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Թուր քի ա յի Արդ վի նի նա հան գի Խո փա յի և Բորչ քա յի գա վառ նե րի 20ից 
ավե լի գյու ղե րում բնակ վող մահ մե դա կան համ շեն ցի նե րը խո սում են հա
յե րե նի Համ շե նի բար բա ռի Խո փա յի խոս ված քով: Հոդ վա ծում քննարկ
վում է 9 բառ` ««սի յօղ», «փէ թա ձաք լար», «քէ դալ բօ չիգ», «թուս թէր չիչ», 
«գար մէ գուցք», «բօչ քէ լօխ», «լաթ գախ», «փօ ղօց» և «ձի ափ», որոնք այդ 
ձև ով և այդ իմաս տով այլ բար բառ նե րում չեն հան դի պում: Հե ղի նակն 
անդ րա դառ նում է նաև Ռի զեի նա հան գի թուր քա խոս դար ձած համ շեն ցի
նե րի լեզ վում պահ պան ված որոշ հա յե րեն բա ռե րի:

Բա նա լի բա ռեր. Համ շե նի բար բառ, մահ մե դա կան համ շեն ցի ներ, Թուր
քիա, Խո փա, Աբ խա զիա, Տրա պի զոն, Ռի զե:

18րդ դա րում Օս մա նյան Թուր քի ա յում բռնի կրո նա փոխ ված համ
շեն ցի հա յե րի մի հատ վա ծը, որը 19րդ դա րում հե ռա ցել է Տրա պի զո նի նա
հան գի Համ շե նի գա վա ռից, հա մա խումբ ապ րում է ներ կա յիս Թուր քի ա յի 
Արդ վի նի նա հան գի Խո փա յի և Բորչ քա յի գա վառ նե րում, Սա քա րյա յի նա
հան գի Քա րա սուի, Քո ջա ա լիի և Ֆե րիզ լիի, Դյուզ ջեի նա հան գի Աք չա քո
ջա յի գա վառ նե րում, ինչ պես նաև Ղա զախս տա նում և Ղրղզստա նում, որ
տեղ նրանք աք սոր վել են 1944 թ. Թուր քի ա յին սահ մա նա կից Աջա րի ա յի 
գյու ղե րից: Ղա զախս տա նից և Ղրղզստա նից էլ վեր ջին 3 –4 տաս նա մյակ
նե րի ըն թաց քում նրանք ար տա գաղ թում են Ռու սաս տա նի Կրաս նո դա րի 
երկ րա մաս, Ռոս տո վի և Վո րո նե ժի մար զեր:

Մեր հաշ վում ե րով, այ սօր աշ խար հի տար բեր երկր նե րում բնակ
վում են մայ րե նի բար բա ռով հա ղոր դակց վել կա րո ղա ցող շուրջ 45 հա զար 
մահ մե դա կան համ շեն ցի ներ: Սա կայն, նրան ցից շա տե րը, աշ խա տան քի 
բե րու մով, խառ նա մուս նու թյուն նե րի և այլ պատ ճառ նե րով, հիմ ա կա նում 
օտա րա խոս են:

Այս պի սի սփռվա ծու թյունն ու լեզ վա կան տա րա տե սակ մի ջա վայ րե
րում ապ րելն իր ազ դե ցու թյունն է թո ղել նրանց լեզ վի վրա, որն իրենք ան

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի բա նա հյու սու թյան տե
սու թյան և պատ մու թյան բաժ նի գի տաշ խա տող:
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վա նում են «համ շէց նակ», թուր քե րը` «Hemşince» (հեմ շին ջե), այ սինքն` 
համ շե նե րեն: Մենք նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում գի տա կան հոդ
ված նե րում այն կո չել Համ շե նի բար բա ռի Խո փա յի խոս վածք, քա նի որ 
կրո նա փոխ համ շեն ցի նե րի ամե նա շատ բնա կա վայ րե րը` շուրջ 20 գյուղ ու 
գյու ղակ, գտնվում են Արդ վի նի նա հան գի Խո փա յի գա վա ռում:

Հա յա խոս համ շեն ցի նե րից զատ «համ շէց նակ» բազ մա թիվ բա ռեր 
և տե ղա նուն ներ են օգ տա գոր ծում նաև այժմ վար չա կա նո րեն Ռի զեի նա
հան գի մեջ մտնող Հեմ շի նի (Համ շեն), Չամ լը հեմ շի նի, Իքիզ դե րեի, Չա յե
լիի, Ֆըն դըք լըի, Ար դե շե նի և Փա զա րի, ինչ պես նաև Տրա պի զո նի նա հան
գի Արաք լըի, Սյուր մե նեի, Ար սի նի և այլ գա վառ նե րի, Էրզ րու մի նա հան գի 
Յա քու թի յեի, Թոր թու մի, Իս փի րի և այլ գա վառ նե րի թուր քա խոս դար ձած 
կրո նա փոխ համ շեն ցի նե րը:

2009 թ. փետր վա րի 19ին ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի հրա պա րա կած աշ խար հի 
վտանգ ված լե զու նե րի ցան կում Թուր քի ա յից ընդգրկ ված էր 18 լե զու, որոն
ցից արևմ տա հա յե րե նը, լա զե րե նը, Պոն տո սի հու նա րե նը, աբ խա զե րե նը, 
նաև, այս պես ասած, «համ շե նե րե նը», բնու թագր ված էին որ պես «բա ցա
հայտ վտանգ ված»: Ուս տի, պետք է շտա պել Խո փա յի խոս ված քով հնա
րա վո րինս շատ բա նա հյու սա կան նյու թեր հա վա քել, որոնց մի ջո ցով ավե լի 
բազ մա զան կներ կա յա նա կրո նա փոխ համ շեն ցի նե րի լեզ վաշ խար հը, որն 
ու նի շատ հե տաքր քիր դրսև ո րում եր:

Ներ կա յաց նում ենք կրո նա փոխ համ շեն ցի նե րից մեր գրա ռած բա
նա հյու սա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում կի րառ ված 9 բառ, որոնց այդ 
ձև ով և տվյալ իմաս տով այլ բար բառ նե րում չենք հան դի պել:

1. Թուր քի ա յի Արդ վի նի նա հան գի Խո փա յի և Բորչ քա յի գա վառ նե
րում աճում է մի մշտա դա լար բույս, որը մագլ ցում է ծա ռե րի, շի նու թյուն նե
րի, ցան կա պա տե րի վրա: Այն գրա կան հա յե րեն կոչ վում է բա ղեղ, իսկ 
կրո նա փոխ համ շեն ցի ներն ան վա նում են «սի յօղ»: Խո փա յի խոս ված քում 
«սի յուշ» նշա նա կում է «փա թաթ վել», «գրկել», ուս տի այդ բու սա նու նը 
թարգ ման վում է «փա թաթ վող»1: Իսկ սի րե լուն նրանք ասում են «հազ 
էնուշ»: «Հազ էնուշ» նշա նա կում է նաև հար գել, հա մակ րել, հա վա նել, դուր 
գալ: Կրո նա փոխ համ շեն ցի նե րի ամե նա տա րած ված խա ղիկ նե րից մե կում 
հի շա տակ վում է «սի յօղ» բու սա նու նը. եր գի հե րո սը ցան կա նում է «սի յօ ղի» 
նման փա թաթ վել սի րե ցյա լին.

1 Ձայն համ շե նա կան, ժո ղո վա ծու, հ. 3, կազ մեց, խմբագ րեց, առա ջա բա նը գրեց և 
ծա նո թագ րեց Ս. Վար դա նյա նը, Երև ան, 1989, էջ 245:
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Հա յե րեն յու րա հա տուկ բա ռեր Թուր քի ա յի համ շեն ցի նե րի խոս ված քում

Սի յօղն էլավ, էր գէն ցավ 
Ջէր մագ ար ջէցն հէդն ի վէ, 
Յէս ալ ամօն էր գէ նօմ 
Իմ սէվ  դա յին հէդն ի վէ: 2

(Բա ղե ղը ելավ, եր կա րեց 
Ճեր մակ կա ղա մա խու հետն ի վեր, 
Ես էլ այդ պես եր կա րեմ 
Իմ սի րա ծի հետն ի վեր):

19րդ դա րի երկ րորդ կե սին և 20րդ դա րի սկզբին Աբ խա զիա և 
Կրաս նո դա րի երկ րա մաս գաղ թած քրիս տո նյա համ շե նա հա յե րի սե րունդ
ներն այդ բույսն ան վա նում են «սի րօղ», թեև վեր ջին տաս նա մյակ նե րում, 
ռու սա խո սու թյան հե տև ան քով, ա՛յս և շատ ու րիշ հին բու սա նուն ներ մո
ռաց վում են: Իսկ որ այն հին է, վկա յում են դե ռևս 19րդ դա րի վեր ջին ար
ված հրա պա րա կում ե րը: Տրա պի զո նի Ազ գա յին վար ժա րա նի ու սու ցիչ 
Նշան Խտշյա նը 1895 թ. «Հան դէս ամ սօ րե այ» ամ սագ րում հրա տա րա կում 
է մի ոչ մեծ բա ռա րան, որում ընդգրկ ված էր «Պոն տո սի շրջա կայ գա ւա
ռաց ու գիւ ղո րէ ից մէ ջէն… լսած ու հա ւա քած գա ւա ռա բար բա ռէն փունջ 
մը»2: 198 բա ռից բաղ կա ցած բա ռա րա նի փոքր մա սը` 50 բառ (գեղջ.) նշու
մով է, ին չը նշա նա կում է, որ դրանք գրառ վել են նա հան գի գյու ղա ցի նե
րից, իսկ, ինչ պես հայտ նի է, Տրա պի զո նի նա հան գի գյու ղա ցի նե րը խո սում 
էին Համ շե նի բար բա ռով, թեև հե ղի նակն այդ մա սին ոչինչ չի գրում: Նրա 
գրան ցած գեղջ կա կան բա ռե րի շար քում հան դի պում ենք նաև «սի րող» 
բու սան վա նը. «Սի րող. սար մա շըգ աղա ճը (գեղջ.)»3: «Sarmaş1k ağac1» (սար
մա շըք աղա ջը) թուր քե րեն է և նշա նա կում է «բա ղե ղի ծառ»: Պետք է շեշ
տենք, որ Նշան Խտշյա նը անգ նա հա տե լի գործ է կա տա րել` Տրա պի զո նում 
հա վա քե լով յոթ հա րյու րից ավե լի առած ներ, որոնք տպագ րել է «Հան դէս 
ամ սօ րե այ» ամ սագ րի 1890 –1895 թթ. հա մար նե րում4: Ցա վոք, նա հա մա
պա տաս խան նշում եր չի արել ասա ցող նե րի ու նրանց բնա կու թյան վայ
րե րի մա սին և ամ բող ջը հրա տա րա կել է մեկ խո րագ րի ներ քո` «Ազ գա յին 
ժո ղովր դա կան առած ներ Տրա պի զո նի կե ան քէն քա ղուած», ին չից պետք է 
են թադ րել, որ դրանք բո լո րը Տրա պի զո նի քա ղա քա ցի նե րից են գրառ ված 
և Տրա պի զո նի խո սակ ցա կան հա յե րենն են ներ կա յաց նում: Այ նինչ, Համ
շե նի բար բա ռի և բա նա հյու սու թյան գի տակ նե րից մե կը` 1891 թ. Տրա պի զո

2 Խտշե ան Ն., Պոն տա կան գա ւա ռա բար բառ նե րէն նշխարք. – Հան դէս ամ սօ րե այ, 
1895, թիվ 6, էջ 183:

3 Նույն տե ղում, էջ 185:
4 Խտշե ան Ն., Ազ գա յին ժո ղովր դա կան առած ներ Տրա պի զո նի կե ան քէն քա ղուած. 

– Հան դէս ամ սօ րե այ, 1890, թիվ 7, էջ 163, 164, թիվ 12, էջ 289, 1891, թիվ 4, էջ 116, 
թիվ 10, էջ 300, 301, 1892, թիվ 1, էջ 24, թիվ 6, էջ 183, 184, թիվ 12, էջ 382, 383, 1893, 
թիվ 12, էջ 358, 359, 1895, թիվ 1, էջ 13:
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նի քա ղա քա մերձ Կրո պի գյու ղում ծնված ու սու ցիչ Ներ սես Ֆնտքյա նը5, 
Ն. Խտշյա նի հա վա քած առած նե րը վե րահ րա տա րա կե լով6, նշում է. «Ինչ
պէս կը տես նուի, մաս մը առած ներ կը կրեն Համ շէ նի բար բա ռին գիւ ղա
կան դրոշ մը, թէ և մեծ չա փով աղա ւա ղուած»7: Ի դեպ, Ն. Խտշյա նի առած
ներն այբ բե նա կան կար գի վե րա ծե լով, ար տատ պել է նաև 1899 թ. Տրա պի
զո նի մո տա կա Կյու շա նա գյու ղում ծնված ազ գագ րա գետ Բա րու նակ Թոռ
լա քյա նը8:

1897 թ. Ճա նի կի (Սամ սոն) նո րաս տեղծ թե մի առաջ նորդ դառ նա լով` 
երի տա սարդ հո գև ո րա կան Բաբ կեն վրդ. Կյու լե սե րյա նը (1928ից` Մե ծի 
Տանն Կի լի կիո աթո ռա կից կա թո ղի կոս), իր պաշ տո նա վար ման կարճ ժա
մա նա կա հատ վա ծում (մին չև 1899 թ.), Տրա պի զո նի նա հան գի Սամ սո նի 
(Ճա նի կի, Ջա նի քի) գա վա ռում` Չար շամ բա յի, Ու նի եի, Թեր մեի և Ֆատ ցա
յի գա վա ռակ նե րում ու սում ա սի րեց համ շե նա հա յե րի բար բա ռը: Նա 
1899 –1900 թթ. Կ. Պոլ սի «Բիւ րակն» պար բե րա կա նում հրա պա րա կեց իր 
հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, այդ թվում` ման րա մասն բա ցատր
ված բա ռա րա նը` 612 բառ, գու մա րած համ շեն ցի նե րի կի րա ռած 12 ամ սա
նուն նե րի, արա կան և իգա կան 49 անձ նա նուն նե րի և 9 գեր դաս տան նե րի 
անուն նե րի բար բա ռա յին տար բե րակ նե րը9: Բ. վրդ. Կյու լե սե րյա նի կազ
մած բա ռա րա նում կա նաև մեզ հե տաքրք րող բու սա նու նը. «Սի րող – Ծա
ռե րուն բու նը փակ չե լով փաթ թուող մշտա դա լար բա ղեղ մը, որ իբր թէ սի
րե լով փաթ թուած է»10: Իս կա պես, քրիս տո նյա համ շե նա հա յե րը սի րե լուն 
ասում են և՛ «սի րուշ», և՛ «հազ ընուշ», թեև երկ րոր դը եր բեմ օգ տա գործ
վում է նաև «հար գել», «հա վա նել» իմաս տով: Այ նու հե տև Բ. վրդ. Կյու լե սե
րյա նը նշում է, որ բա ղե ղի այս տե սա կը համ շեն ցի նե րը զա տո րո շում, 
առանձ նաց նում են թուր քե րեն «սար մա շըգ» կոչ վող բա ղե ղից. «Համ շէն
ցիք Բո ղո ղը = բա ղե ղը թրք. սար մա շըգ կ’որո շեն սի րո ղէն»11:

Համ շե նի բար բա ռը դե ռևս 1910 թ. ու սում ա սի րել է նաև Հ. Աճա ռյա
նը: Նա եր կու շա բաթ մա լով Տրա պի զո նում` քա ղա քի բնա կիչ նե րից, մո

5 Պատ մու թիւն հայ կա կան Պոն տո սի, պատ մագ րեց Յո վա կիմ Յո վա կի մե ան (Ար շա
կու նի), Պէյ րութ, 1967, էջ 443:

6 Նույն տե ղում, էջ 842 –849:
7 Նույն տե ղում, էջ 849:
8 Նշխար ներ Համ շե նի և Տրա պի զո նի բա նա հյու սու թյան, ժո ղո վեց, կազ մեց և ծա

նո թագ րեց Բա րու նակ Թոռ լա քյա նը, Երև ան, 1986, էջ 148 –167: 
9 Կիւ լէ սէ րե ան Բ., Ճա նի կի վի ճա կին մէջ գտնուող համ շէն ցի նե րու գա ւա ռա բար բա

ռը. – Բիւ րակն, 1899, թիւ 31 –32, 35, 38 –39, 41, 44, 47 –48, 49, 1900, թիւ 1, 2, 3, 4, 6, 8:
10 Նույն տե ղում, 1900, թիւ 4, էջ 62:
11 Նույն տե ղում:
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տա կա գյու ղե րի գյու ղա ցի նե րից և ու սու ցիչ նե րից հա վա քել է բար բա ռա յին 
նյու թեր, որոնք հա ջորդ տա րի հրա տա րա կել է իր «Հայ բար բա ռա գի տու
թիւն»12 աշ խա տու թյան մեջ, նաև 1913 թ. Թիֆ լի սում տպագր ված «Հա յե րէն 
գա ւա ռա կան բա ռա րան» մե ծա դիր գրքում: Վեր ջի նից ներ կա յաց նում ենք 
«սի րող» բու սան վան մա սին նրա բա ցատ րու թյու նը. «Հմշ. տե սակ մը 
մշտա դա լար բա ղեղ է, որ ծա ռե րուն բու նին փակ չե լով կը փաթ թուի»13:

Հ. Աճա ռյա նը Համ շե նի բար բառն ու սում ա սի րել է նաև 1944 թ. 
օգոս տո սին Աբ խա զի ա յում` Գագ րա յում, բայց իր «Քննու թյուն Համ շե նի 
բար բա ռի»14 գրքի բա ռա րա նում, մեզ ան հայտ պատ ճա ռով, այս բու սա նու
նը չի ընդգրկ վել:

2. Խո փա յի և Բորչ քա յի գա վառ նե րի համ շեն ցի նե րը փայտ փո րի կին 
ասում են «փէ թա ձաք լար»: Բա ցատ րում են, որ «փէ թաձ» նշա նա կում է 
«փտած»: Կար ծում ենք` այս բա ռի ծա գու մը հաս նում է դա րե րի խոր քը. 
գրա բա րում «փայտ» բա ռի հոգ նա կի սե ռա կա նը դառ նում է «փայ տից», 
հե տա գա յում «փայ տի ցը» ժո ղովր դա կան ստու գա բա նու թյան հե տև ան քով 
շփոթ վել է «փտա ծի» հետ: Նշենք, որ «փայտ» բա ռը գրա բա րում ու նե ցել 
է նաև «ծառ, տունկ»15 իմաս տը, օրի նակ` «Փայտ պտղա բեր: Փայտս ամե
նա բերս: Փայտ փշա բեր: Փայտ կե նաց: Ի փայ տէն կե նաց: Յա մե նայն 
փայ տէ` որ է ‘ի դրախ տիդ, ու տե լով կե րի ջիր, բայց ‘ի փայ տէդ գի տե լոյ 
զբա րի և զչար»16: Այս պի սով, «փէ թա ձաք լար» բա ռը ստու գա բան վում է 
«ծա ռե րի աք լոր»: Իսկ «փայտ»17 և «աք լոր»18 բա ռե րը, ըստ Հ. Աճա ռյա նի և 
Գ. Ջա հու կյա նի, բնիկ հնդեվ րո պա կան ծագ ման բա ռեր են: Հի շեց նենք, որ 
հա յե րե նում նման կազ մու թյամբ ու նենք այլ թռչնա նուն ներ ևս, օրի նակ` 
ցա խաք լոր, ան տա ռաք լոր, ցա խա հավ, ան տա ռա հավ, ցա խա սա րյակ19: 

12 Աճա ռե ան Հ., Հայ բար բա ռա գի տու թիւն. ու րուա գիծ և դա սա ւո րու թիւն հայ բար
բառ նե րի (բար բա ռա գի տա կան քար տէ սով). – ԷԱԺ, հ. Ը, Մոս կուա – ՆորՆա խի
ջև ան, 1911, էջ 178 –195:

13 Աճա ռե ան Հ., Հա յե րէն գա ւա ռա կան բա ռա րան. – ԷԱԺ, հ. Թ, Թիֆ լիս, 1913, էջ 
966:

14 Աճա ռյան Հ., Քննու թյուն Համ շե նի բար բա ռի, Երև ան, 1947, էջ 264:
15 Նոր բառ գիրք հայ կա զե ան լե զուի, հ. երկ րորդ, Վե նե տիկ, 1837, էջ 930:
16 Նույն տե ղում:
17 Ջա հու կյան Գ., Հա յոց լեզ վի պատ մու թյուն: Նա խագ րա յին շրջան, Երև ան, 1987, էջ 

149, 259: Նույ նի, Հա յե րեն ստու գա բա նա կան բա ռա րան, Երև ան, 2010, էջ 757:
18 Աճա ռյան Հ., Հա յե րեն ար մա տա կան բա ռա րան, հ. I, Երև ան, 1971, էջ 368, 369: 

Ջա հու կյան Գ., Հա յոց լեզ վի պատ մու թյուն, էջ 131, 174, 208, 276: Նույ նի, Հա յե րեն 
ստու գա բա նա կան բա ռա րան, էջ 106:

19 Ժա մա նա կա կից հա յոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րան, հ. 4, Երև ան, 1980, էջ 
543:



496

Սեր գեյ Վար դա նյան

Աբ խա զիա և Կրաս նո դա րի երկ րա մաս գաղ թած համ շե նա հա յե րի սե
րունդ նե րը, ըստ մեր դաշ տա յին գրա ռում ե րի, փայտ փո րի կին ասում են 
«ծը կօն», գոր ծա ծում են նաև «փադ փօ րիգ» բա ռը: Փայտ փո րի կի «փադ բօ
րի» տար բե րա կը 1980ական թթ. մենք գրա ռել ենք Ղա զախս տա նի Չիր
կի նո գյու ղի կրո նա փոխ համ շեն ցի նե րից20:

Քրիս տո նյա համ շեն ցի նե րի շրջա նում նախ կի նում ավե լի տա րած
ված է եղել «ծգան» թռչնա նու նը. այդ է վկա յում Բաբ կեն վրդ. Կյու լե սե րյա
նի բա ռա րա նը, որում բա ռը ներ կա յաց ված է այս պես. «Ծգան (փայտ
փոր)»: Նա գրում է. «Ծգա նը չա րա գու շակ է ըստ համ շէն ցոց»21: Իսկ 
Հ. Աճա ռյա նը թեև իր «Հա յե րէն գա ւա ռա կան բա ռա րա նում» նշում է, որ 
համ շեն ցի նե րը ծա ռա կուտ կու տին (փայտ փո րին) ասում են «ծգան»22, բայց 
հե տա գա յում, «Քննու թյուն Համ շե նի բար բա ռի» գրքում այդ մա սին չի հի
շա տա կում, այլ գրում է, որ «ծքօն» է կոչ վում «փայտ փո րիկ թռչու նի հա նած 
ձայ նը»23:

3. Խո փա յի և Բորչ քա յի գա վառ նե րի համ շեն ցի նե րը շե րե փու կին 
ասում են «քէ դալ բօ չիգ» («կը դալ բօ չիք»), որ նշա նա կում է գդա լի նման պոչ 
ու նե ցող: Ըստ մեր դաշ տա յին գրա ռում ե րի` Արդ վի նի նա հան գի հա րև ան 
Ռի զեի նա հան գի Փա զա րի գա վա ռի թուր քա խոս դար ձած համ շեն ցի նե րի 
Խա չա փիթ (այժմ` Սու բա շը) գյու ղում ևս «քը դալ բօ չիգ» են ասում: Նույն 
նա հան գի Չամ լը հեմ շի նի գա վա ռի թուր քա խոս համ շեն ցի նե րը, տե ղա ցի 
հայ րե նա գետ Ու ղուր Բի րյո լի (ծնվ. 1979 թ.) կազ մած բա ռա ցան կի հա մա
ձայն, նույն պես ասում են «քէ դալ փօ չիք» (kedalpoçik)24: Ըստ մեր դաշ տա յին 
գրա ռում ե րի` Ջա վախ քում շե րե փու կին ասում են «գը դըլ պօչ» («կը տըլ
պօչ»): Զար մա նա լի է, որ Կար նո և Ջա վախ քի հա յու թյա նը նվիր ված Եր
վանդ Լա լա յա նի25, Ղա զարՉա րը գի26, Ստե փան Մալ խա սյան ցի27, Վարդ 
Բդո յա նի28 գրքե րում, Կար նո և Ջա վախ քի ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե

20 Վար դա նյան Ս., Կրո նա փոխ համ շե նա հա յե րի բարբա ռը, բա նա հյուսու թյու նը և 
եր գար վես տը (նյու թեր և ու սում ա սի րու թյուն ներ), էջ 322, 391:

21 Կիւ լէ սէ րե ան Բ., Ճա նի կի վի ճա կին մէջ գտնուող համ շէն ցի նե րու գա ւա ռա բար բա
ռը, 1899, թիւ 44, էջ 700:

22 Աճա ռե ան Հ., Հա յե րէն գա ւա ռա կան բա ռա րան, էջ 509, 510:
23 Աճա ռյան Հ., Քննու թյուն Համ շե նի բար բա ռի, էջ 261:
24 Biryol U., Kaçkarlar’da Bulut Olsam, Ankara, 2011, s. 204.
25 Լա լա յան Ե., Եր կեր, հ. 1, Երև ան, 1983:
26 Ղա զարՉա րըգ, Յու շա մա տե ան Բարձր Հայ քի, Կա րի նա պա տում, Պէյ րութ, 1957:
27 Առակ ներ, ավան դու թյուն ներ, անեկ դոտ ներ (Ախալց խա յի բար բա ռով), գրի առավ 

Ստ. Մալ խա սյանց, Երև ան, 1958:
28 Բդո յան Վ., Ջա վախ քի հա յոց ազ գագ րու թյու նը և ժո ղովր դա կան բա նար վես տը, 

Երև ան, 2014:
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Հա յե րեն յու րա հա տուկ բա ռեր Թուր քի ա յի համ շեն ցի նե րի խոս ված քում

րում29, «Հա յոց լեզ վի բար բա ռա յին բա ռա րա նի» հա մա պա տաս խան հա
տոր նե րում30 ու Հ. Մկրտչյա նի «Կար նո բար բա ռը»31 ու սում ա սի րու թյան 
մեջ այդ բա ռը չի ար ձա նագր ված: Հե տաքրք րա կան է, որ Խո տորջ րի բար
բա ռում «գդլպոչ»ը բու սա նուն է, իսկ շե րե փու կին պար զա պես ասում են 
«գդա լիկ»32: Աբ խա զի ա յի և Կրաս նո դա րի երկ րա մա սի քրիս տո նյա համ շե
նա հա յե րը շե րե փու կին ասում են «շէ րէ պուգ»:

4. 2014 թ. Արդ վի նի նա հան գի Բորչ քա քա ղա քում, ծնուն դով Բորչ
քա յի գա վա ռի Մա նաս տըր (այժմ Եշիլ քյոյ) գյու ղից, 86 ամյա Զե լի խա 
Քորխ մա զից գրա ռել ենք «Աղ ցա նու շէ» («Աղ ցա նե լը») զրույ ցը, որի հե
րոս նե րից մե կը հրա ցա նով կրա կում է «թուս թէր չի գի» վրա33: Խո փա յի և 
Բորչ քա յի գա վառ նե րի հինգ գյու ղե րի` Էշ մե քա յա յի (Վե յի Ար դա լա), Չի
մեն լի (Վա յի Ար դա լա), Գյու նեշ լիի (Ձաղ րի նա), Փը նար լըի (Ան չի ոխ) և 
Եշիլ քյո յի (Մա նաս տըր) համ շեն ցի նե րը, ով քեր խո սում են ար դա լա ցի նե րի 
են թա խոս ված քով, մո րե խին և ծղրի դին ասում են «թուս թէր չիգ», իսկ մյուս 
գյու ղե րի բնա կիչ ներն ասում են «թուս թէր չիչ»: «Թուս թէր չուշ» նշա նա կում 
է ցատ կել, «թուս թէր չիչ» («թուս թէր չիգ»)` «ցատ կող»: Ռի զեի նա հան գի 
Չամ լը հեմ շի նի գա վա ռի թուր քա խոս համ շեն ցի նե րը մո րե խին և ծղրի դին 
ասում են «չիփ չի փան» (çipçipan)34, իսկ Փա զա րի գա վա ռի թուր քա խոս 
համ շեն ցի նե րի Խա չա փիթ (այժմ Սու բա շը) գյու ղում, ըստ խա չա փիթ ցի 
հայ րե նա գետ Իբ րա հիմ Քա րա ջա յի (ծնվ. 1960 թ.) «Հեմ շին. պատ մու թյուն, 
լե զու, ավան դույթ ներ և սո վո րույթ ներ» թուր քե րեն գրքի, ասում են «zitik»35 
(զի թիք): Մենք Չամ լը հեմ շի նի գա վա ռի հյու սի սում` Քաջ քա րյան լեռ նե րի 
լան ջե րին գտնվող «Քի թո» յայ լա յի «Քո չի րա» իջև ա նա տա նը, նրա վար
ձա կա լից` խա չա փիթ ցի Սեր հան Փիր փի րից (ծնվ. 1961 թ.) 2011 թ. գրա ռե
ցինք Խա չա փի թում դե ռևս օգ տա գործ վող մի շարք հա յե րեն բա ռեր, այդ 
թվում` «մօ էխ», որը նշա նա կում է տհաճ հոտ ար ձա կող մուգ կա նաչ բզեզ: 
Նա նույն պես հաս տա տեց, որ իրենք մո րե խին ասում են «զի թիք»: Ի դեպ, 
Խո փա յի խոս ված քում «զա տի կին» ասում են «ցի բու», բայց այդ բա ռը քչե
րը գի տեն, հիմ ա կա նում մե ծա հա սակ նե րը, իսկ մի ջին և նոր սե րունդն 

29 ՀԺՀ, հ. 4, Երև ան, 1963:
30 Հա յոց լեզ վի բար բա ռա յին բա ռա րան, հ. Ա, Երև ան, 2001, հ. Գ, Երև ան, 2004:
31 Մկրտչյան Հ., Կար նո բար բա ռը, Երև ան, 1952:
32 Հու լու նե ան Յ. և Հա ճե ան Մ., Յու շա մա տե ան Խո տոր ջու րի, Վի են նա, 1964, էջ 437:
33 Վար դա նյան Ս., Նոր գրա ռում եր Արդ վի նի նա հան գի Բորչ քա քա ղա քում. – Ձայն 

համ շե նա կան, 2014, թիվ 9 –10:
34 Biryol U., Kaçkarlar’da Bulut Olsam, s. 198.
35 Karaca I., Hemşin. Tarih, Dil, Gelenek ve Görenekler, Istanbul, 2006, s. 124.
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Սեր գեյ Վար դա նյան

ասում է թուր քե րեն «ու ղուր բո ջե ղի» (uğur böceği): Կար ծում ենք` «զի թի քը» 
ծա գել է հա յե րեն «զա տիկ» մի ջա տի անու նից:

Հա վե լենք, որ Աբ խա զի ա յի և Կրաս նո դա րի երկ րա մա սի քրիս տո
նյա համ շեն ցի նե րը, ըստ մեր դաշ տա յին գրա ռում ե րի, մո րե խին և ծղրի
դին ասում են «մօ րէխ», նաև թուր քե րեն «çekirge» (չե քիր գե) բա ռի իրենց 
ար տա սա նա կան տար բե րակ նե րը` «չա կուր գա», «չա կուրտ կա», «չա կիր
գա», «չէ կուր կա»:

5. Խո փա յի և Բորչ քա յի գա վառ նե րում կա ճնճղու կազ գի մի թռչուն, 
որի արու նե րի կուրծ քը և փո րի կը կար միր է: Թռչնա կը ռու սե րեն կոչ վում է 
«сне гирь» (նաև` «крас ног ру дый сне гирь»), հա յե րեն` խածկ տիկ, եզ նակն, 
եզ նա կա հավ, կարմ րա կուր ծիկ36: «Համ շէց նակ» կոչ վում է «գար մէ գուցք»: 
Կար ծում ենք` այն կազմ ված է «կար միր» և «կուրծք» բա ռե րից, բայց համ
շեն ցի ներն այն չեն կա րո ղա նում ստու գա բա նել, քա նի որ «կուրծք» բա ռը 
չու նեն, կրծքին ասում են «ձիձ», իսկ կրծքա վան դա կին` «սիրդ» (ար դա լա
ցի նե րը` «սիյդ»): Որ նրանք նախ կի նում ու նե ցել են «կուրծք» բա ռը, վկա
յում է հենց այս թռչնա նու նը:

6. Խո փա յի և Բորչ քա յի գա վառ նե րի համ շեն ցի նե րը ող նա շա րին 
ասում են «բօչ քէ լօխ»: Ըստ մեր դաշ տա յին գրա ռում ե րի` Ռի զեի նա հան
գի Հեմ շի նի (Համ շեն) գա վա ռի թուր քա խոս համ շեն ցի նե րը ևս ասում են 
«բօչ քէ լօխ»: Սա կայն 1956 թ. նույն գա վա ռի Չամ լը թե փե (նախ կին Զու ղա) 
գյու ղում ծնված ստամ բու լաբ նակ լրագ րող Ադ նան Գեն չի «Աշ խա տա սեր 
կա նանց եր կի րը. Հեմ շին» թուր քե րեն գրքում գրված է, որ իրենք «boçkeloh» 
(«բօչ քէ լօհ») ող նու ղե ղին են ասում37: Երբ 2010 թ. Ա. Գեն չի հետ շրջա գա յում 
էինք Համ շե նի գյու ղե րով, նրան հարց րե ցինք` իս կա պե՞ս իրենք «խ»ի փո
խա րեն «հ» են ասում: Պարզ վեց, որ նրա հա մա գյու ղա ցի նե րը ևս «բօչ քէ
լօխ» են ասում, բայց քա նի որ թուր քե րե նը «խ» տառ չու նի, ուս տի ին քը 
բա ռը գրել է «հ»ով, ին չը, հաս կա նա լի է, սխալ է:

Իսկ Ռի զեի նա հան գի Չա յե լիի գա վա ռի Յըլ դը զե լի (նախ կին Ռա
շոթ) գյու ղի թուր քա խոս համ շեն ցի նե րը, ինչ պես 2013 թ. Ստամ բու լում մեզ 
ասաց 1976 թ. այդ գյու ղում ծնված, Ստամ բու լի հա մալ սա րան նե րից մե կում 
թուր քե րեն լե զու և գրա կա նու թյուն դա սա վան դող Այ շե նուր Քո լի վա րը, ով 
նաև ճա նաչ ված երգ չու հի է և Համ շե նի բար բա ռով եր գեր է եր գում, իրենց 
գյու ղում ասում են «բօչ քի լուխ»` նկա տի ու նե նա լով պո չի սկզբնա մա սը:

36 Ռուսհա յե րեն բա ռա րան, Երև ան, 1968, էջ 1133: ՀՍՀ, հ. 4, Երև ան, 1978, էջ 
707 –708:

37 Genç A., Çal1şkan Kad1nlar Ülkes1; Hemşin, Istanbul, 2005, s. 116.
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7. Ռի զեի նա հան գի Ար դե շե նի գա վա ռի Ենի յոլ (նախ կին Օջե) գյու
ղի կրո նա փոխ և թուր քա խոս համ շեն ցի նե րը ևս իրենց խոս քում բազ մա
թիվ հա յե րեն բա ռեր են օգ տա գոր ծում: Մենք դրա նում հա մոզ վե ցինք 
2010 –12 թվա կան նե րին երեք ան գամ լի նե լով այդ գյու ղում: Օրի նակ` Ենի
յո լի համ շեն ցի նե րը լվաց քի պա րա նին ասում են «լաթ գախ»: Ըստ Հ. Աճա
ռյա նի` «Հա յե րէն գա ւա ռա կան բա ռա րա նի» Ակ նի, Ատա փա զա րի, Արաբ
կի րի, Զեյ թու նի, Լե հա հայ քի, Խար բեր դի, Մա նի սա յի, Մա րա շի, Նոր Նա
խի ջև ա նի, Չար սան ճա գի, Պոլ սի, Վա նի, Տիգ րա նա կեր տի, Տրա պի զո նի, 
Քղիի բար բառ նե րում «լաթ» նշա նա կում է «շոր, ամէն տե սակ հիւ սուած 
կամ գոր ծուած կտոր. 2. զգեստ, հա գուստ: Լա թերս փո խե ցի, նոր լա թեր 
պի տի հագ նիմ: 3. Պլ. [Պո լիս] լուացք. լաթ լուա լու գոր ծո ղու թիւ նը, որ մէ 
լաթ լուալ Պլ. լուացք ընել:

Լա թի իջ նալ Պլ. լուացք ընե լու իջ նել»38:
Խո փա յի համ շեն ցի նե րը լվաց քի պա րա նին «լաթ գախ» չեն ասում, 

այլ ասում են «լէ վաց քի չը վան (չվօն)»:39 Ըստ մեր դաշ տա յին գրա ռում ե
րի` Աբ խա զի ա յի և Կրաս նո դա րի երկ րա մա սի քրիս տո նյա համ շե նա հա յե
րը, ով քեր ծա գու մով Սամ սոն և Օր դու քա ղաք նե րի շրջա կա գյու ղե րից են, 
լվաց քի պա րա նին ասում են «լը ված կի չը վօն», իսկ Տրա պի զո նի շրջա կա 
գյու ղե րից գաղ թած նե րի սե րունդ նե րը` «լը ված կի թէռ», իսկ եթե մե տա ղա
լա րից է` «լը ված կի թէլ»:

8. 2010 թ. Ար դա հա նի սա րե րում` «Բիլ բի լան լէր» կոչ վող յայ լա յում, 
մի համ շեն ցի կնո ջից` Մե լի յե Աք բը յը քից (ծնվ. 1945 թ. Աք դե րե գյու ղում), 
գրա ռե ցինք «Փէ յի նօ ուն փօ ղօ ցը»40 զրույ ցը: Նա, որ պես իր հետ պա տա
հած մի ջա դեպ, պատ մում էր, թե ինչ պես է գե տա կի ափով` «փօ ղօց նի վա» 
գա լիս, չար ոգու հան դի պել: Խո փա յի և Բորչ քա յի գա վառ նե րի համ շեն ցի
նե րը թեև գե տին ասում են «քէդ», բայց գե տա կին կամ վտա կին ասում են 
«փօ ղօց»: Գա րե գին վրդ. Սրվանձ տյան ցը 1876 թ. հրա տա րա կած «Մա նա
նայ» ժո ղո վա ծուի բա ռա րա նում գրում է, որ Վա նի բար բա ռով «փու ղոց» 
նշա նա կում է «Հար կա վոր գոր ծա րան կա րյաց», այ սինքն` պետ քա րան, 
զու գա րան, իսկ փո ղո ցին ասում են «փո ղան»41:

38 Աճա ռե ան Հ., Հա յե րէն գա ւա ռա կան բա ռա րան, էջ 405: Նույ նի, Հա յե րեն ար մա
տա կան բա ռա րան, հ. II, Երև ան, 1973, էջ 257:

39 Վար դա նյան Ս., Կրո նա փոխ համ շե նա հա յե րի բարբա ռը, բա նա հյուսու թյու նը և 
եր գար վես տը (նյու թեր և ու սում ա սի րու թյուն ներ), էջ 292, 358:

40 Վար դա նյան Ս., Կրո նա փոխ համ շե նա հա յե րի եր գե րը և զրույց նե րը. – «Ձայն 
համ շե նա կան», 2012, թիվ 5 –6:

41 Սրվանձ տյանց Գ., Եր կեր, հ. 1, Երև ան, 1978, էջ 350:
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Սեր գեյ Վար դա նյան

Ըստ Հ. Աճա ռյա նի «Հա յե րէն գա ւա ռա կան բա ռա րա նի»` Խո յի բար
բա ռով «փո ղոց» նշա նա կում է «աղ բա նոց», Վա նի բար բա ռով` «ար տաք
նոց», իսկ քա ղա քա յին փո ղո ցին Վա նի բար բա ռով ասում են «փո ղան»:42 
Հա մա ձայն «Հա յոց լեզ վի բար բա ռա յին բա ռա րա նի»` «փո ղոց» բա ռը Կե
սա րի ա յի, Մու շի, Ուր մի ա յի և Վա նի բար բառ նե րում ու նի «աղ բա նոց» 
իմաս տը43: Հայտ նի է, որ հնում որ պես ար տաք նոց ներ և աղ բա տար ներ են 
օգ տա գործ վել գե տակ ներն ու առու նե րը: Խո փա յի գա վա ռի գյու ղե րում այ
սօր էլ գե տակ ներն ու վտակ նե րը կա տա րում են աղ բա տար նե րի դեր: Քա
նի որ այդ գյու ղե րը գտնվում են Սև ծո վի ափա մերձ ան տա ռա շատ սա րե
րում, որ տեղ հա ճախ են անձ րև ներ գա լիս, այդ իսկ պատ ճա ռով այդ գյու
ղե րում կան բազ մա թիվ գե տակ ներ ու վտակ ներ, որոնց շուրջն էլ ձև ա վոր
վել են թա ղա մա սե րը: Յայ լա նե րում, սա րե րում և հո վիտ նե րում հո սող գե
տակ նե րին ու վտակ նե րին նույն պես ասում են «փօ ղօց»: Հ. Աճա ռյա նը 
«փո ղոց» բա ռի ար մա տը հա մա րում է «փող»ը, որ նշա նա կում է «նեղ 
անցք», և գրում է, որ այն «ճոխ ածանց նե րով աճած մի ար մատ է»:44 Նա 
թվար կում է այդ ար մա տով ստեղծ ված բազ մա թիվ բա ռեր45, բայց դրանց 
թվում «գե տակ» կամ «վտակ» իմաս տով բառ չկա, ուս տի կրո նա փոխ համ
շեն ցի նե րի բա ռա պա շա րի այդ բա ռը ըն դար ձա կում է «փո ղոց» բա ռի մեզ 
ծա նոթ իմաստ նե րը:

9. Խո փա յի գա վա ռում մեր գրա ռած խա ղիկ նե րից մե կում հան դի
պում է «ձի ափ» բա ռը, որը նշա նա կում է քա ղաք, առևտ րի կենտ րոն, քա
ղա քա յին կենտ րոն:

Չախ քու կար ու քը նա ցէր, 
Ցուն էյէվ, նօ՞յ քը նա ցէր,  
Էր գու քյօք գաղ նէց ամա  
Ձի ա փօ նը մը նա ցէր:47

(Անձ րև էր գա լիս, որ գնա ցիր,  
Ձյուն եկավ, ո՞ւր գնա ցիր,  
Տխլե նու եր կու տնկիի հա մար  
Շու կա յում մա ցիր):

Ինչ պե՞ս է ծա գել այս բա ռը: Իր «Գրա ռում եր Հեմ շի նի մահ մե դա
կան հա յե րի խոս ված քի մա սին» ու սում ա սի րու թյան մեջ ֆրան սի ա ցի 
նշա նա վոր բա նա սեր Ժորժ Դյու մե զի լը նշում է, որ Խո փա յի գա վա ռի համ
շեն ցի նե րի գյու ղե րը լեռ նե րում են, իսկ խա նութ նե րը գտնվում են ծո վա
փին` Խո փա քա ղա քում, ուս տի նրանք իջ նում են ծո վափ` «ձի ափ», նույնն 

42 Աճա ռե ան Հ., Հա յե րէն գա ւա ռա կան բա ռա րան, էջ 1077: Նույ նի, Հա յե րեն ար մա
տա կան բա ռա րան, հ. IV, Երև ան, 1979, էջ 513:

43 Հա յոց լեզ վի բար բա ռա յին բա ռա րան, հ. Է, Երև ան, 2012, էջ 22:
44 Աճա ռյան Հ., Հա յե րեն ար մա տա կան բա ռա րան, հ. IV, էջ 512:
45 Նույ նը, էջ 512 –514:
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Հա յե րեն յու րա հա տուկ բա ռեր Թուր քի ա յի համ շեն ցի նե րի խոս ված քում

է թե` քա ղաք, շու կա46: Իրենց «Լեզ վա բա նա կան գրա ռում ե րով ազ գագ
րա կան նյու թեր մահ մե դա կան հեմ շին ցի նե րից» հոդ վա ծում Հար վար դի 
հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից ներ Բերթ Վոք սը, Սեր ջիո Լա Փոր թան և 
Էմի լի Թա քե րը անդ րա դառ նում են նաև այս ստու գա բա նու թյա նը, և այն, 
որոշ վե րա պա հու մով, ըն դու նե լի են հա մա րում47:

Նշենք, որ Թուր քի ա յի համ շեն ցի նե րը քա ղա քին ասում են «շա
հար»: Նրանք «ձի ափ» բա ռը չեն կա րո ղա նում ստու գա բա նել, քա նի որ 
ծո վի ափին, ծո վեզ րին ասում են «ձօ վի ջօթ», իսկ «ափ» ասում են մի այն 
ձեռ քի ափին: Նրանք ծո վափ գնա լիս չեն ասում` «Յէս ձի ափ գէր թամ» 
կամ «Յէս ձօվ ի ուս գէր թամ» (Ես դե պի ծով (ծո վի կողմ) եմ գնում). «ձօվ
նի ուս» ասում են հե տև յալ դեպ քում` «Ձօվ ի ուս փութ աա, գէ մի գօ» (Ծո վի 
կող մը նա յիր, նավ կա): Նրանք ծո վի ափ գնա լիս ասում են` «Յէս ձօ վէ 
(ձօվ) գէր թամ» (Ես ծով եմ գնում) կամ բարձ րա դիր գյու ղից ծո վափ իջ նե
լիս ասում են` «Յէս ձօվ ի վա գէր թամ» (Ես ծով ի վար եմ գնում): Ծո վա
փին գտնվող լո ղա փին էլ ասում են «փլաժ»: Այն, որ Խո փա յի խոս ված քում 
նախ կի նում «ծո վափ» իմաստն ար տա հայ տող բառ եղել է, հաս տա տում է 
նաև այ սօր գոր ծա ծա կան գե տափ` «քէ դափ»48 բա ռը, օրի նակ` «Քէ դա փա
նէ դա ղա քէ խա ղա գուն» (Գե տա փին երե խա նե րը խա ղում են):

Կար ծում ենք` «ձի ափ» բա ռը, ձեռք բե րե լով «քա ղաք», «առևտ րի 
կենտ րոն» իմաստ նե րը, հետզ հե տե դուրս է մղել բա ռի «ծո վի ափ» իմաս
տը և սկսել է կի րառ վել նաև ծո վա փից մի քա նի տաս նյակ կմ հե ռու Բորչ
քա քա ղա քի հա մար: Ու շագ րավ է, որ Խո փա յի գա վա ռի համ շեն ցի նե րը 
մո տա կա ծո վափ նյա քա ղաք նե րին` Ար հա վի ին, Ար դե շե նին, Փա զա րին 
կամ Ռի զե ին «ձի ափ» չեն ասում:

Հոդ վա ծի վեր ջում նշենք, որ վե րոն շյալ 9 բա ռով չի սպառ վում Համ
շե նի բար բա ռում և Խո փա յի խոս ված քում հան դի պող յու րօ րի նակ բա ռե րի 
ցան կը, մենք ապա գա յում կանդ րա դառ նանք այդ պի սի այլ բա ռե րի ևս:

46 Dumézil G., Notes sur le parler d’un Arménien musulman de Hemşin. – Mémoires de 
L’Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres, tome LVII, fascicule 4, Bruxelles, 
1964, p. 15.

47 Vaux B., La Porta S., Tucker E., Ethnographic Materials from the Muslim Hemshinli with 
Linguistic Notes. – Annual of Armenian Linguistics, Volume 17, Cleveland State Univer
sity, 1996, pp. 40 –41.

48 Վար դա նյան Ս., Կրո նա փոխ համ շե նա հա յե րի բարբա ռը, բա նա հյուսու թյու նը և 
եր գար վես տը, էջ 232, 326, 347:
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Սեր գեյ Վար դա նյան

САМ ОБЫТ НЫЕ АР МЯНС КИЕ СЛО ВА  
В ГО ВО РЕ АМ ШЕН ЦЕВ ТУР ЦИИ

Сер гей Вар да нян
Ре зю ме
Ам шен цыму суль ма не, про жи ва ющие в бо лее чем 20и де рев нях уез дов 
Хо па и Борч ка Ард винс кой про вин ции Тур ции, го во рят на ар мянс ком, ис
поль зуя хопс кий го вор ам шенс ко го ди а лек та. В статье пред став ля ют ся 9 
слов: «սի յօղ» (сий ох), «փէ թա ձաք լար» (пе тад зак лар), «քէ դալ բօ չիգ» (ке да
лбо чиг), «թուս թէր չիչ» (ту стер чич), «գար մէ գուցք» (гар мэ гуцк), «բօչ քէ լօխ» 
(боч ке лох), «լաթ գախ» (лат гах), «փօ ղօց» (по хоц) и «ձի ափ» (дзи ап), ко то
рые не встре ча ют ся в дру гих ди а лек тах в этой фор ме и с этим смыс лом. 
Ав тор ссы ла ет ся так же на не ко то рые ар мянс кие сло ва, сох ра нен ные в язы
ке тур ко го во ря щих ам шен цев про вин ции Ри зе.

Клю че вые сло ва: ам шенс кий ди а лект, ам шен цыму суль ма не, Тур ция, Хо
па, Ард вин, Ри зе.

DISTINCTIVE ARMENIAN WORDS IN THE DIALECT  
OF TURKEY¦S HAMSHENTSI

Sergey Vardanyan
Summary
The Muslim Hamshentsi, which make up the population of more than twenty 
villages in the Hopa and Borchka districts of the Turkish province of Ardvin, 
speak the Armenian language predominantly in the Hopa variety of the Hamsh
en dialect. The article presents 9 additional words which do not appear in other 
dialects in that form or with that meaning. These additional words are the fol
lowing: “սի յօղ” (siyogh), “փէ թա ձաք լար” (petadzaqlar), “քէ դալ բօ չիգ” (qedal
bochig), “թուս թէր չիչ” (tusterchich), “գար մէ գուցք” (garmegutsk), “բօչ քէ լօխ” 
(bochqelokh), “լաթ գախ” (latgakh), “փօ ղօց” (poghots) and “ձի ափ” (dziap). 
The author further discusses several Armenian words preserved in the lexicon 
of the Turkishspeaking Hamshentsi from the province of Rize.

Keywords: Hamshen dialect, Muslim Hamshentsi, Turkey, Hopa, Ardvin, Rize.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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