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kvlav

erTad,

kvlav

erT-

maneTis

imediT...

rogorc amboben, kvici gvarze... uh, bodiSi...

Tanamdebobis pirebi zustad ise iqcevian, ro-

gorc maTi mama da marCenali. SevardnaZis

dros misi naftalinsunavardnili bolSeviki

qveSemrdomebi yvelaferSi “TeTr melas” baZa-

vdnen, amitom, ra gasakviria, rom dRes “refor-

matorebad” wodebuli axalgazrda bolSevike-

bi TavianT belads baZavdnen yvelaferSi.

TvalebSi Sescicineben aRma-daRma

uTavbolod mobodiale prezidents, romelic

xan skolebs xsnis, xan gzebs da, erTis

sityviT, yvelafers akeTebs xalxis

ekonomikuri da socialuri pirobebis

gaumjobesebis garda. an ki raSi sWirdeba

sakuTar xalxze zrunva, roca milion

qarTvelze meti ruseTidan arCens

saqarTveloSi CarCenil damSeul ojaxebs,

zogi amerikidan, zogi germaniidan da a.S.

skolebisa da gzebis aSenebaSi cudi namdvi-

lad araferia, magram axla sxva sadardeli

gagviCina prezidentis arc mTlad xumrobiT

gamonaTqvamebma. amas winaT quTaisis operis

Teatris SenobasTan dakavSirebiT Tqva: “ra

lamazia, piri maqvs Ria!”-o. albaT wamoscdao,

ifiqra xalxma, magram sofel Cxaris skolis

gaxsnis drosac rom igive gaimeora, maSin ki

SeSinda did-patara _ male kidev ramdenime

axali Senobis ageba igegmeba saqarTveloSi

da, vai-Tu maT Semxedvare prezidents piri

saerTod darCes Riao. SeeSindaT imitom, rom

mTqnarebaca da pirdafCenilad yofna gadamde-

bi senia da maSin xom mTeli saqarTvelo

pirdabCenili ivlis... mere ra, rom zogierTi

zedmeti da arafrismaqnisi Senobis agebaSi

milionobiT Tanxa ixarjeba. samagierod,

xalxi ivlis pirdabCenili da SimSilic

daaviwydeba da wyurvilic!

თანაც, აშენება აწი ნახეთ თქვენ - თბილისმა
მსოფლიოს ახალგაზრდული ოლიმპიადის

მასპინძლობის უფლება მოიგო და დაიწყება ახლა

ახალი სასტუმროებისა თუ სპორტული არენების
შენება.

ჰო, ეს ახალგაზრდული ოლიმპიადა რომ

სინამდვილეში ე.წ. იუნიორთა (14-17 წლის)

ოლიმპიური ფესტივალია, თანაც - მხოლოდ 9

სახეობაში, ეგ არაფერი - Cven xom მიჩვეული ვართ

„მსოფლიოში პირველის“, „ევროპაში უდიდესის“

და „სამყაროში უგრძესის“ ძახილს.

arc is iqneba savaglaxo, rom am saqmesac

didi fuli Seewireba, imaze bevrad meti, rasac

Cvenze mdidari da dalxenili qveyana daxar-

javda. arc is aris gamoricxuli, rom sax-

elisuflebo struqturebs ramdenime samin-

istro daematos, Tundac aseTi _ “16 wlis

asakamde sportsmenTa gemo-kvebis saministro”,

“16 wlis asaks zeviT sportsmenTa gemo-kvebis

saministro”da a.S. ramdenime amorZalic

“gaaimasqnebs” ministrobas da viqnebiT

xelisuflebis silamazeSi Caflulebi, rac

SimSilsac dagvaviwyebs da sicivesac. gana

varZelaSvils “zrdilobis gulisTvis” ar

gauxsnes axalgazrdobis saqmeTa saministro,

romelic Turme arc gubernatorobisas ak-

lebda sakuTar Tavs pativiscemas _ yovelTvi-

urad dainiSna 2.950 lari premia. iciT ratom?

xelfasic amdeni aqvs da xelfasze maRali

premiis gamowera sakuTari TavisaTvis, uxerx-

uli iqneboda. roca Jurnalistebma am saqmeze

erTi ria-ria atexes, dafrTxa varZelaSvili,

satelefono saubrebze daxarjuli Tanxac ar

damiTvalono, saqmes “racionalurad” miudga

da roca marokoSi orwuTiani saqme gamouCn-

da, ki ar dareka, adga da gadafrinda.

ra qnas meti am kacma?!

qarTuli politikuri istebliSmenti rom

yvelaferSi Tavis mama-marCenals baZavs, es

lisabonSi Catarebuli samitis dReebSic kar-

gad gamoCnda. 

ისე, გადამეტებული ვიცით ყველაფერი -

ლისაბონის ბოზებისა არ იყოს: 80 ქალი აიყვანეს

სასტუმროშიო! ახლა ხომ ჩაიგდებთ ენას?!

არავითარი 80 ბოზი! 

სასტუმროს პერსონალმა განაცხადა, რომ სულ

45 ქალი იყო და თანაც, რაც მთავარია, ბოზები არ

ყოფილან _ axlos ვიცნობთ, Zalian კარგი, zed-

metad wesieri, saqmis mcodne გოგოები არიანო!..

ისე, პროვოკატორობა იქით იყოს და, მაგ „80-

ქალიან სკანდალზე“ მეტად, პირადად მე, ის

მაინტერესებს, რატომ უნდა დადიოდნენ ასეთ

(თუნდაც, ძალიან მნიშვნელოვან) სამიტ-ყრილობა-
კონფერენციებზე ჩვენი ჩინოსნები მაინცდამაინც

მეუღლეებითურთ და ვინ იხდის მათი „პაეზდკის“

ფულს (ლისაბონში, „კაკ მინიმუმ“ _ მინისტრის,

მისი მოადგილისა და პარლამენტის
თავმჯდომარის მეუღლეები იყვნენ)?!

მოკლედ ან ნაკლებმადიანი მინისტრები გვინდა,

ან რამე სხვა უნდა მოვიფიქროთ, თორემ, იმ, sxva
qalTan seqsze colwaswrebuli kacze

ანეკდოტისა არ იყოს, _ „დაგვენგრა ოჯახი“. 

აი, თუნდაც გარემოს დაცვის მინისტრი როა,

ხაჩიძე, სიმღერა რომ იცის, მინისტრობა რომ არ

იცის და მაგის სამინისტროში მაგის გარდა რომ

ყველა დაიჭირეს, თურმე, ხორცს საერთოდ არ ჭამს

(ერთი წელია უკვეო, _ ასე თქვა ინტერვიუში),

დაცვა არ ჰყავს და სიგარეტს არ ეწევა! ეგეთები

თუ იქნებიან, კი, ბატონო, იყოს თითო დარგში სამი

მინისტრი (როგორც სპორტშია), უხარიათ ბავშვებს,

რა მოხდა...

ამასობაში თბილისში wiwibura da ტრანსპორტი

ძვირდება, ჩოხატაურში _ სიმინდი; შაშკინი

მასწავლებლებს ემუქრება: თქვენს სისხლს

დავლევო, იმ მასწავლებლების მოსწავლეები კი

(megrulad rom vTqvaT _ “aj-gajiT”)

თხზულებებს წერენ, თემაზე - „მე მიყვარს ჩემი

პოლიცია“!..

მაგრამ ბავშვი მაინც ბავშვია ყველა დროში, ოღონდ

ახლა უფრო თანამედროვედ აზროვნებენ - ამას

წინათ შევესწარი, როგორ ეუბნებოდა ერთი

პირველკლასელი მეორეს (მახსოვს, ჩემს

ბავშვობაშიც ვერთობოდით ასეთი „ჩამჭრელი“

კითხვებით: „ქალის სახელს ვერ გათქმევინებ?“):

_ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი

განვითარების მინისტრის სახელს ვერ

გათქმევინებ?

_ ვერა!

sa(aka)SvilisSvilo ubedurobebi...
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“ieRovas mowmeTa” 

seqtis mokle istoria

P.S. lisabonis samitze maRalCinosanTa

meuRleebiTurT yofnaze vTqviT, da isic

gavimeoroT, rom portugaliis masmediaSi

“gaJonili” informaciiT, Cveni delegacis

wevrebs,  sastumroSi Seyvanili, roskipebi

TavianT colebad gausaRebiaT (gamor-

icxuli ar aris maT SemTxvevaSi colisa

da roskipis identuroba), magram sastum-

roSi mainc did gniasi atexila, rasac

safrangeTis prezident sarkozis (romel-

sac arc colebi aklia da arc roskipebi)

guliswyroma gamouwvevia. rogorc ki

auxsnes, rom saqarTvelos saxelisuflebo

nakrebi iseTs arafers akeTebs rom prezi-

dent saakaSvilis guliswyroma gamoi-

wvioso, sarkozim Turme ukmayofilod

waibuzRuna raRac da Tavisi nomris kari

gamoijaxuna.

Tqven ki iZaxiT, sarkozi Cveni megob-

ariao.

lamazi qalebisadmi ltolvis Tval-

sazrisiT SeiZleba marTlac iyos Cveni

politikuri “mamebis” megobari da

Tanamoazre, magram saqarTvelosTan da

qarTvel xalxTan megobrobisa ra mo-

gaxsenoT!!! 

(dawvrilebiTi informacia Cveni poli-

tikosebis mier lisaboneli meZavebis

daqiravebis Taobaze ixiliT Cveni gazeTis

me-12 gverdze).

“ilori”

7

gvrcxvenodes

qarTvelebo!11

egrisis samefo da 

qarTuli 

saxelmwifoebrioba

5



Zmebi emuxvarebi
XX saukunis qarTuli prozis

mSvenebaa leo qiaCelis afxazur Tem-

atikaze Seqmnili novela “haki aZba”.

mas realuri ambavi udevs safuZvlad.

1918 wlis Tebervali. soxumis ports

baTumidan gamoqceuli, anarqist mezR-

vaurTagan dapyrobili, damxmare kreiseri

“dakia” miadga. am gems karga xani hyavda

aforiaqebuli Savi zRvispira qalaqebis

mosaxleoba.

sabediswerod, im dReebSi, gagris fron-

tidan soxumSi Camodis oficeri

nikoloz melitonis Ze emuxvari, romel-

sac megobris, konstantine lakerbaias

Txovna da davaleba hqonda Sesasrule-

beli. misiis aRsrulebis Semdeg, man

naTesav qalbatonTa TanxlebiT

sanapiroze gaiseirna. “dakiis” gaTavxede-

bul mTvral mezRvaurebs TvalSi ar

mouvidaT afxazi oficris samxreebi da

giorgis jvari. auxirdnen, samxreebis

Camogleja daupires, roca qalbatonebic

Seuracxyves, Tavadma erT-erTi mezRvauri

mokla da ori daWra. incidentis Semdeg

emuxvari miimala. kreiseris komisarma

ultimatumi wamoayena: Tavadi Cagvbardes,

Torem soxums gavanadgurebTo. “dakias”

zarbaznebidan qalaqi ramdenjerme dai-

bomba. nikoloz emuxvarma Seityo ra

ultimatumi, soxumis awiokebas, zvarakad

Sewirva amjobina...

amayad avida kreiserze da Tavisi

megreli ZiZiSvilis _ badias TanxlebiT,

mTvrali mezRvaurebis “sasamarTlos”

warudga. nikoloz emuxvari mezRvaurebma,

yovelgvari gasamarTlebis gareSe, Sekres

da gemis sacecxlurSi Caagdes...

vladimer tarasis Ze anCabaZis gadmo-

cemiT, nikolozs megobrebma, gemze

asvlamde,  Coxis anakecSi patara “braunin-

gi” Caudes.

sikvdilis win mas gaubrZolia da

erTi Tavdamsxmeli mouklavs kidec.

mezRvaurebma emuxvaris Tanmxlebi

ZiZiSvilic msgavsad dasajes.

konstantine lakerbaiam, megobris

aseTi saSineli xvedriT SeZrwunebulma,

Tavi moikla.

“Cemi pirveli Sexvedra poruCik emux-

varis saxelTan _ wers Jurnalisti

ivane javaxiSvili _ moulodnelad da

ucnaur pirobebSi moxda. 1977  wlis 17

maiss kaliningradelma mixeil niki-

forovma friad saintereso da damafiqre-

beli baraTi gamomigzavna TxovniT, rom

Semekriba misTvis dawvrilebiTi masalebi

poruCik emuxvarze (misi saxelic ki ar

icoda), romelic 1918 wlis gazafxulze

mxecurad gamoasalmes wuTisofels da

piradad TviTon iyo am sazareli

mkvlelobis mowme. momavali memuarebis

avtors ainteresebda, Tu rogor gamoex-

maura am ambavs imdroindeli qarTuli

presa” (ivane javaxiSvili, “ratom dawves

afxazi poruCiki”, uwyebani, #37, ivlisi,

1988 weli).

ivane javaxiSvils am TemasTan

dakavSirebiT statia adrec aqvs gamo-

qveynebuli. igi wers: “Cvens xelT aris

“saxalxo saqme”, 1918 wlis, rubrika

_”soxumis ambebi”.

“22 Tebervali _ soxumidan pirdapiri

mavTuliT gadmogvcemen, rom soxumis

javSnosnebisagan awiokeba-ganadgurebis

gamo sadRac gaixizna qalaqis mTeli

TviTmmarTveloba, qalaqis gamgeobis

sruli Semadgenloba, komisrebi, miliciis

ufrosi da yvela Tanamdebobis pirni.

qalaqi daiWira SeiaraRebul yaCaRTa

brbom, romelmac zRvardaudebeli TareSi

daiwyo. yaCaRebis asalagmavad da wes-

rigis dasamyareblad soxumelebma

daaarses droebiTi Tavdacvis komiteti

niko TavdgiriZis TavmjdomareobiT”.

“23 Tebervali: Sinagan saqmeTa komis-

ari 22 Tebervlis TariRiT, atyobinebs

baTumSi deputatTa sabWos: “soxumSi

Setakeba moxda oficer emuxvarsa da

Savi zRvis flotis mezRvaurTa Soris...”

Sinagan saqmeTa komisarma sevastopol-

Sic gaagzavna depeSa soxumidan: “Savi

zRvis flotidan yumbarebi dauSines

soxums da daazianes wiTeli jvris

lazareTi da ramdenime Senoba... mezR-

vaurTa aseTi moqmedeba waruxoceli,

sasircxo saqmea revoluciisaTvis da

yovlad SeuZlebelia moviTminoT es

iseT saSinel da pasuxsageb momentSi,

rodesac uiaraRo kavkasia osmalTa da

maT mokavSireTa Semosevis wina adgas”.

“25 Tebervali: soxumis qalaqis Tavi

CxikviSvili 22 Tebervlis TariRiT aty-

obinebs Sinagan saqmeTa saxalxo komis-

ars, rom 16 Tebervals  saRamos poruCikma

kontr-naRmosan “dakias” mezRvauri mok-

la, romlis komanda Tveze metia dacu-

ravda Sav zRvaze da trapizonSi nadavli

qonebiT vaWrobda. es mezRvaurebi SiSis

zars scemdnen sanapiroebis qalaqebs:

daarbies ialta, yumbarebi dauSines

trapizons da sxva. amas winaT es komanda

orjer daesxa soxums” (ivane javax-

iSvili, “ratom dawves afxazi poruCiki”

uwyebani, #37, ivlisi, 1988 weli).

ivane javaxiSvilma 1998 wels afxazi

da qarTveli sazogadoebis winaSe sak-

iTxi dasva _ poruCik nikoloz emuxvars,

rogorc Rirseul afxaz mamuliSvils,

romelmac sakuTari sicocxle mSobliur

qalaqis gadarCenisaTvis gadado, Zegli

daedgas soxumis navsadgurSi da sim-

bolur saflavze qandakeba aRemarTos

TbilisSic.

sakuTari Rirsebis dacvisa da qalaqis

gadarCenisaTvis, aseTi mZime aRsasruli

ergo nikoloz melitonis Ze emuxvars _

leo qiaCelis dauviwyari novelis “haki

aZbas” personaJis _ ujuS emxas pro-

totips.

aranakleb, saintereso pirovneba iyo

nikoloz emuxvaris ufrosi Zma, daviT

(bodRo) emuxvari. igi konstantine gam-

saxurdias “mTvaris motacebis” gmiris

_ TaraS emuxvaris erT-erTi prototipia

_ cxovrebis wesiTa da sicocxlis

tragikuli dasasruliT, batoni daviTi

marTlac Zalian hgavs TaraSs.

am ramdenime wlis win vilen

mardaleiSvilma statia gamoaqveyna (v.

mardaleiSvili, “winaparTa aCrdilebi

ar gvapatieben”, “komunisti”, 29 marti,

1988 weli). masSi bodRo emuxvaris

meuRlesTan, qalbaton lili CaCibaia-

emuxvarTan stumrobaa aRwerili.

“Zvel, tradiciul afxazur ojaxSi

aRmovCndi. aRmovCndi saTno qalis

pirispir, romelic sainteresod gviambobs

emuxvarebis ojaxis istorias, imas, Tu

ra sitkbo da simware agema cxovrebam...

iqve misi qaliSvili _ eqimi stoma-

tologi leila emuxvari saCvenod arCevs

Zvel gazeTebsa da fotosuraTebs, saxl-

Sia SvilisSvili _ fizikosi daTo Sar-

vaSiZe.

qalbatoni leila dro-JamiT

gayviTlebul fotos mawvdis: _ ai, naxeT,

ra suraTi inaxeba CvenTan; masze afx-

azeTis deputaciaa aRbeWdili... etyoba,

suraTi mefisnacvalTan miRebis Semdeg

gadaiRes...

saubars qalbatoni lili agrZelebs:

_ marjvnidan meore Cemi mamamTilia _

meliton emuxvari, es pirveli ki _ TeTr

CoxaSi _ Tavadi astamur inal_ifaa...

Tambaqos mrewveli iyo. marcxnidan Sar-

vaSiZeebi sxedan (da ara ServaSiZeebi).

pirveli _ goglikoa, es ki aleqsandre

SarvaSiZea... warmoidgineT, ra didi av-

toriteti unda hqonodaT am adamianebs,

rom afxazeTis saxeliT warudgnen mefis-

nacvals...

meliton emuxvari afxazeTSi

ganaTlebis saqmeebiT didad iyo dain-

teresebuli. oqumSi, Cveni didi ojaxis

biblioTekaSi qarTvel klasikosTa

nawarmoebebsac naxavdiT... aRarafers

vambob “vefxistyaosanze”, romlis

nawyvetebi zepirad vicodiT... melitonma

Tavisi xuTive Svili TbilisSi gamogza-

vna saswavleblad da cdilobda qarTvel

inteligenciasTan axlos yofiliyo misi

monagari.

_ am SvilebSi erT-erTi iyo daviT

(bodRo) emuxvari, romlis col-SvilTan

da SvilisSvilTan amJamad Tqven stumrad

imyofebiT, _ ambobs qalbatoni leila _

mamaCems klasikuri ganaTleba hqonda

miRebuli, muSaobda saqarTvelos

xelovnebis muzeumSi... rusulad Targm-

nida qarTuli poeziisa da prozis

nimuSebs. magaliTad, Targmna vaJa-

fSavela, konstantine gamsaxurdia.

ganuyreli megobrebi iyvnen is da batoni

konstantine. TviTonac werda, ai, naxeT,

romanic hqonda dawyebuli qarTulad,

magram vin daacala damTavreba...

_ me ki, rogorc “xalxis mtris”

meuRles, eqvsi weli mordveTSi gamatare-

bines... _ umatebs qalbatoni lili emux-

vari, _ es bina wagvarTves, sxvebi

Seasaxles da ZlivZlivobiT davibruneT...

aq xSirad yofilan stumrad bodRos

megobrebi _ lado gudiaSvili, simon

Ciqovani, geronti qiqoZe, leo qiaCeli,

pavle ingoroyva, eqvTime TayaiSvili, si-

mon janaSia, levan goTua... romeli erTi

CamovTvaloT...  leo qiaCelma Cven ojax-

Tan nacnobobiT Seqmna “haki aZba”...

es gaxlavT nikoloz emuxvari _ bo-

dRos Zma, naxeT, ra vaJkacia! romlis am-

bavic aRwerilia “haki aZbaSi”. haki aZba

realuri pirovneba iyo _ kolias ZuZumte

gaxldaT... odnav “daxvewa” es ambavi

leo qiaCelma da, rogorc iciT brwyin-

vale moTxroba gamouvida... ai, ase vcx-

ovrobdiT, Svilo, ganuyofeli iyo Cveni

urTierToba”.

(gagrZeleba Semdeg nomerSi)
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kvlav erTad, kvlav erTmaneTis imediT...
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

ilustrirebul “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.

me-19 saukunis soxumi

meliton batas Ze

emuxvari, aleqsandre

SarvaSiZe, dgas: 

aleqsi ZiafS-ifa

nikoloz melitonis Ze

emuxvari
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ქობულეთი, ანაკლია, მესტია...

რომელია შემდეგი?

მალე საქართველოში კუთხე აღარ
დარჩება, სადაც თავისუფალი
ტურისტული ზონა არ შეიქმნება.

ქობულეთისა და ანაკლიის შემდეგ, რიგში
მესტია დგას.

მესტიაში თავისუფალი ტურისტული
ზონის შექმნა, მართალია, ჯერ
გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ ამბობენ,

რომ უეჭველად შეიქმნება. ქობულეთის
თავისუფალ ტურისტულ ზონაში
ინვესტორები გარკვეული შეღავათებით
სარგებლობენ - 15 წელი არ იხდიან
გადასახადს. სასტუმროების
მშენებლობისთვის ინვესტორს სათანადო
ინფრასტრუქტურას სახელმწიფო უქმნის.

კიდევ რომელია რიგში და სად შეიქმნება
თავისუფალი ტურისტული ზონა, ამას
ხელისუფლება დოზირებულად
გამოაცხადებს.

ზვიად გამსახურდიას

გარდაცვალების შესახებ დასკვნა ამ

წლის ბოლომდე დაიდება

ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების
მიზეზების შემსწავლელი კომისია 2010

წლის ბოლომდე საბოლოო დასკვნას
დადებს. ამის შესახებ კომისიის
თავმჯდომარემ კონსტანტინე
გამსახურდიამ დღეს ანტიკრიზისული
საბჭოს სხდომაზე განაცხადა.

ის წინასწარ ამბობს, რომ პირველი
პრეზიდენტის თვითმკვლელობის ვერსია
გამორიცხულია. „მე შემიძლია გადაჭრით
და კატეგორიულად გითხრათ, რომ ეს არ
იყო თვითმკვლელობა,“– აღნიშნა
გამსახურდიამ.

ამ დრომდე ვერ მოხერხდა ბესარიონ
გუგუშვილისა და ედუარდ შევარდნაძის
დაკითხვა.

გუგუშვილი ამჟამად ფინეთში ცხოვრობს,

სწორედ ამიტომ საპარლამენტო კომისიამ
ფინეთის პროკურატურას წერილი
გაუგზავნა.

„ჩვენ შევთავაზეთ ფინეთის
პროკურატურას, რომ თვითონ დაუსვან
ის შეკითხვები ბესარიონ გუგუშვილს,

რომელიც მის მიმართ ჩვენ გაგვაჩნია,“ –

აღნიშნა საქინფორმთან საუბარში
კონსტანტინე გამსახურდიამ და იქვე
დაამატა, რომ ფინეთის
პროკურატურისგან ამ დრომდე პასუხი არ
მიუღიათ.

რაც შეეხება უკვე დაკითხულ პირებს,

კომისია მოსკოვში შეხვდა ყოფილ
მაღალჩინოსნებს და მოიპოვა როსტოვის
სასამართლო-სამედიცინო ინსტიტუტის
ერთადერთი დასკვნა, რომელიც 2007

წლის თებერვალ-მარტში არის
შედგენილი.

კომისიამ უკვე დაკითხა 38-მდე მოწმე,

ამასთან, კომისიამ მოიპოვა
პარტიზანული მოძრაობის ერთ-ერთი
აქტივისტის - ბადრი ზარანდიას
დღიური, სადაც ზვიად გამსახურდიას
სამეგრელოში გადაადგილებებზეა
საუბარი.

პარლამენტი იყიდება! 

საქართველოს პარლამენტის შენობა,

შესაძლოა, გაიყიდოს. ერთ-ერთი
ვერსიით, პარლამენტის შენობას უკვე
გამოუჩნდა მყიდველი და ის ქართველი
მილიარდერია. ასეთი ბიზნესმენი კი,

შესაძლოა, ბიძინა ივანიშვილი ან კიდევ
ერთი-ორი იყოს.

ამბობენ, რომ თბილისში, პარლამენტის
შენობაში, სასტუმრო და სხვადასხვა
ცენტრი იფუნქციონირებს, მეორე
ვერსიით კი, პარლამენტის შენობაში
საგამოფენო დარბაზები გაიხსნება. 

ასე რომ, თუ თბილისში პარლამენტის
შენობა გაიყიდა, მომავალში, დეპუტატებს
ქუთაისში მთლიანად გადასვლა
მოუწევთ.

ამ დრომდე კონსტიტუციაში წერია, რომ
პარლამენტის პლენარული სხდომები
იმართება მხოლოდ ქუთაისში.

საკომიტეტო მოსმენები კი - თბილისში.

პარლამენტის შენობის გაყიდვის
შემთხვევაში კი დეპუტატები მთლიანად
ქუთაისში გადაბარგდებიან.

ქუთაისში მშენებარე პარლამენტის შენობა
ექვსართულიანი იქნება. ახალ
პარლამენტში დაახლოებით 217 ოთახი
იქნება და მისი აშენება 2012 წლისთვის
დასრულდება.

თანაპარტიელები ნოღაიდელს
სასამართლოში უჩივიან

მოძრაობა „სამართლიანი
საქართველოსთვის“ წევრები პარტიის
ლიდერ ზურაბ ნოღაიდელს უჩივიან.

აქტივისტების განცხადებით, მათ
დაპირებული 2 თვის ხელფასი ვერ
მიიღეს. პარტიის წევრებმა
დახმარებისთვის ადამიანის უფლებათა
ცენტრს მიმართეს. 100-ზე მეტი ადამიანი
უფლებადამცველი ორგანიზაციისგან
პარტიის წინააღმდეგ სასამართლოში
შესატანად სარჩელის მომზადებას
ითხოვს. დღეისათვის სულ 104

მოსარჩელეა, სადავო თანხა კი 15 ათას
ლარს აღწევს. სავარაუდოდ, ამ საკითხთან
დაკავშირებით, დღეს ‘’პრაიმ-ტაიმის’’

პრეს კლუბში პარტიის რეგიონალური
ორგანიზაციების თავმჯდომარეები
ჟურნალისტებისთვის პრესკონფერენციას
გამართავენ.

კახეთში 63 წლის ქალმა ბუნებრივი

აირით თავი გაიგუდა

კახეთში თვითმკვლელობა მოხდა.

სოფელ მელაანში 63 წლის ლელა
მახარაშვილმა საკუთარ სახლში თავი
თხევადი აირით გაიგუდა. ცხედარი
დილით მეზობლებმა აღმოაჩინეს.

ნათესავებს მომხდარზე საუბარი უჭირთ.

არსებობს ვერსია, რომ მახარაშვილს
ჯანმრთელობის მხრივ პრობლემები
ჰქონდა. ის სიმსივნით იყო
დაავადებული, თვითმკვლელობასაც მის
ავადმყოფობას უკავშირებენ.

გარდაცვლილი სოფლის სკოლაში ქიმიას
ასწავლიდა. აღნიშნულ საკითხთან
დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება.

სერჟ სარქსიანი: ყარაბაღს

ვაღიარებთ! 

აზერბაიჯანის მიერ მთიანი ყარაბაღის
მიმართ სამხედრო აგრესიის გამოყენების
შემთხვევაში სომხეთს სხვა გზა აღარ
ექნება, გარდა მთიანი ყარაბაღის
დამოუკიდებლობის აღიარებისა. ამის
შესახებ სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ
სარქსიანმა ასტანაში ეუთოს სამიტზე
განაცხადა. 

როგორც ყაზახური მედიასაშუალებები
იუწყებიან, სომხეთის პრეზიდენტმა
ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სომხეთს
კატეგორიულად არ სურს მთიან
ყარაბაღში საბრძოლო მოქმედებების
დაწყება.

„თუკი აზერბაიჯანი სამხედრო
აგრესიას მიმართავს, სომხეთს სხვა
არჩევანი აღარ ექნება და მთიან ყარაბაღს
დამოუკიდებელ რესპუბლიკად
აღიარებს,“ – განაცხადა სარქსიანმა.

„აზერბაიჯანს მთიანი ყარაბაღის
კონფლიქტის გადაწყვეტა არ სურს, მის
ერთადერთ მიზანს სომხეთის
მაქსიმალურად დაზარალება
წარმოადგენს,“ – განაცხადა სერჟ
სარქსიანმა.

ახალი ეკონომიკური კურსი ძველი
შემსრულებლებით

მიხეილ სააკაშვილმა მეწარმეებს და
პოლიტიკოსებს მორიგი სამსჯელო თემა
„გამოუყო“. საქმე ეხება ახალი
ეკონომიკური კურსის გამოცხადებას.

ასეთი ინიციატივები ქართული
რეალობისთვის ახალი არ არის, მაგრამ
სამწუხაროა, რომ რეალურად არაფერი
იცვლება და ყველაფერი ძველებურ

კალაპოტში მიედინება.

საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ
სააკაშვილმა მთავრობის ახალი
ეკონომიკური კურსის შესახებ განაცხადა.

პრეზიდენტის კურსი საქართველოში
უკეთესი ბიზნესგარემოს შექმნას
ითვალისწინებს: შემოღებული იქნება
საგადასახადო ომბუდსმენის ინსტიტუტი,

რომელიც მეწარმეებს დაიცავს; ასევე
მეწარმეებზე საგადასახადო წნეხი
შემცირდება. სააკაშვილის თქმით,

მეწარმის მხრიდან დარღვევის
შემთხვევაში საწარმო არ უნდა
დაიხუროს, არამედ მუშაობა უნდა
განაგრძოს და სამუშაო ადგილები
შენარჩუნდეს. 

გარდა ამისა, სააკაშვილის თქმით,

ახალი კურსი გულისხმობს ჯარიმის
დარიცხვის ისეთი მექანიზმების
შემოღებას, რომ ბიზნესის შეცდომის გამო
დარიცხულმა თანხამ საწარმოს გაჩერება
და დანგრევა არ გამოიწვიოს, მაშინაც კი,

როდესაც საწარმოს მფლობელი
შეგნებულად არღვევს კონკრეტულ
ნორმას.

„საწარმო კი არ უნდა დაიხუროს,

არამედ გადარჩეს და მუშაობა
გააგრძელოს, რათა კონკრეტული
ადამიანები ლუკმა პურის გარეშე არ
დარჩნენ. ასევე ახალი კურსი
ითვალისწინებს ახალი კვალიფიციური
კადრების მომზადებას და ძველების
გადამზადებას ისე, რომ თითოეული
მათგანი, პირველ რიგში,

ორიენტირებული იყოს ბიზნესის
წარმატებაზე, რათა მათთან მუშაობა
მეწარმისთვის იყოს კომფორტული და
გასაგები, რომ მათგან მოდიოდეს
სამართლიანობის განცდა. ახალი კურსი
მოიცავს აგრეთვე ახალი
ინფრასტრუქტურის მშენებლობას,

რომელიც მკვეთრად გაამარტივებს
პროცედურებს, ბიუროკრატიას და
მომსახურების ვადებს მინიმუმამდე
დაიყვანს“, - განაცხადა სააკაშვილმა.

გადასახადების გადახის გარეშე
ქვეყნის განვითარება შეუძლებელია,

პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ თუმცა
სახელმწიფომ გადამხდელი წნეხის ქვეშ
არ უნდა მოაქციოს. „სახელმწიფომ
გადამხდელს ხელი კი არ უნდა წაუჭიროს
ყელში, არამედ, უნდა ჩაკიდოს ხელი და
როგორც ჭეშმარიტი პარტნიორები,

ერთად უნდა გავიდნენ სამშვიდობოს.

ახალი კურსის შედეგად ჩვენ მივიღებთ
ბიზნესზე ორიენტირებულ სახელმწიფო
სტრუქტურას, რომელიც არ იქნება
ჩასაფრებული დარღვევების
გამოსავლენად, არამედ ითანამშრომლებს
ბიზნესთან, რათა დაეხმაროს მას,

განვითარდეს სამართლიან გარემოში.

სახელმწიფოს ინტერესი ის კი არ უნდა
იყოს, რომ ადამიანმა დაარღვიოს და
ჩასაფრებული იყოს კუთხეში, სასტვენით
ხელში ძველი „გაიშნიკივით“, მისი
ამოცანაა, ითანამშრომლოს და
ჩამოყალიბდეს ნდობით აღსავსე
ურთიერთობა“, - აღნიშნა სააკაშვილმა.

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო
წლებში საქართველომ ყველანაირი
რეიტინგებით წინსვლა აჩვენა
ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებისა და
კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით, ჯერ
ძალიან ბევრი ხარვეზია სახელმწიფოსა
და მეწარმეებს შორის ურთიერთობებში. 

„ჯერაც ძალიან ბევრ მეწარმეს აქვს
განცდა, რომ მას სათანადოდ არ უსმენს
და უსამართლოდ ექცევა სახელმწიფო.

ჯერაც ხშირია შემთხვევა, როცა სასჯელი
გაცილებით დიდია, ვიდრე ამას
არსებული დარღვევა ითვალისწინებს“, -

განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა.

პრეზიდენტის თქმით, მეწარმეებს
ხშირად სამართლიანად უჩნდებათ
განცდა, რომ სახელმწიფო არ აკეთებს
საკმარისს იმისთვის, რომ ბიზნესგარემო
კიდევ უფრო უკეთესი იყოს. 

„ამის გამო უამრავ საქმიან ადამიანს
დაკარგული აქვს სტაბილურობის
შეგრძნება და თავს არიდებს ბიზნეს
რისკებს. შესაბამისად, არ ახდენს ახალი
კაპიტალის ინვესტირებას ბიზნესის
გაფართოებაში, არ ქმნის ახალ სამუშაო
ადგილებს“, - აღნიშნა სააკაშვილმა.

„უნდა გამოვაღვიძოთ მეწარმის
სულისკვეთება. საბოლოო ჯამში ქვეყნის
დოვლათს ისინი ქმნიან. ჩვენი
ხალხისთვის მნიშვნელოვანია, მეწარმე
თავს კომფორტულად გრძნობდეს და
იყოს თავდაჯერებული. მხოლოდ ასეთი
მეწარმე იქნება ის მეწარმე, რომელიც
შეძლებს ქვეყნის ეკონომიკის
განვითარებას, ე.ი. გაჭირვებულების
დახმარებას, საქართველოს დამკვიდრებას
მსოფლიოში“, - დასძინა პრეზიდენტმა.

სააკაშვილის მორიგმა ინიციატივამ
პოლიტიკოსებში სხვადასხვაგვარი
რეაქცია გამოიწვია. ლეიბორისტული
პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი
გუგავას განცხადებით, საქართველოს
პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთს
ამბობს და მეორეს აკეთებს.

ასე შეაფასა ოპოზიციონერმა
პოლიტიკოსმა ლილოში გაფორმების
ახალი ეკონომიკური ზონის გახსნისას
პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადება
იმასთან დაკავშირებით, რომ დროა,

მეწარმესა და სახელმწიფოს შორის
პარტნიორული ურთიერთობა
დამყარდეს:

„სააკაშვილი ერთს ამბობს და მეორეს
აკეთებს. თუ კონკრეტულ ფაქტებზე
დაყრდნობით ვიმჯელებთ, ნათელია, რომ
საქართველოში მეწარმეებზე ცოცხალი
ნადირობაა გამოცხადებული.

მიუხედავად პრეზიდენტის მშვიდი
საუბრისა, იმის შესახებ, რომ
სახელმწიფოსა და მეწარმეებს შორის
პარტნიორული ურთიერთობა
დამყარდეს, პირიქით ხდება – მთავრობა
მეწარმეებს ატყავებს“, - განუცხადა
„პირველს“ გუგავამ.

პარტია „მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი
ზურაბ ტყემალაძე კი იმედოვნებს, რომ
პრეზიდენტის მიერ დღეს გაკეთებული
განცხადება, ეკონომიკური პოლიტიკის
შეცვლის შესახებ, რეალურად
განხორციელდება. 

„თუ პრეზიდენტის ეს განცხადებები
რეალობად იქცევა, მაშინ ქვეყნის
ეკონომიკური მდგომარეობა მკვეთრად
გამოსწორდება“, - აღნიშნა ტყემალაძემ.

საქართველო - შავ სიაში?! 

საქართველო შეიძლება შავ სიაში
აღმოჩნდეს. სამოქალაქო ავიაციაში
შექმნილ მძიმე მდგომარეობაზე დღეს
განცხადებები პარლამენტში გაკეთდა.

“ქრისტიან-დემოკრატმა” ნიკა
ლალიაშვილმა სამოქალაქო ავიაციაში
შექმნილი ვითარება კატასტროფულად
შეაფასა.

ნიკა ლალიაშვილის თქმით, საქართველო
დგას ისეთი კატასტროფის წინაშე,

რომლის შედეგად ვერც ერთი
თვითმფრინავი ვეღარ იფრენს
საქართველოს სახელით, წინააღმდეგ
შემთხვევაში საქართველოს ყველა
საერთაშორისო ორგანიზაციიდან
გარიცხავენ და შავ სიაში შეიყვანენ ისევე,

როგორც ეს სანაოსნოში მოხდა. ნიკა
ლალიაშვილი პრობლემად იმ გარემოებას
ასახელებს, რომ საქართველოში
ავიაკომპანიებს დარეგისტრირებისთვის
ძალიან დაბალი მოთხოვნები აქვთ.

“რიგი ქვეყნებიდან, მათ შორის
მეზობელი ქვეყნებიდან, საეჭვო
რეპუტაციის კომპანიები ჩამოდიან და
რეგისტრირდებიან, მერე დაფრინავენ
აფრიკაში ან სხვაგან და პანტა-პუნტით
ვარდებიან, პასუხისმგებლობა კი ჩვენ
გვეკისრება,” – განაცხადა ლალიაშვილმა.

მისივე თქმით, პრაქტიკულად არ
არსებობს ფრენებზე ზედამხედველობის
სამსახური.

ოპოზიციონერი დეპუტატი გამოსავალს
ევროსტანდარტებთან მიახლოებული
რეგისტრირების პირობების შემოღებაში
და ხელახალ სერთიფიცირებაში ხედავს.

ოპოზიცია სამოქალაქო ავიაციაში
შექმნილი მდგომარეობის გარკვევას
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
მინისტრ ვერა ქობალიასგან მოითხოვს და
მას პარლამენტში იბარებს.
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is, Tu ratom miando stalinma berias

saaviacio sakiTxebis kurireba, savsebiT

gasagebia: 1939-1941 wlebSi buter-

brodebs andrei tupolevisaTvis

amzadebdnen ssrk Sinsaxkomis oficrebi.

da vidre arsebobda Sinsaxkomis 29-e

specialuri sakonstruqtoro biuro,

beriam aviaciis sakiTxebSi garkveuli

gamocdileba daagrova. Tumca, iTvle-

boda, rom aviacias kurirebda giorgi

malenkovi. diax, xelmZRvanelobda, roca

TviTmfrinavebis warmoeba, ase Tu ise,

kalapotSi Cadga, magram kurirebda

arc Tu kompetenturad.

magram rogor gavigoT fraza “Semd-

gomSi berias daekisra kontroli...” da

a.S.? unda gavigoT ise, rom man, vizedac

manamde iyo dakisrebuli es kontroli,

saqmes Tavi ver gaarTva. da maTi mova-

leobebi stalinma berias gadaakisra.

rogorc cnobilia, adamians imxela

tvirTs ahkideben xolme, risi tarebac

mas ZaluZs. berias ki imdeni tvirTi

mihqonda, rasac mas mxrebze ahkidebdnen

xolme.

amitomac, yvela tvirTi mas hqonda

akidebuli.

didi samamulo omis dawyebis dRi-

dan!

me Sevaxseneb mkiTxvels, Tu ras

swerda beria, 1953 wels, dapatimrebis

Semdeg, giorgi malenkovs:

“didi samaulo omis pirvel kvireeb-

Si, roca dasavleTis frontis dacvis

saSualeba ar gagvaCnda, romelsac

gansakuTrebiT aviwroebdnen ger-

manelebi, Cveni mcdeloba, Segveqmna

Tavdacvis saxelmwifo komiteti, war-

matebiT dagvirgvinda. Cvenive inicia-

tiviT Camoyalibda sarezervo fronti,

romelmac warmatebiT daicva moskovis

misadgomebi. mxolod am frontisaTvis

CamovayalibeT 15 mZlavri Cekisturi

divizia...”

zemodxsenebuli ukanaskneli punqtis

Sesruleba gaxldaT berias saqmianobis

udidesi warmateba, riTac man Tavisi

patriotuli vali moixada sabWoTa

moqalaqeebis winaSe. ukve 1941 wlis 29

ivniss gamoica sabWoTa kavSiris umaR-

lesi mTavarsardlis mTavarbanakis

brZanebuleba Sinsaxkomis jarebis

bazaze msrolelTa da meqanizirebuli

diviziebis Camoyalibebis Taobaze.

ai, misi sruli teqsti:

“saswrafod Camoyalibdes 15 divizia,

maT Soris 10 _ msrolelTa, da 5 _ mo-

torizebuli. am diviziis dakompleqteba

moxdes ssrk Sinsaxkomis Sinagani da

sasazRvro jarebis oficrebisa da pi-

radi Semadgenlobisagan.

qvedanayofebSi warmoqmnili defici-

ti Seivsos armiaTa rezervidan.

diviziebis formireba daekisros

ssrk Sinagan saqmeTa saxalxo komisars

amx. l.p. berias.

wiTeli armiis generaluri Stabis

ufrosma uzrunvelhyos formirebuli

diviziebis Sevseba Sinsaxkomis mier

moTxovnili saWiro raodenobis xalx-

iT, SeiaraRebiT da materialuri

resursebiT.

umaRlesi mTavarsardlis mTavar-

banaki

timoSenko

stalini

Jukovi”.

ra Tqma unda, beria placze ar idga

da jariskacebs ar avarjiSebda. ro-

gorc yvelgan da yovelTvis, upirve-

lesad igi Tavs uyrida kompetentur

Semsruleblebs, Tavad ki itovebda kon-

trolisa da im moulodnelad

wamoWrili operatiuli sakiTxebis

gadawyvetis kompetencias, romlis

droulad aRmofxvris SesaZlebloba

mis qveSemrdomebs ar gaaCndaT.

Cekisturi diviziebis formirebis

saqmeSi didi wvlili Seitana ivane

ivanes Ze maslennikovma _ berias Cek-

istma TanamebrZolma jer kidev

amierkavkasiidan. roca Sinsaxkomis sa-

TaveSi daamtkices, beriam wamsve igi

ixmo moskovSi. da es, rogorc

yovelTvis, SesaniSnavi arCevani gaxl-

daT! beria xom arasodes cdeboda

adamianebis SerCevaSi!

imave dRes _ 1941 wlis 29 ivniss be-

riam gamosca Semdegi Sinaarsis brZane-

ba:

“1. diviziebis formirebis procesebs

uxelmZRvanelos Cemma moadgilem, gen-

eral-leitenantma amx. maslennikovma.

2. amx. maslennikovTan Camoyalibdes

operatiuli jgufi xuTi kacis Semad-

genlobiT.

3.diviziebis formirebis samuSaoebi

daiwyos saswrafod.

4. miTiTebuli diviziebis saswrafod

formirebisaTvis, yovel diviziaze ssrk

Sinsaxkomis Semadgenlobidan gamoiyos

1.000 jariskaci da oficeri da 500

maRali Cinis oficrebi. danarCeni Se-

madgenlobis formirebisaTvis gaigza-

vnos ganacxadi wiTeli armiis gener-

alur StabSi, raTa saWiro raodenobis

xalxi gamoiyos rezervidan...

5. miTiTebuli diviziebis formirebis

samuSaoebi dasruldes 1941 wlis 17

ivlisisaTvis”.

sasazRvro zonebSi mdgari

mesazRvreebi ukve medgrad eomebodnen

Semoseul mters. isini iyvnen frontis

zurgis dacvis nawilebSi, saamSeneblo

samxedro nawilebSi da mtris gare-

mocvaSic ki. axali Cekisturi qvedanay-

ofebi ki yalibdebodnen saqarTveloSi,

somxeTSi, azerbaijanSi, yazaxeTSi, Sua

aziaSi, TurqmeneTSi da zabaikalies

samxedro olqebSi ganTavsebuli

saukeTeso sasazRvro Zalebisagan. es

iyo arastandartuli, magram uaRresad

gamarTlebuli gadawyvetileba, Tumca,

Tundac meorexarisxovani sasazRvro

zolebis gaSiSvleba mainc sarisko

saqme gaxldaT.

magram es riski gamarTlebuli iyo,

da amitom, mokle drois ganmavlobaSi,

kerZod _ iaroslavlidan, kavkasiidan

da Sua aziidan diviziebis dislokaciis

adgilebze Camovidnen 3.000 samxedro

meTauri da 10.000 rigiTi jariskaci.

maT daemataT 500-500 kaci

leningradis, baltiispireTis, belorusi-

is, ukrainis moldaveTis sasazRvro

olqebidan, radgan maT ukve daaRwies

Tavi mtris alyas.

saboloo jamSi, saxeze iyo 15 aTasi

samxedro, romlebic warmoadgendnen 15

diviziis sabrZolo birTvs. rezervi-

danac magari kadrebi movidnen.

mesazRvreebi ki erTianad afoladebdnen

am damrtymel Zalas.

SesaniSnavma Semadgenlobam moiyara

Tavi!

diviziebSi wammarTvel sameTauri

Zalas swored mesazRvreebi warmoad-

gendnen. ocmeTaurebad dainiSnen xarko-

vis sasazRvro kavaleristTa sawavle-

blis kursdamTavrebulebi, batal-

ionebis meTaurebad _ umaRlesi

sasazRvro skolis msmenelebi.

omis pirveli weli Zalze mZime

gamodga sabWoTa mesazRvreebisaTvis

_ maSin aTeul aTasobiT Cveni axal-

gazrda daiRupa, mSvenieri, Tavdadebuli

biWebi, romlebic profesionalebi iyvnen

qveynis dacvis saqmeSi. magram igive

weli iyo mesazRvreTa “brwyinvalebis”

weli, radgan, maSin jer kidev ar esmoda

xalxs, Tu ra rols TamaSobdnen

mesazRvreebi qveynis dacvisaTvis, am-

jerad ki xalxi sabolood darwmunda,

rom pirvelebma swored mesazRveebma

misces mTel sabWoTa xalxs imis

mkafio magaliTi, Tu rogor unda gadae-

faro mkerdiT samSoblos, raTa igi

gadamTielTa sajijgnad ar iqces.

Cekistur emblemaze fari da maxvilia

gamosaxuli. omis dawyebis pirvel

dReebSi sabWoTa mesazRvreebs maxvilis

gamoyenebis saSualeba ar hqondaT _

Zalian sqeli javSnis miRma iyo mteri

miCqmluli d maTi am dacvis garRvevas

mTeli wiTeli armiis maxvili sWirde-

boda. magram samSoblos farad

mesazRveebi omis dawyebis pirvelive

dRidan iqcnen, medgar winaaRmdegobas

uwevdnen mters da TandaTan asustebd-

nen mis Zalebs, da rac mTavaria, maT

moiges yvelaze sanukvari faqtori _

dro!

es iyo WeSmaritad koleqtiuri

gmirobis klasikuri magaliTi, romelic

TiTqos wuTebi grZeldeboda, magram

myarad daimkvidra adgili qveynis is-

toriaSi. da yvelafer amaSi aSkarad

ikveTeboda berias stili. magram, misi

stili ar gamoikveTeboda, igi rom

wvrilmanebSi ar Careuliyo. igi saWiro

impulssa da biZgebs iZleoda da swori

mimarTulebiT mihyavda saqme da amis

Semdeg sxva amocanebze gadaerTveboda

xolme. es amocanebi ki mas mudam

Tavsayrelad hqonda!

yvlaferi rom ise ganviTarebuliyo,

rogorc saWiro gaxldaT, beria Semd-

gomSic ifargleboda adgilebidan miRe-

buli operatiuli informaciiT. Tu

rame ise ar xdeboda, rogorc saWiro

iyo, mas xeldaxel Sehqonda koreqtivebi

winaswar SemuSavebul gegmebSi da

xelqveiTebs iniciativis gamovlenis

saSualebas aZlevda. ase moxda axlac

_ im sazRvrebis gaSiSvleba, romlebic

omSi ar monawileobdnen, saxalxo komis-

ris gadawyvetileba gaxldaT. amasTan,

beria tyuilad rodi iyenebda saqmeSi

amierkavkasiis sazRvrebis damcvelT _

isini xom uSualod berias aRzrdilebi

iyvnen.

maS ase, beriam gasca direqtiva. Semd-

gomSi ki, daxmarebas Txoulobda mx-

olod maSin, roca es ukiduresad

saWiro xdeboda.

pirveli eqvsi divizia Camoyalibda

berias tempiT _ daCqarebulad, yoveli

vadebis gadaswrebiT, imitom, rom fronti

ver moicdida. ori dRe _ diviziis

Sesaqmnelad, Zalian SemWidrovebuli

vadaa. magram dasavleTis samxedro

olqis, axla ukve dasavleTis frontis

zona Zalian gaSiSvlebuli iyo,

saidanac uwyvet nakadebad Semodiodnen

ruseTis teritoriaze germanuli armiis

qvedanayofebi. am gaxsnil gzaze seri-

ozuli winaRobis Seqmna swored berias

Zalebma SesZles.

jariskacebi fics frontisaken mi-

maval gzaze iRebdnen _ es frontze

Seqmnili uaRresad seriozuli mdgo-

mareobiT iyo ganpirobebuli. TxuT-

metive divizia iqiT gaemarTa, sadac

yvelaze metad uWirdaT sabWoTa

SeiaraRebul Zalebs. aTi divizia (243,

244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 254 da 256-e)

dasavleTis frontze ganTavsda, 5 di-

vizia ki (265, 268, 262, 257  da 259-e) _

Crdilo-dasavleTis frontze.

ukve Tavs iCenda axali problema...

sazRvrispira brZolebi sabWoTa armiis

nawilebma waages da axla saWiro iyo

moskovisaken mimavali gzebis saimedod

gadaketva. da swored es gaxldaT sak-

iTxi, romelzec beria cixis kameridan

swerda giorgi malenkovs...

14 ivliss umaRlesi mTavarsardlis

mTavarbanakma (10 ivliss Tavdacvis

saxelmwifo komiteti gadakeTda umaR-

lesi mTavarsardlis mTavarbanakad)

gamosca brZaneba #00334, romlis Tanax-

madac sarezervo armiis ZalebiT iqm-

neboda fronti staraia rusas, os-

taSkovos, belis, istominos, elnias da

brianskis mimarTulebebiT, romelsac

medgari winaaRmdegoba unda gaewia

mtrisaTvis. frontis SemadgenlobaSi

CarTuli iqna eqvsi armia (29, 30, 24, 28

da 32-e), romelTagan oTxs meTaurobdnen

mesazRvreebi: 30-es _ ukrainis

sasazRvro olqis ufrosi, general-

leitenanti xromenko, romelic mog-

vianebiT gmirulad daiRupa; 31-es _

karelia-fineTis sasazRvro olqis

ufrosi, general-maiori v.n. dalmatovi;

24-es _ baltiispireTis sasazRvro

olqis ufrosi, general-maiori k.i.

rakutini; saxalxo komisaris moadgile,

general-leitenanti ivane maslennikovi

ki 29-e armias miuZRveboda. igi gmiru-

lad da saqmis Rrma codniT iomebs da

did samaumo oms daamTavres armiis

generlis CiniT, baltiispireTis mesame

frontis sardlad, gaxdeba sabWoTa

kavSiris gmiri, oTxi leninis ordenis,

oTxi wiTeli droSis ordenis, su-

vorovis pirveli xarisxis ordenis,

kutuzovis pirveli xarisxis ori or-

denis kavaleri.

1948 wlis oqtomberSi amierkavkasiis

samxedro olqis sardlis Tanamdebo-

bidan mas gadaiyvanen Sinagan saqmeTa

ministris moadgiled, magram am dros

ministria ara beria, aramed kruglovi.

igi am postze darCeba stalinis gar-

dacvalebis Semdgomac, magram ukve

lavrenti berias moadgiled. igi Tavs

moiklavs 1954 wlis 16 aprils, misi

omisdroindeli TanamebrZoli saxalxo

komisris daRupvidan erTi wlis

gasvlamde.

maS ase, 1941 wels moskovis damcveli

eqvsi armiidan oTxs sardlobdnen

mesazRvre generlebi. sarezervo armiis

frontis sardalic mesazRvre iyo _

belorusiis sasazRvro olqis yofili

ufrosi, general-leitenanti i.a. bog-

danovi.

30 ivliss sarezervo armiebis fron-

ti gadakeTda sarezervo frontad, rom-

lis sardali gaxda giorgi Jukovi,

romelmac bogdanovi Tavis moadgiled

miiwvia.

daviTvaloT...

dasavleTis sazRvarze omis dawyebas

daaxloebiT asi aTasi mesazRvre Seege-

ba, romelTagan TiToeuli ramdenime

armielis energiiT utevda mters.

faqtiurad mesazRvreebi rCebodnen

maSin yoveli donis meTaurTa

ukanasknel dasayrden rezervad,

romelTa xelqveiTebad berias mebr-

Zolebi xdebodnen mxolod frontebze

Seqmnili sagangebo situaciebis

gamoisobiT.

aRsaniSnavia, rom jer kidev 1941

wlis seqtemberis TveSi sabWoTa

mesazRvreebi moqmedebdnen mSvidobis-

droindeli saStato ganrigebiT da ar

gaaCndaT gamaZlierebeli saSualebebi

_ artileria, sazenito danadgarebi,

tanksawinaaRmdego saSualebebi...…

mesazRvreebi xom sazRvris damr-

Rvevebisagan icaven samSoblos da maT

ar evalebaT mtris ZiriTadi Semtevi

Zalis ukugdeba. moZalebul mterTan

brZola armiis saqmea.

magram, iseve, rogorc fineTis omSi,

saarmio qvedanayofebi aqtiurad

iyenebdnen sasazRvro nawilebis Zal-

isxmevas (mxedvelobaSi maqvs ara Sin-

saxkomis 15 divizia, aramed sasazRvro

komendaturebi, sasazRvro razmebi,

sasazRvro aTaseulebi). magram armia

yoveTvis ar axdenda maT gaZlierebas

SeiaraRebiTa da aRWurvilobiT. mi-

uxedavad amisa, mesazRvreebi nebismier

“formatSi” warmoadgendnen mtrisaTvis

angariSgasawev mrisxane Zalas. 

(gagrZeleba Semdeg nomerSi)
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egrisis samefo da qarTuli saxelmwifoebrioba
gTavazobT nawyvets

akademikos anzor Sonias

amave saxelwodebis wignidan

is, rom dRes garkveuli gan-

sxvaveba SeimCneva samegrelos

megrulsa da lazistanis

megruls Soris, vfiqrob,

gamowveulia lazebis

mowyvetiT mSobliuri sivrci-

dan, Tumca maT mainc Seinar-

Cunes ena da mTeli rigi qar-

Tuli adaT-wesebi, miuxedavad

lazebis megrulze Turquli

enis gavlenisa da maT erovnul

TviTSegnebaze Turquli ide-

ologiis wnexisa, rac

gansakuTrebiT dasafasebelia.

yovel SemTxvevaSi, Tu

garkveuli eWvebi arsebobs _

afxazebis winaprebi adgilo-

brivi qarTvelebi (megrelebi)

arian Tu Crdilo kavkasiidan

Camosuli adiReur-Cerqezuli

modgmis xalxi, aseTi ram laze-

bze ar Tqmula _ isini war-

moCindnen qarTul sivrceSi,

ufro sworad, axali welTaR-

ricxvis pirvel saukuneebSi

egrisis samxreT nawilSi;

lazikis saerisTavos warmoqm-

nam ganapiroba is, rom iq mcx-

ovreb megrelebs ewodebodaT

lazebi.

RmerTma qnas, vcdebode, ma-

gram meCveneba, rom lazebisa

da megrelebis erTidaigiveoba

mavanTa gaRizianebas iwvevs,

vinaidan es amaRlebs

megrelebis rols Cveni qveynis

istoriaSi; vai, Tu es marTlac

asea. samwuxarod, rogorc

irkveva, dRes lazebs eWvi epare-

baT TavianT qarTvelobaSi, ra-

Sic lazebi ar arian damnaSave;

es ZiriTadad Cveni avbediTi

istoriis Sedegia, magram amaSi

garkveuli roli Seasrula

Cveni mecnierebis subieqturad

arasworma midgomam lazuri

sakiTxisadmi, vinaidan maT ver

(Tu ar) Seqmnes mecnieruli

dokumenti, sadac obieqturad

iqneboda warmodgenili laze-

bis roli saqarTvelos isto-

riaSi da erTmniSvnelovnad

dadgindeboda maTi WeSmariti

qarTveloba.

SesaZloa, komunistur epo-

qaSi amis mtkiceba did riskTan

yofiliyo dakavSirebuli, ma-

gram dRes amis gakeTeba au-

cilebelia.

rogorc cnobilia, V-VI

saukuneebSi egrisis samefos

saTaveSi vxedavT lazuri di-

nastiis warmomadgenlebs, ris

gamoc dasavleT saqarTvelos

erTiani egrisis samefos ewoda

lazikis samefo, ufro zustad

egris-lazikis samefo, romelic

axali egrisis samefos sax-

eliT aris cnobili. etyoba,

es moxda dinastiuri gziT an

politikuri situaciis Sede-

gad, vinaidan istoriidan cno-

bili ar aris, rom egrisis

samefos SigniT rame urTierT-

dapirispireba xdeboda.

es is epoqaa, rodesac egrisis

samefo moeqca axladCamoyal-

ibebul bizantiis imperiis

gavlenis qveS da radganac

egrisis samefos saTaveSi

lazikis dinastia iyo,

bizantielebi mTel dasavleT

saqarTvelos lazikad moixse-

niebdnen, xolo mis mkvidr

mosaxle megrelebs _ lazebad,

Tumca qarTveli moRvaweebi

dasavleT saqarTvelos

yovelTvis egriss uwodebdnen,

mosaxleobas ki megrelebs, rac

imaze metyvelebs, rom

saqarTveloSi megreli da

lazi identur cnebebad aRiqme-

boda.

lazebis epoqaSi egrisis

samefo aRsdga Tavis istori-

ul sazRvrebSi, mis Crdilo-

dasavleT sazRvarze lazebma

daaarses qalaqi “lazike”,

romelsac SemdgomSi ewoda

nikofsia (dRes qalaqi tu-

afse).

marTalia, VIII  saukunis bo-

los egrisis samefos saTaveSi

movida afxazuri dinastia da

egrisis samefos ewoda egris-

afxazeTis samefo, magram lazi

didebulebi mainc did rols

asrulebdnen samefos poli-

tikur cxovrebaSi.

IX-X saukuneebSi egris-afx-

azeTis mefis erisTavebad

qarTlSi vxedavT, qvemo

qarTlis baRvaSebs, xolo Sida

qarTlSi ioane maruSs (Tbil-

isi da misi Semogareni arabebis

xelSi iyo).

gansakuTrebuli aRniSvnis

Rirsia im epoqis didi

eriskacis ioane maruSis roli

saqarTvelos gaerTianebis

saqmeSi.

sxvaTa Soris, XII  saukunidan

moyolebuli, afxazTa eris-

Tavebi, SemdgomSi mTavrebi,

ucvlelad iyvnen lazuri war-

momavlobis didebulebi, maTi

gvaria “SaraSia”, romelmac,

SemdgomSi (daaxloebiT XIX

saukune) miiRo forma Serva-

SiZe. vfiqrob, rom dadianebis

pirvandeli gvaric baRvaSi

unda yofiliyo.

yovel SemTxvevaSi, erTiani

saqarTvelos epoqaSi lazi

didebulebi aqtiurad monaw-

ileobdnen samefos cxovrebaSi.

qarTuli sinamdviledan laze-

bis erTgvar gaucxoebas saTave

daudo Semdegma movlenam: 1203

wels Tamar mefem lazikis im

nawilSi, romelic mcire aziis

CrdiloeTiT, daaxloebiT

dRevandeli lazistanis teri-

toriaze mdebareobda, daaarsa

“trapizonis imperia”.

etyoba, es politikuri

situaciiT iyo ganpirobebuli;

magram am movlenam orad gayo

lazikis saerisTavo da, faq-

tobrivad, amis Semdeg is aRar

ixsenieba saqarTvelos isto-

riaSi. misi samxreTi nawili

trapizonis saxelmwifoSi aR-

moCnda, xolo Crdilo nawili,

_ dRevandeli guriisa da

aWaris teritoria, _ dasavleT

saqarTvelos “ucilod” patro-

nis, vardan dadiani mflo-

belobaSi darCa. 

(gagrZeleba Semdeg nomerSi)   

VIII. sergieTi

“ser giTaneTi”, maT SesTavazes

maspinZlebma da mociqulebmac

hrqves “sergieTi” adgils, amaze

me leqsebi maqvs kidev ulevad...

“ser giTaneTi”, kolxebma sadac

RvTis kacebs uTxres: “stumari

ars RvTis”,

mas “sergieTi” daarqves sadad,

sisadavea RvTiuri arsi...

“ser giTaneTi” _ gaaTieTo

CvenTano Rame, niSnavs mowvevas...

maT mogiwvies TviTon Sen, Rmer-

To,

viT RmerTis rwmenis diddamowme-

ba...

mociqulebma am adgils arqves

“sergieTi” da asec SemorCa

sofels saxeli, hqmnes saRvTo

saqme,

pirvelnaTelic aqve gamoCnda,

sves RvinoTi da savse grZnobiT

Tasebi, asves RvTis kacebs glexTa

maspinZlebma da tkbil maspinZlo-

biT

maT asaxeles samSoblo erTxmad.

ha, istoria sergieTisa,

didistoria aqvs yovel sofels,

gvyofs siyvaruli erTmaneTisa 

RvTiurs, RvTis Svilebs, RvTivcx-

ovelmyofels...

IX. salxino-salxinebeli

mefobisa da meufebisa

aqvs salxinosac didistoria,

salxinebeli sasufevlisa

umaRlesia Sre, ra Soria...

mziareblad aq pursa da Rvinos

madli mieca mierT mociqulT...

daerqva adgils mitom salxino,

RvTisgan edemad aqve mocemuls...

Semdeg imkida da aq ilxenda

RvTis madlmosili eri da beri...

samoTxes sulze Semoixvevda,

ra madlia RvTis aq da ra bevri...

es legendebad minamReria,

minamtvrevia mTaTa maRalTa...

wminda mamaTa monasteria

aq salxinoSi, axlac, mamaTa...

monamtveria foliantebis,

foliantebis, Cemi fiqrebis _

es legendebis korianteli,

mTebi dganan, viT savse Wiqebi...

me aq viyavi, mama ilias,

Sevxvdi winamZRvars am monas-

trisas...

aq yvelafrisa gancda tkbilia,

warsulis, awmyos da momavlisac…

X. moRvawebai mociqulTai

egrisi iqmna RvTisTvis karRia,

egriss damkvidrda andria

mkvidrad,

moimowafa didad da wmidad...

ucxotomeli megrelT megrulad

etyoda, es xalxs Zlier ukvirda...

moeqceodnen RvTis kacs mefurad,

isic yvelafers Rrmad daukvirda

da gaukvirda RvTis kacs sikeTe

da sialale ama tomelTa...

RvTis angelozi budes ikeTebs

maT gulSi, uyvarT RmerTi

romelTac…

Zlier miendo es xalxi RvTis

kacs,

RvTis mociquli egrisSi dadis,

man aacila am xalxs RvTis risx-

va,

man moutana am xalxs RvTis

madli...

XI. Zlevai sakvirveli

moimowafa Zlier mravali,

win aRudga da sZlia qurumebs

da amoZirkva didmuxa ZaliT

qristes, borots rom naTels

urumebs

da naTels isev xalxs rom

ubrunebs,

jer ki kvlav bomonT xmaa:

bubunebs!

demonT xmaa, brbos xma rom gu-

gunebs!

cecxli upyriaT jerac qurumebs!

Semoxvevian didmuxas, Wyondids

Cvils moiTxoven samsxverplod

isev,

magram ixareT, ieso modis!

ieso modis! ieso qriste!

modis ieso andrias saxiT,

aha, movida RvTis mociqulic,

muxa ver uZlebs mis RvTiur Zax-

ils,

da camtverdeba, rCeba fituli,

da cecxlic qreba, qurumTmTavari

da qurumebi jurRmuls cvivian,

iferflebian, Savi yavari

Tu rCeba maTgan, isic mcirea... 

merab xubua

(gagrZeleba Semdeg nomerSi)
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სტატიაში საუბარია ქართველი დევნილების რაოდენობაზე და დასმულია კითხვა, რა უნდა
მოიმოქმედოს მთავრობამ, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 5% დევნილია.

პუბლიკაციის ავტორი აღნიშნავს, რომ ეს ერთ-ერთი იმ პრობლემათაგანია, რომელიც
საქართველოს წინაშე დგას. 

„დაახლოებით 230 000-მა ადამიანმა საკუთარი საცხოვრებელი 1990-იანი წლების დასაწყისის
კონფლიქტების დროს იძულებით დატოვა. 20 000-ზე მეტი ასევე იძულებით დევნილი 2008 წელს
რუსეთთან ომის შემდეგ გახდა. ამ ადამიანთაგან ზოგიერთმა ახალი ცხოვრება მოიწყო _ მათ აქვთ
სამუშაო, საკუთრება და ნორმალური მოქალაქეებივით ცხოვრობენ. მაგრამ უმრავლესობა გეტოში
ცხოვრობს და მთავრობის გამხნევების ამარაა დარჩენილი, რომელიც მას არწმუნებს, რომ
დაბრუნების პერსპექტივა გამოყოფილ რეგიონებში აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში,

გარდაუვალია. 2008 წლის ომმა ასეთ ოცნებებს ბოლო მოუღო. მართალია ქართველი ჩინოვნიკები
ჯერ კიდევ იცავენ ამ ტერიტორიების დაბრუნების უფლებას, რომელთაგან ორივეში რუსეთის
სამხედრო ბაზებია განთავსებული, თუმცა აღიარებენ, რომ ეს მალე ვერანაირად ვერ მოხდება“, _

ნათქვამია სტატიაში.

თუმცა, პუბლიკაციის ავტორი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობა „ადგილობრივი
ინტეგრაციის“ პოლიტიკას ახორციელებს, რაც საკუთრების უფლების გადაცემას,

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას და სახელმწიფოზე დამოკიდებულების ნაცვლად
ავტონომიურობის წახალისებას გულისხმობს.

„აქ შედის ახალი დასახლებების მშენებლობა, კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაცია და
პრივატიზება. ასევე, ფულადი კომპენსაციის შეთავაზება მათთვის, ვისაც ეს არ სურს. უცხოელმა
დონორებმა დახმარება არ დააყოვნეს. 2008 წლის ოქტომბერში კონფერენციაზე გადაწყდა, რომ
ქვეყნის რეაბილიტაციისთვის 4,5 მილიარდ დოლარს გამოყოფდნენ და ამ თანხიდან დევნილთა
საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის საკმაოდ დიდი ნაწილი განისაზღვრა. თანხის დიდი ნაწილი
მთავრობის გავლით დაიხარჯა. ქართველმა ჩინოვნიკებმა პოლიტიკისა და პროცესების
კორექტირებისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციები და არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენლები მიიწვიეს, რომლებიც ხშირად მთავრობის ხმამაღალი კრიტიკოსები არიან.

პროგრამების დიდი ნაწილი, რომელიც მინიმალური საცხოვრებელი სტანდარტების
დაკმაყოფილებას მოიცავდა და ერთი ადგილიდან მეორეგან გადასახლების პროცესის მართვის
პრინციპებს არეგულირებდა, მოწონებულ იქნა“, _ აღნიშნულია პუბლიკაციაში.

სტატიის ავტორი წერს, რომ ამ მხრივ ყველაფერი წესრიგშია, პრაქტიკაში მისი განხორციელება
სხვა საქმეა.

„ოფიციალური პირების თქმით, მათ დევნილებს შესთავაზეს „ინფორმირებული არჩევანი“

განსხვავებულ საცხოვრებელ პირობებს შორის. ოპონენტების განცხადებით, რეალური არჩევანი
იმაში მდგომარეობდა, დათანხმებულიყვნენ თუ არა დევნილები, ერთადერთ შეთავაზებულ
ვარიანტს. სამშენებლო სამუშაოების დიდი ნაწილი უხარისხოდ ჩატარდა და საცხოვრებლები
ხელახლა გარემონტებას საჭიროებს. ჩინოვნიკებს აკრიტიკებენ, რომ საცხოვრებლები იმ
მინიმალურ სტანდარტებსაც კი ვერ აკმაყოფილებს, რითაც სოფელში მცხოვრები ბევრი ქართველი
სარგებლობს და ყველაფერი მხოლოდ უცხოელი დონორების დასამშვიდებლად გაკეთდა“, _

ნათქვამია სტატიაში.

პუბლიკაციის მიხედვით, ყველაზე სადავო „ზაფხულში თბილისში განხორციელებული
გამოსახლებების ტალღა გახდა, რომელიც კანონით განსაზღვრული პროცედურების დარღვევით
მოხდა“.

„ის, რომ დევნილებს სხვადასხვა შენობები ჰქონდათ დაკავებული, ცხადია, უკანონო იყო.

მაგრამ უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ მათ არც გონივრული გაფრთხილება, არც შეთავაზება
ალტერნატიულ საცხოვრებელზე არ მიუღიათ. თბილისში საცხოვრებელი ფართის დეფიციტის
გამო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ დევნილებს საცხოვრებელი დასავლეთ
საქართველოს მოშორებულ რაიონებში შესთავაზა. თუმცა, მან მაინც ძალიან ცოტა რამ გააკეთა
გამოსახლებულთა დასამშვიდებლად, რომლებმაც რამდენიმე კვირა სამინისტროს წინ კარვებში
გაატარეს. ადამიანებს, რომლებიც ომის გამო ერთხელ უკვე იძულებულნი გახდნენ საკუთარი
სახლები დაეტოვებინათ, მეორედ ამის გადატანა აღარ სურთ. ცოტა ხნის წინ, ერთ-ერთმა
დევნილმა ბენზინი გადაისხა, საკუთარ თავს ცეცხლი წაუკიდა და დაიღუპა. _ აღნიშნულია
სტატიაში.

martvili anu andriadidi
(RvTiuri poema)
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saqarTvelo (kolxeTi)

Cveni samyaros 

upirvelesi da udidesi

qveyanaa

iberiada iwyeba kolxeTiT, 

kolxeTSia qarTuli 

da msoflio civilizaciis

saTave

prof. levan sanikiZe

kolxeTs (igive saqarTvelo)

Zvel epoqaSi Cveni samyaros

uzarmazari sivrceebi ekava,

dawyebuli erayiT da mimdebare

teritoriiT qimeTi, sudani

(kolx-qaldebis imperia),

pirenei, apenini, xmelTaSua

zRvis auzi, Zvel lazikamde,

garda amisa, 1921 wlamde

ruseTis mier saqarTvelos

dapyrobamde, krasnodaris

mxaris centrSi (dedaqalaqSi)

inaxeboda ruqa, romelzec

mTel am mxares ewodeboda

“mingrelia”. tuafsemde, mdinare

ra-mde (volga), yazani, riazani

(megruli saxelebia), azovis

zRva-lazovskoe, more la-

zovskoe (lazebis zRva), mTeli

yirimi (rusebs bgera “y” ara

aqvT, megrul-qarTul sityvebSi

“y” Zalian xSirad ixmareba);

megrelTa yuriT (sparseTis

yuriT), CrdiloeT indoeTamde,

rogorac Zveli berZnebi am-

bobdnen _ mewamuli zRvidan

kaspiis zRvamde, kolxeTi iyo.

saqarTvelo uZvelesi

droidan erTi qveyana, erTi

eTnosi iyo, qveyanaSi erT enaze

molaparake xalxi cxovrobda.

herodote (Zveli welTaR-

ricxvis V saukune) da sxva

berZeni swavlulebi, zemodaR-

niSnul sivrceSi sxva xalxebsa

da qveynebs ver xedavdnen gar-

da kolxeTisa. amiT aR-

mosavleT saqarTvelosac

kolxeTad aRiqvamdnen. adre

samegrelos erqva iberia,

mosaxleobas ki iberebi (n.

mari).

herodote arc somxebs

axsenebs, albaT imitom, rom _

somxebi, _ am saxelwodebiT ar

iyo maSin an aseTi qveyana, sax-

elmwifoebrivi gaerTianeba ar

arsebobda.

qarTul originalur lit-

eraturaSi “qarTveli” pirve-

lad ixsenieba “SuSanikis wame-

baSi”.

Zveli welTaRricxvis 3.200-

3.100 wels (5.200-5.100 wlis win)

arsebobda uZvelesi da upirve-

lesi qalaqi kolxa _ kulxa,

mdinare buranunis (evfratis)

qvemo welSi, romelic Zveli

welTaRricxvis 3.185-3120 wleb-

Si kolxeTis udides samyaros

ganagebda (centri xerTvisi).

qalaq kolxas (kolxis)

damaarsebeli iyo mefe anmare

(RvTis kaci).

istoriisaTvis cnobilia da

amerikelma ufologebmac

daadastures, rom kacobriobam

“cxovreba iswavla” Zveli

SumerebisGan (“anaukis-anukis-

agan”), romlebic 5.500 wlis

win cxovrobdnen, rom maT yve-

laferi icodnen Cveni war-

moSobis Sesaxeb, rom isini yve-

lafris Sesaxeb amomwurav

cnobebs flobdnen. Sumerebi,

rom igive megrelebi

(qarTvelebi) arian, didi xania

amtkicebda profesori mixako

wereTeli, aseve zurab qafian-

iZe, profesori Teimuraz

mibCuani, akademikosi giorgi

ciciSvili da bevri sxva mkvl-

evari. “ananuki” (“ananua”) xom

ar aris megrelTa sibrZnis

wigni “efuTi” (“ananus efuTi”),

romelic dakargulad iTvle-

ba?  qarTveli mmarTvelebi,

mefeebi, mzis Svilebad aRiare-

bulebi, zecis srul _ ganuy-

ofel ZalauflebiT iyvnen aR-

Wurvilni da Tvlidnen, rom

megrelisaTvis mze dedaa, xolo

mTvare _ mama:

“bJa dida re Cqimi,

TuTa _ muma Cqimi,

xviCa, xviCa muricxefi _

da di juma Cqimi”

“mze dedaa Cemi,

mTvare _ mama Cemi

mocimcime varskvlavebi _

da da Zmaa Cemi”.

(mTargmneli akademikosi 

akaki SaniZe).

kacobriobis istoriaSi

pirveli eqimi medea, mtkice-

bulebis SemTxvevaSi, ambobda:

“vficav mzes da mTvares”

(apolonios rodoseli). ro-

gorc mzis RmerTis

SvilisSvilisaTvis, medeasaTvis

mze, mTvare da miwa mSobliuri

iyo! arc is iyo SemTxveviTi,

rom medeas saxeli daerqva

msoflio medicinas.

profesorma mixako wereTel-

ma pirvelma moixsenia ebraeli

arqeologi iulius opereti,

romlis biografia gamoqveyneb-

ulia “ideur enciklopediaSi”.

is daibada germaniaSi (gar-

daicvala 1905 wels),

safrangeTis mTavrobis

davalebiT gaTxrebs awarmoeb-

da Zvel samxreT saqar-

TveloSi, saidanac, ratomRac

metad ukmayofilo dabrunebu-

la.

uZveles droSi qvemo

mesopotamiis qalaq ereduSi

mdebare RvTaeba enqis taZarSi

ingiri, enguri protoSumeruli

xanisaa. Zveli welTaRricxvis

XXIV-XXIII  saukuneebis mij-

naze megrel-lazebis erTi

nawili qveda mesopotamiidan

gadasaxldnen zemo meso-

potamiaSi da Savi zRvis

samxreT-aRmosavleTis sana-

piroebze da RvTaeba enqis

(ea-s, aie-s) kulti da taZari

enguric “gadmoitanes” (amasve

miuTiTeben berZnuli wyaroe-

bic): RvTaeba enqis taZari “en-

guri” palestinaSi istoriaSi

pirveli taZari qarTuli

(megrul-lazuri) yofila.

adrindeli aqadur, Sumerul,

babilonuri toponimika, maTi

iq misvlamde mcxovreb xalxe-

bis megrel-lazebisaa (kolxe-

bisaa), magram i. operetma

lursmul damwerlobas

Sumeruli uwoda, qveynis sax-

elwodeba enguri Secvala

“SumeriT”, xolo iq mcxovreb

xalxs Sumerebi uwoda. qveyana,

romelsac i. opereti Sumers

uwodebs samegrelos samefoa

(n. fofxaZe).

Tavdapirvelad, mdinaris da

qveynis saxelwodeba iyo “en-

guri” (vaxuSti batoniSvili).

leonti mrovelis mixedviT

“enguri” qveynis _ dasavleT

saqarTvelos saxelwodeba

yofila “farnavaz mefed iqca

qarTlsa da egrissa zeda”.

aqve isic minda aRvniSno, rom

saqarTvelo uZveles droidan

erTi qveyana, erTi eTnosi iyo

da qveyanaSi erT enaze mola-

parake xalxi cxovrobda.

iaponeli ianebi _ uZve-

lesi kolxuri tomebi

gazeTSi “asaval-dasavali”

(2010 weli, 16-22 agvisto, #33)

gamoqveynda lali miqavas

saubari qeTevan xamicaSvilTan

saTauriT “miqava iaponiaSi, na-

gasakiSi, cnobili gvaria!”,

romelSic naTqvamia, rom iaponi-

aSi mdebareobs sofeli miqava,

cxovrobdnen istoriuli

pirovnebebi, admirali gunini

da momRerali qalbatoni kion-

iSi miqavebi, romelsac adas-

turebs saqarTveloSi iaponiis

elCi maxioSi kamohara. es is-

toriuli faqtia!

istoriuli faqtia isic, rom

CrdiloeT iaponiaSi kunZul

xonsiusa da xokaidoze cx-

ovroben uZvelesi megruli

tomebi aianebi, romelTa rao-

denoba bevrad ar aRemateba

20.000 kacs. aianebi eniTa da

fizikuri monacemebiT savsebiT

gansxvavdebian Soreuli aR-

mosavleTis monRoloiduri ra-

sis xalxisagan. aianebi arian

mxarbeWianebi, maRlebi, aTas-

wleulebis Semdegac pir-saxe

da Tvalis Wrili aSkarad

gamoxatuli monRoloiduri

moyvanilobis ar aqvT.

mecnierebi didi xania

swavloben aianebis Soreul

warsul istorias,  maT Zalian

ainteresebdaT da ainteresebT,

Tu rogor moxvdnen aianebi

iaponiaSi, swavlobdnen maTi

enis Taviseburebis sakiTxebs.

magram mxolod isaa garkveuli,

rom aianebi iaponiis kun-

Zulebis im regionSi cx-

ovroben, sadac iverTa gadaadg-

ilebisaTvis  migraciis

gankuTvnili gza CrdiloeT

ganedis 42 gradusze mdebare-

obs.

meoce saukunis 60-ian wlebSi

rusma akademikosma Srenkma

wamoayena debuleba, rom aianebi

cxovrobdnen materikze, magram

mravalricxovani monRoluri

rasebisagan ganicades Seviwroe-

ba da moxda maTi migracia ko-

reasa da kunZul cusimas

gavliT xonsiuze, Semdeg ki ga-

davidnen kunZul xokaidozec

(xonkaido).

klimenti Selia,

akademikosi, mecnierebis

damsaxurebuli moRvawe

(gagrZeleba Semdeg nomerSi)

saqarTvelo (kolxeTi) _ kacobriobis civilizaciis akvani

(xalxuri Tqmuleba)

saqarTvelo rom wylebis siuxviT

gamoirCeva, es yvelasaTvis cnobilia.

sazRvao kurortebi, mdinareebi da tbebi

Cvens qveyanaSi iSviaT fufunebas ar

warmoadgenen. TiToeul mdinaresa da

tbas Tavisi istoria da legenda aqvs.

erT-erTi ulamazesi tba dasavleT

saqarTveloSi, samegreloSi mdebareobs,

romelsac paliastomis tbas uwodeben.

es gaxlavT monadireTa da meTevze-

TaTvis sanukvari adgili. ganuwyvetliv

ismis tobze Sesuli kefalis farTquni,

mZlavr bolos gaadgafunebs xolme

uSvelebeli loqo, tbispira mindorze

gakrTeba damfrTxali kurdReli da

zurgze yurebdawyobili Sevardeba buC-

qebSi, mayvlovanSi melia garindebula

da elodeba rodis gamovlen napirze

wyalSi moTamaSe gareuli ixvis Wukebi,

garemos WriWinobelebis xma afxizlebs,

WukWukeben mwyrebi, sadRac damSeuli

uwyinari mcuravi bayays epareba...

SemoqmedTa STagonebis wyarodaa

qceuli aqauri midamo, irgvliv mxolod

silamazea, zRapruli garemo, eniTa da

kalmiT auwereli!

paliastomis tbis unikaluroba, misi

wylis SemcvelobiT ganisazRvreba.

iSviaTi SemTxvevaa, sadme, zRvasTan ase

axlos, mtknari wylis aseTi didi bune-

brivi sacavi, tba arsebobdes. 1924 wels

specialurad gaTxrili arxis meSveo-

biT, paliastomi Sav zRvas SeuerTes.

didi Relvebis da moZalebuli zvir-

Tebis Sedegad arxi gafarTovda da

paliastomi ukve didi srutis saxiT

ukavSirdeba zRvas. Sesabamisad, wyalic

mariliani gaxda, ramac daarRvia adg-

ilobrivi balansi, magram am jadosnuri

adgilis faunas araferi daklebia _

moemata kidec. axla tbaSi zRvidan

iseTi Tevzebic Semodian, romlebic aq

arasodes dauWeriaT.

saerTod, saqarTveloSi tbasTan da

wylis stiqiasTan sakmaod bevri leg-

endaa dakavSirebuli _ dawyebuli

aliT, da damTavrebuli wylis WinkebiT.

zogierTi qveynis kulturaSi bunebriv

wyalsatevebs sulebis samyofad miiCn-

even, zogan ki sxva samyaroSi gar-

damaval karibWed. gamonaklisi am

SemTxvevaSi arc paliastomis tba

gaxlavT.

tbis saxelwodeba zanTa tomis erT-

erT belads ukavSirdeba, romlis sax-

elic palia iyo. belads ulamazesi

asuli hyavda, mzeTunaxavi arani. mSve-

nier qaliSvils mravali xelis mTx-

ovneli hyolia, misi gulis monadireba

bevr vaJkacs ucdia, magram amaod.

palias Svilis xels bevri sTxovda,

magram mamas, zanTa tomis wesis Tanax-

mad, qaliSvilis bedis gadawyveta ar

SeeZlo. arCevanis ufleba mxolod

qals hqonda.

mzeTunaxavs rCeulis gamovlena

gauWirda. mamis TxovniT araniam vaJebs

gamocda mouwyo. sasiZoebi moedanze

Seikribnen, moednis centrSi ki galiaSi

damwyvdeuli uzarmazari vefxvi gamoiy-

vanes. mxeci gamouSves. pirveli mas

mzeTunaxavi arania miuaxlovda. seiris

sacqerad mosuli xalxi Sedrka. vefxvma

Rrenas umata. arania vefxvTan ufro

axlos mivida da TvalebSi Caxeda.

gamZvinvarebulma mxecma Tvalebi daxara

da miwas daaSterda. sul male vefxvma

kudi amoiZua, ukana TaTebze dajda da

iyuCa.

_ vinc Cems namoqmedars gaimeorebs,

Cemi qmaric is gaxdeba! _ gamoucxada

ganebivrebulma sadedoflom nanaxiT

gaognebul sasiZoebs da mamis gverdiT,

taxtze dajda.

uzomod Sewuxdnen bedis saZieblad

Camosuli vaJebi. vercerTma ver gabeda

mxecTan miaxloeba. gatyda maTi nebac.

Tavdaxrilebi gaeridnen aranis, sityvis

uTqmelad moasxdnen cxenebs, ulamazesi

satrfo datoves da saxlebisaken

gaeSurnen. gulebiT sircxvili, wyena,

gulgatexiloba da boRma gaiyolies.

erT-erTi maTgani, Sercxvenili vaJi,

saxelad jauSi, SurisZiebis imdenad

Zlierma wyurvilma Seipyro, rom mTeli

paliastomis tbis wylis dalevac ki

ver gaanelebda mis kaeSans. xelmo-

caruli sasiZo momxdaridan mcire

xnis Semdeg zaneTSi samxreTis laSqar-

Tan erTad dabrunda. wyvdiad RameSi,

qurdulad miparulma, palias mTeli

tomi amoxoca. mzeTunaxavi arania da

tomis beladi palia cocxlad Seapy-

robina, gaakoWina da WaSi Caayrevina.

sisxliani angariSsworeba Sesrulda.

jauSma nadimis gamarTva brZana. palias

oqros sasmisi RviniT aavso da is iyo

unda Seesva, miwa iZra, piri gaaRo da

jauSi misi laSqriTurT STanTqa. am-

boben, CaRrmavebuli adgili Wis wyliT

aivso da did tbad iqcao. palias

tomis namosaxlarze axlac “palias

tomis” tba aris...

Jurnalist 

qeTi gabinaSvilis motivebze.

Jurnali Georgiani, seqtemberi, 2010

paliastomis tba, SurisZiebis Sedegad gaCenili sasaklao



ilori 714 dekemberi 2010

“ieRovas mowmeTa” seqtis mokle istoria
vagrZelebT werilis beWdvas, romel-

ic dokumenturad amxels saqarTveloSi

esoden moZalebuli ieRovelTa rwmenis

Jido-masonur safuZvlebs, rac mowode-

buli marTlmadidebluri religiuri

mrwamsis Sesaryevad.

amJamad “ieRovas mowmeTa” sazoga-

doebas miaCnia, rom ara raseliseuli

bibliis ganmartebaa WeSmariti, aramed

TviT maTi sazogadoebiseuli.

dReisaTvis ieRovelebi Tvlian, rom

mxolod maTi sazogadoebis mier gan-

martebuli saRvTo werilia “RvTiv-

sulieri” da rom bibliis TviTnebur

Seswavlas adamiani mihyavs sibnelemde

da eresamde. magaliTad, maTi “saguSago

koSki” gmobs im pirovnebebs, “romlebic

amtkiceben, rom sakmarisia bibliis

Seswavla saxlSi; bibiliis aseTi

Seswavla aucileblad miiyvans

pirovnebas tradiciul qristianul

swavlebamde, rac dauSvebelia” (Watch-
tower agvist. 15, 1981).

amgvarad, Carlz raselis swavleba,

romelsac igi bibliis WeSmariti gage-

bisaTvis savaldebulod xdida, Taname-

drove ieRovelebis mier ignorirebu-

lia.

Tumca raselis mimdevarTa ricxvi

izrdeboda, misi piraduli cxovreba

dabla mieqaneboda. 1912 wels raselma

uCivla erT-erT baptist xucess, romel-

ic ciliswamebaSi daadanaSaula.

sasamarTlo procesze aRmoCnda, rom

momCivanma namdvilad ver amoikiTxa

originaluri axali aRqmis teqstidan

asoebi, Tumca-Ra, Tavdapirvelad daifi-

ca, rom brwyinvaled icoda Zveli

berZnuli (axali aRqmis yvela wigni,

maTes saxarebis garda, daiwera Zvel

berZnul enaze. maTes saxareba daiwera

arameulad). amasTanave, gairkva, rom

Tumca raseli xucesis titulze acx-

adebda pretenzias, misTvis xeli aravis

dausxams. “TviTmarqvias” sasamarTlo

bataliebi amiT ar dasrulebula. erTi

wlis Semdeg man gayris Taobaze

sasamarTlo waago Tavis meuRlesTan.

mas wauyenes braldebani: “uazro

Tavmoyvareoba, tiraniisaken ltolva

da araRirseuli moqceva ucxo qaleb-

Tan”. mogvianebiT gamoaSkaravda misi

binZuri maqinaciebi “saswaulmoqmed”

xorbalTan dakavSirebiT, romelmac

rasels soliduri Semosavali moutana.

federalurma xelisuflebam aiZula

igi, motyuebuli fermerebisaTvis dae-

brunebina fuli.

aseTia zneobrivi saxe “ieRovas

mowmeTa” seqtis damaarsebel Carlz

raselisa, romelmac dawera bibliis

ganmartebaTa Svidtomeuli, miuxedavad

imisa, rom ar icoda arcerTi bibliuri

ena, ar uswavlia arcerT saRvTisme-

tyvelo skolaSi, ar icnobda

filosofias da damTavrebuli hqonda

mxolod dawyebiTi skolis ramdenime

klasi. samagierod, Tavis uvicobas igi

gabeduli rixianobiT ukeTebda kom-

pensacias.

Carlz raseli gardaicvala 1916

wels da misi adgili daikava im dros

cnobilma advokatma ioseb ruterford-

ma, romelic manamde baptisti iyo da

mxolod 1906 wels gaxda “saguSago

koSkis sazogadoebis” wevri. misi moR-

vaweobis periodSi (1917-1942 wlebi)

organizaciis avtoriteti erTiorad

gaizarda. man safuZveli daudo

“sisxlis epoqas”; ruterfordi saxes

ucvlida da xSirad saerTodac uary-

ofda raseliseul swavlebebs, oRond

Tavis cvlilebebs igi amaRlebda

“RvTis axali, progresuli gamocxadeb-

iT”, romelic mas ubiZgebda, raTa “ax-

ali Suqi” moefina Tavisi winamorbedis

ideebisaTvis ( ix. Edmond Guss, Apostles
of Denial... Grand Rapids, M, I, 1972).

ruterfords am mizeziT raselis

mravali mimdevari CamoSorda, radgan

isini xedavdnen, rom misi swavleba

ewinaaRmdegeboda seqtis damaarseblis

swavlebas. isini Tvlidnen, rom raselis

moZRvreba STagonebuli iyo zecidan

da, amgvarad, misi swavlebis Secvla

RvTis gmobis tolfas codvas war-

moadgenda. amis miuxedavad, sazogadoe-

bis mimdevarTa umetesoba ruterfordis

erTguli darCa da usityvod daemor-

Cila mis mier Secvlil swavlebas.

sazogadoebis wevrebma, 1931 wlidan,

kolumbiis yrilobis Semdeg, dairqves

“ieRovas mowmeTa sazogadoeba”. am

droidan moyolebuli maT mTavar amo-

canad iqca ara marto bibliis

Seswavla, aramed TavianT sarwmunoebaze

xalxis masiuri gadabireba da maTi

azrovnebis Secvla. maTi Jurnali “sa-

guSago koSki” ufasod rigdeboda

quCebSi. maTi qadagebis toni ufro mk-

vaxe gaxda. ruterfordis qadagebebSi

pirdapiri mowodebani iyo yvela qris-

tianulad wodebuli mimdinareobis

winaaRmdeg.

mesame, naTan knoris, periodSi (1942-

1977  wlebi) “ieRovas mowmeTa” raode-

noba swrafad gaizarda. knorma daa-

fuZna e.w. “galaadis skola”, sadac

yovelwliurad amzadebdnen seqtis

mqadageblebs. man gazarda seqtis mi-

sioneruli funqciebi, sxvadasxva

qveynebSi mravali ganyofileba daaarsa.

amave periodSi, 1950 wels, inglisur

enaze Sesrulda bibliis xelaxali

Targmani, saxelwodebiT “axali enis

Targmani”. mTargmnelTa vinaoba mkacrad

gasaidumloebulia. am TargmanSi,

ieRovas moZRvrebis sasargeblod,

mravali adgilia Secvlili. manamde

arcerTi fsevdoqristianuli seqta ar

gakadnierebula ase, radgan yvelas

eSinoda bibliis Semdegi sityvebisa:

“me vmowmob yvelas mimarT, vinc ismens

am wignis winaswarmetyvelebis sityvebs:

Tu vinmes rasme daurTavs maT, RmerTi

daurTavs mas wylulebs, romelic swe-

ria am wignSi. da Tu vinme rasme moak-

lebs mis wils sicocxlis xisas da

wmida qalaqisas da imisas, rac sweria

am wignSi” (gamocxadeba 22. 18-19).

aRsaniSnavia isic, rom bibliis

arcerTi seriozuli mkvlevari da

Zveli enebis specialisti ar eTanxmeba

am axal Targmans, radganac igi arazus-

tad da tendenciurad miaCniaT.

meoTxe, frederik francis, periods

(1977-1992 wlebi) SeiZleba ewodos

krizisuli, radgan am dros aTasobiT

mimdevarma datova seqta; isini axlos

gaecvnen mis istorias, warmomavlobas,

moqmedebis meTodebs da darwmundnen,

rom es organizacia ar iyo RvTae-

brivi.

prezidentma Tavisi saqmianoba imiT

daiwyo, rom gamocemuli literaturis

fasi gazarda, kerZod, 1978 wlis ian-

vridan “saguSago koSkis” erTi ekzem-

plari, orjer gaZvirda. wigni “Sen Se-

giZlia icxovro maradiul samoTxeSi

dedamiwaze” (inglisur enaze, 1982 weli)

3 dolari Rirs, xolo Teqvsmetfur-

cliani broSura: “naxe, me vqmni yve-

lafer axals” _ 30 centi.

rogorc xedavT, ieRovelTa liter-

atura, romelic CvenTan ufasod rigde-

ba, evropasa da amerikaSi iyideba. amde-

nad, CvenTan maTi mizani gamokveTilia:

“tkbilmetyvelebiTa da Semparavi

sityviT acduneben umankoTa gulebs”

(rom. 16. 18) da daRupvisaken mihyavT

isini, amerikasa da evropaSi ki, sadac

myarad aqvT fesvebi gadgmuli, am Jur-

nalebiT sakmaod didi Semosavals

iReben.

TviT prezidentis uaxloes naTesavs,

raimondsac ki (romlisTvisac franci

biZa iyo) gaucruvda imedebi mas Semdeg,

rac axlos gaecno ieRovelTa sazoga-

doebas. Tavis wignSi _ “sindisis

krizisi”. igi safuZvlianad asabuTebs,

Tu ratom ar SeiZleba am sazogadoebis

RvTivsulierebaze hqondes pretenzia.

iyo ra ieRovelTa seqtis erT-erTi

wamyvani lideri, man gamoaaSkarava se-

qtis marTvis mravali dafaruli

meqanizmi; daxata avtoritaruli

pirovnebebis portretebi, romlebic

araferze ixeven ukan, oRondac ki

SeinarCunon Zalaufleba da sakuTari

Tavi zeSTagonebulad warmoaCinon.

Tavis azrs, rom ieRovelTa sazoga-

doeba ar aris RvTivsulieri, raimondi

Semdegi faqtebiT amtkicebs:

I. bibliis teqstebis Seryvna da

damaxinjeba;  II. cru winaswarmetyvele-

baTa daxvaveba;  III. seqtis swavla-

moZRvrebis mkveTri Secvla.  IV. sicrue

da mankierebaTa dafarva;  V. ojaxuri

kavSirebis rRveva.

is aqve aRniSnavs, rom seqtis bevri

xelmZRvaneli Zalze sustad erkveva

bibliaSi. mTeli yuradReba gadatanil-

ia ara RmerTis erTgulebaze, aramed

sazogadoebis morCilebaze. sazoga-

doeba muqaris meTods iyenebs maT

winaaRmdeg, vinc gabedavs, eWvi Seitanos

mis WeSmaritebaSi.

da bolos, samwuxarod, dResac maT

gadmosrolil ankess kvlav egeba

mravali gulubryvilo adamiani,

romelTac ieRovelebi hpirdebian yvela

religiur SekiTxvaze pasuxis gacemas

da piradi cxovrebiseuli gaWirvebidan

gamosavals. amave dros, ampartavnulad

aqeben sakuTar moralur Tvisebebs.

saerTod, alogikuria maTi msjeloba.

SevexebiT ramdenimes: maTi rwmeniT ar

SeiZleba omSi wasvla, samSoblos dacva.

aseve, ar SeiZleba sasikvdilod gan-

wirul Svils sisxli gadausxa. maTi

ojaxuri kavSirebic aramdgradia,

radgan mama acxadebs: ”aucileblobis

SemTxvevaSi ojaxis Rirsebas ar davi-

cav, radgan es RvTis sawinaaRmdegoa”-

o. sakuTari Tavi bolo Jamis WeSmarit

mqadageblad miaCniaT da a.S.

winamdebare werili keTilma survil-

ma dagvawerina. gvwams, rom am xalxis

didi nawili Sinaganad patiosania. al-

baT, maT mTeli guliT surdaT WeS-

maritebis samsaxuri, magram gzad

Sexvedrilma cru moZRvrebma “sxva

saxareba” axares, gza daubnies. maT

gamosafxizleblad vacxadebT: “arian

kacni, romelnic gamRvreven Tqven, da

cdiloben Seryvnan qristes saxareba,

magram TviT Cvenc, ginda angelozi

zeciT, rom gaxarebdeT ara imas, rac

aqamde gvixarebia TqvenTvis, SeCveneb-

ulni viyoT. rac uwin miTqvams, axlac

igives vityvi: Tu vinme gaxarebT sxva

rames, garda imisa, rac migiRiaT, SeCveneb-

uli iyos” (galoba 1. 7-9). gaiTaviseT

pavle mociqulis Segonebac: “nurc vin

gacdunebT fuWi sityviT, vinaidan

amisaTvis moiweva risxva RmrTisa ur-

Cobisa ZeTa Tavze” (efes. 5-6).

iqneb, jer kidev ar aris gvian...

“visac aqvs yurni smenad, isminos!”

(maTe, 11-15) da uZRebi SviliviT daubrun-

des mSobliur fesvebs. dedaeklesia

SegitkbobT da sulis iarebs mogiS-

uSebT.

marTlac, Zalze “Sembrale da lmo-

bieria ufali, sulgrZeli da mraval-

mowyale” (fsalmuni. 102. 8).

masalebi mopovebulia redaqciis

mier baton zaur gaxarias dax-

marebiT

Cvens mkiTxvelebs vTavazobT
nawyvetebs cnobili qarTveli mw-
erlisa da mecnieris iona meunargias
1939 wels gamocemuli wignidan
“samegrelos samTavros ukanaskneli
periodi da daviT dadiani”.

daviT dadiani samegrelos

mmarTveli. misi jvariswera. mTavro-

bis gadacemis ceremonia zugdidSi

golovinma miando quTaisis guber-

nators espexos wasuliyo zugdids

gamoecxadebina samegrelos sazoga-

doebisaTvis umaRlesi brZaneba, rom

mTavris levan dadianis TxovniT,

samegrelos mTavris ufleba gadaeca

miss memkvidres uganaTlebules Tavads

daviT dadians, romlisadmi sazoga-

doebas emarTa ama iqiT igive morCileba,

rogoric emarTa mas dRemdis

mTavrisadmi. espexo mivida zugdids 10

maiss, 1840 wels da 11 maiss diliT,

gamoucxada umaRlesi brZaneba mTavris

sasaxleSi Sekrebils sazogadoebas

mTavris da misi memkvidris daswrebiT.

Semdeg mTeli kreba gaimarTa eklesiaSi,

saca wirvis Semdeg iqna gadaxdili

paraklisi da episkoposs giorgisagan

wakiTxuli eklesiis gareT, levan da-

dianis mimarTva sazogadoebisadmi

uflebis gadacemaze memkvidrisadmi.

amis Semdeg levan dadianma Caabara

Tavis memkvidres umaRlesad boZebuli

bairaRi da xmali. moxseneba am saganze

gaugzavna mTavar-marTebels guberna-

torma espexom yulevidam 19 imave maiss.

ai, rogor aris Semdgari es moxseneba:

“Tanaxmad martis 31-is mowerilobisa,

samegrelos mTavrisgan winaswar uwye-

bis Semdeg am Tvis 10-s Camovedi zug-

didSi, sadac Tavis droze, 11

ricxvisaTvis, mowveul iyvnen misi

uganaTlebulesobis gavleniani pirni,

rogorc dadiani gvarisani, ise sazo-

gadod samegrelos Tavad-aznauro-

bisani, romelTac 11-s, dilis 9 saaTze,

mTavris sasaxleSi SekrebilT

gamovucxade misis imperatorobiTis

umaRlesobis umaRlesi Tanxmoba misi

uganaTlebulobis Txovnaze _ samegre-

los marTva-gamgeobis gadacemis Sesaxeb

misi SvilisaTvis da avuxseni maT, rom

im ficis ZaliT, romelic maT miuciaT

xelmwife imperatorisaTvis, isini

movaleni arian Tavads daviTs iseve

iseve emorCilebodnen da uerTgulon,

rogorc aqamde emorCilebodnen da

erTgulobdnen Tavads levan grigolis

Zes.

amis Semdeg mTavarma gamoucxada

damswreT, rom igi Tvis, umaRlesad

damtkicebis Rirsqmnili, nebiT

gadascems Tavis Zesa da memkvidres

Tvis Zala-uflebas da urCia yvela

Tavis qveSemrdomT Tavad daviTsac

iseve pativiscemiT, morCilebiT da erT-

gulobiT moepyran, rogoriTac aqamde

TiTon mas epyrobodnen, amis Semdeg,

rogorc mTavari, ise misi memkvidre,

CemTan erTad, aiRes ra xelmwife im-

peratoris mier uumowyalesad misTvis

boZebuli droSa, yvela damswreTa

TanxlebiT gaemarTnen eklesiaSi, sadac

saRmrTo wirvisa da xelmwife impera-

torisa da mTelis umaRlesobis saxlo-

bis sadRegrZelo paraklisis gadaxdis

Semdeg, giorgi Wyondidelma, eklesiidan

gamosvlisas, sayovelTaod waikiTxa

mTavris mimarTva imis Sesaxeb, rom igi,

mTavari, Tavis Zalauflebas gadascems

Tavis-Zes daviTs, da amis Semdeg mTavar-

ma Tavis Zes Caabara umaRlesad boZe-

buli droSa da xmali.

pativi maqvs mogaxsenoT amis Sesaxeb,

da movaleda vracx Cems Tavs davsZino,

rom Tavadma levanma, Tumca Tavisi

Zala-ufleba samegrelos marTva-gam-

geobisa Tavis Zesa da memkvidres Tavad

daviTs gadasca, magram cxadze ucx-

adesia, rom Tavis sicocxleSi mTavris

tituli ar SeiZleba ar ataros misis

uganaTlebulesobis pirovnebam, amitom

pativi maqvs gTxovoT da gvibrZanoT,

rogor vuwodoT Tavad daviTs: am sam-

Tavros memkvidre, rogorc aqamde erqva,

Tu unda ataros tituli samegrelos

mTavrisa, msgavsad misi bebiisa, ded-

oflis ninosi, romelic samTavros

memkvidris Tavadis levanis

mcirewlovnobis dros, samegrelos ded-

oflis tituls atarebda.

am ukanasknels ambavs mogaxsenebT,

rogorc TviT samegrelos mTavrisa,

ise misis memkvidris Tavadis daviTis

Txovnis Tanaxmad”. 

(gagrZeleba Semdeg nomerSi)

samegrelo daviT dadianis dros
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ძვირფასო მკითხველებო!

როგორც ხედავთ, საქინფორმის
ყველა პროგნოზი ამ აქციის შესახებ
გამართლდა: ჩვენი სააგენტოს მიერ
ქართული ოპოზიციის ლიდერებს,

ცნობილ საზოგადო მოღვაწეთა,

ინტელიგენციის, სახელისუფლო
სტრუქტურების წარმომადგენელთა
და რიგით მოქალაქეთა შორის
ჩატარებული გამოკითხვის,

აგრეთვე, მცირე ანალიტიკური
წერილების წყალობით (“ფქვილის
პრინცესას ვნებანი”, “თბილისი 25

ნოემბრის მოლოდინში გაირინდა”)

რუსთაველის პროსპექტზე
გამართული მოვლენები თქვენთვის
მოულოდნელი არ გამხდარა.

თუ ერთ-ერთ ზემოთ
დასახელებულ პუბლიკაციაში
“ვარდების რევოლუციის” მეშვიდე
წლისთავი, 23 ნოემბერს საზეიმო
ღონისძიებების ჩაუტარებლობის
გამო, ჩვეულებრივ წლისთავს
შევადარეთ (მართლმადიდებლურ
ტრადიციას - გარდაცვლილის
სულის მოხსენიებას ერთი წლის
თავზე), მაშინ 25 ნოემბრის
წარმომადგენლობითი სახალხო
კრების სრული ფიასკო შეიძლება
შევადაროთ ოპოზიციის
დაკრძალვას. 

დიახ, პარლამენტის შენობის წინ
ლამის დაწყებისთანავე
დამთავრებული სახალხო კრება
იყო არა იმდენად ხელისუფლების
მნიშვნელოვანი გამარჯვება,

რამდენადაც ოპოზიციის
გამანადგურებელი კრახი! ამრიგად,

2010 წლის 25 ნოემბერს სრული
იმედგაცრუებით დასრულდა
ოპოზიციურ “შერკინებათა” მესამე
დამაგვირგვინებელი ეტაპი:

პირველი ეტაპი, როგორც გახსოვთ,

ჩავარდა 2007 წლის ნოემბერში.

მაგრამ ხელისუფლებას მაშინ
ნერვებმა უმტყუნა და მან დაარბია
მომიტინგენი, რამაც ოპოზიციის
წისქვილზე დაასხა წყალი: თავისი
დაყენებული კაცის
არადემოკრატიული მოქმედებით
აღშფოთებულმა ამერიკამ აიძულა
სააკაშვილი, გადამდგარიყო და
დაენიშნა რიგგარეშე
საპრეზიდენტო არჩევნები.

შეგახსენებთ: პირველმა ეტაპმა
300.000-მდე მოქალაქე გამოიყვანა
ქუჩაში;

მეორე ეტაპზე, 2009 წლის
ზაფხულში ხელისუფლებამ
გაითვალისწინა თავისი შეცდომა
და არ “დაეხმარა” მოწინააღმდეგეს.

თვალის არიდების ტაქტიკა,

რომელიც ხელისუფლებამ აირჩია,

წარმატებული გამოდგა და

გრანდიოზული აქცია დასრულდა
მხოლოდ გრანდიოზული
მსვლელობით “დინამოს”

სტადიონიდან წმინდა სამების
კათედრალამდე - საქართველოს
პატრიარქთან მისვლით. აქციის
მთავარი ორგანიზატორების - ძმები
გაჩეჩილაძეების პროვოკაციულმა
მცდელობამ - აქციის შედეგებზე
სრული პასუხისმგებლობა
უწმინდესისა და უნეტარესისათვის
ილია II-თვის დაეკისრებინათ,

ვისაც მიმართეს თხოვნით სათავეში
ჩადგომოდა ხელისუფლების
დამხობის აქციას, დიდად შეარყია
ხალხის ნდობა ოპოზიციისადმი.

სავსებით შესაძლებელი იყო
უარყოფითად ემოქმედა
მართლმადიდებლურ რწმენაზეც,

მაგრამ, საბედნიეროდ, ბრძენი
ქართველი ხალხი დროზე მოეგო
გონს, სათანადოდ შეაფასა
შექმნილი ვითარება და თავისი
პატრიარქის სიტყვები. მეორე
ეტაპმა, სახელწოდებით “საკნების”

აქცია, 200.000-ზე მეტი მოქალაქე
გამოიყვანა ქუჩაში;

მესამე ეტაპი 2010 წლის 25

ნოემბერს გაიმართა.

ხელისუფლებამ კვლავ გამოიყენა
თვალის არიდების ტაქტიკა და
გაიმარჯვა, თუმცა
დასამარცხებელი, კაცმა რომ თქვას,

არავინ იყო: მრავალრიცხოვან
ჟურნალისტებთან და არანაკლები
რაოდენობის, სამოქალაქო
ტანსაცმელში გამოწყობილი შსს
თანამშრომლებთან, უსაქმურებთან
და დელეგატებთან ერთად
პარლამენტის წინ შეიკრიბა 20.000-

ზე ცოტა მეტი მოქალაქე,

რომლებიც აქციის დაწყებიდან 3

საათის შემდეგ, საქმე რომ არა
ჰქონდათ, დაიშალნენ.

სრულიად სახალხო კრების
(როგორც მათ წარმოედგინათ)

ორგანიზატორებმა “ინგლისურად”

- დაუმშვიდობებლად ისე მიატოვეს
შეკრებილი მოქალაქეები, რომ არც
უთქვამთ, რის გაკეთებას აპირებენ
შემდგომ და როგორი გეგმები აქვთ
შემუშავებული. საქმე შემოიფარგლა
ოთხი გადაწყვეტილების მიღებით -

გაუქმებულად ჩაითვალა
საქართველოს კონსტიტუციის
ახალი რედაქცია, უნდობლობა
გამოუცხადეს მოქმედ
ხელისუფლებას, “სახალხო კრება”

საქართველოს ხელისუფლების
უმაღლეს ორგანოდ დაამტკიცეს და
გამოაცხადეს სრულიად სახალხო
ეროვნული დაუმორჩილებლობა,

რამაც, როგორც ამბობენ, ძალიან
გაახალისა სააკაშვილი, რომელიც

ბათუმში იმყოფებოდა.

შემთხვევითი არ არის, რომ
ბათუმში გამართულ ოპერის
ვარსკვლავების კონცერტს
პლასიდო დომინგოს
მონაწილეობით ესწრებოდა არა
მარტო პრეზიდენტი პირველ
ქალბატონთან ერთად, არამედ
პატრიარქიც და მმართველი ელიტა
სრული შემადგენლობით:

პარლამენტის თავმჯდომარე
პარლამენტარებთან ერთად,

მთავრობა, “ნაცმოძრაობის”

ხელმძღვანელობა და
გუბერნატორები. “ეს ჩვენ ვართ -

ბრწყინვალენი და მრავალნი, ისინი
კი - ხელმოცარულნი და ცოტანი:

ამოირჩიეთ!” - თითქოს მიმართა
სააკაშვილმა რუსეთს, აშშ-ს და
ევროპას.

შემთხვევითი არ არის, რომ აქციას
არ დაესწრნენ ის პოლიტიკური
ძალებიც კი, რომლებსაც
განზრახული ჰქონდათ, ასე
გამოეხატათ სოლიდარობა: არც
დიდი სტაჟის მქონე
ლეიბორისტები მისულან და არც
აქციამდე ერთი დღით ადრე
შექმნილი “საქართველოს პარტია”.

საზოგადოებრიობას კი უამრავი
შეკითხვა დაუგროვდა: განა
სერიოზული იყო აქციის დღის
მეორე ნახევარში დაწყება - 15:00

საათზე - და არა დილიდანვე? მით
უფრო, რომ წლის ამ დროს მალე
ღამდება? ვის გაუგია სასიკეთო და
ბედისმიერი საქმის საღამოჟამს
დაწყება?! განა სერიოზულია, არ
გქონდეს მოქმედების ერთიანი
გეგმა, სადაც გათვალისწინებული
იქნებოდა მოქმედების
განვითარების მომიტინგეთა
სავარაუდო რაოდენობიდან
გამომდინარე ყველა ვარიანტი?

განა სერიოზულად შეიძლება
ჩაითვალოს მთავარი
ორგანიზატორების თავის
მართლება: “ჩვენ მზად ვიყავით
გადამჭრელი ღონისძიებებისთვის,

მაგრამ თქვენ ძალიან ცოტანი
მოხვედით!”?

განა სერიოზულია, თადარიგი არ
დაიჭირო დელეგატების
მისაღებად, რომლებმაც ძლივს
ჩამოაღწიეს საქართველოს
სხვადასხვა რაიონებიდან? (მათმა
რაოდენობამ 5.000-ს მიაღწია).

როგორ შეიძლებოდა გაურკვეველ
მდგომარეობაში მათი დატოვება
რუსთაველის პროსპექტზე, თანაც
ცივ საღამოს - ისე, რომ არც ღამის
გასათევით ყოფილიყვნენ
უზრუნველყოფილნი, არც შინ
დაბრუნების საშუალება

ჰქონოდათ? ვინ იქნებოდა
პასუხისმგებელი ღამით ქუჩაში
დარჩენილი ასი ადამიანიდან
ვინმეს რამე რომ შემთხვეოდა?

ვინ დათვლის შეკითხვებს... მაგრამ
საქართველო პატარა ქვეყანაა,

სადაც ყველა საიდუმლო, ადრე თუ
გვიან, გაცხადდება, ამიტომ
ადამიანებს უჩნდებათ სხვა,

ბრალდების მსგავსი შეკითხვები:

არავისთვის საიდუმლო არ არის
ნინო ბურჯანაძის შეზღუდული
პოტენციალი. ძნელია
დისკრედიტაცია უმაღლეს
ხელისუფლებაში თავისი
მოღვაწეობით ისედაც
დისკრედიტირებული
პიროვნებისა.

ვის, გარდა ხელისუფლებისა,

სჭირდებოდა დისკრედიტაცია
საზოგადოებაში ისეთი
პატივცემული პიროვნებების,

როგორებიც არიან ნონა
გაფრინდაშვილი, რეზო ესაძე,

გურამ ფირცხალავა, სოსო
ჯაჭვლიანი?! არადა,

“ოპოზიციური” ლიდერების მიერ
ამ ადამიანების პირადი
ავტორიტეტის გამოყენება მათი
დისკრედიტაციის ისეთივე
მცდელობა იყო, როგორც 2009

წელს პატრიარქისა.

ბურჯანაძის შეზღუდული
პოტენციალი არავისთვის
საიდუმლო არ არის. მაგრამ, ნუთუ
აწ გარდაცვლილ ჟვანიასთან და
ცოცხალ სააკაშვილთან ამდენი
წლის თანამშრომლობით ვერ
აითვისა მან ამგვარი აქციების
გამართვის პიარტექნოლოგიების
ელემენტარული საფუძვლები?

ნუთუ იმდენად სულელია,

საკუთარ პოლიტიკურ განაჩენს
თვითონ მოაწერა ხელი და
პოლიტიკურ გვამად იქცა?!

ბურჯანაძის შეზღუდული
პოტენციალი - ახლა უკვე ნათელია
- არავისთვის საიდუმლო არ არის.

მაგრამ... იქნებ, იგი ვინმეს
მითითებით მოქმედებდა? თუ
გავითვალისწინებთ, რომ ეს
ხელისუფლებისთვის იყო
მომგებიანი, პრეზიდენტ
სააკაშვილის მითითებით ხომ არა?

და თუ 25 ნოემბრამდე
საზოგადოებაში ჩუმად
საუბრობდნენ საქართველოს შს
მინისტრის - მერაბიშვილის
გულთბილ დამოკიდებულებაზე
სხვა ოპლიდერ გუბაზ სანიკიძის
მიმართ, დღეს ამგვარი
ბრალდებები უკვე ბურჯანაძის
მიმართაც ისმის... გამორიცხული
არ არის, რომ მიშამ ნინოს

ბათუმიდან დაურეკა, კონცერტზე
მიიწვია, და ისე, სასხვათაშორისოდ
შესთავაზა: ჭკვიანად მოიქცეს და
ხალხი სახლებში გაუშვას, არადა,

დააპატიმრებენ მამამისს, ანზორს,

და ციხეში აყურყუტებენ მანამდე,

სანამ ნინო არ გადაიხდის
იმდენსავე დოლარს, რამდენი
ხორბლის მარცვალიც დაუფქვია
თავისი ცხოვრების მანძილზე
პურპროდუქტების სახელმწიფო
კორპორაციის ექს-პრეზიდენტ
ანზორ ბურჯანაძეს!

PP.S. ღამით დედაქალაქის მერიის
მუშებმა დაშალეს სცენა
პარლამენტის შენობის წინ, ხოლო
ერთ მუჭა, კარვებში დარჩენილ,

მომიტინგეებთან მივიდნენ ნინო
ბურჯანაძე და კახა შარტავა... “ჩვენ
აქედან წასასვლელი ადგილი არსად

გვაქვს!” - უთხრეს მათ აქციის
მონაწილეებმა. პასუხად ნინომ და
კახამ მოუწოდეს, არ დაეცნენ
სულით და დაჰპირდნენ, რომ თუ
დღეს, 14:00 საათზე შეიკრიბება
ხალხის საკმაო რაოდენობა,

“საბოლოოდ დაასრულებენ ამ

ხელისუფლებას”(?!).

როგორც ჩანს, ოპლიდერებს,

რომლებიც გაერთნენ
“არითმეტიკით” და
მიტინგოერთეულების დათვლით,

დაავიწყდათ, რომ ამგვარ
ვითარებაში ყველაფერს წყვეტს
კრების სულისკვეთება და არა
შეკრებილთა რაოდენობა! კრების
სულისკვეთება კი მის ლიდერებზეა
დამოკიდებული: 2007 და 2009

წლებში ლიდერების
განკარგულებაში 200-300 ათასი
მომხრე იყო, მაგრამ მათ თავიანთი
უნიჭობით, შიშითა და
გამყიდველობით ეს შესაძლებლობა
წყალს გაატანეს...

“ვნახოთ, როგორც თქვა ბრმამ” - ამ
სიტყვებით დაასრულა
საქინფორმმა თავისი ანალიტიკური
პუბლიკაცია “თბილისი 25

ნოემბრის მოლოდინში გაირინდა”.

25 ნოემბერს კი აღმოჩნდა, რომ
ბრმა ბევრ თვალხილულზე უკეთ
ხედავს. ამიტომ ვაგრძელებთ
სიცოცხლეს და წინ ვიყურებით,

რაც არ არის იოლი: გუშინ
გააძვირეს წყლის საგადასახადო
ტარიფი, ძვირდება მეტროთი
მგზავრობა და, ხელისუფლება
ჰაერზე გადასახადსაც თუ
დააწესებს, ასეთი ლიდერების
შემხედვარე ქართველი ხალხი
რუსთაველის პროსპექტზე აღარ
გამოვა. 

საქინფორმი

საქართველო, 25 ნოემბერი: სახალხო კრება? სახალხო იმედგაცრუება! 

mkiTxvels gaukvirdeba aseTi saTauri,

radgan iyo sabWoTa kavSiris socialis-

turi Sromis ori Tu samgzis gmiris

wodeba, romlis kavalrebsac sicocxlis

periodSic ki Zegls udgamdnen, magram

ar arsebobs orgzis gmiri dedis wodeba.

minda mogiTxroT erT-erT qalbatonze,

romelmac Soba da aRzarda 11 Svili _ 4

vaJiSvili da 7  qaliSvili.

saubaria qalbaton venera (toto)

waria-sofiaze. qalbatoni venera daibada

gagraSi aleqsandre warias mravalSvil-

ian ZirZvel ojaxSi. swavlobda gagris

specsaswavlebelSi, sadac masTan erTad

swavlobda galeli SoTa sofiac. axal-

gazrdebs SeuyvardaT erTmaneTi da Se-

qmnes ojaxi. gagraSi dabadebuli gogona

wamovida da mieCvia galis raionis sofel

refSi cxovrebas. cxovrobdnen da zr-

didnen bavSvebs, magram “kolxidmSenma”

isini ahyara da sxvagan gamouyves sakarmi-

damo nakveTi. gagra ara marto mSobliuri,

aramed usayvarlesi qalaqi iyo venerasi.

arasodes unatria sxvagan dasaxleba,

amitom ojaxi SeiZines gagris maxloblad,

sofel bzifSi (arasaZixSi), romelic Zir-

iTadad afxazebiTaa dasaxlebuli.

sofiebis mravalSviliani ojaxi afx-

azebma Seiyvares da kargad Seeguen erT-

maneTs.

konfliqtis Semdeg Svilebi daifant-

nen, ufrosi vaJiSvili oTari erovnul

moZraobas Seewira. dasaflavebulia

TbilisSi. mSoblebi da ori Svili adg-

ilze darCnen.

sofiebis mezoblad cxovrobda lionia

da magtina barcicebis ojaxi da magtinas

Zma zuriko ckua. moxda ise, rom zurikos

da mezobeli soflis qaliSvils dauqor-

wineblad SeeZinaT Svili. aseT saqciels

afxazebi samarcxvinod miiCneven. bavSvis

deda ar miiRes arc sakuTarma mSoblebma

da arc biWis naTesavebma. deda iZulebuli

iyo bavSvi Cumad mieyvana zurikos dasTan

magtinasTan, romelsac Tavadac hyavda

axladSeZenili bavSvi. ojaxs Zalian

uWirda ori bavSvis movla. gansakuTrebiT

cud pirobebSi izrdeboda moyvanili

bavSvi.

veneram ver moiTmina bavSvis aseT

pirobebSi aRzrda, ckuebis Svili iSvila

da Tavisi daRupuli Svilis saxelis

ukvdavsayofad oTari daarqva.

izrdeboda patara oTari, skolaSi

daiwyo siaruli. is 10 wlis iyo, roca

gardaicvala veneras meuRle SoTa sofia,

romelic TbilisSi Camoasvenes da dakrZa-

les Tavisi Svilis gverdiT. gagridan,

sxvebTan erTad, SoTas cxedars moacileb-

da 10 wlis afxazi biWuna, patara oTari.

man danarCen SvilebTan erTad daitira

misi moamage adamiani. oTarim kargad

icis, rom misi aRmzrdelebi biologiuri

mSoblebi ar arian, magram isic icis, rom

swored maTi wyalobiT aqvs bednieri,

uzrunveli bavSvoba. is ukve 15 wlisaa.

sxvisi Svilis sakuTari SviliviT Sey-

varebis unari didi jildoa. Zalian

Znelia miiRo da sakuTari SviliviT

Seiyvaro sxvisi pirmSo. samwuxarod, aR-

mzrdelebi mzrunvelobisa da siy-

varulisaTvis zogjer isjebian, magram

ara yovelTvis.

venera mudam Tbil damokidebulebaSi

imyofeboda afxaz mezoblebTan. misi

samuSao grafiki ukiduresad gadatvir-

Tuli iyo da erTad erTs, rasac uCioda,

es gaxldaT udrooba. mas araferi uWirda

afxazi mezoblebis imedad myofs, araerT-

gzis daxmarebian ekonomiurad. samwuxar-

od, wels igi gardaicvala. didi pativiTa

da yvela adaT-wesis dacviT gamoaciles

afxazma mezoblebma. mxolod patara

oTarma ver SesZlo Tavisi aRmzrdelis

saflavamde misveneba _ saqarTvelos

“sazRvris” gadasakveTi sabuTebi wesrigSi

ar aRmoaCnda.

sazRvarze gamoitires qalbatoni ven-

era oTarim da afxazma mezoblebma.

es mxcovani, SromaSi galeuli adamiani

imis rwmeniT wavida am qveynidan, rom

qarTvelebi da afxazebi male gamonaxaven

saerTo enas, rom oTari bednierad icx-

ovrebs Tavis ufros da-ZmasTan erTad

da Seqmnis qarTul-afxazur ojaxs...

RmerTma gvisminos!

mirian jalaRonia,
omisa da Sromis veteranTa kavSiris

Tavmjdomare, mwerali, akademikosi

orgzis gmiri deda
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bevri sparseli daxoces maSin lazeb-

ma da bizantielebma, da vinc sibneleSi

gaqceva ver moaswro, isini tyved waiy-

vanes; didZali sursaTi, romelic iberi-

idan iyo gadmotanili, fuli da droSe-

bi, sul mokavSireebs darCaT. meore

dRes gaqceulebs daedevnen da iberiis

sazRvramde sdies; aq maT lazebis

erTi razmi monapired daayenes, rom

samzRvari daecvaT da sparsebi

lazikaSi ar gadmoeSvaT, TiTon ki Zl-

evamosili Sin dabrundnen. ase gandevnes

sparselebi lazikidan. es ambavi moxda

549 wels (ib. II. T.30 _ dest. II. gv. 240-

242).

roca sparseTis mefem es ambavi Se-

ityo, Zalian Sewuxda, magram raRa

gaewyoboda. 550 wels misma saukeTeso

sardalma xurianem didZali sparseTis

jari Seiyvana lazikaSi da muxirisis

(muxeirisi) xeobaSi, cxenis wylis napi-

ras daibanaka. mefe gubazi da dagisTe

SeerTdnen, rom mters erTad dahxve-

droden.

wina wlebis gamarjvebam lazebi ise

gaaTamama, rom bizantielebs arad

agdebdnen: Cveni qveynisaTvis guli ar

ewviT da guladad ara omobeno. amitom

lazebma gadawyvites TavianTi jari

calke gaemwkrivebinaT; asec moiqcnen

da amiT saqme kinaRam ar gaafuWes.

rodesac sparseTis jari lazebs moawy-

da, isini Sedrknen da bizantielebs

rom gasaocari mxneoba ar gamoeCinaT

brZola wagebuli iqneboda. saSineli

sisxlis Rvris Semdgom sparselebi

damarcxdnen da Tavis banakisaken gaiqc-

nen; magram mokavSireebi daewivnen da

Tumca sparselebma xangrZlivi da

medgari winaaRmdegoba gauwies, mainc

mTeli banaki xelSi Caigdes. vinc Tavi

daaRwia da gaqceva moaswro, mxolod

is gadarCa (Prokop. De bello Goth. I, 4,

cap. I, 8).

damTavrda Tu ara es omi, mTavrobam

dagisTe konstantinepolSi daibara da

raki lazebma daasmines _ sparsebis

mosyiduliao, _ cixeSi Caagdo, xolo

mis magivrad lazikaSi besa gamogzavnes,

romelsac somxeTSi mdgom jaris

ufrosobac miandves.

bessa rom lazikaSi mivida, iq ukve

sparseTis sardali nabedi dahxvda.

bizantielebis moxeleebis urcxv

batonobas Turme ise moebezrebinaT

afxazebi, rom isev ajanyeba irCies da

TavianT mefeebad aRmosavleT afx-

azeTSi ofside, dasavleT afxazeTSi

ki skeparna airCies, xolo rom

bizantielebisTvis winaaRmdegoba

gaewiaT sparselebTan molaparakeba

daiwyes da daxmareba sTxoves.

sparseTis mTavrobam Tavisi sardali

nabedi gamogzavna, rom afxazebisTvis

mZevlebi gamoerTva. rasakvirvelia,

bizantiis keisarma afxazebis amboxebis

ambavi Seityo Tu ara, Tavis sardals

bessas ubrZana afxazebi daemorCilebi-

na.

am dros skeparna jer sparseTSi

iyo, ofsitem-ki mTeli xalxi SeaiaraRa

da bizantielebs dauxvda, magram damar-

cxda. gaqceul afxazebs bizantielebi

kvaldakval misdevdnen kavkasionis

uReltexilis qedze aSenebul cixemde.

Sehyvnen gaqceulebs cixeSiac, cecxli

mosdes da gadaswves. ofsitem moaswro

da hunnebTan gaiqca, imisi da skeparnas

saxloba-ki bizantielebs CauvardaT

xelSi (Prokop. De bello Goth. I, 4, cap. 9).

amave dros lazebis jaris ufrosi

terdete aujanyda Tavis batons; afsuas

toms, romelic rionis CrdiloeTiT

afxazebsa da lazebs Soris binadrobda

da imTaviTve lazebs emorCileboda,

erTi Zlieri cixe wibelTa hqonda.

terdetem mefe gubazs rogorRac

Sescoda da raki sasjels moeloda,

aiRo da es cixe saidumlod sparselebs

gadasca; TiTonac, rasakvirvelia imaT

mxareze gadavida, magram mere inana.

bizantielTa jari Sevida afsuebis

qveyanaSi (afsilia) da mSvidobian mo-

laparakebiT igi isev mefe gubazs dau-

morCila (Prokop. De bello Goth. I, 4, cap.10).
amis Semdeg 551 wels bessa Tavisi

jariTurT qalaq petrasken gaeSura

da garSemoicva. didi mxneoba da gu-

ladoba gamoiCina qalaq petraSi dabi-

navebulma sparselma jarma. roca cixis

bed iRbali gadawyvetili da misi ar-

sebobis dReni miwuruli iyo, bessam

sparselebs SeuTvala, Tqvenis nebiT

damnebdiTo, magram sparselma meomrebma

civi uari SemouTvales, Tumca-ki icod-

nen rom bizantielebi qalaqs gadawvas

upirebdnen. bessam aiRo Tu ara petra,

maSinve cixis kedlebi daangrevina.

ueWvelia, sifrTxile moiTxovda, rom

igi Tavisi laSqriTurT lazikis da

iberiis samzRvarzed damdgariyo, rom

iq mdebare cixeebi skanda da Sorapani

daeWira da sparselebisTvis gza Seekra,

magram bessa imdenad xarbi adamiani

iyo, rom laSqari Tavis xelqveiT jaris

ufrosebis amara gaistumra, TiTon ki

pontosa da somxeTSi wavida da iq

xarkis akrefasa da xalxis yvlefas

Seudga. am dros ki lazikisaken,

sparseTis jariTurT, mermeroe moeSure-

boda, Tavis azriT viTomc qalaq petras

unda mihSveleboda; mas jer gagebuli

ar hqonda, rom bizantielebma es qalaqi

aiRes da zRudes kedlebi moungries

kidec. gzaze mermeroem es ambavi Seityo

da romaelebis banakisken gaemgzavra

(Prokop. De bello Goth. I, 4, cap. 13). lazikis

dedaqalaqs “Zvelqalaqs” (arxaipolis

_ naqalaqevi?) miadga da alyis Se-

mortymas Seudga. ucbad cixidan

bizantielebis jari gamoiWra da

sparseTis laSqars Tavs daeca. isini

aseTs gabedulobas srulebiT ar

moelodnen da qalaqis garSemo uiaraRo

xvrelis gakeTebaze muSaobdnen;

bizantielebi mexiviT daecnen sparse-

lebs; maT araviTari winaaRmdegobis

gaweva ar SeeZloT da, romelmac ki

moaswro, gaqceviT sikvdils Tavi daaR-

wia; danarCenni an TviT berZnebis

msxverplad gaxda, an areulobis dros

spiloebis fexqveS gaisrisa. sparselebs

am brZolaSi 4.000 jariskaci da 3

sardali daexocaT, da 4 droSa daekar-

gaT (Prokop. De bello Goth. I, 4, cap. 14;

Agath. I, 3 p. 77-78, Lebeau, IX, 215-217).
mermeroem Tavis gadarCenil jariT-

urT ukan daixia da erT dRis manZilze

daibanaka; es adgili mWidrod dasaxle-

bul da nayofier muxeirisis mazraSi

iyo da quTaisi erqva (Agath. I, 3, p. 78);
aq sparselma sardalma zamTrisaTvis,

TavSesafari aaSenebina; sparselebi

rom aq gamagrdnen, mermeroem is gza,

romelic mTel lazikas bizantielebis

xelSi myofi cixe uximerTan (uximeri-

on), skvmnieTsa da svaneTTan (skvimnia,

suaneTia) aerTebda (ib), Caigdo da

Seukra (ibid.).
amav dros sparselebi viTomc daeza-

vnen bizantielebs, fulic blomad

gamoscincles, magram mainc TavianTi

pirobebi ar ausrulebiaT da lazikaSi

brZola ar SeuwyvetiaT. Tumca mefe

gubazi keisris erTguli iyo, magram

raki berZnebis jari metad usircxvod

scarcvavda qveyanas, misma qveSemrdomeb-

ma bizantielebze guli aiyares da

Cumad sparselebs exmarebodnen. maTis

daxmarebiT mermeroem cixe uximeri da

misi mimdgomi qveyana xelSi Caigdo;

mere rionis SesarTavisken gaemgzavra

da gzaze Seityo, rom bizantielebi

gafantuliyvnen, gubazi kidev Tavis

col-SviliTa da erTgul lazebiT

mTebSi gaxiznuliyo. mTeli zamTari

iq mefem da gaxiznulebma didi sicive

da gaWirveba gamoiares, magram imdenad

sZulda mas sparsebi, rom keisrisaTvis

ar uRalatnia da xosros ar mimxrobia

(Prokop. De bello Goth. I, 4, c. Lebeau, IX, 219-
221).

551 wels gazafxulda Tu ara mer-

meroe xosro mefis brZanebisamebr meSv-

el hunnebis jariTurT xelmeored ri-

onis SesarTavisaken gaemarTa, sadac

bizantielebi da gubazi gamagrebu-

liyvnen; bevri ecada da didi mxneoba

gamoiCina sparselma sardalma, magram

amaod, Tavis mowinaaRmdegeebs vera

daaklo ra da xelcarieli ukan mo-

brunda afxazeTis gziT, magram aqac

gzebi Sekruli daxvda; maSin piri

“Zvelqalaqisaken” ibruna, magram aqac

bedma umtyuvna da vera gaawyo ra. amis

Semdeg man muxirisisken daixia, magram

aqac, roca xeobaSi Sevida uecrad

bizantielebi daecnen da bevri jaris

kaci, maT Soris hunnebis beladic, daux-

oces (Prokop. De bello Goth. I, 4, cap. 16-17;
Lebeau, IX, 220). rogorc iyo mermeroe
551 wlis damlevs muxirissa da quTais-

Si mivida. aqedan gaemgzavra cixe tele-

fisisaken, romelic lazikis misavalSi

ido frialo kldeebs Sua; garSemo

adgili Rrma tbebiTa, da xSiri tyeebiT

iyo mofenili, amis gamo misavali gza

metad neli da saxifaTo hqonda.

bizantieli sardali martine, romelsac

kargad esmoda am miuvali cixis

mniSvneloba, Sevida Tavis razmiTurT

da ufro metad gamagrebas Seudga.

roca mermeroem Seatyo, rom ZaliT ve-

ras gaawyobda, isev xerxi moixmara:

Tavi moiavadmyofa da gangeb xma

gaavrcela, mermeroe ukanasknel dReSia

da kvdebao. Semdeg sikvdilis xmac da-

yares. bizantielebma rom am ambebs

yuri mohkres, gauxardaT da sifrTx-

iliT Tavi aRar SeuwuxebiaT, da aqeT-

iqiT gaifantnen. maSin-ki daiZra Tavis

laSqriTurT da uCumriv telefisis

cixes miadga. bizantieli jari

Tavzardacemuli gaiqca da im kunZulze

Seafara Tavi, romelic rionisa da

nokonis SemaerTebeli arxisgan iyo

warmomdgari (Agatias, I, 2 p. 55-59). mer-
meroem cixis garda mTeli banaki Caig-

do xelSi, magram mainc ver gabeda da

jars ar dasdevnebia, aramed rions

gaRma gavida da cixe onoguris

mcvelebi gaamravla da gaamagra; mere

isev muxirisSi dabrunda; aq avad gaxda;

Tavisi jari lazikaSi dastova, rom

dapyrobili qveyana mtrisaTvis ar

daenebebinaT, TiTon ki iberiaSi ga-

davida; qalaq mcxeTaSi rom miiyvanes,

mermeroes didxans ar ucocxlia da

554 wels gardaicvala. mis moadgiled

sparseTis mefem naxoragani gamogzav-

na.

sparselebis gamarjvebas mefe gubazi

sul bizantiel sardlebs martines,

bessas da rustikis uniWobas da an-

garebas abralebda; safuZvelic hqonda;

samivesi ukmayofilo iyo, arc erTs ar

endoboda da keisars SesCivla, Seni

moxeleebi saqmes mifuWebeno. keisarma

bessa dasaja, danarCenebsac umaduroba

gamoucxada. es arafrad moewonaT

Tavgasul sardlebs da gadaswyvites

gavleniani mefe gubazi Tavidan moe-

SorebinaT da moeklaT; ganzraxuli

borotmoqmedeba rom sasaxelo saqmed

eCvenebinaT, keisars kaci miugzavnes da

daasmines, idumal sparselebs ela-

parakeba da Seni Ralati swadiano.

iustine keisarma eWvis TvaliT Sehxeda

am dasmenas da gubazTan piradad mo-

laparakeba moisurva; iman rom uari

ganacxados wamosvlaze, rogor

moviqceo? SeekiTxa veragi moxele, _

maS ZaliT wamoiyvaneT, magram ise, viTom

amala axldeso, upasuxa keisarma.

_ winaaRmdegoba rom gagviwios, maSin

raRa vqnaTo?

_ maSin SegiZliaT ise moepyraT, ro-

gorc ajanyebulso.

“SegviZlia movklaT kideco?” _ Seek-

iTxa ukanasknelad moxele.

“SegiZliaT mxolod maSin, Tu cxadad

ajanydao” _ upasuxa iustinem. amgvarive

Sinaarsis werili gamoarTva keisars

am moxelem da gaxarebuli iyo: saqme

kanonierad mowyobili miaCnda.

lazikaSi dabrunda Tu ara, Tavis amx-

anagebs werilic gadasca da sityvier-

adac uambo; samivem gadawyvites rom

amieridan  gubazis sikvdil-sicocxle

maT xelSi iyo. axla imaTis azriT

saWiro iyo mxolod raime moemizeze-

binaT. amisaTvis gubazs SeuTvales,

cixe onoguris aReba gvinda da jariT

mogveSveleo. roca mefe movida, rustik-

ma gaumeora onoguris cixe gvwadian

aviRoTo. amaze gubazma miugo: “es cixe

Tqven dasTmeT sparselebs, rogorc

dahkargeT, ise daibruneT, mag saqmeSi

ar gaverevio”. es pasuxi moimizezes,

gubazi keisars hRalatobso da iqve

xanjliT mokla swored im sardalma,

romelic iustinianesTan iyo am saqmis

Taobaze. es samarcxvino mkvleloba

moxda 554 wels (Agatias, I, 3, gv. 74-76;

Lebeau IX gv. 318-321). amis Semdgom

bizantieli sardlebi jariTurT

onoguris asaRebad gaemgzavrnen, magram

saSinlad damarcxdnen.

mefe gubazis veragulma mkvlelobam

mTeli lazika aaSfoTa. xalxi gan-

risxebuli iyo bizantiel sardlebze.

didebulebi Seiyarnen am saqveyno

saqmeze mosalaparakeblad. krebaze

orgvari azri trialebda: erTi,

bizantielebis moZule da sparselebis

momxre, dasi, romlis meTauradac mTel

samefoSi ganTqmuli kaci aeti iyo,

mefis mkvlelobis brals iustiniane

keisarsac sdebda: sul imis saqmea,

berZnebi sazogadod veragi xalxia,

amitom isev sjobia sparselebs

mivemxroTo; meore, berZnebis momxre

dasi amtkicebda, rom ueWvelia keisari

am samarcxvino mkvlelobis monawile

ar iqneba da sakmaoa iustinianes avuxs-

naT saqmis viTareba da borotmoqmedTa

dasja movsTxovoT, rom yvelaferi

agvisruloso. am dasis meTaurad dide-

buli kaci fartaZe iTvleboda. xangr-

Zlivisa da cxare kamaTis Semdeg am

ukanasknelma azrma gaimarjva,

gansakuTrebiT imitom, rom eSinodaT,

sparselebi qristianobis aRsarebas

dagviSlian da devnas dagviwyebeno.

krebam saukeTeso didebulebi airCia

da konstantinepolSi gagzavna,

romelTac iustine keisarisTvis unda

eambnaT, ranairad iqceodnen lazikaSi

misi moxeleebi da ra veragulad

moatyues keisari mefe gubazis viTomc

da Ralatis Sesaxeb. unda moeTxovaT,

rom damnaSaveni sastikad da samagal-

iTod daesajnaT, xolo lazikis mefed

gubazis umcrosi Zma waTe daemtkice-

bina. am dros waTe Tavisi saxlo-

biTurT swored konstantinepolSi iyo;

gansvenebulma mefem Tavis mamobriv

siyvaruliTa da mzrunvelobiT isedac

pativcemuli samefo gvareuloba kidev

ufro Seayvara (Agatias, I, 3, gv. 81-89;

Lebeau IX gv. 324-325).

lazebis amorCeulma kacebma saqme

sasurvelad daatiales: keisarma waTe

lazikis mefed daamtkica da samefo

niSnebi misca; miudgomlobiT ganTqmuli

anastasi senatori axal mefes Tan

gaatana da ubrZana borotmoqmedeba

sastikad gamoeZia da damaSaveni

mkacrad daesaja.

(gagrZeleba Semdeg nomerSi)

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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“rogor gasxvisda afxazeTi”
gTavazobT nawyvetebs medicinis

mecnierebaTa doqtoris, cnobili das-

taqris, profesor napoleon mesxias

amave saxelwodebis wignidan.

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 op-

eraciebi ar tardeboda. bolos da bo-

los, maTi daxmarebiT, gulrifSis raio-

nis sofel ganaxlebaSi, fsiqo-neiro-

qirurgiuli saavadmyofos bazaze gaixs-

na 30-sawoliani neiroqirurgiuli gany-

ofileba, Semdeg ki oTxsarTuliani

korpusi 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 per-

sonals, romelTa umravlesobam, Cemi

uSualo xelSewyobiT, klinikuri or-

dinatura qalaq moskovSi, akademikos

n. burdenkos saxelobis neiro-

qirurgiul institutSi gaiara. aqve,

erTi wlis vadiT mivlinebul iqna

saSualo samedicino personalis didi

jgufi.

1978 wels gaixsna zemoTxsenebuli

neiroqirurgiuli centri. igi Taname-

drove samedicino danadgarebiTa da

xelsawyoebiT iqna aRWurvili, maT

Soris, saqarTveloSi pirveli kompiu-

teriT da reanomobiliT. Seqmnilma

materialur-teqnikurma bazam, special-

izirebulma samedicino personalma da

tanamedrove samedicino aRWurvilobam

saSualeba mogvca praqtikaSi dagven-

erga mowinave meTodebi da Cagvetarebina

iseTi operaciebi, rogoric iyo tvinis

sisxlZarRvTa anevrizmebis dros da

sxva, romelic adre saqarTveloSi ar

tardeboda. pirvelad Cven centrSi

dainerga operaciebi pacientis mjdo-

mare mdgomareobaSi filtvebis pro-

gramuli xelovnuri ventilaciiT.

damkvidrda axali midgoma neirotrav-

matologiuri avadmyofebis mimarT:

SemTxvevis adgilidan mZime avadmy-

ofebis uSualod neiroqirurgiul cen-

trSi reanomobiliT gadmoyvana da gza-

Si reanimaciuli RonisZiebebis Catare-

ba; stacionireba mxolod kompi-

uteruli gamokvlevis Semdeg _ daC-

qarebuli meTodiT diagnostika da

avadmyofebis sortireba. kontigenti,

romelTac operatiuli Careva sWirde-

boda, xvdeboda pirdapir saoperacio

blokSi, xolo visac ara _ reanimaciul

ganyofilebaSi. aseTma midgomam _

travmis momentidan operaciul Care-

vamde drois maqsimalurma SemWidroebam

da droulma specializirebulma op-

eratiulma da reanimaciulma mkur-

nalobam, mkveTrad Seamcira sikvdil-

ianoba mZime neirotravmebis SemTxveveb-

Si. sakavSiro wamyvani klinikebis

monacemebiT, Tu qala-tvinis mZime

dazianebis dros saSualo sikvdil-

ianoba Seadgenda 35-40 procents, Cven

klinikaSi igi 20-25 procentamde Sem-

cirda. aseTi midgoma Cven ganvazogadeT,

ramac yuradReba miiqcia xsenebul

burdenkos saxelobis neiroqirurgiul

institutSi da ara marto iq.

maxsovs, 1988 wels gamarTuli erT-

erTi ukanaskneli sakavSiro neiro-

qirurgiuli yrilobis gaxsnisas, ba-

tonma moskviCovma, sabWoTa kavSiris

neiroqirurgiuli samsaxuris mdgo-

mareobis mimoxilvis dros aRniSna:

“amboben, regionebSi saukeTeso neiro-

qirurgiuli klinika dReisaTvis qalaq

soxumSia. marTlia, me iq ar vyofilvar,

magram Tu aRmovCndi im mxareSi, au-

cileblad movinaxuleb mas”. es CemTvis

moulodneli iyo. Sesvenebis dros

modiodnen nacnob-ucnobi kolegebi da

gulwrfelad milocavdnen.

es CemTvis nebismier jildoze meti

gaxldaT!

mqonda didi klinikuri masala,

romelmac saSualeba momca SememuSave-

bina da SemeTavazebina rigi axali

meTodebi: tvinis wina arteriisa da

wina-SemaerTebeli arteriis anevrizme-

bis dros originaluri operaciuli

midgoma; qalis trepanaciis axali

meTodi; Tavis tvinis myari garsis de-

feqtebis plastikuri Senacvlebis

originaluri meTodi; mwvave da

qronikuli gidromebis dros axali

qirurgiuli midgoma da a.S. klinikaSi

Tavisa da zurgis tvinze yvelanairi

operaciebi keTdeboda.

yovelive es Cemma muxlCauxrelma

Sromam da Zalisxmevam ganapiroba.

saTqmelad advilia, magram amis real-

izeba garkveul siZneleebTan iyo

dakavSirebuli. gzadagza bevri simware

vnaxe. yvelaze Zvirfasi, rac gamaCnda,

davkarge. sxvadasxva dros ori va-

JiSvili dameRupa... isev neiroqirurgiam

gadamarCina, romelsac mesame pirmSod

vTvlidi. damexmara aseve ufrosi vaJis,

nukrias mier datovebuli memkvidreoba.

mis nafiqral-namoRvawars gamoqveyneba

da movla sWirdeboda. es uCemod ver

moxerxdeboda...

gamaCnda metad saintereso saqme, sa-

Tanado baza, momzadebuli samedicino

personali, aRWurviloba _ ras vina-

trebdi mets? magram piradi tragediis

gamo bednier kacad mainc veravin ver

migulebda.

tkiviliani wuTebidan erTi aseTi

SemTxveva maxsendeba: Cemi umcrosi

Svilis daRupvidan erTi wlis Semdeg,

gudauTaSi konsultacia gavuwie vinme

xutabas, romelic Cemi pirSos mkvlelis

_ im mozardis, romelmac xuTi wlis

biWi saTamaSoebis gamo kiris ormoSi

gadamigdo _ alali biZa aRmoCnda. is

ugono mdgomareobaSi imyofeboda da

gadaudebeli operacia sWirdeboda.

es CemTvis mZime gansacdeli gaxl-

daT! SemeZlo raime daniSnuleba mimeca

da gavclodi iqaurobas. kaciSvili

ver gaigebda Tu ra moxda, ra Cavidine,

magram es ver gavakeTe! pirispir vrCe-

bodi sindisis, bolos da bolos,

eqimuri moralisa da eTikis winaSe.

ver davtove avadmyofi gudauTaSi

bedis anabarad da neiroqirurgiul

ganyofilebaSi gadmoviyvane _ Sevebr-

Zole sikvdils mis gadasarCenad.

rodesac operacia viwyebdi, RmerTs

Sevevedre: “RmerTo, axla mainc nu mi-

matoveb da mixseni, rom es pacienti

gadarCes, raTa ar Tqvan, uRalatao”.

RmerTma Seismina Cemi vedreba!

avadmyofi didi xnis ganmavlobaSi

ugonod iyo, magram bolos gonze movida

da, mcireodeni neiroqirurgiuli

deficitiT, Tvenaxevris Semdeg  gaewera.

es SemTxveva Zalze gaxmaurda, maT

Soris, afxazebSic.

(gagrZeleba iqneba)

fqvilis princesas vnebani
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მიზნები კი აქვს ახალი, მაგრამ
ამბიციები ძველი დარჩა...
წარმოგიდგენიათ, რა მოხდება,
თუ ნინოს ქართული ოცნება
ფრთებს შეისხამს და მართლაც
პრეზიდენტი გახდება?!

ელიზბარ ჯაველიძე:
“ქვეყანაში სრული
უსამართლობა სუფევს,
მხოლოდ სააკაშვილი და მისი
ბანდა ცხოვრობენ არხეინად!” 

სულ რაღაც ორი დღე დარჩა
დიდ „სახალხო კრებამდე“,
რომლესაც პოლიტიკურ წრებში
მოუთმენლად ელოდებიან.
სახალხო კრების მიზნებსა და
იდეებზე saqinforms

ფილოლოგიურ მეცნიერებათა
დოქტორი,საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემის წევრ-

კორესპოდენტი, „სახალხო
კრების“ საინიციატივო ჯგუფის
წევრი, ელლიზბარ ჯაველიძე
გვესაუბრება. – ბატონო
ელიზბარ, რა არის სახალხო
კრების მთავარი მიზანი?
– „სახალხო კრების“ მიზანია,
ქართველ ხალხს დაუბრუნოს
რწმენა იმისა, რომ ის არის
თავისი ქვეყნის ბატონ-პატრონი.
დღეს ხელისუფლებასა და
ხალხს შორის აღმართულია ყრუ

კედელი. მთავრობას არ უნდა
ხალხის მოსმენა, მისი
პრობლემების მოგვარება.
ქვეყანაში სრული უსამართლობა
სუფევს, მხოლოდ სააკაშვილი
და მისი ბანდა ცხოვრობენ
არხეინად. სააკაშვილი
მიზანმიმართულად
ახორციელებს მსოფლიო
მასონების გეგმას.
საქართველოში 600-700

ქართველი უნდა დარჩეს
მოსამსახურედ, მძღოლად და
მეძავად! ამას არ დავუშვებთ,

ხალხის ნებას ვერავინ
დაუპირისპირდება.
– ამგვარი კრების მოწვევის არა
ერთი მცდელობა გვახსოვს.
როგორ ფიქრობთ, შეძლებს
„სახალხო კრება“ ქართველი
ხალხის ნების აღსრულებას?
– დიახ, მრავალი მცდელობა
იყო, რასაც ჩვენმა გათიშულობამ,
შეუთანხმებლობამ და აზრთა
სხვადასხვაობამ შეუშალა ხელი.
ამჯერად, ეს კრება შედგება და
ხალხის ნება აღსრულდება.
მივმართავ ყველა ოპოზიციურ
პარტიას: შემოგვიერთდით და
ერთად ვიბრძოლოთ „სახალხო
კრების“ იდეის
განხორციელებისათვის!
ჩვენი მიზანია ამ ვირთხებისგან
გავწმინდოთ ქვეყანა. მე მჯერა
და მწამს „სახალხო კრების“.
რაც ყველაზე მთავარია,
„სახალხო კრებას“ ნდობა
გამოუცხადა ქართველმა ხალხმა.
სააკაშვილის მიზანია მოსპოს
და გააჩანოგოს ქართველი ერი.
ესენი მიზმამიმართულად
ანგრევენ ყველაფერ ქართულს
და ტრადიციულს. უტევენ ჩვენ
რწმენას, მართლმადიდებლობას
როდემდე უნდა ვითმინოთ?

როდემდე მივაჩერდეთ ეს
ყაჩაღები როგორ თელავენ
საქართველოს?

რუსეთმა სააკაშვილს
დიალოგზე უარი უთხრა:
„საქართველოს ამჟამინდელ
ხელისუფლებასთან
სალაპარაკო არაფერია“ 

მოსკოვში საქართველოს
პრეზიდენტის მიხეილ

სააკაშვილის განცხადებას,
რომლის მიხედვითაც ის მზადაა
რუსეთს ხელი გაუწოდოს,
სკეპტიკურად უყურებენ .
სააგენტო „ინტერფაქსის“
ცნობით, რუსეთის საგარეო
საქმეთა სამინისტროში
განაცხადეს, რომ „საქართველოს
პრეზიდენტთან სალაპარაკო
არაფერი აქვთ“. 

სააგენტოს წყაროს
განცხადებით, საქართველოს
მხრიდან რუსეთში არანაირი
ოფიციალური მოთხოვნა
აღნიშნულთან დკავაშირებით არ
მიუღიათ.

როგორც ცნობილია, მიხეილ
სააკაშვილმა „ფიგაროსთან“
ინტერვიუში განაცხადა, რომ
აპირებს „რუსეთს ხელი
გაუწოდოს“ და ყოველგვარი
წინაპირობების გარეშე აწარმოოს
დიალოგი ნებისმიერ საკითხზე.

მოლდავეთის
ექსპრეზიდენტმა სააკაშვილს
უარი უთხრა

მოლდავეთის ყოფილმა
პრეზიდენტმა ვლადიმერ
ვორონინმა კიშინიოვში მყოფი
საქართველოს პრეზეიდენტის
წინადადებას შეხვედრის
თაობაზე უარით უპასუხა. „ეს
საქართველოსა და ქართველ
ხალხთან მიმართებაში დემარში
არაა,“ – განაცხადა მოლდაველმა
პოლიტიკოსმა. მან აღნიშნა, რომ
„სათუთი დამოკიდებულება აქვს
ყველაფრისადმი, არც ხალხებსა
და კულტურებს დააახლოებს,
მაგრამ უკანასკნელი შვიდი წლის
მანძილზე ქართული რეჟიმი
სერიოზულად დეფორმირდა.“

„გახმოვანებული
კეთილშობილური მიზნები –
ქვეყნის დემოკრატიზაცია,
საქართველოს მიერ
ტერიტორიული მთლიანობის
მშვიდობიანი მიღწევა თავად
სააკაშვილის მმართველობითაა
დისკრედიტებული.
საქართველოში პერსონალური
ძალაუფლების რეჟიმი
ჩამოყალიბდა და ის ოპოზიციისა
თუ თავისუფალი მედიის
რეპრესიებს ეფუძნება.

აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის
ძალოვანი დამორჩილების
მცდელობამ კი ტერიტორიული
კონფლიქტების მოგვარების
საკითხებში საშიში
საერთაშორისო პრეცენდენტი
შექმნა,“ – ხაზი გაუსვა
მოლდავეთის ექსპრეზიდენტმა
და დაამატა, რომ საქართველოს
პრეზიდენტის ბიოგრაფიაში
მუდმივად დარჩება შავ ლაქად
ქუთაისში საბჭოთა ჯარისკაცების
მემორიალის აფეთქება.

ამასთანავე, ვლადიმერ
ვორონინს გაუჩნდა კითხვა, რა
მიზნით სტუმრობს სააკაშვილი
მის ქვეყანას. „ფილატის, ლუპუს
და გიმპუს მმართველი ალიანსის
მხარდასაჭერად? მათ
დასარწმუნებლად, ბოლომდე
იარონ კანონის, დემოკრატიული
ნორმებისა და კონსტიტუციის
გადაბიჯებით? ისევე, როგორც ეს
თავად სააკაშვილმა გააკეთა
თავისი მეორე წინასაარჩევნო
კამპანიისას? ან იქნებ სააკაშვილი
ტერიტორიული კონფლიქტების
გადაწყვეტის მხრივ თავისი
გამოცდილების გაზიარებას
აპირებს? ან თავისი აქ ყოფნით
გააბრწყინებს მოლდავეთის
გასათავისუფლებლად
დაცემული საბჭოთა
მებრძოლებისთვის აღმართული
ყველა ძეგლის დანგრევას?“ –

განაცხადა ვორონინმა.

ამ ყველაფერთანდ
აკავშირებით ექსპრეზიდენტმა
განაცხადა, რომ მას საქართველოს
ხელმძღვანელთან სალაპარაკო
აღარაფერი აქვს. „მეორე მხრივ,

ეჭვი არ მეპარება, რომ
მოლდავეთის ახლანდელ
ლიდერებს შორის საქართველოს
პრეზიდენტი მადლიერ
მსმენელებსა და მოსწავლეებს
იპოვის. მაგრამ რაც არ უნდა
იყოს, მოლდავეთის მოქალაქეთა
უმეტესობისათვის სააკაშვილი
დიდი ხანია აღარც რევოლუციაა
და აღარც დემოკრატია. ის არის
ომი, ვანდალიზმი და
ავტორიტარული რეჟიმი“. 
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“aq didi krizia: mdgomareoba TandaTan

uaresdeba. gansakuTrebiT literaturul

frontze. jer erTi: amerikanizmi spobs

namdvil literaturas, pauza ar aris,

rom guldasmiT raime igrZno, gamefda

msubuqi literatura, daZinebis win wa-

sakiTxi – anda modunebuli sqesis gama-

Rizianebeli. Kkritika TandaTan qreba,

rCeba mxolod reklama.… nuravin

ifiqrebs, rom evropis sarbielze gasvla

(amJamad mwerlisaTvis) mainc da mainc

saxarbielo iyos. mSobeli miwa da misi

Tbili wiaRi yvelaferia. “CvenSi miwas

jer kidev aqvs jiqani, CvenSi wiaRi uS-

retia”. ase kritikulad afasebs evropaSi

mimdinare zneobriv dacemulobasa da

kulturul degradacias didi qarTveli

mwerali gr. robaqiZe 1931 w m. javaxiS-

vilisaTvis gamogzavnil werilSi. Aam

werilSi kargad sCans misi optimisturi

ganwyoba qarTveli erisadmi, aSkarad

swams qarTuli wiaRis uSretobisa, rom

qarTuli suli ukvdavia, aqvs Zlieri

erovnuli imuniteti, romelsac ver mie-

kareba veranairi globaluri talRa.

diax mas hqonda aseTi optimizmis mizezi,

radgan es iyo periodi, roca qarTveli

eri erovnuli faseulobebis SenarCune-

bis, qarTuli sulis da qarTuli sxeu-

lis gadarCenis mizniT ideologiurad

upirispirdeboda (dRevandelobisgan

gansxvavebiT) sabWour demons, rasac sam-

wuxarod Sedegad mohyva 1932 w. 1937  w.

represiebi.

mas Semdeg bevrma drom ganvlo: iyo

sisxliani periodic, mravali qarTveli

Seewira sabWouri tiraniis “uros da

namgals”. Umravaljer scads qarTvelis

gadagvareba, magram amaod, isev aRorZinda

qarTuli suli: erovnuli moZraobis

Zlierma talRam saqarTvelos damouki-

debloba moupova. TiTqos gaCnda SesaZ-

lebloba qarTveli eris – erad, xolo

saqarTvelos – Zlier saxelmwifod Ca-

moyalibebisa. Tumca bedis borbali

isev ukuRma datrialda – satanis mier

damoZRvrili lang-Temuris pirmSoebma

sasikvdilod gaimetes saqarTvelo: erov-

nuli xelisufleba imperialistTa uSua-

lo CareviT da eris moRalateTa mier

iaraRis gamoyenebiT iqna damxobili da

sarevela balaxiviT fesvebi gaidga bo-

rotebam – daingra da gapartaxda sa-

qarTvelo. sadRac miinavla erovnuli-

seuli, TiTqos arc arsebula

2003 w e.w. vardebis revoluciis dros

TiTqos isev gamoiRviZa qarTvelma erma

da xelisuflebas CamoaSora samxedro

xuntis beladi – e. SevardnaZe. Tumca

amiT erovnuli faseulobebis sasarge-

blod araferi Secvlila. Uufro metic

sulieri degradaciis gzas daadga. erov-

nul faseulobebs globalizacia-ameri-

kanizmis mimdinareoba Seenacvla. swored

amas miesadageba erTi cnobili andaza:

“vais gaveyare da vuis Seveyare”. maSin

roca sabWoTa totalitarizms, romelmac

praqtikulad Cakla CvenSi (qarTvel

erSi) erovnulobis SegrZneba da lamis

uerovneba uTvistomo xalxad viqeciT

Tavi isev erovnuli suliskveTebis aRor-

ZinebiT davaRwieT. 

Tumca erovnuli xelisuflebis dam-

xobis Semdeg erovnuli faseulobebi,

tradiciebis erTguleba ratomRac dag-

vaviwyda da sruliad axal Cvens erov-

nul faseulobebTan, tradiciebTan Seu-

Tavsebel hoT-dogebis da koka-kolas

civilizacias davuqvemdebareT Cveni

suli da goneba. nuTu isev gvaqvs imis

moraluri ufleba siamayiT gaviZaxodeT:

“rac kargebi varT qarTvelebi varTo”.

Tumca romel moralze da siamayezea

saubari, roca esoden saamayo (SeiZleba

cota gafetiSebulia) qarTveli kacis

vaJkacuri SemarTeba da rainduli suli,

qarTveli qalis zneoba da kdevamosi-

leba homoseqsualizmma, lesboselobam

da prostituciam daCrdila. Ees yvela

qarTvelis sircxvilia, yvelas gvexeba,

TiToeul qarTvels, maTnairebsac da

aramaTnairebsac. gvrcxvenodes qarTve-

lebo!

bevri SeiZleba gaminawyendes: yvelas

erT qvabSi ratom xarSav? Aan me ra da-

vaSave, me xom “aratradiciuli” ar varo,

magram nuravis daaviwydeba roca am si-

binZures ar aprotesteb da cxovrebis

Cveul normad miiCnev, maSin imTaviTve

misi Tanaziari xdebi. Mmisi Tanaziaroba

ki potenciurad misnairobas niSnavs.

zemoT homoseqsualizmi vaxsene da

aqve minda gamovexmauro samegreloSi

momxdar amazrzen faqts, romelsac SeiZ-

leba vuwodoT “fleTCeris zeimi”. mTel-

ma saqarTvelom naxa suraTebi, sadac

zugdidis me-4 skolaSi moRvawe brita-

neTidan “keTili miznebiT” Camosuli

inglisuris maswavlebeli tomas fleT-

Ceri “xaxa-falos-gaCxerili” rogor xa-

robs da zeimobs. maSin roca maswavle-

beli, romelic zneobis magaliTs unda

aZlevdes moswavleebs seqsualur-paTo-

logiuri gadaxrebis afiSirebas ar eri-

deba. Ees faqti aris ara marto bavSvis

zneobrivi aRzrdisTvis Ziris gamoTxra,

aramed qarTveli maswavleblebis sulSi

CafurTxeba da maswavleblis avtorite-

tis fexqveS gaTelva. darwmunebuli var

didi qarTveli istorikosi da mwerali

levan sanikiZe, rom cocxali iyos am

faqtiT daamTavrebda Tavis naSroms

“309 qarTul sircxvils”, oRons ukve

“310 qarTuli sircxvilis” saxelwode-

biT. A

amaze meti daZabuneba da uvargisoba

raRa ginda, roca am amazrzeni faqtis

seriozuli gaprotestebac ver mogvi-

fiqrebia, misi (fleTCeri) skolidan gag-

debis misaRwevad brZolaze rom aRara-

feri vTqvaT. xelisuflebas ki ganaT-

lebis saministros meTaurobiT am

faqtze gonivruli reagirebis sa-

nacvlod Tavi gadaudvia fleTCeris

dasacavad. Cven, qarTveli sazogadoe-

brioba, gavsusulvarT, rogorc fuRuroSi

SemZvrali ciyvi da Cveni garinduli

mdgomareobiT fleTCerisnair uzneo

adamianebs gzas vuTavisuflebT ufro

amazrzeni moqmedebebisaken. gvrcxvenodes

qarTvelebo!

saqarTvelosTvis did safrTxes Sei-

cavs regresis procesSi myofi demo-

grafiuli mdgomareoba. Uuamravi qarT-

veli tovebs samSoblos da lukma-puris

saSovnelad sxvagan garbis. saqarTvelo

icleba qarTvelebisgan, Tumca amis aR-

mosafxvrelad araferi keTdeba. demo-

grafiuli balansi qarTvelebis sawi-

naaRmdegod icvleba. Mmagram gacilebiT

uares dReSi AaRmovCndebiT, roca xeli-

suflebis axali proeqti koduri sa-

xelwodebiT “burebi” ganxorcieldeba.

rogorc cnobilia xelisuflebam ga-

dawyvita burebis 40 aTasi ojaxi sa-

qarTveloSi Camoasaxlos da qarTvelTa

sisxliT morwyuli miwa usasyidlod

gadasces. ho, marTla, isini (burebi)

mTiuleTis (duSeTis raionis) ulamazesi

soflis bursaWiris macxovrebelTa wi-

naprebi ar gegonoT, isini holandieli

burebi arian, romlebic saukuneebis win

kolonizatoruli politikis Sedegad

aRmoCdnen samxreT afrikaSi. xelisu-

fleba acxadebs burebs samxreT afrikaSi

zulusebi aviwroeben da Cven unda da-

vexmaroT (TiTqos usaxlkarod darCe-

nili Cveni devnilebis problemebi iyos

mogvarebuli) – saqarTveloSi usasyid-

lod davasaxloT. maSin roca xelisu-

flebas burebis gasaWiri gulTan axlos

miutania da daxmarebis xeli gauwvdia,

arafrad agdebs bursaWiris gasaWirs,

romelic mkvidri mosaxleobisgan dai-

cala. mTis Svilebi sakuTar miwa-wyals

toveben, rom SimSilisgan  ar daixocon

da lukma-puris fuli sxvagan iSovon.

Tumca es Wiri, martoO bursaWirs ar

sWirs, mTeli saqarTvelo am dReSia.

qarTvelebisgan icleba saqarTvelo

(ucxo tomelTa dasasaxleblad qarT-

velebisgan daclili saqarTvelo sau-

keTeso saSualebaa): zogi muSad, zogi

mona-mosamsaxured, zogi sasikvdilod

da zogi meZavad midis sazRvagareT.

amaze meti bedis dacinva raRa ginda:

Tuki Zvelad Turqebs saocnebod hqondaT

gadaqceuli qarTveli qalis xarWad

yola, dRes uSemosavlod darCenili

ojaxis gamosakvebad qarTveli qalebi

TavianTi fexiT midian mdidari Turqebis

abreSumis zewrebze wamosakotriale-

blad. es mTeli eris sircxvilia. Ti-

Toeul qarTvels unda stkiodes es

tkivili. Mmagram vai rom ase ar aris.

gvrcxvenodes qarTvelebo! 

Cven yvelani valdebulni varT ga-

vacnobieroT, rom Cveni gadarCena Cveni

erovnuli faseulobebis dacvasa da

SenarCunebaSia. Cven viarsebebT manam

sanam ar davkargavT erovnul sxeuls.

dRes bevri problemaa da am problemebis

mougvareblobisgan gamowveul Sedegebze

pasuxismgebelni Cven viqnebiT Cveni dRe-

vandeli umoqmedobis gamo. unda gvesmo-

des, rom erovnuli problemebis mougva-

reblobam SeiZleba saxelmwifos daS-

la-daqucmaceba gamoiwvios. daqucmace-

bul saqarTvelos ki kargi araferi

moutania qarTveli erisTvis. mtkice

erovnuli erTobis Camoyalibeba Zlieri

saxelmwifos winapirobaa. arC. jorjaZe

ambobda: “eris warmoqmna saxelmwifos

warmoqmnas ukavSirdeba, xolo saxelm-

wifos mospoba eris mospobas“-o. amitom

gadagvarebis da gaqrobis safrTxe mo-

dunebis uflebas ar gvaZlevs. Cvenda

samwuxarod arasasurveli realobis wi-

naSe vdgavarT: globalizaciis pandemiur

qariSxals dasneulebuli erovnuli (sa-

xelmwifoebrivi) sxeuliT vegebebiT.

ufro metic, Cven Rrmad SevdivarT glo-

balizaciis siRrmeSi,ise rom erovnuli

(saxelmwifoebrivi) sxeuli imunitetisGan

daclilia, sazogadoeba daqucmacebuli,

xolo pirovneba demoralizebuli. Cven

qarTvelebs erTi seni gvWirs_ zRvars-

gadasuli romantizmi: vaidealebT war-

suls (sakiTxavia viciT ki saerTod

warsuli?), gavurbivarT dRevandelobas,

xolo bednieri momavlis imedi TiTqmis

religiur doqtrinad vaqcieT. Cven dav-

kargeT realobis SegrZneba, daviviwyeT

Cveni mdidari istoria da amitomac

warsulis gamocdilebas dRevandelobis

samsaxurSi ver vayenebT. an iqneb gavur-

bivarT mware realobas? iqneb mogvwons

siraqlemas pozaSi dgoma? an iqneb gvgo-

nia am avbediTi realobisgan Tavis ari-

debiT rame ukeTesobisken TavisiT

Seicvleba? Tu asea maSin es sibriyve

da Tavis motyuebaa, romelic SeiZleba

Zvirad dagvijdes. didi ilia WavWavaZe,

romlisTvisac miuRebeli iyo qarTveli

eris umoqmedod yofna, Tvalcremliani

RaRadebda qarTveli eris winaSe mware

simarTles: “ar viciT_ rani vyofilvarT,

ar vxedavT_ rani viqnebiT, ver gamogvi-

saxia_ rani viqnebiT! yurebSi bamba gvaq

daculi da Tvalebze xeli agvifarebia.

arc arafers vxedavT, arc araferi gves-

mis. uzarmazari Txrilia Cven, qarTve-

lebis, win  da ainunSiac ar mogvdis. am

Txrilis piras vdgavarT da sakmaoa

xeli gvkran _ da Sig gadaviCexebiT de-

dabudianad”. samwuxarod qarTvelebs

genetikurad mogvdgams msgavsi simaxin-

jeebi: gviyvars ugono Zili, radgan

ZilSi myofni realobas ver vxedavT.

magram SeiZleba safrTxis realurobam

Zili sizmriT dagvifrTxos da iqneb

“gveRirsos Cven gaRviZeba”. winaaRmdeg

SemTxvevaSi SeiZleba ZilSi gagveparos

awmyo momavaliTurT. droa viswavloT

movlenebis realurad Sefaseba, yvela-

fers davarqvaT Tavisi saxeli, rac ar

unda mtkivneuli an arasasiamovno mo-

sasmeni iyos is TiToeuli CvenTaganisT-

vis da ZalRone ar daviSuroT Cveni

erovnuli TviTmyofadobis gadasarCe-

nad.

zura jamburia, 

politologi

gazeT “iloris” komentari: Cveni

gazeTis momdevno nomerSi davbeWdavT

vrcel werils im burebis Taobaze, ro-

melTa qarTvelebisagan daclil sa-

qarTveloSi Camosaxlebasac apireben

saakaSvili da misi “nacionalebi”.

gvrcxvenodes qarTvelebo!

სამეგრელო-ზემო სვანეთის
გუბერნატორის ჩანაფიქრი

ვერ განხორციელდა
სამეგრელო-ზემო სვანეთის

გუბერნატორის - ზაზა გოროზიას
სურვილი იყო ზუგდიდის №10
საჯარო სკოლის დირექტორი,
ზუგდიდში ყველაზე
ავტორიტეტული პედაგოგი ზურაბ
კუპრეიშვილი № 4 საჯარო
სკოლის დირექტორი გამხდარიყო,
იმ სკოლისა, რომელსაც
საყოველთაოდ გაუთქვა სახელი
ინგლისიდან მოწვეულმა თომას
ფლეთჩერმა. მაგრამ ე.წ.
დაწინაურება ( № 10 სკოლაში ზ.
კუპრეიშვილს 400 ლარი აქვს
ხელფასი, № 4-ში - 1200 ლარი
ექნებოდა) არ განხორციელდა. №
10 საჯარო სკოლის პედაგოგებმა,
მოსწავლეებმა, მშობლებმა, მათმა
ახლობლებმა საპროტესტო აქციები
მოაწყვეს და ითხოვდნენ მათი
საყვარელი დირექტორის სკოლაში
დატოვებას. სხვა სკოლაში
გადასვლის სურვილი არც თვით
კუპრეიშვილს ჰქონდა, ამიტომაც
ის ჯერჯერობით ისევ თავის

სკოლაში აგრძელებს საქმიანობას.
ზურაბ კუპრეიშვილის ადგილზე
კი მე-4 საჯარო სკოლის
დირექტორის ქალბატონ ხათუნა
დარასელიას გადაყვანა იყო
დაგეგმილი, რომელმაც ბოლომდე
კბილებით დაიცვა თომას
ფლეთჩერი.
გავრცელებული ვერსიით,
საკადრო გადაადგილებები
ემსახურებოდა მე-10 საჯარო
სკოლის გადაკეთებას სპორტულ
სკოლად, რადგან ეს სკოლა
მდებარეობს საფეხბურთო კლუბ
,,ბაიას” შესანიშნავი სპორტული
ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
ზურაბ კუპრეიშვილის ამ
სკოლიდან მოშორებით და მის
ადგილზე ქალბატონ ხათუნა
დარასელიას დანიშვნით ამ
ჩანაფიქრის შესრულება უფრო
იოლი იყო, მაგრამ კუპრეიშვილის
მხარდამჭერების საპროტესტო
აქციებმა ეს პროცესი დროებით
შეაჩერა.
უნდა აღინიშნოს, რომ ზურაბ
კუპრეიშვილს მის მიერ
დაარსებული ეროვნული სკოლა ამ
სამიოდე წლის წინათ გაუუქმეს.

რას ფიქრობს ხალხი
საქალაქო ტრანსპორტით

მგზავრობის შესაძლო
გაძვირებაზე? 

6 დეკემბრიდან თბილისში
მუნიციპალური ტრანსპორტით
მგზავრობა 10 თეთრით გაძვირდა.
დედაქალაქის საკრებულომ ეს
გადაწყვეტილება 30 ხმით ცხრის
წინააღმდეგ მიიღო. მგზავრობის
საფასურის გაზრდას ხმა ფრაქცია
„ნაციონალური მოძრაობის“
წარმომადგენლებმა მისცეს.
თბილისის მერიის სატრანსპორტო
სამსახურის უფროსის - აკაკი
ჯოხაძის განმარტებით, იმ 600
ათასი მოქალაქისთვის, რომლებიც
სახელმწიფოს მხრიდან
დაწესებული შეღავათით
სარგებლობდნენ, მგზავრობის
საფასური უცვლელი დარჩება. 

დანარჩენ მოსახლეობას, ვისაც
სპეციალური სამგზავრო ბარათები
არ აქვს, მგზავრობის საფასური 10
თეთრით გაეზრდება. ხოლო მათ,
ვინც მუნიციპალური
ტრანსპორტით რეგულარულად
მგზავრობს და შესაბამის
პლასტიკურ ბარათსაც ფლობს,

პირველადი მგზავრობა 50 თეთრი
დაუჯდება, მეორე და მესამე
მგზავრობა კი 30 და 20 თეთრი.
საქინფორმმა გადაწყვითა გაერკვია,
თუ რას ფიქრობენ მოქალაქეები
მერიის ახალ ინიციატივას.
ლანა მაისურაძე პედაგოგი:

„ევროპაში საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით მგზავრობა
გაცილებით ძვირია, ვიდრე
ჩვენთან, თუმცა იქ მაღალი დონის
ავტობუსები და ტროლეიბუსებია.
დაცულია გრაფიკი, სისიფთავე და
მგზავრობაც კომფორტულია.
ჩვენთან კი ტრანსპორტი
გაუმართავია და
მოუწესრიგებელი..“
შალვა ველიჯანაშვილი,
პენსიონერი: „ფასების გაორმაგება
რთული გადასატანი იქნება
მოქალაქეებისთვის, რადგან
მოსახლეობის უმრავლესობას 40
თეთრის გადახდის საშუალებაც არ
აქვს. ტრანსპორტის შემცირებამ
ისედაც გამოიწვია ფასების
გაორმაგება, რადგან ერთი
ადგილიდან მეორემდე მისვლას
ორი ტრანსპორტი სჭირდება“.
ლია ჯანიაშვილი, დიასახლისი: „
ეს ძალიან ცუდია, მერია ამით

ხელს უწყობს არეულობის შექმნას .
ნოდარ სართანია, ინჟინერი:
„ოპოზიციური პარტიებიდან ვინმე
რომ გამართავდეს აქციას, სადაც,
მიშას წასვლას კი არა, ტარიფების
გაძვირებას გააპროტესტებენ,
სიამოვნებით შევუერთდები. ამათ
მიტინგი და აქცია მარტო
სკამისთვის უნდათ. ხალხზე კი
არავინ ზრუნავს“.
მზია კაპანაძე, პენსიონერი: „ეს
არის ხალხის ძარცვა და თან
ცინიკური. ეს ხელისუფლება
კრიმინალებს ებრძვის, თვითონ კი
ფასების მანიპულაციებით
ძარცვავს ხალხს“.
გიორგი ახალაძე, უმუშევარი: „ 10
თეთრით კი არა, 10 ლარითაც
უნდა გააძვირონ. საერთოდ ამ
ხალხს ხელისუფლებამ ბოლომდე
უნდა დააჭიროს წიხლი, იქნებ
იოტისოდენა ღირსების გრძნობამ
მაინც გაიღვიძოს მათში“.
ნონა ჩაგუნავა, მედდა: „ჩვენ
ყველაფრის ღირსი ვართ, რადგან
ყველაფერს ვითმენთ. არ
გამიკვირდება, მგზავრობა თუ 80
თეთრი გახდება. ეს ხელისუფლება
დაგვცინის, აბუჩად გვიგდებს და
ჩვენი პატრონი არავინაა“. 
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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.

* * *

qalebi fuls gonebiT

xarjaven...

Sedegad, arc goneba rCe-

baT, arc fuli.

* * *

es patrulebi namdvili

ZaRlebi arian.

_ ratom?

_ guSin “prava” Camo-

marTves.

_ ratom?

_ sul tyuilad. mere

ra, rom afTiaqi ar mqonda,

gverdiT manqanas odnav

gavkari da odnav mTvrali

viyavi.

* * *

_ ramdeni dagWirda fre-

na rom geswavla?

_ ase, Svidi-rva, aRar

maxsovs.

_ weli?

_ ara, TviTmfrinavi!

* * *

_ romel stadiaSi imy-

ofeba alkoholizmTan br-

Zola?

_ pirveli stadia war-

matebiT davZlieT! “zakus-

ka” likvidirebulia...

* * *

somexs ekiTxebian:

_ rogor unda gaagiJo

rusi?

_ unda Seagdo mrgval

oTaxSi da uTxra, rom

kuTxeSi arayia damaluli.

* * *

am wels holandiis

mTavrobam alkoholizmTan

brZolisaTvis 20 tona mar-

ixuana gamoyo.

edi hepgudi

daibada 1908 wlis 27  seqtembers, in-

glisSi.

TamaSobda safexburTo klub “arse-

nalSi” (inglisi).

edi hepgudi imdenad tanmomcro iyo,

rom veravin warmoidgenda Tu misgan

fexburTeli, miT umetes, dacvis xazis

moTamaSe gamovidoda. magram, miuxedavad

tanis sipataravisa, igi saocrad Ronieri

da fizikurad gamZle sportsmeni iyo.

1930-ian wlebSi edi hepgudma inglisis

safexburTo nakrebis SemadgenlobaSi

30 matCi Caatara, maT Soris igi 23

matCSi gundis kapitnis ampluaSi

mogvevlina. sagulisxmoa, rom edi hep-

gudi 13-jer safexburTo moedanze

gamovida meore msoflio omis dros,

rac TiTqmis gmirobis tolfasi iyo,

radgan matCis mimdinareobisas “uemblis”

stadionis maxloblad germanuli bombe-

bi skdeboda. edi hepgudma TamaSi in-

glisis samoyvarulo klub “bristol

roversSi” daiwyo, Semdeg ki sakmaod

mokrZalebul klub “keteringSi” ga-

davida. swored aq SeamCnies igi “arse-

nalis” mesveurebma da edi uceb moxvda

did fexburTSi. swored “kanonirTa”

SemadgenlobaSi xuTjer gaxda inglisis

Cempioni da saimedo damcvelis saxeli

moixveWa. misi periodis inglisuri

gundi samjer gavida inglisis Tasis

finalSi da orjer moipova Tasi, ramac

sakmaod aamaRla edi hepgudis reputacia.

misi pirveli matCi inglisis nakrebis

SemadgenlobaSi gaimarTa romSi italiis

nakrebis winaaRmdeg da amave ital-

ielebTan matCSi ekurTxa gundis kapit-

nad. safexburTo karieris dasrulebis

Semdeg mTavar mwvrTnelad muSaobda

jer “blekbernSi”, Semdeg ki “uotford-

Si”, magram didi warmatebisaTvis ar mi-

uRwevia.

ernest happeli

daibada 1925 wlis 29 ivniss, avstri-

aSi.

TamaSobda klubebSi: “rapidi” (vena),

“viena” (avstria), “resing klubi” (parizi).

ernest hapeli venis “rapidisa” da

avstriis safexburTo nakrebis is

fexburTeli iyo, romlisac sikvdiliviT

eSinodaT mowinaaRmdege gundis

fexburTelebs. maT amis sakmaod myari

mizezi gaaCndaT _ hapels saSineli Za-

lis dartyma gaaCnda. swored es gaxda

madridis “realis” gamwarebis mizezi

evropis CempionTa Tasis gaTamaSebis

adreul etapze, roca hapelma “heT-

Triqi” Seasrula (ori burTi Soreuli

sajarimo dartymebiT gaitana, erTi ki

_ penaltiT). am fexburTelma 51 matCi

Caatara avstriis nakrebis Semadgen-

lobaSi, magram misi karieris piki gaxl-

daT 1958 wlis msoflio Cempionati,

romelic SveciaSi gaimarTa da sadac

brazilielebi pirvelad gaxdnen

msoflio Cempionebi. avstrielebma maSin

qvejgufidan gavidnen, magram fortuna

mainc ar aRmoCnda maT mxares...

safexburTo karieris dasrulebis

Semdeg hapelma samwvrTnelo karieras

mohkida xeli, sadac gaumarTla kidec

da male evropis erT-erT warmatebul

mwvrTnelad aRiares. igi jer “feieno-

ords” Caudga saTaveSi da am gundma

jer evropis CempionTa Tasi moipova,

Semdeg ki sakontinentTaSoriso Tasi.

manve, rogorc mwvrTnelma, aaRebina

holandiis nakrebs meore adgili ar-

gentinaSi gamarTul msoflio Cempi-

onatSi. amis Semdeg ernest hapeli “ham-

burgis” mTavari mwvrTneli gaxda da

aqac didi warmateba izeima, radgan mis

mier momzadebuli gundi 1983 wels

evropis CempionTa Tass daeufla.

joni heinsi

daibada 1934 wlis 17  oqtombers.

TamaSobda klubebSi “fulhemi” (in-

glisi), “urban siti” (samx. afr. resp.).

tom fineis msgavsad, joni heinssac

ar miuRwevia warmatebisaTvis inglisis

“fulhemis” SemadgenlobaSi, sadac man

oci weli gaatara. samagierod, igi erT-

erTi TvalsaCino gaxldaT inglisis

erovnuli nakrebis SemadgenlobaSi,

sadac 56 matCi Caatara. joni heinsi

gamoirCeoda uZlieresi dartymiT, iu-

veliris sizustis sagole gadacemebiT,

natifi teqnikiT da lamis uimedo situa-

ciebidan gatanili golebiT. goli ki

mas Zalian xSirad gahqonda. igi pirveli

fexburTeli iyo, romelic im droisaTvis

yovelkvireulad zRaprul anazRaurebas

(100 funti sterlingi) iRebda, amitom,

gulSematkivarTa nawils eCveneboda, rom

igi am maRali xelfasis kompensacias

safexburTo moedanze ver axdenda. es

ki xSirad xdeboda xolme misi gakri-

tikebis mizezi. magram igi “fulhemSic”

Tavdauzogavad TamaSobda da inglisis

erovnul nakrebSic. joni heinsi ingli-

sis erovnuli nakrebis kapitani gaxldaT

1960-dan 1962 wlamde, vidre seriozul

avtokatastrofaSi ar mohyva. es moxda

inglisis nakrebis didebis zenitSi,

roca albionelebi gamanadgurebeli an-

gariSebiT ugebdnen mowinaaRmdegeTa

gundebs. igi  bolomde darCa Tavisi

principebis erTguli da arc ital-

ielebis winadadeba miiRo “milanSi”

gadasvlaze da arc londonis “toten-

hemSi” gadavida, miuxedavad mravali

dapirebebisa. safexburTo kariera man

samxreTafrikul “urban sitiSi” daas-

rula, Tumca moswro, rom es gundi

samxreT afrikis Cempionad eqcia.

giorgi jalaRania
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Sexvedra poetTan
xobis moswavle-axalgazrdobis sasaxlis

saaqto darbazSi, kolxeTis SuagulSi,

gaimarTa SemoqmedebiTi saRamo, romelic

mieZRvna cnobil qarTvel poet-akademikos

baton vaJa egrisels.

saRamo mihyavda baton karlo jobavas,

romelmac mokled mimoixila niWieri po-

etis mdidari Semoqmedeba. damswreT aseve

sainteresod esaubra vaJa egriselis Se-

moqmedebaze qalbatoni meri nadaraia.

saRamo daamSvenes momReralma Coxosnebma,

“samaias” ganumeorebelma narnarma cekvam,

momReralTa duetma. saintereso gaxldaT

saxalxo mTqmelebis gamosvlebi, darbazSi

JRerda gulSiCamwvdomi kolxuri hangebi...

saRamos eswrebodnen sapatio stumrebi

Tbilisidan, samtrediidan, samegrelos sxva

raionebidan. mowveulTa Soris gaxldaT

saamayo kolxi, qarTveli mecnieri gia

kvaSilava, romelmac gaSifra cnobili

“festosis disko” da kidev erTxel daumt-

kica mTel msoflios, rom kacobriobis

civilizacia swored kolxeTidan iRebs

saTaves.

batonma vaJa egriselma, romelic xobis

gamgeobam wminda mariam RvTismSoblis

xatiT daasaCuqra, didi madloba uZRvna

Sexvedris organizatorebs da damswre

sazogadoebas.

aleko Todua

,,თუ ასე გაგრძელდა,

შესაძლებელია, მგლები
ქალაქშიც გამოჩნდნენ”

სამეგრელოს რეგიონში მგლების ბუდე
ურთის მთაზეა, იქიდან ჩამოდიან და ესევიან
სოფლებს. მოსახლეობა შეძრწუნებული და
შეშინებულია, ითხოვს დახმარებას. ზუგდიდის
მონადირეთა კავშირის თავმჯდომარის - გურამ
თირქიას თქმით, მგლების დახოცვა მთელ რიგ
სირთულეებსა და სიძნელეებს უკავშირდება.

,,ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება გაფორმებული
ზუგდიდის და ხობის მუნიციპალიტეტებთან.

ამ ხელშეკრულებით ზუგდიდში უნდა
მოვკლათ 7, ხოლო ხობში 5 მგელი. მეტის
უფლებას არ გვაძლევენ, რადგან მგელს
სხვადასხვა უარყოფით თვისებებთან ერთად
სანიტარიის ფუნქცია აკისრია, ანადგურებს
ავადმყოფ ცხოველებს. თუმცა, რაზეც ნებართვა
გვაქვს, იმდენსაც ვერ ვანადგურებთ. მგელი
ძალიან ფრთხილი ცხოველია. ადამიანის სუნს
300-400 მეტრის მოშორებით გრძნობს. თანაც
დავალებული გვაქვს მგლები ჩასაფრებით
მოვკლათ, რადგან სხვა ცხოველები არ
დაზარალდეს. ასე მგლის მოკვლა თითქმის
შეუძლებელია, ამიტომაც შარშან და წლეულს
სულ ოთხი მგელი მოვკალით, - აცხადებს
გურამ თირქია, - მგლების გასანადგურებლად
აუცილებელია მონადირე ძაღლები, 20-მდე
მაინც, რომლებიც შევლენ ტყეში და მოუჭრიან
მგლებს გასაქცევ გზებს. ამის ნებართვას არ
იძლევიან. არადა, მგლები მრავლდებიან –

ამჟამად ერთ დედა მგელზე მოდის 5 ლეკვი.

ძალიან გვიჭირს ფინანსურადაც. თითო გასვლა
80-100 ლარი გვიჯდება. ფულს მხოლოდ მაშინ
გვაძლევენ, თუ მგელი მოვკალით. თუ ასე
გაგრძელდა, შესაძლებელია, მგლები ქალაქშიც
გამოჩნდნენ”.

ქართულმა დელეგაციამ
ლისაბონში მსუბუქი
ყოფაქცევის 80 ქალი

დაიქირავა
ქართულმა დელეგაციამ, რომელიც

ლისაბონში ნატოს სამიტში მონაწილეობდა,

მსუბუქი ყოფაქცევის 80 ქალი დაიქირავა. ამ
ინფორმაციას პორტუგალიური
ვებგვერდი www.sabado.pt გამოცემა „მორნინგ
სტარზე“ დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის
თანახმად, ქართული დელეგაციის წევრებმა
მსუბუქი ყოფაქცევის ქალები სასტუმროში
მეუღლეების სტატუსით შეიყვანეს. 

„მორნინგ სტარის“ ცნობით, ქართულ

დელეგაციას შეუერთდა რამდენიმე სომეხი
დელეგატიც. სასტუმროში ფრანგი
დელეგატებიც იმყოფებოდნენ, რომლებმაც
ხმაურის გამო პოლიცია გამოიძახეს.

გამოცემის ინფორმაციით, პოლიციამ ერთ-

ერთი მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი იცნო.

ინციდენტი პოლიციამ სასტუმროშივე აღკვეთა.

პორტუგალიური მედიის ცნობით, ქართულ
დელეგაციას პოლიციასთან ნიკოლა სარკოზიმ
უჩივლა.

პორტუგალიური მედია ინციდენტის შესახებ
რამდენიმე დეტალს აზუსტებს. სააგენტო „Cor-

reio da mahna“-ს ცნობით, ქართულ
დელეგაციას, რომელმაც 80 მსუბუქი
ყოფაქცევის ქალი დაიქირავა, სასტუმროს
ადმინისტრაციასთან ხმაურით შეწუხებულმა
ნიკოლა სარკოზიმ უჩივლა. სააგენტო
სასტუმროს სახელწოდებას არ აკონკრეტებს,

თუმცა ხაზს უსვამს, რომ იგი პორტუგალიაში
ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და
ფეშენებელურია.

„Correio da mahna“ წერს, რომ ქართულმა
დელეგაციამ ქვეყნის ნატოსთან „მიწებება“ ამ
ფორმით აღნიშნა. ამ შემთხვევის შესახებ
ინფორმაციას ავრცელებს ინტერნეტგამოცემა
„ionline.portugal“-იც.


