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ტიხრული მინანქრის დიდოსტატი
ხარაგაულის მუზეუმში
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ძვირფასო
მასწავლებლებო!
გილოცავთ მასწავლებელთა საერთაშორისო დღეს. გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებულ ცხოვრებას.
მასწავლებლებს გაკისრიათ მძიმე, თუმცა უმრავლესობისთვის სასიამოვნო, მოვალეობა, - გახადოთ ჩვენი ქვეყანა უკეთესი მომავალი
თაობისთვის კარგი განათლების მიცემით, რადგან მხოლოდ განათლებული საზოგადოებაა დემოკრატიული და თავისუფალი ქვეყნის აშენების
საფუძველი.
პატივისცემით,
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი
ნოდარ ებანოიძე

ხარაგაულელთა
„დარისპანის გასაჭირი“
გორში

ხარაგაულის ისტორიულ მუზეუმში
(დირექტორი ნინო დიდიძე) გრძელდება
პროექტი „შეხვედრები ცნობილ ადამიანებთან.“ ამჯერად საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის თანამშრომელს, ტიხრული მინანქრის ტექნოლოგსა და ოსტატს, ჩვენს
თანამემამულეს, ხარაგაულის საპატიო მოქალაქეს, ერმილე მაღრაძეს უმასპინძლეს.
ერმილე მაღრაძე ხელოვნებით დაინტერესებულ ხარაგაულელ ახალგაზრდებს და მათ მასწავლებლებს შეხვდა. ტიხრული მინანქარის ოსტატმა შეკრებილთ
ქართული ტიხრული მინანქარის ისტორია

გააცნო და აჩვენა ტიხრული მინანქარის
დამზადების ერთ-ერთი მეთოდი.
„ნებისმიერი მუზეუმის უპირველესი
დანიშნულებაა, მომავალ თაობებში
სიახლეების დანერგვა და გაძლიერება,
- ამბობს ერილე მაღრაძე, - ის ცოდნა,
რასაც ბავშვები იღებენ სკოლაში, სამუზეუმო სივრცეში კიდევ უნდა გაღრმავდეს.
ამ მიზანს ემსახურებოდა ხარაგაულის
ისტორიული მუზეუმის დირექტორის
მოადგილის, ქალბატონი ეკა შველიძის
მიერ წამოწყებული პროექტი. ვიმედოვნებ, რომ ხარაგაულელი ახალგაზრდები

სოფლებში კრებები ტარდება
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში ტარდება მოსახლეობის
კრებები 2016 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში
პრიორიტეტების შესარჩევად. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან
მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად,
შეხვედრები უკვე გაიმართა ბორითის,
ლაშის, ხიდარის, ხევის, წიფის, ვახანის,
ლეღვნის, მოლითის, საღანძილის, ხუნევის ადმინისტრაციული ერთეულების
სოფლებში. მოსახლეობამ პრიორიტეტები შეარჩია ბაზალეთსა და ქროლში.
დღეს 9 ოქტომბერს, 11 სთ-ზე
მოსახლეობის კრება დაგეგმილია
ღარიხევში;
12 სთ-ზე - ჩხერში;
13 სთ-ზე - კიცხში, ნადაბურში, მირონწმინდაში;
14 სთ-ზე - გოლისსა და სარგვეშში;
15 საათზე - პატარა ხარაგაულში,
წიფში, ბორში, ღორეშაში;

16 სთ-ზე - ხორითში;
18 სთ-ზე ჯაფაროულში.
10 ოქტომბერს მოსახლეობის კრებები დაგეგმილია
12 სთ-ზე ჩრდილსა და გედსამანიაში;
13 სთ-ზე საქარიქედსა და ფარცხნალში;
14 სთ-ზე - ზვარეში, საბესა და კიცხის იგორეთში;
16 სთ-ზე - ნუნისსა და თეთრაწყაროში;
15 სთ-ზე - ახალსოფელში.
11 ოქტომბერს მოსახლეობის კრებები დაგეგმილია
11 სთ-ზე ლახუნდარაში;
12 სთ-ზე - წყალაფორეთსა და
პატარა ვარძიაში;
13 სთ-ზე - ისლარსა და ხონში;
15 სთ-ზე - ვარძიასა და ღუდუმექეთში;
16 სთ-ზე - ჩალხაეთში.

„მხიარულ სტარტებში“ ხარაგაულის
გამგეობის გუნდმა გაიმარჯვა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამსახურის ინიციატივით
ხარაგაულში ორგანიზაციებს შორის
„მხიარული სტარტები“ ჩატარდა.
სპორტულ შეჯიბრებაში გამგეობის,
შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრის,
კულტურის ცენტრისა და სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალური ცენტრის გუნდები მონაწილებდნენ.
ფინალში ერთმანეთს შეხვდნენ ხარაგაულის გამგეობისა და სპორტის გან-

ვითარებისა და მართვის მუნიციპალური
ცენტრის გუნდები. დაძაბულ ორთაბრძოლაში გამგეობის გუნდმა გაიმარჯვა.
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამსახურის სპეციალისტი ახალგაზრდობის საქმეთა საკითხებში ხათუნა
ტაბატაძის ინფორმაციით, მხიარულ
სტარტებში მონაწილე ოთხივე გუნდი
ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოვეს.
სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს ღონისძიების ოპერატორს გოგი კვირიკაშვილს და წამყვანს გიორგი ჭიპაშვილს.

დაინტერესდებიან ტიხრული მინანქარის
ტექნოლოგიით.
გორში, ერმილე მაღრაძის პირად სახელოსნოში, უახლოეს ხანში ტიხროვანი
მინანქრის სკოლა ამოქმედდება, სადაც
შვიდი ახალგაზრდა ისწავლის. ეს პროექტი, ერმილე მაღრაძის ინფორმაციით,
გორის ეპარქიის თაოსნობითა და ქალაქის მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება.
ერმილე მაღრაძე იმედოვნებს, რომ
მომავალში ამ კუთხით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსაც მიაქცევს ყურადღებას.
ნინო კაპანაძე

სახალხო თეატრების ფესტივალს გორში 11 ოქტომბერს
ხარაგაულის ოთარ აბაშიძის
სახალხო თეატრი გახსნის სპექტაკლით „დარისპანის გასაჭირი.“
რეჟისორ ირინე ჩხეიძის ინფორმაციით, ფესტივალის ჟიურის
შეამდგენლობაში არიან თეატრთმცოდნეები ლაშა ჩხარტიშვილი, ნიკა წულუკიძე და ლელა
ოჩიაური.
„ვღელავ, რადგან გორში, დიდი
თეატრალური ტრადიციების მქონე ქალაქში, გვიწევს გამოსვლა.

ამავე დროს ძალიან საპასუხისმგებლოა, რომ ფესტივალს გახნის
ხარაგაულის სახალხო თეატრი.
ღირსეულად უნდა წარვდგეთ
მაყურებლის წინაშე,“ - ამბობს
ირინე ჩხეიძე.
გორის სახალხო თეატრების
ფესტივალში მონაწილეობენ სამტრედიის, საგარეჯოს, საჩხერის,
წყალტუბოს, ბორჯომის, ბაღდათის, ჩოხატაურისა და ხელვაჩაურის სახალხო თეატრები.
ფესტივალი 23 ოქტომბრამდე
გაგრძელდება.

ხიდარში საბავშვო ბაღი გაიხსნა
პირველ ოქტომბერს, ხიდრის
ისტორიაში პირველად, საბავშვო
ბაღი გაიხსნა. ხიდრელი მშობელი
ნანა ხეცაძე ამ ფაქტით ბედნიერია და ამბობს, რომ ახდა მათი
დიდი ხნის სურვილი. ქალბატონ
ნანას უხარია, რომ მათ შვილებს
საბავშვო ბაღში არაჩვეულებრივი
გარემო და აღმზრდელები დახვდნენ და მადლობას უხდის უკლებლივ ყველას, ვინც წვლილი
შეიტანა ხიდარში საბავშვო ბაღის
გახსნაში.
საბავშვო ბაღის გახსნით რომ
ხიდრელებისთვის უმნიშვნელოვანესი საქმე გაკეთდა, აღნიშნავს მშობელი, ხიდრის საჯარო
სკოლის მასწავლებელი თამთა
მაისურაძე: „დილიდან თითქმის
4 საათამდე წამოსული ვარ სახლიდან. ამიერიდან ჩემი შვილი,
თანატოლებთან ერთად, სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში
ჩაერთვება. შესაბამის განათლებასა და კულტურას მიიღებს. უდიდესი პრობლემაა ბაღგაუვლელი
ბავშვის სკოლაში მიყვანა. თითქმის ყველაფრის სწავლება გვიწევდა ნოლიდან. საბავშვო ბაღიდან
მოსული ბავშვი კი მომზადებული
იქნება სკოლისთვის.“
„25 აღსაზრდელზე გაიხსნა
ბაღი, - ამბობს ხიდრის საბავშვო ბაღის გამგე ხათუნა ბერაძე,
- ვულოცავ ყველა ხიდრელს ამ

ღირსშესანიშნავ დღეს. მადლობა
ყველას, ვინც წვლილი შეიტანა
ჩვენი სურვილების სრულყოფაში.
ხიდრის მომავალ თაობსას ვუსურვებ წინსვლას.“
გამგებლის წარმომადგენელი
ხიდარში ბადრი ბერაძე იმედოვნებს, რომ საბავშვო ბაღის გახსნა
და გზის კეთილმოწყობა ხელს
შეუწყობს სოფლიდან მიგრაციის
შეჩერებას. „მეზობელი სოფელი,
სადაც დღემდე საბავშვო ბაღი
ფუნქციონირებდა, ჩვენგან დაახლოებით ხუთი კილომეტრითაა
დაშორებული. ბავშვების მეზობელ
სოფელში საბავშვო ბაღში ტარება
შეუძლებელი იყო. ამიტომ ბაღის
გახსნას მოსახლეობაც ითხოვდა

და სკოლამდელთა კონტინგენტიც გვყავდა. მუნიციპალიტეტის
ხელმძღვანელობა და სოფლის
მოსახლეობა გვერდით გვედგა.
ხიდრელებისა და ჩვენი ბავშვების
ოცნება ასრულდა. ხალხის უმრავლესობა კმაყოფილია,“ - ამბობს
ბადრი ბერაძე.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ხელისუფლებისა
და იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა
პირველ ოქტომბერს ხიდარში
საბავშვო ბაღის, გზისა და სარიტუალო დარბაზის გარდა, კიცხი
შინმოუსვლელთა განახლებული
მემორიალი გახსნეს.
ლაურა გოგოლაძე
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„ხარაგაულის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულება
მცირედით აჭარბებს 70%-ს“

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულებაში,
9 თვის მონაცემების მიხედვით, პრობლემებია. რეალურად
როგორი სურათი მივიღეთ, ამ თემაზე ეკონომისტი, ხარაგაულის
მაჟორიტარი დეპუტატი, პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე
გვესაუბრება.
-ბატონო ნოდარ, 2015 წლის
დასაწყისში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შეფასებისას ამბობდით, რომ დაგეგმილი
შემოსავლები რეალურია და 200-300
ათასი ლარით გაზრდა შესაძლებელია. თუმცა, იქვე აღნიშნავდით,
რომ ჯარიმების ზუსტი პროგნოზი
მაინც რთულია.
როგორი სურათი მივიღეთ შემოსავლების მხრივ რეალურად,
2015 წლის 9 თვის მონაცემების
მიხედვით?
-არცთუ სახარბიელო ბიუჯეტის შესრულებას პრობლემა შეექმნა, რადგან
სერიოზული ჩავარდნებია, - განსაკუთრებით ჯარიმების, სანქციებისა
და საურავების მუხლით, - რომელიც
2015 წლის გეგმად განსაზღვრული
იყო 1 020 000 ლარით. ცხრა თვის
მონაცემების შემოსავლებმა შეადგინა 468 800 ლარი, ანუ ცხრა თვეში
წლიურის 45%; ჩამორჩენა უკვე 400
000 ლარის ფარგლებშია. ზოგადად,
უხეში გათვლებით, ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულება მხოლოდ მცირედით
აჭარბებს 70%-ს.
თითქმის მთლიანად დაიხარჯა თავისუფალი ნაშთი, რომელიც 912 000
ლარის ოდენობით იყო და რომლის
90%-ზე მეტი გახარჯულია, თანაც
ისეთ ღონისძიებებზე, რომლებიც

თავდაპირველ ბიუჯეტში ასახული არ
იყო - ძირითადად ადმინისტრაციულ
ხარჯებზე; რაც, რბილად რომ ვთქვათ,
დიდად გონივრული ქმედება არ იყო.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარ შემოსავლებში არცთუ
მცირე წილი უჭირავს არასასოფლოსამეურნეო მიწის გადასახადს, რომლის
უმთავრეს ნაწილს იხდის საქართველოს
რკინიგზა, სარკინიგზო ლიანდაგებისა
და სხვა ობიექტების ქვეშ განთავსებული მიწის სარგებლობაზე. ეს თანხა
შეადგენს 800 000 ლარს, რომლის
გადახდის პერიოდია ნოემბრის თვე,
თუმცა ავანსად წინასწარ გადახდილია
300 000 ლარი, რაც გეგმის შესრულების
პროცენტულ მაჩვენებელზე აისახა. უკვე
წლის ბოლოს პროცენტულ მაჩვენებელზე აისახება გეგმის ჩამორჩენები.
ასევე მინდა ვთქვა, რომ საფრთხის
წინაშე აღმოჩნდა, მაგალითად, დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება, სადაც წლიური ბიუჯეტი თითქმის
ათვისებულია. იგივე მდგომარეობაა
კულტურის ცენტრში. ს.კ. „ჩხერიმელას“
საერთოდ აღარ აქვს არც ერთი თეთრი.
დაფიქრება გვმართებს და ანალიზი გვჭირდება, მაგალითად უმწეოთა
კვებაზე ერთ პერსონაზე გაწეული
წლიური ხარჯების რაოდენობაზე.
ერთ პერსონაზე მოდის დაახლოებით
1500 ლარი, რაც თითქმის სამჯერ აღე-

მატება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში
მსგავს ღონისძიებაზე ერთ ადამიანზე
დახარჯულ ხარჯებს.
-თქვენ ასევე აღნიშნავდით, რომ
არაგონივრულია ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთის იმედად ყოფნა.
კონკრეტულად რა საფრთხეს ქმნის
თავისუფალი ნაშთის გამოყენება?
რა მიმართულებით გაიხარჯა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არსებული თავისუფალი
ნაშთი?
-ვამბობდი, რომ თავისუფალ ნაშთს
ადვილად დასანახი მომავალი პრობლემების გამო უნდა გავფრთხილებოდით, რაც საშუალებას მოგვცემდა
თავდაპირველად დაგეგმილი ხარჯები
უმტკივნეულოდ გაგვეწია და ამასთან
მომავალი, არცთუ იოლი, წლის ბიუჯეტისათვის გარკვეული დაზღვევა გაგვეკეთებინა. სამწუხაროდ, ადგილობრივი
ხელისუფლება ასე არ მოიქცა.
-ბატონო ნოდარ, თქვენი ინფორმაციით, ცენტრალური ხელისუფლება გეგმავდა მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტების ხარჯვის პროცესის
მონიტორინგს. დაიწყო თუ არა ამ
მიმართულებით მონიტორინგი?
-ბიუჯეტის მონიტორინგი, თვითმმართველობის კოდექსით, ადგილობრივი საკრებულოს ფუნქციაა.
ასევე მონიტორინგს ახორციელებს
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური,
რომლის მიერაც ამჟამად მიმდინარეობს შემოწმების პროცესი.
-რა რეალურ შედეგს მოიტანს
მოსახლეობისთვის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვის
მონიტორინგი?

-მოსახლეობა გაიგებს, რა მიმართულებით იხარჯება მათი კუთვნილი სახსრები და უფრო მეტად
მომთხოვნი გახდება. სამწუხაროდ,
მოსახლეობაში არ არის სრული აღქმა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი მათი
საკუთრებაცაა და ხშირ შემთხვევაში
მშვიდად ადევნებს თვალს თავისივე
სახსრების, რბილად რომ ვთქვათ,
არცთუ გონივრულ ხარჯვას.
-მიუხედავად იმისა, რომ დადგინდა ადმინისტრაციული ხარჯების ზღვარი, ასეთი ხარჯები
„ჩამალულია” ა(ა)იპ-ებისთვის
გადაცემულ სუბსიდიებში. ბევრ
ა(ა)იპ-ს პროგრამებისთვის თანხა, ფაქტობრივად, არ გააჩნია.
თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს
იმისათვის, რომ საბიუჯეტო თანხა
მხოლოდ ხელფასებში არ იხარჯებოდეს და მოსახლეობა ბიუჯეტიდან
დახარჯული თანხის ადექვატურ
მომსახურებას იღებდეს?
-გეთანხმებით, აბსოლუტურად უაზრო სიტუაცია მივიღეთ. შეგახსენებთ,
რომ როდესაც თვითმმართველობის
კოდექსს ვიღებდით, პირადად გავაპროტესტე ასეთი მიდგომა. თუმცა,
სამწუხაროდ, კოლეგების მხარდაჭერა ვერ მივიღე. ხარაგაულშიც არ
მაკლდნენ ოპონენტები - შედეგი რაც
მივიღეთ, კარგად ჩანს.
ამ მდგომარეობამდე მისვლა რთული არ აღმოჩნდა. ამისათვის მხოლოდ
თანხების არაგონივრული ხარჯვა იყო
საკმარისი. ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა კი ძალიან რთული იქნება.
-„პროგრამული ბიუჯეტი” დღემდე ქაღალდზე დაწერილ შეუსრუ-

ლებელ ვალდებულებად რჩება. რას
აკეთებს ხელისუფლება საიმისოდ,
რომ ბიუჯეტის თანხა კონკრეტული
პროგრამების შესრულებაზე იყოს
ორიენტირებული?
-ესეც სამწუხარო რეალობაა. არა
მხოლოდ ადგილობრივ ბიუჯეტშია
ეს პრობლემა - ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამების არცთუ მცირე
ნაწილზე შეიძლება იგივეს თქმაც.
პროგრამული ბიუჯეტის შედგენა და
მართვა საჭიროებს მაღალი დონის
სპეციალისტებს, რისი დეფიციტიცაა,
განსაკუთრებით რეგიონებში. სამწუხარო რეალობაა.
-როგორია სამომავლო პროგნოზი, - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი როგორი
იქნება, წლევანდელ ბიუჯეტთან
შედარებით?
-მე, როგორც ნებისმიერ თქვენგანს, შემიძლია ჩემი აზრი გამოვთქვა
უკვე წარდგენილ პროექტზე. როგორც
სპეციალისტი, ვფიქრობ, რომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის
ბიუჯეტის მომზადება და მისაღები
ფორმით წარდგენა არცთუ იოლი
ამოცანაა.
ერთი რამ შემიძლია ზუსტად
ვთქვა: თუკი არ გადაიხედა მიდგომები, მდგომარეობა შეიძლება რთული აღმოჩნდეს და ჩვენი ბიუჯეტი,
რომელსაც შეეძლება პრობლემების
ნაწილი მაინც გადაჭრას, კვლავ არაეფექტურად დაიხარჯოს.
ჯერ კიდევ ვფიქრობ, გონივრული
გადაწყვეტილებების მიღებით შევძლებთ მდგომარეობიდან გამოსვლას.
ლაურა გოგოლაძე

პარლამენტმა 2016 წლის ბიუჯეტის განხილვა დაიწყო

საქართველოს პარლამენტში
„2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესახებ“ კანონის პროექტის განხილვა
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტიდან
დაიწყო. როგორც ცნობილია, ახალი
ბიუჯეტის მიხედვით, ყველაზე მეტი
დაფინანსება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ასევე
განათლებისა და მეცნიერების და ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური
განვითარების სამინისტროებს გამოეყოფა. მომავალი წლის ბიუჯეტი დაგეგმილია ეკონომიკის 3%-იანი ზრდის
მაჩვენებელზე, ბიუჯეტის დეფიციტი
მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ის
ფარგლებში იქნება, ხოლო ინფლაციის მაჩვენებელი გამოყენებულია
ეროვნული ბანკის პოლიტიკით განსაზღვრული მაჩვენებლების ფარგლებში და ის, დაახლოებით, 4-4,5
პროცენტი იქნება.
ბიუჯეტის ახალი, 2016 წლის,
პროქტის მიხედვით, მთავრობა ძირითად პრიორიტეტებად კვლავაც
სოციალური სფეროსა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას ტოვებს. ბიუჯეტის პროექტის
თანახმად, საქართველოს 2016 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების
საპროგნოზო მაჩვენელი 8 მილიარდ
225 მილიონი ლარით განისაზღვრა. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
9 მილიარდ 920 მილიონი ლარი
იქნება, მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები 9 მილიარდ 110 მილიონ ლარს,
გრანტები 130 მილიონ ლარს, ხოლო
კრედიტები 680 მილიონ ლარს
შეადგენს.

„ბიუჯეტი დაგეგმილია ეკონომიკის 3%-იანი ზრდის მაჩვენებლის
მიხედვით, ინფლაციის მაჩვენებელი
კი გამოყენებული იქნება ეროვნული
ბანკის პოლიტიკით განსაზღვრული
მაჩვენებლის ფარგლებში და, დაახლოებით, 4,5% იქნება. ეკონომიკა
ნომინალურ გამოხატულებაში სამ
მილიარდ ლარზე მეტად გაიზრდება
და 33,8 მილიარდ ლარს მიაღწევს”,
- ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯერ კიდევ 23 სექტემბერს
მთავრობის სხდომაზე გააკეთა, როდესაც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ
ხადურმა ბიუჯეტთან დაკავშირებულ
დეტალებზე ილაპარაკა. 5 ოქტომბერს კი ბიუჯეტის პროექტის განხილვა
საქართველოს პარლამენტში, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე დაიწყო. კომიტეტის თავმჯდომარის
მოადგილის ნოდარ ებანოიძის განცხადებით, მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი კონსერვატიული მიდგომით არის
დაგეგმილი და 2016 წლისთვის მშპ-ს
რეალური ზრდის პროგნოზი 3.0%-ს,
ხოლო მშპ-ს დეფლატორი 4.5%-ს
შეადგენს: „მაკროპარამეტრებით ბიუჯეტი უფრო მეტი უნდა იყოს, მაგრამ იმ გლობალური გამოწვევების
ფონზე, რაც დღეს მსოფლიოში და
ჩვენს გარშემო არსებობს, ვფიქრობ,
ამ პარამეტრებში უნდა დავრჩეთ.
ჩვენ სხვა გამოსავალი ამ ეტაპზე
არ გვაქვს”.
მომავალი წლისთვის ყველაზე
მეტი დაფინანსება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამი-

ნისტროს გამოეყოფა. 2015 წელთან
(2 მილიარდ 785 მილიონი ლარი)
შედარებით, ჯანდაცვის უწყების ბიუჯეტი გაზრდილია და, 2016 წლის
პროექტის მიხედვით, 3 მილიარდ 70
მილიონ ლარს შეადგენს (ბიუჯეტის
მთლიანი გადასახდელების 30.9%).
აქ იგულისხმება ისეთი პროგრამების
განხორციელება, როგორიცაა სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა, ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამები, სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა.
2015 წელთან (840 მილიონ 800
ათასი) შედარებით, გაზრდილია
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტი და, 2016 წლის
პროექტის მიხედვით, 975,2 მლნ
ლარს შეადგენს. მათ შორის, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად - 572,9 მილიონი ლარი,
რომელიც განმარტებითი ბარათის
თანახმად, ითვალისწინებს სკოლის
პედაგოგების ხელფასების მატებას
(2015 წლის სექტემბრიდან საბაზო
ხელფასი გაიზარდა 305 ლარიდან
355 ლარამდე, ხოლო 2016 წლის
აპრილიდან 405 ლარამდე გაზრდაა
დაგეგმილი) და, ასევე,მაღალმთიან
რეგიონებში მომუშავე პედაგოგებისთვის დანამატების დასაფინანსებლად
საჭირო ხარჯებს.
2015 წელთან (945 მილიონ 501
ათასი ლარი) შედარებით, გაზრდილია ასევე რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს ბიუჯეტი და, 2016 წლის
პროექტის მიხედვით, 950 მლნ ლარს
შეადგენს, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის - 526.6
მილიონი ლარი, რეგიონალური და
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაციისთვის - 246,2 მილიონი
ლარი, წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის - 170, 6 მილიონი ლარი.
ბიუჯეტის პროექტის თანახმად,
გაზრდილია თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
სოფლის მეურნეობის, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის, ენერგეტიკის, საგარეო საქმეთა, კულტურის,
იუსტიციის, სპორტის სამინისტროების
ბიუჯეტები. 2015 წელთან შედარებით,
შემცირებულია ფინანსთა, ეკონო-

მიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროების ბიუჯეტები.
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის
მიხედვით, 2015 წელთან (70 მლნ
ლარი) შედარებით, მთავრობის
სარეზერვო ფონდი შემცირდა და
მომავალ წელს 50 მლნ ლარით
განისაზღვრა, ხოლო პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდი უცვლელი რჩება
და მისთვის კვლავ 5 მლნ ლარის
გამოყოფა იგეგმება. გარდა ამისა,
პროექტის მიხედვით, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისთვის
გადასაცემი ტრანსფერის მოცულობა
620 მლნ ლარს შეადგენს.
საპარლამენტო უმცირესობაში
ბიუჯეტს აკრიტიკებენ. „ახალი პოლიტიკური ცენტრის“ წარმომადგენლის
ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით,
წარმოდგენილი ბიუჯეტი იმის დასტურია, რომ მთავრობასაც კი არა აქვს
იმის მოლოდინი, რომ საქართველოს
ეკონომიკა წინ წავა: „3%-იანი ეკონომიკური ზრდა აჩვენებს, რომ ჩვენ
რეალურად გაჩერებულები ვართ,
ეკონომიკა არ იზრდება. ამ ბიუჯეტის მთავარი პრობლემაა ისიც,
რომ მთავრობა შემოდის ისეთი
ბიუჯეტით, თითქოს ეკონომიკაში
პრობლემები არ იყოს. ფულს კი
ისევ ისე ხარჯავს, როგორც აქამდე
ხარჯავდა”.
საპარლამენტო უმცირესობის
წარმომადგენელი „ნაციონალური
მოძრაობიდან“ ლევან თარხნიშვილი აცხადებს, რომ წარმოდგენილ
ბიუჯეტში ასახული არ არის ის პრობლემები, რაც დღეს აქვს ეროვნულ
ვალუტას და არსებობს ქვეყნის ეკონომიკაში: „ეს ბიუჯეტი, უბრალოდ,
არ ასახავს იმ რეალობას, კრიზისს,
რომელშიც ქვეყანა დღეს იმყოფება
და მასში საერთოდ არ არის ასახული ის პრობლემები, რაც ლარს
აქვს ანდა საგადასახადო სისტემას
და ა.შ.”.
ეკონომისტი, „თავისუფალი უნივერსიტეტის“ ლექტორი ზვიად ხორგუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ კარგი
იქნებოდა ბიუჯეტი შემცირებულიყო,
რაც, თავის მხრივ, ლარის კურსის
გამყარებას შეუწყობდა ხელს. დღეს
ეს სოციალურად ორიენტირებული
ბიუჯეტი, მისი თქმით, მოუქნელია
და მისი შემცირება იქნება ძალიან

რთული, თუმცა ახლო მომავალში
გარდაუვალი პროცესი: „პრობლემაა
ისევ ის, რომ სოციალური ხარჯები
არის ისევ გაზრდილი, მაგალითად,
ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროების ბიუჯეტები. მთავრობა კვლავაც განაგრძობს ისეთი
პასუხისმგებლობების აღებას, რომლებზეც ხარჯი ყოველწლიურად
ძალიან მზარდია და, შესაბამისად,
დეფიციტური ხარჯის შანსებიც
იზრდება. ანუ დეფიციტი არ შემცირებულა ბიუჯეტში, რაც ძალიან
მნიშვნელოვანია ფინანსური სტაბილურობისათვის. კვლავ ვალით
ხდება დაფინანსება, რაც ლარის მასას კიდევ უფრო ზრდის. ეს ყველაფერი კი არა მხოლოდ ინფლაციურ
პროცესებს უწყობს ხელს, არამედ
ვალუტის კურსთან მიმართებითაც
უარყოფითი ფაქტორია”.
ზვიად ხორგუაშვილი ასევე აცხადებს, რომ ეკონომისტების კრიტიკა
შეეხება არა იმას, თუ რატომ გაკეთდა
მომავალი წლის ბიუჯეტი სამპროცენტიან ზრდაზე, არამედ იმას, თუ რატომ
მივედით საერთოდ აქამდე.
რა არის გამოსავალი? - ვკითხეთ
ეკონომისტს: „პირველ რიგში, მთავრობამ ქვეყანაში მაკროეკონომიკური სტაბილურობა უნდა აღადგინოს.
ეს კი, პირველ რიგში, დეფიციტის
შემცირებით უნდა გააკეთოს, რაც
გარკვეულწილად ლარის სტაბილურობას გამოიწვევს. მთავრობამ
უნდა მიმართოს როგორც ბიზნესს, ისე მოსახლეობას, რომ გადასახადების შემცირებას განაგრძობს,
მაგალითად, რაც შეეხება დღგ-სა და
აქციზის გაზრდილ გადასახადებს
და ა.შ. ცხადია, ეს არ არის მოკლევადიანი პროცესი, შეუძლებელია
ამის რამდენიმე დღეში დალაგება
და 10%-იანი ეკონომიკური ზრდის
ქონა, მაგრამ პრობლემაც ესაა,
რომ ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ
ვერც გზავნილებს, ვერც სურვილს
მთავრობისგან, რომ რეფორმებისკენ მკვეთრი ნაბიჯები გადაიდგას”.
ბიუჯეტის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებსა და ფრაქციებში
გრძელდება, პარლამენტი კი შეჯერებულ ვარიანტს, სავარუდოდ, დეკემბრის შუა რიცხვებში დაამტკიცებს.
ეკა ქევანიშვილი
რადიო თავისუფლება
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ელენე პაქსაშვილის ოჯახი
დახმარებას ითხოვს

ხარაგაულში, 9 აპრილის ქუჩაზე
მცხოვრები ელენე პაქსაშვილის
ოჯახი უკიდურესად მძიმე პირობებში
ცხოვრობს. საცხოვრებელი სახლი
დანგრევის პირასაა. გასულ კვირაში
მოსულმა უხვმა ნალექმა კიდევ უფრო
დაამძიმა სახლის მდგომარეობა.
მათი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარებაა.
ოჯახში ორი მცირეწლოვანი ბავშვია,
რომელთა უსაფრთხოება, სახლის ავა-

რიულობის გამო, ვერ არის დაცული.
ელენე პაქსაშვილის თქმით, აპრილში მისი მცირეწლოვანი შვილიშვილი ოთხი მეტრის სიმაღლიდან იატაკში ჩავარდა, აგვისტოში კი - ხუთი თვის
ფეხმძიმე რძალი ჩავარდა იატაკში და
მუცელი მოეშალა.
ელენე პაქსაშვილი დახმარებას
ადგილობრივ ხელისუფლებას სთხოვს.
„მოვლენ, გადაიღებენ ფოტოებს და
წავლენ. ერთჯერად დახმარებაზე დავ-

წერე განცხადება, მაგრამ უშედეგოდ.
თავშესაფარს ვითხოვთ, ან ეს სახლი
გაკეთდეს ისე, რომ უსაფრთხოდ ვიცხოვროთ,“ - ამბობს ელენე პაქსაშვილი.
გამგებლის მოადგილე თემურ
ჩხეიძის განმარტებით, ელენე პაქსაშვილის ოჯახმა, როგორც სტიქიით დაზარალებულმა, 2013 წელს ფულადი
დახმარება მიიღო.
თემურ ჩხეიძე ამბობს, რომ ოჯახმა
ისევ შეიტანა განცხადება დახმარების მისაღებად. მისივე განმარტებით, კომისიამ
ოჯახს სტიქიით დაზარალებულის მეორე
კატეგორია მიანიჭა. „კომისიის სხდომა
ჯერ არ ჩატარებულა. ოჯახი დაკმაყოფილდება. ამ კატეგორიის დაზარალებულებს 500-დან 700 ლარამდე თანხით
ვეხმარებით. თუ შესაძლებლობა გვექნა,
მაქსიმალური თანხით დავეხმარებით.
საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა
მაღრაძე იმედოვნებს, რომ ელენე პაქსაშვილის ოჯახის პრობლემას გადაჭრიან
- ან ალტერნატიულ საცხოვრებელ სახლს
შესთავაზებენ, ან ისე გაამაგრებენ სახლს,
რომ აღარ იყოს საშიში იქ ცხოვრება.
ნინო კაპანაძე
P.S. გაზეთის მზადების პროცესში
შევიტყვეთ, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ელენე პაქსაშვილის ოჯახს
საცხოვრებელი ფართი უქირავა.

პოლიტიკოსობა
არ გახლავთ ადვილი

პოლიტიკა ბერძნული სიტყვაა,
რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ხელისუფლების, პარტიის ან
საზოგადოებრივი ჯგუფის საქმიანობას
შიდა სახელმწიფოებრივი მართვისა
და საერთაშორისო ურთიერთობების
დარგში; განისაზღვრება ამ ხელისუფლების, პარტიის, ჯგუფის კლასობრივი
ინტერესებით. იგი მოქმედებაა რისამე
მისღწევად, სხვა ადამიანებთან ურთიერთდამოკიდებულებაში.
პოლიტიკოსობა არ გახლავთ ადვილი. თუ ხელისუფლება ჩაგაბარეს,
ნუ იყოლიებ თანამდებობებზე უვიც
და ცბიერ ადამიანებს, თორემ მათი
ცოდვები შენ დაგიბრუნდება, როგორც
უფროსს. თანამდებობა და წოდება
როდი ამაღლებს კაცს, წოდებას თავად

ამაღლებს კაცი. „მრავალი მწყემსი უმჯობეს არიან უგვანთა მეფეთა,“ - ბრძანებდა სულხან-საბა ორბელიანი. რაც
მთავარია, „პოლიტიკოსი ვერ იქნები,
თუ მოთმინება არ გაგაჩნია და რისხვის დაოკების უნარი არ გაქვს,“ - ამას
ბრძანებდა სტენდალი.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოში, ასევე გამგეობაში, ჩემი
ყოფილი მოსწავლეები მუშაობენ - დიდებული და პატიოსანი ოჯახების შვილები. ხანდაზმული პედაგოგი ვამაყობ
მათი წარმატებებით. მაგრამ მეტად
სამარცხვინოა, რომ ზოგიერთები იჩენენ
ერთმანეთის მიმართ უპატივცცემულობას, ადგილი აქვს პოლიტიკურ დაბეზღებებს, შუღლს, ლანძღვას, რაც არ
გვეკადრება დიდებული ტრადიციების
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მქონე ხარაგაულელებს - არც ხელმძღვანელებს და არც რიგით მოქალაქეებს.
თანამდებობა დროებითია. ხარაგაული
დიდი ქალაქი არ არის. ყველა ერთი
ოჯახის შვილებივით ვიყავით და ვართ
კიდეც. ურთიერთსიყვარული, მეგობრობა, კულტურა, მამა-პაპათაგან გვაქვს
ნაბოძარი. ამის შელახვა არ გვეკადრება. სამყარო ღმერთმა შექმნა. ადამიანი
სიყვარულისა და სიკეთისთვის არის
მოვლენილი ამ ქვეყანაზე. რა შუაშია
პარტიები. ყველა ღვთის შვილები ვართ
და ღვთიური საქმე უნდა ვაკეთოთ
საყვარელი სამშობლოს სადიდებლად
და საკეთილდღეოდ.
გოგი ჯღამაძე
საქართველოს დამსახურებული
პედაგოგი

თქვენ ეს დასვენება
დაიმსახურეთ

ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლის
ღვაწლმოსილი მასწავლებელი
დარო გელაშვილი სკოლიდან
გავაცილეთ. დარო მასწავლებელი
პედაგოგის რთულ პროფესიას მოსწავლე-ახალგაზრდობის სწავლა-აღზრდის საქმეს 60 წელზე
მეტი ემსახურა.
ყოველდღე ჩქარი ნაბიჯით
მიიჩქაროდით სკოლაში. კეთილსინდისიერად ასრულებდით
თქვენზე მინდობილ საქმეს. ქალბატონო დარო, ძვირფასო ვალია
მასწავლებელო, - ასე მოგმართავდნენ თქვენი მოსწავლეები.
ისინი თქვენს შესახებ მხოლოდ
კარგს გაიხსენებენ. თქვენ მოსწავლეებთან ყოველთვის მშვიდი
ხართ, რის გამოც ძალიან უყვარხართ თქვენს აღზრდილებს და
გაფასებენ. სამი ვაჟკაცის დედას

შვილიშვილები გარს გახვევიათ,
შვილთაშვილსაც მოესწარით და
ვინ მოგცემთ დასვენების უფლებას.
ამ სასწავლო წლის დაწყებისას გადაწყვიტეთ, რომ პენსიაზე
გახვიდეთ და დაისვენოთ. თქვენ
ეს ნამდვილად დაიმსახურეთ.
შევთხოვთ უფალს, რომ ძალა
და ენერგია შეგინარჩუნოთ,
ჯანმრთელად გამყოფოთ. თანამშრომლების სიყვარული
არასოდეს მოგაკლდებათ. ყოველთვის გვიგულეთ თქვენს
გვერდით. თქვენ მუდამ ჩვენს
უფროს მეგობრად დარჩებით.
გაიხარეთ და დიდხანს იცოცხლეთ.
ალექსანდრა ჭიპაშვილი
ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლის
მასწავლებელი

ხარაგაულის შემოქმედებითი
კოლექტივები ფესტივალებში
ჩაერთვებიან

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის კულტურის სამსახურის
უფროსის, ირინე ჩხეიძის ინფორმაციით, ოქტომბერი საინტერესო
და დატვირთული იქნება ხარაგაულის შემოქმედებითი კოლექტივებისთვის.
აკაკი წერეთლის დაბადების
175 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დაგეგმილია სხვადასხვა
ღონისძიებები:
11 ოქტომბერს ზესტაფონში
ტრადიციული ფესტივალი „ვარინკობა“ ჩატარდება. ირინე ჩხეიძის
ინფორმაციით, ამ ფესტივალზე
ხარაგაულიდან მომღერალი სალომე კვირიკაშვილი წარდგება.
15 ოქტომბერს საჩხერეში გაიმართება აკაკი წერეთლის ლექსებზე შექმნილი სიმღერების ფეს-

ტივალი, სადაც ხარაგაულელები
თინათინ ლურსმანაშვილი და თეა
ჯანიაშვილი იმღერებენ;
ოქტომბრის ბოლოს საჩხერეში
ქართული გალობის ფესტივალია
დაგეგმილი, რომელშიც ჩაერთვება ხარაგაულელ მგალობელთა
გუნდი რეგენტ თორნიკე ბაკურაძის
ხელმძღვანელობით.
„რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ოქტომბრის ბოლოს ქუთაისში მოეწყობა საქართველოს ფოლკლორის ეროვნული
დათვალიერება-ფესტივალი,
რომელშიც ხარაგაულის ყველა შემოქმედებითი კოლექტივი მონაწილეობს. ვფიქრობ,
ფესტივალებიდან საინტერესო
გამოცდილებით დავბრუნდებით“
- ამბობს ირინე ჩხეიძე.

ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა მონაწილეობდეს
ეროვნული პარკის მართვაში

კავკასიის ბუნების ფონდის
(CNF) ინიციატივით შემუშავდა
„დაცულ ტერიტორიებსა და ადგილობრივ თემებს შორის კონფლიქტების გადაწყვეტის სქემა“.
ანგარიშის სამუშაო ვერსია და
მასში მოცემული რეკომენდაციები ხარაგაულში განიხილეს
ადგილობრივი ხელისუფლების,
გარემოს დაცვის სამინისტროს,
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციისა და
არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან ერთად.
კვლევა ამ ზაფხულს ეროვნული პარკის მიმდებარე სოფლების
მოსახლეობასთან, თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომლებთან ინტერვიუების გზით ჩატარდა. კვლევის მიზანია რეკომენდაციების შემუშავება
და შემდგომ სხვადასხვა უწყებების
ერთობლივი თანამშრომლობითა
და დონორების ჩართულობით
მათი მოგვარება.
კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის დამოკიდებულება და განწყობა ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მიმართ ძალიან
მგრძნობიარეა. ეფექტიანობისა
და რესურსების მართვის კუთხით
საჭიროა დამატებითი ყურადღება. ყველაზე მნიშვნელოვანი

პრობლემაა სამასალე ხე-ტყით
სარგებლობის აკრძალვა დაცული
ტერიტორიებიდან, მტაცებლებისგან მიყენებული ზიანი და მიწის
კუთვნილებასთან დაკავშირებული
საკითხები.
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში შემავალი მუნიციპალიტეტებიდან სამასალე ხე-ტყე
მხოლოდ ახალდაბის მოსახლეობისთვის გამოიყოფა. ტყის არალეგალური ჭრა არის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი პრობლემა და
ყველაზე ხშირი სამართალდარღვევა ეროვნულ პარკში. მოსახლეობას საშუალება აქვს მიიღოს
მხოლოდ საშეშე მერქანი.
შეშის მოპოვებას ტექნიკური
სირთულეები ახლავს - მოუწესრიგებელი გზა, შორ მანძილზე
მობეჭდილი ხე-ტყე, შესაბამისი
დოკუმენტების დროულად მიუღებლობა. ეს მოსახლეობის
დამოკიდებულებას ეროვნული
პარკის მიმართ გარკვეულწილად
ამწვავებს.
ენერგოეფექტური ღუმელების
დაყენება და სახლების დათბუნება შეამცირებს საშეშე მერქანზე
მოთხოვნას.
სამასალე ხე-ტყის მოპოვების
აკრძალვამ განსაკუთრებული
პრობლემები შეუქმნა ხარაგაულის
მოსახლეობას, რადგან აქ ავეჯის
დამამზადებელი ბევრი მცირე

საწარმო ფუნქციონირებდა. ეს
საქმიანობა ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლის ერთადერთი
წყარო გახლდათ. ამავე დროს
სახლების შეკეთებისა და ღობეებისთვის აუცილებელია სამასალე
ხე-ტყე.
იმის მიუხედავად, რომ 20 წელია ფუნქციონირებს ეროვნული
პარკი, სხვა სფეროებში დასაქმება
და ალტერნატიული შემოსავლის
წყაროების მოძიება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა.
კვლევაში აღნიშნულია, რომ
ხარაგაულის მხარეს სახელდებოდა საძოვრებით სარგებლობისას
წარმოქმნილი პრობლემები. მოსახლეობა ამბობს, რომ საქონლის
რაოდენობის ზრდასთან ერთად
ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე
გაიზარდა საძოვრების დატვირთვა. არასაკმარისია ფართობი,
მწყემსებისთვის მოსაწყობია ახალი
თავშესაფრები და გასაახლებელია ძველი. მწყემსები ითხოვენ
იარაღის ტარების უფლებას იმ
არგუმენტით, რომ მტაცებლისგან
ზიანის მიყენების შემთხვევაში კომპენსაციაზე პასუხისმგებლობა მათ
ეკისრებათ.
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია არასაკმარის ადამიანურ რესურსებზე
საუბრობს. რეინჯერები ჩართულნი
არიან საგანმანათლებლო, მონი-

ტორინგის პროგრამებში, ხე-ტყის
მენეჯმენტში, ბრაკონიერებთან
ბრძოლაში. ეს კი ბევრ სირთულესთანაა დაკავშირებული.
მოსახლეობა მხარს უჭერს ბრაკონიერების წინააღმდეგ ბრძოლას, თუმცა წუხს მტაცებლების
გახშირებული თავდასხმების გამო.
არ არსებობს საკომპენსაციო მექანიზმი ველური მტაცებლისგან
დაზარალების შემთხვევაში.
ადგილობრივ მოსახლეობას
ნაკლებად აქვს მოლოდინი, რომ
მიიღებს სარგებელს ეროვნული
პარკისგან. საჭიროა მუშაობა და
მოსახლეობისთვის ახსნა ამ სარგებლების.
სამწუხაროდ, ტურიზმი ძალიან
სუსტად განვითარდა. მცირეა საოჯახო სასტუმროებისა და სხვადასხვა ტურისტული მომსახურების
შემთავაზებელთა რიცხვი. აუცილებელია კომუნიკაციის გაუმჯობესება
მოსახლეობასთან, რადგან ისინი
თავს გრძნობენ დაუცველად და
ეროვნულ პარკში დღეს ხელმისაწვდომი რესურსების აკრძალვას
შიშობენ. ხარაგაულში ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან ტურიზმის განვითარებას არ
ექცევა ისე ყურადღება, როგორც
ბორჯომში. ეს არის მისასვლელი
გზების არარსებობა. ეროვნული
პარკის მისასვლელებამდე გზების
მოწესრიგება მნიშვნელოვნად შეუწ-

ყობს ხელს ტურისტების მოზიდვას.
ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის მხრიდან პრობლემად
დასახელდა არალეგალური ხეტყის მოპოვება, ადამიანური რესურსების გაძლიერება, ისეთი
პასუხისმგებელი პირის არსებობა,
რომელიც უშუალოდ მოსახლეობასთან ურთიერთობაზე, მათ
ჩართულობაზე, ეკოსაგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობაზე იქნება მიმართული.
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მიმდებარე სოფლებში
მცხოვრებ მოსახლეობასაც სურს,
რომ მეტად იყონ ინფორმირებული პარკის საქმიანობის შესახებ.
კვლევის რეკომენდაციების
თანახმად, აუცილებელია:
- დასაქმების ალტერნატიული
გზების გამოძებნა - მცირე საგრანტო პროგრამების განხორციელება;
- ტურისტული ინფრასტრუქტურის - საოჯახო სასტუმროების
განვითარება;
- მტაცებლებისგან პირუტყვებზე
თავდასხმების შემთხვევაში საკომპენსაციო მექანიზმების შემუშავება.
- მნიშვნელოვანია საკონსულტაციო საბჭოების შექმნა.
- ადგილობრივი ხელისუფლება
და მოსახლეობა უნდა მონაწილეობდეს პარკის მართვაში.
ნინო კაპანაძე
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კონკურსზე „ოდეონი 10“
შექმნილი ნაწარმოებები
წიგნად გამოიცემა

ლიტერატურული კონკურსი „ოდეონი“ წელს მეათედ ჩატარდა. კონკურსის ორგანიზატორია ხარაგაულის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის
სახალხო ლიტერატურული თეატრი და მისი ხელმძღვანელი იზა ვეფხვაძე. ლიტერატურულ კონკურსს წელს ღორეშის მემორიალურმა მუზეუმმა
უმასპინძლა. კონკურსანტებს შესთავაზეს თემა „ზარი.“
კონკურსის მონაწილე, ლეღვნელი ფრიდონ მაღრაძე უახლოეს ხანში
გამოსცემს კრებულს, რომელშიც ლიტერატურულ კონკურსზე „ოდეონი
10“ შექმნილი ყველა ნაწარმოები გამოქვეყნდება.
გთავაზობთ კონკურსის მონაწილე ხარაგაულელების ნაწარმოებებს.
ფოტოზე: „ოდეონი 10“-ის მონაწილეები

ზარი

გაზაფხულის გრილი საღამო.
ჩემს ოთახში მაგიდასთან ვზივარ და
ქაღალდებს დავჩერებივარ. საფეთქლები ხელისგულებში მაქვს მოქცეული, გულზე რაღაც მძიმედ მაწევს.
მეგობრის ოჯახიდან მოვედი, სამაჩაბლოსათვის ომში დაღუპული შვილის
დაბადების დღიდან... თვალიდან არ
მშორდება დედის ტკივილითა და
ამავე დროს რაღაც ფარული სიამაყით
გაჯერებული მზერა...
ხელისგულები საფეთქლების ფეთქვას ზარის ხმასავით განიცდიან,
საფეთქლები კი ძალუმად რეკავენ.
ამ ხმას ღრმა ფიქრებში გადავყავარ...
ჩემს მეხსიერებაში პირველი ზარის
ხმა მაღვიძარა საათის ხმა იყო, მამაჩემს სასთუმალთან რომ ედგა. მე მასთან მიახლოებაც მეკრძალებოდა, რომ
არ გადმომეგდო და არ დამემსხვრია.
მისი დანიშნულება იყო, სისხამ დილით
მამაჩემი გაეღვიძებინა, რომ სამსახურში არ დაგვიანებოდა. დარეკავდა და
მეც მეღვიძებოდა. მერე სულკურთხეული მამის სილუეტი ჩამრჩა მასთან
ერთად მეხსიერებაში, - ტანსაცმელს
რომ იცვამდა უხმაუროდ, მისი ფიქრიანი გამომეტყველება, იმის მიმანიშნებელი, რომ მისთვის ჩვეულებრივი,
საკმაოდ მძიმე შრომითი დღე უკვე
წამოდგომამდე დაწყებულიყო.

შემდეგ სკოლის პირველი ზარის
ხმა, ჩვენი სოფლის დაწყებითი სკოლიდან რომ გაისმოდა ყოველ დილით,
ჯერ ნელა, პაუზებით, მერე უფრო
მოჩქარებულად, შემდეგ კი სწრაფსწრაფად - ფეხს მოუჩქარეთ, თორემ
დაგაგვიანდათო, ბოლოს კვლავ პაუზა
და ერთი მძლავრი დარტყმა, როგორც
წერტილი საზეიმო და, ამავე დროს,
საქმიანი ძახილისა.
შემდეგ ეკლესიის ზარის ხმა ჩამრჩა
მეხსიერებაში. ისტორიის მასწავლებელმა მეზობელი სოფლის შუასაუკუნეების ისტორიულ-რელიგიური ძეგლის სანახავად წაგვიყვანა. ეკლესია
უმოქმედო იყო, მაგრამ სახელმწიფო
იცავდა, კედლები ხავსმოკიდებული,
სახურავი კიდეჩამორღვეული, ისე,
რომ კამკამა ლურჯი ცა კარგად ჩანდა.
ეკლესიის გვერდით, ცაცხვის ხეზე ზარი
ეკიდა, საკმაოდ მოზრდილი, მომწვანო
ფერის. ონავრებმა სათითაოდ შემოვკარით. სკოლის ზარის ხმას არ ჰგავდა,
თითქოს უფრო შორიდან ისმოდა...
მრავლისმეტყველად, რომელშიც
გაზავებული იყო საგანგაშო და კიდევ
რაღაც იდუმალი, რასაც კარგა ხანს
ვერ ვხსნიდი. მერე უკვე ჭაბუკობაში
მივხვდი, ეს ჩვენი ისტორიის ხმა იყო,
გენის ამოძახილი, რომელიც ჩვენი
მიწის, ჯიშის, წინაპართა მარადიული

ხსოვნისა და არდავიწყებისაკენ გვიხმობდა. ეს ხმა, დღესაც, როცა ჩამესმის,
ტანში მბურძგლავს და მაჟრიალებს.
მაგრამ ყველაზე მეტად ერთი ზარის
ხმა ჩამრჩა ხსოვნაში და დღემდე არ
ამომდის. გასული საუკუნის ოთხმოციანი წლები... საღამოა გაზაფხულის,
სამსახურიდან მოსული სახლში ვისვენებ. მეზობლად რაიონის სამხედრო
კომისარი ცხოვრობდა. როგორც
კარის მეზობლებს, ძალზე ახლო
ურთიერთობა გვქონდა. როგორც იტყვიან, ოჯახში პურს უერთმანეთოდ არ
ვტეხდით. ბინაში ზარის ხმა. მეუღლე
მეუბნება, ნუგზარი გთხოვსო. გავედი,
შინ შემოვიწვიე. არაო, მითხრა და გარეთ გამიხმო. ფერი არ ედო, მოხშირებულად სუნთქავდა. რა მოხდა-მეთქი.
ნუ მკითხავო, მითხრა, ძმურად გთხოვ,
ჩაიცვი და გამომყევიო, ახლო სოფელი
დამისახელა, უნდა წავიდეთ, დაბლა
გველოდებიანო. დილით თბილისიდან
დამირეკეს, აეროპორტში წავედით მე
და თანამშრომელი, ავღანეთიდან დაღუპული ბიჭის ცხედარი ჩამოასვენეს,
თანამებრძოლები ჩამოჰყვნენ. მამამისი მოტყუებით წავიყვანეთ, დაჭრილიაო, ვუთხარით და ისიც ჩვენთანაა,
მაგრამ ოჯახში დედამ და სხვებმა არ
იციან. ახლა წინასწარ შეტყობინებას
აზრი არ აქვს, მივდივართ რაიონის
ხელმძღვანელობა და საზოგადოების
წარმომადგენლები მოგვყვებიან, თუ

ძმა ხარ, შენც წამოდიო.
ენა ჩამივარდა, გავშეშდი, როცა
ცოტა გონს მოვეგე, აბა, რა თქმა უნდა-მეთქი. შინ შევბრუნდი, ტანსაცმელი
გამოვიცვალე და დაბლა დავეშვი.
წინ სასწრაფოს მანქანაში დევს „ცინკის“ კუბო და ორი რუსი ჯარისკაცი ზის.
შემდეგ ოთხი თუ ხუთი „კოლხოზნიკით“
ჩვენ მივყვებით. ხმას არავინ იღებს. არ
ვიცით, რა გველოდება წინ.
შემდეგ მახსოვს დაფერდებული
პატარა ეზო, პატარა ხის ფიცრული
სახლი. მოსულები ეზოს კუთხეებში
ვდგავართ ხელებჩამოშვებულები.
სახლიდან ქალი გამოვიდა და ჩვენს
დანახვაზე ხელი მოიჩრდილა. მისმა
მეუღლემ, როგორც კი იგი დაინახა,
თავში ხელები წაიშინა და იქვე ჩაჯდა.
მერე მახსოვს დედის კივილის ხმა,
როგორიც არც მანამდე და არც მერე
აღარ გამიგონია. ქალი რამდენჯერმე
დატრიალდა, მეგონა წაიქცევა-მეთქი.
მერე შუა ეზოში მდგარ მსხლის ხეს
მიაშურა. ზედ ასვლას ლამობდა. თითქოს ვიღაცას გაურბისო, მაგრამ ვერ
შეძლო და ტანზე რამდენჯერმე თავი
ახალა - „ვაიმე ზურიკოოოოოო!...“
სოფელი შეიყარა. უხმოდ, გალახულებივით ვიდექით ეზოში შუაღამემდე.
დაკრძალვაზე წყვეტილად და საცოდავად ტიროდა. ხსოვნაში ჩამრჩა:
„ზურიკო შვილო, რად მომიკლეს შენი
თავი... ავღანელებს რა უნდოდათ

შენთან... ხალხო, ამისთვის გავზარდე
ერთადერთი ვაჟკაცი, რომ ცხრა მთას
იქით მოეკლათ?!“..
ხელისგულები ძალუმად გრძნობენ
საფეთქლების ზარის ხმას... მგონია,
რომ შვილის დაღუპვით გამოწვეული
ყველა დედის ტკივილი ერთნაირია
და განუმეორებელი, მაგრამ მაინც
სხვანაირი ყოფილა სხვისი მიწისთვის შეწირული შვილის გამო აღმოხდენილი დედის ზარი. ამ ხმას ვერაფერს შეადარებ.
უკვე შებინდებულა... შუქი ჩავრთე,
წამოვდექი და სარკმელთან მივედი.
სივრცეს თვალები გავუშტერე... ფიქრები პწკარებად შერჩა ფურცელს...
ჩამოუნამავს წამწამები
ცრემლის ნაღვენთით,
ვით წვიმის წვეთებს
ფრთებდახრილი ფიჭვის ტოტები,
მუხლზე დამდგარა სულის ბერვად
მთელი სამხრეთი
და ღვივის ცეცხლი,
ვით ვარსკვლავის ცის ჩრდილოეთის.
მიყურადებულს,
თვით სამყაროს ჩქამიც ჩაესმის,
მზეს მოუჩრდილავს
ნაჯაფარი, მთრთოლვარე ხელი,
გასჩერებია ჰორიზონტებს
დილით ღამემდის,
ზარის ხმას მიაქვს
დედის სულის საგზალი მთელი...
ვალერი გოგნაძე

სიმონიკას ზარები

ტაძრის კედელთან ჩაიმუხლა მოხუცმა თეკლამ, მერე ისე ჩაეკრა და
ჩაეკონა, როგორც პატარა ბალღი
დედის კალთას, ცრემლად დაიღვარა,
აჩურჩულდა, აბუტბუტდა: -მოდიან,
მოდიან, მოდიან, - იმეორებდა განუწყვეტლივ, შიშნარევი თვალებით შესცქეროდა ზეცას და სასოწარკვეთილი
გაიძახოდა: -წითელი ეშმაკები მოდიან,
წითელი ეშმაკები, სამრეკლოებიდან
ზარებს ხსნიან და ამსხვრევენ, გუმბათებზე ცოცდებიან და ჯვრებს მიწაზე
ანარცხებენ, ჩვენი ბრალია, ყველაფერი ჩვენი ბრალია, დავივიწყეთ შენი
სახელი, ახია ჩვენზე, ახია.
ტირილისაგან დაოსებული მოხუცი
ორივე ხელით ტაძრის ქვებს ჩაეჭიდა,
ნელ-ნელა ფეხზე წამოდგა და წელში
გასწორება სცადა. თვალები აენთო და
ისევ აბუტბუტდა: -ახალგაზრდები უნდა
გადავარჩინო, ახალგაზრდები. რა ეშველება ჩემს შვილიშვილს სიმონიკას, ან
ეშმაკები წამართმევენ, ან ღვთის სიყვარულს შეეწირება. ამ სიტყვებით ის უკვე
სამრეკლოს კიბეებზე მიაბიჯებდა. და
როდესაც ზარამდე მიაღწია, მთელმა
სოფელმა გაიგონა გუგუნი. ყველა შეიკრიბა, მოხუცი თეკლა სამრეკლოდან
ჩამოიყვანა შვილიშვილმა სიმონიკამ.
ის კი ხმამაღლა ტიროდა და კვლავ
იმეორებდა: -მოდიან, მოდიან, წითელი
ეშმაკები, სალოცავებს წაგვიბილწავენ,
ფრთხილად იყავით, შვილებო.
...
ღვთის მოშიში და მოყვარული იყო
ფოფოდია თეკლა. მეუღლე, - მამა
ელიოზი, ახლახან გარდაცვლოდა.
თავს ვალდებულად თვლიდა, ხალხისათვის სიმართლე ეთქვა, მაგრამ თანასოფლელები არად აგდებდნენ მის
სიტყვებს. უნდოდა ელოცათ, ეტირათ
ცოდვების გამო, მაგრამ „თვალ ესხათ
და ვერარას ხედავდნენ, ყურ ესხათ და
არარა ესმოდათ.“
-წადი, გაერიდე აქაურობას, თუნ-

ვუძღვნი ბაბუის ხსოვნას
(სინამდვილეზე დაფუძნებული მოთხრობა)

დაც უცხოეთში გადაიხვეწე, ჩემზე არ
იდარდო, მოხუცი ვის რაში სჭირდება,
- ემუდარებოდა თეკლა ერთადერთ
შვილიშვილ სიმონიკას.
ბებიისა და ბაბუის გაზრდილი იყო
ადრე დაობლებული ბიჭი. ღვთისა და
მამულის სიყვარულით გულანთებული
სოციალ-ფედერალისტურ პარტიაში
შევიდა. 18 წლისა იყო მაშინ. ამ პერიოდში გამოცხადდა საქართველოს
დამოუკიდებლობა, მაგრამ დიდხანს
არ შერჩენიათ სიხარული ქართველებს.
დადგა 1921 წელი. სიმონიკას მარტში 21
წელი შეუსრულდა. ამ დროს თბილისში
უკვე შემოსულიყო წითელი ჯარი, უკვე
ატკივებოდა სული ერთ პოეტს და განეცადა თოვლსა და თალხში გახვეული
თბილისის სევდა, დადუმებული სიონისა
და დადუმებული ხალხის ტრაგედია.
...
ცივი და ქარიანი დღე იდგა ბათუმში. მოქუფრული ცის გუმბათი რუხი
ფერის ღრუბლებით შემოჯარულიყო.
მხოლოდ ჰორიზონტზე, ცისა და ზღვის
გასაყართან, ვიწრო ზოლად კაშკაშებდა ჩამავალი მზის სინათლე. ღრუბლისფერი ზღვა დროდადრო დინჯად
ამოიოხრებდა და ნაპირს ეხეთქებოდა.
ხალხმრავლობა იყო პორტში. შეამჩნევდით მდუმარე და გაოგნებულ
სახეებს, იძულებით ფაციფუცს, ბევრი
ქართველი სამუდამოდ ტოვებდა
მშობლიურ მიწას. იქვე, სანაპიროსთან,
ახალგაზრდა მამაკაცი იდგა, საშუალოზე მაღალი, ლამაზი აღნაგობით, სწორი ნაკვთებით და ვაჟკაცური იერით.
ქორისფერ თვალებში სევდას დაედო
ბინა. შვენოდა წაბლისფერი დატალღული თმა და კოხტად შეკრეჭილი
წვერ-ულვაში. მამაკაცმა პალტოს
საყელო აიწია, ღილები ბოლომდე
შეიკრა, ქუდი ჩამოიფხატა და სიგარეტი
გააბოლა, რაღაცის გადაწყვეტას ცდილობდა და ვერ გადაეწყვიტა. უცბათ
პორტამდე ნაცნობმა ხმამ მოაღწია,

ეკლესიის ზარი გუგუნებდა. ახალგაზრდამ თავი ასწია, თვალები ჰორიზონტის
სინათლემ აუციმციმა, სიგარეტის ნამწვი მოისროლა და ჩქარი ნაბიჯებით
გემისაკენ გაემართა. ამ გემით მიემგზავრებოდა მენშევიკური მთავრობა.
რამდენიმე დღე და ყმაწვილი კაციც
პარიზში ამოჰყოფდა თავს.
ეს ახალგაზრდა მამაკაცი ჩვენთვის
ნაცნობი სიმონიკა იყო. ის ახლა გემბანზე იდგა მოაჯირს დაყრდნობილი და
ისევ ფიქრებს მისცემოდა. პორტში, რადიოს რუპორიდან დროდადრო მოწოდება ისმოდა: „ამხანაგებო, ჩვენ რიგით
პარტიულებს არ ვერჩით. ისინი, ვინც
ბოლშევიკურ პლათფორმაზე გადმოვლენ, შეუძლიათ ოჯახებს დაუბრუნდნენ.“ გემის გასვლიდან რამდენიმე
წუთით ადრე სიმონიკა გემბანის კიბეებზე დაეშვა და სოფელში დაბრუნდა.
ცდილობდა ეარსება მშობლიურ მიწაწყალზე. დაოჯახდა, შვილთაშვილებით
გახარებული თეკლა ბებო ბედნიერი
წავიდა იმქვეყნად. დიდხანს არ გაგრძელებულა სიმონიკას მოჩვენებითი
სიმშვიდე. მალე სოფლის მახლობელ
მთაზე ტაძარი ააფეთქეს, სიმონიკას
ახსენდებოდა ის დღე, როცა თეკლა
ბებომ ზარების რეკვით სოფელი შეყარა, ახსენდებოდა მოხუცის გლოვა და
გოდება: -ფრთხილად იყავით, სულებს
გაუფრთხილდით შვილებოო.
სოფელში გაჩერება ვეღარ შეძლო,
ცოლ-შვილს გამოეთხოვა და ჭიათურის
მაღაროში მუშად მოეწყო. მაღაროელები აჯანყებისათვის ემზადებოდნენ.
1924 წლის აგვისტო იდგა. ქაქუცა
ჩოლოყაშვილის ინიციატივით, 29 აგვისტოს, საქართველოს ყველა კუთხეში
დაიწყებოდა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი აჯანყება. მაღაროელთა
შორის ჩანერგილმა ჩეკისტებმა ხმა
გაავრცელეს - აჯანყება 28-ში, მარიამობას იწყებაო. მიზანი ბრძოლის დეზორგანიზება იყო. ჭიათურაში შემორჩენილ

ბერებს გაებედათ და რეკდნენ ზარებს
მუშების გასაფრთხილებლად. სიმონიკას ესმოდა ზარების ავბედითი გუგუნი,
მოახლოებულ საფრთხეს გრძნობდა,
მაგრამ უკვე ყველაფერი გვიან იყო.
ჩეკისტებმა აჯანყებული მაღაროელები
საქონლისათვის განკუთვნილ შეფიცრულ ვაგონებში შეყარეს, ეშელონები
ყვირილასაკენ (ახლანდელი ზესტაფონი) დაიძრნენ. ხელფეხშეკრული
სიმონიკა ეგდო ერთ-ერთ ვაგონში.
თავი ოდნავ გადასწია და ფიცრულში
შემოსულ სინათლეს მოჰკრა თვალი.
უცებ ვაგონის კარი გაიღო და ცოლის
ახლობელი, ცნობილი ბოლშევიკი იაკო
დაინახა. იმ დღეს იაკომ სიკვდილმისჯილთა ეშელონებიდან ორი ადამიანის
გამოყვანა მოახერხა. ერთი მათგანი სიმონიკა იყო. დანარჩენი მაღაროელები
ვაგონებშივე ჩაცხრილეს. სროლა მანამ
გრძელდებოდა, სანამ კვნესა და გმინვა
არ შეწყდა.
...
გადარჩა სიმონიკა, ბედმა გაუღიმა, მაგრამ ძილი გაუკრთა, არაფერი
ახარებდა, თვალწინ ელანდებოდა
მეგობართა სახეები, ნატრობდა, - ნეტავ მათთან ერთად მოვმკვდარიყავიო.
ყველაფრის მკურნალმა დრომ
ნელ-ნელა დააცხრო ავბედითი ფიქრები. რკინიგზის ოსტატად დაიწყო
მუშაობა. ახლა უკვე ხუთი შვილი ჰყავდა. 1937 წელს 37 წლისა შესრულდა.
ბეჭებგანიერი, ულამაზესი ვაჟკაცი
იყო,- არისტოკრატული ნაკვთებით და
წმინდა სახით. მის ქორისფერ თვალებში დაესადგურებია ამოუცნობ სევდას,
სუსხიანი ცხოვრების მძიმე დაღს.
ერთ საღამოს, როცა ოჯახური ბედნიერებით და შვილების ალერსით ტკბებოდა, კარზე კაკუნი გაისმა. ჩეკისტები
შემოვიდნენ, უცბად ცოლის შიშნარევ
მზერას მოჰკრა თვალი. ანიშნა, - გაუგებრობაა, არაფერი იჯავროო. სიმონიკა
მაინც წაიყვანეს. ბრალად ტროცკისტობა

ედებოდა. სახლის ჩხრეკისას „სამხილიც“
უპოვეს. მის უფროს ქალიშვილს ბალიშქვეშ მიხეილ ჯავახიშვილის რომანი
„არსენა მარაბდელი“ დაემალა.
გორის ციხეში პატიმრები შეფიცრული ვაგონებით გადაჰყავდათ.
ნაცემ-ნაგვემი სიმონიკა ისევ პირქვედამხობილი ეგდო ვაგონში, როგორც 1924-ში. დრო აერია, გონება
დაებინდა. 1924-დან 1937 წლამდე
განვლილი ცხოვრება მეხსიერებიდან
წაეშალა. ეგონა ისევ ჭიათურიდან
მომავალ ვაგონში იყო. ამაოდ ეძებდა
ნაცნობ სახეებს, ამაოდ ეძებდა ფიცრულის ჭუჭრუტანიდან შემოსულ სხივს.
გორის ციხის ნესტიანმა საკანმა
და აუტანელმა სიცივემ ავად გახადა.
ყოველ დღე დაკითხვაზე გაყვანილს,
ნაწამებს ფიცრის საწოლზე მიაგდებდნენ. ყოველდღე უძლებდა სასტიკ
წამებას. ბოლოს „ტროიკა“ შევიდა მის
საკანში, ტროცკისტობის ბრალდებით
სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა.
სიკვდილის წინა ღამით საოცარი
სიზმარი ნახა: გაღიმებული თეკლა
ბებო მარდად მიაბიჯებდა სოფლის
სამრეკლოს კიბეებზე. მერე ზარების
გუგუნი გაისმა. მთელი განცდით, ოსტატურად რეკდა ფოფოდია თეკლა.
ზარის ხმა ცხადად ჩაესმოდა სიმონიკას
და შვებას ჰგვრიდა. იცოდა, რომ ეს
ზარები ახლა სოფელს კი არა, მას უხმობდნენ. უხმობდენ ზეციური საუფლოსაკენ, ზეცაში ასვლის ნეტარებისაკენ.
დაპატიმრებიდან ორ კვირაში სიმონიკა დახვრიტეს. მის მეუღლეს სოფელმა ფული შეუკონკა, ქმრის სანახავად
გორში გასამგზავრებლად ემზადებოდა.
წინა დღით ოფიციალური წერილი
მიიღო: „თქვენი მეუღლე, სიმონი, ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგად, ანგინისაგან გარდაიცვალა“. წერილს ხელს
აწერდა გორის ციხის ზედამხედველი,
ცნობილი ჯალათი შაშურკინი.
ზეინაბ ბუაჩიძე

ზარები

მელოდნენ, მაგრამ არავინ გამომგებებია, არავინ ჩამხუტებია, არვის
გადმოვარდნია სიხარულის ცრემლი. არ
ყოფილა: „უი, შენ გენაცვალე!“ „უი, შენ
შემოგევლე“! „ეს რა დღე გამითენდა!“
კარების გაღება რომ დავაპირე,
ძაღლი მოვარდა და ღრენა დამიწყო.
რამდენჯერაც ხელი წავიღე სახელურისკენ, იმდენჯერ საშინელი კბილები
გადმოყარა. გულგახეთქილმა დავიხიე
უკან. ვიდექი მძიმე ჩანთებით და შველას ვითხოვდი. არსაიდან ხმა...
ტკივილი და განსაცდელი არ დამკლებია ცხოვრებაში. ძაღლს არ უკბენია
მხოლოდ. მზარავს ახლა ეს დაღრეჯილი ლაშ-პირი, მარჯვენა ფეხი უკვე
გრძნობს ეშვების ჩაღრმავებას.
-ეს ჩემი სახლია, ძაღლო, ჩემი
ტკბილი კერა! გესმის? შენ საიდან
მოსულხარ? მოვიტანე რაღაც, ხომ
არაფერი მიმაქვს? შემიშვი შინ, რა
მოხდება?!
რაღაცას მიხვდა თითქოს, ეშვები
დამალა, თუმცა უნდოდ მიყურებდა.
ერთი ჩანთით შევვარდი ოთახში და
სული მოვიბრუნე. მეორე ჩანთის შემოსატანად რომ გამოვიხედე, ძაღლი
თავის ლეკვებს ეფერებოდა კიბის ქვეშ.
ძაღლს გადავურჩი, მაგრამ თავზარი
დამცა სახლის ახლანდელმა მოღრუბლულობამ. გული ისევ ამოვარდა
საგულედან. უამრავი ბზარი... პირღია
ხვრელები სართულებს შორის... საძირკველში... დასავლეთის კედელი ისე გადახრილა, თითქოს სადაცაა გაეცლებაო
მეორე სართულს. მხოლოდ დიდი დირე
იყო მყარად და ამაყად გაწოლილი
დარბაზისა და საწოლი ოთახის მთელ
სიგრძეზე. ახლა მეორე სართულს აკავებდა, ბავშვობის ზამთრებში კი საქანელას
მიკიდებდნენ ამ ხეზე.

მეგონა, ბავშვობაში ვბრუნდებოდი,
ახლა კი ლამის თავზე ჩამომემხოს იგი.
ღირსი ვარ, აქ დავამთავრო სიცოცხლე
ჩემი მღვრიე და წამლეკავი ფიქრებით.
მე ხომ დედის დანაბარები ვერ შევასრულე, რომ მშობელივით მიმეხედა
ზაზასთვის, მისი სოფლურ-ქალაქური
ცხოვრებისათვის.
მცოცავი მიწა... სამი კუთხით მეწყერისაგან ჩამორეცხილი დამრეცი
ფერდობი. მიწისძვრითა და ეროზიით
შეცვლილი გარემო... სახლი კორტოხზე... ადრე ასე არ იყო. ეს სტუმართმოყვარე, ხმაურიანი, სიცილიანი თბილი
ბუდე დუმილის სახლად ქცეულა...
საშიშია აქ და გარბიან ადამიანები.
უფრო მეტად სიყვარულის დეფიციტის
გამო გარბიან (სიყვარულს ხომ ყოველთვის შეუძლია გამოსავლის პოვნა
უკეთესობისთვის).
გარეთ გამოვდივარ და ჩემს საყვარელ ქვაზე ვჯდები. როგორ მიყვარდა
აქედან მთების რკალის ყურება. ისინი
ისევ მხრებგაშლილად დგანან. ხეები
გადაუჩეხავთ და უფრო კარგად ჩანს
ღვთისმშობლის სახელობის წითელგუმბათიანი ყელყარყარა თეთრი
ტაძარი. გახშირებულა ნაძვის ხეები,
აზრდილან. ედემური სილამაზეა ჩამყუდროვებული. გამახსენდა, როგორ
ვეხუმრებოდი მეზობელი სოფლის
გოგო-ბიჭებს: „მხოლოდ და მხოლოდ
ჩემი სოფლის შორიდან ცქერა გაძლებინებთ მაგ ჩავარდნილ და გაბრტყელებულ მიწაზე!“ ვხუმრობდი კი არა,
ახლაც ასე მჯერა. ძნელია ამ ადგილის
დატოვება. უჭირს ზაზასაც, ვერ ელევა
ამ მთებს, ამ ვენახს, ამ ყანებს, ამ გზებს.
ვერ სუნთქავს სხვა ჰაერით. მამის ბილიკს დაჰყვება ჯიუტად. ბავშვობაშიც
ასე იყო... ვერ გამოვიტყუე წიგნებისკენ.

ზარი…

ბინდია, რეკდნენ ზარები,
ხატობა უხმობს მრევლსაო,
მნათე მოუძღვის სოფელსა,
იხინჭობაა დღესაო.
ხინკალი ქვაბში თუხთუხებს,
ფშავლებმა შაქნეს ხმაური,
ერთს ხელში მწვადი უჭირავს,
დანარჩენს ჟიპიტაური...
ქვაზე მიკრული სანთელი,
ანათებს არემარესა,
მთამაც გასწია კალთები
და გაეცალა მთვარესა.
ცაზე გამოჩნდა ვარსკვლავი,

ისმის ყმუილი მგლისაო,
მოდი, ერთ კიდევ
დავლიოთ,
დარჩენილ დღეებისაო.
წარსულნიც ბევრი ახსენეს,
ვისაც მთა-ბარი უყვარდა,
სიმღერაც შემოუძახეს,
და ცრემლიც ღვარეს უხვადა.
ინათლა, ზარიც მიწყნარდა,
იგრძნეს რა მადლი დღისაო,
გფარავდეთ უფლის კალთაი,
და ლოცვა იხინჭისაო.
ჯამბულ გამცემლიძე

ზარების ხმა

ყველა მომდევნო დღის დაწყება
მოჰგავს
პოლიგონს,
სადაც ბრძოლაა, ემზადები
გადარჩენისთვის.
ლოცულობ ისე, თითქოს უკვე
ვეღარ პოულობ
სიტყვებს და ისევ იმეორებ
დანარჩენივით
„მამაო ჩვენოს“.
პასუხია ზარების ხმა და
ტყუილები და პირფერობა მოდაა
თითქოს.
წარსული გვახსოვს, მომავალი
ყველაფერს ნახავს.
და მაინც ვითხოვთ, სიმართლისთვის
პასუხებს ვითხოვთ.
ისე ვუყურებთ ერთმანეთს, რომ
ვგავართ შეშლილებს.
უნდათ ისუნთქონ ერთმანეთის
სარგო ჰაერი.

მე კი ვისურვე, რომ გვეცხოვროს
სიცოცხლეშივე
და არ დავკარგოთ დარჩენილი
წუთი არც ერთი.
საკამათოა განაჩენი მაინც,
ასე რომ,
ოცნებები და ილუზია მაშინ
მთავრდება,
როდესაც რწმენა და იმედი აღარ
არსებობს
და შეცდომების შემდეგ ვიწყებთ
თავის მართლებას.
ზარების ხმაა, პირჯვარს ვიწერთ,
ლოცვას ვასრულებთ.
-ღმერთო, დაგვლოცე, შეგვეწიე
ყოვლად წმინდაო.
დანარჩენზე კი ფიქრი მერე
სისულელეა.
ისევ ყველა და ყველაფერზე რომ
არ ვიდავოთ.
დათო ჯიმშიაშვილი

„ოდეონის“
მეათე წლისთავს

თითქოს ციდან შემოგვესმა რეკვა,
მოგვიხმობდა „ოდეონის“ ზარი,
ათი წელი ვიზრდებოდით ერთად
და ამ სითბოს არ ჰქონია ბზარი.
როს მოგვიხმობს „ოდეონის“ ზარი,
ვით კლდის ქიმზე ასხლეტილი ზარი,
გადავუფრენთ ჭიუხებს და მდელოს
ფეხზე ვდგებით მთელი
საქართველო.
მეგობრობის დაგვინთია ცეცხლი
და ჩვენს გულებს ცეცხლის ალზე
ვაწრთობთ,
ზოგჯერ კალამს აწყვეტია აფრა,
ზოგჯერ თმებზე დაუნდობლად
გვათოვს.
ბევრჯერ მიზანს ასხლეტია მუზა,
თუმც განაჩენს მაინც გულით ველით,
არასოდეს განგვიკითხავს ვინმე,
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თვალზე ცრემლიც მოგვდგომია
წრფელი.
სტრიქონებზე გაწოლილა ღამე
და კალამიც ლაბირინთში მიჰქრის,
დაუნდობლად მიმოფანტულ წუთებს
ბოლოს მაინც კუპლეტებად
ვითვლით.
როცა გვიხმობს „ოდეონის“ ზარი,
გულიც მღერის ტკბილად, როგორც
ქნარი,
ათი წელი შენთან ერთად ვიყავ
და შენთან ვარ ცოცხალიც და
მკვდარიც.
ხარაგაულს გავჩენილვარ თურმე,
ღორეშაში გამიდგია ფესვი,
ათჯერ მიხმე, ცხრაჯერ მაინც მოველ,
მაინც გულით მათქმევინე ლექსი.

მერაბ მესხიშვილი

ტყე-ღრეში დასდევდა მამას, მასთან
ურჩევნოდა. მამასაც ვეკამათებოდი
ამის გამო. ის კი მტუქსავდა: „უქნარა
წიგნის ჭია შენც გვეყოფიო“.
იქნებ ზაზას სოფლის თავკაცებთან
არც გაუმხელია, ასეთ მდგომარეობაში
რომაა მისი სახლი. ჰო, რცხვენია და
არ იტყოდა. ისევ მე უნდა შემოვკრა
განგაშის ზარს. ხომ შეიძლება, ცა და
მიწა დაგვექცეს თავზე. ხომ შეიძლება,
დაღლილ-დაქანცულს ჩაეძინოს და
ნანგრევებში მოჰყვეს. მე უნდა მოვახედო ამ სახლისკენ სამყარო. მე უნდა
შევძლო ზაზას დარწმუნება, ჩვენი
ბავშვობის სახლისა და მისი ოჯახური
საბუდრის გადარჩენა.
ისე, ჩვენთვის რომ ვთქვათ, ბიჭებს
რატომ ჰგონით, რომ მამაპაპური მხოლოდ მათია ყველაფერი და როგორც
უნდათ, ისე მოექცევიან. ამაზედაც ვარისხებ „გოგონების“ ზარებს: არაფერი
არ გვინდა თქვენგან, მხოლოდ თვალი
შეგვავლებინეთ ხოლმე ხანდახან ბავშვობის სახლსა და საყვარელ ნივთებს,
თითო თოჯინა მაინც შეგვინახეთ ძველ
კარადაში, რომ ჩვენს დაღლილ გულს
ბავშვობის ნაფეხურებმა ჩაუშრიალონ.
...სამზარეულოში ტყემლით, ლეღვით, ქლიავით, ჭანჭურით, სამარიობო
მსხლით სავსე თასები იყო ჩამწკრივებული. კიდევ კარგი, ხილი მაინც
დამხვდა მოკრეფილი... ორ დღეს
ვხარშავდი, ვადუღებდი, ვხუფავდი,
ვრეცხავდი... კოხტად ჩავამწკრივე
ქილები და წარწერებიც გავუკეთე
ყოველი შემთხვევისათვის: „ლეღვის
მურაბა“, „ქლიავის ჯემი“, „მსხლის
მურაბა“, „ტყემლის ჟელე“, „ტყემლის
საწებელა“, „ჭანჭურის ხილფაფა“...
კომპოტებზე არ წამიწერია...
ორი ღამე არ მძინებია. არც ჩემი ძმა
დაბრუნებულა მთიდან. მესამე დილით
ცრემლების ღაპაღუპით გავუყევი გზას
მაღალ აღმართზე.

გაზრდილა ჩემი დარგული ვარდისფერი ხეყვავილი. თითქოს მშვიდად
ისვენებდნენ მის ჩრდილში მოხუცები,
საოცარი სიმყუდროვე იყო, არც ცუდი ბალახი დამხვედრია საფლავზე, მხოლოდ
ლამაზი ყვავილები იღერებდნენ ყელს.
ცხრა წელი ვოცნებობდი, ასე მარტო მოვსულიყავი ამ საფლავზე. მეტირა, დიდხანს მეტირა, ყველა დარდი
და სატკივარი მეთქვა დედისთვის და
მერე უჩუმრად, ძველი მიტოვებული
გზით დავბრუნებულიყავი სახლში...
მარტო ორი მოხუცის სურათი,
ჩემი თეთრი ტაძარი და მთები მიცქერდნენ... იდგა სიჩუმე და იყო
საოცარი სიმყუდროვე. სიცოცხლეში
პირველად ავტირდი სიტყვებით. ხან
ჩურჩულით ვეფერებოდი საყვარელ
სახეებს, თითები თავისით დაცურავდნენ ქვაზე და ნაკადულებად მდიოდა
ცრემლი. ვუთხარი დედას, თუ როგორ უჭირდა სულს ამ სამყაროში...
მუდამ ხალხის, ბავშვების, საკომუნიკაციო საშუალებების გარემოცვაში
მყოფს. როგორ მენატრებოდა მისი
ჩახუტება, დედის ხელების და გუ-

მათე

თავპირახვეულმა მხედრებმა
ფლოქვებზე ნაბადაკრული ცხენებით
გადმოლახეს ნისლიანი ხევები და
მთებს შორის ჩადგმული საქონლის
სადგომებისკენ მალვით გასწიეს. ვიდრე ბინებს მიაღწევდნენ, მათემ დალანდა ავადმოძრავ ჩრდილებს თვალი,
ნახირს მკვირცხლად შემოუარა და
ტყეში კლდეებს შორის მოფარებულ
მყუდრო თავშესაფარში შერეკა, თვითონ ბორცვისკენ გაიქცა, რომ სათიბში
წასული მწყემსებისათვის გადაეძახა,
- თავს დაგვესხნენო.
არ დარჩენიათ შეუმჩნეველი ცხენოსნებს მოზარდი. ერთი გამოეყო და ბიჭს
დაედევნა. სხვებმა ნახირს დაუწყეს ძებნა.
მათე გარბოდა, ცხენოსანი მისდევდა,
ქალამნიანი ფეხი ნამიან ბალახზე დაუსრიალდა და ქოშინით არბენილ ბექობზე
უკანვე ჩამოგორდა. ადგომა სცადა,
მაგრამ, ავის მზრახველი მხედარი ბიჭს

ზემოდან დაახტა და ქვეშ მოიქცია.
გაუძალიანდა მოზარდი, ხელ-ფეხს
აფართხალებდა. ერთხანს იბრძოლეს.
ხელიდან რომ არ გასხლტომოდა,
მუხლებში მოიქცია მსხვერპლი გავეშებულმა მოძალადემ, ბიჭი მტრის თავზე
წაკრულ ქსოვილს მოეჭიდა, შალის
ნიღაბი ჩამოიშალა. ბიჭი დაიბნა, - ვეღარ
გაეგო, ეყვირა თუ გაჩერებულიყო. მერე
ტირილნარევი ხმით ჰკითხა:
-რას გვერჩი, ჯოყოლავ?!
-ენა ჩაიგდე, ბეჩავო!
-არ შეგარჩენენ ჩვენები! - არ შედრკა ბიჭი.
მსხვერპლდაუმორჩილებელმა ძალა
მოიკრიბა და უფრო გაავებით შეეცადა
მოზარდის მოთოკვას. ბიჭი კვლავ და
კვლავ უძალიანდებოდა, მაშინ უსწრაფესი გადაწყვეტილებით საქამრეზე
ჩამობმულ ქარქაშს ხანჯალი გააძრო,
გაძალიანებული მსხვერპლი კვლავ ფე-

ხეობებს მიღმა ნისლმოფენილ ფერდობზე მოჩანდა ზარი. სოფლის ქარაფებს შეზრდილი ჩვენი სიცოცხლის, არსებობის, მომავლის და უმომავლობის მაცნე. ჩვენ კი ამ ლამაზ ფერებმოქარგულ,
მეგობრობით და ერთგულებით ნაშენებ
სოფელში ვცხოვრობდით. გვიყვარდა
ერთმანეთი, ვხარობდით, ვტიროდით,
გვტკიოდა, ვდარდობდით და ველოდით.
ველოდით შიშით, ველოდით იმედით
და დრო გადიოდა... გარდაუვლობის
შიში გვტანჯავდა, გვიღრნიდა ფიქრებს ვიცოდით, ადრე თუ გვიან აუცილებლად
დარეკავდა ზარი, შეზარავდა სოფელს,
აგვირევდა დამშვიდებულ ცხოვრებას
და თემის საყრილობოში თავმოყრილ
ხალხს გვაუწყებდა, რომ ერთი ადამიანით, კიდევ ერთი სიცოცხლით დაობლდა სოფელი...
იმედი ჭარბობდა შიშს. იმედი იმისა,
რომ შიშნარევი მოლოდინი დიდხანს
გასტანდა, ჯერ კიდევ არ შეგვახსენებდა
თავს გლოვის ექო. ზარი კი ჯიუტად
რეკავდა! იშვიათად, მაგრამ მაინც და
ყველას გვტკიოდა, ყველა ვკარგავდით,
განვიცდიდით, თანავუგრძნობდით,
გულსა და გონებაში ვინახავდით ყველა დანაკლისს, სანამ ჩვენს ხსოვნას
შეინახავდნენ ამ ქვეყნად დარჩენილნი.
ქარიშხალივით გადაუვლიდა, გათელავდა ხოლმე დროთა ქარტეხილი დიდს თუ პატარას, მდიდარს თუ
ღარიბს, ძლიერს თუ უძლურს. შემდეგ
ახალი სიცოცხლით, მიზნებით და იმედებით ავსებდა სოფელს და დროებით
შეფარავდა, მიაყუჩებდა სატკივარს.
დრო კი უხედარი ულაყივით სწრაფად,
უგზოუკვლოდ მიქროდა...

გზა მოიყვანეს ჩვენს სოფელში იმ
წელს... ყველას გვიხაროდა. ახალმა,
ჯერ არგამოცდილმა იმედმა და უკეთესი
მომავლის რწმენამ აგვავსო, თუმცა სიხარულმა დიდხანს არ გასტანა და ერთ
დილას მეხის გავარდნასავით გაისმა
ზარის ხმა. ახმაურდა სოფელი, თემის
საყრილობო ხალხით გაივსო, ზარი
კი ისევ გაბმულად რეკავდა. უცნაური,
ჯერ არნახული რამ ხდებოდა ჩვენს
სოფელში. არავინ გარდაცვლილა იმ
დღით, არავინ შემოსილა ქვრივის სა-

ზარი

მოსელით, არ დაობლებულან ბავშვები,
ზარი კი მაინც განაგრძობდა გლოვას.
ყველამ მოიყარა თავი, ელოდნენ
ახალი სიკვდილის განაჩენს, მხოლოდ
ერთი ოჯახი აკლდა საყრილობოს... იმ
დილით პირველად დატოვეს სოფელი
ადამიანებმა და წავიდნენ ქალაქში
საცხოვრებლად...
ერთი კვირა იგლოვა ზარმა უმისობა,
შემდეგ კი დაიღალა, მიჩუმდა. ნელნელა ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდა სოფელიც, თუმცა უჩვეულო სიჩუმე და ყინვები აჰყვა სასჯელად. მკაცრი ზამთარი
გაბატონდა სოფელზე. გზები ჩაიხერგა,
მარტოობას, საკუთარ საფიქრალთან და
სატკივართან ყოფნას, უერთმანეთობას
შეეჩვია ყველა. სახლების საკვამურიდან
ამოსული კვამლი შეგვახსენებდა ხოლმე
ერთმანეთის არსებობას. ყველა გზის
მიღმა დარჩენილ მარტივ ცხოვრებაზე
ვფიქრობდით, ზარი კი დუმდა! დუმდა
სანამ გაზაფხულის სუსხიანმა მზემ არ
გაალღო „თეთრი სიშორე“. მარტმა

ლის სითბო. ამ დღეების განცდებზეც
ვუამბე. ჩვენ ძველ სახლზე, ზაზაზე,
ქალაქზე შეყვარებულ მის ცოლშვილზე. ვიტირე, ბევრი ვიტირე და
შვება ვიგრძენი.
ლიცლიცებდნენ სანთლები... ეკლესიის ზარი მარიამობის სადღესასწაულო
წირვაზე უხმობდა მრევლს. მომეჩვენა,
რომ დედის მკაცრსახიანი სურათი
გახალისდა, თვალებში სხივი ჩაუდგა,
მადლიანად და იმედიანად მიცქერდა.
მეფერებოდა დედის მზერა...
...შინ რომ დავბრუნდი, სოციალური
ქსელით დღესასწაული მივულოცე
მეგობრებს. ანაზდად, ჩემი ბავშვობის
სახლის ახლანდელი დიასახლისის
ყელმოღერებული სურათი შემოცურდა
- მეგობრობას მთხოვდა ქალაქელი
პედაგოგი რძალი, ზაზას ცოლი, ასე
რომ შეამცირა ამ ბოლო დროს სოფლად ვიზიტები.
რა თქმა უნდა, თანხმობა გავუგზავნე
მეგობრობის მსურველს და ძახილის
ნიშნების მწკრივი - უხმო ზარების
ძახილი!
იზოლდა ოკრიბელაშვილი
ხებში მოიქცია და ველური სხეულით მიწას გააკრა. ავი განზრახვის მოლოდინში
გამყინავი ხმით მოყვირალ მათეს ხმა,
რომელიც ექოდ ეხეთქებოდა ირგვლივ
ჩახერგილ მთათა კალთებს, საქონლის
სადგომამდე აღწევდა და უკანვე ბრუნდებოდა. მოულოდნელად ექო შეწყდა.
გავეშებულმა ჯალათმა სისხლიანი ენის
ნაჭერი შორს მოისროლა, ბიჭი კი სისხლმდინარე პირით მიწაზე მიატოვა, ცხენს
შემოევლო, ხანჯალი ნაბადზე გაწმინდა
და მრისხანედ ჩამოსძახა:
-ფეხებს მამჭამენ შენები! - დამქაშებთან ერთად საქონელი აირეკა და
მთებს მიღმა გაუჩინარდა.
სოფელმა მთის ქიმზე ღვთის სახლი
ააგო. წირვისას სამრეკლოზე მღეროდნენ ზარები, როგორც კი ვინმე
ავადმოსურნე სოფელს მოადგებოდა,
უენო მათე სამრეკლოს მიაშურებდა
და დედო ზარის მოთქმით უხმობდა
სოფელს.
დონარი ბერიძე
გაფანტა მარტოობა, უძრაობა და ისევ
გამოჩნდა სოფლიდან გასასვლელი
ქალაქისკენ მიმავალი გზები...
ცეცხლივით მოედო გლოვის ექო
მთელ შემოგარენს. ყოველ დილით
ახალ სატკივარს გვამცნობდა ნაცნობი
ზარის ხმა. ყოველ დილით უფრო და
უფრო ცოტანი ვიკრიბებოდით თემის
საყრილობოზე და ერთი ოჯახით მეტი
ტოვებდა სოფელს...
იყო დრო, - ამ სოფლისთვის,
მთებისთვის, ქარაფებისთვის და ხეობებისთვის ვიბრძოდით, ვომობდით,
თავს ვწირავდით, სისხლს ვღვრიდით
მტრისა წილ. ახლა კი - ახლა ჩვენს
სოფლამდე გზა მოიყვანეს...
აქამდე სიკვდილის ზარის გვეშინოდა!
დღეს ყველაზე მეტად იმის მეშინია, რომ ჩვენს სოფელში აღარავინ
კვდება...
უკვე ხუთი წელია, რაც ჩვენ სოფლამდე გზა მოიყვანეს. ხუთი წელია
ჩვენი სოფლის ხეობებს მიღმა, ფერდობებს შეზრდილი ზარი ახალ სატკივარს გლოვობს! თითქმის ორი წელია
ხმა აღარ მსმენია. ორი წელია, რაც
სოფელში მარტო დავრჩით - მე, თემის
საყრილობო, სოფლის სალოცავი და
ცარიელი სურომოდებული სახლები...
აქ ყოველდღე უიმედობისფრად თენდება და ღამდება. დიდი ხანია ამ სოფელში არავინ გარდაცვლილა! ჩვენთან სულ ბოლოს სოფელი მოკვდა!...
აქ მარტოობაა! უმომავლობაა!
ვეღარ ვძლებ - მივდივარ!
ხვალიდან დარეკავს ზარი!...
შოთა გოლუბიანი
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პროფილაქტიკური გამოკვლევა დაავადებების წინააღმდეგ

ხარაგაულის საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ცენტრი (დირექტორი შმაგი ხიჯაკაძე) განაგრძობს
სხვადასხვა დაავადებების შესახებ
მოსახლეობის ინფორმირებას.
29 სექტემბერს წიფასა და ზვარეში გაიმართა შეხვედრები პედაგოგებთან, სადაც შმაგი ხიჯაკაძემ
ისაუბრა C ჰეპატიტის გამომწვევი
მიზეზების, გადაცემის გზების,
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის
პროცესების შესახებ. მისი ინფორმაციით, ოქტომბერში ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის იგეგმება C ჰეპატიტზე
უფასო გამოკვლევები.
C ჰეპატიტი მსოფლიოში ერთერთი უდიდესი სამედიცინო-სოციალური პრობლემაა. ინფიცირებულთა რიცხვი 150-200 მილიონს აღწევს. ყოველწლიურად მსოფლიოში
დაახლოებით 1-3 მილიონი ადამიანი ინფიცირდება. მოსახლეობის
უმეტესმა ნაწილმა არ იცის, რომ ის
C ჰეპატიტის ვირუსის მატარებელია.
ინფიცირება შეიძლება მოხდეს
ვირუსით დაბინძურებული სისხლის კონტაქტით მეორე ადამიანის

სისხლთან. ინფიცირება ხდება: ინფიცირებული სისხლის გადასხმისას;
ნარკომანების მიერ საზიარო ნემსის
გამოყენებისას, აკუპუნქტურისას;
არასათანადოდ გასტერილებული, არაერთჯერადი სამედიცინო
ინსტრუმენტების გამოყენებისას;
მანიკურისა და კოსმეტიკური მანიპულაციებისას; სტომატოლოგიური
მანიპულაციებისას; დაბინძურებული
ნემსის შემთხვევით ჩხვლეტისას;
საერთო სამართებლის, საერთო
ჯაგრისის, სისხლით დაბინძურებული
ბამბის გამოყენებისას; პირსინგის
დროს; დაავადებულის პირის ღრუსთან შეხებისას (კოცნისას); ადამიანის
მიერ ადამიანის კბენისას; სისხლმდენი ღრძილების მქონე ადამიანის
კბილის ჯაგრისის გამოყენებისას;
დაბინძურებული სააბაზანო აქსესუარების გამოყენებისას; სქესობრივი
კონტაქტისას, რომელსაც თან სდევს
სისხლდენა.
ორგანიზმში C ჰეპატიტის ვირუსის შეჭრიდან დაახლოებით
6-8 კვირის, ხშირად უფრო მეტი
ხნის შემდეგაც, ვითარდება მწვავე
C ჰეპატიტი, რომელიც 100-დან

დაახლოებით 75 შემთხვევაში უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. 25%-ში
ვითარდება სიყვითლით მიმდინარე
ფორმა. მას, გარდა სიყვითლისა,
თან სდევს ჰეპატიტის სხვა ნიშნებიც. ამ შემთხვევაში დაავადების
სიმპტომურ ფორმაზე საუბრობენ.
მწვავე სტადიის შემდეგ 100-დან
70-85 შემთხვევაში დაავადება
ქრონიკულ ფორმაში გადადის.
ქრონიკული C ჰეპატიტი განსაზღვრულ საფეხურამდე პრაქტიკულად
უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, დიაგნოზი მხოლოდ ლაბორატორიული
გამოკვლევების შედეგად ისმება:
ორგანიზმში C ჰეპატიტის ვირუსის
საწინააღმდეგო ანტისხეულებისა
და თვით ვირუსის გენეტიკური
მასალის აღმოჩენა ქრონიკულ C
ჰეპატიტზე მიანიშნებს. ერთგვარ
დამხმარე ინფორმაციას გვაწვდის ბიოქიმიური და ექოსკოპიური
გამოკვლევების მონაცემებიც.
ცნობილია, რომ მკურნალობის
გარეშე ქრონიკული C ჰეპატიტით
დაავადებულთა საშუალოდ 30%ს ვირუსით ინფიცირებიდან 20-30
წლის შემდეგ შესაძლოა განუვი-

თარდეს ღვიძლის ციროზი, რომელიც ისეთ გართულებებს იწვევს,
როგორიცაა ჰეპატოცელულარული კარცინომა (ღვიძლის კიბო) ან
ღვიძლის უკმარისობა. ქრონიკული
ფორმა თავისთავად არ იკურნება.
ამჟამად C ჰეპატიტის სამკურნალოდ გამოიყენება კომბინირებული ანტივირუსული თერაპია
სოფოსბუვირით, ინტერფერონითა
და რაბავირინით. ბავშვებისთვის 3
წლიდან ნებადართულია ინტერფერონ ალფა 2ბ რიბავერინი, 1.
ინფიცირებულთათვის სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების ხელმისაწვდომობისა და
მისი წარმატებით ჩატარების უზრუნველსაყოფად პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და
პაციენტებისათვის ის არის უფასო.
დაინტერესებულმა პირებმა
მოგვმართონ ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ცენტრში. გამოკვლევა ჩატარდება
სწრაფი, 15 წთ-იანი ტესტის მეშვეობით. ზუსტ ინფორმაციას, თუ
როდის ჩატარდება გამოკვლევა,
გაზეთის საშუალებით შეიტყობთ.
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სექტემბერს სოფელ წიფასა და სოფელ ზვარეში
საჯარო სკოლის 1-3 კლასების
მოსწავლეებს ჩაუტარდათ უფასო
გამოკვლევა პარაზიტებზე. გამოკვლევა ჩაატარა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის
ექიმმა-პარაზიტოლოგმა ნინო
ყიფშიძემ. გამოკვლევები მოიცავს
მთელს მუნიციპალიტეტს. შემდგომი მკურნალობის პროცესიც იქნება
უფასო. გამოკვლევისა და მკურნალობის დაფინანსება მოხდება
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
ასევე სამომავლოდ იგეგმება,
ხარაგაულში ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული
დაავადების, ჩიყვის უფასო გამოკვლევები. ასევე დაგეგმილია ამ
დაავადების შესახებ ლექცია-სემინარი. მოსახლეობას მიეწოდება
სრული ინფორმაცია ჩიყვის დაავადების ძირითადი ჩივილების, გამომწვევი მიზეზების, სიმპტომატიკის,
კლინიკური სურათის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის შესახებ.
ნანა ბერაძე

თაფლის ლაბორატორიული კვლევა
ევროპული სტანდარტებით

სსიპ სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ლაბორატორიაში
(LMA) ევროკავშირის სტანდარტის
შესაბამისი თაფლის კვლევების
სრულის სპექტრის დანერგვა მიმდინარეობს. ეს მნიშვნელოვანია
როგორც ზოგადად მეფუტკრეობის დარგის აღორძინებისთვის,
ასევე ქართული თაფლის სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზარზე
ექსპორტირების ხელშეწყობისთვის.
თანამედროვე კვლევის მეთოდებით თაფლის პროდუქტის
შემოწმებისას მოხდება ისეთი რთულად გამოსაკვლევი მახასიათებლების განსაზღვრა, როგორიცაა
ანტიბიოტიკების და პესტიციდების
შემცველობა. აღნიშნულ მახასიათებლებზე კვლევას ევროკავშირი
სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის საფუძველზე ითხოვს.
იმისათვის, რომ დაინტერესებულმა პირმა, საკუთარი პროდუქციის
რეალიზება ევროკავშირის ბაზარზე მოახდინოს, ექსპორტირებული

საქონელი ამ ქიმიურ ნაერთებს არ
უნდა შეიცავდეს.
მეფუტკრეობის დარგის განვითარება საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტროსათვის
ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. შესაბამისად, ევროკავშირის სტანდარტის კვლევების
დანერგვის უზრუნველყოფისთვის
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიამ უახლესი,
მაღალტექნოლოგიური აპარატურა შეიძინა, რამაც შესაძლებელი
გახადა აღნიშნული კვლევების
საქართველოში ჩატარება.
აღსანიშნავია, რომ LMA-ში
ჩატარებული ლაბორატორიული
კვლევების შედეგები აღიარებულია როგორც ქვეყნის შიგნით,
ასევე საერთაშორისო მასშტაბით.
ამას განაპირობებს 2014 წლის
მარტში ლაბორატორიის მიერ
მიღებული ISO 17 025 საერთაშორისო აკრედიტაცია ANAB-დან,
რაც საშუალებას აძლევს ლაბორატორიას ჩატარებული კვლევის

შედეგები საერთაშორისო მასშტაბით იქნეს აღიარებული.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ხელშეკრულების (DCFTA) გაფორმების
შემდეგ, საქართველო ახალი
გამოწვევების წინაშე დადგა. საერთაშორისო დონის ლაბორატორიის არსებობა DCFTA-ის გათვალისწინებული ვალდებულებაც
იყო.
მეფუტკრეობის დარგი, თავისი
პოტენციალიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე, სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს ერთერთი პრიორიტეტია. შესაბამისად, შემუშავდა პროგრამა,
რომელიც მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ჩამოყალიბებას, განვითარებას,
ხელშეწყობას და საწარმოო პროცესებში მაქსიმალურ ჩართვას
ითვალისწინებს. გამომდინარე
იქიდან, რომ პროგრამის ამოქმედება ხდება საბაზო წერტი-

ლიდან, სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს გადაწყვეტილებით,
ლაბორატორია თაფლის 1 ნიმუშის ევროკავშირის მოთხოვნების
შესაბამისად კვლევას რეგლამენტით გათვალისწინებულ სრულ
სპექტრზე, მეფუტკრეობის კოოპერატივებს შესთავაზებს სრულიად
უსასყიდლოდ (2015 წლის 31
დეკემბრის ჩათვლით).
აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის
სურსათის უვნებლობა სავალდებულო მოთხოვნაა არა მხოლოდ
საერთაშორისო დონეზე, არამედ
ქვეყნის შიგნითაც, რასაც არეგულირებს „თაფლის ტექნიკური
რეგლამენტი“.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით,
სურსათის კვლევის დეპარტამენტში მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით,
თაფლის ხარისხობრივ კვლევაზე
სულ შემოსულია 102 ნიმუში, აქედან 47 ნიმუშს ჩაუტარდა სრული

კვლევა. 53 ნიმუში გამოკვლეულ
იქნა ნატურალობაზე (ჰიდროოქსიმეთილფურფუროლის აღმოჩენა),
საიდანაც მხოლოდ 1 ნიმუში
აღმოჩნდა არანატურალური.
ლაბორატორიულ ქსელში
თაფლის დიაგნოსტირებისათვის
წარმოდგენილი ნიმუში უნდა იყოს
არანაკლებ 400 გრამის რაოდენობის და ინახებოდეს სუფთა,
დახურულ ჭურჭელში.
სალომე ქარელი
სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ლაბორატორიის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სპეციალისტი
591 07 96 89
www.lma.gov.ge

საგზაო უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია

საქართველოს რეგიონალური
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ საგზაო
მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო
გეგმა წარადგინა. დოკუმენტზე
ასევე მუშაობენ განათლებისა და
შინაგან საქმეთა სამინისტროები
და თბილისის მერია. რას ითვალისწინებს ეს სტრატეგია და რა
გამოწვევების წინაშე დგას საქარ-

თველო საგზაო უსაფრთხოების
კუთხით?
საქართველოში გზებზე სიკვდილიანობა ორჯერ მეტია ევროკავშირის ქვეყნების ზოგად მაჩვენებელზე. ეს ერთ-ერთი პრობლემაა,
რის გამოც საგზაო მოძრაობის
უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება გახდა საჭირო. როგორც
ინფრასტრუქტურისა და რეგიონა-

ლური განვითარების მინისტრმა
ნოდარ ჯავახიშვილმა განმარტა,
ეს დოკუმენტი ჯერ უფრო ზოგად მიმართულებებს მოიცავს და
მის დასახვეწად მუშაობაა საჭირო: „პროექტის სტრატეგიული
დოკუმენტი წარმოდგენილია,
თუმცა ვფიქრობ, რომ ის დასახვეწია. ეს უფრო ძირითადი მიმართულებებია, ვიდრე გეგმა და
ამ თვალსაზრისით სერიოზულ
დახვეწას მოითხოვს”.
სტრატეგიაზე ერთდროულად
რამდენიმე სამინისტრო იმუშავებს.
ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროსთან ერთად სტრატეგიის
დახვეწაში ჩართულები იქნებიან
განათლებისა და შინაგან საქმეთა
სამინისტროებიც. როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი
ლექვინაძე განმარტავს, ეს იმისთვისაა საჭირო, რომ სტრატეგია
სხვადასხვა საკითხს მოიცავს:
„თბილისსა და მთელ საქართველოში მნიშვნელოვანია გატარდეს ღონისძიებები ინფრასტრუქტურული, ტექნოლოგიური,

ცნობიერების ამაღლების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
მოძრაობის კუთხით”.
„ინფრასტრუქტურა, მანქანა,
ადამიანი“ - ამ სამი კომპონენტით აღწერს გელა კვაშილავა,
დამფუძნებელი ფონდისა „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“, გამოწვევას, რომლის
წინაშეც დღეს საქართველო დგას
საგზაო უსაფრთხოების კუთხით.
მისი განმარტებით, ერთ-ერთი
მთავარი პრობლემა ისაა, რომ
ქვეყანაში გზების დაგეგმვის მეთოდოლოგია მოძველებულია და
ის მანქანებზე უფროა გათვლილი,
ვიდრე ადამიანებზე. ხოლო ამ
პრობლემის გადასაჭრელად, მისი
აზრით, უნდა არსებობდეს ერთი
კომპეტენტური სამსახური, რომელიც მთელ პასუხისმგებლობას
თავის თავზე აიღებს: „პრობლემა
ისა, რომ არ არსებობს წამყვანი ორგანიზაცია, ვინც ამაზე
პასუხისმგებელი იქნება. ჩვენთან ეს ფუნქციები სხვადასხვა
უწყებაზეა განაწილებული და
ისიც ხშირად ერთმანეთისგან

მკაფიოდ გამიჯნული არ არის.
ამიტომაც, ხშირად ვხედავთ,
რომ როდესაც თბილისში რაიმე
პრობლემაა მოსაგვარებელი,
ერთი უწყება პასუხისმგებლობის გადაბარებას სხვისთვის
ცდილობს და ა.შ.”.
საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო
გეგმა 5 წელიწადზეა გათვლილი.
გზების უსაფრთხოებასთან ერთად
მან საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და პარკირების პრობლემაც
უნდა მოაგვაროს. თბილისის
მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ავტომობილების
მზარდი რაოდენობის გამო რთულია ივარაუდო, რამდენად განიტვირთება ქალაქი, თუმცა, მისი
თქმით, მიწისზედა და მიწისქვეშა
ავტოსადგომების ასაშენებლად
მუშაობა უკვე დაწყებულია. მისივე
თქმით, იგეგმება საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის განახლებაც. ახალი
ავტობუსები თბილისში 2016 წელს
უნდა შემოვიდეს.
გიორგი გოგუა
რადიო თავისუფლება
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დროის სწორი მენეჯმენტი,
როგორც წარმატების გარანტია

თანამედროვე სამყაროში არსებობისა და წარმატებისათვის მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დროის
რაციონალური განაწილება და მისი
სწორი მენჯმენტი. დროის მენეჯმენტი
დროის მართვის ხელოვნებაა, რომელიც იძლევა საშუალებას, ზუსტად
გაანაწილოთ პირადი და სამუშაო
დრო. შედეგად კი, მიაღწიოთ წარმატებებს და შეძლოთ საკუთარი
დროის მართვა, რაც ნიშნავს მართო
საკუთარი ცხოვრება და არ „მიჰყვე
ცხოვრების დინებას“. დღევანდელი ცხოვრების რიტმი, უმეტესად,
სწრაფია. ადამიანები მუდმივად
განიცდიან დროის უკმარისობას და
ამის გამო, ვერ ახერხებენ მოასწრონ
გონებაში დაგეგმილი საქმეები. ამ
შემთხვევაში, საქმე ეხება პროდუქტიულობის დაქვეითებასა და შრომისუნარიანობის დაკარგვას. იმისათვის,
რომ სწორად მართოთ დრო, უნდა
გაითვალისწინოთ რამდენიმე წესი,
რომელთა შესრულების შემთხვევაში
მაქსიმალურად დაზოგავთ დროს.
1. დაგეგმვა - ისინი, ვინც აღწევენ
წარმატებას ცხოვრებაში, დიდ დროს
უთმობენ დაგეგმვას. ყოველდღიური
დაგეგმვა აუცილებელია შრომისუნარიანობის გაზრდისა და დროის ეფექტური გამოყენებისათვის. ფიქრი და
დაგეგმვა უნდა განვახორციელოთ
ქაღალდზე. თუ მიზნები არ არის ქაღალდზე, მაშინ ისინი არც არსებობს.
2. განვსაზღვროთ მთავარი დროის მენეჯმენტის ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ დროულად
განისაზღვროს მთავარი საქმე. პრიორიტეტების განსაზღვრა საშუალებას
მოგვცემს ეფექტურად ვმართოთ
საქმეები და თითოეულს მივანიჭოთ
მნიშვნელობის განსაზღვრული დონე.

დროის მართვის ძირითადი საიდუმლო კონცენტრირებასა და მიზანდასახულობაშია, უნდა მოახერხოთ საქმეების თანმიმდევრული შესრულება.
3. ჩამოვაყალიბოთ იძულებითი
ეფექტურობის კანონი - დრო არასოდეს არ არის საკმარისი, მაგრამ
იგი ყოველთვის საკმარისია ყველაზე
მნიშვნელოვანი საქმისათვის. ამისათვის, უნდა მოვიკრიბოთ ძალები
და გავაკეთოთ პირველ რიგში ის
საქმე, რომელიც მოგვიტანს ყველაზე მეტ სარგებელს. საქმეები უნდა
დაიყოს 4 ჯგუფად: 1. სასწრაფო და
მნიშვნელოვანი; 2. მნიშვნელოვანი,
მაგრამ არასასწრაფო; 3. სასწრაფო,
მაგრამ არა მნიშვნელოვანი; 4. არასასწრაფო და არამნიშვნელოვანი.
4. სიტყვა „არა” დაგვიზოგავს
უამრავ დროს - ყველაზე მთავარი
სიტყვა დროის დასაზოგად არის
„არა“. ისწავლეთ უარის თქმა ისეთი
ამოცანების გადაწყვეტისას, რომლებიც არ შედის თქვენს პრიორიტეტებში.
5. წონასწორობის პრინციპი ყველაზე მარტივი მეთოდი მუდმივად
მზარდი სამუშაოს გამო პანიკისაგან
თავის დასაღწევად არის მეთოდი ღრმად ამოისუნთქოთ და თქვათ: „ეს
არის ის, რაც მე შემიძლია“ და დაიწყეთ სიის შედგენა მშვიდად. თქვენს
წინაშე მდგარი ამოცანების ანალიზით
მიხვდებით, რომ დრო სრულიად საკმარისია სასიცოცხლოდ აუცილებელი
ამოცანების გადასაჭრელად.
დროის სწორად განსაზღვრის
მიუხედავად, მას მაინც ექმნება დაბრკოლებები ე.წ. „დროის ქურდების“
არსებობის გამო. მათ მიეკუთვნება:
მიზნების არაზუსტი განსაზღვრა; ერთ
ჯერზე ბევრის გაკეთების მცდელობა;
შრომითი დღის ცუდი დაგეგმვა; მო-

ტივაციის ნაკლებობა; შემთხვევითი სატელეფონო ზარები; გადაჭარბებული
კომუნიკაბელურობა; ყველაფრის დაწვრილებით ცოდნის სურვილი და ა.შ.
დროის მენეჯმენტი ასევე ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსია თანამედროვე ბიზნესში. მისი
სწორი გამოყენება მნიშვნელოვანია
ყველა იმ ადამიანისათვის, რომელიც
ისწრაფვის წარმატებისაკენ. ამბობენ,
რომ დროის დეფიციტი არ არსებობს,
ჩვენ საკმაოდ ბევრი დრო გვაქვს
იმის გასაკეთებლად, რაც გვინდა.
მთავარია მისი სწორად განაწილება. დროსთან დაკავშირებით უნდა
გავიხსენოთ ფრანკლინის ფრაზა
„დრო ფულია“, ის დროს აღიქვამდა
ერთ-ერთ ღირებულ ფაქტორად.
ის, რომ აღნიშნული პრობლემები აქტუალურია, ამის დამტკიცება ძნელი არ არის, მისი გამოვლინებები ყოველ ნაბიჯზე გვხვდება.
შედარებით რთული მის წინააღმდეგ
ბრძოლაა, თუმცა არც ესაა მოუგვარებელი. მთავარია ყოველთვის
გვახსოვდეს, რომ დროს ვერც უკან
დააბრუნებ და ვერც დააჩქარებ.
დროის ფაქტორი განუსაზღვრელი
ღირებულებისაა, რადგან ყველაფერს დასაწყისი და დასასრული
აქვს. დრო განურჩევლად ყველას
თანაბრად ეძლევა, ყველას იმდენი
დრო, წამი, წუთი, საათი გვაქვს,
რამდენიც იმ ადამიანებს, რომლებაც
შეძლეს საკუთარი დროის ეფექტური
მენეჯმენტი და წარმატებას მიაღწიეს.
ბაია კუბლაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა
და განათლების მეცნიერებათა
ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი

ჯაფაროულის დიდი ტკივილი ხარ, ძმაო
(ირაკლი ბუხნიკაშვილის მოსაგონარი)

ჯაფაროული ჩვენი კერაა, გამზრდელია, ძმაო, ირაკლი. აქ დავფრთიანდით. ჩვენი მშობლები ერთგულად და ლამაზად ცხოვრობდნენ,
ერთი ჰქონდათ ჭირიც და ლხინიც.
ჩვენც ისე ჩაგვახუტეს ერთმანეთს,
რომ ოჯახისშვილებში არ დავირჩევით. ბევრი ვნახეთ სიხარულიც
და ტკივილიც, ცხოვრება რთული
ყოფილა. ბევრი ახალგაზრდა,
სიცოცხლით გაუმაძღარი ადამიანი

შვილები ნანი, მევლუდი, სიძე
იუზა თაბუკაშვილი, რძალი თამარ
სიდამონიძე, შვილიშვილები თეა,
თამთა, გიორგი, ნატა იუწყებიან,
რომ გარდაიცვალა
ჟუჟუნა პეტრეს ასული
არევაძე-კიკნაძე.
დაკრძალვა 10 ოქტომბერს ხარაგაულში. მისამართი: სოლომონ
მეფის ქ. №113.
უახლოესი მეზობლები: ლერი
ვეფხვაძე, ნუნუ ტყეშელაშვილი,
დემური არევაძე, ვახტანგი ინასარიძე, თემური ბერაძე, ნანა
შარიქაძე ოჯახებით იუწყებიან,
რომ გარდაიცვალა საუკეთესო
მეზობელი
კაკო ტაბატაძე
და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის ოჯახს.

გამოგვაკლდა სოფლიდან, მაგრამ
შენ ყველასგან განსხვავებული და
მოუშუშებელი ტკივილი ხარ, ძამიკო.
გვერდში მდგომი და ლამაზი ვაჟკაცი
გამოაკლდა სოფელს, მეგობრებს,
ოჯახის იმედი და ოცნება იყავი. ასე
მოკლე დრო რატომ მოგეცა, ძმაო.
რას იზამ, ნათქვამია, ღმერთსაც
კარგი უნდაო... შენ გამორჩეული
იყავი ყველაფრით: თავაზიანი, გაწონასწორებული, განათლებული.
დაგვაკლდა ყოველმხრივ მოწესრიგებული და შემკული მეგობარი. ჩვენ
ვერაფერს შევცვლით, უძლურნი
ვართ მისი კანონების წინაშე, მაგრამ
გპირდებით, შენს ოჯახს გვერდში დავუდგებით, ვანუგეშებთ და ათასჯერ
გავუმეორებთ, რომ მათი საყვარელი
შვილის - ირაკლის სახელი მუდამ
იქნება მის საყვარელ ჯაფაროულში. მეზობლები და მეგობრები შენს
არყოფნას შევუმსუბუქებთ, თვალზე
ცრემლს შევუმშრალებთ და გვერდში დავუდგებით. სიტყვები არ გვეყოფა, შევძლებთ კი მათ ნუგეშს: გამწა-

რებული მშობლები, ბებია და ბაბუა,
გამზრდელი მამიდა, გულმკვდარი
ბიძა და ბიძაშვილები, საყვარელი
დაიკო - უსაზღვროა მათი სევდა,
მაგრამ გპირდებით, რომ შევეცდებით! შენ მარტო შენს ოჯახს კი არა,
ჩვენს ლამაზ სოფელს დააკლდი,
ძმაო. ჯაფაროულის დიდი ტკივილი
ხარ, ირაკლი. ზღვა ცრემლითა და
დიდი სინანულით გაგაცილეთ.
იძინე მშვიდად. ჩვენ ერთმანეთს
ბავშვობაშიც არ ვაკადრებდით
ტყუილს. ირწმუნე ჩვენი, რომ მოუშუშებელია ის დიდი ტკივილი,
რომელსაც ვგრძნობთ. შენი სახელი
უკვდავი იქნება, თაობებს გადაეცემა.
ცხოვრებას შენი საყვარელი ინგა
გააგრძელებს. ჩვენც მის გვერდით
გვიგულე.
უფალს ვთხოვთ, ადგილი მართალთა შორის დაგიმკვიდროს.
ჩვენ კი ვილოცებთ შენი სპეტაკი სულისთვის. მსუბუქი იყოს შენს გულზე
საყვარელი ჯაფაროულის მიწა.
ჯაფაროულის ახალგაზრდები

მეუღლე ლილი, შვილები მთვარისა, იამზე, ამური ტაბატაძეები,
სიძეები ზაზა გაგუა, მერაბი სულუაშვილი, რძალი თინიკო ნიქაბაძე, შვილიშვილები გიორგი,
დათუნა, ნინო, ნინო, ნიკა, თამუნა,
მარიამი, ძმა გივი, და ნაზი, დისშვილები, ძმისშვილები ოჯახებით
იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა
კაკო ტაბატაძე.
დაიკრძალა 4 ოქტომბერს
სოფ. მარელისში.

ხიდრის საჯარო სკოლის პედკოლექტივი სამძიმარს უცხადებს
გულონ და ხათუნა ბერაძეებს
დისშვილისა და მამიდაშვილის
დათო კვინიკაძის
გარდაცვალების გამო.

ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლის პედკოლექტივი და ტექპერსონალი თანავუგრძნობთ ამავე
სკოლის თანამშრომელს მარინე
გრიგალაშვილს ბიძის
ალიოშა გრიგალაშვილის
გარდაცვალების გამო და სამძიმარს ვუცხადებთ განსვენებულის
ოჯახს.
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ნადაბურის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი და ტექპერსონალი თანაუგრძნობენ ფატი და ხათუნა გელაშვილებს დედის, ბესო
ბუაჩიძეს სიდედრის
ჟენია ხაჩიძე-გელაშვილის
გარდაცვალების გამო.
ხარაგაულის წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის პედკოლექტივი
და ტექპერსონალი თანაუგრძნობენ
ნინო ბუხნიკაშვილს ბიძაშვილის
ირაკლი ბუხნიკაშვილის
გარდაცვალების გამო.

ლილი ბარბაქაძე-ლაცაბიძის
ნათელ ხსოვნას
„მეზობელო კარისაო, სინათლე
ხარ თვალისაო,“ - მართლაც რომ
ყველასთვის სინათლე და სიხარული
იყავი, ჩვენო შესანიშნავო, იუმორით
დაჯილდოვებულო რძალო. გავიდა
უშენოდ ეს გაუსაძლისი 40 დღე და
შენმა ნათელმა სულმა გადაინაცვლა
სამუდამო სასუფეველში. გვიმძიმს
და გვიჭირს უშენობა, მაგრამ უფლის
კანონს წინ ვერავინ დავუდგებით.
უფალს ვევედრებით, ნათელი და
სანთელი არ მოკლებოდეს შენს კეთილ სულს.
ოფელია ინასარიძე, გულიკო,
ავთანდილი, რევაზი ოჯახებით

ლილი ბებიკოს მოგონება

მოგონება... ბებო, რა ძნელია ეს
სიტყვა ჩემთვის, როდესაც თვალწინ
დამიდგება შენი ლამაზი სახე, - მუდამ
ხალისიანი, მხიარული და ენერგიული.
მაგონდება შენი თბილი დარიგებები,
შენი ყველაზე თბილი მოფერება და
უცებ ერთ წამში ყველაფერი დამთავრდა. მხოლოდ ერთი წამი იყო
საჭირო, რომ გადაგვერჩინე, მაგრამ
არ მოხერხდა. გაწყდა ცხოვრების ის
ჯაჭვი, რომელსაც 71 წელი ერქვა და
დამრჩა მარტო ტკბილი მოგონებები.
როგორ მინდა შენი ტკბილი ხმის
გაგონება, როგორ მინდა ისევ მოგეფერო და გულში ჩაგიკრა, როგორც
ვეფერებოდით ერთმანეთს. შენ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ბებოს ეტალონი იყავი.
ყოველი დღე მძიმეა ჩვენი ოჯახისთვის და ყველასთვის, ვინც კი გიცნობდა.
შენი ამ ქვეყნიდან წასვლა მარადიულ
სასუფეველში ისეთივე ამაღლებული
იყო, როგორც შენგან განვლილი 71
წელი. ამიტომ აგირჩია უფალმა და
გადაგასახლა მარადისობაში. მე კი

გულნატკენი და თვალცრემლიანი
დავრჩი. მიყვარხარ და მენატრები... აქ
შევჩერდები, ბებო, რადგან იმდენი მაქვს
სათქმელი, ვერც ერთი გაზეთის ფურცელი ვერ დაიტევს ჩემი გულის ტკივილს.
იძინე მშვიდად. მხოლოდ ერთს ვევედრები უფალს - ნათელში მიმყოფოს შენი
ლამაზი სული. შენს ხსოვნას და სახელს
არასოდეს დავივიწყებ, ბებიკო.
ლიზი ლაცაბიძე

გვენატრები, ზურაბ...

უკვე ერთი წელი გავიდა, რაც
ზეციურ სასუფეველში დაიდეთ ბინა.
წახვედით ჩვენგან და დაგვიტოვეთ
უსაზღვრო ტკივილი, სევდა და მონატრება. დიახ, მონატრება, რადგან
ვეღარ ვხედავთ თქვენს ღიმილიან
სახეს, აღარ გვესმის იუმორით სავსე
თქვენი ომახიანი ხმა. სულ მოძრა-

ობაში მყოფს, სულ მოჩქარეს, ალბათ
გინდოდათ ყველაფერი მოგესწროთ,
ყველგან და ყველაფერში სიკეთის
კვალი დაგეტოვებინათ. განა ადვილია, 32 წელი ერთ დაწესებულებაში
ხელმძღვანელად იმუშაო. თქვენ კი ეს
შეძელით და თანაც როგორ. დაიმსახურეთ მოსწავლეების, მშობლების, პედაგოგების დიდი სითბო და სიყვარული.
მერედა, როგორ გიხაროდათ თქვენი
სკოლის წარმატებები. იცოდით სხვისი
დარდისა და ტკივილის გაზიარება და
გვერდში დგომა. თქვენი განვლილი
ცხოვრების გზა, - ესაა კაცურკაცობის,
ნამდვილი ადამიანურობის გზა. კარგ
პედაგოგს, მშობელს, მეუღლეს, მეგობარს, თანამშრომელს, მეზობელსა
და ნათესავს ყოველთვის მოგიგონებენ
დიდი პატივისცემითა და სიყვარულით.
სიცოცხლე კი გრძელდება. ღმერთმა
გიმრავლოთ თქვენი შვილიშვილის,
პატარა სანდროსნაირი შთამომავლები. განისვენეთ მშვიდად.
ხევის საჯარო სკოლა

გია აბულაძის მონატრება
გია, ჩემო გაუნელებელო ტკივილო, უანგარო, უბოროტო და თბილო
ძამიკო, რა ძნელია შენზე მოგონება.
უსასრულოა ტკივილი და ფიქრი, რომ
შენ აღარა ხარ ჩვენს გვერდით. სულ
თვალწინ მიდგას შენი სათნო გამოხედვა, შენი ღიმილი. შენ ხომ სულიც
ლამაზი გქონდა. უფალმა უამრავი
სიკეთით დაგაჯილდოვა, ამიტომაც
დაწყვიტე ამდენ ადამიანს გული. ვერ
ვუძლებ, ძმაო, შენი სურათების ცქერას. შენ ხომ ზუსტად ისეთი ადამიანი
იყავი, როგორიც იქედან გვიცქერ.
დედა და მამა რით ვანუგეშო. გულმოკლული დატოვე და უცქერიან
შენს დაწყებულ და დაუმთავრებელ
საქმეებს. შენი ცოლ-შვილი რით ვანუგეშო, ფრთამოტეხილი და განახევრებული შენი მარინა, შენი ბავშვობის
მეგობარი და სიყვარული, ნაადრევად
მოუწიათ შენი წილი ტვირთის ზიდვა
შენს ლაშას და ომარიკოს. უშენობით
გამოწვეულ სიცარიელეს ვერაფრით
ივსებს შენი ნაბოლარა და საყვარელი
მზიკო.
ძამიკო, ჩვენ ყველა ერთმანეთს

ვუმალავთ ცრემლებს, მაგრამ არის
ერთი გამოსავალი, უფალი, რომელსაც უხილავი გზა აქვს ჩვენს გადასარჩენად. ჩვენს ამ გზას დავადგებით
ლოცვითა და გვემით, რომ შენმა
სულმა დაიმკვიდროს ცათა სასუფეველი. ჩემო ძამიკო, მეამაყები შენი
განვლილი ცხოვრებით, ჩემო სულის
ტკივილო. უფალს ებარებოდეს შენი
სპეტაკი სული.
შენი და ლელა ოჯახით
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ჟურნალისტთა სკოლა
„იმედი ხვალის“ გიწვევთ

შოთა თაბაგარი
საერთაშორისო ტურნირის
პრიზიორია

3-5 ოქტომბერს ამბროლაურში
ჭიდაობის კლუბ „ფალავანის“ ორგანიზებით ჩატარდა საერთაშორისო
ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში.
ტურნირი მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების
ვერცხლის პრიზიორის, გურამ საღარაძის სახელობისაა.
ხარაგაულის სპორტის მართვისა და
განვითარების მუნიციპალური ცენტრის
მოჭიდავემ შოთა თაბაგარმა მესამე

საპრიზო ადგილი დაიკავა.
შოთას მწვრთნელი, რეზო შერგელაშვილი ამბობს, რომ ტურნირი
მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული,
თუმცა ის გულდაწყვეტილია მსაჯთა
არაობიექტურობით და მიიჩნევს,
რომ შოთას ფინალში უნდა ეთამაშა.
თავად შოთა თაბაგარი კმაყოფილია
მიღწეული შედეგით და ამბობს, რომ
მომავალში მეტს ივარჯიშებს შედეგის
გასაუმჯობესებლად.

სწავლა სინათლეა

მასწავლებელთა საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა
და კარიერული წინსვლის სქემის
ამოქმედება და დანერგვა დიდწილად დამოკიდებულია, თუ რამდენად
სწორად გაიაზრებს სქემაში ჩართული
პირი თავის უფლება-მოვალეობებს.
ჩვენს სკოლაში ძირფესვიანად განვიხილეთ სქემა. მასში ყველა მასწავლებელი ჩაერთო. დაკომპლექტდა
მასწავლებლების შეფასების ჯგუფი.
სკოლაში ყველა პირობა აქვთ მასწავლებლებს, აიმაღლონ კარიერა.
მოეწყო ახალი კაბინეტი, რომელიც
აღიჭურვა თანამედროვე ტექნიკითა
და ახალი ავეჯით. ხელმისაწვდომია
ბიბლიოთეკაში მასწავლებელთათვის
მეთოდური ლიტერატურა, შევიძინეთ
საგნების მიხედვით თვალსაჩინოებები,
განახლდა სკოლის ინფრასტრუქტურა.
ბატონი გიორგი კერესელიძე ამბობს: „ბავშვის მხოლოდ ჩარჩოებში
ჩასმა, ეს ბულბულის ოქროს გალიაში
დამწყვდევაა, რომელიც ბრწყინ-

ვალედ გალობს, მაგრამ სივრცეს
არ იცნობსო.“ მასწავლებელმა და
მოსწავლეებმა „გალობა“ გალიიდან
რომ გამოიტანონ, ამისათვის მრავალი კონკურსი არსებობს. მივესალმებით ბორითის თემში გამგებლის
წარმომადგენლის, ბატონ ვლადიმერ
ბარბაქაძის, ინიციატივას სკოლებში
კონკურსების ჩატარების, გამარჯვებული მოსწავლისა და მასწავლებლის
წახალისების შესახებ. ასეთი კონკურსი
ჩატარდა 30 სექტემბერს მათემატიკაში
II-V კლასების მოსწავლეებისათვის
ვაშლევის, ბორითის და უბისის საჯარო
სკოლებში.
სწორედ ასეთი კონკურსები, ტრენინგები, წახალისება, ყურადღება
სტიმულს მისცემს სქემაში ჩართულ
მასწავლებლებს, რომ აიმაღლონ კარიერა და წარმატებით განხორციელდეს ეს პროექტი.
ქეთინო ლურსმანაშვილი
ვაშლევის საჯარო სკოლის
დირექტორი

პროფესიულ დღესასწაულს
გილოცავთ, მეგობრებო

არიან ადამიანები, რომელთა სახელებს დავიწყება არ უწერია. ასეთია ჩემი
და არა მარტო ჩემი პირველი მასწავლებელი, აწ განსვენებული ქალბატონი
მარო ბუაჩიძე სოფელ ფარცხნალის
სკოლიდან. საყვარელი მარო მასწავლებელი - თვითონ უშვილო, მაგრამ
ათასი ბავშვის მშობელი. მის გამო გადავწყვიტე, მასწავლებელი გავმხდარიყავი.
ცხოვრებაში მრავალი ლამაზი
დღე მქონდა - მოსწავლეობის ხანა,
სტუდენტობის წლები და ყველაზე
მთავარი - 1965 წლის 14 ოქტომბერი, როცა მაშინდელი განათლების
განყოფილების გამგის, ბატონ შოთა
ჩხიკვაძის ბრძანებით, პირველად შევაღე სკოლის კარი, როგორც პედაგოგმა
საღანძილის რვაწლიან სკოლაში.
ნათელი და სანთელი არ მოკლებოდეთ ბატონი შოთა ჩხიკვაძის, სკოლის დირექტორის, ბატონი ალექსანდრე გელაშვილის, სასწავლო ნაწილის
გამგის ბატონ ვლადიმერ ბლუაშვილის
და იმ პედაგოგთა სულებს, რომლებიც
მარადისობაში გადასახლდნენ. მათ
საკუთარი შვილივით მიმიღეს და დიდი
წვლილი შეიტანეს ჩემს პედაგოგად

დახელოვნებაში.
ვსარგებლობ შემთხვევით და თქვენი
გაზეთის საშუალებით მასწავლებელთა
დღეს ვულოცავ ყველა მოქმედ და
ყოფილ პედაგოგს. მათ შორის მრავალი თაობის აღმზრდელს, ახალბედა
პედაგოგების დახელოვნების ოსტატს,
ქალბატონ თინა ლოლაძეს. ვუსურვებ
მშვიდობას, ჯანმრთელობას, დიდხანს
სიცოცხლეს თავის დიდ ოჯახთან ერთად.
უდიდესი ბედნიერებაა, როცა ვინმეს ახსოვხარ როგორც პიროვნება,
როგორც პედაგოგი. ამის დასტური
იყო 2015 წლის 5 ოქტომბერი - მასწავლებელთა დღე.
უღრმესი მადლობა ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლებს,
საგანმანათლებლო რესურსცენტრს
ტკბილი და ლამაზი სურვილებისა და
დაფასებისთვის, უდიდესი მადლობა
ხარაგაულის ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრს - ლამაზი
სპექტაკლისთვის. დაგლოცავთ ყველას. უფალი იყოს თქვენი და თქვენი
ოჯახების მფარველი.
ნარგიზ შარიქაძე

იყიდება

იყიდება ერთოთახიანი კეთილმოწყობილი ბინა ხარაგაულში, სოლომონ
მეფის ქ. №56-ში, ბუნებრივი აირით. ფასი შეთანხმებით. 593 75 33 01 მალხაზი.

„ჩემი ხარაგაულის“ რედაქცია აცხადებს კონკურსს ჟურნალისტიკით
დაინტერესებული უფროსკლასელებისთვის ჟურნალისტთა სკოლაში „იმედი ხვალის“ მისაღებად.
კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სკოლების მეცხრე და მეათე
კლასების მოსწავლეებს.
შერჩეული სტუდენტები გაივლიან თეორიულ და პრაქტიკულ
სასწავლო კურსს. მეცადინეობები

გაიმართება კვირაში ორჯერ.
ჟურნალისტთა სკოლა „იმედი
ხვალის“ სტუდენტთა ნამუშევრებით
და მათი უშულო მონაწილეობით
ყოველთვიურად მომზადდება და
გამოიცემა მოსწავლეთა გაზეთი
„იმედი ხვალის.“
ჟურნალისტიკით დაინტერესებულო ძვირფასო მოსწავლეებო,
კონკურსში ჩასართავად დაგვიკავშირდით 15 ოქტომბრამდე.
გამოგვიგზავნეთ თქვენი ავ-

ტობიოგრაფია და სამოტივაციო
წერილი, თუ რატომ გაინტერესებთ
ჟურნალისტიკა.
დამატებითი ინფორმაციისთვის
დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონებზე:
593 90 05 01, 593 35 65 80,
22 16 27.
მისამართი: ხარაგაული, სოლომონ მეფის ქ. №59, მეორე სართული, შემოსასვლელი შენობის უკანა
მხრიდან.

ვულოცავთ საღანძილის საჯარო
სკოლის ისტორიის მასწავლებელს
ირმა ყრუაშვილს დოქტორის ხარისხის მინიჭებას. ვუსურვებთ ირმას
შემდგომ წარმატებებს პირად და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
საღანძილის საჯარო სკოლის
ადმინისტრაცია, პედკოლექტივი და
ტექპერსონალი

***

პირველ დაბადების დღეს ვულოცავთ ჩვენს დიდ სიხარულს ანდრია
კვინიკაძეს. ჯანმრთელობას, ბედნიერ
ბავშვობას და საუკეთესო მომავალს
ვუსურვებთ. უფალი ფარავდეს მის
თითოეულ ნაბიჯს.
შენი ბებო ციცო, ბაბუ ოთარი,
დიდი ბებო ლილი

***

ვულოცავთ ზვარის საჯარო სკოლის
პედაგოგებს - რუსუდან ჩაჩანიძეს
მეორე გამოცდის, სამოქალაქო განათლების სასერტიფიკაციო გამოცდის,
ჩაბარებას და სოფიკო ჩიტაძეს ქართული ენისა და ლიტერატურის სასერტიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარებას. ვუსურვებთ მათ წარმატებულ
პედაგოგიურ საქმიანობას.
ზვარის საჯარო
სკოლის პედკოლექტივი და
ტექნიკური პერსონალი

***

ვულოცავთ ქალბატონ ანტონინა
ხახალაშვილს შვილიშვილის ნინო
ხახალაშვილის გაბედნიერებას. ვუსურვებთ ახალდაქორწინებულებს
ნინოსა და მირიანს შვილთა სიმრავლეს, ულევ სიხარულს და უფლის
მფარველობას.
საღანძილის საჯარო სკოლის
ადმინისტრაცია, პედკოლექტივი და
ტექპერსონალი

***

ვულოცავთ ხიდრის საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულებს ქეთევან
ბერაძეს და დოდო ჩაჩანიძეს ქუთაისის
აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ენისა და
ლიტერატურის ფაკულტეტზე ჩარიცხვას. ვუსურვებთ მათ ჯანმრთელობას,
წარმატებულ სტუდენტობას და ღმერთის მფარველობას.
ხიდრის საჯარო სკოლის
პედაგოგიური კოლექტივი

***

ვულოცავთ ოქტომბერში დაბადებულ ჩვენი სკოლის პედაგოგებს დოდო
ხაჩიძეს, თამაზ ლომიძეს, გაიოზ შუბითიძეს და ინგა გელაშვილს დაბადების დღეს. ვუსურვებთ მათ წარმატებებს
და ულევ სიხარულს.
ნადაბურის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი და ტექპერსონალი

***

ვულოცავთ 60 წლის იუბილეს
ბეჟანი ჩხეიძეს. ვუსურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს პირად და
საზოგადოებრივ საქმიანობაში.
მარელისის საჯარო სკოლის
კალათბურთელთა გუნდი

***

ვულოცავთ ზვარის საჯარო სკოლის
პედაგოგს მზევინარ კიკნაძეს შვილის,
მიხეილ ჯოგლიძის, სტუდენტობას.
ვუსურვებთ წინსვლას და შემდგომ
წარმატებებს.
ზვარის საჯარო
სკოლის პედკოლექტივი და
ტექნიკური პერსონალი

მთავარი რედაქტორი
ლაურა გოგოლაძე

რედაქტორის მოადგილე
ნინო კაპანაძე
593 35 65 80

593 900 501

თამთა გოგოლაძე
555 57 45 78

ვულოცავთ საღანძილის საჯარო
სკოლის მუსიკის მასწავლებელს აზა
კიკნაძეს შვილიშვილის - საბას დაბადებას. ვუსურვებთ პატარა ვაჟკაცს ჯანმრთელობას და ბედნიერ მომავალს.
საღანძილის საჯარო
სკოლის ადმინისტრაცია,
პედკოლექტივი და ტექპერსონალი

***

ვულოცავთ მოლითის საჯარო
სკოლის კურსდამთავრებულებს ნელი
ლაცაბიძეს, ანა ტალახაძეს და ნინო
კვინიკაძეს უმაღლეს სასწავლებლებში
ჩარიცხვას. ვუსურვებთ მათ წარმატებულ სტუდენტობას.
მოლითის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი და ტექპერსონალი

***

დაბადების დღეს ვულოცავთ ვარძიის საჯარო სკოლის მასწავლებელს,
ჩვენს საყვარელ კლასის დამრიგებელს მელანო გაბეხაძეს. ვუსურვებთ
მას სიმრავლეს, ჯანმრთელობას და
დღეგრძელობას თავის საყვარელ
ოჯახთან ერთად.
ვარძიის საჯარო სკოლის
მეშვიდე კლასის მოსწავლეები და
მოსწავლეთა მშობლები

***

ზვარის საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულებს თეონა ხიხაძესა
და მიხეილ ჯოგლიძეს ვულოცავთ
სტუდენტობას. ვუსურვებთ წარმატებებს
პირად და საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ღმერთი იყოს მათი მფარველი.
ზვარის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი და
ტექნიკური პერსონალი

ვულოცავთ ქალიშვილის შეძენას
მოლითის საჯარო სკოლის პედაგოგს
ნათია გელაშვილს. პატარა ლილე
იჩქიტიძეს ბედნიერ ბავშვობას და
ღვთის წყალობას ვუსურვებთ.
მოლითის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი და ტექპერსონალი
დაბადების დღეს ვულოცავთ ზვარის საჯარო სკოლის პედაგოგს ნატო
არევაძეს. ვუსურვებთ ჯანმრთელობას,
ბედნიერებას, სიკეთესა და სიხარულს.
ზვარის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი და
ტექნიკური პერსონალი

***

ვულოცავთ ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულებს - ოქროსმედალოსან
ნოდარ ხიჯაკაძეს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში ჩარიცხვას და 70%-იანი
გრანტის მიღებას და გიორგი ღონღაძეს
ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის
უნივერსიტეტის სტუდენტობას. ვუსურვებთ
მათ გამარჯვებით ევლოთ თავისუფალ
საქართველოში. წარმატებები ჰქონოდეთ
პირად და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.
ვარძიის საჯარო სკოლის
პედაგოგიური კოლექტივი

***

ჩემს საყვარელ ნათლიას - სალომე
არაბიძეს ვულოცავ გაბედნიერებას. თავის რჩეულთან, ოთო ბოგვერაძესთან
ერთად ვუსურვებ ჯანმრთელობას, სიხარულს და შვილთა სიმრავლეს. ღმერთი
იყოს მათი ლამაზი ოჯახის მფარველი.
სიყვარულით, ნათლული
მარიამ დეკანოსიძე

***

ვულოცავთ შვილების ბედნიერებას
მაია მაღრაძეს და ვასო ვეფხვაძეს.
ახალშეუღლებულებს ლაშა ვეფხვაძეს
და გვანცა თაყაძეს ვუსურვებთ დიდ
ბედნიერებას, შვილთა სიმრავლეს.
უფლის მფარველობა არ მოკლებოდეს მათ ახალშექმნილ ოჯახს.
ხარაგაულის წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის
სასულიერო გიმნაზიის
პედკოლექტივი და ტექპერსონალი

amindi
დ. ხარაგაული
09.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +18ºC, ღამე +14ºC;
10.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +14ºC, ღამე +11ºC;
11.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +17ºC, ღამე +11ºC;
12.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +20ºC, ღამე +13ºC;
13.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +22ºC, ღამე +16ºC;
14.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +22ºC, ღამე +15ºC.

კიცხი
09.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +17ºC, ღამე +12ºC;
10.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +12ºC, ღამე +9ºC;
11.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +15ºC, ღამე +9ºC;
12.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +19ºC, ღამე +12ºC;
13.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +21ºC, ღამე +14ºC;
14.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +21ºC, ღამე +13ºC.

ბორითი
09.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +17ºC, ღამე +9ºC;
10.10 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +11ºC, ღამე +9ºC;
11.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +15ºC, ღამე +9ºC;
12.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +17ºC, ღამე +10ºC;
13.10 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +19ºC, ღამე +13ºC;
14.10 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +18ºC, ღამე +12ºC.

მოლითი
09.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +15ºC, ღამე +7ºC;
10.10 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +10ºC, ღამე +8ºC;
11.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +13ºC, ღამე +7ºC;
12.10 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +15ºC, ღამე +8ºC;
13.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +17ºC, ღამე +11ºC;
14.10 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +26ºC, ღამე +11ºC.

დიზაინერი

შოთა ლომიძე
557 10 20 47

shotiko@lomidze.info

მის.: ხარაგაული, სოლომონ მეფის №59

ტელ.: 0 433 22 16 27
593 900 501
gogoladze.laura@gmail.com
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