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დღეს
ნომერშია
საკრებულო
ა(ა)ი პ-ების
საკითხის
შესწავლას
შეუდგა

3 გვ.

„უბისი”
საერთაშორისო
ფესტივალის
გრან-პრის
მფლობელია

3 გვ.

ზვარეს კარვების
ბანაკში
3 გვ.
თუ სააკაშვილმა
ზურაბ ჟვანია
მოკლა, მაშინ
მან მამაჩემიც
მოკლა (?!)... 4 გვ.

საცირკო სანახაობა
ხანდებში
4 გვ.
ამერიკული თეთრი
პეპელა
4 გვ.
ებოლას ვირუსული
დაავადება
4 გვ.

განცხადებები

5-6 გვ.

ჩვენო
ძვირფასო
მკითხველებო!
გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის“ რედაქცია ორკვირიან საზაფხულო
არდადეგებს აცხადებს.
არდადეგების პერიოდში რედაქცია მოქალაქეთა მიღებას
გააგრძელებს.
გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის“ შემდეგი ნომერი გამოვა 5 სექტემბერს.
„ჩემი ხარაგაულის” რედაქცია
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ხარაგაულში უპირველეს პრობლემად
ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა რჩება

საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაციის (საია) ქუთაისის ფილიალი იმერეთის რეგიონის
12-ვე მუნიციპალიტეტში 2014 წლის
15 თებერვლიდან ახორციელებდა
პროექტს „იაქტიურე და ჩაერთე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“.
პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის ინსტიტუტის
(EWMI) პროგრამის „საქართველოში
საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა
და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) ფარგლებში.
პროექტის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს იმერეთის მხარის 12-ვე მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატების
ბიუროების, ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის გაძლიერება/
გააქტიურება და ამავე რეგიონის მოსახლეობის პრობლემათა ადვოკატირება.
დასახული მიზნებისა და ამოცანების
განსახორციელებლად იმერეთის რეგიონის 12-ვე მუნიციპალიტეტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები ადგილობრივი
თვითმმართველობის, სამოქალაქო
საზოგადოების წარმომადგენლებისა
და აქტიური მოქალაქეებისგან. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სამუშაო
ჯგუფისგან გამოიკვეთა ყველაზე მნიშვნელოვანი - ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პრობლემა. ამ პრობლემის

განსახილველად მოეწყო საჯარო
შეხვედრა ხარაგაულის საავადმყოფოს, სასწრაფო დახმარებისა და
სოფლის ამბულატორიების ექიმებთან.
შეხვედრას ესწრებოდა ხარაგაულის
მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელმაც

გამოთქვა მზაობა აქტიურად ჩაერთოს
პრობლემის მოგვარებაში. იმერეთის
რეგიონის განვითარების სტრატეგიაში ხაზგასმით იყო აღნიშნული,
რომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
საავადმყოფოს პრობლემა უნდა გადა-

ჭრილიყო 2012-2014 წლებში. თუმცა,
ხარაგაულის მოსახლეობა დღესაც
სარგებლობს საავადმყოფოს ძველი
შენობით, სადაც სანიტარული მდგომარეობა ძალიან მძიმეა,
გვ. 2
არ არის აღჭურვილი

ნარჩენების სწორად მართვა
ჩვენი პასუხისმგებლობაა

დაბინძურებული გარემო საშიშია
ადამიანის ჯანმრთელობისთვის - ეს
ყველამ ვიცით, მაგრამ არ ვიცით,
რა მოვუხერხოთ საყოფაცხოვრებო
ნარჩენებს. გვინდა თუ არა, თითოეული ჩვენგანი „ნაგავმწარმოებელია.“
ვამზადებთ სადილს, ვყიდულობთ
ახალ ტანსაცმელს, ვიღებთ ბილეთს,
ვცვლით საყოფაცხოვრებო ტექნიკას
და ჩვენდაუნებურად ვქმნით არასაჭირო პროდუქციისგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენს.
„საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
გადამუშავებისთვის (რეციკლირება)
საჭიროა კარგად აწყობილი ნარჩენების დახარისხების პროცესი, - აღ-

ნიშნა ა/ო „საქართველოს მწვანეთა
მოძრაობა - დედამიწის მეგობრები“
თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძემ
სოფელ ფარცხნალში მოსახლეობასთან შეხვედრაზე, - ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს ნარჩენების შემცირებას.
საქართველოში ყოველწლიურად
წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო
ნარჩენიდან გადამუშავდება მხოლოდ
3 პროცენტი, დანარჩენი ხვდება ოფიციალურ თუ სტიქიურ ნაგავსაყრელზე
ან იყრება ბუნებაში.“
ნინო ჩხობაძის განმარტებით, ნარჩენების სწორი მართვის შემთხვევაში
მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი
შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც

იაფი რესურსი სხვადასხვა პროდუქციის მისაღებად. მისივე თქმით,
მთავარია, მოსახლეობამ გააცნობიეროს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
დახარისხებისა და გადამუშავების
მნიშვნელობა. „კომპოსტირების
მეთოდით - ორგანული ნარჩენების
დაშლით - მიიღება საუკეთესო ორგანული სასუქი, - ამბობს ნინო ჩხობაძე,
- ამის გაკეთება კი ნებისმიერ ჩვენგანს
შეუძლია საკუთარ ეზოსა და ბაღში.“
ნინო ჩხობაძის თქმით, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მოთხოვნაა,
რომ საქართველომ ექვს წელიწადში გამართოს ნარჩენების მართ-

ვის სისტემა. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით, 2020 წელს არც
ერთი ნაგავსაყრელი არ უნდა იყოს
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში.
„ამისთვის საჭიროა, პირველ რიგში, კანონმდებლობის მოწესრიგება,
ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი
პროფესიონალებით დაკომპლექტებული სამსახურის ჩამოყალიბება,
ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოების დაფინანსება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და
გატანის უზრუნველსაყოფად,“ - ამბობს
ნინო ჩხობაძე. მისივე თქმით, ძალიან
მნიშვნელოვანია, რომ
გვ. 2
მოსახლეობიდან მი-

ცვლილება სოფლის პროექტებში

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით პროექტების განხორციელებისას
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში
მოსახლეობამ გადაწყვეტილება შეცვალა ან საჭირო გახდა ტენდერით
დაზოგილი თანხის გამოყენებაზე ხელახალი გადაწყვეტილების მიღება.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელ პროექტებში
ცვლილებების შეტანის საკითხი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
11 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომაზე განიხილა. საკითხი სხდომაზე განსახილველად გამგეობის ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის სამსახურის უფ-

როსმა მალხაზ ფხალაძემ წარადგინა.
-პატარა ხარაგაულში სასაფლაოს შემოსაღობად გამოყოფილი
იყო 9 ათასი ლარი. ვინაიდან აღნიშნული თანხა საკმარისი არ არის,
ამ თანხით პატარა ხარაგაულში გურამიშვილის, გრიშაშვილის ქუჩებისა
და ჭავჭავაძის ქუჩის მე-3 შესახვევში
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
დაიგეგმა, - აღნიშნა სხდომაზე მალხაზ ფხალაძემ, - სოფელ ვახანში
ინასარიძეების უბანში სარიტუალო
დარბაზისთვის თუნუქის სახურავი უნდა
შეეძინათ 3 250 ლარად. ვინაიდან
კუსტარული ტიპის სარიტუალო დარბაზისთვის შესაფერისი ადგილი ვერ

გამოინახა, მოსახლეობა ითხოვს, რომ
ამ თანხით შეკეთდეს მათი საუბნო გზა.
სოფელ ნუნისში დაგეგმილი იყო
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
4 456 ლარად, მაგრამ რადგან ვერ
ხერხდება შენობის აგება, - თანხაც არასაკმარისია და ვერც შესაფერისი ტერიტორია მოიძებნა, ამიტომ მოსახლეობამ
გადაწყვიტა, ამ თანხით შეიძინონ გადასაადგილებელი სარიტუალო სეფა.
სოფელ ანიულაში სარიტუალო
შენობის დასასრულებლად გამოყოფილი იყო 5 298 ლარი. ხელშეკრულება გაფორმდა 4 096 ლარზე.
დაზოგილი 1 202 ლარით მოსახლეობას სარიტუალო დარბაზისათვის

ინვენტარის შეძენა სურს.
სოფელ მირონწმინდაში ტრაქტორის შესაძენად 13 795 ლარი იყო
გამოყოფილი. ტრაქტორი შეიძინეს
9 400 ლარად. დაზოგილი თანხით
მოსახლეობა მირონწმინდაში ხიდბოგირის მოწყობას ითხოვს.
ვანელებს, თანამონაწილეობით,
ავტობუსი 11 629 ლარად უნდა შეეძინათ, თუმცა 1 200 ლარი დაეზოგათ
და ამ თანხით მოსახლეობას სოფელ
ვანში საუბნო გზის შეკეთება სურს.
ციცქიურში სარიტუალო სახლისთვის განსაზღვრული იყო 8 076
ლარი. ხელშეკრუგვ. 2
ლება გაფორმდა
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ნარჩენების სწორად მართვა ჩვენი პასუხისმგებლობაა
პირველი გვერდიდან

ნიმალური თანხა მაინც შეგროვდეს
მომსახურებისთვის.
„პოლიტიკური ნება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად არსებობს,
- ამბობს ნინო ჩხობაძე, - გარემოს
დაცვის ახალი მინისტრი დაგვპირდა, რომ უახლოეს ხანში მიიღებენ
კანონს, რომლითაც განსაზღვრული
იქნება მეწარმის პასუხისმგებლობა
- პლასტმასის ბოთლების მწარმოებელმა უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ
ბოთლი არ მოხვდეს გარემოში.“
ფარცხნალში შეხვედრას ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებუ-

ლოს თავმჯდომარე ინგა მაღრაძე
და მისი მოადგილე მანანა ბარბაქაძე ესწრებოდნენ.
ინგა მაღრაძის თქმით, ძალიან
საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია
მიიღეს თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ნარჩენების მართვის საკითხში. „სამწუხაროდ, ყველა სოფელში არ გვაქვს ნაგვის ბუნკერები, - აღნიშნა ინგა მაღრაძემ, - ჯერჯერობით ვერ
ხერხდება, რომ უკეთესი მომსახურება
გავწიოთ. იმედია, ნაგავმზიდი მანქანა,
რომელსაც მალე შეიძენს მუნიციპალიტეტი, გააუმჯობესებს ნარჩენების
გატანის პროცესს.“
„თუ თითოეული ჩვენგანი არ

გავითავისებთ პრობლემას და არ
გავხდებით პასუხისმგებელნი გარემოში გადაგდებული სულ პატარა
ქაღალდის ნაგლეჯის მიმართ, დავრჩებით დანაგვიანებული ქვეყნის
ამარა და ეს ნამდვილად არ იქნება
საამაყო,“ - დასძინა შეხვედრის ბოლოს ნინო ჩხობაძემ.
ა/ო „საქართველოს მწვანეთა
მოძრაობა - დედამიწის მეგობრების“
წარმომადგენლებმა მოუწოდეს მოსახლეობას, რომ ჩაერთონ აქციაში
„დავასუფთაოთ საქართველო,“
რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით
20-22 სექტემბერს გაიმართება.
ნინო კაპანაძე

ცვლილება სოფლის პროექტებში
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5 438 ლარზე. დარჩენილი 2 638
ლარი, მოსახლეობის მოთხოვნით,
ციცქიურში წისქვილის მოწყობას
მოხმარდება.
ბორითში წყლის ავზების შესაკეთებლად ხელშეკრულება, წინასწარ განსაზღვრული 1 800 ლარის
ნაცვლად, 300 ლარზე გაფორმდა.
მოსახლეობა ითხოვს, დაზოგილი
1 500 ლარი მიიმართოს ბორითის
სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობაზე, რისთვისაც მანამდე გათვალისწინებული იყო 10 ათასი ლარი.
ლაშეში მოსახლეობას ბუნებრივი
აირის შეყვანა 10 472 ლარად ჰქონდა
გადაწყვეტილი. სოფლის პროგრამით
ამ სოფლისთვის სულ გამოყოფილი
იყო 13 372 ლარი. საკრებულოს

სხდომაზე ითქვა, რომ გაზიფიცირების პროექტი ვერ ხორციელდება
ტექნიკური მიზეზების გამო. ამიტომ,
ახალი კრების ოქმის საფუძველზე,
თანხა გადანაწილდა შემდეგნაირად
- სოფლის ცენტრალური და შიდა
საუბნო გზების შეკეთება - 10 889
ლარი; სასმელი წყლის მილების შეძენა - 1 500 ლარი, ერთტონიანი წყლის
ავზის მოწყობა 283 ლარი; განათების
მოწყობა 700 ლარი.
ხემაღალში ბუნებრივი აირის
შესაყვანად გამოყოფილი 5 910
ლარი გადანაწილდა შემდეგნაირად საუბნო გზების შეკეთება 3935 ლარი;
სასმელი წყლის მილების შეძენა - 250
ლარი; 5 ტონიანი წყლის ავზის მოწყობა - 1 725 ლარი.
უჩამეთში ამ პროგრამით გამოყოფილი იყო 6 187 ლარი. აქედან გა-

ზიფიცირების პროექტზე მიმართული
იყო 3 187 ლარი. გაზიფიცირებისთვის
განკუთვნილი თანხა გადანაწილდა
შემდეგნაირად - სოფლის ცენტრალური და საუბნო გზების შეკეთება - 5 027
ლარი; სასმელი წყლის მილების
შეძენა - 1 000 ლარი; საძოვრის შემოსაღობი მასალის შეძენა - 160 ლარი.
ბაზალეთში, ქროლში, ღარიხევსა
და წიფში ტრაქტორის შესაძენად განსაზღვრული იყო 7 200 ლარი. თითოეული სოფლის წილი ამ პროექტში
იყო 2 800 ლარი. ვინაიდან ამ ფასად
ვერ მოხერხდა ტრაქტორის შესყიდვა, თანხა გადანაწილდა სხვა მიმართულებებით. კერძოდ, ბაზალეთში
1 800 ლარიდან 500 ლარი დაემატა
ბაზალეთის სასაფლაოზე თავშეყრის
ადგილის მოწყობას. ამ პროექტისთვის მანამდე განსაზღვრული იყო
1 000 ლარი, რაც არ იყო საკმარისი
თავშეყრის ადგილის მოსაწყობად.
1 300 ლარი მიიმართა სასოფლო
კლუბის შესაკეთებლად. ამ კლუბს
რამდენიმე სოფელი აკეთებს ერთად.
ქროლის მოსახლეობისგან ტრაქტორის შესაძენად გამოყოფილი 1 800
ლარიდან 500 ლარი დაემატა სასაფლაოზე თავშეყრის ადგილის მოწყობას;
500 ლარად შეიძენენ წყლის მილებს,
ხოლო დარჩენილი 800 ლარით - სასოფლო ტრაქტორისათვის მუხლუხებს.
ღარიხევში ტრაქტორის შესაძენად გამოყოფილი 1 800 ლარიდან
500 ლარი დაემატა სოფელ წიფში
სასაფლაოზე თავშეყრის ადგილის
მოწყობას. ეს სასაფლაო ორი სოფ-

ლისაა და ამიტომ თავშეყრის ადგილი ერთობლივი ძალით კეთილმოეწყობა. დარჩენილი 1 300 ლარი
მოხმარდება სასოფლო კლუბის შეკეთებას. რამდენიმე სოფელი ერთიანი
ძალით აკეთებს ამ სასოფლო კლუბს.
ამ პროექტის განსახორციელებლად
ბაზალეთიდან 1 300 ლარი მიიმართა, ხოლო წიფიდან - 1 800 ლარი.
სოფელ წიფში გაუქმდა გზების შეკეთების პროექტი და ამისთვის განსაზღვრული თანხა 1 209 ლარი მოხმარდება
სასოფლო კლუბის შეკეთებას.
აკრებულოს სხდომაზე პროექტების არაკეთილსინდისიერად
შემსრულებელ სამშენებლო ორგანიზაციებზე, მათგან ვადაგადაცილებებსა და საჯარიმო სანქციებზე ისაუბრეს.
მალხაზ ფხალაძემ აღნიშნა, რომ
ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულშია
შექმნილი საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფები, რომლებიც ჩართული
უნდა იყვნენ ყველა პროექტის მონიტორინგში. მისივე თქმით, ასევე კარგი
იქნება, პროექტების მონიტორინგის
კუთხით თუ გააქტიურდებიან საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები.
„ხარაგაულში იმყოფებოდნენ სახელმწიფო კანცელარიის რეგიონული
პროექტების მართვისა და კოორდინაციის სამსახურის, ასევე იმერეთის გუბერნატორის აპარატის წარმომადგენლები,
- აღნიშნა სხდომაზე მალხაზ ფხალაძემ,
- ისინი შერჩევით გაეცვნენ მიმდინარე
პროექტებს. დაათვალიერეს ფარცხნალის, წყალაფორეთისა და ხიდრის გზები, ხიდრის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ს

და ძალიან უკმაყოფილო დარჩნენ იმ
კუთხით, რომ მშენებლები ვერ ეტევიან
ვადებში. გამგებელთან შეხვედრისას
კი მათ აღნიშნეს, - ჩვენ არ ვერევით
თვითმმართველობის ფუნქციებში, მაგრამ მეტი სიმკაცრით უნდა მოთხოვოთ,
რომ ვადებში ჩაეტიონ. ახალი სასწავლო წელი ახლოვდება და პროექტები
დროულად უნდა დასრულდეს.“
მალხაზ ფხალაძემ სხდომაზე აღნიშნა, რომ სამომავლოდ გაიზიარებს სხვა
მუნიციპალიტეტების გამოცდილებას და
დღეს არსებული 200-მდე პროექტის
ნაცვლად მათ გააერთიანებს 10-15
პროექტად, მიმართულებების მიხედვით. „ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში
პროექტები მიმართულებების მიხედვითაა გაერთიანებული. 10-15 პროექტზე
ცხადდება ტენდერი. ტენდერში გამარჯვებული მშენებელი ორგანიზაცია აშენებს, მაგალითად, სარიტუალო დარბაზებს, ვთქვათ, ხევიდან მოყოლებული,
წყალაფორეთ-ჩალხაეთის ჩათვლით;
ან მოხრეშავს გზას ყველგან, სადაც
ამას მოსახლეობა გადაწყვეტს. ასეთი
პროექტები სამართავად ადვილია. ურთიერთობაც რამდენიმე ორგანიზაციასთან გაქვს და და შედეგსაც ეფექტურს
მივიღებთ,“ - ამბობს მალხაზ ფხალაძე.
ოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 78 სოფელში 2014 წელს
195 პროექტი განხორციელდება
საერთო თანხით 770 163 ლარი.
ლაურა გოგოლაძე
ფოტოზე: სოფელ ხიდარში მშენებარე საბავშვო ბაღი
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უპირველეს პრობლემად ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა რჩება
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შესაბამისი მატერიალური-ტექნიკური
ბაზით. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
ჯერაც არ არის მოგვარებული ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის საკითხი.
როექტის ფარგლებში, საია-ს ქუთაისის ფილიალმა 6 აგვისტოს,
ხარაგაულში გამართა საფინალო/
შემაჯამებელი შეხვედრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის პრობლემების განსახილველად.
შეხვედრას ესწრებოდნენ იმერეთის
მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაციისა და ხარაგაულის
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს
წარმომადგენლები, ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, გამგებელი, საკრებულოს
წევრები, გამგეობისა და არასამთავრო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
შეხვედრაში აქტიურად ჩაერთვნენ
ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულები
და ადგილობრივი მოსახლეობა.
ეხვედრებზე არაერთხელ ითქვა, რომ ხარაგაულში არის
კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი, მაგრამ მოუწესრიგებელია
საავადმყოფოს ინფრასტრუქტურა
და არ არის შესაბამისი ინვენტარით
აღჭურვილი. დაბალია სამედიცინო
პერსონალის ანაზღაურება.
კარგა ხანია, მსჯელობენ ხარაგაულში ახალი საავადმყოფოსა თუ ძველის
რეაბილიტაციაზე. ამის პარალელურად
ითვლიან გასაწევი ხარჯების ეფექტურობას, - რამდენად გაიზრდება პაციენტთა მიმართვიანობა. თუმცა, ფაქტია,
რომ ხარაგაულელი პაციენტების 80
პროცენტი გაედინება მუნიციპალიტეტი-
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დან. შეხვედრაზე მყოფი, ზესტაფონის
„ჯეოჰოსპიტალის“ უფროსი ექიმის, ლია
ებანოიძის, ინფორმაციით, მხოლოდ
მათ ამბულატორიულ ცენტრს თვეში
საშუალოდ 450 ხარაგაულელი პაციენტი მიმართავს.
გამგებელმა კობა ლურსმანაშვილმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ
ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები პოზიტიურად არიან განწყობილნი ხარაგაულში ახალი საავადმყოფოს აშენებასთან დაკავშირებით
და ამ მიმართულებით გარკვეული
ნაბიჯებიც არის გადადგმული.
„ბორითის კატასტროფის ცენტრი
შპს „ჯანდაცვის რეგიონალურ ცენტრს“
გადაეცა სამართვად. თუკი ისინი
ჩვენი მოსახლეობის მოთხოვნებს
არ დააკმაყოფილებენ, ცხადია, ჩვენ
გამოვხატავთ პროტესტს და მივიღებთ
სხვა გადაწყვეტილებებს,“ - ამბობს
გამგებელი. კობა ლურსმანაშვილმა
შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს შესთავაზეს,
ბორითის ემერჯენსის ტიპის დაწესებულების მართვა. ჩვენ ამ საავადმყოფოს კადრებით დაკომპლექტებისა
და ფინანსურად უზრუნველყოფის
არანაირი საშუალებები არ გაგვაჩნდა.
ჩვენ განწყობილნი ვართ, რომ
ცენტრალური ხელისუფლებისგან
მოვითხოვოთ ხარაგაულში საავადმყოფო და მივიღოთ კიდევაც. ჩვენ არ
დავთმობთ იმ პოზიციას, რომ ხარაგაულს არ ჰქონდეს საავადმყოფო.“
შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ამჟამად ბორითის საავადმყოფოდან
აპარატურა გატანილია და კლინიკაში
მხოლოდ ერთი ექიმი მუშაობს. ასევე

გამოითქვა წუხილი, რომ ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტმა ვერ გამონახა თვეში 25 ათასი ლარი იმისათვის, რომ
ბორითის კლინიკა, უნივერსალურად
აღჭურვილი თანამედროვე აპარატურით, მუნიციპალიტეტს გადმოცემოდა.
სწორედ თვეში 25 ათასი ლარი
იყო საკმარისი ბორითის კლინიკის
მედპერსონალის ანაზღაურებისა და
კომუნალური ხარჯებისათვის.
შეხვედრაზე ისაუბრეს სამედიცინო
პერსონალის დაბალ ხელფასებზე.
„2006 წელს ჩამოყალიბდა სასწრაფო დახმარების სამსახური, - ამბობს
ხარაგაულის სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ბარბაქაძე, - რაც იყო
ხელფასი მაშინ, დღემდე რჩება იგივე,
მიუხედავად იმისა, რომ მას შემდეგ
ფულმა ინფლაცია განიცადა. სხვაგან
ყველას რაღაც მოემატა. ჩვენთან კი
მძღოლი დღემდე 190 ლარს იღებს, ექთანი - 230 ლარს. ექიმის ანაზღაურება
კი მხოლოდ 300 ლარია. სხვაგან დამლაგებელს აქვს 500 ლარი ხელფასი.“
გიორგი ბარბაქაძემ ითხოვა ჯანდაცვის სამინისტროსთან შუამდგომლობა იმის თაობაზე, რომ მიეცეთ
პაციენტის შესაბამის კლინიკაში გადაყვანის გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უფლება: „როგორც
სასწრაფო დახმარების სამსახურის
მენეჯერი, გთხოვთ დააყენოთ სამინისტროსთან შუამდგომლობა, რომ მომცენ
შესაძლებლობა, ჩემი შეხედულებით
გადავიყვანო პაციენტი კლინიკაში.
ახლა მავალებენ, რომ მოვიყვანო ხარაგაულში ან ბორითში, დავაფიქსირებინო მიღებაზე უარი და მერე წავიყვანო

უკან. ამდენ მგზავრობაში რომ რამე
მოუვიდეს პაციენტს, რა ვქნა მაშინ?!“
მერეთის მხარეში სახელმწიფო
რწმუნებულის წარმომადგენელ
გიორგი ყურაშვილის ინფორმაციით,
სასწრაფო დახმარების სამსახურები
გადადის მუნიციპალიტეტების ბალანსზე. ასევე მანვე აღნიშნა, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით იმერეთის
12-ვე მუნიციპალიტეტში ხუთი თანამედროვედ აღჭურვილი სასწრაფო
დახმარების მანქანა ჩამოვა. „მალე
მოქალაქეებს სასწრაფო დახმარების
გამოსაძახებლად 112-ზე დარეკვა
აღარ დასჭირდებათ,“- აღნიშნა გიორგი ყურაშვილმა. მანვე შეხვედრის
მონაწილეებს უთხრა, რომ დასმულ
საკითხებს გააცნობს იმერეთის გუბერნატორის მოადგილეს სალომე იობიძეს და შემდეგ, პრობლემებს დასვამენ
ჯანდაცვის სამინისტროს წინაშე.
ეხვედრაზე ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორმა ალექსანდრე ბარბაქაძემ ასაცრელი მასალის შენახვის
პრობლემაზე ისაუბრა და აღნიშნა,
რომ სოფლის ამბულატორებში ასაცრელ მასალას ვერ ინახავენ, მიუხედავად იმისა, რომ მაცივრები აქვთ. პრობლემა იმაშია, რომ ამბულატორიებს
ელენერგია არ მიეწოდება იმის გამო,
რომ აბონენტებად ვერ დარეგისტრირდნენ. აბონენტად დარეგისტრირებაში
ხელისშემშლელი გარემოება კი ისაა,
რომ გაურკვეველია ამბულატორიების
შენობების კუთვნილება.
ინგა მაღრაძე, საკრებულოს თავმჯდომარე: -ძალიან მნიშვნელოვანია,
რომ საკითხები სწორად მივიტანოთ
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ადრესატამდე. ამისათვის ყველა უნდა
გავერთიანედეთ.
ბატონი ალექსანდრე ბარბაქაძე
ამბობს, რომ ხარაგაულში საავადმყოფოს ასაშენებლად ცენტრალური
ხელისუფლების კეთილი ნება უნდა
იყოს. ამ კეთილი ნების მისაღწევად
ჩვენი როლი მნიშვნელოვანია. თვითმმართველობამ არგუმენტირებულად
უნდა დაასაბუთოს, რომ ხარაგაულში
თანამედროვედ აღჭურვილი საავადმყოფო ნამდვილად გვჭირდება.
ნოდარ ჯიქია, საიას პროექტის
მენეჯერი: -თვითმმართველობას,
ახალი კოდექსით, ჯანდაცვის კუთხით
თანადაფინანსების შესაძლებლობა
მიეცა. ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ
პრიორიტეტების დოკუმენტში, 2015
წლის ბიუჯეტის დაგეგმარებისას.
პაატა გოგოლაძე, გამგებლის პირველი მოადგილე: -აქამდე ჩვენ უფლება
არ გვქონდა, რომ თანხა დაგვეხარჯა
ამ მიმართულებით. ვერაფრით ვეხმარებოდით, მაგალითად, სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სამსახურს,
როცა ვთქვათ, ავტომანქანას ნაწილი
უფუჭდებოდა. თვითმმართველობის
ახალი კოდექსიდან გამომდინარე, ამ
მიმართულებით შესაძლებლობები
და უფლებები გაგვეზრდება, ალბათ.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
სამსახურის ხელმძღვანელზე არანაკლებ განვიცდი, როცა ამ სამსახურს
პრობლემები აქვს და ვერ ვეხმარებით.
ახლა კანონი იძლევა უფლებას...
გამგებელ კობა ლურსმანაშვილის თქმით, კანონი იძლევა უფლებას
და არა ფინანსურ საშუალებას.
ლაურა გოგოლაძე
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საკრებულო ა(ა)იპ-ების
საკითხის შესწავლას
შეუდგა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა
მაღრაძეს 29 ივლისს საკრებულოს
ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე ვარლამ თავზარაშვილმა
საკრებულოსგან დაფუძნებული ა(ა)
იპ-ების გამგეობისთვის მართვაში
გადაცემის თხოვნით მიმართა.
„გამგეობას ჰყავს შესაბამისი
სამსახურები, რომლებიც მოიკვლევენ თითოეული ა(ა)იპ-ის პროდუქტიულობას, რამდენად საჭიროა
დასაქმებულთა რაოდენობა და
რამდენად გამჭვირვალედ იხარჯება
თანხები, რომელსაც თითოეული
ა(ა)იპ ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით
იღებს,“ - ნათქვამია საკრებულოს
თავმჯდომარისადმი მიმართვაში.
ვარლამ თავზარაშვილი ითხოვდა
საკითხის მომზადებას 31 ივლისს
დაგეგმილ ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.
საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა
მაღრაძემ ვარლამ თავზარაშვილს
წერილობით უპასუხა, რომ ა(ა)
იპ-ების მართვის ფუნქცია აკისრია
მუნიციპალიტეტს და არა ცალკე
წარმომადგენლობით ან აღმასრულებელ ორგანოს.
ამის შემდგომ საკრებულოს თავმჯდომარეს ა(ა)იპ-ების გამგეობისთვის მართვის უფლებით გადაცემის
მოთხოვნით გამგებელმა კობა
ლურსმანაშვილმა მიმართა.
„მ ით ით ება, რო მ კ ო დ ექ სი ს
თანახმად გამგებელი უფლებამოსილია საკრებულოს თანხმობით მოახდინოს კერძო სამართლის იურიდიული პირების შექმნა,
რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია,
სრულიად მართებულია, - წერილობით უპასუხა 6 აგვისტოს
გამგებელ კობა ლურსმანაშვილს
საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა
მაღრაძემ, - მაგრამ ეს არ ნიშნავს,
რომ ხდება ამ იურიდიული პირების
ერთი ორგანოდან (საკრებულოდან) მეორე ორგანოს (გამგებლის)
მართვაში გადაცემა. მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირების დამფუძნებელია
მუნიციპალიტეტი და ამ მხრივ

არაფერი შეცვლილა. ცვლილება
შეეხო იმას, რომ ძველი კანონით
მუნიციპალიტეტის სახელით კერძო
სამართლის იურიდიულ პირებს
აფუძნებდა საკრებულო, ხოლო
ახალი კოდექსით ეს უფლებამოსილება გადავიდა გამგებელზე, რომელიც ამ შემთხვევაში მოქმედებს
საკრებულოს თანხმობით. შესაბამისად, საკითხი უნდა დაისვას არა
მართვის უფლებით გადმოცემაზე,
არამედ ამ იურიდიული პირების
წესდებებში ცვლილებების შეტანაზე. ეს ცვლილებები, რომლებიც
ეხება დამფუძნებლის სახელით
მოქმედ უფლებამოსილ პირს, ამ
იურიდიული პირების ხელმძღვანელთა დანიშვნა-გათავისუფლების საკითხს და სხვა საკითხებს
(სტრუქტურა, შტატები, ბიუჯეტი,
ანგარიშები და ა.შ.) წარმოადგენს
ამ იურიდიული პირის რეორგანიზაციას. შესაბამისად, გამგებელმა
საკრებულოს თანხმობის მისაღებად უნდა წარმოუდგინოს არა განკარგულების პროექტი იურიდიული
პირების მართვაში გადმოცემასთან
დაკავშირებით, არამედ ამ იურიდიულ პირთა წესდებებში ცვლილებების შეტანის პროექტები.“
8 აგვისტოს გამგებელმა საკრებულოს თავმჯდომარეს ხელახლა
მიმართა საკრებულოსგან შექმნილი ა(ა)იპ-ების წესდებებში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნით. ამ
ცვლილებების პროექტებში განსაზღვრულია, რომ ა(ა)იპ-ების ხელმძღვანელები დანიშნოს და გაათავისუფლოს გამგებელმა.
აკრებულოსგან დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების საკითხის შესწავლას საკრებულო 13 აგვისტოს
შეუდგა. 13 აგვისტოს მოწვეულ
ბიუროს სხდომაზე საკრებულოს
თავმჯდომარემ, ბიუროს წევრებთან
შეთანხმებით, ამ საკითხის განხილვა
დაავალა ორ კომისიას - იურიდიული, სამანდატო, საპროცედურო
საკითხთა და ეთიკის კომისიას და
ეკონომიკის, ქონების მართვისა
და ინფრასტრუქტურის საკითხთა
კომისიას.
ლაურა გოგოლაძე

ს

„ჩვენ უნდა ჩვენი ვშვათ
მყოობადი...“

ვცხოვრობ ხარაგაულის მუნციპალიტეტის სოფელ ლეღვანში.
მაქვს პედაგოგიური მოღვაწეობის
60 წლის სტაჟი. 40 წელი ვიმუშავე
სკოლის დირექტორად. მე, ჯემსი
ვეფხვაძე, შეშფოთებული ვარ!...
ისეთ პატარა და მოსახლეობის
მხრივ მცირერიცხოვან ქვეყანაში,
როგორიც საქართველოა, ასობით
პარტია, ჯგუფი და გაერთიანებაა
ჩამოყალიბებული. მათი წევრები,
ძველი თუ ახალი თანამდებობის პირები წარმოუდგენელი სიძულვილით უპირისპირდებიან და
ბინძური სიტყვებით ლანძღვავენ
ერთმანეთს. დაპირისპირება ხშირად ცემა-ტყეპაში გადაიზრდება
და აუცილებელი ხდება პოლიციის
ჩარევა.
საქართველო უძველესი, დიდი
ტრადიციების ქვეყანაა. საუკუნეების
მანძილზე მრავალჯერ დავძლიეთ
მტრის გამანადგურებელი შემოსევები. გვყავდა და გვყავს უდიდესი მეცნიერები და პოლიტიკური
მოღვაწეები. გვაქვს სტატეგიულად
შესანიშნავი ტერიტორია, ეკონომიკურად საუკეთესო რესურსები.
რა გვემართება?! ხალხი შიმშილობს, უმუშევრობაა. ახალგაზრდობა საზღვარგარეთ გარბის. დავკარგეთ ტერიტორიები... კმარა!!!...
ერთმანეთისადმი ასეთი დაპი-

რისპირება, ზიზღი და მტრობა უნდა
შევწყვიტოთ. მხოლოდ სიყვარული,
ერთმანეთისადმი პატივისცემა და
შეგნებული თანამშრომლობა იქნება
საფუძველი ჩვენი ქვეყნის ბედნიერი
მომავლისა.
მიმაჩნია, რომ საჭიროა შეიქმნას ეროვნული მმართველობის
სისტემა ყოველგვარი პარტიისა
და დაჯგუფების გარეშე. სოფელში,
მუნიციპალიტეტსა და ქალაქში უნდა
შეიქმნას საბჭო (ბჭობა, - როგორი
აზრის შემცველი ქართული სიტყვაა!..). მასში უნდა გაერთიანდნენ
მეცნიერები, სპეციალისტები, გამოცდილი ადამიანები. საბჭო იმსჯელებს და შეარჩევს თანამდებობისა
და დეპუტატობის კანდიდატებს.
ამის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა
გამოქვეყნდეს და გაიმართოს სახალხო მსჯელობა. მხოლოდ ამის
შემდეგ უნდა დაფიქსირდნენ ისინი
კანდიდატებად.
ასევე საბჭომ უნდა იმსჯელოს
ყოველგვარი მნიშვნელოვანი საკითხის, პრობლემის გადაწყვეტაზე.
მრჩეველთა საბჭოს უნდა უსმენდეს
ყველა თანამდებობის პირი, მათ
შორის სკოლის დირექტორები.
არ არის აუცილებელი, ყველაფერში ვბაძავდეთ სხვა ქვეყნებს.
„ჩვენ უნდა ჩვენი ვშვათ მყოობადი.“
ჯემსი ვეფხვაძე

„უბისი“ საერთაშორისო ფესტივალის
გრან-პრის მფლობელია

29 ივლისიდან 4 აგვისტოს ჩათვლით ბულგარეთის ქალაქ ნესებრში
გაიმართა ხელოვნებისა და ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი
„შავი ზღვის მარგალიტი.“ ფესტივალში
მონაწილეობდა ხარაგაულის კულტურის ცენტრთან არსებული ვაჟთა
ფოლკლორული ანსამბლი „უბისი.“
კულტურის ცენტრის დირექტორის,
ვასილ კიკნაძის ინფორმაციით, ფესტივალი ბულგარეთის ხელოვნებისა
და კულტურის ცენტრის, ბალკანეთის
ფოლკლორის ალიანსისა და ბულგარეთის განათლებისა და კულტურის
სამინისტროების ორგანიზებით გაიმართა. ფესტივალში მონაწილეობდნენ
ფოლკლორული ანსამბლები სერბეთიდან, მოლდავეთიდან, რუსეთიდან,
ბულგარეთიდან, ბელორუსიიდან,
მაკედონიიდან და უკრაინიდან.
„ერთი საფესტივალო და ორი საჩვენებელი გამოსვლა გვქონდა - გვიამბობს ვასილ კიკნაძე, - შევასრულეთ
„თამარ ქალო,“ „იმერული ცხენოსნური“
და „მრავალჟამიერი.“ გრან-პრისთან
ერთად დაგვაჯილდოვეს სიგელით
„ორიგინალური შესრულებისთვის.“
დიდი მადლობა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ დააფინანსა ფესტივალში
ჩვენი მონაწილეობა. განსაკუთრებული
მადლობა ბატონ ზაქარია ბერაძეს, ანსამბლის ხელმძღვანელს, - უდიდესია
მისი ღვაწლი და დამსახურება ანსამბლის ამ წარმატებაში.“
ნიკო დეკანოსიძე, ანსამბლ „უბისის“
წევრი: -მდიდარი შთაბეჭდილებით
დავბრუნდი ბულგარეთიდან. ფესტივალი მაღალ დონეზე იყო ორგა-

ნიზებული, - ისე, როგორც შუაგულ
ევროპას ეკადრება. პირველი კონცერტის შემდეგ გვცნობდნენ ქუჩაში.
გამორჩეულად გვესალმებოდნენ და
გვეუბნებოდნენ, არ ვართ საქართველოში ნამყოფები, მაგრამ უკვე
ვიცით, როგორები ხართო. ამას 20-25
წლის ახალგაზრდები გამოხატავდნენ.
მიხარია, რომ ხარაგაულელთა იმედები გავამართლეთ. ყელში ბურთი
მომებჯინა, როდესაც გამოაცხადეს,
რომ გრან-პრის მფლობელები გავხდით. მადლობა ყველა ხარაგაულელს,
რომლებიც ჩვენს ამბავს კითხულობდნენ და გაიხარეს ჩვენი წარმატებით.
გიორგი მაქაძე, ანსამბლ „უბისის“
წევრი: -საკმაოდ სერიოზული ფესტივალი იყო. ყველა მონაწილე ქვეყანა
საკუთარ ფოლკლორს წარმოადგენდა.
გამგზავრებამდე ინტენსიური რეპეტიციები გვქონდა. ჩვენი მიზანი - უმაღლესი
ჯილდოს მიღება - შევასრულეთ. ადგილობრივი ხელისუფლება გვპირდება,
რომ სხვა საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობასაც შევძლებთ.
გიორგი მუხურაძე, ანსამბლ „უბისის“ წევრი: -მოხარული ვარ, რომ
ბულგარეთში ხარაგაულის ფოლკლორული ანსამბლის გამოსვლა ამჯერად
ძალიან წარმატებული გამოდგა. შარშანაც ვიმყოფებოდი აღნიშნულ ფესტივალზე ანსამბლ „კახორთან“ ერთად.
მაშინ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ მთავარი
საპრიზო ადგილის - გრან-პრის აღება.
წარმატება, რომელიც ჩვენ გვხვდა
წილად, არ იყო მარტივად მოსაპოვებელი. ფესტივალზე გამგზავრების წინ ანსამბლის ხელმძღვანელობას გავუზიარე
ჩემი შარშანდელი გამოცდილება. აღ-

სანიშნავია, რომ მათ რაციონალურად
დაგეგმეს როგორც რეპერტუარი, ასევე
ანსამბლის თითოეული გამოსვლა,
მკაფიოდ გამოკვეთეს ყველა ის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც
პირდაპირ უნდა ემოქმედა ჟიურის
გადაწყვეტილებაზე. ანსამბლმა „უბისი“
ფესტივალის მიმდინარეობისას დიდი
ყურადღება დაიმსახურა. შევიძინეთ
ბევრი მეგობარი და გულშემატკივარი.
ჩვენი ანსამბლით რამდენიმე ცნობილი ადამიანი დაინტერესდა. სოფია
სტოიჩევა, ცნობილი და წარმატებული
ტელეჟურნალისტი და კინემატოგრაფი, სამი დღის განმავლობაში იღებდა
ჩვენს თითოეულ ნაბიჯს. წამოსვლის
წინ მან გვითხრა, რომ გაისად ქალაქ
სოფიაში გაიმართება გრანდიოზული
საერთაშორისო ფოლკლორული
ფესტივალი, სადაც მონაწილეობას
მიიღებს დაახლოებით 15 ქვეყანა და
ანსამბლი „უბისი“ იქნება მისი ფავორიტი
ამ ფესტივალზე. ორი დღის წინ მისგან
მივიღეთ შეტყობინება, რომ ამზადებს
მოკლემეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმს
ანსამბლ „უბისის“ მონაწილეობით.
მიხარია, რომ ხარაგაულის კულტურის
ცენტრთან არსებული ფოლკლორული
ანსამბლი „უბისი“ ხარაგაულის დიდი
ფოლკლორული ტრადიციების ღირსეული გამგრძელებელია.
მადლობა ანსამბლის ხელმძღვანელს, ყველასათვის საყვარელ
ადამიანს ბ-ნ ზაქარია ბერაძეს, ვასილ კიკნაძეს, რომელიც ანსამბლს
ხელმძღვანელობდა ბულგარეთში და
ანსამბლის თითოეულ წევრს, ჩვენს
გულშემატკივრებს.
ნინო კაპანაძე

ზვარეს კარვების ბანაკში

იქ, სადაც ათეული წლების წინ
ზვარეს ბანაკი ფუნქციონირებდა და
უამრავი ბავშვი, არა მხოლოდ საქართველოს სხვადასხვა რაიონიდან,
არამედ სხვა ქვეყნებიდანაც, ისვენებდა,
დღეს კარვების ბანაკია გაშლილი.
უკვე მეორე წელია, ხარაგაულის
ტურიზმის სამსახურისა და მისი ხელმძღვანელის, მამუკა ჭიპაშვილის, ინიციატივით სწორედ ზვარის ყოფილი
ბანაკის ტერიტორიაზე მოქმედებს
კარვების ბანაკი. წელს ზვარეში სამ
ნაკადად 160-მდე უფროსკლასელმა და
პირველკურსელმა დაისვენა. გავიცანით

და დავუმეგობრდით თანატოლებს ჩვენი
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან. ბანაკში იმყოფებოდნენ ასევე
თბილისელი, რუსთაველი ახალგაზრდები, ჩვენი თანატოლები კახეთიდან.
შთამბეჭდავია მთაში, კარვებში
ცხოვრება უამრავი სპორტული, გასართობი თუ შემეცნებითი შეჯიბრის
თანხლებით. ბანაკის ორგანიზატორებმა ჯგუფებად დაგვყვეს. ჯგუფებში
ლიდერები ავირჩიეთ. ყოველ საღამოს
ვანთებდით უზარმაზარ კოცონს, რომლის გარშემოც ვმღეროდით, ვხალისობდით და ვერთობოდით.

ბანაკში გვესტუმრენ საკრებულოს
თავმჯდომარე ინგა მაღრაძე, კულტურის
სამსახურის უფროსი ირინე ჩხეიძე და ამ
სამსახურის თანამშრომლები. მათთვის
ექსპრომტად გავმართეთ კონცერტი...
სტუმრები ემოციებს ვერ მალავდნენ.
თუ ვინმეს არ გინახავთ, ენით აუწერელი ბუნებაა ზვარეს ბანაკის ტერიტორიაზე, ულამაზესი ფიჭვნარი... და შუაგულში ჩვენი ფერად-ფერადი კარვები...
მადლობა ზვარეს კარვების ბანაკის
ორგანიზატორებს იმისთვის, რომ ზაფხულის ულამაზესი დღეები გვაჩუქეს.
ანი ჭიპაშვილი
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თუ სააკაშვილმა ზურაბ ჟვანია მოკლა,
მაშინ მან მამაჩემიც მოკლა (?!)...

...80 წლის წინ, 7 აგვისტოს ხარაგაულის რაიონის სოფელ წიფაში, ქურდაძეების ოჯახს ვაჟი შეეძინათ. ეს გახლდათ მამაჩემი კარლო
ქურდაძე - ისტორიკოსი, ძალიან
შრომისმოყვარე და პრინციპული
პიროვნება, რომელმაც დიდი
როლი ითამაშა ჩემს პროფესიულ
და მორალურ-პოლიტიკურ მსოფლხედველობის ჩამოყალიბებაში.
ამას ხელს უწყობდა მამაჩემის
თანაკურსელების გურამ დოჩანაშვილის, როინ მეტრეველის,
ავთანდილ წოწკოლაურის, სოსო
ფერხულის, გურამ ყორანაშვილის,
გივი ნარსიას, ფარნაოზ ჯანყარაშვილის, ვანო ისაკოვის, იროდიონ
გუგეშაშვილის, ავთო ლაბაძის,
დიმიტრი კაპანაძის, გურამ ჩხაიძისა
და სხვათა გარემოცვა. სიჭაბუკის
მეგომრები და დედა უნივერსიტეტის შვილები, როგორც თავის
თავს უწოდებდენ, თვეში ერთხელ
მაინც იკრიბებოდნენ ოჯახებით
და იყო გაუთავებელი პოლემიკა
საქართველოს წარსულსა და მომავალზე. მე უკვე 14-15 წლის ბიჭმა
შესანიშნავად ვიცოდი ჩემი ქვეყნის
ისტორია და საქართველოს მომავალი გარდაუვალ ისტორიულ
ჭრილში. ბევრჯერ მინახავს ფეხზე
ამდგარი მეგობრები სასმისით ხელში საქართველოს თავისუფლებისა
და წინსვლის სადღეგრელოს რომ
სვამდენ და ეს ხდებოდა სამოცდაათიან წლებში, კომუნიზმის „ზეობის“

დროს და ისინი იყვნენ არა რიგითი
ქართვალები, არამედ უნივერსიტეტის და სხვადასხვა ინსტიტუტების
პროფესორ-მასწავლებლები.
სხვისი არ ვიცი, ჩემთვის კი
ყველაზე დიდი ავტორიტეტი მამა
იყო. როდესაც ჩემი წერილები
იბეჭდებოდა სხვადასხვა გაზეთებში,
პირველი იმას ვფიქრობდი, როგორ შეაფასებდა, როცა ნახავდა.
ის არასოდეს არაფერს ხმამაღლა
არ მიქებდა. თვალებში ვატყობდი,
რა მოწონდა და რა არა.
გავიდა წლები. გავხდი პირველი
თავისუფალი გაზეთის რედაქტორი. „შანსი“ დიდი პოპულარობით
სარგებლობდა ოთხოცდაათიან
წლებში. იყო აღმასვლა და იყო
დაცემაც, რედაქციის დარბევა, ცემა,
ავტომობილის ჩაცხრილვა... ერთხელ შინ მისულს, მის მაგიდაზე ჩემს
გაზეთს ვხედავ გადაშლილს წარწერით „მეტი სიფრთხილე, შვილო
ჩემო, მეტი სიფრთხილე...“ 1992
წელს, ომის დროს როდესაც მთელი რედაქცია სოხუმში გადავედით,
აღელვებულ დედაჩემს უთქვამს, ეს
რა გააკეთაო... მამას კი უთქვამს, აბა, რა ვიცი, შენი გაჩენილია, მე
მაგის გაკეთება გამიჭირდებოდაო.
მე დღესაც ღრმად მწამს, ჩემს
ადგილზე ისიც ასე მოიქცეოდა და
შესაძლოა, დაესწრო ჩემთვის.
არასოდეს დამავიწყდება 2005
წლის 3 თებერვალი. ტელევიზია
ვანო მერაბიშვილის გამოსვლას

გადაცემდა, სადაც ზურაბ ჟვანიას
ტრაგიკულ სიკვდილს აუწყებდა
საქართველოს მოსახლეობას. ამის
შემხედვარე მამას ხმამაღლა უთქვამს: „რა ხდება საქართველოში,
ეს როგორ შეიძლება მომხდარიყოო...“ რამოდენიმე წუთში ინსულტმა დაარტყა. ეს იყო მისი საბედისწორო დღე და ეს იყო ჩემთვისაც
საბედისწერო წუთი. მივხვდი, რომ
საქართველოს მკვლელები მართავდნენ და მიხეილ სააკაშვილი,
რომელთანაც ახლო ურთიერთობა მქონდა და პრეზიდენტობამდე
ჩემს გაზეთშიც კი მყავდა რედაქტორად მოწვეული, ჩემთვის არა
მარტო მკვლელად, არამედ მამის
მკვლელადაც იქცა. მოგვიანებით,
როდესაც კარვის აქციების დროს
ქუჩის გაზეთს ვუშვებდი - „წერილები მიშას,“ ჟვანიას თემა მრავალგზის წამოვწიე. ბოლოს ბატონმა
თემურ შაშიაშვილმა პრემიერის
სიკვდილის კასეტის გაშიფრვა და
გაზეთში გამოქვეყნება შემომთავაზა. დაიწყო დევნა, შანტაჟი, მუქარა
ოჯახზე. არადა კასეტა თვალითაც
არ მქონდა ნანახი. სხვა გზა არ
იყო, იძულებული გავხდი საქართველო დამეტოვებინა... ახლა,
ამდენი წლის შემდეგ, მისი დაბადების დღეს, იცით რას ვფიქრობ,
- ცოცხალი რომ იყოს, აპატიებდა
თუ არა ერთ დროს ჩემს ძალიან
პატივსაცემ ადამიანს, დღეს კი
საქართველოდან გაქცეულ კაცს,
მიხეილ სააკაშვილს, ყველა იმ
უმსგავსობებს, რაც მან ჩაიდინა
ქართველი ერისა და პირადად
ჩემი ოჯახის წინაშე. არ ვიცი,
პასუხს ვერ ვპოულობ, თუ რას
იზამდა მამა. მე კი მიახლოებით
ვიცი, თუ რას გავაკეთებდი მისი
ხსოვნის საპატივსაცემოდ. ალბათ,
მივუტევებდი და ეს იქნება ყველაზე
მაგარი ქრისტიანული საჩუქარი
ჩემი მამისთვის. მაგრამ... მაგრამ
რას იზამს საქართველო, ქართველი ხალხი და თვით ღმერთის
სამართალი (?!)...
ბონდო ქურდაძე
პარიზი, 7 აგვისტო,
2014 წელი

საცირკო სანახაობა ხანდებში
(ფელეტონი)

გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის“ 25
ივლისის ნომერში წავიკითხე ქალბატონ ნაზი იაშვილის წერილი
„გთხოვთ ყურადღებას,“ სადაც ლაპარაკია იმის შესახებ, თუ რა წამება
გაიარა წერილის ავტორმა ხარაგაულის სადგურზე ზესტაფონიხაშურის მატარებელზე ასვლისას,
რომელიც მიღებული იყო მესამე,
უბაქანო ლიანდაგზე. მატარებლის
კიბის საფეხური იმდენად მაღალი
ყოფილა მიწის ზედაპირიდან, რომ
ქალბატონ ნაზის ნათესავის მიერ
მოტანილ სავსე ტომარაზე დადგომით ძლივს შეუღწევია ვაგონში.
ასეთივე დღეში ყოფილან სხვა
მგზავრებიც. როგორც წერილში
ვკითხულობთ, ეს იყო ადამიანების
წამება, დაცვინვა, საცირკო ნომერი
და კარგი იქნებოდა ამ კადრების
დაფიქსირება...
აღნიშნულ წერილში მოყვანილი
ფაქტები სასაცილოდაც არ ეყოფათ ბაზალეთის, თეთრაწყაროს,
უჩამეთის, ლაშისა და სხვა სოფლების მოსახლეობას, რომლებიც
თითქმის ყოველდღიურად დგამენ
მსგავს საცირკო სანახაობებს, როცა
ისინი ხარაგაულის დასავლეთით
ხანდების გაჩერებაზე თბილისის,
ხაშურისა თუ ზესტაფონის მატარებლებს ელოდებიან. თანაც ასეთ
საცირკო ნომრებს ერთხელ კი
არა, დღეში ბარე ექვსჯერ გვიჩვე-

ნებენ. აქ ხომ ხაშური-ზესტაფონის
ორვაგონა „მასტერავოი“ ოთხჯერ, ხოლო ქუთაისი-თბილისის
საგარეუბნო მატარებელი ორჯერ
ჩერდება.
ამ გაჩერებასთან რკინიგზის
გვერდულზე ყველა ადვილად შეამჩნევს დიდრონ ქვებს, რაც მგზავრებს წინასწარ აქვთ მომზადებული
მატარებელზე ასვლის გასაადვილებლად. ხშირად ისეც ხდება, რომ
მატარებლის კიბე ქვის პირდაპირ
არ ჩერდება და მაშინ იწყება ერთი
ვაი-უშველებელი. აქ ადამიანებს სიმაღლის გამო მატარებლის კიბეზე
ფეხის შედგმა კი არა, სახელურზე
ხელის მოკიდებაც კი უძნელდებათ.
და ამ განსაცდელში ჩავარდნილი
ქალები, ბავშვები, მოხუცები თუ
ახალგაზრდები ვაგონის კიბეზე
მუხლებით მიხოხავენ. ცხადია,
მანდილოსნები კონტროლს ვეღარ
უწევენ ნიკაპთან ატანილი კაბების
ბოლოებს და მაშინ იწყება თუ იწყება ნამდვილი საცირკო სანახაობა
და როგორც ნაზი იაშვილი ამბობს,
დოკუმენტური კადრების დაფიქსირების ნაირფერი არჩევანი...
ხდება ისეც, თუ მატარებლის
ბაქანზე შემთხვევით ვინმე ჯანიანი
მამაკაცი დგას, ის ხელს უწვდის
ბედში ჩავარდნილ ადამიანებს და
როგორც ტომარა, ისე მიათრევს
ვაგონისაკენ.

ჯერ კიდევ სულმოუთქმელ
მგზავრს თავს დაადგება ვაგონის
გამცილებელი, მგზავრობის საფასურს მოსთხოვს და ამით ხანდების
მორიგი საცირკო წარმოდგენაც
მთავრდება.
სიცხეში, თოვასა თუ წვიმაში
მგზავრები იძულებულები არიან,
თავი შეაფარონ აქ ოდესღაც არსებულ, ახლა კი ნაგვით სავსე მოსაცდელის ნანგრევებს. ამ დროს ისინი
დაზღვეულნი არ არიან დაშლილი
სახურავის თუ ბლოკის კედლების
ჩამონგრევის საშიშროებისაგან.
ხანდების მოსაცდელთან ზემოთ
თქმული ამბავი ახალი კი არ არის,
ათეული წლებია, გრძელდება,
პატრონი კი არსაიდან ჩანს.
მინდა შევახსენო ხარაგაულის
ხელისუფლებას, განსაკუთრებით
კი ჩვენს მაჟორიტარ დეპუტატს
ქვეყნის პარლამენტში ნოდარ ებანოიძეს, როგორმე მიაწვდინონ ხმა
საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობას. დროა, გულთან
ახლოს მიიტანონ ხანდების გაჩერებით მოსარგებლე ადამიანების გასაჭირი და სერიოზულად იფიქრონ
ამ ადგილზე კეთილმოწყობილი
ბაქნისა და მოსაცდელი შენობის
დროულად აშენებისთვის.
პრამონ აბრამიშვილი
დამსახურებული ჟურნალისტი,
ღირსების ორდენოსანი
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ებოლას ვირუსული
დაავადება

აფრიკის რამდენიმე ქვეყანაში
(გვინეა, სიერა ლონე, ლიბერა)
2014 წლის ზაფხულიდან დაიწყო
და ამჟამადაც გრძელდება ებოლას
ვირუსით გამოწვეული აფეთქება.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) ინფორმაციით,
მიმდინარე აფეთქების კერად იდენტიფიცირებულია კაილაჰაუნი და
კენემა-სიერა ლეონეში, ლოფა და
მონცერადო - ლიბერიაში.
ებოლას ვირუსული დაავადება
აგრეთვე ცნობილია, როგორც ებოლას ჰემორაგიული ცხელება. ეს
დაავადება მძიმედ მიმდინარეობს.
ებოლას ვირუსული დაავადების
შემთხვევათა 90% დეტალური გამოსავლით მთავრდება.
ებოლას ვირუსი პირველად
აღმოაჩინეს 1976 წელს კონგოს
რესპუბლიკაში, მდინარე ებოლასთან. დაავადება ენდემიურია აფრიკის ცენტრალური, დასავლეთ და
აღმოსავლეთ რეგიონებში. ადამიანის ინფიცირება ხდება ებოლას
ვირუსით დაავადებული ცხოველების
სისხლთან, ორგანოებთან და სხვა
ორგანულ სითხეებთან კონტაქტის შედეგად. აფრიკაში არსებობს
დაავადებული შიმპანზეებისგან,
გორილებისგან, ღამურების, სხვა
მაიმუნების და ტყის ანტილოპებისაგან ვირუსის ადამიანზე გადაცემის
დოკუმენტალურად დამტკიცებული
შემთხვევები.
ებოლას შემდგომი გავრცელება
ადამიანიდან ადამიანზე ხდება ე.წ.
პირდაპირი გზით, ანუ დაავადებული
ადამიანის სისხლთან ან სისხლის
კომპონენტებთან კონტაქტის შედეგად, ან არაპირდაპირი გზით დაბინძურებულ გარემოსთან კონტაქტის
შედეგად. ვირუსის გავცელებაში
აგრეთვე დიდ როლს თამაშობს
გარდაცვლილი ადამიანების დაკრძალვის პროცესები, როცა ადამიანებს აქვთ პირდაპირი კონტაქტი
გარდაცვლილის გვამთან. ეს ძირითადად ხდება მგლოვიარე ადამიანის უშუალო შეხებით გვამთან.
ებოლას ვირუსული დაავადების

ძირითად სიმპტომებს მიეკუთვნება:
ცხელება, ძლიერი ტკივილი კუნთებში, ზოგადი სისუსტე, ინტენსიური
თავისა და ყელის ტკივილი. შემდგომ ვითარდება ინტენსიური პირღებინება, დიარეა, გამონაყარი მთელ
სხეულზე, ღვიძლისა და თირკმლის
ფუნქციის მოშლა და ზოგ შემთხვევებში როგორც შინაგანი, ასევე გარე
სისხლდენა. დაავადების სიმპტომები
ინფიცირებიდან 2-დან 21 დღემდე
ვითარდება.
ებოლას ვირუსით ინფიცირება
დასტურდება მხოლოდ ლაბორატორიული ტესტირებით.
მძიმედ დაავადებული პაციენტები
საჭიროებენ ინტენსიურ თერაპიას.
მათი ორგანიზმი დეჰიდრატირებულია და საჭიროებს ორალურ
რეჰიდრატაციას ან ინტრავენურ
სითხეებს, რომლებიც შეიცავენ
ელექტროლიტებს. ზოგიერთი პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უმჯობესდება შესაბამისი
სამედიცინო დახმარების გაწევით.
ამ მომენტისათვის არ არსებობს
ებოლას ვირუსული დაავადების
საწინააღმდეგო ლიცენზირებული
ვაქცინა, თუმცა რამდენიმე ვაქცინა
კლინიკური ცდების ფაზაშია.
ვინაიდან უცნობია ადამიანის
ვირუსით ინფიცირების მექანიზმი,
პრევენციული ღონისძიებები გამოიხატება დაავადებულ ადამიანთან
კონტაქტისას ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების (ერთჯერადი ხელთათმანები, ნიღაბი და სხვა დამცავი
საშუალებები) გამოყენებით.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მიმდინარე
ებოლას ეპიდაფეთქების დროს 2014
წლის 4 აგვისტოსთვის დაფიქსირებულია 1711 შემთხვევა (1070 დადასტურებული, 436 სავარაუდო, 205
საეჭვო), აქედან 932 ლეტალური. ეს
არის ებოლას ყველაზე დიდი მასშტაბის ეპიდაფეთქება ისტორიაში.
გულნაზი ვეფხვაძე
ხარაგაულის საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის
ექიმი-ეპიდემიოლოგი

ამერიკული თეთრი
პეპელა

ამერიკული თეთრი პეპელა საკარანტინო მავნებელია. გავრცელებულია მსოფლიოს თითქმის ყველა
ქვეყანაში, ხოლო 1976 წლიდან
აღინიშნა დასავლეთ საქართველოში. აზიანებს 300-ზე მეტი სახეობის
მცენარეს, განსაკუთრებით თუთას,
ვაშლს, მსხალს, თხილს და სხვ.
მავნებელი გამოირჩევა დიდი ნაყოფიერებით. ზრდასრული პეპელა
დებს 200-დან 2000-მდე კვერცხს
მცენარის მზით განათებული ტოტების ფოთლების ქვედა მხარეს.
კვერცხები ღია ფერის ქეჩით არის
დაფარული. კვერცხებიდან იჩეკებიან მატლები. ახალგამოჩეკილი
მატლები ქმნიან აბლაბუდიან ბუდეს,
იკვებებიან ფოთლებით 15-20 დღის
შემდეგ კი ტოვებენ ბუდეს და სახლდებიან ხეზე. მავნებელი იზამთრებს
ხის ქერქში, მცენარეულ ჩამონაცვენებში, ქვების ქვეშ, სიცივისგან
დაცულ ადგილებში, სახლებში,
ფარდულებსა და საბარგულებში
ჭუპრის სახით.
ხარაგაულში მავნებელი იძლევა
ორ თაობას, პირველს - ივნისში და
მეორეს - აგვისტოში. თუ ამერიკული თეთრი პეპელა მავნებლობს
ზედიზედ რამდენიმე წელი, მაშინ
მცენარე ხმება. აგვისტოს პირველი
ნახევრიდან შეამჩნევთ ამერიკული
თეთრი პეპელას მატლებს აბლაბუდის ქსელში, რომლებიც იკვებებიან
ფოთლებით და გადადიან ტოტიდან
ტოტზე. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მავნებლის გავრცელება არის
დაბალი, ერთეული შემთხვევები.
არ საჭიროებს ქიმიურ წამლობას,
ხოლო მავნებლის საწინააღმდეგოდ

საჭიროა საკარმიდამო ნაკვეთებში
მათი დაწვა ჩირაღდნის საშუალებით. მოატარეთ ცეცხლის ალი ამ
ტოტის ქვეშ მიწაზე ან ბალახზე,
რათა ჩამოცვენილი მატლები განადგურდნენ.
გარდა მექანიკური მეთოდისა,
მავნებლის წინააღმდეგ ტარდება
ქიმიური მეთოდი.
ქიმიური პრეპარატების გამოყენება - 10 ლ. წყალზე 2-5 გრ.
რომელიმე ინსექტიციდი.
● არაეფექტურია ქიმიური პრეპარატებით ბოლო ასაკის მატლების
შესხურება;
● მავნებლის სიკვდილიანობა
დგება წამლობიდან 3-5 დღის შემდეგ;
პესტიციდებთან - ინსექტიციდებთან მუშაობისას დაიცავით
უსაფრთოების წესები:
● გამოიყენეთ ინდივიდუალური
დაცვის საშუალებები;
● შესხურებისას აკრძალულია
თამბაქოს მოწევა, საკვებისა და
წყლის მიღება;
● პესტიციდების გამოყენების წინ
დახურეთ სასმელი წყლის ჭა, შეამწყვრიეთ ფრინველი, საქონელი,
შეზღუდეთ ფუტკრის ფრენა.
● შეწამლული პროდუქტის საკვებად გამოყენება შეიძლება წამლობიდან 18-20 დღის შემდეგ.
P.S. ხარაგაულში არ არის საჭირო
ქიმიური პრეპარატების გამოყენება,
მაგრამ ხშირად გვეკითხებიან, მექანიკური მეთოდის გარდა, როგორ
ვებრძოლოთ მავნებელს.
ნინო სახვაძე
591 11 34 72
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რუსუდან ბერაძის მონატრება

სწრაფად გაირბინა ტკივილით
სავსე ორმოცმა დღემ. ორმოცი დღეა,
უკვე ჩვენთან აღარ ხარ. შენი ნათელი
სული ზეცად ამაღლდა, მარადისობას
შეუერთდა და დაიწყო უსაშველო მონატრება. უშენოდ ნაღვლიანია ყოველი
დღე. მიჭირს ამ მძიმე რეალობასთან
შეგუება. ვერა და ვერ გავაცნობიერე,
რომ აღარ ხარ. ცრემლები მახრჩობს,
მაგრამ ყურში ჩამძახის შენი სიტყვები
და მოსვენებას არ მაძლევს. როდესაც
შენი მეგობრის, ნუნუ ოქრომჭედლიძის მოგონება დავწერე, წაიკითხე,
ბევრი იტირე და მითხარი, რა კარგად
დაგიწერია, მოდი, ჩემზეც დაწერე
ახლა, მერე მე ვეღარ გავიგებო. მაშინ

მკაცრად დაგტუქსე და გითხარი, რას
ამბობ, შენ უნდა გამიხსენო-მეთქი. ვაი
რომ, მართლაც მე მერგო წილად შენი
მოგონება, ჩემო საყვარელო რუსო.
ეს სიტყვები ზღვაში წვეთია იმ დიდ
სიყვარულთან, რაც ხარაგაულებმა
შენ გაჩუქეს. ერთი კვირის მანძილზე
ყოველდღე უწყვეტ ნაკადად მოდიოდნენ შენთან დასამშვიდობებლად და
გულწრფელ ცრემლებს გაყრიდნენ.
ხანმოკლე იყო შენი ყოფნა ამ წუთისოფელში, მაგრამ იმდენი სითბო და
სიყვარული დატოვე, მთელი სიცოცხლე უწინამძღვრებს შენს ანას.
მაინც როგორ მოასწარი ამდენი
სითბოს გაცემა. ჯერ შენმა ავადმყოფობამ შეძრა ხარაგაული და ყველა
გვერდით დაგიდგა. შენმა მოულოდნელმა სიკვდილმა კი თავზარი დასცა
ყველას. ყველასთან სიკეთეს თესდი.
შენს ჯანმრთელობაზე არასდროს
წუწუნები. იქით ამხნევებდი ყველას.
„თქვენ იყავით კარგად,“ „მადლობთ,
ბოდიში“ - ეს სიტყვები შენი აქტიური
ლექსიკონის შემადგენელი ნაწილი
იყო. გამორჩეული, ღვთისნიერი, უპატიოსნესი, უნაკლო, დიდსულოვანი
ადამიანი იყავი. გიყვარდა ყველა,
განსაკუთრებით შენი პატარა აღსაზრდელები, რომელთაც სიყვარულსა და
სიკეთეს უნერგავდი. ამიტომ დაგიტირეს
გულით შენმა აღზრდილებმა და მათმა

26 აგვისტოს 63 წლისა გახდებოდი,
ელდარი. შენ კი, უკვე 24 წელია, იმქვეყნიურ სამყოფელში გადასახლდი.

მოულოდნელად და ნაადრევად
დაგვტოვე. მეხის გავარდნას ჰგავდა
39 წლის ასაკში შენი უეცარი გარდაცვალება. წახვედი და დიდი ტკივილი,
სევდა და მონატრება დაგვიტოვე. შენი
შვილები თომა და მარეხი დაქორწინდნენ და კარგი ოჯახები შექმნეს. ნეტავი,
როგორი ბაბუა იქნებოდი. რომ იცოდე,
როგორი კარგი შვილიშვილები გყავს,
- თეონა, რუსუდანი, ქეთი, ლიკა და
ლიზი. შენს კერიაზე სიცოცხლეს ახლა
ისინი აგრძელებენ.

მშობლებმა. რჩეულთა ხვედრია ასეთი
აღიარება. უკანასკნელ გზაზე ცრემლებისა და ყვავილების ზღვა მიგაცილებდა. თანამშრომლებმა ღირსეულად
გაგაცილეს მშობლიური ბაღის ეზოდან.
გულში ჩაგიკრა ბაზალეთის მიწამ,
სადაც შენი ერთადერთი სიყვარული,
27 წლის უნახავი მეუღლე დაგხვდა,
რომელსაც სიცოცხლეში პატიოსნების
ძეგლი დაუდგი.
მწარე ცრემლებით დაგიტირა
მთელმა სანათესაომ, სამეზობლომ
და სამეგობრომ, დებმა დარეჯანმა და
თინიკომ, შენმა გაზრდილმა თაკომ.
ორი თვე შენს საყვარელ მულთან,
დარეჯანთან გაატარე, რომელმაც
თავი არ დაზოგა, რომ შენი სიცოცხლე გაეხანგრძლივებინა. შენს ანას
გვერდით დაუდგნენ დეიდები, ბიძები,
მამიდები, ბიცოლები, ბიძაშვილები.
ყველა მოვეფერებით, მაგრამ ვერავინ
შეუცვლის ისეთ დედას, როგორიც შენ
იყავი. ვერ მოესწარი მის ბედნიერებას,
მაგრამ გწამდეს, როდესაც ეს დღე
დადგება, ანა თავისი რჩეულით პირველად თქვენს საფლავზე მოვა და თავს
ორივეს დაგალოცინებთ.
მონატრებასთან დრო უძლურია.
გწამდეს, არასდროს წაიშლება რუსუდან ბერაძის ამქვეყნიური ცხოვრების
ნათელი კვალი.
შენი ანა და თადული გაჩეჩილაძეები

მერაბი ვეფხვაძის ხსოვნას
17 აგვისტოს ერთი გაუსაძლისი
წელი გადის, რაც ჩვენს გვერდით
აღარ ხარ. ძალიან ძნელია მონატრება. რა ულმობელი და მკაცრი
გამოდგა ეს წუთისოფელი შენთვის. ვერ წარმოვიდგენდით, თუ შენ
ავადმყოფობა დაგამარცხებდა.
როცა შენს ჯანმრთელობას საფრთხე დაემუქრა, ყველა ერთად
დავდექით საშველად - შვილები,
დედმამიშვილები, სანათესაო, სამეგობრო, მაგრამ ვერ გიხსენით
სიკვდილის ავი ბრჭყალებისაგან.
ბევრი ტკივილიანი მოგონება
დაგვიტოვე. უშენობა ტანჯავს
შენს ოჯახს. რაც დრო გადის, მით
უფრო გვემატება სევდა და ნაღველი. ჩვენს თვალზე ცრემლი არ
შრება, ჩემო მშრომელო, ოჯახზე,
მეგობრებზე, ნათესავებზე ძლიერ
შეყვარებულო ვაჟკაცო, მერაბ!

ზაზა გლუნჩაძის ხსოვნას

ელდარი ბოგვერაძე

გვენატრები, ძალიან გვენატრები.
შენ ხომ კეთილი, მოსიყვარულე და
ალალმართალი იყავი. გინთებთ
სანთლებს და ვლოცულობთ, რომ
მუდამ ნათელში გამყოფოს უფალმა.
იძინე მშვიდად. გჯეროდეს, რომ შენი
სახელი არასოდეს მიეცემა დავიწყებას.
მუდამ იქნება ჩვენს გულებში ელდარი
ბოგვერაძის მონატრება.
მეუღლე ქეთინო, შვილები თომა
და მარეხი, რძალი ლედი, სიძე გოგა
ენდელაძე, შვილიშვილები

ბადრი ლომიძის მონატრება

ორმოცი ტკივილიანი დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც ამქვეყნიური
საწუთროდან მარადიულ საუფლოში
გადასახლდი, ჩემო საყვარელო
ძმაო, ბადრი. წახვედი და დარჩი
მოურჩენელ იარად ჩვენს გულებში. დაგვაკლდა შენი თბილი და
ღიმილიანი გამოხედვა, ომახიანი
და მჭერმეტყველი საუბარი დედმამიშვილებს, მეუღლეს, რომელიც
ფრთამოტეხილი დატოვე ორ პატარა ვაჟკაცთან ერთად. ვაი რომ,
უსაშველო აღმოჩნდა სიკვდილთან
შერკინება. ფუჭად ჩაიარა ექიმებისა

და ოჯახის თანადგომამ და ნაადრევად, 51 წლის ასაკში წაგვართვა
განგებამ შენი თავი. დრო უფრო
მეტად გამიახლებს ტკივილებს. ჩემს
ხელებში გაზრდილო, საყვარელო
და სიცოცხლეს მოწყურებულო ძმაო.
როგორ გავძლო უშენოდ. ისღა
დამრჩენია, სანთლები აგინთო, მოვიტანო ყვავილები და ვილოცო შენი
სპეტაკი სულის სადიდებლად. იძინე
მშვიდად. მსუბუქი იყოს შენს გულზე
დაყრილი მიწა.
შენი დატანჯული და
ნაზი ლომიძე ოჯახით

მეუღლე ვახტანგი ნანიტაშვილი, შვილები ლიანა, ლეილა,
ლალი, თამარი, სიძეები ალექსანდრე ნიქაცაძე, მირიან გასიევი,
შვილიშვილები ბექა, სალომე ნიქაცაძეები, ნინო გასიევი, და შანია
გაბუნია, რძალი თეა ციცქიშვილი,
შვილთაშვილები ნინო, ანასტასია ნიქაცაძეები, ძმისშვილები,
დისშვილები, მულისშვილები
ღრმა მწუხარებით იუწყებიან, რომ
გარდაიცვალა
გოგუცა გაბუნია-ნანიტაშვილი
დაიკრძალა 14 აგვისტოს სოფელ ბაზალეთში.

ხარაგაულის №2 საჯარო სკოლის დირექცია, პედკოლექტივი
და ტექპერსონალი თანაუგრძნობენ ხათუნა მანჯავიძესა და სოსოს
დავაძეს დედამთილისა და დედის
თინა ხარაძე-დავაძის
გარდაცვალების გამო.

ედელა სხილაძე, იზო მაღლაკელიძე, ლუიზა ბერაძე, მაია
სვანიძე, ლილი გველესიანი, ლია
გიორგაძე, ელზა მაღლაკელიძე,
ლეილა მაღრაძე, მაგდა თავზარაშვილი იუწყებიან მადონა ბარბაქაძის მამამთილის
მიშა თაბუკაშვილის
გარდაცვალებას და თანაუგრძნობენ განსვენებულის ოჯახსა და
ახლობლებს.
ა(ა)იპ „ხარაგაულდასუფთავების“ თანამშრომლები თანაუგრძნობენ ბესო დავაძეს დედის
თინა ხარაძე-დავაძის
გარდაცვალების გამო.

იური და დალი ბლუაშვილები სამძიმარს უცხადებენ ბესო,
სოსო, მარინა დავაძეებს, ლაურა
ბლუაშვილს და ხათუნა მანჯავიძეს
დედისა და დედამთილის
თინა ხარაძე-დავაძის
გარდაცვალების გამო.
ხარაგაულის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები
თანაუგრძნობენ ბექა ნიქაცაძეს
ბებიის
გოგუცა გაბუნია-ნანიტაშვილის
გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის
ოჯახს.
ზურიკო და გულო კიკნაძეები,
გია და მაია მანჯავიძეები ოჯახებით
თანაუგრძნობენ შოთა დავაძეს
მეუღლის, სოსო, ბესო და მარინა
დავაძეებს დედის
თინა ხარაძე-დავაძის
გარდაცვალების გამო.

დრო ვერ განკურნავს ჩვენს
დიდ ტკივილს. ხშირად მოვალთ
შენს საფლავთან. აგინთებთ სანთელს. ვილოცებთ, რათა უფალმა
ნათელში ამყოფოს შენი სპეტაკი
სული.
შენს სახელს არასოდეს უწერია
დავიწყება.
ოჯახი

მეექვსე წელია, ჩვენს გვერდით
აღარ ხარ, ზაზა. მეექვსე წელია,
შენზე წუხილსა და დარდში გვითენდება და გვიღამდება. ძნელია
უშენობა. გულს მხოლოდ იმით
ვიიმედებთ, რომ გმირის სახელით გადასახლდი იმქვეყნად.
ბრძოლის ველიდან დაჭრილების
გამოყვანისას გიმტყუნა ბედმა.

რვა თანამებრძოლის მიშველება
მოგისწრია. ჩვენთვის გასწირა თავიო, - ამბობდნენ შენი ფრონტელი
მეგობრები. სიკვდილის შემდეგ
დამსახურებული ჯილდო - ვახტანგ
გორგასლის ორდენი შენი გმირობისა და მამაცობის დასტურია.
ალალმართალი, ყველას მოსიყვარულე იყავი. სიყვარულით
შექმენი ოჯახი. ორ ქალიშვილს მარინესა და თეონას შეჰხაროდი.
სიგიჟემდე გიყყვარდა შვილები.
არ დაგცალდა ბედნიერება.
ძალიან ძნელი ყოფილა გმირის
დედობა, შვილო. დრო მიდის,
ჩემი ტკივილი კი არ ყუჩდება. მენატრები, უსაშველოდ მენატრები.
შენზე მოგონებებით ვცოცხლობ,
ზაზა. ღმერთმა ნათელში გამყოფოს მუდამ.
დედა

გურამ ავალიშვილის
ხსოვნას

ა(ა)იპ „ხარაგაულკეთილმოწყობის“ თანამშრომლები თანაგრძნობენ ლაურა ბლუაშვილს დედამთილის და ბესო დავაძეს დედის
თინა ხარაძის
გარდაცვალების გამო.
ბუდუ და ბუღუტი თაბუკაშვილები ოჯახებით ღრმა მწუხარებით
იუწყებიან ბიძის
მიშა კირილეს ძე
თაბუკაშვილის
გარდაცვალების გამო.
ლუდიკა ღონღაძე, ლევან
შველიძე, გივი თხელიძე, ნუგზარ
თაბუკაშვილი, უჩა ცხადაძე ოჯახებით იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა
მიშა თაბუკაშვილი
და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის ოჯახს.
ქეთინო აბრამიშვილი, აზა
ფურცელაძე, ნანი არევაძე, მაია
ქასრაშვილი, ზაური ჭუმბურიძე,
ვალიდა არევაძე, ირინა ბიბიჩაძე,
თინიკო მჭედლიძე, ეკა ლურსმანაშვილი იუწყებიან მადონა
ბარბაქაძის მამამთილის
მიშა თაბუკაშვილის
გარდაცვალებას და თანაუგრძნობენ განსვენებულის ოჯახსა და
ახლობლებს.

ორმოცი დარდიანი და ტკივილიანი დღე გავიდა უშენოდ, მამავ.
ძალიან მოგვენატრე. გვგონია,
კარს შემოაღებ და გაგვახარებ,
მაგრამ ამაოდ.
დეკემბერში 80 წლის უნდა
გამხდარიყავი. ასაკთან შედარებით მხნედ გამოიყურებოდი.
„ბაბუ, მაგდენის როგორ იქნებიო,“
- გეტყოდნენ ხოლმე. შენც გიხაროდა და გეღიმებოდა. იუბილეს
აღნიშვნა გინდოდა, ყველა ჩემი
თანატოლი უნდა მოვიწვიო და
კარგად ვილხინოთო, მაგრამ...
ავადმყოფობას არ უშინდებოდი. გულიანი და გულუხვი მასპინძელი იყავი. ყველა გაფასებდა და
ყველას უყვარდი. კარგი სიტყვის
მთქმელ კაცად გიცნობდა ყველა.
რვა დედმამიშვილი ობლობაში
გაიზრდეთ. დუხჭირი ყოფის მიუხედავად, არც ერთი თქვენგანი
ცუდ გზას არ დასდგომია. ყველამ
კარგი და სასახელო ოჯახები
შექმენით. ერთად შეკრებილები,
თქვენი ობლობის ამბავს რომ
ვისმენდით, მამა, გული დარდით
გვევსებოდა, - რამდენი ტკივილიანი დღე გამოიარეთ. რვავე კარგ
ადამიანებად ჩამოყალიბდით.
ბავშვობაში გაჭირვებაგამოვლილი მუდამ იყავი სხვისი დარდისა
და ტკივილის გულთან ახლოს
მიმტანი. სხვისი სიხარული და
ბედნიერება კი თითქოს ფრთებს
გასხამდა.
კარგი მეუღლე იყავი. 52 წელი
ერთად განვლეთ შენ და შენმა
მაგულიმ. დიდი სიყვარული იყო
თქვენი ცხოვრების თანამგზავრი.
სამი შვილი გაგვზარდეთ თქვენს

თბილ უბეში. გვასწავლეთ ცხოვრების ავ-კარგი, სტუმართმოყვარეობა, ერთმანეთისა და მოყვასის
სიყვარული. მამი, ოჯახის უზომოდ
მოყვარული და ერთგული იყავი.
უსაზღვროდ გიყვარდა შვილიშვილები. შენი მოსახელე გურამი
უკვე სტუდენტია, - გონიერი და
უნარიანი ვაჟკაცია. შენი დედის
მოსახელე ქრისტინეს ძალიან
ენატრები. შენზე რომ ვსაუბრობთ,
ჩუმად ტირის თავის საყვარელ
ბაბუს.
გული გვტკივა, წარსულში რომ
გიხსენებთ. გვინდოდა, დიდხანს
ყოფილიყავი ჩვენს გვერდით
და გეცქირა შენი შთამომავლებისთვის. უფლის ნებას ვერავინ
გადაუდგება. იმედი გვაქვს, იმ
ადამიანთა გვერდით დაიმკვიდრებ
ადგილს, ვინც ეს წუთისოფელი
ღირსეულად და ვაჟკაცურად განვლო. ილოცე შენი ოჯახისათვის.
შვილები
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ვულოცავთ

სულითა და გულით ვულოცავთ ქალბატონ ნანა დევდარიანს დაბადების დღეს და მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო
გამოცდის წარმატებით ჩაბარებას
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში
(მე-7-მე-12 კლ.). ვუსურვებთ ჯანმრთელობასა და ულევ სიხარულს.
ფარავდეს უფალი.
სიყვარულით, ვენერა კიკნაძე,
ნანა ნებიერიძე

***

„ზაფხულის საღამოები“
საინტერესოდ მიმდინარეობს

თვეზე მეტია, რაც ხარაგაულის
გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით
(უფროსი ირინე ჩხეიძე) მიმდინარეობს პროექტი „ზაფხულის
საღამოები.“
„ამ ხნის განმავლობაში მრავალი საინტერესო ღონისძიება განხორციელდა, - ამბობს ირინე ჩხეიძე, - მოეწყო კინოჩვენებები ღია
ცის ქვეშ, პატარებისთვის მოეწყო
მულტფილმების ჩვენება, ჩატარდა
იყიდება ორსართულიანი
თეთრი ქვით აშენებული დაუხურავი სახლი ხარაგაულის
ცენტრში. ფასი 9 000 აშშ
დოლარი. ტელ.: 577419191
ან 577555001
ხარაგაულში გიმნაზიის წინ
მდებარე ხუთსართულიან საცხოვრებელ კორპუსში მე-3
სართულზე იყიდება სამოთახიანი, 54 კვ.მ ბინა ორი აივნით,
სასწრაფოდ! ტელ.: 577 165 007
(ლევანი).

სამაგიდო ჩემპიონატები და კარაოკეს კონცერტი ღია ესტრადაზე.
პროექტში ჩაერთო ცენტრალური
ბიბლიოთეკა ღონისძიებით „ბიბლიოთეკის ღამე.“ ისტორიულ
მუზეუმში ვაჩვენეთ ფილმი „გრძელი ნათელი დღეები.“ პროექტის
ფარგლებში კულტურის ცენტრთან
არსებულმა თოჯინების თეატრმა
სპექტაკლები გამართა ბაზალეთში, ვარძიაში, საღანძილეში, ღორეშასა და ლაშეში. სპექტაკლებს
სხვა სოფლებშიც გავმართავთ.“

დღეს, 15 აგვისტოს, ზვარეში
ღია ცის ქვეშ ფილმის ჩვენება
გაიმართება. ორშაბათს, 18
აგვისტოს ღია ესტრადაზე ჩატარდება კონცერტი როგორც
ხარაგაულელი, ასევე სტუმრად
მყოფი ახალგაზრდების მონაწილეობით. პროექტი გრძელდება
და ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს.
ფოტოზე: თოჯინების თეატრის
დასი მაყურებლებთან ერთად
სპექტაკლის შემდეგ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!
უკრაინის სახელმწიფო ავტორიზებული უნივერსიტეტი და კოლეჯი
(MAYP) აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას ეროვნული გამოცდების გარეშე
ქ. ზესტაფონსა და ქუთაისში - 9,10,11 და 12 კლასდამთავრებულთათვის
ეკონომიკის, იურიდიული, ტურიზმისა და ფარმაციის სპეციალობებზე 2,3
და 4 წელნახევრიანი სწავლების ხანგრძლივობით, სწავლის საფასურის
გადახდის მოქნილი პირობებით და სახელმწიფო დიპლომის გაცემით.
მის.: ქ. ზესტაფონი, ზაპოროჟიეს ქ. N10, ტელ.: 593211964, 551567256
ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. N76, ტელ.: 591152162.

amindi
ვიბარებ ჯართს მაღალ ფასად. დაინტერესებულმა პირებმა
დარეკეთ 555 29 56 08. იკითხეთ დემური.

უფასო განცხადების
ქვითარი #32
____________________
____________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

თქვენს განცხადებას უფასოდ გამოვაქვეყნებთ მხოლოდ გაზეთის ბოლო
ნომრიდან ამოჭრილი უფასო განცხადების ტალონით.

ვულოცავთ ყველა ხარაგაულელისათვის საყვარელ ადამიანს, მრავალი თაობის აღმზრდელს, ყველა ასაკის ადამიანიების
ერთგულ მეგობარს ელვარდი
გიორგიძეს დაბადების 60 წლის
იუბილეს.
ვუსურვებთ ჯანმრთელობას
და დიდხანს სიცოცხლეს. უფლის
წყალობა და მადლი არ მოკლებოდეს მთელი ცხოვრება.
ხარაგაულის
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი

***

განათლების ღვაწლმოსილ
მუშაკს, ღირსეულ პიროვნებას
ელვარდი გიორგიძეს ვულოცავთ
დაბადებიდან 60 წლის იუბილეს.
ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, მხნეობას. კვლავაც დიდხანს ეღვაწოს
განათლების სფეროში მოსწავლე-ახალგაზრდობის აღზრდის
სასიკეთოდ და საკეთილდღეოდ.
განათლების პროფკავშირი

***

გულწრფელად ვულოცავთ
საქართველოს ტერიტორიული
ერთიანობის ბრძოლების მონაწილეს ბატონ ელვარდი გიორგიძეს
60 წლის იუბილეს. ვუსურვებთ მას
ჯანმრთელ, ხანგრძლივ სიცოცხლეს ყველა ახლობელთან და
მეგობართან ერთად. ღმერთი
იყოს მისი მფარველი.
ვეტერანთა კავშირის გამგეობა

***

ხევის საჯარო სკოლის დირექტორს ბატონ ზურაბ გოგოლაძესა
და მის მეუღლეს ქალბატონ ნარგიზ ხაჩიძეს ვულოცავთ პირველი
შვილიშვილის შეძენას. ვუსურვებთ
პატარა სანდროს ღვთის წყალობას, ბედნიერ მომავალსა და ღირსეულ მამულიშვილად აღზრდას.
ხევის საჯარო სკოლა

***

დ. ხარაგაული

15.08 - მზიანი დარი, დღე +37ºC, ღამე
+24ºC;
16.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +35ºC, ღამე +25ºC;
17.08 - მზიანი დარი, დღე +37ºC, ღამე
+25ºC;
18.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +35ºC, ღამე +26ºC;
19.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +38ºC, ღამე +27ºC;
20.08 - მზიანი დარი, დღე +38ºC, ღამე
+26ºC.

ბორითი

15.08 - მზიანი დარი, დღე +34ºC, ღამე
+20ºC;
16.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +35ºC, ღამე +21ºC;
17.08 - მზიანი დარი, დღე +35ºC, ღამე
+22ºC;
18.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +35ºC, ღამე +20ºC;
19.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +37ºC, ღამე +23ºC;
20.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +37ºC, ღამე +22ºC.

მთავარი რედაქტორი
ლაურა გოგოლაძე

რედაქტორის მოადგილე
ნინო კაპანაძე
593 35 65 80

593 900 501

თამთა გოგოლაძე
555 57 45 78

კიცხი

15.08 - მზიანი დარი, დღე +36ºC, ღამე
+23ºC;
16.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +34ºC, ღამე +23ºC;
17.08 - მზიანი დარი, დღე +36ºC, ღამე
+23ºC;
18.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +34ºC, ღამე +24ºC;
19.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +37ºC, ღამე +25ºC;
20.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +36ºC, ღამე +24ºC.

მოლითი

15.08 - მზიანი დარი, დღე +32ºC, ღამე
+18ºC;
16.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +33ºC, ღამე +19ºC;
17.08 - მზიანი დარი, დღე +33ºC, ღამე
+19ºC;
18.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +33ºC, ღამე +18ºC;
19.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +35ºC, ღამე +21ºC;
20.08 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +36ºC, ღამე +20ºC.

დიზაინერი

შოთა ლომიძე
557 10 20 47
shotiko@lomidze.info

ჩ ვ ე ნ ი ს ო ფ ლი ს ღ ი რ ს ე უ ლ
შვილს, კარგი ოჯახის მამას, შესანიშნავ ექიმს, გულისხმიერ პიროვნებას ბატონ თემურ შუბითიძეს
ვულოცავთ დაბადების დღეს. ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, ოჯახურ
ბედნიერებას და სიკეთეს. ღმერთი
იყოს მისი მფარველი. არასოდეს
მოკლებოდეს ის დიდი სითბო და
სიყვარული, რასაც დამსახურებულად გამოხატავს მის მიმართ
მთელი მოსახლეობა.
ხევის საჯარო სკოლა

***

დაბადების დღეს ვულოცავთ
ჩვენს საყვარელ თანამშრომელს
ეკა ქველაძეს. ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, წინსვლას და წარმატებებს პირად და
საზოგადოებრივ საქმიანობაში
საყვარელ დედიკოსთან, ძამიკოსთან და ყველა კეთილისმსურველ
ადამიანთან ერთად.
ივ. აბაშიძის სახელობის
კულტურის ცენტრის
თანამშრომლები

რედკოლეგიის წევრები:
სოფო ფერაძე, ანი ჭიპაშვილი, სალომე
ბუხნიკაშვილი, გიორგი ლომიძე, ნინო ბლიაძე,
ნინო მჭედლიძე, მარიამ მაქაძე, ანა გოლუბიანი,
ნინო ქველიაშვილი, გვანცა ლომიძე, თიკო
ლურსმანაშვილი, ხვიჩა ჭყოიძე

დაბადების დღეს ვულოცავ
ჩემს უსაყვარლეს შვილიშვილს
ქეთი ბოგვერაძეს. ვუსურვებ ჯანმრთელობას, კარგად სწავლას,
სიხარულს, ბედნიერებას, საუკეთესო მომავალს. ღმერთი იყოს
მისი ყოველი ნაბიჯის მფარველი.
მუდამ გაეხარებინოს მშობლებისა
და ახლობლების გულები.
ბებო ქეთინო კვინიკაძე

***

დაბადების დღეს ვულოცავ ჩემს
პატარა მამიდაშვილებს მარიამ და
საბა კეჟერაშვილებს. ვუსურვებ
ბედნიერ ბავშვობას და დიდხანს
სიცოცხლეს.
ქეთი და ლუკა ტაბატაძეები

***

ვულოცავთ დაბადების დღეს
ღირსეულ პიროვნებას, ყველასათვის საყვარელ ადამიანს ბატონ
ნიკოლოზ წიკლაურს. ვუსურვებთ
ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას,
ბედნიერებას, წინსვლას და წარმატებებს თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად. ღმერთი ფარავდეს თქვენს
გზასავალს.
ივ. აბაშიძის სახელობის
კულტურის ცენტრის
თანამშრომლები

***

ელვარდი გიორგიძე 60 წლისაა
იუბილარი ელვარდი გიორგიძე
ხარაგაულელებისათვის ცნობილია უშუალობით, უბრალოებით,
ადამიანობით. ფეხის ადგმის შემდეგ პირველი ბავშვი, ვინც გავიცანი და ვისთანაც ურთიერთობა დავიწყე, ელვარდი იყო. მას შემდეგ,
ამდენი წელია, ყოველდღიურად
ვურთიერთობთ. მიხარია, რომ
ჩემი მეგობარი ელვარდი ყველა
ასაკის ადამიანებს უყვართ. მძიმე
ბავშვობის მიუხედავად, საკუთარი
შემართების წყალობით, უმაღლესი განათლება მიიღო. თანამდებობებზე ისე მუშაობდა, შეცდომა არ
დაუშვია. მიხარია, რომ ელვარდი
ხარაგაულში, ჩემს უბანში, ცხოვრობს და მე მისი მეგობარი მქვია.
...პატიოსნება მოგყვება
ცხოვრების კრედოდ აქამდე,
გულში არც რამ გაქვს ისეთი
რასაც რომ უნდა მალავდე.
პირში თქმა გიჯობს
ყველასთვის
გწამს, რომ ეს ყველას ვალია,
ყალბმა ღიმილმა, კი ვხედავთ,
ცხოვრება არივ-დარია...
ღმერთმა დაგლოცოს,
გაცოცხლოს,
დრო გაგეცვითოს ლხენაში,
არ დავღლილიყვეთ
ქართველნი
შენებრი კაცის ქებაში.
დიდი სიყვარულით,
შენი მეგობარი
გურამ სახვაძე

მის.: ხარაგაული, სოლომონ მეფის №59

ტელ.: 0 433 22 16 27
593 900 501
gogoladze.laura@gmail.com
გაზეთი რეგისტრ. №47/5-ბ-12

