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აფხაზეთის სულიერებისა და კულ-
ტურის ცენტრი აგრძელებს დევნილი 
მოსახლეობისათვის ქართული ხელოვნე-
ბის მარგალიტების ჩვენებას. რეზო ჩხე-
იძის არაჩვეულებრივ ფილმ “მაცხოვრის 
საფლავზე დანთებული სანთლის” შემ-
დეგ კინოხელოვნების მუშაკთა სახლში. 
მაისში ნაჩვენები იყო ნანა ჯანელიძის 
ფილმი “გალობის რაინდები”. ფილმში 
აღწერილია, თუ როგორ გადაურჩა ქარ-
თული საგალობლები დაკარგვასა და გა-
ნადგურებას, რომლის გადარჩენის საქ-
მეში დიდი წვლილი მიუძღვით ფილიმონ 
ქორიძესა და წმ. ექვთიმე კერესელიძეს. 
მათ 5000-მდე უძველესი ქართული სა-
გალობელი ჩაწერეს ნოტებზე, მძიმე და 
ძნელი გზა გამოიარეს და შთამომავლო-
ბას შემოუნახეს უდიდესი საგანძური. 
საქართველოს ეკლესიის სინოდმა 2003 
წლის 18 აგვისტოს ექვთიმე კერესელი-
ძე, ხოლო 2011 წლის 20 დეკემბერს ფი-
ლიმონ ქორიძე და ძმები კარბელაშვილე-
ბი წმინდანთა დასში შერაცხა. ექვთიმე 
კერესელიძეს ეწოდა წმ. ექვთიმე აღმ-
სარებელი, ფილიმონ ქორიძეს — წმი-
და ფილიმონ მგალობელი, ერისათვის 
თავდადებულ კარბელაშვილთაგან სამ 
ძმას: ვასილს (სტეფანეს), პოლიევქტოს-
სა და ფილიმონს -აღმსარებლები, ხოლო 
ორ ძმას: პეტრესა და ანდრიას — წმიდა 
მღვდელმოწამენი.

კინოს სახლში შეკრებილ საზოგა-
დოებას თავად ფილმის რეჟისორი, ქალ-
ბატონი ნანა ჯანელიძე მიესალმა და 
ესაუბრა იმაზე, თუ რამ განაპირობა და 
რა დაედო საფუძვლად ესოდენ საჭირო 
და საინტერესო ფილმის გადაღებას. 

ქვეყნისათვის თავდადებულ ადა-
მიანთა ღვაწლი ჭეშმარიტ დამფასებელს 
გვიან პოულობს ხოლმე. ასე მოხდა ქარ-
თული საგალობლების გადამრჩენთა 
შემთხვევაშიც. სწორედ ის მძიმე ჯვარი, 

რომელიც ამ ღირსეულმა ადამიანებმა 
იტვირთეს, ხატოვნად გადმოგვცა რეჟი-
სორმა ფილმში.

ემოციებით დატვირთული დარბაზი 
ცრემლს ვერ იკავებდა. ფილმის დასრუ-
ლების შემდეგაც გაგრძელდა შთაბეჭდი-
ლებათა გაზიარება.

გია გვაზავა, აფხაზეთის უმაღლე-
სი საბჭოს თავმჯდომარე: “უპირველეს 
ყოვლისა, დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა 
ამ ფილმის შემქმნელებს. საოცარი ფილ-
მია. ის, რაც ამ ფილმში არის ნაჩვენები, 
კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ, ჩვე-
ნი უწმიდესის სიტყვებით რომ ვთქვათ, 
ყველა, თუნდაც ძალიან პატარა ადა-
მიანმა შეიძლება მოიგოს დიდი ომი. ყვე-
ლამ თავისი ომი უნდა მოიგოს, თავისი 
საქმე აკეთოს ერისთვის და ხალხისთვის 
და სწორედ ამის მაგალითია ფილიმონ 
ქორიძე. მინდა კიდევ ერთხელ ვუთხრა 
ჩემს თაობას და კიდევ სხვა თაობას — 
ახალგაზრდობას, რომ ასეთი ადამიანე-
ბის მაგალითზე უნდა გაიზარდოს მთე-
ლი ერი. ახალგაზრდებმა უნდა იცოდნენ 
ასეთი ადამიანების ღვაწლი. ქართული 
გალობა, ცალკე აღებული, ეს არის, ალ-
ბათ, მსოფლიოს ერთ-ერთი სასწაული 
იმიტომ, რომ ახლახან წმიდა მიწაზე 
ვიყავი, სადაც მოვისმინე მრავალი გა-
ლობა. რა თქმა უნდა, ყველა ლამაზია, 
მაგრამ ქართული გალობა სრულიად 
განსხვავებულია, ისეთი მდიდარი და გა-
ნუმეორებელია, რომ მსოფლიო მღერის 
დღეს ქართული ჰანგით და ქართული 
ხმებით და ამის მაგალითი იყო, სწორედ, 
ფილმის დაწყება. მინდა ვთქვა, რომ ამ 
ქართული საგალობლების გადარჩენა 
ნიშნავს ჩვენი ენის, ჩვენი კულტურის, 
ჩვენი მეობის და ჩვენი მენტალიტეტის 
გადარჩენას. ასე რომ, მიწამდე თავს 
ვუხრი ამ ადამიანებს, ჩემს წარსულს, 
ჩემი ერის წარსულს მათი სახით და, რა 

თქმა უნდა, ამ ფილმის შემქმნელებს, 
რომლებმაც ძალიან დიდი საქმე გააკე-
თეს — კიდევ ერთხელ გვიჩვენეს და 
გვასწავლეს, თუ როგორ ცხოვრობდნენ 
ჩვენი წინაპრები”.

ვაჟა ძიგუა, თეატრმცოდნე: “ნანა 
ჯანელიძე განსაკუთრებული მოვლე-
ნაა ქართულ კინემატოგრაფიაში. მისი 
შემოქმედების იმპულსი ეროვნულ ფა-
სეულობათა მიმართ (ზოგჯერ აშკარა, 
ზოგჯერ მივიწყებული, ზოგჯერ სრუ-
ლიად გამოუვლენელი) რუდუნებით მსა-
ხურებაა. გაცვეთილ ფრაზას თუ გამო-
ვიყენებთ, ეს პატრიოტული მუხტი ბევ-
რი სხვა ხელოვანის ნაღვაწსაც ასულდ-
გმულებს, მაგრამ ნანა ყველასაგან გა-
მოირჩევა მოულოდნელობებით აღსავსე 
არაორდინალური ხედვით, მხატვრულ-
მეტაფორული აზროვნების სინატიფითა 
და უჩვეულო სახიერებით. მშვენიერების 
მისეული აღქმა ყოველგვარ ჩარჩოებს 
ამსხვრევს; რეჟისორი მეტად ორგანუ-
ლად ახერხებს წაშალოს ზღვარი ამქვეყ-
ნიურ ცხოვრებასა და წარმოსახვით სა-
მოთხეს შორის და რაც ყველაზე მთავა-
რია — მაყურებელი აქციოს ამ ღვთიური 
სამყაროს თანამონაწილედ.

ფილმმა სწორედ ეს ასოციაციები და-
ბადა ჩემში”.

ჯულიეტა ყოლბაია, ფილოლო-
გი: “სიტყვები არ მყოფნის, ემოციებით 
დატვირთული ვარ და ძალიან ბედნიერი. 
დიდი მადლობა სულიერებისა და კულ-
ტურის ცენტრს, რომ ეს ბედნიერება მა-
ჩუქა დღეს”.

ხათუნა ლაკირბაია, ბიოლოგი: 
“არაჩვეულებრივი ფილმი იყო, შემეც-
ნებითი, სულ სხვაგვარად დაგვანახა და 
გვაგრძნობინა, თუ რა საუნჯის მფლო-
ბელები ვართ და როგორი მოფრთხილე-
ბა სჭირდება მას. დიდი მადლობა ამი-
სათვის”.

გალობის რაინდები
“უგალობდით უფალსა გალობითა ახლითა, 

უგალობდით უფალსა ყოველი ქუეყანაი”
ფსალმუნი, 95-1

სულიერებისა და კულტურის ცენტ-
რის ძალისხმევა დღიდან დაარსებისა 
მიმართულია ბავშვებისა და მოზარდთა 
სულიერი განვითარებისათვის ზრუნ-
ვისკენ, რადგან ისინი არიან მათი მრა-
ვალჭირნახული, მშობლიური კუთხიდან 
გამოძევებული ოჯახის უფროსების ნუ-
გეში და სიხარული, ჩვენი ქვეყნის მო-
მავალი მშენებლები. ჩვენი ყურადღების 
სფეროში მოექცნენ ბავშვები, რომელ-
თაც უკვე სკოლის ასაკში გარკვეული 
ნიჭი გამოავლინეს ლიტერატურისა თუ 
ხელოვნების ამა თუ იმ დარგში. ისინი 

განათლებას თბილისის სხვადასხვა და-
წესებულებებში იღებდნენ, ჩვენ კი ვეხ-
მარებოდით იმაში, რომ წარმოგვეჩინა 
მათი წარმატებები, საჯარო გაგვეხადა 
ყოველი წინგადადგმული ნაბიჯი, რათა 
უფრო მეტად წაგვეხალისებინა, ახალი 
იმპულსი მიგვეცა ბეჯითი შრომისთვის. 
ამ მიზნით ყოველწლიურად ეწყობოდა 
მასტერ-კლასები, გამოფენები, საკვირაო 
სკოლა, კონცერტები, შეხვედრები... პირ-
ველივე წლებიდან ცენტრთან არსებობს 
საეკლესიო ნაქარგობის წრე, სადაც 
სხვადასხვა პერიოდში ქალისთვის ესო-

დენ საჭირო საქმიანობას ეუფლებოდნენ 
დევნილი გოგონები. მათ მიერ დამზადე-
ბული ნაკეთობების გამოსამზეურებლად 
არაერთი გამოფენა-გაყიდვა მოვაწყვეთ 
ცენტრის ოფისსა თუ ღია ეთნოგრა-
ფიულ მუზეუმში, საპატრიარქოსთან არ-
სებული ახალგაზრდობის სულიერი და 
ინტელექტუალური განვითარების ცენტ-
რისა თუ ქვაშვეთის ეკლესიის სამრევლო 
სკოლის დარბაზში. ჩვენს ღონისძიებებ-
ში პირველი ნაბიჯები გადადგეს დღეს 
უკვე ისეთმა მუსიკოსებმა, როგორებიც 
არიან: მარიკა გულორდავა (ამჟამად 
ვოკალისტთა ორგზის საერთაშორისო 
კონკურსის ლაურეატი), სალომე ჯიქია 

ბავშვთა სულიერი ზრდის სამსახურში
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სამეცნიერო სემინარი

ხალხმრავლობა იყო საქართველოს 
უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში მ.წ. 
9 მაისს. კლუბ “ახალგაზრდობა ახალ-
გაზრდობისათვის” წევრების მოწვევით 
უნივერსიტეტისა და სასულიერო აკადე-
მიის სტუდენტებს ესაუბრა თბილისის 
წმ. ალექსანდრე ნეველის სახელობის 
ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა 
(გუნია). საუბარი კითხვა-პასუხის რე-
ჟიმში გაიმართა. უამრავი რამ აინტე-
რესებდათ ახალგაზრდებს: თანამედრო-
ვეობა და გლობალიზაციის საკითხები, 

ეკლესიის დამოკიდებულება 
გლობალიზაციისადმი და სხვ. 
მრავალი შეკითხვა დაისვა, 
რომლებზედაც ამომწურავი 
პასუხი მიიღეს. მამა ბიძინას 
მამაშვილური, დინჯი საუბარი, 
საინტერესო ცხოვრებისეული 
მაგალითების მოხმობა სტუ-
დენტებს გულახდილობისაკენ 
განაწყობდა.

ეკატერინე ავალიანი, 
კლუბის ერთ-ერთი 

დამფუძნებელი: “ეს შეხვედ-
რა ჩვენი ინიციატივით ჩა-
ტარდა, მიზანი იყო ახალგაზ-
რდობის გათვითცნობიერე-
ბა ეკლესიურ საკითხებში. 
გვაინტერესებდა ეკლესიის 
თვალით დანახული გლობა-
ლიზაცია — რა არის იგი და 
რა მოაქვს მას საზოგადო-
ებისათვის. შეხვედრას ესწ-
რებოდნენ კლუბის წევრები, 

სასულიერო აკადემიის სტუდენტები 
და კურსდამთავრებულები, უნივერსი-
ტეტის თანამშრომლები. ძალიან დიდ 
პატივს ვცემთ მამა ბიძინას, როგორც 
მჭევრმეტყველ, მრავალ სფეროშო გათ-
ვითცნობიერებულ მოძღვარს და ძალიან 
გვიხარია, რომ ჩვენს მოწვევას დათანხ-
მდა. გვინდა დავუახლოვოთ ახალგაზ-
რდები ეკლესიას, რაშიც დღევანდელი 
შეხვედრა დაგვეხმარა. იმედი გვაქვს, 
მსგავსი საუბრები გაგრძელდება”.

გლობალიზაცია და თანამედროვე ცხოვრების წესი

(წელს ქ. რომში გამართული მასტერ-
კლასების მონაწილე, რომელსაც მოჰყ-
ვა შეთავაზება იტალიაში მოცარტის 
ოპერის დადგმაში მონაწილეობაზე), ანა 
ყიფიანი (მოსკოვის პეტრე ჩაიკოვსკის 
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატო-
რიის სტუდენტი), ალუდა თოდუა (წარ-
ჩინებით დაამთავრა თბილისის ვანო 
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
კონსერვატორია), მხატვარი დავით კვან-
ტალიანი (რომლის გამოფენა საქართვე-
ლოს მუსიკალური საზოგადოებით დარ-
ბაზში მოვაწყვეთ, ამჟამად შემოქმედე-
ბით გზას წარმატების განაგრძობს ალ-
მა-ატაში) და სხვ. ცენტრის ინიციატივით 
პერიოდულად იკურთხებოდა სკოლები 
და ბავშვები ეზიარებოდნენ მოძღვრების 

გულთბილ ქადაგებას. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ სისტემა-

ტურად ვცდილობდით მათ ჩართვას 
თბილისის კულტურული ცხოვრების 
ფერხულში. ერთი მხრივ ღონისძიებებ-
ზე ვიწვევდით ადგილობრივ წარჩინე-
ბულ ახალგაზრდებს, მეორე მხრივ კი 
მათ ვრთავდით ქალაქის მნიშვნელოვან 
კულტურულ მოვლენებში. ასეთი იყო, 
მაგალითად, საქართველოს ბავშვთა და 
მოზარდთა მუსიკის ტრადიციული კვი-
რეულის ფარგლებში, რომელიც ამჟამად 
მისი დამაარსებლის, კომპოზიტორ მერი 
დავითაშვილის სახელს ატარებს, 2008 
წლიდან ცენტრის ინიციატივით კონ-
ცერტ “ჩემი აფხაზეთის” დანერგვა. წლე-
ვანდელმა კონცერტმა (4 ივნისი) კიდევ 
ერთხელ ცხადჰყო, თუ რაოდენ თვალ-
საჩინოა ნორჩ მუსიკოსთა: ნიჭიერთა 

ათწლედის მოსწავლეების ნინო და ეფე-
მია ბუკიების (პედაგოგ ქეთევან თუშმა-
ლიშვილის კლასი), ნიკოლოზ მანაგაძისა 
და ანა კვარაცხელიას (პედაგოგ დოდო 
ცინცაძის კლასი) და თბილისის სამუ-
სიკო პედაგოგიური ინსტიტუტის სკო-
ლა “მუზის” აღსაზრდელების: სალომე 
ქარაიას, ნია ღურწკაიას (პედაგოგ ნანა 
შანიძის კლასი) და მარიამ, თამარ და 
ალექსი ფანჩვიძეების წინსვლა. კონცერ-
ტი საინტერესო იყო მრავალფეროვანი 
რეპერტუარით. ზოგიერთი მონაწილის 
საშემსრულებლო დონე კი იმედს გვაძ-
ლევს, რომ უფრო წარმატებული მომავა-
ლი ელით. 

კონცერტს დაესწრნენ კომპოზიტო-
რები: ვაჟა აზარაშვილი, ელიზბარ ლომ-
დარიძე და მუსიკოლოგი, კვირეულის 
ორგანიზატორი ნინო მესხი.

საქართველოს მეცნიერებათა აკა-
დემაში ჩატარდა საქართველოს მართ-
ლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული 
ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო 
ცენტრის მუდმივმოქმედი სამეცნიერო 
სემინარი “ეროვნული თვითმყოფადობა 
საკაცობრიო ღირებულებების კონტექ-
სტში”. დამსწრე საზოგადოების წინაშე 
მოხსნებებით წარსდგნენ ნეკრესისა და 
ჰერეთის მიტროპოლიტი სერგი (ჩეკუ-
რიშვილი) – “რელიგია და კულტურა” და 
ხელოვნებათმცოდნე დიმიტრი თუმანიშ-
ვილი — “სარწმუნოებისა და კულტურის 
მიმართებისათვის”.

მეუფე სერგიმ ვრცლად ისაუბრა იმა-
ზე, რომ მავანთა მტკიცებით, რელიგია 
თითქოს ხელს უშლის კულტურულ გან-
ვითარებას, რითაც დისკრედიტაციას 
უწევენ რელიგიას. მათ მიაჩნიათ, რომ 
“თუ თანამედროვე ტექნოლოგიები არ 
ვითარდება, ეს ძალიან ცუდად მოქმე-
დებს ადამიანის კულტურულ და გონებ-
რივ განვითარებაზე”. სინამდვილეში კი, 
თანამედროვე ტექნოლოგიების განვი-
თარებამ დააბინძურა ჰაერი და წყალი, 
მავნე და გამოუსადეგარი გახადა საკ-
ვები და აუტანელი მიწიერი ცხოვრება. 
“უღმერთოდ ადამიანი რასაც აკეთებს, 

ქვეცნობიერად თავისი თავის საწინააღ-
მდეგოდ გამოსდის... რას აძლევს ადა-
მიანს რელიგია და ღვთის მცნებების 
დაცვა? — სვამს კითხვას მეუფე და იქვე 
პასუხობს: ზნეობას, რომელიც კულტუ-
რის უმაღლესი საფეხურია”. მან ისაუბ-
რა, აგრეთვე, სეკულარული და რელიგი-
ური კულტურის განსხვავებაზე, იმაზე, 
რომ ჭეშმარიტი კულტურა რელიგიის 
გარეშე არ არსებობს და ბოლოს აღ-
ნიშნა: “რელიგიის გარეშე შეუძლებელია 
ღრმა, ჭეშმარიტი კულტურის მიღწევა, 
ვინაიდან კულტურას აუცილებლად სჭირ-
დება ადამიანის თავდადება, ასკეტური 
ცხოვრება და ბევრ ჩვეულებაზე უარის 
თქმა... მორწმუნე ადამიანის მიმართულე-
ბა არის სრულყოფა, რათა შეუერთდეს 
ღმერთს, ხოლო ამისათვის უნდა დაიხვე-
წოს და გამოიწრთოს დედამიწაზე”.
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როგორც კულტურის, ასევე რელიგი-
ათა ისტორიისათვის მეტად საგულისხ-
მო ახალი სარწმუნოების დამკვიდრების 
თანმდევ ცვლილებებზე, განსაკუთრე-
ბით, თუ იგი სხვა ქვეყნიდანაა შემოსუ-
ლი, აგრეთვე იმაზე, თუ რაოდენ ძლიერ 
ზემოქმედებას ახდენს რელიგიის შეცვ-

ლა ზნეობაზე, სამართალზე, ცხოვრების 
წესზე.

მოხსენებების შემდეგ დისკუსიაში 
მონაწილეობა მიიღეს: ნიქოზისა და 
ცხინვალის მიტროპოლიტმა ისაიამ (ჭან-
ტურია), სამთავისისა და გორის მიტრო-
პოლიტმა ანდრიამ (გვაზავა), რუსთავი-
სა და მარნეულის მთავარეპისკოპოსმა 

იოანემ (გამრეკელი), გურჯაანისა და 
ველისციხის ეპისკოპოსმა ექვთიმემ 
(ლეჟავა), არქიმანდრიტმა ადამმა (ახა-
ლაძე), საქართველოს ეროვნული მუზე-
უმის გენერალურმა დირექტორმა დავით 
ლორთქიფანიძემ, ხელოვნებათმცოდნე-
ობის დოქტორმა, პროფესორმა მარიამ 
დიდებულიძემ.

დიდი მოვლენის მომსწრე გახდა სა-
ქართველო: უწმიდესმა და უნეტარესმა, 
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-
პატრიარქმა ილია II კვირაცხოვლობას, 
12 მაისს, აკურთხა ახალ აია სოფიად 
წოდებული ღვთისმშობლის შობის სა-
კათედრო ტაძარი ფოთში. ამ ბედნიერი 
წუთების მომსწრენი და თანამონაწილე-
ნი გავხდით ჩვენც, დეკანოზ ბიძინა გუ-
ნიას მრევლი. 

დიდი ხანი ვემზადებოდით ამ მო-
ლოცვითი მოგზაურობისათვის. ნების-
მიერი წმიდა ადგილის ნახვა, უფლის 
სახლში მუხლმოყრა ნეტარების მომც-
ველია მორწმუნისათვის, მაგრამ ფოთში 
ამ უდიდეს დღესასწაულზე დასწრება 
განსაკუთრებული იყო. ჩვენ საუკუნის 
მოვლენის თანაზიარნი გავხდით, პირ-
ველმაზიარებელთა რიცხვს მივემატეთ.

თბილისიდან ძალიან ადრე გავედით, 
ჯერ რიჟრაჟიც კი არ იყო შემოსული, 
რათა მსახურებაზე არ დაგვგვიანე-
ბოდა. საოცარი სანახავი იყო ფოთი: 
კაშკაშა, მოალერსე მზის სხივებზე დი-
დებულად ელავდა ტაძარი — თავისი 
არქიტექტურული სტილითა და კონტუ-
რებით სრულიად განსხვავებული ჩვენ-
თვის აქამდე ნაცნობი ტაძრებისაგან. 
ზღვა ხალხს მოეყარა თავი ეზოშიც და 
ეზოს გარეთაც. ყველა გრძნობდა, თით-
ქოს, წამის სიდიადეს — არავითარი 

ზედმეტი ხმაური. მხოლოდ მოწიწება 
და კეთილგანწყობა სუფევდა ირგვლივ. 
ტაძარშიც შევედით — გაშლილ სივრცე-
ში კედლებიდან თუ საკურთხევლიდან 
წმიდანთა ხატები გადმოგვცქეროდნენ 
და კიდევ ერთხელ გვახსენებდნენ და-
ვით მეფის მოძღვრებას: “და იყავნ ნა-
თელი უფლისა ღმრთისა ჩუენისა ჩუენ 
ზედა და საქმენი ხელთა ჩუენთანი წარ-
ჰმართენ ჩუენ ზედა, და ქმნული ხელთა 
ჩუენთაი წარგვიმართე” (ფსალმუნი, 89-
16).

“ეს ტაძარი აღდგომის სახელობი-
საა და საქართველოს განახლებისა და 
აღდგომის სიმბოლოა. დღეს ჩვენ შევთ-
ხოვეთ უფალს, რათა მოგვანიჭოს მშვი-
დობა და სულთა ჩვენთა დიდი წყალობა. 
ადამიანის ცხოვრება, ისევე, როგორც 
მთელი ერის ცხოვრება, განსაცდელე-
ბით არის სავსე, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახ-
სოვდეს, რომ უფალი განაგებს ამ ქვეყა-
ნას და ყოველი ადამიანის ბედს. უფალი 
იქ წყვეტს და აქ სრულდება”, – აღნიშნა 
უწმიდესმა და უნეტარესმა, სრულიად 
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ-
მა ილია II ქადაგებაში.

საზეიმო წირვის დასრულებისა და 
ზიარების შემდეგ სანაპიროს მივაშუ-
რეთ. როგორ მოგვნატრებოდა, თურმე, 
ჩვენთვის ასე ახლობელი, მშობლიური 
ზღვა, ტალღების ჩუმი შრიალი, იოდით 

გაჯერებული მლაშე სუნი, დანამული 
ქვიშა და სამყაროს უსასრულობის შეგ-
რძნება!..

ზღვასთან ალერსით გული ვიჯე-
რეთ და ახლა ხობისკენ გავემართეთ. 
ხობის მონასტერი (ნოჯიხევის ყოვ-
ლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების 
სახ. მონასტერი) მდებარეობს ხობის 
მუნიციპალიტეტში,სოფელ ნოჯიხევის 
ტერიტორიაზე, ხობის ცენტრიდან 4 კმ-
ში. აგებულია XIII-XIV სუკუნეებში, ტაძ-
რის აშენება უკავშირდება გუბაზ მეფის, 
დავით აღმაშენებლის, თამარ მეფისა და 
ცოტნე დადიანის სახელებს. აკაკი წე-
რეთელმა ხობის მონასტერს მიუძღვნა 
პოემა “ნათელა”. ტაძარი შემკულია ჩუ-
ქურთმებითა და ფრესკებით. საბჭოთა 
ხელისუფლების დამყარებამდე აქ იყო 
დასვენებული ღვთისმშობლის კვართი, 
წმ.გიორგის ბარძაყი, წმ.მარინეს მკლა-
ვი, წმ.კვირიკეს ხელის მტევანი, თამარ 
მეფის გულსაკიდი ჯვარი და სხვა სიწ-
მინდეები. მონასტერი არქიტექტურულ 
კომპლექსს წარმოადგენს. შუა საუკუ-
ნეებში ხობის მონასტერი დასავლეთ 
საქართველოს კათალიკოსის რეზიდენ-
ციას წარმოადგენდა. აქ განისვენებს წმ. 
ცოტნე დადიანი. აქვე იყო დაბრძანე-
ბული საგანგებოდ ფოთის საკათედრო 
ტაძრისათვის დაწერილი ყოვლადწმი-
და ღვთისმშობლის ხატი — კოლხეთის 
ღვთისმშობელი. მოწიწებით მივეახლეთ 
სიწმიდეებს, ვემთხვიეთ ხატებს, მოვე-
სიყვარულეთ ჟამთასვლისაგან შეფე-
რილ უძველეს ლოდებს, ქედი მოვუხა-
რეთ წინაპართა აჩრდილებს. 

მონასტრის ეზო ამქვეყნიურ სამოთ-
ხეს ჰგავდა: ასწლოვანი ხეებით, მწვანე-
ში და ყვავილებში ჩაფლული, იდუმალე-
ბით გაჯერებული. ჩვენს წარმოდგენაში 
სულიერი სავანე სწორედ ასეთი უნდა 
ყოფილიყო...

ბინდიც წამოგვეპარა. უხალისოდ 
ჩავსხედით მიკროავტობუსებში — არ 
გვეთმობოდა, უკან გვეწეოდა ჩვენს დი-
დებულ წარსულზე, ჩვენი წინაპრების 
შეუბღალავ რწმენაზე მოღაღადე დიდე-
ბული ძეგლი.

თუმცა წინ კიდევ მრავალი სალოცა-
ვი გველის — მრავალტანჯულ, მაგრამ 
უფლის ნათელით გაბრწყინებულ ქარ-
თულ მიწაზე...

“იყავნ ნათელი უფლისა ღმრთისა ჩუენისა ჩუენ ზედა...”
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ამ თემას მიეძღვნა პოეზიის საღამო, 
რომელიც მიმდინარე წლის 15 მაისს აფ-
ხაზეთის სულიერებისა და კულტურის 
ცენტრმა მოუწყო პატარა მეგობრებს 
თბილისის ზღვაზე მდებარე ილია ვე-
კუას სახელობის #3 საჯარო სკოლიდან. 
მთავარი სტუმარი ქალბატონი ელდინო 
საღარაძე გახლდათ. ქალბატონმა ელ-
დინომ უდიდესი სიყვარულითა და მო-
წიწებით, პოეზიის ენით განმარტა, თუ 
რამდენად მნიშვნელოვანია სამშობლოს 
სიყვარული, ჩვენი სარწმუნოება. 

მსახიობმა დიდი გრძნობით წაიკითხა 
ნაწყვეტი კონსტანტინე გამსახურდიას 
რომან “დიდოსტატის მარჯვენიდან” 
(არსაკიძის სიკვდილის ეპიზოდი), რა-
მაც დამსწრეთაგან გულგრილი არავინ 
დატოვა. ისეთი განცდა გვქონდა, რომ 
ჩვენც ვიყავით მომსწრენი ამ სურათისა. 
ბავშვები აცრემლებული თვალებით აღ-
ნიშნავდნენ, რომ მათ სრულიად ახალი 
სამყარო შეიცნეს — ხელოვნებისა და 
პოეზიის სამყარო... მოსწავლეთა თხოვ-
ნით მსახიობმა რომანიდან მეორე ნაწყ-

ვეტიც (შორენას მონასტერში ყოფნის 
ეპიზოდი) წაიკითხა....

საღამოს ბოლოს ქალბატონმა ელ-
დინომ ძალზე სასიამოვნო ინფორმაცია 
გაგვაცნო, რომ გამოიცა მისი ლექსების 
კრებული “რა გესაქმება, სიყვარულო, 
დედამიწაზე?!” და წაგვიკითხა თავისი 
ლექსი “სალომეა როკავს”... 

აღნიშნული ლექსების კრებული მან 
სკოლას უსახსოვრა, რამაც ბავშვებში 
დიდი სიხარული და ინტერესი გამოიწ-
ვია...

ეს იყო ძალიან ლამაზი და თბილი სა-
ღამო, რომელიც სახელოვანმა მსახიობ-
მა დიდი სიყვარულით აჩუქა ბავშვებს...

შორენა გაწერელია

რა არის მამული...

აფხაზეთის სულიერებისა და კულ-
ტურის ცენტრის ინიციატივით ჩატარდა 
(1 აპრილს) დევნილობაში მყოფ აფხაზე-
თის არასამთავრობო ორგანიზაციათა, 
ინტელიგენციისა და უხუცესების წარ-
მომადგენლებთან შეხვედრა. მოწვეულ 
სტუმრებს შორის იყვნენ: ვილენ ალავი-
ძე, ალექსანდრე მიქაძე, ღუღუნი ყურაშ-
ვილი, მიხეილ ნინიძე, თენგიზ პაჭკორია, 

მამუკა აბლოთია, რომელ-
თაც თავის გამოსვლებში 
გააანალიზეს საქართვე-
ლოში არსებული პოლიტი-
კური ვითარება. გამოითქ-
ვა იმედი, რომ მიმდინარე 
პროცესები როგორც სა-
ხელმწიფო, ისე სახალხო 
დიპლომატიის დონეზე 
დადებით ზემოქმედებას 
მოახდენს ქართულ-აფხა-
ზურ ურთიერთობებზე. 

შეხვედრაზე გამოითქ-
ვა სხვადასხვა მოსაზრება და დაისახა 
მოქმედების გეგმები, რათა ჩვენ გამო-
ვიდეთ იმ ჩიხიდან, რომელშიც უკვე ორი 
ათეული წელია ვიმყოფებით.

საუბრის დროს ხაზგასმით აღინიშნა 
ერთობლივი ეკონომიური პროექტების 
განხორციელების აუცილებლობა, რად-
გან აფხაზური მხრიდან ამის რეალური 

ინტერესი არსებობს. თუმცა, გაურკ-
ვევლ მიზეზთა გამო, სახელმწიფო იჩენს 
არასაკმარის აქტიურობას, რითაც იკარ-
გება უნიკალური შანსი, ბიზნესის მეშვე-
ობით ურთიერთობების დროულად აღდ-
გენა-გამყარებისა. 

აღინიშნა ეკლესიის უდიდესი როლი 
კონფლიქტის მოგვარებაში, რადგან 
სწორედ ეკლესიაა ის ერთადერთი ძალა, 
რომელიც დღემდე რუდუნებით ასრუ-
ლებს თავის მისიას და ყველაფერს აკე-
თებს იმ იარების მოსაშუშებლად, რომ-
ლებიც დროთა უკუღმართობის გამო 
გაჩნდა ჩვენ შორის.

საუბარში გამოიკვეთა პროექტებ-
ში ახალგაზრა თაობის ჩართვის აუცი-
ლებლობაც, რადგან სწორედ მათ უნდა 
ააშენონ ის ძლიერი სახელმწიფო, სადაც 
მშვიდობიანი ცისქვეშ იცხოვრობენ ყვე-
ლა ერის წარმომადგენლები.

შეხვედრამ ჩაიარა თბილ და მეგობ-
რულ გარემოში, მონაწილეებმა სევდა-
ნარევი მონატრებით გაიხსენეს ის ბედ-
ნიერი დრო, როდესაც ყველა ერთიან 
საქართველოში ვცხოვრობდით.

ერთიანი საქართველოსათვის

ქალები და მშვიდობა მთელ მოფლიოში
მშვიდობის მსოფლიო ფედერაცია 

(UPF), რომელიც გაერთიანებული ერე-
ბის ორგანიზაციის არასამთავრობო, სა-
კონსულტაციო ორგანოს წარმოადგენს, 
დაარსდა 2005 წელს. მისი დამაარსებე-
ლი და სულისჩამდგმელი იყო მსოფლიოს 
უდიდესი მოქალაქე, “პლანეტის ადა-
მიანად” წოდებული, მშვიდობისათვის 
მებრძოლი, აწ გარდაცვლილი მუნ სონ 
მიუნი. ორგანიზაციის დებულებიდან გა-
მომდინარე, მის მიზნებს წარმოადგენს: 
განათლების, ხელოვნების, სპორტის, 
საქველმოქმედო საქმიანობისა და მა-
სობრივი ინფორმაციის საშუალებების 
მეშვეობით მშვიდობის კულტურის დამ-
ყარება; სახელმწიფოთაშორისო და რე-
ლიგიათაშორისო თანამშრომლობა მშვი-
დობისა და თანხმობისათვის; კონფლიქ-
ტების თავიდან აცილება და აღკვეთა; 

მყარი ოჯახების შექმნა — მშვიდობის 
განმტკიცების საქმეში პირადი წვლილის 
შეტანის მიზნით; მშვიდობის განმტკი-
ცების საქმეში მსოფლიო რელიგიების 
გავლენის სწორად გამოყენების მიზნით 
გაეროსთან რელიგიათაშორის ურთიერ-
თობების საბჭოს შექმნის ინიციატივა და 
სხვ. დღეისათვის UPF -ის კოალიციაში 
შემავალი ათასობით არასამთავრობო 
და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აქ-
ტიურად მოქმედებს მსოფლიოს თითქ-
მის ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქარ-
თველოში. UPF-საქართველოს თავმჯ-
დომარეა ნიჭიერი ახალგაზრდა ვიტალი 
მაქსიმოვი.

სწორედ UPF-ის ინიციატივით ჩა-
ტარდა სემინარი თემაზე “ქალები და 
მშვიდობა მთელ მოფლიოში” მ.წ. 23 
მაისს სოფ. ქვეშეთში, რომელშიც მონა-

წილეობა მიიღო აფხაზეთის სულიერე-
ბისა და კულტურის ცენტრმაც. სემი-
ნარზე მოწვეული იყო UPF-ის ევრაზიის 
განყოფილების სამშვიდობო ინიციატი-
ვების კოორდინატორი ჟაკ მარიონი. 
იგი დამსწრეებს ესაუბრა ქალის როლზე 
მშვიდობის დამყარების საქმეში ძველ 
აღთქმასა და ქრისტიანულ მოძღვრება-
ზე დაყრდნობით, წარმოადგინა საინტე-
რესო აუდიო და ვიდეომასალა, უპასუხა 
მონაწილეთა მრავალ შეკითხვას.
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წმიდა თორნიკე იყო ქართლის სპასა-
ლარი. სახელოვანი და ბრძოლებში წარმა-
ტებული, ქველი და უებრო რაინდი გამორ-
ჩეულად უყვარდა მეფე დავით კურაპა-
ლატს, მაგრამ ღვთისთვის სათნომყოფელ-
მა უმჯობესი გამოირჩია — მონაზვნობის 
ღვაწლი იდო თავს და ულუმბოს მთას 
მიმართა წმიდა იოანეს (ხს. 12 ივლისს) 
მოსაძებნად. ულუმბოზე მას აუწყეს, რომ 
ღირსი მამა ათონის მთაზე დამკვიდრე-
ბულიყო. თორნიკემ მთაწმინდას მიაშურა 
და “კურთხევაჲ მონაზონებისაჲ ჴელთაგან 
იოვანესთა მიიღო”. ღირსი მამები წმიდა 
ათანასეს ლავრაში დამკვიდრდნენ.

იოანეს მიერ თორნიკეს კურთხევის 
შემდეგ იმდენმა ქართველმა მოიყარა 
თავი ათანასეს ლავრაში, რომ იოანემ, 
წმიდა ათანასეს კურთხევით, ქართველ-
თათვის ცალკე ააშენა ეკლესია იოანე მა-
ხარებლის სახელზე. ეკლესიასთან ერთად 
ქართველებმა სენაკებიც ააშენეს და “მუნ 
იმყოფებოდეს მრავალჟამ ვითარცა ანგე-
ლოსნი ღმრთისანი”.

ამ დროს საბერძნეთის მცირეწლო-
ვან მეფეებს, ბასილის და კონსტანტინეს 
აუმხედრდა სარდალი ბარდა სკლიაროსი. 
დედოფალმა თეოფანიამ ბრძანა: “ჩუენი 
შემწე დავით კურაპალატისაგან კიდე არა-
ვინ არს”, წარჩინებული კაცი სევასტოფო-
რი გაგზავნა წმიდა მთაზე და ქართველ 
მამებს სთხოვა: “უღმრთოჲ სკლიაროსი 
გაგჳდგა და ჴმელით კერძო ყოველ დაიპ-
ყრა. აწ ვევედრებით სიწმიდესა თქუენსა, 
რაჲთა თჳნიერ ყოვლისა მიზეზისა იოვა-
ნე თორნიკ მოვიდეს მეფობისა ჩუენისა”. 
თორნიკემ შორს დაიჭირა თხოვნა: “მიჯმ-
ნიეს ერთგზის და არღარა უკუნ ვიქცე”. 
ათანასემ და იოანემ სთხოვეს თორნიკეს, 
ხლებოდა დავით კურაპალატს და დახმა-
რებოდა ბერძენთა მეფეს.

ხანგრძლივი მუდარის შემდეგ თორ-
ნიკემ შეისმინა მამათა ვედრება. ბასილი 
და კონსტანტინე მადლიერების ნიშნად 
ფეხებში ჩაუცვივდნენ წმიდა მამას, დე-
დოფალმა კი უთხრა: “რაჲცა ამათ ობოლ-

თა თანა ჰქმნა, ღმერთმან მოაგოს სულსა 
შენსა”.

თორნიკემ ისარგებლა შემთხვევით 
და “მრავალფერთა საქმეთათჳს ამხილა 
დედოფალი”. მან სიმდაბლით შეიწყნარა 
მხილება და უთხრა: “წმიდაო მამაო, რაჲცა 
მიბრძანოს მამობამან თქუენმან, თქუენსა 
ბრძანებასა არა გარდავჴდე, ოდენ, ღმერ-
თმან დაგარწმუნოს, შრომაჲ თავს-იდევ და 
რომლითაცა სახითა გნებავს, წარვედ კუ-
რაპალატის წინაშე და ყოველი ჭირი ჩუენი 
აუწყე და ვესავ ღმერთსა, რომელ იოტოთ 
იგი უღმრთოჲ სკლიაროსი და ჩუენ ჭირი-
საგან განგუარინნეთ”.

თორნიკე საქართველოში წამოვიდა 
და ვედრების ეპისტოლენი მიართვა კურა-
პალატს. მეფემ დიდად გაიხარა ყოფილი 
სპასალარის ნახვით, შეიწყნარა დედოფ-
ლის თხოვნა და დამხმარე ჯარის სარდ-
ლად თვითონ თორნიკე დანიშნა. წმიდა 
მამა დიდ უარზე იდგა, მაგრამ რაკი აღარ 
მოეშვნენ, დასთანხმდა და ქართველთა 
მხედრიონს ჩაუდგა სათავეში. ღვთის შე-
წევნითა და თორნიკეს სარდლობით ქარ-
თველთა 12-ათასიანმა ლაშქარმა სასტიკი 
დამარცხება აგემა ღვთისა და მეფის წი-
ნააღმდგომ სკლიაროსს და საბერძნეთი-
დან განდევნა.

გამარჯვების შემდეგ თორნიკემ შვე-
ბით მიაშურა ათონის მთას, “ხოლო მამანი 
სიხარულით მიეგებნეს და ამბორი უყვეს 
და ჰმადლობდეს ღმერთსა, რომელმან 
კვლად მოაქცია მშვიდობით”.

ღირს მამათა, იოანეს და იოანე თორ-
ნიკ-ყოფილის ლოცვითა და ღვაწლით 
ათონზე მომრავლებული ქართველები 
იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიამ და ძმა-
თა სენაკებმა ვერ დაიტია და წმიდა მამებ-
მა ახალი ეკლესია-მონასტრების აშენება 
იდვეს თავს. სკლიაროსზე გამარჯვებისას 
მიღებული საჩუქარი — დიდძალი სიმ-
დიდრე — თორნიკ-ყოფილმა მთლიანად 
იოანეს გადასცა და სულ მალე ქართვე-
ლებმა მთაწმინდაზე კიდევ ორი ეკლესია 
ააგეს — ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა 

და წმიდა იოანე ნათლისმცემლის სახელო-
ბის.

თორნიკ-ყოფილი საოცარი მორჩი-
ლებით გამოირჩეოდა: “განთქმულმან და 
საჩინომან კაცმან ყოველივე ნებაჲ თჳსი 
მოიკუეთა”, სრულებით მიენდო მოძღ-
ვარს და ესევითარი მჴურვალებაჲ აჩუენა, 
რომელ, უკუეთუმცა შესაძლებელ იყო, 
თჳნიერ მისისა ბრძანებისა, არცამცა სიტ-
ყუაჲ ერთი აღმოთქუა, არამედ ყოველსავე 
მამაჲ იოვანე განაგებნ და მისცემნ, ვითარ-
ცა ენების და სადაცა ჯერ იყვის”.

სიმდაბლით, სიწრფოებითა და უმან-
კოებით გამორჩეული მოღვაწე ბერი მამა 
იოანეს ეუბნებოდა: “მამაო, თჳთ იცი, რო-
მელ დიდად ცოდვილი ვარ და სიკუდილი 
ჩემი მოახლებულ არს და უნებელი სიწ-
მიდისა თქუენისაჲ არა ვარ, არამედ ნებაჲ 
ჩემი და თავი ჩემი შემდგომად ღმრთი-
სა შენდა მომიცემია; ვითარცა გნებავს, 
აცხოვნე სული ჩემი”. რადგან თორნიკ-
ყოფილი მრავალ ომში გამარჯვებული 
სპასალარი იყო, გარდასულ ამბავთა მო-
გონება უყვარდა. მონასტრის ძმებიც ხში-
რად აამბობინებდნენ მას “საქმეთა საგმი-
როთა”. წმიდა იოანემ ურჩია: “აწ დაცადე 
სოფლიოთა მაგათ საქმეთა უბნობაჲ და 
ამიერითგან სხუასა ნუ ვის ეუბნები, გარ-
ნა გაბრიელს ხოლო ხუცესსა”. გაბრიელ 
ხუცესის პირიდან არანაირი ამსოფლიური 
სიტყვა არ ამოდიოდა, თვინიერ საღმრ-
თოთა და სულიერთა. წმიდა იოანე თორ-
ნიკ-ყოფილი ცრემლის ღვრით ჩაუვარდა 
ფერხთით მოძღვარს და შეჰღაღადა: “რად 
დაიდუმე აქამომდე და არა მამხილე, წმი-
დაო და ღმერთშემოსილო მამაო?” მამა 
იოანემ წამოაყენა მოხუცებული და უთხ-
რა: “უფალმან შეგინდვენ, გარნა აწ ხოლო 
ეკრძალენ!” არავის გაუგონია ამის შემდეგ 
იოანე-თორნიკეს საუბარი, მან მდუმარე-
ბითა და ღვთის სასოებით გალია ცხოვ-
რების დარჩენილი დღეები და მშვიდობით 
მიაბარა სული უფალს.

“წმიდანთა ცხოვრებანი”, 
თბილისი, 2008 წ. წ.II

წმიდა იოანე (თორნიკე) მთაწმინდელი (X)
12 (25) ივნისი

სა ეკ ლე სიო კა ლენ და რი
1 ივლისი, სულთმოფენობიდან მე-2 შვიდეულის ორშაბათი  — ღირსი მიქაელ ულუმბოელის ხსენება (VIს.); 
      პეტრე-პავლობის მარხვის დასაწყისი
2 ივლისი (სამშ.)  — უფლის ძმის, მოციქულ იუდას ხსენება;
4 ივლისი (ხუთშ.)  — წმ. დიდებულთა მოწამეთა საქართველოს მეფეთა 
      არჩილისა (744წ.) და ლუარსაბის (1622წ.) ხსენება; 
7 ივლისი, სულთმოფენობიდან მე-2 კვირა — შობა პატიოსნისა დიდებულისა წინასწარმეტყველისა, 
      წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოანესი;
8 ივლისი (ორშ.)  — ღირ. მოწ. ფებრონია ქალწულის ხსენება (დაახ. 304წ.);
10 ივლისი (ოთხშ.)  — ღირ. გიორგი მთაწმიდელისა (1065წ.) და სრულიად 
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      საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, 
      მღვდელმოწამე კირიონ II (1918წ.) ხსენება;
11 ივლისი (ხუთშ.)  — აღმოყვანება ნაწილთა წმიდა მოწამეთა კვიროს და 
      იოანე უვეცხლოთა და საკვირველთმოქმედთა (412წ.);
12 ივლისი (პარ.)  – პეტრე-პავლობა (დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა 
    თავთა მოციქულთა პეტრესი და პავლეს ხსენება);
13 ივლისი (შაბ.)  — სვეტიცხოვლობა — დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა 
      ათორმეტ მოციქულთა კრება;
14 ივლისი, სულთმოფენობიდან მე-3 კვირა:  — წმ. ნერსე მთავარეპისკოპოსის ხსენება;
 — საკვირველმოქმედთა უვეცხლოთა კოზმასი და 
      დამიანესი (რომში წამებულთა – 284წ.); 
15 ივლისი (ორშ.)  — დადება პატიოსნისა სამოსლისა ყოვლადწმიდისა 
     დედუფლისა ჩვენისა ღმრთისმშობელისა ვლაქერნას (Vს.);
16 ივლისი (სამშ.)  — გერგეთობა — ყოვლადწმიდა სამების დღესასწაული 
      სტეფანწმინდის რაიონის სოფელ გერგეტში; 
17 ივლისი (ოთხშ.)  — წმ. ანდრიას, კრეტელი მთავარეპისკოპოსის 
      (“სინანულის დიდი კანონის” შემქმნელის) ხსენება (712-726წ.);
18 ივლისი (ხუთშ.)  — ღირ. ათანასე ათონელის ხსენება (1000წ.);
21 ივლისი, სულთმოფენობიდან მე-4 კვირა  — წმ. მირდატ მეფის ხსენება (410 წ.); 
23 ივლისი (სამშ.)  — ორმოცდახუთთა მოწამეთა, ნიკოპოლისში წამებულთა 
      ხსენება (დაახლ. 319წ.);
24 ივლისი (ოთხშ.)  — მოციქულთა სწორის ოლღას, ნათლისღებით ელენეს 
      ხსენება (969წ.);
25 ივლისი (ხუთშ.)  — ღირ. მამათა ჩვენთა ათონელთა: იოანეს და გაბრიელის 
      ხსენება (Xს.);
26 ივლისი (პარ.)  — კრება გაბრიელ მთავარანგელოზისა;
28 ივლისი, სულთმოფენობიდან მე-5 კვირა — ექვსი მსოფლიო კრების წმინდა მამათა 
      ხსენება; მოწ. კვირიკესა და ივლიტას ხსენება (დაახლ. 305წ.);
30 ივლისი (სამშ.)  — დიდმოწ. მარინეს ხსენება (IVს.);
31 ივლისი (ოთხშ.)  — ღირ. კოზმან ხუცესმონაზონის ხსენება (1630წ.);

1 აგვისტო (ხუთშ.)  — ღირ. სერაფიმე საროველის ნაწილთა პოვნა (1903წ.);
2 აგვისტო (პარ.)  — წინასწარმეტყველ ილია თეზბიტელის ხსენება 
      (IXს. ქრისტეს წინ);
 — წმ. ილია მართლის (ჭავჭავაძის) ხსენება (1907წ.);
 — სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის 
      ილია II ანგელოზის დღე.
4 აგვისტო, სულთმოფენობიდან მე-6 კვირა  — მოც. სწორის მენელსაცხებლის მარიამ მაგდალინელის 
      ხსენება (Iს.);
6 აგვისტო (სამშ.)  — ღირ. ილარიონ თუალელის ხსენება (XIს.);
7 აგვისტო (ოთხშ.)  — მიძინება მართალი ანასი, ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლისა;
9 აგვისტო (პარ.)  — დიდმოწ. პანტელეიმონ მკურნალის ხსენება (305წ.);
11 აგვისტო, სულთმოფენობიდან მე-7 კვირა  — მოწ. ევსტათი მცხეთელის ხსენება (589წ.);
12 აგვისტო, სულთმოფენობიდან მე-10 კვირა  — აღმს. ცოტნე დადიანის ხსენება;
14 აგვისტო (ოთხშ.):  — ცხოველსმყოფელი ჯვარის პატიოსან ძელთა შემოყვანება;  
 — მარიამობის მარხვის დასაწყისი! წყლის კურთხევა 
      (მცირე აიაზმა).
15 აგვისტო (ხუთშ.)  — პირველმოწამე მთავარდიაკონ სტეფანეს ნაწ. 
      აღმოყვანება (დაახ. 428წ.);
16 აგვისტო (პარ.):  — პირველმოწამე რაჟდენის ხსენება (457წ.);
 — მარაბდის ომის გმირთა: ცხრა ძმა ხერხეულიძის, დედისა  
      და დისა მათისა და მათთან 9000 ქართველთა, მხედართა 
      და მხედართმთავართა ხსენება;
17 აგვისტო (შაბ.)  — შვიდთა ყრმათა ეფესელთა ხსენება (დაახ. 250წ.);
19 აგვისტო (ორშ.) — ფერისცვალება (ხსნილია თევზით);
22 აგვისტო (ხუთშ.)  — მოც. მატათას ხსენება (დაახ. 63წ.);
26 აგვისტო (ორშ.)  — ღირსი მაქსიმე აღმსარებლის ხსენება (662წ.);
27 აგვისტო (სამშ.)  — მღვდელმოწამე ნაზარის (ქუთათელ-გაენათელი 
      მიტროპოლიტის) ხსენება (1924წ.);
28 აგვისტო (ოთხშ.) — მარიამობა (ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის მიძინება);
 — სიონობა;
 — ღმრთისმშობლის ხატთა თაყვანისცემა.
29 აგვისტო (ხუთშ.)  — წამოყვანება იესო ქრისტეს ხელთუქმნელი ხატისა 
      ედესით კონსტანტინეპოლს (944წ.);
 — ანჩისხატობა;
 — მამა ანტონობა მარტყოფში.
30 აგვისტო (პარ.)  — წმ. ტბელ აბუსერიძის (ჰაგიოგრაფისა და ჰიმნოგრაფის) 
      ხსენება;
31 აგვისტო (შაბ.)  — ღირ. ქრისტოდულეს (ფილოსოფოსის) ხსენება (XIIს.);
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(გაგრძელება მე-10 გვ.)

ჩვე ნი მოძღ ვა რი

– მამა ბიძინა, თქვენ იმ დღეს ოჯა-
ხის წევრებთან ერთად იყავით მისული 
გეი-აღლუმის ჩატარების წინააღმდეგ 
მიმართულ მსვლელობაში მონაწი-
ლეობის მისაღებად. რამ განაპირობა 
თქვენი სამოქალაქო აქტივობა?

— ჩვენ ერთობ რთულ საკითხს 
შევეხეთ და მიჭირს კიდეც საუბარი, 
მაგრამ საჭიროდ მივიჩნევ ამ თემის 
განხილვას, რათა სამომავლოდ მაინც 
ავიცილოთ თავიდან მსგავსი მიუღებე-
ლი მოვლენები.

მინდა ყველას მოვუწოდო სიმშვი-
დისა და ურთიერთშემწყნარებლობი-
საკენ.

განა დაგვავიწყდა ქართული სიბრ-
ძნე: “რაც მტრობას დაუნგრევია, სიყ-
ვარულს უშენებია”. ჩვენ ყველა ერთ 
ქვეყანაში – საქართველოში ვცხოვ-
რობთ და ყველამ უნდა ვიზრუნოთ 
ცივილური ფორმებით მდგომარეობის 
მოგვარებისთვის.

საუბარს იმ თემით დავიწყებ, რო-
მელზედაც დღეს უკიდურესადაა აქ-
ცენტირებული საზოგადოების ყურად-
ღება და რაშიც პირველი ვიოლინოს 
როლს მასმედია თამაშობს. ეს თემა 
ძალადობა გახლავთ. საკითხის უკი-
დურესად მიკერძოებული და ცალმხ-
რივი განხილვის გამო საქმე იქამდეც 
კი მივიდა, რომ ეკლესია და ღვთისმსა-
ხურნი ლამის მოძალადეებად გამოაც-
ხადონ, ხოლო 17 მაისს ლგბტ საზოგა-
დოების აქციის ორგანიზატორები და 
მონაწილეები კი დაფნის გვირგვინე-
ბით შეამკონ.

აქ, ანაზდად, დავით გურამიშვილის 
შემდეგი სიტყვები მახსენდება: 

— “მართალს ვიტყვი, შევიქნები 
    ტყუილისა მოამბე რად?
    ვერას უქებ საძაგელთა, 
    უფერულთა პირ-საფერად”.
– მამაო, თქვენ საუბარი ძალადო-

ბის თემით დაიწყეთ. იქნებ მეტი გარკ-
ვეულობა შევიტანოთ ამ საკითხში. 

— ძალადობა მრავალსახოვანია 
და, ერთმნიშვნელოვნად, მხოლოდ ფი-

ზიკურ ძალადობას არ გულისხმობს, 
რაზეც ასე პედალირებს საზოგადოებ-
რივი ორგანიზაციების ერთი ფრთა. 
არ შევუდგებით რა ძალადობის სხვა-
დასხვა ფორმების განხილვას, კრი-
მინალური ძალადობის მხოლოდ ორ 
სახეზე გავამახვილებთ ყურადღებას: 
ფიზიკურსა და ფსიქოლოგიურზე. აღ-
სანიშნავია, რომ ძალადობის ეს ორივე 
ფორმა დასჯადია.

სპეციალისტთა განმარტებით, ფსი-
ქოლოგიური ძალადობა მიზნად ისა-
ხავს დაუკარგოს მსხვერპლს საკუთა-
რი თავის რწმენა, დააეჭვოს საკუთარ 
ინტელექტუალურ შესაძლებლობებში 
და რეალობის ადეკვატურ აღქმაში. 
ძალადობის ამ სახეს მიაკუთვნებენ: 
შანტაჟს, დამცირებას, შეურაცხოფას, 
მუქარას, ან სხვა ისეთი მოქმედებას, 
რომელიც იწვევს ადამიანის პატივისა 
და ღირსების შელახვას. ფსიქოლოგი-
ური ძალადობა სხვადასხვა ფორმებით 
ვლინდება მოზარდების მიმართაც. 
ძალადობის ამ ფორმას, ფიზიკური 
ძალადობისაგან განსხვავებით, ძალა-
დობის “ფარულ” ფორმადაც მოიხსენი-
ებენ, რისი მიზეზიც, ასე ვთქვათ, მისი 
“შეუმჩნეველი” კრიმინალური არსი 
გახლავთ. 

17 მაისის პროცესი მასმედიამ გარ-
კვეული რაკურსით წარმოგვიდგინა, 
რაც საშუალებას არ იძლევა სრულად 
გავერკვეთ რეალურად მომხდარ მოვ-
ლენებში. მასმედიამ, ასევე, ძალისხმე-
ვა არ დაიშურა, საზოგადოება ვირტუ-
ალურ სივრცეში წარმოჩენილი კადრე-
ბის სისწორეში დაერწმუნებინა.

განვითარებული მოვლენების არა-
თანმიმდევრული წარმოჩენის საილუს-
ტრაციოდ, ერთ მაგალითს მოვიყვან. 
მავანს რომ მოეწადინებინა და მეორე 
მსოფლიო ომის მსვლელობა ისე აღე-
წერა, თითქოსდა მნიშვნელოვანი არა-
ფერი მომხდარიყო გარდა იმისა, რომ 
1945 წელს ამერიკის, ინგლისისა და 
საბჭოთა კავშირის ჯარები შეიჭრნენ 
ბერლინში და გერმანია გავლენის ზო-

ნებად დაინაწილეს, ეს ხომ არამართე-
ბული იქნებოდა?! ეს რომ მართლაც 
ასე მომხდარიყო, ალბათ, ნიუნბერგის 
პროცესი ამერიკის, ინგლისისა თუ 
საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელთა 
გასამართლებით უნდა დასრულებუ-
ლიყო. 

ზემომოხმობილი მაგალითი შედა-
რების იდეალურ ნიმუშად არ გამოდ-
გება, მაგრამ ჩვენთვის ცხადია, რომ 
მასმედიაში შექმნილმა აჟიოტაჟმა, 
განვითარებული მოვლენების არა-
თანმიმდევრული, არასწორი სურათი 
“დახატა”. არ ვიცი ეს რას მივაწერო, 
ამ საკითხებში გაუცნობიერებლობას 
თუ მიზანმიმართულ ქმედებას. ორივე 
შემთხვევაში, ნებსით თუ უნებლიედ, 
საზოგადოების ინფორმაციულ დეზო-
რიენტაციასთან გვაქვს საქმე, რასაც 
შეფასებათა არაადეკვატური ტალღა 
მოჰყვა. 

არავინ იფიქროს, ვამართლებდე 
ძალადობას, ერთმნიშვნელოვნად, უპი-
რობოდ ვაცხადებ: — არა ძალადობას! 
ძალადობა მიუღებელია! მიუღებელია 
ძალადობის ნებისმიერი გამოვლენა, 
და არა მხოლოდ ფიზიკური ფორმა ძა-
ლადობისა, როგორც ამას მავანნი გვი-
კიჟინებენ. 

– მამაო, 17 მაისს განვითარებული 
მოვლენების რა გარემოებებს გულისხ-
მობთ, რომელთა გაუთვალისწინებლო-
ბამაც საზოგადოების ინფორმაციული 
დეზორიენტაცია გამოიწვია?

— 17 მაისს ლგბტ-ს აქცია გეი აღ-
ლუმით და “ფლეშმობით”, დაგეგმილი 
იყო რუსთაველის გამზირზე პარლა-
მენტის (ყოფილ) შენობასთან. ამ გარე-
მოებამ უმძაფრესი ფორმით წამოჭრა 
არაერთი პრობლემა, რაც, უპირველეს 
ყოვლისა, პირდაპირ უკავშირდება ინ-
ტელექტუალური ფორმებით განმრ-
ყვნელი ზემოქმედებისაგან ბავშვთა 
დაცვის საკითხს! ხომ არ დაგვავიწყდა, 
რომ პარლამენტის (ყოფილი) შენობას-
თან მახლობლად თბილისის პირველი 

17 მაისს დაგეგმილმა გეი-აღლუმმა, რომელიც სახელდებული იყო, როგორც “ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქ-
ცია”, საზოგადოების უდიდეს ნაწილში სამართლიანი გულისწყრომა გამოიწვია. ამიტომ, იმავე დღეს მართლმადიდებელ მოძღ-
ვართა და მათი მრევლის, საზოგადოების წარმომადგენელთა და ასევე სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციათა ადეპტთა მიერ 
ჩატარდა საპროტესტო მსვლელობა. ამ დღეს თბილისში განვითარებულმა მოვლენებმა საზოგადოებაში დიდი რეზონანსი 
ჰპოვა. მასმედიამ ცალსახად ნეგატიურად შეაფასა ღვთისმსახურთა და მრევლის გამოსვლა თბილისის ქუჩებში და უკიდურე-
სად ტენდენციურად ასახა მოვლენები.

საზოგადოების დიდ ნაწილში ეს მოვლენები შეფასდა, როგორც პროვოკაცია ეკლესიის დისკრედიტაციის მიზნით.
ეკლესიის პოზიცია წმინდა წერილს ემყარება, რომელშიც, არაორაზროვნად, ჰომოსექსუალიზმი დაგმობილია. სოდომი და 

გომორი სწორედ ამ ცოდვის გამო დასაჯა უფალმა. წმიდა წერილი არის საფუძველი ჭეშმარიტებისა. ჭეშმარიტება კი ტრანს-
ცენდენტულია და იგი დროსა და სივრცეში უცვლელი რჩება. წმიდა მოციქული პავლე საცდურთაგან გვიცავს და გვაფრთ-
ხილებს: “ნუ სცდებით, არცა მეძავთა, არცა კერპთმსახურთა, არცა მემრუშეთა, არცა ჩუკენთა, არცა მამათმავალთა, არცა 
ანჰგართა, არცა მპარავთა, არცა მემთვრალეთა, არცა მაგინებელთა, არცა მტაცებელთა სასუფეველი ღმრთისაი ვერ დაიმკ-
ვიდრონ” (1 კორ. 9-10). დღეს კი ჩვენს საზოგადოებას უჭირს იმაზე შეთანხმება, რომ ცოდვას თავისი სახელი უწოდოს და ამის 
სანაცვლოდ, ღვთისმსახურებს ძალადობაში ადანაშაულებს.

გვესაუბრება ამ მოვლენების თვითმხილველი, საპროტესტო მსვლელობის ერთ-ერთი მონაწილე, დეკანოზი ბიძინა გუნია.



ბიულეტენი10
(დასაწყისი მე-9 გვ.)

გიმნაზია მდებარეობს, სადაც ათასზე 
მეტი ბავშვი სწავლობს, ხოლო სულ 
რაღაც ოც მეტრში მოსწავლე ახალ-
გაზრდობის სასახლეა განთავსებუ-
ლი? იქნებ, ისიც არ ვიცოდით, რომ იმ 
დღეს, პარასკევს, დღის 12-13 საათზე, 
სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდი-
ნარეობდა, ხოლო მოსწავლეთა სასახ-
ლეში კი სხვადასხვა ჯგუფებში მო-
ზარდები მეცადინეობდნენ? ამ დღეს 
ხომ არა ერთ სკოლაში მეთორმეტე 
კლასელებს ბოლო ზარი ჰქონდათ და 
სკოლის დამთავრებას ზეიმობდნენ? 
განა არ ვნახეთ, სკოლადამთავრებუ-
ლი გოგო-ბიჭებით რომ იყო მოფენილი 
რუსთაველის გამზირი და მისი მიმდე-
ბარე ტერიტორია? აი, რა “საჩუქარი” 
გაუკეთა მათ ლგბტ ორგანიზაციამ...

და კვლავ გურამიშვილის სიტყვებს 
დავიმოწმებ:

— “ამას ვწყინობ: ავნი ავსა თვით 
    იქმენ და სხვას კი სძრახვენ:
   ბაძვით მორცხვიც გაურცხვდების, 
   უსირცხვილოს თუ არ არცხვენ”.

თქვენ ზემოთ მკითხეთ, თუ რამ გა-
ნაპირობა ჩემი სამოქალაქო აქტივობა. 
გპასუხობთ, − მრავალმა მიზეზმა, რო-
მელთა შორის ერთ-ერთი ჰომოსექსუ-
ალიზმის იდეოლოგების მხრიდან ინ-
ტელექტუალური ფორმით გამოხატუ-
ლი განმრყვრნელი ზემოქმედებისაგან 
ბავშვების, ჩვენი მომავალი თაობის 
დაცვა გახლდათ! 

– მამაო, აქ თქვენ ძალზე მნიშვ-
ნელოვან საკითხს შეეხეთ, და რაც 
მთავარია, მკაფიოდ მიანიშნეთ ლგბტ 
აქციის მონაწილეთა მხრიდან კრიმინა-
ლური ძალადობის ერთ-ერთი ფორმის 
– ფსიქოლოგიური ძალადობის ნიშნე-
ბის არსებობაზე.

— 17 მაისს განვითარებული 
მოვლენების ამ კუთხით განხილვას 
იურისტებს, ფილოსოფოსებს, ფსიქო-
ლოგებს, სოციოლოგებს, სამართალ-
დამცავებს, პოლიტოლოგებს, პედა-
გოგებს და ყველა დაინტერესებულ 
პიროვნებას ვურჩევ, ასევე მასმედიის 
წარმომადგენლებსაც, რომელთაც ჩვე-
ნი დიდი წინაპრის კიდევ ერთ შეგონე-
ბას შევახსენებ: 

“მართალია, მძრახველს ძრახვა 
თვით კი ავად მოუხდების, 
მაგრამ ფარვა სიავისა 
ქვეყანას არ მოუხდების!
ქვემოთ კვლავ ჩვენს გულისტკი-

ვილზე მოგახსენებთ. 
ჩვენი საპროტესტო აქცია უშუალო 

კავშირშია მშობელთა უფლებებთან, 
დავიცვათ ჩვენი შვილები ნებისმიერი, 
ჩვენთვის მიუღებელი ზეგავლენისა-
გან, მათ შორის გაუკუღმართებული 
სექსუალური ურთიერთობების პრო-
პაგანდის – ამგვარი ინფორმაციის მი-

ზანმიმართული და უკონტროლო გავ-
რცელებისაგან, რომელსაც შეუძლია, 
გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს 
მოზარდის ზნეობრივ და სულიერ გან-
ვითარებას. შეუძლია, ჩამოუყალიბოს 
მცდარი წარმოდგენა ტრადიციული 
და არატრადიციული ქორწინებითი 
ურთიერთობების ტოლფასოვნებაზე. 
მოზარდებს, რომელთაც, ასაკიდან 
გამომდინარე, ჯერ არა აქვთ განვითა-
რებული უნარი, დამოუკიდებლად და 
კრიტიკულად შეაფასონ ასეთი მოვლე-
ნები, ჩვენი თანადგომა, ჩვენი დაცვა 
სჭირდებათ! 

ნუთუ, არ შეიძლება ლგბტ-სა და 
მისი მსგავსი ორგანიზაციების ფსი-
ქოლოგიური ძალადობისაგან დაიცვას 
სახელმწიფომ საზოგადოების ყველა-
ზე მოწყვლადი ნაწილი − მოზარდი 
თაობა, და ამისთვის ქმედითი ღონის-
ძიებები გაატაროს? ნუთუ, რთული იქ-
ნება ისე დარეგულირება ამ საკითხისა, 
რომელიც მათი (ლგბტ-ს) უფლებებისა 
და თავისუფლებების განხორციელე-
ბის ადგილის, დროის და ფორმის ისეთ 
ნეიტრალურ შეზღუდვებს გაითვა-
ლისწინებს, რომელიც გავლენას არ 
მოახდენს ინფორმაციის ან იდეების 
შინაარსზე, ან გამომხატველობით 
ეფექტზე და დატოვებს ალტერნატი-
ული გზებით მათი განხორციელების 
შესაძლებლობას?

– მამაო, როგორც ცნობილია, 17 
მაისის აქციაში მონაწილეობა მიიღო, 
ასევე, ეკლესიიდან განკვეთილმა 
მღვდელმა ვასილ მკალავიშვილმა და 
მისმა ეგზალტირებულმა მრევლმა. 
სამწუხაროდ, საზოგადოების ნაწილმა 
ისინი მართლმადიდებელ მოძღვრად 
და ეკლესიურ ადამიანებად აღიქვა. 
შესაძლოა, ბევრი დაბრკოლდა მათი 
საქციელით... 

— დიახ. მასმედიაში “ჭინჭრების 
აქციად” შერაცხილი პროცესიის მომ-
წყობად საქართველოს მართლმადი-
დებელი ეკლესიის მოძღვრები იქნენ 
მიჩნეულნი. ვფიქრობთ, დროა, ოცდა-
მეერთე საუკუნეში მაინც ვისწავლოთ 
რელიგიური მიმდინარეობებისა თუ 
დენომინაციების გარჩევა.

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 
განკვეთილი სასულიერო პირი ვასილ 
მკა-ლავიშვილი და მისი მრევლი, სა-
ქართველოს სამოციქულო ეკლესიის 
წევრნი არ არიან, და მათი ჩვენთან 
გაიგივება არასწორია. მოხარული ვიქ-
ნები, თუ მასმედიაში შემდგომში მაინც 
გამოსწორდება ამ მიმართებით მდგო-
მარეობა.

ამასთან, ერთმნიშვნელოვნად ვა-
დასტურებთ და მხარს ვუჭერთ საქარ-
თველოს თითოეული მოქალაქის კონს-
ტიტუციურ უფლებას, დააფიქსიროს 
თავისი პოზიცია ნებისმიერ საკითხზე 
და მათ შორის გაუკუღმართებული 

ცხოვრების პროპაგანდის მიუღებლო-
ბაზე. ასევე, ვიზიარებ იმ აზრსაც, რომ 
ბევრი დაბრკოლდა მათი საქციელით, 
მაგრამ მე ის თემები უფრო მაწუხებს, 
რამაც 17 მაისის პროცესების პროვო-
ცირება გამოიწვია და რაზეც ასე დე-
მონსტრაციულად სდუმან მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებანი.

როცა არსებობს საფუძვლიანი და 
გარდაუვალი საფრთხე მოზარდ თა-
ობაზე გაუკუღმართებული სექსუალუ-
რი ურთიერთობების პროპაგანდის 
მეშვეობით ფსიქოლოგიური ძალადო-
ბის განხორციელებისა, ნუთუ ადამი-
ანებს არ აქვთ უფლება დასვან ლეგი-
ტიმური კითხვა და მიიღონ ამომწურა-
ვი პასუხი, თუ ვინ და რა ორგანიზა-
ციები დგანან 17 მაისის აქციის უკან, 
საიდან ფინანსდებიან და ვის აბარებენ 
ანგარიშს “ათიანზე შესრულებული” 
დავალებების თაობაზე? ეს კითხვა 
არაერთგზის იქნა დასმული, მაგრამ 
ფართო საზოგადოებამ პასუხი ამ კით-
ხვაზე დღემდე ვერ მიიღო. იქნებ ეს 
კონფიდენციალური ინფორმაციაა, ან 
თემაა ტაბუირებული? პირადად ჩემთ-
ვის ეს სიტუაცია გაუგებარია.

ამდენად, საქმე გვაქვს მავანთა 
მიერ აქცენტების შეცვლის მცდელო-
ბასთან, რათა ცოდვა ნორმად წარმო-
ჩინდეს, ხოლო ზნეობრივი და სული-
ერი ღირებულებები − მიუღებლად. 

მათ აქვთ უფლება, დაიცვან თა-
ვიანთი აზრი და იყვნენ თავისუფალნი 
თავიანთ არჩევანში, მაგრამ საქართვე-
ლოს მოსახლეობამ ხომ კონსტიტუცია 
ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი 
სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებზე 
დაყრდნობით, ღვთისა და ქვეყნის წი-
ნაშე გამოაცხადა და აღიარა, რომ არ 
დაუშვებს უფლებების შეზღუდვას, თუ 
მათი გამოვლინება არ ლახავს სხვათა 
უფლებებს?! 

თქვენ მკითხავთ, ვის უფლებებს 
არღვევდნენ ლგბტ-თა აქციის მონა-
წილენი? − ოჯახის კეთილდღეობაზე 
უკვე მოგახსენეთ; ერთსაც დავსძენ: 
ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს 
ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარე-
მოში, ასეთი პროპაგანდა კი, როგორ-
ზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, მავნე ზეგავ-
ლენას ახდენს ახალგაზრდებზე, და 
ამ აქციის ორგანიზატორებს სწორედ 
კონსტიტუციური ვალდებულება აკის-
რებთ, გაუფრთხილდნენ ბუნებრივ და 
უვნებელ გარემოს.

ამ დღეს საზოგადოების დიდი ნა-
წილი ღირსების დასაცავად გამოვიდა 
ქუჩაში. ფორმებზე შეიძლება ვიდა-
ვოთ, მაგრამ პრევენცია იმას გულის-
ხმობს, რომ მათ გამოხატვის ასეთი 
ფორმებიც უნდა შეზღუდონ, სწორედ 
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზ-
რუნველსაყოფად.

(გაგრძელება შემდეგ ნომერში)
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