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შესავალი
აფხაზური ენა განეკუთვნება იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის
აფხაზურ-ჩერქეზულ ენათა ჯგუფს. ამ ჯგუფში აფხაზურის გარდა გაერთიანებულია აბაზური, ყაბარდოული, ადიღეური და უბიხური ენები.
აფხაზურ ენაზე მოლაპარაკე აფხაზები ცხოვრობენ საქართველოში, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, მცირე ჯგუფი ცხოვრობს
აჭარაში (ბათუმსა და მის მიმდებარე სოფლებში).
აფხაზები ცხოვრობენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ასევე – თურქეთსა და სირიაში.
აფხაზური ენის დიალექტებია აბჟუური და ბზიფური. აბჟუური
დიალექტი გავრცელებულია ოჩამჩირის რაიონში, ბზიფური დიალექტი –
გუდაუთის რაიონში.
აფხაზური ახალდამწერლობიანი ენაა. დამწერლობის შექმნის
პირველი ცდა ეკუთვნის რუს გენერალს, კავკასიოლოგ პ. უსლარს
(1862).
პირველი საანაბანო წიგნი გამოიცა 1865 წელს თბილისში. ეს იყო
რუსული გრაფიკის საფუძველზე შედგენილი აფხაზური ანბანი.
შემდგომში აფხაზურმა ანბანმა რამდენჯერმე განიცადა ცვლილება. რუსული გრაფიკის საფუძველზე შედგენილი ანბანის რამდენიმე სახეობა იხმარებოდა 1926 წლამდე. 1926-1938 წლებში გამოიყენებოდა ჯერ აკად. ნ. მარის მიერ შედგენილი ე. წ. ანალიზური ანბანი ლათინური ანბანის საფუძველზე, ხოლო შემდეგ ნ. იაკოვლევის მიერ ლათინურ გრაფიკაზე დაფუძნებული ანბანი. 1938-1954 წლებში იხმარებოდა ქართული გრაფიკის საფუძველზე შექმნილი ანბანი, ხოლო 1954
წლიდან დღემდე მოქმედებს ისევ რუსულ გრაფიკაზე დაფუძნებული
ანბანი (გვანცელაძე 2003: 18-20).
პირველი ცდა აფხაზური სიტყვებისა და ფრაზების ჩაწერისა
მოცემულია თურქი მოგზაურის ევლია ჩელების ჩანაწერებში (XVIII),
აგრეთვე ფრანგი მოგზაურის ჟან გამბას ჩანაწერებში (XIX ს.-ის I ნახ.).
აფხაზური ენის პირველი მოკლე მეცნიერული აღწერა მოცემულია
გერმანელი ენათმეცნიერის გ. როზენის ნაშრომში "Ossetische Sprachlehre
nebst einer Abhandlung über das Mingrelische, Suanische und Abchasische",
რომელიც ბერლინში დაიბეჭდა 1846 წელს.
აფხაზური ენის პირველი სრული გრამატიკული აღწერა ეკუთვნის
პ. უსლარს, რომელსაც დიდი ღვაწლი მიუძღვის მრავალი იბერიულ-
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ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

კავკასური ენის შესწავლის საქმეში. პ. უსლარის მონოგრაფია "Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык" დღემდე აფხაზური ენის
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამოკვლევადაა აღიარებული და ჯერაც არ
დაუკარგავს აქტუალურობა.
აფხაზური ენის ქართულთან ნათესაობის პრობლემისადმია მიძღვნილი ცნობილი ქართველი პედაგოგისა და მეცნიერის, პ. ჭარაიას
გამოკვლევა "Об отношении абхазского языка к яфетическим", პეტერბურგი, 1912.
აღსანიშნავია ნ. მარის "К вопросу о положении Абхазского языка к
яфетическим", 1912, "О языке и истории абхазов", М.-Л., 1938.
აფხაზური ენის მოკლე გრამატიკული მიმოხილვა ეკუთვნის ცნობილ გერმანელ კავკასიოლოგს ა. დირს, რომელიც შესულია მის წიგნში
"Einfürung in das Studium der Kaukasischen Sprachen", ლაიფციგი, 1928.
აფხაზური ენის ფონეტიკისა და მორფოლოგიის მნიშვნელოვან
საკითხებს განიხილავდა ა. გენკო აბაზურ ენასთან მიმართებაში.
წარმატებით იკვლევდა აფხაზური ენის საკითხებს ცნობილი ისტორიკოსი და ენათმეცნიერი, აკად. ს. ჯანაშია.
შემდგომში აფხაზური ენის შესწავლის საქმე განაგრძო ცნობილმა
ქართველმა ენათმეცნიერმა, აკადემიკოსმა ქ. ლომთათიძემ. აფხაზური
ენის არც ერთი ცოტად თუ ბევრად მნიშვნელოვანი საკითხი არ დარჩენილა ქეთევან ლომთათიძის ყურადღების მიღმა. ის გარემოება, რომ
აფხაზური ენა მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათაგან ერთ-ერთ ყველაზე
უკეთ შესწავლილ ენად ითვლება, ქ. ლომთათიძის მრავალრიცხოვან
ნაშრომთა შედეგია.
უცხოელ მკვლევართაგან საგანგებოდაა აღსანიშნავი ფრანგი კავკასიოლოგის ჯ. დიუმეზილის დამსახურება აფხაზური ენის კვლევის
საქმეში.
აფხაზურ ენას დიდი წარმატებით იკვლევენ აფხაზი ენათმეცნიერებიც. აფხაზური ენის კვლევა აფხაზეთში დ. გულიამ დაიწყო, მან
რამდენიმე საყურადღებო ნაშრომიც შექმნა ამ დარგში. აფხაზ მკვლევართა ნაშრომები ეხება აფხაზური ენის ფონეტიკა-ფონოლოგიას, მორფოლოგიას, სინტაქსს, ლექსიკას, ლექსიკოგრაფიას, დიალექტოლოგიასა და სხვა კარდინალურ საკითხებს.
აფხაზური ენის გამოქვეყნებული ლექსიკონებიდან აღსანიშნავია
ნ. მარის მოკლე „აფხაზურ-რუსული ლექსიკონი“ (მოსკოვი-ლენინგრადი, 1938), ბ. ჯანაშიას „აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი“ (თბილისი,
1954), „აფხაზური ენის განმარტებითი ლექსიკონი“ ავტორთა კოლექ-

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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ტივისა (I ტ. სოხუმი, 1986, II ტ. სოხუმი, 1987), რომელიც ამ ენის პირველ განმარტებით ლექსიკონს წარმოადგენს.
ცალკე უნდა აღინიშნოს ვ. კასლანძიას „აფხაზურ-რუსული ლექსიკონი“ (სოხუმი, 2003), თ. გვანცელაძის „აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი“ (თბილისი, 2012), ავტორთა კოლექტივის „რუსულ-აფხაზური
ლექსიკონი“ და დარგობრივ-ტერმინოლოგიური ლექსიკონები.
აფხაზური ენის სისტემურ კვლევას ჩვენში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებისთანავე მიექცა ყურადღება. ამ მიზნით,
აკად. ივ. ჯავახიშვილს განზრახული ჰქონდა, მოეწვია აფხაზური ენის
კურსის წასაკითხად პ. ჭარაია, მაგრამ იგი, სამწუხაროდ, გარდაიცვალა. 1922-1924 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ
ენის კურსს კითხულობდა დ. გულია, შემდეგ კი 30-იანი წლების მეორე
ნახევრამდე _ აკად. ს. ჯანაშია, რომელსაც 1937 წლიდან შეენაცვლა ქ.
ლომთათიძე. ქ. ლომთათიძემ აღზარდა აფხაზური ენის მრავალი აფხაზი, ქართველი და უცხოელი სპეციალისტი.
უცხოეთში აფხაზურ ენას იკვლევდნენ და იკვლევენ: გ. დეეტერსი,
კ. ბოუდა, ვ. ალენი, ა. კუიპერსი, კ. პარი, გ. შარაშიძე, ჯ. ჰიუიტი, ა.
სპრუიტი, ვ. ლუკასენი და სხვანი.
აფხაზური ენის კვლევის მიმართულებით აღსანიშნავია აფხაზი
ენათმეცნიერების ლ. ჭკადუას, შ. არისთავას, კ. შაყრილის, ხ. ბღაჟბას, ვ.
კონჯარიას, ვლ. კასლანძიას, ო. ძიძარიას, ე. კილბას, ლ. ჰაგბას, ა. ხეციას ნაშრომები.
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გაკვეთილი № 1
ხმოვანთა სისტემა
А а, Е е, И и, О о, У у, Ы ы
Аа
დაბალი აწეულობის ვიწრო ხმოვანი.
განსაზღვრულობის პრეფიქსი. აწარმოებს ზოგად სალექსიკონო
ფორმას, ნივთთა კატეგორიის კუთვნილების აფიქსი иҽы ашьаҧы
„ცხენის ფეხი“, ნივთთა კატეგორიის III პ.-ის მრ. რ.-ის ნიშანი ზმნაში
д-а-геит „მან (ნ.) ის (ად.) წაიყვანა“, რიგობითი რიცხვითი სახელის
მაწარმოებელი а-хҧа „მესამე“ (ნ.), ირ. ობ.-ის თანმხლები ზმნის
სამიმართებო პრეფიქსი и-л-а-р-ҳǝоит „ისინი მას (ქ.) რაღაცას (ნ.)
ეუბნებიან“.
თარგმნეთ ქართულად:
– ан, аа, нан.
– Аа, Амра. Аа, амза. Aмра ҧхоит. Амза лашоит.
– Абри дарбан?
– Ари Ҭемыр иоуп.
– Ари дарбан?
– Ари сара соуп.
– Бзиара убааит!
– Бзиара ббааит!
– Абзиараз!
Сара, уара, бара, иара, лара, иара, ҳара, шәара, дара...
– Аа, ауниверситет.
– ари закузеи //закузи?
– ари ааудиториа ауп. Ааудиториа дууп, илашоуп.
– Ари Ҭемыр иоума?
– Ааи, ари Ҭемыр иоуп.
– Ари Лаша иоума?
– Мап, ари Автандил иоуп.
– Иубозеи уара?
– Сара aмра збоит.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

– Иубода уара?
– Сара Aмза дызбоит.
– Иббода бара?
– Сара саб дызбоит.
– Сара избоит
– уара иубоит
– бара иббоит
– иара ибоит
– лара илбоит
– Уара уабанхои? – Сара Қарҭ сынхоит.
– Бара бабанхои? – Cара Гагра cынхoит.
– Иара дабанхои? – Иара Аҟәа дынхоит.
– Лара дабанхои? – Лара Гал дынхоит.

аа – აი
ааи (аиеи) – დიახ
амра – მზე
Амра – ქალის სახელი
аласба – ლეკვი
атама – ატამი
амшын – ზღვა
ари/абри – ეს
ани /абни – ის
уи (убри) – ის
мшыбзиа – გამარჯობა
бзиа (ра) ббаит – გამარჯობა (ქ.
მიმართ)
абзиараз – ნახვამდის
сара – მე
уара – შენ (მკ.)
бара – შენ (ქ.)
иара – ის (მკ.)
лара – ის (ქ.)

ҳара – ჩვენ
шәара – თქვენ
дара – ისინი
сара соуп – მე ვარ
ацара – წასვლა
аҧшра – ყურება; ლოდინი
ахьӡ – სახელი
атәара – ჯდომა
аччара – სიცილი
агылара – ადგომა
ашәа – სიმღერა
ашәаҳәара – მღერა
ауниверситет – უნივერსიტეტი
закәызеи //закәызи – ეს რა არის?
ауп – არის
аду – დიდი
алаша – ნათელი
абара – ხედვა, დანახვა
анхара – ცხოვრება
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Ее
წინა წარმოების, საშუალო აწეულობის ხმოვანი. აფხაზური წარმოშობის სიტყვაფორმებში ეს ხმოვანი მეორეულია.
аеш – ციყვი
иацы / иецы – გუშინ
есқьынгьы – ყოველთვის

есыуаха – ყოველღამ
есымза – ყოველთვე
еиҳа – მეტად

თარგმნეთ ქართულად:
Сара иацы аеш збеит. Аеш аҵла иқәлоит. Уи ҧшӡоуп, ихәҷуп. Амза
есыуаха илашоит. Уи есымза аҽыҧсахует. Амра есқьынгьы ҳарҧхоит.
Ҭамар зегь реиҳа дыбзиоуп. Аусқәа егьарыла иҟоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მე გუშინ თრითინა ვნახე. თრითინა ხეზე ადის. იგი ლამაზია,
პატარაა. მთვარე ყოველღამ ანათებს. იგი ყოველთვე იცვლება. მზე
მუდამ ათბობს. თამარი უფრო უკეთესია.
– уара Ҭемыр иацы дыубама?
– Ааи, сара Ҭемыр иацы дызбеит.
– Иуаиҳәеи Ҭемыр.
– Асалам шәзааиҭиит.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Сара . . . . . збеит . . . . . ацла иқәлоит. Уи
Ҭамар . . . . бзиоуп.

. . . . . Амра . . . . ҧхоит.

უპასუხეთ კითხვებს:
– Бара аеш бзиа иббома?
– Манана, бара амра барҧхама?
– Изеиҧшроузеи амза?
– Изеиҧшроузеи аеш?

аеш – ციყვი
иацы // иецы – გუშინ
есқьынгьы – ყოველთვის, მუდამ

ахәыҷы – პატარა ბავშვი
амра – მზე
амза – მთვარე

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

есыуаха – ყოველღამე
есымза – ყოველთვე
еиҳа – უფრო მეტად
ақәлара – 1. რაიმეზე ზედ ასვლა;
2. თავდასხმა
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арҧхара – გათბობა
зегьы – ყველა
абара – ხედვა, დანახვა

Ии
წინა წარმოების ზედა აწეულობის ხმოვანი, მამაკაცთა კლასის III
პირის, მრავლობითი რიცხვის III პირის, ასევე ნივთთა კლასის III
პირის კუთვნილების ნიშანი; სამიმართებო პრეფიქსი; „და“ კავშირის
ფუნქციის მქონე ელემენტი.
иара – იგი (მკ.)
а-иара – წოლა
иарбан – რა, რომელი?
а-иарҭа – ლოგინი
иаха – გუშინ
иахьа – დღეს

иаҳа – უფრო მეტად
а-иаша – სწორი
а-иаша – სიმართლე
а-иашьа // аешьа – ძმა
ирласны – სწრაფად

თარგმნეთ ქართულად:
Иара сара сашьа иоуп (дсашьоуп). Иара Ҭемыр ихьӡуп. Ари сара
сашьа иарҭоуп. Иара иаха аҩныҟа дааит. Ҭамар ирласны бааи арахь, аӡы
сыҭ! Адгәр аиаша мҩа дықәуп. Иацы амш бзиан.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ის ჩემი ძმაა. მას თემური ჰქვია. ეს ჩემი ძმის ლოგინია. ის წუხელ
თავის ლოგინში იწვა. თამარ, მოდი აქ ჩქარა, წყალი მომეცი! მისი (ქ.)
სიტყვები მართალია. ეს ისლია.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
. . . . сара дсашьоуп. Ари сара . . . .
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Сара .кыҭа; Уара .кыҭа; Бара .кыҭа.

14

ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

შეადგინეთ წინადადებები:
дууп, ауада, акласс
cҵоит, сара, аҧсшǝа
акра, Кьасоу, аҧсыӡ
лара, абзиа, бара акакан

иара – იგი (მკ.)
а-иара – წოლა
иарбан – რა?, რომელი?
а-иарҭа –ლოგინი
иахьа – დღეს
иаҳа // еиҳа – უფრო მეტად

а-иаша – სწორი
а-иаша – სიმართლე
а-иашьа – ძმა
ирласны – სწრაფად
амҩа – გზა
ақаҭа – ბადე

Оо
საშუალო აწეულობის უკანა წარმოების ხმოვანი
аобласт – ოლქი
аорган – ორგანო
аорден – ორდენი

аордер – ორდერი
уаха – ამაღამ
ицо – ვინც მიდის

თარგმნეთ ქართულად:
Аа аобласт ду. Сара амҧыл сымоуп. Темыр иаб аибашьра ду аорден
имоуп. Ҳара ҳаҩны аордер ҳамаӡам. Уаха амза бзиан илашоит. Дара сасра
ицот, аҳамҭақәагь рацәаны ирымоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
აი დიდი რაიონი. მე ბურთს ვხედავ. იგი დიდია, ლამაზია.
თემურის მამას დიდი სამამულო ომის ორდენი აქვს. ჩვენ არ გვაქვს
ჩვენი სახლის ორდერი. ამაღამ მთვარე ლამაზად ანათებს. ისინი
მიდიან და ბევრი საჩუქრები აქვთ.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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დაასრულეთ სიტყვები:
сара изб. . . …
уара иуб. . . …
бара уб. . . …
иара иаб. . . …
ҳара иа. . . …
шәара ижәб. . .
дара ир. . . …
Ажәаҧҟа – Аҧсра уацәшәо уалагар, иҩны иушьҭалоит
ანდაზა – „სიკვდილის თუ გეშინია, ის გამოგეკიდება“.

Уу
უკანა წარმოების ზედა აწეულოიბს ხმოვანი ამავე ნიშნით
გადმოიცემა у (w) წყვილბაგისმიერი ფონემაც. მამაკაცთა კლასის II
პირის ნიშანი.
Уара – შენ (მკ.)
ауада – ოთახი
уаха – ამაღამ
ауаҩы – ადამიანი
ауарба – არწივი
ауарҕанџь – ტოროლა
ауардын – ურემი

ауахәама – ეკლესია
ауаџьаҟ – ბუხარი
ауал – ვალი
ауаз – 1. ქადაგება; 2. გასაჭირის
მოყოლა
уажәы – ახლა, ამ მომენტში.

თარგმნეთ ქართულად:
Адәахьы ақәа ауеит. Ҳара зыгьы ауаџьаҟ азааигәара ҳтәоуп. Амца
бзиан еиқәуп. Ҳара ҳаҿҳарҧхоит. Алакǝқәа еибаҳҳәоит. Уаҳа иҟаҳҵари?
თარგმნეთ აფხაზურად:
გარეთ წვიმს. ჩვენ ყველანი ბუხრის წინ (გარშემო) ვსხედვართ.
ცეცხლი კარგად ანთია. ჩვენ ვთბებით (თავს ვითბობთ). ერთმანეთს
ზრაპრებს ვუყვებით. მეტი რა უნდა ვაკეთოთ?
Ажәаҧҟа – Ауаҩы цәгьа хара унаҩс.
ანდაზა – „ცუდ კაცს ახლოს არ გაეკარო.“
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адǝы – მინდორი, ეზო
ақәа – წვიმა
ҳара – ჩვენ
зегьы – ყველა, ყველანაირი
азааигәара – ახლოს

амца – ცეცხლი
абзиа – კარგი
амца еиқәҵара – ცეცხლის დანთება
аҽырҧхара – გათბობა
алакә – ზღაპარი

Ыы
ნეიტრალური ხმოვანი
Ампыл – ბურთი
Алым – ლომი
Амхы – ყანა
акы – ერთი რომელიღაც
амаахыр – მაყვალი

ауалыр – კასრი
аты – ბუ
ахы – თავი
ахыб – სახლის სახურავი

თარგმნეთ ქართულად:
Сара ампыл сымоуп.
– Уара ампыл умоума?
– Бара ампыл бымоума?
– Ааи, сара ампыл сымоуп.
Аа амаахыр. Амаахыр хаауп. Даур амаахыр ифоит. Kато амаахыр
бзиа илбоит
Даур, угыл, амаахыр ыф!
თარგმნეთ აფხაზურად:
აი მაყვალი. მაყვალი გემრიელია. დაური ჭამს მაყვალს. კატოს
უყვარს მაყვალი, დაურ, ადექ, მაყვალი ჭამე!

Уҭахы – ახლობელი
ахаҳара – სასარგებლო
афара – ჭამა

акрыфара – ჭამა; კვება
афатǝ – საჭმელი

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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გაკვეთილი № 2
წყვილბაგისმიერი ხშულები
Б б, Ҧ ҧ, П п
Бб
წყვილბაგისმიერი ხშული, მჟღერი თანხმოვანი.
II პირის ქალთა კლასის აღმნიშვნელი პრეფიქსი.
მონაწილეობს Аиба > еиба საურთიერთო-სათანაო კატეგორიის
მაწარმოებელ პრეფიქსში: Аибабара – „ურთიერთდანახვა“
კითხვითი ნაწილაკის თავკიდური ბგერაა: – ба, дарбан „ვინ?“,
йарбан? „რა?“
რაოდენობით რიცხვით სახელთა მაწარმოებელი -ба სუფიქსის
შემადგენლობაშია – Ҩ-ба „ორი“.
аб – მამა

бара – შენ (ქ.)

абарҭ – ესენი

абысҭа – ღომი

абна – ტყე

абара – დანახვა

абза – ცოცხალი

абахә – კლდე

თარგმნეთ ქართულად:
Сара абга збеит. Абга абнатә ҧстәуп.
Ари сара саб иоуп. Бара абнахь бцома?
Саб иахьа аус иуеит. Бара баб дабацеи?
– Ари дарбан?
– Ари сара саб иоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
1. ეს მამაჩემია. 2. მამაჩემი აქაა. 3. შენ (ქ.) ტყეში მიდიხარ? 4. შენ
(ქ.) მამაშენს ხედავ.
თარგმნეთ ქართულად:
Абна илоуп
Сара сыҟоуп
Ара иҟоуп
Баб дыббоит.
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Сара сцоит
Бара бцоит
Уара уцоит
– Ҭамар бара бцама?
– Ааи, сара сцеит.
– Ҭемыр, уара уцама?
– Мап, сара сымцаӡеит

аб – მამა
абарҭ – ისინი
абысҭа – ღომი
абна – ტყე
абга – მელია
абахә – კლდე

аусура – სამსახური
аура – გაკეთება
алалара – შესვლა
аҟалара – ყოფნა; მომწიფება
аҟазаара – ყოფნა, არსებობა

Ҧҧ
წყვილბაგისმიერი ხშული ყრუ თანხმოვანი
Аҧсны – აფხაზეთი
аҧсуа – აფხაზი
аҧсадгьыл – სამშობლო
аҧсшәа – 1. აფხაზური ენა;
2. მისალმება
аҧа – ვაჟიშვილი
аҧҳа – ქალიშვილი
аҧсы – 1. სული; 2. მკვდარი
аҧара – ფული

аҧара – ხტუნვა
аҧсабара – ბუნება
аҧсаатә – ფრინველი
аҧагьа – ამაყი
аҧсшьара – დასვენება
аҧсшьарамш – უქმე დღე
аҧха – თბილი
аҧшӡа – ლამაზი
ааҧын – გაზაფხული

თარგმნეთ ქართულად:
Ҳаҧсадгьыл аҧсабара даара иҧшӡоуп. Санду аҩнытә псаатәқәа
ираҵәаны илымоуп: акәтқәа, акәатақәа, аҟызқәа, ашәишәи, абас агирҭгьи.
Сҧа ашкол далгеит. Сыҧҳа дыстудентуп. Аҧара аҧараҭра иҭасҵеит. Хара
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аҧсуа бызша ҳәоит (иаҳҵоит). Ахǝҷы дыҧоит. Саб аҧсыӡ кра дцент. Дауҭ
дҧагьоуп. Ааҧынра ааит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ჩვენი სამშობლოს ბუნება ლამაზია. ბებიაჩემს ჰყავს ბევრი
შინაური ფრინველი: ქათმები, ბატები, იხვები, ინდაურები, ასევე სხვა.
ჩემმა შვილმა (მკ.) სკოლა დაამთავრა. ჩემი შვილი (ქ.) სტუდენტია.
ფული საფულეში ჩავდე. ჩვენ აფხაზურ ენას ვსწავლობთ. ბავშვი
ხტუნავს. მამაჩემი სათევზაოდ წავიდა. დავითი ამაყია. გაზაფხული
მოვიდა.
წერტილების ნაცვლად ჩასვით შესაბამისი ასოები:
сара
уара
бара
иара

. . .ҧоит
. . .ҧоит
. . .ҧоит
. . .ҧоит

лара . . .ҧоит
ҳара . . .ҧоит
шәара . . .ҧоит
дара . . .ҧоит

Ажәаҧҟа –Аҧша лауҵар, афырҭын ааурыхәеит.
ანდაზა – „ქარს დათეს, ქარიშხალს მიიღებ“
даара – ძალიან
аҩнытә – შინაური
арацәа – ბევრი
амазаара – ქონა, ყოლა
акәты – ქათამი

акәата – იხვი
аҧша – ქარი
алаҵара – დათესვა
афырҭын – ქარიშხალი
архра – მოხვეჭა

Пп
მკვეთრი ხშული თანხმოვანი
Апа – წვრილი
апап – მღვდელი
апарпар – თუთიყუში
апарпарҩы – ლაქლაქა
апасма – ჭვავის პური
апату – პატივი
апатҟалеира – ტიტინი

апҟа – წერო
апатара – ბოდვა
апашә – ქათქათა
апҟара – 1. ცემა; 2. ჭრა
апырпыл – წიწაკა
апырпылбагәа – ბულგარული წიწაკა
апшьара – 1. კურთხევა, 2. პირჯვრის
გადაწერა
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თარგმნეთ ქართულად:
Ауахәамаҿы апап дыӡбеит. Уи пату ду икәсҵоит. Саҳәшьа апасма ча
бзиа илбоит. Сгәыла апарпар имоуп. Ахәыҷы ашоура имоуп, дпатоит.
Фатма дҧатҟалеиуеит, илбалак лхәоит. Уи асаби дпашәӡа лнапы дакын.
Cашьа апырпылца бзиа ибоит. Мадина лӡара поуп. Апҟа ҧыруеит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ეკლესიაში მღვდელი შემხვდა. მე მას პატივს ვცემ. ჩემს დას
ჭვავის პური უყვარს. ჩემს მეზობელს თუთიყუში ჰყავს. ბავშვს სიცხე
აქვს და ბოდავს. ფატიმა ლაქლაქებს, რაც ენაზე მოადგება, ყველაფერს
ამბობს. მას ხელში ქათქათა ჩვილი ეკავა. ჩემს ძმას მწარე წიწაკა
უყვარს. მადინას ვიწრო წელი აქვს. წერო დაფრინავს.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
ауахәама . . . апап. . . . . .ӡбеит. Ахәычы ашоура. . . моуп . . . патоит. Мадина
. . .ӡара поуп.
Ажәаҧҟа – Аҟәбры хәҷуп, аха ашьа ажәеит.
ანდაზა – „კოღო პატარაა, მაგრამ სისხლს წოვს“

ауахәама – ეკლესია
аду – დიდი
агәыла – მეზობელი
акра – ჭერა
аӡара – წელი
аҟәбры – კოღო

ашьа – სისხლი
ауаҩы – ადამიანი
агылара – დგომა
аҭынха – ნათესაობა
аҵла – ხე
ахǝыҷы – პატარა
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გაკვეთილი №3
ენაკბილისმიერი ხშულები
Д д, Т ҭ, Т т
Дд
სადა ენაკბილისმიერი მჟღერი თანხმოვანი.
ადამიანის კლას-კატეგორიის მესამე პირის პრეფიქსი, რომელიც
აღნიშნავს გარდაუვალი ზმნის სუბიექტს, გარდამავალი ორპირიანი
და სამპირიანი ზმნის პირდაპირ ობიექტს; უქონლობის სუფიქსის
შემადგენლობაში: -да; ҽыда„უცხენოდ“.
ада – ძარღვი
аду – დიდი

адаҕь – ბაყაყი
дара – ისინი

адац – ფესვი
адгьыл – ადგილი, მიწა

თარგმნეთ ქართულად:
Аҵла адац амоуп. Адаҕь аӡы иӡааҧалеит. Дара аҵла ду рбеит. Санду
лдақәа лыҳьуеит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ხეს ფესვი აქვს. ბაყაყი ხეზე ზის. იგი დიდია, მათ ბაყაყი
დაინახეს. ჩემს ბებიას ძარღვები სტკივა.
თარგმნეთ ქართულად:
– Изеиҧшроузеи адаҕь ?
– Адаҕь иаҵәоуп.
– Аҵла адац амоума?
– Ааи, аҵла адац амоуп.
– Мап, адаҕь адацқәа, амаӡам, уи адақәа амоуп.
Ажәаҧҟа – Аҵла адацла игылоуп, ауаҩы – ҭынхала
ანდაზა – „ხე ფესვებით დგას, კაცი კაცით ძლიერია“
თარგმნეთ ქართულად:
Адаҿы ашьа иҟоуп. Ашьа ҟаҧшьуп. Адәахьы ақәа ауеит. Идыдуеит.
Имацәысуеит.
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– Ари дызусҭада?
Ари сара сан лоуп.
– Ари дызусҭада?
Ари сара сҩыза иоуп.
– Бара адыд-мацәыс бацәшәама?
Ааи, сара адыд-мацәыс сацәшәеит.
შეადგინეთ წინადადებები:
адунеи, аду, адгьыл, адау, дара.

ада – ძარღვი
аду – დიდი
адаҕь – ბაყაყი
адац – ფესვი
адгьыл – ადგილი, მიწა, ქვეყანა
аҵла – ხე

аӡы – წყალი
аӡааҧалара – წყალში ჩავარდნა
дызусҭада? – ვინ არის?
адыд-мацәыс – ჭექა–ქუხილი
адунеи – ქვეყანა
дара – ისინი

Ҭҭ
ენაკბილისმიერი ხშული, ҭа „შიგ“ ფუძე-წინდებულის შემადგენლობაშია. иҭоу „რაც შიგ აქვს“.
ауанҭа – უთო
ахҭырҧа – ყაბალახი
аҧҭа – ღრუბელი
аҭуан – ჭერი
аҭацәы – ცარიელი

аҭырас – გვიმრა
аҭак – პასუხი
исыҭ – მომეცი!
аҭара – მიცემა
илыҭ – მიეცი (ქ.)!

თარგმნეთ ქართულად:
Кама ауанҭа лымоуп. Лара дуанҭоит.Ҭемыр ахҭырҧа ихоуп.
Сара ахҭырҧа схоуп.
– Даур ахҭырҧа ухоума?
– Ааи, сара ахҭырҧа схоуп.
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Аҧҭа атама ифоит. Атама татоуп, ихаауп
– Ҭемыр, исыҭ атама!
თარგმნეთ აფხაზურად:
თემურმა ბუ დაინახა. მას ატამი აქვს. მას უთო აქვს. ისინი ატამს
ჭამენ.
– მომეცი ატამი!
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Кама . . . . лымоуп. Сабду . . . . имоуп. Санду . . . . лфоит.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Кама ахылҧа . . .ыҭ! Ахра ахҭырҧа . . .ҭ! Уара амаахыр . . .ф! . . .сыҭ атама!
. . .дыҭ ауанҭа!
შეადგინეთ წინადადებები:
ахылҧа, сара, сымоуп.
лымоума, Кама, ауанҭа.
умоума, уара, ауапа.
лфоит, санду, атама.
Ажәфҧҟа – Уџьыба анҭацәу, уҩызцәа маҷуп
ანდაზა – „როცა ჯიბე ცარიელია, ცოტა მეგობარი გყავს“

ааи – დიახ
атама – ატამი
ахылҧа – ქუდი
ахаҵара – დახურვა
ауапа – ნაბადი
амаахыр – მაყვალი

ауанҭара – დაუთოვება
афара – ჭამა
аџьыба – ჯიბე
аҩыза – მეგობარი
амаҷ – ცოტა
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Тт
ენაკბილისმიერი, მკვეთრი ხშული თანხმოვანი
атата – რბილი
ататахара – დარბილება
атара – ამოღება (სითხე)
артра – გაღება
атлара – გარღვევა
аты – ბუ

атапанча – დამბაჩა
атҟәа – ტყვე
атҟьаб – ტყლაპი
аталбошь – თამადა
атыша – უფსკრული, ხრამი
аатра – გახსნა, გაღება

თარგმნეთ ქართულად:
Тамар атама бзиа илбоит. Сара атама сфоит, уи татоуп. Ашә аарты!
 аҵла иқәтәан. Сара саб атапанча имоуп. Асмаҭ быцкы
Тоти аты ибеит. Уи
тлеит. Атыша шәарҭоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
თამარს ატამი უყვარს. მე ვჭამ ატამს, ის რბილია. გააღე კარი!
ტოტიმ ბუ დაინახა. ბუ იჯდა ხეზე. მამაჩემს დამბაჩა აქვს. ასმათ, შენი
კაბა გაირღვა. უფსკრული საშიშია.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Атама . . . . Атыша . . . . Атапанча . . . . . . . имоуп

уи – ის
ашә – კარი
ашә – ყველი
абара – დანახვა

аҵла – ხე
ақәтәара – დაჯდომა
ацкы – კაბა
ашәарҭа – საშიში

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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გაკვეთილი №4
ლაბიალიზებული ხშულები
Дә дә, Ҭә ҭә, Тә тә
Дә дә
ლაბიალიზებული ენაკბილისმიერი მჟღერი თანხმოვანი.
შედის ლოკაური პრევერბის შემედგენლობაში адәы „გარეთ“.
адәы – მინდორი
адәыкрын – ია

адәыбга – ტურა
адǝыҕба – მატარებელი

ардәына – შაშვი
аҟәардә – სკამი

თარგმნეთ ქართულად:
Адәы адәыкрынала иҭәуп. Уи даара иҧшӡоуп. Адәыбга абна иалоуп.
Уи даара игызмалуп. Сара аҟәардә сымоуп. Ардәына ҵысуп. Сара адәыҕба
збеит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ეზოში იაა (შიგ არის). იგი ძალიან ლამაზია. ტურა ტყეშია, იგი
ძალიან ეშმაკია. მე სკამი მაქვს. შაშვი ჩიტია, იგი დაფრინავს. მე
მატარებელი დავინახე.
თარგმნეთ ქართულად:
– Ҭамар, бара адәыкрын ббама?
– Ааи сара адәыкрын збеит.
– Изеиҧшроузеи адәыкрын?
– Адәықрын даара иҧшӡоуп.
თარგმნეთ ქართულად:
Адәыҕба абжьы гоит. Сара адәыҕба абжьы саҳаит. Адәыҕба авокзал
иаадгылт. Уи Ҭемыр даанагеит. Ҭемыр сара сҩыза иоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მატარებელი სოხუმში ჩამოვიდა. თემურმა მატარებელი დაინახა.
მატარებელმა მოაყვირა (ხმა გამოიღო) თამარი მატარებელში იყო.
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ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Адәыҕба ... геит. Ҭемыр ... даанагеит.
Ардәына ... саҳаит.
უპასუხეთ კითხვებს:
бара адәыкрын ббама?
Уара ардәына убама?
Изеиҧшроузеи ардәына?

адәы – ეზო; მინდორი
адәыкрын – ია
адәыбга – ტურა
адәыҕба – მატარებელი
ардәына – შაშვი

аҟәардǝ – სკამი
абжьы – ხმა
аҳара – гагонеба
абжьы саҳаит – ხმა გავიგე
изеиҧшроузеи? – როგორია?

Ҭә ҭә
ლაბიალური ენაკბილისმიერი ხშული, ყრუ თანხმოვანი
Арыҭәа – ბრტყელტუჩა
аҭәа – თივა; ცაცხვი

амаҭәа – ტანსაცმელი; ნივთი
аҭәаҟәа – ზვინი

თარგმნეთ ქართულად:
Ҭемыр иандуи иабдуи рыҟны дыҟан. Ҭемыр иабду аҭәарыҭахьы
дигеит. Уаҟа аҭәа дырхит. Аҭәа еизыргеит. Аҭәаҟәа еиқәырҵеит. Ҭемыр
иабду дицхраауан.
თარგმნეთ აფხაზურად:
თემური ბებიასთნ და ბაბუასთნ იყო. თემური ბაბუას თივის
აღებაში ეხმარებოდა. იქ თივას ჭრიდნენ. თივისგან ზვინებს დგამენ.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Саб . . . еизыигеит. Аҩны . . . ҳамоуп. Сара . . . аасхәеит. Аӡын арахә . . .
рфоит.
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თარგმნეთ ქართულად:
Сара аҭәарҭахьы сцеит. Саб аҭәа ирхыт. Сара сицхраауан.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მე მაქვს გაზი (ხელსაწყო). კამას აქვს გაზი.
– თქვენ იყიდეთ ტანისამოსი?
– დიახ, ჩვენ ვიყიდეთ ტანისამოსი.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
сара аҭәа . .ирхәоит
уара аҭәа . .рхит
иара аҭәа . .рхәеит

ҳара аҭәа . .рхәеит.
шәара аҭәа . .рхәит.
дара аҭәа . .рхәит.

შეადგინეთ წინადადებები:
ирхит, аҭәа, сабду.
еизызгоит, аҭәа, сара.
еиқәиҵоит, сашьа, аҭәа.
ҳабду, сареи, ҳаицхраауан, сашьеи.
иахьа, Кьасоу, урхуама аҭәа.
Ажәаҧҟа – Ҭәи млашьи изеибадыруам
ანდაზა – „მაძღარს მშიერიც მაძღარი ეგონაო“

агара – წაღება
аҟалара – 1. ყოფნა; 2. მომწიფება
аизгара – აკრეფა, შეგროვება
аиқәҵара – დაწყობა
ацхыраара– დახმარება

арахә – საქონელი
аӡын – ზამთარი
иахьа – დღეს
ахра – 1. მოცელვა; 2. ლესვა

Тә тә
ლაბიალური ენაკბილისმიერი ხშული, მკვეთრი თანხმოვანი;
დანიშულების სუფიქსის შემადგენლობაშია. сара стǝы „ჩემი კუთვნილი“.
атәыҩа – რქა
атәара – დაჯდომა
атәым – უცხო

атәыл – ქვეყანა
Аҧснытәла – აფხაზეთი
аҧсаатә, аҧсаа – ფრინველი
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თარგმნეთ ქართულად:

Акәты, акәата, аҟыз, ардәына-ҧсаатәуп. Абга,
ажьа, ақәасаб, алымбнатә ҧстәқәоуп.
Ацгәы, ала, ажә, аҽы, ацә–аҩнатә ҧстәқоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ქათამი, იხვი, ბატი, შაშვი – ფრინველებია. ფრინველები
დაფრინავენ.
მგელი, კატა, ძაღლი ცხოველებია. მელა, კურდღელი, შველი
გარეული (ტყის) ცხოველებია.
კატა, ძაღლი, ძროხა, ხარი შინაური (სახლის) ცხოველებია.
აუღლეთ ზმნები:
сара
уара
бара
иара
лара

. .тәоуп
. .тәоуп
. .тәоуп
. .тәоуп
. .тәоуп

иара . .тәоуп
ҳара . .тәоуп
шәара . .тәоуп
дара . .тәоуп

Аҧсны +(а)тәыла = Аҧсынтәыла
Аурыс +(а)тәыла = урстәыла
Қарҭ+ (а)тыла = қырттәыла
თარგმნეთ ქართულად:
– Баҭал, уара уабанхои?
– Сара Аҟәа сынхоит.
– Утәыла иахьӡузеи?
– Сара стәыла Аҧсынтәыла ахьӡуп.
უპასუხეთ კითხვებს:
Ажә атәыҩа дуума?
Абга аҩнатә ҧстәума?
Ацгәы бнатә ҧстәума?
Адәыкрын ҧшӡоума?
Адәыҕба аама?
Ардәына абжьы баҳама?

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

Ажәаҧҟа – Утәаанӡа, уахьтәо аҭыҧ гәаҭ
ანდაზა – „სანამ დაჯდები, დახედე, სად ჯდები“

акәты – ქათამი
акәата – იხვი
аҟыз – ბატი
ардәына – შაშვი
аҧырра – ფრენა
абга – მელა
ацгәы – კატა
ала – ძაღლი
ажә – ძროხა
ацә – ხარი

атәара – ჯდომა
аҩны – სახლი
Аҧсынтәыла – აფხაზეთი
Урыстәыла – რუსეთი
Қырҭтәыла – საქართველო
абна – ტყე
аҽы – ცხენი
амра – მზე
ақәасаб – არჩვი
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გაკვეთილი №5
უკანაენისმიერი ხშულები
Г г, Қ қ, К к
Гг
უკანაენისმიერი ხშული, მჟღერი თანხმოვანი
მონაწილეობს მოქმედების იარაღის აღმნიშვნელ -га სუფიქსში:
ажы-га – ბარი
ага – ზღვის ნაპირი
агара – წაყვანა, წაღება
агара – აკვანი

агызмал – ეშმაკი
агыгшәыг – მხეცი
агага – ჩრდილი

თარგმნეთ ქართულად:
Апсны агеи ашьхеи ҧшӡоуп. Сара сҩызалахь ашәҟы (и)згоит.
Ахәыҷы дгароуп. Абгахәыҷы гызмалыуп. Ҭамар лыгага дацәшәоит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ზღვა და მთა ლამაზია აფხაზეთში. მე ჩემი მეგობრისათვის წიგნი
მიმაქვს. ბავშვი აკვანში წევს. მელა ეშმაკია. ლომი მხეცია. თამარს
თავისი ჩრდილის ეშინია.
ჩასვით სიტყვები:
Абгахәыҷыи алыми. . . .
Ҭамар дацәшәоит. . . . Ахәҷы. . . . . гароуп.
Сара изгоит. . .
уара иугоит. . .
Бара ибгоит. . .
Лара илгоит. . .
Иара иигоит. . .
– Ҭамар, бара ашәҟәы бгама?
– Ааи сара ашәҟәы згеит.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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უპასუხეთ კითხვებს:
– Ҭемыр, уара ампыл угама?
– Мап сара ампыл сымгаӡеит.

ага – ზღვის ნაპირი
агара – აკვანი
агара – წაყვანა, წაღება
агыгшәыг – მხეცი
агызмал – ეშმაკი
агага – ჩრდილი

ашәҟәы – წიგნი
ашьха – მთა
ашәара – შიში; შეშინება
абгахәыҷы – მელა
алым – ლომი
адырра – ცოდნა

Ққ
უკანაენისმიერი ხშული თანხმოვანი
аҟәардә // асқам – სკამი
ақалҧад – წინდა
ақыҭа – სოფელი

Қарбеи – მკ.-ის საკუთარი სახელი
ашқаҧ – კარადა
ақашь – ფაფა

თარგმნეთ ქართულად:
Ари асқам ауп. уи дууп. Ақалҧад иҧхоуп. Сара сқыҭа иҧшӡоуп,
идууп. Қарбеи ашкол дҭоуп. Уи аҵара ибзианы иҵоит. Ауадаҿы ашьқаҧ
гылоуп. Кама ақашь бзиа илбоит. Акәац астол иқәгылоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ეს სკამია. იგი დიდია. წინდა თბილია. ჩემი სოფელი ლამაზია,
დიდია. ქარბეი სკოლაში დადის. ის სწავლობს. ოთახში კარადა დგას.
კამას ფაფა უყვარს. მაგიდაზე ხორცი ძევს.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად.
Сара . .қыҭа. . Уара . .қыҭа. . Кама . .қыҭа. . Дара . . қыҭа.
შეადგინეთ წინადადებები:
дууп, ауада, акласс;
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ари, лқыҭа, Кама, ауп;
ара, ашкол, дара, иҭоуп;
уома, Қарбеи, ари, уара.
შეადგინეთ სიტყვები:
а
а

с

а

м

ы
ҭ
а

аҟәардә // асқам – სკამი
ақалҧад – წინდა
ақыҭа – სოფელი
ашьқаҧ – კარადა
ақашь – ფაფა

акәац – ხორცი
ақаруа – ქარვა
ауада – ოთახი
аҕа – მტერი
аиҕь – უკეთესი

Кк
უკანაენისმიერი ხშული, მკვეთრი თანხმოვანი, განუსაზღვრელობის სუფიქსი: аҽы – ცხენი, ҽык – რომელიღაც ცხენი.
акакан – კაკალი
акаҭа – ბადე
акалаҭ – კალათი
акласс – კლასი
акласс уада – საკლასო ოთახი
акамбашь – კამეჩი

акра – ჭერა/დაჭერა
акаҳара – წაქცევა
акылсра – გაძრომა, შეძვრომა
акшара – რქენა, რჩოლა
икшоит – ირქინება

თარგმნეთ ქართულად:
Кьасоу акаҭала аҧсыӡ икәеит. Сашьа крыифоит. Уи акаканчаҧа бзиа
ибоит. Сан акаҳуа лжәуеит. Санду акасы лхоуп. Сара ашоура сакуеит.
Санду ацәа дакәеит. Акрыфара аамҭа ааит. Аҷқǝын дкаҳаит. Асмаҭ аҵәца
сыркы! Исыркы акалам!
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უპასუხეთ კითხვებს:
– Асида бара амла бакәама?
– Мап, сара амла сакӡом, сара аӡба сакәеит.
– Саид, уара ахьҭа уакәама?
– Аи, сара ахьҭа сакәеит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
შენ გშია. მე მშია. მე მწყურია. – გცივა? – კი, მე მცივა. – არა, მე არ
მცივა, მე მცხელა.
Ажәаҧҟа – Абзамыҟә инапала амаҭ ркәеит
ანდაზა – „სულელის ხელით გველს იჭერენ“

ачқьып – ჩანგალი
аҧсыӡ – თევზი
ажәра – დალევა
акаканчаҧа – ნიგვზიანი ფხალი
ахьҭа – სიცივე
ашоура – სიცხე

ацәа – ძილი
аҵәца –ჭიქა
абзамыҟә – სულელი
анапы – ხელი
амаҭ – გველი
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გაკვეთილი №6
პალატალური ხშულები
Гь гь, Қь қь, Кь кь
Гь гь
პალატალიზებული უკანაენისმიერი ხშული, მჟღერი თანხმოვანი
гьы „ც“ ნაწილაკია. анап-гьы „ხელიც“.
агьама – გემო
агьежь – ბორბალი
амгьал – გამომცხვარი კვერი

адгьыл – მიწა
амагана – ნამგალი
агьил – ვარდი

თარგმნეთ ქართულად:
Амгьал агьама хаауп. Агьил ҧшӡоуп. Ҭамар агьил лымоуп. Ҭемыр
Ҭамар агьил илыиҭоит. Агьил ҟаҧшьуп.
– Изеиҧшроузеи Ҭамар лгьәилқәа?
Ҭамар лгәилкәа ҟаҧшьуп.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Сара амгьал . .ымоуп
уара амгьал . .моуп
бара амгьал . .моуп
иара амгьал . .моуп
лара амгьал . .моуп
ҳара амгьал . .амоуп
шәара амгьал . .ымоуп
дара амгьал . .ымоуп
Сан амгьал лӡит. Уара ауаргьала умоуп. Лара ауаргьала бзиа илбоит.
Ҳара ауаргьала ҳаргьалоит.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

адгьыл – ადგილი, მიწა
агьежь – მრგვალი
ахаа – გემრიელი, ტკბილი
аҭара – მიცემა
аҧшӡа – ლამაზი
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аҟаҧшь – წითელი
аӡра – შეწვა
ауаргьала – საქანელა
абзиабара – სიყვარული
аргьалара – ქანაობა

Қь қь
პალატალიზებული უკანაენისმიერი ხშული ყრუ, ფშვინვიერი
თანხმოვანი
ақьала – კარავი
ақьырмыт – აგური
Қьаазым – მკ.-ის საკუთარი სახელი

ақьаад – ქაღალდი
аҳақьым – ექიმი

თარგმნეთ ქართულად:
 абна иалагылоуп. Аҩнқәа ақьырмыҭ ала
Ари ақьала ауп. Уи
идыргылоит. Шьазина дҳақьым бзиоуп. Қаазым Очамчыра дынхоит.
Ақьаад цқьоуп, ибзиоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ეს კარავია. იგი ტყეში დგას. სახლებს აგურისგან აკეთებენ.
ქალაქში აგურის სახლები ბევრია. ქაზიმი ოჩამჩირეში ცხოვრობს.
ქაღალდი სუფთაა, კარგია.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Иара . .ынхоит Гагра. Лара . . ынхоит Очамчыра. . Иара . . ынхоит Уарча.
Иара . .дабанхои? Лара дабанхои?
უპასუხეთ კითხვებს:
– Гагра қыҭоума?
– Мап, Гагра қалақьуп.
– Ешыра қалақьума?
– Мап, Ешыра қыҭоуп.
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შეადგინეთ წინადადებები:
даара, ақалақь, Очамчыра, иҧшӡоуп.
сара, сабдуи, ара, инхоит, сандуи.
дынхоит, сара, Тамшь, сашьа.
бынхома, бара, Очамчыра?
Ажәаҧҟа – Ақьаад зегьы алаӡоит
ანდაზა – „ქაღალდი ყველაფერს უძლებს“

ақьиа – პატიოსანი, ალალი
ақьала – კარავი
ақалақь – ქალაქი
ақьаад – ქაღალდი
аргылара – აშენება
агылара – ადგომა

ашкәкәа – თეთრი
ауаҩы – ადამიანი
ацқьа – 1. სუფთა; 2. წმინდანი;
Ацқьа Гьарьгь – წმინდა
გიორგი
қьырса – შობა

Кь кь
პალატიზებული
თანხმოვანი

უკანაენისმიენრი

акьыба – კიბე
Кьасоу – მკ.-ის საკუთარი სახელი

ხშული,

ყრუ,

მკვეთრი

акьакьа – მაგარი
икьакьоуп – მაგარია

თარგმნეთ ქართულად:
Ари Кьасоу иоуп. Кьасоу Ҷлоу дынхоит. Ари Кьасоу иашьа иоуп.
Ари Кьасоу иаҳәшьа лоуп. Кьасоу иашьа Даур ихьӡуп. Кьасоу иаҳәшьа
Кама лыхьӡуп. Дара зегьи Ҷлоу инхоит. Ҷлоу кыҭа дууп. Даара иҧшӡоуп.

თარგმნეთ აფხაზურად:
ეს კიაზოა. კიაზო ჭლოუში ცხოვრობს. კიაზოს ძმას დაური ჰქვია,
კიაზოს დას კამა ჰქვია. ისინი ჭლოუში ცხოვრობენ. ჭლოუ დიდი და
ლამაზი სოფელია.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

თარგმნეთ ქართულად:
– Уара уабанхои?
– Сара Ешыра сынхоит.
– Ешыра қыҭоума?
– Ааи, Ешыра қыҭоуп.
დაასრულეთ სიტყვები:
– Ешыра қыҭ . . .
– Ааи Ешыра қыҭ . . .
– Гагра Қыҭ . . .
– Мап, Гагра қыҭ . . . уи қал. . .

аиашьа – ძმა
аиахәшьа – და
ахьыӡ – სახელი

даара – ძალიან
аҧшӡара – სილამაზე
ақалақь – ქალაქი
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გაკვეთილი №7
ლაბიალიზებული უკანაენისმიერები
Гә гә, Қә қә, Кә кә
Гә гә
ლაბიალიზებული უკანაენისმიერი მჟღერი თანხმოვანი. гә ლოკალური პრევერბი, მომდინარეობს агәы „გული“ ლექსემისაგან.
агәы – გული
агәара – ღობე
агәыр – ნემსი

агәыла – მეზობელი
агәабан – ლეიბი
агәабзиара – ჯანმრთელობა

თარგმნეთ ქართულად:
Сара сгәыла иашҭа ҧшӡоуп, идууп. Уи агәара акәыршоуп. Бара
агәыр бымоума? Агәыр ҵаруп.
– Гәында бгәы быхьуама?
Мап, сгәы сыхьӡом.
Бабду игәабзиара шҧаҟоу?
Сабду игәабзиара цәгьам.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მისი მეზობლის ეზო ლამაზია, დიდია. მას ღობე აქვს შემოვლებული. შენ ნემსი გაქვს? ნემსი წვეტიანია.
– გუნდა, გული გტკივა?
– არა, გული არ მტკივა.
– ბაბუაშენის ჯანმრთელობა როგორ არის?
– ბაბუაჩემის ჯანმრთელობა არც ისე ცუდია.
თარგმნეთ ქართულად:
Сара сыцгәы Писмасо ахьӡуп. Писмасо даара иҧшӡоуп. Иара ахш
бзиа иабоит.
– Бара ацгәы бымоума?
Мап сара ацгәы сымаӡам.
Гәында лгәыла. Иара игәара. Сара сыцгәы.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Сара . . гәы
Уара . . гәы
Бара . . гәы
Иара . . гәы

Лара . . гәы
Ҳара . . гәы
Шәара . . гәы
Дара . . гәы

ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Санду . . . . илӡахит . . . . ацгәы лымоуп.
Уи даара иҧшӡоуп. Санду . . . . бзиа илбоит.
შეადგინეთ წინადადებები:
Агәыла, ашҭа, дууп, иҧшӡоуп.
Ацгәы, сара, шкәакәоуп.
Агәабзиара, сан..., цәгьоуп.

агәы – გული
агәыр – ნემსი
агәабан – ლეიბი
агәара – ღობე
агәыла – მეზობელი
агәабзиара – ჯანმრთელობა
ашҭа – ეზო
аду – დიდი
агәара акәыршоуп – შემოღობილია

амазаара – ქონა, ყოლა
ахьаа – ტკივილი
ацгәы – კატა
ахьыӡ – სახელი
иахьӡузеи? – რა ჰქვია?
ахш – რძე
ибзиоуп – კარგია
ицǝгьоуп – ცუდია
ицǝгьам – არა უშავს
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Қә қә
უკანაენისმიერი ლაბიალიზებული ხშული. Қә ლოკალური პრევერბი. გამოხატავს „ზედ“ მყოფობას, შედის ნივთთა კატეგორიის
სუფიქსის қәа-ს შემადგენლობაში. аҽқәа „ცხენები“
ақәаб – ქვაბი
ақәасаб – შველი
ақәа – წვიმა
ақәгылара – ზედ დადგომა

ақәҧара – ზედ ახტომა
ақәла – თანატოლი
аиқәшәара – შეხვედრა
ачуан – თუჯის ქვაბი

თარგმნეთ ქართულად:
Ақәа ауеит. Ачуан архнышьнаҿы икнаҳауп. Ақәасаб даара иҧшӡоуп.

Есма сара сықәала лоуп, ҳара ҳаиқәлцәоуп. Саб аҩны ахыб дықәлеит. Урҭ
иаҳьа иеиқшәоит. Уи қәрала деиҳабуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
წვიმა მოდის. ქვაბი კავზე კიდია. არჩვი ძალიან ლამაზია. ის
ტყეშია. არჩვი მთაზე დგას. კადირი დაობს.
უპასუხეთ კითხვებს.
Есма бықәла лоума?
Дабақәлеи баб?
Ақәа (и)ауама?
Ачуан дуума?
Ажәаҧҟа – Ақәҧара ахьыҟам аҧсҭазаара ҧхьаҟа ицом.
ანდაზა – „სადაც უთანხმოება არ არის, იქ არც განვითარებაა“ .

Аҩны – სახლი
ахыб – სახურავი
урҭ – ისინი
аду – დიდი
акамбашь – კამეჩი
акәҧара – ბრძოლა, ზედ ახტომა
ацә – ხარი
ақәасаб – შველი

иахьа – დღეს
уи – ის
аиҳабы – უფროსი
аҭәыҩа – რქა
ахжәара – მტვრევა
ақәла – თანატოლი
ақәлара – ასვლა რაღაცაზე

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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Кә кә
უკანაენისმიერი ლაბიალიზებული ხშული თანხმოვანი
თარგმნეთ ქართულად:
Ҭамар акәҭыи акәатеи лымоуп. Ҭемыр акәац бзиа ибоит. Кама
акәыкәу лбеит.
– Уара акәыты умоума?
– Ааи сара акәты сымоуп.
– Бара акәата бымоума?
– Мап, сара акәата сымаӡам.
Сара ашә асыркәеит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
თამარს ქათამი და იხვი ჰყავს. თემურს ხორცი უყვარს. კამამ
გუგული დაინახა.
– შენ ქათამი გყავს?
– დიახ, მე ქათამი მყავს.
– შენ იხვი გყავს?
– არა, მე იხვი არ მყავს.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Иара акәты . .моуп. Лара акәата . .ымоуп. Бара акәыкәу . .бама? Бара
акәац . .фама?
თარგმნეთ აფხაზურად:
დედაჩემს ხორცი უყვარს. ბებიაშენმა გუგული დაინახა. მათ
ქათამი და იხვი ჰყავთ.
შეუხამეთ ერთმანეთს სიტყვები:
иӡсоит
иҧыруеит

უპასუხეთ კითხვებს:
Акәыкәу ҧыруама?

акәата
акәты
аҧсыӡ
акәыкәу
акәыбры
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Акәыбры дуума?
Кама акәтии акәатеи лымоума?
Акәыбры ҧыруама?
акәата ӡысуама?
Ажәаҧҟа – Акәтаҕь ҧҽыр, иузеибгатәуам
ანდაზა – „კვერცხი თუ გატყდა, მისი გამთელება შეუძლებელია“.

акәты – ქათამი
акәата – იხვი
акәадыр – უნაგირი
акәыкәу – გუგული
акәац – ხორცი

акәыбры – კოღო
акәкәбаа – სოკო
акәара – ნაკადული
аркра – დაკეტვა
ашә – კარი; ყველი

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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გაკვეთილი №8
ფარინგალური ხშულები
Ҟ ҟ, Ҟә ҟә, Ҟь ҟь
Ҟҟ
ფარინგალური ხშული თანხმოვანი
аҟыз – ბატი
аҟаб – გოგრა
аҟама – ხანჯალი
аҟата – ახალგაზრდა

аҟарҟы – ყელი
аҟазшьа – ხასიათი
аҟалара – ყოფნა, დამწიფება
аҟаҵара – კეთება

თარგმნეთ ქართულად:
Ҭемыри Ҭамари аҟызқәа рымоуп. Урҭ даара иҧшӡоуп. Аҟызқәа аӡы
бзиа ирбоит. Аласба аҟырҟы абаҩ кылахеит. Аҟаб ҟалеит. Уи хаауп. Санду
аҟаб бзиа илбоит.
– Ҭамар, бара аҟызқәа бымаӡами?
– Мап, сара аҟызқәа сымаӡам.
– Ҭемыр, уанду аҟызқәа лымаӡами?
– Ааи, санду аҟызқәа лымоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
თემურს და თამარს ბატები ჰყავთ. ისინი ძალიან ლამაზები
არიან. ბატებს წყალი უყვართ. ლეკვს ყელში ძვალი გაეჩხირა. გოგრა
დამწიფდა. ის ტკბილია. ბებიაჩემს გოგრა უყვარს.
– თამარ, ბატები გყავს?
– არა, მე ბატები არ მყავს.
– თემურ, ბებიაშენს ბატები ჰყავს?
– დიახ, ბებიაჩემს ჰყავს ბატები.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Сара . .ҟыз сымоуп. Шәара аҟызқәа . .ымоуп. Бара аҟызқәа ..ымоума?
Ҭамар ланду аҟаб . .фоит.
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თარგმენთ ქართულად:
Ҭамар лҟазшьа бзиоуп. Санду аҟызқәа лымоуп. Сашьа аҟаб ифоит.
Акрыфара аамҭа ааит.
Ажәаҧҟа – Иҟасҵаша ҳәа заанаҵ умҽхәалан, ианыҟоуҵалак иҳǝа.
ანდაზა – „ჯერ გადახტი, ჰოპ მერე დაიძახეო!“
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Санду . . . ифоит. Ҭамар . . . бзиоуп. Аҟыз . . . бзиа иабоит.
Амра . . . бзиа илбоит.
– Амра . . . бымаӡами?
– Ааи, сара ...сымоуп.
შეადგინეთ წინადადებები:
Аҟыз, бзиа, аӡы, иабоит.
Ҭамар, бзиоуп, лҟазшьа.
Сара, амаҟа, сашьа, имоуп.
ажәаҧҟа – Аҟармаҵыс ашәаҳәара аумрҵан
ანდაზა – „ნუ ასწავლი ბუბლბულს გალობას“

аҟаҵара – კეთება
акылахара – გაჭედვა
аласба – ლეკვი
абаҩ – ძვალი
афара, акрыфара – ჭამა, სადილობა
аамҭа – დრო
ааира – მოსვლა
аҟаб – გოგრა

аҟама – ხანჯალი
аҟырҟы – ყელი
аҟазшьа – ხასიათი
амаҟа – ქამარი
аҵаҩы – მოსწავლე
аҟалара – ყოფნა;
დამწიფება;
аҟата – ახალგაზრდა

Ҟә ҟә
ლაბიალური ფარინგალური ხშული თანხმოვანი
ашәҟәы – წიგნი
аҟәыд – ლობიო

аҟәара – ყორე/ ქვიანი ნაპირი
амшын аҟәара – ზღვის ნაპირი
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аҟәарҭ – კრუხი
аҟәраан – ყორანი
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Аҟәа – სოხუმი
аҟәыш – ჭკვიანი

თარგმნეთ ქართულად:
Ари аҟәраан оуп. Уи дууп еиқәаҵоуп.Ҭамар Аҟәа дынхоит. Аҟәа
аҳҭьны қалақьуп. Уи даара иҧшӡоуп. Аҟәа амшын еиқәа аҿықәан ишьҭоуп.
Амшын аҟәара даара иҧшӡоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ეს ყვავია. იგი დიდია, შავია. თამარი სოხუმში ცხოვრობს.
სოხუმი დიდი ქალაქია. ის ძალიან ლამაზია. სოხუმი ზღვის ნაპირასაა.
ზღვის სანაპირო ძალიან ლამაზია.
უპასუხეთ კითხვებს:
– Ҭемыр, уара уабанхои?
– Сымра, бара бабанхои?
– Ҭамар, бара башьа дабанхои?
თარგმნეთ აფხაზურად:
სოხუმი ლამაზი ქალაქია. მე სოხუმში ვცხოვრობ. მე მიყვარს ჩემი
ქალაქი. ჩემს ძმას წიგნები აქვს.
თარგმნეთ ქართულად:
Сара ашәҟәқәа сымоуп. Сашьа даара дҟәышуп. Аҵара бзианы иҵоит.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
. . . . . ҟәышуп
. . . . . уҟәышуп
. . . . . шәҟәышуп
. . . . . ҟәышуп
შეადგინეთ წინადადებები:
сара, бзиа, Аҟәа, избоит.
унхома, Аҟәа, уара.
ашәҟәқәа, сашьа, имоуп.
аҟәраан, абна, иалоуп.
санду, аҟәыд, илфоит.
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Ажәаҧҟа – Аҟәарҭ иагәдырҵаз акәҷышь иаахоит
ანდაზა – „რასაც კრუხს ესვრი, წიწილას მოხვდება“.

аиқәаҵәа – შავი
агәыдҵара – სროლა
аҳҭнықалақь – დედაქალაქი

акәҷышь – წიწილა
аахара – მოწევა, გამოწევა
аахара – დარტყმა

Ҟь ҟь
ფარინგალური პალატალური ხშული თანხმოვანი
Алапҟьа – ტარო
аҟьашь – ჭუჭყიანი
аҟьаҟа – ბრტყელი

ацаҟьа – კლდე
аилҟьа – მოხერხებული

თარგმნეთ ქართულად:
Сабду иҩны ааигәара цаҟьа дук ыҟоуп. Ацаҟьа аӡыхь аҵысны
илеиуеит. Уара уеимаақәа ҟьашьуп.
– Ҭемыр, уара ацаҟьа убама?
– Ааи, сара ацаҟьа збеит.
– Ианба?
– иацы.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ბაბუაჩემის სახლის გვერდით არის დიდი კლდე. კლდიდან
წყარო გამოედინება. შენი ფეხსაცმელი ჭუჭყიანია.
– თემურ, შენ კლდე ნახე?
– დიახ, მე კლდე ვნახე.
– როდის?
– გუშინ.
Изеиҧшроузеи? – როგორია?
Адгьыл иҟьаҟоуп – მიწა ბრტყელია.
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თარგმნეთ აფხაზურად:
მე ვნახე ბატი. იგი ლამაზია. მას აქვს ქამარი. იგი დიდია. მე
ვხედავ კლდეს. იგი დიდია, ლამაზია. როგორია კლდე?
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Сара . . . . збеит. Сашьа . . . . имоуп. Шәара . . . . жәбама?
თარგმნეთ ქართულად:
– Бара ацаҟьа ббама?
– Мап, сара ацаҟьа сымбаӡеит
– Башьа аҵаҟьа ибама?
– Ааи, сашьа ацаҟьа ибеит.
უპასუხეთ კითხვებს:
Уара аӡиа Риҵа убахьоума?
изеиҧшроузеи аӡиа Риҵа?

ианбаубеи

уара

аӡиа

შეადგინეთ წინადადებები:
ацаҟьа, уара, иубама?
адгьыл, ҟьаҟьоуп.
Риҵа, сара, (и)збахьеит, аӡиа.

алапҟьа – ტარო
аҟьашь – ჭუჭყიანი
аҟьаҟа – ბრტყელი
ацаҟьа – კლდე
аилҟьа – მკვირცხლი, მარჯვე,
მოხერხებული
амаҟа – ქამარი
абара – ნახვა
ианба – როდის?
иацы – გუშინ

адгьыл – მიწა, ადგილი
аӡыхь – წყარო
аимаа – ფეხსაცმელი
ацара – წასვლა
аҵара – სწავლა
ааигәара – ახლოს
аҳәара – ლაპარაკი
адаҕь – ბაყაყი
аду – დიდი

Риҵа?
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გაკვეთილი №9
სისინა აფრიკატები
Ӡ ӡ, Ц ц, Ҵ ҵ
Ӡӡ
სისინა აფრიკატი, შედის ინტენსივობის ӡа ელემენტის შემადგენლობაში.
Аӡыс – ბატკანი
аҧсыӡ – თევზი
аӡы – წყალი
аӡа – ნესტი
Ӡаӡ – მკ.-ის საკუთარი სახელი

аӡаӡа – ცვარი
аӡын – ზამთარი
аӡиа – ტბა
аҭӡы – კედელი
аӡиас – მდინარე

თარგმნეთ ქართულად:
Аӡын асы ауеит. Ахәыҷқәа асы иалоуп. Ҭемыр асы уламлан,
убааӡоит. Ҭамар, аӡы сыҭ. Аӡыс аӡаӡа иалоуп. Ӡаӡ аҧсыӡ ибеит. Даур
аҧсыӡ бзиа ибоит. Бзыҧ аӡиасуп. Риҵа аӡиауп. Ҭамар дыӡҕабуп.

თარგმნეთ აფხაზურად:
ზამთარში თოვლი მოდის (თოვლს აკეთებს). ბავშვები თოვლში
(შიგ) არიან. თემურ, თოვლში (შიგ ნუ ხარ), დასველედები! თამარ,
წყალი მომეცი! ბატკანი ცვარში (შიგ ) არის. ძაძმა თევზი დაინახა.
დაურს თევზი უყვარს . ბზიფი მდინარეა, რიწა ტბაა. თამარი გოგოა.
თარგმნეთ ქართულად:
Аӡын асы ауеит. Ҭемыр, аӡы сыҭ! Сара аҧсыӡ бзиа избоит.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Аӡын . . . . ауеит. Сара . . . . бзиа избоит. Ҭемыр, . . . . Сыт. Аӡыс . . . . илоуп.
Сара . . . . збеит. Дара ирбеит. Уара . . . . убама?

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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შეადგინეთ სიტყვები:
а

а
ӡы

а

аҭ

ы
ы
н

უპასუხეთ კითხვებს:
– Аӡын асы ауама?
– Ааи, аӡын асы ауеит.
– Уара асы бзиа иубома?
– Мап, сара асы бзиа избаӡом.

аӡыс – ბატკანი
аҧсыӡ – თევზი
аӡы – წყალი
аӡа – ნესტი
Ӡаӡ – მკ.-ის საკუთარი სახელი
аӡаӡа – ცვარი
аӡын – ზამთარი
аӡиа – ტბა
аҭӡы – კედელი
аӡиас – მდინარე
асы – თოვლი

асы ауеит – თოვლი მოდის
убааӡоит – დასველდები შენ (მკ.)
аӡҕаб – გოგო
асы дылоуп – თოვლში შიგ არის
(ის) (თოვლზე დადის)
асы илоуп – თოვლში შიგ არიან
(ისინი) (თოვლზე დადიან)
асы уламлан – შენ (მკ.) თოვლში
შიგ არ ჩადგე! (თოვლზე არ
იარო!)

Цц
სისინა აფრიკატი, შედის სათანაო შინაარსის გამომხატველ аицპრეფიქსის შემდაგენლობაში. ლოკალური პრევერბი, გამოხატავს „თან“
მყოფობას. арахǝ ҳрыцын „საქონელს ვახლდით“.
თარგმნეთ ქართულად:
– Шәара иацы шәабаҟаз?
– Ҳара иацы аҩны ҳаҟан.
– шәара шәанбааи?
– Ҳара иацы ҳааит?
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– иахьа уабацои?
–Иахьа сҩзеи сареи атеатрахь ҳцоит.
Ари ҳҭаца лоуп. Уи Адица лыхьӡуп. Адица ацха бзиа илбоит. Сара
акәац бзиа избоит. Сашьа дхәыцуеит. Саҳәша дыццакуеит. Сара амц
сҳәаӡом. Сара исыцлеит. Ҳара ашьхымзақәа рацәаны иҳамоуп. Убри
аҟынтә аҩны есымша ацха ҳамоуп.
Ажәаҧҟа – Шьхыц зқәмҭәо шәҭык ыҟам.
ანდაზა – „არ არსებობს ყვავილი, ფუტკარი რომ არ ჯდებოდეს“
თარგმნეთ ქართულად:
– Мшыбзиа Сандро! Уабацои?
– Бзиара убаат, Алхаз! Сара аҩныҟа сцоит, Уара уабацои?
– Сара аусурахь сцоит, саҭамзааит даара сыццакуеит, абзиараз!
– Абзиараз, уҭаца асалам сызлыҭ!
Ацуфара – аҟәџьал дуӡам, ихәыҷуп, аха аҩныҵка рашыла иҭәуп (Акакан)
გამოცანა – „ქოთანი არც დიდია, პატარაა, მაგრამ შიგნით ნიგვზის
ზეთით სავსეა“ (ნიგოზი)

Ац – კბილი
аца – კუჭი
аца – ბალი, ალუბალი; მწარე,
ცხარე
ацаҟьа – კლდე, ტინი
ацаха – ნაჭერი, ნაგლეჯი,
ნაფლეთი
ацҳа –ხიდი
ацҳара – კბენა, კბეჩა
ацқьа – სუფთა
ацлара – მიმატება
ацыҕ – კვერნა
ацара – წასვლა
ацаҧха – გასაღები
аҿыц – ახალი

ацра /ацыра – 1. ცალი; 2. კაკალი, მარცვალი
иацы – გუშინ
амц – ტყუილი
џьаргьы – არსად
аҭаца – რძალი, პატარძალი
ацха – თაფლი
акәац – ხორცი
ахәыцра – ფიქრი
аццакра – აჩქარება
аҳәара – ლაპარაკი, თქმა
знымзар зны – როდისმე
аҧхашьара – სირცხვილი
арацәа – ბევრი
саҭамзаит – გეთაყვა
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ашьхымза – სკა
убри аҟынҭә – ამიტომ
есымша – ყოველთვის
ақәтәара – დაჯდომა
ашәҭ – ყვავილი
иҟаӡам – არ არის
уабацои – სად მიდიხარ?
даара – ძალიან
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абзиараз – ნახვამდის
асалам – სალამი
аҟәџьал – ქოთანი
аду – დიდი
аха – მაგრამ
аҩныҵҟа – შიგნით
арашы – ნიგვზის ზეთი

Ҵҵ
სისინა აფრიკატი, შედის ლოკალური პრევერბის ҵа შემადგენლობაში, გამოხატავს „ქვეშ“ მყოფობას. аҵоуп „ქვეშ აქვს“..., ҵ – ძირსუფიქსი დინამიკურ გარდაუვალ ზმნებში сҭаҵит „რაღაციდან გამოვედი“, ҵа აგრეთვე შედის ძირ-სუფიქსის შემადგენლობაში დინამიკურ
გარდამავალ ზმნებში иҭасҵеит „რაღაცაში ჩავდე“.
თარგმნეთ ქართულად:
Уахынла иҵаауеит. Сара сҵаҩуп. Ҳарҵаҩы адҵа ҳалҭеит. Сыҩны
аҧхьа аҵла гылоуп. Аҵабырг уҳәароуп! Лара аҧсуа ҵасла дынхоит. Сара
азҵаара сымоуп. Аҵаҩы арҵаҩы длазҵааит. Ус ҟашәымҵан!
თარგმნეთ აფხაზურად:
ღამე ყინავს. მე მოსწვალე ვარ. ჩვენმა მასწავლებელმა დავალება
მოგვცა. ჩემი სახლის წინ ხე დგას. სიმართლე უნდა თქვა. ის (ქ.)
აფხაზური წესებით ცხოვრობს. შეკითხვა მაქვს. მასწავლებელმა
მოსწავლეს ჰკითხა, ასე არ გააკეთოთ!
Ажәаҧҟа – Аҵара лашароуп, аҵарадара лашьцароуп.
ანდაზა – „სწავლა სინათლეა, უსწავლელობა სიბნელე“.

аҵа – ფსკერი
аҵла – ხე
аҵаа – ყინვა
аҵаҩы – მოსწავლე

аҭара – მიცემა
аҧхьа – წინ
агылара – დგომა
алашара – სინათლე
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арҵаҩы – მასწავლებელი
аҵара – სწავლა, სწავლება,
განათლება
аҵарадара – უსწავლებლობა,
უწიგნურობა
аҵас – წესი
аҵаҕа – წვრილი, თხელი
аҵабырг – ჭეშმარიტება
азҵаара – კითხვა
уахынла – ღამე

алашьцара – სიბნელე
адҵа – დავალება
ауаа – ხალხი
уи – ის
уахынла – ღამღამობით
аҵиаа – მცენარე
аҵеиџь – ჭა
аҵан – ზღაპ. ჯუჯა ხალხი
аҵааҧшқа – თრთვილი
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გაკვეთილი №10
ლაბიალიზებული სისინა აფრიკატები
Ӡә ӡә, Цә цә, Ҵә ҵә
Ӡә ӡә
ლაბიალიზებული, სისინა აფრიკატი
Аӡәы – ერთი ვიღაც
аӡәӡәара – რეცხვა
даҽаӡәы – სხვა ვიღაც
თარგმნეთ ქართულად:
Ҭамар аӡәӡәага асапын (и)алхәеит. Уи лымаҭәақәа лыӡәӡәоит. Ҭамар
лымаҭәақәа амраҿы илырбеит. Нас илуанҭеит.
– Бара иҟабҵои?
– Сара сыӡәӡәоит.
– Баҳәшьа иҟалҵои?
– Саҳәшьа дуанҭоит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
თამარმა სარეცხის საპონი იყიდა. ის თავის ნივთებს რეცხავს.
თამარმა თავისი ნივთები მზეზე გაფინა (მზე დაანახვა), შემდეგ
გააუთოვა.
– შენ (ქ.) რას აკეთებ?
– მე ვრეცხავ
– შენი და რას აკეთებს?
– ჩემი და აუთოვებს.
Иҟаиҵозеи? – რას აკეთებს ის (მკ.)?
Иҟалҵозеи? – რას აკეთებს ის (ქ.)?
Иҟарҵозеи – რას აკეთებენ ისინი?
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Сара . .ыӡәӡәоит. Уара . .ӡәӡәоит. Бара . .ыӡәӡәоит. иара . .ыӡәӡәоит.
Лара . .ыӡәӡәоит. Ҳара . . ыӡәӡәоит. Шәара . .ыӡәӡәоит. Дара . .ыӡәӡәоит
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თარგმნეთ ქართულად:
– Ҭамар иҟалҵозеи?
– Ҭамар, даҧхьоит, дыҩуеит, дыӡәӡәоит, дуанҭоит.
– Уара иҟауҵои?
– Сара жәабарҟынӡа сыҧхьаӡоит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
– რას აკეთებს დედაშენი?
– დედაჩემი რეცხავს.
– რას აკეთებს შენი და?
– ჩემი და დედას ეხმარება.

Аӡәы – ერთი (ადამიანი)
аӡәӡәара – რეცხვა
даҽаӡәы – სხვა (ადამიანი)
иҟаиҵоӡеи – რას აკეთებს ის (მკ.)
иҟалҵозеи – რას აკეთებს ის (ქ.)
аӡәӡәага сапын – სარეცხის საპონი
Цә цә
სისინა ლაბიალური აფრიკატი, გონიერთა კატეგორიის მრავლობითობის სუფიქსის შემადგენლობაშია -цǝа; аӡҕаб-цǝа „გოგოები“.
ацǝ – ხარი
ацǝа – ძილი
ацǝа – ტყავი, კანი

арацǝа – ბევრი
амацǝаз – ბეჭედი
ацǝажǝара – ლაპარაკი

თარგმნეთ ქართულად:
Ақәаура иаҟәыҵит. Амш еилгеит. Ацәаҟәа цәырҵит. Стаацәа ацәақәа
иахәаҧшуеит. Уи даара иҧшӡоуп.
– Ақәаура иаҟәыҵма?
– Ааи, ақәаура иаҟәыҵит.
– Амш еилглама?
– Ааи, амш еилгеит, амра цәырҵит.
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თარგმნეთ აფხაზურად:
წვიმა შეწყდა. გამოიდარა. ცაზე ცისარტყელა გამოჩნდა. ჩემი
ოჯახი ცისარტყელას უყურებს. ძალიან ლამაზია.
– წვიმა შეწყდა?
– კი, შეწყდა.
– გამოიდარა?
– დიახ, გამოიდარა, მზე გამოვიდა.
Ажәаҧҟа – Ацәгьа зымбац абзиара издыршам.
ანდაზა – „ვისაც ცუდი არ უნახავს, კარგსაც ვერ გამოიცნობს“.
аҵаҩы – аҵаҩцәа
арҵаҩы – арҵаҩцәа
аӡҕаб – аӡҕабцәа
დაასრულეთ სიტყვები:
Аӡҕаб. . ашҟәы иаҧхьоит. Сара ашәҟә. . рацәаны исымоуп. Сашьа
ампыл. . рацәаны имоуп. Аҵаҩы . .ҩуеит. Амина ацәажәара бзиа . .лбоит.
Сара аҭынчразы ашәа . .ҳәоит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მოსწავლეები, მასწავლებლები, გოგოები, დედები, მამები,
ცისარტყელა გამოჩნდა. მე ვხედავ ცისარტყელას. გოგოები საუბრობენ.
უპასუხეთ კითხვებს:
Уара уҭаацәара дуума? Уан илыхьӡузеи? Уаб ихьӡузеи? Уаб аус
абаиуеи? Уашьа ихьӡузеи? Уаҳәшьа илыхьӡузеи?
შეადგინეთ წინადადებები:
дууп, сҭаацәара, сара.
Сара, ихьӡуп, Баҭал, сашьа.
иҧшӡаны, Кама, дыҩуеит.

Аҭаацәа // аҭаацәара – ოჯახი
ацә – ხარი
ахәаҧшра – ყურება, დათვალიერება анацәа – თითი
аҟәыҵра – შეწყვეტა, თავის დანებება ацәажәара – ლაპარაკი
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ацәа – ძილი; კანი; სანთელი
ацәгьа – რთული; ცუდი; ჭორი.
аиашьа, ашьцәа – ძმა, ძმები
аҩыза– аҩызцәа – მეგობარი,
მეგობრები
ацәқәырҧара – ღელვა
абзиа – კარგი
абзиара – სიკეთე
анцәа – ღმერთი
аӡыцәа – წერო
ацәаҟәа – ცისარტყელა

аӡҕабцәа – გოგოები
амацәаз – ბეჭედი
ақәа – წვიმა
аилгара – გამოდარება;
გამორკვევა
ацәырҵра – ამოსვლა
аҵаҩы – მოსწავლე
арҵаҩы – მასწავლებელი
амш – დღე
аҧхьара – კითხვა
араҵәа – ბევრი

Ҵә ҵә
სისინა ლაბიალური აფრიკატი
аҵǝа – ვაშლი
аҵǝца – ჭიქა
аҵǝҵǝа – ზარი

аҵǝыуара – ტირილი
аҵǝымҟа – სატეხი
аҵǝры – ბერწი

თარგმნეთ ქართულად:
Аҵаҩцәа ашкол ашҭаҟны ампыл иасуан. Абар аҵәҵәа абжьи геит.
Абаҩрҵәыра аурок иалгеит. Аҵаҩцәа шны иҟоуп, аӡба иакуеит. Аӡы ржәит.
Нас рыкласс уадахь ицеит. Уа иаҧхьоит, иҩеит, иҳасабуеит.
ჩასვით გამოტოვებული ასოები:
Сара и. .ҵәахит
Уара и. .ҵәахит
Бара и. .ҵәахит
лара и. .ҵәахит
иара и. .ҵәахит
თარგმნეთ აფხაზურად:
მოსწავლეები ეზოში ფეხბურთს თამაშობენ. ზარი დაირეკა.
დაიწყო ფიზკულტურის გაკვეთილი. გახურებულ მოსწავლეებს
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მოსწყურდათ, წყალი დალიეს, შემდეგ საკლასო ოთახში შევიდნენ. იქ
ისინი კითხულობენ, წერენ და ითვლიან.
თარგმნეთ ქართულად:
Естат аҵәа иаҵәа бзиа ибоит. Саида лашьа Алхас импыл лҵәахит.
Алхас дҵәуоит. Сара уаҵәы Аҟәаҟа сцоит. Даур аҵәца азна аҩы ижәит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ესტატეს უყვარს ვაშლი. საიდამ დამალა თავისი ძმის, ალხასის
ბურთი. ალხასი ტირის. ხვალ სოხუმში მივდივარ. დაურმა დალია
ღვინით სავსე ჭიქა.
მე ვაშლს ვჭამ, ზარმა დარეკა.
– შენ გიყვარს ვაშლი?
– დიახ, მე მიყვარს ვაშლი
– მე არ მიყვარს ვაშლი.
– მომეცი ვაშლი!
– აიღე ვაშლი!
Ажәаҧҟа – Инумам умҵәыуан, ианумоу– уҧагьамхан
ანდაზა – „როცა არ გაქვს ნუ ტირი, როდესაც გაქვს ნუ იამაყებ!“


Аҵәца
–ჭიქა
амҳаҵә –კოვზი
аҵәҵәа – ზარი
аҵәгәыр – ანკესი
аҵәымҕ –ლურსმანი
аҵәы – წვეტიანი ჯოხი, შამფური
ааҵәа – ტომარა
аҵәа – ვაშლი
аҵәахра – დამალვა
абаҩрҵәыра – ფიზკულტურა
(ძვლების ვარჯიში); ვარჯიში
шәкы – ასი
арбаара – ლპობა
аҵәыуара – ტირილი

аҵәаара – ყვირილი
ашҭа – ეზო
асра – დარტყმა
ампыл асра – ფეხბურთის თამაში
абар – აგერ
аҧхьара – კითხვა
аҧагьара – სიამაყე
ашра – დუღილი
ишны иҟоуп – გახურებული;
მდუღარე
аӡба – წყურვილი
аҩра – წერა
аҳасабра – თვლა
алагара – დაწყება
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аҵәахра – დამალვა
аҵәыуара – ტირილი
афара – ჭამა
абжьы – ხმა
абаа – დამპალი

аиаҵәа – მწვანე
азна – სავსე
аҩы – ღვინო
ажәра – დალევა
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გაკვეთილი №11
შიშინა აფრიკატები
Џь џь,Ч ч, Ҷ ҷ
Џь џь
შიშინა აფრიკატი (რბილი)
аџь – მუხა
аџьа – შრომა
аџьаз – ბრინჯაო

аџьакьал – დეკეული
аџьам – ჯამი
аџьам – სპარსელი

Аџыши аџьымшьыи уҭраҭыхқǝоуп. Аџьма, ажә, ала, ацгәы-ҩнатә
ҧстәқǝоуп. Ақәыџьма, ақәасаб, абаб-бнатә ҧстәқǝоуп. Ақәыџьма аҧсы
цәгьоуп, есқьынагьы афатә иашьҭоуп.
Сара иахьа аџьармықьахь сцеит. Иара ахарџь ду ҟаиҵеит. Сҩыза
исамҳәаӡакәа џьара дцеит. Санду аџьыка бзиа ҟалҵоит.
თარგმნე აფხაზურად:
ხახვი და ნიორი ბოსტნეულია. თხა, კურდღელი, ძაღლი – შინაური ფრინველებია. მგელი, შველი, ჯიხვი – გარეული (ტყის) ცხოველებია. მგელი ცუდი ზნისაა, მუდამ საჭმელს ეძებს.
Афоризм –Аџьабаала иурҳаз ача еиҳа ихаауп.
აფორიზმი – შრომით მოპოვებული პური გემრიელია

џьанаҭ – სამოთხე
аџьармықьа – ბაზარი
аџь – მუხა
аџьыка – მარილი
аџьныш – ეშმაკი
аџьықәреи – სიმინდი
аџьымшьы – ხახვი
џьаҳаным – ჯოჯოხეთი, ჯანდაბა

аҧенџыр – ფანჯარა
ақәыџьма – მგელი
џьара – სადღაც
ахарџь – ხარჯი
аилаџь – ელარჯი
аилаџьра (еилаџьра) – ერთად
შემწვარი
аџьабаа – შრომა
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аџьра – შეწვა
аџьашьахәы – სასწაული

алаҧыџь – წამწამი
ауҭра – ბოსტანი
аџьымшь – წარბი

Чч
შიშინა აფრიკატი
ача – პური
ачашǝ – ხაჭაპური
ачықǝ – ბუჩქი
ачаҧа – ფხალეული (ფხალი)

ачаала – ცელი
ачанах – თეფში
ачуан – თუჯის ქვაბი

თარგმნეთ ქართულად:
Сара ачашә бзиа избоит, аха уажәы сычгоит. Санду аҷуан азна
абысҭа луит. Сашьа ачара ду иуит. Наала ашьыжь ача ахәша ахьшьны
илфоит. Амина ашәи акәтаҕьи еилалџьит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მე მიყვარს ხაჭაპური, მაგრამ ამჟამად ვმარხულობ. ბებიამ
მოხარშა სავსე ქვაბი ღომი. ჩემმა ძმამ დიდი ქორწილი გადაიხადა.
დილით ნალა კარაქიან პურს ჭამს. ამინამ კვერცი და ყველი (ერთად)
შეწვა.
უპასუხეთ კითხვებს:
– Бара ачашә бзиа иббома?
– Aаи, сара ачашә бзиа избоит.
– Сара ачашә ачаҧа адкылан бзиа избоит
– Ачашә сыркы!
– Аҟәыдчаҧа сыркы!
Ажәаҧҟа – Ачҳара – мазара дууп
ანდაზა – „მოთმინება დიდი სიმდიდრეა“

თარგმნეთ ქართულად:
Сара ача иаасхәеит. Сан аҷуан азна ачамықәа луит. Санду ачашә
лӡит. Саҳәшьа ачыс аишәа иқәлыргылеит. Саб асасцәа бзиа ибоит. Уи
ичеиџьыка бзиоуп. Сабду дыччоит. Алаф ҳәара бзиа ибоит.
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თარგმნეთ აფხაზურად:
მე პურს ვყუდულობ. ბებიამ ხაჭაპური გამოაცხო. ჩემმა დამ
სუფრა გაშალა. მამაჩემს სტუმრები უყვარს. ის სტუმართმოყვარეა.
ბაბუაჩემი იცინის. მას უყვარს ხუმრობა.
აღადგინეთ სწორი კავშირი:
сара
уара
иара
лара
бара

уччоит
быччоит
сыччоит
дыччоит
дыччоит

Ажәаҧҟа – абгахәҷы акәтыжь уфарыма ҳәа ианазҵаа, ачча иакәан!
ანდაზა – „მელას რომ ეკითხებოდნენ, წიწილა გინდაო, ეცინებოდა“

ача – პური
ачаала – ცელი
ачабра – ცხვირსახოცი
ачанах – თეფში
ачара – პურობა, ქორწილი
ачхьарҧ – ფლოსტები
ачашә – ხაჭაპური
ачгара – მარხვა; дычгоит –
მარხულობს
ачуан – თუჯის ქვაბი
аччиа – გლახაკი, მათხოვარი
ачықь – ბუჩქი
ачаҧа – ფხალეული; ალესილი
ачҳара – მოთმენა
аха – მაგრამ
уажәы – ახლა, ამჟამად
азна – სავსე
абысҭа – ღომი

аура – მუშაობა, კეთება
ашьижь – დილა
ахәша – კარაქი
ахьшьра – წასმა, წაცხება
ачамықәа – ელარჯი, რძეში გაკეთებული
ачеиџыка – პურმარილი, სტუმართმასპინძლობა
ахҷаҭ – ნაღები
ачаҩыр – არაჟანი
ашьамсиа – ქოლგა
ачаҧара – გაკეთება, მომზადება
аччара – სიცილი
ачыс – საჭმელი
ачиҭ – ჩითი
аӡра – შეწვა
абгахәыҷы – მელა
ақәтыжь – ქათმის ხორცი
аишәа – სუფრა
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Ҷҷ
შიშინა აფრიკატი
аҷаб – წებო
аҷақ – დუგმა
аҷарам – ჭერამი

аҷаҷа – თირკმელი
аҷара – დასკდომა
аҷкǝын – ბიჭი

თარგმნეთ ქართულად:
Ари аҷкәын идуҵо, зегьы ҷыгәӡа иҟаиҵоит. Сара саншьа Аҷандара
дынхоит. Мадина абҕьыцқәа лҷабуеит. Ахәыҷкәа иҷырҷыруа ак еибарҳәон.
Хәыҷык сҷаҷақәа сыхьуеит. Ҭемыри Баҭалыи амаҷар (и)ржәуан.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ამ ბიჭს რასაც დაავალებ, ბეჯითად ასრულებს. დედაჩემის ძმა
აჭანდარაში ცხოვრობს. მადინა ქაღალდებს აწებებს. ბავშვები ერთმანეთში ჟღურტულებენ. მე თირკმელები ცოტათი მტკივა. თემური და
ბათალი მაჭარს სვამენ.
შეადგინეთ წინადადებები:
Избахьеит, арҭ, џьара, аҷкәынцәа
Самсон, Ҷанба, иоуп, аҧсуа, драматург, раҧхьаӡатәи.
Ажәаҧҟа – Сыҷкәнра зымбаз, сажәра имбандаз – иҳәеит аҭаҳмада
ანდაზა – „მოხუცმა თქვა: ვინც ჩემი ახალგაზრდობა არ იცის, ჩემი
სიბერე არ ენახოსო“

аҷкәын – ბიჭი
аҷаҷа – თირკმელი
аҷаҧшь – სუფთა, ლამაზი, მოწესრიგებული (აკურატული)
аҷыда – განსაკუთრებული
аҷыдара – განსაკუთრებულობა
аҷышәара – დაჯღაბნა
аҷышә – ნაცარი
аҷныш – თოლია

зегьы – ყველაფერი
аншьа – დედის ძმა
Аҷандара – აჭანდარა (სოფ.
აფხაზეთში)
аҷкәынра – სიყმაწვლე
аҭаҳмада – მოხუცი
акы – ერთი
аибаҳәара – ერთმანეთთან საუბარი
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аҷарам – ჭერამი
аҷабра – დაწებება
аҷыгә – ბეჯითი
аҷырҷырра – ჭიკჭიკი
адҵа – დავალება

хәыҷык – ცოტა
амаҷар – მაჭარი
ажә – ძველი, მოხუცი
џьара – სადღაც
арҭ – ესენი
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გაკვეთილი №12
გემინიერებული შიშინა აფრიკატები
Џ џ, Ҽ ҽ, Ҿ ҿ
Џџ
შიშინა გემინირებული აფრიკატი
аџ – კანის ჭუჭყი
аџадра – დიდყურა
аџаџа – დიდი ჯიბე

аџыр – ფოლადი
аџыш – ნიორი
аџыџ – ჯანსაღი

თარგმნეთ ქართულად:
Аџыш уҭраҭыхуп, хәарҭара дуалоуп. Санду аџыш ауҭраҿы илалҵеит.
Сынтәа аџыш бзианы иҟалеит. Санду аџыш рацәаны иҭалгалеит.
– Кама, банду аџыш лалҵама?
– Ааи, илалҵеит.
– Ианба?
– Амҿышаҿны. Шәара аџыш шәымоума?
– Аи, ҳаргьи иацы аџыш лаҳҵеит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ნიორი ბოსტნეულია. ის სასარგებლოა. ბებიაჩემმა ბოსტანში
ნიორი დარგო. წელს ნივრის კარგი მოსავალია. ბებიაეჩემმა ნივრის
დიდი მოსავალი აიღო.
Ажәаҧҟа – Аџыш ага иугаргьы, ашьха иугаргьы афҩы ахыҵуам
ანდაზა – „ნიორი სადაც არ უნდა იყოს, სუნი მაინც არ ქრება“

аџыш – ნიორი
аџыр – ფოლადი
ахџыџ – ქაფი
ага – ხეობა; ზღვის ნაპირი
ашьха – მთა
ахыҵра – გადმოსვლა

ҳаргьи – ჩვენც
иацы – გუშინ
аҕәҕәа – ძლიერი
еиҧшуп – მსგავსია
афҩы – სუნი
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Ҽҽ
შიშინა გემინირებული აფრიკატი, უკუქცევითობის კატეგორიის
მაწარმოებელი -ҽ გამოხატავს საკუთარ თავზე ჩადენილ მოქმედებას.
аҽы – ცხენი
аҽада – ვირი
амҽыша – კვირა

даҽазны – სხვა დროს
аҽага – თოხი
аҽадаҧс – ჭაკი

თარგმნეთ ქართულად:
Ҽаҩраҭагалан. Иахьа мҽышоуп. Амш бзиоуп. Очамчыра аҽырыҽра
ыҟоуп. Ҳара аҽырыҩрахь ҳцоит. Ҳара аҽы ҳамоуп. Уи Шавра ахьӡуп.
Ҳаҽҵыс ҧшӡоуп. Уи шықәсык ахыҵуеит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მოსავლის აღების დრო იყო. დღეს კვირაა. კარგი ამინდია.
ოჩამჩირეში დოღია. ჩვენ დოღზე მივდივართ. ჩვენ ცხენი გვყავს. მას
შავრა ჰქვია. კვიცი ლამაზია. ის ერთი წლისაა.
გაითამაშეთ დიალოგი და თარგმნეთ ქართულად:
– Алло! Мшыбзиа!
– Саида, иҟабҵои?
– Сара аҧышәарақәа сҽазыҟасҵоит. Бара?
– Сара сҽыскәабеит, сҽеиласҳәеит, атеатрахь сцар сҭахуп. Ҧсыццар
сҭахын.
– Иҭабуп, аха сымам. Даҿазны ҳаиццап. Абзиараз!
– Абзиараз!
Ажәаҧҟа – Ҽаҩраҭагалан аҳәынаҧгьы ахәы аҵәахуеит.
ანდაზა – „შემოდგომაზე თაგვიც კი საჭმელს იმარაგებს“

ҽаҩраҭагалан (ҭагалан) –
შემოდგომა
аҽы – ცხენი
аҽҵыс – კვიცი

шықәсык – ერთი წელი
аҧышәара – გამოცდა
аҽыкәабара – ბანაობა
аҽеилаҳәара – ჩაცმა
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аҽада – ვირი
аҽыбыга – ფიწალი
амҽыша – კვირა
шықәсык ахыҵуеит – ერთი
წლისაა
аҽырыҩра – დოღი
аҽыҭ – ერთი ბეწო
ҽыҭ-ҽыҭ – ნაწილ-ნაწილ

сцар сҭахуп – მინდოდა წასვლა
бсыццар сҭахын – მინდოდა
გამომყოლოდი
иҭабуп – გმადლობ
аха сымам – არ მცალია
даҽазны – სხვა დროს
аҳәынап – თაგვი
ахәы – საჭმელი

Ҿҿ
შიშინა გემინირებული აფრიკატი, შედის ҿа „შიგ, ზედ“ ლოკალური
პრევერბის შემადგენლობაში. მომდინარეობს аҿы „პირი“ სიტყვისაგან,
иаҿоуп „ზედ აბია“.
аҿа – ახალი
аҿабба – გონებაჩლუნგი
аҿаӡы – ნერწყვი

аҿаҟьа – ციცაბო (ფერდობი)
аҿаҧшра – შეხედვა სახეში
аҿар – ახალგაზრდობა

თარგმნეთ ქართულად:
Сабду аҿырпын имоуп. Уи аҿырпын аирҳәоит. Сара сазыӡырҩеит.
Аҿырпын абжьи хаауп. Сара ашәҟәы ҿыц сымоуп. Уи сан исзаалхәеит.
Сара ашәҟәы аҧхьара бзиа избоит. Лара акагьы даҿӡам. Сан аӡәӡәара
даҿуп. Сара сҿы сыӡәӡәоит. Ҳара ацәажәара ҳаҿуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ბაბუაჩემს სალამური აქვს. ის მასზე უკრავს. მე ვუსმენ
სალამურის ხმას. სალამურის ხმა ტკბილია. მე ახალი წიგნი მაქვს. ის
დედამ მიყიდა. მე კითხვა მიყვარს. ის არაფერს აკეთებს. დედა
რეცხავს. მე პირს ვიბან. ჩვენ ვსაუბრობთ.
Ажәаҧҟа – Аҿаҳа адагәа дихыччон
ანდაზა – „მუნჯი ყრუს დასცინოდა“
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амҿы – შეშა
аҿыц – ახალი
аҿар – ახალგაზრდობა
аҿырпын – სალამური
аҿыхра – მოწყვეტა
аҿы – პირი, სახე
аҿаҳа – მუნჯი
аахәара – ყიდვა
исзаалҳәеит – მიყიდა (მან. ქ. მე ის)
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ахыччара – ვიღაცის (რაღაცის)
დაცინვა
адагәа – ყრუ
абжьи – ხმა
ахаа – ტკბილი
ихаауп – ტკბილია
аӡәӡәара – რეცხვა, დაბანა
ацәажәара – ლაპარაკი
ажәра – სიბერე
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გაკვეთილი №13
კბილბაგისმიერი სპირანტები
В в, Ф ф
Вв
მჟღერი კბილბაგისმიერი სპირანტი
Ва ლოკალური პრევერბი, მომდინარეობს авара „გვერდი“ ლექსემისგან, дрывоуп „გვერდითაა“.
авакьыц – ნეკნი
aватәара – გვერდით ჯდომა
авара – გვერდი
авба – ნაკლოვანება, ნაკლი
авагылара – გვერდით დგომა аваныза – ელენთა
თარგმნეთ ქართულად:
Сара сҩыза дсывагылоуп. Иара иваныза ихьуеит. Аҕьыч авба имоуп.
Анцәа Ева даҧиҵеит Адам ивакььцла.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მე ჩემი ამხანაგი გვერდით მიდგას. მას (მკ.) ელენთა სტკივა.
ქურდს დანაშაული აქვს. ღმერთმა ევა შექმნა ადამის ნეკნისაგან.
თარგმნეთ ქართულად:
Сара уара усывагылоуп.
Сара бара бсывагылоуп.
Сара лара дсывагылоуп.
Сара иара дсывагылоуп.
Ахаҵа иҧҳәыс диватәоуп
– Бара бҩны бавсуома?
– Ааи, сара савсуеит сыҩны.
– Уара уавсуома абна?
– Мап сара абна савсӡом.

анцәа – ღმერთი
аҩыза – მეგობარი

аласба – ლეკვი
авацәысҩы – უსაქმური

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

авара – გვერდი
аваныза – ელენთა; ნაღველი
авба – ნაკლი, დანაშაული
арҿиара – შექმნა
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аҩны – სახლი
амазаара – ქონა, ყოლა
аҕьыч – ქურდი

Фф
კბილბაგისმიერი სპირანტი
афара – ჭამა
афархь – ფიჩხი
афатә – საჭმელი
фба – ექვსი
афлыка – ნავი
афы – ელვა
афымца – დენი, ელექტროობა

афҩы – სუნი
афырџьан – სირჩა
афырҭын– ქარიშხალი
афырхаҵара – სიმამაცე
афахьа – მუქთახორა
абырфын – აბრეშუმი

თარგმნეთ ქართულად:
Афырҭын аҵлақәа канажьит. Уи иахьа афырхаҵара (и)ааирҧшит.
Аҧшәма ҧҳәыс афатә ҟалҵоит. Уи уаҩы фахьак иоуп.
Ҳақыҭаҿ афымца станциа дыргылеит. Сара абырфын цкы лшәуп.
Афлыка ҳақәтәан амшын ҳалалеит. Афон-Ҽыц Амшын Еиқәа аҿықәан
ишьҭоуп.
– Леуарса, уара иуфои?
– Сара ачашә сфоит
– Бара ашьыжь ибфеи?
– Сара ача ахәша ахьшьны исфеит, ахш зжәит.
– Ҳалалс ибоуааит!
თარგმნეთ აფხაზურად:
სოფელში ელექტროსადგური ააშენეს. სარია აბრეშუმის კაბას
იცვამს. ჩვენ ნავში ჩავსხედით და ზღვაში შევედით. ახალ ათონი
ზღვის პირას მდებარეობს.
Ажәаҧҟа – Афырхаҵа знык ауп даныҧcуа, ашәаргәында шǝы зқьынтә
дыҧсуеит
ანდაზა – „მამაცი ერთხელ კვდება, მშიშარა ათასჯერ“.
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ақәҭәара – დაჯდომა (რამეზე)
алалара – შესვლა (რამეში)
ацкы –კაბა
ашәҵара – ჩაცმა
ашьыжь – დილა
ача – პური
ахәша – კარაქი

ахьшьра – წასმა
ахш – რძე
ажәра – დალევა
Амшын Еиқәа – შავი ზღვა
ашьҭалара – წოლა
ашьҭалара – გამოდევნება

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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გაკვეთილი №14
წინაენისმიერი სადა წიწინა სპირანტები
З з, С с
Зз
წინაენისმიერი სადა სისინა სპირანტი. з სასხვისო (სასარგებლი)
ქცევის ნიშანი. სამიმართებო პრეფიქსი, რომელიც ენაცვლება „л-ს“
რიგის პირ-კლასის პრეფიქსებს.
аз – ნაღველი (ორგანო)
азага – წონის საზომი ერთეული
азакәан – კანონი
заҟа – რამდენი
азамана – მშვენიერი
азанааҭ – ხელობა

азаҵә – ერთადერთი
зегьы – ყველა
азин – უფლება
азқәа – ზურგი
азҳара – გაზრდა, მატება
зны – ერთხელ

თარგმნეთ ქართულად:
Ауаҩы аз имоуп. Даур азага имоуп. Аҟәџал азна аҟәыд ҭоуп. Кама
азанааҭ замана лымоуп. Ҭемыр ҧҳа заҵәык димоуп. Лара Гәында лыхьӡуп.
Леон изхара дыхǝмарит. Ниаз азакǝан дахыҧом.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ქოთანი სავსეა ლობიოთი. კამას მშვენიერი ხელობა აქვს. თემურს
ერთადერთი ქალიშვილი ჰყავს. მას გუნდა ჰქვია.
თარგმნეთ ქართულად:
Ҳара зегьы ауҩы изинқәа рыхьчаразы ҳаиқәҧоит.
Сара азин сымоуп. Уара азин (и)умоума? ҳара азин ҳамоуп.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Ҽнак (зны) . . . абна иалан.
Баҭал (заҟарои) . . . узага.
Кама (илызҳауеит) . . . , лара ҧшьшықәса лхыҵует.
Афраӡеологизм – Ауаа изқǝа икыдыччалоит
ფრაზეოლოგიზმი – „ზურგს უკან დასცინიან“
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аз – ნაღველი
азага – წონის საზომი ერთეული
азакәан – კანონი
заҟа – რამდენი
азамана – მშვენიერი, კარგი
азанааҭ – პროფესია, ხელობა
азаҵә – ერთადერთი; მარტოხელა
зегьы – ყველა
азин – უფლება

абҕа//азқәа –ზურგი
азҳара – მატება
зны – ერთხელ, თავდაპირველად, ოდესღაც
ауаҩы – ადამიანი
азна – სავსე
аҟәџьал – ქოთანი
аҧҳа – ქალშვილი

Сс
წინანუნისმიერი სადა სისინა სპირანტი, მხოლობითი რიცხვის
I პირის პრეფიქსი. მომდინარეობს сара „მე“ პირის ნაცვალსახელისაგან; გარდაქცევითობის -с სუფიქსი. хаҵа-с „კაცად“.
аса – ნაჭერი
сара – მე
асаан – თეფში
асааҭ – საათი
асаба – მტვერი
асалам – სალამი
асаламшәҟәы – წერილი, ბარათი
асаби – ბავშვი

асаркьа – სარკე
асас – სტუმარი
асапын – საპონი
асы – თოვლი
асахьа – სახე, ნახატი
асыс – კრავი, ბატკანი
асахьаҭыхҩы – მხატვარი
сынтәа – წლეულს

თარგმნეთ ქართულად:
Сара Аҟәа сынхоит. Ашьижь сара аҷашә сак сфоит. Ари бара бсаан
аума? Асааҭ шаҟа ыҟоу удыруама? Асааҭ хәба рзы аизара ҳамоуп. Сара
сынтәа ауниверситет салгеит. Иахьа сҩызцәа, асаламшәҟәы рзысышьҭит.
Иахьа сҩыза даҳҭан. Аӡынра ааит, асы ауеит. Асахьаҭыхҩы асаби исахьа
ҭыихит.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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თარგმნეთ აფხაზურად:
მე სოხუმში ვცხოვრობ. დილით მე ვჭამ ხაჭაპურის ნაჭერს. ეს
შენი თეფშია? იცი (მკ.) რომელი საათია? ხუთ საათზე კრება გვაქვს. ამ
წელს დავამთავრე უნივერსიტეტი. ჩემს მეგობარს გავუგზავნე
წერილი. დღეს სტუმრები გვყავდა. დადგა ზამთარი, თოვლი მოდის.
მხატვარმა დახატა ბავშვის სურათი.
აუღლეთ და წერტილების ნაცვლად ჩასვით შესაბამისი ასოები:
Сара . .тәоуп
Уара . .тәоуп
Бара . .тәоуп
Иара . .тәоуп
Лара . .тәоуп
Иара . .тәоуп
Ажәаҧҟа – Асас афатәгьы ицыҩналоит
ანდაზა – „სტუმართან ერთად ბარაქაც მოდის“

ашьыжь – დილა
ачашә – ხაჭაპური
афара – ჭამა
ари – ეს
асааҭ шаҟа ыҟои? – რომელი
საათია
адырра – ცოდნა
атәара – ჯდომა

хәба – ხუთი
аизара – კრება
алгара – დამთავრება
азышьҭра – ვიღაცისთვის გაგზავნა
ашьҭра – გაგზავნა
аӡын – ზამთარი
аира – მოსვლა
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გაკვეთილი №15
წინაენისმიერი შიშინა სპირანტები
Жь жь, Шь шь
Жь жь
წინაენისმიერი შიშინა რბილი სპირანტი.
ажь – ყურძენი
ажьа – კურდღელი
ажьаҕь – ჭაჭა

ажьаҳәа – ურო
ажьи – მჭედელი
абжьи – ხმა

თარგმნეთ ქართულად:
Ажь хаауп. Ажьа абна илоуп. Уи даара ишәаргундоуп. Сара ажьа
збеит. Ажьа ишкәакәоуп. Сара убжьы саҳаует.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ყურძენი ტკბილია. კურდღელი ტყეში არის (შიგ არის). იგი
ძალიან მშიშარაა. მე კურდღელი ვნახე. იგი დიდია, თეთრია. მჭედელი
ჭედავს.
გაითამაშეთ დიალოგი და თარგმნეთ ქართულად:
– Ҭамар бара ажь бзиа иббома?
– Ааи, сара ажь бзиа избоит.
– Ҭемыр уара ажьа убама?
– Мап, сара ажьа сымбаӡеит.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Сара ажь . .фоит. Абжы абжьы . .геит. Ажьа абна . .лоуп. Ажьа
. .ҧшӡоуп.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Сара . . . збеит. Уи . . . илоуп. Сашьа абжы . . . Ажьы . . . Ажьа. Ҭамар
. . . лфоит. Ҭемыр . . . имоуп. Гио . . . бзиа ибоит. Аӡын . . . ауеит.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

ажь – ყურძენი
ажьа – კურდღელი
ажьаҕь – ჭაჭა
ажьи – მჭედელი
ажьаҳәа – ურო
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абжьи – ხმა
афара – ჭამა
аӡын – ზამთარი
асы – თოვლი
ажьы – ხორცი

Шь шь
წინანუნუსმიერი შიშინა თანხმოვანი, шьа ლოკალური პრევერბი,
მიმდინარეობს „ფეხი“ სიტყვისაგან. ишьоуп „ფეხთ აცვია“.
ашьа – სისხლი
ашьал – შალი
ашьаҟа – სვეტი, ბოძი

ашьапы – ფეხი
шьарда – ბევრი
ашьаҭа – ფესვი

თარგმნეთ ქართულად:
Шьыжьла амшын ахь сцалалоит. Шьжьхьа ашьҭахь сара аусурахь
сцоит. Сашьа амашьина имоуп. Аҩны ахыбра ашьашьалақә ахәхәа
иахьынҳалан. Ашҭа шьацла иҭәуп. Ари сан лашьа (саншьа) иоуп. Ушьапы
шьҭых!
თარგმნეთ აფხაზურად:
დილაობით ზღვაზე დავდივარ. საუზმის შემდეგ სამსახურში
მივდივარ. ჩემს ძმას მანქანა ჰყავს. სახლის სახურავიდან გრძელი
ლოლოებია გადმოკიდებული. ეზო ხალხითაა სავსე. ის ჩემი ძმაა. ეს
დედაჩემის ძმაა. ფეხი ასწიე!

ашьа – სისხლი
ашьабысҭа – შველი
ашьаҟа – სვეტი, ბოძი
ашьаҟьар – ყლორტი

ашьапы – ფეხი
ашьҭахь – შემდეგ
амшын – ზღვა
ашьҭыхра – აწევა
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ашьаҭа – ფესვი, ძირი
шьжьхьа – საუზმე
ашьауардын – არწივი
ашьахә – შვენიერი, შესანიშნავი
ашьашьал – მოლი, კოინდარი
ашьашьал – ყინულის ლოლო
ашькыл – უზანგი
аҩны – სახლი

ишьҭых – ასწიე
ашьҭамҭа – შთამომავლობა
ишьҭамҭа иазҳаит – მას შთამომავლობა გაუმრავლდა.
алагылара – შუაში დგომა
амашьина – მანქანა
ахәхәа – გრძელი
ахыбра – სახურავი
ахьынҳалара – ჩამოკიდება

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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გაკვეთილი №16
ლაბიალიზებული შიშინა სპირანტები
Жә жә, Шә шә
Жә жә
წინაენისმიერი შიშინა ლაბიალიზებული სპირანტი.
ажә – ძროხა
жәаба – ათი
ажǝабжь – ამბავი
жәба – ცხრა
ажәлар – ხალხი

жǝабранмза – თებერვალი
ажәҵыс – მერცხალი
амжәа – თუთა
ажǝла – თესლი

თარგმნეთ ქართულად:
 амхы иалалеит. Ажә ахш хаауп. Сара ахш
Ажә аҳаскьын афоит. Уи
зжәуеит. Сара амжәа бзиа избоит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ძროხა ბალახს ჭამს. იგი ჩვენს ეზოში დგას (შიგ არის).ძროხის
რძე გემრიელია. მე რძეს ვსვამ. მე თუთა მიყვარს.
თარგმნეთ ქართულად:
Сара ахш зжәуеит
Уара ахш ужәуеит
Бара ахш бжәуеит
Иара ахш ижәуеит
Лара ахш лжәуеит
Ҳара ахш ҳажәуеит
Шәара ахш шәжәуеит
Дара ахш ржәуеит
Ижә ахш!
Ахш ижә!
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გაითამაშეთ დიალოგი და თარგმნეთ ქართულად:
– Манана, бара ахш бзиа иббома?
– Ааи, сара ахш бзиа избоит.
– Манана, бааи ахш ыжә!
– Уажәы снеиуеит.
თარგმნეთ ქართულად:
Сара ажәеинраала сҵеит. Уара ажәлар урдыруама? Шәара ажәҵыс
жәбома? Уара иужәлои? Бара ибыжәлои? (ибыжǝлозеи?) Дзыжǝлада
(ижǝлозеи?)

ажә – ძროხა
жәба – ცხრა
ажәҵыс – მერცხალი
жәаба – ათი
ажәлар – ხალხი
амжәа – თუთა
ахш – რძე

ажәра – დალევა
ажәеинраала – ლექსი
аҵара – სწავლა
адырра – ცოდნა
ажәла – გვარი, თესლი
даара – ძალიან
ихәарҭоуп – სასარგებლოა

Шә шә
წინანუნისმიერი შიშინა ლაბიალური სპირანტი, II პირის
მრავლობითობის ნიშანი მომდინარეობს шǝара „თქვენ“ ნაცვალსახელისგან.
ашә – ყველი
ашәҭ – ყვავილი
амшә – დათვი
ашә – კარი

алеишәа – საქციელი, ხასიათი
ашәара – შიში
шәара – თქვენ
ашәыр – ხილი

თარგმნეთ ქართულად:
Амшә шәарахуп. Уи абна илоуп. Амшә алеишәа бааҧсуп. Иара даара
ишәарҭоуп. Шәарах амшә ибеит.
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– Темыр, уара амшә убама?
– Мап, сара амшә сымбаӡеит.
Тамареи Хьыблеи ашәыр бзиа ирбоит. Урҭ ранду ашәыр рылҭеит.
– Тамар, Хьыбла, шәааи! Ашәыр шәфа!
– Ари шәара шәан лоума?
– Ари шәара шәаҳәшьа лоума?
– Шәара шәабацои?
– Шәаи! Арахь шәаи!
თარგმნეთ აფხაზურად:
დათვი გარეული ცხოველია. იგი ტყეშია. (შიგ) არის. დათვი
ფიცხია. იგი საშიშია. შვარახმა დათვი დაინახა.
– თემურ, შენ დათვი გინახავს?
– არა, მე დათვი არ მინახავს.
თამარს და ხიბლას ხილი უყვართ. მათ ბებიამ ხილი მისცა.
– თამარ, ხიბლა, მოდით აქ! ხილი ჭამეთ!
– თქვენ სად მიდიხართ?
– მოდით! აქ მოდით!
Ажәаҧҟа – Ашәаргәында игага дацәшәоит.
ანდაზა – „მშიშარას საკუთარი ჩრდილისაც ეშინია“

ашә – ყველი
ашәҭ – ყვავილი
амшә – დათვი
ашә – კარი
алеишәа – საქციელი, ხასიათი
ашәара – შიში
шәара – თქვენ
ашәыр – ხილი

ашәарах – გარეული ცხოველი
исымбаӡеит – არ დამინახავს
ирылҭеит – მისცა მათ ის (ქ.)
ашәаргәыныда – მშიშარა
агага – ჩრდილი
ашәарҭа – საშიშროება
урҭ – ისინი
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გაკვეთილი №17
მაგარი შიშინა სპირანტები
Ж ж, Ш ш
Жж
წინაენისმიერი შიშინა მაგარი სპირანტი.
ажа – იფანი
ажаҳәара – ცოხნა
ажыга – ბარი

ажакьа – წვერი
ажра –თხრა
абжы – ხოჭო

თარგმნეთ ქართულად:
Ажа ҵлоуп. Уи даара иҳаракуп. Ахаҵа ажакьа имоуп. Уи ақьаад
ҟаҧшьуп. Аџьма аҳаскьын жаҳәоит. Сара сашьа ажыгала анышә иижуеит.
Бара бан ҳабжьы лаҳаит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
იფანი ხეა. იგი ძალიან მაღალია. კაცს წვერი აქვს. იგი წითელია.
თხა ბალახს ცოხნის. ჩემი ძმა ბარით მიწას თხრის. დედაშენმა ჩვენი
ხმა გაიგონა.
გაითამაშეთ დიალოგი და თარგმნეთ ქართულად:
– Манана, бара ажа ббама?
– Ааи сара ажа збеит.
– Ҭамар, бара баб ажакьа иоума?
– Мап, сара саб ажакьа имаӡам.
Ажа сашҭа иҭагылоуп.
– Шәара шәышҭа дуума?
– Мап, ҳара ҳашҭа дуӡам, ихәҷуп.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Ажа . . . . . . бымоуп. Аџьма аҳаскыын . . . Сара сашьа . . . аньшә. . .

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

ажа – იფანი
ажақьа – წვერი
ажаҳәара – ცოხნა
ажра – თხრა
ажыга – ბარი
абжьи – ხმა

81

абжы – ხოჭო
аҵла – ხე
аџьма – თხა
аҳаскьын – ბალახი
аиашьа – ძმა
анышә – მიწა

Шш
წინაენისმიერი შიშინა გემინირებული სპირანტი, შედის ზმნის
საგარემოებო ელემენტის შემადგენლობაში а-ш „როგორც“, и-ш-ы-ҟ-оу
„როგორც არის“.
аш – ტილოს ქსოვილი
аша – მწარე
шаанӡа – გათენებამდე
ашла – ჭაღარა

ашаба – ხმელი, მშრალი
ашра – ადუღება; ყეფა
ашара – გაყოფა
ашҭа – მინდორი, ეზო

თარგმნეთ ქართულად:
Ашҭа ацла ду ҭагылоуп. Аҧсны ашыц гылоит. Ала шуеит. Иара
зегьи илшоит. Шаанӡа сгылан, сусқәа зыгьи ҟасҵеит. Ашымҳа сфеит, даара
ихаан, иҳамаз еиҟараны иаҳшеит. Сара анаша бзиа избоит. Санду
дышлоуп. Сан ашыла алхәеит. Баҕыр ашамҭазы дааит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ეზოში დიდი ხე დგას. აფხაზეთში ბზა ხარობს. ძაღლი ყეფს. მას
ყველაფერი შეუძლია. ადრე ავდექი და ყველეფარი გავაკეთე. მე წყავი
შევჭამე. ის ძალიან გემრიელი იყო. რაც გვქონდა, თანაბრად გავიყავით.
წყალი ადუღდა. მე კიტრი მიყვარს. ბებიაჩემი ჭაღარაა. დედამ
სიმინდის ფქვილი იყიდა.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
сара . . . шлоуп
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уара . . . шлоуп
бара . . . шлоуп
иара . . . шлоуп
лара . . . шлоуп
хара . . . шлоуп
шәара ... шлоуп
дара . . . шлоуп
Ажәаҧҟа – Аша зымфац ахаа издыруам.
ანდაზა – ვისაც ცხარე არ უჭამია, ის სიტკბოს გემოს ვერ გაიგებს.

аш – ტილოს ქსოვილი
аша – მწარე
шаанӡа – გათენებამდე
ашла – ჭაღარა
ашаба – ხმელი, მშრალი
ашра – ადუღება; ყეფა
ашара – გაყოფა
ашҭа – მინდორი, ეზო
алшара – შეძლება
ашхырцәаҕь – კრაზანა
ашамҭа – გათენება
анаша –კიტრი

ашыц – ბზა
шашаха – ნათელი, ბრწყინვალე
ашымҳа – წყავი
еиҟароу – თანაბარი
ала – ძაღლი
аус – საქმე
аҵла – ხე
амазаара – ქონა, ყოლა
агылара – ადგომა
даара – ძალიან
ашацәа – 1. ანგელოზები;
2. შემქმნელნი, გამჩენნი
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გაკვეთილი №18

უკანაენისმიერი სპირანტები
Ҕ ҕ, Х х
Ҕҕ
უკანაენისმიერი სადა სპირანტი, მჟღერი თანმხოვანი. შედის
ლოკაურ პრევერბ ҕра-ს შემადგენლობაში, „შიგ“ მნიშვნელობით:
иҕраз „გულში რაც ჰქონდა“
аҕа – მტერი
аҕба – გემი
абаҕыр – გემი

абҕа – ზურგი
абҕаб – ბეღურა
аӡҕаб – გოგო

თარგმნეთ ქართულად:

Абҕаб даара иҧшӡоуп. Сара сыбҕа сыхьуеит. Аҕба
амшын ихуп. Уи
аскьала иаадгылт.
– Иахьӡуи ари аҕба?
– Ари аҕба „Шота Русҭавели“ ахьӡуп.
Иацы сашьа аҕба ибеит. Уи даара иҧшӡоуп. Абаҕыр ҧыруеит. Сара
аҕа дсымаӡам. Ари аӡҕаб дыҧшӡоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ჯიხვი ძალიან ლამაზია. მე ზურგი მტკივა. გემი ზღვაშია. იგი
კლდესთან დგას.
– რა ჰქვია ამ გემს?
– ამ გემს „შოთა რუსთაველი“ ჰქვია.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Сара . . . збеит. Абаҕыр . . . аҳәоит. Уи . . . ҳаауп.
Уара . . . убахьоума? Изеиҧшроузеи . . .? Иаанагада . .?
განაგრძეთ ჩამოთვლა:
Абнаҭә ҧстәқәа// Ашәарахқәа : Амшә….
Аҧсааҭәқәа// Аҵарақәа : абаҕыр…
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შეადგინეთ წინადადებები:
ихуп, амшын, аҕба
лбеит, абҕаб, аӡҕаб
Аҟәа, аҕба, асқьала, иаадгылт

аҕба – გემი
аҕа – მტერი
абаҕыр – ბეღურა
абҕа – ზურგი
абҕаб – ჯიხვი
аӡҕаб – გოგო

даара – ძალიან
амшын – ზღვა
асқьала – ნავსადური
ашәа – სიმღერა
ауаа – ხალხი
аҕрагылара – ფეხის დადგმა

Хх
უკანაენისმიერი სპირანტი, შედის ха ლოკალური პრევერბის
შემადგენლოაბში, მომდინარეობს ахы „თავი“ სიტყვისაგან; ихоуп
„ზედ აბია თავი“, მადინამიკურებელი სუფიქსია: дхаҵахеит „მე იგი
(ად.) კაცად ვაქციე“; х- ძირ-სუფიქსია გარდამავალ, დინამიკურ
ზმნებში: иҭасхит „რაღაციდან ამოვიღე“
ахаа – გემრიელი, ტკბილი
ахага – სულელი, გიჟი. შეშლილი
ахақәиҭра – თავისუფლება
ахаҧыц – კბილი
ахаша – ოთხშაბათი
ахәаша – პარასკევი
ахиара – მზაობა, მზად ყოფნა.
иахьа – დღეს
ахагылара – თავზე დადგომა, მოვლა

хазы – ცალკე
хаз-хазы – ცალ-ცალკე
ҳаир – სიკეთე
ахан – სასახლე
ахаҵа – კაცი, ქმარი
ахкы – სახეობა
ахара – ბრალი, დანაშაული
уаха – ამაღამ

თარგმნეთ ქართულად:
Сара афатәхаа бзиа избоит. Сара иахьа ақыҭахь сцоит, аха уаха
схынҳәоит. Мадина лхаҵа ашкол аҿы аус иуеит.
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Уи ахаҵараз есымша дыхиоуп. Аҳақьым ачымазаҩы дааихагылеит.
– Асҭана, иахьа аусура уцома?
– Мап (Мамоу), ахаша сыҧсы сшьоит.
– Уара ахәаша ҽны иҟауҵои?
– Сара ахәаша аҧсыӡ кра сцоит.
– Уара ухы уақәиҭуп, абзиараз!
თარგმნეთ აფხაზურად:
მე გემრიელი საჭმელი მიყვარს. მე დღეს სოფელში მივდივარ,
მაგრამ ხვალ დავბრუნდები. მადინას მეუღლე სკოლაში მუშაობს.
– ასთანა, დღეს სამსახურში მიდიხარ?
– არა, ოთხშაბათს ვისვენებ.
– შენ პარასკევს რას აკეთებ?
– მე პარასკევს სათევზაოდ (თევზის საჭერად) მივდივარ.

Ажәаҧҟа – Ахшыҩ ахьыҟоу – ақәҿиарагьы ыҟоуп
ანდაზა – „ჭკუის პატრონი წარმატებულია“

аха – მაგრამ
ақыҭа – სოფელი
ацара – წასვლა
ахынҳәра – დაბრუნება
аусура – სამსახური, მუშაობა
есымша – ყოველ დღე, ყოველთვის

аҳакьым – ექიმი
ачымазаҩы – ავადმყოფი
аҧсшьара – დასვენება
аҧсыӡ – თევზი
аҧсыӡкра –თევზაობა
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გაკვეთილი №19
ლაბიალიზებული უკანაენისმიერი სპირანტები
Ҕә ҕә, Хә хә
Ҕә ҕә
უკანაენისმიერი ლაბიალიზებული სპირანტი, მჟღერი თანხმოვანი.
аҕәы – ფიცარი
абаҕәаза – ზღვის უბე
аҕәҕәа – ძლიერი

аҕәра – აღვირი
аҕәерҵкь – ჭიაყელა
аҕәырра – ღრუტუნი

თარგმნეთ ქართულად:
Сабду аҕәқәа еиқәыиҵоит. Абаҕәаза ҧшӡоуп. Гагра абаҕәаза аҕба
аадгылт.
Аҳәа иҕәырруеит. Аҽы аҕәра аҿоуп.
Ҕәака игәара ҧшӡоуп.
Ҳара ҳабҕа ҕәҕәоуп.
Ара аҕәқәа рацәаны еиқәуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ბაბუაჩემი ფიცრისგან სკამს აკეთებს. ნაპირი ლამაზია. ჭიაყელა
მიწიდან ამოძვრა. ღორი ღრუტუნებს. ცხენს აღვირი აქვს.
უპასუხეთ კითხვებს:
уабацои?
бабацои?
шәабацои?

Аҟәа
Қарҭ
Гагра

ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
. . . . . . сыҕәҕәоуп
. . . . . . уҕәҕәоуп
. . . . . . быҕәҕәоуп
. . . . . . дыҕәҕәоуп

. . . . . . . . ҳаҕәҕәоуп
. . . . . . . . шәыҕәҕәоуп
. . . . . . . . ҕәҕәоуп
. . . . . . дыҕәҕәоуп
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გაითამაშეთ დიალოგი და თარგმნეთ ქართულად:
– Ҕәында бабацои?
– Ҟарҭ сцоит?
– Инхода Қарҭ?
– Ҟарҭ сашьеи саҳәшьеи инхоит.
–Уара аҽы умоума?
Аааи сара аҽы сымоуп.
Уара уаҳәшьа ацгәы лымоума?
Мап, сара саҳәшьа ацгәы лымаӡам.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Сара . . . сымоуп. Уи . . . ҧшӡоуп. Уи аҕәра . . . Сара . . . . бзиа.

аҕәы – ფიცარი
абаҕәаза – ზღვის უბე, პორტი
аҕәра – აღვირი
аҕәҕәа – ძლიერი
аҕәырра – ღრუტუნი
абду – ბაბუა

аҕба – გემი
аҧшӡа – ლამაზი
Аҟәа – სოხუმი
Қарҭ – თბილისი
ацара – წასვლა

Хә хә
უკანაენისმიერი ლაბიალური სპირანტი
арахә – საქონელი
ахәша – კარაქი
ахәы – მოღუნული, გაღუნული,
მოკაკული
ахәда – კისერი, ყელი
аахәара – ყიდვა

ахәаша – პარასკევი
ахәлҧаз – საღამო
ахә – 1. დაჭრილი; 2. ფასი
ахықә – კიდე, განაპირი
ахәмарра – თამაში
ахәарҭа – სარგებლობა
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თარგმნეთ აფხაზურად:
Ҭемыр арахә имоуп. Арахә аӡы ахықә иқәуп. Иацы хәашан. Ҳанифа
дааит. Лара ахәша ҳзаалгеит. Ҳара ахәша даара наҳгәаҧханы иаҳфеит.
Сара адәқьанахь сцеит. Акаҳуа аасхәет.
Баҭал, амш бзиоума?
Амра ҧхома?
ааи, амра ҧхоит.
თარგმნეთ ქართულად:
Иахьа хәашоуп.
Иахьа шәахьоуп.
Иацы хәашан.
Иацы шәахьан.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ხის ტოტი. გუშინ პარასკევი იყო. გუშინ კარგი ამინდი იყო.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
Мықа . . . имоуп. Сара . . . сфоит. Иахьа хәашоуп . Иацы . . .
Сара . . . (и)сыхьуеит.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Сара ..ыхәмаруеит. Уара ..хәмаруеит. Бара ..ыхәмаруеит. Иара
..ыхәмаруеит. Ҳара ..ахәмаруеит. Шәара ..ыхәмаруеит. Дара ..хәмаруеит.
Ажәаҧҟа – Зхы азы ихәарҭам, аӡәы изгьы дхәарҭам
ანდაზა – „ვინც საკუთარი თავისთვის არ ვარგა, ის არც სხვისთვის არ
ივარგებს“.

амазаара – ქონა, ყოლა
иацы – გუშინ
ааира – მოსვლა
даара – ძალიან
агәаҧхара – სიამოვნება, მოწონება
ақәра – ფიცი
аагара – მოტანა
афара – ჭამა

адәқьан – მაღაზია, დუქანი
акаҳуа – ყავა
хәл(ы)бзиа! – საღამო მშვიდობისა!
аҧха – თბილი
амра – მზე
ахы – თავი
аҽаӡәы, даҽаӡәы – სხვა (ვინმე)
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გაკვეთილი №20
უკანაენისმიერი პალატალიზებული სპირანტები
Ҕь, Хь
Ҕь ҕь
უკანაენისმიერი პალატალური სპირანტი.
аҕьа – საჯიშე მამრი, ცხოველი
аҕьара – ნახნავი, ხნული
арбаҕь – მამალი

акәтаҕь – კვერცხი
аҕьыч – ქურდი
абҕы – ფოთოლი

თარგმნეთ ქართულად:
Уи ҳҩызцәа зегьи дреиҕьуп. Ҭагалан аҵла абҕьқәа капсоит. Арбаҕь
ныҟәоит, ҿнаҭуеит. Сгәыла есқьынгьы даҕьуеит. Сара шьыжьхьа аҟәтаҕь
сфоит. Сара сбеигәырҕьеит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
შემოდგომაზე ხეს ფოთლები სცვივა. მამალი დადის, ყივის. ჩემი
მეზობელი ყოველთვის ჩხუბობს. მე საუზმეზე ვჭამ კვერცხს.
წერტილების ნაცვლად ჩასვით შესაბამისი ასოები:
Сара . .гәырҕьоит
Уара . .гәырҕьоит
Бара . .гәырҕьоит
иара . .гәырҕьоит

ҳара . .гәырҕьоит
шәара . .гәырҕьоит
дара . .гәырҕьоит

– Игәыҕьы!
Абас иҟаҵа!
Бымҕьаҵәыҕьын!

– გაბედე, გადაწყვიტე!
– ასე გააკეთე!
– ნუ წუხდები! (ნუ ღელავ)

Ажәаҧҟа – Аҕьыч иқәчгьы дыҟазаап
ანდაზა – „ქურდის ქურდიც არის!“
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ҭагалан – შემოდგომა
аҵла – ხე
акапсара – დაცვენა
аныҟәара – სიარული
аҿыҭра – დაძახება, ყივილი
шьыжьхьа – საუზმე
аҩыза – მეგობარი
зегьи – ყველა
абас – ასე
аҟаҵара –კეთება
аҕьеҩ – გაბედული; წინამძღოლი

аҕьеҩра – გაბედვა
аҕьыч – ქურდი
аҕьра – ერთმანეთის
ლანძღვა; ჩხუბი
аҕьаҵәыҕьаҵәра – წუხილი;
ღელვა
абҕьы – ფოთოლი,
абҕьыц – ფურცელი
агәырҕьара – სიხარული
арбаҕь – მამალი
аиҕь – უკეთესი

Хь хь
უკანაენისმიერი პალატალური სპირანტი, ზმნის საგარემოებო
ელემენტის შემადგენლობაშგია ахь „სადაც“,с-ахь „სადაც მივდივარ“.
ахьа – წაბლი
ахьаа – ტკივილი, შეწუხება
ахьра – ავადმყოფობა, ტკივილი
ахьажь – ჩხიკვი
ахьанҭа – მძიმე, ძნელი
ахьаҧарч – ზღარბი
ахьаца – რცხილა
ахьӡ – სახელი, სახელწოდება, დიდება
ахьиз игеит – სახელის მოიხვეჭა

ахьҭа – სიცივე
ахьҭакра – გაყინვა, გათოშვა
ахьча– დარაჯი, მწყემსი
ахьы – ოქრო
ахь – „კენ“ თანდებული
уахь – იქით

თარგმნეთ ქართულად:
Иахьа шәахьоуп. Хьибла абнахь дцеит. Уа ахьаҧарч лбеит.
Уи ихьӡи ижǝлеи еидкыланы ирҳǝоит. Ахьӡ баапсы игент.
– Шәара ахьаҧарч жәбахьома?
– Ааи, ҳара ахьаҧарч ҳбахьеит.
– Ианба?
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– Ҵыҧх аҧхын.
– Иаба?
– Абнаҿы.
Сашьа абнахь дцеит. Хьылба ашкол ахь дцеит.
ჩასვით წერტილების ნაცვლად ასოები:
Сара ашәҟәы . .аҧхьоит.
Шәара ашәҟәы . .аҧхьома?
Дара ашәҟәы . .аҧхьома?
бара ашәҟәы . .аҧхьома?
თარგმნეთ ქართულად:
Иахьа амш бзиоуп. Сара ашәҟәы саҧхьоит. Хьибла асахьа ҭылхуеит.
Леуарса дкǝашоит, ахьиӡ игар иҭахуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
– თქვენ წაბლი გიყვართ?
– დიახ, ჩვენ გვიყვარს წაბლი.
– თქვენ ნახეთ ნახატი?
– არა, ჩვენ ნახატი არ გვინახავს.
უპასუხეთ კითხვებს:
Уара иухьӡузеи? Бара ибыхьӡузеи? Уара иужәлоузеи?
ибыжәлоузеи? Шәара шәабанхои? Ира аус иабаиуеи?
გაითამაშეთ დიალოგი და თარგმნეთ ქართულად:
– Ҳаибадыруаз! Сара Асҭамыр сыхьӡуп.
– Бара ибыхьӡузеи?
– Сара Кама сыхьӡуп.
– Бара ибыжәлои (ибыжәлозеи)?
– Сара сАҩӡбоуп, сАҩӡыҧҳауп.
– Шәабанхои шәара?
– Ҳара Eшыра ҳанхоит.

Ажәаҧҟа – Ахьы хәҷуп, аха ахә дууп
ანდაზა – „ოქრო პატარაა, მაგრამ ძვრფასია“

Бара
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Иахьа – დღეს
ашәахьа – ორშაბათი
ацара – წასვლა
абара – ხედვა
ҳара – ჩვენ
ианба? – როდის?
ҵыҧх – შარშან
аҧхын –ზაფხული
иаба? – სად?
аиашьа – ძმა
шәара – თქვენ

ашәҟәы – წიგნი
ашкол – სკოლა
амш – დღე
амш бзиоуп – კარგი ამინდია
асахьа – ნახატი, სურათი; 2.
გარეგნობა, ხედი
асахьаҭыхра – ხატვა
ҳаибадыруаз – გავიცნოთ.
ажәла – ოჯახი, ჯიში, გვარი
анхара – ცხოვრება
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გაკვეთილი №21
ლარინგალური სპირანტები
Ҳ ҳ, Ҳә ҳә, Ҩ ҩ
Ҳҳ
ლარინგალური სპირანტი, I პირის მრავლობითობის პრეფიქსი.
аҳа – მსხალი
алымҳа – ყური
алаҳа – ლეღვი

ашымҳа – წყავი
аҳаҧы – გამოქვაბული
аҳауа – ჰაერი

თარგმნეთ ქართულად:
Иаҳьа амш бзиоуп. Аҳауа цқьоуп. Аҧсабара ҧшӡоуп. Ҳара аҩныҟа
ҳцоит. Сара иахьа аџьармықьахь сцоит. Уа ашәыр аасхәар сҭахуп. Аҳа,
алаҳа, ашымҳа, убас егьирҭгьы-шǝыроуп. Санду аҧҳал ду лымоуп. Уи ҳара
иҳаздырӡом. Баграт ҳaҭыр ду зқǝу уаҩуп.
თარგმნეთ ქართულად:
– Аҳауа зеиҧшроузеи?
– Аҳауа бзиоуп, ицқьоуп.
– Аҧсабара зеиҧшроузеи?
– Аҧсабара ҧшӡоуп.
Сара сцоит Гаграҟа.
ҳара ҳцоит Аҟәаҟа.
აუღლეთ ზმნები:
Сара исаҳаит
уара иуаҳаит
Бара ибаҳаит
Ҳара ...
Уара иуаҳама?
Шәара ишәаҳама?
Бара ибаҳама?
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თარგმნეთ აფხაზურად:
ჩვენ მივდივართ სახლში. ჩვენ ვაგროვებთ ხილს.
– თქვენ კრეფთ მსხალს, წყავს, ლეღვს?
– დიახ, ჩვენ ვაგროვებთ მსხალს, წყავს, ლეღვს.

ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Ҳара Аҟәаҟа . .цоит. Шәара Аҟәаҟа . .цома?
Ҳанифа аҳа . .фоит. Санду алаҳа бзиа . .боит.
Афоризм – Иуҳәо еҵкьыс иудыруа еиҳазааит.
აფორიზმი – „ჯობს მეტი იცოდე და ცოტა ილაპარაკო“

аҳа – მსხალი
алымҳа – ყური
алаҳа – ლეღვი
ашымҳа – წყავი
аҳаҧы – გამოქვაბული
аҳауа – ჰაერი
ҳара – ჩვენ
аҳара – გაგონება, მოსმენა, სმენა
аҳамҭа – საჩუქარი

аҧхал – დოქი
ацқьа – სუფთა; წმინდა
аҧсабара – ბუნება
аҧшӡа – ლამაზი
ашәыр – ხილი
аахәара – ყიდვა
аду – დიდი
убас егьирҭгьи – ასე შემდეგ
изеиҧшроузеи? – როგორია?

Ҳә ҳә
ლარინგალური ლაბიალური სპირანტი
абҳәа – ქლიავი
ахҳәа – სავარცხელი
аҳәынаҧ – თაგვი
аҳәоу – წინადადება

аҳәара – თქმა
алаҳәа – ყვავი
аҳәыс – ხბო
аҳәыҳә – მტრედი
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თარგმნეთ ქართულად:
Aҳәыс даара иҧшӡоуп.
– Кама, аҳәыҳә ббахьоу?
– Ааи, аҳәыҳә (и)збахьеит.
– Уара аҳәыҳә убахьома?
– Ааи, аҳәыҳә (и)збахьеит.
– Аҳәыҳә зеиҧшроузеи?
– Аҳәыҳә ҧшӡоуп. Уи (аҳәыҳә) аҭынчра иазҳәароуп (иасимвалуп).
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
А. .ыҳә ҧыруеит. Сара а. .ынаҧ збеит. И. .а ажәа! Сара стǝы с. .оит.
Сбыҳәоит, а. .аса сыҭ. Сычҳара а. .аақәа ирхыҵит.
ჩასვით სიტყვები წერტილების ნაცვლად:
сара ашәа . . .
уара ажәеинраала . . .
бара ажәа . . .
дара аҳәоу . . .
ишәҳәа . . .
შეადგინეთ წინადადებები:
Ашәа, сара, исҳәоит, бзианы.
даара, сара, сыбжьы, ихаауп.
уаҳәшьа, уара, бзианы, ашәа, илҳәома.
башьа, бара, ашәа, иҳәома, ибзианы.
დაამატეთ სიტყვები:
Ашәырқәа: абҳәа: . . . .
Аҵарақәа: аҳәыҳә: . . . .

абҳәа – ქლიავი
ахҳәа – სავარცხელი
аҳәынаҧ – თაგვი
аҳәоу – წინადადება
аҳәара – თქმა
алаҳәа – ყვავი
аҳәыс – ხბო

азҳәара – თქმა (რაღაცაზე)
азҳәа – შემასმენელი
азыхҳәаа – ქვემდებარე
аҭара – მიცემა
ачҳара – მოთმინება
ахыҵра – 1. გადმოსვლა; 2. შესრულება
(ასაკზე) შეუსრულდა
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аҳәыҳә – მტრედი
аҳәаҩ – მათხოვარი
аҭынчра – მშვიდობა
аҟаҵара –კეთება
ауадаҩ – რთული
аҩы – ღვინო

ашәа – სიმღერა
ажәеинраала – ლექსი
ажәа – სიტყვა
абжьы – ხმა
амариа – მარტივი

Ҩҩ
ლარინგალური სპირანტი
аҩны – სახლი
аҵаҩы – მოსწავლე
арҵаҩы – მასწავლებელი
ауаҩы – ადამიანი

алҩа – ბოლი, კვამლი
амҩа – გზა
абаҩ – ძვალი
аҩыза – ამხანაგი, მეგობარი

თარგმნე ქართულად:
Сара сҩыза Ҭемыр ихьӡуп. Темыр Аҟәа дынхоит. Уи ашкол дҭоуп,
дҵаҩуп. Уи аҵара бзианы иҵоит.
– Темыр, уара уҩыза ӡҕаб илыхьӡузеи?
– Сара сҩыза ӡҕаб Ҭамар лыхьӡуп.
– Ҭамар дабанхои?
– Аҟәа дынхоит. Уи сгәыла лоуп, ҩныкаҿы ҳанхоит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ჩემს მეგობარს თემური ჰქვია. თემური სოხუმში ცხოვრობს. ის
მოსწავლეა, სკოლაში სწავლობს. ის კარგად სწავლობს.
შეადგინეთ წინადადებები:
илҭоит, аҵаҩы, адҵа, арҵаҩы.
дысгәаҧхоит, ауаҩы, даара, ари.
Ажәаҧҟа – Ҩыџьа зцомыз аӡә дрыхьӡомызт.
ანდაზა – „მკვდარი მკვდარს აეკიდაო“
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аҩны – სახლი
аҵаҩы – მოსწავლე
арҵаҩы – მასწავლებელი
ауаҩы – ადამიანი
алҩа – ბოლი, კვამლი
амҩа – გზა
абаҩ – ძვალი
аҩыза – ამხანაგი, მეგობარი
аҩаша – სამშაბათი
аҩада – ჩრდილოეთი, ზევით
аҩра – სირბილი

Амчыбжь амшқǝа:
ашǝахьа
аҩаша
ахаша
аҧшьаша
ахǝаша
асабша
амҽыша

ҩба – ორი
ҩыџьа – ორი ადამიანი
адҵа – დავალება
аӡҕаб – გოგო
агәыла – მეზობელი
аӡәы – ვიღაც ერთი
аҵара – სწავლა
даара – ძალიან
ацара – სიარული
ахьӡара – დაწევა, მოსწრება
аҩы – ღვინო

კვირის დღეები:
–
–
–
–
–
–
–

ორშაბათ
სამშაბათი
ოთხშაბათი
ხუთშაბათი
პარასკევი
შაბათი
კვირა
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გაკვეთილი № 22
სონორი ბგერები
М м, Н н, Л л, Р р
Мм
სონორი ბგერა. უარყოფითობის ნიშანი ზმნაში. შედის კითხვითი
-ма ელემენტის შემადგენლობაში.
амаахыр – მაყვალი
амагана – ნამგალი
амазаара – ქონა, ყოლა
амариа – იოლი
амза – მთვარე
амза – თვე

амла – შიმშილი
амҩа – გზა
амаҭҧсыӡ – გველთევზა
амгьал – მჭადი
амгәа – მუცელი

თარგმნეთ ქართულად:
Мурман амагана имоуп. Амаахыр хаауп. Амза лашоит. Сара амла
сакит. Сара амҕьал сыфоит. Саид амҧыл дасуеит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მურმანს ნამგალი აქვს. მაყვალი ტკბილია. მთვარე ანათებს. მე
მშია. მე მჭადს ვჭამ.
Ажәаҧҟа – Аҧҳалҟаҵаҩы иахиҭахыу амаа аиҭоит
ანდაზა – „ქოთანს მექოთნე ყურს სადაც უნდა მიაბამს“
უპასუხეთ კითხვებს:
– Сшьапы амҕ алалеит.
– Уара умгәа ухьоама?
– Иара амаҭҧсыӡ ибома?
თარგმნეთ აფხაზურად:
მთვარე ლამაზია. ეკალი წვეტიანია. გზა გრძელია. გველთევზა
საშიშია. მურმანს შია. მე მუცელი მტკივა. მანანა მჭადს ჭამს.
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ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
сара ...моуп
уара ... моуп
бара ... моуп
иара ...моуп
лара ...моуп
ҳара ... моуп
шәара ...моуп
дара ... моуп

ахаа – გემრიელი, ტკბილი
амла – შიმშილი
ампыл – ბურთი

аҧҳал – ქოთანი, დოქი
аҭахра – სურვილი
аҭара – მიცემა

Нн
სონორი ბგერა, ზმნის საგარემოებო ელემენტის а-н შემადგენლობაშია, აღნიშნავს მოქმედების დროს: с-ан-ц-о „როცა მივდივარ“. ლოკალური პრევერბი н „ზედ სიბრტყეზე“, иану уоҩуп „გზაზე მიმავალი“.
ан – დედა
анапы – ხელი
анасыҧ – ბედი
анаур – აჩრდილი
анеира – წასვლა

анхаҩы – გლეხი
анарха – ქონება; გავლენა
анаҭра – ნათლობა
динаҭуеит – ნათლავს
анбан – ანბანი

თარგმნეთ ქართულად:
Ари сара сан лоуп. Лара ахәҷы дылнаҭуеит. Лара ауахәамахь
днеиуеит. Сареи сашьеи анбан шәҟәы ҳамоуп. Уи даара иҧшӡоуп.
Сара сҩыза ецы анаур ибеит. Уи даара дацәшәеит.
Анҳаҩы анхара ду имаӡам, аха игәы ҭбаауп. Аҳ иҧҳа анасыҧ бзиа
лоуит. Лара даара дыҧшӡоуп.
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თარგმნეთ აფხაზურად:
ეს დედაჩემია. იგი ბავშვს ნათლავს. იგი ეკლესიაში მიდის. მე და
ჩემს ძმას სააანბანე წიგნი გვაქვს. იგი ძალიან ლამაზია.
ჩემმა ამხანაგმა აჩრდილი ნახა გუშინ. მას ძალიან შეეშინდა.
გლეხს ქონება არ აქვს, მაგრამ მთვარია დიდი გული აქვს.
თავადის ქალს კარგი ბედი აქვს. იგი ძალიან ლამაზია.
Ажәаҧҟа – Унасыҧ ахьыҟоу ушьапы унанагоит.
ანდაზა – „სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენი“.
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
сара . .неуеит
Уара . .неуеит
Бара . .неуеит
иара . .неуеит
Ҳара . .неуеит
Шәара . .неуеит
Дара . .неуеит

ахәыҷы – ბავშვი
ауахәама – ეკლესია
анеира – წასვლა
ашәҟәы – წიგნი

аҳ – თავადი
анасыҧ – ბედი
аанагара – მოყვანა

Лл
სონორი ბგერა. III პირის ქალთა კლასის კუთვნილების ნიშანი
„л“-ს რიგისა. მომდინარეობს лара (ის, ქ.) ნაცვალსახელისაგან. შედის
ინსტრუმენტალისის -ла სუფიქსის შემადგენლობაში – напе-ла
„ხელით“, ла ძირ-სუფიქსია გარდაუვალ დინამიკურ ზმნებში: „შიგ
შევედი“, ла- ლოკალური პრევერბია, გამოხატავს „შიგ“ მყოფობას
иалоуп „შიგ არის“.
ала – თვალი
ала – ძაღლი
алаба – ლეკვი
алагара – დაწყება

алакә – ზღაპარი
алаҳа – ლეღვი
алаҳәа – ყორანი
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თარგმნეთ ქართულად:
Сара ала сымоуп. Уи даара иҧшӡоуп. Сара сла бзиа избоит. Ҭемыр
далагоит алакәқәа хәара. Ҭамар алаҳа илфеит. Уи даара ихауп. Алаҳәа
еиқәааҵоуп. Уи абжьы цәгьоуп. Сара сышҭа ал ҭагылоуп. Уи ҳаракуп,
иҧшӡоуп.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მე ძაღლი მყავს. ის ძალიან ლამაზია. მე მიყვარს ჩემი ძაღლი.
თემურმა ზღაპრების მოყოლა დაიწყო. თამარმა ლეღვი შეჭამა. იგი
ძალიან ტკბილია. ყორანი შავია. მას ცუდი ხმა აქვს. ჩვენს ეზოში
თხმელა დგას. იგი მაღალი და ლამაზია.
უპასუხეთ კითხვებს:
– Бара ал ббома?
– Уара алаба умаӡами?
– Ҭамар, бара алаҳа бзиа иббома?
– Шәара алакәқәа жәдыруама?
ჩასვით ასოები წერტილების ნაცვლად:
Ари Леван ...оуп. Леван Қарҭ ...ынхоит. Ари Леван ...ашьа ...оуп.
Ҭамар ... ашьа Гиорги Қәҭешь дынхоит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
ეს თამარის ძმაა. ის თბილისში ცხოვრობს. ქუთაისი ქალაქია,
თბილისი სოფელია?
შეადგინეთ წინადადებები:
даара, ақалақь, Қарҭ иҧшӡоуп.
Сара, сабдуи, ара, инхоит, сандуи.
дынхоит, сара, Гагра, сашьа.
Бынхома, бара, Қәҭешь?
Ажәаҧҟа – Алацәгьа иаргьы иафом, изфогьы ианаҭом.
ანდაზა – „ცუდი ძაღლი არც თვითონ, ჭამს არც სხვას აჭმევს“.
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абзиабара – სიყვარული
бзиа избоит – მიყვარს
аҳәара – თქმა
ацәгьа – ცუდი
ашҭа – ეზო

агылара – დგომა
аҳарак(ы) – მაღალი
ал – თხმელა
Қарҭ – თბილისი
Кәҭешь – ქუთაისი

Рр
სონორი ბგერა, III პირის მრ. რიცხვის ნიშანი „л“-ს რიგისა.
კაუზატივის პრეფიქსი ზმნაში, შედის მრავლობითობის სუფიქსის
შემადგენლობაში: -ра, -раа...
ар – ჯარი
ара – კაკლის ხე
араса – თხილი
арафы – საკმეველი
арыц – მარცვალი
арҧыс – ვაჟი
арашәара – გამარგლვა
рашәарамза – ივნისი
аҧшӡа – ლამაზი

арыжәтә – სასმელი
арзаҳал – განცხადება
аира – დაბადება
ари – ეს
аиааира – გამარჯვება
арацәа – ბევრი
арҵаҩы – მასწავლებელი
уара – შენ (მკ.)
қьырса – შობა

თარგმნეთ ქართულად:
Сара аҩызцәа рацәаны исымоуп. Иахьа Аиааира мшуп. Сара
сырҵаҩы адҵа сылҭеит. Рашәарамзазы Тырқәтәылаҟа сцоит. Ари ашәҟәы
зтәыда? Алхас умаҭәакәа рыцқьа! Ҳашҭа араду ҭагылоуп. Уара араса бзиа
иубома? Есма арзаҳал иҩны, ддәылҵит.
თარგმნეთ აფხაზურად:
მე ბევრი მეგობარი მყავს. დღეს გამარჯვების დღეა. მასწავლებელმა დავალება მომცა. ივნისის თვეში თურქეთში წავალ. ვისია ეს
წიგნი? ალხას, გაიწმინდე შენი ტანსაცმელი. ჩვენს ეზოში დიდი
კაკლის ხე დგას. გიყვარს თხილი?
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უპასუხეთ კითხვებს:
– Уара аҵара уҵома?
– Ари аҵла иаҳьӡузеи?
– Тамар дыҧшӡома?
– Уара уашьеи уаби иуцхраама?
Ажәаҧҟа – Абз хаа зегьы арҧшӡоит.
ანდაზა – „ტკბილი ენა ყველაფერს ალამაზებს“.

аҩыза – მეგობარი
иахьа – დღეს
амш – დღე
адҵа – დავალება
аҭара – მიცემა
аҵара – წასვლა
ашәҟәы – წიგნი
ацǝамаҭәа // амаҭәа –
ტანსაცმელი
ацǝҩыча – ტანსაცმელი
аиашьа – ძმა

аиаҳәшьа – და
арыцқьара – წმენდა, გასუფთავება
абз – ენა
зегьы – ყველაფერი
аҧшра – გარეგნობა; ყურება
агха – ნაკლი, შეცდომა
ашҭа – ეზო
ҳара – ჩვენ
аҩра – წერა
ахьыӡ – სახელი
арҧшӡара – მორთვა, მოკაზმვა
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გრამატიკული მიმოხილვა
ფონეტიკა
აფხაზური ენა ფონემათა სიუხვით გამოირჩევა. აფხაზურ სალიტერატურო ენაში 64 ფონემაა, ბზიფურ დიალექტში 9 დამატებითი ფონემა დასტურდება. აბჟუური დიალექტი აფხაზური სალიტერატურო
ენის საფუძველია. ამ დიალექტში დღემდე (უფროსი თაობის მეტყველებაში) შეინიშნება კბილბაგისმიერი მკვეთრი ф სპირანტი, რომელიც
ამჟამად გაქრობის გზაზეა და გადასულია ƒ მკვეთრ ხშულში.
ხმოვნები
აფხაზურ სალიტერატურო ენაში 5 ხმოვანია: а, е, и, о, у, დამატებით ы „ირაციონალური, ანუ ნეიტრალური“ ხმოვანი. ამათგან ძირითადია а და ы ხმოვნები, დანარჩენები დიფთონგური წარმომავლობისაა:
е მიიღება иа ან аи კომპლექსებისაგან: ецы<ацы „გუშინ“ и მიიღება
иы ან иы კომპლექსებისაგან ицеит < иыцеит „ისინი წავიდნენ“, о
მიიღება уа და ау კომპლექსებისაგან: оха < уоха < уаха „ამაღამ“, ხოლო
у მიიღება ыу ან уы კომპლექსებისაგან: апату < апатыу „პატივისცემა“.
აფხაზური а ხმოვანი დაბალი აწეულობის ვიწრო ხმოვანია.
გვხვდება სიტყვის თავში, შუაში, ბოლოში: ан „დედა“, анапы „ხელი“,
абарҵа „აივანი“...
ასევე სიტყვის ყველა პოზიციაში შეიძლება შეგვხვდეს ორი аа
ხმოვანი, რომლის ამოსავლად ჵа მარცვალი ივარაუდება: аблаам
„ბალღამი“.
ზოგ შემთხვევაში მოსალოდნელი სამი ან ოთხი ხმოვნის ნაცვლად მუდამ ორი а ხმოვანი დასტურდება: анда < *а-аанда < *а-ჵанда
„ღობე“.
е ხმოვანი წინა წარმოების საშუალო აწეულობის ფონემაა,
გვხვდება სიტყვის ნებისმიერ პოზიციაში. აფხაზურ საკუთარ ლექსიკურ ფონდში მეორეული წარმოშობისაა. ნასესხებ სიტყვებში е ხმოვანი
а ხმოვნითაა შეცვლილი: წესი > аҵас, ჩელტი > ачалт.
თუ е ხმოვნის წინ გამსესხებელ ენაში г, қ, к, ҕ, х, ҟ თანხმოვნები
დგას, მაშინ აფხაზურში е ხმოვნის პალატალიზაცია გადაეცემა თან-
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ხმოვანს და ვიღებთ гь, қь, кь, ҕь, хь, ҟь თანხმოვნებს, რომელთაც а
ხმოვანი მოსდევს: სარკე > асаркьа, გემო > агьама...
ხმოვანი ი წინა წარმოების ზედა აწეულობის ფონემაა. მარტივი
სახით თითქმის არ გვხვდება, დიფთონგური ბუნებისაა.
თუ и გამსესხებელ ენაში г, қ, к, ҕ, х, ҟ თანხმოვნებს მოსდევს,
აფხაზურში ხდება ამ თანხმოვანთა პალატალიზაცია. гь, қь, кь, ҕь, хь,
ҟь მათ შემდეგ კი თავს იჩენს ნეიტრალური ы ხმოვანი: ადგილი >
адгьыл, კიბე > акьыба...
ხმოვანი о საშუალო აწეულობის უკანა წარმოების ფონემაა. იგი
გვხვდება სიტყვის ნებისმიერ პოზიციაში: уаха „ამაღამ“, дызбоит „მე
მას (ად.) ვხედავ“, ицо „ისინი მიდიან რა...“
ნასესხებ სიტყვებში о ხმოვანი დაიშლება уа კომპლექსად, თუ მის
წინ დგას ლაბიალიზაციისაკენ მიდრეკილების მქონე თანხმოვანი у იქცევა წინა თანხმოვნის ლაბიალიზაციის მიზეზად, а ხმოვანი კი ხშირად შენარჩუნდება: მეგრ.: ოხვამე > ауахәама „ეკლესია“... დამატებითი ლაბიალიზაციისაკენ მიდრეკილების უქონელ თანხმოვანთა შემდეგ კი о ხმოვანი а ხმოვნით იცვლება: ფონი > аҧан...
ხმოვანი у უკანა წარმოების ზედა აწეულობის ფონემაა. и ხმოვნის მსგავსად უფროსი თაობის მეტყველებაში ისიც იშვიათად დასტურდება, რაკი დიფთონგური ბუნება აქვს. ნასესხებ სიტყვათა მახვილიანი у ხმოვანი აფხაზურში ზოგჯერ უცვლელი რჩება მეგრ. უღუ >
აფხაზ. ауҕә || ауҕәы „უღელი“.
ნასესხებ სიტყვებში у ხმოვანი იწვევს ლაბიალიზაციის მიდრეკილების მქონე თანხმოვანთა ლაბიალიზებას და შემდეგ ы ხმოვნის გაჩენას: დუქანი > адәқьан <* адәықьан...
ხმოვანი ы უფრო ვიწროა ვიდრე а. იგი თითქმის არ გვხვდება სიტყვის თავში, ხშირია სიტყვის შუა და ბოლო პოზიციაში: ахыза „საბანი“, аӡы „წყალი“. ხშირად ы ხმოვანი მიღებულია а ხმოვნისაგან: აბაზური ƒа – აფხაზ. а-хы „თავი“. ы ნეიტრალური ხმოვანი ვერ ძლებს ҳ
თანხმოვნის გვერდით და მას ენაცვლება а ხმოვანი.
ნახევარხმოვნები
ნახევარხმოვანიи (ჲ) შუაენისმიერი ფონემაა და დასტურდება
ნებისმიერ პოზიციაში иара „ის, იგი“ (მკ. ან არაგ.), аҳаиуан „პირუტყვი“.
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ნახევარხმოვანი у (E) წყვილბაგისმიერი ბგერაა და ისიც ყველა
პოზიციაში დასტურდება уара „შენ“ (მკ.), уаҵәы „ხვალ“, даауеит „იგი
(ად.) მოდის“...
თანხმოვნები
აფხაზურ სალიტერატრო ენაში სულ 56 თანხმოვანი ფონემაა.
ისინი იყოფა ხშულებად, აფრიკატებად, სპირანტებად, სონორებად.
ხშული თანხმოვნებია: б, ҧ, п, д, ҭ, т, дә ҭә, тә, г, қ, к, гь, қь, кь,
гә, қә, кә.
აფრიკატი თანხმოვნებია: ӡ, ц, ҵ, ӡә, цә, ҵә, џь, ч, ҷ, џ, ҽ, ҿ.
სპირანტი თანხმოვნებია: в, ф, з, с, ж, ш, жь, шь, жә, шә, ҕ, х, ҕь,
хь, ҵә, ҳә, ҩ.
სონორი თანხმოვნებია: м, н, л, р.
ხშული და აფრიკატი თანხმოვნები ქმნიან სამეულთა სისტემას,
სპირანტები წყვილეულთა სისტემას, სონორები ცალეულთა სისტემას.
ხშული, აფრიკატი და სპირანტი თანხმოვნები გართულებულია
ლაბიალიზაციით, პალატალიზაციით და ველარიზაციით (მაგარი ფონემები).
წყვილბაგისმიერი ხშულები სამეულთა ერთი რიგითაა წარმოდგენილი. მჟღერი б, ფშვინვიერი ҧ, მკვეთრი п. ისინი გვხვდება სიტყვებში абара „დანახვა“, аҧра „აფრა“ аупа „ნაბადი“.
ენაკბილისმიერი ხშულები ხმოვანთა ორი სამეულის რიგით
არის წარმოდგენილი: 1. სადა ენაკბილისმიერი д ҭ т ეს ბგერები არის
სიტყვებში ада „ძარღვი“, аҭаца „პატარძალი“, аты „ბუ“... 2. ლაბიალიზებული ენაკბილისმიერი дә ҭә тә სამეული რთული ბუნების ბგერებია. ეს ფონემები გვხვდება სიტყვებში: адәы „მინდორი“, аҭәа „თივა“,
атәы „მონა“. ამ ორი რიგის თანხმოვანთა მჟღერებია: д, дә; ფშვინვიერები: ҭ, ҭә; მკვეთრები т, тә...
უკანაენისმიერ ხშულთა სამეულები სამ რიგს ქმნიან: 1. სადა უკანაენისმიერი г, қ, к. ეს ფონემები არის სიტყვებში агара „აკვანი“, ақыҭа
„სოფელი“, акакара „კაკანი“.
2. ლაბიალიზებული უკანაენისმიერი ფონემებია гә, қә, кә. ეს ფონემები არის სიტყვებში: агәы „გული“, ақәа „წვიმა, акәа „უბე“.
3. პალატალიზებული უკანაენისმიერი гь, қь, кь. ისინი დასტურდება სიტყვებში: ацәгьа „ცუდი“, ақьала „კარავი“, акьакьа „მაგარი“.
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მჟღერებია: г, гә, гь; ფშვინვიერები: қ қә, қь; მკვეთრები к, кә,
кь...
ფარინგალურ ხშულთა სისტემა ნაკლოვანია. ამ სისტემაში ამჟამად შედის მხოლოდ სადა ფარინგალური მკვეთრი ҟ, ლაბიალიზებული მკვეთრი ҟә და პალატალიზებული მკვეთრი ҟь. ამ სამეულებს აკლია ფშვინვიერი და მჟღერი სახეობები. დასახელებული ბგერები არის
სიტყვებში: аҟаҧшь „წითელი“, Аҟәа „სოხუმი“, аҟьара „ქნევა“.
სისინა აფრიკატები აფხაზურ სალიტერატურო ენაში სამეულთა
ორი რიგის სახით არის წარმოდგენილი: 1. სადა სისინა აფრიკატები ӡ,
ц, ҵ. ისინი არის სიტყვებში: аӡа „ნედლი“, ац „ნისკარტი“, аҵа „ფსკერი“.
2. ლაბიალიზებული სისინა აფრიკატები ӡә, цә, ҵә სპეციფიკური
რთული ფონემებია. ეს ფონემები არის სიტყვებში: аӡәы „ერთი ვიღაც“,
ацә „ხარი“, аҵәа „ვაშლი“. დასახელებულთაგან ӡ, ӡә მჟღერია, ц, цә
ფშვინვიერი, ҵ, ҵә – მკვეთრი.
შიშინა აფრიკატებიც ორი სამეულის სახით არის წარმოდგენილი.
1. სადა შიშინა აფრიკატები џь, ч, ҷ. ისინი არის სიტყვებში аџь „მუხა“,
ача „პური“, аҷкәын „ბიჭი“. 2. მაგარი ანუ ინტენსიური შიშინა აფრიკატები џ, ҽ, ҿ სპეციფიკური ფონემებია. ეს სამეული არის სიტყვებში.
аџыр „ფოლადი“ аҽы „ცხენი“, аҿы „პირი“. დასახელებულ ორ სამეულში მჟღერებია џь, џ; ფშვინვიერები – ч, ҽ; მკვეთრები – ҷ, ҿ.
კბილბაგისმიერ სპირანტთაგან აფხაზურს მოეპოვება მჟღერი в
და ф ფონემათაგან შემდგარი წყვილეული. ეს ფონემები არის სიტყვებში: авара „გვერდი“, афы „ელვა“.
წინაენისმიერი სადა სისინა з და с წყვილეულიდან з მჟღერია, с –
ყრუ. ეს ფონემები არის სიტყვებში: амза „მთვარე, თვე“, асас „სტუმარი“.
წინაენისმიერი შიშინა სპირანტები აფხაზურში სამი წყვილეულით არის წარმოდგენილი: 1. სადა შიშინა жь, шь. ეს ფონემები დასტურდება სიტყვებში ажь „ყურძენი“, ажьа „კურდღელი“. 2. ინტენსიური, შიშინა ж, ш არის სიტყვებში ажра „თხრილი“, аша „მწარე“... 3. ლაბიალიზებული შიშინა жә, шә დასტურდება სიტყვებში ажә „ძროხა“,
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ашә „ყველი“. დასახელებულ სამ წვილეულში მჟღერებია: – жь, ж, жә,
ყრუებია: – шь, ш, шә ფონემები.
უკანაენისმიერი სპირანტებიც სამი წყვილეულით არის წარმოდგენლი
1. სადა ҕ, х თანხმოვნები. ისინი გვხვდება სიტყვებში аҕа „მტერი“, ахы „თავი“. 2. ლაბიალიზებული ҕә, хә. ისინი დასტურდება სიტყვებში: аҕәы „ფიცარი“, ахәда „კისერი“. 3. პალატალიზებულ ҕь, хь
სპირანტები გამოითქმის როგორც ერთ ფონემად შერწყმული ҕь, хь
კომპლექსები. ეს ფონემები არის სიტყვებში абҕьыц „ფოთოლი“, ахьы
„ოქრო“... დასახელებული ბგერებიდან მჟღერებია ҕ, ҕә, ҕь, ხოლო х,
хә, хь ყრუ ფონემებია.
ლარინგალური სპირანტებიდან აფხაზურს სამი ფონემა მოეპოვება: ყრუები ҳ და ҳә, მჟღერი ҩ. ეს ფონემა არის სიტყვებში аҳ „ბატონი“. ҳ
თანხმოვნით გადმოიცემა ქართული х ფონემა. მაგ.: ორხაო > ауарҳал
„ხალიჩა“. ამ ფონემას არ მოეპოვება თავისი რიგის მჟღერი ლარინგალური შესატყვისი ფონემა. ლაბიალიზებული ҳә დასტურდება სიტყვებში: аҳәара „თქმა“, аҳәыс „ხბო“. აფხაზური ენის ლაბიალიზებული ლარინგალური ҩ ფონემა სპეციფიკურია. იგი არის სიტყვებში аҩы
„ღვინო“, аҵаҩы „მოსწავლე“.
სონორი ბგერებიდან м ბაგისმიერ-ცხვირისმიერია, н – ცხვირისმიერი. ისინი არის სიტყვებში: амра „მზე“, ан „დედა“... ნარნარა л, р
თანხმოვნები უფრო ინტენსიურია, ვიდრე შესაბამისი ქართული ფონემები. ისინი დასტურდება სიტყვებში: ал „მურყანი“, ар „ჯარი“...
ოთხივე სონორი მჟღერი ბგერაა.
ძირთა სტრუქტურა, მარცვალი და მახვილი
აფხაზური სიტყვის ძირი ისტორიულად მარტივი იყო. ახლაც
მრავალი საკუთრივ აფხაზური ძირი შედგება ცალი თანხმოვნისაგან,
რომელსაც а ან ы ხმოვნები ახლავს. ზოგჯერ ძირისეული თანხმოვანი
უხმოვნოდაც არის წარმოდგენილი C: а-ҵ-а „ფსკერი“, а-к-ра „ჭერა“
а-с-ра „ცემა“. ვარუდობენ, რომ აფხაზურისათვის ამოსავალი იყო CV:
а-га-ра „წაღება“. ამჟამად CVC-ც დასტურდება. მაგ.: а-был-ра... აფხაზურ ძირთა დიდი ნაწილი წარმოქმნილია კომპოზიციით ან რედუპლიკაციით. ამ დროს მახვილის ზემოქმედებით მიიღება თანხმოვანთკომპლექსები. კომპლექსთა წარმოქმნისას მნიშვნელობა აქვს მეზობ-
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ლად მოხვედრილ ფონემათა რაგვარობას. აფხაზურისათვის შეუთავსებელი კომპლექსის დასაძლევად თანხმოვნებს შორის გაჩნდება ы ხმოვანი (ჩვეულებრივ, ორი თანხმოვნის წინ ან შემდეგ). ამჟამად ენაში
ყველაზე გავრცელებულია თანხმოვანთა ისეთი კომპლექსები, რომელთა პირველი კომპონენტებია ბაგისმიერი б, ҧ, м თანხმოვნები: бз,
бжь,бж, бҕ,бҵ, бҩ, ҧс, ҧшь, ҧш, ҧх, ҧхь, ҧҳ, ҧҳә, ҧч, ҧҭ, ҧр, мз, мҕ,
мп, мџә, мр, мс, мт, мҕ, мқә, мшә, мч, мц, мӡ, мҵ, мҷ, мх, мҩ რაც შეეხება ҵҟ, ҷҟ, тҟ კომპლექსებს, ისინი დასტურდება ძირითადად ქართულიდან ნასესხებ სიტყვებში.
მახვილის ძლიერი ზემოქმედების შედეგად ფუძე შეიძლება ძალზე შეიცვალოს და მივიღოთ რამდენიმე თანხმოვნიანი კომპლექსიც:
аҧсҭҳәа „ღრუბელი“, алҵшәа „გამოსავალი“, სადაც ხშირად არის სპირანტი ან სონორი თანხმოვანი.
მახვილი აფხაზურში ინტენსიური და მოძრავია, იგი შეიძლება
სიტყვას მოუდიოდეს ნებისმიერ პოზიციაში. მრავალი ომონიმური სიტყვა დღესდღეობით თითქოს მახვილის მიხედვით განსხვავდება. მაგ.
aла „თვალი“, алa „ძაღლი“, aҕа „საბერველი“ და аҕa „მტერი“, მაგრამ
ისტორიულად ეს სხვადასხვა ფუძეებია. ანუ აფხაზურში მახვილი სიტყვათგანმასხვავებელი ფუნქციით არ არის აღჭურვილი.

ფონეტიკური პროცესები
ფონეტიკურ პროცესთაგან აფხაზურში გავრცელებულია ასიმილაცია, დისიმილაცია, მეტათეზისი, სუბსტიტუცია და რედუქცია. ყველაზე ხშირია ასიმილაციის პროცესი ხმოვნებსა და დიფთონგებში;
როგორც პროგრესული, ისე რეგრესული; სრული და არასრული, კონტაქტური ან დისტანციური.
პროგრესული კონტაქტური ასიმილაციის დროს წინამავალი ბგერის გავლენით იცვლება მომდევნო და მთლიანად (იშვიათად), ან ნაწილობრივ ემსგავსება მას. მაგ.:
иа > ие > е: иахьа > иехьа > ехьа „დღეს“
уа > уо > о: уаҵәы > уҵәы > оҵәы „ხვალ“
шб > шҧ: уышбаҟоу > уышҧаҟоу ? „როგორ ხარ შენ (მკ.)?“
рҭ > рд: ацәарҭаҕәы > ацәардаҕәы „სკამლოგინი“
რეგრესული კონტაქტური ასიმილაციის დროს წინამავალი ბგერა
მომდევნო ბგერის ზეგავლენით ემსგავსება მას.
аи > еи сцаит > сцеит „წავედი“
сб > зб аҧҳьысба > аҧҳәызба „ქალიშვილი“
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კონტაქტური დისიმილაციის შედეგად კაუზატივის მაწარმოებელი р- თავსართის გავლენით ზმნის III პირის მრავლობითი რიცხვის
ნიშანი р- იცვლება д- ნიშნით (განემსგავსება კაუზატივის ნიშანს):
рырҟаҵеит> дырҟаҵеит „მათ მას (მკ.) რაღაც გააკეთებინეს“...
დისტანციური დისიმილაციის შედეგად უარყოფით ბრძანებითში უარყოფის პრეფიქსი м- განიმსგავსებს უარყოფისავე м- სუფიქსს:
ыумгам! > ыумган! „შენ (მკ.) ის არ წაიღო!“...
მეტათეზისის დროს ბგერები ადგილს უცვლიან ერთმანეთს.
მაგ.: ақлаҧад > ақалҧад „წინდა“...
სუბსტიტუციის დროს ერთ ბგერას ჩაენაცვლება მეორე. მაგ.
ашьамсиа > ачамсиа „ქოლგა“...
რედუქცია ძალზე გავრცელებულია. მაგ.: амашын> амшын
„ზღვა“. ხმოვნები უჩინარდებიან მახვილის ზემოქმედებით (გვანცელაძე 2003: 25–36).
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არსებითი სახელი
აფხაზურ ენაში სახელები, შედარებით ზმნასთან, კატეგორიათა
სიმცირით გამოირჩევა. მაგალითად ამ ენაში არ არის ბრუნვათა სისტემა. არსებით სახელს არ გააჩნია ბრუნება, მაგრამ, სამაგიეროდ ამ კატეგორიის უქონლობა შევსებულია ენაში მოქმედი სხვადასხვა მორფოლოგიური საშუალებებით და ამით ხდება ბრუნვათა სისტემის უქონლობის კომპენსაცია.
ის, რაც სხვა ენებში სახელთა დერივაციით გადმოიცემა, აფხაზურში თავმოყრილია ზმნაში. ამით ხდება ენაში გარკვეული ბალანსირება კატეგორიებით ღარიბ სახელსა და კატეგორიებით მდიდარ ზმნას
შორის; რის მორფოლოგიურ გამოხატვასაც სახელი ვერ ახერხებს, ის
ზმნური კატეგორიებით გადმოიცემა.
აფხაზური ენის არსებითი სახელი განარჩევს 1. ზოგადობის 2.
განსაზღვრულობა-განუსახღვრელობის, 3. გრამატიკული კლასის, 4.
რიცხვის, 5. კუთვნილების, 6. გარდაქცევითობის, 7. ინსტრუმენტალისის, უქონლობის მორფოლოგიურ კატეგორიებს.
1. ზოგადობის კატეგორია, სალექსიკონო ფორმა
განსხვავებით სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენათაგან აფხაზურისათვის სპეციფიკურია არსებითი სახელის ზოგადი სალექსიკონო ფორმის არსებობა, რომელსაც а- პრეფიქსი აწარმოებს. ასეთი ზოგადი ფორმები არსებითის გარდა აქვთ აგრეთვე ზედსართავ სახელებს, მასდარს,
ერთი ტიპის მიმღეობებს, ზმნისართთა გარკვეულ ნაწილს.
ზოგადი ფორმის а- პრეფიქსი დაერთვის როგორც ძირეულ, ისე
ნასესხებ სიტყვებს. თუ სიტყვის ფუძე იწყება е, и, о, у ხმოვნებით, и და
у ნახევარხმოვნებითა და თანხმოვნებით, მაშინ а- პრეფიქსი მუდამ უცვლელად იქნება წარმოდგენილი: а-хаҵа „კაცი“, а-ҩны „სახლი“,
а-муча „მუქთახორა“.
თუ სიტყვა ფუძისეული а- ხმოვნით იწყება, მაშინ ზოგად ფორმაში ხდება ფუძისეული ხმოვნისა და პრეფიქსის შერწყმა ერთ а ხმოვნად: „*а-иа-ба >*а-аб > аб „მამა“, *а-иана >*а-ан > ан „დედა“ და სხვ.
ორი а ხმოვნის შემთხვევაშიც ფუძის თავში ზოგადი ფორმის аპრეფიქსი შეერწყმის წინ მდგომს და სამი а-ს ნაცვლად მაინც ორი аხმოვანი დარჩება: аанда „ღობე“, аамҭа „დრო“, аамысҭа „აზნაური“.
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2. განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის კატეგორია.
ზოგადი ფორმის а- პრეფიქსიანი სახელები ითავსებენ განსაზღვრულობის გადმოცემის ფუნქციასაც და აღნიშნავენ განსაზღვრულ,
ცნობილ საგანსა თუ მოვლენას: аҽы „ცხენი“, ацәа „კანი“, аҵǝа „ვაშლი“, аҵкы „კაბა“...
а- პრეფიქსი გვხვდება აფხაზურ გვარსახელებშიც: Амаршьан
„მარშანიას გვარის (ეს) ადამიანი“, а-Бҕажәба „ბღაჟ◦ბას გვარის (ეს)
ადამიანი“.
განუსაზღვრელობით კატეგორიაში ზოგად სახელს ჩამოშორდება
ხსენებული а- თავსართი, თუ იგი ფუძის კუთვნილებას არ წარმოადგენს, ან: ბოლოს დაერთვის -к განუსაზღვრელობითი სუფიქსი, რომელიც акы „ერთი“ რიცხვითი სახელის ძირიდან უნდა მომდინარეობდეს (ლომთათიძე 1974-1975).
ҽык „რომელიღაც ცხენი“, ҵәак „რომელიღაც ვაშლი“ ҵкык „რომელიღაც კაბა“, მაგრამ ан „დედა“ – анк „რომელიღაც დედა“, аб „მამა“
– абк „რომელიღაც მამა“, რადგან а- ამ სიტყვებში ფუძისეულია.
3. გრამატიკული კლასის კატეგორია
სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენათა მსგავსად აფხაზურშიც არის
გრამატიკული კლასის მორფოლოგიური კატეგორია, რომელსაც არსებითი სახელების გარდა განარჩევს რიცხვითი სახელი, ნაცვალსახელი
და ზმნა (აბსოლუტივი, მიმღეობა).
არსებითი სახელი განარჩევს გონიერთა (ადამიანისა) და არაგონიერთა (ნივთის) მორფოლოგიურ კლასებს.
გონიერთა (ადამიანის) კლასში შედის: 1. ადამიანის აღმნიშვნელი საზოგადო არსებითი სახელები: ауаҩы „ადამიანი“, ахаҵа „კაცი“,
агәыла „მეზობელი“... 2. საკუთარი სახელები: Ахра, Кәасҭа, Агрба...
3. ეთნონიმები: аҧсуа „აფხაზი“, ақырҭуа „ქართველი“, аурыс „რუსი“... 4. ნათესაობის ტერმინები: ан „დედა“, аб „მამა“, аҧа „ვაჟიშვილი“... 5. ხელობის სახელები: ажьи „მჭედელი“, ахьча „მწყემსი“,
арҵаҩы „მასწავლებელი“... 6. ანთროპომორფულ არსებათა სახელები:
анцәа „ღმერთი“, аҩысҭаа „ეშმაკი“, ӡызлан „ალი“... ყველა ზემოთ
ჩამოთვლილ სახელს დაესმის კითხვა дарбан? „ვინ? რომელი?“.
არაგონიერთა (ნივთთა) კლასში შედის: ყველა დანარჩენი სახელი, მიუხედავად იმისა, სულიერს აღნიშნავს თუ უსულოს: аҽы „ცხენი, аҽада „ვირი“, амза „მთვარე“...
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ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ სახელს დაესმის კითხვა иарбан?
„რა? რომელი?“
ისევე როგორც სხვა იბერიულ- კავკასიური ენები, არც აფხაზური,
განსხვავებით ინდოევროპულ ენათაგან, არ განარჩევს სახელთა გრამატიკულ სქესს.
არ აღინიშნება არსებით სახელებში არც კლასის მორფოლოგიური კატეგორია, იგი აქ მხოლოდ სემასიოლოგიურია.
სახელთა სემასიოლოგიური გრამატიკული კლასი მორფოლოგიურად განირჩევა მრავლობითობის, კუთვნილების კატეგორიებში, აგრეთვე ზმნათა პირ-კლასის აღმნიშვნელი აფიქსებით.
4. რიცხვის კატეგორია
მრავლობითის წარმოება აფხაზურში ნაირ-ნაირია. განსხვავებას
ქმნიან ნივთისა და ადამიანის კლასებში გაერთიანებული სახელები.
ნივთის კლასის სახელის მრავლობითობის აღსანიშნავად გამოყენებულია -қәа სუფიქსი: ала „თვალი“, алақәа „თვალები“. თუ სიტყვას
ბოლოში მოუდის მახვილი, მას მრავლობითობის სუფიქსი გადაიზიდავს. თუ სიტყვა მთავრდება ნეიტრალური ы- ნახევარხმოვნით, მრავლობითობის სუფიქსის დართვისას ეს ы ჩავარდება, რადგან მახვილს
დაკარგავს: анапы „ხელი“, анапқәа „ხელები“, ахы „თავი“, ахқәа „თავები“.
ადამიანის კლასის სახელების მრავლობითობა გამოიხატება -цәа
სუფიქსით. ამ შემთხვევაშიც: თუ სიტყვის ბოლო მარცვალი მახვილიანია, ეს მახვილი სუფიქსზე გადაინაცვლებს: аҧа „შვილი“ аҧацәа
„შვილები“, аҷкәын „ბიჭი“, аҷкәынцәа „ბიჭები“, аӡҕаб „გოგო“,
аӡҕабцәа „გოგოები“...
მაგრამ аб „მამა“, абацәа „მამები“, ан „დედა“, анацәа „დედები“...
ფუძისეული -а ხმოვანი აღდგება მრავლობით რიცხვში.
განუსაზღვრელ ფორმაში სახელს მრავლობით რიცხვშიც ჩამოსცილდება განსაზღვრულობა-ზოგადობის а- ნიშანი, ხოლო განუსაზღვრელობითი -к სუფიქსი კი დაერთვის მრავლობითობის აღმნიშვნელი სუფიქსის შემდეგ: аҽқәа „ცხენები“ (ზოგადი ფორმა), ҽқәак „რომელიღაც ცხენები (განუსაზღვრელი ფორმა).
განუსაზღვრელობით კატეგორიაში გარკვეულ თავისებურებას
ამჟღავნებენ ადამიანთა კატეგორის სახელები. აქ სახელი დაირთავს
-цәа ადამიანთა კლასის მრავლობითობის აღსანიშნავ სუფიქსს და კიდევ -қәа ნივთთა კლასის მრავლობითობის აღმნიშვნელ სუფიქსს:
астудент-цәа „სტუდენტები“ (ზოგადი ფორმა), студентцәақәак „რომე-
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ლიღაც სტუდენტები“ (განუსაზღვრელი ფორმა), аӡҕабцәа „გოგოები“,
ӡҕабцәақәак „რომელიღაც გოგოები“, аҧацәа „შვილები“, ҧацәақәак
„რომელიღაც შვილები“.
გონიერთა კლასში შემავალი ზოგი არსებითი სახელი დაირთავს
მხოლოდ არაგონიერთა კლასის -қәа სუფიქსს: аҳәса аҳәса-қәа „ქალები“, ахәыҷы – ахәыҷ-қәа „ბავშვები“.
წარმომავლობის სახელთა მრავლობითი რიცხვის წარმოებისას
ხშირია ოდენ -қәа სუფიქსის გამოყენება -цәа-ს პარალელურად:
аурысқәа || аурысцәа „რუსები“, ақырҭқәа|| ақырҭцәа „ქართველები“.
არსებით სახელთა კრებითობა გადმოიცემა -аа სუფიქსის მეშვეობით, რომელიც ძირითადად გამოიყენება გვარსახელის, ტომის წარმომადგენელთა ან წარმომავლობის სახელთა კრებითი ფორმის საწარმოებლად: абжыу-аа „აბჟუელები“, аҟә-аа „სოხუმელები“, аҧсу-аа „აფხაზები“...
ზოგ სიტყვას მრავლობითი თავისებურად აქვს ნაწარმოები: ауҩы
„ადამიანი“, ауаа „ადამიანები“.
аа- კრებითი მრავლობითის მაწარმოებელი გვხვდება აფხაზური
წარმოშობის გვარებში სიმრავლის, კრებითობის გამოსახატავად. Ҭарба, Дел-ба, Аш-ба... ба<ҧа „შვილი“ ფუძისაგან; ახლავს სახელს მხოლობით რიცხვში. ზოგჯერ ба-ს ადგილას გვხვდება -ҧа ან -па: патеипа „პატეი-შვილი“. მრავლობითობის წარმოებისას ხსენებული -ба, -па
სუფიქსი ჩამოშორდება გვარს და მის ადგილს დაიჭერს -аа სუფიქსი:
Ҭар-ба, Ҭар-аа, Дел-ба, Дел-аа.
კრებითობის მაწარმოებელია აგრეთვე რთული -ра–аа>ра–аа>раа
სუფიქსი: бeсик-раа „ბესიკი და მისიანები“ дад-раа „პაპა“ (მიმართვისას, გადმონაშთია გვაროვნული თემური წყობილებისა).
ცხოველ-ფრინველთა ნაშიერების ან მცირე ზომის საგანთა -с სუფიქსიან სახელებს მრავლობითში -с ჩამოსცილდება და მის ადგილას
დაერთვის -р(а) სუფიქსი: арҧыс „ჭაბუკი“, арҧара „ჭაბუკები“, асыс
„ბატკანი“, асара „ბატკნები“, аҳәыс ხბო“, аҳәара „ხბორები“.
-с დემინუტივის სუფიქსი, ქ. ლომთათიძის აზრით, მომდინარეობს аҵыс „ჩიტი“ სიტყვისაგან (ლომთათიძე).
ამრიგად, აფხაზურში მრავლობითობის მაწარმოებელი სუფიქსებია: -қәа, -цәа, -аа, -ра, -раа < р+аа < а+аа.
5. კუთვნილების კატეგორია
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, აფხაზურს არ მოეპოვება ბრუნვათა
სისტემა, მათ შორის ნათესაობითი ბრუნვა. ის, რაც სხვა ენებში გამოი-
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ხატება ნათესაობით ბრუნვაში დასმული სახელით, (ე. ი. კუთვნილება)
აფხაზურში გამოიხატება კუთვნილებითი ნაცვალსახელებიდან, ანუ
პირ-კლასის ნაცვალსახელებიდან მომდინარე პრეფიქსებით.
სახელთა კუთვნილების კატეგორია აფხაზურში სახელის ფუძეზე ნაცვალსახელური წარმოშობის პრეფიქსთა დართვით იწარმოება.
კუთვნილების გამომხატველი ნაცვალსახელური პრეფიქსებია:
მხ. რ.
I პ.
сара –
II პ.
уара –
бара –
III პ. иара –
лара –
иара –
მრ. რ.
I პ.
ҳара –
II პ.
шәара –
III პ. дара –

„მე“
с(ы)
„შენ“ (მკ.)
у(ы)
„შენ“ (ქ.)
б(ы)
„ის“ (მკ.)
и(ы)
„ის“ (ქ.)
л(ы)
„ის“ (ნ., არაგ.) а
„ჩვენ“
„თქვენ“
„ისინი“

ҳ(а)
шә(ы)
р(ы)

ამ პრეფიქსთაგან მხოლობითი რიცხვის მეორე და მესამე პირთა
პრეფიქსები განარჩევენ მფლობელის გრამატიკულ კლასს. მეორე პირში ერთმანეთს უპირისპირდება მამაკაცისა და ქალის ქვეკლასები, ხოლო მესამე პირში – მამაკაცის, ქალისა და არაგონიერთა (ნივთის) ქვეკლასები. მეორე პირში б(ы) პრეიფქსი აღნიშნავს მხოლოდ მდედრობითი სქესის ადამიანებს. უფრო კონკრეტულია დანაწილება მესამე პირში: и(ы)- პრეფიქსით აღინიშნება მამაკაცი და მამრობითი სქესისად გაგებული ანთროპომორფული არსებანი (ღმერთი, ანგელოზი, წინასწარმეტყველი, ეშმაკი, ქაჯი, ტყის კაცი), л(ы)- პრეფიქსით აღინიშნება ქალი და მდედრობითი სქესისად მიჩნეული ანთროპომორფული არსებანი (ღვთისმშობელი, ალი, ტყის ქალი...), ხოლო а- პრეფიქსი აღნიშნავს
ყველა არაგონიერ არსებასა და მოვლენას, მიუხედავად იმისა, სულიერია მფლობელი, თუ უსულო:
ნათესაობითი ბრუნვის (კუთვნილების გამომხატველი) პრეფიქსი
მიერთვის არა მსაზღვრელს, არამედ საზღვრულს პრეფიქსად: аӡҕаб
л-напы „გოგოს ხელი“.
თუ სიტყვას მახვილი მოუდის ზოგადობის а- პრეფიქსზე, მაშინ
კუთვნილებითი პრეფიქსები ы- ნახევარხმოვნითაა წარმოდგენილი:
ала „თვალი“ сыла „ჩემი თვალი“, მაგრამ ала „ძაღლი“, сла „ჩემი ძაღლი“.
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I პირი

II პირი

III პირი

მხ. რ.
с(ы)- шәҟәы „ჩემი წიგნი“
у(ы)- шәҟәы „შენი (მკ.)
წიგნი“
б(ы)- шәҟәы „შენი (ქ.)
წიგნი“
и(ы)- шәҟәы „მისი (მკ.)
წიგნი“
л(ы)- шәҟәы „მისი (ქ.)
წიგნი“
а- шәҟәы „მისი (არაგ./
ნივთ.) წიგნი“

I პირი
II პირი

III პირი

მრ. რ.
ҳа- шәҟәы „ჩვენი
წიგნი“
шәы- шәҟәы
„თქვენი წიგნი“

ры- шәҟәы „მათი
წიგნი“

6. გარდაქცევითობის კატეგორია
არსებით სახელთა გარდაქცევითობის ფორმები ასრულებს ქართული ენის ვითარებითი ბრუნვის ფუნქციას, თუმცა ბრუნვა არ არის.
იგი იწარმოება ზოგადობის а- პრეფიქსის გარეშე წარმოდგენილ ფუძეზე -с სუფიქსის დართვით: а-хаҵа „მამაკაცი“, хаҵа-с „მამაკაცად“, абџар „იარაღი“, бџар-с „იარაღად“, ауал „ვალი“, уал-с „ვალად“.
7. ინსტრუმენტალისის კატეგორია
ინსტრუმენტალისი იწარმოება სახელის ზოგადობის а- პრეფიქსჩამოცილებულ ფორმაზე -ла სუფიქსის დართვით. ეს ფორმა ქართულად ვითარებითი ბრუნვით გადმოიცემა: а-напы „ხელი“, напы-ла
„ხელით“, ашьапы „ფეხი“, шьапы-ла „ფეხით“, а-ҽы „ცხენი“, ҽы-ла
„ცხენით“.
მრავლობით რიცხვში მდგარ სახელებთან -ла „დამოუკიდებელ
ფუძედ“ იქცევა და დაირთავს მრავლობითი რიცხვის კუთვნილებით
ры- პრეფიქსს, ხოლო არსებითი სახელი წარმოდგენილია მრავლობითი რიცხვის ფორმით: анап-қәа ры-ла „ხელებით“, ашап-қәа р-ыла
„ფეხებით“, аҽ-қәа ры-ла „ცხენებით“.
ასევე ფორმდება -ла ელემენტი ნაცვალსახელებთან და საკუთარ
სახელებთან ერთად ხმარებისას: сара сы-ла „ჩემით“, уара уы-ла „შენით“ (მკ.), Алиас иы-ла „ალიასის მეშვეობით“.
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8. უქონლობის კატეგორია
უქონლობას გამოხატავს -да სუფიქსი, რომელიც სახელის ფუძეს
დაერთვის: ахы „თავი“, хы-да „უთავო“, аҽы „ცხენი“ ҽыда „უცხენო“,
аҩны „სახლი“, ҩны-да „უსახლო“.
უქონლობის კატეგორიის წარმოებისას, ისევე როგორც ინსტრუმენტალისის კატეგორიაში, სახელს ზოგადობა/განსაზღვრულობის аპრეფიქსი ჩამოსცილდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ფორმდება -да
უქონლობის სუფიქსით. ამგვარ ფორმებს აფხაზურში ზმნისართული
მნიშვნელობაც აქვს.
9. არსებით სახელთა სიტყვაწარმოება
აფხაზურში გვხვდება ოდენფუძიანი, კომპოზიციით მიღებული
და აფიქსაციით ნაწარმოები არსებითი სახელები.
ოდენფუძიანია: аӡы „წყალი“, ахы „თავი“, аҵәа „ვაშლი“ და სხვ.
კომპოზიციით (ფუძეთა შეერთებით) მიღებული არსებითი სახელები აფხაზურში მრავლადაა. გვხვდება ორ, სამ და მეტკომპონენტიანი კომპოზიტები.
1) ორკომპონენტიანი კომპოზიტებია: абнакәыты „ხოხობი“ абна
„ტყე“, акәты „ქათამი“, ацәымҵ „კრაზანა“, ацә „ხარი, амҵ „ბუზი“,
амцабз „ალი“, амц „ცეცხლი“, абз „ენა“.
ეს სახელები შედგება ორი არსებითი სახელისაგან, ამასთან წინამავალი არსებითი სახელი მიმართებითი ზედსართავის ფუნქციით
გვევლინება, ამიტომაც წინ უძღვის საზღვრულს, გამოდის მსაზღვრელად.
2) ორკომპონენტიანი კომპოზიტები, რომლებიც შედგება არსებითი და ზედსართავი სახელების ფუძეებისაგან: ауаҩаҧш „წითური კაცი“, ауаҩы „კაცი, ადამიანი“, аҧш <аҟаҧш „წითური“, аҽеиқәа „შავი
ცხენი“, аҽы „ცხენი“, аиқәа „შავი, жәрацәгьа „სიბერე ცუდი“, ажәра
„სიბერე“, ацәга „ცუდი“.
3) ორკომპონენტიანი კომპოზიტები, რომლებიც შედგება ორი არსებითი სახელისაგან და დაკავშირებულია ერთიმეორესთან и- კავშირით: аҽеиџыка „პურ-მარილი“, ача „პური“, аџыка „მარილი“, ацәеиж
„სხეული“, ацәа „კანი“, ажьы „ხორცი“.
4) ორკომპონენტიანი კომპოზიტები, რომლებიც შედგება რიცხვითი სახელის ფუძისა და არსებითი სახელისაგან: а-ҩы-маа „არფა“ ҩба
„ორი“, амаа „ხელი“.
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5) ორკომპონენტიანი კომპოზიტები, რომლებიც შედგება სახელური ძირისა და ზმნური ძირისაგან. ажәаҧҟа „ანდაზა“, ажәа „სიტყვა“, аҧҟа-ра „გაჭრა“, амрагылара „აღმოსავლეთი“, амра „მზე“,
агылара „ადგომა“.
6) სამკომპონენტიანი კომპოზიტები, რომლებიც შედგება სახელური და ზმნური ფუძეებისაგან: абызкаҭаҳа „ობობას ქსელი“, абыз
„ენა“, акаҭа „ბადე“, аҳара „ქსოვა“, лахьынҵцәгьа „უბედური“. алахь
„შუბლი“, а-нҵа-ра „დაწერა“, ацәьга „ცუდი“.
7) ოთხკომპონენტიანი კომპოზიტები, რომლებიც შედგება სახელური და ზმნური ფუძეებისაგან. амышьхǝылҵ „იდაყვი“, а-ма-пы||ана-пы „ხელი“, а-шьа-пы „ფეხი“, ахәа „მოღუნული“, а-лҵ-ра „გამოძრომა“, аҽуаҧҵаршә „საოფლე, თოქალთო“, аҽы „ცხენი“, а-уапа „ნაბადი“, ҵа „ქვეშ“, а-ҵа-ршә-ра „ქვეშ დაგება“.
კომპოზიციის (თხზვის) დროს ზოგადობის а- პრეფიქსი დაერთვის მხოლოდ ახალი, რთული სიტყვის (კომპოზიტის) პირველ
რთულ წევრ ფუძეს.
აფიქსაცია აფხაზურში პროდუქტიულია. აფიქსთა ერთი ნაწილის
მნიშვნელობა გამჭვირვალეა, ისინი პრაქტიკულად ნახევარაფიქსებს
წარმოადგენენ, ზოგი აფიქსის წარმომავლობა კი საგანგებოდაა საკვლევი:
ა) განყენებულ ცნებათა (აბსტრაქტული სახელების) მაწარმოებელი -ра სუფიქსი: ахаҵа-ра „ვაჟკაცობა“, аҧсара „აფხაზობა“
ბ) პროფესიის, მოქმედის აღმნიშვნელი -ҩы სუფიქსი, რომელიც
ადამიანის აღმნიშვნელ ძირს ემთხვევა: арҵа-ҩы „მასწავლებელი“,
аҵаҩы „მოსწავლე“, аӡса-ҩы „მოცურავე“...
გ) თვისების, ჩვევის, მანერის ან ხერხის აღმნიშვნელი -шьа სუფიქსი: ауаҩы-шьа „ადამიანობა“, аҟаз-шьа „თვისება, ხასიათი“, аӡсашьа „ცურვის ხერხი“...
დ) სამოქმედო საგნის ან დანიშნულების -тә სუფიქსი, რომელიც
ემთხვევა а-тә „საკუთრება“ სიტყვის ძირს: аусу-тә „სამუშაო, გასაკეთებელი რამ“, афа-тә „საჭმელი“, аиҭага-тә „სათარგმნი“
ე) მოქმედების იარაღის აღმნიშვნელი -га სუფიქსი: ахыс-га „სასროლი (იარაღი)“, ажы-га „ბარი“, арҵа-га „სახელმძღვანელო“
ვ) კნინობით-ალერსობითი სახელების -жә სუფიქსი, რომელიც
უკავშირდება ажә „ბებერი, ძველი“ სიტყვის ფუძეს: аҭакәа-жә „დედაბერი“, алыга-жә „ბერიკაცი“, агаӡа-жә „ბრიყვი, სულელი“
ზ) ფამილარული მიმართვის -хеит სუფიქსი, რომელიც მხოლოდ
ადამიანის საკუთარ სახელებს დაერთვის: манча-хеит „ჩემო მანჩა“
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თ) ნაშიერთა ან მცირე ზომის საგანთა მაწარმოებელი (დემინუტივის) -с სუფიქსი: асы-с „ბატკანი“, аӡы-с „თიკანი“, аҳәы-с „ხბო“
ი) ერთეულის, ცალის აღმნიშვნელი -к სუფიქსი, რომელიც განუსაზღვრელობასაც გამოხატავს: ҽы-к „ერთი ცხენი“, шәҟәы-к „ერთი
წიგნი“ хаҳ-к „ერთი ქვა“
კ) ერთეულის ცალის აღმნიშვნელი -ц სუფიქსი: ахапы-ц „ცალი
კბილი“, абҕы-ц „ცალი ფოთოლი“, ашхы-ц „ერთი ფუტკარი“.
ლ) სიმცირის აღმნიშვნელი -ба სუფიქსი, რომელიც სიმცირისავე
აღმნიშვნელ -с || > з სუფიქსს მოსდევს: ала-с-ба „ლეკვი“, арҧы-з-ба
„ჭაბუკი“, аҧҳәы-с „ქალიშვილი“...
მ) ეთნონიმთა, ტომის სახელთა ან სადაურობის მაწარმოებელი
-ҩа, სუფიქსი, რომელიც ემთხვევა ადამიანის სადაურობის აღმნიშვნელ
-ҩа ძირს: аҧсы-уа „აფხაზი“, ақырҭ-уа „ქართველი“, агыр-уа „მეგრელი“...
ნ) გვარსახელთა მაწარმოებლად თავდაპირველად а-ҧа „ვაჟი, ძე“
სიტყვის კუთვნილების პრეფიქსიანი и-ҧа „მისი (მკ.) ძე“ ფორმა დაერთვოდა ძირითად სახელს. ეს წარმოება რამდენიმე გვარსახელს დღესაც
აქვს: Инал-иҧа „ინალის ძე“, Дадал-иҧа „დადალის ძე“ შემდგომში
иҧа ელემენტი შეერწყა წინამავალ საკუთარ სახელებს, დაიკარგა კუთვნილების и- პრეფიქსი, ხოლო ҧ- თანხმოვანი გამჟღერდა. ამ გზით მივიღეთ -ба სუფიქსი, რომელიც აფხაზურ გვარსახელთა უმრავლესობას
აწარმოებს. Кыс-ба, Ҵәыџ-ба, Шынқә-ба... თუ -ба სუფიქსიან გვარს მოსდევს ამ გვარის მამაკაცის სახელი, მაშინ -ба სუფიქსი უჩინარდება:
ქალის აღნიშვნისას -ба სუფიქსის ნაცვლად -ҧҳа „ასული“ ფუძე
ემატება გვარსახელის ძირითად ნაწილს: Қǝасы-ҧҳа, Ҵәыџ-ҧҳа...
აფხაზური წარმოშობის რამდენიმე გვარს აწარმოებს კრებითობის
-аа სუფიქსიც: Ашәаҵ-аа, Бармыш-аа, Абгаџ-аа... სხვა შემთხვევაში
ორი а ხმოვნით გადმოიცემა ქართველური წარმოშობის გვარსახელები,
რომლებიც ქართულ სალიტერატურო ენაში -ва დაბოლოებით გვხვდება: Ӌиҭанаа < ჭითანავა, Сиҷинаа < სიჭინავა...
ო) ადგილის აღმნიშვნელი -ҭа სუფიქსი: агә-ҭа „შუა ადგილი,
შუაგული“, агәар-ҭа „ქართა, საქონლის სადგომი“, Бзыҧ-ҭа „ბზიფის
ხეობა“.
პ) ადგილის აღმნიშვნელია აგრეთვე რთული -р-ҭа, -с-ҭа, ҭ-ра სუფიქსები: аус-урҭа „სამუშაო ადგილი“, ацәарҭа „საწოლი“ аҧхьа-рҭа
„სამკითხველო“
ჟ) ტოპონიმთა მაწარმოებელი -рыҧш სუფიქსი, რომლის -р თანხმოვანი შესაძლოა კუთვნილების პრეფიქსი იყოს, ხოლო -ҧш ელემენ-
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ტის წარმოშობა გაურკვეველია: Дә-рыҧш „დურიფში“, Цанд-рыҧш
„ცანდრიფში“... ტოპონიმებს აწარმოებს აგრეთვე რთული -р-хәа „მათი
გორა, მათი ბორცვი“ ნახევარსუფიქსი: Џы-рхәа „ჯირხვა“, Блабы-рхәа
„ბლაბურხვა“... ორიოდე ტოპონიმში დასტურდება აგრეთვე -ын||-н
სუფიქსი: Аҧс-ны „აფხაზეთი“, Агыр-ны „სამეგრელო“, Бзыҧ-ын
„ბზიფის აფხაზეთი“.
რ) ნაშრომის, ნაკეთობის აღმნიშვნელი -мҭа სუფიქსი: аҩы-мҭа
„ნაწერი, თხზულება“, аусу-мҭа „ნაშრომი“, аҟаҵа-мҭа „ნაკეთობა“
ს) მამრობითი სქესის ცხოველ-ფრინველთა აღმნიშვნელი -ҕ ნახევარსუფიქსი: арба-ҕь „მამალი“, акәта-ҕь „კვერცხი“ სიტყვაშიც.
ტ) სნეულების აღმნიშვნელი -хь ნახევარსუფიქსი, რომელიც
ахьаа „ტკივილი“ სიტყვის ძირს უკავშირდება: ахы-хь „თავის ტკივილი, შაკიკი“, амгǝа-хьаа „მუცლის ტკივილი“, агәы-хь „გულის ტკივილი“
უ) ვაზის აღმნიშვნელი ნახევარსუფიქსი -жь, რომელიც ажь
„ყურძენი“ სიტყვას უკავშირდება, аҳәыҳәы-жь „მტრედყურძენა“ аӡныжь „ზამთრის ყურძენი“, аӡы-жь „წყალყურძენი“.
ნაცვალსახელი
ნაცვალსახელს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აფხაზურ ენაში. ნაცვალსახელის მეშვეობით გამოიხატება აფხაზურში ე. წ.
სახელთა კუთვნილებითი კატეგორია.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, აფხაზურში არ არის ნათესაობითი
ბრუნვა და საერთოდ ბრუნვები. ის, რაც სხვა ენებში გამოიხატება ნათესაობით ბრუნვაში დასმული სახელით (ე. ი. კუთვნილება) აფხაზურში გამოიხატება კუთვნილებითი შინაარსის მქონე პრეფიქსებით,
ანუ პირის ნაცვალსახელებიდან მომდინარე ფორმანტებით.
კლასოვან-პიროვანი ნაცვალსახელი და კუთვნილებითი ნაცვალსახელის შინაარსის გამოხატვა
მხ. რ.
I პ.
II პ.
III პ.

сара
уара
бара
иара
лара
иара

–
–
–
–
–
–

„მე“
„შენ“ (მკ.)
„შენ“ (ქ.)
„ის“ (მკ.)
„ის“ (ქ.)
„ის“ (ნ., არაგ.)

–
–
–
–
–
–

с(ы)
уы)
б(ы)
и(ы)
л(ы)
а
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მრ. რ.
I პ.
ҳара –
„ჩვენ“
ҳ(а)
II პ.
шәара –
„თქვენ“
шә(ы)
III პ.
дара –
„ისინი“
р(ы)
ყველა კლასოვან-პიროვანი ნაცვალსახელი შეიძლება გამოყენებული იყოს უფრო მარტივი ფორმითაც, ра-ს გარეშე са „მე“,уа „შენ“
(მკ.), ба „შენ“ (ქ.), иа „ის“ (მკ. და არაგ.) ла „ის“ (ქ.), ҳа „ჩვენ“, шәа
„თქვენ“, да „ისინი“...
მრავლობითი რიცხვის ҳара „ჩვენ“ და шәара „თქვენ“ ნაცვალსახელების გვერდით გამოიყენება ҳарҭ „ჩვენ“ და шәарҭ „თქვენ“.
„აფხაზური ენის გრამატიკაში“ (ნაწილი დამუშავებულია ხ. ბღაჟბას მიერ) მითითებულია, რომ ҳара-ს აქვს ინკლუზიური მნიშვნელობა: მოსაუბრე რთავს „ჩვენ“-ში მსმენელსაც, ხოლო ექსკლუზიური
მნიშვნელობა, რომელიც მსმენელს გამორიცხავს, მიიღება პირის ҳара
„ჩვენ“ ნაცვალსახელზე -ҭ (ҳар-ҭ) სუფიქსის დართვით (შდრ. აბაზ.
ҳарабараҭ „ჩვენ შენ გარეშე“. ანალოგიურად იწარმოება მეორე პირის
ფორმა шәара „თქვენ“, шәар-ҭ (შდრ. აბაზ. шәарабараҭ „თქვენ ჩემ გარეშე“ (აფხაზური ენის გრამატიკა 1968: 35).
ქართული – „სტუდენტის ხელი“ აფხაზურში იქნება астудент –
инапы... ქართულის ნათესაობითი ბრუნვის შესაბამისი სუფიქსი მიერთვის არა მსაზღვრელს, არამედ საზღვრულს პრეფიქსად:
ქართ. ქალიშვილ-ის ხელი
აფხაზ. аӡҕаб л-напы
თუ სიტყვაში მახვილი მოდის ზოგადობის а- პრეფიქსზე, მაშინ
კუთვნილებითი პრეფიქსები ы-თია წარმოდგენილი:
ала
–
сыла „ჩემი თვალი“
ала
–
сла
„ჩემი ძაღლი“
მაგ.:
сара с-аб и-напы
„მამაჩემის ხელი“
сара с-ан л-шьапы „დედაჩემის ფეხი“
уара у-ҩыза и-хы „შენი (მკ.) ამხანაგის თავი“
ასე მიიღება კლასოვან-პიროვან ნაცვალსახელთაგან კუთვნილების შინაარსის მქონე ნაცვალსახელური პრეფიქსები აფხაზურში.
აფხაზურში დამოუკიდებელი მნიშვნელობის კუთვნილებითი
ნაცვალსახელების უქონლობა ჩანაცვლებულია პირ-კლასის ნაცვალსახელთაგან მომდინარე ე. წ. „л“-ს რიგის პრეფიქსებით (იხ. ზემოთ).
ნაცვალსახელური კუთვნილებითი პრეფიქსები ემთხვევა შესაბამის კლასოვან-პიროვან ნაცვალსახელთა თავკიდურ ელემენტებს,
გარდა ორი შემთხვევისა:
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მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის კუთვნილებითი а- პრეფიქსი
განსხვავდება ნივთთა (არაგონიერთა) კლასის მესამე პირის иара „ის“
კლასოვან-პიროვანი ნაცვალსახელის иа- ძირისაგან. ეს а- პრეფიქსი
იკარგება სინტაგმიდან, თუ საზღვრული სიტყვის წინ უშუალოდ დგას
ამ ნიშნით გადმოსაცემი მსაზღვრელი.
მრავლობითი რიცხვის III პირის კუთვნილებითი р- ნიშანი, რომელიც არ ემთხვევა შესაბამისი дара „ისინი“ ნაცვალსახელის თავკიდურა ელემენტ д-ს.
გამოთქმულია მოსაზრება, რომ дара „ისინი“ უნდა მომდინარეობდეს „рара“-დან და დისიმილაციის საფუძველზეა р- მიღებული.
ამის საილუსტრაციოდ მოყვანილია и-д-рашәоит //и-р-рашәоит „ისინი
მარგლავენ“.
ამრიგად პირველადი უნდა ყოფილიყო არა дара, არამედ рара
(აფხ. ენის გრამატიკა 1968: 34).
ქ. ლომთათიძე კი ფიქრობს, რომ III პირის მრავლობითის ნიშანი
д- უნდა ყოფილიყო ისტორიულად და არა р- იგი д- უნდა მომდინარეობდესო дара ნაცვალსახელისაგან (ლომთათიძე 1945).
ამრიგად, სახელურ სინტაგმაში აფხაზურში ასეთ შემთხვევებში
დამატებით კლასოვან-პიროვანი ნაცვალსახელიც ან მკუთვნელის აღმნიშვნელი სიტყვაც უნდა იყოს გამოყენებული: ла(ра)||аҧҳәыс лыҵкы
ҟаҧшьуп“ მისი ქალის კაბა წითელია“... ამ დროს ნაცვალსახელი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც სრული, ისე მარტივი სახითაც
(გვანცელაძე 2003: 60).
აფხაზურში კუთვნილებითი ნაცვალსახელის როლში ხშირად
გვევლინება კუთვნილებითი ნაცვალსახელური პრეფიქსებით გაფორმებული а-тәы „კუთვნილება, საკუთრება“ ან а-хатәы „თავისი, პირადი“ ფუძეები, რომელთა ამოსავალი მნიშვნელობა დაჩრდილულია.
са(ра) – стәы „ჩემი კუთვნილი“
иа(ра) – итәы „შენი (მკ.) კუთვნილი“ და ა. შ.
ҳа(ра) ҳ-тәы
„ჩვენი კუთვნილი“
шәа(ра) шә-тәы „თქვენი კუთვნილი“

ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ჩვენებითი ნაცვალსახელი აღნიშნავს მოსაუბრესთან ახლოს ან
შორს მყოფობას. ჩვენებითი ნაცვალსახელიც შეიძლება შეგვხვდეს
სრული ან შემოკლებული სახით:
მოსაუბრესთან ახლოს მყოფი: абри //ари“ „ეს“, абарҭ //арҭ „ესენი“.
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მოსუბრესთან მოშორებით მყოფი, ხილული: абни ани „ეგ, ის“,
абанҭ анҭ“ეგენი, ისინი“.
მოსაუბრესთან შორს მყოფი და უკვე ნაცნობი: …убри//уи „ის,
იგი“, убарҭ урҭ „ისინი“.
ჩამოთვლილი ნაცვალსახელები ხშირად ენაცვლება III პირის
კლასოვან-პიროვან ნაცვალსახელებს. შესიტყვებაში ყველა ჩვენებითი
ნაცვალსახელი მსაზღვრელია და წინ უძღვის საზღვრულს. მაგ.:
абри//ари аҩны „ეს სახლი“, абни//ани аҩны „ეგ სახლი“, убри аҩны „ის
სახლი“, абарҭ//арҭ аҩнқәа „ეს სახლები“, абанҭ//анҭ аҩнқәа „ეგ სახლები“, убарҭ//урҭ аҩнқәа „ის სახლები“ (გვანცელაძე 2003: 59).

კითხვითი ნაცვალსახელის
შინაარსის გამოხატვა
დამოუკიდებელი კითხვითი ნაცვალსახელი აფხაზურს არ გააჩნია. ამ მნშვნელობით აფხაზური იყენებს ба ძირს, „д“-ს რიგის კლასოვან-პიროვანი ნაცვალსახელური წარმოშობის პრეფიქსებით გაფორმებულს:
сарбан сара? „მე ვინ, რომელი ვარ?“
уарбан уара? „შენ (მკ.) ვინ, რომელი ხარ?“
барбан бара
„შენ (ქ.) ვინ, რომელი ხარ?“
иара?
дарбан

„ის (ადამ.) ვინ, რომელია?“
лара?

иарбан иара „ის (ნ., არაგ.) რა, რომელია?“
ҳарбан ҳара
„ჩვენ ვინ, რომელი ვართ?“
шәарбан шәара „თქვენ ვინ, რომელი ხართ?“
иарбан дара
„ისინი ვინ, რომელი არიან?“
იგივე -ба ძირია კითხვით სიტყვაში избан? „რატომ“, „რისთვის“,
ეს ძირი ნაწილაკად ჩართვის დროსაც გვხვდება.
კითხვით ნაცვალსახელებში დიფერენცირებულია ადამიანისა და
ნივთის (არაგონიერთა) კატეგორიები, дарбан „ვინ?“ (ადამიანი) და
иарбан „რა?“ (ნივთი, არაგონ.).
„ვინ“ ნაცვალსახელის მნიშვნელობის გადმოსაცემად გამოიყენება
ადამიანის კლასის კითხვითი -да < дарбан „იგი (ადამ.) რომელი, ვინ
(არის)?“ სუფიქსით ნაწარმოები ფორმები:
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сара сызус(ҭа)да?
уара узус(ҭа)да?
бара бзус(ҭа)да?

„მე ვინ ვარ?“
„შენ (მკ.) ვინ ხარ?“
„შენ (ქ.) ვინ ხარ? და ა. შ.

კითხვით-კუთვნილებითი „ვისი?“ ნაცვალსახელის მნიშვნელობა
აფხაზურში გადმოიცემა საკუთრების აღმნიშვნელ тәы ძირზე ადამიანის კლასის კითხვითი -да სუფიქსის დართვით:
сыз(тәы)да? „მე ვისი ვარ?“
уз(тәы)да? „შენ (მკ.) ვისი ხარ?“
быз(тәы)да? „შენ (ქ.) ვისი ხარ?“ და ა. შ.
“ვინ?“ და „რა?“ ნაცვალსახელთა მნიშვნელობით იხმარება აგრეთვე დამხმარე акәзаара „ყოფნა“ ზმნის კითხვითი კილოს ფორმები:
сара сзакәы(зе)и?
„მე ვინ, რა ვარ?“
уара узакәы(зе)и?
„შენ (მკ.) ვინ, რა ხარ?“
бара бзакә(зе)и?
„შენ (ქ.) ვინ, რა ხარ?“ და ა. შ.

განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი
განსაზვრებითი ნაცვალსახელებია: а-хаҭа „თვით, თვითონ“, რომელიც იცვლება კლასებისა და პირის მიხედვით:
с-хаҭа „მე თვითონ“
у-хаҭа „შენ (მკ.) თვითონ“
б-хаҭа „შენ (ქ.) თვითონ“ და ა. შ.
дасу/доусы „ყოველი“, рызагьы „ყველა“, иззыгьы „ყველა“, аҽа
/даҽа „სხვა“, егьы „სხვა, მეორე“...
განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი
განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელებია: акы „რაღაც, რამე“
(არაგონიერთა კლასის რიცხვით სახელთაგან „ერთი“ მომდინარე),
аӡәы „ვიღაც, ვინმე (გონიერთა კლასის „ერთი“ რიცხვითი სახელისაგან
მომდინარე), акыр „რამე; რამდენიმე“, ӡәыр „ვინმე, ვიღაც, ҧыҭҩк
„რამდენიმე“ (არაგ.) ҧыҭык „რამდენიმე“ (ადამ.), џоукы/ шьоукы
„ზოგი, ვინმე“ (გვანცელაძე 2003: 61-63).

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
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ზედსართავი სახელი
აფხაზურ ენაში ზედსართავი სახელი მეტყველების ნაწილთა შორის გამოყოფილია როგორც სემანტიკურ-გრამატიკული კატეგორია,
რომელსაც არსებითი სახელის დამახასიათებელი ნიშნებიც აქვს. ესენია ზოგადობის პრეფიქსი а-, განუსაზღვრელობის -к სუფიქსი, მრავლობითობის -қәа სუფიქსი, გარდაქცევითობის с სუფიქსი...
მაგ.: а-ҟаҧш
„წითელი“ (ზოგადი ფორმა)
ҟаҧшы-к
„რომელიღაც წითელი (განუსაზღვრელი ფორმა)
ҟаҧш-қәа
„წითლები“
ҟаҧшы-с
„წითლ(ად)“...
ზედსართავი სახელი არის ვითარებითი და მიმართებითი. ატრიბუტულ სინტაგმაში ვითარებითი ზედსართავით გამოხატული მსაზღვრელი მოსდევს საზღვრულს: асы шкәакәа „თოვლი თეთრი“, аҽы
дыу … „ცხენი დიდი“ და სხვ.
მრავლობით რიცხვში ნივთთა (არაგონიერთა) კატეგორიაში
მრავლობითობის -қәа სუფიქსით ფორმდება მსაზღვრელი: аҽы дыу
„დიდი ცხენი“, аҽы дуқәа „დიდი ცხენები“.
ადამიანის კლასში (გონიერთა კატეგორიაში) კი ადგილი აქვს
სხვაობას: ადამიანთა კატეგორიის სახელს მრავლობითში ექნება თავისი -цәа სუფიქსი, ან რომელიმე სხვა სუფიქსი, მაგ.: კრებითობის -ра,
-аа... ხოლო ვითარებითი ზედსართავით გამოხატულ მსაზღვრელს,
რომელიც აგრეთვე მოსდევს საზღვრულს, თავისი, ნივთთა (არაგონიერთა) კატეგორიის -қәа სუფიქსი: ахацәа дыуқәа „დიდი კაცები“, ზედმიწ.: „კაცები დიდები“... аҩызцәа бзиақәа „ამხანაგები კარგები“
аҷкәынцәа хәыҷқәа „ბიჭები პატარები“...
ვითარებითი ზედსართავი სახელის
ხარისხის ფორმები
ვითარებით ზედსართავ სახელთა შედარებითი ხარისხის ფორმა
იწარმოება აღწერით -аиҳа „მეტად“, аҵкьыс „უფრო, ვიდრე“ დამოუკიდებელ სიტყვათა კუთვნილებითი ფორმის დამატებით. ასეთ შემთხვევაში ზედსართავი სტატიკური ზმნის დაბოლოებას იღებს уи
ахаҵа еиҳа дууп „ის კაცი უფრო დიდია“, ари ҷкәын ари еҵкьыс
бзиоуп „ეს ბიჭი იმაზე უფრო კარგია“...
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ვითარებით ზედსართავ სახელთა აღმატებითი ხარისხის ფორმა
იწარმოება ინტენსივობის -ӡа, -ӡӡа სუფიქსებით: аду „დიდი“, иду-ӡӡа
„უდიდესი“...
აღმატებითი ხარისხი აღწერითადაც გამოიხატება, ამისათვის
გამოყენებულია даара-ӡа „ძალიან“, кырӡа „ბევრად“ სიტყვები, რომლებიც დაერთვის სტატიკური ზმნის ფორმის მქონე ვითარებით ზედსართავს: даара иҧшӡо-уп „ძალზე მშვენიერია“ кырӡа бзио-уп „ძალიან
კარგია“.
თვისების ინტენსიურობის გამომხატველია აგრეთვე ვითარებით
ზედსართავ სახელებს დართული ხმაბაძვითი, ფუძეგაორკეცებული
სიტყვა-სუფიქსები: -кәакәара, -ҵәаҵәара, -ҳаҳара, -шьшьыра..., რომლებიც შესაძლოა -ӡа სუფიქსითაც იყოს წარმოდგენილი: иҧшӡакәакәара „ძალიან ლამაზი“, иҟаҧш-ҟаҟара-ӡа „ძალზე წითელი“...
ვითარებითი ზედსართავის ოდნაობით ხარისხს აწარმოებს цәыპრეფიქსი. а-цәы-ҟаҧш „მოწითალო“, а-цәы-хәа „მონაცრისფრო“...
მიმართებითი ზედსართავით გამოხატული მსაზღვრელი წინ უსწრებს საზღვრულს. ასეთი მსაზღვრელ-საზღვრული სუბსტანტიური
სინტაგმაა.
მიმართებითი ზედსართავები აფხაზურში სხვა სახელთა ფუძისგანაც შეიძლება იყოს ნაწარმოები. კუთვნილებითობის -тәы სუფიქსით, რომელიც а-тәы „საკუთრება“ სიტყვიდან მომდინარეობს: ахаҳәтәы аҩны „ქვის სახლი“, амҿытәи гәара „ხის ღობე“, ҭагалантәи быҕь
„შემოდგომის ფოთოლი“...

რიცხვითი სახელი
აფხაზურში რიცხვითი სახელი არის რაოდენობითი, რიგობითი,
კრებითი, მიახლოებითი, ჯერობის, ჯუფთობის...
რაოდენობითი რიცხვითი სახელი განასხვავებს კლას-კატეგორიას. ნივთის (არაგონიერთა) კლასის რაოდენობითი რიცხვითი სახელის
ფუძეს, ორიდან მოყოლებული, ერთვის -ба ან მისგან მომდინარე -ფა
სუფიქსი, ადამიანის კლასში კი ба-ს ნაცვლად გვაქვს -ҩы, სამიდან მოყოლებული, რომელიც ауаҩы „ადამიანი“ სიტყვიდან მომდინარედ მიაჩნია ქ. ლომთათიძეს. ამასთან ზოგადობის а- პრეფიქსი რიცხვით სახელს ჩამოშორდება. -ҩы სუფიქსს შესაძლოა -к განუსაზღვრელობის
აფიქსიც დაერთოს х-ҩы(к) „სამი რომელიღაც ადამიანი“...და სხვ.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

არაგონიერი, ნივთი
акы „ერთი“
ҩ-ба „ორი“
х-ҧа „სამი“
ҧшь-ба „ოთხი“
хә-ба „ხუთი“
ф-ба „ექვსი“
бжь-ба „შვიდი“
аа-ба „რვა“
жә-ба „ცხრა“
жәа-ба „ათი“
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გონიერი, ადამიანი
Аӡәы
ҩы-џа (-к)
х-ҩы (-к)
ҧшь-ҩы (-к)
хә-ҩы (-к)
ф-ҩы
бж-ҩы
аа-ҩы
жә-ҩы
жәа -ҩы

განსხვავებას ქმნის: „ერთი“ რიცხვითი სახელი არაგონიერთა
კლასში -акы, ადამიანთა კლასში аӡәы.
„ორი“ არაგონიერთა კლასში ҩ-ба, ადამიანთა კლასში ҩы-џа; რიცხვი ორსავე შემთხვევაში არის ҩ „ორი“, -ба არაგონიერთა (ნივთის),
ხოლო џа ადამიანთა კლასის ნიშანია.
х-ҧа ҧ მიღებულია ба-საგან б-ს ҧ-დ დაყრუების შედეგად х-ს
მომდევნო პოზიციაში.
თერთმეტიდან მოყოლებული რაოდენობითი რიცხვითი სახელები იხმარება ნივთის (არაგონიერთა) კატეგორიის -ба სუფიქსების გარეშე, ადამიანის (გონიერთა) კლასისათვის კი -ҩы შენარჩუნებულია.
თერთმეტიდან რიცხვითი სახელი მიიღება ასე: жәа „ათი“, რომელსაც ერთვის ან კავშირით – и, ან უკავშიროდ ერთეულისავე (ათამდე) რიცხვითი სახელის ძირი -ба-ს გარეშე.
არაგონიერთა ნივთთა კლასი
გონიერთა, ადამიანის კლასი
Жәи-за-ҩы(-к)
жәа-иза > жәеиза „თერთმეტი“
жәа-ҩа
жәа-ҩа-ҩы(-к)
„თორმეტი“
жәа-ха
жәа-ха-ҩы(-к)
„ცამეტი“
жә-и-ҧш
жә-и-ҧшь-ҩы(-к)
„თოთხმეტი“
жәо-хә
жәо-хә-ҩы(-к)
„თხუთმეტი“
жәа-ф
жәа-ф-ҩы(-к)
„თექვსმეტი“
жә-и-бж
жә-и-бжь-ҩы(-к)
„ჩვიდმეტი“
жә-аа
жә-аа-ҩы (-к)
„თვრამეტი“
зе-и-жә
зе-и-жә-ҩы(-к)
„ცხრამეტი“
ოცის შემდგომ „ოცდაცხრამეტის“ ჩათვლით რიცხვითი სახელები იწარმოება შემდეგნაირად: აღებულია „ოცის“ აღმნიშვნელი
ҩажәа ფუძე და ემატება რიცხვითი სახელები „ერთიდან“ „ცხრამეტა-
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მდე“. შუაში ჩაერთვის и კავშირი, რომელიც იწვევს а> еи ცვლილებას
ნაწილობრივი ასიმილაციით და მიიღება:

არაგონიერთა, ნივთთა კლასი
ҩажә(е)и акы
„ოცდაერთი“
ҩажә(е)и  ҩба
„ოცდაორი“
ҩажә(е)и  хҧа
„ოცდასამი“
ҩажә(е)и  ҧшьба
„ოცდაოთხი“
ҩажә(е)и  хәба
„ოცდახუთი“
ҩажә(е)и  фба
„ოცდექვსი“
ҩажә(е)и  бжьба
„ოცდაშვიდი“
ҩажә(е)и  ааба
„ოცდარვა“
ҩажә(е)и  жәба
„ოცდაცხრა“
ҩажә(е)и  жәаба
„ოცდაათი“
ҩажә(е)и  жәеза
„ოცდათერთმეტი“
ҩажә(е)и  жәаҩа
„ოცდათორმეტი“
ҩажә(е)и  жәаха
„ოცდაცამეტი“
ҩажә(е)и  жәиҧш
„ოცდათოთხმეტი“
ҩажә(е)и жәохә
„ოცდათხუთმეტი“ და ა. შ.
გონიერთა, ადამიანის კლასი
ҩажә(е)и  аӡәы
„ოცდაერთი“
ҩажә(е)и  ҩыжә(е) ҩыџа
„ოცდაორი“
ҩажә(е)и  хҩы(-к)
„ოცდასამი“
ҩажә(е)и  ҧшҩы(-к)
„ოცდაოთხი“
ҩажә(е)и  хәҩы(-к)
„ოცდახუთი“
ოცეულთა სახელების წარმოება შემდეგნაირია: „ორმოცს“ აღნიშნავს ҩы-н-ҩажәа რიცხვითი სახელი (არაგონიერთა, ნივთთა კლასი) ან
ҩы-н-ҩажәа-ҩы(к) (გონიერთა, ადამიანთა კლასი), „სამოცს“ აღნიშნავს
хы-н-ҩажәа, „ოთხმოცს“ ҧшы-н-ҩажәа... და ა. შ. ანუ სიტყვასიტყვით:
„ორჯერ ოცი“, „ოთხჯერ ოცი“ და სხვ. -н თანხმოვანი აღნიშნავს ჯერობას.
ასეულებს აფხაზურში ასეთი წარმოება აქვს: шәкы „100“
шәкыакы „ას ერთი“, ҩышә „ორასი“, хышә „სამასი“, жәшә „ცხრაასი“
და მისთ.
зықьы „ათასი“, зықыҩы(к) „ათასი ადამიანი“ (გონიერთა, ადამიანთა კლასი)
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ათასეულებს შორის თვლა ისევე გრძელდება, როგორც ასეულებს
შორის.
რიგობითი რიცხვითი სახელი რაოდენობით რიცხვით სახელზე
а- პრეფიქსის და დანიშნულების -тәи სუფიქსის დართვით მიიღება. аҩба-тәи „მეორე“, а-хҧа-тәи „მესამე“ და ა.შ.
რიგობით რიცხვით სახელებში გამოიყენება -ба სუფიქსიანი რაოდენობითი რიცხითი სახელი.
პირველისათვის გამოიყენება аҧхьа „წინ, წინა“ ზმნისართი, რომელსაც დანიშნულების -тәи სუფიქსი დაერთვის: аҧхьа-тәи „პირველი“, ან р-аҧхьа-тәи „მათგან უპირველესი“, სადაც р- III პირის მრავლობითობის ნიშანია. ზედმიწევნით: „მათგან უპირველესი“...
წილობითი რიცხვითი სახელი აღწერითად გადმოიცემა: ҩыџара
шаны хәҭак „ერთი მეორედი“, ზედმიწ.: „ორგან გაყოფილი ერთი ნაწილი“ და სხვ.
თუ წილადის მრიცხველი „ერთია“, მაშინ მნიშვნელის როლში
მყოფ რაოდენობით რიცხვით სახელს ერთვის ру-ак „მათგან ერთი, ერთი მათგანი“ хҧа-ру-ак „ერთი მესამედი“, ҧшба-ру-ак „ერთი მეოთხედი“... „ნახევარს“ აღნიშნავს სიტყვა абжа: аҵәа абжа „ვაშლის ნახევარი“.
კრებითი რიცხვითი სახელი იწარმოება რაოდენობით სახელზე аპრეფიქსის დართვით а-хәба „ხუთივე“, а-жәаба „ათივე“. ასევე а- პრეფიქსისა და -гьы „ც“ ნაწილაკის დართვით: а-хәба-гьы „ხუთივე“, ажәба-гьы „ათივე“...
მიახლოებითი რიცხვითი სახელი მიიღება რაოდენობით რიცხვით სახელზე აყარა „ტოლი, ოდენი“ სიტყვისაგან მომდინარე -ҟа სუფიქსის დართვით: ҩба-ҟа „ორიოდე რამ“, ҩыџа-ҟа „ორიოდე ვინმე“; ან
ჩამოთვლით: ҩба-хҧа „ორი-სამი რამე“, ҩыџа-хҩык „ორი-სამი ვინმე“.
ჯერობის რიცხვითი სახელი რაოდენობით რიცხვით სახელზე
რთული -н-тә სუფიქსის დართვით იწარმოება, რომელშიც -н ჯერობის
სუფიქსია, -тә კი დანიშნულების: ҩы-н-тә „ორჯერ“, хы-н-тә „სამჯერ“
და ა. შ.
„ერთი“ რიცხვითი სახელისაგან ჯერობის რიცხვითის მისაღებად
за „ერთი რიცხვითი სახელის з ელემენტს ერთვის -ны-к სუფიქსები და
ვიღებთ з-ны-к „ერთხელ“ შინაარსს.
ჯუფთობის სახელები იწარმოება ფუძის გაორკეცებით: ак-ака
„თითო-თითო რამე“, ҩба-ҩба „ორ-ორი რამ“, ҩыџа-ҩыџа „ორ-ორი ვინმე“, акакала „თითო-თითოდ“ (არაგონ, ნივთის შესახებ) аӡәаӡәала
„თითო-თითოდ“ (გონიერის, ადამიანის შესახებ) -ла სუფიქსი,
სავარაუდოდ, ინსტრუმენტალისის მაწარმოებელი უნდა იყოს.

130

ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

ზმნა

აფხაზური ზმნა მორფოლოგიურ კატეგორიათა სიუხვით გამოირჩევა. ამ ენას არ გააჩნია ბრუნების სისტემა, ამიტომ ის, რაც სხვა
ენებში სახელის ბრუნვათა მეშვეობით აისახება, აფხაზურში ზმნის საშუალებით გადმოიცემა.
მასდარი
მასდარი აფხაზურში ზმნის საწყისი ფორმაა, რომელსაც a- თავსართი და -ра ბოლოსართი აწარმოებს.
ერთმანეთისაგან განსხვავდება დინამიკური და სტატიკური
ზმნის მასდარი.
დინამიკური ზმნის მასდარი ზემოთ აღნიშნული а- პრეფიქსისა
და -ра სუფიქსის მეშვეობით იწარმოება а-ҟаҵа-ра „კეთება“, а-ҭа-ра
„მიცემა“, а-ҵ-ар-а „სწავლა“...
სტატიკური ზმნის მასდარს დაერთვის -заа ე. წ. მდგომარეობის
ხანგრძლივობის, დიურატიულობის აღმნიშვნელი სუფიქსი.
а-ма-заа-ра „ქონა, ყოლა“, а-ҟа-заа-ра „ყოფნა-არსებობა“.
ზოგჯერ მასდარი წარმოდგენილია ზოგადობის а-პრეფიქსის გარეშე და ასრულებს მიზნის გარემოების როლს. მაგ.: хьыӡрацара дцеит
„სახელის მოსახვეჭად წავიდა“ (გვანცელაძე 2003: 64).
სტატიკურობა-დინამიკურობა
ზმნები აფხაზურში ორ რიგად იყოფა: სტატიკური და დინამიკური.
სტატიკურობა-დინამიკურობას აფხაზური ზმნის უღლებისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს.
სტატიკური ზმნები
სტატიკურ ზმნებს თავისებური ფუძე აქვთ და ისინი დროთა
წარმოების მიხედვით ძალზე შეზღუდულია, აქვთ აწმყო დრო -п სუფიქსით ნაწარმოები და ნამყო განუსაზღვრელი დრო -н სუფიქსით ნაწარმოები.
სტატიკური ზმნის ფუძედ შეიძლება გამოყენებული იყოს არსებითი და ზედსართავი სახელის ფუძე (а-პრეფიქსჩამოშორებული და
დრო-კილოთა, პირ-კლასისა და სხვა კატეგორიათა ნიშნებდართული:
сара сыбзиоуп>сыбзиуп „მე კარგი ვარ“, сара сыдыуп „მე დიდი ვარ“.
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-заа სუფიქსიანი მასდარისაგან სტატიკური ზმნის წარმოებისას
ეს სუფიქსი ძირს ჩამოსცილდება: а-ҟа-заа-ра „ყოფნა, არსებობა“, сыҟо-уп „მე ვარ“, а-ма-заа-ра „ქონა, ყოლა“, исы-мо-уп „ის მე მაქვს,
მყავს“.
ზოგჯერ სტატიკური ზმნა დინამიკური ზმნის ფუძისაგანაც
იწარმოება, მას შედეგობითი შინაარსი ექნება:
и-ҟа-с-ҵо-ит „მე რაღაცას ვაკეთებ“
и-ҟа-ҵо-уп
„იგი გაკეთებულია“
ამგვარი წარმოებისას დინამიკური გარდამავალი ზმნა სტატიკურ
გარდაუვლად იქცევა. სტატიკური ზმნა ყოველთვის გარდაუვალია.
ზოგი ზმნური ფუძე დინამიკურ და სტატიკურ ზმნას ერთდროულად აწარმოებს. მაგ.: а-тәа-ра „ჯდომა“, а-гыла-ра „დგომა“, а-цәа-ра
„დაძინება“, сытәоуп „ვზივარ“ сытәоит „ვჯდები“, дцәоуп „სძინავს
მას“, дцәоит „იძინებს იგი“...
დინამიკური ზმნები
დინამიკური ზმნები იწარმოება საკუთრივ დინამიკურ ზმნათა
ფუძეებიდან: а-ба-ра „ხედვა“, а-ҭа-ра „წასვლა“, а-был-ра „წვა“...
გარდა ამისა ნასახელარი სტატიკური ზმნური ფუძეებისაგანაც:
ა) ნასახელარ სტატიკურ ზმნას ერთვის გარდაქცევითობის მადინამიკურებელი -ха სუფიქსი:
а-ҟәыш „ჭკვიანი“, სტატიკური: д-ы-ҟәышуп“იგი ჭკვიანია“ დინამიკური д-ы-ҟәыш-хе-ит „იგი დაჭკვიანდა“.
ბ) გარდამავალი ნასახელარი დინამიკური ზმნის მისაღებად
გამოიყენება а-тәы „მონა, საკუთრება“ სიტყვისაგან მომდინარე -тәы
აფიქსი, რომლის წინ ფუძეში ჩნდება სუბიექტის კლასოვან-პიროვანი
პრეფიქსები: абза „ცოცხალი“ – სტატ. и-бзиу-уп „იგი (არაგ.) ცოცხალია“, დინამიკ. и-бза-с-тә-ит „მე იგი (არაგ.).გავაცოცხლე“.
გ) დინამიკური ზმნის საწარმოებლად გამოიყენება р- კაუზატივის პრეფიქსი: а-иаша „მართალი“, – სტატ. и-ашо-уп „იგი (არაგ.). მართალია“, – დინამიკ. исы-р-иаше-ит „მე იგი (არაგ.) გავამართლე“.
დ) გარდამავალი და გარდაუვალი ზმნების ერთი ჯგუფი იყენებს
გასადინამიკურებლად დამოუკიდებელ სახელთა ფუძეებისაგან მომდინარე ფუძე-წინდებულებზე დართულ ძირ-სუფიქსებს: -ҵа, -х, -ла,
-ҵ... а-қә-ҵа-ра „რამეზე დადება“, ақәы-х-ра „ზედაპირიდან აღება“, ақә-ла-ра „რამეზე ასვლა“, а-қәы-ҵ-ра „რაიმედან გამოსვლა“.
ҵа- х- სუფიქსები გარდამავალ, ხოლო лa- -ҵ სუფიქსები გარდაუვალ ზმნებს ახასიათებს.
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პირის, კლასისა და რიცხვის
კატეგორია აფხაზურში
გარდამავლობა, ინვერსია
ქვემოთ წარმოდგენილი მსჯელობა ძირითადად ქ. ლომთათიძის
დებულებებს ემყარება:
აფხაზური ენის ზმნას პიროვან-კლასოვანი უღვლილება ახასიათებს, რაც კლასოვანი უღვლილების განვითარების შედეგია (ჩიქობავა
1953: 51-63; 131, 181).
ისევე, როგორც ქართველურ ენებში, აფხაზურშიც ზმნა პოლიპერსონალურია; იგი ასახავს სუბიექტისა და ორივე ობიექტის პირს.
თუ ქართველურ ენებში ზმნას შეუძლია მხოლოდ ორი პირის და მესამის რიცხვის (ძვ. ქართულში) მორფოლოგიური ნიშნის შეგუება, აფხაზურ ზმნას ერთსა და იმავე დროს სამი და მეტი მორფოლოგიური პირის აფიქსის ასახვა ძალუძს.
პირის, კლასისა და რიცხვის ნიშნები აფხაზურ ზმნაში პრეფიქსებია. ერთადერთი გამონაკლისია ნივთთა კლასის მრავლობითობის қәа სუფიქსის გამოვლენა ზმნაში, გარკვეულ შემთხვევებში.
აფხაზური ზმნის ერთ-ერთი უმთავრესი კატეგორიაა ადამიანისა
და ნივთთა კლასის კატეგორია.
გრამატიკულ კლასებს ზმნა განარჩევს მხოლობითი რიცხვის II
და III პირში; მხოლობითი რიცხვის II პირში ზმნა ასხვავებს მამაკაცისა
და ქალის ქვეკლასებს: მკ. ქვეკლასის ნიშანია у-, ხოლო ქ. ქვეკლასის
ნიშანი არის б-; у-цоит „შენ (მკ.) მიდიხარ“, б-цоит „შენ (ქ.) მიდიხარ“...
მხოლობითი რიცხვის III პირში ზმნა განარჩევს ადამიანთა კლასს
(მკ.-ისა და ქ.-ისას ერთად), მკ.-ის ქვეკლასს, ქ.-ის ქვეკლასს, ნივთთა
კლასს. ადამიანთა (გაუდიფერენცირებლად) კლასის ფორმანტია д-,
მკ.-ის ქვეკლასს აღნიშნავს პრეფიქსი и-, ქ.-ის ქვეკლასს კი л-; ნივთის
კლასის მაჩვენებლებია и-, а-,на- პრეფიქსები...
აღნიშნული აფიქსები კლასის ჩვენების გარდა, გამოხატავენ აგრეთვე, სუბიექტისა და ობიექტების პირსა და რიცხვს.
აფხაზურში გამოყოფენ პირისა და კლასის ნიშანთა ორ წყებას:
პირის ნიშანთა ის წყება, რომელიც III პირში განარჩევს მკ.-ისა და
ქ.-ის კლასებსა (ცალ-ცალკე) და ნივთთა კლასს, პირობითად წოდებულია „л“-ს რიგად (ქ.-ის ქვეკლასის აფიქსის л-ს მიხედვით), ხოლო მეორე რიგი აფიქსებისა, რომელიც III პირში განარჩევს მკ.-ის (გაუდიფერენცირებლად) კლასს, ადამიანს (პიროვნებას) და ნივთს (საგანს) სახელდებულია „д“-ს რიგად. ადამიანის (გონიერის) კლასის აფიქს „ д“-ს
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მიხედვით (ლომთათიძე 1942: 389-392; დირი 1907: 76, 77; ლომთათიძე
1967; ამიჭბა 1984; შაყრილი 1961; აფხაზური ენის გრამატიკა 1968).
პირის, კლასისა და რიცხვის ნიშანთა სქემა:
„л“
Iპ.
IIპ.
IIIპ.

მხ. რ
с/з
у- (მკ. კ.)
б- (ქ. კ.)
и- (მკ. კ.)
л- (ქ. კ.)
а-/на- (არაგონ. კ.)

მრ. რ.
ҳ(а)-/аа
-шә

р/-д

„д“
მხ. რ.
су- (მკ. კ.)
б- (ქ. კ.)
д- (ადამ. კ)
и- (არაგონ კ.)

მრ. რ.
ҳа
-шә

-и

იმისდა მიხედვით, თუ რომელი პირის ნიშანი დგას ზმნის ძირის
წინ და რომელი იცვლება პირისა და კლასის მიხედვით, სუბიექტისა
თუ ობიექტისა, პირის ნიშანთა წყობა იქნება სუბიექტური ან ობიექტური.
წყობა სუბიექტურია, თუ ზმნის ძირის წინ რეალური და გრამატიკული სუბიექტის ნიშანი დგას და ეს ნიშანი პირისა და კლასის მიხედვით იცვლება. სუბიექტური წყობა გარდამავალ ზმნებში გვხვდება.
წყობა ობიექტურია, თუ ზმნის ფუძის წინ ობიექტის ნიშანი დგას
და ეს ნიშანი პირისა და კლასის მიხედვით იცვლება. ობიექტური წყობა გარდაუვალ და ინვერსიულ ზმნებს ახასიათებს.
აფხაზური ზმნის ფორმებში გამოჰყოფენ ე. წ. მიმართებით ნაცვალსახელებს, მიმართებით პრეფიქსებს. ეს პრეფიქსები განარჩევს
„д“-სა და „л“-ს რიგს; იხმარება მიმღეობურ წარმოებაში პირ-კლასის
აფიქსთა ნაცვლად: „д“-ს რიგის აფიქსთა ნაცვლად იხმარება и- სამიმართებო პრეფიქსი, „л“-ს რიგის აფიქსთა ნაცვლად з- სამიმართებო
პრეფიქსი: и-л-бо „რასაც ხედავს“, и-ҟа-з-ҵо „ვინც აკეთებს“...
პირის ნიშანთაგან განსხვავებით, и- და з- პრეფიქსები პირს,
კლასსა და რიცხვს არ განარჩევს... სახელური მრავლობითობის ნიშანი
ამ წარმოებებშიც დაერთვის ზმნას და რიცხვს გამოხატავს. ასეთივე
წარმოება დადასტურებულია ადიღურშიც. ეს ფორმები სიტყვა-წინადადებებს წარმოადგენენ მიმღეობის ფუნქციით (ლომთათიძე 1942).
აფხაზურში არ არის ქართველურ ენათა მსგავსი პირის ნიშანთა
დიფერენციაცია სუბიექტურ და ობიექტურ ნიშნებად, მაგრამ ჩანასა-
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ხის სახით ასეთი დაპირისპირება მაინც გვაქვს: (შდრ. на- პრეფიქსი,
რომელიც მხოლოდ გარდამავალი ზმნის სუბიექტს აღნიშნავს).
პირისა და კლასის ნიშნები აფხაზურში სუბიექტის აღსანიშნავადაც გამოიყენება და ობიექტის აღსანიშნავადაც.
მათი სხვადასხვა როლში გამოსვლა დამოკიდებულია ზმნის
გარდამავლობაზე.
სინტაქსური ფუნქციის მიხედვით „д“-ს რიგის პირის ნიშნები
გამოყენებულია: ა) გარდაუვალ ზმნათა სუბიექტისა და ბ) გარდამავალ
ზმნათა პირდაპირი ობიექტის გამოსახატავად. ხოლო „л“-ს რიგის პირის ნიშნები: ა) გარდამავალ ზმნათა სუბიექტისა, ბ) ირიბი ობიექტისა
და გ) გარკვეული ნაწილაკის დართვით ინსტრუმენტალობის გამოსახატავად.
აფხაზურ ზმნას პირ-კლასის ნიშნები თავში მოუდის. მათი ადგილი მკაცრად განსაზღვრულია:
ზმნის მთლიან ფორმაში პირველ ადგილას ყოველთვის „д“-ს რიგის აფიქსები გამოდის, მათ მოსდევს „л“-ს რიგის აფიქსები.
გარდაუვალ ზმნაში პირველ ადგილას არის სუბიექტის ნიშანი
„д“-ს რიგისა, II ადგილას ირიბი ობიექტის ნიშანი „л“-ს რიგისა: д-бшьҭалоит „იგი (გონ.) შენ (ქ.) მოგსდევს“.
გარდამავალ ორპირიან ზმნაში პირველ ადგილას არის უახლოესი (პირდაპირი) ობიექტის ნიშანი „д“-ს რიგისა, ხოლო II ადგილას სუბიექტის ნიშანი „л“-ს რიგისა.
გარდამავალ სამპირიან ზმნაში პირველ ადგილას დგას უახლოესი (პირდაპირი) ობიექტის ნიშანი „д“-ს რიგისა, მას მოსდევს ირიბი
ობიექტის და სუბიექტის ნიშნები „л“-ს რიგისა: и-у-с-ҭоит „მე შენ (მკ.)
გაძლევ მას (ნ.)“.
ზოგ ზმნას პირის ნიშნების ინვერსიული წყობა ახასიათებს. ინვერსიულია გრძნობა-აღქმის, კუთვნილების გამომხატველი და ზოგი
სხვა ზმნა.
ინვერსიულ ზმნაში გრამატიკული სუბიექტის პირის ნიშანი აღნიშნავს რეალურ ობიექტს, ხოლო გრამატიკული ირიბი ობიექტის ნიშნით რეალური სუბიექტია გამოხატული. ინვერსიული ზმნები გარდაუვალია, ისინი სტატიკურიც შეიძლება იყოს და დინამიკურიც. ინვერსიულ ზმნებში გარდამავალ ზმნათა მსგავსად, რეალური სუბიექტი
„д“-ს რიგის აფიქსებით გამოიხატება, მაგრამ „л“-ს რიგის აფიქსებით
სინამდვილეში ირიბი ობიექტია გადმოცემული.
ყველა გარდამავალი ზმნა ზოგ ზმნურ კატეგორიაში (პოტენციალისი, უნებურობა) ინვერსიული, ე. ი. გარდაუვალი ხდება.
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აფხაზურში, როგორც აღვნიშნეთ, პირისა და კლასის ნიშნები
პრეფიქსებია ორსავე რიცხვში. რთულფუძიან გარდამავალ ზმნაში სუბიექტის პირის ნიშანი განკვეთს ფუძეს და ძირის წინ აღმოჩნდება: иҟа-с-ҵеит „მე ის გავაკეთე“, аҟаҵара „კეთება“.
ეს მოვლენა იმდენად სისტემატური ხასიათისაა, რომ აფხაზური
ზმნის გარდამავლობის ერთ-ერთ ნიშნადაა მიჩნეული.
ნივთის კლასის სუბიექტის პირის ნიშნად გარდამავალ განკვეთილ ზმნებში გვხვდება на-ფორმანტი: аџма и-ҟа-на-ҵеит – „თხამ გააკეთა“... (ლომთათიძე 1942).
სათანადო ფონეტიკურ გარემოში პირისა და რიცხვის ნიშნებს
ცვლილება მოსდით:
I სუბიექტური პირის ნიშანს მხოლობითსა და მრავლობითში და
II სუბიექტური პირისა და რიცხვის ნიშანს: с-, ҳ-, шә- გარდამავალ
ზმნაში მჟღერი თანხმოვნით დაწყებულ ფუძეთა წინ მოსდის ასიმილაცია: с > з, ҳ > аа, шә > жә...
როგორც ქ. ლომთათიძემ გაარკვია, პირის ნიშანთა გამჟღერება
ხდება მხოლოდ გარდამავალ ზმნებთან. აბაზური ენის დიალექტებში
აღნიშნულ მოვლენას (იგულისხმება პირის ნიშანთა გამჟღერება) ადგილი აქვს მკვეთრი თანხმოვნით დაწყებულ ზმნაშიც. აფხაზურში გამჟღერებული პირის ნიშანი ზოგჯერ მაშინაც გვხვდება, როდესაც საამისო პირობა არ არსებობს: дзымбеит < дсымбеит „იგი ვერ (არ) ვნახე“,
ეს ფაქტები (უკანასკნელს მკვლევარი დადებით ფორმათა ანალოგიით
ხსნის) ქ. ლომთათიძეს ამ მოვლენის (პირის ნიშანთა გამჟღერების)
უნიფიკაციის მომასწავლებლად მიაჩნია.
„л“-ს რიგის III პირის მრავლობითობის ნიშანი р-, კაუზატივის
კატეგორიის მაწარმოებელ р- ფორმანტთან შეხვედრისას განიცდის
დისიმილაციას: р > д... ქ. ლომთათიძის აზრით, ამ ფონეტიკურ მოვლენას აქვს გარკვეული მორფოლოგიური საფუძველი: – „ეს აფიქსები
წარმოშობით ერთნი ჩანს, შემდგომ ფუნქციურად განსხვავებული... კაუზატივის აფიქსიც იგივე მრავლობითობის აფიქსი უნდა ყოფილიყო...
შესაძლოა, დისიმილაციის ამ ფაქტით შემოგვენახა პირის ნიშნის მოსალოდნელი სახეობა (ლომთათიძე 1945: 91).
ცალკე აღნიშვნის ღირსია აფხაზურში მრავლობითობის ასახვა
ზმნაში -қәа ნივთთა კლასის მრავლობითობის მაწარმოებელი ფორმანტით: иҟасҵеит „მე ის გავაკეთე“, иҟасҵақәеит „მე ისინი გავაკეთე“. ამ
საკითხს სპეციალური გამოკვლევა მიუძღვნა რ. ჯანაშიამ (ჯანაშია
1964).
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-қǝа სუფიქსი იხმარება აფხაზურში ყველანაირ ზმნასთან. მისი
ხმარება ფაკულტატურია, იგი დაერთვის ზმნის ფუძეს დროის მაწარმოებელთა წინ და აღნიშნავს: 1) პირდაპირი ობიექტის სიმრავლეს, 2)
გარდაუვალი ზმნის სუბიექტის სიმრავლეს, 3) გარდამავალი ზმნის
სუბიექტის სიმრავლეს, 4) ირიბი ობიექტის სიმრავლეს, 5) მოქმედების
მრავალგზისობას.
ამ შემთხვევებიდან აფხაზურისათვის ყველაზე ნიშანდობლივია
პირდაპირი ობიექტისა და გარდაუვალი ზმნის სუბიექტის სიმრავლის
აღნიშვნა -қәа სუფიქსით; ე. ი. „д“-ს რიგის აფიქსებით გამოხატულ
პირთა მრავლობითობა. შდრ.: ძველი ქართულის ვითარება: -ენ სუფიქსით პირდაპირი ობიექტისა და ზოგჯერ გარდაუვალი ზმნის სუბიექტის მრავლობითობის ასახვა ზმნაში.
რ. ჯანაშიას აზრით, III პირში -қәа სუფიქსის დართვა იმითაა
გამოწვეული, რომ „д“-ს რიგის III პირის მრავლობითობა გამოიხატება
ერთი и- ფორმანტით, როცა მხოლოობით რიცხვში იმავე რიგში ორი:
д- და и- ფორმანტი გვაქვს – ერთი ადამიანისა და მეორე ნივთისათვის.
„л“-ს რიგის აფიქსებით გადმოცემულ პირთა სიმრავლის აღსანიშნავად -қәа სუფიქსის გამოყენება აფხაზურისათვის ნაკლებ დამახასიათებელი, მეორეული მოვლენაა (ჯანაშია 1964: 247-251).
აფხაზური ზმნისათვის დამახასიათებელია აგრეთვე ისეთი შემთხვევები (განპირობებული სხვადასხვა მიზეზებით), როდესაც ზმნაში სუბიექტისა ან რომელიმე ობიექტის პირი არ აისახება:
სუბიექტის პირი არ ჩანს გარდამავალ ზმნაში:
ა) აბსოლუტივში,
ბ) დადებით ბრძანებითში.
ა) აბსოლუტივში ზმნის სუბიექტის ნიშანი არ ჩანს, მომდევნო
ზმნის საშუალებით ირკვევა, რომელი პირია მოქმედი: и-ҟа-с-ҵеит –
„მე გავაკეთე“ – პირიანი ფორმაა, и-ҟаҵаны с-ааит – „კეთებით მოვედი“ – აბსოლუტივია.
აბსოლუტივში სუბიექტის პირის ნიშნის უქონლობა გარდამავალ
ზმნაში ქ. ლომთათიძეს იმ უძველეს მოვლენად მიაჩნია, როდესაც
გარდამავალ ზმნაში მხოლოდ პირდაპირი ობიექტის პირი აღინიშნებოდა (ლომთათიძე 1948: 4-13).
... ცალკე უნდა აღინიშნოს, რომ ლოკალური პრევერბები ირიბ
ობიექტს შეიწყობენ კონკრეტული (განსაზღვრული) შინაარსით გამოყენებისას, ხოლო უობიექტოდ წარმოგვიდგებიან, როცა ისინი განზოგადებულად (განუსაზღვრელი შინაარსით) იხმარება: შდრ.: ашә амаа
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а-ҟы-и-џеит – „კარის სახელური მოჰგლიჯა“, илымҳақәа ҟы-иџеит
„ყურები ააგლიჯა“.
შეიძლება ზოგჯერ ირიბი ობიექტის პირის ნიშანი მორფემისეულ
ხმოვანთა შერწყმის საფუძველზე იყოს გაუჩინარებული; ამის ნიადაგზე წარმოქმნილ რთულ, შერწყმულ მორფემაში იგი უთუოდ დაცულად უნდა ჩაითვალოს (ლომთათიძე 1982: 60, 61).
პირის ნიშნები აფხაზურში პირის ნაცვალსახელთაგან მომდინარეობს. ეს ფაქტი ჯერ კიდევ უსლარმა აღნიშნა. სამეცნიერო ლიტერატურაში ეს დებულება გაზიარებულია (უსლარი 1862: 15).
პირის ნაცვალსახელებში კი თავკიდურა თანხმოვანთა სახით
კლას-კატეგორიის ზოგი ფორმანტი შემოგვენახა (ჩიქობავა 1953).
აფხაზურში, როგორც აღვნიშნეთ, წარმოდგენილია უღვლილების
კლასოვან-პიროვანი ტიპი. აფხაზურ ენაში პოლიპერსონალური ზმნის
წარმოქმნა ხდებოდა კლასოვანი უღვლილების თანდათანობითი მოშლისა და პიროვანი უღვლილების თანდათანობითი ჩამოყალიბების
პროცესში (როგავა 1953: 443).
აფხაზურმა ენამ კლასოვანი უღვლილებიდან კლასოვან-პიროვან
უღვლილებაზე გადასასვლელად გამოიყენა პრეფიქსული გზა. „л“-ს
რიგის აფიქსები „д“-ს რიგის აფიქსთა ფონეტიკურ სახესხვაობას
წარმოადგენს; შემდეგ მოხდა მათი გამოყენება უკვე პირის ნიშნებად
(გ. თოფურია 1962: 55).
აფხაზურ ზმნაში მონოპერსონალიზმის დროისაა „д“-ს რიგის
აფიქსები, რომლებიც ახლა ადამიანის კლასს აღნიშნავს (ანდღულაძე
1968: 149). ისტორიულად „д“ აფიქსი ნივთის კლასის აღმნიშვნელი უნდა ყოფილიყო (როგავა 1954: 9-12; როგავა 1953: 443, 447).
აფხაზურში კლასებად დაყოფას საფუძვლად ედო დაყოფა პიროვნებისა და საგნის კლასებად.
ნივთთა კლასის აფიქსით ჯერ ქალის, ხოლო შემდეგ საერთოდ
ადამიანის კლასის აღნიშვნა იბერიულ-კავკასიურ ენათათვის დამახასიათებელია. აფხაზურში ნივთთა კლასის д- ნიშანი ადამიანთა კატეგორიის აღსანიშნავადაა გამოყენებული; д- ნიშნის ნივთთა კლასის
ნიშნიდან მომდინარეობას ადასტურებს მისი (д- ფორმანტის) გამოვლენა III პირის მრავლობითობის ნიშნად კაუზატივის კატეგორიის
წარმოებაში (ლომთათიძე 1945). ხოლო საერთო წესის მიხედვით, იბერიულ-კავკასიურ ენებში მრავლობითობის ნიშანი ადამიანთა კატეგორიის ნიშნიდან არ მიიღება, ე. ი. д- ნივთისა იყო (ანდღულაძე 1968:
151).
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ნივთთა კლასიდან д- ნიშანი ადამიანთა კატეგორიაში გადმოვიდა ჯერ ქალის კლასის აღსანიშნავად და შემდეგ განზოგადდა ადამიანის კატეგორიის ნიშნად.
б- ნიშანი აფხაზურში უნდა ყოფილიყო ქალის კატეგორიის საერთო ნიშანი პირების გარჩევამდე. ადიღ. ფ-ხ°> ბ-ხ° – „ქალი“, შდრ.: ხ° –
„მამაკაცი“, აფხაზურში ქალის კლასი II პირში გამოიხატება б- ნიშნით,
II პირის მამაკაცის у- ნიშანი გენეტურად უკავშირდება საერთო იბერიულ-კავკასიურ “ვ”- ნიშანს: ხუნძ. ვუგო – „ვარ“, ქართვ. ვარ. ზან. ვორექ
– „ვარ“, სვან. ხვარი – „ვარ“ (როგავა 1954: 10).
ქ. ლომთათიძის აზრით, აბსოლუტივის კატეგორია წინ უსწრებს
დროის კატეგორიას. დროის ჩამოყალიბებასთან ერთად, თავი იჩინა
სუბიექტის პირმაც ზმნაში. ამ ნიადაგზე ერთმანეთს დაუპირისპირდა:
აბსოლუტივი – д(ы)-ба-ны – „იგი (ად.) ნახვით“...
ნამყო განუსაზღვრელი – ды-з-ба-н – „მე ვნახე იგი“
ბ) აფხაზური გარდამავალი ზმნის დადებითი ბრძანებითის ფორმაში არ აისახება სუბიექტის პირი:
и-ҟа-у-ҵеит – „შენ (მკ.) გააკეთე ის (ნ.)“
и-ҟа-ҵа! – „გააკეთე ის (ნ)“...
ქ. ლომთათიძე უშვებს, რომ ბრძანებითისა და აბსოლუტივის
წარმოების პრინციპს შორის გარკვეული კავშირი უნდა იყოს სუბიექტის გამოუხატველობის მხრივ; ... სუბიექტის პირის გაჩენა გარდამავალ ზმნაში მეორეული მოვლენაა. თავდაპირველად გარდაუვალ ზმნაში გამოიხატებოდა სუბიექტის პირი, გარდამავალში პირდაპირი ობიექტისა, ისევე, როგორც სხვა კავკასიურ ენებში. ე. ი. აფხაზური გარდამავალი ზმნაც ნეიტრალურია გვართა მიხედვით (ლომთათიძე 1942:
12). შესაძლოა, აფხაზურ ზმნაში გაუჩინარდეს ნივთის კლასის III პირის უახლოესი ობიექტის ნიშანი, თუ ზმნის ფორმას წინ უძღვის ნაცვალსახელი, ან არსებითი სახელი:
ача (и)-у-с-ҭоит „მე შენ (მკ.) პურს გაძლევ“ შებრუნებულ წყობაში
უახლოესი (პირდ.) ობიექტის ნიშანი აღდგება: и-у-с-ҭоит ача – „გაძლევ პურს“.
ირიბი ობიექტის ნიშანი შეიძლება არ ახლდეს ზოგ პრევერბიან
ზმნას. ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორი შინაარსით არის პრევერბი გამოყენებული ზმნაში: კონკრეტულითა თუ განზოგადებულით.
ვ. კონჯარიას აზრით, პირველად აფხაზურში …уара ნაცვალსახელით აღინიშნებოდა როგორც ქალი, ისე კაცი (в- ადამიანს ნიშნავდა სა-
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ერთოდ) თანდათან … ფორმანტმა დაიწყო მკ. კლასის II პირის ნიშნის
ფუნქციის შესრულება (კონჯარია 1963: 391, 392).
и, რომელიც I გრამატიკულ კლასს, ნივთთა კლასს და აქედან
მრავლობით რიცხვს გამოხატავს, ერთი და იგივე ოდენობა უნდა იყოს
ისტორიულად და ნივთთა კლასის р- д-ს უნდა უკავშირდებოდეს... საფიქრებელია, ნივთთა კლასის на> а უკავშირდებოდეს იმავე д-ს. а-ს
ნივთთა კლასის ფუნქცია н-ს დაკარგვის შემდეგ უნდა ჰქონდეს მიღებული, თავდაპირველად იგი კლასის ნიშნის თანმდევი თანხმოვანი
უნდა ყყოფილიყო (შდრ. ა, და, ლა...)“ (ანდღულაძე 1968: 151).
აფხაზურისათვის ნავარაუდევია ოთხკლასიანი ამოსავალი სისტემა:
I
в >у …
II
д >л
III
б(а) >б
IV
д || р || н
პირისა და კლასის ნიშანთა წარმოშობის თაობაზე, როგორც ვხედავთ, ძირითადად, ერთი აზრისანი არიან მკვლევრები: პირისა და
კლასის ნიშნები კლასის ნიშანთაგან და პირის ნაცვალსახელთაგან მომდინარეობს.
ტაპანთურში პირისა და კლასის ნიშნები იგივეა, რაც აფხაზურში,
აქაც ორი რიგი გამოიყოფა პირისა და კლასის ნიშნებისა (იმავე პრინციპით): „д“-ს რიგი, „л“-ს რიგი.
გარდამავალ მჟღერი თანხმოვნით დაწყებულ ზმნასთან, აფხაზურის მსგავსად, ტაპანთურშიც I სუბიექტური პირის ნიშანი მხოლობითში და I და II სუბიექტური პირის ნიშნები მრავლობითში მჟღერდება.
ტაპანთურში გამჟღერებას იწვევს მკვეთრი თანხმოვნით დაწყებული
ერთი акәабара – „ბანა“ ზმნაც (ლომთათიძე 1944).
ტაპანთურში დაცულია ის მჟღერი – ჵ – სპირანტი, რომლისგანაც მომდინარეობს აფხაზური ҳ > аа (I პირის ნიშანი მრავლობით რიცხვში): иҭаჵ-џыб – „მას (ნ.) შიგ ჩავაგდებთ“ (ლომთათიძე 1944: §40).
აფხაზურში III პირის სუბიექტის ნიშნად ნივთთა კლასში (თუ
ზმნა გარდამავალი სამპირიანია, ან ორპირიანი რთულფუძიანი) გვევლინება на- პრეფიქსი. დანარჩენ შემთხვევებში არის а-. ტაპანთურშიც
ასეა, მაგრამ აქ ზმნებს უფრო ახასიათებთ წინდებულიანი ფორმები.
პირის ნიშანიც ასეთ შემთხვევაში ექცევა წინდებულის შემდეგ და
რთული ფუძის მქონე ზმნათა მსგავსად, ნივთთა კლასის სუბიექტის
პირის ნიშანი წარმოგვიდგება на-ს და არა а-ს სახით: аҽы данаба – „ის
(ად.) ცხენმა როცა დაინახა“.
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на- ფორმანტი ა. გენკოს а- ფორმანტისაგან მიღებულად მიაჩნია
სინტაგმის არასწორი დაყოფის პირობებში (გენკო 1955: 191).
ტაპანთურში წარმოდგენილი პირის, კლასისა და რიცხვის გამოხატვის სისტემა ზმნურ ფორმაში მატერიალურადაც და აგებულების
პრინციპითაც სავსებით ემთხვევა აფხაზურისას.
თითქმის ასეთივე ვითარებაა აშხარულშიც:
1. ზოგჯერ აშხარულში а- კლასის ნიშნის მაგიერ и- იხმარება, რაც
შემთხვევითი ფაქტის შთაბეჭდილებას ახდენს: ашә иҷәыаахт – „იგი
(ნ.) კართან მოვიდა“. ეს შეიძლება ადიღეურის გავლენით აიხსნას.
2. „სხვა“ – სიტყვა ყველა დიალექტში ხან дача-ს სახითაა, ხან ачаს სახით. აშხარულში დასტურდება рачак, რაც „д“-ს გრამატიკული
კლასის ნიშნად კვალიფიკაციას უეჭველს ხდის.
3. აშხარულში I პირის ნიშნის გაუმჟღერებელი სახეობაც დასტურდება მრავლობით რიცხვში: иҳажәып – „დავლევთ“...
4. ზმნის უარყოფით ფორმაში, სადაც გამჟღერების პირობა მოხსნილია, ხშირად გვხვდება პირის ნიშნის გამჟღერებული სახეობა
(ლომთათიძე 1954: §35).
ტაპანთური და აშხარული დიალექტები უმნიშვნელო გადახრათა მიუხედავად, მიჰყვება აფხაზურ ენას პირის, კლასისა და რიცხვის
კატეგორიათა წარმოების საკითხში.
წარმოქმნის კატეგორიები
პირთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად, აფხაზურ-ადიღურ ენათათვის დამახასიათებელ პოლიპერსონალურ ზმნას საშუალება ეძლევა გამოხატოს ნაირგვარი მიმართება სუბიექტურ და ობიექტურ, ან
ობიექტურ პირებს შორის.ზმნაში მორფოლოგიური ნიშნით გამოხატული, პირებს შორის არსებული ურთიერთმიმართება ქმნის იბერიულკავკასიურ ენათა ზმნის მორფოლოგიურ და სიტყვაწარმოებით კატეგორიათა მრავალფეროვნებას.
აფხაზურ-ადიღური ენების რელატიურ (და ზოგჯერ აბსოლუტურ ზმნასაც) უღლების კატეგორიათა – პირის, კლასის, რიცხვის)
გარდა მოეპოვება წარმოქმნის კატეგორიები: ქცევის, პოტენციალისის,
უნებურობის, კაუზატივისა და საურთიერთო-სათანაო.
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ქცევის კატეგორია
აფხაზური ენის ზმნას ახასიათებს ქცევის კატეგორია.
აფხაზურში ქცევის კატეგორია რამდენადმე განსხვავდება ქართველურ ენათა ქცევის კატეგორიისაგან.
ქ. ლომთათიძე აფხაზურ-აბაზურში გამოყოფს ორ ქცევას: სათავისო (სასუბიექტო) და სასხვისო (საობიექტო) ქცევებს (ლომთათიძე
1947: 411-419; ლომთათიძე 1967; ლომთათიძე 1976).
აფხაზური ენის გრამატიკაში გამოყოფილია აგრეთვე ქცევის მესამე სახეობაც, ნეიტრალური ქცევა. ცალკეა გამოყოფილი უკუქცევითობის კატეგორია (აფხაზური ენის გრამატიკა 1968: 136-143).
ქ. ლომთათიძის ნაშრომებში აფხაზურში ნეიტრალური ქცევის
გამოყოფის შემთხვევას ვერ ვხვდებით; უკუქცევითობის კატეგორიას ქ.
ლომთათიძე სათავისო ქცევად მიიჩნევს (ლომთათიძე 1976).
1. სათავისო (სასუბიექტო) ქცევა იწარმოება ზმნურ ფორმაში –
რეფლექსურობის ელემენტის მონაწილეობით. ეს ელემენტი მოსდევს
„л“-ს რიგის აფიქსებს და აღნიშნავს გარდამავალი ზმნის სუბიექტის
მხოლოდ თავისავე თავზე მოქმედებას. აფხ.: и-ҽ-и-ҵәахит – „მან თავი
დაიმალა“.
ҽ- რეფლექსურობის ელემენტს ქ. ლომთათიძე ადასტურებს ტაპანთურშიც. თუ აფხაზურში რეფლექსურობის ელემენტს კუთვნილებითი აფიქსი მუდამ წინ ახლავს, და პირის ორ ნიშანს წარმოგვიდგენს:
აფხ. с-ҽы-с-шьуеит – „თავს ვიკლავ“, ტაპანთურში რეფლექსური ფორმების ҽ- ელემენტს კუთვნილების გამომხატველი პირის ნიშნები აღარ
ერთვის და აფხაზური с-ҽ-с-шьуеит-ის ნაცვლად ტაპანთურში
сҽысшьит ფორმას ვხვდებით.
ტაპანთურში ზმნა საკუთარი თავისაკენ მიმართულ მოქმედებას
კაუზატივის ფორმითაც გამოხატავს: ҧшак ссырсып – „ცოტა ქარს მოვიქროლებ“... (ლომთათიძე 1976: §44; 152).
რეფლექსურობის ელემენტი აშხარულში თითქოს ფუძესაა შეზრდილი; ეს ნათელი ხდება საგარემოებო აფიქსთა წარმოებისას: -ш-,
-ан-..., რომლებიც რიგით პირველი პირის აფიქსის შემდეგ დაისმის
აფხაზურში: с-ҽ-аны-с-шьуа – „მე თავს როცა ვიკლავ“... აშხარულში კი
ҽ- ელემენტი საგარემოებო აფიქსების შემდეგ მოხვედრილა: шәы-ҽыд-сы-р-дырра – „მათ მე როგორც თავი გავაცნო“...
აღნიშნულ ფორმათა წარმოებისას აშხარულში დასტურდება სამი
საფეხური:
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1) ҽ ელემენტს ახლავს კუთვნილებითი აფიქსი: уҽыртла „გაიხადე“, 2) კუთვნილებითი აფიქსი ჩამოშორებულია: лҽылшьит „თავი
მოიკლა“, 3) კუთვნილებითი აფიქსი ჩამოშორებულია და ზმნას უჩნდება ობიექტის ნიშანი.
აშხარულში, აფხაზურისაგან განსხვავებით, ტაპანთურის მსგავსად, უკუქცევითი მოქმედება შეიძლება პირის ნიშნის გაორკეცებითაც
მოხდეს: иаассырдырп „მე ჩემს თავს გავაგებინებ“ (ლომთათიძე 1954:
§38).
2. სათავისო ქცევა გამოხატავს სუბიექტის მოქმედებას, მიმართულს თავისსავე სხეულის ნაწილზე, რომელიც კონკრეტულ ასახვას
პოულობს ზმნის ფუძეში.
აფხაზური ზმნის სასხვისო ქცევას ახლავს მიმართულების აღნიშვნა და წარმოდგენილია ორი ქვესახეობით:
ა) ირიბი ობიექტისკენ მიმართული მოქმედება, რომელიც აღინიშნება აფხაზური з-, (ბზიფური з-) აფიქსით): ე. წ. ირიბი ობიექტისათვის სასარგებლო ქცევა:
з- აფიქსი გამოხატავს პირდაპირი ობიექტის განკუთვნებას ირიბი
ობიექტისადმი (გარდამავალ, სამპირიან ზმნებში), ან სუბიექტისა და
მისი მოქმედების განკუთვნებას ირიბი ობიექტისადმი (გარდაუვალ
ზმნებში).
з- ელემენტის მონაწილეობით ზმნურ ფორმაში პირთა რაოდენობა იზრდება ერთით: сцоит – „მივდივარ“, сизцоит – „მისთვის მივდივარ“, иҟасҵоит – „მე მას ვაკეთებ“, илзыҟасҵоит – „მე მას მისთვის (ქ.)
ვაკეთებ“...
ბ) ირიბი ობიექტიდან მიმართული მოქმედება, რომელიც აღინიშნება цә- აფიქსით.
цә- აფიქსი გამოხატავს ირიბი ობიქტისათვის ე. წ. საზიანო, მისგან აქეთ მომართულ მოქმედებას.
цә- ელემენტის მონაწილეობით ზმნურ ფორმაში პირთა რაოდენობა იზრდება ერთით, როგორც ეს з-ს შემთხვევაში იყო: стәоит –
„ვჯდები“, сицәтәоит – „მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ ვჯდები“,
изгоит – „მე ის მომაქვს“, илцәызгоит – „მე ის მისი (ქ.) სურვილის საწინააღმდეგოდ მომაქვს (ვართმევ)“.
з- ელემენტი ქ. ლომთათიძის აზრით, იგივეა, რაც სახელებში
გამოყენებული (а)зы – „თვის“ თანდებული. თუ ეს ელემენტი სახელს
დაერთო, ზმნაში აღარ იქნება წარმოდგენილი და მასაც ერთი, ირიბი
ობიექტური პირი დააკლდება: ахәыҷы изы (и)ҟаиҵоит, ахәыҷы
изыҟаиҵоит – „ბავშვისთვის ვაკეთებ“, – ахәыҷы изы ҟасҵоит „ბავშვს

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

143

ვუკეთებ“... иҟасҵоит ორპირიანი გარდამავალი ზმნაა, – изыҟаҵоит სამპირიანია. სასხვისო ქცევაში ზმნას ემატება ერთი – ირიბ ობიეტიური
პირი (ლომთათიძე 1947: 415).
სასხვისო ქცევის з- და цә – პრეფიქსები მასდარშიც ჩანს. ზოგჯერ
ისინი ზმნის ფუძესაა შეზრდილი: азҳара – „ზრდა, თვის მატება“,
азҵара – „კლება, თვის მცირება“...
з- და цә- პრეფიქსები ყოველთვის ირიბი ობიექტის აფიქსის შემდეგ დგას.
აფხაზურის з- და цә- პრეფიქსებით ნაწარმოები სასხვისო ქცევა,
ქართულის „ვუკლავ“ სასხვისო ქცევის ფორმას, რომელიც იმასაც ნიშნავს, რომ „მისთვის ვკლავ“ და იმასაც, რომ „მისას ვკლავ“, ორი განსხვავებული აფიქსით წარმოგვიდგენს (ლომთათიძე 1947: 418).

პოტენციალისის კატეგორია
აფხაზურ-ადიღურ ენებში ზმნის კატეგორიათა შორის გამოიყოფა შესაძლებლობის (პოტენციალისის) კატეგორია (ლომთათიძე 1955:
163).
პოტენციალისი ეწოდება გრამატიკულ კატეგორიას, რომელიც
ამა თუ იმ მოქმედების შესაძლებლობას გამოხატავს.
პოტენციალისის კატეგორია დაკავშირებულია რეალურ სუბიექტთან.
პოტენციალისის კატეგორია მორფოლოგიურად აისახება ზმნაში.
აფხაზურ ზმნას პოტენციალისის კატეგორია ეწარმოება з(ბზიფ.з ׳-) პრეფიქსით.
აფხაზურ-აბაზურში პოტენციალისის ნიშნის ადგილი მკაცრად
ლოკალიზებულია: კერძოდ, ის ყოველთვის დგას რეალური სუბიექტის პირის ნიშნის შემდეგ: и-сы-з-гом – „მე მას (ნ.) ვერ წავიღებ“... д-зцом – „ის ვერ მიდის“...
პოტენციალისის ნიშანი რთულ ზმნებში იწვევს სუბიექტის ნიშნის რთული ფუძიდან გადმოსმას: и-ҟа-с-ҵоит – „მე მას (ნ.) ვაკეთებ“...
и-с-зы-ҟаҵом „მე მას (ნ.) ვერ ვაკეთებ“.
სამპირიან გარდამავალ ზმნაში პოტენციალისის წარმოებისას ირღვევა კუთვნილებით აფიქსთა ჩვეულებრივი თანმიმდევრობა
(ლომთათიძე 1955: 249-255).
როგორც ცნობილია, სამპირიან გარდამავალ ზმნებში I ადგილას
დგას პირდაპირი (უახლოესი) ობიექტის ნიშანი, II ადგილი ირიბი
ობიექტური პირის ნიშანს უკავია, ხოლო III ადგილას გვხვდება სუბი-
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ექტური პირის აფიქსი: и-с-у-ҭо-м „მე შენ (მკ.) მას (ნ.) არ მოგცემ“.и-ас-ҳәо-м – „მე შენ (მკ.) მას (ნ.) არ გეტყვი“.
პოტენციალისის ფორმაში იმავე სამპირიან ზმნაში რეალური სუბიექტის ნიშანს უკავია II ადგილი: и-сы-з-у-ҭо-м – „მე შენ (მკ.) მას (ნ.)
ვერ მოგცემ“, и-сы-з-уа-ҳәом – „მე შენ (მკ.) მას (ნ.) ვერ გეტყვი“...
პოტენციალისის აფიქსი ყოველთვის სუბიექტს უკავშირდება,
ამიტომ გარდამავალ და გარდაუვალ ზმნებში ეს კატეგორია ერთნაირად იწარმოება.
პოტენციალისის აფიქსის დართვა იწვევს გარდამავალი ზმნის
პირის ნიშანთა ინვერსიას (რომელიც მორფოლოგიურ გამოხატულებას
პოულობს რთულფუძიან და სამპირიან ზმნებში: გრამატიკული სუბიექტი იქცევა ირიბ ობიექტად და გადმოინაცვლებს მეორე, ირიბი ობიექტური პირის ადგილას:
и-ҟа-с-ҵоит – „მე მას (ნ.) ვაკეთებ“
и-ҟа-с-ҵо-м – „მე მას (ნ.) არ ვაკეთებ“
и-с-зы-ҟаҵо-м – „მე მას (ნ.) ვერ ვაკეთებ“...
სუბიექტის ნიშანი გადმოსმულია რთული ფუძიდან:
и-у-с-ҭоит – „მე მას (ნ.) შენ (მკ.) გაძლევ“...
и-у-с-ҭом – „მე მას (ნ.) შენ (მკ.) არ მოგცემ“...
и-сы-з-у-ҭом – „მე მას (ნ.) შენ (მკ.) ვერ მოგცემ“...
სუბიექტის ნიშანი გადმოსმულია ირიბი ობიექტის პირის აფიქსის ადგილას, ხდება ინვერსია, გარდამავალი ზმნა იქცევა გარდაუვლად.
აფხაზურში პოტენციალისის კატეგორია ზმნის უარყოფით ფორმებს უფრო ახასიათებს, დადებით წარმოებაში კი იშვიათად გვხვდება
(ლომთათიძე 1955: 154).
აფხაზურში პოტენციალისის კატეგორია ეწარმოება ზმნას ყველა
დროსა და კილოში (ბრძანებითის გარდა), კაუზატიურ წარმოებასა და
სათანაო კატეგორიაში.
უარყოფით წარმოებათა გვერდით, პოტენციალისი გვხვდება
ზმნის დადებით – ფინიტურ ფორმებში: -оит და -уп სუფიქსიანებში,
-ҳәа ნაწილაკთან ერთად, ოღონდ, უნდა აღინიშნოს, რომ მომდევნო
ზმნა ყოველთვის უარყოფითშია: и-с-зы-фот-ҳәа сы-ҟа-м-ызт „მე არ
მეგონა, თუ შევჭამდი“... и-с-зы-фа-п-ҳәа сы-ҟа-м-ызт „მე არ მეგონა,
შევჭამ-მეთქი“... ასეთი წარმოება პირობით შინაარსს შეიცავს.
დადებით წარმოებაში პოტენციალისი გვხვდება:
1. კითხვით ფორმებში: изхысуоу? „შეუძლია ისროლოს?“, პირობით კილოში: узахәазар „შენ (მკ.) თუ შეგიძლია უშველო“... 2. ნა-
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ტვრით კილოში: сызцандаз-ҳәап „ნეტავ შევიძლო წასვლა“.
აფხაზურში პოტენციალისი აღწერითადაც გადმოიცემა: алшара
„შეძლება“ ზმნის საშუალებით. аилкаара сылымшит „ვერ შევიძელ გამეგო“... შდრ.: პოტენციალისის ფორმა: и-с-з-е-и-лы-м-кааит... „ის მე
(ჩემთვის) ვერ გავიგე“ (ლომთათიძე 1955).
აფხაზურში адырра – „ცოდნა, გაგება“ ზმნის უარყოფითი ფორმები პოტენციალისის აფიქსის გარეშე არ იწარმოება. იგი მუდამ ქართული „ვერ“ ნაწილაკის შინაარსს ატარებს, აშხარულში კი игьсыздырам „არ ვიცი“ ფორმის გვერდით ჩვეულებრივიაигьыздырам –
„არ ვიცი“.

უნებურობის კატეგორია
აფხაზურ-ადიღურ ენებში ზმნის მორფოლოგიურ კატეგორიათა
შორის გამოიყოფა უნებურობის კატეგორია, რომელიც გამოხატავს რეალური სუბიექტის მიერ ჩადენილ მოქმედებას.
აფხაზურში ეს კატეგორია იწარმოება амха /амаха პრეფიქსით. ეს
პრეფიქსი შედგება ორი (а)ма და ха ნაწილისაგან. ма- ელემენტი „ხელის“ აღმნიშვნელ ძირად მიაჩნია ქ. ლომთათიძეს (ლომთათიძე 1955;
ლომთათიძე 1976).
იგივე ма- ელემენტს გამოყოფს ქ. ლომთათიძე ე. წ. მიჩნევის
(მოჩვენების) კატეგორიაშიც (ლომთათიძე 1970: 157). აბაზური ამ კატეგორიის საწარმოებლად იყენებს -ма პრეფიქსს.
маха>мха პრეფიქსის დამოკიდებულება ზმნის ფორმასთან ისეთივეა, როგორიც პოტენციალისის წარმოებისას: дцәеит – „მან (ად.) დაიძინა“, дамхацәеит – „მას (ად.) უნებურად ჩაეძინა“...
სამპირიან გარდამავალ ზმნებსა და რთულფუძიან ზმნებში უნებურობის კატეგორიის პრეფიქსი ისეთსავე ცვლილებას იწვევს, როგორსაც პოტენციალისის პრეფიქსი: აქაც სუბიექტური პირის ნიშანი
ზმნის ფუძის გარეთ გამოდის და დაისმის პრევერბის წინ. სამპირიან
გარდამავალ ზმნებში კი სუბიექტის ნიშანს უჭირავს მეორე ადგილი (ე.
ი. ირიბი ობიექტის ადგილი), ხდება ინვერსია.
ქ. ლომთათიძის აზრით, პოტენციალისის კატეგორია უნებურობის კატეგორიასთან ისეთ მიმართებაში უნდა იყოს, როგორ მიმართებაშიც არის ე. წ. სასარგებლო з-, зы- და ე. წ. საზიანო цә- პრეფიქსებით
ნაწარმოები ქცევის კატეგორიები ერთიმეორესთან. з- პრეფიქსი გამოხატავს მიმართულებას ირიბ ობიექტური პირისაკენ, ხოლო цә- პრე-
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ფიქსი კი მიმართულებას ირიბ ობიექტური პირიდან: исзааигеит –
„მომიტანა მე მან“, исцәигеит – „წაიღო ის ჩემგან მან“.
цǝ- საზიანო ქცევის და амха- უნებურობის პრეფიქსები დასტურდება კონტამინირებულ ფორმებშიც: (и)сцәамхафеит – ის (ნ.) ჩემგან
(მე) უნებურად შემომეჭამა... исзыҟымҵеит – „ის მე ვერ გავაკეთე“,
исызыуамҳәеит – „ის მე შენ ვერ გითხარი“... ასეთი ფორმები უმთავრესად უარყოფითი წარმოებებისათვის არის დამახასიათებელი, ხოლო
исамхаҟаҵеит – „ის მე უნებურად გავაკეთე“, исамхауҳәеит- „ის მე შენ
უნებურად გითხარი“ – ფორმები კი დადებითისათვის.
პოტენციალისისა და უნებურობის კატეგორიები კავშირშია
ზმნის რეალურ სუბიექტთან.

კაუზატივის კატეგორია
აფხაზურ-ადიღურ ენებში ზმნის კატეგორიათა შორის გამოიყოფა კაუზატივის კატეგორია.
კაუზატივის კატეგორია აფხაზურ ენაში р- პრეფიქსით იწარმოება.
კაუზატიურ წარმოებაში ზმნას ემატება ერთი, პირდ.ობიექტის
პირი, გარდაუვალი ზმნა გარდამავალი ხდება. გარდამავალ ზმნებში рპრეფიქსს შეაქვს შუალობის შინაარსი: ზმნას უჩნდება ახალი, სხვისი
საშუალებით მოქმედების შემსრულებელი პირი:
არაკაუზატიური ფორმა
გარდაუვ. ზმნა

კაუზატიური ფორმა
გარდამ. ზმნა

ды-гылт „ის (ად.) დადგა“

ды-и-р-гылт „მან (ად.) ის
(ად.) დააყენა“

и-лы-ҩыит „დაწერა მან“ (ქ.)“

илы-и-р-ҩыит „დააწერინა
მან (მკ.) ის (ნ.) მას (ქ.)

სამპირიანი ზმნებიდან კაუზატიურ შინაარსს აფხაზური ენა აღწერითად გამოხატავს: иу-лҭаратәы ҟа-с-ҵап „შენ (მკ.) იგი (ქ.) მათ რომ
მოგცენ ვიქმ“.
სამპირიან ზმნათა ფუძეში ნაწილაკებისა და ქცევის აფიქსთა მონაწილეობითა და კაუზატივის აფიქსით იწარმოება კაუზატივის კატეგორია: и-у-зы-л-сы-р-ӡахуеит „მას (ნ.) შენთვის (მკ.) მე მას (ქ.) ვაკერი-
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ნებ“, и-у-зы-ҽҳәа-сы-р-гылап „მას (ნ.) შენთვის (მკ.) მე დავდგამ კერასთან“.
კაუზატივის მნიშვნელობა შეიძლება გადმოიცემოდეს тә- დანიშნულების აფიქსით (ლომთათიძე 1945: 89).
კაუზატივის р- პრეფიქსი მარტივფუძიან ზმნებში ძირის წინ
დგას, რთულფუძიან ზმნებში კი ხან ფუძის წინ დგას, ხან ჩართულია
ფუძეში (ლომთათიძე 1945: 89).
ზმნა კაუზატივის ფორმით, ყოველთვის გარდამავალია; თუ კაუზატივის ნიშანი განკვეთილ ფუძეშია, სუბიექტის ნიშანი მის წინ დგას,
თუ კაუზატივის ნიშანი ფუძის გარეთ გამოდის, სუბიექტის ნიშანიც
მას გადმოჰყვება.
კაუზატივის კატეგორიაში ცვლილებები ხდება სუბიექტის მესამე
პირის მრავლობითობის ნიშნისა და ირიბი ობიექტის ნიშნის შეხვედრისას კაუზატივის კატეგორიის ფორმანტთან:
III პირის მრავლობითი რიცხვის ნიშანია აფხაზურში р- პრეფიქსი; იგივე р- პრეფიქსი გამოიყენება ირიბი ობიექტის ნიშნადაც იმავე
პირსა და რიცხვში... კაუზატივის р- პრეფიქსის გამოვლენასთან ერთად, ზმნაში III პირის მრავლობითის ნიშანი და იმავე პირის ირიბი
ობიექტის р- ნიშანი წარმოდგენილია д-ს სახით: сыдыртәеит „მე მათ
დამსვეს“, *сырыртәеит... иддырбоит „ისინი მათ მას ანახვებენ“,
*ирырбоит...
კაუზატივის ნიშანთან შეხვედრისას III პირის მრავლობითი რიცხვის р- ნიშნის д-დ ქცევა დისიმილაციურ მოვლენადაა ცნობილი.
ქ. ლომთათიძე თვლის, რომ აღნიშნულ ფონეტიკურ მოვლენას (р
> д) მოეპოვება თავისი მორფოლოგიური საფუძველი, იმდენად, რამდენადაც აფხაზური ენა ორი р-ს თავმოყრას კარგად იგუებს: арырҳара
„შეშინება“, ეს აფიქსები წარმოშობით ერთნი ჩანს, შემდგომ ფუნქციურად განსხვავებული, ე. ი. კაუზატივის აფიქსიც იგივე მრავლობითის
აფიქსი უნდა ყოფილიყო. ორი ერთნაირი აფიქსის თავმოყრამ განაპირობა ერთ-ერთის (პირის ნიშნის) დისიმილაცია.
დისიმილაციის ამ ფაქტში ქ. ლომთათიძე ხედავს პირის ნიშნის
მოსალოდნელი სახეობის შემონახვის შემთხვევას: სწორედ იმიტომ
უნდა განსხვავებულიყო ეს ორი აფიქსი ერთმანეთისაგან, რომ მათ ერთი წარმოშობა ჰქონდათ; (შდრ. ადიღ. ირ. ობიექტისა და სუბიექტის
პირისნიშანიиа-... ერთ-ერთი р-დ გადადის, როცა ისინი ერთმანეთს
ხვდებიან).
ქ. ლომთათიძის აზრით, ზმნის კაუზატივის ფორმაში III პირის
ნიშნად გამოვლენილი д- შეიძლება უკავშირდებოდეს სათანადო
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„дара“ ნაცვალსახელს, რაც თავისთავად იმას არ გამორიცხავს, რომ მასთან კავშირი ჰქონდეს ადამიანის კლასის д- ნიშანსაც: ეს მოვლენა აფხაზურისათვის არაა უცხო: შდრ. …уара-у, сара-с... კავკასიური ენებიდან
ცნობილია მრავლობითის აფიქსით ჯერ ქალის, ხოლო შემდეეგ საერთოდ ადამიანის კლას-კატეგორიის გაფორმებაც (ლომთათიძე 1945: 93;
როგავა 1954: 9-12).
ტაპანთურშიც კაუზატივის აფიქსი იწვევს III პირის მრავლობითი რიცხვის ნიშნის д-დ ცვლას. აფხაზურში ეს მოვლენა სისტემატურია, როდესაც р- აფიქსით III პირის სუბიექტის მრავლობითობაა
გადმოცემული, ხოლო როდესაც р- ირიბ ობიექტს გამოხატავს, შესაძლოა д-ს გვერდით р-ც გვქონდეს: и-д-дыр-гылеит – „ისინი მათ მას
უყენებენ“.
ტაპანთურში კი р- აფიქსი ირიბი ობიექტის როლშიაც სისტემებრ
д-თია წარმოდგენილი: иддерӡахт „მათ მათ ის შეაკერინეს“...
ტაპანთურს (ადიღეურის გავლენით) ერთი თავისებურება ახასიათებს:
თუ ერთპირიანი გარდაუვალი ზმნა კაუზატივში სამპირიანი გახდება, ორმაგად იქნება მასში გამოხატული კაუზატივის შინაარსი,
აფხაზურისაგან განსხვავებით, ზმნაში იქნება ორი კაუზატივის აფიქსი: ддыирргәазеиҭа „ის მას მათგან შეეშინებინა“, дыдыирырцат „მათ
იგი მან გააგზავნინა“ (ლომთათიძე 1944: 130).
კაუზატივის კატეგორია აშხარულშიც სხვა დიალექტთა მსგავსად
იწარმოება, ოღონდ აქ უფრო ხშირად გამოიყენება. რთულფუძიან
ზმნებში კაუზატივის р- აფიქსის ფუძეში, ძირის წინ წარმოდგენა (და
არა მის წინ, როგორც ეს აფხაზურშია) სისტემატურადაა გატარებული
აშხარულში. აფხაზურის მონაცემი მეორეული ჩანს.
აშხარულისათვის უცხოა კაუზატივის ნიშნის ორმაგი ხმარება,
რაც ტაპანთურში ჩვეულებრივი მოვლენაა (ადიღეურის გავლენით)
(ლომთათიძე 1954: §36).
ამრიგად, აფხაზურ-აბაზურში კაუზატივის კატეგორიის წარმოება პრეფიქსულია, მცირეოდენ გადახრათა გათვალისწინებით, კაუზატივის წარმოების თვალსაზრისით აფხაზური და აბაზური ენების დიალექტთა შორის თანხვედრაა.
აფხაზურში გამოიყოფა აღწერითი და სიტყვაწარმოებითი სუფიქსით ნაწარმოები კაუზატივიც.
აფხაზურსა და აბაზურში კაუზატივის р- პრეფიქსი გენეტურ კავშირშია ამავე ენაში არსებული მრავლობითი რიცხვის აღმნიშვნელ рფორმანტთან.
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საურთიერთო კატეგორია
აფხაზურ-ადიღურ ენებში ზმნის კატეგორიათა შორის გამოიყოფა საურთიერთო კატეგორია.
საურთიერთო კატეგორია გულისხმობს ზმნით აღნიშნულ მოქმედებაში ორი ან მეტი პირის (ინდივიდის) მონაწილეობას.
ზმნის საურთიერთო კატეგორიას აფხაზურ-ადიღურ ენებში განიხილავს ქ. ლომთათიძე (ლომთათიძე 1961).
საურთიერთო კატეგორიას აწარმოებს პრეფიქსები: აფხაზურ-აბაზურში а(и), а(и)-ц, а(и)-ба.
აფხაზურში ქ. ლომთათიძე გამოკვეთს аи- პრეფიქსის ц- და баელემენტებთან დაკავშირების შემთხვევებს, რის საფუძველზეც საჭიროდ მიაჩნია, ზმნის საურთიერთო კატეგორიაში გამოიყოს საურთიერთო-სათანაო (-а/еиц-) და საურთიერთო-საორმხრივო (а/еиба-) ქვეკატეგორიები.
ц- სათანაოს ფუნქციით დამოუკიდებლადაც გვხვდება: сара лара
слыцуп – „მე მას ვახლავარ“, дицкәшәоит – „ის (ად.) მასთან (მკ.) ცეკვავს“...
სათანაო კატეგორიით გამოხატული გარდამავალი ზმნის ფორმა
სამპირიანია: илыцысфоит – „მას (ნ.) მასთან (ქ.) ერთად ვჭამ“, საურთიერთო-სათანაო аиц- პრეფიქსით გამოხატულ კატეგორიაში გარდამავალი სამპირიანი ზმნა გარდამავალ ორპირიან ზმნად იქცევა:
илыцысфоит>иеицаҳфоит – „ჩვენ მას ერთად ვჭამთ“, ე. ი. ირიბი ობიექტისა და სუბიექტის ორი განსხვავებული პირის ნაცვლად მივიღებთ
მრავლობით რიცხვში დასმულ სუბიექტის პირს (ლომთათიძე
1960/1961: 279).
საურთიერთო კატეგორიის წარმოების პრინციპი აფხაზურში,
ადიღურსა და უბიხურში ერთნაირია.
აღნიშნულ კატეგორიაში ზმნის პირთა რაოდენობა მცირდება ერთით;
ზმნის გარდამავლობა იცვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საურთიერთო-საორმხრივო პრეფიქსში თავმოყრილი აღმოჩნდება პირდაპირი ობიექტისა და სუბიექტის პირები.
აფხაზურში საურთიერთო-საორმხრივო ქვეკატეგორიის მაწარმოებელი аиба- პრეფიქსი რთული შედგენილობისაა: аи- საურთიერთო
კატეგორიას აწარმოებს დამოუკიდებლად, ба- პრეფიქსი კი ზმნებში
ცალკე არ გვხვდება.
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аиба-/еиба- პრეფიქსი, განსხვავებით аи-/еи- და аиц-/еиц- პრეფიქსებისაგან, მხოლოდ გარდამავალ ზმნებს ახასიათებს.
аи-/еи- პრეფიქსი ზმნის მარტივ ფუძეს უშუალოდ არ ერთვის.
მისი დართვა ზმნურ ფორმაზე ქცევის აფიქსთა, ან წინდებულთა დართვას იწვევს; аиба- პრეფიქსი თავისუფლად ერთვის რთული და მარტივი ფუძის მქონე ზმნებს. მარტივ მზნებში თითქოს ба- ელემენტს
აქვს დაკისრებული ფუძის გამრთულების ფუნქცია. ეს ფაქტი, შესაძლოა, ба- ელემენტის ზმნისართულ წარმოშობაზე მიუთითებდეს.
რთულ аиба- პრეფიქსს გარკვეულ შემთხვევაში (თუკი მასში გაერთიანებული იქნება სუბიექტისა და პირდაპირი ობიექტის პირები)
შეუძლია ზმნა გარდაუვლად აქციოს.
საურთიერთო-საორმხრივო ქვეკატეგორიის წარმოებისას ორპირიან გარდამავალ ზმნათაგან მიიღება ერთპირიანი ზმნები. სუბიექტისა და პირდაპირი ობიექიტის პირები ერთიანდება მრავლობითი რიცხვით წარმოდგენილ სუბიექტის პირში: дырдыруеит „ისინი მას იცნობენ“, еибадыруеит „ისინი ერთმანეთს იცნობენ“...
სამპირიან ზმნათაგან მიიღება ორპირიანი გარდამავალი ზმნა,
როდესაც:
ა) ერთიანდება სუბიექტისა და ირიბი ობიექტის პირები მრავლობითი რიცხვით წარმოდგენილ სუბიექტის პირში: иласҳәеит – „მე მას
(ქ.) ის ვუთხარი“, еибырҳәеит – „მათ ის ერთმანეთს უთხრეს“...
ბ) თავს იყრის ირიბი და პირდაპირი ობიექტები მრავლობითი
რიცხვით წარმოდგენილ პირდაპირი ობიექტის პირში:
длырбоит – „ის (ქ.) მას (ად.) ხედავს“, еибарбоит – „ისინი ერთმანეთს ხედავენ“...
საურთიერთო კატეგორიის аи-/еи- და საურთიერთო სათანაო
ქვეკატეგორიის аиц-/еиц- პრეფიქსები დამოუკიდებლად იმისაგან,
ზმნის ფუძე რთულია თუ მარტივი, ფუძის წინ დაისმის. ეს იმით არის
გამოწვეული, რომ ისინი დაკავშირებულია გარდაუვალი ზმნის სუბიექტთან ან ირიბ ობიექტთან, რომლებიც აფხაზურში მუდამ ფუძის წინ
გვხვდება.
аиба- პრეფიქსი რთულფუძიან ზმნებში ფუძეშია ჩასმული აფხაზურში, ხოლო ტაპანთურში аиба- || иба- პრეფიქსი ასეთ შემთხვევებშიც ფუძის წინ დაისმის: аҭагǝара – „წაჯიკავება“, абаҭагǝара ურთიერთწაჯიკავება (ლომთათიძე 1944: 191).
ფუძეში аиба- პრეფიქსი გვხვდება სახეცვლილი სახით: аиба >
еиба >ииба > иба...
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უღლების კატეგორიები
ზმნა აფხაზურ ენაში გამოირჩევა თავისი რთული აგებულებით.
ერთსა და იმავე ზმნურ ფორმაში თავი შეიძლება მოიყაროს ათზე მეტმა მორფემამ, რომლებიც წარმოქმნისა და უღლების კატეგორიებს მიეკუთვნება.
ცნობილია, რომ იბერიულ-კავკასიური ენების ზმნა რთული მორფოლოგიით ხასიათდება. ამ მხრივ აფხაზური ზმნა ზერთულად შეიძლება დახასიათდეს.
აფხაზური ზმნით შეიძლება სხვა ენათა მთელი წინადადებით
გამოხატული აზრის გადმოცემა. განსაკუთრებით ეს ეხება ფინიტურინფინიტურ წარმოებას ზმნისა (რომელსაც ქვემოთ განვიხილავთ). ეს
უკანასკნელი სხვა ენათა მთავარი და დამოკიდებული წინადადებების
ფუნქციებს ითავსებს.

ზმნის ფინიტური და ინფინიტური ფორმები
აფხაზურს არ მოეპოვება დამოკიდებული და მთავარი წინადადებები, როგორც დამოუკიდებელი სინტაქსური კატეგორია, არა აქვს
აგრეთვე დამოკიდებული წინადადების კავშირები. ის, რაც სხვა ენებში
სინტაქსის სფეროს განეკუთვნება და წარმოდგენილია მთავარი და დამოკიდებული წინადადებების სახით, აფხაზურში თავისებურადაა ასახული ზმნის დრო-კილოთა ფორმებში.
ამის მიხედვით აფხაზურში გვაქვს დროთა წარმოების ორი ფორმა. მთავარი წინადადების შესაბამისი დროთა ფინიტური წარმოება და
ფინიტური წარმოების ზმნური დაბოლოებები. ეს დაახლოებით, მთავარი წინადადების როლში გამოდის სხვა ენებში მაგ.: сара сцеит „მე
წავედი“.
დროთა ისეთ წარმოებას კი, რომელიც სხვა ენების დამოკიდებულ წინადადებას შეესაბამება, ქეთევან ლომთათიძე უწოდებს ინფინიტურ წარმოებას.
საგარემოებო ელემენტიან ზმნათა ინფინიტური წარმოება
ინფინიტური წარმოების ზმნა ფინიტური წარმოების ზმნისაგან
იმით განსხვავდება, რომ მას პრეფიქსად უჩნდება სხვადასხვა საგარემოებო ელემენტი: ადგილის, დროის, ვითარების, მიზეზის...
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დროის -ан „როცა“, ადგილის -ахь „სადაც“, ვითარების -ш „როგორც“ მიზეზის з- „იმიტომ, ვის, რის გამო“.
ეს საგარემოებო ელემენტები ზმნაში დაისმის „д“-ს რიგის აფიქსთა შემდეგ. საგარემოებო პრეფიქსის დართვა იწვევს ზმნის სუფიქსის
შეცვლასაც: ფინიტობის -н სუფიქსი ინფინიტური წარმოებაში -з სუფიქსით შეიცვლება:
с-ц-о-н
„მე წავედი“
с-ан-цо-з
„როცა წავედი“
с-ахь-цо-з
„სადაც წავედი“
с-ш-цо-з
„როგორც წავედი“
იმისათვის, რომ წინადადებას დასრულებული სახე ჰქონდეს,
აფხაზურში აუცილებელია წინადადებაში ერთი ფინიტური წარმოების
ზმნა მაინც იყოს (გამონაკლისია კითხვითი წინადადება) с-ахь-не-и-уа
и-у-а-с-ҳәо-м „არ გეტყვი სად მივდივარ“, ზედმიწევნით: „სადაც მივდივარ (იმას) შენ (მკ.) მე არ გეტყვი“.
ზმნის ფინიტურობა ანუ დასრულებულობა საგანგებო მორფემებით გამოიხატება, ამათგან ზოგი მხოლოდ ფინიტობის გამომხატველია, ზოგი კი ერთდროულად გადმოგვცემს ფინიტობასაც და დროსაც:
ოდენ ფინიტობისაა დინამიკურ ზმნათა -ит > т, ფინიტობასთან
ერთად დროსაც აღნიშნავს -н და სტატ. ზმნათა -п სუფიქსები.
სტატიკურ ზმნებსაც, ისევე, როგორც დინამიკურს, აქვთ დროთა
ინფინიტური წარმოებაც. ფინიტობის -уп სუფიქსი აწმყო დროისა,
რთული მონაცემია. ინფინიტურ წარმოებაში -п ჩამოშორდება და დარჩება მხოლოდ -у. მაგ.: д-ан-ҟоу… „როცა არის“, д-ахьы-ҟоу… „სადაც
არის“, ды-шы-ҟоу „როგორც არის“.

სამიმართებო პრეფიქსიანი ინფინიტური წარმოება
აფხაზურს არ მოეპოვება მიმართებითი ნაცვალსახელები და მიმართებითი ზმნიზედები: ვინც, რაც, რომელიც, როგორიც, რანაირიც...
სხვა ენების რთულ წინადადებათა წევრ-კავშირები აფხაზურში მოქცეულია ინფინიტური წარმოების ზმნაში და გამოხატავს სასუბიექტო და
საობიექტო მიმართებებს: „წამსვლელი – ის ვინც მიდის“, „ის რაც მიდის“, ოღონდ:
დროთა ინფინიტურ წარმოებაში გამოიყენება მიმართებითი зპრეფიქსი ადამიანისათვის (გონიერთა კლასი) და и – ნივთისათვის
(არგონიერთა კლასი). მაგ.: и-з-фо „ვინც ჭამს, მჭამელი“, и-фо „რასაც
ჭამს, შესაჭმელი“.
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ზმნის ფორმაში მხოლოდ ერთი პირი შეიძლება იყოს მიმართებითი изфа „ვინც შეჭამა“, илфа „რაც შეჭამა“, иусҭа „რომელიც მე შენ (მკ.)
მოგეცი“, дузҭа „ვინც შენ (მკ.) ის (ად.) მოგცა“...
ამრიგად:
и(ы) ენაცვლება „д“-ს რიგის პირ-კლასის აფიქსებს, მუდამ პირველ ადგილას დგას ზმნაში და გამოხატავს: ერთპირიანი გარდაუვალი
ზმნის სუბიექტს, ორპირიანი გარდაუვალი ზმნის ირიბ ობიექტსა და
გარდამავალი ზმნის პირდაპირ ობიექტს:
ერთპირიანი გარდაუვალი სტატიკური ზმნა
ინფინიტური წარმოება
ფინიტური წარმოება
Сара сы-ҟоуп „მე ვარ“

(и)ы-ҟо… „ვინც, რაც არის“

ერთპირიანი გარდაუვალი დინამიკური ზმნა
Сара сцоит „მე მივდივარ“
и-цо „ვინც, რაც მიდის“
ორპირიანი გარდაუვალი სტატიკური ზმნა
Сара д-сы-моуп аҩыза
сара и-сы-моу…аҩыза
„მე მყავს მეგობარი“
„მეგობარი, რომელიც მე მყავს“
ორპირიანი გარდამავალი დინამიკური ზმნა
ფინიტური წარმოება
ინფინიტური წარმოება
Сара дызбоит ахәыҷы ҧшӡа
сара збо ахәыҷы дыҧшӡоуп
„მე ვხედავ ლამაზ ბავშვს“
„ბავშვი, რომელსაც მე ვხედავ, ლამაზია“
მსგავსივე ვითარებაა სამპირიან გარდამავალ ზმნებშიც: и-у-а-сҳәаз „რაც მე შენ (მკ.) გითხარი ის“...
з- გამოიყენება მხოლოდ ორპირიან და სამპირიან ზმნებში და არ
იხმარება ერთპირიანებში, რადგან იგი ენაცვლება „л“-ს რიგის პირკლასის პრეფიქსებს, ეს უკანასკნელნი კი არ გამოიყენებიან ერთპირიან
ზმნებში.
სამიმართებო з- პრეფიქსი ენაცვლება ორპირიანი გარდამავალი
ზმნისა და ყველა გარდამავალი ზმნის სუბიექტის, აგრეთვე გარდამავალი ზმნის ირიბი ობიექტის ნიშნებს:
ორპირიანი გარდამავალი ზმნა
ფინიტური წარმოება
иара сара избоит „მე მას ვხედავ“

ინფინიტური წარმოება
сара сызбо „ვინც, რაც მე მხედავს,
ჩემი დამნახავი“
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ორპირიანი გარდაუვალი ზმნა
иара сара исымоуп „მე იგი (ნ.) сара сызмоу
“ვისაც, რასაც მე ვყავარ“
მაქვს“
შდრ. აგრეთვე სამპირიანი გარდამავალი ზმნის ფორმები. ერთი
მხრივ: и-ры-з-ҭо „ვინც, რაც მათ რაღაცას აძლევს“ და მერე მხრივ: изы-р-ҭо „ვისაც, რასაც ისინი მას (ნ.) აძლევენ“.
იგივე з- პრეფიქსი გამოიყენება სახელთა კუთვნილებით-სამიმართებო ფორმებშიც და „л“-ს რიგის პრეფიქსებს ენაცვლება:
сара с-ҩны „ჩემი სახლი“; зыҩны „ვისი, რისი სახლიც“
ამ ტიპის ფორმებთან აუცილებელია:
ჯერ ინფინიტური და შემდეგ ფინიტური წარმოების ზმნათა ერთდროული ხმარება:
зыҩны (и-)ы-зы-з-дыргылаз ахаҵа дааит.
↑
↑
ინფ.
ფინ.
ზედმიწ: „სახლი ვისაც აუშენეს, კაცი მოვიდა“

ზმნის დრო-კილოთა სისტემა1
აფხაზურს აქვს სამი გრამატიკულად გამოხატული დრო: ახლანდელი, წარსული, მომავალი. თითოეულ დროს რამდენიმე ნაკვთი,
მწკრივი შეესაბამება.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ზმნები აფხაზურში ორ რიგად იყოფა: სტატიკურ და დინამიკურ ზმნებად. ნაკვთთა წარმოება სტატიკურ
და დინამიკურ ზმნებს სხვადასხვაგვარი აქვთ.
სტატიკურ ზმნებს თავისებური ფუძე აქვთ და ისინი დროთა
წარმოების თვალსაზრისით ძალზე შეზღუდულია, დინამიკური ზმნა
კი უფრო მდიდარია ნაკვთებით.
სტატიკური და დინამიკური ზმნების ყველა ნაკვთის ფორმა
განარჩევს ფინიტურ და ინფინიტურ წარმოებას.

1 ზმნის დრო-კილოთა შესახებ მსჯელობა ემყარება თ. გვანცელაძის ნაშრომს
„აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის“, ტ. I, თბილისი, 2003.
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სტატიკური ზმნის ნაკვთები
სტატიკურ ზმნას აქვს ფინიტური აწმყო -уп სუფიქსით ნაწარმოები და ფინიტური ნამყო განუსაზღვრელი -н სუფიქსით ნაწარმოები.
რთული -уп სუფიქსი დროსა და ფინიტობას ერთდროულად გამოხატავს. -у დროისაა, -п ფინიტობის მაგ.: сыҟоуп „ვარ“, ибзиоуп „კარგია“,
ихаауп „ტკბილია“...
აწმყოს ინფინიტურ ფორმას ოდენ -у სუფიქსი აწარმოებს. მაგ.:
сахьыҟоу… „სადაც ვარ“, ишбзиоу… „ის რომ კარგია“, ихаау… „რაც
ტკბილია“...
ნამყო განუსაზღვრელის ფინიტურ ფორმას აწარმოებს -н სუფიქსი. მაგ.: сыҟан „ვიყავი“, ибзиан „კარგი იყო“. ინფინიტურ ფორმაში
კი -н სუფიქსის ადგილას -з სუფიქსი ჩნდება, ფონეტიკური ცვლილება
არ ხდება; მაგ.: сахьыҟоу „სადაც ვიყავი“, ишыбзиаз „კარგი რომ იყო“...
ზოგ სტატიკურ ზმნას ერთვის განგრძობითობის (დიურატიულობის) -заа სუფიქსი, რითაც ემსგავსება დინამიკურ ზმნას.
დინამიკური ზმნის ნაკვთები
1. აწმყო, 2. მყოფადი I, 3. მყოფადი II, 4. ნამყო უსრული 5. ნამყო
განუსაზღვრელი 6. ნამყო სრული ანუ აორისტი, 7. ნამყო უკვეობითი 8.
ნამყო წინარე წარსული.
1. აწმყო
-уа-ит > -уе-ит, სადაც –уа დროისაა, -ит კი ფინიტობისა...
თუ ზმნის ფუძე а- ხმოვნით ბოლოვდება, მაშინ -уеит სუფიქსი
წინა ხმოვანთან შერწყმით -оит სახეობას იძლევა: с-ца-уа-ит > с-цауеит > с-цоит „მივდივარ“, из-ба-уа-ит >и-з-ба-уеит >и-з-боит „ვხედავ“.
თუ ზმნის ფუძე ბოლოვდება ნებისმიერი თანხმოვნით, и, у… ნახევარხმოვნებით, аа ხმოვნებით ან ҳа მარცვლით, მაშინ -уеит სუფიქსი
არ განიცდის ცვლილებას: и-с-ҭы-с-х-уеит „მე მას (ნ.) ვხატავ“, с-неиуеит „მივდივარ“, и-у-у-еит „ყმუის“, еи-лы-с-каа-уеит „მესმის, ვიგებ“,
с-баҳа-уеит „ვბარავ“...
აწმყოს ინფინიტურ ფორმაში ზმნის ფუძეს ოდენ დროის აღმნიშვნელი -уа სუფიქსი დაერთვის, რომელიც ერწყმის ფუძის а- ბოლო
ხმოვანს და იძლევა о-ს (а-…а>о): с-ахь-ца-уа > с-ахь-цо „სადაც მივდი-
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ვარ“, и-з-ба-уа > и-з-бо „რასაც ვხედავ“, სხვა შემთხვევებში -уа უცვლელი რჩება:и-ҭы-с-х-уа „რასაც ვხატავ“, с-ахь-не-уа „სადაც მივდივარ“,
и-у-уа „რაც ყმუის“, и-еилы-с-каа-уа „რაც მესმის, ვიგებ“, д-ан-баҳа-уа
„როცა ბარავს“...
ზოგჯერ აწმყოს ფორმას მყოფადის შინაარსიც აქვს, ქართულის
მსგავსად: уаҵәы Аҟәа сцоит „ხვალ სოხუმში მივდივარ, წავალ“.
2. მყოფადი I
გამოხატავს იმ მოქმედებას, რომელიც მომავალში აუცილებლად
უნდა მოხდეს. ფინიტური ფორმა იწარმოება ზმნის ფუძეზე -п
სუფიქსის დართვით. ამ დროს ფონეტიკური ცვლილებები არ ხდება.
с-ца-п „წავალ“, д-ы-з-ба-п „მას (ად.) ვნახავ“, и-ҭы-с-хы-п „დავხატავ“,
еи-лы-с-каа-п „გავიგებ“
ინფინიტურ ფორმაში -п- სუფიქსს ენაცვლება -ра ან -лак//лакь//лаг სუფიქსები: сан-ца-ра//с-ан-ца-лак// с-ан-ца-лакь //с-ан-ца-лаг
„როცა წავალ“...
3. მყოფადი II
ახასიათებს მომავლის უფრო განუსაზღვრელი შინაარსი. ფინიტური ფორმას აწარმოებს რთული -ш-т<-ша-ит, რომელშიც -ша>-ш
მომავალი დროის აღმნიშვნელია, ხოლო -ит >т ფინიტობისა. ამ რთული სუფიქსის დართვისას ფონეტიკური ცვლილებანი არ ხდება: с-цашт „წავალ“, еи-лы-с-каа-шт „გავიგებ“.
ინფინიტური ფორმა მყოფ. II-ისა მიიღება ოდენ მომავალი დროის აღმნიშვნელი -ша სუფიქსის დართვით ზმნის ფუძეზე. ფონეტიკური პროცესები არ ხდება. с-ан-ца-ша „როცა უნდა წავიდე“, иеилыскааша „რაც უნდა გავიგო“.
4. ნამყო უსრული
აწარმოებს -уа-н სუფიქსი, რომელიც ემყარება აწმყოს ნაკვთის -уа
სუფიქსიან ინფინიტურ ფუძეს, რომელიც გართულებულია დროისა
და ფინიტობის ერთდროულად გამომხატველი -н სუფიქსით. (შდრ.
სტატიკურ ზმნათა ნამყო განუსაზღვრელის -н სუფიქსი).
-ан სუფიქსი ფუძისეულ -а ხმოვანთან შერწყმისას იძლევა -он
დაბოლოებას: с-ца-уа-н > с-ц-он „მივდიოდი“, д-ы-з-ба-уа-н > дызбон
„მას (ად.) ვხედავდი“...
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აქაც: თანხმოვნებით, и, у… ნახევარხმოვნებით, -аа და -ҳа მარცვლებით დამთავრებულ ფუძეებში უცვლელია -уа-н დაბოლოება: иҭы-с-х-уа-н „ვხატავდი“, с-неи-уа-н „მივდიოდი“, еи-лы-с-каа-уа-н „მესმოდა, ვიგებდი“, с-баҳа-уа-н „ვბარავდი“.
ინფინიტური წარმოებისას -уа სუფიქსს -н სუფიქსის ნაცვლად
ინფინიტურობის -з სუფიქსი ერთვის: ფონეტიკური პროცესები კი იგივეა, რაც ფინიტურ ფორმათა წარმოებისას: с-сахь-ца-уа-з > с-ахь-ц-о-з
„სადაც მივდიოდი“, д-аны-з-ба-уа-з > д-ан-ы-з-бо-з „როცა მას (ად.)
ვხედავდი“, и-ҭы-с-х-уа-з „რასაც, ვისაც ვხატავდი“, с-ахьне-уа-з „სადაც მივდიოდი“, иеилыскаа-уа-з „რასაც ვიგებდი, რაც მესმოდა“, с-анбаҳа-уа-з „როცა ვბარავდი“...
5. ნამყო განუსაზღვრელი
-н სუფიქსით იწარმოება. ეს სუფიქსი დროსა და ფინიტობას ერთდროულად გამოხატავს. ფონეტიკური ცვლილება არ ხდება, მხოლოდ თანხმოვანთა შორის -ы- ნეიტრალური ხმოვანი გაჩნდება.
с-ца-н „წავედი (და)“..., ды-з-ба-н „იგი (ად.) დავინახე (და)“...,
и-ҭы-с-хы-н „დავხატე (და)...“ с-неи-н „მივედი (და)...“, иеилыскаа-н
„გავიგე (და)...“, сы-баҳа-н „დავბარე (და)...“.
ინფინტურ ფორმაში -н სუფიქსს ინფინიტივის -з სუფიქსი ენაცვლება: с-ан-ца-з „როცა წავედი“, д-ан-ы-з-ба-з „როცა იგი (ად.). დავინახე“, ис-ҭы-с-хы-з „რაც, ვინც დავხატე“, с-ахь-не-и-з „სადაც მივედი“,
иеилыскаа-з „რაც გავიგე“, с-ан-баҳ-а-з „როცა დავბარე“.
6. ნამყო სრული, აორისტი
-ит ფინიტობის სუფიქსის დართვით იწარმოება, ეს სუფიქსი ზოგ
თანხმოვანზე დაბოლოებულ ფუძეებთან მარტო -т-ს სახით შეიძლება
შეგვხვდეს: и-з-дыр-т „გავიგე“, с-хал-т „ავედი“ ცალი а- ხმოვნით დამთავრებულ ფუძეებში -ит სუფიქსის и-ს გავლენით а ხმოვანი იცვლება
-е ხმოვნით: с-ца-ит > с-це-ит „წავედი“, д-ы-з-ба-ит > ды-з-бе-ит“იგი
(ად.) ვნახე“.
ხოლო თანხმოვნებით, у ფონემით, аа, ҳа მარცვლებით დასრულებულ ფუძეებში ფონეტიკური ცვლილებები არ ხდება: и-ҭы-с-х-ит
„დავხატე“, и-з-у-ит „გავაკეთე, ვქენი“ и-еи-лы-с-каа-ит „გავიგე“, сбаҳа-ит „დავბარე“, и- ფონემით დამთავრებულ ფუძეებში ზოგჯერ ერთი -и- იკარგება: с-не-ит > с-неи-ит „მივედი“, с-ааи-ит > с-аа-ит „მოვედი“.
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ინფინიტური ფორმა აღარ დაირთავს დროისა და ინფინიტურობის სუფიქსს, არ ხდება ფონეტიკური ცვლილებები: с-ан-ца „როცა წავედი“, д-ан-ы-з-ба „როცა იგი (ად.) ვნახე“, и-ҭы-с-х(ы) „რაც დავხატე“,
с-ахь-неи „სადაც მივედი“, иеилы-с-каа „რაც გავიგე“, с-ан-бааҳ-а
„როცა დავბარე“.
ზოგჯერ, ქართულის მსგავსად, ამ ფორმას აწმყო – მყოფადის
მნიშვნელობაც აქვს: с-цеит шҭа аҩныҟа „წავალ (წავედი) – აწი შინ (სახლში)“...
7. ნამყო უკვეობითი
-хьа-ит >хье-ит სუფიქსი აწარმოებს, хьа- უკვეობითობის აღმნიშვნელია, -т კი ფინიტობის с-ца-хьеит „უკვე წავედი“, ды-з-ба-хьеит
„უკვე ვნახე“, и-ҭы-с-х-хьеит „უკვე დავხატე“, с-неи-хьеит „უკვე მივედი“ иеи-лы-с-каа-хьеит „უკვე გავიგე“.
ინფინიტურ ფორმაში გამოიყენება ორი სუფიქსი: უფრო გავრცელებულია რთული -хьау-… > -хьоу-, სადაც -хьа უკვეობითობას აღნიშნავს, ხოლო -у… იგივეა, რაც დასტურდება სტატიკურ ზმნათა აწმყოში.
მეორე უფრო იშვიათი ხმარებისაა -ц სუფიქსი, რომელიც უკვეობითობის აღმნიშვნელია: и-ҟа-с-ҵа-хьоу// и-ҟа-с-ҵа-ц „რაც უკვე გამიკეთებია“, и-з-ба-хьоу//и-з-ба-ц „რაც, ვინც უკვე მინახავს“, и-ҭы-схьоу //…и-ҭы-с-хы-ц „რაც, ვინც უკვე დამიხატავს“...
გავრცელებულია ამგვარ გამოთქმებში: иҟасҵац ҟаыҵоит „იმასვე
ვაკეთებ, რაც მიკეთებია“, изуҭас иҭ! „შენ (მკ.) ვისთვისაც მიგიცია,
(კვლავ) მიეცი!“
8. ნამყო წინარე წარსული
-хьа-н სუფიქსი აწარმოებს, რომელშიც -хьа უკვეობითობას აღნიშნავს, ხოლო -н ნამყო დროსა და ფინიტობას ერთდროულად: с-цахьан „უკვე წასული ვიყავი“, ды-з-ба-хьан „უკვე მენახა, ნანახი მყავდა“, и-ҭы-с-х-хьан „უკვე დახატული მყავდა“, с-не-хьан „უკვე მისული
ვიყავი“, иеи-лы-с-каа-хьан „უკვე გაგებული მქონდა“...
ინფინიტურ ფორმაში ორი რთული სუფიქსია: -ха-з და -цы-з.
-хьа და -ц უკვეობითობას აღნიშნავენ, ხოლო -з ნამყო დროის აღმნიშვნელია. აქედან -цы-з უფრო უარყოფით ფორმებში დასტურდება: с-анца-хьаз „როცა უკვე წასული ვიყავი“, и-з-ба-хьа-з „რაც, ვინც უკვე ნანახი მქონდა, მყავდა“,и-ҭы-с-х-хьаз „რაც, ვინც დახატული მქონდა,
მყავდა“, с-ан-неи-хьаз „როცა უკვე მისული ვიყავი“,и-еи-лы-с-каа-
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хьаз „რაც უკვე გაგებული მქონდა“... შდრ. უარყოფითი ფორმები:
с-аны-м-ца-цыз „როცა ჯერ კიდევ არ ვიყავი წასული“,и-сы-м-ба-цыз
„ვინც, რაც ჯერ კიდევ არ მენახა“,и-ҭ-сы-м-х-цыз „ვინც, რაც ჯერ კიდევ არ დამეხატა“, с-аны-м-неи-цыз „როცა ჯერ კიდევ არ ვიყავი მისული“,и-еи-л-сы-м-каа-цыз „რაც ჯერ კიდევ არ (ვერ) გამეგო“...
კატეგორიული მყოფადი
იწარმოება აღწერით, -ауп „არის“ მეშველი ზმნის დახმარებით
(გამოყოფს ზოგი მკვლევარი).
ამ დროს ზმნა წარმოდგენილია აწმყოს ინფინიტურ -уа სუფიქსიან, ან აორისტის ინფინიტურ უსუფიქსო ფორმაზე დამყარებული პირობითი კილოს -р მაწარმოებლიანი ფორმით: и-ҟа-с-ҵа-р ауп „უნდა
გავაკეთო“ (რათა, რომ გავაკეთო არის) и-ҟа-с-ҵа-р акәын „უნდა გამეკეთებინა“ (“რათა რომ გამეკეთებინა, იყო“).
ზოგჯერ ძირითადი ზმნის პირობითი -р სუფიქსის წინ ჩნდება
-за სუფიქსი, რომელიც დიურატიულობის, განგრძობითობისაა:и-дыруа-за-р aуп „მან (მკ.) უნდა იცოდეს“...
ნაკვთისა და კილოს ფორმას შორის გარდამავალია:
თურმეობითი I
-заа-п
თურმეობითი II
-заа-ры-н
იწარმოება როგორც სტატიკურ ისე დინამიკურ ზმნათაგან, იყენებს საყრდენად ზმნათა წმინდა ფუძეს; აწმყოს -а>о დაბოლოებიან ან
უკვეობითის -хьа სუფიქსიან ფუძეებს: сыҟа-заа-п „თურმე ვყოფილვარ“, д-цо-заа-п „თურმე მიდის“, сыҟа-заа-ры-н „თურმე ვყოფილვარ“,
д-ца-заа-ры-н „წასულა“, д-ца-хьа-заа-н „თურმე უკვე წასულა“, д-цахьа-заа-ры-н „თურმე უკვე წასულიყო“
ცხრილი
1.

აწმყო

2.

მყ. I

3.

მყ. II

ფ.
ინფ.
ფ.
ინფ.
ფ.
ინფ.

-уаи-т >уе-т
-уа > о
-п
-ра, -лак, -лакь, -лаг
-ша-ит > -ш-т
-ша

(сцоит)
(санцо)
(сцап)
(санцалак)
(сцашт)
(санцаша)
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4.

ნამყ. უსრ.

5.

ნამყ. განუს.

6.

ნამყ. სრ.,
აორისტი

7.

ნამყ. უკვ.

8.

ნამყ. წინარ.
წარს.

ფ.
ინფ.
ფ.
ინფ.
ფ.

-уа-н > он
-аз
-н
-з
-ит>т

(сцон)
(санцоз)
(сцан)
(санцаз)
(сцеит)

ინფ.
ფ.
ინფ.
ინფ.
ფ.

-0
-хьа-ит > -хье-ит
-хьа- > -хь о-ц
-хьа-н

(санца)
(сцахьеит)
(санцахь-о)
(санца-ц)
(сцахьан)

-хьа-з
-цы-з
-р ауп
-р акәын

(санцахьаз)
(санцацыз)
(иҟасҵар ауп)
(иҟасҵар акәын)
(сыҟа-заа-п)
(сыҟа-заа-ры-н)

ინფ.
ინფ.
9. კატეგორიული
მყოფ.
10. თურმ. I
ფ.
11. თურმ. II
ფ.

-заа-п
-заа-ры-н

იფნ. ფორმები არ აქვს.
კილოს კატეგორია
აფხაზურს მოეპოვება: 1. ბრძანებითი, 2. დაშვებითი, კონიუნქტივი, 3. პირობითი, 4. მიზან-პირობითი, 5. კავშირებითი I, 6. კავშირებითი II, 7. ნატვრითი და 8. მოჩვენებითი კილოები, 9. თხრობით კილოს
სპეციალური მაწარმოებელი არ გააჩნია, ზემოთ განხილული ნაკვთები
თხრობითი კილოსათვისაა დამახასიათებელი.

1. ბრძანებითი კილო
ძირითადად ეწარმოება დინამიკურ ზმნებს II პირის ორსავე რიცხვში. თუ ზმნა გარდაუვალია დაირთავს უკლებლივ ყველა პირისა
და კლასის ნიშანს: у-ца! „შენ (მკ.). წადი!“, б-ца! „შენ (ქ.) წადი“, шә-ца!
„წადით!“ у-и-цхраа! „შენ (მკ.) მას (მკ.) დაეხმარე!“
თუ ზმნა გარდამავალია, მაშინ მხოლობით რიცხვში სუბიექტის
კლასოვან-პიროვანი პრეფიქსები არ გამოჩნდება. თხრობითი კილო:
и-ҟа-у-ҵоит „შენ (მკ.) რაღაცას აკეთებ“ и-ҟа-ҵа! „გააკეთე!“ თხრ. კილო:
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д-аа-у-гоит „შენ (მკ.) ის (გონ.) მიგყავს“, ბრძ. კილო: д-аа-г! „მოიყვანე!
იგი“ მრავლობით რიცხვში სუბიექტის პირის ნიშანი იქნება წარმოდგენილი. ეს იმიტომ, რომ მრავლობითი რიცხვის პირ-კლასის ნიშნები პირსა და რიცხვს ერთდროულად აღნიშნავს და რიცხვის „ხათრით“ შენარჩუნებულია! (ქ. ლომთათიძე).
шә-ца! „წადით!“ и-ҟа-шә-ҵа! „გააკეთეთ!“ д-аа-жә-г! „მოიყვანეთ!“ (გარდაუვალშიც და გარდამავალშიც).
ბრძანებითის ფორმას ხშირად დაერთვის კატეგორიულობის, მოთხოვნის აღმნიშვნელი -и(шь) სუფიქსი: у-це-(шь)! „აბა, წადი!“ у-гыли(шь)! „აბა, ერთი ადექი!“, и-ҟа-ҵе-и(шь)! „აბა, გააკეთე!“
სტატიკური ზმნის ბრძანებითს ჩვეულებრივ -з სუფიქსი აწარმოებს: у-ҟа-з! „იყავი!“ у-тәа-з! „იჯექი!“

2. კონიუქტივი, დაშვებითი კილო
ეწარმოება ორსავე რიცხვსა და სამსავე პირს. მაწარმოებელია –
ааит (დინამიკურ ზმნებში) და -з-ааит (სტატიკურ ზმნებში) თუ ფუძე
а-თი მთავრდება მოსალოდნელი სამი а-ს ნაცვლად ორი а იქნება
წარმოდგენილი: *д-ца-ааит> д-цааит „დაე, წავიდეს!“ თუ ფუძე ორი аთი მთავრდება, მოსალოდნელი 4-დან 2 а იქნება წარმოდგენილი:
*иеиликаа-ааит > иеиликааит „დე, მან ის გაიგოს!“
ამგვარი რამ არ ხდება სტატიკურ ზმნებში -зааит სუფიქსის დართვისას: д-гыла-зааит „დაე, იდგეს!“ и-баа-зааит! „დაე, დალპეს“.

3. პირობითი კილო
იწარმოება -р, -за-р, -з-ҭ-гьи სუფიქსებით, აქედან -р სუფიქსი არ
გამოიყენება სტატიკურ ზმნებში, ხოლო დინამიკური ზმნის პირობითი კილოს -зар სუფიქსი საყრდენად იყენებს სხვადასხვა ნაკვთის მზა
ფორმებს: д-ца-р „თუ წავა“, сы-ҟа-зар „თუ ვარ“, д-аа-у-а-зар „თუ მოვა“, ды-ҟа-зҭгы „თუ არის კიდევაც.“
4. მიზან-პირობითი კილო
გამოიყენება პირობითი კილოს -р სუფიქსიანი ფორმა, რომელსაც
დამატებით დაერთვის გარდაქცევითობის -ц, -тә ან -н სუფიქსები.
ზოგჯერ р(ра) ვარიანტის სახითაცაა წარმოდგენილი (ეს უფრო ძვე-
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ლია). მაგ.: с-аараны „რათა მოვიდე“, и-ҟа-ы-ҵа-рци-ҟа-с-ҵартә
и-ҟа-с-ҵа-раны „რათა გავაკეთო“...
ამავე კილოს საწარმოებლად გამოიყენება აგრეთვე –ра სუფიქსიან ფორმაზე დართული азе „თვის“ თანდებული: ды-з-га-ра-зы „რათა
წავიყვანო, მის წასაყვანად“...
5. 6. კავშირებითი კილო
აქვს ორი ფორმა: კავშირებითი I იყენებს -ра სუფიქსიანი პირველი მყოფადის ფორმას, რომელსაც ეკვეცება სუფიქსის а ხმოვანი და
დაერთვის -н სუფიქსი (ფინიტური წარმოება) ანდა з სუფიქსს
(ინფინიტიურ წარმოებაში) с-ца-рын „წავიდოდი“, с-ан-ца-рыз „როცა
წავიდოდი“ и-ҟа-с-ҵа-рыз „რასაც გავაკეთებდი“ კავშირებითი II ემყარება -ша სუფიქსიან II მყოფადის ფორმას და დაირთავს იმავე -н სუფიქსს (ფინიტურ წარმოებაში) ანდა -з სუფიქსს (ინფინიტურ წარმოებაში): с-ца-шан „წავიდოდი“, с-ан-ца-шаз „როცა წავიდოდი“, и-ҟа-с-ҵашан „გავაკეთებდი“, и-ҟа-с-ҵа-шаз „რასაც გავაკეთებდი“.
7. ნატვრითი კილო
აწარმოებს: -нда -ндаз სუფიქსი. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ეს
აფიქსი მომდინარეობს ქართული „ნეტა“ ნაწილაკიდან -з კი ნამყო
დროის ინფინიტური სუფიქსია: с-ыҟа-нда(з) „ნეტავი მამყოფა!“, с-цонда (з) „ნეტავი წავსულიყავი!“, и-ҟа-ы-ҵа-нда (з) „ნეტავი გამეკეთებინა!“ და ა. შ.
8. მოჩვენებითობის კილო
იწარმოება -шәа ნაწილაკის დართვით:
и-з-бо-шәа „თითქოს ვხედავ“,
д-ца-з-шәа „თითქოს წავიდა“,
сы-ҟоу-шәа „თითქოს ვარ“...
ცხრილი
1. თხრობითი
2. ბრძანებითი
3. კონიუქტივი (დაშვ.)
4. პირობითი

----------(კატეგორიული. -ш!) (სტატიკური. -з)
-ааит, -з-ааит
-р, -за-р, -з-ҭ-гьы

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

5. მიზან-პირობ.
6. კავშირებითი I
7. კავშირებითი II.
8. ნატვრითი
9. მოჩვენებითი
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-р-ц, -тә, -ны-азы „თვის“
-ра (I მყ.) + н (ფინ.) < з (ინფინ.)
-ша (II მყ.) + н (ფინ.)< з (ინფინ.)
-нда -ндаз
-шәа

აბსოლუტივი
გადმოსცემს დამატებით მოქმედებას ან მდგომარეობას, რომელიც წინ უსწრებს ძირითადი ზმნით გამოხატულ მოქმედებას.
ინფინიტური ფორმაა გარკვეულწილად:
I ზმნის დრო-კილოთა სუფიქსის არმქონე იშვიათი ფორმა: а-мазаа-ра > сы-ма:
сҩызцәа сы-ма сааит „მეგობრებთან ერთად მოვედი“
II უფრო გავრცელებულია აწმყოს ინფინიტურ დაბოლოებიანი
ფორმა: -уа>о
д-гәырҕьо (< д-гәырҕьа-уа) дааит „იგი გახარებული მოვიდა“
III გარდაქცევითობის -ны სუფიქსიანი:
аурокқәа ҟаҵаны, ахәмарра сцеит „გაკვეთილები მოვამზადე
(და, რა) სათამაშოდ წავედი“
IV მხოლოდ უარყოფითი ფორმის აბსოლუტივისათვის დამახასიათებელი, кәа სუფიქსიანი წარმოება: аҵәа имфакәа икаижьит „ვაშლი შეუჭმელად გადააგდო“...
გარდამავალი ზმნის ფუძისაგან ნაწარმოებ აბსოლუტივებში სუბიექტის პირი, კლასი და რიცხვი ჩვეულებრივ არ აღინიშნება.
კითხვითი ფორმა
აფხაზური ზმნა კითხვით ფორმათა სიუხვით გამოირჩევა.
გვხვდება შემდეგი სახის კითხვითი ფორმები:
1. ინტონაციური: уара иаҟауҵеит?
2. ალტერნატიული: თავსა და ბოლოში გაფორმებული:
дцо-у…-дымцо-у…?
„წავიდა თუ არ წასულა?“
3. ჩაკითხვისას: -ба ნაწილაკიანი: дцеитба? „წავიდაო?“
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4. საგანგებო კითხვითი აფიქსები გამოიყენება ყველა ნაკვთის
ფორმაში:
განარჩევს ადამიანისა და არაგონიერთა კლასებს. ადამიანი
„дарбан?“
არაგონიერი, ნივთი „иарбан?“
дврбан> -да სუფიქსი დაერთვის ნაკვთის ინფინიტურ ფორმას:
ицо дарбан? „ვინც მიდის ვინ არის?“ > ицо-да? „ვინ მიდის?“,
иҟада? „ვინ არის?“, и-ҟазҵа-да? „ვინ გააკეთა? дызбада? „ვინ დაინახა?“
5. არაგონიერთა კლასის კითხვითი ფორმები იწარმოება ნებისმიერი ნაკვთის ინფინიტურ ფორმაზე კითხვითი: -и, -зеи, -зи სუფიქსების დართვით: иугеи? „რა წაიღე?“, иуго-зеи„რა მიგაქვს?“, иуго-зи?
„რა წაიღე?“
-да სუფიქსიანი კითხვითი ფორმებით ირკვევა სუბიექტის ვინაობა, ხოლო
-и, -зеи, -зи სუფიქსიანი კითხვითი ფორმებით ირკვევა ობიექტის
ვინაობა ან რაობა.
6. ზმნით გამოხატული მოქმედების ან მდგომარეობის რაობა ირკვევა -ма სუფიქსიანი კითხვითი ფორმებით, ითხოვს პირდაპირ პასუხს: дцома? „მიდის?“, дҟоума? „არის?“, иҟаҵама? „გააკეთა?“
7. სპეციფიკურ საგარემოებო ელემენტებზე: ан (დროის), ахь (ადგილის), ш (ვითარების) პრეფიქსებს ერთვის -ба ელემენტი, ვიღებთ
анба „როდის?“ ахьба> ахьҧа > აბა „სად?“, *шба > шҧа „როგორ?“
...ესენი დაერთვის ნაკვთთა ინფინიტურ ფუძეებს:
данбацо? „როდის მიდის?“
дабацо? „სად მიდის?“
дышҧацо? „როგორ მიდის?“
8. ზოგჯერ პრეფიქსს და სუფიქსს ზმნა ერთდროულად დაირთავს:
данбацеи? „როდის წავიდა?“
9. მიზეზის აღმნიშვნელი з- პრეფიქსიანი კითხვითი ფორმები ჩვეულებრივ -и, -зеи, -зиკითხვითობის სუფიქსებს დაირთავენ: у-з-ҵеи?
„რისთვის, რატომ წახვედი?“
ზმნის უარყოფითი ფორმები
აწარმოებს м აფიქსი, რომელიც ხან პრეფიქსია, ხან სუფიქსი.
-м სტატიკურ ზმნებში, დინამიკურ ფინიტურ აწმყოში, მყოფად I,
მყოფად II, ნამყო უსრულში დგას ძირის შემდეგ (სუფიქსია).
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სტატიკური ფინიტური
დინამიკური ფინიტური
აწმყო сы-ҟа-м „არ ვარ“
с-цо-м „არ მივდივარ“
ნამყ. უსრ. сы-ҟа-мы-з-т „არ ვყოფილვარ“ сцомызт „არ მივდიოდი“
მყოფადი I
–
с-ца-ры-м „არ წავალ“
მყოფადი II –
с-цаша-м „არ წავალ“.
м- ზმნის ძირის წინ დგას დინამიკურ ფინიტურ ნამყო განუსაზღვრელში, აორისტში, ნამყო უკვეობითში, ნამყო წინარე წარსულის
ფორმებსა და იმავე დინამიკურ ზმნათა ყველა ნაკვთის ინფინიტურ
ფორმებში (პრეფიქსია).
დინამიკური ზმნის ფინიტური წარმოება
ნამყო განუს.
აორისტი
ნამყო უკვეობითი
ნამყო წინ. წარს.

сы-м-ҵа-з-т
сы-м-це-ит
сы-м-ца-ц-т
сы-м-ца-цы-з-т

„არ წავედი და“
„არ წავედი“
„არ წავსულვარ“
„არ ვიყავი წასული“

დინამიკური ზმნის ინფინიტური წარმოება
აწმყო
მყოფ. I
მყოფ. II
ნამყ. უსრ.
ნამყ. განუს.
აორისტი
ნამყ. უკვ
ნამყ. უკ. წინ. წარს.

с-ахьы-м-цо
с-ахьы-м-цара
с-ахьы-м-ца-ша
с-ахьы-м-цо-з
с-ахьы-м-ца-з
с-ахьы-м-ца-ца-з
с-ахьы-м-ца-ц
с-ахьы-м-ца-цы-з

„სადაც არ მივდივარ“
„სადაც არ წავალ“
„სადაც არ წავალ“
„სადაც არ მივდიოდი“
„სადაც არ წავედი და“
„სადაც არ წავედი“
„სადაც არ წავსულვარ“
„სადაც არ წავსულიყავი“

უარყოფის м- ასევე პრეფიქსია დინამიკურ ზმნათა უარყოფითკითხვით ფორმებში, თხრობითის გარდა ყველა კილოსა და სიტყვაწარმოებით კატეგორიაში.
აწმყო: дымцои „ის არ მიდის?“
თავისებურია უარყოფითი ბრძანებითის წარმოება, რომელშიც
დინამიკური ზმნის ძირის წინ დგას უარყოფის პრეფიქსი, ხოლო ზმნის
ძირის შემდეგ -н სუფიქსი, რომელიც მიღებულია უარყოფის м- ნაწილაკისაგან დისტანციური დისიმილაციით: и-у-м-га-м>и-у-м-га-н! „არ
წაიღო!“
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у-м-ца-м > у-м-ца-н! „არ წახვიდე!“
განსხვავებით დადებითი ბრძანებითისაგან უარყოფით ბრძანებითში ყველა კლას-პირის აფიქსია უკლებლივ წარმოდგენილი.
მიმღეობა
მიმღეობის გამოსახატავად აფხაზურში ყველაზე პროდუქტიულია სამიმართებო პრეფიქსიანი и- და з-პრეფიქსიანი ზმნის ინფინიტური წარმოება.
არის ზმნის ფუძის სახით წარმოდგენილი მიმღეობები: а-лала
„ირაო, საქონელი“ (а-ла-ла-ра „რამეში შესვლა“), а-м-дыр „უვიცი“
(а-дыр-ра „ცოდნა“) а-ҭак „პასუხი“ (аҭара „მიცემა) а-м-у-ча „მუქთახორა“ (ау-ра „ქმნა“). აფხაზური მიმღეობას აწარმოებს აგრეთვე ზმნის
ფუძეზე მოქმედი პირის აღმნიშვნელი -ҩы ან სამოქმედო საგნის აღმნიშვნელი -тә სუფიქსის დართვით: а-р-ҵа-ра „სწავლება“ > а-р-ҵа-ҩы
„მასწავლებელი“, а-ҵа-ра „სწავლა“ > а-ҵа-ҩы „მოსწავლე“, аиба-ш-ра
„ბრძოლა“ ზედმიწ. „ურთიერთკვლა, ომი“ > аиба-ш-ҩы „მეომარი“,
а-ҟа-ҵа-тәы „გასაკეთებელი (а-ҟа-ҵа-ра „კეთება“), а-ус-у-тә „სამუშაო“
(а-ус „საქმე“, а-у-ра „ქმნა“).
ამჟამად არაპროდუქტიული -хьа, -ха, -х სუფიქსებით ნაწარმოები
მიმღეობები: а-ҿа-ҭа-хьа „აღთქმა“ (а-ҿы „პირი“, а-ҭа-ра „მიცემა“)
а-ҳәа-хьа „ნათქვამი“ (а-ҳәара „თქმა“) аа-за-хьа „ბუთხუზა ბავშვი“
(аа-ӡа-ра „აღზრდა“), а-цы-бла-а-ха „ნამწვი“ (а-был-ра „წვა“), а-ча-х
„კვებული“ (а-ча-ра „პურობა“) а-х-ҵәа-ха „მონაჭერი“, (а-х-ҵәа-ра „მოყრა, წაკვეთა“) а-ҧҵәа-ха „ნაგლეჯი“ (а-ҧ-ҵәа-ра „მოწყვეტა, მოგლეჯა“) а-лы-ҧш-аа-х „ამორჩეული, შერჩეული“ (а-л-ҧш-аа-ра „ამორჩევა“) а-ка-шәа-ра-х „მიგდებული ბავშვი“ (а-ка-шәа-ра „გადაგდება“),
а-шәа-ра-х „ნადირი“ (а-шәа-ра „ნადირობა“).
ზმნისართი
ზმნისართები აფხაზურში სამ უმთავრეს ჯგუფში ერთიანდებიან:
1. ადგილის ზმნისართებია: абра || > ара „აქ“, убра || > уа „იქ“, абна || > ана
„მანდ“ (რომლებიც კავშირშია ნაცვალსახელებთან: абри || > ари „ეს“,
убри || > уи „ის, იგი“, абни || > ани „ეგ“, ааигǝа „ახლოს“, аарцǝ
„გამოღმა“, нырцǝ „გაღმა“, аҩада „მაღლა, ზემოთ“, алада „დაბლა, ქვემოთ“. ზოგი ადგილის ზმნისართი იწარმოება არსებითი სახელის ფუძეზე
-н სუფიქსის დართვით: амҩан „გზად“, ақыҭан „სოფლად“.
2. დროის ზმნისართები სხვადასხვა გზით არის ნაწარმოები:
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иахьа || > ехьа „დღეს“, иацы || > ецы „გუშინ“, уаха „ამაღამ“, уаҵǝы
„ხვალ“, уаҵǝашьҭахь „ზეგ“ (ზედმიწ.: „ხვალის შემდეგ“), алшьықǝсанык „მთელ წელიწადს“, есымша „ყოველდღე“, усҟан „მაშინ“,
знык „ერთხელ“, ашамҭазы „განთიადისას“, ҵхыбжьон „შუაღამისას“...
3. ვითარების ზმნისართები: абас || > ас „ასე, ამგვარად“, убас || >
ус „ისე“, абанс || > анс „ეგრე“ (ეს ზმნისართები ადგილის რამდენიმე
ზმნისართის მსგავსად კავშირშია ნაცვალსახელებთან: абри || > ари
„ეს“, убри > уи „ის, იგი“, абни || > ани „ეგ“. иаалырҟьаны „მოულოდნელად, უცებ“, иаразнак „უცებ“, ирацǝаны „ბლომად“, хǝыҷӡак „მცირედ“, хымҧада „აუცილებლად“.

თანდებული
აფხაზური ენა გამოირჩევა თანდებულთა სიმცირით. თანდებულთა სიმცირე სახელებთან კომპენსირებულია წინდებულთა სიუხვით ზმნებში.
ძირითადი თანდებულებია: -ахь- „კენ, -ში“ (ашкол ахь „სკოლისაკენ“) – аҿы- „ში“ (ақыҭа-ҿ „სოფელში“), -ҟа „-კენ; -ში“ (аҩны-ҟа „სახლში, შინ, შინისაკენ“), -нӡа „-მდე“ (ақыҭа-нӡа „სოფლამდე“), -ҟны ||
ҟын „-თან“ (сара с-ҟны „ჩემთან“), шҟа „-კენ“ (аклуб ашҟа „კლუბისაკენ“), -нтǝ „-დან“ (қарҭы-нтǝ „თბილისიდან“), амҵан „ძირას“ (аҵǝаҵла
амҵан „ვაშლის ხის ძირას, ქვეშ“), -зы „-თვის“ (аҵара-зы „სწავლისათვის“, сара с-зы „ჩემთვის“), -ла „-ით“ (шьапы-ла „ფეხით, ქვეითად“,
ҽы-ла „ცხენით“) და სხვ.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ლოკალური ურთიერთობა/მიმართულება აფხაზურში ძირითადად ლოკალური პრევერბებითა და ძირ-სუფიქსებით გადმოიცემა, ამიტომ თანდებულები სახელებთან იშვიათად
იხმარება. აფხაზური ენის სხვა დიალექტებში შეიმჩნევა -ахь, -ҟны ||
-ҟын, -ҟа თანდებულების ერთი -ҿ < аҿы- „ში“ თანდებულით შეცვლის
ტენდენცია.

კავშირი
აფხაზურ ენას არ გააჩნია რთული ქვეწყობილი წინადადება. შესაბამისად, არც მაქვემდებარებელი კავშირები. ის, რაც სხვა ენებში სინტაქსის სფეროს განეკუთვნება და წარმოდგენილია მთავარი და დამოკიდებული წინადადების სახით, აფხაზურში თავისებურად ასახულია
ზმნის დრო-კილოთა ფორმებში. მთავარ წინადადებას დროთა ფინი-
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ტური, ხოლო დამოკიდებულს დროთა ინფინიტური წარმოება შეესაბამება (იხ. ზემოთ).
აფხაზურში გამოყოფენ კავშირთა სამ მთავარ ჯგუფს:
1. მაერთებელი კავშირები, რომლებიც უფრო ნაწილაკური ბუნებისაა და დამოუკიდებელ ერთეულებს არ წარმოადგენს. მაგ.: -и სუფიქსი უდრის ქართულის „და“ კავშირს და დაერთვის წინადადებაში
წარმოდგენილ ყველა საკავშირებელ სიტყვას: сар-и, санду-и, илико-и,
илариони-и „მე ბებია (ჩემი), ილიკო და ილარიონი“.
ამავე წესით გამოიყენება აგრეთვე ქართული -ც ნაწილაკის ფარდი -гьы, კავშირ-ნაწილაკი: сар-гьы, уар--гьы, иар--гьы „მეც, შენცა და
ისიც“...
2. მაცალკევებელი კავშირებია: иа „ან“, ма „ან“: иа сара, иа уара
„ან მე, ან შენ“, ма аҵǝ, ма аҳа „ან ვაშლი, ან მსხალი“.
3. მაპირისპირებელი კავშირებია: аха „მაგრამ“, амала „ოღონდ“,
акǝымзар || мамзар || макǝымзар „თორემ“.
ნაწილაკი
აფხაზურ ენას ნაწილაკებიც მცირე რაოდენობით მოეპოვება. დადასტურებითი ნაწილაკებია: аа, ааи, аиеи „ჰო, დიახ, კი“; უარყოფითი
ნაწილაკებია: мап, мамоу „არა, ვერა“. დანანებას გადმოსცემს დამოუკიდებლად ხმარებული ან ზმნის ფორმაში ჩართული гǝашьа „საწყალი“
ნაწილაკი: дыҧс-гǝашье-ит „მოკვდა საწყალი“. სხვათა სიტყვის ნაწილაკია аҳǝа-ра „თქმა“ ზმნის ძირისაგან მომდინარე -ҳǝа სუფიქს-ნაწილაკი, რომელიც უდრის ქართულის -მეთქი, -თქო, -ო ნაწილაკებს:
саргьы сцоит-ҳǝа уҳǝе-ит „მეც წავალ-მეთქი, გითხარი“, саргьы сцоитҳǝа сызиаҳǝ „გადაეცი (ჩემთვის უთხარი) მას, მეც წავალ-თქო“ саргьы
сцоит-ҳǝа сеиҳǝеит „მეც წავალ, მითხრა მან“.
შორისდებული
შორისდებულებია: გაოცების, მწუხარების გამომხატველი унан
„ვაიმე, უიმე, უი“, дида „დედი!“; გამამხნევებელი аҳаҳаит, амарџьа; გაოცების џьым-џьым; რისხვის გამომხატველი: уут, ааит; სიწყნარისაკენ
მომწოდებელი сишь, ашьшьыҳǝа „სუ, ჩუმად, წყნარად“, მიმართვისას
სახმარი о, уа, уаа „ო, ჰო, ჰე“ და სხვ.
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სინტაქსი
ატრიბუტული სინტაგმა
ზემოთ აღინიშნა, რომ აფხაზურს ბრუნების სისტემა არ გააჩნია;
შესაბამისად, სახელური შესიტყვების (ატრიბუტული სინტაგმის) კონსტრუქციაც თავისებურადაა ასახული ამ ენაში.
კონკრეტული საკითხის განხილვისათვის აუცილებლად მიგვაჩნია ნაცვალსახელის, რიცხვითი სახელისა და ზედსართავი სახელის
თავისებურებათა გათვალისწინება არსებით სახელთან კომბინაციაში:
შესიტყვებაში შემავალ კომპონენტთა ადგილი, შეთანხმება რიცხვისა
და კლასის მიხედვით და სხვ.
ნაცვალსახელი სინტაგმაში
ნაცვალსახელს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აფხაზურ ენაში. ნაცვალსახელის მეშვეობით გამოიხატება აფხაზურში ე. წ.
სახელთა კუთვნილებითი კატეგორია.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, აფხაზურში არ არის ნათესაობითი
ბრუნვა და საერთოდ ბრუნვები. ის, რაც ქართულში გამოიხატება ნათესაობით ბრუნვაში დასმული სახელით (ე. ი. კუთვნილება) აფხაზურში გამოიხატება კუთვნილებითი შინაარსის მქონე პრეფიქსებით,
ანუ პირის ნაცვალსახელებიდან მომდინარე ფორმანტებით.
კლასოვან-პიროვანი ნაცვალსახელი და
კუთვნილებითი ნაცვალსახელის შინაარსის გამოხატვა
მხ. რ.
I პ.
II პ.

сара
уара
бара

III პ.  иара
лара
иара
მრ. რ.
I პ.
II პ.

– „მე“
– „შენ“ (მკ.)
– „შენ“ (ქ.)

–
–
–

с(ы)
и(ы)
б(ы)

– „ის“ (მკ.)
– „ის“ (ქ.)
– „ის“ (ნ., არაგ.)

–
–
–

и(ы)
л(ы)
а

–
–

ҳ(а)
шә(ы)

ҳара –
шәара –

„ჩვენ“
„თქვენ“
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III პ.

дара

–

„ისინი“

–

р (ы)

ყველა კლასოვან-პიროვანი ნაცვალსახელი შეიძლება გამოყენებული იყოს უფრო მარტივი ფორმითაც, ра-ს გარეშე са „მე“, уа „შენ“
(მკ.), ба „შენ“ (ქ.), а „ის“ (მკ. და არაგ.) ла „ის“ (ქ.), ҳа „ჩვენ“, шәа
„თქვენ“, да „ისინი“.
მრავლობითი რიცხვის ҳара „ჩვენ“ და шәара „თქვენ“ ნაცვალსახელების გვერდით გამოიყენება ҳарҭ „ჩვენ“ და шәарҭ „თქვენ“.
„აფხაზური ენის გრამატიკაში“ (ნაწილი დამუშავებულია ხ. ბღაჟბას მიერ) მითითებულია, რომ ҳара-ს აქვს ინკლუზიური მნიშვნელობა: მოსაუბრე რთავს „ჩვენ“-ში მსმენელსაც, ხოლო ექსკლუზიური
მნიშვნელობა, რომელიც მსმენელს გამორიცხავს, მიიღება პირის ҳара
„ჩვენ“ ნაცვალსახელზე -ҭ (ҳар-ҭ) სუფიქსის დართვით (შდრ. აბაზ. ҳара
бараҭ „ჩვენ შენ გარეშე“. ანალოგიურად იწარმოება მეორე პირის ფორმა шәара „თქვენ“, шәар-ҭ (შდრ. აბაზ. шәарабараҭ „თქვენ ჩემ გარეშე“
(აფხაზური ენის გრამატიკა 1968: 35).
ქართული „სტუდენტის ხელი“ აფხაზურში იქნება астудент
инапы... ქართულის ნათესაობითი ბრუნვის შესაბამისი სუფიქსი მიერთვის არა მსაზღვრელს, არამედ საზღვრულს პრეფიქსად:
ქართ. ქალიშვილის ხელი
აფხაზ.: аӡҕаб л-напы
თუ სიტყვაში მახვილი მოდის ზოგადობის а- პრეფიქსზე, მაშინ
კუთვნილებითი პრეფიქსები ы-თია წარმოდგენილი:
ала
–
сыла „ჩემი თვალი“
ала
–
сла
„ჩემი ძაღლი“
მაგ.
сара с-аб инапы
„მამაჩემის ხელი“
сара с-ан л-шьапы „დედაჩემის ფეხი“
уара у-ҩыза и-хы „შენი (მკ.) ამხანაგის თავი“
ასე მიიღება კლასოვან-პიროვან ნაცვალსახელთაგან კუთვნილების შინაარსის მქონე ნაცვალსახელური პრეფიქსები აფხაზურში.
აფხაზურში დამოუკიდებელი მნიშვნელობის კუთვნილებითი
ნაცვალსახელების უქონლობა ჩანაცვლებულია პირ-კლასის ნაცვალსახელთაგან მომდინარე ე. წ. „л“-ს რიგის პრეფიქსებით (იხ. ზემოთ).
ნაცვალსახელური კუთვნილებითი პრეფიქსები ემთხვევა შესაბამის კლასოვან-პიროვან ნაცვალსახელთა თავკიდურ ელემენტებს,
გარდა ორი შემთხვევისა:
მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის კუთვნილებითი а- პრეფიქსი
განსხვავდება ნივთთა (არაგონიერთა) კლასის მესამე პირის иара „ის“
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კლასოვან-პიროვანი ნაცვალსახელის иаძირისაგან. ეს а- პრეფიქსი
იკარგება სინტაგმიდან, თუ საზღვრული სიტყვის წინ უშუალოდ დგას
ამ ნიშნით გადმოსაცემი მსაზღვრელი.
ყურდღებაა გამახვილებული „აფხაზური ენის გრამატიკაში“ (გვ.
34) აგრეთვე მრავლობითი რიცხვის III პირის კუთვნილებით р- ნიშანზე, რომელიც არ ემთხვევა შესაბამისი дара „ისინი“ ნაცვალსახელის
თავკიდურა ელემენტ д-ს (აფხაზური ენის გრამატიკა 1968: 34).
გამოთქმულია მოსაზრება, რომ дара „ისინი“ უნდა მომდინარეობდეს „рара“-დან და დისიმილაციის საფუძველზეა р- მიღებული.
ამის საილუსტრაციოდ მოყვანილია и-д-рашәоит //и-р-рашәоит „ისინი
მარგლავენ“.
ამრიგად, პირველადი უნდა ყოფილიყო არა дара, არამედ рара
(აფხაზური ენის გრამატიკა, გვ. 34).
ქ. ლომთათიძე კი ფიქრობს, რომ III პ.-ის მრ.-ის ნიშანი д- უნდა
ყოფილიყო ისტორიულად და არა р-. იგი д- უნდა მომდინარეობდესო
дара ნაცვალსახელისაგან (ლომთათიძე 1945: 34).
ამრიგად, სახელურ სინტაგმაში აფხაზურში ასეთ შემთხვევებში
დამატებით კლასოვან-პიროვანი ნაცვალსახელიც ან მკუთვნელის აღმნიშვნელი სიტყვაც უნდა იყოს გამოყენებული: лара аҧҳәыс лыҵкы
ҟаҧшьуп „მისი ქალის კაბა წითელია“... ამ დროს ნაცვალსახელი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც სრული, ისე მარტივი სახითაც
(გვანცელაძე, 2003, 60).
აფხაზურში კუთვნილებითი ნაცვალსახელის როლში ხშირად
გვევლინება კუთვნილებითი ნაცვალსახელური პრეფიქსებით გაფორმებული а-тәы „კუთვნილება, საკუთრება“ ან а-хатәы „თავისი, პირადი“ ფუძეები, რომელთა ამოსავალი მნიშვნელობა დაჩრდილულია.
са (ра) с-тәы “ჩემი კუთვნილი“
уа(ра) утәы „შენი (მკ.) კუთვნილი“ და ა. შ.

ჩვენებითი ნაცვალსახელი
შესიტყვებაში ყველა ჩვენებითი ნაცვალსახელი მსაზღვრელია და
წინ უძღვის საზღვრულს. მაგ.: абри // ари аҩны „ეს სახლი“, абни ани
аҩны „ეგ სახლი“, убри аҩны „ის სახლი“, абарҭ арҭ аҩнықәа „ეს სახლები“, абанҭ анҭ аҩнықәа „ეგ სახლები“, убарҭ // урҭ аҩнықәа (გვანცელაძე 2003: 59).
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ზედსართავი სახელი სინტაგმაში
ზედსართავი სახელი არის ვითარებითი და მიმართებითი. ატრიბუტულ სინტაგმაში ვითარებითი ზედსართავით გამოხატული მსაზღვრელი მოსდევს საზღვრულს: асы шкәакәа „თოვლი თეთრი“, аҽы
дыу … „ცხენი დიდი“ და სხვ.
მრავლობით რიცხვში ნივთთა (არაგონიერთა) კატეგორიაში
მრავლობითობის -қәа სუფიქსით ფორმდება მსაზღვრელი: аҽы дыу
„დიდი ცხენი“, аҽы дуқәа „დიდი ცხენები“.
ადამიანის კლასში (გონიერთა კატეგორიაში) კი ადგილი აქვს
სხვაობას: ადამიანთა კატეგორიის სახელს მრავლობითში ექნება თავისი -цәа სუფიქსი, ან რომელიმე სხვა სუფიქსი, მაგ.: კრებითობის -ра, аа... ხოლო ვითარებითი ზედსართავით გამოხატულ მსაზღვრელს,
რომელიც აგრეთვე მოსდევს საზღვრულს, თავისი, ნივთთა (არაგონიერთა) კატეგორიის -қәа სუფიქსი: ахацәа дыуқәа „დიდი კაცები“, ზედმიწ.: „კაცები დიდები“... аҩызцәа бзиақәа „ამხანაგები კარგები“
аҷкәынцәа хәыҷқәа „ბიჭები პატარები“...
რიცხვითი სახელი სინტაგმაში
ნივთის კატეგორიის რიცხვითი სახელი ჩვეულებრივ წინ უძღვის
საზღვრულს. „ერთი“ რიცხვითი სახელი გამონაკლისია. იგი, როგორც
ზემოთ ითქვა, განუსაზღვრელობის ნიშნად -к სუფიქსის სახით ერთვის სახელს.
რიცხვითი სახელი მსაზღვრელის როლში ადამიანის, გონიერთა
და ნივთის, არაგონიერთა კლასს არ განარჩევს.
ორიდან მოყოლებული, არსებით სახელს ნივთთა კატეგორიაში
მსაზღვრელად წინ მიერთვის რიცხვითი სახელის ძირი:
Ҩачык „ორი რომელიღაც ცხენი“
хәчык „ხუთი რომელიღაც ცხენი“...
ქეთევან ლომთათიძე ვარაუდობს, რომ ადამიანის (გონიერთა)
კლასშიც იგივე ვითარება უნდა ყოფილიყო ისტორიულად, მაგრამ ამჟამად შეცვლილი ჩანსო. ორიდან მოყოლებული სახელი თავისი ფუძით წინ უძღვის საზღვრულს და ადამიანთა, გონიერთა კლასის სუფიქსსაც ინარჩუნებს:
Ҩы хацәа
„ორი კაც(ებ)ი“
რიცხვით სახელთა მსაზღვრელად გამოყენებისას შესაძლებელია
შებრუნებული (პოსტპოზიციური) წყობაც: საზღვრულს მოსდევს მსა-
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ზღვრელად რიცხვითი სახელი. ასეთ შემთხვევაში ადამიანთა (გონიერთა) და ნივთთა (არაგონიერთა) რიცხვით სახელთან ერთად საზღვრული არსებითი სახელი სინტაგმაში ზოგადი ფორმითაა წარმოდღენილი, ხოლო მსაზღვრელი რიცხვითი სახელი, მთლიანად, ფუძის
სახით.
ахаҵа хҩы
„კაცები სამი“
а-ҽқәа хҧа „ცხენები სამი“
შებრუნებული წყობა უფრო გავრცელებულია ადამიანთა (გონიერთა) კლასში.
მაგ.:
сара сҩызцәа ҩыџьа „ჩემი ამხანაგები ორი(ად)“
აღსანიშნავია, რომ (ნივთთა, არაგონიერთა) კატეგორიის რიცხვით სახელს პოსტპოზიციურ წყობაში მიახლოებითი შინაარსიც ახლავს.
მაგ.: аҽқǝа ҩба
„ცხენები ორიოდე“
მაგ.:

პრედიკატული სინტაგმა
აფხაზურ ენაში წინადადების წევრები ერთმანეთს უკავშირდებიან გარკვეული წესით და იქმნება შესიტყვებანი ანუ წყვილები, რომელთა შორის ერთი მთავარია, მეორე მასზე დამოკიდებული.
აფხაზური შესიტყვების წევრთა შორის არის სინტაქსური ურთიერთობის შემდეგი სახეობები: შეთანხმება, მირთვა, სიტყვათა რიგი.
აფხაზურისათვის მართვა და კოორდინაცია არაა დამახასიათებელი.
შეთანხმება ხდება სახელებს შორის, ან სახელსა და ზმნას შორის
კლასში, პირსა და რიცხვში. შესაბამისად არის შეთანხმების ორი სახეობა: 1. სახელი ითანხმებს ზმნას კლასში და აჩენს მასში სათანადო გრამატიკული კლასის ნიშანს: уара у-хәмаруеит „შენ (მკ.) თამაშობ“, бара
бы-хәмаруеит „შენ (ქ.) თამაშობ“ და ა. შ.
2. სახელი ითანხმებს ზმნას რიცხვში, თუ სახელი სუბიექტია ან
ობიექტი: сара сцоит „მე მივდივარ“, ҳара ҳцоит „ჩვენ მივდივართ“ და
ა. შ.
მირთვა აფხაზურისათვის მეტად გავრცელებული სინტაქსური
ურთიერთობის სახეობაა. მისი პროდუქტიულობა გამოწვეულია ბრუნების სისტემის უქონლობით ამ ენაში.
მირთვისას სინტაგმის წევრებს მორფოლოგიურად გამოხატული
გრამატიკული კატეგორიები არ ახასიათებს.
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ერთმანეთს მიერთვის: ა) ზმნა და აფიქსიანი სახელი: Шапы-ла
дааит „ფეხით მოვიდა“
ბ) ზმნა და უაფიქსო სიტყვა: Гагра дцеит „გაგრაში წავიდა“
გ) ნასახელარი ინფინიტური სტატიკური ზმნა და უაფიქსო სიტყვა Зынӡа и/хәыҷуп „ძალიან პატარაა“...
სიტყვათა რიგი აფხაზურ შესიტყვებაში ამ ენის გრამატიკული
სტრუქტურის თავისებურების გამო ხშირად მორფოლოგიურ-სინტაქსურ ფუნქციას ასრულებს. სიტყვათა რიგი მყარია, იშვიათად – შედარებით თავისუფალი. სიტყვათა რიგის საკითხი ატრიბუტულ სინტაგმაში განხილული გვაქვს ზემოთ, აქ მხოლოდ პრედიკატული სინტაგმის სიტყვათა რიგს შევეხებით.
წინადადებაში რეალური სუბიექტის აღმნიშვნელი სიტყვა ჩვეულებრივ პირველ ადგილას დგას, მას მოსდევს ირიბი და პირდაპირი
ობიექტის აღმნიშვნელი სიტყვები, მაშინ როდესაც ზმნაში შეიძლება
სათანადო კლასოვან-პიროვანი პრეფიქსები იმავე ან შებრუნებული
წყობით იყოს წარმოდგენილი:
S
ერთპირიან S
↓
↓
ზმნასთან:
ორპირიან
ზმნასთან:

სამპირიან
ზმნასთან

ахәыҿы
S
↓
Кама

д-ҵәыуоит
O
Oირ S
↓
↓ ↓
ашәҟәы и-лы-моуп

S
↓
анду

Oირ
Oპ OპOირ S
↓
↓
↓ ↓ ↓
Адгәыр аҵәа и-и л-ҭеит

„ბავშვი ტირის“

„კამას წიგნი
აქვს“

„ბებიამ ადგურს
ვაშლი მისცა“

(გვანცელაძე 2003: 118-122).
თუ წინადადებაში არის გარდაუვალი ზმნა, მაშინ ქვემდებარისა
და დამატების განლაგება ემთხვევა ზმნაში სათანადო აფიქსთა განაწილებას, ე. ი. ჯერ დგას სუბიექტი (ქვემდებარე), შემდეგ კი ირიბი ობიექტი (ირიბი დამატება).
მაგალითად: аҷкәын сара д-сы-ц-уп „ბიჭი მე მახლავს“
გარდამავალი ზმნის შემცველ წინადადებაში პირველ ადგილას
სუბიექტის (ქვემდებარის) აღმნიშვნელი სახელი დგას, ხოლო შემდეგ
ობიექტებისა (სამპირიან ზმნასთან ჯერ პირდაპირი ობიექტის სახელი
დგას, შემდეგ ირიბი ობიექტისა, ხოლო ზმნის წინ – სუბიექტისა), ე. ი.
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სახელთა განლაგება საპირისპიროა ზმნურ ფორმათა სათანადო აფიქსების განაწილებისა.
მაგალითად:
ორპირიანი – Алхас ҧҳәыс да-аа-геит „ალხასმა ცოლი მოიყვანა“
სამპირიანი – сара сыҧҳа ак л-а-схәеит „მე ჩემს ასულს რაღაც
ვუთხარი“.
თუ ზმნაში პირველ ადგილას დგას მხოლობითი რიცხვის III პირის д-ს რიგის არაგონიერთა კლასის ы – პრეფიქსი ან მრავლობითი
რიცხვის III პირის и- პრეფიქსი და შესაბამისი სახელიც უშუალოდ წინ
უძღვის ზმნას, მაშინ ზმნურ ფორმას и(ы) ნიშანი ჩამოშორდება.
გარდაუვალი: ахәыҷқәа (и) хәмаруеит „ბავშვები თამაშობენ“
გარდამავალი: сара аҵәа (и)-с-фе-ит „მე ვაშლი შევჭამე“ (გვანცელაძე 2003: 73).
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ლექსიკა
აფხაზური ენის ლექსკური ფონდი ისევე მოიცავს საკუთარი და
ნასესხებ ლექსიკურ ერთეულებს, როგორც ყველა ენა.
აფხაზური ენის ძირითად ლექსიკურ ფონდს განეკუთვნება ნაცვალსახელები: (сара „მე“, уара, бара „შენ“, иара, лара „ის, იგი“, ҳара
„ჩვენ“, шәара „თქვენ“, дара „ისინი“, абри „ეს“, убри „ის“...),
სხეულის ნაწილების აღმნიშვნელი, ანუ სომატური ლექსიკა:
(ахы „თავი“, агәы „გული“, анапы „ხელი“, ашьапы „ფეხი“, ахәда „კისერი“. ნათესაობის ტერმინები: ан „დედა“, аб „მამა“, аҧа „ძე, ვაჟიშვილი“, аҧҳа „ასული“, аиашьа „ძმა“.
რიხვითი სახელები: акы, аӡәы „ერთი“, ҩба, ҩыџьа „ორი“, хҧа
„სამი“, жәаба „ათი“.
ცხოველთა და ფრინველთა სახელები: ацә „ხარი“, ажә „ძროხა“,
аџьма „თხა“, аҳәа „ღორი“, аҳәыс „ხბო“, аҵыс „ჩიტი“, арбаҕь „მამალი“, арҵына „დედალი“, абга „მგელი, ტურა“, ацгәы „კატა“...
ბუნების მოვლენათა სახელები: ақәа „წვიმა“, асы „თოვლი“, аҵаа
„ყინვა“, амацәыс „ელვა“...
ლანდშაფტის ლექსიკა: ашьха „მთა“, арха „ველი“, амшын
„ზღვა“, аҧсҭа „ხეობა“, аӡмах „ჭაობი“, ахра „კლდე“, атыша „უფსკრული“.
ზმნები: абара „ხედვა, დანახვა“, ахәыцра „ფიქრი“, аҭара „მიცემა“, акра „ჭერა“, асра „ცემა“... ძირითადი ლექსიკური ფონდი აფხაზურს საზიარო აქვს აბაზურთან, სხვაობა ფონეტიკურ ვარიანტებშია.
აფხაზური წარმოშობის სიტყვები კანონზომიერ შესატყვისობას
ავლენს ადიღეურ-ჩერქეზულ და უბიხურ ენათა შესაბამის მასალასთან. ასევე ქართველურ, ნახურ და დაღესტნურ ენებთან. მაგ: са-ра „მე“
(შდრ. აბაზ. са-ра „მე“, ადიღ.-ყაბ. сă „მე“, უბიხ. сҕǝă „მე“), აფხაზური
а-бз „ენა“ (აბაზ. бзы, ადიღ.-ყაბ. бзă, უბიხ. бзă „ენა“).
აფხაზურ ენაში, სხვადaსხვა ეპოქაში მეზობელ ენათაგან, რომლებთანაც აფხაზებს უშუალო კუტურულ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობა ჰქონდათ, მკვიდრდებოდა ნაsეხები ლექსიკა. ქართული, ჩერქეზული, თურქული, რუსული და ზოგი სხვა ენებიდან საკმაოდ ბევრი სიტყვაა შესული აფხაზურში. სესხების დროს ხდება ნასესხები სიტყვების ფონეტიკური ადაპტაცია. მნიშვნელობის ცვლა, გაფართოება, დავიწროება, გადატანა და სხვა. მაგ: ადიღ.-ყაბ. წარმოშობის ლექსემები а-қалҧад „წინდა“, а-қьабз „ადათი, ჩვეულება“, ақьакәа „ულაყი“.
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არაბულ-სპარსული წარმოშობისაა: аџьал „ბედისწერა“, а-ҭаҭын
„თამბაქო“, а-қьаф „ქეიფი“, ахәаџьа „ხოჯა“, џьанаҭ „სამოთხე“, џьаҳаным „ჯოჯოხეთი, ჯანდაბა“.
რუსულიდან ნასესხებია: а-закәан „კანონი“, а-наука „მეცნიერება“, афицар „ოფიცერი“, а-стол „მაგიდა“, а-област „ოლქი“.
ქართულიდან ნასესხებია: а-џьар „ჯვარი“, а-галаба „გალობა“,
а-зареба „ზიარება“, Гьаргәаба „გიორგობა“, Кәыркәа „ივნისი, კვირიკობისთვე“, а-уахәама „ეკლესია“.
აფხაზური ენის ლექსიკური ფონდის გამდიდრება ხდება ახალი
სიტყვების, ნეოლოგიზმების ჩამოყალიბების გზითაც. ნეოლოგიზმები
მიიღება კომპოზიციითა და აფიქსაციით, ზოგჯერ ორივეთი ერთდროულად. სიტყვამაწარმოებელი აფიქსებისაგან ყველაზე ხშირად -ра,
-ҩы, -га, -рҭа|-ҭра, -мҭа, -дара, -тәра, -ркра სუფიქსები გამოიყენება. ამ
აფიქსებით ნაწარმოებია: аҩеидсалара „შეპირისპირება“, аидырҭалара
„შედუღება“, ацәыргақәҵара „გამოფენა“, ахьӡыншьалара „მიძღვნა“.
ხატოვანი სიტყვა-თქმები
აფხაზურ ლექსიკაში ხატოვანი სიტყვა-თქმაა ყოველი მეორე თუ
არა, მესამე სიტყვა. ამ ენის მსოფლხედვის წყალობით, თუ შეიძლება
ასე ითქვას, თითქმის ყოველი მესამე სიტყვა მხატვრული აზროვნების
ნიმუშს მოგვაგონებს.
абду „ბაბუა, პაპა“ („მამა+დიდი“), анду „ბებია, დიდედა“ („დედა+დიდი „), ахәшьаду „მამიდა“ („დიდი და“), абхәа „სიმამრი, მამამთილი“ („ირიბი მამა“)... მყარ გამონათქვამებად ქცეული სინტაგმებია
გადატანითი მნიშვნელობით.
абзиабара „სიყვარული“ („კარგად დანახვა“), агәабзиара „ჯანმრთელობა“ („გულის სიკარგე“), агәазыбылра „გულშემატკივრობა“
(„მასზე გულის წვა“), агәаҧхара „მოწონება“ („გულის სითბო“),
азыҧшра „მოლოდინი“ (კენ ყურება)...
საინტერესოა მცენარეთა და ცხოველთა ზოგიერთი სახელი:
амҵырбҕы „ანწლი“ („ბუზების ფოთოლი“), анцәарҵыс „ბულბული“
(„ღმერთების ჩიტი“), абгарымҵ „ციცინათელა“ ( „მგლების ბუზი“).
ნამდვილ ფრაზეოლოგიზმებს განეკუთვნება გამონათქვამები:
иаб ихǝы икит „ძალზე ძვირი დააფასა“ („მამამისის ფასი დაადო“),
иаҕǝра иҩыҵит „თავს გაუვიდა, აიშვა, ლაგამი წაიყარა“ („აღვირი პირიდან გამოუვარდა“), аҩсҭаа диргәырҕьоит „ცოდვას სჩადის, ცუდად
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იქცევა“ („ეშმაკს ახარებს“), абаа хижәом „სუსტია, უძლურია, უნდილია“ („ციხეს ვერ დაანგრევს“), абга иҧылт „გაუმართლა, ბედმა გაუღიმა“ („მგელი შეხვდა“), дәыҧсшәак иеихәоит “ზრდილობის გამო
ესალმება“ („მინდვრის აფხაზურს ეუბნება“), ажьа шкәакәа иҧылеит
„არ გაუმართლა, კოვზი ნაცარში ჩაუვარდა“ („თეთრი კურდღელი შეხვდა“), ижә атыша иҭаҳазшәа дгылоуп „არ იცის, რა ქნას; დაბნეულია;
საცოდავად დგას“ („ისე დგას, თითქოს ძროხა ხრამში ჩაუვარდა“),
қамчхәыла еибадырбо „სანაქებო ქალიშვილი ან ქალი“ („მასზე მათრახის ტარით ანიშნებენ ერთმანეთს“) და მრავალი სხვა.
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сборник материалов для описания местностей и племён кавказа,
Тифлис.
თაბულოვა 1976 – Н. Т. Табулова, Грамматика абазинского языка.
Фонетика и морфология, Черкесск.
თოფურია 1962 – გ. თოფურია, კლასოვანი უღვლილებიდან პიროვან უღვლილებაზე გადასვლის ერთ-ერთი გზის შესახებ იბერიულკავკასიურ ენებში,იკე ტ. XIII, თბილისი.
იაკოვლევი 1941 – Н. Ф. Яковлев, Д. А. Ашхамаф. Грамматика адыгейского литературного языка. Москва, Ленинград.
კლიმოვი 1980 – Г. А. Климов, М. Е. Алексеев. Типология
кавказских языков. Москва.
კონჯარია 1963 – В. Х. Конджария, Ахацǝа ркласс аҩбатǝи
ахачырбага афункциақǝа аҧсуа бызшǝаҿы, Труды института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулия, Сухуми.
კუმახოვი 1964 – М. А. Кумахов, Морфология адыгских языков,
Москва, ‒ Нальчик.
კუმახოვი 1967 – М. А. Кумахов, Адыгейский язык. АН СССР, т.
IV, ИКЯ. Москва.

180

ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

კუმახოვი 1967 – М. А. Кумахов, Убыхский язык, АН ССР, т. IV,
ИКЯ, Москва.
ლომთათიძე 1942 – ქ. ლომთათიძე, გარდამავლობის კატეგორია
აფხაზურ ზმნებში, ენიმკ-ის მოამბე, ტ. XII, თბილისი.
ლომთათიძე 1942 – К. В. Ломтатидзе, Относительное местоимение
в глагольных формах абхазского языка. Сообщения АН Грузинской ССР,
т. III, №4, Тбилиси.
ლომთათიძე 1944 – ქ. ლომთათიძე, აფხაზური ენის ტაპანთური
დიალექტი (ტექსტებითურთ), თბილისი.
ლომთათიძე 1945 – ქ. ლომთათიძე, კაუზატივის კატეგორია
აფხაზურში, სმამ, ტ. VI, №1, თბილისი.
ლომთათიძე 1947 – ქ. ლომთათიძე, ქცევის კატეგორიისათვის
აფხაზურ ზმნაში, თსუ შრომები, ტ. XXX-XXXI, თბილისი.
ლომთათიძე 1948 – ქ. ლომთათიძე, აფხაზური გარდამავალი
ზმნის უსუბიექტო ფორმები, იკე, ტ. II, თბილისი.
ლომთათიძე 1954 – ქ. ლომთათიძე, აშხარული დიალექტი და მისი ადგილი სხვა აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა შორის (ტექსტებითურთ), თბილისი.
ლომთათიძე 1955 – ქ. ლომთათიძე, პოტენციალისისა (შესაძლებლობისა) და უნებურობის კატეგორია აფხაზურ-აბაზურ ზმნაში, სმამ,
ტ. XVI3, თბილისი.
ლომთათიძე 1956 – ქ. ლომთათიძე, გვარის კატეგორიის საკითხისათვის აფხაზურში, იკე, ტ. VIII.
ლომთათიძე 1957 – К. В. Ломтатидзе, Из грузинско-абхазской
грамматической встречи. Труды абхазского института языка, литературы
и истории им. Д. И. Гулия, т. XXVIII, Сухуми.
ლომთათიძე 1960/1961 – ქ. ლომთათიძე, საურთიერთო (საურთიერთო-სათანაო, საურთიერთო-საორმხრივო) კატეგორია აფხაზურადიღურ ენებში, იკე, ტ. XII, თბილისი.
ლომთათიძე 1961 – ქ. ლომთათიძე, საურთიერთო კატეგორიის
საკითხისათვის ქართველურ ენებში, I ზმნის საურთიერთო კატეგორია
ზანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. II, თბილისი.
ლომთათიძე 1967 – К. В. Ломтатидзе, Абазинский язык. ЯН ССР,
т. IV, ИКЯ, Москва.
ლომთათიძე 1970 – ქ. ლომთათიძე, მიჩნევის (მოჩვენების, მოჩვენებითობის) კატეგორიისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში და შესაბამი-

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

181

სი წარმოების საკითხი ქართულში, იკე, ტ. XVIII, თბილისი.
ლომთათიძე 1972 – ქ. ლომთათიძე, „ცოდნის“ აღმნიშვნელი ძირის
შესახებ აფხაზურ-ადიღურ ენებში, თსუ შრომები, 133 (142), თბილისი.
ლომთათიძე 1975 – К. В. Ломтатидзе, К вопросу о природе
сонантов и об их коррелятивных парах (по данным абхазско-адыгских и
картвельских языков. В. Я., №3, Москва.
ლომთათიძე 1976 – ქ. ლომთათიძე, აფხაზური და აბაზური ენების ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი, I. ფონოლოგიური სისტემა და
ფონეტიკური პროცესები, თბილისი.
ლომთათიძე 1976 – К. В. Ломтатидзе, Категория версии в
картвельских и абхазо-адыгских языках. ЕИКЯ, т. III, Тбилиси.
ლომთათიძე 1976 – К. В. Ломтатидзе, Категория потенциалиса
(возможности) в картвельских и абхазско-адыгских языках, ЕИКЯ, т. III,
Тбилиси.
ლომთათიძე 1979 – ქ. ლომთათიძე, განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის ასახვა აფხაზური ზმნის უღვლილებაში, მაცნე №2,
ენისა და ლიტერატურის სერია, თბილისი.
ლომთათიძე 1982 – ქ. ლომთათიძე, ლოკალურ პრევერბთა ძირითადი სახეობანი და მათი გაფორმება აფხაზურსა და აბაზურში, თბილისი.
ლომთათიძე 1991 – ქ. ლომთათიძე, კონკრეტული სახელის განზოგადებისა და საგნობრივ მიმართებათა გადანაცვლების ტენდენციის
შესახებ (ნაშიერთა სახელთა მიხედვით). – ეტიმოლოგიური ძიებანი,
თბილისი.
მარი 1938 – Н. Я. Марр, К вопросу о положении абхазского языка
среди яфетических. О языке и истоиии абхазов. Москва, Ленинград.
მაჭავარიანი 1998 – ნ. მაჭავარიანი, სასხვისო ქცევის „ც◦ “ პრეფიქსის წარმომავლობისათვის აფხაზურში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები,
IX, თბილისი.
მაჭავარიანი 1999 – ნ. მაჭავარიანი, ზმნის საურთიერთო კატეგორიის აჲბა- მაწარმოებლის წარმომავლობისათვის აფხაზურში, საენათმეცნიერო ძიებანი VIII, თბილისი.
მაჭავარიანი 2007 – ნ. მაჭავარიანი, ვითარებითი ზედსართავის
ოდნაობითი ხარისხის ც◦- პრეფიქსის წარმომავლობისათვის აფხაზურში,
„საენათმეცნიერო ძიებანი“, XXV, თბილისი.
მაჭავარიანი 2015 – ნ. მაჭავარიანი, ობიექტისა და სუბიექტის პირის ნიშანთა განლაგებისათვის ქართულ და აფხაზურ გარდამავალ ზმნებში,
ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი.
მაჭავარიანი 2015 – ნ. მაჭავარიანი, კაუზატივის კატეგორიის აფიქსები

182

ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

ქართულსა და აფხაზურში, ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი.
მაჭავარიანი 2015 – ნ. მაჭავარიანი, ლოკალურ პრევერბთა და მასდარულ ფუძეთა შემცველი მცენარეთა სახელწოდებანი აფხაზურში, ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი.
მაჭავარიანი 2015 – ნ. მაჭავარიანი, აფხაზურ და ქართულ ზმნურ კონსტრუქციათა მსგავსება უნებურობის კატეგორიის წარმოებისას, ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი.
მაჭავარიანი 2015 – ნ. მაჭავარიანი, ერგატიული კონსტრუქცია აფხაზურსა და ქართულში (პირ-კლასისა და პირის აფიქსთა განლაგების ეკვივალენტურობისათვის აფხაზური და ქართული გარდამავალი ზმნის კონსტრუქციაში), ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი.
მაჭავარიანი 2015 – ნ. მაჭავარიანი, კითხვითობის -მა და უარყოფითობის -მ- მორფემათა ისტორიისათვის აფხაზურში და მათი საერთო ამოსავლის
კავშირი ქართული ენის ანალოგიურ კატეგორიებთან, ენათმეცნიერული
შტუდიები, თბილისი.
მაჭავარიანი 2015 – ნ. მაჭავარიანი, მორფოლოგიური იზოგლოსები ქართული და აფხაზური ენების ზმნურ კონსტრუქციებს შორის – 1, ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი.
მაჭავარიანი 2015 – ნ. მაჭავარიანი, მორფოლოგიური იზოგლოსები ქართული და აფხაზური ენების ზმნურ კონსტრუქციებს შორის _ 2, ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი.
მაჭავარიანი 2015 – ნ. მაჭავარიანი, ზმნის სათანაო კატეგორიის წარმოების კვალი ქართულში, ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი.
მაჭავარიანი 2015 – ნ. მაჭავარიანი, მადინამიკურებელი (გარდაქცევითობის) -ხა სუფიქსის წარმომავლობისათვის აფხაზურში, ენათმეცნიერული
შტუდიები, თბილისი.

მაჭავარიანი 2016 – ნ. მაჭავარიანი, ახალი არგუმენტი ძველი მოსაზრებისათვის, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, თბილისი.
როგავა 1950 – გ. როგავა, გრამატიკულ კლასთა ექსპონენტების
გადმონაშთებისათვის ადიღურ ენებში, სმამ, ტ. XI, თბილისი.
როგავა 1953 – გ. როგავა, კლასიანი უღვლილების პირიან
უღვლილებაში გადასვლისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში, სმამ, ტ.
XIV, №7, თბილისი.
როგავა 1953 – Г. В. Рогава, К вопросу о структуре именных основ и
категории грамматических классов в адыгских (черкесских) языках.
(Автореферат докторской диссетрации), Тбилиси.
როგავა 1954 – Г. В. Рогава, К вопросу о генезисе аффикса третьего
лица в абхазском и древнегрузинском языках. Труды абхазского института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулия, т. XXV, Сухуми.
როგავა 1962 – გ. როგავა, ზმნის პოლიპაერსონალიზმის ისტორიისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში, იკე, ტ. XIII, თბილისი.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

183

როგავა 1964 – გ. როგავა, ერგატივის საკითხისათვის აფხაზურადიღურ ენებში, თბილისი.
როგავა 1966 – Г. В. Рогава, З. Н. Керашева, Грамматика Адыгейского языка. Краснодар, Майкоп.
როგავა 1967 – Г. В. Рогава, Абхазско-ядыгские языки, ЯН ССР, т.
IV, ИКЯ, Москва.
როგავა 1970 – გ. როგავა, პირის პრეფიქსთა გამჯღერება სონანტების წინ აფხაზურ-ადიღურ ენათა ზმნებში, იკე, ტ. XVII, თბილისი.
როგავა 1980 – გ. როგავა, ორგანული და ნივთიერი კუთვნილების
კატეგორია ადიღეურ ენაში, თბილისი.
უსლარი 1862 – П. К. Услар, Этнография кавказа. Языкознание. I.
Абхазскიй языкъ, Санкт-Петербург.
შაგიროვი 1967 – А. К. Шагиров, Кабардинский язык, ЯН СССР, т.
IV, ИКЯ, Москва.
შადური 1975 – ი. შადური, აფხაზური ენის მორფემათა რანგობრივი სტრუქტურა (გარდამავალ ზმნათა სისტემა), საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერეტი, თბილისი.
შანიძე 1923-1924 – აკ. შანიძე, ორგვარი ფორმა მრავლობითი რიცხვის პირველი პირისა სვანურში, წელიწდეული, ტ. I-II, ტფილისი.
შანიძე 1976 – აკ. შანიძე, ძველი ქართული ენის გრამატიკა, თბილისი.
შანიძე 1980 – აკ. შანიძე, ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები, თხზ. თორმეტ ტომად, ტ. III, თბილისი.
შარდანოვი 1955 – А. Х. Шарданов, Категория потенциалиса и
версии (в системе спряжения адыгских языков) (Кандидатская диссертация), Тбилиси.
შაყრილი 1961 – К. С. Шакрыл, Аффиксация в абхазском языке.
Сухуми.
ჩიქობავა 1942 – არნ. ჩიქობავა, ერგატიული კონსტრუქციის
პრობლემისათვის კავკასიურ ენებში. ამ კონსტრუქციის სტაბილური
და ლაბილური ვარიანტები, ენიმკ-ის მოამბე, ტ. XII, თბილისი.
ჩიქობავა 1948 – არნ. ჩიქობავა, ერგატიული კონსტრუქციის
პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში, I, ნომინატიური და ერგატიული კონსტრუქციის ისტორიული ურთითერთობა ძველი ქართული სალიტერატურო ენის მონაცემთა მიხედვით, თბილისი.
ჩიქობავა 1953 – არნ. ჩიქობავა, გრამატიკული კლას-კატეგორია
და ზმნის უღვლილების ზოგი საკითხი ძველ ქართულში (წინასწარი
მოხსენება), იკე, ტ. V, თბილისი.

184

ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

ჩიქობავა 1979 – არნ. ჩიქობავა, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი, თბილისი.
ჯავახიშვილი 1938 – ივ. ჯავახიშვილი, ქართული და კავკასიური
ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა, ტფილისი.
ჯანაშია 1964 – რ. ჯანაშია, მრავლობითობის სახელური -ქ◦ა სუფიქსი აფხაზურ ზმნაში, იკე, ტ. XIV, თბილისი.
ჯანაშია 1954 – ბ. ჯანაშია, აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი, თბილისი.

N. Machavariani, R. Margania
Abkhazian Language Textbook
(Texts and Dictionary Included)
Summary

Introduction
The Abkhazian language is a part of the Abkhazian-Circassian language family of the Ibero-Caucasian languages. This group includes Abaza,
Kabardian, Adyghe and Ubykh languages as well.
Abkhazians who can speak Abkhazian live in Georgia, in particular, in
the Autonomous Republic of Abkhazia and a small group lives in Adjara (in
Batumi and its surrounding villages).
Abkhazians also live in Turkey, Syria and the former Soviet countries.
The dialects of Abkhazian are Abzhywa and Bzyb. Abzhywa dialect is
spoken in Ochamchire municipality and Bzyb is spoken in Gudauta.
Abkhazian uses a new script.

Grammar Review
Phonetics
The Abkhazian language is characterized by the abundance of phonemes.
The Abkhazian literary language includes 64 phonemes while in Bzyb
dialect there are extra 9 phonemes. Abzhywa dialect is the basis of the
Abkhazian literary language. In this dialect the labiodental ejective spirant †.
is still noticed (in the speech of the older generation) that is gradually disappearing and being transformed into the ejective explosive p.
Vowels
The Abkhazian literary language has 5 vowels a, e, i, o, u and extra, irrational i.e. a neutral vowel ˆ. Among those the vowels a and ˆ are basic and
the rest has a diphthongal origin: e is produced from the clusters ja or aj: ecˆ
< jacˆ “yesterday”, i is produced from the clusters jˆ оr ˆj: jcejt < jˆcejt “They
went”, o is produced form the clusters …a<a…: oxa<uoxa<uaxa "tonight" and
u is produced from the clusters ˆ… or …ˆ: apatu<apatˆ… “respect”.
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Semivowels
The semivowel j is a mediolingual phoneme and is found in any position jara “he/it”, ahaj…an “cattle”.
The semivowel … is a bilabial sound and it is found in any position as
well …ara “you” (male), …aw◦ˆ “tomorrow”, daaj…ejt “He/She comes”...
Consonant Phonemes
The Abkhazian literary language has 56 consonant phonemes. They
are divided into explosives, affricates, fricatives and sonorants.
Explosive consonants: b, f, p, d, T, t, d◦, T◦, t◦, g, q, k, g½, q½, k½, g◦, q◦, k◦,
y, y½, y◦, K, K½, ƒ.
Affricate consonants: Z, c, w, Z◦, c◦, w◦, J, C, y, J´, C´, y´.
Fricative consonants: v, †, z, s, J, S´, J, S, J◦, S◦, G, x, G ½, x½, w◦, h◦, ‚.
Sonorant consonants: m, n, l, r.
Explosive and affricate consonants create a system of triplets, fricative
consonants – a system of duplets, sonorant consonants – a system of solos.
Explosive, affricate and fricative consonants are complicated by labialization, palatalization and velarization (hard phonemes).

Structure of Roots, Syllables and Stress
Historically, Abkhazian word roots were simple. Even today a number
of peculiarly Abkhazian roots consist of a single consonant accompanying the
vowels a or ˆ. Sometimes a basic consonant is represented without a vowel:
a-k-ra “to catch”, a-s-ra “to beat”, a-w-a “bottom”, a-ga-ra “to take”. It is supposed that the order CV was basic to Abkhazian. Today CVC is also attested,
e.g. a-bˆl-ra... “to burn”. A great part of Abkhazian roots was produced through composition or reduplication.
The stress in Abkhazian is intense and changeable. It may be used in
any position in a word. As it seems a number of homonymous words differ
from each other with stress, e.g. ala “eye”, ala “dog”, aGa “wind-bag”, aGa
“enemy” etc. but historically these are different roots. In other words, in
Abkhazian stress does not have a differentiating function.

Phonetic Processes
The phonetic processes in Abkhazian are as follows – assimilation, dissimilation, metathesis, substitution and reduction.
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Morphology
The speech of Abkhazians living in Adjara as well as the Abkhazian
language have ten parts of speech: 1. Noun; 2. Adjective; 3. Numeral;
4. Pronoun; 5. Verb (masdar, absolutive, participle); 6. Adverb; 7. Postposition; 8. Conjunction; 9. Particle; 10. Interjection.
The paper deals with each part of speech separately considering the
morphological features typical to the Abkhazian language. It also includes
the differences that are found in the speech of Abkhazians living in Adjara
when producing the categories of a noun and a verb, as well as, the peculiarities of the unchangeable parts of speech.

Noun
In the Abkhazian language a noun, compared to a verb, lacks some categories. For example, the language does not have declension. A noun does
not have declension, but this gap is filled by various morphological means of
the language and thereby compensating the lack of the case system.
What is expressed by the derivation of nouns in other languages in
Abkhazian they are gathered in a verb. In this way, it is possible to find the
balance between a noun that is poor in categories and a verb being rich in
them. The verbal categories express those that cannot be expressed morphologically by a noun.
The Abkhazian noun has the morphological categories of 1. Generality
2. Definiteness-Indefiniteness 3. Grammar Class 4. Number 5. Possessiveness
6. Transformativeness 7. Instrumentalis, 8. Lacking.

Pronoun
Pronouns are especially important in the Abkhazian language. They
express the so-called possessive category of nominals.
Abkhazian does not have a possessive case and the cases in general. In
other languages possessiveness is expressed by nominals in the possessive case
while Abkhazian uses prefixes having the same function i.e. the formants deriving from the personal pronouns.

188

N. Machavariani, R. Margania

A Class-Personal Pronoun and Expressing the Function
of a Possessive Pronoun
Singular
I p.
II p.
III p.

Plural
I p.
II p.
III p.

sara
…ara
bara
jara
lara
jara
hara
S◦ara
dara

_
_
_
_
_
_

s(ˆ)
…(ˆ)
b(ˆ)
j(ˆ)
l(ˆ)
a

_ h(a)
_ S◦(ˆ)
_ r(ˆ)

_ I
_ You (m)
_ You
_ He
_ She
_ It
We
You
They

Georgian studentis xeli “the student’s hand” is astudent j-napˆ in
Abkhazian. The relevant suffix of the Georgian possessive case adds not to an
attribute but to a head word as a prefix, e.g.
Geo. kaliSvilis xeli “the girl’s hand” and Abkh. aZGab l-napˆ
If in a word tress is used on the prefix a- of generality the possessive
prefixes include ˆ, e.g.
ala – sˆla
“My eye”
ala – sla
“My dog”
sara s-ab j-napˆ
“My father’s hand”
sara s-an l-Sapˆ
„My mother’s leg”
…ara …‚ˆza j-xˆ
”Your friend’s head”
This is how pronoun prefixes having the function of possessiveness in
Abkhazian are produced from the class-personal pronouns.
In Abkhazian the absence of the personal pronouns having the independent meaning is replaced by the prefixes of the group of „l” derived from
the class-persona pronouns.
In addition, the Abkhazian language has demonstrative, interrogative,
definite and indefinite pronouns.

Adjective
In the Abkhazian language an adjective is distinguished as a semantic-
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grammatical category that has the peculiarities of a noun as well. They are
the prefix a- of generality, the suffix -k of indefiniteness, the suffix -q0a of
plurality, the suffix -s of transformation, e.g.
a-KapS “red” (a general form).
KapS-k “any shade of red” (an indefinite form)
KapS-k◦a “the red”
KapS-s “in red”
An adjective is qualitative and relative. In an attributive syntagm a qualitative adjective or an attribute follows a head word, e.g. asˆ S´k◦ak◦a “snow
white”, aC´ˆ dˆ… “a horse big” etc.
A relative adjective as an attribute precedes a head word. Such an attribute and a head word are a substantive syntagm.
Numeral
In Abkhazian a numeral may be cardinal, ordinal, collective, approximate, correlative, fraction, of frequency etc.
A cardinal number has class-categories. A base of a cardinal number of
the class of inanimate things/irrational beings is added by the suffixes -ba or pa (derived from -ba) from the number “two” while in the class of humans it
has -‚ˆ instead of -ba from the number “three” that according to K. Lomtatidze’s point of view derives from the word a…a‚ˆ “human”. It should be noted that the prefix -a of generality is detached from a numeral. The suffix ‚ˆ may be added by the affix -k of generality, e.g. x-‚ˆ(k) “any three people” etc. For example:
akˆ
‚-ba
x-fa
fS-ba
x◦-ba

"One"
"Two"
"Three"
"Four"
"Five"

aZ◦ˆ
‚ˆJa

(inanimate things/
irrational beings)

x-‚ˆ
fS-‚ˆ
x◦-‚ˆ
(humans)

†-ba
"Six"
†-‚ˆ
bj-ba "Seven"
bj-‚ˆ
aa-ba "Eight"
aa-‚ˆ
j◦-ba
"Nine"
j◦-‚ˆ
j◦a-ba "Ten"
j◦a-‚ˆ
The exception is the number “one” in the class of irrational beings as
-akˆ and in the class of humans as aZ◦ˆ and the number “two” in the class of
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inanimate objects as ‚-ba and in the class of humans as ‚ˆ-Ja.
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Verb
The Abkhazian verb is rich in morphological categories. This language
does not have a system of declension, so, what in other languages are express
by means of declension in Abkhazian they are expressed by a verb.

Category of Person, Class and Number
in Abkhazian
The Abkhazian verb is characterized by the person-class conjugation
that is a result of the development of the class conjugation.
The verb is poly-personal. It reflects a subject and both objects. If in
the Kartvelian languages a verb can take two persons and the morphological
marker of the number of the third person (old Georgian) the Abkhazian verb
can take the affixes of three or more morphological persons at the same time.
In the Abkhazian verb the markers of a person, a class and a number
are prefixes. The only exception is the suffix – k°a of the plural of the class of
inanimates in some cases.
One of the main categories of the Abkhazian verb is the category of
the class of humans and the class of nonliving things.
The verb differentiates the grammatical classes in the singular II and
III persons. In the singular II person the verb differentiates the subclasses of
males and females. The marker of the subclass of males is …- while the marker of the subclass of females is b-, e.g. …-cojt “You (male) are going”,
b-cojt “You (female) are going” etc.
In the singular III person the verb differentiates the class of humans
(both males and females), the subclass of males, the subclass of females, the
class of nonliving things. The formant of the class of humans (without differentiation) is d-, the marker of the subclass of males is the prefix j-, for females it is l- and for nonliving things the prefixes are j, -a-, na .
The said affixes show not only the class but also the person and the
number of a subject and objects.
In Abkhazian two groups of the markers of a person and a class are distinguished. The first group of markers that differentiates the classes of males
and females (separately) and the class of nonliving things/irrational beings in
the III person is called the group of “l” (based on the affix l of the subclass of
females) while the second group of affixes that differentiates the classes of
males, humans and nonliving things in the III person is called the group of
“d” (based on the affix d of the class of humans).

192

N. Machavariani, R. Margania

Scheme of Markers of Person, Class and Number:
`l`
I p.
II p.

`d`

Singular
s/z

Plural
h(a)-/aa

…- (class of males)
b- (class of females)

So-/jo-

I p.

Singular
s

II p.

…- (class of males)
b- (class of females)

j- (class of males)
III p.

l- (class of females)
j-/a-/na(irrational beings)

Plural
h-/ha

So-

d- (class of humans)
r-/d-

III p.

j- (irrational be-

j-

ings)

Depending on which person marker precedes a verb root and which
person marker changes according to a person and a class, of a subject or of an
object, the order of person markers is subjective or objective.
The order is subjective if a verb root is preceded by a real and grammatical subject marker that changes according to a person and a class. A subjective order is found in transitive verbs.
The order is objective if a verb root is preceded by an object marker
that changes according to a person and a class. An objective order is typical
for intransitive and inversive verbs.

Categories of Derivation
Along with the increasing number of persons the poly-personal verb
typical to the Abkhazian-Adyghe languages is given a possibility to express
various relations between subjective and objective or objective persons. The
interrelation between persons expressed morphologically in a verb creates
the diversity of the morphological and derivational categories of the IberoCaucasian verb.
The Abkhazian-Adyghe relative verb, sometimes even an absolutive
verb, together with the conjugation categories (person, class and number),
has the derivational categories of version, potential, involuntariness, causative and reciprocity.
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Category of Version
The Abkhazian verb is characterized by the category of version.
In Abkhazian the category of version is somewhat different from the
category of version in the Kartvelian languages.
K. Lomtatidze distinguished subjective and objective versions in
Abkhaz-Abaza.
1. Subjective version is produced in a verbal form with the participation of the element of reflexivity. This element follows the affixes of the group
of „l” and denotes the action of the subject of a transitive verb just on itself,
e.g. Abkh. j-C´ˆ-j-w°axˆjt “He hid himself”.
2. Subjective version expresses the action of a subject towards his own
body part that is reflected in the verbal base, e.g. “body”, Abkh.-Abaz. S°ˆ-,
“foot”, Abkh.-Abaz. Sa- etc. Abkh.: i-sˆ-Sa-s-wojt, “I wear it on my feet”.
Objective version of the Abkhazian verb can express two directions of
an action:
a) An action towards an indirect object that is marked by the Abkhazian affix z- (Bzyb z-). It is the so called “useful version for an indirect object”:
The affix z- indicates that a direct object is intended for an indirect object (in transitive, three-person verbs) or a subject and his action is intended
for an indirect object (in intransitive verbs).
With the participation of the element z- in a verbal form the number
of persons is increased by one, e.g. scojt “I am going”, sizcojt “I am going for
him/her”, iKaswojt “I am doing it”, ilzˆKaswojt “I am doing it for her” etc.
b) An action by an indirect object that is marked by the affix c°.
With the participation of the element c°- in a verbal form the number
of persons is increased by one as it was with the element z-, e.g. st°ojt “I am
taking a seat”, sic°t°ojt “I am taking a seat against his/her will”, izgojt “I am taking it”, ilc°ˆzgojt “I am taking it against her will”.
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Category of Potential
In the Abkhazian-Adyghe languages there is the category of potential
among the categories of a verb.
The category of potential is a grammatical category that expresses a
possibility of an action.
The category of potential is related to a real subject.
The category of potential is reflected morphologically in a verb.
The category of potential of the Abkhazian verb is marked by the prefix z- (Bzyb-z).
In Abkhazian-Abaza the place of the marker of potential is strictly localized, in particular, it always follows the person marker of a real subject,
e.g. i-sˆ-z-gom “I cannot take it”, d-z-com “He/She cannot go”.

Category of Involuntariness
In the Abkhazian-Adyghe languages there is the Category of Involuntariness among the morphological categories of a verb that expresses an action of a real subject.
In Abkhazian this category is formed by the prefix amxa/amaƒa. This
prefix consists of two parts (a)ma and ƒa. As Ketevan Lomtatidze believed the
element ma- is a base denoting a hand (Lomtatidze 1954; Lomtatidze 1976).
Ketevan Lomtatidze distinguished the same element ma- in the conclusive (Lomtatidze 1970: 157).
The position of the prefix maƒa > mxa in the verbal form is the same as
in the formation of the category of potential, e.g. dc°ejt “He/She fell asleep”,
damxac°ejt “He/She involuntarily fell asleep”.
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Category of Causative
In the Abkhazian-Adyghe languages there is the Category of Causative
among the categories of a verb. It is marked by the prefix r- in the Abkhazian
language.
In the formation of causative a verb is added by a direct object and an
intransitive verb turns into a transitive verb. The prefix r- gives transitive
verbs the function of indirectness, in particular, a verb takes a new person
that acts by means of another one.
Non-Causative Form
Intransitive Verb
dˆ-gˆlt
“He/She stood”
j-lˆ-‚ˆjjt
“She wrote”

Causative Form
Transitive Verb
dˆ-j-r-gˆlt
“He/She made him/her stand”
j-lˆ-j-r-‚ˆjt
“He made her write it”.

Category of Reciprocity
In the Abkhazian-Adyghe languages there is the Category of Reciprocity among the categories of a verb. It implies the participation of two or
more persons in an action expressed by a verb.
In Abkhazian K. Lomtatidze outlined the cases of connecting the prefix
aj- with the elements c- and ba-. On the basis of the said fact she believed
that it was necessary to distinguish reciprocal-accompanying
(-a/ejc-) and reciprocal-mutual (a/ejba-) subcategories in the category of reciprocity of a verb.
The element c- is aslo found independently with the function of the
category of accompanying, e.g. sara lara slˆcup “I am with her”, dick°aS°ojt
“He/She dances with him”.
The transitive verb form expressed by the category of accompanying is
three-personal, e.g. ilˆcˆs†ojt “I eat it with her”. In the reciprocal-accompanying category expressed by the prefix ajc- a three-person transitive verb
turns into a two-person transitive verb, e.g. ilˆcˆs†ojt > jejcah†ojt “We eat it
together”, i.e. instead of two different persons of an indirect object and a subject we have a plural subject (Lomtatidze 1960/1961: 279).
The prefix ajba-/ejba-, in contrast to the prefixes aj-/ej- and ajc-/ejc-, is
typical only to transitive verbs.
In the formation of the reciprocal-mutual subcategory a two-person
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transitive verb turns into a one-person verb. Subjective and direct objective
persons unite in a plural subjective person, e.g. dˆrdˆr…ejt “They know
him/her", ejbadˆr…ejt “They know each other”.

Categories of Conjugation
In Abkhazian a verb is distinguished by its complex structure. More
than ten morphemes belonging to the categories of derivation and conjugation may be gathered in one and the same verbal form.
It is known the Ibero-Caucasian verb is characterized by complex morphology. Concerning this the Abkhazian verb may be described as an extracomplex verb.
It is possible to denote an idea, expressed by several sentences in other
languages, by a single Abkhazian verb. This particularly refers to the finiteinfinite formation of a verb that takes the function of main and subordinate
clauses of other languages.

Masdar
A masdar is an infinitive form of a verb in Abkhazian that is marked
by the prefix a- and the suffix -ra.
A masdar may be of a dynamic or a static verb.
The masdar of a dynamic verb is formed by the said prefix a- and the
suffix -ra, e.g. a-Kawa-ra “to do”, a-t-ara “to give”, a-w-ar-a “to learn”.
The masdar of a static verb is added by the element -zaa the so-called
suffix denoting the duration of a state, e.g. a-ma-zaa-ra “to have”, a-Ka-zaa-ra
“to be”.

Static and Dynamic Verbs
In Abkhazian verbs may be static or dynamic.
It is essentially important for the Abkhazian conjugation whether a
verb is static or dynamic.

Static Verbs
Static verbs have peculiar bases and they are very limited in terms of
the tense formation. They have the present tense formed by the suffix …p
and the past tense formed by the suffix -n.
The bases of a noun and an adjective may be used as the base of a static
verb but without the prefix a- and with the markers of the categories of tense
and mood, person and class etc.: sara sˆbziao…p > sˆbzi…p “I am good”, sara
sˆdˆ…p “I am big”.
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Dynamic Verbs
Dynamic verbs are derived peculiarly from the bases of dynamic verbs,
e.g. a-ba-ra “to see”, a-Ta-ra “to go”, a-bˆl-ra “to burn” etc. They are also derived from the bases of denominative static verbs:
a) A denominative static verb is added by the suffix -xa of making the
transformation dynamic, e.g. a-K◦ˆS´ “intelligent”, static: d-K◦ˆS´-…p “He/She
is intelligent”, dynamic: d-K◦ˆS´-xe-jt “He/She became intelligent”.
b) To form a denominative transitive dynamic verb the affix -t◦ derived
from the word a-t◦ˆ “slave, property” is used that is preceded by the subjective class-personal prefixes in a base, e.g. abza “alive”, static: j-bzi-…p “It is
alive”, dynamic: -bza-s-t◦-jt “I made it be alive”.
c) To form a dynamic verb the prefix of causative r- is used,
e.g. a-jaS´a “right”, static j-jaS´o-…p “It is right”, dynamic isˆ-r-iaS´e-jt
“I justified it”.
d) One group of transitive and intransitive verbs uses the root-suffixes
added to the base-prepositions derived from the bases of nominals that are
independent in changing into dynamic: -wa, -x, -la, -w, e.g. a-k◦-wa-ra “to put
something on something”, ak◦ˆ-x-ra “to take something from the surface of
something”, a-k◦-la-ra “to climb up something”, a-k◦ˆ-w-ra “to come out of something”.

Finite and Infinite Forms of Verbs
Abkhazian does not have main and subordinate clauses as an independent syntactic category and even the connectors for them. What belongs to
the syntactic field and is expressed by main and subordinate clauses in other
languages it is expressed in the tense and mood forms of a verb in Abkhazian.
With this respect, we have two forms of the tense formation: the finite formation of tenses relevant to main clause and the verbal suffixes of the
finite formation. In other languages, it is close to the role of a main clause,
e.g. sara scejt “I went”.
The tense formation that is close to the role of a subordinate clause in
other languages was called the infinite formation by Ketevan Lomtatidze.
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Infinite Formation of Verbs Containing
Elements of Adverbial Modifiers
A verb having the infinite formation differs from a verb having the finite formation with a prefix that is an element of adverbial modifiers of place, time, manner, cause etc., e.g. time -an “when”, place -ax½ “where”, manner -S´ “how”, reason z- “because, for, because of”.
These elements follow the affixes of the group of „d”- in a verb. Taking
the prefixes of adverbial modifiers causes the change of a verbal suffix as
well, e.g. the suffix -n of the finite formation is replaced by the suffix -z in
the infinite formation.
s-c-o-n
s-an-co-z
s-ax½-co-z

“I went”
“when I went”
“where I went”

s-S´-co-z

“how I went”

Relative Infinite Formation with Prefixes
Abkhazian does not have relative pronouns and relative adverbs - who,
what, which, that etc. The Member-connectors of a sentence of other languages are implied in a verb with the infinite formation and express subjective
and objective relations, e.g. “a goer – the one who goes; the one what goes”,
but in the tense infinite formation the prefix z- is used for humans and j – for
things, e.g. jz†o “the one who eats; an eater”, jfo “what is eaten”.
In a verb form only one person can be relative, e.g. jz†a “the one who
ate” jl†a “the one what was eaten”, j…sTa “the one that I gave to you (male)”,
d…zTa “the one who gave him/her to you (male)” etc. So, j(ˆ) replaces the affixes of the person-class of the group of “d”, always takes the first position in a
verb and expresses the subject of a one-person intransitive verb, the indirect
object of a two-person intransitive verb and the direct object of a transitive
verb:
One-Person Intransitive Static Verb
Finite Formation
Infinite Formation
sara sˆ-Ko…p “I am”
j(ˆ)-Ko… “Who/what is”
One-Person Intransitive Dynamic Verb
sara scojt “I go”
j-co “Who/What goes”
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Two-Person Intransitive Static Verb
sara d-sˆ-mo…p a‚ˆza
sara j-sˆ-mo… a‚ˆza
“I have a friend”
“The friends that I have”
Two-Person Transitive Dynamic Verb
Finite Formation

Infinite Formation

sara dˆzbojt ax◦ˆy´ˆ fS´Za

sara jzbo ax◦ˆy´ˆ dˆfS´Zo…p

“I see a beautiful child”

“The child who I see is beautiful”

The situation is similar in three-person transitive verbs, e.g. j-…-a-sh◦az “That, what I told you”.
The element z- is used only in two-person and three-person verbs because it replaces the person-class suffixes of the group of „l” that are not used
in one-person verbs.
The relative prefix z- replaces the markers of two-person transitive
verbs and the subject of all transitive verbs as well as the markers of the indirect object of a transitive verb.
Two-Person Transitive Verb
Finite Formation
jara sara jzbojt
“I see him/her”

Infinite Formation
sara sˆzbo
“The one who/what can see me”

Two-Person Intransitive Verb
sara sˆzmo…
jara sara jsˆmo…p
“The one who/what owns me”.
“I have it”
We should also mention the forms of a three-person transitive verb.
On the one hand, we have j-rˆ-z-To “the one who/what gives them something” and on the other hand j-zˆ-r-To “the one who/what is given to it by
them”.
The same prefix z- is used in the possessive-relative forms of nominals
and replaces the prefixes of the group of „l”, e.g. sara s-ˆ‚nˆ “my house”,
zˆ‚nˆ “whose house”.
With such forms, it is important to use the verbs together first with the
infinite formation and then with the finite formation, e.g.
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zˆ-‚nˆ (j)-zˆ-z-dˆrgˆlaz
axawa daajt
↑
↑
Inf.
Fin.
“The man came whose house was built”.

Tense and Mood System
Abkhazian has three grammatical tenses: present, past and future. Each
tense has several screeves.
As stated above, the Abkhazian verbs are static or dynamic. Dynamic
and static verbs have different conjugation of the screeves.
Static verbs have a peculiar base and they are very limited in terms of
the screeve conjugation while dynamic verbs are richer in the screeves.
The forms of all the screeves of static and dynamic verbs distinguish
the finite and the infinite formation.

Static Verb Screeves
A static verb has a finite present tense that is formed by the suffix -…p
and a finite past indefinite tense formed by the suffix -n.

Dynamic Verb Screeves
1. Present, 2. Future I, 3. Future II, 4. Past Imperfect, 5. Past Indefinite,
6. Aorist, 7. Past Perfect, 8. Past in the Past.
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Category of Mood
Abkhazian has 1. Imperative, 2. Allowing Conjunctive, 3. Conditional,
4. Purpose-Conditional, 5. Conjunctive I, 6. Conjunctive II, 7. Willing and 8.
Pretending Moods. As for 9. Indicative Mood, it does not have a special formative element. The above-mentioned screeves are typical to the indicative
mood.

Absolutive
Absolutive conveys an additional action or a state that precedes the action conveyed by a basic verb. It is somewhat an infinite form.

Interrogative Form
1. Intonational: …ara jKa…wejt?
2. Alternative: the element … is used at starting and final positions, e.g.
dco-…-dˆmco-…?
“Has he/she gone or not?”
3. Asking additional probing questions: the particle -ba is used, e.g.
dcejtba?
The special affixes of a question are used in all the screeve forms. The
classes of humans and non-living things/irrational beings are distinguished.
4. A human – “darban?“. Irrational being/non-living thing - „iarban?”
The suffix darban > -da is added to the infinite form of a screeve, e.g.
jco darban? “Who is going? Who is it?”
> jco-da? “Who is going?”
jKada “Who is it?” jKaz-da? “Who did it?” dˆzbada “Who saw it?”
5. The Class of Irrational Beings: the suffixes -j, -zej, -zj are used, e.g.
j…ge-j? “What did you take?” j…go-zej “What are you taking?”, j…go-zi? “What
did you take?”.
The suffix -da identifies a subject while the suffixes -j, -jzej, -zj identify
an object.
6. To ask questions about an action or a state expressed by a verb the interrogative forms with the suffix -ma are used that require direct answers, e.g.
dcoma? “Is he/she going?”, dˆKo…ma? “Is he/she?”, jKawama? “Have he/she done it?”
7. Specific adverbial modifier elements: the prefixes an (time), ax½ (place), S´ (manner) are added by the element -ba and we get the question words
anba ”When?”, ax½ba > axfa > aba “Where?”, *S´ba > S´fa “How?” These ques-
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tion words add to the infinite bases of the screeves:
danbaco?
“When is he/she going?”
dabaco?
“Where is he/she going?”
dˆS´faco?
“How is he/she going?”
8. Sometimes a verb takes both a prefix and a suffix:
danbacej? “When did he/she go?”
9. The question forms indicating to a purpose take the suffixes -j, -zej, -zj,
e.g. …zcej? “For what/Why did you go?”

Negative Forms of Verbs
The negative forms of verbs are formed by the element m that serves as
a prefix or a suffix. In static verbs and dynamic finite verbs (present, past I,
past II, past imperfect) it follows the base i.e. it is a suffix.
Static Finite
Dynamic Finite
Present
sˆ-Ka-m “I am not”
s-co-m “I am not going”.
Past Imperfect sˆ Ka-mˆ-z-t
scomˆzt “I was not going”.
“I have not been”.
Future I:
–
s-ca-rˆ-m “I will not go”.
Future II:
–
s-caS´a-m “I will not go”.
The said element precedes the verbal base in the past dynamic finite
forms (past indefinite, aorist, past perfect, past in the past) and in the infinite
forms of all screeves of the same dynamic verbs.

Participle
The infinite formation with the relative prefix i(ˆ)- and the prefix z- is
the most productive to get a participle in Abkhazian.
Some participles are represented as verbal bases, e.g. a-lala “a fowl,
cattle” (cf. a-la-la-ra “to get into smth.”), a-m-dˆr “ignorant” (cf. a-dˆr-ra “to
know”) a-Tak “response” (aTara “to give”) a-m-u-Ca „drumble” (cf. a-u-ra “to
do”, a-Ca-ra “to eat”). Abkhazian also forms a participle by adding the agent
marker -‚ˆ or the patient marker -t◦ to the verbal base, e.g. a-r-wa-ra “to teach” > a-r-wa-‚ˆ “a teacher”, a-wa-ra “to learn” > a-wa-‚ˆ “a learner”, ajba-Sra “to fight” > ajba-S-‚ˆ “a fighter”, a-Ka-wa-t◦ˆ “something to be done”
(cf. a-Ka-wa-ra “to do”), a-us-u-t◦ “work” (cf. a-us “work”, a-u-ra “to do”) etc.
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Adverb
Adverbs in Abkhazian are divided into three main groups:
1. Adverbs of place: abra || > ara “here”, ubra || > …a “there”, abna || >
ana “there” (that are related to the pronouns abri || > ari “this”, ubri || > …i
“that”, abni || > ani “that”), aaig◦a “near”, aarc◦ “over here”, nˆrc◦ “across/over
there”, a‚ada “above”, alada “below”. Some adverbs of place are produced by
adding the suffix -n to the nominal base, e.g. am‚an “on the way”, aqˆTan “in
the village” etc.
2. Adverbs of time are produced in different ways: jax½a || > ex½a “today”,
jacˆ || > ecˆ “yesterday”, …axa “tonight”, …aw◦ˆ “tomorrow”, …aw◦ˆStax½ “the
day after tomorrow”, alSˆk◦sanˆk “all the year round”, esˆmS´a “everyday”,
usKan “then”, znˆk “once”, aS´amTazˆ “at sunrise”, wxˆbJon “at midnight” etc.
3.Adverbs of manner: abas || > as “this way”, ubas || > us “that way”,
abans || > ans “that way” (these adverbs are related to the pronouns like the said
adverbs of place: abri || > ari “this”, ubri > ui, “that”, abni || > ani “that”. jaalˆrK½anˆ “suddenly”, jaraznak “at once”, jrac◦janˆ “plenty”, x◦ˆKZak “slightly”,
xˆmfada “necessarily” etc.

Postposition
The Abkhazian language is distinguished by the lack of postpositions.
The lack of postpositions of nominals is compensated by the abundance of
prepositions in verbs. The basic postpositions are: -ax½- “to, in/at” (aS´kol ax½
“to school”), – aK´ˆ- “in” (aqˆTa-K´ “in the village”), -Ka “to, in/at” (a‚nˆ-Ka “at
home), -Knˆ || -Kˆn “with” (sara s-Knˆ “with me”), S´Ka “to” (aklub aS´Ka
“to the club”), -nt◦ ”from” (qarTˆ-nt◦ “from Tbilisi”), amwan “under” (aw◦awla
amwan “under the apple tree”), -zˆ ”for” (awara-zˆ “for education”, sara s-zˆ
“for me”), -la ”by/on” (Sapˆ-la “on foot”, C´ˆ-la “by horse”) etc.

Conjunction
Abkhazian does not have a complex sentence. Accordingly, it does not
have subordinating connectors neither. What belongs to syntax and is expressed by main and subordinate clauses it is somehow reflected in the tense
and mood forms of a verb. A main clause accords to the finite formation of a
verb while a subordinate clause accords to the infinite formation (see above).
In Abkhazian conjunctions are divided into three main groups: conjun-
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ctive, disjunctive and adversative conjunctions.

Particle
Abkhazian lacks particles as well. Positive particles are aa, aaj, aiej
“yes” and negative particles are map, mamou “no”.

Interjection
Interjections may express surprise and sadness: …nan, dida; support:
ahahajt, amarja; surprise: jˆm-jˆm; anger uut, aajt; a call for being quiet: siS,
aSSˆh◦a etc. Some interjections are used when addressing, e.g. o, …a, …aa
etc.

Syntax
I Analysis of an Attributive Syntagm
As stated above Abkhazian does not have the conjugational system.
Accordingly, the structure of a nominal (attributive) syntagm is represented
in its degree in the language.

A Syntagm Containing a Pronoun
Thus, in Abkhazian in a nominal syntagm in such cases an additional
class-personal pronoun or a word denoting an owner should be used as well,
e.g. la(ra) aph◦ˆs lˆwkˆ KafS…p “Her || The women’s dress is red”. The used
pronoun may be complex or simple.

A Syntagm Containing an Adjective
In an attributive syntagm a modifier that is an equative adjective follows a head word, e.g. asˆ S´k◦ak◦a “snow white” (literal trans.), aC´ˆ dˆ… “a
horse big” (literal trans.) etc.
In a plural form in the category of inanimate objects/irrational beings
the suffix -q◦a of plurality adds to a modifier, e.g. aC´ˆ dˆ… “a big horse”, aC´
dˆuq◦a “big horses” etc.
In the class of humans there is a difference, in particular, a nominal of the
class of humans has its suffix -c◦a or any other suffix, e.g. the suffixes of collectiveness -ra, -aa... while a modifier that is an equative adjective that follows a
head word has its own suffix (of the category of irrational beings) -q◦a, e.g.
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axac◦a dˆuq◦a
“big men”
a‚ˆzc◦a bziaq◦a
“good friends”
aKk◦ˆnc◦a x◦ˆKq◦a`
“little boys”
A modifier expressed by a relative adjective precedes a head word.
Such a modifier and a head word are a substantive syntagm.

A Syntagm Containing a Number
A numeral of the category of inanimate objects/irrational beings usually precedes a head word. The number “one” is an exception. As stated above, it adds to a nominal as the suffix -k of indefiniteness.
A numeral as a determiner is not characterized by the difference in the
classes of humans and inanimate objects/irrational beings.
From the number “two” in the category of inanimate objects a noun is
attached by the numeral base at the starting position as a determiner, e.g.
‚ˆC´ˆk “two horses”, x◦C´ˆk “five horses” etc.
When using numerals as determiners the opposite order is also possible
i.e. a numeral as a determiner follows a head word. In this case, a head word
or a noun is represented in the general form in a syntagm while a determiner
or a numeral is represented completely, in the form of a base, e.g. axac◦a x‚ˆ
“three men”, aC´q◦a xfa “three horses”.
The inversive order is more common in the class of humans, e.g. sara
s‚ˆzc◦a ‚ˆja “two friends of mine”,
It should be noted that the numerals of the category of inanimate
things/irrational beings have an approximate meaning in the postpositional
place, e.g. aC´k◦a ‚ba „about two horses“.

II Predicate Syntagm
In the Abkhazian language the members of a sentence connect to each
other through the certain rules and create pairs or syntagms in which one
member is main and the other is subordinated.
The members of an Abkhazian syntagm have the following types of a
syntactic interrelation: concord, syntactical subordination and order of
words.
Concord is between nominals or a nominal and a verb in class, person
and number. Accordingly, there are two types of concord: 1. A verb concords
to a nominal in a class and shows the marker of a relevant grammatical class,
e.g. …ara …-x||mar…ejt “You (male) are playing”, bara bˆ-x||mar…ejt “You (fe-
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male) are playing” etc. 2. A verb concords to a nominal in number if a nominal is a subject or an object, e.g. sara scojt “I am coming”, hara hcojt “We are
coming” etc.
Syntactical Subordination is very common in Abkhazian. It is productive as there are no conjugational system in the language. In this relation, the
members of a syntagm are not characterized by grammatical categories expressed morphologically. In such a syntagm we have:
a) A verb and an affixed nominal, e.g. Sapˆ-la daajt “He/She came here
on foot”;
b) A verb and an unaffixed word, e.g. gagra dcejt “He/She went to Gagra”;
c) A denominative infinite static verb and an unaffixed word, e.g. zˆnZa
jx||ˆyup “very small”.
Order of Words in an Abkhazian syntagm may function as a morphological-syntactic mean because of the peculiarities of the grammatical structure of this language. It is always fixed but rarely it is somehow free.

ტექსტები
1.
}fhfv fim[svvpf6ǝf hfwǝfysv b]fvvjeg. Fim[svw6ǝf hfwǝfysv bvh0jeg.
v fw[f hfwǝfys b7fvhqjbn. Yfc fvfv0f fyfbkfrmsv fvw[f ˹b˺hsvvf][ejbn
Eh0
bhfwǝfysv.
ჩვენ სკები ბევრი გვაქვს. ფუტკრები ბევრი ˹შიგ˺ არიან. ისინი
თაფლს ბევრს აკეთებენ. როცა დრო მოდის (რა) თაფლს ვართმევთ
ბევრს.
2.
Flǝf[msv fv6ǝf fetvbn. }fhfv psumsv fv8ys fef\mfv7 fpffvbuǝfhfv ]nǝjevg.
Fef\mf7 f=sv fvvwf ,pbfysv tb6ǝeg. }fhfv fvvwf fbvuǝfhf ]nǝfys ]f-]fvh9[jbn.
Fef\mfv7 f=sv fv9iǝvf 9]ǝsvc fafvnǝ ˹b˺7fkqjbn. Fh[siyf=s bryfv]feg fxevfy f,svc0f pkfvkef || p0fvkef.
გარეთ წვიმა მოდის. ჩვენ ყველანი სახლში ბუხართან ვსხედვართ.
ბუხარში ცეცხლი კარგად ანთია. ჩვენ ცეცხლის გარშემო ვსხედვართ რა, ცეცხლის წინ ვთბებით (თავს ვითბობთ) ბუხარში დიასახლისი საჭმელს აკეთებს. ჯაჭვზე კიდია ღომის ქვაბი შიგ ღომით.
3. }fhf ],f]xf
}fhfv ]fy[jvbn f6sv0f=. }fhfv b]fvvjeg fi0f. Ebv lfvfhf bvleeg>
bv9iojeg. Fhfv[m be,jvbn tbetvb9isv fiǝshqkf6ǝf. Iǝsvh7ǝfc bv7jeg
f,fvh0: fqǝfv> f]fv> fisvv]f> fvwf> f,]ǝfv> fkf]fv> fnfvfv> fvsivfkfv> f[ǝsvhvf> fhfcfv> frfrfvy> fvs0vsv\m> f;m... e,fc bqsumsv.
Tb]fvhfr f9[fyb fvf9yb ]fhf ],fv]xf lffhf b9iojeg.
ჩვენი ბაღი
ჩვენ ვცხოვრობთ სოფელში. ჩვენ გვაქვს ეზო. ის ძალიან დიდია,
ლამაზია. ეზოში ბალახი მწვანე ˹იქ˺ არის. აქ ვხედავთ სხვადასხვა
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ხილის ხეებს. ხილი არის ასეთი: (ერთიმეორეს რომ არ ჰგავს): ვაშლი,
მსხალი, წყავი, ბალი, ქლიავი, ლეღვი, ატამი, მუშმალა, ხურმა, თხილი,
კაკალი, ბროწეული, ყურძენი და სხვ.
ყველაზე უფრო ზაფხულში და გაზაფხულზეა ჩვენი ბაღჩა
ძალიან ლამაზი.

Fvis6`c ff0f6`f> fvpf6`f
v
Fis6`c
bfvjeg 9imffv0fr: fpsy> ff9sy> f9[sy> 0fufkfy.
Fvis6`c ffv0f6`f [9f'[9f vpf hsvjeg.
Fvf9sy vpf6`f bhs[mpeg: [`f;`rshf> vifgs> kfqfhf.
Fv9[sy vpf6`f bhs[mpeg hfi`fhf> 9[syu`s> yfyҳ`f.
)fufkfy vpf6`f bhs[mpeg w`s,,hf> ;m0ffhf> f,qfhf.
Fvpsy vpfr`f bhs[mpeg 9[syzr`sy> f;mshysҳ`f> ;`f,hfy.

წელიწადის დროები, თვეები
წელიწადში ოთხი დროა: ზამთარი, გაზაფხული, ზაფხული,
შემოდგომა.
თითოეულ დროში სამ-სამი თვეა.
გაზაფხულის თვეებს ჰქვია: მარტი, აპრილი, მაისი.
ზაფხულის თვეებს ჰქვია: ივნისი, ივლისი, აგვისტო.
შემოდგომის თვეებს ჰქვია: სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი.
ზამთრის თვეებს ჰქვია: დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი.
Fvvxs,;m fvi6`f – კვირის დღეებია
fi`f[mf
f8fif
f[fif
f9imfif
f[`fif
fcf,if
fvtsif

ორშაბათი
სამშაბათი
ოთხშაბათი
ხუთშაბათი
პარასკევი
შაბათი
კვირა
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4. Fvf9sy
Bffvbn fvf9sy. B9[fvhhf[tbn. Fvqkf6ǝf b,sv,siof bviǝ0b0.
Ps[mbvy\mfhf tbqǝfv ,/svkf b[m7jveg. Fnǝsvkf [miǝfviǝfhf6ǝf h7synǝb
b9shysv bfvfbn fv;ǝqfhf6ǝf. F9cf,fvhf =sv[tbn. F9csv fvkfktbn. Fosv
bfp]fetvbn> bfvwkjbn. Fim[fv6ǝfh=s fcsv fos0hf b[m7mfysv. Fy[fwǝf
bfkfvujbn f[fvyltbhf. Eh0 fv[rǝfv lhsvw6mjbn> bhwǝf/ǝjbvn> bkfhqjbn>
bhxfvknjbn; Yfvc fv9i fyffvkfrm blhfiǝjvbn; Fv9i lhfiǝjbn 8synǝ: blhfiǝjvbn fvpyfiǝf> fvҩfyfiǝf. Fv;ǝqfhf6ǝf fcjva6ǝfh=s hs0hf6ǝf 7fhqjbvn.
(fvcfnǝb fv;ǝqfhf6ǝf h0hf6ǝfv hfv[m b[svy]ǝetbn. Fv;ǝqfhf6ǝf b[svh[etbn fv;ǝqfhf9i6f6ǝf. Fvh0 f;ǝqfhf9i6f6ǝfv fhfv7f bhsp]fetvbn> bhqjvbn
fv9hsimf> yfvc fv[miǝfiǝfhf fysv7fkfkfrm> b9shysv fnǝsvkf 9[fvhhf6ǝf
hfv[m bwjbvn.
გაზაფხული
მოვიდა გაზაფხული. დათბა. ხეები გაფურჩქვნით აყვავდნენ.
(fvi0ǝhf). ყველგან მწვანე ფოთლებით დაფარულია. ქვეყანა ცივებიდან
˹იქიდან˺ ფრენით მოვიდნენ მერცხლები. ბუნებამ გაიღვიძა. სული
გამოცოცხლდა. წყალმა მოიმატა (fvwkfhf> fvp]fhf) მთებზე თოვლის დადნობის გამო. გლეხები იწყებენ (fkfufhf) მუშაობას. ისინი ნაკვეთს
ასუფთავებენ, ხნავენ, თესენ, მიწას ასწორებენ. მერე სიმინდი ˹როცა˺
იზრდება, თოხნიან. სიმინდს თოხნიან ორჯერ. თოხნიან პირველი
˹თოხნა˺, მეორე ˹თოხნა˺. მერცხლები აივნებზე ˹თავის˺ ბუდეებს იკეთებენ. ძველი მერცხლები თავის ბუდეების˹კენ˺ დაბრუნდნენ. მერცხლები ჩეკენ ბარტყებს ˹მერცხალ-პატარებს˺. ეს ბარტყები აქ იზრდებიან, სწავლობენ ფრენას, შემდეგ სიცივე როცა მოდის, ფრენით
ქვეყანა თბილებისაკენ მიდიან.
5. Fv9[sy
Fv9[syhf ffvbn. Fv9[syhf bijvhf[jbn. Fv9[syhf fvvim6ǝf leve[jbn>
bhswkjbn> fw[6ǝf rmfv=[jbn. Fv9[sy fijvhf vi6ǝfv hfvfy> fy[fwǝfv
fiǝimhf=s bnǝjbn> vfvpfhumsv fvof[ms -svrǝf,fhf -sh[iǝfviǝfhf']ǝf
bwjbn. F[ǝsz6ǝf f9[sy bfeim0eg> f9cimfvhfvi6ǝf hsvjeg. F[ǝsz6ǝf
hs9cimfvhfvi6ǝf hffvy h0ffwǝf bhsw[hffvetbn.
Fy[fwǝfv fxfvb =svh[tbn> f0f0svy =svh[tbn> blhsv9[etbn> yfvc blsvh8jbn. Bfhfv e,fvc blhfiǝjbvn fv9i. F9[svyhf fy[fwǝfv nǝfvvbf[ǝ hsvsvrǝfv fevc hevtbn. F9[svy fe0hf0sv[ hfvwǝjeg.
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ზაფხული
ზაფხული მოვიდა. ზაფხულში ცხელა. ზაფხულში დღეები დიდი ხდება, ღამეები მოკლე ხდება. ზაფხულის სიცხიანი დღეები ˹როცა
არის მაშინ˺, გლეხები ჩრდილში (fiǝishf) სხდებიან, ან (vfvpfhums)
მდინარისაკენ საბანაოდ (f-svrǝf,fhf) გასაგრილებლად (f-sh[iǝfviǝfhf) მიდიან. ბავშვები ზაფხულობით გაშვებულნი არიან. (fei0hf),
არდადეგები აქვთ. ბავშვები არდადეგები ˹როცა აქვს მაშინ˺ თავიანთ
მშობლებს ეხმარებიან (fw[hffhf).
გარდა ამისა, თოხნიან სიმინდს. ზაფხულში გლეხები დაჯდომის
˹არ ქონით˺ აკეთებენ. ზაფხულში ბოსტნეული (fe0hf0s[) ბევრია.

6. )fufkfy
Bfvfbn 0fufvkfy. )fufvkfy tb]fv b[miǝfviǝfhf[jbn. F,sv/m6ǝf rf9cjbn> fvqkf6ǝf ˹b˺wǝ]ǝtbn. F,sv/m6ǝf ]fimfg6ǝfv hsvqf7f h,;msv ujbvn.
Flǝs f=s ps[msvy\mfhf f,sv/m6ǝf hfwǝfysv brf9cjevg.
F6ǝfv bvhkfc'bvhkfcys bfetbn. Fqfvhf6ǝf fnǝskf 9[fhhf6ǝf hfv[m
bwjbvn. Fy[fwǝfv hsv[6ǝf 0fhufkjbn. Hfvfhs[hf flǝsv b6ǝsvhujbn. Fosvyhf
h-fplsh[mbjbvn. Fiǝsvh6ǝf =svh[ǝetbn. Fy[fwǝfv \mjvers fv9i zsh[ǝetbn> \mjevrs fv9]`s lsh[ǝetbn> f-fv> \jersv f9i fvkfhujbn> fv9]ǝf7ǝf
tb6ǝsvhqjbn. Bfhfv e,fvc 0fufvkfy bhnfvfetbn fv;m. Fofv[ǝf fvqkf6ǝf bhsv6ǝeg. Eh0 fvqkf6ǝf bhs6ǝkfys vqǝsviǝkf f;m h0fvfetbn. Bh0ffetbn
tbesb9isv f;m [r6ǝf.
შემოდგომა
მოვიდა შემოდგომა. შემოდგომაზე მეტ სიცივეებს იჭერს. ფოთლები ცვივა, ხეები შიშვლდებიან. ფოთლები ჩვენს ფეხებქვეშ ხმას იღებენ. ეზოში ყველგან ფოთლები ბევრი ყრია.
წვიმა ხშირ-ხშირად მოდის. ჩიტები ქვეყანა ˹თბილებისაკენ˺ მიდიან. გლეხები მოსავალს იღებენ. მოსავალს ˹რაც მოიყვანეს˺ მიწიდან
იღებენ. ზამთრისათვის ემზადებიან. ხილს კრეფენ (ჭრიან). გლეხები
ზოგი სიმინდს ტეხენ, ზოგი ჩალას ჭრიან, ზოგიერთს კი სიმინდი მიაქვთ, (ჩალის) ზვინს დგამენ. ასევე შემოდგომობით აგროვებენ (კრეფენ) ყურძენს. ვაზი ხეებზე ზედ არის. ამ ხეებზე აცოცებით (ასვლით)
კალათით ყურძენს აგროვებენ. აგროვებენ ყურძნის სხვადასხვა სახეობებს.
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7. Fvosy
Bfvfbn fvosy. fvosy lfvfhf bv[m0jeg. Tcsvifv fcsv fetbn. Pt[msy\mfhf fcsv irǝfrǝfof bim0jeg. Fiǝf9sv\ms9> ptumsv csvkf b0f]ǝ]ǝjveg.
Fvim[f6ǝf f[fvsv irǝfvrǝf6ǝf hiǝqfysv busvkjeg. Fosvy tbvfv8sys
bqfvfetbn. Fosv07ǝf6ǝf ˹b˺qfvfetbn. Fvvhf fys9[fvkfrm fqffvrǝf o0etbvn>
fcsv fim0sqhf bfkfujbn. Fcsv fysvim0je f[ǝsvz6ǝf fcsv tbuǝsvlshqjbn>
fcsv bvkf[ǝvfhjbn. Fcsv f=s f[ǝsz6ǝfv bxfhfvpevtbn. Fcsv bfk[ysv fe8sv
bcf[mfv 7fhqjbn. Fcsv /ǝ/ǝfysv f[sv,hf6ǝf bfyhsv6ǝs fcsv ˹f˺6ǝ[ufkf fcsv
hsv6ǝsh[etbn. Fvosy fvhlǝsyf6ǝf hfwǝjevg. Fiǝfhsvzf8swǝf fvhlǝsyf6ǝf
himetbn. Fvosy (fvw[) fvq[ leveg> fvi rmf=eg. Ef[svykf fvqs[ rsvh
bwffvyof> f[ǝsi0ffhfv f=fv9[mf ]nǝfysv f;ǝsv,;m6ǝf tb,fv]ǝ]ǝjbn.
ზამთარი
მოვიდა ზამთარი. ზამთარში ძალიან ცივა. ყოველ დღე თოვლი
მოდის. ყველგან თოვლი თეთრად ძევს. ხეხილი, რაც მწვანეა, ყველა
თოვლით დაფარულია. მთებმა ნაბადი თეთრი მოისხეს (ჩაიცვეს რა)
დგანან. ზამთარში ძალიან ყინავს. გუბეები იყინებიან. მზე როცა
აცხუნებს, ყინულები დნება, თოვლი დადნობას იწყებს. თოვლი როცა
დევს, ბავშვები თოვლს ერთმანეთს ესვრიან, თოვლით თამაშობენ.
თოვლზე ბავშვები სრიალებენ თოვლიდან ˹მისგან˺ კაცის ფიგურას
აკეთებენ. თოვლი ბევრი სახურავებს ˹როცა˺ ზედ ადევს, თოვლის
ასაღები ლაფერით თოვლს აცლიან (ზევიდან იღებენ). ზამთარში
შაშვები ბევრია. მონადირეები შაშვებს ხოცავენ. ზამთარში ღამე
დიდია, დღე მოკლეა. საღამოობით ˹ღამემდე არ მისული˺ კერის წინ
ჯდომით, ჩვენ ამბებს ერთმანეთს ვუყვებით.

8. F7ǝsvl
F7ǝsvl kfvhqjbn fv9i fysvkfhqj fvfv0fps. {fpsv bkfeqfvhums fvetbn>
vfvvpfhums fv9i f[msvkj bfvwkjeqfhums fvetbn. Tvbw0fhufkjbn f7ǝsvlums
fv9iums. F7ǝsvl pffyfvqs b=s[ysv [fpsv fvhf bfvf0fy bf]fvh8jbn. Yfvc efv
bf[msv6ǝe bvg7fys fwǝfv buǝsvk[ys frsv b0f9cfysv bpfrevpffkfrm cffrmevvf
rfcnhevkevf b0f9cfysv bf]qǝfv[etbn. Isv6ǝcsrsyof f7ǝsvlums fv9iums
b]fp[jvbn.
F7ǝsl tbksv9imffys bf]foǝoǝjbn fosv ]fvhimetbn fxefy [`zs
f7ys b0f]f9cjvbn. Yfvc tbkfviǝetbn b,pbfysv b;ǝffyof byfv]ujbn.
B;ǝevtbn fyf]uǝfv[ǝkfrm fvim0f[m f7ǝsl himsimsvuf fvkf b]fhimsvimetbn. Fgshgsvk [ǝszsr fv]0jbn. F\sibv f\msvibv bv[[ys bfkf-
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]fv9cjbn. F\srfum-f[sviums f7fv9imums fv]0jbn. {ǝszsvr tbkf]fhi8svynǝtbn. Yfvc f[[svkf [s[ysv bfkfv]f9cjbn.
ლობიო
ლობიოს თესენ, როცა სიმინდს თესენ, იმ დროს, შეიძლება ცალკეც დაითესოს, შეიძლება ერთადაც, სიმინდთან. ერთად აგროვებენ სიმინდსაც და ლობიოსაც. ლობიოს ადრე ვაგროვებთ ცალკე და (მზეზე
დადებით) ვახმობთ. შემდეგ დავცეხვავთ დარტყმით, რომ კანი მოვაცილოთ, ჩავყრით რაიმეში ან მეშოკში ან ქვაბში და ვინახავთ
(fq`ǝf[hf). ერთ წელიწადს გვყოფნის სიმინდი და ლობიო.
ლობიოს ვარჩევთ და წყლით ვრეცხავთ. ქვაბში ჩაყრით ვხარშავთ, კარგად რომ მოიხარშება, ვტოვებთ. კარგად რომ მოიხარშება,
შემდეგ ლობიოს მოსარევით ამოვზელთ (fhimsimhf), ცოტა წიწაკას
ვუმატებთ. ნიორს და ხახვს (თავს) ჩავყრით. აჯიკას თეთრს და წითელს დავუმატებთ. ვურევთ. შემდეგ საკაზმს ვუკეთებთ.

9. Frǝf[f
F]`fvcf fvf9sy vpsvps bi`0ǝtvbn. Vfbv> bveys vptvps f]ǝfcfv
b,pbfvys b7fkjbn> b8tv;mof bfyiǝkfrm f]vǝfcfv 7ev,fys ]fhiǝiǝjbn. Yfc
b]fv7ǝiǝjbn. Byf]fv7ǝiǝfkfrm fvi0f[m fcffvhf lev bvqfysv b,pbfysv
b]fvoǝoǝjbn. Yfvc [fvpf fxǝfvy ryfv]]fetbn f]ǝscf 0fv]f9cjbn. Fosv fqfv]0ǝjbn> byfufysv fvvwf bf[fvryf]]fetbn. B,pbfysv bisvhjeg> b;ǝbvn']ǝf
fyf]uǝfv[fkfrm> bffrys[ysv> fkev[ǝlf= brsk[ysv> b]hfojbn. Bf]hfosvp
frǝfv[f fxǝefy b0f0ǝfysv bryfv]fy tb0fv[> fvvwf=s tbkf]fhiǝetbn. Yfc>
bvrys[ys f\svrf [svi fkf9cfysv b]fhuskjbn. Bfysv[iǝfiǝf[fkfvrm
fvim0f[m f9f0ksvrf6ǝf> vfvpfhumsv f,fvyrf6ǝf b0f0ǝfysv bf]fvhrǝtbn.
ტყემალი
ალუჩა გაზაფხულ(ის) თვეებში იფურჩქნება. მაისში და ივნისში
ალუჩა კარგად მწიფდება. როცა გაყვითლდება, ალუჩას (დარხევით)
ვანჯღრევთ, შემდეგ ვაგროვებთ (f7ǝiǝfhf) როცა მოვაგროვებთ, შემდეგ ვყრით დიდ ტაშტში და კარგად ვრეცხავთ. შემდეგ ცალკე თუჯის
ქვაბს ვკიდებთ. ალუჩას შიგ ვყრით. წყალს ვასხამთ და შემდეგ ვდგამთ
ცეცხლზე. კარგად უნდა წამოდუღდეს, როცა მოიხარშება, როცა კარგად მოიხარშება, მოვხსნით და საცერში გავატარებთ. რასაც გავცრით,
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ისევ ვასხამთ ქვაბში (ჩადებით) დავდებთ ცეცხლზე და იხარშება. შემდეგ მოვხსნით და მარილის დაყრით დავტოვებთ. როცა გაცივდება,
შემდეგ ბოთლებში ან ქილებში ჩასხმით დავხურავთ.

10. Fxfvb
Fxfvb ]fh7elevtbn vfvhnb asdhfvkb vpfvps. Vfbv vpfvps tb[svk=sffetbvn. Yfc b=f][ǝtvbn yfyҳǝf> w`,,hf> ctynbf,h vpffvyof. Fxtvb
bf6ǝ]fv9cjbn felf,htybvf> bp,fvypfh bf]fv bvnfnf[fy b,pbfysv bf-fvkfhw fpsv.
Yfgsvkf b=f][ǝtvbn f9[svy. Ff9svy vfhrfnkkf b]fh7ǝsletbn. Vfvpfhums fnhfv6njh b[yfqǝjvbn.
Kfqfhf vpfpsv fxtbv bfyf[svk=bffkfrm f7fnfvhf ccfv6ǝf =s[ysv
f8sys bfvfufys> fvvhf f[f,fif \mfhf byf6ǝsv9cfy> b]fh8jbvn. Byf8fkfvrm fvim0f[m [fpsv vfrǝfvy [ǝszsvr of[ysv> pf7fv =fv][sp bfrsimf 0f]f9cjbn. Bfy0f]f9cfkfvrm fvi0f[m> fvfrǝfvys [s b/ǝ/ǝfys'/ǝ/ǝfys b=fv]ǝ]ǝjbn. Yfvc b7ǝf7ǝfys'b7ǝfv7ǝfys> tbkfhgf=ys yfgskf fosv fvfkqffyof
b]fh7ǝs=evtbn. Evim0tb b,pbvfy b]fh7ǝsv=bn fyf]uǝf[ǝkfrm fvim0f[m> bvp0jb
bff0ufysv fvvhf=s btb0fv[ b]fh8jbn.
ჩაი
ჩაის ჭრიან (ფორმას აძლევენ) თებერვალ-მარტში. მაისში პატარა
ყლორტები იზრდება. შემდეგ აგვისტო-სექტემბრამდე ვაგროვებთ. ჩაის აყრიან სასუქს, რადგან მეტი მოსავალი მიიღონ, კარგად რომ გაიზარდოს. ხელით ვაგროვებთ, ზაფხულში და შემოდგომაზე ვაგროვებთ
მაკრატლით, ან ტრაქტორი ყრის, ჭრის.
მაისის თვეში ჩაი რომ გაიზრდება, პატარა ფოთლების (მოგროვებით) მოგვაქვს სახლში მზე რომ უყურებდეს, ვაშრობთ. როცა გამოშრება, შემდეგ ცალკე პატარა ტომარაში ჩავყრით, რამდენიც ჩაეტევა. როცა
ჩავყრით, შემდეგ ზევით თავს მოვუკრავთ. მაგრად მოვუჭერთ. შემდეგ
ხელით ვჭყლეტთ, ვიდრე წყალი ბოლომდე არ გამოუვა. ვჭყლეტთ, როცა
უკვე კარგად გამოვჭყლეტთ, მივხვდებით, გადმოვყრით ტომრიდან და
ისევ მზეზე ვაშრობთ.
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11.
Bv7fy tvimtb bf]ǝimtvb. Fbvf]ǝiǝf [fvqf lhsvvfy. _yfvr pysv fbvfimf
lwtvbn bf]ǝimf k,fhfv. Btb,fvv,tb;m0tb frhffvqefy. Fbfv]ǝimf lffhf
ltbuǝsvh/tbn kfimfv bytvbhf. Rsvh fvfv0f tblnǝfvkfys tbwǝf;ǝjvy. (sv0hfr
fvim0f[m fbvf]ǝimf ec bk]ǝtbvn: – „bvfptvbe']ǝf frsumsv csvvfv frhsvafhf
e0f[svpshums. „Frsumsv fehsvv> fvvkf cfrojvv – b]ǝtbvn fvbfimf. E,hbv
fvfv0fps iǝfhsvwfhf bv7fp k[fvqf b[ǝsv fuǝs,kffv bqf[8fys bksvfy.
(sv0hsr fvim0f[m fvbfimf lwjbvn. Kfccsv l[svy]ǝbn k[fvqfums.
Luǝsh/mfqǝfv lytb9svkjbn> b[ǝsv bvc0fg']ǝfv fr=sv8shf lysr=fkjbn.
Fuǝs,kffv lfyffv8f[f fafvnǝs f0sv9fy frevf svqfy. F,fvc ksv[mbn fbvf]ǝif.
Kfifv bwǝsvkqǝf[sp fvafnǝ revf[tbn.
იყვნენ ძმა და და. დას ქმარი ჰყავდა. ერთხელ ძმა წავიდა დის
სანახავად. დიდხანს ერთმანეთი არ ენახათ (fbv,f,fhf> frshqhfv). დას
ძალიან გაუხარდა (fuǝsh/mfhf) ძმის მოსვლა. დიდხანს ˹ურთიერთ˺ჯდომით ˹ურთიერთ˺ლაპარაკობდნენ. რამედენიმე ხნის შემდეგ და ასე
ამბობს: – „მზადო (fvfpfhf) რამე არა მაქვსო, ჭამა რომც გინდოდესო
(f0f[hfv). რაიმე არ მინდა (fehfv) საჭმელი (fvvkf) არ მინდა (fvrhf) – თქვა
ძმამ. ამ დროს სანადიროდ მყოფი თავისი ქმრისთვის წილი (f[ǝsv)
გობის ქვეშ (fqfv[8fhf) ჰქონდა. რამდენიმე ხნის შემდეგ ძმა მიდის.
მალე დაბრუნდება მისი ქმარიც. გახარებით შეხვდება (f9svkfhf).
მივცემო საჭმელს, კუთხისაკენ წავიდა (fr=fkfhf). გობი ˹როცა˺ ახადა,
საჭმლის მაგივრად კუ ქვეშ იდო. ასე დაემართა (f[mhf) დას. ძმას ˹რაც˺
დაუმალა საჭმელი, კუდ იქცა.

12. Cfhfv cspkfev[ǝfuǝsimjptb?
Lsv7fy ]f0[ǝf pf[mosp 0f]vfvlsr. Eb [mffvr bpwǝsvhwsy. Ef;ǝsv
cttbv/[fg eim0fy> cttbv/[fg ibbv]ǝjp psyofv ls9cefv lfyfvkfuf> f]f6svv
bfv[m lwtvbn. Efv lf[mytvbp f]f6bv lbvfpqffbn: – „be[mefvptb']ǝfv ]fv0[ǝf
cs/hfv csv[metbn'b]ǝtbn.
Be9svh[fvufhfnǝ beafvptb']ǝf lfybfvpqff ]fvn[ǝf fb6ǝsv9[mfofhf
lfvkfutbn: f7ǝslxf9f> f,shzvfvyxf9f> frfgevcnfxf9f> f[ǝsvkxf9f> – ]ǝfv
f]ǝfhf> lif=svp f]f6sv b\fifysv ls8fq7tbn: – efhfv fhbv fv7fhf f]fcrmsvy xf9f pafvp> cfhfv cspkfev[ǝfuǝsijptb evh06ǝf plsvhef-f ]f6msvjeg
ev9isvrǝf e,hbv bvf[m ewfv!
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მე რით შემიძლია გიშველო?
იყო ერთი ჰათხუა ˹დარქმეული˺ მოხუცი კაცი. მას ტკივილი
გაუჩნდა (fwǝshqhf) ახლა კარგად გავხდები (fb/[fhf), მერე კარგად
გავხდები, როგორც ამბობდა, სიკვდილის პირას როცა მივიდა, ექიმთან
წავიდა. იქ ˹სადაც˺ მივიდა, ექიმმა ჰკითხა: – „რა გტკივაო?“ ჰათხუამ: –
„მუცელი მტკიავო“ – უთხრა.
შემშლელი (f9sh[fuf[fhf) რა ჭამეო – როცა შეეკითხა, ჰათხუამ
ჩამოთვლა (fb6ǝsv9[mfufhf) დაიწყო: ლობიო ნიგვზით, ეკალა,
კომბოსტო, ჭარხალი ნიგვზით. თქმას როგორც განაგრძობდა ˹ამბობდა˺, ექიმმა გაკვირვებით (f\imfhf) წამოიჭრა (f8fq7fhf): – „შენ ამდენ
ნიგვზიან ბალახს ჭამ, მე რით შემიძლია გიშველი (f[ǝfhf) (uǝsimf),
ვინც იცის ეგ, ექიმობა სხვა ვინმემ, მასთან დაუყოვნებლივ (f9ihf), იქ
წადიო!

13. Fv] ltbvctvbn
Pysv f9cysv fv] Vfvcsvh']ǝf y[f8svr lbb0fy. Fev[f> fv] fpfvfkf=s
lf[msvim0fp> ltbvctbvn. Fhbv Vfvcsvh bf]fbvn. F[fv evf fvfv0fp f0fvr
b]fhfnǝsv ls7fvspn. Flsh8f-ysv fimsv; Vfvcsvh b=svb byfgbv oǝoǝfysv
fv] lf[msim0fp lsysbys: – „[fbvh f,pbvfhf evfpffbn“ – b]ǝtbn.
Fhbv fv] efvfiǝfv> b,tbvn bbv]ǝfp bpvffyfvp bptbksvrffbvn. Yfvc fv]
evc0 lbbpqfvfbn: – „bpfrevptb efhfv> bps[sve]ǝffptb cfhfv cvtbvcfotvbntb>
btbvvcj fef8sv bfveg: – „[fbvh f,pbvfhf evfpfvfbn“ – ]ǝf pfh]ǝjv.
Vfvcsvh evc yfb0tvbrbn: – „bf[fv cisvimnfp fefnfv[f=s bcf]fbvn
etbvvcf,;> f[fv c=sv cyfgsv oǝoǝfvfvspn> f7svynǝ bf[fv> bcpsv]ǝtvbn. Fv]
Vfvcsvh bb]ǝfvp buǝf9[mtbvn> evb ]fv0fp -svrus bbv0tbn.
თავადმა დააცემინა
ოდესღაც, აფხაზეთის თავადთან ერთი გლეხი მამსერი მოვიდა
(f0ffhf). ღამე, თავადი ˹ზალაში˺ სადაც იწვა, დააცემინა (fim0fhf>
fbvcfhf). ეს მამსერმა გაიგო, მაგრამ იმ დროს პასუხი რომ ეთქვა
(f0frhf [ǝfhf) არ შეეძლო. მეორე დღეს დილას მამსერი თავისი ˹პირი˺
და ხელის დაბანით თავადი ˹სადაც˺ იწვა, იქ მივიდა: – „ხეირი კარგი
გქონებოდესო“ – უთხრა (იცოცხლეო!).
ეს თავადს გაუკვირდა (efvfiǝf), დაინახა ნათქვამი, რით არის
გამოწვეული, არ იცოდა (fbkrffhf) შემდეგ თავადი ასე შეეკითხა: – „რა
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არის ეს შენ (მკ.) რატომ თქვი (f]ǝfhf), მე ხომ არ დამიცემინებია
(fbvcfhf), ვინც აცემინებს, იმ კაცს ˹არის˺ ეუბნებიან „ხეირი კარგად
გქონებოდესო“.
მამსერმა ასე უპასუხა (f0fr): წუხელ ˹საღამოს˺ ˹როგორც˺ ვიწექი
ოთახში, გავიგონე შენი ცემინების ხმა, მაგრამ ˹ჩემი˺ პირი-ხელი
დაუბანელი მქონდა, ამიტომ წუხელ ვერ გითხარი. თავადს მამსერის
ნათქვამი მოეწონა და ˹ამის˺ საჩუქრად ცხენი ˹ერთი რამ˺ მისცა.

14.
By[jvy 8sv\f fbvuǝskfwǝf. Foǝsv b,pbfys lsy[jvy> sumbv b,fvf9cys
lsy[jvy. B,pbvfys by[jvp f0f0svy lfv[jvspn. B,fvf9cys by[jvp f0f0svy
lf[jvy. F9fhf hfwǝfysv f0f0svy bf[0ybvqjy. Tcyfvum b9]ǝsvc lbfvwǝ]fefy:
– bev,jvb ]fuǝsvkf b,pbvfy lisy[jv> f9fvhf f0f0svy bf[0ybvbqjv>
bevkvijb efhumsv ec fv7fkfhf – ]ǝf b9]ǝsvc bfvk]ǝjy. Fhbv f[fvqf lfvfkfufy
f0f0svy fv[fhf lf7ǝevqbn> f9fvhf fbvpfrhf lfvkfutbn. F9fhf tbvpbufp fvkf
f8ysv ,pbvf bhusvkn> Fxfvhf bebvn. E,hbv fvim0f[m bfvfhkfcys fhbv f[fvqf
b8ysv ,kbvn.
ცხოვრობდა ორი მეზობლ(ებ)ი. ერთი კარგად ცხოვრობდა,
მეორე ცუდად ცხოვრობდა. კარგად რომელიც ცხოვრობდა, თუთუნს
არ სწევდა. (f[fhf) ცუდად რომელიც ცხოვრობდა, თუთუნს სწევდა.
ბევრ ფულს თუთუნზე ხარჯავდა (f[0syqfhf) ყოველთვის ცოლი
(მისი) ეჩხუბებოდა: (fwǝ]fhf). – ვერ ხედავ, ჩვენი მეზობელი როგორ
ცხოვრობს, ფულს თუთუნზე არ ხარჯავს, არ შეგიძლია (fkifhf) შენც
ასე მოიქცეო. – უთხრა ცოლმა. ასე, ქმარმა თუთუნის წევას თავის
დანებება დაუწყო და ფული რაც შეაგროვა, კარგი სახლი აიშენა იმით,
პურობა გადაიხადა. ამის შემდეგ მალე ამ კაცის სახლს ცეცხლი
მოეკიდა და დაიწვა.
15. F]ǝsyqǝhfv9im
_yfvr pysv f]ǝsyqǝhfv9im nǝsvkf [fhfvr f7ysvnǝ fvcfcwǝf f0fvfbn.
F]ǝsyqǝhfv9im fvcfcwǝf gfnsev pkfhsv6ǝyfqfifp bvfptvbys frumsv
fvvfvspn. Fisvkf0hf b0f9ibvbn> f[f fisvkf']ǝf frumsv sv7fvspn.
F]ǝsyq`hfv9im fvfkfufy fuǝsvkfwǝf hfv[m bwtbvn> iskf9cfvf[hf']ǝf.
Fuǝsvkfwǝf psumsv bhsvkcbn> f[fv fisvkf \mfhumsv bfvjvebn. Yfc
b7fyfqf[ǝfvfp> fuǝsv fvvf[m[f> f8ys7f b[svy]ǝsbn. F8ysv fvcfcwǝf 9iysv
bnǝfy. F]ǝsyqǝhfv9im fvcfcwǝf gfnsev f[msphsv6ǝyfvqfp [msvos/imfysv
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v
bfvo,tbn f9c0fpfvfhf bfkqshw. Fcfcwǝf
fpfkf7ysv biwǝf;ǝjvp f]syqǝhfv9im fef0fv[ f[m bys8yfkn.
F]`syqǝhfv9im f]ǝsp,f fvfim0s[ys fv[ǝlf byfvqyfrbn b9yf7fvhw>
f[fv e,hbv fvfv0fp fvcfcwǝf f9iǝvf> lsp=e fvf,fg> h]ǝfy> fef0fv[
bff8yfiskn. Fvcfcwǝf f]ǝsyqǝhfv9im b7fyfqjvp fysvh,f lrysv> fv]ǝsp,f
fvvsh[bn> f[fv espumsv f]ǝsyqǝhfv9im f[motvbn f]ǝsvp,f fv[ǝlf f=svh[fhf.
F]ǝsvp,f fv[ǝlf bf[ms=yfvh[fp> fimfv yfks;;svy fuǝsviqf byf[msrmfcctbvn. F,fvc fvcfcwǝf f]ǝsyqǝhfv9im tb6ǝlsh[tvbn. E,hbv fvf[scums
f]ǝsyqǝhfv9i fuǝsviqf 7f9imofv bv7jeg.
გულწითელა
ერთხელ გულწითელასთან შორიდან სტუმრები მოფრინდნენ
ჩიტს არაფერი მზად, რითაც გამასპინძლებოდა, არ ჰქონდა. გობში
ჩაიხედა, მაგრამ ფქვილი არანაირი (არაფერი) შიგ არი იყო. ჩიტმა
დაიწყო მეზობლებთან სვლა ფქვილის სასესხებლად (f9cff[hf)
მეზობლები ყველა მოიფრინა, მაგრამ ფქვილი ვერსად იშოვა (მიიღო).
შემეგ, რაღა დარჩენოდა (რა ექნა) გულშეშფოთებული სახლში
დაბრუნდა. სახლში სტუმრები უცდიდნენ რა, ისხდნენ. ჩიტმა
სტუმრებს პატივი რომ ვერ სცა, შეურაცხყოფით გადაწყვიტა (fo,fhf)
ცხოვრებიდან წასვლა. სტუმრები ზალაში (დიდ ოთახში) რომ
ლაპარაკობდნენ, ჩიტი სახლში შევიდა, ოთახში. გულწითელამ დანა
აიღო რა, მიიდო ყელზე (fqfrhf), რომ გამოეჭრა (f97fhf), მაგრამ ამ
დროს სტუმრებმა თქვეს რასშიაო (f=hff), ვნახოთო (f,fhf) ოთახში
შეიჭრნენ (ff8syfiskfhf). სტუმრებმა გულწითელა რომ დაინახეს, რას
აკეთებდა, დაიჭირეს (frhf), აიღეს (მისგან) დანა, მაგრამ, მიუხედავად
ამისა, გულწითელამ მაინც მოასწრო დანის კისრის ქვეშ გამოსმა. დანა
კისერში (იმ) ადგილას რომ გამოისვა, სისხლმა გამოჟონა (fks;;hf)
გულის პირზე ჩამოუვიდა (frmfcfhf). ასე სტუმრებმა გულწითელა
გადაარჩინეს (fb6ǝsh[fhf). მას შემდეგ გულწითელას გულის პირი
წითელი გაუხდა.
16. F;mfv iǝfhuǝsvylf bfv[msp
B7fy ;mfvr. Ebv lffvhf biǝjvy. Ebv ps9csv 0fys fv,yf bvkfp psumsv
bhwǝiǝjy. Fv,yf= \mhfv vf[ǝsvr fvfqscsh> bfhf iǝfysv f9chfv bfvkfujy.
F;mfv f,fvc ciǝjv flǝs cfy,fyof6`pfvfetb f]ǝfvy bfvo,tbn f-fvimshw.
_yfvr pysv fv,yf bvk7mfy c-svcimetbn']ǝf biwjp ovfv[sr bfys[sv6ǝuskf> fovfv[ f[sv6ǝf=s b[sv6ǝnǝfkfp fvlf/m6ǝf fovfv[ hsv-fyfkfh9ctbn f;mfv bfwǝiǝfys. F;mfv bf,fvp lfvfhf b\mfyfitbvn> cfhumsv
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bcswǝijv \jersv b7fpffg f]ǝfy bfvfuǝsh/mtbn> f-svimhfums fuǝsv b0fvp
vfg fwǝyfretbn. F,fvc f;mfv iǝfhuǝsylf f-svvimofrǝf f8sysv7f
b[sy]ǝbvn.
მშიშარა კურდღელს (რაც) მოუვიდა (თავს გადახდა)
იყო ერთი კურდღელი. ის ძალიან შიშობდა (მშიშარა იყო). ტყეში
ყველა ცოცხალის ეშინოდა. ტყეში სადმე ტოტი რომ შერხეულიყო, ის
შიშით სიკვდილს იწყებდა.
კურდღელმა, ამრიგად ეშინოდა რა, ქვეყანაზე რამდენ ხანს უნდა
ვიცხოვროო (f6ǝpffhf) თქვა რა, გადაწყვიტა (fo,fhf) თავი მოეკლა.
ერთხელ ტყიდან გამოვარდა რა, თავს მოვიკლავო თქვა და
როგორც მიდიოდა. ერთ ჭაობთან მიირბინა რა, (f[s6ǝuskfhf). ჭაობში
ნაპირზე ისინი (რომლებიც) (ზე) ისხდნენ ბაყაყები, ჭაობში
ჩაცვივდნენ. კურდღის შეეშინდათ რა. კურდღელმა რაც დაინახა,
ძალიან გაუკვირდა, (f\mfifhf), ჩემიც რომ ეშინიათო (რა), ასეთებიც
არსებობენო, თქვა რა, გაუხარდა (fuǝsh/mfhf), ფიქრი თვითმკვლელობაზე გულში რომ ჰქონდა, აღარ გავაკეთებო (fwǝrhf) უარი თქვა. ასე,
მშიშარა კურდღელმა თავი არ მოიკლა რა, სახლში დაბრუნდა.

17. Fvqfy hfv;ǝf,s;m
F;ǝsvnǝfy bv7fy fvqfy effv. Eh0 lfvfhf beffv ccf6ǝfy> f0svhfc
sv6ǝkfys brfvh=jy. Lfhfv hsvlf ps9csv 0je foǝsv lsv7jeg']ǝfv b7fvspn.
Frsv bfwǝiǝjvvspn> fywǝfv ls[fvhqjevspn. Lfhfv hs[fvfy cs fefvspn> 6ǝfv
fefvvspn> 9ifv fvcefvspn. _yfvr pysv fvqfyuǝfhf bi0f0ǝfvp [s[msvynǝ
bffpsvim0sp hspsvvlshef> bh,jbvn f[mnǝsv 6ǝfcfv> f[mnǝsv ufvhf
fyshusvkfys. Fufvhf lufvhfy [ǝzsvr. Fqfywǝf lfvfhf btbuǝsvh/mtbn. F[ǝzsv
lhffojvy> efvfiǝfv bp]fefy. Fhbv F[ǝzsv lfylev[f> ec lhfvpqffetbn: –
„iǝfhf iǝpsvw`iǝj']ǝfv fvrsums p,jvv> f[fv b7fvkjbv iǝpsvw`iǝj']ǝf
frhsv7fpfh. Fvqfy hf,lev [sviǝ isv6ǝcf p[svqefp evc b]ǝjbvn: „]fhf
]fpsvwǝiǝj f,fv,fv cs feysv fvvwf frsvh fveg. F,hbv ]ǝfysv lyfvkujy tvb9i
bhfvfofp f[ǝszsv ls9shysv lwjbvn. Ec bisv7fp -yfr pysv fvqfy
hfimftb]f, f\mvf6ǝf f[mtbkfuskfp lfysvyf9i b,jbvn fv, f9fqfv
isvqscefp. Fhbv bb,fp fvkf blshn f9ifv fvchf bifkfufp> hsyqǝfhfv fvfv0f
ifvfp. Bfvfhkfcsyums bfetbvn f,fv,fv csv. Eb fcsv fvvwf frsy. Fvqfywǝf
ys6ǝsv,kff bwtbn.
F,fvc fvkf byqǝjvbn fvqfywǝf hqs[ǝenǝsv.
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ჯუჯების ამბავი
ძველად იყვნენ ჯუჯა ხალხი. ისინი ძალიან პატარა (fccfhf)
ხალხი იყვნენ, გვიმრაზე აძრომით ჩეხდნენ (frf=fhf). მათ გარდა
სულიერი ვინმე თუ იყო, არ იცნობდნენ (არ არისო) (f7fpffhf).
არაფრის არ ეშინოდათ (fiǝfhf), ღმერთის არ სწამდათ (f[fqfhfv).
ისინი როცა ცხოვრობდნენ (f[ffhf) თოვლი არ მოდიოდა, წვიმა არ
მოდიოდა, ქარი არ უბერავდა (fvchf). ერთხელ ჯუჯების ეზოში
(როგორც) ისხდნენ ზევიდან, ვინც გამოგზავნა არ ცოდნით, დაინახეს
ოქროს ჯიხვი, ოქროს აკვნით ზედ რომ ედგა. აკვანში იწვა (fufhfqfhf)
ბავშვი. ჯუჯებს ძალიან გაუხარდათ. ბავშვს ზრდიდნენ (ffofhf).
საოცრად იზრდებოდა. ეს ბავშვი დიდი როცა გახდა, ასე შეეკითხა: _
„თქვენ რაიმესი რომ გეშინოდეთო, რაიმეს ვერ ვხედავ, მაგრამ არ
არისო თქვენი შესაშინებელიო რამე არისო?“ ჯუჯების ბაბუამ 300
წლის რომელიც იყო (f[sqhf), ასე უთხრა: – ჩვენ გვეშინა ბამბის
თოვლს წამოსვლით ცეცხლი რომ წაეკიდოსო. ამის თქმა ˹როცა˺
დაამთავრასავით, რომ გაზარდეს ის ბავშვი, ფრენით წავიდა. როგორც
იყვნენ, ერთხელ, ჯუჯათა უფროსმა ძმამ თხები სადაც იდგნენ როცა
შეხედა, დაინახა ბოტს წვერი როგორც უცანცარებდა (fqschf). ეს
დაინახა რა, მით გაიგო, ქარმა ქროლა როგორ დაიწყო, მათი გაქრობის
(fyqǝfhf) დრო მოვიდა რა. მალეც წამოვიდა ბამბის თოვლი. ამ თოვლს
ცეცხლი მოეკიდა. ჯუჯები დაწვით (f6ǝs,kfhf) წავიდნენ.
ასე გაქრნენ ჯუჯები უკვალოდ (fqs[nǝf).

18. Fkvfc[fy brǝfcrmf
Fkvfc[fy bv=nǝs rǝfcrmf fvwf fwhfkfys f,skhf bfkfutbn.
v
F]ǝ]ǝf,;m
pf]fp fuǝskfwǝf tbptbn. {mafh vfhlǝfyr 9iffys f[s,
ls6ǝkjbn. Ef7f bkf9i yf6ǝiǝjbn -f]ǝfhfr f7fefh. Fhb f7fefh
f9iǝvf bffufys bvfy> b8sys fkfb[s,shw. – „F> f,ff9cs fqǝsvf/b
f;mf]ǝtb csiǝ0> f[s,hf cfkfujbn fhf f7fefh s6ǝjeg“.
„Fvh tb,fimefy> {f,s\ lwǝf/ǝjy“ – ]ǝf b,;s yfbhutbn qf7f
bqfuskfp hefoǝsr. *synǝ ec ps7fcqfhsptb ecums b8sys b[s,hfys
ls7jeg. – b]ǝtbn {afh.
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ალმასხანის სახლი
ალმასხანის ხის სახლმა ცეცხლის მოდებით (fwhfkfhf) დაწვა
დაიწყო. ყვირილის ხმა გაგონილი მეზობლები შეიკრიბნენ (fbpfhf).
ხფარმა კიბე ˹ერთი˺ იპოვა რა (f9iffhf), სხვენზე (სახურავზე) შეძვრა
(f6ǝkfhf) და მისი მზერა შეჩერდა (f6ǝiǝfhf) ყავარის ˹რამ˺ კონაზე. ამ
ყავარით, პატრონს მოტანით ˹ქონებით˺, სახლი გადაეხურა რა (f[s,hf)
– „ღმერთო ჩემო, ლურსმანი და ჩაქუჩი მომეცით, სახურავს დავიწყებ,
აქ ყავარი ˹ზედ˺ არის“.
„ჯარი როცა ომობდა, ჰაბეჯი თესდაო – დაუძახა (ხმა გაიღო)
(fhufhf) ქვევით ˹ქვე˺ რომ ედგნენ, იმათგან ერთმა.
ორჯერ საქმე რატომ გავაკეთო, მაინც სახლს სახურავი უნდა
გაუკეთდესო. _ თქვა ხფარმა.

19. Cifg6ǝf bhsqfiǝqf
F9ji0fv8fyuf8s Usl f[ǝsimnǝsh0f=s lf[msim0fp fifh]ǝf
bwǝfh0f lyskfnǝfy bf9[mf bim0fp b8spf bf[m b[s yfh[fys ec b]ǝtbn:
– „f,hb c[s bfqje f[xs [ǝzeg.
C[s bfyfqfqfkfrm> wǝfimf csvfv> bcsh0ffbn> lf-f [xsr. Tbums
b8spf ec =ffb0bn: – efhf Usl'[tbn> 8s[xsr p[s bfqfqfys f[ǝsimnǝsh0f=s blshwǝj> eh0 fghfascshwǝf> fiǝ7ǝs8swǝf hjeg. Ecfybb]ǝf
Usl bffbwǝsvs/[fy ec frǝpfh c[s bfqfhsvqjpfh cimfg6ǝf bhsqfhqffbn b]ǝtbn b8spf bb]ǝfp qf,shusp \msimf.

ჩემი ფეხების ქვეშ დააწყვეთო
ფოსტალიონი გედი საავადმყოფოში ˹სადაც˺ იწვა, სწრაფად თავის საწოლზე წამოჯდომით მის წინ მწოლი თავისი ამხანაგისკენ თავის მიბრუნებით (fh[hf) ასე თქვა: – „ეს ჩემს თავქვეშ ბალიში პატარააო“.
თავქვეშ დამიდონ, ძილი არა მაქვსო, მომცენ მეორე ბალიშიც. მანაც, მისმა ამხანაგმა ასე უთხრა: – „შენ გედჯან, ორი ბალიში თავის
ქვეშ ვისაც უდევს საავადმყოფოში, იძინებს, ისინი პროფესორები და
მწერლები არიან. როცა თქვა, გედს არ მოეწონა (fwǝsvs/[fhf) თუ ასე
თავქვეშ არ დამიდებენ, ფეხებქვეშ დამიდონო თქვა. ამხანაგმა მისი ნათქვამი რაც იყო, მართალიაო იფიქრა.
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20.
{fqfrb 9]ǝscrb cfcsr lsh0fy. Evh0 bnǝfys frsh bwǝf;ǝtbn.
Frsh f;ǝs,;m6ǝf tb,sh]ǝtbn. F[fqf b9]ǝscc b[s yfke6ǝys ec
b]ǝtbn: – ,fhf fwǝf;ǝfhfums ,pbjeg> f[f ,ytbys afnǝsr fcfc bpwǝshutb fcnjk b6ǝshusktb; f9]ǝscc ec bk]ǝjbn: – fafnǝ fcnjk
brǝshuskfpiǝf 9[mfofys> efhf ewfys f8s ffuf!
F[fqfums cfhums f8s ffpufpiǝf 9[mfof b]ǝtbn. F[fqf b9]ǝsccb
fbvfrhf bfyfkfuf fcfc ec =ffb0b0: – iǝf7eq es fps]ǝfy fbvfr
7fiǝsvqfy cfhf bcafpiǝf> bp;ǝspiǝf iǝs9[mfof tb]ǝfy ls8fuskfy
lwfhw b=sbytb[tbn.
ცოლ-ქმართან სტუმარი მივიდა. ისინი ჯდომით, დიდხანს
ლაპარაკობდნენ. ქმარმა ცოლს, მისკენ მიტრიალებით (f[s f6ǝsrhf)
ასე უთხრა: – „შენი ლაპარაკები კარგია, მაგრამ უკეთესია საჭმელი
სტუმარს, წახვიდე ˹იქიდან˺ მოუტანო (fwǝshufhf), მაგიდა გააწყო
(f6ǝshuskfhf). ცოლმა ასე უთხრა: – „საჭმელი მაგიდაზე თითქოს
დავდგიო, ჩავთალე (f9]mfofhf), შენ წადი ღვინო მოიტანეო!“ ქმარმაც:
– „მეც ღვინო თითქოს მოვიტანე, წარმოიდგინეო, უთხრა. ქმარმა და
ცოლმა დავა როცა დაიწყეს, სტუმარმა ასე უთხრა (f=s0hf): –
„შეწყვტეთო თქვენ ამის გამო დავა, არ ˹გააკეთოთ˺. მე თითქოს ვჭამე,
თითქოს დავლიე, წარმოიდგინეთო (f9[mfofhf) თქმით, ადგა
(f8fuskfhf) წასვლით, გაემართა (f=syf[fhf).

21. Kfvsc pvfvsp flǝs/,f
*s\mf fksuf;ǝwǝf flǝs/,f f[ffy bpsv,fwsp> bf6ǝsvnǝfwsp
flǝs/,f ff0uskfh0f=s bffbn. Flǝs/,f \mjers bf[ms8shys bk,ffefy>
\mjers tb6ǝ0fcef flǝs/,f bnfkjy. F0f]vflfwǝf flǝs/,f fvfhlefy
bfyyfluskf> f9[mf efhf ewf> efhf e0fvkfrǝf e9[mf c0fkjv']ǝf ]f0sh
tb6ǝqffhfkf f;ǝf6ǝf iytbvshlf – ffbvshljp flǝs/,f hpsv9iofrǝf
fhqǝff 0shuj bys6ǝ[ǝfif bwtbn. F,fc hspyfebn 8s\mf fksuf;ǝwǝf
kfvsc ovfvsp flǝs/,f.
უნამუნო (ნამუსის არმქონე) მატარებელი
ორი მოხუცი კაცი, რომელთაც მატარებელი არასდროს ენახათ და
არ მჯდარიყვნენ, სადგურში მოვიდა. მატარებლიდან ზოგი ნელა გამო-
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დიოდა (f[ms8shhf), ჩამოდიოდა (fk,ffhf). ზოგი ჯიკაობით
(fb6ǝnfchf) მატარებელში შედიოდა.
მოხუცი კაცები მატარებლის კიბესთან ˹როცა˺ დადგნენ, „პირველად (წინ) შენ წადი, ვიდრე შენ არ შეხვალ (f0fkfhf) პირველი მე არ შევალო, ხათრს უწევდნენ (]f0sh tb6ǝqfhf), სიტყვებს ერთმანეთს ˹როგორც˺ უნაცვლებდნენ (fbvlfhf'ffbvlfhf) მატარებელი მოუცდელად
(fp9ihf) ყვირილის ˹მიცემით˺ (fhqǝff f0shufhf), აორთქლებით
(f6ǝ[ǝfifhf) წავიდა. ასე გაუკეთა (fehf) ორ მოხუც კაცს უნამუსო მატარებელმა.

22. Vfvsl b-s byfgfkf f/sxwǝf bihsb0fp
F;ǝsnǝfy Vfvsl]ǝf 0sh6ǝfr Nfvi lsy[jy. Bfhf bvfy -s,pbfr.
F/msxhf fys7fp fis6ǝcffy Vfvsl c-s h/mxscetbn b]ǝfy ef[sykf
b9fw[f=s b-s yfufys b8ytbrkjy.
Ef[srspys Vfvsl b9]ǝscums bfhumb iswǝsp b-s fqsumhf
bfkfutbn. Fhb 7fpqjp f/sxwǝf hfrǝsy. F9fw[f fqǝs rsksh]ǝfys f-s
bfyfkflsh7fwfkfrm f-s bqsumef Vfvsl lffyfh9iefy. Vfvsl buǝs
fyf9qfof> ҳfb> f/sxwǝf [sh]fusp ehjeffbn> b]ǝfy f-s f/ǝhf yf[fqfys> f,fhqf bysqtbrbn. Bfhf lysim0fkfys lswǝtbn. F/sxwǝfums
eb frǝsy bh0f[sp f-s hsvfys bwtbn. Frǝflsh fvfv> f[f... h]ǝfy
buǝsh/mfqǝf bhutbn.

მამედმა თავისი ცხენი თავისი ხელით ქურდებს როგორ მისცა
ძველად, მამედი სახელად, თურქი ვიღაც ტამიშში ცხოვრობდა.
მას ჰყავდა კარგი ცხენი. ქურდობა რომ იყო (f7fpffhf) იმ წელიწადს,
მამედმა ჩემს ცხენს მოიპარავენო-თქმით, ღამ-ღამობით ფაცხაში
შეყვანით კეტავდა სახლში (f8syfrhf). ერთ ღამეს მამედს თავის
ცოლთან ერთად როგორც ეძინა(თ), მისმა ცხენმა წიხლების ყრა
დაიწყო. ამის გამკეთებლები ქურდები იყვნენ. ფაცხის ჭუჭრუტანაში
წვრილი ჯოხების შეყოფით (frskfh]ǝfhf) ცხენს როცა ურჭობდნენ
(fkf6fwfhf) მაგრად, ცხენი წიხლებს ყრიდა (fqsufhf). მამედს
ეღვიძებოდა (ff9ihf). მამედს როცა მობეზრდა ეს (f9qfhf), ქურდები
გაგიმრავლდნენო (f[sh]fhf) (fehf) თქმით, ცხენი აღვირის გაკეთებით,
აივანზე მიაბა (fqfrhf). მან, (მამედმა) დაწოლით დაიძინა. ქურდებსაც
(ეს იყო), რაც უნდოდათ, ცხენის (ქონებით) წავიდნენ. უნაგირი არ აქვს,
მაგრამ... ˹თქმით˺ გახარებულებმა წაიყვანეს.

შემოკლებათა განმარტება
აბჟ. – აბჟუური
ადამ. – ადამიანი
არაგონ. – არაგონიერი
არს. – არსებითი სახელი
ბზიფ. – ბზიფური
გადატ. – გადატანითი მნიშვნელობით
დინამიკ. – დინამიკური ზმნა
ეთნოგრ. – ეთნოგრაფიული
ზედს. – ზედსართავი სახელი
ზმნ. – ზმნა
ზმნზ. – ზმნიზედა, ზმნისართი
თანდ. – თანდებული
კავშ. – კავშირი
მკ. – მამაკაცის კლ.
მრ. – მრავლობითი რიცხვი
მხ. – მხოლობითი რიცხვი
მოძვ. – მოძველებული
ნ. – ნივთის კლ.
ნაცვ. – ნაცვალსახელი
ნაწ. – ნაწილაკი
რიცხვ. – რიცხვითი სახელი
სტატ. – სტატიკური
ქ. – ქალის კლ.
შორისდ. – შორისდებული
წიგნ. – წიგნის ენით

აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი
F
ff არს. 1. ურთხელი.
ff არს. 2. ღვედი.
ff 3. ნაცვ. აი.
ff,f რიცხვ. რვა (ნ.).
ffufhf ზმნ. მოტანა, მოყვანა. bffbujbn მოაქვს, მოჰყავს ნ. (ადამ.).
ffluskfhf ზმნ. მოდგომა. lfflusktbn
მოადგა.
ffpf[mf ზედს. ბუთხუზა.
ffuskfhf ზმნ. შეჩერება. lffusktbn
შეჩერდა.
ffb ნაწ. ჰო, კი, დიახ.
ffbu`f ზმნზ. ახლო, ახლოს, მახლობლად.
ffbhf ზმნ. მოსვლა. lffbetbn, lffbn
მოდის, მოვიდა.
ffrsluskfhf ზმნ. შემოვლა. lffrslusktbn შემოიარა.
ffrmscrmf ზმნზ. ამას წინათ, ახლახან, დიდი ხანი არაა.
ffv0f არს. დრო, ჟამი, ხანი.
ffvsc0f არს. აზნაური.
ffvsc0fhf არს. აზნაურობა (აზნაურის წოდება).
ffvsim0f[m ზმნზ. შემდეგ.
ffy ზმნზ. ...დროს.
ffyuskfhf ზმნ. გაჩერება, დადგომა.
lffyusktbn გაჩერდა, დადგა.
fylf არს. ღობე.
ffylfds[ არს. ყუაფიცარი.
ffylfy ზმნზ. პირას ტყისა, ყანისა.
ffyrskfhf ზმნ. გაჩერება. bffybrsktbn გააჩერა.
ffgrhf ზმნ. გაცოფება. bffgretbn,
bffgrbn ცოფდება, გაცოფდა.
ffhf არს. ურთხლის ტყე.
ffhf არს. ბრალი, დანაშაული.

ffhf ზმნ. მოსვლა. lffetbn, lffbn მოდის, მოვიდა.
ffhkf, ffhkf ]`f ზმნზ. ძლივს.
ffhnhf ზმნ. გაღება. bffbhnetbn, bffbhnbn აღებს, გააღო.
ffh9ihf ზმნ. გამოაშკარავება. bffbh9ibn გამოააშკარავა.
ffh]`hf ზმნ. მობრუნება. bffbh]`bn
მოაბრუნა.
ffhw` ზმნზ. გამოღმა. საპირისპირო
yshw` გაღმა.
ffc არს. ქვეტყე.
ffc0f ზმნზ. შედარებით.
ffcrmfufhf ზმნ. ახლოს მოწევა.
bffcrtbutbn ახლოს მოსწია.
ffnhf ზმნ. გაღება. bfnetbn, bffnbn
იღება, გაიღო; fim` ffnetbn კარი
გაიღება.
ff90hf არს. მწყემსების საზამთრო
სადგომი ადგილი ბარში.
ff9cfhf ზმნ. დაღლა. lff9ctbn დაიღალა.
ff9cf ზედს. დაღლილი, დაქანცული, დამაშვრალი. fef8 ff9cf დაღლილი, დაქანცული კაცი.
ff9ihf ზმნ. მოხედვა. lff9ietbn,
lff9ibn აქეთ იხედება, მოიხედა.
ff9[mfhf ზმნ. მოხმობა. lffb9[mjbn,
lffb9[mtbn იხმობს, მოიხმო.
ff9sy არს. გაზაფხული.
ff9syhf არს. გაზაფხული.
ffimf ზმნზ. ზარმაცი.
fim0hf ზმნ. გამოგზავნა, გამოშვება.
lffbim0bn გამოგზავნა, გამოუშვა.
ffimsim არს. მაჩვი. მრ. ffimfhf6`f
ffwfhf ზმნ. მოდენა. bffbw bn, bffbwtbn აქეთ დენის, მოდენა.
ffofv0f არს. გაზრდილი, გამოზრდილი.
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ffofhf ზმნ. 1. ზრდა. lbffojbn, lbffotbn ზრდის, ზარდა.
ffofhf ზმნ. 2. მოწვდომა. bffojbn,
bffotbn აქამდე წვდება, მოწვდა.
ffq`f არს. ტომარა.
ffzf არს. წვრილი ღვედი, თასმა.
ffzsw არს. სიბრძნის კბილი.
ff[fhf ზმნ. მოხვედრა. bff[tbn მოხვდა;
ff[fhf ზმნ. მოწევა. lff[jbn, lff[tbn
აქეთ სწევს, მოსწია.
ff[f9sw არს. საძირე კბილი.
ff[`fhf ზმნ. ყიდვა. bffb[`jbn, bffb[`tbn ყიდულობს, იყიდა.
ff[`fn` არს. საყიდელი.
ff[`f8 არს. მყიდველი, მუშტარი.
ff[sq ზმნზ. ამიერ; გადმოღმა.
ff[sq-rfdrfp არს. ამიერ-კავკასია.
ff]`hf ზმნ. მობრუნება. lff]`bn მობრუნდა.
ff8yf;mkfhf ზმნ. შენობაში შემოშვება. bff8yfb;mktbn შემოუშვა.
ff8hf ზმნ. ხმის მოღწევა. bff8etbn,
bff8bn ხმას აღწევს.
f, არს. 1. მამა.
f, არს. 2. ბოტი, ვაცი.
f,ff ზედს. გამხდარი.
f,ff[fhf ზმნ. გახდომა. bf,ff[tbn
გახდა.
f,fc ზმნზ. ასე, აგრე.
f,fy ზმნზ. ეგერ, ეგე.
f,fyf არს. აბანო.
f,fy0 ნაცვ. ისინი, იგინი.
f,fyc: f,fyc f,fhc ზმნზ. ასე ისე.
f,fh ნაცვ. აი, აგერ, აგე.
f,fh0 ნაცვ. ესენი, ეგენი.
f,fhc7fn`b ნაცვ. ამდენი.
f,fcfkf ზმნზ. ამგვარად, ამრიგად,
ამნაირად.
f,fc7fr ნაცვ. ამდენი.
f,fc7f8sr ნაცვ. ამდენი (ადამ.).
f,fimhf ზმნ. შეომება. lbf,fimetbn,

lbf,fimbn ეომება, ეომა.
f,footb არს. ძიძის ქმარი, გამზრდელი.
f,le არს. პაპა, ბაბუა.
f,b9fpfq` არს. დედისერთა ვაჟი.
f,b-9tb არს. მამა-შვილი.
f,hfum არს. ყაჩაღი, ავაზაკი, ფირალი.
f,hfumhf ზმნ. ყაჩაღობა. lf,hfumetbn,
lf,hfubn ყაჩაღობს, იყაჩაღა.
f,hfumqfc ზმნზ. ყაჩაღურად, ავაზაკურად.
f,hfn`b ზედს. აქაური.
f,hf[f ზმნზ. აქეთ.
f,hb ნაცვ. ეს.
f,hb f7fhf ზმნზ. ამოდენა, ამდენი.
f,hb tb9i ზმნზ. ამისთანა.
f,hbyf[sc ზმნზ. ამას იქით, ამის
იქით, ამის შემდეგ.
f,hs;`s ზმნზ. ახლა.
f,hs[hf ზმნ. გათხოვილი ქალიშვილის დაბრუნება დედ-მამის სახლში გათხოვებიდან დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ.
f,9cf არს. მამინაცვალი.
f,im0hf არს. მამის ნათესაობა.
f,imn`f არს. საკლავი დაკოდილი
ბოტი.
f,qfc ზმნზ. მამასავით, მამობრივად.
f,[`f არს. მამამთილი, სიმამრი.
f,[`fhff არს. ქმრისთვის ცოლის
მშობლები.
f,[`sylf არს. რძლისთვის ქმრის ძმა,
მაზლი; ქმრისთვის ცოლის ძმა.
f,\mfh არს. იარაღი.
f,\mfhvf0`f არს. შეიარაღება, იარაღი.
f,\mfh[f9sw არს. საკბეჩი კბილი.
fuf არს. სულელი, ბრიყვი.
fu`f9 არს. ტყაპანი, ზღართანი.
fumfehsv ზმნ. არაფერია.
fubhf[m ზმნზ. მეორე მხარეს.
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flsh8fum ზმნზ. ხელმეორედ.
flsh8fums[ ზმნზ. კიდევ, კვლავ,
ისევ.
flsh8fe[f ზმნზ. მეორე ღამეს.
flsh8f-ys ზმნზ. მეორე დღეს.
fl`f[mfkf ზმნზ. გარედან.
fl`f[ms ზმნზ. გარეთ.
ftb ნაწ. ჰო, კი, დიახ.
fbffbhf ზმნ. გამარჯვება. lbbffbn
გაიმარჯვა.
fbfb ნაწ. ჰო, კი, დიახ.
fbfhf ზმნ. დაწოლა. lbjbn> lbtbn
წვება, დაწვა.
fbfhf არს. საპალნე, ტვირთი.
fbfh0f არს. ლოგინი, ქვეშაგები.
fbfchf ზმნ. გადასვლა. lbfcbn გადავიდა.
fbf7mfhf ზმნ. ფეხით, ცხენით, მანქანით... გაჩქარებით, გამალებით
გავლა. lbf7tbn გაიარა.
fbfif არს. სიმართლე, სწორი, ჭეშმარიტება.
fbfq`f არს. ვარსკვლავი.
fbfq`f ზედს. მწვანე.
fb,f ზედს. ობოლი.
fb,f,fhf ზმნ. ერთმანეთის ნახვა.
tb,f, bn, tb,f,tbn ერთმანეთს
ნახულობენ, ერთმანეთი ნახეს.
fb,fuf ზედს. მარჯვე, მარდი, ყოჩაღი. fef8 tb,fuf ყოჩაღი კაცი.
fb,fu`sohf ზმნ. ერთმანეთის კოცნა.
tb,fu`soetbn, tb,fu`sobn ერთმანეთს ჰკოცნიან, ერთმანეთი გადაკოცნეს.
fb,flshhf ზმნ. ერთმანეთის გაცნობა. tb,flshetbn, tb,flshbn ერთმანეთს ეცნობიან.
fb,f;mfhf ზმნ. ერთმანეთის მოტყუება. tb,f;m bn, tb,f;mtbn
ერთმანეთს ატყუებენ, ერთმანეთი მოატყუეს.
fb,fhf ზმნ. სიობლე, ობლობა.
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fb,fhlshhf ზმნ. ერთმანეთის გაცნობა. tb,fbhlshetbn, tb,fbhlshbn ერთმანეთს აცნობს, ერთმანეთს გააცნო.
fb,fhrhf ზმნ. ღილისა, კილოსი და
მისთანების შებნევა. tb,fbhretbn,
tb,fbhrsbn იბნევს, შეიბნია.
fb,f9cf[hf ზმნ. ერთმანეთის შეცვლა. tb,f9cf[etn, tb,f9cf[bn
ერთმანეთს ცვლიან, ერთმანეთი
შეცვალეს.
fb,fimhf არს. ომი.
fb,fimsuf ზედს. სამხედრო; საომარი.
fb,fim8s არს. მეომარი.
fb,f[fhf ზმნ. დაობლება. ltb,f[tbn
დაობლდა.
fb,fafhf ზმნ. ერთმანეთის დაკბენა.
tb,fajbn, tb,fatbn ერთმანეთს
კბენენ, ერთმანეთი დაკბინეს.
fb,uf ზედს. მთელი.
fb,s0fhf ზმნ. აწყობა. tb,sb0jbn,
tb,sb0tbn აწყობს, ააწყო.
fbu`fhf ზმნ. ერთმანეთის ჯიკაობა.
tbu`jbn ერთმანეთს უჯიკავებენ,
ერთმანეთს უჯიკავეს.
fbu`s0fchf ზმნ. ერთმანეთის ხელის
კვრა. tbu`s0fcetbn, tbu`s0fcbn
ერთმანეთს ხელს ჰკრავენ, ერთმანეთს ხელი ჰკრეს.
fbu`kfhf ზმნ. მეზობლობა, მეზობლური დამოკიდებულება.
fbu`sh/mfhf ზმნ. სიხარული. lbtbu`sh/mjbn, lbtbueh/tbn უხარია,
უხაროდა.
fbu i` არს. წალდი.
fbuofhf ზმნ. ზოგვა, დაზოგვა. ltbuojbn, ltbuotbn ზოგავს, დაზოგა.
fblfhf არს. ტვირთი.
fbluskfhf ზმნ. ერთმანეთის გვერდით დადგომა. tbluskjbn, tbl
usktbn ერთმანეთის გვერდით
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დგებიან, ერთმანეთის გვერდით
დადგნენ.
fblrskfhf ზმნ. ერთიმეორეზე მიდებით დაჭერა, დაკავება. tbls
brsktbn ერთმანეთზე მიდებით
დაიჭირა.
fblrmsckfhf ზმნ. ერთმანეთის შეხება. tblrmsckjbn, tblrmscktbn ერთმანეთს ეხებიან, ერთმანეთს შეეხნენ.
fblof[skfhf ზმნ. ერთმანეთს მიკერება. tblsbof[skjbn, tblsbof[s
ktbn ერთმანეთს აკერებს, ერთმანეთს მიაკერა.
fblzf,kfhf ზმნ. ერთმანეთზე შეწებება. tblzf,kjbn, tblzf,ktbn ერთმანეთს ეწებება, ერთმანეთს შეეწება.
fbls;kfhf ზმნ. ერთიმეორის გვერდით დამარხვა. tblsb;kjbn,
tbls;ktbn ერთიმეორის გვერდით მარხავს, ერთიმეორის გვერდით დამარხა.
fblshuskfhf
ზმნ.
ერთმანეთის
გვერდით დაყენება. tblbhuskjbn,
tblbhusktbn აყენებს, დააყენა.
fblshzf,kfhf ზმნ. ერთმანეთზე შეწებება. tblsbhzf,kjbn, tblsbhzf,ktbn ერთმანეთს აწებებს, ერთმანეთს შეაწება.
fblsckfhf ზმნ. ერთმანეთის შეტაკება. tblscktbn ერთმანეთს შეეტაკნენ.
fbtb ნაწ. ჰო, კი, დიახ; შდრ. ffb, ftb,
fbfb.
fbtbq`7mf ნაწ. ჰო, მართლა.
fbtimf არს. ძმა.
fbdf]`fhf ზმნ. ერთმეანეთის გვერდით დაბმა. tbdfb]`jbn, tbdfb]`tbn ერთმანეთის გვერდით
აბამს, ერთმანეთის გვერდით დააბა.

fbdyfufhf ზმნ. ერთმანეთის გზაში
აცდენა. tbdyfutbn ერთმანეთს
გზაში ასცდნენ.
fbpffbu`f[fhf ზმნ. ერთმანეთის დაახლოება. tbpffbu`f[jbn, tbpffbu`f[tbn ერთმანეთს უახლოვდებიან, ერთმანეთს დაუახლოვდნენ.
fbpfhf ზმნ. შეკრება. tbp bn, tbptbn
იკრიბებიან, შეიკრიბნენ.
fbpuf არს. წიგნ. კრებული.
fbpufhf ზმნ. შეგროვება, შეკრება.
tbpsbujbn, tbpsbutbn შეაგროვებს, შეაგროვა, კრებს, შეკრიბა.
fbpwfhf ზმნ. ერთ ადგილას, ერთი
ადგილისაკენ მორეკვა. tbpswjbn,
tbpsbwtbn ...ერეკება, ...მორეკა.
fbps,pbf[fhf ზმნ. ერთმანეთის შეწყობა. tbps,pbf[tbn ერთმანეთს
შეეწყვნენ.
fbpsy[fhf ზმნ. ერთმანეთის შერჩენა. tbpsy[tbn ერთმანეთს შერჩნენ.
fbpshfp[fhf ზმნ. შეთანხმება. tbps
hfp[tbn შეთანხმდნენ.
fbpsq7mfhf ზმნ. განრისხებულად,
გაბრაზებულად
ერთმანეთისათვის ძგერება. tbpsq7tbn ერთმანეთს ეძგერნენ.
fbps]`]`fhf ზმნ. ფხვიერი, მსუბუქი
რამის, მაგალითად, მტვრის, თივის, ნაფოტის შექუჩება. tbpsb]`]`jbn, tbpsb]`]`tbn აქუჩებს,
შეაქუჩა.
fb0fuf არს. წიგნ. თარგმანი, ნათარგმნი.
fb0fufhf ზმნ. გადატანა, გადაწევა.
tb0tbujbn, tb0tbutbn გადააქვს,
გადაიტანა, გადასწევს, გადასწია.
fb0frhf ზმნ. სითხის ერთი ჭურჭლიდან მეორეში გადასხმა. tb0fbretbn, tb0fbrsbn ასხამს, გა-
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დაასხა.
fb0fytbffbhf ზმნ. ერთმანეთში მიმოსვლა. tb0fytbffbetbn ერთმანეთში დადიან, ერთმანეთში მიმოსვლა აქვთ.
fb0f9fhf ზმნ. გახტომა. ltb0f9tbn
გახტა.
fb0f]fn` არს. ნერგი.
fb0f]fhf ზმნ. დარგვა. tb0fb]fetbn,
tb0fb]fbn რგავს, დარგო.
fb0f]`fhf ზმნ. ნათქვამის გადაცემა.
tb0tb]`tbn ნათქვამი გადასცა.
fb0ys9cf[hf ზმნ. ნივთების ერთმანეთზე გადაცვლა, გაცვლა. tb0ysb9cf[etbn, tb0ysb9cf[bn ერთმანეთზე ცვლის, ერთმანეთზე
გადაცვლა.
fb0svn`hf ზმნ. დაობლება. ltb0svbn`bn დააობლა; შდრ. ft0svn`hf.
fb0sv[fhf ზმნ. დაობლება. ltb0sv[tbn დაობლდა; შდრ. fb,f[fhf.
fbrfyhf ზმნ. გატოლება. lbtbrfyetbn, lbtbrfybn ეტოლება, გაეტოლა.
fbr`f/f არს. ხელცული.
fbkf,ffofhf ზმნ. გაწუწვა, გალუმპვა. ltbkf,ffotbn გაიწუწა, გაილუმპა.
fbkfufhf ზმნ. არევა, არევ-დარევა.
ltbkfutbn აირია, აირ-დაირია.
fbkfuf8s არს. ჩამშლელი, დამრღვევი. მრ. fbkfufw`f
fbkfuofhf ზმნ. შეთავსება. tbktbuojbn, tbktbuotbn ათავსებს, შეათავსა.
fbkfkfhf ზმნ. ერთმანეთის შერთვა.
tbkfkjbn, tbkfktbn ერთმანეთს
ერთვის, ერთმანეთს შეერთო.
fbkf;mhf ზმნ. გროვად დაყრა. tbkfb;mbn გროვად დაყარა.
fbkf;`;`fhf ზმნ. გაწეწა, გაბურ-
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ძგნა. tbkf;`;` bn, tbkf;`;`tbn
იწეწება, გაიწეწა იბურძგნება, გაიბურძგნა.
fbkfh9f0fhf ზმნ. დახლართვა. tbkfbh9f0 bn, tbkfbh9f0tbn ხლართავს, დახლართა.
fbkfh8synhf ზმნ. არევა-დარევა.
tbkfbh8synetbn, tbkfbh8synbn
არევ-დარევს, არივ-დარია.
fbkf9cf არს. ნარევი. ფხვიერი და
მარცვლოვანი რამ.
fbkf9cfhf ზმნ. ფხვიერი და მარცვლოვანი რამის ერთმანეთში
არევა. tbkf9c bn, tbkf9ctbn ირევა, აირია.
fbkf99hf ზმნ. ხელით მარგვლა, გამარგვლა. tbktb99etbn, tbktb99bn ხელით მარგლავს, ხელით
გამარგლა.
fbkf6m არს. ლიფი, ელეგი.
fbkfihf ზმნ. ჩუხჩუხი, დუღილი.
tbkfietbn, tbkfibn ჩუხჩუხებს,
აჩუხჩუხდა, დუღს, ადუღდა.
fbkfi`i`hf ზმნ. შებინდება, დაბინდება, შეღამება. tbkfi`i`bn შებინდდა, დაბინდდა, შეღამდა.
fbkfi`i`shf არს. მწუხრი, ბინდი.
fbkfi`i`sv0f არს. ბინდი, მწუხრი,
დაისი. fbkfi`i`sv0fps შებინდებისას.
fbkfw`f;`fhf
ზმნ.
თათბირი.
tbkfw`f;`tbn ითათბირეს.
fbkfofhf ზმნ. მორიგება ფასში.
tbkfo bn, tbkfotbn ფასში რიგდებიან, ფასში მორიგდნენ.
fbkfo8fhf ზმნ. სითხეების ერთმანეთში არევა. tbkfbo8jbn, tbkfbo8tbn სითხეებს ერთმანეთში
ურევს, სითხეები ერთმანეთში
აურია.
fbkf[`fhf ზმნ. დახლართვა, აწეწა,
დაწეწა. tbkf[`tbn დაიხლართა,
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აიწეწა, დაიწეწა.
fbkf[`fhf ზმნ. დახლართვა, აწეწვა.
tbktb[`tbn დახლართა, აწეწა.
fbkf[`kfhf ზმნ. დაღამება. tbkf[`kjbn, tbkf[`ktbn ღამდება, დაღამდა.
fbkf[`]ff[`s0hf ზმნ. გავაჭრება.
tbkf[`]ff[e0`stbn,
tbkf[`]ff[`s0bn ერთმანეთს ევაჭრებიან;
ერთმანეთს გაევაჭრნენ.
fbkf[sy]`hf ზმნ. გულის რევა. cu`s
tbkf[sy]`etbn, tbkf[sy]`bn გული მერევა, მაზიდებს.
fbkf\m არს. ყველშეზელილი ღომი,
ელარჯი.
fbkf]`fhf არს. ფუთა, ბოხჩა, ნაკრაული.
fbkf]`fhf ზმნ. ტანთ ჩაცმა. ltbkfb]`jbn, ltbkfb]`tbn აცმევს, ჩააცვა.
fbkf8tbkfc არს. არეულობა, შფოთიანობა, შფოთი, ამბოხი.
fbkf8synhf ზმნ. არევა. tbkf8synetbn, tbkf8synbn ირევიან, აირივნენ.
fbkf8synhf არს. არეულობა, შფოთი.
fbkufhf ზმნ. გამოდარება. fvi
fbkufhf, fvi tbkutbn გამოიდარა.
fbkrffhf ზმნ. გაგება, შეტყობა. tbksbrffetbn, tbksbrffbn იგებს,
გაიგო, იტყობს, შეიტყო.
fbk7mf ზედს. მკვირცხლი, მარჯვე,
გერგლიანი, საზრიანი.
fbk7mfhf არს. სიმკვირცხლე, სიმარჯვე, გერგლიანობა, საზრიანობა.
fbkwfhf არს. საზრიანობა.
fbkshufhf ზმნ. გარჩევა, გარკვევა.
tbkbhu bn, tbkbhutbn არჩევს, გაარჩია; არკვევს, გაარკვია.
fbksi`i`fhf ზმნ. გამოყრა. tbksi`i`tbn გამოაყარა.
fbksqhf ზმნ. განშორება, გათიშვა.

ltbksqetbn, ltbksqbn ერთმანეთს შორდებიან, განშორდნენ,
ითიშებიან, გაითიშნენ.
fbks[hf ზმნ. 1. ტანს გახდა. ltbksb[etbn, ltbksb[sbn ტანთ ხდის,
ტანთ გახადა.
fbks[hf ზმნ. 2. განშორება. tbksb[etbn, tbksb[bn ერთმანეთს გააშორებს, ერთმანეთს გააშორა.
fbks[hf ზმნ. 3. გასხვლა. tbksb[etbn, tbksb[sbn სხლავს, გასხლა.
fbks[hf ზმნ. 4. დახარისხება, გადარჩევა, შერჩევა. tbksb[etbn, tbksb[sbn ახარისხებს, დაახარისხა, არჩევს, გადაარჩია, არჩევს,
შეარჩია.
fbvffof[hf ზმნ. მეწაღეობა, ხარაზობა.
fbvffof[8s არს. მეწაღე, ხარაზი.
fbvfrhf ზმნ. დავა. tbvfhretbn,
tbvfhrbn დაობენ; ერთმანეთს წაედავნენ, ერთმანეთს შეედავნენ.
fbvfkfhf ზმნ. გაბარდვა, მობარდვა.
tbvfktbn გაიბარდა, მოიბარდა.
fbvfhwwhf ზმნ. შეჭმუხვნა, მოჭმუხნა. tbvfbhwwbn შეჭმუხნა, მოჭმუხნა.
fbvfh/`/`fhf ზმნ. მოჭერა. tbvfh/`/etbn მოუჭირა.
fbvfh\f[`hf ზმნ. მოღუშვა, შეჭმუხვნა. tbvfh\f[`bn მოღუშა, შეჭმუხნა.
fbvu`f არს. მაკე.
fbvlfhf ზმნ. 1. ძებნა, ჩხრეკა. ltbvl bn, ltbvltbn ეძებს, ეძება;
ჩხრეკს, გაჩხრიკა.
fbvlfhf ზმნ. 2. დავლა. tbvsbljbn,
tbvsbltbn დაიარება, დაიარა.
fbvlfhf ზმნ. 3. გაცვლა. tbvshljbn,
tbvshltbn სცვლიან, გასცვალეს.
fbvgghf ზმნ. გაფანტვა. tbvggbn გაიფანტა.
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fbvcfhf ზმნ. ცხვირის დაცემინება.
ltbvc bn, ltbvctbn ცხვირს აცემინებს, ცხვირი დააცემინა.
fbvcs არს. საცვეთი, მესტი; მრ.
fbvc6`f.
fbvq`fhf ზმნ. აკლება, დარბევა. tbvsbq`jbn, tbvsbq`bn იკლებს,
აიკლო; არბევს, დაარბია.
fbvq`f8s არს. მტაცებელი, მძარცველი. მრ. fbvq`fw`f.
fbv=f9f არს. კაპი.
fbv[`sw არს. მძივი.
fbv]`f არს. ხველა.
fbbv]`fhf ზმნ. ხველება, დახველება. ltbv]` bn, ltbv]`tbn ახველებს, დაახველა.
fbv]`fhi`ff არს. ყივანახველა.
fbvs;mhf ზმნ. დაშლა. tbvb;metbn,
tbvb;mbn შლის, დაშალა.
fbvs;`;`fhf ზმნ. გლეჯა, დაგლეჯა, ფლეთა, დაფლეთა, ფხრეწა.
tbvs;`;`jbn, tbvs;`;`tbn იგლიჯება, დაიგლიჯა, იფლითება,
დაიფლითა, იფხრიწება, გაიფხრიწა.
fbvshnnffhf ზმნ. ქექვა, გაქექვა,
ჩხრეკა, გაჩხრეკა. tbvsbhnnffetbn, tbvsbhnnffbn ქექს, გაქექა,
ჩხრეკს, გაჩხრიკა.
fbvsqhf ზმნ. დაშლა. tbvsqetbn,
tbvsqbn იშლებიან, დაიშალნენ.
fbvs[hf ზმნ. დაშლა. tbvsb[etbn,
tbvsb[bn შლის, დაშალა.
fbv8fkf არს. თანამგზავრი.
fby არს. პირუტყვის დედა.
fbyffkfhf ზმნ. ერთმანეთთან შეწყობა. tbyffktbn ერთმანეთს შეეწყვნენ.
fbyufkfhf ზმნ. დამზადება.
fbybfhf ზმნ. ერთმანეთთან შეხვედრა. tbybtbn ერთმანეთს ხვდებიან, ერთმანეთს შეხვდნენ.
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fbyhffkfhf ზმნ. შერიგება. tbybhffkjbn, tbybhffktbn არიგებს,
შეარიგა.
fby7mfhf ზმნ. ერთმანეთთან დაჯახება. 1. tby7tbn ერთმანეთს დაეჯახნენ.
fby7mfhf ზმნ. 2. ერთმანეთზე დაჯახება. tbysb7mjbn, tbysb7tbn ერთმანეთს აჯახებს, ერთმანეთს
დააჯახა.
fbyw`si არს. ხვლიკი.
fbyq`si არს. ხვლიკი (ბზიფ.).
fbyshbfhf ზმნ. ერთმანეთის შეხვედრება. tbysbhb bn, tbysbhbtbn
ერთმანეთს ახვედრებს, ერთმანეთს შეახვედრა.
fbyshi`fhf ზმნ. შერიგება. tbysbhi`jbn, tbysbhi`tbn არიგებს,
შეარიგა.
fbysi`fhf ზმნ. შერიგება. tbysi`tbn შერიგდნენ.
fb;`kfyn` არს. მოგვარე. ]fb;`kfyn`eg მოგვარეები ვართ.
fb;`skfhf ზმნ. ერთმანეთზე იერიშის მიტანა. tb;`sktbn ერთმანეთზე იერიში მიაქვთ, მიიტანეს.
fbhf ზმნ. დაბადება, შობა. lbbetbn,
lbbn იბადება, დაიბადა.
fbhum, fbhum ]`f ზედს. ძლივს; სუსტად.
fbhum-fbhum ]`f ზედს. ძლივძლივობით.
fbhchf ზმნ. ერთმანეთის წაკიდება,
ერთიმეორის წაჩხუბება. tbhcbn
ერთმანეთს წაჰკიდა, ერთიმეორეს წააჩხუბა.
fbhso არს. დოქი. პატარა, თიხის ხელადა, ლიტრა.
fbcfhf ზმნ. დანაძლევება. tbc bn,
tbctbn ნაძლევდებიან, დანაძლევდნენ.
fbcbbhf ზმნ. დაბუჟება. tbcbbetbn,
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tbcbbn ბუჟდება, დაბუჟდა.
fbchf ზმნ. 1. ჩხუბი, წაჩხუბება.
lbtbcetbn, lbtbcbn ეჩხუბება, წაეჩხუბა.
fbchf ზმნ. 2. ჩხუბი. ltbcetbn, ltbcbn
ჩხუბობს, იჩხუბა.
fbcsh არს. ისლი.
fbef ზედს. bctbeje ჩემიანი; b]fbeje ჩვენიანი, ჩვენგანი.
fbefw`f[fhf ზმნ. ერთმანეთის დანათესავება. tbefw`f[tbn ერთმანეთს დაუნათესავდნენ.
fb9rf არს. ქვედა ტანი, ჩიხორა.
fb9ihf არს. მსგავსება. lbtb9ieg
ჰგავს მას.
fb9isvhf არს. განსხვავება, სხვაობა.
fb9[ysh8kfhf ზმნ. სირბილში ერთმანეთის გაჯიბრება. tb9[ysbh8kjbn, tb9[ysbh8ktbn სირბილში ერთმანეთს აჯიბრებს, სირბილში ერთმანეთს გააჯიბრა.
fb9[sohf ზმნ. სიზმრად ჩვენება.
lbtb9[soetbn, lbtb9[sobn სიზმრად ეჩვენება, სიზმრად ეჩვენა.
fb9skfhf ზმნ. ერთმანეთის შეხვედრა. tb9sktbn ერთმანეთს შეხვდნენ.
fb6`f ზედს. fef8 tb6`f არს. შავგვრემანი.
fb6`f არს. [b[bn`b fb6`f შარვალი;
qf7fn`b fb6`f პერანგის ამხანაგი.
fb6`fq`f ზედს. შავი.
fb6`fq`fhf არს. სიშავე.
fb6`fq`f[fhf ზმნ. გაშავება. ltb6`fq`f[tbn გაშავდა.
fb6`s,ffhf ზმნ. სულ მთლად დალპობა. tb6`s,ffbn სულ მთლად
დალპა.
fb6`srhf ზმნ. დაჩუმება, დაწყნარება ltb6`bretbn, ltb6`sbrbn აჩუმებს, დააჩუმა, აწყნარებს, დაა-

წყნარა.
fb6`skfhf ზმნ. გაღვივება, გაჩაღება.
tb6`sktbn გაღვივდა, გაჩაღდა.
fb6`kfhf ზმნ. ერთმანეთზე დაწყობა. tb6`kjbn, tb6`ktbn ერთმანეთზე ეწყობიან, ერთმანეთზე
დაეწყვნენ.
fb6`kfw`f ზედს. მრ. ტოლნი, ერთი
ხნისანი.
fb6`vi`fhf ზმნ. ერთმანეთთან ვერ
შეხვედრა. tb6`i` v, tb6`svi`tbn ერთმანეთს ვერ ხვდებიან,
ერთმანეთს ვერ შეხვდნენ.
fb6`s;mhf ზმნ. ერთიმეორეზე დაყრა. tb6`sb;metbn, tb6eb;mbn
ერთიმეორეზე ყრის, ერთიმეორეზე დაყარა.
fb6`hi`fhf ზმნ. ერთმანეთთან შეხვედრება. tb6`bhi`jbn, tb6`bhi`tbn ერთმანეთს ახვედრებს,
ერთმანეთს შეახვედრა.
fb6`sh[fhf ზმნ. გადარჩენა. tb6`bh[tbn გადაარჩინა.
fb6`n`fhf ზმნ. ერთიმეორეზე შესხდომა. tb6`n`tbn ერთიმეორეს
შეასხდნენ.
fb6`if]f0[fhf ზმნ. შეთანხმება, მორიგება. tb6`if]f0[tbn შეთანხმდნენ, მორიგდნენ.
fb6`i`fhf ზმნ. შეხვედრა, შეყრა.
tb6`i`tbn ერთმანეთს შეხვდნენ,
ერთმანეთს შეეყარნენ.
fb6`qfhf ზმნ. გაჩაღება, გაღვივება,
დანთება. tb6`bqjbn, tb6`bqtbn
აჩაღებს, გააჩაღა, აღვივებს, გააღვივა, ანთებს, დაანთო.
fb6`[fhf ზმნ. გადარჩენა. ltb6`[tbn
გადარჩა.
fb6`]`fkfhf ზმნ. განასკვა, გამონასკვა, გამოსკვნა. tb6`b]`fkjbn, tb6`b]`fktbn სკვნის, განასკვა.
fb/ არს. მსხვილი ღერღილი.
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fb/fhf ზმნ. მტრობა.
fb/fw`f არს. მრ. ერთმანეთის მტრები.
fb/hfrhf ზმნ. მუცელში შეკრულობა, ყაბზობა.
fb/mhf ზმნ. უკეთესობა; ჯობნა, უმჯობესობა.
fb/mimfhf ზმნ. მჯობინება, არჩევა.
tb/msbimjbn, tb/msbimtbn ამჯობინებს, ამჯობინა, ურჩევნია, არჩია.
fb7fhfn`hf ზმნ. გათანაბრება. tb7fhfbn`etbn, tb7fhfbn`bn ათანაბრებს, გაათანაბრა.
fb7fhfeff არს. ირონ. ერთი ჭკუის
ხალხი, ერთი ჯურის ხალხი, ერთი რიგის ხალხი.
fb7`;`fhf ზმნ. გახეთქა. tb7`;`bn
გახეთქა.
fb7`sh9fhf ზმნ. დაპობა, გაპობა, გაჩეხა. tb7`bh9 bn, tb7`bh9tbn
აპობს, გააპო, ჩეხს, გაჩეხა.
fb7`[hf ზმნ. გაშველება. tb7`b[etbn,
tb7`b[sbn აშველებს, გააშველა.
fbim0fytbhf ზმნ. ერთმანეთის მიდევნება. tbim0fytbetbn, tbim0fytbn ერთმანეთს მისდევენ, ერთმანეთს მისდევს.
fbimw`f არს. ძმები ერთმანეთისათვის.
fbi`f არს. ვიწრო, გრძელი და მოკლეფეხებიანი მაგიდა.
fbi`f[xf არს. პატარა, დაბალი მაგიდა, მთლიანი ხისაგან ამოჭრილი
ნახევარი წრის ფორმისა.
fbxshxfhf ზმნ. ერთმანეთზე წაქეზება. tbxsbhxjbn, tbxsbhxtbn ერთმანეთზე აქეზებს, ერთმანეთზე
წააქეზა.
fb-sh,fhf ზმნ. ერთმანეთის გაარშიყება. tb-sh, bn, tb-sh,tbn ერთმანეთს ეარშიყებიან, ერთმანეთს
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გაუარშიყდნენ.
fbwfrhf ზმნ. გამოცვლა, წახდენა.
b7foif tbwfretbn, tbwfrsbn ხასიათი გამოეცვალა, ხასიათი წაუხდა.
fbwfkfw`f არს. მრ. რძლები, ძმების
ცოლები ერთმანეთისათვის, შილები.
fbwf7mf ზედს. მრუდე. ითქმის
ბრტყელ რამეზე.
fbw0fkfhf ზმნ. ერთად ჩასვლა.
tbw0fktbn ერთად ჩავიდნენ.
fbwr`fifhfზმნ. ერთად ცეკვა. tbwsr`fijbn, tbwsr`fitbn ერთად
ცეკვავენ, ერთად იცეკვეს.
fbwkf,hf ზმნ. ერთმანეთის შეჯიბრება. tbwkf,etbn, tbwkf,bn ერთმანეთს ეჯიბრებიან.
fbwhfkfhf ზმნ. აპილპილება. ltbwhfktbn აპილპილდა.
fbwhfi`fhf ზმნ. ერთბაშად ანთება,
ერთბაშად გულის მოსვლა. ltbwhfi`tbn ერთბაშად აენთო, ერთბაშად გული მოუვიდა.
fbw9csrhf არს. ერთსულოვნება.
fbwwfhf
ზმნ. ერთად წასვლა.
tbwwtbn ერთად წავიდნენ.
fbw=srhf არს. ერთპირობა, ერთსულოვნება.
fbw[schf ზმნ. ერთად სროლა.
tbwscetbn, tbw[scbn ერთად ისვრიან, ერთად ისროლეს.
fbwsim0fkfhf ზმნ. ერთად, ერთმანეთთან წოლა. tbwsim0fktbn ერთად, ერთმანეთთან დაწვნენ.
fbw`f ზედს. უფრო ცუდი, უარესი.
fbw`f;`fhf ზმნ. საუბარი, ბაასი, მუსაიფი. tbw`f;`jbn, tbw`f;`tbn
საუბრობენ, ისაუბრეს, ბაასობენ,
იბაასეს, მუსაიფობენ, იმუსაიფეს.
fbw`fn`hf ზმნ. გაუარესება. tbw`fbn`etbn, tbw`fbn`bn აუარესებს, გა-
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აუარესა.
fbw`f[fhf ზმნ. გაუარესება. tbw`f[tbn გაუარესდა.
fbw`rmschf ზმნ. სლოკინი, დასლოკინება. ltbw`rmscetbn, ltbw`rmscbn ასლოკინებს, დაასლოკინა.
fbw`]fhf ზმნ. ერთმანეთის ლანძღვა,
გალანძღვა. tbw`]fetbn, tbw`]fbn
ერთმანეთს ლანძღავენ, ერთმანეთი გალანძღეს.
fbw`sohf ზმნ. ერთმანეთის დაკარგვა. tbw`sobn ერთმანეთს დაეკარგნენ.
fbo,hf ზმნ. ერთმანეთთან დავა.
tbo,etbn, tbo,bn ერთმანეთს ედავებიან, ერთმანეთს შეედავნენ.
fbqfhf არს. უმცირესი ნაწილი.
fbqfhfr არს. უმცირესობა (ნ.).
fbqfhf8sr არს. უმცირესობა (ადამ.).
fbqfhgfgfhf ზმნ. ჩატენა, გატენა.
tbqfbhgfgjbn, tbqfbhgfgtbn ტენის, ჩატენა, ტენის, გატენა.
fbqfh9[mfhf ზმნ. სასმლის, ჩაის:
დაყენება. tbqfbh9[m bn, tbqfbh9[mtbn აყენებს, დააყენა.
fbqfh[fhf ზმნ. დაბრკოლება, შეფერხება. tbqfbh[tbn დააბრკოლა, შეაფერხა.
fbqfn`hf ზმნ. შემცირება. tbqfbn`etbn, tbqfbn`bn ამცირებს, შეამცირა.
fbqf9[mfhf ზმნ. სასმლის, ჩაის დაყენება tbqf9[mbn გამოსვლა, გამოვიდა.
fbqf7mfhf ზმნ. 1. დაბრკოლება, შეფერხება, ჩაშლა. tbqfb7tbn დააბრკოლა, შეაფერხა, ჩაშალა.
fbqf7mfhf ზმნ. 2. დაბრკოლება, შეფერხება, ჩაშლა. tbqf7tbn დაბრკოლდა, შეფერხდა, ჩაიშალა.
fbqfqfhf ზმნ. 1. გატენა. tbqtbqjbn,
tbqtbqtbn ტენის, გატენა.

fbqfqfhf ზმნ. 2. დაწნილება, დამჟავება. tbqtbqjbn, tbqtbqtbn აწნილებს, დააწნილა, ამჟავებს, დაამჟავა.
fbqf[fhf ზმნ. შემცირება. tbqf[tbn
შემცირდა.
fbqf[fhf ზმნ. დაბრკოლება, შეფერხება. tbqf[tbn დაბრკოლდა, შეფერხდა.
fbq,s ზედს. უმცროსი.
fbq,shf არს. უმცროსობა.
fbq,shfn`b
ზედს.
fbq,shfn`b
fir k დაწყებითი სკოლა.
fbqs,if[` არს. მოძვ. „უმცროსის
წილი“ ძმების გაყოფის დროს უმცროსი ძმის წილი.
fbqs,of ზედს. ყველაზე უმცროსი.
fbqshf არს. უმცირესი ნაწილი.
fbqs[hf ზმნ. გამართვა, გაწევა.
tbqsb[etbn, tbqsb[bn მართავს,
გამართა, წევს, გასწია.
fbzf]fhf ზმნ. მოვლა. tbzf]fetbn,
ltbzf]fbn უვლის, მოუარა.
fb=fuskfhf ზმნ. ერთმანეთის პირში
წადგომა. tb=fusktbn ერთმანეთს
პირში წაუდგნენ.
fb=fhuskfhf ზმნ. პირისპირ დაყენება. tb=fbhuskjbn, tb=fbhusktbn
პირისპირ დააყენა.
fb=fhn`hf არს. ტანადობა, მოყვანილობა; აგებულება, აღნაგობა.
fb=fh9fhf ზმნ. ერთმანეთზე გამოდება. tb=fbh9 bn, tb=fbh9tbn
ერთმანეთს გამოსდებს, ერთმანეთს გამოსდო.
fb=fh9ihf ზმნ. 1. ერთმანეთისათვის შეხედება, ერთმანეთისათვის ყურებინება. bh9ietbn,
bh9ibn ერთმანეთს ახედებს, ერთმანეთს შეახედა, ერთმანეთს
აყურებინებს, ერთმანეთს აყურებინა.
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fb=f9fhf ზმნ. ერთმანეთის გამოდება. tb=f9 bn, tb=f9tbn ერთმანეთს ედებიან, ერთმანეთს გამოედვნენ.
fb=f9ihf ზმნ. ერთმანეთის ყურება.
tb=f9ietbn, tb=f9ibn ერთმანეთს უყურებენ, ერთმანეთს უყურეს.
fb=f[`s0[`s0hf ზმნ. ერთმანეთში
ჩურჩული. tb=f[`s0[`s0etbn, tb=f[`s0[`s0bn ერთმანეთს ეჩურჩულებიან.
fb=f[schf ზმნ. მიმოსროლა, ერთმანეთის პირისპირ სროლა. tb=f[scetbn, tb=f[scbn მიმოისვრიან,
მიმოისროლეს, ერთმანეთს პირისპირ ესვრიან, ერთმანეთს პირისპირ ესროლეს.
fb=f]fhf ზმნ. ერთმანეთის შეფეთება, ერთმანეთის შეჩეხება, შეჯახება. tb=f]fbn ერთმანეთს შეეფეთნენ, ერთმანეთს შეეჩეხნენ, ერთმანეთს შეეჯახნენ.
fb=sqhf ზმნ. გაყოფა. tb=sqbn გაიყვნენ.
fb=s[fhf ზმნ. დავა, შედავება, ცილობა. tb=s[jbn, tb=s[tbn დაობენ, ერთმანეთს ედავებიან; ერთმანეთს შეედავნენ, ერთმანეთთან ცილობენ, ერთმანეთში ცილობა ჰქონდათ.
fb=s[hf ზმნ. აქნა. tb=s[etbn,
tb=sb[bn ქნის, აქნა.
fb[f არს. 1. რკინა; ნაჯახი, ცული.
fb[f არს. 2. ლაგამი.
fb[ffofkfhf ზმნ. ერთმანეთთან შეზრდა. tb[sbffofkjbn, tb[sbffofktbn ერთმანეთს აზრდის, ერთმანეთს შეაზარდა.
fb[fv8f არს. რკინიგზა.
fb[fhf ზმნ. გაწევა, წამოწევა. ltb[ bn, ltb[tbn იწევს, იწევა; გაი-
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წია, იწევს, წამოიწია.
fb[fh/`/`fhf ზმნ. ერთმანეთზე დაჭერა. tb[fbh/`/`tbn ერთმანეთს
დააჭირა.
fb[fhis არს. გავარვარებული, გახურებული რკინა, შანთი.
fb[fh]fhf ზმნ. დამყნობინება. tb[fbh]fetbn, tb[fbh]fbn ამყნობინებს; ამყნობინა, დაამყნობინა.
fb[f9cs[` არს. რკინის მჭრელი სამუშაო იარაღი, მაგალითად, ნაჯახი, ცული, ეჩო.
fb[fw არს. დუგმა; შდრ. fl uvf.
fb[fq`s არს. რკინის შამფური.
fb[fzfvfzf არს. წვრილი გაფუჭებული რკინეულობა.
fb[f-[`s არს. ცულის ტარი.
fb[f]f არს. დამყნობილი, ნამყენი.
fb[f]fhf ზმნ. დამყნა, მყნობა, დამყნობა, მიმყნობა. tb[fb]fetbn,
tb[fb]fbn ამყნის, დაამყნო, ამყნობს, დაამყნო, ამყნობს, მიამყნო.
fb[ufhf ზმნ. fimfg-tb[ufhf ფეხის
გადადგმა, ფეხის წადგმა. bimfgs
tb[sbutbn ფეხი გადადგა, ფეხი
წადგა.
fb[yfufhf ზმნ. ერთმანეთის აცდენა.
tb[yfutbn ერთმანეთს ასცდნენ.
fb[hfqfhf ზმნ. მზითევის მიცემა.
ltb[hffbqjbn, ltb[hfbqtbn მზითევს აძლევს, მზითევი მისცა.
fb[svwf
არს. კვესი. fb[svwf
tb[bimhf ტალის დაკვესება.
fb[svwf0hf არს. ხილინდარი, საკვესის, ტალისა და აბედის სატარებელი ტყავის პატარა ჩანთა.
fb[sh9[mfhf ზმნ. საქსუალის აწევდაწევა მაქოთი მისაქსუალის გასაყრელად. tb[sbh9[m bn, tb[sbh9[mtbn სწევს, ასწია.
fb[sh[`fhf ზმნ. თავის დაკვრა.
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lbtb[sh[`jbn, lbtb[sh[`tbn თავს
უკრავს, თავი დაუკრა.
fb[si`fi`fhf ზმნ. კოპწიაობით მიდის. ltb[si`fi`j lytbetbn.
fb\mhf ზმნ. მოკუზვა, მოკუნტვა.
ltb\metbn, ltb\mbn იკუზება, მოიკუზა, იკუნტება, მოიკუნტა.
fb]f,s ზედს. უფროსი.
fb]f,shf ზმნ. უფროსობა.
fb]fhf ზედს. მეტი ნაწილი.
fb]fhfr არს. მეტი ნაწილი უმრავლესობა (ნ.).
fb]fhfofr არს. დიდი უმრავლესობა
(ნ.).
fb]fhf8sr არს. უმრავლესობა (ადამ.).
fb]`07`s7`skfhf ზმნ. ჩაცუცქება.
ltb]`07`s7`sktbn ჩაცუცქდა.
fb]`imw`f არს. დები ერთმანეთისათვის.
fb8lshffhf ზმნ. ერთმანეთისაგან
გარჩევა. tb8sblshffetbn, tb8sblshffbn ერთმანეთისაგან არჩევს,
ერთმანეთისაგან გაარჩია.
fb8rffhf ზმნ. გადატიხვრა. tb8sbrffetbn, tb8sbrffbn ტიხრავს,
გადატიხრა.
fb8q`fhf ზმნ. ორად გაჭრა. tb8sbq`jbn, tb8sq`tbn ორად ჭრის,
ორად გაჭრა.
fb8spfhf ზმნ. ამხანაგობა.
fb8pw`f არს. ამხანაგები ერთმანეთისათვის.
fb8sh9fhf ზმნ. გახეთქა. tb8bh9 bn, tb8bh9tbn ხეთქს, გახეთქა.
fb8chf ზმნ. 1. ერთმანეთისთვის ჩავლა, ერთმანეთისთვის გავლა.
tb8scbn ერთმანეთს ჩაუარეს, ერთმანეთს გაუარეს.
fb8schf ზმნ. 2. მიტოლება. tb8scetbn, tb8scbn ეტოლება, მიეტოლა.
fb8s[hf ზმნ. ერთმანეთზე გაცვლა.

tb8sh[etbn, tb8sh[bn ერთმანეთზე ცვლიან, ერთმანეთზე გაცვალეს.
fr რიცხვ. მრავლისაგან ერთი.
frfrf რიცხვ. თითო.
frfrfkf ზმნზ. თითო-თითოდ.
fre კავშ. თუ.
fr`sy ზმნ. ის (ნ.) იყო.
frs რიცხვ. ერთი.
frsh ნაცვ. რაიმე.
frshffv0f ზმნზ. დიდხანს, კარგა
ხანს, ხანგრძლივ.
frshp,f[m e ზედს. ბევრის მნახველი, ბევრის მომსწრე, ბევრის შემსწრე.
frsh\mfhf ზმნზ. ბევრ ალაგას, ბევრგან.
frshyn` ზმნზ. ბევრჯერ.
fkfvfkf ზმნზ. ადვილად.
fk9[syhfr ზმნზ. მთელი ზაფხული,
მთელი ზაფხულის განმავლობაში.
fkosyhfr ზმნზ. მთელი ზამთარი,
მთელი ზამთრის განმავლობაში.
fksv0fkf ზმნზ. იმ დროს.
fvfkf კავშ. ოღონდ.
fvfkf[fpums ნაწ. არამცდაარამც.
fy არს. დედა.
fyf ზმნზ. იქ.
fyf-fhf ზმნზ. აქა-იქ, ეგერ-აგერ.
fyfn`b ზედს. იქაური.
fyfootb არს. ძიძა.
fyf[m ზმნზ. იქეთ.
fyf[mn`b ზმნზ. იქეთური.
fy,fy არს. ასო.
fyle არს. დიდედა, ბებია.
fy0 ნაცვ. ისინი, იგინი მხედველობის არეში მყოფნი.
fy0sc7fn`b ზედს. იმდენი.
fyb ნაცვ. ის, იგი მხედველობის არეში მყოფი.
fybhf[m ზმნზ. იქეთ, იქეთა მხარეს.
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fybhf[mn`b ზედს. იქეთური;
fyhf არს. დედობა.
fyhf-zr yhf არს. დედა-შვილობა.
fyc ზედს. ისე; ზმნზ. ისეთი.
fyc-fhc ზმნზ. ისე და ასე.
fyc7fn`b ზედს. იმდენი.
fy9cf არს. დედინაცვალი.
fyimf არს. ბიძა დედით.
fyimf b9]`sc არს. ბიცოლა დედის
ძმის ცოლი.
fyimfofhf არს. ღვიძლი ბიძა დედის
ძმა.
fyim0hf არს. დედით ნათესაობა.
fy[`f არს. დედამთილი, სიდედრი.
fy[`9]f არს. მული.
fy[if-f,[if არს. ერთი დედ-მამის
შვილები.
f;` ზედს. ბებერი, მოხუცებული.
f;`f,fn`b რიცხვ. მეათე (ნ.).
f;`fh არს. წიგნ. ლექსიკონი.
f;`fhl`syf არს. შოშია.
f;`tbpfn`b რიცხვ. მეთერთმეტე (ნ.).
f;`vs;` არს. ძველმანი, ძველ-ძვული.
f;`hf არს. მოხუცებულობა, სიბერე.
f;`hf ზმნ. დაბერება, მოხუცება.
lf;m`bn დაბერდა, მოხუცდა.
f;`9f არს. სიბერის დროინდელი
უკანასკნელი ვაჟიშვილი, ნაბოლარა, ბოლოლა.
f;`9]f არს. სიბერის დროინდელი
უკანასკნელი ქალიშვილი, ნაბოლარა, ბოლოლა.
f;`sv0f არს. სიბერე, სიბერის ჟამი.
f;`sv0fi[f არს. სიბერის ჟამი, მოხუცებულობის დრო.
f;`sy0f-[f არს. იხ. f;`sv0fi[f.
f;`sn` ზმნზ. ძველ დროს, ძველად.
f;`sn`fy ზმნზ. ძველად, ძველ
დროს.
f;`syn`-yfn` ff[sc ზმნზ. ძველთაგან, დიდი ხნიდან, ათადან-ბაბა-
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დან, უხსოვარი დროიდან.
f;`sn`hf არს. ძველი დრო.
f;`sn`n`b ზედს. ძველი, ძველებური.
f;`sn`qfc ზმნზ. ძველებურად.
fhf ზმნზ. აქ.
fhfyn`b ზმნზ. აქედან.
fhfyof ზმნზ. აქამდე.
fhfn`b ზედს. აქაური.
fhf[m ზმნზ. აქეთ; აქ.
fh,f არს. მამალი. კრებითი სახელის
მნიშვნელობითაც.
fh,f/m არს. მამალი საერთოდ ფრინველებში; მამალი ქათამი.
fh,f/mxsim, fh,f/m [ezs არს. ყვინჩილა, მამლაყინწა.
fhl`syf არს. შაშვი.
fh0 ნაცვ. ესენი.
fh0sc7fn`b ნაცვ. ამდენი (ადამ.).
fhb ნაცვ. ეს.
fhbhf[m ზმნზ. აქეთა მხარეს.
fhbhf[mn`b ზედს. აქეთური.
fhvf ზედს. მარცხენა.
fhvfhf[m ზმნზ. მარცხნივ.
fhvfhf[m fkf ზედს. მარცხნიდან.
fhc ზედს. ასე; ასეთი.
fhcn`b ზედს. აქედან.
fhc7ffv0f ზმნზ. ამდენ ხანს.
fhc7fr ზედს. ამდენი; ამდენ ხანს.
fhc7fn`b ზედს. ამდენი.
fh7f8sr არს. ამდენი (ადამ.).
fh9sp,f არს. ჭაბუკი, ყმაწვილი კაცი.
fh9sc არს. ჭაბუკი, ყმაწვილი კაცი.
მრ. fh9fh, fh9fhw`f, fh9fh6`f;
fh9fhfw`f6`fr
fh/mf ზედს. მარჯვენა.
fh/mfhf[m ზმნზ. მარჯვნივ.
fhwyf არს. დედალი.
fh[msyf არს. რუხი შაშვი.
fhsvf ზედს. ცაცია.
fhsvoff ზედს. უამრავი; აუარებელი, აურაცხელი, ბევრი, მრავალი.
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fc ზმნზ. ასე.
fcf არს. 1. იარაღი, მახვილი.
fcf ზედს. 2. fef8 fcf ჩია და გამხდარი კაცი.
fcn`b ზედს. აქედან.
fnkfp არს. ქსოვილი ატლასი, სტავრა.
fnkfc არს. ატლასი.
fe ზედს. გრძელი.
fehf არს. სიგრძე.
fehskf ზმნზ. სიგრძით.
fehs[` არს. პირუტყვი: ხარი, ძროხა,
აგრეთვე კატა, ძაღლი. სრელა, ვეფხვის ფერისა, ზოლებგაყოლებული.
f [f ზმნზ. იმ ღამეს.
f [fyn`fhfr ზმნზ. მთელი იმ ღამის
განმავლობაში.
f9cf არს. f[e-f9cf ფასი; bps9c epb? ფასი რაა? რა ღირს? რას ფასობს?
f9cys არს. აფხაზეთი.
f9cysn`b არს. აფხაზეთისა.
f9cef ზმნზ. აფხაზი. მრ. f9ceff,
f9cfw`f; f9cf6`f.
f9cef ,spim`f არს. აფხაზური ენა,
აფხაზური. შდრ. f9ci`f.
f9ci`f არს. აფხაზური, აფხაზური
ენა.
f9csi`fkf ზმნზ. აფხაზურად.
f9im ზედს. წითელი; მწითური, ჟღალი.
f9im,fn`b რიცხვ. მეოთხე (ნ.).
f9[mf ზმნზ. წინ.
f9[mfkf ზმნზ. წინიდან.
f9[mf;`f არს. წიგნ. წინასიტყვაობა.
f9s;`fws ზმნზ. გუშინწინის წინადღე.
f9s;`fwn`b ზედს. გუშინწინის წინადღისა.
f9sqs9[w`f ზმნზ. შარშანწინის წინა წელი.

f9sqs9[w`fn`b ზედს. შარშანწინის
წინა წლისა.
f/ არს. მსხვილი სეტყვა.
f/f არს. 1. ფუქსი, საბერველი სამჭედლოში.
f/f ზედს. 2. მეჩხერი, თხელი.
f7fhf ზედს. ოდენა.
f7`f არს. ზვინი.
f7`7`f არს. ზედიზედ გასროლის
ხმა, ბათქა-ბუთქი.
f7su` არს. ბრახუნის ხმა; დარტყმის
ხმა.
f7su`-7su` მრავალგზის კაკუნი,
ბრახუნი.
fimf არს. ძმა.მრ. fimw`f
fif ზედს. მწარე, მძაღე.
fifhf არს. სიმწარე.
fif[fhf ზმნ. გამწარება. bfif[ bn,
bfif[tbn მწარდება, გამწარდა.
fi` არს. ყველი.
fi`f არს. სიმღერა.
fi`fof არს. ჩვილი ყველი.
fi`f-[s არს. სიმღერის დასაწყისი.
fi`f]`fhf ზმნ. გალობა. fi`f и]`jbn, fi`f b]`tbn გალობს, იგალობა.
fi`f]`f8s არს. მრ. fi`f]`fw`f მომღერალი.
fi`tbkfqf არს. სულგუნი, გადაზელილი ყველი.
fi`h[`f არს. ჩვილი, ახალი სულუგუნი პიტნით შეკაზმული და ჩარძევებული.
fi`/msx არს. ყველიპარია.
fi`[f არს. ყველის კვერეული.
fi`[f8f არს. ხმელი სულუგუნის
კვერეული.
fi`sh]`s არს. გადაზელილი და დაგრეხილი ყველი.
fi`eff არს. ჩრდილოეთ კავკასიაში
მოსახლე აბაზები. მრ.; მხ. fi`ef.
fi`s არს. აბაზებით დასახლებული
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მხარე ჩრდილოეთ კავკასიაში.
fxf არს. მწყერი.
fxfi`fhf მწყერზე ნადირობა. lfxfi`jbn, lfxfi`tbn მწყერზე ნადირობს, მწყერზე ინადირა.
f-f ნაცვ. სხვა. (ნ.)
f-fpys ზმნზ. სხვა დროს.
f-fr f-frs ნაცვ. სხვა; კიდევ ერთი.
f-ys ზმნზ. იმ დღეს.
f-ysyn`fhfr ზმნზ. მთელი იმ დღის
განმავლობაში.
fwfkf არს. შილი მაზლის ცოლი.
fo`fo`f ზმნზ. თითო-თითო (ადამ.).
fo`fo`fkf ზმნზ. თითო-თითოდ
(ადამ.).
fo`ums ნაცვ. უარყოფით ზმნასთან
ერთად არც ერთი (ადამ.), არავინ,
არავის.
fo`-pfq`sr რიცხვ. (ადამ.) მხოლოდ
ერთი; მარტო ერთი, ერთადერთი.
fo`b, fo`s რიცხვ. ერთი (ადამ.).
fo`b-fo`b ნაცვ. ერთმანეთი.
fosr-8s\mfr ნაცვ. თითო-ოროლა
(ადამ.).
fo`sh ნაცვ. ვინმე.
fo`sh8s ნაცვ. საკმაოდ ბევრი, საკმაოდ ბევრნი (ადამ.).
f[f კავშ. მაგრამ.
f[` არს. ღუზა.
f[`,fn`b რიცხვ. მეხუთე (ნ.).
f[9fn`b რიცხვ. მესამე (ნ.).
f\mfk არს. ბედი, ბედისწერა.
f\mfk-[` ბედი, ბედისწერა.
f] არს. მთავარი.
f]fv0f, f]fvf0f არს. ძველად საჩუქარი უფროსისაგან უმცროსისადმი; 2. საჩუქარი.
f]fhf ზმნ. სმენა, გაგონება. bf]fetbn,
bf]fbn ესმის, გაიგონა.
f]fc ზმნზ. მთავრად.
f]0ys არს. 1. მთავრის და აგრეთვე
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თავადაზნაურთა სახლკარი; 2. სასახლე.
f]0ysef8s არს. შინაყმა, მოჯალაბე.
f]0ys6fkf6m არს. დედაქალაქი.
f]0syhf არს. მთავრის და აგრეთვე
თავადაზნაურთა სახლკარი.
f]0sh9sc არს. მთავრის და აგრეთვე
თავადაზნაურთა სასახლის მსახური ვაჟი.
f]0s9]`sc არს. მთავრის და აგრეთვე თავადაზნაურთა სასახლის
მსახური ქალი.
f]r`f;` არს. 1. მთავრის და აგრეთვე თავადის ან აზნაურის ცოლი;
2. ქალბატონი.
f]hf არს. 1. სამთავრო. f9cys f]hf
აფხაზეთის სამთავრო; 2. მთავრის
უფლება; 3. გადატ. ბატონობა.
f]hfn`hf არს. ბატონყმობა.
f]qfc ზმნზ. 1. როგორც მთავარი;
გადატ. დიდკაცურად.
f]`f არს. ხმალი.
f]`imf არს. და. მრ. f]`imw`f.
fa,fn`b რიცხვ. მეექვსე (ნ.).
fa0trf არს. აფთიაქი.
<
f-, არს. ბოტი, ვაცი, მამალი დაუკოდავი თხა.
f-,f არს. ფართალი, ფართლეული,
ფართლეულობა.
f-,ff არს. 1. ციხესიმაგრე.
f-,ff ზედს. 2. დამპალი, დამყაყებული, გახრწნილი.
f-,ffylf8n`hf ზმნ. დაპატიმრება.
l,ffylf8sbn`etbn, l,ffylf8sbn`bn აპატიმრებს, დააპატიმრა.
f-,ffylf8s არს. პატიმარი.
f-,ffhf ზმნ. ლპობა, დამყაყება.
b,ffbn დალპა, დამყაყდა.
f-,ffhhf არს. ჭაობი, ჭანჭრობი, საფლობი.
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f-,ffn`-u`fhf არს. ზღუდე, გალავანი.
f-,ff9chf არს. ბოროტება.
f-,fff9cs ზედს. ცუდი, ავი, ბოროტი.
f-,ffof ზედს. სველი.
f,ffofhf ზმნ. დასველება. b,ffotbn
დასველდა.
f-,ffofn`s არს. 1. გუდა, რომელშიაც
გუდის ყველს აკეთებენ; 2. რძე,
რძეულობა.
,f,f არს. მამილო, მამიკო.
f-,f,f ზედს. f[f[` ,f,f თავზე თმაგაბურდული.
f-,fumfk არს. ცხენის ძუისაგან ან
თხის ბალნისაგან დაწნული თოკი.
f-,fumsh არს. ბოგა, ბოგირი.
f-,fpfh არს. ბაზარი, ბაზრობა.
f-,f0bbh0f არს. საფართლო, ბაზარხანა.
f-,f0bb8s არს. ფართლის ვაჭარი,
მეფართლე, ბაზაზი.
f-,fbf არს. ბაია.
f-,fbhfv არს. ბაირამი.
f-,frfkef არს. ერთგვარი ნიგვზიანი
და შაქრიანი, ცხრაფურცელა ნამცხვარი, ფაჰლავა.
,fr`sy ზმნ. ,fhf ,fr`sy შენ იყავი.
f-,fksim არს. ბალიში. fr`flsh
f,fksim უნაგირის ბალიში.
f-,fkbybwf არს. საავადმყოფო.
f-,fv,f არს. ბამბა.
f-,fv,ffofhf არს. მებამბეობა.
f-,fv,ffhs[8s არს. მებამბე.
f-,fv,fks[ არს. ბამბეული.
f-,fv,fq`f არს. პოპოქი.
f-,fhf ზედს. მშრალი ადგილი.
f-,fhf ზმნ. 1. ნახვა. b, bn, b,tbn ხედავს, ნახა.
f-,fhf ზმნ. 2. შრობა, გაშრობა. b, bn,
b,tbn შრება, გაშრა.

f-,fh,fk არს. ბორბალი, თვალი მაგ.
ურმისა.
f-,fh,fhhf ზმნ. ყბედობა. l,fh,f
hetbn, l,fh,fhbn ყბედობს, იყბედა.
f-,fhl არს. ბარდი.
f-,fhlhf არს. ეკლით გადახლართული ბუჩქნარიანი ადგილი, ბარდნარი.
f,fhqf არს. აივანი.
f-,fhqrfk არს. ღვედის მოსაქნელი
საკმაოდ მსხვილი, ნახევრად გაპობილი ჯოხი; ჭიმი, ბაჭაჭყი.
f-,fn არს. ზაქი.
f-,f6mvfp
არს. ბაქმაზი; შდრ.
f,t6mvtp.
f-,f/htb არს. ბეღურა, ჭივჭავი.
f-,f/`fpf არს. ნავსადგური, პორტი,
ბოღაზი.
f-,f/m არს. ბოტი, ვაცი სანაშენე.
f-,f/mf ზედს. სქელი ჩვეულებრივ
ითქმის საჭმელზე.
f-,f7f არს. ძეგლი.
f-,f7 k არს. მორგვი.
,fif ზედს. ამაოდ, ფუჭად, ტყუილად, ტყუილ-უბრალოდ.
,fifr ნაცვ. ,fifr bjeg არაფერი
შვილია.
f-,fif-vfif ზმნზ. უბრალო.
f-,fw` არს. ზღმარტლი.
f-,fw`-qkf არს. ზღმარტლის ხე.
f-,f[0f არს. საპყრობილე, საპატიმრო, სატუსაღო.
f-,f[` არს. კლდე.
f-,f[`hf არს. კლდოვანი ადგილი.
f-,f\m არს. ბაჟი, მინდი.
f-,f\f არს. მდოგვი.
f-,f]f არს. ნიჩაბი.
f-,f]xf არს. ბაღი, ბაღნარი, წალკოტი.
f-,f]xf7fqfhf არს. მებაღეობა.
f-,f]xf7fqf8s არს. მებაღე, მეზვრე.
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f-,f]xf-qsqsylhf არს. ხენდრო,
მარწყვი.
f-,f8 არს. ძვალი.
f-,f8kfif არს. ძვლის ტვინი.
f-,f8n` ზედს. ძვლისა.
f-,f8n`svhf ზმნ. ორსულობა, ფეხმძიმობა. ks,f8 kn`sv ორსულადაა, ფეხმძიმედაა.
f-,f8[fn`hf არს. სახსარი, სადრეკი.
f-,uf არს. საერთო სახელია მგლისა,
ტურისა, მელასი.
f-,ufl არს. მგელი.
f-,ufkf\ არს. მგელზე პატარაა, ტურაზე დიდი, ცხოველი.
f-,ufhf არს. მეწყერი.
f-,ufhsvo არს. ბზიფ. ციცინათელა,
ელვანა.
f-,uf[`zs არს. ტურა.
f-,usofh არს. შინდი.
f-,usofhhf არს. შინდნარი.
f-,t, 0 არს. ბებუთი.
f-,tbf ზედს. მდიდარი.
f-,tbfhf არს. სიმდიდრე.
f-,tbf[fhf
ზმნ.
გამდიდრება.
l,tbf[tn გამდიდრდა.
f-,tkf არს. ხათაბალა.
f-,th არს. ბერი, მონაზონი.
f-,thlfyf არს. ბერდანი, ბერდანის
თოფი.
f-,t6mvfp არს. ბექმაზი.
f-,p არს. ენა.
f-,pf ზედს. ცოცხალი.
f-,pf,f8s ზედს. კარგად მყოფი,
ჯანმრთელი.
f-,pfkfcf არს. მეორე გაკრეჭის მატყლი.
f-,pfvs7` არს. სულელი, ბრიყვი.
f,pfvs7`hf არს. სისულელე, სიბრიყვე, სირეგვნე, სიტუტუცე.
f,pfvs7`[fhf ზმნ. გასულელება.
ls,pfvs7`[tbn გასულელდა.
,pfyqsr ზმნზ. მისდღეში, თავის-
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დღეში, არასოდეს, ვერასოდეს,
არასდროს, ვერასდროს.
f-,pfhf არს. სიცოცხლე.
f-,pfn`hf ზმნ. გაცოცხლება. b,pfbn`etbn, b,pfbn`bn აცოცხლებს, გააცოცხლა.
f-,pf[fhf ზმნ. გაცოცხლება. ls,pf[tbn გაცოცხლდა.
f-,ptbkfrmsw` ზედს. ენაჩლექია,
ჩლიფინა.
f-,ptbkfrmsw`hf ზმნ. ენის ჩლექა.
b,p tbkfrmsw`etbn ენა ეჩლიქება.
f-,pbf, ,pbf ზედს. კარგი, კეთილი.
,pbf ზმნზ. კარგად.
f-,pbf,fhf ზმნ. სიყვარული, შეყვარება. ,pbf lsb,jbn, ,pbf lsb,tbn
უყვარს, შეუყვარდა.
f-,pbfb,f,fhf ზმნ. ერთმანეთის
სიყვარული,
შეყვარება.
,pbf
tb,f, bn, ,pbf tb,f,tbn ერთმანეთი უყვართ, ერთმანეთი შეუყვარდათ.
f-,pbfhf არს. სიკეთე.
,pbfkf! ზმნ. მშვიდობით! ნახვამდის!
,pbf e,ffbn! ზმნ. გაგიმარჯოს!
,pbf e,tbn! ზმნ. გაგიმარჯოს! პასუხი მისალმებაზე.
,pbf eebn! ,pbf eeffbn! ზმნ. გამარჯობა! პასუხი მისალმებაზე.
f-,pbf[fhf ზმნ. კარგად გახდომა.
ls,pbf[tbn კარგად გახდა.
f-,pzslf არს. ნაქი, საკლიტე, სასის
ფარდა.
f-,ps9ef არს. მრ. ,ps9ff, f,ps96`f. ბზიფელი.
f-,psw`fimf არს. ძიძის ძე, ძუძუმტე,
ძიძის შვილი ვაჟი.
f-,psw`f]`imf არს. ძიძის ასული,
ძიძის შვილი ქალი, ძუძუმტე ქალი.
f-,bf არს. ბია, კომში.
f-,bfimf b9f არს. ბიძაშვილი, ვაჟი
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მამის ძმისა.
f,bfimf b9]f არს. ბიძაშვილი, მამის ძმის ქალი.
f-,bfimf b9]`sc არს. ბიცოლა, მამის ძმის ცოლი.
f-,bf]`imf k9]f არს. მამიდაშვილი, ქალი.
f-,bfimfofhf არს. ღვიძლი ბიძა მამის მხრივ.
f-,bf]`imfofhf არს. ღვიძლი მამიდა.
f-,kf არს. თვალი.
f-,kffv არს. ნარწყევი, ნაღველი,
ბალღამი.
f-,kfrmfhf ზმნ. თქვლეფა. b,kfrmjbn, b,kfrtbn თქვლეფს, ათქვლიფა.
f-,kfcfhrmf არს. სათვალე.
f-,kfqfh
ზედს.
თვალმარჯვე,
თვალგამჭრიახი.
f-,kbc არს. ეშმაკი.
f-,yf არს. ტყე.
f-,yffofhf არს. მეტყევეობა.
f-,yfpfhf ზმნ. ნადირობა ბეწვეულზე. ls,yfpjbn, ls,yfptbn ნადირობს ბეწვეულზე, ბეწვეულზე
ინადირა.
f-,yfrhf ზმნ. გაველურება, გაგარეულება. b,yfrsbn გაველურდა, გაგარეულდა.
f-,yfkfhf ზმნ. გაპარვა, გაქცევა,
ტყედ გაჭრა. ls,yfktbn გაიპარა,
გაიქცა, ტყედ გაიჭრა.
f-,yfvf0`f[` არს. ხე-ტყე, ხე-ტყის
მასალა.
f-,yfhf არს. ტყიანი ადგილი.
f-,yfhfcf არს. გარეული თხილი.
f-,yfhi`shf არს. უღრანი ტყე, ტევრი; უდაბური ტყე.
f-,yfn ehf არს. ტევრი.
f-,yfef8s არს. ტყის კაცი, ქაჯი.
f-,yfw` არს. ხარირემი.

f-,yfq`f არს. მაჟალო, პატარა ვაშლი.
f-,yf=f არს. წვრილიანი ტყე.
f-,yf]`su` არს. ბაღარა.
f-,y-fw` არს. ხარირემი.
, eg ზმნ. ,fhf ,j g შენ (ქ.)ხარ.
f-,jehf არს. ბოსელი.
f-,;ffylf არს. ძგიდე, ტიხარი.
f-,;mfufhf ზმნ. დარიგება. bf,;mfbujbn, bf,;mfbutbn არიგებს, დაარიგა.
f-,;mfumfklsphf ზმნ. თრევა, კარდაკარ სიარული. ls,;mfumfklspetbn, ls,;mfumfklspbn დაეთრევა, ეთრია, კარდაკარ დადის, კარდაკარ იარა.
f-,;mfhf ზმნ. რჩევა. lbf,;mjbn,
lbf,;mtbn ურჩევს, ურჩია.
f-,;mfhf ზმნზ. შუა, შორის.
f-,;mfhf ზმნ. 1. გახედნა. b,;m bn,
b,;mtbn ხედნის, გახედნა.
f-,;mfhf ზმნ. 2. გახედნა. l,;m bn,
l,;mtbn იხედნება, გაიხედნა.
f-,;mf;mhf ზმნ. გამორჩენა. b,;mfb
;metbn, b,;mfb;mbn რჩება, გამორჩა.
f-,;mfhofhf ზმნ. ორ რისამე, ვისიმე
შორის
ჩატევა.
b,;mfbho bn,
b,;mfbhotbn ორს-შუა ატევს,
ორს-შუა ჩაატია.
f-,;fc არს. ვეფხვი.
f-,;mf9chf ზმნ. ორთა, მაგალითად,
მოჩხუბართა შორის, ორ საგანს
შუა სიკვდილი. ls,;mf9cbn ორთა შუა მოკვდა.
f-,;mfwfkfhf ზმნ. რისამე შორის შერეკა. b,;mfbwfkjbn, b,;mfbwfktbn რისამე შორის ერეკება, რისამე შორის შერეკა.
f-,;mfqfhf ზმნ. ვისიმე ან რისამე
შორის დადება b,;mfbqtbn შორის დადო.
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f-,;mf[fhf ზმნ. ორთა შუა გაჩხერა.
b,;mf[tbn ორთა შუა გაიჩხირა.
,;m,f რიცხვ. შვიდი (ნ.).
f-,;mtb არს. ძმარი.
f-,;mje,;br არს. ოფოფი.
f-,;m7mfhf ზმნ. ორ რამეს შორის გამალებით, სწრაფად გავლა. ls,;m7tbn ორ რამეს შორის სწრაფად
გაიარა.
f-,;s არს. ხმა.
f-,;ms0ufhf ზმნ. ხმის ამოღება.
b,;ms 0sbutbn ხმა ამოიღო.
f-,;syq არს. იელი.
f-,;msyqhf არს. იელნარი.
f-,;msc ზედს. წამხდარი, გაფუჭებული, ხელიდან წასული.
f-,;mscsh0f არს. გასასვლელი ადგილი.
,;m8s რიცხვ. შვიდი (ადამ.).
,;m8sr რიცხვ. შვიდი (ადამ.).
f-,;f რიცხვ. ნახევარი.
,;fkf ზმნზ. სანახევროდ.
f-,;fhf7syof ზმნზ. ნახევრად.
,;f\mfhf ზმნზ. ნახევარ ადგილას.
f-,;tbqshf ზმნზ. ნახევარზე ნაკლები.
,;tb]fy ზმნზ. მეტხანს, მეტწილად.
f-,;tb]fhf ზედს. ნახევარზე მეტი.
f,;s არს. ბოსტანა, ჭიაფანდურა, ხარაბუზა, ნეხვის ჭია.
f-,hby\m არს. ბრინჯი.
f-,hse არს. ხრახნი.
f-,ns არს. მერქნის ჩვეულებრივი
ბაღლინჯო, კენკრის ბაღლინჯო,
ბაღლინჯო მეფარე.
f-,n`hf ზმნ. მაკინტალობა, გამაკინტლება. bf,n`etbn, bf,n`bn მაკინტლობს, გამაკინტლდა.
f-,/f, არს. ჯიხვი, ხარ-ჯიხვი.
f-,/fy\m არს. ღორღი.
f-,/f;` არს. ფუფხი.
f-,/f/fhf ზმნ. ბანდალი, ბანცალი.
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ls,/f/ bn, ls,/f/tbn ბანდალებს, იბანდალა, ბანცალებს,
იბანცალა.
f-,/f-7`fhn`hf ზედს. მალი.
f-,/fofhf არს. წელი.
f-,/f-[`fhis არს. ზურგის ტვინი.
f,/f\vf არს. შუნი.
f-,/szhf
ზმნ. ბწკენა, ჩქმეტა.
ls,/szetbn იჩქმიტება.
f-,/mf0fhf ზმნ. ჩიჩქნა, გაჩიჩქნა.
bf,/mf0jbn, bf,/mf0tbn ჩიჩქნის,
გაჩიჩქნა.
f-,/ms არს. ფოთოლი.
f-,imn`f არს. საკვლავი, დაკოდილი
ბოტი.
f-,xfhf] არს. მწყემსების, მონადირეთა უფროსი.
f-,qfhf ზმნ. მკა, თავთავების მოჭრა.
b,qjbn, b,qtbn მკის, მომკა.
,qfy ზმნზ. მკის დროს.
f-,zs არს. წითელა.
f-,]`f არს. ქლიავი.
f-,s, არს. მტვერი.
f-,s,rhf ზმნ. დამტვერვა. b,s,rbn
დაიმტვერა.
f-,s,w არს. ცახე.
f-,sprf0f]f არს. ობობა, ბაბაჭუა, ფეიქარა.
f-,sprf0f]fhf არს. აბლაბუდა, ობობას ქსელი.
f-,spi`f არს. ენა მეტყველების
მნიშვნელობით.
f-,srm არს. ბუკი, საყვირი, ნესტვი.
f-,srm-,;ms არს. ბუკის ხმა.
f-,skhf არს. 1. ხანძარი.
f-,skhf ზმნ. 2. წვა, დაწვა. b,sketbn,
b,skbn წვავს, დაწვა.
f-,syr`ns არს. ხოხობი.
f-,syxf არს. ფურ-ირემი.
f-,ska8s არს. ტრუსის სუნი, დამწვრის სუნი.
f-,sv,sk არს. ბუმბლი, ბუმბულით
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გატენილი ლეიბი.
f-,sy]`f არს. გარეული ღორი, ტახი.
f-,shkfi, f,shksi არს. მარგალიტი.
f-,shzvfy არს. ეკალა.
f-,shu ზედს. ხანში შესული კაცი.
f-,shrmsk არს. მოაჯირი.
f-,sh†sy არს. აბრეშუმი.
f-,sc0f არს. ღომი.
,s/mrf9cfy არს. 1. ფოთლების ცვენის დრო; 2. გადატ. შემოდგომა.
f-,s7`. არს. 1. კვირტი, კოკორი.
f-,s7` არს. 2. ბოყვი, აფრა. f8ys
f,s7` სახლის ბოყვი, აფრა.
f-,s88hf ზმნ. ბღუილი. b,s88etbn,
b,s88bn ბღუის, იბღუვლა.
f-,8f არს. სპილენძი.
f-,8frhf ზმნ. მოსინვა. b,8fretbn,
b,8frbn ისინება, მოისინა.
f-,8f;mbb არს. სპილენძის მჭედელი, თოქმაჩი.
f-,8fn`s ზედს. სპილენძისა.
U
f-uf არს. ზღვა.
f-ufuf არს. აჩრდილი, ლანდი.
f-ufylfk არს. გამდელი, გადია.
ufyrf[ms ზმნზ. ერთ მხარეზე.
f-ufhf ზმნ. 1. წაღება. butbn წაიღო,
წაყვანა წაიყვანა.
f-ufhf ზმნ. 2. bu eg, bufy მიემართება. fv8f ,yfkf bujey გზა ტყე-ტყე
მიდის.
f-ufhf ზმნ. 3. სმენა. bu bn, butbn ისმის, გაისმა. fkf is,; ujbn ძაღლის ყეფა ისმის.
f-ufhf არს. აკვანი.
f-ufhfkf]`f არს. არტახი.
f-ufhfyqf არს. აკვნის ბავშვი, ქორფა, ჩვილი.
f-ufhf-i`f არს. ნანა, ნანინა, იავნანა.

f-ufhfqfhf ზმნ. აკვანში ჩაწვენა.
lufhfkqjbn, lufhfkqtbn აკვანში
აწვენს, აკვანში ჩააწვინა.
f-ufhfqf]`f არს. ჩვეულებრივ აყიროსაგან გაკეთებული საშარდე,
აკვნის ნახვრეტქვეშ დაკიდებული.
f-ufhkfhf ზმნ. აკვანში ჩაწოლა.
lufhktbn აკვანში ჩაწვა.
f-ufhoufy არს. ბოტის ტყავისაგან გაკეთებული ღვედი, ერთ ბოლოზე
რკინის რგოლით, რომელსაც ხმარობენ ტვირთის ზურგზე მოსაკიდებლად.
f-ufhqhf ზმნ. აკვნიდან ადგომა.
lufhqbn აკვნიდან ადგა.
f-ufh[hf ზმნ. აკვნიდან ამოყვანა.
lsufhsk[sbn აკვნიდან ამოიყვანა.
f-ufhsuf-fhf ზმნ. ბარბაცი. lufhsufjbn, lfufhsuf-tbn ბარბაცებს, დაბარბაცდა.
f-ufn`skfy არს. ზღვისპირეთი, საპირისპირო fim[fn`skfy.
f-ufef8s
არს.
ზღვისპირელი,
ზღვისპირეთის მოსახლე.
f-uf9if არს. ზღვაური.
f-ufxfvrhf ზმნ. შეკრთომა, დაბნევა.
lufxvrbn შეკრთა, დაიბნა.
f-ufof არს. სულელი ბრიყვი.
f-ufofhf არს. სიბრიყვე, სისულელე.
ufofqfc ზმნზ. ბრიყვულად, სულელურად.
f-ufof[fhf ზმნ. გამოსულელება, გასულელება. lufo[tbn გამოსულელდა, გასულელდა.
f-uf=f არს. ზღვის ნაპირი, ზღვისპირი.
f-uls ზედს. დოლა, ურქო, ქოლიკი.
f-uvsu ზედს. საზიზღარი, საძაგელი.
f-uvsuhf არს. სისაძაგლე, საზიზღრობა, საძაგლობა.
f-uhf არს. ნაკლი.
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f-uhfvvfnbrf არს. გრამატიკა.
f-uhfgfhf არს. ქაშანი, თოვლზე გატკეპნილი გზა.
f-u[fhf ზმნ. 1. გახდომა. lfu[tbn გახდა.
f-u[fhf ზმნ. 2. დაგვიანება. lfu[tbn
დააგვიანა.
f-usui`su არს. მხეცი.
f-uspvfk არს. ეშმაკი.
f-uskfhf არს. 1. სიმაღლე, ტანი.
f-uskfhf ზმნ. 2. ადგომა. lusktbn ადგა.
f-usv0s ზედს. სუსტი, უღონო.
f-usy=`sc არს. ბურვაკი.
f-us;mhf ზმნ. დაკლება. bub;mbn
დააკლო.
f-ushn` არს. ბნედა.
f-ushn`skf არს. სამეგრელო.
f-ushef არს. მეგრელი. მრ. fushw`f,
fush6`f
f-ush9i`f არს. fvhfuskfhf[mn`b
bfcef f9if „მეგრული ქარი“-სამეგრელოდან მონაბერი ქარი
აფხაზეთისათვის, მისი დასავლეთი ნაწილისათვის ეს არის აღმოსავლეთის ქარი.
f-ushi`f არს. მეგრული მეტყველება.
f-ush[fhf ზმნ. მოკლება, დაკლება,
დანაკლულება. bfubh[tbn მოაკლო, დააკლო, დაანაკლულა.
uswf9im არს. ბარაბულკა, ხონთქარა.
umffeh არს. გიაური.
f-umfl არს. გედი.
f-umfkfhf ზმნ. ქანაობა. lumfk bn,
lumfktbn ქანაობს, იქანავა.
f-umfvf არს. გემო.
f-umf; არს. ბორბალი.
f-umfhumfkfc არს. კავიანი გრძელი
ჯოხი, რომელსაც იყენებენ ხარების გასახედნად.
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f-ut;hf ზმნ. ტრიალი, ბრუნვა. lut;etbn, lut;bn ტრიალებს, იტრიალა, ბრუნავს, იბრუნა.
f-ubk არს. ვარდი.
U`
f-u`ffb,fufhf ზმნ. ერთმანეთის გაჯავრება. hu`ffb,futbn ერთმანეთი გააჯავრეს.
f-u`ffhf ზმნ. 1. გაბრაზება, წყრომა,
გაწყრომა. lu`ffbn გაბრაზდა; 2.
გაწყრა.
f-u`f,fkff არს. პატარა გობი, ხელგობა, ბარქაში.
f-u`f,fy არს. გობანი, ლეიბი.
f-u`f,fyf6m არს. გვაბანაკი.
f-u`f,skhf ზმნ. გულშემატკივრობა.
bu`s ,sketbn, bu`s ,skefy გული
შესტკივა, გული შესტკიოდა.
f-u`f,sw7mf არს. გულის ფიცარი,
გულის ყაფაზი.
f-u`fuf ზმნ. ძველად მწყემსად გაცემული ბავშვი.
f-u`fp8fhf ეჭვის, გუმანის ქონა bu`
bp8jbn, bu` bp8tbn.
f-u`f0fhf ზმნ. შემჩნევა, შენიშვნა.
bu`fb0tbn შეამჩნია, შენიშნა.
f-u`f0tbhf ზმნ. წუხილი, შეწუხება,
შფოთვა, შეშფოთება. lu`f0tbetbn,
lu`f0tbn წუხს, შეწუხდა, შფოთავს, შეშფოთდა.
f-u`frmf არს. ღვიძლი.
f-u`fkf არს. საწყენი, სამდურავი,
f-u`fkfhi`fhf 1. მოგონება, გახსენება. bu`fkfbhi`tbn მოიგონა, გაიხსენა.
f-u`fkfi`fhf ზმნ. მოგონება. bu`fkfi`jbn, bu`fkfi`tbn აგონდება,
მოაგონდა.
f-u`fkc ზმნზ. საწყენი.
f-u`fkchf ზმნ. წყენა, გულს დაკლე-
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ბა. bu`s bfkcbn ეწყინა, გულს დააკლდა.
f-u`fv არს. ნაგავი.
u`fyfkf ზმნზ. cu`fyfkf ჩემი ფიქრით, ჩემი აზრით.
f-u`fh არს. ბზიფ. ბაკმი, შარავანდი,
შარავანდედი; შდრ. f-sr`f]f.
f-u`fhf ზმნ. მიწოლა. lfu`jbn,
lfu`tbn აწვება, მიაწვა.
f-u`fhf არს. ღობე.
f-u`fhfqfhf ზმნ. საქონლის ბინაზე,
სადგომზე მორეკა. bu`fhfbqjbn
საქონელს ბინაზე სადგომზე ერეკება.
f-u`fhu`fktb არს. ბავშვების სათამაშო ურემი.
f-u`fhkfhf ზმნ. საქონლის ბინაზე,
სადგომზე მოსვლა. bu`fhktbn საქონელი ბინაზე, სადგომზე მოვიდა.
f-u`fh9 არს. კარ-მიდამო.
f-u`fhwhf ზმნ. საქონლის საძოვრად
გასვლა. buefhwetbn, buefhwbn საქონელი საძოვრად გადის, საქონელი საძოვრად გავიდა.
f-u`fh[hf ზმნ. საქონლის საძოვრად
გარეკვა. bu`fhb[etbn, bu`fhb[bn
საქონელს საძოვრად მირეკავს,
საქონელი საძოვრად გარეკა.
f-u`f9[fhf მოწონება. bu`f9[jbn,
bu`f9[`tbn მოსწონს, მოეწონა.
f-u`f6`rhf ზმნ. გულის დადება.
bu`s f6`brbn გული დაუდო.
f-u`f6`9q`fhf ზმნ. მობეზრება, მოყირჭება. bu`s f6e9q`tbn მობეზრდა, მოყირჭდა.
f-u`f/m არს. კურკა.
f-u`f7 ზედს. 1. ტანჯული, დატანჯული, წამებული. fxsvfpf8 u`f7
მძიმე ავადმყოფი, მწუხარე ავადმყოფი; 2. გადატ. ღარიბი, ღატაკი.
f-u`f7hf ზმნ. ტანჯვა, დატანჯვა, წა-

მება, წვალება წვალობს, ეწვალება; ეწვალა. lu`f7etbn, lu`f7bn
იტანჯება, დაიტანჯა, ეწამება,
ეწამა, frsh cu`f7bn ბევრი ვეწვალე, ვიტანჯე.
u`f7hskf ზმნზ. ვაივაგლახით.
f-u`fimf არს. აივნის შუა სვეტი.
f-u`fi` არს. ჭიშკარი, ალაყაფის კარები.
f-u`fw`wfhf ზმნ. რაზედმე გულის
აცრუება. bu`s fw`wtbn გული
აუცრუვდა.
f-u`fq`f არს. ღვიძლი.
f-u`fq`rshf არს. ფილტვების ანთება.
f-u`f[i`fhf ზმნ. მოყირჭება, მობეზრება. bu`s f[i`tbn მოყირჭდა,
მობეზრდა.
f-u`f8f არს. ფუტურო, ფუღურო.
f-u`f8fhf არს. ჩავარდნილი ადგილი.
f-u`f,;mfysn` ზედს. შუათანა.
f-u`,;syfw`f არს. შუა თითი.
f-u`s,;msq7mf ზედს. მთელი.
f-u`s,/fy არს. საყვედური.
f-u`,sk8s არს. გულშემატკივარი.
f-u`u v არს. თულუხი, თუნგი.
f-u`s არს. გული.
fu`slrskfhf ზმნ. მოხვევა. lu`slbrskjbn, lu`slbrsktbn ეხვევა, მოეხვია.
f-u`sl;mskfhf ზმნ. დიდი, მძიმე
რამის რამეზე მოგდება. bu`slb;msktbn მიაგდო.
f-u`slqfhf ზმნ. სროლა. bu`slbqtbn
ესვრის, ესროლა.
f-u`sl]fkfhf ზმნ. დაჯახება. lbu`s
l]fktbn დაეჯახა.
f-u`slb,frskfhf ზმნ. ერთმანეთის
გადახვევა. bu`slb,frskjbn, bu`s
lb,frsktbn ერთმანეთს ეხვევიან,
ერთმანეთს გადაეხვივნენ.
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f-u`slsh/`/`fkfhf ზმნ. გულზე მიკვრა. lbu`slbh/`/`fkjbn, lbu`s
lbh/`/`fktbn გულზე იკრავს,
გულზე მიიკრა.
f-u`sls9cfkfhf ზმნ. მიყრა. bu`slb9cfkjbn, bu`slb9cfktbn აყრის,
მიაყარა.
f-u`sls/`/`fkfhf ზმნ. გულზე მიკრა, გულში ჩაკვრა. lbu`sls/`/`fkjbn,
lbu`sls/`/`fktbn
გულზე ეკვრება, გულზე მიეკრა,
გულში ეკვრება, გულში ჩაეკრა.
f-u`stbps,kfhf ზმნ. ურთიერთ გულის ტკივილი. hsu`s6`f tbps,ketbn, hsu`s6`f tbps,kefy ურთიერთზე გული შესტკივათ, ურთიერთზე გული შესტკიოდათ.
f-u`tbkufhf ზმნ. საზრიანობა.
f-u`0f ზმნზ. შუა; შუაში; შუაზე.
f-u`s0fys ზმნზ. შუა, შუაგულში,
შუაში.
f-u`s0fchf ზმნ. ხელის კვრა, ბიძგება, ბიძგის კვრა. lbu`s0fcbn ხელი
ჰკრა, უბიძგა, ბიძგი ჰკრა.
f-u`s0fn`b ზედს. შუა.
f-u`0imffuf ზედს. საბრალო, შესაბრალისი.
f-u`s0s[f არს. დარდი, სადარდელი.
f-u`b fu`fq`tb არს. გულ-ღვიძლი,
ჯიგარი.
u`srfkf ზმნზ. გულწრფელად.
f-u`skf არს. მეზობელი.
f-u`skfhf ზმნზ. მეზობლად.
f-u`skfof[hf ზმნ. ჩაკერება. bfu`skfbof[etbn, bfu`skfbof[bn შიგ აკერებს, ჩააკერა.
f-u`skfqf არს. გულის ქინძისთავი.
u`skfqfc ზმნზ. მეზობლურად.
f-u`skf]`fhf ზმნ. გახვევა, შეხვევა.
bfu`skfb]`bn, bfu`skfb]`tbn ახვევს; გახვია, გაახვია, ახვევს; შეხვია, შეახვია.
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f-u`sk;`fhf ზმნ. ამოხევა. bfu`s
ks;`tbn ამოხია.
f-u`sk97fhf ზმნ. ამოჭრა. bu`sk9sb7jbn, bu`sk9sb7tbn სჭრის,
ამოსჭრა.
f-u`skimfg არს. გველეშაპი.
f-u`skqhf ზმნ. კარჭლვა, გაკარჭლვა.
bu`skqetbn, bu`skqbn იკარჭლება, გაიკარჭლა.
f-u`sk[hf ზმნ. შიგნიდან გამოღება.
bu`sksb[etbn, bu`sksb[bn შიგნიდან იღებს, შიგნიდან გამოიღო.
f-u`sks8hf ზმნ. ამოწერა. bfu`s
ksb8bn ამოწერა.
f-u`svfz[fhf ზმნ. უქეიფოდ გახდომა, შეუძლოდ გახდომა, ავად გახდომა. bu`s vfz[tbn უქეიფოდ
გახდა, შეუძლოდ გახდა, ავად გახდა.
f-u`sv;mfq` არს. ღარისებური ეჩო,
წკეპარი.
f-u`svshrfnsk არს. კორკანტელა.
f-u`yf]f არს. ცოდვა.
f-u`syufhf ზმნ. გულის დაწყდომა.
bu`sysbujbn, bu`sysbutbn გული
სწყდება, გული დასწყდა.
f-u`syb,fh[fhf ზმნ. ერთმანეთისათვის წყენინება. hsu`s6`f yb,fh[tbn ერთმანეთს აწყენინეს.
f-u`syzs[
ზედს. გულსაკლავი,
გულსატკენი.
f-u`sysh[fhf ზმნ. წყენინება, გულის
დაწყვეტა. bu`s ybh[tbn აწყენინა,
გული დასწყვიტა.
f-u`s; არს. ჯორი.
f-u`s;`gf ზედს. გადატ. გულქვა,
უგრძნობელი, სქელკანიანი.
f-u`sh არს. ნემსი.
f-u`shs არს. მრ. fu`hff გურული.
f-u`shf არს. შინაარსეულობა, შინაგანი სამყარო, შინაგანი თვისება
ადამიანისა უმთავრესად.
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f-u`shfuf არს. სანდო პირი, სანდო
პიროვნება.
f-u`shfufhf ზმნ. ნდობა. bu`shf
bu bn, bu`shf butbn ენდობა, ენდო.
f-u`hfvuf ზედს. დაუნდობელი, გაუტანელი, უპირო.
f-u`shfhufhf
ზმნ.
დარწმუნება.
fu`shf bbhu bn, fu`shf bbhutbn
არწმუნებს, დაარწმუნა.
f-u`shf[fhqfhf ზმნ. დარწმუნება.
fu`shf b[fbhq bn, fu`shf b[fbhqtbn არწმუნებს, დაარწმუნა.
f-u`shf[fqfhf ზმნ. დარწმუნება, დაჯერება. fu`shf[fbqtbn დარწმუნდა, დაიჯერა.
f-u`huek არს. რგოლი.
f-u`shumsy არს. საქორწინო გვირგვინი.
f-u`shumsy f[fqfhf ზმნ. გვირგვინის
დადგმა, ჯვრის დაწერა. fu`shumsy h[fbqjbn, fu`shumsy h[fbqtbn; გვირგვინს ადგამს, გვირგვინი დაადგა, ჯვარს სწერს, ჯვარი დასწერა.
f-u`shumsy f[s[hf ზმნ. ჯვარის შეცვლა.
fu`shumsy
h[sb[etbn,
fu`shumsy h[sb[bn ჯვარს უცვლის, ჯვარი შეუცვალა.
f-u`sh/`/`fhf ზმნ. გამხნევება. bu`
bh/`/`tbn ამხნევებს, გაამხნევა.
f-u`sh/mfhf ზმნ. გახარება. lu`h/mjbn, lu`h/mtbn ხარობს, გაიხარა.
f-u`sh/mf[` ზედს. სასიხარულო.
f-u`h7`sl არს. ცერცვი.
f-u`sh[fqfhf ზმნ. გამხნევება, თავის
თავის გამხნევება. bu`s bh[fqtbn
გაამხნევა; თავის თავი გაიმხნევა.
f-u`sh[sy]`suf ზედს. გულისამრევი.
f-u`shim0f არს. გვირისტი.
f-u`shim0fhf ზმნ. დაგვირისტება,

გვირისტით გაკერვა. bu`shsim0jbn, bu`shsim0tbn აგვირისტებს, დააგვირისტა, გვრისტით
კერავს, გვირისტით გაკერა.
f-u`sh8f არს. დარდი, ჯავრი.
f-u`sh8fhf ზმნ. დარდი. lu`sh8 bn,
lu`sh8tbn. დარდობს, იდარდა.
f-u`sh9;`fhf ზმნ. 1. გულზე გახეთქა. bu`s 9sb;`tbn გულზე გახეთქა.
f-u`s9;`fhf ზმნ. 2. გულზე გასკდომა. bu`s 9;` bn, bu`s
9;`tbn გულზე სკდება, გულზე
გასკდა.
f-u`s9i6f ზედს. გულჩვილი.
f-u`9i6f[fhf ზმნ. გულის აჩუყება.
bu`s 9i6f[tbn გული აუჩუყდა.
f-u`s9q`fuf ზედს. მოსაწყენი, გულის გამწყალებელი, თავის მომაბეზრებელი, აბეზარი.
f-u`s9q`fhf ზმნ. თავის მობეზრება,
გულის გაწყალება. bu`s 9bq`tbn
თავი მოაბეზრა, გული გაუწყალა.
f-u`s6`,skfhf ზმნ. გულზე წვა.
bu`s b6`,sktbn, bu`s b6`s,skbn
გულზე სწვავს, გულზე ამოწვა.
f-u`s/hf ზმნ. იმედოვნება, იმედის
ქონა. lu`s/`etbn, lu`s/`bn იმედოვნებს, იმედოვნა, იმედი აქვს,
იმედი ჰქონდა.
f-u`/mhf ზმნ. ბედვა, გაბედვა.
bu`/mbn გაბედა.
f-u`s7fqfhf ზმნ. გულის გაკეთება.
bu`s 7fbqtn გული გაუკეთა.
f-u`sihf ზმნ. წყრომა, გაწყრომა, გაბუტვა. lu`sietbn, lu`sibn წყრება, გაწყრა, იბუტება, გაიბუტა.
f-u`i9s არს. მკერდი, გულმკერდი.
f-u`siqf არს. ცხოველთა გულმკერდი.
f-u`xfvf არს. გავა.
f-u`s-fyhf ზმნ. ფხიზლად ყოფნა.
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bu`s b-fy g, bu`s b-fysy ფხიზლად არის, ფხიზლად იყო.
f-u`s-fyspfhf ზმნ. სიფხიზლე, სიფრთხილე; ფხიზლად ყოფნა. eu`s
etfysp! ფხიზლად, ფრთხილად
იყავი!
f-u`sw[`s არს. ახლო ნათესავი.
f-u`of fiskf u`of არს. გუძა, ლინგი, წმინდა ფქვილი.
f-u`sohf ზმნ. კოცნა. lbu`so`stbn,
lbu`sobn კოცნის, აკოცა.
f-u`s=s/m არს. მოწყენილობა.
f-u`s=s/mhf ზმნ. მოწყენა. bu`s
=s/metbn, bu`s =s/mbn მოწყენილია; მოეწყინა, მოსწყინდა.
f-u`s[` არს. ჭამადი, პური, ჭადი,
ღომი; საპირისპირო fwsaf.
f-u`s[sy]`hf ზმნ. გულის რევა.
bu`s [sy]etbn, bu`s [sy]`bn გული ერევა, გული აერია; cu [sy]`etbn გული მერევა.
f-u`[mffufhf
ზმნ.
მონატრება.
bu`[mffbujbn, bu`[mffbutbn ენატრება, მოენატრა.
f-u`s]`9s არს. ქალის ძუძუ.
f-u`8fhf არს. ეჭვი, გუმანი.

L
f-lf არს. ძარღვი.
f-lf ნაწ. უ..., გარდა გარეშე; efhf elf
შენს გარდა.
lffhf ზმნზ. ძალიან; მეტად.
lffhfof ზმნზ. ძალიან.
f-lfu`f ზედს. ყრუ, გამოყრუებული.
f-lfu`fhf ზმნ. სიყრუე.
f-lfu`f[fhf ზმნ. დაყრუება. llfu`f[tbn დაყრუვდა.
lfl არს. მრ. lflhff. ამ მოფერებითი
სიტყვით მიმართავენ შვილები
მამას, შვილიშვილები ბაბუას,
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ძმისშვილები ბიძას, ძმის შვილიშვილები ბაბუას ძმას, და ასე
შემდეგ; აგრეთვე ამავე სიტყვით
მოხუცი მამაკაცები მიმართავენ
ბავშვებს, საერთოდ უმცროსებს.
lflf] არს. (აბჟ.) რძალი ამ სიტყვით
მიმართავს მამამთილსა და მის
უფროს ძმას. (ბზიფ.) რძალი ამ
სიტყვით მიმართავს მამამთილის
უფროს ძმას.
lflhff არს. მრ. მხ. lfl.: lflhff,
cszreyw`f! მამა, შვილებო!
f-lfkuf არს. ტალღა, ზვირთი.
f-lfvf7mf ზმნზ. ბრტყელი.
f-lfv,f არს. ჯებირი.
f-lfvf0 არს. კონა.
f-lfvhf არს. აკლდამა.
f-lfvs/ არს. დამღა, დაღი.
f-lf;` არს. გომბეშო, მყვარი.
lfhf ზმნ. დაცხრომა. bltbn დაცხრა.
lfhf ნაცვ. ისინი.
lfhf ზმნზ. ძალიან. შდრ. lffhf.
lfhfof ზმნზ. ძალიან.
lfh,fypffkfrm ნაცვ. ვინც არ უნდა
იყოს, ვინც გინდ იყოს.
f-lfhl[f არს. კვირისტავი.
f-lfhls არს. კვირისტავი.
flfhhf ზმნ. სუსხვა, დასუსხვა.
lflfhetbn, lflfhbn სუსხავს, დასუსხა.
f-lfef9im არს. დევი.
f-lfevs;[f არს. დევი.
f-lfe, flfes არს. დევი.
f-lf k არს. დოლი, დაფი, დაფდაფი.
f-lf9 არს. დაფნა, დაფნის ხე.
f-lf/fzbf არს. კიბორჩხალი, კირჩხიბი.
f-lf/m არს. ბაყაყი.
f-lf7mf არს. გვერდი კედლისა, ფიცრისა, ფურცლისა და მისთ.
f-lfimvf არს. იატაკი.
f-lfi არს. მყესი.
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f-lfiiskfhf ზმნ. სამძიმრის თქმა.
lblfiisktbn სამძიმარი უთხრა.
lf-f ზმნზ. სხვა, სხვანაირი; მეორე.
lf-fpys ზმნზ. სხვა დროს.
lf-frfkf ზმნზ. სხვანაირად.
lf-fr, lf-frs ნაცვ. სხვა; კიდევ ერთი (ნ.).
lf-fo`s ზედს. სხვა; კიდევ ერთი
(ადამ.).
lf-f\fhf ზმნზ. სხვაგან, სხვა ადგილას.
f-lfw არს. ფესვი.
flufkfhf ზმნ. მომარაგება blbufktbn
მოიმარაგა.
f-luskf არს. მოკავშირე.
fluskfhf ზმნ. 1. რისიმე, ვისიმე
გვერდით დგომა. lbluskjeg, lbluskfy გვერდით დგას, გვერდით
იდგა.
f-luskfhf ზმნ. 2. ვისიმე ან რისამე
გვერდით დადგომა. lblusktbn
ვისიმე ან რისამე გვერდით დადგა.
f-lumsk არს. მიწა, მიწა-წყალი.
f-lumsk,ufhf არს. მეწყერი.
f-lumsk,;f[f არს. კუნძული.
f-lumsk,;sylf არს. ყელი.
f-lumskqschf არს. მიწისძვრა.
f-lumsk-q`f არს. მიწა-ვაშლა; შდრ.
fzshr`f.
lumskf[ffy ზმნზ. მისდღემში, თავის
დღეში, არასდროს.
ltrf,h არს. დეკემბერი.
f-ltyum არს. f0s0sy ltyum თამაბაქოს
ნაკრაული.
lb, lbf არს. მიმართვისას დედი, დედიკო, დედილო.
lblf შორისდ. დედა! გაკვირვებისა;
lblf, bcf]fefpb! დედა, რა მესმის!
f-lbr`fy არს. დიაკვანი, დიაკონი.
f-lbr`fyhf არს. დიაკვნობა.
f-lby არს. სარწმუნოება.

f-lrskfhf ზმნ. 1. მიდება. bflbrsktbn მიადო.
f-lrskfhf ზმნ. 2. მიღება. blbrsktbn
მიიღო.
f-lys]`fkfhf ზმნ. მილოცვა. blbys]`fkjbn, blbys]`fktbn ულოცავს,
მიულოცა; blshys]`fktbn მიულოცეს.
f-ln`fkfhf ზმნ. 1. მიჯდომა. lbln`fkjeg, lbln`fkfy უზის, ეჯდა.
fln`fkfhf ზმნ. 2. მიჯდომა, ამოჯდომა, მოჯდომა. lbln`fktbn მიუჯდა, ამოუჯდა, მოუჯდა.
f-l ზედს. 1. დიდი.
f-l არს. 2. ხუზარა, ჯილეხი.
ler f[vshqr`f ზმნზ. ცოტა ხნის
შემდეგ.
l r vshqsr`f ზმნზ. ცოტა ხნის შემდეგ.
f-lekf9 ზმნ. საჭმლისა და ჭურჭლის კარადა.
f-leytb არს. მსოფლიო, სამყარო, წუთისოფელი, ქვეყნიერება.
leytb[ffy ზმნზ. მისდღემში, თავის
დღეში, არასდროს.
f-l hf არს. სიდიდე.
f-l oof ზედს. უდიდესი.
f-l oofof ზედს. უდიდესზე უდიდესი.
f-l [fhf ზმნ. დიდად გახდომა, დიდად გამოსვლა, გაზრდა. bl [tbn
დიდი გახდა, დიდი გამოვიდა;
გაიზარდა.
f-l/hs;`f არს. ერთგვარი ნამცხვარი
კვერცხით, თაფლითა და დუმის
ქონით შეზავებული.
f-li`fkfhf ზმნ. დაზომვა. blbi`fktbn დააზომა, დაიზომა.
f-lxf9fkfhf ზმნ. მიჭედვა bflbxf9fktbn მიაჭედა.
flof[skfhf ზმნ. დაკერება, მოკერება. bflbof[sktbn დააკერა, მოაკე-
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რა; f\ms,f flbof[sktbn ჯიბე დააკერა.
f-loscfkfhf ზმნ. ვინმესთან, რამესთან ცურვა lfloscfkjbn, lfloscfktbn ...ცურავს, ...იცურავა.
f-lqf არს. ვალდებულება.
f-lqffkfhf ზმნ. 1. მიკითხვა, მონახულება. lblqffktbn მიაკითხა,
მოინახულა.
flqffkfhf ზმნ. 2. მიყინვა. bflqffktbn მიაყინა.
flqfhf ზმნ. 1. მიდება. bflbqjbn,
bflbqtbn ადებს, მიადო.
f-lqfhf ზმნ. 2. მიხურვა. slbqtbn
მიხურა.
flq`sefkfhf ზმნ. მიტირება. lblq`sefkjbn, lblq`sefktbn მისტირის; მისტირა, მიატირა.
flzf,kfhf ზმნ. მიწებება. bflzf,kjbn,
bflzf,ktbn ეწებება, მიეწება.
f-l=f]`fkfhf ზმნ. მიბმა. bfl=fb]`fkjbn, bfl=bf]`fktbn აბამს, მიაბა.
f-lsl-vfw`sc არს. ელვა-ქუხილი.
f-lslhf არს. დაქუხება, ჭექა, დაჭექება. blsletbn, blslbn ქუხს, დაიქუხა, ჭექს, დაიჭექა.
lsp c0pffkfrm ნაცვ. ვინც არ უნდა
იყოს.
f-lsh არს. ნაცნობი.
f-lshuf არს. ნაჩნევი, გამოსაცნობი
ნიშანი.
f-lshufy არს. ტაფა.
f-lshufyqs[`f არს. ბოლოქანქალა,
თოხიტარა, მაბზაკუნა.
f-lshufyshif არს. დანაყილი ნიგვზით ან ყველით გატენილი და
დუმის ქონში შემწვარი ნამცხვარი, ერთგვარი ღვეზელი.
f-lshu`sy არს. ხის ტლანქი ბაკაბუკები, ოჩოფეხები.
lshu`sy არს. ბავშვის საალერსო სახელი.
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f-lshumkf არს. ქილა, დერგი.
f-lshls არს. თითისტარი.
f-lshhf ზმნ. ცოდნა. blshetbn,
blshbn იცის, იცოდა.
f-lshhf f0fhf ზმნ. შეტყობინება,
ცნობინება, უწყება. flshhf bb0tbn
შეატყობინა, აცნობა, აუწყა.
flshzf,kfhf ზმნ. მიწებება, მიკვრა.
bflbhzf,kjbn, bflbhzf,ktbn აწებებს, მიაწება, აკრავს, მიაკრა.
lsh8fum, lsh8tum ზმნზ. კიდევ.
f-lschf ზმნ. დაბუჟება. blscetbn,
bltcbn ბუჟდება, დაბუჟდა.
f-ls9cfkfhf ზმნ. მიყრა. bflsb9cfktbn მიაყარა.
f-ls6hf ზმნ. მაგრად ცემა, მიბეგვა.
lbls6sbn მიბეგვა.
f-ls]`]`fkfhf ზმნ. შემოყრა, შემოხვავება. bflsb]`]`fkjbn, bflsb]`]`fktbn გარშემო აყრის, შემოაყარა, გარშემო ახვავებს, შემოახვავა.
f-l8fkfhf ზმნ. შეხმობა, მიხმობა.
bfl8fktbn შეახმა, მიახმა.
f-l`rfhi`hf არს. ბარი, ვაკე.
L`
f-l`fof არს. ყამირი, კორდი, უშალი.
f-l`6mfy არს. დუქანი.
f-l`6mfy[mxf არს. მედუქნე.
f-l`7mfihf არს. ტრიალი მინდორი,
გაშლილი მინდორი.
f-l`]`s9i არს. მცირე მინდორი;
მინდორი ტყეში.
f-l`s არს. მინდორი, ველი.
f-l`s,uf არს. მელა.
f-l`sk;mhf ზმნ. შენობიდან გარეთ
გამოშვება. ll`skb;mbn ...გამოუშვა.
f-l`sk9[mfhf ზმნ. გარეთ გამოხმობა, გარეთ გამოძახება. ll`skb-
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9[mtbn გარეთ გამოიხმო, გარეთ
გამოიძახა.
f-l`skwfhf ზმნ. (სულიერი რისამე)
შენობიდან
გარეთ
გაგდება.
ll`skbwtbn გააგდო.
f-l`sksh9fhf ზმნ. რაიმე შენობიდან გარეთ გაგდება, გახტუნება.
ll`skbh9tbn გააგდო, გაახტუნა.
f-l`sywfhf არს. განავალი.
f-l`s6`kfhf ზმნ. გამგზავრება, წასვლა, გზას გადგომა. ll`s6`ktbn
გაემგზავრა, წავიდა, გზას გაუდგა.
f-l`s6`qfhf ზმნ. გასტუმრება, ვისიმე ან რისამე გაგზავნა. bl`s6`bqtbn გაისტუმრა, გაგზავნა.
f-l`s/,f არს. მატარებელი.
T
tumf ზედს. რამდენიც.
tumfehsv ზმნ. არაფერია, არა უშავს
რა.
tump[fhfv ზედს. უბრალო, უდანაშაულო.
tum[fhfvr`f ზმნზ. უბრალოდ, უდანაშაულოდ.
tumq`fv ზმნზ. დიდი ხანი არაა. fhb
7fktb;m0t tumq`fv დიდი ხანი
არაა, რაც ეს მოხდა.
tumsh0 ნაცვ. სხვა, სხვები, დანარჩენნი, დანარჩენები. 8s\mf tb6`[tbn,
tumsh0 0f[tbn ორი გადარჩა, სხვები კი დაიღუპნენ.
f-tlsumf არს. ადიღელი; ltlsumjeg
ადიღელია.
tb,ufkf ზედს. უვნებლად.
tb0f ზედს. ისევ, კვლავ, კიდევ.
tb0 eg ზმნ. ბარი-ბარში არიან, ბარი-ბარსა არიან, ბათილსა არიან.
tbkf;`;`je ზედს. გაწეწილი, აბურძგნული, გაფოფრილი. f[f[`
tbkf;`;`f გაწეწილი, აბურძგნუ-

ლი, გაფოფრილი თმა.
tbkshufys ზმნზ.
გარკვეულად.
tbkshufys b8s! გარკვეულად წერე!
tbvfrshje ზედს. სადაო, საკამათო,
საცილობელი. tbvfrshje fpqffn`s სადავო საკითხი.
tbvu`fle არს. ორსული, ფეხმძიმე.
tb;`kfyn` ზედს. მოგვარეები, შდრ.
fb;`kfyn`.
tb;`kje ზედს. ერთგვარი, ერთგვაროვანი, თანაგვარი.
tb9iys ზმნზ. ერთნაირად.
tb9ie ზედს. ერთმანეთის მსგავსი,
ერთნაირი, ერთგვარი; მსგავსი.
tb/mys ზმნზ. უკეთ, უკეთესად, უმჯობესად.
tb/me ზედს. უკეთესი, საუკეთესო,
უმჯობესი.
tbimtb-t]`imtb არს. და-ძმა.
tbo,ef არს. მოდავენი.
tbqf ზედს. უფრო ცოტა, უფრო ნაკლები.
tb]f ზედს. მეტი.
tb8sh9je ზმნზ. შუაზე, ორად გახეთქილი.
tyfr`pffkfrm ზმნზ. არასდროს, არასოდეს.
thfpyfr, thfpyfrs ზმნზ. უცბად, ერთბაშად, მაშინათვე, დაუყოვნებლივ.
f-th[fhf ზმნ. შეექცევა. btbh[tbn შეაქცია.
tcffbhf ზმნზ. თანდათან, თანდათანობით, რაც დრო გადის.
tcffifw9[mfof ზმნზ. ყოველ ცისმარე დღეს.
tcef[f ზმნზ. ყოველღამ.
tc6msyfum, tc6msyums ზმნზ. მუდამ,
ყოველთვის.
tc-ys ზმნზ. ყოველდღე.
tcsvpf ზმნზ. ყოველთვე, ყოველთვიურად.
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tcsvif ზმნზ. ყოველდღე.
tcsv-sif ზმნზ. ყოველ კვირა დღეს.
tcsv-sifn`b ზედს. ყოველი კვირა
დღის.
tcsef[f ზმნზ. ყოველღამ.
tcsis6`cf ზმნზ. ყოველ წელს, ყოველ წლიურად.
tcsis6`cfn`b ზედს. ყოველწლიური.
f-timf არს. ძმა.
f-timfhf არს. ძმობა.
f-timf9f არს. ძმისწული.
f-timfofhf არს. ღვიძლი ძმა.
timfqfc ზმნზ. ძმურად.
f-ti არს. ციყვი, თრითინა, თრია.
f-tq`f არს. ვარსკვლავი.
t]f ზმნ. უფრო.
f-t]`f არს. საწნახელი.
f-t]`imf არს. და.
f-t]`imfhf არს. დობა.
f-t]`imf9f არს. დისწული.
f-t]`imf9fofhf არს. ღვიძლი დისწული ვაჟი.
f-t]`imf9]f არს. დისწული ქალი.
f-t]`imf9]fofhf არს. ღვიძლი დისწული ქალი.
f-t]`imfofhf არს. ღვიძლი და.
D
f-dfuskfhf ზმნ. 1. გვერდით დადგომა, გვერდით, გვერდში ამოდგომა. lbdfusktbn დადგა, ამოუდგა.
f-dfyspf არს. ელენთა, ტყირპი.
f-df;mhf ზმნ. რისამე გვერდით: მიგდება, დაგდება. bfdfb;mbn მიაგდო, დააგდო.
f-dfqsc არს. ნეკნი, გვერდის ძვალი.
f-dfq`bhf ზმნ. გადახვევა, შეხვევა.
lfdfq`bn უხვევს, გადაუხვია, უხვევს, შეუხვია.
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f-dfq`bh0f არს. მოსახვევი.
f-df]`fhf ზმნ. გვერდით შებმა. bf
dfb]`jbn, bfdfb]`tbn გვერდით
აბამს, გვერდით შეაბა.
f-d,f არს. ბრალი, დანაშაული.
f-d,fhf ზმნ. დაბრალება. bfdb,jbn,
bfdb,tbn აბრალებს, დააბრალა.
f-dchf ზმნ. გვერდით ჩავლა. lfdcbn
გვერდით ჩაუარა.
fd7mfhf ზმნზ. დაჩქარებით, გამალებით ფეხით, ცხენით ან სხვა რითიმე ვისიმე, რისამე გვერდით
გავლა, ჩაქროლება. lbd7tbn გაიარა, ჩაუქროლა.
f-dqfh7mfwhf ზმნ. დაწეწკა, დაძეწკა.
bfdqfbh7mfwbn დაწეწკა, დაძეწკა.
f-dqfqfhf ზმნ. გარჭობა. bfdqfbqtbn
გაირჭო.
f-dqf[fhf ზმნ. მოყოლება. bfdqf[tbn მოყვა.
f-dqhffhf ზმნ. ოდნავ გამოღება
bdqhffbn ოდნავ გამოიღო.
P
f-p არს. ნაღველი.
f-p ზედს. წაბლის ფერი. იტყვიან
მხოლოდ ცხენზე. f-s-p წაბლის
ფერი ცხენი.
f-p არს. ცალი.
pff ზმნზ. წინასწარ, წინდაწინ, ადრითვე.
f-pffbu`f[fhf ზმნ. დაახლოვება lfpffbu`f[tbn დაუახლოვდა.
pffyfq, pffyfqs ზმნზ. ადრითვე,
წინდაწინ, წინასწარ.
f-pffylf7m არს. მშვილდი.
f-pfuf არს. საწყავი.
f-pfksvlfhhf არს. გაუგებრობა.
pfksvlfhskf ზედს. გაუგებრობით.
f-pfvfyf ზედს. კარგი; კეთილი.
pfvfyfr ზედს. არც ისე.
f-pfyff0 არს. პროფესია, ხელობა.
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f-pf;` ზედს. ამპარტავანი, ყოყოჩა.
f-pf;`hf არს. ყოყოჩობა.
f-pfhf ზმნ. წყვა, აწყვა. bpjbn, bptbn
წყავს, აწყა.
f-pfhf7mf არს. მზესუმზირა, მზესუჭვრიტა.
f-pfhlfum ზედს. ზერდაგი, ჩალისფერი, ოქროსფერი.
f-pfht,f არს. ზიარება.
f-pfhpf არს. რაზა, კოშკი.
pf7f ზედს. რამდენი; რამდენიც.
pf7fyn`? ზედს. რამდენჯერ?
pf7fhffy ზედს. რამდენჯერ?
f-pfwqfhf ზმნ. ვისთვისმე, რისთვისმე მომატება. bpfwsbqtbn მოუმატა.
f-pfq` არს. ერთადერთი.
f-pfq`hf არს. 1. მარტოობა, სიმარტოვე; 2. მარტოხელობა.
f-pfq`[fhf ზმნ. მარტოხელად დარჩენა, ხელმარტოდ დარჩენა
lpfq`[tbn მარტოხელად, ხელმარტოდ დარჩა.
pfq`sr ზმნზ. მხოლოდ, მარტო, მარტოოდენ.
f-pf[`f არს. ჯიქი.
f-pf[`f-9if არს. fvhf0fi`fhf[msyn`b bfcef f9if „ზახუური ქარი“
– ჯიქეთის ქარი – დასავლეთის
ქარი.
f-pu`ffhf ზმნ. ვიზედმე ან რაზედმე
გაჯავრება, გაბრაზება, წყრომა.
lfpu`ffbn გაუჯავრდა, გაუბრაზდა, გაუწყრა.
f-pu`fv0fhf ზმნ. ვერ შემჩნევა. bpu`f0jv, bpu`fv0tbn ვერ ამჩნევს,
ვერ შეამჩნია.
f-pu`f7hf ზმნ. საჭიროება. lfpu`f7bn
დასჭირდა.
ptums ნაცვ. ყველა; სულ.
ptums-ptums რიცხვ. სულ ყველა.
ptumsy\mfhf ზმნზ. ყველგან, ყოველგან.

ptb9i0fv ზედს. ჩინებული, შესანიშნავი, საუცხოვო.
ptb9i7fvkfw ზმნზ. ჯერ არ ყოფილი, უმაგალითო.
ptb9i-ls7fv, ptb9is7fv ზედს.
უბადლო, სწორუპოვარი, შეუდარებელი, საუკეთესო.
ptb/mf-ls7fv, ptb/mf7fv ზედს. იგივეა, რაც ptb9is7fv, ptb/mfls7fv.
f-pby არს. უფლება ნება.
pbylf ზმნზ. ნებადაურთველად.
f-pbylfhf არს. უუფლებობა.
f-pby f0fhf ზმნ. უფლების მიცემა.
fpby bb0jbn, fpby bb0tbn უფლებას აძლევს, უფლება მისცა.
f-prskfn`fhf ჩასაფრება. lbprskfn`tbn ჩაუსაფრდა.
f-pkf ზედს. მეტისმეტად ტკბილი.
f-pyf ზედს. სავსე.
f-pyfi`f არს. პირველი თოხი.
pys ზმნზ. ერთხელ.
pyspfq`sr ზმნზ. მხოლოდ ერთხელ.
pys... pys კავშ. ხან... ხან.
pyspsykf ზმნზ. ზოგჯერ, ხანდისხან, დროდადრო, დროგამოშვებით.
pysr ზმნზ. ერთხელ, ერთჯერ, ერთგზის.
pysr7mfhfkf ზმნზ. ერთის მოქნევით, ერთი დაკვრით.
pysr[mff ზედს. ერთნაყოლი მაგ.,
ძროხა.
pysrsh ზმნზ. როდისმე, ოდესმე.
pysrshishf ზედს. ერთნახადი.
pysvpfh-pys ზმნზ. ერთხელაც.
f-pys7`fhf ზმნ. მოპყრობა. lbpys
7`jbn, lbpys7`tbn ეპყრობა, მოეპყრო.
f-pn`fhf ზმნ. 1. (ითქმის ფასზე) დაჯდომა. bpn`tbn დაუჯდა.
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f-pn`fhf ზმნ. 2. დაჯდომა. bpn` eg
უზის.
f-p6`f არს. (მრ.: მხ. არა აქვს) ზურგი.
csp6`f cs[metbn ზურგი მტკივა.
f-p6`syqfhf ზმნ. აკიდება. bfp6`sybqjbn, bfp6`sybqtbn იკიდებს,
აიკიდა.
p6ms რიცხვ. ათასი არაადამიანი.
p6ms-ps6mkf რიცხვ. ათასობით (ნ.).
p6msyn` რიცხვ. ათასჯერ.
p6ms\mfhf ზმნზ. ათას ადგილას.
f-pqffhf ზმნ. 1. შეკითხვა.
f-pqffhf ზმნ. 2. ვისმესთვის კითხვა.
lbfpqffetbn, lbfpqffbn ჰკითხავს,
ჰკითხა.
f-pqffn`s არს. საკითხი; შეკითხვა.
f-pqschf ზმნ. ატყდომა. bpqscbn აუტყდა.
f-p=s0hf ზმნ. დაძახება. bp=sb0bn
დაუძახა.
f-p[fhf ზედს. საკმარისი, საყოფი.
f-p[fhf ზმნ. კმარება, მყოფინება.
bp[tbn ეყო.
f-p[fhf†fhf ზმნ. გაძღომა. bp[fhf
b†tbn გაძღა.
f-p[sysh]`hf ზმნ. დაბრუნება. bp[sybh]`etbn, bp[sybh]`bn უბრუნებს, დაუბრუნა.
f-p[`swhf ზმნ. მოფიქრება, დაფიქრება. lfp[`swetbn, lfp[`swbn
უფიქრდება, დაუფიქრდა.
f-p]fhf ზმნ. ზრდა. bfp]fetbn,
bfp]fbn იზრდება, გაიზარდა.
f-p]`fhf ზმნ. ქალის, ცოლის გარიგება. lbpb]`jbn, lbpb]`tbn ქალს,
ცოლს ურიგებს – ქალი, ცოლი გაურიგა.
f-ps,pbf[fhf ზმნ. მორგება. bps,pb
f[tbn მოერგო.
f-psks9[fhf ზმნ. წყალობა, შეწყალება. lbpsks9[tbn შეიწყალა.
psv8fn`bhf[m ზმნზ. ერთ მხარეს.
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fpsylfk არს. იალქნიანი გემი.
psyof ზმნზ. სულ; სრულებით, სრულიად.
psyofr, psyofcr ზმნზ. სრულიად,
სრულებით.
f-pshfphf ზმნ. თანხმობა. lfpshfpeg,
lfpshfpsy თანახმაა, თანახმა იყო.
f-psh[fhf ზმნ. 1. კმარება, მყოფინება. bpbh[ bn, bpbh[tbn აკმარებს,
აკმარა, ამყოფინებს, ამყოფინა.
f-psh]fhf ზმნ. 2. გადიდება. bfpbh]fetbn, bfpbh]fbn ადიდებს, გაადიდა.
f-ps9ihf ზმნ. ცდა, მოცდა, ლოდინი, დალოდება. lbps9ibn მოუცადა, დაელოდა.
ps6myfis6`cf რიცხვ. ათასი წელი,
ათასი წელიწადი.
ps6m8s რიცხვ. ათასი ადამიანი.
ps6m8sr რიცხვ. ათასი ადამიანი;
ps6m8sr feff ათასი კაცი.
ps6m8-ps6m8skf რიცხვ. ათასობით
(ადამ.).
f-ps7fqfhf ზმნ. მომზადება. lfps
7fbqjbn, lfps7fbqtbn ამზადებს,
მოამზადა.
f-psw]fhf ზმნ. შეთვლა. bpsbw]fetbn, bpsw]fbn უთვლის, შეუთვალა.
f-psosh8hf ზმნ. სმენა, მოსმენა.
lbpsosh8etbn, lbpsosh8bn უსმენს, მოუსმინა.
f-psq7mfhf ზმნ. დაძგერება, მივარდნა. lbpsq7tbn დაეძგერა, მიუვარდა.
f-ps]fkfk[fhf ზმნ. შერგება. bps
]fkfk[tbn შეერგო.
f-p8f არს. ჭირი.
)
f-0ffhf ზმნ. სთვლა, მოსთვლა. b0ffetbn, b0ffbn ხილის, ყურძნის
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კრეფა.
f-0ffhf ზმნ. 1. მოსაკითხითა და
მხლებლებით სტუმრობა სათხოვრად, მაგალითად, მიწისა,
ცხენისა... lb0ffbn ესტუმრა.
f-0ffhf ზმნ. 2. ბჟუტვა. b0ffetbn
ბჟუტავს.
f-0ffhs[ არს. ისტორია.
f-0ffw`f არს. ოჯახი; ცოლ-შვილი,
ქმარ-შვილი.
f-0ffw`fhf არს. ოჯახი; ცოლიანობა;
ცოლშვილიანობა.
0ffw`fi`fkf ზმნზ. შინაურულად.
f-0f,ffhf ზმნ. სკივრში, უჯრაში,
რაიმე სიღრმეში ჩალპობა. b0f,ffbn ...ჩალპა.
f-0f,fhf ზმნ. ამოშრობა, გამოშრობა,
დაშრობა. b0f,tbn ამოშრა, გამოშრა, დაშრა.
f-0f,ufhf ზმნ. ჩანგრევა, ჩამტვრევა,
ჩატყდომა, ჩაქცევა. b0f,utbn ჩაინგრა, ჩაიმტვრა, ჩატყდა, ჩაიქცა.
f-0f,bf არს. სანგარი, თხრილი.
f-0f,eehf ზმნ. მადლობა, მადლობის გადახდა. l0f, etbn, l0f, etbn მადლობას იხდის, მადლობა
გადაიხადა.
0fufkfy არს. შემოდგომა.
0fufkfyn`b ზედს. შემოდგომისა.
0fufkfhf ზმნ. ჭირნახულის აღება,
მოსავლის აღების დრო, შემოდგომა.
f-0fufkfhf ზმნ. შემოკავებულში, მაგალითად, ეზოში შეტანა. b0fbufkjbn, b0fbufktbn ...შეაქვს, ...შეიტანა.
f-0fpffhf: ზმნ. e0fpffhf ,pbfpffbn,
evfpfhf fp]ffbn! „შენთან ყოფნა
კეთილი ყოფილიყოს, შენი ქონება გაიზარდოს!“ ეუბნება სტუმარი მასპინძელს.
f-0f0sy არს. თამბაქო.

f-0f0`fhf ზმნ. ჩასხმა. f0fb0`jbn,
b0fb0`tbn ასხამს, ჩაასხა.
f-0fbfhf ზმნ. ჩაწოლა. b0fbtbn ჩაწვა.
f-0fbfhf ზმნ. შიგ წოლა. l0fb eg,
l0fbfy შიგ წევს, შიგ იწვა.
f-0fr არს. პასუხი.
f-0frhf ზმნ. პასუხის მიცემა. bf0fbretbn, bf0fbrbn პასუხს აძლევს,
უპასუხა.
f-0frhf ზმნ. დამწყდევა. b0fbretbn,
b0fbrbn ამწყდევს, დაამწყვდია.
f-0fr`f;` არს. დედაბერი, ბებერი,
დედაკაცი.
f-0fr9[s6`hf არს. პასუხისმგებლობა.
f-0fkfhf ზმნ. შემოკავებულში (მაგ.,
ეზოში). შესვლა, შემოსვლა. l0f
ktbn შევიდა, შემოვიდა.
f-0fkfe არს. ხოლერა.
f-0fk7s არს. ტყავის მოსაქნელი იარაღი.
f-0fvqfhf ზმნ. პატიება, მიტევება.
lf0fbvqtbn აპატია, მიუტევა.
f-0fv]f არს. სამი, თავებით ერთმანეთზე მიბჯენილი კავებიანი დიდი ჯოხი, რომელზედაც ჩამოჰკიდებენ ნადირთ ხორცს.
f-0fyf6mn`s ზედს. თუნუქისა.
f-0fyf6ms არს. თუნუქი.
f-0f;mkfhf ზმნ. ეზოში, ჭიშკარში,
საერთოდ შემოკავებულ ადგილში შეშვება. b0fb;mktbn შემოუშვა.
f-0f;hf ზმნ. დიდი და მძიმე რამის
ჩაგდება. b0fb;bn ჩააგდო.
f-0f;mw`fhf ზმნ. ჩაფურთხება. l0f
;w`jbn, l0f;mw`tbn შიგ აფურთხებს, ჩააფურთხა.
f-0f;w`fh0f არს. საფურთხი.
f-0f;`6`qf არს. ფული ან სხვა რაიმე, რასაც აძლევდნენ კაცს დახმარების მიზნით.
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f-0fhf ზმნ. მიცემა. bb0tbn მისცა.
f-0fhf ზმნ. 1. კარადაში, უჯრაში,
კოლოფში, ტომარაში, ჯიბეში, და
მისთანებში: დება. b0 eg, b0fy
დევს, იდო.
f-0fhf ზმნ. 2. lb0 eg, lb0fy, fcfc
lsb0 eg სტუმარი ჰყავს.
f-0fh,fhf ზმნ. ჩაშრობა, ამოშრობა.
b0fbh,tbn ჩააშრო, ამოაშრო.
f-0fh,ufhf ზმნ. ჩანგრევა, ჩამტვრევა.
b0fbh,utbn ჩაანგრია, ჩაამტვრია.
f-0fhnnfhf ზმნ. ჩახარშვა, ჩამქვლევა.
b0fbhnntbn ჩახარშა, ჩაამქვლევა.
f-0fh9fhf ზმნ. წამოგება. b0fbh9tbn
წამოაგო.
f-0fh7mfwhf ზმნ. ჩაჭყლეტა. b0fbh7mfwbn ჩაჭყლიტა.
f-0fhi`hf ზმნ. პატარა ან მსუბუქი
რისამე: ჩაგდება. b0fbhi`bn ...ჩააგდო.
f-0fhxtb არს. ეთნ. ერთგვარი თამაში
წლისთავზე ქელეხის დროს. ცხენოსნები დაედევნებოდნენ ერთერთ ცხენოსანს, რათა გამოეგლიჯათ ხელიდან ან უნაგირის ქვეშ
უკან ამოდებული წითელი ან
ლურჯი მატერია, ან და კიდევ წაერთმიათ მიცვალებულის ახლონათესავი ქალიშვილის მიერ ნაბოძები ქისა, პირსახოცი, ცხვირსახოცი და მისთანები.
f-0fhxhf ზმნ. გაბერვა. b0fbhxetbn,
b0fbhxbn ბერავს, გაბერა; f]f0f
f9cs9 0fbhxbn გუდა ჰაერით გაბერა.
f-0fh-skf ზედს. შეზნექილი.
f-0fh-skfhf ზმნ. ბრტყელი რამის
ჩაზნექა, შეზნექა. b0fbh-sktbn ჩაზნიქა, შეზნიქა.
f-0fhw`hf ზმნ. დაცლა, დაცარიელება. b0fbhw`bn დაცალა, დააცარიელა.
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f-0fhofhf ზმნ. ჩატევა. b0fbhojbn,
b0fbhotbn ატევს, ჩაატია.
f-0fh[fhf ზმნ. დაღუპვა. l0fbh[tbn
დაღუპა.
f-0fh[`fkfhf ზმნ. გრძელი ან მოგრძო რამის ჩაზნექა. b0fbh[`fktbn ჩაზნიქა, ჩაღუნა.
f-0fh\mvfy არს. თარჯიმანი.
f-0fc,shcf არს. ატლასი, ქსოვილი,
სტავრა.
f-0fchf ზმნ. ჩარტყმა, ჩაძვრომა, შეძვრომა. l0fcbn ჩაარტყა.
f-0fnnfhf ზმნ. ჩახარშვა, ჩამქვლევა.
b0fnntbn ჩაიხარშა, ჩაიმქვლა.
f-0fn`fh0f არს. ჩასაჯდომი.
f-0fefl არს. თავადი.
0feflb ffvsc0tb არს. თავადაზნაურობა.
0feflqfc ზმნზ. თავადურად, თავადიშვილურად.
f-0f9fkfhf ზმნ. ჩახტომა. l0f9fktbn
ჩახტა; fos l0f9fktbn წყალში ჩახტა.
f-0f9cfhf ზმნ. 1. ჩაყრა. b0f9ctbn ჩაყარა.
f-0f9cfhf ზმნ. 2. ჩაცვენა. b0f9ctbn
ჩაცვივდა.
f-0f9cfhf ზმნ. 3. ფხვიერი მარცვლეულის, პატარა საგნების შიგ ყოფნა, ყრა. b0f9c eg, b0f9cfy შიგ
ყრია, შიგ ეყარა.
f-0f9-hf ზმნ. ჩატყდომა, ჩამტვრევა.
b0f9-bn ჩატყდა, ჩაიმტვრა.
f-0f9q`fhf ზმნ. ჩამტვრევა, ჩალეწვა. b0f9sbq`tbn ჩაამტვრია, ჩალეწა.
f-0f9shhf ზმნ. ჩაღრმავებულ რამეში ჩაფრენა. b0f9shbn ჩაღრმავებულ რამეში ჩაფრინდა.
f-0f7ffhf ზმნ. ჩაძახება. l0f7ffbn ჩასძახა.
f-0f7`0f=fhf ზედს. ღრანტე, ღირღა-
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ლი, ოკრობოკრო, ოღრო-ჩოღრო.
f-0f7mf-0fchf არს. ღრანტე, ოკრობოკრო, ოღრო-ჩოღრო.
f-0fiihf ზმნ. შემოწვნა. b0fbiibn
შემოწნა.
f-0fi`fhf ზმნ. მცირე ან მსუბუქი
რისამე ჩავარდნა. b0fi`tbn ვარდება, ჩავარდა.
f-0fxhf ზმნ. წყლის, კვამლის დაგუბება. b0fxbn წყალი, ჰაერი, კვამლი დაგუბდა.
f-0f-skfhf არს. ჩაზნექილობა.
f-0f-skfhf ზმნ. ბრტყელი რამის ჩაზნექა. b0f-sktbn ჩაიზნიქა.
f-0fwf არს. რძალი; 2. პატარძალი.
f-0fwffufhfi`f არს. მაყრული.
f-0fwffuf8 არს. მაყარი. მრ. f0fwfufw`f.
f-0fwfkfhf ზმნ. შერეკვა, შელალვა.
b0fbwfktbn შერეკა, შელალა.
f-0fw`hf ზმნ. დაცლა, დაცარიელება.
b0fw`bn დაიცალა, დაცარიელდა.
f-0fw`s ზედს. ცარიელი; თავისუფალი.
f-0fw`s[f არს. მოცლა.
f-0fofhf ზმნ. ჩატევა, დატევა.
b0fo bn, b0fotbn ეტევა, ჩაეტია,
ეტევა, დაეტია.
f-0fof[hf ზმნ. ჩაკერვა. b0fbof[etbn,
b0fbof[bn შიგ აკერებს, ჩააკერა.
f-0fqfhf ზმნ. ჩადება. b0fbqtbn ჩადო.
f-0fqfh0f არს. ჩასადები ადგილი.
f-0fzr`sv არს. მუშტი, მჯიღი.
f-0f[fhf ზმნ. ჩარჩენა. l0f[tbn ჩარჩა.
f-0f[`fkfhf ზმნ. მოგრძო ან გრძელი
რამის ჩაზნექა, ჩაღუნვა. b0f[`fktbn ჩაიზნიქა, ჩაიღუნა.
0f[qfc ზედს. მეგობრულად.
f-0f[hf ზმნ. ნდომა. b0f[ g, b0f[sy
უნდა, უნდოდა.
f-0f[[fhf ზმნ. ნდომა, მონდომება.

b0f[ g, b0f[[tbn უნდა, მოუნდა.
f-0f[s არს. მეგობარი.
f-0f\]f არს. ჩაბერებული ქალი, გაუთხოვრად დარჩენილი ქალი.
f-0f]fhf ზმნ. ჩავარდნა, ჩავარდნილი ადგილი. l0f]fbn ჩავარდა.
f-0f]vflf არს. მოხუცი, მოხუცებული, ბებერი, ბერი კაცი, ხნიერი.
f-0f]vflf;` არს. ბებრუცანა, ბებრუცა.
f-0f]fvflfhf არს. ბებრობა.
0f]vflfqfc ზედს. ბებერივით, ბებრულად.
f-0,ff ზედს. ფართო, განიერი.
f-0,ff0sw`hf არს. ხალვათობა.
f-0,ffhf არს. განი, სიგანე.
f-0,ff[fhf ზმნ. გაგანივრება, გაფართოება. b0,ff[tbn გაგანივრდა,
გაფართოვდა.
f-0,fhf ზმნ. შრობა, გამოშრობა. b0,tbn გამოშრა.
f-0ufhf ზმნ. ამოღება, ამოყვანა.
b0sbutbn ამოიღო, ამოიყვანა.
f-0tk არს. მავთული.
f-0ty\sh არს. სპილენძის ქვაბი.
f-0thps არს. მკერავი, თერძი.
f-0thsp არს. თარაზო.
f-0tc0s არს. 1. დასტა.
f-0tc0s არს. 2. სურა.
f-0tc9s]` არს. კრიალოსანი.
f-0bbhf ზმნ. 1. გაგზავნა. 0bbetbn,
b0bbn გზავნის, გაგზავნა.
f-0bbhf ზმნ. 2. გაყიდვა b0bbetbn,
b0bbn ყიდის, გაყიდა.
f-0bbn` ზედს. გასაყიდი.
f-0bb8s არს. გამყიდველი.
f-0ys[hf ზმნ. ფასის აღება. bf0ysb[bn ფასი აიღო.
f-0je,f არს. ფიცი.
f-0jehs[ არს. ისტორია.
f-0jehs[n` ზედს. ისტორიული.
f-0jehs[qfhf არს. ისტორიოგრაფია.
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f-0hsr`r`fhfზმნ. ამოწურვა. b0bhsr`r`tbn ამოწურა.
0hsim-0hsim ზედს. მოთეთრო.
f-0csc არს. კრავი, ბატკანი დედალი.
f-0nfhf ზმნ. ამოხაპვა. b0sbnjbn, b0sbntbn ხაპავს, ამოხაპა.
f-0n`hf ზმნ. ნერბვა, დანერბვა. b0n`etbn, b0n`bn ინერბება, დაინერბა.
f-0`fy არს. ჭერი.
f-0`,fh არს. ძეხვი, კუპატი.
f-0`v,tk ზედს. ბოთე, რეგვენი, ჩერჩეტი, ტუტუცი, შტერი.
f-0`9fk ზედს. კოჭლი.
f-0 \m არს. თუჯი.
f-0e\mfh არს. სოვდაგარი, დიდი ვაჭარი.
f-09ffhf ზმნ. ამოწვდა, შიშვლება,
ამოძრობა. b0sb9ffbn ამოიწვადა,
იშიშვლა, იძრო.
f-09fhf ზმნ. 1. ღრძობა, ამოვარდნა
b09tbn ამოვარდა.
f-09fhf ზმნ. 2. კილოების ამოხვევა.
b0sb9jbn, b0sb9tbn კილოებს
ახვევს, კილოები ამოახვია.
f-09shhf ზმნ. ჩაღრმავებულ რამიდან ამოფრენა. b09shbn ჩაღრმავებულ რამიდან ამოფრინდა.
07s7of ზედს. bkf6`f 07s7of ls7jeg
თვალებდაჭყეტილია, თვალებგადმოკარკლულია.
f-07mfhf ზმნ. გავარდნა. მაგალითად, თოფისა b07mtbn გავარდა.
f-0imhf ზმნ. ჩაწება. b0sbimbn ჩააწო;
0ifif ზედს. ჟუჟუნა.
f-0i`f ზედს. ვიწრო.
f-0i`fhf არს. ვიწრობი.
f-0i`fhf ზმნ. მსუქანი ან პატარა რისამე: გამოვარდნა. b0i`tbn გამოვარდა, ამოვარდა.
f-0i`f[fhf ზმნ. დავიწროება. b0i`f[tbn დავიწროვდა.
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f-0wfhf ზმნ. გარიცხვა, გამოგდება,
დათხოვნა. b0sbwtbn გარიცხა,
გამოაგდო, დაითხოვა.
f-0os არს. კედელი.
f-0[f\hf ზმნ. განცხრომა, დატკბობა. ls0[f\bn დატკბა.
f-0s არს. ვერძი.
f-0s0sy არს. თამბაქო.
f-0s0sy0hf არს. სათუთუნე, თუთუნის კოლოფი.
f-0s0sy;`uf არს. ჩიბუხი, ყალიონი.
f-0s0sy7fqfhf არს. მეთამბაქეობა.
f-0s0sy7fqf8s არს. მეთამბაქე.
0syx ზმნზ. მშვიდად, წყნარად.
f-0syx ზედს. მშვიდი, წყნარი, უწინარი, მშვიდობიანი.
f-0syxhf არს. 1. სიმშვიდე, სიწყნარე;
მყუდროება.
f-0syx[fhf ზმნ. დამშვიდება, დაწყნარება. l0syx[tbn დამშვიდდა,
დაწყნარდა.
f-0sy[f არს. ახლო ნათესავი, ჭირისუფალი.
f-0sy[flf ზედს. უპატრონო, უჭირისუფლო.
f-0sy[flfhf არს. უპატრონობა, უჭირისუფლობა.
f-0sy[fhf არს. 1. ჭირისუფლობა.
f-0sy[fhf ზმნ. 2. დარჩენა. lsb0sy[tbn დარჩა.
f-0s;hf ზმნ. გამოშვება. b0b;etbn,
b0b;bn უშვებს, გამოუშვა.
f-0s;mhfn` ზედს. საგამომცემლო.
f-0s;msh0f არს. გამომცემლობა.
f-0s;m8s არს. გამომცემელი.
f-0shfc არს. გვიმრა, შდრ. fhfc.
f-0sh9fhf ზმნ. ღრძობა. b0bh9tbn
იღრძო.
f-0sh6`f არს. თურქი. მრ. f0sh6`w`f.
0sh6`n`skf არს. თურქეთი.
f-0sh6`i`f არს. თურქული, თურქული ენა.
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f-0sh7mfhf ზმნ. სროლა, გასროლა.
b0bh7tbn გაისროლა.
f-0shifhf ზმნ. 1. გამოვლება, გამოღანღალება. b0bhi bn, bb0bhitbn
ავლებს, გამოავლო, აღანღალებს,
გამოაღანღალა.
f-0shi`i`fhf ზმნ. გამობერტყვა.
b0sbhi`i`tbn გამობერტყა.
f-0schf ზმნ. ჩაღრმავებულ რამეში
გავლა. l0scbn გავიდა.
f-0s9 არს. 1. სივრცე, ადგილი; ალაგი.
f-0s9 არს. 2. კარავი.
f-0s9fhf ზმნ. ამოხტომა. l0s9tbn
ამოხტა.
f-0s9 f6`qfhf ზმნ. მოგვარება. f0s9
b6`bqtbn მოაგვარა.
f-0s9]f
არს. ქალიშვილი. მრ.
f0s9]fw`f გასათხოვარი ქალიშვილი, ქალწული.
f-0s9]f-n`f[mf არს. ჩაბერებული ქალი, გაუთხოვრად დარჩენილი
ქალი, შინაბერა.
f-0s/m არს. ყოჩი.
f-0s/m/mffhf ზმნ. ამოფხეკა. b0sb/m/mffbn ამოფხიკა.
f-0si`i`fhf ზმნ. 1. სიღრმიდან,
ღრუიდან, ჭურჭლიდან და მისთანებიდან: სუნის ამოსვლა.
b0si`i`jbn, b0si`i`tbn სუნი
ამოდის, სუნი ამოვიდა.
f-0si`i`fhf ზმნ. 2. ბევრი მსუბუქი
ან პატარა რისამე: ამოვარდნა b0si`i` bn, b0si`i`tbn ამოცვენა,
გამოცვენა, ვარდება, ამოვარდა
ცვივა, ამოცვივდა, გამოცვივდა.
f-0so0s9 არს. კარმიდამო.
f-0so`o`ffhf ზმნ. ამორეცხვა, გამორეცხვა. b0sbo`o`ffbn ამორეცხა,
გამორეცხა.
f-0sqhf ზმნ. რაიმე სიღრმიდან ან
წყლიდან ამოსვლა, გამოსვლა.

l0sqbn ამოვიდა, გამოვიდა.
f-0s[fhf ზმნ. ჩიჩქნა. l0s[jbn,
l0s[tbn ჩიჩქნის, ჩიჩქნა.
f-0s[hf ზმნ. ამოღება. b0sb[etbn,
f0sb[sbn შიგნიდან იღებს, ამოიღო.
f-0s\m\mffhf ზმნ. რისიმე შიგნიდან
ელვარება. b0s\m\mffetbn, b0s\m\mffbn ელვარებს, გაიელვარა.
f-0s\m]f არს. ჩაბერებული ქალი, გაუთხოვრად დარჩენილი ქალი.
f-0s8hf არს. სორო, ბუნაგი.
f-08shhf ზმნ. დიდი რისამე გამოვარდნა. b08shbn გამოვარდა.
)`
f-0`f არს. 1. თივა;
f-0`f არს. 2. f0`f- qkf ცაცხვი.
f-0`f არს. 3. ჩირქი, ბალღამი, ბაყლი.
f-0`fhf ზმნ. 1. (ცხიმეულის ან ლითონის) დნობა. b0`jbn, b0`tbn
დნება; დადნა.
f-0`fhf ზმნ. შეფერება. bf0`jeg,
bf0`bfy შეფერის, შეეფერებოდა.
f-0`fh0f არს. სათიბი მდელო.
f-0`fh[hf ზმნ. თიბვა, მოთიბვა, ცელვა, მოცელვა. f0`f bh[etbn, f0`f
bh[bn თიბავს, მოთიბა, ცელავს,
მოცელა.
f-0`fh[suf არს. სათიბი იარაღი.
f0`fh[sc0f არს. სათიბი ადგილი.
f-0`fh[8s არს. მთიბავი, მცელავი.
f-0`fchf დაჩირქება, დაჩირქიანება.
b0`fcbn დაჩირქდა, დაჩირქიანდა.
f-0`f7`f არს. ხორომი, თივის ზვინი.
f-0`fimfhf ზმნ. კადრება. bf0`fbijbn, bf0`fbitbn კადრულობს,
იკადრა;
f-0`hf ზმნ. გავსება. b0`etbn, b0`bn
ივსება, გაივსო.
f-0`]`f არს. შელოცვა.
f-0`s ზედს. სავსე.
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f-0`sh/`s არს. ხის ნიჩაბი ნაგვის
ასაღები.

B
-b კავშ. და.
bf ნაწ. ან.
f-bf არს. საპალნე, ტვირთი.
bffr`shifys ზმნზ. გარშემო, ირგვლივ.
bffv0fv ზმნ. ამის, იმის დრო არ
არის.
bffhrmf=ys ზმნზ. მოკლედ, შემოკლებულად.
bffhkfcys ზმნზ. ნაჩქარევად, თათარიახნად.
bfr`sy ზმნ. bfhf bfr`sy ის მამაკაცი
იყო.
bfk[e ზედს. ამორჩეული, არჩეული.
bfyffv0fp ზმნზ. თავის დროზე.
bfyffv0fvsp ზედს. უდროოდ, უდროო დროს.
bfyffv0 e ზედს. თავის დროზე.
bfyfh არს. იანვარი.
bf;`e ზმნზ. ძველი, დაძველებული,
ბებერი.
bfhf ნაცვ. ის (მკ.), რაღაც (ნ.).
fbfhf არს. საპალნე ტვირთი.
bfhfpyfr ზმნზ. ერთბაშად, უცებ.
bfhf ec ზმნზ. ისევ ისე.
bfifys ზმნზ. სწორად.
bfwn`b ზედს. გუშინდელი.
bfw [f ზმნზ. გუშინღამ.
bfws ზმნზ. გუშინ.
bfwsyn`fhfr ზმნზ. მთელი გუშინდელი დღე.
bf[f ზმნზ. წუხელ, წუხელის.
bf[fyn`fhfr ზმნზ. მთელი წუხანდელი ღამე.
bf[fn`b ზედს. წუხანდელი.
bf[fq`7mf ზმნზ. ამაღამვე.
bf[mf ზმნზ. დღეს.
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bf[mfr`spffkfrm ზმნ. სადაც არ უნდა იყოს.
bf[mfr` ზმნზ. საიდანღაც.
bf[mfyn`fhfr ზმნზ. მთელი დღევანდელი დღე.
bf[mfyof ზმნზ. დღევანდლამდე.
bf[mfhyf[sc ზმნზ. დღეიდან.
bf[mfn`b ზედს. დღევანდელი.
bf[mfq`7mf ზმნზ. დღესვე.
bf]f ზმნზ. უფრო.
bf]f-bf]f ზმნზ. უფრო და უფრო.
bp,fy? ზმნზ. რატომ?
bp,fy fr`pfh ზმნზ. იმიტომ, რომ.
bp,fypfh კავშ. იმიტომ, რომ; ვინაიდან, რადგან.
bplsheflf ზმნზ. ვინიცობაა, იქნებ.
bplsh[`flf ზმნზ. ვინ იცის.
b0f,eg არს. მადლობა.
f-brf არს. ბიბილო.
bvfyi`fkfv ზედს. უხერხულია, მოუხერხებელია, მოუმარჯვებელია.
bvfhbje ზედს. ადვილი.
bvfzsvr`f ზედს. არც თუ ცოტა,
ბევრი.
bvfhbfoje ზედს. სულ ადვილი.
bvifwr`fy ზედს. უთენია, სისხამ
დილით, უთენებლივ.
byfuofv ზედს. დაუმთავრებელი.
byfuoje ზედს. დასრულებული.
byfefim0f[m ზმნზ. ზეგისზეგ.
byfofv ზედს. არასრული.
byfofys ზმნზ. სრულად, მთლიანად, უკლებლივ.
bytb9syrskfys ზედს. ერთი მეორის მიყოლებით, ერთიანად.
bytbqs[ys ზმნზ. ვრცლად, ფართოდ.
b;`ys ზმნზ. b;`ys ls7fy ზარხოშად იყო, ნასვამი იყო.
bhtbw`fo e ზედს. უარესი, უცუდესი, უგლახესი, უსაძაგლესი.
bhtbqfoje ზედს. უმცირესი.
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bhtb]fo e ზედს. უფრო დიდი.
bhkfcys ზმნზ. მალე.
bh eys ზმნზ. გრძლად.
bccfys ზმნზ. წვრილად.
bnfnfys ზმნზ. რბილად.
bnfnfofys ზმნზ. სულ მთლად რბილად.
befyfim0f[m ზმნზ. ზეგისზეგ.
b9cf[svr`f ზმნზ. უთუოდ.
b6`shi`se ზედს. დაკერებული,
დაკოტიტებული.
f-b/ არს. მსხვილი ღერღილი.
b/`/`fys ზმნზ. მაგრად, ღონივრად.
b7fkfg ზმნ. შეიძლება, შესაძლებელია, შესაძლოა.
b7fkf[mje ზედს. ყოფილი, მომხდარი.
b7fvkfif ზედს. შეუძლებელი რამ,
რაც არ იქნება, არმოსახდენი.
bifr`[fkfrm ზმნზ. ასე თუ ისე.
bqfum ზედს. კიდევ.
R
-r, -rs ნაწ. რიცხვითი სახელის frs-ს
შეკვეცილი ფორმა.
f-rffvt0 არს. ძვ. მეორედ მოსვლა;
საშინელება.
f-rf,fh\s6 არს. ჭლაკვი ხახვი.
f-rf,f არს. ახალუხი.
f-rflbaf არს. ხავერდი.
f-rf0`fhf ზმნ. 1. დაღვრა. brf0`tbn
დაიღვარა.
f-rf0`fhf ზმნ. 2. დაღვრა, დანთხევა.
brf0`tbn. ღვრის, დაღვარა, ანთხევს, დაანთხია.
f-rfpf6msyf არს. ხმარებიდან გამოსული ქალის ტანისამოსი გრძელკალთებიანი კოჭებამდე და ფართო სახელოებიანი.
f-rfps6 არს. ადამიანის საშვილოსნო, საშო.

f-rf0f არს. ბადე.
f-rfrfk არს. fzf rfrfk პურის კაკალი
მარცვალი.
f-rfrfk არს. 2. საუზმე.
f-rfrfkrhf ზმნ. საუზმობა.
f-rfrfy არს. კაკალი.
f-rfrfhf ზმნ. კაკანი. brfr bn, brfrtbn კაკანებს, იკაკანა.
f-rfrfz არს. ყვავილი.
f-rfkf0 არს. კალათი.
f-rfkfr` n არს. კაკუტი: კომბალა
ჯოხი, რითაც სიმინდს ფშვნიან.
f-rfkfv არს. 1. ლერწამი.
f-rfkfv: არს. 2. fc a frfkfv რიკული, სურაია.
f-rfkfv[` არს. კალმისტარი.
f-rfkfvshpf არს. ღორის ქონი, გლემურძი.
f-rfkfzr`sh არს. პატარა კალათი.
f-rfktb არს. კალა.
f-rfktb f0shifhf ზმნ. კალვა, მოკალვა. frfktb 0bhijbn, frfktb
0bhitbn კალავს, მოკალა.
f-rfk0 არს. კალთა.
f-rfkvf]f არს. კალმახი.
f-rfvf არს. კამა.
f-rfv,fim არს. კამეჩი.
f-rfv,fim0hf არს. ბოსელი კამეჩისა.
f-rfvshifi არს. ბზიფ. frfvshiif
ლოკოკინა.
f-rfy არს. 1. ჭორფლი.
f-rfy არს. 2. კანი აბრეშუმის ჭიისა;
frfy fqqhf კანში ამოსვლა.
f-rfyltk არს. კანდელი.
f-rfyofhf ზმნ. ჭკნობა. brfyotbn დაჭკნა.
f-rfyqsqshf არს. მეჭეჭი.
f-rfy\f არს. იალქნიანი გემი.
f-rfgfy არს. 1. წონა.
f-rfgfy არს. 2. საწყავი, რომელიც
იტევდა (900) გრამ მარცვალს.
f-rfgfy არს. 3. ოყა.
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f-rf,fyuf არს. სიმძიმის საზომი, სასწორი.
f-rfgfyhf ზმნ. აწონა. brfgfyetbn,
brfgfybn წონის, აწონა.
f-rfgfy8s არს. მწონავი, ამწონი.
f-rfgscnf არს. კომბოსტო.
f-rf;hf ზმნ. წაქცევა, დაცემა,
lrfb;bn წააქცია, დასცა.
f-rfhf[fhf ზმნ. მოქანცვა. lrfhf[tbn
მოიქანცა.
f-rfhrfhhf ზმნ. კრიახი. brfhrfhetbn, brfhrfhbn კრიახებს, იკრიახა.
f-rfhgs;` არს. (ბზიფ.) საზამთრო;
შდრ. f[f,shpfrm.
f-rfhnji არს. კარტოფილი.
f-rfhnnfhf ზმნ. თხელი რისამე მაგ.,
ფაფის: დანთხევა, დაღვრა. brfbhnntbn დაანთხია, დაღვარა.
f-rfhef0 არს. საწოლი, სარეცელი.
f-rfh9cfhf ზმნ. დაყრევინება. brfbh9ctbn დააყრევინა.
f-rfcysqfh7mf არს. ქალის სამკუთხიანი თავსაფარი.
f-rfcs არს. ხილაბანდი, თავსაფარი.
f-rfc-tbwfhcf არს. ქალის სამკუთხიანი თავსაფარი, ხილაბანდი.
f-rfnrfnfhf ზმნ. ფამფალი. brfnrfnjbn, brfnrfntbn ფამფალებს.
იფამფალა.
f-rf9fhf ზმნ. დახტომა. lrf9jbn,
lrf9tbn ძირს ხტება, დახტა.
f-rf9rf9 არს. მთის კაკაბი, შურთხი.
f-rf9cfhf არს. 1. ცვენა, ჩამოცვენა,
დაცვენა. brf9ctbn ჩამოცვივდა,
დაცვივდა.
f-rf9cfhf ზმნ. 2. დაყრა. brfb9ctbn
დაყარა.
f-rf6`[fhf ზმნ. ზედ გარჩენა. brf6`[tbn ზედ გარჩა.
f-rfi`f ზმნზ. არაფრად.
f-rf/mw`fhf ზმნ. გადაფურთხება.
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lrf/mw`tbn გადააფურთხა.
f-rfi`fhf არს. მსუბუქი ან პატარა
რამის დავარდნა. brfi`jbn, brfi`tbn ...დავარდა.
f-rfi`fhf[ არს. 1. ნაპოვნი, ნაპოვარი; 2. მიგდებული ბავშვი.
f-rfwfhf ზმნ. რეკა, გარეკა. brfbwtbn
გარეკა.
f-rfqf არს. ბაღლინჯო.
f-rfqf[eh არს. კოწახური.
f-rfq/s ზედს. ციცაბო.
f-rfq/shf არს. ციცაბო ადგილი.
f-rfz,tb არს. დანაყილი ნიგვზის
გუნდა ურწყულის გამოწურვის
შემდეგ.
f-rfz,tbhf არს. სიძუნწე, ძუნწობა.
f-rf]`f არს. ყავა.
f-rf]`f;`sh0f არს. ყავახანა.
f-rf]`f9in`s ზედს. ყავისფერი.
f-rf]9hf ზმნ. სიძვა, მრუშობა.
f-rf]9s არს. მეძავი, როსკიპი.
f-rb,tbf არს. კიბო.
f-rbbhf ზმნ. კნავილი. brbbetbn,
brbbn კნავის, იკნავლა იჩხავლა.
f-rbehf ზმნ. ყიფყიფი, ხიფხიფი.
brbetbn, brbebn ყიფყიფებს, იყიფყიფა, ხიფხიფებს, იხიფხიფა.
f-rums ნაცვ. უარყოფით წინადადებაში: არც ერთი, არაფერი; აღარაფერი; არაფრის, არაფრად.
f-rtb,f;hf ზმნ. ერთმანეთის წაქცევა. brtb,f;etbn, brtb,f;bn ერთმანეთს აქცევენ, ერთმანეთი წააქციეს.
f-rtb-rtb ზედს. კამკამა.
f-rtbrtbhf ზმნ. კამკამი. brtbrtbetbn, brtbrtbn კამკამებს, იკამკამა.
f-rrfhf არს. დიდი უძეძვ-ეკლო ტყე.
f-ryf]fhf ზმნ. ჩამოკიდება. bryfb]fbn ჩამოჰკიდა.
f-rys[hf ზმნ. ჩამოხსნა. brysb[sbn
ჩამოხსნა.
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f-rhf ზმნ. 1. ჭერა, დაჭერა. bretbn,
brtbn იჭერს, დაიჭირა.
f-rhf ზმნ. 2. დატევა, ჩატევა. bfretbn,
bfrbn ეტევა, დაეტია, ეტევა, ჩაეტია.
f-rhf ზმნ. 3. კეტვა, დაკეტვა. bfretbn, bfrbn იკეტება, დაიკეტა.
f-rhf ზმნ. 4. მოკიდება, ანთება. bfretbn, bfrbn ეკიდება, მოეკიდა,
ინთება, აინთო.
f-rhf 5. ზმნ. ჭერა. br g, brsy უჭირავს, ეჭირა.
f-rhf არს. 1. კონცხი.
f-rhf არს. 2. შუქურა.
rhsvaf-rhsv;` ზედს. უჭმელ-უსმელი.
rhsaf-rhs;` ზედს. ნაჭამ-ნასვამი.
f-rhsafhf ზედს. ჭამა. rhsb†jbn,
rhsb†tbn ჭამს, ჭამა.
f-rhs9fh0f არს. სასადილო.
b-rhsaf8s არს. მრ. frhsafw`f მჭამელი.
f-ref[f: არს. f]`fcf ref[f ტყემლის
საწებელი.
f-reef არს. კუ.
f-rif ზედს. მარქენალი, მრქენელი,
მრჩოლელი.
f-rifhf ზმნ. რჩოლა, რქენა. bri bn
ირჩოლება, ირქინება.
f-r=s8hf არს. სახლის კუთხე, სადაც
აწყობენ ქვეშაგებს.
f-r=s8hfvf0`f არს. ოჯახის ქვეშაგები ერთად.
f-rsluskfhf ზმნ. მიყუდება, მიყრდნობა. lrslusktbn მიეყუდა,
მიეყრდნო.
f-rslbffkfhf ზმნ. მიწოლა, მიყრდნობა, მიყუდება. lrslbffktbn
მიაწვა, მიეყრდნო, მიეყუდა.
f-rslkfhf ზმნ. აღმართზე, კედელზე
ასვლა, აყოლა. lrslktbn ავიდა.
f-rsl;mskfhf ზმნ. მიჯახება. brslb-

;msktbn მიაჯახა.
f-rsl7mfhf ზმნ. 1. დახეთქება, დახლა. brslb7tbn დაახეთქა, დაახალა.
f-rslqfhf ზმნ. დაკიდება, ჩამოკიდება. brslbqtbn დაკიდა, ჩამოჰკიდა.
f-rslshuskfhf ზმნ. მიყუდება, მიყრდნობა. brslbhusktbn მიაყუდა, მიაყრდნო.
f-rslsh/`/`fkfhf
ზმნ. მიჭერა.
lrslbh/`/`fktbn, მიაჭირა.
f-rslsh7mfwskfhf ზმნ. მიჭყლეტა.
lrslbh7mfwsktbn, მიაჭყლიტა.
f-rsls9cfkfhf ზმნ. რაიმე სიბრტყეზე მიყრა. brslb9cfktbn მიაყარა.
f-rsrf არს. ძუძუ.
f-rsrf[i არს. ძუძუს რძე, ქალისა.
f-rsrvfw` არს. ძუძუს თავი, ძუძუს
ცერი.
f-rskf არს. კონა.
f-rskffhf არს. ჭუჭრუტანა.
f-rskf9q`fhf ზმნ. ხვრელში მომტვრევა, მოტეხა. brskf9bq`tbn
მოიმტვრია, მოტეხა.
f-rskfi`fhf ზმნ. პატარა რამის, მაგალითად, ფეხის, ჯოხის, თითის,
კენჭის ნახვრეტში, ჭუჭრუტანაში
ჩავარდნა. brskfi`tbn ჩავარდა.
f-rskfohf ზმნ. გაქრობა, დაკაგვა,
გადაკარგვა. lrskfobn გაქრა, დაიკარგა, გადაიკარგა.
f-rskfq`f არს. გულა.
f-rskf[fhf ზმნ. გაჩხერა, გახირვა.
brskf[tbn გაეჩხირა, გაეხირა.
f-rsklfhf ზმნ. გაყრა. brskbljbn,
brskbltbn უყრის, გაუყარა.
f-rsk;`fhf ზმნ. 1. შემტვრევა, გამტვრევა. brskb;`tbn შეამტვრია,
გაამტვრია.
f-rsk;`fhf ზმნ. 2. გახევა, გაგლეჯა.
brsk;`tbn გაიხა, გაიგლიჯა.
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f-rskhs]`]`fhf
ზმნ. გამოყოფა.
brskbhs]`]`tbn გამოყო.
f-rskchf ზმნ. გაძვრომა, შეძვრომა.
lrskcbn გაძვრა, შეძვრა.
frsk9fhf ზმნ. ფანჯრიდან, ხვრელიდან, ნახვრეტიდან გადმოხტომა. lrsk9tbn გადმოხტა.
f-rsk9ihf ზმნ. შეჭვრეტა. lrsk9ietbn, lrsk9ibn იჭვრიტება, შეიჭვრიტა.
f-rski`fhf პატარა ან მსუბუქი რამის ნახვრეტიდან გადმოვარდნა
brski`tbn გადმოვარდა.
f-rskq`fhf ზმნ. ხვრეტა, გახვრეტა,
ბურღვა, გაბურღვა. brsksbq`tbn
გახვრიტა, გაბურღა.
f-rsk[fhf ზმნ. ჩიჩქნა. lrsk[jbn,
lrsk[tbn ჩიჩქნის, ჩიჩქნა.
f-rsk[hf ზმნ. რაიმე ნახვრეტიდან.
ამოღება, გამოძრობა. brskb[bn
ამოიღო, გამოაძრო.
f-rsksh]`]`fhf ზმნ. გამოყოფა.
brsksbh]`]tbn გამოყო.
frs9 არს. კვნიტი, კვნიწი.
f-rs/`hf არს. თარო, რაფა სახლის
კუთხეში ჭურჭლისათვის.
f-rsh=fqfhf ზმნ. ჭმევა, კვება. frshb=tbqjbn, frshb=tbqtbn აჭმევს,
აჭამა, კვებავს, კვება.
f-rsw არს. კრამიტი.
f-rswosh0f არს. თუნი.
f-rszhf ზმნ. დანაოჭება. brszbn დანაოჭდა.
f-rszshf არს. ნაოჭი.
R`
f-r`f არს. უბე.
f-r`f,fhf ზმნ. ბანაობა. br`f,jbn,
br`f,tbn აბანავებს, დაბანა.
f-r`fum0f არს. რაიმე ნაგებობის შიგნითა კუთხე.
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f-r`flf ზედს. 1. მოშვებული, მოდუნებული; სუსტი.
f-r`flf ზედს. 2. მაგარი ძნელად გასარჩევი. fhf r`flf მაგარი, ძნელად გასარჩევი კაკალი.
f-r`flf[fhf ზმნ. მოშვება. br`fl[tbn
მოეშვა.
f-r`flsh არს. უნაგირი.
f-r`flsh f6`qfhf ზმნ. უნაგირის დადგმა, შეკაზმვა. fr`flsh f6`bqjbn, fr`flsh f6`bqtbn უნაგირს
ადგამს, უნაგირი დაადგა, კაზმავს, შეკაზმა.
f-r`flsh-,f8 არს. კეხი, ანჩახი; შდრ.
frmf[m.
f-r`flshhf ზმნ. ცხენის შეკაზმვა,
უნაგირის დადგმა. br`flshetbn,
br`flshbn ცხენს კაზმავს, ცხენი
შეკაზმა, უნაგირს ადგამს, უნაგირი დაადგა.
f-r`flsh7fqf8s არს. მეუნაგირე, მეკეხე, სარაჯი.
f-r`fpf ზედს. დოვლათიანი, მდიდარი.
f-r`fr`fh არს. მოხარშული კვერი.
f-r`fr`im არს. ინდაური.
f-r`frm, fr`frm0f არს. რაიმე შენობის
შიგნით კუთხე.
f-r`fkf9 არს. კოლოფი.
f-r`fkr`fkfhf ზმნ. პატარა რისამე
ქანაობა.
f-r`fko, fr`fkos ჯავშანი, აბჯარი,
ჯაჭვი.
f-r`fksr`f\mhf ზმნ. კამკამი. br`fks
r`f\mjbn, br`fksr`f\mtbn კამკამებს, იკამკამა.
f-r`fv9f ზედს. მკვახე, უმწიფარი.
f-r`fyz არს. კოჭი.
f-r`fy-\s,f არს. უბის ჯიბე.
f-r`fyspfyhf ზმნ. მერყეობა. lr`fyspfyetbn მერყეობს.
f-r`fgtb არს. კოპე, კოკოში.
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f-r`fh არს. იორღა, თოხარიკი ცხენი.
f-r`fhf არს. ღელე.
f-r`fhf ზმნ. მოპირვა, გამოკვერვა.
br` bn, br`tbn პირავს, მოპირა,
კვერავს, გამოკვერა.
f-r`fhvf არს. წვეთი, ხვარი.
f-r`fcrmf არს. ოდა.
f-r`fcn/f არს. მუგუზალი.
f-r`f9 არს. წერტილი.
f-r`fnfkf არს. ქულა (ბავშვების თამაშში).
f-r`f0fy არს. გუთანი.
f-r`fw არს. ხორცი.
f-r`fw-;`s, b;`se frefw არს. მოხარშული ხორცი, ხაშლამა.
f-r`fw-os, bose fr`fw არს. შემწვარი
ხორცი.
f-r`f[mxf არს. ბეწვიანი მოუქნელი
ტყავი ქვეშაგებად ხმარებული,
ქეჩხო.
f-r`f]fhf ზმნ. ზელა, მოზელა. br`f]fetbn, br`f]fbn ზელს, მოზილა.
f-r`fzf, არს. ჭრაქი.
f-r`fi არს. მაგარი და ხმელი მერქანი.
f-r`fifhf ზმნ. ცეკვა. lrefijbn,
lrefitbn ცეკვავს, იცეკვა.
f-r`tbwtbhf ზმნ. ციმციმი bretbwtbetbn, bretbwtbn ციმციმებს, იციმციმა.
f-r`r bf არს. მრგვლად დახვეული
ძაფი, მორგვი ძაფისა.
f-r`r vlhf არს. პატარა ბუჩქი.
f-r`vffy არს. სურა.
f-r`v;`s არს. ჩოხა.
f-r`vpw`f არს. მაუდი ხელთნაქსოვი,
შინ ნაქსოვი.
f-r`vgsk არს. მრგვალი რამ.
f-r`yf არს. ფაცერი, გოდორა.
f-r`h,fy არს. მსხვერპლი, შესაწირავი, ზვარაკი.
f-r`h,fy[fhf ზმნ. მსხვერპლად შე-

წირვა. lbr`h,fy[tbn მსხვერპლად შესწირა.
f-r`hrje არს. ჩაქუჩი, კვერი.
f-r`hvf არს. ყაურმა.
f-r`hhf ზმნ. გორაობა პატარა რამისა. brehetbn, brehbn გორავს, გორაობს; იგორავა.
f-r`nfhifw არს. ვარია, წრიაპი.
f-r`nf/m არს. კვერცხი.
f-r`nf/m-\ms არს. ერბოკვერცხი, ტაფამწვარი.
f-r`nhs,uf არს. მელა.
f-r`nhs[mim არს. ქორი.
f-r`nqfhf არს. საქათმე.
f-r`nqfh0f არს. საბუდარი ქათმისა.
f-r`ns არს. ქათამი.
f-r`ns;m არს. ქათმის ხორცი.
f-r`zsim არს. წიწილა.
f-r`ifvsr`if ზმნზ. გარშემო, ირგვლივ.
f-r`ifhf ზმნ. 1. შემოვლა. lfr`itbn
შემოუარა.
f-r`s,f არს. კუბო.
f-r`s,f7fqf8s არს. მეკუბოვე.
f-r`s,hs არს. კოღო.
f-r`sr` არს. 1. გუგული.
f-r`sr` არს. 2. მაჩიტა, მაჩიტელა.
f-r`sr`,ff არს. სოკო.
f-r`sh0 არს. ქვირითი.
f-r`shifhf ზმნ. გარს შემოვლება.
bfr`sbhitbn შემოავლო.
f-r`s[m არს. ისვრიმი.

Rm
f-rmf არს. შევარდენი.
f-rmf0fhf ზმნ. ქრობა, გაქრობა, შრეტა, დაშრეტა, დავსება. brmf0tbn
გაქრა, დაიშრიტა, დაივსო.
f-rmf0fhf ზმნ. გაბედნიერება. lrmf
0tbn გაბედნიერდა.
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f-rmfrmf ზედს. მაგარი.
f-rmfkfynfh არს. მაღლა ამართული
გრძელი სანთელი წლისთავზე,
კელაპტარი.
f-rmfvfi`si` არს. ცხვრის დუმის
ბოლო, პოჩი.
f-rmfy არს. წლისთავზე, ქელეხზე
ამართული გრძელი ლატანი, ზემოთ მორთული სხვადასხვა ხელსაქმარებით, რომლებსაც სროლით ჩამოაგდებდნენ.
f-rmfyz არს. კენჭი, წილი.
f-rmfyzff ზედს. პაწაწა, პაწაწკინტელა, ერთი ბეწო.
f-rmfy\f არს. ტიკინა, დედოფალა,
თოჯინა.
f-rmfhlf არს. მძიმე, სასვენი ნიშანი.
f-rmfhf[` არს. ფისტო, ფიშტო, დამჩაბა.
f-rmfcf არს. ნაგვიანევი. frmfcf kfqfhf ნაგვიანევი ნათესი, გვიან
დათესილი.
f-rmfn ზედს. კეტი, აზარმაცი.
f-rmfnfu`f ზედს. ps[`f rmfnfu`f:
კუდა, უკუდო; კუდმოკრეჭილი.
f-rmfntb არს. ნაწლავი.
f-rmf9f არს. სუთი, დუმა.
f-rmf9f,hse არს. თოფის დუმა,
კონდახის ბოლო.
f-rmf9f0hf არს. სარტყელს მიკერებული ლითონის პატარა კოლოფი, იარაღის წასასმელი ქონის ან
ხურდა ფულის ჩასადები.
f-rmf= ზედს. 1. მოკლე.
f-rmf= არს. 2. ბლუზა, ხალათი.
f-rmf=hf არს. სიმოკლე.
f-rmf=of არს. უმოკლესი.
f-rmf=[fhf ზმნ. კლება, შედგომა.
brmf=[tbn დამოკლდა, შედგა.
f-rmf[m არს. კეხი, ანჩახი.
f-rm;s, frm;s-]`f ზმნზ. frm;s-]`f
lq`setbn გულამოსკვნით, გულა-
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მოჯდომით, სლუკუნით ტირის.
f-rms,f არს. მთლიანი ხისაგან გაკეთებული საფეხურებიანი კიბე.
f-rmsyns;` არს. კონკი, ძონძი, ჭინჭი, ჩვარი; შდრ. frfcs;.
f-rmsynsh არს. კიტრი.
f-rmsh არს. კირი.
f-rmshrmshhf ზმნ. ხვიხვინი. brmshrmshetbn, brmshrmshbn ხვიხვინებს, იხვიხვინა.
rmsc ზედს. rmsc pvfv ხელუხლებელი.
f-rmschf ზმნ. შეხება, მიკარება.
lfrmscbn შეეხო, მიეკარა.
f-rms9[m არს. ბეჭდვითი სიტყვა,
პრესა.
f-rms9[mhf ზმნ. ბეჭდვა, დაბეჭდვა.
brms9[bn დაბეჭდა.
K
f-k არს. მურყანი, თხმელა.
f-kf არს. თვალი.
f-kf არს. ძაღლი.
f-kf,f არს. ხვადი ძაღლი.
f-kf,f არს. ჯოხი.
f-kf,7mfhf არს. სოფლის უბანი.
f-kf,7mf8s არს. სოფლის უბნის უფროსი.
f-kf,;si არს. ცრემლი.
kf,=f,f ზმნზ. ცხადად, ნამდვილად.
f-kf,zfc არს. თოფის სადგარი.
f-kf,sq` არს. ჩხირი.
f-kfufkfhf ზმნ. 1. რამეში, მაგალითად, ტყეში, ყანაში: შეყვანა, შეტანა lskfbufktbn შეიტანა, შეიყვანა.
f-kfufkfhf ზმნ. 2. შეტანა. bfkfbufktbn შეიტანა.
f-kfufhf ზმნ. 1. დაწყება, შედგომა.
lfkfutbn დაიწყო, შეუდგა.
f-kfufhf ზმნ. 2. ფქვა, დაფქვა. bkf-
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utbn დაფქვა;
f-kfufh0f არს. დასაწყისი.
f-kfuf-8fufhf ზმნ. დატარება, წაყვან-წამოყვანა. bkfbuf-8fbujbn,
bkfbuf-8fbutbn ატარებს, დაატარებს, დაატარა, დაჰყავს, წაიყვანწამოიყვანა.
f-kfu` არს. თვალის კაკალი.
f-kfu`tbv[ew არს. გუგა, თვალის გუგა, ბაია, თვალის ჩინი.
f-kfut;hf ზმნ. დარევა. lhskfut;bn
დაერია.
f-kflf ზმნზ. ბზიფ. fklf საპირისპიროა f8flf; მიწის დაქანებულობის მიხედვით ქვემოთ.
f-kflfhf არს. დაღმართი.
f-kflf[ms ზმნზ. ქვემოთ.
f-kfp არს. ლაზი, ჭანი.
f-kfp ,spi`f არს. ლაზური, ჭანური.
f-kf0hf არს. ძაღლის ხუხულა.
f-kfbfhf ზმნ. ქვეშაგებში, ბალახში,
ნაცარში, ქვიშაში, ტყეში ჩაწოლა
lskfbtbn ჩაწვა.
f-kfb0f]fhf ზმნ. ჩარგვა. bfkfb0fb]fetbn, bfkfb0fb]fbn შიგ რგავს,
ჩარგო.
f-kfrfwbf არს. აკაცია.
f-kfrhf ზმნ. 1. რამეთი ჭერა. bfkfretbn, bfkfbrsbn რამეთი იჭერს,
რამეთი დაიჭირა.
f-kfrhf ზმნ. 2. სხვისი რისამე მითვისების მიზნით, შიგ გარევა
(მაგალითად, ცხენის თავის ჯოგში) bfkfbretbn, bfkfbrsbn ურევს,
გაურია.
f-kfr` არს. ზღაპარი; საოცრება.
f-kfr`sv]f არს. ხეჭრელი, (გურული) ლეკუხო, ლუკუფხა.
kfr`sy ზმნ. kfhf kfr`sey ის (ქ.) იყო.
f-kfrifhf ზმნ. მოქნევით განგმირვა, ჩხვლეტა. bkfbritbn უჩხვლიტა, განგმირა.

f-kfrsqf არს. თვალის უპე.
f-kfrm ზედს. მოკაკული.
f-kfrmfrmfhf ზმნ. შესობა. bkfrmfrtbn
შეესო.
f-kfkf არს. ირაო საქონელი.
fkfkfhf ზმნ. 1. შესობა, შერჭობა.
bfkfktbn შეესო, შეერჭო.
f-kfvq არს. ძაღლის მწერი.
f-kfvsclf ზედს. უნამუსო, უპატიოსნო, არაკეთილსინდისიერი.
fkfvsclfhf არს. უნამუსობა.
f-kfg7mf არს. ჭოლოკი, სატყორცნი
ჯოხი.
f-kf;mhf ზმნ. დიდი, მძიმე ვისიმე
ან რისამე ტალახში, ტყეში: ჩაგდება. lfkfb;mbn ჩააგდო.
f-kf;ms არს. ძაღლის ხორცი.
f-kfh0f არს. ფალიის ბუდე, ფოსო.
f-kfh0f არს. 1. ფიჭის უჯრედი.
f-kfh0f არს. 2. ფოსო ღერძისა.
f-kfh0fimf არს. სამუხველი, საშულოვე, ტარაბუა, ჯარა.
f-kfhrmfrmfhf ზმნ. ჩხვლეტა, შეჩხვლეტა. bkfbhrmfrtbn ჩხვლიტა,
შეჩხვლიტა.
f-kfh9ifhf ზმნ. 1. არჩევინება, ამორჩევინება. lfkfbh9ietbn, lfkfbh9ibn არჩევინებს, ამოარჩევინა.
f-kfh7`hf ზმნ. დაშვება, დაწევა, მოხრა, დახრა. bfkfbh7ebn დაუშვა,
დაუწია, მოხარა, დახარა.
f-kfhimimhf ზმნ. ჩასობა, შესობა,
ჩარჭობა, შერჭობა. bkfbhimimbn
ასობს, ჩაასო, ასობს, შეასო, არჭობს, ჩაარჭო, არჭობს, შეარჭო.
f-kfhi`hf ზმნ. პატარა რისამე ტყეში, ბუჩქებში, კარში ყანაში, ბალახში შეგდება. bkfbhi`bn შეაგდო.
f-kfc ზედს. მსუბუქი, მჩატე.
f-kfcf არს. ბზიფ. fkfc მატყლი.
f-kfc,f არს. ბზიფ. fkfc,s ლეკვი.
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f-kfcr`fylhf ზედს. ძალიან მსუბუქი, ძალიან მჩატე.
f-kfcr`fylhfof ზმნ. უმსუბუქესი,
უმჩატესი.
f-kfcreu` არს. საჩეჩელი.
f-kfchf ზედს. 1. დარევა. lfkfcbn
დაერია.
f-kfchf ზმნ. 2. სიმჩატე, სიმსუბუქე.
f-kfchf არს. 3. სიჩქარე, სისწრაფე.
kfcs, kfccs ზმნზ. ჩქარა, მალე.
kfcs-kfcs, kfccs-kfccs ზმნზ. ჩქარჩქარა მალ-მალე.
f-kfc[fhf ზმნ. გამსუბუქება. bkfc[tbn გამსუბუქდა.
f-kf9i არს. თვალი.
f-kf9irhf ზმნზ. გათვალვა. fkf9i
brsbn გაითვალა.
f-kf9ihf ზმნ. არჩევა. lkf9ietn,
lkf9ibn არჩევს, არჩია.
f-kf9iqfi`fhf ზმნ. მოფეთება, მოლანდება. bkf9i bqfi`tbn მოეფეთა, მოელანდა.
f-kf9ishf არს. არჩევანი.
f-kf9[mfofhf ზმნ. ჩარიცხვა, ჩათვლა lhskfb9[mfojbn, lhskfb9[mfotbn რიცხავს, ჩარიცხა, ათვლის, ჩათვალა.
f-kf9s6`i`f არს. თვალის თამაში.
f-kf/ v არს. ლაღუმი.
f-kf/sho არს. ცრემლი.
f-kf/mf ზმნზ. დაღმა.
f-kf/mfhf არს. დაღმართი, თავდაღმართი, დამრეცი.
f-kf7`hf ზმნ. 1. დაშვება, დაწევა,
დახრა. bkf7`bn დაეშვა, დაიწია,
დაიხარა.
f-kf7`hf არს. 2. დაბლობი.
f-kf7`of ზედს. უმდაბლესი.
f-kf7`[fhf ზმნ. დადაბლება. bkf7`[ bn, bkf7`[tbn დაბლდება, დადაბლდა.
f-kfimimhf ზმნ. 1. ტყეში, ბალახში,
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ყანაში შესვლა. lskfimimbn შევიდა.
f-kfimimhf ზმნ. 2. სულ მთლად შესობა, შერჭობა. bfkfimimbn ესობა, შეესო, შეერჭო.
f-kfimwf არს. ბნელი.
f-kfimwfhf არს. 1. სიბნელე, წყვდიადი.
f-kfimwfhf ზმნზ. 2. bkfiwtbn დაბნელება.
f-kfimwf[fhf ზმნ. დაბნელება. bkfimwf[tbn დაბნელდა.
f-kfif არს. 1. ლაფშა.
f-kfif ზედს. 2. ნათელი.
f-kfifhf ზმნ. ნათება. განათება,
ბრწყინვა. bkfijbn, bkfitbn ანათებს, ანათა, ბრწყინავს, გაიბრწყინა.
f-kfiihf ზმნ. ჩაღობვა. bfkfbiibn
ჩაღობა.
f-kfi` ზედს. ბრმა, უსინათლო.
f-kfi`hf არს. სიბრმავე.
f-kfi`[fhf ზმნ. დაბრმავება. lkfi`[tbn. დაბრმავდა.
f-kfwfkfhf ზმნ. შერეკვა. bkfbwfktbn
შერეკა.
f-kfw7mfuf არს. საპენტელი.
f-kfw`f არს. ქუთუთო, თვალის კილო.
f-kfw`f;`fhf ზმნ. გამოლაპარაკება.
lfkfw`f;`tbn გამოელაპარაკა.
f-kfw`r`f, არს. წირპლი.
f-kfw`7`hf ზმნ. თვალის ხამხამი,
დახამხამება. lkfw`7`tbn, lkfw`7`bbn თვალს ახამხამებს, თვალი
დაახამხამა.
f-kfw`7`schf ზმნ. 1. ხამხამი, დახამხამება თვალისა. lkfw`7`scetbn,
lkfw`7`scbn თვალს ახამხამებს,
თვალი დაახამხამა.
f-kfw`7`schf ზმნ. 2. თვალის ჩაკვრა,
თვალით ნიშნება. lkfw`7`scetbn,
lkfw`7`scbn თვალს უკრავს, თვა-
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ლი ჩაუკრა, თვალით ანიშნებს,
თვალით ანიშნა.
f-kfofhf ზმნ. 1. ამტანობა, გამძლეობა. bkfojbn, bkfotbn იტანს, აიტანა, ძლებს, გაძლო.
f-kfofhf ზმნ. 2. ჯერება, დაჯერება.
lfkfojbn, lfkfotbn სჯერდება,
დასჯერდა.
f-kfofhf ზმნ. 3. მორიგება. lbkfotbn
მოურიგდა.
f-kfqf fkfqfhf ზმნ. ყვავილის აცრა.
fkfqf bkfqtbn ყვავილი აუცრა.
kfqfy ზმნზ. თესვის დროს.
f-kfqfhf ზმნ. 1. ჩარჭობა, შერჭობა.
bfkfbqtbn ჩაარჭო, შეარჭო.
f-kfqfhf ზმნ. 2. თესვა, დათესვა.
bkfbqjbn, bkfbqtbn თესავს, დათესა.
f-kfqufhf არს. ძაღლებით ნადირობა.
f-kf[`skf არს. მოზიარე.
f-kf[`w არს. წამწამი.
f-kf[=s[f ზედს. მკვირცხლი.
f-kf[=s[fhf ზმნ. სიმკვირცხლე.
f-kf[s არს. თავკომბალა, თავბერა,
კიდურა.
f-kf[m არს. შუბლი.
f-kf[m tb6`qfhf არს. ნაღვლიანობა,
დანაღვლიანება.
f-kf[m f0fhf ზმნ. საყვედურის გამოცხადება kf[m bb0tbn საყვედური
გამოუცხადა.
f-kf[mxf არს. მეძაღლე.
f-kf[m-\msvimofn`hf
ზმნ. პირჯვრის გადაწერა. bkf[m-b\msvim
bofn`etbn, bkf[m-b\msvim bofn`bn
პირჯვარს იწერს, პირჯვარი გადაიწერა.
f-kf[msyqf არს. იღბალი, ბედი, ბედისწერა.
f-kf[msyqfw`umf ზედს. ცუდი ბედისწერის ადამიანი, უბედური.

f-kf[msi`i` ზედს. ბედშავი.
f-kf] არს. ალაჰი. fkf] blshg ალაჰმა
უწყის.
f-kf]f არს. ლეღვი.
f-kf]fh8f არს. ლეღვის ტკბილისკვერი.
f-kf]`f არს. ყორანი.
f-kf]`fhf ზმნ. 1. გახვევა, შეხვევა,
შებურვა. bkfb]`tbn გახვია, შეხვია, შებურა.
f-kf]`fhf ზმნ. 2. ლეწვა, გალეწვა,
ცეხვა, გაცეხვა. bkf]`jbn, bkf]`tbn
ლეწავს, გალეწა, ცეხვავს, გაცეხვავს.
f-kf]`fhf ზმნ. 3. გამოცხადება bhs
kfb]`jbn, bhskfb]`tbn აცხადებს,
გამოაცხადა.
f-kf]`fhf არს. საცეხველი, ჩამური.
f-kf]`fhf-qsc არს. ჩამურის ჩიტი,
ბეღურა, ჭივჭავი.
f-kf† არს. სახუმარო, სასაცილო ამბავი.
f-kf8hf ზმნ. 1. ადამიანთა შორის რაიმე ამბის, ცნობის, ხმის გავრცელება, მოდება. bhskf8bn ...გავრცელდა, ...მოედო.
f-kf8hf ზმნ. 2. რამეთი, რაღაცათი
წერა. lfkf8etbn, lfkf8bn რამეთი
წერს, რამეთი დაწერა.
f-k,ffufhf ზმნ. ჩამოღება, ჩამოტანა,
ჩამოყვანა. lsk,fbutbn ჩამოიღო;
ჩამოიტანა, ჩამოიყვანა.
f-k,fflfhf ზმნ. ყლაპვა, ჩაყლაპვა,
გადაყლაპვა. bk,ffbltbn ჩაყლაპა,
გადაყლაპა.
f-k,ffhf ზმნ. ჩამოსვლა, ჩამოშვება,
დაშვება. lsk,ffbn ჩამოვიდა,
ჩამოეშვა, დაეშვა.
f-k,ff9fhf ზმნ. ჩამოხტომა. lsk,ff9tbn ჩამოხტა.
f-k,ff9shhf ზმნ. ზევიდან ქვევით
ჩამოფრენა. bk,ff9shbn ზევიდან
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ქვევით ჩამოფრინდა.
f-k,ff7`hf ზმნ. დაშვება, დაწევა.
lk,ff7`tbn დაეშვა, დაიწია.
f-k,ffim0hf ზმნ. 1. ჩამოგდება,
გადმოგდება. bk,ffbim0bn ჩამოაგდო, გადმოაგდო.
f-k,ffwfhf ზმნ. ჩამორეკვა. bk,ffbwtbn ჩამორეკა.
f-k,ff]`fpfhf ზმნ. ჩამოხოხება, ჩამოჩოჩება. lsk,ff]`fptbn ჩამოხოხდა, ჩამოჩოჩდა.
f-k,ff]`fhf ზმნ. 1. ჩამოთრევა. lsk,ffb]`tbn ძირს, ქვევით ჩამოათრია.
f-k,ff9fhf ზმნ. გადმოხტომა, ჩამოხტომა. lsk,ff9tbn გადმოხტა,
ჩამოხტა.
f-k,ffh0f არს. ჩასასვლელი, ჩამოსასვლელი.
f-kufhf ზმნ. 1. გათავება, მოთავება.
lfkutbn გაათავა, მოათავა.
f-kufhf ზმნ. 2. ყანიდან, სათიბიდან,
დასახლებული პუნქტიდან... გამოყვანა bfkbutbn გამოიყვანა.
f-kufhf ზმნ. 3. ტყიდან, ტალახიდან
გამოყვანა, გამოტანა. bkbujbn,
bkbutbn გამოიყვანა, გამოიტანა.
f-klfhf ზმნ. გავლება, გაყოლება.
bfkbltbn გაავლო, გააყოლა.
f-ktbp7`=hf ზმნ. ჩაკეცვა. lktbp7`=bn
ჩაიკეცა.
f-ktb0f]fhf ზმნ. ჩარგვა. bfktb0fb]fetbn, bfktb0fb]fbn შიგ რგავს,
შიგ ჩარგო.
k eg ზმნ. kfhf k eg ის (ქ.) არის.
f-khf არს. მურყნარი, თხმელნარი.
f-kchf ზმნ. 1. ხალხში, ტყეში, ტალახში გავლა. lskcbn გაიარა.
f-kchf ზმნ. 2. ყანაში, სათიბში, დასახლებულ პუნქტში გავლა. lfkcbn გაიარა.
f-knfhhf არს. ახალი მურყნის, თხმე-
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ლის ტყე; ნოღნარი.
f-kn`;`8f არს. ლავიწი.
f-ke არს. წისქვილის ქვა, დოლაბი.
f-keuf ზედს. სულელი, გამოჩერჩეტებული.
f-ke7mfynf არს. ხელსაფქვავი წისქვილის ზედა დოლაბის საბრუნებელი ტარი.
f-kexf არს. მრგვალი პური.
f-k97ffhf ზმნ. გამოჭრა. bfk9sb7ffbn გამოჭრა.
f-k9iffhf ზმნ. ამორჩევა, გამორჩევა. lfk9iffetbn, lfk9iffbn არჩევს, გამოარჩია.
f-k9ihf ზმნ. ნახვა. lfk9ibn ნახავს.
b[s lfk9ihf ls7jeg ის ნახავს
თავის სეირს.
f-k7`i`fhf ზმნ. ამოკრეფა. bfkb7`i`ffbn ამოკრიფა.
f-k7mfhf ზმნ. 1. შედარებით დიდი
სიმაღლიდან: ჩამოვარდნა, გადმოვარდნა. lfk7tbn ჩამოვარდა,
გადმოვარდა.
f-k7mfhf ზმნ. 2. რაიმე გარემოცვიდან, წრიდან გავარდნა. lhsk7tbn
გავარდა.
f-k7mfhf ზმნ. 3. გატანება. bfk7tbn
გაატანა.
f-kifhf ზმნ. შეიძლება. bkijbn,
bkitbn შეუძლია, შესძლო.
f-kfi`fhf ზმნ. პატარა რისამე ქვევით ჩამოვარდნა. lfki`tbn ჩამოვარდა.
f-kwfhf ზმნ. გამორეკა. bfkbwtbn
გამორეკა.
f-kw`w`ffhf ზმნ. გამოწუწნა, გამოსრუტვა, ამოწოვა. bfkbw`w`ffbn
გამოწუწნა, გამოსრუტა, ამოწოვა.
f-koffhf ზმნ. გამოლევა. bkoffbn
გამოელია.
f-kqhf ზმნ. 1. გამოსვლა, გახდომა.
bfkqbn გამოვიდა, გახდა.
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ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

f-kqhf ზმნ. 2. ტყიდან, ტალახიდან
გამოსვლა. bkqbn გამოვიდა.
f-k=sc არს. ნოღა, ახალი მურყნის,
თხმელას ხე. მრ. fk=fh, fk=fhf6`f.
f-k[hf ზმნ. 1. გამოძრობა, ამოღება.
bfksb[sbn გამოაძრო, ამოიღო.
f-k[hf ზმნ. 2. გაყვანა, გაჭრა. bksb[sbn გაიყვანა, გაჭრა.
f-k[hf ზმნ. 3. გამოყვანა. bfksb[sbn
გამოიყვანა.
f-k[hf ზმნ. 4. ამორჩევა. lfksb[sbn
ამოირჩია.
f-k[hfn` ზედს. საარჩევნო.
f-k[8s არს. ამომრჩეველი.
f-k]`fhf ზმნ. განგმირვა. bksb]`tbn
განგმირა.
f-ksu ზედს. სულელი, გამოჩერჩეტებული.
f-ksuf;` არს. ბებერი, მოხუცი კაცი,
ბებერი კაცი.
f-ksr` არს. ურდული, სანძალი.
f-ksrm არს. ლამი, შლამი.
f-ksv არს. ლომი.
f-ksv-f9c არს. ძუ ლომი.
f-ksvn არს. ჭუჭყი.
f-ksv]f არს. ყური.
f-ksv]fht8 არს. საყურე.
f-ksv]fqfqf არს. ყურბალიში.
f-ksv]fh0 არს. ლაყუჩი.
f-ksv]fh0frf0f არს. ლაყუჩი.
f-ksv]fh0f]f0f არს. ლაყუჩი.
f-kshf არს. ღერძი.
f-kshufhf ზმნ. 1. გათავებინება. lf
ksbhutbn გაათავებინა.
f-kshufhf ზმნ. 2. განკურნება, მორჩენა. lfkbhutbn განკურნა, მოარჩინა.
f-ksh9ihf ზმნ. ყურება. lfkbh9ibn
აყურებინა.
f-ks9[f არს. წყალობა.
f-ks/`hf არს. სხვენი.
f-ksi`i`fhf ზმნ. გამოყრა. bksi`-

i`tbn გამოაყარა.
f-ks[ არს. ნაკეთობა, ნახელავი.
f-ks[`0f არს. საცერი.
f-k8f არს. კვამლი, ბოლი.
f-k8f6 არს. ჭვარტლი, მური.
f-k8fq` არს. ოხშივარი.
f-k8shhf ზმნ. გადმოვარდნა ჩამოვარდნა. lfk8shbn გადმოვარდა,
ჩამოვარდა.
V
vf კავშ. ან.
f-vff არს. სახელური.
f-vff0 არს. მანეთი.
f-vff0,;f არს. ათშაურიანი.
f-vff09cf ზედს. მანეთის ღირებული.
f-vffyf არს. ხერხი, ფანდი.
f-vff[sh არს. მაყვალი.
f-vfufyf არს. ნამგალი.
fvfu` არს. ჩექმა, წაღა.
f-vfu`7fqf8s არს. მეწაღე, მეჩექმე.
f-vfu`of[hf არს. მეჩექმეობა, მეწაღეობა, ხარაზობა.
f-vfu`of[8s არს. მეჩექმე, მეწაღე, ხარაზი.
f-vflty არს. მადანი.
f-vfpf(f)hf ზმნ. ქონა, ქონება bvjeg,
bvfy აქვს, ჰქონდა.
f-vfpfhf ზედს. ქონება, სიმდიდრე,
დოვლათი, ავლადიდება.
f-vf0 არს. გველი.
f-vf0f არს. 1. სახელური, კოტა, ტარი, ხელტარი ხმლისა, ხანჯლისა.
f-vf0f არს. 2. სვრელი, ნაპირი;
vf0fr yfputbn მარგვლაში ნაპირი
ავიტანე, სვრელი ავიტანე.
f-vf0fhf არს. ტყავის ჭიქა იკეცება.
f-vf09cso არს. გველთევზა.
f-vf0`f არს. 1. ტანისამოსი, ფეხსამოსი, ავეჯეულობა, ჭურჭლეულობა.
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f-vf0`fh არს. ბეწვიანი გუდა ზურგზე მოსაკიდებელი, რითაც მწყემსები საგზალს ატარებდნენ.
f-vf0`fo`o`fhf ზმნ. სარეცხის რეცხვა. fvf0`f bo`o` bn, fvf0`f
bo`o`tbn სარეცხს რეცხავს, სარეცხი გარეცხა.
f-vf0`f[` არს. მასალა.
f-vf0`f8s0`f არს. ბარგი-ბარხანა.
f-vfrhf ზმნ. შეცილება, შედავება.
bvfbretbn, bvfbrsbn ეცილება,
შეეცილა, ედავება, შეედავა.
f-vfr`fy არს. (ქსოვილის) პარკი,
ტომსიკა, პატარა ტომარა, თოფრა.
f-vfr8s არს. მოდავე, მოკამათე, მოცილე.
vfrmfyf ზმნზ. ჯერ, ჯერ კიდევ.
vfrmfyfps ზმნზ. ჯერჯერობით.
f-vfk არს. სიმდიდრე, დოვლათი,
ავლა-დიდება.
f-vfkf ზმნზ. 1. მუქთად, უფასოდ,
უსასყიდლოდ; fvfkf bcb0tbn
უფასოდ მომცა.
f-vfkf ზმნზ. 2. მარტო, მარტოკა.
vfkfrhsaf ზედს. მუქთახორა, მუქთამჭამელი.
f-vfkf/`sh არს. მოლაღური.
f-vfk]fv არს. მალამო.
f-vfksh არს. ნაკლი, ზადი.
vfvpfh, vfvpfh კავშ. თორემ.
vfvpfhums კავშ. თუ არა და, ან და.
vfvje ნაწ. არა, არ.
f-vfvsh\fu` არს. ძერა, ყურბი.
f-vfvshi`fu არს. საფრთხობელა.
f-vfyi`fkf ზედს. მოხერხებული.
f-vfyspf არს. მუზარადი, ჩაფხუტი.
vfg ნაწ. არა, არ.
vfgrhf ზმნ. უარყოფა, უარის თქმა,
უარზე დგომა. vfg br tbn, vfg
brsbn უარყოფს, უარყო, უარს ამბობს, უარი თქვა, უარზე დგას,
უარზე დადგა.
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f-vf;`f არს. ცომი.
f-vfhlf არს. ფერდობი.
f-vfhl`fy არს. კიბე.
f-vfhbf ზედს. იოლი, ადვილი.
f-vfhbfk არს. მორიელი.
vfhbfkf ზმნზ. იაფად.
f-vfhbfhf არს. სიადვილე.
f-vfhbfof ზედს. სულ ადვილი.
f-vfhbf[fhf ზმნ. გაადვილება. bvfhbf[tbn გაადვილდა.
f-vfhrfk არს. ნადირის გამომრეკავი
ნადირობის დროს.
f-vfhrfy არს. ნარმა.
f-vfhrfnsk არს. მაკრატელი.
f-vfhvfk, fvfhvfknfim არს. მარმარილო.
f-vfhesuf არს. იარაღი.
f-vfh/mf ზედს. ცალთვალთეთრი,
მარღი.
f-vfhw[fk არს. მისხალი.
f-vfh[`fw არს. ორი წლის კვიცი.
f-vfcfh არს. სარი განაპობი.
f-vfcfhu`fh არს. (ბზიფ.), fvfcfhu`fhf მესერი.
f-vfnb არს. ჭეო.
f-vfnhf არს. ძაბრი.
f-vf6fhhf ზმნ. დამუქრება, დაქადება. lvf6fhetbn, lvf6fhbn იმუქრება, დაიმუქრა, იქადის, დაიქადა.
f-vf6mf არს. მაქური, პატარა სალესი
ქვა.
f-vf/hf არს. სახელო.
f-vf7f არს. ქამარი, სარტყელი.
f-vf7f ზედს. ხნიერი საქონელი, იშვიათად, დაცინვით ადამიანი.
f-vf7(f)-;ms არს. ხნიერი, საქონლის
ხორცი.
f-vf7f[fhf ზმნ. საქონლის ხანში შესვლა. bvf7f[tbn ხანში შევიდა.
f-vf7=f]`fhf არს. წელი.
f-vfimf არს. მაშა ნაკვერცხლის ასაღები.
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fvfimwfhf
ზმნ.
მოშინაურება
bvfimwtbn მოშინაურდა.
f-vfim[`skq არს. იდაყვი, ნიდაყვი.
f-vfi`sh არს. მარცხი.
vfi`shys ზმნზ. მარცხად.
vfx[evf ზედს. ბლომად, ბლომადაა.
f-vf-f[`f არს. მინქაფა, მჭადაქვა,
თირი.
f-vfwf არს. ბანქო, კარტი.
f-vfwfhf ზმნზ. მარტო.
f-vfwfchf ზმნ. ბანქოს თამაში. fvfwf
lfcetbn, fvfwf lfcbn ბანქოს თამაშობს, ბანქო ითამაშა.
f-vfwfc8s არს. ყომარბაზი, ბანქოს
მოთამაშე.
f-vfw6fhf არს. მასხარა, არასერიოზული ადამიანი.
f-vfwf6`9cfhf ზმნ. ბანქოთი მკითხაობა. fvfwf s6`b9cjbn, fvfwf
s6`b9ctbn ბანქოთი მკითხაობს,
ბანქოთი იმკითხავა.
f-vfw`fp არს. ბეჭედი სამკაული.
f-vfw`fpyfw`f არს. არათითი.
f-vfw`sc არს. ელვა.
f-vfof არს. საიდუმლო.
vfofkf ზმნზ. საიდუმლოდ, მალვით,
მალულად, ფარულად.
f-vfofhf ზმნ. (ბზიფ.) ხუროობა.
f-vfofhf[ არს. ნაქურდალი, ნაპარავი.
f-vfof8s არს. (ბზიფ.) ხურო.
f-vfqf არს. (ბზიფ.) fvfq კალია.
f-vfq`fh არს. მწევარი.
f-vfqehf ზმნ. 1. სამსახური. bvfqbetbn, bvfqbebn ემსახურება,
ემსახურა.
f-vfqehf არს. 2. სამსახური. fvfq
betbn, fvfq bebn მსახურობს, იმსახურა.
f-vfq h0f არს. სამზარეულო სახლი.
f-vfqe8s არს. მსახური.
f-vfq` არს. ხის ნორჩი და პატარა

შტო, ნეკერი.
f-vfz ზედს. ცოტა.
f-vfzfh არს. მაჭარი.
vfzr ზედს. ცოტა, ცოტაღა.
vfzcfz ზედს. პატარა. vfz cfz ce
\m vimffbn პატარა უბრალო საქმე არ გეგონოს.
f-vfz7fh ზედს. ბაჭაჭყანა, ბაჯაჯღანა, ბასარსხლები.
f-vf=f ზედს. ხელის გულის სიფართე.
f-vf[f არს. 1. ტახტა, კოტა.
f-vf[f არს. 2. ბარკალი.
f-vf[f-imf[f არს. კიდურები.
f-vf[`, fvf[`0f არს. ტოტი, რტო,
შტო.
f-vf[`fkf[mf ზედს. ფიცხი, ფხუკიანი.
f-vf[`fh არს. მკლავი.
f-vf[- არს. აქლემი.
f-vf]vsp არს. დეზი.
f-vf]` არს. სიძე.
f-vf]`hf არს. სიძეობა; სასიძოდ.
f-vf]`skf არს. ქვისლი.
f-vf8fhf ზმნ. შეხმობა, მიხმობა.
bfvf8tbn შეახმა, მიახმა.
f-v,f არს. ბერა, ბურთის თამაშის
დროს სპეციალურად აგებული
ბოძი ან მის მაგივრად სხვა რომელიმე მონიშნული საგანი (ქვა,
ხე...).
f-vu`f არს. მუცელი.
f-vu`flehf ზმნ. ორსულობა, ფეხმძიმობა.
f-vu`fl [fhf ზმნ. დაორსულება.
lsvu`f-le[tbn დაორსულდა.
f-vu`fh0f არს. მუცლის ღრუ.
f-vu`fh[f არს. მოსართავი.
f-vu`f-xf9f არს. საქონლის ნაწლავებისა და კუჭისაგან გაკეთებული კერძი ნაწლავებსა და გრძლად
დაჭრილ კუჭს დაწნავენ და მო-
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ხარშავენ, შემდეგ დაჭრიან და
ნიგვზის წვენით შეკაზმავენ.
vu`fw`frsksimim ზედს. დიდმუცელა, ღიპიანი.
f-vu`f[fchf ზედს. მუცელა, მუცელკეთილა.
f-vumfk არს. მჭადი.
f-vlsh ზმნზ. უმეცარი.
f-vlshhf არს. უმეცრება, უვიცობა,
უცოდინარობა.
f-vp არს. თვე.
f-vpf არს. მთვარე.
f-vpf არს. ფიჭვი.
f-vpf-0`s არს. ბადრი მთვარე, სავსე
მთვარე, მონავანი, შუქმონავანი
მთვარე.
f-vpf-0`sv0f არს. ბადრი მთვარე,
სავსე მთვარე, მონავანი, შუქ-მონავანი, მთვარის მოვანება.
f-vpf 0f[fv0f არს. მცხრალი მთვარე.
f-vpfhf არს. ფიჭვნარი.
f-vpfhzf არს. კვარი.
f-vpfn` არს. თვიური, რიგი.
f-vpf=f არს. ახალი მთვარე, მთვარის დაბადება.
f-vpsp არს. მიზეზი.
f-vpsh7 k არს. ჯალღუზა.
f-v0f არს. 1. საჩუქარი.
f-v0f არს. 2. სახელური, კოტა. ტარი,
ხელტარი ხმლისა, ხანჯლისა.
f-vbkf0 არს. ერი.
f-vbhfy არს. მირონი.
f-vr`fylsh არს. ჭინჭრის მხალი.
f-vkf არს. შიმშილი.
f-vkf frhf ზმნ. 1. მოშივება. fvkf
lfretbn, fvkf lfrsbn შია, მოშივდა.
f-vkf fhrhf ზმნ. დამშევა. fvkf lfbhrsbn დაამშია.
f-vkf/`sh არს. მოლაღური.
f-vkfim ზედს. მშიერი საპირისპირო
fn`s.
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f-vkfimhf არს. შიმშილობა; შიმშილი.
f-vj0f არს. შვილიშვილი.
f-vgf[mims არს. ხელსახოცი.
f-vgsk არს. ბურთი.
f-vgsq;`fhf ზმნ. ხელიდან გამოგლეჯა. bvgsqsb;`tbn ხელიდან
გამოგლიჯა.
f-vgsq9ffhf ზმნ. ხელიდან გამოტაცება. bvgsqsb9ffbn ხელიდან
გამოსტაცა.
f-vgsqi`fhf ზმნ. პატარა ან მსუბუქი რისამე ხელიდან გავარდნა.
bvgsqi`tbn ხელიდან გაუვარდა.
f-vgsqs;mhf ზმნ. ხელიდან გაშვება. bvgsqsb;mbn ხელიდან გაუშვა.
f-vgsq8shhf ზმნ. მძიმე რისამე ხელიდან გავარდნა. bvgsq8shbn
ხელიდან გაუვარდა.
f-v;s;rhf ზმნ. გამიზეზება, გაღიზიანება. bv;s;rsbn გამიზეზდა, გაღიზიანდა.
f-v;`f, fv;`f-qkf არს. თუთა, ბჟოლა, თუთის ხე, ბჟოლის ხე.
f-v;`f-rfrfk არს. (მარცვალი) თუთა, ბჟოლა.
f-v;`fhf ზმნ. 1. აგლეჯა, მოგლეჯა.
bfvsb;`tbn აგლიჯა, მოგლიჯა.
f-v;`f-qkf არს. თუთის ხე, ბჟოლის
ხე.
f-vhf არს. მზე.
f-vhf fuskfhf ზმნ. მზის ამოსვლა.
fvhf usktbn მზე ამოვიდა.
f-vhfuskfhf არს. აღმოსავლეთი.
f-vhfuskfh0f არს. აღმოსავლეთი.
f-vhf0fi`fh0f არს. დასავლეთი.
f-vhf0fi`fhf არს. დასავლეთი.
f-vcf არს. 1. კორძი, კოჟრი, კოჟიჟი.
f-vc0[`fu არს. ღომის ჩასაზელი მოკლე და მომსხო ჯოხი.
f-vexf ზედს. მუქთახორა, მუქთამ-
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ჭამელი.
f-v9s[mfi`fhf ზმნ. ხელში ჩავარდნა. bv9s[mfi`tbn ხელში ჩაუვარდა.
f-v/ არს. ეკალი.
f-v/fqfhf ზმნ. წელზე შემორტყმა.
bv/fbqtbn წელზე შემოირტყა,
წელზე გაიკეთა.
f-v/hf არს. ეკალნარი.
f-v/si არს. ეკალღიჭა.
f-v/sw არს. ერთი ეკალი.
f-v/sqhf ზმნ. ხელიდან, თითიდან.
მოძვრომა, წაძვრომა. bv/sqbn წასძვრა.
f-v/sqhfqfhf ზმნ. გარჭობა. bv/sqhfbqtbn გაირჭო.
f-v/s[hf ზმნ. წელიდან შემოხსნა,
შეხსნა. bv/sb[sbn შემოიხსნა, შეიხსნა.
f-v7`s,f არს. (ბზიფ.) fv7`s, აყირო, ყელიანი გოგრა.
f-v7`s,sh არს. (ბზიფ.) ნესვი.
f-v7`sq7mfhf ზმნ. ხელიდან გავარდნა. bv7`sq7tbn ხელიდან გაუვარდა.
f-v7`sqsiifhf ზმნ. ხელიდან გამოცლა. bv7`sqsiitbn ხელიდან
გამოეცალა.
f-vimf ზედს. უმწიფარი, მოუმწიფებელი, უნდილი, მკვახე.
f-vimfv,f არს. მუშამბა.
f-vim0f არს. ფეხი; bvim0f ,pbjeg
კარგი ფეხისაა; bvim0f w`um eg
ცუდი ფეხისაა.
f-vim[`skq არს. იდაყვი, ნიდაყვი.
f-vi არს. დღე.
f-vif9 არს. აღდგომა.
vif9xufhf არს. დიდმარხვა.
f-vi fimfhf ზმნ. fvi bim bn, fvi
bimtbn აკრძალული დღის დაცვა.
აკრძალულ დღეს იცავს, აკრძალული დღე დაიცვა.

vif-ys ზმნზ. იმ დღეს. vif-ys
lis7fp, ls7jeg ისევე არის, როგორც მაშინ, იმ დღეს იყო.
vi,pbf! არს. გამარჯობა!
f-viufhf არს. უსაქმურობა. fvi
bu bn, fvi butbn უსაქმურობს,
დროს უსაქმოდ ატარებს.
virs pys ზმნზ. ოდესმე, როდისმე.
vikf ზმნზ. დღიურად.
fvi fkfufhf ზმნ. ნამუსის ახდა. fvi
kskfbutbn ნამუსი ახადა.
f-viys]`f არს. დღესასწაული.
f-vi/mfhc არს. აკრძალული დღე.
f-viimfhf არს. (ეთნ.) აკრძალული
დღე (ასეთ დღეს არ მუშაობდნენ).
fviw`umf არს. უამინდობა, ავდარი,
ავდრიანი დღე, ცუდი დღე.
f-visy არს. ზღვა.
f-visy-7sp არს. გედი.
f-visy-]`f არს. ზღვის ღორი.
f-vi8sy8f;`f არს. ორმოცი დღე.
f9cs vi8sy8f;`f bps7fhqtbn
მიცვალებულს ორმოცი გადაუხადეს.
f-vi` არს. დათვი.
f-vi`fhf არს. უშიშრობა; შეუპოვრობა.
f-vi`-f9c არს. ძუ დათვი.
f-vi`r`fy არს. არტახი.
f-vx არს. ძალა, ღონე.
f-vx fkoffhf ზმნ. ღონის მიხდა, ძალის გამოლევა. bvx bkoffbn ძალა
გამოელია.
f-vxfhf,f არს. ქოთაო, სირაჯა, კატუჯარი (ცხენის სენი).
f-vxs,; არს. კვირა (შვიდი დღე).
f-vxslfhf არს. უღონობა, უძლურება.
f-vxslfn`hf ზმნ. დაუძლურება. bvxslfbn`etbn, bvxslfbn`bn აუძლურებს, დააუძლურა.
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f-vxslf[fhf ზმნ. დაუძლურება.
bvxslf[tbn დაუძლურდა.
vxskf ზმნზ. ძალად, ძალით, იძულებით, ძალდატანებით.
f-vxsif არს. კვირა დღე.
f-vw არს. ტყუილი, სიცრუე.
f-vwf არს. ცეცხლი.
f-vwf,p არს. ალი.
fvwf-ijehf არს. სიცხე.
f-vw6mfhf არს. უწმინდურობა, უსუფთაობა, სიბინძურე, ჭუჭყიანობა.
f-vw[` ზედს. მეტი, ზედმეტი, ჭარბი.
f-vw[`hf ზედს. მაგიერი, სამაგიერო,
სანაცვლო.
f-vw]`fhf ზმნ. ტყუილის თქმა. fvw
b]`jbn, fvw b]`tbn ტყუილს ამბობს, ტყუილი თქვა.
f-vw]`f8s ზედს. ცრუ, მატყუარა,
ცრუპენტელა.
f-vw`fhf არს. უძილობა.
f-vq არს. ბუზი.
f-vqf ზმნზ. 1. მაგ., ხის ძირას. fqkfvqf ln` eg ხის ძირას, ძირში ზის.
2. წინ. f8ys fvqf luskjeg სახლის
წინ დგას.
f-vqf;hf ზმნ. წინ დაგდება. bvqfb;bn წინ დაუგდო.
f-vqfhchf ზმნ. მოტაცება. lsvqfbhcbn მოიტაცა.
f-vqfchf ზმნ. ხელის ტაცება, ხელის
წავლება. lfvqfcbn ხელი სტაცა,
ხელი წაავლო.
f-vqhf ზმნ. აძრობა. bfvqbn ასძვრა.
f-vqsh,/mbhf არს. ანწლნარი, ანწლიანი.
f-vq`s;8f არს. ფრთა.
f-vq`si` არს. გიდელი.
f-v=ks[ არს. ხის ნაწარმი.
f-v=n`s ზედს. ხისა.
f-v=s არს. შეშა.
f-v=s97fhf ზმნ. შეშის ჭრა. fv=s
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9sb7jbn, fv=s 9sb7tbn შეშას
ჭრის, შეშა დაჭრა.
f-v[fys[hf ზმნ. შემოხარჯვა. bfv[fys[sbn შემოეხარჯა.
f-v[f9chf ზმნ. შემოკვდომა. lbfv[f9cbn შემოაკვდა.
f-v[fimhf ზმნ. შემოკვდომა. lbfv[fimbn შემოაკვდა.
f-v[fafhf ზმნ. შემოჭმევა. bfv[fatbn შემოეჭამა.
f-v[yspf არს. ყანაში მომუშავე. მრ.
fv[spw`f.
f-v[hf ზმნ. წართმევა, გამორთმევა.
bvb[sbn წაართვა; გამოართვა.
f-v[`sc0f ზედს. საყანე.
f-v[ifn` ზედს. არგასაჩენი, არდასაბადებელი.
f-v[s არს. ყანა.
f-v[sklsp არს. ანდამატი, მაგნიტი.
f-v[sklsprhf ზმნ. დამაგნიტება bv[sklspbretbn, bv[sklspbrsbn ამაგნიტებს, დაამაგნიტა.
f-v[s[mxf არს. მეველე.
f-v]f,sc0f არს. ლაფერა, ჩოგანი.
f-v]fhf არს. პატარძალ-სიძის საცხოვრებელი სახლი, სამთიობო.
f-v]fq` არს. კოვზი.
f-v]f\sh არს. მუჰაჯირი.
f-v]f\mshhf არს. მუჰაჯირობა.
f-v]`sh არს. ბეჭედი.
f-vaflfhf არს. უჭმელობა.
f-vslf/mw`f არს. ნიჟარა.
f-vspue0 არს. ანძა.
vspkf ზმნზ. თვიურად.
f-vsr`r`fhf ზმნ. გამოლევა. bfvsr`r`tbn გამოელია.
f-vsv არს. ბუა.
f-vs;lf ზედს. უბედური.
f-vshu` არს. მორგვი.
vshpf არს. ქათმის ერთგვარი სენი.
f-vshrskl არს. სადაფი, მარგალიტი.
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f-vshimimfhf ზმნ. ჩამოპობა, მოჩეხა. bfvsbhimimtbn ჩამოაპო, მოჩეხა.
f-vshzzfhf ზმნ. წვრილად მოტეხა,
შემოტეხა. bfvsbhzztbn წვრილად შემოატეხა.
f-vsh[s არს. ფერისმჭამელა.
f-vsc6m cfgsy არს. ხელის საპონი.
f-vsnrevf არს. მოთქმა.
f-vs/m/mfhf ზმნ. მოფხეკა. bfvsb/m/tbn მოფხიკა.
f-vsimimfhf ზმნ. მოპობა, ჩამოპობა. bfvsimimtbn ჩამოეპო.
f-vsiifhf ზმნ. b[is8 bvsiifotbn
bvsiitbn: გამოტვინდა.
f-vszzfhf ზმნ. წვრილად მოტყდომა. bfvszztbn წვრილად მოსტყდა.
f-v8f არს. გზა.
f-v8f,;fhf არს. შუაგზა, ნახევარი
გზა.
f-v8flfhf არს. უგზოობა.
f-v8f-le არს. შარა.
f-v8fyspf არს. თანამგზავრი.
f-v8fysaf არს. (ბზიფ.) fv8fysa საგზალი.
f-v8fc8s არს. გამვლელი.
f-v8f-[fhf არს. შორი გზა.
f-v8f[`fc0f არს. ბილიკი, საცალო
გზა.
f-v8shhf ზმნ. მძიმე რამის რამისგან: მოვარდნა, მოგლეჯა, მოძრობა. bfv8shbn მოვარდა, მოგლჯა,
მოსძვრა.
Y
fy არს. დედა
f-yff ზედს. გადახრილი.
f-yffkfhf ზმნ. 1. შერიგება. lbyffktbn
შეურიგდა.
f-yffkfhf ზმნ. 2. შეშვენება, დაშვენება. byffkjbn, byffktbn შვენის, შე-

შვენდა, შვენის, დაშვენდა.
f-yffhf არს. 1. ფერდობი, გვერდობი.
f-yffhf ზმნ. 2. გადახრა. byffbn
გადაიხარა; fqkf yffetbn ხე იხრება.
yffysn` ზმნზ. დასაბამიდან, მამაპაპიდან, ათადან-ბაბადან, უხსოვარი დროიდან.
f-yf,ps0 არს. მზითევი.
f-yfufhf ზმნ. მიტანა. bytbutbn მიიტანა.
f-yfuofhf ზმნ. დაბოლოება, დასრულება. bytbuotbn დააბოლოვა, დაასრულა.
yflfflf ზმნზ. გარდი-გარდმო, განივ.
f-yf0hf ზმნ. ნათლვა, მონათვლა.
lbyf0bn მონათლა.
f-yf0hf-[mo არს. ნათლობის სახელი.
f-yfluskfhf ზმნ. მიდგომა. lyflusktbn მიადგა.
f-yfltk არს. მამული.
f-yflb არს. (ცხენი) ლოხი; f=s yflb
ლოხი ცხენი.
f-yf0hf არს. ნათლობა.
f-yfvp0 არს. მზითევი.
f-yfvsc არს. სინდისი, ნამუსი.
f-yfvsclf ზედს. უპატიოსნო, უნამუსო, უსინდისო.
f-yfvsclfhf არს. უნამუსობა.
f-yfvsclf[fhf ზმნ. ნამუსის დაკარგვა. lyfvsclf[tbn ნამუსი დაკარგა, უნამუსო გახდა.
f-yfyfvuf ზედს. ხელმოკლე, ღარიბი.
yfyee არს. ბებია.
f-yfyshf არს. ფარდული, საბძელი.
yfy]`f არს. მარიამობა.
yfy]`f-vpf არს. მარიამობის თვე.
f-yfgsyqf ზედს. ნაღდი.
f-yfgfyqfhf ზმნ. 1. დაბარება. byfgs
bfybqtbn დააბარა.
f-yfgfyqfhf არს. 2. ხელის მოწერა.
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byfgs bfybqtbn ხელი მოაწერა.
f-yfgfyqf8s არს. ხელის მომწერი.
f-yfgfhrhf ზმნ. ხელის მიყოფა, ხელის მოკიდება, შედგომა. byfgs
fbhrsbn ხელი მიჰყო, ხელი მოჰკიდა, შეუდგა.
f-yfg f=s ffufhf ზმნ. დაყოლიება.
byfg f=s lffbutbn დაიყოლია.
f-yfgtb,fhrhf ზმნ. ხელიხელ ჩაკიდება.
f-yfgtbvs[hf არს. დანაძლევებისას
ხელის გაჭრა. hyfg6`f tbvsb[sbn
ხელი გაჭრა.
f-yfgtby7mfhf არს. ტაშის დაკვრა.
byfgs tbysb7tbn ტაში დაუკრა.
f-yfg0fh9f არს. თათმანი, ხელთათმანი.
f-yfgrsk[ არს. მრგვალი ფორმის ნამცხვარი, დუმის ქონით შემწვარი.
f-yfgcshu`sqf არს. ხელისგული, ნები.
f-yfg7fpf არს. ხელოსანი.
f-yfg7fpfhf არს. ხელოსნობა.
f-yfg[fp არს. 1. სამაჯური, სამკლავე, ხელსაბამი.
f-yfg[ufhf არს. ხელმძღვანელობა,
ხელმძღვანელობის გაწევა.
f-yfg[uf8s არს. ხელმძღვანელი.
f-yfg[s არს. ხელწამკვრელობა.
f-yfg[sw არს. ფრჩხილი.
f-yfgs არს. ხელი.
f-yfgskf-kse არს. ხელით საფქვავი
დოლაბი, ხელსაფქვავი წისქვილი.
f-yfgsv[hf ზმნ. ხელის ჩამორთმევა.
byfgs bvb[sbn ხელი ჩამოართვა.
yfgsifi`fkf ზმნზ. ხელდახელ,
ხელჩართულად;
yfgsifi`fkf
tb6`9tbn, t,frsbn ხელჩართულად შეებრძოლნენ ერთმანეთს,
ხელდახელ შეიბნენ.
f-yfg8shf არს. ხელნაწერი.
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f-yf;hf ზმნ. პატიება, მიტევება, შენდობა. bfyfb;bn აპატია, მიუტევა,
შეუნდო.
f-yfhu`sq, fyfhu`sqf არს. ხელისგული.
f-yfhi` არს. ხელით გასროლა.
f-yfhw`, yfhw`s არს. საიქიო.
f-yfh]`-ffh]`hf ზმნ. მიმობრუნება.
byfh]`-ffbh]`etbn, bfyh]`-ffbh]`bn მიმოაბრუნებს, მიმოაბრუნა.
f-yfh]`hf ზმნ. მიბრუნება. byfbh]`etbn, byfbh]`bn იქით აბრუნებს, მიაბრუნა.
yfc ზმნზ. მერე, შემდეგ.
yfc ty,f? ზედს. როდის-ღა?
yfc0[f ზმნზ. მოშორებით.
f-yfc0[f-ffc0[fhf ზმნ. მოწევა, წაწევა. lyfc0[tbn მოიწია, წაიწია.
f-yfc0[f-ffc0[fhf ზმნ. მიწევ-მოწევა. byfc0[f-ffc0[tbn მიიწ-მოიწიეს.
yfcrmf ზმნზ. მოშორებით.
f-yfcrmf-ffcrmfhf ზმნ. მიწევ-მოწევა. byfcrmf-ffcrtbn მიიწ-მოიწიეს, გაიწ-გამოიწიეს.
f-yfcrmfufhf ზმნ. მიწევა. byfcrtbutbn მისწია; byfcrmfu! მისწიე!
f-yfcrmfuf8s არს. გამცილებელი.
f-yfcrmfhf ზმნ. გაწევა, მიწევა, წაწევა. byfcrtbn გაიწია, მიიწია, წაიწია.
f-yfcrmf9[mfhf ზმნ. გახმობა. lyfcrtb9[tbn გახმა.
f-yfcs9 არს. ბედნიერება, სვე, ბედი.
f-yfcs9 pv e ზედს. ბედნიერი, ბედსვიანი.
f-yfcs9lf ზმნზ. უბედო, ავბედი.
f-yfcs9lfhf არს. უბედობა, ბედშავობა, ბედუკუღმართობა.
f-yfcs9tb6`fq`f ზედს. ბედშავი.
f-yfcs9w`umf ზედს. ბედკრული.
f-yfeh არს. მოჩვენება.
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f-yf9fyfuf არს. 1. მარცვლოვანთა მოსავალი; 2. მარცვლოვანთა ღვთაება.
f-yf9iff9ihf ზმნ. იქით-აქეთ ყურება. lyf9iff9ietbn, lyf9iff9ibn
იქით-აქეთ
იყურება,
იქით-აქეთ მიიხედ-მოიხედა.
f-yf9i8s არს. მაყურებელი.
f-yf9[fhf არს. ბეზღება, დაბეზღება.
lyf9[tbn დააბეზღა.
f-yf9[f8s ზმნ. მაბეზღარი.
f-yf7` ზედს. დაბალი.
f-yf7`f არს. ნისლი, ბურუსი, ჯანღი.
f-yf7`je არს. მყინვარი.
f-yfif არს. (ბზიფ.) კიტრი; შდრ.
frmsynsh.
f-yfi9f ზმნზ. ჯიშნარევი. byfi9 g
ჯიშნარევია.
f-yf-[`fhf ზმნ. წატრაბახება. lyf[`tbn წაიტრაბახა.
fyfwfhf ზმნ. მორეკვა. bytbwtbn მორეკა.
f-yfw]fhf ზმნ. წახემსება, წასაუზმება. lyfw]fbn წაიხემსა, წაისაუზმა.
f-yfw]fhf ზმნ. შეთვლა. byfbw]fbn
შეუთვალა.
f-yfw`f არს. თითი.
f-yfw`fp არს. 1. ბეჭედი, 2. სათითე,
სათითური.
f-yfw`fp-yfw`f არს. არათითი.
f-yfw`rmsc არს. ნეკი მრ. fyfw`rmfhf6`f.
f-yfw`-7fu`f არს. ცერი.
f-yfw`[r`hif არს. დუდკო, გარცმულა, საწერელი.
f-yfw`[s, არს. ცერი.
f-yfofhf ზმნ. მიწვდომა. lyfojbn,
lyfotbn წვდება, მიწვდა.
yfofof ზმნზ. მარად, სამარადისოდ.
f-yf[ff[f ზმნ. მიწევ-მოწევა. lyf[ff[tbn მისწი-მოსწია.
f-yf[fhf ზმნ. შერჩენა. bfyf[tbn შერჩა.

f-yf[fhf ზმნ. გაწევა, გადაწევა.
lyf[tbn გასწია, მისწია, გადასწია.
f-yf[`fhf ზმნ. მოსმა. lyf[`tbn მოსვა; f8s eyfe[`f! ღვინო მოსვი!
fyfootb არს. ძიძა, დედამძუძე, გამზრდელი.
f-yf[`f9ihf ზმნ. შეხედვა, დახედვა. lyfb[`f9ibn შეხედა, დახედა.
f-yf[`0f არს. ავშარა, ქორაკი.
yf[m[ms ზმნზ. იქ (შორს).
yf[m[msyof ზმნზ. იქამდის (შორს).
yf\yfn` ზმნზ. დასაბამიდან, მამა-პაპიდან, ათადან-ბაბადან, უხსოვარი დროიდან.
f-yf]`hf ზმნ. მიბრუნება, მიტრიალება. lyf]`bn მიბრუნდა, მიტრიალდა.
f-yf8hf ზმნ. ხმის მიღწევა. byf8bn
მიაღწია; b,;ms [fhf byf8etbn
მისი ხმა შორს აღწევს.
f-ylfhf ზმნ. დანიავება. bybljbn,
bybltbn უნიავებს, დაუნიავა.
f-ytb არს. მომსვლელი.
fyle არს. დიდედა, ბებია.
f-ytb-ffbhf ზმნ. წინ და უკან სიარული lytb-ffbetbn, lytb-ffbn წინ
და უკან დადის, წინ და უკან იარა.
f-ytbvlffbvlfhf
ზმნ. ხელიდან
ხელში გადაცემა. bytbvlffbvshltbn ხელიდან ხელში გადასცეს.
f-ytbhf ზმნ. მისვლა. lytbn მივიდა.
f-ybfhf ზმნ. შესწრება. lfybtbn შეუსწრო; fbpfhf cfybtbn კრებას შევესწარი.
f-yb,fh[fhf ზმნ. ერთმანეთის დარჩენა. byb,fh[tbn ერთმანეთი
დაარჩინეს.
f-yrskfhf ზმნ. შეკავება. bybrsktbn
შეაკავა.
f-yrmf ზმნზ. ოდესღაც, უწინ, წინათ.
f-yrmfpys ზმნზ. ოდესღაც.
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f-yrmfgsi0f არს. შარდის ბუშტი,
ქანთილი.
f-yfimfb9f არს. ბიძაშვილი ვაჟი
(დედის ძმისა).
f-ykfimfb9]f არს. ბიძაშვილი ქალი
(დედის ძმისა).
f-ykf]`imf9f არს. დეიდაშვილი ვაჟი.
f-ykf]`imf9]f არს. დეიდაშვილი
ქალი.
f-ykf]`imfofhf არს. ღვიძლი დეიდა.
f-yhffkfhf ზმნ. შერიგება. fybhff
kjbn, fybhffktbn ურიგდება, შეურიგდა.
f-y9fhf ზმნ. ასხლეტა. bfy9 bn,
bfy9tbn ასხლტება, ასხლტა.
f-y7mfhf ზმნ. 1. მიჯახება, დაჯახება,
დატაკება. lfyb7mtbn მიაჯახა, დააჯახა, დაატაკა.
f-y7mfhf ზმნ. 2. მიჯახება, დაჯახება,
დატაკება. lfy7tbn მიეჯახა, დაეჯახა, დაეტაკა.
fyimf არს. ბიძა (დედით)
fyimf b9]`sc არს. ბიცოლა (დედის
ძმის ცოლი)
f-yimfy არს. ხალი.
fyimfofhf არს. ღვიძლი ბიძა (დედის
ძმა)
f-yw`f არს. ღმერთი.
f-yw`f-bysc შორისდ. ღმერთმანი.
f-yofkfhf ზმნ. ბრტყელსა და ოდნავ
ამოღრმავებულ რამეზე: დატევა.
bfyofktbn დაეტია.
f-yqfhf ზმნ. ბრტყელსა და უფეხო,
აგრეთვე ოდნავ ამოღრმავებულ
რამეზე დადება. bfybqtbn დადო.
f-yqshf ზმნ. გაძლება. ybqbn გაძლო.
f-yq`fhf ზმნ. გამოლევა, გათავება.
byq`tbn გამოილია, თავდება, გათავდა.
f-yzf არს. ნეკერჩხალი.
f-y[fhf არს. მეურნობა.
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f-y[fhf ზმნ. 1. დასახლება. lsy[ bn,
lsy[tbn სახლობს, დასახლდა.
f-y[fhf ზმნ. 2. დარჩენა. lsy[tbn დარჩა; ef frshffv0f ]fy[tbn იქ
დიდხანს დავრჩით.
f-y[fh0f არს. დასასახლებელი, საცხოვრებელი ადგილი.
y[f8qfc ზედს. გლეხურად.
f-y[f8s არს. გლეხი, გლეხკაცი.
y[sq არს. იმიერ, გადაღმა.
fy[`f არს. დედამთილი.
f-y[mf[m არს. პატარძლის მისალოცი
ქმრის ახლო ნათესავებისაგან.
f-ysuf არს. საწველი, დურკი.
f-ysluskfhf ზმნ. გზად გავლა, გზად
შევლა. lys;lusktbn გზად გაუარა, გზად შეუარა.
f-yskfhf ზმნ. 1. ჩაწერა. lfysktbn
ჩაეწერა.
f-yskfhf ზმნ. 2. გზის გადგომა.
lfysktbn გაუდგა.
f-ys;hf ზმნ. დატოვება, მიტოვება.
byb;bn დატოვა, მიატოვა.
f-yshbfhf ზმნ. შემთხვევა. lfybhbtbn შეამთხვია; fhb cspyehbfpb?
ამას რას შემამთხვიე?
f-yshifkfhf ზმნ. მოვლება. bfybhifktbn მოავლო.
f-yshq`fhf
ზმნ.
განადგურება.
bybhq`tbn გაანადგურა, გაჟლიტა.
f-ysh[fuf-w`s არს. მუშა ხარი.
f-ysh[fhf ზმნ. 1. დასახლება. lsybh[tbn დაასახლა.
f-ysh[fhf ზმნ. 2. დარჩენა. lsybh[tbn დაარჩინა.
f-ys9fhf ზმნ. ჩამოხტომა, გადმოხტომა. lfys9tbn ჩამოხტა, გადმოხტა.
f-ys9ihf ზმნ. დატყობა. bys9ibn
დაეტყო.
f-ys6`bfhf ზმნ. მიწოლა. lys6`btbn
მიწვა.
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f-ys6`hf ზმნ. დაფიცება. lbys6`bn
დაიფიცა.
f-ys6`h9fkfhf ზმნ. შეხტუნება.
bys6`bh9fktbn შეახტუნა.
f-ys6`9fkfhf ზმნ. შეხტომა. lys
6`9fktbn შეახტა.
f-ys6`n`fhf ზმნ. ჩამოჯდომა, წამოჯდომა. lys6`n`tbn ჩამოჯდა,
წამოჯდა.
f-ys7`fi`f არს. სიარული; სვლა.
fy9cf არს. დედინაცვალი
f-ys7`ufhf ზმნ. რჩენა, საზრდოობა,
შენახვა. bys7`bujbn, bys7`butbn
არჩენს, არჩინა. ასაზრდოებს,
ასაზრდოვა, ინახავს, შეინახა.
f-ys7`ufn` არს. სარჩენი; კმაყოფაზე
მყოფი.
f-ys7`uf8 არს. მარჩენალი.
f-ys7`f8s არს. მგზავრი, მოგზაური.
f-ys7`b,fufhf ზმნ. ერთმანეთის
რჩენა. bys7`b,fujbn, bys7`b,futbn ერთმანეთს არჩენენ, ერთმანეთი არჩინეს.
f-ysim არს. ნავი იხ. fakbrf.
f-ysi[mxf არს. მენავე.
f-ysi` არს. მიწა.
f-ysi`fhf ზმნ. შერიგება. lbysi`tbn შეურიგდა.
f-ysi`f9im არს. თიხა.
f-ysi`f9imhf არს. თიხნარი.
f-ysi`f[` ზედს. (წყევლა) სამიწე.
f-ysi`u`fk არს. ბელტი, გოროხი.
f-ysi`u`fkhf არს. ბელტნარი.
f-ysi`-w`s არს. (ბზიფ.). მუშა ხარი.
f-ysi`sy0hf არს. საფლავი, სამარე.
f-ysw` არს. კანაფი.
f-ysqhf ზმნ. 1. ამოწერა. lfysqbn
ამოეწერა; fi`7`s cfysqbn წიგნიდან ამოვეწერე.
f-ysqhf ზმნ. 2. გადმოსვლა. lfys
qbn გადმოვიდა.
f-ys[ არს. გასავალი, ხარჯი.

f-ys[f არს. ხატი.
f-ys[hf ზმნ. 1. ბრტყელი რაიმედან
აღება. byb[sbn აიღო.
f-ys[hf ზმნ. 2. ხარჯვა. byb[sbn დახარჯა; f9fhf yb[sbn ფული დახარჯა.
f-ys[hf ზმნ. 3. წაშლა. bfyb[sbn წაშალა, ამოშალა.
f-ys[hf ზმნ. 4. გადაშენება. bfyb[sbn გადააშენა.
f-ys[hf ზმნ. 5. გაღება, გამოშვება.
bfyb[tbn გამოიღო, გამოუშვა.
f-ys]`fufn` არს. სალოცავი.
f-ys]`fhf ზმნ. 1. ლოცვა, დალოცვა.
lbys]`jbn, lbys]`tbn ლოცავს,
დალოცა; bv8f bys]`tbn გზა დაულოცა.
f-ys]`fhf ზმნ. 2. ლოცვა. lys]`jbn,
lys]`tbn ლოცულობს, ილოცა;
lys]`fkjy ლოცულობდა.
f-ys]`f=f არს. სადღეგრძელო.
J
f-jrtfy არს. ოკეანე.
f- kfu`sh არს. ორაგული.
G
f-gf ზედს. წვრილი.
f-gfg არს. მღვდელი, ხუცესი.
f-gfgsx არს. უსაქუსრო წაღა.
f-gfnfhf ზმნ. ბოდვა. lgfnjbn, lgfntbn ბოდავს, იბოდა.
f-gfnkf არს. ვადა, ყავლი.
f-gfne6`qfhf ზმნ.
პატივისცემა.
gfn b6`bqjbn, gfn b6`bqtbn პატივს სცემს, პატივი სცა.
f-gfn7fktbhf ზმნ. ტიტინი. lfgfn7fkbtbetbn, lgfn7fktbn ტიტინებს,
იტიტინა.
f-gfnsh\mfy არს. ბადრიჯანი.
f-gfnse არს. პატივი.
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f-gfi ზედს. მოტვლეპილი; b[s
gfieg თავი მოტვლეპილი აქვს.
მელოტია.
f-gfihf არს. მოტვლეპილობა, სიმელოტე.
f-gfi[fhf ზმნ. გამელოტება, გაქაჩლება, მოტვლეპა. bgfi[tbn გამელოტდა, გაქაჩლდა, მოიტვლიპა.
f-gfi` ზედს. ჩათეთრებული.
f-gf= ზედს. პატარა.
f-gf=f არს. ტკიპა, ჯღიბა.
f-gtbgtbhf ზმნ. გაპიპინება. bgtbgt
betbn, bgtbgtbef b7fy გაპიპინებულია, გაპიპინებული იყო.
f-g7f არს. წერო, ფარანდა.
f-g7fhf ზმნ. გალახვა, ცემა. lbg7tbn
გალახა; სცემა.
f-g7fi არს. კობრი.
f-gsk]f0 არს. წუმპე, ტლაპო.
f-gshgsk არს. წიწაკა, პილპილი.
f-gshgsk\msrf არს. დანაყილი წიწაკა მარილით, ნივრითა და სხვადასხვა სანელებლებით შეზავებული.
f-gs[` არს. კურტუმო.
:m
f-;m არს. ყურძენი.
f-;mf არს. კურდღელი.
f-;mf,f/m არს. მამალი კურდღელი.
f-;mfhf ზმნ. მოტყუება, მოღორება,
თვალის ახვევა. lb;mtbn მოატყუა, მოაღორა, თვალი აუხვია.
f-;mf9fh7mf არს. ბაჭია (მოზრდილი).
f-;mf9c არს. დედალი კურდღელი.
f-;mf6wf არს. ჟანგი.
f-;mf6wfhf ზმნ. ჟანგვა, დაჟანგვა.
b;mf6wtbn დაიჟანგა.
f-;mf/m არს. ჭაჭა.
f-;mf/msh8fuf არს. ჭაჭის გასაწური.
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f-;mf]`f არს. ურო, სანგი.
f-;m,ff არს. ლეში, მძოვრი.
f-;m0ffhf არს. ყურძნის კრეფა,
სთველი, რთველი; f;m b0ffetbn,
f;m b0ffbn ყურძენს კრეფს, ყურძენი მოკრიფა; f;m0ffhf ffbn
სთველი, რველი დადგა.
f-;m0ff8s არს. ყურძნის მკრეფავი.
f-;mbb არს. მჭედელი.
f-;mbbhf არს. 1. სამჭედლო, სამჭედური; f;mbbhf7ys ls7jeg სამჭედლოშია.
f-;mbbhf არს. 2. მჭედლის ხელობა,
მჭედლობა; f;mbbhfums bkjeg
მჭედლობაც იცის.
f-;mbbhf ზმნ. 3. მჭედლობა, ჭედა.
l;mbbetbn, l;mbbn მჭედლობს,
ჭედა, ჭედავს, ჭედა; f;mbb
l;bbetbn
მჭედელი
ჭედავს,
მჭედლობს.
f-;m6`fqf არს. ვენახი, ზვარი.
f-;mw`f არს. ფურთხი, ნახველი.
f-;mqff არს. შაშხი, ლორი, აპოხტი.
f-;msvlsh არს. ხორცმეტი, კორძი.
f-;msv;`f არს. ყურძნის მტევანი.
f-;msyq`hs არს. სელშავი, მოცვი.
f-;mshu`sw არს. ყურძნის მარცვალი.
f-;mshos არს. წყალ-მაჭარა.
f-;msifhf ზმნ. ხორცის მოწყურება.
f-;ms[q`s არს. ქვაბიდან მოხარშული ხორცის ამოსაღები ორი ან სამკავიანი რკინის შამფური.
:
f-;f არს. იფანი, კოპიტი.
f-;frmf არს. წვერი, f;frmf b=fxs
წვერგაბარდული, გაბურძგნული.
f-;fhf არს. იფნარი, კოპიტნარი.
f-;f]`fhf ზმნ. ცოხნა. b;f]` bn,
b;f]tbn იცოხნის, იცოხნა.
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f-;hf ზმნ. 1. თხრა, გათხრა. b;etbn,
b;bn თხრის, გათხარა.
f-;fn` ზედს. იფნისა, კოპიტისა.
f-;suf არს. ბარი.
f-;sw` ზედს. მოზარდი, შეღერებული.
:`
;`- რიცხვ. რიცხვითი სახელი ;`,f-ს
შეკვეცილი ფორმა; ;`-q`fr ცხრა
ვაშლი.
f-;` არს. ძროხა.
;`f- რიცხვ. რიცხვითი სახელი ;`f,f-ს შეკვეცილი ფორმა; ;`fq`fr, ათი ვაშლი.
f-;`f არს. სიტყვა.
;`f რიცხვ. თვრამეტი (ნ.).
;`ff8s რიცხვ. თვრამეტი (ადამ.).
;`ff8sr რიცხვ. თვრამეტი (ადამ.).
;f,f რიცხვ. ათი (ნ.).
;`ff,f-;`f,f რიცხვ. ათ-ათი (ნ.).
;`f,f-;`f,fkf რიცხვ. ათ-ათად (ნ.).
;`f,f7f რიცხვ. ათიოდე (ნ.).
f;` ზედს. ბებერი.
f-;`f,; არს. ამბავი.
f-;`fu`fhf ზმნ. ჩურთვა, დაჩურთვა, გმანვა, დაგმანვა. b;`fu` bn,
b;`fu`tbn ჩურთავს, დაჩურთა,
გმანავს, დაგმანა.
;`fyn` რიცხვ. ათჯერ.
f-;`fhf ზმნ. ძეძვა, დაძენძვა, ბეგვა,
დაბეგვა. b;` bn, b;`tbn ძენძს,
დაძენძა, ბეგვავს, დაბეგვა.
;`f[f რიცხვ. ცამეტი (ნ.).
;`f[f ზმნზ. ამას წინათ.
;`f[fef[sr ზმნზ. რამდენიმე დღის
წინ ღამეს, ღამით.
;`f[f-yfr ზმნზ. რამდენიმე დღის
წინ.
;`f[f8s რიცხვ. ცამეტი (ადამ.).
;`f[f8sr რიცხვ. ცამეტი (ადამ.).
;`f\mfhf ზმნზ. ათ ადგილას.

;`fa რიცხვ. თექვსმეტი (ნ.).
;`fa8s რიცხვ. თექვსმეტი (ადამ.).
;`fa8sr რიცხვ. თექვსმეტი (ადამ.).
;`f8f რიცხვ. თორმეტი (ნ.).
;`f8f8s რიცხვ. თორმეტი (ადამ.).
;`f8f8sr რიცხვ. თორმეტი (ადამ.).
;`f8s რიცხვ. ათი (ადამ.); ;`f8[fw`f ათი მამაკაცი; ;`f8s-]`cf
ათი ქალი.
;`f8sr რიცხვ. ათი (ადამ.).
;`f8sr-;`f8sr
რიცხვ. ათ-ათი
(ადამ.).
;`f8sr7f რიცხვ. ათიოდე (ადამ.).
;`f8sr-;`f8skf რიცხვ. ათ-ათი
(ადამ.).
;`,f რიცხვ. ცხრა (ნ.).
;`,f-;`,f რიცხვ. ცრა-ცხრა (ნ.).
;`,f-;`,fkf რიცხვ. ცხრა-ცხრად
(ნ.).
;`,f7f რიცხვ. ცხრაოდე (ნ.).
f-;`uf არს. 1. სასმისი.
f-;`uf არს. 2. რითაც ხარშავენ; შდრ.
f;`suf.
f-;`u`fhf არს. ძროხის ბაკი.
;`tbpf არს. თერთმეტი (ნ.).
;`tbpf8s რიცხვ. თერთმეტი (ადამ.).
;`tbpf8sr რიცხვ. თერთმეტი (ადამ.).
f-;`tbkfqf არს. კომპოზიტი, რთული სიტყვა.
f-;`tbyhffkf არს. ლექსი.
f-;`tb9imff არს. ნადირობის ღვთაება, ნადირთ ღვთაება.
;`twn`b ზედს. გუშინწინდელი.
;`tw`[yfn`b ზმნზ. გუშინწინღამინდელი.
;`tw`s[f ზმნზ. გუშინწინღამ.
;`tws ზმნზ. გუშინწინ.
f-;`p8f არს. ჯილეხი, ხუზარა.
f-;`0hf არს. ბოსელი.
;`b,;m რიცხვ. ჩვიდმეტი (ნ.).
;`b;m8s რიცხვ. ჩვიდმეტი (ადამ.).
;`b,;m8sr რიცხვ. ჩვიდმეტი (ადამ.).
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;`b9im რიცხვ. თოთხმეტი (ნ.).
;`b9im8s რიცხვ. თოთხმეტი (ადამ.).
;`b9im8sr რიცხვ. თოთხმეტი (ადამ.).
f-;`rfv,fim არს. ფურკამეჩი.
f-;`kf არს. თესლი.
f-;`kfyn` არს. მოგვარე.
f-;`kfh არს. ხალხი, ერი.
f-;`vs;` არს. ძველმანი, ჯღანმანი,
ძველ-ძვული.
;` [` რიცხვ. თხუთმეტი (ნ.).
;` [`8s რიცხვ. თხუთმეტი (ადამ.).
;` [`8sr რიცხვ. თხუთმეტი (ადამ.).
f-;`gf ზედს. 1. სქელი.
f-;`gf ზედს. 2. დიდძალი, მრავალრიცხოვანი; ბევრი.
f-;`gfhf არს. სისქე.
f-;`gf[fhf ზმნ. გასქელება. b;`gf[tbn გასქელდა.
f-;`hf ზმნ. სმა, დალევა. b;`etbn,
b;`bn სვამს, შესვა, დალია.
f-;`hf ზმნ. მოხარშვა. b;`etbn,
b;`bn იხარშება, მოიხარშა.
f-;`hsn` არს. ურდული, საკვალთი,
საკეტი.
f-;`h7ms არს. ნეხვი, ფუნა.
f-;`i`f7mf არს. ბეჭი.
f-;`w`tbvff არს. ქალამანი, ტყაპუჭი.
f-;`os არს. დორბლი.
f-;`qfhf ზმნ. გადაერბა. b;`bqtbn
გადაუჭირა.
f-;`q, f;`qsc არს. მერცხალი.
f-;`[mf არს. მეწველი ძროხა, საწველი ფური.
f-;`[mxf არს. ძროხის მწყემსი, მეძროხე.
;`\mfhf ზმნზ. ცხრა ადგილას.
f-;`suf არს. სახარშავი ჭურჭელი.
f-;`skfhf ზმნ. იერიშის მიტანა, შეტევა, მივარდნა, ძგერება, მიწყდომა. lb;`ktbn იერიში მიიტანა შეუტია, მივარდა, ეძგერა, მიაწყდა.
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f-;`sy0[m არს. ზუთხი.
;`syn`s რიცხვ. ცხრაჯერ.
f-;`sh0 არს. შამბი, შამბნარი, ჟალტამი.
f-;`shos არს. ღვია.
;`se ზედს. უსმელი. aj csvfvspn,
;`se csvfvspn უჭმელ-უსმელი
ვიყავი.
f-;`s8i`f7mf არს. ბეჭი.
f-;`8f არს. 1. მხარი.
f-;`8f არს. 2. ნიჩაბი, ხოფი.
f-;`8fy არს. ცა, ზეცა.
f-;`8f[sh არს. მხარი.
f-;`8f[sh7mf7mf ზედს. მხარბეჭიანი, მხარბეჭგანიერი.

H
f-h არს. ჯარი, ლაშქარი, სპა.
f-hf არს. კაკალი (ხე).
f-hf არს. 2. წყრთა ზომა; hfr ერთი
წყრთა; ,;m-hfr შვიდი წყრთა.
f-hffbu`fhf ზმნ. დაახლოვება. bhffu`tbn დაახლოვა.
f-hffhf ზმნ. 1. გაჩეხა. bhffbn გაჩეხა.
f-hffhf ზმნ. 2. თხოვება. bhffbn
ათხოვა.
f-hff9cfhf ზმნ. დაღლა, დაქანცვა.
lbhff9ctbn დაღალა, დაქანცა.
f-hf,fhf ზმნ. ბეგვა, მიბეგვა. lbhf
,tbn მიბეგვა.
f-hful არს. წყრთა დამუშტული თითებით.
f-hfpys არს. ვერცხლი.
f-hfp7s არს. ბედი, იღბალი.
f-hfp7slf ზედს. უიღბლო, უბედო.
f-hfp7sw`umf ზედს. ბედშავი, უბედური.
f-hfr`f არს. მხვიარა.
hfr`y ზმნ. lfhf hfr`sy ისინი იყვნენ.
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hfv9[mfof ზმნზ. პირველად, თავდაპირველად, უწინარეს ყოვლისა.
f-hfgfhf ზმნ. ტკეპნა, დატკეპნა, ბეკნა, დაბეკნა. bhfgjbn, bhfgtbn
ტკეპნის, დატკეპნა, ბეკნის, დაბეკნა.
f-hf;`hf ზმნ. დაბერება, მოხუცება.
lbhf;`bn დააბერა, მოახუცა.
f-hfcf არს. თხილი.
f-hfcf0hf არს. თხილნარი (კულტურული).
f-hfcfhf არს. თხილნარი (ტყიური).
f-hfcfw არს. ერთი ცალი თხილი,
თხილის ცალი.
f-hfchf არს. გვიმრიანი ადგილი;
შდრ. f0shfchf.
f-hfnuf არს. საფაღარათო, სასაქმებელი.
f-hfnhf ზმნ. ფაღარათი, მუცელში
გახსნა. lfhfnetbn, lfhfnbn აფაღარათებს, აფაღარათა, მუცელში
ხსნის, მუცელში გახსნა.
f-hf9 არს. ზანგი, ნეგრი.
f-hf9f არს. წენგო.
f-hf/fhf ზმნ. გამეჩხერება. bhf/jbn,
bhf/tbn ამეჩხერებს, გაამეჩხერა.
f-hfim არს. რაში, მერანი.
f-hfi არს. თელა.
f-hfis არს. ურწყული, ნიგვზის ზეთი.
f-hfis[ არს. (ბზიფ.) ურწყული,
ნიგვზის ზეთი. fhfis[ cfp,fk
ურწყულიანი საწებელი.
f-hfi`fhf ზმნ. მარგველა. lhfi`jbn,
lhfi`tbn მარგლავს; მარგლა, გამარგლა.
f-hfw`f რიცხვ. ბევრი, მრავალი.
f-hfw`f არს. ნახშირი.
f-hfofuf არს. საწური, ავრეზი.
f-hfofhf ზმნ. 1. დროება, დაცლა.
bfbhfotbn ადროვა; დააცალა.

f-hfofhf ზმნ. 2. წურვა, გაწურვა.
bhfotbn გაწურა.
f-hfq`fhf ზმნ. დამჯიღვა. bhfq`tbn
დამჯიღა.
f-hfz ზედს. რაჭველი. მრ. fhfz6`f.
f-hf[` არს. საქონელი, პირუტყვი.
f-hf[`ffofhf არს. მეცხოველეობა.
f-hf[`sw არს. ძაფი, მკედი.
f-hf[`swn` ზედს. ძაფისა.
f-hf]fyf ზედს. რეჰანი.
f-hf]fhf ზმნ. მაღლა აწევა. bhf]fbn
მაღლა წევს, მაღლა აწია.
f-h,ffhf ზმნ. ლპობა, დალპობა.
bh,ffbn დაალპო.
f-h,ffofhf ზმნ. დასველება. bh,ffotbn დაასველა.
f-h,fhf ზმნ. 1. ჩვენება, დანახვება.
bbh,tbn აჩვენა, დაანახვა.
f-h,fhf ზმნ. 2. შრობა, გაშრობა.
bh,tbn გააშრო.
f-h,tbfhf ზმნ. გამდიდრება. lbh,tbtbn გაამდიდრა.
f-h,pfhf ზმნ. ლოკვა, გალოკვა.
bh,ptbn გალოკა.
f-h,;rhf ზმნ. გახელება, გაღიზიანება. lbh,;rsbn გაახელა, გააღიზიანა.
f-h,sqhf ზმნ. დანამცეცება, ფშვნა,
დაფშვნა. bh,sqetbn, bh,sqbn
ანამცეცებს, დაანამცეცა, ფშვნის,
დაფშვნა.
f-hufhf ზმნ. გაღმა გაყვანა, გადაყვანა. lshbutbn წყალზე, ხიდზე გაიყვანა, გადაიყვანა.
f-hu`ffhf ზმნ. გაჯავრება, გაგულისება, გაბრაზება. lbhu`ffbn გააჯავრა, გააგულისა, გააბრაზა.
f-hu`fvqhf ზმნ. შეწუხება. bhu`fvqetbn, bhuefvqbn აწუხებს, შეაწუხა.
f-hu`f7hf ზმნ. 1. შეწუხება. lbhu`f7etbn, lbhu`f7bn აწუხებს, შეაწუხა.
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f-hu`,ps/hf ზმნ. მიალერსება. lbhu`,ps/etbn, lbhu`,ps/sbn ეალერსება, მიეალერსა.
f-hu`sh/mfhf ზმნ. გახარება. lbhu`sh/msbn გაახარა.
f-hu`s/hf ზმნ. დაიმედება. lbhu`s/etbn, lbhu`s/sbn აიმედებს,
დააიმედა.
f-huskfhf ზმნ. 1. აყენებს. lbhusktbn
ააყენა.
f-huskfhf ზმნ. 2. აშენება. bhuskjbn,
bhusktbn აშენებს, ააშენა.
f-huskf8s არს. მშენებელი.
f-humfkfhf ზმნ. ქანაობა. bhumfkjbn,
bhumfktbn აქანავებს, აქანავა.
f-hut;mhf ზმნ. ტრიალი, ბრუნვა.
bhut;metbn, bhut;mbn ატრიალებს, ატრიალა, აბრუნებს, აბრუნა.
f-hlfhf ზმნ. დაცხრობა. bfhlhbn,
bfhltbn აცხრობს, დააცხრო.
f-hl hf ზმნ. გადიდება. bhl bn გაადიდა.
f-hlshhf ზმნ. 1. ცნობა. bbhlshbn აცნობა.
f-hbfhf ზმნ. დაწვენა. lbhbtbn დააწვინა.
f-hbfifhf ზმნ. გამართვა, გასწორება. bhbfitbn გამართა, გაასწორა.
f-hbtq`fhf ზმნ. გამწვანება. bhbtq`tbn გაამწვანა.
f-hbbhf ზმნ. შობა, დაბადება.
lskhbbn შვა, დაბდა.
f-hb6`fq`fhf ზმნ. გაშავება. bhb6`fq`tbn გააშავა.
f-hrfhfhf ზმნ. მოქანცვა, დაქანცვა.
lbhrfhjbn, lbhrfhtbn მოქანცა,
დაქანცა.
f-hrhf ზმნ. 1. დაკეტვა. bfbhrsbn
დაკეტა.
f-hrhf ზმნ. 2. მოკიდება, ანთება.
bfbhrsbn მოუკიდა, აანთო.
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f-hrhf ზმნ. 3. დაჭერინება, დაკავებინება. bbhrsbn დააჭერინა, დააკავებინა.
f-hrhf ზმნ. 4. ჩატევა, დატევა.
bfbhrsbn ჩაატია, დაატია.
f-hr`flfhf ზმნ. მოშვება. bhr`fltbn
მოუშვა.
f-hr`r`fhf ზმნ. დაწთობა. bhr`r`tbn
დააწთო.
f-hrmf=hf ზმნ. შემოკლება, დამოკლება. bhrmf=bn შეამოკლა, დაამოკლა.
f-rmf0fhf ზმნ. 1. ქრობა, ჩაქრობა,
შრეტა, დაშრეტა, დავსება. bhrmf
0tbn ჩააქრო, დაშრიტა, დაავსო.
f-hrmf0fhf ზმნ. 2. გაბედნიერება.
lbhrmf0tbn გააბედნიერა.
f-hkfchf ზმნ. 1. დაჩქარება. bhkfcbn
დააჩქარა.
f-hkfimwfhf ზმნ. დაბნელება. bhkfimwtbn დააბნელა.
f-hkfifhf ზმნ. განათება, გაშუქება,
გაბრწყინება. bhkfitbn გაანათა,
გააშუქა, გააბრწყინა.
f-hkfi`hf ზმნ. დაბრმავება. lbhkfi`bn დააბრმავა.
f-hvfyi`fkfhf ზმნ. ხელის შეწყობა.
lbhvfyi`fktbn ხელი შეუწყო.
f-hvfhbfhf ზმნ. გაადვილება, გაიოლება. bhvfhbtbn გაადვილა, გააიოლა.
f-hvfimwfrhf ზმნ. მოშინაურება, შეჩვევა, ხელზე მიჩვევა. bhvfimwfretbn, bhvfimwfrsbn აშინაურებს, მოაშინაურა, იჩვევს, შეიჩვია, ხელზე იჩვევს, ხელზე მიიჩვია.
f-hvfzhf ზმნ. შემცირება. bhvfzbn
შეამცირა.
f-hv;ms;mrhf ზმნ. გაარჯლება, გაღიზიანება, გამიზეზება ჭრილობისა. bhsv;m;mretbn, bhsv;ms;mrsbn აარჯლებს, გააარჯლა,
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ამიზეზებს, გაამიზეზა.
f-hyffhf ზმნ. გადახრა. bhyffbn
გადახარა.
f-hys7`fhf ზმნ. გასეირნება. lbhys
7`bjbn, lbhys7`tbn ასეირნებc,
გაასეირნა.
f-h ehf ზმნ. 1. დაგრძელება, წაგრძელება. bh ebn დააგრძელა, წააგრძელა.
f-h;`hf ზმნ. სმევა, დალევინება.
bbh;`bn ასმევს, ასვა, დაალევინა.
f-hhf ზმნ. წყალზე გასვლა, წყალს
გაღმა გასვლა. lshbn წყალზე გავიდა, წყალს გაღმა გავიდა.
f-h hsv8f არს. შარაგზა.
f-hcfhf ზმნ. მონელება. bfhctbn მოინელა.
f-hchf ზმნ. დარჭობა, დასობა. bfbhcbn დაარჭო, დაასო.
f-hnfnfhf ზმნ. დარბილება. fhnfntbn
დაარბილა.
f-hnkfhf ზმნ. დარღვევა. bhnktbn
დაარღვია.
f-hnsnhf ზმნ. ჩიჩქნა. bhnsnbn ჩიჩქნა, მოჩიჩქნა.
f-hn`fhf ზმნ. დასმა. lbhn`tbn დასვა.
f-h0vf7 არს. აბგა.
f-h0hf ზმნ. დამკვიჭება. bfh0bn დამკვიჭდა.
f-h0i`fhf ზმნ. დავიწროება. bh0i`tbn დაავიწროვა.
f-h0syxhf ზმნ. დამშვიდება. lbh0syzbn დაამშვიდა.
f-h0`fhf ზმნ. დნობა, დადნობა.
bh0`tbn დაადნო.
f-h0`hf ზმნ. ავსება, გავსება. bh0`bn
გაავსო, აავსო.
f-h9f არს. ქერი.
f-h9cffhf ზმნ. ლბობა, დალბობა.
bh9cffbn დაალბო.
f-h9cf[hf ზმნ. სესხება. bh9cf[sbn
ასესხა.

f-h9cf]`fhf ზმნ. ლტობა, დალტობა. bh9cf]`tbn დაალტო.
f-h9chf ზმნ. (ბზიფ.) ქრობა, ჩაქრობა, შრეტა, დაშრეტა. bh9cbn ჩააქრო, დაშრიტა.
f-h9cskfhf ზმნ. სუქება, გასუქება.
bh9csktbn გაასუქა.
fh9sc არს. ჭაბუკი, ყმაწვილი.
f-h9ihf ზმნ. ყურებინება. bh9ibn
აყურებინა.
f-h9iifhf ზმნ. გამოშრობა. bh9ii bn, bh9iitbn აშრობს, გამოაშრო.
f-h9iofhf ზმნ. გალამაზება. lbh9iojbn, lbh9iotbn ალამაზებს, გაალამაზა.
f-h9[fhf ზმნ. გათბობა. bh9[jbn,
bh9[tbn ათბობს, გაათბო.
f-h9[fimfhf ზმნ. შერცხვენა. lbh9[fimtbn შეარცხვინა.
f-h6`hf ზმნ. ფიცის დადებინება.
lbh6ebn ფიცი დაადებინა, აფიცა.
f-h6mfywswhf ზმნ. განაზება, გააზიზება, გასათუთება. lbh6mfywswbn
გაანაზა, გაააზიზა, გაასათუთა.
f-h6bfhf ზმნ. გამართლება. lbh6b
tbn გაამართლა.
f-h/fp არს. ხაზი.
f-h/f/fhf ზმნ. ფეხებისა ჩაჩხვა, გაჩაჩხვა. bh/f/tbn გაჩაჩხა.
f-h/sphf ზმნ. ბანის თქმა. bh/spbn
ბანი თქვა.
f-h7f9imhf ზმნ. გაწითლება. bh7f9imetbn, bh7f9imbn აწითლებს, გააწითლა.
f-h7fqfhf ზმნ. გაკეთებინება. bbh7fqtbn გააკეთებინა.
f-h7`fylfhf ზმნ. სითხის, ჰაერის გათბობა. bh7`fyljbn, bh7`fyltbn
ათბობს, გაათბო.
f-h7`fnfhf ზმნ. მოქნა. bh7`fntbn მოქნა.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

f-h7`slhf ზმნ. კრეჭა, გაკრეჭა.
bh7`slbn გაკრიჭა.
f-h7`ln`s არს. ფაფარშეკრეჭილი ერთი წლის კვიცი.
f-h7`szhf ზმნ. ჭმუჭნა. bh7`szbn
დაჭმუჭნა.
f-h7mfynfphf ზმნ. გაშიშვლება, გატიტვლება. lbh7mfynfpbn გააშიშვლა, გაატიტვლა.
f-h7mfn`s არს. ყოლინჯი.
f-h7m9chf ზმნ. გაბრტყელება. bh7mf
9cbn გააბრტყელა.
f-h7mswhf ზმნ. ჭყლეტა, გაჭყლეტა.
bh7mswbn გაჭყლიტა.
himf ზმნ. დაპობა. fv=s himf დაპობილი შეშა.
f-himfv[ysikfhf ზმნ. მუხლის მოდრეკინება, დაჩოქება, მუხლის
მოყრევინება. lbhimfv[ysiktbn
მუხლი მოადრეკინა, დააჩოქა,
მუხლი მოაყრევინა.
f-himfhf ზმნ. პობა, გაპობა. bhijbn,
bhitbn აპობს, გააპო.
f-himhf ზმნ. მოკვლევინება. lbbhibn მოაკვლევინა.
f-himhf ზმნ. გამოთრობა, დათრობა.
lfbhibn გამოათრო, დაათრო.
f-himimfhf ზმნ. ხდა, დახდა. bhimim bn, bhimimtbn ხდის, დახადა.
f-himimhf ზმნ. ლესა, ამოლესა, გალესა. bhimimetbn, bhimimbn
ლესავს, ამოლესა, ლესს, გალესა.
f-himwskfhf ზმნ. შეჩვევა, მიჩვევა,
დაჩვევა. bfbhimwsktbn შეაჩვია,
მიაჩვია, დააჩვია.
f-hifhf ზმნ. გრეხა, დაგრეხა. bhijbn, bhitbn გრეხს, დაგრიხა.
f-hifhf ზმნ. გათენება. bhitbn გაათენა.
f-hir`fr`fhf ზმნ. გათეთრება. bhir`fr`jbn, bhir`fr`tbn ათეთ-
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რებს, გაათეთრა.
f-hihf არს. მუცლის ტიფი.
f-hihf ზმნ. 1. ადუღება. bhietbn,
bhibn ადუღებს, აადუღა; fot
bhietbn წყალს ადუღებს.
f-hihf ზმნ. 2. ყეფა. bhietbn, bhibn
აყეფებს, აყეფა.
f-hi`ff არს. სივილი.
f-hi`fhf ზმნ. 1. შეშინება, დაშინება.
lbhi`tbn შეაშინა, დააშინა.
f-hi`fhf ზმნ. 2. გადახდევინება.
bbhi`tbn გადაახდევინა.
f-hi`hf ზმნ. დაჩირქება, დამწიფება.
bhi`bn დააჩირქა; დაამწიფა.
f-hi`i`fhf ზმნ. ბერტყვა, დაბერტყვა. bhi`i` bn, bhi`i`tbn
ბერტყავს, დაბერტყა.
f-hxxfhf ზმნ. გაცინება. lbhxxjbn,
lbhxxtbn აცინებს, გააცინა.
f-hxs[`xs[`hf ზმნ. ხიჩინი, ღიტინი.
lbhxs[`xs[etbn, lbbhxs[`xs[`bn
უხიჩინებს, უხიჩინა, უღიტინებს,
უღიტინა.
f-h-tbhf ზმნ. 1. გამოსწორება. bhtbetbn, bh-tbn ასწორებს, გამოასწორა.
f-h-hf ზმნ. დაკეცვა. bh-bn დაკეცა.
f-h-[`fhf ზმნ. ქება, შექება. lbh[` bn, lbh-[`tbn აქებს, აქო.
f-h-ef9[mso არს. ქება, ქება-დიდება.
f-hwfu`fhf ზმნ. დაბლაგვება, დაჩლუნგება. bhwfu`tbn, bhwfu`bn.
აბლაგვებს, აჩლუნგებს.
f-hwfhf ზმნ. გაცხელება. bhw bn,
bhwtbn აცხელებს, გააცხელა.
f-hwwfrhf ზმნ. აჩქარება, დაჩქარება.
bhwwfrsbn დააჩქარა.
f-hw`ffrhf ზმნ. ნამვა, დანამვა.
bhw`ffrsbn დანამა.
f-hw`fuf არს. დასაძინებელი.
f-hw`f;`fhf
ზმნ.
ალაპარაკება.
lbhw`f;`tbn აალაპარაკა.
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f-hw`fhf ზმნ. 1. დაძინება. lbhw`tbn
დააძინა.
f-hw`fhf ზმნ. 2. ჩაქრობა, გაქრობა,
დაშრეტა, დავსება. bhw`tbn ჩააქრო, გააქრო, დაშრიტა, დაავსო.
f-hw`fhf ზმნ. აწოვებს. bfbhw`tbn
აწოვებინა.
f-hofhf ზმნ. გამომჟღავნება, გამხელა. bhotbn გამოამჟღავნა, გაამხილა.
f-hohf ზმნ. დაკარგვა. bhobn დაკარგა.
f-hocfhf ზმნ. ცურვა. lbhoctbn აცურავა.
f-ho`fhf ზმნ. პირიდან საქმება, რწყევინება, ამორწყევინება. lfho`tbn
პირიდან ასაქმა, ამოარწყევინა.
f-ho`o`fhf ზმნ. გარეცხვინება. bbho`o`tbn გაარეცხვინა.
f-hqfuf არს. სასწავლო.
f-hqfhf ზმნ. სწავლება, გაწვრთნა.
bbhq bn, bbhqtbn ასწავლის, ასწავლა, წვრთნის, გაწვრთნა.
f-hqfh0f არს. სასწავლებელი.
f-hqfhhf ზმნ. ლესვა, გალესვა.
bhqfhetbn, bhqfhbn ლესავს, გალესა.
f-hqf/fhf ზმნ. გათხელება. bhqf/tbn გაათხელა.
f-hqf8hf არს. მასწავლებლობა.
f-hqf8s არს. მასწავლებელი.
f-hqschf ზმნ. რყევა, დარყევა.
bhqscetbn, bhqscbn არყევს, დაარყია.
f-hq`ff, fhq`ff ]`f არს. წივილი.
f[`szs
fhq`ff-]`f
f]`]`fhf
lf=s g ბავშვი წივის.
f-hq`ff-cshq`ff არს. წივილ-კივილი.
f-hq`bbhf ზმნ. მოგრეხა. bhq`bbn
მოგრიხა.
f-hq`-vshq`s არს. წნილი, მჟავე.

f-hq`fhf ზმნ. მოქნა. bhq`etbn,
bhq`bn ქნის, მოქნა.
f-hq`s არს. წნილი; მჟავე.
f-hq`shf არს. სასუქი, პატივი, ნაკელი.
f-hq`shf[`fw არს. ჭიაყელა.
f-hq`sefuf ზედს. ამატირებელი, ტირილის გამომწვევი რამ.
f-hq`sefhf ზმნ. ატირება. lbhq`bs
etbn ატირა, აატირა.
f-hzfhf ზმნ. დახდა. bhz bn, bhztbn
ხდის, დახადა.
f-h=fhf ზმნ. გაახალგაზრდავება.
lbh=tbn გააახალგაზრდავა.
f-h=swhf ზმნ. განახლება. bh=swbn
განაახლა.
f-h=s[fhf ზმნ. გაღვიძება. lbh=s[tbn გააღვიძა.
f-h[ffhf ზმნ. დატკბობა. bh[ffbn
დაატკბო.
f-h[fhf ზმნ. წევინება. lfbh[tbn აწევინა. fw`6`f fefhlsy bfcsh[tbn
ხარებს ურემი ვაწევინე.
f-h[fhf ზმნ. 1. გაცვეთა, დახევა.
bh[tbn გაცვითა, დახია.
f-h[fhf ზმნ. 2. ხელის გაწვდენა.
bh[tbn გაიწოდა, გაშვერა გაიშვირა.
f-h[fhfhf ზმნ. დაშორება. bh[fhtbn
დააშორა.
f-h[f[fhf ზმნ. ხელების, თითების
გაფარჩხვა, გაპარჭყვა. bh[f[tbn
გაფარჩხა, გაპარჭყა.
f-h[bfhf ზმნ. 1. მომზადება, გამზადება, დამზადება. bh[btbn მოამზადა, გაამზადა, დაამზადა.
f-h[bfhf ზმნ. 2. მორთვა, მოკაზმვა.
bh[btbn მორთო, მოკაზმა.
f-h[bfhf ზმნ. 3. მომართვა, აწყობა.
bh[btbn მომართა, ააწყო.
f-h[ysimyf არს. ქვაბის საკიდელი,
ცანდი.
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f-h[hf ზმნ. მკა, მომკა. bh[etbn, bh[sbn მკის, მომკა.
f-h[`fhf ზმნ. დასაჭურისება. bh[` bn, bh[`tbn ასაჭურისებს, დაასაჭურისა.
f-h[`fhf ზმნ. 1. ღუნვა, მოღუნვა,
დრეკა, მოდრეკა. bh[`jbn, bh[`tbn ღუნავს, მოღუნა, ზნექს,
მოზნიქა, დრეკს, მოდრიკა.
f-h[`fhf ზმნ. 2. მოსახვევი. fv8f
fh[`fhf გზის მოსახვევი.
f-h[`fimhf ზმნ. მღვრევა. bh[`fimetbn, bh[`fimbn ამღვრევს, აამღვრია.
f-h[`szhf ზმნ. დაპატარავება. bh[`sz`tbn, bh[`zbn აპარატავებს, დააპატარავა.
f-h[[fhf ზმნ. 1. მოჭიმვა, მოჭერა.
bh[[ bn, bh[[tbn ჭიმავს, მოჭიმა,
უჭერს, მოუჭირა.
f-h[s9[s9hf ზმნ. გაჯაგჯაგება. bh[s9[s9etbn, bh[s9[s9bn აჯაგჯაგებს, გააჯაგჯაგა.
f-h[mfy0fhf ზმნ. დამძიმება. bh[mfy0jbn, bh[mfy0tbn ამძიმებს,
დაამძიმა.
f-h[mfh[mfhhf ზმნ. ჟღარუნი, აჟღარუნება. bh[mfh[mfhetbn, bh[mfh[mfhbn აჟღარუნებს, ააჟღარუნა.
f-h[mhf ზმნ. ტკენა. bbh[mbn ატკინა.
f-h[mi`fi`fhf ზმნ. გაცივება. bh[mi`fi`jbn, bh[mi`fi`tbn აცივებს, გააცივა.
f-h\fhf ზმნ. ძრახვა, დაძრახვა. lbh\jbn, lbh\tbn ძრახავს, დაძრახა.
f-h]fhf ზმნ. 1. დაფრთხობა. bh]fetbn, bh]fbn ფრთხება, დაფრთხა.
f-h]fhf ზმნ. 2. შრომით, მუშაობით,
ვაჭრობით და მისთ.: შეძენა, შოვნა, bh]fetbn, bh]fbn იძენს, შოულობს; შეიძინა, იშოვა.
f-h]`fpfhf ზმნ. თრევა. bh]`fptbn
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ათრია.
f-h]`fhf ზმნ. თქმევინება. bbh]`tbn
ათქმევინა.
f-h]`fhf[ არს. ჯიგარი; ფილტვგულ-ღვიძლი.
f-h]`hf ზმნ. ძოვება. bh]`etbn, bh]`bn აძოვებს, აძოვა.
f-h]`hf ზმნ. ძარცვა, გაძარცვა. lbh]`etbn, lbh]`bn ძარცვავს, გაძარცვა.
f-h]`fhf ზმნ. ძახვა, დაძახვა, მოძახვა bh]`etbn, bh]`bn ძახავს, დაძახა, ძახავს, მოძახა.
f-h]`8s არს. მძარცველი, ავაზაკი.
f-hs0`f არს. მარწუხი, გაზი.
f-hsvo არს. (ბზიფ.) სკამლოგინი.
f-hs;`n` ზმნ. სასმელი.
f-hsh]fhf ზმნ. დაფრთხობა. bhsh]fetbn, bhsh]fbn აფრთხობს, დააფრთხო.
f-hehf ზმნ. გაკეთებინება. bbhebn გააკეთებინა.
f-hs97mf არს. ირეჭი (მახეა ერთგვარი). fhs97mf bfrsbn მახეში გაება.
f-hs9q`f არს. რიკი, ტიზი, ჭურჭელთ საცობი ჩხირი.
f-hs9[hf ზმნ. ასხმა, აცმა. fhs9[sbn აასხა, ააცვა.
f-hs9[m, fhs9[mf არს. ხალა, ჭოკი
გრძელი ჯოხი, რითაც ჩვეულებრივ ბერტყავენ კაკალს.
f-hs9]f არს. ფილტვი.
f-hs/mfhf[m ზმნზ. მარჯვნივ, მარჯვენა მხრით, მარჯვენა მხარეს.
f-hsw არს. მარცვალი, კაკალი.
f-hsw6mfhf ზმნ. წმენდა, გაწმენდა,
გასუფთავება. bhsw6mjbn, bhs
w6mtbn წმენდს, გაწმინდა, ასუფთავებს, გაასუფთავა.
f-hsw]f ზედს. უბედური, საწყალი,
საბრალო, საცოდავი.
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f-hsw]fhf არს. საცოდაობა, უბედურება.
hsw]fhskf ზმნზ. 1. საცოდავად.
f-hsw]fn`hf არს. გაუბედურება.
bhsw]fbn`bn გააუბედურა.
f-hsw]fimfhf ზმნ. შებრალება. bhs
w]fbimjbn, bhsw]fbimtbn იბრალებს, შეიბრალა.
hsw]fimfhflf ზმნზ. ულმობელად,
უწყალოდ, უმოწყალოდ.
f-hsw]fimfn` ზედს. შესაბრალისი,
საბრალო, საცოდავი, საწყალი.
f-hsw]f[`[fhf ზმნ. გასაცოდავება.
lhsw]f[`[tbn გასაცოდავდა.
f-hs[m0imhf ზედს. lfhs[m0ibn ციება.
f-h8f ზედს. გამხდარი. fi`sh-h8f
ჩირი, ხმელი ხილი.
f-h8fhf ზმნ. 1. ხმობა, გახმობა.
bh8 bn, bh8tbn ახმობს, გაახმო.
f-h8fi არს. ნაკადული.
f-h8t;mhf ზმნ. გაყვითლება. bh8t
;mbn გააყვითლა.
f-h8hf ზმნ. დაწერინება. bbh8etbn,
bbh8bn აწერინებს, დააწერინა.
f-h8hf ზმნ. გაჭენება. bh8etn, bh8bn
აჭენებს, გააჭენა.
C
f-cf არს. ნაჭერი.
f-cff0 არს. საათი.
f-cff0-,;f არს. ნახევარი საათი.
f-cff07fqf8s არს. მესაათე.
f-cffy არს. საინი, თეფში.
f-cffhf არს. გობი.
f-cf,f არს. მტვერი.
f-cf,f9 არს. მადლი.
f-cf,b არს. ბავშვი, ბალღი, ყმაწვილი.
f-cf,hfl, fcf,shfl არს. ნიღაბი.
f-cf,if არს. შაბათი.
f-cfu`htb არს. პატრუქი.

f-cflf7s ზედს. სამოწყალო, ნაწყალობევი.
f-cfpfy არს. ტრიალი მინდორი.
f-cfrfcf არს. საკაცე.
cfr`sy ზმნ. cfhf cfr`sy მე ვიყავი.
f-cfr`vfk არს. საკმეველი.
f-cfk არს. სოლი.
f-cfkfv არს. სალამი, მოკითხვა.
f-cfkfv-im7`s არს. წერილი, ბარათი.
f-cfk6sv არს. ფინდიხი, მსხვილი
საფანტი.
f-cfvfh7 k არს. სახუმარო, სასაცილო ამბავი.
f-cfv9fk არს. ჩახმახი.
f-cfgsy არს. (ბზიფ.) fcfgfy საპონი.
f-cfgsy0hf არს. სასაპნე.
f-cfgsy ihf ზმნ. საპნის ხარშვა, საპნის კეთება.
f-cfh არს. მრ. მხ. fcsc; fcfh hsv8f
ცის იკანკლედი, ირმის ნახტომი,
ხარის ნავალი, დათვისფეხა.
cfhf ნაცვ. მე.
f-cfhf ზმნ. 1. პარსვა, გაპარსვა. bctbn
გაპარსა.
f-cfhf ზმნ. 2. ბურღულის, ღერღილის ხარშვა, მოხარშვა. bctbn მოიხარშა.
f-cfhf6mf არს. დოლბანდი, ჩალმა,
ყაუხი.
f-cfhfy\m, f-cfhf\m არს. ფიტი, ფიჭა,
ხვეზა თაფლისა.
f-cfhb/f-[`if არს. კარაქი.
f-cfhrmf არს. მინა.
f-cfhrmfk არს. დიდი ზარი, სარეკელი. fcfhrmfk bfcetbn ზარს რეკენ.
f-cfc არს. სტუმარი
f-cfcf არს. პირი, ხახა პირუტყვთა.
f-cfcffbh0f არს. სასტუმრო.
f-cfcu`fi` არს. სტუმრის შემოსასვლელი ალაყაფის კარები.
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f-cfchf ზმნ. სტუმრობა. lcfcetbn,
lcfcbn სტუმრობს.
fcfc[`არს. სტუმრის მიერ დატოვებული კერძის ნაწილი.
f-cf9s\m არს. კონკილა.
f-cf6` არს. პუდრი, დენდრა, ხრილი.
f-cf7`f არს. კუნძი.
f-cfo არს. ჯიქი.
f-cfo,fk არს. საწებელი, წვენი.
f-cf[0fy არს. ტარსიკონი, სახტიანი,
სნატი, მოქნილი ტყავი.
f-cf[0fy-efgf არს. თოქალთო.
f-cf[`htb არს. ჩული, ყაჯარი, ასალი, საძაგრავი.
f-cf[mf არს. სახე, პირი, პირისახე.
f-cf[mf0s[hf ზმნ. სურათის გადაღება. bcf[mf 0b[sbn სურათი გადაუღო.
f-cf[mf0s[8s არს. მხატვარი.
f-cf\fy არს. საჟენი.
f-cf\f6 არს. სამფეხი; ზედადგარი.
f-ctbu`slqf არს. თოვლაობა.
f-ctbu`slqfhf ზმნ. თოვლაობა. fcs
tbu lshqjbn,
fcstbu lshqtbn
თოვლაობენ, ითოვლავეს.
cjeg ზმნ. მე ვარ.
f-cja არს. აივანი.
f-chf ზმნ. 1. ქსოვა, მოქსოვა. bcetbn,
bcsbn ქსოვს, მოქსოვა.
f-chf ზმნ. 2. ქროლა. bcetbn, bcsbn
ქრის, ქროდა; იქროლა.
f-chf ზმნ. ცემა. lbcbn სცემა.
f-chfgf არს. თოვლის გუნდა.
f-ccf ზედს. წვრილი.
f-ccf-vsccf არს. წვრილმანი, ხურდა-მურდა.
f-ccfof ზედს. უწვრილესი.
f-ccfof[fhf ზმნ. ძალზე, ძალიან დაწვრილება. bccfof[tbn ძალზე, ძალიან დაწვრილდა.
f-ccf[fhf ზმნ. დაწვრილება. bccf-
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[tbn დაწვრილდა.
f-ccbh არს. სეირი. fccbh csv, b! სეირს არ შევესწარი!
f-c9fk არს. თოვლის ფიფქი, ფარტენა.
f-c6mfkf არს. ნავმისადგომი.
c6mf-c6mf! შორისდ. ქსი! სი! ეცი!
f-cs არს. თოვლი.
f-cs,ufhf არს. ზვავი.
f-cs0`]`f არს. ქარბუქი, ბუქი.
csv]`tb! ზმნ. მეთქი! ec9shq,
csv]`tb! გამეცალე-მეთქი!
f-csylsr`hf ზმნ. პატარა ჯამი.
f-csho არს. გამდნარი თოვლი.
f-csh]`s არს. ხორხოშელა თოვლი.
f-csc არს. კრავი, ბატკანი. მრ. fcfh>
fcfhf6`f.
f-cs9cf არს. თოვლყინული.
f-cs9cf7`f არს. ბუქი, ქარბუქი.
N
f-nfvf არს. ატამი.
f-nfhf ზმნ. ხაპვა, სითხის ამოღება.
bntbn ამოხაპა, სითხე ამოიღო.
f-nfhfy არს. ტარანი.
f-nfhhf ზმნ. მოქნილობა, ღვენთვა.
bnfhhetbn, bnfhhbn იღვენთება,
მოიღვენთა.
f-nfnf ზედს. რბილი, თონთლო.
f-nfnfhf არს. რბილობი, რბილეული; რბილი ადგილი; რბილი ნაწილი.
f-nfnf[fhf ზმნ. დარბილება. bnfnf[jbn, bnfnf[tbn რბილდება, დარბილდა.
f-nrmfw არს. ტკეჩი.
f-nkfhf ზმნ. გარღვევა. bnktbn გაირღვა.
f-nhf ზმნ. გაფაღარათება. lfnetbn,
lfnbn აფაღარათებს, გააფაღარათა.
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f-ncf არს. ტყვია, ბრპენი.
f-nnfhf ზმნ. გაფხრეწა. bnntbn გაიფხრიწა.
f-ns არს. ბუ, ბუკიოტი.
f-ns7hf ზმნ. მიბეგვა. lbns7etbn მიბეგვა.
f-ns7` არს. ყუა, გნდე.
f-nsif არს. უფსკრული.
f-nsif]`fhf ზმნ. გათრევა. bnsifb]`tbn გაათრევს.
f-ns[hf ზმნ. აოშვა. bns[sbn აოშა.
f-ns8fh8fh არს. ჭოტი.
N`
f-n`ffvffhf ზმნ. აჯა-ბაჯად სიარული. ln`ffvffetbn აჯა-ბაჯად დადის.
f-n`fv,fhf ზმნ. აბუჩად აგდება.
lfn`fbv,tbn აბუჩად აიგდო.
f-n`fy არს. ნახარში, წვენი.
fn`fhf ზმნ. 1. ჯდომა. ln` eg, ln`fy.
ზის, იჯდა.
f-n`fhf ზმნ. 2. ჯდომა. ln`tbn. დაჯდა.
f-n`fh0f არს. დასაჯდომი ადგილი.
f-n`hf არს. მონობა.
f-n`s არს. მონა.
f-n`skf არს. ქვეყანა.
f-n`sv ზედს. უცხო, გარეშე.
f-n`sv\fhf არს. უცხო ადგილი.
f-n`s8f არს. რქა.
f-n`s8fpfq` არს. ცალრქა.
f-n`8f არს. ჩახმახი.
f-n`8fchf ზმნ. ბუსკნაობა. bn`8fcetbn, bn`8fcbn ბუსკნაობს, იბუსკნავა.
E
f-ef არს. ნათესავი.
f-eff არს. მრ. (მხ. რ. fef8s) ხალხი,

ადამიანები.
f-effhf ზედს. ნათხოვარი, სანათხოვრო.
f-effhf f0fhf ზმნ. თხოვება, მინათხოვრება. feffhf bb0tbn ათხოვა,
მიანათხოვრა.
f-eff9cshf არს. ადამიანთა სული.
f-e,;fho არს. ფერდი, საზარდული.
f-eflf არს. ოთახი.
f-eflf8, feflf8f ზედს. ძნელი.
f-efp არს. ქადაგება.
f-ef0f[ არს. ოთახი.
f-ef0`f არს. ბარძაყი.
f-eftimfhf, fefbimfhf არს. სახლიკაცობა.
efr`sy ზმნ. efhf efr`sy შენ (მკ.)
იყავი.
f-efk არს. 1. ვალი.
efkkf ზმნზ. ნისიად.
f-efkfu`sh არს. ორაგული.
f-efkfaf[`s არს. ჯამაგირი.
efk0fvs;m ზედს. ვალის არშემრჩენელი.
efkvi`f ზედს. ვალის არგადამხდელი.
f-efki`f8s ზედს. ვალის გადამხდელი.
f-efk]`f8s ზედს. მევალე.
f-efksh არს. კასრი.
f-efksh7fqfhf არს. მეკასრეობა.
f-efksh7fqfh0f არს. საკასრო (სახელოსნო).
f-efksh7fqf8s არს. მეკასრე.
f-efy0f არს. უთო.
f-efy0fhf ზმნ. დაუთოება. lefy0 bn,
lefy0tbn აუთოებს, დააუთოვა.
f-efgf არს. ნაბადი.
f-efgcw`s არს. პეშვი, მუჭა, ბღუჯი.
f-efgw`f არს. ქეჩა, თექა.
ef;`-ffrmscrmf ზმნზ. ახლახან, დიდი ხანი არაა.
ef;`-fps ზმნზ. ამჟამად.
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ef;`ums ზმნზ. ახლაც.
ef;`yfn` ზმნზ. ამთავითვე, აქედანვე.
ef;`n`b ზედს. ამდროინდელი, ახლანდელი, აწინდელი.
ef;`im0f ზმნზ. აწ, უკვე.
ef;`im0fhyf[sc ზმნზ. ამიერიდან.
ef;`s ზმნზ. ახლა; ამჟამად.
ef;`shffyof ზმნზ. აქამდე.
emf;`-ef;`s ზმნზ. ხშირ-ხშირად,
ძლიერ ხშირად, წამდაუწუმ.
ef;`sq`7mf ზმნზ. ახლავე, ხელად.
f-efhf არს. ნათესაობა.
efhf ნაცვ. შენ (კ.).
f-efhfi არს. ლუდი.
f-efh,f არს. არწივი, ორბი.
f-efh,f;` არს. ძერა.
f-efhumfkf არს. საქანელა.
f-efhlsy არს. ურემი.
f-efhlsy[mxf არს. მეურმე.
f-efh0fk არს. ქცევა.
f-efhxfy ზედს. გულარღო, ოჩანი.
f-efhxfyhf ზმნ. ოჩნობა. befhxfyetbn, befhxfybn ოჩნობს, იოჩნა, გულარღობა, გულარღობს.
f-efh]fe არს. ნოხი, ხალიჩა.
f-efcf არს. ცხვარი.
f-efcf-u`fh0f არს. არვე, ფარა (ცხვრისა).
f-efcfhsv8f არს. ირმის ნახტომი,
ცის იკანკლედი, ხარის ნავალი,
დათვისფეხა; შდრ. fcfhhsv8f.
f-efcf[mxf არს. მეცხვარე.
f-efc0f არს. ხურო.
f-efc0fhf ზმნ. ოსტატობა. lefc0 bn,
lefc0tbn ოსტატობს, იოსტატა.
efctb-\vtb არს. ცხვარი და თხა.
f-efcbf0 არს. ანდერძი.
f-efcw`f არს. ცხვრის ტყავი.
f-efc[sh არს. საძირკველი.
f-efnfkf არს. ჯირკვალი.
efim0fy ზმნზ. მერე, შემდეგ.
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efim0fyums ზმნზ. მერეც, შემდეგაც.
efq` [f ზმნზ. ხვალ ღამეს.
efq`n`b ზედს. ხვალინდელი.
efq`7mf ზმნზ. იქვე.
efq`s ზმნზ. ხვალ.
efq`syof ზმნზ. ხვალამდე.
ef[f ზმნზ. ამაღამ.
ef[fn`b ზედს. ამაღამდელი.
f-ef[fhf ზმნ. დანათესავება, დამოყვრება. lbef[tbn დაუნათესავდა,
დაუმოყვრდა.
ef[fhyf[sc ზმნზ. ამ ღამიდან.
f-ef[efvf არს. ტაძარი.
f-ef[[mf არს. ვახშამი.
ef[sb--ysb არს. დღე და ღამე.
ef[sr ზმნზ. ერთ ღამეს.
efwsr fkf ზმნზ. ერთს ღამეში, ერთი
ღამის განმავლობაში.
ef[syums--syums ზმნზ. დღედაღამ.
ef[sykf ზმნზ. ღამით, ღამღამობით.
ef[m ზმნზ. იქ; იქით.
f-ef[mfl არს. ჯოგი, რემა (ცხენისა).
ef[msyn` ზმნზ. იქიდან.
f-ef\f7 არს. ბუხარი.
f-ef\mf77fqf8s არს. მეღუმელე.
ef]f ნაცვ. მეტი, სხვა.
f-ef8-fcf ზედს. ტანდაბალი, ტანმომცრო, ჩია კაცი.
f-ef8,;fhf არს. შუა ხნის კაცობა.
f-ef8le არს. დიდკაცი.
f-ef8l hf არს. დიდკაცობა.
ef8-bbv,fw ზედს. არნახული.
ef8-bvf]fw ზედს. გაუგონარი.
f-ef8rs ზედს. ხელმოჭერილი, ძუნწი, წუწურაქი, პურადძვირი.
f-ef8;msafhf არს. კაციჭამიობა.
f-ef8;msaf8s არს. კაციჭამია.
f-ef8hf არს. ადამიანობა.
f-ef8n`hf ზმნ. კაცად ქცევა, კაცად
გახდენა. lef8bn`bn კაცად აქცია,
კაცად გახადა.
f-ef89cs არს. კაცი, ადამიანისშვილი.
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f-ef89c;s†f არს. კაციჭამია.
ef8qfc ზედს. ადამიანურად, კაცურად.
f-ef8[fhf ზმნ. კაცად გახდომა.
lef8[tbn კაცად გახდა.
f-ef8[;`f ზედს. უკმეხი ადამიანი.
f-ef8s არს. ადამიანი, კაცი. მრ. feff
f-ef8sn`s8cf არს. საერთოდ ადამიანი, კაცი. მრ. feffn`s8cf.
e,fc ზედს. ისე.
e,fc7fy ზმნზ. მაშინ.
e,fc7fyn`b ზედს. მაშინდელი, იმდროინდელი.
e,fc7fyq`7mf ზმნზ. მაშინვე, მაშინათვე.
e,hb-f7fhf ზედს. იმდენი, იმოდენი.
e,hb f7ysn` ზმნზ. იმიტომ, იმის
გამო.
e,sc ზედს. ისე.
e,sc7fyq`7mf ზმნზ. მაშინვე, მაშინათვე.
e,scq`7mf ზმნზ. სწორედ ისე.
etpums ზმნზ. მაინც.
etpums-etpums ზმნზ. მაინცდამაინც.
f-e0hf არს. ბოსტანი.
f-e0hf0s[ არს. ბოსტნეული.
f-e0hf7fqfhf არს. მებოსტნეობა.
f- 0hf7fqf8s არს. მებოსტნე.
eyfim0f[m ზმნზ. მაზეგ.
eyq! შორისდ. ხაბარდა! გადატ. დაიკარგე! გაეთრიე! შეაყოლე!
f-ejls[` არს. კასრის სალტე, გვერგვი.
f-ejh]fk არს. ნოხი, ხალიჩა.
ejeg ზმნ. შენ (მკ.) ხარ.
ejq`fps ზმნზ. ხვალისათვის, სახვალიოდ.
ejq`fim0f[m ზმნზ. ხვალზევით,
ზეგ.
ejq`fim0f[mn`b ზედს. ზეგინდელი.
ejq`syof ზმნზ. ხვალამდე.
ej8qfc ზმნზ. ადამიანურად.

f-eg ზმნ. ის (ნ.) არის.
f- ;`hf არს. ყამირი.
f-ehf ზმნ. მიღება, შოვნა. bjebn მიიღო; იშოვა.
f- hf ზედს. 1. ურა. f-- hf ურა ცხენი.
f- hf არს. 2. ურო.
f-ehf არს. 1. მოსავალი, ჭირნახული.
f-ehf ზმნ. 2. ქმნა. bebn ქმნა.
f-ehf0fufkfhf არს. მოსავლის აღების
დრო.
eh0 ნაცვ. ისინი.
f-eh0 არს. ბუქი, ქარბუქი.
f-ec არს. საქმე.
ec fyfr`[f ნაწ. მაშ, მაშასადამე.
f- c,fh0f არს. დაწესებულება.
cums ზმნზ. მაინც.
f- clfhf არს. უსაქმურობა.
ec ზმნზ. ისე.
f-ecpe8s არს. მუშაკი.
ec0s]`! ზმნ. ხმა ჩაიკმიდე! გაჩუმდი!
f-ecehf არს. 1. მუშაობა; სამუშაო.
f- cehf ზმნ. 2. მუშაობა. f c betbn,
f c bebn მუშაობს, იმუშავა.
f- cehfn` არს. სამუშაო.
f- ceh0f არს. სამუშაო ადგილი.
ec- c ზმნზ. თანდათან.
f- cen` ზმნზ. სამუშაო.
f- cew`f არს. მრ. მუშები. მხ. f ce8s.
f-ece8s არს. მუშა. მრ. fecew`f.
f-ec97f არს. ბრძანებულება.
ec7fr ზმნზ. იმდენად.
c7fy ზმნზ. მაშინ; შდრ. e,fc7fy.
c7fyq`7mf ზმნზ. მაშინათვე, მაშინვე.
f-e არს. ალიაქოთი, აურზაური.
f- ehf ზმნ. ძაღლის, მგლის ღმუილი, დაღმუვლება. b etbn, b ebn
ღმუის, დაიღმუვლა.
f-e/` არს. უღელი.
/`kf ზმნზ. უღლად; წყვილად.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

/`- /`kf ზმნზ. ხარები, ხარ-კამეჩები, ჩურჩხელები... წყვილად,
წყვილწყვილად, ორ-ორად, უღლად.
eim0fy ზმნზ. მერე, შემდეგ.
eim0fyi`f ზმნზ. ცოტა ხნის შემდეგ.
f-eim0hf ზმნ. გაშვება. l ebim0bn
გაუშვა.
f- ]` არს. უკანალი.
e]`fy-c]`fy არს. ჭორი, მითქმა-მოთქმა.
e]`kf ზმნზ. უკანით.
e]`-im0f[m7f ზმნზ. უკან.
(
f-9f არს. ბზე, პურის ჩალა.
f-9f არს. ვაჟი, ვაჟიშვილი, ძე. მრ.
f9fw`f.
f-9ffbv,fh არს. წინასწარმეტყველი.
f-9fumf ზედს. ამაყი, ქედმაღალი,
ყოყოჩა.
f-9fumfhf არს. ამაყობა, ყოყლოჩინობა, ყოყოჩობა, ამპარტავნობა.
f-9fumf[fhf ზმნ. გაამაყება, გაამპარტავნება, გაყოყოჩება. l9fumf[tbn
გაამაყდა, გაამპარტავნდა, გაყოყოჩდა.
f-9fpfq` არს. დედისერთა ვაჟი.
f-9f0[m არს. ყანწი (ბზიფ.).
f-9fr`f არს. ობი.
f-9fr`f[fhf ზმნ. დაობება. b9fr`f[tbn დაობდა.
f-9frmfk არს. ბადექონი.
9fkf-9fkf ზმნზ. ბარდნა ფანტელფანტელ. fcs 9fkf-9fkf ]`f
bfetn ბარდნის.
f-9fy არს. ფონი.
f-9fhf ზმნ. წვნა, დაწვნა. b9jbn,
b9tbn წნავს, დაწნა.
f-9fhf ზმნ. ხტომა, ხტუნვა. ls9tbn
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იხტუნავა, იხტუნა.
f-9fhf არს. ფული.
f-9fhflfhf არს. უფულობა.
f-9fhf0hf არს. საფულე.
f-9fhlf არს. ფარდა.
f-9fh0f არს. 1. მომყოლი, ბუდე.
f-9fh0f არს. 2. ქვირითი.
f-9fh0[fktbhf ზმნ. ფართხალი.
l9fh0[fktbetbn,
l9fh[fktbn
ფართხალებს, იფართხალა.
f-9fh9fksr არს. პეპელა.
9fcf ზმნზ. უწინ; წინათ.
f-9fcf ზედს. ადრეული, ნაადრევი.
9fcfn`b ზედს. წინანდელი, უწინდელი.
f-9fchf ზმნ. გასწრება, გადასწრება.
lbf9scbn გაუსწრო, გადაუსწრო.
f-9f9cf არს. გერი (ვაჟი).
f-9f7m9f7mhf ზმნ. ფორთხვა. b9f7m9f7metbn, b9f7m9f7bn ფორთხავს, იფორთხა.
f-9fimf არს. ფაშა.
f-9fi` არს. ფესვი, ძირი.
f-9fxf არს. მხეცთ წინამძღოლი.
f-9fofhf არს. ღვიძლი შვლი (ვაჟი).
f-9fqf არს. ულვაში.
f-9fqfcfhf ზმნ. პირის გაპარსვა.
b9fqf bctbn პირი გაიპარსა.
9fqfu`v;fq` ზედს. თხაწვერა.
f-9fqfcfh0f არს. სადალაქო, საპარიკმახერო.
f-9fqfcf8s არს. დალაქი, პარიკმახერი.
9fqf6mfkf ზედს. თხაწვერა.
f-9f[mf ზედს. მოქსოვილი.
f9f8 ზედს. მაღალი, ციცაბო ნაპირი.
f-9lfy არს. რკინის ბორკილი.
f-9tb9f არს. შვილიშვილი (ვაჟი ვაჟიშვილისა).
f-9tb9]f არს. შვილიშვილი (ქალი
ვაჟიშვილისა).
f-9tkefy არს. ფალავანი, მოჭიდავე.
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f-9ty\mtsh არს. სარკმელი, ფანჯარა.
f-9t9i არს. ბედი, ბედისწერა, სვე.
f-9t]fv,fh არს. წინასწარმეტყველი.
f-90f არს. ღრუბელი.
f-90`f არს. ცხვრის პირველი გაპარსვის მატყლი.
9bf ზმნზ. პირდაპირ, მიუხვევ-მოუხვეველად; 9bf ewf! პირდაპირ
წადი.
f-9kfrm ზმნზ. მჭადის, ხაჭაპურის
გამოსაცხობი ქვის კეცი.
f-9;`fhf ზმნ. 1. ხევა, გახევა. b9;`tbn გაიხა, გაიფხრიწა.
f-9;`fhf ზმნ. b9b;`tbn ხევა, დახევა.
f-9hf არს. აფრა, იალქანი.
f-9cf არს. 1. შუბი, ლახვარი.
f-9cf არს. 2. სოჭი.
f-9cf არს. ფასი; bpf9c epb? ფასი
რაა? f[e f9cf რამდენი ღირს?
f-9cff არს. ფრინველი.
f-9c-ffufhf ზმნ. მოსულიერება.
b9cs ffbutbn მოასულიერა.
f-9cffhf ზმნ. ლბობა, დალბობა.
b9cffbn დალბა.
f-9cffn` არს. ფრინველი.
f-9cffn`ffofhf არს. მეფრინველეობა.
f-9cf,fhf არს. ბუნება.
f-9cflumsk არს. სამშობლო.
f-9cf0f არს. სასუფეველი.
9cf0f,pbf არს. ცხონებული; განსვენებული; შდრ. 9cf0fir`fr`f.
f-9cf0fn` არს. მკვდრის სახელზე
საკლავი.
9cf0fir`fr`f არს. ცხონებული, განსვენებული; შდრ. 9cf0f,pbf.
f-9cfhl არს. დუქარდი.
f-9cfcf არს. წვრილფეხა საქონელი.
f-9cf9f არს. მადლი; 9cf9jeg მადლია.

f-9cf7mfhf ზმნ. დანიავება, განიავება. b9cf7m bn, b9cf7mtbn ანიავებს, დაანიავა, ანიავებს, გაანიავა.
f-9cf-qkf არს. სოჭი.
f-9cf[fhf ზმნ. ღირებულება. fhb
ps6m7f vff0 bf9cf[ bn ეს ათასი
მანეთი ეღირება.
f-9cf[uf არს. საცვლები, საცვალი.
f-9cf[0syqfhf ზმნ. სიცოცხლის შეწირვა. b9csf[0ysbqjbn, b9csf[0ysbqtbn სიცოცხლეს სწირავს,
სიცოცხლე შესწირა.
f-9cf[hf ზმნ. 1. გამოცვლა. b9cf
[sbn გამოცვალა.
f-9cf[fhf ზმნ. 2. სესხება. b9cf[sbn
ისესხა.
f-9cf[sh0f არს. სასესხებელი. f9fhf
f9cf[sh0f cv ebn ფული სასესხებლად ვერ ვიშოვე.
f-9cf[8s ზედს. მოღალატე, მუხთალი, მუხანათი.
f-9cf]`fhf ზმნ. ლტობა, დალტობა
b9cf]`tbn დალტა.
f-9ctb8ufhf ზმნ. სულის მოთქმა.
b9cs tb8sbutbn სული მოითქვა.
f-9c0f არს. ტყვია, ბრპენი.
f-9c0f არს. ხეობა.
f-9c0fpffhf ზმნ. სიცოცხლე, ცხოვრება.
f-9c0fkfhf ზმნ. მოსულიერება. b9cs
0fktbn მოსულიერდა.
f-9c0fqfhf ზმნ. სულის ჩადგმა.
b9cs 0fbqtbn სული ჩაუდგა.
f-9c0]`f არს. ღრუბელი.
f-9c0sh არს. ჯარი, ლაშქარი; fh,
f9c0sh ლაშქარი.
f-9ckf]` არს. ნეზვი, დედალი არჩვი.
f-9cks არს. წავი.
f-9cksvo არს. ქვიშა. f9cksvo 7`fp.
f-9cksvohf არს. ქვიშრობი, ქვიშია-
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ნი ადგილი.
f-9cksi არს. ტირიფი.
f9cys არს. აფხაზეთი.
f9cef არს. აფხაზი.
f-9chf ზმნ. 1. სიკვდილი, გარდაცვალება. ls9cbn მოკვდა.
f-9chf ზმნ. 2. (ბზიფ.) ქრობა, გაქრობა, შრეტა, დაშრეტა, დავსება.
b9cbn გაქრა, დაიშრიტა, დაივსო.
f-9chfps ზმნზ. სასიკვდილოდ.
9chf--ysyof ზმნზ. სამარის კარამდე, კუბოს ფიცრამდე.
f-9ccfhf ზმნ. გვა, დაგვა. b9cc bn,
b9cctbn გვის, დაგავა.
f-9ccf8s არს. დამგველი.
f-9cn`s არს. ცხოველი.
f-9c7s არს. საჭე.
f-9cimfhf ზმნ. დასვენება.
f-9cs fwfhf ზმნ. სულწასულობა,
სულის წასვლა. b9cs w bn, b9cs
wtbn სული მისდის, სული წაუვიდა.
f-9cw`f]f არს. სიკვდილის ღვთაება.
f-9cofhf ზმნ. სულის განაბვა. b9cs
bo bn, b9cs botbn სულს ნაბავს,
სული განაბა.
f-9c[f9chf ზმნ. უდანოდ, უიარაღოდ მოკვდომა, ჩაღრძობა. b9c[f9cbn უდანოდ, უიარაღოდ მოკვდა, ჩაიღრძო (არაგონ.).
f-9c[f9c-;ms არს. უდანოდ, უიარაღოდ ჩაღრძობილის ხორცი.
f-9c[f9cs არს. უდანოდ, უიარაღოდ, – სისხლგამოუშვებლად, –
მკვდარი ჩამღრძვალი საქონელი,
ფრინველი.
f-9c[`s არს. იხ. f9c[`hf.
f-9c[`hf არს. ქელეხი.
f-9c]f არს. აფხაზეთის მთავარი,
მფლობელი.
f-9c]`sc0hf არს. სირსველი.
f-9cs არს. 1. სული.
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f-9cs არს. 2. მკვდარი, მიცვალებული. მრ. f9cw`f.
9csr ზმნზ. კინაღამ. 9csr bu[tbn
lrf]fhw კინაღამ დაეცა.
f-9cskf ზედს. მსუქანი, ქონიანი.
f-9cskf[fhf ზმნ. გასუქება. b9cskf[tbn გასუქდა.
f-9csksi`i`fhf ზმნ. გულის შეწუხება, გულისწუხილი, გულის წასვლა. b9cs bksi`i`tbn გული
შეუწუხდა, გული წაუვიდა.
f-9csvf არს. მკვდრის, მიცვალებულის ტანსაცმელი, სამოსი.
f-9csvf0`f არს. მკვდრის, მიცვალებულის ტანსაცმელი, სამოსი.
f-9csvhf არს. მზე ჩასვლისას, ჩამავალი მზე, მკვდარი მზე.
9csvimf ზედს. მოუსვენარი, დაუდეგარი.
f-9csyumshb არს. გრდემლი.
f-9csyr`f არს. კელა.
f-9csyqsh-rmf= ზედს. დღემოკლე,
უხანო.
f-9csyqshs არს. დღეგრძელობა,
ხანგრძლივობა. f9csyqhs e effbn! იდღეგრძელე!
f-9cs;hf ზმნ. დაკრძალვა, დასაფლავება. f9cs;hf fy,sre? დასაფლავება როდისაა?
f-9cs;sh0f არს. სასაფლაო.
f-9cs;8s არს. მესაფლავე. მრ.
f9cs;w`f.
f-9csh0f არს. გარდაცვალების, სიკვდილის ადგილი. b9csh0f ef8s
bplshfv სად მოკვდა, არავინ იცის.
f-9cs97f ზედს. მომაკვდავი.
f-9csw6mf ზედს. წმინდა სული,
წმინდა სულიერი. f9csw6mf b[ eg წმინდა სულის პატრონია, კეთილშობილი კაცია.
f-9csw`umf ზედს. ხარბი, გაუმაძღარი.
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f-9csw`umfhf არს. გაუმაძღრობა,
მსუნაგობა, სიხარბე.
f-9cso არს. თევზი.
9csof არს. ციდა.
f-9csorhf ზმნ. თევზის ჭერა, თევზაობა. f9cso bretbn, f9cso
brsbn თევზს იჭერს, თევზი დაიჭირა, თევზაობს, ითევზავა.
f-9csor8s არს. მეთევზე; მებადური, თევზის მონადირე.
9cs[`f არს. საშველი.
f-9n`hf ზმნ. კერშილობა, დაკერშილება bf9n`etbn, bf9n`bn კერშილობს, დაკერშილდა.
f-9 0 არს. ფუთი.
9e0-9 0kf ზმნზ. ფუთობით.
f-97fhf არს. 1. წესი.
f-97fhf ზმნ. 1. ჭრა, დაჭრა. b9sb7jbn, b9sb7tbn ჭრის, დაჭრა, გაჭრა.
9imfkf ზმნზ. ნელა.
f-9imfhf ზმნ. კურთხევა. b9im bn,
b9imtbn აკურთხებს, აკურთხა.
f-9imfi არს. (ბზიფ.), f9imfif
ხუთშაბათი.
9im,f რიცხ. ოთხი (არაგონ.).
9im,f-9im,f რიცხვ. ოთხ-ოთხი
(ნ.).
9im,f-9im,fkf ზმნზ. ოთხ-ოთხად
(ნ.).
9im,f7f რიცხვ. ოთხიოდე (ნ.).
f-9imufhf ზმნ. შემოღება. bf9imsbutbn შემოიღო.
f-9imhf არს. სატკბური, საყმაწვილო.
f-9imhf[`si` ir`fr`f არს .ასისთავა.
f9im[fhf ზმნ. გაქერავება, გაქარცება. lf9im[tbn გაქერავდა, გაქარცდა.
9imsyf9[f ზმნ. ოთხით სიარული.
9imsyf9[f fys7`fhf.

9imsyn` რიცხვ. ოთხჯერ.
9imsy8f;`f რიცხვ. ოთხმოცი (ნ.).
9imsy8f;`f8s რიცხვ. ოთხმოცი
(ადამ.).
9imsy8f;`tb ;`f,f რიცხვ. ოთხმოცდაათი (ნ.).
9imsy8f;`tb ;`f8s რიცხვ. ოთხმოცდაათი (ადამ.).
f-9imsh]f არს. სარქვანი; მთლიანი
ხისაგან გამოთღლილი ცილინდრისებური ჭურჭელი.
9imsi` რიცხვ. ოთხასი (ნ.).
9imsi`8s რიცხვ. ოთხასი (ადამ.).
9ims\mfhf ზმნზ. ოთხ ადგილას.
9im8s რიცხვ. ოთხი (ადამ.).
9im8sr რიცხვ. ოთხი (ადამ.);
9im8sr f[fw`f ოთხი მამაკაცი.
9im8sr7f რიცხვ. ოთხიოდე (ადამ.).
9im8s-9im8skf რიცხვ. ოთხ-ოთხი,
ოთხ-ოთხად (ადამ.).
f-9i არს. იხ. f\ms6`htb, fxs6`htb.
f-9if არს. ქარი.
f-9iffhf ზმნ. 1. ძებნა. l9iffetbn,
l9iffbn ეძებს, ეძება.
f-9iffhf ზმნ. 2. მოძებნა. b9iffbn
მოძებნა.
f-9iff8s არს. მძებნელი. მრ. f9iffw`f.
f-9ifylfuf არს. მარაო.
f-9ifhi`ff არს. ქარის სივილი.
f-9ifnkfr` არს. გრიგალი, ქარიშხალი.
f-9ifof არს. ჭყინტი სიმინდი.
f-9if[m არს. ცივი ქარი.
f-9if[mfhchf არს. გასეირნება.
f-9i0`s არს. ფერი; შდრ. f9in`s,
f9ii`s.
f-9ikfg7mf არს. სიმინდის ტარო,
კოტა; იხ. f\ms6`htb-kfg7mf.
f-9ihf ზმნ. 1. ცქერა, მზერა, ყურება. l9ietbn, l9ibn იცქირება,
იცქირა, იმზირება, იმზირა, იყუ-
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რება, იყურა.
f-9ihf არს. 2. შესახედაობა, გარეგნობა, იერი. b9ihf ,pbjeg საღი,
კარგი შესახედაობა, გარეგნობა,
იერი აქვს; კარგი შესახედაობისაა.
f-9ihf ზმნ. 3. გადარჩევა, დარჩევა.
b9ietbn, b9ibn არჩევს, გადაარჩია, არჩევს, დაარჩია.
f-9ihf ზმნ. 4. მკითხაობა, მარჩიელობა. lf9ietbn, lf9ibn მკითხაობს, იმკითხავა, მარჩიელობს,
იმარჩიელა.
f-9in`s არს. ფერი.
f-9i/`yq` არს. ნაქურჩი.
f-9iifhf ზმნ. გამოშრობა. b9i–
i bn, b9iitbn შრება, გამოშრა.
f-9iof არს. თრია, თრითინა, ციყვი.
f-9iof ზედს. ლამაზი, ტურფა.
9iofkf
დალოცვის
ფორმულა
9iofkf beh[ffbn! მშვიდობაში!
ბედნიერებაში!
f-9iofhf არს. სილამაზე, სიტურფე,
მშვენიერება.
f-9iofof ზედს. ულამაზესი.
f-9ish0f არს. სიმინდის ყანა.
f-9iswf არს. ლაფათინი, სავარცხელი საფეიქრო.
f-9is[`hf ზმნ. ზვერვა, დაზვერვა.
ls9is[`tbn, ls9is[`bn ზვერავს, დაზვერა.
f-9is[`8s არს. მზვერავი.
f-9i8s არს. მკითხავი, მარჩიელი.
f-9i`vf არს. მასპინძელი; პატრონი
(მხოლოდ; ოჯახის უფროსის მიმართ).
f-9i`vfhf ზმნ. მასპინძლობა.
f-9i`svfhf ზმნზ. სტუმრად.
f-9xf0kf არს. სიმინდის საცეხველი
ოთხფეხზე დაყენებული ძარა.
f-9xfhf] ზმნ. მწყემსების, მონადირეთა უფროსი.
f-9xs7` არს. მარცვლეულის საწყავი
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ხისა.
f-9-hf ზმნ. ტეხა, გატეხა. b9sb-bn
გატეხა.
f-9-hf ზმნ. ტყდომა. b97bn ტყდება,
გატყდა.
f-9-[f არს. ნატეხი, ნამსხვრევი.
f-9qfhf ზმნ. დაწესება.
f-9qs არს. ულვაში (ბზიფ.); შდრ.
f9fqf.
f-9q`fhf ზმნ. 1. გაწყვეტა. b9sbq`tbn გაწყვიტა.
f-9q`fhf ზმნ. 2. გაწყდომა. b9q`tbn
გაწყდა; fif[f 9q`tbn თოკი გაწყდა.
f-9q`f[f არს. ნაგლეჯი, ნაწყვეტი.
f-9zfzfh არს. ქოჩორი.
f-9[f ზედს. თბილი.
f-9[fvimf ზედს. უსირხვილო, ურცხვი.
f-9[fhf არს. სითბო.
f-9[fhf ზმნ. თბობა, გათბობა.
b9[ bn, b9[tbn თბება, გათბა.
f-9[fhf[fhf ზმნ. დათბობა. b9[fhf[tbn დათბა.
f-9[fhhf არს. სითბო.
f-9[fhhf[fhf ზმნ. დათბობა. b9[f
hhf[tbn დათბა.
f-9[fc0f არს. ზიანი.
f-9[fc0fn`hf ზმნ. წახდენა, გაფუჭება. b9[fc0fbn`bn წაახდინა, გააფუჭა.
f-9[fc0f[fhf ზმნ. გაფუჭება, წახდენა, დაზიანება. b9[fc0f[tbn გაფუჭდა, წახდა, დაზიანდა.
f-9[fimfhf ზმნ. რცხვენა, შერცხვენა. l9[fim bn, l9[fimtbn რცხვენია, შერცხვა.
f-9[fimfhf[` არს. სიძის მიერ თავისი მშობლების და ნათესავების
გამასპინძლება და დასაჩუქრება.
f-9[fihf[mfimf, f9[fimfhf[timf
არს. იხ. f9[fimt[mf.
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f-9[fimt[mf არს. მამამთილის საჩუქარი რძალს მასთან პირველად
გამოლაპარაკების გამო.
f9[fimf8s ზედს. მორცხვი, მორიდებული, მოკრძალებული.
f-9[fqfhf ზმნ. უკუქცევა, გაქცევა,
გაძევება, გარეკვა, გაგდება. b9[f
bqtbn უკუაქცია, გააქცია,გააძევა,
გარეკა,გააგდო.
f-9[0, f9[0s ზედს. მღიერიანი, ქეციანი, მუნიანი.
f-9[0hf არს. ქეცი, მუნი, მღიერი.
f-9[0hf ზმნ. გაქეციანება, გამუნიანება. l9[0bn გაქეციანდა, გამუნიანდა.
f-9[ysuf არს. მუშტის ოდენა მომრგვალო ქვა, რომლითაც სპეციალური დანიშნულების ბრტყელ
ქვაზე f]f7mf-ზე ნაყავენ მარილს,
წიწაკას, ნიგოზს და სხვა.
f-9[ys8kfhf ზმნ. ვინმესთან სირბილში შეჯიბრება, გაჯიბრება,
ვინმესთან ერთად გასწრებაზე გარბენა, გაქცევა. lbf9[ys8ktbn
სირბილში გაეჯიბრა, ვიღაცასთან
ერთად გასწრებაზე გაიქცა.
f-9[ofif არს. შრომაში გამონადენი
ოფლი.
9[ofifkf ზმნზ. ოფლით.
f-9[os არს. ოფლი.
f-9[sy არს. ზაფხული.
f-9[syhf არს. ზაფხული.
f-9[syhf[fhf ზმნ. ზაფხულის დადგომა. b9[syhf[tbn ზაფხული
დადგა.
f-9[so არს. სიზმარი.
9[sohskf ზმნზ. სიზმარში; სიზმარში ნახა.
f-9[so,fhf ზმნ. დასიზმრება. f9[so
b,tbn დაესიზმრა.
f-9[mfhf ზმნ. კითხვა, წაკითხვა.
lf9[mjbn, lf9[mtbn კითხულობს,

წაიკითხა.
f-9[mfhf ზმნ. ღამის გათევა. l9[tbn
ღამე გაათია.
f-9[mfh0f არს. სამკითხველო. f9[mfh0f fpfkf სამკითხველო დარბაზი.
f-9[mfh0f არს. ღამის სათევი ადგილი.
f-9[mfhi`hf ზმნ. შეკეცვა, აკეცვა.
b9[mfbhi`bn შეკეცა, აკეცა.
f-9[mfhwf არს. ჭიანურის მსგავსი
ორსიმიანი საკრავი (სიმები ძუისაა).
f-9[mfhskfhf ზმნ.ფრინველის დაჯდომა ღამის გასათევად, დაბუდება. b9[mfhsktbn დაბუდდა.
f-9[mfhskfh0f არს. ფრინველის ღამის გასათევი დასაჯდომი ადგილი, ფრინველთ საბუდარი.
9[mf7f! ზმნზ. წინ! i`tb[f 9[mf7f!
გასწიეთ წინ!
f-9[mfofhf ზმნ. 1. თვლა, დათვლა.
b9[mfojbn, b9[mfotbn თვლის,
დათვალა.
f-9[mfofhf ზმნ. 2. მიჩნევა, ჩათვლა.
b9[mfo bn, b9[mfotbn მიაჩნია,
მიიჩნია, თვლის, ჩათვალა.
f-9[msyofhf[ არს. ფაშვი.
f-9]f არს. ასული, ქალიშვილი. მრ.
f9]fw`f.
f-9]fpfq` არს. დედისერთა ქალიშვილი.
f-9]fk არს. კოკა.
f-9]fk9f არს. შვილიშვილი (ვაჟი
ქალიშვილის მხრივ).
f-9]fk9]f არს. შვილიშვილი (ქალი
ქალიშვილის მხრივ).
f-9]f9cf არს. გერი (ქალი).
f-9]fofhf არს. ღვიძლი ქალიშვილი.
f-9]` არს. ჩალა.
f-9]`f7`f არს. ჩალის ზვინი.
f-9]`sp,f არს. ქალიშვილი, გასა-
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თხოვარი ქალი.
f-9]`sc არს. ქალი, დედაკაცი, დიაცი.
f-9]`scffufhf ზმნ. დაქორწინება,
ცოლის შერთვა, ცოლის თხოვა.
9]`sc lffbutbn დაქორწინდა, ცოლი შეირთო, ცოლი ითხოვა.
f-9]`sc fp]`fhf ზმნ. ცოლის შერთვა, დაქორწინება, ქალის გარიგება. 9]`sc lbpb]`tbn ცოლი შერთო, დააქორწინა, ქალი გაურიგა.
9]`scqfc ზმნზ. დიაცურად ქალურად.
f-9]`sc]`fhf ზმნ. ცოლის თხოვა,
შერთვა. 9]`sc lb]`tbn ცოლი შეირთო.
f-9spf არს. ბელადი.
f-9spfhf
ზმნ.
წინამძღოლობა.
lbf9sptbn უწინამძღოლა.
f-9spf8 არს. ბელადი; შდრ. f9spf.
9s0r რიცხვ. ცოტა, ცოტაოდენი.
9s0hffv0fr ზმნზ. ცოტა ხანს.
9s0hfr ზმნზ. ცოტა ხანს; 9s0hfr
eff9is! ცოტა ხანს მოიცადე!
f-9s07`sh არს. კვირტი, კოკორი.
9s0-xs0r რიცხვ. ცოტა რამ.
9s08sr ზედს. ცოტანი.
f-9skfhf ზმნ. შეხვედრა, შემოხვდომა, შეყრა. lb9sktbn შეხვდა,
შემოხვდა, შეეყარა, შემოეყარა.
f-9skusls არს. მენჯი, პოჭოჭიკი.
f-9svfq` არს. ბარკლის წინა ნაწილი.
f-9syqf არს. ცხვირი.
f-9syqf9ccfhf ზმნ. ცხვირის მოხოცვა. b9syqf b9cctbn ცხვირი
მოიხოცა.
f-9syqf7m არს. წვინტლი, ჟღვინტი.
f-9syqtb[fxhf არს. სურდო.
f-9s;`fhf არს. უპირატესობა.
f-9shfryf]fhf ზმნ. წინ ჩამოფარება.
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bf9shfryfb]fbn წინ ჩამოაფარა.
f-9shf]`f არს. წინსაფარი.
f-9shuf არს. წვრილი ფული.
f-9shufhf ზმნ. 1. მოცილება, მოშორება. b9shsbutbn მოიცილა, მოიშორა.
f-9shufhf ზმნ. 2. დახურდავება.
b9bhutbn დაახურდავა; f9fhf
9bhutbn ფული დაახურდავა.
f-9shhf ზმნ. ფრენა, გაფრენა. b9hbn
გაფრინდა.
f-9shnkfhf ზმნ. შეხსნა. b9bhnktbn
შეხსნა; bvf7f 9bhnktbn ქამარი
შეიხსნა.
f-9sh/s არს. ნაღვერდალი, ნაკვერჩხალი.
f-9shw`6`f არს. ფაფარი, ჯაგარი.
f-9shqhf ზმნ. ჩამოშორება, ჩამოცილება, ჩამოცლა, გაცლა. lb9s
hqbn ჩამოშორდა, ჩამოსცილდა,
გაეცალა.
f-9sh[fuf არს. მავნე, მავნებელი, საზიანო.
f-9sh[fuf[fhf ზმნ. 1. ხელის შეშლა.
lb9sh[fuf[tbn ხელი შეუშალა.
f-9sh[hf ზმნ. თავიდან მოშორება,
თავიდან მოცილება. lb9shsb[sbn თავიდან მოიშორა, თავიდან მოიცილა.
f-9sh8s ზედს. მფრინავი.
f-9schf ზმნ. წასწრება, გასწრება,
გადასწრება, დასწრება. lbf9scbn
წაუსწრო, გაასწრო, გადაუსწრო,
დაასწრო.
f-9snkfhf ზმნ. შეხსნა. b9snktbn შეეხსნა; bvf7f 9snktbn სარტყელი
შეეხსნა.
f-9si`fhf ზმნ. ცდა, გამოცდა.
b9sbi`tbn სცადა, გამოსცადა.
f-9si`0hsrm არს. რძით გაკეთებული თხელი ფაფა წვრილად დაფქვილი ფეტვის ფქვილისაგან.
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f-9si`shxxfhf ზმნ. ჩაღიმება. l9s
i`shxxtbn ჩაიღიმა.
f-9s[[fhf ზმნ. 1. დამსხვრევა, დალეწვა. b9sb[[ffbn დაამსხვრია,
დალეწა.
f-9s[[fhf ზმნ. 2. დამსხვრევა, ლეწვა, დალეწვა. b9s[[ffbn დაიმსხვრა, დაილეწა.
9s[mf ზმნზ. პირველად.
f-9s\ არს. ბალთა, აბზინდა.
^
f-6flf არს. დოინჯი.
f-6flf f[s frhf ზმნ. დოინჯის შემოყრა. f6flf f[s brsbn დოინჯი
შემოიყარა.
f-6flf6mhf ზმნ. ორატორობა. l6flf
6metbn, l6flf6bn ორატორობს,
იორატორა.
f-6flf6m8s არს. ორატორი, ქადაგი.
f-6fkf6m არს. ქალაქი.
f-6fkf6m[fhf ზმნ. გაქალაქება, ქალაქად ქცევა. b6fkf6m[tbn გაქალაქდა, ქალაქად იქცა.
f-6fvcf, ზედს. (ბზიფ.) f6fvc ბანჯგვლიანი, ბალნიანი, ბეწვიანი.
f-6fvcfhf ზმნ. ბანჯგვლიანი, უშნო
დიდი რამის ან ვინმეს ბაჯბაჯი.
l6fvc bn, l6fvctbn ბაჯბაჯებს,
იბაჯბაჯა.
f-6fvc]`s\m ზედს. (საალერსო) ბანჯგვლიანი.
f-6fvcsc ზედს. ბანჯგვლიანი, ბალნიანი, ბეწვიანი; ხშირბეწვა.
f-6fvcschf არს. ბანჯგვლიანობა,
ფაჩვნიერობა.
f-6fh,sz არს. კიპრუჭი.
f-6fhef არს. ქარვა.
f-6fn არს. 1. ხის ტყავქვეშა კანი;
2. ნაქაფი; ქაფი.
f-6fim არს. ფაფა.
f-6fi`6fi`fhf ზმნ. ბიბინი. b6f-

i`6fi` bn, b6fi`6fi`tbn ბიბინებს, იბიბინა.
f-6fzff არს. ქაჯი.
f-6ls არს. მორი, დირე, ჯირკვი.
f-6ls;` ზედს. უვარგისი მორი, დირე.
f-6kfvsim არს. ფელამუში, თათარა.
f-6kf9fl არს. წინდა.
f-6`f არს. წვიმა.
f-6s0f-y[fi`f არს. სოფლის მეურნეობა.
f-6s0f-ef8s არს. სოფლელი, სოფლის მცხოვრები.
f-6`f,f-cf,ff არს. თოვლ-ჭყაპი.
^`
f-6`f არს. წვიმა.
f-6`f, არს. ქვაბი სპილენძისა.
f-6`f,ff ზედს. გაწუწული. f6`f,ff
b[msr`r`f lffbn გაწუწული მოვიდა.
f-6`f,7fqf8s არს. მექვაბე.
f-6`f,im0f არს. (ბზიფ.) f6`f,im0
კარდალი, პატარა ქვაბი სპილენძისა.
f-6`flfhf არს. უწვიმობა.
f-6`fvfim არს. ფარჩა, სტავრა.
f-6`fh9ccf არს. იხ. f6`f9cfnf.
f-6`fhi8s, f6`fhis8 არს. (ბზიფ.)
თავსხმა, კოკისპირული წვიმა,
ღვართქაფი, თქეში.
f-6`fcf, არს. არჩვი.
f-6`fc6`fchf ზმნ. ძუნძული. l6`fc6`fc`tbn, l6`fc6`fcbn ძუნძულებს, იძუნძულა.
f-6`fn`f ზმნ. სელის ქსოვილი.
f-6`f9cfnf არს. თქოში, თქორი.
f-6`f6`f არს. საპნის ბუშტი.
f-6`fxf არს. იხვი.
f-6`fw` არს. მრგვალად ამოყვანილი
წნულკედლებიანი ქოხი კონუსისებრი სახურავით.
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f-6`fqf არს. 1. მაღლარი (აბჟ.);
2. მოვლილი გაშენებული პატარა
ტყე.
f-6`fqfhf არს. 1. მაღლარიანი ადგილი (აბჟ.) 2. ადგილი, სადაც არის
პატარა მოვლილი გაშენებული
ტყე.
f-6`f\svf\hf ზმნ. თავმომწონედ,
დარბაისლურად სიარული. l6`f
\svf\etbn, l6`f\svf\bn თავმომწონედ, დარბაისლურად დადის.
f-6`s,kffhf ზმნ. გადაწვა, გადაბუგვა. b6`b,kffbn გადასწვა, გადაბუგა.
f-6`s,khf ზმნ. გადაწვა. b6`,kbn
გადაიწვა.
f-6`su`s/hf ზმნ. ვინმეზე, რამეზე
იმედის დამყარება. lb6`u`s/`tbn,
lb6`us/bn
ვინმეზე,
რამეზე
იმედს ამყარებს.
f-6`suskfhf ზმნ. 1. რამეზე დადგომა. ls6`usktbn რამეზე დადგა.
f-6`spffhf ზმნ. fleytb b6`e ptums
ყველა ვინც, რაც მსოფლიოში
არის. ls6`eg, ls6`sy არის, იყო.
f-6`s0`fhf ზმნ. ზედ დასხმა, ზედ
გადასხმა. b6`0`tbn ზედ დაასხა,
ზედ გადაასხა.
f-6`bfhf ზმნ. აწეულზე, ამაღლებულზე, დაფენილზე დაწოლა.
ls6`btbn ...დაწვა.
f-6`b0hf ზმნ. რამეზე უფლების ქონა.
f-6`b0n`hf ზმნ. ნების დართვა, ნების მიცემა. lf6`b0bn`bn ნება დართო, ნება მისცა.
f-6`rhf ზმნ. 1. მიშვერა, მითითება.
b6`brsbn მიუშვირა, მიუთითა.
f-6`rhf ზმნ. 2. წასწრება. lf6`brsbn
წაასწრო.
f6`kf ზმნზ. ტოლი, ერთი ხნისა.
f-6`kfhf არს. ტოლობა, თანამოასა-

303

კეობა.
f-6`kfhf ზმნ. 1. აცოცება. ls6`ktbn
აცოცდა.
f-6`skfhf ზმნ. 2. თავდასხმა, თავს
დაცემა, შესევა, თარეში. lb6`ktbn
თავს დაესხა, თავს დაეცა, შეესია,ითარეშა.
f-6`skf8s ზმნ. თავდამსხმელი.
f-6`svf6fhhf არს. დამუქრება. lb
6`vf6fhetbn, lb6`vf6fhbn ემუქრება, დაემუქრა.
f-6`syfuff არს. სარგო, მისაგებელი.
6`syfufkf ზმნზ. რიგიანად, წესიერად, ჯეროვანად, სათანადოდ.
f-6`syfufhf ზმნ. რგება. b6`yfujbn,
b6`yfutbn ერგება, ერგო.
f-6`syq`fhf ზმნ. ამოწყდომა. b6`yq`tbn ამოწყდნენ.
f-6`ys არს. სელი.
f-6`s;mhf ზმნ. ზედ შეგდება, ზედ
დაგდება. b6`b;bn ზედ დააგდო,
შეაგდო.
f-6`s;ffhf ზმნ. მოთხრა, გადათხრა.
b6`b;ffbn მოთხარა, გადათხარა.
f-6`shf ზმნ. დაფიცება, ფიცის მიცემა, ფიცის დადება. l6`bn დაიფიცა, ფიცი მისცა, ფიცი დადო.
f-6`hf არს. ასაკი, ხნოვანება, წლოვანება.
f-6`shfvfzhf არს. მცირეწლოვანობა.
f-6`shfyfvofhf არს. ასაკუსრულობა, უწლოვანობა, არასრულწლოვანობა.
f-6`hu`/hf ზმნ. დაპირება. lf6`bhu`/etbn, lf6`bhu`/bn ჰპირდება,
დაჰპირდა.
f-6`shuskfhf ზმნ. b6`bhusktbn აწეულ, ამაღლებულ რამეზე დადგმა.
f-6`shut;mhf ზმნ. რამეზე დატრიალება b6`bhut;mbn დაატრიალა.
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f-6`shg7fhf ზმნ. უხვად მოპკურება,
მოშხეფება, მოსხურება. bf6`bhg7tbn უხვად მოაპკურა, მოაშხეფა,
მოასხურა.
f-6`shn`fhf ზმნ. ასმა, შესმა. lf
6`bhn`tbn ასვა; შესვა.
f-6`sh/`/`fhf ზმნ. დაჭერა. bf6`bh/`/`tbn დააჭირა.
f-6`h7mf არს. კოჭი.
f-6`shif]f0hf ზმნ. დათანხმება.
lf6`bhif]f0bn თანახმა გახადა.
f-6`shi` არს. 1. გადასაფარებელი.
f-6`shi` არს. 2. საკერებელი, სადგმელი, ბებკი.
f-6`shi`fhf ზმნ. მოხვედრა, მორტყმა. bf6`bhi`tbn მოახვედრა,
მოარტყა.
f-6`shi`hf ზმნ. 1. წამოხურვა, გადაფარება. bf6`bhi`bn წამოახურა, გადააფარა.
f-6`shi`hf ზმნ. 2. შეგდება. b6`bhi`bn შეაგდო.
f-6`shi`-qfhi`hf ზმნ. მიკერ-მოკერება.
f-6`shzf,hf ზმნ. დაწებება, დაკვრა.
bf6`bhzf,bn დააწება, დააკრა.
f-6`sh]`]`fhf ზმნ. ფხვიერი რამის
მოყრა, წაყრა. bf6`h]`]`tbn მოაყარა, წააყარა.
f-6`schf ზმნ. ხიდზე, მინდორზე,
ეზოზე გადავლა. ls6`scbn გადავიდა.
f-6`s9fhf ზმნ. 1. ჭიდაობა. ls6`s9 bn, ls6`s9tbn ჭიდაობს, იჭიდავა.
f-6`s9fhf ზმნ. 2. ჭიდაობა. lbf6`s9tbn ეჭიდავა.
f-6`s9f8s არს. მოჭიდავე.
f-6`s9cfhf ზმნ. 1. დაყრა. bf6`b9ctbn დააყარა.
f-6`s9cfhf ზმნ. 2. გამოყრა. b6`syf9ctbn გამოაყარა.

f-6`s9csx]fhf ზმნ. ამოოხვრა, ამოხვნეშა. l6`s9csx]fbn ამოიოხრა,
ამოიხვნეშა.
f-6`s9i ზედს. მოზარდი.
f-6`s9iskfhf არს. ზედაპირი.
f-6`s9s-hf ზმნ. გამოტეხა. b6`s9sb-bn გამოტეხა.
f-6`s/`/`fhf ზმნ. დაჭერა. lf6`s/`/`tbn დააჭირა.
f-6`s/m/mfhf ზმნ. მოფხეკა, გადაფხეკა, აფხეკა. b6`sb/m/mtbn მოფხიკა, გადაფხიკა, აფხიკა.
f-6`s7ffhf ზმნ. დაყვირება, შეყვირება. lb6`s7ffbn დაუყვირა, შეუყვირა.
f-6`s7mfhf ზმნ. 1. ფეხებმოსხლეტით დაცემა, წაქცევა ls6`s7mtbn
...დაეცა, წაიქცა.
f-6`s7mfhf ზმნ. 2. ფეხებმოსხლეტით: წაქცევა, დაცემა. ls6`b7tbn
წააქცია, დასცა.
f-6`sim ზმნ. (ბზიფ.) შალაშინი,
ქუსტარი; შდრ. fimfkfimsy.
f-6`simhf ზმნ. გადასმა, მოსმა.
b6`sbimbn გადაუსვა, მოუსვა.
f-6`sif]f0hf არს. თანხმობა.
f-6`sif]f0[fhf ზმნ. 1. დათანხმება.
lb6`sif]f0[tbn დათანხმდა.
f-6`sif]f0[fhf ზმნ. 2. დათანხმება.
lb6`sif]f0[tbn ეთანხმება.
f-6`si`fhf ზმნ. 1. მოხვდომა. bf
6`si`tbn მოხვდა.
f-6`sw არს. ჯაგი.
f-6`swfkfhf ზმნ. (ადამიანის, ცხოველის) შეგდება. b6`bwfktbn შეაგდო.
f-6`swfhf ზმნ. საიდანმე გაგდება.
b6`bwtbn გააგდო.
f-6`swhf არს. ჯაგნარი.
f-6`swwsi`ffhf ზმნ. 1. გადაბუგვა.
b6`bwwsi`ffbn გადაბუგა.
f-6`swwsi`ffhf ზმნ. 2. გადაბუგვა.
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b6`swwsi`ffbn გადაიბუგა.
f-6`sw` არს. (ბზიფ.) მწვერვალი;
კენწერო, წვერო ხისა; შდრ. fw`6`.
f-6`sw`ffhf ზმნ. ზევიდან ათლა.
b6`bw`ffbn ზევიდან ათალა.
f-6`offhf ზმნ. ამოწყდომა, გადაშენება. ls6`offbn ამოწყდა, გადაშენდა.
f-6`sof[hf ზმნ. დაკერება. bf6`bof[sbn დააკერა.
fr`sohf არს. სხვის გამო დაღუპვა.
lb6`sobn სხვის გამო დაიღუპა.
f-6`sqf არს. ზეთგამოწურული დანაყილი ნიგვზის გუნდა.
f-6`qfhf ზმნ. ზედ დადება. b6`qtbn
ზედ დადო.
f-6`qfhf ზმნ. ქარგვა. ls6`qjbn,
ls6`qtbn ქარგავს, ქარგა.
f-6`sqfhf ზმნ. ქარგვა, მოქარგვა.
b6`bq bn, b6`bqtbn ქარგავს, მოქარგა.
f-6`sqfn`s არს. წამოსასხამი, წამოსახურავი რამ.
f-6`sqhf ზმნ. 1. გადმოსვლა, ჩამოსვლა. lf6`sqbn გადმოვიდა, ჩამოვიდა.
f-6`sq`hffhf ზმნ. სრიალი, გასრიალება. ls6`q`shffbn გასრიალდა.
f-6`sq`shhf ზმნ. ფეხის დაცურება,
ფეხის გასხლტომა. ls6`q`shbn ფეხი დაუცურდა, ფეხი გაუსხლტა.
f6`zf,hf ზმნ. დაწებება. bf6`zf,bn
დაეწება.
f-6`s=s0hf ზმნ. მიძახება. b6`s=sb0bn მიაძახა.
f-6`s[fhf ზმნ. დარჩენა. ls6`s[tbn
დარჩა.
f-6`s[fhf ზმნ. ზედ გარჩენა. b6`s[tbn ზედ გარჩა.
f-6`[hf ზმნ. 1. ამაღლებული ზედაპირიდან აღება. b6`b[sbn; bf6`b[sbn აიღო.
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f-6`s[`kfhf ზმნ. შემოღამება. b6`s[`ktbn შემოაღამდა.
f-6`s]fhf ზმნ. მძიმე ვისიმე, რისამე
ვინმეზე, რამეზე დავარდნა, დაცემა. lb6`]fbn; lf6`]fbn დავარდა, დაეცა.
f-6`]`fhf ზმნ. გადაგლეჯა. b6`b]`tbn გადაგლიჯა.
f-6`s]`fw`fhf ზმნ. ტუქსვა, დატუქსვა, გაკიცხვა, ჯორვა, გაჯორვა.
b6`sb]`fw`tbn დატუქსა, გაკიცხა,
გაჯორა.
f-6`s]`]`fhf ზმნ. შეყვირება, დაყვირება. lb6`s]`]`tbn შეუყვირა,დაუყვირა.
f-6`s\vf არს. მგელი.
f-6`s8ffhf გახმობა, მოხმობა. b6`s8ffbn გახმა, მოხმა.
f-6`s8hf წაწერა. bf6`b8bn წააწერა.
f-6s0f არს. სოფელი.
f-6s0f-v8f არს. სასოფლო გზა.
f-6sh0,spi`f არს. ქართული ენა.
6sh0n`skf არს. საქართველო.
f-6sh0ef არს. ქართველი. მრ. f6sh06`f, f6sh0w`f.
f-6s\6s\hf ზმნ. ცახცახი, აცახცახება. l6s\6s\etbn, l6s\6s\bn ცახცახებს, აცახცახდა.
^m
f-6mffl არს. ქაღალდი.
f-6mfkf არს. (ბზიფ.) f6mfk კარავი.
f-6mfkf6m არს. ქალაქი.
f-6mfv0f არს. პარტახი, ნასახლარი.
f-6mfvcf არს. (ადამიანისა და ოთხფეხის) კუჭი, სტომაქი.
f-6mfh არს. მოგება, ხეირი.
f-6mfhfy\ არს. მოჯამაგირე.
f-6mfhy\mhf ზმნ. მოჯამაგირეობა.
l6mfhfy\metbn, l6mfhfy\mbn მოჯამაგირეობს, იმოჯამაგირა.
f-6mfhvsn არს. აგური.
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f-6mfhvsnosh0f არს. აგურსაწვავი
ღუმელი, აგურხანა.
f-6mfhc0f არს. ძელი.
f-6mfcf არს. ქისა.
f-6mf9cs6m არს. ზუმბა.
f-6mf6`f არს. ულაყი, ვაყა, აჯილღა.
f-6mf/mfhbf არს. მაჭანკალი.
f-6mfxf6m არს. ლაზღანდარა.
f-6mfxf6mhf ზმნ. ლაზღანდარობა.
l6mfxf6metbn, l6mfxf6bn ლაზღანდარობს, ილაღზანდარა.
f-6mfa არს. 1. გუნება, ქეიფი.
f-6mfa ზედს. 2. b6mfa, b6mfa6`f
7fqfys ls7jeg ზარხოშად, ქეიფიანად არის. მრ. f6mfa6`f.
f-6mfaehf ზმნ. განცხრომა, ნეტარება. 6mfa betbn, 6mfa bebn განცხრომაშია, განცხრომაში გაატარა
დრო, ნეტარებაშია, ნეტარება ნახა, სიტკბოება ნახა.
f-6mfasyf არს. ყალამქარი.
f-6bimvsh არს. ქიშმირი.
f-6bf ზედს. პატიოსანი.
f-6bfhf არს. პატიოსნება.
f-6mhf ზმნ. კვნესა, ოხვრა. ls6metbn,
l6bn კვნესის, იკვნესა, ოხრავს,
იოხრა.
f-6ms,;ms არს. კვნესა, ოხვრა, კვნესის ხმა, ოხვრის ხმა; ხვნეშა, ხვნეშის ხმა.
f-6msp66msphf
ზმნ.
ქვითინი.
l6msp6mspetbn, l6msp6mspbn ქვითინებს, იქვითინა.
f-6msyqsp არს. ღვინის დასალევი
ხის სასმისი, რომელიც ირეცხებოდა მხოლოდ ღვინით.
f-6mshf არს. ქირა.
6mshfkf ზმნზ. ქირით, დაქირავებით.
6mshfkf frhf ზმნ. დაქირავება, ქირაობა, ქირით დაჭერა.
f-6mshvsn არს. აგური.

6mshcf არს. შობა.
f-6mshcbfy ზედს. ქრისტიანი.
f-6mshcbfyhf არს. ქრისტიანობა.
f-6msimvtb არს. ყალყი.
f-6msimvsim არს. ქიშმიში, ჩამიჩი.
f-6msi` არს. ბაგე, ტუჩი; ლაში.
f-6msi`tbwf7mf ზედს. პირმოღრეცილი.
?
f-/f არს. მტერი, დუშმანი.
f-/fh ზედს. ღარიბი.
f-/fhf ზმნ. მტრობა, გადამტერება.
lbf/ bn, lbf/tbn მტრობს, გადაემტერა.
f-/fhhf არს. სიღარიბე, სიღატაკე.
f-/fh[fhf ზმნ. გაღარიბება, დაღარიბება. l/fh[jbn გაღარიბდა, დაღარიბდა.
f-/f[fhf ზმნ. 1. მტრად ქცევა, მტრად
გახდომა. l/fh[jbn მტრად იქცა,
მტრად გახდა.
f-/f[fhf ზმნ. 2. გამეჩხრება. bf/f[tbn
გამეჩხრდა.
f-/fxf ზედს. ჯუჯა, ჩია.
f-/,f არს. გემი, ხომალდი.
f-/kfv არს. ღლავი, ლოქო.
f-/hf არს. ჭრელი, ფერად-ფერადი.
f-/hfkfhf ზმნ. მუცელში, ტანში: შეძვრომა. lb/hfktbn შეუძვრა.
f-/hfhf არს. სიჭრელე.
f-//fhf არს. სითხელე, მარჩხობა
წყლისა.
f-//hf ზმნ. ღრენა. b//etbn, b//bn
იღრინება, იღრინა.
f-/sphf ზმნ. ხვნეშა, ოხვრა. l/spet
bn, l/spbn ხვნეშის, დაიხვნეშა,
ოხრავს, იოხრა.
f-/shkfhf ზმნ. ყურძნის შეთვალვა.
b/shktbn შეითვალა.
f-/sqschf
ზმნ. გამოზამთრება.
l/sqscbn გამოიზამთრა.
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f-/`frbf არს. f/`frbf 7fvf ერთგვარი ხანჯალი, სატევარი.
f-/`frmfvscf არს. ერთგვარი ხანჯალი, სატევარი, ყამა.
f-/`f/` არს. აპკი.
f-/`f]fhf ზმნ. ბოყინი, დაბოყინება.
l/`f]fetbn, l/`f]fbn აბოყინებს,
დააბოყინა.
f-/`s არს. ფიცარი.
f-/`shqrm არს. ჭიაყელა.
f-/`sh,;ms არს. ღორის დრუხუნი.
f]`f /`sh,;ms.
f-/`hf არს. აღვირი.
f-/`shhf ზმნ. კრუტუნი, დაკრუტუნება. b/`shetbn, b/`shbn კრუტუნებს, დაიკრუტუნა.
f-/`/`f ზედს. ღონიერი.
f-/`sw`vf7mf არს. პატარა ფიცარი.
f-/`s[[suf არს. სახერხი ხე-ტყისა.
?m
f-/mfhf არს. ნახნავი, ხნული.
f-/mfhf ზმნ. მოშუშება, მორჩენა, პირის შეკვრა (იარისა, წყლულისა).
b/tbn მოშუშდა, მორჩა, პირი შეიკრა.
f-/mfnfvf არს. ტაბიკი.
f-/mf/mf ზმნზ. მოჭირებული წითელი. b7f9ims /mf/mjeg მოჭირებული წითელია.
f-/m/mfhf ზმნ. გაფხეკა. b/m/tbn გაფხიკა.
f-/msx არს. ქურდი, მპარავი.
f-/msxfhf[ ზედს. ნაქურდალი, ნაპარევი.
f-/msxhf ზმნ. პარვა, მოპარვა, ქურდობა. l/msxetbn, l/msxbn იპარავს,
მოიპარა, ქურდობს, იქურდა.
f-/m8s ზედს. ჭირვეული, ანჩხლი,
ქაფარი.

f-7ff,;ms არს. ყვირილის ხმა; ყვირილი.
f-7ffhf ზმნ. ყვირილი, დაყვირება.
l7ffetbn, l7ffbn ყვირის, დაიყვირა.
f-7f, არს. გოგრა, კვახი.
f-7fpf არს. ოსტატი.
f-7fpfhf არს. ოსტატობა, დახელოვნებულობა.
f-7fpffhf ზმნ. ყოფნა. ls7jeg, ls7fy
არის, იყო.
f-7fpimf ზმნ. ხასიათი.
f-7f0`fhf არს. დანავსვა. lb7f0`tbn
დანავსა.
f-7fbvf0 არს. მშვენიერი.
f-7fbnfy არს. ყაითანი.
f-7fkf არს. ციხე, ციხესიმაგრე.
f-7fkfhf ზმნ. მოხდენა. დინამიკ.
b7fktbn მოხდა რაღაცად იქცა,
დამწიფდა,
ახდა,
ასრულდა;
სტატ. b7jeg, b7fy არის, იყო.
f-7fvf არს. ხანჯალი, სატევარი, ყამა.
f-7fvxs არს. მათრახი; შოლტი.
f-7fyq არს. ყანწი.
f-7fyz არს. აბრეშუმის ჭია.
f-7fyzffofhf არს. მეაბრუშუმეობა.
f-7fyzffof8s არს. მეაბრეშუმე.
f-7f;fhf ზმნ. დაშოშმინება. lsb7f;tbn დააშოშმინა.
f-7fhvf არს. სვია, ფშალა.
f-7fhvfqsc არს. ბულბული.
f-7fhv u` არს. ტლანქი ბაკაბუკები,
ორჩოფეხები.
f-7fcf,sh0f არს. საყასბო; ხორცის
სავაჭრო.
f-7fefh არს. (ბზიფ.) f7f h ყავარი.
f-7f97f9 არს. ოჩოფეხი, ბაკაბუკი.
f-7f9im ზედს. წითელი.
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f-7f9imhf არს. სიწითლე.
f-7f7fhf ზმნ. ღეჭვა, დაღეჭვა.
b7f7 bn, b7f7tbn ღეჭს, დაღეჭა.
f-7fi`f არს. ალაფი.
f-7fqfhf ზმნ. კეთება, გაკეთება,
ქმნა. b7fbqjbn, b7fbqtbn აკეთებს, გააკეთა, შვრება, ქნა.
f-7fqfn` ზმნზ. გასაკეთებელი.
f-7kfy ზედს. მიუვალი, მაგარი ღობე-ყორე.
f-7ys თანდ. 1. -თან; cfhf c7ys ჩემთან. 2. -ში; fir k f7ys სკოლაში.
f-7hf ზმნ. ამოტეხა, ამოჭრა (სატეხით). b7sbn ამოტეხა, ამოჭრა.
f-7suf არს. სატეხი, საჭრეთელი.
f-7sp არს. ბატი.
f-7sp0hf არს. საბატე.
f-7sp[mxf არს. მებატე.
f-7s;hf ზმნ. ჟღურტული, დაჟღურტულება.
b7s;etbn,
b7s;bn
ჟღურტულებს, დაიჟღურტულა.
f-7shf ზმნ. კვეთი, ნაჭერი, კალაპოტი საპონი; cfgsy 7shfr ერთი
კვეთი, ნაჭერი, კალაპოტი საპონი.
f-7shhf ზმნ. დაჩხავლება. b7shetbn,
b7shbn ჩხავის, დაიჩხავლა.
f-7sh7vs\m არს. ხვანჩი.
f-7sh7zslf არს. ხორხი, სასულე.
f-7sh7s არს. ყანყრატო, ყელი, ხორხი, საყლაპავი.
7sn! არს. ხმა! სიტყვა! კრინტი!
f-7sn-,;ms არს. კრინტი.
f-7seq`seehf ზმნ. წუწუნი. l7seq`seetbn, l7seq`seebn წუწუნებს, იწუწუნა.
f-7sxhf ზმნ. მოჯერება. b7sxbn მოიჯერა; bu`s b7sxbn გული მოიჯერა.

&`
f-7`fp ზედს. მსხვილი.
f-7`fkvb0f არს. პიტნა.
f-7`fylf ზედს. თბილი, ნელ-თბილი
(სითხე, ჰაერი).
f-7`fylfhf ზმნ. (ჰაერის, სითხის)
თბობა, გათბობა. b7`fyltbn გათბა.
f-7`fylfimimshf ზედს. სითხე, ჰაერი, ქარი ძალიან თბილი.
f-7`fylf[fhf ზმნ. სითხის, ჰაერის,
ქარის თბობა, გათბობა. b7`fylf[tbn გათბა.
f-7`fhf არს. რიყე.
f-7`fhffy არს. ყვავი.
f-7`fhf-v=s არს. წყალში ნაყარი შეშა.
f-7`fhfcf არს. გვრიტი.
f-7`fhf/ არს. ქამანდი, საგდებელი.
f-7`fhf-7`fy-f არს. აწონ-დაწონა.
f-7`fhfi არს. თეთრი ქვებით მოფენილი რიყე.
f-7`fhl` არს. დაბალი და შედარებით პატარა, მოგრძო სკამი.
f-7`fh0 არს. კრუხი.
f-7`fhn`hf არს. სახსარი, სადრეკი.
f-7`fh-fhhf ზმნ. დაძველებული მორყეული ურმის, სკამის, მაგიდის
და მისთ. ჯახაჯუხი. b7`fhfhetn, b7`fh-fhbn ჯახაჯუხი გააქვს, ჯახაჯუხი გაჰქონდა.
f-7`fhsk არს. ყვერული.
f-7`fnf არს. მოქნილი, რბილი ტყავი.
f-7`fnfhf არს. ტყავეულობის მოქნილობა, სირბილე.
f-7efnf[fhf ზმნ. ტყავეულობის დარბილება, მოქნა. b7`fnf[tbn დარბილდა, მოიქნა.
f-7 f6! არს. დარტყმის ხმა; თოფის
ხმა.
f-7`f7`f არს. ზურგი.
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f-7`fqhf ზმნ. თავის განებება, მოშორება. lsb7`fqbn თავი გაანება,
მოშორდა.
f-7`,fh არს. ყვიბარი, პატარა ჭური,
ქოცო.
f-7`s,fhf ზმნ. ნაყოფის, ხილეულის: დაბერტყვა. b7`s,tbn დაბერტყა.
f-7`s,kffhf ზმნ. არიდება, აშორება.
b7`sb,kffbn აარიდა, ააშორა.
f-7`sl არს. ლობიო.
f-7`sl rfkbf არს. პარკი ლობიო.
f-7`slhf არს. ადგილი, სადაც ლობიოა დათესილი; შდრ. f7`slsh0f.
f-7`sl-[fhrfktb არს. კირკაჟი ლობიო.
f-7`slsh0f არს. ადგილი, სადაც
ლობიოა დათესილი; შდრ. f7`slhf.
f-7`slsh9f8s არს. ლობიოთი მკითხავი.
f-7`slshimims არს. შელესილი
ლობიო.
f-7`slshi`i`f არს. ხორცით გაკეთებული ლობიო.
f-7`srhf ზმნ. აშმორება. b7`srsbn
აშმორდა; fiskf 7`srsbn ფქვილი აშმორდა.
f-7`srs ზედს. შმორიანი, აშმორებული.
f-7`vi`si` ზედს. ფაფუკი, ფუნჩულა.
f-7`syl7`sylhf
ზმნ. დუდუნი,
დუდღუნი.
l7`syl7`syletbn,
l7`syl7`sylbn დუდუნებს, იდუდუნა, დუდღუნებს, იდუდღუნა.
f-7`sy\m არს. ჩალის ღერო, ჩალის
ნამწვერალი.
f-7`sh7`shhf ზმნ. 1. ღუღუნი, დაღუღუნება. b7`sh7`shetbn, b7`sh7`shbn ღუღუნებს, დაიღუღუნა.
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f-7`sh7`shhf ზმნ. 2. ჭუყჭუყი, დაჭუყჭუყება. b7`sh7`shetbn, b7`sh7`shbn ჭუყჭუყებს, დაიჭუყჭუყა.
f-7`shsim არს. შაური, შაურიანი.
f-7`shsim-9cf ზედს. შაურიანი, შაურის ღირებული.
f-7`schf ზმნ. ხამხამი, დახამხამება.
b7`scetbn ხამხამებს.
f-7`sc7`schf ზმნ. ხამხამი, დახამხამება. b7`sc7`scetbn ხამხამებს.
f-7`s7`sf არს. 1. უღელი, მხეთქელ
საქორნელზე დადებული.
f-7`s7`sf არს. 2. ქედი მთებისა.
f-7`si ზედს. ჭკვიანი, გონიერი.
f-7`sif არს. განყოფილება.
f-7`sihf არს. ჭკუა, ჭკვიანობა.
7`sihskf ზედს. ჭკვიანად, ჭკვიანურად, ჭკუით.
f-7`si[fhf ზმნ. დაჭკვიანება. l7`s
i[jbn, l7`si[tbn ჭკვიანდება,
დაჭკვიანდა.
f-7`si`fhf ზმნ. აკრეფა. b7`si` bn,
b7`si`tbn კრეფს, აკრეფა.
f-7`sqhf ზმნ. შეწყვეტა, თავის დანებება, მიტოვება, ხელის აღება.
lf7`sqbn შეწყვიტა, თავი დაანება, მიატოვა, ხელი აიღო.
f-7`sq`f არს. (მდინარის) ტოტი.
f-7`szhf ზმნ. ჭმუჭნა, დაჭმუჭნა.
b7`szbn დაიჭმუჭნა.
f-7`sqhf ზმნ. მიტოვებინება, დაგდებინება. lf7`sbqsbn მიატოვებინა, დააგდებინა.
f-7suf არს. სატეხი, საჭრეთელი.
f-7sp არს. ბატი.
&m
f-7mfkf ზედს. გზადაბნეული.
f-7mfkfhf ზმნ. გზის დაბნევა. l7mf
ktbn გზა დაეკარგა.
f-7mfvcfh არს. ნაგავი.

310

ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

f-7mfhf ზმნ. ქნევა. b7mjbn, b7mtbn აქნევს, აქნია.
f-7mfnf ზედს. თხელი, დღლუ.
f-7mfnfhvfu` ზედს. ძალზე თხელი,
დღლუ.
f-7mf9c ზედს. ბრტყელი.
f-7mfim ზედს. დასვრილი, ჭუჭყიანი.
f-7mfimhf ზმნ. დასვრა, გაჭუჭყიანება. b7mfimbn დაისვარა, გაჭუჭყიანდა.
f-7mfimhf ზმნ. დასვრა, გაჭუჭყიანება. b7mfimbn დასვარა, გააჭუჭყიანა.
f-7mfi ზედს. გადატიტვლებული,
გახრეკილი, ტიტველი.
Im
f-imf არს. სისხლი.
f-imf,sc0f არს. შველი.
f-imf0f არს. 1. ძირი.
f-imf0f არს. 2. საფუძველი.
imf0fyrskf ზმნზ. ძირფესვიანად.
f-imfrf0`fhf ზმნ. სისხლის ღვრა.
fimf rfb0`jbn, fimf rfb0`tbn
სისხლს ღვრის, სისხლი დაღვარა.
f-imfrmnf[mf არს. შაკიკი.
f-imfk არს. შალი.
f-imfkfimsy არს. შალაშინი.
f-imfvf7f არს. მსხვილფეხა საქონელი.
f-imfvfi`suf არს. ჭიაფერა; შდრ.
აჯამფაზ.
f-imfvfzhf არს. სისხლანკლებობა.
f-imfv0kf]` არს. ბორკილი; ხუნდი.
f-imfv[lshl[f არს. კვირისთავი.
f-imfv[0fh9f არს. სამუხლე, საბარკული, საწვივე.
f-imfv[ysikfhf ზმნ. დაჩოქება,
მუხლის მოდრეკა. limfv[ysiktbn დაიჩოქა, მუხლი მოიდრიკა.

f-imfv[s არს. მუხლი.
f-imfyf არს. შანი.
f-imfyofa არს. ფურჩალი.
f-imfyqf არს. ტალი, კაჟი.
f-imfg-tb6`shi`hf ზმნ. ფეხის ფეხზე გადადება. bimfgs tb6`bhi`bn ფეხი ფეხზე გადაიდო.
f-imfg-tb[ufhf ზმნ. ფეხის გადადგმა bimfgs tb[sbutbn ფეხი გადადგა.
f-imfgrhf ზმნ. ვედრება, ხვეწნა,
lbfimfgrbn ევედრა, ეხვეწა.
f-imfgcshu`sqf არს. ფეხისგული.
f-imfg=fhi` არს. კვანტი, სარმა, მოგვერდი.
f-imfg[sw არს. ფეხის ფრჩხილი.
f-imfgs არს. ფეხი.
f-imfgs frhf ზმნ. საფუძვლის ჩაყრა.
fimfgs brsbn საფუძველი ჩაუყარა.
f-imfgspfq` არს. სავათი.
imfgskf ზმნზ. ქვეითად, ფეხით.
f-imfgsvf0`f არს. ფეხსამოსი.
f-imfgsvgsk არს. ფეხბურთი.
f-imfgsvgskfc8s არს. ფეხბურთელი. მრ. fimfgsvgskfcw`f
f-imfgs6`qf არს. აკვანში ჩაწვენილი
ბავშვის მუხლებზე დასადები პატარა ბალიში.
f-imf;`8s ზედს. სისხლისმსმელი.
f-imfhf ზმნ. 1. დაპობა, დაჩეხა, გაპობა. bim bn, bimtbn იპობა, დაიპო, იჩეხება, დაიჩეხა, იპობა, გაიპო.
f-imfhf ზმნ. 2. bim bn, bimtbn ეთნოგრ. ადამიანის ან ცხოველის
სახელის ტაბუ, ნამდვილი სახელის მაგივრად სხვა სახელის შერქმევა.
f-imfhu`fw` არს. წვივი, კანჭი.
f-imfhu`sqf არს. (ბზიფ.) fimfhu`sq; შდრ. fimfgcshu`sqf.
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imfhlf რიცხვ. ბევრი.
imfhlf[ffbn: ზმნ. cfkfv imfhlf[ffbn! მრავალჟამიერ იყოს შენი
სალამი! ეტყვიან სალამის გადმომცემს.
imfhlf\mfhf ზმნზ. ბევრგან; გადატ.
ბევრჯერ.
f-imfhimfk არს. ლოლუა.
f-imfhimfa არს. ზეწარი.
f-imfefhlsy არს. შევარდენი.
f-imfehf ზმნ. სისხლის აღება, შურისძიება, შურისგება. fimf bebn
სისხლი აიღო, შური იძია.
f-imf c არს. სისხლის სამართლის
საქმე.
f-imfe8s არს. შურისმაძიებელი,
სისხლის ამღები.
f-imf9cf არს. სისხლის ფასი.
f-imf6fh არს. შაქარი.
f-imf6fh0hf არს. საშაქრე.
f-imf6`huskfhf ზმნ. დადგენილება.
bimf6`bhusktbn დაადგინა.
f-imf7f არს. ბოძი.
f-imf7f8s არს. ქვეითი; fimf7f eff
ქვეითნი.
f-imf7mfh არს. ყლორტი.
f-imfi`s არს. შედედებული, დალეკერტებული სისხლი, ლეკერტი.
f-imfw არს. მოლი.
f-imfwfhf ზმნ. სისხლის დენა, ტაბასტა.
f-imfwvf არს. საფანტი.
f-imfwhf არს. მოლიანი ადგილი.
f-imfw[`f არს. ხაფანგი.
f-imfw`f არს. ფეხის თითი.
f-imfw`rmsc არს. ფეხის ნეკი.
f-imfw`rmfhf6`f არს. მრ. მხ. fimfw`f ფეხის თითები.
f-imfw`[ysckfhf ზმნ. წაბორძიკება,
ფეხის წაკვრა, წაფორხილება.
bimfw`[yscktbn წაიბოძიკა, ფეხი
წაიკრა, წაიფორხილა.
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f-imfw`[s, არს. ფეხის ცერი.
f-imfqf არს. ფეხსაცმელი.
f-imfqfhf ზმნ. წელს ქვევით ფეხებზე ჩაცმა. bimfbqtbn ჩაიცვა.
f-imfqfn`s არს. ფეხსაცმელი.
f-imfq7mf არს. ერთი წყვილი ლანჩა,
ძირი ფეხსაცმლისა.
f-imfq]`f არს. ქალამნის თასმა.
f-imf=f არს. ნაბიჯი, ბიჯი.
f-imf[fhf ზმნ. 1. სისხლად ქცევა.
bimf[tbn სისხლად იქცა.
fimf[fhf ზმნ. 2. ფეხზე ჩამოწდომა.
limf[tbn ფეხზე ჩამოწდა.
f-imf[` ზედს. რიგიანი, დიდებული, წესიერი.
f-imfp[`f არს. ძვლის ტვინი.
f-imf[`si`fhf ზედს. (საზომი) ერთი წვივის ოდენა, ერთი კანჭის
ოდენა.
f-imf]fuf არს. ბორკილი.
f-imf]fhf ზმნ. შებორკვა, დაბორკვა
(ცხენისა, საქონლისა). bimf]fbn
შებორკა, დაბორკა.
f-imf]fhbf არს. ვერმიშელი.
f-imf]`shoso არს. ხომი, კომახი.
f-imf8hf ზმნ. გოჭების დაყრა. bimf8etbn, bimf8bn გოჭებს ყრის,
გოჭები დაყარა.
f-ims; არს. დილა.
imt;mkf ზმნზ. დილაობით.
imt;myfn` ზმნზ. დილიდანვე.
imt;myfqs ზმნზ. დილაადრიან.
ims;[mf არს. საუზმე.
imt;msv0fy ზმნზ. დილით.
im0f ზმნზ. აწ; im0f effkf!. აწ წავიდეთ!
f-im0f არს. კვალი; ნაკვალევი.
f-im0f,;m არს. ფეხის ხმა.
f-im0fpffhf ზმნ. დადევნება, მიდევნა lbim0jeg, lbim0fy. მისდევს,
დასდევდა, მისდევს, მისდევდა.
f-im0fpffhf ზმნ. დება. bim0 eg,
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bim0fy დევს, იდო.
f-im0fpff8s არს. მრ. fim0fpffw`f
მდევნელი, მდევარი.
f-im0frhf ზმნ. ძირს, დაბლა მიჭერა
bim0fbrsbn მიაჭირა.
f-im0fkfhf ზმნ. 1. დადევნება, გამოდევნება, გამოდგომა, გამოკიდება. lbi0fktbn დაედევნა, გამოედევნა, გამოუდგა, გამოეკიდა.
f-im0fkfhf ზმნ. 2. დაწოლა. lsi0f
ktbn დაწვა.
f-im0fv0f არს. ნაკვალევი; კვალი.
f-im0f-vsim0f არს. ნაკვალევი; კვალი.
f-im0fytbhf ზმნ. უკან მიდევნება.
lbim0fytbetbn, lbim0fytbn უკან
მისდევს, უკან მისდია.
f-im0fys7`fhf ზმნ. უკან მიდევნება, უკან მიყოლა. lbbi0fys7etbn
უკან მისდია, უკან მიჰყვა.
f-im0f9ihf
ზმნ.
თვალთვალი
lbim0f9ietbn, lbim0f9ibn უთვალთვალებს, უთვალთვალა.
f-im0f/fxf ზედს. ჩასკვნილი, ჯმუხი.
f-im0fos0hf ზმნ. ადნობა. bi0fos0bn ადნა.
f-im0fqfhf ზმნ. 1. დაბლა, ძირს დადება. bi0fbqtbn ...დადო.
f-im0fqfhf ზმნ. 2. ადევნება, დადევნება, გამოდევნება. lbim0fbqtbn დაადევნა, გამოადევნა.
f-im0f[m ზმნზ. შემდეგ, მერე.
f-im0f[m ზმნზ. 2. უკან.
im0f[mkf ზმნზ. im0f[mkf lyfcrm bn
უკან-უკან მიიწევს.
f-im0f[m7f ზმნზ. უკან.
f-im0f[ms ზმნზ. შემდეგ, შემდეგში,
მერე.
f-im0hf არს. 1. შთამომავლობა.
f-im0hf ზმნ. 2. გაგზავნა. bim0bn გაგზავნა.

im0hfkf ზმნ. მემკვიდგრეობით.
f-im09hffhf ზმნზ. აფრენა. bim09hffbn აფრინდა.
f-im09shhf ზმნ. აფრენა. bim09hbn
აფრინდა.
f-im0shw6mffhf ზმნ. აწმენდა. im0sbhw6mffbn აწმინდა.
f-im0s9fhf ზმნ. ახტომა. lsi0s9tbn ახტა.
f-im0s[hf ზმნ. აღება, აწევა. bim0sb[sbn აიღო, ასწია.
f-imrsk არს. პაჭანაგი, საკოჭური.
imjers ნაცვ. ვიღაცები.
imjers-imjers ნაცვ. ზოგიერთი;
ზოგიერთნი.
f-imhf ზმნ. მოკვლა. lbibn მოკლა.
f-imn`f არს. საკლავი დაკოდილი მამალი თხა.
f-imn`s ზედს. მოსაკლავი.
f-imeimf არს. ჭიჭლა, ბუშტულა.
f-im6mshhf ზმნ. შრიალი. bim6mshetbn, bim6mshbn შრიალებს, იშრიალა.
f-imim fimims]`f ზმნზ. ნელ-ნელა; წყნარ-წყნარად.
f-imimhf ზმნ. ხელის გადასმა.
bimetbn, bimimbn ხელს უსვამს,
ხელი გადაუსვა.
f-imimsuf არს. ლასტებისაგან გაკეთებული დაუხურავი სადგომი
თიკნებისა,
ბატკნებისა
და
ცხვრისათვის.
f-imims]`f ზმნზ. ნელა, წყნარად.
f-imx nrf არს. ჯაგრისი.
f-imwskfhf არს. ჩვეულება.
f-imwskfhf ზმნ. მიჩვევა, დაჩვევა.
lfimwsktbn მიეჩვია, დაეჩვია.
f-im[f არს. 1. მთა.
f-im[f არს. 2. ფუტკარი.
f-im[fu`fhf არს. საფუტკრე.
f-im[fk,ffy ზმნზ. მთებიდან, იალაღებიდან, ბარში საქონლის ჩა-
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მორეკვის დრო.
im[f-ys]`f არს. ფუტკრის სალოცავი.
f-im[fh არს. მუშა ფუტკარი.
f-im[fhf არს. მთიანი ადგილი.
f-im[fhfy არს. დედაფუტკარი.
f-im[fhf[mn` 9if არს. მთის ქარი.
f-im[fhf\ არს. ჟოლო.
f-im[fh9s, fim[fh9shf არს. მთების წყებათა წინ მდებარე ადგილი.
f-im[fhef არს. მთიელი. 1. მრ. fim[fhffw`f; 2. მრ. fim[fheff აშხარელი, ჩრდილოეთ კავკასიაში
მოსახლე აფხაზების, აბაზების
ერთ-ერთი განშტოება.
f-im[fn`skf არს. მთიანეთი, საპირისპირო fufn`skf.
f-im[fef8s არს. მთიელი.
f-im[fimfgs არს. მთის ძირი.
im[fwfy ზმნზ. მთაში, იალაღებში
საქონლის გარეკვის დრო.
f-im[fq` არს. გუნდი ფუტკრისა.
f-im[`f არს. ქუსლი.
f-im[]`fhf ზმნ. ტლანქად, უხეშად,
მოურიდებლად: წელქვეშ გახდა.
bim[sb]`tbn გაიხადა, გახადა.
f-im[svpf არს. სკა.
f-im[sw არს. ერთი ფუტკარი.
f-ims,;m არს. შუადღე.
ims,;m y არს. შუადღე.
f-ims,;mjy ზმნზ. შუადღეს, შუადღისას.
ims,;m ykf ზმნზ. შუადღეობით.
f-ims,;m[mf არს. სადილი.
f-ims,;m[mfafhf ზმნ. სადილობა.
ims,;mw[mf ba bn, ims,;m[mf
batbn სადილობს, ისადილა.
ims,;msim0f[m ზმნზ. ნაშუადღევი;
ნაშუადღევს.
f-ims,;msim0f[m ზმნზ. ნაშუადღევი; ნაშუადღევს.
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f-imsuf[`i` არს. საწამლავი, სამსალა, შხამი.
ims;s ,pbf! დილა მშვიდობისა!
imshb ნაწ. ნეტავ, ნეტა.
f-imsim არს. გოჭი.
f-imsim;ms არს. გოჭის ხორცი.
f-imswfh არს. ლერწამი.
f-imswhf ზმნ. შეშურება. limswetbn, limswbn შურს, შეშურს; შეშურდა.
f-imsw8s ზედს. შურიანი, ხარბი.
f-ims[hf ზმნ. მობათქაშება. bims
[sbn მოაბათქაშა.
f-ims[` არს. (ბზიფ.) პიტნა.
I
f-i არს. ტილო, ქათანი, მიზდურა.
f-if არს. მწარე.
f-if არს. თოკი, ბაწარი, საბელი.
iffyof ზმნზ. უთენებლივ, უთენია.
f-ify[fhf ზმნ. გარინდება, გაშეშება.
lify[tbn გარინდდა, გაშეშდა.
f-ifhf ზმნ. გათენება.
fifhf ზმნ. თენება, გათენება. bitbn
გათენდა.
f-ifhf ზმნ. 1. შექმნა. bitbn შექმნა.
f-ifhf ზმნ. 2. გაყოფა, განაწილება.
bitbn გაყო, გაანაწილა.
f-ifh9fpof ზმნზ. დილაადრიან,
განთიადზე.
ifh9stq`f არს. ხარიპარია დილას,
ცისკრის ვარსკვლავი.
f-ifhskfhf ზმნ. (ძროხის) გაშრობა.
bifhsktbn შრება, გაშრა.
if7f ზედს. რამდენი (ნ.).
if7f ]`f ზედს. რამდენად, რა ფასად? if7f ]`f bffe[`tb? რამდენად რა ფასად იყიდე?
if7f8s ზედს. რამდენი (ადამ.).
f-if7`f ზედს. ლაყე.
f-if7`fhf ზმნ. გალაყება. bif7`tbn
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გალაყდა.
f-if7m-if7mfhf ზმნ. 1. წანწალი.
lif7m-if7m bn, lif7m-if7tbn წანწალებს, იწანწალა.
f-ifw`f არს. მრ. (მხოლობითი არა
აქვს) გამჩენი, შემომქმედი, შემქმნელი.
f-if[f არს. თოკი, საბელი, ბაწარი;
შდრ. fif.
fif[fhf ზმნ. გამწარება. bfif[tbn
გამწარდა.
f-if]f0 არს. მოწმე.
f-if]f0hf ზმნ. მოწმედ დადგომა,
მოწმეობის გაწევა.
f-itbitbhf ზმნ. ელვარება. bitbitbetbn, bitbitbn ელვარებს,
იელვარა.
itbis6`cf ზმნზ. მთელ წელიწადს.
f-i0 a არს. კვარტი ჭურჭელი.
f-i0hf არს. ფეტვის ბეღელი.
f-ir`fr`f ზედს. თეთრი.
f-ir`fr`fhf არს. სითეთრე.
f-ir`fr`f[fhf
ზმნ. გათეთრება.
lir`fr`f[tbn გათეთრდა.
f-ikf ზედს. ჭაღარა.
f-ikfhf ზმნ. გაჭაღარავება. lksikt
bn გაჭაღარავდა.
f-imkfh7`sylf არს. ურწყულიანი
ღომი.
f-ijefhf არს. სიცხე, პაპანება, პაპანაქება.
f-ihf ზმნ. 1. ყეფა. bietbn, bibn,
ყეფს, დაიყეფა.
f-ihf ზმნ. 2. დუღილი. bietbn,
bibn დუღს, ადუღდა.
f-in`hf ზმნ. მძუვნება, ამძუვნება.
bfin`bn ამძუვნდა.
f-i9sh[f არს. სამკერდული, სამკერდე ცხენისა.
f-ii არს. წნელღობე, წნული ღობე,
ტრუშული.
f-iif არს. ცხიმი, ქონი, საპოხი.

f-iif/msx არს. წიწკანა.
f-iihf ზმნ. 1. ჩივილი. lfiibn
იჩივლა.
f-iihf ზმნ. 2. წნელით ღობვა.
biisbn დაღობა.
f-iis,;m არს. ყეფა, ყეფის ხმა.
f-iis9[so არს. საჩივარი.
f-ii8s არს. 1. მწვნელი, მღობავი;
frfkf0 fii8s კალათის მწვნელი.
f-ii8s არს. 2. მომჩივანი, მოჩივარი.
f-i[`f არს. მთლიანი ხისაგან გაკეთებული საკმაოდ დიდი მრავალნიჩბიანი ნავი.
f-i[`fhff8s არს. მეკობრე. მრ. fi[`fhffw`f.
f-i[shw`f/m არს. კრაზანა, ბზიკი.
f-i]fv არს. შხამი, გესლი, სამსალა.
f-is არს. ფეტვი, ჭადის-მჭადა.
f-iskf არს. ფქვილი.
f-isvb არს. მწყერფეხა, მწყერის-ფეხა.
f-isv]f არს. წყავი.
f-isv]fos არს. სასმელი, წყავზე
დაყენებული, წყავის ბურახი.
f-ish0f არს. საფეტვე, ფეტვის ყანა.
f-isckfvgsh არს. თხუნელა.
f-is6`c არს. წელიწადი, წელი.
f-is6`c9[mfofhf არს. წელთაღრიცხვა.
is6`scs-,;mf[ is6`csr ზმნზ.
წელ-გამოშვებით.
is6`scsrn`b ზედს. წლიური.
f-isirfvcf არს. ჭიანჭველა.
f-isw არს. ბზა.
f-iswhf არს. ბზიანი ადგილი.
f-iswkfvi` არს. ხავსი.
f-iso არს. ციება, ციებ-ცხელება.
I`
f-i` არს. 1. წიფელა.
f-i` არს. 2. კარი.
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i`f ნაცვ. თქვენ. i`fhf-ს შეკვეცილი
ფორმა.
f-i`fuf არს. სიგრძის საზომი.
f-i`fuff არს. სიმაღლე, ტანი ადამიანისა.
f-i`fr`f არს. ბრკე ღვინისა.
i`fr`sy ზმნ. i`fhf i`frey თქვენ
იყავით.
i`fys არს. სვანეთი.
f-i`fysef არს. სვანი. მრ. fi`fy,
fi`fyw`f, fi`fy6`f.
f-i`fhf ზმნ. მარგვლა. 1. lfim` bn,
lfim`tbn მარგლავს, მარგლის;
მარგლა.
f-i`fhf ზმნ. მარგვლა, გამარგვლა.
bfi` bn; bfi`tbn მარგლავს, გამარგლა.
f-i`fhf არს. საშიშროება, საფრთხე,
ხიფათი, შიში, განსაცდელი.
i`fhf ნაცვ. თქვენ; შდრ. i`fh0, i`f.
f-i`fhf ზმნ. 1. ზომვა, გაზომვა.
bi` bn, bi`tbn ზომავს, გაზომა.
f-i`fhf არს. 2. შიში.
f-i`fhf ზმნ. 3. გადახდა. bi` bn იხდის, გადაიხადა.
f-i`fhf ზმნ. 4. დაშლა, აშლა.
bi` bn, bi`tbn შლის, დაშალა,
შლის, აშალა.
f-i`fhf ზმნ. 5. რეცხვა, წარეცხვა.
bfi`tbn გარეცხა, წარეცხა.
f-i`fhfwfhf ზმნ. ნადირობა. li`fhfwjbn, li`fhfwtbn ნადირობს,
ინადირა.
f-i`fhfwf8s არს. მონადირე.
f-i`fhf[ არს. ნადირი.
f-i`fhf[-;s არს. ნადირის ხორცი.
f-i`fhu`sylf ზედს. მშიშარა, მხდალი, ლაჩარი, ჯაბანი, ქალაჩუნა.
f-i`fh0f ზედს. სახიფათო, საფრთხილო, საშიში, საშიშარი.
f-i`fh0f[fhf ზმნ. საშიშად გახდომა. li`fh0f[tbn საშიში გახდა.
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f-i`fh0ktb არს. სახვევი, გრაგნილი
წვივისა, შარვალზე, წვივსაკრავი.
f-i`f9im არს. დაფიონი.
f-i`f9s\f9 არს. მცენარეულობა.
f-i`f6m არს. თოფი.
fi`f6m fv=s არს. თოფის ხე.
fi`f6m-i[`f არს. თოფის კონდახი.
f-i`f6m-[`i` არს. თოფის წამალი,
დენთი.
f-i`f/m არს. წიწიბო.
f-i`f[ არს. ქაფი, პერი, პერეული.
f-i`f[n` არს. გადასახადი; ხარკი.
f-i`f[sc0f არს. ნაიარევი, ნაჭრილობევი.
f-i`f[mf არს. ორშაბათი.
f-i`f]fhf ზმნ. ამოქოლვა, ამოყორვა, ამოშენება. bi`f]fbn ამოქოლა,
ამოყორა, ამოაშენა.
f-i`f8f არს. თხილამური, ზანკალი.
f-i`f8s არს. 1. გადამხდელი.
f-i`tb არს. უკანა ტანი, სახსენე.
i`tb0 eg ზმნ. ბარი-ბარში ხართ. ბარი-ბარსა ხართ, ბათილსა ხართ.
f-i`dfp არს. კარის ჩარჩო, ბაზო.
f-i`0 არს. ყვავილი.
f-i`00hf არს. ყვავილნარი.
f-i`0hf ზმნ. აყვავება. bi`0etbn,
bi`0bbn ყვავის, აყვავდა.
f-i`0=f]`fhf არს. თაიგული, კონა
ყვავილებისა.
f-i`0sw არს. ერთი ყვავილი.
i`b frs რიცხვ. ას ერთი (ნ.).
f-i`bf7 არს. ქამბალა, ხვია, ტაბაკა
თევზი.
i`b fo`s რიცხვ. ას ერთი (ადამ.).
f-i`bbur ზედს. წყეული, შეჩვენებული, დაწყევლილი.
f-i`bbhf ზმნ. 1. წყევლა, დაწყევლა.
lsbi`bbn დასწყევლა.
f-i`bbhf ზმნ. 2. წყევლა, დაწყევლა.
li`bbetbn, li`bbn იწყევლება,
დაიწყევლა.

316

ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

i`bb9[mfo ზედს. წყეული, შეჩვენებული, დაწყევლილი, დაკრულვილი.
f-i`bb8s არს. მაწყევარი, მკრულავი, შემჩვენებელი.
f-i`bb-ibbb არს. (ბზიფ.) იხ. fr`fr`sim, fu`fu`sim, ინდაური.
i`rs რიცხვ. ასი (ნ.).
i`rs-i`rs რიცხვ. ას-ასი (ნ.).
i`rs-i`rskf რიცხვ. ასობით (ნ.).
i` eg ზმნ. i`f i`j g, i`fhf i` eg
თქვენ ხართ.
f-i`gf ზედს. მსხვილი.
f-i`gfhf არს. სიმსხო.
f-i`gf[fhf ზმნ. დამსხვილება. bi`gf[ bn, bi`gf[tbn მსხვილდება,
დამსხვილდა.
f-i`hf არს. წიფლნარი.
f-i`hf ზმნ. 1. ღებვა, შეღებვა. bi`bn
შეღება.
f-i`hf ზმნ. 2. მომწიფება, დამწიფება. bi`bn მომწიფდა, დამწიფდა.
f-i`hf ზმნ. 3. დაჩირქება, დამწიფება.
f-i`hf არს. 4. მუწუკი. fi`hf bkqbn
მუწუკი გაუჩნდა.
f-i`hf ზმნ. 5. გაყინვა. bi`bn გაიყინა.
f-i`ef,uf არს. ჯილღაო.
f-i`7`s არს. წიგნი; წერილი.
f-i`7`s,/msw არს. ფურცელი წიგნისა.
f-i`7`s88s არს. მწერალი. მრ.
fi`7`s88w`f.
f-i`x არს. სურო.
f-i`imshf არს. ჩრდილი, ჩერო.
f-i`qfhf ზმნ. 1. საერთოდ ჩაცმა
bi`sbqtbn ჩაიცვა.
f-i`qfhf ზმნ. 2. წელს ზევით ტანსაცმლის ჩაცმევა. bi`sbqtbn ჩააცვა.
f-i`qfn`s არს. ტანსაცმელი, ტანსა-

მოსი, სამოსი.
f-i`[fh9fhf ზმნ. წამოსხმა. bi`[fbh9tbn წამოისხა.
f-i`[f[fhf ზმნ. ტანზე შემოცვეთა,
ტანზე შემოგლეჯა. bi`[f[tbn
ტანზე შემოაცვთა, ტანზე შემოგლიჯა.
f-i`[svcf არს. (ბზიფ.) fi`[svc კარის ზღურბლი.
i`8s-i`8s რიცხვ. ას-ასი (ადამ.).
f-i`ef არს. ჩრდილოეთ კავკასიაში
მოსახლე აფხაზი. მრ. fi`eff.
f-i`suf არს. საღებავი.
f-i`s არს. 1. ძაძა, შავები.
f-i`s არს. 2. ჩრდილოეთ კავკასიაში
აფხაზი ტომებით დასახლებული
მხარე.
f-i`svumfh არს. ღრუბელი (ზღვისა).
f-i`syls7`hf არს. ზანდუკი, სკივრი.
f-i`shf არს. ხოკერი, ბოყვი.
f-i`shffofhf არს. მეხილეობა.
f-i`sh,f]xf არს. ხილნარი.
f-i`syn` რიცხვ. ასჯერ.
f-i`sh0f0f არს. ჩვილი ყველი.
f-i`sh0bb8s არს. მეხილე, ბაყალი.
f-i`shi`sh არს. სასტვენი.
f-i`sh-i`shuf არს. სასტვენი.
f-i`sh-i`shhf ზმნ. 1. სტვენა.
li`sh-i`shetbn, li`sh-i`shbn
სტვენს, დაისტვინა.
f-i`sh-i`shhf ზმნ. 2. ფრიალი.
bi`shi`shetbn, bi`shi`shbn
ფრიალებს, აფრიალდა; f,bhf7
i`shi`shetbn დროშა ფრიალებს.
f-i`sh]s არს. დაგრეხილი ყველი
და გადაზელილი.
f-i`snf არს. დალილავებული, გალურჯებული ადგილი სხეულზე, ლები, ლიბრი.
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f-i`si`hf ზმნ. 1. სტვენა. li`si`et
bn, li`si`bn სტვენს, დაისვტვინა.
f-i`si`hf ზმნ. 2. მურვა, გამურვა.
bi`si`etn; bi`si`sbn მურავს,
გამურა.
f-i`s[hf ზმნ. წელს ზევით ტანისამოსის გახდა. bi`sb[sbn გაიხადა, გახადა.
i`s\mfhf ზმნზ. ას ადგილას, ასგან.
i`8s რიცხვ. ასი (ადამ.).
i`8sr რიცხვ. ასი (ადამ.).
X
f-x არს. ფერდის ქარი, ფერდელა.
f-xf არს. პური.
f-xf არს. მწყერი.
f-xfdhf არს. ცხვირსახოცი.
f-xfp არს. ბზე.
f-xfb არს. ჩაი.
f-xfb-;`sh0f არს. საჩაიე.
f-xfr`f]f არს. პურის ფქვილის ცომი.
f-xfkff არს. ჭაღვი.
f-xfkn არს. ჩელტი, ლასტი.
f-xfkn8s არს. მფარცხავი.
f-xfvu`sh არს. ჩონგური.
f-xfvc7`sk არს. ჩამჩა, ციცხვი.
f-xfvs6`f არს. ყველითა და რძით
გაკეთებული ღომი.
f-xfyf,f არს. ჩვენება.
f-xfyf[ არს. 1. თეფში.
f-xfyf[ არს. 2. მინანქარი.
f-xfyf[-u`f8f არს. მათლაფა.
f-xfyf[ f0imhf ზმნ. მომინანქრება.
fxfyf[ 0sbimbn მოამინანქრა.
f-xfyf[-7mf9c არს. ფრიალო თეფში.
f-xfhf არს. პურობა, ლხინი, ნადიმი.
f-xfhf ზმნ. ჭამა lx bn, lxtbn ჭამს,
ჭამა.
f-xfhfo არს. ხორბალი, პური მარცვლად.
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f-xfh0 არს. ურმის ხელნა. efhlsy
fxfh0.
f-xfh0f არს. პურის ყანა.
f-xfh/` არს. მწყემსების სამგზავრო,
უფეხებო პატარა და მოგრძო ფაცარ-მაგიდა, ჩვეულებრივ შუაში
ამოთლილი,
ამოღრმავებული;
შდრ. f-fh/`.
f-xfhohf არს. 1. ფურნე, თორნე, სახაბაზო; შდრ. fahsyf.
f-xfhohf არს. 2. პურის ცხობა, ხაბაზობა.
f-xfho8s არს. ხაბაზი, პურის მცხობელი, მეპურე, მეფურნე, მეთორნე.
f-xfh[m არს. სალესავი ჩარხი.
f-xfh]`s არს. ბლითი; შდრ. f,f,kbrf.
f-xf9fhf ზმნ. 1. ჭედვა, დაჭედვა.
bxf9 bn, bxf9tbn ჭედს, დაჭედა.
f-xf9fhf ზმნ. 2. bxf9 bn, bxf9tbn
საჭმლის შენელება. ანელებს, შეანელა.
f-xf9fhf არს. ლასტი, გაკეთებული
ჩვეულებრივ სიმინდის ღეროებისაგან აბრეშუმის ჭიების დასასხამად.
f-xf9fimf არს. მოყვანილობა, ტანადობა.
f-xf9hfp არს. ლითონის საკინძე, შესაკრავი.
f-xf9im არს. ხორბალი.
f-xf6s არს. (ბზიფ.) კალმის დანა,
ჯიბის დანა, ჯაყვა.
f-xf/mf არს. ხემსი.
f-xf7`f არს. ხის მოზრდილი ხელიანი ტოლჩა.
f-xf7`f არს. გროვა, ხვავი.
f-xfiskf არს. პურის ფქვილი.
f-xfi` არს. ხაჭაპური.
f-xfxvf არს. საპირფარეშო.
f-xfosh0f არს. სახაბაზო, პურის საცხობი.
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f-xf[ ზედს. ჭმეული, გასუქებული;
fefcf-xf[ ჭმეული, გასუქებული
ცხვარი.
f-xf[ff არს. ნაზუქი.
f-xf[hf ზმნ. გასუქება. bxf[etbn,
bxf[sbn ასუქებს, გაასუქა.
f-xf[`f0rf არს. ჭლექი.
f-xf\m არს. 1. ყველით გატენილი
თაფლიანი ღვეზელა პური, დუმის ქონში შემწვარი.
f-xf]fh;` არს. ხინკალი.
f-xf8sh არს. გუდის ყველი.
f-xufhf არს. მარხვა.
f-xufhf არს. მარხულობა lsxujbn,
lsxutbn მარხულობს, იმარხულა.
f-xuf[mf ზედს. სამარხვო.
f-xuf8s არს. მემარხულე.
fxtb-\srf არს. პურ-მარილი.
f-x0f არს. 1. დაკლული თხის, ძროხის, ფურკამეჩის და მისთანების
ცური.
f-x0f არს. 2. ანჯამა, რკინის კილო.
f-xrfv;`sh არს. წირპლი.
f-xvf არს. სიძის საჩუქარი სიმამრსიდედრისადმი საცოლის მიზდად; ურვათი.
f-xysh არს. რამდენიმე წლით (ჩვეულებრივ ხუთი წლით) მწყემსად
წასული კაცი.
x e შორისდ. აჩუ! შეძახილი ცხენის
გასარეკად.
f-xhf ზმნ. გასივება, დასივება. lxbn
სივდება, გასივდა, დასივდა.
f-xefy არს. ქვაბი.
f-x9s[`i`0hf არს. საპირისწამლე.
f-xxfhf ზმნ. სიცილი. lsxx bn, lsxxtbn იცინის, გაიცინა.
f-xxfh[`s ზედს. სასაცილო, საცინელი, საცინარი; lsxxfh[epb!
f-xxfh[`shf არს. სიგლახაკე.
xxfh[`sc ზმნზ. სასაცილოდ, მასხრად.

f-xxfh[`sn`hf ზმნზ. დაგლახაკება.
lxxfh[`sbn`bn დააგლახაკა.
f-xxfh[`[fhf ზმნ. დაგლახაკება.
lxxfh[`s[tbn დაგლახაკდა.
f-xxbf ზედს. გლახაკი.
f-x[`s არს. ქერტლი, თებო.
f-x[`shf ზმნ. შარდზე გასვლა.
lsx[`sbn შარდზე გავიდა.
f-x[msyx არს. ქვაბის ჩამოსაკიდებელი, ცეცხლის პირას ალმაცერად
დასობილი ჭდებიანი ჯოხი.
f-x]fhf ზმნ. 1. თმენა, მოთმენა. bx]fetbn, bx]fbn ითმენს, მოითმინა.
f-xs,f არს. უხაო თექისაგან შეკერილი, ხალათის მაგვარი სამოსელი,
რომელსაც მწყემსები იცვამდნენ.
f-xsvfpfhf არს. ავადმყოფობა, სენი,
სნეულება; fxsvfpfhf =rs გადამდები ავადმყოფობა.
f-xsvfpf8[fhf ზმნ. ავად გახდომა,
დაავადება. lsxvfpf8[tbn ავად
გახდა, დაავადდა.
f-xsvfpf8s არს. ავადმყოფი, სნეული, დაავადებული.
f-xshu`s არს. ცური, ჯიქანი.
f-xshxfhf ზმნ. ვინმეზე წაქეზება,
გადაკიდება. lbxsbhxtbn ვიღაცაზე წააქეზა, გადაჰკიდა.
f-xscvf0`f არს. ჭურჭელი, ჭურჭლეულობა სუფრისა.
f-xsc7fqf8s არს. მზარეული.
f-xs60s-rfcs არს. მარმაშის ხილაბანდი, თავსაფარი.
f-xs60s არს. მარმაში.
f-xs6`htb არს. (ბზიფ.); შდრ. fm\s6`htb.
f-xs6 არს. ბუჩქი, ჩირგვი.
f-xs6mvf\fmf არს. კოლოფი, ზარდახშა.
f-xs6mhf არს. ბუჩქნარი, ჩირგვნარი.
f-xs7` არს. ჩინჩახვი.
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f-xsx[f არს. ხოხოზიკი; შდრ.
fxsyx[f.
f-xs[` არს. ფოჩი; f[0sh9f xs[` ყაბალახის ფოჩი.
f-xs[`xf არს. ხინდა, ხორი, ახორი,
ბაგა.
f-xs\m[f არს. ხოხოზიკი; შდრ.
fxsyx[f.
_
f--f არს. ფურირემი.
-ffys ზმნზ. გაისად.
f--f,f არს. მამალი ცხენი, ახტა, ვაყა
(საპირისპირო f--fy).
f--f,ff, f-f,ff;` არს. ჯაგლაგი,
ჯახრაკი ცხენი.
f--fuf არს. (ბზიფ.) f-fu თოხი.
f--fufqfrfyn არს. თოხწერაქვა.
f--fuskfhf არს. საირმე. ის ადგილი,
სადაც ირემი ცხოვრობს.
f--flf არს. ვირი, საერთოდ.
f--flf,f/m არს. ვირი, სახედარი.
f--flf9c არს. ჭაკი ვირი, ფაშატი ვირი, ხრდალი.
f--flimskfhf ზმნ. თავის შეკვლა. bflsbisktbn თავი შეაკლა.
f--fl]`sc არს. ჩოჩორი, მუტრუკი.
f--fdfq`f[hf ზმნ. ამოფარება. bfdfbq`f[sbn ამოეფარა.
f--fprhf ზმნ. მონდომება, დაპირება.
b-fpsbrsbn მოინდომა, დააპირა.
f--fps7fqfhf ზმნ. მომზადება, გამზადება. b-fps7fbqtbn მოემზადა, გაემზადა.
f--fy არს. ფაშატი, ჭაკი (ცხენი, ვირი
და მისთ.).
f--fysi`fhf ზმნ. ცდა. b-fysbi`tbn
ეცადა.
f--fhf ზმნ. ბარვა, დაბარვა, თოხნა,
დათოხნა. b-tbn დაბარა, დათოხნა.
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f--fhufhf ზმნ. (b-fbhutbn: f8s bfbhutbn) ღვინოში ჩაიხრჩო; ღვინით გაილეშა.
f--fh/` არს. მოგრძო ფიცარი, რომელიც მაგიდის მაგივრობას უწევდა
მწყემსებს.
f--fw` არს. ხარირემი.
f--fw`s[mxfhf ზმნ. გაფრთხილება.
b-fw`sb[mxjbn,
b-fw`sb[mxtbn
უფრთხილდება, გაუფრთხილდა.
f--f]`q`s არს. ცხენით მკერდაობა.
f--f]`sc არს. ირმის შვილი, ირმის
ხბო, ბიჟიკი.
f--f8hf არს. მოსავალი; f-8hf ,pbf[tbn მოსავალი კარგი გამოვიდა.
f--f8hflf/m არს. მოსავლის ბაყაყი,
ვასაკა.
f--f8hf0fufkfhf არს. შემოდგომა.
f8hf0fufkfhjeg შემოდგომაა.
-f8hf0fufkfy ზმნზ. შემოდგომაზე.
-f8hf0fufkfyn`b ზედს. საშემოდგომო; შემოდგომისა.
f--f8hf0fufkfhfn`b ზედს. საშემოდგომო; შემოდგომისა.
f--,suf არს. ცელი.
f--tb არს. კეთილი, სიკეთე.
f--tbkf]`fhf ზმნ. ჩაცმა. b-tbkfb]`jbn, b-tbkfb]tbn იცვამს, ჩაიცვა.
f--tbks[hf ზმნ. ტანთ გახდა. btbksb[etbn, b-tbksb[sbn ტანთ
იხდის, ტანთ გაიხადა.
f--tbvff არს. (ცხენის) ნალი, ლუმბა, საჭედარი.
f--tb6`f არს. შავი ცხენი, შავრა.
f--tb6`rhf ზმნ. დამშვიდება, დაწყნარება. b-tb6`brsbn დამშვიდდა, დაწყნარდა.
f--tb/hfqfhf ზმნ. გატყვრომა. btb/hfbqtbn გატყვრა.
f--tb8ifhf ზმნ. ორად გაყოფა. ftb8yfijbn, f-tb8yfitbn ორად
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იყოფა, ორად გაიყო.
f--dfrs არს. მარქაფა ცხენი.
f--0hf არს. საჯინიბო, თავლა.
f--ryf]fhf ზმნ. თავის ჩამოკიდება.
b-ryfb]fbn თავი ჩამოიკიდა.
f--r`fh არს. იორღა, თოხარიკი ცხენი.
f--kfh\ არს. თეთრა (ცხენი).
f--ksvcshgshf არს. იხ. fw`scksvgsh.
f-yfr ზმნზ. ერთ დღეს, ერთხელ.
f--hsw6mfhf ზმნ. თავის გასუფთავება. b-bhsw6mtbn თავი გაისუფთავა.
f--ehf არს. ურა ცხენი.
f--9ys]`f არს. საყვედური, ყვედრება.
f--9ys]`fhf ზმნ. საყვედურის თქმა,
დაყვედრება, დამადლება. bf9ysb]`tbn უსაყვედურა, დააყვედრა, დაამადლა.
f--9sh[s არს. სამკერდული, სამკერდე, ჯირიმი.
f--/msx არს. ცხენის ქურდი, ცხენიპარია.
f--/msxhf ზმნ. ცხენის ქურდობა,
ცხენიპარიობა.
f--7ms არს. ჩონჩორიკი.
f--ihf ზმნ. თავის მოკვლა, თვითმკვლელობა. b-sbibn თავი მოიკლა.
f--w`f არს. მრ. (მხ. f-sef8s) ცხენოსნები, მხედრები.
f--qfhf6`f არს. მრ. (მხ. f-qsc).
f--qsc არს. კვიცი.
f--[fhppfkf ზედს. ყოყოჩი, მზვაობარი, ზვიადი, ქედმაღალი, დიდგული, ამპარტავანი.
f--[fhppfkfhf ზმნ. ქედმაღლობა. b[fbhppfktbn იქედმაღლა.
f--[fh9fh0f არს. ცხენების მისაბმელი ტოტებიანი ბოძი.

f--[`f ზედს. მკვეხარა, ტრაბახა, ბაქია. f7`\fk -[`f მკვეხარა ქოთანი.
f--[`fhf ზმნ. თავის ქება. ls-[`jbn,
ls-[`tbn თავს იქებს, თავი იქო.
f--[`f8s არს. მკვეხარა, ტრაბახა, ბაქია.
f--]`f არს. ცეცხლის პირი.
f--]`fuskfhf ზმნ. 1. ცეცხლისპირას
დადგომა. b-]`fusktbn ცეცხლისპირას დადგა. 2. ცეცხლისპირას
დგომა. b-]`fuskjeg, b-]`fuskfy
ცეცხლისპირას დგას, ცეცხლისპირას დადგა.
f--]`fhuskfhf ზმნ. ცეცხლის პირას
მიდგმა, დადგმა. b-]`fbhusktbn
ცეცხლისპირას დადგა.
f--]`fn`fhf ზმნ. 1. ცეცხლის პირას
ჯდომა. ls-]`fn`tbn ცეცხლის
პირას დაჯდა.
f--]`fn`fhf ზმნ. 2. ცეცხლის პირას
ჯდომა. ls-]`fn`jeg, ls-]`fn`fy
ცეცხლის პირას ზის, ცეცხლის
პირას იჯდა.
f--s არს. ცხენი.
f--s,/f7fpf არს. მოჯირითე.
f--su`fhf არს. ბორცვაკი.
f--slfhf არს. უცხენობა, ცხენის
უყოლობა.
f-sp არს. ქურანი, რასხი, შვინდა,
წაბლისფერი ცხენი.
f--s0 ზედს. (ერთი) ბეწო, ცოტა პატარა.
-s0--s0kf ზმნზ. ნაწილ-ნაწილად.
f--sr`f,fhf
ზმნ. ბანაობა. bsbr`f,tbn იბანავა.
f--sr`f,fh0f არს. საბანაო, საბანებელი (ადგილი).
f--sr`f,f8s არს. მობანავე
f--sr`f]f არს. ბაკმი, ბაკი, შარავანდი, შარავანდედი.
f--sr`,fk არს. უბელო, შეუკაზმავი
ცხენი.
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f--skf]`fhf ზმნ. თავის გახვევა. bskfb]tbn თავი გაიხვია.
f--svf0`f არს. აკაზმულობა ცხენისა.
-sykf ზმნზ. დღისით.
f--s;`kfhf ზმნ. ცხენზე შეჯდომა.
l-s;`ktbn ცხენზე შეჯდა
f--s;`9fhf ზმნ. ცხენიდან ჩამოხტომა. l-s;`9tbn ცხენიდან
ჩამოხტა.
f--s;`qfhf ზმნ. ცხენზე შესმა. ls;`qtbn ცხენზე შესვა.
f--s;`qhf ზმნ. ცხენიდან ჩამოხტომა. l-s;`qbn ცხენიდან ჩამოხტა.
f--s;`[hf ზმნ. ცხენიდან გადმოსმა,
ცხენიდან ჩამოსმა. l-s;`s[sbn
ცხენიდან გადმოსვა, ცხენიდან
ჩამოსვა.
f--shff9cfhf ზმნ. თავის დაღლა. bbhff9ctbn თავი დაიღალა.
f--sh,f,fhf ზმნ. გაბღინძვა. bbh,f,tbn გაიბღინძა.
f--sh,fhf ზმნ. 1. არშიყობა, გაარშიყება. lktb-sh,jbn, lktb-sh,tbn
ეარშიყება, გაეარშიყა.
f-sh,fhf ზმნ. 2. კოხტაობა. l-sh,j
bn, l-sh,tbn კოხტაობს, იკოხტავა.
f--sh,fhf ზმნ. შეშრობა, შემოშრობა.
b-bh,jbn; b-bh,tbn იშრობს, შეიშრო, იშრობს, შემოიშრო.
f--shlfu`fhf ზმნ. წაყრუება, ყურის
მოყრუება. b-bhlfu`tbn წაიყრუა,
ყური მოიყრუა.
f--shlehf ზმნ. თავის გადიდკაცება.
b-bhlebn თავი გაიდიდკაცა.
f--shpf;`hf ზმნ. გაამპარტავნება,
გაყოყოჩება. b-bhpf;`bn გაამპარტავნდა, გაყოყოჩდა.
f--sh0syxhf ზმნ. თავის დამშვიდება, თავის დაწყნარება. b-bh0syxbn თავი დაიმშვიდა, თავი დაი-
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წყნარა.
f--sh9chf ზმნ. თავის მომკვდარუნება. b-bh9cbn თავი მოიმკვდარუნა.
-sh9cs: არს. =sh9cs f7fqfhf თავის მომკვდარუნება.
f--sh7mfynfphf ზმნ. თავის გატიტვლება, თავის გაშიშვლება. bbh7mfynfpbn თავი გაიტიტვლა,
თავი გაიშიშვლა.
f--shxhf ზმნ. ბღინძვა, გაბღინძვა,
ჭაჭვა, გაჭაჭვა. b-bhxetbn, bbhxbn იბღინძება, გაიბღინძა, იჭაჭება, გაიჭაჭა.
-shw`f ზმნ. -shw`f f7fqfhf თავის
მომძინარება.
f--sh[`vfhhf ზმნ. ჯირითობა. f-s
bh[`vfhetbn, f-s bh[`vfhbn ჯიროთობს, იჯირითა.
f--sh8hf ზმნ. ცხენის ჭენება. f-s
bh8etbn, f-s bh8bn ცხენს აჭენებს, ცხენი აჭენა; დოღი, მარულა.
f--sefhlsy არს. ეტლი.
f--sefhlsy[mxf არს. მეეტლე.
f--sef8 არს. მხედარი, ცხენოსანი.
მრ. f-w`f, -w`f6`fr.
f--s9cf[uf არს. საცვალი.
f--s9cf[hf ზმნ. ტანისამოსის გამოცვლა. b-sb9cf[sbn ტანისამოსი
გამოიცვალა.
f--s6`n`fhf არს. ცხენოსნობა, ჯირითობა.
f--si0s,; არს. თქარათქური.
f--simrsk არს. უზანგი, ავჟანდა.
f--sirskr8s არს. ჯილავდარი.
f--si`fhf ზმნ. ცდა. b-sbi`tbn ეცადა.
f--souf არს. მიზეზი.
f--soufhf ზმნ. მომიზეზება. bf-sobujbn, bf-sobutbn იმიზეზებს, მოიმიზეზა.
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f--squf არს. საბაბი.
f--sq`f[hf ზმნ. თავის დამალვა. bsbq`f[sbn დაიმალა.
f--s[`f ზედს. სისვი, ნისლა, ტრედანა ცხენი; ლურჯა.
f--s[`fbfq`f ზედს. აბრაში.
f--s[`i`n`hf ზმნ. წამლობა. b-sb[`i`n`etbn, b-sb[`i`n`bn წამლობს, იწამლა, თავის მკურნალობა.
f--s[`sxf არს. ახორი, ბაგა.
f--s[mxf არს. მეჯინიბე; ცხენის
მწყემსი.
f--s]`]`fuf არს. სამურველი, გაბრა.
f--s8 არს. დოღის ცხენი.
f--s8hfos არს. თხელი ფაფა ფეტვის
ფქვილისა.

W
f-w არს. ნისკარტი.
f-w არს. სიმინდის ერთი მარცვალი.
f-wf არს. კუჭი.
f-wf არს. ბალი, კახაბალი.
f-wf არს. 1. სასიმინდე; ნალია.
f-wf ზედს. 2. ცხელი; fo wf ცხელი
წყალი.
f-wf ზედს. 3. მწარე, ცხარე.
f-wfu` ზედს. ჩლუნგი, ბლაგვი.
f-wfu`[fhf ზმნ. დაჩლუნგება, დაბლაგვება. bwfu`[tbn დაჩლუნგდა,
დაბლაგვდა.
f-wfkf7mf არს. სასიმინდის, ნალიის
კარის წინ გადებული ძელი ან
ფიცარი.
f-wfh არს. დვრიტა, მაჭიკი, კვეთი.
fwfkf არს. შილი (მაზლის ცოლი)
f-wfhf ზმნ. წასვლა. lwtbn წავიდა.
wfc, wfc-]`f ზმნზ. განზრახ, ჯიბრზე, ჯიბრით, განგებ, ყასიდად.
f-wf9[f არს. გასაღები.
f-wf/mhf ზმნ. გამზრდელების მიერ

გაზრდილის
მშობლებისათვის
წარდგენა.
f-wf7mf არს. 1. სიპი ქვა.
f-wf7mf არს. 2. ეჩო.
f-wfif არს. ბალამწარა.
f-wf[fhf ზმნ. გაცხელება. bwf[tbn
გაცხელდა.
wf[` არს. გაისის მეორე წელი.
f-wu`s არს. კატა.
f-wu`f,f/m არს. ხვადი კატა.
f-wu`f9c არს. კატა (ძუ).
f-wu`s9i6f არს. კნუტი, ცინდალი.
f-w0`f არს. ამბავი; bw0`f plsheflf?
მისი ამბავი ვინ იცის! bw0`f 7fv
მისი ამბავი არ ისმის.
f-w0`fkfhf ზმნ. დამატებით დასხმა,
სითხის
ჩამატება,
დამატება.
bfwsbk0`fktbn დამატებით დაასხა, ჩააამატა, დაამატა.
f-wbufh არს. fwbufh 6bffl პაპიროსის
ქაღალდი.
f-wbk არს. ცილა.
f-wbyr არს. თუთია.
f-wbhr არს. ცირკი
f-wrs არს. სამაგიერო. fwrs bb0tbn
სამაგიერო მისცა.
f-wkf,hf ზმნ. შეჯიბრება. lbfwkf,bn
შეეჯიბრა.
f-wkfv]f არს. ნიკაპი.
f-wkfhf ზმნ. 1. მომატება, მატება,
ადიდება. bwktbn მოემატა, იმატა,
ადიდდა.
f-wkfhf ზმნ. 2. შეერთება. lbbwktbn
შეუერთდა.
f-wksv]f არს. 1. ნიკაპი; 2. ყბა; bwksv]f qbbhiffbn სილა გააწნა.
f-wys7`fhf ზმნ. ვინმესთან რამესთან ხლება. lbwys7`tbn მასთან
აიარა.
f-whf არს. მარცვალი.
f-whfkfhf ზმნ. მოკიდება. bfwhfktbn
მოეკიდა.
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f-whfqfhf ზმნ. ცეცხლის მოკიდება,
ცეცხლის წაკიდება. bwhfqtbn ცეცხლი მოუკიდა, ცეცხლი წაუკიდა.
f-whf]`fhf ზმნ. უკან მიბმა. bfwhfb]`tbn უკან მიაბა.
f-whsqhf ზმნ. მოშორება, ჩამოშორება. lbwhsqbn მოშორდა, ჩამოშორდა.
f-whs[hf ზმნ. მოშორება bfwhsb[sbn
მოაშორა.
f-we,;fhf არს. სასოფლო გზა.
f-weafhf არს. გამოცანა.
f-w6mf ზედს. 1. სუფთა, წმინდა.
f-w6mf არს. 2. წმინდანი.
f-w6mfhf არს. სისუფთავე, სიწმინდე.
fw6mfhf ,pbf b,jbn სისუფთავე
უყვარს.
f-w6mf[fhf ზმნ. წმენდა, გაწმენდა,
გასუფთავება. bw6mf[tbn გაიწმინდა, გასუფთავდა.
f-w7mfhf ზმნ. 1. გაპენტვა. bw7tbn გაპენტა. f,fv,f bw7mjbn ბამბას პენტავს. 2. გაფანტვა (გაფანტა).
f-wihf ზმნ. წაკლვა. bfwbibn წააკლა.
f-ww არს. ქინქლა.
f-wwfrhf ზმნ. სიჩქარე. lwwfretbn,
lwwfrsbn ეჩქარება, ჩქარობს, იჩქარის, მოეშურება; იჩქარა.
f-wwfrshf ზედს. სასწრაფო, საჩქარო,
საშური.
f-wwfhf ზმნ. გაყოლა, წაყოლა.
lbwwtbn გაჰყვა, წაჰყვა.
f-wwf[f არს. პატარა ნაჭერი (ქსოვილისა).
f-wwsi` არს. ფერფლი.
f-wwsi`0hf არს. საფერფლე.
f-wwsi`n`hf
ზმნ. დაფერფლვა.
bwwsi`bn`bn დაფერფლა.
f-wwsi`[fhf ზმნ. ფერფლად ქცევა.
bwwsi`[tbn ფერფლად იქცა.
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f-wqfhf ზმნ. 1. მიმატება, დამატება,
მომატება. bfwsbqtbn მიუმატა,
დაამატა, მოუმატა.
f-wqfhf ზმნ. 2. გაყოლება. lbwsbqtbn გააყოლა.
f-w[f არს. თაფლი.
f-w[f,;jy არს. შუაღამე.
f-w[fvf;`f არს. პურის ფქვილის, ან
ქერის ფქვილის ცომი თაფლით
შეზავებული.
f-w[fvumfk არს. თაფლიანი მჭადი.
f-w[fhgf არს. უცეცხლო თაფლი.
f-w[fhos არს. თაფლაწყალი, შარბათი.
f-w[fhi`s, fw[fhi`shf არს. თაფლით მოდუღებული სიმინდის ან
ფეტვის ფქვილის ტკბილკვერი.
f-w[fo8f არს. თაფლწყალი (რომლითაც წყურვილს იკლავენ).
f-w[hffhf ზმნ. შველა. lbw[hffetbn,
lbw[hffbn შველის, უშველა.
f-w[shffhf ზმნ. დახმარება.
f-w[schf ზმნ. ვინმესთან ერთად
სროლა, გასროლა. lbw[scbn ვინმესთან ერთად გაისროლა.
f-w[m არს. კატის სენი. fw[m efuffbn!
კატის ჭირმა წაგიღოს!
f-w]f არს. ხიდი.
f-w]fhf ზმნ. 1. კბენა. bw]fetbn იკბინება.
f-w]fhf ზმნ. 2. კბენა, დაკბენა. bw]fbn უკბინა, დაკბინა.
f-w]fhf ზმნ. 3. შეთვლა. bw]fbn შეუთვალა.
f-w]fhf;`]`f8s არს. მოციქული.
f-w]fq`hs არს. წანწალა, კოჭის ხიდი.
wsu`qfc ზმნზ. კატასავით.
f-wsyf]f არს. 1. თავად-აზნაურთა
სასახლეებში მსახური ქალი, რომლის მოვალეობას შეადგენდა საჭმელ-სასმლის შენახვა და ულუ-
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ფის, კერძის დარიგება; 2. ლხინში, ჭირში ულუფის, კერძის დამრიგებელი.
f-wsyf]fhf ზმნ. 1. თავად-აზნაურთა
სასახლეებში მსახური ქალის მოვალეობა, რომელიც გამოიხატებოდა სურსათ-სანოვაგის შენახვასა და ულუფა, კერძის დარიგებაში; 2. ლხინში, ჭირში ულუფის,
კერძის დარიგება.
f-wsy[`hf ზედს. სამაგიერო, მაგიერი.
f-wsy[`hfc ზმნზ. მაგივრად.
f-ws;`;`f[ არს. ნაგლეჯი, ნაფლეთი, ნარჩენი (ქაღალდისა, ქსოვილისა).
f-ws;`[f არს. ნაკუწი. ნაჭერი, ნაფლეთი, ნაგლეჯი ბებკი.
f-wsh არს. კვეთი.
f-wshf არს. ცალი.
f-wshrm ზედს. კოჭლი, მკელობელი.
f-wshrmhf ზმნ. კოჭლობა. lwshrmet
bn, lwshrmbn კოჭლობს, იკოჭლა.
f-wshrmn`hf ზმნ. დაკოჭლება. lwshrmsbn`bn დააკოჭლა.
f-wshrm[fhf ზმნ. დაკოჭლება. lwshrm[tbn დაკოჭლდა.
f-wsh/sphf ზმნ. ბანის მიცემა.
bfwsbh/spetbn,
bfwsbh/spbn
ბანს აძლევს, ბანი მისცა.
f-wshwshhf ზმნ. ბრწყინვა. bwshws
hetbn, bwshwshbn ბრწყინავს, გაბრწყინდა.
f-wshos არს. დვრიტის წყალმარილი.
f-wsho`o`f[ არს. ნარეცხი, ნაბანი
(წყალი).
f-wsho`o`f[f არს. საპნიანი წყალი,
ნარეცხი, ნაბანი წყალი.
f-ws9;`f[f არს. ნახევი, ნაგლეჯი,
ნაფლეთი, ნაფხრეწი.
f-ws9q`f[f არს. ნატეხი.
f-ws9[f არს. გასაღები.

f-ws9[m არს. შხეფი.
f-ws/ არს. კვერნა.
f-ws/]fhf ზმნ. კვერნაზე ნადირობა
f-wsim0fkfhf ზმნ. ვინმესთან დაწოლა. lbwsim0fktbn ვინმესთან დაწვა.
f-wswf არს. ზამთრის ბოლოკი.
f-ws[f არს. თალგამი.
f-ws[n`s არს. ნაოხარი, უპატრონოდ
დარჩენილი ქონება.
f-wsaf არს. შეჭამადი.
f-wsaf[f არს. ნასუფრალი, ნახორხალი.
W`
f-w` არს. ხარი.
f-w`f არს. 1. ტყავი.
f-w`f არს. 2. ცვილი, თაფლის სანთელი.
f-w`f არს. ძილი.
f-w`ffr ზედს. ნესტიანი ტენიანი;
სველი.
f-w`ffrhf ზმნ. დანესტიანება, დატენიანება. bw`ffrsbn დანესტიანდა,
დატენიანდა.
f-w`ffrshf არს. ტენიანობა, სისველე.
f-w`f,f;` არს. ფიჭა, ფიჭი, ხვეზა.
f-w`f0wfhf ზმნ. გადატ. ტყავის ძრობა. bw`f l0sbwtbn ტყავი გააძრო.
f-w`f0sqhf ზმნ. გადატ. ტყავში გაძრომა. bw`f l0sqbn ტყავში გაძვრა.
f-w`fkfi`fhf ზმნ. 1. წინათგრძნობა;
bw`f bfkfi`bn ტანმა უგრძნო.
f-w`fkfi`fhf ზმნ. 2. დაორსულება.
kw`f bfkfi`tbn დაორსულდა.
f-w`fkf[f ზმნზ. მძინარა; ძილის გუდა.
f-w`fvf არს. მუცლის ჭია.
f-w`fvf0`f არს. ტანისამოსი, ტანსაცმელი.
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f-w`fv0 არს. ew`fv0 [ff[ffbn! ტკბილი ძილი.
f-w`fvs;msvf არს. მერქნის ცილა,
ნაქურთენი.
f-w`f;`fhf ზმნ. გამოლაპარაკება, გაბაასება. lbfw`f;`jbn, lbfw`f;`tbn ელაპარაკება, გამოელაპარაკა, ებაასება, გაებაასა.
f-w`f;`fhf ზმნ. ლაპარაკი. lw`f
;`jbn, lw`f;`tbn ლაპარაკობს,
ილაპარაკა.
f-w`f;`f8s არს. მოლაპარაკე.
f-w`fhf ზმნ. 1. დაძინება. lsw`tbn
დაიძინა.
f-w`fhf ზმნ. 2. ჩაქრობა, გაქრობა,
დავსება, დაშრეტა. bw`tbn ჩაქრა,
გაქრა, დაივსო, დაიშრიტა.
f-w`fhf ზმნ. წოვა, მოწოვა bfw` bn,
bfw` bn (არაადამიანი) წოვს, მოწოვა.
f-w`fh0f არს. საძინებელი ადგილი.
f-w`fh0f არს. ლოგინი, ქვეშაგები.
f-w`fhlf/`s არს. ტახტი (გაფიცრული საწოლი კედლის სიგრძეზე).
f-w`fh0fkfhi` არს. ზეწარი.
f-w`fhcsc არს. თვლემა.
f-w`f/`fhf ზმნ. 1. ხვნა. lw`f/` bn,
lw`f/` bn ხნავს, ხნავდა.
f-w`f/`fhf ზმნ. 2. ხვნა, მოხვნა, ხვნა,
დახვნა. bw`f/` bn მოხნა, დახნა.
f-w`f/`fhc0f არს. ნახნავი, ხნული,
თერძული.
f-w`f/`fc0f არს. კვალი.
f-w`f/`f8s არს. მხვნელი, გუთნის
დედა.
f-w`f/m არს. კურო, ბუღა.
f-w`f7`f არს. ცისარტყელა.
f-w`fimfhim არს. ცვილულა.
f-w`fims არს. თაფლის სანთელი,
წმინდა სანთელი.
f-w`fi`qfn` არს. ტანსაცმელი, ტანისამოსი.
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f-w`fi`qfn`s არს. ტანსაცმელი, ტანისამოსი.
f-w`fos არს. ცვილის მოხდის შემდეგ დარჩენილი წყალი.
f-w`f[s[hf ზმნ. 1. გატყავება, ტყავის
გაძრობა. fw`f [sb[sbn გაატყავა,
ტყავი გააძრო.
f-w`f f[mimhf ზმნ. გასანთვლა. fw`f
f[msbimetbn, fw`f f[msbimtbn
სანთლავს, გასანთლა.
f-w`f]`f არს. ზოლი.
f-w`,sklsp ზედს. აყლაყუდა, ალაწოდა.
f-w`ufhf ზმნ. ჩამორთმევა, წართმევა.
bw`sbutbn ჩამოართვა, წაართვა.
f-w`u`sihf ზმნ. მდურვა, წყრომა,
გაბუტვა. lbw`u`sie bn, lbw`u`sibn ემდურის, ემდუროდა,
ებუტება, გაებუტა.
f-w`umf არს. ცუდი, ავი.
w`umf,pfpfhskf ზმნზ. ვაი-ვაგლახით.
w`umfif6` ზმნზ. ცუდი განზრახვით.
w`umfof ზმნზ. მეტისმეტად, ძალიან.
f-w` bkfufhf ზმნ. შეშლა. bw` bkfutbn შეეშალა.
f-w`tb;ms არს. სხეული.
f-w`tb6`f ზედს. მოშავგვრემანო.
f-w`tb6`fhf არს. მოშავგვრემანობა.
f-w`tb[f არს. სახნისი.
f-w`bbur ზედს. ცელქი, ანცი.
f-w`bburhf ზმნ. ცელქობა, ანცობა.
lw`bbursbn იცელქა, იანცა.
f-w`b6`fq`f ზედს. მოშავო.
f-w`rf0`fhf ზმნ. დაღვრა. bw`rf0` bn
დაეღვარა.
f-w`rfi`fhf ზმნ. მსუბუქი ან პატარა
რამის დავარდნა. bw`rfi` bn დაუვარდა.
f-w`rfv,fim არს. ხარკამეჩი.
f-w`rf]fhf ზმნ. მძიმე ან დიდი რამის დავარდნა. bw`rf]fbn დაუვარდა.
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f-w`r`v;mfh არს. (ბზიფ.) წირპლი.
f-w`kff არს. ძმერხლი.
f-w`vff არს. მანჭო, ხელა.
f-w`vffr8s არს. გუთნის დედა.
f-w`vf0`f არს. კავი, აჩაჩა, ოქოქა, ერქვანი.
f-w`ysh[fhf ზმნ. გადარჩენა. lfw`sybh[ bn გადაარჩინა.
f-w`hf ზმნ. თლა, გათლა, თრაშვა,
გათრაშვა. bw`e bn, bw`bn თლის,
გათალა, თრაშავს, გათრაშა.
f-w`hfi`f არს. ხვნის სიმღერა.
f-w`n`hf ზმნ. ქუქუნება. bw`n`bn
იქუქუნა.
f-w`9spf არს. საკვეთი გუთნისა.
f-w`6`s არს. (ბზიფ.) მწვერვალი.
f-w`6`seh9f არს. ზვირთი, ტალღა.
f-w`6`sh9fhf ზმნ. ბობოქრობა. bw`6`sh9 bn, bw`6`sh9 bn ბობოქრობს, იბობოქრა.
f-w`7`sfylf ზედს. ნელთბილი.
f-w`7`sfylfhf ზმნ. (ჰაერზე, სითხეზე) განელთბილება. bw`7`sf
yltbn განელთბილდა.
f-w`7mf არს. მახე.
f-w`7mfhf არს. სამიზნე, მიზანი, ნიშანი.
f-w`7mfhf ზმნ. 1. გადატყავება. bw`b
7tbn გადაატყავა.
f-w`im[`sf არს. სახვნელი კბილი.
f-w`i`fhf ზმნ. ვისიმე ან რისიმე შიში. lbw`i` bn, lbw`i` bn მისი
ეშინია, მისი შეეშინდა.
f-w`wfhf ზმნ. გაქცევა. lbw`w bn გაექცა.
f-w`w` არს. ბურბუშელა, ნარანდი.
f-w`w`fhf ზმნ. წუწნა. bw`w` bn, bw`w` bn წუწნის, წუწნა.
f-w`qfhf ზმნ. მზეზე, წვიმაში, საერთოდ გარეთ. გაშლა, გაფენა. bw`b
qtbn გაშალა, გაფინა.
fw`qsc არს. მოზვერი. (ბზიფ.) მრ.

fw`qfhf6`f.
f-w`[`sz[fhf ზმნ. პატარად მოსვლა,
არ მორგება. bw`[`sz[ bn პატარა
მოუვიდა.
f-w`[mf არს. 1. ყანწი. f8s pkfh;`ef
ღვინის დალევა; შდრ. f9f0[m.
f-w`[mf არს. 2. ფოსოებიანი, ბრტყელი და მრგვალი კოლოფი ტყვიების ჩასაწყობად.
f-w`]fh არს. ხის (მაგ. თუთის ხის)
წვრილად გახდილი კანი, ლაფანი, ხრალი.
f-w`]fhf ზმნ. 1. გინება, შეგინება,
ლანძღვა, გალანძღვა lbfw`]fe bn;
lbfw`]fbn აგინებს, აგინა, ლანძღავს, გალანძღა.
f-w`]fhf ზმნ. 2. გინება, შეგინება.
lw`]fe bn, lw`]fbn იგინება, შეიგინა.
f-w`]f8s არს. მაგინებელი, მლანძღველი, მთათხველი.
f-w`s,,skhf ზმნ. შემოწვა. bw`b,,sksbn შემოწვა.
f-w`s,,sk[s არს. ნამწვი.
f-w`s,pf არს. (f[fqf) მკ. საყვარელი,
კურო, (f9]`sc) ქ. ხასა, ხარაჭა.
f-w`s,kfhf
ზმნ. გამოკოპიტება.
bw`sb,sksbn გამოაკოპიტა.
f-w`s,kf7s არს. მაჯლაჯუნა.
f-w`s,;mf[fhf ზმნ. გამორჩენა, გამოტოვება. bw`s,;mf[ bn გამორჩა,
გამოტოვა.
f-w`sum[saf არს. არამზადა.
f-w`sr`,fh არს. წვეთი, ცვარი, ღვენთი.
f-w`skfhf ზმნ. მინდორში, მზეზე,
წვიმაში: გამოსვლა, გამოფენა.
lw`sktbn გამოვიდა, გამოეფინა.
f-w`skfimwfhf არს. ჩამობნელება,
დაბინდება. bw`skfimwtbn ჩამობნელდა დაბინდდა.
f-w`skfifv0f არს. ცისკარი, რიჟრა-

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

ჟი, გარიჟრაჟი, ალიონი, განთიადი, აისი.
f-w`skfifv0fps ზმნზ. განთიადზე,
გარიჟრაჟზე, ალიონზე, ცისკარზე.
f-w`skfifhf არს. 1. განთიადი, რიჟრაჟი, გარიჟრაჟი, აისი, ალიონი.
f-w`skfifhf ზმნ. 2. რიჟრაჟი, გარიჟრაჟება. bw`skfijbn, bw`skfitbn
რიჟრაჟდება, გარიჟრაჟდა.
f-w`skchf ზმნ. გამოჟონვა, გამოტანება bw`skfcbn გამოჟონა, გამოატანა.
f-w`svpf არს. სანთელი.
f-w`svprhf ზმნ. ბუზნაკბენობა,
ბუზნაკბენის წამოხტომა და მოკურცხვლა. bw`svprsbn წამოხტა
და მოკურცხლა.
f-w`svpsvrhf ზმნ. უძილობა. lw`svpsvretbn უძილობა სჭირს.
f-w`svcf არს. აბედი.
f-w`sv/hf არს. სიძულვილი, ძაგება.
bw`sv/seg, bw`sv/sy სძულს,
სძულდა, სძაგს, სძაგდა.
f-w`sv/[fhf ზმნ. შეძულება, შეჯავრება. lbw`sv/[tbn შესძულდა,
შეჯავრდა.
f-w`svq არს. ბუზანკალი.
f-w`sv]f არს. საწოვარა.
f-w`sy[fhf ზმნ. 1. გადარჩენა. lfw`sy[ bn გადარჩა.
f-w`sy[fhf ზმნ. 2. დარჩენა. bw`sy[ bn დარჩა მას.
f-w`shufhf ზმნ. 1. გამოტანა, გამოყვანა, გამოჩენა. bw`sy[ bn გამოიტანა, გამოიყვანა, გამოაჩინა.
f-w`shcsc არს. თვლემა.
f-w`sh9iof არს. ყვავილი, (ავადმყოფობა).
f-w`sh9iof0s9 ზედს. ნაყვავილარი, ჩოფურა, დაკენკილი.
f-w`sh7`fylfhf ზმნ. (სითხის) გა-
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ნელთბილება, მოთბობა. bw`bh7`fyltbn გაანელთბილა, მოათბო.
f-w`shw`vf არს. თაფლით და ქონით
შეზავებული ღომი.
f-w`shi`fuf ზედს. საძაგელი, მახინჯი, გონჯი, პირნასი, მაიმახი, ართვალი.
f-w`shi`fufhf არს. საძაგლობა, სისაძაგლე.
f-w`shi`fuf[fhf ზმნ. გასაძაგლება.
lw`shi`fuf[tbn გასაძაგლდა.
f-w`shohf ზმნ. სხვისი რამის დაკარგვა. bw`bhobn დაუკარგა.
f-w`shqhf ზმნ. გამოჩენა, გამოსვლა.
lw`shqbn გამოჩნდა, გამოვიდა.
f-w`h]`hf ზმნ. ბდღვნა, გაბდღვნა,
პუტვა, გაპუტვა. bw`bh]`bn გაბდღვნა, გაპუტა.
f-w`sckfvgsh არს. თხუნელა, მუდო.
f-w`s9ccfhf ზმნ. თლა, გათლა,
ფცქვნა, გაფცქვნა. bw`sb9ccjbn,
bw`sb9cctbn თლის, გათალა,
ფცქვნის, გაფცქვნა.
f-w`s99hf ზმნ. 1. ფხაჭნა, დაფხაჭნა.
bw`sb99bn დაფხაჭნა, ბღაჯნა,
დაბღაჯნა.
f-w`s99hf ზმნ. 2. ფხაჭნა, დაფხაჭნა.
bw`s99bn დაიფხაჭნა.
fw`sikfhf ზმნ. (ქლიავის, ვაშლის)
დამწიფება bw`sik bn დამწიფდა.
f-w`si[fhf ზმნ. გაფითრება, გაფერმკრთალება. lw`si[tbn გაფითრდა, გაფერმკრთალდა.
f-w`sw`hf ზმნ. გალაღება. bw`sw`sbn გალაღდა.
fw`so არს. დანაკარგი.
f-w`sohf ზმნ. დაკარგვა. bw`sobn დაეკარგა.
f-w`sqf;hf ზმნ. ჩაფლვა, დაფლა.
bw`sqfb;bn ჩაფლა, დაფლა.
f-w`sqf,ffhf ზმნ. რისამე ქვეშ და-
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ლპობა. bw`sqf,ffbn (რისამე ქვეშ
დალპა).
f-w`sqfufkfhf ზმნ. გამოქვაბულში,
მიყრუებულ-ჩაბნელებულ კუნჭულში შეტანა, შეყვანა lw`sqfbufktbn შეიტანა, შეიყვანა.
f-w`sqfkfhf ზმნ. გამოქვაბულში,
მიყრუებულ-ჩაბნელებულ ადგილას,
კუნჭულში
შეძვრომა.
lw`sqfktbn შეძვრა.
f-w`sqfhf არს. მიყრუებულ-ჩაბნელებული ადგილი ტყეში, ყანაში.
f-w`sqsxxfhf
ზმნ.
ხითხითი.
lw`sqsxxjbn იხითხითა.
f-w`s[fhf არს. 1. ქეცი, მუნი, მღიერი. fw`s[fhf ps[mef მუნიანი, ქეციანი.
f-w`s[fhf ზმნ. 2. ქავილი. lw`s[jbn,
lw`s[tbn ექავება, აქავდა.
f-w`s[`f ზედს. მონაცრისფრო, მორუხო, მოყომრალო, მოლეგაო.
f-w`s[`fim ზედს. მომღვრიო.
f-w`s[`fimhf ზმნ. შემღვრევა. bw`s
[`fimbn შეიმღვრა.
f-w`[`s9cfhf ზმნ. რანდვა, გარანდვა. bw`s[`b9c bn, bw`s[`b9c bn რანდავს, გარანდა.
f-w`s[mi`fi`fhf ზმნ. 1. გაგრილება,
გაცივება bw`s[mi`fi`tbn გაუგრილდა, გაუცივდა.
f-w`s[mi`fi`fhf ზმნ. 2. გადატ.
ვინმეზე რამეზე გაგულგრილება
fw`s[mi`fi`tbn გაგულგრილდა.
f-w`8f;` ზედს. გაშვლეპილი, გაქუცული.
f-w`8 ;m ზედს. მოყვითანო.
f-w`8 ;mhf არს. მოყვითანობა.
f-w`8sxf არს. ტანისამოსი.
O
f-o არს. რწყილი.
f-of არს. მტკაველი.

f-of ზედს. ნედლი.
f-offrhf ზმნ. წყალში ან საერთოდ
სითხეში ჭერა, დაკავება. boffbrsbn დაიჭირა, დაიკავა.
f-offhuskfhf ზმნ. ჩაყენება. offhusktbn წყალში ან საერთოდ სითხეში ჩააყენა.
f-offhn`fkfhf ზმნ. ჩასმა. loffbhn`fktbn წყალში ან საერთოდ სითხეში ჩასვა.
f-offh7`hkfhf ზმნ. ჩაძირვა. boffbh7`shktbn ჩაძირა.
f-off9cfkfhf ზმნ. ჩაცვენა. boff9cfktbn სითხეში ჩაცვივდა.
f-off7`hkfhf ზმნ. ჩაძირვა. boff7`shktbn ჩაიძირა.
f-offqfhf ზმნ. ჩადება. boffbqtbn
წყალში ან საერთოდ სითხეში ჩადო.
f-off[hf ზმნ. ნათლვა, მონათლვა,
ნათლობა. loff[sbn მონათლა.
f-off[sv0f არს. ნათლული.
f-ofuf არს. მუჯა.
f-ofv8f არს. ლოყა, ყბა, ღაწვი, ყვრიმალი.
f-ofhf ზმნ. 1. რგება, შეხვედრა, წილად ხვდომა. bfotbn ერგო, შეხვდა.
f-ofhf არს. 2. დრო, ვადა.
f-ofhf არს. წელი.
f-ofhf ზმნ. მოპარვა. bo bn მოიპარა.
f-ofhf0fhi` არს. უკალთო ჩოხა, წელამდე ჩოხა.
f-ofhq`b არს. ღვლერჭი.
f-ofn` არს. ზვარაკი.
f-of/mf ზედს. 1. მძაღე. frfrfy of/mf
მძაღე ნიგოზი.
f-of/mf არს. 2. ბებერა, ბურცი.
f-of/mf[fhf ზმნ. დამძაღება. bof/mf[jbn, bof/mf[tbn მძაღდება, დამძაღდა.
f-ofw`f არს. ხის ქერქი.
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f-ofof არს. სადგისი.
f-ofof არს. ცვარი, ნამი.
f-of[ არს. ნაკერი.
f-of[hf ზმნ. კერვა, შეკერვა. bof[etbn, bof[sbn კერავს, შეკერა.
f-of[n`, fof[n`s ზედს. შესაკერავი,
შესაკერი.
f-of[`f არს. ვაზი.
f-of[shc0f არს. ნაკერი.
f-of[8s არს. მკერავი, თერძი.
f-o,f არს. წყურვილი.
f-o,f-rhf ზმნ. წყურვილი, მოწყურება. fo,f lfre bn, fo,f lfrsbn წყალი სწყურია, მოსწყურდა.
f-o,f[` არს. ამბავი.
f-o,s8s არს. მოსამართლე.
f-o0fc არს. ჭარლი, ალკუნი, ზამთარმჩეკი, წყალჩიტა.
f-o0fxs არს. ტბა.
f-o0hf არს. სარწყილე.
f-o0hf ზმნ. დნობა, დადნობა, ლღობა, გალღობა. bo0e bn, bo0bn დნება, დადნა, ლღვება, გალღვა.
f-obf არს. ტბა.
f-ob6`f არს. შარვალი.
f-okfufhf არს. წისქვილი.
f-okfufhf[mxf არს. მეწისქვილე.
f-okfxhf ზმნ. გაჯირჯვება. bokfxbn
გაჯირჯვდა.
f-ovf[ არს. ჭაობი, ჭანჭრობი.
f-ovf[hf არს. ჭაობიანი ადგილი.
f-ovs;m არს. პატარა ტბა.
f-oyshw` ზმნზ. წყლის გაღმა.
f-ohf ზმნ. დაკარგვა. lsobn დაიკარგა.
f-ohf ზმნ. ცხობა, გამოცხობა. boe bn,
bobn ცხვება, გამოცხვა.
f-ohs;`hf ზმნ. წრთობა, გაწრთობა.
bobhs;`etbn, bosbhs;`bn აწრთობს, გამოაწრთო.
f-ocfhf ზმნ. ცურვა. losc bn, losc bn
ცურავს, ცურაობს, იცურავა.
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f-ocf8s არს. მცურავი, მოცურავე.
f-o/f, არს. გოგო, გოგონა.
f-o/s არს. ლოყა, ღაწვი.
f-o/ms არს. ჩქარმავალი მდინარე.
f-o7s არს. ჩვილი, ქორფა, თოთო
ბავშვი, ძუძუმწოვარა ბავშვი.
f-ootb არს. ძიძა.
f-oq`sq`s არს. მჟავე წყალი (მინერალური).
f-o[f არს. წყლის მიდამო.
f-o[sqhf არს. წყალდიდობა.
f-os არს. წყალი.
f-osuf არს. მატყლის გრეხილი ძაფი.
f-osuvfw`fp არს. სათითე, სათითური.
f-osbfc არს. მდინარე; შდრ. fosv8fc.
f-osr`ns არს. გარეული იხვი.
f-osvf[` არს. შენაკადი.
f-osvqfh არს. ღარი; შდრ. fosyqfh.
f-osv8fc არს. მდინარე; შდრ. fosbfc.
f-osy არს. ზამთარი.
f-osyhf არს. ზამთარი. osyh eg ზამთარია.
f-osyhf[fhf ზმნ. დაზამთრება. bosyhf[ bn დაზამთრდა.
f-oshr`b არს. ციცინათელა.
f-oshkfi` არს. ძლოკვი, ანკარა,
გველხოკერა.
f-osh;`hf ზმნ. (ბზიფ.) წრთობა,
გამოწრთობა. bosbh;`etbn, bosbh;`bn აწრთობს, გამოაწრთო.
f-osh;`n` არს. სასმელი წყალი.
f-osh9[f არს. სამკურნალო თბილი
წყალი (მაგ., წყალტუბო).
f-osh7`fylf არს. თბილი წყალი.
f-oshikf არს. მაწონნარევი წყალი,
რომელსაც სვამენ წყურვილის
მოსაკლავად.
f-oshis არს. მდუღარე წყალი.
f-oshwf არს. გაცხელებული წყალი.
fosh8fi არს. ნაკადული.
f-osh8hf ზმნ. სმენა, მოსმენა. losh-
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8e bn, losh8bn უსმენს, მოუსმინა.
f-osc არს. თიკანი, ციკანი.
f-oscffv0f არს. გაზაფხულ-ზაფხულში წვიმიანობა.
f-osn7`f არს. გუბე.
f-osim0hf არს. მდინარის კალაპოტი.
f-osim0sh0f არს. წყალჩასაშვები
წისქვილის.
f-osi არს. ძერა. losiof lsik bn
ძერ-ქორივით გაჭაღარავდა.
f-osif არს. წყურვილი.
f-osifhf ზმნ. წყურვილი losijbn,
lositbn სწყურია, მოსწყურდა.
f-osw`f არს. ყანჩა.
f-osofhf ზმნ. ძრწოლა, შეძრწოლება,
შეკრთომა.
losojbn,
losotbn
ძრწის, შეძრწოლდა, კრთის, შეკრთა.
f-osokfy არს. ალი, ფერია.
f-oszzf არს. პატარა, თხელი წყალი,
მდინარე.
fos[m არს. წყარო, fos[m-os წყაროს
წყალი.
fos [mi`fi`f არს. ცივი წყალი.
f-o8fhf ზმნ. შეზავება. bo8jbn, bo8 bn აზავებს, შეაზავა.

O`
f-o`fhf ზმნ. პირის ღებინება. lo`jbn,
lo`tbn აღებინებს, აღებინა.
f-o`o`fhf ზმნ. ბანა, დაბანა. bo`o`оbт,
bo`o`tbт ბანს, დაბანა.
f-o`o`fn` არს. სარეცხი.

Q
f-qf არს. 1. ფსკერი; fvisy fqа
ზღვის ფსკერი.
f-qf არს. 2. ყუნწი (ნემსისა); fu`sh

fqf ნემსის ყუნწი.
f-qf არს. ტილი, მკბენარი.
f-qff არს. 1. ყინული.
f-qff ზედს. მწუთხე, მარილიანი,
მლაშე.
f-qffhf ზმნ. დამარილება. bqffe bn,
bqffbn ამარილებს, დაამარილა.
f-qffhf ზმნ. ყინვა bqffetbn, bqffbn
ყინავს, ყინვა იყო.
f-qffhf არს. მარილ-წიწაკით შეკაზმული ცხარე შეჭამადი (ლობიო,
მხალი და მისთანანი).
f-qffhf ზმნ. კითხვა. lqffe bn,
lqffbn კითხულობს, იკითხა.
f-qffhi`shf არს. ყინული.
f-qffn`s არს. მარილ-წიწაკიანი საჭმელი.
f-qffqkf არს. არყი, არყის ხე.
f-qff8s არს. მკითხავი.
f-qf,ffhf ზმნ. რისამე ქვეშ დალპობა. bqff,ffbn რისამე ქვეშ დალპა.
f-qf,ufhf ზმნ. ჩანგრევა. bqf,utbn
ჩაინგრა.
f-qf,shufps ზმნზ. მართლა.
f-qf,shu არს. სიმართლე.
f-qf,shuq`7mf არს. ნამდვილი სიმართლე, ხალასი სიმართლე.
f-qf,shu[fhf ზმნ. გამართლება. bqf,shu[ bn გამართლდა.
f-qfuskfhf ზმნ. ვისიმე, რისამე ქვეშ
დადგომა. lfqfusktbn დადგა.
f-qfbfhf ზმნ. რისამე ქვეშ წოლა, დაწოლა. lfqfbtbn დაწვა.
f-qfrhf ზმნ. 1. შებმა. bqfbrsbn შეაბა.
f-qfrhf ზმნ. 2. გატილიანება, ტილის, მკბენარის დახვევა. lqrfrsbn გატილიანდა, ტილი დაეხვია.
f-qfrhf ზმნ. 1. რისამე ქვეშ შემწყვდევა. bqfrsbn შეამწყვდია.
f-qfrhf ზმნ. 2. ქვეშ შესმა. bfqfbrsbn
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ქვეშ შეუსვა.
f-qfkfhf ზმნ. რისამე ქვეშ შესვლა.
lsqfktbn შევიდა.
f-qfy არს. ზღაპრული ჯუჯა ხალხი, ქონდრის ხალხი.
f-qfyf]`fkfhf ზმნ. სახლის ქვეშ, აივანზე, გამოქვაბულში და მისთანებში: შემობუქვა, შემოყრა. bqfyf]`fktbn შემობუქა, შემოაყარა.
f-qfh ზედს. 1. მახვილი, მჭრელი,
მკვეთრი, ბასრი.
f-qfh ზედს. 2. წკრიალა; f];ms-qfh
წკრიალა ხმა.
f-qfhf ზმნ. 1. სწავლა. bqjbn, bqtbn
სწავლობს, ისწავლა.
f-qfhf ზმნ. 2. კვერცხის დება.
bfq bn, bfq bn: fr`nf/m fq bn,
fr`nf/m fq bn ქათამი კვერცხს
დებს, ქათამმა კვერცხი დადო.
f-qfhu`f არს. ბიჯგი, საბრჯენი,
ბრჯენი.
f-qfhu`fhf ზმნ. ბრჯენის შედგმა.
bqbhu` bn, bqbhu` bn ბრჯენს
უდგამს, ბრჯენი შეუდგა.
f-qfhuskfhf ზმნ. შედგმა, შეყენება.
bfqfbhusktbn შეუდგა, შეუყენა.
f-qfh0sif არს. ქრთამი.
f-qfh0sifuf8s
არს.
მექრთამე,
ქრთამის ამღები.
f-qfhrfyn არს. წერაქვი, წალკატი.
f-qfhvf6m არს. დარიშხანა, თაგვის
შაქარი, თაგვის წამალი.
f-qfhhf არს. მჭრელობა, სიმკვეთრე,
სიმახვილე, სიბასრე.
f-qfhhf ზმნ. წკნავილი. bqfhetbn,
bqfhbn წკნავის, იწკნავლა.
f-qfh9fkfhf ზმნ. წათელვა. bqfbh9fktbn წათელა.
f-qfhims არს. ლანჩა, ძირი.
f-qfhi`hf ზმნ. მსუბუქი ან პატარა
რისამე ქვეშ შეგდება. bqfbhi`bn
ქვეშ შეაგდო.
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f-qfh-skfhf ზმნ. შიგ შეკეცვა. bqfbh-sktbn შიგ შეკეცა.
f-qfh[fhf ზმნ. 1. წაგებინება, მოგება,
დამარცხება. lfqfbh[tbn წააგებინა, მოუგო, დაამარცხა.
f-qfh[fhf ზმნ. 2. ქვეშ მოყოლება.
bfqfbh[tbn ქვეშ მოაყოლა.
f-qfh[`hf ზმნ. ბღვერა, დაბღვერა.
bkf6`f qfbh[ebn დაიბღვირა.
f-qfhs ზედს. ცქვიტი, მარდი.
qfhs[` ზედს. წკრიალა. f,;ms
qfhs[` კრიალა, წკრიალა, წკარუნა ხმა.
f-qfc არს. წესი, ჩვეულება, ადათი.
f-qfchf ზმნ. ჩარტყმა. lsqfcbn ჩაარტყა.
f-qfn`fhf ზმნ. რისამე ქვეშ ჯდომა,
დაჯდომა. lsqfn`tbn დაჯდა.
f-qfn`s არს. შესასწავლი, გაკვეთილი.
f-qf kfhf არს. სიღრმე.
f-qf9cfhf ზმნ. 1. ქვეშ შეყრა. bqfb9ctbn შეყარა.
f-qf9cfhf ზმნ. 2. მოკეცვა, მორთხმა.
fqfb9ctbn მოიკეცა, მოირთხა.
f-qf97fhf ზმნ. ძირში მოჭრა. bqf9b7tbn ძირში მოჭრა.
f-qf9-hf ზმნ. ვისიმე ან რისამე ქვეშ
ჩატყდომა, ჩამტვრევა. bqf9-bn
ჩაუტყდა, ჩაემტვრა.
f-qf9q`fhf ზმნ. ვისიმე ან რისამე
ქვეშ ჩატყდომა, ჩამტვრევა. bqf9q`tbn ჩაუტყდა, ჩაემტვრა.
f-qf6mhf ზმნ. ტვირთქვეშ: ხვნეშა,
ამოხვნეშა. lfqf6metbn, lfqf6bn
ხვნეშის, ამოიხვნეშა.
f-qf/f ზედს. თხელი, სიფრიფანა.
f-qf/f9c ზედს. ძალზე თხელი, სიფრიფანა.
f-qf/f[fhf ზმნ. გათხელება. bqf/f[ bn გათხელდა.
f-qf7f ზმნზ. ქვეშ.
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qf7fkf ზმნზ. ქვევიდან, ქვეშიდან,
ქვემოდან, ძირიდან.
qf7fn`b ზედს. ქვედა, ქვემო.
qf7fn`b fb6`f არს. პერანგის ამხანაგი, ნიფხავი.
f-qfimswhf არს. შურიანობა, სიხარბე. lbqfimswbn შეშურდა, შეეხარბა.
f-qfimsw8s ზედს. შურიანი, ხარბი.
f-qfxf9fhf ზმნ. ქვევიდან მიჭედება.
bfqfbxfb9tbn. ქვევიდან მიაჭედა.
f-qfwfkfhf ზმნ. 1. რისამე ქვეშ შერეკვა. bqtbwfktbn შერეკა.
f-qfwfkfhf ზმნ. 2. ღრმად ჩასობა,
ღრმად
ჩარჭობა.
bqtbwfktbn
ღრმად ჩაასო, ღრმად ჩაარჭო.
f-qfof[hf ზმნ. ამოკერება, ქვევიდან,
ქვეშ გამოკერება. bfqfbof[sbn
ამოაკერა, გამოაკერა.
f-qfqfhf ზმნ. ქვეშ ამოდება bfqfbqtbn ქვეშ ამოსდო.
f-qfq/`s არს. საფენი საგები (საქონლისა).
f-qf=f]`fhf ზმნ. აკვრა, აბმა. bfqf=fb]`jbn ააკრა, ააბა.
f-qf[fhf ზმნ. ქვეშ მოყოლა. lfqf[tbn ქვეშ მოჰყვა.
f-qf]`fhf ზმნ. გაბმა, შებმა. bqfb]` bn გააბა, გაუბა, შეაბა, შეუბა.
f-qf]`]`fhf ზმნ. შეყვირება. lfqf]`]`tbn შეუყვირა.
f-qf8s არს. მოსწავლე, მოწაფე.
f-qtb,fqfhf ზმნ. ერთმანეთის ჩაფლვა. bqtb,fqtbn ერთმანეთი
ჩაფლეს.
f-qbff არს. მცენარე.
f-qbfh არს. მწევარი.
qbc არს. ფისო, ფისუნია.
f-qrs არს. კაბა.
f-qkf არს. ხე.
f-qkf არს. შირა.

f-qkfhf ზმნ. შირათი წებვა. bqk bn,
bqk bn შირათი აწებებს, შირათი
დააწება.
f-qkfhr`sr` არს. კოდალა, ხეკოდალა, ხეკაკუნა.
f-qkfi არს. ჭადარი, ჭადრის ხე.
f-qvs]`]`fh არს. ნაძირალა, ქურდბაცაცა.
f-q;ffhf ზმნ. ძირის გამოთხრა, ქვეშიდან გამოთხრა. bqb;ffbn ძირი
გამოუთხარა, ქვეშიდან გამოუთხარა.
f-q;fhf ზმნ. ამოგლეჯა, ამოძრობა,
ამოთხრა. bqb;tbn ამოგლიჯა,
ამოაძრო, ამოთხარა.
f-qhf ზმნ. დროის გასვლა. bqe bn,
bqbn დრო გასულია, დრო გავიდა.
f-qcffhf ზმნ. ამოპარსვა. bqbcffbn
ამოპარსა.
f-qchf ზმნ. ვისიმე, რისამე ქვეშ გასვლა. lfqcbn გავიდა.
f-q9hffhf ზმნ. ნელ-ნელა აფრენა.
bq9hffbn აფრინდა.
f-q9shhf არს. აფრენა. bq9shbn აფრინდა.
f-q/`gf არს. ქეჩა, ჩული.
q7fhr`0[bf არს. ნათლისღება, წყალკურთხევა.
f-q7mf არს. სარჩული, ქვესადები.
f-q7mfhf ზმნ. ავარდნა, წამოჭრა,
წამოვარდნა, წამოხტომა. lsq7tbn
ავარდა, წამოიჭრა, წამოვარდა,
წამოხტა.
f-qimhf ზმნ. 1. გამოსმა, ქვევიდან
გასმა; გამოსმა. bfqsbimbn გამოუსვა; ქვევიდან გამოუსვა.
f-qimhf ზმნ. 2. მორევა. bfqsbimbn
მოურია; fv]fq`kf bfqshimetbn
კოვზით ურევენ.
f-qi`fhf ზმნ. პატარა რისამე ამოვარდნა. bqi`tbn ამოვარდა.
f-qqhf ზმნ. 1. რისამე ქვეშიდან, ქვე-
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მოდან გამოსვლა. lfqqbn გავიდა,
გამოვიდა.
f-qqhf ზმნ. 2. ამოსვლა. bqqbn ამოვიდა. fos[m sqqetbn წყარო ამოდის.
f-q[ არს. ღამე.
f-q[ffhf არს. ნახრახნი.
f-q[f,;jy არს. შუაღამე.
f-q[fhf ზმნ. 1. lfq[tbn: fi`f6m
fimfgs lfq[tbn თოფს დააცემინა.
f-q[fhf ზმნ. 2. (ცეცხლის) შეკეთება.
lfq[tbn შეუკეთა.
f-q[hf ზმნ. 1. ამოთხრა, ამოგდება.
bqsb[sbn ამოთხარა, ამოაგდო.
f-q[hf ზმნ. 2. ქვეშიდან გამოღება.
bfqsb[sbn 1. ქვეშიდან გამოიღო;
f[f]` bfqsb[sbn ქვის ქვეშიდან
ამოიღო; 2. გამომჟღავნება, გამოაშკარავება, მხილება.
f-qs,hf არს. ქონდარი.
f-qsumhf ზმნ. წიხლვა, წიხლისკვრა,
წიხლის
სროლა.
bqsumetbn,
bqsubn იწიხლება, წიხლი ისროლა, წიხლს იკვრევინება, წიხლს
ისვრის.
f-qsh,tk არს. წურბელა.
f-qshr`fr`fhf ზმნ. აკარწახება, დაკარწახება, აკაპიწება, დაკაპიწება,
დაკოტავება. bqbhr`fr`tbn დაიკარწახა, დაიკაპიწა, დაიკოტავა.
f-qshrmfrmfhf ზმნ. წვეტიანი რისამე
მსუბუქად დარჭობა, დასობა.
bqbhrmfrtbn დაარჭო, დაასო.
f-qshrmfrmfhf ზმნ. ფეხების თითებზე, ცერებზე დადგომა. bqsbhrmf
rmjbn, bqsbhrmfrmtbn ფეხების
თითებზე, ცერებზე დგება.
f-qshrms9fhf ზმნ. ასკინკილაობა.
lqshrms9jbn, lqshrms9tbn ასკინკილაობს, იასკინკილავა.
f-qshnkfhf ზმნ. შებმულის, მაგალი-
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თად ხარის, ცხენის: გამოშვება,
გამოხსნა. bqbhnk bn გამოუშვა,
გამოხსნა.
f-qshef არს. სვრელი.
f-qsh7`slffhf ზმნ. შეკრეჭა, შემოკრეჭა. bqbh7`slffbn შეკრიჭა, შემოკრიჭა.
f-qshifhf ზმნ. გავლება, გამოვლება. bfqbhitbn გაავლო, გამოავლო.
f-qshqshhf ზმნ. წრიპინი, წრუწუნი.
bqshqshetbn, bqshqshbn წრიპინებს, იწრიპინა, წრუწუნებს, იწრუწუნა.
f-qsc არს. ჩიტი.
f-qsc 0hf არს. ჩიტის ბუდე.
f-qsc0s8hf არს. ჩიტის ბუდე.
f-qschf ზმნ. რყევა, შერყევა, რხევა,
შერხევა, ქანაობა. bqsce bn, bqscbn ირყევა, შეირყა, ირხევა, შეირხა, ქანაობს, იქანავა.
f-qscof[`f არს. კრიკინა, უსურვაზი.
f-qsc[f არს. მუწუკი.
qs9[ ზმნზ. შარშან.
qs9[n`b ზედს. შარშანდელი.
qs9[w`f ზმნზ. შარშანწინ.
qs9w`fn`b ზედს. შარშანწინდელი.
f-qso არს. წილი.
f-qso`o`ffhf ზმნ. გამობანა. bqsbo`o`ffbn გამობანა.
f-qs[`f არს. კუდი.
f-qs[`fys ზმნზ. ბოლოს.
f-qs[`fhi`i`fhf ზმნ. კუდის ქნევა.
bqs[`fhi`i` bn, bqs[`fhi`i`bn კუდს აქნევს, კუდი აქნია.
f-qs[`f9q`fhf ზმნ. ბოლოს მოღება.
fqs[`f 9bq`jbn, fqs[`f 9bq`tbn
ბოლოს უღებს, ბოლო მოუღო.
f-qs[`sn`fyn`b ზედს. უკანასკნელი.
f-qs[`sn`fyof ზმნზ. სულ ბოლოს.
f-qs[`sn`fys ზმნზ. ბოლოს, დასასრულს.
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f-qs[`sqfl არს. საძუე, ბალდუმი.
f-q8f არს. ქვედა დოლაბი (საპირისპირო f[8f).
q8f-pvfv რიცხვ. აუარებელი; ურიცხვი.

Q`
f-q`f არს. ვაშლი.
f-q`ff-,;ms არს. კივილის, წივილის
ხმა; კივილი, წივილ-კივილი.
f-q`ffhf ზმნ. წივილი, დაწივლება,
კივილი, დაკივლება. lq`ffe bn,
lq`ffbn წივის, დაიწივლა, კივის,
დაიკივლა.
f-q`fnfvf არს. გარგარი.
f-q`f9im არს. ფერუმარილი, საცხი
ტუჩებისა, ლოყებისა.
f-q`f/`fhf ზმნ. ხაზვა, დახაზვა.
bq`f/` bn, bq`f/` bn ხაზავს, დახაზა.
f-q`f/`fc0f არს. ნახაზი.
f-q`f/`f8s არს. მხაზველი, მხაზავი.
f-q`f7mf არს. ნაფოტი; შდრ. fr`fo.
f-q`fif არს. მაჟალო; შდრ. fq`fccf
f-q`f-qkf არს. ვაშლის ხე.
f-q`f[ არს. პროშტი.
f-q`f[hf ზმნ. შენახვა. bq`f[e bn,
bq`f[sbn ინახავს, შეინახა.
f-q`f[n`, f-q`f[n`s ზედს. შესანახი.
q`f[s ზედს. შენახული. q`f[sr
,svfpfh? თუ შენახული რაიმე
გვაქვს?
f-q`]` არს. კავი, კაუჭი, ლაკარტი.
f-q`u`sh არს. ანკესი.
f-q`hf ზმნ. დაწნილება, დამჟავება.
bq`bn დაწნილდა, დამჟავდა.
f-q`hs ზედს. 1. ბერწი.
f-q`hs ზედს. 2. გრძელი.
f-q`hs9cfhf ზმნ. წვერის წათლა, წაწვეტება. bq`bhs9ctbn წვერი წა-

უთალა, წააწვეტა.
f-q`wf არს. 1. ჭიქა.
f-q`wf არს. 2. ბროლი.
q`wjeg ზმნ. f;m`8fy q`w eg ცა მოწმენდილია, გადაწმენდილია.
f-q`q`f არს. ზარი.
f-q`q`f-chf ზმნ. ზარის რეკა. fq`q`f
lfcetbn, fq`q`f lfcbn რეკს, დარეკა.
f-q`s არს. ჩხირი, წკირი.
f-q`s,ps არს. პეპელა (პირუტყვის
ავადმყოფობა, სენი).
fq`su`su`s არს. მიწაზე დასასობი
კავიანი მოკლე პალო.
f-q`sps ზედს. უშნო გრძელი, აყლაყუდა.
f-q`sv/ არს. ლურსმანი.
f-q`sv7f არს. სატეხი, საჭრეთელი.
f-q`syq`kf/m არს. ფრინველთ კუჭი.
f-q`shcf არს. გაფუებული ცომი.
f-q`shshyqfhf ზმნ. დაწნილება.
bq`shysbqjbn,
bq`shysbqtbn
აწნილებს, დააწნილა.
f-q`sefhf ზმნ. 1. ტირილი. lq`sejbn, lqsetbn ტირის, იტირა.
f-q`sefhf ზმნ. 2. დატირება. lsbq`sejbn, lsbq`setbn დასტირის,
დაიტირა.
f-q`sefn` ზედს. სატირალი.
f-q`sef8s არს. მოტირალი, დამტირებელი. მრ. fq`sefw`f.
f-q`s/mfhf ზმნ. ამოსვლა, აღმოცენება. bq`s/tbn ამოვიდა, აღმოცენდა.
f-q`sq`hf ზმნ. დამჟავება, დაძმარება. bq`sq`bn დამჟავდა, დაძმარდა.
f-q`sq`s ზედს. მჟავე. f8-q`sq`s
მჟავე, ამჟავებული ღვინო.
f-q`sq`shf ზედს. მჟავე.
f-q`s\ არს. წუმწუმა, ასანთი.
f-q`8fy არს. სარი, მარგილი.
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Z
f-zf,hf ზმნ. დაწებება bzf,etbn,
bzf,ey წებდება, დაწებდა.
f-zf,sh[`f არს. ხეზი.
f-zfl, fzfl;s არს. ყურძნის ჯიშია
ერთგვარი.
f-zfy არს. უმემკვიდრეოდ დარჩენილი ქონება.
f-zfylfh არს. ჭადარი.
f-zfy[fhf ზმნ. ქონების, მამულის,
ოჯახის უმემკვიდრეოდ დარჩენა,
პარტახად ქცევა. bzfy[tbn დარჩა;
პარტახად იქცა.
f-zfgfy არს. ჭიპი.
f-zfgsh[`f არს. ხეზი.
f-zfhf ზმნ. დახდა. bz bn, bz bn იხდება, დახდა.
f-zfhfv არს. ჭერამი.
f-zfh[fk არს. ჭარხალი.
f-zfh[fk არს. 2. (ბზიფ.) მხალი: ნიგვზით გაკეთებული კომბოსტომხალი.
f-zf9imfhf ზმნ. 1. ავადმყოფისთვის, მიცვალებულისთვის ღამის თევა, ტეხა. lbzf9im bn,
lbzf9im bn ავადმყოფს, მიცვალებულს ღამეს უთევს; ავადმყოფს, მიცვალებულს ღამე გაუთია.
f-zfzf არს. თირკმელი, ჭაჭა.
f-zysi არს. თევზიყლაპია, მეთოვლია, ჭარო, ფოცხვი, დედამთვრალა.
f-zr`sy არს. (ბზიფ.) ახალგაზრდა,
ყმაწვილი.
f-zr`sy არს. ვაჟი, ვაჟიშვილი.
f-zr`syhf არს. ახალგაზრდობა, სიყმაწვილე.
f-zr`sy 9ihf არს. ახალგაზრდული
შესახედაობა, გარეგნობა.
f-zr`syf[fhf ზმნ. გაყმაწვილება.
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lszr`syf[jbn, lszr`syf[tbn ყმაწვილდება, გაყმაწვილდა.
f-z e არს. აჭარელი. მრ. fz e6`f.
f-z7fhfgfn არს. ორთითი, ორკაპი;
შდრ. fzhfgfn.
f-z7jylfh არს. ეპისკოპოსი.
f-z7`fhnfn არს. იონჯა.
zslfkf ზმნზ. განსაკუთრებით.
f-zsr ზმნზ. კინაღამ, ცოტა გაწყდა.
f-zsr` არს. ვარცლი.
f-zsyzf არს. პატარა ჩიტი, რომელიც ღობეებში ძვრება.
f-zshr`f არს. მიწავაშლა.
f-zshzshhf ზმნ. ჭიკჭიკი. bzshzshetbn, bzshzshbn ჭიკჭიკებს, იჭიკჭიკა.
f-zs6` არს. ნარმა.
f-zs/mzs/mhf ზმნ. ფინია ძაღლის ყეფა. bzs/mzs/metbn, bzs/mzs/bn
ყეფს, იყეფა.
f-zsimf არს. მისაქსელი, საზედაო,
სარბიკი.
f-zsi`hf ზმნ. გამურვა. bzsi`etbn,
bzsi`bn მურავს, გამურა.
f-zszhf ზმნ. ხალვა, მოხალვა.
bzsze bn, bzszbn ხალავს, მოხალა.
f-zszsuf არს. ჩიხრიხი.

+
f-=f არს. თასი.
f-=f ზედს. ახალგაზრდა; ახალი
ნორჩი.
f-=fu`f,ps/hf
ზმნ. პირფერობა.
lb=fu`f,ps/etbn, lb=fu`,ps/sbn
პირში ეფერება, პირში მოეფერა.
f-=fuskfhf ზმნ. აღმართზე დადგომა. lf=fusktbn აღმართზე დგება,
აღმართზე დადგა.
f-=f9sw ზედს. მჭევრმეტყველი.
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f-=f0fhf ზმნ. აღთქმის მიცემა. b=fb0tbn აღთქმა მისცა.
f-=f0f[mf ზმნ. აღთქმა.
f-=frhf ზმნ. პირში დაჭერა. b=fbrsbn პირში დაიჭირა.
f-=f;mw`fhf ზმნ. პირში შეფურთხება. lb=f;mw`tbn პირში შეაფურთხა.
f-=fkfhf ზმნ. გამოსხმა, გამობმა.
bf=fktbn გამოისხა, გამოესხა,
გამოიბა, გამოება.
f-=fv7`fhf ზმნ. უშნო ჭამა, ღეჭვა
l=fv7` bn, l=fv7` bn უშნოდ
ჭამს, ღეჭავს.
f-=fv8f არს. ყლაპი, ყლუპი.
f-=fy9iskfhf არს. გამომეტყველება
(სახისა) შესახედაობა.
f-=fh არს. ახალგაზრდობა, ახალგაზრდები, ყმაწვილკაცობა, ყმაწვილკაცები.
f-=fhf არს. ახალგაზრდობა, სიყმაწვილე.
f-=fhf ზმნ. წნელის მოჭრა. b= bn
მოჭრა.
f-=fhgfy, f=fhgsy არს. სალამური.
f-=fhnhf ზმნ. მარხვისაგან პირის გახსნა, გახსნილება.
f-=fh9fhf ზმნ. გამოდება, მოდება,
წამოდება. bf=fbh9 bn გამოსდო,
მოსდო, წამოსდო.
f-=fh9ihf ზმნ. შედარება. bf=fbh9ie bn, bf=fb 9ibn ადარებს,
შეადარა.
f-=fhi`hf ზმნ. გამოდება, მოდება,
წამოდება. bf=fbhi`bn გამოსდო,
მოსდო, წამოსდო.
f-=fh[[fhf ზმნ. მოჭიმვა. bf=fbh[[ bn მოუჭიმა.
f-=fh[mhf ზმნ. პირში მიხლა. b=fbh[bn პირში მიახალა.
f-=fcf[mf არს. სახე, პირისახე.
f-=fchf ზმნ. სახეში გარტყმა, სახეში

ჩარტყმა. lb=fcbn სახეში გაარტყა,
ჩაარტყა.
f-=f9f არს. ალიკაპი, აკაპი (ქეჩისა
ადამიანისთვის, ხისა თიკნისთვის).
f-=f9fhf ზმნ. გამოდება, მოდება,
წამოდება. lf=f9 bn გამოედო,
მოედო,წამოედო.
f-=f9ihf ზმნ. პირისახეში ცქერა,
შეხედვა, ყურება. lb=f9ie bn,
lb=f9ibn პირისახეში უცქერის,
პირისახეში უცქირა, უყურებს;
შეხედა, უყურა.
f-=f9[mf ზმნზ. რისამე წინ.
f-=f9s-hf ზმნ. გამოტეხა. l=f9sbbn გამოტეხა.
f-=f/m;mw`fhf ზმნ. პირში შეფურთხება. lb=f/m;mw`tbn პირში შეაფურთხა.
f-=f7`fhf არს. ჭდე, ნაჭდევი.
f-=f7`fhf ზმნ. დაჭდევა. f=f7` bn,
f=f7` bn აჭდევს, დააჭდია.
f-=f7`fc0f არს. ჭდე, ნაჭდევი.
f-=f7mf ზედს. ციცაბო ფერდი, ციცაბო ფერდობი, ციცაბო გვერდობი.
f-=f7mfhf არს. ციცაბო ფერდობიანი,
ციცაბო გვერდობიანი ადგილი.
f-=f7mfc0f არს. ციცაბო გვერდობი,
ციცაბო ფერდობი, ციცაბო ფერდი.
=fi`f ზმნზ. =fi`f ev effbn! (წყევლაა) პირში არაფერი ჩაგსვლოდეს!
f-=fi`fhf ზმნ. 1. მოდება, წამოდება.
bf=fi` bn მოედო, წამოედო.
f-=fi`fhf ზმნ. 2. პირში მოხვედრა,
ჩასვლა. b=fi` bn პირში ჩაუვიდა.
f-=fw` არს. (ყაბალახის, შარფის,
ცხვირსახოცის და მისთანების)
ბოლო.
f-=fos არს. ნერწყვი.
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f-=fqf არს. ლუკმა.
f-=fqfhf ზმნ. 1. ჭმევა, წოვება, მოწოვება. b=fbqjbn, b=fqtbn აჭმევს,
აჭამა; აწოვებს, მოაწოვა.
f-=fqfhf ზმნ. 2. დაგირავება, დაწინდება. b=fbqtbn დააგირავა, დაწინდა.
f-=fqfhf ზმნ. 3. დაკვეთა, შეკვეთა.
b=fbqtbn დაუკვეთა, შეუკვეთა.
f-=f[fhf ზმნ. გაყმაწვილება. lf=f[tbn გაყმაწვილდა.
f-=f[hf ზედს. =f[hfr f,sc0f ერთი
ამოგება ღომი.
f-=f[`fhf
ზმნ.
ძირში
მიჭრა.
b=f[sbq`tbn ძირში მიაჭრა.
f-=f[mims არს. პირსახოცი.
f-=f]f ზედს. მუნჯი.
f-=f]f-lfu`f ზედს. ყრუ-მუნჯი.
f-=f]f-lfu`fhf არს. ყრუმუნჯობა.
f-=f]fhf ზმნ. სიმუნჯე, მუნჯობა.
f-=f]fhf ზმნ. შეფეთება, შეჩეხება.
lb=f]fbn შეეფეთა, შეეჩეხა.
f-=f]f=fc ზედს. ბლუ, ენაჩლუნგი,
ენაბორძიკი.
f-=f]f[fhf ზმნ. დამუნჯება. l=f]f[ bn დამუნჯდა.
f-=f]`fhf ზმნ. შეკვრა. b=f]`tbn შეკრა; =fb]`tbn ბარგი შეკრა.
f-=f]`fn` ზედს. შესაკრავი.
f-=faf6m არს. კულული, ზილფი, კავი.
f-=f8 არს. სილის გარტყმის, აგრეთვე ჯოხის, ტოტის, ხის და მისთანების გადატყდომის ხმა.
f-=f8f არს. მთიანი ადგილი.
f-=f8fhf არს. მთიანეთი.
f-=f8f9if არს. ჩრდილოეთის ქარი.
=f8-=f8 არს. ღრაჭა-ღრუჭი (მაკრატლისა).
f-=,ffhf ზმნ. მარხვა.
f-= b[s[hf ზმნ. პირის დაღება. b=s
tb[sb[sbn პირი დააღო.
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f-=0s,;ms არს. ძახილის ხმა, ძახილი.
f-=rs ზედს. გადამდები.
f-=yf[hf ზმნ. ამორწყევა, პირის ღებინება, პირიდან საქმება. b=yf
[sbn ამოარწყევინა, პირიდან აღებინა, პირიდან ასაქმა.
f-=;`fhf ზმნ. მოგლეჯა. bf=sb;`tbn მოგლიჯა.
f-=hf]f ზედს. პირღია, დოყლაპია,
შტერი, ყეყეჩი, ჩერჩეტი.
f-=9iskfhf არს. შესახედაობა, გარეგნობა, იერი.
f-=7mfhf ზმნ. 1. სარის, პალოსა და
მისთანების წაწვეტება, წაწვრილება. b=sb7tbn წააწვეტა, წააწვრილა.
f-=7mfhf ზმნ. 2. ციცაბო კლდიდან
გადმოვარდნა. lf=7 bn გადმოვარდა.
f-=if არს. ფური.
f-=i`fhf ზმნ. პატარა მსუბუქი რისამე
მოწყდომა,
მოვარდნა.
bf=i` bn მოწყდა, მოვარდა.
f-=]`fhf არს. ვადა.
f-=s არს. პირი.
=s თანდ. თან; cfhf c=s ჩემთან.
f-=s,ufhf ზმნ. ჩამოქცევა, ჩამოშლა.
b=s,u bn ჩამოიქცა, ჩამოიშალა.
f-=s0hf ზმნ. დაძახება. b=sb0bn დაიძახა.
=sv0 ზედს. ჩუმი.
=sv0r`f ზმნზ. უჩუმრად, ჩუმად,
დუმილით, უსიტყვოდ, მდუმარედ, ხმაამოუღებლივ.
f-=svo`o`f ზედს. პირდაუბანელი.
f-=syf[fhf ზმნ. რომელიმე მიმართულებით წასვლა. b=syfb[tbn
გაემართა.
f-=shgs არს. წვრილი ფული.
f-=sh7mfhf არს. პირის ნახევი.
f=sho`o`fuf არს. პირსაბანი.
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f-=sh]fc არს. მთქნარება.
f-=sh]fchf ზმნ. მთქნარება, დამთქნარება, l=sh]fcetbn, l=sh]fcbn ამთქნარებს, დაამთქნარა.
=sev0sy! ზმნ. ხმა, კრინტი!
f-=s6` არს. 1. ნაპირი. fos f=s6`s
წყლის (მდინარის) ნაპირი.
f-=s6` არს. 2. სარეკელი.
f-=sihf ზმნ. თავის ბანა, თავის დაბანა. b=sie bn, b=sibn თავს
ბანს, თავი დაბანა, თავს იბანს,
თავი დაიბანა.
f-=sw ზედს. ახალი. fis6`sc =sw
ახალი წელი.
=sw ზმნზ. ხელახლა, თავიდან.
f-=swy[f8s ზედს. ახალმოსახლე,
ახალბინადარი.
f-=swof ზედს. უახლესი, ახალთახალი.
=sw[f ზმნზ. პირქვე.
f-=sws]]fhf ზედს. ახალთახალი.
f-=so`o`ffhf ზმნ. მობანა, მორეცხვა.
b=sbo`o`ffbn მობანა, მორეცხა.
f-=so`o`fhf ზმნ. პირის დაბანა. b=s
o`o` bn, b=sbo`o` bn პირს იბანს,
პირი დაიბანა.
f-=sqfuofhf ზმნ. პირში დატევა.
b=sqfbuotbn პირში დაიტია.
f-=sqfrhf ზმნ. პირში ჩადება.
b=sqfbrsbn პირში ჩაუდო.
f-=sqf[mf არს. თურქული (საქონლის ავადმყოფობა).
f-=sq7mfhf ზმნ. წამოცდენა. b=s
q7tbn წამოსცდა.
f-=sqi`fhf ზმნ. 1. მსუბუქი და პატარა რისამე პირიდან გავარდნა,
პირიდან გამოვარდნა. b=sqi`tbn პირიდან გაუვარდა, პირიდან
გამოუვარდა.
f-=sq[hf ზმნ. პირიდან გამოღება.
b=sqb[sbn პირიდან ამოუღო.
f-=sqshufhf ზმნ. სილის გაწვნა,

თხლეშა. b=sqsbhutbn სილა გააწნა, თხლიშა.
f-=sqsi`i`fhf ზმნ. სუნის ამოსვლა. b=sqsi`i`jbn, b=sqsi`i`tbn სუნი ამოსდის, სუნი ამოუვიდა.
f-=sq8shhf ზმნ. დიდი და მძიმე
რისამე პირიდან გამოვარდნა.
b=sq8shbn პირიდან გამოუვარდა.
f-=s[fhf ზმნ. გაღვიძება, გამოღვიძება. l=s[tbn გაიღვიძა, გამოიღვიძა.
f-=s[hf ზმნ. 1. მოწყვეტა. b=s[sbn
მოწყვიტა.
f-=s[hf ზმნ. 2. მოხსნა, ჩამოხსნა.
b=sb[sbn მოხსნა, ჩამოხსნა.
f-=s[hf ზმნ. 3. დახსნა, გამოხსნა.
l=sb[sbn დაიხსნა, გამოიხსნა.
f-=s[hf ზმნ. 4. ჩამორთმევა. b=s[sbn ჩამოართვა.
f-=s[hf ზმნ. 5. ამონთხევა, ამორწყევა. b=sb[sbn ამოანთხია, ამოარწყია.
f-=s[`fhf ზმნ. მოსმა, პირის გასველება, გემება, გემოს ნახვა.
lf=s[etbn მოსვა, პირი გაისველა,
იგემა, გემო ნახა.
{
[- [9f რიცხვ. სამი რიცხვითი სახელის შეკვეცილი ფორმა; [-q`fr
სამი ვაშლი.
f-[ არს. თხლე.
f-[f არს. 1. ტოტებშემოკვეცილი ბოძი; 2. ტოტებშეკვეცილი ჭიგო; 3.
ტოტებშეკვეცილი ბარჯი კიბედ
სახმარი.
f-[ff ზედს. ტკბილი, გემრიელი.
[ffkf ზმნზ. თავაზიანად.
f-[ff-vs[ff არს. ტკბილეულობა.
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f-[ffy ზმნზ. თავის დღეში, (უარყოფით ფრაზაში) არასდროს, არასოდეს.
f-[ffhf არს. სიტკბო.
f-[ffn`6`f არს. ტკბილეულობა.
f-[ffn`s ზედს. სახსნილო (საპირისპირო fxuf[mf)
f-[ffqf არს. დედა (მაწვნისა); (რძის
შესადედებელი მასალა ყველისთვის).
f-[ff[fhf ზმნ. გატკბილება, დატკბილება. b[ff[ bn გატკბილდა,
დატკბილდა.
f-[f,fh არს. ამბავი.
f-[f,;m ზედს. ფუთხიანი. თავფუთხიანი.
f-[f,;mhf არს. თავფუთხიანობა.
f-[f,;m[fhf ზმნ. ფუთხიერობა, გაფუთხიერება. l[f,;m[tbn გაფუთხიერდა.
f-[fuf ზედს. გიჟი, გაგიჟებული, გადარეული.
f-[fufkfhf ზმნ. ამოტანა. b[fbufktbn
ამოიტანა.
f-[fufhf არს. სიგიჟე, შეშლილობა,
გადარეულობა.
f-[fuf[fhf ზმნ. გაგიჟება, ჭკუაზე შეშლა. l[fuf[tbn გაგიჟდა, ჭკუაზე
შეიშალა.
[fu`s[f ზმნზ. შვეულად, ჩამოსწვრივ, ჩამოსწორ.
f-[fuskfhf ზმნ. თავზე დადგომა.
lb[fusktbn თავს დაადგა.
f-[uskfhf ზმნ. თავზე დგომა. lb[fuskjeg თავზე ადგას, თავზე ადგა.
f-[fut;mhf ზმნ. რამეზე: ტრიალი.
bf[fut;metbn, bf[fut;mbn ტრიალებს, იტრიალა.
f-[fpvfv ზედს. მოუცლელი.
[fp-[fps ზმნზ. ცალ-ცალკე.
[fps ზმნზ. ცალკე. [fps csy[ bn გან-
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ცალკევებულად ვცხოვრობ.
f-[fpsyf არს. 1. ხაზინა.
f-[fpsyf ზედს. 2. მშვენიერი, ტურფა, ნატიფი.
[fpsy[f8s არს. ერთპიროვნული მეურნე.
f-[f0f ნაცვ. თვით, თვითონ.
[f0fkf ზმნზ. პირადად.
[f0f-[f0fkf ზმნზ. ცალ-ცალკე, სათითაოდ.
f-[f0f9cf0f ზედს. პირწავარდნილი,
ნამდვილი.
f-[f0s9ef8hf არს. მოადგილეობა.
f-[f0s9ef8s არს. მოადგილე.
f-[fkf ზმნზ. თავისით.
f-[fkfhf ზმნ. ასვლა l[fktbn. ავიდა.
f-[fkfh0f არს. ასასვლელი.
f-[fkf8s არს. მისანი.
[-fvfvr`f ზმნზ. qs[`-fvfvr`f უთავბოლოდ, გაუგებრად.
f-[fve[`s ზედს. პატარა.
f-[fvs არს. ქურქი.
f-[fy არს. სასახლე.
f-[fyhf არს. 1. სახანო.
f-[fyn`f8hf არს. თავმჯდომარეობა.
f-[fyn`f8s არს. თავმჯდომარე.
f-[fys ზმნზ. თავში.
f-[fysyof ზმნზ. თავამდე, პირამდე.
f-[fysn` ზმნზ. პირველადვე, იმთავითვე, თავიდანვე.
f-[fgf ზმნზ. სიმღერის დასაწყისი.
f-[f;mkfhf ზმნ. აშვება, ამოშვება.
l[fb;mktbn ამოუშვა.
f-[fhf ზმნ. წევა. lf[jbn, lf[tbn
სწევს, ეწევა; მოსწია.
[fhf ზმნზ. შორს, შორი, შორეული.
f-[fhf არს. ბრალი, დანაშაული.
f-[fhf ზმნ. გაცვეთა. b[tbn გაცვითა.
[fh fvfv ზედს. გვარიანია, რიგიანია, არა უშავს რა.
[fhfyn` ზმნზ. შორიდან, შორი მხრიდან.
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f-[fhfhf არს. სიშორე.
[fhfn` ზმნზ. შორიდან, შორი მხრიდან.
f-[fhfn`b ზედს. შორი, შორეული.
f-[fhfn`hf ზმნ. ბრალის დადება,
დანაშაულის დაწამება, დაბრალება b[fhfbn`bn ბრალი დასდო,
დანაშაული დასწამა, დააბრალა.
[fhfof ზმნზ. ძალიან შორს.
[fhf-[fhf ზმნზ. შორი-შორს.
f-[fhuskfhf ზმნ. ზედ დადგმა, დაშენება. bf[fbhusktbn ზედ დაადგა, ზედ დააშენა.
f-[fh0`ffhf ზმნ. შევსება. b[fbh0`ffetbn, b[fbh0`ffbn ავსებს, შეავსო.
f-[fhrhf ზმნ. დაწყება, შედგომა. f[s
fbhrsbn დაიწყო, შეუდგა.
f-[fh9 არს. პერანგი.
f-[fh9f არს. ზეწარი ურმისა.
f-[fh9fhf ზმნ. ჩამოცმა. bf[fbh9 bn
ზედ ჩამოაცვა.
f-[fh/`/`fhf ზმნ. ზედ დამაგრება.
bf[fbh/`/` bn ზედ დაამაგრა.
f-[fh7`schf ზმნ. თვლემა, ჩათვლემა. l[fh7`scetbn, l[fh7`scbn
თვლემს, ჩასთვლიმა.
f-[fhi0hf ზმნ. დავიწყებინება. b[f
bhi0bn დაავიწყებინა.
f-[fhi` არს. პატარძლის მისალოცი
საჩუქარი, პირის სანახავი.
f-[fhi`hf ზმნ. წამოცმა, გადაცმევა.
bf[fbhi`etbn, bf[fbhi`bn აცმევს, წამოაცვა, აცმევს, გადააცვა.
f-[fh-hf არს. ლანდი (ძაფისა).
f-[fhqfkf/m არს. მძევალი კვერცხი.
f-[fhqfhf ზმნ. დაჯერება, დარწმუნება. b[fbhq bn დააჯერა, დაარწმუნა.
f-[fhq`osho არს. მარილ-წიწაკით,
მწვანილით შეზავებული მაწვნის
წვენი.

f-[fhq`s არს. მაწონი.
f-[fh[f არს. ტახტის ზემოთ ჰორიზონტალურად მთელი სიგრძესიგანით
გაჭიმული
საფარი.
ტახტზე დაწყობილი ქვეშაგებლის ფერფლისა და ჭვარტლისაგან დასაცავად.
f-[fh[`fhf ზმნ. მოხმარება. b[s
bfbh[etbn მოიხმარა.
f-[fchf არს. მოარული სენი.
f-[fn`fhf ზმნ. 1. ზედ, მაგ., მაგიდასთან ჯდომა. lf[fn` bn მაგიდასთან დაჯდა.
f-[f9cfhf ზმნ. ზედ დაყრა bf[fb9ctbn ზედ დაყარა.
[f9cshf არს. ვაგლახი, ვაი-ვაგლახი,
ვაი-უბედურება, გაჭირვება.
f-[f9[mfhf ზმნ. წესის აგება, ანდერძის აგება. lsb[f9[tbn წესი აუგო,
ანდერძი აუგო.
f-[f9spf ზედს. განებივრებული,
თავგასული, თავაშვებული, თავაწყვეტილი, აღვირახსნილი.
f-[f9spfhf ზმნ. თავგასულობა, თავაშვებულობა, აღვირახსნილობა.
f-[f9shhf ზმნ. ვისიმე, რისამე თავზე ფრენა. lsb[f9shetbn, lsb[f
9shbn ვისიმე, რისამე თავზე
ფრენს.
f-[f9sw არს. კბილი.
f-[f6`b0hf არს. თავისუფლება.
f-[f6`qfhf ზმნ. თავის დადება.
f6`bqtbn თავი დადო.
f-[fif არს. (ბზიფ.) f[fi ოთხშაბათი.
f-[fi0hf ზმნ. დავიწყება. b[fi0bn
დაავიწყდა.
f-[fiiffhf ზმნ. ჩივილი, შეჩივლება. lf[fiiffetbn, lf[fiiffbn
ჩივის, უჩივის; შესჩივლა.
f-[fi`fkfhf ზმნ. 1. მორჩენა. lf[f
i`fktbn მორჩა.
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f-[fi`fkfhf ზმნ. 2. გამორჩენა, მოგება. b[fi`fktbn გამორჩა, მოიგო.
f-[fi`fkf[`s არს. შემოსავალი.
f-[fi`fhf ზმნ. ჩამოაცვა. bf[fi` bn
მსუბუქი რისამე ზედ ჩამოცმევა.
f-[fw`ufhf ზმნ. თავის დაღწევა.
b[sfw`sbutbn თავი დააღწია.
f-[fqf არს. 1. კაცი, მამაკაცი: ვაჟკაცი; 2. ქმარი. მრ. f[fw`f; [fw`f6efr.
[fqf f0bbhf ზმნ. გათხოვება. [fqf
lb0bbe bn, [fqf lb0bbn ათხოვებს, გაათხოვა.
f-[fqfhf ზმნ. 1. დაცმა, ჩამოცმევა.
bf[fbqtbn დააცვა, ჩამოაცვა.
f-[fqfhf ზმნ. 2. დახურვა. b[fbqtbn
დაიხურა.
f-[fqfhf ზმნ. 3. გაბმა სიმისა.
bf[fbqtbn სიმი გააბა.
f-[fqfhf ზმნ. 4. დაჯერება, რწმენა.
b[fbqjbn, b[fbqtbn სჯერა, დაიჯერა, სწამს, იწამა.
[fqfwfhf ზმნ. გათხოვება. [fqf
lw bn გათხოვდა.
[fqfqfc ზმნზ. ვაჟკაცურად, მხნედ,
მამაცურად, გულადად.
f-[fqf[fhf ზმნ. დავაჟკაცება, l[fqf[tbn დავაჟკაცდა.
[fqtb-9]`scb არს. ცოლ-ქმარი.
[fqtb-9]`schtb არს. ცოლქმრობა.
f-[fq`sefhf ზმნ. ზედ დატირება.
lsb[fq`setbn,
lsb[fq`setbn
ზედ დასტირის, ზედ დაატირა.
f-[fzfgsh არს. ხაჭაპური; შდრ.
fxfi`.
f-[f=cf[mf არს. პირისახე.
f-[f=s არს. სახე, პირისახე.
f-[f[fhf ზმნ. რთვა, მორთვა. b[f
[jbn, b[f[tbn, რთავს, მორთო.
f-[f[fhf ზმნ. დარჩენა. lf[f[ bn დარჩა; frkfcc lf[f[ bn კლასში დარჩა.
f-[f\mu`f არს. საცობი, ცობოლა.
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f-[f\mu`fhf ზმნ. თავის დაცობა. bf[fb\muetbn თავი დაუცო.
f-[f]fhf ზმნ. წამოგება, წამოცმევა.
bf[f]fbn წამოეგო, წამოეცვა.
f-[f]fhf ზმნ. შერგება. b[f]fbn შეერგო.
f-[f]` არს. ქვა; f7`fhf [f]` რიყის
ქვა.
f-[f]`-u`fk არს. ლოდი.
f-[f]`hf არს. ქვავნარი, ქვაღოჯი; ღადა-ღუდა.
f-[f]`hfw`f არს. ქვანახშირი.
f-[f]`n` ზედს. ქვისა, ქვითკირისა.
f-[f]`n`hf ზმნ. გაქვავება. l[f]`sbnetbn, l[f]`sbn`bbn აქვავებს, გააქვავა.
f-[f]`q`f]` არს. ნივნივი, ჩალანგარი.
f-[f]`[fhf ზმნ. გაქვავება. l[f]`[ bn
გაქვავდა.
f-[8s არს. მწეველი თამბაქოსი.
f-[f88fkf ზედს. უშნო მაღალი.
f-[,f8kfi`f არს. ტვინი.
f-[,kff[s არს. ნამწვი.
f-[,srmhf ზმნ. შენობის, ერთიმეორეზე დაწყობილი რამის გვერდზე დახრა, გადახრა. b[,srbn
გადაიხარა.
f-[,s8kfif არს. ტვინი.
f-[ufhf ზმნ. 1. გადატანა, რამეზე გადატანა. bf[sbutbn გადაიტანა.
f-[ bkfufhf ზმნ. შეშლა, გაგიჟება,
გადარევა. b[s tbkfu bn შეიშალა,
გაგიჟდა, გადაირია.
f-[tv0f ზედს. 1. მძიმე; 2. ორსული,
ფეხმძიმე.
f-[tv0f არს. 2. ჰარამხანის ქალი.
f-[ty0f ზედს. 1. მძიმე; fblfhf [ty0f
მძიმე ტვირთი; 2. ორსული, ფეხმძიმე.
f-[ty0f არს. 2. ჰარამხანის ქალი.
f-[t;`r`s;` ზედს. დაფლეთილი,
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დაკონკილი.
f-[t9fhx არს. ზღარბი.
[tx[`fvf არს. ახალი წლის დღესასწაული.
f-[byf არს. ქინაქინი.
f-[0frhf ზმნ. აკვიატება, აჩემება, დაჟინება. b[0fbrsbn აიკვიატა, აიჩემა, დაიჟინა.
f-[0fwfkfuf არს. თოფის გასატენი
მოკლე ზუმბა (ჩვეულებრივ ხმარობდნენ სამს ერთად).
f-[0hf არს. ხის ბრტყელი და მრგვალი, ბუდეებიანი კოლოფი ტყვიებისათვის.
f-[07mf ზედს. თავქარიანი.
f-[0syqfhf ზმნ. საფასურის მიცემა.
f-[0sh9f არს. ყაბალახი, ჩაბალახი,
ბაშლაყი.
f-[0sc არს. თავგადასავალი.
f-[0s9 არს. ნატყვიარი.
f-[0s9iimf ზედს. თავცარიელი,
ჩერჩეტი.
f-[mfhf ზმნ. აწყობა, მომართვა. b[b bn აეწყო, მოიმართა.
[fbh შორისდ. ხეირი! სიცოცხლე!
[fbh, f,pbfhf efyf]`ffbn ხეირი!
სიცოცხლე!
f-[rffhf არს. შემოღობილი ადგილი,
რომელიც ეზოს აკრავს.
f-[rffhf ზმნ. შემოღობვა. b[sbrffbn
შემოღობა.
f-[r`fhf ზმნ. (წვიმის, თოვლის)
გადაღება. b[r` bn გადაიღო; f6`f
[r` bn წვიმამ გადაიღო.
f-[rs არს. ჭაშნიკი.
f-[kf არს. ცოლ-ქმრის დედები ერთმანეთისათვის, მძახალი.
f-[vfzsh არს. მაგარი ჯიშის ხის
კორძისაგან გაკეთებული სახელურიანი პატარა ტოლჩა.
f-[vsh]`suf არს. საშალი, სახრახნისი.

f-[ys6`qfhf ზმნ. თავის მიდება, მიწოლა. b[s ys6`bqtbn თავი მიდო, მიწვა.
f-[ys7`ufhf ზმნ. თავის რჩენა, თავის შენახვა. b[s ys7`bujbn, b[s
ys7`butbn თავს ირჩენს, თავი ირჩინა, თავს ინახავს, თავი შეინახა.
f-[ysimf]fuf არს. დუშაყი, ფალმანდი, პალვანდი.
f-[gfi ზედს. მელოტი, თავმოტვლეპილი.
f-[gfihf ზედს. მელოტი, სიმელოტე.
f-[gf= არს. პატარა კუნძი.
f-[;`skffhf ზმნ. დაყოლება. bf[sb;`skffetbn, bf[sb;`skffbn აყოლებს, დააყოლა.
f-[hf არს. ციცაბო კლდე.
f-[hf ზმნ. 1. ტივტივი. b[s g, b[sy
ტივტივებს, ტივტივებდა.
f-[hf ზმნ. 2. ლესვა, გალესვა. b[e bn,
b[sbn ლესავს, გალესა.
f-[hf ზმნ. 3. ხერხვა, დახერხვა, ხერხვა, გახერხვა. b[e bn, b[sbn ხერხავს, დახერხა, ხერხავს, გახერხა.
f-[hf ზმნ. 4. ხეხვით ნაყვა, დანაყვა
b[e bn, b[sbn ხეხვით ნაყავს,
ხეხვით დანაყა. f\msrf b[e bn მარილს ნაყავს.
f-[hf0f არს. სასუფეველი.
f-[hfofuf არს. საწური (რძისა).
f-[hf=f არს. ხის თასი, ფახრაჯა.
f-[hsr`ifhf ზმნ. თავის მომრგვალება. b[sbhr`ijbn, b[sbhr`itbn თავს უმრგვალებს, თავი მოუმრგვალა.
[hs;m-[hs;m ზმნზ. სვენებ-სვენებით, დინჯად, ხამუშ-ხამუშად,
ნაწყვეტ-ნაწყვეტად.
f-[cffkf არს. თარგი.
f-[cfhf ზმნ. მოკვეთა. b[sbctbn
ჰკვეთს, მოჰკვეთა.
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f-[nhf ზმნ. თავის მოხდა, ახდა. b[sbnbn თავი მოხადა, ახადა.
f-[n`fkfhf ზმნ. ბუდეში, წყალზე
დაჯდომა. b[n`fktbn დაჯდა.
[9f რიცხვ. სამი (ნ.).
f-[9fhf ზედს. მეტიჩარა, მატრაკვეცა.
[9f7f რიცხვ. სამიოდე (ნ.).
[9f-[9f რიცხვ. სამ-სამი (ნ.).
[9f-[9fkf რიცხვ. სამ-სამი, სამ-სამად (ნ.).
f-[9hffhf ზმნ. საბუდარიდან გაფრენა, გადმოფრენა. b[9hffbn
გაფრინდა, გადმოფრინდა.
f-[7mf არს. პირი (ბალიშისა, ლეიბისა, მუთაქისა), შალითა.
f-[7mfhf ზმნ. 1. დაფარვა, მოფენა.
b[7 bn დაიფარა, მოიფინა.
f-[7mfhf ზმნ. 2. გადაკვრა, პირის
გადაცმა. b[sb7tbn გადააკრა; პირი, საპირე გადააცვა.
f-[7mfhf ზმნ. 3. გადავარდნა. b[7 bn
გადაუვარდა.
f-[7mfhf ზმნ. გადაკვრა, გადაჭირება.
b[sb7tbn გადაჰკრა, გადაუჭირა.
[imfgsr ზედს. სამფეხა.
f-[imhf ზმნ. გადმოფენა, გადაკიდება. b[sbimbn გადმოფინა, გადაკიდა.
f-[i არს. რძე.
f-[ifhf არს. 1. შვილი (ადამიანისა).
f-[ifhf ზმნ. 2. შობა, დაბადება.
lks[i bn შობა, დაბადა, f[ezs
lks[i bn ბავშვი დაბადა, შობა.
f-[ifhfehf არს. მშობიარობა.
f-[ifhflfhf არს. უშვილობა, უძეობა.
f-[iwf არს. გახურებული ქვით გაცხელებული ახლად მოწველილი
რძე.
f-[iw`umf არს. აშრატებული რძე.
f-[is,f8s არს. ტვინი.
f-[is8 არს. ჭკუა. b[is8 wtbn გა-
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მოსულელდა, გამოყეყეჩდა, გამოტვინდა.
f-[is8lf ზედს. უტვინო.
f-[is8lfhf არს. უჭკუობა.
f-[is8rmf= ზედს. ჭკუამოკლე.
f-[i`ffhf ზმნ. 1. რამეში მიცემა,
გადახდა ფულისა. bf[sbi`ffbn
რაღაცაში ფული მისცა გადაიხადა.
f-[i`ffhf ზმნ. 2. სხვის მაგიერ გადახდა. b[sbi`ffbn სხვის მაგიერ
გადაიხადა.
f-[i`ffhf ზმნ. 3. წაყინვა, მოყინვა,
დაზრობა. b[i`ffe bn, b[i`ffbn
იყინება, წაიყინა, იყინება, მოიყინა.
f-[i`fkfhf ზმნ. პატარა, მსუბუქი
რამის სითხეში, თვალში ჩავარდნა. b[i`fktbn ჩავარდა.
f-[i`fhf ზმნ. 1. არღვევა, გადაძრობა. b[sbi`tbn აარღვია; გადააძრო.
f-[i`fhf ზმნ. 2. გადავარდნა. b[i` bn გადაუვარდა.
f-[x6`h0`sk არს. ქოჩორი (ფრინველებისა).
f-[xs არს. ბალიში.
f-[xskfhf ზმნ. ჩამოწოლა. b[xsktbn
ჩამოაწვა.
f-[xs[m7mf არს. ბალიშისპირი.
f-[wfhf ზმნ. მაღლობზე გადარეკვა,
მაღლობზე გადატარება. lf[sbwtbn გადარეკა, მაღლობზე გადაატარა.
f-[w`s არს. ნაწნავი.
f-[os არს. 1. ფარფლი.
f-[os არს. 2. ცილა.
f-[osoffhf ზმნ. ვინმეზე, რამეზე:
კანკალი. lf[osoffetbn დაჰკანკალებს.
f-[qfhf ზმნ. 1. წოდება. bf[sbqtbn
უწოდა.
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f-[qfhf ზმნ. 2. გემის, ნავის წყალში
ჩაშვება. b[sbqtbn ...ჩაუშვა; f/,f
fvisy b[shqtbn გემი ზღვაში ჩაუშვეს.
f-[qfhf ზმნ. 3. გადასახლება. l[sbqjbn, l[sbqtbn ასახლებს, გადაასახლა.
f-[qfhf არს. (ბზიფ.) f[qfh სერი (ნიშანი); f;` cs[qfhf fyseg ძროხას
ჩემი სერი აქვს.
f[qfqf არს. (თოფის) საცობი ტიზი.
f-[qsc0f არს. ალაგე (ღობეზე გადასასვლელი ადგილი, გადასაბიჯი).
f-[q`fhf ზმნ. 1. გადაჭრა. b[sbq`tbn
გადაჭრა.
f-[q`fhf ზმნ. 2. საცხოვრებელი ადგილიდან აყრა. ls[q` bn აიყარა.
f-[q`f[f არს. მონაჭერი, მონაკვეთი.
f-[q`f[sარს. მონაჭერი, მონაკვეთი.
f-[q`sh არს. (ბზიფ.) რქა (ვაზისა).
f-[zf0 არს. ნაღები.
f-[=f არს. ისარი ლითონის თავიანი,
ბოძალი; შდრ. f[`svgfk.
f-[=f0hf არს. კაპარჭი.
f-[=fhf ზმნ. ახოს გატეხა. b[sb=tbn
ახო გატეხა.
f-[=fhhf არს. ახო განაკაფი.
f-[\f\f არს. ხსენი.
f-[\s\ არს. ძირკვი.
f-[]`f არს. სავარცხელი.
f-[]`ffhf ზმნ. ვინმეზე ან რამეზე
რისამე თქმა. bf[s]`ffbn თქვა.
f-[]`fhf ზმნ. წვერის, კატრის ამოღება. b[]` bn წვერი, კატარი ამოიღო.
f-[]`fq` არს. საგველა.
f-[s არს. თავი.
f-[s, არს. სახურავი.
f-[s,f8 არს. ქალა (თავისა).
f-[s,hf ზმნ. ხურვა, დახურვა.
b[s,bn დახურა.

f-[s,kffhf ზმნ. 1. თავის შემოწვა.
b[sb,kffbn თავი შემოწვა.
f-[s,;f არს. თავის ნახევარი (საპატივცემულო კერძი).
f-[sut;mffhf არს. თავმომრგვალებულობა,
დამრგვალებულობა,
მომრგვალებულობა.
[slf ზმნზ. უთაოდ, უთავბოლოდ.
f-[sp არს. შრატი, სველი, წაქა.
f-[spf არს. საბანი.
f-[spfq7mf არს. საბნის ზეწარი.
f-[spfq` არს. ტყვია, ცალტყვია (საფანტის საპირისპირო).
f-[s07mf ზედს. თავქარიანი, ქარაფშუტა.
f-[sb fqs[`tb არს. თავი და ბოლო;
თავი და თავი.
f-[sb,f[hf ზმნ. ერთმანეთის გადაბირება. b[sb,f[sbn ერთმანეთი
გადაიბირეს.
f-[sr`ifhf ზმნ. შემოვლა. lf[s
r`itbn შემოუარა.
[skfyqs ზმნზ. თავქვე, თავდაყირა,
კირწი-კორწით.
f-[skfhf ზმნ. 1. მოდება. b[sktbn.
მოედო.
f-[skfhf ზმნ. 2. აცურება, ატივტივება. l[sktbn აცურდა; ატივტივდა.
f-[skfhf ზმნ. 3. ოჯახში დაბრუნება.
lf[sktbn ოჯახს დაუბრუნდა.
f-[skfh[fhf ზმნ. დაპირქვავება,
გადმოპირქვავება. b[skfbh[tbn
დააპირქვავა, გადმოაპირქვავა.
f-[skf9i8s არს. მეთვალყურე, ზედამხედველი, თავმდეგი. მრ.
f[skf9iw`f.
f-[skf/mfhf არს. თავდაღმართი; დაღმართი.
f-[sk9f არს. ქუდი.
f-[sk9fhx არს. ფაფახი, ბოხოხი.
f-[sk9fof[8s არს. მექუდე, ჭონი.
f-[sk8-9csk8 არს. ორთქლი.
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f-[svff არს. 1. ხის ოჩოფეხებზე, ბაკაბუკებზე გადაჭიმული ტყავი,
მატერია.
f-[svff არს. 2. ერთგვარი არფა.
[svf-9csvf ზმნზ. ჰაი-ჰარად, ფაცაფუცით, თათარიახნად.
f-[sv,f,sk არს. ქოჩორი (ფრინველისა).
[sv9flf ზმნზ. აუცილებლად, უთუოდ.
f-[svwf არს. საქონლის დასაცავად
საძოვრებზე მწყემსების მიერ გაჩაღებული კოცონი.
f-[sv[`f ზედს. უმწეო.
f-[sv[`fhf არს. უმწეობა.
[sv]f-\svimf ზმნზ. უსარგებლოუმადურად.
f-[sv8fc არს. როყიო ტყვია.
f-[syffhf ზმნ. გადახრა. l[syffetbn,
l[syffbn იხრება, გადაიხარა.
[syn` რიცხვ. სამჯერ.
f-[syimfkfhf ზმნ. დამგვანება, ნაცნობად მოჩვენება. lb[ysbimfktbn დაამგვანა, ნაცნობად მოეჩვენა.
f-[sy]`hf ზმნ. დაბრუნება. b[sy]`bn დაბრუნდა.
f-[sysh]`hf
ზმნ.
დაბრუნება.
b[sybh]`bn დააბრუნა.
[sy8f;`f რიცხვ. სამოცი (ნ.).
[sy8f;`f8s რიცხვ. სამოცი (ადამ.).
[sy8f;`f8sr რიცხვ. სამოცი (ადამ.).
[sy8f;` b ;`f,f რიცხვ. სამოცდაათი (ნ.).
[sy8f;` b ;`f8s რიცხვ. სამოცდაათი (ადამ.).
f-[sh,ufkfhf ზმნ. დარღვევა, დანგრევა, დაქცევა. b[sbh,ufk bn
დაარღვია, დაანგრია, დააქცია.
f-[shu`slhf ზმნ. ხვრა, მოხვრა.
b[bhu`slbn მოხრა.
f-[shumfumf არს. ღვლერჭისაგან ან
ეკალღიჭისაგან გაკეთებული რგო-
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ლი, რომელშიაც დგამენ თუჯის
ქვაბს ღომის დაზელის დროს;
მეგრ. ჩართი.
f-[sh0`ffhf ზმნ. შევსება. b[bh0`ffbn შეავსო.
f-[shnsnffhf ზმნ. გადაქექვა. b[sbhnsnffbn გადაქექა.
f-[sh6mfhf ზმნ. თავის გამართლება.
b[s bh6mtbn თავი გაიმართლა.
f-[sh/ არს. ღერღილი, ნაღერღი.
f-[sh7`schf ზმნ. თვლემა, ჩათვლემა. l[sh7`scetbn, l[sh7`scbn
თვლემს, ჩათვლიმა.
f-[sh7`s`=hf ზმნ. მოხრა. b[bh7`s=bn მოხარა.
f-[shi`0hf ზმნ. 1. პირქვე დამხობა,
გადაბრუნება. b[bhi`0bn პირქვე
დაამხო, გადააბრუნა.
f-[sh-[`fhf ზმნ. თავის ქება, კვეხნა.
b[s bh-[` bn, b[s bh-[` bn თავს
იქებს, თავი იქო, შეიქო, იკვეხნის,
დაიკვეხა.
f-[sh-[`f8s არს. თავის მაქებარი,
მკვეხარა, ბაქია, ტრაბახა.
f-[shzfhf ზმნ. ნაწიბურის ამოხვევა,
შემოტეხვა. b[bhz bn ნაწიბური
ამოუხვია, შემოტეხა.
f-[sh[fh0f არს. მიმართულება.
f-[sh[` არს. ქატო.
f-[sh[`fhf ზმნ. თავის დაკვრა.
l[sh[`jbn, l[sh[`tbn თავს ხრის
სალმის მისაცემად, თავი დახარა
სალამის მიცემის ნიშნად.
f-[sh[shhf ზმნ. ხვრინვა.
f-[sh[sh ]`f ზმნზ. ხვრინვით.
f-[sh\mf\mfhf ზმნ. კბილების კრეჭა.
f[f9sw6[`f h[sh\mf\mfhf.
f-[sh]fuf ზმნზ. [sh]fufc be effbn!
სასიკეთოდ დაგირჩეს! გაამოს!
შეგერგოს!
f-[sc-yfw`f არს. სალოკი თითი, საჩვენებელი თითი.
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f-[schf ზმნ. 1. სროლა, გასროლა.
l[scbn გაისროლა.
f-[schf ზმნ. 2. გავლა. lf[scetbn,
lf[scbn გადის, გაიარა.
f-[sccfhf ზმნ. 1. ჭრა, მოჭრა. b[sbccjbn, b[sbcctbn ჭრის, მოჭრა.
f-[scs,;m არს. სროლის ხმა, სროლა.
f-[sc8s არს. მსროლელი.
f-[s9fhf ზმნ. 1. გადახტომა. lf[s
9jbn, lf[s9tbn ზედ ხტება,
გადახტა.
f-[s9fhf ზმნ. 2. გადაცილება. bf[s
9tbn გადაცილდა.
f-[s9cffhf ზმნ. 1. გამოფხიზლება.
b[s9cffbn გამოფხიზლდა.
f-[s9cfkfhf ზმნ. 1. სითხეში, თვალში: ა) ცვენა, ჩაცვენა. b[s9cfktbn
ჩაცვივდა.
f-[s9cfkfhf ზმნ. 2. სითხეში, თვალში შეყრა. b[sb9cfktbn ...შეაყარა.
f-[s9if არს. 1. მძოვრის სუნი.
f-[s9if არს. 2. ჰაერის ტალღა.
f-[s9iskfhf ზმნ. სითხის ზედაპირზე, თვალში ყურება. l[s9iskjbn,
l[s9isktbn უყურებს, უყურა.
f-[s9-suf არს. თავსამტვრევი.
f-[s9[s9hf ზმნ. ჩაქჩაქი, ჩორთით
სიარული. b[s9[s9etbn, b[s9[s9bn ჩაქჩაქებს, იჩაქჩაქა, ჩორთით მიდის.
f-[s9[mfofkfhf ზმნ. მითვლა, მირიცხვა. bf[sb9obfofktbn მიათვალა, მიარიცხა.
f-[s9[mfofhf არს. რაოდენობა, ოდენობა, სათვალავი.
f-[s6` არს. წყლის (მდინარის,
ზღვის, ტბის), თხრილის ნაპირი.
f-[s6`suskfhf ზმნ. რისამე ნაპირზე
დადგომა. l[s6`susktbn დადგა.
f-[s6`suskfhf ზმნ. რისამე ნაპირზე
დგომა. l[s6`suskjeg, l[s6`suskfy დგას, იდგა.

f-[s/`shf არს. მოფიცრული, ფიცარნაგი.
f-[simn` არს. მოსართავი სამკერდული, შუა მოსართავი.
f-[si` არს. 1. სახლის წინაკარი.
f-[si` არს. 2. სარკმელი (უფანჯრო
სახლში პატარა ოთხკუთხი ნახვრეტი კედელში სინათლისათვის).
f-[si` რიცხვ. სამასი (ნ.).
f-[si`0hf ზმნ. პირქვე დამხობა.
l[si`0bn 1. პირქვე დაემხო, 2. გადაბრუნება გადაბრუნდა.
[si`8s რიცხვ. სამასი (ადამ.).
[si`8sr რიცხვ. სამასი (ადამ.).
f-[sxxfhf ზმნ. დაცინვა. lb[sxxjbn,
lb[sxxtbn დასცინის, დასცინა.
f-[sxxf8fs ზედს. დამცინავი, მასხრად ამგდები, მქირდავი.
f-[sw` არს. ბალახეულის წვრილი
ღერო.
f-[sw`r`r`sy არს. საქოჩრე, კორტოხი. კინკრიხო.
f-[sw`=sw`hf ზმნ. გამოკოპიტება.
b[sw`=sbw`bn გამოაკოპიტა.
f-[sqfrsh0f არს. თავშესაფარი.
f-[sqhf ზმნ. 1. ძრობა, გაძრობა,
გადაძრობა. b[sqbn გასძვრა, გადასძვრა.
f-[sqhf ზმნ. 2. შესრულება. b[sqbn
შეუსრულდა.
f-[sqsh0f არს. გადასავალი, გადასასვლელი მაგ., ღობეზე.
f-[s[hf ზმნ. 1. გაძრობა. bf[sb[sbn
გააძრო; fw`f f[sb[sbn ტყავი გააძრო.
f-[s[`fhf ზმნ. თავის შველა. b[s
lf[`jbn, b[s lf[`tbn თავს შველის, თავს უშველა.
f-[s[`[`fhf ზმნ. სითხით ძალზე გავსება, გაპიპინება. b[s[`[`jbn,
b[s[`[`tbn გაპიპინებულია, გაპიპინდა.
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f-[s[im არს. მიწაში ჩასობილი და
თავებით ერთმანეთზე მიბჯენილი კარგა მოზრდილი ჯოხები,
რომლებზედაც ჰკიდებენ ქვაბს ან
სხვა რამეს.
f-[s[qfkfhf ზმნ. რამეზე კვერცხის
დება, დადება. b[s[qfkjbn, b[s[qfktbn რამეზე კვერცხს დებს.
f-[s[[skf არს. მწვანილი, რომელსაც ზედ აჭრიან საჭმელს შეკმაზვის დროს.
f-[s[[skfhf ზმნ. დაჭრა. b[sb[[skjbn, b[sb[[sktbn აჭრის, დააჭრა.
f-[s[8s არს. მაცდური.
f-[s[m არს. თავის ტკივილი.
[s[m ზმნზ. ზევით, ზევითკენ.
[s[mn`b ზედს. ზედა.
f-[s[mxfhf ზმნ. თავდაცვა, თავის
დაცვა. b[s b[mx bn, b[s b[mx bn.
თავს იცავს, თავი დაიცვა.
[s[msyn` ზმნზ. ზევიდან, ზემოდან.
[s\mfhf ზმნზ. სამ ადგილას.
f-[s\mu`u`sy არს. მორგვი ძაფისა.
f-[8f არს. 1. სარქველი, თავსახური,
ხუფი (ჭურჭლის) სახურავი.
f-[8f არს. 2. ზედა დოლაბი; (საპირისპირო fq8f).
f-[f8fhf ზმნ. დახურვა, დაფარება.
b[sb8tbn დახურა, დააფარა.
[8s რიცხვ. სამი (ადამ.).
[8sr რიცხვ. სამი (ადამ.).
[8sr7f რიცხვ. სამიოდე (ადამ.).
f-[8skffhf ზმნ. გადაწერა. b[sb8skffbn გადაწერა.
[8sr-[8sr რიცხვ. სამ-სამი (ადამ.).
[8s-[8skf რიცხვ. სამ-სამი (ადამ.).

{`
[`-[`s,f რიცხვ. ხუთი რიცხვითი
სახელის შეკვეცილი ფორმა.
f-[` არს. 1. ფასი.
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f-[` ზედს. 2. დაჭრილი, დაკოდილი. მრ. f[`w`f; f[`w`f6`fr.
f-[`f არს. 1. ნაცარი.
f-[`f ზედს. 2. fr`v;`s-[`f ლეგა
ჩოხა.
f-[`f ზედს. 3. მრუდი; fkf,f-[`f
მრუდი ჯოხი.
f-[`f არს. 4. ხორცის მატლი.
f-[`ffhf ზმნ. ბღავილი, ღრიალი,
l[`ffe bn, l[`ffbn ბღავის, იბღავლა, ღრიალებს, იღრიალა.
f-[`ff[`s0hf ზმნ. ვაჭრობა. l[`ff
[`0etbn, l[`ff[`s0bn ვაჭრობს,
ივაჭრა.
f-[`ff[`s08s არს. ვაჭარი. მრ. f[`ff[`s0w`f; [`ff[`s0w`f6`fr.
f-[`fvw არს. ტანი (წელს ზევით).
f-[`f;` არს. შქერი.
f-[`f;`f არს. კონუსისებრი კვერი,
რომელსაც სპეციალურად მსხვერპლის შეწირვის დროს, ანდა ყველიერის თავზე აკეთებდნენ.
f-[`f;`rshf არს. ყველიერი.
f-[`f;`hf არს. შქერნარი.
f-[`fhf ზმნ. დახმარება, შველა, ხელის შეწყობა. lb[`jbn, lb[`tbn
ეხმარება, დაეხმარა, შველის, უშველა, ხელს უწყობს, ხელი შეუწყო.
f-[`fhf ზმნ. 1. წურვა, დაწურვა, წნეხა, დაწნეხა. b[` bn, b[` bn წურავს, დაწურა, წნეხს, დაწნიხა.
f-[`fhf ზმნ. 2. ზელა, დაზელა b[` bn, b[` bn ზელს, დაზილა.
f-[`fhf ზმნ. 3. ლამბვა, დალამბვა, შებლანდვა. b[` bn, b[` bn ლამბავს,
დალამბა, ბლანდავს, შებლანდა.
f-[`fhf ზმნ. 4. მოზნექა, მოღუნვა.
b[` bn, b[` bn იზნიქება, მოიზნიქა, იღუნება, მოიღუნა.
f-[`fhf ზმნ. 5. მოსმა. lf[` bn, lf[` bn მოსვამს, მოსვა; f8s lf[` bn
ღვინო მოსვა.
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[`fh0f არს. 1. საშველი. [`fh0f
bv ebn საშველი არ მიეცა, ვერაფერმა უშველა.
f-[`fh0f არს. 2. ჩამოსაკიდებელი ხელიანი ხელკალათა (მეგრ. კარაჩხა), რომელშიაც საჭმელს (ღომს,
ყველს...) ინახავდნენ.
f-[`fh0f[fhf ზმნ. მოხდომა; რგება,
შველა. lb[`fh0f[tbn არგო, უშველა.
f-[`fh0f[fhf ზმნ. ვარგისობა, გამოდგომა. b[`fh0f[tbn ივარგა, გამოდგა.
f-[`fhhf ზმნ. ხელით, ბაწრით და
მისთანებით: დახრჩობა, ჩამოხრჩობა. lb[`fhbn დაახრჩო, ჩამოახრჩო.
f-[`fhi, f[`fhis არს. ბობოლი (ხის
დიდი მატლი).
f-[`fh[m არს. ხერხი.
f-[`fh[mhf არს. ხერხვა, დახერხვა.
b[`fh[metbn, b[`fh[bn ხერხავს,
დახერხა.
f-[`f9f არს. (ბზიფ.) ობი, ფორი.
f-[`f9cf ზედს. ჭიანი, დაჭიანებული, დამატლული.
f-[`f9cf[fhf ზმნ. დაჭიანება. b[`f9cf[ bn დაჭიანდა.
f-[`f9ihf ზმნ. ცქერა, ყურება.
lb[`f9ibn უცქირა, უყურა.
f-[`f9in`fkf ზედს. ნაცრისფერი,
ლეგა, რუხი.
f-[`fim ზედს. მღვრიე, ამღვრეული.
f-[`fimhf ზმნ. მღვრევა. b[`fimbn
აიმღვრა.
f-[`fif ზედს. საწყალი, საბრალო,
საცოდავი, ბეჩავი.
f-[`fif,uf არს. პარასკევი.
f-[`fif არს. ნამცეცი. ნაფხვენი, ნაფშვენი.
f-[`fxfhf არს. შამბი, შამბნარი, ჟალტამი.

f-[`fxf-[`fxf არს. შხაპუნი.
f-[`f-hf ზმნ. ცხვირში ხელის მოჭერით ან კვამლით, გაზებით აირით, წყალში: ხრჩობა, დახრჩობა.
lb[`f-bn დაიხრჩო.
f-[`fw არს. ჭია.
f-[`fw არს. ჭინჭარი.
f-[`fwhf არს. ჭინჭარი.
f-[`fzf-vfzf არს. 1. ჭია-ღუა. 2. მწერი.
f-[`f[`f ზედს. მრუდე.
f-[`f[`fhf არს. სიმრუდე.
f-[`f[`fhf ზმნ. ბეგვა. lbh[`f[`tbn
მიბეგვა.
f-[`f\mf არს. მოლა.
[`s,f რიცხვ. ხუთი.
[`,f7f რიცხვ. ხუთიოდე (ნ.).
[`,f-[`,f რიცხვ. ხუთ-ხუთი (ნ.).
[`,f-[`,fkf რიცხვ. ხუთ-ხუთად (ნ.).
f-[`,;f არს. ნახევარფასი.
f-[`lf არს. კისერი.
[`slf ზმნზ. უფასოდ, უსასყიდლოდ.
f-[`lf0fuskf არს. ხუნაგი, ყალათმა.
f-[`lfgfhf არს. ქეჩო (ადამიანისა).
f-[`lfhxs არს. ყბაყურა.
[`lfhw`sზმნზ. [`lfhw`syof csp/fhf-7jeg ყელამდე მაძღარი ვარ.
[`slf-9cflf ზმნზ. უფასოდ, უსასყიდლოდ.
f-[`lfqs/hff არს. ყელჭრელა.
f-[`lf\mfk არს. კეფა, კინწი.
f-[`lshf არს. ხრტილი, კაკნატელა.
f-[`ls6`qf არს. თავდები.
f-[`ls6`qfhf არს. თავდებობა.
[els6`qfc ზმნზ. თავდებად.
f-[`0f არს. წილი, ხვედრი.
[`0[`s0kf ზმნზ. ჩურჩულით.
f-[`0[`s0hf ზმნ. 1. ჩურჩული.
l[`0[`s0etbn, l[`0[`s0bn ჩურჩულებს, იჩურჩულა.
f-[`bq`bbhf ზმნ. ზმორება, გაზმო-
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რება. l[`bq`bbetbn, l[`bq`bbn
იზმორება, გაიზმორა.
f-[`sk არს. ხვიტი, კეჟერა.
f-[`skf არს. ხვიმირი, ძაბრი (წისქვილისა).
f-[`kfvi`s არს. სასუნთქი მილი.
f-[`kfhf ზმნ. დაღამება. b[`k bn დაღამდა.
f-[`k,s-[f არს. საღამო.
[`k,s-[fkf ზმნზ. საღამოობით.
f-[`k9fpn`b ზედს. საღამოსი, მწუხრისა.
f-[`k9fps ზმნზ. საღამოს.
[`k9fpskf ზმნზ. საღამოობით.
f-[`sk9qsc არს. ღამურა, მღამიობი.
[`k9stq`f არს. ხარიპარია, მწუხრის
ვარსკვლავი.
f-[`sk[hf ზმნ. ბდღვნა, გაბდღვნა,
პუტვა, გაპუტვა. b[`sksb[etbn,
b[`sksb[sbn
ბდღვნის,
გაბდღვნა, პუტავს, გაპუტა.
f-[`svfhuf არს. სათამაშო.
f-[`vfhhf ზმნ. თამაში.
f-[`vfhhf ზმნ. თამაში, თამაშობა
თამაშობს, ითამაშა.
f-[`vfhsh0f არს. სათამაშო ადგილი.
f-[`vfh8s არს. მოთამაშე.
f-[`vuf ზედს. საძაგელი, საზიზღარი.
f-[`vufhf არს. სისაძაგლე, საზიზღრობა.
f-[`vgfk არს. ისარი; f[swb f[`vgfkb
მშვილდისარი; შდრ. f[=f.
f-[`svihf არს. ხუთდღიური.
f-[`v\mfh არს. ხვანჯარი.
f-[`yfhf ზმნ. ასვლა. ls[`y bn ავიდა.
[`syn` რიცხვ. ხუთჯერ.
f-[`;`fhf ზმნ. წელში გაწყდომა, წელის მოწყვეტა. ls[`;` bn წელში
გაწყდა, წელი მოსწყდა.
f-[`hf არს. ფასი, ღირებულება. b[`-
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hf w`um eg ძვირად აფასებს, მეძვირეა.
f-[`hf არს. 1. ჭრილობა, იარა, წყლული. b[`hf v;ms;mrsbn ჭრილობა
გაუმიზეზდა.
f-[`hf ზმნ. 2. დაჭრა, დაკოდვა.
lb[`bn დაჭრა, დაკოდა.
f-[`hf ზმნ. ცრა, გაცრა. b[`e bn,
b[`sbn ცრის, გაცრა.
f-[`shvf არს. ხურმა.
f-[`sh\msy არს. ხურჯინი, აბგა.
f-[`sc, [`sc-[`sc არს. ხბო (ბავშვის
ენაზე, აგრეთვე საალერსო).
f-[`sc[`f არს. ქინძი.
f-[`s9]f არს. 1. გაზრდილი. bhffofp; 2. ნათლია foff[8s.
f-[`s9]fhf არს. ნათლიობა.
f-[`s9[m არს. დაფხვნილი მარილი.
f\msrf [`s9[m
f-[`i`f არს. ერბო; კარაქი.
f-[`si0ffhf არს. კერა. f;mbhf[`si0ffhf ქურა.
f-[`i0ffhf[sარს. კერის ამაღლებული თავი.
f-[`ikf9cf არს. თეთრწინწკლებიანი (ცხენი).
f-[`i9sh/s არს. ღადარი.
f-[`ish, არს. (ბზიფ.) მტვერი; შდრ.
fcf,f.
f-[`sis6`cfn`b ზედს. ხუთწლიანი.
f-[`i` არს. წამალი.
f-[`si` რიცხვ. მეხუთასე (ნ.).
[`i` რიცხვ. ხუთასი (ნ.).
f-[`i`n`hf ზმნ. წამლობა, მკურნალობა. lb[`i`n`e bn, lb[`i`n`bn
წამლობს, უწამლა, მკურნალობს,
უმკურნალა.
f-[`i`n`sh0f არს. სამკურნალო (დაწესებულება).
f-[`i`n`8s არს. მკურნალი.
[`i`8s, [`si`8sr რიცხვ. ხუთასი
(ადამ.).
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f-[`-0ffhf არს. (ბზიფ.) f;mbhfn`
სამჭედლო, ქურა, ბრძმედი.
f-[`sw არს. (ერთი), თმა, ბეწვი.
f-[`sw[f არს. ნასუფრალი, ნახორხალი.
f-[`so არს. ღომი (მარცვალი).
f-[`qfh[f არს. აპეური.
f-[`q`s არს. ყუნწი.
f-[`zbyw[fhf ზედს. პაწაწა, პაწაწკინტელა, ერთი ბეწო.
f-[`zr`hif არს. არტახი.
f-[`s არს. 1. ულუფა, კერძი.
f-[`s არს. 2. ნაწილი, წილი.
f-[`s არს. 3. გორაკი, ბორცვი, ბექობი.
f-[`s არს. 4. ტარი, სახელური, ხელტარი (დანისა, თოხისა, ნაჯახისა,
ხმლისა და მისთ.).
f-[`s არს. 5. თმა.
f-[`s არს. 6. ბუმბული, გერმა.
f-[`s არს. 7. ყელი; fvfu` f[`s ჩექმის ყელი.
f-[`szhf არს. ბავშვობა, ბალღობა.
f-[`szof არს. სულ ბავშვი, სულ პატარა.
[`szofr ზმნზ. ძალიან ცოტა, ერთი
ბეწო, სულ ცოტა.
f-[`szofof ზმნზ. ყველაზე პატარა.
[`szqfc ზმნზ. ბალღურად, ბავშვურად.
f-[`sz[fhf
ზმნ.
დაპატარავება.
b[`sz[ bn დაპატარავდა.
[`sz-[`szs ზმნზ. ცოტ-ცოტა.
f-[`szs ზედს. პატარა, მცირე, მომცრო.
f-[`szsvsz არს. წვრილმანი რამ.
f-[`szsvsz0bb8s არს. მეწვრილმანე.
[`szs-[`szkf ზმნზ. ცოტ-ცოტა.
f-[`[fhf ზმნ. ვისიმე ან რისამე კერძად, წილად გახდომა. lf[`s[ bn
წილი გახდა.

f-[`s[`f ზედს. გრძელი.
[`s\mfhf ზმნზ. ხუთ ადგილას.
f-[`s]ff[`s0hf ზმნ. ვაჭრობა. l[`s]ff[`s0etbn, l[`s]f[`s0bn ვაჭრობს, ივაჭრა.
f-[`s]ff[`s08s არს. ვაჭარი. მრ.
f[`s]ff[`s0w`f
[`8s რიცხვ. ხუთი (ადამ.).
[`8sr რიცხვ. ხუთი (ადამ.).
[`8sr7f რიცხვ. ხუთიოდე (ადამ.).
[`8sr-[`8sr რიცხვ. ხუთ-ხუთი
(ადამ.).
[`8s-[`8sr რიცხვ. ხუთ-ხუთი (ადამ.).
{m
f-[mf არს. წაბლი.
f-[mff არს. ტკივილი, სატკივარი.
f-[mf0hf არს. ხალთა, გუდა.
f-[mfv0f ზედს. მძიმე.
f-[mfv0fhf არს. სიმძიმე.
f-[mfvefvhf ზმნ. (ბზიფ.) მეწველი
საქონლის
ურჩობა
წველაში.
b[mfvefvhetbn, b[mfvefvhbn ურჩობს, იურჩა.
f-[mfv8fv არს. ბერწი (ძროხა, ცხვარი და მისთ.).
f-[mfy0f ზედს. მძიმე.
f-[mfy0fhf არს. 1. სიმძიმე.
f-[mfy0f[fhf ზმნ. 1. დამძიმება.
l[mfy0f[ bn დამძიმდა.
f-[mf; არს. ჩხიკვი, ჯაფარა.
f-[mfhf ზმნ. 1. ხბოს მოგება. b[m bn,
b[m bn ხბოს იგებს, ხბო მოიგო.
f-[mfhf ზმნ. 2. წველა, მოწველა.
b[m bn, b[ bn წველის, მოწველა.
f-[mfhf არს. წაბლნარი.
f-[mfhf[`არს. მეწველი საქონელი.
f-[mfh;`n` არს. რძეულობა.
f-[mfh-hf ზმნ. გადაკეცვა, გადმოკეცვა. b[mfbh-bn გადაკეცა, გადმოკეცა.

აფხაზური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

f-[mfh[mbfhhf ზმნ. ჟღარუნი b[mfh[mfhetbn, b[mfh[mfhbn ჟღარუნებს, იჟღარუნა.
f-[mfh[mfh6`f არს. ჩხარუნები, ჟღარუნები, ეჟვნები.
f-[mfcf ზედს. f,sc0f [mfcf დაუშუშებელი ღომი.
f-[mfcf[fhf ზმნ. დაუშუშებლად დარჩენა. b[mfcf[tbn დაუშუშებელი
დარჩა.
f-[mfn` ზედს. წაბლისა.
f-[mf9fhx არს. ზღარბი.
f-[mf9i0`fkf ზედს. წაბლისფერი,
შავწითელა.
f-[mf9ihf ზმნ. უკან მოხედვა.
l[mf9ibn უკან მოიხედა.
f-[mfwf არს. რცხილა.
f-[m0f არს. სიცივე.
f-[m0f[fhf ზმნ. აცივება. b[mf0f[ bn
აცივდა, სიცივე დაიჭირა.
f-[mysh]fkfhf ზმნ. ვინმეზე, რამეზე
ჩამოკიდება, მობმა, მიბმა. b[msybh]fktbn ჩამოჰკიდა, მოაბა, მიაბა.
f-[mhf ზმნ. 1. ტკივილი. b[metbn,
b[bn სტკივა, ეტკინა.
f-[mn`s ზედს. ოქროსი; f[mn`s ოქროს საათი.
f-[mim არს. ქორი.
f-[mehos არს. ღომის წყალი.
f-[mimhf ზმნ. 1. წაცხება, წასმა.
bf[msbimbn წაუცხო; წაუსვა.
f-[mimw,f არს. მიმინო.
f-[mi`fi`f ზედს. ცივი, გრილი.
f-[mi`fi`fhf არს. სიგრილე.
f-[mi`fi`fhf ზმნ. გაცივება. b[mi`fi`tbn გაცივდა.
f-[mi`fi`f[fhf ზმნ. გაცივება. b[mi`fi`f[tbn გაცივდა.
f-[mi`fi`fhf[fhf ზმნ. აგრილება.
b[mi`fi`fhf[tbn აგრილდა.
f[mxf არს. მწყემსი.
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f-[mxfhf ზმნ. 1. მწყემსობა. b[mx bn,
b[mx bn მწყემსობს, მწყემსი იყო.
f-[mxfhf ზმნ. 2. მწყემსვა. b[mx bn,
b[mx bn მწყევსავს, მწყემსა.
f-[mo არს. სახელი.
f-[mofhf ზმნ. დაწევა, მიწევა, მოწევა.
lb[mo bn დაეწია, მიეწია, მოეწია.
f-[mo-f9if არს. დიდება, სახელი.
f-[moqfhf ზმნ. სახელის დარქმევა.
b[mobqtbn სახელი დაარქვა.
f-[moshrhf ზმნ. მოვარაყება. b[mobhre bn, b[mosbhrsbn ავარაყებს,
მოავარაყა.
f-[mq`sefhf ზმნ. წატირება. lb[mq`sejbn, lb[mq`setbn მისტირის,
წასტირა.
f-[m[mf არს. ჩუხჩუხი, რაკრაკი.
f-[m[`shf ზმნ. დანანება. lf[m[setbn, lf[m[`ebn ნანობს, ინანა.
f-[m]`fpfhf ზმნ. ჩამოცურვა. lf[m]`fp bn, lf[m]`fp bn ქვევით ცურდება, ჩამოცურდა.
f-[ms არს. ოქრო.
f-[msb არს. ოქრომჭედელი.
f-[msbhf ზმნ. ოქრომჭედლობა. l[msbetbn, l[msbn.
f-[msvo/ არს. აუგი, სირცხვილი.
f-[msvo/ fufhf ზმნ. სირცხვილის ჭამა. f[msvo/ bu bn სირცხვილი ჭამა.
f-[msy9fifkfhf ზმნ. წაპოტინება,
დაბღაუჭება. lf[msy9fifktbn წაეპოტინა, დაებღაუჭა.
f-[msy]fkfhf
ზმნ. მობღაუჭება.
lf[msy]fktbn მოებღაუჭა.
f-[ms;`r`s;` ზედს. დაფლეთილი,
დაძონძილი.
f-[msh9fh არს. ბრწყინვალე ახალგაზრდობა.
f-[mshifhf ზმნ. გადავლება. bf[mbhi bn, bf[mbhi bn ავლებს, გადაავლო.

352

ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

f-[mshim`s არს. ოქროს ზოდი.
f-[msh[`hf ზმნ. დანანება. lf[msbh[`ebn ანანა, სანანებლად გაუხადა.
f-[msimfi არს. კავშა, კოჭბროლი.
f-[msim0hf ზმნზ. ნაჩვევ ადგილას.
f;` f[msim0hf7f bw bn ძროხა ნაჩვევ ადგილას (იქ, სადაც გაზრდილი იყო) წავიდა.
f-[msowsy[`hf არს. ნაცვალსახელი.
[mso]`fkf ზმნზ. სახელდობრ.
f[ms]fvgkf\m არს. ოქროს ზოდი.
|m
f-\m არს. მუხა.
f\mffvf არს. მეჩეთი, მიზგითი, ჯამე.
f-\mf,ff არს. ჯაფა.
f-\mf,fhf ზმნ. გლოვა. l\mf, bn,
l\mf, bn გლოვობს, იგლოვა.
f-\mf,f8qfc ზმნზ. მგლოვიარესავით.
f-\mf,f8s არს. მგლოვიარე. მრ.
f\f,fw`f.
\mf,hfy არს. თხის ქალღმერთი.
f-\mfp არს. თითბერი.
f-\mfrmfk არს. დეკეული, უშობელი.
f-\mfv არს. 1. სპარსი, ირანელი.
f-\mfv არს. 2. ჯამი.
f-\mfv9fp არს. ჭიაფერა.
f-\mfvi არს. შრომადღე.
f-\mfyf0 არს. სამოთხე; სასუფეველი.
\mfyf0 uskfh0fc be effbn! ღმერთმა სასუფეველი დაგიმკვიდროს!
f-\mfy\ms[`f არს. ჩურჩხელა, ჯანჯუხა.
f-\mfh არს. შეკრებილი ხალხი; f\mfh
(le) tbpsbn დიდძალი ხალხი შეგროვდა.
f-\mfh არს. 2. ჯვარი.
\mfhf ზმნზ. ერთ ადგილას.

\mfhfrsh ზმნზ. სადმე.
\mfhfvpfh-\mfhf: ზმნზ. სადმე.
\mfhf-\mfhf ზმნზ. ადგილ-ადგილ;
ალაგ-ალაგ, ზოგგან, აქა-იქ.
f-\mfhu`fk არს. ძელური; f\mfhu`fk8ys ძელური სახლი.
\mfhums ზმნზ. (უარყოფით წინადადებაში) არსად, ვერსად.
f-\mfhvsrmf არს. ბაზარი.
f-\mfhcf[mf არს. ჯვარის სახე.
f-\mf9cf არს. ხელფასი, ქირა, გასამრჯელო.
f-\mf9]fyf არს. ტყვია და წამალი.
(f[sb f[ei`b)
f-\mf/m არს. 1. რკო.
f-\mf/m არს. 2. (ბზიფ.) ჭაჭა; შდრ.
f;mf/m.
f-\mf7`f არს. 1. ჯაყვა, ჯიბის დანა,
კალმის დანა; შდრ. fxf6s.
f-\mf7`f არს. 2. ხარისძირა.
f-\mfimfhf ზმნ. გაკვირვება, განცვიფრება, გაოცება. b\fbijbn,
b\fbitbn უკვირს, გაუკვირდა,
განცვიფრებაშია,
განცვიფრდა,
გაოცებაშია, გაოცდა.
f-\mfimfn`s ზედს. საოცარი, გასაოცარი, საკვირველი, განსაცვიფრებელი.
f-\mf\mf ზედს. მსხვილი; ხამი.
\mf]fysv არს. ჯოჯოხეთი; ჯანდაბა.
f-\m,fhf ზედს. მაგარი; f0s0sy
\m,fhf მაგარი თამბაქო.
f-\mu`fhf ზმნ. დაჩურთვა, გამოჩურთვა, გამოტენა. b\mu`jbn, b\mu` bn
ჩურთავს, დაჩურთა, ჩურთავს,
გამოჩურთა, ტენის, გამოტენა.
\mbn არს. დახუჭობანა, დამალობანა.
f-\mvf არს. თხა.
f-\mvf0hf არს. სათხებო.
f-\mvf;ms არს. თხის ხორცი.
f-\mvf9fqf არს. თხაწვერა.
f-\mvf7ms არს. დენგრა. კურკელი.
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f-\mvfw`fp არს. რკოს ბუდე.
f-\mvf[mxf არს. თხის მწყემსი.
f-\mysi არს. სატანა, ეშმაკი.
\mjers-\mjers ნაცვ. ზოგიერთი.
f-\mhf არს. მუხნარი.
f-\mhf ზმნ. ხრაკვა, მოხრაკვა. b\mebn, b\mbn ხრაკავს, მოხრაკა.
f-\mhsw არს. რკო.
f-\mef არს. ვერცხლის წყალი.
f-\mefn`s არს. ვერცხლის წყლისა.
f-\me/` არს. რკოს ბუდე.
f-\mimfhf ზმნ. 1. მადლობა. b\msbimjbn, b\msbimtbn უმადლის,
დაუმადლა.
f-\mifhf ზმნ. 2. წყალობა. b\mim eg,
b\mimfy წყალობაა, წყალობა იყო.
f-\mimfhf ზმნ. გონება. \sbijbn,
\sbitbn ჰგონია, ეგონა.
f-\mimfn` ზედს. გასაოცარი, საკვირველი, საოცარი, განსაცვიფრებელი.
f-\mimf[`s ზედს. საკვირველება, გასაკვირი, გასაოცარი, საოცარი, საოცრება.
f-\ms,f არს. ჯიბე.
f-\msrf არს. მარილი.
f-\msrf0hf არს. სამარილე.
f-\msrfw არს. კვნიწი მარილი.
f-\msrfosho არს. მარილწყალი, წათხი.
f-\msrf[si არს. სუფრის მარილი.
f-\msks0hf არს. მხიარულობა, ლხენა.
f-\msvim არს. წარბი.
f-\msvim[f არს. ერთი თავი ხახვი.
f-\msvims არს. ხახვი.
f-\msy\mn`skf არს. მამული, სამშობლო; შდრ. f9cflumsk.
f-\msy\mn`skfn`b ზედს. სამამულო.
f\msy\mn`skfn`b fb,fimhf სამამულო ომი.
f-\msccfhf არს. ნორჩი მუხის ტყე.
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f-\ms6`htb არს. სიმინდი.
f-\ms6`h b-kfg7mf არს. სიმინდის
ტარო; შდრ. f9i-kfg7mf.
f-\ms7` ზედს. კუზიანი f,/f\ms7`.
f-\ms7`hf არს. კუზი; კუზიანობა.
|
f-\ არს. კანის ჭუჭყი.
f-\flhf ზედს. fksv]f \flhf დიდყურიანი, ფართო ყურიანი, დიდყურა.
f-\fh\fhhf ზმნ. (b\fh\fhetbn, b\fh\fhbn) სიმინდი გახარებულია.
\f\f არს. ნაყოფიერების, მოსავლიანობის ღმერთქალი, რომელიც,
თუ თავი არ შეაწყალე, ზიანს აყენებს ნათესს და ხელს უშლის ყანაში მუშაობას.
f-\sh არს. ფოლადი.
f-\shks[ ზედს. ფოლადისაგან გაკეთებული.
f-\shn` ზედს. ფოლადისა.
f-\si არს. ნიორი.
f-\si არს. წყალმანკი.
f-\s[ ზედს. ჯმუხი.
}
]- ]fhf ნაცვ. ნაცვალსახელის შეკვეცილი ფორმა; ]-fy ჩვენი დედა.
]f ნაცვ. ნაცვალსახელი ]fhf-ს შეკვეცილი ფორმა.
f-] არს. მთავარი.
f-]f არს. 1. მსხალი.
f-]f არს. 2. ქსელი, საქუსალი.
f-]f,shpfrm არს. საზამთრო.
]fp0 e ზედს. საყოვლადწმინდო.
f-]fpsh არს. ჩოხის მასრა.
f-]fpsh0hf არს. ჩოხის მასრის ჩასაგები, ჯიბეები.
f-]f0f არს. (f8-fps, ღვინისა): ტიკი,

354

ნ. მაჭავარიანი, რ. მარღანია

სატკბილე.
f-]f0fh[`s[` არს. გუდაფშუტა (სოკო).
f-]f0u`sy არს. მატური.
f-]f0[`s;` არს. ხალთა, გუდა.
f-]f0sh არს. პატივი.
f-]f0sh6`qfhf ზმნ. პატივის ცემა.
f]f0sh b6`bqjbn, f]f0sh b6`bqtbn პატივს სცემს, პატივი სცა.
]fb0 eg ზმნ. ბარი-ბარში ვართ, ბარი-ბარსა ვართ, ბათილსა ვართ.
f-]fbh არს. ჰაერი.
f-]fbefy არს. პირუტყვი, საქონელი.
]fr`sy ზმნ. (]fhf ]fr`sy) ჩვენ ვიყავით.
f-]fkfk ზედს. კეთილი, გულკეთილი.
f-]fkfkhf არს. გულკეთილობა.
f-]fkfk[fhf ზმნ. სასმელის, საჭმელის საამოდ გახდომა, შერგება.
b]fkfk[tbn საამო გახდა, სასარგებლო გახდა.
f-]fkef არს. 1. თაფლ და დუმის
ქონგარეული სიმინდის ან ფეტვის ფქვილის ტკბილიკვერი.
f-]fkef არს. 2. ხალვა, ალვა, ალვახაზი.
f-]fk6f არს. ანჯამა, რკინის კილო.
f-]fvfv არს. მიწურიატაკიანი სახლის უკანა კუთხეში, სოხანეში
ამოღრმავებული და ქვადაყრილი
ადგილი, სადაც ჭურჭელს, სარეცხს რეცხავენ და ტანსაც იბანენ.
]fv0fr, ]fv0frs ზმნზ. ცოტა ხანს.
]fv0fr eff9is! ცოტა ხანს მოიცადე, დაიცადე!
]fv0frs ზმნზ. ცოტა ხანს, ერთ ხანს.
]fhf ნაცვ. ჩვენ.
f-]fhf ზმნ. საქსუალის გაბმა. b]fe bn, b]fbn საქსუალს აბამს, საქსუალი გააბა.

f-]fhfr ზედს. მაღალი (ყველაფერი
გარდა ადამიანისა).
f-]fhfrhf ზმნ. აწევა, მაღლა აწევა,
ამაღლება. b]fhfbrsbn ასწია, მაღლა ასწია, აამაღლა.
f-]fhfrof ზედს. უმაღლესი.
f-]fhfrs ზედს. მაღალი.
f-]fhfrshf არს. მაღლობი.
]fhf ]n`s ნაცვ. ჩვენი.
f-]fhum არს. ქოლგა.
f-]fh\m არს. მაქმანი.
f-]fcf არს. სილა, რომელიც ამღვრეულ მდინარეს მოაქვს.
f-]fcrmsy არს. ბალახი.
f-]fcrmsyhf არს. ბალახიანი ადგილი.
f-]fef არს. ჰავა, კლიმატი.
]feg ზმნ. (]fhf ]feg) ჩვენ ვართ.
f-]f9imf არს. ქვევრი, ჭური.
f-]f9imfhohf არს. სამეურნეო სახელოსნო.
f-]f9imf7fqf8s არს. მეთუნე.
f-]f9imfo`o`fuf არს. სარცხი, ორჩხუში.
f-]f9s არს. გამოქვაბული, მღვიმე.
]f9s[mf ზმნზ. მერმისი, გაისი, მომავალი წელი; გაისად, მომავალ
წელს.
f-]f6 არს. ამაგი.
f-]f6msv არს. ექიმი.
f-]f7mf არს. შუაში ამოღრმავებული,
საკმაოდ სქელი ბრტყელი ქვა,
რომელსაც ხმარობენ მარილის
წიწაკის, ნიგვზისა და სხვათა დასანაყად.
f-]fif, f-]fif არს. 1. თეთრი თიხა.
f-]fif არს. 2. წვრილი და თეთრი
ჯიშის მსხალი.
f-]fi]fn`hf ზმნ. საქსუალის დამზადება, გაბმა ქსოვილისათვის. b]fi]fbn`bn საქსუალი გააბა ქსოვისათვის.
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f-]fi]fn`s არს. საქსუალად გამოყენებული ძაფი; სასაქსუალო ძაფი.
f-]fzfim არს. (ძველად) სტუმრის
მისაღები სახლი სოფლად.
f-]fzzf არს. გარეული მსხალი, პატარა მსხალი.
f-]f]fhf ზმნ. ხარბად ჭამა. b]f]fe bn, b]f]fbn ხარბად ჭამს, ხარბად ჭამა.
f-]f]f8s არს. მყვლეფელი.

}`
f-]`f არს. ღორი.
f-]`ff არს. საზღვარი, მიჯნა, ზღვარი.
f-]`ffy[sq არს. საზღვარგარეთი. eb
]`ffy[sqseg ის საზღვარგარეთია.
f-]`ffy[sqn`b ზედს. საზღვარგარეთელი, საზღვარგარეთული, საზღვარგარეთის.
f-]`ffofhf არს. მეღორეობა.
f-]`ff[mxf8s არს. მენაპირე, მესაზღვრე ჯარისკაცი.
f-]`fue; არს. ჯაჭვი.
f-]`fpf-vfpfhf ზედს. ლასლასი,
ლასლასით სიარული.
f-]`fpfhf ზმნ. ცოცვა, ხოხვა. l]`fp bn, l]`fp bn ცოცავს, იცოცა, ხოხავს, იხოხა.
f-]`f0hf არს. საღორე.
f-]`f;ms არს. ღორის ხორცი.
f-]`fhf ზმნ. 1. თქმა. b]`jbn, b]`tbn
ამბობს, თქვა.
f-]`fhf ზმნ. 2. თხრობა, მოთხრობა,
მოყოლა. bfb]`tbn უთხრა, მოუთხრო, მოუყვა.
f-]`fhf ზმნ. 3. f9]`sc]`fhf ცოლის
თხოვა, ცოლის შერთვა. 9]`sc
lb]` bn ცოლი ითხოვა, ცოლი შეირთო.
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f-]`fhf ზმნ. 4. ვარცხნა, დავარცხნა
f]` bn, b]` bn ვარცხნის, დავარცხნა.
f-]`fhf ზმნ. 5. fofof f]`fhf ნამვა,
დანამვა fofof ]` bn, fofof ]` bn
ნამავს, დანამა.
f-]`fhf ზმნ. 1. მახოვრობა. lf]`jbn,
lf] bn მათხოვრობს, იმათხოვრა.
f-]`fhf ზმნ. 2. თხოვნა. lf]`jbn,
lf]`tbn ითხოვს, ითხოვა.
f-]`fhf ზმნ. 3. თხოვნა, ხვეწნა.
lb]`jbn, lbb]`tbn თხოვს, თხოვა,
ეხვეწება, შეეხვეწა.
]`fhf-0f[ vf ნაწ. რასაკვირველია, რა
თქმა უნდა, დიაღ, ოღონდაც,
უეჭველად, ცხადია.
]`fhfc bf0f[ pb ნაწ. რა თქმა უნდა.
f-]`fh0hf არს. სახბორე; შდრ. f]`s
c0hf.
f-]`fhc]`fhchf ზმნ. მსუქანი რამის
ან ვინმეს სიარული: გვანგვალი.
l]`fhc]`fhcetbn, l]`fhc]`fhcbn
დაგვანგვალობს, იგვანგვალა.
f-]`fcfu არს. ხვედა.
f-]`fn`s ზედს. სათქმელი; ]`fn`
csvfv არაფერი მაქვს სათქმელი.
f-]`f9f არს. ტახი, ქოსმენი.
f-]`f9f/m არს. კერატი.
f-]`fim]f არს. მური; შდრ. f]`hs
im[f.
f-]`im]f არს. ძირდიდა, ძირმაგარა,
ბმო; შდრ. fqsc[f.
f-]`fqsc არს. (ბზიფ.) გოჭი.
f-]`f[mxf არს. მეღორე, ღორის
მწყემსი.
f-]`f8s არს. მათხოვარი, გლახა,
გლახაკი.
f-]`bbhf არს. შამბი, შამბნარი.
f-]`hf ზმნ. 1. ცარვა, დაცარვა, ძახვა,
დახვევა. b]`e tbn, b]`bn იცარვება, დაიცარა, იძახება, შეიძახა.
f-]`hf ზმნ. 2. ძოვა b]`e bn, b]`bn
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ძოვს, მოძოვა.
f-]`hsim[f არს. მური; შდრ. f]`f
im]f.
f-]`cf არს. ქალები.
f-]`cf[`z6`f არს. მრ. (მხ. f9]`sp,f)
ქალიშვილები, ქალწულები, გასათხოვარი ქალები.
f-]`imfle არს. მამიდა.
f-]`q`s არს. (საქონლის, მაგ., ცხენის) მკერდი, გულმკერდი.
f-]`]`f,;m არს. ყვირილის ხმა, ყვირილი.
f-]`]`fuf არს. ფოცხი.
f-]`]`fhf ზმნ. ყვრილი, დაყვირება.
ls]`]` bn, ls]`]` bn ყვირის,
დაიყვირა.
f-]`su`hf არს. ბორცვაკი.
f-]`sp,f არს. დანა.
f-]`sp,f0hf არს. დანის ქარქაში.
f-]`b]`sbrhf ზმნ. დაკუტება. l]`sb]`srsbn დაკუტდა.
f-]`svwf არს. კოცონი საძოვრებზე,
მწყემსების მიერ გაჩაღებული.
f-]`syf9 არს. თაგვი.
f-]`syf9le არს. ვირთაგვა, ვირთხა.
f-]`syf9rsuf არს. სათაგური.
f-]`sy06fh არს. მეფე, ხონთქარი,
ხელმწიფე.
f-]sy06fhhf ზმნ. 1. მეფობა.
f-]`sy06fhhf არს. 2. სახელმწიფო,
სამეფო, საბრძანებელი.
f-]`syq`f არს. ტალახი, ლაფი, ტლაპო.
f-]`syq`fhf არს. ტალახიანი ადგილი.
f-]`syq`hf არს. ღილი.
f-]`syq`hf9im არს. გულწითელა.
f-]`syq`h7f9im არს. (ბზიფ.) იხ.
f]`yq`hf7f9im გულწითელა.
f-]`sh0f არს. საძოვარი, საბალახო.
f-]`sc არს. ხბო.
f-]`sc0hf არს. სახბორე.

f-]`sc-[mxf არს. მეხბორე.
f-]`si` არს. ოთხ ბოძზე მოწყობილი სადარაჯო ყანაში.
f-]`si`0 არს. ოთხ ხის ბოძზე აღმართული სადარაჯო; ჩვეულებრივ მას აწყობდნენ ყანაში.
f-]`s]` არს. მტრედი.
f-]`s]`9i0`fkf ზედს. მტრედის
ფერი, ცისფერი, ღია ლურჯი.

A
a- რიცხვ. რიცხვითი სახელის a,f
შეკვეცილი ფორმა.
f-afhf ზმნ. 1. ჭამა.
f-afhf არს. 2. მჭამელი fxsvfpfhf
ავადმყოფობა.
f-afh0sy არს. ქარიშხალი, ქარტეხილი, გრიგალი.
f-afh[m არს. ფიჩხი.
f-afchf ზმნ. მეხის დაცემა. fas
bcsbn მეხი დაეცა.
f-afn` არს. საჭმელი, საკვები.
f-afn` f;`n` არს. საჭმელ-სასმელი,
სურსათ-სანოვაგე.
f-afn`7fqf8s არს. მზარეული.
f-af6m არს. ორთქლი.
a,f რიცხვ. ექვსი (ნ.).
a,f7f რიცხვ. ექვსიოდე (ნ.).
a,f-a,f რიცხვ. ექვსი-ექვსი (ნ.).
a,f-a,fkf რიცხვ. ექვსი-ექვსად (ნ.).
f-a hum, fa hum ]`f ზმნზ. ძლივძლივობით, რის ვაინაჩრობით.
atdhfkm არს. თებერვალი.
f-atblf არს. მოგება.
f-athsv! შორისდ. ბარაქალა! ყოჩაღ!
აფერუმ! fathsv, fh9sc, fathsv!
აფერუმ, ბიჭო, ეფერუმ!
f-a crf არს. ფესი.
ab! შორისდ. ფუ! ფუი! ფიე!
f-abyfh არს. ფანარი; შდრ. fajyfh.
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f-akbrf არს. ნუშა (მცირე ნავი);
შდრ. fysim.
f-akbrf[mxf არს. მენავე.
aj ზედს. უჭმელი. aj-csvfvspn,
;`se csvfvspn უჭმელუსმელი
ვიყავი; იხ. ;`se.
f-as არს. 1. ჭექა-ქუხილის ღმერთი.
f-as არს. 2. მეხი.
asvpn`b ზედს. ექვსთვიანი.
asvin`b ზედს. ექვსდღიანი.
asyn` რიცხვ. ექვსჯერ.
f-ash0sv არს. ქარიშხალი, ქარტეხილი, გრიგალი; შდრ. fafh0sy.
f-ashvf[mw არს. (ბზიფ.) წნელი;
შდრ. fzsy.
f-ash[fqf ზედს. ყოჩაღი, ვაჟკაცი,
მამაცი.
f-ash[fqfhf არს. ვაჟკაცობა, სიმამაცე.
f-ash[fqfqfc ზმნზ. ყოჩაღად, მამაცურად, ვაჟკაცურად.
f-ash[fqf[fhf ზმნ. lash[fqf[tbn
ვაჟკაცობის, მამაცობის გამოჩენა.
f-ash\mfy არს. სირჩა.
f-ash]`f ზმნზ. მყის, სასწრაფოდ,
წამსვე.
asi` რიცხვ. ექვსასი (ნ.).
asi`8s რიცხვ. ექვსასი (ადამ.).
as\mfhf ზმნზ. ექვს ადგილას.
f-a8hf ზმნ. ყნოსვა, დაყნოსვა, სუნვა, დასუნვა. lfa8e bn, lfa8bn ყნოსავს, დაყნოსა, სუნავს, დასუნა.
a8s რიცხვ. ექვსი (ადამ.).
f-a8s არს. სუნი.
a8sr რიცხვ. ექვსი (ადამ.).
f-a8srhf ზმნ. სუნის აღება. fa8s
fre bn, fa8s frsbn სუნს იღებს,
სუნი აიღო.
a8sr7f რიცხვ. ექვსიოდე (ადამ.).
a8sr-a8sr რიცხვ. ექვს-ექვსი (ადამ.).
a8s-a8skf რიცხვ. ექვს-ექვსი (ადამ.).
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*
8- რიცხვ. რიცხვითი სახელი 8,f-ს
შეკვეცილი ფორმა.
f-8 არს. ჩრჩილი.
f-8f ზედს. ხმელი.
f-8fufhf ზმნ. ამოყვანა.
f-8fuskfhf ზმნ. წამოდგომა. l8fusktbn წამოდგა.
f-8flf ზმნზ. (მიწის დაქანებულობის მიხედვით) ზემოთ (საპირისპიროა fkflf).
f-8flfhf არს. აღმართი.
f-8flf[ms ზმნზ. ზემოთ.
f-8fpf არს. 1. ქანჩი.
f-8fpf არს. 2. ლაქა სახეზე.
f-8fpf ზედს. 3. ნახმარი, გაცვეთილი, მოძველებული (მაგ., ტანისამოსი).
f-8fpf[fhf ზმნ. მოძველება. b8fpf[tbn მოძველდა. (ჩვეულებრივ
ტანისამოსზე იტყვიან).
f-8fpf[f[fhf ზმნ. მოძველება b8fpf[f[tbn მოძველდა. (ჩვეულებრივ
იტყვიან ტანისამოსზე).
8f;`f რიცხვ. ოცი (ნ.).
8f;`f8s რიცხვ. ოცი (ადამ.).
f-8fh არს. ღვარი, ნიაღვარი, ნაღვარევი.
f-8fhf არს. ბუნაგი, სორო, ჩიბე.
f-8fhf ზმნ. ხმობა. b8jbn, b8tbn
ხმება, გახმა.
f-8fhim0hf არს. ღვარის, ნიაღვარის
კალაპოტი.
f-8s fhimhf ზმნ. (ღვინით) თრობა,
დათრობა. f8s lfbhimbn დაათრო.
f-8f9fhf ზმნ. ახტომა. l8f9tbn ახტა.
f-8s fimhf ზმნ. ღვინით თხრობა.
f8s lfimbn ღვინით დათვრა.
f-8fif არს. (ბზიფ.) f8fi სამშაბათი.
f-8fq7mfhf ზმნ. წამოხტომა. l8f
q7mjbn, l8fq7tbn წამოხტება, წა-
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მოხტა.
f-8f=-8f=hf ზმნ. (ბაყაყზე) ყიყინი.
b8f=-8f=etn, b8f=8f=bn ყიყინებს,
იყიყინა.
8,f რიცხვ. ორი (ნ.).
8,fys რიცხვ. ორად.
8,f7f რიცხვ. ორიოდე (ნ.).
8,f-8,f რიცხვ. ორ-ორი(ნ.).
8,f-8,fkf რიცხვ. ორ-ორად, წყვილწყვილად (ნ.).
f-8t; ზედს. ყვითელი.
f-8 ;mhf არს. სიყვითლე.
f-8 ;m[fhf
ზმნ.
გაყვითლება.
b8 ;m[tbn გაყვითლდა.
8t9[mf ზმნზ. ისევ, კვლავ, კვალად,
კიდევ.
f-8yfufkfhf ზმნ. შენობაში, ოთახში
შეყვანა. b8yfbufktbn შეიყვანა.
f-8yfkfhf ზმნ. შენობაში, ოთახში:
შესვლა, შემოსვლა. ls8yfktbn შევიდა, შემოვიდა.
f-8yfkfh0f არს. შესასვლელი.
f-8yf;mkfhf ზმნ. შენობაში, ოთახში:
შეშვება, შემოშვება. b8yfb;mktbn
შეუშვა, შემოუშვა.
f-8yf;mhf ზმნ. დიდი, მძიმე რისამე
შენობაში შეგდება. b8yfb;mbn შეაგდო.
f-8yh0f არს. ოჯახი.
f-8yfh9[fhf ზმნ. შენობაში, ოთახში
შენათება. b8yfbh9[ bn შეანათა.
f-8yfhi`hf ზმნ. მსუბუქი რისამე შენობაში, ოთახში შეგდება. b8yfbhi`bn შეაგდო.
f-8yfhxhf ზმნ. კვამლის, ორთქლის
და მათ მსგავსთა შენობაში, ოთახში დაგუბება. b8yfbhxbn დააგუბა.
f-8yfh]`fpfhf ზმნ. (შენობაში, ოთახში) შეთრევა. b8yfbh]`fp bn შეათრია.
f-8yf9shhf ზმნ. (სახლში, ოთახში)

შეფრენა. b8yf9shbn შეფრინდა.
f-8yf]`fpfhf ზმნ. შენობაში შეცოცება, შეძვრომა, შეხოხება. b8yf]fp bn შეცოცდა, შეძვრა, შეხოხდა.
f-8ywfhf ზმნ. გამორეკვა, გამოგდება, გარეკვა. b8ysbwtbn გამორეკა,
გამოაგდო, გარეკა.
f-8ys არს. სახლი.
f-8ysvf0`f არს. ავეჯი, ავეჯეულობა, დგამი.
f-8ys q7fkf ზმნზ. შიგნიდან.
f-8ys9shhf ზმნ. რაიმე შენობიდან,
ოთახიდან გამოფრენა. b8ys
9shbn გამოფრინდა.
f-8ys7f ზმნზ. შინ; f8ys7f lw bn შინ
წავიდა.
f-8ysi`i`fhf ზმნ. შენობიდან, სუნის დენა. b8ysi`i` bn; b8ysi`i` bn სუნი გამოდის, სუნი გამოვიდა.
f-8ysqhf ზმნ. გამოსვლა, გასვლა.
ls8ysqbn გამოვიდა, გავიდა.
f-8hf ზმნ. 1. დღვება, გადღვება
თქვეფა, ათქვეფა, გათქვეფა, გაქნა. b8e bn, b8sbn დღვებს, გადღვიბა,
თქვეფს,
ათქვიფა,
თქვეფს, გათქვიფა, ქნის, გაქნა.
f-8hf ზმნ. 2. წერა. b8e bn, b8sbn
წერს, დაწერა.
f-8hf-9[mfhf fvlshhf არს. უწიგნურობა, წერა-კითხვის უცოდინარობა.
f-8hf-9[mfhf
ppsvlshef
ზედს.
უწიგნური.
f-8s არს. ღვინო.
f-8suf არს. 1. სადღვები იარაღი.
f-8suf არს. 2. საწერი იარაღი.
f-8sp არს. ტკბილი ღვინისა, ამბოხი.
f-8spf არს. ამხანაგი. მრ. f8spw`f
8spfqfc ზმნზ. ამხანაგურად.
f-8sps ზედს. უშნოდ გრძელი.
f-8svff არს. ერთგვარი არფა.
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f-8svcfu არს. ცოცხი.
f-8syfi`f არს. მეორე თოხი, მეორეჯერ გამარგვლა.
f-8syf]f არს. ღვინის მწდე, მერიქიფე.
8syn` რიცხვ. ორჯერ, ორგზის.
8syn`shishf ზედს. ორნახადი.
8syn`shishf efnrf ორნახადი
არაყი.
f-8syw`f/`f არს. ანაოშვი.
f-8syw`f/`fhf არს. აოშვა.
8sy8f;`f რიცხვ. ორმოცი (ნ.).
8sy8f;`tb ;`f,f რიცხვ. ორმოცდაათი (ნ.).
8sy8f;`tb ;`f8s რიცხვ. ორმოცდაათი (ადამ.).
f-8shf არს. დამწერლობა.
f-8sc0ff არს. ეშმაკი.
f-8sc0ffhf ზმნ. ეშმაკობა, ქაჯობა.
f-8s7fqfhf არს. მეღვინეობა.
f-8s7fqf8s არს. მეღვინე.
8si` რიცხვ. ორასი (ნ.).
8si`8s რიცხვ. ორასი (ადამ.).
f-8sxfhf ზმნ. შემკობა, მორთვა.
b8sxjbn, b8sxtbn ამკობს, შეამკო,
რთავს, მორთო.
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f-8swfhf არს. მარანი.
f-8sqf არს. იღლია.
f-8sqhf არს. იღლია.
f-8sqhfrhf ზმნ. ამოღლიავება, იღლიაში ამოდება, იღლიაში ამოჩრა. b8sqhfbrsbn ამოიღლიავა,
იღლიაში ამოიდო, იღლიაში ამოიჩარა.
f-8sqhfqfhf ზმნ. ამოიღლიავება,
იღლიაში ამოდება, იღლიაში ამოჩრა. b8sqhfqtbn ამოიღლიავა,
იღლიაში ამოიდო, იღლიაში ამოიჩარა.
f-8sqqhfhihf ზმნ. ამოღლიავება,
იღლიაში ამოდება, იღლიაში ამოჩრა. b8sqhfbhibn ამოიღლიავა,
იღლიაში ამოიდო, იღლიაში ამოიჩარა.
8s\f რიცხვ. ორი (ადამ.), ორნი.
f-8s\fums რიცხვ. ორივე კაცი, ადამიანი.
8s\fhf ზმნზ. ორ ადგილას.
8s\f7f რიცხვ. ორიოდე (ადამ.).
8s\f-8s\f რიცხვ. ორ-ორი (ადამ.).
8s\f-8s\fkf რიცხვ. ორ-ორი, ორორად (ადამ.).

