ-Ո թ
մտր....կ ծ....ղ....կ Բ-Ո'1 «—ԲՓ կ—Ոթ

4. Դրել բաոեբ. որոնք վերջիդ ընթերզելիս ստազվեն նոր բառեր (օր. 
ղրան, սրահ)։

5. Հայ ո՞ր պատմիչի (նշել դարը) ո՞ր գրքիդ է հետևյալ հատվածը.
«Ինչպես որ հնում մեկն ասել է չհասկադված մահը մահ է, հասկադ– 

ված մահը՜ անմահություն։ Ով որ չգիտե. թե ինչ Է մահը, վախենում Է մա–
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>փ։յ. իսկ ու| գիտե մահը, նրանից չի երկնչում։ Եվ այս րոլոր չարիքները 
մարդու միտքն են մւրնում անուսումությունից։ Կույրը զրկվում է արեգակի 
ճառագայթներից, իսկ տգետը զրկվում է կատարյւպ կյանքից։ Լավ է աչ
քով կույր լինե|, քան մտքով»։

ԳոԻբ Փոքրիկ շարադրություն՜ որպես վերնագիր ընտրելով պատմիչի ի– 
մաստուն մտքերից որևէ մեկը։

Հարցաթերթիկ 38.
1 Լրացնել բաց թողնված տասերը։
Սովորաբար արքունի....ում եռուզեռն սկսվում Լր վադ....րղյան՝ ստևա– 

ծա....ից առա....։ Ամենից վաղ զար....նում էր արքա....ադս|իր Երեմ....ա Ամա– 
զաւնին ե լվացվելով ու թու.... մազերը հար....ստելով՝ նարում Լր մատ....անի 
առա....։ Ապա գործի Լին անցնում սպասավորները, կար....ի էին բերում 
մի •անցքներր, սրահները. մա....րում մա....մա....յա սանդու....քները, սյունա– 
զար.... պսսր....զամ....նևրը, գավի....ները, մի....նարեր....ի պարսպի երկարութ– 
յամբ ձ....վալ շենքերն ու բաց տարա....աթյուններր։ Ծա....կանոցներամ աշ
խատում Լին պարտի....պանները, ջրում վար....ի թփերը, զմրւս....տ խոտը, 
կտրտում ավելոր.... ճյոպերը։ Գիշերային պահնոր....ներին վախարինամ էին 
նորերը՝ անշարժանալով մուտքերի ա....ջև։ Նրանք այնպիսի ձի.... կեցվա....ք 
ունեին, կարծես մար....իկ չյիՕեին, այլ ար....աններ։ Թա....ավորի ըն....ունե– 
լությանն սկսվում էր ուզիզ կհս....րին. երբ Պապը ծիրանին ուսերին և կար– 
միր մույկերը հա....ին մտնում էր գահասրահ։ Պաշտոնական ըն. ..աճելութ
յունները լինում էին շա....աթր երկու ան....ամ՝ պալսսւաւկան ավա....ների ներ
կայությամբ։

2. Կազմել նախադասություններ՝ գործածելով տ եփ  տ ա լ տեղիբ տալ ար
տահայտությունները. կԱբարերել վերաբերվել բառերը։

3. Տրված ուղղակի խոււքը դարձնել անոպղակի։
-  Արքա, եկել են պացւգամավորներ Կարինի գավառից և խնդրում են քո 

տեսությունը,– հայտնեց արարալապետը։
-  Ինձ թվամ է, արքա,– ասաց Զենոն Կ նանին,– թե այղ հարցը պետք 

է կարգավորել խաղաղ ճանապարհով։
-  Եվ մի թե մինչև այժմ վարվել ենք այլ կերպ,– ասաց Պապը։– Զենքի 

չենք դիմել։
4. Գանկատել և բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձել հետեյւպ բաոե–

րը սրտաճմլիկ, ուղղվել, արհամարհական, տխրահռչակ, ստիպողաբար, Սպի– 
րիղոն. ընկնե|ով, բարձրահասակ, կարգադրիչ, վարձատրության։

5. Գտնել հետնյալ բառերի հոմանիշները՝ վախ, ամպ, ավար, բաղձանք, 
աղիողորմ, խնդրանք, ավարտել, կիրթ, խորդուբորդ, կեղծավոր։
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Հարցաթերթիկ 39.
1. Լրացնել բաց թողնված տառերը։
Ակ....դետ նայում եմ քա....ագագաթ լեռնաշ....թայի ձյանածա....կ բար

ձունքներին։ <յոա|աարևել|ան սյու....ը մեդմ....րեն շնկշնկում I մեղմ....րոր 
փսփսա.....ով ար....6ացնելով ցրտից ըՕ...արմացած ծաղիկներին։ .Դզողով ա– 
րեի ոսկ....արս Ճառագայթների հ....անւյիկ փաղաքշանքը՝ ծաղիկները 
բար....րացնում են խոնար....ած զւիփկները. ու....ում գեղին. թա....շյա առ....ջնե– 
րը ե զվաը.... նայում շուրջը։ Ադամանդյա ականակի.... ցողը. "Ո զգու....որեն 
նսղւել է նր....անուր.... թերթիկներին, նման է ար....ունքի, որն ար որ է 
կան....անա։

Հանղիպակա... բարձունքներից շաչ....ուն–շառաչ....անով գիրկընդխառն 
ի....նամ են սյտնթաց գետակնևրը՝ ձ....տևլով դեւղի հարա....ային այգ....եւը 
մար....ագետինները, ղոս....ազույն ու եր....ներանգ ծաղիկները։ Բարձունքների 
փոս մաքրամաքուր ե ջուրը, արագընթաց. հո....որտալով ղա....նվամ է քարա– 
կա....կառներին. կ....ծամ. գո.... զոռում և հա....թական գատւմ–զոչ....ունով
վայր....ջք կաղւարում ու....ահայաց ապա....աժներից, միւր....վում ապա....ների
մեջ, քանդում, խառնում փ....վսսրներին։ Ներ....ևնհրում ասես խոն....անում է. 
ալիքները պ...պարվում են. վերածվում կարկաչ....ն կո ...ակների։ <ար....ավայ– 
րում եր....ևմն կոր....ում է ա....ծաթավարս ոտևնիների, շա....ազայն ալո....ենի– 
ների, վար....ենիների խառնիճադան.... թփու....ներում, ուր վ....դւում են 
ա....յածներ, վազ....եր, փնթփնթան ա....ջեր, զո....իներ ու խո....կորներ. 
փաս....աններ ու կ....ցարներ։

2. Հետևյալ բառերը ենթարկել բառակազմական վերլուծության շտկել, 
շինծու, ձվածեղ, բնորդուհի, վտարանդի, փութկոտ, աշխարհայացք, կեղծամ, 
տավարած, ամբարձիչ, հասարակարգ, դաստակերտ։

3. Ընդգծել ձայնարկությունները և կետադրել։
Դասընկերներով որոշեցինք երկու օր անցկացնել անտառում։ Օ. ի նչ ու

րախություն. մեր ծնողները չառարկեցին։
Երեկոյան շուտ մտա անկախն, որ կարողանամ վաղ արթնանար Դեռ Ե– 

րազ Լի տեսնամ, երբ հանկարծ լսեցի հեռախոսի զանգը՝ զընգ։ Արմենն էր.
-  Վահ ա՛յ տղա, դեռ քնա՞ծ ևս։
-  Իա արդեն հավաքվել ե՞ք։ Թուհ քնած եմ մնացել։ Հիմա զալիս եմ։
Տասը րոպե հետո հասա ընկերներիս։ Վրաններով, ուտելիքով բեռնավոր

ված՝ ման ապա րհ ընկանք։
Գյոպից նոր էինք դուրս եկել, երբ Աշոտը հանկարծ գոչեց.
-  Վայ մոռացև| ենք լուցկի վերցնել։
-  Էհեհ ստիպված ենք հետ դառնալ,– դժգոհեց Արամր։
-  Փահ մի՞թե կարծում եք. թե ես էլ ձեզ պես մոռացկոտ եմ,– Արմենը 

գրպանից հանեց լուցկին ու վառեց,– բաա։
քևրախ-ոտախ մտանք անտառ, որը մեզ դիմավորեց իր անդող համեր

գով։
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-  Կաղ-կղա. կաղ-կղա,– |սվում Լր ինչ-որ թռչունի մ|ււսւար ձայնը։
-  Կըտ, կըտ. կրւ|ւ,– ծառի կեղևն Լր փոլտւմ փայտփորիկը։
-  Վաշ-վիշշ, վաշ-վիշշ,– աղմկում էր գետակը։
-  Սըսս. սըսս– կաըծհււ բոլորին լռեցնում Լին միմյանց քսվող տերևները–
-  Հեյ.– բղավում էինք խմբով I. |աոմ բագմասլատկված արձագանքը՝ հե– 

եևյ.
Անտառում երկու հրաշալի օր անցկացնելուց հետո վերադարձանք տան։
-  Ախ ի նչ լավ էր այնտեղ,֊ հաջորդ օրը ասում էինք միաբերան։
4. Հաց, ւրան. գլուխ, շրջվել բառերը նախադասություների մեջ գործածեց 

ուղիդ I. փոխաբերական իմաստներով։
5. Կազմել տեքստ «Կենդանաբանական այգում» վերնագրով գործածե|ով 

ձայնարկություններ։

Հարցաթերթիկ 40.
I. Լրացնել բաց թողնված տառերը։
Ա....զամեքենան. հագի –հագ հա ղթահարելով խոր....արոր.... ճանա– 

Ա|ար....ի ար....ելքները. հևիհև բար...տանում էր հեղւ....ում թողնելով եր....նե– 
րանզ մար....ագետինները. ցորևնի դեղնագ....ծ ա....ւրևրը, ալպ....ան 
գմրու....ւըյա արոտավայրևրր։ <որ....առատ անձր1. էր ւրևղում՝ թ....ջելով մևքև– 
նայի ապակիները պ....տոր, անթա....անց կաթիլներով։ Թվում էր՝ շա....ժիչր 
չի դիմանա, և մեքենան. սայթա....ելով լսլր....ուն ցեխաջրերի մեջ. կգահավի
ժի ու....աբևրձ ժա....ռերի վրայով ե ջար....ւսխոտ.... կլինի անդնդախոր 
կի....ճամ։ աւրթընդմերթ որոտում էր ա....պրոսւը, ե կայծակի օ....ագալար 
մտ....ակները ճե....քամ էին ականակիր իւավարր։ Ապա ամեն ինչ դար....րս| 
հանդարտվում էր, I. լսվում էր տեղատարա.... անձրևի միալար խ....ոցր. 
Նստած թա....քում՝ Անան....ան օր....րփսմ էր անորոշ ու անը....բռնելի տազ– 
նասլի մեջ։ Կ....կզատ, խառնիճաղան.... մզւքերը որ....ի պես կ....ծամ էին սիր. 
զւր. և նա եր....եմն–եր....եմն կ....կվում էր սա....սռեցնալ մտատանջություննե– 
րից 1| 1ԱՈՈ հո....ոց ար....ակում։ Վեր....ատես հեռվում աղո.... տւյսեր նշմար
վեցին։ Անան....այի սիրզւը թ....թռաց։ Նա անբա....բա... մի աղո....ր մրմնջաց 
և Փակեց աչքերը։ Մեքենան արագացրեց ըն....ացքր և դուրս գալով 
գի....գա....աձև ճանապարհից մւրավ գյուղ։

2. Հետևյալ բառհըը ենթաըկեւ բաւսսկագմական վերլուծության ատհնա– 
կալ. ընչաքաղց, մատենագիր, ողբերգակ, այլակերպություն, շքանշանակիր, 
դողդոջան, հնէաբանաթյուն. արյունարբու, սիրատենչ։

3. Կազմել բառեր օրենքը) բառով և որեՕ վերջածանցով։
4. Հետևյալ բառերի ձևափոխություններով կազմել նախսւդւսսութ|ուններ՝ 

չխախտելով ւլրանց հերթականությունը և քանակը։ «Եմ» օժանդակ բւսվւ 
փոխարեն գործածեւ նրա խոնարհված ձևերից անհրաժեշտը։

Աա. իմանալ, որ. ինքր. մայրր, անպատճառ, կանչել, ինքը, հայտնեի հայր, 
ստանալ, նորություններ.
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Նա, զբաղեցնել. եմ. այն, միտք. թե. ինչպես, պահել, ինքը, մայր, մար. 
Երբ. նա, սկսել, խոսել։

Նախասենյակ, պելի. փներ խոսակցության, բարձր, ձայներ։
5. Օ րել փոքրիկ շարադրություն « Բրիսւրոնեաթյունը հայերի գոյատևման

ամուր պատվար» վերնագրով։

Հարցաթերթիկ 41.
1. Դուրււ գրել այն րաոերը, որոնց մեջ լսվում և գրվում է է.
ան....ական, այժմ... ական, առօր....ական, ւլույ—րույք, նոր....կ. գոմ....շ. 

ան... րկյուղ, վայր....օր, ան....բնույթ, վեր....|ք. ելե....ջ. նրբ....րշիկ, գեւր....զր.
երփն...տանգ, առ....ջ, ամենս։....ական, են....արան. բագկ....րակ. երրևխլ 
ան....րկբա. միջօր....  Լլհկւրրա....Աերգիա, վեր....լակ. աներևակայելի.
մանր ...արան, Սևանն... կ. Վարդգ....ս, րազմ....րանգ, լայն....կրան, որեխյ....
հր....շ, ինչեից.... ինչե....  ևրբե....  ալր....րգակ. եդեր....րգ որև....։

2. Իւմբավորել հոմանիշները
տամուկ, ձանձրսդի. նյարդային, երիվար, ապաքինվել, երփներանգ, 

թուխպ, ճերմակաթույր, հովատակ, եզակի, տարագույն, բացառիկ, տաղտկա–
Iի բուժվեք, գույնզգույն, ցասկոտ, միակ, սպիտակ, կազդուրվել, մտրուկ, ամպ. 
կատաղի, խրվել, ջրային, լավանալ, ստահակ, մոլեգին, նժույգ, բազմագույն, 
աշխետ, զայրացկոտ, արկածախնդիր, խոնավ, զամբիկ, ալվան-ալվան, առող
ջանալ. սրիկա։

3. Տրված ուղղակի խոսքը դարձնել անուղղակի։
֊Մայր Սեդա.– բազպանը խախտեց թագուհին.– հիշո ւմ ես. հովանոցում 

ասացիր, թե վաղուց հայտնի է քեզ՝ ինչ վիշտ 1 կրծում իմ սիրտը։
Սեղան ասաց.
-  Այո. իմ սիրելի՛ թագուհի, հիշում Եմ։
-  Էն, եղի՛ր համարձակ, խոսի՛ր անկաշկանդ, կամենում եմ լսել այն ա– 

մենը, ինչ առայսօր գաղտնի է մնացել ինձնից,–խնդրեց թագուհին.
4. Բացատրել հետևյալ բաոերի իմաստը՝ կերոն, թովչանք, թեզանիք, ղա– 

տափետե| բծախնդիր, աղջամուղջ, նախճիր, վեհ. պապանձվել, պարսավանք։
5. Ո՞վ է գրել
«Ա՜խ. լեզուն, լեզուն որ չըյնի. մարդ ինչի՞ նման կրլնի։ Մեկ ազգի պա

հողը. իրար հետ միացնողը լեզուն ա ու հավատը։ Լեզուդ փոխեցիր, հա
վատդ ուրացար, ել ինչո՞վ կարաս ասիր թե որ ազգիցն ես։ Դիտան, լուսա
վորյալ ազգը էն ա. որ ամեն լեզու թանի կարա, իստակ խոսի.

Ձեզ եմ ասում, ձեզ. հայոց նորահա՛ս երիտասարդը, տասը լեզու սովորե
ցեք. բայց ձեր լեզուն ղայիմ բռնեցեք...»։

Պատանի բարեկամ. 10-12 նախադասությամբ շարունակիր մեծ լուսա
վորեի մտքերը։
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Հարցաթերթիկ 42.
1. Լրաւլնել բադ թողնված տառերը։
Անդո.... գիշեր Լր։ Գո....շ թու....պերը, բար ...–բար.... կուտակված միմ....անւյ 

վրա, ծա....կել Լին երկնակամարը՜ ասես դիտավորյալ խանդա....ելով 
լաս...կայի մեդմ....րոր րն....ադքը գեղազան գա.... ա....պերի մի....ով։ Խոր 
լռությունն ընդհատում էր միայն գետի խոր....րդավոր խ....ոդը. Բա....վելով ժե– 
ռոււր ափերին՝ պ....տոր ջրերը կարծես ձ....տամ էին ազատվել իրենլյ 
խե....դալ ճնշումիդ, բայդ հր....եք չկարողանալով հա ...թել՝ ը....բոստադած ա– 
ոա.... էին վազում ե դուրս գալով |այնար....ակ հար....ավայր՝ հանդար....վամ 
էին՝ գոռա....–գոչյունը փոխարինե|ով գվար.... կարկաչ....ունով։ Կեսգիշերային 
այդ համընդհանուր անդո....ի մեջ ջրերի վրա հանկար.... գծագրվեր մի մա֊ 
կա յ–. որը թիավարելով առա... էին մղում երկու մար....։ Թիակների 
շա....նմանը գագընթադ լսվում էր ջրերի ճո....փյուն։ Նրանդ խոսակդության 
կ....կտուր պատառիկներիդ զգադփոմ էր, որ տհդաբնակներ չեն։ Ե....որդ 
նավ....րդը, որ կանգնած էր, կոր....թարդ քթով, կմա....ք հիշււդնալ մի ւլոլա– 
մար.... էր։ Նա խորաք....ին դիտում էր շրջա....այքը՝ երևի խոր....ուբոր.... ա– 
փերին փնտ....ելով ինչ-որ բան։ ԷՍւա նա ձեռքը կա....1|ա....եւյ հանդիպակա.... 
ափի ու....ությամբ, և ընկերները մակույ....ը լռելյայն ու....եդին դեպի այդ 
կալմը։

2. Ինչպե՞ս կգրես մեկ բառով՝ միտք անեի սուս անել, սիրտ առնել, փա
խուստ տալ. խանջիկ-մանջիկ գալ, իւեւքահան փնել. կրակ-ելպամ ուտել։

3. Օթ ե ող արմատներով կագմեւ նոր բառեր այնպես, որ տրված ար
մատներն ընկնեն նաև բառամիջում և բառավերջում։

4. Հետևյալ բառերի ձևափոխություններով կաւլմել նախադասություններ 
չխախտելով բառերի հերթականությունը և քանակը։ «Եմ» օժանդակ բայի 
փոխաըեն գործածել նրա խոնարհվւսծ ձևերիդ անհրաժեշտը։

Նա, պիտի, գնալ, դիմավորել, ինքը, հայր, պիտի, գնալ, դիմավորել, հայ
րենիք. դավաճան։

Ես, սենյակ, պատեր, կախված, եմ. մենք, ընտանիք, անդամներ, դի
մանկարներ։

11պագա, ինքը, բոլոր, սարսափներ, ներկայանար նա, աչք։
5. 10-12 նախադասությամբ բնութագրիր ընկերոջդ։

Հարցաթերթիկ 43.
1) եկ թե և
այգԼ^ետ, կար;,..որ. կստԼ.եր. ագ....որ, ւսգւ^ագ, ոսկ.Լորեր ռսկ։. ագ. 

ոսկւփարս, ոսկ.֊.։/աճառ, ար.ևաո, արնավառ, հԼասպառ. հ.Ւ..իհ.Լ, հետԼակ, 
հոգ.1ւ.որ, հոգԼչարբ, գին(./.եւր. սերկ.,..իլ, տարԼերջ, գեր....արել, գուր.Լորեր 
գինոևսճաո. ... րոպա, ../.րոպադի. արևմտա.Հրոպական.
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կաթխած, Եթովպիա. հախք, ա.^.զանցի, աղխան, գո.(.ք. Օվսաննա, 
ասֆալտ, գա.՝/թապահ, խռո.՝ .̂ք, փլանքամիչ, հարա կային, ավտոմեքենա, 
նավթ. հովտաշուշան. զարթել, թավշյա. ավտոմաւր. կւրավատ, 
թովչանք, նզովք. որովհետև, ստինքս, թափվել։ ՜ ք ՜

2. Հետևյալ բառերը ենթարկել բաւսսկւս(լմակւսն վեբլուծության չքավո
րության, անզուգական, զուգասենյակ, տարաբնույթ, չարախնդալ, գիսակ, ցա
վալլուկ, օրիորդ, դսրես. փղձկալ։

3. Տրված բասերով և ածանցներով կազմել նոր բառեր.
դև. տրտում, որս, բույս, մարդ, պոչ, ձև զեկույց, գիր. խոսր.
ատ, որդ, ան, տ, ի. ություն. ում. ավոր. ական, ային։
4. Տեքւսրը գտել ավՒդորդ բառերիդ, ուղղել, խմբագրեր
Մարգարյանը հանւվաանամ էր մեծ հայրենասեր։ Ըստ ընկերների կար

ծիքի համաձայն՝ նրա հսկայական մեծ հարստությունը բացասաբար չէր ազ
դել իր բնավորության վրա, չէր խաթարել իր մարդկային ներքին էությունը։
Նա ազգասեր էր, ուներ նաև այլ արիշ դրական հաւրկանիշնևր բարի էր, ե– 
ռանդուն էր, մեծահոգի։ Նա սիրում էր հանդիպել երիտասարդ մարդկանց 
հետ, զրուցել նրանց հետ, հետաքրքրվել նրանց հոգսերի մասին։

5. Շարունակիր պատմությանը 10-12 նախադասությամբ.
Երբ նավը խարիսխը բարձրացրեց և դուրս եկավ ծովախորշից, խաղաղ 

եղանակ էր։ Ծովն ասես ծիծաղում էր։ Սակայն չանցած մի քանի մամ ա– 
փևրն արդեն չէին երևում, պատահեց անսպասեփն...

Հարցաթերթիկ 44. -Ւ
1. Արտագրել հետևյալ բառերը՝ կետեըի փոխարեն գրեըւվ դ կամ խ.
խախտել, դա.ղ.ձ, կմախք, գավջ, դրախտ. սանդուխ.ք, պվտոր, սխտոր, 

հախճապակի. Վա խթանդ, թախտ. թուխպ. ոխկույզ, կո.ւրսյեթ. տախտակ, 
ողբերգություն, տախ^րկալի, ձա.Ո.կել, դժւխ.ք, սպանախ., հղփանալ, 
զեղչել. զղջալ, դեղձենի. ա ղտ  (կենդանի), ուխտադրաժ, փղձկալ, 
ծակ.կատար, շախ. ջախ ել, քաղց, կեղտոտ, մե։/..ք. խեղդուկ, բախտավոր, 
բախձալի, մղկտալ, ատաղձագործ, աղճատել, փեղկ. փո....ք. աղտոտ, 
եղկելի. նախշուն, շղթա,՜ թախծոտ. փախչել, ապախ֊տ. սեղմիրան, 
նախճիր. թու,;..ս. կթխա, հղկել, Հայկանդախտ, գաղտնի, գաղթական, 
թուղթ, պանդուխտ, ճեղքվածք, հաղթանակ, աղքատ, վախճան, փայ
ծա ղ, Սանդուղ.տ. կաղկանձ, վխտալ, ամբոխ, գողտրիկ, ընծուխտ, սի
բեխ։

2. Հետևյալ բաղադրյալ բառերի բաղադրիչների միջև դնել գծիկ, որտեղ 
անհրաժեշտ է՝ մանր մունր, հասարակական քաղաքական, թղթակից անդամ, 
գուշում գոչյուն, ուս ուսի, երեսուն երեսունհինգ, երեսունից երեսունհինգ, վե
րից վար, աղմուկ աղաղակ, ալ կարմիր, քաղաքից քաղաք։
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3. Խմբավորել հոմանիշները
սյուբ. արտւսսվէւլ. իսպառ, հովիկ, կո1սսկ, ամբողջովին. տկարանալ. զմայ|– 

վեյ. զեփյուռ. բոլորովին, էական, սքանչանալ, անզորանալ հիմնական, կղե
րական. թուլանալ, կարևոր, հիանալ, ամենևին, րսլ, կենսական, գւխավոր. ա– 
էԽ

4. Տրված դարձվածքներով կազմել մեկական նախադասության՝ պարդւ– 
քի ւրակ մնալ, սարի պես թիկունքին կանգնել, սիրդ։ տալ, սարեր շուռ տալ. 
սիրտը հովանալ

ԱստիմաՕ և մպախոտ բառերը նախադասությունների մեջ գործածե| ու
ղիդ և Փոխաբերական իմաստներով։

5. Գրիր փոքրիկ շարադրություն «ճտերն աշնանն են հաշվում» վերնագ– 
րով։

Հարցաթերթիկ 45.
1. Լրացնել բադ թողնված տասերը։
Առօր....ական թեկուզ չնչին. ան....ական հո ...սերը կ....ծում էին 11նան....ա– 

յի կար....էտ. բ....կւրված հոգին, կ... կտուր մւրքերր կ....կում Լին սիրտը։ Տար
ված մտքերով նա չէր նկատում բնաշխարհի փ....ան գևղևդկություննևրր. չէր 
տամ թո....անների քաղցրահնչյուն երգի ելև....շները, հինավուր.... ընկ....զենու 
անընդհատ |ս....յանր։ Այո, գեւրի հեղհեղուկ ալիքների նմանվեդ իր կյանքր. 
և այժմ մի....յնակ է. անօ....նական։ Դ....խեմ բա....տը խոո....էզ է. երես 
դար...տել իրենիդ։

Կ....թնելով րնկ....զևնա հաստաբես... բնին՜ Անան.. ան խորաք....ին հա–
յադք գդևդ իր անդած ա....ան. ու....ևդ կորացած մե....քը, ու |սե....ղված մի
հասա. .. դարս թռավ խռո....ած հո....ու խոր....Երից։

Ամեն ինչ նույնն էր շուրջը։ Խա....տելով շրջա....այբի անղո....ը՝ ....րոտում 
էր ս|....տոր գեւրր. ոլոր-մոլոր թո....կուրում՝ տանելով փ....ած ճյուղեր, գիշե
րային անակ....կսդ մ....իկի հԵւըևանքով պոկված գւևրևնևր։

Ընդհուպ մարենալով ջրերին Անան....ան խոնար....վեց, ձեռքերը միտ....եզ 
սառն...տակ կո...ակների մէւջ ա սա....սոտ անցավ մարմնով։ էէնը...տոնելի
թ....բիր ի....ավ նրա վրա. և զգաշ...տեն թռ....ևլով լպ....ծուն...... ղորկ քարերի
վրայով անցավ գետը ու բերան....սիվայր պա....կեց խոտհարքների վրա. 
ր...տոշխնեց հա....րուկի, ծո....րինի. մար....արտածա....կի անուշաբույրը։ Ոչ. ի– 
րավունք չանի սայթա....ելու. պար....ակվելու իր մէւջ. հանձնվելու կյանքի հևդ– 
հևդակ վայրընթացներին ա և|և....ջամներին։ Կյանքր դեռ ա....ջ1ւում է։

2. Առանձին սյունակներով գրել թոչուննե|փ, գազաննեըի և ծադիկնեըի 
անուններ։

3. Դրել բարդ բաոեր. որոնց երկրորդ արմատը լինի է բառը։
4. Հետևյալ բառերի ձևափոխություններով կազմել նախադասություններ 

չխախտե|ով բառերի հերթականությունը և քանակը։ «Եմ» օժանդակ բայի 
փոխարեն գործածեւ նրա խոնարհված ձևերիդ անհրաժեշտը։
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Արեգակ, ծագել, եմ. և. նա. հրակարմիր, շողեր. պւակ, փայլփլել, եմ. ես, 
հայրենի, գյուղ, րնդարձակ, դաշտեր։

ես. ծնողներ, ես. ուսում, եմ. ւրալ, Վւսրագա ւիսնր. վարժարան.
Այ մի րան, չեմ, սյղւրորԵլ. նա. անրնկճեւի. ոգի։
5. Կրակ և պան բւսււերը նախադասությունների մեջ գործածեւ ուղիղ և 

փոխաբերական իմաստներով։

Հաթյաթերթիկ 46.
1. Լրաղնել բաղ թողնված տաոերը։
Անղն1ւ|ով գա....աճ ա|ո....ենիների խիւր թփու....ով՝ ան....ացուպին հեն

ված մար....ր խոր....արորդ ճանապարհով բար...տանում էր կղզին. Ինչսլե ս 
էր սղեկո. ...վում նրա հո ...ին. ի նչ իրարամե....ժ ղգաղումներ Լին ւղարուրել 
նրան։ Ահա երկնակա....կա.... լեռներր. որոնղ գմրու....ղւյա փեշերից հւս– 
վա....ել էր եր....ներանգ ծաղիկներ։ Ահա ր ...ոնգագույն ժա....ռերը՜ խա– 
վար....ղփն խո....շերով, ծերպավոր կաւրարներով մխր....ված գանգու....
ա....պերի մեջ։ Ահա ե հինավուր. .. վանքը կորնթար.... գմբեթով, հար....
ւրեղ-ւրեղ քանղակագար.... Ա|աւրերով։ Քանի ան....ամ էր ինրր |սոնար....վե| 
սր....աղսւն խորանում, ղգաղև| բուրվառներից ծխաղող իւունկի զգլխիչ 
բուրմունքդ։ Ավա ղ. ան....ւսցե| էր ամեն ինչ, հ....ղս ցնդել՝ հո....ում թողնե
լով խորին թա....իծ ե ա....բասիր, պայծաո հիշողություններ։ Այո. ղ....խեմ 
բա....ւրի ւսն....ղորմ հարվածներր. եղև....ական իրաղար....ություններր ստի– 
պևղին բոնել անհայւր ու....իների ճանաւղարհր Անղե| էր ե....եսուն տարի։ 
Դար....յալ հայրենի բնօ... անում է. թ....թ....ում է սիրւրը, կ ...կվում, ու ւսն– 
բա....բա. .. առա.... Լ րն... անում հագար. .. ւրսղու հո....ին կի....ող անհա 
կարաբին։

2. Բացատրել հետևյալ բաոերի իմաստը՝ աղիողորմ, անօթևսւն. երաշ
խիք. անթացուպ, աճապարել, մակաղել, մածուցիկ, վիորալ. սիգաւղանծ։

3. Տրված դարձվածքներով կազմել մեկական նախադասություն՝ քար 
կտրեր ինքն իրեն ոււրել. սուր ճոճեր տեղում սառած մնալ, արքի տակ ւրալ։

քւնսկարհ և ա/ր/էա բասերը նախադասությունների մեջ գործածեւ ուղիղ 
և փոխաբերական իմաստներով։

4. Հետևյալ բաղադրյալ բաոերի բաղւսդրիչների միջև դնել գծիկ, որտեղ 
այն անհրւսժեշտ է՝ ձեռքից ձեռք, անթիվ անհամար, տիեզերագնաց օդա
չու. փողոցից փողոց, հինգ վեց, տասից ցւասնհինգ. ւիունջ փունջ, տեղից 
ւրեղ. տխուր ղտտում. ոտքից գլուխ, մուգ կարմիր, բաց դեղին։

5. Կազմել տեքստ՝ գործածեւով հետևյալ բառերն ու բւսոակսհղւսկղութ– 
յուններր ւսնղորր ծով, ոսկեծոււի կոհակներ, արէվւ դեղձան ճառագայթներ, 
մէպմ սյուք, միջօրե, անակնկալ, մռայլ թուխպեր, մթագներ սասւրկացող քա
մի. մրրկածեծ հողմ, մոլեգին հորձանք, ափամերձ ժայռեր, բնության ւրա– 
րերք։



Հարցաթերթիկ 47.
1. Առանձնացնել այն բառերը, որոնք գրվում են կրկնակ բւսղւսձայննե– 

րով.
այ....ենական, ա....ահայր, ըն....եմ, ըն...արմանալ, ըն....իմաիտս, յ*....կւ|ւ1>լ. 

ր....ալ, փ....ել (մաշվել), փ....ել (ծաւլկել), գոոնջա....ուկ, ւրանջա....ի, վշտա....ուկ,
վշւրա....ի, սովա....ակ, սովյա....  Աքի....ես, աքի....եսյան, հե....ենիստական,
հո....անդական, մի....իոն, մի....իալսլ, մո....ա, մո....ի, ու....աթիո. ու....եկցել, գոր– 
ծա....ամ, երթու....ի, ա....աձիգ, ա....եգորգ, մայրու....ի, ու....ահայաց. ման– 
րագ....ին, Մարխս....ա, բ....ախույգ. Վիե....ա, ի....սուն, մ....կահավ, անդո....ութ– 
յան. տա....ական. տա....երք. տա....ալուծել. տա....որոշել, և....որդ, չո....որդ. 
բագմատա  ւրա....փողել։

2. Դտնե| հետեյալ բառերի հականիշները՝ աշխուժանալ, մեււադրալ, հա
մաձայնություն, ժամանել, լաց, լեռնային, |արջ, թխահեր, երիտասարդ, ըն
դարձակ։

3. Ոււկի ե սիրտ բառերը նախադասությունների մեջ գործածել ուղիղ ե 
փոխաբերական իմաստներով։

4. Հետևյալ բւսոերի ձևափոխություններով կւսզմել նա|սւսդւսսություններ՜ 
չխւսխտելով դրանց հերթւսկւսնութ|ունը ե քանակը։ «Եմ» օժանդակ բայի 
փոխւսրեն գործածել նրա խոնւսրհվւսծ ձևերից անհրաժեշտը։

Ձոր. գլուխ, կանգնել, եմ, և, երբ. աղջիկ, կրկին, բարձրանալ, նայեի ես, 
կողմ, ես, ձեռքով, անել։

Երբ, կռանալ, ու, ճակատ, համբուրել, ես, նա, բարի, աչքեր, արցունքներ, 
ւրեսնել։

Երբեմն, ես, հարցնել, եմ, ես, տեսած, քաղաքներ, ես, կարդացած, գրքեր, 
մասին։

5. Կազմել տեքստ «Սի՜ լինիր ուրւսգի պես» վերնադրակ

Հարցաթերթիկ 48. –^–
1. Սրտագրիդ հետևյալ բառերը՝ կետերի ւիոիսսրեն գրելով ր կամ ո.
խ;..ճւլւացնևլ, գ/Ո.գռևի գ/ՅԱլռալ, ապա^ե, ապսւճԼաժ. վերնագիր, բաափ, 

խ|2.ճիթ, արագիլ, աճԼագաստ, կ/1.ծհլ, ճմ&.թել, ուռճանալ, ծեծկճևտաք. 
հռչակվել, խելագարվել, հ/Լթիռ, եդե/«.ն, եդեիևական, մ.Մթմ/)ևթսդ, 
սավառուն, կճԼունկ (թռչուն), կ/.1.ունկ (գարշապար), և/1ևսուն, թ&վռսդ, 
թ./1.թիռ, վառվռուն, կԶ.թնել, ոսկո/յ.., մկ|րւ.ատ, գամփՄ., խոժո/Լադեմ. 
սա.(ևցակալել, վագ ւ̂., ա/Նջ. մամճևակալած, քաճ.որդ, բիեոնգյա. ամպա
գոռգոռ. պոռթկալ, գոխ.շ, խճևխռալ, ա/.1ծաթյա, գո.ր.տ, կնՀԱւն, աիՆծիվ, 
փ.0.թկացնել, ա.Ա.նեւր, քուքւ.ջ, կարկառուն, բռթել. ուՀ1.չել, ժխոքՆ, շրշյուն, 
սեեէԼուն, Ճանկ0..ել, հ.Թ.հուսլ, բարբառ, ճ/3(/հց, հառաչանք, կործանվեի 
ծխամորճ, կիր..ճ, հանդա/՝)..ժեի կա/1.ք, կա.խգ, ախորժաբեր,/ անսփևժան, 
դադւարկաս|ո/.Նտ, ճո/.Նտատեր, կերկերուն։
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2. Գրել հինգ հավաքական գոյական։
3. Տրված դարձվածքներով կազմել մեկական նախադասություն՝ ոտքի 

տակ ընկնել, երեսով տալ. խելքը թռցնել, գփւին քարոզ կարդալ, աչքի րնկ– 
նել։

Ձևոբ և հրես բաոերր նախադասությունների մեջ գործածել ուդիդ և փո
խաբերական իմաստներով։

4. Գտնել հետեյաւ բաոերի հոմանիշները՝ նվաղել, ականակիտ, ցասում, 
կաթոգին, հոտթի, փթթեք անարգել, անապավեն, կասեցնել, հաճելի։

5. Հետևյալ բաոերի միացումով կազմել բարդ բաոեր՝ անաթ-ցապ, փա– 
փուկ-սիրտ. սոտ-միտք, զորք-հանդես. կաս|ույզւ–կանաչ, արե-ծադիկ, միլի– 
ոն-տեր. փոքր–ոգի, ինքն-արժեք, բուժել-միջոց. վառել-փայզւ. միշտ-ժպիտ. 
լույււ–պսակ, դեղին– կարմիր, իր-տեսնել, աշխարհ-աշխարհ, զաւն–տուն։

Հարցաթերթիկ 49.
1. Լրացնել բաց թողնված տասերը։
Վազ....րդայնի հետ....հետե աը....նացոզ ճառագայթների տակ խա....տվում 

էր գյուղաքաղաքի (սա....ուսիկ անդո....ը. ան....անում, և վա....րկյանների 
ըն....ացքում փողոցները լցվում էին աշխատանքի շտապող մար....կանց 
գվար.... աշխույժով։ Ահա ճ....ոցով բացվեց հանղիպակա.... տան դար....ասը, 
և ճ....նչյունով տսրս եկավ մի սայլ բեռնված ս....բակով, ստեպ....ինով, 
դե....ձով, սերկ....իլով, խաղողի հյութեղ ո....կույզներով։ Թա....անցիկ օ....ում 
տարածվեց ծո....րինի, անանու....ի գ....գռիչ բույրը։ Կո....քի տնից դուրս եկավ 
մի կին՝ կր....բին սհ....մած թմ....ւիկ ա....ջնակին և հա....շտապ ու....վեց դեպի 
մանկապարտեզ։

Պատշ....ամբամ կանգնած՝ ակ....դետ, հա....շւրակված դիտում էի յուրա
քանչյուր մանրու....։ Գին....ետ անղասղւանները ոսկ....որվել էին հրաշե.... լու– 
սատ....ի կենսաթ....թիռ ճառագայթներով։ Ամևնուրե.... հու....թի կանաչ, խա– 
ղալ)։ ւիար....ամ որ....աղւունկեր. ճյուղատարած ընկ....կենիներ, բե....ի ա....ղւեր։ 
ճ....նում էի խե....դել հուզմունքս, թեև բերկրանքի փղ....ուկը սե....մել էր կո
կոր....ս։ Տարտամ....րեն հիշում էի ե....եսուն տարի առաջվա ա....քատիկ գյու–
ղակր........յաղակները. բար....իթողի փողոցները՝ խոր....ուբոր....ություններով,
պ....ցար կե....տաջրերով։

Ի....ա սանղու....քներով և ու...վեցի հրապարակ՝ խառնվելու վ....տացող 
ա....բոխին, զգալու կյանքի տրո....յունը, անկ....ղրելու նրա շաոաչ....ն ձայնը, 
ը....բոշխնելու ծննդավայրում լինելու բերկրանքը։

Ձ....տում էի նպատակաու....ված անցկացնել ե....օրյա հանգիստս և 
ձե....բազատվել առօր... ական հո....սերից։

2. Բաոեբով գրել 9. 10, 19. 30. 50. 60, 80, 99. 109, 1994, 2-րղ. 3-րդ. 
4–րդ. 5-րղ, 69-րղ, 1989–յպ. 10-ական, 10—10, 1/3, 1/10 թվականները։

3. 11 լղզել տեքստում տեղ գտած սխալները։
Սովորում եմ 219 դպրոցի 7-յւղ դասարանում։ Առավոտյան նստում եմ 

թիվ 8-րղ տրոլեյբուսը ե ժամը ութն անց եռեսունիՕ հասնում դպրոց։ Դա–
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սարանում նստում եմ եկյարղ շա|ւբի չորորղ նստարանին։ Տեղ հասնե|ուն 
պես ւրաս րոպե զբաղվում ևմ դասերս կրկնելով, ասրս մեկ երկու րոպեում 
կարգի եմ բերում գրենական պիտույքներս, մի-երկու անգամ ներսոսբսրս ա– 
նամ, գրոտում ընկերներիս հետ։ Ոսլիգ ժամը Լճ-ին հնչում Լ գանգը, և 
սկսվում Լ դասը։

Շուտով կսկսվեն աշնանային արձակուրդները, և իննը համաղասարանցի– 
ներով դուրս կգանք արշավի։

4. Խմբավորել հոմանիշները՝
վեսասեր, գեղեցիկ. աստվածապաշդւ, պաշդւպան, մութ, նրբակիրթ, ընդվգել, 

իւավարչւըին, հոգատար, աստվածասեր, մթին, պայքարել, բարեկիրթ, անձ– 
նագոհ. խավարասայգ. մաքառել, պերճ, հավատացյալ, մթամած, հովանավոր, 
մռայլ, ասւրվածավա|ս. եկեղեցասեր, խավարապատ, անձնուրաց, րմբոստա– 
նալ, բարեպաշտ, անձնապաշտ, կրոնապաշտ, ապստամբել,՜/եսամոլ։

5. Տրված ւրեքււտում ւրեդադրևլ հետևյալ վերաբերականները անշուշտ, ի 
դեպ, արդյոք, գեթ, ավադ, ցավոք, րսւր երևույթին, ինչ խոսք։

Տարվա եղանակներից գարունը ամենագեղեցիկն է։ Այն նաև դպրոցական
ների համար ամենաուրախն Լ։ Չէ՜՛ որ սկսվում են արևոտ, տաք օրերը, ա– 
պա արձակուրդները։ Կա" մի երեխա, որ սրտատրոփ չսպասի գարնան գա– 
լոատին։

Բայց առայժմ այն յոթ սարերի հետևում է։ Դեռ կուշանա, և հարկ կլի
նի երկար երագել արևի, ուրախ խաղերի, անհոգ արձակուրդների և հեցւաքր– 
քիյւ էքսկուրսիաների մասին։

Հարցաթերթիկ 50.
1. Լրացնել բաց թողնված տասերը։
Վատտ....յան ադջամու....ջր հետ....հետե ւսՕ....ացավ՝ իր տեղը գի....ելով ա– 

րևի շա....ագույն ճառագայթներին։ Բնությունը զար....նեց։ Շառերի և ծաղիկ
ների սատոր....ներին նստած ցողը մեղմ....րեն գո|ո....շիացավ. և յուր....րինակ 
փայլով շողշողաց մա... կանաչ բուսականությանը։ Տերևախի... ճյուղերի մեյ> 
լսվեց թո....անների գվար....աձայն եր....ը, ասես ավելի աշխույժ ք....քջաց առ
վակը՝ թավա....գլոր վագելով հու....թի ա....տերի ու գար....արուն. փար....ամ 
մար....ագետիների մի....ով։ Խ....ացին արծաթագ....ծ փշատենու երկար վար
սերը տերևների արանքից Եր....եմն–եր....եմն ցուցադրելով մու. .. դեղին պւըուդ– 
ները։ Ար....եցնալ բուրմունք տարածեց թա....շյա դե....ձը՝ պ....րուհու սեթ....ե– 
թանքով ի ցույց դնելով գույն...գույն թշիկները։ Պ....նված սալորենին 
օրորվեց, նազեց՝ ասես համ....այր ա....արկելով ճյուղերին թառած ա. ..ստիլ
ներին։ Նր....ագեդ խնձորենին. հենված հինավուր.... ընկ....գհնուն. մեղմ....րոր 
գև....յուռի վւադաբշանք դգալով, ար....նացավ ե ու....եց մր....երի ծանրության 
տակ խոնար....ված ճյադևրր։

Սր....նացան և ծաղիկները՝ գինարբու....ը, սուսա....բարը, վար....բ, հո....տա– 
շուշանր, մար....արտածաղիկր։ Բոլորը ձ....վեցին դեպի կե....արար արեր։
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2. Տրված դարձվածքներով կազմել մեկական նախադասություն՝ երկինքը 
գլխին փող <|տլ. ձայնը գ|ու|սը գցել. սարեր շառ տալ. քարից հազ րամել. 
րարր քարին չթողնել

հ>եդդ1ղ ե սպաՕեւ րաոերր նախադասությունների մեջ գործածել ուղիղ ե 
փոխաբերական իմաստներով։

3. Տրված բառերով, բայերի արմատներով ու վերջածւսնցներով կազմել 
նոր բաււեր.

զւասը. սյուն, կարկաչ ձիզ. նախիր, փախչել. վարվեի եղեգն, երևալ, ընտ– 
րել, փառք. յ«>հ. զրնգալ, հերոս, խոր, շեղ. կամք, կղզի աղյուս, դոփել, իշխել. 
ապրել, հարլլնել. ջրե|, հինգ, ջրասույզ, հագնել, թրթռալ, հայր. վեհ. խամը.

յակ. ովին. ակ. որեն. յան. պես. ան. լ՛ար, պան, աստ, մանք. ուն. ավոր, 
ություն, ազւ. ովի, ույլճ, ին։

4. Դրել երկու աասծ։
5. Կազմել տեքստ՝ գործածելով հետևյալ բաոերն ու բաուսկւսւտսկցութ– 

յունները՝ զբոսաշրջիկներ. հիազմունքով դիտել, բազմերանգ տուֆ, օպերային 
թատրոնի շենք, հայկական զարդաքանդակներ, սիրամարգ, խազալ, նուռ, 
ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյան, հանճարեղ նախագիծ, օղակաձև 
զբոսայգի, զայտաղբյարներ. Սեծ եղեռնի հուշակոթող ագատամարզւիկների 
շիրիմներ։

Հարցեր ե առաջադրանքներ բա յից
1. Դուրս գրել այն բայերը, որոնք կարոդ են ստանալ վ ածանւյր.
պատասխանել, համբուրել, դեղնել, մոտենալ, մոտեզնել, գաղթել, տուժեի 

կշտանալ, կշտազնել. պարել, պսակևլ, անել, աղալ, լվալ, հեռանալ, հեռաց
նել, ունենալ, լինել, տալ. արժենալ, վերադառնալ, վերադարձնել, երևալ, խա
ղալ. |սաղազնե|. ճախրել, որոշեի մեղմանսք. մեղմացնել, դնել, ելնել, զանգել, 
երերալ վիճել նեղել սրտնեղել նախանձել։

2. Դրել բայեր, որոնք կազմվել են գոյականներից, ածականներից։
3. Ո՞ր ձևերն են սխալ։ Դրիր ճիշտը։
ա) թեյել, սրճել, մդւնել, փախնել, վւախչել. կպնել, կպշեի նախատեսեի նա– 

խատեսնել. ընձևոևլ. ընձեռնել, վախել, վատնել, սրսրթալ, սրթսրթալ սրգւդո– 
ղած, սրդողած, թխթխկացնեի թխկթխկացնել, շնշնկան. շնկշնկան, նվալ, 
նվվալ, հողւհոտել. հողտղւել. հևկհե՚կսդ. հեկեկալ. հայլ;>հայ|օել. հայթայթել, 
հայոյել, հայհոյել, իմաստնանալ, իճաստանալ։

բ) Դրսում աշխագւելիս սառչեցի։ Քեղ երկար սպասելուց սառեցի։
Աշուղը պատահմամբ ղիսքևց ինձ. և ևս ընկա։
Աշոգւն անզգուշորեն դիպավ սեղանին, ու գրքևյւր թավւվեցին։
4. Կազմել հեւրևյւսլ բայերի բազմապատկակւսն ձևերը՝ թռչել, վագեի խա

զել. ծալել, քաշել. լ<ւավւել. ցաղւկել, պաւլւռել. բզել. խաբե|. գոռալ, ճաքել, կա
յթել, չափել, խլե|. ծախևլ. ծակել։

5. Դւսրս գրել բազմապատկական բայերը.
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յուղաբեր պոկռտեր կտրատեր գունատվել. մրոտել, կաղքատեր մասնատեր 
ժանգոտել, կեղտոտել, հոշոտեր աղտոտեր վաշոտել, կարարեր երկատեր թա– 
նաքոտեր բրդաբեր խմորոտվեր մկրաւրել։

6. Կազմել պիտի գրեմ, կգրեմ բալ հր ի ժխտականները և ա րեր գար չար 
տար \իներ աներ գներ տաներ թույներ բառնար դաոնալ բայերի հրամայա
կանի դրական ու ժխտական ձևերը։

7. Ներկա՞ է, անդյա՞լ, թե՞ ապառնի.
ա) Մեկ ամսիւյ հանձնում եմ քննություններս ու մեկնում մրցումների։
բ) Երեկ անցնում եմ ւ|ւայույա| ու տեսնում միմյանց հետ կռկալ երկու 

փոքրիկի։ Մոտենում եմ, հարցնում պատճառը Առանց որևէ յ՛ան ասելու 
փախչում են տարբեր ուղղություններով։

գ) Գնացքը մոտենում է ծննդավայրիս, և սիրտս խփում է հուզմունքից։
8. Ե՞վ կամ ի՞նչը կարող է՜
նազել, բուրել, այրել, սեթևեթել, պճնվել, ջերմացնել, մոլեգնել, փայլեր լու

սավորել. սպանել։
9. Երել հետևյալ բայերի հոմանիշները՝ աղաչել, ապշել, պճնվել, ճաշւս

կեր փրկեր բամբասել, գովել, տենչալ, թովել, զայրացներ ապաքինվել, թա
ռամեր ընդարմանալ, ընղվգևր հոխորտար կարկամել. գաշակեր

10. Գրել հետևյսդ բայերի հականիշները՝ ձերբակալեր գտնել, ծնվեր ան
հետանալ, առնել, միաբանվել, լռեր քանղել. տալ, նվաստացներ գրավեր ու
շաթափվել, հուսահատեցնել։

11. Ընդգծեց տրտմել, ցնծար բազմեր ցնցվել, անցներ նայեր թռչեր գի– 
նովնալ, արբել բայերի արմաւրները և դրանցով կազմեց գոյականներ։

12. Ի՞նչ ածանցներ կարող ես ավեցացնեւ հետևյսդ բայերի արմատների 
և վերջավորությունների միջև.

իջ-եր հաս-եր մոտ-ալ, մոտ-ել, թռ-եր թռ-ել, մորթ-ել, հիվանդ-եր հի– 
վանդ-ար պատառ-Եր խոց-եր սիր-եր մտ-եր հագ-ար հագ-եր պրկ-ևր 
ցաղւկ-ել, վազ-եր վտքր-ել, փոքր-ար կպ-եր մոլոր-ևր շիկ-ել, շիկ–ար 
տար–ել, զարմ–ար զարմ–ել, քար–ալ, քար-ել, թաք–ել։

13. Գրիր մեկ բառով.
ստյուն-քրտինք թավւեր ւիշար-փշուր աներ գա|ար–մա|ար գար երդռւմ-պա– 

ղւառ ատեր խսսլք-խայտառակ դառնար պատառ–Ա|աւրառ աներ փախուսւը 
տար կանգ առներ զինաթաւի աներ ձեռ ու ոտից ընկներ գյխի գցել, թիկն 
տար կուչ գալ։

14. Փակագծերում տրված բւսյերը նախադւսււության մեջ գործւսծել ճիշտ 
ձևով.

ա) Ամռանը ես (լինել) Վանաձոըում։ Գրեթե ամեն օր (լինել) էի ընկերոջս 
Աշոտենց տանը։

բ) Փոքրիկ Անահիտն անընդհատ (լալ) էր։
-  Սի (լալ),– սաստեց մայրիկը,– հայրիկին խանգարում ես։
գ) ճամփոյոլության ընթացքում մեգ մատուցում էին բազմատեսակ մրգեր։ 

(Ուտել) էինք մեծ ախորժակով, որովհետև դրանդից երբևէ չէինք (ուտել)։

352



ԲԱՌԱՑԱՆԿ
է . Ե

այժմեական գոմեշ լայնէկրան
ամենաէական գրեթե խուռներամ
աներկբա դողէրոցք . ծոկեզր
աներկյուղ Ելևէջ կիսաեփ
աներևակայելի եղերերգ հնէաբան
աներևույթ երբևէ հրեշ
անէ Երբևիցե մանրէ
անէական երփներանգ մանրէաբան
աշտե էակ մեջք
առերես էական միջօրե
առերևույթ էլեկտրաեռակցել նորեկ
առօրեական էւեկտրաէներգիա նրբերանգ
առէջ էջմիածին նրբերշիկ
բազկերակ ինչևէ ողբերգակ
բազմերանգ ինչևիցե որևէ
գետեզր լայնեզր որևիցե

Օ, Ո

ականջօղ առօրյա րնդօրիՕակել
Ամանոր ապօրինի թիկնօթոց
ամանորյա արագոտն թռչնորս
ամենաորակյալ արծաթազօծ լացուկոծ
ամենօրյա արջաորս խաղաղօվկիանոս
այդօրինակ արվփազօծ յան
այսօր արևազօծ կեսօր
անխտրության բարձրորակ կիրակնօրյա
անոթ բարորակ կրկնօրինակ
անոթի բարօրություն հակաօդային
անողնաշար բացօթյա հակաօրինական
անողոք բնօրրան հայորդի
անորակ գանգոսկր հանապազորդ
անորսալի գիշերանոթ հանապազօրյա
անօգտակար գիշերուզօր հանրօգուտ
անօգուտ գիշերօթիկ հազարյակ
անօդ ղևղնազօծ հիմնովին
ան օթևան երկարօրյա հնաոճ
անօրգանական երկվորյակ հնգօրյակ
անօրեն Եղբորորդի հնօրյա
անօրինակ եռօրյա հոգս
առօրեական 
23 - Ռ. Նազարյան

զօրուգիշեր հոգուդ (քո հոգու)

ւ
»

չէի, չէիր, չէին, 
չէին», չէր

պաշտոնեական
պատնեշ
ջէկ
ստորերկրյա
ՍևաՕհեկ
վայրէջք
Վարւյգևս
վերելակ
վերե|ք
վերերկրյա
տիեզերք
Աայզերզ

հօգուտ (ի օգուտ)
հողմակոծ
հոտնկայս
հրանոթ
հօդս ցնդել
մուխ գյուն
մեղմորեն
մեղմօրոր
միջօրե
միջօրեական
միօրինակ
յուրօրինակ
նախօրե
Օսւխօրոք
նմանօրինակ
նորաոճ
նորօրյա
նրբորեն
շաբաթօրյակ
շորորալ
շտապօգնության
ոթել

353



ողորկ պարզորոշ տափօղակ օղապարիկ
ողոքել պնղօղակ տնօրեն օթյակոսկեզօծ ջրօրհնեք տոթ
ոսկեօղ սալորօղի տրտմօրոր օթող
ոտանափտ սաոնորակ լյածլարակ օթևան
ոկ. ովքեր սևորակ փղոսկյւ օվկիանոս
որբւսնոց վաղորդայն վւոխօգնություն
Որմիզդուխւր վաղորդյան վաղ օրեցօր
չարորակ վաղօրոք փորձանոթ օրըարօրե
չօգնել վառող քեոորղի օրորող
չօգտագործել վատորակ քնքշորեն
չօգտվել տարորոշե) քնքշօրոր օրորք
չոգևորել ւրարօրինակ օղանավ օրրան

ակնբախ արագընթալլ ինքնըսղփնքյան մերթրնղմերթ
ակնդետ գահընկեց լուսնկա մթնկա
ակնթարթ գիրկընւլխսան խաղընկեր մթնշաղ
ամենաընւլունակ գործընկեր խոյընթաց նախընտրել
ամենարնղունեւի գույնզգույն խոչընդոտ ո|աւր ընդոստ
ամևնարնտիր դասընթաց կորնթարդ չըՕդդիմանաւ
անակնկալ դասընկեր համընթալյ չըմբռնել
այլընղտանք դյուրըմբռնելի համընկնել չընկմվեւ
ան ըմբոն ելի դյուրընթեռնելի հեւրզհեւրե չընկնել
անընդհատ ղյւորընկսղ հյուրընկալ չընդունել
անընդմեջ դրմբոյյ ձեռնւրու սրընթւսց
անընդունակ եըկընւրըանք ձկնկիթ վերընթւսց
անընդունելի երկնչել ճեւղընթւսլյ վերընձյուղվել
առընթեր զմռսել մակընթացություն օրընդմեջ
առնչվել զուգընթաց մեջընդմեջ օրըարօրե

ԵՐԿՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐ

Աղրիատիկ ծով Անգփա Բյուզւսնդիոն Եղիս։
Ազարիա ատյան բրաբիոն Եղիւսզար
Աիղա Ասիա (տեղանուն) Բուլղարիւս Եղյամ
ակադեմիա Աս յա Բունիւսթ Երեմիա
աղավնյակ Արաքսյա Դաբրիել Երմոնյւս
Ամա լյա Արփիար գոյամիջոց Զաւղորոժիե
Սմասիա բամիա ԴաՕիել Զարարիս։
ամբիոն բարյսդյակամ դաստիարակ ելոս
այծյամ Բենիամին դղյակ էմիլւա
Անանիա Բյուզանդիա դշխոյւսկւսՕ էքսկուրսիա
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թեյարան կարկաչուն (ած.) միմյանլյ Սոֆիա (տեղանուն)
ժանեկազարդ կղզյակ միլիարդ Սոֆյա
Իլւա կրիա միփոն Սրապիոն
իշայծյամ Հայաստան Մոնղոլիա Վինտ նամ
Լիանա հեքիաթ մումիա Վիկզւորիա (փճ)
Լիլյա Հրաչյա Նապոլեոն Վիկտորյա
Լյուսյա հրեա շղթայածն Վոլոդյա
լռելւայն Սսւնյա ՇոտլաՕղիա Տարիել

վւասիան
խավիար մանյակ շուրջերկրյա
խարտյաշ մատյան ոսպնյակ
խոխոջյուն (գոյ.) Մարիամ որդյակ քամելեոն

խոխոջուն (ած.) Ս՜արիանա պատանյակ քվեաթերթիկ
ծիածան մարմարիոն պատյան քվեատուփ
ծովեզրյա Մեծ Բրխրանիա Պովոլժիե քվեարկեւ
կաթսայազաւն ՄՆզւաքսյա Ջուլիետա օվկիանոս
կարկաչյուն (զոյ.) միմիայն

Բ,

ռադիո 

Պ. Փ

Օֆելյա

աբխազ ապշել դափնեպսակ թափառաշրջիկ
Աթխազիա ապստամբէդ դափնեվարդ թափթփել
ալեծուփ արբենալ դափնի թափք
ակնակապիճ արբշիռ դեփ-ղեղին թմբլիկ
աղբակույտ Արփիար ղրմբոլյ թմբկաթաղանթ
աղբանոզ Արփինե եղբայր թպրտալ
աղբարկղ ափսե երբ թրմփալ
աղբահան ավաոսալ Երբեմն թփթփազնել
աղբահավաք բամբ երբեմնի թփուտ
աղբատար բամբասել երբևէ ժայռակոփ
աղբյուր բամփել երբեիլյե ժպտուն
ամբարիշտ բորբ երեսսրբիչ իբրև
ամբարձիչ Գաբրիևլ երկնահուպ լեվւ-լեզուն
ամենասուրբ զպյյփօ., երփնագույն |Ի1Փ
ամպհովանի գինարբուք երփներանգ խաբեբա
ամպշող գիպս զամբիկ խաբել
ամրակոփ գոմաղբ ըմբշամարտ խաբկանք
ամփոփել գոփել ըմբոշխնել խարխափել
անխաբ գրաբար ընդհուպ խափշիկ
անխափան զարբին թարփ խծբծանք
անկապտելի ղարպաս թափան զիկ խոպան



խոփ
ծոպավոր
ծովափ
Ծոփք
ծպտուն
ծփծփալ
ծփծփան
կապկպել
կաոավւնարան
կափ-կանաչ
կափկափել
կոպ
կոփվել
Հակոբ
համբակ
Համբարձումյան
համբերության
համբույր
հապճեպ
հապշտապ
հարբելյայ
հարբուխ
հափշտակել

ականջմտուկ
ամոքիչ
այգեվետ
անարգանք
անդրավարտիք
աներձագ
անթարգմանեւի
անկարգ
անհաղորդ
անհարկի
ա01տգ
անհոգի
անալոք
անօգ
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հենացուպ կրբին սեփականություն
1պփանալ նրբիրան սեփ՜սև
հպանցիկ շամբոսր սթափվել
հպվել շամփուր սիբեխ
Հոիփսիմե շեւլբ սպրդել
հապ տալ շերեփուկ սրբագրել
հուսախաբ շեփորահար սրբազան
ձերբագացւվել ալբաձայն սրբապատկեր
ձերբակալել ողբանվագ սրբազւեղի
ճամպրուկ ողբերգակ սրբավայր
ճամփորդ ողբերգության սրւրատրոփ
ճեպընթաց ոսկեծոպ սփռվել
ճեփ՜ճերմակ ոսկեծուփ սփրթնել
ճոդոպրել որբանոց Վիրաբյան
ճալփյան որբեայրի վիրապ
ներամփոփ պապակ տարբերություն
ներբան պատշգամբ տարփողել
ներբալել պարփակվել տրոփյուն
նրբակազմ ջրարբի ուրբաթ
նրբաճաշակ սարսավւելի փափագ
նրբան կազւ սեպտեմբեր փրփրադեզ
նրբանցք սերբական քարակոփ
նրբերշիկ ՍԵրոբ Քերոբյան

% Կ, Ք

անօգուտ աքսորավայր
անօրգանական աքցան
ապաքինվել արևայրուք
առաձգական արևեւք
առինքնել Բա գրատ
ավագանի բազմահոգ
ավելցուկ բանակ
արգահատանք բարակ (որսի շուն)
արգանակ բարաք (փայտե տուն)
արգելք բարգավաճել
արմունկ բարեհոգի
արջուկ բարեկարգ
արտասուք բարկ
արքայական բարք



բարվոքել 
բալյականչությոԱյ 
բերանքսիվայր 
բերկրալիս 
բերքահավաք 
բերքատու 
գաոնուկ 
գզվռտուք 
գինարբուկ (բույս) 
գինարբուք (խրախ

ճանք)
գիրգ (փափուկ) 
գիրկ (գոգ)
գԻոս
գլխահակ
գլուխկոտրուկ
գնատսԱակ
գոգավոր
գոգնոԱ
Գրիգոր
դասալիք
դասակարգ
դարակ
դեգերել
ոԻւփ
դիրքորոշում
դիւյաք
ղոդէրոսբ
դրասանգ
դրույք
դուրսպրծուկ
եզերք
եդերերգ
երախայրիք
երաշխիք
երգահան
երդվյալ
Երգել
երթուղի
երկարաձիգ
երկնաքեր
երկն ել
երկրպագել
զիգզագ

զկևո
զորահավաք
զորք
զուգահեռ
զուգափայտ
զուգարան
զուգերգ
զուգորդել
զուգս
ընդերք
թագակիր
թագավոր
թագուհի
թաղիք
թաղկել
թանգարան
թանկագին
րւսնծրուք
թարգմանություն
թափթփուկ
թաքուստ
թմբուկ
թնջուկ
ժանիք
իգական
իգամոլ
լեգեոն
1կփԻ
խլրտաք
խշրտուք
խորաքնին
ծագել
ծեգ
ծեծկռտուք
ծեքծեքուն
ծունկ
կանոնակարգ
կապուկ
կառք
կատվաձագ
կարագ
կարգ
կարգապահ
կարգավիճակ

կարգադրություն 
կարգին 
կարգուկանոն 
կարկին (գծագրա

կան գործիք)
ԿԻՈԲ
կմախք
կոշտուկ
կրունկ
հագնել
հագուկապ
հանրօգուտ
հասարակարգ
համակարգ
հաստիք
հավաքել
հավաքույթ
հեգ
հեդզ (ծույլ)
հեռաձիգ
հերյուրանք
հեքիաթ
հմայք
հոգաբարձու
հոգալ
հոգատար
հոգեբան
հոգեհանգիստ
հոգեհարազատ
հոգեհմա
հոգեորդի
1ագեպարար
հոգեվարք
հոգեվիճակ
հոգնակի
հոգնատանջ
հոգոս
հոնք
հովվերգություն
հրաձգարան
հրաձիգ
հրձիգ
հրմշտուք
հօգուտ

ձագար
ձագուկ
ձայնակրել
ձգան
ձգտում
ձիրք
ճանկեւ
ճանկռտել
ճանկարաք
ճաքե|
ճաքճքել
ճգնակյաս
ճգնավոր
ճգնաժամ
ճիգուջանք
ճկուն
ճկվել
ճւրքավոր
ճրագալույս
ճրագակալ
ճրագարան
ճրագու
մածուկ
մակույկ
մանրուք
մարագ
մարգարեություն 
մարգարիտ 
Մարգարյան 
մարգարտահուռ 
մարգարտաշող 
մարգարտափայլ 
մարդիկ 
մաքրագիր 
մաքրակենսաղ 
մաքրասեր 
մաքուր 
մեծահոգի 
մեղկ (հեշտասեր, 

զեխ)
մեղք (հանդանք) 
Մետաքսյա 
մետաքսյա 
միգամած
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միգապատ շրջագայել սգավոր տաքդեղ
Միսաք շրջակայք սերկևիլ տաքուկ .
Միքայել շուտասելուկ սյուք տկարամիտ
մղձուկ շքերթ ստուգարք տնկարան
մոգական ոգելիդ սրնքակալ տրտմաշուք
մտահոգություն ոգեկոչել սրտխառնուք ցայգերգ
մտմտուք ոգեղեն սրտմաշուկ տքնանք
մրգահյութ ոգեշունչ սուգ տքնաջան
մրգաշատ ոգևորության սունկ ուղղաձիգ
մրգատու ողբերգակ սուտմեռուկ ուրագ
մուգ չմուշկ Ս արիաս փակցնել
նախ կին չոքեւ վաղանցուկ փափագեւ
նախ քան չվերթ վարագույր փեղկ
նավակատիք չօգնել վարակ փղձուկ
նետաձիգ պակսեւ վարակազերծել փնտրտուք
նորոգե| պապակված վարակիչ փողք
շագանակագույն պատարագ վարգ (ձիու համա– փսփսուք
շարքային պատշգամբ չափ վազք) փոքրոգի
շենք պատրույգ Վարդգես քամուք
շնկշնկան պարգևատրել վարկ քաշկռտուք
շոգել պաքսիմատ վարկաբեկել քաշքշուկ
շոգեխաշեի պետքարան վարկանիշ քերուք ՚
շոգեկաթսա պնակաւեգ վարք քսուք
շոգենավ ջերմուկ վարքագիծ ՕգսԵՕ
շոգեքարշ Սարգսյան վարքուբարք օրակարգ
շոգի սարքավորում վերանորոգել օրհներգ
շողոքորթ սգազգեստ

%

վերք
տագնապալի

ձ  Թ

ադամորդի այտամորուս անթսպուպ առաջնորդ
Ալվարո այտոսկր անհաղորդ առհավատչյա
ականակիտ այտուցվել անհեթեթություն առվույտ
ակնթարթ անգայթ անհողդողդ ատրուշան
ակաթ անգութ անձեռակերտ արդարացի
աղոթք անդադար անձրևորդ արդարև
աղոտ անդամ անոթ արդեն
աճուրղ անդամագրվել անոթի արդիական
այգեկութ անղամարսյծ անջրդի արդաք
այղ անդամակցել անվթար արդյունաբերություն
այդժամ անդամահատել անութ արդւունահանեւ
այդտեղ անդամավճար անօդ արդուզարդ
այդօրինակ անդամսպւոմս անօթևան արդուկ
այտ
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արթնամիտ դրվագազարդ
արթնանալ երթուղի
արթուն երթևեկություն
արձակուրդ երդիկ
արտագաղթ երդմնազանց
արտահերթ եղբորորդի
արտառոց երդվեն
արտասուք երդվյալ
արտևանունք երիզորդ
քագմւսնղամ զարդ
Բաղղաղ զարդասեղան
քաղդւարեյ զարդասենյակ
րանւրարկե| գարդատուփ
բարդություն զարդանախշ
բերդակալ զարթոնք
բերդաքաղաք զարթուցիչ
բիրւր զւսրզաւղի
բնորդոԱփ զինադադար
բրդէղ զվարթ
բրդեղեն Զվարթնոց
բրդոտ րնդւսմենը
բրթել (հրել) ընդարմանալ
գաղթ ընդհանուր
գաղթական ընթանալ
գաղթօջախ ընթերակա
գաղտնախորհուրդ թախտ
գաղտնածածուկ թակարդ
գաղտնապահ թաղանթ
գաղտնի թատերական
գաղտնիք թարթիչ
գաղտուկ թեպետ
գաղտուն թերթե|
գդալ թղթակից
գդակ թպրտալ
գթալ թրթուր
գեղարդ թուղթ
գիրթ թփուտ
գրւրնակել ժանւրադեմ
գունազարդ Ժանտախւր
Դավիթ ժանւրւստեսիլ
դափնեւղսակ ժանտաքիս
դս)փնեւ1արղ ժողու|ուրղ
Դեբեղ լախւր
դիմահարդար լաջվւսրդ
դրդապատճաո լւարդ

լողուպ հւսնղարտորեն
տւրթ հաշման ղւսմ
խաթարել հաշվեհւսրդար
խաղաթուղթ հաջորդել
խայթել հսւվկիթ
խւսյտալ Հարղւսգողի ճա
խայտաբղետ պսւրհ
խախուտ հարդարել
խաոնաշւիոթ հարթւսվայր
խսւվարւր հարթաքանդակ
խարտյաշ հւսրթություն
խարտիշահեր հարթուկ
խեղանդամ հեծանվորդ
խեղւբսմահ հերթագրում
խեղդուկ հերթւսկսւն
խենթանալ հերթապւսհ
խլուրդ հնոտի
խորանարդ հորդահոս
խորդենի հորթուկ
խորդուբորդ հրացայտ
խորթություն հուՕդեղեն
խորհուրդ հուռթի
խորտկւսնոց հօդս ցնդել
խորւրկարան ձկնկիթ
խրթին ճամփորդ
խրճիթ ճանապարհորդ
խրւրնեւ ճաոագւսյթային
խրտվիլակ ճարմանդ
ծաղկազարդ ճկույթ
կաթողիկոս ճմռթել
կաթսա ճորտւարեր
կւսնթեղ ճտքավոր
կարդալ մաթեմատիկա
կարթ մանրակրկիտ
կւսրմրախւսյւր մարդւսխույս
կենդւսնի մարդկային
կիսավւոսր մերթընդմերթ
կնճիթ մթնոլորւր
կոկորդիլոս միլիարդավոր
կորնթարդ միջնորդ
կրթվել միջնորդագիր
կրտսեր միտք
հաղորդակից մշւրւսրթան
հաղորդում մորթել
հայթայթել մորթի
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ներգաղթ որսորդ
նյարդայնանալ չորրորդ
նշդարենի չվերթ
նշտար պայթյուն
Նվարդ պայտար
շանթարգել պայտել
շողոքորթ պատարագ
շորթել պատգարակ
շվայտ Տ պատճեն
շտկել ՜պարապուրդ
շրթունք պարթև
շփերթ պոռթկալ
շփոթվել պորտաբույծ
շքերթ ջատագովել
ոթել ջարդուխուրդ
որդ սաղավարտ
որդան կարմիր սաղարթ
որդի սարահարթ
որդնել Սէղրակ
որթ (խաղողի Սեթ

վազ) , սեթևեթել
որթատունկ սիրատարփ
որոգայթ սնոտի

ալեկոծություն անձկալի
ածխագործ անմրլլելի
ածխահանք անդավ
ածխահոր ապաթարց
ածխաթթու առաձգական
ակաղձուն (լեփ-լե– առանցք

Աան) առեղծված
ակնածանք առկայծ ել
աղանձ ասացվածք
աղյյաՕ ատաղձագործ
ամբարձիչ արծնապակի
այտոպվել արձագանք
անբիծ արձակագիր
անդամալույծ արձակուրդ
անեծք արձանագործ
անեղծ արվարձան
անձավ արտառոց
անձեռ ուլիկ արցունք

սպրդել վիթխարի
սրընթաց վտարանդի
սփրթնե) վրդովել
վաթսուն վրդովվել
վաղորդյան տոթ
վաղորդայն ցատկ
վառող ուղերթ
վատթար փարթամ
վարդաբույր փթթել
Վար ղան փտախտ
վարդապետ փտել
Վարդանուշ փութկոտ
վարդաստան քաջորդի
վարդավաո քողտիկ
վարդատունկ քրթմնջյուն
Վարդիթեր քրտնաջան
վարսահարդար ևեթ
վարսանդ օդանցք
Վարղևան օդապարիկ
վարորդ օթոց
վթար օթևան
վիթ օրիորդ

Ձ, Ծ, Ց

բազմափորձ գծուծ
բարյացակամ դարձյալ
բարձել դարձնել
բարձիթողի դարձվածք
բարձրադիր դեղձան
բարձրախոս դեղձանիկ
բարձրահասակ դեղձենի
բարձրանիստ դեղնուց
բարձրուղեշ դերձակ
բարձունք դերձան (թել)
բացարձակ դյուցազն
բռունցք դողէրոցք
բոցկւտալ դրմբոց
գանձարան եղծել
գարեհաց երկնաբերձ
գեղձ զեղծարար
գլուխգործոց ընդարձակ
գլուխկոնծի ընթացք
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ընթերցարան
ընձեոեւ
թախանձել
թախծադեմ
թախծաժպիտ
թախծախառն
թախծամրմունջ
թախծել
թափանցիկ
թխվածք
թյուրիմացություն
թռցնել
թրծել
ժոդովածու
լայնարձակ
լուսարձակ
լացակումած
լացուկոծ
ւի«ք
լծկան
լռակյաց
լվացք
լուց1յի
խավարամած
խավարծիլ
խավիծ
խեցգետին
խեցեգործ
խեցեղեն
խոտհունձ
խցանահան
խցկել
խուրձ
ծածկագիր
ծածկանուն
ծածկել
ծածկոց
ծոծրակ
կաթնահունց
կաթվածահար
կազմվածք
կայծկլտալ

կայծքար
կառամատույց
կառուցել
կառուցվածք
կատարածու
կեղծամ
կեղծել
կերցնել
կեցվածք
կծմծել
կորցնել
կրծել
կրծոսկր
կցկտուր
կւխյյել
կուրծք
հայացք
հայևցողութուն
հանգուցյալ
հանդերձանք ,
հանդերձապահ
հանդերձարան
հանդերձյալ
հանդիպակաց
հանկարծ
հասարակածային
հաստոցաշինական
հարձակում
հարսնացու
հարցնել
հարցուփորձ
հեծկլտալ
հեծկլտոց
հեղձուցիչ
հեռարձակել
հերարձակ
հիացք
հինավուրց
հնձեւ
հնոց
հոգածություն
հոծ

հողմակոծ
հորձանուտ
հունցել
ձագար
ձեռնածու
ձյունածածկ
ձվածեղ
ձվաձև
ճրագալույց
մազապուրծ
մածուկ
մածուցիկ
մանկաբարձուհի
մերձվոլգյան
մթամած
միգամած
մղձավանջային
մոլուցք
մտածմունք
մտացածին
մրցակից
մրցունակ
մրցասպարեզ
մրցավար
մրցեւ
մուծել
նայվածք
նվագածություն
շինծու
շորացու
ոգելից
ոսկեզօծ
ողբասացություն
ործկալ
որձաքար
պախուրց
պղծել
պրծնել
ջրահեղձ
սանձարձակ
սերուցք
սիգապանծ

սլացիկ
սրածված
սրդողած
վաղանցիկ
վաղանցուկ
վարձակ
վարձակալ
վարձահատույց
վարձավճար
վարձեւ
վարձկան
վեհապանծ
վերամբարձ
վերծանել
վերցնել
տաղասաց
զւարածվել
ցւողադարձ
տրցակ
ցնծալ
ցնցոտի
«0»ել
ցնցուղ
ուղնուծուծը
ուրց
փախցնել
փայծաղ
փղձկալ
փղձուկ
փորձանք
փորձանոթ
փորձառու
փորձություն
փոցխ
քաղց
քաղցկեղ
քաղցրահնչյուն
քարածածկ
օձիք
օրավարձ



•V, ճ, Ձ

ւպոճենի գեղջուկ
ակնակապիճ գերածախս
աղճատվել գոճի
արւջամարւջ գրչատուփ
աղջիկ ղաջել
աճպարար դարչնագույն
ամբողջ եղջերու
այծեղջյուր երկարաճիտ
այծենակաճ երջանկություն
անաչառ զեղչել
անզիջաճ ^ զիջել
անճիջաս|ես զղջալ
անջրդի զոբանչ
անտերունչ էջկապ
անրջեւ էջմիածին
աչալուրջ ընչացք
աչքաքսղյ ընչաքաղց
աջակողմյան թարթիչ
աջափնյակ թռչել
աջլիկ թռչան
առաջարկության թրջել
առաջին թրջոց
աոաջՕորղ ի հեճուկս
աոաջնորղարան իջնեւ
առէջ լայնալիճ
առնչություն քսջվարդ
առողջություն խառնիճաղանջ
առջև խոճկոր
արջաբույն խոչընդոտ
արջուկ խռչակ
բաղարջ խրճիթ
բաճկոն ծխամորճ
բարեհաճ կապարճ
բվեճ կապիճ
գաղթօջախ կապիչ
գաղջ կաոչե)
գաճաճ կարիճ
ղաջ կարճել

կճղակ մխ րճվեւ
կճմթել մռնչյուն
կնճիթ մրջյուն
կնոջ նախճիր
կոճկել նկարչական
կորչել շեղջ
կոճիկ շիճուկ
կտրիճ (յաւջ) շուրջկալ
կտրիչ <կ։րրող) շուրջպար
հախճապակի ողջագուրվեմ
հաղարջենի ողջույն
հաչել ոչխար
հաջողություն ոջիլ
հաոաչաՕբ որջ
հարճ ,Պ2Իկ
հորջորջել պարկուճ
հռչակավոր պճնանր
ճանկ պչրանք
ճանճ ջախջախե|
ճղճիմ սկեսրոջ
ճոճբ սոճի
ճռնչյուն Սոչի
մահճակալ ստերջ
մաճկալ վայրէջք
մարջան վարչական
մեջբերում վերջաբան
մեջտեղ վերջակետ
մեջք վերջին
մինչև վերջիվերջո
միջադեպ տարեվերջ
միջակ ոաճանււղ
միջամտություն ուռչել
միջավայր ուտիճ
միջատ փախչել
միջոց փարչ

միջև քարճիկ

միջօրե քրոջ

միջօրեական ԲՈբիջ
քուրջ

362



% Խ

ուխցւ Բարսեղ
ախտազերծ էդ բեղ
ախտածին բողկ
ախտահանն) բոցամուղ
ախտահարվել բքախեղդ
ակնբախ գա ղթակա ն
ատէւխին գաղթօջախ
աղեխարշ գաղջ
Սղթամար կղզի գաղւրագուլի
աղյուսակ գաղտնախորհուրդ
աղճացւել գաղտնածածուկ
աղտեղություն գաղտնապահ
աղտոտ գաղտնի
աղցան գաղտնիք
աղքատ գեղջուկ
ամբողջովին գխտոր
անեղծ ԳողթաՕ երգեր
անհողդողդ գողտ՛րիկ
անմեղսունակ գրատախտակ
աշխետ դաղձ
աշխուժորեն դեղձ
ապաբախտ դեղձանիկ
ապերախտ դժբախցւ
ապուխտ դժխեմ
առողջություն դժոխք
ատաղձ դշխոյական
արնաշաղախ դշխուհի
արտագաղթ դրախտային
արտասանղուղր եղբայր
բաբախյուն եղերերգ
բախել Եղծել
բախտ եղկելի
բախտակ եղյամ
բախտակի լյ եղջյուր
բախտավոր երախայրիք
բաղկացուցիչ երաշխավորել
բաղձալի երկնամուխ
բաշխել զեխության
բարևբախց։ զեղչել

զղջալ ծաղկեպսակ
զմրուխտյա ծաղկատար
ըմբոշխնել Ծաղկանոց
ընձուղտ կախաղան
թախանձել կաղկանձել
թախիծ կարմրախտ
թախծադեմ կեղծավոր
թախծաժպիտ կեղտակորույս
թախծամրմունջ կեղտոտ
թախտ կթղա
թխահեր կխտար
թխկենի կմախք
թխվածք կողպեք
թղթատար կողք
թուխպ կոխկռտել
թուխււ հախճապակի
թուղթ հաղթանակ
ժանտախտ հաղթահարե)
ժխոր հաղթանդամ
ժխտել Հայկանղուխտ
լախւր հարբուխ
լեռնաշղթա հեղգ (ծույլ)
լղպոր հեղհեղուկ
խախտել հեղձուցիչ
խարիսխ հղկել
խեղաթյուրված հորդաբուխ
խեղդուկ ձախորդ
խեղկատակ ձադկել
խիղճ ճեղքվածք
խլափեղկ ճղվաւլ
խոզապուխտ ճողոպրել
խրախճանք ճողփյուն
խլախտ մախաղ (տոպրակ)
ծախսել մաղթանք
ծաղկազարդ մանանեխ
ծաղկահյուս մառախուղ
ծաղկանախշ մեղկ (հեշտասեր,
ծաղկանկար զեխ)
ծաղկեզամբյուղ մեղք (հանցանք)
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միապաղաղ շղթայակապ սեղմել ուղտափուշ
մթնշաղ շողք սեղմիրան փայծաղ
մղկտալ ողբերգակ սիբեխ փարսախ
նախատինք ողկույզ սխտոր Փեղկ
նախկին ողոքել սպանախ փղձկա |
նախճիր ողջ սրախողխող փղձուկ
նախշազարդել ողջագուրվել ՎախթաՕգ փոխանորդ
նախշուն ողջույն վախկոտ փոխնորդ
նախշքար ոսկրախտ վախճան փողկապ
նախքան 2Ո9Իկ վաշխառու փողհար
նախօրե պաղպաջուն վխտալ փողփողալ
ներգաղթ պանդուխտ տախտակամած Փողք
նշխար պղպեղ տաղերգու փոյյխ
նողկալի պղպջակ տաղտուկ փտախտ
ՇահաՕդուխտ պղտոր տառեխ քաղհան
շաղախել պողպատ տուղտ քաղս
շաղգամ ջախջախել լլողաթաթախ բաղսկեղ
շաղկապ Ջավախք ուխտ քաղսր
շարժասանդուղք ջրախեղդ ուխտաղրռւժ քաղքենի
շեղբ սանդղահարթակ՛ ուխտատեղի քղանսք
շեղջ Սանդուխտ ուղտ քողտիկ
շեղջակույտ սանդուղք ուղտապան

Ր, Ռ

ագռավ առագաստ բարդի դատարկապորտ
ախոռապետ առյուծ Բորժոմ դարչնագույն
ախորժաբեր առնետ բրթել (հրել) դռնապան
ախորժակ ատրճանակ բրոնզյա դրստի
ականջալուր ատրուշան բուրվառ դրժել
աղեխարշ արագիլ գանգուր դրկԻս
ամպագոռգոռ արբշիռ գգվոտոր Եղեռն
անարժան արծաթյա գոլորշի եղերական
անկիրթ արծիվ գոռգոռսղ եռաժւսնի
ան ձեռափի արհամարհել գորշ եռօրյա
անշարժ արյունռուշտ գորտ երեսուն
աշխարհահռչակ արևառ գռգռալ երկպառակություն
ապառաժ բառնալ գրգոել զառիվեր
ապար բարբառ գրոշ զարթնեւ
ապարոշ բարբարոս գրզւնակ զարնվել



զեփյուռ կարթ
զմոսել կարծիք
ըմբռնել կարկառել
ընձեոևլ կարկառուն
թառանչ կարճել
թորշոմել կենսաթրթիռ
թպրտալ կենզտոՕ
թռչել կերկերուն
թռվռալ կերոն
թրթռալ կիտրոն
թրթուրավոր կիրճ
թրջել կոխկռտել
ժխոր կործանվել
իրարամերժ կորնթարդ
ւրզւես կոապաշտ
լուռումունջ կռթնել
խառնուրդ կոկռալ
խարխափել կռճիկ
խարկել կռունկ
խարույկ կտրիճ
խելագարվել կտրվածք
խոժոռ կրակապաշտ
խոշոր կրթել
խորշակ կրծել
խռխռալ կրճատել
խռչակ կրճտաքնեւ
խրթին կրնկակոխ
խրճիթ կրնկաքաշ
խուռներամ կրպակ
ծեծկռտուք կրունկ (գարշա
ծխամորճ պար)
կայտառ հանդուրժել
կառամազաւյյյ հառաչանք
կառապան հերարձակ
կառչել հեռարձակել
կառք Հռիփսիմե
կարգ հռհոալ

հռչակել շահագրգռել
հրավառություն շառաչյուն
հրթիռ շատրվան
հրճվանք շարժառիթ
հրովարտակ շղարշային
հոտթի շրշյուն
ձեռք շուռումուռ
ձերբագսպյվել ոսկրախտ
ձերբակալել ոստրե
ձիարշավ որկոր
ձիաքարշ որմնախորշ
ճախրանք պայտար
ճամպրուկ պառկել
ճանկռել պատսպարվել
ճառագայթ պատրվակ
ճառախոս պատրույգ
ճարճատյուն պարկ
ճարպ պոռթկալ
ճմռթել պոռոտախոս
ճորտատեր պրոֆեսոր
ճռճռալ ջարդվել
ճռվողյուն ջեոոպում
մամոակալած ջերմություն
մանրակրկիտ սահմոկեւ
մառախուղ սաղավարզւ
մատռվակ սաղարթախխր
մարմար սաոնաղոնդոդ
մերժելի սառնաշաքար
միահամուռ սաոլյակալել
միառժամանակ սավառնել
մկրատ սարսուռ
մորթել սպառվել
մորթի սրթսրթալ
մռմռալ (ձայն) սրնքակալ
մրմռալ (վերքը) սրտաշարժ
մռթմռթալ սրտազւրոփ
մրսել սփրթնել



սևեռուն
վագր
վառվռուն
վերնագիր
տապար
տւսռասխսդ
ւլւաոեխ
տարերք
րոպե

ամպհովանի
անարգանք
անհեթեթ
անհողդողդ
անհրաժեշտ
անշնորհք
անպատեհ
աշխարհազոր
աշխարհակալ
ա շ խ ա բհասփյոտ
աշխարհաքանդ
աշխարհիկ
ապաշխարել
ապաշնորհ
առհավատչյա
արգահատելի
արհամարհեւ
արհավիրք
արհեստավոր
Բեթհովեն
դազգահ
զւսրհուրևլ1ւ
ընդամենը
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ուղղափառ
ուոկան
ոտճանալ
ուռչել
արւյ
փառահեղ
փառամոլ
փառապանծ
փառասեր

ընդառաջ
ընդարձակ
ընդհակառակը
ընղհանուր
ընդհատակյա
րնդհատե|
ընդհարվել
ընդհուպ
ընդունայն
ընդունակ
ընթանալ
Թեհրան
թիկնապահ
թոհուբոհ
խոնարհվել
խոտհարք
խորին
խորհե|
խորհրդածություն
խորհրդակքել
խորհուրդ
հազիվհազ
հաղթահարել

ւիաոավոր
փարթամ
փնտրե)
վաթկարնեւ
վաշզւալ
ւիոփռալ (քամուլլ՜ 

վարագույրը, 
ձիու բաշը) 

վտփրել

<

համաշխաբհւսյին 
հեկեկալ 
հեղեդսոր 
հեղեղել 
հեղհեղուկ 
հետզհետե 
հերթապահ 
հոգեհմա 
հովան որ 
հովար (գլխարկի 

առաջամասը) 
Հովհաննես 
հով հար 
հոպուդ 
հոտոտեյ 
հրահրել 
հրդեհ 
հուրհրալ 
ճահճուտ 
ճանապարհային 
ճանապարհորդ 
մահճակալ 
մեղմասահ

քաշկոտեւ
քաշկոտուք
քառասմբակ
քաուսսուն
քառորդ
քրթմնջյուն
քրտնաջան
քուրջ

մենաշնորհ
միրհավ
Օիրհե|

նշխւսր
Շւսպուհ

շնորհազուրկ
շնորհալի
շնորհակա լությ ուն

շնորհանդես
ողջախոհ
որովհետև
չմշկասահք
չնաշխարհիկ
ւցւսրտւսմուրհակ
տարաշխարհիկ
քաղհւսն
քամահրել

քարհանք
քսւրհատ

օրհասական
օրհնանք

օրհներգ



՝Լ  Ֆ

աղվաններ
աււֆալւր
ավտոմատ
ավտոմեքենա
Ավրորա
արմավ
աֆղանլյի
Աֆղանսփան
11ֆրոդիտե

ագեվազ
ագևոր
ալեվեզւ
ալևոր
այգեվետ
արևմւրաՆվրոպա–

կան
բևեռ
գերեվարեւ
գինեվաճառ
գինեվետ
գոտեորհլ

ամբաստանել
ամբար
ամբարիշզ։
ամբարձիչ
ամբարւրակ
ամ՜բարտավան
ամ՛բիոն
ամբոխ
ամբողջովին
ամպ
ամպագոռգոռ •
ամպհովանի
ամպշող
ամփաիեւ
ամֆիթատրոն
անբախտ

գավթապահ
գովր
գավթել
զավթիչ
թավշյա
թափվել
թովչանք
խռովք
կտավատ

հազիվհազ
հավք
հարավային
հովտաշուշան
նավթ
նավթալին
նավթավառ
նզովք
որովհետև

սֆինքս
վշշւպ
տավղահար
փլավքամիչ
օվկիանոս
Օվսաննա
ֆշշալ

դափնեվարղ
երբևէ
երթևեկել
Երևույթ
թեթևոտն
թեթևություն
կարեվեր
կարևոր
հետևակ
հոգեվարք
հոգևոր
հևասպառ

հևիհև
ոգևորություն
ոսկեվազ
ոսկեվաճառ
ոսկեվարս
ոսկևորված
պարգևեւ
սեթևեթել
սերկևիլ
սևակնած
Սևան
սեեոուն

Ն, Մ

վազեվազ
տարեվերջ
ուղեվճար
ուղևորվել
ունևոր
ևեթ
Եվգինե
Եվրոպա
եվրոպական
եվրոպալյի
օթևան

անբասիր
անբավ
անբարբառ
անբարյայրսկամ
անբերրի
անբիծ
անպաճույճ
անպայման
անպատճաո
անփույթ
բազում
բամբ
բամբակ
բամբասել
բամբիշ
բամբիռ

բամփել (հարվա– 
ծել. խփել) 

բանբեր 
բանսարկու՜ 
բմբուլ 
գամփռ 
ղամբւսրան 
ղամբուլ 
ղրմբույ 
Դ ուշանբե 
զամբիկ 
զամբյուղ 
րմբիշ
ըմբշամարզւ
ըմբոշխնել
ըմբոստ

րմբոնել
ըմպանակ
թամբ
թմբիր
թմբփկ
թմբկաթաղանթ
թմբուկ
թրմփսղ
թումբ
ինքնամփոփ
խմբակային
խմբավորում
կոնֆեզւ
համբավ
համբերություն
համբույր
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ճամբար
ճամփա
ճամփորդ
Մանվել
շամբուտ

ալեհույզ
անհույս
ավտոբուս
արևակեզ
բազկաթոռ
բազկերակ
բազպան
բասկետբոլ
բզկտել
բնազդաբար
գզվռտոց
գզվռտուք
գիպս
գույնզգույն
դիակիզարան
Երազկոտ
Երասխ

աժդահա
անհրաժեշզ։
անախորժ
աշտե
ապառաժ
ատամնաբույժ
բշտիկ
բուժքույր
գահավեժ
գժտվել
գուժկան
գույժ

շամփուր
շիմպանզե
չեմպիոն
ռմբակոծել
Սամվել

երկնասույզ
ընկույզ
Թավրիզ
Թիֆլիս
ինչպիսի
իշիաս
խելակորույս
ծաղկահյուս
ծխնելույզ
կենւրրյւնախույս
հազիվհազ
Հագկերտ
համհարզ
հանկարծահաս
հարսնացու
Հաֆիզ
հետզհետե

գուշակ
դժբախտ
դժխեմ
դժկամ
դշխոյական
դշխուհի
երաժշզաւթյուն
երաշտահավ
թեժ
ժուժկալ
խորշ
հավերժ

սիմֆոնիա
սմբակ
սմբուկ
սուսամբար

Հ  Ս

հիպնոս
հրկիզված
Մանազկերտ
Մանաս
մարզպան
Մարզպեցաւնի
մարզվել
մարսել
մզկիթ
մսեդեն
մտասույզ
նարգիզ
ողկույզ
որպեսզի
որպիսի
Չինգիզ խան
պարզկա

Ժ, Շ

հրաժեշտ
հրաշեկ
հրեշավոր
հրուշակագործ
հուժկու
հույժ
հուշարար
ձիավարժ
ճշգրիտ
մշտնջենական
նաժիշզւ
նժար

վերամբարձ
տխուր-տրտում
տրամվայ
փամփուշտ

պարսկական
պարտիզպան
սիգա խոցւ
սիզավետ
սիրակեզ
վազք
Վարդգես
վզկապ
Տավրոս
տոթակեզ
տրոլեյբուս
փրփրադեզ
քննախույզ
ֆիզկուլտուրա

նշդարենի
նշխար
նշտար
որմնախորշ
չարագույժ
պագշար
պատշգամբ
պժգանք
վրեժի) ն դիր
փույժ
ուժգնորեն
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ԿՐԿՆԱԿ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐ

աբւս ՚ ՝* ՝ /
աբբա
աբբահայր
այբբենական
այբբենարան
այբուբեն
այլատարր
անդորր
անդորրագիր
անդորրավետ
անդորրություն
1100ա
արճճե
ԱքԻսես
աքիլլեսյաՕ
բազմատարր
բզզալ
բզզոց
բերրի
բնօրրան
Բոնն
բուդդայական
զոասլ
գոռոց
ւլրավել-զրավվեւ
դղմաւդուր
դզզալ
դզզոց
դոլար
ղոոալ
դատր
երրորդ
զզվանք

զննևլ
էմմա
ընդդեմ
ընդդիմախոս
ընդդիմություն
թշշալ
թշշոց
ժաննա
իննական
իննսուն
ււԱել
լոասորւրիկ
խշշսդ
խշշյուն
խ որովել-խ որովվել
խոռալ
խռռոց
ծլլալ՛
կեցցե
կծծի
կոյուդի
կոոաւ
կռռոց
կտտանք
Հելլադա
հելլեն
հելլենիզմ
հԵցենիսզոսկան
Հովհաննես
հովվական
հովվերգություն
ճռռալ
ճռռոց

Մեքքա
միսւտարր
մոլլա
մոլախոտ
մոլեռանդ
մոլի
մ ռուս լ
մռռոց
մրրիկ
մրրկած եծ
մրրկածուփ
մրրկահավ
մրրկահոդմ
մրրկահույզ
Օզովել-նզովվել
նոյյան (ած.)
չարաճճի
չորրորդ
Ջեմմա
սլլալ
սովալլուկ
Վիեննա
վիլրս
վշշալ
վշշոց
վշտալլուկ
վրդովել-վրդովվել
տանջալլուկ
տարագիր
զւարադրամ
տարր
տարրաբանություն
տարրալուծեւ

տարրական
տզզալ
տզզոց
տոննա
ցցված
ուդդաբերձ
ուդղաձիգ
ոսւդագրական
ոսլդագրություն
ուդդաթիռ
ոսրլալստ
ադդախոսաթյուն
ոսւդական
ոսւղակի
ուդդահայաց
ուղղաձիգ
ուդդամխր
ուղղամտություն
ուղղանկյուն
ոսլդավաա
ուղղել
ոսւդընթաց
ադդիչ
ուդդվել
ուդղության
ուդդում
փշատ
փթթել
քննախույզ
քննել
օրրան
ֆինն
ֆիննական
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ՀԱՐՑԱՐԱՆՈՒՄ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԲԱՌԵՐԻ, 
ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ, ՀՈ ՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ 

ԵՎ ՆՈՒՅՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ 
Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Կ Ա Ն  Բ Ա Ռ Ա Ր Ա Ն

ԲԱՌԵՐ

աղիողորմ– աղեկեզ, աղեխարշ, 
աղեկտուր, սրտաճմլիկ, սրտակե
ղեք, սրտաշարժ, դառնագին, դառ
նակսկիծ, կսկծալի, վշտագին, 
վշտալիդ

աղջամուղջ– մթնշաղ, մթնա
լույս, վերջալայս, իրիկնաշաղ 

աճապարել– շտապել, փութալ 
աճպարար– ձեռնածու, խաբե– 

բա
ամբարտավան– ինքնահավան, 

գոռոզ, գոռոզամիտ, մեծամիտ, 
սնապարծ, ինքնագոհ

ամբաստանել– մեղադրել, դա– 
տապարտել, դատափետել, պար
սավել

ամբարիշտ– չար, դաժան, ան
հաշտ, վայրագ

անագորույն– դաժան, վայրագ, 
անգութ, բիրտ, անողորմ, անողոք, 
բարբարոս

անաղարտ– անեղծ, անարատ, 
անբիծ, մաքուր, անապակ

անթացուպ– հենակ, ցուպ, 
թևատակի գավազան, որին հենվե
լով քայլում են հաշմանդամները 

անհեթեթ– անմիտ, անիմաստ, 
իմաստազուրկ, նաև՝ ւսնճոռնի, այ
լանդակ, արտասող

անձկալի– զանկալի, փափագե

լի. բաղձալի, ըղձալի, տենչալի, սի– 
րեփ

անձկության– սրւընեղություՕ, 
մտատանջություն, նեղվածություն 

անոթի– քաղցած, սոված 
անպաճույճ– անզարդ, պարզ, 

անշուք, հասարակ, համեսւր
ւսնօթևան– անւրուն, տնանկ, 

անապաստան
ապաշավանք– զղջում, ափսո

սանք
ապաքինվեի առողջանալ, բուժ– 

վել, բժշկվել, կազդուրվել, լավա
նալ, ուժերը վերականգնել

ապերախտ– երախզոսմոռ, ան
շնորհակալ, երախտիքը մոռացող 

ւսուսքելության– հանձնարա
րություն, վսեմ գործ, միսիա 

առաքինություն– պարկեշտութ
յուն, ազնվաբարոյություն, անբա
սիր բարոյականություն, բարութ
յուն. վեհության, վեհանձնություն 

առեղծված– հանելուկ, անբա
ցատրելի, անհասկանալի բան 

աստւսնդւսկւսն– թափառական, 
օտարության մեջ գւրնվոդ

արբշիռ– շվայտ, զեխ. շռայլ, 
կերուխումի անձնաւըուր

արտաքսեւ– վւլւարել, վռնդել, 
աքսորել, դուրս անել
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արտևանունք– թարթիչ 
բազրիք– աստիճանների ճաղա

շարի վրայով ձգվող հորիզոնական 
փայտե ձող, բռնատեղ

բանիմաց– լավատեղյակ, քա
ջատեղյակ, ուշիմ, գիտակ, խելա
ցի, գործիմաց

բարկ– այրող, կիզիչ, թեժ, 
տաք, բորբ, վաո

բարձրուղեշ– բարձրաճյաղ, ու
ղեշները՝ ճյուղերը բարձր

բծախնդիր– մանրախնդիր, 
դժվարահաճ, քմահաճ, նաև փոք– 
1ագի

գաղջ– գոլ
գամել– մեխել (մեխը), հայացքը 

սևեռեր բևեռել, անշարժ հառել մե
կին կամ ինչ-որ բանի

գանահարություն– սաստիկ 
ծեծ, ջարդ, մտրակահարություն, 
կտտանք

գինարբուք– կերուխում, խրախ
ճանք, քեֆ, հարբեցողություն

գիրթ– կտրուկ, շեշտակի, շեշ
տակիորեն

դալուկ– դժգույն, գունատ, դեղ
նադեմ. գույնը գցած

դատափետել– պարսավել, պա– 
խարակել, կշտամբել, դատապար– 
փել

դեռափթիթ– դեռահաս, դեռա– 
տի, մանկահասակ, ծաղկահասակ, 
մատաղահաս

դժխեմ– դաժան, չարաբարո, 
դժնի, դժնյա, բիրտ, անգութ, անո
ղորմ. անողոք, անագորույն, վայ– 
րագ

դրասանգ– թարմ ոստերից ու 
ծաղիկներից պատրաստված
պսակ

դրվատել– գովել, գովաբանել, 
ներբողել, մեծարել, փառաբանել, 
տարփողել, բարեբանել

եղերական– սգալի, ողբալի, ող
բերգական

եղկելի– թշվառ, ողորմելի, ար
գահատելի, զզվելի, նողկալի, գար– 
շելի

երախայրիք– առաջին պտուղ, 
աոաջին ստեղծագործություն

երաշխիք– առհավատչյա, հա– 
վսատիր, գրավական, երաշխավո
րություն

երփներանգ– գույնզգույն, բազ
մագույն, գունագեղ, բազմերանգ, 
բազմաթույր, խայտաբղետ

զարմիկ– հորեղբորորդի, նույն 
տոհմի զավակներ, զարմուհի հո– 
րհղբոր աղջիկ, նույն տոհմի աղ
ջիկներ

զետեղել– տեղավորել, տեղագ
րել, դասավորել, դնել, տեղակայել 

զերծ– ազաւր, անմասն, անհա
ղորդ, ապահով

ըմբոշխնել– հաճույքով ուտել 
կամ խմել, վայելել որևէ բան, ճա
շւսկել

ընդարմանալ– թմրել, անզգա
յանալ, փայտանալ, շարժունա
կությունը կորցնել

ընդվգել– ըմբոստանալ, ապբս– 
ցւամբել, բորբոքվել, չենթարկվել, 
ծառանալ, գլուխ բարձրացնել 

թեզանիք– հագուստի թևի ստո
րին մասի թևկապը
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թովչանք– հրապուրանք, հրա
պույր, հմայք, դյութանք, գրավ
չություն

Ակհլ– չարչարեր տանջել. խող– 
խայել, խոշտանգել

լկտի– անամոթ, անպարկեշտ, 
անհամեստ, անպաղւկառ, անըզ– 
գամ. լպիրշ, աներես

լպրծուն– սահուն, սայթաքուն 
խառնիճաղանջ– խառն, ան

կարգ. խառնիխուռն
խեղանդամ– հաշմանդամ, ան– 

դամալայծ
խեղկատակ– միմոս, ծաղրածու 
խծբծանք– բամբասանք,

զրպարտության, անհիմն մեղադ
րանք

խողխողել– սպանել, մորթել 
խրթին– բարդ, դժվարհասկա– 

նալի. դժվարլուծելի, կնճռոտ, մաթ 
կարեկցել– դավակցել, վշտակ

րեն գթալ, խղճալ, մեղքանալ 
կարեվեր– շատ վերքերով 
կարկամել– լեզուն կապ ընկներ 

պապանձվել, լալկվել
կերոն– ջահ. մոմ, լամբար, 

կանթեղ
կթղա– բաժակ, գավաթ 
կողակից– կին՝ կենակցուհի, ա– 

մասին՝ կենակից
կուռք– հեթանոսական շրջանի 

աստված՝ չաստված
հապճեպ– շտապ, հապշտապ, 

արագ, շուտափույթ
հեզահամբույր– հեզ. հեզաբա

րո, հեզադեմ, հեզահոգի, բարե
համբույր, քաղցրաբարո, հրեշտա
կաբարո

հեղձուցիչ– խեղդող, խեղդուկ, 
ղաթ, շոգ

ձեռնպահ– չեզոք, վերապահ 
ճեմելիք– զբոսավայր, զբոսոսլի, 

ծառուղի, զբոսատեղ, զբոսարան, 
ճեմավայր

ճոռոմախոս– մեծաբերան, մե
ծախոս. ճամարտակող, պոռոտա
խոս, լեզվանի, ճոռոմաբան, պոռո
տաբան

մածուցիկ– կպչուն, թանձր 
մակաղել– ոչխարների հուրի 

խմբվելը, մի տեղ հավաքվելը՝ 
հանգստանալու, շոգից պատըս– 
պարվելու կամ կթվելու համար 

մաղձ– լեղի, թայն, նան՝ զայ
րույթ, չարություն • ֊

մատռվակ– սեղանին խմիչք 
մատուցող սպասավոր

մատուռ– փոքրիկ եկեղեցի, ա– 
ղոթատեղի

մելամաղձոտ– տխուր, թախ
ծոտ, մենամոլ, մռայլ

մեղկ– թուլամորթ, կամազուրկ, 
հեշտասեր, շվայտ, ցոփ, զեխ 

մտացածին– հնարովի, կեղծ, 
շինծու, սնոտի, երևակայական, 
հերյուրած, անիրական, ցնորա
կան, ինքնահնար

մրուր– դիրտ, տակուցք, գինու, 
ձեթի, սուրճի տակը նստած 
թանձր նյութը

նախճիր– զանգվածային կոտո
րած, ջւպպ, եղեռն, սպանդ, արյու
նահեղություն, սպանություն, սրա
ծություն

նավակազւիք– բնակարանա
մուտ, տոն՝ հաստատության բաց
ման առթիվ

նզովք– անեծք, չարամաղթութ
յան, բանադրանք
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նշխար– որևԼ թանկ բանի մնա
ցած փշոտ, կտոր, բեկոր, մա
սունք), նաև՝ սուրբ հալք, օրհնած 
հալք, բաղարջահալյ

նշմարել– ւրեսնել, դիտեր նկա–
տել

նողկանք– զզվանք, գարշանք, 
պժգանք, խորշանք, զազյւանք 

ւզաոակւրել– բաժանել, ջլատեր 
երկպառակել

պապակվել– ծարավիլլ ւրոչոր– 
վել, ծարավիլլ տանջվել

պապանձվեի– լոև|. համրանալ, 
կարկամել, լալկվել, լեզուն կապ 
ընկնել

պարմանուհի– պատանուհի, ե– 
րիտասարդ աղջիկ

պարսավանք– նախատինք, 
պախարակություն, կշտամբանք 

պերճ– շքեղ, ճոխ, ղարղարուն, 
վոսոահեղ, մեծաշուք, շքեղաշուք 

պոոթկալ-բորբոքվել, բռնկվել, 
պայթել, բարկությունը դուրս 
ժայթքել

պճնվեի– զարդարվել, զուգվել– 
զարղարվել

պչրանք– պճնանք, զարդա
րանք. նաև՝ սեթևեթանք, նազանք 

ջլաւրել– թալարներ պառակտել, 
տկարայքնել

սահմււկեւ– սարսափել, զարհու
րել. սոսկալ, ահաբեկվել

սեգ– խլախտ, հպարտ, պան
ծայի, վեհ, վսեմ, վեհապանծ 

սեթևեթեի– նազել, կոտրատվել, 
պչրել

սիգապանծ– սեգ և պանծալի, 
հպարտ, խլախտ

սթափվել– ուշաբերվել, ուշքի 
գար զգաստանար լրջանար արթ
նանալ

սկուտեղ– մատուցարան, մեծ 
ափսե, պնակ

սովւսւլուկ– սովատանջ, սովա– 
հար, սովյալ

սպրդել– սողոսկել, խնկվել, 
մտնել, ներս թափանցել

սւրեպ-ւսրեպ– շուտ-շուտ, ժա
մանակ առ ժամանակ, հաճախ, 
հաճախակի

սրդողեի– բարկանար նեղանալ, 
վիրավորվել

սւիրթնեւ– գունատվել, ղժգունել, 
դեղնել, գույնը գցել

վավերացնել– հաստատեր օրի
նավորեր հավաստեր վկայագրեւ 

վարկաբեկել– անվանարկեր հե
ղինակությունը գցեր պատվազըր– 
կեր զրպարտել, բանսարկեր բամ
բասել, պախարակել, չարաիտսևլ 

վ|ստալ– բազմության խառնի
խուռն շարժվելը, եռալը, հորդելը, 
այս ու այն կողմ գնալը

վսեմ– բարձր, վեհ. ազնիվ, 
սրբազան

տամուկ– թաց, խոնավ 
տարւսկոաանք– երկմտություն, 

կասկած, վարանմունք
տարափ– հորդ անձրև, հեղեղ, 

տեղատարափ
տարտարոս– դժոխք, գեհեն, 

սանդարամետ
տվայտանք– չարչարանք, տա

ռապանք, տանջանք, նեղություն, 
տագնապ

փաւիագել– բառն կերպով ցան
կանալ, տենչալ, երագել

քաղքենի– ձևապաշտ, ձևամո) 
քղանցք– զգեստի ներքևի մասը, 

փեշ
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ականջը գցել– որևէ կերպ մե
կին մի բան հայտնել, իմաց տալ 

աշխարհ տեսնել– շրջագայել, 
սո ^անոթ վայրերում լինել, նաև՝ 
կյանքի փորձ ձեռք բերել

աչքի ընկնել– նկատվել, երևալ, 
ուշադրություն գրավել

արյան ծով– արյունահեղութ
յան, զանգվածային սպանության, 
գոհեր ու կոտորածներ

բախտը ժպտալ– հաջողության 
հանդիպել, բախտը բերել

գԱսի գւյել– մեկին մի բան հաս
կացներ բսղյատրել, բացահայտել, 
հայտնի դարձնել

գլխի ՛ընկնել– մի բան հասկա
նալ, կռահեր մտադրությանը գա– 
շակել

գլխին քարոզ կարդալ– երկար 
ապարդյուն խրատել, խորհարդնե– 
րով ձանձրացնել

գլուխ պահել– ծուլության անել, 
աշխատանքից խուսափել

գլուխ ցավեցնել– ձանձրացներ 
գլխացավանք պատճառեր գլուխը 
տաներ նաև՝ չարչարեր նեղության 
կրել, լարված և երկար մտածել մի 
քանի մասին

երեսով տաչ– հիշեցնել, ակնար– 
կել արված լավությանը կամ արի
շի վատ արարքը

երկինքը գլխին փալ գալ– մեծ 
Դժբախտության հանդիպեց 
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ինքն իրեն ատել– զայրույթը 
չկարողանալ արտահայտել, իր 
մեջ կատաղել, բորբոքվել, նաև՝ 
անհանգստանալ, անհագստաթյան 
արտահայտել

ւեզուն կապ ընկնե|– չկարողա
նալ պատասխան տար չկարողա
նալ խոսել, խոսելու ընդունակութ
յունից զրկվեր պապանձվել

խե|քը թռցնել– խե|քից զրկվել, 
հիմարանար նաև՝ զմայլվել, հիա
նալ, տարվել, գերվել

ծաղիկ հասակ– մարդու կյանքի 
ծաղկուն շրջանը, մանկություն, 
պատանեկություն, երիտասար
դություն

կյանքի կոչել– կյանքի բերեր 
կենդանացներ վերակենդանացներ 
աշխուժացնել

կրակն ընկնել– անեւանեփ վի
ճակի մե$> ընկնել, անեփքը չիմա
նալ

կուրծք ծեծե|– երդվել, խոստա
նալ, հավատացնել, վստահեցնել, 
նաև՝ ողբալ, կոծել

հալից ընկնել– ուժասպառ լի
նել, հոգնել, հյուծվել

հոդին հավասարեցնել– հիմնա
հատակ կործաներ ոչնչացնել, ա– 
վերել, նաև՝ որևէ մեկին նվաս
տացնել. ստորացնել, վատաբանել



ձայնը գլուխը գւյել– բարձր 
ձայնով խոսել, գոռգոռալ, երգել,

ւ«ս
ոտքի տակ ընկնել– անհարկի 

մեջ տեգում լինել, մեջ ընկնել, 
խանգարել

ոտքի տակ տալ– կոխկռտել, 
ոտնատակ աներ անարգել, գետին 
գւյել, նաև՝ 1) շրջագայել, 2) լա
վությունը մոռանալ

պարտքի տակ մնալ– չկարողա
նալ երախտահատույց լինել, չկա
րողանալ րսվաթյան տակից ղուրս 
գալ

պղտոր ջրում ձուկ որսալ–
խառնւսշփոթությունիյյ օգուտ քա
ղել անձնական շահի համար 

պոչը կտրել– ոտը կտրել, հե
ռացնել, վռնղել, ղուրս անել

պոչը քաշել– մի տեղից քաշվել, 
հեռանալ, մի կողմ քաշվել

սարեր շուո տալ– մեծ գործեր 
կատարել, ղրան ընդունակ լինել 

սարի պես թիկունքին կանգնել– 
օգՕել, սատար լինել, զորավիգ լի
նել, հովանավորել

սիրտ տալ– մխիթարեր ամոքել, 
ոգևորեր քաջալերել

սիրտը հովանալ– որևէ բանի 
համար սիրտը հանգստանալ, հա
գարդ ստանալ

սուր ճոճել– սսլառնար վախեց

նել
սև ակնոցով նայել– ամեն ինչ 

տեսնել մռայլ գույներով, վացւա– 

տես լիներ հոռետես լինել
տեղում սառած մնալ– մի բա

նից ապշեր զարմանալ, ապշահար 

լինել, անելիքը չիմանալ
քանի՞ գլխանի է– մի բան ա– 

նելա հանդգնության ունենալ 
քար կտրել– ինչ-որ բանից 

զարմանար վշտանար ապշել, 

կարկամել
քարը քարին չթողնել– հիմնա

հատակ ավերեր կործանել
քարից հաց քամել– դժվարու

թյամբ որևէ բան աներ մեծ չար
չարանքով գործը գլուխ բերեր մեծ 

աշխատանք աներ ծանր աշխա
տանքով ապրուստը ճարել

վարդագույն ակնոցով նայել– 

ամեն բան լավ տեսներ լավատես 

լինել, ամեն ինչ գեղեցիկ պատկե– 
րացնեւ քան կա իրականում, թե
րությունները չնկատել

օձիքը բոնե|– մեկին կպչել որևէ 
բան ապացուցելու, ստիպելու կամ 

պահանջելու համար
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ագահ– աչքածակ, ծակաչք, ան
կուշտ, անհաց, ընչաքաղց, ընչա– 
ււեը, փողապաշտ, փողամոլ

ախտահանել– հականեխեք ախ– 
տսպերծել. վարակազերծեց

ականակիտ– մաքուր, վճիւր, 
պարզ, հստակ, ջինջ, բյուրեղյա, 
զուլալ

ահաբեկ ել– սպառնաք վախեց
նել, ահ տալ, սարսափեցնեւ, ահ 
ազդել

ւսղիողորմ– աղեկեզ, աղեխարշ, 
աղեկտուր, ւտւրաճմլիկ, սրտակե– 
ղեք, սրտաշարժ, սրւրահույզ

ամբարիշտ– չար, դաժան, ան
հաշտ, վայրագ

ամբաբտւսվան– գոռոզ, գոռոզա– 
միւր, մեծամիտ, ինբնահավաՕ. 
պարծևնկուր, սնապարծ, ինքնագոհ 

ամպ– թուխպ
այգաբաց– այգ, այգւսծւսգ, ա– 

ռավոտ, արշւպույս. լուսաբաց, վա
ղորդյան, այգալույս, արևաբաց, ւս– 
րևագալ

անարգե|– վիրավորել, անպատ– 
վել, արհամարհևլ, քամահրել 

անբիծ– մաքուր, անարաւր, ա– 
նաղարւր, անեղծ

անիծեր– նզովեւ, բանաղրել 
անվանարկել– վարկաբեկեք վա

տաբանեք անպազւվեք նսեմացնևք 
անվանազրկել

անվտանգ– ապահով, անվնաս, 
փրանգազերծ

ավար– թալան, կողոս|ոււր, 
հափշւրակություն

ավարտեւ– վերջացնեք լրացնեք 
սւդառել

բաղձանք– ցանկություն, ւիա–

փագ. խլձ, տենչ, տենչանք, երա
զանք

բանտարկեւ– կա|անավորեք 
ձերբակալեք բանտեք ազատազըր– 
կեք կալանքի վերցնել

բանսարկու– ղրպարւլփչ, չարա
խոս, նենգ, հերյուրող, բամբասող 

բնաջնջել– ոչնչացնեք ավերեք 
կործանեք կոտորեք ջնջեք վերաց
նեք ծուխը մարեք բնաջինջ անեք 
աշխարհից վերացնեք վերջը տաք 
հողմացրիվ անել

գւսղտնի– թաքուն, ծածուկ, 
գադւրուկ, գաղտնածածուկ, գաղ– 
ւրւսգողի. գողունի

գւսյթակդել– գրավեք հրասլու– 
րեք թովեք կախարդեք ւլլութիք 
հմայել, նաև՝ մոլորեցնեք սխալ 
թայլի մղել

գողանաւ– կողոպտեք հափրշ– 
տակեք թալանեք շորթեք թռցնել, 
յուրացնել

գովել– դրվատել, գովաբանեք 
փառաբանեք բարևբանեք ջատա
գովել, ներբողեք գովասանևք ւրար– 
փողևք երկինք հանեք գովք ւսնէղ 

երանգ– գույն, թույր, երվւն 
զւսվթել– գրավեք բռնագրավեք 

տիրանաք նվաճեք յուրացնել 
գգվանք– գարշանք, նողկանք, 

խորշանք, զազրանք, պժգանք 
ըմբոշխնել– հաճույքով ուգւել 

կամ խմեք վայելել որևէ բան, ճա
շւսկել

ըմբոստւսնալ– ապսւրամբեք 
ընդվզեք չենթարկվել, գւուխ բարձ
րացնել. ւեզուն երկարացնել, ձայնը 
բարձրացնել
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ըմպել– խմել, կոնծել. գլուխը 
քաշհ| (խմիչքը, հյութը, շարը) 

րնդվգել– ըմբոաըանաւ, սւպրս– 
տամբել, ծառանալ, ծառս լինել, 
խռովության բարձրացնել

թմըել– ընւլաըմանալ. անզգայա– 
նա|, փայտանսղ

խարտյաշ– շեկ, դեղձան, դեղ
նագույն

խնդրանք– հայց, աղերսանք, ա– 
ղաչանք, պաղաղւանք, թախանձ, 
թախանձանք

խորդուբորդ– անհարթ, անհա
վասար. անողորկ, դարուփոս

ծաղկահասակ– երխըասարդ. 
մանկահասակ, մանկամարդ, ծաղ
կափթիթ. դեռատի, դեռափթիթ, դե
ռածաղիկ. նորափթիթ, մսոըղաշ 

կաթոգին– խանղակաթ, խան
դաղատագին, գորովալից, սիրալիր 

կանթեղ– ճրագ, (ամբար, ջահ, 
լամպ, լապտեր

կիրթ– կրթության ստացած, 
ուսյալ, կրթված, նաև՝ բարեկիրթ, 
չափի մեջ, հարգալին

կորովի– քաջ, կտրիճ, ջլապինդ, 
զորավոր, հգոր, զորեղ, ուժեղ, հուժ
կու

հանրահայտ– հանրահռչակ, 
հանրածանոթ, քաջածանոթ, հան– 
րաճանաչ. մեծահռչակ, անվանի, 
երևեփ. նշանավոր, ականավոր, մե
ծահամբավ

հափշտակեւ– խլել, տիրանալ, 
գրավել, շորթել, կորզել, կողոպտել, 
թարսնել, գողանալ, փախցնել, ա– 
ռևանգել

հնազանդվել– ենթարկվել, լսել, 
անսալ, հնազանդ |ինել, հպատակ
վել, հեզ լինել

հռչակ– համբավ, անուն

հրապուրանք– թովչանք, հմայք, 
դյութանք, գրավչություն, առինք– 
նություն

հուռթի– արգավանդ, պտղաբեր, 
բերրի, առատ, հարուստ, ճոխ, ար
գասաբեր, բարեբեր, բեղուն, բեղմ
նավոր

մաքուր– հստակ, ջինջ, վճիտ, 
զուլա), ականակիտ, նաև՝ պար– 
կեշւյւ, անարաւր, անաղարտ, մաք
րասեր, մաքրակենցաղ

մեղմանուշ– քաղցր, քաղցրա
նուշ, նուրբ

մեղադրյալ– մեղապարտ, հան
ցավոր, հանցապարտ

նվաղե(– ուշաթափվել, թալկա
նալ, մարել, թուլանալ, ուժասպառ 
լինել

շողոքորթ– կեղծավոր, երկերե
սանի, քսու, շողոմ, քծնող, հաճոյա
սեր, երեսպաշտ, հաճոյախոս, 
խնկարկու, ծառայամիտ, ստորա
քարշ

պայծառ– լուսավոր, լուսափայլ, 
փայլուն, վառվռուն, նաև՝ հստակ, 
ջինջ, վճիտ, մաքուր, ականակիտ, 
պարզ, անամպ

պչրանք– պճնանք, պաճուճանք, 
սեթևեթանք

սիրել– պաշտել, երկրպագել, 
համակրել, գոտգարել, փաղաքշել, 
սիրատածել, ախորժել, սեր տածել 

վախ– երկյուղ, սարսափ, զար
հուրանք, սոսկում, ահ, ահոսլող. 
ահասարսափ, ահաբեկություն 

տատամսել– շվարել, վարանէզ, 
կմկմալ. մոլորվել, շփոթվել 

տրտնջալ-քրթմնջսդ, 
փնթփնթալ, ղժգոհել. դժկամել 

փթթել– ծլել, ծաղկել, բողբոջել, 
բացվել, կանաչել, նաև՝ աճել, բար
գավաճել, հասունանալ
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ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ

ամբարտավան– համեստ, խո
նարհ, զուսպ, մեղմաբարո 

ամեն ինչ– ոչինչ 
ամեն ոք– ոչ ոք, ոչ մեկը 
աոանձին– միասին 
բախտավոր– անբախտ,

դժբախտ, ապաբախտ, տարա
բախտ

բարդ– պարդ, հասկանալի, 
հեշտ, դյուրին

բարի– չար, չարակամ 
բնական– անբնական, անսովոր, 

արտասող, արհեստական
երախտագետ– ապերախտ, ե– 

րախտամոռ, անշնորհակալ
թույ|– ուժեղ, զորավոր, զորեղ 
ժուժկալ– ագահ, անկուշտ, ան

հագ, աչքածակ, ընչաքաղց, ընչա
սեր

լուսավոր– մութ, խավար, մոայլ, 
մթամած

խելացի– անխելք, հիմար, դա
տարկ, դատարկամիտ, անմիտ 

խոսել– լսել, պապանձվել, համ
րանալ

կարճատես– հեռատես, նաև՝ 
խելացի

կեղծ– անկեղծ, նաև՝ ճշմարիտ, 
իսկական

հաղթանակ– պարտության, 
ջախջախում

համակրանք– հակակրանք 
համարձակ– անհամարձակ, 

վախկոտ, անարի, երկչոտ, վեհե
րոտ

հարձակվել– նահանջել, պաշտ
պանվել

մարդասեր– մարդատյաց, չար 
մեծահոգի– փոքրոգի, ման

րախնդիր, ճղճիմ
մեղավոր– անմեղ, արդար 
միամիտ– խորամանկ 
միշտ– երբեք, բնավ 
շնորհալի– ապաշնորհ, ան

շնորհք
սիրել– ատել, արհամարհել 
տկար– կարող, առողջ, առույգ, 

ամուր, ուժեղ, ժիր, կայտառ 
օգուտ– վնաս, տույժ 
օտար– հարազատ, ազգական, 

ազգակից, մտերիմ, նաև՝ հայրենի, 
մայրենի

ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ՆՈՒՅՆԱՆՈՒՆՆԵՐ

ակ– աչք
ակ– թանկագին քար 
ակ– ակունք, աղբյուր 
ակ– անիվ
ակնարկ– հարևանցի հայացք, 

անուղղակի ասված խոսք, ակնար
կություն

ակնարկ– փոքր ծավալի գրա
կան երկ

աղերս– կապ, առնչություն 
աղերս– աղաչանք, պաղատանք 
աղի– աղիք
աղի– հարկ եղածից ավելի աղ 

պարունակող
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այր– տղամարդ 
այր– քարայր, անձավ 
անապատ– ջրազուրկ ավազուտ 

տարածություն, անբնակ վայր 
անապատ– ճգնավորների հա

մար կառուցված վանք, մենաս
տան

ատլաս– կերպաս, մետաքս 
ատլաս– քարտեզագիրք 
ափ– բոա 
ափ– եզերք
բանտ– կալանատուն, արգելա

րան
բանտ– վարդակապ 
բարակ– որսի շան. քերծե 
բարակ– ոչ հաստ, նաև՝ նիհար 
բութ– կետադրական նշան 
բութ– ոչ սուր, դժվարությամբ 

կտրոդ
բութ– բթամատ 
բան– ծաոի կամ թփի վեր

գետնյա մասը
բան– հիմնական, իսկական 
գրող– գրական երկ գրող անձ 
գրող– երևակայական չար ոգի 
գունդ– զորախումբ, զորագունդ 
գունդ– կլոր ձև ունեցոդ մար

մին
դատել– մտածել, կշռադատել 
դատել– դատաստան անել 
դատել– աշխատել, վաստակել 
դարման– դեդ, բուժամիջոց 
դարման– հարդ 
դող– սարսուռ 
դող– անվադող, անվագոտի

լեզու– մարդու մարմնի մաս 
1եգու– բարբառ, խոսք 
կազմ– գրքի, մատյանի կամ 

տետրի երեսը, շապիկը
կազմ– պատրասւր վիճակում, 

կազմ ու պատրաստ
կարող– կար անոդ, դերձակ 
կարող– զորավոր, հզոր 
կնքեւ– կնիք դնել, վավերացնեւ 
կնքել– կնունք աներ երեխային 

մկրտել
հարկ– միևնույն շենքի՝ նույն 

բարձրության վրա զեւրեդված մա
սը

հարկ– կարիք, անհրաժեշտութ
յուն

հարկ– տուրք ՚ 
հոտ– բույր
հոտ– ոչխարների խումբ 
հուշիկ– հիշողություն, հուշ 
հուշիկ– զգույշ, մեղմ 
ձեռնարկ– դասագիրք 
ձեռնարկ– հիմնարկ, ձեռնար

կություն
ճակատ– մարդու և անասուննե

րի մարմնի մաս
ճակատ– պատերազմական 

գործողությունների աոաջին գիծը, 
ռազմաճակատ

մատաղ– զոհ մատուցերս կեն
դանի, զոհ մատուցերս արարո
ղությունը

մատաղ– մատղաշ, նորածին 
մարտ– կռիվ, ճակատամարտ 
մարտ– տարվա երրորդ ամիսը
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Ռ ՈՒ ԲԻ ՆԱ  Ն ԱԶ Ա Ր ՅԱ Ն

ՄԱՅՐԵՆԻՆ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ
Ուսումնական ձեռնարկ հա յոց լեզվի  

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ

ԵՐՐՈՐԴ, ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Խմբագիր Ա. ԱՍՐՅԱՆ 
Տեխնիկական խմբագիր Մ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Վերստուգող սրբագրիչ գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Համակարգչային էջագրումը Ա. ԲԱՐԻՇՅԱՆԻ
Համակարգչային մուտքագրումը Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Պատկեր 298 Տպաքանակ՝ 500

«ՈՍԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆՑԻ» հրատարակչություն-տպագրատան, 
Երևան, Մելիք-Ադամյան փ. 1
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՚ՐԵՎԱՆՑԻ

Մենք ունենք տպագրական-հրատարակչական գործի բազմամյա փորձ 
և բարձրորակ արտադրանք քողարկելու հարուստ ավանդույթներ։

«Ոսկան Երևանցին» եզակի արտադրահրատարակչական համալիր է, 
որը գործում է ամբողջական, փակ շրջափուլով ձեռագրի խմբագրում, հա 
մա կա րգչա յին շա րվա ծք և էջագրում, սրբագրում, ձևավորում, նկա րա զար
դում և տպագրություն, ինչն էլ հենց հանդիսանում է Ձեր պատվերի ինք
նարժեքի նվազեցման անառարկելի գրավականը։

Առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

- բազմապիսի գրքերի, բրոշյուրների լույսընծայում, 
հրատարակչական իրավունքի տրամադրում, գեղարվեստական և 
պոլիգրաֆիական կատարման բարձր որակ.

- ուսումնական հաստատությունների դիպլոմների, ատեստատների, 
ուսանողական տոմսերի և ստուգողական գրքույկների պատրաստում.

- համակարգչային դիզայն և գունաբաժանում.
- բարձրորակ բազմագույն բուկլետների, գովազդային թերթիկների և 

այլ հրատարակությունների տպագրություն.
- Ա-3 չափսի թերթերի տպագրություն.
- ցանկացած բազմագույն պիտակների տպագրություն.
- ֆիրմային բլանկների, այցետոմսերի, հաշվապահական, 

վիճակագրական փաստաթղթերի, անդորրագրերի և համարակալված այլ 
փաստաթղթերի տպագրություն։

Պատվերները կատարվում են փոխշահավետ, մատչելի գներով 
փոխանցումով կամ կանխիկ վճարմամբ, պայմանագրված 

ժամկետներում։

Դիմեք մեզ և կհամոզվեք ինքներդ։

Մեր հասցեն Երևան, Սելիք-Ադամյան փ. 1։ 
Հեռախոս 52-78-63, 52-13-95։



0  ՍԿԱՆ  
Ն րեվանցի

ՄԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԳՐՔԵՐԸ

1. Ռուբինա Նազարյան, «Մայրենին բոլորի համար»։ (Ուսումնական ձեռնարկ 
հայոց լեզվի)։ Առաջին մաս։ Երրորդ լրամշակված հրատարակություն։ 2000 թ., 268 
էջ։ Գինը 1500 դրամ։

2. Ռուբինա Նազարյան, Անահիտ Գյոդակյան, Օվսաննա Բաբայան, «Մայրենին 
բոլորի համար»։ (Ուսումնական ձեռնարկ հայոց լեզվի)։ Երկրորդ մաս։ 1998 թ., 112 
էջ։ Գինը 500 դրամ։
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3. Ռուբինա Նազարյան, Անահիտ Գյոդակյան, «Հայոց լեզվի համանունների 

դպրոցական բառարան», 1998 թ., 660 էջ։ Գինը 3000 դրամ։

4. Առնո Համելեն, Ժան-Միշել Բրոն, «Վերականգնված հիշողություն»։ (Հայ 
դատի նոր պաշտպանները)։ Թարգմ. ֆրանսերենից։ 1995 թ., 256 էջ։ Գինը 600 
դրամ։

5. ծ բա  ւ՜Ձւստոտհ, »<Յհ–1\/1ւ1ա6Ոե 6բօհ, “ՏօշշրՅՅօտոտՅհՅՈ ՈՅրւ/արե". (Իօտեւտ 
ՅՅպւաաա Յթւսոհօւարօ տօոբօօՅ). Ո6թ. շ Փբյ»–. 1995ր., 224 շրբ. Ատյյ 600 զթՅ^օտ.

6. «Միջազգային նարդի» (Բակգամոն)։ 1999 թ., 96 էջ։ Գինը 600 դրամ։

7. Ա. Ստեփանյան, Ս. Ստեփանյան, «Կիտրոնը տնային պայմաններում»։ Հայ. և 
ռուս.։ 1996 թ., 60 էջ։ Գինը 100 դրամ։

ՄԵՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԵՐԸ, ԲՆԱԿԱՆԱԲԱՐ, 
ՄԵԶ ՄՈՏ ԱՎԵԼԻ ԷԺԱՆ ԵՆ, ՔԱՆ ԳՐԱՎԱՃԱՌ ՑԱՆՑՈՒՄ

ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ՆԱԵՎ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՀԱՅՏԵՐ
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Հեռախոս՛ 52-78-63, 52-13-95։
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Հ այազգի յուրաքանչյուր անհատ պարտավոր է յուրացնել
մեր լեզվի անսպառ հարստությունները և դրանք կիրառել

բանավոր և գրավոր խոսքում, գրել գրագետ և խոսել ճիշտ ու
գեղեցիկ։ ։ 1 ».

• • . ՝ » *

Լ եզվական հմտությունների զարգացման ասպարեզում ամե
նամեծ դերը, բնականաբար, պատկանում է դպրոցին և ու

սուցչին։ Այստեղ հաջողության հասնելու առաջին գր՜ավականը 
լեզվի գործնական ուսուցումն է, որ պետք է խարսխվի Օախ– 
ևառաջ սովորողների տրամաբանական մտածողության վրա։

Ե Ր Կ Ո Ւ  ԽՈ Ս Ք
Ժամանակն է ավելի հետևողականորեն մոտենալ ա շա 

կերտների խոսքի մշակույթի, բառապաշևւրի և լեզ
վամտածողության զա րգա ցմա նը, ձգտ ել նրանց խոսքը 
հարստ ա ցնելու դարձվա ծքներով, առածներով և ա սա ց
վա ծքներով, ա յն օժտելու հոմանիշների, համանունների և 
հականիշների լա յն գործածությամբ։

Դպրոցներում գործնական ուսուցումը,կարևոր է մանավանդ 
մեր օրերում, երբ բ ո հ ա կ ա ն  ընդունելության քննություն

ների կարգը հաճախ փոկ ոխվում է և անցկացվում տարաբնույթ 
եղանակներով։ Սույն ձեռնարկը բավարարում է ուսուցման և 
մասնագիտական քննությունների ամենատաիբեր ձևերի պա
հանջները։ ՚ , –|

Հեղինակը, որ երկարամյա փորձված և հմուտ ուսուցիչ է, 
ձգտ ել է ըստ ամենայնի օգտւսկւսր լինել բարձր դասարանների 
աշակերտներին, դիմորւլներին և ուսուցիչներին։

ԳԵՎՈՐԳ ՋԱՀՈՒԿՅԱՆ
՝ ՀՀԳԱԱ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ
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