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ანოტაცია

სადისერტაციო ნაშრომი - „ქართული ენის ტაოური და იმერხეული

დიალექტების ფონემათა სინტაგმატური ანალიზი“ - არის ცდა, გაკეთდეს ცოცხალი

მეტყველების ფონემატური სტრუქტურის ზუსტი ანალიზი.

ნაშრომის შესავალში წარმოდგენილია საანალიზო დიალექტების - ტაოურის

და იმერხეულის ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა და მათი შესწავლის

ისტორია. აქვე განხილულია ფონემათა კლასებად დაყოფის საკითხიც და

მოცემულია სხვადასხვა თვალსაზრისების კრიტიკული ანალიზი.

პირველ თავში მოცემულია ქართული ენის ტაოური დიალექტის

სინტაგმატური ანალიზი; დაწვრილებითაა განხილული ხმოვანთკომპლექსებისა და

თანხმოვანთკომპლექსების ყველა პოზიცია; დადგენილია მათი გამოვლენის

სიხშირე და აღნიშნული კილოსთვის დამახასიათებელი ჰარმონიული, ბუნებრივი,

დასაშვები თუ აკრძალული კომპლექსები. ზოგ შემთხვევაში წარმოდგენილია

კომპლექსთა ტრანსფორმაციის ისტორიაც.

გარდა ამისა, მოცემულია ბევრი უკვე ცნობილი ფაქტის ახლებური

ინტერპრეტაცია.

მეორე თავში წარმოდგენილია ქართული ენის იმერხეული დიალექტის

სინტაგმატური ანალიზი, იმავე პრინციპით, რა პრინციპითაც პირველ თავში

განხილულია ტაოური დიალექტი.

ნაშრომის მესამე თავში მოცემულია ტაოური და იმერხეული დიალექტების

შედარებითი ანალიზი, კერძოდ, პირველ და მეორე თავში მიღებული დასკვნების

მიხედვით რა მსგავსება-განსხვავებაა ამ ორ დიალექტს შორის. ბოლოს

წარმოდგენილია მათი მიმართება სალიტერატურო ქართულთან.

დანართში წარმოდგენილია ტაოური და იმერხეული დიალექტების ზეპირი

მეტყველების ნიმუშები, რომლებიც ჩაწერილია 2006 – 2014 წლებში ტაო-
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კლარჯეთში ექსპედიციების დროს. დისერტაცია, გარკვეულწილად, სწორედ ამ

მასალას ეყრდნობა.

ტაოსა და იმერხევის ქართული დღეს თურქული ენისა და ქართული

სალიტერატურო ენის ინტენსიურ გავლენას განიცდის, შესაბამისად, ვფიქრობთ, 

შექმნილი რეალობიდან გამომდინარე, განუზომლად იზრდება ამ მიმართულებით

კვლევის მნიშვნელობა. 
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Annotation
The PhD thesis “syntagmatic analysis of phonemes in Tao and Imerkhevi dialects of

the Georgian language” is devoted to make a precise analysis of phonemic structure of the

dialects.

The introduction serves historical and geographical overview of Tao and Imerkhevi

dialects and their history of investigation. We discuss the issue of classification of

phonemes give a critical analysis of different perspectives concerning this topic in

scholarly literature.

The first chapter of the thesis describes systems of both consonants and vowels

sintagmatically in Tao dialect of Georgian. Vowel and consonant sequences are examined in

all positions and frequency of their distribution is defined. All specific harmonic, natural,

permitted or prohibited clusters are analysed. In some cases the transformation history of

the clusters are presented.

In addition, a few original approaches to well-known issues are suggested by the

author.

The second chapter covers syntagmatic analysis of Imerkhevi dialect of the Georgian

language in the same way as it was presented in case of Tao dialect

The third chapter presents comparative research of Tao and Imerkhevi dialects,

particularly, according to the conclusions of the first and the second chapters the author

compares similarities and differences between these two dialects. Finally, the Comparison

and relationship of the dialects with the standard Georgian between the dialects is

discussed by the author.

The appendix presents the examples of oral speeches of Tao and Imerkhevi dialects

which were recorded between 2006 - 2014 years during the scientific expeditions in

historical Tao-Klarjeti. The dissertation is based on these materials to some extent.
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Tao and Imerkhevi dialects are influenced by Turkish and standard Georgian,

therefore, the importance of the research of these dialects is increasing.
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წინასიტყვაობა

თემის აქტუალურობა

ნაშრომი შეეხება მნიშვნელოვან საკითხს - გაქრობის საფრთხის ქვეშ მყოფი ქართული

დიალექტების - ტაოური და იმერხეული დიალექტური მეტყველების შესწავლას.

ისტორიული საქართველოს კუთხეების - ტაოსა და იმერხევის ქართული დღეს

თურქული ენისა და ქართული სალიტერატურო ენის ინტენსიურ გავლენას განიცდის. 

შექმნილი რეალობიდან გამომდინარე, განუზომლად იზრდება თურქეთის საზღვრებში

მოქცეული ავტოქთონი ქართველების დიალექტთა კვლევის მნიშვნელობა. ნაშრომის

აქტუალურობას განაპირობებს თანამედროვე ეპოქის ხასიათი, კულტურათა დიალოგის

დაჩქარებული ტემპი და მისი სპეციფიკურობა. გარდა ამისა, დღემდე შეუსწავლელია ამ

კილოთა ფონემების სინტაგმატური წესები. სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში

სინქრონიულ დონეზე განვიხილავთ იმერხეული და ტაოური დიალექტების ფონემათა

სინტაგმატურ მიმართებებს როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ისე მორფემათა

ზღვარზე (ხმოვნებსა და თანხმოვნებში). ნაშრომში პირველადაა წარმოდგენილი ტაოური

და იმერხეული დიალექტების ფონემათა დეტალური დახასიათება და დისტრიბუცია.

კვლევის ძირითადი მიზნები და ამოცანები

ნაშრომის მიზანია ტაოური და იმერხეული დიალექტების ფონეტიკური

კანონზომიერების გამოვლენა, მათთვის დამახასიათებელ ბგერათკომპლექსთა

პოზიციებისა და სიხშირის დადგენა; ჰარმონიული, ძირითადი, დასაშვები თუ

აკრძალული ბგერათკომპლექსების წარმოჩენა; ტაოურის და იმერხეულის მონაცემთა

შეპირისპირება ქართულ სალიტერატურო ენასთან. 

კვლევის ამოცანები განისაზღვრა დისერტაციის მიზნებიდან გამომდინარე; კერძოდ,

ჩვენი ამოცანაა ტაოური და იმერხეული დიალექტური ზეპირი მეტყველების ფონემატური

სტრუქტურის რეალური სურათის ჩვენება; უკვე არსებული თვალსაზრისების

გათვალისწინებით სადოქტორო ნაშრომის ავტორის მიდგომების ჩამოყალიბება. 
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ნაშრომის მეცნიერული სიახლე

სადისერტაციო ნაშრომში, ჩვენ მიერ ჩაწერილი დიალექტური ტექსტების

საფუძველზე, პირველადაა წარმოდგენილი ქართული ენის ტაოური და იმერხეული

დიალექტების ფონემათა სინტაგმატური ანალიზი; დაწვრილებითაა განხილული

ხმოვანთკომპლექსებისა და თანხმოვანთკომპლექსების ყველა პოზიცია; დადგენილია მათი

გამოვლენის სიხშირე და აღნიშნული კილოებისთვის დამახასიათებელი ძირითადი,

ჰარმონიული, დასაშვები და აკრძალული კომპლექსები.

გარდა ამისა, მოცემულია ბევრი უკვე ცნობილი ფაქტის ახლებური ინტერპრეტაცია.

დისერტაციის თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება

ნაშრომში გაანალიზებულია ტაოსა და იმერხევში ჩაწერილი დიალექტური ტექსტები

(გაბმული მეტყველების ნიმუშები, ცალკეული წინადადებები და სიტყვები), შესწავლილია

ფონეტიკური ხასიათის მოვლენები; ნაშრომი გარკვეულ წვლილს შეიტანს გაქრობის

საფრთხის ქვეშ მყოფი ქართველური დიალექტების - ტაოურისა და იმერხეულის -

მონაცემთა ბაზის შექმნისა თუ კვლევის მიმართულებით.

დისერტაციას აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობაც, ნაშრომი ფასეულია არა მხოლოდ

ენათმეცნიერეთათვის, არამედ მომიჯნავე დარგის სპეციალისტებისთვისაც.

კვლევის მეთოდები

საკითხის შესწავლის პროცესში გამოყენებულია აღწერის (ველზე მუშაობის),

შედარება-შეპირისპირებისა და ანალიზის მეთოდები.

ნაშრომის სტრუქტურის აღწერა

სადისერატიო ნაშრომი მოიცავს ნაბეჭდ 353 გვერდს. იგი შედგება წინასიტყვაობის,

შესავლის, 3 თავის, დასკვნითი დებულებების, დამოწმებული სამეცნიერო ლიტერატურის

სიის, დანართისა და სარჩევისაგან.
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დისერტაციას თან ერთვის 2006 – 2014 წლებში დიალექტოლოგიური ექსპედიციების

დროს ჩაწერილი ვიდეო მასალა.

შესავალში ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მხარეების - ტაოსა და

იმერხევის ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა და შესწავლის ისტორიაა

წარდმოდგენილი; გარდა ამისა, აქვე განხილულია ფონემათა კლასებად დაყოფის

საკითხიც და მოცემულია სხვადასხვა თვალსაზრისების კრიტიკული ანალიზი.

პირველ თავში დაწვრილებითაა განხილული ხმოვანთკომპლექსებისა და

თანხმოვანთკომპლექსების ყველა პოზიცია. ცალ-ცალკეა წარმოდგენილი ერთი მორფემის

ფარგლებსა და მორფემათა ზღვარზე რეალიზებული ორშემადგენლიანი,

სამშემადგენლიანი და ოთხშემადგენლიანი კომპლექსები. დადგენილია მათი გამოვლენის

სიხშირე და აღნიშნული კილოსთვის დამახასიათებელი ჰარმონიული, ბუნებრივი,

დასაშვები და აკრძალული კომპლექსები.

მეორე თავში წარმოდგენილია ქართული ენის იმერხეული დიალექტის

სინტაგმატური ანალიზი, იმავე პრინციპით, რა პრინციპითაც პირველ თავში განხილულია

ტაოური დიალექტი.

მესამე თავში მოცემულია ტაოური და იმერხეული დიალექტების შედარებითი

ანალიზი, კერძოდ, პირველ და მეორე თავში მიღებული დასკვნების მიხედვით რა

მსგავსება-განსხვავებაა ამ ორ დიალექტს შორის. ბოლოს წარმოდგენილია მათი მიმართება

სალიტერატურო ქართულთან.

დანართში წარმოვადგენთ ექსპედიციებში სხვადასხვა დროს ჩვენ მიერ ჩაწერილ და

გაანალიზებულ ტაოურ და იმერხეულ დიალექტურ ტექსტებს. 
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ნაშრომის აპრობაცია

ნაშრომთან დაკავშირებული მოხსენებები გამოქვეყნებულია ცალკეული სტატიების

სახით, რომელთა სიას ქვემოთ წარმოვადგენთ:

1. ხატია ჯანგავაძე - „თანხმოვანთა კლასების საკითხისათვის ქართულში, ფონემათა

დისტრიბუციის მიხედვით“, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტთა II სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2011, გვ. 

326-332;

2. ხატია ჯანგავაძე - „დეზაფრიკატიცაზია ტაოურში“, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის II 

საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, მოხსენებათა თეზისები, 2012 წელი

(იბეჭდება);

3. ხატია ჯანგავაძე - „ჲ,  ჴ,  ,  ,  ბგერების დისტრიბუცია ქართული ენის ტაოურ

დიალექტში“, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის III საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-

კლარჯეთი“, მოხსენებათა თეზისები, 2014 წელი, გვ. 106-108 (იბეჭდება);

4. ხატია ჯანგავაძე - „ერთი მორფემის ფარგლებში გამოვლენილი ორწევრა

თანხმოვანთკომპლექსები ქართული ენის ტაოურ დიალექტში“, სოხუმის

უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომები

„ფილოლოგიური პარალელები“, მე-7 ტომი (იბეჭდება).
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შესავალი

დღეს ჭოროხის ხეობის მკვიდრთა დიდ ნაწილს, მიუხედავად ტრაგიკული

ისტორიული წარსულისა, ავტოქთონი ეთნიკური ქართველები შეადგენენ: შავშელები

(იმერხევლები), ლივანელები, მაჭახლელები, ტაოელები და ლაზები. მათ ოთხ საუკუნეზე

მეტი ხნის განმავლობაში უცხოენობრივ გარემოში მოუწიათ თანაცხოვრება, მაგრამ

მოახერხეს დღემდე შეენარჩუნებინათ ქართული ენა და ქართული (ქართველური)

თვითშეგნება. ისინი ახლაც დედაენაზე მეტყველებენ; თუმცა ახალგაზრდა თაობის

უმრავლესობამ ცუდად ან საერთოდ არ იცის ქართული ენა. არსებობს რეალური საფრთხე,

რომ ზოგი ქართველური კილო საერთოდ გაქრეს.

იმერხეული და ტაოური დიალექტები განსხვავებულია გეოგრაფიული მდებარეობის

მიხედვით.

1. ტაოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა

(სოფლები, მოსახლეობა)

ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ნაწილი - ტაო დღეს თურქეთის

რესპუბლიკის შემადგენლობაში მდებარე ართვინის მხარის იუსუფელის რაიონში

მდებარეობს. იგი ორ ნაწილად იყოფა: იმიერ და ამიერ ტაოდ. ამიერ და იმიერ ტაო

ერთმანეთისაგან გამოიყოფოდა ოლთისისწყლის ქვემო წელით და მისი შენაკადი

ბარდუსის წყლით.

დღეს ტაოს ყველა ქართულ სოფელს, ისევე როგორც შავშეთ-იმერხევისას, 

ოფიციალურად თურქული სახელი ჰქვია. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი მოსახლეობა

(როგორც ქართველები, ისე თურქები) ყოველდღიურ ურთიერთობაში სოფლებსა თუ მის

ცალკეულ ადგილებს მაინც ძველი, ქართული სახელებით მოიხსენიებს.  

ტაოური მეტყველება კარგადაა შემონახული ჴევაის ხევში, პარხალთან ახლოს

მდებარე სამ სოფელში: ჴევაიში (თურქ. Biçakçilar, 230-მდე კომლი), ბალჴსა (თურქ. Balcılı)

და ქობაიში (ქვაბაჲ/ქობაჲ/ქობაქი/ქÍაბაქ/ქÍაბახი, 35-მდე კომლი. სოფლის ოფიციალური
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სახელია იუქსექობა (თურქ. Yüksekoba)). სამივე სოფელი თემის ტიპის დასახლებაა და

შედგება პატარა სოფლებისაგან, რომელთაც დღეს უბნებს (არ. mahalle  მაჰალლე  ,,უბანი”,

,,რაიონი”) ეძახიან.

ტაოური დიალექტის შესახებ საუბარია ნიკო მარის „შავშეთსა და კლარჯეთში

მოგზაურობის დღიურებში“: „ჭოროხის ხეობაში კიდევ ერთ ქართულ პროვინციაში,

ტაოშიცაა გადარჩენილი ქართული ენა. ისტორიულად ტაოს ვრცელი ქვეყნიდან

ქართულად საუბრობენ ელიასხევის რამდენიმე პატარა სოფელსა და ჭილათში, მათ

მეტყველებას ტაოურ კილოს ვუწოდებთ“ (მარი 2012: 27).

რამდენადმე მნიშვნელოვანია ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ ჩაწერილი ქართული

სოფლების მეტყველებაც. მეცნიერმა 1917 წელს იმოგზაურა ტაო-კლარჯეთში და ის

ასახელებს სოფლებს: ბინათი, ზავრიეთი, უთავი, ორჯოხი (219 სული); ვინმე

მატიასევიჩის1 მიერ გადაცემული ქართული სოფლების სია, რომელსაც თავის წიგნში წერს:

კობაკი, არმენხევი, ხევეკი, გუდახევი, ხუმხალი, ბალხი, ხოდ-სუფლია, უტავი, ვანისხევი,

კირვანსი, ოთხთა ეკლესია და ბინათი. ჩილჩიმი//ჭიმჭიმი (208 სული) (თაყაიშვილი 1917:

223).

საინტერესოა საიტის - http://www.yusufeli.gov.tr/ -ის 2012 წლის მონაცემების

მიხედვით შეკრებილი ცნობები, რომელშიც მოცემულია სოფლების ძველი და ახალი

სახელები, კომლთა და მოსახლეობის რაოდენობა. ცხრილში წარმოდგენილი მონაცემების

მიხედვით ყველაზე მეტად დასახლებული ყოფილა შემდეგი სოფლები: ერსისი - 401

ოჯახითა და 1953 მცხოვრებლით; შემდეგ მოდის: პერტეკრეკი (195/674), ოთხთა (175/635),

ხევეგი ლივანე (185/571), უტავი (180/574), ხერმუთი (154/481) და სხვ.

1 ექვთიმე თაყაიშვილის წიგნში: „სამუსლიმანო საქართველო“ დაცულია ცნობა ბ-ნ ალექსანდრე სტეფანეს ძე
მატიასევიჩზე, რომელიც იყო ომის დროის „ნაჩალნიკი“, მელოს „უჩასტკისა“, რომელმაც დაიარა სოფლები
ჭოროხის შუაწელისა და შეკრიბა მოსახლეობის სტატისტიკური ცნობები და სია გადასცა ექვთიმე
თაყაიშვილს (ე. თაყაიშვილი, 1971, გვ. 221). აქ ძალიან საინტერესოა ერთი გარემოება, ავტორი ამბობს, რომ
მატიასევიჩი არ საუბრობს სოფელ ოთხთას შესახებ, როგორც ქართულ ენაზე მოლაპარაკე სოფელზე, მაგრამ,
მისი აზრით, იქ ყველა ქართულად მოლაპარაკეა. მცხოვრებნი ყოველთვის არ ამხელენ, რომ ქართულად
ლაპარაკობენ. ე. თაყაიშვილი ერთ ფაქტზეც ამახვილებს ყურადღებას: მატიასევიჩმა არ იცის ოთხთას
ეკლესიის შესახებაც, რომელიც სოფლიდან 5 კილომეტის დაშორებით მდებარეობს; მას არ უთხრეს ამის
შესახებ იქაურებმა.
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ძველი სახელი ახალი
სახელი

კომლთა
რაოდენო

ბა

მოსახლეობა

1 კისკიმი ALANBAŞI 142 446

2 პარხალი ALTIPARMAK 150 394

3  ARPACIK 40 141

4  AVCILAR 34 140

5 ზუვარი/ჯუვარი BADEMKAYA 40 96

6 კისპოროთი BAHÇELİ 58 119

7 თუნგენსი/თუნგენესი BAKIRTEPE 71 124

8 არჯევანი/არჯივანი BALALAN 41 79

9 ბალხი BALCILI 65 126

10 პატარა ხევეგი
/ხევეგი ლივანე

BIÇAKÇILAR 185 571

11 უტავი BOSTANCI 180 574

12 საჩვერეთი/საჩორეთი BOYALI 35 93

13 ჯულჯიმი CEVİZLİK 77 210

14 ხოსტაპორი ÇAĞLAYAN 14 26

15 ლუსუნჯური ÇAMLICA 44 124

16 გოჯექი ÇELTİKDÜZÜ 84 352

17 პერტეკრეკი ÇEVRELİ 195 674

18 შადუთი ÇIRALI 78 154

19 ვაშგანი/ვაშქანი DAĞETEĞİ 25 123

20 - DARICA 65 230

21 ზემოვანი DEMİRDÖVEN 55 121
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22 ერკინისი DEMİRKENT 153 356

23 ნიზგოვანი DEMİRKÖY 74 182

24 ხერმუთი DEREİÇİ 154 481

25 ჰუნგამექი DOKUMACILAR 95 433

26 ხერსი ERENKÖY 35 140

27 არმაშენი ESENDAL 74 209

28 ზორი ESENYAKA 160 292

29 აღჯუთი GÜMÜŞÖZÜ 31 67

30 ოღდარი GÜNYAYLA 43 62

31 ოხერი/ოქარი HAVUZLU 25 82

32 - İNANLI 34 39

33 ზემო ქოლიქი IRMAKYANI 62 122

34 იშხანი İŞHAN 137 370

35 ერსისი KILIÇKAYA 401 1.953

36 აშფიშენი KINALIÇAM 180 501

37 ხერსი KİRAZALAN 55 132

38 - KÖMÜRLÜ 54 115

39 ოშნაქი KÖPRÜGÖREN 106 264

40 - KÜPLÜCE 65 204

41 ლოქი MORKAYA 140 434

42 სარზეფი MUTLUGÜN 55 150

43 ხომხალი NARLIK 45 104
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44 ქირვანსი ORMANDİBİ 37 114

45 ქუშნარა/ოღდემი ÖĞDEM 53 128

46 გუდასხევი ÖZGÜVEN 25 94

47 ოხური PAMUKÇULAR 208 505

48 ქვემო ქოლიქი SEBZECİLER 40 107

49 ზევისქალი SERİNSU 9 18

50 - SÜTLÜCE 35 75

51 ფითი TARAKÇILAR 20 60

52 ზოგაპორი TAŞKIRAN 156 364

53 დორთქილისე/ოთხთა TEKKALE 175 635

54 უშხუმი YAĞCILAR 64 178

55 ჩორგენისი YAMAÇÜSTÜ 140 360

56 ქორთა YARBAŞI 60 124

57 ზემო ხევეგი YAYLALAR 95 174

58 ნიხახი YOKUŞLU 33 133

59  YENİKÖY 45 200

60 ქობაქი/ქობაი YÜKSEKOBA 45 91

61 ქვემო ხუნგამექი YÜNCÜLER 95 356

62 ზილისპირი

/წყლისპირი

ZEYTİNCİK 25 63

წარმოდგენილ ცხრილში მოცემული არაა 8 სოფლის (კახნესი, თევასორი, იფხანი,

ახოთი, ხოსთვალი, ვანისხევი, იენიქოი, ოსხა) ძველი სახელი, რომელიც შევსებულია

თანერ ართვინლის 2013 წელს გამოცემულ წიგნში - Artvin Yer Adları Sözlüğü (İdari,
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Yerleşim ve Coğrafi Yer Adlarının Toponimisi).2 გარდა აღნიშნული 8 სოფლისა, გვხვდება

ყველა დანარჩენი სოფელი. წიგნის მიხედვით სოფლების ძველი და ახალი სახელებია:

კისკიმი - Alanbaşı, პარხალი/ბარხალი - Altıparmak, ოსხა - Arpacık, კახნესი - Avcılar,

ზუვარი/ჯუვარი - Bademkaya, კისპოროთი - Bahçeli, თუნგენსი/თუნგენესი - Bakırtepe,

არჯივანი - Balalan, ბალხი/ბარხი - Balcılı, პატარა ხევეკი/ხევეკი ლივანე - Bıçakçılar, უთავი -

Bostancı, საჩვერეთი/საჩორეთი - Boyalı, ჯულჯიმი - Cevizlik, ხოსტაპორი - Çağlayan,

ლუსუნჯური/დეღირმენთაში - Çamlıca, გოჯექი - Çeltikdüzü, პერტეკრეკი - Çevreli, შადუთი

- Çıralı, ვაშგანი/ვაშქანი - Dağeteği, თივასორი - Darıca, ზემოვანი - Demirdöven,

ერკინისი/რკინისი - Demirkent, ნიგზივანი/ნიზგოვანი - Demirköy,

ხამრუთი/ხარმუთი/ხერმუთი - Dereiçi, ზემო ჰუნგამექი - Dokumacılar, ხერსი - Erenköy,

არმაშენი - Esendal, ზორი - Esenyaka, აღჯუთი - Gümüşözü, ოღდარი - Günyayla,

ოხერი/ოქარი - Havuzlu, ზემო ქოლიქი - Irmakyanı, იფხანი - İnanlı, იშხანი - İşhan, ერსისი -

Kılıçkaya, აშფიშენი - Kınalıçam, ხერსი - Kirazalan, ახოთი - Kömürlü, ორშნაქი/ოშნაქი -

Köprügören, ვანისხევი - Küplüce, ლოქი - Morkaya, სარზეფი - Mutlugün, ხომხალი - Narlık,

ქირვანსი - Ormandibi, ქუშნარა - Öğdem, გუდასხევი - Özgüven, ოხური - Pamukçular, ქვემო

ქოლიქი - Sebzeciler, ზევისქალი - Serinsu, ხოსთვალი - Sütlüce, ბითი/ფითი - Tarakçılar,

ზოგაპორი - Taşkıran, ოთხთა/დორთქილისე - Tekkale, უშხუმი - Yağcılar,

ჩორგენსი/ჩორგენისი - Yamaçüstü, ქორთა - Yarbaşı, ხევეკი კისკიმი - Yaylalar, იენიქოი -

Yeniköy, ნიხახი - Yokuşlu, ქობაქი - Yüksekoba, ქვემო ხუნგამექი - Yüncüler, ზიგლისპირი -

Zeytincik (Taner Artvinli 2013).

შ. ფუტკარაძე ტაოური მეტყველების შესახებ აღნიშნავს: „ტაოურში გამოიყოფა

თქმები და ქცევები. მაგ., თუ არმენხევის ქართული სოფლების მეტყველებაში შეინიშნება

სომხური ლექსიკური ერთეულები, ქუაბაგის ხევის ქართული წარმოაჩენს ზანიზმებს, 

რადგან მასისის ქედი ჰყოფს ხმოლოდ ამ მხარეს ლაზეთისაგან. არჯევანის თემის

ქართულს კი სხვებისგან გამორჩულ იერს აძლევს მკვეთრი ტონური მახვილი, რომელიც

სიტყვაში ბოლოდან მეორე მარცვალს ხვდება უმთავრესად“ (ფუტკარაძე 1995: 31).

2 ჩვენ ვიყენებთ ზურაბ ბათიაშვილის მიერ ნათარგმნ წიგნის ნაწილს, რომელიც ინეტერნეტის მეშვეობით
მოგვაწოდა. აქვე აღვნიშნავთ, რომ თარგმანი ჯერ არ გამოქვეყნებულა.
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განსაკუთრებულ ინტერესს სწორედ ტაოს ქართული აღძრავს მეცნიერთა შორის, რაც

გამოწვეულია როგორც ახალგანვითარებული მოვლენებით, ასევე იმითაც, რომ ის

გამოირჩევა არქაული ფორმების სიუხვით.

2. იმერხევის ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა

(სოფლები, მოსახლეობა)

იმერხევი ისტორიული შავშეთის ნაწილია, ამიტომ იმერხეულ მეტყველებას შავშურ

დიალექტსაც უწოდებენ.

ტერმინი "იმერხევი" გეოგრაფიული ცნების აღმნიშვნელი იყო („გადაღმა ხევი”),

შემდეგ კი თურქეთის საზღვრებში მოქცეული ქართული კუთხის - შავშეთის ერთი

ნაწილის სახელად იქცა.

იმერხევის გეოგრაფიული აღწერა მოცემული აქვს ცნობილ მოგზაურსა და სამხედრო

სპეციალისტს გიორგი ყაზბეგს: „შავშეთის მთიანი მხარე - იმერხევი. შავშეთის სახელით

იგულისხმება სივრცე, რომელიც მოთავსებულია არსიანის, კარჩხალისა და იალანუსჩამის

მთის ქედებს შორის. ყველა ეს მთა მნიშვნელოვნად მაღალია ზღვის დონიდან. ამ მთებს

შორის ჩაკეტილი სივრცე, თუ ზოგადად ვიტყვით, წარმოადგენს ერთ დიდი ქვაბულს და

შესაძლოა გავყოთ ორ დიდ ნაწილად: მთიანი და დაბლობისა. პირველი შედგება

იმერხევის ხეობისაგან, ხოლო მეორე სათლელის წყლის აუზის, ან საკუთრივ

შავშეთისაგან... შავშეთის ბარის, ანუ სამხრეთის ნაწილი, რომელიც ზოგჯერ შავშეთად

იწოდება, სხვა ხასიათისაა“ (ყაზბეგი 1874: 74).

„ამ სახელწოდების ქვეშ იგულისხმება მდინარე იმერხევის აუზი, რომელიც სათავეს

ხულოს მერიდიანზე, შავშეთის, კარჩხალის და მაჭახლის მთების კვანძიდან იღებს. ამ

მდინარეს სამხრეთ-დასავლეთი მიმართულება აქვს და შავშეთს ეკუთვნის მხოლოდ

სათლელის წყალთან შესართავამდე“ (ყაზბეგი 1874: 84).

ზაქარია ჭიჭინაძეც იმერხევსა და შავშეთს ერთმანეთისგან გამოყოფს. მისი აზრით:

„იმერხევი და შავშეთი ისეა ერთმანეთზე დაკავშირებულ-გადაბმული, მათ შორის ისე

მცირე მანძილია, რომ ორივე ეს კუთხე ადმინისტრაციულად შეერთებულია და შეადგენს
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ერთ ნაწილს, რომელსაც განაგებს ნაწილის უფროსი და რომელიც ეკუთვნის ართვინის

ოლქს. მთელი ეს მიდამო შეიცავს 100-მდე დიდს თუ პატარა სოფელს“ (ჭიჭინაძე 1913: 288).

ნიკო მარი შავშეთს ყოფს ორ „რეგიონად“: შავშეთად და იმერხევად. დაყოფას

საფუძვლად უდევს ქართულის ცოდნა-არცოდნა. მეთურქულე მხარე შავშეთია,

მექართულე - იმერხევი. მკვლევარი აღნიშნავს: „საქმეში ყველაზე ჩართულმა პირებმა

იციან მხოლოდ თავისი უბანი, უკეთეს შემთხვევაში - თავისი მხარე. ასე, იმერხეველმა -

იმერხევი, შავშელმა - შავშეთი...“ (მარი 2012: 13).

შ. ფუტკარაძეც სადოქტორო დისერტაციაში ცალ-ცალკე კუთხედ ასახელებს შავშეთსა

და იმერხევს: „რეგიონში (კლარჯეთში - ხ.ჯ) ტრადიციულად არსებობდა რამდენიმე

ეთნოსი - თემური ერთიანობა, ტომობრივი გაერთიანება, როგორიცაა: შავში/

შავშელი//შავშეთელი, იმერხეველი, ლივანელი, მაჭახლელი/ როგორც ქართველ ერში

ქართლური, კახური, ხევსურული, თუშური, გურული... გამოიყოფა ქართველი ტომები(

ფუტკარაძე 1995: 9). ამას გარდა, შავშეთის მნიშვნელოვან კუთხედ მიიჩნევს იმერხევსა და

მიჭიხიანს, ანუ მაჭახელს.

ტ. ფუტკარაძის აზრით, ისტორიულ შავშეთს დაახლოებით მოიცავს დღევანდელი

შავშეთის რაიონი. იმერხევი შავშეთის რაიონში შედის. იგი იწყება შერთულიდან

(რომელიც მალე წყალქვეშ მოექცევა) და მოიცავს რამდენიმე პატარა მდინარის ხეობას

აჭარის საზღვრამდე (ფუტკარაძე 2007: 21).

მეცნიერთა ჯგუფი: მ. ფაღავა, თ. შიოშვილი, ნ. ცეცხლაძე, მ. ცინცაძე, მ. ბარამიძე...

მიიჩნევს, რომ ქართულის ცოდნა-არცოდნის გამო ერთმანეთისაგან გაიმიჯნა იმერხევი და

შავშეთი და ისტორიულად და ტერიტორიულად ერთი კუთხე - შავშეთი ორ კუთხედ იქნა

გააზრებული.

ზ. შაშიკაძის აზრით, შავშეთ-იმერხევის შექმნას შესაძლოა იმანაც შეუწყო ხელი,

რომ ოსმალთა ბატონობის ხანაში „შავშეთი, იმერხევი და მაჭახელი ოსმალეთის იმპერიაში

ცალ-ცალკე სანჯაყებს (სადროშოებს) წარმოადგენდნენ“ (შაშიკაძე1986 :17).

იმერხევში, ჭოროხის ხეობის სხვა მკვიდრთაგან განსხვავებით, ყველაზე უკეთ აქვთ

დედაენა შენარჩუნებული და მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ქართულ ენაზე

მეტყველებს.
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გიორგი ყაზბეგი და ზაქარია ჭიჭინაძე საინტერესო ცნობებს გვაწვდიან იმერხევის

სოფლების ეთნიკური შემადგენლობისა და კომლთა რაოდენობის შესახებ.

გ. ყაზბეგის მიხედვით: „შავშეთის მოსახლეობა ორი ეროვნებისგან შედგება:

ქართველებისა და სომხებისაგან. იმერხევის ჩათვლით აქ 58 სოფელია, რომელთაგან

საკუთრივ შავშეთისაა 36. ოფიც. მონაცემებით: 1740 კომლი, სინამდვილეში 2000-ზე მეტია.

145 კომლი სომეხია, დანარჩენი სუფთა ქართული“ (ყაზბეგი 1874: 90).

ჩამოთვლილია იმერხევის ქართული სოფლები: ახალდაბა, კალოთი, ჯინალი,

ყვირალა, მიქელეთი, გარყლობა, უხედი, წეთილეთი, ჩვარები (ზემო და ქვემო), კარავათი,

ციხისძირი (50 კომლით), ტბეთი, დაბაკეთილი, ველი, სათლელი, შესაძლო სოფელი

თუხარისი (ტბეთთან), ოქრობაგეთი, სხლობანი, მერია, დაბაწვრილი, აგარა, მოქთა, რაბათი

(ოქრობაგეთის რაბათი ადრე პატარა სოფელი იყო. გ.ყ.), კუჩენი, მამანელი, მოქთა,

სინგოთი, ფხიკიური, ახალდაბა (90 კომლი), ჭალეთი (10 კომლამდე), სურევანი (20

კომლი), ივიეთი (იმერხევის უკანასკნელი სოფელი), დიობანი, ფხიკიური (იგივე რაბათი,

სომხური სოფელი, ოფიც. მონაცემებით 18 კომლი, გიორგი ყაზბეგის მონაცემებით 25

კომლი), ბაძგირეთი (კარჩხალის ხეობაში), ზიოსი, ანდრიაწმინდა, ჩიხორი, დაბა, უბე,

ზაქიეთი, დევაძე, ხევწვრილი.. არტანუჯისკენ მიმავალ გზაზე სოფლები: შინდობანი,

ანაკლია, ჩვითლუღი, მოქთა, კარსინი, კონტრომი, სამწყალი, გვარაშენი და ბაცა. ანაკერტი

და ანჩა. მოთა შავშეთის უკანასკნელი პუნქტია.

ზაქარია ჭიჭინაძის მონაცემებით, იმერხევის სოფლებია: ხოხლეური, აგარა,

შოლტისხევი, წყალსიმერი (50 კომლი), წითლოეთი, დიობანი, იფხრევი, ივეთი, გზათა (40

კომლი), სურევანი, უბე, ძიოსი, ხემწვრილი, დაბა, ბელთიეთი, ზაქიეთი, ბაძირეთი,

ლეონიძე (ძვ. დასაბმობი), ჩიხარი (40 კომლი), ციხის ხევი, უსტამისი (30 კომლი), ბრილ

აგარა (25 კომლი), პხიკური, ლივანის ძირი, ჩაქველთა, შვამთა, ხარსანა, გორგოტიხანა,

ოქროს წუა, ახალ-დაბა, გარიულუფი, ჯვარები, მიქელეთი (აბანოს ხევი), მანატბა (6

კომლი), წეფთის ბარი (20 კომლი), დევაგულა (10 კომლი).

მეცნიერის ცნობით, მხოლოდ სოფელ ახალდაბაში (100 კომლზე მეტი. შავშეთის

შუაგულში) შემორჩენილა ქართული ლაპარაკი, რასაც მაჰმადიანობის გვიან მიღებით

ხსნის (ჭიჭინაძე 1913: 285).
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ზ. ჭიჭინაძე ქართულად მოსაუბრედ ასახელებს სოფლებს: გარყილუფს (60 კომლი)

და ჯვარებს (60 კომლზე მეტი), რომელიც შავშეთის განაპირა სოფელია (იქვე: 288).

ნიკო მარის მიერ დასახელებულია შემდეგი სოფლები: სათლელი, რაბათი, სულესი,

ტბეთი, შავქეთი, ბალვანი, ოქრობაგეთი, ველი, აგარა, (ორი დასახლება, ერთ-ერთი:

კოღაზდილარი), დაბაწვრილი, ტაუზეთი, დაბაკეთილი, გურნათელი, ციხისძირი,

სურევანი, წყალსიმერი (მეჰელეებით: წყალსიმერი, შოლტისხევი, ბზათა, სულ 112 კომლი),

წვრილხევი, ყვირალა, კუტალეთი, დასამობი, ფხიკიური, სვირევანი (სვირევნის უბნები:

სურევანი, დავითეთი, ფარნუხი, კუტალეთი, ჯვარისხევი, ჩაქველთა), მერე, დიობანი,

იმფხრეული (უბნები: იფხრეული, ივიეთი, იმნაძე), უბე (უბანი: დევაძევი), დაბა, ზაქიეთი,

ვაკეთი, ბაზგირეთი, თეთრაკეთი, ჩიხორი, ანდრიაწმინდა, ლიბანი, გაგიეთი, ბრილი,

ნიოლეთი (ნიოლისძე), მერქეზი, ჭედრიული (რუკაზე ჩედლეური) (მარი 2013).

დღევანდელი მონაცემებით, ყველაზე მეტად ქართული ენა დაცულია

ბერთისწყლის/შავშეთისწყლის შენაკადის - იმერხევისწყლის (ფაფართისწყლის) ხეობის

სოფლებსა და მათ უბნებში: უსტამისში (უბან შერთულში), ჩიხორში (უბნებში -

ანდრიაწმინდა, ლიბანი, თეთრაკეთსა და შარაბულში), დასამობში (უბნებში - ბრილ აგარა,

ნიოლეთსა და დავლათში), ჩიხისხევში (უბან დიდხანში), სვირევანში (უბნებში -

დავითეთი, დიდმერესა და ფარნუხში), დაბაში (უბან დევიეთში), ხევწვრილში (უბნებში -

მიკელკმიენთი, აბრამიენთი, მეგრელიენთი, რევაზიენთი, ჯიმუხიენთი, გოჩიენთსა და

ბელთიეთში), ბაზგირეთში (უბნებში - გამეშეთსა და კარჩხალში), ბზათაში, იფხრევლში,

წყალსიმერში და სხვ. ყველაზე ნაკლებად სოფელ დიობნის ცენტრალურ უბნებსა და

სინკოთშია შენარჩუნებული ქართული.

თანერ ართვინლის წიგნის - „Artvin Yer Adları Sözlüğü (İdari, Yerleşim ve Coğrafi Yer

Adlarının Toponimisi)“ - ის მიხედვით (ზურაბ ბათიაშვილის გამოუქვეყნებელი თარგმანი),

იმერხევის სოფლების ძველი და ახალი სახელებია:

სათლელი (რაიონული ცენტრი), Şavşat (İlçe merkezi): ჩიხვთა/ჩიხთა - Akdamla,

ზინდება/ზენდობა - Arpalı, ქვემო სულესი - Aşağı Koyunlu, წიწვეთი/ზიზვეთი/სისვეთი -

Atalar, წყალსიმერი/ზაღლიმერი - Balıklı, ტბეთი/ტიბეთი - Cevizli, ველი - Ciritdüzü,

ხევწვრილი/ხევსრული - Çağlayan, ხოხლევი - Çağlıpınar, დიობანი - Meydancık,
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ჩართულეთი - Çamlıca, სორსელი - Çavdarlı, სირასინქოთი - Çayağzı, მიქელეთი - Çermik,

ჩიფთლიქი - Çiftlik, გარყლობა/გარქილობ - Çoraklı, ჩიხორი - Çukur, ანკლია - Dalkırmaz,

დაბა - Demirci, კურელა - Demirkapı, დასამობი - Dereiçi, სვირევანი/სურევანი - Dutlu,

სოფორო - Düzenli, ვანთა - Elmalı, აგარა/ზეთილეთი - Erikli, უსტამისი - Eskikale,

ხანთუშეთი - Hanlı, ჯინალი - Ilıca, ვერხუნალი - Karaağaç, შავქეთი - Karaköy,

თურმანეთი/თურმანიძე - Kayabaşı, ციხისძირი/სიხიძირი - Kayadibi, ბალვანა - Kirazlı,

ქვათეთრისი/ქოთეთრისი - Kireçli, კუჩენი - Kocabey, რაბათი - Köprülü, ჯარეთი/ჯვარეთი?

- Köprüyaka|Köprükaya, მორღელი - Kurudere, სინკოთი - Küplüce, ბაზგირეთი/ბაძგირეთი -

Maden, დაბაწრული/დაბაზრული - Meşeli, ივეთი - Mısırlı, უბე - Oba, სათაფლია - Otluca,

სულობანი - Pınarlı, მოქთა - Savaş, ქარავათი - Saylıca, ჯარისხევი/ჯვარისხევი - Sebzeli,

გურნათელი - Susuz, ჩუვარეფი/ჯვარები? – Şalcı, შავთა - Şenköy, ჩაქველთა/ჩაქოლთა -

Şenocak, იფხევი/იფხრეული - Taşköprü, ზიოსი - Tepebaşı, ახალდაბა - Tepeköy, მუხობანი -

Üzümlü, მერია/მირია - Veliköy, ზაქიეთი - Yağlı, მოროხოზი - Yamaçlı, დაბაკეთილი - Yaşar,

მამანელისი - Yavuz, მანატბა - Yeşilce, სიხია/ციხია - Yoncalı, ზემო სულესი - Yukarıkoyunlu,

სესხლავური/სესლავური - Ziyaret (Taner Artvinli 2013).

იმერხევში, ისევე როგორც მთელს ტაო-კლარჯეთში, სოფლებს ოფიციალურად

შეუცვალეს ქართული სახელი და მათ ნაცვლად უწოდეს თურქული, ქურთული, სომხური

სახელები, რაც მიზანმიმართული პილიტიკა იყო თურქეთის მხრიდან; კერძოდ:

თურქეთში ადგილთა სახელების (ტოპონიმების)  შეცვლა დაახლოებით 50 წელია

მიმდინარეობს და ამ დროის განმავლობაში 28. 000 სახელი შეიცვალა, ამათგან 12. 000-ზე

მეტი სოფლის სახელებია. ტოპონიმთა შეცვლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 1940 

წლებში მომზადებული ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით დაიწყო, რომელიც

გულისხმობდა თითქოსდა ძნელად წარმოსათქმელი და უცხო ენობრივ სახელთა

ჩანაცვლებას, მაგრამ ეს პროცესი მე-2 მსოფლიო ომის გამო შეფერხდა და ცოტა

მოგვიანებით, 1949 წლიდან განახლდა; განსაკუთრებული ინტენსივობით კი 1960 - 1965 

წლებში გააქტიურდა. 

აღსანიშნავია, რომ თურქეთის რესპუბლიკის ჩამოყალიბებამდე, ჯერ კიდევ

ოსმალეთის იმპერიის პერიოდში დაიწყო ეს პროცესები (ზოგადად, ანატოლიაში 1920 
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წლიდან იცვლებოდა ტოპონიმები) და მას შემდეგ, რაც თურქეთი სახელმწიფოდ იქცა, ათა

თურქის დროს, გამოვიდა კანონი, რომლის მიხედვითაც ტოპონიმებზე ძველ სახელთა

დაბრუნება იყო შესაძლებელი და ასეც მოხდა, 120 სოფელს კვლავ მიენიჭა ძველი სახელი. 

ეს პროცესი ახლახან განახლდა.

დღეს ძველი და ახალი სახელების მნიშვნელობებს შორის დიდი სხვაობაა, რაც

ასიმილატორული პოლიტიკის ნაწილია თურქეთის მხრიდან, რადგანაც მათ კარგად იციან,

რომ ქართული სახელები ქართველს ქვეცნობიერად კიდევ დიდხანს დააკავშირებდა

ქართულ ფესვებთან. ბოლო პერიოდში, რამდენიმე წელია, ახალი კანონით შესაძლებელია

ძველი სახელების დაბრუნება, თუმცა ჯერ რაიმე ცვლილება არ მომხდარა ამ მხრივ.

იმედია ძველი ტოპონიმები ამ გეოგრაფიულ არეალში კვლავ დაიბრუნებს არსებობის

უფლებას.

3. საკითხის შესწავლის ისტორია

ქართული ენის ტაოური და იმერხეული დიალექტების ფონემატური სტრუქტურის

კვლევას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რამდენადაც, როგორც სამეცნიერო

ლიტერატურაშია აღნიშნული, ერთი მხრივ, ტაოურსა და იმერხეულში შენარჩუნებულია

სხვა ქართული კილოებისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები, მეორე მხრივ კი, მათ

ფონეტიკაში (არა მხოლოდ, მორფოლოგიაში, სინტაქსშიც და ლექსიკაშიც) ასახულია

თურქული ენის გავლენა, რაც ბუნებრივიციაა.

ტაოური და იმერხეული დიალექტების ფონემატური სტრუქტურის შესახებ არაერთი

გამოკვლევა (მონოგრაფია, სტატია) დაიბეჭდა: ფუტკარაძე შ., სადოქტორო დისერტაცია,

თბ., 1995; ფუტკარაძე შ., წიგნი „ჩვენებურების ქართული“, თბ., 1993; ფაღავა მ., „სამხრული

კილოების ფონემატური სტრუქტურა“, სადოქტორო დისერტაცია, ბათუმი, 2003;

„შავშეთი“ (ავტორთა კრებული), ბათუმი, 2010; მ. ფაღავა, „შავშური ჩანაწერები“, თბილისი,

2011; ფუტკარაძე ტ., „იმერჴევის მეტყველი მიწა-წყალი“, თბ., 2010; ფუტკარაძე ტ.,

მიქაუტაძე მ., „კვლავ ქართული წყვილბაგისმიერი სპირანტის შესახებ (იმერხეული

მასალის ანალიზი), ქუთაისი, 2008; დადიანი ე., „ფონეტიკური პროცესები ტაოურ

დიალექტში - I (ბგერათა დაკარგვა)”, ქუთაისი, 2012; დადიანი ე., მიქაუტაძე მ.,
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„ფონემატური სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხისათვის იმერხეულში“, ქუთაისი, 2010;

მიქაუტაძე მ., „ჴ ბგერის საკითხისათვის იმერხეულ დიალექტში“, ქუთაისი, 2010.

იმერხეულ დიალექტზე პირველი მეცნიერული დაკვირვებები ნიკო მარს ეკუთვნის,

მიუხედავად იმისა, რომ იქაურ ქართველთა მეტყველება ცალკე არ უკვლევია. მან ჩაწერა

და გამოაქვეყნა იმერხეული დიალექტური მეტყველების ნიმუშები 3 და ის დიდი ხნის

განმავლობაში სახელმძღვანელო წიგნი იყო ქართველი მეცნიერებისთვის, ვიდრე შუშანა

ფუტკარაძემ არ გამოსცა ექსპედიციების დროს ჩაწერილი მდიდარი დიალექტური მასალა

წიგნში: „ჩვენებურების ქართული“. მასში არა მხოლოდ იმერხეული, არამედ თურქეთის

მოქალაქე, იქაური ქართველების მეტყველების არაერთი ნიმუშია აღნუსხული.

მონოგრაფიას თან ერთვის ლექსიკონი და ფოტომასალა. „ჩვენებურების ქართული“

ბევრისთვის დღესაც სახელმძღვანელო წიგნია. აღსანიშნავია ბათუმის უნივერსიტეტის

მიერ 2010 წელს გამოცემული წიგნი: „შავშეთი“, რომელსაც თან ერთვის ფოლკლორულ-

დიალექტოლოგიური მასალები ლექსიკონითურთ (იმერხეული ტექსტები დაბეჭდილია

354 - 460 გვერდებზე); ასევე, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის, ყოფილი დიალექტოლოგიის ინსტიტუტის მიერ შეგროვილი მდიდარი

დიალექტოლოგიური მასალა, რომელიც ჯერ არ გამოცემულა, თუმცა მასზე დაყრდნობით

დაწერილია საგულისხმო სტატიები იქაური თანამშრომლებისა და ჩაწერილი ტექსტების

უშუალო ავტორების მიერ (ტ. ფუტკარაძე, ე. დადიანი, მ. მიქაუტაძე...).

ტაო-იმერხევის კვლევაში დიდი წვლილი მიუძღვის პროფ. ტარიელ ფუტკარაძეს.

საინტერესოა მეცნიერის მიერ 2001 წელს წარმოდგენილი ქართველურ კილოთა ახალი

კლასიფიკაცია, რომლის მიხედვითაც იმერხეული და ტაოური  აჭარულთან, მაჭახლურთან,

ლივანურთან, სამცხურთან და ჯავახურთან ერთად  განაპირა კილოების მესხურ ჯგუფში

ერთიანდებიან (იხ. ფუტკარაძე 2001; ფუტკარაძე 2006: 40). ტერმინით: "მესხური კილოები"

მოიაზრება ისტორიული მესხეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართულ ეთნოგრაფიულ

ჯგუფთა (თემთა) მეტყველება (შდრ. სამეცნიერო ლიტერატურაში "მესხური" ძირითადად

გამოყენებულია ან საკუთრივ სამცხურის, ან სამცხურჯავახურის აღსანიშნავად) (დადიანი

2006: 51).

3 ნ. მარის „დღიურები“ ქართულად ითარგმნა და ახლიდან გამოსცა ბათუმის უნივერსიტეტმა: მთარგმნელი -
რ. დიასამიძე, წინასიტყვაობა, გამოკვლევა, შენიშვნები და რედაქცია პროფ. მამია ფაღავასი (იხ. ნ. მარი, 2013).
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მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს ტაო-

კლარჯეთის დიალექტთა ენობრივი კვლევა, ტაოურისა და იმერხეულის ფონემათა

სინტაგმატიკა მონოგრაფიულად დღემდე შესწავლილი არ ყოფილა. საკითხს რამდენადმე

ეხებიან შ. ფუტკარაძე და მ. ფაღავა თავიანთ დისერტაციებში. დასახელებულ ნაშრომებში

საუბარია მხოლოდ ხმოვანთკომპლექსებში განვითარებული ფონეტიკური

თავისებურებების შესახებ.

სადისერტაციო ნაშრომში შევისწავლით იმერხეული და ტაოური დიალექტების

სინტაგმატურ მიმართებებს როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ასევე მორფემათა

ზღვარზე (ხმოვნებსა და თანხმოვნებში), სინქრონიულ დონეზე. ცალ-ცალკე განვიხილავთ

ფონემათა კლასებს.

4. ფონემათა კლასები

ფონემათა კლასებად დაყოფის შესახებ სპეციალურ ლიტერატურაში გამოთქმულია

სხვადასხვა თვალსაზრისი, კერძოდ:

ჰ. ფოგტი თანხმოვანთა სამ ძირითად კლასს გამოყოფს: პირველი - სონანტების კლასი: 

რ ლ მ ნ და ვ, მეორე - სიბილანტების კლასი: ზ ს ჟ შ ღ ხ, მესამე - ხშულების კლასი, სამი

ძირითადი ქვეკლასით: ბაგისმიერები, დენტალურები (დენტალურ ხშულებში

იგულისხმება აფრიკატებიც) და პოსტერიულები (ფოგტი 1961: 14).

მკვლევარი თანხმოვანთა კლასების შიგნით გამოყოფს ურთიერთკომბინაციათა 27 

შესაძლებლობას, როგორც თავკიდურში, ისე ბოლოკიდურში. ჰ არ შეაქვს არც ერთ

კონსონანტურ ჯგუფში.

გ. ნებიერიძის კლასიფიკაციით, თანხმოვანთა პირველ კლასში ერთიანდება ხშული

თანხმოვნები (C კლასი), მეორეში – აფრიკატები (F კლასი), მესამეში – სონორები (S კლასი). 

კლასიფიკაცია ხდება სონორობის ხარისხის მიხედვით, ფონემათა მე – 4 კლასს ქმნიან

ხმოვნები (V).

კლასის ფარგლებში ფონემები დალაგებულია სონორობის მატებით.

C – ხშულთა კლასი: პ<ფ<ბ<ტ<თ<დ<წ<ც<ძ<ჭ<ჩ<ჯ<კ<ქ<გ<ყ
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F – ს<ზ<შ<ჟ<ხ<ღ

S – ვ<მ<ნ<ლ<რ

V – უ<ი<ო<ე<ა (ნებიერიძე 1974: 10).

განსხვავებულია თედო უთურგაიძის მიერ შემუშავებული ფონემათა კლასების

ფორმულები. მკვლევარი თანხმოვნებს ყოფს ორ დიდ კლასად: ხშულთა და ნაპრალოვანთა

(არახშულთა) კლასად.

ხშულთა კლასი აღნიშნულია C სიმბოლოთი, რომელშიც გაერთიანებულია 16 ფონემა

- ბ ფ პ, დ თ ტ, ძ ც წ, ჯ ჩ ჭ, გ ქ კ, ჴ, ნაპრალოვანთა კლასი კი – C˚-ით და 12 ფონემა შედის -

ზ ს, ჟ შ, ღ ხ ყ, ვ მ ნ რ ლ.

ამ ორი კლასის თანხმოვანთა სინტაგმატური მიმართებები მკვლევრის მიერ

წარმოდგენილია შემდეგი ფორმულების მიხედვით: (1) C C˚, (2) C˚C, (3) CC, (4) C˚C˚.

(1) ფორმულა გამოხატავს აღმავალი ანუ მზარდი ნაპრალოვნობის კომპლექსთა

მოდელს, სადაც მეორე წევრი (ნაპრალოვანი) პირველს (ხშულს) აღემატება

ნაპრალოვნობით;

(2) ფორმულა გამოხატავს დამავალი ნაპრალოვნობის კომპლექსთა მოდელს, სადაც

ნაპრავან თანხმოვანს მოსდევს ხშული;

(3) ფორმით გამოხატულია ხშულთა (ნულოვანი ნაპრალოვნობის) კომპელექსთა

მოდელი;

(4) ფორმულის კომპლექსები ნაწილდება მზარდი და დამავალი ნაპრალოვნობის

მოდელებს შორის იმის მიხედვით, კომპლექსი აღმავალი ნაპრალოვნობისაა თუ დამავალი

ნაპრალოვნობისა.

მზარდი ნაპრალოვნობის კომპლექსი მიჩნეულია ქართული ენისთვის

დამახასიათებელ კომპლექსად (უთურგაიძე 1976: 90-91).

საინტერესოა ტ. ფუტკარაძისა და ა. ვაშალომიძის თვალსაზრისი სინტაგმატური

კლასების შესახებ. მსჯელობა ემყარება ბუნებრივი მეტყველებისას ალოფონური

ერთეულების მიხედვით შექმნილ ბაზას, რომელიც საფუძვლად დაედება სინთეზატორის

შექმნას (ე.წ. ალოფონური აკუსტიკური ბაზა). ალოფონთა სიმრავლის გამო შეირჩევა ისეთი

ალოფონები, რომლებზეც გავლენას ახდენენ მხოლოდ მარჯვენა და მარცხენა მეზობელი
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ფონემები (სამივე პოზიციაში - თავკიდურად, შუაში და ბოლოკიდურად). ეს მარჯვენა და

მარცხენა მეზობელი ფონემების სიმრავლე დაყოფილია თანაუკვეთ კლასებად. 

ალოფონური ბაზის შემცირების მიზნით სამეტყველო ერთეულები დაჯგუფებულია

არტიკულაციური მახასიათებლების მიხედვით; კერძოდ, ცალ-ცალკე ჯგუფებადაა

წარმოდგენილი ხმოვნები: ა ე ი ო უ; სონორები ერთ კლასს წარმოადგენენ:  მნ (ნაზალური) 

რლ (არანაზალური); ცალკე 6 ჯგუფადაა დაყოფილი ჩქამიერი ფონემები: ჰომოგენური

ფონემები დაჯგუფდება მსხვილ ჯგუფებად ლოკალური რიგების მიხედვით: ბაგისმიერი

და უკანაენისმიერი (ვ ბ გ ღ) მჟღერები ერთ ჯგუფში გაერთიანდებიან, წინაენისმიერები (ს

ც შ ჩ თ) - მეორეში, შესაბამისად, ორ-ორ ჯგუფადაა დაყოფილი ყრუ ფშვინვიერი (ს ც შ ჩ

თ) და ყრუ მკვეთრი (პ კ ყ ტ წ ჭ) ფონემები. 

მეტყველების სინთეზის დროს საჭირო ფონემისა და ალოფონის იდენტიფიკაცია

მოხდება ტექსტის სამელემენტიანი მონაკვეთებით ანუ ტრიფონებით (ფუტკარაძე, 

ვაშალომიძე 2011: 158-164).

ვფიქრობთ, სინტაგმატური კლასების ეს მოდელი კარგი იქნება ბუნებრივი

მეტყველების სინთეზისთვის.

ბგერათა სინტამგატური წესების ასაგებად ამჯერად თანხმოვანთკომპლექსებს ვყოფთ

სონორთა და ჩქამიერთა კლასად. 4 ჩქამიერთა კლასში თავის მხრივ გაერთიანებულია

ხშული და ნაპრალოვანი ბგერები, რომელიც თედო უთურგაიძის თანხმოვანთა

სინტაგმატური მიმართებების ოთხი ფორმულის მიხედვითაა განაწილებული (C°C, CC°, 

C°C°, CC). ამგვარი არჩევანი განაპირობა იმანაც, რომ გაიოლდეს სალიტერატურო

ქართულისა და დიალექტების - ტაოურისა და იმერხეულის შეპირისპირება. 

4 სონორთა კლასი - (S) ვ მ ნ რ ლ; ჩქამიერთა კლასი - (C, C°) ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ ჴ.



31

I თავი

ტაოური დიალექტის სამეტყველო ბგერათა

სინტაგმატური ანალიზი

I.I. ხმოვანთა სისტემა. დისტრიბუცია და სინტაგმატური მიმართება

1.1.1. ხმოვანთა სისტემა

ტაოურში, როგორც სალიტერატურო ქართულში, ფონემატური ღირებულების ხუთი

ხმოვანი გვაქვს: ა, ე, ი, ო, უ. ამათ გარდა, სხვადასხვა პოზიციის მიხედვით გამოვლენილი

ფონეტიკური ვარიანტებია: , , , , , , , , (ი>)ჲ, (უ>) .

გრძელი , , , , ხმოვნები მეორეული წარმომავლობისაა. პალატალიზებული

და გვხვდება როგორც თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში,  ასევე ქართულ სიტყვებშიც. 

ნეიტრალური უფრო ხშირად თანხმოვნის მომდევნოდაა გავრცელებული და

წარმოადგენს რომელიმე ბგერის პოზიციურ ვარიანტს. მას ფორმათგანმასხვავებელი

ფუნქცია არ აქვს და, შესაბამისად, ფონემასაც არ წარმოადგენს. 

სალიტერატურო ქართულისა და ტაოური დიალექტისთვის საერთო ფონემატური

ღირებულების ხუთი (ა, ე, ი, ო, უ) ხმოვნის დისტრიბუცია თავისუფალია და ისინი

წარმოებისა და რაგვარობის მიხედვითაც იდენტურია. 

ა - დაბალი აწულობის, ფართო, ზოგ შემთხვევაში უკანა, ზოგ შემთხვევაში შუა

რიგის, არალაბილაური ხმოვანი;

ე - საშუალო აწეულობის, წინა რიგის, პალატალური, არალაბიალური ხმოვანი;

ი - მაღალი აწეულობის, წინა რიგის, პალატალური, არალაბიალური ხმოვანი; 

ო - საშუალო აწეულობის, უკანა რიგის, ლაბიალური ხმოვანი;

უ - მაღალი აწეულობის, უკანა რიგის, ლაბიალური ხმოვანი.
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1.1.2. ხმოვანთა დისტრიბუცია

1.1.2.1. , , , , ბგერები

ტაოურში დადასტურებული გრძელი ხმოვნები ფონემებს არ წარმოადგენენ. ისინი

მეორეული წარმომავლობისაა და მხოლოდ სიგრძით განსხვავდებიან ფონემატური

ღირებულების ა ე ი ო უ ხმოვნებისაგან.

ტაოურ დიალექტში გრძელი ხმოვნები სხვადასხვა პოზიციის მიხედვით

გამოვლინდა.5 რიგ შემთხვევაში წარმოქმნილია: 

1. იდენტურ ხმოვანთა შერწყმით:

:  დ სხი, დ სხი! (<დაასხი); 

ზმნისწინისეული ა ხმოვნის ვ- პირის ნიშნის შემდეგ გადასმისა და ფუძისეულ

იდენტურ ა ხმოვანთან შერწყმის შედეგად: ვ დუღეფთ, ზამთრი ჶჭამთა; აქო დევბადე, 

ამა მე ვ შენე; ჰო, მე ვ შენე ეს ქოხი, ე ქოხი მე ვ შენე. ავადუღეფთ>ვაადუღეფთ> დუღეფთ; 

ავაშენე>ვააშენე>ვ შენე...    ზმნისწინის პირის ნიშნის შემდეგ გადასმა ტაოურში არცთუ

იშვიათია; შდრ.: ვიწაკიდებით<წავიკიდებით;

: მალებიც ქ ყ ავან,  კუტუნ ბი,  ტუტუნ ბი (<კატუნეები, ტუტუნეები); 

ასიმილაციის გზით: ეჲდა შენც დ ჩEიე და დუდე ბებ ას (დაეჩვიე>დეეჩვიე>დ ჩვიე); 

: ხუთ თანე კაცმა ნიშანი მ ტანეს (<მიიტანეს);

: ასიმილაციით: ყ ფ ღ მ ჭირავთ, ვ დუღეფთ, ზამთრი ჶჭამთა (მოუჭერთ > 

მუუჭირაჶთ > მ ჭირაჶთ).

2. დაკარგული ბგერის საკომპენსაციოდ:

რ ბგერის საკომპენსაციოდ: ამა ზოგნი ბ ან კაცები; ისე ყავეშ-მავეში ბ ან

ზოგნი;  ხანში ისინი ბ ან დათვები; იციან ადგილები?; ვიცი, ისე რამ იტყვიან;  

მ წონა; თ ე, მ ტი, აპრილი, მა სი; დ ეგვეცემაო და კ გათ გაჶხეგნაჶსო; თა დამ ყვა ლი

აქა, ი ვ დია; ვ დი ერთი, მერე სოჲ კიდე არი და ყაყაჩო; მ ტო ვერ წავალთ;  მო კ დები

ჩასვლამდე,  ფ ჩა-ფ ჩა შევჲქნები; მ ტო ვარ,  ვინ ა მახლაჶს; ა, ახლა ს ბესთია; ამ ჩEენ

5 უფრო დაწვრილებით ამ საკითხზე ქვემოთ გვექნება საუბარი ხმოვანთა სინტაგმატური ანალიზისას. 
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ქოჲსა Lთი კიდო მაჰალე არი; ფილაჲ,  ბო ჩ აგდეჲ; დ გუნში იმათ ვიჯებით: ხ ცი, 

ტოლმა.

ზოგ შემთხვევაში რ ბგერა არაა დაკარგული იქ, სადაც მოსალოდნელია და გრძელი

ხმოვანი მაინცაა წარმოდგენილი, რაც გამოწვეული უნდა იყოს, ზოგ შემთხვევაში რ-ს

არტიკულაციის მიზეზით (ძალიან სუსტად წარმოთქმის გამო), ზოგჯერ კი მახვილით: 

გინდა დათესე, გინდა ეიღე, შიდანი დ რგე; ხუთი ძმა ვ რთა ჩ ენ; ის ცერეკ რი; ჩემეჲარ, 

ჩამოხვალ ბალეკ რი არი; ახლა ს რბესათ წავალთ, მოვკლაჶთ; ეს ს რი, ს რი, ლებEოსი

ს რი; ბიჭი ანათან გაჶგზავნე, ს რცხ ლი ნა გამეჲტანოს;

ჰ ბგერის საკომპენსაციოდ: სხვა მ ლეფჩი რა ვიცი; ჴევაჲსა მ ლე ჲეთი არი; 

3. ტონური მახვილის შედეგად: 

: თომატისი და, გინდა დათესე, გინდა ეჲღე, შიდან დ რგე; კა ა, ზ ბა კა ; შექერ

დ სხამთ; დაჰთუთქავ და ისი ემე იქ მ; აპ , ჩ ენ გურჯები ზაბა გ იყ არან; სე

ვჲარებოდით, ასე გურგ ალი ემეა;  წყალ დ ასხამთ, სალჩა გურევთ, მ რილი, ბაჰარათები; 

დუგუნი ჰ ლვა ის ; არბუზი ჭამე დ ; ეჲდადა აქოს ს მი კაცი მოსულან;

: გ აჴმოფთ ასე დ დი ემეჲა;

: ყ ზართმა ვიქდა, მოჶთუთქ მ ხრაკ ლი; არსა მივალ და ქი, ემე ვიც დი;

ჩÍენში, , ახლა გატენილნი არჲან; ფეხი გ ადგი ქი, რა გ დგამ, , დათვი ადგა, მიყო ასე; 

არსა მივალ და ქი, ემე ვიც დი;

: მი შერბეთ დ ასხამთ, ეჰ , რაÉ გეჲარენო შენა? გაცხ ლდება ისე, ცომ ჩავრთეფთ; 

არაბა თ ლი ქ აბა და გახვიდე.

მეტ-ნაკლებად ტაოურის მსგავსი გრძელი ხმოვნები დასტურდება სხვა ქართველურ

დიალექტებში: 1. თუშური, აჭარული, ფერეიდნული (ჯორბენაძე 1998: 26, ჯორბენაძე 1989: 

543, ნიჟარაძე 1975: 20, უთურგაიძე 1960: 12); 2.  აჭარული, თუშური (დიასამიძე 1978; 

ჯორბენაძე 1998: 28, ჯორბენაძე 1989: 254, უთურგაიძე 1960); 3. მთიულურში (ჯორბენაძე

1989: 279; ჯორბენაძე 1998: 28, ჩიქობავა 1924, ჩიქობავა 1937: 34, კობაიძე 1980); 4. 

ქართლური, კახური, მესხური, ფერეიდნული (ჯორბენაძე 1998: 31-32, ჯორბენაძე 1989: 293, 

381,  321;  მარტიროსოვი 1984).
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1.1.2.2. ნეიტრალური ბგერა

ტაოურში ნეიტრალური უმთავრესად თანხმოვნის მომდევნოდაა გავრცელებული

და წარმოადგენს რომელიმე ბგერის (ძირითადად ი ან უ) პოზიციურ ვარიანტს. მას

ფორმათგანმასხვავებელი ფუნქცია არ აქვს და, შესაბამისად, ფონემასაც არ წარმოადგენს.6

H გვხვდება ქართულდა თურქულ ლექსიკაში C – C და # - C პოზიციებში.

1. ქართულ სიტყვებში: C – C: გავალთ შეშას ჩ მევტანთ, შეშას ჩ მევტანთ სახლა

კარისთუნ; შორვა ვიჯებით,  ტყისძ რ მივდივარ; ამ ყ ელსა ხ მელი ყ ელი ვიტყვით, 

ხ მელი ყ ელი, ო...  შა კ ლდე, გაფსკტა, შენი თ ალი ტკივილი გას კტა, გაქარდა; რა

თქმა არი სარცხ პა გურჯიჯაში? მოწ ყენილი, ო;  ტყისძ რ მივდივარ; მემრე ზურგით

ჩ მ ზიდავთ აქა; წ მოხვალ ასე; ძ რაჲ, სახლისი ძ რაჲ; ფ რინჯ ვაყრით, ფ რინჯ, ჰე; კ გა

ს ქელისაც რ-და იყოს; მოჶსწევთ,  იმ ერბოს ცალკე შეჶჰყრით; ტკ ბილია ისა, 

ტყემლები ჟავეა; ზენგინ ალაგა დ თხ ენით, არტლეჲთ ერთი.

პოზიცია # - C: თეშთინა დადგა,  ნა ადუღო; პეტრა ხან ნდა ვიყ ნეთ აქა;  ფეთნა ნა

დაღეჭო კ ბილითა;

ფუნქციურად ნეიტრალური ბგერა ანაპტიქსური ხმოვანი, თანხმოვანთგამყარია

შემდეგ სიტყვებში: ხ მელი, მოწ ყენილი, კ ლდე...

2. თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში: C – C: ყ ზართმა ვიჯებით;  მოდი, ზ მელინა

ჶჭამოთ;  ბე რი,  მელქი ათი,  ყ რხი არი;  მელქი, ათი ყ რხი არი;  ყ ფ ღ მ ჭირაჶთ, 

ვ დუღეფთ, ზამთრი ჶჭამთა.

ვფიქრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ბგერა უფრო ხშირია თურქულიდან ნასესხებ

სიტყვებში, ტაოურში მისი არსებობა ზოგადქართულ ფონეტიკურ მოვლენას წარმოადგენს, 

რასაც სხვა ქართველურ დიალექტებში დადასტურებული არაერთი მაგალითი მოწმობს.

6 ზოგადად, ბგერა იშვიათია ქართველურ კილოებში. მხოლოდ მეგრული და სვანური
მეტყველებისთვისაა ნიშანდობლივი. სვანურში ხმოვანი ძირითად ხმოვანთა რიგში განიხილება (ვ. 
თოფურია, მ. ქალდანი, ა. ონიანი...), მეგრულში კი სისტემებრ ზუგდიდურ-სამურზაყანულსა და მარტვილი-
ჩხოროწყუს რაიონების მეტყველებაში გამოიყენება. დანარჩენ რაიონებში სპორადულად დაჩნდება (დადიანი
2007: 1).
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1.1.2.3. , ბგერები

პალატალიზებული ხმოვნები როგორც ფუძეში, ასევე მორფემათა ზღვარზე

„განსაზღვრულ პოზიციაში წარმოიქნება, და ამდენად, იგი შესაბამისი ფონემის (ფონემათა

კომპლექსის) პოზიციურ (ბგერით) ვარიანტს წარმოადგენს (ჯორნებაძე 1998: 37).  

სამხრულ მეტყველებაში პალატალიზებული ხმოვნები ( და ) მიღებულია

შემდეგი ფონეტიკური გარდაქმნებით: ა) ვე> , ვა> , ე> ; ბ) ვი> , ო> , ვა> , ი> (ფაღავა

2003: 145). 

ტაოურ დიალექტში პალაპატალიზებული და ხმოვნები მიიღება: ვი> ი> და

ვე> ე> გარდაქმნებით.

ანალოგიური ვითარებაა ინგილოურში, მოხეურში, ჯავახურში. ისტორიულად, 

პალატალიზებული ხმოვნების წარმოქმნისკენ მიდრეკილება ფერეიდნულსაც

ახასიათებდა, თუმცა მეორიული წარმოშობის პალატალიზებულ ხმოვნებს იქ შემდგომში

დეპალატალიზაცია განუცდიათ და სადა ხმოვნებს დამთხვევიან (ჯორბენაძე 1989: 364).

აღსანიშნავია, რომ ყველა ქართველური კილო, რომელშიც მეორეული

წარმომავლობის პალატალიზებული ხმოვნები გვხვდება, ისტორიულად განიცდიდა, ან

დღესაც განიცდის უცხო ენათა გავლენას (ფუტკარაძე 1998: 123).

ტაოურში პალატალიზებული და გვხვდება როგორც თურქულიდან ნასესხებ

სიტყვებში,  ასევე ქართულ სიტყვებშიც. ვერ ვიტყვით, რომ ქართულ მასალაში უფრო

ნაკლებია, ვიდრე თურქულში. 

1. თურქულ სიტყვებში: თამარა რჯისტან დიდი ფადიშაჲსი ბგანო ყოფილა, აქ რუ

უშენებია;  ზედან ერბო მასჴმიდეს,  იშტა მისი დ გუნი; მზითევის,  გამოსატანებელის

საჴელი რა არი რჯიჯა?;  რჯიჯა სახელი იმი სახელი ვერ ვეტყვი,  არ ვიცი; ახლა ძე

დალევთ, ს თლი ყავე გავაკეთოთ და სვით ლამაზებ; ჲაღ ზი ვერ მჲარენია; ასე დათვები, 

ზელი ბოტოტები არი და; ჩ ქ რები არი,  ჩ ქერები ასე, ი ბ ზალთია ი ალაგი; რჯი

ლ-და გევნეთ; ქომო ლი არი,  ლში ჩევდა; ჩ ქ ხისუმები არიან მესელა მარადიდ;

2. საკუთრივ ქართულ სიტყვებში: : ზოგნი ემექნილა და, კარი ქი დ წყდევნ ან;  

პარასკეჲ, კ რა, შაფათი; ახლა ემბე აღი მეჲა, მოთ თქ ლები მაგაჲა, ა მინდა; თქ ლი

მაგ ჲ ქიბარები უნდა, მე ართოხ კ ბილები ა მასხჲაჲა; ზედა ლებ ა დ აყოლეფთ, სალჩასა, 
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დომათისის, მოთ თქ ლი დომატისი;7 ეჲდა შენც დ ჩ ჲე და დ დე ბებჲას; ჲოხ სა და წინ

და უკან აღ ჩუმ ხ წნა უნდა; ჩ მოხ ალ ფიშნაჴეჲ არი, გახ ალ, დ ალეკარი; ახლა მა

გვინდა, ო, ამა მსა;  მერთმა იშტასა მეფს, იშტასა მეფს; ო, ახლასაც

მდეს და დღით იყოს, ღამ იყო; იმა წყალში მოჶხარშავთ,  წყალ დ წურავთ; იმას

დაჶსჭრით,  წყალში მოჶხარშაჶთ,  იმის წ ენ წურაჶთ; კ რა, კ რა საღამოპირა

ჩამოვალთ იქენდამ; ჴ მელი ყ ელი, ი ზამთრისთ ნ ჴ მელი ყ ელი და; აღ ჩუმ ა, ხ წნა

უნდა;

: ყ ლ დღე არა, კვირეში ერთხელა; ჩ მოხვალ - ფიშნაჴეჲ; რაჲ გითხრა,  ყ ლი რამ,

წყლის უკან; ჩ ენ თევნარში ბე რი არი ჩიჩეგები,  ყ ლი ჩიჩეგი არი აქ; ახლა ქოჲში

ჩ მოველით, თა გათავდა; ნადირი ისე არი ქი ალთმიში ოხა მოვა, სამოცი ქილო მოვა; 

ჴაჲები ჭედ ბენ; ფახლაჲდა,  ხელი გ მევიტანე, მოჶხარშე; ჲაღი და ბელი აქ ა; 

სადღ ბელ ერბო მევყვანთ,  შეჶშჭმათ,  ქი ვართ,  წავალთ და; იმასაც ქართ ლი,  კავლა

გიმეჲღეფსა, იმ კავლი ალაგეფ გაჶსჭრით; ჩ ე ქართ ლ ვეტყვით; ე და შექნილ არ

ლება; გაღმა იქნება,  მე არ ვიცი მე კარგაჲა,  მე მოღმი ვარაჲა; ი ერბო ჲანზე ქი

ჩაყრილი დო მ ა, წყალი მ ა, ერბო თეჲეფში წყალი მ ა, დ ა, იმა დო ებნეჲან; კ ლ8 რაჲგა

ვიჯებით, იშთა ფურებ მოჶსწველაჶთ, იმასა საწ რავში ამევღეფთ; ჩ მოსულა ქომო, 

გოდღეკარ, გოდღეკარ ჩ მოსულა.

პალატალიზებული ხმოვნები ტაოურში საკმაოდ მყარია, თუმცა ზოგიერთ

შემთხვევაში, ძირითადად თურქულ სიტყვებში, მონაცვლეობს სალიტერატურო

ქართულის ფონემატური ღირებულების ხმოვნებთან - უ და ო: გურჯულისი პურ ცომ

ვეტყვით; ონან სორა აღარ იცჲან და გურჯიჯა; ზედან ერბო მ სხმიდეს, იშტა მისი დუგუნი; 

ჰალვა დუდებდით, ფილავ დუდებდით, დუგუნია ისე...

1.1.2.4. ჲ და ბგერები

ტაოურ დიალექტში დიდი სიხშირით გამოირჩევა ი-სა და უ-ს უმარცვლო

ალოფონები ჲ და , რომლებიც, ფაქტობრივად, არა მხოლოდ დიალექტებში, არამედ

7 სხვადასხვა მთქმელის მეტყველებაში ეს სიტყვა წარმოთქმულის პალატალიზებული უ-თი.
8 მხოლოდ ეს ერთი შემთხვევა დავადასტურეთ სიტყვა ყველის კ ლ ვარიანტი. 
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სალიტერატურო ქართულით მოსაუბრე თანამედროვე ქართველის მეტყველებაშიც

ბუნებრივია. 

ჲ და წარმოადგენენ სონორული ბუნების ბგერებს, შესაბამისად, შესაძლოა, რომ

ი/ჲ და უ განვიხილოთ სონანტებად. 

პოზიციურად სონორული ბუნების წყვილბაგისმიერი მჟღერი -სა და

პალატალური მჟღერი ჲ-ის გამოვლენა თითქმის შეუზღუდავია. 

I. ჲ გვხვდება სხვადასხვა პოზიციაში: 1. V#  (ხმოვნის მომდევნო პოზიციაში),  2. VV 

(ინტერვოკალურ პოზიციაში),  3.  #V  (ხმოვნის წინა პოზიციაში), 4. V-C (ხმოვანსა და

თანხმოვანს შორის).

1.V# პოზიციაში ჲ გვხვდება სახელებთანაც და ზმნებთანაც: რაცხა ვიპოვნებთ იმაჲ

ვიხდა, არა ვიცი; ახლა თორი მყავსა მერამედაჲ, მე ბოჲ მემედასი ბიჭი; აქვე ასე შიგან

პეტერაჲ დაბ დი კედეჲ; მასისი, პუტუტუჲ, პუტუტუჲ მასისი არი; ამ ჴეჲს სახელი ქობაჲ

არი, სხვა ხეჲ აღარ არი აქა; სახლი თავაჲ სათივრე არი; პატინაჲ, იმას მ აკოჭეფთ ემეზე; 

ჰო, მე გურჯულა, აქეEრ გებნეჲ და; ი მემრეც კალოჲ აღარვინა ლეწაჶს აქეEრობაში; წევეჲ, 

წავიდნეს,  მოვინეს; დილაჲ მეცხვერე მისცემდეს ფურეფთა; გაღმაჲ ის არი, გაღმაჲ და; 

მასისი პეტერაჲ თაჲ და მოწლეპული.

როგორც წარმოდგენილი მაგალითებიდან ჩანს, V# პოზიციაში, ჲ უფრო

გავრცელებული სახელობითი ბრუნვის ნიშნის ვარიანტადაა.  სხვა მაგალითები: როცა

ფონეტიკური პროცესი უსწრებს წინ: იპოჲდა < იპოვიდა; გებნეჲ < გეუბნები;    წევეჲ < 

წავედი;  ზმნისართებთან: უკანაჲც, გაღმაჲ.

2.  VV პოზიციაში ჲ-ს, უმეტესად, იძლევა ი: კაჲა აქე რი თივა, კაჲა აქე რი

ნაწ ელი; ილაჯი არ შეშჭამ, გეჲარ, ი შეჭამე; ჯეჲრანი რაჲა? ჯეჲრან უძახივართ; ერთ

არაბაჲ ჩეჲარენ; გიდაღმი ქოჲა, ჰო; ათდაორი თუ ათდაცხრაჲა?; თხაჲა, ქეჩი თხაჲა; მა რას

გად დგამ, მოჲო; შენ კაჲები ხარა,  ა ასე შემეხვეწებიენ,  გუხარდები; აქ დევბადე, ჩემი

სახელი მემედაჲა; ასე ევაჲა; ქომოჲში ერთი მაჰალეში გამეჲარეთ; ესეც თხაჲა, ვაცი, ვერძი; 

კაჲ თეთრი შეჲა; ა იცჲან ქი, ჩოფი რა თქმაჲა; არ ვიცით ქი ჩოფი რაჲა; ჩემი აღაჲა; თხაჲა, 

ერთანე ვაცი; შენი ლაპარაკი კაჲა; ისე გიდეჲარე მი, იმ თერეფში; ახლა არაბა გამოჲდა ~ა, 

გზაჲა; რა~ გეჲარენო; საფალანთო არი, თაჲა, თაჲა; ტპაჲა, ტპაჲა; წყალი რუჲა; ესე ირმი და
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ცხრაჲა, ცხრა ირმუს უწინ; ე იმასაც ბიბერ ურთეფ კედეჲა; მე არ ვიცი მე კარგაჲა, მე

გამოღმი ვარაჲა; მახვაჲათებენ ასე და იცინჲან და; მოთ თქ ლები მაგაჲა, მინდა;

VV პოზიციაში წარმოდგენილია ზმნებთან, მორფემათა ზღვარზე, ზმნისწინისეული

ხმოვნის მეზობლად: გიდეჲარე, გამეჲარეთ, ჩეჲარენ, გეჲარენო, და ყველაზე ხშირად

შედგენილ შემასმენელთან, მეშველზმნიან ფორმებთან: თხაჲა, გზაჲა, ტპაჲა, ვარაჲა, თურქ. 

სიტყვაში: შეჲა... სხვა მაგალითები: რ>ჲ შენაცვლებით: მახვაჲათებენ, რომელიც საკმაოდ

გავრცელებული პროცესია ტაოურისთვის დამახასიათებელი არავიბრანტი რ ბგერის გამო, 

რომელიც ხშირად ან იკარგება, ან ჲ-ად იქცევა.

3. #V პოზიციაში ჲ გვხვდება თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში Yს გადმოსაცემად: 

ჲასაღია და, უჩუმა მოკლენ, ჰო; ჩვენ არ ვიწაკიდეფთ, ჲოხ; მანგალით, ძირედამ

მოჶთიბაჶთ, ჲაღუზათ; ჲაღ ზი ვერ მჲარენია; პურ დუდებ, ჲაღ, მაწონ; ჲასაღია და, უჩუმა

მოკლენ, უჩუმა, ჰო; ბე რ საჭმელებ არ ვიჯებით ჲანი; ჲაბანჯიდამ დავქორწილდეთ, 

ჲაბანჯიდამ ვიყოთ; სიმღერები დამავიწყდა ჲა, გეჲგე?; დათვი მოკვლა ჲასაღი; იქედან

გამოხვალ ქი, გზაში, ჲა ბალაზე გასულა; ჲა შეფხდება, ჩამოვა იქიდამ;  ჲოხ, ჲოხ, ეთამ

ტუკრები მეჲჟამა; იმაში თაფლი შერბეთინა მჲართვა, დერმანი ჲანი;  ზემო ფიშნარჴევ

ჲაჲლაში, იქ დავბადულვარ მეა; შიგან სხ ა რამ ჲანი ჩ ენი ჲუსუჶელი იქობათი თევზი; 

ისხამს, ჰო, ჲაღუზია; ჲალუღ, ჲალახს მივცემთ... 

შეგვხვდა ქართულ მაგალითებშიც: ჲა ვიცი - „რა ვიცი“; ასე აქედამ, ჲეთიდამ

წავალთ („იეთი“ ტოპონიმი); ჴევაჲსა მ ლე ჲეთი არი; ე და დათ ი ყოლ ღამე ჲარება

აქ ბაში; ჲარაღზე ხელს შეჲჭრავ ჲა, იმაზე ჶენა კაჲ იჯონლება ისა; სისხლ დაყენეფს,  ემე

ჲარა მოჰკრეფაჶს. 

4.V-C პოზიციაში წარმოდგენილია ზმნებთან, მორფემათა ზღვარზე,  

დადასტურებულია ზმნისწინისეული ხმოვნის მეზობლად: გეჲზდება, გედეჲხედავ, 

ჩამეჲტანო: აი მეცეხ არიდამ უნდა ჩამეჲტანო; გევიდე, დავდგე იქა, გეჲგე?; დესდვა

ზეჲდან და სისხლ დაყენეფს; ლანქერი დაწოლილ იყო, რეგე ცხა დ ცა; ზედან

გიდავჭირპიდით ემესა, ნაჲლონსა, რასმესა, ეფეჲჯა, ვეღარ მითქ ია და; მას უკა აბლი

კიდევ გეჲზდება; იმის ოჯაღის უკანაჲც ყანა არი; გედეჲხედავ და, ჩანსა იგერ.
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ტაოურში მსგავსი სახის ფონეტიკური გამოკვლევა მხოლოდ შუშანა ფუტკარაძის

დისერტაციაშია განხილული. მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ტაოურში, მსგავსად იმერხეულისა, 

ჲ თითქმის აღარ გამოიყენება და გვხვდება მხოლოდ თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში Yს

გადმოსაცემად (ფუტკარაძე 1995: 333).  

როგორც ჩვენ მიერ ჩაწერილი მასალიდან ჩანს, ჲ ტაოურში საკმაოდ ხშირია და

განსხვავებული ვითარება წარმოჩინდა, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი.  

II. ტაოურში გვხვდება შემდეგ პოზიციებში:    1. C  – V  (თანხმოვანსა და ხმოვანს

შორის),  2.  C  – C  (თანხმოვანსა და თანხმოვანს შორის), 3. V – C (ხმოვანსა და თანხმოვანს

შორის); 4. V - # (ხმოვნის მომდევნოდ პაუზის წინ); 5. # - V (ხმოვნის წინ პაუზის

მომდევნოდ); 6. V – V ( ხმოვანთა შორის); # - C (თანხმოვნის წინ პაუზის მომდევნოდ). 

ამათგან ყველაზე ხშირია თანხმოვანსა და ხმოვანს შორის პიზიცია.

1. C  – V: ჩ ენ რაცხა ეყოფა იმა ჶთიბაჶთ; მოჶსწყაჶთ თ ელი მოვა, იმა

ემევიღეფთ; ახ ქ ყავან და დ თხ ეთ, მოათხ ეთ ათეჲ; თქ ენ თ ელი არ ეტყვით

თთ ელსა?; ჩ ენი სოფლიდამ ხუთი ხანე ზე დგასა; იქ აქ ა ქოხი და იქ მივდივართ;  ო, 

იქა აქ ქელაზურ; აქ არ ვართა, ჩ ენ არ ქÍყავს; ახლა ქ ეში ჩამევედით; იმის სახელი

ნედლი ყ ელ, სხ ა ა მახსოვს რა გი..; ფირინჯის უკან მარილ ჩ აყრით, მარილის უკან

მეჲხარშვის; ამა დავტეხაჶთ, ამავფქ აჶთ, ჲოხებ გაჶხსნავთ; ემეჲ ეტყ ის, ნენეჲ

ეტყ ის ბიჭს: ეს გავყიდოთ ერთანეო; ერთ სოფელში ქი წევნეთო, მეხი ჩუმ ა, 

დ ეგვეცემაო და კ რგათ გავხერგნავსო; შაფათი, კ ირა; პატარასაც მოზ ერი; თქ ენ

ცერც ი თეს იდით?;  ეთხ ები, ქი დაქ აწინდები. ბიჭი დაქ აწილდება, ბგანო

თხ ება, ა ისე; მოხრაკულ ვიჯებით, ს ილი ემექ ვიჯებით; ქ აბაჲ მ ლაგეს, ქ აბაჲ

იჯებჲან ახლა; ღენჭებ ვაჩ ებ მექთეფში;

2. C – C:  პირტყ ი ყავან ოთხი, ისევ წ ასხამთ; ა, მიწაში შემძ რალნი; ასე შეჲქნა

მოს ლამდი, აპა; ო, ენ წინაწინ ბე რი ფურები ყავდეს; ჰო, ჰო, დაფშ ნილი და ნედლი

ყ ელ ვიტყ ით; ვთიბაჶთ ჩ ენ, მალები ქ ყავან და, ფურები ქ ყავან; ჩ სოფ სარსა, წავა

თაჶშხამი, გას ლამდი; ექ ს, ექ ს; ო, იყ ნეს ბე რი; ბოჲნა ასკრებ იკ ლენ; ასე

რილ- რილ დაჶხევ; დე სეკარას გიდეჲბენ და დამდგურებულსკე წას ლიხან; 

ჩ ენსთ ნ ანჯახ ქ ყოფნის;
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3. V – C: ფურები თუ ბე რნი არჲან, დიდი იჯონლება; დიკე ლი,  ერთი დიკე ლი

არი, ერთი ჴარი არი და ორი ფური არჲან; აქე რი ყომშები, ბითავა ერთგან ვიკრეფით; არა

არ გე ქცევიო; მ ანთილი არ მყა და; უწინ ქი ბე რ იყ ნეს; აქ დე ბადე; იქ დე ბადე, 

გე ზარდე; ძროხებ ვაჭმეჶთ; 

4. V - #: ჰო, , ე ძეწკნით ;

5. # - V: ლებ ო შორვა ვიქდა, რა იცი; წყლის უკა ვიქდა, მარილის უკა ვიქდა, რა

იცი; 

6. V – V: ერთი მიმე არ , ხოშ ჲაჲლაში აბარგული არ ყოფილა; 

7. # - C: ელავ და ნაწველაჲ არა იჯენ.

როგორც წარმოდგენილი მაგალითებიდან ჩანს, -ს გამოვლენა შეუზღუდავია

თითქმის ყველა პოზიციაში. იგი ძირითადად წყვილბაგისმიერი ვ  ს მონაცვლეა, რაც

ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგია. იშვიათად გვხვდება უ-ს პოზიციაში, -ურ/-ულ

სუფიქსისეული უ ხმოვნის ე, ა ხმოვნებთან მეზობლობაში დავიწროების შედეგად

ვე ბნევით,  დიკე ლი, აქე რი...  გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როცა მოსალოდნელი

კბილბაგისმიერი ვ-ს ნაცვლად წარმოდგენილია უმარცვლო უ, ხმოვნის მეზობლად, 

სიტყვის თავკიდურად: იცი>ვიცი, წველავ >ვწველავ, თუმცა სისტემური სახე არ აქვს, 

ერთსა და იმავე მთმელის მეტყველებაშივე შეინიშნება მერყეობა აღნიშნულ პოზიციაში E/ვ

მონაცვლეობასთან დაკავშირებით. 

შ. ფუტკარაძე მიიჩნევს, რომ გამოიყენება როგორც ვ-ს, ასევე უ-ს პოზიციაში, 

თუმცა მეცნიერი თვლის, რომ კბილბაგისმიერი ვ უფრო გავრცელებულია, ვიდრე

წყვილბაგისმიერი (ფუტკარაძე 1995: 133-134). ჩვენი აზრით, გაანალიზებული მასალის

საფუძველზე, უმარცვლო ალოფონი უფრო დიდი სიხშირით გამოირჩევა. 

აღსანიშნავია, რომ სისტემურადაა წარმოდგენილი შემდეგ სიტყვებში: ბე რი, 

ცხ არი, შ ილი, ძ ელი/ზ ელი, წისქ ილი/წისკ ილი, ფქ ილი. 
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წყვილბაგისმიერი სონანტი ხმოვანთან ქმნის დიფთონგს, ხოლო თანხმოვანთან

ლაბიალიზებულ კომპლექსს.9

1.1.2.5. დიფთონგები ტაოურ დიალექტში

როდესაც ი-სა და უ-ს უმარცვლო ალოფონებზე (ჲ, ) ვსაუბრობთ, აუცილებელია

განვიხილოთ დიფთონგების საკითხიც. 

ცნობილია, რომ დიფთონგი წარმოიქმნება ორი განსხვავებული ხმოვნის უშუალო

მეზობლობისას, ხმოვანთა დავიწროებისას. ჩვეულებრივ ვიწროვდება ი(>ჲ) და უ(> ) 

ხმოვნები. გვაქვს აღმავალი (როცა დიფთონგის პირველი ელემენტია ჲ ან და მეორე -

სადა, სრული ხმოვანი) და დამავალი (როცა დიფთონგის პირველი ელემენტი სადა, სრული

ხმოვანია და მეორე ელემენტი - ჲ ან ) დიფთონგები.

ბ. ჯორბენაძე დიფთონგების პოვნიერების თვალსაზრისით ქართულში გამოჰყოფს

დიალექტთა ორ ჯგუფს: 1) დიალექტები, რომლებშიც გვაქვს როგორც აღამავალი, ისე

დამავალი დიფთონგები; 2)  დიალექტები, სადაც მხოლოდ დამავალი დიფთონგებია. 10

დამავალი დიფთონგის გავრცელების მიხედვით მხოლოდ ერთ დიალექტს ასახელებს და

ესაა რაჭული; დანარჩენ დიალექტებში ყველგანაა წარმოდგენილი როგორც აღმავალი,

ასევე დამავალი დიფთონგები (ჯორბენაძე 1998: 94). ტაოური11 მიეკუთვნება პირველ რიგს. 

დიალექტებში წარმოდგენილია როგორც აღამავალი, ასევე დამავალი დიფთონგები. 

დიფთონგები, როგორც ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგი, გვხვდება ერთი

მორფემის ფარგლებშიც (ბე რი, დეკე ლი, თ ლი...) და მორფემათა ზღვარზეც

(აქა რობა, ჩამეჲტანო, მოჶქს ...) სამივე პოზიციაში: სიტყვის დასაწყისში, შუაში და

ბოლოკიდურად. 

9 ტერმინი „ლაბიალიზებული კომპლექსი“ დაამკვიდრა გიორგი როგავამ (იხ. ჩიქობავა, ცერცვაძე 1962: 82, 

სქოლიო).
10 მხოლოდ აღმავალი დიფთონგების მქონე ქართული დიალექტები არ დასტურდება. 
11 იმერხეულიც
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დამავალი დიფთონგები.  

I. ჲ. 

ტაოურში დიფთონგის შემადგენელი ელემენტი ჲ შეიძლება სხვადასხვა ბგერის

პოზიციური ვარიანტი იყოს: ი ხმოვნისა და რ, ს თანხმოვნების.12

სიტყვის ბოლოში: აჲ: იმაჲ, მერამედაჲ, პეტერაჲ, ქობაჲ, თავაჲ, პატინაჲ, დილაჲ, 

უკანაჲც, გაღმაჲ, თაჲ, კაჲ; ეჲ: ჩამეჲტანო, კედეჲ, გეჲგე, გებნეჲ, ზეჲდან, წევეჲ, კედეჲა. 13

ოჲ: მეჲბოჲ, კალოჲ; უჲ: პუტუტუჲ, პუტუტუჲ.

სიტყვის შუაში: აჲ: ნაჲლონსა; ეჲ: ჩამეჲტანო, გეჲგე, ზეჲდან, გეჲზდება, მეჲბოჲ, 

გედეჲხედავ, გეჲარ, ჩეჲარენ,  გამეჲარეთ, გიდეჲარე, გეჲარენო; ოჲ: იპოჲდა; 

აღმავალი დიფთონგები: სიტყვის თავში: ჲასაღია, ჲაღუზათ, ჲაბანჯიდამ, ჲაღ, ჲა,

ჲარა, ჲეთი, ჲარაღი ; სიტყვის შუაში: ხვაჲათი;14 სიტყვის ბოლოში: ტპაჲა, ცხრაჲა, გზაჲა,

კარგაჲა, ვარაჲა, კაჲა, თხაჲა, თქმაჲა.15

მ. ფაღავას აზრით, ჲარა, ჲეთი, ჲარაღი ტიპის ფორმები (აღმავალი დიფთონგის

შემთხვევები - ხ.ჯ.), რომლებიც შ. ნიჟარაძესაც აქვს დადასტურებული აჭარულში, 

ხელოვნური, არაბუნებრივია და ჲ-ის ნაცვლად ჩვეულებრივი, სადა ხმოვნები უნდა

ეწეროს (ფაღავა 2003: 122). თუმცა, ვფიქრობთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ჲ

წარმოდგენილ პოზიციაში დასტურდება არა მხოლოდ ტაოურში, არამედ იმერხეულსა და

სხვა დიალექტებშიც და იმიტომ, რომ აღმავალი დიფთონგი ქართულისთვის

არაბუნებრივია, ამ ფორმების უგულვებელყოფა გამოსავალი არ არის.

12 სხვა ქართველურ დიალექტებშიც დიფთონგის ჲ სხვადასხვა ბგერის პოზიციური ვარიანტია: ი, ჰ, ს, ზ, შ, ც, 
ლ, რომელიც სხვაობს დიალექტების მიხედვით.
13 მთიულურ-გუდამაყრულში: წავიდაა>წავიდაჲა? ქართულურში (ზემო ქსნური თქმა): დედაა>დედაჲა
(ჯორბენაძე 1998: 176).
14 დიფთონგში შემავალი ჲ წარმოადგენს რ-ს პოზიციურ ვარიანტს და წარმოიქმნება აღმავალი
დიფთონგი.
15 გვხვდება მთიულურ-გუდამაყრულშიც. ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ხმოვანთგამყარს და
წარმოიქმნება აღმავალი დიფთონგი (ჯობენაძე 1998: 89).
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II. - ე/ა/ი.

E ძირითადად გვხვდება იმ პოზიციებში, სადაც ისტორიულად ივარაუდება (ჩ ენ, 

ქ ა, თ ალი, შ ილი...), უ ხმოვნისა და ვ თანხმოვნის ადგილას. 

დამავალი: ე : ბე რნი, დიკე ლი, აქე რი, ვე ბნევით, გე ქცევიო, დე ბადე, 

გე ზარდე, ვაჭმე თ; ა : მყა და; : მოჶქს ; გათხ ლი; ა : იქა რობაში, 

გომოღმა რი.

აღმავალი დიფთონგები: სიტყვის შუაში: ე: ჩ ენ, ეყოფა, თ ელი, დ თხ ეთ, 

მოათხ ეთ, გ ათეჲ, თ ელსა, ქ ეში, ყ ელ, დ ეგვეცემაო, მოზ ერი, ეთხ ები, ვაჩ ებ, 

მ ესწარით, ამ ელ, გ ერევი, მ ელით, ვაძ ეფთ,  გ ეყარენით, ნაწ ელ, დ ეჩ იენით; ა: 

გ აქ, ჩ აყრით, მიმე არ , დაქ აწინდები, გ ამაჶქ ავთ; ი: ეტყ ის, კ ირა, თეს იდით, 

ს ილი; სიტყვის ბოლოში: ი: დევეჩ ი; ე: გევეთხ ე, წ ე; ო: ლებ ო, დაგაჩ ო.

სიტყვის ბოლოში: ა: სხ ა, ჩუმ ა, მ ა, გუმ ა; ი: ცერც ი.

როგორც ვხედავთ, ტაოურში დიფთონგი საკმაოდ გავრცელებული პროცესია.

1.1.3. ხმოვანთა სინტაგმატური მიმართება

სამეცნიერო ლიტერატურაში ხმოვანთკომპლექსთა დაჯგუფების რამდენიმე

კლასიფიკაცია არსებობს; ძირითადად გაზიარებულია შ. ძიძიგურის ხმოვანთკომპლექსთა

ცვლილების ამსახველი დაჯგუფების პრინციპები, რომლის მიხედვითაც, 

ხმოვანთკომპლექსები დაჯგუფებულია A B C რიგად. A რიგში მოთავსებულია აი, აუ, აე, 

აო, ოი, ოუ, ეი, ეუ ხმოვნები. როგორც ვხედავთ, უფრო ღია ხმოვანს მოსდევს შედარებით

ვიწრო; B რიგში პირიქითაა, უფრო ვიწროს მოსდევს შედარებით ღია ხმოვანი: ოა, ეა, იე, ია, 

უე, უა; C რიგში გაერთიანებულია იდენტური ან თანაბარი ღიაობის ხმოვნები: ოე, უი, ეე. 

საბოლოო დებულება კი ასეთია: „ყველა რიგის ხმოვანთა კომპლექსი ისწრაფვის

ერთხმოვნობისაკენ: კომპლექსის განვითარების საბოლოო საფეხურია ერთ ხმოვანზე

დასვლა“ (ძიძიგური 1946: 33). ანალიზი მოცემულია ქართულ-ზანურის საფუძველზე. 

მკვლევრისთვის ამგვარი დაჯგუფებისთვის ამოსავალია ღიაობა. 

თ. უთურგაიძის აზრით: „ღიაობის, როგოროც ხმოვანთა განმასხვავებელი ნიშნის

ხმარება სერიოზულ სიძნელეებს ქმნის“ (უთურგაიძე 1976: 5).
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ტ. ფუტკარაძის აზრით, ჯგუფების თანმიმდევრობა უნდა განისაზღვროს

კომპლექსთა ცვლილების სირთულის მიხედვით და A ჯგუფში აერთიანებს იდენტურ

ხმოვანთკომპლექსებს: აა, ეე, ოო, იი, უუ; B ჯგუფში: მაღალი + დაბალი: ეა, ოა, უა, იე, უე, 

იო, უო; C ჯგუფში ყველა დანარჩენს: აე, აო, აი, აუ, ეო, ეი, ეუ, ოე, ოი, ოუ, ოუ,  უი. ამათგან, 

A ჯგუფი ტრანსფორმირდება შერწყმის გზით,  B ჯგუფი - დიფთონგიზაციის გზით, C 

ჯგუფი - ძირითადად, ასიმილაციის გზით (ფუტკარაძე 1998: 92).

წარმოდგენილ დისერტაციაში ხმოვანთკომპლექსები დაჯგუფებული არაა ზემოთ

ხსენებული ჯგუფების პრინციპების მიხედვით. კვლევის ამ ეტაპზე მოცემულია მხოლოდ

დიალექტში რეალიზებულ ხმოვანთა სხვადასხვა კომბინაციები, რომელთაც განვიხილავთ

როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ასევე მორფემათა ზღვარზე, სინქრონიულ დონეზე. 

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი ანალიზის საგანს წარმოადგენს როგორც პირველადი, ასევე

მეორეული, ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგად მიღებული კომპლექსები. 

დისტრიბუციული ანალიზისას გამოვლინდა, რომ ქართული სალიტერატურო ენის

მსგავსად ტაოურ დიალექტში ძირითადად აკრძალულია ორი ხმოვნის უშუალო

მეზობლობა. 

„ამ წესის დადასტურებას თანამედროვე ქართულში წარმოადგენდა ის

მორფმონოლოგიური ცვლილებები, რომელთაც ადგილი აქვთ ენაში, კერძოდ, კვეცა, 

დიფთონგიზაცია, ასიმილაცია და დისიმილაცია ბრუნებისა და უღლების ფორმებში“ 

(უთურგაიძე 1976: 131).

1.1.3.1. ხმოვანთკომპლექსები ერთი მორფემის ფარგლებში

ისტორიულად, როგორც ცნობილია, ქართული ენისთვის დამახასიათებელი არაა

ხმოვანთკომპოლექსები ერთი მორფემის ფარგლებში. თუმცა, რადგანაც ჩვენი კვლევის

მიზანია დღევანდელი ვითარების ჩვენება ტაოური დიალექტის მაგალითზე, 

სინქრონიულად, თეორიულად დასაშვები შესაძლებლობებიდან გამოვავლინეთ

მეორეული 7 კომპლექსი: აე, ჲო, ჲე, ჲა, აჲ, ე , ა. ამათგან ყველაზე რეალიზებულია ა-ს

შემცველი ხმოვანთკომპლექსები: აჲ - 28,5%, აე - 23, 8%, ჲა - 14, 2%, ა - 19, 0%, ჲე - 4, 7%, 

ჲო - 4, 7%, ე – 4, 7%. ცხრილის ფარგლებში სულ რეალიზებულია კომპლექსების 10, 8%.
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ტაოური

მეორეული/ტრანსფორმი

რებული

აა -

აე +

აო -

აი -

აჲ +

აუ -

ა -

ეა -

ეე -

ეო -

ეი -

ეჲ -

ეუ -

ე +

ია -

ჲა -

იე -

ჲე -

იო -

ჲო -

იი -

იჲ -

ჲი -
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ჲჲ -

იუ -

ჲუ -

ი -

ოა -

ოე -

ოო -

ოი -

ოჲ -

ოუ -

-

უა -

ა +

უე -

ე -

უო -

ო -

უი -

ი +

უუ -

უ -

უ -

-
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1.1.3.2. ხმოვანთკომპლექსები მორფემათა ზღვარზე

მორფემათა ზღვარზე ხშირად იქმნება ხმოვანთკომპლექსები სახელურ და ზმნურ

ფორმებში. სამივე პოზიციაში - სიტყვის თავში, შუაში და ბოლოს - თეორიულად

დასაშვები შესაძლებლობებიდან სულ გამოვლინდა 22 პირველადი და მეორეული

კომპლექსი. ამათგან პირველადი კომპლექსებია: აო, ია, იო, ოა, ოე (5 ), ხოლო მეორეული -

აე, აო, აჲ, ა , ეჲ, ე , ია, ჲა, იე, იო, ოა, ოე, ოჲ, , ა, ო, ი (17).  ცხრილის ფარგლებში

სულ რეალიზებულია პირველადი კომპლექსების 25, 0%, ხოლო მეორეული კომპლექსების

- 41, 3%.

ტაოური

პირველადი

აა -

აე -

აო +

აი -

აუ -

ეა -

ეე -

ეო -

ეი -

ეუ -

ია +

იე -

იო +

იი -

იუ -

ოა +
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ოე +

ოო -

ოი -

ოუ -

უა -

უე -

უო -

უი -

უუ -

ტაოური

მეორეული/ტრანსფორმი

რებული

აა -

აე +

აო +

აი -

აჲ +

აუ -

ა +

ეა -

ეე -

ეო +

ეი -

ეჲ +

ეუ -
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ე +

ია +

ჲა +

იე +

ჲე -

იო +

ჲო -

იი -

იჲ -

ჲი -

ჲჲ -

იუ -

ჲუ -

ი -

ოა +

ოე +

ოო -

ოი -

ოჲ +

ოუ -

+

უა -

ა +

უე -

ე -

უო -

ო +
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უი -

ი +

უუ -

უ -

უ -

-

1.1.3.3.  ხმოვანთკომპლექსთა ანალიზი

როგორც ცნობილია ენა გამარტივებისკენ მიისწრაფვის, განსაკუთრებით ეს ითქმის

ზეპირ მეტყველებაზე. ქართული სალიტერატურო ენის მსგავსად ტაოურ დიალექტში

ძირითადად აკრძალულია ორი ხმოვნის უშუალო მეზობლობა, რომლის დაძლევაც ხდება

სხვადასხვა გზით:  1) ხმოვანთა შერწყმით (გრძელ ხმოვნად გარდაქმნით): 

გააკეთა>გ კეთა; ხეები>ხ ბი... (ფონეტიკურად სახეცვლილი ფორმები: 

გაუკეთა>გოუკეთა>გუუკეთა>გ კეთა; 2) ერთ-ერთი ხმოვნის დაკარგვით: 

გადაუგდო>გადუგდო; 3) ერთ-ერთი ხმოვნის დავიწროებით და სწორედ ამის

შედეგად წარმოიქმნება დიფთონგი. გარდა ამისა, ორი ხმოვნის წარმოთქმისას ორივე

ფონემა ვერ იქნება სრულფასოვანი, რადგანაც ბგერის წარმოთქმის სამი მომენტი

(შემართვა, დაყოვნება და დამართვა) ირღვევა. შესაბისად, ხმოვანთკომპლექსები

ვითარდებიან სხვადასხვა გზით, ფონეტიკური გარდაქმნებით.

გაანალიზებულ მასალაში, გამოვლენილი კომპლექსებიდან, სულ, ერთი მორფემის

ფარგლებში, არც ერთი პირველადი კომპლექსი არაა წარმოდგენილი, გვხვდება მხოლოდ

მეორეული კომპლექსები, ხოლო მორფემათა ზღვარზე სხვაგვარი ვითარებაა: ორი ხმოვანი

შენარჩუნებულია სიტყვის აბსოლუტურ ბოლოში, ღია მარცვალზე დაბოლოებულ

ზმნებში: დუყრია, გიგიკეთია, დიგვინახია, დუთხრია, მოტაცნია; გომოსწიო, ნადირიო, 

ვირიო, ქმარიო...   როგორც კი მარცვალი დაიხურება, ჲ იჩენს თავს: უსაქმჲან, უმუშავჲან, 

ქონებჲან, უსხჲან, უყიდჲან; გურჲოთ, მიდჲოდეს, წ ქცჲოს... ერთი მორფემის ფარგლებში

კი მხოლოდ მეორეულ, ან ნასესხებ ფორმებში გვხვდება: კრაეკარი, მწაე, მჯაე, მიქაელი...
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ტაოურ დიალექტში ხმოვანთა მეზობლობისას წარმოქმნილი კომპლექსებიდან ერთი

მორფემის ფარგლებში სულ რეალიზებულია: 10, 8%, ხოლო მორფემათა ზღვარზე:   30,9%;

ამათგან ძირითადად გვხვდება ტრანსფორმირებული, ფონეტიკური გარდაქმნებით

მიღებული კომპლექსები, რომელიც უფრო ბუნებრივია ტაოური დიალექტისთვის. 

აა კომპლექსი გვხვდება მეორეული გრძელი -ს სახით, როგორც ერთი მორფემის

ფარგლებში, ასევე მორფემათა საზღვარზეც და ყოველთვის ტრანსფორმირებული

ფორმითაა წარმოდგენილი: ს თი, თხ , დ წვინა; ზოგჯერ იდენტურ ხმოვანთა შერწყმას

თან სდევს სხვადასხვა სახის ფონეტიკური მოვლენა: ხმოვანთა შერწყმას წინ უძღვის

თანხმოვან რ-ს დაკარგვა: ვ დია, მახვ თეს, ვიმ ხეთ; მარცვლის მოკვეცა: ძ ნ; ზმნისწინის

ხმოვნითი ელემენტის შეცვლა: შ ხო, შ ყენო, მ წყობენ, მ ყარეთ - იცვლება ზმნისწინის

ხმოვნითი ელემენტი: ეა>აა> : შეახო > შ ხო; შეაყენო > შ ყენო.. ოა>აა> : მ ძოებენ > 

მოაძოებენ; მოაწყობენ > მ წყობენ; მოაყარეთ > მ ყარეთ... 

აე: კომპლექსი გხვდება როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ასევე მორფემათა

ზღვარზე: მიქაელი (ნასესხები), მეორეული: კრაეკარი, მწაე, მწვაე, მჯაე, აშაეფს, ვიმუშაეფთ

(ვ ბგერის ჩავარდნის შედეგად)... ანაეფჩი, ნანაები (როგორც წესი, ბოლოკიდური ძირეული

ა ხმოვანი იკვეცება, ამ შემთხვევაში კი უკვეცელი სახითაა წარმოდგენილი). 

აი კომპლექსი წარმოდგენილია როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ასევე

მორფემათა საზღვარზე # - და C-C პოზიციაში: ჩაჲ, მაჲსი; შაჲ, კრაჲ, ჭვაჲ, ვარდყვაჲლი, 

მაჲწყდება- ვ- ჩავარდნის შედეგად.  

აო გვხვდება მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე # - და C – C პოზიციებში. წარმოიქნება

ფუძისეული ხმოვნისა და აფიქსების შეერთებით: დიგიმართებაო, იჯებაო, წუმსაო, მოშაო.

აუ კომპლექსი მხოლოდ მორფემათა ზღვარზეა წარმოადგენილი C-C პოზიციაში: 

და კლიან, გაქცე ლა, აქა რი, ყა რმა (ნასესხები), ერთ შემთხვევაში გვხდება აუ>

ტრანსფორმირებული ვარიანტი: აუ>ე : აქაური>აქე რი. 

ეა: # - და C – C პოზიციებშია წარმოდგენილი: ვეაშიღები,  ვეარენები; სუფიქსისა და

ფუძისეული ბოლოკიდური ე-ს შეხვედრისას: დღეა, მზეა...  

ეე გვხვდება პაუზის წინა და C-C პოზიციებში, მორფემათა საზღვარზე. 

წარმოდგენილია მეორეული გრძელი -ს სახით (ყოველთვის ტრანსფორმირებული
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ფორმით): ტყ ბი, ღელ ბი, ბასილაძ ბი, შ რია; სრული რეგრესული ასიმილაციით: აე>ეე> : 

აენთება> ნთება, აეყუდა> ყუდა, დაეჩვიე>დ ჩვიე, გაერევი>გ რევი... ა-ზე დაბოლოებულ

სახელებთან, ბოლოკიდურად, სრული რეგრესული ასიმილაციით: ყან ბი, ბაღან ბი, თ ბი; 

ყანა>ყანაები>ყან ბი... ანალოგიური ვითარებაა დაცული ფშაურში, მოხეურში, 

ქართლურში, კახურში, ლეჩხუმურში (ჯორბენაძე 1998: 178).

სრული რეგრესული ასიმილაციით მო/შემო ზმნისწინისა და ზმნური ე პრეფიქსის

შეხვედრისას: ოე>ეე> : შემოეყრება>შემ ყრება, მოემწყვდეევა>მ მწყვდევა, მოერევა>მ რევა.

ეო წარმოდგენილია # - და C – C პოზიციებში: შეხედეო, მამაკლევნიეო, გაგზანეო, 

მეორე, შეობა; ებნეოდეს (ბ-ს ჩავარდნით): ეუბნებოდეს>ებნეოდეს.

ეი ყოველთვის ტრანსფორმირებული ფორმითაა წარმოდგენილი სამივე პოზიციაში: 

თავკიდურად, სიტყვის შუაში და ბოლოში და ყოველთვის ქმნის დამავალ დიფთონგს: 

შეჲრბენ, შეჲყრებიან... ბოლოკიდურად წარმოდგენილია რამდენიმე შემთხვევაში: ვ-ს

ჩავარდნის შედეგად: ელიასჴეჲ, ნატპეჲ; გებნეჲ: გეუბნები>გეუბნევი>გებნეჲ (ტაოურში

დადასტურებული ფორმა: ვე ბნევით); გაგდეჲ; ფუძისეულ ე ხმოვანს მოსდევს ბრუნვის

ნიშნისეული -ი: ნაღვარაღელეჲ; 

ზმნისწინისეული ხმოვნითი ელემენტის შეცვლით აი და ოი კომპლექსით მიიღება

ეჲ დამავალი დიფთონგი: აი>ეჲ: აიკიდა>ეჲკიდა, აიღოს>ეჲღოს, გაიქცევა>გეჲქცევა; ოი>ეჲ:

ამოიღებს>ამეჲღეფს, მოიწველოს>მეჲწველოს, მოითიბება>მეჲთიბება;

ეი>ეჲ: ვქენეჲთ, ვილოცეჲთ, დუმალეჲთ...  

ეუ კომპლექსი წარმოდგენილია მხოლოდ C – C პოზიციაში და ვიღებთ დამავალ

დიფთონგს: ე . მორფემათა ზღვარზე: დაჩ ე ლან, შემოხEეEლი, დამწყდეEლა; აქეÍრი, 

იქეÍრობაში... ერთი მორფემის ფარგლებში: დეკეEლი.

ია კომპლექსი წარმოდგენილია როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში (C-C

პოზიციაში) ასევე მორფემათა საზღვარზე. მორფემათა საზღვარზე გვხვდება სამივე

პოზიციაში: სიტყვის თავკიდურად, შუაში და ბოლოს: დუნთია, შუხედნია, ჴ მელია, 

თაფლია; სიტყვის თავსა და შუაში ქმნის აღმავალ დიფთონგს: ჲარეს; უსაქმჲან, ახმჲანეფს, 

არჲან... 
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იე, იო კომპლექსები წარმოდგენილია # - და C – C პოზიციებში. ორივე

ხმოვანთკომპლექსი გვხვდება როგორც იე, იო ფორმით, ასევე აღმავალი დიფთონგის

სახით : დ ჩ იე, მეჲწიე, გეყოფჲენ; კარიო, მარქ ალიო, ჩადჲოდეს,  გურჲოთ...  იე(>ჲე), 

იო(>ჲო) გვევლინება ერთი მორფემის ფარგლებშიც, აღმავალი დიფთონგის სახით: 

ცარჲელი, ჲონჯა.

იი კომპლექსი წარმოდგენილია C-C პოზიციაში. ყოველთვის მეორეული გრძელი -ს

სახით, ტრანსფორმირებული ფორმით გვხვდება:  იდენტურ ხმოვანთა შერწყმით: მ ტანო; 

აი>ეი> : თავკიდურა პოზიციაში კონტაქტური მეზობლობისას: დაიჭირა>დ ჭირა, 

ჩაიტანო>ჩ ტანო, დაიჯერეფს>დ ჯერეფს (ანალოგიური ვითარებაა აჭარულშიც, 

დისტანციური მეზობლობისას: დამინახა>დიმინახა...).

იუ კომპლექსის არც ერთი შემთხვევა არ დადასტურებულა, არც ერთი მორფემის

ფარგლებში, არც მორფემათა ზღვარზე. შეგვხვდა მხოლოდ ერთ ტოპონიმში: იუსუფელი

და იქაც აღმავალ დიფთონგიანი ვარიანტით: ჲუსუჶელი. 

ოა კომპლექსი წარმოდგენილია # - და C – C პოზიციებში: მომრეხოა, ლებEოა, 

გოგოა; მიღებულია ვ-ს ჩავარდნის შედეგად: წომოალ, გომოა, წომოა, ამოარდა, საძოარი,  

მოა (ძირითადად მ ა ფორმით გვხვდება, თუმცა მოა დავადასტურეთ როგორც ჩვენ მიერ

ჩაწერილ ტექსებში, ასევე პროფ. ეკა დადიანის მიერ ჩაწერილ ტაოურ ტექსტებშიც), 

ოო გვხვდება # - და C – C პოზიციებში და ყოველთვის ტრანსფორმირებული

ფორმითაა წარმოდგენილი - იდენტურ ხმოვანთა შერწყმით: დე ნახ , გთხ , გ ათხ თ... 

ოი წარმოდგენილია # - და C – C პოზიციებში, ო ხმოვანზე ფუძედაბოლოებულ

სახელთა სახელობითი ბრუნვის ფორმებსა: ფოსოჲ, ახოჲ და ვ- თანხმოვნის ჩავარდნის

შედეგად მიღებულ სიტყვებში: მოჲდეს, გომოჲდოდეს, ჩომოჲნეს, რომელთა შედეგად

მიიღება დამავალი დიფთონგი.

ოე გვხვდება # - და C – C პოზიციებში მორფემათა ზღვარზე და რიგ შემთხვევაში

წარმოქმნილია ვ-ს ჩავარდნით:  მ ძოეფს, ითოეფს, გუმოელ, ვიპოე,  მოძოენ, წამოელ, 

იპოებენ, ჶტოეფ, მოქსოენ, ითოეფს; რიგ შემთხვევაში კი ო-ზე დაბოლოებულ სახელთა და

მრავლობითი ნიშნის ხმოვნითი ნაწილის ე-ს შეხვედრითაა მიღებული: კოფოეფ, ჴობოები, 

ორმოები, ალოები. 
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ოუ წარმოდგენილია პაუზის წინა და C – C პოზიციებში. რეგრესული, ნაწილობრივი

ასიმილაციით აუ გვაძლევს ოუ> დამავალ დიფთონგს: აუ>ოუ< :

აქაურობა>აქ რობა, გაღმაური>გაღმ რი, აუღო> ღო; ქომ რობაში;   ვე>ო: 

დაჩვეულან>დაჩ ლან; გათხოვილი>გათხ ლი. 

უა წარმოდგენილია მხოლოდ C-C პოზიციაში. გვხდვება როგორც მორფემათა

ზღვარზე, ასევე ერთი მორფემის ფარგლებში. რეგრესული დისიმილაციით ვიღებთ

აღმავალ დიფთონგს: ოა>უა> ა; პროცესს ვერ აბრკოლებს პირველი სუბიექტური პირის

ნიშანი ვ, ან ფუძისეული თანხმოვანი: მოვაცხავებთ>მ აცხაეფთ, მოვასხამთ>მ ასხამთ, 

მოვართვი>მ ართვი, გამოვაცხობთ>გამ აცხოფთ, მოვაძოვებდით>მ აძოებდით, 

მოვალთ>მ ალთ, მოვაგონო>მ აგონო, დავაბი>დ აბი, წავასხით>წ ასხით,

მოვადენდით>მ ადენდით, დავაქუხო>დ აქუხო... დიდროვანი//დიდრვიანი>დიდრ ანი

(ჯორბენაძე 1989: 579); აა> ა: გავახმობთ>გ აჴმოფთ, გავახმობთ>გ ამხოფთ, 

წავასხამ>წ ასხამ, გავადებთ>გ აგდეფთ, გავათხოვე>გ ათხოე. ერთი მორფემის

ფარგლებში უა> ა:  შ ა, გურგ ალი, მ ანთილი.

უე, უი ხმოვანთკომპლექსები მორფემათა ზღვარზე არ გამოვლინდა. ერთი

მორფემის ფარგლებში უი კომპლექსი ქმნის აღმავალ დიფთონგს ი: ტყ ილი - C-C

პოზიციაში.

უო წარმოდგინელია მხოლოდ C-C პოზიციაში: იო>უო> ო: მაგაწყდ ოს. 

უუ წარმოდგენილია პაუზის წინა და ძირითადად C-C პოზიციაში. C-C პოზიციაში

უუ კომპლექსი მიიღება იდენტურ ხმოვანთა შერწყმით, რომელიც ასიმილაციის გზით

ტრანსფორმირდება: ოუ>უუ> , აუ>უუ> , ეუ>უუ> ; სრული კონტაქტური ასიმილაციით, 

მო ზმნისწინისა და ზმნური უ პრეფიქსის შეხვედრისას, ოუ>უუ> : მოუნდება>მ ნდება, 

მოუშვებს>მ შვეფს, ამოუსხია>გამ სხია, გამოუღონ>გუმ ღონ; სრული რეგრესული

ასიმილაციით, აუ>უუ> : დაურქმევია>დ რქმევნებია, დაუთქმევნებიათ>დ თქმევნებიან, 

გაურევთ> გ რევთ; სრული, კონტაქტური რეგრესული ასიმილაციით, ეუ>უუ> : 

შეუსვია>შ სვია,  შეუღია>შ ღია, შეურთებთ>შ რთეფთ.

როგორც წარმოდგენილი მასალიდან ჩანს, ტაოურისთვის ბუნებრივი არაა ორი

ხმოვნის თავმოყრა და ამის თავიდან ასაცილებლად ზეპირ მეტყველებაში ხდება
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სხვადასხვა სახის ფონეტიკური ხასიათის მოვლენა: 1) ხმოვანთა შერწყმა, 2) რომელიმე, 

ძირითადად ვ ბგერის დაკარგვა და 3) დიფთონგიზაცია, ანუ ხმოვანთა დავიწროება. 

ამათგან უფრო გავრცელებულია ხმოვანთა შერწყმა და დიფთონგიზაცია. როგორც ჩანს -

სა და ჲ-ს შემცველი კომპლექსები ტაოურისთვის ყველაზე ბუნებრივი კომპლექსებია.  

1.1.3.4. საილუსტრაციო მასალა

1.1.3.4.1. ერთი მორფემის ფარგლებში გამოვლენილი ხმოვანთკომპლექსები

აა> : # - პაუზის მომდევნო : 0 ; - #  პაუზის წინა : 0;  C – C პოზიცია (3):  ს თი, ვ დია, 

ძ ნ";

აე: # - პაუზის მომდევნოდ: 0; - #  პაუზის წინ: მწაე, მჯაე;; C – C პოზიცია: 3 სიტყვაში: 

მტკაელი,  კრაეკარი, მიქაელი;

აო: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

აი>აჲ # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 4 სიტყვაში:  ჩაჲ, შაჲ, ჭვაჲ, კრაჲ; C –

C პოზიცია: 2 სიტყვაში: ვარდყვაჲლი, მაჲსი;

აუ: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ეა: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ეე: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ეო: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ეი: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ეუ> ე # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: დეკე ლი.

ია>ჲა: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 3 სიტყვაში: 

ზჲარეთი, ღრჲალი, სჲარული;

იე>ჲე: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 1 სიტყვაში: 

ცარჲელი;

იო>ჲო: # - პაუზის მომდევნო: 1 სიტყვაში: ჲონჯა; - #  პაუზის წინა: 0; C – C 

პოზიცია: 0;

იი: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

იუ: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;
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ოა: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ოე: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ოო: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ოი: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ოუ: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

უა> ა: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 1 სიტყვაში: შ ა; C – C პოზიცია: 3

სიტყვაში: მ ანთილი, ალი, შ ადღეხან;

უე: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

უი: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

უო: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

უუ: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

1.1.3.4.2. მორფემათა ზღვარზე გამოვლენილი ხმოვანთკომპლექსები

აა: # - პაუზის მომდევნო: ნთებდეს, დენ, დუღებენ, შენეს;

- #  პაუზის წინა: ახლოს , ევ , თხ , რ , პატარ , გზ , თივ , ტპ , იქ , სხვ , ვქნ ;

C – C პოზიცია:  დ წვინა, შ ხ , გ კეთო, გ ძღო, გ დნე, გ რჩევენ, წ სხამს, ჩ ყენებ, 

შ ყენო, შ ხედნიოს, გ ტეხინებდეს, დ წყვდიე, გ ჴმოფს, მ ძოებენ, დ ჯოხელ, შ ჭირე, 

გ ხაროს, ჩ გდო, წ ქციოს,  გ მთელეფს, ჩ სხამ, გ ც ეფ, გ პტყელეფ, გ ცხელეფ, გ ყოლეფს, 

მ წყობენ, გ დნოფ, გ სწორებდა, დ სოფს, გ პობენ, დ კრავ, გ გდო, გ ბევროს, დ გორეფს, 

დ ნარცხეფს, დ წვენს, დ დგა, გ თაებდეს, გ სუქე, გ პტყელეთ, მ ყარეთ, ჩ გდეფს, დ ნახვე, 

შ ხტა, გ მთელოს, გ წვენ, დ წყლ ანებ, დ ქორწილა, ამ ვლებენ, დევპ კეფთ, დ ბისაც, 

შ ჭმელი, გამ სხე, ჩამ ცმენ, გიდ ყრიდა, მ რთმენ, დ რქვეს, ვ შენე თ, გიდ ბრუნებენ, 

თ ზეა, დ ჯოხა, გიდ ყარო,  დ სო, მ გვრიან,  მ ბა, დ ხოვ, გამ ბრუნო, გ ბ ან, გ თაოს, 

ვ დუღო,  გუმ რგლო, შემ ყარო, გამ რჩევ, გამ ძროფს, მ ყუდა,  დ ნგრ ეს, მ კდენს,  

გამ ცხეჲთ;

აე: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: 0; 
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C – C პოზიცია: გათაებენ, ფილაებ, დედაეფთა, ნანაები, გუაზაეფთ, გ აცხაეფთ, 

წაელით, ვიმუშაეფთ, აშაეფს, ანაეფჩი, ბაღანაები, გათაებული, პაწაებ, წოწოლაები, 

ძირაები, დაწკაებულია;

აო: # - პაუზის მომდევნო: 0; 

- #  პაუზის წინა: დიგიმართებაო, ფულიაო, მოშაო, მეჲღრიჭაო, შენაო, ამაო, არაო, 

გათოვდებაო, ქყავსაო, რაცხასაო, შამეყუჩაო, გ ათაო, გაქ აო, იქსაო, მერთმაო, მანდაო, 

დეჲჭირაო, აპაო, იჯებაო, გათავდაო, ეყოფაო, აქტკივდებაო, ვილოცაო, დაჯდებაო, ჩ ენაო, 

დამჩაო, ყოფილაო, შექტყეპაო, ქონდაო, წევდაო, ერყეოდაო, მოზობელიაო, იქნებაო, 

ბებერმაო, გამჴრაკაო, გეხვეწაო;

C – C პოზიცია: გიგიშაოს, ათდაოთხი, ათდაორი, ქაოშვილი, იქაობაში, გKთაოს, 

ჶხმაოფთ, პეტერაობიხან, დაბლაობაში, მაღლაობაში;

აი: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: ძირაჲ, ენკაჲ,  უნეხვაჲ, ქობაჲ, ზოგანაჲ, უკანაჲ, ქომოთაჲ,  შიგანაჲ, 

წინაჲ, ჭანურაჲ, ღელეთაჲ, ხეჲთაჲ, ვირისთაჲ, კვირთაჲ, აქობაჲ, გაღმაჲ, ქოხითაჲ, 

სარც ხპაჲ, ლომბიტპაჲ, ბალყანაჲ, წაჲ, კაწა-პუწაჲ;

C – C პოზიცია: თაჲდამ, ვიყაჲთ, რაჲგა, პატარაჲც, ველითაჲც, მაჲწყდება, ჩაჲცვი, 

ჩაჲჩხოკვიან, ვერსაჲთ;

აუ: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია:  და კლიან;

ეა: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: ეგრეა, ტყეა, მზეა, საქმეა, ისეა, თაზეა, გავხდეა, მწ ანეა, ცხარეა, 

თ ეა, მეცხ ერეა, კიდეა, დღეა, ასეა;

C – C პოზიცია: ვეაშიღები, ვეარენები. 

ეე: # - პაუზის მომდევნო: ნთება, ყუდა;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: გ ყუდება, დ ჩვიე, დედ ბ, შ ხათრებოდა, გ რევი,  ბაღან ბი, ტყ ბი, 

ღელ ბის, ყან ბი, გიდ ხვევა, გ თხ ება,  დ დება, დ ყრებჲან, დ თესა, კუტუნ ბი, გLყაროს, 
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პეტერ ბ, შემ ყრება, დ ცა, გ ყუდა, მ მწყ დევა, გ ხსნა, ბასილაძ ბი, შ რია, თ ბი, 

მ სწარენით, გიდ ყრებიან, მ რევა, გ თხოებოდა, შ ხათრება, დ ჩ ჲენით, გ ყუდები, 

გ რყია;

ეო: # - პაუზის მომდევნო: 0; 

- #  პაუზის წინა: შეხედეო, გაგზანეო, დეჲსხენეო, იყ ეო, შეჭამეო, კედეო, წეჲღეო, 

დიმაწავლეო, ჩემეჲყვანეო, ფეხზეო, ღამეო, შიჶჭამეო, კ ზეო, თავზეო, ერყეოდაო, 

წომოვდეო, იყეო, ტოტოლებზეო, დიმიქსოეო, გამპარსეო, ჩე დეო, წელზეო, შომოქწეო, 

გომოვდეო;

C – C პოზიცია: მეორე, ებნეოდეს, შეობა;

ეი: # - პაუზის მომდევნო: ეჲკიდა, ეჲღოს;

- #  პაუზის წინა: ელიასხეჲ, გაგდეჲ, გებნეჲ, ნაღვარაღელეჲ, ნატპეჲ;

C – C პოზიცია: ამეჲღეფს, შეჲრბენ, დეჲმალვის, გეჲქცევა, ჩამეჲღეფს, დეჲშტვინე, 

მეჲწEელოს, გეჲსხნევა, შეჲქნება, ჩამეჲტანს, შეჲზამთრი, დეჲთესჶის, ემეჲქმენ, მეჲთიბება, 

მეჲკრიბება, მეჲკრიფვის, შეჲყრებიან, გეჲზდება, გემეჲსხამს, დეჲჭირაჶს, დეჲნახენ, 

მეჲღრიჭაო, დევინახეჲთ, გევიზარდეჲთ, ვიკითხეჲთ, იხვარათეჲთო, მეჲტანეით, 

მეჲწონეფს, ჩემეჲყვანენ, დეჲნახ ენ, მეჲღალვიან, მეჲწიე, დეჲკარგე, გეჲგონეთ, გეჲგნეფ, 

ვებნეჲთ, წეჲყვანეს, მეჲკლა, დეჲკადრა, გამეჲღონ, გეჲყარენით, დეჲნგრა, შეჲშალა, ჩეჲცვა, 

დეჲლია, გამეჲდეს, გამეჲგდეფს, გემეჲტანე, გეჲლესა, გეჲჭრევა, გეჲლეწება, ზეჲთ, 

მეჲხარშვის, მეჲგო, დეჲღრუბაჶს, გიმეჲცვალა, ჩეჲცვამ, ვქენეჲთ, ვიფერხულეჲთ, 

მ აგვარეჲთ, ხეჲთავი,  დეჲჩხოკნეს,  გემეჲცვალა, გეჲსვლება, გიდეჲბენ, მეჲხედაჶს, 

ვილოცეჲთ, შეჲფურცვლის, გემეჲრჩიოს, დეჲრთვება, მეჲქსოვნება, ევღეჲთ, ვიწაკიდეჲთ, 

დეჲჯერეფ, მეჲგოს, მეჲღალოს, გედეჲცვალა, შეჲჭმევა, გეჲწელვის, მეჲდირკის, 

დუმალეჲთ, დეჲბურონ, მეჲსაქმებენ, გეჲხრაკ ი, წეჲცხო, დეჲჯერეფს, გეჲრეკა;

ეუ: # - პაუზის მომდევნო: 0; 

- #  პაუზის წინა: 0; 

C – C პოზიცია: იქე რი, აქე რი, დაჩ ეულან, შემოხვე ლი, დამწყდე ლა;

ია: # - პაუზის მომდევნო: ჲარეს;
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- #  პაუზის წინა: დუყრია, გიგიკეთია, დიგვინახია, დუთხრია, მოტაცნია, 

მოკლულია, ეშინია, ფულია, ძ ირია,  კვა ა, ტყუილია, ვ დია, ჩუყრია, ყEა ა, ჩემია, 

კორჩხებია ქართულია, დიდია, უპოვნია, ადგილია, კარია, ოჯაღია, ქ ია, ამათია, 

წითელია, მიწაშია, ბოსტანია,   ასხია, ალაგია, სოფელია, თეთრია, მაღალია, დათესილია, 

ყ ითელია, გამ სხია, დასხმულია, სარია, შიმიჭამია, ქია, რომელია, სირცხვილია, 

დიმინახია, ბე რია, უთქ ია, დუშტვენია, გოდღეკარია, ყოფილია, დ რქმევნებია, 

გიგვიგნია, დუხია, გუხია, დახურულია, ყოლამფერია, მოლია, ბალია, დაჯოხილია, 

დაბმულია, ამისია, სახლია, დეილია, მანგალია, გალესილია, ჭალია, საყვარელია, ზალია, 

გირძელია, ადვილია, გემრიელია, კარგია, ქალია, მიმიხმარია, გაღმია, ომია, გ იმზირია, 

თქ ენია, კაცისია, ბიჭია, გამომწია, დუგვია, ვიცია, ვაშლია, ყავაღია, გასულია, ჰყოლია, 

უშენებია, დუგუბებია, წუსხია, გიდავლილია, ჩუდენია, შორია, ნაჭალია, დიგიწერია, 

გიდაღმია, ჴევაჲსია, საყდარია, მგონია, საძოვარია, მაცვია, ფინთია, წაყოლია, წელწადია, 

თოEლია, საყიდელია, დაკიდულია, ხტებიან, ფრინჯია, ჭრელია, ფუმფლია, ყანებია, 

დეჲნგრია, შექნილია, ფილავია, გაყოფილია, გითქვია, მEამთილია, შემპალია, მითქვია, 

თაფლია, გუგზავნია, უწევნია, მიმიშლია, ბეღელია, აშენებულია, მოწვენილია, ცარიელია, 

მადლობელია, უკითხია, დუჭირია, შ რია, შუმუტყორცნია, გიგირევნებია, ცუდია, 

უხვარათია, გურიგებია, რამდენია, უჭყულაღია, ცხელია, კაცია, აყუდებულია, მოხოულია, 

დუდვია, შუჭამია, მუძოვია, ყავარია, ღარია, გაგდებულია, მუძოვნია, გინგვიღია, 

გომოსულია, გუმუყვანია, იმათია,  გიმირიგებია, მუკოდრია, დაწკაებულია, დარჩომია, 

გუტეხია, და წყებია, შიმიხენია, გ რყევნია, მუკოჭია, უჯგ ლემია, მუხურშია, მუჭრია, 

მუჯუდებია, გუდურბენებია, დუღაღანებია, დუძახნია,  წუმუქცეEნია, გუქანებია, 

წუმუტაცნია, დავიწყებია, მულესია, გეშინია, მუკრეფია, მუკიდია, გინახია, იქე რია, 

გუპარსია, მუკოჭებია, შუწევნია, უტირია, გაგწითლებია, დუნთია, შუხედნია, წორია, 

მიმითიბია, გემიხია, გ რყია, მუგდია;

C – C პოზიცია: უსაქმჲან, უმუშავჲან, ქონებჲან, უსხჲან, უყიდჲან, ჩამოდჲან, 

ჩამოსხრჲან, უყრჲან, გუყრჲან, დუკიდჲან, ახმჲანეფს, არჲან, მჲართვა, გეჲქცევჲან, 

მჲართმევ, მიდჲან, დაჯდებჲან,  უძახჲან, ჩაყრჲან,  ჭენჭჲანი, წყლჲანი, დუყრჲან, 

შეჲყრებჲან, მოდინდებჲან, დაწვებჲან, იქნებჲან, წვერჲანი, დურქმევნებჲან, უქნჲან, იცჲან, 
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იხდჲან,  უთქვჲან, ცოდნჲან,  გვებნევჲან, გიძახჲან, მეჲღალვჲან, მუყვანჲან, მუკლჲან,  

კიბილჲანი,  გაფრინდებჲან, ტყჲან, გეტყვჲან,  ურევნჲან, მუცემჲან, ურთმევნებჲან, მჲაქ,  

ემატებჲან, დუსხჲან, მყოფნჲან, მიჯებჲან, მიგჲარს, წეკიდებჲან, უთესჲან, უხარჲან, 

მიძახჲან, გონებჲან,  გუკეთებჲან, ჩუდვჲან, უპოვნჲან, ექნებჲან,   გიდჲარ, დუჯერჲან, 

დუთქმევნებჲან, დუჯოხჲან, გუდმუზიდჲან, უფერჴულჲან, დურქმევნჲან, ჩუმარხჲან, 

გაჩდებჲან, მKგვრჲან, გKბჲან, გაჰყრჲან, შეჲქნებჲან, რჩებჲან,  უმღერჲან, გაშლჲან, შჲაყრი, 

მარილჲანი, მებნევჲან, ტოტჲანი, გედმჲარ, გუდმოვლჲან, მიხვდებჲან, მეჲკადრებჲან, 

გეყოფჲან, ჩეიჩხოკვჲან, დუტეხჲან, ეშინჲან,  დუჭირჲან, დუნახჲან, შუჭმჲან, გუმუყვანჲან, 

წუმუტრეკჲან, გუყვანჲან, წუსხჲან;

იე: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: დ ჩ ჲე, მეჲწჲე, გომოსწჲე, დ წყ დჲე, სანაცრჲე, ვაძლჲე, 

გუდურჲე, მევეხვჲე;

C – C პოზიცია: გეყოფჲენ, მამაკლევნჲეო,  შემევიქნჲეთ, დაგალევნჲეთ, აწჲეს, 

შევეჩEჲენით, ბოცჲები, დანგრჲეს, აბენჲებდეს, გ აცჲეფთ, მაღაზჲეფში, შუმუხ ჲეთ, 

მჲერე, მ ცადნჲებენ;

იო: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: კარიო, მარქ ალიო, ქმარიო, კაციო, დავაჩ იო, შეჲქნებიო, 

კონკალიო, მოკალიო, თქვენშიო, გურიო, ჶთქჶიო, გაჶხთიო, იჯებიო, გომოჶწიო, 

ნადირიო, ვირიო, ყანაშიო, თაიო, ვიციო, ბერიო, ძმებიო, ჭალაშიო, სუქანიო, ვიქნებიო, 

კედიო, ეყუდებიო, ავდუღდიო;

C – C პოზიცია: შ ხედნჲოს, ჩადჲოდეს, გურჲოთ, კაჲობა, მოდჲოდეს, 

დამანახვჲოსო, წ ქციოს, გემეჲრჩჲოს, მევიქნჲოთ, დეჲნგრჲოსო, მოვდჲოდი, 

დანგაყრე ნჲოს;

იი: # - პაუზის მომდევნო: 0; 

- #  პაუზის წინა: 0; 

C – C პოზიცია: მ ტანო, მ თიბება, დ ჭირა, ჩ ტანო, დ დვა, დ ჯერეფს;

იუ: # - პაუზის მომდევნო: 0; 

- #  პაუზის წინა: 0; 
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C – C პოზიცია: 0;

ოა: # - პაუზის მომდევნო: 0; 

- #  პაუზის წინა: მოა, გომოა, წომოა, გ თხოა, შომოა, ლებ ოა, მომრეხოა, კიდოა;

C – C პოზიცია: გომოანობდით, მოალთო, ჩომოაყრეჲნებდით, ჩომოარდება, 

მოაგ არე, ჩამოაც ამ, გომოაცხოფთ, გომოათრეჶთ, ჩომოალთ, მოასხა, გომოარჩეჶთ, 

მოართჶამთ, მოახრაკუნე, გომოარდა;

ოე: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: ნაკავლოე, გუმ ეთხოე, მოჶქსოე, ვიპოე;

C – C პოზიცია: მოძოენ, გათხოება, წამოელ, კოკოებ, იპოებენ, ჶტოებ, ლებ ოებ, 

მოქსოენ, ითოეფს, კოფოეფ, ჴობოები, ორმოები, ჩომოელი, მ ძოეფს, ითოეფს, გუმოელ, 

ალოები;

ოო: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: შ ხ , დევნახ , ქთხ , ეჲკიდ , იმუშა , მოქს , იყ , იპ , გათხ , 

მერთ , ბებერ , მაგაკოჭ ;

C – C პოზიცია: ვითხ თო,  გ ათხ თ, ქომ ბა, აქ ბაში, მოძ სო;

ოი: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: ფოსოჲ, ახოჲ;

C – C პოზიცია: ქომოჲში, მოჲდეს, გომოჲდოდეს, ჩომოჲნეს;

ოუ: # - პაუზის მომდევნო: ო ღო;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: აქო რობა, გაღმო რი, ქომო რობაში, მო ბრუნე, მოხო ლია, 

დაჩო ლი;

უა: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: 0; 

C – C პოზიცია: აჴმოფთ, წ ასხამ, გ აგდეფთ, ჩ ასხმიდით, დ ანახ ინე, 

დიდრ ანი, ქყ ანდა, წეჲყ ანდა, გუდ აყრით, დ აბამთ, წ აქცეჶთ, გჶათხ ე, დ ასოფთ, 

გ აკეთოთ, დ აბრუნეფთ, გ ათეთრეფთ, გ ასუქეფთ, მ აწყოფთ, გ აზაეფთ,  

გ ან ავეფთ, მ აცხაეფთ, გ არჩევთ, ჩ ასოფთ, ჩ აგდეფთ, დ ართავ, მ აბა, დ აწკარეფ, 
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დ არიგეფთ, ჩ აყრით, დ აგეფთ, მ აყრით, გ ადნოფთ, მ ასხამთ, მ ართვი, დ აწოფთ, 

გ აცხელეფ, ჩ აწყოფთ, მ ადუღეფთ, დ აპოფთ, მ ართმიდით, გ აჴმოფთ, შ აყრით, 

გ ათხელეფთ, დ აწყოფთ, გ აციეფთ, მ აძოებდით, გ აბამთ, მ ალთ, ჩ არდება, 

მიქყ აჶს, მ ახვედრე, გ ადგი, მ აბრუნე, შ ახტუნე, ჩ აგდებდით, გუმ ასწარით, 

დ აგორეფთ, დ აწერინე, მ აგონო, გუდ აკრაჶთ, დ აბი, გუმ ასხამ, შ აყენოთ, 

გ ათხოე, წ ასხით, მ ადენდით, გ აპტყელეფთ, გ აცივოთ, დ აქუხო;

უე: # - პაუზის მომდევნო: 0; 

- #  პაუზის წინა: 0; 

C – C პოზიცია: 0;

უი: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: 0;

უო: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: მაგაწყდ ოს;

უუ: # - პაუზის მომდევნო: ღოს;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: გამ სხია, გუმ ღონ, დ რქმევნებია, დ ვლებენ,  დ თქმევნებ ან, 

გ ხარდნეს, გ რეჶთ, მ შვეფს, შ სვია, მ ნდება, მ რევთ, მ რწყველა, ჩ ვლია, დ რგა, 

შ ღია, შ რთეფთ, გ ხმობლა.

I.II. თანხმოვანთა სისტემა. დისტრიბუცია და სინტაგმატური მიმართება

1.2.1. თანხმოვანთა სისტემა

ტაოურ მეტყველებაში თანხმოვანთა სისტემა წარმოდგენელია ძირითადად სხვა

ქართველური დიალექტებისა და სალიტერატურო ენის იდენტურად. მათგან - 25

ჩქამიერია და 5 სონორი. თანამედროვე სალიტერატურო ენისაგან განსხვავებით

დასტურდება ჴ, ჶ ბგერები. პირველი არქაულ ქართულ სამწიგნობრო ენაში ფონემას
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წარმოადგენდა, დღეს დაცულია ცალკეულ კილოებში; ჶ ბგერა ქართული ენის

დიალექტებში ძირითადად უცხო ენათა გავლენით არის გაჩენილი. 

ჩქამიერი თანხმოვნები იყოფა ხშულებად და ნაპრალოვნებად; სონორები -

ნაზალებად და ორალებად. მათი განაწილება პარადიგმატულ ცხრილში ასეთ სახეს

მიიღებს:

ხშულები ნაპრალოვნები სონორები

მჟღერი ყრუ

ფშვინვიერი

ყრუ

მკვეთრი

მჟღერი ყრუ

ფშვინვიერი

ნაზ. ორალ.

ბაგისმიერი ბ ფ პ მ [ვ]

კბილისმიერი დ თ ტ

კბილგაბისმიერი ვ [ჶ]

წინანუნისმიერი ძ ც წ ზ ს ნ ლ

შუანინუსმიერი რ

უკანანუნისმიერი ჯ ჩ ჭ ჟ შ

უკანაენისმიერი გ ქ კ

ხახისმიერი [ჴ] ყ ღ ხ

ხორხისმიერი ჰ -

1.2.2.  თანხმოვანთა დისტრიბუცია

1.2.2.1. ჴ ბგერის დისტრიბუცია

ჴ ტაოურში,  ისევე როგორც სხვა დიალექტებში, ვერ ქმნის ოპოზიციას ხსთან და

ისინი ერთმანეთის მონაცვლედ გვევლინება, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ის მოშლის გზაზეა, 
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რადგანაც სისტემურად გვხვდება სხვადასხვა ფორმაში. ჴ ხახისმიერი ხშული

თანხმოვანია.16

ჴარი გვხვდება სხვადასხვა პოზიციაში: სიტყვის თავკიდურად და შუაში. რაიმე

სახის კანონზომიერება ჴ-ის გამოვლენასთან დაკავშირებით ტაოურ დიალექტში არ ჩანს. 

ა) თავკიდურად: 

#-V: ჴალი ჰა, ჴალისი ფურცელი დიდი ფურცელი, ამა ჴალავენ; ჴიდიყანა, 

ონაჴეთკარ, ჴუცეკარ; ჴარით ყანა ვთესვიდით და,  ადგილსა; ჴალი ჰა,  ჴალისი ფურცელი

დიდი ფურცელი, ამა ჴალავენ; ჴაჲები ჭედობენ, ი ზროხეფთ.. 

ბ) სიტყვის შუაში: 

V-V: თ ელი მოვა, იმა ემევიღეფთ, თოჴით ემევიღეფთ ართოღი, ა ისე ვხმაროფთდა;

თი აგა ფეჴი მოადგი;

V-C: აჴლასაც ებეჲ დედეჲ უნდა მყავდეს?; ჰო და საჴნისიც იმა ჩუმ ც ამთ და

დათხრისა; საჴნის დ აპ მიდის, იმა ყანაში ჴარებ დ აპ მიდის; თოჴნა არ უნდა, ის

დავითესეთ; ბითთავა გეჲჴრაკა, გაჴმა ტყევნარში;

C-V: ელიასჴევი, ჴევასაც არი ჯამე ჰამა; ე რემდარი ჯამით ასე გავჴოცავთ, ხელი არ

გატკინოს; მე ელჲასჴევიდან მოსული ვარ; იქედამ არხადაში უთჴარი დაჯექ; მას უკა ჯამით

გავჴოცავთ,  ე რემდარი ჯამით ასე გავჴოცავთ; ის ნარცჴი, ნარცჴი.. საჭმელი არ არი, 

ფურების ;

C-C: ძროხები მ სჴმენ იმა,  აჭედებენ იმათ; თოჴით დათჴრ ან, ზათენ დათესვენ;

გამჴმაჲ კაწა-პუწაჲ; ასე შუზვრება, ამოთჴრის ყანასა. 

ჩვენ მიერ ჩაწერილ ტექსტებში,  ზოგი მთქმელის მეტყველებაში,  ჴარისა ხანის

მონაცვლეობა შესამჩნევია. პროცენტულად მათი გავრცელების სიხშირე ასეთია: ჴ − 43%; ხ

− 57%. 

16 ჴ დაცული აქვს აღმოსავლეთ საქართველოს მთის დიალექტებს - ხევსურულს, ფშაურს, თუშურს, მოხეურს, 
მთიულურ-გუდამაყრულს, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის დიალექტთაგან - კახურის ქიზიყურ
კილოკავს, სპორადულად დაჩნდება კახეთის სხვა რეგიონებშიც; გვაქვს ფერეიდნულსა და ინგილოურში, 
შემორჩენილია იმერხეულში (კლარჯულში), გვხდება ჩრდილო ქართლურშიც (არაგვისა და ქსნის ხეობათა
მეტყველებაში) (ჯორბენაძე 1998: 64).
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1.2.2.2. ჶ ბგერა

ჶ ბგერა ტაოურში, საკუთრივ დიალექტურ ფორმებში შვ- კომპლექსისა და ფ-ს

რეფლექსებს წარმოადგენს, თუმცა ძირითადად გვხვდება ნასესხებ სიტყვებში. ზოგადად, 

სხვა ქართველური დიალექტებისთვისაც არაა უცხო, მაგრამ ტაოურში თურქულის

გავლენით გააქტიურებულია. ჶ ფონემას არ წარმოადგენს.

1. ნასესხებ სიტყვებში გავრცელებულია სხვადასხვა პოზიციაში: პაუზის

მომდევნოდ, ხმოვნების წინ - #-V, ხმოვანსა და ხმოვანს შორის - V-V, ხმოვანსა და

თანხმოვანს შორის - V-C.

თავკიდურად, #-V: აქასაც არი ჶესტივალი; ო, ო, დალეწავ, ჶორვა იქამ; დილაჲ, 

ჶახირი ყოფილა ქ აბაჲ; ჶორი ხისუმი თუ არი, ფარა დაჰკიდავს; ბევრ დაჰკიდავს, ჶახირი

თუ არი; დიდი ო , ჶენა კაჲა; ვ დუღეფთ, ჶინჯანში ვს ამთა; ვყიდავთ, ჶაზა თუ მოვა; ობი

ჶასულიე არი;  ჩემი სახელი ჶირდესაჲ; სახლი უკან ჶოთოსა სწევს; ჶერამუზი ორი; 

ჶაბრიკადამ აღებული გუბრე არ ვაყრით; მარქ ალი შევწვაჶთ, ჶორმაში შევყრით...

V-V: თქმა არი, ეჶენდუმ, სხვა რაჲ გითხრა; თავარი ჩ ენში მუსაჶირ უქნია; ჩემ ბერ

შოჶერობა იჯოლა; ღენჭი ჯუნუნი, ჩეჶილი გომოა და; ესეც ზემო დეჶანი; ამა ვთიბავ, 

მეჶელ უყო და; მუსაჶირები არ გაგზანეო; მუსტაჶაჲ, ხოჯა, იუსუჶელისა სამოსდაოთხი

ქოჲ ჰყავს; ყა ღობდა, ქუჶურ იჯებოდა; ბე რი ნუჶუს იყო, ბე რ ოჯაღი იყო;

V-C: ზაბა არ ჩადჲოდეს ბიჭი თერეჶსა; ჴარებ დ აბმიდით, ჩიჶთ დევჭირაჶთ; 

საღამოზე იჶთარი ვიზამ; 

2. დიალექტურ სიტყვებში გვხვდება შვ კომპლექსისა და ფ-ს რეფლექსებად. შვ-

კომპლექსისგან რთული ფონეტიკური პროცესის შედეგად წარმოდგენილია თავკიდურად, 

პაუზის მომდევნოდ, ხმოვნის წინა (#-V) პოზიციაში, შუაში - ხმოვნებს შორის (V-V); ფ-ს

რეფლექსად მხოლოდ (V-V) პოზიციაშია გავრცელებული.

ჶ-შ: თავკიდურად, #-V: ჶადღე, საღამოპირა; ასე, ჶაგულეში შეშა ანთებდეს; ღამი

ჶაგულეში მოდინდებოდეს; ჶორ-ჶორ დ ასოფთ; აბლი ჶორიდამ; ჶადღეხან, 

საღამოპირა ჶორ; ჶაგულეჲ გამEაცხოფთ; რაჲ გითხრა, ჶაყანები;

შუაში, V-V: ამა ჶორი, ახლო არა.
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ჶ-ფ: V-V: ამა კიდე ეჶელებიან, ეჶელებიან; გ აგდო, მეც მევეჶელე ამაზე; ო, 

ეჶელება, ო;  ერთმანეთს მევეჶელებით...

საინტერესოა ჶიდი ტიპის მაგალითები, რომლის მსგავსი შემთხვევა არ დასტურდება

არცერთ ქართველურ დიალექტში. 

შვ: ძალსაც არ გუჶებ, უცდი; ათდაჶიდი, ათდაჶიდი; გუმუჶა წყალი და თქEენაც

წEაღებინო თქ ენი თაჲ; გასულა და წყალი გუმუჶია;  მე სამოციდაჶიდი წლისა ვარა; 

გუჶებ<გა შვებ, ათდაჶიდი<ათდაშვიდი, სამოციდაჶიდი<სამოცდაშვიდი,

გუმუჶია<გამო შვია... შესაძლოა ამ ტიპის მაგალითებში განვიხილოთ ტაოურში

დადასტურებული კიდევ ერთი ფორმა - ჶადღე: შუადღე>შვადღე>ჶადღე.

ჶ სხვა ქართველური დიალექტებისთვისაც არაა უცხო ისეთ შემთხვევებში, როცა ვ-ს

ყრუ ალოფონს წარმოადგენს : მოჶთუთქ მ ხრაკ ლი, მოჲდა უთხრა და, ე და წაჶყე; 

ვაშლი ჶჩირაჶთ, ვაჴმოფთ...

ვ-ჶ ბგერებს ქართულ სალიტერატურო ენაშიც ადასტურებენ (ახვლედიანი 1949: 82, 

271; ჯაფარიძე 1975: 40). გ. ახვლედიანთან დადასტურებულია შემდეგი მაგალითები: 

ჶხედაჶ (ვხედავ), ჶსინჯაჶ (ვსინჯავ), ჶტეხ (ვტეხ), ჶჩივი (ვჩივი), კარაჶში (კარავში).

ჶ სპორადულად გამოვლინდება ფერეიდნულში (ჯორბენაძე 1989, მარტიროსოვი

1984, ჭინჭარაული 1990, შ. ნიჟარაძე 1961, გრ. იმნაიშვილი 1974...). დასტურდება ზანურის

ჭანურ დიალექტში (არნ. ჩიქობავა 1936: 14) (თუმცა მეგრულში არ მოიპოვება). 

ინგილოურში ვ > ჶ ხორციელდება ყრუ მკვეთრ და ყრუ ფშვინვიერ ბგერათა წინ (თუმცა

არა სისტემურად): ჶჴნავდი, მიჰჶყონდით, ჶჭამ, ჶჭრი. 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვ-ს ნაცვლად ჶ-ს გამოვლენა შეპირობებულია სამეტყველო

კოდების შერევით. მიზეზი, ცხადია, თურქულ ენაში ვ, ჶ ბგერები აქტიურად გამოიყენება.

1.2.2.3. ვ ბგერა

აქვე მოკლედ შევეხებით ვ ბგერას. ტაოურ დიალექტში ვ-ს სამი ალოფონია

მოსალოდნელი (ასახულია ზემოთ წარმოდგენილ პარადიგმატულ ცხრილში):
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კბილბაგისმიერი ვ მისი ყრუ ალოფონი (ჶ) და წყვილბაგისმიერი სონორი ( ). 

ალოფონთა გამოვლენას განსაზღვრავს ბგერათა მეზობლობა.

ერთი მორფემის ფარგლებში წარმოდგენილია წყვილბაგისმიერი სონორი ვ

(რომელსაც თანხმოვანთა სინტაგმატური ანალიზისას აღვნიშნავთ -თი), ხოლო

მორფემათა ზღვარზე - კბილბაგისმიერი ვ და მისი ყრუ ალოფონი ჶ.

ვ-ს შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურაში რამდენიმე საკამათო საკითხია, მათ

შორისაა სონორობისა და სპირანტობის შესახებ. ვ-ს სპირანტებში განიხილავენ ს. ჟღენტი

(1956), ჰ. ფოგტი (1961) (თუმცა სინტაგმატური ანალიზის დროს სონორთა შორის

ასახელებს), გ. როგავა (1962), შ. გაფრინდაშვილი (1966), ბ. ჯორბენაძე (1998) და სხვ. ვ

სონორთა რიგშია თ. უთურგაიძის (1976), ზ. ჯაფარიძის (1980), ტ. ფუტკარაძის (1998) და

სხვათა გამოკვლევებში. 17

მეორე საკითხი ეხება ვ-ს საწარმოთქმო ადგილს. ვ კბილბაგისმიერია: გ. ახვლედიანის

(1949: 87), ს. ჟღენტის (1956: 158), ჰ. ფოგტის (1961: 10) და სხვათა პარადიგმატულ

ცხრილებში. წყვილბაგისმიერია - გ. როგავას (1962: 115), რ. რობინსი, ნ. ვატერსონის (1968: 

148), გ. ნებიერიძე (1974: 4), თ. უთურგაიძის (1976: 74) და სხვ. 

ტ. ფუტკარაძის აზრით, არა მხოლოდ ძველ ქართულში, არამედ სამწიგნობრო

ქართულის ყველა ქვესისტემაში (და მთლიანად ქართველურ ენებში) წყვილბაგისმიერი

და კბილბაგისმიერი ვ ალოფონებია გავრცელებული (ფუტკარაძე 1998: 39).

1.2.2.4. რ ბგერა

ტაოურში რ ბგერა განსხვავებულია, რომელიც ზოგჯერ იმდენად სუსტდება, რომ ან

საერთოდ ქრება, ან იოტად იქცევა, ხშირ შემთხვევაში კი ძალიან ყრუდ აღიქმება, 

ძირითადად ხმოვანთა მეზობლობაში. ტაოურში რ-ს განსხვავებულობა მ. ლაბაძესაც აქვს

17 ტ. ფუტკარაძის აზრით, არ გამოირიცხება, რომ სონანტის უმარცვლო ალოფონს ზოგ ქვესისტემაში

შეიძლება გაუჩნდეს სპირანტი ვარიანტიც ( >ვ); ვ-ს გამოვლენა, რიგ შემთხვევებში, 

შეპირობებულია დენტალურ ბგერებთან წინსწრებით, ხოლო, რიგ შემთხვევაში, უნდა აიხსნას

სამეტყველო კოდების შერევით (ფუტკარაძე 1998).
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აღნიშნული თავის დისერტაციაში, თუმცა აღნიშნავს, რომ ამგვარივე რ დასტურდება

იმერხეულშიც (ლაბაძე 2013: 51). ვფიქრობთ, რომ ტაოურის მსგავსი რ იმერხეულში არ

გვაქვს და აღნიშნულ კილოში რ ჩვეულებრივი ვიბრანტი სონორია.18

ტაოურში დადასტურებული რ არავიბრანტი ბგერაა. მსგავსი ტიპის რ დასტურდება

მურღულურ-ლივანურში, მაჭახლურში (ლაბაძე 2013: 50), ლაზურ კილოებში (კერძოდ, 

ხოფურში) (ახვლედიანი 1949: 41, ჟღენტი 1953: 73), ქვემოაჭარულ მეტყველებაში (სურმავა

2008).

1.2.2.5. მკვეთრი თანხმოვნები

მკვეთრი თანხმოვნების (პ ტ წ ჭ კ ყ) წარმოთქმის თვალსაზრისით ვითარება

სხვადასხვანაირია: ახალგაზრდებს ძირითადად უჭირთ ქართულისთვის სპეციფიკური

თანხმოვნების წარმოთქმა და გაბმული მეტყველებისას ფშვინვიერ თანხმოვნებს

ანაცვლებენ, ასაკოვანი ადამიანები კი ორივეს წარმოთქვამენ, რიგ სიტყვებში მხოლოდ

მკვეთრი თახნმოვნებია შენარჩუნებული. საკმაოდ გავრცელებულია მკვეთრი

თანხმოვნებისგან შედგენილი კომპლექსების (წკ, წყ, ტკ, ტყ, ტპ, ჭკ, ჭყ) წარმოთქმის

შემთხვევები. მათი კომპლექსებში მონაწილეობის მიხედვით საერთო სიხშირული

მახასიათებლები ასეთია:

პ – 2, 38%

ტ – 26, 19%

წ – 12, 69%

ჭ – 13, 49%

კ – 28, 57%

ყ – 16, 66%

18 იხ. ქვემოთ
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როგორც ვხედავთ, უკანაენისმიერი კ ყველაზე მაღალი სიხშირით გამოირჩევა. 

ყველაზე ნაკლებად კი ბაგისმიერი პ მონაწილეობს თანხმოვანთკომპლექსებში, თუმცა

აღსანიშნავია, რომ მკვეთრ პ-ს ხმოვნებთან მეზობლობაში ძალიან ხშირად წარმოთქვამენ, 

ისევე როგორც სხვა მკვეთრებს, თუმცა ჩვენს დისერტაციაში ამ საკითხს არ შევეხებით. 

1.2.3. თანხმოვანთა სინტაგმატური მიმართება

ჩვენ მიერ მოპოვებული მასალა შესაძლებლობას გვაძლევს წარმოვადგინოთ

თანხმოვანთა კომპლექსების განაწილების სურათი ტაოურში. საანალიზო მასალაში

განვიხილავთ ნარედუქციალ თანხმოვანთკომპლექსებსაც, ვინაიდან ჩვენი მიზანია

დღევანდელი ვითარების ჩვენება ტაოურ დიალექტში - რა სახის ბგერათმიმდევრობებია

უფრო ბუნებრივი.

ტაოურში თანხმოვანთკომპლექსთა სიგრძე განისაზღვრება 2 - დან 5 - მდე, თუმცა

ძირითადია ორწევრა კომპლექსები. სამწევრა და ოთხწევრა ბგერათკომბინაციები დიდი

სიხშირით არ გამოირჩევა. მორფემათა ზღვარზე ძირეული მორფემის თანხმოვანი

რთულდება აფიქსისეული თანხმოვნებით და წარმოიქმნება თახმოვანთკომპლექსები, 

როგორც ბრუნების, ასევე ზმნის უღვლილების პარადიგმაში, რომლებიც ზოგიერთ

შემთხვევაში ფონეტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით გარდაიქმნებიან. 

პრეფიქსისეულ ნიშანთა დართვა თანხმოვნით დაწყებულ ფუძეზე იწვევს

თანხმოვანთმიმდევრობის სიგრძის გაზრდას. მორფემათა ზღვარზე წარმოქმნილი

თანხმოვანთკომპლექსების სიხშირე მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია პოზიციების

მიხედვით. ზოგჯერ თანხმოვანთკომპლექსები შეიძლება გაითიშოს ნეიტრალური

ხმოვნით და ხშირად ასეთი ფორმები ამოსავალი ფორმების პარალელურად დასტურდება. 

ჩვენი კვლევის საგანს წარმოადგენს როგორც პირველადი, ასევე მეორეული, 

ფონეტიკური გარდაქმნების შედეგად მიღებული თანხმოვანთკომპლექსები.

თანხმოვანთკომპლექსებს ვყოფთ სონორთა და ჩქამიერთა კლასად. ჩქამიერთა

კლასში თავის მხრივ გაერთიანებულია ხშული და ნაპრალოვანი ბგერები, რომელიც თედო

უთურგაიძის თანხმოვანთა სინტაგმატური მიმართებების ოთხი ფორმულის მიხედვითაა

განაწილებული (C°C, CC°, C°C°, CC). 



70

სონორთა კლასი - S: ვ მ ნ რ ლ;

ჩქამიერთა კლასი - ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ ჴ.

სონორები წყვილში შედიან როგორც ჩქამიერებთან, ასევე ერთმანეთთან. სჭარბობს

სონორთა და ჩქამიერთა ბგერათკომბინაციები, მხოლოდ სონორ თანხმოვანთკომპლექსთა

ერთეული შემთხვევაა დადასტურებული. ჩქამიერებში თავის მხრივ გამოიყოფა ხშული და

ნაპრალოვანი ბგერები, რომლებიც მეტ-ნაკლები სიხშირით უკავშირდებიან ერთმანეთს. 

შედარებით ნაკლებია C°C°, CC თანხმოვანთმიმდევრობები.

1.2.3.1.თანხმოვანთკომპლექსები ერთი მორფემის ფარგლებში

1.2.3.1.1.ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

ტაოურში რეალიზდება ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსების შემდეგი სახეები: 

სონორის შემცველი თანხმოვანთკომპლექსები (SC/SC°, CS/C°S), მხოლოდ სონორებისგან

შედგენილი თანხმოვანთკომპლექსები (SS), ჩქამიერ თანხმოვანთა კომპლექსები

(CC/C°C°/CC°/C°C). მათი გამოვლენის სიხშირე მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია პოზიციების

მიხედვით. 

1.2.3.1.1.1. სონორის შემცველი თანხმოვანთკომპლექსები
ა)  ბგერათკომბინაცია SC / SC°
სონორები სხვადასხვა სიხშირით რეალიზდებიან ჩქამიერებთან კომბინაციაში. 

პირველ კომპონენტად წარმოდგენილი მ წყვილში შედის 14 ჩქამიერთან (ბ, ფ, პ, დ, თ, ძ, 

ც, წ, ჯ, ჩ, გ, ღ, ხ, ყ), ნ - 10 -თან (დ, თ, ტ, ძ, ც, ჭ, ჯ, გ, ქ, კ), რ - 19 -თან (ფ, პ, დ, თ, ტ, ძ, ც, წ, ჯ, 

ჩ, ჭ, გ, ქ, კ, ს, შ, ღ, ხ, ყ), ლ - 7 -თან (ფ, პ, დ, ტ, კ, ღ, ხ), ვ - 4 -თან (თ, ჯ, ქ, შ),  (სულ - 54).

როგორც ვხედავთ, სხვა სონორებთან შედარებით უფრო ფართო დისტრიბუციით

ხასიათდება რ. ზოგადად, აღნიშნული ბგერათკომბინაციები ძირითადად გვხდება სიტყვის

შუაში; თავკიდურ პოზიციაში შედარებით იშვიათია, ხოლო სიტყვის ბოლოკიდურად არ

დასტურდება. 
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შუანუნისმიერი სონორი რ + ხშული: (ფ, პ, დ, თ, ტ, ძ, ც, წ, ჯ, ჩ, ჭ, გ, ქ, კ):

რფ: სარფი; 

რპ: გიდავჭირპიდით; 

რდ: გ ერდი, ბარდჲეთი, ფარდის; 

რთ: ბურთი, ქართული,  ხორთუმით, მერთი, 19 ფართი, ნართი, დართული, 

დიგიმართებაო;

რტ: არტანი, მარტო(//მ ტო), მარტი (//მ ტი), ჭიკარტი, ყარტოფი; 

რძ: ვერძი, ბარძიმი, ყურძენი, გირძელი;  

რც: ფურცელი, ხორცი; 

რწ: ქორწილობა; 

რჯ: არჯევანი, ბორჯი; 

რჩ: ერჩის, ერჩოლა, გ რჩევენ, ფარჩა; 

რჭ: ღარჭი, მოყლარჭაჶს, ჭურჭლეფ;

რგ: ზურგით, დარგო, დეჲკარგე, კარგია, უგორგოთია, დაკარგულა; 

რქ: თურქულა, ქერქი, ქურქი; 

რკ: რკინა, ჭორკოტი, პარკ, მეჲდირკის, მუგურკუტია.

სონორი + ნაპრალოვანი (SC°)

რს: გუპარსია; 

რშ: შარშან;

რღ: მურღულისი, ბურღით, ორღანი; 

რხ: პარხალი, ფერხულობა,  ვიმარხავთ, ქარხანაში, დავხერხავთ; 

რყ: გ რყია.

ბაგისმიერი მ + ხშული (ბ, ფ, პ, დ, ძ, ც, წ, ჯ, ჩ, გ, კ): 

მბ: კომბოსტო, ვამბოფთ;

მფ: ყოლამფერია, ლამფეფთა; 

მპ: პიმპილი, დამპალა; 

19 ღმერთი
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მდ: მანამდე; 

მთ: მთი კარი, ზამთარში, მამამთილ; 

მძ: მძიმე; 

მც: მცოტა (ცოტა>მცოტა); 

მწ: მწაე; 

მჯ: მჯაე (დამჯავდება); 

მჩ: დამჩალი; 

მგ: მგელი;

სონორი + ნაპრალოვანი (SC°)

მღ: სიმღერით; 

მხ: ამხანაგი; 

მყ: სამყური; 

წინანუნისმიერი ნ + ხშული (დ, თ, ტ, ძ, ც, ჯ, ჭ, გ, ქ): 

ნდ: სიმინდი, მინდორი, წმინდასა, შინდიძირი, წინდები; 

ნთ: ფინთი, ყანთარა, ჩანთა, მEანთილი; 

ნტ: ჭყინტიც,  პანტა,  ისტრუმენტები; 

ნძ: მანძილი, ხინძირ; 

ნც: გაგბანცოს; 

ნჯ: ბირინჯი, სამანჯახო, დოლენჯჲაკარ,  Fინჯანში, მოღრანჯულა, გაჶსინჯე;

ნჭ: ჭენჭჲანი, ღენჭი, ჭინჭარი; 

ნგ: მანგალი, ბრანგი (ბანგურა), წრინგი; 

ნქ: მანქანები, ლანქერი; 

ნკ: კონკალიო, კონკი;

ბაგისმიერი + ხშული (თ, ჯ, ქ): 

თ: დე თისა20;

ჯ: ა ჯი; 

20 საკუთარი სახელი
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ქ: ზე ქია;

სონორი + ნაპრალოვანი (SC°)

შ: შა შელთა (შა შეთი), ტა შანიც;

წინანუნისმიერი ლ + ხშული (ფ, პ, დ, ტ, კ, ღ, ხ): 

ლფ: თილფიტა; 

ლპ: დალპება, პილპილი; 

ლდ: ჩილდიჴევი, ქაღალდი, კილდეზე; 

ლტ: პალტო; 

ლკ: ბალკონი, ცალკე;

სონორი + ნაპრალოვანი (SC°)

ლღ: ხალღები, ვიტალღუჯეფთ;

ლხ: ბალხი.

თავკიდურ პოზიციაში რეალიზებულია შემდეგი წყვილები: მთ, მძ, მც, მწ, მჯ, მგ, რკ
(მთი კარი, მძიმე, მცოტა, მწაე, მჯაე, მგელი, რკინა) - სულ - 7:  8,75%.

SC

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ვ - - - - - - - - - - - - - - - -

მ - - - - + - + + + + - - + - - -

ნ - - - - - - - - - - - - - - - -

რ - - - - - - - - - - - - - - + -

ლ - - - - - - - - - - - - - - - -

სიტყვის შუაში: SC: თ, ჯ, ქ, მბ, მფ, მპ, მდ, მთ, მჩ, ნდ, ნთ, ნტ, ნძ, ნც, ნწ, ნჩ, ნჭ, 

ნგ, ნქ, ნკ, რფ, რპ, რდ, რთ, რტ, რძ, რც,  რწ, რჯ, რჩ, რჭ, რგ, რქ, რკ, ლფ, ლპ, ლდ, ლტ, ლკ

(38): 47, 50%.
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ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ვ - - - - + - - - - + - - - + - -

მ + + + + + - - - - - + - - - - -

ნ - - - + + + + + + - + + + + + -

რ - + + + + + + + + + + + + + + -

ლ - + + + - + - - - - - - - - + -

SC: სულ - 43.

SC°: შ, მშ, მყ, მღ, მხ, რს, რშ, რღ, რხ, რყ, ლღ, ლხ (12).

ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ვ - - - + - - -

მ - - - + + + +

ნ - - - - - - -

რ - + - - + + +

ლ - - - - + + -

SC /SC° ბგერათკომბინაციისას სულ რეალიზებულია 54 თანხმოვანთკომპლექსი.

ბ) ბგერათკომბინაცია CS/C°S

როცა სონორი თანხმოვანთკომპლექსის მეორე კომპონენტია, წყვილში შედის

ჩქამიერებთან სხვადასხვა სიხშირით: რ სონორი უკავშირდება 19 ჩქამიერს (ბ, ფ, პ, დ, თ, ტ, 

ძ, ც, ჩ, ჭ, გ, ქ, კ, ზ, ს, შ, ღ, ხ, ყ), -14 -ს (დ, თ, ტ, ძ, ც, წ, ჩ, ჭ, გ, ქ, კ, ზ, ს, შ), მ - 13-ს (ბ, თ, ტ, 

ძ, ც, ჭ, ქ, კ, ჴ, ზ, ს, ღ, ხ), ნ - 9-ს (ბ, ფ, დ, ტ, ც, ქ, კ, შ, ხ), ლ - 0 (სულ - 55).

როგორც წინა შემთხვევაში, ისე CS/C°S პოზიციაშიც უფრო რეალიზებული რ

სონორია.

CS: რ: ბაგისმიერი ხშული (ბ) + სონორი რ:  ბრ: ბობრები, გუბრები, იბრუნეფს, 

ბრეÍლი;

ბაგისმიერი ხშული (ფ) + სონორი რ: ფრ: ფრინავს, ფრინჯი, უფრო;
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ბაგისმიერი ხშული (პ) + სონორი რ: პრ: კუპრეთი, აპრილში, პრუწი, პრობლემა;

კბილისმიერი ხშული (დ) + სონორი რ: დრ: დროზე, დიდრ ანი, მეჲკადრა, ადრე, 

სიდედრისი, მომახვედრა, მუკოდრია;

კბილისმიერი ხშული (თ) + სონორი რ: თრ: თეთრი, მეხათრება;

კბილისმიერი ხშული (ტ) + სონორი რ: ტრ: პეტრა, ნატრაპიწ ერი, პეტრე, კიტრი,  

პატრიჯანი, ტრიფია, მეტრო, ტრიკი, წომოტრეკენ;

წინანუნისმიერი ხშული (ძ) + სონორი რ: ძრ: ძროხა, ძრახვა, მიძრები;

წინანუნისმიერი ხშული(ც) + სონორი რ: ცრ: გაცრა;

წინანუნისმიერი ხშული (წ) + სონორი რ:  წრ: წრე ლ, ვიწრო, წრინგი;

უკანანუნისმიერი ხშული(ჭ) + სონორი რ: ჭრ: ჭრისა, ჭრელი;

უკანაენისმიერი ხშული(გ) + სონორი რ: გრ: გრიფი, დაგრეხილ;

უკანაენისმიერი ხშული(ქ) + სონორი რ: ქრ: ოქროსი;

უკანაენისმიერი ხშული(კ) + სონორი რ: კრ: კრაეკარი, მეჲკრიბება,  კრაჲ, 

მეჲკრიფვის, კრიჭი, კრეტერი.

ნაპრალოვანი + სონორი (C°S)

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი (ზ) + სონორი რ: ზრ: ზროხ ;

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი (ს) + სონორი რ: სრ: სასრელი, მოსრა;

უკანანუნისმიერი ნაპრალოვანი (შ) + სონორი რ: შრ: შრატი;

ხახისმიერი ნაპრალოვანი (ღ) + სონორი რ: ღრ: მეჲღრიჭაო, დეჲღრუბავს, 

მოღრანჯულა, ღრჲალოფს, კოჯაღრები;

ხახისმიერი ნაპრალოვანი (ხ) + სონორი რ: ხრ: დახრესავ, მოხრაკული, სახრავ, 

გახრეშავ, ახრაკუნებდა;

ხახისმიერი ნაპრალოვანი (ყ) + სონორი რ: ყრ: გეყრება, ჩუყრია, გაყრილი;

CS: ვ/E: კბილისმიერი ხშული (დ) + სონორი ვ: დ : ად ილია;

კბილისმიერი ხშული (თ) + სონორი ვ: თ : დათ ი, თ ალი, ამით ინ, დიგით ალო,

თ ეა;

კბილისმიერი ხშული (ტ) + სონორი ვ: ტ : ტ იტ ირები;  
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წინანუნისმიერი ხშული (ძ) + სონორი ვ: ძ : ძ ელი, ძ ირია, ნაძ ი;

წინანუნისმიერი ხშული (ც) + სონორი ვ: ც : ლოც ა, გადეჲც ალა;

წინანუნისმიერი ხშული (წ) + სონორი ვ: : ლე ენ, ნა ელი, იმა, ავე, 

ვწუწ იდით, მუბუწ ია; 

უკანანუნისმიერი ხშული (ჩ) + სონორი ვ: ჩ : ჩ ენ, დ ჩ იე, მაჩ ი, გაჩ ენო;

უკანანუნისმიერი ხშული (ჭ) + სონორი ვ: : აჲ;

უკანაენისმიერი ხშული (გ) + სონორი ვ: :	 არი, ჲან, ბლა ი, ერდი;

უკანაენისმიერი ხშული (ქ) + სონორი ვ: ქ : ქ ები, ქ აბა ეჲ;

უკანაენისმიერი ხშული (კ) + სონორი ვ: კ : კ აჲა, კ ირეში, უკ ირდებია, ტაკ ელა, 

წალიკ ანი, კ ირთაჲ, კ ერცხი, მეჲხრაკ ის, კ ეთი, კ ალზე, ჩეჲჩხოკ ჲან.

ნაპრალოვანი + სონორი (C°S)

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი (ზ) + სონორი ვ: ზ : მოზ ერი, ზ ელათ;

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი (ს) + სონორი ვ: ს : თეს ენ, ს ელი, ნეს ი;

უკანანუნისმიერი ნაპრალოვანი (შ) + სონორი ვ: შ : შ ილი, შ იდი, უშ ელე;

CS: კბილისმიერი ხშული (თ) + სონორი მ: თმ: თმაზე; თრ: თეთრი, მეხათრება;

კბილისმიერი ხშული (ტ) + სონორი მ: ტმ: ფატმა;

წინანუნისმიერი ხშული (ძ) + სონორი მ: ძმ: ძმა;  

წინანუნისმიერი ხშული(ც) + სონორი მ: ცმ: ჩამაცმენ, ფეხსაცმელი;

წინანუნისმიერი ხშული (წ) + სონორი მ: წმ: წმიდა, დაწმინდა (წმენდა); 

უკანანუნისმიერი ხშული(ჭ) + სონორი მ: ჭმ: საჭმელებ; 

უკანაენისმიერი ხშული(ქ) + სონორი მ: ქმ: ქმარიო, საქმეა; 

უკანაენისმიერი ხშული(კ) + სონორი მ: კმ: ნაკმენზე (კბენა>კმენა);

ხახისმიერი ხშული(ჴ) + სონორი მ:  გაჴმება; 

ნაპრალოვანი + სონორი (C°S)

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი (ზ) + სონორი მ: ზმ: სიზმარი

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი (ს) + სონორი მ: სმ: სმენა (სმა), ესმის;  
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ხახისმიერი ნაპრალოვანი (ღ) + სონორი მ: ღმ: გაღმა, ღმერთი, მიღმა; 

ხახისმიერი ნაპრალოვანი (ხ) + სონორი მ: ხმ: ხმამაღლა, უხმარი.

CS: ნ: ბაგისმიერი ხშული (ბ) + სონორი ნ: ბნ: იჯობნება, გებნევი;

ბაგისმიერი ხშული (ფ) + სონორი ნ: ფნ: მყოფნის (მყოფნიან, ქვყოფნიდა);  

კბილისმიერი ხშული (დ) + სონორი ნ: დნ: გ დნე; ცოდნჲან, ავადნობა;

კბილისმიერი ხშული (ტ) + სონორი ნ: ტნ: ამოვტუტნავთ;  

წინანუნისმიერი ხშული (ც) + სონორი ნ: ცნ: საკოცნელი, მიცნობ;

უკანაენისმიერი ხშული (ქ) + სონორი ნ: ქნ: იქნევენ, ქნ ო;

უკანაენისმიერი ხშული(კ) + სონორი ნ: კნ: ლეკნარი; 

ხახისმიერი ხშული(ჴ) + სონორი ნ: საჴნისი, თოჴნა;

ნაპრალოვანი + სონორი (C°S)

უკანანუნისმიერი ნაპრალოვანი (შ) + სონორი ნ: შნ: ფიშნარაჴეჲ, ნიშნობაზე; 

ხახისმიერი ნაპრალოვანი (ხ) + სონორი ნ: ხნ: სახნისი, ხნისა (ხნე); 

თავკიდურა პოზიციაში რეალიზებულია: CS: ბრ, ფრ, პრ, დრ, თ , თმ, ტ , ტრ, ძ , 

ძმ, ძრ, , წმ, წრ, , ჭრ, , გრ, ქ , ქმ, ქნ, კ , კრ, შ (24);

ვ მ ნ რ ლ

ბ    + 

ფ    + 

პ    + 

დ    + 

თ + +   

ტ +   + 

ძ + +  + 

ც     

წ + +  + 
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ჯ    - 

ჩ     

ჭ +   + 

გ +   + 

ქ + + +  

კ +   + 

ჴ     

C°S: ზ , ზრ, ს , სმ, შრ, ღრ, ღმ, ხნ, ხმ (9).

ვ მ ნ რ ლ

ზ +   + 

ს + +   

ჟ     

შ    + 

ღ  +  + 

ხ  + +  

ყ     

თავკიდურა პოზიციაში CS/ C°S: სულ - 33.

სიტყვის შუაში: CS: ბნ, ბრ, ფნ, ფრ, პრ, დ , დმ, დნ, დრ, თ , თმ, თრ, ტ , ტმ, ტნ, ტრ, 

ძ , ძრ, ც , , წრ, ჩ , ჭმ, , გრ, ქ , ქმ, ქნ, ქრ, კ , კმ, კნ, კრ, ჴმ, ჴნ (35);

ვ მ ნ რ ლ

ბ   + + 

ფ   + + 

პ    + 

დ + + + + 

თ + +  + 
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ტ + + + + 

ძ + -  + 

ც +    

წ + -  + 

ჯ    - 

ჩ +    

ჭ - +  - 

გ +   + 

ქ + + + + 

კ + +  + 

ჴ  + + - 

C°S: ზ , ზმ, შვ, შნ, ს , სმ, სრ, ღმ, ღრ, ხმ, ხნ, ხრ, ყრ (13).

ვ მ ნ რ ლ

ზ + +   

ს + +  + 

ჟ     

შ +  +  

ღ  +  + 

ხ  + + + 

ყ    + 

სიტყვის შუაში CS/ C°S: სულ - 47.

CS/C°S კომბინაციისას სულ რეალიზებულია - 55 თანხმოვანთკომპლექსი.

გ) კომბინაცია სონორი + სონორი (SS)

გაანალიზებულ მასალაში, სონორი უკავშირდება მხოლოდ 2 სონორს: ნ, რ; მ - 2 -

ს (ნ, რ), რ - 2 -ს (ვ, მ), ნ - 0, ლ - 0.

ბაგისმიერი სონორი ვ + წინანუნისმიერი სონორი ნ, უკანაენისმიერი სონორი რ:
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ნ: უპო ნია;  

რ: ბე რი, სათი აქე რი, სა რჲათი, ცხო რება, კე რი, რ სი;

ბაგისმიერი სონორი მ + წინანუნისმიერი სონორი ნ, უკანანუნისმიერი სონორი რ:

მნ: იმნჲეთი;

მრ: მემრე, გემრჲელი,  ხუმრობა, სამრავლო,  მრეხია;

შუანანუნისმიერი სონორი რ + ბაგისმიერი სონორი ვ, მ: 

რ : პირ ელათი, თურ ანდა, შარ ალი, ძირ ანი, ოცდარ აჲა; 

რმ: ორმოები.

თავკიდურა პოზიციაში რეალიზებულია: რ, მრ ( რ სი, მრეხია) (2);

ვ მ ნ რ ლ

ვ - - - + -

მ - - - + -

ნ - - - - -

რ - - - - -

ლ - - - - -

სიტყვის შუაში: Eნ, Eრ, მნ, მრ,რE, რმ (6).

ვ მ ნ რ ლ

ვ - - + + -

მ - - + + -

ნ - - - - -

რ + + - - -

ლ - - - - -

SS პოზიციაში რელიზებულია 6 თანხმოვანთკომპლექსი.

მასალის მიხედვით, ერთი მორფემის ფარგლებში წარმოდგენილი

თანხმოვანთკომპლექსთა მთლიანი რაოდენობის 30, 32% არის სონორის შემცველი, 

რომელთაგან ზოგი მიღებულია ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგად და უმეტესად
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დიალექტშივე წარმოდგენილია პარალელური ფორმები, რომლებიც განსხვავებულ

კომპლექსებს გვაძლევს, რაც ხშირ შემთხვევაში ზრდის კომპლექსის სიგრძეს: 

გირძელი//გ რძელი//გრძელი, კილდე//კ ლდე//კლდე... მ სონორის გაჩენით ვიღებთ მც, მფ

და მრ კომპლექსებს: ყოლამფერია, მცოტა, მემრე. მიუხედავად იმისა, რომ რ ყველაზე

გავრცელებული თახმოვანია კომპლექსის ერთ-ერთ წევრად, ზოგჯერ იკარგება ხოლმე და

ხდება რ-ს შემცველი ზოგიერთი კომპლექსის მოშლა, თუმცა ყოველთვის ასე არ ხდება, 

ცალკეულ შემთხვევაში შენარჩუნებულია:  მარტო//მ ტო, ვიმარხავთ//ვიმ ხავთ... როგორც

ვხედავთ, მორფემის ფარგლებში უმეტესად მეორეული კომპლექსებია წარმოდგენილი ამა

თუ იმ ბგერათცვლილებით მიღებული. ამგვარი მაგალითების რიგშია ასევე: მანგალი,

ხალღები, ფრინჯი, მიძრები, ნაკმენზე... 

1.2.3.1.1.2. ჩქამიერ თანხმოვანთა ორწევრა კომპლექსები

ჩქამიერი თანხმოვნები ქმნიან შემდეგ კომბინაციებს: C°C, CC°, C°C°, CC.

C°C

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი (ზ) + ხშული (დ): 

ზდ: გაზდილი (ზდიდა), ოზდაოთხი;

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი (ს) + ხშული (დ, ტ, წ, კ): 

სდ: ოსდახუთი; 

სტ: ფესტივალში, ბოსტანი, სტეროფს, კომბოსტო; 

სწ: დამასწავლე, სასწომლი (სასწომში), ასწორეფთ, გუმ ასწარით; 

სკ: ასკილი;

ხახისმიერი ნაპრალოვანი (ხ) + ხშული (დ, თ, ტ, ჩ): 

ხდ: მიგიხდება;

ხთ: მაგახთუნო;

ხტ: ხტებჲან;

ხჩ: ბახჩა;

ხახისმიერი ნაპრალოვანი (ყ) + ხშული (დ): 
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ყდ: საყდარი;

C°C კომბინაციიდან რეალიზებულია 10 კომპლექსი: ზდ, სდ, სტ, სწ, სკ, ხდ, ხთ, ხტ, 

ხჩ, ყდ.

თავკიდურად - 2: სტ; ხტ (სტეროფს, ხტებიან).

სიტყვის შუაში - 9: ზდ, სდ, სტ, სწ, სკ, ხდ, ხთ, ხჩ, ყდ;

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ზ - - - + - - - - - - - - - - - -

ს - - - + - + - - + - - - - - + -

ჟ - - - - - - - - - - - - - - - -

შ - - - - - - - - - - - - - - - -

ღ - - - - - - - - - - - - - - - -

ხ - - - + + - - - - - + - - - - -

ყ - - - + - - - - - - - - - - - -

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ზ - - - - - - - - - - - - - - - -

ს - - - - - + - - - - - - - - - -

ჟ - - - - - - - - - - - - - - - -

შ - - - - - - - - - - - - - - - -

ღ - - - - - - - - - - - - - - - -

ხ - - - - - + - - - - - - - - - -

ყ - - - - - - - - - - - - - - - -
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CC°

ბაგისმიერი ხშული (ფ) + ნაპრალოვანი (ს, ხ):

ფს: ტეფსიში;

ფხ: ფხაჭია, ფხარი, მოგეფხანება;

კბილისმიერი ხშული (დ) + ნაპრალოვანი (ღ): დღ: დღისი, ჶადღე, გოდღეკარი, 

ჰადღა, სადღèბელი;

კბილისმიერი ხშული (თ) + ნაპრალოვანი (შ, ხ):

თხ: ოთხი, ვკითხულოფთ, თხელი, თხ , მამწუთხებ, გთხ , გათხოება, კუთხეზე, 

თხელპა;

კბილისმიერი ხშული (ტ) + ნაპრალოვანი (ყ): 

ტყ: ტყეში, ეტყობოდა, ტყ ილია, შექტყეპავ;

წინანუნისმიერი ხშული (ძ) + ნაპრალოვანი (ღ): ძღ: ძღო, მოგძოძღაჶს; 

წინანუნისმიერი ხშული (ც) + ნაპრალოვანი (ხ):  

ცხ: რაცხა, ცხოვრობენ, სიცხე, ცხელი, მიცუცხუნეფსო, ცხენის, ცხავები, ცხარეა, 

წეჲცხო;

წინანუნისმიერი ხშული (წ) + ნაპრალოვანი (ყ):  

წყ: წყალი, ეწყობა, მოწყალე, წყაროთი, გ წყოფს (გაწყობა), გაწყენს (წყენა);

უკანანუნისმიერი ხშული (ჯ) + ნაპრალოვანი (ღ):

ჯღ: ოჯღებია, ოჯღებიდამ;

უკანანუნისმიერი ხშული (ჩ) + ნაპრალოვანი (ხ):

ჩხ: ჩხუბი, ჩხოკ ა, ჩხირებ;

უკანანუნისმიერი ხშული (ჭ) + ნაპრალოვანი (ყ):  

ჭყ: ჭყინტიც, აჭყაპუნებ, ჭყუპ, უჭყულაღია, უჭყეპებენ;

უკანაენისმიერი ხშული (გ)+ ნაპრალოვანი (ზ):

გზ: გზაზე, გაგზა ნენ; 

უკანაენისმიერი ხშული (ქ) + ნაპრალოვანი (ს):  

ქს: უქსოვ (II პირი).

სულ რეალიზებულია 13 კომპლექსი: ფს, ფხ, დღ, თხ, ტყ, ძღ, წყ, ჯღ, ჩხ, ჭყ, გზ, ქხ.
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ამათგან თავკიდურად სულ - 9 კომპლექსი: ფხ, დღ, თხ, ტყ, ცხ, წყ, ჩხ, ჭყ, გზ (ფხაჭია, 

ფხარი, დღისი, თხელი, თხ , თხელპა, ტყეში, ტყ ილია, ცხოვრობენ, ცხელი, ცხენის, 

ცხავები, ცხარეა, წყაროთი, წყალი, ჩხუბი, ჩხოკვა, ჩხირებ, ჭყინტიც, ჭყუპ, გზაზე);

ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ბ - - - - - - -

ფ - - - - - + -

პ - - - - - - -

დ - - - - + - -

თ - - - - - + -

ტ - - - - - - +

ძ - - - - - - -

ც - - - - - + -

წ - - - - - - +

ჯ - - - - - - -

ჩ - - - - - + -

ჭ - - - - - - +

გ + - - - - - -

ქ - - - - - - -

კ - - - - - - -

ჴ - - - - - - -

სიტყვის შუაში - 14 კომპლექსი: ტყ, ფს, ფშ, დღ,  თხ, ძღ, ცხ, წყ, ჯღ, ჭყ, ქს, გზ.

ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ბ - - - - - - -

ფ - + - + - - -

პ - - - - - - -

დ - - - - + - -
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თ - - - - - + -

ტ - - - - - - +

ძ - - - - + - -

ც - - - - - + -

წ - - - - - - +

ჯ - - - - + - -

ჩ - - - - - - -

ჭ - - - - - - +

გ + - - - - - -

ქ - + - - - - -

კ - - - - - - -

ჴ - - - - - - -

ჰარმონიული კომპლექსებიდან გამოვლინდა: კბილისმიერი (დ თ ტ) + 

უკანაენისმიერი (ღ ხ ყ) - დღ, თხ, ტყ; წინანუნისმიერი (ძ ც წ) + უკანაენისმიერი (ღ, ხ, ყ) -

ძღ, ცხ, წყ; უკანანუნისმიერი (ჯ ჩ ჭ) + უკანაენისმიერი (ხ ყ) - ჩხ, ჭყ.

C°C°

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი ზ + ხახისმიერი ნაპრალოვანი ღ: 

ზღ: ზღაფული, გაზღაფული;

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი ს + ხახისმიერი ნაპრალოვანი ხ, ყ: 

სხ: სხალისი, სუსხარი, ასხია, ჩ სხამ, წ სხეს; 

სყ: ნასყიდი;

უკანანუნისმიერი ნაპრალოვანი შ + ხახისმიერი ნაპრალოვანი ხ: 

შხ: ფეშხუმში,  კაშხალი;

უკანაენისმიერი ნაპრალოვანი ხ + წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი ს, 

უკანანუნისმიერი ნაპრალოვანი შ: 

ხს: მახსოვს, ფეხსაცმელი; 
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ხშ: ვახშამი, სანახშირე;

C°C° პოზიციაში რეალიზებულია 6 თანხმოვანთკომპლექსი: ზღ, სხ, სყ, შხ, ხს, ხშ;

ამათგან თავკიდურად - 2 კომპლექსი: ზღ, სხ (ზღაფული, გაზღაფული, სხალისი);

ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ზ - - - - + - -

ს - - - - - + -

ჟ - - - - - - -

შ - - - - - - -

ღ - - - - - - -

ხ - - - - - - -

ყ - - - - - - -

სიტყვის შუაში - 5 კომპლექსი: სხ, სყ, შხ, ხს, ხშ.

ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ზ - - - - - - -

ს - - - - - + +

ჟ - - - - - - -

შ - - - - - + -

ღ - - - - - - -

ხ - + - + - - -

ყ - - - - - - -

სულ - 6 თანხმოვანთკომპლექსი.

CC

ბაგისმიერი ხშული (ბ) + ხშული (გ): ბგანო;

კბილისმიერი ხშული (დ) + ხშული (გ): დგას, ადგილი, ქესადგური, სადგიყანა;

კბილისმიერი ხშული (ტ) + ხშული (პ, კ): 
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ტპ: ტპ ;  

ტკ: ფუტკარი, ტკივილისი;

წინანუნისმიერი ხშული (ძ) + ხშული (გ): ბუძგულები, დემეძგეროს;

წინანუნისმიერი ხშული (ც) + ხშული (დ): უცდი, ორმოცდ თი;

წინანუნისმიერი ხშული (წ) + ხშული (კ): დ აწკარებ;

უკანანუნისმიერი ხშული (ჯ) + ხშული (დ): დაჯდება;

უკანანუნისმიერი ხშული (ჩ) + ხშული (დ, ქ):

ჩდ: გომოჩდება (გოჩდება, გომოჩდა, გაჩდებიან, გაჩდება);

ჩქ: ვეჩქარები;

უკანანუნისმიერი ხშული (ჭ) + ხშული: ჭკ: ჭკÍა, კაჭკაჭი;

უკანაენისმიერი ხშული (გ) + ხშული (დ, ძ): 

გდ: გაგდეჲ (გაგდომა); 

გძ: მოგძელო;

უკანაენისმიერიხშული (ქ) + ხშული (ც): ქც: გეჲქცევა, წაქცევლა;

უკანაენისმიერი ხშული (კ) + ხშული (დ): კდ: მოკდარა;

ფარინგალური ხშული (ჴ)+ ხშული (ბ): ჴბ: ჴბო.

CC  ბგერათკომბინაციიდან სულ რეალიზებულია 17 თანხმოვანთკომპლექსი.

თავკიდურა პოზიციაში რეალიზებული კომპლექსებია: ბგ, დგ, ტპ, ტკ, ჭკ, ჴბ (ბგანო, 

დგას, ტპ , ტკივილისი, ჭკ ა, ჴბო) (6).

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ბ - - - - - - - - - - - - + - - -

ფ - - - - - - - - - - - - - - - -

პ - - - - - - - - - - - - - - - -

დ - - - - - - - - - - - - + - - -

თ - - - - - - - - - - - - - - - -

ტ - - + - - - - - - - - - - - + -

ძ - - - - - - - - - - - - - - - -
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ც - - - - - - - - - - - - - - - -

წ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჯ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჩ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჭ - - - - - - - - - - - - - - - -

გ - - - - - - - - - - - - - - - -

ქ - - - - - - - - - - - - - - - -

კ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჴ + - - - - - - - - - - - - - - -

სიტყვის შუაში: დგ, ტკ, ძგ, ცდ, წკ, ჯდ, ჩდ, ჩქ, ჭკ, გდ, გძ, ქც, კდ (13). 

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ბ - - - - - - - - - - - - + - - -

ფ - - - - - - - - - - - - - - - -

პ - - - - - - - - - - - - - - - -

დ - - - - - - - - - - - - + - - -

თ - - - - - - - - - - - - - - - -

ტ - - - - - - - - - - - - - - + -

ძ - - - - - - - - - - - - + - - -

ც - - - + - - - - - - - - - - - -

წ - - - - - - - - - - - - - - + -

ჯ - - - + - - - - - - - - - - - -

ჩ - - - + - - - - - - - - - + - -

ჭ - - - - - - - - - - - - - - + -

გ - - - + - - + - - - - - - - - -

ქ - - - - - - - + - - - - - - - -

კ - - - + - - - - - - - - - - - -
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ჴ - - - - - - - - - - - - - - - -

CC ბგერათკომბინაციის მიხედვით, 

ა) ბაგისმიერები - ბ ფ პ - კომბინაციაში შედიან მხოლოდ უკანაენისმიერ გ-სთან : ბგ

(არათავკიდურად); 

ბ) კბილისმიერები - დ თ ტ - ც მხოლოდ უკანაენისმიერ გ ქ კ-ს და ბაგისმიერ პ-ს

უერთდებიან: დგ, ტკ და ტპ. ამათგან დგ და ტპ მიმდევრობა მეორეული

წარმომავლობისაა. დგ კომპლექსისთვის ამოსავალია /დეგ/, ტპ-სთვის - ტბ, ტპ

ფონეტიკური გარდაქმნის გზით მიღებული კომპლექსია (ტბა>ტპა);

გ) წინანუნისმიერი ბგერები - ძ ც წ - კომბინაციაში შედიან უკანაენისმიერ გ ქ კ-სთან

და კბილისმიერ დ-სთან: ძგ, ცქ, წკ და ცდ; 

დ) უკანანუნისმიერი ბგერები - ჯ ჩ ჭ - უერთდებიან უკანაენისმიერ გ ქ კ-სა და

კბილისმიერ დ-ს: ჯდ, ჩდ, ჩქ, ჭკ. მოსალოდნელი ჯგ, ჩქ, ჭკ კომპლექსებიდან გამოვლინდა

მხოლოდ ჩქ, ჭკ;

ე) უკანაენისმიერი ბგერები - გ ქ კ - კომბინაციაში შედიან კბილისმიერ დ-სთან, 

წინანუნისმიერ ძ ც -სთან და უკანანუნისმიერ ჭ-სთან: გდ, კდ, გძ, ქც, კჭ;

ვ) ხახისმიერი ჴ უერთდება მხოლოდ ბაგისმიერ ბ-ს - ჴბ.

როგორც წარმოდგენილი მასალიდან ჩანს, ერთი მორფემის ფარგლებში, ორწევრა

თანხმოვანთკომპლექსთა გამოვლენის სიხშირე მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია

პოზიციების მიხედვით. რეალიზებული 164 კომპლექსიდან უფრო ხშირია სონორის

შემცველი ბგერათკომბინაციები: 30, 32%, ამათგან თავკიდურად გვხვდება 24, 29%, ხოლო

სიტყვის შუაში - 32, 84%. ჩქამიერ თანხმოვანთა შემცველი ბგერათკომბინაციებიდან სულ

რეალიზებულია 5, 58%; 3,02 % გვხვდება სიტყვის თავკიდურად, ხოლო სიტყვის შუაში - 8, 

13%-ია წარმოდგენილი. 

ტაოურში, ერთი მორფემის ფარგლებში, საკუთრივ ქართულ სიტყვებში, არ

დასტურდება ერთი რაგვარობისა და ლოკალური რიგის თანხმოვნები; აქ იგულისხმება

ფონოლოგიური სისტემის თვალსაზრისით, იდენტურთანხმოვანიანი კომპლექსები, ე.წ. 

გემინირებული თანხმოვნები, რომლებიც ქართული ენის ქვესისტემებისთვის არაა
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დამახასიათებელი. უცხო ენობრივ გარემოში მოსალოდნელი ცვლილება დიალექტში არ

აისახა. 21

1.2.3.1.2. აქცესიურობა - დეცესიურობა ორწევრა

თანხმოვანთკომპლექსებში ერთი მორფემის ფარგლებში

აქცესიურობა-დეცესიურობის თვალსაზრისით, სონორი და ჩქამიერი

თანხმოვანთკომპლექსები განსხვავებულ ვითარებას გვიჩვენებენ. სონორთა კლასის

თანხმოვანთკომპლექსებში სჭარბობს აქცესიური ბგერათმიმდევრობა (60 აქცესიური და 50 

დეცესიური), ხოლო ჩქამიერთა კლასში - დეცესიური (20 აქცესიური და 24 დეცესიური). 

საერთო ჯამში, ერთი მორფემის ფარგლებში, ტაოურ დიალექტში მეტია

თანხმოვანთკომპლექსების აქცესიური მიმდევრობა. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ

განვიხილავთ როგორც პირველად, ასევე მეორეულ, ფონეტიკურ ნიადაგზე სახეცვლილ

კომპლექსებსაც. 

აქცესიურობა-დეცესიურობა სონორთა და ჩქამიერთა კლასებში არსებულ

მოდელებშიც მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია. სონორთა კლასში აქცესიური მიმდევრობა

მოდელების ფარგლებში მეტობა-ნაკლებობის მიხედვით შემდეგნაირად ფორმულირდება: 

C°S>SC>CS>SS>SC°, ხოლო დეცესიური მიმდევრობა - SC>CS>SC°>C°S>SS; ჩქამიერთა კლასში

აქცესიური მიდმევრობა ასეთ შედეგს გვიჩვენებს: C°C>CC>C°C°>(CC°=0), დეცესიური

მიმდევრობა კი - CC°>CC>C°C°>C°C.

21 გვხვდება მხოლოდ ნასესხებ სიტყვებში: ბითთავა, მილლეთი, ილლა (ი თჴრისა ყანეფს ბითთავა; 
ბითთოEნი კარშინა არჲან; კიდევ მიდიან თქÍენი მილლეთი იქა?; თოვსა, ილლა შეშა უნა შოEრთოთ იქ...).
გემინირებული თანხმოვნები გვხვდება იმ დიალექტებში, რომლებიც უცხო ენობრივ გარემოში არიან: 
ინგილოურში, ფერიდნულში; მაგ., გემინირებული მ: გამმეჩ „კამეჩი“, ამმა „მაგრამ“, ქელლა „თავი“...  ორი
იდენტური თანხმოვნის თავმოყრით, რასაც წინ მათ შორის პოვნიერი ბგერის დაკარგვა უძღვის: პაწა>პაწწა, 
გამოლალვით>გამოლლით (ჯორბენაძე 1989: 341, 364); სამმი, მეტტი, თოფფი... (ჩხუბინაშვილი 2002: 84).
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სონორთა კლასი

SC SC° C°S CS SS ჯამი

აქცესიური 15 1 31 9 4 60

დეცესიური 23 10 2 13 2 50

აქცესიური: რფ (1),  რპ (1),  რდ (4), რთ (8), რტ (5), რძ (4), რც (2), რწ (1), რს (1), ნდ (5), 

ნთ (4), ნტ (3),  ლფ (1), ლპ (2), ლდ (3), ლტ (1), ჭრ (2), გრ (2), ქრ (1), კრ (6), შრ (1), ღრ (5), ხრ

(5), ყრ (3), დ (1), თ (5), ტ (1), ძ (3), ც (2), წ (6),  ჩ (4), ჭ (1), გ (4), ქ (2), კ (11), 

ზ (2), ს (3), შ (3), თმ (3), ტმ (1), ძმ (1), ცმ (2), წმ (2), ჭმ (1), ქმ (2), კმ (1), მ (1),  ზმ (1), სმ

(2), ღმ (3), ხმ (2), ქნ (2), კნ (1), ნ (2), შნ (2), ხნ (2),  რ (7), ნ (1), რ (5), რმ (1);

დეცესიური: რჯ (2), რჩ (4), რჭ (3), რგ (6), რქ (3), რკ (5), რშ (2), რღ (3), რხ (6), რყ (1), 

მდ (3), მთ (3), მძ (1), მც (1), მწ (1), მჯ (1), მჩ (1), მგ (1), მღ (1), მხ (1), მყ (1),  ნჯ (6), ნჭ (3), ნგ

(3), ნქ (2), ნკ (2),  თ (1), ჯ (1), ქ (1), ვშ (2), ლკ (2), ლღ (2), ლხ (1), ბრ (4), ფრ (3), პრ (4), 

დრ (7), თრ (2), ტრ (10), ძრ (3), ცრ (1), წრ (3), ზრ (1), სრ (2), ბნ (2), ფნ (1), დნ (3), ტნ (1),  მნ

(1), მრ (5). 

ჩქამიერთა კლასი

C°C C C° C°C° CC ჯამი

აქცესიური 8 0 4 8 20

დეცესიური 1 11 4 8 24

აქცესიური: ზდ (2), სდ (1), სტ (4), ხდ (1), ხთ (1), ხტ (1), ხჩ (1), ყდ (1), გზ (2), ქს (1), ხს

(2), ხშ (2),  ცდ (2), ჯდ (1), ჩდ (1), გდ (1), გძ (1), ქც (2), კდ (1), ჴბ (1);

დეცესიური: სკ (1), ფს (1), ფხ (3), დღ (5), თხ (9), ტყ (4), ძღ (2), ცხ (9), წყ (6), ჯღ (2), ჩხ

(3), ჭყ (5),  ზღ (2), სხ (5), სყ (1), შხ (2), ბგ (1), დგ (4),  ტპ (1), ტკ (2), ძგ (2), წკ (1), ჩქ (1), ჭკ (2).
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აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში, როგორც აქცესიური, ისე დეცესიური

მიმდევრობის კომპლექსის შემცველ სიტყვებში: კლდე, გრძელი, ბრინჯი, ფლავი, კბილი... 

ჩნდება თანხმოვანთგამყარი ნეიტრალური ბგერა , ან სრული ხმოვანი ი, თუმცა გვაქვს

ცალკეული მაგალითებიც, როცა წარმოდგენილია თანხმოვანთგამყარის გარეშე და

ტაოური მეტყველების ანალიზისას გათვალისწინებულია ყველა შემთხვევა.

1.2.3.1.3. ჰარმონიული კომპლექსები ტაოურში

სხვადასხვა დროს მეცნიერთა მიერ ჰარმონიულად მიჩნეულია

თანხმოვანთკომპლექსთა სხვადასხვა კომბინაცია, რომელიც ემყარება განსხვავებული

კრიტერიუმების მიხედვით თანხმოვანთა დაჯგუფებას. 

ს. ხუნდაძის მიხედვით, ჰარმონიულ კომპლექსთა ოთხი ჯგუფი გამოიყოფა:

A             B                C                    D

ბგ ფქ პკ ფხ - სხ ზღ ფს -

დგ თქ ტკ თხ - შხ ჟღ ფშ -

ძგ ცქ წკ ცხ - სყ

ჯგ ჩქ ჭკ ჩხ - შყ

ნ. მარი გამოყოფს ჰარონიულ კომპლექსთა 3 ჯგუფს, სადაც ბაგისმიერები

კომბინაციაში არ შედიან უკანაენისმიერებთან:

A          B      C                    

__                  __                 __

დგ თქ ტკ დღ თხ ტყ სყ __

ძგ ცქ წკ ძღ ცხ წყ სხ ზღ

__ __ __           ჟღ ჩხ ჭყ __ __
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გ. ახვლედიანის მიერ ჰარმონიული კომპლექსები განაწილებულია ორ ჯგუფში:  A 

და B. კომპლექსები გადანაწილებულია ბგერათშეერთების III წესის მიხედვით. თითოეულ

ჯგუფში თანხმოვნები არიან ჰომოგენური და ჰეტერორგანული (დეცესიური

თანმიმდევრობით) (ახვლედიანი 1999: 112).

A  B

ბგ ფქ პკ ბღ ფხ პყ

დგ თქ ტკ დღ თხ ტყ

ძგ ცქ წკ ძღ ცხ წყ

ჯგ ჩქ ჭკ ჯღ ჩხ ჭყ

საინტერესოა გ. მაჭავარიანის ჰარმონიულ კომპლექსთა კლასიფიკაციაც, რომელიც A 

B C D ჯგუფების გარდა გამოყოფს E (სკ, ს1კ) F (სთ, ს1თ, სტ, სწ) ჯგუფებსაც.

ზემოთ წარმოდგენილ მკვლევრებთან ჰარმონიული კომპლექსისთვის მთავარი

განმსაზღვრელია ჰეტერორგანულობა და ჰომოგენურობა, თუმცა ამ ორი პრინციპის

განსაზღვრის დროსაც გარკვეული უხერხულობა იჩენს თავს.

გ. ახვლედიანის მიხედვით, ჰარმონიული კომპლექსები ერთჟამიერია, ე.ი. 

კომპლექსში შემავალი ბგერების შემართვა ერთდროულად ხდება, თუმცა ხშულთა

შემთხვევაში ასე არ არის, რადგან პირველი ხშულის განხშვა თუ არ მოხდა, მეორეს

შემართვა არ დაიწყება, შესაბამისად, საფიქრებელია ორი ხშულის მიერ რამდენადაა

შესაძლებელი შეიქმნას ჰარმონიული კომპლექსი. 

ა. შანიძის მიერ ჰარონიულად ჩათვლილია ის კომპლექსები, რომელთა მეორე წევრი

ნაპრალოვანია. შანიძისეული ჰარმონიულ კომპლექსთა ჯგუფებიდან B ჯგუფი ყველა

მკვლევარმა გაიზიარა.

საინტერესოა თ. უთურგაიძის მიერ გამოყოფილი ჰარმონიულ კომპლექსთა

ჯგუფები, რომლის მიხედვითაც კომპლექსის მეორე ელემენტი აუცილებლად

ნაპრალოვანი უნდა იყოს, პირველი კი შეიძლება ხშულიც იყოს და ნაპრალოვანიც. 
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აქცესიურობა - დეცესიურობას მნიშვნელობას არ ანიჭებს. თ. უთურგაიძის მიერ

გამოყოფილი ჰარმონიულ კომპლექსთა სამი ჯგუფი ასეთია: 

I                                     II                            III

ფს ფშ ბზ ბჟ ბღ ფხ პყ სყ ზღ შხ ჟღ

ქს ქშ გზ გჟ დღ თხ ტყ

ჴს ჴშ - - ძღ ცხ წყ

ჯღ ჩხ ჭყ

ჩვენი აზრით, ჰარმონიულ კომპლექსებად მისაღებია თ. უთურგაიძის მიერ

მიღებული ჰარმონიული ჯგუფები,  რომლის მიხედვითაც თანხმოვანთკომპლექსის მეორე

ელემენტი აუცილებლად ნაპრალოვანია. ჩვენ მიერ გაანალიზებული მასალა ამის

საფუძველს გვაძლევს. თანხმოვანთკომპლექსთა ჰარმონიულად მიჩნევისათვის კარგი

საფუძველია კომპლექსთა საერთო რაოდენობაში თითოეული ბგერათკომბინაციის მაღალი

პროცენტული მაჩვენებელი. 

გვაქვს გამონაკლისებიც, რომლებიც გარკვეული სიხშირით რეალიზდებიან

დიალექტში, თუმცა კვლევის ამ ეტაპზე მათზე არ შევჩერდებით. 

ჰარმონიულ კომპლექსთა რეალიზაციის შემთხვევები ტაოურ დიალექტში:

ფს ფშ ბზ - - ფხ - სყ ზღ შხ -

ქს - გზ - დღ თხ ტყ

- - ძღ ცხ წყ

- - ჯღ ჩხ ჭყ

მასალაში არ გამოვლინდა პირველი ჯგუფის - ბჟ, ქშ, გჟ, ჴს, ჴშ; მეორე ჯგუფის ბღ, პყ

და მესამე ჯგუფის ჟღ კომპლექსები.

1.2.3.2. ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსები მორფემათა ზღვარზე

მორფემათა ზღვარზე ძირეული მორფემის თანხმოვანი რთულდება აფიქსისეული

თანხმოვნებით. მათი გამოვლენის სიხშირე მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია პოზიციების
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მიხედვით. თანხმოვანთკომპლექსები თავმოყრილია სიტყვის შუაში და ბოლოში, 

იშვიათად - თავკიდურად. 

1.2.3.2.1. სონორის შემცველი თანხმოვანთკომპლექსები

მორფემათა ზღვარზე სონორთა გამოვლენის სიხშირე განსხვავებულია ერთი

მორფემის ფარგლებში გამოვლენილი თანხმოვანთკომპლექსებისაგან.  მეორე

კომპონენტად წარმოდგენილი სონორი სხვადასხვა სიხშირით რეალიზდება ჩქამიერ

თანხმოვნებთან მეზობლობაში.

CS პოზიციაში სულ წარმოდგენილია 9 კომპლექსი: ბმ, დმ, ცმ, ჭმ, ქმ, დნ, თნ, ცნ, გნ; 

რ და ლ სონორთა შემცველი კომპლექსები არ გამოვლინდა.

მ: ბაგისმიერი ხშული ბ + ბაგისმიერი სონორი მ: ბმ: დედLბმა, კაცებმა, მოძობლებმა;

კბილისმიერი ხშული დ + ბაგიმისეირი სონორი მ: დმ: გიდმივარე, დიდმამული, 

გადმოჲდეს, გუდმუზიდჲან, გიდმეჲხვევა, გუდმოყარო, წელიწადმა;

წინანუნისმიერი ხშული ც + ბაგისმიერი სონორი მ: ცმ: კაცმა;

უკანანუნისმიერი ხშული ჭ + ბაგისმიერი სონორი მ: ჭმ: ბიჭმა; 

უკანაენისმიერი ხშული ქ +  ბაგისმიერი სონორი მ: ქმ: ბუქმა, ქოქმა;

ნ: კბილისმიერი ხშული დ +  წინანუსმიერი სონორი ნ: დნ: შKხედნჲოს, აჭედნენ, 
დადჲოდნენ, შუხედნია;

კბილისმიერი ხშული თ + წინანუნისმიერი სონორი ნ: თნ: ათნი, ხუთნი;

წინანუნისმიერი ხშული ც + წინანუნისმიერი სონორი ნ: ცნ: მოტაცნია;

უკანაენისმიერი ხშული გ + წინანუნისმიერი სონორი ნ: გნ: ზოგნი; 

მ ნ რ ლ

ბ + - - -

ფ - - - -

პ - - - -
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დ + + - -

თ - + - -

ტ - - - -

ძ - - - -

ც + + - -

წ - - - -

ჯ - - - -

ჩ - - - -

ჭ + - - -

გ - + - -

ქ + - - -

კ - - - -

ჴ - - - -

სულ - 9. 

C° S პოზიციაში სულ გვხვდება 4 კომპლექსი: სმ, ვმ, ხნ, ვნ; რ და ლ სონორი არც ამ

შემთხვევაში გამოვლინდა. 

მ: წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი ს - სონორი მ: სმ: რასმე, ვისმე, ყვალასმე;

კბილბაგისმიერი ნაპრალოვანი + სონორი მ: ვმ: ვმუშაოფ, გავმაგლავთ;

ხახისმიერი ნაპრალოვანი ხ + სონორი ნ: ხნ: დუძახნია, დემენახნო;

კბილბაგისმიერი ნაპრალოვანი ვ + სონორი ნ: ვნ: ჴევნარ,  დევნახაჶთ,  გადევნენო, 
ჩევნეს, თევნარ, ტყევნარ, უპოვნია,  ვნახოთ,  ვგზავნი, წევნეს,  მამაკლევნჲეო,  უთხოვნია,
მოქსოვნილი;

მ ნ რ ლ

ვ + + - -

ჶ - - - -
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ზ - - - -

ს + - - -

ჟ - - - -

შ - - - -

ღ - - - -

ხ - + - -

ყ - - - -

სულ - 4.

CS/C˚S – 13 თანხმოვანთკომპლექსი.

SC

პირველ კომპონენტად წარმოდგენილი სონორი ქმნის 42 წყვილს: SC: მპ, მდ, მთ, მძ, 

მც, მწ, მჩ, მჭ, მგ, მქ, მკ, ნდ, ნთ, ნწ, ნჩ, ნჭ, ნგ, ნკ, რდ, რთ, რწ, რჩ, რგ, ლდ, ლთ, ლჩ (26); SC˚: 

მვ, მს, მშ, მღ, მხ, მყ, ნს, ნშ, ნყ, რვ, რს, რშ, ლს, ლშ, ლხ, ლყ (16).

მ: ბაგისმიერი სონორი მ + ხშული (პ, დ, თ, ძ, ც, წ, ჩ, ჭ, გ, ქ, კ):

მპ: გამპარსეო; 

მდ: წასლამდი,  გაწვიმდა,  დილამდი,  გას ლამდი,  მისცემდეს,  შეჶჭამდით, 

მუხლამდი, აქობამდი, გათამამდება, დაღამდა, შეშჭამდა;

მთ: დამთავრდა, ვაცვამთ, უზამთ, ჩემთან, ჶჭამთ, დ აბამთ, ვიქამთ, სვამთა;

მძ: მძინავ;

მც: მიმცეს, მომცემენ, შემემცივნა;

მწ: მომწონს, გამომწია;

მჩ: დამჩალან;

მჭ: მჭამელიც, შემჭამს;

მგ: მგონია;

მქ: მქონდა;

მკ: მკითხე, ჩემკე;
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ნ: წინანუნისმიერი სონორი ნ + ხშული (დ, თ, წ, ჩ, ჭ, გ, კ): 

ნდ: შეშინდება,  უნდა,  მეჲტანდა,  სახუნდარი, გათენდა, უწინდელი, ოღონდ,

უჩანდა, მაგონდება, მობრუნდეთ, შენდა,  ქონდა;

ნთ: მევყვანთ, მენთება, მევტანთ, ჩEენთან, დEაწვენთ, შემევყვანთ, ვანთებდით;

ნწ: შარშანწინ, ენწინ; 

ნჩ: ბოსტანჩი;

ნჭ: უკანჭალა;

ნგ: წინგიყვანოს, გინგივა, გინგიძღვება,დანგაყრევნჲოს;

ნკ: ფუჩჲანკარი, ჭედლჲანკარი, დოლენჯჲანკარი;

რ: შუანუნისმიერი სონორი რ + ხშული (დ, თ, წ, ჩ, გ):

რდ: უკვირდებია,  გიგიხარდესო,  გევიზარდეჲთ,  დაწკარდებოდეს, ჩამოვარდა,

დაქორდება,  მოხმარდები, დავბერდი,  მომწყურდა, დამდგურდება,  მეჲარდეს, 

მიჭირდებოდა, მომსურდი, გაქარდა, გუმEარდა;

რთ: ვართ, უძახივართ, მოვდივართა, დიგიწერთო, შურთეფ;

რწ: კარწინი;

რჩ: ზამთარჩი;

რგ: პირგKშაებელი;

ლ: წინანუნისმიერი სონორი ლ + ხშული (დ, თ, ჩ): 

ლდ: მოვტრიალდი, გაცხელდებოდა,დასველდესო,დავქორწილდი, გამთელდება;

ლთ: შავშელთა, ზათინდელთა, ქ აბელთ,  სულთანა, მ ალთ, ქალთან, 

ყუთელთმჲანი;

ლჩ: საჭმელჩი, წყალჩი;

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

მ - - + + + - + + + - + + + + + -
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ნ - - - + + - - - + - + + + - + -

რ - - - + + - - - + - + - + - - -

ლ - - - + + - - - - - + - - - - -

სულ - 26.

SC˚

მ: ბაგისმიერი სონორი მ + ნაპრალოვანი (ვ, ს, შ, ღ, ხ, ყ):

მვ: დამვიწყებია; 

მს: ჭამს, გიზამს, ჩემს, წKსხამს, ისხამს, მომსურიხარ;

მშ: ბათუმში, ფეშხუმში, სასწომში;

მღ: სახტომღელე;

მხ: იმხან, დ ამხოფთ, დამხურენ, შემომხედა;

მყ: მყა სა;

ნ: წინანუნისმიერი სონორი ნ + ნაპრალოვანი (ს, შ, ყ):

ნს: ჩამეჲტანს, ჩ ენს, მაწონსაც,  ჩანსა, ორთ ენსაც, ამდონსა, ყურძენსა, უკანს, 

ჩიმიყვანს, მომწონს, გიკმენს, 

ნშ: თქ ენში, ჩ ენში, ბოსტანში, დუგუნში, ხანში, სალონში, ქონობანში; 

ნყ: წინყან ; 

რ: შუანუნისმიერი სონორი რ +  ნაპრალოვანი (ვ, ს, შ):  

რვ: წერვასაც,  არვინ,  ვუმზირვარ,  დავხურვიდით,  დევჭირვიდით,  იბურვენ, 

მიმხვდარვართ;

რს: ღორსაც,  უყვარს,    შორს,    გოდორსაც,  მიგჲარს,  ყოლაფერს,  ცხ ირსავთენ, 

სამყურსავთენ, კატარსა;

რშ: ზამთარში, თევნარში,  კარში, დარში, სიზმარში, პურში;
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წინანუნისმიერი სონორი ლ + ნაპრალოვანი (ს, შ,  ხ, ყ):

ლს: ფქ ილსა,  ნაწ ელს, ცოლსა,  ახლანდელსავთენ, დედამთილსაც,  ქართოლს, 

ზალსა;

ლშ: სოფელში, წყალში, პარხალში, ნაწველში, ბორჩხულში, ცხელში, ძილშისაც, 

ფერჴულში, გულში, თ ალში;

ლხ: ყოფილხართ, გასულხართ;

ლყ: ბალყანა, ჩიდილყანები;

ვ ჶ ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

მ + - - + - + + + +

ნ - - - + - + - - +

რ + - - + - + - - -

ლ - - - + - + - + +

სულ - 16.

SS

სონორი + სონორი სულ წარმოდგენილია 7 კომპლექსი: მნ, ნნ, რმ, რნ, ლმ, ლნ, ლრ.

მ: მნ: სამნი, მუსლიმნები, დამნიშნეს;

ნ: ნნ: შენნა, იმდენნი;

რ:რმ: ნადირმა, ფურმა, ვირმა, ბებერმაო;

რნ: ორნი, ბე რნი, გაგახარნოთ,  შეჲყარნეს, დ აჭირნებინეფთ;

ლ:ლმ: გულმა, მალმა, ტოლმა, ჯემალმა, ზალმა, მოზობელმა;

ლნ: მოხულნეთ,  საყვარელნი,  წასულნი,  ძEელინდელნი,  ჭრელნი,  მოსულნი, 

გატენილნი, შექოლილნი, ჩახვილნეთ, დაჲწყებულნი, ქÍაბელნი, ბალნეფთა,დამჩალნი; 

ლრ: ყოლრამ;
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მ ნ რ ლ

მ - + - -

ნ - + - -

რ + + - -

ლ + + + -

სულ - 7.

1.2.3.2.2. ჩქამიერ თანხმოვანთა კომპლექსები

ჩქამიერ თანხმოვანთა კომპლექსები, ისევე როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, 

მორფემათა ზღვარზეც წარმოდგენილია შემდეგი კომბინაციებით: C°C, CC°, C°C°, CC.

C˚C კომბინაციიდან რეალიზებულია: ვპ, ვდ, ვტ, ვძ, ვწ, ვჯ, ვჭ, ვგ, ვქ, ვკ, ჶთ, ჶჯ, 

ჶჩ, ჶჭ, ჶკ, ზდ, სდ, სც, სწ, სკ, შდ, შჭ, ღდ, ხდ, ხთ (სულ - 25). 

კბილბაგისმიერი ნაპრალოვანი ვ + ხშული (დ, გ, ქ, კ):

ვპ: დევპ კეფთ, დავპარსავ;

ვდ: ჩევდა, გამოვდა, გათოვდება, დავდეფთ, გაშავდებოდა;

ვტ: ჩავტენე, მევტანოთ, დავტეხავთ, ამოვტუტნაჶთ, გავტაცე;

ვძ: დავძახო;

ვგ: გევგონე, მევგონო, მევგებდით;

ვჭ: ვჭედოფთ, გიდავჭირპიდით;

ვქ: გევქე;

ვკ: წომოვკარ, დავკარგე, გიდავკეტო, ჩომოვკარ, ევკიდავთ, დავკაფაჶთ, ვკითხოთ;

ვწ: ვწაკიდოფთ, მოვწიკავთ,  მევწონეჲთ, ვწუწვიდით,  ვწევართ, მოვწურო;

ვჯ: დავჯოხავთ;

კბილბაგისმიერი ნაპრალოვანი ჶ + ხშული (თ, ც, ჩ, ჭ, კ ):

ჶთ: ვკენკაჶთ, დევნახაჶთ,  მოვკლაჶთ, ჶთამაშოჶთ, დავჯოხაჶთ,  გურეჶთ, 

ვაძლეჶთ...

ჶც: მიჶცემთ, ჩეჶც ამთ;
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ჶჩ: ჶჩებით,  გაჶჩეჩავ;

ჶჭ: შეჶჭამ, დეჶჭირავთ, ჶჭირდები;

ჶკ: ჶკენკაჶთ, ჶკითხულოფთ;

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი ზ +  ხშული დ: ზდ: განაზდა;

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი ს + ხშული (დ,  ც, წ, კ): 

სდ: თურქულისდა;

სც: მისცა;

სწ: სწევს, ქოხისწინიდამ, კალოსწინი; 

სკ: უკნისკე, თვლისკე, ისტამბულისკე;

უკანანუნისმიერი ნაპრალოვანი შ + ხშული დ, ჭ: 

შდ: დაკოკოშდა;

შჭ: შჭამენ;

უკანაენისმიერი ნაპრალოვანი ღ + ხშული დ: ღდ: ადუღდება;

ხახისმიერი ნაპრალოვანი ხ + ხშული დ, თ: 

ხდ: მიხდი, უზახდეს,დავჯოხდით,  დევნახდი;

ხთ: მევიხთი, შეხთება;

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ვ - - + + - + + - + + - + + + + -

ჶ - - - - + - - + - - + + - - + -

ზ - - - + - - - - - - - - - - - -

ს - - - + - - - + + - - - - - + -

ჟ - - - - - - - - - - - - - - - -

შ - - - + - - - - - - - + - - - -

ღ - - - + - - - - - - - - - - - -
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ხ - - - + + - - - - - - - - - - -

ყ - - - - - - - - - - - - - - - -

სულ - 25.

CC˚კომბინაციიდან რეალიზებულია: ბზ, ფს, ფშ, დვ, დშ, დხ, თს, თშ, ცს, ცშ, წვ, ჭს, 

ჭშ, ქშ, ქს, ქხ, ქყ, კშ (სულ - 18).

ბაგისმიერი ხშული ბ + ნაპრალოვანი ზ: ბზ: დათEებზედაც,  კოჭებზე, საჭმელებზე, 

ქÍებზე;

ბაგისმიერი ხშული ფ + ნაპრალოვანი ს, შ:

ფს: აძოეფს,  ბორეგეფს,  ითოეფს, ამეჲღეფს,  ღორეფსაც,  ახმჲანეფს,  იბრუნეფს, 

აკითხვინეფს, აძოეფს, გაგახარეფსო, ცხოვროფს, მუშაოფს, საქმუროფს;

ფშ: სახლეფში, ჭანეფში, ყანეფში, გოფში, კეცეფში, შუშეფში, ჭალეფში, მაღაზჲეფში, 

მოზობლეფში, ადგილეფში, თ ფში, ალაგეფში;

კბილისმიერი ხშული დ +  ნაპრალოვანი (ვ, შ, ხ): 

დვ: დიდვაკე, დაჰკიდვენ, წამუდვა, მიზიდვენ, ხედვენ, ჩუდვჲან, დადვა, ჰყიდვენ;

დშ: წელწადში; 

დხ: დიდხევი; 

კბილისმისერი ხშული თ + ნაპრალოვანი (ს, შ):

თს: იმათსაცა, ერთმანეთსა, დათსაც, ს თს;

თშ: სKთში, ემნჲეთში, ერთმანეთში;

წინანუნისმიერი ხშული ც + ნაპრალოვანი ს,შ:

ცს: კაცსა;

ცშ: კეცში;

წინანუნისმიერი ხშული წ +კბილბაგისმიერი ნაპრალოვანი ვ: წვ: იწვა;

უკანანუნისმიერი ხშული ჭ + ნაპრალოვანი ს, შ: 

ჭს: ბიჭსაც;

ჭშ: კოჭში;
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უკანაენისმიერი ხშული ქ + ნაპრალოვანი შ, ს, ხ, ყ: 

ქშ: აქშალოს, ბუქში, ქოქში, აქში;

ქს: ალაქს, ბუქსა;

ქყ: ქყაჶს, ქყავან; 

ქხ: გაქხადოსო, გაქხეთქავ;

უკანანუნისმიერი ხშული კ + ნაპრალოვანი შ: კშ: ბანკში;

ვ ჶ ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ბ - - + - - - - - -

ფ - - - + - + - - -

პ - - - - - - - - -

დ + - - - - + - + -

თ - - - + - + - - -

ტ - - - - - - - - -

ძ - - - - - - - - -

ც - - - + - + - - -

წ + - - - - - - - -

ჯ - - - - - - - - -

ჩ - - - - - - - - -

ჭ - - - + - + - - -

გ - - - - - - - - -

ქ - - - + - + - + +

კ - - - - - + - - -

ჴ - - - - - - - - -

სულ - 18.



105

C˚C˚ კომბინაციიდან რეალიზებულია: ზვ, ვშ, ვღ, ვხ, ვყ, ჶს, ჶშ, ჶხ, შს, შშ, ღს, ღშ, 

ხშ, ხს (სულ -14).

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი ზ + ნაპრალოვანი ვ: ზვ: ხიზვენ;

კბილბაგისმიერი ნაპრალოვანი ვ + ნაპრალოვანი (შ, ღ, ხ, ყ): 

ვშ: გუდასჴევში, თავში, ავშალეთ;

ვღ: წევღო, ამევღეფთ, მევღალე, დავღეჭავთ;

ვხ: გავხევთ, ჯერავხარ;

ვყ: ვყიდავთ;

კბილისმიერი ნაპრალოვანი ჶ + ნაპრალოვანი ს, შ, ხ: 

ჶს: ხედაჶს,  ყაჶს, ჩამოჶსულვარ, ფრინაჶს, ძოჶს,  ჶსაქმოფ, მოჶსარავთ;

ჶშ: ფილაჶში, თოჶში, შეჶშინდი;

ჶხ: დაჶხიზნავთ, მოჶხარშავთ, დაჶხევ, დაჶხედავ, გაჶხოცაჶთ, დაჶხერხაჶთ;

უკანანუნისმიერი ნაპრალოვანი შ + ნაპრალოვანი ს, შ:

შს: ლავაშსა;

შშ: მაჲშში; 

უკანაენისმიერი ნაპრალოვანი ღ + ნაპრალოვანი ს, შ:

ღს: ალაღსაც; 

ღშ: ოჯაღში;

ხახისმიერი ნაპრალოვანი ხ + ნაპრალოვანი შ, ს: 

ხშ: სახში, ფეხში, ოჯახში, ცეცხში, ქოხში;

ხს: ქუხსა, ოჯახს, ბალხს.

ვ ჶ ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ვ - - - - - + + + +

ჶ - - - + - + - + -

ზ + - - - - - - - -

ს - - - - - - - - -

ჟ - - - - - - - - -
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შ - - - - - - - - -

ღ - - - + - + - - -

ხ - - - + - + - - -

ყ - - - - - - - - -

სულ - 14.

CC კომბინაციიდან რეალიზებულია: ბდ, ფთ, ფჩ, დჭ, დქ, თპ, თდ, თთ, თჩ, თკ, ჩდ, 

ჭდ, გთ, გძ, ქტ, ქც, ქწ, ქჭ, ქქ, ქკ (სულ - 20).

ბაგისმიერი ხშული ბ + ხშული დ: ბდ: იფერჴულებდეს, ვიმუშაებდით, მოვთიბდით, 

ვაცხობდით,  ვაკეთებდით,  ცხოვრულობდენ,  მაგინებდა, მიწებდამ,  ვანთებდით, 

გKთაებდეს, შეჲძლებდა;

ბაგისმიერი ხშული ფ + ხშული (თ, ჩ): ფთ: ვცხოვროფთ,  ვამბოფთ,  ვჭედოფთ, 

ვთამაშოფთ,  ღენჭეფთა,  დევლაპარაკეფთ,  დიმინახეფთ,  ვკითხულოფთ,  გუაჴმოფთ, 

ძროხეფთა,  ვიტალღუჯეფთ, ვახმოფთ,  მალეფთა,  ფურეფთა,  ჴარეფთა,  ვაჯონინეფთ, 

გEაზაეფთ, ჩEაწყოფთ, ყანეფთა, ამევიღეფთ, ვაკეთეფთ;

ფჩ: კაცეფჩი,  თივეფჩი,  ყანეფჩი, სოფლეფჩი,  მოძობლეფჩი,  სახლეფჩი,  ჭალეფჩი, 

თივეფჩი, ალაგეფჩი, ჯ ლეფჩი, ყანეფჩი, გოდრეფჩი, ბახჩეფჩი, ოჯაღეფჩი;

კბილისმიერი ხშული დ + ხშული (ჭ, ქ): 

დჭ: დიდჭალა;

დქ: დიდქედი;

კბილისმიერი ხშული თ +  ხშული (პ, დ, თ, ჩ, გ, კ): 

თპ: ერთპირა; 

თდ: ათდაჶიდი;

თთ: ერთმანეთთან, დათთანო;

თჩ: ერთმანეთჩი, აქობათჩი;

თკ: ზემოთკენ, ქომოთკე, სითკე;

უკანანუნისმიერი ხშული ჩ + ხშული: ჩდ: გაჩდებიან;

უკანანუნისმიერი ხშული ჭ + ხშული დ: ჭდ: გაფუჭდება;
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უკანაენისმიერი ხშული გ + ხშული (თ, ძ):

გთ: ზოგთ;

გძ: მოგძოძღავს;

უკანაენისმიერი ხშული ქ + ხშული (ტ, ც, წ, ჭ, ქ, კ): 

ქტ: ჩაქტენოს; 

ქც: მოქცენ, შომოქცივდება, გომოქცემს; 

ქწ: შომოქწეო, გაქწითლებია;

ქჭ: შექჭამს; 

ქქ: ქქონდეს;

ქკ: დაქკიდვენ; 

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ბ - - - + - - - - - - - - - - - -

ფ - - - - + - - - - - + - - - - -

პ - - - - - - - - - - - - - - - -

დ - - - - - - - - - - - + - + - -

თ - - + + + - - - - - + - - - + -

ტ - - - - - - - - - - - - - - - -

ძ - - - - - - - - - - - - - - - -

ც - - - - - - - - - - - - - - - -

წ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჯ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჩ - - - + - - - - - - - - - - - -

ჭ - - - + - - - - - - - - - - - -

გ - - - - + - + - - - - - - - - -

ქ - - - - - + - + + - - + - + + -

კ - - - - - - - - - - - - - - - -
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ჴ - - - - - - - - - - - - - - - -

სულ - 20. 

წარმოდგენილი მასალის მიხედვით მორფემათა საზღვარზე ორწევრა

თანხმოვანთკომპლექსთა გამოვლენის სიხშირე მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია. ამ

შემთხვევაში ცალ-ცალკე არ გამოგვიყვია თავკიდურა, სიტყვის შუა და ბოლოკიდურა

პოზიციები. რეალიზებული 139 კომპლექსიდან უფრო დიდი რაოდენობით გამოვლინდა

ჩქამიერთა ბგერათკომბინაციები - 77; სონორების შემცველი თანხმოვანთკომპლექსების

რაოდენობაა - 62.22

1.2.3.3.სამწევრა და ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსები ერთი მორფემის

ფარგლებში

გამოვლენილ სამწევრა და ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებში, როგორც ორწევრას

შემთხვევაში, სონორი ბგერების შემცველობა სჭარბობს; რაც შეეხება მხოლოდ ჩქამიერ

თანხმოვანთა შემცველ კომპლექსებს, ერთეული შემთხვევები დადასტურდა (მხოლოდ

სამწევრას შემთხვევაში).

1.2.3.3.1. სონორის შემცველი სამწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

ქვემოთ წარმოდგენილი მასალის მიხედვით, სამწევრა თანხმოვანთკომპლექსების

არც თუ ისე მცირე რაოდენობაა რეალიზებული. სულ გამოვლინდა სონორი და ჩქამიერები

თანხმოვნებისაგან შედგენილი 17 მოდელი: SCC, SCC˚, SCS, SC˚S, SSC, C˚CS, CC˚S, C˚C˚S, 

CCS, CSC, CSC˚, CSS, C˚SS, C˚CC, CC˚C, CCC˚, CCC; ამათგან სონორების შემცველი

22 აღვნიშნავთ, რომ სონორთა შემცველი კომპლექსების კლება გამოიწვია ვ ბგერამ, რომელიც ერთი

მორფემის ფარგლებში წყვილბაგისმიერი ბგერაა და სონორული ბუნებისაა, ხოლო მორფემათა ზღვარზე კი

კბილბაგისმიერ ნაპრალოვანს წარმოადგენს, რომელიც ხშირად მისი ყრუ ალოფონის ჶ-ს სახით

რეალიზდება.
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ბგერათკომბინაციები გვაქვს 13 მოდელში, 4 კი - მხოლოდ ჩქამიერთაგან შედგენილ

მოდელებში.

გვხვდება როგორც პირველადი (მტკაველი, კურდღელი, ბორჩხა, ძარღ ი, წყ ილი...),

ასევე მეორეული, ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგად მიღებული

თანხმოვანთკომპლექსები (გეჲსხნევა, სხვილი, ტირთვი, კვტარი...).

SCC: მტკ: მტკაველი; მკდ: მომკდარი; ნტკ: ინტკორი; მჭკ: დამჭკალოს;  მჯდ: 

დამჯდარი;

SCC˚: ნჯღ: ბონჯღალი; რდღ: კურდღელი, რცხ: ნარცხი, სარცხელი, გარცხავ, 

კEერცხი; რჩხ: კორჩხი, ბორჩხა, საფორჩხელი;  ვშხ: თავშხამი; რქE: მარქÍალი;

SCS: : აე; ანე; ნგრ: დეჲნგრა; რთ : ქართ ელი, ტირთ ი, დართ ა, 

ართვინი; რთლ: მართლა; : მა ენასი; რც : ცერც ი; რცნ: შუმუტყორცნე; რწმ: 

ლერწმანიჴევი; რქმ: დურქმევნჲათ; ნგრ: ანგრევს; რქ : მარქ ალი; რქმ: დურქმევნებიან; 

შ : ბა შ ეფთა; მდნ: გამდნარი; ნგრ: ანგრევს; ნჯრ: ფენჯრიდამ; ნგრ: შეჲნგრა; მფლ: 

ფუმფლი; მთრ: ზამთრი;

SC˚S: მხმ: გამხმარი;  მყ : შემყ არებული; რღ : ძარღ ი; ლხ : ფოლხ ე; 

SSC: მრჩ: დამრჩალან; 

C˚CS: სტრ: ისტრუმენტები; სქ : ფუსქ ითი,  წისქ ილი; სკ : წისკ ილი; შტ : 

დუშტ ენია; ყდრ: საყდრიკარი; 

CC˚S: ფხრ: გამოფხრიწოს; თხრ: თხრისა, გითხრა;  ცხლ: ცეცხლინა; ცხ : გმოცხ ება; 

ცხ არი; ცხრ: ცხრა; წყ : წყ ილი, წყ აჲა; ტყლ: მატყლი; ქს : ექს ი;  ნჯრ: ფენჯრიდამ;

C˚C˚S: ხსნ: გახსნილი; სხნ: გეჲსხნევა (სხნ<ხსნ); სხმ: დასხმულია; თხმ: თხმელა, 

ოთხმოცი;  სხ : სხ ინზე, სხ ილი; სხლ: სისხლი;  სხრ: ჩამოსხრიან;

CCS: დგმ: დადგმული; ფქ : ფქ ილი, გამოფქ აჶს; თქმ: თქმა; ჩქნ: საჩიჩქნი; ჭკნ:

გაჭკნა;  წკნ: ძეწკნა;  თქ : თუთქEენ; ცქ : ცქEიტა;  ჩქნ: საჩიჩქნი; ტკრ: ფუტკრები;

CSC: კ ტ: კ ტარი, მოკ ტა; ნგრ: დეჲნგრა,  შეჲნგრა;

CSC˚: ქ ს: ექ სი;  

CSS: ც ლ: გამოც ლილა; რ: რილი; კ ლ: მოკ ლა; თ ლ: თ ლისკე;

C˚SS: ხ ნ: სახ ნელი; ხ რ: გახ რეტილი; 
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1.2.3.3.2. ჩქამიერ თანხმოვანთა სამწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

C˚CC: სკდ: გასკდა;

CC˚C: ტყდ: გატყდა;

CCC˚: პტყ: გ პტყელეფ (ბრტყ>ბტყ); ტკპ: ტკპილი (ტკბ>ტკპ); პწკ: პწკინავს;

CCC: პწკ: პწკინავს.

1.2.3.3.3. სონორის შემცველი ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებში შეგვხვდა მხოლოდ სონორის შემცველი

ბგერათკომბინაციები. არ გამოვლინდა მხოლოდ ჩქამიერთა და მხოლოდ სონორებისგან

შედგენილი კომპლექსები.

SCC˚S: რტყვ: პირტყ ი; რცხვ: სირცხ ილია; 

SCCS: მჭკლ: საჯიმჭკლე;

SCC˚C: მწყდ: დამწყდეულა;

CC˚SS: ფშ ნ: ფშ ნილა; ქც ნ: გაქც ნა; 

CCSS: ლ: უ ლემია; ცხ რ: ცხ რისი;

CC˚SC: წყ დ: დ წყ დჲე;

წარმოდგნილი მასალის მიხედვით, სულ რეალიზებულია სონორთა და ჩქამიერთა

ბგერათკომბინაციებისგან შედგენილი 6 მოდელი: SCC˚S, SCCS, SCC˚C, CC˚SS, CCSS, CC˚SC.  

1.2.3.4.მორფემათა ზღვარზე გამოვლენილი სამწევრა, ოთხწევრა და
ხუთწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

1.2.3.4.1.სონორის შემცველი სამწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

როგორც აღვნიშნეთ, მორფემათა ზღვარზე ძირეული მორფემის თანხმოვანი

რთულდება აფიქსისეული თანხმოვნებით, რაც იწვევს თანხმოვნით დაწყებულ ფუძეზე

თანხმოვანთმიმდევრობის სიგრძის გაზრდას, ხან მარჯვენა, ხანაც მარცხენა
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მიმართულებით: რც+ს: ხორცს, ნჭ+ს: ღენჭსაც, თ +ს: დათ სა, მ+ტკ: მტკივა, ს+ : 

ქოშა ერი...

ტაოურში მორფემათა ზღვარზე რეალიზებულია სამწევრა თანხმოვანთკომპლექსთა

23 მოდელი, ამათგან სონორთა შემცველია - SC C˚, S C˚ C˚, SCC, S C˚C, SCS, C C˚S, S SC, C˚ 

C˚S, C˚ SC, CS C, C˚CS, CSC, CSC°, CCS, C C˚S (15), ხოლო მხოლოდ ჩქამიერ თანხმოვანთა

მიერ შედგენილი მოდელებია: C C˚C, CC C˚, C˚C˚ C˚, C˚ C˚C, C˚CC, C˚ C C˚, C C˚ C˚, CCC

(8).

SC C˚: რგვ: დეჲკარგვის; რთს: ბურთსა,  გვერთს; ავართვა, მჲართვა; რცს: ხორცსა;

მთხ: მომთხოვა; მტყ: შემტყეპონ; მცხ: მცხელა; რდვ: გეჲზარდვიდეს;  მწყ: მომწყურდა; მცხ: 

მცხელა; ნცხ: ვინცხათან,  რახანცხა; ნგვ: გინგვიღებდეს, შინგვიყარა; ნკშ: ბანკში; ნჯს:

ფირინჯსა; ნჭს: ღენჭსაც; ლცხ: რუმელცხა; ლწყ: დამპალწყარო; ლდღ: ყოლდღე; 

S C˚ C˚: ლხშ: ბალხში;

SCC: მდგ: დამდგურებულისკე; მტკ: მტკივა; მჯდ: დამჯდარი; მჭკ: დამჭკალოსო;

S C˚C: ნსკ: შენსკე; მხთ: მიმხთარან; მხტ: შამხტარან; მხნ: იმხნამდი; 

SCS: ლღმ: ხალღმა; რდნ: გ ხარდნეს, დეჲზარდნეს; რჩნ: დარჩნეს; რდნ: გ ხარდნეს, 

დეჲზარდნეს; რთმ: მჲართმენ, ღმერთმა, ერთმანეთთან; რჩნ: დარჩნეს; ნქნ: გუნქნჲოთ; ნთნ: 

ფინთნი; ლთ : ჭეკალთ ალჲანი;

C C˚S: თხნ: ოთხნი, ნაკითხნი; ქყრ: გაქყრის;

C˚CS: სჭრ: გასჭრავს; შჭრ: მოშჭრა; ვფრ: შევფრინდი; ვტრ: მოვტრჲალდი; ვკლ:

მოვკლაჶთ; ვჭრ: დავჭრაჶთ; ვკრ: დევკრიფაჶთ; ვჭრ: გავჭრით; ვტრ: მოვტრჲალდი; ჶშლ:

გაჶშლით; ვთ : დავთEალო; : ელაჶთ; : ქოშასწEერი, მოსწEელო;

C˚ C˚S: ჶხრ: დაჶხრესაFთ, მოჶხრაკავთ, გაჶხრეშავ; ჶხმ: მეჶხმარე, გეჶხმართ; ვყრ:

ჩავყრი;

CSC°: თ ს: დათ სა; ქ ყ: ქ ყა ან, ქ ყოფნიდა.

S SC: რდ: დამთა რდა; ლდ: გათო ლდება;

CS C: ჩნდ: გამოჩნდება; თრდ: გათეთრდება; თლდ: გაწითლდება;

CCS: კდნ: მოკდნენო; ქცნ: გეჲქცნენო;

C C˚S: ძვრ: ჩაძვრება, მოძვრა; ქყრ: გაქყრის; თხნ: ოთხნი;
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1.2.3.4.2. ჩქამიერ თანხმოვანთა სამწევრა კომპლექსები

მასალის მიხედვით რეალიზებულია როგორც პირველადი (დაგავიწყდა, დაგწვავს, 

ატყდება...), ასევე მეორეული (მოქხდესო, შექტყეპავ, ვხთები, ცეცხს...) კომპლექსები. 

გვხვდება თანხმოვანთკომპლექსები, სადაც გვაქვს ისეთი მიმდევრობები, როცა ორი

კომპონენტი ქმნის ჰარმონიულ დეცესიურ კომპლექსს (აფიქსის ან მარჯვენა, ან მარცხენა

მხარეს): დღ: ყèლდღე; ძღ: გინგიძღვება; ტყ: შემტყეპონ; ცხ: მცხელა, ვინცხათან;  წყ: 

მომწყურდა... 

C C˚C: წყდ: დამავიწყდა; ტყდ: ატყდება; ქჶც: მოქჶცეს; ქხდ: მოქხდესო;

CC C˚: გწვ: დაგწვავს; ქთხ: ქთხ ; ქტყ: შექტყეპავ;

C˚C˚ C˚: ვყვ: მევყვანთ,  წევყვანევით, მივყვებით; ვხვ: ვხვაÉათოფთ, დევხვიე; ვსვ: 

შევსვა; ჶხს: გაჶხსენით; ჶსხ: ჶსხევართ;

C˚ C˚C: ჶხთ: ჶხთები; ვჰკ: დავჰკიდაჶთ; ვსწ: მოვსწურვიდით, გავსწევთ; ჶშჭ: 

ჶშჭამა; ვხტ: დავხტივარ; ვხთ: გავხთი,  ვხთები; ვსც: მივსცემდით; ხვდ: მიხვდა; ხჶთ: 

შეხჶთება; 

C˚CC: ვდგ: ვდგავარ; ვჯდ: დავჯდები;

C˚ C C˚: ვდღ: შევდღობავთ; ვტყ: წავტყეპავთ; ვწყ: დევწყოფ, დევწყე;

CCC: ქტკ: აქტკივდება;

C C˚ C˚: ცხშ: ცეცხში; ცხს: ცეცხს;

1.2.3.4.3.სონორის შემცველი ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

SCC˚S: რცვლ: შეჲფურცვლის;

S C˚ C˚S: მსვლ: წამომსვლელს;

SCCS: საჯიმჭკლესაც;

SC˚CS: ვსჭრ: მოვსჭრით; დავშჭრავთ;

SC C˚ C˚: რწყვ: მორწყვა; რტყს: პირტყსაც; 

SCSC°: რცვს: ცერც სა;

C˚SCC˚: ვრცხ: გავრცხავთ; ჶრწყ: მოჶრყწაჶთ;
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C˚C˚C˚S: ვსხნ: გავსხნავთ, დავსხნეთ; 

C˚CCS: ჶცქნ: გაჶცქნავთ; ჶფქ : გამოჶფქ ავთ.

C˚CC˚S: ჶთხრ: დაჶთხრით;

CCC˚S: ქცვნ: გაქცვნა;

C˚ C˚CS: : მოჶსწველიდით; ჶშჭრ: დაჶშჭრავთ; 

C C˚S C˚: ცხლს: ცეცხლსა.

1.2.3.4.4.ჩქამიერ თანხმოვანთა ოთხწევრა კომპლექსები

CCC˚C: ფთხდ: შეფთხდება;

C˚C˚C˚C: ვსხდ: დავსხდებით; ჶხ დ: მიჶხ დი;
მორფემათა ზღვარზე ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებში რეალიზებულია

ბგერათმიმდევრობათა 16 მოდელი: სონორთა შემცველი კომპლექსები - SCC˚S, S C˚ C˚S, 

SCCS, SCSC°, SC˚CS, SC C˚ C˚, C˚SCC, C˚C˚C˚S, C˚CCS, C˚CC˚S, CCC˚S, C˚C˚CS, CC˚SC˚ (13);  

მხოლოდ ჩქამიერთა შემცველი კომპლექსები - CCC˚C, C˚C˚CC˚, C˚CCC˚(3).

როგორც ზემოთ განხილულ ყველა შემთხვევაში (ორწევრა, სამწევრა, ოთხწევრა, 

ერთი მორფემის ფარგლებსა და მორფემის საზღვარზე ბგერათკომბინაციებში) ამ

შემთხვევაშიც რეალიზებულია პირველადი (ცეცხლსა, დავსხდებით, მოვრწყაჶთ...) და

მეორეული (გავსხნავთ, დაჶთხრით, გამო ფქ ავთ) კომპლექსები. 

1.2.3.4.5.ხუთწევრა თანხვამოვანთკომპლექსები

ხუთწევრა თანხმოვანთქკომპლექსი რეალიზებულია მხოლოდ ერთ მაგალითში: 

C˚C˚SCS: ჶხ დნ: მიჶხ დნით.

წარმოდგენილი მასალის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული ენის

ტაოურ დიალექტში თანხმოვანთკომპლექსთა მაქსიმალური სიგრძეა 5, მაგრამ არა ერთი

მორფემის ფარგლებში, არამედ მორფემათა ზღვარზე. ერთი მორფემის ფარგლებში

მაქსიმალური სიგრძის კონსონანტური ჯგუფი 4 ელემენტს შეიცავს. ყველაზე ხშირია
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ორშემადგენლიანი თანხმოვანთკომპლექსები, თუმცა არც სამშემადგენლიანი

თანხმოვანთკომპლექსებია მცირე რეოდენობით; შედარებით ნაკლებია ოთხწევრა

კომპლექსები. 

I.III. ფონეტიკური პროცესები

ტაოურში გვხვდება ყველა ის ფონეტიკური მოვლენა, რაც დამახასიათებელია სხვა

ქართველური დიალექტებისთვის.

1.3.1. ასიმილაცია

როგორც ტაოურში, ისე იმერხეულში ხმოვანთა/თანხმოვანთა კომპლექსების

ფონეტიკური ცვლილებები განისაზღვრება ქართულისათვის დამახასიათებელი საერთო

ტენდენციით და ამ დიალექტებში წარმოდგენილია ცვლილებების სხვადასხვა საფეხური. 

ტაოურსა და იმერხეულში ხმოვანთა ფონეტიკური ცვლილებები უპირატესად

შეინიშნება მორფემათა ზღვარზე, გვხვდება ასევე ერთი მორფემის ფარგლებშიც.

ცვლილების ერთ-ერთი საფეხურია ასიმილაცია, როცა ერთი ბგერა მეორეს

იმსგავსებას რაღაც ნიშნის მიხედვით. 

ხმოვანთა ასიმილაცია. ხმოვნებში მომხდარი ფონეტიკური პროცესები უფრო

ვრცლად წარმოდგენილია ხმოვანთა სინტაგმატური ანალიზისას, ამიტომ დაწვრილებით

აქ აღარ შევეხებით.  განვიხილავთ მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევას დისტანციური

ასიმილაციისას, რომელიც მომხდარია ზმნისწინებში.

მრავალფეროვანია რთულ ზმნისწინთა ფონეტიკური ვარიაციები. ზმნისწინში ხან

ორივე ხმოვანი იცვლება, ხან ცალი:

გამო>გომო: შე გაღმი, მე გომოღმი, გულმა რანა გეჲსვენოს;

გამო>გუმო: მზე ქი გუმოვა, მაში ართუღ სამუშაოებლე მივდივართა;

გამო-ი>გამე-ი> გემე: ახლა გემეჲცვალა, აურფასავდენ;

წამო>წუმუ: წუმუწევნია, დრუხ, წუმუწევნია, დრუხ; 

წამო>წომო: უკნისკე მოვტრიალდი, ქი გოგო თვალი წომოვკარ;
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ჩამო>ჩუმუ: იქედამ ჩუმოდიო, და ამასაც შეშა ქონებია და ბე რი კაწა-პუწაჲ; მისულა, 

ბებერა აქ ჩუმოვდაო? ჩუმოვდაო; 

ამო>ამე: თEელზე ამევღეფთ კაჲა;  (<ამოვიღებთ) ამო-ი > ამე-ი

და-ი>დე-ი: აქნა მოხულნეთ, კიდე დევპ კეფთ; წერვასაც დევეჩ ი;

და-ი>დი-ი: არ ვიცი და, ვერ დიგვინახია; 

მო-ი>მე-ი: ა, ასე მემიტაცეს და წიმიყვანეს; მე შენ მეგეხმარები,  მე შენის მემეხმარები;

მო>მე: მას უკენ მეველ;  აქ მევყვანეთ ქალი; 

შე-ი>ში-ი: შივჲარე წითელი კამჲონითა;

ჩა>ჩი: ფოტოროში ჩივარე;

გა>გი: ჩ ენ გიგვიხარდაო და ასე ვფერხულოფთო; 

გადა>გიდ, გადმო>გიდმი: ქოხუკნიდან გივარე, გიდვარე, გიდმივარე (იცვლება

მარტივი და რთული ზმნისწინის, ერთ შემთხევაში, პირველი ხმოვანი, მეორე შემთხვევაში

(გადმო) - ორივე ხმოვანი); ქოხუკნიდამ გავლიხან დეჲშტვინე და გიდჲარე; და>დი: რ

დიგინახჲან..

თანხმოვანთა ასიმილაცია.

კდ>კტ>ქტ: ზოგი გზაში მომკტარა, ზოგი დარჩენილა;  ჩემი აღაჲ მოკვტა;  ჩემი აღაჲ

მოქვტა;

ცღ>ცხ: ასე მიდიან, ვინცხა ღენჭები ყავან, ისკე მიდიან ისტამბულისკე; ფული რაცხა

არი; საცხა ცხოვრობენ იქ მიდიან;

გც>ქც: შენო გეიქცევიო, მეგრემ, დათვი ებნევა; ე გეგმებიც დავაწყო და გევჲქცეო; 

რამდენცხა ძროხა ქყავს, იმდენს გKკეთეფ; ნაწველ არ მოქცემენ მემრე; 

გყ>ქყ: მერე ცხრა თვე კიდე ბურსისკენ მიქყვან, იქ დგანან;

სჭ>შჭ: მაწვნის უნ შეშჭამ, ა ესე ლებEოს უკან შეშჭამ; ბაქლუბავა, ლებEა შორვა

სოღან დაშჭრავ; წმინდა-ნა დაშჭრა; აქა დათვები ლებ ო, ლებ ო შჭამენ; არ შჭირდებით

თქ ენა? არ შჭირდებით სიცხედამ?

სტ>შტ: ქოხუკნიდამ გავლიხან დეჲშტვინე და გიდჲარე;

ბს>ფს: ღორეფსაც ვკლავთ; ი თხრის, ასე ამეჲღეფს; ისე ტანკა არი და, ქი ახმჲანეფს; 

Bმა იღეფსო.. 
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დ>თ: ხანჩი ჶხჶთები და ხანჩი ვერ მიმჶხთარვარ; წევნეთ რუს უკან, რა შეხვთება

ჩემს უკან; პირველათ მანქანებ არ იყო; ბერი აბლი ავათ არი და ბებრი ახვაჲათეთ;

დ>ტ: აბლი ცქვიტა ხვაñათობენ ზოგნი და ზოგნი ვხტები;

ტ>თ: ე თკივილი გასàკტა , გაქარდა; ამას ფეხი უთკივნია, უგზუვნია;

ბ>ფ: ემელ დავდეფთ შიგა; აქ ვცხოვროფ, იშთა; ასე ვჭედოფთ, ვთამაშოფთ; 

ძროხეფთა პირველათ იმას მჲართმევ; ორშაფათი დღე ანთალიაში უნა წევდე; ფიჩხი.. 

დაჭრა ბიჩხითა;

კ>ბ:  ე ბურკა, ე კურწი, შიგანაჲ ბურკა.

1.3.2. დისიმილაცია. 

დისიმილაცია ასიმილაციის საპირისპირო პროცესია და აღნიშნული ფონეტიკური

პროცესის დროს ხდება მეზობელ ბგერათა განმსგავსება. ასიმილაციისგან განსხვავებით

იშვიათია დისიმილაციის შემთხვევები, განსაკუთრებით ეს ითქმის თანხმოვნებზე. 

ხმოვანთა დისიმილაცია.  ასიმილაციის მსგავსად, ხმოვანთა დისიმილაციას აქ არ

წარმოვადგენთ, ვინაიდან დაწვრილებით განხილულია ხმოვანთა სინტაგმატური

ანალიზისას. 

თანხმოვანთა დისიმილაცია

ტაოური მასალის ანალიზისას თანხმოვანთა დისიმილაციის მხოლოდ რამდენიმე

მაგალითი გამოვლინდა: რ-რ >რ-ლ: გზა არ ალი; თა არ ალი,  ახლა ქოჲში ჩ მოველით, თა

გათავდა; შ-შ > შ-ს: შესებს ვზიდავდი იქენდამ,  შენც წადი და ზიდე ა-ჲქენდამ; ფ > ბ: 

ფიჩხი... დაჭრა ბიჩხით.

1.3.3.  მეტათეზისი.

მეტათეზისი ისეთი ფონეტიკური პროცესია, როცა ბგერები გადასმულია ერთი

ადგილიდან მეორეზე.  ეს პროცესი შეიძლება განიცადოს ყველა რაგვარობის თანხმოვანმა, 

ასევე ხმოვანმა და თანხმოვანმა. 
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როგორც ცნობილია, როგორც ენა, ასევე დიალექტი, ხასიათდება ფონემათა

შეხამების გარკვეული კანონზომიერებით, რომლის ცვლაც ხდება ნელა, დროთა

განმავლობაში. აღნიშნული ფონეტიკური პროცესიც ამ კანონზომიერების ნაწილია. 

ტაოურ ტექსტებში მეტათეზისის არაერთი შემთხვევაა დაფიქსირებული, თუმცა

არცთუ ისე ბევრი. სხვა ქართველური კილოების მსგავსად, ის უფრო გავრცელებულია ხსნ

ძირის შემცველ ფორმებში, სადაც ადგილს ინაცვლებს თანხმოვანი სპირანტები: ხს > სხ. 

ხს > სხ: სპირანტები: ჩემი ღარჭი არ მოვდან, სხნა;  ჩემს უკან იხვნეთ, აქა გაგასხნა ი

მემრე დილაზე უსხნა და იმა დეჲარენა ქი; გახვალ ისე, გეჲსხნევა; ცომ ვიჯებით, 

გავსხნავთ, მ აყრით კაკალასა; რახან-ნა გეჲსხნას ჩEენი სოფელისი შეშა;  ბორეგებ

გავსხნავთ, იმა მოვკრეფავთ; გავსხნავთ, იმა თენჯერეში ჩავყრით..

ჴ/ხ მონაცვლეობამ წარმოქმნა სალიტერატურო ქართულის ხსნა და ხშირი ფორმები

(შდრ. ძვ. ქართულის ჴსნა და ჴშირი), ე. ი. ბუნებრივი კომპლექსები შეიცვალა

არაბუნებრივით (თოფურია 1927). ამას ჴ-ს არმქონე დიალექტებში მოჰყვა ფონეტიკური

ცვლილებები: ხს > სხ (ხსნა > სხნა), ხშ > შხ (ხშირი > შხირი).

კახეთში ჩასახლებული მთიელების ის ნაწილი, რომელიც ჴ-ს აღარ ხმარობს, არ

იყენებს სხნა და შხირი ფორმებს, რაც იმით აიხსნება, რომ მათ, მსგავსად წინა თაობებისა, 

იციან რა ჴ-ს ადგილი ჴს და ჴშ ფონემათა გვერდით, ჴ-ს ისევ ჴს-სა და ჴშ-ს წინ სვამენ

(უთურგაიძე, მანჯგალაძე, ტეტელოშვილი, იკე 2008: 214). მაგრამ ტაოურში დაცულია ჴ და

პარალელურად დაჩნდება სხნ - ხსნ ვარიანტებიც: რატომნა გავხსნა, ვიმარხავ; ქურეგით

გამოვყრიდით და ისე კარ გავხსნიდით; თელეფონს დილიდან გახსნიან და ვერ

გავიგონავთ; ასე დილბერე გახსნილი, გახსნილი;   ბაქლავა, ტათლი, ხამურ გავხსნავთ... 

ბიჭიც ეტყÍის ქი ზღაფული, ზღაფული მ ა, ქარჩიღი მ ა, ვენახში რა-ნა ვასაქმოთო...

მეტათეზისი, ზოგადად, უმეტესად სონორ თანხმოვნებს მოსდის. 

ნმ > მნ:  ნამგალი > მანგალი:  ეს მანგალი ვთიბავთ; ასე მოვთიბავთ, მანგალი...

ვს > სვ: ახლან ათდაექს ი, ათდახუთი, ათდაოთხი წლის ქი შეჲქნები, იმხან ბაღანეფს

დ არშიღები...
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1.3.4. დეზაფრიკატიზაცია

დეზაფრიკატიზაცია ისეთი ფონეტიკური პროცესია, როცა აფრიკატი ძ ც წ ჯ ჩ ჭ

ბგერები იცვლებიან არააფრიკატ ბგერებად. 

საანალიზო ფონემები ქართველურ კილოებში ნაირგვარი რეფლექსებით

გამოირჩევა. ძ ც წ ჯ ჩ ჭ თანხმოვანთა დეზაფრიკატიზაცია ხდება სხვადასხვა გზით: 1. ერთ

შემთხვევაში ძ ც წ ჯ ჩ ჭ იცვლება შესაბამისი ლოკალური რიგის სპირანტი თანხმოვნით, 

ანუ ძ → ზ, ც →ს, ც→ზ, წ →ს, წ →ზ, ჯ → ჟ, ჩ →შ, ჭ→შ; 2. მეორე შემთხვევაში, ძ ც წ ჯ ჩ ჭ

აფრიკატთა დეზაფრიკატიზაცია ხდება ხშული (დ, თ, ტ) თანხმოვნით: ძ → დ, ც→ თ, წ →

ტ.

ქართული ენის დიალექტებში უფრო გავრცელებულია დეზაფრიკატიზაციის

პირველი შემთხვევა, რომელსაც სპირანტიზაციის ხასიათი აქვს.

სამეცნიერო ლიტერატურაში გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ქართველურ

დიალექტებში დეზაფრიკატიზაცია სისტემური ხასიათისაა და იგი უცხო ენობრივი

გარემოს გავლენით იხსნება; ეს შეიძლება ითქვას როგორც ჭოროხის ხეობის მკვიდრთა

მეტყველებაზე, ასევე ინგილოურსა და ფერეიდნულზე.

მართალია, დეზაფრიკატიზაციის პროცესის განვითარებას ხელს უწყობს უცხო

ენობრივი გარემო, მაგრამ ტენდენცია ამ ფონეტიკური პროცესისა ყველა ქართველურ

დიალექტში შეინიშნება: ზოგ დიალექტში მეტად, ზოგში - ნაკლებად (ძ > ზ: ქართლ. - ზმა < 

*ძმა, ზალიან < ძალიან (იმნაიშვილი 1974: 158); მესხ. - ზალი < *ძალი < *რძალი ( ძიძიგური

1954: 136); ხევს. - ზალ < *ძალი, ზროხაჲ < ძროხა (ჭინჭარაული 1960: 279); მთ.გუდამაყრ. -

ტაზარი < ტაძარი, ოზდაერთი < ოძდაერთი < ოცდაერთი; იმერ. - ნიზლავი < ნიძლავი ( 

ძოწენიძე 1973: 44); აჭარ. - ოზდაათი < ოძდაათი < ოცდაათი, ყურზენი < ყურძენი ( 

ნიჟარაძე 1961: 47); მეგრ. - ბუზი „ძუძუ“ < ბეჭი, ნეზი < //ნეძი „ნიგოზი“ (ჩიქობავა 1942: 131-

132);  სვან. - ყუნზელ < ყურზენ, ზესხრა < ზეცხრა < *ძეცხრა „ცაცხვი“  (ჩიქობავა 1942: 129); 

ქინზ < ქინძ (ლხმრ.) (ქალდანი 1955: 160); ს > ც: მოხ. - სხენი < *ცხენი (ქავთარაძე 1985: 20); 

გურ. - შესდომა < შეცდომა (ჟღენტი 1936: 50);  აჭარ. - შენას < *შენაც (ნიჟარაძე 1957: 31); 

იმერ. - ზარმათი < ზარმაცი (ძოწენიძე 1973: 285); სვან. წყ > სყ: ქართ. რწყილი, სვან. ზი-სყ; 

მარწყვი - ბასყ (როგავა 1953: 47); იმერ. წ > ზ - აზეული < აწეული; დეისტავლე < 
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*დეისტავლე, სტავლა < სწავლა, სტორი < სწორი (ძოწენიძე 1973: 19); რაჭული: 

დღესასტაული < დღესასწაული (კობახიძე 1987: 409); აჭარ. სტორი < სწორი (ნიჟარაძე 1961: 

404); ჯ > ჟ: ინგილ. - ჟორ < ჯვარი, გაჟავრდა < *გაჯავრდა (იმნაიშვილი 1966: 196); რაჭ. -

დაჟდა < *დაჯდა (ძიძიგური 1937: 9, 25); გურ. - დაჟდა <*დაჯდა (ჟღენტი 1936: 52); აჭარ. -

დაჟდა < *დაჯდა (ნიჟარაძე 1957: 31);  სვან. - ჟეღ < *ჯეღ (როგავა 1953); მეგრ.ჭან. - ჩხვინჯი

// ჩხვინდი, ჩხინდი „ცხვირი“ (როგავა 1947: 351); ჩ > შ: თუშურ. მოხეურ. - შვიდმეტი < 

ჩვიდმეტი (ჯორბენაძე 1989: 263, 278);  იმერ. - შტილი < შთილი < ჩთილი < ჩდილი < 

ჩრდილი (ჯორბენაძე 1989: 455); ლეჩხ. - შთილი < //ჩთილი < *ჩდილი < *ჩრდილი (ბ. 

ჯორბენაძე 1989: 410); მეგრ. - კამბეში < კამბეჩი, ჩხური < *ჩხური (ჩიქობავა 1942: 80); ჭან. -

შქიმი < ჩქიმი (ჩიქობავა 1942: 80); ჭ > შ: სვ. მშკად „მჭედელი“ < *მჭკად, შყაჟუ „მწყერი“ < 

*ჭყჟუ < *ჭყაჯუ...) (როგავა 1953: 47).

სამეცნიერო ლიტერატურაში აზრთა სხვადასხვაობაა აღნიშნული ფონეტიკური

პროცესის ირგვლივ იმ დიალექტებში, სადაც დიდია უცხო ენის გავლენა; 

მაგალითად, ინგილოურში ძ და ჯ აფრიკატების უქონლობა ბუნებრივად მიაჩნიათ, 

მათ ადგილს კი ზ და ჟ სპირანტები იკავებენ, ვინაიდან ინგილოური განიცდის ხუნძური

და აზერბაიჯანული (ზოგი მკვლევრის აზრით უდიური ენის) გავლენას, შესაბამისად, ამ

ენებში არაბუნებრივ ძ და ჯ აფრიკატებს ზ და ჟ სპირანტები ენაცვლებიან; დღეს მიიჩნევენ, 

რომ ძ და ჯ აფრიკატები უკვე დასტურდება ინგილოურში, რაც გამოწვეულია

საქართველოსთან მჭიდრო კავშირით (ბარიხაშვილი 2004: 22). მიჩნეულია, რომ

ფონეტიკური პროცესი მიმდინარეობს სხვა ქართველური დიალექტების მსგავსად. რაც

შეეხება ფერეიდნულს, მიუხედავად სპარსული ენობრივი გარემოცვისა (არნ. ჩიქობავა

1927: 196), ქართული ენის ამ დიალექტში დღემდე შემონახულია ძ-ს შემცველი სიტყვები, 

(ერთი ჩემი ბიძას ბიჭი (იკე XXI: 226); იმას აძოებენ (იკე XXI: 228); ბაჲტა ხან დაიძინა...(იკე

XXI: 223). იგივე შეიძლება ითქვას იმერხეულზეც: აქ, ძირითადად, აფრიკატთა და

სპირანტთა თავისუფალი მონაცვლეობის შემთხვევებია გავრცელებული (ძალიან // 

ზალიან// ზალუან; ეძება // ეზება; დუუძახა // დუუზახა; მოძებნა // მოზებნა; სიძე // სიზე; 

საბძელი // საბზელი... (ქობალავა 1954: 84 – 86). 
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ამდენად, დეზაფრიკატიზაცია საერთოქართული მოვლენაა და ძირითადად

დასავლური დიალექტებისთვისაა დამახასიათებელი.

დეზაფრიკატიზაციის პროცესი ქართულის სამხრულ-დასავლურ დიალექტებში

ნაკლებადაა შესწავლილი. ზოგი მეცნიერი (შ. ძიძიგური, ა. ლომთაძე...) აღნიშნულ

ფონეტიკურ პროცესს განიხილავს იმერხეულსა და სხვა ქართველურ დიალექტებშიც. 

ტაოური მეტყველება კი ამ მხრივ საერთოდ შეუსწავლელია. საენათმეცნიერო

ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ გავრცელებული მოსაზრება დეზაფრიკატიზაციის

სისტემურობის შესახებ მცდარია.

წარმოვადგენთ მაგალითებს ჩვენ მიერ მოპოვებული ტექსტებიდან:

ძ > ზ: პროცესი ტაოურში დასტურდება შემდეგ შემთხვევებში:

რძალი//ზალი:  ერთი ზალი მყავს; ზალ იქმენ, წეჲყვანებენ; დუგუნში იშთე ზალ,  

ზალ ვიქამთ; ზალსა ვეძეფ; ზლებიც ლამაზები მინდა...

მაგრამ: ძალი ვქნათაო, ვიტყვით, ძალი;  ძალი, ზალი ანაჲ; ჲაღუზი ბიჭი მყავს, 

ძალიც ჲაღუზია; ძალი ჯოხავს, ძალი ზიდავს, ჯოხავს..

სიძე//სიზე: სიზე სახლა შესლიხან ასე; ხელზე მივდოდა, სიზე ხისუმეფთა, ხელზე

მისცემდა..მაგრამ: სიძე მ რე დღე, დუგუნი მ რე სიძე წავა; სიძე წევდოდა, მარტო სიძე

წევდოდა, ზალ წეჲყვანდეს..

ძმა//ზმა: ჩემი ძმა, ჩემ ძმისი შვილი; ჩემ ანასი ძმა რაჲ ეტყვით?;  ჩემ პატინაჲ ძმაჲ, ო; 

მის ძმას ყოვდა ბიჭი, ეჲდა..  ჩვენ მიერ ჩაწერილ ტექსტებში ძმა//ზმა ფორმა არ

გამოვლინდა, მაგრამ: ზმაო, გ ენატრებით (ფუტკარაძე 1995: 170);  ზმები მყავან ჩემზე

პატინა (ფუტკარაძე 1995: 172); და-ზმები ვართ ერთმანეთისა (ფუტკარაძე, 1995: 172); 

ართუხ ორი ზმა ჩამოვლენ (ფაღავა, ცინცაძე, მაკარიძე, დიასამიძე, თანდილავა 2005).

ყურძენი//ყურზენი: რაჲ გითხრა, სახრავი, ყურზენი, ო, ყურზენი; კაჲ ყურძენია, კაჲ, 

ასე დიდრ ან-დიდრ ანი, თრანდა ყურზენ ეტყვჲან, თრEანდა ყურზენ ეტყვჲან, სხვა

კიდევ ეტყვჲან, შავი ყურზენი არი.. ყურზენი არ იქნება იმისთვინ ქი;   რომელი ყურძენი

შეჲქნება, იმა თრ ანდ ეტყვჲან... 

ბაძგირეთი// ბაზგირეთი, რომლის ფონეტიკური ვარიანტია ვაზგირეთი .
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ძველ//ზველ: კაკლი შიდნები არი, ასე ზ ელათ გომოზდილი; ზ ელათ რუსია

გურჯები დამჩალან; ძ ელი, გურჯიჯა ვხვარათოფთ, ჰო; ო, ამათი ბექმეზი ძ ელი გვარი, 

ჩ ენი ძ ელი ბათუმიდან ჩამოსულან; სახლისი ძ ელ ადგილი სათივრე...   

ც > ს პროცესი გვაქვს შემდეგ მაგალითებში:

ორმოსდაექვსი, ჰო, ორმოცდაექვსი წლისა ვარ; ხამდან მე ახლა მე ზათი ოსდ თ

წელწად; ოსდაერთი წლი ვარა; ფროფესორ თუ-ნა გახდე, ოსდახუთ წელწად-ნა იკითხო

უნდა, ოსდახუთი, ა ამდენი დამჩალა... 

პარალელურად დასტურდება ოცი, ოცდაერთი.. ორმოცდაათი, ჰო; ოცდახუთი წლის

ვარ; ოცდ თი ქილომეთრი არა; იქსაც არჲან ოცდ თი ხანე.. 

ც-ს დეზაფრიკატიზაციის მაგალითები, ძირითადად, რიცხვით სახელებში გვხვდება, 

სხვა შემთხვევის მხოლოდ ერთი მაგალითი დავაფიქსირეთ: უსდის, უსდის, საღამო პირა

წამ სხამს; 

ცალკეულ შემთხვევაში ც თანხმოვნის მონაცვლედ წარმოდგენილია ზ თანხმოვანი: 

ც > ზ:

ორმოცდაათი < ორმოზდაათი: დეზაფრიკატიზაციამდე ჯერ მომხდარია

ასიმილაცია (დ-სთან გამჟღერებით) ორმოცდაათი < ორმოძდაათი < ორმოზდაათი), 

ანალოგიურად: ოზდაოთხი წლისი ვარ; ოცი, ოზდაერთი.. ოზდაერთი წელიწადის არი; 

ოზდ თი და ხუთი.

საენათმეცნიერო ლიტერატურაში აზრთა სხვადასხვაობაა რიცხვით სახელებში

მიმდინარე დეზაფრიკატიზაციის პროცესის შესახებ: ბ. ჯორბენაძის აზრით, ც > ძ > ზ

პროცესი აღმოსავლური დიალექტებისთვისაა დამახასიათებელი, დასავლურში კი

შემდეგი ფონეტიკური პროცესია მომხდარი: ც > ს > ზ: დეზაფრიკატიზაციის შედეგად ც-

სგან მიღებულია ს სპირანტი, ხოლო შემდეგ კი რეგრესული ასიმილაციით - მჟღერი ზ:  

ორმოცდაექვსი > ორმოსდაექვსი > ორმოზდაექვსი; ალ. ღლონტისა და შ. ნიჟარაძის აზრით, 

გურულსა და აჭარულში პროცესი შუალედური საფეხურის გავლის გარეშეა მომხდარი: ც > 

ზ: ორმოცდაათი > ორმოზდაათი; შ. ძიძიგური, ს. ჟღენტი, გრ. იმნაიშვილი, გ. ცოცანიძე, ი. 

ქობალავა, ა. ლომთაძე კი არ გამორიცხავენ შუალედურ ფონეტიკურ პროცესს - ც > ძ > ზ: ც

აფრიკატს დ-სთან რეგრესული ასიმილაციით უნდა მოეცა ძ მჟღერი აფრიკატი, შემდეგ კი
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ხშულობის მიხედვით დეზაფრიკატიზაციით მიღებული უნდა იყოს ზ მჟღერი სპირანტი. 

მაგ., ორმოცდაათი < ორმოძდაათი < ორმოზდაათი.

ჯ > ჟ:

დეზაფრიკატიზაციით ჯ იძლევა სპირანტ ჟ-ს: გამარჟობა.. რა იჯებით?; ესეც გურჟია, 

ჩვენებურია; ეს საჟდუმელ ადგილი; ბალხიწÍერზე მოსულან, დამჟდარან იქო; იმ ტყეში

დავჟნეთო და ქი დამჟდარან (ფუტკარაძე 1995).

მაგრამ:  სახში გურჯულა, თურქულა ვიპარაკეფთ; შარშან აქ მოვნეს გურჯები...

სხვა შემთხვევები ჩვენ მიერ ჩაწერილ ტექსტებში არ გამოვლინდა. 

ჩვენ მიერ მოპოვებული მასალის საფუძველზე, ზოგადი სურათი ასეთია: 

დეზაფრიკატიზაცია ესაა წმინდა ფონეტიკური მოვლენა, რომელიც ზოგადად

დამახასიათებელია ტაოური და სხვა ქართველური დიალექტებისათვის. ბუნებრივია, 

აღნიშნული ფონეტიკური პროცესის გააქტიურებაში არ გამოირიცხება თურქულის

გავლენაც, ვინაიდან თურქული ენისათვის უცხოა ქართულისთვის ასე დამახასიათებელი

სპეციფიკურ აფრიკატ თანხმოვანთა სისტემა.

1.3.5.  აფრიკატიზაცია.

აფრიკატიზაცია დეზაფრიკატიზაციის საპირისპირო ფონეტიკური პროცესია, 

რომლის დროსაც არააფრიკატ ბგერებს ენაცვლება აფრიკატები. 

აფრიკატიზაციის შედეგად: 1. ერთ შემთხვევაში დ თ ტ იცვლება წინანუნისმიერი

თანხმოვნებით - დ → ძ; თ → ც; ტ → წ; 2. მეორე შემთხვევაში სპირანტი ზ ს ჟ შ იცვლება

შესაბამისი ლოკალური რიგის აფრიკატით, ანუ ზ→ ძ, ზ→ ც, ზ→ წ, ს→ ც, ს→ წ, ჟ→ ჯ, შ

→ ჩ, შ→ ჭ.

ქართული ენის დიალექტებში უფრო გავრცელებულია აფრიკატიზაციის მეორე

შემთხვევა. ტაოურ მეტყველებაში ძალიან იშვიათია აღნიშნული ფონეტიკური პროცესი; 

უმეტესად შ > ჩ ბგერათშენაცვლება იჩენს თავს.

შ > ჩ: ფუტკარი კოდებჩია, მ ღალ ადგილებში სმენა; ორითანე პატინაჲ და

ექვსითანეც აქ ზროხებ არია ამაჩი; ოჯაღეფჩი მისულა და უთქვია ქი; იბრიმ ანჩი მისულა

ქი; ართუხ ჩემეიყვანეს კარჩი; ერთ ბოსტანჩი ეყოფა;
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ს > ც: მე შე ასეო გაგპარც და წინდა მიგიქს .. დუჯერია, ამას გუპარცია ი დილბერა;

ჟ > ჯ: დამჯავდება, მჯაე შეჲქნება..

1.3.6.  სუბსტიტუცია

ენასა და დიალექტში მომხდარი ყველა ფონეტიკური პროცესი კანონზომიერია და

თუმცა ზოგჯერ კარგად არ ჩანს ცლილების გამომწვევი მიზეზი, მაინც მოეძებნება ახსნა. 

ხშირად ერთი ბგერა მეორეს ენაცვლება, ასეთ ფონეტიკურ პროცესს ზოგჯერ

სუბსტიტუციას, შეუპირობებელ, სპონტანურ ბგერათცვლილებას უწოდებენ, ან უბრალოდ

ბგერათშენაცვლებას, თუ კი ჩანს ცვლილების გამომწვევი მიზეზი.

ტაოურიც არაა გამონაკლისი ამ მხრივ. დიალექტში ყველაზე ხშირია სონორ

თანხმოვანთა შენაცვლების შემთხვევები. 

ნ>მ : ხედავს ჲა, შეფთხდება, ჩამოვა იქიდამ; შე უკნედან, ისაც წინიდამ წახვალ; იმას

რაც იმა ჩამეჲღეფს სახლიდამ; იქედამ აქ ჩამოსულვარ; ქოხუკნიდამ ვKდია, ვარდყვაKლი

ჩუყრია; ახლოს ჩემი სახლი უკნიდამ; თაჲდამ, ძირიდამ, ბითთავა; ჴიდიდამ მარჯEენასი; 

ღარჭიდამ სამი თორუმი; ქონობანიდან ვარ, ქონობანიდამ; ძირიდამ მალები არიან, თაჲდამ

თივა უჯოხავ; დეჲლევა წვიმადამ, ტალახი დეჲლევა;  ჩემი ქალი ქვემოთიდან,  ჴევაჲდამ; 

ჯინჭკველა// ჯიმჭკველა...

ნ > ლ: არ იტილო, გოგოლი, ნა მოვდე მილჲონითაო; დაქორწილდი, გ თხ ე; ბიჭი

დაქ არწილდება, ბგანო გ თხ ება;

რ > ლ: არ იტილო, გოგოლი;

ს > ჰ: ჩემი გოგო ჰად არი; ო,  იმაჰაც მევეწონე და კაჲ იქნა და; ჰად წევდა,  ვიცით; 

ახლა მე თორი მყავსა დაჰაქორწილებელი;

ს > შ: ქოხუკნიდამ გავლიხან დეჲშტვინე და გიდ არე;

ბ > ვ: გახვალ ისე, გეჲსხნევა; 

ვ > ფ: ყაჲმაღ ვიქამთ, შეფჭამთ; 

ვ > ლ: მოსულა და დუნახლელა წასულაო (//დუნახველა წასულა);

ტ > თ: ანთალიაში უნა წევდე; ე თახთით გაკეთებული,  შეში თახტით; ე თკივილი

გას კტა, გაქარდა; 
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კ > ქ: აქედამ ხუთი ქილომეთრე ზემოში (ნასესხებ სიტყვაში); ასქილი არი?; თუ არ

იგნავ, არ ვილაფარაქო;  

ყ > ღ: იმხან ბაღანეფს დ აშიღები;

ხ > ღ: ბოსტანში ჭ ხალი არის,  ისპანაღი არი; არი, ხალღი არი; იქ ოც ოჯაღია, ოც; 

ღ > ხ: მერე რაცა შიგა იქნება ჩადებული, იმა ქარჩხამდი ჭამს, მაგრამ: საქარჩიღო

მიწაში ჩაჶყრით... 

ყ > კ, ნ > წ: ე ბურკა, ე კურწი, შიგანაჲ ბურკა;

თვის - თვინ: ბოლოკიდური ხმოვნის ნაზალიზაცია: დათ ისთ ნ უთქვია ქი...

ხმოვანთა მონაცვლეობა: ე>ი: იქი მოვბრუნდებოდით,  ამა ვთისვიდით; სხვინზე, ო, 

ო; 

ე>ა: კვირე>კვირა; 

ა>უ: ერთიც პუტურუჲ ჴობო არი.

1.3.7.  ბგერის განვითარება.

ტაოურ მეტყველებაში, სხვა ქართველური დიალექტების მსგავსად, არცთუ

იშვიათად ჩნდება ესა თუ ის ბგერა, რაც, როგორც სხვა ფონეტიკური პროცესები, 

კანონზომიერი პროცესია. შესაძლოა განვითარდეს როგორც ხმოვნები, ისე თანხმოვნებიც. 

თანხმოვანთაგან უფრო ხშირია სონორთა გაჩენის შემთხვევები, ხმოვნებიდან კი - ი (უფრო

ხშირად) და ე (იშვიათად). 

ა) თანხმოვანთკომპლექსის ხმოვნით გათიშვის შემთხვევები:

ე: სველი არა, ჴემელი, ჴემელ დავდეფთ შიგა; ჴემელი თივა, ფურცელი; 

ი: კიბილი ჰადღა მაქ ა, ქი ემენთოს; კიბილები ქონებია ასე; ბოსტანში მოვა, ომოვა

გირძელი; კილდეზე დაკოკოშდა; ჩირდილია მაღლა, ჩირდილში გასულა; ერთიც

პუტურუჲ ჴობო არი... 
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ბ) თამხმოვანთა განვითარება:

1.სონორები: 

მ: მემრე იქ ჩ ენი ყანა ორი თანე; ა ისეთი მცოტა-მცოტა ადგილებია; იმხან ქოჲებში

რამ არ იყო, ახლა გახდა ყ ელამფერი; მემრე მაღაზიაში წეყვან, ყოლამფერს უღეფ; იქედამ

ქი წამოსულან ასე, ქი დამრჩალან; 

ნ: და ორი წყვილინ, თი წყვილინ ჴარი ჰყოლია;

რ: სახლისი ძ ელ ადგილას სათივრე, იმაში დაჯოხვენ ზამთრი;

2.ჩქამიერები: 

ფ: შაჲ ტყე გაფსკტა, შაჲ კაცი გუმ არდა;

კ: ძეწკნი არი, ძეწკნი;

ჩ: დილბერე ჩუჩხაკუნეფთ, ისე იზავთა, ჰაჲ ვიცი;

შ: მაწ ნის უკან შეშჭამ.

1.3.8. ბგერის დაკარგვა.

ყველა ფონეტიკურ პროცესს მკაცრი კანონზომიერება განსაზღვრავს (ბგერათა

მეზობლობა). ამა თუ იმ დიალექტში შესაძლოა ერთი ბგერა სხვა ბგერად იქცეს, ან

საერთოდ დაიკარგოს.  

ტაოურ მეტყველებაში, როგორც სხვა ქართველურ დიალექტებში, ბგერათა

დაკარგვის არაერთი შემთხვევა დასტურდება. 

ტაოურში განსაკუთრებით საინტერესოა რ-ს დაკარგვის შემთხვევები. ეს ფონემა

ძალიან ხშირად სრულად იკარგება, ან იოტად იქცევა, ზოგჯერ სუსტ, ყრუ რ ბგერად ისმის. 

რ:

რ - ჲ: აბლი ცქვიტა ხვაჲათობენ ზოგნი და ზოგნი ვხტები;   უწინ ჴაჲებ, ძროხებ

დEაბიდით; მე შენ მეგეხმაჲები, მე შენს მემეხმაჲები, ისე ვაკეთეფთ; იმა ჲაღუზა იცის, იმა

იხვაჲათოს (ყველგან,  სიტყვაში - იხვაჲათოს - რ იოტადაა ქცეული); წყალი მოა, Lბო

თეჲეფში წყალი მოა;

რ იკარგება: ქოხუკნიდამ ვ დია, ვარდყვაილი ჩუყრია (როცა კომპოზიტია ვარდი, 

მაშინ ინარჩუნებს რ-ს და როცა ცალკე სიტყვაა, მაშინ ყველა მაგალითში იკარგება); 
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ფუტკარ იჯება და სხვა ღა ვიცი ქი; აქ ა ვაგდეფთ გურჯიჯა, გურჯიჯა ჶხვაჲათოფთ

ბოჲნა; , ჰექია-მექია მაგონდება; აქ გ აქ ა და ქომო არი; აქ მ ტო ბალი არი; ბოსტანში

ჭ ხალი არის,  ისპანაღი არი; სხვა ღა ვიცი; თ ე, მ ტი, აპრილი, მაჲსი; ზემოდან მოდის ამა

სახელი რამა ვიცი; ღა უსდივართ, სამ დღე უკან დავფორჩხაჶთ; დ ეგვეცემაო და კ გათ

გავხეგნავსო; გამხმაჲ კაწა-პუწაჲ; თი წყვილინ ჴარი ჰყოლია; დაზდილია ი შეხედეთა, 

თ ელზე ამევღეფთ, კაჲა;

ყრუ რ: დეკაცი მესელეა, შე დეკაცი ხარ (ბოლოკიდურში, ხან ისმის ეს რ, ხან -

არა); ხანჩი ჶხთები და ხანჩი ვერ მიმვხდარვარ; ლაჰანა მოჶხარშავთ; დუგუნში საჭმელი

ფილაჲ აი, ხორცი არი, ტოლმა არი (ხან ისმის არი, ხან - აი); სხ ა რა არი? დო ერბოთი

გუმ ანოფთ; იმარხავთ?; ის სერეკ რი, მაჰალე, ის ჭედლჲანკ რი, ესეც შაბალჲანკ რი; რ

დიგინახიან (ამ შემთხვევაში თან ხმოვანი დაგრძელდა და ბოლომდე არ დაიკარგა რ); ე

გურჯიჯა არი, ჰო; ოხური იცით, ოხური?; გოდორი ა ამბაში, ამბაში; თქ ენში

სარწყაჲ არი? რწყავთა? (როცა კითხვითი სიტყვა იწყება რ-თი ძალიან კარგად ისმის); მე

არსა წავალო, ვიქნები ბალჴსაო; ბიბერა აღარ არი; 

მ: გელი, გელი მოკალ; აქ რო ვიკითხე ხუთი წელწადი, მასუკან წაველ ბურსა; 

სოფელში ნაყორი ადგილ არი ჩ ენი, თა ზემოთ; ამ თაში უკნიდამი სოფელი არი; ვაშლი

გუგზავნე, სხალი გუგზავნე;

ლ: სახში, ჰასთახანაში გამოვდა; აქ ქონობან სახში, სოფელში; ადუღებენ, ო, ცეცხზე;

ს: იმა ჭამს; ჩემ ჭალაში ფური ძოვს, იმან რანა მეჲწველოს; დათვიწყარო; ჩემია ი

ადგილი; ხიდითავი; ჩილდიჴევი (მაგრამ: გუდასჴევი); ყანა აქ არ არი; ჩ ენი ჲაჲლები იქ

არი; იმა მისცემ; იმათ ნარცხ უზმენ, წყალ გურევენ; ფურცელი და თივა ერთმანეთ გურევს, 

გურევთ, ძროხებ მივცემთ; ახლა სახლებ ზედან ბალკონ არი ჲა; იმ ქომოთკე ქართ ელ

ვეღარ იპოვი; ამ ჭოროხისი ე ადგილი არი; ე თახთით გაკეთებული,  შეში თახტით; რ

ყურძნი სახელები?; ამა ვთისვიდით;

ვ: ვარდყვაჲლი ჩუყრია; ყვაჲა თუ ყართალი; კიდე დევპ კეფთ; იქ წასლა-წამოსლა

ჲოხ; აქ ეთი ფიშნარჴეჲ არი; ქომოჲ ელჲასხეჲ; ხუთშაფათი, პარასკეჲ; წყალი მოა, ერბო

თეჲეფში წყალი მოა; შაჲ, თეთრი ყურზენი; ლებEო მოა, ლაზუდი; თურქჩასაც ეჩვეჲან

ღენჭები; შენი თაჲ მინდაო; ქესადგურიდან უნდა მეჲტანო;
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ნ: კენ: უკნისკე მოვტრიალდი ქი, გოგო თ ალი წამოვკარ; იმ ქომოთკე ქართ ელ

ვეღარ იპოვი; თავშხამისკე გორამეთია; მიდჲან ისტამბულისკე, ანკარასკე, ბურსისკე;

ნ: შე გაღმი, მე გომოღმი, გულმა რანა გეჲსვენოს; შე დეკაცი ხარ; ჩÍე გათხოვილი

ვართა; ესეც ვეტყვით, კიდე შე რა დილბერები ხარა; უწი იყო; ჩ ე გათხოვილი ვართა;

დ: ორშაფათი დღე ანთალჲაში უნა წევდე; უნა მორწყო ქი; ჲოხ ასე უნა ვქნათ, ისე ნა

უნა ვქნათა; ე და წასულა ი მოსაკითხელა; ო, წავინენ, ო; 

თ: დღისი არა, ღამეში; ხუთმეტი არჲან ჩემი; ზემო, ფიშნარაჴევ ჲაჲლაში; 

ხმოვანთა დაკარგვა:

ი: ორ წელწადი ხოფა ვარ ახლა;  ა, იმ ქედზე გამოჩნდება გუდასჴევ; სოფელში

ნაყორი ადგილ არი; პირველათ მანქანებ არ იყო; ქომო პეტრეჲ ბალჴ არი; იქ ოც ოჯაღია, 

ოც; ათ დღე შეჲქნა; დევნახავთ, მოვკლავთ ამა;  

ე: მეტი წვიმა გარცხავს;

უ: ჰო , გ ყავს, პირტყვებიც გ ყაEან..

შესაძლოა დაიკარგოს მარცვალიც: ი დუკიდიან, ისე ყოფილან დაკიდული: -ებ-; 

კიდე დევპ კეფთ: დავილაპარაკებთ - იკარგება რ, მარცვალი - ლა-, ხმოვანი - ი; ჩ ე

გათხოვილი ვართა, დეკაცს ეტყვიან: -დე-; ბოსელის ზედამ, სათივლე არი: -ვი-; პატა

ხანს უკან: -რა-; ეჲ, მოტაცული ის არი, მოტაცული: -ებ-..

როგორც ცნობილია, განსხვავებულია სხვადასხვა დიალექტში ამა თუ იმ ბგერის

დაკარგვის ცალკეული შემთხვევები; მაგალითად, დიალექტთა ერთ ნაწილში შეიძლება

ერთი და იმავე სიტყვის სხვა ბგერა დაიკარგოს, მეორე ნაწილში კი სხვა ბგერა. 

განსხვავებაც მხოლოდ ამ დონეზეა ტაოურსა და სხვა ქართველურ დიალექტებს შორის, 

ისე კი ერთიანი, საერთოქართველური კანონზომიერება მოქმედებს. 

1.3.9. ბგერათა შერწყმა.

აუ>უუ> >უ: ჩავალთ დილაზე ქი, ჭალები დუთხრია; იმ დათვებზედაც ემე

დუკიდიან; ქოხუკნიდამ ვაადია, ვარდყვაილი ჩუყრია; მოსულა და დუნახლელა წასულაო; 

სახლი-კარი დუყრია; ა ასე შემეხვეწებიენ, გუხარდები ; ვაშლი გუგზავნე, სხალი გუგზავნე; 
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დათვსაც დუჯერია.  ქი დუჯერია, ამას გუპარცია ი დილბერა; შეშები მუკრეფია, მუკრეფია

და თოკზე დუწყვია; თუ ი, დუკრავს ისაო..

ა-ი>ე-ი>ე: მოკლა, ა, იქ წყალში ჩევდა; მე აქ დევბადე; დევნახავთ, მოვკლავთ იმა; 

თქვენ ბაზრამ გევგონე, ტყუილია თუ მართალი; წევნეთ რუს უკან, რა შეხვთება ჩემს უკან; 

იმ გზას უკან ქი წევდა და ქომო გოლი არი, გოლში ჩევიდა.

ბგერათა შერწყმის სხვა შემთხვევები განხილულია ხმოვანთა სინტაგმატური

ანალიზის დროს, ამიტომ აქ აღარ განვიხილავთ. 

ბგერათცვლილებებზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ დიალექტი ორენოვნობის

პირობებშიც კი ექვემდებარება ქართულისა და ქართველური კილოების ფონეტიკურ

კანონზომიერებებს, რაც გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ ტაოური მეტყველების

ფონეტიკური სტრუქტურა ინარჩუნებს თავისთავადობას; ასევე, რიგ შემთხვევებში, არ

გამოირიცხება უცხო ენის (თურქულის) გავლენაც.
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II თავი

იმერხეული დიალექტის სამეტყველო ბგერათა სინტაგმატური

ანალიზი

II.I. ხმოვანთა სისტემა. დისტრიბუცია და სინტაგმატური მიმართება

2.1.1. ხმოვანთა სისტემა

იმერხეულში, სალიტერატურო ქართულის მსგავსად, გვაქვს ფონემატური

ღირებულების ხუთი ხმოვანი: ა, ე, ი, ო, უ და მათი ნაირსახეობები, გამოვლენილი

სხვადასხვა პოზიციაში:  ა - ; ე - ; ი - , É;  ო - ; უ - , , ; . 

როგორც ტაოურში, ისე იმერხეულშიც, გრძელი ხმოვნები მეორეული

წარმომავლობისაა. პალატალიზებული ბგერები ძირითადად თურქულიდან ნასესხებ

სიტყვებში გხვდება და რიგ შემთხვევებში თავისუფლად მონაცვლეობს სადა ხმოვნებთან.

ნეიტრალური უფრო ხშირად თანხმოვნის მომდევნოდაა გავრცელებული და

წარმოადგენს რომელიმე ბგერის პოზიციურ ვარიანტს. 

სალიტერატურო ქართულისა და იმერხეული დიალექტისთვის საერთო

ფონემატური ღირებულების ხუთი (ა, ე, ი, ო, უ) ხმოვნის დისტრიბუცია თავისუფალია, და

ისინი წარმოებისა და რაგვარობის მიხედვითაც იდენტურია. მათი პარადიგმატული

დახასიათება მოცემულია ტაოურში და აქ აღარ წარმოვადგენთ.

2.1.2. ხმოვანთა დისტრიბუცია

2.1.2.1. ბგერები

მეორიული წარმომავლობის გრძელი ხმოვნები იმერხეულში ძირითად შემთხვევაში

წარმოქმნილია: 

1. იდენტურ ხმოვანთა შერწყმით:

: ცივა, გდო მეგრემ ქალი (<გააცივა, გააგდო);

: ი კაცი ყვიროდა ტყ ფში; (<ტყეებში);
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: ეწიკება, ეწიკება, მ ტანა ქი ქუთუგი (<მიიტანა);

: წევდე წყალი მევტან (<მოვიტანოო);

: ფენა ლამაზათ ამ ყრჲა იქეთ-აქედან (<ამუუყრია<ამოუყრია - ასიმილაციის

გზით).

2. ტონური მახვილის შედეგად:

: დაწოლიხან დეჲდეფ, დილ მდი გექნება; ჭალები დაჭრ მდი ერთ ავლენ; ანაჲ ერთ

თანე ანაჲ მყავს აქ მ რტო; მემრეც კ რგა ეთამ მალე დ პაბეშონ;  შინდ მოხარშავ, ლამ ზათ

წ ენში; ი ალ გზე-ნა გ ბანო; ჩადებ ჰ სეზე, გად ბრუნებ; კი, აპ !;  ქალიც ერთია, ხო, 

მაგრ მ... კ რგა მეჲხარშა ქი; ო, დ გეგონება მორი გეგიგორებჲაო; დავაკრაჶთ, ჶ მთ გურ

და ახლა იმდენი აღარ ალი; იცი, ზ თენ;

: ერთი დ დი კაცი ყოფილა; აღმა ბაჲრყანეფ ვუზახ თ;

: თ ლი სოფელი აჲნი ამ თერეფში იშთა; თ ლმა დეჲწყეს ჩაცმა; იქა უსტ ბ

უკეთნებია ეს ნი; ჰ , იჴმარეფ რაცხაში; ჰ , არა, მაშინ არაფერი არ უთქვამს;  ერთანე

ჰ რგუნ ართვინ ჩავა; ჰ ლე ბაზგირეთ იხვევენ; ამ სისწორ ასე ვაწორ ფთ; რუს გავაკეთ ფ

ას ; ნენ ვო, დო ძახეფთ;

: დეგიწივლეფს, G , ემეს იქს; ნი ბელლი არ ალი Éანი; კ რადღეს

საღამოპირამდე; ფ ტბოლი თუ არი; იქ ზემოთ არი მიშირლი ქ ;  ბაზგირეთ?; წყვია; 

ამოვიდოდენ იმ ზეჲ რუსები და, წითელწითელი ს ლ და გვიყურებდენ; 

: , არ გაგარონჲებდენ; იმასაც ბე რი შეხედა უნდა, ჰ ; ჰ , ძაღლიდამ ეშინია და

ვერ მოსულა; , ჰამამ აგზე გე არე; მილლეთი იმდენი მეჲყრებიან, რ მ შენ გონია ქი, ემეა; 

აბა ყანები ბ ნა სიმიდ ჶთესევდით;

2.1.2.2. ნეიტრალური ბგერა

ნეიტრალური ბგერა იმერხეულში შემდეგ პოზიციებში გვხვდება:

C-C: მ ტანა, მები დ წყო ქალმა; მევისხნაო, ე მებიც დავაწყ და გევჲქცეო; 

წყალს მერი, შოლდიჴევი; ზედაÉ სოფელ ივეთ, მ სირილ ქვია; ამ სოფელში არ

მოვსულვარ, დ მავიწყდა; ჲანი ბაჯო ყ სა, ბაჯი; მეჲდანჯიქ, ბალ ხლი;  ჰანი რომ ბ ზე არ
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გამ ა, იმ დრობამდინ ილოცავ იმა; ჰო, ასე გაყ რმიზდება, გამ ცხობ, შჭამ; ხოჯას ას ნდა

ისენი არიან და;

პოზიცია #-C: ო, აპა, გახმეს ნდა; ადგე– ნდა თქრელ–და ჩახვიდე იშთა; დეჲნახეო

დათვმა ნდა დაქჶჭამოსო?

როგორც მაგალითებიდან ჩანს, იმერხეულში ნეიტრალური უმეტესად C – C 

პოზიციაშია გავრცელებული და ფუნქციურად, უმეტესად, ანპტიქსური ხმოვანი, 

თანხმოვანთგამყარია.

ძირითადად რეალიზებულია თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში: იქ არჰაბე არი, 

ბ ნდ ხლი არი; ჩ ენ ყ შლ ბის ზედან იმათი ჲაჲლა არი; იშთა ზამან ნდა დ რიგებჲან; 

ყარ ნჯაჲ, ყარ ნჯაჲ, წ რილია ისენი; დილათ ნთო და გასკ და; ყ რხლუღი, ყ რხლუღ

ეტყვჲან; მე ყ რხი ქი ჲაშინდა ვარ; ყ რხ კოდი ჩავა, ყ რხი;  თუ ყ ზართმა გინდა, 

ფათლიჯანი ყ ზართუსუნ, ბიბერი ყ ზართუსუნ; ამ ზემოთ ყ შლა აქ ჩ ენ...23

2.1.2.3. პალატალიზებული და ბგერები

პალატალიზაციის შემთხვევები იმერხეულში დაფიქსირებული აქვს შ. ფუტკარაძესა

და მ. ფაღავას. შ. ფუტკარაძის აზრით, პალატალიზებული ხმოვნები იმერხეულში

მხოლოდ თურქული ენიდან ნასესხებ ფორმებში გვხვდება. მათი პოზიცია მყარია და

სადა ხმოვნებთან არ მონაცვლეობენ (ფუტკარაძე 1998: 42).

მ. ფაღავა თავის დისერტაციაში აღნიშნავს, რომ პალიტალიზაცია სამხრული

კილოებისთვის მეორეული მოვლენაა და ძირითადად თურქულ ენასთან ხანგრძლივი

ურთიერთობით უნდა აიხსნას (ფაღავა 2003: 138). 

მ. ლაბაძე მსჯელობს რა მურღულურ-ლივანულ კილოკავში ხმოვანთა

პალატალიზაციაზე, აქვე იმერხეულ კილოზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ იმერხეული

კილოს პალატალიზებული ბგერები ისეთივე „ნასესხებ ფონემებად ― უნდა ჩავთვალოთ, 

როგორიცაა მაგალითად, ლაზური კილოების, ან ფერეიდნულის ჶ ბგერა, რომელსაც

23 თურქული სიტყვები გადავამოწმეთ თურქულ ლექსიკონში და ვნახეთ, რომ ნეიტრალური ბგერა არაა
აღნიშნული სპეციალური ნიშნით. მას გამოთქვამენ მეტყველებისას თანხმოვანთგამყარად, როგორც
ქართულ, ისე თურქულ სიტყვებში.
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ამჟამად ხსენებულ სამეტყველო კოდებში უკვე სრულფასოვანი ფონემის სტატუსი აქვს

(ჟღენტი 1965, გვ.22; ქუთელია 2005, გვ. 34; ასევე ჩიქობავა 1925, ჯორბენაძე 1989, გვ)  

(ლაბაძე 2013: 36). 

ჩვენი აზრით, საკითხი დამატებით შესწავლას საჭიროებს და დარწმუნებით იმის

თქმა, რომ იმერხეულში დადასტურებული პალატალიზებული ხმოვნები ნასესხები

ფონემებია, ვფიქრობთ, გაჭირდება; გარდა ამისა, პალატალიზებულ ხმოვნებს არც

ფონემის სტატუსი აქვს და იმერხეულში მეორეული წარმომავლობისაა, ფონეტიკური

გარდაქმნის შედეგია და მიიღება ი>O და ე>è გარდაქმნებით:  კ ირა>კ რადღეს;

მ ერე>მ რე. 

ჩვენ მიერ გაანალიზებული მასალის მიხედვით, იმერხეულ ტექსტებში

პალატალიზებული ბგერებიდან უფრო გავრცელებულია, ვიდრე . სჭარბობს ნასესხებ

ლექსიკაში და იქაც მერყეობა შეინიშნება, პალატალიზებული ხმოვნები იმერხეულში, 

უმეტესად, თავისუფლად მონაცვლეობს სალიტერატურო ქართულის ფონემატური

ღირებულების ხმოვნებთან: ეტყოდნენ, ქი დუგუნი გEაქ და მოდითო; ვინცხას დუგუნი

აქ, ისენი იპოვდენ; დუგუნი ბეÍრი ხანია იქნა იმათი; დუგუნი მოსვლამდი ვერ

დეჲნახევდენ რა სოჲაო; ურუბა გურჯიჯა არი; იმან უფრო ღორი ლაპარაკი იცის

გურჯიჯა... 24

1. თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში: : დეგიწივლეფს, G , ემეს იქს; ნი ბელლი

არ ალი ჲანი; ფ ტბოლი თუ არი; იქ ზემოთ არი მიშირლი ქ ;  ბაზგირეთო, მოჲრé

ყათში ვართ; ჰო, ის არი, თ ქ რქ; ალთéზირა გამომივიდა ამაში; ბე რია, , ბე რი; ზ

მიცემს, ზელის მიცემს; იქ ზემოთ არი მიშირლი ქ , მო ბელლი არ ალი ჲანი; ჰო, 

რჯულად ჩ ენ ისე ვიცით და; ე ჩ ენი ლაპარიკი ნახევარი რჯიჯა არი, ამა ნახევარი

თურქჩა არი; უსტები არჲან აქა და საქმობე, ლთექინათან;

24 აღსანიშნავია, რომ პალატალიზებული და გაცილებით მყარი ტაოურ მეტყველებაშია და არა

მხოლოდ თურქულ სიტყვებში, არამედ დიალექტურ მასალაშიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით

დასტურდება.



133

2. ქართულ სიტყვებში: : კ რადღეს საღამოპირამდე; : ზაფხული მოჲდა მი, ეს

სოფელი მ რე სოფლეფ აჭარბეფს; მ რები თლათ ყურბეთში არჲან წასული, ზაფხულში

მოდჲან ისენი.

მართალია იმერხეულში პალატალიზაციისკენ მიდრეკილება ნაკლებია, თუმცა

ქართულ ლექსიკაში დადასტურებული ერთეული შემთხვევები საფუძველს გვაძლევს

აღვნიშნოთ, რომ ხმოვანთა პალატალიზაცია მხოლოდ ნასესხები ლექსიკისთვის არაა

დამახასიათებელი და ისინი არც სრულფასოვან ფონემებს წარმოადგენენ, მიუხედავად

იმისა, რომ თურქულიდან ნასესხებ ფორმებში პოზიცურად გვხვდება. 

2.1.2.4. ჲ და ბგერები

იმერხეულში სონორული ბუნების წყვილბაგისმიერი -სა და პალატალური ჲ-ის

გავრცელების სიხშირე დიდია. 

I. ჲ გვხვდება სხვადასხვა პოზიციაში: 1. V#  (ხმოვნის მომდევნო პოზიციაში),  2.  VV 

(ინტერვოკალურ პოზიციაში),  3.  #V  (ხმოვნის წინა პოზიციაში), 4. VC  (ხმოვანსა და

თანხმოვანს შორის).

1.V#: სახელი ქემალაჲ მქვია; ათარაჲ მქვია; იქაჲ ჩანჩხალას ამბობენ; გუშინ რომელი

იყო, ეკაჲ? ერთიც ქალი იყო, გოგოჲ; რომენაჲ ერთპირაჲ მორჩეს; ჩემი ბოჲნა ემეჲ, ანაჲ, 

ბაბოჲ, ემეჲ; კუთნიკალოჲ ერთი ალაგია, იქაჲ; ზოგიც ცხემლაჲ, უზრავაჲ; ამა ქომოთ, ჰო, 

არისხევაჲ ქომოთ;  შენთანაჲ ამითანაჲ ბაღვები; ერთ ბერმა ჩუმაჲ გამეჲყვანა; ამა

იქითაჲ საჯინჭრე, ჯინჭველაჲ; ერთი წინაჲ გადაწურე; თურქულაჲ ლაპარაკობენ; 

თერთმეტი რაჲ იყო; რავაჲ სამობენ, რავაჲ მღერობენ; დაბაჲ, დაბური; აბა, უჩუმალაჲ ვერ

გეჲგებენ; ასე ტიტველაჲ აქ არ გაგარონჲებენ; დიდი წვიმა, ხოშკაკალაჲ თუ მევდა; 

ენაჲ, ენაჲ; წავალთ, სასამურაჲ, სამღერელაჲ წევდიოდით; დის ქმარი სიზეჲ; 

2. VV პოზიციაში ჲ-ს, უმეტესად, იძლევა ი: კაჲა იშთა; ერთი ცალფეხაჲა, რა ვიცი; 

იგზე ვინცხა გეჲარს; ჰო, მელაჲა, კვერნაჲა; იქ ავლენ, თაჲა; ა, ისე ჩეჲარ; ეჲარ იშთემ

ოხოთებ ვუზახით; იქითიდან ამეჲარენით და; აქაც ჭახრაკაჲა, იშთე; ჩემი თავი რასოჲაო; 

ტაჲაშვილები არალ სენათის ტყე, დიდტყეაჲა; ბუმბულაჲა, წოწოლაჲა, მაჭახლელაჲა; 
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წარეჲა სხალი; გურჯიჯა ყოლაჲა; მაგა აჲაჰყაბი, ამა ელლი ქი; ის თავღ აჲა, მესელა; ჰო, 

ტაჲაჲ ემოჲ;

3. #V პოზიციაში ჲ უმეტესად გვხვდება ნასესხებ სიტყვებში Yს გადმოსაცემად:

ჲუხაზე მოაყრი; ჲანი, აღარ იჭმება; ჲაჲლა ჩორბასავენ; მარილსაც ჩ ყრი, გახდება შორვა, 

ჲემეგი; ჲაღ გ დნოფ; ართუხ ბაჴალა ჲაგორა; ო, ცოტა ჲაშლი–ბაშლი ქალი; სულ ჲაბანჯი

ინსანი მ ა, ისენი ჲანი; ჲაშლები არიან; დომუზია, ჲაბანი თხა არი; ჲახ საც შედღობაჶთ; 

მჲორეს ჲარდიმ, ჲარდიმჯი არა; არ უნდა მოკრიფო ჲეშილი; გახდება ჲემეგი, შჭამ; ჲეგნები

იქ ცოცხლობენ; ჲასიხან ონიქის უკან... ერთი შეშების ჲაშიკები აქ; თითო ჲაშიკ ბითთავ

უდეფ;.

ქართულ მაგალითებში: ო, ეს ჲონჯა არი; გინდა ჲარე, გინდე რაცხა გინდა ი ქენე.

4.VC: იმიზამ ცოტაჲდა გ რიო და; აჲნი ყართოფ რავაჲცხა ვუყურეფთ; ისაც

გელკაცაჲც ახლა ის ემLბი არჲან ჲა; სიტყვაში: იქედან თავის თავისთვინ მეჲტანა ემეჲ, 

წყალი; ყუჲში ჩაყრი; დადექ, დეჲცადე, მოდი; ჩურუგაჲს ებნევიან, ეჲლურ; ის გინდა, 

დეჲძინე; მოკ დება, მეჲყრებჲან, მოთხრიან; ამეჲარე, დეჲნახეთ..

II. ბგერა.

იმერხეულში გვხვდება შემდეგ პოზიციებში:    1.  C  – V  (თანხმოვანსა და ხმოვანს

შორის),  2.  C  – C  (თანხმოვანსა და თანხმოვანს შორის), 3. V – C (ხმოვანსა და თანხმოვანს

შორის), 4. V - # (ხმოვნის მომდევნოდ პაუზის წინ) 5. # - V (ხმოვნის წინ პაუზის

მომდევნოდ), 6. V – V (ხმოვნებს შორის).

1. C – V: ჩომაზე ბე რი იხტჲაჯი აღარა აქ; ჩEენ მარჲობას წევდოდით; ერთ

კ ირე ვიქნებოდით; სულ ძ ელათ თ ეს ქ ია; ყ ელამფერი მივტანეთ ზამთრითვინ; 

ყ ავები, ყ ავები თლათ; იმათაც ემე აქ ან ერთი; მარტო ისინი დარჩებჲან, ყ ელაჲ

პოვნულობენ ერთპირაჲ; ფქ ილ ჩ ყრიან, ჭადი ფქ ილ; ფურცელ ჩვაყრიდით

მოხარშ იხან; გევტანდით იქა, ბაშ ები დავაჭედებდით; საქონელს აქ ან; პატარაჲ

ბაღ ები კარი-კარ მეჲარდენ; დღეს ახალწელიწადჲაო, ხ ალო; ბიშ ჩავასხმევნჲებდით, 

ჭ ამდით; იმა ენ ას ემდენ; დაჩხ ერდა, კიდე ჩამო ტანდა; არობა ბე რი არი აქა; 

იმა შიგნიდან ემე აქ თ ალი; ჩ ენი არი ზუმბაზე, ცხ არიზე; ასე ალი
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გაწვიმდება; ს ანეთი ივეთლების ერთი ადგილია; ახლა ის ცქ იტად იჯება; ყ ალა

ბალახი არი; ესაც ერთი სხ ანაჲრი; ჰალა ორი თვე კიდო იკლია;

2. C – C: რილი ვირებ ეტყოდენ; ფქ ილ მოქ ცემდენ; ახლაც ვინმე ბაღ ში აღარ

არი ქი; მოჶკრეფდით, ჭ ამდით, გაჶრცქ ნდით; ამდენი ჩომა ქ ყავს; ამა იმას რით; 

შ რეფში ჩას ლა გინდოდეს, აქედან ოთხი არაბა სერვისია; ო, ასე რილ რილათ

რილებ კარგა; ჩემი კ დარი ჩემ ადგილზეა, იმისი კ დარი იმის; მემრე ზედანას

სუსამი არ ქ ქონდა; აქ ათ ემეში მოს ლამდინ აქ ვიყავი მე; რაცხას გამ ცხობდენ, 

შჭ ამდით; ჩ ენ ამეთ ახლა;

3. V – C: ო, შარშან და წრე ლ; ახლა აქე რი, დაწერეთ აქე რი; ლობიო ხაშლები

წაქცე ლ იყო; თა რობა აგზეა, აგზე ბე რი არჲან; ო, იფხრე ლ, იფხრე ლ; მჭად

დავფქ ავთ; ჩ ენებურ თა რობაზე მიველ; იქ იფხრე ლიდან; ყ ელამფერი მივტანეთ, 

ზამთრით ინ გე ჰაზირეთ; დილაზე ა დგებოდით, ქი ყოჯ ყანა ჭრელია ღამეში, 

გათენდა, ქი ყანა ჩაწოლილა.

4. V- #: , ფაცია, თეთრი კაბა გაცვია; თავმა დავბანდით ფუტკრი

ნაკბენზე;

5. # - V: ბაღვი ყოჯ გაჴდა მეგრემ,  არჲაცა აქ, მაქინაცა აქ;

6. V - V: ჰამამ აგზე გე არე.

როგორც წარმოდგენილი მასალიდან ჩანს, -ს გამოვლენა პოზიციების მიხედვით

შეუზღუდავია. ყველაზე ხშირად გამოვლინდება C - V (თანხმოვანსა და ხმოვანს შორის) და

ტაოურის მსგავსად იშვიათია უ-ს პოზიციაში, უმეტესად გვხვდება ვ-ს მონაცვლედ. 

2.1.2.5. დიფთონგები იმერხეულ დიალექტში

დიფთონგები, როგორც ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგი, გვხვდება როგორც ერთი

მორფემის ფარგლებში, ასევე მორფემათა საზღვარზეც. იმერხეულ დიალექტში

გავრცელებულია როგორც დამავალი, ასევე აღმავალი დიფთონგები და წარმოდგენილია

სამივე პოზიციაში: სიტყვის დასაწყისში, შუაში და ბოლოკიდურად.
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დამავალი დიფთონგები.  

I. ჲ:

სიტყვის ბოლოში: აჲ: ქემალაჲ, ათარაჲ, იქაჲ, ეკაჲ, რომენაჲ, ერთპირაჲ, ანაჲ, 

ცხელმაჲ, უზრავაჲ, შენთანაჲ, ამითანაჲ, ჩუმაჲ, ჯვარისხევაჲ, ჯინჭველაჲ, წინაჲ, 

თურქულაჲ, რაჲ, რავაჲ, დაბაჲ, უჩუმალაჲ, ტიტველაჲ, მარჯვენაჲ, სასამურაჲ, 

სამღერელაჲ, ხოშკაკალაჲ; ოჲ: გოგოჲ, ბაბოჲ, კუთნიკალოჲ;  ეჲ: ემეჲ;

სიტყვის შუაში: აჲ: ჩურუგაჲს, ცოტაჲდა;  ეჲ: დეჲნახეთ, დეჲძინე, მეჲყრებიან, 

მეჲტანა, ამეჲარენით; ოჲ: რასოჲ; უჲ: ყუჲში.

აღმავალი დიფთონგები: სიტყვის თავში: ჲარე, ჲაშიკები, ჲანი, ჲემეგი, ჲაღ, ჲაბანჯი,

ჲერი, ჲაჲლა; ჲო: ჲონჯა; 

სიტყვის შუაში: ჲა: ეჲარ, გეჲარს, ჩეჲარ;

სიტყვის ბოლოში: მაჭახლელაჲა, ყოლაჲა, ჭახრაკაჲა, მელაჲა, კვერნაჲა, თაჲა, წარეჲა.

II. - ე/ა/ი: 

აღმავალი დიფთონგები: სიტყვის შუაში: ა: აქ, შამომგ ალებული, ცხ არიზე, 

გ ა ალი, ს ანეთი, ხ ალო, ჭ ამდით, გ არი, ყ ავები, თ ალი, სხ ანაირი; ე: ჩ ენ, 

თ ეს, ას ემდენ, ბაშ ები, დაჩხ ერდა, ყ ელამფერი, წ ენ; ი: კ ირე,  ქ ია, ფქ ილ, 

ყ ელაჲ,  მოხარშ იხან, იკლია;

დამავალი დიფთონგები: ა : თა რობაზე, თა რობა; ე : წაქცე ლ, იფხრე ლ, 

აქე რი, წრე ლ, გე ჰაზირეთ; : გოგ .

მიუხედავად იმისა, რომ დიფთონგი იმერხეულში საკმაოდ გავრცელებული

პროცესია, მისი მოშლის ტენდენცია შეინიშნება ზოგი მთქმელის მეტყველებაში:  ისე ე არე

იქევრობა ქიო, ბაბამა, სად მივიდოდი არ ვიცოდიო; მეჲწონეთ აქევრობა?.. 25

იმერხეულში გვხვდება ერთეული შემთხვევები, როცა ზმნასთან და

ზმნიზედასთან გვაქვს დამავალი დიფთონგი: მემრეჲ ხასათ გაჴმება, მემრე გამოსწვენ

იმა ცეცხში; წევდეჲ იქში, დელბერე ჩაჲ ადუღდება. ბ. ჯორბენაძე ასეთი ტიპის

მაგალითებზე აღნიშნავს, რომ ჲ დანართს წარმოადგენს (ჯობენაძე 1998: 93).

25 ასეთი შემთხვევა ტაოურში არ დაგვიდასტურებია. 
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2.1.2.6. ჸ ბგერის დისტრიბუცია.  

ჸ ბგერა ძირითადად დასტურდება ექსპრესიულ სიტყვებში (შორისდებულები, 

ნაწილაკები) და მეტნაკლებად ყველა დიალექტში გვხვდება (თუშ.: ჸუამბÍ „უამბო“, 

ჸიუკადრის „იუკადრისა“; ჰერ.: ჸემაგ „აი, მაგრე“; აჭარ.: ჸეჰ, ჸაჰ, ჸე ( ნიჟარაძე 1961; ჭან.: ჸარ

(ათინ.) „ერთი“, ჸიკითხუ < იკითხუ „იკითხა“; მეგრ.: ჸეხ „ეხ“, ჸაუ „აუჰ“; სვან.: ჸKხ, ჸოხ

(თოფურია 1979: 159); თუშ.: გKჸკეთ „გააკეთა“; ხევს.: დასტურებიჸ „დასტურები“, არაჸ, 

ჰაჸ...).26

იმერხეულ მეტყველებაში ჸ ბგერა უმეტესად წარმოდგენილია თავიკიდურ

პოზიციაში და გვხვდება შორისდებულებთან: 

თავკიდურად (#-V): ჸუჲ, აქ ბევრი ზამთარია; ტყეში ჸა, მეივა; ჸუჲ, რასოჲ

გაწვიმდა; კაჲა. ჸე იაბანჯი იყვეს, შამ ა, დაწვება; ჸ , ამდენი ალი გამოვლილი ვარ; ჸა, ჸა, 

მარტივი ი სამი დღე ცეცხს, ემე ს ნთებენ; ჸე , თქვენაც ოთხმოც წელიწადი იმათი იყავით; 

ას დორლარ, ჸე, მე ორას დოლარ; ჸენ უკანაჲ ყალეა ესა; ჸე, ბაღვები იმფო კა ა; ჸეს არ არი, 

ეს ქექია;  

ბოლოკიდურად (V-#): აჸ, ამდენი ალი გამოვლილი ვარ.

როგორც საილუსტრაციო მასალიდან ჩანს, იმერხევში ჸ მკვეთრი შემართვა-

დამართვის ხმოვანია და არც ისე ბევრი შემთხვევა დასტურდება. იგი ფონემად ვერ

ჩაითვლება და ძირითადად ხმოვნის მაგარი შემართვის შედეგად ვითარდება.

2.1.3. ხმოვანთა სინტაგმატური მიმართება

ჩვენ მიერ ჩაწერილ და გაანალიზებულ იმერხეულ ტექსტებში დადასტურდა

ხმოვანთა სხვადასხვა კომბინაციები, რომელთაც განვიხილავთ როგორც ერთი მორფემის

ფარგლებში, ასევე მორფემათა ზღვარზე, სინქრონიულ დონეზე. უნდა აღვნიშნოთ, რომ

ჩვენი ანალიზის საგანს წარმოადგენს როგორც პირველადი, ასევე მეორეული, 

ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგად მიღებული კომპლექსები. 

26 აღსანიშნავია, რომ მეგრულ-ჭანურში ჸ წარმოადგენს ყ-ს პოზიციურ ვარიანტს: ყ > ჸ.
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2.1.3.1. ხმოვანთკომპლექსები ერთი მორფემის ფარგლებში

იმერხეულში ერთი მორფემის ფარგლებში მხოლოდ ერთი პირველადი - იო -

კომპლექსია წარმოდგენილი მხოლოდ ერთ სიტყვაში: ლობიო,27 დანარჩენ შემთხვევაში კი

მარტო მეორეული კომპლექსები გამოვლინდა. 

წარმოვადგენთ მხოლოდ მეორეული კომპლექსების ცხრილს. თეორიულად

დასაშვები შესაძლებლობებიდან გამოვავლინეთ 7 კომპლექსი: აჲ - 25%,  ეჲ - 11, 1%, ჲა - 11, 

1%, ჲე - 8, 3%,  იო - 5, 5%, ჲო - 19, 4%, ა - 19, 4%. ცხრილის ფარგლებში სულ

რეალიზებულია კომპლექსების 10, 8%. 

იმერხეული

მეორეული/ტრანსფორმი

რებული

აა -

აე -

აო -

აი -

აჲ +

აუ -

ა -

ეა -

ეე -

ეო -

ეი -

ეჲ +

27 ტაოურში სიტყვა „ლობიო“ ყველგან ფონეტიკურად სახეცვლილი ფორმითაა წარმოდგენილი და გვხვდება
მხოლოდ შემდეგნაირად: „ლებ ო“. 
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ეუ -

ე -

ია -

ჲა +

იე -

ჲე +

იო +

ჲო +

იი -

იჲ -

ჲი -

ჲჲ -

იუ -

ჲუ -

ი -

ოა -

ოე -

ოო -

ოი -

ოჲ -

ოუ -

-

უა -

ა +

უე -

ე -

უო -



140

ო -

უი -

ი -

უუ -

უ -

უ -

-

2.1.3.2.ხმოვანთკომპლექსები მორფემათა ზღვარზე

მორფემათა ზღვარზე ცალკეულ შემთხვევებში შენარჩუნებულია ორი ხმოვანი

სიტყვის ბოლოში. სამივე პოზიციაში - სიტყვის თავში, შუაში და ბოლოს - თეორიულად

დასაშვები შესაძლებლობებიდან სულ გამოვლინდა 27 პირველადი და მეორეული

კომპლექსი. ამათგან პირველადი კომპლექსებია: აე, აო, ეა, ეო, ია, იე, იო, ოა, ოე (9), ხოლო

მეორეული - აე, აჲ, აო, ა , ეა, ეჲ, ე , ჲა, ჲე, ჲო, ოა, ოე, ოჲ, , ა, ე, ი, Eო (18). 

ცხრილის ფარგლებში სულ რეალიზებულია პირველადი კომპლექსების 36, 0% და

მეორეული კომპლექსების - 39, 1%.

იმერხეული

პირველადი

აა -

აე +

აო +

აი -

აუ -

ეა +

ეე -
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ეო +

ეი -

ეუ -

ია +

იე +

იო +

იი -

იუ -

ოა +

ოე +

ოო -

ოი -

ოუ -

უა -

უე -

უო -

უი -

უუ -

იმერხეული

მეორეული/ტრანსფორმი

რებული

აა -

აე +

აო +

აი -

აჲ +
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აუ -

ა +

ეა +

ეე -

ეო -

ეი -

ეჲ +

ეუ -

ე +

ია -

ჲა +

იე -

ჲე +

იო -

ჲო +

იი -

იჲ -

ჲი -

ჲჲ -

იუ -

ჲუ -

ი -

ოა +

ოე +

ოო -

ოი -

ოჲ +



143

ოუ -

+

უა -

ა +

უე -

ე +

უო -

ო +

უი -

ი +

უუ -

უ -

უ -

-

2.1.3.3. ხმოვანთკომპლექსთა ანალიზი

იმერხეულ დიალექტში ხმოვანთა მეზობლობისას წარმოიქმნება კომპლექსები, 

რომელთაგან ძირითადია ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგად მიღებული

ბგერათმიმდევრობები. ერთი მორფემის ფარგლებში წარმოდგენილია მხოლოდ

მეორეული, ხოლო მორფემათა ზღვარზე როგორც პირველადი, ასევე მეორეული

კომპლექსები. ერთი მორფემის ფარგლებში სულ რეალიზებულია ხმოვანთკომპლექსების

10, 8%, ხოლო მორფემათა ზღვარზე - 38, 0%. მორფემათა ზღვარზე ხშირად ხდება

ფონეტიკური ცვლილება ზმნისწინისეული ხმოვნების, ქცევისა და გვარის ნიშანთა

შეხვედრისას. 

აა კომპლექსი გვხვდება მეორეული გრძელი -ს სახით, როგორც ერთი მორფემის

ფარგლებში, ასევე მორფემათა საზღვარზეც და ყოველთვის ტრანსფორმირებული
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ფორმითაა წარმოდგენილი: ს თი, ყან , ხის , გ მწკრივე, გ ზავეფ... ზოგჯერ იდენტურ

ხმოვანთა შერწყმას თან სდევს სხვადასხვა სახის ფონეტიკური მოვლენა: ზმნისწინისეული

ხმოვნითი ელემენტის შეცვლა: ოა>აა> : შემოამწკრივებ > შამ მწკრივეფ, წამოადუღებ >

წამ დუღეფ, გამოაძრობ > გამ ძროფ.

აე კომპლექსი გვხვდება მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე. აე-ს გამოვლენის სიხშირე

არც ისე დიდია: აეშალა, ჩაერთო, გადაერტყა, იმუშაეფს (<იმუშავებს - ვ-ს ჩავარდნით). ა-

ზე დაბოლოებული სახელები უკვეცელი სახითაა წარმოდგენილი, შესაბამისად ვიღებთ

მეორეულ აე კომპლექსს, ასიმილაციით: სხვა>სხვაები, ყანაწვერა>ყანაწვერაები, 

რაცხა>რაცხაებ, წეფთა>წეფთაები.

აი კომპლექსი წარმოდგენილია როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ასევე

მორფემათა საზღვარზე: ჩაჲ, მაჲსი, დაჲბურეო, დაჲყვირეფ, დაჲწყN; 

დამავიწყდესო>დამაჲწყდენო - ვ-ს ჩავარდნით; აე>აი>აჲ: ყაენისა>ყაჲნისა; ანასი>ანაჲს... 

ოი>აი>აჲ: შემოიტანოს>შამაჲტანოს. ოი ჩვეულებრივ შენარჩუნებულია I სუბიექტური

(ასევე II ობიექტური პირის) ფორმებში, ხოლო მეორე და მესამე პირებში გამოიყენება მა-

ზმნისწინი, შესაბამისად გვაქვს აი(>აჲ) კომპლექსი (ჯორბენაძე 1998: 254).

აო წარმოდგენილია მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე. წარმოიქნება ფუძისეული

ხმოვნისა და აფიქსების შეერთებით: გ კეთაო, ეშურებაო, გარცხაო, მუშაობდენ, თაოს...

აუ კომპლექსი გვხვდება მორფემათა ზღვარზე: სა ბნოა, აქა რი, გადა ღეთ...

ეა კომპლექსი წარმოდგენილია მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე: შეაყრიდა, 

შეაშინებდენ, შეარცხვენენ; სუფიქსისა და ფუძისეული ბოლოკიდური ე-ს შეხვედრისას: 

ხანეა, ხეა, ღელეა, სავსეა... გაიარა>გეარა, ჩაიარა>ჩეარა, ამოიარეთ>ამეარეთ, 

მოვიარდით>მეარდით (ასიმილაციით ფუძისეული ი იმსგავსებს ზმნისწინისეულ ო-ს და

აქცევს ე-დ, შემდეგ კი ფუძიდან ქრება). 

ეე კომპლექსები გვხვდება მორფემათა ზღვარზე. ყოველთვის ტრანსფორმირებული

ფორმით, მეორეული გრძელი -ს სახითაა წარმოდგენილი: საქმ ბის, თვ ფში...  ზოგჯერ

მიღებულია სრული რეგრესული ასიმილაციით: ყანა > ყან ბი, სკოლა > სკოლ ფში, თმა >

თმ ბი, ჭალა > ჭალ ბია, ოდა > ოდ ბი; აე>ეე: დაეჩვივნენ > დ ჩვივნენ,  დაეტეოდენ >

დ ტეოდენ, დაეცემაო > დ ცემაო, გაერჩევიან > გ რჩევიან, დაენახები > დ ნახები; მო/შემო
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ზმნისწინისა და ზმნური ე პრეფიქსის შეხვედრისას: ოე>ეე: მოერიოს > მ რიოს, მოეწყო >

მ წყო.

ეო კომპლექსი მხოლოდ მორფემათა ზღვარზეა წარმოდგენილი და გვხვდება

მხოლოდ პირველადი კომპლექსები: მოსახლეობა, დღეო, ჩევდეო, ვექცეოდით, მ რეოდა, 

მონადირეობაზე...

ეი კომპლექსი შედარებით რეალიზებული კომპლექსია. გვხდება როგორც ერთი

მორფემის ფარგლებში (CC პოზიციაში), ასევე მორფემათა ზღვარზე სამივე პოზიციაში: 

სიტყვის თავში, შუაში და ბოლოს და ქმნის დამავალ დიფთონგს: ლეჲლა, ქეჲფი, ზეჲთუნი, 

შეჲტანოს, შეჲნახავ; ზევით>ზეით - ვ-ს დაკარგვით; ზმნისწინისეული ხმოვნითი

ელემენტის შეცვლით აი და ოი კომპლექსით მიიღება ეჲ დამავალი დიფთონგი: ოი>ეი>ეჲ: 

მოიტანდენ>მეჲტანდენ, მოიყრებოდენ>მეჲყრებოდენ, წამოიღებდე>წამეჲღებდენ, 

ჩამოიტანდენ>ჩამეჲტანდენ, გამოიქცა>გამეჲქცა; აი>ეი: აივსება>ეჲვსება, 

გაიკითხა>გეჲკითხა,  დაიხურავს>დეჲხურავს,  წაიკოჭავ>წეჲკოჭავ, გაირჩევა>გეჲრჩევა,  

გაიგონებ>გეჲგონებ.

ეუ წარმოდგენილია მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე და ქმნის დამავალ დიფთონგს: 

დარქმე ლი, დაჩ ე ლი, გე ბნევი, გაქცე ლან, მოწე ლი; 

ია კომპლექსი გვხვდება როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ასევე მორფემათა

საზღვარზეც. თავკიდურა და შუა პოზიციაში იქმნება აღმავალი დიფთონგი, ხოლო

ბოლოკიდურა პოზიციაში შენარჩუნებულია ორი სრული ხმოვანი: ჲარა, ადამჲანის, 

მიძახჲან, რჩებჲან,  გუკეთებჲან, შინდია, სოჭია...

იე კომპლექსი რეალიზებულია როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ასევე

მორფემათა ზღვარზე. ბოლოკიდურად წარმოდგენილი იე უცვლელი სახით გვხვდება, 

ხოლო თავსა და შუა პოზიციაში ქმნის აღმავალ დიფთონგს: გ გნებიე,  ავწიე; შჲერი, 

ცარჲელი, სარბჲელა, გერმჲელა, დ ნგრჲეს, ტანჲეს. ბოლოკიდურ პოზიციაში

დისიმილაციით იცვლება ეე კომპლექსი: ღელე>ღელეები>ღელჲებია, ხეებია>ხჲებია; 

ტყეების>ტყჲების, კლდეები> კლდჲები, დღეეფში>დღჲეფში; რეგრესული დისიმილაციით

აე>ეე>ჲე: თხჲები, ქვჲებია, ლობჲებია,  ღორღჲები...
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იი კომპლექსი წარმოდგენილია მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე და ყოველთვის

მეორეული გრძელი -ს სახით, ტრანსფორმირებული ფორმით გვხვდება:  იდენტურ

ხმოვანთა შერწყმით: მ სვაო, მ ტან, მ ყვან; თავკიდურა პოზიციაში კონტაქტური

მეზობლობისას, სრული ასიმილაციით: აი>ეი> : დაინახა>დ ნახა, წაიღო>წ ღო, 

დაიჯერეფ>დ ჯერეფ; შეინახავს>შ ნახავს.

იო კომპლექსი გვხვდება როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ასევე მორფემათა

ზღვარზე და როგორც ეი-ს შემთხვევაში, აქაც ბოლოკიდურად წარმოდგენილი იო

უცვლელი სახითაა წარმოდგენილი, ხოლო თავსა და შუა პოზიციაში იქმნება აღმავალი

დიფთონგი: ჲონჯა, ლობიო, მარჲობა, დჲობანი, ყურიო, სტუმარიო,  გაგაგნებიო;

რეგრესული კონტაქტური დისიმილაციით, ეო>იო>ჲო: მეორე>მჲორე.

იუ კომპლექსი არ გამოვლინდა არცერთ შემთხვევაში - არც ერთი მორფემის

ფარგლებში და არც მორფემათა ზღვარზე.

ოა ბგერათმიმდევრობა წარმოდგენილია მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე და

გვხდვება როგორც პირველადი: ერბოა, მარტოა,  ასევე მეორეული კომპლექსები, რომელიც

მიიღება სონორი ვ-ს ჩავარდნით: წამოალ, ჩამოარდა... აღსანიშნავია, რომ ო ხმოვნით

დაწყებული ხმოვანთკომპლექსები არ გვხდება ერთი მორფემის ფარგლებში. 

ოე კომპლექსი რეალიზებულია მორფემათა ზღვარზე და გვხვდება როგორც

პირველადი: კალოები, ხფოეფსა, გოგოები, ზემოები, ასევე მეორეული კომპლექსები, 

უმეტეს შემთხვევაში ვ-ს ჩავარდნით: გათხოება, ჩამოელ, შამომიწროებული.

ოო ხმოვანთკომპლექსი წარმოდგენილია მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე. 

მიღებულია იდენტურ ხმოვანთა შერწყმით: გ დნ , ვასამ , დავდ , უშ ზლ ბა,   

უქონ ბაც,  კალ ბა... 

ოი კომპლექსი რეალიზებულია მორფემათა ზღვარზე: წამოჲშალე, გამოჲარეთ; ო

ხმოვანზე ფუძედაბოლოებულ სახელთა სახელობითი ბრუნვის ფორმის დართვითა: ბაბოჲ

და ვ- თანხმოვნის ჩავარდნის შედეგად მიღებულ სიტყვებში: მოჲდა...

ოუ წარმოდგენილია მორფემათა ზღვარზე და ქმნის დამავალ დიფთონგს: 

მ წადინებია, გამ დებენ; ნაწილობრივი რეგრესული ასიმილაციით, აუ>ოუ> :

დ კაკუნებდით, გ ჩდენ, დ ცდით, ჩ რეჶთ, წ ღია, რეჶთ, კრევდენ.



147

უა ხმოვანთკომპლექსი რეალიზებულია როგორც ერთი მოფრემის ფარგლებში, ასევე

მორფემათა ზღვარზე: შ ადღე, თ ა, შ აზე, ჭკ აზე, შიგიტყ ა; რეგრესული

დისიმილაციის საფუძველზე, ოა>უა> ა: ამოვა>ამ ა, იპოვა>იპ ა, შემოვა>შამ ა,  

მოვადუღეფთ>მ ადუღეფთ, დიდროვანი//დიდრვიანი>დიდრუანი(>დიდრ ანი (ხ.ჯ.))

(ჯორბენაძე 1989: 579); პროცესს ვერ აბრკოლებს პირველი სუბიექტური პირის ნიშანი ვ- ან

ფუძისეული თანხმოვანი. აღსანიშნავია, რომ უ-ზე დაწყებული კომპლექსები ყოველთვის

ქმნიან აღმავალ დიფთონგს:

უე ხმოვანთკომპლექსი რეალიზებულია მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე. 

რეგრესული დისიმილაციით, ოე>უე> ე: გავათხ ე, ვიპ ეთ, გამ ელ, ითხ ეს, 

ვაძ ებდით, ჯიკ ები, გოგ ები, რკ ები, შეტყ ებული.

უი ხმოვანთკომპლექსი წარმოდგენილია მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე: ჭკ ით, 

ყ იდამ.

უო ხმოვანთკომპლექსი რეალიზებულია მორფემათა ზღვარზე. დისიმილაციით, 

ოვო>ოო>უო> ო: იპ ონ, ვითხ ო, აძ ო (ხდება წინამავალი ო ხმოვნის დისიმილაციური

დავიწროება).

უუ წარმოდგენილია მორფემათა ზღვარზე და მიიღება იდენტურ ხმოვანთა

შერწყმით, რომელიც ასიმილაციის გზით ტრანსფორმირდება: ოუ>უუ> , აუ>უუ> , 

ეუ>უუ> ; სრული კონტაქტური ასიმილაციით, მო ზმნისწინისა და ზმნური უ პრეფიქსის

შეხვედრისას, აუ>უუ> : დ დგემდით, დ ძახეს, დ ნახავს, ნჲავო; ოუ>უუ> : მ კ და, 

მ წიკოთ, გამ სვი, მ სმენ;  ეუ>უუ> : შ შვეს, უშ ზლებელი, შ ჭამია, შ შვეფთ.

გაანალიზებული მასალის მიხედვით გამოვლინდა, რომ იმერხეულისთვის უფრო

ბუნებრივია -სა და ჲ-ს შემცველი კომპლექსები, როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, 

ასევე მორფემათა ზღვარზე. 

2.1.3.4. საილუსტრაციო მასალა

2.1.3.4.1. ერთი მორფემის ფარგლებში გამოვლენილი ხმოვანთკომპლექსები

აა: # - პაუზის მომდევნო : 0;  - #  პაუზის წინა : 0; C – C პოზიცია: ს თი;
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აე: # - პაუზის მომდევნოდ: 0; - #  პაუზის წინ: 0; C – C პოზიცია: 0; 

აო: # - პაუზის მომდევნო: 0;  - #  პაუზის წინა: 0;  C – C პოზიცია: 0;

აი>აჲ: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: ჩაჲ;C – C პოზიცია: მაჲსი, ბაჲრაღი,

ნაჲლონი,  მაჲმუნები, დაჲრები, ისმაჲლი, ყვაჲლ არი, ვყაჲრათოფთ;

აუ: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ეა: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ეე: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0; 

ეო: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ეი>ეჲ: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: ლეჲლა, ქეჲფი, 

ზეჲთუნი, ზეჲთ;

ეუ: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ია>ჲა: # - პაუზის მომდევნო: ჲარა; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: კვჲახეთსა, 

ძალჲან, ქრისტჲანი;

იე>ჲე: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: შჲერი, ცარჲელი, 

სარბჲელა;

იო//ჲო<იო: # - პაუზის მომდევნო: 0; - # პაუზის წინა:  ლობიო; C – C პოზიცია: 

მარჲობა, დჲობანი, ზჲოსი, ნჲორი, კამჲონები, მილჲონი, აკორდჲონი;

იი: # - პაუზის მომდევნო: 0; - # პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

იუ: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ოა: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ოე: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ოო: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ოი: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

ოუ: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0;

უა: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: ჭკ ა, ყ ა; C – C პოზიცია: შ ადღე, 

ალებული;

უე: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0; 

უი: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0; 
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უო: # - პაუზის მომდევნო: 0; - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0; 

უუ: # - პაუზის მომდევნო: 0;  - #  პაუზის წინა: 0; C – C პოზიცია: 0.

2.1.3.4.2. მორფემათა ზღვარზე რეალიზებული ხმოვანთკომპლექსები

აა: # - პაუზის მომდევნო: ყენეს, დუღებდენ, ტან ეს, შენა, რთვემდა, თავეფს,

სხეს, რთმენ, დუღო, გორეფ, ყენეფ, ნთებენ, ღებ ეფ, რწყობ, ცვამ, ვსეფ...

- #  პაუზის წინა: რ , ის , ბუმბულ , წოწოლ , ყოლ , თავღი , ლოთოსან , ჭახრაკ ,  

საწვიმარ , ბლიზირ , სხლიზირ , საჭმელიც , აღარ , ბერიჩუჩ , ცოტ , ყან , ჯარიმ , რომ , 

მაჭახლელ , კულ , წიფელ , ცალფეხ , ხის , იშვიათად , ბუჭი , მარ ობ , ზმის , მელ , 

კვერნ ...

C – C პოზიცია:  გ კეთებდენ, დ ნგრ ეს, დ ყაფანეს, დ წყობდენ, გამ რბენიო, დ ყარო, 

ჩ ბემდენ, მ პარვ ებდენ, მ ბამდენ, მ დუღებდენ, გ დნ ,  ამ ზრო, მ სხა, გამ რჩ ეს, 

წ ხდენენ, დ ბურევდენ, დ ჯდუმლებდენ, დ რიგეფს, გ ყოლავეს,  დ ვიწყდენ, დ რქმევდი, 

მ რჩინეს, გ წითლებდა, დ ყაროს, დ წყვეტდა, ამ დენენ,  გ ნელო, დ ხვევდენ, 

ამ სუფდებდა, მ ტანს, გ კრავს, დ დგემდი, გ გდო, გამ ჯუტე, გ დნოფ, ჩ ჭრი, ჩ ცმენ, 

გ თავებენ, გ ღო, გ თხელეფ, გ ტყლაპეფ, წამ დუღეფ, წ ქცია, გად წვინა, წამ კაკუნა, 

გ ფუჭეფს, მ თიბიო, დ სახლო, დ ქორწილო, გ თხ ო, გ წყონ, შამ კრა, დ ყარა, გ გდეფო, 

გ რიგეფ, მ ფერე, გ რახუნეფ, წ ვლო, დ ვსო, გ ბრაწეფთ, დ ნახე,  გ ცხელეფ, გად დნოფ,  

დ ფარა,  გად ბრუნა, მ თეთრეფს, გამ ქცია, გ თფოფს, გთხელო, წ ქცევდა, დ შრო, 

წ ხდენს, გ გნებიე, დ დეფ, დ თოვლებს, დ რყ ოს, დ სობენ, დ ბრაწეფს, დ მტვრიე, 

შამ ხვევ, გ ზავეფ, დ ბურეს, ჩ ჭარ, შამ მწკრივებ, მ კრავ, ჩ ყენო, დ პარებენ, გ ხაროს, 

წამ დუღო, მ კოჭებ, დ სოს, დ გო, გ ფრინა, გ რიგეფს, დ რტყამ, გ სუქეფს, გ ცხელეფ, 

დ წვიმეფს, გამ ძროფ;

აე: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: აეშალაო..

C – C პოზიცია: ჩაერთო, წეფთაები, გადაერტყა, გაერსიანდებიან, სხვაები, 

ყანაწEერაები, რაცხაებ,  იმუშაეფს;

აი: # - პაუზის მომდევნო: 0;
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- #  პაუზის წინა: კაჲ, ნანაჲ, წაჲ, ჯუჯულაჲ, ერთპირაჲ, უკანაჲ, ქართულაჲ, მოშოშაჲ, 

წყაჲ, სხაჲ;

C – C პოზიცია: თვაჲთვინ, დამაჲწყდენო, დაჲბურეო, მანქანაჲთ, ანაჲს,  გაჲბუგებჲან, 

დაჲყვირეფ, წაჲქცა, წრილაჲთ, შამაჲტანოს, ქვეშაჲც, ყაჲნისა, დაჲსველოსო, ჩაჲცვას;

აო: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: ეცემაო, ბაჴალაო, ვინცხაო, იმაო, დეგენახებაო, იხურევდაო, ესაო, 

გახდებაო, მãსვაო, მEაო, იქდაო, სვემდაო, მეჲკუნკოდაო, ისაო, მოკEდაო, დLცემაო, 

სიტყვაო, დავაო, ეცაო, ვიმუშაო, ამასაო, არაო, მითხრაო, აქაო, იგიხტაო, გამეფხანებაო, 

ემეფხანაო, გიდიგიხტაო, წამოვდაო, გაწვიმდაო, გვებნევაო ამოჲდაო, უნდაო, მãნდობაო, 

მოსულაო, ყანაო, შევაო, გერმელიაო, შამოჰკრაო, ტკივაო, ჩადევითაო, დეჲბადებაო, 

დეჲკაონ, წამოჲდაო, დადვაო, ახლაო, იპ აო, ამ აო, გამოვიდაო, შეგვეყარაო, მომკლაო, 

აღმაო, გამოვგაო, ფაფაო, გ ძრუმლაო, გ კეთაო, ეშურებაო, გარცხაო, შ შინდაო, აეშალაო, 

დამაგლიჯაო;

C – C პოზიცია: მუშაობდენ, ავათაოთ, სათაოს;

აუ: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია:  და თვლიდით, სა ბნოა, აქა რი, გადა ღეთ, გა სხენ;

ეა: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: ისეა, ცალკეა, საქმეა, დღეა, ჯავეა, წარეა, იგზეა, დიდტყეა, მეორეა,  

ხანეა, ხეა, ღელეა, სავსეა, ჯამეა, ჯაფარიზეა, მეჲდანზეა, თ ეა, მერეა, ადგილზეა, 

სიგრილეა, სიზეა, გამზლეა;

C – C პოზიცია: მეათე, ამეარეთ, მეარდით, შეაყრიდა, შეაშინებდენ, შეარცხვენენ, 

შეაბას, გეარა,  ჩეარა, შეაგინებენ, მიმეაროს,  შეახვევ, შეაგორა, შეატან, შეაგემებ,  შეაბმენ, 

შეაფრინდები;

ეე: # - პაუზის მომდევნო: ფათუნეფ, ხვევა, წ ეს;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: თ ბიც, გზ ბი, ტყ ბია, ხ ბ, რაცხ ბი, რძლ ბი, ჯამ ფში, თმ ბი, 

იმ ფში, ჯაფარიზ ბი, ყან ბია, ღამ ფში, ღელ ბი, სკოლფში, დ ტეოდენ, დ შველებოდენ, 
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მჲორ ბი, ჭალ ბია, ოდ ბი, მ ლოდინებჲან, დაჲრ ფში, კეფოზ ბი, დ ცემაო, მ რჲოს,  

გ რჩევიან, გ ბუკებჲან, დ ლაპარიკებჲან, მ ტანეს, გ ყრებ ან, დ მატა, გ რია, დ ნახები, 

შ შინდებოდა, გამ კიდა, წ ღო, დ კვრება, გედ რტყმება, მ წყო, დ ცემოდა, ქ ბია, 

დ ფინება, მ რია, დედ ბის, დ ხმარება, ყორ ბი, გ რივნება,  რქ ბი, მ რიდო, მ პარეს, 

სხლ ბი, პანტ ბი, შ შინდება, წ კიდოს, თხ ბი, კლდ ფში, დ ჯახებჲან, მხრ ბ;

ეო: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: დღეო, ჩევდეო, დეჲხურეო, ემეო, დაჲბურეო, შიმიღებეო, 

ზრუგზეო, დეჲძინეო, სუფრაზეო,  ქენეო, მეორეა, წახვიდეო, ისაქმეო, ღეო, დევინახეო,  

დედეო, ტყეო, მომეხმარეო, მამცეო, გევიდეო, ვასამეო, წამომყეო, გიმიტეხეო, დიმიჯერეო, 

ვიპ ეო, დადეო,  დიმიცადეო,  წეჲქცეო, გამოგავეო;

C – C პოზიცია: მეორე, დ ტეოდენ, ვექცეოდით, მ რეოდა, გ რჩეოდენ, მომეხვეოდენ;

ეი: # - პაუზის მომდევნო: ეჲტანდენ, ეჲღებდენ, ეჲტეხეს, ეჲჶსებოდენ, ეჲცმენ, 

ჲიშვერს, ეჲბინე, ეჲბერტყაჶს, ეჲგუდოს, ეჲკუნჩოს, ეჲწელვის;

- #  პაუზის წინა: გად ბრუნეჲ;

C – C პოზიცია: მეჲტანდენ, მეჲყრებოდენ, წამეჲღებდენ, ჩამეჲტანდენ, გეჲრჩევა,  

გეჲგონეფ, გეჲარეს, მეჲყვანეს, ემეჲარდა, წეჲყვანდა, მეჲპარვიდა, გამეჲქცა, გეჲსხნა, 

შეჲყვანებენ, გეჲკითხა,  დეჲხურაჶს,  წეჲკოჭავ, მეჲხდი,  გეჲზდება, ვებნეჲთ, გამეჲრბინა, 

დეჲჭირა, ამეჲბარგა, გეჲღეფ, შეჲკოჭა, დეჲნგრა, წეჲყვანდენ, დეჲხოცნეს, მეჲარდენ, 

მეჲთხოვდენ, დეჲსწავლეს, დეჲწყეფს, დეჲბურო, მეჲთიბება, წეჲკრიფნენ, დეჲნახავ, 

დეჲხოცებოდენ, მეჲსვამ, დეჲძინეო, დეჲნახეთ, მეიკუნკოდაო, დეიყვირეფს, 

გადეიცვლებოდენ, გამეიქნევდენ, დეიჭირვენ, დეირჩო, ჩეჲწურის, დეჲნიშნეს, წეჲყვანონ, 

დეჲდეფ, მეჲწონებენ, ჩამეჲბარგვიან, შეჲნახავ, გეჲლია, მეჲზილება, დეჲბან, მეჲხარშჶის, 

დეჲდუღეფს, შეჲსვლება, გედეჲღო, მეჲღურბლავს, დეჲბადა, გეჲხოცა, გედეჲბენს, 

ჶსეჲროფთ, დეჲწყებენ, მეჲტანს, ჩეჲცმენ, შეჲწყნარებ, მეჲწველოს, მეჲგორჯულეფს, 

მეჲთუთქჶის, დეჲფანტენით, მეჲსურვილებენ, შეჲკაზმი, შეჲბარგვიან, წეჲკიდნენო, 

დეჲფშუტუნა, მეჲპუსკავს, უგდეჲთ, გამეჲრცხება, გეჲკეთებ, ჩეჲსხამ, გამეჲცვალა;

ეუ: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: 0;
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C – C პოზიცია: დარქმე ლი, დაჩ ე ლი, გე ბნევი, გაქცე ლან, მოწე ლი, იქე რობა, 

დაბნე ლი, დანგრე ლი;

ია: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: ალაგებია, ქვია, მივლია, დიმიცდია, ყ ალამფერია, გ ზდია, 

მო წადინებია, მიკრულია, გეჲრჩია, ნიშადურია, მიგვიხდია, მისაქმია, ღაღანეთია, 

გიმიშვებია, მოგვიხდია,  დიმიდია, მიბმულია, კ ამლია, სოფელია, ბე რია, ჭიპონია, 

სალონია, წელწადია, ყან ბია, წყარსიმელია, მეჲდანია,  მასწავლებელია, სირცხვილია, 

წერია, ზაფხულია, ფულია, გონჯია, კარგია, რომელია, წელია, მქვია, ქორებია, ახორია, 

ცარიელია, აბურვია, ნათქვამია, დაწერილია, გ რჩია, ქმევნია, ბაზგირულია, ჩ ენებურია, 

გვითესია, სხალია, ლამაზია, მადლია, გეჲლია, ზამთარია, ვაშლია, მაღალია, 

დანამყნებულია, ყვითელია, ასხია, გზ ბია, მაზლია, ცუდია, ღურბელია, მეზობელია, 

სახლია, ჯ არია, მწადია, წყალია, გაჩეჩილია, პასუხია, საცოდავია, წითელია, გიმიხედია, 

მო ფერებია, ამბავია, სახელია, გადასულია, შეჭმულია, ჰქვია, დათესილია, სირასია, 

სწყურია, ქ ბია, ალაგია, ქოქლჲეთია, მობმულია, ჭურკვესეთია, ჯაფარეთია, იფჴრელია, 

ატყვია, შინდია, სოჭია, ნაძ ია, აკრია, ხჲებია, ზვირია, წრილია, მუხლია, მოკოჭილია, 

კიტრია, შორია, გადმოსულია, სხვილია, მოთლილია, შეცქერილია, ქ ჭირია, კანონია, 

შაბათია, ქართ ელია;

C – C პოზიცია: გადადჲან, არჲან, მჲართმევდენ, ვარჲაში, მარილჲანი, უძახჲან, 

შჭრჲან, მჲაქვან, იტყვჲან, თვალჲანი, მოგადგებჲან, ეტყვჲან, მ ტანჲან, გეჲარეს, 

დ სახელებჲათ, გადაგაყრჲან, მიძახჲან, რჩებჲან,  გუკეთებჲან, იჯებჲან, იცჲან, წვიმჲანი;

იე: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: გამ არჩიე, გ გნებიე,  ავწიე, დევეჩ იე;

C – C პოზიცია: ღელჲებია, ხჲებია, დ ნგრჲეს, ტანჲეს, დავანგრჲეთ, მ პარვჲებდენ, 

მ არონჲებდით, გამოვაცხობჲებდით, ჩავასხმევნჲებდით, მ ახრაკჲეფთ, ჩამ ატანჲეფთ, 

გ რბენჲებენ, აწჲეს, გაგარონჲებენ, ტყჲების, ორკახჲეთი, საჴრჲენთი, თჲებიდან, მჲერები, 

გზჲები, დღჲეფში, თხჲები, ლობჲ ბია, მჲეც, ვარჲები, ქვჲებია, ღორღჲები, კლდჲები, 

ყდჲები;

იო: # - პაუზის მომდევნო: 0;
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- #  პაუზის წინა: გამ რბენიო, ხთებიო, შესასვლელშიო, თავიო,  ყურიო, სტუმარიო, 

ვიწავლიო,  გავაკეთებიო, გ რიო, მ თიბიო, ადგილიო, საფლავიო, ქიო, ბე რიო, 

სახელებიო, მილჲონიო, კარებიო, ღარჭიო, გზელჩოხჲანიო, გ ფაჭ იო, ქათამიო, 

გოგ ებიო, ბასილათიო, გაღმჲენთლებიო, ჩემიო, ლელვანიო,  სახლიო, ღებიო, 

დ მწყვრიო, მ რიო,  გაგაგნებიო,  აჶსწიო, პასუხიო, მ ხვიო,   დავაკაფიო,  ვესრიო, ღომიო, 

მ ლოდინებიო;

C – C პოზიცია: ადჲოდა, ქვჲოდა, მჲორე, აწჲოს, გაცვჲოდენ, მ რჲოს, გ რჩჲონა, 

მ ვლევნჲონა, დ რყჲოს, დასწჲოსო, მათქმევნჲოთ, ჩ ხვიოს, წ ქციოს, ჰქვჲოდა;

იი: # - პაუზის მომდევნო: ღეო...

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: დ ნახა, მ სვაო, წ ღო, მ ტან, მ კლება, შ ნახაჶს, მ ნდობაო, 

მ რტყამს, დ ჯერეფ, მ ყვან;

იუ: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: 0;

ოა: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: უფულოა,  ერბოა, მარტოა, სა ბნოა, ახლოა, სოკოა, შამოა, წყაროა,  

ჩამოა, უშნოა,  ეჩოა;

C – C პოზიცია: მოადუღეფთ, მოაყრით, გამოაჩინო, მოაჯირი (მუჰაჯირი), 

გადმოარდი, მოაცურებ, მოათალე, გადმოაბრუნებ, მოასროფთ, მოაქ ან, ამოარჩეჶთ, 

გამოალთ, მოამზადეთ, ჩომოაზავებდით, წამოალ, ჩამოარდა;

ოე: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: გორჯოლოეფ, ახლოები, გოგოები, კალოები, ხფოეფსა, ახოებია, 

გათხოება, ჩამოელ, კოკოეფს, ზემოები, შამომიწროებული;

ოო: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: გ დნ , ვასამ , დავდ , იყ , დევიწავლ , გ , ჰ , ამეჲღ , 

გავაკეთ , შეჭამ , ევღ , გევგონ , გამოვგა , დაჲწყ , გიყ ;
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C – C პოზიცია: უშ ზლ ბა,   უქნ ბაც,  კალ ბა;

ოი: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: ბაბოჲ...

C – C პოზიცია: მოჲდა, წამოჲშალე,  გამოჲარეთ;

ოუ: # - პაუზის მომდევნო: ო რეჶთ, ო კრევდენ, ო ღებდით;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: მო წადინებია, გამო დებენ, დო კაკუნებდით, გო ჩდენ, 

ჩამო ტანდა, დო დგებოდა, შო შვერს, დო შლის, გოგო რის, გათხო ლიც, გო ჭრიან, 

დო ცადოთო, დო რქმევნჲათ, მო ლპობია, ამო ყვანია, შო ხედავს, დო რცხი, 

დო ცდით, მო წყო, მო ტრ ალდა, დო ძახეფ, გამო შ ი, ამო ყვანა, მო ფერებია, 

მო არო, დათხო ლი, დო ცადეფთ, გო ყიდავს, უმო თიბარი, დო რგ ან, 

დო ნგრევნ ან, დო ჯეროს, დო დვა, ჩო რეჶთ, წო ღია, წო ყვანჲან, შამო ქნევ, 

მო ცდიდენ;

უა: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: გამ ა, შამ ა, თ ა,  შიგიტყ ა, ამ ა, იპ ა...

C – C პოზიცია: მ ადუღეფთ, შ აზე, ჭკ აზე, გამ არჩიე, დიდრ ანი, შ ადღიხან, 

გამ ასხემდით, მ არონჲებდით, მ ახრაკჲეფთ, ჩამ არდეს, მ ალ, გასათხ არი, 

ჩამ ატანჲეფთ, მ აწოფთ, ს ამ, მ ადენთ, ჩამ არდი, გ არდებაო, გამ ალთ, გამათხ ა, 

ვაგრ ალეფთ, გამ აცხოფთ, მ ათფობდით, იგიყ ანო, მ არჩენთ, მ ადინე, ჩამ ასხამთ, 

გამ ასუფთეფთ, დავაგრ ალეფთ, გო ასაღებია, მ ამზადეფთ;

უე: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: წ ე, გავათხ ე;

C – C პოზიცია: ვიპ ეთ, გამ ელ, გამტყ ენება, ითხ ეს, ვაზ ებო, ჯიკ ები, 

გოგ ები, რკ ები, კოკ ები, შეტყ ებული, ახლ ები;

უი: # - პაუზის მომდევნო: 0;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: ჭკ ით, ყ იდამ;

უო: # - პაუზის მომდევნო: 0;
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- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: იპ ონ, ვითხ ო, გავათხ ო, გავათხ ოთ, აძ ო, ცრ ოფს;

უუ: # - პაუზის მომდევნო: ღეფს,  ხედავ, ნჲავო, ღონა, თავდა, წევნია;

- #  პაუზის წინა: 0;

C – C პოზიცია: დ დგემდით, დ ძახეს, დ ნახავს, მ კვდა, მ ტანჲან, გ ზდია, 

დ სახელებჲათ, ჩ რთავთ, ჩ დებენ, დ ხურავან, შ შვეს, გ მტყუნებჲან, მ ხდჲაო, 

დ ყრით, მ კრავან, გ გდიან, მ წიკოთ, დ რქმევნებჲან, გ გორებდით, გადმ სვემდით, 

გ არდა, გ სივდება, დ კარგო, მ სმენ, დ კლავან, გ ჭრ ან, წ სვემდენ, ჩ დებდენ, 

უგ ხრესავი, დ ყენებდით, გ ხარდებოდა, დ ბრუნეს, უშ ზლებელი, მ სხამს, მ ტანეს, 

დ ჩუქ ან, გამ გზავნჲან, გ ასაღებჲან, უდ ხურავი, გ კრა, გ რიო, ჩკითხაჶთ, 

გუდ წვენია, გუდ ტეხია, დ რქმევნჲან, დ ცდჲან, გ წორო, დ რგაჶს,  მ ფერებჲან, 

გ ვლია, მ შვეფთ, მ დგამ, დ ძახეფ, ჩ წყოს-ნა, დ ღვარაჶს, დ შვჲან, მ ხვევნჲან, 

გ ტანჲან, გ ერსჲანდებჲან, გ ღჲან, დ რცხის, შ ჭამია, შ შვეფთ, მ შვი, წ ქცევნია, 

დ სოფთ, გამ კრაჶთ, გ ფაჭვენ, დ ბამს, დ დე, დ თლია, მ ტირებენ, ჩ კითხაჶს, 

გ გზელებია, დ ჩდილეფს, გ არა.

II.II. თანხმოვანთა სისტემა. დისტრიბუცია და სინტაგმატური

მიმართება

2.2.1. თანხმოვანთა სისტემა

იმერხეულში თანხმოვანთა სისტემა ძირითადად სხვა ქართველური დიალექტებისა

და სალიტერატურო ენის იდენტურია. პარადიგმატული ანალიზი წარმოდგენილია

ტაოურში და აქ აღარ შევეხებით. 
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2.2.2.  თანხმოვანთა დისტრიბუცია. განსხვავებული თანხმოვნები

2.2.2.1. ჴ ბგერა

იმერხეულში ხახისმიერი ხშული თანხმოვანი ჴ გვხვდება, როგორც სიტყვის

თავკიდურად, ისე სიტყვის შუაში. თავკიდურად წარმოდგენილია შემდეგ პოზიციებში: #-

V ; #-C; სიტყვის შუაში კი - V-V; C-V; V-C; C-C. 

ა) თავკიდურად: 

#-V: მესელა, ბაზგირეთი, ჴევწრული; ჰო, ჴარი, ზროხა დავკლევდით; ჴარში ვაბამთ, 

რა ვიცი; აქ ჩამოჲდოდით ჴიდზე; აქეთაც ჴევა , ჴევა ; ჴელიჴელით, ჴელიჴელით ქ ა

მ ტან ან იქა; ის ემე, ჴელით, ჴელით დაბდღ ნა;

#-C: ფენა ჴმამაღლაჲ ტირილი ვიცი; ჩ ენ აქ პურ ვზელთ ჴმჲად, ჴმჲად; 

ბ) სიტყვის შუაში: 

V-V: აი იმგვარი გასათ არი ბაჴალა მყავს; უწინ მესელა ჩემ ბაჴალამანა ემეჲ ქნას; 

თოჴითა, თოჴები გ აქ; აჲ, ქომოთ ვენაჴები გ აქ; ჩემი ბაჴალა მომიკ და; ფეჴებიდან სე; 

ფეჴები ზათენ ასე მოკოჭილია; ჲოხ, თოჴით მოვთხარე, მევიტანე ლობიო;

C-V: ამა მარჴილი ქვია, ოღრული; უკანჴევი; ე, ჩიხისჴევის ჲაჲლეფში მივდივართ

ჩ ენ;

V-C: ჰ , იჴმარეფ რაცხაში, იჴმარეფ იშთე; ვეჴმარებით ერთმანეთ; ჰა, დაჴმარება, ჰა, 

დაჴმარობები არა ჰყავს იმასო; საჴმაროლობელები, ო, საჴმაროლეფში არიო; იქიდან მოდის

ისა და აჴმოფს, სიმინდებ აჴმოფს; იქ ემეEქნიან, მოუჴნავან ყანები; ამ ჩალას გავაჴმოფთ; 

ბაჴლები მყავდა სამი თანე; 

C-C: კულას ჴარებით მოვჴნევდით; მჴრ ბ ეჲმტვრევ ასე იშთა...

დიალექტში ჴარისა ხანის მონაცვლეობა შესამჩნევია. პროცენტულად მათი

გავრცელების სიხშირე ასეთია: ჴ- 61%; ხ-39%.

აღსანისშავია, რომ იმერხეულ დიალექტში ჴარის არსებობის შესახებ სამეცნიერო

ლიტერატურაში რამდენიმე მოსაზრება არსებობს. შ. ფუტკარაძის აზრით, იმერხეულში

დღემდეა შემონახული ფარინგალური ფშვინვიერი ჴ (ფუტკარაძე 1995: 6). მ. მიქაუტაძეც

მიიჩნევს, რომ ჴ დაცული აქვს იმერხეულ დიალექტს და დასტურდება იმ ფუძეებში, 
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რომლებშიც იგი V-XI საუკუნეების სალიტერატურო ქართულში გვხვდებოდა (მიქაუტაძე

2010: 3).

მ. ფაღავა თავიდან მიიჩნევდა, რომ იმერხეულში ჴ ბგერა არ იყო შემონახული, თუმცა

თ. უთურგაიძის რჩევით, მეცნიერმა ახლიდან მიაქცია ყურადღება ჴარის არსებობას

დიალექტში, მოგვიანებით შეხედულება შეიცვლა და აღნიშნა, რომ ის დაცულია ყველა

სოფლის მკვიდრის მეტყველებაში (ფაღავა 2005: 47).

როგორც ჩვენ მიერ წარმოდგენილი მასალიდან ჩანს, ჴ ნამდვილად აქვს დაცული

იმერხეულ დიალექტს და პოზიციურადაც მისი გამოვლენა შეუზღუდავია. 

2.2.2.2. ჶ ბგერა.

ჶ ბგერა იმერხეულში ძირითადად გვხვდება თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში

სხვადასხვა პოზიციაში (პაუზის მომდევნოდ, ხმოვნების წინ - #-V, ხმოვანსა და ხმოვანს

შორის - V-V) და დიალექტში, ქართულ სიტყვებში, კბილბაგისმიერი ნაპრალოვანი ვ-ს ყრუ

ალოფონს წარმოადგენს.

1. ნასესეხები სიტყვები: #-V: ინგლიზი, ჶრანგკული; ჶარსია, ფარჩა; ახლა ჶესტივალი

საქმეა, სხ ა საქმე არა; იმა ჶორმას ვებნეჲთ, შინ ვებნეჲთ; სხვა არაფერი ჶარხი არ ალი; 

ორი მუხლი ჶარზია; გახმება ყური ჶასულიე; 

V-V: თელევიზჲონებმა დასწჲოს, თელეჶონებმა; რაჲ ქვიოდა გოგო, თურქულა

ნუჶუს; სახელი ჶერიდეჲ მქვია, სოჲადი დუმაჲ; ეჶენდიმ, მუსტაჶა დედე, ეჶენდიმ...

2. ჶ დიალექტურ სიტყვებში ვ ნაპრალოვნის ყრუ ალოფონია: ემეში, სასწავლოში, 

კ ერცხებ მოჶხარშევდით; მოჲ, აგზეო გაჶჩერდეთ, აგზე დავლაგდეთო; ახლა ბე რი ხანია

ქი აღარ შიმინახაჶს...

ვ/ჶ -ს შესახებ საუბარია ტაოურშიც, ამიტომ ვრცლად აქ აღარ შევეხებით.

2.2.2.3. მკვეთრი თანხმოვნები

მიუხედავად იმისა, რომ იმერხეული მეტყველება, ისევე როგორც ტაოური და სხვა

ქართველური კილოები, რომლებიც ისტორიულ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს
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ტერიტორიაზეა გავრცელებული,  უცხო ენის (თურქულის) გავლენას განიცდის, მკვეთრი

თანხმოვნების წარმოთქმის თვალსაზრისით მას არსებითი სახის ცვლილება არ განუცდია. 

ტაოურის მსგავსად, განსხვავებულია ახალგაზრდებისა და ასაკოვან ადამიანთა

მეტყველება: ახალგაზრდებს ძირითადად უჭირთ ქართულისთვის სპეციფიკური

თანხმოვნების წარმოთქმა და გაბმული მეტყველებისას ფშვინვიერ თანხმოვნებს

ანაცვლებენ, ასაკოვნები კი ორივეს ამბობენ. რიგ სიტყვებში მხოლოდ მკვეთრი

თახნმოვნებია შენარჩუნებული. გავრცელებულია მკვეთრი თანხმოვნებისგან შედგენილი

კომპლექსების წარმოთქმის არაერთი შემთხვევა. იმერხეულში მათი კომპლექსებში

მონაწილეობის მიხედვით საერთო სიხშირული მახასიათებლები ასეთია:

პ – 2, 12%

ტ – 22, 26%

წ – 32, 86%

ჭ – 16, 29%

კ – 31, 8%

ყ – 6, 36%

გაანალიზებული მასალის მიხედვით, მკვეთრ თანხმოვანთაგან კომპლექსებში

ყველაზე მეტად რეალიზებული წ და კ ფონემებია, ყველაზე ნაკლებად კი პ გვხვდება, 

თუმცა სხვა მკვეთრ ბგერებთან ერთად მკვეთრ პ-ს ხმოვნებთან მეზობლობაში ძალიან

ხშირად წარმოსთქვამენ. ორი მკვეთრი ბგერისგან შექმნილი ბგერათმიმდევრობებიდან

გვხვდება 5 წყვილი: ტპ, ტკ, ტყ, წყ, ჭყ, რომელთაგან მეტი რალიზაციით წყ კომპლექსი

ხასიათდება.  
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2.2.3. თანხმოვანთა სინტაგმატური მიმართება

იმერხეულში თანხმოვანთკომპლექსთა სიგრძე არ აღემატება ხუთს. ძირითადია

ორშემადგენლიანი თანხმოვანთკომპლექსები. სამ და მეტ შემადგენლიანი კომპლექსები

გაცილებით ნაკლები რაოდენობისაა. 28

2.2.3.1. თანხმოვანთკომპლექსები ერთი მორფემის ფარგლებში

2.2.3.1.1. ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

იმერხეულში ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსების შემდეგი სახეებია რეალიზებული: 

სონორის შემცველი თანხმოვანთკომპლექსები (SC/SC°, CS/C°S, SS), ჩქამიერ თანხმოვანთა

კომპლექსები (CC/C°C°/CC°/C°C). მათი გამოვლენის სიხშირე მეტ-ნაკლებად

განსხვავებულია პოზიციების მიხედვით. თეორიულად შესაძლებელი სონორ თანხმოვანთა

შემცველი ბგერათმიმდევრობებიდან დადასტურდა - 24, 44% (თავკიდურად - 14, 36%, 

სიტყვის შუაში - 32, 16%), ხოლო ჩქამიერ თანხმოვანთა კომპლექსებიდან - 4,69%

(თავკიდურად - 3, 75%, სიტყვის შუაში - 5, 63%).

2.2.3.1.1.1.  სონორის შემცველი თანხმოვანთკომპლექსები (SC /SC°; 
CS/C°S)

ა)  ბგერათკომბინაცია SC /SC°
პირველ კომპონენტად წარმოდგენილი სონორი წყვილში შედის როგორც ხშულთან, 

ასევე ნაპრალოვანთან.  მ სონორი უკავშირდება 7 ჩქამიერს (თ, ტ, ძ, წ, ჭ, ღ, ყ), ნ - 10-ს (დ, 
თ, ტ, ძ, ჯ, ჩ, წ, გ, ქ, კ), რ - 15 - ს (ფ, პ, დ, თ, ტ, ძ, ც, ჯ, ჩ, ჭ, გ, ქ, კ, ს, ყ), ლ - 3-ს (პ, დ, თ), ვ/E -
0 (სულ - 35). 

SC

ბაგისმიერი სონორი მ + ხშული (თ, ტ, ძ, წ, ჭ):

მთ: დედამთილი, მამამთილი, ზამთარში, მთებზე, მთავრობა, შ ამთობა, მთელი;

მტ: გად მტუტო;

მძ: სიმძიმე; 

28 თანხმოვანთა კლასებად დაყოფის საკითხი მოცემულია წინა თავში, ტაოურის მაგალითზე.
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მწ: სიმწარე,  დამწიფებული;

მჭ: მჭადი.

წინანუნისმიერი სონორი ნ + ხშული (დ, თ, ტ, ძ, ჯ, ჩ, ჭ, გ, ქ, კ):

ნ: ნდ: უნდა, სიმინდი, წმინდა, შინდი, ქანდარა,  მინდორი, სანდალია, 

გვენდომებოდა, ჟანდარმა (ნასესხ.).

ნთ: სანთელი, მახანთიც, ფინთი, კუნთიკალო;

ნტ: პანტა, ტონტო, სტუდენტი, სანტიმეტრი, ანტალიაში;

ნძ: ქინძი, წაბლენცილიყო;

ნჯ: გონჯი, მენჯი, ჲონჯა, ბირინჯი, კანჯებით (კანჯა);

ნჩ: წაკუნჩაჶს;

ნჭ: ჯინჭარი, კენჭი, ჭვინჭიჴევი;

ნგ: პერანგას, მანგალი;

ნქ: მანქანები;

ნკ: უკანკალეფს;

შუანუნისმიერი სონორი რ + ხშული (ფ, პ, დ, თ, ტ, ძ, ც, ჯ, ჩ, ჭ, გ, ქ, კ):

რ: რფ: სარფიდან, არფა, ფირფილა;

რპ: პარპალოფს;

რდ: ხურდა, წყაროგვერდი, კორდი, დერდობენ, ბარდა;

რთ: ერთი, ქართულა, ფორთოხალი, ქურთები,  მერთის (მერთისი), ფართი, 

აღმართი, მართალია, ჭვირთი, ფართო, სიქორთა;

რტ: მარტო, მარტი, მარტივი, არტანუჯი;

რძ: რძეს, ყურძენი;

რც: ხორცის, ფურცელი;

რწ: ქორწილებით, ყურწი;

რჯ: გურჯი, რჯულში, გამარჯობა, ირჯება;

რჩ: რჩება,  ფარჩა, ნარჩომები,  ჩარჩობა, მარჩილი, ერჩოლება;
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რჭ: ღარჭი, ღურჭი, ჭურჭელი;

რგ: ამეჲბარგა, ზურგიდან,  დაკარგულა, კარგია, გარგანი, ნერგეფსა;

რქ: თურქულა, კარქა, რქ ბი, ქერქ;

რკ: პარკი, რკ ები, რკინა;

წინანუნისმიერი სონორი ლ + ხშული (პ, დ, თ):

ლ:ლპ: დალპება;

ლდ: ქაღალდი, წალდი;

ლთ: ჩაქ ელთას;

თავკიდურად

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ვ - - - - + - - - - - - - - - - -

მ - - - - - + - - - - - + - - - -

ნ - - - - - - - - - - - - - - - -

რ - - - - - - + - - - - - - - - -

ლ - - - - - - - - - - - - - - - -

სულ - 4

სიტყვის შუაში

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ვ - - - - - - - - - - - - - - - -

მ - - - - + + + - + - - - + - - -

ნ - - - + + + + - - + + + + + + -

რ - + + + + + + + - + + + + + + -

ლ - - + + + - - - + - - - + - - -

სულ - 33 

SC°
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მ: მღ: მღერა (მღერას);

მყ: ნამყენის; 

რ: რს: ბურსას;

სიტყვის თავკიდურად

ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ვ - - - - - - -

მ - - - - + - -

ნ - - - - - - -

რ - - - - - - -

ლ - - - - - - -

სულ - 1

სიტყვის შუაში
ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ვ - - - - - - -

მ - - - - - - +

ნ - - - - - - -

რ - + - - - - -

ლ - - - - - - -

სულ - 2

ბ) ბგერათკომბინაცია CS/C°S

კომპლექსის მეორე წევრად წარმოდგენილი სონორი რ წყვილში შედის 13 

ჩქამიერთან (ბ, ფ, პ, დ, თ, ტ, ძ, ც, წ, ჭ, გ, ქ, კ), ნ - 8-თან (ბ, ფ, პ, ც, წ, გ, ზ, ღ), მ - 10-თან (თ, ძ, 

ც, წ, ჭ, ქ, კ, ჴ, ს, ღ), ვ - 12-თან (დ, თ, ტ, ძ, ც, წ, ჯ, ჩ, ჭ, გ, ქ, შ), ლ - 1-თან (ყ) (სულ - 44).
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CS

რ: ბრ: გადაბრუნებული, მებრალებიან, ფაბრიკა, ვაბრაწეფთ, ბრაგა, ბრინჯი;

ფრ: სუფრაზეო, გაფრინებულა, უფრო;

პრ: აპრილი, საკოპრიაზე;

დრ: დროზე, დიდრ ანი, ადრე, გამოდრეკილა, ვედრო, აკადრებს, სიდედრი;

თრ: თეთრი,  გ თრევნია;

ტრ: ტრიკი, კიტრი, ტრაკი, მეტრო, სანტიმეტრე, ტრჲალოფს;

ძრ: ძროხა, ჩ ძროფ;

ცრ: ცრ ოფს;

წრ: წრუწუნობენ, წრე ლ, ვიწროთა;

ჭრ: ჭრელა (ჭრელი), ჭრიკი, ჭრჲახ, დაჭრილი, კაჭრები;

გრ: გრჲალით,  იგრუხუნეფს,  გრილა, მაგრამ;

ქრ: ქრისტჲანი, ოქრო, მოჲქროლავს, ფიქრი;

კრ: მიკრულია, მოკრეფდენ, კრავი, მიკროFონით,  კროჭში, დეგვეკრანჩხა;

ნ: ბნ: ებნევა (საუბნო), ძებნეს,  დაბნეული;

ფნ: იფნი;

პნ: დატკეპნო; 

ცნ: ცნობილობენო;

წნ: უხვეწნჲან, დაწნისთვინ, ზეწნის, წნელი;

გნ: წიგნები, შიგნიდან;

მ: თმ: თმ ბი;

ძმ: ძმა, ძმარისავენ;

ცმ: ჩასაცმელი, აცმული;

წმ: წმინდა;

ჭმ: საჭმელი;

ქმ: ქმარი, საქმოფს;
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კმ: მოკმეჩ, ლუკმა;

ჴმ: ჴმჲადსავენ, დაჴმარება (იჴმარეფ), ჴმამაღლა; 

ვ: დ : ცოდ ილობა (ცოდ ა), ად ილია;

თ : თ ალი, თ ეში,  თ ელზე, დათ ი;

ტ : ტიტ ელა;

ძ : ძ ალი, ძ ელად, ნაძ ი,

ც : ლოც ა, ც არიძე;

: და ილი, იმ ანი,  ელ ენ, ენში, ერი, ლე ა;

: არი, ალი;

ჩ : ჩ ენში, დაჩ ეული, მაჩ ი, ჩ ილი, ჩ იდმეტი;

: ჭა ი (ჭა იჭალა), ირთი; 

: არი, ჲან, თა ი, ბო იჭალა, ელი, ირილა, რიტის;

ქ : ქ ეშა, ქ ემო, ქ ეყანა, ქ ას, ქ აბი, ჩაქ ელთას, ქ აბაგი;

კ : კ ირე, კ ერცხეფსაც, ვიკ ირდები (დაკ ირდება), კ ამლები, კ ებაჶს,  

კეკ ერებ,  ლეკ ი, აკEანში, ბოკ ერი, კ არი, კ ერნ , კ ერები; 

ლ: ბლ: წაბლენცილიყო;

თავკიდურა

ვ მ ნ რ ლ

ბ - - - - -

ფ - - - - -

პ - - - - -

დ - - - + -

თ + + - - -

ტ - - - + -

ძ - + - + -
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ც - - + + -

წ + + + + -

ჯ + - - - -

ჩ + - - - -

ჭ + - - + -

გ + - - + -

ქ + + - + -

კ - - - + -

ჴ - + - - -

სულ - 23

სიტყვის შუაში
ვ მ ნ რ ლ

ბ - - + + +

ფ - - + + -

პ - - + + -

დ + + - + -

თ + - - + -

ტ + - - + -

ძ + - - + -

ც + + - - -

წ + - + + -

ჯ - - - - -

ჩ + - - - -

ჭ + + - + -

გ + - + + -

ქ + + - + -

კ - + - + -
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ჴ - + - - -

სულ - 33

C°S

ღმ: ღმერთიდან, აღმართი;

ღნ: ბაღნები;

სმ: ისმაჲლა;

შ : შ ა მა;

ყლ: მოყლარჭავს.

თავკიდურად მხოლოდ ორი კომპლექსი გვაქვს და დამატებით ცხრილს აღარ

წარმოვადგენთ.

სიტყვის შუაში

ვ მ ნ რ ლ

ზ - - - - -

ს - + - - -

ჟ - - - - -

შ - - - - -

ღ - + + - -

ხ - - - - -

ყ - - - - +

სულ - 4 

CS/C°S კომბინაციისას სულ რეალიზებულია - 44  თანხმოვანთკომპლექსი.

გ) სონორი + სონორი (SS)

SS პოზიციაში სულ რეალიზებულია 1 თანხმოვანთკომპლექსი: მრ: მემრე. 

თავკიდურად კომპლექსები არ გვხვდება. 
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2.2.3.1.1.2. ჩქამიერ თანხმოვანთა კომპლექსები

ჩქამიერი თანხმოვნები ქმნიან შემდეგ კომბინაციებს: C°C, CC°, CC, C˚C˚.

C°C პოზიციაში სულ რეალიზებულია 12 კომპლექსი, ამათგან თავკიდურად 6 

თანხმოვანკომპლექსი გვხვდება, სიტყვის შუაში კი - 9 კომპლექსია წარმოდგენილი.

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი (ზ) + ხშული (გ): ზგ: ბაზგირელი;

წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი (ს) + ხშული (თ, ტ, წ, ქ): 

სთ: ისთე;

სტ: ისტამბულ, ქრისტჲანი, ჶესტივალი, სტუმარი, ისტორჲასი, უსტამისი, 

ბოსტანშინა, სტუდენტზე, აფერისტები, უსტები;

სწ: მასწავლებელი, სწავლა, სისწორაზე,  სწორობა, სწორედ, სწორი;

სქ: სქელი;

სკ: სკოლLფში, სკამი;

უკანანუნისმიერი ნაპრალოვანი (შ) + ხშული (პ, ტ, კ): 

შპ: გაშპება;  

შტ: შტუმარი, ფიშტოსაც;

შკ: ხოშკაკალა;

ხახისმიერი ნაპრალოვანი (ხ) + ხშული (ფ, ჩ):

ხფ: ხფოეფსა;

ხჩ: ბახჩაში; 

ხახისმიერი ნაპრალოვანი (ყ) + ხშული (დ):

ყდ: საყდარი, ყდჲები;

თავკიდურა

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ზ - - - - - - - - - - - - - - - -

ს - - - - - - - - + - - - - + + -
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ჟ - - - - - - - - - - - - - - - -

შ - - - - - + - - - - - - - - - -

ღ - - - - - - - - - - - - - - - -

ხ - + - - - - - - - - - - - - - -

ყ - - - + - - - - - - - - - - - -

სულ - 6

სიტყვის შუაში

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ზ - - - - - - - - - - - - + - - -

ს - - - - + + - - + - - - - - - +

ჟ - - - - - - - - - - - - - - - -

შ - - + - - + - - - - - - - - + -

ღ - - - - - - - - - - - - - - - -

ხ - - - - - - - - - - + - - - - -

ყ - - - + - - - - - - - - - - - -

სულ - 10

CC° პოზიციაში სულ წარმოდგენილია 13 კომპლექსი, ამათგან 9 თავკიდურაა, ხოლო

9 - სიტყვის შუაში გვხვდება. 

ბაგისმიერი ხშული (ბ) + ნაპრალოვანი (ზ, ღ): ბზ: ბზა; ბღ: გაბღეზდენ, დაბღუნზა;

ბაგისმიერი ხშული (ფ) + ნაპრალოვანი (ხ): ფხ: ზაფხულში, იფხანა, აფხანაკი, 

გაფხიკო, გაზაფხული;

კბილისმიერი ხშული (დ) + ნაპრალოვანი (ღ): დღ: დღეა (შ ადღე);

კბილისმიერი ხშული (თ) + ნაპრალოვანი (ხ): თხ: თხელიც, თხოვილობენ, ოთხი,  

სამოთხეში, თხილის,  ნაკითხი, თხჲები, თხელამურებით;

კბილისმიერი ხშული (ტ) + ნაპრალოვანი (ყ): ტყ: ტყიმალი, ტყ ბი;

წინანუნისმიერი ხშული (ძ) + ნაპრალოვანი (ღ): ძღ: გაძღა;
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წინანუნისმიერი ხშული (ც) + ნაპრალოვანი (ხ): ცხ: ცხოვრობენ, ცხენი, ცხელი, 
ცხემლა, ცხონებული, ფოცხი, ფოცხოვიდამ; 

წინანუნისმიერი ხშული (წ) + ნაპრალოვანი (ყ):  წყ: წყალში,  წყეპლი, გ წყონ, წყარო,  
წყარსიმელია, დეჲწყეფს, ეწყინებჲან;

უკანანუნისმიერი ხშული (ჩ) + ნაპრალოვანი (ხ):  ჩხ: ჩხუტუნეთი, ჩხუბი, ჩხირი;

უკანანუნისმიერი ხშული (ჭ) + ნაპრალოვანი (ყ): ჭყ: ჭყინტლი, ვეჭყერები;

უკანაენისმიერი ხშული (გ) + ნაპრალოვანი (ზ): გზა, გზჲები;

უკანაენისმიერი ხშული (ქ) + ნაპრალოვანი (ს): ქს: ექსი.

თავკიდურა

ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ბ + - - - - - -

ფ - - - - - - -

პ - - - - - - -

დ - - - - + - -

თ - - - - - + -

ტ - - - - - - +

ძ - - - - - - -

ც - - - - - + -

წ - - - - - - +

ჯ - - - - - - -

ჩ - - - - - + -

ჭ - - - - - - +

გ + - - - - - -

ქ - - - - - - -

კ - - - - - - -

ჴ - - - - - - -



170

სულ - 9

სიტყვის შუაში

ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ბ - - - - + - -

ფ - - - - - + -

პ - - - - - - -

დ - - - - + - -

თ - - - - - + -

ტ - - - - - - -

ძ - - - - + - -

ც - - - - - + -

წ - - - - - - +

ჯ - - - - - - -

ჩ - - - - - - -

ჭ - - - - - - +

გ - - - - - - -

ქ - + - - - -

კ - - - - - - -

ჴ - - - - - - -

სულ - 9

ჩვენ მიერ გაანალიზებულ მასალაში C°C° პოზიციაში არ გხვდება არც ერთი

კომპლექსი. 

CC პოზიციაში სულ რეალიზებულია 7 თანხმოვანთკომპლექსი, ამათგან 3 (ტპ, ჩდ, 

კდ) წარმოდგენილია თავკიდურად და 4 (ტკ, ძგ, ჭდ, ქც) - სიტყვის შუაში. 

კბილისმიერი ხშული (ტ) + ხშული (პ, კ): ტპ: ტპა; ტკ: ფუტკარი;

წინანუნისმიერი ხშული (ძ) + ხშული (გ): 
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ძგ: გაძგელებული;

უკანანუნისმიერი ხშული (ჩ) + ხშული (დ): ჩდ: ჩდილავს;

უკანანუნისმიერი ხშული (ჭ) + ხშული (დ): ჭდ: ბეჭდები;

უკანაენისმიერი ხშული (ქ) + ხშული (ც): ქც: გამეჲქცა, წ ქცია;

უკანაენისმიერი ხშული (კ) + ხშული (დ): კდ: მოკდებოდა, კდის.

თავკიდურად
ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ბ - - - - - - - - - - - - - - - -

ფ - - - - - - - - - - - - - - - -

პ - - - - - - - - - - - - - - - -

დ - - - - - - - - - - - - - - - -

თ - - - - - - - - - - - - - - - -

ტ - - + - - - - - - - - - - - - -

ძ - - - - - - - - - - - - - - - -

ც - - - - - - - - - - - - - - - -

წ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჯ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჩ - - - + - - - - - - - - - - - -

ჭ - - - - - - - - - - - - - - - -

გ - - - - - - - - - - - - - - - -

ქ - - - - - - - - - - - - - - - -

კ - - - + - - - - - - - - - - - -

ჴ - - - - - - - - - - - - - - - -

სულ - 3

სიტყვის შუაში
ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ბ - - - - - - - - - - - - - - - -
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ფ - - - - - - - - - - - - - - - -

პ - - - - - - - - - - - - - - - -

დ - - - - - - - - - - - - - - - -

თ - - - - - - - - - - - - - - - -

ტ - - - - - - - - - - - - - - + -

ძ - - - - - - - - - - - - + - - -

ც - - - - - - - - - - - - - - - -

წ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჯ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჩ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჭ - - - + - - - - - - - - - - - -

გ - - - - - - - - - - - - - - - -

ქ - - - - - - - + - - - - - - - -

კ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჴ - - - - - - - - - - - - - - - -

სულ - 4

როგორც წარმოდგენილი მასალიდან ჩანს, ერთი მორფემის ფარგლებში, ორწევრა

თანხმოვანთკომპლექსთა გამოვლენის სიხშირე მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია

პოზიციების მიხედვით. რეალიზებული 111 კომპლექსიდან უფრო ხშირია სონორის

შემცველი ბგერათკომბინაციები: SC°/SC/C°S/CS/SS - 24, 44% (თავკიდურად - 14, 36%, 

სიტყვის შუაში - 32, 16%), ჩქამიერთა ბგერათკომბინაციებიდან (C°C, CC°, CC, C°C°) კი სულ

რეალიზებულია - 4,69% (თავკიდურად - 3, 75%, სიტყვის შუაში - 5, 63%). 

როგორც ტაოურში, ასევე იმერხეულში, ერთი მორფემის ფარგლებში არ

დასტურდება ერთი რაგვარობისა და ლოკალური რიგის თანხმოვნები; აქ იგულისხმება

ფონოლოგიური სისტემის თვალსაზრისით, იდენტურთანხმოვანიანი კომპლექსები, ე.წ. 

გემინირებული თანხმოვნები, რომლებიც ქართული ენის ქვესისტემებისთვის არაა

დამახასიათებელი. უცხო ენობრივ გარემოში მოსალოდნელი ცვლილება დიალექტში არ

აისახა.
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2.2.3.1.2. აქცესიურობა - დეცესიურობა ორწევრა

თანხმოვანთკომპლექსებში ერთი მორფემის ფარგლებში

იმერხეულში, ერთი მორფემის ფარგლებში, საერთო ჯამში, სჭარბობს

თანხმოვანთკომპლექსების აქცესიური მიმდევრობა - 55 კომპლექსი, ხოლო დეცესიური

მიმდევრობის 52 კომპლექსია რეალიზებული. განსხვავებულია სონორ და ჩქამიერ

თანხმოვანთკომპლექსთა ჩვენებაც. სონორთა კლასის თანხმოვანთკომპლექსებში სჭარბობს

აქცესიური ბგერათმიმდევრობა (42 აქცესიური და 35 დეცესიური), ხოლო ჩქამიერთა

კლასში - დეცესიური (13 აქცესიური და 17 დეცესიური). 

აქცესიურობა-დეცესიურობა სონორთა და ჩქამიერთა კლასებში არსებულ

მოდელებშიც მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია. სონორთა კლასში აქცესიური მიმდევრობა

მოდელების ფარგლებში მეტობა-ნაკლებობის მიხედვით შემდეგნაირად ფორმულირდება: 

CS>SC>C°S>SS>SC°, ხოლო დეცესიური მიმდევრობა - CS>SC>SC°> (C°S/SS=0); ჩქამიერთა

კლასში აქცესიური მიდმევრობა ასეთ შედეგს გვიჩვენებს: C°C>CC>(CC°/C°C°=0), 

დეცესიური მიმდევრობა კი - CC°>C°C>CC>(C°C°=0). 

სონორთა კლასი

SC SC° C°S CS SS ჯამი

აქცესიური 12 1 3 24 2 42

დეცესიური 16 2 0 17 0 35

აქცესიური: ნდ (8), ნთ (4), რფ (3), რპ (1), რდ (5), რთ (11), რძ (2), რც (2), რწ (2), ლპ (1), 

ლდ (2), ლთ (1), რს (1), ჭრ (5), გრ (4), ქრ (4), კრ (6), თმ (1), ძმ (2), ცმ (2), წმ (1), ჭკ (1), ქმ (2), 

კმ (2), ჴმ (3), დE (2), თE (4), ტE (1), ძE (3), ცE (2), წE (6), ჯE (2), ჩE (5), ჭE (2), გE (7), ქE (7), 

კE (12), ღმ (2), ღნ (1), სმ (1), შ (1), ყლ (1);
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დეცესიური: მთ (7), მტ (1), მძ (1), მწ (2), მჭ (1), ნჯ (5), ნჭ (3), ნგ (2), ნქ (1), ნკ (1), რჯ

(4), რჩ (6), რჭ (3), რგ (6), რქ (4), რკ (3), მღ (1), მყ (1), ბრ (6), ფრ (3), პრ (2), დრ (7), თრ (2), ტრ

(6), ძრ (2), ცრ (1), წრ (2), ბნ (3), ფნ (1), პნ (1), ცნ (1), წნ (4), გნ (2), ბლ (1), მრ (1).

ჩქამიერთა კლასი

C°C C C° C°C° CC ჯამი

აქცესიური 8 0 0 5 13

დეცესიური 4 11 0 2 17

აქცესიური: სთ (1), სტ (9), შპ (2), ხფ (1), ხჩ (1), ყდ (2), გზ (1), ქს (1), ტპ (1), ჩდ (1), ჭდ

(1), ქც (2), კდ (2); 

დეცესიური: ზგ (1), სქ (1), სკ (2), შკ (1), ბზ (1), ბღ (2), ფხ (5), დღ (1), თხ (8), ტყ (2), ძღ

(1), ცხ (7), წყ (7), ჩხ (3), ჭყ (2), ტკ (1), ძგ (1).

აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში, როგორც აქცესიური, ისე დეცესიური

მიმდევრობის კომპლექსის შემცველ სიტყვებში: მელი, ბრინჯი, ფლავი, კბილი... ჩნდება

თანხმოვანთგამყარი ნეიტრალური ბგერა , ან სრული ხმოვანი ი, თუმცა, იმერხეულში, 

ტაოურისგან განსხვავებით, უფრო ხშირად თანხმოვანთგამყარის გარეშე ვარიანტია

წარმოდგენილი.

2.2.3.1.3. ჰარმონიული კომპლექსები იმერხეულში

ჰარმონიულ კომპლექსთა რეალიზაციის შემთხვევები იმერხეულ დიალექტში:

I                                   II                              III

- - ბზ - ბღ ფხ - -

ქს - გზ - დღ თხ ტყ ზღ

- - ძღ ცხ წყ -

ჯღ ჩხ ჭყ -
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მასალაში არ გამოვლინდა პირველი ჯგუფის ფს, ფშ, ბჟ, ქშ, გჟ, ჴს, ჴშ; მეორე ჯგუფის -

პყ და ჯღ, მესამე ჯგუფის - სყ, შხ, ჟღ კომპლექსები. 

(საკითხის ისტორია იხ. პირველ თავში).

2.2.3.2.ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსები მორფემათა ზღვარზე

მორფემათა ზღვარზე თანხმოვანთკომპლექსები თავმოყრილია სიტყვის შუაში და

ბოლოში, იშვიათად - თავკიდურად. მათი გამოვლენის სიხშირე მეტ-ნაკლებად

განსხვავებულია პოზიციების მიხედვით. შევნიშნავთ, რომ მორფემათა ზღვარზე

ვლინდება კბილბაგისმიერი ვ და მისი ყრუ ალოფონი ჶ. თანხმოვანთკომპლექსის მეორე

ელემენტად ყოველთვის გვაქვს კბილბაგისმიერი მჟღერი ვ, ყრუ ჶ კი, ძირითადად, 

პირველი სუბიექტური პირის ნიშნადაა წარმოდგენილი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ

პოზიციაში უფრო ხშირია ჶ, სპორადულად კბილბაგისმიერი მჟღერი ვ-ც დაჩნდება.

2.2.3. 2. 1. სონორის შემცველი თანხმოვანთკომპლექსები

მორფემათა ზღვარზე სხვაგვარი ვითარებაა სონორი თანხმოვნების გამოვლენასთან

დაკავშირებით. თუ ერთი მორფემის ფარგლებში სჭარბობდა სონორის შემცველი

თანხმოვანთკომპლექსები, აქ ვითარება მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია ობიექტური

მიზეზებით, კერძოდ: ვ მორფემათა ზღვარზე კბილბაგისმიერი ნაპრალოვანი ბგერაა და

არა სონორი წყვილბაგისმიერი. 

CS/C˚S პოზიციაში (როცა სონორი კომპლექსის მეორე კომპონენტია) 

წარმოდგენილია 12 თანხმოვანთკომპლექსი: ბმ, დმ, ცმ, ჭმ, დნ, თნ, ცნ, ვნ, სმ, სნ, ხმ, ხნ. არ

გამოვლინდა რ და ლ სონორის შემცველი კომპლექსები. 

CS

მ: ბაგისმიერი ხშული ბ + ბაგისმიერი სონორი მ: ბმ: მიბმულია;

კბილისმიერი ხშული დ + ბაგიმისეირი სონორი მ: დმ: დიდმა, სიდმედან, გადმუალთ; 

წინანუნიმისმიერი ხშული ც + ბაგისმიერი სონორი მ: ცმ: ჩაცმენ, კაცმა; 

უკანანუნისმიერი ხშული ჭ + ბაგისმიერი სონორი მ: ჭმ: ღარჭმა;
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ნ: კბილბაგისმიერი დ + წინანუნისმიერი სონორი ნ: დნ: იჯებოდნენ, მოჲდნენ;

კბილისმიერი ხშული თ + წინანუნისმიერი სონორი ნ: ხუთნი;

წინანუნისმიერი ხშული ც + წინანუნისმიერი სონორი ნ: დეგეცნენ, დეჲხოცნენ;

მ ნ რ ლ

ბ + - - -

ფ - - - -

პ - - - -

დ + + - -

თ - + - -

ტ - - - -

ძ - - - -

ც + + - -

წ - - - -

ჯ - - - -

ჩ - - - -

ჭ + - - -

გ - - - -

ქ - - - -

კ - - - -

ჴ - - - -

სულ - 7. 

C˚S: 

მ: წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი ს + ბაგისმიერი სონორი მ: სმ: სმენ; 

ხახისმიერი ნაპრალოვანი ხ + ბაგისმიერი სონორი მ: ხმ: ბალახმა;
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კბილბაგისმიერი ნაპრალოვანი ვ + წინანუნისმიერი სონორი ნ: ვნ: გ თრევნია,

წევნია, თევნარ;

ნ: წინანუნისმიერი ნაპრალოვანი ს + წინანუნისმიერი სონორი ნ: სნ: კატასნაჲრი, 

იყოსნა, ჩ წყოსნა, მომაგონდესნა, ქნასნაო, წყალისნა, ძროხასნა...

ხახისმიერი ნაპრალოვანი ხ + წინანუნისმიერი სონორი ნ: ხნ: დავაძახნჲეფთ.

მ ნ რ ლ

ვ - + - -

ჶ - - - -

ზ - - - -

ს + + - -

ჟ - - - -

შ - - - -

ღ - - - -

ხ + + - -

ყ - - - -

სულ - 5.

SC/ SC˚:

პირველ კომპონენტად წარმოდგენილი სონორი წყვილში შედის 39 ჩქამიერთან. SC:

მდ, მთ, მც, მჩ, მჭ, მქ, მკ, ნდ, ნთ, ნც, ნჯ, ნჩ, ნკ, რდ, რთ, რც, რჯ, რც, ლდ, ლთ (20); SC˚: მს, 

მყ, მშ, ნვ, ნზ, ნს, ნშ, ნღ, ნხ, რვ, რზ, რს, რშ, რხ, რყ, ლზ, ლს, ლშ, ლხ (19).

SC

მ: ბაგისმიერი სონორი + ხშული (დ, თ, ც, ჩ, ჭ, ქ, კ): 

მდ: გაზაფხულამდი, შ აღამემდი; 
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მთ: მივსცემთ, მივართვამთ;

მც: მიმცემენ, მცივა;

მჩ: მჩება, დამჩა;

მჭ: მჭირს;

მქ: მქონდა;

მკ: მკითხეთ;

ნ: წინანუნისმიერი სონორი + ხშული (დ, თ, ც, ჯ, ჩ, კ):

ნდ: შარშანდელი, შეშინდა;

ნთ: მევიტანთ;

ნც: მაჲნც, ჩვენც;

ნჯ: რამდენჯერ;

ნჩ: წაკუნჩავს;

ნკ: თავღენკე;

რ: შუანუნისმიერი სონორი + ხშული (დ, თ, ც, ჯ, ჩ): 

რდ: გამწარდება, დაბერდა;

რთ: ვართ, წავდივართ;

რც: არც;

რჯ: ორჯელ;

რჩ: ზამთარჩი;

ლ: წინანუნისმიერი სონორი + ხშული (დ, თ):

ლდ: დაქორწილდე, გადატრჲალდენ;

ლთ: მოვალთ, შეხვალთ.

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

მ - - - + + - - + - - - + - + + -
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ნ - - - + + - - + - + + - - - + -

რ - - - + + - - + - + + - - - - -

ლ - - - + + - - - - - - - - - - -

სულ - 20. 

S C˚

მ: ბაგისმიერი სონორი + ნაპრალოვანი (ს, ყ, შ):

მს: მითქვამს, მისცემს, სვამს, მეჲსხამს, ჭამს, ეტამსაც, ამსისხო, ამსიგძე...

მყ: მყავს;

მშ: ჰემშინი, ბათუმში, ჯამში;

ნ: წინანუნისმიერი სონორი + ნაპრალოვანი (ვ, ზ, ს, შ, ღ, ხ):

ნვ: პაწაობიდანვენა, ამდენვანი, მეჲტანვენ, მაწ ენვენ;

ნზ: დჲობანზე, დუგუნზე;

ნს: კბენს, ჩანს, ჩვენსა, მKტანს, ხანსაც;

ნშ: თქ ენშიც, ჩ ენში, ლოგინში, ართვინშია, დუგუნში, წიგნში, მაწონში, წ ენში, 

დჲობანში;

ნღ: გუშინღამენ;

ნხ: იმდენხან, ამდენხან;

რ: შუანუნისმიერი სონორი + ნაპრალოვანი (ვ, ზ, ს, შ, ხ, ყ):

რვ: წერვა, დეჲბურვენ, დეჲჭირვენ;

რზ: სერზე;

რს: მიყვარს, გედეჲარს, შოEშვერს,  მჭირს, ძირს, ქამარს,  თეთრსაც; 

რშ: კარში, ზამთარში, ყურში, ახორში, ჯ არში, ჴარში, ჩ ენებურში, საყდარში, 

არაფერში;

რხ: მიმხვდარხართ;

რყ: საყდარყანა, ბარყანები; 
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ლ: წინანუნისმიერი სონორი + ნაპრალოვანი (ზ, ს, შ, ხ):

ლზ: ფულზე, იფჴრევლზე;

ლს: საჭმელს, საქონელს, წელსაც, ხელსაფქ ავი, ქალს;

ლშ: შესასვლელშიო, სახლში, წყალში, ბეღელში, გულში;

ლხ: ყოფილხართ.

ვ ჶ ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

მ - - - + - + - - -

ნ + - + + - + + + -

რ + - + + - + - + +

ლ - - + + - + - + -

სულ - 19.

სონორი + სონორი სულ წარმოდგენილია 8 კომპლექსი. 

SS

მმ: დამმართეს;

მნ: სამნი;

ნმ: დჲობანმა; 

ნნ: ვინნა, მაშინნა, ჩEენნა;

რმ: ქარმა, ბეEრმა, ბერმა;

რნ: ნაფურნევი, მეჲყარნენ, შორნა, ორნი;

ლმ: თელმა, ცოლმა, ზალმა, ტოლმა;

ლნ: თხილნართებ, წყარსიმელნა, ხ ალნა, ორჯელნა;

მ ნ რ ლ

მ + + - -

ნ + + - -
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რ + + - -

ლ + + - -

2.2.3.2.2. ჩქამიერ თანხმოვანთა კომპლექსები

ჩქამიერ თანხმოვანთა ბგერათკომბინაციები წარმოდგენილია C°C, CC°, C°C°, CC

მოდელებით, როგორც ერთი მორფემის ფარლგებში, ასევე მორფემათა ზღვარზე.

CC˚კომბინაციიდან რეალიზებულია 24 თანხმოვანთკომპლექსი: ბვ, ბზ, ფს, ფშ, დვ, 

დზ, დყ, თს, თშ, თზ, ტვ, ტყ, ცს, ცშ, წშ, ჯზ, ჭვ, ქვ, ქზ, ქს, ქშ, ქხ, ქყ, კვ.

ბაგისმიერი ხშული ბ + ნაპრალოვანი ვ, ზ: 

ბვ: თიბვენ; 

ბზ: სერებზე, თ ბზე, ცხენებზე; 

ბაგისმიერი ხშული ფ + ნარალოვანი ს, შ:

ფს: ამბოფს, ჩაფულეფს, თ ფსა, აგრძელეფს, გ კეთეფს; 

ფშ: სოფლეფში, ყანეფში, იქითეფში, კროჭეფში;

კბილისმიერი ხშული დ + ნაპრალოვანი ვ, ზ, ყ:

დვ: დეგედვა, შეხედვით, ყიდვენ; 

დზ: ქედზე, ხიდზე;

დყ: დიდყანები;

კბილისმიერი ხშული თ + ნაპრალოვანი ს, შ, ზ:

თს<დს: დითს, კუთსა, ჴმჲათსავენ; ქოქლიეთსა, კვჲახეთსა;

თშ<დშ: წელიწათში, ჭათში;

თზ: სKთზე, ოსდახუთზე, ერმანეთზე, იმათზე;

კბილისმიერი ხშული ტ + ნაპრალოვანი ვ, ყ:

ტვ: გაჯუტვა;

ტყ: ეტყოდენ;

წინანუნისმიერი ხშული ც + ნაპრალოვანი ს, შ:



182

ცს<ძს: ნაცს; ცს: კაცსა;

ცშ: სამოცში;

წინანუნისმიერი ხშული წ + ნაპრალოვანი შ: წშ: ხავიწში;

უკანანუნისმიერი ხშული ჯ + ნაპრალოვანი ზ: ჯზ: საჯზე;

უკანანუნისმიერი ხშული ჭ + ნაპრალოვანი ვ: ჭვ: გაფაჭვენ;

უკანაენისმიერი ხშული ქ + ნაპრალოვანი ვ, ზ, ს, შ, ხ, ყ:

ქვ: ქვია;

ქზ: პიქნიქზე, ქულაქზე;

ქს: იქს; ქს<კს: ლაპარაქს; 

ქშ<გშ: ალაქში, მერექში; ქშ<კშ: ლაპარაქში;  ქშ: იქში, აქში;

ქხ<გხ: შემოქხედე, დაგმოქხედე;

ქყ<გყ: ქყავს, შექყაროს;

უკანაენისმიერი ხშული კ + ნაპრალოვანი ვ: კვ: წიკვენ;

ვ ჶ ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ბ + - + - - - - - -

ფ - - - + - + - - -

პ - - - - - - - - -

დ + - + - - - - - +

თ - - + + - + - - -

ტ + - - - - - - - +

ძ - - - - - - - - -

ც - - - + - + - - -

წ - - - - - + - - -

ჯ + - + - - - - - -

ჩ - - - - - - - - -

ჭ + - - - - - - - -

გ - - - - - - - - -
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ქ + - + + - + - + +

კ + - - - - - - - -

ჴ - - - - - - - - -

C˚C კომბინაციიდა რეალიზებულია: ვბ, ვპ, ვდ, ვტ, ვძ, ვწ, ვჩ, ვგ, ჶფ, ჶთ, ჶც, ჶჩ, ჶჭ, 

ჶგ, ჶკ, ჶჴ, სპ, სჩ, სჭ, სგ, სკ, შჭ, შდ, ღდ, ხდ, ხთ (სულ - 26).

ვბ: დავბარგევდით, მევბამთ, დავბანდით;

ვპ: დავპატიჟავ;

ვდ: მყავდა, ევდოდით, ამოვდივართ, მოვკიდევდით;

ვტ: მივტანთ, გავტეხაჶთ;

ვძ: მოვძებნოთ;

ვგ: გევგონო;

ვწ: დავწევით, შევწუხდით;

ვჩ: გავჩერდეთ, შევჩეკავ, 

ვგ: გევგონო;

ჶფ: გაჶფაჭავ, ჶფიქროფ;

ჶთ: ჩåრთაჶთ, შევკაზმაჶთ, დაჶთესავ, ქხედაჶთ;

ჶც: ჶცაკვოფთ, დაჶცოტავდით, მიჶცემთ;

ჶჩ: დაჶჩი;

ჶჭ: ჶჭამთ;

ჶგ: ჶგავარ, გამოჶგაო;

ჶკ: მოჶკიდევდით, შეჶკაზმოთო, ჶკითხულოფთ;

ჶჴ: მოჶჴანით;

სპ: ღელისპირები;

სჩ: რუსჩა, დასჩენია;

სჭ: ჩასჭარ, სჭირია;

სგ: ლობ ოსგან, შიშისგან;

სკ: თვლისკე, ზამთრისკენ;
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შდ: გალეშდები, ზარხოშდებიან;

შჭ: შჭამდენ;

ღდ: ბუღდების, მოდუღდების;

ხდ: გახდებიან;

ხთ: მოხთი.

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ

ვ + - + + - + + - + - + - + - - -

ჶ - + - - + - - + - - + + + - + +

ზ - - - - - - - - - - - - - - - -

ს - - + - - - - - - - + + + - + -

ჟ - - - - - - - - - - - - - - - -

შ - - - + - - - - - - - + - - - -

ღ - - - + - - - - - - - - - - - -

ხ - - - + + - - - - - - - - - - -

ყ - - - - - - - - - - - - - - - -

C˚ C˚29 კომბინაციიდან რეალიზებულია: ვღ,  ჶს, ჶშ, ჶხ, სვ, სშ, სხ, ჟვ, ხს, ხშ, შს, შშ, ღს

(სულ - 13).

ვღ: შევღებავ, თავღია, გევღებ, ჩამევღეფთ, წევღებდით, შევღობო, მევღალე;

ჶხ: მოჶხარშევდით, გადაჶხურევდით, მეჶხადეთ, დაჶხედავთ,  წეჶხარ; 

ჶშ: ციჶში, ჴეჶშინა, თაჶში,  თოჶში;

ჶს: მიდეჶს, დეჲხურაჶს, მაძლეჶს, გაჶს, იღებაჶს, თოჶს, ჯანგაჶს.. 

სშ: თიფილისში;

სვ: მ სვაო, სვემდაო, თესვენ, წუსვამთ;

29 ნასესხებ სიტყვებში ქართულ აფიქსებდართულ სიტყვებში: ბეზზე, დენიზზე, სუზზე, დუზზე, 
მაიდანოზსაც, სოზს,  ყარფუზსავენ, ყავანუზში, ელუღში, აღში, იასაღში, თაბაღში, თოფრაღში...
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სხ: როდისხა;

ჟვ: დაპატიჟვენ;

ხს: ქუხსა, ცეცხს, როხსაც, ნაჯახს;

ხშ: სახში, ოჯახში, ცეცხში, ხალხში, ფეხში;

შს: ბიშს;

შშ: მა შში;

ღს: ბაღსავენ; 

ვ ჶ ზ ს ჟ შ ღ ხ ყ

ვ - - - - - - + - -

ჶ - - - + - + - + -

ზ - - - - - - - - -

ს + - - - - + - + -

ჟ + - - - - - - - -

შ - - - + - + - - -

ღ - - - + - - - - -

ხ - - - + - + - - -

ყ - - - - - - - - -

CC კომბინაციიდან რეალიზებულია: ბდ, ბთ, ფდ, ფთ, დდ, დთ, თგ, თკ, ტდ, ტთ, 

თჯ, თჩ, თთ, თდ, ცდ, წდ, ჩდ, ჭდ, ქპ, ქდ, ქთ, ქც, ქწ, ქჩ, ქჭ, ქქ, ქკ, გდ, კდ (სულ - 29).

ბდ: გავაკეთებდით, დავდებდით, მ ადუღებდი, გავარიგებდით, გაგამტყუნებდენ, 

მუშაობდენ; დადებდენ;

ბთ: მ ადუღეფთ, კაცეფთან, ვაზ ეფთ, ვანთეფთ, გადავაგეფთ, დავავსეფთ, ვიღეფთ, 

ვარუნჲეფთ, შევდეფთ, გავაკეთეფთ, დავახრაკეფთ, ვუყურეფთ, გავაშვეფთ, დავახმოფთ, 

დო ძახეფთ, აცხოფთ...

ფდ<ბდ: მოკრეფდა, ამ სუფთეფდა;

ფთ<ბთ: ბაღვეფთან, ავაყენეფთ, ვასამეფთო, დევდეფთ, გუგნეფთ, დამწიფთება;
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დდ: დავსახადდი;

დთ: დიდთან, ჭადთანაც;

თგ: ერთგანა;

თკ: აქეთკე, ზემოთკენ, სითკე, გარეთკე; 

ტდ: დ წყვეტდა;

ტთ: ამოვსწყვეტთ; 

თთ: იმათთან, ერთმანეთთან, დათთან;

თდ: გავკეთდებით, განათდეს, თავითდა, გაწითდა, გაყვითდება;

თჯ: ხუთჯელ;

თჩ: ს თჩი, ქოქლჲეთჩი;

ცდ: აცოცდება;

ცთ: კაცთან;

წდ: დაბრაწდება;

ჩდ: გაბეჩდენ, გაჩეჩდა, გაჩდა;

ჭდ: გაფუჭდება;

ქპ: დაგპატიჟო, დაქპარვენ; 

ქდ: იქდაო, დასუქდებიან

ქთ: ვიქთ;

ქც: გაქცვივაო, დაქცხება, მოქცესო,  მიქცემს, ქცალია;

ქწ: გაქწევდენ, დაქწვავს, დაქწერავს;

ქჩ: დაქჩება;

ქჭ: შექჭამს, დაქჭირდება;

ქქ: ქქონდა, ქქვია; 

ქკ<გკ: დაქკიდავს, გაქკრას;

გდ: დავლაგდეთო, დაჩლუგდება;

კდ: წალაპარაკდები;

ბ ფ პ დ თ ტ ძ ც წ ჯ ჩ ჭ გ ქ კ ჴ
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ბ - - - + + - - - - - - - - - - -

ფ - - - + + - - - - - - - - - - -

პ - - - - - - - - - - - - - - - -

დ - - - + + - - - - - - - - - - -

თ - - - + + - - - - + + - + - + -

ტ - - - + + - - - - - - - - - - -

ძ - - - - - - - - - - - - - - - -

ც - - - + - - - - - - - - - - - -

წ - - - + - - - - - - - - - - - -

ჯ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჩ - - - - - - - - - - - - - - - -

ჭ - - - + - - - - - - - - - - - -

გ - - - + - - - - - - - - - - - -

ქ - - + + + - - + + - + + - + + -

კ - - - + - - - - - - - - - - - -

ჴ - - - - - - - - - - - - - - - -

იმერხეულში გამოვლენილი 149 კომპლექსიდან ჩქამიერ თანხმოვანთა

ბგერათმიმდევრობებია 90, მხოლოდ სონორების შემცველი თანხმოვანთკომპლექსების

რაოდენობა კი 59-ს შეადგენს. 

2.2.3.3. სამწევრა და ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

(ერთი მორფემის ფარგლებში)

ერთი მორფემის ფარგლებში, რეალიზებულ სამწევრა და ოთხწევრა

თანხმოვანთკომპლექსებში, ორწევრას მსგავსად, სონორი ბგერების შემცველი

ბგერათმიმდევრობები სჭარბობს; რას შეეხება მხოლოდ ჩქამიერ თანხმოვანთა შემცველ

კომპლექსებს, ერთეული შემთხვევები გამოვლინდა.
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2. 2. 3. 3. 1. სონორის შემცველი თანხმოვანთკომპლექსები

ა) სამწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

C˚CS: სქ : წისქ ილი; შქ : ჭიშქ ილიჴევი; სკ : მასკEლავები; სკდ: გასკდა; სკდ:

გასკდა; ტყდ: გატყდა.

CSC : კ დ: მოკ და; კ ტ: მოკ ტა;

SCS: ვწრ: ევწრული; მდნ: გამდნარი; გრძ: აგრძელეფს;

SC C˚: მტყ: გამტყ ენება; ვინცხა; რდღ: კურდღელია; რტყ: მივარტყამთ, სარტყელი, 

ცისარტყელა, ეჲბერტყავს; რცხ: კ ერცხები; რჩხ: ბორჩხას, რჩხილებზეც, კარჩხალიდან, 

გაფარჩხავს,  დაფორჩხავ; რცხ: კ ერცხები, მარცხენა, ფარცხი, ფორცხი; რდღ: კურდღელი;

მტყ: გამტყ ენება; რტყ: მივარტყამთ,  სარტყელი, ცისარტყელა; ნჩხ: ჩანჩხალა, 

დეგვეკრანჩხა; რჩხ: ბორჩხას, რჩხილებზეც, კარჩხალიდან, გაფარჩხავს; 

SCC: მწკ: გამწკივრებული; ნწკ: წინწკალი.

SCS: მგვ: ი არი; მგლ: სამგლჲათი; მჴრ: მჴრ ბ; ნთლ: ზემოენთლები; ნტლ: 

ჭყინტლი; ნტრ: ტანტრაპებ; ნწლ: ანწლი; ნჯრ: ფანჯრების; : ჯი ელა; ნჭრ: საჯინჭრე;

ნგლ: ვუდინგლავთ; ნგრ: დანგრე ლი; ნქრ: ნანქრები; რფლ: ზარფლი; რთ : ართ ინშია; 

რთლ: სასამართლო; რთ : რთ ელზე, ქართ ელი; რძლ: რძლ ბი; რც : მარც ალი; : 

მა ენა; რქმ: დარქმე ლი; რკ : ჭურკ ესეთი; რთმ: ერთმანეთი, თერთმეტი, 

ვართმევდით; რთნ: ერთნაჲრია; მჴრ: მჴრ ბ; რბლ: მეჲღურბლავს; რჩხ: გაფარჩხაჶს.

C˚SC” ზრდ: ახალგაზრდა; ქ ს: ექ სი;

CSS: კლდ: კლდე; თ რ: თ რამეტზე; ძ რ: გაძ რება, გაძ რინება; ცხ : ცხ არი, 

ცხ ირი, ცაცხ ი; ც ლ: გარდაც ლილი, იც ლება; რ: რილი; კ რ: დ კ რება; რ: 

მაჩი რი; ძ რ: წაძ რები;

C C˚S: ფშნ: ფშნილა; ფხრ: იფხრე ლი; წყ : დ წყ ეტდა; თხრ: უთხრა, მოთხრჲან;

თხმ: თხმელასი; ტყ : სიტყ ები, ტყ ილია, სეტყ ა; ტყლ: ტყლაპი; ჩყლ: ჩაჭყლეტავ.

CCS: დგმ: შედგმული; თქ : თქ ენში, ნათქ ამია, მეჲთუთქ ის; ფქ : ფქ ილი;

CCS: ცქ : ცქ იტი; თქმ: თქმა; ჭკ : ჭკEჲანია; ჭკნ: ჭკნარი, დაჭიჭკნო.
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CSC: გრძ: აგრძელეფს.

C˚CS: სქ : წისქ ილზე; თხმ: ოთხმოცის რა; ღ რ: მოღ რიჭა; ზმრ: სიზმრებისა.

C˚SS: ზ რ: გადაზ რება; ხ ნ: მოხ ნიხან.

S C˚S:რხნ: ქარხნისკე; მყნ: დანამყნებული.

C C˚ S: წყ : ჩაწყ ეტავს.

SCC: ნგკ: ჶრანგკული;

2.2.3.3.2 ჩქამიერ თანხმოვანთა კომპლექსები

C C˚C: ტყდ: გემიტყდა, ატყდებჲან; ცხრ: ცხრა, ცხრილივით; ხსნ: მომეხსნენ, 

გახსნილა;

CCC: ტკპ: ტკპილი.

სულ რეალიზებულია სონორის შემცველი და მხოლოდ ჩქამიერი თანხმოვნებით

შედგენილი სამწევრა თანხმოვანთკომპლექსების 13 მოდელი: C˚CS, CSC, SCS, SC C˚, SCC, 

C˚SC, CSS, CCS, C˚SS, S C˚S, C C˚ S (11); C C˚C, CCC (2). 

გვხვდება როგორც პირველადი (გახსნილა, ჭკEიანი, ფქEილი...), ასევე მეორეული, 

ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგად მიღებული თანხმოვანთკომპლექსები (ჭყინტლი, 

მჴრ ბ, მეჲღურბლავს...).

2.2.3.3.3. სონორის შემცველი ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებში მხოლოდ სონორის შემცველი

ბგერათმიმდევრობებია რეალიზებული. სულ გამოვლინდა 6 მოდელი: SC C˚S, S C˚CS, 

SCSS, SCSC, C˚CSS, SCCS. ძირითადია პირველადი კომპლექსები, მეორეული

კომპლექსის მხოლოდ ერთი შემთხვევაა (მსკრ<მწკრ: დამსკრივებული) და სხვა

შემთხვევაში ამავე სიტყვის პირველადი ვარიანტია წარმოდგენილი: მწკრ: 

დამწკრივებულან. 

SC C˚S: რცხ : სირცხ ილია; მფხრ: იმფხრე ლი;
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SCSS: მტ რ: ამტ რევს;

S C˚CS: მსკრ: დამსკრივებული;

SCSC: მკ დ: მკEდარი;

C˚CSS: სკ ლ: მასკEლავები; 

SCCS: მწკრ: დამწკრივებულან.

2.2.3.3.4.სონორის შემცველი ხუთწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

ხუთწევრა თანხმოვანთკომპლექსის მხოლოდ 2 მოდელია რეალიზებული: SC C˚SS, 

CC C˚SS. ორივე მაგალითში კომპლექსის ბოლო ორი ელემენტი სონორია. 

SC C˚SS: მწყ რ: ვამწყ რევთ;

CC C˚SS: ბდღ ნ: დაბდღ ნა.

2.2.3.4. მორფემათა ზღვარზე გამოვლენილი სამწევრა, ოთხწევრა და

ხუთწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

მორფემათა ზღვარზე რეალიზებულია სამწევრა თანხმონთკომპლექსთა 22 მოდელი: 

სონორთა შემცველი - SCC, SC C˚, S C˚ C˚, S C˚C, S C˚S, SCS, SSC, SSS, CSS, C˚ C˚S, CCS, C C˚S, 

C˚SC, C˚CS (13), მხოლოდ ჩქამიერ თანხმოვანთა მიერ შედგენილი - CCC, C˚ C˚ C˚, CC C˚, 

C˚ C˚C, C C˚ C˚, C C˚C, C˚C C˚, C˚CC (8).

სონორის შემცველი ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსების 7 მოდელია

რეალიზებული: SC˚SC, C˚SCC, C˚SC C˚, C˚CCS, C C˚S C˚, CCC S, C˚C˚SC’; არ დასტურდება

მხოლოდ ჩქამიერთა ოთხწევრა ბგერათკომბინაციები.

ხუთწევრა თანხმოვანთკომპლექსის რელიზაციის მხოლოდ ორი შემთხვევა გვაქვს

და გვხვდებაა მხოლოდ სონორის შემცველი კომპლექსები - SSC C˚ S, C C˚C C˚S

მორფემათა ზღვარზე გამოვლინდა ექვსწევრა თანხმოვანთკომპლექსის ერთი

მაგალითი:  C˚SCCSS: ვრცქ ნ: გავრცქ ნიდით;
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2.2.3.4.1. სონორის შემცველი სამწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

SCC: რჭთ: ღარჭთან, ნგკ: ფრანგკული; რჭთ: ღარჭთან; მჯდ: დამჯდარი; ნდთ: 

სიმინდთან;

SC C˚: რჩვ: ჩარჩვა; რწშ: ყურწში; რჭვ: მოყლარჭვა; რგზ: ორგზათი; ნტვ: 

დეჲფანტვჲან; ნგშ: ხეფენგში;

S C˚ C˚: მყვ: მომყვები; მსს: ნემსსა; რხს: ხერხსავინ;

S C˚C: მხტ: შემხტარა; მხდ: გადამხდა;

S C˚S: ლღმ: ხალღმა; რხნ: ქარხნისკე;

SCS: მჴმ: გამჴმარი; მდნ: გამდნარი;

SSC: მრჩ: დამრჩა, მრჩელობოდა;

SSS: მრნ: ესტუმრნენ;

C˚ C˚S: ჶხმ: ჶხმაროფთ; ვყლ: ვყლაპავ; ვხნ: ვხნავთ; ვხრ: მოვხრაკავთ, 

დავხრესდით; ვშლ: გავშლით; სვრ: ვესვრი; ხყრ: მოხყრ ან; ხყრ: მოხყრიან; 

CCS: გკლ: მოგკლავს; თხნ: იკითხნება; კდნ: მოკდნენ; კკრ: გაკკრას;

C C˚S: თხნ: იკითხნება;

CSS: ნ: ფიჭEნარას;

C˚SC: ვრჩ: დავრჩი;

C˚CS: ვკმ: ჩავკმაზავთ; სცრ: გასცრი; სწრ: მ სწროფს; შქრ: ლოშქრები.

2.2.3.4.2. ჩქამიერ თანხმოვანთა სამწევრა კომპლექსები

CCC: ფთდ: გასუფთდებოდა; ქტკ: აქტკივდება;

C˚C˚C˚: ვხვ: დავხვეტავ; ცხშ: ცეცხში; გევსვენოთ; CC C˚: ქცხ: დაქცხება; ქქვ: ქქვია;

C˚ C˚C: ვშპ: გამოვშპი, ვშჭ: ჩავშჭარ; ვხდ: გავხდები, დავხდით;

C C˚ C˚: ფსს: თეფსსაც;

C C˚C: წყდ: დამავიწყდა;

C˚C C˚: შკშ: შუშკში, ვფხ: გავფხეკთ, ვბღ: დავბღალავთ, სწყ: სწყურია;

C˚CC: ვგდ: ვგდივარ.
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2.2.3.4.3. სონორის შემცველი ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

SC˚SC: მხ დ: მიმხ დარხართ, შემხ დება;

C˚SC C˚: ვრწყ: მოვრწყე; ვრცხ: გავრცხაჶთ;

C˚CCS: ჶშჭრ: დაჶშჭრიდით;

C C˚S C˚: ცხლს: ცეცხლსა;

CCC S: გფქ : დაგფქ ავს;

C˚C˚SC: ჶხ დ: მიჶხ დი;

2.2.3.4.4. სონორი თანხმოვნების შემცველი ხუთწევრა კომპლექსები

SSC C˚ S: მრცხ : შემრცხ ება;

C C˚C C˚S: ჶსწყ : ამოჶსწყ ეტთ.

2.2.3.4.5.სონორი თანხმოვნების შემცველი ექვსწევრა კომპლექსები

C˚SCCSS: ვრცქ ნ: გავრცქ ნიდით.

წარმოდგენილი მასალის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული ენის

იმერხეულ დიალექტში თანხმოვანთკომპლექსთა მაქსიმალური სიგრძეა 6, მაგრამ არა

ერთი მორფემის ფარგლებში, არამედ მორფემათა ზღვარზე. ერთი მორფემის ფარგლებში

მაქსიმალური სიგრძის კონსონანტური ჯგუფი 4 ელემენტს შეიცავს. ყველაზე ხშირია

ორშემადგენლიანი თანხმოვანთკომპლექსები, თუმცა არც სამშემადგენლიანი

თანხმოვანთკომპლექსებია მცირე რაოდენობით; შედარებით ნაკლებია ოთხწევრა და

ხუთწევრა კომპლექსები.



193

II. III. ფონეტიკური პროცესები

იმერხეულ მეტყველებას,  სხვა ქართველური დიალექტების მსგავსად, ახასიათებს

სხვადასხვა ფონეტიკური ხასიათის მოვლენა, რომელსაც ძირითადად დიალექტის

შინაგანი, იმანენტური კანონები წარმართავს.

ხმოვანთა ფონეტიკური ცვლილებები უპირატესად შეინიშნება მორფემათა

ზღვარზე.

2.3.1. ასიმილაცია

იმერხეულში ხმოვნებით შედგენილ კომპლექსებში ხშირია რეგრესული

ასიმილაცია, როგორც სრული, ისე ნაწილობრივი. უფრო დაწვრილებით იხილეთ ზემოთ, 

ხმოვანთა სინტაგმატური ანალიზისას. 

თანხმოვანთა ასიმილაცია. 

კდ>კტ: ღვიზლი ხალვი და ამიდამ მოკ ტა (დისტანციური ასიმილაცია);

ცღ>ცხ: საცხა დ ძახეს ვინცხამა და ერთ დ ძახე ქი კატა გდჲაო; ვინცხა რომ წადის...; 

ცოტა უკუღმა არი რაცხა, გზ ბი არ წადის (რაცხა/რაღაც; ვინცაღა>ვინცღა>ვინცხა -

პროგრესული ასიმილაცია).

ტბ>ტპ: ემეში შევდენ და, გოლეფში, ტპაში და მეჲრჩო, არ იცოდა ცურვა;

ბშ>ფშ: ჩატენდენ კროჭეფში, ქულაგეფში;

გხ>ქხ: იმსოჲ ვინცხა შექხვთება, რო; 

ხ-დ>ხ-თ: იმას მიხვთები, რო რაცხა დემემართა; შექხვთება;

გტ>ქტ: ჲა თავი აქტკივდება;

გვ>ქვ: ადეთი არ ქვქონდა; 

ხდ>ხთ: იმაზე ავათ ხთებიო;

ბთ>ფთ: ყ ელ არ ვაკეთეფთ; გორჯოლოს გ კეთეფთ, იმი წ ენსაც მ ადუღეფთ; იმის

ფურცლებ ემეს გავაკეთეფთ;

სჭ>შჭ: შჭრიან ხ ბ, მჲაქვან საყიდლათ, რაცხამდენი ოჭზე რო სჭირია, იმ ოჭზე

ტყეში-ნა გამოვშჭრა; იგზე ვინცხა გეჲარს, იმის სულზე მისცემ სხ ას, შეშჭამენ

(რეგრესული ნაწილობრივი ასიმილაცია); 
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ხბ>ხფ: ხფოეფსა რაცხა ქი ემე ექნებოდენ.

2.3.2. დისიმილაცია

შედარებით ნაკლებია დისიმილაციის შემთხვევები, განსაკუთრებით ეს ითქმის

თანხმოვნებზე. ხმოვანთა დისიმილაცია იხ. ზემოთ, ხმოვანთკომპლექსთა ანალიზისას.

წლეულ<წრეÍლ>წრევლ: წლევანდლამდი არ იყო და წრევლ გახსნილა; ახლა გუბრე

დეჲყარა წრევლ.

რ-რ> რ-ლ: აქ ორჯელ დასახლება ადეთი არ ალი.

2.3.3. მეტათეზისი

იმერხეულში მეტათეზისი არცთუ იშვიათია, თუმცა სხვა ფონეტიკურ პროცესებთან

შედარებით ნაკლებადაა გავრცელებული. ყველაზე ხშირია სონორ ბგერათა მონაცვლეობის

შემთხვევები, როგორც თანხმოვნებს შორის, ასევე ხმოვანსა და სონორ თანხმოვანს შორის.

ა) ხმოვნისა და თანხმოვნის მეტათეზისი: ზურგი > ზრუგი: საცოდავათ ზრუგებით

ვზიდიდით;  ზრუგებზე ემეს გადმ სვემდით, ნაზვის ემეს, ტოტს; ბოტოტები არ

გო ჩდნენ ზრუგზეო;  ღრუბელი > ღურბელი: ღურბლები თუ მეჲღურბლა, გაშავდა, 

მიხვდები ქი, გაწვიმდეს-ნა; დღისითაც ღურბელი, მესელა ახლა ნახევარი ღურბელია; 

ბ) თანხმოვანსა და თანხმოვანს შორის: ნ>მ: ჩამევტანთ მანგალ; ო, ამა, ჩ ენ კაცები

მანგალ არ ვიხმარეფთ (ნამგალი > მანგალი);

მრ>რმ: ლამაზი წვიმა გერმელია; ჰავა გერმელი, ალთემის ჰავა გერმელი;

ხს>სხ: იმათ თვალი არ გუსხნა სოფელ; უნდა ასე ჩეჲცვის, უნდა გეჲსხნის; ენ გერმელ

რაცხ ბი ბითთევ ვჭამთ; 

რ > რ: ოთხმოცის რა, ოთხმოცის რა წლის იყო...

ქართველური დიალექტოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ

ჩაწერილ მასალებში დადასტურდა საინტერესო მაგალითი. ერთ-ერთი სოფლის

სახელწოდება არის „წყალსიმერი“, დღეს სოფელში ადგილს წყარსიმელს ეძახ ან: 

წყარსიმელი მ ლე გახდა; ექ სი თანე სოფელი არი, გადაკიდეს წყარსიმელმა და დჲობანმა

(ლ > რ).
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2.3.4. დეზაფრიკატიზაცია

დეზაფრიკატიზაცია აფრიკატიზაციის საპირისპირო პროცესია და იმერხეულში

საკმაოდ გავრცელებულია. როგორც ტაოურში, იმერხეულშიც აღნიშნულ ფონეტიკურ

პროცესს სპირანტიზაციის ხასიათი აქვს.

მართალია, დეზაფრიკატიზაციის პროცესის განვითარებას ხელს უწყობს უცხო

ენობრივი გარემო, მაგრამ ტენდენცია ამ ფონეტიკური პროცესისა ყველა ქართველურ

დიალექტში შეინიშნება (დაწვრილებით იხ. I თავში, ტაოური დიალექტის მაგალითზე).

იმერხეულში ყველაზე გავრცელებულია ძ>ზ პროცესი:  ზათენ უზახიდი; სამნი

გურჯი ზლ ბი მყავს; აქ ჩ ე ლოლაზები ვართ; ზ ელათ ოცი თანე ზროხა ქ ყა და; 

შეჲზლება, ახლა შეჲზლება; ზრუგებზე ემეს გადმåსვემდით, ნაზვის ემეს, ყეროს, ტოტ; თი

ბალახ უზახიდენ იმა; ყურზენი, თუთა არ ალი აქა... ზ და ძ თავისუფლად მონაცვლეობენ

ერთმანეთთან, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში ზ უფრო ხშირია. 

ც > ს: ჰო, სამოცი, სამოსდ თიც იქნება; ოსდახუთი გახდება, მარ ობას წავლენ;  

შეშასას მოზამთრო დღჲეფში ვინახავთ; 

ცალკეულ შემთხვევაში, ც თანხმოვნის მონაცვლედ წარმოდგენილია ზ თანხმოვანი; 

ც>ზ (დეზაფრიკატიზაციამდე ჯერ მომხდარია ასიმილაცია (დ-სთან გამჟღერებით): 

გურჯიჯა, სამოზდ თი, სამოზდაცხრა; ორმოზდ თი თანე შიგან ოდა არი; 

ჯ>ჟ: ეს მაჩიჟ არია, ე ადგილი მაჩიჟ არ უზახჲან; მაგრამ: იშთე არი ქ ა არი

ისა; კულასასა აჲნი არ ეტყოდენ აგზე;

2.3.5. აფრიკატიზაცია

იმერხეულში აფრიკატიზაციის ორი შემთხვევა დასტურდება, როცა სპირანტი

იცვლება შესაბამისი რიგის აფრიკატით. 

შ > ჩ: ფეხით ორ ს თჩი ანჯახ გახვალ, ორ ს თჩი; შეშას დავჭრით, ჴარებზე

დ დგამთ, მევიტანთ... დავწვავთ ზამთარჩი; იმ დუნჲაში ჯენნეთჩი-და წახვიდეთ; 

რუსეთჩი არის; აქა, ქოქლჲეთჩი.. 

ჟ > ჯ: დამჯავდება, ვჭამთ; ი დამჯავდება, მაწონსავენ.
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2.3.6. სუბსტიტუცია

იმერხეულში გავრცელებულია ბგერათშენაცვლების არაერთი ფაქტი. შენაცვლება

ხდება, როგორც ხმოვანთა, ასევე თანხმოვნთა შორის. ყველაზე ხშირია

თანხმოვანთშენაცვლების მაგალითები.

ნ>მ: ახლა აქედამ მიდჲან გზა; ქალაქიდან ხართ თუ სოფლიდამ?; ასე შორედამ

მოდჲან; ნაზვებიდამ მოკეპენ, იმას ჩამეჲგებენ; სხ ა სოფლიდამ მოჰყავან, მიჰყავან; 

იქედამ, ისტამბულიდამ ქი წამ ელ მე; იმ თერეფიდამ მოსულია; საჯის ქვეშედამ ჭერებად

დავაწყოფთ; ფოცხოვიდამ მოსული არიან; იმას ქვეშედამ ბრაგა არი; ქომოდამაც ისე არჲან

(გავრცობილ ფორმასთანაცაა შეცვლილი); ფული ასწჲე ჯიბედამ. 

დ>ლ: კოტრობას გადაველით; 

ხ>ღ: დაჶშჭრიდით ყაბაღ, მოჶხარშვიდით; აქევრელები მოდჲან ოჯაღეფში;

კ>ყ: მუზიყას დ კრევდენ; მუზიყაჲ შავშეთ ჭიპონია; ჩ ენ გ იან მ ელით

ანყარადან; ბ>ვ: არა, გე ბნევი, რო მთავრობაში ისე შეუზლობა-უშ ზლ ბა არ ; მიხვალ

ხოშ, ზურით არ გებნევჲან ხოშ; ფენა სუქანია და ებნევა ქი ღარჭი;

ვ>მ: ბაგისმიერი ბგერების: მასკ ლავები თუ არი, ჰავა აჩუღია... 

ს>ნ: ბოლოკიდური თანხმოვნის ნაზალიზაცია: ამა ფარა მოგებასთვინ კაცი აქა, ქალი

არა;  თავისთვინ იზრდება;  დავკონავთ საქონლისთვინ; იმი გაკეთებითვინ, 

დამოკლებითვინ, ტარი მოხევნითვინ, ტარი დაბმითვინ; ზოგიც ფულითვინ იბურვენ; ჰო, 

ზამთრისთვინ ჩამ ატანჲეფთ;

ტ>ჭ: მეჲტანოს უნდა ირთი...

აფრიკატი ბგერების ურთიერთშენაცვლების შემთხვევებზე ვრცლადაა საუბარი

აფრიკატიზაცია/დეზაფრიკატიზაციის ფონეტიკური პროცესების განხილვისას. 

ხმოვანთა: ა>ე: ადეთი არ ქვქონდა; გევზდი, ესკერში წევდა;  ე>ა: ო, ახლა

ყ ალამფერია; ყ ალა ხის მოჭრა შეჲზლება.

წარმოდგენილი მასალის მიხედვით, იმერხეულში ხმოვანთა/თანხმოვანთა

ფონეტიკური ცვლილებები სხვა ქართველური კილოების იდენტურია, თუმცა გვაქვს

მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ფონეტიკური ხასიათის მოვლენებიც, რომლებიც
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შესაძლოა იმართება დიალექტის შინაგანი ბუნებიდან გამომდინარე და არ გამოირიცხება

უცხო ენის (თურქულის) გავლენაც. 

2.3.7. ბგერის განვითარება

იმერხეულში ბგერის განვითარების ცალკეული შემთხვევები დასტურდება, როგორც

თანხმოვნებში, ასევე ხმოვნებში. ყველაზე ხშირად დაჩნდება სონორი თანხმოვნის მ-ს

გაჩენის ფაქტები.

1. თანხმოვანთა: მ: სიტყვის შ აში ო, ახლა ყ ალამფერია; ყ ალამფერი გერმელა ჭამ; 

ხალღში ჩ ბემდენ, ასამებდენ, მემრე მ პარვჲებდენ ღარჭ; მემრე მჲორე დღეს წეჲყვანებენ

კაცის სახში; მეჲყრებჲან; მემრე-მემრე დაყვითლდება; სხ ამფრათ ვარ გაჭირებული; 

თავკიდურად: ქართველის უკან ცოტა-მცოტა; მაშინ ართუხ ერთათ იმცხოვრებენ...

ზ:  ამეზღამ ბაჴლი ყინა გეჯას იქმენ (ამაღამ > ამასღამ > ამაზღამ);

ლ: ჭყინტლი ემესიჯებჲან, ტეხენ; აქ ქი ერთ წელიწად გათოვლდა, იშთე ორ წელიწად წინ;

ნ: ბითთევი სოფელშივენ ვართ აქა.

2. ხმოვანთა: ი: ა იქ კილდჲები, გაღმაზე იქა წითელზირ უზახჲან იქა, მაგრამ : 

კლდეთ უკანა, ისაც ტყეა; კლდე კლდეს არ შეხვდება და ინსა... ინსანი ინსან შეხვდება; აქ

არა, აქა, ამ მხარეში, ამ კლდ ფში.

ფილავის უკან, ფილავზე მ ყარე, ჭამე; იმასაც ფილავის უკან უხდება; ფილავ მარილი-

ნა დ ყარო, შექერი არა; 

ახლა ბევრი თხჲები აღარ ქყÍავს;  ესენი ძმჲები ყოფილან, გაყრილან; დეჲნახევდით, 

ქვჲები არი, ქილისასია ისა. ვფიქრობთ, ე-ზე დაბოლოებული სახელების (ტყიები, მთიები, 

კლდიები, ღელიები...) ანალოგიით უნდა ჩნდებოდეს ა-ზე დაბოლოებულ სახელებთან ი

ხმოვანი. 

ი: თავკიდურად: ისინი ისტამბოლ არჲან; ისტამბულში წევდა, იქ მუშა როფს.

საინტერესოა თავკიდურა ი-ს შესახებ მსჯელობა სამეცნიერო ლიტერატურაში;  გრ. 

იმნაიშვილის აზრით:  „ქართული ენის იმ კილო-თქმებში, რომლებიც განიცდიან

თურქულ-აზერბაიჯანული ენების გავლენას, სიტყვის თავში სტ, სკ, შკ, სფ (<//სპ) 

თანხმოვანთა კომპლექსების წინ დაერთვის ხმოვნები; მაგ.: ასტარშინა(ჲ) (ინგილ.), 
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ისტანცია(ჲ), ისტანბულ(ჲ),  ისტაქან(ჲ)//ესტაქან(ჲ) (ინგილ.), ისტაქანი (ტაო, იმერხევი), 

ისკამ(ჲ) (ინგილ.), იშკაფ(ჲ) (ინგილ. იმერხ.), ისპილო, ისტვირი (რეხა), ისფიჩქა(ჲ) (ინგილ.), 

იშკოლა (ჯავახ.), იშკოლ(ჲ)//უშკოლ(ჲ) (ინგილ.) და მისთ.“ (იმნაიშვილი 2000: 83). 

„ისტაქანისა“ და „ისკამის“ მაგალითი დადასტურებულია შუშანა ფუტკარაძის

იმერხეულ ტექსტებშიც: შუშას ჩ ენა ისტაქან ვეტყვით; მ ართვი მოსაფირსა ისკამი; 

ხანუმი დაჟდება ისკამზე (ფუტკარაძე 2008: 326).

ჩვენ მიერ ჩაწერილ და გაანლიზებულ ტექსტებში მხოლოდ ისტამბულის მაგალითი

გვხვდება, სიტყვა სკამი კი ყველგან ი-ს გარეშეა: სამფეხი სკამი, ჰო; სკამი, სკამი, ჰო; თბილ

სკამზე დაჯდები, შეცივებული თუ ხარ... 

ვფიქრობთ, თურქული ენის გავლენით ი უჩნდება თავად თურქულ, ან უცხო ენის

გზით შემოსულ სიტყვებს აღნიშნულ კომპლექსებთან და ამას მოწმობს შუშანა

ფუტკარაძესთან დადასტურებული რამდენიმე მაგალითიც:  იზენი მომეც წასლაზე (არაბ. 

Isni - ნებართვა, თანხმობა. იზნი - იზენი);  შეიკერვენ ქალები ნაირ-ნაირ ურუბას (თურქ. 

Ruba - კაბა; იმერხ. ურუბა -ტანსაცმელი) (ფუტკარაძე 2008: 326). გარდა ამისა, 

საყურადღებოა, რომ იმერხეულში სკ კომპლექსი სხვა შემთხვევაშიც ი-ს დართვის გარეშეა

წარმოდგენილი: დუგუნები ზათენ სკოლ ფში იჯებიან; ზველათ დაბურული არ

შეჲზლებოდა სკოლ ფში; სტუმრების ოდა ცალკე გვაქ... 

ასეთი ვითარებაა ზემოაჭარულ კილოკავშიც და აქ მსგავსი მაგალითები განიხილება, 

როგორც სრულხმოვნობა (ხუბუა 1932: 7; ნიჟარაძე 1975: 113). ნ. გურგენიძის აზრით, 

ხმოვანთა განვითარება თურქული მეტყველების გავლენით უნდა იყოს გამოწვეული, 

ვინაიდან, როგორც ცნობილია, თურქულ ენაში სიტყვის დასაწყისში

თანხვამონთკომპლექსები არ გვხვდება და სხვა ენებიდან ნასესხებ სიტყვებში სიტყვის

თავში თანხმოვანთა გასაყარად ჩნდება ვიწრო ი ხმოვანი (გურგენიძე 1976: 151-152).

ო: ხობოებ გვიჭამენ, მაგრამ: ექვსიც ხბო მყავს, ხუთიც მოზვი მყავს; ჴბოებ გ ზახებ, 

ჩომას გ ზახებ; ეს ხბოს უნა ჩო დვა, ხბო მყავს პატარაჲ... უფრო ხშირია

ხმოვანგანუვითარებელი ვარიანტი - ხბ. 

ჰ: ხმოვნის წინ ანლაუტში: ასე ჰამგვარ ემეს მეჲსხამს ზედედან; იშთე ჰაგზეთ დიდ

ლოდ უზახ ან, ა იგზე ეჲარ; მელაჲ ჰაგზე მოდის; ჰაგზე დეჲჭახებდი ასე, იმსოჲ
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დიდრEანი იყო. ამგვარი შემთხვევები დასტურდება აღმოსავლეთ საქართველოს

დიალექტებშიც (მესხ., ჯავახ., ინგილ., თუშ., ქართლ.). 

2.3.8. ბგერის დაკარგვა

სამეცნიერო ლიტერატურაში თანხმოვანთა დაკარგვა სხვადასხვა მიზეზითაა

ახსნილი. რამდენიმე თანხმოვნის თავმოყრის შემთხვევაში ბგერების დაკარგვა ახსნილია

თანხმოვანკომპლექსის გამარტივებისკენ მიდრეკილებით (უთურგაიძე 1971: 123), VCV 

პოზიციაში კი ბგერის დაკარგვა მიჩნეულია თანხმოვნის არტიკულაციის შესუსტებით

(ქავთარაძე 1964: 143).

იმერხეულში ხშირად იკარგება როგორც ხმოვანი, ასევე თანხმოვანი ბგერები. 

ბგერათა დაკარგვა სხვადასხვა მიზეზითაა განპირობებული. 

I. თანხმოვნები. ძირითადად იკარგება ს და მ თანხმოვნები, იშვიათად - ნ, რ, ლ, ვ, ღ, 

ფ, დ.

1. ს-ს დაკარგვის სხვადასხვა შემთხვევა დასტურდება: ა) იკარგება თანხმოვანფუძიან

სახელებთან მიცემითი ბრუნვის ნიშნისეული -ს:  ყველ არ გავაკეთეფთ;  ჴარებ

დ დგემდით, წევღებდით, ცხენზე მოვკიდევდით; სახლობაში ქვხურავს დედაბრებ; ზოგი

ქალები ეხვეწებჲან კაცებ თმა შიმიღებეო; პურებ მოვთიბევდით, გავლეწევდით; ხავიწ

მოადუღებდით, გევრეგ ჩავსხემდით; ცხ არ დავრცხიდით საღამოზე; შა შეთლებ

ვეტყვით; საქონლებ მივარვამთ იმას; შჭრჲან ხ ბ, მჲაქვან საყიდლათ... 

ბ) მიცემითი -ს ნიშნის გარეშეა წარმოდგენილი მსაზღვრელი ნაცვალსახელი: ჩემ

ბაბას გ ზდია იშთა; ჩემ რძლ ფსაც არ უთქვამან ჩემთვინ; გორჯოლოს გავაკეთეფთ, იმი

წ ენსაც მოადუღეფთ...

III პირის ნაცვალსახელი -ს-ს გარეშე: იმი გაკეთებითვინ, დამოკლებითვინ; იმა

გ სვამ, გამ სვამ, გახევ...

გ) გარკვეულ შემთხვევაში მიცემითი ბრუნვის ნაცვლად სახელობითი ბრუნვის

ნიშანია წარმოდგენილი:  ნიშადური ვეტყვით, იმა წუსვამთ...

დ) არცთუ იშვიათად -ს იკარგება ზმნებთან. ყველაზე ხშირია III სუბიექტური

პირის ნიშნისეული -ს დაკარგვის შემთხვევები: ცოტა უკუღმა არი რაცხა; დუგუნი გვაქ, 
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მოდითო; ოდ ბი არი იშთა; თი ბალახ უზახიდენ იმა; შარშარ დეჲწავლა;  ამა ღორები

დიდი ფრობლემი არი; 

2. ლ იკარგება CC პოზიციაში: ლ: თბილ სახში მოდჲან; მეორე დღეს წეჲყვანებენ

კაცის სახში და ყინას მ ტანებენ; აჰა იმ კდის თავი უღელტეხილია...

3. მ ყველაზე ხშირად იკარგება თავკიდურა პოზიციაში, როცა ფუძისეულია: მ: აჲნი

თ ბიც ისეა; თი ბალახ უზახიდენ იმა; ამ სოფელ თელ დაპატიჟვენ; ოც წელიწად ვჲარე

თაზე; ჯერ თველზე მ ა სხლ ბი; ცოტა შინდი ჯავეა; ემეჲ ჯავეა; წარეჲა სხალი გÍაქ; 

გლები ბევრ მოდჲოდენ წინ-წინ; ახლა ქი გზ ბია თელ სოფელში; სხვილი არა, ამა

ზÍელათ იმსოჲ იქნებოდა ქი; თავრობა წერავს იქა...

სიტყვის შუაში, თანხმოვანთშეყრისას: ასე დKხვიო ერთ სისხოზე; 

ბოლოკიდურად ხმოვნის მომდევნოდ: გზა აღარ არი, რო მევჲარო; ახლა ეს რო მ ა, 

ამან მოვლენ; შტუმარი რო მ ა... მაგრამ: რომ მოჲდა და მოღვრიჭა კაცი და მეჲტანა; ო, რომ

არ იცი, გეჲარო, ჩავარდები და...

4. ნ: ყველაზე ხშირია -კენ თანდებულის -ნ-ს დაკარგვის შემთხვევები: იქედამ

ქომოთკე, ბარისკე ყდჲები არი; ახლა იმ გოზალჲენთ გამოხვალ აქეთკე...

ზმნებში იკარგება III სუბიექტური პირის მრავლობითი -ნენ სუფიქსისეული -ნ: ისე

მეტყოდენ ბაღვობაში; ხალღში ჩ ბემდენ, ასამებდენ, მემრე მ პარვჲებდენ ღარჭ...

5. რ: არცთუ იშვიათად იკარგება სონორი -რ, ძირითადად თავკიდურა პოზიციაში: 

ჯერ თ ელზე მ ა სხლ ბი; მემრეს ახლა თ ელი მ ა, მოვჭრით, მოვტეხავთ; თ ელზე

პაწავდება, ზამთარი მჲა; ძალი ს ემდა, ძალი, გოგო; ის ჩემ ტაჲაშვილის ზალია...

ზმნებში თანხმოვანთა შეყრისას: ისე მემრეც გეჲზდება სიმინდი; ჩემ ბაბას ზდია

იშთა; აქ დაზდილი არ არჲან;

6. ვ: როცა -ვ პრეფიქსი I სუბიექტური პირის ნიშანია: -უ ხმოვნის წინ, თავკიდურა

პოზიციაში: ა) ჩ ენ უძახით მსხალი, ისენი უძახ ან სხაჲ; ხევწრOლი ღელე, ისე უძახით

ჩ ენ; ჭალებისაც არი აგზე, თხილნართებ უძახით.

V-V პოზიციაში: გორჯოლოს გავაკეთეფთ, იმი წვენსაც მოადუღეფთ; ყავრიდან

გადმოარდი და საჯზე გამოვცურდი ზამთარში; დათვები რაცხას ემეს გვიქნევსო და სირით

ნობეთო ცადოთო;
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ხშირია ზმნისწინისეულ ხმოვანსა და ზმნურ პრეფიქსებს შორის მოქცეული -ვ-ს

დაკარგვის ფაქტები: აგზე ჩამ ელით იშთა, გავაკეთეთ;  ვერავინ ვეღარ ვიპ ეთ ჩ ენ; 

ეროლი თუ მოჲდა, მე თუ ჩამოელ, გე... ემესვიქთ და; საღამო მე წამოალ... 

CC პოზიციაში (მხოლოდ 1 მაგალითში): ექსი წლისა ვიყავ; მაგრამ: ექ სიდამ სამოცზე

ევდა; ექ სი ზ ელი გვარი არის აქა მოსული; ახლა ექ სი წელიწადი-ნა გამოჲდეს უნდა ქი, 

პასპორთი ეჲღო... 

V-V პოზიციაში (მხოლოდ 1 მაგალითში, ადგილის სახელთან): ყ აჲლანჯEარ

უზახ ან;

ბოლოკიდურ პოზიციაში: ეთამ კიდე შეთბობიხან კიდე მოაყრით; კიდე, იშთე, ხან

თაფლისას, ხან ბექმეზისას რაცხას;

7. დ: ბოლოკიდურად ხმოვნის შემდეგ: თქ ენებურა არის აქაც? გურჯულა ზოგ

ქელიმ, ზოგი ართუხ ვერ მიმხვდარვართ თქ ენი; გურჯულა არ არი, რაცხა იმი სახელი არ

არი.

თანხმოვანთშეყრისას: ჩ ენაც სიმინსაც ვეტყვით..

8. ღ: თავკიდურად (ფუძისეული): მერთი იმას არ ემესიქს, მესელა, არ გაჩუქეფს; 

მერთი ამბოფს, რომენაჲ თლათ დუნჲაში რაცხა რო ხალხი არჲანო, თლათ მუსლიმანი

გახდებაო (მაგრამ: ქოთი მილლეთი-ნა ღმერთი გამოჲდესო _ ამა ვიტყვით; ღმერთი უნდა

აწვიმეფს, უნდა გედეჲღეფს; იმა ღმერთის მეტი ვერვინ ვერ მივხვდებით ქი...)

9. ფ: თანხმოვანთშეყრისას: აგერ რჩხილებზეც დეჲდეფ... 

II. ხმოვანთა: ა) ი: ყველაზე ხშირად იკარგება I სუბიექტური ვ- ნიშნის მომდევნო

ზმნური პრეფიქსი ი-: აგზე დევბადე; ჩვენ ვერ დეჶსწავლეთ ვინ სად არიან ზოგ

შემთხვევაში... 

იკარგება ვალ,  ვედ ზმნური ფუძისეული ი: წევდენ; ზემოთ ევდოდით;

როცა -ი სახელობითი ბრუნვის ნიშანია (მსაზღვრელ-საზღვრული): ოც წელიწად ვჲარე

თაზე; სამ წელიწად ისე...

ბოლოკიდურად: ბე რ აღარა გ აქ, ბეEრ; თქ ენ თერეფიდან ამოდჲოდენ იგზე...

ბ) ე: ცხ არ დავრცხიდით საღამოზე... 
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გ) ა: იკარგება -ავ/-ამ თემისნიშნისეული ა ხმოვანი მრავლობით რიცხვში:  სმენ, ქალები

სმენ ახლა.

არ: ამა ზამთრი არ პოვნილეფს; ქი ზამთრი ლამაზათ მოვხარშავთ იმა წყალში.

როგორც წარმოდგენილი მაგალითებიდან ჩანს, იმერხეულში ბგერები იკარგება

სხვადასხვა პოზიციაში და საერთოქართული ხასიათი აქვს.
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III თავი

ტაოური და იმერხეული დიალექტების ფონემატური სტრუქტურის

შედარებითი ანალიზი

ტაოურსა და იმერხეულში, ერთი მხრივ, შენარჩუნებულია სხვა ქართული

კილოებისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები, მეორე მხრივ კი, მათ ფონეტიკაში

(მორფოლოგიაში, სინტაქსსა და ლექსიკაში) ასახულია თურქული ენის გავლენა, რაც

ბუნებრივიციაა.

3.1. ხმოვანთა სისტემაში არსებული მსგავსება-განსხვავებანი

3.1.1. ხმოვანთა დისტრიბუცია

ქართული ენის ტაოურ და იმერხეულ დიალექტებში, სალიტერატურო ქართულის

მსგავსად, ფონემატური ღირებულების ხუთი ხმოვანი გვაქვს წარმოდგენილი: ა, ე, ი, ო, უ. 

ამათ გარდა, სხვადასხვა პოზიციის მიხედვით გამოვლენილი ფონეტიკური ვარიანტებია: ,, , , , (<უ), (<ი), , , .
3.1.1.1.გრძელი ხმოვნები

ტაოურში გრძელი ხმოვნები სხვადასხვა პოზიციის მიხედვით გამოვლინდა. რიგ

შემთხვევაში წარმოქმნილია: 1. იდენტურ ხმოვანთა შერწყმით (დ სხი<დაასხი; მ ჭირავთ: 

მოუჭირავთ > მუუჭირავთ > მ ჭირავთ), 2. დაკარგული ბგერის საკომპენსაციოდ, რითაც

ტაოური განსხვავდება იმერხეულისგან: ბიან, მ ტი, მ ლე; 3. ტონური მახვილის

შედეგად: დ რგე, ს მი, ვიც დი...). იმერხეულში კი , , , ,	 ხმოვნები ძირითად

შემთხვევაში წარმოქმნილია: 1. ტონური მახვილის: დ დი, დილ მდი, ლამ ზათ... და 2. 

ხმოვანთა შერწყმის შედეგად: ცივა, გდო, ტყ ფში, მევტან ...
მეტ-ნაკლებად ტაოურისა და იმერხეულის მსგავსი გრძელი ხმოვნები დასტურდება

სხვა ქართველურ დიალექტებში: 1. თუშური, აჭარული, ფერეიდნული (ჯორბენაძე 1998: 

26, ჯორბენაძე 1989: 543, ნიჟარაძე 1975: 20, უთურგაიძე 1960: 12); 2.  აჭარული, თუშური
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(დიასამიძე 1978; ჯორბენაძე 1998: 28, ჯორბენაძე 1989: 254, უთურგაიძე 1960); 3. 

მთიულურში (ჯორბენაძე 1989: 279; ჯორბენაძე 1998: 28, ჩიქობავა 1924, ჩიქობავა 1937: 34, 

კობაიძე 1980); 4. ქართლური, კახური, მესხური, ფერეიდნული (ჯორბენაძე 1998: 31-32, 

ჯორბენაძე 1989: 293, 381,  321;  მარტიროსოვი 1984).

3.1.1.2. ნეიტრალური ბგერა

ტაოურ და იმერხეულ დიალექტში ბგერა უფრო გავრცელებულია თურქულიდან

ნასესხებ სიტყვებში (ყHზართმა, ზHმელინა,  ყHრხი,  ყHფKღ, ყHრმა...), თუმცა მისი არსებობა

ზოგადქართულ ფონეტიკურ მოვლენას წარმოადგენს, რასაც სხვა ქართველურ

დიალექტებში დადასტურებული არაერთი მაგალითი მოწმობს. 

აღსანიშნავია, რომ ტაოურში, იმერხეულთან შედარებით, ბგერა უფრო ხშირად

გვხვდება შემდეგ მაგალითებში: ხ მელი, ფ რინჯ, კ ლდე, ტკ ბილი, კ ბილი... 

იმერხეულში გავრცელებულია ან სრულხმოვნიანი ვარიანტი წარმოდგენილი

მაგალითების, ან, ჩვეულებრივ, თანხმოვნები მოიყრიან ხოლმე თავს, თუმცა არც

ნეიტრალური ბგერის გამოვლენაა უცხო და იშვიათი. 

3.1.1.3. პალატალიზებული ბგერები

ტაოურსა და იმერხეულში დადასტურებულია პალატალიზებული და ხმოვნები;

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ პალატალიზებული და გაცილებით მყარი ტაოურ

მეტყველებაშია და არა მხოლოდ თურქულ სიტყვებში, არამედ დიალექტურ მასალაშიც

საკმაოდ დიდი რაოდენობით დასტურდება; იმერხეულში კი, საკუთრივ ქართულ

სიტყვებში, ერთეული შემთხვევა გამოვლინდა.

აღსანიშნავია, რომ პალატალიზებული იმერხეულში ძირითადად ნასესხებ

ლექსიკაში გვხვდება; ჩვენ მიერ გაანალიზებულ მასალაში მხოლოდ ერთი მაგალითი

დავადასტურეთ: მ რე, ხოლო ტაოურში კი როგორც თურქულ, ასევე ქართულ

სიტყვებშიც საკმაო რაოდენობითაა წარმოდგენილი: 1. ქართული ლექსიკა: ყ ლ, 

ჩ მოველით, ხელი, სადღ ბელ, ქართ ლი, ლება, მ ა, დ ა, კ ლ, მოღმი; 2. 

თურქული ლექსიკა: ბ ზალთია, ლი,  ჩ ქ... რაც შეეხება -ს, ორივე დიალექტში უფრო
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გავრცელებული ეს უკანასკნელია, თუმცა როგორც -ს შემთხვევაში, ტაოურში

გაცილებით დიდი მასალა გამოვლინდა. 

საერთოდ, მართალია იმერხეულში პალატალიზაციისკენ მიდრეკილება ტაოურთან

შედარებით ნაკლებია, თუმცა ქართულ ლექსიკაში დადასტურებული ერთეული

შემთხვევები საფუძველს გვაძლევს აღვნიშნოთ, რომ ხმოვანთა პალატალიზაცია

იმერხეულში მხოლოდ ნასესხები ლექსიკისთვის არაა დამახასიათებელი და ისინი არც

სრულფასოვან ფონემებს წარმოადგენენ, მიუხედავად იმისა, რომ თურქულიდან ნასესხებ

ფორმებში პოზიცურად გვხვდება. 

3.1.1.4. ჲ და ბგერები

ტაოურსა და იმერხეულ დიალექტებში გამოვლენილი ი-სა და უ-ს უმარცვლო

ალოფონები ჲ და , ფაქტობრივად, არა მხოლოდ დიალექტებში, არამედ სალიტერატურო

ქართულით მოსაუბრე თანამედროვე ქართველის მეტყველებაშიც ბუნებრივია. 

ორივე დიალექტში, პოზიციურად, სონორული ბუნების წყვილბაგისმიერი მჟღერი

-სა და პალატალური მჟღერი ჲ-ის გამოვლენა შეუზღუდავია. დიალექტებში არსებითი

განსხვავება არ შეინიშნება. 

ტაოურშიც და იმერხეულშიც:

I. ჲ გვხვდება: 1. V#  (ხმოვნისმომდევნო პოზიციაში),  2.  V#V  (ინტერვოკალურ

პოზიციაში),  3.  #V  (ხმოვნისწინა პოზიციაში), 4. V-C პოზიციაში. ორივე დიალექტში

მსგავსი ვითარებაა:

1. V# პოზიციაში, ჲ უფრო გავრცელებული სახელობითი ბრუნვის ნიშნის

ვარიანტადაა.  სხვა მაგალითები: როცა ფონეტიკური პროცესი უსწრებს წინ: იპოჲდა < 

იპოვიდა; გებნეჲ < გეუბნები; წევეჲ < წავედი;  ზმნისართებთან: უკანაჲც, გაღმაჲ; 

2. V#V პოზიციაში ჲ-ს, უმეტესად, იძლევა ი. წარმოდგენილია ზმნებთან, 

მორფემათა ზღვარზე, ზმნისწინისეული ხმოვნის მეზობლად: გიდე არე, გამე არეთ, 

ჩეჲარენ, გე არენო, და ყველაზე ხშირად შედგენილ შემასმენელთან, მეშველზმნიან

ფორმებთან: თხაჲა, გზაჲა, ტპაჲა, ვარაჲა, თურქ. სიტყვაში: შეჲა (ტაოურ.); სხვა

მაგალითები: ფონეტიკური პროცესის შედეგად: მახვაჲათებენ (რ > ჲ (ტაოურ.);
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3. #V პოზიციაში ჲ გვხვდება თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში Yს გადმოსაცემად:

ჲასაღია, ჲაჲლაში, ჲაღუზია, ჲაგორა, ჲეგნები... ქართულ ლექსიკაში, იმერხეულში, 

ტაოურთან შედარებით, გაცილებით ნაკლებია აღნიშნულ პოზიციაში -ის გამოვლენა.

იმერხეულში გამოვლინდა მხოლოდ ორი მაგალითი: ერი და ონჯა, ხოლო ტაოურში 5 

მაგალითია წარმოდგენილი: ეთი, არება, რაღი, არა, ა;

4.V-C პოზიციაში წარმოდგენილია ზმნებთან, მორფემათა ზღვარზე,  

დადასტურებულია ზმნისწინისეული ხმოვნის მეზობლად: გეჲზდება, გედეჲხედავ, 

ჩამეჲტანო.

ტაოურში მსგავსი სახის ფონეტიკური გამოკვლევა მხოლოდ შუშანა ფუტკარაძის

დისერტაციაშია განხილული. მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ტაოურში, მსგავსად იმერხეულისა, 

ჲ თითქმის აღარ გამოიყენება და გვხვდება მხოლოდ თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში Yს

გადმოსაცემად (ფუტკარაძე 1995: 333).  იმერხეულში კი, შ. ფუტკარაძის გარდა, -ის

გამოვლენის საკითხს კიდევ რამდენიმე მეცნიერი (მ. ფაღავა, ე. დადიანი, მ. მიქაუტაძე) 

ეხება. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შ. ფუტკარაძე ტაოურის მსგავსად, არც იმერხეულში

ადასტურდებდა -ს, თუმცა მოგვიანებით, მ. ფაღავას, ე. დადიანისა და მ. მიქაუტაძის

კვლევებმა ცხადყო, რომ საკმაოდ ხშირია, რასაც ადასტურებს ჩვენ მიერ ჩაწერილი და

გაანალიზებული მასალაც და განსხვავებული ვითარება წარმოჩინდა, ვიდრე აქამდე იყო

ცნობილი. ასევე აღსანიშნავია, რომ ნ. მარის 1911 წელს ჩაწერილ იმერხეულ ტექსტებშიც

გვხვდება აღნიშნული ბგერა. 

II. გაანალიზებული მასალის მიხედვით, ტაოურსა და იმერხეულ დიალექტებში -ს

გამოვლენა შეუზღუდავია ყველა პოზიციაში. ორივე დიალექტში იგი ძირითადად

წყვილბაგისმიერი ვ  ს მონაცვლეა, რაც ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგია. იშვიათად

გვხვდება უ-ს პოზიციაში, -ურ/-ულ სუფიქსისეული უ ხმოვნის ე, ა ხმოვნებთან

მეზობლობაში დავიწროების შედეგად ვე ბნევით,  დიკე ლი, აქე რი... იმერხეულისგან

განსხვავებით, ტაოურში გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როცა მოსალოდნელი

კბილბაგისმიერი ვ-ს ნაცვლად წარმოდგენილია უმარცვლო უ, ხმოვნის მეზობლად, 

სიტყვის თავკიდურად: იცი>ვიცი, წველავ >ვწველავ, თუმცა სისტემური სახე არ აქვს, 
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ერთსა და იმავე მთქმელის მეტყველებაშივე შეინიშნება მერყეობა აღნიშნულ პოზიციაში

E/ვ მონაცვლეობასთან დაკავშირებით. 

ტაოურ და იმერხეულ დიალექტზე მსჯელობისას, შ. ფუტკარაძე მიიჩნევს, რომ

გამოიყენება როგორც ვ-ს, ასევე უ-ს პოზიციაში, თუმცა მეცნიერი თვლის, რომ

კბილბაგისმიერი ვ უფრო გავრცელებულია, ვიდრე წყვილბაგისმიერი (ფუტკარაძე 1995: 

133-134). ჩვენი აზრით, გაანალიზებული მასალის საფუძველზე, აღნიშნულ დიალექტებში

უმარცვლო ალოფონი უფრო დიდი სიხშირით გამოირჩევა. 

აღსანიშნავია, რომ ტაოურშიც და იმერხეულშიც სისტემურადაა წარმოდგენილი

შემდეგ სიტყვებში: ბე რი, ცხ არი, შ ილი, ძ ელი/ზ ელი, წისქ ილი/წისკ ილი, 

ფქ ილი. 

3.1.1.5. დიფთონგები ტაოურ და იმერხეულ დიალექტებში (ჲ-ა/ე/ო/უ; -

ე/ა/ი)

როგორც სხვა ქართველურ კილოებში, საანალიზო დიალექტებში დიფთონგებს

ქმნიან ჲ და უმარცვლო ხმოვნები. არსებითი განსხვავება დიფთონგების საკითხთან

დაკავშირებით დიალექტებს შორის არ შეინიშნება. ორივე შემთხვევაში გავრცელებულია

როგორც დამავალი, ასევე აღმავალი დიფთონგები. ჲ პოზიციურად დაკავშირებულია

ხმოვანთან და გვხვდება სამივე პოზიციაში: სიტყვის დასაწყისში, შუაში და

ბოლოკიდურად. მაგალითები ვრცლადაა წარმოდგენილ პირველ და მეორე თავებში, 

ამიტომ აქ აღარ შევეხებით. 

3.1.2. ხმოვანთა სინტაგმატური მიმართება

ჩვენ მიერ ჩაწერილ და გაანალიზებულ ტაოურ და იმერხეულ ტექსტებში

დადასტურდა ხმოვანთა სხვადასხვა კომბინაციები, რომლებიც წინა თავებში (I, II)

განვიხილეთ როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ასევე მორფემათა ზღვარზე, 

სინქრონიულ დონეზე. წარმოვადგინეთ როგორც პირველადი, ასევე მეორეული, 
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ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგად მიღებული კომპლექსები. დიალექტებს შორის რაიმე

პრინციპული სახის განსხვავება ხმოვანთკომპლექსებში არ გვხვდება. 

დისტრიბუციული ანალიზისას გამოვლინდა, რომ ქართული სალიტერატურო ენის

მსგავსად ტაოურ და იმერხეულ დიალექტებში ძირითადად აკრძალულია ორი ხმოვნის

უშუალო მეზობლობა. 

ერთი მორფემის ფარგლებში, ცხრილში წარმოდგენილი თეორიულად დასაშვები

კომპლექსებიდან ორივე დიალექტში წარმოდგენილია მეორეული კომპლექსების 10, 8%. 

ტაოურში წარმოდგენილია: აჲ, აე, ა, ა, ე, ო, ე კომპლექსები, რომელთა გავრცელების

პროცენტული მაჩვენებელი ასეთია: ა - 28,5%, აე - 23, 8%, ჲა - 14, 2%, ა - 19, 0%, ჲე - 4, 

7%, ჲო - 4, 7%, ე – 4, 7%. ყველაზე რეალიზებული ა-ს შემცველი ხმოვანთკომპლექსები

ჩანს. იმერხეულში გამოვლინდა შემდეგი კომპლექსები: აჲ, ე , ჲა, ჲე, იო, ჲო, ა, 

რომლებიც პროცენტულად ასე გადანაწილდა: აჲ - 25%,  ეჲ - 11, 1%, ჲა - 11, 1%, ჲე - 8, 3%,  

იო - 5, 5%, ჲო - 19, 4%, ა - 19, 4%.

როგორც ვხედავთ, ორივე დიალექტში, ცხრილის ფარგლებში, პროცენტულად, 

ხმოვანთკომპლექსთა თანაბარი რეალიზაციაა, თუმცა განსხვავებულია გამოვლენილ

კომპლექსთა ზოგიერთი კომბინაცია და პროცენტული მაჩვენებელი.  

ორივე დიალექტშია რეალიზებული: ა , ა, ო, ა, ე კომპლექსები. დიალექტებს

შორის განსხვავებულ კომპლექსებს წარმოადგენს 2-2 კომპლექსი: ტაოურში ესაა: აე და ე , 

ხოლო იმერხეულში - იო და ე . 

თანაბრად რეალიზებად კომპლექსებში, ზოგ შემთხვევაში, ტაოურში მეტია

ბგერათკომბინაციის გავრცელების პროცენტი, ზოგჯერ კი იმერხეულში სჭარბობს:

ტაოური: ა - 28,5% - იმერხეული: აჲ - 25%, ჲა - 14, 2% - ჲა - 11, 1%, ჲო - 4, 7% - ჲო - 19, 4%,  

ა - 19, 0% - ა - 19, 4%, ჲე - 4, 7% - ჲე - 8, 3%.

ცალკე აღვნიშნავთ იმერხეულში გამოვლენილ პირველად იო კომპლექსს, რომელიც

მხოლოდ 1 მაგალითში დავადასტურეთ: „ლობიო“. ტაოურში ანალოგიური მაგალითი

„ლებ ო“ ფორმითაა გავრცელებული. 

მორფემათა ზღვარზე ხშირად იქმნება ხმოვანთკომპლექსები სახელურ და ზმნურ

ფორმებში. აღნიშნულ პოზიციაში განსხვავებულია ხმოვანთკოპმლექსთა გამოვლენა
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ტაოურ და იმერხეულ დიალექტებში. ტაოურში, თეორიულად დასაშვები

შესაძლებლობებიდან სულ გამოვლინდა 22 პირველადი და მეორეული კომპლექსი. 

ამათგან პირველადი კომპლექსებია: აო, ია, იო, ოა, ოე (5 ), ხოლო მეორეული - აე, აო, აჲ, ა , 

ეჲ, ე , ია, ჲა, იე, იო, ოა, ოე, ოჲ, , ა, ო, ი (17).  ცხრილის ფარგლებში სულ

რეალიზებულია პირველადი კომპლექსების 25, 0%, ხოლო მეორეული კომპლექსების - 41, 

3%. იმერხეულში, გამოვლინდა 27 პირველადი და მეორეული კომპლექსი. ამათგან

პირველადი კომპლექსებია: აე, აო, ეა, ეო, ია, იე, იო, ოა, ოე (9), ხოლო მეორეული - აე, აჲ, 

აო, ა , ეა, ეჲ, ე , ჲა, ჲე, ჲო, ოა, ოე, ოჲ, , ა, ე, ი, Eო (18). ცხრილის ფარგლებში სულ

რეალიზებულია პირველადი კომპლექსების 36, 0% და მეორეული კომპლექსების - 39, 1%. 

საერთო ჯამში, ტაოურში, მორფემათა ზღვარზე გამოვლენილია ხმოვანთკომპლექსთა 30, 

9%, ხოლო იმერხეულში - 38, 0%. 

საანალიზო დიალექტებში, მორფემათა ზღვარზე, ხმოვანთკომპლექსების

წარმოქნისას ადგილი აქვს სხვადასხვა სახის ფონეტიკურ მოვლენას, შესაბამისად, 

ბგერათკომპლექსთა რეალიზების ალბათობაც მეტია. 

3.2. თანხმოვანთა სისტემაში არსებული მსგავსება-განსხვავებანი

3.2.1. თანხმოვანთა დისტრიბუცია

ტაოურსა და იმერხეულში თანხმოვანთა სისტემა ძირითადად სხვა ქართველური

დიალექტებისა და სალიტერატურო ენის იდენტურია. მათგან - 25 ჩქამიერია და 5 სონორი. 

თანამედროვე სალიტერატურო ენისაგან განსხვავებით დასტურდება ჴ, ჶ ბგერები.  

პირველი ძველ ქართულ სამწიგნობრო ენაში ფონემას წარმოადგენდა, დღეს დაცულია

ცალკეულ კილოებში; ჶ ბგერა ქართული ენის დიალექტებში ძირითადად უცხო ენათა

გავლენით არის გაჩენილი.

3.2.1.1. ჴ ბგერის დისტრიბუცია.

ჴ საანალიზო დიალექტებში, ისევე როგორც სხვა დიალექტებში, ვერ ქმნის

ოპოზიციას ხსთან და ისინი ერთმანეთის მონაცვლედ გვევლინება, თუმცა ვერ ვიტყვით, 
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რომ ის მოშლის გზაზეა, რადგანაც სისტემურად გვხვდება სხვადასხვა ფორმაში.

პოზიციურად ტაოურშიც და იმერხეულში ძირითადად წარმოდგენილია: სიტყვის თავში

და შუაში. 

ტაოურის მაგალითები: ჴალი, ჴალავენ, ჴარით; თოჴით, ელ ასჴევი, ფეჴი, 

გაჶჴოცავთ, ნარცჴი, მ სჴმენ, საჴნისიც... 

იმერხეულის მაგალითები: ჴევწვრული, ჴიდზე, ჴელით, ჴმამაღლაჲ, ბაჴალა, ფეჴები, 

თოჴით, საჴმარობელები, აჴმოფს, მჴრ ბ... 

პროცენტულად ჴარისა და ხანის გავრცელების სიხშირე განსხვავებულია. ტაოურში

ჴ წარმოდგენილია მაგალითების 43%-ში, ხოლო ხანი - 57%-ში; იმერხეულში

პროცენტულად გაცილებით სჭარბობს ჴარის გამოვლენის შემთხვევები: ჴ- 61%; ხ-39%. 

როგორც ვხედავთ, ტაოურსა და იმერხეულს შორის ძირითად განსხვავებას, -თან

დაკავშირებით, გავრცელების სიხშირე წარმოადგენს.  

3.2.1.2. ჶ ბგერა

ჶ გვხვდება როგორც ტაოურში, ასევე იმერხეულში. ზოგადად, სხვა ქართველური

დიალექტებისთვისაც არაა უცხო, მაგრამ საანალიზო დიალექტებში თურქულის გავლენით

გააქტიურებულია. ჶ ფონემას არ წარმოადგენს.

ჶ ბგერა ტაოურში, საკუთრივ დიალექტურ ფორმებში შ-ს, შვ-სა და ფ-ს რეფლექსებს

წარმოადგენს, თუმცა ძირითადად გვხვდება ნასესხებ სიტყვებში. იმერხეულში კი

მხოლოდ ნასესხებ სიტყვებშია წარმოდგენილი (ჶორვა, ჶაბრიკადამ, ჩეჶილი, ნუჶუს, 

ჶარხი, მუსტაჶა...).

საინტერესოა ტაოურის მაგალითი, დიალექტურ სიტყვებში შ-სა და ფ-ს

რეფლექსებად წარმოდგენილი ჶ, რომელსაც ანალოგი არ აქვს არც იმერხეულში და არც

სხვა ქართვეულ დიალექტებში. ჶ-შ: ჶადღე, ჶორ-ჶორ, ჶაგულეში, ჶუადღეხან; ჶ-შვ: 

გუჶებ, ათდაჶიდი; ჶ-ფ: ეჶელებიან... 

ჶ სხვა ქართველური დიალექტებისთვისაც არაა უცხო, ოღონდ ისეთ შემთხვევებში, 

როდესაც ვ-ს ყრუ ალოფონს წარმოადგენს: მოჶხარშევდით, გამოჶჭერით, ქჶყავდა, 

დაჶკაფავთ, დაჶსხდებით, გაჶჩეჩაჶთ...
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ვ-ჶ ბგერებს ქართულ სალიტერატურო ენაშიც ადასტურებენ (ახვლედიანი 1949: 82, 

271; ჯაფარიძე 1975: 40). გ. ახვლედიანთან დადასტურებულია შემდეგი მაგალითები: 

ჶხედაჶ (ვხედავ), ჶსინჯაჶ (ვსინჯავ), ჶტეხ (ვტეხ), ჶჩივი (ვჩივი), კარაჶში (კარავში).

ჶ სპორადულად გამოვლინდება ფერეიდნულში (ჯორბენაძე 1989, მარტიროსოვი

1984, ჭინჭარაული 1990, ნიჟარაძე 1961, იმნაიშვილი 1974...). დასტურდება ზანურის ჭანურ

დიალექტში (ჩიქობავა 1936: 14) (თუმცა მეგრულში არ მოიპოვება). ინგილოურში ვ > ჶ

ხორციელდება ყრუ მკვეთრ და ყრუ ფშვინვიერ ბგერათა წინ (თუმცა არა სისტემურად): 

ჶჴნავდი, მიჰჶყონდით, ჶჭამ, ჶჭრი... 

3.2.1.3. ვ ბგერა.

როგორც ტაოურში, ასევე იმერხეულ დიალექტში ვ-ს სამი ალოფონია მოსალოდნელი: 

კბილბაგისმიერი ვ, მისი ყრუ ალოფონი (F) და წყვილბაგისმიერი სონორი (ვ). ალოფონთა

გამოვლენას განსაზღვრავს ბგერათა მეზობლობა. ტაოურშიც და იმერხეულშიც

კბილბაგისმიერი ვ და მისი ყრუ ალოფონი ჶ მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე გამოვლინდა, 

ძირითადად პირველი სუბიექტური პირის ვ-ს ნიშნად.

3.2.1.4. რ ბგერა

ტაოურსა და იმერხეულ თანხმოვანთა სისტემას შორის არსებითი განსხვავებაა რ-ს

არტიკულაციასთან დაკავშირებით, თუმცა თანხმოვანთა სინტაგმატური ანალიზისას, 

ჩვეულებრივ, ერთნაირად განვიხილავთ.

ტაოურში დადასტურებული რ ბგერა განსხვავებული, არავიბრანტი ბგერაა, რომელიც

ზოგჯერ იმდენად სუსტდება, რომ ან საერთოდ ქრება, ან იოტად იქცევა, ხშირ შემთხვევაში

კი ძალიან ყრუდ აღიქმება, ძირითადად ხმოვანთა მეზობლობაში. 

3.2.1.5. მკვეთრი თანხმოვნები

ტაოურსა და იმერხეულში გამოვლენილი მკვეთრი თანხმოვნების წარმოთქმასთან

დაკავშირებით, ამ ორ დიალექტს შორის, დიდი განსხვავება არ შეინიშნება. ვითარება
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თითქმის იდენტურია; კერძოდ: მიუხედავად იმისა, რომ ტაოური და იმერხეული

მეტყველება, ისევე როგორც სხვა ქართველური კილოები, რომლებიც ისტორიულ

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზეა გავრცელებული,  უცხო ენის

(თურქულის) გავლენას განიცდის, მკვეთრი თანხმოვნების წარმოთქმის თვალსაზრისით

არსებითი სახის ცვლილება არ განუცდია. განსხვავებულია ახალგაზრდებისა და ასაკოვან

ადამიანთა მეტყველება: ახალგაზრდებს ძირითადად უჭირთ ქართულისთვის

სპეციფიკური თანხმოვნების წარმოთქმა და გაბმული მეტყველებისას ფშვინვიერ

თანხმოვნებს ანაცვლებენ, ასაკოვნები კი ორივეს ამბობენ. რიგ სიტყვებში მხოლოდ

მკვეთრი თახნმოვნებია შენარჩუნებული. გავრცელებულია მკვეთრი თანხმოვნებისგან

შედგენილი კომპლექსების წარმოთქმის არაერთი შემთხვევა.  ჩვენ გამოვავლინეთ მკვეთრ

თანხმოვანთა კომპლექსებში მონაწილეობის მიხედვით საერთო სიხშირული მაჩვენებელი

ორივე დიალექტში, რომლის მიხედვითაც, ტაოურში ყველაზე გავრცელებულია კ – 28, 

57%, შემდეგ - ტ – 26, 19%, ყ – 16, 66%, ჭ – 13, 49%, წ – 12, 69%, პ – 2, 38%; ხოლო

იმერხეულში ყველაზე მეტად რეალიზებული წ და კ ფონემებია, ყველაზე ნაკლებად კი პ

გვხვდება, თუმცა სხვა მკვეთრ ბგერებთან ერთად მკვეთრ პ-ს ხმოვნებთან მეზობლობაში

ძალიან ხშირად წარმოსთქვამენ: წ – 32, 86%, კ – 31, 8%, ტ – 22, 26%, ჭ – 16, 29%, ყ – 6, 

36%, პ – 2, 12%.

3.2.2. თანხმოვანთა სინტაგმატური მიმართება

ტაოურსა და იმერხეულში თანხმოვანთკომპლექსთა სიგრძე განისაზღვრება 2 - დან 5

- მდე, თუმცა ძირითადია ორწევრა კომპლექსები. სამწევრა და ოთხწევრა

ბგერათკომბინაციები დიდი სიხშირით არ გამოირჩევა. მორფემათა ზღვარზე ძირეული

მორფემის თანხმოვანი რთულდება აფიქსისეული თანხმოვნებით და წარმოიქმნება

თახმოვანთკომპლექსები, როგორც ბრუნების, ასევე ზმნის უღვლილების პარადიგმაში, 

რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში ფონეტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით

გარდაიქმნებიან.  მორფემათა ზღვარზე წარმოქმნილი თანხმოვანთკომპლექსების სიხშირე

მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია პოზიციების მიხედვით. ზოგჯერ
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თანხმოვანთკომპლექსები შეიძლება გაითიშოს ნეიტრალური ხმოვნით და ხშირად ასეთი

ფორმები ამოსავალი ფორმების პარალელურად დასტურდება. 

3.2.2.1. ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსები ერთი მორფემის ფარგლებში

ტაოურსა და იმერხეულში ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსების შემდეგი სახეებია

რეალიზებული: სონორის შემცველი თანხმოვანთკომპლექსები (SC/SC°, CS/C°S, SS), ჩქამიერ

თანხმოვანთა კომპლექსები (CC/C°C°/CC°/C°C). მათი გამოვლენის სიხშირე მეტ-ნაკლებად

განსხვავებულია პოზიციების მიხედვით.

ტაოურში ერთი მორფემის ფარგლებში გამოვლენილი ორწევრა

თანხმოვანთკომპლექსთა გამოვლენის სიხშირე მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია

პოზიციების მიხედვით; რეალიზებული 164 კომპლექსიდან უფრო ხშირია სონორის

შემცველი ბგერათკომბინაციები: 30, 32%, ამათგან თავკიდურად გვხვდება 24, 29%, ხოლო

სიტყვის შუაში - 32, 84%. ჩქამიერ თანხმოვანთა შემცველი ბგერათკომბინაციებიდან სულ

რეალიზებულია 5, 58%; 3,02 % გვხვდება სიტყვის თავკიდურად, ხოლო სიტყვის შუაში - 8, 

13%-ია წარმოდგენილი. 

იმერხეულში თეორიულად შესაძლებელი სონორ თანხმოვანთა შემცველი

ბგერათმიმდევრობებიდან დადასტურდა 24, 44% (თავკიდურად - 14, 36%, სიტყვის შუაში

- 32, 16%), ხოლო ჩქამიერ თანხმოვანთა კომპლექსებიდან - 4,69% (თავკიდურად − 3, 75%, 

სიტყვის შუაში − 5, 63%).

წარმოდგენილი მასალის მიხედვით, ტაოურში, ერთი მორფემის ფარგლებში

თანხმოვანთკომპლექსთა მეტი რაოდენობაა რეალიზებული, ვიდრე იმერხეულში.

როგორც ტაოურში, ასევე იმერხეულში, ერთი მორფემის ფარგლებში, საკუთრივ

ქარტულ სიტყვებში, არ დასტურდება ერთი რაგვარობისა და ლოკალური რიგის

თანხმოვნები; აქ იგულისხმება ფონოლოგიური სისტემის თვალსაზრისით, 

იდენტურთანხმოვანიანი კომპლექსები, ე.წ. გემინირებული თანხმოვნები, რომლებიც

ქართული ენის ქვესისტემებისთვის არაა დამახასიათებელი. უცხო ენობრივ გარემოში

მოსალოდნელი ცვლილება დიალექტში არ აისახა.
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გემინირებული თანხმოვნები გვხვდება იმ დიალექტებში, რომლებიც უცხო ენობრივ

გარემოში არიან: ინგილოურში, ფერიდნულში; მაგ., გემინირებული მ: გამმეჩ „კამეჩი“, ამმა

„მაგრამ“, ქელლა „თავი“...  ორი იდენტური თანხმოვნის თავმოყრით, რასაც წინ მათ შორის

პოვნიერი ბგერის დაკარგვა უძღვის: პაწა>პაწწა, გამოლალვით>გამოლლით (ჯორბენაძე

1989: 341, 364); სამმი, მეტტი, თოფფი... (ჩხუბინაშვილი 2002: 84).

3.2.2.1.1.ჰარმონიული თანხმოვანთკომპლექსები

საანალიზო დიალექტებში მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია ჰარმონიულ კომპლექსთა

გამოვლენა. 

ტაოურში ჰარმონიულ კომპლექსთა შემდეგი წყვილებია რეალიზებული: 

I                                  II                             III

ფს ფშ ბზ - - ფხ - სყ ზღ შხ -

ქს - გზ - დღ თხ ტყ

- - ძღ ცხ წყ

- - ჯღ ჩხ ჭყ

მასალაში არ გამოვლინდა პირველი ჯგუფის - ბჟ, ქშ, გჟ, ჴს, ჴშ; მეორე ჯგუფის ბღ, პყ

და მესამე ჯგუფის ჟღ კომპლექსები (სულ - 8).

ჰარმონიულ კომპლექსთა რეალიზაციის შემთხვევები იმერხეულდიალექტში:

I                                   II                              III

- - ბზ - ბღ ფხ - -

ქს - გზ - დღ თხ ტყ ზღ

- - ძღ ცხ წყ -

ჯღ ჩხ ჭყ -
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მასალაში არ გამოვლინდა პირველი ჯგუფის ფს, ფშ, ბჟ, ქშ, გჟ, ჴს, ჴშ; მეორე ჯგუფის

- პყ, მესამე ჯგუფის - სყ, შხ, ჟღ კომპლექსები (სულ - 11).

როგორც ვხედავთ, ტაოურში ჰარმონიულ კომპლექსთა მეტი რეალიზაციაა, ვიდრე

იმერხეულში: ტაოურში სულ წარმოდგენილია 18 ბგერათმიმდევრობა ხოლო იმერხეულში

- 15. 

3.2.2.1.2.აქცესიურობა-დეცესიურობა

აქცესიურობა-დეცესიურობის თვალსაზრისით, ტაოურსა და იმერხეულ

დიალექტებში არსებითად ერთნაირი ვითარებაა, ორივე შემთხვევაში მეტია

თანხმოვანთკომპლექსთა აქცესიური მიმდევრობა. 

აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში, როგორც აქცესიური, ისე დეცესიური

მიმდევრობის კომპლექსის შემცველ სიტყვებში: მელი, ბრინჯი, ფლავი, კბილი... ჩნდება

თანხმოვანთგამყარი ნეიტრალური ბგერა , ან სრული ხმოვანი ი, თუმცა, იმერხეულში, 

ტაოურისგან განსხვავებით, უფრო ხშირად თანხმოვანთგამყარის გარეშე ვარიანტია

წარმოდგენილი.

3.2.2.2. ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსები მორფემათა ზღვარზე

ტაოურსა და იმერხეულში ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსთა გამოვლენის

შემთხვევები მორფემათა ზღვარზე განსხვავებულია. იმერხეულში გაცილებით მეტი

კომპლექსია რეალიზებული, ვიდრე ტაოურში.

ტაოურში, რეალიზებული 139 კომპლექსიდან უფრო დიდი რაოდენობით

გამოვლინდა ჩქამიერთა ბგერათკომბინაციები - სულ 77; სონორების შემცველი

თანხმოვანთკომპლექსების რაოდენობაა - 62.30

30 როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სონორთა შემცველი კომპლექსების კლება გამოიწვია ვ ბგერამ, რომელიც

ერთი მორფემის ფარგლებში წყვილბაგისმიერი ბგერაა და სონორული ბუნებისაა, ხოლო მორფემათა
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იმერხეულში გამოვლენილი 149 კომპლექსიდან ჩქამიერ თანხმოვანთა

ბგერათმიმდევრობებია - 90, ხოლო სონორების შემცველი თანხმოვანთკომპლექსების

რაოდენობა კი 59-ს შეადგენს. 

3.2.2.3. სამწევრა და ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსები ერთი მორფემის

ფარგლებში

გაანალიზებული მასალის მიხედვით, ტაოურსა და იმერხეულში სამწევრა და

ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსთა გამოვლენის შემთხვევები არსებითად ერთნაირია. 

ორივე შემთხვევაში სამწევრა და ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსთა არც თუ ისე მცირე

რაოდენობაა რეალიზებული. სამწევრა ბგერათმიმდევრობის შემთხვევაში, ტაოურში, 

სონორი და ჩამიერი თანხმოვნებისაგან შედგენილი მეტი მოდელია რეალიზებული, ვიდრე

იმერხეულში, ხოლო ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსების შემთხვევაში კი - იმერხეული 1

მოდელით აღემატება. 

ტაოურში სულ გამოვლინდა, სამწევრა თანხმოვანთკომპლექსების, სონორი და

ჩქამიერები თანხმოვნებისაგან შედგენილი 17 მოდელი: SCC, SCC˚, SCS, SC˚S, SSC, C˚CS, 

CC˚S, C˚C˚S, CCS, CSC, CSC˚, CSS, C˚SS, C˚CC, CC˚C, CCC˚, CCC; ამათგან სონორების

შემცველი ბგერათკომბინაციები გვაქვს 13 მოდელში, 4 კი - მხოლოდ ჩქამიერთაგან

შედგენილ მოდელებში.

ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებიდან რეალიზებულია სონორი და ჩქამიერი

ბგერათკომბინაციებისგან შედგენილი 6 მოდელი: SCC˚S, SCCS, SCC˚C, CC˚SS, CCSS, CC˚SC.  

იმერხეულში სამწევრა თანხმოვანთკომპლექსების 13 მოდელია რეალიზებული, 

რომელთაგან წარმოდგენილია სონორი და ჩქამიერი თანხმოვნებისგან და მხოლოდ

ჩქამიერ თანხმოვანთა წარმოქმნილი ბგერათმიმდევობები: C˚CS, CSC, SCS, SC C˚, SCC, 

C˚SC, CSS, CCS, C˚SS, S C˚S, C C˚ S (11); C C˚C, CCC (2). 

ზღვარზე კი კბილბაგისმიერ ნაპრალოვანს წარმოადგენს, რომელიც ხშირად მისი ყრუ ალოფონის ჶ-ის

სახით რეალიზდება.
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ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებში მხოლოდ სონორის შემცველი

ბგერათმიმდევრობებია რეალიზებული. სულ გამოვლინდა 7 მოდელი: SC C˚S, S C˚CS, 

SCSS, SCSC, CS C˚S, C˚CSS, SCCS. 

3.2.2.4. მორფემათა ზღვარზე გამოვლენილი სამწევრა, ოთხწევრა, 
ხუთწევრა და ექვსწევრა თანხმოვანთკომპლექსები

როგორც ერთი მორფემის ფარგლებში, ასევე მორფემათა ზღვარზე გამოვლენილი

სამწევრა, ოთხწევრა, ხუთწევრა და იმერხეულის შემთხვევაში - ექვსწევრა

თანხმოვანთკომპლექსთა მოდელები არსებითად ერთნაირია.

ტაოურში მორფემათა ზღვარზე რეალიზებულია სამწევრა თანხმონთკომპლექსთა 23

მოდელი, ამათგან სონორთა შემცველია - SC C˚, S C˚ C˚, SCC, S C˚C, SCS, C C˚S, C˚CS, C˚ 

C˚S, C˚ SC, CS C, C˚CS, CSC, CSC°, CCS, C C˚S (15), ხოლო მხოლოდ ჩქამიერ თანხმოვანთა

მიერ შედგენილი მოდელებია: C C˚C, CC C˚, C˚C˚ C˚, C˚ C˚C, C˚CC, C˚ C C˚, C C˚ C˚, CCC

(8).

ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებში რეალიზებულია ბგერათმიმდევრობათა 16

მოდელი: სონორთა შემცველი კომპლექსები - SCC˚S, S C˚ C˚S, SCCS, SCSC°, SC˚CS, SC C˚ 

C˚, C˚SCC, C˚C˚C˚S, C˚CCS, C˚CC˚S, CCC˚S, C˚C˚CS, CC˚SC˚ (13);  მხოლოდ ჩქამიერთა

შემცველი კომპლექსები - CCC˚C, C˚C˚CC˚, C˚CCC˚(3).

ხუთწევრა თანხმოვანთქკომპლექსი რეალიზებულია მხოლოდ ერთ მაგალითში: 

C˚C˚SCS: ჶხ დნ: მიჶხ დნით.

იმერხეულში მორფემათა ზღვარზე რეალიზებულია სამწევრა

თანხმონთკომპლექსთა 21 მოდელი: სონორთა შემცველი - SCC, SC C˚, S C˚ C˚, S C˚C, S C˚S, 

SCS, SSC, SSS, C˚ C˚S, CCS, C C˚S, C˚SC, C˚CS (13), მხოლოდ ჩქამიერ თანხმოვანთა მიერ

შედგენილი - CCC, C˚ C˚ C˚, CC C˚, C˚ C˚C, C C˚ C˚, C C˚C, C˚C C˚, C˚CC (8).

ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებიდან 8 მოდელი რეალიზებდა: SC˚SC, S C˚ C˚S, 

C˚SCC, C˚SC C˚, C˚CCS, C C˚S C˚, CCC S, C˚C˚SC’; არ დადასტურდა მხოლოდ ჩქამიერთა

ოთხწევრა ბგერათკომბინაციები.
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ხუთწევრა თანხმოვანთკომპლექსის რელიზაციის მხოლოდ ორი შემთხვევა გვაქვს

და გვხვდებაა მხოლოდ სონორის შემცველი კომპლექსები - SSC C˚ C, C C˚C C˚S

ტაოურისგან განსხვავებით, იმერხეულში, მორფემათა ზღვარზე გამოვლინდა

ექვსწევრა თანხმოვანთკომპლექსის ერთი მაგალითი:  C˚SCCSS: ვრცქ ნ: გავრცქ ნიდით.

3. 3. ფონეტიკურ პროცესთა მსგავსება-განსხვავებანი ტაოურსა და
იმერხეულდიალექტებში

ტაოურსა და იმერხეულში სხვა ქართველური დიალექტების მსგავსად, 

წარმოდგენილია სხვადასხვა ფონეტიკური ხასიათის მოვლენა, რომელსაც ძირითადად

დიალექტის შინაგანი, იმანენტური კანონები წარმართავს.  ორივე დიალექტში თითქმის

მსგავსი ტიპის ფონეტიკური პროცესები მიმდინარეობს, თუმცა გვაქვს განსხვევებებიც. 

საინტერესოა ბგერის დაკარგვის შემთხვევები, რომელიც რამდენადმე

განსხვავებულია ტაოურსა და იმერხეულში; განსაკუთრებით ეს ითქმის რ-ს დაკარგვის

შესახებ. სხვა ბგერებთან მიმართებით, მსგავსი ვითარებაა დაცული. ძირითადად იკარგება

ს და მ თანხმოვნები.

ტაოურში სონორი რ ძალიან ხშირად სრულად იკარგება, ან იოტად იქცევა, ზოგჯერ

სუსტი, ყრუ რ ბგერად ისმის. ზოგჯერ, სადაც მთრთოლი, ყრუ რ-ა, იმავე სიტყვაში, სხვა

წინადადებაში იკარგება კიდეც. 

რ:

რ - ჲ: აბლი ცქვიტა ხვაჲათობენ ზოგნი და ზოგნი ვხტები;   უწინ ხაჲებ, ძროხებ

დუაბიდით; მე შენ მეგეხმაჲები, მე შენის მემეხმაჲები, ისე ვაკეთეფთ; იმა ჲაღუზა იცის, 

იმა იხვაჲათოს (ყველგან,  სიტყვაში - იხვაჲთოს - რ იოტადაა ქცეული); წყალი მ ა, ერბო

თეჲეფში წყალი მ ა;

რ იკარგება: ქოხუკნიდამ ვაადია, ვარდყავილი ჩუყრია (როცა კომპოზიტია ვარდი, 

მაშინ ინარჩუნებს რ-ს და როცა ცალკე სიტყვაა, მაშინ ყველა მაგალითში იკარგება); 

ფუტკარ იჯება და სხვა ღა ვიცი ქი; აქ ა ვაგდეფთ გურჯიჯა, გურჯიჯა ჶხვაჲათოფთ

ბო ნა; , ჰექია-მექია ა მაგონდება; აქ ა აქ ა და ქომო არი; აქ მ ტო ბალი არი; ბოსტანში

ჭ ხალი არის,  ისპანაღი ა ; თ ე მ ტი, აპრილი, მა სი; ზემოდან მოდის ამა სახელი რამა
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ვიცი; ღა უსდივართ, სამ დღე უკან დავფორჩხავთ; დ ეგვეცემაო და კ გათ გავხერგნავსო; 

გამხმა კაწა-პუწა ; თი წყვილინ არი ჰყოლია; დაზდილია ი, შეხედეთა, თ ელზე

ამევღეფთ, კა ა;

ყრუ, მთრთოლი რ: დეკაცი მესელეა, შე დეკაცი ხარ (ბოლოკიდურში, ხან ისმის ეს

რ, ხან - არა); ხანჩი ვხვთები და ხანჩი ვერ მიმ ხდარვარ; ლაჰანა მოვხა(რ)შავთ; დუგუნში

საჭმელი ფილა აი, ხორცი არი, ტოლმა არი (ხან ისმის არი, ხან - აი); სხვა რა არი? დო

ერბოთი გუმ ანოფთ; იმარხაჶთ?; ის სერეკ რი, მ ლე, ის ჭედლიანკ რი; ოხური იცით, 

ჯ ოხური?; თქ ენში სარწყა არი? რწყავთა? (როცა კითხვითი სიტყვა იწყება რ-თი ძალიან

კარგად ისმის; ჩვეულებრივ, მჟღერი რ ისმის); მე არსა წავალო, ვიქნები ბალ საო.

იმერხეულში სონორი -რ ძირითადად იკარგება თავკიდურა პოზიციაში: ჯერ

თ ელზე მ ა სხლ ბი; მემრეს ახლა თ ელი მ ა, მოვჭრით, მოვტეხაჶთ; თ ელზე

პაწავდება, ზამთარი მ ა; ძალი სვემდა, ძალი, გოგო; ის ჩემ ტა აშვილის ზალია...

ზმნებში თანხმოვანთა შეყრისას: ისე მემრეც გე ზდება სიმინდი; ჩემ ბაბას ზდია

იშთა; აქ დაზდილი არ არ ან.

იმერხეულისგან განსხვავებული ფონეტიკური პროცესი მიმდინარეობს ტაოურში შვ

კომპლექსის ჶ-დ ქცევასთან დაკავშირებით: ჶადღე, საღამოპირა; ასე, ჶაგულეში შეშა

ანთებდეს; ღამი ჶაგულეში მოდინდებოდეს; ჶორ-ჶორ დ ასოფთ; აბლი ჶორიდამ; 

ჶადღეხან, საღამოპირა ჶორ; ჶაგულეჲ გამ აცხოფთ; რაჲ გითხრა, ჶაყანები; ძალსაც არ

გუჶებ, უცდი; ათდაჶიდი, ათდაჶიდი; ამა ჶორი, ახლო არა; გუმუჶა წყალი და თქვენაც

წუაღებინო თქვენი თაჲ; გასულა და წყალი გუმუჶია;  მე სამოცი და ჶიდი წლისა ვარა; 

ჶ-ფ: ამა კიდე ეჶელებიან, ეჶელებიან; გუაგდო, მეც მევეჶელე ამაზე; ო, ეჶელება, ო;  

ერთმანეთს მევეჶელებით...

საინტერესოა ჶიდი ტიპის მაგალითები, რომლის მსგავსი შემთხვევა არ დასტურდება

არცერთ ქართველურ დიალექტში. 

შვ: გუჶებ<გაუშვებ, ათდაჶიდი<ათდაშვიდი, სამოციდაჶიდი<სამოცდაშვიდი,

გუმუჶია<გამოუშვია... შესაძლოა ამ ტიპის მაგალითებში განვიხილოთ ტაოურში

დადასტურებული კიდევ ერთი ფორმა - ჶადღე: შუადღე>შვადღე>ჶადღე.
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გაანალიზებული მასალის მიხედვით, როგორც ტაოურში, ისე იმერხეულში

ხმოვანთა/თანხმოვანთა კომპლექსების ფონეტიკური ცვლილებები განისაზღვრება

ქართულისათვის დამახასიათებელი საერთო ტენდენციით და ამ დიალექტებში

წარმოდგენილია ცვლილებების სხვადასხვა საფეხური, თუმცა დასტურდება მხოლოდ

მათთვის დამახასიათებელი ფონეტიკური პროცესებიც, რაც შიძლება გამოწვეული იყოს, 

ერთი მხრივ, დიალექტების შინაგანი ბუნებით, მეორე მხრივ, უცხო ენის (თურქულის) 

ინსტენსიური გავლენით. 
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ძირითადი დასკვნები

სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში გამოვავლინეთ ტაოური და იმერხეული

კილოების ფონემატური სტრუქტურის ძირითადი კანონზომიერებები; კერძოდ, 

დადგენილია ტაოური და იმერხეული დიალექტებისათვის დამახასიათებელი

სამეტყველო ბგერები, აგრეთვე, დაწვრილებითაა განხილული ხმოვანთკომპლექსებისა და

თანხმოვანთკომპლექსების ყველა პოზიცია; დადგენილია აღნიშნული კილოებისთვის

დამახასიათებელი ფონეტიკური ხასიათის მოვლენები და სინტაგმატური წესები.

I. ტაოურში, როგორც სალიტერატურო ქართულში, ფონემატური ღირებულების

ხუთი ხმოვანი გვაქვს: ა, ე, ი, ო, უ. მათი დისტრიბუცია თავისუფალია და ისინი

წარმოებისა და რაგვარობის მიხედვითაც იდენტურია. ამათ გარდა, სხვადასხვა პოზიციის

მიხედვით გამოვლენილი ფონეტიკური ვარიანტებია: , , , , , (<უ), (<ი), , , . 

გრძელი , , , , ხმოვნები მეორეული წარმომავლობისაა და მხოლოდ სიგრძით

განსხვავდებიან ფონემატური ღირებულების ა ე ი ო უ ხმოვნებისაგან.  ტაოურში გრძელი

ხმოვნები, რიგ შემთხვევებში, მიღებულია იდენტურ ხმოვანთა შერწყმით, დაკარგული

ბგერის საკონპნესაციოდ და ტონური მახვილის შედეგად;

და ბგერები გვხვდება არა მხოლოდ თურქულ სიტყვებში, არამედ დიალექტურ

მასალაშიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით დასტურდება; რიგ შემთხვევებში თავისუფლად

მონაცვლეობს უ და ო ხმოვნებთან;

ნეიტრალური უფრო ხშირად თანხმოვნის მომდევნოდაა გავრცელებული და

წარმოადგენს რომელიმე ბგერის (ძირითადად ი-ს ან უ-ს) პოზიციურ ვარიანტს. მას

ფორმათგანმასხვავებელი ფუნქცია არ აქვს და, შესაბამისად, ფონემასაც არ წარმოადგენს. 

ფუნქციურად, რიგ შემთხვევებში, ნეიტრალური ბგერა ანაპტიქსური ხმოვანი, 

თანხმოვანთგამყარია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბგერა უფრო ხშირი თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებშია, 

ტაოურში მისი არსებობა ზოგადქართულ ფონეტიკურ მოვლენას წარმოადგენს, რასაც სხვა

ქართველურ დიალექტებში დადასტურებული არაერთი მაგალითი მოწმობს.

ტაოურში სონორული ბუნების წყვილბაგისმიერი მჟღერი -სა და პალატალური

მჟღერი ჲ-ის გამოვლენა თითქმის შეუზღუდავია.
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1. ჲ გვხვდება: 1. V#  (ხმოვნის მომდევნო პოზიციაში), 2.  VV  (ინტერვოკალურ

პოზიციაში), 3. #V (ხმოვნის წინა პოზიციაში), V-C (ხმოვანსა და თანხმოვანს შორის).

V# პოზიციაში, ჲ უფრო გავრცელებული სახელობითი ბრუნვის ნიშნის

ვარიანტადაა; V-C პოზიციაში - ზმნებთან, მორფემათა ზღვარზე,  დადასტურებულია

ზმნისწინისეული ხმოვნის მეზობლად; VV პოზიციაში ჲ-ს, უმეტესად, იძლევა ი. 

წარმოდგენილია ზმნებთან, მორფემათა ზღვარზე, ზმნისწინისეული ხმოვნის მეზობლად

და ყველაზე ხშირად შედგენილ შემასმენელთან, მეშველზმნიან ფორმებთან; #V

პოზიციაში ჲ გვხვდება თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში Yს გადმოსაცემად.

2. წარმოდგენილია შემდეგ პოზიციებში:   1. C – V (თანხმოვანსა და ხმოვანს შორის), 

2. C – C  (თანხმოვანსა და თანხმოვანს შორის), 3. V – C (ხმოვანსა და თანხმოვანს შორის); 4. 

V - # (ხმოვნის მომდევნოდ პაუზის წინ); 5. # - V (ხმოვნის წინ პაუზის მომდევნოდ); 6. V –

V ( ხმოვანთა შორის); # - C (თანხმოვნის წინ პაუზის მომდევნოდ). ამათგან ყველაზე

ხშირია თანხმოვანსა და ხმოვანს შორის პოზიცია. ძირითადად წყვილბაგისმიერი ვ  ს

მონაცვლეა, რაც ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგია. იშვიათად გვხვდება უ-ს პოზიციაში, -

ურ/-ულ სუფიქსისეული უ ხმოვნის ე, ა ხმოვნებთან მეზობლობაში დავიწროების

შედეგად. ტაოურში გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როცა მოსალოდნელი კბილბაგისმიერი ვ-ს

ნაცვლად წარმოდგენილია უმარცვლო უ, ხმოვნის მეზობლად, სიტყვის თავკიდურად: 

იცი>ვიცი, წველავ >ვწველავ, თუმცა სისტემური სახე არ აქვს, ერთსა და იმავე მთმელის

მეტყველებაშივე შეინიშნება მერყეობა აღნიშნულ პოზიციაში E/ვ მონაცვლეობასთან

დაკავშირებით. 

სისტემურადაა წარმოდგენილი შემდეგ სიტყვებში: ბე რი, ცხ არი, შ ილი, 

ძ ელი/ზ ელი, წისქ ილი/წისკ ილი, ფქ ილი. 

ტაოურში, ისე როგორც სხვა ქართველურ კილოებში, დიფთონგებს ქმნიან ჲ და

უმარცვლო ხმოვნები. დიალექტში გავრცელებულია როგორც დამავალი, ასევე აღმავალი

დიფთონგები. ჲ პოზიციურად დაკავშირებულია ხმოვანთან და გვხვდება სამივე

პოზიციაში: სიტყვის დასაწყისში, შუაში და ბოლოკიდურად.

დისტრიბუციული ანალიზისას გამოვლინდა, რომ ქართული სალიტერატურო

ენის მსგავსად ტაოურ დიალექტში ძირითადად აკრძალულია ორი ხმოვნის უშუალო
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მეზობლობა. ერთი მორფემის ფარგლებში, სინქრონიულად, თეორიულად დასაშვები

შესაძლებლობებიდან,  გამოვავლინეთ 7 მეორეული კომპლექსი, რომელთა გავრცელების

პროცენტული მაჩვენებელი ასეთია: ა - 28,5%, აე - 23, 8%, ჲა - 14, 2%, ა - 19, 0%, ჲე - 4, 

7%, ჲო - 4, 7%, ე – 4, 7%. ყველაზე რეალიზებული ა-ს შემცველი ხმოვანთკომპლექსები

ჩანს. ცხრილის ფარგლებში სულ რეალიზებულია კომპლექსების 10, 8%. 

მორფემათა ზღვარზე, ტაოურში, თეორიულად დასაშვები შესაძლებლობებიდან

სულ გამოვლინდა 22 პირველადი და მეორეული კომპლექსი. ამათგან პირველადი

კომპლექსებია: აო, ია, იო, ოა, ოე (5 ), ხოლო მეორეული - აე, აო, აჲ, ა , ეჲ, ე , ია, ჲა, იე, იო, 

ოა, ოე, ოჲ, , ა, ო, ი (17).  ცხრილის ფარგლებში სულ რეალიზებულია პირველადი

კომპლექსების 25, 0%, ხოლო მეორეული კომპლექსების - 41, 3%. საერთო ჯამში, ტაოურში, 

მორფემათა ზღვარზე გამოვლენილია ხმოვანთკომპლექსთა 30, 9%.

ტაოურ მეტყველებაში თანხმოვანთა სისტემა წარმოდგენელია ძირითადად სხვა

ქართველური დიალექტებისა და სალიტერატურო ენის იდენტურად. მათგან - 25

ჩქამიერია და 5 სონორი. თანამედროვე სალიტერატურო ენისაგან განსხვავებით

დასტურდება ჴ, ჶ ბგერები. 

ტაოურში ჴ წარმოდგენილია მაგალითების 43%-ში, ხოლო ხანი - 57%-ში. 

პოზიციურად გვხვდება - სიტყვის თავში და შუაში. ჴ-ის რეალიზაციასთან დაკავშირებით

რაიმე ტიპის კანონზომიერება არაა გამოვლენილი. 

ჶ ბგერა ტაოურში, საკუთრივ დიალექტურ ფორმებში შვ- კომპლექსისა და ფ-ს

რეფლექსებს წარმოადგენს, თუმცა ძირითადად გვხვდება ნასესხებ სიტყვებში. ზოგადად, 

სხვა ქართველური დიალექტებისთვისაც არ არის უცხო, მაგრამ ტაოურში თურქულის

გავლენით გააქტიურებულია. ჶ ფონემას არ წარმოადგენს.

ტაოურ დიალექტში ვ-ს სამი ალოფონია მოსალოდნელი: კბილბაგისმიერი ვ მისი

ყრუ ალოფონი (ჶ) და წყვილბაგისმიერი სონორი (ვ).  ალოფონთა გამოვლენას

განსაზღვრავს ბგერათა მეზობლობა. ტაოურ დიალექტში კბილბაგისმიერი ვ და მისი ყრუ

ალოფონი ჶ მხოლოდ მორფემათა ზღვარზე გამოვლინდა, ძირითადად პირველი

სუბიექტური პირის ვ-ს ნიშნად. როცა მეორე კომპონენტია ვ, მაშინ ყველგან

კბილბაგისმიერი ვ გვხდება.



224

ტაოურში რ განსხვავებული, არავიბრანტი ბგერაა, რომელიც ზოგჯერ იმდენად

სუსტდება, რომ ან საერთოდ ქრება, ან იოტად იქცევა, ხშირ შემთხვევაში კი ძალიან ყრუდ

აღიქმება, ძირითადად ხმოვანთა მეზობლობაში. მსგავსი ტიპის რ დასტურდება

მურღულურ-ლივანურში, მაჭახლურში, ლაზურში, ქვემოაჭარულ მეტყველებაში.

მიუხედავად იმისა, რომ ტაოური, ისე როგორც იმერხეული და სხვა ქართველური

კილოები, რომლებიც ისტორიულ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზეა

გავრცელებული,  უცხო ენის (თურქულის) გავლენას განიცდის, მკვეთრი თანხმოვნების

წარმოთქმის თვალსაზრისით არსებითი სახის ცვლილება არ განუცდია. განსხვავებულია

ახალგაზრდებისა და ასაკოვან ადამიანთა მეტყველება: ახალგაზრდებს ძირითადად

უჭირთ ქართულისთვის სპეციფიკური თანხმოვნების წარმოთქმა და გაბმული

მეტყველებისას ფშვინვიერ თანხმოვნებს ანაცვლებენ, ასაკოვნები კი ორივეს ამბობენ. რიგ

სიტყვებში მხოლოდ მკვეთრი თახნმოვნებია შენარჩუნებული. გავრცელებულია მკვეთრი

თანხმოვნებისგან შედგენილი კომპლექსების წარმოთქმის არაერთი შემთხვევა.  ჩვენ

გამოვავლინეთ მკვეთრ თანხმოვანთა კომპლექსებში მონაწილეობის მიხედვით საერთო

სიხშირული მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც ყველაზე გავრცელებულია კ – 28, 57%, 

შემდეგ - ტ – 26, 19%, ყ – 16, 66%, ჭ – 13, 49%, წ – 12, 69%, პ – 2, 38%;

ტაოურში თანხმოვანთკომპლექსთა სიგრძე განისაზღვრება 2 - დან 5 - მდე, თუმცა

ძირითადია ორწევრა კომპლექსები. სამწევრა და ოთხწევრა ბგერათკომბინაციები დიდი

სიხშირით არ გამოირჩევა. მორფემათა ზღვარზე ძირეული მორფემის თანხმოვანი

რთულდება აფიქსისეული თანხმოვნებით და წარმოიქმნება თახმოვანთკომპლექსები, 

როგორც ბრუნების, ისე ზმნის უღვლილების პარადიგმაში, რომლებიც ზოგიერთ

შემთხვევაში ფონეტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით გარდაიქმნებიან.  მორფემათა

ზღვარზე წარმოქმნილი თანხმოვანთკომპლექსების სიხშირე მეტ-ნაკლებად

განსხვავებულია პოზიციების მიხედვით.  ზოგჯერ თანხმოვანთკომპლექსები შეიძლება

გაითიშოს ნეიტრალური ხმოვნით და ხშირად ასეთი ფორმები ამოსავალი ფორმების

პარალელურად დასტურდება. 

ერთი მორფემის ფარგლებში, რეალიზებული 164 კომპლექსიდან უფრო ხშირია

სონორის შემცველი ბგერათკომბინაციები: 30, 32%, ამათგან თავკიდურად გვხვდება 24, 



225

29%, ხოლო სიტყვის შუაში - 32, 84%. ჩქამიერ თანხმოვანთა შემცველი

ბგერათკომბინაციებიდან სულ რეალიზებულია 5, 58%; 3,02 % გვხვდება სიტყვის

თავკიდურად, ხოლო სიტყვის შუაში - 8, 13%-ია წარმოდგენილი. 

ტაოურში ერთი მორფემის ფარგლებში არ დასტურდება ერთი რაგვარობისა და

ლოკალური რიგის თანხმოვნები; აქ იგულისხმება ფონოლოგიური სისტემის

თვალსაზრისით, იდენტურთანხმოვანიანი კომპლექსები, ე.წ. გემინირებული

თანხმოვნები, რომლებიც ქართული ენის ქვესისტემებისთვის არაა დამახასიათებელი. 

უცხო ენობრივ გარემოში მოსალოდნელი ცვლილება დიალექტში არ აისახა. 

ტაოურში ჰარმონიულ კომპლექსთა შემდეგი წყვილებია რეალიზებული: ფს, ფშ,  

ბზ, ფხ, სყ, ზღ, შხ, ქს, გზ, დღ, თხ, ტყ, ძღ, ცხ, წყ, ჯღ, ჩხ, ჭყ.  მასალაში არ გამოვლინდა

პირველი ჯგუფის - ბჟ, ქშ, გჟ, ჴს, ჴშ; მეორე ჯგუფის ბღ, პყ და მესამე ჯგუფის ჟღ

კომპლექსები.

აქცესიურობა - დეცესიურობის თვალსაზრისით, სონორი და ჩქამიერი

თანხმოვანთკომპლექსები განსხვავებულ ვითარებას გვიჩვენებენ. სონორთა კლასის

თანხმოვანთკომპლექსებში სჭარბობს აქცესიური ბგერათმიმდევრობა (60 აქცესიური და 50 

დეცესიური), ხოლო ჩქამიერთა კლასში - დეცესიური (20 აქცესიური და 24 დეცესიური). 

საერთო ჯამში, ერთი მორფემის ფარგლებში, ტაოურ დიალექტში მეტია

თანხმოვანთკომპლექსების აქცესიური მიმდევრობა. აღვნიშნავთ, რომ განვიხილავთ

როგორც პირველად, ასევე მეორეულ, ფონეტიკურ ნიადაგზე სახეცვლილ კომპლექსებსაც. 

ტაოურში ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსთა გამოვლენის შემთხვევები მორფემათა

ზღვარზე განსხვავებულია: რეალიზებული 139 კომპლექსიდან უფრო დიდი რაოდენობით

გამოვლინდა ჩქამიერთა ბგერათკომბინაციები - სულ 77; სონორების შემცველი

თანხმოვანთკომპლექსების რაოდენობაა - 62.

ერთი მორფემის ფარგლებში, სამწევრა კომპლექსთა სონორი და ჩქამიერები

თანხმოვნებისაგან შედგენილი 17 მოდელი გამოვლინდა: SCC, SCC˚, SCS, SC˚S, SSC, C˚CS, 

CC˚S, C˚C˚S, CCS, CSC, CSC˚, CSS, C˚SS, C˚CC, CC˚C, CCC˚, CCC; ამათგან სონორების

შემცველი ბგერათკომბინაციები გვაქვს 13 მოდელში, 4 კი - მხოლოდ ჩქამიერთაგან

შედგენილ მოდელებში.
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ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებიდან რეალიზებულია სონორი და ჩქამიერი

ბგერათკომბინაციებისგან შედგენილი 6 მოდელი: SCC˚S, SCCS, SCC˚C, CC˚SS, CCSS, CC˚SC. 

მორფემათა ზღვარზე რეალიზებულია სამწევრა თანხმონთკომპლექსთა 23 მოდელი, 

ამათგან სონორთა შემცველია - SC C˚, S C˚ C˚, SCC, S C˚C, SCS, C C˚S, C˚CS, C˚ C˚S, C˚ SC, 

CS C, C˚CS, CSC, CSC°, CCS, C C˚S (15), ხოლო მხოლოდ ჩქამიერ თანხმოვანთა მიერ

შედგენილი მოდელებია: C C˚C, CC C˚, C˚C˚ C˚, C˚ C˚C, C˚CC, C˚ C C˚, C C˚ C˚, CCC (8).

ოხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებში რეალიზებულია ბგერათმიმდევრობათა 16 

მოდელი: სონორთა შემცველი კომპლექსები - SCC˚S, S C˚ C˚S, SCCS, SCSC°, SC˚CS, SC C˚ 

C˚, C˚SCC, C˚C˚C˚S, C˚CCS, C˚CC˚S, CCC˚S, C˚C˚CS, CC˚SC˚ (13);  მხოლოდ ჩქამიერთა

შემცველი კომპლექსები - CCC˚C, C˚C˚CC˚, C˚CCC˚(3).

ხუთწევრა თანხმოვანთქკომპლექსი რეალიზებულია მხოლოდ ერთ მაგალითში: 

C˚C˚SCS: ჶხ დნ: მიჶხ დნით.

II. იმერხეულში, სალიტერატურო ქართულის მსგავსად გვაქვს ფონემატური

ღირებულების ხუთი ხმოვანი: ა, ე, ი, ო, უ და მათი ნაირსახეობები, გამოვლენილი

სხვადასხვა პოზიციაში:  ა - ; ე - ; ი - , ;  ო - ; უ - , , ; . 

როგორც ტაოურში, ისე იმერხეულშიც, გრძელი ,	 ,	 ,	 ,	 ხმოვნები მეორეული

წარმომავლობისაა და წარმოქმნილია ტონური მახვილისა და ხმოვანთა შერწყმის შედეგად.

პალატალიზებული ბგერები ძირითადად თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში

გხვდება, თუმცა რიგ შემთხვევებში თავისუფლად მონაცვლეობს სადა ხმოვნებთან; 

დასტურდება ცალკეული შემთხვევებიც, როცა საკუთრივ დიალექტურ სიტყვებში

პალატალიზებული ბგერებია გამოვლენილი.

ნეიტრალური უფრო ხშირად თანხმოვნის მომდევნოდაა გავრცელებული და

წარმოადგენს რომელიმე ბგერის პოზიციურ ვარიანტს. ძირითადად წარმოდგენილია

თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში;

იმერხეულში ჲ-სა და -ს გამოვლენა თითქმის შეუზღუდავია პოზიციების

მიხედვით. 
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1. ჲ გვხვდება: 1. V#  (ხმოვნისმომდევნო პოზიციაში), 2.  V#V  (ინტერვოკალურ

პოზიციაში), 3. #V (ხმოვნისწინა პოზიციაში), 4.V-C (ხმოვანსა და თანხმოვანს შორის).

2. წარმოდგენილია: 1. C – V (თანხმოვანსა და ხმოვანს შორის), 2. C – C (თანხმოვანსა

და თანხმოვანს შორის), 3. V – C (ხმოვანსა და თანხმოვანს შორის), 4. V - # (ხმოვნის

მომდევნოდ პაუზის წინ) 5. # - V (ხმოვნის წინ პაუზის მომდევნოდ), 6. V – V (ხმოვნებს

შორის). იშვიათია უ-ს პოზიციაში, -ურ/-ულ სუფიქსისეული უ ხმოვნის ე, ა ხმოვნებთან

მეზობლობაში დავიწროების შედეგად. ძირითადად წყვილბაგისმიერი ვ  ს მონაცვლეა; 

ტაოურის მსგავსად, იმერხეულშიც სისტემურადაა წარმოდგენილი შემდეგ სიტყვებში: 

ბე რი, ცხ არი, შ ილი, ძ ელი/ზ ელი, წისქ ილი/წისკ ილი, ფქ ილი. 

იმერხეულში,  ისე როგორც ტაოურსა და სხვა ქართველურ კილოებში, 

დიფთონგებს ქმნიან ჲ და უმარცვლო ხმოვნები. გვხვდება როგორც დამავალი, ასევე

აღმავალი დიფთონგები.

ერთი მორფემის ფარგლებში იმერხეულ დიალექტებში ძირითადად აკრძალულია

ორი ხმოვნის უშუალო მეზობლობა. სინქრონიულად, თეორიულად დასაშვები

შესაძლებლობებიდან გამოვავლინეთ მეორეული 7 კომპლექსი: აჲ, ე , ჲა, ჲე, იო, ჲო, ა, 

რომლებიც პროცენტულად ასე გადანაწილდა: აჲ - 25%,  ეჲ - 11, 1%, ჲა - 11, 1%, ჲე - 8, 3%,  

იო - 5, 5%, ჲო - 19, 4%, ა - 19, 4%. აღსანიშნავია, რომ იმერხეულში გამოვლინდა

პირველადი იო კომპლექსი, რომელიც მხოლოდ 1 მაგალითში დავადასტურეთ: „ლობიო“. 

ტაოურში ანალოგიური მაგალითი „ლებ ო“ ფორმითაა გავრცელებული.

მორფემათა ზღვარზე, გამოვლინდა 27 პირველადი და მეორეული კომპლექსი. 

ამათგან პირველადი კომპლექსებია: აე, აო, ეა, ეო, ია, იე, იო, ოა, ოე (9), ხოლო მეორეული -

აე, აჲ, აო, ა , ეა, ეჲ, ე , ჲა, ჲე, ჲო, ოა, ოე, ოჲ, , ა, ე, ი, Eო (18). ცხრილის

ფარგლებში სულ რეალიზებულია პირველადი კომპლექსების 36, 0% და მეორეული

კომპლექსების - 39, 1%. საერთო ჯამში, იმერხეულში, მორფემათა ზღვარზე გამოვლენილია

ხმოვანთკომპლექსთა 38, 0%. 

იმერხეულ დიალექტში თანხმოვანთა სისტემა ძირითადად სხვა ქართველური

დიალექტებისა და სალიტერატურო ენის იდენტურია. ტაოურის მსგავსად, თანამედროვე

სალიტერატურო ენისაგან განსხვავებით დასტურდება ჴ, ჶ ბგერები.
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პროცენტულად ჴარისა და ხანის გავრცელების სიხშირე ასეთია: ჴ − 61%; ხ − 39%;

ჶ ბგერა იმერხეულში, ზოგი სხვა ქართველური დიალექტის მსგავსად, 

ძირითადად, უცხო ენის გავლენით არის გაჩენილი და ფონემას არ წარმოადგენს;

როგორც ტაოურში, ასევე იმერხეულ დიალექტში ვ-ს სამი ალოფონია

მოსალოდნელი: კბილბაგისმიერი ვ მისი ყრუ ალოფონი (ჶ) და წყვილბაგისმიერი სონორი

(ვ). ალოფონთა გამოვლენას განსაზღვრავს ბგერათა მეზობლობა. 

იმერხეულში დაცულია მკვეთრი თანხმოვნები: პ, ტ, წ, ჭ, კ, ყ. მათი კომპლექსებში

მონაწილეობის მიხედვით საერთო სიხშირული მაჩვენებელი ასეთია:  წ – 32, 86%, კ – 31, 

8%, ტ – 22, 26%, ჭ – 16, 29%, ყ – 6, 36%, პ – 2, 12%.

ერთი მორფემის ფარლგებში, ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსთა თეორიულად

შესაძლებელი სონორ თანხმოვანთა შემცველი ბგერათმიმდევრობებიდან დადასტურდა -

24, 44% (თავკიდურად - 14, 36%, სიტყვის შუაში - 32, 16%), ხოლო ჩქამიერ თანხმოვანთა

კომპლექსებიდან - 4,69% (თავკიდურად - 3, 75%, სიტყვის შუაში - 5, 63%).

იმერხეულში, ტაოურის მსგავსად, ერთი მორფემის ფარგლებში, საკუთრივ

ქართულ სიტყვებში, არ დასტურდება ერთი რაგვარობისა და ლოკალური რიგის

თანხმოვნები.

იმერხეულში, ერთი მორფემის ფარგლებში, საერთო ჯამში, სჭარბობს

თანხმოვანთკომპლექსების აქცესიური მიმდევრობა - 55 კომპლექსი, ხოლო დეცესიური

მიმდევრობის 52 კომპლექსია რეალიზებული. განსხვავებულია სონორ და ჩქამიერ

თანხმოვანთკომპლექსთა ჩვენებაც. სონორთა კლასის თანხმოვანთკომპლექსებში სჭარბობს

აქცესიური ბგერათმიმდევრობა (42 აქცესიური და 35 დეცესიური), ხოლო ჩქამიერთა

კლასში - დეცესიური (13 აქცესიური და 17 დეცესიური). 

იმერხეულში ჰარმონიულ კომპლექსთა შემდეგი წყვილებია რეალიზებული: ბზ, 

ბღ, ფხ, ქს, გზ, დღ, თხ, ტყ,ზღ, ძღ, ცხ,  წყ, ჯღ, ჩხ, ჭყ. მასალაში არ გამოვლინდა პირველი

ჯგუფის ფს, ფშ, ბჟ, ქშ, გჟ, ჴს, ჴშ; მეორე ჯგუფის - პყ და ჯღ, მესამე ჯგუფის - სყ, შხ, ჟღ

კომპლექსები;

განსხვავებულია მორფემათა ზღვარზე თანხმოვანთკომპლექსთა გამოვლენის

შემთხვევები. გამოვლენილი 149 კომპლექსიდან ჩქამიერ თანხმოვანთა
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ბგერათმიმდევრობებია - 60, 40%; ხოლო სონორების შემცველი თანხმოვანთკომპლექსების

რაოდენობა კი - 39, 60%-ს შეადგენს. 

ერთი მორფემის ფარგლებში, იმერხეულში, სულ რეალიზებულია სონორის

შემცველი და მხოლოდ ჩქამიერი თანხმოვნებით შედგენილი სამწევრა

თანხმოვანთკომპლექსების 13 მოდელი: C˚CS, CSC, SCS, SC C˚, SCC, C˚SC, CSS, CCS, C˚SS, S

C˚S, C C˚ S (11); C C˚C, CCC (2). 

ერთი მორფემის ფარგლებში ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებში მხოლოდ

სონორის შემცველი ბგერათმიმდევრობებია რეალიზებული. სულ გამოვლინდა 7 მოდელი: 

SC C˚S, S C˚CS, SCSS, SCSC, CS C˚S, C˚CSS, SCCS. 

მორფემათა ზღვარზე რეალიზებულია სამწევრა თანხმონთკომპლექსთა 21 მოდელი: 

სონორთა შემცველი - SCC, SC C˚, SC˚ C˚, SC˚C, SC˚S, SCS, SSC, SSS, C˚ C˚S, CCS, C C˚S, C˚SC, 

C˚CS (13), მხოლოდ ჩქამიერ თანხმოვანთა მიერ შედგენილი - CCC, C˚ C˚ C˚, CC C˚, C˚ 

C˚C, C C˚ C˚, C C˚C, C˚C C˚, C˚CC (8).

ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსებიდან 8 მოდელი რეალიზდება: SC˚SC,  S C˚ C˚S, 

C˚SCC, C˚SC C˚, C˚CCS, C C˚S C˚, CCC S, C˚C˚SC’;  არ დადასტურდა მხოლოდ ჩქამიერთა

ოთხწევრა ბგერათკომბინაციები.

ხუთწევრა თანხმოვანთკომპლექსის რელიზაციის მხოლოდ ორი შემთხვევა გვაქვს

და გვხვდება მხოლოდ სონორის შემცველი კომპლექსები - SSC C˚ C, C C˚C C˚S.

ტაოურისგან განსხვავებით, იმერხეულში, მორფემათა ზღვარზე გამოვლინდა

ექვსწევრა თანხმოვანთკომპლექსის ერთი მაგალითი:  C˚SCCSS: ვრცქ ნ: გავრცქ ნიდით.

გაანალიზებული მასალის მიხედვით, როგორც ტაოურში, ისე იმერხეულში

ხმოვანთა/თანხმოვანთა კომპლექსების ფონეტიკური ცვლილებები განისაზღვრება

ქართულისათვის დამახასიათებელი საერთო ტენდენციით და ამ დიალექტებში
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დანართი

(ტაოური და იმერხეული დიალექტური ტექსტები)

1. ტაოური კილო

საადი ჩივჩი31

ხუცეკარი, 2012 წელი

კერძების მომზადება

- ფქEილის შორვა ვიქდა, ლებEო შორვა ვიქდა, რა ვიცი. თქÍენც რაცხა იპოვნება იმაჲ

ვიქდა და რა ვიცი.

- მაწEნის უკა ვიქდა, წყლის უკა ვიქდა, მარილის უკა ვიქდა, რა ვიცი. ა, იმსოჲ ვიქდა. 

- პეტრუხა-პეტრუხანა ამბოფთ ამა,  მე მოცლა არ მაქEან, ქი ი-Eქნაჲა, ი-Eქნაჲა და

კიდო გაჭEო.

- ეს ახლა ამა ანაჲ-დედეჲ არ ჰყავა?

- მაშინ ქენჯერე დ დგამ, წყალ დ სხამ, ნაწ ელ დ სხამ, ფქ ილი, ლაზ დი ფქ ილს

ჩაჰყრი გინდა, გინდა მერე ქერი ფქ ილს ჩაჰყრი, მ რევ, იქამ. დუღე დილბერე, დეჲსხამ,

შიშჭამ. 

 ადვილია, ადვილი, თუდ ჩ ეჲ ადვილია.

- ფილავ ვიქენი.

- აგვრ ვიჯები. გინდა მოჰთუთქავ ჲაღუს უკა, გინდა წყლის უკა მოხარშავ, რა ვიცი. 

ბებრები წყლის უკა ადვილი მოლამის.  ახლა ემბე აღი მეჲა,  მოთ თქ ლები მაგაჲა, ა

მინდა. დედეჲ, დედეჲ,  მყა სა დედეჲ,  მოთ თქ ლი მაგარი ქიბაჲები უნდა, მე ართოხ

კ ბილები ა მასხჲაჲა, ართუხ, წყლის უკა მოხარშული მინდა და ესე იგრა.

- რა ვიცი,  ე ხალი ჶორვა ვიჯები დილბერა, ძირი და მენი,  ძირჲან ხალიდან,

მივბრუნდები მერე კურზნეჴარ ვირჯებით.

31 ასაკი არ ახსოვდა, ან არ გვითხრა.
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- ყურზნეხალი? ფურცელ დაჰკრეფავ, ა, ისე იგრე თუთა,  ყურძენითა, იმისავითა

ფურცელ იჯება, იმასაც დილბერა მოხ რშავ, 32 ლაზ დი ფქ ილს უკა იქამ, ფქ ილ

დუღეფ.

- ოხ,  ემე დუღეფ,  ფქ ილს უკან დუღეფ,  წყალს უკა, ადუღდება დილბერემ, იმ

ალსაც დასჭრი დილბერემ. ყურზნიხალსაც, ამა ნა დაჰთუთქო და ისე-ნა დასჭრა.

დაჰთუთქავ და ისი ემე იქამ. ჩაჰყრი წყალში დილბერემ, რა ვიცი, ე ისე.

- ეჲდა შენც დ ჩ ჲე და დ დე ბებჲას.

ადგილების სახელები

- ლაცეხ არაჲ წ ერ, საცრეჲ წ ერ, რა ვიცი რა გითხრა. ქელაზორ, ქესადგურ. შესებს

ვზიდავდი იქანდამ. შენც წადი და ზიდე ა-ჲქენდამ.

- ჰო ,  მეჲტანე კი,  ზამთრაჲ თოვსა ჩ ენ. თოვსა, ილლა შეშა უნა შო რთოთ იქ,

გა თფე. იქასაც ა, ხედავ, ა-ჲმ ქესადგურიდან უნა მეჲტანო,  ა-ჲმ ნაცეხვარაჲდან უნა

ჩ მეჲტანო, დახერხო დილბერემ და დ პო, გახრაკო, ქი გათფე.

- თქ ენა ადგილები რაჲ გინდა, მე ქი მაჩო ნებინეფთ. 

**

- მოზობლობა რაჲგენ გაქ ა?

- ერთმანეთ უსკ ამთ?

- დაზღეპეჲთ ის.

- ახლა იმა ვინცხას მ რეჲთ, დაზღეპეჲთ, აწიწინეჲთ.

სოფლის ცხოვრება

- მალები ქყა ან?

- ჰო ,  ქ ყაჶს. პირტყ ებიც ქ ყ ავან,  მალებიც ქ ყ ავან,  კუტუნ ბი,  ტუტუნ ბი, 

ტუტუნ ბი ქყავან? 

- გიცილ ბი, გიცილ ბი. 

- ქყავან გიცილLბი? 

- კუტუნ ბისაც ქყავან, გიცილ ბისაც.

- გ აქ ა და ასე ყანები ბოსტნებია, აპა რა არი ესინი?  

32 ისეთ შემთხვევებში, როცა რ-ს წინამავალი ხმოვანი გრძელია რ ისმის ხოლმე, ოღონდ ძალიან სუსტად.
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- რა მოქ ყაჶთ, ო? 

- ჶასვილია მოვჰყავთ,  მ სირ მოქ ყავ, ლებჲოსაც მოქEყავ. ა იგერ ყანეფში ხედავთ

და?! დილბერემ იჯონლება. თვალები რამ გასხია, რა გინდა? არა ხედავ?

პირუტყვი

- პირტყ ი: ცხ არი, ვერძი.

- მე ჰა, ახლა თანა არ მყ ავან, ე ბერ დედი ვარ და იმა მოაბედი უნდაო, ცხ არსა და

კუტუნასა მოაბედი უნდაო. მეცხ ერე ჲანი. მალიც მყავან მე. ვეღარ მიქნია ჲა. ბებერი, 

დედეჲ. 

ოჯახის შესახებ

- ღენჭი ახლა, ღენჭები თქ ენ იყ ნენ.

- ღა ხ ყ ავან და დ ათხ ეთ, მ ათხ ეთ, გ ათეჲთ.

- ახლასაც ებეჲ დედეჲ რა-ნა მყ იდეს? 

- ჲოხ, თორები მყ ავანა, მაჲა იქა არ ან მათანას უკა, ა-ჲსე იგრა.

დაოჯახების ამბები

- ჰო, გოგ ები ხყავან მათა.

- ერთმანეთი დეჲნახეს, დეჲარშიღნეს.

- თქ ენც ისე ქნათ, გეჲქცნეთ.

- დ გუნი, ო, დ გუნი. უწინ დ გუნი ქყ ავდე ყერბეთ, ახლასაც დ გუნია, ჰამა

ახლა ალოები აქვან, ჰაჲდე, ჰაჲდე, წევნეთ, წევნეთ, და დგნეთ, და დგნეთ.

- ო, ჲა ვიცი, ვეღარ მივმხთარვარ რაჲგა გითრა, ო?!

- წევნეს, მოჲნეს, ართუხ კედევ რო დევეარშიღენით და.

- ჰოვ, ჰოვ, კედევ დაჲარშიღობით.

- ჰაჲდე, ახლა ალო, წომომყე, წომოჰყ ე, გითხოვონ, დ ჰა ადვილი. ჲანი მეხთ ბითა, 

ძახილითა... ართუხ, უკანაჲსაც შიღებჲენ, იჯებჲენ. ჲოხ, ფასი გ გდებენ, ჲაბანჯი. 

- და თქ ენ იდ გუნეჲთ, ეხვაჲათენით. ჲოხ ასე-ნა ვქნათა, ისე-ნა ვქნათა დილბერა

ჩუჩხაკუნეფთ, ისე იზამთ, ჰაჲდე... 

მზითვი
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- ჯეჲზი. უ,უ,უ, ჯემედენი გასხჲან თ ალებზე და? ჯეჲზი,  არ-ნა ქნათ ნა ჯეჲზი.

წაჰყე, წაჰყე და. გ გდე ჯეჲზი.

- უწი ასე ზ ბა არ იყო.

- ჲოხ, იმხან წითელ წინდებ მოვქსოვიდეს, დილბერა ყაზაღებ მოვქსოვდეს,  შალი

კედიდამ, ე, ლეჩეფს ჶქსოვდეს. იმხა ფეშტამლები იყო, ფეშტამლებ იჯებოდეს. ჰა, ისენი

და. ყაბებ იყვეს, სხ ა რამენ იყვეს, გ ტენილი. 

- დ ბორჯენეჲთ ერთი, ზენგინ ალაგა დ თხ ენით, გ მჭ არტლეჲთ ერთი.

**

- საჴელი - ს დი ჩივჩი, სოჲადი ჩივჩი, სულ ჩივჩი და.

- მიხინკლჲან ჩივჩები არჲანო, მიხიკლჲან ჩივჩები არჲან ისენი. 

- ა, ახლა წლისაც, დილაზე ყაჶი ავდგე და შევჭამე, ა ვიცი ო! ჲა ვიცი რამდენი წლის.

დალოცვა

 რაჲგა უყვარხარო? 

 რა ვიციო, ე ბელჲა თხა, ე ბელი, მოდი მომსურდი, ჩეგეხუტებჲან, გაკოცებენ. რეჲგა

შევყვარა ის,  ანა ჩემი მეუღლე დილბერი,  ჩემი თორი დილბერი. ე დილბერეჲ ხარა,  ე რა

დილბერი გოგო ხარა. ესეც მეტყვის ქი, კიდე შე რა დილბერები ხარა, შე კაჲები ხარა. ა ისე

შემეხვეწებჲენ ისე, გუხარდებჲენ. ახლა თორი მყავსა მეჰმედაჲ, მეჲბოჲ, მეჰმედასი ბიჭი, ო

ჩუმ ა, ფოშობა მიზამ, დილდა ათოქა, ჲოხ სა და წინ და უკან აღ ჩუმ ა, ხ წნა უნდა.

თორები მიყვარამ, ამა ჩამუვნე, , მუზუზები. 

 ვაშლი გუგზავნე, სხალი გუგზავნე, ყოლავ ვინ-და გიგინტანოს,  გინგიგზავნო? ჰა,

ესე იგრა.  დილბერი თორები მყავან. სამ თანე ბიჭი თორები არჲან,  ორ თანეც ბგანო

თორები მყავან, ისენიც დილბერ , ა, ასე, თქ ენსავთენ. 

***

ფატმა ბათმაზი, 42 წლის

ჴევაი, 2012 წელი

სოფლის ცხოვრება

- თივა, თივა, ა ჰამა უნა დუყარო, ფური არი, უნა დუყარო.
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- ეს მანგალი, ჶთიბაჶთ, ჶთიბაჶთ.

- ე, ლებ ო არი, იცი და?

- არი თქ ენში ლებ ო?

- დაჶთესაჶთ დაჶკრეფაჶთ,  ჶორვა ვიქდა,  ყ ზართმა ვიქდა, მოჶთუთქ

მ ხრაკ ლი, ა, ისე. ზამთრი ყური, ემე, ლობიო ჶორვა. ზამთრი, ჴემელი, ამისი შიგა ეს.

- ჰო , ზამთრი, ჰო .

- გ აჴმოფთ დეფნებზე, გ აჴმოფთ ასე დ დი ემეჲა, რაჲ გითხრა, ჯეჯიმი. ჯეჯიმები

იცი, ჯეჯიმები? ჯეჯიმებზე გაჶშლით, გ აჴმოფთ. ონან სორა, გაჴმება, დილბერა

გამოჶჴრეშავთ,  შეჲქნება ჴ მელილობიო. ართუღ, ზამთრი ჶორვა ვიქდა.

- ჶორვას, რავი, ხან მარქ ალ დ აყოლეფთ, ხან ისე ჶორვა ვიქდა დილბერა.

- ჶორვა ვიქდა, ჶშჭამთა.

- ფილაჲ იცი, ფილაჲ? ა, იმის უკან, ფილაჲს უკან, მაწ ნის უკან შიჶჭამთ.

- ფილაჲ, ე დილბერა ერბო გ დნოფ. იცი ფურისი ერბო? ისა დილბერა გ დნოფ, შიგან

შეჰრჲე ჩაჰყრი,  ემესა. იშტა, მოჰთუთქავ, ფირინჩ ჩ ყრი, მარილ ჩ ყრი, მ მოხარშო ამა

დილბერა, დაჟდე,  მაწ ნის უკან შიშჭამ. სალათა იქამ,  თომათესი,  კიტრი,  მათ უკან

სოლათა იქამ, შიშჭამ. მაწ ნის უკან შიშჭამ. ა, ისე, ლობიოს უკან შიშჭამ. 

- ჰო, მახალა, დიდი გოდორი, პუტურუჲ მახალა.

- ჰო, პეტერაჲ მახალა, დიდი გოდორი.

- ე მახალა არი, ე თოკი.

- არი თქ ენში თოკი? 

- ეს ს რი, ს რი, ლებ ოსი ს რი.

- ემეჲ იზდება და ართხუღ ისე დაბლა არ იქსა და გეჲკლიშ ის, შეჲქნება და ამას

დ ასოფთ ქი, დილბერა ასე მოჲდეს, დავკრიფოთ, შიჶჭამოთ. 

- თოკი აჰა, აჰა, ასე, აჰანე, ჰა იმა-ნა აჶკიდო და წევღო, ჰო, იმა-ნა აჶკიდო.

- იმა-ნა აჶკიდო და წ ღებინო სახლისკე, ფურდუყარო.

- ერთანე.

- მეც ერთანე ვარ, და... 

**
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- ჶატმა.

- ბათმაზი.

- მეა?

- ორმოცი და ორი, ჰო .

- თქ ენც კ გა იყაჲთ.

***

მერიემ იშიკჩი, 30 წლის

ხუცეკარი, 2012 წელი

დაოჯახების ამბები

- მერჲემ.

- იშიქჩი.

- დე სიკარაჲ დევნახე.

- ე, ვაჲმეჲ! 33

- ჲა ნახონ და, მე ისე მეხათრება თქმაჲა.

- დე სიკარა დევნახეთ, ო .

- ჰო, მევიწონეთ. 

- მოჲდა უთხრა და, ე და წაჶყე.

- ჯეჲზი რა იყო? ჩემი ჯეჲზი? ფაფუჯი, ყასაბა, რა იყო სხვაჲა?

- ფაფუჯი, ყასაბა, დანთილი, ბე რი რამე იყო. 

საოჯახო საქმე

- საჭმელები? რა მუშაოფთ, რა ირჯებითო საჭმელები? 

- ლებ ო ჶორვა, ბაქლუჶორვა, ყ ზართმა. 

- ლებ ო ჶორვა? სოღან დაშჭრავ, ზეჲთ ჲაღი ურთეფ, სალჩა ურთეფთ, მარქ ალ

დ აყრით, წყალ დ ასხამთ, ფორვა. 

- დუხსა, დუხსა.

33 სცხვენია ლაპარაკი
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- ო, ო, ლებ ოეფ ვახმოფთ. მარქ ლები. ყ იში ვდეფთ ამას, მიწაში.

- ქართოლს, ძირი, ისა.

- ჲოხ, ფური მყავსა.

- ჲოხ, ანა. წ ელავ და ნაწ ელაჲ არა იჯენ.

- ყოლ რამ უყ მ,  ვაშლი, სხალი, ყოლ რამ ჭამენ. 

- ერთანე ბიჭი მყაჶს. 

- ბიჭი ანათან გავგზავნე, ს რცხ ლი ნა გამეჲტანოს და...

- სხალი, ვაშლი, ბალი, ე ვიშნა, ვიშნა, სახრაჲ.

- ჲოხ, ვკრეფაჶთ, ისე ვაწყოფთ ბეღლეფჩი, ო.

- ო, ვაშლი ჶჩირავთ, ვაჴმოფთ.

- იჯებჲან, ამა ჩ ენ ა ვიცით.

ხელსაქმე

- მ ქს ა? 

- ე ჭალი.

- ე ჭალია, ე კედია, ე წინდ .

- წინდა ჶქს .

- წინდა ჶქს და. ყასაბა ჶქს , ე ჲელეს ჶქსოთა.

- ცხ არ ვპარცაჶთ, გაჶჩეჩავთ.

- დაგანახუნო? დ ნახუნო?

- საჩიჩელი.

- მატყლი გავრცხაჶთ,  გავპარცავთ,  გავრცხაჶთ,  მეჶენ მოჶკრიფავთ, დაჶსხდებით, 

გაჶჩეჩავთ. ე კიდე ა მეფენ მოჶკრიფავთ, დ ართუნ ეფთ, მას უკა დავცახაჶთ, მას უკაცა

ართუხ ჶქსოჶთა წინდეფთ.

- ჰო, ფეხები გათბება და.

- ჰო, ჰო უქსოჶთ! 

- ე მაჴალა.

- ე ა ვიცი, ე კაცების საქმე არი. ჩემი ამა , ა მოჶქსოვთ.

- ძერწკნიდამ.



251

მცენარეები

- ყავაღა არი,  ნაძ ი,  კატარი,  სოჭი, კაკალა,  სხ ა რა იყო... ვაშლი,  სხალი,  ვიშნასი

ჴევნაჲ, არი ბე რი ჴევნაჲ.

ხალხური მედიცინა

- ქოჲ და ემნები? ქოჲ და ემნები...

- ჴელს შე ჭრავთ, სამყური არი, სამყური, იმა დავღეჭავთ, გიდეჶკრავთ გაჭრილზე.

- გახრაკულზესაც მაწონ შეჶსცხოფთ, სხ ა რა არი?

- ბე რი რამ , ჰამა ა მაგონდება.

- კიბილი, ჰა, კ ბილდ მანი. ყარანფილ ვიდეფთ.

- დ ანახუნო? 

- კ ბილზე ვიდეფთ, კ ბილში ვიდეფთ. მარილ ვიყრით, ჰა, კ ბილში.

- იმა შივირჲანი ყ ელი შჭამე.34

- ფურცელ იდებენ, დიდრ ანი ფურცლები ქი არი, ამათ იდებენ. 35

- იკოჭენ, იკოჭენ, თ ლი.

- დიდრ ანი ფურცლებია ისა, ბურღო არი სახელი.

- ბურღო, ბურღო.

- კომბოსტო ჲოხ, კომბოსტო.

- ჴალი ჰა, ჴალისი ფურცელი, დიდი ფურცელი.

*** 

ჰავა ბათმაზ/დოლენჯაშვილი, 35 წლის

ხევა, დოლენჯიანთკარი, 2012წელი

კერძების მომზადება

- აქ ა ა, ასე შიგან პეტერაჲ დ ბმედი კედე, ო. პუტურუჲა, ა ასე, ასე შიგან ყაფაღია

იმაჲ ვიბამთ, ი, ისე ვიკეთეფთ, ჰა, მაგრე.

34 მუცლის ტკივილის დროს
35 თავის ტკივილის დროს
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- ჩორბა რაჲგა ვაკეთეფთ ჩ ენა? ჩ ე ლებ ოს დაჶჰკრეფაჶთ,  სოღან დაჶშჭრაჶთ, 

ჩაჶჰყრით თენჯერაში, იმა კ გა გამოჶთუთქაჶთ. ზედა ლებ ა დ აყოლეფთ, სალჩასა, 

დომატისის, მოთ თქ ლი დომატისი. იმა ჩაჶთოკაჶთ დილბერა, მ აწყოფთ ყაფ ღზე, ასე

ეთი ბ დაღით წყალ დ ასხამ, ეთი ს თ, ოჲ ს თ მუსთით იმა, პეტერა ათეშით, ცეცხლით. ი

მეჲხარშვის. ონან სორა, ჲა გითხრა მე შენა, ბე რი რამა არი და.. ბე რი რამა არი ჭკ აში და

რჩება აქ.

- ფილაჲ,  ბო ჩ აგდეჲ. იცით ბო? ზროხეფთ, იმა ჩ აგდეფთ. ერთისაც ჲაღი, 

წ მინდა ჲაღი არი,  ე, ისეც იმა ჩ ასხამთ,  ფრინჯ დ ალბოფთ,  გავრცხაჶთ,  ერთ ს თ

მუსდით, ონან სორ, დ აყრით ზედან, მოჶთუთქაჶთ იმასა, წყალ დ ასხამთ, მ აწყოფ

ყაფახსა, ი ადუღდება ბაჲაღ ასი გ მოსწევს შიგა ნავსა, მოხ რშული თუ არ არი, ზედან თ

ცივ ბაღდაღით კიდევ წყალ მ ასხამ, ისე გაკეთთება. 

- ჩ ენა ქადა გამ აცხოფთ.

- ქადა თქ ენ ქი ახლა გ კეთეჲთ ჲა, ცომი, იმსოჲ გ აკეთეფთ, იმის შიგან... წყ ლით, 

ონან სორა არი პურის ცომი, იმას კ გა მო ზილაჶთ, მუსდით ერ ს თ, ორ ს თ, ამოვა ცომი.

- პური ცომი იცით? 

- მაჲა. ჰემ მაჲა არი, ჰემ ახლა პურისი ქი გ სუქეფ, პუჲსი ძირაჲ, იმა წყალ დ ასხამ

დილბერა,  იმ წყლის შიგან ემე ვიქდა, მ რევთ, ი წ მ ა... ქი იმას შევნახაჶთ, კედე

გ ასუქეფთ. პურ ცომი ის. ძ ელი, ის ძ ელებით. ახლა მაჲა ჶჴმ ფთ.

- გურჯულისი პურ ცომ ვეტყვით. სხ ა მისი სახელი ვიცი. 

- ქადის შიგანისაც ა ვიქდა. ყაჲმაღი იცით? ზროხები? იმის შიგან ლაზ დი ფქ ილ

ჩ აყრით. დილბერა, ასე მ რევთ, ჭენჭები წ მ ა ისა, იმა გ აპრტყელეფთ ცომს, იმ ცომ ქი

გ აპრტყელეფთ,  იმის შიგან ასე კოვზით დავდეფთ სირე. მ ანოთ, გადმუვკეცაჶთ

ქენაფთე, დილბერა, შეჶეფ ჶურუნში, გომოცხ ება,  დავჟდებით, შიჶჭამთ. იმის უკან

ჩა საც შეს ამ, ონან სორა, რაჲ გითხრა, ყ ლი რამ, წყლის უკან.

ფესტივალები

- ისინისაც ზღაფული იჯონლება, ზამთრისაცა არი, ამა ზღაფული ბე რია.

- იმათი სახ ლები, ჶესტივალეფთა? იმათი სახელები ჶესტივალ ვებნე თ ზ თე.

- ჴა ები ჭედ ბენ.
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- ზროხეფთ, ზროხები მ სხმენ, იმა აჭედებენ. იმათ, მილეთი მეჲკრიფ ან ბე რნი,

დასხდებ ან, იმა სე რობენ.  ონან სორა, ემე იქმენ. ასე დიდი ჰალყა მ ხო ან,  ა ეფს

შეჰყრ ან შიგა. ო , ო ზროხა, იმა ჭედებენ, ი ჶესტივალია. ინსნებიც ჭედობენ, ებიც

ჭედობენ, ისეც ჶესტივალი არი.

- ზღაფულში ა, ისენი ზღაფულშია. დან ზ ბა ზღაფული , აბლი. ჰო,  გაზღაფულში.

იმხან იჯონლება ისენი. ესენი ახლა კ გა ზღაფულში იჯონლება. 

- ექი ქე მე გეფს ქი, ბირინჯი, ერთანე არი, იჯონლება, იმა ბე რ ფარა აზლევენ, ბე რ

ფარა მისცემენ იმას. გემე ყრის, გემე ყრის ორსამნი... ზორფები აქ ან,  დიდრ ანი, ასე

ზორფა, თახთიდანე, იმით გაჰყრიან ქი ვერა გემეჲგდებენ. მილეთში წავლენ, ეფჩი სა

წავლ ან შ ჭედებლა. მილეთი, ართუხ, დ ბ ან გოგოები ბო ლა. დიდრ ან , ა, ისე შეშები, 

იმ შეშებითდაჭირო, იმათ დაზღეპენ. 

- ეტკივლება და რა ქნასა, გოგო ეშინია.

- ჶესტივალები მაგონდება.

- ჰა, საწინაო, ჰო? საწინაო კიდო აჲანი,  თი დღე აქ ენ იმათ, ი დღე მოვა, იქმენ იმ

ჶესტივალეფთა. 

- მაგონდება ქი,  მაგონდება. ქი მომაგონდება, მ ალ შენთან.36 იმხან დევ ა ენოთ.

**

- ხ ალ არ გიგიჶეფ.

- ჲოხ, ჲოხ, ჩემს უკან-ნა იყუნეთ ბო ნან.

- ემეში-ნა გევნეთ იქ, აქ ნა გაგასხა. იქ ზ ბა ასე თივები არი, ი ცივი წყალი, ზაბა ცივი

წყალია, თო ლი არი, გ ლი არი.

- ჰო იყავი,  იცი. იქან გახ იდე, იქან დასწ ე. 

- ჩ ენი გოგოები მო ნესა და მათ დევეხვა ათო.

- , მო ნეს.

- ჩემი?

- ჩემი ჰავაჲ, სოჲადი ბათმაზი.

- ჰამდენი წლისა თქ ა?

36 ხუმრობს. 
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- დოლენჯ ნთ, დოლენჯაშ ილი.

- დოლენჯჲანკ რი. იქ გახვედით თქ ენს. გოდღეკარი,  ის დოლენჯჲანკარი, 

ბასლეკაჲს ჩემ ანასი, აღასი, ი ჩემ დასი.

- მე ანაჲ მყავს, ბაბოჲსაც მყავს.

- მივდე, მათ დეჶხჶ თო.

*** 

საფეთი ბალჯი/ბექმეზიშვილი, 67 წლის

ბასლეკარი, 2012 წელი

ადგილების სახელები

- რა ვიცი,  იქ ჴეჲთაჲ არი.  ასე აქედამ ჲეთიდამ წავალთ,  მოგლესილი,  მასისი, 

პუტუტუჲ, პუტუტუჲ მასისი არი. ონან სორა, სანაცრიე, სანაცრიე, ოქუზ ბოღანი, ჭიშკარი, 

შორაღი. ჰო,  შორაღი. მოხვალ ლომბითპა,  ლომბითპა,  მოხვალ ჴეჲთავი,  ყარატაღი, 

ჩ მოხვალ - ფიშნაჴეჲ, ქოჲ, ასე გიდჲარ ქელაზორი.

- თა არ ალი, ახლა ქოჲში ჩ მოველით, თა გათავდა.

- თები გათავდა, ჩ მოხვალ ქვიშნაჴეჲ ქოჲ არი, ასე გედმჲარ მაჰალე არი, ქელაზორი, 

ჩემ ჲარ, ჩამოხვალ ბალეკ რი არი. 

- ქოჲ, ჲოხ, მაჰალე არი ისა, ქოჲ აღარ არი, ართოხ მაჰალე არი. მოხ ალ ჭეჲლჲანკარი

მაჰალე არი. მოხÍალ, მექთები არი ჩ ენი ემეჲ, ჩუჩუნაკალო ვეტყვით, ჩუჩუნაკალოსა. 

- რა ვიცი, ისე იტყვ ან,  ჩუჩუნაკალო,  ართოხ, რაზე რა ვიცი, იმდენი არ ვიცი ჲანი.

ჩამოხ ალ გოდღეკარი,  ასე მოხვალ, აქა ალაგეფს სახელები გურგუნაქეთი არი,  ისე

გიდჲარ ემე არი,  ქონობანი. ე იქედამ ჩ მოხვალ აქო,  ჩ ენი სოფელი ემეა მაჰალე,

ბასლეკარია.

- ამ ალაგს ბასლეკარი, ბასლეკარი.

- რა ვიცი, ძ ელი ისე რამ უთქ ან ჲანი, აქობაში ბოჲნა სახლები კარი და ბაშლია...

თქ ენშიდაც კარი არი... 
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- ყანა ჭალების სახ ლები იქ ჩ ე ჭალაში,  ჭალა გ აქ ა,  ემე ვეტყვით კალოსწინი, 

მაღლა ერთი ჭალა გ აქ ა, საჴარე ვეტყვით.

- რა ვიცი,  საჴარე,  ართუხ საჴარე, ქომოსი ჴარე. ართუხ, რეჲგა რა ყოფილა რა ვიცი. 

საჴარე უთქ ჲან ჲანი იმისთვინ. 

- აქობასა ჴეჲყანა ვეტყვით, მაღლა აქედამ ერთი ყანა გ აქ ა იქაც, შინდისძირი, ჲანი

შინდის ყოფილა ზამანინ და იმას შინდისძირი უთქ ჲან ასე ყოლი სოფლები, გოდღეკარი, 

მესელა, ამას ასე ნასხიდ ვეტყვით, ნასხიდი.

- ამ ჴეს? ფიშნაჴეჲ ჴეჲა. ამ ხეჲს სახელი ფიშნაჴეჲა.

- სხ ა აქ ჲეთი ჴეჲ არის. ქ აბაჲ ჴეჲ არი, სხვა ხეჲ აღარ არი აქა. ერთიც იმკენ ჩახვალ

ქომო, წყალი გერევა, გუდასჴევი ხეჲა,  და ჩ ენი თი კიდო,  ამ ჩ ენ ქოჲსა თი კიდო

მაჰალე არი,  იმ მ ლეს სახელი გუდასჴევი იყო,  ახლა ი გოდღეყანა ქოჲ შეჲქნა. ჩახვალ

კიდო ქომო მაჰალე გ აქ ა, ჴევაჲსი მაჰალე, ჴევაჲა მისი სახელი. იქ მ ლე გ აქ ა

ილ ასჴეჲ, ილ ასჴეჲდან ქი ჩახვალ, მ ლე არი ქორჲათი. ართოხ, ჩახვალ იქ, ქომო, პარხალ

ჴეჲ ჩ მოვა, ჩ ენი უდუდი გათავდება. 

- თამამ, ჴევაჲსა ჩიგითვალე ზ თე. 

- ჴევაჲსა მ ლე ჲეთი არი, დე ს კარაჲ არი, ჩ მოხვალ ფიშნაჴეჲ არი,  გახვალ, 

დ ალეკარი,  კრაეკარი, გოდღეკარი,  დოლენჯჲანკარი,  კიდო ჩ მოხვალ ბასლეკარი, 

ქონობანი, ილ ასჴევ, ჩახვალ ქორიათი, ჩ ენი მაჰალები ესენია. 

ნადირობა

- ჰო, მე იმისი ემე მაქ ა, თოფი.

- ნადირ ჶკლავა, ღორ ჶკლავა.

- იმის ქარჩეღზე, ქი ქარჩეღი მოვა, ქარჩეღზე ჲასაღია. ახლა ს რბესათ წავალთ, 

მოვკლაჶთ. 

- ჩ ენ მარქ ლებ მ ლეჶს, ჩ ე ზარალ გვაძლეჶს და მერმეთ უნა მოჶკლათ და, რა

ჶქნათ აპა? 

- , რეჲგი დიდი, ჩ ზ ქილო გუმოვა.

- კ ბილები შეწყობილი მაქ ა და ხანჩი ემე იჯება. 
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- , ღორს კ ბილები ასე აქ ა, ასე აქ ა ამობზეკილი, ღოჯებ ვეტყვით. ასე დიდრ ანი

ღოჯები აქ ა, ი თჴრისა ყანეფს ბითთავა. ასე შუზვრება, ამოთჴრის ყანასა. ყართოფს

ჭამსა. იქ მას უკა ჭალეფჩი ეთი სოჲ ემე არი, თივა არი, იმა ეძეფს, ჭ კარტ... ჩ ე იმა

ჭ კარტ ვეტყვით ახლა. ი უყვარს, ჭალაში იმათ დაჰყრის, იმა ამ ძროფს, იმა შეშჭამს. 

ყარტოფსაც ჭამსა ზ თე.  ყარტოფი რაცხა შემ ყრება, ჭამსა ყანაში. ფათათისი ყართოფია

აჲნი.

- ტომატის არ შეშჭამს, ჲოხ, ლებ ო არ შეშჭამს, მ ტო ჭალაში ემე ეზეფს თივასა. ეთი

თივა არი, სოღან გავსა, სოღანსა,  ჭ კარტ გავსა, იმათ ჰკრეფავს, იმათ შჭამსა, სხ ა ემეჲ არ

შეშჭამსა.

- სანადიროთ წავალთ ასე ჩ ენ თერეფში. სხ ა თერეფში ვერ წავალთ, ასე მასისზე, 

ჴეჲთავ, იქოვრობაში წავალთ სანადიროთ.

- ერთანე მოჶკლავთ.

- ჲოხ, მ ტო არა, ორი, სამი არხადაში მევჲყრებით, წავალთ, მ ტო ვერ წავალთ.

- მე რავი, დათ ი არი და დათ ი ჲასაღია ჩ ენში, დათ ი მოკ ლა.

- ახლა გათენდა ქი, აპა ღამით შემოხ... დათEი,  ამა დაგიჭირაჶს,  ამამ გიზამს, 

შექჭამს. 

- ო, ბე რები, დათ ები სულა ბე რნი არჲან აქა. 

- ო, ჶკლავთა და ასე აჩუღზე ვერ მიგვიკლია.

- ამას რეჲზა ვიტყვით? ვერ ვიტყვით ქი, ამაზე მახვაჲათებ იქ,  აგზე უთხრავ,  მაში

მოვლენ, დიმიჭირვენ. 

- ახლა ტყეში დათ ი არი, გელი იქნება,  სხვა იქნება რაჲა. გელი მოკ ლა

ს რბესთია, რახანცხა დეჲნახავ, მოჰკლავ. 

- გელი აჲნი ძ ღლ გავსა, ამა ჲაბანი ძაღლი არი. 

- ჩ ენი მესელა ასე პირ ტყ ები ქი იყ ნენ შექონილნი, ერთანეც დარჩება, 

ბითთავათ დ გორეფს. ასე ერთნე ქი შეჶჭამო და გაჶძღე, ჲოხ, ე ბითთავათ დ ნარცხეფს, 

დ ნარცხეფს, გ გდეფს. 

- შეჭამს, ასე ბითთავათ დ ნარცხეფს, გ გდეფს.  ართოხ, მას უკა მოვა, მეჰკრეფაჶს, 

შეშჭამს. ჰაზილუღ იჯება და. აქობამდინ არსა ჩ მოსულა.  ე და დათ ი ყოლ ღამე ჲარება
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აქ ბაში. მაღლა ყანაში ლებ ო მაქ ა დათესილი, შევა, დ წვენს, მე ავაყუდეფ სარეფსა, ის

დ წვენს, მე ავაყუდეფ, ის დ წვენს, ასე ვთამაშოფთ.

- დათ ი რას ჭამსა, მეჲვა შიშჭამს, ასკილ შიშჭამს, ლებ ო ფურცელ შჭამსა, ლებ ო

არა, ფურცელ მ ტო, ლებ ო არ შიშჭამს. შეხტება ჴევნარზე, ჴევნარ დალეწაჶს. ა, ისე დ დ

ხეა, მუღრაჯულეფს, მუღრაჯულეფს, მ ლეწაჶს და გ გდეფს.  ეშინია, დ ჩ ჲა იმასაცა. 

- ტყეში ვაშლი-სხალი ვინ დ გა იმასა რო შიჭამონ. ტყეში ვაშლი, სხალი ვის დ გია

იმისთვინ ქი შიჭამოს.

- ი, რაზე ვნადიროფ, ავჯობაზე წავალ, ერთანე მოვკლაჶთ, ჩემევყვანთ, ბე რ არაჲა. 

ნადირ მოვკლაჶთ, სხ ა არაჲა.

- ნადირი თხაჲა, თხაჲა. ნადირი თხა არი.

- ა, ახლა ს ბესთია, ა ახლა ქი წევნეთ, მოვკლაჶთ, ამა იზინი, ქ ღიდი თუ გაქ ან, 

წახვალ, იზინი ქ ღიდი თუ გაქ ან, ვერ მოჰკლავ. 

- ჲოხ, მაქ ა. აქა ჩ ე მოძობლეფ ვის აქ ა. უჩუმალა გახვიდე-ნა მოჰკლა, 

ჩამეჲყვანო, შეჰჭამო.

- ჲოხ, კურდღელ არ მოვკლაჶთ. ჲასაღ არ არი და კურდღელ არ მოვკლაჶთ. 

კურდღელი, მელი, იმათ არ მოვკლაჶთა. 

- მელი ხორცი არ შეჲჭმევა და კურდღლი ხორცი იჭმევა.  ჩ ე არ შეჶჭამთ მელი

ხორცსა. ჩ ე მუსლიმები მელისი, ღორისი, დათ ისი ხორც არ შეჶჭამთ, ჲოხ.

- ნადირი ისე არი ქი ალთმიში ოხა გ მოვა, სამოცი ქილო გ მოვა.

- ახლა აქ თი ვაცი არი, ის ქი მოქლა, სამოცი ქილო არჲან, ამა ბე რი ხნის , იმისი

ხორციც შეჲჭმევა, კრიჭი იქნება ზ ბა. 

- კრიჭი, კრიჭი, მეჲხარშვის.

- კაჲ, ახალი ნა იყვეს, ახალი გაზდილი ქი, მოჰკლავ. 

- ჲოხ, ოჲ-სამი წლის მეჲკვლება, ჲასაღია. ჶიდი, შ იდი წლის-ნა იყვეს ქი, 

მოჰკლან. იქინაჲდან დიგიჭირონ ქი ოთხი წლისა, ორი წლისა მ კლჲანო, ჰა ამა

შიგაგდებენ.

- თოფი მაქ ა, ვესიყალი მაქ ა, თოფი, ვესიყალი.

- ღა დამჩა რა, რა ვიხვარათო სხ ა. 
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- ჰექ ები ისაცა, ფერი ჰექ ები ვიცი.

- ერთი არხადაში მყავდა,  ღამი წაველით,  ღამე წ ლით, იქ თაში გ ლით, გათენდა.

დევნახე იქსაც გიდაღამისკე, თერეჶისკე, ინტ კოროჲ თერეჶისკე, გუდასხეჲ თერეჶისკე, 

იქიდამ ასე გიდმე არეთ გადმოღამისკე, ჩ ენ თერეჶში ქი ოთხი თანე ნადირ არჲან. ჩ ე

წ ერზე ვართ და ნადირები ქომოჲ ჩუხურში არჲან. იქედამ არხადაშ უთხარი ქი, დაჯექ, მე

იქედამ მიხ ო, გუმ ა მე მოჶკლავ, ა შე მოჰკლავ. იქედამ შ ხვჲე, ჩაველი, ჩავედი იქედამ

ხუთასი მეტრო იყო, იქ ჩავედი შ იდასი მეტრო გასულა,  გაქცე ლა.  გაქცე ლა ჩ ე

თერეჶისკე, ინტკHროჲ თერეჶისკე გიდეჲრბინა. მეც მიჶყევ იმ ემეზე, კ ალზე, იმი

კ ალზე მიჶჰყე, სისხლი ასხმიდა,  იმა მიჶჰყე,  მიჶჰყე,  ერთ ალაგა მიველ,  ასე ერთი

გილავლელა არი, გედევჲარე. ქომოთ ქი ჩივჲარე, თი იქო ჩაველ ქი, რა ჩახვალ, თი ა-

ა ქნაჲა, მე მგონია ქი თხა ხოშ არი და ადვილა მოჶკლავ კ ლდის ძირიდამ-მეთქი.

თოფი მ ზირე,  ეთი კიდე ფეხი გ ადგი ქი, რა გ დგამ. მ , დათ ი ადგა,  ა , მიყო ასე. 

მ ტო ვარ,  ვინა მახლაჶს. ასე ოა მიყო, ყუდა ასე, ყუდა, მეც შეჶშინდი. თოფი მ აბრუნე

ასე... პირ დამჭკალოს, ო. იმა ასე ქი დემეძგეროს, ისე ასაფანია ქი, ფ ჩა ჩავა ჩემი დაბლა.

მოვკ დები ჩას ლამდე,  ფ ჩა-ფ ჩა შევჲქნები.  შეჶხედე ქი კ ლდეზე ასე მ ყუდა მისი

ზურგი. ი ასე მოძვრა, მე ასე წეველ, მე იქ მის ალაგა გაველ, ი ქომო ჩევდა. ქომოსაც ასე თ

აგზე ალაგია, ჩ ხტომელი ალაგი. ვამბოფ აგე, თუ... ფეხები გიდაჰყავ და გიდეჲბინე, შენ-ნა

მოჰკლა. იმან უკვე ფეხი გიდადგა და გიდეჲბინა, მე მო ბრუნე თოფი; თოფი მო ბრუნე,

ჩომოჶკარ ქი,  არ ეჲღო. ყამდა, ყარდათ მევდა ჩემსკე, ო... ჰო, ჩემსკე წამოჲდა ყამდა.

ართუხ, გაერსჲანდა და. მე ფუსტობა უყავ იმასა. ამა მაკარიზმა მ აბრუნე, ხაზინაში მივე

ჶიშეგი,  ქი მივე, მიხვდა.  ჩემსკე წ მოსული უკნისკე მიბრუნდა. თი ასე ცალი გზა არი, 

თი თხაჩი არის, იმ გზას უკან ქი წევდა და ქომო გ ლი არი, გ ლში ჩევდა. ჩევდა ქომო, 

ჰო, უმზირ ასე, იქ ჩევდა. ჩევდა იქა, ზ თი მო ბრუნდი ქი და პუტურუჲ თ ლი არი იქ, ო.

მევკიდე თოფი,  ჩაჶ ხტუნე გზაზე, წ ერზე გემევყვანე, მოჶჰყავ... ნა ჩამოვყვანო ქოჲში, 

დევჭირო, დათ ის შ ილი, ო . 

- თიც შეჶხედე ქი, რას შეხედავ, იქ ჩასული დათ ი, იქდამ მოვა ჩემზე. ღრ ალოფს,  

იქიდამ ჩ ვლია და იქიდამ მოვა ჩემსკე. ჩემი არხადაშიც მერე თერეჶში, უკნიდა მენი ქი. 
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იმან არ იცის, იმა გუმოსულა, დ ნახია იმასა. ე იქედამ მოვდა, გედმეჲხედა, თი კილდე

არი ქი, ვინმე დუდმ არდეს, გასქტება ჲანი. მოკ დება. 

- ასე გეჲბინა,  ვ გედეჲბინა, ასე გეჲბინა,  ვ გედეჲბინა და თაჲ ტრაქში შ ტენა და ქი

გუმუჶა მისი თაჲ... ძირაჲ თო ლ იყო,  ლანქერი დაწ ენილ იყო,  რეჲგენცხა დ ცა,  ასე

ოთხიხუთი მეტრა... უკა, ისე, თოფია, ასე ლასტიკი თოფია და ახტა, ისე ფეხეფზე ყუდა, 

მოვა თავდაღმისკე, ჩემსკე,  ჰა ამა ახლა კედევ თოფი მ ახლაკუნე,  მერმე მაქ ა მერმე

შემჭამს მე. ახლა მერე აღარ მაქვა,  გათავებულა მერმი,  ხუთი თანე მქონდა, აღარა მაქ ა

მერმი, გათავდა. ახლა ვამბოფ ქი,  ახლა ე თუ აქ წ მოვა, კ ლდეზე გევიდე და იქედამ

ართუხ უსკ ამ და გაჩდება ჩემი არხატაში.

- ასე მ ხლაკუნე ქი, ასე გ ყუდა და ქი გ ყუდა და მევიხედე და გევდა თა დაღმისკე.

- დათ ი ქი გ ყუდა იქო, ჩემი არხადაში იქო ჩ მოვიდა, იქო გ ყუდა.

- ჲოხ,  შ შინდა. იმა ახლა გონჲა ქი იმა აქედან გედმჲარა, მე შეჶშინდი კიდო და ქი

დათ ი იყო ზ თე, ჩემ არხადაშს შიშჭამს. ჩამოხვიდემეთქი,  მანდედან დაბრუნდი

მეთქი. დავბრუნდი, გაველ მის ალაგა. ასე თი დიდი ალაგი ჴ მელია, ყოლი თერეჶი

თო ლი არი. იქედამ ჩამო ლილი გზა არ იყო ჩ მოსული, გავლილი გზა არი. ჩ მოსულა,

არც ისე წასულა, არც ასე წასულა, თან არსა წასულა, იყო, დაკ გულა. ჰად წევჲდა,  ვიცით.

კ ლდევნარ რამ იყო, კილდევნარაჲა,  ერთ კ ლდე იყო, ერთ ქ ა ქი ჩ აგდებდით, ხუთი

დ ყე ქ ა ახლაგუნებდა შიგან. გუმ ასწჲთ ჩ ენი თაჲ, ო. ართუხ, იქ გასქტა თუ რაჲ-ნა რა

ვიცით. არ ვიცი, რაცხა ქნა არ ვიცი, დეჲმალა იქა. 

სოფლის ცხოვრება

- სხ აჲ რაჲ ქნაჲა. სხ ა ჰექჲა ვიცი. სხ ა არა ვიცი, რაჲ ვიხ არათო ახლა.

- ო, ისინი, ბოშო, მეზობელისი ხ აჲათი კაჲ არ იქნება,  ი ძრახვა იქნება,  ჩ ენში

ძრახვა გ ნაჲა. მოზობელისი ქი იხ აჲათეფ, ჩ ენ მუსულმნობაში იმეჲ ღერბეთია, 

იმისთ ნ კაჲ არ არი. მოზობელის ბ ზე არ-ნა იხვ თო, ჩ ენ ქითაფში, ყურანში ისე წერაჶს.

მოზობ ლობაზე უნა იხ თო,  მოზობელი მოზობელია. ბოჲნა ჩემ მოზობლები არჲან. 

ჩ ე ბასლეკარსა ათდა თი მოზობელი მყაჶსა, ათდა თი სახლია, ბითთო ნი კარშინა

არჲან. ხისიმ-ახრაბა, ჩემი აქედამ ისტამბულ ჩასლამდე ხისიმ-ახრაბა მყავან.

- პირტყ ი, პირტყ ი ვეტყვით ჩ ენ, ცხ არი არი, თხა არი, ვაცი არი, ვერძი არი, ჰო . 
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- ჲოხ, ის ზროხა არი. ჶური, ჴარი, ძროხა არი.

- მეცხ ერე, მეცხ ერე ვეტყვით აჲნი. მეცხ ერე წ სხამს პირტყ ეფს,  მ ძოეფს, 

ჩამ სხამს, მოსწ ელს.

- ჲოხ, პირუტყ , ჩ ე ჴარი ცალკე დევიჭიროდით, მერე ზროხასი. ჴარი ემე არის, იმა

ცალკე დევიჭიროდით, მერე ზროხათა ცალკე დევიჭიროდით, პირუტყ ეფსაც ცალკე

დევიჭიროდით.

- ძროხი მეცხ ერე სხვა ვიქმოდით,  ამა ახლა აღარ ,  ახლა აღარ ქ ყავსა,  ახლა ჲოღ, 

მ ლე აღარ არი ქი, მეცხ ერე იყოს.

- მე მყავსა ფური. ორი ფური მყავან, ერთი ჴარი მყავსა, ერთიც პუტურუჲ ჴობო არი. 

დეკე ლი, ერთი დეკე ლი არი, ერთი ჴარი არი და ორი ფურ არჲან. ოთხისაც პირუტყ

არჲან,  თი დაჶკალით, სამი დარჩნეს. ზამთრი აქ ვართა, აქო ვდგავართ.

- ჲოხ, იქ მივდივართ, ზამთრა აქო ვართა, ქოჲ. ზემო აღარ ვართა, ზემო ახლაჲ ვ თა

და აბლი ერთთვეს, მას უკა ჩამ ალთ აქა.

- ჲოხ,  ჲოხ.  დე ს კარა,  დე სიკარა, ყულედი როა,  დე სეკარა ვართა. ახლა ერთ

თ ეს იქით შ მეჶჩხოკ ით, ჩუმოვალთა აქა.

- ჩხოკ ა ჲანი, იქედან ავდგებით და აქ ჩუმოვალთ. 

- შეშა გაღმი ტყეში, მიზიპ რ. 

- ერთი სათხილე, ერთი მიზიპ რი. ორ ალგას ტყე გ აქ ა, ერთიც ბაღჩალუღშიც ტყე

გ აქ ა, ჩ ენი, ჰო, ჩ ენი. 

- მოთორითა.

- მოთორი არ იყო და ხიზარითა.

- ე, ბეღელია, ბეღელი. ე ბეღელი ცულით გათლილია. ახლა ადვილია, იმხან ჩეთინ

იყო.

- შეშა მოჶჭრავ, დაჶჭრავ, დ ა აგორეფთ, ჩ ომოვა ჴეჶში,  ეჶკიდავთ,  გიმვჶტანთ

ზრუგითა.

- ერთდღე ვზიდაჶთ, გიმევტანთ, ორდღე ვზიდაჶთ, გიმევტანთ.

- ახლა აქ თი ს რბესთობა არი, ს რბესთობა მოქვცემენ უქუმათიდამ, იმა იმხან

მოჶჭრავთ. უქუმათმა ნა გვითხრას ქი მოშჩ რით, მოჶშჭრაჶთ. ახლა ზამთარაჲ მოჲდა, 
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შეშა უნა მ ზიროთ იმა გვითხრას, ჩ ენც ნა წევნეთ, მ ზიროთ, მევტანოთ. ისე

მოჶშჭრაჶთ და აბლი ართოღ ი უჩუმა არი ქი დ გ იჭიროს.

- რას ვიქამთ, დაჶხერხავთ, დ აპოფთ, სობაში შ რთეფთ.

- ახლა საჭმელ ხარშავს და ბებერი. ჩემი ქალი საჭმელ ხარშავს ქი, საღამოზე

შიჶჭამოთ და. 

- კაჲ შეშა არდუში შეშა არი,  აქობაში ზ თე არ არი. მას უკა ე მეშარი,  ფელუთი, 

გ რჯიჯა ფელუთი სახელი ფელუთია. რკო,  რკო, კო. გატენილია გაღმაჲ. ზ თე

დავკაფიდით, ნეკერ ვიქმოდით, მ ართმიდით პირტყ ეფთა. ახლა აღა ჶკაფაჶთ, 

გათავდა ახლა.

- კატაჲ. იმასაც გახმება, მოჶჭრით, გუხმობლა არ მოჶჭრით. ახლა გახმა კატრები, აღა

დარჩა, ხასტალუღი რამ მოვდა, ბითთავა გეჲჴრაკა, გაჴმა ტყევნარში. 

- ნაძ ისაც ჲაღუზია. ნაძ ი არი, სოჭი არი, გუხმობლა მოჶჭრაჶთ იმასა. ჲასაღია, 

უქუმათისია. 

- ი ყიზილავაჯია. თხმელაჲ ჩ ე თხილი ვეტყვით, მთხელა ვეტყვით იმასა. ჰო, 

თამამ და ჩ ე იმას ყიზილავაჯ ვეტყვით. ს ბესთია, იმა მოჶჭრავთ. მე იმა ყანაში ვზდი

ჲა, იმაზე ვერ... ესენი ალაგიც ჩემია, იმა მოჶჭრავ. კაკალა, თხილი,  ყანაშიც ემე თუ არი

ყავაღი, იმასაც მოჶჭრავთ. 

**

- თქ ენ ქი გახლაჶთ სადევრია ისა?

- ქ აბავრია ისა, ! ქ აბავრი ვისი ღარჭია აწი ისა?

- მე ვეტყვი იმასა, ჶკითხავ ახლა, დევეჩ ეჲ.

**

- ჲაჲლეფში აღარ მივდივართ ახლა, გათავდა ჲაჲლობა. მალი არ ქ ყავან ქი, ახლა

ჲაჲლაში წევნეთ. მაში ქი ბე რი მალი იყვნეს, მივდოდით, ახლა ჲაჲლაშიც აღარ

მივდივართ. 

- იქ ქჶქონდა და ახლა დეჲნგრია ისინი. ოსდ თი წელია დეჲნგრია იქობაჲ, 

მივდივართ იქ. 

- , იქ მუვდოდით.
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- ჩ ე დგურ წევდოდით, დგურ ჲაჲლაში, დგურ.

- ა, ასე ჲეთიდამ კი წყალი ჩუმოდის, ი დგურ ჲაჲლ ის.

- დიდი ჲაჲლა არი, სამოცი ხანე გე დოდით იქა.

ბუნებრივი მოვლენები

- ახლა ჰავა არ წუმსა, ჩ ენსთ ნ კაჲ არი, უნა გაწუმდეს ქი, ჩ ენსთ ნ კაჲ იყვეს ქი

და წყალი ჩ მოვდეს და მოჶრწყათ. ჩ ენ აქობაჲზე მ რწყელ არ ამოვა. ახლა გაწუხებული

ვ თ, წუმსაო. 

- ათი დღე გაწუმებულა, ჴეჲ გაჴმა, ხედავ? 

- აბლი რამ არი, ი რა არი!

- ქი ბე რი შეჲქნება, იქო ჴიდზე გუმ ა, იმ ჴიდზე, შეხვთება იმ თახტეფზე.

- წყალი იმდენი გეჲზდება, ქი იმ თახტეფზე შეხვთება.

- ახლა წ მა გვინდა, ო, ამა წ მსა, ჲა უყოთ?

- მერთმა იცის ისა.

- მერთმა იშტასა გიგვიწ მეფს, იშტასა გიგვიწ მეფს.

- ო, ახლასაც გაწ მდეს და დღით იყოს, ღამ იყოს.

- სიცივე იქნება, სიცივე იქნება, ჩე ც ამთ. ბე რს ჩე ც ამთ და შომოქჶცივდება. 

ნეთა ქი გაწ მდეს!

- ახლა თო ლი დ ტყობა ქი. ო, ახლა თი ათდა თ თ ეში გათო დება, თისაც

ჩ ენ გ ჯუღი, მ ტი ვეტყვით, გამოსული თ ე, გ ჯუღი, მ ტამდე ითოეფს აქა. 

- თი მეტრო ნახევარი, ორი მეტრო, ს მი მეტროთაც გათო დებოდა აქა. უწი ბე რ

თო დებოდა, ახლა იმდენ ღა თო ლდება. ახლა თი, თ მეტრო ნახევარი.

- თოვში რა ვიქთა, გიდაჶყრით, წავალთ, ვიმუშაეფთ, სახლა დაჶწვებით, იქ

ვიქნებით ბებრის უკა.

- გავალთ, ნიჩაბი გ აქ ა,  ნიჩაბი გიდავყრით, ჩავალთ ქომო ბოდრუმში,

მოზობლეფჩი წავალთ. 

- გზა პუტურუჲ გათოვდაჲა, მილეთი გათოვდაჲა, კრეტერი გუმ ა, გიგვისხნის

გზასა. უქუმათი გინგვიგზავნის ქრეტერსა.

**
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- ეყოფა, ეყოფა ყელი ემენთო.

- წელი მენთება ზ თე. აბლი ათ დღეს, ართუხ სიბერე, ჶთიბე თირჶნითა, ო და წელი

ემენთო, წელი მენთება.

- ჲოხ, სამოთხი დღე ა წელი მენთება. ათ დღე მოჶთიბე.

- დერმანი, გუშინ ჩაველ, დ აწერინე, ამა, მიჯება, .

- ვიცვამ, ვიცვამ, შომოხო ლი მაქ ან.

ტკვილის გამაყუჩებელი საშუალებები

- თაჲ ემენთება,  შეჶშჭამ ვერმიდონსა,  გრიფინსა, დერმანს შეჶშჭამ. იმისი დერმანი

არი,  იმისი, ევღეფთ, შეჶშჭამთ. და თი ჰ ზირი გ აქ ა, თაჲ თუ ეგვენთება, დერმანიც

ახლა გ აქ ა, ევღეფთ, შეჶშჭამთ.

**

- ჩემი სახელი საჶეთი, ჩემი ემე ბექმეზია, სოჲადი ბალჯია და ჲანი ჩემი უწინდელი

იქედამ მოსული ძÍელი სახელი ბექმეზია, ბექმეზი.

- ჩემი დედეჲ ბექმეზი ყოფილა. ე, ზ თე ბალი ყოფილა, ბალი დუკრეფია,  ბექმეზი

ო დუღებია იმხან... სახელი დამჩალა ბექმეზი, ბექმეზიშ ილი ვარ ჲანი.

- მე სამოცი და ჶიდი წლისა ვარ, სამოცი და ჶიდი წლისა. 

- აქო დევბადე, ამა მე ვ შენე. ე მაღლა სახლი არი, იქ დევბადე. ა იმ ბასლეკარ სახლა

დევბადე. ესაც მე დე სიკარა დაბადული ვარ.

- ჰო, მე ვ შენე ეს ქოხი, ე ქოხი მე ვ შენე. 

- ჰო, ჰამ და რეჲგა უსტობა!

- უსტა ვარ.  მე თურქიეში ბე რი სახლები აშენებული მაქ ა. ამ მაჰალეში სახლები

არსოჲ იმიშენებია. 

***

(1) ჰავო სულიჩაი, 85 წლის

(2) მევლუდ ჭარაბორლი, 30 წლის

წითელკარი, 2011
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- (1) მე ჰა ოჲ.

- სულიჩაჲ.

- მე ელჲასჴევიდან გ მოსული ვარ. 

- ჰო, ელჲასჴევიდან გ მოსული ვარ აქ. ელჲასჰევ ბე რ არჲანა, ჰამა მე...

კერძების მომზადება

 გაჶსცქნაჶთ, დაჶშჭრით, იმა წყალში მოჶხარშაჶთ, წყალ გ დ წურავთ, ართოხ, ი

იმის სართაჲ ურთეფთ, იგრა ის არი და. 

 თომატისიდან? სოღანი,  თომატის დაჶშჭრავთ,  დაჶშჭრავთ დომატისა,  სოღანსაც

დაჶჭრავთ,  იმის უკა მოჶხრაკავთ წინ,  ხან შორვა ურეჶთ,  ხან ისე პურ მ აწოფთ, 

შიჶშჭამთ. 

 ფახლაჲდა, წ ხელი გ მევიტანე, მოჶხარშე, მოჶხარშე წ ხელი. წყალში ჶხარშავთ

და,  წყალში.  მარილ ჩაჶჰყრით წყალში, მეჲხარშვის და წ ენ წაჶსწურაჶთ,  დევდეფთ, 

შეჶშჭამთ, ქე ვართ.

- მარილი ურთეფთდა.

 ტოლმა,  ლაჰანა ტოლმას. ლაჰანა ჴალიც აჲნე და. იმას დაჶსჭრით,  წყალში

მოჶხარშავთ, იმის წ ენ წ წურავთ,  ართოღ, იმისა თანე დ ასხამთ, იმასა თანე,  ნაწ ელ

დ ასხამთ, ქონ ურთეფთ. ა, ისე იგრა.

მცენარეები

 (1) ყურძენი. ა ეს ყავაღია, ყავაღაჲ.

 ჰა, ე ხე ყავაღ უძახიან, ყავაღია და. ჰო. ის კაკალია და. ესეც ყურძენი.

- იქო პეტრაჲ ბალია, ბალი. საჴრავი.37 საჭმელი არ ვიქამთ საჴრავით.

 ორნი მყავან,  ორნი. სამითანე ცხ არი მყავან. ე და,  სხ ა აღარა მყავან. ერთანეს

ჶწ ელავ, ერთანესა და ერთანე ჴობო.

ყველის მომზადება

- ყველს ჶწურავთ და ყ ელსა და. 

- ყ ელს ჭამა თუ? 

- არბუზი ჭამე დ .

37 ატამი
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 დელჲამო დავდგამთ,  ჩეჲყრევა,  მაქინაზე გ მოჶსწევთ,  ჩეჲყრევა,  ეჲვსება ყაბი, 

დავდგამთ სობაზე,  გაცხელდება ართოღი,  ემევღეფთ,  იმა მოჶსწურავთ, მარილ

ჩ აყრით, ვიქთა ყ ელს, წევალთდა.

 ჲაღი და სადღ ბელი გ აქ ა,  არყევთ,  გ არყევთ, სადღ ბელ ერბო მევყვანთ, 

შეჶშჭმთ, ქი ვართ, წავალთდა.

მაწვნის მომზადება

 მაწონი, მ ადუღეფ ნაწ ელსა, მ ადუღეფ, გედეჲღეფ, გაცივდება, სითბო ექნება.

იმა მაწონი, მევტანთ, იმა გ რეჶთ, შედგება მაწონი. ის ჭამოთ უნდა.

ტოპონიმები

 (2) ქომო სოფელი არი ლიტრევი, ჴიდიყანა, კილდჲათ, ფ გარა, ონახეთკარ, ჴუცეკარ, 

წითელკარ, ამ ალაგის სახელიც წითელკარი. 

- ყურღელე, სატალაჴე, ქომოდანი ლითრევი, აქობაჲ ყიშლობა.

**

- მევლუდ ჭარაბოღლი.

- ოთუზ. 

 (1) ამისი მაზლია და. ესეც ჩემი ეგანია. ჰემ მაზლისი ბიჭია, ჰემ. ამის ანაჲ ჩემი

დადასი ბგანო არი.

ხელსაქმე

 (1) ჩორაფ ჶქსოვავ, ჶქსოვავ, ამა ახლა ვეღარ მიქსოვნია და.

- იმა მატყლი. გავპარცავთ იმ ცხ არსა,  გავპარცავთ. იმა საჩიჩელი არი,  იმა

გაჶჩიჩაჶთ. დ ართაჶთ ასე ტარის უკან,  დ ართაჶთ,  კედ ვიქამთ,  და იმა ჶქსოვა და

იგრა.

 ჭალი არი და, ჭალით ჶქსოჶთა და.

- ჰო, თათმანი, წინდა.

- ზამთრი ვიცვამთ და შალი წინდები და. 

ლობიოს დათესვა

 (1) ლებ ო ვთესავთ,ლებ ო მოლამის, ეჲ და შიგან თივები მოლამის, ი, თივებ ემე

ვიჯებითდა ვაფაქეფთდა. ლებ ო ჲაღუზი იქნას.
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- მარტოჲ ლებ ო. ქართოლი არი, ლებ ო არი, ყართოფი. მარქ ალი, მარქ ალი.

 ლებ ო დავთესაჶთ აბლა  აბი დავთესავთ ასე, თითო თანე დავთესავთ ასე ყანაში.

ჰ ქო,  ჰ ქო ჩაჶჰყრით,  ი მოლამის სიგრანე, მოლამის, ართოღი, შეჲქნევა,  მოჶრსწყავთ, 

მოჶრსწყავთ,  შეჲქნევა ის აქა. ართოღი თ ელ, თ ელი მოვა, იმ ხან დეჶკრეფაჶთ იმასა, 

დეჶკრეფაჶთ,  გაჶშლით დეფანზე,  გაჴმება,  ართოღ,  იმა გაჶხრეშავთ, იმითი კაკალი, 

ართოღ, გაჶჰყიდავთ თუ შეჶშჭამთ... 

კარტოფილის დათესვა

 (1) იმასაც ქართ ლი, კავლა გიმეჲღეფსა, იმ კავლი ალაგეფ გაჶსჭრით, დაჶსჭრით

ასე დაჶსჭრით,  ფარაფარა დაჶსჭრით,  იმას დავთესაჶთ. აჲნი ლებ ოსავთენ

დავთესაჶთ.

 ჰო, ა ჰაქო ჩავდეფთ, ჰაქო ჩავდეფთ, აჲნი მოვა, მოვა ისიც, მოჶსწყავთ. მოჶსწყავთ

თ ელი მოვა, იმა ემევღეფთა, თოჴით ემევიღეფთა, ართოღი. ა ისე ჶხმაროფთდა.

**

 (1) მახ არათებენ ასე და იცინ ან და.

 ელჲასჴევი, ჴევასაც არი ჯამე ჰამა, ქომო არი ჯამე, იმ ჯამე მეჰრეში ვართა ჩ ენ. 

 (2) აქ სამი თანე სოფელი არი გ რჯიჯა. 

 ერთი აქა,  ერთი ჴევაჲ,  ერთი ქ აბა. ჰო, სამი, სხ ა არ არჲან, გზაში სხვა არ არჲან. 

სხ ა ვინმე არ იცჲან, ჩ ე აბლი ვიცით.

 იქ ხ არათობენ, ასე ღენჭები ხ არათობენ. ესენი არ იცჲან. 38

- ე მექთებები, მექთები ქი გ მ ვდა, ონან სორა აღარ იცჲან და გურჯიჯა.  

„თამარას“ შესახებ

 (2) თამარა გ რჯისტან ფადიშაჲსი ბგანო ყოფილა. თამარა დიდი გ რჯისტანისი

აღაჲ, ფადიშაჲ ყოფილა, ი მისი ბგანო ყოფილა, აქ რუ უშენებჲა. იქი ბარხალ ქილისა არი. 

იშხან. იქ დორთქილისა, ისაც თამარასი აშენებულჲა. 

- აქ ერთი რუჲა, ბარხალ ქილისა, იშხან, ერთი დორთქილისა, თექქალე.

მიწის დამუშავება

38 იქ მყოფ თანასოფლელ ბავშვებზე მიუთითა ხელი (ამათ ქართული არ იციანო)
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 (1) რკინა არი და რკინა,  საჴნისი და,  საჴნის დ აპ მიდის,  იმა ყანაში ჴარებ დ აპ

მიდის, იმა მო ჰერგვიდით და.  ე და ახლა ამდენი წელიწადჲა აღარ არი,  ჴარიც არ არი, 

ჴარები არჲან, ამა ახლა ადეთი აღარ არი დაბმა. ყანეფში თოჴით, თოჴით რამა მევიჯებით

ფაქ.

სამუშაო იარაღები

- (1) წალდი, ნაჯაღი, ცული, თოჴი, ყირმუღი,39 მანგალი.

„დუგუნი“40

 (1) ჰალვა იქმოდეს, ჰალვას. ერბო გახრაკვიდეს. იმა თაფლი ფქ ილს ჩაყრიდეს, იმა

მოჴალვიდეს,  ართოღი, თაფლი დასხმიდეს,  ჰალვა ის არი.  მას უკა ფილაებ. ფრინჯ

მოხარშ იდეს,  ზედან ერბო მ სხმიდეს,  იშტა მისი დუგუნი. ედა სხ ა რა გითხრა.

ჶორვები თუ მუნდებოდეს,  ჶორვებ იქმოდის ზ თი. ჶორვებ, მუსაფირებ ჶორვებ

დუდებდით,  ჰალვა დუდებდით,  ფილავ დუდებდით,  დუგუნია ისე. იფერხულებდეს

კალო ნაზე, ახლა ჰადღა არის ისენი, აღარ არის.

 დუგუნებ იჯებჲან, ჰამა მე არ ვიცი ახლანდელი დ გუნები.

- არსა მივალდა ქი, ემე ვიცNდი.

მზითვი

 ჩაცმიდეს ქოქონაეფთან, დილებრე რასმე ჩაცმიდეს, მოჩხოკვიდეს, ართოღ. ჰა, ახლა

მე თორი მყავსა დაჰაქორწილებელი, იმა მეყაიდება ქი ნახო რაჲგა რანა დავაჰორწილოთ.

- ი თორი ბურსა მყავს ახლა. მუშაოფს, მაქინაზე მუშაოფს, მაქინაზე.

- წინდებ მოჶქსოვ ჲა, მ ამზადეს,  ე ქოქონაები ე რამ ეჲღეს, ჩიმიწყვეს,  ისინი

მევტანე. ყაბები რამ ეჲღეს,  საჰანები,  ქენჯერები,  მოჩხოკეს,  ისინი მევტანე, სხვა რა-ნა

მევტანო. ჩემი დაჰაწოლი, ჲათაღი ჩიმიდვა ჩემა აღამა, მევტანე.

 აჲნე ჯეჲზ და, აჲნე ჯეჲზ და ამბობდეს იმ ხანსაც. 

კიტრის მწნილის მომზადება (თურში) 

 თურში მე არსა ჩიმიდივჲა რასმე. მაგისი, ართოღი, წყალში მარილ ჩაჰყრი, ე იმასაც

ბიბერ ურთეფ კედეჲა,  ყანაში მოსულ ბიბერ ურთეფ. ემეჲა, რა უძახით, დამავწყდა. 

39 თივის სათიბი
40 ქორწილი
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ნივორი არი და... ნოვორი ჩაყარე,  ბიბერი ჩაყარე,  მარილი ურთე იმასა,  ჩაყარე ყაფაღჲან

ყაფში მ რწყე დილბერა, გუმუჭირე ი ყაფაღ,  ჰავა არ ეჲღოს. მე არსა ჩიმიდვია არაჲა ეს

კიტრისი თურში.

***

სეჰერ სარიყაია, 66 წლის

ქობაი, 2011 წელი

სოფლის ცხოვრება

- აქ ჭალები-ნა ჶთიბოთ ძროხებთვინ. პეტრა ხან ნდა ვიყვნეთ აქა, ათ დღე, ოც დღე

ვიქნებით აქა. მერე სოფელი გ აქ ა და აქ ქომო, ა, აქვე, ქ აბაჲ. აბლი ჩანს, გაღმაჲ თერეჶი

არა, გამოღმაჲა ჩ ენი. აბლი ჩანს ა, ი თერეჶი. 

- ჰო აქ უშვეფთ. საღამოზე სოფელში მიდ ან ქომოთ ფური-ზროხები.

- რაჲგა?

- ყელ ვიჯებით,  ერბო ვიჯებით,  იმათ ვაკეფთ იშთე. ჩ ე ემეში ქვაფში შეჶჰყრით

ნაწ ელსა,  ენ წინ მაქინაზე გ მოჶსწეჶთ. ხვთები?  გHმოჶსწეჶთ,  იმ ერბოს ცალკე

შეჶჰყრით, ყ ელსაცა ყაზანში ჩ ასჴამთ, გ აცხელეფთ, ყ ელ ვიზამთ იმასაც, ყ ელ ერბო

ვიქმთ, იშთე შეჶშჭამთ. 

- რაჲგა?

- ყ ელის გარდა,  მაწონი,  მაწონსაც ვაყენეფ.  იშთე,  რა ვიცი,  სხ ა აღარაჲ ვიქამთ. 

ყ ელი, ერბო, მაწონი, ყაჲმაღ ვიქამთ, შიჶჭამთ.

- იშთე მაქინით ვაბრუნეფთ, ი მაქინა არჩევს ყაჲმაღს. 

- თქ ენში არ არი თუ-ჲსი?41 აჲ იქნებაჲა.

- მაქინაზე ნაწEელ გუმუჶსწეvთ,  იმ ემესა, ყაჲმაღსა სადღობელში ჩ ასხამთ,  ერბო

იმით ვაკეთეფთ,  ვარყეჶთ,  მოვა.  სადღობელები გვაქ ენ ჩ ენა,  მიწიდა მენი,  თიხიდა

მენი, იმაში ემე ვიჯებით. შევდღობაჶთდა ერბო შეჲქნება, ერბო ვაკეთეფთ იმა.

41 თუ იცი
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- საჭმელ ვაკეთეფთ,  პაკა რამეზე ჶხმაროფთ,  პაკა რამ ვიჯებით.  აქევრი ერბოსაც

ზალ ან კარგჲა, გემრიელია ჶენა.

- რა ვიცი,  ვიქამთ აქ,  ხავიწ ვიქამთ ყაჲმაღიდა მენი.  ყაჲმაღი დაწვრიტამ, მემრე

მაქინაზედ დ აბრუნეფთ ყაჲმაღი გუმ ა იქნიდამ,  მემრე ერბო ვიქამთ,  მემრე ხავიწს

ვიქამთ ყაჲმაღით. რა ვიცი, სხ ა საჭმელებთაც ვიქამთ.

- ცერც ი აღარ ვთესაჶთ. ნაწილს ვთესიდით და ახლა აღარ ვთესაჶთ. ბოჲნა ჭალა

არი, ყანები, ყანები ბოჲნა ჭალები.  ახლა თანე აღარ ვთესაჶთ... ახლა თივა ვთიბაჶთ, 

ძროხებ ვაჭმეჶთ. 

„დუგუნი“

 დ გუნში იშთა, უწინ ემე იზმოდეს, ძ ელათ დ გუნში ფილავეფ იქმოდეს, ხორცის

საჭმელეფ იქმოდეს,  ჩეჩიჩეჩი საჭმელები იქმოდეს,  მეჲკრიფოდეს მილეთი,  იმა

შიშჭამდეს. იშთე ემე იქმოდეს, ალაგია და არ ვიცი რეჲგანცხა ამბოფთ და

იფერხულებდეს. ე და ახლა ბოჲნა სალონეფში იჯებჲან.

- ზლისთ ინ, ო?  ზლისთ ინსცა რა ვიცი,  რაცხა, ართუხ,  რაცხა ემეტება იმა

მისცემდენ და. ჩ ე გევეთხ ენით ორმოცი ხუთი შეჲქი. იმხან არა იყო რაჲა. ერთი ყათი

ჲათაღი,  თამამ. ახლაცა ზენგინები აკეთებენ,  ბე რ რამეთ აკეთებენ. თუ რამ აქ ან

აკეთებენ, თუ არ აქ ან და რა-და გ კეთონ.

**

 ჲოხ, უწი რამეთ ახმოფდეს,  იქმოდეს და ახლა აღარაჲ ახმობენა და ზამთარში რა

ვიცი ახლა, ფაქა რამ არი, იყიდნება, ვიღეფთ, ფაქა რამ ვიჯებით, მე რა ვიცი.

 ლებჲ ო იცით, ლებჲ ო? ლებჲ ო ახმობდით,  იმა შიჶჭამდით. დომატისი რა

ებნევით არ ვიცი,  დომატისი... დომატის გ ახმობდით,  ამა ახლა ბოჲნ ,  ბოჲნა მთაზე, 

ფაზარეფში იყიდნება, ფულზე ვიღეფთ, შიჶჭამთ.

 ვახმობთ, ახლა თაზე ვინახაჶთ, ახლა ემეჩი, დონდურიჯიში და უწი ვახმობდით.

 დომატისისც, ვიღეფთ, დონდურიჯიში არ ვინახაჶთ იმას. უწი ვახმობდით და ახლა

აღარ ვახმობთ.. 

 ჩ ენ ბოსტანში ქართ ლი მოვა.

- ქართ ლ ებნევით? 
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- ყაღთოფები ჰო? 

- ჩ ე ქართ ლ ვეტყვით.

- სოღანი მოვა.  ლაჰანეა მოვა. ლაჰანა რა ებნევით?  ლაჰანა ახვევ,  ტოლმა ახვევ. 

ფურცელი. 

- ხალი, ო.ლაჰანა ვეტყვით ჩ ე იმას.

 ჲოხ, აქ არ მოლამს ჩ ენ სოფელში ის, მაღლარია. ისე აბლააბლა ჶხარშავთა. ე და

შექნილ არ ლება. ემეა და, თა არი, ე ალაგი მაღალჲა და ქომო სოფელეფში იჯონლება.

- მ ტო თივები და იშტა, ყართოფი, ლებჲ ო, სოღანი, ისინი მოლამის იშთა.

ადგილების სახელები

 გაღმა იქ, ი თერეჶი, პატრი ჴევნარი წვართია ი ალაგი. ე ალაგი საფურერი. აგრებ

ალაგიც ძ ელ აგარა, ე აგრებიც ძ ელ აგარა. აჲ ალაგი მოგლესილი, ა ისაც მასისი. ა

იქრობა ჯამჲა. კიდე ბოჲნა გ რჯი სახლებჲა აქრობა. ჯამეა კიდე, სათო ლეთი თი. ძ ელ

აგრი სირთი , ა ი ბოჲნა გ რჯიჯა სახლებჲა.

 გაღმა იქნება, მე არ ვიცი მე კარგაჲა, მე გ მოღმი ვარაჲა.

 ა, ი ჴევი ბოზალთი. დ ზები არი.

- დ ზი, დ ზი.

- ჩ ქ რები არი,  ჩ ქერები ასე, ი ბ ზალთია ი ალაგი. იქ ძ ელათ მალებ ხარებ

დაწვენდეს და ხარებ დაწვენდეს, იქ იქნებოდა ზღაფული.  და ახლა აღარ არი,  ახლა

აღარავინა ინახავს.

- წევნეს ბოჲნა,  ინსნები აქ აღარავინა დარჩა რა. ი მემრეც კალო აღარავინა ლეწაჶს

აქრობაში. ყანა არ თესვენ.

- თქ ენში ლეწაჶთ? 

- ჩ ენც ძ ელათ ვლეწიდითდა ახლა აღარ ვლეწაჶთ.

 ბზე ვიქმოდით და მალებ ვაჭუმდით. ძროხებ შეშჭამდის. იმასაცა, ქერსა, ცერც საცა

ჩ ენ იმა პურ ვიქმოდით და შიჶჭამდით. აჲნე ახლა ბოჲნა ჰაზირი ფქ ილები არი, იმათ

ვიღეფთ, ჶჭამთ. აღარ ვლეწავთ იმა . 

მცენარეების სახელები

 კატარი, ძეწნი. 
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 თქ ე ამას რაჲ ეტყვით?

- ნაძ ი. ე კატარჲა და ნაძ ი სხვა არი.  ნაძ ი სხვაჲა და აქ არ არი ნაძ ი. ი ქომოთ

უბანშია, ქომოთა სოფლეფშია. ქომო ყოლლაფერი არი. ვაშლი არი, ყურძნები არი, რა ვიცი, 

ერუგები არი, ბენი. ერუგი.

- იმის საჴელი რაჲა? რჯიჯა არ ვიცი იმის სახელი, ერუგ ვეტყვი, არ ვიცი.

- ტყიმალი,  ტყიმალი იცი?  ტყიმალი აქ არი. და ი ჩემი ნათქ ამი ერუგიცა აჲნი

ტყემალსავთენ არი, ჰამა იმისი გემო დ ნ სხვა სოჲა. ტკ ბილია ისა, ტყემლები ჟავეა.

დიალოგი შვილიშვილის42 შესახებ

 მე ისე მეჲ ვარა ქი,  სახლიდან კარისკე ვინმე წევდა ქი,  მე თელეჶონით იმა ვეძეფ

სულ. სული შიმიჭირდება, ვეძებ,  ამასაც ვეძებ,  მიმწყ დევს თელეჶონსა. გუშინ ორივე

ხელები დიმიმწყვდია. შიმეშინდა და რა ვიცი... წუხელიცა ჶენაჲ გაწ იმდა, გაწ იმდა აქ.

თქ ე წ იმა ეტყვით თუ რა ეტყვით? კარგა გაწ იმდა აქ. ე სული რამ შიმიჭირდა,  თქ ი

კი ე ღენჭი, ესენი სად არ ან?! ღ არები მივა აქრობაში, ქ ები გორაჶს. 

- მიხჶთი?

- ღვარები მივა, ღვარი.

- ე, სული შიმიჭირდა, უსხენ ტელეჶონი, კიდე დიმიმწყ რია. ეჲ და მემრე დილაზე

დედამა უსხნა და იმა დეჲარენა ქი,  ჴევა ვართა და იქიდამ გ რჯიგ ლ-და გევნეთ და

იქიდა აგრეფში-ნა ჩუმუვდეთო.

**

 თქ ე დედაჲ გყაჶსა, დედაჲ?  ჩ ე ანა ვეტყვით და თქ ე დედა ებნევით. ჩ ენში

აბლი გარე ლია თურქჩა, თურქჩა გარე ლია ჩ ენ გ რჯიჯაში აბლი. ზოგჲები თურქჩა

არი და ვერ მიმხ დარხართ. 

მცენარეები

 აჲ ამა ჩიჩეგებ ვეტყ ით ჩ ენ, ყ ავილსა. ჩ ენ თევნარში ბე რი არი ჩიჩეგები, 

ყ ლი ჩეჩიგი არი აქ.

- ჲოღ, არ ვიცი ამის სახელი რაცღ .

42 ონურ სარიყაია
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 სხვაჲ ამისი სამყურია და ამა გუდუშლია და მერე ჩუყრია ამას ჩიჩეგი. სამყურია ეს.

სამყურისაც შეხედე, სამითანე ყური აქ ა ამას. 

- ა იმასაც შეფათური ვეტყვით, ა, ი მაღალსა.

 წამალსაც, რა ვიცი, ბოჲნა, აქევრი ჩიჩეგები ბოჲნასაც წამალია, ამა ჩ ენ არ ვიცით.

სამყური, ჲარაღზე ხელს შეჲჭრავ ჲა, იმაზე ჶენა კაჲ იჯონლება ისა. ემე დადეფ ის, სისხლ

დაყენეფს. ჶენა კაჲა ის.

 ფეთნა ნა დაღეჭო კ ბილითა, ონან სორა, დეჲდვა... ე და დაღეჭო და დეჰდვა ზედან

და სისხლდაყენეფს, ემე ჲარა მოჰკრეფაჶს. ჶენა კაჲა ეს.

ხელსაქმე

 ცხ რები გ ყ ანდა მაშინ.

- ცხ არ ეტყვით თქ ენ თუ რა ეტყვით ცხ არ? 

- იმა გავპარსაჶთ, გაჶსჩეჩაჶთ, ვართაჶთ.

- სართავი,  ტარი, კ ირთავი. მემრე, ართუღ, ჭალეფზე მოჶქსოჶთ წინდას. 

მუჶქსოვდით, და ახლა არც ცხ არი არი,  აღარც ლამარიქი, მოჶქსოვოთ და არ ჶქსოჶთ

ახლა. 

- რა ვიცი ასე ჶქსოვდით,  ჲელეგეფთა, ყაზაღეფთა, წინდეფთა. ასე ხირხებ

მოჶქსოვდით.

- ხირხაჲ. 43

- ასე ემეჲ და, ასე შენსაჲ, ამითაჲ.

**

- საჭმელი სჭამევით? შჲერი თუ არ ხართ?

 მე სულა არ წაჶსულვარ ოქულში.  ახლო არ იყო,  შორსაც არ გამგზავნეს. ჩ ენ

სოფელში არ იყო და. ზოგნი რამა მივიდოდეს ამა,  ჩემ ბაბომა არ გამგზავნა. მაშიცა, 

ძ ელად, იშთა, რა ვიცი...

დათესვა

- პურ ვიჯებოდით, ცერც ს და ქერსა ერთმანეთში გურევდით, გომოჶქ იდით

წისკ ილში, იმა პურ ვიზმოდით.

43 უსახელო მაისური
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 ჴარებითა.

- ეგრე იმა დავთესაჶთ. ჴარებით დავთესვიდით.  იმა მოჶრსწყვიდით ასე წყლით, 

ჴელით, ჴელით. ასე რურალი იქნებოდა,  თქ ე რაჲგა იჯებოდით არ ვიცი. თქ ე

მიხჶთებით, რურალი, რ იცით? რუ გევღებდით,  მოჶრსწყევდით იმითა,  ი შეჲქნებოდა, 

იმა მოვგლეჯდიდით, იქედა მენი, კალოზე მივიტანდით იმა,  კალოზე გავლეწდიდით, 

გ ან ავებდით, გ აფაქებდით, წისქ ილში მუტანდით. წისქ ილში გუმოჶქ იდით, პურ

ვიქმოდით , შეჶჭამდით.

მოსავლის დაბინავება

 ქართ ლსაც ყ ეფში ჶყრით, მიწაში. იმა მიწიდან ემევღეფთ, ზოგ იშთე წევღეფთ

ასე სახლის ძირაეფში,  ძირაჲში ემე არი ბოდრუმები, ზოგ იქ ვინახაჶთ,  ზოგ მიწაში

ვინახაჶთ. საქარჩიღო მიწაში ჩაჶყრით. 

- ჩ ე ი სუჶელი ვდგავართ ზღაფულ. ვიდექით აქ და ახლა ბურსისკე მივდივართ. ე

დე იქ ბოდრუმში ვინახდით,  თ ელს აქედან წევღებდით,  ბოდრუმში ვინახდიდით

ქართ ლსა,  ყართოფსა, ჲანი. ი ახლა ბურსისკე ვგზავნითა, იქსაცა კიდე ბოდრუმში, 

ბოდრუმეფში ვინახაჶთ. ე დე საქარჩიღო აქ, სათსლე, მიწაში ჶყრითა. თ ელზე ჩაჶყრით, 

ქარჩეღზე გუმ ალთ, იმა ემევღეფთ, იმა დავთესაჶთ.

პირუტყვი

- ქომო სოფელეფში ჩ ე ემე გ ყავან, ხესუმები. რაჲ ეტყვით თქ ე ხესუმეფთა?

- ხესუმები ქ ყავან ჩ ე აქ, ემეში და იქ გ ინახავს ის, ხესუმი.

- ხესუმი გ რჯიჯა არი, ამა თქ ე არ იცით ის. თქ ე რაჲ ეტყვით?

- ჲოხ, ქომო სელფელები ზამთრი იმა ვაზლეჶთ ჩ ე. 

- ზროხები, ჰო? ორნი მყავან, სამნი მყავან, ერთანე ჴნა დაჶკლა, ყა რმა და ქნაჲა

თ ელზე. 

- ეჲ და ორნიც იმ ხესუმ ნდა მივსცე, იმან ნდა შიმინახოს. 

- ექ ს თ ე. ექ ს თ ე გ ინახაჶს.

- ექ ს თ ეს იქით გუმ ალთ და გ მ ასხამთ კიდე ზღაფული. მოჶსწ ელაჶთ და

თ ელზე კიდე მიჶსცემთ მას.

**
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 არ იცით თ ელი? თქ ენ თთ ელი არ ეტყვით თთ ლსა?.

- აქ არ არი ყურძენი,  აქ არც ყურძენი იქნება,  არც თუთა. თუთა არი, იცით თუთა? 

თუთაც არ მოვა აქა,  ალაგებ მაღალია ჩ ენთა და ქომო სოფელეფში არი, ზამთრი აქევრი

ხალხი ქომო სოფელეფში მივა. 

**

- ჩემი სახელი სეჰერ.

- სარიყაჲა. ონურისი სოჲადი და.

***

რესულ გენშთურქი, 50 წლის

ქობა, 2011 წელი

სოფლის ცხოვრება

 ვთიბაჶთ.

- ზამთრი ქომოთ ქი მივალთ სოფელში, იქ გავატან ბოსელში ძროხეფთა, ქოჲში. ახლა

აჲა, იქ ზამთრი. ამ თ ეში აჲა, ამ თ ეში აჲა, ამ თ ეში. ამ თ ეში, ოთხ თ ეში. აქა ძოჶს, 

აქა ძოჶს ძროხა. ახლა აჲა. ახლა ვ ზირეფთ, არაბ , ვკიდაჶთ, სოფელში მივალთ ქომოთკე.

- ი ჩემი შ ილია, ჩემი ღარჭია. ჩემ ღარჭი, ო, ო.

 ესა სანდუღი, ჰო, სანდუღი. თივაჲ ჩუტენაჶთ, და იქა ამას უკოჭაჶთ ბაწარში, ამაჲ

ვიკიდავ კუჲში44 ასე, არაბაში, იმა წევღეფთ ქომო სოფელში.

- ოთხითანე.45 აქ ორი აჲ,  ორი,  ორი და ქომო ორი. აჲ ორი, ორი ცხ არი აქ,  აქ

ბოსელში დგას. თი ჴარი არი. ჴარით, კლაჶთა და ჶჭამთა ზამთრში.

- ჰო, ის აღარ , აღარ , ის მოთორში, მოთორში.

- ჴარით ყანა ჶთესიდით და ადგილსა. ახლა აღარ არი და ამდენ თ ეში46 აღარ არი. 

გათავდა. ახლა კლაჶთა.  ჴარითა,  მიწა ვაკაებდით ა, მიწა ადგილეფთა. ასე ვაკავებდით, 

იქი მოვბრუნდებოდით, ამჲ ვთისვიდით. ახლა აჲა, ახლა გათავდა.

44 ზურგზე
45 4 ძროხა ჰყავს
46 ხელებით გვაჩვენებს ათ თითს
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- უღელი, უღელი. აქ ითიბვი ძროხა, ჴარი, ორი, ჴარი აქა დგავასა, ასე მი ა, მ ა. ასე

ჩიჶთი არი, ე თივა ასე აგროფს მიწასა. ბე რი რამ არი, ახლა მავიწყდება. 

 იქიდა მოსული ამის ანაჲ ერქანი არი, ის ჩემი ქალისი ჰემოლია, ორჰანი  ეს ამისი

ტა . ჩ ე ხისიმი ვართ. ჩემი ქალი იქა მოსულის ჴევაჲდამ.

- ჰო,  ნიშნობა ჶქენით. , აქ მევყვანე ქალი,  ამის ანაჲ,  ასე ცხრაჲა,  ასე სამიც. იქ

მოსული ამის ანაჲ, აქ მოსულია, ჴევაჲდამ.

- ახა მახსოვს ქი არი. მავიწყდება. გათავდება.

- მე დევნახე და მეჲა. მოგვეწონა, მევყვანე.

- ჴევაჲს სოფელში, მათ სახლში. მომეწონა, ოპ ! კაჲ, კაჲ.

- ო,  იმაჰაც მევეწონე და კაჲ იქნა და. ესე ირმი და ცხრაჲა,  ცხრა ირმის უწი,  აქ

მევყვანე, ჴევაჲდამ, ამის ანაჲ.

- დაწერო? ესე ირმი, მე ელდი. მე დავბერდი, აქ მომძაგდა, მ ტო მუშაობ ქა. ჶთიბავ, 

ჶთიბავ, ჶქ ალაჶთ, ზამთრი ჶთიბაჶთ ამასა.

- ქომოჲ, ყიზაჲ, იქ მივალთ, იქა ჶწევართ. ძროხებ ისაჲ უყრით, სხ ა , ასე ჶწევართ.

 პატარაჲკა მყავ ქოჲში, ბუშ , ქომო ბუშა. ჩემი ღარჭი, პატარაჲ, მისი ანაჲ ჴმაროფს, იქ

ქომო,  ქოჲში. იქა ასე ემე იქს, მუშაოფს და. ი ასე მუშაოფს, ო, პატაჲ ხანს უკან,  სხვა აჲას

იჯება ჲა.

- აღაჲ არი იქა, ქომო, ჩემ ბაბოჲ, ი ქოჲში დგასა,  ამუშაოფს. აღაჲ, ჩემ აღაჲ.

- რესულ გენშთ რქი.

- მეა? 

- ჰო, ელი, ელი.47

***

აჰმედი, 60 წლის

ქობა, 2011 წელი

ადგილის სახელები

47 50
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 აქეთ, ეს სოფლები არი, პეტინაჲ ლეკნარი, ჴარჲათაღი, ძროხები იქ მიქEყავდის და

იდგნეს,  ჴარის ჲათაღი,  ჰო,  ის ჴარის ადგილი. ამისი დიდი მთა,  დიდი თაჲ. იგზე

მურღულს მივა, წითელთა, წითელი მიწები, წითელთა. მურღული გედჲარ იქიდა. მაქინა

არა და, ფეხით გედჲარ მურღულ. ამისი გადაღმისკე მურღული. მურღულისა აგრე ამის

გადაღმა.

- აქობაჲ დიდი მთა ასე, იქ ბარდჲეთი, იქ ჲასაღის ტყეა.

- ჰო თურქჩა. ესეც ნაბჲანნი,  აჲნიანნი,  ისე ზომველე. ა ის,  ერთღე, ერთღეჲს სირთ. 

ქედი ჲანი, ერთღეჲს ქედი ისი. მერე იქით ჩათაღი.

***

ჰუსეინ ოზთურქი, 52 წლის

ქობაქი, 2011 წელი

 ჰუსე ნ ოზთ რქი ვარ,  ფერშ ღლუ ეტყ ან.  ჰუსე ნი სახელი,  ოზთურქი

სოჲადი. 

 მე ახლა ბურსა ჶცხოვროფ, აქ დევბადე, ამ ქოჲში ვიხსომე. ქობაქ იტყვ ან სახელსა, 

გურჯიჯა სახელსა,  ამ ქოჲს სახელსა.  აქ ვიყავ ყ რხ სენე, ოცდაორმოს წელწად აქ ვიყავ.

სხ ა, ართვინ ვისაქმე, ამა ქოჲ არ დავკარგე,  აქ ვჲარე.  ოცდაორს იქეთ ათი წელიწადია

ბურსა ვარა,  ემექლი გავხდი,  ჰემ ემექლი გახდუმილი ვარა, ჰემ ბურსა ვცხოვროჶ. ორი

თანე სახლი მაქ ა,  ერთი ბიჭი მყაჶს,  ერთი ბგანო მყავს.  ერთანე უნივერსიტეთში

იკითხაჶს,  ჩემი, მუჰენდისი ნდა გამოჲდეს.  ერთანეც ელექთრიქი აკეთებენ ჲა,  სახლი

ელექთრიქეფს,  ი მექთები გ თავა. იშთე ერთანე ჰემ საქმოფს,  ჰემ იკითხაჶს.  მერეც

შენსავთენ ბაღანა მყაჶსა ერზრუმ კითხულოფს უნივერსიტეთში. 

 ქალი მყაჶსა, იშტე ორ სახლი გითხარ, ორ სახლი მყაჶსა. მეც ანაჲ, აღაჲ ბერი მყავან.

ოთხმოსდ თი წლის ანაჲაღაჲ აქ მყავან და იმ ბარზე გამოველ აქა. ათდახუთ დღე აქ ნდა

ვიყვე,  კენე ბურსისკენ უნა წევდე. იშტე აქსაც ზ თი ბოჲნა თ ლი აქ ვიყა თ ქ ბა.

ზამთრიც, ქარჩიღზეც ზღაფული, ამა ახლა არაბი გზა გამოჲდა,  ელექთრიქები გამოჲდა, 

ქომო სევა ლს ვეტყვით. ჰანი ანაპალუღებ ვჭამთა ჲა ქომო.  იქ იმ მაჰალეში ზამთრი იქ
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დგანან ჩოღი,  ჩემ ანააღასაც ბურსისკენ მიქჶყავ. ოთხი თ ე აქ დგანან,  მერე ცხრა თ ე

კიდე ბურსისკენ მიქყ ან იქ დგანან. სხ ა რა გილაპარაკო? 

 აქ ოთხ თ ეს ჰავას, ცივ წყალს, თივები არჲა ეთრაფში დიდი, ჲაღუზი ჭალები, იმ

ორორ თანე,  სამსამ თანე ჭალებ ვთიბავთ, სხ ა საქმე რამე არ აქა.  თითო თანე ფურ

ინახვენ.  ზათი ბე რ პირტყ საც ინახდენ, ჴარსაც ინახდეს, ახლა ისინი ბერი კაცები

დარჩნეს ჲა, ვეღარ უსაქმ ათ. საზღაფულოჲ მოდ ან იშთე.  ზამთრითან არავინა რჩება. 

ისე-ასე მიდ ან ვინცხა ღენჭები ჰყავან, ისკე მიდ ან, ისტამბულისკე, ანკარასკე, ბურსისკე, 

საცხა ცხო რობენ, იქ მიდ ან. 

 ამხლათ? მე ახლა ჭალას ჶთიბავ,  თივას.  მალებიც არ არ ან, ამა ადგილი

მებრალება, ანას აღას ხათრისთ ინ ორისამი თანე ჭალა არი იმას ჶთიბავ. გეჲგენი?

 ბურსაში იშტე ჶსაქმოფ მე. ხასტანიე არი ჲა, ავადნევლებ, იმ ხასტან ეში ჶსაქმოფ. 

ჰემ ორთანე მა შ ვიღეფ,  ემექლი ვეტყვით, ემექლი, რაჲგა გარიგდება ისა, რაჲგა, გეჲგენ?

ჰემ დევლეთიდან ბედავა მა შ ვიღეფ, ჲანი ემექლი გაჶხთი, ჰემ კედე ჶსაქმოფ, ღენჭებ

ვაკითხჶინეფ, გეჲგე? სხვა რამ ნდა მითხრათ? 

 მე იმათ ვერ გ არიგეფ, იმ ბარზე ჰუსე ნ გელაპარიკებ ან, არ შეჶჭირდები და.  

ჭარბა რამ ვერ ვარიგეფ იმ ბარზე. ჰუსე ნ ამჯა იყო ჲა,  იმან ჲაღუზი რამე იცის,  იმას

დ ლაპარაკეთ. ერთიც აქ დედეჲ არი ერთი, იმან ძ ელი რამენი კითხეთ. 

ძველი ამბები

- ზ თი, აქ არაბ გზევნარ რამ არ ყოფილაჲა, ბათუმიდან ყაზია, სანთებელი ყაზია

ბათუმით გადმუზიდნ ან. ჩ ენი დედ ბი ზ თი ბოჲნა ბათუმ უსაქმ ან.  ბოჲნა ალიშ

ვერშ48 უჯნ ან.  ჩ ენი ყისუმებიც არ ან ბათუმ, ამა სად არ ან, რავა...  ჩემ დედესი ორი

თანე ძმაჲა, იქ დამჩარან ბათუმ, ამა სავარჩხინჯღა მუკლ ან თუ საღი არიან ვკითხაჶთ ამა, 

ვერსად ვერ... 

 აქედან წასულან, ჲანი სავაში გამხდარა ჲა, იმხან წასულან იქ რუსეფთ მუკლ ან თუ

იქ დამჩარან, ის ვეღარ გვირიგებ ან, აწყვეტილა... ბელქი და არ ან,  ბელქი და არ არ ან. 

ჩ ქ ხისუმები არ ან მესელა მარადიდ,  ბორჩხა, ზოგნი იმე იქნეს, ამა ჩ ენ ხისუმეფთან

ხებერი ვერ ვნახეთ. ბელქი და არ ან, ბელქიდა არ არ ან. 

48 თურქ. Alışverış  „ვაჭრობა“
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**

 სახლის საჰიბი ეს არი.49

- ო, იცის, იცის. დიგელაპარაკება, შიგან შავიდეს, დიგელაპარაკება. 

 ეს ქ იდან აშენებული ყ ერერი,  ესეც ფენჯერე ვეტყვით, ფენჯერე, ფენჯერე

ვეტყვით ამასა. ამისი გურჯუჯა სახელი მეც არ ვიცი. ე კარი, კარი შესასვლელი, სახლის

შესასვლელი. ე თახთით გაკეთებული, შეში თახტით, შეშით გაკეთებულია ესა. ის ძ ელი

კონკების საკიდავი უსვ ან ისე, მესელა საქმიდან მოვლენ და ძ ელ კონკებ გე ხდ ან იქ

ჩამოკიდებენ. გეჲგენ? 

 ზემოთ ამისი თავა იშტე,  დეფანი, თავა სახლში შესასვლელი. ამა დაბლაჲ

ვეტყვით, იმა მაღლაჲ ვეტყვით. ეს საჟდუმელ ადგილი, ზ თინ კალო ვეტყოდით, კალოსა.

ქერ, ცეცრც ს, ჴარებით ასე ემე ვიჯებოდით.

- იმას გზაჲა იშტე. ის ღობე არა არი, ზემოთ სახლის შესასვლელი გზაჲა.  ის ყ ერე, 

გზის ყ ერე,  ესეც აჲნე ყ ერე. ზ თე ესე გენიშ იყო და არაბი გზამა გეჲარია, დამოკლდა, 

ყ ერე გ რიგეს. 

 ის კოფოზე ზის. ჰო, კოფო ვეტყვით გ რჯიჯა. ესეც თახთა, საჯდომი თახთა. თქ ენ

რამ ასე არ ეტყვით? რასო ეტყვით თქ ენა?  ე სკამი იმას გ არიგეფთ ი სკამსა, გირძელია

ასე, ამა თახთა დ ალაპარაკეფთ ამასა.

დაქორწინების ძველი და ახალი წესი

- რაჲგა დექორწილება იცი? ათდაექს ი, ათდახუთი, ათდაოთხი წლის ქი შე ქნები, 

იმხან ბაღანეფს დ არშიღები, ასეკრიდამ ამოხვალ, საქმეში შეხვალ, ვერ იპოვ, ვერ იპოვ, აქ

ჭარბა არ გ რჩევენ. იმას დ აშიღები. აქ ზ თი გაღმა იყო, გაღმაჲა თეფში გახველით, იქ

ზ თე აგრობა იყო. საღამოჲს მალი, პირტყ ი, თიდან ველ ამოჲდოდა. მალებ

მასწველიდეს, მაქინას დ ბრუნებდეს, ნაწ ელს, ერბოს, ყ ელს გ რიგებდეს საღამოჲ. ონან

სორა, ასე გენჯები, თ ლი, ერთ აგარაში მევიკრიფჶოდით. თ ლი ვიფერხულებდით, 

ბოჲნათაც აშიღები ქ ყEავდეს. ხუთ ს თ, ოთხ ს თ, თ ლი ვიფერხულებდით. ონან სორა, 

49 თავის დედაზე ამბობს.
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ასკერიდან გამოვდოდით,  ერთმანეთის თუ არშიღი ვართა, იმას გუგზავნის ელჩობასა.

დეჲჯერებენ, ონან სორა, ნიქაგ გ კეთებენ, ნესმი ნიქაგს გავაკეთეფთ. ონან სორა, დიდ

დ გუნ ვიქამთ. ხორც, პირტყ დავკლაჶთ, ჴარ დავკლაჶთ, ორ-სამ დღე იფერხულებენ

საღვარლე. ქიმი აშიღი გეყოლებ ენ გვერდზე, ქიმიც ანაჲს-აღაჲ ვინცხა გეტყვის, იმას

წაჰყვებ ან. ახლა ბოჲნა ვინცხა აშიღია, იმას ითხ ენ და ზ თი ანას-აღა ხვაჲთითაც ბე რი

იჯონებოდენ, აშიღობა იყო. ინაჲ ვითხოვოთ ღენჭი, ვერც ბგანო რამ აღას ვერ ეტყოდა

ქი, არ იქნებაო, ვერც ბიჭი ვერ ეტყოდა კაჲ იქნებაო. ანას-აღაჲს ნათქ ამით

დეჲქორწინებოდა. კაჲაც ომში იმე იჯმოდენ. მოკდომამდე თ ლი ბერაბერ იყ ნეს ჲანი, 

გაყრობა-მაყრობა ახლა ემე იქნა. ახლა ერთმანეთს არ კადრულებენ, ხუთ წელწად, ოთხი

წელიწად ეყრებ ან. ი ზ თი ისე რამ არ იყო რა. დაქორწილდი, გ თხ ეჲ, ბაღანები, 

ღენჭები შეჲყრებ ან, ბიჭი, ბგანო დაბერებამდი.....შეჭამდეს. ახლა გემეჲცვალა, 

ა რფასავდენ, ა რფასავდენ გახდა ახლა. ჩოღ, ბე რი აბლია ახლა, ორ-სამ წელწად

ბერაბერ არ ან. ონან სორა, საქმე თუ არ აქ ან ბიჭსა, სახლი თუ არ აქ ან, თაქსილი თუ არ

ჰყაჶსა, ეყრებ ან აქსაცა. ამა ზ თი ესე რამ არ იყო. მე ჩამ ქალს უკან ოსდაშ იდი

წელწადია ბერაბერ ვარა, ახლა ქალი ბურსა არი, მე აქ ვარა. 

- მეც ისე აშიღობით გევიცანი, იშთე აგარაში ვიფერხულეთ, აშიღობა გაჶხდით. 

ასკერიდამ ამოველ. ჩემი აღაჲ და მისი აღაჲ აჲნე ფაბრიკაში საქმობდეს, მ რღულ

ვეტყ ი... იქ საქმობდეს.

- ჰო, აჲნე ადგილზე საქმობდეს ჲა.

- ეს რა არი, იცი? ეს შეს ით და. ეს აჯობაზე მიდ აჲა. იქევრი წყალია, ზემ-ზემ

წყალი ვეტყვით. შეს ით და ესეც იქევრი ხურმა არი. მადლის წყალია ეს. 

- ხუთ თანე კაცმა ნიშანი მ ტანეს. ბოღჩაში რამენი არი, ფეშკირი, რამენი, იშთა, 

ზალისთ ნ კონკი. ისერა მენი სიფთა, ისერა მენი მ ტანებენ. მემრე მაღაზ აში წეყვან, ქი

გადიდდება. ართუღ, ყოლლამფერს უღეფ საზლო, გელინი. საზლო თეთრი იმენი არი

ახლა, იმხან ჩ ე არ იყო და წითელი პერანგი უღეთ, წითელი.

- იმხან ქოჲ იყო აქრობაჲ, ოსდ თი წლის წინაწინ. იმხან ქოჲეფში რამ არ იყო, ახლა

გახდა ყ ელამფერი, ახლა აქსაც არი. ზ თი ჩაშრობა-აშრობა იყო და ახლა აქსაც გამოჲდა
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იმისთანა ადგილზე, თეთრი რამ. გელინი ვეტყვით იმასა, საზლოს აცმევენ ახლა თეთრს, 

საზლოს. ზ თი იშთე კონკი იყო ის წითელი.

- ამას ყ ელ ვეტყ ით, ყ ელი. ამა ქოჲში აკეთებენ. 

- ამას 50 ბგანო ჰყაჶს და, ფური ყავან ორ-სამი. დილაჲდა მენი მოსწ ელენ, 

საძოვნელად გაგზავნ ან. საღამოჲ ჩამოვა კიდე, კ დო მოსწ ელ ენ. ეფეჲჯა შეჰყრ ან

იმას ნაწ ელსა; ეფეჲჯა ყ ფში გეჲრჯება, ამას ცეცხლზე დ დებენ, ემე იქმენ. იქ ქი

ადუღდება, თავაჲ სიქელ ადგილ თავაჲ მეჲხუფის, ძირაჲ წყალი დარჩება. ონან სორა,

ბენზინ შიგან ჩ დებენ, ასე კარგა მარილში, მარილი იცი? მარილში შემარილვენ აჲერზე; 

ასე მუჭირებენ კარგად და ასე თახტაზე დადებენ, თავიდან ქ ას დ ჭირებენ, სამ-ოთხ

დღე შეჲნახვებენ. სერიში, სიცხეში რ იქნება, სერიში იქ გახთება, გახმება. გეჲგე? ამისი

გაკეთებაც ასეა. მე ახლა ერთი-ნა ვილოცო და ჰაჲდე, კარგათ იყაჲთ. 

***

ემფიე ყოლუხი, 36 წლის

ბალხი, 2011 წელი

კერძების მომზადება

- ჩაჶჰყრით ქი K იხსნება. თE K იხსნება იმა, კურკლი, კურკლი. მურკლი, 

შეჲმურკლის ისა. არ შეჲმურკლოსა, მურევთ იმასა, არ შეჲმურკლოსო. ი ადუღდება, 

მეჲხარშვის, საჭმელ იჯონლება იშთა. მარილისაც შენ რამდენსაც გინდა. იმა ჩEე ემე K

ვიქამთ, ნაზუქ თანა ჩავაყრით, ფHრინჯ ვაყრით, ფHრინჯ, ჰე. ფრინჯისაც მესელა, ერთი

თენჯერაE თუ ნაწEელ ვიქთა, გაჶწურაჶთ ნაწველსა, ერთი თაბKღსაც ფHრინჯი ჩEაყრით.

ფHრინჯი მეჲხარშვის, იმა გედევღეფთ, ფრინჯ ფექ ემე არ უნდა, იმა მორევნე, ფექ არ

უნდა, აბლი მåრეჶთ იმასა. იგი არ იკროფს, არ ემე იჯებიან, არ იმურკვლის ისა.. იმაჲსაც

ნაწEელ ვიჯებით, სხEა Kღა K მახსოვს რა.

- ი ჭადი, ემეჲ ვიქთა, ყაჲმაღ გაჶსწურაჶთ, ე მალებ იჯონლება ყაჲმაღსაცა. ყაჲმაღ

ჩEასხამთ, აბლისაც წყალ გურეჶთ, აბლი რამა, ი ფქÍილ ემე ვიქამთ, გაჶსცრით საცერში, 

გაჶსცრით. იმა კKრგა მურეჶთ, მურეჶთ, კKგა სHქელისაც Kრ-და იყოს, კKგა თხელისაც Kრ-

50 მეზობელ მოხუც ქალბატონს
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და იყოს. იმა ჩEასხამთ ტეფსიში, ჩEასხამთ, ჶორვაში შეჶდეფთ, ფორმაში, სობაში.

სობაში შეჶდეფთ, ი სობაში გამოცხEება. ი სობაში გამომცხEარია. იმასაც ჭადი ვებნეჲთ

იშთა.

- კაჲა, ხო.

- მარილი უნდა იმასაც, ჰო. ი რამდენსა ქი ფქHვილ, რამდენსა ყაჲმაღ ვიჯებით,

იმდენსაც მარილ ჩEაყრით. მარილი ჩEენ ვიჯებით ჲანი. რამდენსა უნდა, იმდენს იშთა. 

სხვა Kღა K მახსოვს რა.

- ჴHმელი ლებEო სხვა არი იმისი, ჰო. ჴHმელი ლებEოსაც აჲნე, ახლა ქი წეღან

ვიხვაჲათე ისე დაჶთესოთ იმა ქარჩეღზე იმასაცა, იმა თKზობი ხან K დაჶკრეფაჶთა, ი-ნა

შეჲქნას ქი, ისე დევიკრიფოთ, ი თEელზა. თEელი-ნა შეიქნას, თEელზე-ნა შეჲქნას

ლებEები, Hნა დაჶკრიფოთ, გემევჲტანოთ.

- თეთრი, თეთრი ლებEო არი ისა, შიგანაჲ თეთრია.  შექერ ლებEო ვეტყვით მას.

- სხEასაც არი მესელა.

- ჩEენთან შექერი ლებEო, შექერი ლებEო დაჶთესაჶთ, იმა მზეში გაჶშლით, გაჴმება.

- ჰო, იმა ჰო, გაშლა უნდა. გაჶშლით, ი გაჴმება, იმა მოფჶკრეფაჶთ, გაჶსხნაჶთ, ი

ყაფუღიდან ემი, გაჶხსნავთ მესელა. ე შიგანაჲ ქი ასე ემე იქნება, გაჴმება, ამას ესე

გაჶხსნავთ, ამასა, იმა თენჯერაში ჩაჶჰყრით. ღამი დEალბოფთ, წყალში დავალბოფთ, 

დილაჲ დაჶდგამთ სობაზე, დილაჲ ადუღდება. იმა წყალ წაჶსწურაჶთ, იმისი წყალსა.

- ჲოხ, იმა ქი მოჶხარშაჶთ, ქი წყალ წაფჶსწურავთ. ართოხ, ცალკე დაჶდგათ და ქი

სხEა... ჲანზე კიდე სოღანი, მეჲ უნდა იმასა. ერბოსა და მეჲ ვიქთა, სოღანსა დაჶჭრაჶთ, 

წმინდა-წმინდა დაჶჭრაჶთ,  მოჶხრაკაჶთ. სოღან ქი გაჶხრაკაჶთ, ორ კოზ სალჩა

ჩაჶდეფთ, აბლისაც ბიბერებ ჩავაყრით, ჴHმელი, გამჴმარი ბიბერი მესელა, აჯი ბიბერები. 

ლებEო ჩაჶჰყრით. იმისი წყალისაც ბეEრი არ უნდა იმასაც, იმასაც მი თავამდი უნდა

წყალი. ი ადუღდება, ისაც ჴHმელი ლებEო ჶორვა არი. ფილავი ვიქთა, ფილავის უკან...

- ჰო, უნა მურიო იმასაც, ჰო.. Lთ-ორ ხელ Hნა მEრიო და იმასაც ბეÍრი მორევნა არ

უნდა. ი მისებურა-ნა მეჲხარშოს ცეცხლშიგან. ცეცხლი ბეÍრი უნდა იმასა, მოხარშასა.

ჲანზე ფილავ ვიქთა, ფილავის უკანა ერთპილა დაჶდეფთ იმასა, საჭმელებ ვიქთა.
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- ფილავი, ერბო გაჶხრაკაჶთ. ერბო, მესელა, ფირინჯი თუ ბეÍრ ვიქთა, სამი კოზი

ერბო უნდა იმასა. ასე სამი კოზი ერბო ჩაჶდეფთ ტაფაში. ტაფაში იმა გაEხრაკავ, ახლა

ოთხი თანე თუ ბKზე ვიჯებით, ოთხი ვიჯებით, ოთხი კოზი ეყოფა იმას. ოთხი თანე კოზი

ერბო ამევღეფთ, ჩაჶდეფთ, გაჶხრაჶთ, ...შეჰრიე ვიღეფთ ჰაზირი, შეჰრიესაც ემეს უკა

მოჶხრაკაჶთ. შეჰრიესაც გურჯიჯა არ ვიცი მეა და, შეჰრიე ვეEბნეჲთ.

- ჲოხ, ჲოხ, ი სხვაჲა, ი სხვაჲა. აჲნე ქერ გაEსა, ქერ გაEსა. იმა ვიღეფთ ჩარში და მენი. 

ჩერშიდამ ვიღეფთ, იმის უკა მოჶხრაკაჶთ, ერბოს უკან, ფირინჯ კარგად გაჶრცხაჶთ, 

ერბოს უკან კარგა გაჶხრაკაჶთ, ქი გაჶხრაკაჶთ, მაში ართუღ წყალ კიდო... მარა იმა ბეურ

წყალ ა(რ) ვასხამთ, ბეურ K მეჲხარშოს. ემე დEასხამთ, წყალ დEასხამთ, იმასაც ჴHმელ

ლებEოს უკა ემე ვიჯებით, საჭმელ ვიჯებით.

- უნდა, მარილი დამავიწყდა, მარილისაც უნდა.

- ჲოხ, შექერი არა, მარილი. ფირინჯის უკან მარილ ჩავაყრით, მარილის უკან

მეჲხარშვის.

- ჲოხ, მე შექერით არსა მიქნია, შექერით K ვიჯები. ჲოხ, ჩEენ არ ჶშჭამთ შექერით, 

მარილით ჶჭამთა.

- ჲოხ, ამაში მარილ ჩEაყრით, მარილ არ ჩEაყრით იმაში. ჰო, ჰო, ის გომომცხEარი, ი

ტეფსიშია და ფირინჩში, ფილავში შექერ არ ვაყრით ჩEენ, ჩEენ მარილ ვიჯებით.

- სხვა რა ვიჯებით? მომაგონეჲთ, K მაგონდება ქი.

- ა დო ფაფა. იმა ახვაჲათე, იმა ჲაღუზა იცის.

- (2) 51 დო ფაფა, დოში მარილ ჩაჰყრი, ფქÍილ ჩაჰყრი, მურევ, მოხარშავ, 

მობრუნდები, ერბო გKდნოფ, შეშჭამ.

- (1) მალებ ქი მოჶსწველაჶთ და გემევიტანთ სახლათ, იმა მაქინაში ჩEასხამთ,

ყაჲმაღებ შეჶჰყრით, დავჯოხაჶთ, იმა ემეში ჩEასხამთ, ვარიაში ჩავასხამთ, ი ვარიაში ქი

გავარყეჶთ, ერბო შეიქნება. ი ერბო ჲანზე ქი ჩაყრილი დო მèა, წყალი მèა, ერბო თეჲეფში

წყალი მèა, დèა, იმა დო ებნეჲან. 

- იმ დოსა რამდენთი ვინახაჶთ? ჰა ემე ქი ვიქთა, ვიჯებით იშთა. თუ შეჲნახავ, 

შეჲნახავ, თუ K საჭმელი იქამ.

51 მოხუცი ქალი ფატიმე (დაახლოებით 75-80 წლის)
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- ჰო, დამჟავდება. კKრზე ვL შეჲნახავ, ჰამა დამჟავდება, დაზარალდება მაში. ე დე ცივ

ალაგა ტოლაფში ჶდეფთ და ტოლაფში ვინახაჶთ.

- კèლ52 რაჲგა ვიჯებით, იშთა ფურებ მოჶსწველაჶთ, გემევტანთ ნაწEელსა, მაქინაში

ჩEასხამთ ნაწEელსა, გუმუანოფთ, მაქინაში გუმუანოფთ. მაქინა დEაბრუნეფთ, ყაჲმაღი

ცალკე გეჲრჩევა, დელამონტე ცალკე გეჲრჩევა. ი დელამონთს ქი იქსობაზე ყაზანში

ჩEასხამთ, ყაზანი ეჲვსება. მესელა ოთხ დღეში ანჯახ ეჲვსება. ხანჩი სამ დღეში, ხანჩი ოთხ

დღეში. ეჲვსება, იმაზე დაჶდეფთ, სობაზე დაჶდეფთ, აღშამდან გავაცხელეფთ, ღამი, ღამი

გავაცხელეფთ, დილაჲ ქი ავდგებით, იმასა საწEრავში ამევღეფთ, ბეზში, ბეზში ამევღეფთ.

იმა კარგა გაჶსწურაჶთ,  გაჶსწურაჶთ ჲანი. ზეჲდამ ქEა დაჶდეფთ, გეჲწEრის. მემრე იმა

ემეში ჩავაყრით, ემეში...

- ყველი მისებურა გაკეთდება, უნდა დამჟავდეს აბლი ყველი. ყაზანში აბლი უნდა

დამჟავდეს. ჩEენ მაჲა K ვიჯებით. ჩEენი ყველები მისმიდა53 , მისებურა იჯონლებიან.

- იშთე რაჲ გებნევი, ოთხ დღე-ნა შეჰყარო ქი ყველი შეჲქნეს იშთა. 

- იშთე იმა გაჶსწურაჶთ, ბოკელ ვიქამთ. ე ბოკელი თუ ა-ნდა ქნა და თუ შKჭმელი ქი

ვიქამთ, იმა ემე ვიქამთ, ყაფში ჩაჶჰყრით, მარილის უკან კKრგა ურეჶთ, ურეჶთ. იშტე ი

ყველი შეიქნება.

- ფურები თუ ბეEრნი არჲან, დიდი იჯონლება, ფურები თუ ერთანეა და პუტურუჲ

იჯონლება.

- სამი ქილო გომოვა ანჯახ.

- ორითანე. ერთი ფური, ერთი ფური.

- ჩEე ქი ჩემ მალეფ ჶხჶაჲათოფ და მათი მალები მე ჲა ვიცი. მე ჩემ მალეფ

ჶხჶაჲათოფ. ჩემი Lთი ფურია, ოთხი დღეში ანჯახ სამი ქილო იჯონლება. 

-ყEელ იმაში ვიქამ, Hნა გახმეს უნდა ყველი. ჰო, უნდა გაჴმეს. ემეში, მესელათ

გოდორში ჩაჶდეფთ, დაჶკიდაჶთ ასე, თავანში დაჶკიდაჶთ, იქ-ნა გახმეს, თუ Hნდა ქი

ყველი-ნა შეიქნას. 

- ო, მარილიანი-ნა გაჴმეს.

52 ყველი
53 თავისთავად
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- ზამთრი ჶშჭამთა, ჰო. ახლა გEახმოფთ, ზამთრი შეEჭამთ.

- ახლა ვამზადეფთ, აღლა ვაჰაზირეფთ და ზამთრი ჶჭამთა. იმ ყველსა. ა ისე

ვიჯებით. 

- ერთი ფური მყავს, ჰო. ახლა ორნი შეჲქნეს. შარშან ერთანე იყო და წHრევლი ორნი

შეჲქნეს და.

- ამ ყველსა ხHმელი ყველი ვიტყვით, ხHმელი ყEელი, ო. 

- თაზა ყEელი. თაზა ყველი ვიტყვით, იმა K გავაჴმოფთ, იმა ისე თაზა-თაზა

შიჶჭამთ. წყინტა K ვიცით და იმა ისე ჶჭამთა თაზა ყEელი, ისე ჶჭამთა.

- ხაჭაპური K ვიცით. ა იმა, შეჲ, პურ ქი გუმEაცხოფთ, იმის უკა გურეჶთ და ისე

შიჶჭამთ.

- ჲოხ, ისე პურში K ურთეფთ. ჩEე იმა არ ვიჯებით. ცომში ყველ K ვაყრით. ჩEე ცომ ქი

ვიქთა, იმა მემრე ვიქთ იმ ქადასა. იმა მემრე ვიქთა. ჲოხ, ცომში არ ურევთ, ი K ვიცი მე.

- ჴHმელი ყველი, ი ზამთრისთOნ ჴHმელი ყველი და. ახლანდელი შKჭმელისთOნთაც. 

- ნედლი ყველი. ჰო, ჰო, დაფშEნილი და ნედლი ყველ ვიტყვით. იმის საჴელი

ნედლი ყEელ. 

- სხEა K მახსოვს რა გი...  

ოჯახის შესახებ

- ჲოხ, ჩემი ეს არი. ჲოხ, სამნი არიან და მერენი დიდრEანი არიან. ე და ე პეტრეჲ ეს

არი.

- ჰო, სამნი, სამნი. ორი თანე ბიჭები და ერთანესაც ე ბგანო, ბგანო. ისაც ჩემი ბგანო

და ისაც ჩემი აღაჲ და. ჩEე აღაები ვეტყვით და თქEე რაჲ ებნეჲთ?

- ჰო, ჩემი ქმარი ისა. ვერ მიგახტუნე და. იშტა, ისა შაფხიანი ჩემი ქმაჲა. მLრე, ი მLრე

ტაჲ ჰო.

- ბიძა არ ვიცით ჩEე. ახლა ვერ მიჶმხთაჲვარ რა ამბოფ. 

- მამისი ძმასა ტაჲა K ვეტყვით.

- მამისი ძმასა მაზლი ვეტყვით.

- აღასი ძმასა ემი ვეტყვით, ემი, ემი. 

- ე ჩემი ბიბია, ამას ბიბი ვეტყვით. 
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**

- ჲოხ, თელევიზორში ჶსეიროფ მესელა, არ მიქვირს, გაგონი ვარა ჲა. ჰო, გOრჯისთან

ქანალი ჶსეჲროფ ჩEენა. ი ამა ჩEღის ვერ მიმხვთარვარ. ი აბლი ცქვიტა-ცქვიტა

ხვაჲათობენ ჲა, ხანჩი ჩEაღისაც ჶხთები და ჩEაღისაც ვე მიმხვდარვარ. ამათი ჩEნი

გOრჯიჯა რეჲგია და ამათი გOრჯიჯა რეჲგიაო და ჶსეიროფ იმ კანალსა. ეჲ და ხანჩი

ჶხვთები და ხანჩი ვერ მიმვხტარვარ. აბლი ცქვიტა ხვაჲათობენ ზოგნი და ზოგნი ჶხტები. 

ე და იმ ბKზე გაგონილი ვარა ი საჴლები და ე ბიბია არსა გåგონია ჲა, იმა გუკვირდა.

**

- იმისი ძირაჲ ბოსელი ვეტყEით.

- ჲოხ, ა იმ ებესია, იმ ებესია, იმ ძირაიდამ ბოსელია ა იმ მალე ყრიან.

- ჩემი ჰ, ა ეს არი. ჰა, იმ ძირიდამ... თქEე ქი დასხედით, წაღან იქო ისხედით ჲა? ა

იქოს. იშთე, იქოს ბოსელი არი. ჰოE, ჩემი.

- თივასაც იმის ზედან, იშთა თაჲდა მენი თივას არი, ძირიდამ მალები არიან, 

თაჲდამ თივა უჯოხაჶთ, ძირიდამსაც მალები არიან. 

- სათივლე, ჰოE, სათივლე. ბოსელის ზედამ, სათივლე არი. 

- ახლა იმ ბKზე ახვაჲათეფ ჩემ ანასო, იმ ბKზე ჰერსიანოფს.54

- ახლა თქÍე რი ბKზე ჲარებით?

- სამნი იყვნენ მKტო. ერთანე ფროჶესორი ვარაო თქÍაჲა. იმანცა თქÍა ფროჶესორი

ვარო, თამამ, დეკაცმაც, კაცმასაცა.

- დეკაცი, მესელა, შე დეკაცი ხარ, მე დეკაცი ვარ მესელა. ჩEე გათხოული ვართა, 

დეკაცს გEეტყვიან, გუთხოÍლი ართა, ბგანო ეტყEიან.

- კაცები, დაქორწილებულეფთა კაცი ეტყEიან, დუქორწილებასაც ბიჭიო ეტყEიან.

**

- ახლა წუმსა, ასე მივდივართ რა და, მზე ქი გუმოვა, მაში ართუღ სამუშაოებლე

მივდივართა. თიბაჶთ, ე რჯოხაჶ ქი ზამთრი მალი, ფურებ მივართაჶთ. მუშაოფთ. ა, იმ

ლებEო ჶრწყაჶთა მესელა წყალითა.

54 ამ ქალბატონის შვილი ტიროდა და მასზე ამბობს
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- ჰო, წყალი უნდა იმ ლებუჶეფთა, იმას ჶრწყაჶთა ყანაში. თუ არ მორწყე, გაჴმება, 

ლებEო არ შეიქნება. უნა მოჰრწყო ქი, გეიზდის და შეიქნის და ლებEო შეიქნას.

- წყალი ემედამ მოა, ჴეჲდა მენი, ჴევნარში წყალი და არი და იქიდა მენი მოჶყაჶთ, 

რუს უკა მეჶყვანთ წყალსა, რუს უკან მეჶყვანთ და მოჶრწყაჶთ.

- ყèლ დღე არა, კვირეში ერთხელა. თუ წუმა არი, არ უნდა და, მზე თუ არი, მაშინ

ჶრწყაჶთა. წუმაში არ ჶრწყაჶთა. 

- ახლა ქი წუმსა, კიდე მორწყვა უნდა და მემრე აღარ უნდა.

- ჩემი სახელი ემფიე.

- ყèლუხ.

- ხო, ჲეთჩი დევჲბადე და აქ ზალი მოველ. ამ ქოჲში ზალი მოველ. ათდახუთი, ხო

ათდახუთი წელჲწადია. 

- დღევანდელ დღესა? სამშაფათი. 

- ცხრამეტი K ვიცით ჩEენში: ორშაფათი, სამშაფათი, ოთხშაფათი, ხუთშაფათი, 

პარასკეჲ, კOირა, შაფათი. ორშაფათი გუში იყო და დღეს სამშაფათია.

- საზეგაო ხუთშაფათი.

- ბალხ ვართათ ახლა, ჰო, ბალხ. ახლა ბალხ ვართათა.

***

მევლუდ დოლენჯაშვილი, 

ხევა, 2012 წელი

შელოცვა

- ამას ფეხი უთკივნია, უგზუვნია და ახლათ მე ვუკითხო და ორ დღეს ქი

გამთელდება, აღარ შეხვთება რა.

- შაჲ ტყე გაპწდა,  შაჲ კაცი გუმEარდა, შაE ქEაზე შახტა, შაE ქოთან შიმKხტა, შაE

ტყეში შახტა, ამ ბგანოსი ე თკივილი გასHკტა, გაქარდა. შაჲ ტყე გაპწდა,  შაჲ კაცი

გუმEარდა, შაE ქEაზე შახტა, შაE ქოთან შემKხტა, შაE ტყეში შახტა, შენი ფეხისი ავადნობა

გასHკტა, გაქარდა. წითელი ტყე გაპწდა, წითელი კაცი გუმEარდა, წითელ ქEაზე შახტა, 
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წითელ ქოთანში მKხტა, წითელ ტყეში შახტა. შენი ე ტკივილი, გასHკტა, გაქარდა. მეხი ტყე

გაპწდა, მეხი კაცი გუმEარდა, მეხი ქEაზე შახტა, მეხი ქოთანში მEახტა, შენი ე ფეხი

ტკივილი გასHკტა, გაქარდა. კითხვი ჩემიდამ და გამთელება მერთიდამ და.

- შენ თEალი გენთება? შაჲ თEალებია, თუ? შაჲა თEალი? 

- შაჲ ტყე გაპწდა, შაჲ ბაჲერიდამ ჩამKხტა, შაE ბაჲერიში გევდა, შაE ბაჲერიდამ

ჩამKხტა, შაE კილდეზე გევდა, შაჲ კილდე გაფსტა, შენი თEალი ტკივილი გასHკტა, 

გაქარდა. წითელი ტყე გაფსტა, წითელი კაცი გუმEარდა, წითელ ქვაზე შKხტა, წითელ

ქვაზედამ ჩამKხტა, წითელი ქვა გაპწდა. შენი თEალი ტკივილი გასHკტა, გაქარდა. მეხი

დღე გაპწდა, მეხი კაცი გუმEარდა, მეხი კაცი ქი გუმEარდა, მეხი ქEაზე შKხტა, მეხი ქვაზე

ქი გაპწდა, იქ ჩახტა, და შენი ნაზაჲ გასHკტა, გაქარდა. კითხვა ჩემიდამ, გამთელება

მერთიდამ. 

- ნაზარი იცი რა არი? თაჲ მიწპტება ა თაჲო და. ე და აქ Lთ ემე იყო, ოსმან დიდი

ქEყავს ჩEენ და ასე მოკლე აჲ, ასეა და. მუცელი მენთებაო და.

სამი ძმის ამბავი

- ეჲდა აქოს სKმი კაცი მოსულან, ერთანე აბლი ასე ჩკვიდამ ემეჲა. რეჲგა იტყვიან? 

ერთანე... შეჲთანი და ერთანეთაც კაჲ კაცი. ბალხიწEერზე მოსულან, დამჟდარან იქო, ჯერ

აქობაჲ არ არი, ხალღი არ არი. ეჲ და იქო ეტყვის, იმეჲა, ბალხიწEერიდამ. სამი ძმაჲა და

იყუნენ ქი, რა ვქნათ ახლაო, ჩEე ერთანე სა წევნეთო. ერთ სოფელში ქი წევნეთო, მეხი

ჩუმEა, დEეგვეცემაო და კKგათ გEახრაკავსო. ცალკე-ცალკე სოფელში წევნეთო ქი ერთანე

ქი გეEხრაკვითო მLრე დაჶრჩებითო. ი აბლი მუჯუჯუნოჲ ყოფილა, იმა უთქÍია ქი, მე

Kსა წავალო, მე ვიქნები ბალხსაო. ეჰლა, აბლი შეჲთანი ყოფილა, იმასაც ასე შუხედნია და

მეაო, დუზინა გევალო, წავალ ქვაბაო, ქვაბა ვიქნებიო. ეჰლა, ემესაც უთქÍია ქი, მეცაო

ჩევალო, ჩევდე ჴევაო და იქ წყალი არიო, ჭალა-ყანა არიო და მოჶრსწყავ ჭალა-ყანასაო და

დაჶთესავ ლებEოსა და შიჶჭამ ვიქნებიო და თქÍენს უკან რანა იყვნეს Lთი მაღალზეო, 

ერთანაჲ გაღმეო და ერთანაჲ მუჯუჯუნოჲ და მე ჩევნე ჴევაი ვიყვნეო. მერე იქედამ

დაშენებულან ესე - ჴევაელი, ბალხელი და ემეჲ.

დათვის „ჰექია“

- რაჲ გითხრა ახლა ეთი, ეთი ბებერი ყოფილა.
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- ახლა ეთი ბებერი ყოფილა და ბებერი წასულა ტყეში. აქ გასულა ტყეში და

უყურყუტია. იცი ყურყუტი? შეშები მუკრეფია, მუკრეფია და თოკზე დუწყვია, და

შემძვრალა ასე, შემძვრალა, ასეც უმუწევნია, ქი დრუხო უქნია. უთრახუნებია იცით? 

წუმუწევნია, დრუხ, წუმუწევნია, დრუხ. წუმუწევნია, ერთიც დიდ დათვ მოსულა და ასე

გუდუხოვნია. უთქÍია ბებერსა ქი, რა გინდაო, რაზე შუმოწვენილხარ ჩემზეო და შენი თაჲ

მინდაო და შენა ჩემს უკან-ნა იყვნეო. ე ნა ჩემს უკან იყვნეო, ამა რეჲგა ვიყვეო და ა

გიგიჶეფო დათვს უთქÍია. მე K გიგიჶეფო. ე და ბებერ უთქÍია ქი არ გიმიჶეფო და არ

გიმიჶეფო და მივიდე აქო დავჟნეთო, იმ ტყეში დავჟნეთო და ქი დამჟდარან. ბებერსა

უთქÍია ქი, აჰა მოსულია ზამთარიო, ზამთარი მოვაო და შენა შომოქცივდებაო და მე შე

ასეო გაგპარცN და წინდა მიგიქსN. დათვსაც დუჯერია, ქი დუჯერია, ამას გუპარცია ი

დილბერა და ასე ემე უქნია, კედი უქნია ასე დიდი, დიდი ნართი ქი უქნია, იქ მKღლიდამ

ქი გუმუგორებია. ქი გუმუგორებია, ი ნართი აქო ჩუმოსულა, და დათვისთვინ უთქÍია ქი

ახლა რანა იქნას ესე, მეაო, ნართი ვინაჲ მეჲტანოსო, დათვს უთქÍია ქი, მე ჩავალ, მე

მევტანო. ბებერ უთქÍია ქი შენ მოქკვლენო, შე მოქკვლენო და შე იქ K ჩახვიდეო და მე

ჩევდეო. ესე აქო გემევიკოჭეფო და შენა შომომწევო, ჩუმEა აქო, ნართსა ჩKგდეფს ჴეჶში.

ნართი იცი რა აჲ? კედისი, ასე დახოEლი ნართი. ე და ასე ემე უქნია, გაქცეულა ბებერაჲ.

დათEი მოსულა, ჩèმოსულა დათEი. ჩუწევნია იქ კედი ქი, ბიბერა აღარ აჲ. უტირია

ბებერაჲ წევდა, ბებერა წევდა, ასე ხელები ასე უჯონლია, ბებერა წევდაო. ჩèმოსულა ქომო, 

გოდღეკარ, გოდღეკარ ჩèმოსულა, ერთ სახლში მისულა, უთქÍია ქი: ბებერა აქ ჩუმოვდა? 

ამათ უთქÍია, ქი არ ჩუმოვდაო. მერე სახლში მისულა, ბებერა აქ ჩუმოვდაო, არ

ჩუმოვდაო, მერე სახლში მისულა, ბებერა აქ ჩუმოვდაო, არ ჩუმოვდაო, მერე სახლში

მისულა, ბებერა აქ ჩუმოვდაო, ქი ბებერი იქ არი. გუდუხედნია ქენჯრიდამ ქი, მეო აქ

ვარაო. დათვს უთქÍია ქი ჰაიდეHნა გუმუვდე მანდაო? ქენჯრიდანო თუ ოჯაღიდანო? 

ოჯაღი იცი რა აჲ? ასე დუმანი მივა და იქედამ. იქედამ ჩუმოდიო, და ამასაც შეშა ქონებია

და ბეEრი კაწა-პუწაჲ. კაწა-პუწაჲ იცი რა არი? კატრი, კატარი იცით?  გამჴმაჲ კაწა-პუწაი.

კაწა-პუწაჲ რატომ იცით? ჩამოჰკრამ, ცუდ რამ დეჲქუხეფს. კაწა-პუწაჲო და დათEი

მოსულა დელუქში, ასე ჩუმუხედნია, ა ასე ჩომოხდა ქი ბებერსაც ჩუმუჰკრია. ცეცხლი

მუცემლია კაწა-პუწაზე. კაწა-პუწასა დუხრუკნია ბებერი, ემეჲ, დათEი. დათEი გაქცეულა, 
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ჴევში ჩასულა. დანელებულა, დუნელებია ქი აქობაჲ დახრაკული. იქიდამ ასე გავა, 

ჩირდილია მაღლა, ჩირდილში გასულა, ქი იქ დათEები ფერხულებენ; ეტყვიან ქი, რაჲ

იქნა, რაზე ფერხულეფთო და შენაო ქი ბებრებს უკან ისე იქამო, ბებერსაო დეიჭირავ

ტყეშიო და ბებერსაც ა მაგრე გახრაკავსო და შენ ქი გეიხრაკეო, ჩEე გიგვიხარდაო და ასე

ჶფერხულოფთო. გათავდა. 

***

ემინე აიდიდი/ქეჩეჯი, 57 წლის

ქოი, 2011 წელი

კერძების მომზადება

- საჭმელები, რა ვიცი, ლებEო საჭმელი ვიცით, მარქEალი საჭმელი ვიცით. ლებEო, 

მოხრაკული, მოხრაკულ ვიჯებით, სEილი ემექ ვიჯებით. ლებEო, სართაჲ გაჶხრაკაჶთ, 

სოღან გაჶხრაკაჶთ. ონან სორა, ლებEოს ჩაჶჰყრით, წყალ დEასხამთა.

- მარქÍალსაც ყHზართმა ვიჯებით, ბორაგ ვიჯებით, ყაურმა ვიჯებით.

- ბორაგი მოჶხარშაჶთ, ბუხარში გავრენგავთ მარქÍალსა. აჯი ბიბია, იმას გურევთ, ე

იმასა, ბორაგეფს რო გაჶსხნაჶთ, გაჶშლით, ბორაგ ვიქთა, ასე მEახოჶთ, ჩაჶდეფთ

ტეფსიში.

- სEილი, ჰო, სEილი, წყლიანი. 

- ყური ჶასულიე ვიჯებით, ყური ჶასულიე. დEალბოფთ, დილაჲ აჲნე საღამო... 

საჭმელ ვიჯებით. აჲნე, სოღანი-მოღანი მოჶთუთქაჶთ, ლებEო დEაყრით, ონან სორა, 

წყალ დEასხამთ, სალჩა გურეჶთ, მKრილი, ბაჰარათები, წყალ დEასხამთ, საჭმელ

იჯონლება. 

-ჭალაში მივდივართ, თივა-Hნა მევტანოთ. 

- ჭალაში ასე თივა-ნა დავგაოთ და ევკიდოთ, მევტანოთ.

- აკიდვა იცით? ზურგზე, ესე ევკიდოთ, მევტანოთ. 
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- არ შჭირდებით55 თქÍენა? არ შჭირდებით სიცხედამ? შენ ვერ მიმხვდარხარ.

**

დიალოგი. დაინტერესებული რესპონდენტი

- ანაჲ-აღაჲ ქყავან? 

- რამდენი წლისა არი აღაჲ?

- ანაჲ?

- ჩემი ტოლია.

- შენ რამდენი წლისა ხარა?

- რახან Hნდა გKგდო უნივერსიტე? 

- იმდენია უნივერსიტე? 

- რა-Hნა გახთე? 

- დოხტორი ღენჭეფთა თუ? 

- ანაჲ რა საქმოფს? 

- აღაჲ?

- ასე ქოჲები გაქEან თქÍენცა? 

- რას თესაჶთ თქEე იქა?

- მალები ქყავან?

- ღორები ქყავან? 

-კლაEთა ღორეფთა? ღორეფ კლაEთა? 

- ჭამთა? 

- ჩEენში ჲასაღია ის. 

„დუგუნი“

- გათხოEლი და აქო ქი ბგანო იყო, ჩემი იყო ისა.

- ჩEე დOგუნი. გEეთხEები, დაქEარწინდები. ბიჭი დაქEარწილდება და ბგანო

გLთხEება, ა ისე. 

- ქი გLთხEება, აღაჲ იკითხაჶს.

- დOგუნში საჭმელი ფილაჲ არი, ხორცი არი, ტოლმა არი.

55 სწუხდები
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- ტოლმა? ლაჰანა მოჶხარშაჶთ. 

- იმათ ისე უნდავან, ისე.56

- ლაჰანა იცი? ხალი. იმა მოჶხარშაჶთ, ფრინჯიდამ ვიქთა შიგანაჲ, შEახოვთ ასე. 

- იცით ისა? 

- აჲ თქEენშიც ისა? 

- ისაც არი, ისაც. 

- დOგუნში იმათ ვიჯებით: ხNცი, ტოლმა.

- მოჶხარშაჶთ, ფილავისთვისაც ვიქთა. ჰალვა ვიჯებით ჩEენა. ჰალვა იცით თქÍენა? 

- ჩEენ ერბო გაჶხრაკავთ ბეÍრსა. ერბო იცით? შიგა ფქÍილს ჩაჶჰყრით, 

მოჶთუთქაჶთ ზKბათ. მოითუთქÍის, ონონა სორა, შექერ დEასხამთ. დOგუნი Kლვა ისK.

თაფლი თუ აჲ დაჰა კაჲა და.

**

- თქÍენში აჲ თაფლი? 

- ფუტკარი კოდეფჩია, მაღალ ადგილეფჩი სმენა, ონან სორა, ი თაფლ იჯება. 

- კèდი.

- თაფლ ფუტკარ იჯება და სხვა აღK ვიცი ქი.

- თაფლით საჭმელ ვიჯებით, ჰალვა ვიჯებით. 

- კაკალა გEაქვა, ო. კაკალა კაკალა ვებნევით. ნიგოზი, ნიგოზი. კაკალა გარე აჲ, 

ნიგოზი შიგან აჲ.

- იმით ბორაქ ვიჯებით, ქადა ვიჯებით.

- ბორაქი, ცომ ვიჯებით, გაჶსხნავთ, მEაყრით კაკალასა, ზეჲთ ჲაღ მEასხამთ, 

გEახოჶთ. ტათლი ვიჯებით.

- აჲ ვის გავსა?57

- ო, ჩემი გოგოა. აქ ბოჲნათ იციან და გOრჯიჯა. პუტურუჲ ღენჭი გOრჯიჯა იცის.

- ჰო, გOრჯიჯა ვლაპარაკოფთ. 

56 დედამთილმა თურქულად უთხრა ტოლმის სახელი და ქალბატმა უპასუხა, რომ ქართულად საუბარი
გვინდა ჩვენ.
57 თავის შვილზე გვეკითხება
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- აქ გOრჯიჯა ჶხჶაჲათოფთ ბოჲნა. ე ახლა თელეიზონი გომოჲდა, თურქჩასაც

ეჩვეჲან აბლი ღენჭები. 

- ოთელი ქი არი, იქ არი ოქული.

- ბათუმზე ახლო ხართა? 

- ქადა ო? ქადა კაკალას დავნაყაჶთ, ასე დავნაყაჶთ.

- აქ აჲ ჩEენში თახთი რამაა, თახთი რამ, იმით დავნაყაჶთ შიგა. ონან სორ, ცომ

ვიქთა, ქადა ვიჯებით იმით. 

- ე ახლა არ-Hნდა აჩინოთ, იღეფთ ამასა? 58

- ფურეფს წველაჶთ თქÍენა? აგვრით ასე?

- ისე შე არ იცი.

- N, ჰექია-მექია K ვიცი. 

- მეც K მაგონდება.

მზითვი

- გოგოსა რა გუტანებენ, ო? ბოხჩა ვიქთა, ფატიკები, ბეჭედი, თახი.

- გOრჯიჯა არი, გOრჯიჯა.

- ქუფები 59 . ბოჲნა შეჶკმაზაჶთ, ბოღჩა ვიქთა, ბეÍრი ყასბები. ყასაბა იცით? ჰო, 

დასახური. იმას დილბერა მუჶჩხოკაჶთ ბოხჩასა. იმა წHვღეფთ, იგი რამ განვასახლე.

- ნიშანი, მეჲკრიფიან კაცები, კაცები, დედაკაცები მეჲკრიფიან, უწი ასე აძლევდეს,

60ახლა ბეჭედი ცEლიან, აჲნი რესმი არჲა? ჩამKცმენ ბეჭდეფთა, ქEრდელა ჭEრიან61 ახლა. 

უწინ ისე არ იყო. უწინ სხEა იყო. 

- ისესაც იყო, ისესაც იყო. აშიღები თუ იყEნეს, წაჰყვებოდეს და ნენLფსაც

მეჲწონებდეს, ისესაც იყო. 

- იყო, იყო მე მემიტაცეს.

- ა, ასე მემიტაცნეს და წიმიყვანეს. 

- ჭალაში მიველ და საქმეზე, და იქ გუმოვდა, მემიტაცა. სხEა ადგილ K მაძლევდეს.

58 ვიდეო სადმე უნდა აჩვენოთო?
59 საყურე
60 მზითვს აძლევდეს
61 ჭრიან



293

- ჴელითა.

- და წიმიყვანეს და მათ სახლ.  

- თქÍენში არის ე? უწი იყო.

- ე Hნა დEაყენო აქა. ნიშანი მიქცე. მე მაზლი მყავსა და ქი მიქცე და დადგები აქა? 

- მასისზე Hნა გახულნეთ? ამ მასისზე? 

- მეჲწონეთ? 

- ჩEენი ქოხები არი იქა, გახველით იქა? 

დიალოგი. „გურჯისტანით“ დაინტერესებული რესპონტენტი

- თქÍენშიც არი ჲაჲლები? 

- კიდევ მიდიან თქÍენი მილლეთი იქა?

- თქÍენში ასე კალოლეწვიდეს?

- უწინ ჴაჲებ, ძროხებ დEაბიდით, ოჲ თანე. ჰა, ასე ჲარებოდეს და ლეწვიდეს. 

-კეEრი იყო ასე, კევრი. იცით თქÍენ ა ის?

- აჲნე იყო, ჰო?

- ყანასა რითი რგვიდით? 

- ჩEენი ადეთი და თქÍენი ადეთი აჲნია და აჲნი. 

- ახლა თქEე აქედამ წასული ხართ, ხო? უწი, დედLბი.

- თქÍენში კეცები არი? 

- ჭადი ცხვება? კედე გაქვან?

- აქ K გვაქვა და ქომო არი.

- სახლები გავსა ერთმანეთი?

- თქÍენსა იციან ჩEე იქიდამ წამოსული ვKრთო? 

- აწი ვინმე ახსოვან?

- ხო? ისე ამბობენ?

- ნენLბ ახსოვან, ნენLბ?

- ყოფილან აქა?

- ებრაელებიან?

**
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- ყèლი ვაცხოფთ, პური ვაცხოფთ, ქადა ვაცხოფთ, ჭადი ვაცხოფთ. 

- ა ასე ვKყუდეფთ, შიგან შეშა ჩაჶჰყრით. მე K გიმიცხვია და ვიცი. გაცხელდება ისა, 

ცომ ჩაჶრთეფთ შიგ.

- შენი ნენესი სახელი რა არი? 

- სულ აქეური სახელები არი იქა? 

- ჰათიჯეჲ, მერიემაჲ, ფატყიმეჲ არი იქა?

- გუმუცვლიან, ო? 

- თქÍენში რა ხევნარი არი ამათდამ?

- აქ მKტო ბალი არი. ი ქომო ვაშლი არი, სხალი არი, ყურძენი არი. სხვა რა არი? თუთა

არი. 

- მKთო ადესაჲა, მერემი არ არი. დაბლა შაჲ და.

- თურვანდა, თურვანდა აჲ მLრეს სახელი. 

- რK ყურძნი სახელები?

- ცხენი ძუძუ არი. ცხენი ძუძუ ეტყვიან. ადესაჲ არი, თურვანდა არი.

- ხო, კEირტაჲ არი. სხალი არი, ვაშლი არი, თუთა არი.

- თქEე ცერცEი თესEიდით?

- კიდევ თესაჶთ? 

- თეთრია თუ შაჲ ცერცEი?

- თქÍენში წისკÍილი არი?

-ა აქო იყო და დეჲნგრია წისქÍილი.

- ქერ და ცერცEი ფქEიდით აქ.

- პური ვიჯებოდით იმითა. 62 უწი არაბი გზა ქი არ იყო, აქედა ჶთესვიდით, იმა

ჶჭამდით.

- ლაზOდისაც ჶთესვიდით. 

- დო ებოთი ქი გუმEანოფთ, ძირაჲ დო ვებნეით.

- წყალი ქი აქვა იმას. ე და მაწონი, ნაწველში მაჲა ვიქთა, ვKდუღეფთ, მაწონი

შეჲქნება. აჲრან, ო. 

62 დაფქვილი ცერცვისგან
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- სირონისაც ვიცით, ერ იშტა ვიცით. ცომი-ნა ქნა, მარილ-ნა ჩKყარო, მაგარი ცომ Hნა.

ლავაშები-ნა გახსნა. იცითლავაშები? 

- გამKცხო, ონან სორა, დაშჭრა ჰა, ასე. ტეფსიში-ნა დKწკარო. ერ იშთა, წმინდა-ნა

დაშჭრა.

- ნივორი არ ჶშჭამთა ჩEენ. არი და არ ჶშჭამთ.

- ხახვი, სოღანი და.

- ბოსტანში ჭKხალი არი,  ისპანაღი არი, სოღანი არი.

- ისპანაღი საჭმელ ვიჯებით. ჶთუთქაჶთ, ბორაგ ვიჯებით. მაიდანოსი63 არი. 

- იცით მაიდანოსი? 

- ყოლ რასმეში გურეჶთ, საჭმელეფში გურეჶთ.

- ჰო, მწვანე, ასე დილბერე ფურცელ აქვან, თივა გავს. 

- ხახვი არი, სოღანი, ლებEო არი, მარქEალი არი. ჯევანაჲ არი, საჭმელ ვიჯებით

იშთა.

**

- თურქიეშიაც ისე იქნა ახლა, თურქიეში. უწი თურქიეში კითხვა არ იყო, აბლი იყო. 

ახლა იკითხვენ. ბგანები სულ K იკითხვიდის. თურქჩა ვიკითხვიდით.

- იქიდა მუყვანია, ოსმანლი მუყვანია თქÍენიდა მენი თამარაჲ. სხვა აღარა ვიცი. 

- თქÍენში მუსლიმანები არიან?

- ვის უშენებია ჯამე?

- ასე ყაფალი64 არი დეკაცები?

- თავღია ილოცვენ?

- ისინი65 არ ილოცვიდინ, სხვა რამ იჯებიან.

- რეჲგა ილოცვენ?

- თქÍენი დუა რეიგა არი?

- იმKხაჶთ?

- ჩEენი მარხვა ათი დღე კიდე არი, ბაჲრამი გვაქვა.

63 მწვანილი
64 თავდაბურული
65 ქრისტიანები
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- ხორცი გემევტანთ.

- დღისი K, ღამით ჶჭამთ. დაბნელდება, იგზე. 

- აპა, რეჲგა? რეჲგა არი თქÍენში? 

- თქÍენში სარწყაჲ არი? 

- ჭალეფში ასე უგდეფთ? რწყაჶთა? 

-ჰოE, ნაკადია ეს.

-აქ უკნიდამ ყენ, წყალი არი დიდი.

- ამისი სახელი K ვიცი. ეს თქÍენში დLმანი ყოფილა. 

- ასქილი არი?

- დაჶკრეფაჶთ და ჩაჲს შივაყრით. ბორონ შითა ავადნობა არი ჲა, იმა ამთელეფს. 

- ყოლი რამ იციან. რომათიზმა გEაქÍა ზKბა, რომათიზმა. 

- დLმანი იცით იმისი? ჩEენც K ვიცით.

- რომათიზმასი წყალი არი და შიგანა ჩაწვე. კKდენიზის თერეჶში არი, აქ K აჲ.

- ასე ფKრები გაქვან ბეÍრი აქ მოდიხარ?

- აქ ჶახირობK.66 ფარა K.

- აქ ზKბა ალთუნები ყოფილა თქÍენი და დLჩEენით და ამევღოთ.

- ჩEენ ჶთიბაჶთ, ძროხებ ჶტეროფთ, ყანებ ჶთესაჶთ, იმათ ვმუშაოფთ ჩEე. ჩEე

ბეÍრ ვმუშაოფთ დეკაცები. კაცებისაც ყურბეთში მუშაობენ.

- ყუბრეთი, ჶორ წავლენ, იქ მუშაობენ კაცები, ფარა იგებენ. ქოხებ აშენებენ.

- უწი ქვით აშენებდეს და ახლა ჩიბელტო, რკინა, ყèლი რამე და.

- ი ქვა არი. ი ოჯKღი, პაჯა, იქიდამ დუმანი მივა. სობაგი Kნთეფ, იქენდამ, დუმანი

იქენდა ამEა.. 

- აქ ჩადებული ყოფილა, იგი წასულან, ბოჲნა ჩუდვიან აქ. K იციან თუ მათ

ადგილები? ქითHბეფში დაწერილი იქნება. დLჩვჲენით და მოდით და ამევიღოთ ისენი. 

ვერ გვიპოვნია ქი. ვერ გვიპოვნია, ვერა. ვეძეფთ და ვერ გვიპოვნია.

- ყèლ ადგილ ამბობენ, რა ვიცი. აქ იტყვიან ჲა, აქ რუმები ყოფილან და წასულან. 

იმას ჩუდვიან და გაქცეულან.

66 სიღარიბე
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- K ვიცი, ისე რამ იტყვიან.67 აქ რუმები ყოფილან და სავაში68 ქნილა. ე რამ, ბეEრ

ალთOნები ჩუდვიან და გაქცეულან. ე და ვეძეფ და ვერრ ვიპEე. 

- ისე ამბობენ, აქვე დადეფ, თუ Kრი, დუკრავს ისაო. ჴმა იღეფსო.

- თოჴით. თოჴი, ნიჩაბი.

- ასე მოჶთიბაჶთ, მანგალია.

- ა ი ჩEენი მასისია იგრა.

- წვერზე გახველით? 

- რახან, რახან? 

- გუშინ გახველით?  

- ვინ გაგასხა?

- მეჲღალენით? 

- გზა რეჲგა იპEეჲთ, გზაჲა? 

- თარიჰები დაწერილი არი, იკითხეჲთ ისენი? საჴელები დაწერილი არი.

- ძEელათ გასულან, ძEელათ, ჩEენი აღაები, დედLბი, დუწერიან იქ. Kდიგინახიან. 

- მე K გLლ და ანბობენ. 

- ჩემ აღასი სახელი, ჩემი აღაჲ მოქვტა.

- ხუთი ძმა ვKრთა ჩEენ. სამი ბიჭი, ორი პაჯი, ორი ბგანო.

სხეულის ნაწილები

- ე ჴელი, ე თითი, ე ფირჩხი(ლი),69 ე ტაკEი,70 ე ბეჭი, ე ყია, ცხვირი, ლაში, ტუჩი, 

ტუტური, კიბილი, ენა, ლოყა, ნიკაპი, თEალი, თEალი წამწმანი, ყაში, 71 თEალ-წარბი, 

შუბლი, თმაჲა, ე ყურია, ე ზურგია, ე გული, ე ძუძუ, ე მუცელი, ე მუჴლი, ე ფეჴი, ე კოჭი.

გარდაცვალების წესი

- მოქვტომა იცით თქÍენა? 

- თუ ვინე-ნა მოიდეს, გარცხვენ და ჩაჶდეფთ. თან ჩაჰდებენ და თანა, იმ დღე

ჩაჰდებენ. ორ დღე შეჲნახვენ, აჰყროლდება და ისა. სEილი72 დადგება. 

67 არ იცის რუმები ვინ არიან.
68 ომი, ჩხუბი.
69 აღარ დაამთავრა სიტყვა
70 იდაყვი
71 წარბი
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- თქÍენში რაიგა არი?

- სEილი Kდგება?

- რათომ ინახაჶთ ქი ამდენი?

- რცხვენა თქÍენ მასა? რცხვენა? ქი მოკვტება იმას ასე რცხვენა? ქი მოკვტება? იმას

გKრცხვენ ასე? 

***

(1) ფათმა, 72 წლის73

(2) მეჰმედი, 75 წლის

ბალხი, 2011 წელი

- (1) დილაზე წაელ, ეფეჲჯა ჭალები მოვთიბეთ.

- შორ არაჲა, ქოჲში მოვთიბეთ. 

- ცოლ-ქმარი ვართა, დავბერდითა. ღენჭები მყავან. ხუთითანე ღენჭი მყო ს. ერთი

ქობა ში წევიდის. ერთი ბგანო მყავს, გოგო. ბგანო და იშთა. გ თხოა ქობა ში.

- ჩ ე აქ ვართათა.

- წითლ ანკარ იტყვ ან, წითლ ანკარ, წითლ ანკრიდან აქ გუმოელ. არ მახსოჶს ქი

რამდენ წელიწად შევიქენ... ათი და რ ა.74

- წევნეთ სახლა დევისვენოთ და სახლა ვიარენოთ. სახლა წევნე, სახლა.

- აი ყ ერეთი, აი ქონობანი, აი ორამეთი.

- დაჶქორწილდი, მე ჲეთუმი ვიყავი. ამან მითხოვა. ელჩები რა-ნა ვიხჶარათო ახლა, 

დავბერდი.75

- შე რაცხა რეჲგა გ თხ ენით, ისე ჩ ენა.

- ჲოხ, იოხ, რაჲგანცხა შე გ თხ ე თ, ისე ჩ ე გევეთხ ე თ. 

72 სუნი
73 ფათმა და მეჰმედი ცოლ-ქმარი არიან.
74 18 წლის გათხოვილა
75 სხვენია და არ გვიყვება
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- (2) ჩ ენებურა ელჩეფ გაგზავნიან. ა, ერთი, ორი, სამი, ოთხი. ოთხი თანე. ა, იქ

წომო თ წითლეკარია, იმ მაჰალეში ვიპოე. იქ ვიპოე და იქ დ ევლაპარიკე. ვიხჶარათეთ, 

ელჩები გავგზავნეთ. ოთხი. კაცები.

- (1) ბებრებ არა იყ ნეს იმხან, არა. მ ტო კაცები.

- (2) გავგზავნეთ, დეჲლაპარაკეს და ასე.

- (1) ჩემს უკან წ მოდი ქი, იმუშაე... 

- (2) ქორწილი ორ დღე, სამ დღე. სხ ა არაფერია.

- მეჲყვან სახლათ.

- გარეთ იქმენ, გარეთ იქმენ მაგათ მოზობლებ. ფაქა გარეთ იქმენ. საღამო, ღამ იქმენ,

იფერხულებენ. 

- საჭმელები, ყ ელაფმერ გ აქვენ. ხორც იქმენ. ჴარს, ფურს.

- ჰელვა, ფილავი, ამათაც იქმენ. სხვა არაჲა. მუზიკა. მას უკა ტიკი არია, ტიკი, იმა

გKზირებენ.

- ქორწილსაც ვეტყვით და დუგუნსაც ვეტყვით. 

- ბაშლუღ ვეტყვით, მესელა.

- ანაჲ ჰყოდა, ანაჲ ჰყოდა.

- არა-ნა მ ტანო, რანა-ნა მიტანო?

- თამამ, ზალი დ ნახავა? თქ ენში არი ადეთი ისე? ჰა, იმხან ფარა მისცემენ ზალსა, 

მიხვთი? ახლა მასაზე კრეფენ, მასაზე. მასა გე მართლება ასე, იქობა ჰკრეფენ ფარას.

- ა ნუ რაცხას მისცემ.

- ჰო, ახლა არი, ახლა არი. ახრებები დაჰკიდვენ ქუფე, ჩერეგი, ალთინი. ჰო, 

დაჰკიდვენ, დაჰკიდვენ. ჩ ენში გურჯიჯა ისე არი.

- მივა, მივა. მიმცემელი მისცემს, მიმცემელი ვერ მისცემს, არ ექნება დურუმი, ვერ

მისცემს, არაფერია.

- (1) დედამთილი მყოდა, ებეჲ მყოდა, ამისი ებეჲ იყო.

- ანაჲ ვეტყვით,76 მას უკან გინგა , ბიბი, ა, იმათ ვეტყვით. ეხრება თუ არი, თუ ჩემი

ბიბი იყო, ბიბის ვეტყოდით. 

76 დედამთილს
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- ო, დედამთილს. 

- შენ ცქ იტათ ხ არათოფ და არ იხთუმლება.

- ანა თუ ებნევიან, რა ეტყვი? ანა, აქ მოდიო, ეტყვი და ბიბი აქ მოდიო. 

- ინგასაც ეტყვ ან, ო. ყაჲ ნანაჲ, ბიბიაჲ, ინგაჲ.77

- ემი, ემი. ემი-ნა დუძახო. ემი, აქ მოდიო-ნა უთხრა.

- მეჰმ დ, აქ მოდიო, ეტყვი.

- ტომ? ვებნევით მასე.

- (2) გო, აქ მოდიო, გო. სხვა რა დუძახო? სახელს დუძახეფ.

- ჶათმა, აქ მოდი!

- (1) გო, რაზე-ნა დუძახო, გო არ არი.78

- (2) ჭო, აქ მოდი. ჭო მე ქი დიმიძახოს.

დათვლა

- (2) ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, ჶიდი, რვა, ცხრა, ათი, ათდაერთი, 

ათდაორი, ათდასამი, ათდაოთხი, ათდახუთი, ათდაექვსი, ათდაჶიდი, ათდარვა, 

ათდაცხრა, ოცი, ოცდაერთი, ოცდაორი, ოცდასამი, ოცდაოთხი, ოცდახუთი, ოცდაექ სი, 

ოცდაჶიდი, ოცდარ ა, ოცდახრა, ოთუზი. 

- (1) მოღალული ვარა. ვმუშაოფ მე. 

ადგილის სახელები

- (2) საყულვანი, სანაცრიე. ე, თაჲა. სატილვანი, დაყელური, დუმან ანი ალაგი არჲა -

დაყელურ, იგზე დუმან ანი ალაგი არი, ი ალაგი მიწაწმინდა. არც მალი არი, არც პირტყ ი

არი, თა არი, თა.

- ჲოხ, ჲოხ, ქილისა-მილისა არ არი. ონან სორა, ისე ჩომოხვალ ქომოთკე, ყ ერეთი, 

გახვალ ქომო, ჲაჲლა, კიდე გახვალ ქომო, აგრები იყო ჩ ენი. ქედიყანა.

- ტყ ბი აღარ არი. ჭალებია, ყანებია. მერე ქომოთკე გორამეთი, ჭანჭახობა. ჭანჭახი. ო, 

ყანა-ჭალა იყო. 

- გაღმაჲა, გომოღმაჲა. 

77 დედამთილს სხვადასხვანაირად ეძახდნენ.
78 ქმარს „გო“-ს თუ დაუძახებო.
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- იქითა ჭანჭახი, იქითა დუზი ალაგია, გორამეთი. მაჰალეჲა, ა, აქეთ მოსვლამდე

მ ლეჲა.

- ყ ერეთი ჶთქითა ჲა? იმ ყ ერეთის ბოლოში თერეჶიდა მოვა ე წყალი. ამ ჴევშიდამ

ქომოთკე მოვა. მიწაწმინდა ჴევის ქომოთკე მოვა. მივა, მივა და ქომოთკე ბალ იბარ მივა. 

- ტყე, ჲასაღი, ტყიძირი, მაღალეჲ უკნა ტყეჲა. იქა გორამეთი უკანა ტყეჲა. გავალთ

შეშას ჩ მევტანთ, შეშას ჩ მევტანთ სახლა კარისთ ნ. 

- ა, იქრობაჲ გარმობაჲ. ა, ისე ბოჲნა გაღმა. ა, იქ გაღმა ტყიძირი. ხაშოთი, ხაშოთი ჴეჲ.

- ბოჲნა ბალჴი. უწინ სექსანი ხანი იყო, ახლა ოთუზ უჩი. ოთუზ უჩ ხანე. ახლაჲ

დაჶჩით, მერე მუჰაჯირი წევნეთ. მუჰაჯირი, მუჰაჯირი, ჰო.79

- ზღაფულში აქ ვართ.

- ქომო, ბალჴიბარ და. 

- ჰელბეთ, ჰელბეთ, სახლი გ აქ ა. 

- აქოვრობა აგრობა ქი მევიჴმართ, აგრობა. ჲაჲლა, ჲაჲლა. ჲაჲლა ჶჴმაროფთ აგრობა. 

იქ ვდგავარ ზამთარი, იქ ჶდგავარ. ზღაფული გუმოვა და აგრობაში. აგზე ალაგებ

მåართ, მოჶთიბავთ, იმ თივა ქომოთკე წევღეფთ. ქომო, ზამთრი ქომო ჩავალთ. 

- შეშა, თივა ჩევტანთ მ ტო, სხვა არაფერი. ახლა, იქით არავინ არ თესაჶს. ხედავთ, 

იქი ვერანია. ფაქა ფარა არ არი.. 

- დომატისი, ბიბერი, ამაზე ფარა არ მივცემთ. ლებ ო. ამათზე ფარა არ მივცემთ.

- ყ ელსაც არ მივცემთ.

- არიან და მალები არიან, ფურებ არიან. 

- ორშაფათი, სამშაფათი, ოთხშაფათი, ხუთშაფათი, ჯუმა, ჯუმაერთასი, ფაზარი. 

- (1) აჲდე, აჲდე, წევნეთ სახლ ს! მომემშია, და.

79 აქ სევდიანი ხმა გაუხდა.
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2. იმერხეული კილო

აიშე ქედა, 63 წლის

ქოქლიეთი, 2012 წელი

დათვის „ჰექია“ (წისქვილ ქვამ)

- ერთი ქალი ყოფილა,  ქალი.  ეჲ და წისკÍილი არ ქონებია, ფქÍილი არ ქონებია, 

წასულა წისქÍილში და ფქÍაჶს ი ქალი მეგრე, არ დაღამებია?!  მისულა დათვი და

åკიდავს და წåყვანია ე ქალი მეშაში, ა-ჲქა ტყეში საცხა.  წåყვანია იქა ტყეში, იქ სორე80

ქონებია, მეჲტანს მეგრემ ერთ ამდენე თაფლას, თKფლ, მეჲტანს, აჭმევს მეგრემ იმა თავის

სორეში იქა. გåტანს მეგრემ წავა მეჲპარავს სკLბიდან, თაფლ მეგრემ ასე რამკას, ასე ემეჲ, 

თაფლას. წეჲღებს ტატებით,  მეგრემ მãტანს აჭმევს იმ ქალს,  აჭმევს, აჭმევს,  ამ ქალმან

თქÍა ქი მეგრემ:  „ე რა დემემართა ეო,  ქეშქე81 ამ წისქÍილში არ წაჶსულიყაო,  ახლაო

ამიდამ რაგვარ გადავრჩე მეო?   უთქÍამს ქი იმ დათვითვინ:  მეო ერთი თოკი მომაბიო

და... ახლა მეგრემ პაშთაღა დარჩენილა, ბაღანა ჰყოლია,  ბალღი ჰყოლია. წელს ზემოჲ

ინსანი ყოფილა,  წელ ქვემოჲ დათვი. უფიქრია ამ ქალ,  ამიდან რაგვარ უნდა გადავრჩე

ახლა, ეს დათვი ... და მეგრემ თქÍა ქი... ხან იმა მåტანს მეგრემ, ხან ფქÍილ მეჲტანს, ხან

ემეს მეჲტანს აჭმევს იმა.  ახლა ბაღვი სტირის,  ბაღვი ყოჯK გახდა მეგრემ,  Eარიაცა აქ, 

მაქინაცა აქ, უთხრა მეგრემ, ქი: - მეო ერთიო ე კეცი და მოჶსხაო და კეცებჲო ასე და ჭადი-

და დავაკრაო,  წყალი არა მაქო,  წევდე წყალი მევტანN.  - შენო გეჲქცევიო მეგრემ დათვი

ებნევა,  შენო ვერ მოგანდობი მეო,  გემექცევიო.  - არა არ გევიქცევიო. შენა მKდემ82 არ

მენდობი მეო, ერთი აგზე თოკი მომაბიო წელზეო. მKბა მეგრემ თოკი და წავალო, ავაჶსეფ

წყალო და მåალო.  თამამო მეგრემ, დათEმაც ემე ქნა. იყნა ეტტი83 მეგრემ. მKბა აგზე

წელზე თოკი და წევდა და...  წევდა ქალი ეფეჲ84 და შორ ყოფილა წყალი.  წევდა მეგრემ

იარა, იარა, იარა, მãტანა, გუგHმები დKწყო ქალმა, დKწყო მეგრემ და, ქალმა მეჲფიქრა ქი

80 სორო
81 თურქ. „ნეტავ“
82 თურქ. „რადგან“, „როგორც ჩანს“
83 თურქ. ikna etmak „დათანხმება“
84 კარგად, საკმაოდ
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ბასემო და ე ქუთუკზე მოაბა ე თოკი თავი რამე მევისხნაო, ე გუგHმებიც დავაწყN და

გევჲქცეო. არა და ვერ-და გადაჶრჩეო. მKბა ერთ ქუთურ მეგრე მასე თოკი და აქიდა

მეჲსხნა და წელი,  მKბა მეგრემ და დათEსაც უჭირავს წვერი,  ქევა ქალი-და მეჲყვანოს

სახლში.  ეწიკება დათEი და აღარ წადის ქალი,  ეწიკება და აღარ წადის. ხაჩან დათვი

გაზაღლდა მეგრემ და ბაგბაგობს და არი. ტყLბის დათEი, კაჲ გამოჶსილი. ყვირის მეგრემ

დათვი და ქი სა წევიდა ე ქალი, სა წევიდა, ქი არ მEაო. ეწიკება და არ მოდის, ეწიკება, არ

მოდის. იბაგბაგა მეგრემ დათვმა, ხაჩა ნერსიანოფს, ბაგბაგოფს, ყვირის. ეწიკება, ეწიკება, 

მãტანა ქი ქუთუგი.85 მåკოჭებია ერთ ქუთუქზე ქალ და ქალი გაქცეEლა. მეგრე მიადვა

ქუსლი, ი კეცების ჩატეხა. კეცი ხუ-ხუ, ვარჲა მო-მო. ვარჲას დაკიდულია მეგრემ, ვარჲა-

და შედღობოს, ქი ნაღები ამეჲღოს ჲაღი.  ბაღვი ტი-ტიო.  დათEი უმღერეფს ახლა იქა

ბაღვეფ:  კეცი ხუ-ხუ,  ვარჲა მო-მო,  ბაღვი ტი-ტი.  დათEი ყვირის და არი.  კეცებიც

ჩKმტვრია, ი ბაღვიც ემექნა, ი ვარჲაც გატეხა მეგრე,  გაზაღლდა ე დათEი და გეჲქცა და

ქალი-და იპEოს. ქალმა თქÍა მეგრე, ახლა ამაჲ რაგვარ-და გუდåრჩე, ე რა დემემართეჲო. 

წევდა და ხაროში ჩაწვა მეგრემ ქალი, ასე წისკÍილი ხაროში. ქი სახში მიპოვს იქაო, თავის

ბაბოს სახში,  იშტა საცხა ქი იყო ქალი.  მივდა მეგრემ და სოფელი ევრამდევრამ მექთი

მეგრე. ირბინა ილა ი ქალი-და იპEოს.  ბაღვი მოჰკლა,  კეცებიც ჩატეხა,  ვარჲაც გატეხა, 

მივდა და ქალი ვეღარ უპოვნია,  ე სა წევდა,  ე სა წევდა,  ე ქალიც წისკÍილში დეჲმალა. 

დეჲმალა წისკÍილში, ხაროში მეგრემ და ქალი ჩაბღუნზული ზის და არი იქა მეგრე. კი

კარში ვეღარ-და გამოჲდეს ქალი. გამოჲდა მეგრემ ქალმან და მივა შინ,  გადავრჩი

ანჯახო,86 მოვრჩჲო დათვიდამ.  მივდა ქალი შინ და ერთის უკნედან დათვი არ მივდა!

მივდა მეგრემ დათვი იქა და უტყაპუნა ქალ ცხვირბუკში ტატები მეგრე მასე თქაშ და

თქაფუნ, თქაშ და თქაფუნ, უტყაპუნა, უტყაპუნა და დაბნიდა მეგრემ ქალი. კარში ვერ

გამოჲდენ მეგრემ ხალღი იქა,  ვეღარ გამოჲდენ გარეთ მეგრემ და მოკლა მეგრემ ქალი

იგზი. გKცივა, გKგდო მეგრემ ქალი და შიშისგან,  დათEი შიშისგან გარეთ ვეღარ

გამოჲდნენ. ისე დLმართა იმ ქალ. 

კბილსავარცხალას „ჰექია“

85 თურქ. kütük, „ხის ძირი, კუნძი“
86 თურქ. Ancak „ამჯერად, როგორც იქნა/არის“



304

- ერთი კბილსავარცხელა იყო და, ჴევას ვიყავით, კბილსავარცხალას ეტყოდენ

იმა და ტყLფში ყვიროდა. ზÍელათ ევდოდით და იქა ჩÍენ ყიშლას ვუზახით და იქა რომ

აველით, ი კაცი ყვიროდა ტყLფში: ოლოლოლო, ჭაჭაჭაჭა  ასე ყვიროდა ისა. ტყი კაცაჲა

ესაო, ტყLბისა ტყიკაცაჲო. ღამეშიც ვერ ჶწვებოდით. ა, გვეშინოდა იქა. მე შენ არ გითხარ

ქიო,  ამ კბილსავარცხალას არ მჲენდN.  ტყიკაცას ეკიდა მეგრემ კბილსავარცხალა იქა

ტყეში. ბასტი მეგრემ იმ კბილსავარცხალამან და ი ტყიკაცამ მეგრე მეჲპარა და წეჲყვანა, 

მეგრემ და წევიდენ და ძებნჲან და არჲან ბაღანები,  კაცები იმ ტყიკაცას,  ვეღარ იპEეს ი

ტყიკაცაჲ, ეჲ და ჭოჭოჭოჭო, ოლოლოლო ქი ყვირის ა იმ ტყLფში ის არი იშტა. აბა?! 

**

 ჩემ ღარჭმან იმდენი ჰექია იცის ქი, აქზე ქი დაჟდეთდილKმდე არ გKთაეფს... 

 გურჯიჯა ლაპარაკიც ვიცით,  ოღონ ჩEენ გურჯებიდამ ვართ,  იქა ბათუმიდამ, 

გურჯებიდამ, ჩემი დედეჲ. გოგაზები გვეტყვიან,  გოგაზებიდამ გადმოვსულვართ,  ჩემი

ბაბაჲ ისე იტყოდა.

- ჩემი სახელი აჲშეჲ მქვია. 

 ზÍელებურები წამოსულან იქიდამ და გოგაზები არი,  იქნებჲან იქა გოგაზები

ვინცხა,  არ ვიცით ქი იშტა. იქიდამ გადმოვსულვართ ჩEენ, ბაბაჲ იტყოდა ჩემი. ჩემ ბაბას

აღიჟანაჲ ჰქვიოდა იშტა. ოღონ მე ერთი ანჯაყ ვიცი, სხვა რაჲ ვიცი. 

კუკი ნენეჲს „ჰექია“

- კუკი ნენეჲ ყოფილა ერთი და, მოკუნკული ნენე ასე ჩემსავითა, ეჲ და იმას სამი თანე

ამსოჲ ღარჭები ჰყოლია იმ კუკი ნენეს. ერთ თანეს ალჲაჲ ჰქმევნია, ერთ თანეს ველი, ერთ

თანეს კირკობანი.

- რავარი ხარ, ჯო, კუკი ნენეჲ მოგაგონდა.

- ე ალჲაჲ და ველჲაჲ მეგრემ წასულან ტყეში, კირკობანიც წåყვანია. 

 ჭო, კირკობანო!  - მეგრემ ის ებნევიან ალიველი. მოჲო, შენო, შინ წაჲო. კუკი ნენეჲო

დარჩა მარტივიო, ჩEენო ჩავალთო, ე ნენე პურ ვერ გKზირეფსო,87 ჩEენო რაჲ ჭEამოთო? 

ჰაჲდე, ჩადი ერთიო და პური გKზირეო, ამ ნენესაც ყური უგდეო. ნენეჲცო გასაბანებელი

87 თურქ. hazir „მომზადება“
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იყN, ნენეჲცო გასაბანებელი იყN და ჰემ 88 ნენეს გKბანეფო,  ჰემ პურ გიგვიაზირებო.

ალიველი ჩევდენ იქა მეგრე.  შევდენ ტყეში მეგრემ და შჭრიან ხLბ. კუკი ნენეჲ ემეჲ

გაგზავნეს, კირკობანი. 

 ნენევ, მე ჩამEელ, პური-და გავKზირო, შენ და გაგაბანN. დადგა მეგრემ ამ ღარჭმან

ქვაბი და, ამ კირკობანიმა, ნენეჲ-და გKბანოს, ეჲ და პურიც გKზირა, ე ნენეჲ დეჲწყო ბანება

მეგრემ და ცხელი არ იყო მეგრემ წყალი? ღარჭმა რა იცის იშტა. დეჲთუთქა მეგრემე ნენეჲ. 

გKბანა ნენეჲ მეგრემ,  ჩKწვინა ლოგინში და ეს ალიველი, კირკობანიც მოჲდეჲ.  პური

მჲართვა იმათ,  ნენეჲ სად არიო?  ნენეო გავაბანეო და ლოგინში სწეჶსო. ნენეჲო, 

კირკობანმან უთხრა მეგრემ ალიველის, თამამო. ჭამეს პური მეგრემ,  ნენე ნენე, მოჲ ჭამე

შენაცო - ებნევიან. აღარ იღვიძებს ნენეჲ. გახედეს ნენეს, ქი ნენეჲ მომკEდარა,  კბილები

ასე გამოEყრია.  მომკEდარა ნენეჲ. ალიველი ებნევიან კირკობან, ქი ჭო, ამ ნენეჲს რაჲ

უყავო?

- რაჲ ვუყავ და გავაბანე, არაფერი არ ვუყავო. 

- მოგითუთქავს ნენეჲ ცხელ წყალშიო, რაზე უყავ ასე ამ ნენეჲსო. 

- ბასტილან მაგრე ი კირკობანი და ცემეს ალიველიმან და კირკობანმან, ემემან, 

ალიველი. კირკობანი ცემეს მეგრე ალიველმან. ცემეს მეგრემ ე კირკობანი, ცემეს,  ცემეს

და წამოხტა ი ღარჭი და დეჲკარგა მეგრემ, გეჲქცა. ზმებმა ცემეს, რაზე ნენეჲ მოგიკლავსო, 

ეჲ და დეჲკარგა ღარჭი. წევდენ ზებნეს, ზებნეს და ვეღარ იპEეს ე ღარჭი. აბა? ა ასე იშტე.

ალიჯან დედეჲს „ჰექია“

- წვრილი მყავდა ბაყვები და თაში გავგზავნიდი ოღლი, იმ სერზე ამEალ თქÍენ თავ

ჶხედაჶთ,  ბათუმისკე,  ა-ჲსე,  ჲაჲლას ჶხედაჶთ.  ეჲ და ახლა ჩემი ბაბაჲ ჲაჲლაში

დევდოდა,  ჩემი ანაჲ,  ორივე.  მემთები იყვენ.  ეჲ და მეც ეს ბადიშები ხოშ არ მყავდა, 

ღარჭები მყავდა, ორითანე ღარჭი მყავდა. L ბაჴლები მყავდა სამი თანე, წვრილწვრილი

ბაყვები ხუთი თანე ბაყვი მყავდა, ყალაჯა. ეს ჩემი ანა ამ ბაყვებ წKსხემდა, ბეშიქში იყვნენ

ასე აკვანში, ერთმანეთზე მეყოლა. ეჲ და წKსხემდა ჲაჲლაში და შენო აქა მანგლით თიბეო. 

ა-ჲქა ახEები ქვქონდა ბეÍრი, დიდრEანი ახEები.  ეჲ და ასე მანგლით ჶთიბევდი ა. 

წევდოდი და გათავება არ იყო,  ისე ორი თვე მოღამდებოდა ჲაჲლაში კი მანგლით

88 თურქ. hem “თან“
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ჶთიბევდით ჩამოსვლამდი. ი ჩემი ანაჲ წეჲყვანდა იქა ამ ბაყვებ და იქ ყურ უგდებდა. ეჲ

და ე ჩემი ბაბაჲ წევჲდოდა იშტა თაზე, ბალ წåღებდა, თუთას წåღებდა, მოჰკრეფდა და

წევდა მეგრემ და ჩემ ბაბაჲ,  გოდრით ჶწიკევდით მაშინ,  არაბა ხოშ არ იყო,  არაბით არ

ავდჲოდით,  ჲა-ჲა,  ფეხდაფეხ.  ევდა მეგრემ ბაბამან და დåღამდა მეგრემ ამ ჩემ ბაბას. 

დåღამდა შემსიეც89 ხელში აქ მემრე, მაშ. ევდა მეგრემ ერთ ტყეში ასე ქი ტატები ასე

დათვს გადმåწყვია, ასე ტატები და უსდის ქი ვინ მEა ისა, შემსჲეც უჭირაჶს მეგრემ ასე

ჩემ ბაბას ჴელში,  გოდორით მოკიდული ზრუგში,  ბალი, თუთა მჲაქ ამ წვრილ

ბაღვებითვინა.  ევდა,  ევდა და ყარამეშას90 ვუზახით იქა ჩEე იმ ალაგ.  აველ ქიო ტატები

გადმåწყვია ჰამან 91 მე-და დემეცეს დათვიო ზედაო.  ჶთქÍი ქიო, ე რაგვარ დღე

დემელჲაო, ე რა ჶქენე ქი წამEელ ამ ბაღვებიდანო. რაჲ ჶქნა ახლა ამ დათვიდამ რაგვარ

მოჶრჩე მევო?  ბასემო და რაგვარ გადაჶრჩი ამ დათვიდამ მეგრემ ხალაჯან და,  ბასტიმ

მეგრემ და შემსჲე ასე. ემეჲ ყოფილა შემსილი,  ჲაჲლი იშტე,  ხასი შემსილი; ასე რომ

გოდორი მოკიდულიო და დათვიც რომ მიყურებს ამან ზედ არ-და დემეცესო.  იმ

ყარამეშას ამან ჯამი წყაროზე დევდეო. ასე რომ გაუსხენ შემსჲეო და ზგაფნი და დLცა

შემსჲე, ჰო, ოთომათიქლი92 მეგრემ იშტა ალმანლი შემსჲე რაცხა, რომ ასე გLზგაფუნაო და

ეს რაჲაო და რომ წამოხტა მეგრემ დათვი და გეჲქცაო. გეჲქცა მეგრემ, ხალაჯან, და ისე

ეEარე იქევრობა ქიო, ბაბამა, სად მივიდოდი არ ვიცოდიო. ა და უკნიდან-და მომეწიოს და

ჩამაგდოს... ი ემე არ დKვიწყდებოდა ბაბას იშტე. ევდა მეგრემ და გადათეთრებული, რაჲ

გინდაო ანამან უთხრა მეგრე, რა დერდი გაქო? 

 რა დერდი-და მქონდეს რა თქმა არიო, კენამ დათვმა შემჭამაო. 

 სა მოხვალ ისე დაღამებულზეო, ამოგივარდეს თავიო! - ჩემ ანამან უთხრა ეგრე, მალევე

ვერ წამოხვალო, არაბა არ არიო? - მალე ვერ წამოხვალო, სა მოხვალ ისე დაღამებულზეო?!

- ასე უთხრა მეგრემ და გეიბუკა მეგრემ ბაბაჲც და რაზე ასე მითხრაო და ჩამოჲარა,

წამოჲდა მეგრემ დილაზე. 

- ვაჰ, რLბი გამოწეEლი გვაქ, გოგო, რLბი... 

89 თურქ. Şemsiye „ქოლგა“
90 თურქ. Kara “ბნელი“
91 თურქ. Hemen  „მაშინვე, მსწრაფლ“
92 თურქ. Otomatikli „ავტომატური“
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დათვის „ჰექია“

- ახლა ერთი თეჲზე მყავდა მე და, თეჲზეჲ და ღორი ქალი იყო ფენა. ჰაჲდეო, ხალზე

წევდეთო.  წაველით ხალაჯან ხალზე, ჶკრეფთ, ჶკრეფთ და სამერცხლეს უზახით იმას, 

სამერცხლეს იმ ალაგ. ერთიც გაჶხედეთ ქი დათვი არ მEა ჩEენსკე?! ასე ქალებიც ჶკრეფთ, 

იმგვარ დეჲყვირა იმ ჩემ ხალამან ქი,  კბილები ზირთ გამოყარა,  ჩარიგებული კბილები

ქონდა.  მეგრემ დათვი დეჲნახა,  მEა ამან დაღვარულში და გამოჲდეს და ჩÍენ-და

დეგვეცეს. ქალებო, დათვი მEაო და ქალებიც რემელრემელი გKსწროფს. თავაღმა ვეღარ

წასულან და თავდაღმა გარბიან.  თავაღმა წაჲთ ქი და დათვი ზეჲდან-და დეგვეცეს.

შეჲშალნენ ხალაჯან და ჲალლა თავდაღმა ღელLფში ქალები. ჶკივით და მივალთ, 

ჶკივით და მივალთ. ხალიც ანტრათ იყვეს, ემეჲც ანტრათ იყვეს,  აღარც ხალი მოკრეფა, 

არაფერი არა, გამეEარეთ, წამEელით. ისე დეგვემართა. 

- ერთ კვირას რა-ჲქნა, წაველით ქალები და მემთევრები ვართ ყიშლაში. ახლა ხუთი

ექვსი ქალი წაველით,  მემთევრები ვართ,  მეჶსაქმეთ ახორებიმახორები,  ჩომამომა და

წაველით ჩატეხილითა.  გადაველით სამერცხლეში და ჶკრეფთ. ორი თანე ქალი

გეგვერჩივნენ ჩEენ. ისენი ღორღორით ა-ჲქ გევჲდენ და ჰკრეფენ. ჶთქÍი, რომ ამათ რას

ვუზამ, დადექ! თქÍენ გეგვერჩჲენით, თუ ასენი არ შივაშინე და არ დავაფრთხე...   მეც

მაკლდის. საღა გEერჩევით ჩEენ არხატაში? 93

- წაველ, ხალაჯან, ჩავზÍერ წიფლეფში და დåგორე ქEა, გევა დათვი ვარ მე.  åიო, ე

რა დეგვემართაო,   ი ორი ქალი ახლა იქა,  რათ გევერჩჲენით ამ ქალებო,  დეჲნახეო

დათვმა Hნდა დაქვჭამოსო? მეც ვაგორეფ და ვარ,  ვბაგბაგობ  ვავავავა  დათვივით. 

ამოჲდენ და იმ ქალმა,  გეჲგონეო, გული გიგვიხეთქეო. ასე ბღოტინბღოტინ მოჲდოდნენ

ქალები. იმ ემეში დათვი ეგონნენ და წიპლებში.  ეჲდა,  ეს დათვმა უნდა შექვჭამოსო და

რომ გამორბიან ი ქალები, ამოჲდენ და მეკიდნენ ქალები.  ე რა გიყავ და, შენ ბითევად შენ

ბაბას გავხარ და, შე გამოვსილო... და, გვეკიდნენ. ჩEენც ვიცინეთდა ვიყავით.

ტოპონიმ „სამერცხლეს“ შესახებ

 სამერცხელს ვუზახიდით იმა, ჰო, სამერცხლეს. 

93 თურქ. Arkadaş „მეგობარი“
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- ისე ქვია იშტე, რა ვიცი, ზÍელათ დåრქმევნიან. წევდოდით და იმ ფერდეფში ხალ

ჶკრეფდით... 

 მერცხალიც არი, ხალიც არი, მოცვიც არი.

- მერცხალი ასე წითელია,  ემეს გავს,  ყურზენი. მერცხალი ისა არი, ო, ასე

დაპანწურებული. 

 ჩიტი?

- მართლა, ჩიტ გავს გო... 

 სწორე დიგირქმევნიან თქÍენ ჩიტი - მერცხალი.

ჯინების „ჰექია“

 მე მამამთილი მყავდა და მამამთილი და, იმ ჲაჲლაში ჲათაღი ყოფილა ხარებისა, 

ჲათაღი. ე მამამთილი წევდა მეგრემ და იმ ოქურჩეფთან-და დადგეს.  თაზე ევდეო და

ერთი მიმეEარN. ხოშ ჲაჲლაში აბარგული არ ყოფილა. გაღმაში ჲათაღი ყოფილა,  გაღმა

სერია, გვაქ ა-ჲსე და... ჲაჲლის წინ და ა ისეა გაღმა. ავალ, მიმეEარო და იმ ჲათაღში

დავდგებიო. ჴარებ აძოეფს მეგრე. ჰალა94 აბარგული არ ვიყავით. ეჲდა ხალაჯან და ევდა

მეგრემ და ჲაჲლაში და არ დåღამდა?! იქ ვეღარ გევდა მეგრემ დაბლენდა და გაღმა-და

გევიდეს, ქედასკე. თქÍა მეგრემ ქი, რა მაშინეფსო, Kგზეო მივანთეფ ცეცხლოდა ამ სახშიო, 

იჩ95 არავინ არK ირსიზი. 96 აგზეო მივანთეფო და გავათენეფ დილამდიო. მეგრემ მოკრიფა

ახორებიდან ხალაჯან ცოცხები და ახორი ცოცხი, ჩომისა, ჴმელჴმელი ცოცხები, ზÍელ

ზÍელი. ეჲტანა სახში და დKგრუალა მეგრე. მჲანთო ცეცხლი და თფება, ქი გათენდეს, ქი

გევიდეო. ერთიც გახედა ხალაჯან, ქი ი გახვრეტილას უზახდით იმას ჩEენ, ჯინები არ

წამოჲდნენ იქიდან! მაშინ ჯინები ყოფილა და კელევდენ ცხვრLბ, თხLბ და ინსნLბ97 ის

ჯინები.  კლდი გახრეტილას უზახით,  ასე გორგოლაჲ ქვა არი და გახვრეტილია,  იმაზე

უზახიან. ჲაჲლის წინა ისე. იქიდამ მეგრემ ჰაჩან, დავლინ, მუზიყა უკვრენ და მიდიან იმ

კაცისკე. კაცი ზის ცეცხლა პირში. მეგრემ ყურში გეჲგონა მეგრემ, მუზიყას უკვრენ ჯინები

მიდიან, ფუჲო, ე რა დემემართა ეჲო. 

94 თურქ. „ჯერ კიდევ“
95 თურქ. „საერთოდ“
96 თურქ. „ქურდი“
97 თურქ. ინსანი „ადამიანი“
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 მიახლოვდენ მეგრე ყალაჯან ჯინები,  ყაჩან მეგრე უკვრენ მუზიკას. თავით

მღერობენ მეგრე  ტოტროლოცი, ტოტროლოცი, ტოტროლოცი. ჯინები მეგრე მიდიან. რა

Eქნა იციო? ე ჯინებიო ბენი სარაჯახლარო სახლი სარდილან მერმე,  დავანთო ასე

ცეცხლიო სუფურგაო და წევდეო და გეჶქცეო,  თვარამ ამათ ვერ-და გუდურჩეო. 

წეჲყვანონ უნდა და ასამონ და იყვნენ კაცო. ჩემი მამამთილი იყო აქზე, დიდი კაცი იყო. 

Kნთო მეგრემ ცეცხლი, ხალაჯან, ცოცხზე და ინათლებს და ფენერივით, ლამბივით. Kნთო

მეგრემ ასე ცოცხი, ორთანეზე დეჲჭირა ჴელებით და გKღო კარი მეგრემ და ჰემ სარდილარ

ჯინებ, რომ გაშპა მეგრემ და წევდა. ნამქერი ყოფილა, თოვლის ნამქერი ასე ერთ სერში, 

იმაზე ქი ტრაკზე დავაჯექო, სად ვიყავ აღარ ვიცოდიო, მარხილივითო ასე გაჶცურდიო

და ღელეში ერთი ჩაველო,  ბნელეთაში ღამეში,  დევწყე ყვირილიო და იმ იქიდამ

ოქურჩიმან ხებერი98 მომცაო:  - ვინა ხარ, რაჲ გინდა?  ჭო რაჲ-და მინდოდეს მესKბეო.

ჯინებმა დამკელეს კენამო, მესKბეო, გიმიყვანე მაგზეო. ის ღარჭი გასულა, იშტა ვინცხა ქი

ოქულჩი ყოფილა, ხალაჯან, და იმა გუდåრჩენია, და ილაპარაკებდა ი მამამთილი ჩემი, ი

კაცი, ქი ასე დემემართა მეო და მართალი თK, და იქ იგე გახვრეტილაჲ არი, ამათაც იციან, 

ჩადჲოდენ იქა უყურებდენ. ესა ზÍელათ ყოფილან იქა. ა იმა ბილა იცის, ჲაჲლაში ადჲან

და ო გეზმენ.99

 სხვა რაჲ გელაპარაკო, ხალაჯან!

 არაფერი აღარ ვიცი მე. ჲაჲლა ვიცი მარტო. იშტე, წაველით, გეჶკეთეთ იქა, დაგვჩა

ჲაჲლა,  ვეღარ აჶსულვართ,  ჩომ აღარა გÍყავს. ჩომას ბილა ვაზუებდი იქა, 

გადმოგჴედევდი სერზე,  და ასე მოჴნულია გადაღმა,  ფარცხივით ასე დაფარცხული

იქნებოდა, ამოვიდოდენ იმ ზეჲ რუსები და, წითელწითელი სåლდა გვიყურებდენ.

- ჩემი კაცი და მე წაველით იქა ქედაში და ჩომას ვაზEეფთ ეჲ და იმ ჩომა წვერმანც

არ გერდეჲარეს?!

- მეო გულზე სხვას ვერ ვხდებიო და...

- მე კაცი აღარა მყავს ოღონდ, მომიკვდა. ყავნიდამ გაჶშჩარითდა მომიკEდა.

- შენო მეო ვეღარ Hნდა ვიარä, გულზე ამომაწვაო და... 

98 თურქ. haber „ამბავი“
99 თურქ. Gezme „გასეირნება“



310

- გელინაჲ მყავდა იქა ჲაჲლაში და მე და კაცი ავდიოდით და ვაზEებდით სირას. 

წაჲო,  წინ წადიო და ჩომას მåსწარო,  გედეჲარესო. აველ, ხალაჯან და,  ამა ჩომა

გადმოჶკრიფე, გავხედე ქი ესკრები წამოჲდენ/ მაშინ ჲასაღობა 100 იყო,  ესკრები

დევიდოდენ სერებზე. ფოშტა იყო,  ემე იყო,  აქეთიდამ, იქითიდამ. ჰამა ჩომა

გადმოEკრიფე,  იმ ქედას ფერდეფში გამEასხი, ჩEენ თერეფში, 101 ჰემ რუსებიც

გადმოჲდენ, ესკრები. ერთპირას წავედით იქა და ვარიდღობას ვეტყოდით ჩEენ.

წევდოდით იქა და იმ სერეფზე ჶშელიგობდი.

- ვალიდღობას ვეტოდით იშტა,  შელლიგობას,  შელლიგობას. ჰეჲ და მუზიყათ, 

ემით, გარმონით,  წევდოდით და ჶშელლიღობდით იქა.  აქედამ ევდოდით, ბარიდამ;  

მილლეთი, ცხენებით, ემLბით. ცხენები იყვნენ მაშინ. დავდიოდით ცხენებით,  არაბას102

გზა არ იყო, ახლა არაბა არი, არაბით ადჲან. ახლა აველით, ხალაჯან, და აველით სერზე

ვუყურეფთ და ერთიც ქვეშედამ რუსებმან ჰავა... ასე თქაშო და წამოჲდა, ავიდა, ხალაჯან,

ასე ვაშლივით და ჩEენ Hნდა ჩეგვეცეს, მილლეთ ქალები. შეჲშალნენ, ხალაჯან, ი ქალები

და წევდენ და თქÍენებისკე გარბიან ა, ისე, რუსიესკე K.  გედLრივნენ ქალები ქი ეს-და

დეგვეცეს, რაჲაო?! ბუმბა არი, რKო,  ჩEენო...  მეგრემ ჰავა ფიშექსავეთ რაცხა. ჩამოჲდა,

ჩამოჲდა კომლივით და დეჲლჲა, გაპარდა. ეჲდა მეც ტაჲაჲ დოხტორი მყავდა და

მოდიოდა ალყარადა და ადიოდა იქა.  ი ქალები ასე აშიშინა იმ ჩემ ტაჲამა: იქ სა

მიხვალთო?  იქო დიგიჭირვენო ესკრებიო,  ჲასაღი იყო მაშინ იქა.  ახლა სერბესია

გადაჴედავ, გადმოქვხედვენ და მაშინ ჲასაღობა იყო. ასე ათუმი ვისეირეთ, ხულა შეჰერი, 

ხულა შეჰერი რო...  ა-ჲსე სოფლობა ველიპირში, ტყLბი ასე,  ასე ღელეში სოფელი,  ა-ჲსე

ხულა შეჰერი. ბათუმი, ა-ჲსე ჲაჲლა, ბეÍრ ჶსეირობდით, ოღონ მაშინ სერბესობა არ იყო, 

ჲსაღობა. ახლა არი სერბესობა, აქედამ მოდიან ზKთენ ბათუმიდამ. აქა ბეEრნი არიან, აქა

საქმობენ. ფარას იღებენ, ფულ. მე ვასაქმე რამდენი ახლა, კაცები და რამდენი ფული მივე, 

ერთი მილიარი და სამასი, ოთხასი.  იმდენი ფული მივე და წევდნენ ორი დღეა.

ბათუმიდან ვართო.  ღარჭები მყავსო იმ კაცმა,  ბაჴლები მყავსო, ასე იშთა, სხვა რაჲ

გელაპარაკო! 

100 თურქ. Yasak „აკრძალული“
101 თურქ. taraf „მხარე“
102 თურქ. araba „მანქანა“
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**

(1) ნურიე გუმუში, 72 წლის

(2) ფატმა ბაღჩი, 75 წლის

(3) ვესილ ჩელიგი, 60 წლის

სოფელი იმნიეთი, 2014 წელი

სოფლის ცხოვრება

- (1) ჩÍენებურა ლაპარაკობენ, ხედავ? ჩEენც კაჲ გურჯები ვართ, კაჲ, ხასი გურჯები

ვართ. სწორე, გადახრეხილ-გადმოგრეხილები არა, სწორე გურჯები ვართ. 

- მე ჩამEელ, ბათუმში ჩამEელ, ვიყავ ბათუმში. დიდი ფარქი იყო, გრძელი. 

გოEკეთებია კაცს ზამანინდა... ეწერა ერთ ალაგზე, ზÍელი, ზÍელი თარიღი.

- აქ ჩÍენ ყანა-ჭალა გEაქ, სიმინდ ჶთესაჶთ, ყარტოფ ჶთესაჶთ, ლობიოს ჶთესაჶთ, 

ყEელამფერ საჭმელეფს ჶთესაჶთ.. 

- (2) ყEელამფერი დათესე, ყEელამფერი მEა.  

- (1) ყEელამფერი მEა აქა. საქონელი ქEყავ, ზროხა, მოზEერი, ჴარი, დეკეEლი.  

- დეკეEლი, მოზEერი, ჴბო, ზროხა.

- (2) თქÍენ რასოჲ იტყვით მოწველას? 

- (1) ნადუღ ფშEნილას გავაკეთეფ გურჯულს. იმა გამოჶწურავთ მაქინით, ნაღები

გეჲრჩევა, ემეჲ გეჲრჩევა იქში,  აქში ჲაღი, შევდღობაჶთ ამა, ჲაღი ამოა, ამა აქეთიდამ

ამოა ფშEნილაჲ; იმას გაჶხრესთ, შეთფება, ჩაჶპეჭაჶთ კროჭში. ჩაპეჭEენ იმათ, ჰო, 

ჩაპეჭEენ. ზამთარში ჶშჭამთ, გაჶჰყიდით. ასი ქილო გავყიდე ჲაღი, ახლა ჩამოვიტანე

იქედან, ქალაქში გავგზავნი, იღებენ და მიაქვთ, იქეEრი გვინდაო, იქეÍრიო, 

შედღობილიო, მაქინასი არაო. 

- ჩიჩეგი, ჰო, ყვავილი, იმისი ჲაღი გვინდაო. ყEელამფერში გარგეფს ჭამაში. 
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- ჰო, სკა. ემე ჩაწყობილია შიგანა, იმაზედ მჲეხვევიან ბუზები, თაფლ მიდებენ აგზე, 

აქედამაც; იმა ზამთარ ემეში ამევღეფთ, თEელზე, ამევღეფთ, იმას მაქინაში მიჶცემთ, 

გამოწურავს. თუ გინდა, მოფხიკე, მოფხეკილი ხასია, იმა უკან სჭამ. 

- თაფლი გEაქ. თქÍენ თაფლს სჯობს ჩEენი, თქÍენი თაფლი მაქEან, თქÍენი ემეა.. 

ბუზი ასე რომ ფრინავან, თLლი შევა იქ შიგან.

- ჰო, რასოჲ არიან, ბუზი ქვიან იმათ.. მEერეს დამავიწყდა რაჲ ქვია.. ბზიკი მEერეჲა.

ჲაბანი, ის ნაჩარია. ჩEენი ფუტკარია. 

- ვაკეთეფ სანთელს. იმა თფილ ემეზე დადებენ, წყალზე, თფილი ბუ არი. იმა

ჩამეჲწურვის თაფლი, ი დარჩება ზედამ, მეჲბანს, გაქონავს, ი გახთება სანთელი.

- სიბნელეში გKნათეფს. იმას ვაძლევ, მიაქვან იქა, ემეს აკეთებენ, ბუზების ემეს, 

ჩერჩევეს.

- ფიჭა? იმას მუმ ვეძახით ჩEენ. 

- ჰო, გურჯულია მუმი. ბუზებს ჩåდვებენ, თაფლ გKკეთებენ ზედან. 

- იმა ჩემი ბაბოჲ გKდნობდა, რაცხა იქნებოდა საფხანი, იმა გKდნობდა. ურევ სანთელ, 

იმას გKკეთებდა, წასასწმელ, წასასმელ გKკეთებდა, გåარდა.. 

ქორწილის ამბები

- მალე არ მოხვედით, თუ არა დაგაწევდით, ჩემი გოგო წევდა. 

- დუგუნი ბეÍრი ხანია იქნა იმათი.

- გოგო და ღარჭი მეჲწადინებენ, ღარჭი გეტყვის, რო, ბაბა, ე გოგო მითხEეო, ი გოგო

მითხEეო, მივალთ იმათა, ელჩებ ვეტყვით. იმის ბაბა შევეხვეწებით, იქეთ, აქეთ, 

დაგვპირდჲან, მოჲთ და მეჲტანეთ ნიშანი, ბეჭედი. მივალთ, იმა დევნიშნავთ, იმას უკან

ერთი თვე გამEა, ორი თვე გამEა, ვეტყვით, რო წევჲყვანოთ უნდა შინ. ისაც გვეტყვის, 

ზÍელათ იყო, ფარა, ფული... ახლა აღარ არი ისე, მორჩა. მåტანდი ჩასაცმელ, მასაცმელ, 

ყEელამფერ, ოქროს, მოქროს, დოდოფალი გKზირდებოდა, მუვდოდით ცხენებით. 

- ცხენი იცით? 

- დაბურევდენ წითელ ვალას თავზე, მევჲყვანდით კარზე აგზე, ღარჭი ავიდოდა, 

აქედან გადKყრიდა შექერს, ფარას, გოგოები მოჰკრეფდენ იმას. იმა დადებდენ ქEაბიზე, 

ჩამეჲყვანდენ ცხენიდან.



313

- ქEაბი იცით? იმაზე ფეხ დKდგმევინებდენ, რა იყო არ ვიცი. გამოჲდოდა იმისი

ნენეჲ, ღარჭის ნენეჲ, არ წამოჲდოდა დოდოფალი, რაცხა უნდოდა საჩუქარი. შევიდოდა, 

გამეჲყვანდა დეკევლ, აჩუქებდა, ა შენი საჩუქარიო. დKტკაშუნებდენ, წაჰყვებოდენ, 

შევიდოდენ შინ. შევიდოდა, ზÍელათ ბუხრები იყო, ბუხარ ვეტყოდით, იქ ტატ

ჩამKდგმევინებდენ, დოდოფალ გაშინაურდესო, შეგვეჩვიოსო. გადმოვიყვანდით, დუგუნ.

სამ დღე ვიშენლიგებდით, ვისამებდით. მორჩა. 

- ზÍელათ კაჲ იყო. ახლა სალონ ვიჭირაჶთ, ბინას. იქ მეჲყრებიან სოფლები, ჩალღი, 

მალღი, დასაკრავები. მევყრებით, იმ ღამე ვიშელიგეფთ იგზე, სამ სKთ. დოდოფალიც

წავა, ღარჭიც, რამე აღარK. მორჩა. 

- ზÍელათ საჭმელები, აბა! იმ ღამე საჭმელებ ჭEამდით, ჴარ დაჶკლევდით, ჴარი. 

ფაფას ვუზახიდით, ქEაბით მKდუღებდენ ფაფას, ბუღდას დანაყევდენ...  

- ე, პური რომ კეთდება, თავთავი, თავთავი. ყანეფში რო მოდის და. ბუღდა თურქჩე

არი და გურჯიჯე არ ვიცით ბუღდის სახელი ჩEე. 

- გეჲგენით? 

- ქEაბებით მKდუღებდენ. დიდი კარდალა. შჭამდენ. 

- ყEელამფერ მKდუღებდენ, ყEელამფერ. საჭმელ ყEალამფერ გKკეთებდენ. ქადასაც

ვიჯებოდით. 

- ქადას, გKღებენ, კაკალ მKყრიან.

- კაკალ იცით? იმა დKყრიან, ჲაღ მKსხმენ, გადმოკეცაჶს აქედან, გადაკეცაჶს აქედან, 

აქედამაც გადმოკეცაჶს, აქედამაც, მKსხმენ ჲაღ კაკალ. ამ ყურებ გადაკეცვენ ასე, გახდება

ქადა. 

მზითვი

- ჯეჲზი ლოგინი, ქილიმი, მისაკიდი აგზე, დასაგები, კოვზი, საჰანი, ბარდაღი, 103

ფინჯანი ყავისთვინ.

- შუშე, სასმელი შუშე.

- (2) გურჯიჯე ისტიკანი.

103 შუშის ფინჯანი
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- (1) ჩემი დედეს გამოEტანია იქედამ და ჴალა ქონდეს ფინჯანი, შამოხვეული

წითელი ქონდა ასე, წელზე.  კაჲ ხასი ფინჯანი იყო, გიგვიტეხეს ბაღვებმა. ვინახევდით

იმას ჲანი, ვინახევდით. გატყდა, აღარ არი. 

- მემრე დასაგები გადმევჲტანე იქედან, დასაგები და, ბეÍრი ხნისა, და ხასი გახდა ი

ანთიკა, და გავყიდე, დიდ ფულზე გავყიდე. 

- ზEელი, ანთიკა იცით? იქიდამ გადმLტანა ჩემ დედეს, ბათუმიდამ. ჩემი დედე

აქედამ ადგებოდა, აქედამ, ბათუმ, იქინ ილოცევდაო, იქინ იმერხევდა. შEადღე არა, იქინ, 

იქინ იცით? იქ ჩევჲდოდაო, აქედან ჲარაო ფეჴით, ჩემი დედე.

- ჰო, იქ ილოცევდაო, ბათუმში. ისე ღორი დედი ყოფილა ჩემი დედეჲ.

ქალის გატაცების ამბები

- (1) რასოჲ მოგიყვე, რა უნა ჶქნა ახლა? ცხენზე ახტებოდენ, აგზე გასწევდენ, 

მეჲყვანდენ შინ. იქეთ-აქედან შåჟდებოდენ ღლიაში,  დედოფალ არ გადმოვარდესო, 

დეჲჭირებდენ, მეჲყვანებდენ კარზე, მåმღერებდენ დედოფალ. გურჯუჯე ვერ

მEაფერებია, ო.  თურქჩა იმღერებდენ იმა.

სიბერის ამბები

- ბაღნები არ არიან, წევიდენ. აღარ არიან ძÍელი დედებრები, დედაბრები.

- (2) ჩÍენში დედეჲ, ნენეჲ აღარ ალიან, გKსუფთა ღმერთმა. დედეჲ, ნენეჲ ჩEენ ვართ

ახლა.. ჩEენი ლაპარიკი ბილა, ასე რომ ლაპარიკობ, ვინცხამა თუ გამოგირია, ის ბილა

გავიწყდება, ქი რაჲ ჶთქÍაო. სიბერეჲ იმსოჲ ყვერებაჲ ყოფილა. 

- (1) სიბერე სხვა არი. ერთი აღაჲ იყო, იმის გაღმა სოფელში გამოჲდოდა ჩემ ბაბოთან

და ვეზირ აღაო, სიკEდილი სიკEდილია, მარა სიბერე არ ყოფილიყN. არ მოწონდა

სიბერე და სიკEდილზე რაზე არ იყო, სიბერეზე არ იყო რაზე. 

თხის „ჰექია“

- (1) ერთი ჰექია გელაპარაკო? გოგი...ას ტყეში ასულა ჩემი ბაბოჲ, გათოვლებულა, 

დარჩენილა იქა. გოგიეთლები ... ადგენ, წევდენ მაღლა თLბზე, შველი პაპა 104 Hნა

მოჶკლათო. 

104 თხა
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- შველი პაპა იცით? ევდა მეგრე ფურცელ რამეს სჭამს, თოვლიც არი. ესროლეს და

დKგორეს შველი პაპაჲ.

- თხა, თხა. ჩამოჲდა ქი დაჭედილი, ნალები აქ. 

- მიხვთი ისა? 

- ნალი აქ დაკრული ფეხზე. დåსვია, ჯოუ, ეჰეჲ, დაჭედილია.  

- უსტანურიაჲ დაჭედაჶსო და მერთი ვერ დაჭედაჶსო? ჩემ ბაბოჲ აცინებდა ამა.

- უსტანურიაჲ დაჭედაჶსო და მერთი ვერ დაჭედაჶსო?  უსტანურიაჲ ყოფილა იქა.

- ჰემ მუხ გამოსჭრიდაო ჩაქუჩით. 

- მუხ იცით? დასასობი, ჩივი. იმა გKკეთებდაო, იმით დაჭედევდენო ცხენLბ, ვირLბ, 

და აქ რომ ელამპილა გეჲსხნა გურჯისტანი, ე იგზე ამოჲდენ თქÍენიდამ და ბაბამ

მელაპარაკა ისა და იცოდენ, უსტანურიაჲ იცოდენ, ჰო.

- (2) მე რომ მEელ, აქეთ ამEელ, სარაჯინის უფთაჲე გადადიოდა და გადმოდიოდა, 

უჩუმალა.

- (1) აქედან გოგEები გათხოვილიყო, დაქორწილებული იქა, იქიდამა

დაქორწილებული იყო გოგო.

ადგილის სახელები

- (1) რას უზახით ახლო სოფლებ? - კვიახეთი, კვიახეთსა იყო ზექიე ბაბოს და? 

კვიახეთსა იყო ი? 

- (2) ხერთვის? 

- (1) კვიახეთსა, კვიახეთი იყო. 

- (2) აგზე რომელიცხა თა არი, იგზეა. 

- (1) თქÍენი ჲაჲლები ჩÍენსა დარჩა, მერე რო გKსწიეს, რას ეტყვიან იმა? ზღვარი, 

ზღვარი რომ გKსწიეს, თქÍენი ჲაილები ჩÍენთან დარჩა, ჩÍენი თქÍენთან დარჩა. 

თქÍენსას ახლა გოგია ჲაჲლას უზახით ჩÍენ. გოგიეთია სოფელი, იმათი ყოფილა ჲაჲლა, 

გოგიას უზახით ახლა იმ ჲაჲლას. ერთიც ემეს უზახით, ნაცარე, ნაცარე. 

- (2) ნაცარაჲ, საბურავაჲ, ატჲანი, ჩატეხილი, საბურთჲაჲ. ჩატეხილი შუვაჲ

ჩავარდნილი ალაგჲა ჲა, ჩავარდნილი, იმა ჩატეხილ ებნევიან. ზედანაჲ სერი რომ არის, 

საბურთჲაჲ, მაღალი. იქითა საბურავაჲ, ისაც წინედან კოხია და ასე ემეჲ უკნედან და
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გადაბურულია, იმა საბურავას ებნევიან. ჰუდუდზეა ასე, ჲარისი აქეთ, ჲარისი

თქÍენსკეჲ. ნახევარი თქÍენსკეჲ, ნახევარი ჩÍენსკეჲ. 

- სხვა ალაგებისა? 

- ქედაჲ.

- (1) ქედაჲ ამასისაც არი, ამასისაც არი ქედაჲ.

- არი, აპა სოფელი არი. 

- ბაბაჲ იტყოდა, ქედაში ჩაველი და ლელინკაზე დავაჟექო.  მემედ ალი იყN და ორი

ცხენი შებმული ჰყავდაო და, ოსდKთი, ოსდKთი შაურიაო. გადასაჴიდი რაჲ გაქო, ოსდKთი

ირმი ჲანი, ფული. უთქÍამ ბაბოს რო, ჩემ ბაბოს უთქÍამს, რო მაგდენ ვერ მოქცემ მეო, 

ბატონä, თქÍენიო ნახევარი ბანგაროტიო, ჩÍენიო ოსდKთი მანათიო. დამჟდარან, 

წასულან ბათუმ, ლელინკაზეო. 

- ლელინკა იცით? 

- ცხენები შებმული ყოფილან იქა. 

- გურჯიჯე ლელინკას უზახიდენო, პაპა ლელინკას იტყოდა. ლელინკა იყო. იმგვარი

ცხენები ჰყავდა ქი, ფრინავდენო. 

- ცხენი იცით? 

ქართულ-თურქული საზღვრისპირა ამბები

- (1) ოთხმოცი წელი გახდა საზღვარი ქი გახდა იქა, ოთხმოცი წელი. 

- ისა, რუს ემე უქნია. აქაც ყოფილა რუსი, ჩÍენთანაც. უკითხავს ხალხისთEნ რუს რო, 

რუს უთქÍამს რო, რუს თქÍენსა, რემეზან-ნა დეჲჭიროთო, იმარხვოთ უნდაო, ვინც რო

ამათ არა იქსო, ჩEენ გვითხარითო. ესკრობა არ აქნევნია, მემრე ვერ გეტყვით ჩEენ, 

გურჯიჯა არ ვიცი იმისი.

- უქუმათი, უქუმათის კაცები, თქÍენი ემეჲ რომ არის, რაჲ ქვია, შევარდნაძე იყო, 

ისა არ åრთმევნია რუს. აქაÍრობაში, იქაც, როდისხა რომ კითხა მემრე ხალხ, ვინ

გინდანან თქÍენ, თურქი გინდანან, გურჯი გინდანან, რუსი გინდანან?.. აქ კარგა შეხედა

ესკრობა, ესკრობაც არ აქნევნია.

- ესკრობა იცით? 
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- ჲალაღობაც არ აქნევნია. ასე რომე იქნება დიდი თავრობა, უთხრეს რო ჩÍენ რუსი

გვინდაო, ი დეჲკავეს რუსი. როდისხა რომ ის საზღვარი-მაზღვარი გKკეთეს, ის ასკერიც

დKყენეს ემეჲ, ჰუდუდებზე, საზღვარებზე, იმა უკა მåჭირა, რემეზანი არ-და დეჲჭირო, 

ვინცხა დეჲჭირავდა ჰკლანდა, მიხჶთი? 

- გოგჲეთიდან მეჰმედ აღა იყო და გამეჲქცა, ოსდახუთი თორუნი მყავსო. 

- აქ გამეჲქცნენ, რუსმა მåჭირა იქა.

ღარიბი კაცის ამბავი

- ერთი ფუხარაჲ105 კაცი ყოფილა, ფუხარა იცით? 

- საჭმელი-მაჭმელი არა აქ კაცი, იმგვარი იქ არი კაცი. 

- ყარიბი, ყარიბი, ო. 

- ესეც ყარიბია ჩÍენი, ო. სტომარები არიან, სტომარები!106

- იმა წეჲყვანეს იმისი ხან ქალი, კაცი, ჩKცვეს ლამაზი ზიზიმები, პაპულები, ლამაზად

ქურქი მKცვეს. ქალსაც ასე შLრული, შLრულ107 ვეტყვით ჩÍენ. ანყარას-მანყარას ისე არიან, 

ასე გასხნილი, მოკლეთ.

ჰუსეინ ხოჯას შესახებ

- ჰუსეინ ხოჯა ყოფილა, იცი?! ჰუსეინ ხოჯაო, გაღმა წასვლის დღLბი გაქ შენო, და ეს

წვერი ქონებია და ასე იკბინაო,108 შეშინებია. ესენი ვიცით. 

დღესასწაულებისა და ფესტივალების შესახებ

- ფესტივალები, ავალთ ემეს ვიქთ, ვისამეფთ, ჶშჭამთ, ჶსვამთ, ვიართ, ვიხარეფთ.

გასახარებელი ალაგი ჲანი. 

- ახალი წელი? ისენი აღარა გვაქ. ძÍელათ იყო, ახალი წელი დეჲსწავლიდენ.

- რაცხას გამKცხობდენ, შჭEამდით, ერთმანეთთან არ მივიდოდით იმ დღე, არ

მივიდოდით, ფეხი კაჲ არ მåხთება იმაო. 

- არი?

105 ღარიბი
106 შეძახილი მეზობელს
107 მოშიშვლებული, გულმოღეღილი
108 შიშის დროს წვერზე იკბენდნენ თურმე (ცრურწმენა)
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- არ მიEიდოდით ერთმანეთთან, ერთ დღე არ მიEიდოდით და მეორეს რო

დაღამდებოდა, მიEიდოდით. იმ დღეს ანგი ჩექაში ვართ, ჰო ჩექაში.

- ახალი წელი, აჲნე, ახალი წელი.

- ჰო, ჰო, იმსოჲ რაცხა არი. იშთა ახლა ქი ემეჲა, ეს ახალი წერულები, იმაზე ათ დღე

უკან არი ჩEენი ძÍელი ნაწერავი, ახლა ახალი გადKბრუნეს თურქებმა. ჰო, თურქებმა

გადKბრუნეს. 

ოჯახის შესახებ

- (2) ახლა გადაღმიელები გურჯი არიან აქ, მK ბაჴალას ბიჭ ებნევიან, ღარჭ - ღარჭ. 

ბაჴალას - ღარჭ ებნევიან. აჲნი გურჯიჯა და ერთმანეთ არ უდგება, არა. ჩEენ ბაჴალა

ბახალას ვეტყვით, ღარჭ ღარჭ ვეტყვით და იქ ისე ამბობენ. 

- (1) ამას? ამას ორი გოგო.

- (2) სამი ღარჭი.

- (1) სამნი არიან? სამნიც ღარჭი, მე - ერთი გოგო, ერთი - ღარჭი. 

- (2) თექვსმეტი თორუნი.. 

- ბადიშები იშტა, გურჯიჯა ბადიშები, თურქჩა თორუნები. 

- (1) გოგო ანყარაშია.

- ანყარა იცი? 

- იმისი ქმარი საქმოფს. ისაც იქ ახლავს. 

- ახლა აქ იყვნენ და წევდენ ბაჲრამზე. რემეზანი-ბაჲრამზე აქ იყვნენ. რემეზანი

იცით? რემეზანზე აქ მოვიდენ, ბაჲრამზე მევიშელიგეთ, წევდენ. 

საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობების ელემენტები

- (1) ი ჯოხ ემეს ვეტყვით - ჭერ, ჭერი. იმაზე ზედან ზÍელათ ემე იყო, ყავარი. 

- იმა დავაბურებდით, იმა. 

- დაბურება იცით? 

- დახურება, ო, დაბურება. იმას ვიქმოდით, ი ჭერი, ეს ფიცარი, ამას დავაჴევნიებდით

ხერხით, მემრე ამას დალენდევდენ, დKლამაზებდენ, უსტები ამოსჭრიდენ, დეჲწყებდენ

კეთებას. გავაკეთებდით: ფენჯერაჲ, მენჯერაჲ, შუშეჲ, ჯამი.

- (2) ე ჩÍენი ლაპარიკი ნახევარი გOრჯიჯა არი, ამა ნახევარი თურქჩა არი.
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- (1) თურქჩა ახლავს, ო, თურქჩა. 

- ეს კარია. 

- ისა? ზაღლაჲ. 

- ვირიჴიდაჲ, ვირიჴიდაჲ შუაზე დადებულია ეთანე, შუაზე. 

- ამას იქით წვერები დაწყობილია, ასე ა.  

- (2) ი ვირიჴიდაჲ ესენი გამოშვერილია, იმათ ემეჲ ქვია, ზაღლაჲ, იმათ ზაღლაჲ.  

- (1) ახორები იცით? 

- ქორი? 

- იმა რაჲ ქვია თქÍენსა? ჩÍენსაც ქორი. 

- ბეღელი. 

- თქÍენსა? 

- ბეღელი ქვია. 

- ოდა, დასაწოლი. 

- თივა, ბალახი ვიცით.

- (2) თირფნით მოთიბაჶთ?  

- (1) ბალახი, თივა, აჲნე, აჲნე.  

- (2) მანგალიც არი აქა, თირფანიც არი. 

- (1) მერული, ფოცხი. 

- ასე ორი ტატი აქ და ასე გადKბრუნებ თივას, ასე. მერე ფოცხი.

- მერულა ასე ორტატიანი, გადKბრუნებ თივას.

- მემრე ჩაქუჩი, ორსი. 

- ქვეშეჲდან, ზედან ჩაქუჩი. 

- ო, ო, გურჯულია. 

- (2) ჩEენ გადავბრუნდით, ჩEენ უკუნაჲ გადაბრუნდა თლა თურქჩა-ჯი არიან, 

გურჯიჯა არ იციან. 

- (1) ბეÍრმა აღარ იციან გურჯიჯა.

- აპა, აპა, ჩåენ ველაპარაკებით, ვასწავლით. არ დეჲკარგოს გურჯიჯა. 

- იციან, თლათ იციან. 
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- (2) ელაპარაკო, ეცოდინება, არ ელაპარაკო, აღარ ეცოდინება. 

- (1) ახლა იმათი ქალები თურქჩაჯი არიან, ისენი აღარ ისწავლიან, ჩEენი არ

დაჰკარგვენ. 

სტუმარ-მასპინძლობა

- (1) ალმანი109 მოსულიყო თქÍენსავე სტუმარი და ალმანი, მაქზე სოფელი უნდა

მოსულიყო.

- მე ალმანჯა ვიცი, ვჲარე მე. 

- დეველაპარიკე, გLხარა. წამოვიყვანე. ტყემალი, ჩაჲ, პური. 

- პური იცით და? საჭმელი. 

- მეველ, ქი ჩემი გელინი, დოდოფალ ვეტყვით, პურ აცხოფს მურთუაღში. შევდა, 

დეინახა და ო, რასოჲ გეჲხარა. ისენი გადმოსწია იქედამ, აქედამ. ევყვანე ზემოთ, უყურა

იქეÍრობას, ი რასოჲ გეჲხარა თქÍენსავენ. 

- ასე გამოსწია,110 წეჲღო. 

- გამეგიგზავნო უნდა ისაო და აღარ გამომიგზავნა. მოკEდა, რა ქნა, სა წევდა, არ

ვიცი. 

- თუ მოხველით, მოდით ჩემთან, მესტუმრეთ მე. მე კაჲ ემე მაქ. კაჲ ვარ მე. საჭმელი, 

მაჭმელი, ფული, მული.

ადგილის სახელები

- იმნიეთი. იმნიეთი ამ მაჰალეს ჰქვია. იფხრეEლი ბითთავას ქვია. გაღმა ქოქლჲეთი. 

სულ იქედან დჲობანი. წყალსHმერი, შოლდიჴევი, სვირევანი, წეთილეთი, რაბათი, 

შერთული, ახვალ ქალაქში. აქაც ჴევწრული, უბე, დევჲეთი, ფარნუხი, ბაზგირეთი. 

ბაზგირეთი ე, ზემოთ არი იმ მთაზე, ა. 

ფესტივალი „მარიობა“

- (1) ფესტივალზე მეც ამოვდივარ, ფესტივალზე.

- აპა, ბაღნები, მაღნები, ო, საჭმელი, მაჭმელი წევღეფთ იქა.

109 სომეხი
110 ფოტო გადაიღო
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- მაშინ მოცლილობა არი, საქმე აღარა გვაქ, და ყველანი წადიან ართოხ. მოდიან

გარედამ, ჶშელიგოფთ, ჶსამოფთ, ჶშჭამთ, ჶსვამთ.. 

- სამი დღე. 

- (2) იშტასა სამ დღე იქნები, იშტასა ორ დღე იქნები, იშტასა ერთ დღე იქნები. 

- ჩემი სახელი ფატმაჲ არი.

- ბაღჩილი.

- რამდენი წლისა? 

- (1) სამოსდათხუთმეტი.

- (2) მე კინამ კიდევ თურქჩა ჶთქÍი, კინKმ.

თამარ დედოფლის შესახებ

- (1) რა თქმა არი, რა სოჲ, ვერ მიჶხჶთი. გურჯიჯა არი ჯEარი. 

- თამარას ციხე, ჩEენი აგზე.

- თამარა ყოფილა ზამან იშთე მაღალა გåკეთებია ქი, არ დამკლანო. დუშუნები არ

მოჲდენო და, იმას გåკეთებია მაღლა, თამარაჲ, გåკეთებია თLლგან. 

- ჰო, იქ ცხოEრობდა, იქ იყო მაღლათ. 

- თამარა ემეჲ ყოფილა, ქალი, კაცი არა. 

- თამარაჲ ჰრქმევნია თამარაჲ, იშთა. თამარას იტყვჲან. 

- აქეEრი თავმჯდომარი, თამარა აქეEრი თავმჯდომარი. 

ლაზების შესახებ

- (3) ო, ის ლაზები ერმენებიდან დარჩენილი ყოფილან. ისე არიან, ჰემშინები

ვუზახით იმა. ისინი ერმანი არიან, ერმანებიდან არიან ისინი. 

- ვეისელაჲ.

- ჩელიქი. 

- სამოცი.

- მე რამე არ ვიცი, ამათ კითხე, ამათ, ა. 

- თქÍენ? სოფელში რას საქმოფთ? სოფლიდან ხართ? 

ბათუმში მცხოვრები იმერხეველი ვეისელას სოფლის ცხოვრება

- (2) აგზე ყანა აქვს, ჩავა მოჴნაჶს, ჩავა გაფხეკს, ჩავა მორწყაჶს.
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- (1) დათესაჶს.

- (3) მოჰკრეფს, სჭამს. სიმინდი, ყართოფი, ლობიო, ამსოჲ რაცხLბი, საჭმელი, 

პამიდორი. 

- (1) ბათუმში დასახლებულია ეს, იმიტო იცის.111

- იქ დაქორწილდა. 

- თLლი, თLლი გედევერიენით,  გედევერიენით.

- ზÍელი დროზე არ მისცემენ ჲაბანჩეფ.  ჲაბანჩს ვეტყვით ჩÍენ, გარეშე, ურცხო.

- ურცხოც იცით? 

- ურცხოებ არ მისცემდენ. გოგოს-მოგოს არ მისცემდენ აქედან. ისენიც არ მოქცემდენ, 

და ახლა გედევერიენით. ჩერქეზი, მერქეზი, აბაზა, თLლი მთხოილობენ ვიცხას

დეჲნახავ. მეიწონა, Hნა გითხEო, მომყვნენ და მოჰყვნენა, თამამ. 

იმერხევში მცხოვრები ხალხების შესახებ

- ჩერქეზი ქვია, არ ვიცი რაჲ არიან ისენი. აქ არ არიან.

- (3) აქ არა, ადაფაზარისკე. 

- ყიზილბაშები არიან, ალევები არიან, ალევებ, ალევებ უზახით ჩEენ. 

- (1) აქ ვინმე არ არიან. 

- აქ ფოშები გვახლავან ცოტა.

- (3) წინკლები.

- (1) ფოშეფ უზახით იმა ჩEენ.

- ესენი რაცხას სხვა ყეუმი არიან, სიდამ მოსული, რეჲ არიან, არ ვიცით. ამას სახლი-

მახლი არა, გარეთ წვებოდენ, ხის ძირეფში. კრეფდენ სოფელში პურ, წყალ, ჲახ შჭამდენ. 

ო, სხვა რამე არა.  

- (2) ახლა დაღორდენ და ჲაჲლები ეჲღეს.  

- (1) ახლა სახლები ეჲღეს. 

- ამერიკაც ერთი გახდა, ალმანიაც, ჰოლანდაც, თLლი ერთი გავხთით, ჲაბანჩობა

აღარა გვაქ, ჲაბანჩობა იცით? სხვადასხვა ხალხი.

111 სიტყვა „პამიდორი“
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- თLლი გოგოს აძლევენ, თხოვილობენ, მიდჲან, მოდჲან, თამამ. თLლი ერთი

გავხთით. გურჯისტანიდამაც მოჰყავან.

„გურჯი“ ქალის ამბავი

- აქ არი ერითანე გურჯი თქÍენი. 

- მართალი ქალია ისა. 

- (3) კარში არ გამოვა.  

- (1) კაცი ფული დიდი აქ. რას ეტყვით იმა თქÍენ? კაცი მოკEდება და ის112 ქალზე

გადადის აქა. იქ წამეჲღებს, ისაც აქ იქნება, დიდი ფული აქ იმ კაცსა.

- პრენსია113 ალმანჲადამ აქ იმა, პრენსია, დიდი ფული. 

- იმ ქალმა იქალა.

- კარგი ქალია, ო, ხასი, ხასი.

- გავლიხან იგზე მეჲკითხეთ, დLლაპარიკენით ე იგზე. აგზე ჴიდ რომ გეჲართ, ხიდ, 

ამ თერეფშია, ამსოჲ ხეა. იმ ავაზანთან გახველით, წყალთან, იგზე აქ სახლი. 

- (3) ორი წელიწად აქ არი, მე არ დიმინახავს, ის ქალი არ გამოსულა კარში. 

- (1) მართალი ქალი, მართალი.   

- (2) კაჲ ქალია, კაჲ. 

- (1) ნაჩარი, ნაჩარი, ცუდ არ იტყვჲან აქ.

- (2) მოსაქმე თუ ხKრ,  მოსაქმე თუ ხარ, ე რა ღორიაო.

- (1) გურჯულია ნაჩარი, გურჯული. ეს კარგი ქალია, ნაჩარი ქალი არ არი. 

- ნაჩარი არ ისაქმეფს, ნაჩარი იქნება. 

- ზარმაცი აქაც ვეტყვით. ამა ვეტყვი შენ ზარმაცი ხარ, არ საქმოფ. არ მუშაოფ ჲანი. 

ბუნებრივი მოვლენების შესახებ

- (1) გაწვიმდება წვიმას ვეტყვით, გათოვლდება თოვლ ვეტყვით, ბუქი. 114 იბუქა

გუშინ აქაც.

- ლამაზი წვიმა.

- ხოშკოკოლაჲ.115

112 პენსია
113 პირველად ესმის სიტყვა „პენსია“
114 ქარი
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- (2) ბუქიანი წვიმა მEა - ქარიშხალიო - ასე ვიტყვით. 

- (1) გუშინ იყო ქარიშხალი, კინამ აქაურობა ასწია. 

- ცისარტყელი ვიცით. გედLბმება ასე, ა. 

- (3) გედეჲარ ბაჴალი გაჴთებიო და გაჲარ და კაცი გაჴთებიო, რაცხა იტყვიან. 

დაოჯახების ამბები

- (3) იმ ხალხს ჰკითხვენ. ბიჭს და ემეს თუ მLწონა აბა გოგოს ერთმანეთი, ისინი

დეჲლაპარიკებენ ჯერ, თავჲათვინ მორიგდებჲან. ყEალას ვერ დეჲლაპარიკებენ. შენ

რასოჲ გინდა, თავღია Hნდა ჲარN, არ-და ჲარN. იქ გოგო ეტყვის მე ანა-ბაბასთან ვერ

დავდგები, ყურ ვერ ვუგდეფ, ისე, ასე. ზოგიც მოსწონდებიან, ზოგი ვერა იშდა, თუ

მოსწონოდენ, თხოვილობენ, თუ არა და არაფერი არK.

- ო, ადრე აგრე იყო, ანა-ბაბა დეჲნახავდინ.

- (1) ერთმანეთ დეჲნახევდენ, ერთმანეთ, Hნა უთხუოთო, ერთმანეთ ვერ

დეჲნახევდენ.  დუგუნი მოსვლამდი ვერ დეჲნახევდენ რა სოჲაო. 

- მეჲყვანა, მორჩა,  იმისი-ნა იყვეს. 

- კაი ნაჩარი, ხასი. 

- არა, არა, არა, არ შეჲძლებოდა იმაზე. იმ გოგოს არავინ აღარ ითხოვდა, აღარ

ითხოვდენ. ბიჭ დLლაპარაკე, იმას ვეღარ ითხოვდენ, მორჩა. ის გახდა ბოზოჲ(ჰ).

- უფრო ვერ მიჶხჶთარვარ. 

- ა, მეტი კაჲა, ა.. 

- ლოცვა ეცოდინება, რემეზან დეჲჭირავს, ანო-ბაბას შეხედავს, ხასი ის არი ქალი. 

სხვა რაHნა ქნას ქალმა, შენ ფული შენ Hნდა ქნა, შენ Hნდა ქონდეს ზათი. 

- (3) თქÍენებურ არ არი ჩEენსა, თქÍენებური კაცები ქალებმა ისაქმოსო და ჩEენ

უნდა ჶჭამოთო იჯებიან. ჩEენში არK იმსოჲ, ჩEენში არK. 

- (1) ჩÍენ არ ვამუშავეფთ ქალს. ქალის საქმე სირცხვილია აქა. სახლში სისუფთაე, 

პური, მური, წელა, მაწონი, რძე, ფშვნილაჲ, ჲაღი. იმას გKკეთეფს, იმის საქმე მორჩა.  

- (3) აქაც იჯებიან ისე, ქალებიც მუშაობენ.

115 ძლიერი წვიმა
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- (1) ყანა-ჭალაში არა, ფულ იღებენ იქა.  ჩემი გელინი საქმოფს იქა. მლოცავები არიან, 

ხოჯLბი, იმათან საქმოფს, დიდ ფულ იღეფს. 

- ახლა დეჲწყეს ისენი, ახლა. 

- (2) დარიდება დადგა, ახლა სერბესობა შამოჲდა, ყEალა საქმეს იჯებიან, კარშიც, 

შიგანაც.

- (1) ქალი სხვა კაცს არ დLლაპარაკებოდა, ახვეული ქონდა, ახუჩული ლამაზათ, ა

ამას ინი გამოჩინდებოდა მარტო, ამასა. სხვა კაცი ვერ დეჲნახევდა. ე იმ სოფლისა

დეჲნახევდა, სხვა ვერა.

- (2) ახლა რო ჯEარზე ვამბოფთ, იგზე რო დუგუნი მEა, არტანუჯიდან მოEლენ, 

აქედან მეჲყრებიან თლათ.. 

**

(1) ხოშნაზი დურსუნი, 62 წლის

(2) ისმაილ დურსუნი, 35 წლის

(3) აინურ ჩელიქი, 56 წლის

სოფელი რაბათი, 2014  წელი

- (1) წერა-კითხვა არ ვიცი, ამა ფულსა ხასათ ვისნოფ, ფულ კარგა ვისნოფ.

- (2) ფულსა ყველა ისნოფს.

- (1) მKრტო კითხვა-წერვა არ ვისი. რაცხა წავალ, კითხვა არ ვიცი-ა, დავბელავ აქ რა

ალაგია,  იმა არ შეჶშლები.

ადგილის სახელები

- (1) აქეEრი ალაგები? რა ვიცი, თLსა აგარა ქვია, ბრილი ქვია, ზაქიეთი, დაბა, ამ

სოფლის ალაგი რაბათი. 

- ყანა-ჭალა? ნალჲონჯები, ფარჩები, ჭალაჲ, იმგვარი სახელები ქვია ალაგეფსაცა. 

სათაო. 

- იმის ემეჲ არ ვიცი. მივდივართ, ყანა Hნა მოჶჭრათ,  დაჶთესოთ-ნა, ჭალას მივალთ. 
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- იქ აღებჲეფს და იმაზე მალაპარაკეფს. 

ბიშის გაკეთება

- (1) ბიშისა? ბიში რზით მოვზილე და კვერცხიც იყოს, კაჲ იქნება და ცოტა სქელი Hნა

მოზილო, მაჲა-ნა ჩKყარო, ენწინ ფქÍილი, მემრე რზით-ნა მოზილო. ჰო, რზით, და

ერთამიც თუ გექნება, კვერცხიც Hნა ჩKტეხო,  დაჰან ლამაზი იქნება, ის რზე აღარ შეჲსვამს. 

ის, მაჲა Hნა გოურიო. მაჲა ხოშ იცით? ცოტა სქელი Hნა იყოს, ჩEილი თუ იყოს ვეღარ

გKკეთეფ, მაგარი უნა იყოს ეთამი. მაგარიც ლამაზი არ მოდის და,  ცომი, ჰო.

- პური ცომიო, პურის ცომით შევაყენეთო. წინ-წინ ფქÍილიდან ამჯავებდენ, იმით

მოვზელდითო. Hნა ბოჲნა გქონებოდანა, პურით უნა გამKცხო, მაჲა არვინ არ იცოდენ წინ-

წინ, ახლა გამოჲდა მაჲა. 

- ჰო, ის დKნ ხასია.

ფშვნილას გაკეთება

- (1) მე იმა მე არ მოჶსწრივარ და მემრე ჩასხმიდენ გობეფში, ზედედან ემეს ჲაღ

მოჴდიან, ქვეშას გKკეთებენ ფშEნილას. დადგება ი, შედგება ი მაწონსავენ, მემრე შედგმენ

ცეცხლზე, ეთამ Kდუღებენ, მემრე გადKსხმენ ჩახვში, იგარ ლამაზად გამეჲწურვის, 

დაქოლვენ ლოდებით, წვენი არ გაჰყვეს, გიჯაღი არ იყვესო. ო, მაგასაც, თეთრ ფშვნილას

მაჲას აზლევენ, ჰო, მაგასაც მაჲას აზლევენ. მაგისი მაჲა სხვა ყოფილა, ის არ ვიცი. 

ხელსაქმე

- აპა არ ვიცით? თLლით ჶქსოვთ. ზაფი ეჲღე თუ არა, გადასაფარებელ ჶქსოვთ.

მემრე ჲათარზე გასაკიდი ლამაზი.. 

- ო, ჩემი ბაბოჲ კერევდა. კაცების ურუბას, ქალების ურუბას, იმგვარ რამეს ნახიშ

დKრტყემდა აქა, ვერვინ ვერ გKკეთებდენ იმა. 

- რა იჯებით, ნურთენ, კარგა ხარა?  

(მეზობელი: - გამარჯობა, ჩEენ ჭEამეთ ახლა. ახალათ გავათავეთ. ეს მელემი ვერ

ვიპEე და ანჯახ ვიპEე.)

მწერები

- ფენა დოEკბენიან ნაზლისთვინ და, გოEსივებჲან ბაჴალა.
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- მუმლებმა. მუმლი, ხოშ იცით? არა, პეთ-პეთი არჲან, წEრილი და ჩაგასობენ და

ჩაგასობენ.

- კოღო, კოღო. 

- არა, ბუზი სხEა არი, ფუტკარი სხEა არი, ბზიკი სხEა არი. 

- იმათაც ხებერი არ ქონებჲენ მეტი. ბუზი და მუმლი ხომ ერთი არ არი? ფუტკარი

თაფლ აკეთეფს, ბუზი რას იჯება? ფისი. 

(- დაჯექ, ნურთენ!) 

ოჯახური ტრადიციები

- (1) ხო, რა მომღერალი ვიყავი. 

- (2) როგორ, როგორ გვაზინებდი? 

- თქÍენ, ო? თქÍენთვის რა-ნა დემეზინებია, შÍილო, საქმისგან მევღალოდი. 

- არა, ღარჭისთვის რა-ნა დეგემღერებჲა, მამათილიდან სირცხვილი იყო. 

მამამთილთან. ჩემ კაცმან, ა ეს ჯარში მივდოდა და (ჰ)ამას ვერ დოEყვავა, ვერ მჲეხვია

სირცხვილისგან. 

- რამდენი ბლაყვობას არ ვიქდა.

- ახლა არა, ახლა რა თქმა არი. წინ-წინ იყო. ბაბოთან ვერ დåყვავებდი შენ შÍილსა.

- თLლი სირცხვილი იყო. ყEელამფერი, ჭირკებია შენ არ-ნა გამეგეჩინა, ჩაფარებული

უნა ყოფილიყავ,  არ-ნა გეგეცინა. რზალი ვიყავით, სამ წელიწად იჩ არ დიმილაპარაკნჲა, 

შორიდამ უფუჩფუჩო. გასაწუხებელი საქმე. 

- ენ ახლა ვიცინით, ვლაპარაკოფთ, მულების უქან. ერთიც მამთილიც შამოსულა, 

გემიგონა ჴმა, უთჴარი რა ზათინ გევიგონე ჴმა, ახლა ვილაპარაკო რა.

- (2) რატო იყო ეგრე?

- (1) რა ვიცი, ერზრუმლეფში არი ადეთი ა. არ-ნა დეჲლაპარაკოს რზალმა, რასხას

ეტყვი სულ... უნა მისცე,  აგზედან აგზე ჴმა ვერ გამუვა. 

- (2) მერე როგორ აგებინებდით?

- (1) გინება სა იყო, შÍილო, ვინ მოგასდიდა. 
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- რავაჲ ვაგნებჲებდით, ო? იჟარეთით რა, ლალსავენ.116

- დედამთილ მალე დეველაპარაკეთ და დედამთილის დამზრახებლად რა თქმა იყო, 

არ-და გევგონე. 

- ახვეული. რასოჲ ახოEლი, ერთი-ნა იცოდე რა ბითათა. ვინცხა გეჲარდენ კაცები, 

ასე-ნა გექნა, ბითათა, ა, ასე-ნა გევლო, სიცხეში ჩაყლარწული. ადგა დარიდება და ახლაც

ზემო სოფლებიდან ნაცნობია, იმათაც Hნდა დეგენახა კაცები და ასე-ნა შეხუჩულიყავ, არ

Hნდა დანახვოდი. რა ფისი ადეთი იყო, არ ვიცი. 

- (2) რა იყო, შექჭამდნენ თუ რა?

- (1) ფარნუხლეფსაც ვერიდებოდი, ჩაქველთლეფსაც, დასამობლეფსაც. ახლა ერთი

შენ ბებოს მექთეფში არხადაში ამოჲდა და შამოჲდა აქა, ანათან ვართ, შენ დედე ებნევა, ქი

სა მოხვალ, აქ კაცჲაო და, შამოჲხედა და უი, მეს მგონია კაციაო, ჩემი ოქულ არხადაშჲა, 

მაგას რათ მინდა დევერიდN. 

- ახლა იქი დიობნისკე, ზემო სოფლეფშიდაც სხვა სოჲ ლაპარაკი იციან, გåწევენ.

- ერთი მეზობელი იყო, მიველით და ეს ვინ არიო, თავიქალმა უთხრა და, ე თურნას

ცოლჲაო და გო, ნუ ლაპარიკობ.

- ისე რაზე გოEკვირდა იმ ქალს, არ ვიცი, გო, ნუ ლაპარიკოფო. 117

- (2) გაგზელებითლაპარაკი იციან.

- (1) ერთი განაყარი ქვაყვდა ზემო, ბრილ უზახით, ისაც გოEწევდა ლაპარაკს, 

დავაღაჯირებდი 118 მაგა. მეც ვეტყოდი, სწორეთ დეჲლაპარაკე, რა გიგიწევნია და

აგზელეფ-მეთქი. 

- გვეტყოდენ კი დKღაჯინებ კი და ამგვარი ღარჭებ გეყოლისო და ალაჰ და კი ლამაზი

ღარჭები მეყოლა. 

- ზორბეთათ ლაპარაკობდა და უწევდა, იმაზე. 

- ჰექჲები ბეÍრი არ ვიცი. არ ვიცი, რა ვქნა. 

- სულ დილაზე-ნა ამდგარიყავ. დედამთილისთვინ, მამამთილისთვინ, როს

მარხულობენა, ლოცვილობენ, მემრე იმისთვინ ხელი-პირი-ნა დეგებანა, ფეჩი Hნა

116 lal. თურქ. „მუნჯურად“
117 გააჯავრა დიობნელი
118 გაჯავრება, გახუმრება
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ეგენთო, ახორში-ნა წასულიყავ ადრე. დედამთილისთვინ ფქÍილი-ნა გეგეცრა დეგედგა-

ნა, წინ-წინ რზლობა ფენა ჩეთინ იყო, ახლა ყოლაჲ, ახლა დედამთილები რზლები

გამჴდარან, რზლებიც - დედამთილები. 

დაქორწინების ამბები

- (1) ადრე. მე ჩემი თაჲ სულ მალე-ნა გLთხEებჲა ჩემ ანას. ხუთმეტი წლისა

გამათხEეს. მითხრეს, ერთი ადეთი გაჴდეს, ჰამა-ნა გავათხუო, ხო და მეც გავხდი ადეთი, 

ესენიც ჩემი შÍილები არიან, ვერ ვამჯღავნეფ. ი ალKგზე-ნა გLბანო, არ დეჲნახოს და არ

გამათხEოს-მეთქი. ღმერთმა ჯენეთი მისცეს და ... უთქÍია ქი რახან ჩემთან არ იბანებიო.

- ჯოხით გამათხEეს. 

- ჩEენი ხისიმი იყო. 

მეზობელი: - (3) ო, ესენი პურ ჭამენ, ჩÍენ არ მივართვით ამათ. 

- რა ვქნათ, კაჲ ვართ. თქÍენ რა იჯებით? 

- მეჲწონეთ აქევრობა? 

- იქ გადახედეთ? ვერა, ვერ გადახედეთ? წვიმდა განა? 

- რა იჯებით, სხვა როგორ ხართ, ა? 

- თLლი რასხLფ ისწავლით და დახვალთ, ჰN? 

- ახლა ჴევწEრილისკე წადით ბარე, ზემოთ. 

- ბეთი გზLბია, არაბა გადავარდა, თქÍენც არ გადKგდოთ საცხა.  

- (1) ორი ბიჭი დეჲხოცნენ გენჯ-გეჯი, ტყუპი ყოფილან. თავი მამას უტირჲათ, რასოჲ

დაგზარდეთ და ორთაჲ ერთ დღეზე რავაჲ დეჲხოცენითო. ერთ დღეზეც დაბადულან და

ერთ დღეზეც დაჴოცილან.  

- (3) ორთავე ტყუბები. 

- (2) ეს აბლა თვითონ გეჲქცა. 

- (1) ეს გეჲქცა და მე შემტეხეს ქი ამან გKქციაო და. 

- (2) მახსოვს ისტორია.

- (3) გახსოვს ისმაილ?

- (2) მახსოვს.

- (1) პაწია ცული-Hდა დLსხრიკა თავის ბაბოჲ. 
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- სად Hნდა დLწიო, გადასულა ზემო, მაღლა სოფლეფში.

- ახლა (ჰ)ამის ნენემა ჩეჲარა თავდაღმა და მითხრა, ქი ეს საქმე შენი საქმეაო, რის

საქმე აბო-მეთქი და ...

- (2) შენ დაგაბრალეს? 

- (1) მე დამაბრალეს, ო. შენ გKქციე აჲნურიო. არ იჰერენოთ რაცხა-მეთქი, ქიმბი სადა

რაჲ ჴარებ ედგა-მეთქი, მეგრემ ორფეხჲან ჴარ უდგას. - აჲნურ, მაქ რა იჯები-მეთქი, -

ხალას ჴარებია და არ გეჲქცენ, უცდიო. ამEელ და მე მატყლ ჶჩეჩევდი Kსე,  წინ-წინ

დავართჶევდით მატყლებ, ცხEრის მატყლი ხოშ იცით? იმას ჶჩეჩავ ახლა, არ არი, არ არი

აჲნურ. უთხარ: საცხა იქნება, ჰენგემი არ ჩKყენოთ-მეთქი. ყოვლ არ მოჲდა, ან რამე გზLბი

Lბნეს. ასწია ამის ბაბომა ცული, დLსხრიკა. მემრე ეს ზჲოს ასულა, საცხა სოფელში, სანა-

იპEო, მობრუნდა, თავისი დედა-ნა მოკლას, ქი შენ გKქციეო. დედას რას უჩჲა, ბაჴახალა

გLქცა, არ მისცა, არ მჲეც, ითხEეს. რაზე არ მჲეც ზორეთა, ზორით გKქცევენ ზოგი ბაბოები

შÍილეფსა. რა შეგვეშინდა! ახლა რა ჶქნათ?! მემრე ამის ანამა დეჲჯინა ქი ამან გKქცია, 

შემტეხეს მე... და ამის ბაბომა უთხრა, ქი: ხოშ ნაზოჲ იმ საქმეს მე არ მიზამს, მე არ

გემიქცევს ბაჴახალასო. ა ამას ხალას ეთქÍა, ქი: მე თაზე გეEგონო ვინცხას ეთქÍა, ქი ამოჲ

ამ ალაგზე გეტყვით და იქედან გავაქციოთო. გუნერის აბრალეს მაშინ. არ ვიცით, 

შაშუთინი ჰყავდენ. მაშინ თელეფონი არ იყო, არაფერი. ო სიდან ხებერ იღებდით. 

- ახლა შენ ახლა იშთარ გიყვარდეს, იშთარ არა, დედა-მამა რასხას გეტყვიან იგზე-ნა

დასახლდე.

- (2) რატომ?

- (1) მე რა ვიცი რატომ? ბეÍრი ყანა ვისა აქ, ვისხას ბეÍრი ყანა აქ, იმა-ნა მისცეს. ამის

ნენემაც მე ბაჴალა ვენაჴ მივევო, ვენაჴ ვერც გეჲხარა, ალეგებ მივევო. რა ჴაჴაში ჩაგაყარე

ალაგები? ვინ ჴმაროფს ალაგ?

- ცუდი, ჰო, აპა რა არის? შენ იშთარ არ გიყვარდეს... ერთ ქალმა მელაპარაკა, ქი

გამათხEესო და კაცი იჩ არ დიმინახავსო. ჰიჩ ურუბა არ ჰქონდაო, ჶთქÍი, ქი: ერთი ყათი

ურუბა მაქ ჩემთვისაო და ერთსაც მომიტანებენო და გემიხდება ორი ყათიო. ტანსაცმელი, 

ურუბა იცით ხოშ? 

- (3) ურუბა გურჯიჯა არი. 
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- (2) ძÍელი ქართული. 

- (1) გამათხEესო და ორი ღარჭი ზალით მევიყვანე, არც კაც შოEყვარდა, არც მე

შემიყვარდა, ისე დავბერდით, ცალკე-ცალკე ვართო. ახლა ი ქალიც რო მომკEდარა, ისე

გული დემეწვა, საცოდავათ მოკEდა იშთე. ერთი დღე ვერ დეჲნახა ზორით მიცემული

იშთა, უდåნახავი.  

- არა, იტყოდენ, ქი საცხა ჴმა გამეგივიდა, ჯანიც იგზე Hნა მიგივიდესო. 

- (3) საცხა გLთხუე, მოკEდენKმდე იგზე-ნა იყვეო.

- (1) ერთ თერეფ მოგაჭრჲან, მჲორე თერეფი-ნა გåშვირN, ჩემი დედა მეტყოდა. 

კარგად-ნა იყვეო, ჴმა არ-ნა ამåშვაო არც ქმართან, არც დედამთილთან, მამამთილთანო.

დიასახლისის ამბები

- (3) უფ, ეს რა ჲეგინი ქალი იყო თქÍენ არ იცით. ადგებოდა ღამეში, დილKმდი ყანას

მოჭრიდა, ჩKწვენდა ყანას, რა ჲეგინი ქალი იყო ესა. 

- ჲეგინი, ზორლი, ზორლი.

- (2) საქმოსანი.

- (3) მოსაქმე. ფენა მოსაქმე ქალი იყო ესა. დილაზე ავდგებოდით, ქი ყოჯK ყანა

ჩოEჭრელია ღამეში, გათენდა ქი ყანა ჩაწოლილა, მოEჭრია ბითთავათ.

- (1) ამას მეუბნევა, ქი ჩEენი ხისიმია და ნათესავი, იმდენის ეჲკიდევდი, ეჲკიდევდი

ზრუგზე, იმაზე მაგ ხაში ჩავარდიო. ერთი კაციც მეუბნევა გუშინ ემეს: ხოშ ნაზიო, იმდენ

ხან, ხიზმეთე, ხიზმეთე რაზე გარგანი გიჭრჲაო! ღმერთის საქმეა, რას იქ, ისაც იმ დუნჲას

შეგეყრება, ხიზმეთი, პური მირთმევნა, ყEელამფერი.

- (3) ღმერთის საქმეა, ვინ რაჲ Hნა გავხთეთ, არ იცი. 

- (1) ახლა ბიჭმა, გოგომა-ნა მეჲწონონ, მისვლა აღარ უნდა, გადაწყვეტენ, შენ

ჰადგილზე მიხვალ, ბეჭედ დKსვამ, 

- (3) აგზე ერთი ღარჭი გამოგზავნილი ჰყავს, რატომ არ დიგისახლებჲან იქა? 

- რაზე არ მოწონს? დKსახლეთ იქა. 

- (1) მესიბი არ არი, მესიბი...  და ვინცხა არი, ღმერთს ვინცხა დåწერია იმისთვინ, ის

იქნება. შენ თქმით, ჩემ თქმით არ არი. 
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- (1) არ შეიძლება ქი. ისე გვაშინებდენ, ამა თავი გამეჲჩინა, ეს აგზე არ დადგება და

გადაშპება და გადაშპება, მაკოჭონ და იყვნენ, რა ვქნა. 

- ე თმა არ-ნა გამეჲჩინN.

- რატომო და იმ დუნჲა თმა თა დაგაკოჭებენ თმებზეო.

ლექსები

- (1) აქევრი ფორთოკალი რა ბრალია გაფსქვნისთვინ, 

რა ბრალი ვართ შÍილოჯან,

ცალკე ცალკე ყოფნისთვინ. 

- მე ისე ღარჭებ ვუმღერეფ და ისე „რა ბრალი ვარს“ ღარჭეფს უმღერებენ ბაჴლები.

- აღარ მაგონდება ქი.

- (3) გაღმა სერში ქათამი, 

დამჟდარა და კაკანოფს,

მე ქი შენ მეგიგონეფ, 

გულში გამაკანკალეფს.

- საჰათი მევბი კლავზე,

გაველ ურის საკლავზე, 

იქედამ გამოქხედე, 

გამოგარჩიე კარზე.

- (1) ჩემი დედა ამბობდა, ქი ტყLფში ვეხელითო და ჩემ მამას წამოEსხამს თხები

აქედამ, ჩემი დედა ქომო სოფლიდან არი, თქÍით კიო, ის წKსხაო და ერთი სიმღერა

ვუთხრათო.  ბაბოჲ ემეჲ კოჩხეფში დამალულა ემეში. 

- ახლაც ისინიც ქი მღერობენ, ბაბოჲც უმღერეფს ქი.119

- თაზე მიმყავს ორი ხბო

იქეთ-აქეთ მექცევა,

შენ ქი მე არ მომყვები,

შავი დღე მეგექცევა.

მეზობელი ქალების დიალოგი

119 თურქულად ამბობს სასიმღერო ლექსს
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- (3) მუჰაჯირები ბეÍრი არჲან აქედან.

- (1) აქ რაცხა ვერ გალაგებულან.

- (3) ო, ვერ გალაგებულან, სწორეა.

- (1) ბურსას წეჲბარგნენ. 

- (3) მუსემა ნენეჲ მოკEდა, რა ყერიბად მოკEდა, არ შეხედეს რზლLბმა, ღარჭებმა.

- (1) რამდენი ბიჭი ყავდა არ ვიცი.

- (3) ორი ბიჭი ყავდა.

- (1) ზრუგით შეშას წიკევდა და წიკევდა.

- (3) ლურსენაჲ ყავდაჲა პაწაჲ , იმან შეხედა. აიშეჲ ყავდა დიდი, აიშეჲ, არ იცი?

- (1) არ მახსოვს, არ მახსოვს.

- (3) შენ ჩემზე დიდი ხარ, რაზე არ გახსოვს?

- (1) მე რა ვიცი.

ფესტივალის შესახებ

- (3) ბითთავ მევიკრიფვოდით და სამ დღე სამ ღამე ვიშენლიგებდით.

- (1) იმ დღეს იშთა, სამ დღე იქი გევიდოდით მარიობას დKრქმევდენ,  რა ვიცი რა

თქმა იყო. 

- (3) მარიობაჲ ქვიოდა,  თის ჲაჲლობის უკანაჲ დღLბი. სამ დღე ვიშენლიგებდით, ისე

თLლი, ბიჭი, ბაჴალა, ქალი...

- (1) მაში ბიჭები, გოგოები ერთმანეთს გამKრჩევდენ იშთა, მარა ვინ მიცემდენ

საცოდავეფ?

დაოჯახების ამბები

- ამისი ნენეჲ გაქცევლა და, მეგრემ თავისი ანასი და დოუყენეს, ბეჭედი ოუცმევნჲან

და, ამბოფს მეგრემ ქი თავისი ანასი და:   ბაჴალა Hნა გეჲქცესო და, - ალა, რას ლაპარაკოფო, 

მე ხო ზაღლის ზუზუ არ მემიწოვნჲაო, ავდგე გევიქცეო. 

- დედე ავათ გამხდარა, მოსვლია, აკანკალეფს, მეგრემ წევდეს სხვამა მეჲყვანეს გოგო, 

ი მემრე ამის ნენეს უშუვებიც აქა ჩოუწყვია, ბაბოჲ ქი თუ დემესხრიკა, არ მომკლასო. 

მოჰკლევდენ, შაჴა არ იყო. 

- (3) ო, წინ-წინ ფენა ბეთრობა იყო. 
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- (1) წინ-წინ ე რა ღორი ბაჴლები ყოფილან. 

- (3) წინ-წინ დKნ ღორი იყვნენ, დაჰან.

- (1) ახლა ნურთენის ელჩები მოჲდენ და ეთამ ხან ვარონჲოთ და ჰამან არ მიჶცეთო. 

ბაბო რა Hნა არონიო, ჰამან ვინმეს გოუშვიო, იმდენი ვიცინეთ.  

- (3) ჩემ მულმა გKთხEა ბაჴახალა, გKპორწიალა. ერთ ღამეზე ჰემ პასუხი მიცეს, ჰემ

გაცვალეს, ჰემ თLლი ერთპირა. არაფერი, წინდაწინ მისვლა-მოსვლა არK, თLლი

ერთპირაჲ. ახლა ერთი კვირეჲ უკან ნიშანი ქნა მულმა, ჩემი მული. მოჲდენ, ითხÍეს, ეს

ბაჴალა გვინდა, იშთა, ჰემ ბეჭედი Kცვეს, ჰემ დეჲნიშნეს, სალონი დეჲჭირეს, თLლი

გაველით. 

**

- (1) მე ვარ სამოსდაორი წლისა. სახელი ხოშნაზი მქვია, გვარი ხოჯჲეთს ეტყვიან, 

სოჲადი დურსუნი მაქ.

- ჩEენ ორი სოფელი გვაქ, ერთიც დაბაჲ.

- (3) ამისი კაცის ნენეჲ დაბიდან არი და აქ მუჰაჯირად ჩამოსულა. 

- (1) იქით თა ალაგი არი, არაფერი არ მოდის, მალევე თოEლი მEა. 

- (3) ჩემი აჲნური ჩელიქი, ორმოცდათხუთმეტი წლისა ვარ, ორმოცდათექვსმეტი

წლისა.

- ორი თანე მყავს - ერთი ბიჭი, ერთი ბაჴალა.

- დასაჴლებული ერთი ბიჭი, ერთიც ბაჴალა. ბიჭი ფრანცას არი. ოთხი თანე თორუნი

მყავს - ორი ბიჭი, ორი ბაჴალა. ერთი ბაჴალა კითჴულოფს. ასე, ღენჭი ბაჴალა მყავს, ასე. 

უნივერსითეს კითხულოფს. წრევლ სამში შევდა, ოთხ წელწად Hნა იკითხოს. ჰო, ერთიც

ბიჭი მყავს დასასახლებელი, ოსდKთი წლისა არი. ისაც ემეა, მოუჰესაბეფს.120 იქშია. იმანაც

ოთხი წელწადი იკითხა უნივერსითე, იშთე, ახლა ის ისე საქმოფს. დიდი ღარჭი ფრანსას

დასახლდა. ქალმა წეჲყვანა.

- ფოცხოÍრიდან არი, ფოცხოÍრიდან, არდაჰან ფოცხოვიდან, ჰოE.

- ბაჴალას ხალას შÍილის ღარჭი მივე, ჰოE.

- (1) ემოს შÍილები, მიზაშÍილები, ბოჲნა ხისიმეფში ბრუნავან.

120 იმუშავებს
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- (3) მეც ემჲას შÍილთან ვარ. გარე ემჲას შÍილები ვართ ჩEენც.

- ემჲას შÍილისშÍილები, ჰოE. 

- ჩEენ ინეგოლიდან ვართ. ბაბოჲ აქ იყო, ბაბოჲს ავატყოფობაზე მიველით,  ჰოE, მეც

დღევანდელ დღეს-ნა წევდე, გუშინდელ დღე-ნა წევდე.

- მივალ, ჰო, ხვალი დღე მივალ. მილეთი ევღევით, ჰო.

- (1) ოთხი შÍილი მყავს, სამი ბიჭი, ერთი გოგო. შÍიდი თანეს თორუნი მყავს. ერთი

ჩემი ისმაჲლაჲ მყავს დასაქორწინებელი, მერთმა იმაჰაც კაჲ გოგო შეყაროს. 

**

(1) ფატმა სანჯაღი, 63 წლის

(2) ჰილმეთი, 65 წლის

(3) ფატმა ბაღჩი, 75 წლის

სოფელი იმნიეთი, 2014 წელი

- (1) გOრჯუჯა ისი იმერჴევ, ჰო.

- იქითაჲ იფჴრეEლი, ეს ჩÍენებური იმნჲეთი.

- ზÍელათ ისე უთქÍამან იშთა. 

- სახში ჩომა ქEყავს, კარებზე ჶსაქმოფთ იშთა. სიმინდი გვაქ, ყართოფი, ლობიო.

- ჰო, ზამთრისთვინ ვინახავთ იმა. 

- ახლა ჩEენ ზამთრითვინ ლობჲოს ბუზლუხში ჩავდეფთ, ყარტოფ მოჶთხრით ყუში

ჩაჶჰყრით, იმით ქონსერვებ ვაკეთებდით.

- შუშეფში ჩავდებდით, მåჭირებდით, ქვაფში მოჶხარშევდით შუშებ. ყაფაღ

დეჲჭირევდა, ზამთარში გაჶსხნიდით, ჶშჭამდით.  

- ყEელამფერ შევჲნახაჶთ: ლობიოს, ყართოფ, სიმინდ.

- ყურში, ჰო. მოჶთხრით მიწას, გავაკეთეფთ, ჩაჶჰყრით. 

- ჰემ ვინახაჶთ, მე რა ვიცი, ბეÍრი აღარ მახსოვს.

- დედLბისგან ილაპარიკებდენ ძÍელათ, გედევიდოდითო, გადმევჲტანდით

საჭმელო, აქედან წეჲღებდენო თქÍენსა. ბათუმ ჩევიდოდითო, ილაპარიკებდენ ჩEენი
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დედLბი. ბათუმიდან აქ ჩამოჲდოდენო, ილაპარიკებდა იშთა დედეჲ. ამა ახლა აღარ არი

ისა. 

- ჩEენც ამოველით და გადმოჶხედეთ ერთი ემეში, გოზეთლამა რომ არი, ჩEენ

ჰუდუდზე და, იქ ამოვდივართ და უყურეფთ, იმა გადმოჶხედაჶთ. 

- ფათმა სანჯაღი.

- სამოსდასამი.

- დავბერებულვარ არა?

- ჩEენში ზედანაჲ სახოცჲაო. წუხელი შამოEსხამს წყალ, ამა ბანდა დაგებული აქ, 

ქEეშ არ ჩამოჲდა. 

- (2) ბირდა ჩამოჲდა, ბირდა. ჩEენიც ჩამოდინდა.

- შენ დილაზე ნაჭამი იქნები, ადე და დაჯე!121 მე ახლა ვჭამე. ახლა ჶჭამეთ, ახლა. 

- გო, ლამაზი არ მაცვჲა, რას იჯები შენ?122

- ლამაზი არ მაცვჲა და იმაზე. 

- ახორში ვიყავ, წყალი ვასვი ძროხებ. აქ ზეჲდან ლობიო მაქ და იმა წყალი მივე, ამისი

ირწყოდა,123 ახლა მე მივე. სირით იშთა.

- დილაზე ავდგებით, რა ვიჯებით, ო?

- მე დილაზე ავდექ, რა ვიჯები, კარში გამEელ, ქათმები გამოვყარე. ხუთი ქათამი

მყავდა, ორი თანეც ზაღლმა მომიყლარჭა, მემრე იქ ემე ვქენე, მჲორები ადგნენ, ყაფKლთი

გავKზირე, იშთა პური, ემეჲ. გKზირეს, რზლLბმა გKზირეს. მეს ჶჭამე, ნახევარი სKთი

გახთა პური ჶჭამე, ახალათ. მემრე იშთა ზეგ ემეჲ გEაქ ჩEენ, სუნეთ დუგუნი. აქ სუნეთი, 

თქÍენსა არ არი და აქედან იქა ბაღანები წამოჲდენ, იქ სუნეთი Hნა იქნეს. აქევრ ვინცხა

არჲან ჩÍენებური იქა და იქევრი უკუმათმა ყაბული აღარა ქნა ã და დაბრუნდენ უკან. 

შარშან, შარშან, წრეEლ არა. 

- ახლა ჩEენ ისე ადეთი ისეა, სუნეთი Hნდა ქნან. იქ დუგუნია ოქული კარზე, თქÍენ

რომა ჴართ იქა... და იქ მევჲყრებით იქ დევნახაჶთ თქÍენ თავ. 

- ასე თქÍენ მოჴარშაჶთ ემეთ? 

121 მეზობელ ქალბატონს მიმართავს.
122 ვიდეოს რატომ მიღებო. 
123 მეზობელს უთითებს ხელს
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- ამა თქÍენი ემეჲ ყოფილა თხელი და ფენა დიდრÍანი იზდებაო. ერთი ღერი ამდენ

ერთი გახდებაო.

- (1) თესლი წამოგვიღევით იქიდან, რო წამოხჶალთ. 

- აჰა, ასე ერთი გრამი, ჰა.

- (2) ახლა ბითთევი კითხულოფთ თქÍენ?

- ჩEენ ღარჭ იქ უნდოდა კითხვა და დევწერო იქაო.

- ეჲ და რა ვიცი, ერთი ღარჭი ყავს, მამამისმა ვერ შებედა. ერთრამი შორ არის, წავალ, 

მEალ, ის ანყარას არიან, ერთრამი შორ არიო იფიქრეს ბეÍრი. დეჲფიქრეს ისტამბოლ

მიჶსცეთო. რაჲ ქნეს აღარ ვიცი. 

- მე რომ იქ ვიყავ, ოქული იყო მაშინ, გაზაფხულ იყო და გამოზავდენ ოქული იშთა

შEადღეხან, სულ ბეÍრი ბაღანები გამოჲდენ კარში, ემე ქნეს, ემე ქნეს ლამაზათ. იქევრი

ოქულებიც ხასია ხოშ. 

- მე ბათუმში ვჲარე, სხვა სოფლეფში არა და...

- ლამაზია, აპK. ერამპილა ახლა ემე ქნენ ერთრამი, ხასი გამხთარა. ჰო, წინ წამოსულა

ყEელამფერი, უკუმათი რასოჲ იშთა ბეÍრ საქმოფს იქა.

- ახლა აქევრი სოფლებიც გზLბი კაჲ არი,  ხალღი მოდჲან, აქაც კაჲ არი ახლა და. 

- თქÍენი სახლიდან წამოჲდნენ თექრელ მოსავლელა იქა, ბაღანები უნდანან და, ვინ

არჲან არ ვიცი, ერთი სისხლი ვართო და.

- ახლა ამ სირის ფენა წვიმა არი, ხვალაც წვიმა არიო, ზეგაც წEმა არიო. ინშალაჰ, 

ხვალ ასე იქნებოდეს, კაჲ იქნება.  

- ჰექჲები რამე არ ვიცი, იმითა ბეÍრი ლაპარაკი რამე არ ვიცი.

- მე რას ჶსაქმოფ და არაფელი იშტა, ერთრამ დევითესაჶთ ყანებ-ჭალებ,  თითო

დრამი აჴალი იპოვნოსო. მე ფაზარისა ბეÍრი არ მიყვარს, არ ალი გერმელი. იქ რომ

გადმოელ თქÍენბურში, რამდენი ტომატისი ევჲღე. აქევრი ერთრამი ემეს ჴმარობენ იშთა, 

წამალ ჴმარობენ, ნაჩარ ემეჲ და რომ შჭამ, იშთა, ჰორმონ აძლეჶს ინსან, ზარალ აძელჶს

და. თქÍენებურშიც არი ეხლა ამა, სოფლეფში არ ალი. მე სოფლის ევჲღე ტომატისი, ფენა

გერმელი იყო. იქევრი თესლი ავართჶი ისე იშთა ერთანი და ხუთი წელიწადია იმ თესლს

ჶთესავ და გერმელია. 
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- (1) დაჶთესე ხახვი, ახლა პრასაჲ გახდა. ხახვი მეგონა. 

- (2) მე ანყარას ვიყავ ბეÍრი ხან და... ახლა ის ალაპარაკე, იმან უფრო ღორი ლაპარაკი

იცის გურჯიჯა. 

- მე ერთრამი თურქჩაჯი ვარ და ჩემი ბაბას სოფელი გურჯი, ანას სოფელი თურქჩა. 

დჲობან რომ არი, ახლა ხარ, ისენი თურქჩას ლაპარაკობენ, ქართული არ იცჲან, იმსო იშთა.

- გOრჯი ვართ, გურჯი.

- ბაბა-ანეჲ გურჯი, ანა ანეჲ გურჯი და იქედან Lქ გLთხEებჲა, ე სოფელი თურქჩა

ლაპარაკოფს და. 

- მე ქომო სოფლიდან ვარ, წყალHსმერ უზახიან. ამოხვალ, ჰა, იქიდან ვარ მე. აქ ემე

ესენი არჲან. ჰამა, ნახევარ წელი გახდა მე აქა ვარ, ნახევარ. 

- (1) შენ წამოსვლიხან სიმინდის თესლი წამომიღე, შენ!

- ლობჲო, მალე მოსასვლელი ლობჲო თუ გაქვან, წამომიღე! 

- (2) ასე რომ გატეხავ, წვერ არ უნდა ქონდეს და, ის სოფლებისაც ხასია იშთა. 

- (1) ის იმფო მალე მოდის. 

- ჩემი?

- თქÍენი არ მოჲდა?

- (3) ჩEენი კუტჲე შერევლა. 

- (1) კუტჲე არი, მა ხაშარი მჲე, ერთი თვეა გახთა, მარამა მEადუღე... 

- (2) შენ მალე დათესე, ამათი, ჩEენი გEჲანა იყო. 

- (3) თქÍენი ამოსული იყო, გასაფხეკი იყო, ჩEენ მაშინ დაჶთესეთ.

- (1) ჰამა ყანეფში რო დაჶთესეთ, თქÍენ, ჩEენ, ყანა ერთათ დაჶთესეთ მაშინ, იმ დღე

ყართოფი ჶთესეთ, ყართოფის თავში ის დაჶთესეთ ჩEენ... და ი წითელ ლობჲო ჶთესავ

მე, ის ლობჲო რომ არი.

- (2) გუშინდელ ბუქში ბითთავაჲ გაპარცულა. ბუქში გაფუჭდა, წეჲქცა ხასები ძირს. 

- ახლა მე იქეEრ თქÍენებიდან მოსული უსტები არჲან აქა და საქმობე, 

გOლთექინათან და, იქ საქმობენ და მეც რასხები გავაკეთებჲე, ზემო ყაჩი. ეჲ და ახლა

ქენერები რომ არი ესა, ის Hნა გKკეთოს ახლა უსტამა, კასმა. ახლა აგზედან-მეთქი

მერდჲონი აველი, არ გადავარდე თავდაღმა-მეთქი, ეჲ და ეს ასე რასხა გავაკეთოთ-მეთქი, 
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ასე, მივაკრევნჲონ-და ასე იშთა რაცხა ფარცხითანე, ახლა ისაც ამბოფს რო მEაჯირიო,   

მEჰაჯირი... 

- ამა ასე შინევრულა პური ვაჭამე მე. იმათანაც დავჯე, პური ვჭამე, ბეÍრი ემე არK, 

ლამაზათ. ისე ემე არ იცჲან ბეÍრი, ემეჲ.

- (1) აქაც არჲან მისანდობიც, მåსანდობიც. ზოგ მიენდობი, ზოგ ვერ მიენდობი. 

- (2) არი, არი, მე ზარალი მომცა წრევლ... ესაც ისე წავა. 

- (3) ახლა ტელეფონში ქი დეველაპარიკები, იგზე რამე არ მაგონდება, დავაყაფანეფ

და ონან სორა, ასე Hნა მეთქÍა.  

- (1) ყEელამფერზე არ ჶჰყვებით. 

- (2) ახლა ბLვრი ისტამბოლიდან, ანყარადან, იქით-აქეთიდამ, ბურსადან, ბითთევი, 

ზოგიც სახლებისა, შÍილები, რზლLბი, ბადიშები, მოსული არჲან და ბითთევი

თავისთვის სახში, ზორში არჲან. ისენი ვერ გåყრჲან, ქი წევჲდენ და სხEანი ნახონ

მესელა, დეჲნახონ... მე კარში ვერ გამოჶსულვარ ბაჲრამზე, აგზე ერამპილა ვერ მEელ, K. 

ჩემიც არჲან სახში მოსაფირები მოსული, ვერ ჶქენი, ვერ მEელ.

- (3) ბაჲრამზე მოჲდენ აქა?

- (2) ბაჲრამზე ბაჴალა აქ იყო, მეც იქეთ-აქეთ წაველ. ბეÍრი ხალღი წინ დღე მოსული

იყვნენ, ისენი ორ დღეღა მოჲდნენ. გუშინაც თაზე აველით, გუშინაწინ აველით, 

ჩამEელით, გEჲან წაველით, გEჲან.    

- (3) და რომ Hნდა წახვიდე, მალე Hნდა წახვიდე, გვიან Hნა მოხვიდე, რო რაცხა

მიხვდე. 

- (2) ისენი მოჲდნენ გვიან, სKთის უჩზე გზიდამ. გზაში არჲანო, არ დემეძინა. ართვინ

ამEელით, იქ ამEელით არაჲ თქÍეს, დენიზში შეველითო... გადაღმით ვინცხა

დახოცილან ორი თანე გენჯი.

- (1) ისენი, სევგულაჲ რომ იყო დიობან, ფოსტაჯი, ოსმანას ქალი, იმისი ძმისწულები

ყოფილან.

- (2) ფატმას რაცხLბი მაშინ?

- (1) ჰო, ფატმას რაცხLბი, ზმისწულები.

- (2) ფატმაჲ, აჲშეჲ რომ არი შაჶშეთში.
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- (1) წუხელი და გუშინ არამი მიქნია, რომელი-და უტიროს იმის ანამა-მეთქი.

- (2) ო, დეჲნახე?!

- ის რომ ვიცოდი და ვიდევი და არ დიმიზინია.

- (1) ეტყოდენ ქი ერთანე ყავს, ერთი მოკEდაო და რომელ-და უტიროს, დაჟდეს

შEაზე და უტიროს-მეთქი?!   

- (2) იშთა, იმათ რო უცადეთ და გათენდა, გათენდა, ძილი არ მომივდა. მემრე ემეჲ

ვქენეჲ, არ დემეზინა, დილაზე არ დემეზინება...

- გვიან ავდექით. სინამ პური ვჭამეთ გახდა სKთი, ონ ბირი გედეჲარა... თელეფონზე, 

ამოჲთ, ამოჲთ, ამოჲთ.

- ის ღარჭი წასულიყო, ორჰანაჲ ასულიყო. მემრე ორჰანაჲ წამოჲდა იქიდამ, იმა არ

ისოდა ქი ემოჲ მოკEდაო. მას უკა შევყევით იქა. 

- (1) ვინ მოკEდა?

- (2) ემეჲ, მუდირი და. ბაღვებით, ქალი იყო, ორჰანაჲ. 

- (3) ვერ შეჲრგის იმათაც.

- (2) არ იცოდენ, არა, წამოჲდენ, მას უკან. 

- შეჲრგეს, გაძღენ, ჭამენ, წამოჲდნენ, არ იცოდნენ ხოშ. 

- (3) არ იცოდნენ?

- (2) არა, არა, მას უკან შევიტყEეთ ჩEენ.

- დონერი დKბრუნეს, ჭამეს, სვეს. მე რა ვიცი, სულ უკანა ხან, წამოსვლი ხან გავხედე, 

რომ დაბარგეს ემეჲ, სასმელი და ჩEენ იქიდან ავდექით, მEელით. ჩEენ მემრე მალე

წამEელით, ისინი იჟდნენ.  დუგუნიც იყო, მოღალულიც ვიყავით, ჩამEელით იშტა, 

ბაღვებიც... 

- (1) ჩEენ ჲაჲლაში არ გადასულხართ, არა?

- (2) გვიანა იყო, არ გადაჶსულვართ... მე ზათენ ვიპEო-მეთქი. 

- მე ემეჲ ვიპEო-მეთქი, უზუმი რომ არი იქა, ემეჲ, თე ყურზენაჲ და ბეÍრი ვჲარეთ, 

ამა არ იყო ზეთ, აღარ დარჩენილა. 

- თე ყურზენაჲს ვუზახით,  ჲაჲლაში რომ არი, შავი, მაყვალსავენ. ის კEრიფეთ, ამა

აღარ იყო. 
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- (1) არა, არ დიმინახავან.

- (2) ბაჴალაჲ ბლანტი, ბლანტი, დეჲნახე?

- (1) იქნურიც იყო?

- (2) იქნური და თანერი - არა.

- (3) ბაჴახალაჲ რომელი, პატარაჲ, თუ დიდი?

- (2) იქნურისა. დიდი ზKთენ იყო, შEაჲ. 

- პატარაჲ ღარჭი უნაჲრო ჲანი...

- ბაჲრამზე მომზებნა მე, რა იჯებჲო და მიხვდა, რო ყალაპალუღჲაო და ჰაჲდე... 

დKყაფანა. 

- ბაჲრამი იყო, აქეEრი ბაჲრამი, მოსული წასული ბეÍრი იყო. ჰო, ჩÍენებური

ბაჲრამი, რემეზანი გამოჲდაჲა...

- იქ არჲან ვინსხა რემეზან იჭირვენ?

- ბათუმშიც არჲანო. იქ ჯამე რომ არი ბათუმში, იქეEრობაში ვჲარე. დავჯექ იქ, მერე

დენიზის ერთრაფში ვჲარე, ფაზარი ვჲარე, მაღაზჲები ვჲარე; ემე ვქენი, საჭმელი, პური

მოგვემშჲაო, ჶჭამოთო, მე K მშია-მეთქი. ხოფას გამEელით, იქ ჶჭამეთ.   იმ დრობKმდე არ

მშიოდა ზKთენ. იქ ჶჭამეთ, მემრე წამEელით იშთა, აქ ამEელით. 

- ეს ყლაყვი იცით თქÍენ?

- კაცმა მითხრა რო, ეს ჩEენიო, ყEელ ვაკეთეფთო, ამა არ ვიცით ჰამაო, ყველო...

- და ყველი რასოჲ აკეთეფ მასწავლე-მეთქი და მაქინაში რო გამოწურავო, ი სობეზე

საცხა ზე იქნება დადგამო, ერთრამი რომ ემეზე დამჯავდებაო, ტაფაში-ნა სინჯო იო, 

ეჲჭრებაო და ის-ნა გKკეთN, ყEელიო.

- ილაჯი? არ ვასხამთ ჩEე ილაჯი იმაო.

- ჩEენ ჩEენებურა ვაკეთეფთ ბეEრ. ამასაც ვიღეფთ, ა ეზრუმ აკეთებენ, არდKნ, რასხა

ზოგი სუფთა არ ალჲან ქი, ვერ, გული არ გიჯება ქი. 

- (1) კეცები დავაკრევდით იშთა ჭად, პურ და ახლა აღარა გვაქჶ ი, სობაში ვაკრაჶთ.

- ჰო, ჭადს ვაკეთებდით, ჰამა კეცები გამკეთებელი აღარ არი, რომ...

- კეცებ, თიჴით მოჶთჴრიდით იშთა მიწას და ემეს ვიქმოდით.
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- (2) წითელი მიწა არჲა და, წითელი, ა, ამსოჲ მიწK, წითელი, იმა მოთჴრჲან ადგილ-

ადგილ, სერები, იმ სერეფში მოთჴრჲან, ლამაზი იქნება, არ-ნა ჲახლოს. იმა ზელვენ, 

ზელვენ, ზელვენ ხასათ, ლამაზი იქნება... და იმა მემრე ხასათ ემეჲ გაჴთება, შემენთოსავენ, 

შემენთო სახლ აკეთებენ. ხასათ ასე Lრევა, Lრევა, იმა, იშთა, იცჲან, აკეთებენ. მემრეჲ ხასათ

გაჴმება, მემრე გამოსწვენ იმა ცეცხში, მორჩა. ხასათ თუ გამეჲწვა ცეცხში, მაშინ ლამაზი

პური გამოცხვება. ასე Kყუდეფ და თქÍენებურშიც იქნებოდა? ასე Kყუდეფ, შეჰყრი ბორაქში

შეშას და ჩKკრავ და მემრე იმისი გერმელჲა. ამა სობიში არ არი გერმელი. სობისა იმდენი

გერმელი არ არი.

- ჩემ კაც იქიდამ ემეჲ წამეჲღო, ასე ემეჲ რომ არი, გო, პურ რომ აცხობენ მიწაში, რაჲ

ქვჲოდა? თანდირი, თანდირი.

- თქÍენებურში რას უძახჲან არ ვიცი. მიწაში რომ დადეფ ასე და შიგანაჲ ჭურივით

არი და პურ გამKცხოფ...

- ა, თონე. ჩEენ აქ, თანდირ უძახჲან იმა. 

- ის მეჲტანა, მე არ ვიცოდი ხასათ, ი გამოწEლი არ იყო, იშთა, გამოწEლი. იმა ბეEრი

ცეცხლი დKყარ შიგან, დილათ Lნთო და გასკHდა. დილათ ქი გასკHდა, მერე ვეღარ მEაფერე

ã.  

- ჭური ზÍელათ, ო? ზÍელათ ჭურები აკეთებდენ, ჩEენაც ვიღებდით ჰაზირ. 

- ზÍელათ რომ არ იყო ამდენი აღება, შიგან ყEელამფერ ბექმეზ, ყEელამფერ

ჩადებდენ შიგან იშთე შინაEრულა. 

- (1) ჯავეს ჩავდებდით.

- ხალი, ო.

- (2) ბოსტნის ლახანაჲ, ემეჲ, ამა თქÍენებურა... ხალი ჩEენაც ხალი ქვჲა და

ჲაჲლეფში რო ჶკრეფთ... არი ბოსტნეფში? 

- (1) მაში ჩამეჲტანეთ და დარგევით.  

- (2) ლუქსერმა ის ემეჲ მოთჴარა იშთა თი ყურძენაჲ, რაცხა ის მოთჴარა, დავრგო

უნდაო, კარზე იშთა.

- (1) თური ხალი არ იქნა? 

- ჩემი ოთხი თანე ჩავრგე მე და ფენა ლამაზათ ამåყრჲა იქეთ-აქედან. 
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- (2) მე ბეÍრი ხან დაჶრჩი და ახლაჲ ყოფად წევდე და ჩÍენებურშიც მოგჩეჲთ ახლა

ბაჴლეფ.

- (1) ახლა ხოჯა გახლავს თქÍენ?

- თალLბი წამKსხა, იმა არუნჲოს, წეჲყვანოს უნდა.  

- ო, ერთმანეთს შახას უზამ, გეჲცინეფ. 

- ჰო, ჰო, შახას ვუზამთ ერთმანეთ, გევიცინეფთ იშთა. 

- იმას ვეტყვით იშტა, სხვა რამეს არ ვიცი.

**

(1) რესულ გუნეში, 54 წლის

(2) ფიქრი გუნეში, 64 წლის

სოფელი მანატბა, 2014 წელი

- (1) ეს სოფელი მანატბას ებნევიან საჴელი, ეს იმერჴევ სოფლებიდამ Lმ მაღალი

სოფელჲა. ზამთარი ცივჲა, ბეÍრი თოÍლი მოდის აქა. ზაფხული მოჲდა მი, ეს სოფელი

მèრე სოფლეფ აჭარბეფს.  მაღალზეა, გერმელჲა, ჰავა გერმელჲა.  წყალი კიდონ ისე. რა

ვიცი იშთა, სოფელში ბეÍრი ხალხიც არ დგებჲან ზKთენ.  

- შEიდი, რEა. 

- მèრები თლათ ყურბეთში არჲან წასული, ზაფხულში მოდჲან ისენი, თEელზე

წადჲან თექლე. ზამთარ აქ არ მცხოÍრულობენ. 

- ბურსას, ისტამბულ, ანყარა, იზმირ.

- აქ ალაგები ამ სოფლის ზედასა ზედა ვაკეს ეEბნევჲან. იმ ტყის ზირში არის

სამამცხოEლეს ებნევჲან, სამამაცხოEლე. აქაც უკნიდამაც, გადაღმაც ლამაზი ალაგი არის, 

გაღმითაჲ ჲერები ჩანს თლათ. კარჩხალი, იქაEრობა ჩანს. 

- აქა ზÍელანდულა ნაჲრფერობა აღარ არი. ძÍელათ ბუღდას დათესევდენ, სიმინდ

დათესევდენ. ახლა ერთ ყანას ყართოფ დათესჶენ, ასე კარ-მიდამოზე ბაღჩLბი აქÍან

თLლსა, ლახანა, ხახვი, თესჶენ იშთე. ზÍელანდულა აღარ არი.

- რაგვარ?
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- ქÍყაÍს ზროხა. ამას ჰყავს მესელა, წეღან მეჲყვანა, საზოვარზე ჰყავდა.

- ზროხა, ზროხა. ცხEარი არ არჲან აქა. ცხEარ ვერ ნახავ აქა.  

- კიდე რა Hნა იყვეს, მKრტო ზროხები ჰყავან იშთე. ერთ-ორ თანეს ჴარები ჰყავან.

- აწიკვჲებენ რაცხამფერ იშთე.   შეშას მოწიკავს, გუბრეს გაწიკავს ყანაში.

- უღელში, ჩიჶთად ასე.

- დოEბმენ შეშას, მეჲტანებენ კარზე. 

- ყანეფშიც ჭირდებჲან, ყანეფსაც ფულუღით, ყანეფსა ჴნჲან. ზოგ ჲერეფზე

თრაქთორი არ უდგება, იმა ჰხმარობენ. 

- ა, ისაც ალაფარაკეთ, ა. 

- (2) გამარჯობა!

- კაჲ ვართ იშთა, ჩობნობას ვიჯებით.

- ზროხებ ვაზEეფთ. 

- ჶიქრი გუნეში.

- (1) სამოსდაოთხი.

- ჩემიც, ჩEე განაყარი ვართ, ემჲაშÍილები ვებნევით.

- რესულაჲ მქვია, სოჲადიც გუნეშია ჩემი. 

- მეც ვარ, ელლი დორთი რამდენი იქნება? 

- ორმოსდKთი, ოთხიც დოEმატე კიდო.

- მეც ყურბეთში ვიყავ მეც, ოსდახუთ წელწად ყურბეთში ვისაქმე, ემექლი გავხთი, 

ზაფხულში მოვდივარ, წაფხულში წავდივარ მეს ბურსა.

- ინეგოლ, მეც მექთეფში ჶსაქმობდი მე, დევლეთში და. 

- იშტა განაყარი ვართ ჩEენ, ჩემი სახლი აგზე არი, ამისაც აგზე.

- (2) ემოს შÍილები ვართ.

- რაჲ Hნა ვისაქმო, ჭალეფს ჶთიბაჶთ, ჭალეფსა ჶთიბაჶთ. 

- (1) მანქანაჲს რომელი ჴმაროფთო იმა გეკითხებათ.

- (2) ეს არი ზინჭარი... სხÍები იშთა მე რა ვიცი, ბალახი იშთა.

- (1) ჩეჩი-ჩეჩი ბალახებია და ბეÍრისიც სახელები არ იცჲან.

- ა, იმას მესელა ანწლ ეტყვჲან, ანწლი. 
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- ჴმარობენ, ამა აქ არ იცჲან. ამა გერმელი სული აქ იმა ფენა. 

- ეს ყურძენი. 

- მოჲდა, მი, არი და იჭმება.

- ე სხალია, ამა ვერ ჭამ ახლა. 

- სერთჲა.

- კÍახე, კÍახე.

- დამწიფთება, მაშინ საჭმელი გახთება. 

- წიფე, დამწიფთება, თამამ.

- ისაც ვაშლია იგზე. 

- თავზე საჯ ვაბურეჶთ და... აქა თლათ ხიდამ არი. თემელიდან დეჲწყეფ და მაღლა

ასEლამდი. 

- ისენი? ისენი ჭერებ ვეტყვით იმა, ესეც ტანტრაბა, ტანტრაბის დირეჲ.

- ეს არის თირფანი. თირფანი და ბალახი მოჭრისთვინ. 

- თქÍენ წამოსულხართ, წამეჲღეთო. 

- გამჭრელი Hნა იყვეს, კარგი Hნა იყვეს. 

- კანაფი, თოკი. 

- ყHრხლუღი, ყHრხლუღ ეტყვიან, ცხÍარ გაკრეჭვენ იმითი. 

- ჰო, გOრჯულად ჩEენ ისე ვიცით და.

- ისაც ხერხია, რკინა გაჭრისთÍინ. 

- ყEალამფერ, იმითი ძEელათ წინდას მოქსოვდენ, შალ გKკეთებდენ, ჲათაღ

გKკეთებდენ, ლოგინს, დოშექ, ბალიში ჩაჰყრჲან.

- (2) ლახვნი შორვას აკეთებენ, ხლის შორვას აკეთებენ, ხახვის შორვას, რა ვიცი იშთა.  

- მე სად ვიცი ქი გაკეთება. 

- მაქინაში გKდენ იმა, ქEაფში მKდუღეფ, ფშEნილას ამეჲღეფ, უკანასაც თექრელ

მKდუღეფ, წოვაჲ ამEა. 

- (1) ესეც გურჯი თქÍენა ხართ, რასაც რომ ლაპარაკოფთ, ერთმანეთ არ იკავეფს.

- ესეც გურჯი თქÍენა ხართ იშთა, მე იმა გებნევი.  

- ჩEენაც გურჯები ვართ, ამა ერთმანეთში არ იკავეფს პასუხები, პასუხები არ ეწყობა.
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- (2) ბეÍრი არ ეწყობა.

- ჰექჲები არ ვისით ქი, ზÍელი არ გავხთით ქი, ჰექჲები დეჶჲსწავლოთ. 

- (1) აქ თევზის დაჭირვა გაგონილი არ არი.

- იქ რომ გაღმა არა, გამოღმა ჴევი არი, ღელეჲ, ახლა ორი-სამი წელიწადია დKშენეს

იქა თევზები, იმა გარდა აქ თევ ვერ ნახევდი, ვერ იპოვი.  

- ჰოÍ, ყEალმფერი არი. 

- (2) ღორები არჲან, დათვები არჲან. 

- ხანდეხან კEლევდით, ამა ახლა...

- ემეჲ, ზამთარში, თოEლში...

- (1) ესენი იმათ ემეში წEებჲან, ჲEა აქვან იმათა, ჲEას გLაზირეფს, სამ თEე იქ

დაწვება ã, ჰიჩ გარეთ არ გაEა. კEალი რომ შევა იქა, კEალ მიჰყვებჲან, ისე იპოვდენ იმათ. 

მივიდოდენ იქზე, დაჰყურებდენ, გამოჲდოდა ისა, ხელეფში ემე აქვან, თოფები ჲანი, 

დKკლდენ ყურშუმსა, მოკლევდენ ისე. 

**

ნესიმე გუნეში, 87 წლის

სოფელი მანატბა, 2014 წელი

- არ ალჲან და ვერ ამოჶსულვართ. 

- ჲაჲლას, ჰო? არაფელი არ ქვია, გადიმისავალ უზახით. 

- ა, ჰაგზე ქი ახვლათ, გადიმისავალ ვეტყვი იმა ჩEე.

- საქონელი არჲან ახლა, ჰოE, ჩÍენებურლები, ორი თანე, ორი კEამლი არჲან და მე ქი

მარტEაჲ დავრჩი, ესაც ვერ წევდა. არავინ არ ჰყავდენ შინ. გეჲგონეთ?

- გეჲგონეფთ? ჰაჲდე.

- წEლეჲნ და შჭამენ, ჶშჭამთ, აბა რა ვიჯებით? 

- ჩაჲ შივატანოთ, ჩაჲ დავდგა და სEით და ისე წადით, ჰო. 

- დეგელაპარაკები მაშინ იშთა. 

- დასხედით.
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- ჩემი სახელი ნესიმეჲ გუნეში. 

- ჩემი ბაბოჲ იქ ჩამოდიოდა გურჯის და ჲაფეფ აკეთებდა, შეშის ჲაფები გაკეთებული

აქ ჩემ ბაბოსაც, კაცსაც, მამამთილსაც, ჰოE. 

- სოფელში გამოთხოვილი ვარ, ო. ი გაღმით ქი ჲეშილი სახლია, ზედა ყაჩილი

ჲეშილი ქი დაკიდულია,  იგზედამ აგზე გამოსული ვარ მე სოფლიდამ. 

- არაბიდამ გადმEარდა და ჩემ შÍილმა წევჲდოდენ და ჩემთEინ ბაყურითEინ

აწვენდა და ფარას კაცი, დLწვინა Hნა და ვერ Kწია მერქეში, ორჯერ დKწვინა და უკანა ხან

ვეღარ ევდა. 

- ჩემი თორუნები ინეგოლ არჲან, ინეგოლ. ორი თანე თორუნი მყავს იქა. ახლა

თორუნები დიდი საქმეშია, პატარაჲ ღარჭიც ისტამბულ არი, ისაც საქმეში შესული არი. ის

მუ(ჰ)ენდისია, იმის შÍილი, თორუნი. იმისი ბაბოჲ ანყარას არი. იქ საქმოფს, იქ არი, 

მამამისი. 

- ო, მაში გადმოდიოდა ი ჩემი მამამთილი და იქა, იშტა. გუგუმები ბათუმიდა

მოტანილი მაქო, გუგუმები, იქაური გუგუმებიც გEაქ ჩEე, აპა რაჲა?

- ზEელათ მე არ წავსულვარ და ისენი საქმობდენ იშტა, ჲაფებ აკეთებდა ჩემი

მამათილის ბაბოჲც. ბაბოჲც, ჰალა აქ გამოეთხEე, ცოცხალი იყო და მომიკEდა.

- ჩევდე, დავდგLთ-ყე ემეჲ, ჩაჲ დავდგა, ჩაჲ. ჩევდე.

- ბაჴალაჲ გEყავდა ჩEენ ერთი ბაჴახალა და ა, იმ გაღმა იყო ჩEენი ბაჴალა, ცხენებ

წამEელით და... ცხენებიც იქვე დიგვიკლეს, გასცვითეს და ჰო, იქ გადმოჲდენ ჩEენ

თLბიდამ, იქაEრი საქონელიც გადმოჲდნენ ზოგი აქა, გადმოჲდენ. ჩEენ მივეცით და იმათ

ცხენები არ მოქვცენ, სამი თანე ცხენი იყო... ერთი, აგზე ქი ღარჭი გებნეოდი, იმათი ცხენი

იყო.  იმისი ბაბოჲც იყო ჩომაში, მითხრა ქი: შენ ნენეჲ ხარო, წადი, ვერ ჲარ აქაო და აქ ნუ

მოდიხარო და ჩEენ ბელქი ავართჶათ ცხენებიო. არც მოსულა და აღარც არაფერი არა, 

დაჰკარგეს იქიდან. ზემოთქკენ ჭალLბი ამოჰყოლა, ჩEენ ჲაჲლაში ამოჰყოლა, იქ თიბევდენ

მილლეთი.

- ვერ ვიცი ქი, რაჲ დაგასწავლო ახლა? თაზე ვეღარ ავდივარ ქი, დაგასწავლო. 

- ჰო, ჰო, არჲან. აძოებენ იქა, ქალებიც არჲან, კაცებიც არჲამ იმ ჲაჲლLფში. 
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- მარტოდ ჶცხოვროფ მე, მარტოდ. მაქ რაგEარი სხალ მისხია. გEჲან მოდის ის

სხალი.

- ბათმანაჲ. 

- მEადუღეფთ ბექმეზის, მEადუღეფთ, აპა რაჲა? 

- მEაწოფთ, დიგისხამ და...

- დაჶშჭრით, ემეში, ქEაფში ჩაჶჰყრით, მეჲხარშვის, გადმოჶსწურავთ. თეშტსაც

მEადუღეფთ. 

- შექერაჲ-მექერაჲ არ ჩåწეფთ ბექმეზსა. 

- სწორე, სწორე. იშთა ის ჩEენი სიძეა. მექეზში ზის ისა, შაჶშეთში და იმისი ღარჭი

ჩამოჲდა ზახან. 

- წევდეჲ იქში, დელბერე ჩაჲ ადუღდება და ჶსჶათ. 

- ჩემი ჲეგანი მყავდა და იმან დაქსოვა. ა ესენი მო მოჶქსოვე საფჲოქროში. 

- აქ გEაქ საფჲოქროში. 

- გაღმა დაEქსელავ, დაEქსელავ, სავარცხალის ა ემეში გოEყრით, მოEქსოE. თLლ

მEაფერფ მე. 

- ჶენა წყალი არ გქEონდა და მეჲყვანეს ორი დღეა, ა იქიდამ გზაც ჩამეჲყვანეს. 

- მოხუხლულებმა არ მოქვცეს და ა, იმ სერ გადაღმიდან მევჲყვანეთ საცოდავათ. 

- ზამთარში წავდივარ, აქ ვერ Eდგები, მარტვაჲ ქი ვარ, ვერ Eდგები. ჰე და

თორუნები ქი მყავდეს, დავდგები, შეშას, მეშას. შეშა გინდა, სობა Kნთო, ვერ ავანთეფ. 

- შÍილი მყავს ქი, არ დამაყენეფს ქი აქა, ანყარას არი ისა. თორუნიც - ისტამბულ. 

ემეში შივდა, რა ქÍია, მუჰენდისობათ, იქ ჯდას ის, თორუნი. ე ზათი ერთი ღარჭი ჰყავს.

- მაგზე?

- აჰა, მექა ჩEენი სიზეჲა, იქითაჲ, ჰა, მეგა. ჰა, მეგა, ჩEენი ბიბოჲ, ჰა, მეგა ისტამბულ

არი ნენეჲ, იგზე ქი ჴელი მიჰყავ. ეს აქეთაჲც, აგზე ემოს შÍილია და აგზე, აქეთაჲ კაცი ქი

არი და ის სიზეა, ფოლიცი იყო.124

- ფშEნილაჲ გემედნო ტაფაში.

- აქში თქEენ გåთხოვარი ხართ?

124 კედელზე გაკრულ ფოტოზე გამოსახულ ადამიანებს გვაცნობს.



349

- გLთხEოთ Hნა, გLთხEოთ.

- გåთხEროჲ არ-ნა დადგე Hნდა. 

- არა, არა, ჩეთინია. 

- გLთხEენით. ჩემი ემეჲდან თქEით, ქი ჭკEიანი ქალი ყოფილაო. 

- მოდით და თქEით ქი ასე არიო.

- იგზე პური დაშჭარ, დაშჭარ პურები. 

- აქა ჭადიც არ და წამეEღო.

- ისაც ქი ამათ დავაყაროთ, ო. 

- ჭადიც გათფეს.

- ჭადი ამაზე დავდვათ, გათფეს და. 

- აქ ბეღელი მაქ, ბეღელი.

- ყEელამფერ.

- ფქÍილიც მაქ, ჭადიც მაქ, ბუღდაც მაქ, თLლი მაქ. ჭადი ფქÍილიც მაქ, ბუღდი

ფქÍილიც მაქ.

- დათესავ ყანLფში, აჰა, დეჲნახე. 

- დეჲნახე? რაგვარ ყოფილა...

- ხაროეფშია, ამევჲღეფთ და წევჲღეფთ. ქათმებითEინ მივა იგზე და ჩEენ იქითიდან

სახლია ქი...

- რა შÍილი მყავს, თქÍენ არ იცით.  ჩEენზე მEა, წემიყვანს ბაჴახალათან, 

გაზაფხულზე მემიყვანს.

- ჰაჲდე, წევდეთ, ჰაჲდე.

- ჭადი, ჭადი არ დეჲწვას იგზე. 

- არა მყავს ქათამი, ჭუჭულები... 

- ჭადი გერმელია, ჭადი. მაწონი არა მაქ, ზე არა მაქ, საქონელი არ მყავს. 

- ყართოფი ჭამეთ, ყართოფიც. ეს ყართოფია, შორვა გავაკეთე და დილაზე.

- ემეს გოEრევ, ფშEნილას ჲაღ, ფშEნილასაც გåრევ და მე ვერ გიმირევნია გულ

მწEავს ისა, ვერ მიჭამია ბეÍრი, ყართოფი. 
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- თავღჲაჲ არ დახEალთ, თავღჲაჲ? არ ჲაროთ. ისე ვებნევი ქი ჩEენ რზალსაც აქ, 

ღარჭს აქეთ თავღჲაჲ არ მიმყვანო-მეთქი, ჩემ თორუნსა.

- ჭადი იმფო გერმელია.

- იშტა ასე მიჯება, რო ვისაქმეფ და თავდაღებული ვერ გåტანია. 

- აქ სერზე იგიყვანო, რამდენი დუზები გEაქ. 

- თივას უდგმენ არაბაზე. მაშ თან მოთიბული იყო და ჰოE.

- ღარჭი მოთრეულა, ქომოთ იყო და წეთილეთსა, არაბით. 

- არ სEამ შენ ჩაჲს?

- ა, ასე გაშავდა. ჰა, ყუმში ჩაყარეთ და ყუმში, ახალათ ამოვყარე, ვერ ვჭამე, ვერა და

ვერა, ბრალია-მეთქი და ამოვყარე.125

- ზათი ამოვიდოდით და არ ჩამოგEჲშEებდენ. ჩემ მამამთილ იქ ამოდიოდა და

აკეთებდა ჲაფეფს... ახლა ეს იმ კაცის გაკეთებულია. 

- იმგვარი კაცი მყავდა, ქი ერთ დღე არ დKღამებდა. შალეფსაც შეჰკერევდა, ურუბასაც

შეჰკერევდა. მაქინა გEაქ, დKჩა მაქინა, უსაქმური გდჲა იქა. იმგEარი ზალი მოჲდოდეს ქი... 

- სამი თანე ზალი მყავს სამი, ორი თანე თორუნი და ერთიც ჩემი ღარჭიც ქი მოკEდა, 

იმიდამ. რაგვარი ღარჭი მყაEდა... - აქ არ დავდგები ანKო - მეტყოდა. ისმაჲლაჲ ჰქვიოდა. 

იქ მოკEდა იშტა. 

- გაღმა არაბა გადმობრუნდა და ჩემი კაცი მოკEდა და ის ცოცხლობდა. ადაფაზარ, იქ

წევდენ, იშტა, ინეგოლ, ქალი ჰყავდა... 

- ის იგზე ქი გითხარი, ა, იმ შუაზე სახლია, ჩემ კაცის გაკეთებულჲა. ჯამეში ქი

კითხულობენ, იმის იქითიდამ, იმისი გაკეთებულჲა, ჩემ კაცის. 

- ჭამეთ, ჭამეთ, ნუ გეხათრებჲან! 

- ჩHბან მაყრის, ჩHბნები მაყრის. დოხტორთან წაჲო და არ წავდივარ. 

- ა, იგზე დაგიყუყულავდი, არ დავაქცჲოთ. 

- წEრილ-წÍრილი, წÍრილი ჩობანი. ერთი აგზე საცხა მაქ. ა, ასე-და გაჴმება, ერთ რამ

მექნება, გამიჴმება. ა, აგზეც გაჴმება, მაფხანიეფს იშთა. 

125 კარტოფილი
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- დოხტურთანაც არ მიჰყავს ბეEრი ჲუსუფაჲ. ჩემი, ჭკვჲანია.  ო, დოხტურობა აქ და. 

ახლა ეს მაფხანჲეფს და ვერ მიმიფხანია, მეშინჲა, არ გემიღორდეს-მეთქი. ახლა აგზეც ასე

მიჯება.

- მებნევჲან ქი, გარეთ გამოჰყრა კარგიაო.

- არა, არა, სოფელში ვიყავ მეჲ. სოფელში ერთი ქალი-ნა წამემეყვანა, Hნდა ქი

დემეპატიჟნა, Hნდა მოსულიყო ინეგოლიდამ და ჩემ ჲეგნის არი, დაბალ სახლში არჲან. არ

წამომყEა ქი, ცოდვა ხარო, მობრუნდესო და არ წამომყEა. იმითÍინ გაველი. 

- ასწჲეთ ყართოფი, გაფცქEენით. 

- ერთრამი ჭადი დაფქÍილია და ემეს გåრევ, ქვიშის ჲაღ დავასხამ, დედედამ

ერთრამი გოEრევდი, ნაღეფსა, საქონელს ჶწEელავთა, იმის ზედედამ ნაღები დKსხი, 

მოზილე, თეფში ჩადევ, მოზილე კარგა, თეფში ჩადევ, გერმელი ჭადი იქნება.  

- ისტამბულისკენაც წადიხართ? 

- იქით არ წადიხართ?

- ბულული ასე ბუქ დემალებენ და გზა არ იქნება და ვერ ჩამეჲტანვენ. 

- ჩემი დარჩა ამ ღელესი მოEთიბელი ჭალები.  ა, იქ გაღმითი ერთი ყანა გEაქEა, 

დიდი, ისაც დარჩა. არ მოჲდენ თორუნები.

- პატარაჲს ახლა ერთი შÍილი ჰყავს, საცხა მუჰენდისებად გამოჲდა, წევდა იქა. შინ

აღარ მოდის ქი. დედაც იქაურია და აქ არ მოდის. 

- დედაც იქაური თერეფიდამ არის, აქავრი არ არი და, აქაური-ნა იყოს ქი, აქეთ

წამოჲდეს ბაბოს სახლისკე. 

- საქმე არ უნდანან და არ მოდჲან. ძროხას არ მოსწEელის, ახორ არ დაგEის, არაფერი

არა. 
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კომენტარები

(დანართისთვის)

1. ტაო

მთქმელი ასაკი სქესი ადგილი ჩაწერის

წელი

საადი ჩივჩი126 - მდედრობითი ხუცეკარი 2012

მერიემ იშიკჩი 30 მდედრობითი ხუცეკარი 2012

ფატმა ბათმაზი 42 მდედრობითი ხევა 2012

მევლუდ

დოლენჯაშვილი

47 მამრობითი ხევა 2012

ჰავა ბათმაზი 35 მდედრობითი დოლენჯიანთკა

რი

2012

საფეთი ბალჯი/ 

ბექმეზიშვილი

67 მამრობითი ბასლეკარი 2012

ჰავო სულიჩაი 85 მდედრობითი წითელკარი 2011

მევლუდ ჭარაბოღლი 30 მამრობითი წითელკარი 2011

სეჰერ სარიყაია 66 მდედრობითი ქობა 2011

რესულ გენშთურქი 50 მამრობითი ქობა 2011

აჰმედი 60 მამრობითი ქობა 2011

ჰუესინ ოზთურქი 52 მამრობითი ქობაქი 2011

ემფიე ყოლუხი 36 მდედრობითი ბალხი 2011

ფათმა ყოლუხი 72 მდედრობითი ბალხი 2011

მეჰმედ ყოლუხი 75 მამრობითი ბალხი 2011

ემინე აიდიდი/ქეჩეჯი 57 მდედრობითი ქოი 2011

126 ქალბატონმა გვითხრა, რომ არ ახსოვს მისი ასაკი, თუმცა, დაახლოებით, 75-80 წლამდე იქნებოდა.
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2. იმერხევი

მთქმელი ასაკი სქესი ადგილი ჩაწერის

წელი

აიშე ქედა 63 ქალი ქოქლიეთი 2012

ნურიე გუმუში 72 კაცი იმნიეთი 2014

ფატმა ბაღჩი127 75 ქალი იმნიეთი 2014

ვესილ ჩელეგი128 60 კაცი იმნიეთი 2014

ფატმა სანჯაღი129 63 ქალი იმნიეთი 2014

ჰილმეთი 65 ქალი იმნიეთი 2014

ხოშნაზი დურსუნი130 62 ქალი რაბათი 2014

ისმაილ დურსუნი131 39 კაცი რაბათი 2014

აინურ ჩელიქი 56 ქალი რაბათი 2014

რესულ გუნეში 54 კაცი მანატბა 2014

ფიქრი გუნეში 64 კაცი მანატბა 2014

ნესიმე გუნეში 87 ქალი მანატბა 2014

127 ეს ქალბატონი ორჯერ ვნახეთ. პირველად, თანასოფლელ მამაკაცთან - ნურიე გუმუშთან ერთად და აქ
თითქმის სულ თურქულად საუბრობდა. თურქული სიტყვები მომდისო - თავადაც აღნიშნავდა, თუმცა,
როგორც კი სამ თანასოფლელ ქალბატონთან ერთად აღმოჩნდა და ერთმანეთთან დაიწყეს ლაპარაკი, 
თავისუფლად მეტყველებდა იმერხეულ დიალექტზე.
128 ამ კაცს ბათუმელი ქალი შეურთავს ცოლად და მას შემდეგ იქ გადასულა საცხოვრებლად. თუმცა ხშირად
სტუმრობს იმერხევს და მიუხედავად იმისა, რომ ლექსიკაში იყენებს ქართულ სალიტერატურო სიტყვებს, 
რასაც თანასოფლელებიც ხუმრობით აღნიშავენ, იმერხეული კილო მაინც კარგად აქვს შენარჩუნებული.
129 ეს ქალბატონი ჩაწერის პირველ წუთებზე ძირითადად თურქულად გვესაუბრებოდა, თუმცა როგორც კი
მეზობელი ქალბატონები ესტუმრნენ (ერთ-ერთი გახლდათ ფატმა ბაღჩი, სწორედ ის ქალი, რომელიც
მხოლოდ მეზობელ ქალბატონებთან საუბრისას ამეტყველდა იმერხეულ დიალექტზე), იმერხეულად დაიწყო
ლაპარაკი.
130 ამ ქალბატონმა აღნიშნა, რომ თურქული შვილებისგან ისწავლა მოგვიანებით. მანამდე არ სცოდნია, 
რადგან სკოლაში არ უვლია.
131 ეს კაცი ქალბატონი ხოშნაზის შვილია, რომელსაც ხშირად უწევს თბილისში ყოფნა და მის მეტყველებასაც
კარგად დაჩნევია. მიუხედავად იმისა, რომ იცის იმერხეული კილო, ძირითადად მაინც სალიტერატურო
ქართულით მეტყველებს. 
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