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saqarTvelos kaTolikos-patriarqi, saqarTvelos kaTolikos-patriarqi, 

uwmindesi da unetaresi ilia II uwmindesi da unetaresi ilia II 

78 wlis gaxda78 wlis gaxda
4 იანვარს, უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-
თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და
ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია II 78 წლის
გახდა. 

უწმიდესი და უნეტარესი (ერისკაცობაში ირაკლი
გიორგის ძე ღუდუშაური-შიოლაშვილი) 1933 წლის
4 იანვარს ქ. ვლადიკავკაზში დაიბადა. კათოლიკოს-
პატრიარქის მშობლები საქართველოდან, ყაზბეგის
რაიონიდან იყვნენ: მამა _ გიორგი სიმონის ძე
შიოლაშვილი _ სოფელ სნოდან, დედა _ ნატალია
იოსების ასული კობაიძე კი _ სოფელ სიონიდან.
1927 წელს მათ ვლადიკავკაზში სახლი შეიძინეს,
სადაც შემდეგ საქართველოს მომავალი პატრიარქი
დაიბადა. მშობლებმა სამი დღის ახალშობილი
ქრისტეშობის დღეს ქართულ ტაძარში მონათლეს და
ყრმას ერეკლე II პატივსაცემად ირაკლი უწოდეს. 

1952 წელს ირაკლი შიოლაშვილმა დაამთავრა
ვლადიკავკაზის 22-ე საშ. სკოლა და ჩააბარა
მოსკოვის სასულიერო სემინარიაში, შემდეგ კი
სწავლა განაგრძო მოსკოვის სასულიერო აკადემიაში. 

1957 წელს სასულიერო აკადემიის II კურსის
სტუდენტი ირაკლი შიოლაშვილი სრულიად
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მელქისედეკ
III ლოცვა-კურთხევით ბერად აღიკვეცა და სახელად
წმიდა ილია წინასწარმეტყველის საპატივცემულოდ
ილია ეწოდა. მალე იგი ხელდასხმულ იქნა
იეროდიაკვნად, 1959 წელს კი _ მღვდელ-
მონაზვნად. 

მღვდელ-მონაზონმა ილიამ 1960 წელს დაამთავრა
მოსკოვის სასულიერო აკადემია. მას სთხოვეს,
გაეგრძელებინა სამეცნიერო მოღვაწეობა, მაგრამ
სასულიერო კადრების სიმცირის გამო, სამშობლოში
დაბრუნდა და დაინიშნა ბათუმის საკათედრო
ტაძარში მღვდელმსახურად. ერთგული
მოღვაწეობისათვის იგი 1961 წელს აღყვანილ იქნა
იღუმენის, შემდეგ კი არქიმანდრიტის ხარისხში;
ხოლო 1963 წლის 26 აგვისტოს სრულიად
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის,
უწმიდესისა და უნეტარესის ეფრემ II მიერ
ხელდასხმულ იქნა შემოქმედის ეპისკოპოსად და
დაინიშნა კათოლიკოს-პატრიარქის
ქორეპოსკოპოსად. 1963 წლიდან 1972 წლამდე იგი
იყო მცხეთის სასულიერო სემინარიის _ იმ
დროისათვის ერთადერთი სასულიერო
სასწავლებლის _ პირველი რექტორი. 

1967 წელს ეპისკოპოსი ილია გადაყვანილ იქნა

აფხაზეთის ეპარქიაში. 1969 წელს აღყვანილ იქნა
მიტროპოლიტის ხარისხში. 1977 წლის 9 ნოემბერს
კი უწმიდესისა და უნეტარესის სრულიად
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის დავით V
გარდაცვალების შემდეგ წმიდა სინოდის
გადაწყვეტილებით დადგინდა პატრიარქის
მოსაყდრედ, ხოლო 1977 წლის 23 დეკემბერს
არჩეულ იქნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-
პატრიარქად. იმავე წლის 25 დეკემბერს მოხდა მისი
ინტრონიზაცია. პატრიარქს მიეკუთვნა სახელი
ილია II (ილია I საქართველოს ეკლესიას მართავდა
1600 წლის წინ 390-400წწ). 

1978-1983 წწ. კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II
იყო ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს პრეზიდენტი. იგი
დაჯილდოვებულია მსოფლიოს საპატრიარქოს,
ანტიოქიის, იერუსალიმის, ალექსანდრიის,
რუსეთის, საქართველოს, საბერძნეთის,
ბულგარეთის, რუმინეთის პატრიარქების,
პოლონეთის, ჩეხოსლოვაკიის და თითქმის ყველა
სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი

ჯილდოთი. ნიუ-იორკის სასულიერო აკადემიამ
კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II ღვთისმეტყველების
დოქტორის საპატიო წოდება მიანიჭა. 1997 წელს
მისი უწმიდესობა კრეტის სასულიერო აკადემიამ
თავის საპატიო წევრად აირჩია. ამ წელსვე იგი
არჩეულ იქნა გაეროსთან არსებულ
ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის
ნამდვილ წევრად; 1998 წელს კი ამერიკის
მართლმადიდებელი ეკლესიის წმ. ტიხონის
საღვთისმეტყველო სემინარიამ ღვთისმეტყველების
დოქტორის საპატიო წოდება მიანიჭა. 

1988 წელს უწმიდესისა და უნეტარესის
თაოსნობით მცხეთის სასულიერო სემინარია
გადმოტანილ იქნა თბილისში და დაარსდა
თბილისის სასულიერო აკადემია-სემინარია.
საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გაიხსნა
სასულიერო სასწავლებლები: ბათუმში, ახალციხესა
და ქუთაისში სასულიერო სემინარიები, ხულოში
სასულიერო სასწავლებელი და მასთან არსებული
გიმნაზია, გიმნაზიები დაარსდა თბილისში,
ბათუმში, ზესტაფონში... საუკუნეთა შემდეგ კვლავ
აღდგა გელათის სასულიერო აკადემია და ეკლესიის
ეგიდის ქვეშ მყოფი გელათის მეცნიერებათა
აკადემია. 

უწმიდესისა და უნეტარესის ლოცვა-კურთხევით
თანამედროვე ქართულ ენაზე გამოიცა ბიბლია,
საღვთისმეტყველო კრებულები, ბროშურები და
წიგნები, ჟურნალები, სამი სახის კალენდარი,
დაარსდა გაზეთები. მისი ინიციატივით
საპატრიარქოსთან შეიქმნა ხუროთმოძღვრების
ცენტრი, ხალხური რეწვის და მისიისა და
ევანგელიზაციის განყოფილება, საგამომცემლო და
სიწმიდეთა მოძიებისა და დაცვის ცენტრი,
შეიარაღებულ ძალებთან და სამართალდამცავ
დაწესებულებებთან ურთიერთობის განყოფილება,
ასევე საგარეო და საფინანსო-ეკონომიკური
განყოფილება, საინფორმაციო სამსახური,
ჩამოყალიბდა ახალგაზრდული ცენტრი „ძლევაი“,
ჰუმანიტარული სამსახური, მომლოცველობის
სამსახური და სხვა. 

ამ ოცი წლის მანძილზე საქართველოს ეკლესიის
ეპარქიათა რიცხვი 15-დან 33-მდე გაიზარდა,
მონასტრებისა _ 53-მდე, სასულიერო პირთა _ 1000-
მდე. მოხდა კანონიზირება ახალი წმინდანებისა.
აშენდა საქართველოში ყველაზე დიდი ეკლესია _

წმ. სამების სახელობის საკათედრო ტაძარი.

აფხაზების

გარეშე

აფხაზეთი

არ

გვჭირდება!
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მიშა წადი, ანუ

საახალწლო

სურვილი 2

ivane javaxiSvili _

qarTvel eris 

istoria
aRniSnul wignSi didi qarTveli mecnierisa

da mamuliSvilis, sulmnaTi mecnieris ivane

javaxiSvilis mier metad saintereso mosazre-

bebia moyvanili megruli, svanuri da lazuri

fenomenis Taobaze. mkiTxvels vauwyebT, rom

publikaciaSi SenarCunebulia avtoriseuli

leqsika. am udavod saintereso da dRemde uc-

nob naSromis dasasruls vTavazobT gazeT

“iloris” mkiTxvels.
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kvlav erTad, kvlav erTmaneTis imediT...

meliton  emuxvaris  erTaderTi

qaliSvili marTa, anu, rogorc Cven

mivmarTavdiT „marTa melitonovna”,

ganaTlebis sistemis erT-erTi

gamorCeuli muSaki iyo.  man  mTeli

cxovreba  oboli da miusafari bavSve-

bis aRzrdas miuZRvna. bolo wlebSi

suramis bavSvTa saxlis direqtorad

muSaobda. marTali, Seupovari, alali,

xelgaSlili qali iyo. ase ambobdnen:

marTas aRsazrdelebs ra gauWirdebaT,

iseTi deda-direqtori hyavTo.

bebia lili da dedaCemi, babua bo-

dRos Sesaxeb da saerTod Tavsdamty-

dar represiebze, axalgazrdebs, TiTqmis

arasodes gviyvebodnen, sicocxlis

bolomde eSinodaT. danamdvilebiT

isic ar viciT, bodRo CekaSi rogor

daiRupa. Tavi moikla Tu mokles...”

am ramdenime wlis win, cnobili

filosofosisa da sazogado moRvawis

kita megreliZis qaliSvilma, qalba-

tonma manana megreliZem qarTvel sazo-

gadoebas presis furclebidan, bodRo

emuxvaris biografiis erTi metad

mniSvnelovani epizodi amcno.

manana megreliZis gadmocemiT,

saqarTvelos kaTolikos-patriarqis

kalistrate cincaZis TxovniTa da

locva-kurTxeviT bodRo emuxvarma

1940-iani wlebis dasawyisSi, bediis

monastris berebs CaakiTxa da sagange-

bod gadamaluli, qarTuli Weduri

xelovnebis TvalsaCino Sedevri _ be-

diis barZimi Caibara. im wlebSi sabWoTa

xelisufleba samuzeumo ganZeulobis

garkveul nawils, valutis miRebis

mizniT, sazRvargareT hyidda. rogorc

etyoba, am faqtiT SeSfoTebuli kaTa-

likosi Seecada bediis barZimis

gadarCenas da es umniSvnelovanesi

misia yvelaze saimedo pirs miando.

erT saRamos megreliZeebis ojaxSi

stumrad misula qalbatoni mananas

naTlia da mamamisis uaxloesi megobari

_ bodRo emuxvari da nabadqveS

gadamaluli barZimis ramdenime dRiT

Senaxva uTxovia. is ramdenime dRe sami

weli gagrZelda...

saSiSroebam rom gadaiara megre-

liZeebma es uZvirfasesi ganZi saqarTve-

los xelovnebis muzeums Caabares.

afxazTa deputacia

1916 wels, ruseTis imperiis mier

afxazeTis saqarTvelosagan mowyvetis

bolo mcdelobis sapasuxod, TbilisSi,

aleqsandre grigolis Ze SarvaSiZis

TavkacobiT, afxaz sazogado moRvaweTa

didi jgufi Camovida. maT kavkasiis

mefisnacvals giorgi mixeilis Ze Ser-

vaSiZis Sedgenili da afxazi xalxis

umravlesobis mier miRebuli saTxovari

miarTves.

deputaciis moTxovna qarTuli Jur-

nalis “Teatri da cxovreba”-s redaqci-

is mier ase aris Camoyalibebuli: “1.

gansakuTrebuli yuradReba mieqces

aqamde miviwyebul soxumis olqs. 2.

gaixsnas aq rac SeiZleba meti skolebi,

umTavresad praqtikuli xasiaTisa. 3.

gayvanil iqnas axali gzebi da

Seswordes Zveli. 4. swavla skolebSi

warmoebdes mSobliur enaze (qarTulze

da afxazurze). 5. soxumis olqi gamoy-

ofil iqnes calke guberniad da

aranairi gziT ar iqnes miwerili sxva

ucxo guberniasTan. 6. Tu SeuZlebeli

iqneba calke guberniad soxumis olqis

gardaqmna da igi romelime gubernias

unda SeuerTdes, im SemTxvevaSi soxumis

olqi SeerTebuli unda iqnas quTaisis

guberniasTan. 7. soxumis eparqia, radgan

is mTeli Tavisi warsuliT da awmyoTi

Sesisxlxorcebulia saqarTvelos ek-

lesiasTan, aras gziT ar unda iyos

gamoyofili saqarTvelos saegzar-

qososagan”. 

delegaciis suliskveTebas aseve naT-

lad gamoxatavs gazeT “saqarTveloSi”

gamoqveynebuli “mciredi ganmarteba

afxazTa moTxovnilebis Sesaxeb”,

romelsac xels awerdnen meliton

emuxvari da petre anCabaZe. “ganmarte-

baSi” afxazi xalxis saxeliT aRniSnu-

lia: “Cveni survilia, SevinaxoT ena da

gansakuTrebuli Tviseba... Cveni Tvi-

Tarsebobis winaaRmdeg bevrnairi xi-

faTia, magram yovelive saSualebiT vi-

brZviT arsebobisaTvis...

Cven darwmunebulebi varT, rom is-

toriulad da garemoebiT SekavSire-

bulni moZme qarTvelebi yovelnairad

xels Segviwyoben SevinaxoT Cveni

erovnuli Tavisebureba. Zlier kargad

gvesmis, rom erToba qarTvelebTan

gvixsnis mravalnairi gansacdelisagan

da amitomac yovel saqmeSi Cven erTad

varT da viqnebiT”.

ახალი წელი გავიდა. ამ, ერთი
შეხედვით ჩვეულებრივი, მაგრამ
მაინც განსაკუთრებული,

დღისთვის ფინანსური
მდგომარეობის მიხედვით ყველა
თავისებურად ემზადებოდა.

საქინფორმის ჟურნალისტი
მოქალაქეებს გაესაუბრა და ეცადა,

გაერკვია, თუ ვინ, როგორ და სად
აპირებდა ახალი წლის შეხვედრას
და ვინ რას მოელოდა მომავალი
2011 წლისგან. 

საკმაოდ ორიგინალურია ერთ-

ერთი რესპონდენტის სურვილი
(რომელმაც შიშის გამო თავი
ინკოგნიტოდ დაგვატოვებინა). მას
სურს, რომ 2011 წლის ნაცვლად,

არც მეტი არც ნაკლები, 2013

წელი დადგეს, რომ მიშა მალე
წავიდეს. 

სალომე ბუაჩიძე (29 წლის): “მე
ერთ-ერთ გაზეთში ვმუშაობ
ჟურნალისტად და, ალბათ,
კარგად იცით, პრესაში რა
შემოსავალია. აქედან
გამომდინარე,
განსაკუთრებულად, მიუხედავად
დიდი სურვილისა, ახალი
წლისთვის ვერ ვემზადები; შვილი
მყავს, რომელსაც მარტო ვზრდი
და მინდა, იმდენი ჰონორარი
ავიღო, რომ მისი სურვილების
ნახევარი მაინც ავასრულო
თოვლის ბაბუს სახელით, ჩემს
თავს აღარ დავეძებ, ვიჯდები
სახლში და ტელევიზორს
ვუყურებ, ოღონდ რუსულ არხს,
ჩვენები რას გააკეთებენ, უკვე
წარმოდგენილი მაქვს, 2011
წლიდან კი დაფასებას ველოდები,
შრომის დაფასებას, არამარტო
ჩემი, არამედ მთელი
მოსახლეობის. მე ხშირად მიწევს
ხალხთან ურთიერთობა და ვიცი,
რამდენს შრომობენ ადამიანები
ხუთი ლარის გამო, სხვისას
არაფერს ვითხოვ და არც
უსაქმურად მინდა ჯდომა,

უბრალოდ, დამიფასონ
ნამუშევარი“.

ნანა ბუაჩიძე (53წლის): „მე
დიასახლისი ვარ, ახალი
წლისთვის მთელი გულით და
სულით მოვემზადე, პატარა
ბავშვივით მიხაროდა.
შვილიშვილებს ნაძვის ხის
მორთვას არ ვაცლიდი, ეს დღე
ჩვენს ოჯახში ყოველთვის
პომპეზურად აღინიშნება.
სუფრაზე ინდაურის საცივი,
გოჭის ხორცი, გოზინაყი და
კუჭმაჭი თუ არ არის, ის რა ახალი
წელია?! ჩემი საქმე მომზადებაა,
ჩემი შვილები კი პროდუქტებით
მამარაგებენ. 2011 წელი მინდა
ყველა ქართველისთვის
ბედნიერების მომტანი იყოს და
2012 წელს მინდა, რომ უკვე
ერთიან საქართველოში
შევხვდეთ”.

რევაზ ზურაბიშვილი(37

წლის): „მე სამარშრუტო ტაქსის
მძღოლი ვარ და ყველაზე კარგად
ვხედავ, რა დღეშია ხალხი. ასეთი
გაღიზიანებული ქართველები მე
ჯერ არ მინახავს, მაგრამ არც
ვამტყუნებ. ახალგაზრდა ბიჭი
გოგოსთან ერთად რომ ამოვა და
უფასოდ გამოყოლას გთხოვს,
მიდი და გაამტყუნე,
გაღიზიანებული რომაა, ან უარი
უთხარი. ახალ წელს მინდა

იმდენი მაინც შევძლო, რომ
პატარა სუფრა გავშალო
მეგობრებისთვის და შვილს
თოვლის ბაბუას როლი
შევუსრულო. ვერტმფრენი უნდა,
რომელიც 130 ლარი ღირს,
გამოდის, რომ მე ერთი კვირა
მარტო იმიტომ უნდა ვიმუშაო,
რომ ბავშვს 1 სათამაშო ვუყიდო,
ყველაზე ძალიან სიტუაციის
გამოსწორება მინდა, ყველა
ბავშვს, მინდა, ის ჰქონდეს, რაც
გულით უნდა, იმიტომ, რომ ჩემს
ბავშვობაში ასე იყო - მეც და ჩემს
ყველა მეგობარსაც ყველაფერი
გვქონდა და, თუ რომელიმე
კლასელს რამე არ ჰქონდა, ამაზე
ჩვენი მშობლები ზრუნავდნენ.
ახლა თითქოს ხალხიც შეიცვალა.
წაქცეულს ისე გადაგაბიჯებენ,
ვითომც არ დაუნახიხარ. მოკლედ,
სიტუაცია და ხელისუფლება
მინდა შეიცვალოს და დანარჩენს
ჩვენ თვითონ მივხედავთ”.

მკაფიოდ ჩამოყალიბებული
სურვილი მოგვახსენა 84 წლის
ჯუმბერ ნოზაძემ, რომელსაც
საქინფორმის ჟურნალისტი ერთ-

ერთ პარკში ჭადრაკის თამაშის
დროს წააწყდა:

„მიშა მინდა წავიდეს. ამას
ვიფიქრებ ყოველდღე და ახალი
წლის ღამესაც იმავეს ჩავიფიქრებ,
რატომ მინდა წავიდეს? იმიტომ,
რომ სიბერე გამიმწარა, თუ კიდევ
რამე აინტერესებს, მოვიდეს
ჩემთან და თავად ვეტყვი, მაგრამ
ეგ სად მომსვლელია, მე ხომ არც
მასაჟისტი ვარ და ბოლო-ბოლო -
არც ქალი.

თავად ნახეთ, რომ სურვილები
ერთანეთისგან დიდად არ
გასხვავდება. საქართველოს ყველა
მოქალაქეს თითქმის ერთი და
იგივე რამ აწუხებს. ახალი წლის
ღამეს ამ სურვილს, თუ ყველა
ერთად ჩაუთქვამს, ვინ იცის,

იქნებ აუხდეთ კიდეც.

ზამთარი ძალაში შევიდა. მართალია, ბარად ამ პერიოდისათვის
უჩვეულო ამინდებია, მაგრამ მთაში უკვე ჩამოთოვა და საკმაოდაც
აცივდა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შემავალი მთიანი
სოფლების - რიონის, ზარათის, სორმონის, მექვენის, დერჩის,

ბენთქოულის მოსახლეობას ამ ზამთარს გათბობის სერიოზული
პრობლემა აქვთ, რაც გამოწვეულია ტყეში შეშის მოჭრასთან
დაკავშირებულ აკრძალვებთან. 

რაც შეეხება სასჯელებს ტყის ან, უბრალოდ, ხეების მოჭრაზე _

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 65-ე მუხლით
ტყით სარგებლობის წესების დარღვევა ისჯება 150 ლარამდე
ჯარიმით, 66-ე მუხლით შესაბამისი ლიცენზიის ან ბილეთის გარეშე
_ 100 ლარამდე ჯარიმით, ტყე-ბუჩქნარის დაზიანებაზე
სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ჯარიმა 400 ლარამდეა
(64-ე მუხლით), დაცულ ტერიტორიებზე _ 600 ლარამდე (64-ე
მუხლით). სისხლის სამართლის კოდექსში 303 მუხლია ხე-

ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვა მნიშვნელოვანი ზიანის მოტანით, რაც
3 წლამდე ციხეს ითვალისწინებს.

მოკლედ, ხის მოჭრაზე უნდა გქონდეს ნებართვა, ლიცენზია ან
ბილეთი. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც შეიძლება დაგიჭირონ ან
დაგაჯარიმონ, თუ ლიცენზიის პირობებს არღვევ (მეტს ჭრი, ვიდრე
გიწერია და ა. შ.) ან თუ „ტყითსარგებლობის წესებს“ არღვევ. ეს
გრძელი დოკუმენტებია, სადაც ჩამოთვლილია ესა თუ ის ხე როგორ
უნდა მოჭრა, როგორ გასხიპო, როგორ გაიტანო, იმ ტოტებს რა უნდა
უყო და ა. შ.

ასე რომ, ნებისმიერი ხის მჭრელის დაჭერა შეიძლება, მიზეზის
პოვნა კი არ გაჭირდება.

ამიტომაა, რომ მოსახლეობა ზედმეტ პრობლემებს ერიდება და
სიცივეს ითმენს. გვატყობინებს რეგიონიდან საქინფორმის
კორესპონდენტი, რომელიც იქაურ მცხოვრებთ გაესაუბრა.

‘’ტყეს შენახვა უეჭველად უნდა, მაგრამ ის, ვინც დრუჟბით ჭრის,
და ის, ვინც _ ბირდაბირით, ხომაა განსხვავდება?’’ _ რიტორიკულ
შეკითხვას სვამს ზარათელი ა. ფურცხვანიძე.

‘’ვინც კუბურმეტრობით ყიდის და ვინც გასათბობად ჭრის, ხომ
არაა ერთი და იგივე?

ჩვენთან კი ჯერ კიდევ ნემსის ქურდი და აქლემის ქურდი ერთია.
ჰოდა, მაგ კანონით იმას დაიჭერენ, ვისაც ბავშვი რომ სიცივით არ

მოუკვდეს, იმიტომ რომ ჭრის. ვინც ტონობით ყიდის, ის ისევ
მოჭრის. მერე გაგიკვირდეთ, რატომ არ მრავლდება ერი!’’ _ დასძინა
ჯუმბერ იობიძემ.

რაკი ბუნებრივი რესურსების მოხმარებაზე მოსაკრებლის კანონი
ტყის არამერქნული რესურსებიდან მარტო სოჭის გირჩებზე,

ყოჩივარდისა და თეთრყვავილას ბოლქვებზე, ფიჩხის მოგროვებაზე
ჯერჯერობით არ ვრცელდება, კანონმორჩილი ადამიანები ამას
უნდა დასჯერდნენ.

‘’და მაინც მოჭრით ხეს?’’ _ მოკლედ, როცა სცივა ოჯახს, ამ
კითხვაზე პასუხი ცალსახაა

saagento saqinformi

მოსახლეობა ზედმეტ პრობლემებს ერიდება

და სიცივეს ითმენს
მიშა წადი, ანუ საახალწლო სურვილი

gazeT “iloris” mkiTxvelebs vTava-

zobT nawyvetebs 2008 wels saqarTve-

los kulturis, ZeglTa dacvisa da

sportis saministros da giorgi Cu-

binaSvilis saxelobis qarTuli

xelovnebis istoriisa da ZeglTa

dacvis kvlevis erovnuli centris

mier erToblivad gamocemul, profe-

siiT eqimis paata qurdovaniZis mier

qarTul-afxazur enebze Sesrulebul

ilustrirebuli “qarTul-afxazuri

albomi”-dan, romelSic XIX saukunis

dasawyisSi qarTvelebisa da afxazebis

urTierTobaa aRwerili. werils Tan

erTvis unikaluri fotomasala, rac

kidev erTxel adasturebs, rom qar-

Tul-afxazuri urTierTobebis es pe-

riodi orive xalxisaTvis didi kul-

turul-istoriuli epoqis metad

mniSvnelovani monakveTi iyo.

marcxnidan: giorgi SarvaSiZe, aleqsandre SarvaSiZe, meliton

emuxvari, astamur inal-ifa; dgas aleqsi ZiafS-ifa
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erovnul umciresobaTa

enis ქარტიას გერმანელებმა

1991 წელს მოაწერეს ხელი,

1998 წელს გაუკეთეს
რატიფიკაცია და 1999 წელს
შევიდა გერმანიაში ძალაში...

ფრანგებმაც ხელი მოაწერეს
1999 წლის 7 მაისს.

რატიფიკაცია კი ჯერ არ
გაუკეთებიათ... არ იცოდა
ბატონმა არეშიძემ თორემ
saqmis amrevad თურქეთს

დაასახელებდა, რომელსაც
ხელიც არ მოუწერია.

ბატონი ექსპერტი იტყვის
ახლა, კი მარა, ჩვენ გერმანია
ხომ არა ვართ, ჩვენთან როგორ
შეიძლება იგივეს გაკეთებაო…

არც საფრანგეთი და თურქეთი
რომ არა ვართ ბატონო
ექსპერტო, მაგას რა ვუყოთ..

საფრანგეთისა თუ თურქეთის
„ ცუდ საქმეებში“ გატოლებას,

გერმანიასა თუ ევროპის სხვა
30 ქვეყანის „კარგ საქმეებში“

გატოლება ხომ არ აჯობებდა...

„ენობრივი ნაციონალიზმი“

/Sprachnationalismus/

ფრანგების მოგონილია და
თურქებმა დააგვირგვინეს …

მeuფe ანანია კი ეხლა

საქართველოში ფიქრობს
იგივეს გაკეთებას /ჟურნალი
სვეტიცხოველი: „ენა და
სახელმწიფო„/.

მაგრამ ეხლა მე-19 საუკუნე
რომ არ არის და არც ათა
თურქი გვყავს ქართველებს
სადმე, მაგას რა ვუყოთ...

ფრანგებმა ისე მოაშთეს სხვა
ენებზე მოლაპარაკეები, რომ
აღარც კი შერჩათ ასეთნი
საფრანგეთში, მაგრამ მათი
აჩრდილები აშინებთ კიდევ და
იმიტომ არ უკეთებენ
რატიფიკაციას ქარტიას...

რაც შეეხება თურქებს, ჯერ
კიდევ საკითხავია თავიანთი
გათურქების პოლიტიკით
ფონს გავიდნენ თუ არა
/ქურთების პრობლემა/...და
კიდევ, მაგ გათურქებულ
ხალხში რამდენიმე მილიონი
ჩვენი თანამოძმეები რომ
მოყვნენ...

„ ეს არის
ანტისახელმწიფოებრივი
შეთქმულება , რომელიც
ორიენტირებულია ქვეყნის
დაშლაზე“ _ მართალი

ბრძანდებით ბატონო
ექსპერტო , ევროპის საბჭოც
ჩაბმულია ამ შეთქმულებაში
და „ენების ქარტიაც“ ამ
მიზნით შეიქმნა...

„თუ სვანური,მეგრული,

აზერბაიჯანული და სომხური
რეგიონალურ ენებად
გამოცხადდება, იქაურ
მოსახლეობას ქართულის
სწავლის მოტივაცია აღარ
ექნება.იქნება კომპაქტურად
თავის კუთხეში, რაც
საბოლოოდ ქვეყნის დაშლას
გამოიწვევს „ – ეს მგონი
კორესპოდენტებმა აურიეს
რაღაც, თორემ სამეგრელოსა
და სვანეთს ქართულის
სასწავლებლად მოტივაცია
ჭირდებაო, როგორ იტყოდა
ბატონი არეშიძე...

რაც შეეხება სომხურსა და
აზერბაჯანულს : რომ წაეკითხა
„ქარტია“ ბატონ არეშიძეს
გაიგებდა, რომ არაფერი იმ
„ქარტიაში“ არ არის, რაც დღეს
არა აქვთ ჩვენს სომეხ და
აზერბაიჯანელ
თანამოქალაქეებს...სკოლები,

რადიო-ტელევიზია და ასე
შემდეგ, „ქარტია“ კი
დამატებით აკანონებს კიდევ
ერთ რამეს, რომ რეგიონალური
ენების განვითარება არ უნდა
მოხდეს სახელმწიფო ენის
ხარჯზე... ე.ი. შენიც გქონდეს,

მაგრამ სახელმწიფო ენასაც
პატივი ეცი და ისწავლეო...

იქნებ ევროპულ დოკუმენტზე
დაყრდნობით აჯობებდა ამ
ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის
ქართულის სასწავლებელი
მოტივაციის გაჩენა...

მალხაზ ხარბედია -„იმედია
გვანცელაძე-ფუტკარაძე-მeuფe

ანანია ვერ მოახდენენ
გავლენას მეგრული ვიკის
ინკუბატორიდან გამოსვლა-

არგამოსვლის საკითხზე...“

სამწუხაროდ ბატონო მალხაზ
ბევრ რამეზე ახდენენ გავლენას
თქვენს მიერ ჩამოთვლილი
ადამიანები... ეს ბრიყვული
წერილიც „კვირის პალიტრაში“
და უფრო სულელური
ტელერეპორტაჟებიც მათი
სინდისზეა...

მათი აზრით, ხომ ქართველები
იმიტომ ვართ სამეგრელოს
მკვიდრნი, რომ მეგრული

დიალექტია...

„ქართველი ხალხის შიდა
კონსოლიდაცია“ ყოფილა
დასაჩქარებელი და ამას
მეგრული ენის არსებობა
უშლის ხელს...

თუ ჩვენ არ გავცემთ ყველაფერ
ამას საკადრის პასუხს, მაშინ
მართლა ღვინჯილია შეეცდება
ამას...

„კვირის პალიტრის“ უნიჭო
კორესპოდენტების ჭკვიან
რესპოდენტს დავესესხები
„ჩემი სვანობით ვართ
ქართველიო“ _ აგაშენა
ღმერთმა მეც მანდა ვარ, მაგრამ
ერთი ოღონდ... რამდენი ხანი
შერჩება ეგ სვანობა ბატონ
საღლიანს ლამის
დაცარიელებული სვანეთის
სოფლებისა და სულ უფრო
ნაკლებად სვანურად
მოლაპარაკე მოზარდებისა თუ
ბავშვების ფონზე…

მეც ჩემი მეგრელობითა ვარ
ქართველი და ამიტომაც ორივე
მეგრულიცა და ქართულიც
დედა ენაა ჩემთვის და
სამეგრელოს სხვა
შვილებისთვისაც და ისიც არ
ვიცი რომელი უფრო
მშობლიურია.

ნორმალური ადამიანი ბავშვს
არ კითხავს _ დედა უფრო
გიყვარს თუ მამაო... 

საკითხავია ოღონდ რამდენ
ხანს იარსებებს მეგრული ენა
კიდევ: ხომ ფაქტია, რომ ბოლო
თუნდაც 80 წლის
განმავლობაში იმდენი ლექსიკა
დაიკარგა ან ამოვარდა
ხმარებიდან , რაც არ
დაკარგულა მანამდე
ათასწლეულების
განმავლობაში: გეოგრაფიული
არეალი, ენის მოხმარების
სიხშირე , მიგრაციული
პროცესები , ენაზე
მოლაპარაკეთა რიცხვის
შემცირება და ასე შემდეგ... ეს
არის გლობალიზაციის
თანმდევი პროცესები...

რა ვქნათ ახლა მeuფe ანანიას,

ფუტკარაძე/გვანცელაძისა და
მათი მიმდევრების შიშით არ
გავაკეთოთ არაფერი და
ველოდოთ,  სანამ - „შური
გეშალუ მარგალურს“…

gia okujava
germaniaSi moRvawe 

enaTmecnieri

saqarTvelo (kolxeTi) _ 
kacobriobis civilizaciis akvani

saqarTvelo (kolxeTi) 

Cveni samyaros upirvelesi da

udidesi qveyanaa

iberiada iwyeba kolxeTiT, 

kolxeTSia qarTuli da

msoflio civilizaciis saTave

prof. levan sanikiZe

(dasawyisi “ilori” kolxeTs

#97, 98, 100)

xotu (hotu) matua _ aRdgomis

kunZulis pirveli mefe

norvegielma mecnierma da

mogzaurma tur heierdalma 1955-

1956 wlebSi daqiravebuli gemiT

da eqspediciis 25 wevriT imogzau-

ra aRdgomis kunZulze, rom

gaerkvia, Tu vin iyvnen yvela ma-

terikisagan daSorebuli kunZulis

Tavdapirveli mosaxleni, vin Seqmna

iq arsebuli fantastikuri,

grandiozuli qvis qandakebebi,

Soreuli warsulis ucnobi kul-

tura. Semdeg man gamosca SesaniS-

navi wigni “aRdgomis kunZulis

saidumloeba”.

holandielma mogzaurma, admi-

ralma rogvebma 1722 wels, 6

aprils, aRdgomis dRes, SemTxveviT

aRmoaCina kunZuli da mas “aRd-

gomis kunZuli” uwodes.

1988 wels, avstralielma pro-

fesorma robert maurma kunZulis

torfian WaobSi aRmoaCina Sua

saukuneebis droindeli cxenze

amxedrebuli raindi, romelic aR-

Wurvilobis mixedviT livonis

ordenis wevri unda yofiliyo.

magram rogor moxvda igi aRd-

gomis kunZulze? mecnierTa erTi

nawili varaudobs, rom Sua

saukuneebSi iyo teqnika, romlis

saSualebiT SeiZleboda did

manZilze wuTier-wamieri gadaadg-

ileba. es Cven daujereblad migvaC-

nia!

Cveni welTaRricxvis IV sauku-

nidan aRdgomis kunZulze cx-

ovrobdnen kolx-megrelebi da

maTi lideri iyo hotu (xotu)

matua, kunZulis pirveli mefe,

mosaxleobis umravlesoba iyo

megrelebi (TeTrkanianebi, ara Sav

da feradkanianebi). swored mus-

limanTa winaaRmdeg evropuli

qveynebis raindTa brZolaSi mon-

awileobdnen daviT aRmaSenebelis

jarebic. am dros da Semdgomi pe-

riodis molaSqre megrelTa gvare-

bi cnobilia (Seliebi, xaindravebi

da sxva), romelTa (molaSqreTa)

nawili, laSqrobis Semdeg

evropaSi gadasaxlda. amJamadac

bevri Selia cxovrobs dasavleT

germaniaSi, evropis sxva qveynebSi,

amerikis materikze. cnobilia ger-

maneli didi Tavadi, saxelmwifo,

politikuri, di plomatiis

frontze moRvawe Selia, didi

mzveravi _ “altes” jgufis wevri,

romelsac faSisturma sasamarT-

lom daxvreta miusaja, hitlerma

ki CamoxrCobiT Seucvala. fa-

SistTa zedafenebSi gakvirvebuli

werdnen da ambobdnen: aseTi

gamoCenili moRvawe, Tavadi, rogor

ebrZoda hitlerso. “altes” jgu-

fis xelmZRvanelebs ilza

Stiobes, rudolf fon Selias da

sxvebs sqeltaniani wigni miuZRvna

am organizaciis wevrma, cnobilma

germanelma mweralma, ekonomistma,

Jurnalistma erhard kekelma _

“Cveni saukunis qartexilebi.

mzveravi antifaSistis Canawerebi”.

romelic berlinSi gamovida 1983

wels, xolo 1987  wels _ moskovSi,

rusul enaze. manamde moskovis

gazeTma “izvestiam” TxuTmet

nomerSi gamoaqveyna masalebi elza

Stiobes da fon Selias Sesaxeb

(1984 weli), gazeTma “Tbilisma”

aRniSnuli masalebi gamoaqveyna

1984 wlis 25 agvisto-18 seqtembris

nomrebSi, gagrZelebiT (saTauriT

“ase mzaddeboda 1941 wlis 22

ivnisi”).

yvela monacemebiT Cans, rom

avstralieli mecnieris mier

napovni raindi daviT aRmaSeneb-

lis molaSqre iyo.

Teqvsmeti saukunis Semdeg aRd-

gomis kunZulis mcxovreblebi _

maTi azriT, yvelaze ukeTes

sofelSi anakenaSi, sadac iyo

hotu (xotu) matuas saxli da

samzareulos narCenebi, tur

heierdalis eqspediciis wevrebs

siyvaruliT umRerian:

te, terter, te vaka te hotu

matua!

o, go-go! te tere te vaka ta

hotu matua...

samwuxarod, norvegiel mecniers

arafers ar aZlevda Tu romeli

erovnebis iyo hotu matua da arc

is gigantur qandakebebze gigan-

turi Tavsaburavebi _ ori wver-

CamoSvebuli yabalaxi (pukao),

romelic megrelTa (qarTvelTa)

Tavsamkaulia.

heierdali wers: “pirvel rigSi

me gamaoca iman, rom Cvens win mi-

waSi mdebare sagani saocrad mog-

vagonebda inkebis winadroindel

periodis kolona-qandakebebs, rom-

lebic andebSi gvxvdeba...”

aq “gasaocari” araferia!

swored inkebSi, actekebSi da maias

tomebSi civilizacia Seitanes

kolx-pelazgebis, iberia-megreli

xalxis warmomadgenlebma. amitom,

bunebrivia, inkebis winadroindeli

periodis “kolona-qandakebebi”

saocrad hgavda aRdgomis kun-

Zulebis “miwaSi mdebare sagnebs”.

heierdali agrZelebs: “inkebSi

mSeneblobis teqnika Seitana im

kulturulma xalxma, romelmac

pirvelma Sedga fexi kunZulze”.

aRniSnul periodSi iberTa

TaosnobiT centralur da samxreT

amerikis teritoriaze iqmneba

actekebis, maiasa da inkebis kul-

turebi da didi civilizaciebi.

iberTa goniTa da proeqtebiT

Sendeboda giganturi nagebobebi

_ taZrebi, qandakebebi, sairigacio

sistemebi. revaz erisTavi xaz-

gasmiT miuTiTebs, rom iberebi

uZveles droSi gadaadgilebas

iwyeben da xangrZlivi drois gan-

mavlobaSi ganvles amerikis

CrdiloeTi da samxreTi konti-

nentebi. kolxebi metalurgiul

saqmianobas eweodnen (rkina-fo-

lads adnobdnen) kanadis xuTi

tbis raionSi, 42-e gradusis para-

lelze.

klimenti Selia,

akademikosi, mecnierebis

damsaxurebuli moRvawe

(gagrZeleba iqneba)

batonebs soso siguas, მmeufe ananias, da 
futkaraZe-/gvancelaZesმ gazeT „“,,kviris 

palitraSi,,“ gamoqveynebuli paskvilis pasuxad

ქართულ-აფხაზურ შერეულ ოჯახებს დახმარება სჭირდება
არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ქართულ-

აფხაზური შერეული ოჯახები“ უსახსრობის
გამო ვერ ფუნქციონირებს.

ეს ორგანიზაცია 2003 წელს დაარსდა და ამ
ხნის განმავლობაში 4000-მდე ქართულ-

აფხაზური ოჯახის წარმომადგენელი,

ქართველი და აფხაზი ნათესავები შეახვედრა
ერთმანეთს. 

მრავალი შეხვედრა ჩატარდა ენგურისპირა
სოფლებში, რომლებსაც ქართველები, აფხაზები,

არასამთავრობო და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები
ესწრებოდნენ. როგორც ამ ორგანიზაციის
ხელმძღვანელმა რეზო ბენდელიანმა განაცხადა,

მის წინაშე ყოველთვის იდგა დაფინანსების
პრობლემა. მას სხვადასხვა საერთაშორისო

ორგანიზაციები აფინანსებდნენ _ ბოლოს
კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ იყო
დაფინანსებული. 

ისეთ ორგანიზაციას, როგორც ,,ქართულ-
აფხაზური შერეული ოჯახებია”, რომელიც
მამულიშვილურ საქმეს აკეთებს და რომელსაც
შეუძლია უდიდესი როლის შესრულება
ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის
მოგვარებაში, სახელმწიფოსაგან თანადგომა და
დახმარება სჭირდება და მარტო საერთაშორისო
ორგანიზაციების იმედზე არ უნდა იყოს.

რეზო ბენდელიანი იმედოვნებს, რომ
მომავალი წლის თებერვლისთვის შეძლებს
საქმიანობის გაგრძელებას.

სააგენტო „საქინფორმი“



da ai, sakmaod Wkviani adamiani

aukankalebeli xeliT wers sisuleles,

Tanac ise, rom Tavad ver xvdeba, Tu

rogor didebulad warmoaCens berias

araordinalur saqmian Tvisebebs, radgan

intrigani da sulmokle politikuri

avanturisti namdvilad ver moaxerxebda

imdenis gakeTebas, rac moaxerxa da

gaakeTa beriam. viRac ityvis: “aba, gaebe-

da da maRalefeqturad ar emuSava

stalinTan!” magram stalinTanac xom

yvelani ise ver muSaobdnen, rogorc

muSaobda beria? sxva SemTxvevaSi, stal-

ini berias xom ar gadaunawilebda maT

funqciebs? magram, isic faqtia, rom be-

rias mier kurirebul sferoSi saqmeebs

stalini arasdros daavalebda sxva

vinmes.

SedarebiT gvian mkiTxveli gaecnoba

“atomur” situaciebs, sadac muzrukovi

araerTgzis SeeCexa berias da am Sexve-

draTa aRwera kidev ufri aamaRlebs

lavrenti berias Cvens TvalSi. magram

me SemiZlia moviyvano samxedro saqmeeb-

Si misi monawileobis mkafio Sedege-

bi...

erTxel beriam daureka muzrukovs

da dainteresda, iyo Tu ara tankebis

mwarmoebel “uralmaSis” qarxanaSi

wnexi da amave dros acnoba, rom meore

dRes masTan Cavidoda aviainJinrebis

jgufi saTanado naxazebiT, raTa

saswrafod daemzadebinaT yalibebi

TviTmfrinavebis xraxnebis sawarmoe-

blad. yalibi gaxldaT gluvi haerdi-

namikuri Cafxuti, romelic wina mxridan

ketavda xraxns. sxvagvarad samxedro

TviTmfrinavebs ver gamouSvebdnen.

muzrukovma gaaprotesta: mZlavri

wnexi ki maqvs, magram igi tankebisTvisaa

gankuTvnili da metad zantia, datv-

ifvrisaTvis ki saWiroa bevrad swraf-

momqmedi wnexi. beriam mkacrad

gaawyvetina mas da auxsna, rom am wnexis

gareSe frontisaTvis TviTmfrinavebs

ver gamouSvebdnen, aviaciisaTvis saWiro

wnexebi ki saevakuacio oromtrialis

dros daikarga.

daiwyes yalibebis datvifvra, Tumca

muzrukovma kargad icoda, rom am saqmes

keTili dasasruli ar uCanda. gamor-

icxuli ar iyo, rom beria Rrmad ver

Caswvdomoda wminda teqnologiur sak-

iTxs, magram saaviacio inJinrebs xom

unda scodnodaT, rom muzrukovis wnex-

iT datvifruli yalibebi TviTmfrinave-

bis xraxnebis gamosaSvebad ar ivargeb-

da da male gamovidoda mwyobridan.

magram maT ar gamoiyenes sxva Sesa-

Zleblobebi da alabedze amoqmeddnen.

am SemTxvevaSi ki Tavi unda Seikavon

im “obieqturma” mematianeebma, romlebic

aRniSnul konfuzs berias arakompe-

tenturobas ukavSireben.

wnexis mTavari cilindri, garkveuli

drois Semdeg, ra Tqma unda, mwyobridan

gamovida. axla ki “uralmaSs” aRar

SeeZlo frontisaTvis tankebis miwode-

ba. muzrukovi sagangebo telefonis

xaziT ukavSirdeba berias. SuaRamea,

magram beria maSinve iRebs yurmils.

“movaxseneb arsebuli mdgomareobis

Taobaze... _ ixsenebs muzrukovi, _ igi

Cumad mismens, Semdeg ki mekiTxeba: “sad

aris meore wnexi?”... vpasuxob, rom war-

modgena ara maqvs (meore wnexi uralSi

gamogzavnes novo-kramatorskis

qarxnidan, magram igi sadRac gzaSi

gaiCxira _ s.k.). “aba, Sen risi direqtori

xar, eSmakma daglaxvros! _ yviris

beria, _ Tu Sen ar icis, sad aris

amJamad Seni qarxnis misamarTiT

gamogzavnili wnexi!”. man yurmili das-

do. raoden didi iyo Cemi gaoceba,

roca diliT mestumrnen sverdlovske-

li Cekistebi da macnobes, Tu romel

eSelonSi iyo CatvirTuli novo-krama-

torskidan gamogzavnili wnexi da misi

maragnawilebi. dRemde ver gamigia, Tu

rogorc SesZlo am adamianma saevakua-

cio oromtrialSi, asobiTi eSelons

Soris, sul ramdenime saaTSi aRmoeCina

CvenTvis esoden saWiro wnexi. am wnexian

eSelons mwvane Suqi aunTes da igi

erT kviraSi Cavida daniSnulebis adg-

ilze, mgoni oriod kviraSi ki mTavari

cilindri gamocvales...”

am istoriidan kargad Cans berias

namdvili saxe, romelsac SeeZlo ara

mxolod mkacrad moeTxova, aramed didi

daxmarebac gaewia, romelsac SeeZlo

eRiarebina sakuTari Secdoma da

Tavadve gamoesworebina igi.

davfiqrdeT! TviT “uralmaSic” ki,

Tavisi ganusazRvreli masStabebiT, be-

riasaTvis erT-erTi rigiTi problema

gaxldaT. ver moaxerxes qveSemrdomebma

berias davalebis Sesruleba wnexis

droulad gadmotvirTvis Taobaze?

Tavdacvis saxelmwifo komitetis wevrs

Tavisuflad SeeZlo gaeTamaSebina sce-

na, rom igi arafer SuaSia _ dae

muzrukovma Tavad agos pasuxi amgvar

Cavardnaze, raxan “davalebis Sesruleba

ver SesZlo!..”

lavrenti beriam ki, romelzec am

aburduli saqmis danaSaulis

garkveuli wili modioda, yvelaferi

gaakeTa imisaTvis, rom piradad

muzrukovi da mTlianad “uralmaSi”

moulodnelad warmoqmnili gasaWiris-

agan daexsna. tankebis gamoSvebac ar

Sewyvetila!

eSelonebs, ra Tqma unda, piradad be-

ria ar eZebda _ sxvebi eZebdnen, magram

misi davalebiT. swored misi davalebiT

ipoves, magram sakiTxavia, Sesruldeboda

ki ase pedanturad sxvebis mier

gacemuli davaleba?

ver getyviT, ipovnidnen Tu ara!

magram saqme gaxldaT ara ssrk Sin-

saxkomisa da piradad beriasadmi SiSSi.

sxva xelmZRvanelebsac SeeZloT beri-

aze aranakleb mkacrad damuqrebodnen

xelqveiTebs da arc beriaze naklebi

samxedro rwmunebuleba gaaCndaT. ma-

gram, maT aparats SeeZlo iseve Cakar-

guliyo eSelonTa oromtrialSi, ro-

gorc wnexi Caikarga. berias aparati

ki amas araviTar SemTxvevaSi ar

dauSvebda. imitom, rom berias garSemo

Tavs iyridnen mxolod kompetenturi

kadrebi, radgan igi organulad ver

itanda arakompetenturebs.

evakuaciis sabWos wevrebze, ssrk

saxkomsabWos Tavmjdomaris moadgile

a.n. kosiginze, satanko mrewvelobis

saxalxo komisar v.a. maliSevze, sagegmo

komitetis Tavmjdomare n.a. voznesen-

skize ambobdnen, rom maT yovelTvis

icodnen sad romeli eSeloni idga da

saiT miemarTeboda, magram kritikul

momentSi muzrukovma daureka ara

“tankebis” saxalxo komisar maliSevs,

aramed lavrenti berias.

ratom?

imitom, rom maliSevi mas an daex-

mareboda, an Tavze risxvas daatexda

da mTlianad “uralmaSis” direqtors

daabralebda tankebis warmoebaSi war-

moqmnil Seferxebebs. berias daxmare-

baSi ki muzrukovi darwmunebuli iyo!

Rrmad swamda, rom lavrenti pavles Ze

mas gaugebda... gaugebda da daexmare-

boda!

am striqonebs rom vkiTxulobdi, me

msgavsi raRac gamaxsenda, oRond sul

sxva sferodan. 1942 wels SveciaSi

ssrk Sinsaxkomis sadazvervo qselis

legendarulma rezidentma boris

ribkin-iarcevma (kinma), romelic sael-

Cos mrCevelis saxels amofarebuli

moqmedebda, da misma meuRlem da Tanam-

Sromelma, CvenTvis nacnobma zoia ribki-

na-voznesenskaiam centridan miiRes op-

eratiuli davaleba, rom kavSiri daem-

yarebinaT berlinis “wiTel kapelas-

Tan”. saTanado kandidaturac male

moiZebna _ Svedi mrewveli, romelic

rus emigrant qalze iyo daqorwinebu-

li da misi komerciuli saqmis saWiroe-

bidan gamomdinare, xSirad Cadioda

berlinSi. miiRo ra operatiuli fsev-

donimi “direqtori”, man davaleba

Seasrula, Tumca ara pirvelive cdaze

_ igi gamoucdelobam daaRalatiana.

da uceb centridan Camodis “wiTeli

kapelas” yvela wevris dapatimrebisa

da sikvdiliT dasjis brZaneba. centri

miiCnevda, rom es direqtoris pro-

vokaciis Sedegi gaxldaT da misi Se-

mowmebisaTvis kins gaegzavna direqtiva

imis Taobaze, rom kvlav gaegzavna es

mekavSire im “oreulTan” kavSiris

dasamyareblad, romlis germanelebTan

TanamSromlobis Taobaze centrs

utyuari informacia gaaCnda.

situaciis gaanalizebis Semdeg

ribkini da voznesenskaia im daskvnamde

mividnen, rom “direqtori” wesieri

adamiani iyo da berlinSi misi gagzavna

sasikvdilo ganaCenis tolfasi iqne-

boda.

“Cven daJinebiT vcdilobdiT, rom

centrisaTvis Cveni simarTle dagvemt-

kicebina. _ ixsenebda Semdeg voznesen-

skaia. _ movida brZaneba: “SeasruleT

miTiTeba!” Cven kvlav moviTxoveT, rom

yvelaferi awon-dawoniliyo. pasuxad,

uxeSad dagviyvires. maSin gadavwyviteT,

rom saxalxo komisarisaTvis migvemarta.

vTxoveT Secvliliyo mTavari sam-

marTvelos gankarguleba, raTa adamiani

sasikvdilod ar gagvewira. oriod

dReSi pasuxi movida. direqtori

berlinSi aRar wava da masTan yovel-

gvari kavSiri Sewydeba”.

“saxalxo komisari” ki lavrenti be-

ria gaxldaT. is, visac “demokratTa”

generali volkogonovi sisxlismsmel

jalaTad da usulgulo urCxulad

moixseniebs. realuri beria ki gaxldaT

metad brZeni, gulTbili da yu-

radRebiani adamiani. icoda ra kinma

amis Taobaze, imitom auara gverdi mis

uSualo ufrosobas da piradad saxkoms

mimarTa.

raxan am sakiTxiT gaverTe, unda gav-

ixseno isic, rom gaocebuli davrCi

buxarinis qvrivis _ larinas

mogonebebiT, sadac gadmocemulia misi

Sexvedra lavrenti beriasTan, lu-

biankaze, 1939 wels. Tavs verc buxarinis

qvrivi aRwevs imis cTunebas, rom beria

“satrapad” moixsenios, magram, misda

uneblied, misi beriasTan dialogis

wyalobiT, am adamians warmogvidgens

brZen da yuradRebian pirovnebad,

romelsac WeSmaritad ecodeba is 15

wlis  gogona, romelic mis ojaxSi

yofnisas araerTxel udRegrZelebia

sasmisiT xelSi.

magram, modiT kvlav davubrundeT

omis wlebsa da b.g. muzrukovs. tor-

masovis gadmocemidan vgebulobT, rom

erTxel beriam sagangebo satelefono

xaziT ise gamoTaTxa muzrukovi, rom

boris glebis Zem gadawyvita _ veR-

araferi miSvelis da albaT damapa-

timrebeno. igi saxlSi wasasvlelad

gaemzada, raTa ojaxis wevrebs gamomSvi-

dobeboda... ai, man palto Caicva, karebTan

dadga, rom am dros sagangebo xazze

mierTebulma telefonma dareka.

muzrukovma yurmili aiRo...

beria...

_ ras akeTeb?

_ Casajdomad vemzadebi...

_ muSaobaa saWiro, _ moisma yurmilSi

da beriam kavSiri gaTiSa.

amas rom vkiTxulob, maxsendeba

moTxroba imis Taobaze, Tu sabWoTa

raketebis mTavari konstruqtori sergei

pavles Ze koroliovi zogjer rogor

xsnida TanamSromlebs dReSi samjer!

mimdinareobs urTulesi samontaJo

samuSao, irRveva grafiki da saamqros

ufross esmis koroliovis myife xma:

“naxvamdis! Sen moxsnili xar Tanamde-

bobidan!..” gadis oriod saaTi da igive

saamqros ufross esmis: “me Sen sayve-

durs gicxadeb...”

aq saamqros ufrosi sicils veRar

ikavebs:

_ ufleba ara gaqvT, sergei pavles

Zev!

_ rogor Tu ufleba ara maqvs?

sastik sayvedurs gicxadeb!

_ ufleba ara gaqvT-meTqi... Tqven

xom dRes momxseniT dakavebuli

Tanamdebobidan...

da oriveni gulianad icinian.

emociuri da yoveldRiuri sazrunav-

iT uzomod datvirTuli adami-

anebisaTvis amgvari afeTqeba SesaZle-

belicaa da iolad asaxsnelic. es xom

araa sawer magidasTan raRacis jRabv-

naa, es samuSaoa... iseTi, rom zogjer

yelamde Caeflobi xolme samuSaoSi…

amasTan, yelamde eflobi ara imitom,

rom es samuSao SenTvis ubralo hobia,

aramed imitom, rom misi momZlavreba

amosunTqvis saSualebas ar gaZlevs!

magram, roca amas sweren koroliovze,

yvelas nazi grZnoba eufleba: xedavT,

Turme ra sayvareli adamiani yofila!

sinamdvileSi sergei pavles Zes xom

marTlac aravin mouxsnia dakavebuli

Tanamdebobidan!

lavrenti pavles Zis mimarT ki amg-

vari nazi grZnoba aravis eufleba... aq

moduneba da lirika ar SeiZleba _

igi xom “urCxuli” iyo,

“sisxlismsmeli”... magram lavrenti

pavles Zesac xom aravin Caugdia jur-

RmulSi, Tundac samuSaos “Cagde-

bisaTvis”? arc muzrukovi, arc maliSevi,

arc vannikovi, arc mTavari saaviacio

sammarTvelos ufrosi iakovlevi, arc

aviakonstruqtori iakovlevi, da igi

arc aravis Casvams cixeSi...

viRac, ra Tqma unda, ijda, magram ara

berias mizeziT! Tundac berias iseTi

cilismwamebeli, rogoricaa Tavdacvis

saxalxo komisris pirveli moadgile

novikovi (Cven mas male gavicnobT),

ukve “perestroikis” periodSi aRiareb-

da, rom omis dros, mas Semdeg, rac

“Cven aRmovCndiT uSiSroebis sistemis

sferos gavlenis qveS, nebismieri rangis

qarxnis muSakebis dapatimrebebi

praqtikulad Sewyda”.

yofili saxalxo komisari maliSevi

ki, 1953 wlis “antiberiaseul” plenumze

misda uneblied “gamotyda”: “Cven gveg-

ona, rom adamiani did saqmeebs akeTebda,

cxarobs, albaT asea saWiro... ra Tqma

unda, Cven mis avtoritetsac angariSs

vuwevdiT, ucodvelad vTvlidiT mas

da zogjer misi gveSinoda kidec...”

ese igi, ara yovelTvis, aramed zog-

jer eSinodaT xolme...

(გაგრძელება შემდეგ ნომერში)
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sergei kremliovi

XX saukunis saukeTeso menejeri
Targmani roland jalaRaniasi

beria
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batono giorgi!

sazogadoeba “zugdideli”

guliTadad gilocavT dabade-

bidan 75 wlis Sesrulebas da

gisurvebT yovelive saukeTesos

Tqvens Zvirfas ojaxTan er-

Tad!

75 weli soliduri asakia,

magram Tqvennairi  Sromismoy-

vare pirovnebisaTvis, maSin,

rodesac marTlac unaklod

gamoiyurebiT,  cotad gveCveneba.

Tqven 75 weli icxovreT kacu-

rad da dRemde Tqvens mier

gamovlili gza samagaliTo

da misabaZia yvelasaTvis.

batono giorgi! Tqveni cx-

ovrebis gzis dasawyisi ar

gaxldaT mTlad martivi da

ioli. umamod gazrdili kax-

aTeli ymawvilis siWabukidan

dRemde ganvlili gza iyo ek-

lianic, mwarec da tkivilianic,

magram yovelTvis uangaro da

sufTa. saSualo skolis da

Tbilisis teqnikuri univer-

sitetis warCinebiT damTavre-

bis Semdeg aseve warmatebiT

muSaobdiT zugdidis komu-

nalur meurneobaSi inJinrad,

saidanac dagawinaures zug-

didis mTavar arqiteqtorad.

Semdeg “engurhesSi” muSaobdiT

pasuxismgebel Tanamdebobebze.

2005 wlidan dRemde ki moR-

vaweobT firma “badagonSi”. 

sadac ki gimuSaviaT, yvelgan

didi siyvaruli da aRiareba

moipoveT. metad saintereso

da misabaZi ki is aris, rom

musika, simRera, xelovneba,

sporti, dramaturgia, da mTargm-

neloba Tqveni cxovrebis mud-

mivi Tanamgzavria. marto is

rad Rirs, rom Tqveni ori

piesa daidga S. dadianis sax-

elobis zugdidis saxelmwifo

TeatrSi. Tqvens musikaze Se-

qmnili da Tqvens mier Ses-

rulebuli simRerebi ukve nax-

evari saukunea JReren.

sasixaruloa, rom kvlavac

agrZelebT SemoqmedebiT saqmi-

anobas! Tqven megrulidan qar-

Tulad TargmneT megruli

poeziis raindis laSa gaxarias

leqsebis wigni “iriaToni”.

rusulidan megrul enaze

TargmneT puSkinisa da omar

xaiamis 250-ze meti Sedevri,

qarTulidan megrulad

naTargmnma i. WavWavaZisa da g.

tabiZis leqsebma ki yovelgvar

molodins gadaaWarba.

samwuxaroa, rom xelovnebaSi

Tqveni Rvawli jerovnad ar

aris Sefasebuli.

qalaqi zugdidi da sazoga-

doeba “zugdideli” amayobs

TqveniT. Tqven, Tqveni moRvaweo-

biT bevri ram gagikeTebiaT

zugdidisaTvis. vfiqrobT, mo-

mavalSic ase iqneba.

Tqveni Zvirfasi ojaxiTac

saamayo brZandebiT. meuRle, qal-

batoni ia yovelmriv ganaTle-

buli da xelovani brZandeba,

biWebi ki sasaxeloni. didxans

icocxleT, ixareT, zugdidis

kolorito, batoni giorgi!

sazogadoeba “zugdidelis”

saxeliT 

oTar facacia.

galaqtion tabiZe
(Targmani giorgi 

Sengeliasi)

“wanef midula jveSi,

mavlari

masqur diTiru Taq wa-

likoniT,

muWoT arTi re qiana

Tari,

TeSi arTi re galaq-

tioni”.

/”weliwadebi wavlian Zveli”/

ilia WavWavaZe

bednieri eri
(qarTulidan Targmna

giorgi Sengeliam)

CqiniSneri bedineri

soTin reno Sxvado eri?!

monka valiT,

sqvam oRaliT

monwyili do Tolieri.

Tvinieri

narqkileri,

puxdirakili, mardieli.

banCalia,

qvaTalia,

ridiani, wesieri,

arTo beni,

muT jor-cxeni,

naxenda do Wyanieri.

CqiniSneri bedineri

soTin reno Sxvado eri?!

arZa _ Rala,

munji _ Cala,

gurCqiCqi do libueri,

TolWutili,

dudkuWili,

pic lagami Cxentieri.

arZa yunga,

arZa Cunga,

arTnerWkveri, gurmaWveri.

WiWe Tari,

qarTayani,

cuxi, cinci, kilieri.

CqiniSneri bedineri

soTin reno Sxvado eri?!

mtvermerRvafili,

dudmerCafili,

Zikali do impuSneri.

urZRafela

uCamela

gimnaragve, undobeli.

mteruCine,

kerZmawyine,

gale zura, yudes geri,

goRilatir,

tvinsqirafil,

giladvalir, naSqireni.

Cqinieri bedineri

soTin reno Sxvado eri?! 

2010 წლის 11 ნოემბერს
საინფორმაციო-ანალიტიკურმა
სააგენტო საქინფორმმა
მკითხველს შესთავაზა
პუბლიკაცია „ჟამი ქვების
შეგროვებისა“, რომელიც
შეიცავდა საქართველოს
უხუცესთა საბჭოს მიმართვას
დღეგრძელი აფხაზებისადმი. „...
ჩვენ შეგვიძლია და გვსურს,
ერთობლივად შევიმუშაოთ
მოქმედების გონივრული
პროგრამა, რომელიც
ურთიერთნდობის ზრდასთან,
ჩვენი ხალხების შერიგებასა და
ქართველთა და აფხაზთა
თანაცხოვრების მრავალწლიანი
ისტორიის მახასიათებელი
ტრადიციული ღირებულებების
აღორძინებასთან მიგვიყვანს. ჩვენ
ვიღებთ პასუხისმგებლობას
ბრალეულობის ნაწილობრივ
აღიარებაზე იმის გამო, რაც
მოხდა. 

რა თქმა უნდა, შეიძლება
უსასრულოდ ვუსაყვედუროთ
ერთმანეთს დაშვებული
შეცდომების გამო, მაგრამ ეგებ
უკეთესია, ჩვენი ძმური
ურთიერთობების ისტორია
გავიხსენოთ, რისი მაგალითების
სათვალავიც არ გვაქვს. ჩვენ
იმედითა და ოპტიმიზმით
შევცქერით მომავალს და
ამიტომაც ვიმედოვნებთ, რომ
ჩვენი მიმართვა და შერიგებისა
და მეგობრობის აღდგენისკენ
გამოწვდილი ხელი უპასუხოდ არ
დარჩება!“ – ნათქვამია ხსენებულ
მიმართვაში. 

წარმოიდგინეთ, ეს მიმართვა
ადრესატამდე მივიდა! მას
დაუყოვნებლივ გამოეხმაურა
აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს
ხელმძღვანელი კონსტანტინ
ოზგანი. ახლახან საქართველოს
უხუცესთა საბჭოს მორიგ
სხდომაზე საინფორმაციო-

ანალიტიკური სააგენტო
საქინფორმის კორესპონდენტს
გააცნეს ოზგანის პასუხის
აუდიოჩანაწერი საქართველოს
უხუცესთა საბჭოს მიმართვაზე,

რომელთაგან ბევრი, უნდა
ითქვას, რომ წარმომავლობით
აფხაზეთიდანაა. ერთ-ერთი
რუსული რადიოკომპანიის
კორესპონდენტთან საუბარში
ოზგანმა თქვა: „ჩემთვის
ცნობილია ამ მიმართვის
შინაარსი, თუმცა მიმაჩნია, რომ
მან ძალიან დაიგვიანა. სიმართლე
გითხრათ, ის ჯერ კიდევ 1992

წლის აგვისტოში უნდა
გაჟღერებულიყო, მაშინ, როცა
აქტუალური იყო. საინტერესოა,
სად იყვნენ ისინი მაშინ, რატომ
დუმდნენ?! დღეს ჩვენ სხვა
რეალობა გვაქვს, ამიტომ მთლად
გასაგები არაა ამ მიმართვის
გამომწვევი მიზეზი. ვუშვებ, რომ
ეს პასუხია ჩვენს განცხადებაზე,
რომელიც აფხაზპრესის
ინტერნეტ-საიტზე გამოქვეყნდა.
იგი ქართულ პრესაში
გამოქვეყნებული პუბლიკაციების
ანალიზის საფუძველზე გაკეთდა,
სადაც მკაცრ კრიტიკას
დაექვემდებარა რუსეთის
პოზიცია. უფრო მეტიც,
ცალკეულ ქართველ ექსპერტთა
აზრით, აფხაზი პოლიტიკოსები
აშკარად გამოხატავენ
უკმაყოფილებას რუსების
მოქმედებათა გამო, რითაც
სასურველს სინამდვილედ
ასაღებენ. პასუხად ერთი რამის
თქმა შემიძლია: მშვიდობის
ერთადერთ გარანტად ხალხი
მხოლოდ რუსეთს მიიჩნევს და
სწორედ ამითაა გამოწვეული
ქართული მედიის აღშფოთება.
რაც შეეხება აფხაზეთის
ტერიტორიაზე სამხედრო
ბაზების განთავსებას, მათი
არსებობა ჩვენთან შესაძლებელია
მხოლოდ ხალხის ნებით. ჰოდა,
რაზე ვისაუბროთ ასეთ
შემთხვევაში? დამეთანხმეთ, რომ
საუბრის თემის წინასწარ
არცოდნის პირობებში,
მოლაპარაკებათა მაგიდასთან არ
სხდებიან. სხვა საქმეა, თუ
საქართველო ჩვენს
სახელმწიფოებრივ
დამოუკიდებლობას აღიარებს.
მოსალაპარაკებლადაც მაშინ
დავსხდეთ! იმის შესახებაც
ვისაუბროთ, თუ როგორ
განვავითაროთ მომავალში
ნათესაური და მეგობრული
კავშირები და მოვაგვაროთ სხვა
მრავალი პრობლემა, რასაც ასე
იჟინებენ ჩვენი კოლეგები
საქართველოს უხუცესთა
საბჭოდან. ამაში მდგომარეობს
ჩვენი განცხადების არსი, რამაც,
ჩემი აზრით, ჩვენდამი ქართული
მხარის მიმართვის სტიმულირება

მოახდინა...“
კონსტანტინ ოზგანის პასუხის

აუდიოჩანაწერი საინფორმაციო-
ანალიტიკური სააგენტო
საქინფორმის კორესპონდენტმა
ხსენებული მიმართვის
ავტორებთან ერთად მოისმინა.
საგულისხმოა, რომ უხუცესების
რეაქცია მასზე
ერთმნიშვნელოვნად მშვიდი და
გონივრული იყო: „იმთავითვე
ვიცოდით, როგორ გვიპასუხებდა
ოზგანი. პრინციპში, სხვა რა
შეეძლო ეპასუხა?!“ – ჩაერთო
საუბარში მამანტი ჯოლია,
გადამდგარი პოლკოვნიკი, ჩვენი
უხუცესების ერთ-ერთი ლიდერი.
„საბედნიეროდ, აფხაზ
დღეგრძელთა, თავის მხარეში
ავტორიტეტულსა და
ხელისუფლებასთან კავშირში
არმყოფ ხალხს შორისაც არიან
გამჭრიახი გონების, პრაგმატული
ადამიანები. მათ კეთილ ნებასა
და შეგნებაზე დაყრდნობთ
ვაპირებთ სწორედ მომავალში
ჩვენი მუშაობის გაგრძელებას.

დასახული მიზნიდან გადახვევა
ჩვენს პროგრამაში არ შედის.
ამიტომ დასაწყისისათვის მინდა
მივმართო აფხაზეთში ნაომარ
ჩვენს თანამემამულეებს: არიან
თუ არა მზად, ნებაყოფლობით
თქვან უარი აფხაზეთის ომში
გამოჩენილი სიმამაცისა და
ვაჟკაცობისთვის მიღებულ
ორდენებზე, რათა ჯილდოები
სახელმწიფოს დაუბრუნონ? ეს
აზრი დიდხანს მიღრღნიდა გულს
და გადავწყვიტე, იგი თქვენს
სამსჯავროზე გამომეტანა.
საეჭვოა, სიამაყით ატარო
ორდენები, რომლებიც
ძმათამკვლელ ომში მიიღე. ასეთ
ვითარებაში შერიგებაზე საუბარი
უაზრობაა. რაც შეეხება
კონსტანტინ ოზგანის საყვედურს
– აქაოდა, სად იყვნენ ცხელ 1992

წელსო – როგორც ჩანს,
დაავიწყდა, რომ სწორედ მაშინ
ქართული მხარის მხარდაჭერით
მიღებული იქნა ახალი საარჩევნო
კანონი, რომლის წყალობითაც
აფხაზებმა პარლამენტში
უმრავლესობა მიიღეს, რაც
უმალვე გამოიყენეს კიდეც“, –

შეახსენა შეკრებილებს ქართველ
უხუცესთა ორგანიზაციის
ხელმძღვანელმა, აფხაზეთის
ენერგოქსელის ყოფილმა
ხელმძღვანელმა კონსტანტინე
მარშავამ.

აფხაზებისადმი ქართველთა
ძმურ დამოკიდებულებაზე
მეტყველებს ის ფაქტიც,
რომელიც აღნიშნული სხდომის
მონაწილეს, პროფესორ ოთარ
ვახანიას უკავშირდება.
პატივცემული ოთარი სოხუმის
უნივერსიტეტის
პროფესორობისას, უმაღლესი
სასწავლებლის აფხაზურ და
ქართულ ნაწილებად დაყოფის
პერიოდში, სამუშაოდ აფხაზურ
მხარეს დარჩა. დღევანდელი
გადასახედიდან პროფესორ
ვახანიას საქციელი მაღალი
მოქალაქეობის აქტად
წარმოჩინდება, რაც ღირსეულად
უნდა დაეფასებინათ,
უპირველესად, თავად აფხაზებს.
დასამახსოვრებელი იყო
მონაწილეთა გულწრფელი,
ყოველგვარ ფარისევლობასა და
ორაზროვნებას მოკლებული
ბევრი სხვა გამოსვლაც სხდომაზე.

„...აფხაზების გარეშე
აფხაზეთის ტერიტორია არ
გვჭირდება! ჩვენ მათი გულების
მშვიდობიანი ოკუპაციის მომხრე
ვართ! და ეს, უპირველესად,

ნამდვილად პატიოსანმა და
ნებისყოფიანმა კაცმა, თავად
ოზგანმა, უნდა გააცნობიეროს,

ვისზეც ბევრი რამაა
დამოკიდებული. ჩვენი
უხუცესთა საბჭო არასამთავრობო
ორგანიზაციაა და ჩვენ
გავაგრძელებთ იმის კეთებას,

რისი მოვალენიც ვართ.
უპირველეს ყოვლისა, ეს სახალხო
დიპლომატიის ახალ, უფრო
მაღალ პოლიტიკურ დონეზე
აღორძინებაა, რის გარეშეც, ჩვენი
აზრით, შეუძლებელია აფხაზთა
დაბრუნება ჩვენი საერთო ოჯახის
წიაღში. ბევრი მაგალითი ვიცით,

როცა აფხაზეთში ნაომრებმა უარი
თქვეს კანონით კუთვნილ
პენსიებსა და შეღავათებზე,
რასაკვირველია, იმის გამო არა,
რომ ეს ფული არ

სჭირდებოდათ!“ - უთხრა
საუბარში საინფორმაციო-

ანალიტიკური სააგენტო
საქინფორმის კორესპონდენტს
კიდევ ერთმა წარმოშობით
აფხაზმა – თბილისის
სამედიცინო უნივერსიტეტის
კათედრის გამგემ, პროფესორმა
ნოდარ ემუხვარმა: „აღსანიშნავია,
რომ აფხაზეთში აფხაზურ და
ქართულ ოჯახებად დაყოფა
ერთობ პირობითია, რადგან
კარგადაა ცნობილი, რომ მათგან
ნახევარი შერეული ოჯახებია,

ისევე, როგორც არ არსებობს
ოჯახი, უახლოეს ნათესავებს
შორის რომ არ ჰყავდეს
აფხაზებიცა და ქართველებიც.

სწორედ ამიტომ, ჩვენი შერიგება
გარდუვალია. ჩემის აზრით,

აფხაზებთან კეთილი
ურთიერთობების აღსადგენი
უმოკლესი გზა აფხაზეთში
დარჩენილ ახლობლებთან –

ნათესავებთან, მეგობრებთან,

მეზობლებთან – მტკიცე
კავშირების დამყარებაა.
დარწმუნებული ვარ, ჩვენს
სიტყვას შეისმენენ! ამის კარგ
მიზეზად, შესაძლოა, დამდეგი
ახალი წელიც იქცეს. ყველამ
უნდა ვიჩქაროთ მათთვის
მილოცვა. თავადაც კარგად იცით.

გავიმეორებ, თუმცა
გულწრფელად მჯერა – ვინც არ
უნდა სცადოს ხელის შეშლა,

აფხაზებთან თანაცხოვრებას
ვერსად გავექცევით!“

ჩვენი უხუცესები თურმე მზად
არიან აფხაზეთში ჩასასვლელად,

რათა ადგილზე მოილაპარაკონ
ერთობლივი მოქმედებების
გეგმებზე. თუმცა ამჟამინდელი
სასაზღვრო კორდონების
გადალახვა დღეს მათ არ
შეუძლიათ. ამიტომაც სთხოვენ
ხელისუფლებას, თავისი წვლილი
შეიტანოს მათთვის სასაზღვრო
რეჟიმის გამარტივებაში.

ისღა დაგვრჩენია,
გულითადად მივულოცოთ
ჩვენს დღეგრძელ უხუცესებს
ახალი წელი, ვუსურვოთ
ჯანმრთელობა და ღირსეული
ცხოვრება, რაც ასე
აუცილებელია მათი ბრძნული
და კეთილი ზრახვების
განსახორციელებლად.
წარმატებას გისურვებთ, ჩვენო
ძვირფასო უხუცესებო!

გივი ბაქრაძე
სპეციალურად

საქინფორმისთვის

giorgi Sengelia 75 wlisaa

აფხაზების გარეშე აფხაზეთი არ გვჭირდება! 

(კონსტანტინ ოზგანმა საქართველოს უხუცესთა

საბჭოს მიმართვას უპასუხა)
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gTavazobT nawyvetebs medicinis mec-

nierebaTa doqtoris, cnobili das-

taqris, profesor napoleon mesxias

amave saxelwodebis wignidan.

afxazeTSi datrialebul tragediaze

kidev bevri SeiZleba iTqvas, sxvadasxva

kuTxiT, sxvadasxva gadasaxedidan.

afxazebsa da qarTvelebs Soris ndo-

bis aRdgenas xangrZlivi dro dasWird-

eba, magram es SesaZlebelia. afxazebTan

iyo problemuri sakiTxebi, amas ver

uarvyof, ZiriTadad ki Cven gvqonda

jansaRi adamianuri urTierTdamokide-

buleba. es kavSirebi dResac grZelde-

ba.

Cven amaze unda visaubroT, radgan is

erTi mTlianis nawilia, romlis gareSec

ver axsni tragediis simwvaves.

saTqmeli bevri maqvs. bevri SeiZleba

gavixseno, rac Cems profesiul saqmi-

anobas Seexeba da, ra Tqma unda, adamianur

urTierTobas sazogadoebasTan, maT

Soris mis afxazur nawilTan. es

urTierToba daiwyo maSin, rodesac

davtove moskovi da Camovedi afxazeTSi.

sruliad axalgazrda viyavi, rodesac

afxazeTis mTavrobis mowveviT, Camovedi

soxumSi im mizniT, raTa damefuZnebina

neiroqirurgiuli samsaxuri. uari vTqvi

perspeqtivaze, davtove sayovelTaod

cnobili, sakavSiro samedicino akademiis

moskovis akademikos n. burdenkos sax-

elobis neiroqirurgiuli instituti

da mivaSure mSobliur mxares, sadac

didi siZneleebi damxvda. am droisaTvis

soxumSi, da ara mxolod soxumSi _

mTels dasavleT saqarTveloSi neiro-

qirurgiuli samsaxuri, rogorc aseTi,

ar arsebobda. mZime SemTxvevebis dros

specialistebs Tbilisidan an ruseTidan

iwvevdnen. Cemi CamosvliT es problema

moixsna, magram ar gagvaCnda saTanado

materialur-teqnikuri baza _ special-

izirebuli samedicino stacionari, samed-

icino personali da aRWurviloba. yve-

laferi nulidan unda dagvewyo. pirvel

xanebSi, garda aseTi problemebisa,

vawydebodiT winaaRmdegobebs samedicino

sazogadoebaSic, ufro metad samin-

istroebsa da mTavrobaSi. maT Soris,

gansakuTrebuli iyo afxazeTis mTavro-

bis Tavmjdomaris moadgilis, aslan

otirbas saxelTan dakavSirebuli

siZneleebi. is medicinas kurirebda. man

sajarod gamomicxada: “axalgazrda,

gaxsovdes, rom afxazeTs didi neiro-

qirurgia ar sWirdeba. amisTvis aris

moskovi, leningradi da ruseTis sxva

didi qalaqebi. dros nu dakargavT, Se-

giZliaT waxvideT sxvagan!” albaT,

gulisxmobda Tbiliss an sxva regions.

is ar iyo uWkuo, sakmaod ganaTlebuli

kaci gaxldaT. mas, rogorc antiqarTuli

wreebis erT-erT liders, xels ar aZlev-

da Cemi saqmianoba afxazeTSi da miT

ufro Cemi gegmebis realizacia. albaT

yovelive es Cems erovnul warmo-

mavlobasTan iyo dakavSirebuli. amasTan

is dapirebebi, kerZod neiroqirurgiuli

klinika, bina da sxva, fuWi aRmoCnda.

ojaxiT sastumroSi vcxovrobdi. erTi

wlis Semdeg gadasaxadic me damawva.

klinikis konturebic ki ar Canda. Se-

makedles pirveli saavadmyofos trav-

matologiur ganyofilebas, romelic

Sors idga neiroqirurgiuli specifik-

isagan _ arc  xelsawyoebi da danadgare-

bi, arc saTanadod momzadebuli med-

personali. miuxedavad amisa, dRemde

didi siamovnebiT da pativiscemiT

vixseneb im dros da im koleqtivs,

romelsac cnobili eqimi, mecnierebaTa

doqtori, profesori, stalinuri premiis

laureati mixeil axalaia xelmZR-

vanelobda.  es rac Seexeba koleqtivs,

xolo iq arsebuli pirobebi ver uZleb-

da veraviTar kritikas.

aseT pirobebSi momixda 1972-1979 wleb-

Si muSaoba. dRe-Rames vasworebdi: adg-

ilze naoperacievi avadmyofebi, maTi

movla, reanimireba da gagridan galamde

_ konsultaciebi.

rodesac specialistebi gamoCndnen,

pacientebic momravldnen. neirotravma-

tologiuri kontigenti iyrida Tavs. am

droisaTvis fiqri did neiroqirurgiaze

usafuZvlo gaxldaT. mTavari iyo

meCvenebina samedicino da farTo sazo-

gadoebisaTvis “qoTnebs RmerTebi rom

ar gamowvaven” da soxumSic rom Sei-

Zleboda iseTi operaciebis Catareba,

rogoric, vTqvaT, moskovsa da leningrad-

Si. am azris damkvidreba dRe-Ramis gas-

worebiTa da mxolod miRebuli

SedegebiT SeiZleboda! amasTan erTad,

sabednierod, aRmoCndnen adamianebi, rom-

lebmac sul sxva TvaliT Sexedes Cems

saqmianobas. aseTebi iyvnen partiis afx-

azeTis saolqo komitetis pirveli mdi-

vani batoni boris adleiba, afxazeTis

ministrTa sabWos Tavmjdomare batoni

iuza ubilava da, gansakuTrebiT, misi

winamorbedi _ afxazeTis mTavrobis

yofili xelmZRvaneli batoni avTandil

sayvareliZe.

minda aRvniSno, rom swored maTi

xelSewyobiT gaxda SesaZlebeli neiro-

qirurgiuli samsaxuris dafuZneba afx-

azeTSi, ufro swori iqneba vTqva _

dasavleT saqarTveloSi, radganac aq

adre gegmuri neiroqirurgiuli opera-

ciebi ar tardeboda. bolos da bolos,

maTi daxmarebiT, gulrifSis raionis

sofel ganaxlebaSi, fsiqo-neiro-

qirurgiuli saavadmyofos bazaze gaixs-

na 30-sawoliani neiroqirurgiuli gany-

ofileba, Semdeg ki oTxsarTuliani ko-

rpusi aSenda qalaq soxumSi, respub-

likuri saavadmyofos gverdiT. swored

aq daarsda 60-sawoliani neiro-

qirurgiuli centri, romelic mTel

dasavleT saqarTvelos emsaxureboda.

paralelurad, sanam centri Sendeboda,

varCevdi axalgazrda perspeqtiul

eqimebs da saSualo samedicino person-

als, romelTa umravlesobam, Cemi uSualo

xelSewyobiT, klinikuri ordinatura

qalaq moskovSi, akademikos n. burdenkos

saxelobis neiroqirurgiul institutSi

gaiara. aqve, erTi wlis vadiT mivlineb-

ul iqna saSualo samedicino person-

alis didi jgufi.

(gagrZeleba iqneba)

“rogor gasxvisda afxazeTi”
vagrZelebT baton merab xubuas

poemis “martvili anu andria-

didi” beWdvas

XII. xareba-naxarebavo

dedas mohyavda samsxverplod

Cvili

da Tan hkioda: “skua, ma rvili!

Svilo, me mogkal, me _ Cemi Svili!”

mitom erqva am adgils martvili...

ase hkiodnen mTebs gadmomdgarni

Svilmemsxverpleni egrni dedani...

siSave iyo cad Camomdgari,

yovlis momcvelni iyvnen sevdani...

andriam myisve afrina xviCa,

pirvel mowafe upirvelesi,

axare dedas: “Ze gadagirCa,

dedav, moispo eris eresi!”

da Sexvda  xviCa maxarobeli,

dedas, romelsac Cvili mohyavda:

“Ze gadagirCa, rom RvTismgmobeli

kerpi ispo, xsna RmerTma mogvmadla!

qristem mogmadla, dedao, Sen da

Sens Svils xsna, Sveba, Soba iseve...

ieso qristev, dideba Senda!

qristev, girwmunes! qristev, gismenen!

gankvirda deda, deda gaocda,

ganxarda deda, ra gaixara!

“me ki ar mwamda qriste!” _

wamocda,

“dideba qristes marad da marad!”

ganxarda deda, adida qriste

da mociquli misi _ andria...

da misi Svilic RvTiv iSva isev...

es moxda Zlier Zvelad, adrian...

im adgils, sadac dedas axares,

rom aRar iyo saWiro msxverpli,

naxarebavo arqves, naxavdnen,

rogor daimsxvra warmarTTa kerpi...

im adgils, sadac dedas axares

mociqulisa danabarebi,

nakurTxi miwa zed miayares

da miT ekurTxa mTa da barebi...

Zlier daloca adgili ese

andria RvTivpirvelwodebulma...

bolo moeRo tkivilebs, kvnesebs,

dedaTgan cxrave cas modemulma...

maxare xviCas ki xarebava

gvarad arguna andria didma:

saxareba var da xareba var!

amas niSnavs es gvari didwminda...

XIII. banZa _ martvili

bani gamoCnda cisa, vTqvi: ban-ca,

banze gamoCnda TviT macxovari

akurTxa eri, am adgils banZa

daerqva, iyo dro uxsovari...

ban-ca, bani cis aqcia banZad

sityvierebam, zepirma, xalxis...

miT iqca, uflis aRTqmiTa axliT...

yvelafers, raic istoriaa,

yvelafers, raic idumalia,

itevs martvilis teritoria,

saukuneTa sasTumalia...

yvelaferi aq damarxulia,

yvelaferi aq aRmosaCeni,

yvelaferi aq danaxulia,

gamoCenilic, gamosaCenic...

cis bans gardmodga TviT macxo-

vari,

akurTxa eric, miwac da wyalic,

RvTis sulieri es saZovari,

aq saukune, viT erTi wami...

bolos awyurSi man daabrZana

xati, viT bWe da mcveli qarTlisa...

“me TqvenTana var marad da marad!”

sTqva RvTis dedaman, mzeman

naTlisam...

wminda andriam RvTismSobelisa

pirvelsaxier xati hyo awyurs...

mfarveli yovlad da yovelisa,

momavals mogvcems, gvaxsenebs war-

suls...

wmidad hyofs yovlad yovliT

yovelsa

madli uflisa uflis mpovnelsa,

wmida ars miwa, wmida ars wyali...

naTlobiTa, RmerTs ziarebiTa

Zleva kerpisa hniSnes, purs, Rvinos

madli mieca RvTis didebiTa

da moilxines iqve salxinos...

Sors, sazarelo kerpo, saxmilo!

sul idide, sul, RvTis, RvTis sax-

elo!

amitom adgils amas salxino,

mociqulebma arqves salxinod...

merab xubua

(gagrZeleba Semdeg nomerSi)

aravin icis, ra Zala badebs Semoqmedi

adamianis sulSi STagonebis wyaros, es

kiTxva mxolod maSin gaCndeba, rodesac

raimes Sexedav da gaocdebi. Semoqmedis

STagoneba da ostatobaa erTmaneTs er-

wymis da mTlianobaSi erT suraTs

xatavs... suraTi, romelic yvelasaTvis

cnobilia... zogisTvis Zalian axlobeli,

zogisTvis ki, ubralod _ monayoli da

fotoebiT gadmocemuli ambavi. es Tbil-

isia... Zveli qarTuli lxini da Wir-

varamia. xeze kveTis am unikalur namu-

SevrebSi qarTuli suli cocxldeba.

miuxedavad imisa, rom qarTvelebs xeze

kveTis mdidari tradicia gvaqvs, irakli

gogias bareliefuri panoebi axali siu-

Jeturi WriT Sesrulebuli mimdinare-

obaa. am saqmes wlebis win mohkida

xeli da dResac didi mondomebiT

muSaobs. drosTan erTad gamocdilebac

movida, yvelaferi ki ase daiwyo...

daibada da gaizarda afxazeTSi, qalaq

soxumSi. profesiiT inJiner-mSenebelia

da am specialobiT garkveuli wlebi

muSaobda. xelovnebisadmi didi interesi

yovelTvis hqonda. erTxel afxazma mx-

atvarma aseTi rCeva misca _ Tu

xelovnebaSi Seni sityva ginda Tqva,

raRac axali unda Seqmnao da xeze

muSaoba urCia. mas Semdeg es saqmianoba

misi cxovrebis ganuyreli nawili gaxda.

dRes, irakli gogias Semoqmedeba xeze

kveTis unikalur namuSevrebTan aso-

cirdeba. pirvelive nimuSis Semdeg mixv-

da, rom es saqme kargad gamouvidoda

da muSaobas Seudga. xeze kveTis mdidari

tradiciis miuxedavad, misi Seqmnili

xelovnebis nimuSebi Sesrulebis Tavise-

buri maneriTa da stiliT gamoirCeva.

bareliefuri panoebi masiur xeze

cacxvis xis masalisagan mzaddeba,

sabolood suraTi naturaluri fiWiT

muSavdeba, rac mis dadebiT energias da

xangrZlivobas gansazRvravs. mravalfer-

ovania siuJeturi Tematikac: Zveli

Tbilisis motivebi, TavadTa qeifi, afx-

azuri da qarTuli saxalxo

dResaswaulebi, qeba Rvinisa da vazis

kulturisa, wmindanTa qandakebebi, xatebi,

triptixebi da sxva... masalis sakmaod

maRal dones irakli gogia xis spe-

cialuri damuSavebiTa da maRali os-

tatobiT aRwevs. mis bareliefur panoebs

sxvadasxva qveynebis muzeumebSi, kerZo

piris koleqciebSi, qarTul saTvisto-

moebsa da restornebSi SexvdebiT.

saqarTveloSi yvelaze didi koleqcia

manavis Rvinis kompaniaSi inaxeba da av-

tors mecenatobas wlebis ganmavlobaSi

swored am kompaniis xelmZRvaneli

Temur qarCava uwevda.

religiur Tematikaze Sesrulebul

namuSevrebs saqarTvelos kaTolikos-

patriarqma sakmaod maRali Sefaseba

misca. xatebze miseuli xelwera ik-

iTxeba, magram miuxedavad amisa kanonika

ucvlelia. Tavis droze misma saqmi-

anobam wamyvani specialistebis didi

yuradReba miipyro. eseni iyvnen elguja

amaSukeli, guram gabaSvili, mixeil Tu-

maniSvili, zurab wereTeli da sxvani.

Semoqmedeba tradiciuli da, amave dros,

novatorulicaa, ris gamoc yovelTvis

gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs.

xeze kveTis teqnologia rTuli da

iSviaTi movlenaa Tanamedrove

xelovnebaSi. sanam muSaobas Seudgeba,

yvelaferi ukve winaswar gaTvlilia,

eskizi Sedgenili da damuSavebuli. Za-

lian mZime da Sromatevadi saqmea, sul

mcire detalis amotexvac ki did risk-

Tan aris dakavSirebuli. rTulia, magram

dawyebul saqmes sanam bolomde ar mi-

iyvans, verafriT isvenebs. TiToeuli

personaluri gamofena damTvalierebel-

Si yovelTvis gaocebas iwvevs, rac

misTvis didi stimulia. zust analogs

arasodes akeTebs, Tematika ki sakmaod

mravalferovania. saqmianoba Semoqmedeb-

iTad ar neldeba, aseTive SemarTebiT

sruldeba, rogorc iwyeba.

ZiriTadad RamiT muSaobs, Sinagani

ganwyoba ki Zveli qarTuli saxeebis

gamokveTisas yovelTvis SesamCnevia.

zogjer didi lxini da qeifia, zogjer

ki _ TvalebSi Cagubebuli sevda.

erTi ocneba aqvs _ misi koleqcia

afxazeTs estumros!

ia bedoiZe,

Jurnali GEORGIANi, #3, 
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xeze gacocxlebuli qarTul-afxazuri suli
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სერიოზულად თუ
არასერიოზულად უნდა
მივუდგეთ ქართულ-ბურების
თემას? საკითხავი აი, ეს არის.

რასაც, ვაღიარებ, არ შემიძლია
ვუპასუხო. მაგრამ თემა
ოფიციალურად გაცხადდა: 41

ათასი ოჯახი (150 ათასამდე
ადამიანი) შეიძლება უცებ
აღმოჩნდეს საქართველოში
მუდმივად ჩაწერილი,

უმეტესად - სოფლებში, და
ფერმერობას მიჰყონ ხელი.

პიარია თუ არაპიარი?
რას ნიშნავს ეს? ინტენსიური

ნაბიჯია აგრარული სექტორის
რევოლუციური გარდაქმნისკენ,

აფრიკის თეთრკანიანი
მოსახლეობის დახმარება,

რომელსაც შავკანიანი
უმრავლესობა ჩაგრავს, თუ რაღაც
სხვა, რაც უბირმა ხალხმა არ
უნდა ვიცოდეთ?

ყველა შემთხვევაში, ძნელია,

წარმოვიდგინოთ
დემოკრატიული სახელმწიფო
(როგორიც გვგონია რომ ვართ),

რომელშიც ამგვარი,

“სახელმწიფოთაშორისი”
არაორდინალური პროექტი
შეიძლება განხორციელდეს, არ
ვიცი, მონარქიის ნებითა და ერთი
მუჭა “პირველი კატეგორიის”
დიდებულების მხარდაჭერით, არ
ვიცი, - “ზემოდან” მითითების
თანახმად. შემდეგ უკვე, როცა
საქმიანი კონტაქტები
დოკუმენტურად დამყარდება,

ხელქვეითი ტელეარხებისა და
მასმედიის სხვა საშუალებებით
გვაცნობებენ, ფაქტი მომხდარია
და ქვეყანაში უკვე ცხოვრობს
ერთი ბური, რომელმაც
საქართველოს მოქალაქეობა
მიიღოო.

ასე გადაწყვიტა ჩვენმა
“უმაღლესმა მთავარსარდლობამ”
და დასვა წერტილი: მოელაპარაკა
აფრიკელ “ბელადებს”,

რომლებიც ადგილზე
მდგომარეობის შესასწავლად
ჯგუფურად ჩამოვიდნენ მომავალ
სამშობლოში და ვიდეოკამერებზე
გადაიღეს მოწონებული
სიუჟეტები, სიუჟეტები,

რომლებიც ასახავდა ჩვენი
მევენახეობის მასშტაბებს,

მობიბინე პურის ყანებს, მსუქანი
ფარების სიმრავლესა და
ზურმუხტოვან საძოვრებს.

შეიძლება, კიდევ რაღაც...

განსაკუთრებულად ქართულ-

ბურებისას.

ასე დასრულდა ინფორმაციის
გაცვლის არამეცნიერული
პროცესი. ცოტაღა დარჩა
მოსაგვარებელი: თეთრმა
ქალებმა, ბურების
დიასახლისებმა, უნდა
გამოიტანონ “ვერდიქტი” -
აიყარონ თუ არა დედაწულიანად
და გადასახლდნენ ცხრა მთას
იქით, თუ სხვა კონტინენტებზე
განაგრძონ “აღთქმული მიწის”
ძებნა?

თითოეულის პირადი
უფლებაა, როგორ უპასუხონ
საქართველოს ხელისუფლების
სტუმართმოყვრულ შეპატიჟებას.

ჩვენ კი, ის დროა,

სერიოზულად დავფიქრდეთ
მორიგი “ინოვაციური” პროექტის
გონივრულობის ხარისხზე,

რომელიც, ლეიბორისტული
პარტიის წარმომადგენლების
დასკვნით, ადასტურებს
ხელისუფლების ანტიეროვნულ
პოლიტიკას. ამასთან: “სამხრეთ

აფრიკიდან ფერმერების
ოჯახების ჩამოსახლება

ემსახურება ჩვენი მტრების

ინტერესებს - დატოვონ
საქართველო ქართველების
გარეშე”. ლეიბორისტებმა
აღნიშნეს, აგრეთვე, რომ “უკვე
მომზადებულია კანონპროექტი
და ქართველ გლეხებს

ჩამოართმევენ დაუმუშავებელი
მიწის სავარგულებს, სადაც
ბურების ოჯახებს ჩაასახლებენ”.

აგრარული უსუსურობის
აღიარება

ჩვენს ნაცვლად რატომ უნდა
გააკეთონ ბურებმა ის, რისი
გაკეთებაც ვერ შეძლო
ხელისუფლებამ?!

ხელმძღვანელების “გონივრული
და პროგრესული ლოგიკა”
პასუხს ვერ გვცემს, თუ რატომ
წარმოიქმნა მოცემულ ეტაპზე
დაუმუშავებელი მიწის მასივები
და რატომ გაიზარდა ორჯერ და
მეტად ფასები ეკონომიკურად
წარმატებულ ქვეყანაში,

რომელსაც “ნაციონალები”
მართავენ?!

ერთ-ერთ უცხოურ სტატია-

გამოხმაურებაში საქართველოს
“ბურიზაციის” საკითხზე
ნათქვამი იყო: “არავინ უწყის, რა
ბედი ელით სამხრეთ აფრიკიდან
საქართველოში

გადასახლებულებს და,
საერთოდ, გადაბარგდება კი
ბევრი ფერმერი ახალ
სამშობლოში? მაგრამ თვით
ფაქტი, რომ საქართველოს
ხელისუფლებას სურვილი აქვს
მიიღოს მაღალკვალიფიციური

სამუშაო ძალა და შეუქმნას მას
სამუშაო პირობები, ბევრის
მთქმელია”.

მართლაც მრავალი კონტექსტი
აქვს ხელმძღვანელების
“სურვილის ფაქტს”.

დავიწყოთ ყველაზე
მარტივით: შეიძლება თუ არა,

ჯანსაღ გონებაზე მყოფს
დაებადოს აშკარად ავადმყოფური
აზრი, რომ ქვეყანაში, სადაც
უამრავი უმუშევარი და
ლტოლვილია, რომელიც
მესხეთელი თურქების
ჩამოსახლების პირზეა,

დამატებით მოიზიდოს
“მაღალკვალიფიციური სამუშაო
ძალა“, უაღრესად არეულ
საწარმოო სექტორში
დასასაქმებლად?! და აქვე ასეთი
შეკითხვა: რატომ არ შეუქმნეს
იგივე პირობები საკუთარ
ფერმერებს
მაღალპროდუქტიული შრომის
უზრუნველსაყოფად?

თანამედროვე მსოფლიო
პრაქტიკა არ იცნობს ამა თუ იმ
ჩავარდნილი სფეროს
გამოსასწორებლად
“ლეგიონერების” მასობრივად
მოწვევის გამოცდილებას.

დღევანდელ მსოფლიოში
დაფიქსირებულია შრომითი
მიგრაციის საკმაოდ მაღალი
დონე, მათ შორის,

საქართველოდანაც. პროცესის
რეგულირებისა და მისდამი
გონივრული მიდგომის გარეშე,

გამორიცხული არ არის მცირე
ტერიტორიების “ჩინეთიზირება”,
“უკრაინიზირება” ან
“ამერიკანიზირება”.

რა ვუყოთ ბურების მიგრაციას
იმ პირობებში, როცა საკუთარი
უმუშევრების არმია კი არ
მცირდება, არამედ ინტენსიურად
იზრდება? ან როცა ჩვენი
პენსიების რაოდენობა,

ოფიციალური სტატისტიკით, 50

აშშ დოლარს არ აღემატება? იციან
კი ეს აფრიკელმა ფერმერებმა?

ვითომ დახარბდებიან ასეთ

პენსიას ხანდაზმული ბურები?

ცხოვრება მობეზრდათ, თუ რა?

თუ ექიმებმა სამკურნალო
საშუალებად ხანგრძლივი
შიმშილობა გამოუწერეს? მათი
დაზღვევა და მკურნალობა
როგორ უზრუნველვყოთ?

რომელი სახსრებით? ნუთუ ჩვენი
ჰუმანური ხელისუფლება ყველა
ამ ხარჯს თავის თავზე აიღებს?

ფრიად საეჭვოა...

გაურკვეველი და გაუგებარი
საკითხი საქართველოს
აგრარული სექტორის სრულ
“ბურიზაციაში” საკმარისზე
მეტია. გვაქვს კი სასტარტო
მატერიალური პირობები ამ
ბურებისთვის? მიწას, რა თქმა
უნდა, უფასოდ მივცემთ. თავზე
სახურავი ხომ სჭირდებათ და
სხვა კომუნალური
უზრუნველყოფა? ეს საკითხები
როგორღა მოვუგვაროთ? ხომ ვერ
ჩავასახლებთ სტუმრებს
“რეზერვაციებში”, იმ სახლებში,

რომლებსაც ტუალეტები გარეთ
აქვთ და სადაც სამხრეთ
ოსეთიდან ლტოლვილი ჩვენი
თანამემამულეები ცხოვრობენ, ან
სადღაც წალენჯიხისა და
ზუგდიდის საზღვრისპირეთში
ხომ არ ვუკრავთ თავს, როგორც
აფხაზეთიდან ლტოლვილ
მოსახლეობას? ასეთი რამ უფრო
დასჯას დაემსგავსება, ვიდრე
ლამაზ ჩამოსახლებას ახალ
სამშობლოში.

ამიტომაა მისასალმებელი
ჩვენი ხელისუფლების
ინიციატივა, თითოეულ ოჯახს
(რა თქმა უნდა, ბურებისა)

ლანგარით მიართვან 50 ათასი
აშშ დოლარი. სახლის
ასაშენებლად, ჭის გასათხრელად
და, ბოლოს და ბოლოს, სახლთან
ახლოს ტუალეტის მოსაწყობად.

თუმცა ამის შესაძლებლობა
ჩვენ სად გვაქვს?! მაგრამ
გვერდითაა განათლებული
ევროპა და შორეული, მაგრამ
მუდამ გულუხვი ამერიკა. რატომ
არ უნდა დაეხმარონ
ქართველებს, შეიკედლონ ბურები
ტრანსილვანიიდან? მაკეინისა და
პენსიონერ ბუშ-უმცროსის
დახმარებით, შეიძლება
შეაგროვონ ერთი-ორი მილიარდი
დოლარი და საქართველოს
პრეზიდენტს ინიციატივიან
ფეხებთან დაუყარონ, ვისაც
არაერთხელ ჩაუყვია ხელი
ამერიკის თუ ევროპის ჯიბეებში.

არც ისაა გამორიცხული, რომ
აფრიკელებს დიდი ბრიტანეთისა
და ჰოლანდიის ბანკებში
შეიძლება ჰქონდეთ გადანახული
საგვარეულო დანაზოგები. ამ
შემთხვევაში ისინი
ჩამოსახლებულთა ფერმერულ
კატეგორიას ავტომატურად
შეიცვლიან აგრარული სექტორის
კოლექტიური უცხოელი
ინვესტორების სოლიდურ
კატეგორიაზე. ესღა დაგვრჩენია
იმედად, რისაც, როგორც ჩანს,

მტკიცედ სჯერა ჩვენს
პრეზიდენტს თავის ხალისიან
გუნდთან ერთად. ასე რომ,

ბატონო ლეიბორისტებო, თქვენი
შიში ქართველთა გადაგვარების
შესახებ, უსაფუძვლოა.

სახელი გაგვივარდება
კოსმოსური მასშტაბისა. სწორედ
ჩვენ შევიკედლეთ ის ბურები,

რომლებიც თავის დროზე
ებრძოდნენ ინგლისელ
იმპერიალისტებს, შემდეგ
მრავალი ჭირი გადაიტანეს,

დაბოლოს საკუთარ ქვეყანაში
უმცირესობაში აღმოჩნდნენ.

სწორედ ჩვენ მივესალმებით მათ
შემოსვლას დიდ ქართულ
ოჯახში. თუმცა გვეეჭვება, რომ ეს

მოხდება მანამდე, სანამ
საქართველო აშკარად
გაჭირვებული კატეგორიიდან არ
გადაინაცვლებს
სახელმწიფოებრიობის სხვა
კლასში.

დარიგება ქართველ
ბურებს

სამხრეთ-აფრიკის მკითხველი
საზოგადოების ყურადღებას
მივაქცევ ზოგიერთ ადგილობრივ
“სიანცეს” და უკვდავ ქართულ
სურვილს - ყველგან და
ყველაფერში ვიყოთ საუკეთესონი
და მსოფლიოში უმაღლესნი.

ამგვარი მიდგომითაა
აღჭურვილი ჩვენი მთავარი
სახელმწიფო პირი. ვაშენებთ
ცათამბჯენ სასტუმროებს -

საუკეთესოს და უმაღლესს
მსოფლიოში, ასეთსავე
აეროპორტებს და, აგრეთვე,

ტუალეტებს დამხმარე
სამსახურებით მსოფლიო
სტანდარტების დონეზე... ეს
საყმაწვილო სენი კი არის, მაგრამ
მაინც ფრიად საშიში დაავადებაა,

რომელსაც საბოლოოდ პირადი
და საზოგადოებრივი შეგნების
“არიაზაციამდე” (სიტყვა
არიელიდან) მივყავართ.

ამას რა მოჰყვება ხოლმე,

კარგადაა ცნობილი ისტორიიდან
და გარკვეული დაწესებულებების
პაციენტებთან პირადი
კონტაქტებიდან. ამასთან
დაკავშირებით სხვა,

ადგილობრივი ტენდენციაც
ვლინდება - ზღვარგადასული
მიდრეკილება ფასების
გაზრდისკენ, თითქოს ჩვენს ბაღ-

ბოსტნებსა და მეცხოველეობის
ფერმებში არა ჩვეულებრივი
საკვები პროდუქტების, არამედ
ბაჯაღლო ოქროს და უმაღლესი
ხარისხის შენადნობებს მოიწევენ.

ამასწინათ, პრეზიდენტის
ტურისტული გატაცებიდან
გამომდინარე, მანქანების
გაქირავების ფასები შევადარე
ჩვენთან და განვითარებულ
ტურისტულ ზონებში. გაირკვა,

რომ ჩვენთან ხუთჯერ უფრო
ძვირია, ვიდრე ევროპაში და
ამერიკაშიც კი, არაფერი რომ არ
ვთქვათ ტურისტებისთვის
საყვარელ პორტუგალიასა და
კარიბის აუზის კუნძულებზე.

პურის საქმე როგორაა
თქვენთან - სამხრეთ აფრიკაში,

ბატონო კოლონისტებო? ამ
ფრონტზე ჩვენთან შეიმჩნევა
პურის განუხრელი გაძვირება
ხუთ-ხუთი ცენტით და უეჭველი
შემცირება პურის
გასაიდუმლოებული წონისა, იმის
მიუხედავად, რომ კორუფცია
ჩვენთან ძირფესვიანად არის
აღმოფხვრილი.

ერთი კილოგრამი რუხი პური,

პროლეტარიატისთვის
განკუთვნილი, 3,4 ლარი ღირს.

დოლარის ეკვივალენტში - 2
“მწვანე”. მასობრივი მოხმარების
უძვირესი პროდუქტია,

უკრაინის, რუსეთის, ევროპის
პურთან შედარებით! ბოდიშს
გიხდით სამხრეაფრიკული პურის
ფასების შესახებ ინფორმაციის
უქონლობის გამო. ამიტომ
გირჩევთ: გამოიძღვანიეთ
თითოეული ოჯახის სამყოფი ორ-

ორი ვაგონი ხორბალი, რამდენიმე
წელიწადს რომ იმყოფინოთ.

შემდეგ კი, თქვენ, ვინაც
ხორბლისა და სიმინდის მოყვანის
განთქმულ ოსტატებად ხართ
აღიარებული, შეძლებთ
უზრუნველყოთ საკუთარი თავიც
და ქვეყანაც პურით ჩვენი
არსობისა. ოღონდ

გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენი

უფროსი უკვე დაჰპირდა ხალხს

ორ-სამ წელიწადში მოსავლის

გაზრდას 30 პროცენტით. ნუ

იძუნწებთ, შემოიტანეთ ჩვენს

ქვეყანაში რაც შეიძლება კარგი

სათესლე ხორბალი, აი, მაშინ კი

გვეშველება.

ცნობილია, აგრეთვე, რომ

თქვენ შესანიშნავი მეხილეები

ბრძანდებით, როგორც

სამხრეთაფრიკული ხილის

სიუხვის შემქმნელები. ოღონდ

ჩაინიშნეთ ერთი ადგილობრივი

გამოცემის ინფორმაცია იმის

შესახებ, რომ ხილი

საქართველოში უფრო ძვირია,

ვიდრე ევროპაში, რუსეთში და,

თავისთავად ცხადია, ვიდრე

სამხრეთ აფრიკაში. ასე რომ,

ჩირიც მოიმარაგეთ, ჩვენთან რომ

ჩამოხვალთ, დაგჭირდებათ.

და კიდევ - ცნობისთვის:

“გამოუცხადებელ მსოფლიო
ჩემპიონატებში” ჩვენ

აღიარებულები ვართ პირველად

არა მხოლოდ პროდუქტების

გარკვეული კატეგორიის

ასორტიმენტში, არამედ

კომუნალური მომსახურების

ტარიფებშიც. სწორედ ამ გზითა

და საშუალებით ართმევს ჩვენი

სახელმწიფო მოსახლეობას

უკანასკნელ კაპიკებს უცხოური

გაზის, ელექტრო, ნავთობის

კომპანიების სასარგებლოდ, რათა

შეუქმნას მათ კარგი წარმოდგენა

თავის თავსა და ქვეყანაზე. და ეს

ყველაფერი კეთდება სტერილურ,

არაკორუმპირებულ გარემოში

უპატიოსნესი ჩინოვნიკების

ხელით. ამიტომ უპრიანი იქნება,

თავიდანვე მოელაპარაკოთ ჩვენს

მთავრობას თქვენთვის წყალზე,

გაზზე, ელექტროენერგიაზე და

ა.შ. შეღავათიანი ტარიფების

დაწესების შესახებ, რადგან,

მიუხედავად იმისა, რომ

ხელისუფლებაში

დემოკრატიული ცენტრალიზმია

დამკვიდრებული,

გადაწყვეტილებებს პრეზიდენტი

ერთპიროვნულად იღებს.

სასწაულებრივი “ნოუ-ჰაუა”
დანერგილი ჩვენთან: საპროცესო

გარიგებების სისტემა, რომლითაც

დამნაშავე გირაოთი და

საგადასახადო საჯარიმო

სანქციებით თავისუფლდება

პასუხისმგებლობისგან. საბოლოო

ჯამში, ამგვარი ღონისძიებები

ექსპორტის ჯამურ რაოდენობაზე

არანაკლები ოდენობით

ამდიდრებს სახელმწიფო

ბიუჯეტს. ამის გავლენით

ჩინოვნიკებს არნახულად

გაუცხოველდათ მხილების,

დაპატიმრების, ბრალის დადების

სურვილი ამ მოსაკრებლების

გადაჭარბებით შესასრულებლად

და, აქედან გამომდინარე, პირადი

პრემიების მისაღებად.

ასე რომ, ბატონო ბურებო,

იყავით ფხიზლად და

გაფრთხილდით, თავიდან

აირიდეთ საეჭვო შეთანხმებები

და ურთიერთობანი, რომლებიც

შეიძლება ადმინისტრაციული

ფანდები აღმოჩნდეს

სახელმწიფოს სასარგებლოდ

თქვენი ჯიბის გამოსაფხეკად.

სხვაფრივ - ცხოვრება

სიხარულია, რასაც თქვენც

გისურვებთ!

ქართულ მიწაზე შეხვედრამდე!

საქინფორმი

ქართული თანამედროვე პოლიტიკის ბურების აფრიკული მოტივები
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,,erTi ku da erTi morieli daZmobild-

nen, wavidnen gzasa, gasavali wyali daxv-

daT.

morieli daRonda, gasvla ar eZlo. kum

uTxra: zurgs Semajeq, me gagiyvano!

Seajda morieli zurgs. ku ra wyalSi

Securda, morielman zurgze kbena dauwyo. 

kum hkiTxa: Zmao, ras iqmo?

morielman upasuxa: ra vqna, arc me mnebavs,

magram aseTi gvarisani varT, mtersa da

moyvares yvelas unda vukbinoTo.

kum daiyuryumelava da morieli wyals

misca da uTxra: Zmao, arc me mnebavs, magram

Cemi gvari Tu geslians xorcs ar gaibans,

gausivdeba da mokvdebao~.

es igavi did qarTvel mweralsa da

leqsikologs sulxan-saba orbelians ekuTv-

nis. marTalia, Znelad Tu daajereb zogierT

somex Jurnalists, rom orbelianebi

qarTvelebi arian, magram es asea.

amasTanave orbelTa (orbelianTa) feo-

daluri sagvareulo XII›XIII saukuneebis

saqarTveloSi flobdnen orbeTis cixes

qvemo qarTlSi, saidanac modis maTi gvari

(iv. javaxiSvili). gvaris miRebis gra-

matikuli mxare TviT gvarSivea asaxuli.

orbeTi gamWirvale saxelia, orbebis adgils

daerqmeoda xolme. masSi -eT geografiul

saxelTa mawarmoebeli sufiqsia, romelic

Camoscildeba toponims Tu mas daerTvis

warmomavlobis sufiqsi -el-i. vTqvaT: kax-

eTi da kaxeli, imereTi da imereli. sof.

banZa da banZelaZe. Tumca, Sors rom ar

wavideT, TviT didi somexi istorikosi

stefanos orbeliani wers amis Sesaxeb:

,,ganutexeli igi simagre orbeTi, romeli

aRSenebul iyo ÃeliTa qarTloÁsisaTa,

miscnes maT saxlad samyofad maTda da

adgilad simagrisad... daimkvidres orbeTi

da saxelisa misgan cixisa misgan mravliT

JamiTgan ewodnes orbelianni, ese arian

orbeTelni, rameTu Cveuleba ars naTesavisa

amis saxeliTa adgilisaTa saxelisdebad

mTavarTa, viTarca mTeulTa - mTeulni,

mraWvelTa - mraWvelni da herelTa -

herosToni, da javaxTa - javaxni, da kaxTa -

kaxni da lixelTa - lixelni da sxvani

mravalni~ (stefanos orbelianis ,,cxovreba

orbelianTa~-s Zveli qarTuli Targmanebi,

qarTul-somxuri teqstebi gamosacemad

moamzada, Sesavali da saZieblebi daurTo

e. cagareiSvilma, 1978 w. gv. 28-29). ase rom,

daejereba sulxan-saba orbelians...

saWiroa zogierTi avtoris Sesaxeb, rac

ar unda ara akademiuri gamocema iyos

misi naSromi, iTqvas simarTle, aixsnas, Tu

ratom amaxinjeben da egrerigad afuWeben

qarTul-somxur urTierTobas. mxed-

velobaSi maqvs a. sanosianis statiebis kre-

buli ,,...еще и белый геноцид~, avtoriseuli

gamocema, erevani, 2006 w. 

tendenciuroba SeiZleba ganapirobos

sakuTari qveynis istoriis gadaWarbebulma

Sefasebamac da mezobeli xalxebis, qveynebis

warsulisa da dRevandelobis Seufase-

blobam. sakmaod saxifaTo sferoa topon-

imia. toponimTa etimologia xSirad sasaci-

lo mdgomareobaSi agdebs zogierT mec-

niers.

minda mivuTiTo faqtze, rodesac or

Cvens mezobels - azerbaijanelsa da somex

mecniers, rogor ver gauyviaT qarTuli

soflis saxeli awyuri.

azerbaijaneli mecnieri wers: ,,Также с

гурами связаны названия сел Азгур (по-груз.

Ацкури) в Месхетии (Ахалцихский район) и

Ацкури около г. Телави. Именно в этом регионе

в. IV›VI вв. действовали и проживали упо-

минавшиеся сабиры (А Юнусов.  ахыскинские

(месхетинские) турки: дважды депортирован-

ный народ, krebuli `Центральная Азия и

Кавквз~ #1(2) 1999, gv. 164). am mecnierisTvis

mniSvneloba ara aqvs sityvis fuZes, mawar-

moeblebs, saerTod lingvistur morfemebs.

sityvis nebismier nawilSi Tu dainaxavs

bgeraTa misTvis sasurvel Tavyrilobas,

im wuTSi gamoacxobs etimologias. a.

iunusovi ar miuTiTebs, saidan aiRo misTvis

sasurveli forma Азгури (SeiZleba Tavadve

Seqmna), romelSic gamoyofs гур-s da mas

ukavSirebs Turquli modgmis tomebs

sabirebs, romlebic Turme maincdamainc

awyurSi cxovrobdnen IV›VI saukuneebSi.

maT daarqves awyurs saxeli. гур-s ki gamoy-

ofs, magram radgan, misTvis sasurvel formas

hyofs 2 nawilad aRarafers ambobs Аз-

nawilze. etyoba masSi gulisxmobs Азер-

баиджан-s romlis cnobil Semoklebasac

warmoadgens Аз- elementi. 

misi azriT Азгур-is qarTuli varianti

aris Ацкури oRond arafers ambobs, ratom

dasWirdaT qarTvelebs Азгури-is Ацкур-

ad qceva. qarTul enas aqvs SesaZlebloba

(gansxvavebiT azerbaijanulisgan, romelic

veraviTar SemTxvevaSi ver SeZlebs awyuris

warmoTqmas), warmoTqvas azguric da ack-

uric, magram ar sWirdeba amis gakeTeba,

radgan es formebi meoradia, erTi mogo-

nilia, xolo meore (ackuri) rusuli tran-

skrifciis Sedegia da mas qarTulTan ar-

aviTari kavSiri ara aqvs.

axla movusminoT somex mecniers: ,,То-

поним Ацкур, несомненно, армянского про-

исхождения. Как мы полагаем, это сложное

слово состояшее из корней Ац и Кур. Последний

- название реки Куры, а ац, по новому словарю

айказянского языка, корень слова... - принести,

положить что-то перед кем, чем, По Этимоло-

гическому словарю Гр. Ачаряна, пятое значе-

ние этого слова - строит. Ацкур, таким образом,

означает построенная, поставленная возле

куры (крепость).“ (А. Саносян „... еще и белый

геноцид, 2006, gv. 35). iqve miuTiTebs pa-

tivcemuli mecnieri, rom arsebobs Turme

Ацкур-is gaqarTulebuli (,,огрузиненой~)

forma Аскурет(и)а Tu Сокурет(и). es formebi

qarTul saistorio wyaroebSi aris TiTqos

dadasturebuli. es aris uxerxuli sicrue,

radgan awyurs aqvs ramdenime fonetikuri

varianti Tavisi arsebobis istoriis

manZilze, es aris: awyuri, awyveri, awyueri,

xolo askureTi da sakureTi mogonili

formebia an damaxinjebuli varianti.

azerbaijanelisaTvis arasasurveli for-

ma ацкур-i miCneulia qarTulad, magram

radgan somex mecniers sWirdeba es ацкур-

i (awyuris rusuli varianti), mas ukve mi-

uCnevia somxurad. arada qarTulic xom

raRac unda Tqvas da aseTi raRac aris mi-

sive gamonagoni askureTi da sakureTi.

a. sanosianis azriT, ra Tqma unda, mxolod

somxebi cxovrobdnen awyurSi da maTve

daarqves saxeli, mxoloddamxolod Turqeb-

ma daarqves saxeli a. iunusovis azriT. am

ori mecnieris mier SemoTavazebuli mcdari

etimologiebi mcdar istoriasTan

dakavSirebis safuZveli xdeba da aRarsad

namdvili saxelmdebi qarTvelebis adgili

aRar rCeba.

orivesTvis mTavari fonetikuri prob-

lema aris y bgera, romelic am toponimis

fuZeSi umniSvnelo rols ar asrulebs. es

bgera arc somxurs da arc azerbaijanuls

arc sxva Turqulenovan enebs fonemis

saxiT ar gaaCnia. amitomac maTi etimologi-

is mTavari Secdoma aris is, rom кур _ ara-

sodes yofila awyuris fuZeSi. arc klav-

dios ptolemeoss SeeZlo anyurad daewera

es saxeli Tavis rukaze, radgan arc mas

hqonda Tavis enaSi y bgera, amitom wers

igi Аskur-s. ase rom ar yofiliyo qarTul

enas hqonda saSualeba Аskur-i gadmoetana

askurad.

samwuxaroa, rom am geografiul saxels

yvela Taviseburad ,,kiTxulobs~ da akeTebs

Sesabamis ,,daskvnebs~, rom saxeli dau-

rqmeviaT Turqebs an somxebs. rodesac

saubaria Turqebze SeiZleba kategoriulad

iTqvas, rom awyurSi Turqebs arasodes

ucxovriaT. rodesac rusuli aRweris

davTrebi aqaur Turqebze miuTiTeben (1907

w.), igulisxmeba gamahmadianebuli

qarTvelebi, romlebic me-19 saukuneSi aseve

qarTvelebad iwodebodnen maTi ,,Turqoba~

osmalur-rusuli politikis Sedegia.

Ацкур, Аskur, Азгур formebi meoradia,

yvela miRebulia qarTuli awyuridan,

romelic, rogorc aRiniSna, ramdenime

fonetikuri variantiT aris cnobili (amis

Sesaxeb ix.: m. beriZe, awyuris etimologi-

isaTvis, krebuli ,,qarTuli memkvidreoba~,

XII, 2008 w. gv. 31-36 an ,,taZrebi da saxelebi~,

2010 w. gv. 31-36).

awyuri daiSleba ase: a-wyur-i, romelSic

a - aris prefiqsi (gamoyofa ekuTvnis n.

mars), xolo wyur - fuZe dakavSirebulia

wyalTan. amosavalia wy - Ziri (v. Tofuria).

es Ziri gvxvdeba wyalTan dakavSirebul

iseT qarTvelur sityvebSi, rogoricaa:

wyali, wyaro, wyar-, wyu-, wyor-, (p. fenrixi, z. sar-

jvelaZe, v. Sengelia) igive wy Ziri gvaqvs

sityvebSi: ne-r-wy-v-i r-wy-ev-a (m. Cuxua).

awyuri niSnavs wylian adgils, wylis

adgils. ori awyuria saqarTveloSi da

orive mdinaris piras mdebareobs. samcxis

awyuri, romelzec Cven gvavqs saubari, mde-

bareobs mtkvris orive napirze dRes da

ase iyo odiTganve, rogorc es bolo drois

arqeologiurma gaTxrebmac daadastura

(v. liCeli) da ara ...,,на правом берегу р.

Куры~, rogorc es zogierT mecniers hgo-

nia.

aseve mdinare berxevis orive napirzea

gaSenebuli meore awyuri, romelic axmetis

raionSi mdebareobs.

ra Tqma unda, SemTxveviT ar aris, rom

arc somxeTsa da arc azerbaijanSi, arc

TurqeTSi msgavsi saxelis toponimi (Tundac

saxelis maTTvis sasurveli variantiT) ar

moiZebneba, radgan saxelis damrqmevi

qarTveli kaci cxorvobda maSinac, rodesac

es toponimi Seiqmna Cvens welTaRricxvamde

didi xniT adre da cxorvobs dResac. 

arc is aris SemTxveviT, rom, rogorc es

a. sanosianisa da a. iunusovis werilebidan

Cans, maTs saistorio wyaroebSi veraviTari

informacia awyuris Sesaxeb ver moiZies,

e.i. ar aris. erTaderTi me-15 saukuneSi

yofila ovanes awyureli, romelic war-

moSobiT iyo awyuridan. es ki aZlevs somex

mecniers Semdegis Tqmis saSualebas: ,,И го-

род, и крепость Ацкур всегда были заселены

армянами. В далнейшем здесь обосновались

также евреи, грузины и турки (А. Саносян,

gv. 36)~.

am ,,faqtze~ cota metxans mogviwevs Se-

Cereba. somxebi saqarTveloSi yovelTvis

cxovrobdnen, isini ZiriTadad mtrebis mier

darbeuli samSoblodan gamoqceulebi Se-

mogvekedlebodnen xolme, gansakuTrebiT

aqtiurobdnen qalaq adgilebSi, sadac

ebraelebTan erTad misdevdnen vaWrobas.

saamiso magaliTebis moyvana Sors wagviy-

vans.

dRes rom awyurSi somxebi kompaqturad

ar cxovroben, amas Tavisi istoria aqvs.

me-19 saukunis 30-ian wlebSi awyuris

mosaxleoba daicala qarTvelTa didi naw-

ilisagan. zogi omSi daiRupa, zogic ucxoeTSi

gadaixvewa. ,,1830 wels awyurSi dasaxlda

arzrumeli somxebis 166 ojaxi~... maT daxv-

daT 461  komli qarTveli mahmadiani da 31

komli ebraeli (S. lomsaZe, samcxe-javaxeTi,

1975 w. gv. 487). ,,axlad dasaxlebuli

kolonistebi adgilobriv mosaxleobas ar

Serevian. adgilobrivi mosaxleoba Ziri-

Tadad mtkvris marjvena mxares cxorvobda,

xolo axalCamosaxlebulebi mtkvris mar-

cxena mxares (lomsaZe, 1975 : 487)~.

,,somxebi da ebraelebi eweodnen mxolod

vaWrobas, isini meurneobis arc erT dargs

ar misdevdnen. ar hyavdaT arc saqoneli

garda cxenebisa da saxedrebisa, rasac Ta-

vianT savaWro saqmianobaSi iyenebdnen...

1840-iani wlebidan, mas Semdeg, rac axal-

cixis safaSos nacvlad Seiqmna axalcixis

mazra da gauqmda sanjayebi, awyveri abas-

Tumnis ubans daemorCila da misi burJuaz-

iul qalaqad gadaqcevis perspeqtivebic

Sewyda. awyverSi Casaxlebuli somexi vaWar-

xelosnebi 40-ian wlebSi aiyarnen da ax-

alcixeSi gadasaxldnen. awyveridan axal-

cixeSi gadavidnen ebraeli vaWrebic. amis

Semdeg awyveri samcxis tipiur soflad

gadaiqca (lomsaZe, 1975 : 488)~.

samwuxarod arcerTi zemoT moxmobili

azerbaijaneli da somexi mecnieri ar miu-

TiTebs im faqts, rom awyuri ar iyo mxolod

cixe da eklesia, igi iyo saqarTvelos

mniSvnelovani politikuri da sasuliero

centri. awyuris saepiskoposo saqarTvelos

eparqiaTa Soris erT-erTi uZvelesia. mar-

Talia, ar SemogvrCa yvela episkoposis

saxeli, magram vinc Cvenamde moaRwia, cota

ar aris. awyuris episkoposi iwodeboda

mawyverelad. pirveli episkoposi, visi sax-

elic Cvenamde SemorCa aris iosebi, romelic

moRvaweobda me-6 saukunis dasawyisSi.

(,,Православная энциклопедия“ t. IV, 2002 w.

gv. 222). me-6 saukunidan moyolebuli, bolo

episkoposi, visi saxelic viciT, iyo gedeoni,

vinc ukve sulTnisgan miiRo awyuris kaTe-

dra (,,Православянская энциклопедия~, gv.

222).

episkoposTa Soris gamorCeulia efrem

didi mawyvereli (kaTedras uZRveboda 855-

895 wlebSi), grigol xanZTelis mowafe,

romlis Sesaxeb giorgi merCule wers;

,,didi efrem mravlisa keTilisa mo-

matyuebel iqmna qyueyana Cuensa, rameTu

pirvelad aRmosavlisa kaTolikosTa

mihroni ierusalemiT mohyvanda, xolo

efrem qristesmieriTa brZanebiTa mihronisa

kurTxevaÁ qarTls ganawesa ierusalimisa

patriarqisa ganwesebiTa da wamebiTa

sixaruliTa~. a. iunusovis mixedviT, rodesac

gurebma azguri daaarses, sabirebi cxor-

vobdnen mTel mesxeTSi da, ra Tqma unda,

awyurSic. sainteresoa, saepiskoposi centrSi

ra sarwmunoebisani iyvnen sabirebi, an ra

enaze saubrobdnen? iq, sadac awyuris

saepiskoposo iyo, bunebrivia, mrevlic

qarTveli qristiani iyo.

ratomRac zogierT somex, azerbaijanel

da Turq mecniers nervebs uSlis yvelaferi

qarTuli da qarTveli mosaxleoba. sabire-

bisa da gurebis kvaldakval qarTvelebis

adgili aRar rCeba istoriis arc erT mon-

akveTze.

rodesac osmalebi an rusebi aRwerdnen

saqarTvelos ama Tu im kuTxes da iq qar-

Tul mosaxleobaze miuTiTebdnen, ar

moswonT aseTi ram zemoT miTiTebul mec-

nierebs. gansakuTrebiT samwuxaroa, rom

batoni a. sanosiani aseT rames wers qarTv-

el mecnierze, akademikos s. jiqiaze: ,,В 1595

г. здесь была произведена перепись населения

и составлен налоговый реестр домов (семей).

В реестре приводится имена представителей

семей, в большенстве своем армянские. „Боль-

шой давтар (реестр) Гюрджистанского вилай-

ета“ перевод с турецкого на грузинский и

издал в 1941 г. С. Джикия.  Сей ученый муж

не пожелел сил и стараний, дабы извратить

армянские имена, сделать их грузинскими, а

если не удавалось - непонятными (Саносян,

gv. 36)~.

a. sanosians eSleba erTi ram, rom mx-

olod Targmani ar gamoucia baton s.

jiqias, gamocemulia `davTris~ teqsti

pirveli tomis saxiT. amasTanave

TiToeuli auxsneli sityva mocemulia

dednis saxiT da pativcemul a. sanosians

SeeZlo waekiTxa igi `sworad~, somxurad. 

rac ar unda dapirispirebulni iyvnen

zogierTi somexi da azerbaijaneli mec-

nierebi erTmaneTTan, erT platformaze

dganan, rodesac saqme exeba saqarTvelos

da qarTvelebs. ratom? imitom, rom maT

mxolod tendenciuri, sakuTari midgoma

ainteresebT. da kidev erTi, maTi azriT

qarTvelebi momakvdavi eria, ar mravlde-

bian, Cven vmravldebiT, movaswroT da Se-

viqmnaT istoria, movaswroT da davikavoT

adgili saqarTveloSi, romelic male iqneba

qarTvelebis gareSe! kidev kargi, pa-

tivcemuli a. sanosiani ar ambobs, ratom

aweria gurjistanis velaieTi da ara ha-

iastanis velaieTio aRniSnul ,,davTars~.

Tumca ise gaerTo `istoriuli~ da `ono-

mastikuri~ `kvleviT~ pativcemuli mecnieri,

rom male msgavs ramesac vixilavT.

osmalebi kargad arCeven gurjistansa

da haiastans. maT kargad ician vin cxovrobs

saqarTveloSi. da Tu iq somexic cxovrobs,

aris migranti, iseve rogorc migrantTa

STamomavlebi arian dRevandeli samcxe-

javaxeTis mosaxle somxebi, romlebic

saqarTvelos am kuTxem Seikedla me-19

saukunis 30-ian wlebSi,  gadaarCina cnobil

genocids. 

osmalebi, rodesac aRwerdnen gurjis-

tanis vilaieTs, diakretiul niSnebs

xmarobdnen. maTTvis gaugebari qarTuli

bgerebi specialuri niSnebiT iyo aR-

niSnuli, rac saSualebas aZlevda s. jiqias

sworad waekiTxa saxelebi da gadmoeca. a.

sanosiani paTetikurad acxadebs: ,,Как я

уже сказал, большинство имен и топонимов

армянские: (1. Купра? 2. Манвел, его брат. 3.

Вардзел. 4. Мазман. 5. Егия.6. Геворк и др.)

(Саносян, gv. 37).

CamoTvlili saxelebidan (kupra, manvel,

varZel, mazman, egia, gevorq) gamosayofia

gevorq, romelic somxebs hqviaT marTlac,

magram 1595 wels, rodesac osmalebma aRw-

eres awyuris raioni axalcixis livaSi, am

saxelis adamiani awyurSi ar cxovrobda

(ix. jiqia, 1941 gv. 89-90). somxuri eTnosis

warmomadgeneli Cans erTi ojaxi, romlis

saxelic amoukiTxavia, mamiT ki aris ter-

akofas Ze aris agreTve tersimoni, romelic

somxuri warmomavlobisa unda iyos.

ratomRac a. sanosianma kiTxvis niSani

dausva kupras (ix. citata). etyoba, misTvis

am saxelis mniSvneloba rom gaugebaria,

imitom! kupra qarTuli anTroponimia, cno-

bili saxelia. misgan gvaqvs cnobili qar-

Tuli gvarebi: kuprava, kupraZe, kupraSvili,

kupreiSvili da sxva.

me-9 saukuneSi mesxeTSi cxovrobda kaci,

romelsac erqva kupra, ris Sesaxebac

mogviTxrobs giorgi merCule Tavis

,,grigol xanZTelis cxovrebaSi~. ,,war-

avlina kaci keTili, romelsa erqva kupra,

winaSe dedoflisa da mis Sendobisa Txovad

(giorgi merCule, 1949, gv. 108)~.

me-13 saukuneSi cxovrobda kupras Ze -

,,mesxeTs mcxovrebi, daviT narinis Tanamecxe-

drem, Tamar dedofalma, igi saRvined

Seswira gelaTis monasters” (1260-1270 ww.)

(pirTa anotirebuli leqsikoni, 1999 w. gv.

540). Semdeg saukuneebSi gvxvdeba kupraZe

bera, kupraZe daTuna, kupraZe nasyida, kupraZe

paata da sxvani. me-17  saukuneSi iyvnen:

kupraSvili giorgi - ,,mowme mTawmindis

monastris mamis iakinTes mier wereTlis

asul gulobudaxisaTvis micemuli venaxis

nasyidobis wignisa~; kupraSvili gogia -

,,cucxaTs mcxovrebi glexi, qaixosro

agiaSvilis yofili yma, igi col-SviliT,

gagrZeleba me-12 gv.

morielis sindromi
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ivane javaxiSvili _ qarTvel eris istoria

cecxlTayvanismcemloba sparselebis

erovnul sarwmunoebad iTvleboda da

uzenaesi pativiscema da saxelmwifoSi

Zlieri gavlena sasanelTa gvareulobis

Sahan-Sahebis drosa hqonda. sparseTidan

es sarwmunoeba mis mezoblobaSiac male

gavrcelda, sxvaTa Soris saqarTveloSi-

ac. mas Semdeg, rac saqarTveloSi xalxma

qristianoba miiRo, sparseTis mTavroba

Tavis movaleobada sTvlida, rom cecxl-

TayvanismcemlobisaTvis saqarTveloSi

yovelgvari mfarveloba gaewia; xolo

roca igi iberiaSi gabatonda, qristianebs

ramdenjerme devna dauwyo da

mazdeianobas ZaliT avrcelebda. cecxl-

Tayvanismcemloba aramc Tu saqarTvelos

aRmosavleTs nawilSi iyo gavrcelebuli,

aramed dasavleTSiac, kolxidaSic.

apoloni rodoseli mogviTxrobs, rom

kolxebi did danaSaulad sTvlian Tu

vinmem mamakacis gvami an daawvevina, an

miwaSi daasaflava, an zed yorRani

daayrevina; aseT gvamebs isini xaris

tyavSi Casdeben da qalaqs gared xeebze

Camohkideben xolmeo. magram dedamiwasac

Tavisas aZleven da dedakacebs miwaSi

hmarxaveno. ueWvelia es cnoba imas amt-

kicebs, rom kolxebi mazdeianobis

moZRvrebis aRmsarebelni yofilan; im-

itom, rom mxolod am sarwmunoebaSia

akrZaluli adamianis gvamis miwaSi

dasaflaveba; mxolod iq aris aRkrZa-

luli adamianis gvamis cecxliT dawva

imitom, rom cecxli wminda stiqionad

iTvleboda da arara uwminduri mas ar

unda Sehxeboda.

iberiaSi rom mazdeianoba gavrcele-

buli iyo, amis Sesaxeb pirdapiri cnobe-

bic mogvepoveba. cecxlTayvanismcemlebs

mcxeTaSi sakuTari samlocvelo da

calke ubani hqondaT, romelsac “mogvTai”

erqva; aqve ijda mogvebis episkoposi

“mobedan-mobedi”, romelic “moqcevai

qarTlisai”-s avtors SecdomiT qris-

tianebis “mobidan episkoposad” gauxdia

(d. kariWaSvili, “vin iyo mobidan

episkoposi?”, “moambe”, 1901 weli, #3). me-

V-e saukuneSi iberiaSi iseTi gamwvave-

buli brZola iyo qristianobis da

cecxlTayvanismcemlobis Soris, rom

ojaxebSi ganxeTqileba sufevda da erTi

wili mazdeianobas emxroboda, meore

qristianobas icavda (SuSanikis ca, 182).

ramdenad Zlieri da Rrma gavlena

unda hqonoda mazdeianobas qarTvel

xalxze iqidana sCans, rom Cven dromdis-

ac-ki misi kvali Cveni eris rwmenasa da

zne-Cveulebebs naTlad atyvia; mag. xev-

sureTSi momakvdavs “narevebis” meti ar-

avin ekareba; imaT miaqvT micvalebuli

sasaflaoze-ki ara, aramed erTs qviTkiris

SenobaSi, romelic soflis moSorebiT

aris; iq daasveneben, sanam gvami ar gaixr-

wneba. am “narevebs” aravin ar ekareba,

vidre Tavs ar ganiwmendnen, imitom rom

micvalebulica da yvela, vinc mas xels

Seaxebs, uwmindurad iTvleba.  mSobiaro-

bisa da Tviur dedaTa-wesis dros Cveni

mTielebi dedakacs sofelSi ar ayeneben,

aramed dawesebuli vada soflis gared

“qoxSi” da “boselSi” unda gaetarebinaT;

am drois ganmavlobaSi maT, viTarca uw-

mindurebs, aravin ekareboda da am

Senobebs gzas uqcevdnen. es wesic,

rasakvirvelia mazdeianobis naSTia. amav

rwmenis naSTad unda CaiTvalos is

Cveuleba, rodesac Cveneburi puris mcxo-

beli puris Cakvris dros pirs ikravs,

radgan adamianis sunTqva uwmindurad,

xolo cecxli wminda stiqvionad iTvle-

boda, amitom mazdeianiobis moZRvrebi

keTilmorwmuneebs agonebdnen, rom puri

pirakruli ecxoT. mravali sxva amgvari

Cveulebaa SerCenili Cvens xalxSi, romel-

ic cecxlTayvanismcemlobis naSTad unda

CaiTvalos, magram yvelas ver gamovekideb-

iT. rasakvirvelia raki qarTvelebis

erovnul sarwmunoebad mnaTobTa Tay-

vaniscema iyo, ueWvelia, saqarTveloSi

Semdeg Semoxiznuls mazdeianobas spar-

sul mazdeianobasTan SedarebiT Tavise-

buri elferi eqneboda; amis garda

mazdeianobas iberiaSi rasakvirvelia

metad eqneboda fexi mokidebuli, vidre

lazikaSi.

qristianoba saqarTveloSi oris mxriT

vrceldeboda: asureTidana da somxeTidan

momdinare qadagebas fesvebi TviT

palestinaSi edga da qristianobis pir-

vandel xasiaTsa da Tvisebebs gulmod-

gined icavda. am qadagebis asparezad

aRmosavleTi saqarTvelo iyo; kapaduki-

idana da mcire aziidan momavali qadageba

ellinuri iyo da berZnul qristianobis

elferi edo. amis asparezad dasavleTi

saqarTvelo iyo. rasakvirvelia sarwmu-

noebrivi da yovelgvari moZRvreba iseTi

ram ar aris, rom mis gavrcelebasa da

moqmedebis asparezis mkafiod Semo-

fargvla da gansazRvra SeiZlebodes.

kapadokiur qadagebas iberiaSic hqonda

gza gakvleuli, samxreTiT mimdinare

qristianobasac lazikaSic eyoleboda

momxre, magram zemoaRniSnuli asparezebis

gansazRvra imazea damyarebuli, Tu

saqarTvelos romel kuTxeSi romel

moZRvrebasa hqonda gansakuTrebuli

gavlena.

qristianobas saqarTveloSiac sxva

qveynebiviT didi brZola da didi ryeva

unda gamoearna, magram am mxriv Cveni

saeklesio mwerloba jer Seswavlili

ar aris, xolo gamoqveynebul imdroindel

TxzulebebSi mxolod mkrTali aCrdilia

SerCenili. rom iberiaSic erT dros

nestorianebas bevri momxre hyavda, amis

Sesaxeb cnobebi moipoveba qarTvel kaTa-

likozis kirionis werilSica da papi

grigol I-is sapasuxo epistoleSic: TviT

episkopozTa Sorisac Turme nestorianebi

yofilan. rasakvirvelia am moZRvrebis

mimdevarT TavianT mowinaaRmdegeebTan

gamwvavebuli brZola da paeqroba eqne-

bodaT, roca Cveni Zveli mwerloba

Sesaferisad Seswavlili iqneba, am br-

Zolis Sesaxeb imedia bevri sayuradRebo

masala aRmoCndeba. monofizitobasac

erTs dros mravali momxreebi hyavda, ma-

gram amis Sesaxeb dawvrilebiT qvemoT

meqneba laparaki, exla ki qarTul ekle-

siis weswyobileba unda aRvwero mok-

led.

qarTuli eklesia me-VI-e saukuneSi 35

saepiskoposo sawmysosagan Sesdgeboda.

yvelgan, curtavis sawmysos garda, wirva-

locva qarTulad swarmoebda; curtavSi-

ki me-VII  sauk. damdegamde somxurad

uwiriaT; am eparqiaSi mcxovrebTa erTi

wili somxoba yofila, meore, vgoneb, um-

ravlesi wili qarTveloba. qarTul ek-

lesiis Tavad kaTalikozi iTvleboda;

kaTalikozoba pirvelad vaxtang mefis

dros dawesda, daaxlovebiT 460-484 wlebs

Sua _ “Tavi igi episkopozTa samoel

pirveli kaTalikozi” moxseniebulia Su-

Sanikis martvilobaSi. kaTolikosobis

dawesebis Semdgom qarTuli eklesia

damoukidebeli iyo.  mas 35 episkoposi

emorCileboda; imaT garda mRvdelmsax-

urTa dass qorepiskoposebi, xucesni, di-

akonni da sjulis mecnierni Seadgendnen.

qarTlisa kaTalikosi mudmiv mcxeTaSi

binadrobda, magram, sasaxle tfilisSiac

hqonia.

sxvebze metad sami salocavi iyo

mTel sakaTalikozoSi ganTqmuli: “mcx-

eTis jvari”, “manglisis jvari” da “bol-

nisis jvari”. did-did aznaurebs saku-

Tari karis eklesiaca hqoniaT, magaliTad,

qarTlis pitiaxSma arSuSam rom qris-

tianoba miiRo da cecxlTayvanismcem-

lobas Tavi daaneba, “aRmarTna

samartvileni da eklesiani aRaSena” (Su-

Sanikis ca, 184); sakuTari moZRvari, xucesi-

ca hyoliaT (ibid. 183). wmindaTa Tayvanis-

cema da msaxurebac ukve me-V-e sauk. Za-

lian gavrcelebuli yofila da kerZo

pirebsac-ki did-did aznaurTa wreebSi

“wmidani nawilni mowameTani” saxlSi

hqoniaT (ibid. 184). aRTqmis dadeba (ibid.
188), ierusalimSi gamgzavreba da wminda

adgilTa mimoxilva-molocva icodnen

Turme (ibid. 188). locvis dros “que-

warsageblad kiliki” uxmariaT (ibid. 189).
didmarxva swamdaT da zogierTni ise

bejiTad inaxavdnen Turme purs ar ekare-

bodnen (ibid. 189). ciskrisa da mwuxris
Jamobis garda, Tu sxvagvari ram wirva

kidev ar icodnen sabuTebidan ara sCans.

rogorc etyoba micvalebulze wirva

da anderZis ageba jer ara scodniaT:

micvalebulis gvamis ganbanvisa da su-

dariT Segragnis Semdgom samRvdeloebis

winwaZRoliT “fsalmuniTa sulieriTa

da kerovanebiTa aRnTebuliTa da sak-

mevliTa surnelebiTa” (ib. 192). Senaxulia

agredve cnoba maSindel glovis wesis

Sesaxeb da rogorc etyoba awindels,

dasavleT saqarTveloSi Cven dromde

SerCenils, wess miagavda: maSinac Turme

“tirodes da icemdes mkerdsa da ibZar-

vides RameTa” (ib. 187).
ramdenad saintereso unda iyos am-

droindeli qarTuli saeklesio mwer-

loba, evstaTe mcxeTelis cxovrebac

saucxovod amtkicebs. am TxzulebaSi

sxvaTa Soris moTxrobilia saxarebis

Sinaarsi, magram Cveulebriv dednisagan

bevrSi ganirCeva da gansxvavdeba. amis

Sesaxeb dawerilia kidec germanulad

calke gamokvleva, romelic am

striqonebis avtorsa da berlinis uni-

versitetis prof. ad. harnaks ekuTvniT;

amitom am sakiTxs aq dawvrilebiT aRar

Sevexebi, moviyvan mxolod oriod magal-

iTs: Cveulebriv saxarebaSi ieso qriste

Tavis moRvaweobas galileaSi awyobs

da mxolod Semdeg gadadis ierusalim-

Sic, evstaTe mcxeTelis cxovrebaSi-ki

ieso qriste imTaviTve ierusalimSi

iwyobs moqmedebas;

Semdeg am cxovrebaSi qristes zRvaze

viTarca kmelad siarulis saswauli

isea moTxrobili, rom “qriste da

mowafeni misni ganvidodes zRuasa mas

viTarca kmelad da ferxni maTni ara

dailtvnes”-o; eSmakeulis gankurnebis

Semdgom Cveulebriv saxarebis dedanSi

ieso qriste eSmakebs zRvaSi uSvebs, am

TxzulebaSi ki naTqvamia: “qriste ubrZana

qveyanasa da ganeRo da danTqa eSmaki

igi da STagdo jojoxeTad quesknelad”-

ao; amaRlebis Sesaxeb moTxrobilia, rom

igi “mTasa Taborsa” moxdao, Cveulebriv

saxarebisamebr-ki am mTaze feriscvaleba

momxdara; Semdeg sulis wmindis mofenis

ambavi ise-ki ar aris moTxrobili. ro-

gorc “saqme mociqulTa”-Sia, aramed sul

sxvanairad: amaRlebis oriod wuTis win

iesom daariga mowafeni da daloca,

xolo Semdeg “mociqulTa maT STabera

suli cxoveli da rqua maT miiReT

suli cxovrebisa da warvediT Tqven...

da naTels scemdiT saxeliTa mamisaTa

da ZisaTa da sulisa wmindisaiTa“-o.

sazogadod saxarebis dednebSi, ra

enazedac unda iyos igi naTargmni, mcire-

odens gansxvavebasac-ki iSviaTad naxavs

mecnieri, amgvari msxvili garCeva xom

arsad moipoveba. miT ufro Zvirfasia

da sayuradRebo evstaTe mcxeTelisa cx-

ovrebaSi moyvanili saxarebis dedani;

SinaarsiT es saxareba imdenad ganirCeva

Cveulebrivi dednisagan, rom ueWvelia

CvenSi raRac jered ucnobi tatianes

“doatessaron”-is magvari saxareba unda

yofiliyos gavrcelebuli. Tu rom

SemdegSi  amave drois qarTuli saekle-

sio mwerloba, metadre raJdenisa da 13

asurel mamaTa Tavdapirveli cxovrebani

aRmoCndeba, maSin ueWvelia mecniereba

bevrs axalsa da sayuradRebo cnobebs

SeiZens Cvenis eklesiisa da qristianobis

im droindeli mdgomareobisa da cx-

ovrebis Sesaxeb.

nestorianobis Semdgom qristianoba

or mebrZol banakad egred wodebulma

monofizitobam ganxeTqa, _ kamaTma iesos

bunebis Sesaxeb: ori Tu erTi buneba

unda hqonda ieso qristes. qalkedonis

451 wlis msoflio krebam ori buneba

aRiara. aRmosavleTis qristianobis ume-

tesobam uarhyo am krebis dadgenileba.

saqarTvelosa da somxeTSi gabriel

qarTlisa kaTalikozisa da babgen somxi-

Tis kaTalikozis dros (488-531) am sagnis

Taobaze adgilobrivi saeklesio kreba

iyo mowveuli da oriv eklesiis warmo-

madgenlebmac qalkedonis dadgenileba

mwvaleblobad icnes da ieso qristeSi

erTi buneba aRiares, monofizitobas

miemxrnen. magram amis Semdgom asi wlis

ganmavlobaSi qarTvel samRvdeloebasa

da xalxs TandaTan azri Seucvlia da

qalkedonis krebis dadgenilebas mih-

mxrobia. am dros es sadavo sakiTxi

sxva qveynebSiac ukve gadawyvetili iyo;

mTeli italia da romis eklesia, berZnebis

eklesiebic marTlmadidebel rwmenad

martooden qalkedonis aRsareba aRiares

da monofizitoba mwvaleblobad icnes.

amaze mouvida uTanxmoeba qarTvel

da somex samRvdeloebas. es uTanxmoeba

imdenad gamwvavda, rom samudamo ganx-

eTqilebiT damTavrda. usiamovneba cur-

tavis episkoposma mosem Camoagdo. igi

gvartomobiT somexi iyo, aRzrda cur-

tavSi mieRo da qarTulic iq Seuswavlia.

qarTvel episkoposTa Soris me-V-e sauku-

nis dasasruls mxolod es mose-Ra

mdgara mtkiced monofizitobaze.

qarTlis kaTalikozma kirionma mose

daibara da misi dasja moiwadina. kaTa-

likozi mas raRac danaSaulobas

abralebda. tfilisSi Camosuli mose

episkoposi kirionma gajavrebul gulze

ar miiRo da mcxeTaSi gaemgzavra. cur-

tavelma episkoposma rom Seatyo, Cemi

saqme cudad ariso, Tavis sawmysos Tavi

mianeba da somxeTSi gaiqca da iqaur

samRvdeloebas daxmareba sTxova;

qarTvelebi qalkedonis moZRvrebas

miemxrnen, monofizitobisaTvis ganmdevnes

da momeSveleTo. jer somexTa kaTa-

likozis moadgilem, mere TviT kaTa-

likozma abraammac mxari misces cur-

tavel episkoposs da qarTvel samRvde-

loebasa da didebulebs werili gaugza-

vnes. amis gamo somexTa kaTalikozis

abraamisa da qarTvelTa kaTalikozis

Soris cxare miwer-mowera astyda. abraami

urCevda qarTvelebs, berZnebs nu miemxro-

biT da moswydebiT sparseTis qris-

tianobasao, Cven yovelTvis urTierT-

maneTSi Zmurad gvicxovria, rad agdebT

samudamo mtrobasao? kirionma upasuxa,

Cven ar SegviZlian mTel qristianobas,

romisa, konstantinepolisa, antioqiisa,

aleqsandriisa da ierusalimis eklesiebs

zurgi SevaqcioT da marto Tqvena da

aRmosavleTis qristianebs mivemxroT,

marto Tqven gicnaT ucdomeli da mar-

Talio; amieriTgan am saganze weras

Tavi daanebe, Torem araviTar pasuxs ar

miiRebo. amis Semdeg 607  wels somexTa

kaTalikozma abraamma Tavis sawmyos

epistole miswera da gamoucxada:

qarTvelebi da albanelebi mwvaleblebi

arian, maTTan araferi saziaro ar gqon-

deT, _ arc locvaSi, arc saWmel-sasmelSi,

arc Svilebis aRzrdaSi, arc col-qm-

robaSi; SegiZliaT mxolod ivaWroT

imaTTan rogorc uriebTanao. amgvarad

uTanxmoeba-ganxeTqileba damTavrda.

qarTvelebi saberZneTsa da dasavleTs

miemxro, somxebis erTi ufro gavleniani

wili-ki aRmosavleTis, asureTisa da

sparseTis qristianebs; somxebis meore

wili-ki, gansakuTrebiT dasavleTiT mobi-

nadre, qarTvelebsaviT qalkedonis krebis

dadgenilebaze idga. Tumca am dros

iberia sparseTis xelSi iyo, magram mas

Semdeg, rac sparselebma mefoba mospes,

qarTvelebi arc-ki malavdnen, rom maT

sparselebi sZulT da sul ganTavisu-

flebasa natrulobdnen. aseTs mdgomare-

obaSi qarTvelebi sparselebs ras

miemxrobodnen... kirionma curtavis

episkoposad moses magier viRac asuri

daniSna da iqaur eklesiaSi qarTuli

wirva-locvac SemoaRebina. amieriTgan

qarTul eklesiaSi erovnuli mimarTule-

ba ikidebs fexs da mtkicdeba, magram

raki es arabebis batonobis dros moxda,

amis Sesaxeb am Txzulebis meore tomSi

iqneba laparaki.

aRniSnul wignSi didi qarTveli

mecnierisa da mamuliSvilis, sulm-

naTi mecnieris ivane javaxiSvilis

mier metad saintereso mosazrebebia

moyvanili megruli, svanuri da

lazuri fenomenis Taobaze. mk-

iTxvels vauwyebT, rom  publikaci-

aSi SenarCunebulia avtoriseuli

leqsika. am udavod saintereso da

dRemde ucnob naSroms vTavazobT

gazeT “iloris” mkiTxvels.
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Проблемы сами По себе не возникают, Проблемы создают недальновидные Политики
Накануне смоделированной «смерти»,

уготованной президенту Грузии тбилисской

телекомпанией «Имеди» в бредовом вы-

пуске новостей от 13 марта 2010 года, Ми-

хаил Саакашвили излучает жизнерадост-

ность и пышет креативом по поводу

и без оного. Скандальный телесюжет он

одобрил и счел максимально прибли-

женным к реальности. Однако окунуться

в нее никак не желает и продолжает

плескаться в виртуальности, обдавая

окружающих брызгами несусветных спичей

и малоадекватных поступков, что служит

пищей для медиков и юмористов. Это

гарантированно обеспечивает грузинскому

лидеру специфический рейтинг и по-

пулярность.

И весь его «жизненный сок», оказы-

вается, составляет примитивную двухком-

понентную рецептуру, которую составляют

мании и фобии. Но если их перед упо-

треблением энергично не взбалтывать,

они расслаиваются и оставляют дурст-

венное послевкусие.

Мании и фобии грузинского президента

общеизвестны. Панический страх у него

вызывают российский премьер, шум са-

молета в небе, боязнь лишиться каких-то

частей своего тела, месть родственников

погибших осетин и абхазов в результате

нападений Тбилиси на Цхинвал и Сухум,

утрата поста главы государства, обес-

печивающего надежную физическую за-

щиту и иммунитет от уголовного пресле-

дования. Все это неоднократно докумен-

тально зафиксировано и подтверждено.

Ну, а про манию, что Грузия «самая-
самая» во всем мире, что само собой

подразумевает и «самого-самого» ее

президента, уже и говорить не приходится.

Вот это уж, действительно, безбрежное

море для креатива и умопомрачительных

фантазий Саакашвили. В его представ-

лении Грузия вся — из кисельных

берегов и молочных рек. Увы, соплемен-

ники на своей шкуре испытывают обрат-

ное. Всего 15% населения считает, что

«жить стало хорошо, жизнь стала ве-
селее».

В экономическом отношении реальные

показатели республики не могут вселять

оптимизма. Совокупный внешний и внут-

ренний долг страны подступает к 10

млрд долларов, что достигает 80% ВВП.

В 2013 году Грузии предстоит начать пла-

тить по внешним заимствованиям, что

может раздавить государственный бюджет

и привести к дефолту.

Страна набрала таких кредитов, что

каждый новорожденный грузин и не меч-

тает о серебряной ложке во рту, ибо он

автоматически обременяется долгом в 12

тыс. долларов. Для рядового обывателя

это малосущественно, его больше заботит

то, что власть самоустранилась от вы-

полнения обязательств по компенсации

вкладов населения в советские сберкассы.

Взамен народу подсунули косточку бес-

платной приватизации жилья, в основном

обветшавшего и требующего значительных

расходов на содержание и текущий ре-

монт.

Саакашвили не отрицает, что часть

грузин живет в нужде, но неустанно раз-

дает налево и направо обещания райских

кущ. Для чего и создает соответствующий

антураж в виде амбициозных проектов

строительства «самых-самых» объектов

и сооружений. Как, например, «самый
лучший в Восточной Европе» между-

народный аэропорт в Тбилиси. Невезучий,

однако: то крышу ветром снесет, то

ливень сквозь щели затопит здание.

На днях обрадовал началом строи-

тельства »самого большого универмага
на побережье Черного моря» в Батуми.

Аж в 50 тыс. кв. м. Хотя в Сочи торгово-

розничный комплекс в два с лишним

раза просторнее. Да и в столице Грузии

здание центрального железнодорожного

вокзала переоборудовали в торговый

комплекс, сопоставимый по площади с бу-

дущим универмагом в Батуми.

Саакашвили тронул сердца соотече-

ственников тем, что им с открытием ма-

газина в столице Аджарии не придется

за шопингом отправляться в Дубай, Париж

или Лос-Анджелес. Да многим из них

не наскрести денег даже на поездку

в Батуми!

Выступления и публичное поведение

президента «самой-самой» в мире страны

все отчетливее напоминает приемчики

зазывалы дешевого циркового балагана

или шоумена средней руки. Сегодня он

может эффектно в шлеме гонщика про-

катиться за рулем гоночного автомобиля

по транспортной развязке в центре Тби-

лиси, спроектированной в советские вре-

мена, а на следующий день там же вы-

рядиться аки Рембо в американский ка-

муфляж и открыть монумент «борцам
за свободу и независимость Грузии
против России». Кстати, тбилисские ост-

рословы язвительно нарекли это соору-

жение памятником «свободы и незави-
симости от здравого смысла». А «мост
мира» в древнем центре столицы из-за

странной схожести по форме с известным

средством гигиены назвали Always.

Но вот примерить высотный гермошлем

летчика Саакашвили навряд ли удастся.

Просочившиеся в прессу сообщения

о том, что президентский авиалайнер

за 7  млн долларов оборудовали индиви-

дуальной катапультой для первого лица

Грузии, не совсем точны. Катапульта де-

шевле, но далеко не спортивный образ

жизни президента не позволит ему вы-

нести значительные перегрузки при ее

отстреле. А вот оборудовать самолет ин-

дивидуальной герметичной капсулой с па-

рашютом для экстренной эвакуации тех-

нически вполне реально. Но не на низких

высотах.

Поэтому президенту Грузии предпоч-

тительнее сменить воздушный транспорт

на морской, в оснащение которого войдет

и минисубмарина, как, например, на океан-

ской яхте Абрамовича.

Главная фишка Саакашвили — «боль-
шой и страшный русский медведь».
Им он пугает заморских покровителей,

чтобы восстановить свою изрядно под-

моченную репутацию, пугает и соотече-

ственников — чтобы списать на «злой
Кремль» собственные провалы и глупо-

сти. Порой при этом перестает контро-

лировать свою речь: Саакашвили

на встрече с ведущими журналистами

страны брякнул, что то время, когда

«в Москву за 37  рублей ездили погла-
зеть на наташ, уже не вернется».

А вконец уязвленный обвинениями

в том, что Грузия управляется из Ва-

шингтона, президент пафосно и невпопад

заявил на параде 26 мая: «Наша нация
не смирилась с лишением чести и до-
стоинства, не оставила мечту о неза-
висимости и свободе, всегда побеждала
врагов и победила тем, что все они
вымерли, для них осталось место
лишь на страницах истории. Грузия
снова существует. Нас много раз за-
ставляли падать, но мы никогда не те-
ряли желания подняться. Снова суще-
ствует грузинская нация, не сломленная,
как и со дня ее рождения».

Как говорится, the show must go on —

шоу должно продолжаться! Удивительно,

как все это по смыслу напоминает мир-

ское причащение — прощальную песню

умирающего солиста английской рок-

группы Queen Фредди Меркьюри. Он во-

шел в историю, Саакашвили — вляпал-
ся.

Одним словом, проблемы сами по себе

не возникают, проблем создают недально-

видные политики…
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ჯარისკაცებს ხელს უწევდნენ.
ისინიც ღიმილით და ხელის
აწევით პასუხობდნენ...

სწორედ ეს ეპიზოდი
გამახსენდა, როდესაც გმირთა

მოედანზე აფხაზეთისა და
სამაჩაბლოს ომების ვეტერანთა
შიმშილობის აქციის დაშლის
შესახებ შევიტყვე. აფხაზეთის
ომის დასრულების პირველ
წლებში ისინიც ისეთივე
პატივისცემით და საყოველთაო
ყურადღებით სარგებლობდნენ,
როგორც ახლანდელი ქართული
არმიის ჯარისკაცები და
ოფიცრები: უწყობდნენ
საღამოებს, ქუჩაში
შეხვედრილთ სიყვარულნარევი
მზერით აცილებდნენ, უფასოდ
უშვებდნენ მეტროში და
ბილეთებს არ სთხოვდნენ
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. 

სხვა საკითხია, ყველა
იმსახურებდა თუ არა ამას,
მაგრამ როგორც წესი, ერთი
დაფნის გვირგვინი ასეთ დროს
ყველაზე ნაწილდება, ამიტომ
ჩვენი საზოგადოების უდიდესი
ნაწილისთვის ისინი დიახაც
გმირები იყვნენ. წაგებული
ომის, მაგრამ მაინც გმირები...

იქნებ ჩემი ლირიკა აქ
უადგილოა, მაგრამ მაინც
მაწუხებს კითხვა: როდიდან
არიან ისინი ზედმეტნი და ვის
მიუძღვის ამაში ბრალი - მათ
თუ სახელმწიფოს? იქნებ,
სწორედ სახელმწიფომ ვერ
დააფასა სათანადოდ მათი
ღვაწლი სამშობლოს წინაშე?
იქნებ, სწორედ, საქართველომ
მიიღო ომიდან დაბრუნებული
ბიჭები არა ისე, როგორც
მოყვარულმა დედამ, არამედ
როგორც ავმა დედინაცვალმა?

ამერიკაში ერთი ასეთი
გამოთქმა არსებობს: „მითხარი,
როგორ ექცევი ვეტერანებს, და
გეტყვი, ვინ ხარ შენ...“- ეს
გამოთქმა ვიეტნამის ომის
ამერიკელ ვეტერანებს
ეკუთვნით და, თუ არ ვცდები,
ვაშინგტონში, მათივე ოფისის
შესასვლელთან, დიდი

ასოებითაა ამოტვიფრული. 
თავის დროზე ამერიკის

შეერთებული შტატების
საზოგადოებამ ეს ეტაპი გაიარა:
ვიეტნამიდან დაბრუნებული
ვეტერანებისადმი ზერელე
დამოკიდებულების. ჩვენი
საზოგადოების მიდგომა ბევრად
ჰგავს ამერიკელთა მაშინდელ
მიდგომას... 

მაგრამ ვიეტნამი ამერიკის
შემადგენლობაში არც არასდროს
ყოფილა და, კაცმა რომ თქვას,
ტერიტორიულადაც - სად
ვაშინგტონი და სად ჰანოი.
სამაგიეროდ, აფხაზეთი ჩვენი
იყო, ახლაც არის და თან არც
არის, ის ბიჭები კი, რომლებიც
დღეს გმირთა მოედანზე
იდგნენ, შესაძლოა წინასწარ
გაყიდულ, მაგრამ მაინც
საქართველოს ერთიანობისთვის
დაწყებულ ომში იბრძოდნენ.
იბრძოდნენ იქ, სადაც წასვლა
უბრძანეს, საქართველოს
შეიარაღებულ ძალებში კი, ისევე
როგორც მთელი დანარჩენი
მსოფლიოს შეიარაღებულ
ძალებში, „ბრძანება
ექვემდებარება შესრულებას და
არა განხილვას.“

ვინ იცის, სად იყო მავანი
მაშინ, როცა აფხაზეთში მუზები
სდუმდნენ და ქვემეხები
ქუხდნენ. იქნებ ისინიც, მაშინ
ძალიან პატარები, ჩემი
შვილების ტოლნი,
აღფრთოვანებით შესცქეროდნენ
იმ სამხედრო ფორმას,
რომლებიც დღეს მოშიმშილე
ვეტერანებს ეცვათ... მართალია,
არც მაშინ იყო ყველა იმ ფორმის
ტარების ღირსი და არც ახლაა
ყველა გულანთებული
პატრიოტი, ვინც საქართველოს
შეიარაღებული ძალების ფორმას
ატარებს, მაგრამ ეს საერთო
სურათს არ ცვლის. ამავე დროს,
არც ქალზე ხელის აღმართვაა

მუნდირისთვის შესაფერისი
საქციელი.

სულ სხვა საკითხია ის, რომ
გმირთა მემორიალთან
მოშიმშილე ვეტერანების
სოციალური პრობლემების
სათავისოდ გამოყენებას,
როგორც ყოველთვის,
პოლიტიკური პარტიები
შეეცადნენ. ყველაფერს რომ
თავი გავანებოთ, გუშინ გმირთა
მოედანზე პოლიტიკოსების
გამოჩენამდე ვეტერანებთან გია
ყარყარაშვილი მივიდა,
რომელმაც სრულიად მისაღები
წინადადება შესთავაზა
მოშიმშილეებს: ექს-თავდაცვის
მინისტრი ამბობდა, რომ აქციამ
თავის მიზანს მიაღწია,
მოშიმშილეებმა ყურადღება
მიიპყრეს, მათ მიერ დასმული
საკითხების მოგვარება
დაწყებულია და უნდა
დაიშალონ, რადგან დაღუპული
გმირების მემორიალთან ასეთი
ფორმით აქციის გაგრძელება
მიზანშეწონილი არ არის. 

ვეტერანთა უმრავლესობას
ყარყარაშვილის წინადადება
დაშლის შესახებ ჭკუაში
დაუჯდა და, კაცმა რომ თქვას,
პოლიციელების მიერ დაშლის
მოთხოვნისთანავე მათ
პლედების და კარვის ალაგება
დაიწყეს, მაგრამ
პოლიტიკოსების (ამ
შემთხვევაში ირაკლი
ბათიაშვილის) გამოჩენამ ისევ
ყველაფერი თავდაყირა დააყენა:
მისი გამოჩენისთანავე
ვეტერანებმა ისევ ძველი
ადგილები დაიკავეს და
დაშლაზე უარი განაცხადეს.
ბათიაშვილთან ერთად გმირთა
მემორიალთან კიდევ რამდენიმე
პოლიტიკოსი თუ
პოლიტიკოსობის მსურველი
გამოჩნდა - ჩავარდნილი სეზონი
ხომ უნდა ამოექაჩათ...

რამდენიმე პოლიტიკურმა
პარტიამ დღეს, ვეტერანთა
მხარდასაჭერად დაგეგმილ
აქციაში მონაწილეობაზე
მზადყოფნაც გამოთქვა და
გმირთა მოედანზე მივიდა
კიდეც, მიუხედავად იმისა, რომ
აქცია სოციალურ ქსელებზე,
სპონტანურად დაიგეგმა და
ორგანიზატორებმა თავიდანვე
ცალსახად განაცხადეს, აქცია
არცერთი პოლიტიკური პარტიის
სახელით არ ტარდებაო. 

როგორც ჩანს, სხვების
დაგეგმილ აქციებზე სიარული
და თავის იქ შერგვა, სადაც მათი
გამოჩენა არავის ეპრიანება,
ქართველი პოლიტიკოსების
მთავარ ჰობად იქცა. ყველაფერს
რომ თავი გავანებოთ,
ბათიაშვილი და სხვა
პოლიტიკოსები აქციის დაშლას
ვერ დაუშვებდნენ, რადგან
მოსკოვში მყოფ ყოფილ
„ბატიას“, თენგიზ კიტოვანს ამ
აქციასთან დაკავშირებით
საკუთარი მიზნები ჰქონია:
კიტოვანი მოსკოვში მყოფ
რამდენიმე ჩემს ქართველ
კოლეგას ტელეფონით
დაკავშირებია და დაუტრაბახია,
ჩემი მოშიმშილე ბიჭები
საშობაოდ გააქტიურდებიანო...

ყველაზე სამწუხარო სწორედ
ეს არის: ოპოზიციონერ
პოლიტიკოსებსაც და მოსკოვში
მყოფ გვარდიის ყოფილ
სარდალსაც ნაკლებად
აინტერესებდათ, რა უჭირდათ
და ულხინდათ ვეტერანებს,
არადა, ყველაზე მეტად
გუშინდელი შეტაკების დროს
არა ირაკლი ბათიაშვილი,
თენგიზ კიტოვანი და სხვები,
არამედ ვეტერანები
დაზარალდნენ, რომლებიც
კიდევ ერთხელ, უკვე
მერამდენედ გამოიყენეს
საზარბაზნე ხორცად...

მოშიმშილე ვეტერანები და დანაყრებული წამქეზებლები
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gaRma Seedave, gamoRma

SegrCebao...
jer kidev SarSan gamovaqveyneT

“ilorSi” werili imis Taobaze, rom

musulmanuri azerbaijani utifrad gve-

daveba saqarTvelos erT-erT qristia-

nul religiur centrs _ daviT-garejis

samonastro kompleqss da gvimtkicebs,

rom es Zegli maT Soreul winaprebs

albanelebs ekuTvniT da, amdenad, igi

azerbaijanis sakuTrebaao. maSin Cven

sruliad saqarTvelos vauwyeT, rom

qarTvel istorikos qalbatons marika

lorTqifaniZes darubandis WiSkari da

daviT-garejis samonastro kompleqsi

Cirad ar uRirda!

dRes CvenTan patriotuli aRzrdis

sakiTxi moikoWlebs. da ara Tu axal-

gazrdebi, maRali rangis qarTvelebic

ar arian mzad, istoriulad dasabuTe-

buli pasuxebi gascen mozRvavebul vi-

Tomda megobrulad Semoparul mters.

saqarTvelos nawilebad daglejis pro-

cesi dawyebulia da didma da patara

mezoblebmac iwyes Cveni miwebisa da

istoriuli Zeglebis miTviseba.

maSin visaubreT imis Taobaze, rom

qalbatoni marika lorTqifaniZe mi-

iwvies azerbaijanis moTxovnaze ge-

laTSi aRmaSenebelis mier brZoliT

Camotanili darubandis WiSkris da-

brunebis Sesaxeb interviusTvis. misi

miwveva, am SemTxvevaSi, istoriulad

dasabuTebuli pasuxis gacemiT iyo

ganpirobebuli. da, hoi, sakvirvelebav!

qalbatonma marikam sruliad auRel-

veblad gasca pasuxi. ra vuyoT mere,

waiRon, Tu maincdamainc, Cven asli ga-

vakeToT (teqsti daculia) da davito-

voT. meored mowvevis dros ki aseve

azerbaijanis moTxovnaze  daviT  ga-

rejis  samonastro  kompleqsis mit-

acebis Sesaxeb igive qalbatoni marika

pasuxobs aseve auRelveblad: mere ra,

daviT garejis kompleqsis erToblivi

eqspluatacia moxdeso. ar vici, vin

uyura am gadacemas da vis ra STa-

beWdileba darCa, CemSi ki didi gu-

listkivili gamoiwvia da minda, kidev

erTxel mivmarTo ara marto qalbaton

marikas, aramed  mTel qarTvel xalxs:

aRmaSenebels brZoliT mopovebuli

WiSkari qaTmebisa da cxvrebis da-

samwyvdevad ki ar Camoutania, aramed

igi saqarTvelos miRwevebis oqros

fondad aqcia. rac Seexeba aseTi WiS-

krebis aslebis istoriul mniSvnelo-

bas, qalbaton  marikas vTxovT, es asli

man azerbaijans SesTavazos da ra pa-

suxsac miiRebs, Tavad naxavs. rogor

davijero, rom daviT gareji mas namd-

vil qarTul istoriul Zeglad miaCnia,

Tu  igi  mewveli  Zroxaa,  erToblivi

eqspluatacia gavuwioT da nawveli

Suaze gavyoT? 

maSin iqneb dagveyenebinaT sakiTxi,

rom, Tundac, imave azerbaijanma dagvi-

brunos  Cveni  teritoriebi da iq

mcxovrebi qarTvelebi, aseve, somxebma

_ Cveni uZvelesi cixeebi da salocavebi,

TurqeTma _ tao-klarjeTi da sxva. Tu

fiqrobT, rom iq vinme ityvis, _ mere ra,

davubrunoTo.

Cven ki ufro Sors mivdivarT da

imazec vTanxmdebiT, rom daviT garejis

sanacvlod azerbaijanelebs sofeli

erisimedi davuTmoT. kuluarebSi ambo-

ben, rom am daTmobis mizezi martivia _

sofeli erisimedi Sors mdebareobs da

masze xarjebis gaweva saxelmwifosaTvis

xelsayreli araa, radgan igi veraviTar

ekonomikur efeqts ver iZlevao. cudad

meniSna es fraza. rogorc iciT, sa-

qarTvelos xelisuflebas samTavrobo

struqturebi quTaisSi gadaaqvs, Semdeg

ki gamoacxadeben, Tbilisis rCena arae-

feqturi saqmea da igi somxebs gadavce-

To. Tu gaviTvaliswinebT saakaSvilisa

da sxva mravalTa araqarTul eTnikur

warmomavlobas, ara mgonia es eWvi

mTlad safuZvels iyos moklebuli.

rac Seexeba azerbaijans, sadavo mas-

Tan Cven ufro meti gvaqvs da ratom

ar viyenebT am kozirs, verasgziT ver

amixsnia.

rogorc iciT, arabul qveynebSi,

sadac udabnoebi sWarbobs (am mxriv

arc azerbaijania gamonaklisi) sasmeli

wyali bevrad ufro Zviri Rirs, vidre

benzini an sxva gamagrilebeli saSua-

lebebi. sxvaTa Soris, swored gazeTma

“ilorma” gamoaqveyna dokumenturi ma-

salebi imis Taobaze, rom mezobel

azerbaijans yovelwliurad saqarTve-

lodan ufasod gaaqvs daaxloebiT 40

milioni evros Rirebulebis (wylis

safasuris gaZvirebis Semdeg ki es

Tanxa 55 milion evros uaxlovdeba)

uaRresad Zvirfasi wiaRiseuli _ sas-

meli wyali, Tavad ki sakmaoze metad

Zvirad gvawvdis igive wiaRiseuls _

sawvav masalebsa da bunebriv airs.

Cven ki, Cveuli qarTuli gularxei-

nobiT, ufasod vaZlevT wyals arc Tu

keTilmezobluri survilebiT gaJRen-

Til azerbaijans, roca isedac gaZ-

valtyavebul sakuTar mosaxleobas wy-

lis xarjvaSi cxrapir tyavs vaZrobT

zurgze.

vin damarwmunebs amis Semdeg, rom

eTnikurad araqarTvel saakaSvilsa da

mis rogorc eTnikurad, aseve sulierad

araqarTul garemocvas saqarTvelos

mosaxleobis bedi aRelvebs! am sakiTxs

saerTod ar exmianebian imis fonzec

ki, rom male, globaluri daTbobis

gardauvali procesebis gamoisobiT

sasmeli wyali mTel msoflioSi kidev

ufro gaZvirdeba. iqneb amitomac ere-

kebian saqarTvelodan did-patara saa-

kaSvilebi SimSilisagan daosebul da

azrwarTmeul qarTvelebs, rom Semdeg

es marTlac wyaluxvi qveyana TavianT

TanamemamuleTa sajiriTod da xel-

sayrel komerciul poligonad aqci-

on.

axla ki mkiTxvels mcireoden in-

formacias mivawvdiT saqarTvelos xe-

lisuflebis mier sasmeli wylis da-

naSaulebrivad gaflangvis Taobaze,

romlis mopovebaSi fasdaudebeli dax-

mareba gagviwia Sps saqarTvelos sain-

Jinro-geologiuri kvlevis centrma

“sainJgeom”.

saqarTvelos mdinare iori, romelic

saqarTvelo-azerbaijanis sazRvarze

gaedineba, transsasazRvro obieqtis

statuss atarebs da saerTaSoriso ka-

nonmdeblobis Sesabamisad, misi wylebi,

rogorc zedapiruli, aseve filtratebi,

paritetul sawyisebze unda gadana-

wildes mflobel qveynebs Soris.

calmxrivad, saTanado gamokvlevebis

gareSe, isargebla ra aRniSnuli gare-

moebebiT, saqarTvelos mTavrobis ne-

barTviT, gasuli saukunis samocian

wlebSi mdinare ivris marcxena sanapi-

roze gaiyvana milovani horizontaluri

wyalmimRebebi, romelmac faqtiurad

Sekriba ara saerTaSoriso kanonebiT

nebadarTuli mdinare ivris filtra-

tebi, aramed sarTiWalis auzSi ganla-

gebuli daunawevrebeli meoTxeuli na-

leqebis wyalSemcveli horizontis wy-

lebi. es wylebi adre agebuli diukeris

meSveobiT TviTdeniT miewodeboda ga-

manawilebel kameras, iqidan ki gadioda

jeiran-Colis saZovrebze. ubralo eniT

rom vTqvaT, azerbaijani TviTneburad,

saerTaSoriso kanonmdeblobis darR-

veviT itacebs qarTul erovnul bune-

briv simdidres _ sasmel wyals.

amrigad, qarTuli wiaRiseulis mit-

aceba azerbaijanis mier grZeldeba 35

wlis ganmavlobaSi. azerbaijanis mier

saqarTvelos teritoriidan transpor-

tirebuli wylis warmoSobis sakiTxis

dasadgenad 1997  wlis 15 aprils Seiqmna

komisia, romelSic Sevidnen azerbai-

janis mxridan _ melioraciisa da wy-

alTa meurneobis ministris moadgile

n. kazibekovi, melioraciisa da wyalTa

meurneobis mTavari sammarTvelos

ufrosi n. imamalievi, geologiisa da

mineraluri resursebis mTavari ko-

mitetis ganyofilebis ufrosi a. alek-

perovi, saqarTvelos mxridan ki iusti-

ciis ministris moadgile v. gvaramia,

saqarTvelos geologiis departamentis

Tavmjdomare T. janeliZe, Sps “hidro-

sainJgeos” mTavari hidrogeologi j.

gabeCava da sxvebi.

ivris sabados irgvliv arsebuli

hidrogeologiuri, hidroqimiuri da hi-

drodinamikuri masalebis SeswavliT

da adgilze arsebuli viTarebis Se-

fasebiT komisiam daaskvna, rom wyal-

mimRebi sistema, romliTac wyali mie-

wodeba azerbaijanis mxares (jeiran-

Colis saZovrebs), ikvebeba aramdina-

reuli warmoSobis wylebiT, anu wyle-

biT, romelic formirdeba mxolod sa-

qarTvelos teritoriaze kompaqturad

ganlagebul sarTiWalis arteziuli

auzis farglebSi da, aqedan gamomdinare,

mas ara aqvs transsasazRvro obieqtis

statusi. es daskvna gaformda saTanado

oqmiT, romelsac xeli moaweres orive

mxaris warmomadgenlebma.

magram saqme amiT ar damTavrebula.

azerbaijanis mxarem maSin ukmayofileba

gamoTqva aseTi gadawyvetilebis gamo

da saqmis xelaxali Seswavla moiTxova.

gadawyda, rom erTobliv komisias ga-

daemowmebina am wylis statusi. qar-

Tulma mxarem, im mizniT, rom daskvnis

kompetenturobaSi aravis Seetana eWvi,

damatebiT moiwvis saerTaSoriso

eqsperti, britaneli batoni d. finlei-

soni.

1998 wels komisia adgilze gaecno

arsebul viTarebas da daaskvna, rom,

iTvaliswonebs ra horizontalur sa-

drenaJo sistemaSi wylis maRal dones

mdinare ivris donesTan SedarebiT,

gansxvaveba mdinare ivrisa da sarTi-

Walis auzis miwisqveSa wylis mine-

ralizaciaSi, temperaturaSi, qimiur Se-

madgenlobaSi da fizikur maxasiaTe-

blebSi, miwisqveSa wylebis dinebis mi-

marTulebas ferdobidan mdinarisaken

da ara piriqiT, eWvsgareSe adasturebs,

rom sarTiWalis wyalmimRebi sistemi-

saken mimavali wyali aris saqarTvelos

teritoriaze damoukideblad arsebuli

Caketili tipis geologiur-struqtu-

ruli erTeulis farglebSi ganlage-

bul Sua da zeda meoTxeul naleqebSi

formirebuli wyali, ris gamoc mas

ara aqvs transsasazRvro obieqtis sta-

tusi da igi saqarTvelos saxelmwifos

kuTvnilebaa. es wyali moixmareba li-

cenziis safuZvelze, xolo saqarTvelos

parlamentis 1996 wlis dadgenilebis

safuZvelze, amgvari wyalmoxmareba fa-

siania.

saqarTvelos xelisuflebas maSin

ecnoba, rom ubralod, Tundac zneo-

brivad gaumarTlebelia, rom sxvadasxva

saxis gadasaxadebiT gawamebul sa-

qarTvelos mosaxleobas wylis qveya-

naSi maRali tarifiT vaxdevinoT ga-

xarjuli wylis Rirebuleba, weliwadSi

daaxloebiT 5 milion kubur metramde

wyali ki ufasod vaZlioT im qveyanas,

romelic arc bunebriv airs gvawvdis

ufasod da arc navTobs da Tavxeduri

pretenziebic ki gaaCnia Cveni reli-

giuri Zeglebisa da teritoriebis mi-

marT.

amrigad, Cven vTvliT, rom aravis

aqvs saqarTvelos erT-erTi Zvirfasi

bunebrivi resursis _ sasmeli wylis

danaSaulebrivad gaflangvis ufleba

da es sakiTxi kidev erTxel unda

daisvas saqarTvelos xelisuflebis

winaSe.

roland jalaRania,

“fazisis” akademiis namdvili

wevri

gazeT “iloris” komentari _

rogorc xedavT, Cvens wyalwaRebul

qveyanaSi, sadac moxmarebuli sas-

meli wylis gadasaxadis odenoba

lamis udabnos qveynebis nixrs

utoldeba, aravis ainteresebs, rom

momWirned da efeqturad xarjos

bunebrivi resursebi. Seusabamobaa

isic, rom erTi ukanonod moWrili

xisaTvis, romlis Rirebuleba 1.000

lars ar aRemateba, cixeSi ayuryuto

adamiani, am dros ki 55 milionis

evros Rirebulebis sasmeli wyali

ki qars gaatano da qveyanas dau-

kargo is Semosavali, romelic

bevrad Seumsubuqebda xvedrs Cven

siRatakeSi CaZirul mosaxleobas.

ufro sawyeni ki is aris, rom amgva-

ri koziri gekavos xelSi da vera-

fers upirispirebde gaTavxedebul

mezobels, romelmac adrec miitaca

Sengan ZirZveli qarTuli terito-

riebi da axla axal usafuZvlo

teritoriul pretenziebs giyenebs.

Tanac, Tu gaviTvaliswinebT imas,

rom azerbaijani saqarTvelos gav-

liT ukavSirdeba civilizebul

msoflios, Cveni gzebis gamoyenebis

sanacvlod, aramc Tu axali teri-

toriis moTxovna, SeiZleba gveiZu-

lebina, rom saqarTvelosaTvis ukan

daebrunebina Cveni ZirZveli belo-

qanis, zaqaTalis, nuxisa da kaxis

raionebi, magram,  gana gasakviria,

rom somex saakaSvilsa da TaTar

alievs didad ar aRelvebdeT “bedi

qarTlisa da qarTlis Wiri”?

magram, sruliad saqarTvelo

dRes imis molodinSia garindebu-

li, rom Cvens mravaltanjul da

SevardnaZe-saakaSvilebis xrovaTa

mier dajijgnil samSoblos male

moevlineba misi Wiris moziare xe-

lisufleba da mglur madas Seuk-

vecavs rogorc gareSe, aseve Sinaur

moZaladeebs!

amin!  

Aazerbaijani  daviT garejis sadavo teritorias 
saqarTvelos sxva sadavo teritoriis sanacvlod dauTmobs
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mas Semdeg, rac me-19 saukuneSi in-

gliselebma aRadgines sportis uZve-

lesi saxeoba, msoflios yvela

qveyanaSi ibadebodnen didi

fexburTelebi, romlebic qmnidnen

mTel epoqas da maTi miRwevebi

oqros asoebiT iwereboda planetis

sportul istoriaSi. isini gvxi-

blavdnen Taviani safexburTo saSem-

sruleblo ostatobiT. es xdeboda

maSin, roca fexburTi is-is iyo

idgamda fexs msoflioSi da jer

kidev arsad ar iyo aSenebuli, aramc

Tu giganturi, aramed aTasmayure-

bliani stadionebic ki. magram

swored maTma ostatobam daudo sa-

Tave sportis am ulamazes saxeobas,

romelsac dRes lamis mTeli

msoflio eTayvaneba. mas Semdeg uam-

ravi didi fexburTeli moevlina

samyaros, magram Cveni rubrika mainc

win ayenebs im didi sportsmenebis

xsovnas, romelTac msoflios

ganaxlebuli saxiT uZRvnes jer

kidev Cvens welTaRricxvamde didi

xniT adre CineTSi Sobili sanaxao-

brivi sporti _ fexburTi! male

dainteresebul pirTa viwro wreSi

aRiarebuli es sanaxaoba masiur Ro-

nisZiebad iqca, ramac warmoqmna

Sesabamisi sportuli bazebis

aSenebis aucilebloba. swored war-

sulis didi fexburTelebis damsax-

urebaa, rom gvaqvs SesaniSnavi

sportuli kompleqsebi “marakana”,

“acteka”, “nou kampi”, “santiago bern-

abeu”, “luJnikebi”, “olimpiaSta-

dioni”, “hempden parki” da sxva da

sxva. swored am sportul “mon-

strebs” avseben pirTamde dRevan-

deli fexburTis “grandebi”,

romlebic mondomebiTa da war-

matebiT agrZeleben TavianTi didi

winaprebis saqmeebs.

am rubrikiT Cven gagacnobT

msoflios fexburTis pionerebsac

da im did Tanamedrove

fexburTelebsac, romlebic qmnian

msoflio fexburTis istorias.

* * *

frangma coli moiyvana

ekiTxebian:

_ rogori qali Segxv-

daT colad?

_ SesaniSnavi, SegiZliaT

gasinjoT!

* * *

eqimi ekiTxeba pacients:

_ ra wonis xarT?

_axla 116 kilogrami

var, maqsimaluri wona 121

kg. iyo.

_ minimaluri?

_ 3 kg. da 600 grami.

* * *

zooparkSi:

_ mamiko, naxe ra

saSineli maimunia.

_ gmadlobT, Svilo, rom

Semaxsene. dedaSenma miTx-

ra, sadilze ar daagvian-

oTo.

* * *

_ alo, radioa? _ rekavs

kaxeli.

_ diax, ra gnebavT?

_ axla, Tqvens radios

vusmen da iqneba cota xmas

dauwioT, gverdiT micvale-

bulia da sircxvilia...

* * *

_ mami, Seni suraTi

mWirdeba.

_ risTvis?

_ maswavlebelma miTxra,

am davalebis damweri idi-

otis suraTi kedelze

unda davkidoo.

* * *

_ Cemi mezobeli gaTx-

ovda.

_ rogori qmari hyavs?

_ namdvili ainStainia.

_ maseTi Wkviania?

_ ...ara, WaRaraa da yve-

las enas uyofs!

iurgen klinsmani
daibada 1964 wlis 30 ivliss, germani-

aSi.

TamaSobda klubebSi “Stutgart kik-

ersi”, vfb “Stutgarti” (gfr), “interna-

cionale” (italia), “monako” (safrangeTi),

“totenhemi” (inglisi), miunhenis “bavaria”

(germania), “sampdoria” (italia).

iurgen klinsmans Zalze mcire dro

dasWirda imisaTvis, rom germaniis

saukeTeso bombardiri gamxdariyo da

“Stutgartis” SemadgenlobaSi germani-

aSi sezonis saukeTeso fexburTeli

gamxdariyo. am klubis SemadgenlobaSi

klinsmani uefas Tasis gaTamaSebis fi-

nalSic ki gavida 1989 wels, sadac

misma gundma waiforTxila. magram am

fexburTeliT dainteresdnen special-

istebi. amis Semdeg klinsmanma sami iR-

bliani sezoni gaatara “interis” Se-

madgenlobaSi. Semdeg igi gadaiyvanes

safrangeTis “olimpikSi”, saidanac in-

glisur “totenhemSi” daido bina. 1995

wels klinsmani kvlav germaniaSi

daabrunes da igi miunhenis “bavariaSi”

Cairicxa. klinsmanma didi roli iTamaSa

imaSi, rom momdevno wels “bavaria”

uefas Tasis mflobeli gaxda. amasTan,

iurgen klinsmanma saklubo rekordi

daamyara, radgan Tasis gaTamaSebis

matCebSi 15 goli gaitana.

warmatebuli iyo klinsmanis kariera

germaniis safexburTo nakrebis Semad-

genlobaSi _ 1990 wels igi msoflio

Cempioni gaxda, 1996 wels evropis Cempi-

onis tituls daeufla. miuxedavad

soliduri asakisa, Cveul formaSi iyo

igi safrangeTis 1998 wlis msoflio

Cempionatze, sadac sami goli gaitana.

man aqve ganacxada, rom Tavs anebebda

did fexburTs.

patrik kliuverti
daibada 1976 wlis 1 seqtembers, holan-

diaSi.

TamaSobda klubebSi “Selingvudi”,

“aiaqsi” (holandia), “milani” (italia)

da “barselona” (espaneTi).

fexburTis msoflio specialistebis

azriT es centraluri Tavdamsxmeli,

holandiis fexburTis istoriaSi, mt-

kiced ikavebs meore adgils legen-

daruli iohan kruifis Semdeg.

“aiaqsis” axalgazrduli skolis

aRzrdili es fexburTeli qariSxaliviT

Semovarda did fexburTSi. marTlac

gasaocari iyo misi debiuti, roca 1994

wels misma gundma holandiis superTa-

sis gaTamaSebaSi angariSiT 3:0 daamarcxa

misi tradiciuli metoqe “feinoordi”.

kliuverti 1995 wels gaxda holandiis

superTasis mflobeli, 1995-1996 wlebSi

ki amave “aiaqsis” SemadgenlobaSi gaxda

holandiis Cempioni.  1995 wels ki

holandiis “aiaqsma” kliuvertis mier

gatanili golis wyalobiT evropis Cem-

pionTa TasisaTvis gamarTul matCSi

daamarcxa italiis “milani”. imave 1995

wels “aiaqsma” moigo sakontinentTa-

Soriso Tasi da evropis superTasi.

1996 wlis evropis Cempionatis SesarCev

matCSi holandiis nakrebma kliuvertis

mier gatanili ori golis wyalobiT

daamarcxa CrdiloeT irlandiis

safexburTo nakrebi da finalur jgufSi

gadavida. 1997  wels kliuverti “milanma”

SeiZina, magram igi lamis gansasjelis

skamze aRmoCnda holandiaSi momxdari

sabediswero avtokatastrofis gamo.

male patrik kliuverti espaneTis

“barselonam” SeiZina, sadac kidev erTx-

el gabrwyinda am marTlac SesaniSnavi

Tavdamsxmelis varskvlavi.

ivan kolevi
daibada 1930 wlis 1 noembers, bul-

gareTSi.

mTeli karieris manZilze TamaSobda

bulgareTis respublikis SeiaraRebuli

Zalebis centraluri sportuli klubis

safexburTo gundSi.

evropaSi saxelganTqmuli ivan kolevi

is iSviaTi gamonaklisi gaxldaT, romel-

sac burTis virtuozulad flobis

unariT, Seukavebeli driblingebiTa da

moednis brZnuli xedviT misi Taname-

droveobis udides ungrel fexburTels

ferenc puSkaSs adarebdnen. maSin rom

bulgareTi komunistur wrebrunvaSi ar

yofiliyo CarTuli, rac kategoriulad

ukrZalavda maT kapitalisturi qveynebis

sportul samyarosTan komerciul

garigebebs, ivan kolevs albaT msoflios

aumravi qveynis uZlieresi klubi SeiZen-

da, magram, saxelmwifoebrivi izolaciis

gamo, am didma fexburTelma Tavisi

sportuli kariera mTeli bulgareTi-

saTvis erT “saamayo” gundSi _ armiis

centralur sportul klubSi gaatara.

kolevma 75 matCi Caatara bulgareTis

safexburTo nakrebis SemadgenlobaSi

da yovelTvis Tavdasxmis marcxena

flangze TamaSobda. golebic xSirad

gahqonda, sagole Cawodebebs xom Tvla

ar hqondaT. 1952 wlis helsinkis olimpi-

ur TamaSebze bulgareTis nakrebs

swored ivan kolevi Tavkacobda, romel-

mac naxevarfinalamde miiyvana sakuTari

qveynis nakrebi.

bulgareTis armiis centraluri

sportuli klubis SemadgenlobaSi ivan

kolevma TerTmetjer moipova qveynis

Cempionis wodeba, oTxjer ki bulgareTis

Tass daeufla.
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ZmiTa da mamuliT uwyaloba giorgi mefem vax-

tang agiaSvils (pirTa anotirebuli leqsikoni,

1999 w. gv. 540)~ da sxva. ase rom, kupras kiTxvis

niSnis dasma ar sWirdeba da namdvilad ar

aris igi somxuri saxeli. kupraSi -a aris su-

fiqsi, romelic msgavsebas aRniSnavs. kupra

kupris gamo Seerqmeoda xolme adamians Savi

feris gamo, iseve rogorc Sav-a, saidanac gvaqvs

Semdegi gvarebi: SavaZe, SaviSvili, SavianiZe,

SaviZe... iseve rogorc qerisferi adamiani iyo

qera, Rvinisferi - Rvina (aqedan gvarebi: RvinaZe,

RviniaSvili...) Svindisferi - Svinda, svilisferi

- svila da mravali sxva.

amgvarad, Большинство имен-Si romlebic

Turme somxuria ,,gurjistanis vilaieTis did

davTarSi~ ar Sedis kupra. a. sanosians ratom-

Rac yuradReba ar miuqcevia im faqtisaTvis,

rom kupra kakas Zea. kakac gaugebari saxelia

misTvis da imitom, albaT. Sors wagviyvans im

qarTvelTa CamoTvla, romlebic cxorvobdnen

Cveni istoriis sxvadasxva dros da erqvaT

kaka, an iyvnen kakaSvilebi, kakauriZeni da sxva.

am saxelisgan nawarmoebi bevri toponimia

saqarTveloSi, maT Soris davasaxeleb saqarTve-

los istoriul geografiaSi kargad cnobil

kakas xids, romelic mesxeTidan imereTSi mi-

maval gzaze mdebareobda. aseve daviwyebia Tu

gamorCenia pativcemul mecniers kakas erT-

erTi Svilis saxeli yvavila. kupra rom somexi

yofiliyo Tavis Svil yvavilas ki ar daar-

qmevda aramed waRikas, rogorc hqvia da erqva

bevr somexs.

a. sanosians Большинство имен-Si, rogorc

somxuri saxeli, gahyavs kupras meore Svilis

saxeli manveli. manveli aris fonetikuri vari-

anti Zvelebrauli emanuel, emanuilisa. misagan

aris warmoqmnili qarTuli gvarebi: manve-

laSvili, manveliSvili, maneliSvili, manveliZe,

maneliZe (z. WumburiZe, ra gqvia Sen, 2003, gv. 151-

152).

aseve somxur saxelad acxadebs a. sanosiani

iseT qarTul saxels, rogoricaa varZeli.

varZias hqonda fonetikuri varianti varZa

(varZia erTaderTi saxeli ar aris

saqarTveloSi). varZeli niSnavs varZiidan

wamosuls da misgan aris nawarmoebi qarTuli

gvari varZelaSvili, iseve, rogorc banZa >

banZela > banZelaZe. kaxeTidan wamosuli

aris kaxeli da misgan gvari _ kaxeliSvili,

imereTidan wamosuli imereli da misgan

nawarmoebi imerliSvili da sxva mravali.

varZeli/varZela gavrcelebuli saxeli iyo

saqarTveloSi. saamiso magaliTebis moxmoba

Sors wagviyvans.

mazmani aRmosavluri sityvaa, Semosulia

qarTulSi rogorc xelobis aRmniSvneli ter-

mini. jer kidev sulxan-saba orbeliani werda,

rom mazmani aris ,,balnis mrTveli~. balnis

Tokis mgrexelad ganmartavs mas d. Cubi-

naSvili. mazmani aris mesable. amgvarad ,,gur-

jistanis did davTarSi~ dadasturebuli maz-

mani ar unda iyos saxeli, is aRniSnavs xelobas.

osmalo moxele wers, rom awyurSi cxovrobda

mazmani giorgi, e.i. mesable giorgi, balnis

Tokis mgrexeli giorgi. es, ra Tqma unda, ar

niSnavs imas, rom mazmani ar SeiZleba qceuliyo

saxelad. xelobis aRmniSvneli terminebi

daerqmeoda adamianebs saxelebad an metsax-

elebad da Semdeg vRebulobdiT misgan gvarebs.

ase gvaqvs miRebuli gvari mazmaniSvili. ro-

gorc vTqvaT, menaRare da menaRariSvili. z.

WumburiZe wers: ,,sxvadasxva xelobis mixedviT

Serqmeuli gvarebia: dalaqiSvili, dur-

gliSvili, xarati, xaratiSvili, xarazi,

xaraziSvili, xuroZe, xuroSvili, zeinkliSvili,

kalatoziSvili, menabde, metiviSvili, mecx-

variSvili, mexrivSili, mebaRiSvili,

mzareulaSvili, feiqriSvili, xabaziSvili,

mesarkiSvili, mesabliSvili (sabeli - ,,Toki~,

mesable - ,,Tokis mgrexeli~), mazanaSvili (maz-

manaSvili). mazmani sabas ganmartebiT ,,balanis

mrTveli~... (z. WumburiZe, 2003. gv. 87)~. xelobis

aRmniSvneli gvarebidan zogi qarTuli iyo,

zogic xelobasTan erTad Semosuli termini

da misgan miRebuli gvarebi. aseTi terminebi

Sedioda somxurSic da vRebulobdiT erT-

nairfuZian gvarebs. mag. xaratiSvili da xara-

tiani, mazmaniSvili da mazmaniani, dalaqiSvili

da dalaqiani da a.S. 

qarTul gvarebSi aranakleb produqtiulia

–ian sufiqsi, amitom xSirad ara mxolod fuZeTa

damTxveva xdeba, aramed mTlianad gvarisac.

mag.: daviTiani SeiZleba iyos somexic da

qarTvelic, am SemTxvevaSi ojaxma da gvarma

Zalian kargad icis vin vin aris, somexia Tu

qarTveli. zogierT somex mecniers amis garkve-

va ar ainteresebs da mxolod sakuTari WuWru-

tanidan iyureba.

pativcemul a. sanosians sadac ki misTvis

nacnobi sityva Sexvda, gadawyvita, rom gvaric

da saxelic somxuria. TiToeul saxels,

TiToeul gvars unda Sesabamisi kvalifikaciiT

kvleva da Semdeg aris daskvnebis gamotana

saWiro.

kidev erT saxelze miuTiTebs pativcemuli

mecnieri awyuris mcxovreblebSi. es aris Егия.

Tu am SemTxvevaSi araswor dawerilobasTan

ara gvaqvs saqme da avtorma ver amoikiTxa

saxeli elia, maSin aseTi saxelis kacs me-16

saukunis bolos awyurSi ar ucxovria.

kargi iyo pativcemul mecniers yuradReba

mieqcia gadasaxadebis miTiTebis Semdeg

dafiqsirebul saxelebzec. ,,davTari~ gvamc-

nobs, rom venaxi dedisimedisa da mawyvereli

berisa rogor gadadis mahmadian didgvarovan-

Ta xelSi da rogor formdeba es dokumentu-

rad (s. jiqia, 1941, gv. 90). dedisimedi mesxeTSi

gavrcelebuli saxelia. mawyvereli awyuris

mkvidris, sasuliero piris wodebaa, rac, ra

Tqma unda, gaxazavs, rom sasuliero da saero

xelisuflebis warmomadgenlebi romelTa

xelSic gamorCeuli adgilebi iyo, qarTvelebi

arian.

jerjerobiT Sexmatkbilebulad iTviseben

qarTul saxelebs somexi da azerbaijaneli

mecnierebi, sainteresoa, erTmaneTSi rogor

morigdebian Semdeg?!

merab beriZe,

profesori

gagrZeleba me-8 gv-dan.

morielis sindromi


