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დღეს
ნომერშია
კონკურსების
ტესტირების ეტაპი,
სავარაუდოდ, 1314 დეკემბერს
გაიმართება 2 გვ.
ჩემი მამული

სად იჭედება
საქართველოს
მომავალი

3-4 გვ.

3 გვ.

ევროკავშირი
მხარდაჭერას
უცხადებს
აგროსექტორში
აღწერას
3 გვ.

როგორ მოვუაროთ
მცენარეებს
შემოდგომაზე
4 გვ.

საკრებულოს
წევრები
მოსახლეობას
ხვდებიან

№43 (614)

გვაპატეთ,
ბატონებო, რომ
საბჭოთა კავშირში
5-6 გვ.
დავიბადეთ
როგორ
დავარეგისტრიროთ
საკუთრების
უფლება საქორწინო
ხელშეკრულების
6 გვ.
საფუძველზე
დავგმოთ
ყოველგვარი
ძალადობა

6 გვ.

განცხადებები

7-8 გვ.
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ამბების
აკიდო

შემუშავდება
მუნიციპალიტეტის
განვითარების
სტრატეგიული გეგმა
მომდევნო თვენახევარში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული
განვითარების სამწლიანი გეგმა შემუშავდება, - ამ ინფორმაციას ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი
მოადგილე პაატა გოგოლაძე ავრცელებს. მისი ინფორმაციით, შედგება
დოკუმენტი, რომელშიც შევა ინფრასტრუქტული, სოციალური თუ კულტურის
მიმართულებით განსახორციელებელი
პროექტები. „უნდა განვსაზღვროთ
პრიორიტეტები, პროექტების დადებითი და უარყოფითი მხარეები, - ამბობს
პაატა გოგოლაძე, - მნიშვნელოვანია
იმის დასაბუთება, თუ რამდენ ბენეფიციარს შეეხება პროექტი. რომელი
მუნიციპალიტეტიც ვერ წარადგენს
არგუმენტირებულ გეგმას, შესაძლოა
მათთვის განკუთვნილი თანხა უკეთესი
პროექტების მქონე მუნიციპალიტეტებზე
გადანაწილდეს. ეს სერიოზული კონკურენციაა.“
პაატა გოგოლაძის ინფორმაციით,
სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში,
რომელსაც თავად უხელმძღვანელებს,
შევლენ გამგეობის სამსახურებისა და
საკრებულოს წარმომადგენლები.
„ჩვენი სურვილია, რომ საზოგადოება
აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში,“ ამბობს პაატა გოგოლაძე.
მუნიციპალიტეტების მიერ შემუშავებულ სამწლიან სამოქმედო გეგმებსა
და პროექტებს წლის ბოლომდე იმერეთის გუბერნატორთან არსებული
საკონსულტაციო საბჭო განიხილავს.
მოწონებული პროექტები ამის შემდეგ დასამტკიცებლად მთავრობას
წარედგინება.

სექტემბერსა და
ოქტომბერში 33 020 ლარი
პრემია გაიცა
4 გვ.
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ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
გამგეობიდან მოპოვებული ინფორმაციით, 2014 წლის ივლისში პრემია
- 500 ლარი - გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლებიდან მხოლოდ
გამგებლის მძღოლ კონსტანტინე
პეტავაზე გაიცა. სექტემბერში ხელფასის ოდენი პრემია მიიღო გამგებელმა
კობა ლურსმანაშვილმა - 2 650 ლარი,
მისმა მოადგილემ პაატა გოგოლაძემ 1 300 ლარი, გამგეობის სამსახურების
უფროსებმა ვლადიმერ გელაშვილმა,
ნანა კიკნაძემ 1 000-1 000 ლარი,
გამგებლის წარმომადგენლებმა ადმინისტრაციულ ერთეულებში - გელა
მაღრაძემ, ზვიად არევაძემ, ბადრი
ბერაძემ - 900-900 ლარი; გამგეობის
სამსახურებში ნანა გიორგაძემ, ნინო
მაღლაკელიძემ, ინგა ჭიპაშვილმა,
ინგა ლურსმანაშვილმა და ზურაბ
იჩქიტიძემ 810-810 ლარი, ია ტაბატაძემ, ნინო ფერაძემ, სავლე შარიქაძემ,
დარეჯან მეტრეველმა 560-560 ლარი,
კონსტანტინე პეტავამ - 500 ლარი.
რაც შეეხება საკრებულოს თანამშრომლებს, სექტემბერში პრემია 1 000
ლარის ოდენობით მიიღო საკრებულოს
აპარატის უფროსმა ლენა კალანდაძემ,
აპარატის თანამშრომლებმა: მარინე
კვინიკაძემ, ზაალი ორბელაძემ, ხათუნა
გურგენიძემ, ასმათ მაღრაძემ, გოჩა
მაღლაფერიძემ - 300-300 ლარი.

შეილახა თუ არა
აღსაზრდელთა უფლებები?!

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
ლეღვანისა და ვახანის საბავშვო
ბაღების აღმზრდელებს საკრებულოს წევრი, ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე
თორნიკე ავალიშვილი ბრალს
დებს აღსაზრდელებისადმი არასათანადო მოპყრობის გამო.
კერძოდ, საკრებულოს სხდომაზე
დეპუტატმა განაცხადა, რომ „ცუდი
მდგომარეობაა ვახანისა და ლეღვნის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელებთან დამოკიდებულების
კუთხით. შემიძლია დავასახელო
კონკრეტული პედაგოგები, რომლებიც ცუდად ეპყრობიან ბავშვებს.“

ამ ბრალდების გამო ლეღვანის
საბავშვო ბაღის გამგე თამარ ტაბატაძე აღსაზრდელთა მშობლებს
შეხვდა და თხოვა, რომ გულწრფელად ეთქვათ, რომელი აღმზრდელის მიმართ ჰქონდათ პრეტენზია
და რა ფაქტის გამო.
აღსაზრდელის ბებია ამალია
შარიქაძე აცხადებს, რომ ბაღში
მოსვლისთანავე პატარებს აღმზრდელები ეგებებიან, ეთამაშებიან
და ამშვიდებენ. „გასაკვირია, ვისგან მოდის პრეტენზია. სოფელში
ძლივს ბაღს მოვესწარით. თუ ვინმე ვინმესთან არის დაპირისპირებული და საბავშვო ბაღს იყენებს,
არ ვიცი. რატომ, რისთვის, რომელ

აღმზრდელს დასწამეს ცილი?
მოვითხოვთ, რომ კონკრეტული
ფაქტი დასახელდეს,“ - ამბობს
ამალია შარიქაძე.
მშობელი პაატა ბურჯანაძე
მიიჩნევს, რომ შეიძლება არ დასახელდეს უკმაყოფილო მშობელი,
მაგრამ აუცილებელია გაირკვეს,
რა ჩაითვალა ბავშვის უფლებების
შელახვად და აღსაზრდელებისადმი ცუდ დამოკიდებულებად.
თამარ მაღრაძეს ორი შვილი დაჰყავს საბავშვო ბაღში და
ამბობს, რომ აბსოლუტურად
მშვიდად მიდის სამსახურში. ის
ყველა თანამშრომგვ. 4
ლის მადლიერია

ოქტომბერში პრემიის სახით 1 3001 300 ლარი მიიღეს გამგებლის მოადგილეებმა თემურ ჩხეიძემ და დავით
დევდარიანმა; 1 000-1 000 ლარი - ნანა
კიკნაძემ, არჩილ ლურსმანაშვილმა და
კახა გოლუბიანმა, 900-900 ლარი - გამგებლის წარმომადგენლებმა - სპარტაკი ლაცაბიძემ, კობა ყრუაშვილმა, მაია
გაჩეჩილაძემ, იური მჭედლიძემ, ამირან
კამკამიძემ, 810-810 ლარი - ზურაბ
ბანცაძემ, ალექსანდრე ტაბატაძემ,
560-560 ლარი - ნათელა კაციტაძემ, ია
ტაბატაძემ, ლია ფცქიალაძემ, მაია გაჩეჩილაძემ, ლელა შარიქაძემ, ლელა
მაჭავარიანმა.
საკრებულოს თანამშრომლებს ოქტომბერში პრემია არ მიუღიათ.

საუბრო მიიღო. მისმა მოადგილეებმა
პაატა გოგოლაძემ და თემურ ჩხეიძემ 60-60 ლარის, საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა მაღრაძემ ივლისში მიიღო
75 ლარის სასაუბრო, აგვისტოში - 150
ლარის, სექტემბერსა და ოქტომბერში
100-100 ლარის. მისმა მოადგილე
მანანა ბარბაქაძემ ივლისში 15 ლარის,
აგვისტოში 30 ლარის, სექტემბერსა და
ოქტომბერში 30-30 ლარის სასაუბრო.
გამგეობიდან მიღებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 10-10 ლარის
სასაუბროს იღებენ ყოველთვიურად
ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლები და განყოფილების გამგეები, 20-20 ლარის
სასაუბროს - სამსახურების უფროსები,
15-15 ლარის სასაუბროს - გამგებლის
პირადი მდივანი და მძღოლი, 40-40
ლარის სასაუბროს - გამგებლის თანაშემწე, 30-30 ლარის სასაუბროს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის უფროსი.

და ოქტომბერში 900-900 ლიტრი
ბენზინია შეძენილი, ივნისში - 887
ლიტრი, აგვისტოში - 899.01 ლიტრი,
სექტემბერში 899.62 ლიტრი ბენზინი.
ავტომანქანისთვის LEO-634 აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით
შეძენილია 200-200 ლიტრი ბენზინი.
ავტომანქანისთვის REV-173 აპრილში, ივნისსა და ივლისში 200-200
ლიტრი დიზელია შეძენილი.
გამგებლის ავტომანქანისთვის
CJC-311 აპრილში, მაისში, აგვისტოსა
და ოქტომბერში შეძენილია 900-900
ლიტრი ბენზინი, ივნისში 899 ლიტრი,
ივლისში - 899.98 ლიტრი, სექტემბერში - 899.56 ლიტრი ბენზინი.
ავტომანქანისთვის AIA-464 აპრილში, მაისში, ივნისში, ივლისსა და აგვისტოში შეძენილია 400-400 ლიტრი
ბენზინი, სექტემბერსა და ოქტომბერში
250-250 ლიტრი ბენზინი.
ავტომანქანისთვის WKW-248 400400 ლიტრი ბენზინი შეძენილია
აპრილში, ივნისში, ივლისსა და აგვისტოში, მაისში - 399 ლიტრი, სექტემბერსა და ოქტომბერში - 250-250
ლიტრი ბენზინი.
ავტომანქანისთვის LEO-632 400400 ლიტრი ბენზინი შეძენილია
აპრილსა და ივლისში, 320 ლიტრი
მაისში, 600 ლიტრი ივნისში, 410 ლიტრი გვ. 2

შვიდ თვეში ბიუჯეტიდან
სასაუბრო ბარათებისთვის
8 170 ლარი დაიხარჯა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოპოვებული ინფორმაციით,
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აპრილში
სასაუბრო ბარათებისთვის გაცემულია
1 130 ლარი, მაისსა და ივნისში - 1 1701 170 ლარი, ივლისსა და აგვისტოში 1 140- 1 140 ლარი, ხოლო სექტემბერსა
და ოქტომბერში 1 210-1 210 ლარი.
ივლისში, აგვისტოში, სექტემბერსა
და ოქტობერში გამგებელმა კობა
ლურსმანაშვილმა 150-150 ლარის სა-

ბიუჯეტიდან შვიდ თვეში
25 646 ლიტრი ბენზინი და
4 900 ლიტრი დიზელია
შეძენილი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
ბალანსზე რიცხული საკრებულოს
თავმჯდომარის ავტომანქანისთვის
WZW-131 აპრილში, მაისში, ივლისსა
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ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს გადაწყვეტილებით, საჯარო მოხელეთა შესარჩევ საკონკურსო
კომისიას მუნიციპალიტეტის გამგებელი
კობა ლურსმანაშვილი ხელმძღვანელობს. როგორ დაკომპლექტდა
საკონკურსო კომისია და როდის
ჩატარდება კონკურსი ხარაგაულში
საჯარო მოხელეთა შესარჩევად, - ამ
საკითხებზე კობა ლურსმანაშვილს
ვესაუბრეთ:
-კომისიის წევრებად შეირჩნენ:
დავით კიკნაძე, ავთანდილ კვინიკაძე, ლალი სებისკვერაძე და დავით
დევდარიანი.
დავით კიკნაძე, ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის
უფროსი, იურისტია, რომელსაც აქვს
დიდი გამოცდილება, ავტორიტეტი
და ვფიქრობ, რომ ობიექტური ადამიანია. ის თავად კონკურსის წესით არის
დანიშნული თანამდებობაზე. მიზანშეწონილად მივიჩნიე, რომ პიროვნება,
რომელიც ხარაგაულში განათლების
სისტემას უძღვება, იყოს ამ კომისიის
წევრი.
საკმაოდ კვალიფიციური იურისტი
ავთანდილ კვინიკაძე წლების განმავლობაში ადმინისტრაციულ სამსახურებში მუშაობდა. ამჟამად ადვოკატია
და სამოქალაქო და სისხლის სამართლის მიმართულებებით მუშაობს.
მიმაჩნია, რომ მისი წევრობაც იქნება
კომისიის ობიექტურობის დამადასტურებელი ერთ-ერთი ნიშანი.
კომისიაში, იმის მიუხედავად, რომ
კანონი აღარ ითვალისწინებდა პროფკავშირების წარმომადგენლის წევრობას, მოვიწვიეთ განათლების პროფკავშირების ხელმძღვანელი ლალი
სებისკვერაძე. ის კვალიფიციური და
მაღალი ავტორიტეტის მქონე პიროვნებაა და ვფიქრობ, ჩვენთვის დიდი
პატივია მისი თანხმობა.
კომისიის წევრი, გამგებლის მოადგილე დავით დევდარიანი ინფრასტრუქტურული და ქონების მართვის კუთხით დიდი გამოცდილების მქონეა. მას
საფინანსო-ეკონომიკური განათლება
აქვს. ძალიან კარგი ავტორიტეტით
სარგებლობს. რაც მთავარია, არის
აბსოლუტურად ნეიტრალური - არ
არის რომელიმე პარტიის წევრი. მისი
კვალიფიციურობიდან და პრაქტიკული
საქმიანობიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად მიზანშეწონილია კომისიაში
მისი მონაწილეობა, რადგან საფინანსო-ეკონომიური კუთხით შეუძლია
სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს და
სწორად განსაზღვროს პრეტენდენტების შესაძლებლობები.
ცხადია, ამ ხუთ ადამიანს არ გვაქვს
იმის პრეტენზია, რომ ყველაფრის
მცოდნეები ვართ და შევაფასებთ

ამბების
აკიდო

პირველი გვერდიდან

აგვისტოში, 450 ლიტრი - სექტემბერში,
650 - ლიტრი ბენზინი ოქტომბერში.
ავტომანქანისთვის LQL-828 აპრილში, მაისსა და ივნისში შეძენილია
100-100 ლიტრი დიზელი, ივლისში,
აგვისტოში, სექტემბერსა და ოქტომბერში - 150-150 ლიტრი დიზელი.
ავტომანქანისთვის NBM-001 აგვისტოში, სექტემბერსა და ოქტომბერში
შეძენილია 348.84, 288 და 300 ლიტრი ბენზინი.
ავტომანქანისთვის SMT-454 სექტემბერში შეძენილია 288 ლიტრი, ხოლო
ოქტომბერში 210 ლიტრი ბენზინი.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის
სპეცავტომანქანისთვის აპრილში,
ივნისსა და აგვისტოში შეძენილია
1 000 ლიტრი ბენზინი, ივლისში - 900
ლიტრი, სექტემბერსა და ოქტომბერში
500-500 ლიტრი ბენზინი.
ადმინისტრაციულ ერთეულებში
საავტომობილო გზების გასაწმენდად
მაისში, ივლისსა და აგვისტოში შეძენილია 1 000-1 000 ლიტრი დიზელი.
ხევში იუსტიციის სახლის დიზელგენერატორისთვის მაისში შეძენილია
400 ლიტრი დიზელი.

უჩა ბერაძემ კოალიცია
„ქართული ოცნება” დატოვა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ფრაქცია „ქართული
ოცნება - თავისუფალი დემოკრატების“

ისეთი პროფესიის კონკურსანტებს,
როგორიც არის, მაგალითად, ბუღალტერი. კანონით გვაქვს უფლება შევქმნათ კომისიასთან სპეციალიზებული
ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდება
კონკრეტული სპეციალისტებით. მათ
ექნებათ უფლება, კონკურსანტებს
დაუსვან შეკითხვები და სათათბირო
წესით განგვიმარტონ, ვინ უფრო მეტად
მისაღებია ამა თუ იმ თანამდებობაზე.
ამ შესაძლებლობას აუცილებლად
გამოვიყენებთ და ვფიქრობ, კონკურსის ბოლო ეტაპზე, გასაუბრებისას,
მონაწილე ყველა კონკურსანტი შეფასდება ობიექტურად.
იმ პრეტენდენტებისთვის, რომელთაც გაუჩნდებათ პრეტენზიები კონკურსის პროცედურებთან თუ შედეგებთან დაკავშირებით, შესაძლებლობა
ექნებათ გაასაჩივრონ საპრეტენზიო
კომისიაში. საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარე იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა მაღრაძე, რომელიც
თავად შეარჩევს კომისიის წევრებს.
პრეტენდენტს ასევე ექნება უფლება,
მიმართოს სასამართლოს.
კონკურსი სამეტაპიანია - პირველი
გახლავთ აპლიკაციების მიღება. აპლიკაცია პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს
დასაქმების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდზე, სადაც გამოცხადდება კონკრეტული ვაკანსიები. სავარაუდოდ,

ხარაგაულში საჯარო მოხელეთა
კონკურსის ტესტირების ეტაპი, სავარაუდოდ, გაიმართება 13-14 დეკემბერს.
ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ატესტაციას დაქვემდებარებული პირები არ
გვყავს და ყველას უწევს ვაკანტურ
ადგილზე კონკურსის წესით დანიშვნა. საკრებულოში სამ პიროვნებას
მოუწევს ატესტაცია. ატესტაციის დროს
კონკურსი არ ცხადდება. მას მხოლოდ
იგივე თანამდებობის პირები გადიან
და დადებითი შედეგის შემთხვევაში
თანამდებობას ინარჩუნებენ.

14 ნოემბერი, 2014 წ.
კი არ შეეხება. ისინი დაწინაურდებიან
ყოველწლიურად მათივე კვალიფიკაციისა და პროდუქტიულობის მიხედვით. ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ
საჯარო მოხელე დაექვემდებარება
ატესტაციას და გარანტირებული იქნებიან იმუშაონ განუსაზღვრელი ვადით.
ვაკანსიები მათ თანადებობებზე იმ
შემთხვევაში გამოცხადდება, თუ ისინი
საკუთარი ნებით წავლენ თანამდებობიდან.
აღსანიშნავია, რომ კონკურსი არ
ეხება სამხურების უფროსებსა და გამგებლის მოადგილეებს.

კონკურსის ტესტირების
ეტაპი, სავარაუდოდ,
13-14 დეკემბერს გაიმართება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 75-მდე
ვაკანსია გვექნება. კონკურსანტები
ელექტრონულად შეიტანენ განაცხადს
დადგენილ ვადაში კონკრეტულ ვაკანსიაზე. შემდეგ კომისიას გამოეგზავნება
ყველა დარეგისტრირებული კონკურსანტის მონაცემები და კომისია გადაამოწმებს, ვინ წარადგინოს გამოცდაზე.
რა მოთხოვნებსაც წარვადგენთ ამა
თუ იმ თანამდებობაზე, თუ იმის შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარადგინა
კონკურსანტმა დარეგისტრირებისას,
შესაძლოა, ვერც დარეგისტრირდეს.
ამჟამად ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ
კონკურსანტს ჰყავდეს ორი რეკომენდატორი. კომისია დამატებით იმსჯელებს ამ საკითხზე.
კონკურსის მეორე ეტაპია ტესტირება, რომელსაც ჩაატარებს ან
გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ან
- იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. ინტენსიურ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ
გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან.

ტესტირების დროს კონკურსანტი
გამოცდას ჩააბარებს კომპიუტერთან
და შედეგს დაუყოვნებლივ გაიგებს.
ჩვენი პოზიცია არ იქნება, რომ გასაუბრებაზე მხოლოდ მაღალქულიანი პრედენტენტები შევარჩიოთ. ჯერჯერობით
არ ვიცით, გამოცდების ეროვნული
ცენტრი რა ფორმით მოგვაწვდის კონკურსანტთა შედეგებს, - გვეცოდინება
თუ არა ტესტირების შედეგად კონკურსანტებისგან მიღებული შედეგები.
კომისია დაადგენს გასაუბრებაზე შეფასების სისტემას, - გასაუბრების დროს
ქულებს დავუწერთ კონკურსანტს, თუ
კენჭისყრით შევარჩევთ.
მინდა ყველას წარატება ვუსურვო
ამ რთულ პროცესში. ვიცი, რომ ბევრს
აქვს სურვილი საჯარო სამსახურში
დაიმკვიდროს ადგილი. ეს ძალიან
კარგი შესაძლებობაა, რადგან ვინც
ახლა საჯარო სამსახურში ადგილებს
დაიკავებს, მას სამომავლოდ პოლიტიკური რყევები და საპენსიო ასაკიც

მოვუწოდებ ყველას, მიიღონ მონაწილეობა კონკურსში და გამოსცადონ
საკუთარი შესაძლებლობები. აუცილებლად მომიწევს სერიოზული საუბარი ა(ა)
იპ-ების ხელმძღვანელებთან და თანამშრომლებთან. ადმინისტრაციაში უნდა
მუშაობდნენ კვალიფიციური ადამიანები.
ახლავე მინდა ცხადი გახდეს, თუ რა
დონის სპეციალისტები მუშაობენ იქ. მე
მათ ძალიან ნათლად და კარგად ავუხსნი, რატომ უნდა მიიღონ მონაწილეობა
კონკურსში: ბარიერგადალახული ხუთი
პრეტენდენტიდან ერთი უნდა დავნიშნოთ თანამდებობაზე, მაგრამ ის ოთხი,
შესაძლოა, იყოს ასევე მაღალკვალიფიციური და არ მემეტებოდეს სახლში
წასასვლელად. შევეცდები, რომ ასეთ
ადამიანებს გზა გავუხსნა ა(ა)იპ-ებში.
ა(ა)იპ-ში ამა თუ იმ თანამდებობაზე
და ადმინისტრაციაში მსხდომნი თუ არ
იქნებიან გამოცდაგავლილები და არ
მეცოდინება, რა კვალიფიკაციის არიან,
უპირატესობას ყოველთვის მივანიჭებ იმ

თავმჯდომარე უჩა ბერაძე კოალიციას
ტოვებს. ამის შესახებ მან ჩვენთან
სატელეფონო საუბარში განაცხადა.
„მე გავდივარ კოალიციიდან. არ ვიცი,
რას გადაწყვეტენ ჩემი თანაგუნდელი
ფრაქციის წევრები. სავარაუდოდ,
ფარქცია დაიშლება, - ამბობს უჩა
ბერაძე, - დამატებით ამ საკითხზე
ვისაუბრებ საკრებულოს ბიუროს უახლოეს სხდომაზე.“

მა მათ დეტალურად განუმარტა, რომ
მასწავლებელთა ხელფასები გაიზრდება მათი საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის ახალი სქემის მიხედვით.
„სქემაში მასწავლებელთა ჩართვისა
და სახელფასო პოლიტიკის შესახებ
პროექტებს სკოლები ახლო მომავალში
მიიღებენ. მინისტრმა გვითხრა, რომ
გაითვალისწინებენ დასაბუთებულ და
არგუმენტირებულ შენიშვნებს პროექტების დასახვეწად. 2015 წლის პირველი
სექტემბრიდან ყველა მასწავლებელი
უნდა ჩაერთოს სქემაში. მინისტრი დაგვპირდა, რომ ამავე პერიოდიდან გაიზრდება მასწავლებელთა ხელფასი და ეს
დაპირება აუცილებლად შესრულდება,“
- აღნიშნა ჩვენთან საუბარში ალექსანდრა ჭიპაშვილმა.

ძე, გვანცა ბერაძე ( ბორის საჯარო
სკოლა);
კოტე გოგსაძე, თინათინ ხიჯაკაძე
(ვარძიის საჯარო სკოლა).
განათლების სამინისტროს პროექტის მიზანია მოსწავლეთა მოტივაციის
ამაღლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლა/სწავლების მეთოდების
გაძლიერება.
წელს საქართველოს მასშტაბით
პერსონალურ კომპიუტერს 1 626 წარჩინებული მოსწავლე მიიღებს.

პედაგოგები ხელფასის
პირველი იანვრიდან
გაზრდას ითხოვენ
საქართველოს პედაგოგთა და
მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი (სპმთპ) პედაგოგთა ხელფასების
გაზრდას 2015 წლის პირველი იანვრიდან ითხოვს. „2015 წლის პირველი
იანვრიდან დაიწყოს მასწავლებელთა
საბაზისო ხელფასის ეტაპობრივი
ზრდა იმ გათვლით, რომ 2017 წლისთვის პედაგოგის საბაზო ხელფასი
გაუთანაბრდეს საჯარო სამსახურში
დასაქმებულთა საშუალო ხელფასს“ ასეთია სპმთპ-ის წევრთა მოთხოვნა.
ამ მიზნით შეგროვდა ორგანიზაციის
წევრთა ხელმოწერები საქართველოს
მთავრობაში წარსადგენად. ხარაგაულის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის, ლალი სებისკვერაძის
ინფორმაციით, ხარაგაულში ასამდე
ხელმოწერა შეგროვდა. სპმთპ-ის
ხარაგაულის რაიონული ორგანიზაცია
410 წევრს აერთიანებს.
სახელფასო პოლიტიკის თემაზე
განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე
10 ნოემბერს სამინისტროში 300-მდე
მასწავლებელს შეხვდა. ვერტყვიჭალის
საჯარო სკოლის მასწავლებლის, ალექსანდრა ჭიპაშვილის თქმით, მინისტრ-

წარჩინებული
მოსწავლეები ლეპტოპებით
დაჯილდოვდნენ
პერსონალური კომპიუტერი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ცხრა
წარჩინებულ მეათეკლასელს გადაეცა.
წელს ამ პროგრამის ბენეციფიარებად
განისაზღვრენ საჯარო სკოლების ის
მოსწავლეები, რომელთაც გასულ
წელს საბაზო საფეხურის დასრულებისას ყველა საგანში დაიმსახურეს
ათი ქულა დამრგვალების გარეშე.
პერსონალური კომპიუტერებით დაჯილდოვდნენ:
ნინო ჭყოიძე (ხარაგაულის №3
საჯარო სკოლა);
ლევან გორგაძე, ვარლამ გრიგალაშვილი, ბექა შავიძე (ხევის საჯარო
სკოლა). ამჟამად ბექა შავიძე ქუთაისის
კადეტთა კორპუსში სწავლობს;
ლანა ღონღაძე, ფერიდე ბერა-

„უბისის” მორიგი
წარმატება
ხარაგაულის ივ. აბაშიძის სახელობის კულტურის ცენტრთან არსებული
ქორეოგრაფიული ანსამბლი „უბისი“
(ქორეოგრაფები ელისო და ზაზა
ლურსმანაშვილები) ზაურ პაპუაშვილის სახელობის ფესტივალზე - „ცაცქურასეული“ - ლაურეატის დიპლომით
დაჯილდოვდა. ფესტივალის ორგანიზატორი გახლდათ ორგანიზაცია
„ეროვნული და ეთნოუმცირესობათა
მოსწავლე-ახალგაზრდობის პედაგოგ
ქორეოგრაფთა გაერთიანება „საქართველოს ერთსულოვნება“.
ქორეოგრაფ ზაზა ლურსმანაშვილის ინფორმაციით, ფესტივალში
„უბისის“ ორი თაობა მონაწილეობდა
ცეკვებით „აჭარული“ და აფხაზური“.
ანსამბლის თითოეული წევრი ფესტივალში მონაწილეობისა და მიღწეული
წარმატებისთვის ლაურეატის დიპლომით დაჯილდოვდა. ფესტივალის დასკვნითი გალა კონცერტი დეკემბერში
ფილარმონიაში გაიმართება, სადაც
გამოვლინდებიან პირველი, მეორე და
მესამე საპრიზო ადგილების მფლობე-

ადამიანს, რომელმაც გაიარა მინიმუმ
ტესტირება. აქედან გამომდინარე, მინდა
ვუთხრა ა(ა)იპ-ების თანამშრომლებს,
რომ ჩაერთონ კონკურსში. ამით შესაძლებლობა უჩნდებათ, რომ აღმოჩნდნენ
საჯარო სამსახურში, ან განიმტკიცონ
თავიანთი პოზიციები იქ, სადაც მუშაობენ.
ტესტრება ჩატარდება ხარაგაულში.
გამოვიყენებთ აქ არსებულ ბაზებს, მათ
შორის სკოლებისას, სადაც არის ამის
ტექნიკური შესაძლებლობა.
-როგორ მოხდება სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და მედიის
მხრიდან ამ ეტაპებზე დაკვირვება?
-მათ შეუძლიათ დოკუმენტების გადარჩევისა და ტესტირების ეტაპს დააკვირდნენ. არაფერი არ გვაქვს დასამალი. რაც
შეეხება გასაუბრებას - ამ შემთხვევაში
აზრთა სხვადასხვაობაა და ამაზე ვიმსჯელეთ ექსპერტებთანაც. ერთი ექსპერტი
პირდაპირ ამბობდა, რომ ასეთი ტიპის
სადამკვირვებლო ჯგუფი პრეტენდენტისთვის ქმნის უხერხულობებს. ხშირ
შემთხვევაში პრეტენდენტები დაძაბულები არიან და თავის შესაძლებლობებს
ვერ ავლენენო. ამ თემაზე ვიმსჯელებთ
საკრებულოში. კონკრეტულად რა დამოკიდებულებები იქნება, გავეცნობით და
შემდგომ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს.
უფრო მეტად ალბათ ეს პრეტენდენტის
სურვილის მიხედვით უნდა მოხდეს. თუ
პრეტენდენტს არ აქვს სურვილი, რომ მის
გასაუბრებას მედიის და არასამთავრობო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რატომ უნდა დავარღვიოთ
მისი უფლება? გასაუბრება მხოლოდ და
მხოლოდ პრეტენდენტების სურვილის
შემთხვევაში დაიხურება. კიდევ ერთხელ
ვამბობ, რომ არაფერი გვაქვს დასამალი.
თავიდან ბოლომდე ვგეგმავთ, რომ ყველა ინფორმაცია იყოს საჯარო. კომისიის
წევრების განწყობაა, რომ მაქსიმალურად
ვიყოთ ობიექტურები და გზა გავუხსნათ
მათ, ვინც თავიანთ შესაძლებლობებს
გამოავლენს უკეთ. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ მუნიციპალიტეტში
გვყავდეს პროფესიონალებისა და კვალიფიციური ადამიანების რაც შეიძლება
კარგი სპექტრი და ამაზე ვიზრუნებთ. ეს
ჩვენი შესაძლებლობაა.
ამიტომ თუ ვინმეს მიაჩნია, რომ
წლების განმავლობაში ვერ დასაქმდა,
განათლებაც მიიღო, შესაძლებლობაც
გააჩნია, ან დევნიდნენ პოლიტიკური
შეხედულებების გამო, მოვუწოდებ, რომ
მობრძანდეს. მათთვის ღიაა კარი და
არავინ დაუკარგავს შესაძლებლობებს.
პირიქით, მოხარული ვიქნებით, რაც
უფრო მეტ კვალიფიციურ კადრს აღმოვაჩენთ, რომელიც დღემდე არ მონაწილეობდა აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაში. ველოდები, რომ
ბევრ საინტერესო ადამიანს აღმოვაჩენთ.
ნინო კაპანაძე

ლი ქორეოგრაფიული ანსამბლები.
წარმატებები ვუსურვოთ ანსამბლ
„უბისს“.

თეა ჯანიაშვილი „ოქროს ხმა”
ხარაგაულელმა თეა ჯანიაშვილმა
ესპანეთის ქალაქ კასერესში გამართულ ფესტივალზე უმაღლესი ჯილდო
„ოქროს ხმა“ დაიმსახურა. 2014 წლის
ზაფხულში მომღერალი ხარაგაულის
ივ. აბაშიძის სახელობის კულტურის
ცენტრთან არსებულ ქორეოგრაფიულ
ანსამბლ „უბისთან“ ერთად იმყოფებოდა ხულოში, სადაც მისი სიმღერით
აღფრთოვანებულმა ხულოს ქორეოგრაფიული ანსამბლის „არგინეთის“
ხელმძღვანელმა, გურამ ბოლქვაძემ,
თიკო მიიწვია საერთაშორისო ფესტივალზე ესპანეთში. ფესტივალი 29
ოქტომბრიდან 5 ნოემბრის ჩათვლით
მიმდინარეობდა.
თეა ჯანიაშვილმა დაამთავრა თბილისის ხელოვნებისა და მეცნიერების
აკადემია, გადის მასტერკლასს თბილისის კონსერვატორიაში და არის
ლირიული სოპრანო. ამჟამად ხარაგაულის ივანე აბაშიძის სახელობის
კულტურის ცენტრში სპეციალისტად
მუშაობს.
„ანსამბლ „არგინეთის“ ცეკვებს შორის შუალედებში ვასრულებდი სიმღერებს, - გვიამბობს თიკო, - შევასრულე
შვიდი სიმღერა. აღფრთოვანებული
ვარ ამ წარმატებით. სიმღერის შემდეგ
მაყურებლები კულისებში მელოდნენ
და დიდ მოწონებას გამოხატავდნენ“.
მომავალში თეა ჯანიაშვილი ანსამბლ „არგინეთთან“ ერთად ორი
კვირით საზღვარგარეთ გაემგზავრება.

14 ნოემბერი, 2014 წ.
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სად იჭედება საქართველოს მომავალი
რა გააძლიერებს ჩვენს ქვეყანას?
გაუძლებს კი ჩვენში წარმოებული
სოფლის მეურნეობის პროდუქცია
ევროკავშირის მოთხოვნებს? ამ
კითხვებზე იმედიანი პასუხი გაგიჩნდებათ, როცა ბებური მაჭავარიანს
გაიცნობთ, - მშრომელ და საკუთარ საქმეზე უზომოდ შეყვარებულ
ადამიანს. მას თავის თავზე მეტად
საკუთარ მამაზე სურს საუბარი,
რომელიც გასული საუკუნის 70-იანი
წლებიდან თითქმის 2000 წლამდე
საუკეთესო მევენახე, მესიმინდე და
ზოგადად სოფლის მეურნეობის
გამოცდილი და ორგანიზებული მუშაკი იყო. მუხლჩაუხრელი შრომა ეს იყო მისთვის ყველა მიღწევისა და
წარმატების სათავე. აკაკი გოგიტას
ძე მაჭავარიანზე ხშირად წერდა
იმდროინდელი ადგილობრივი
პრესა თუ რესპუბლიკური მასშტაბით
გამომავალი არც თუ ცოტა ჟურნალგაზეთი. ეს იყო ადამიანი, რომელიც
თავისი მიღწევებითა და შრომით
ყველას აოცებდა. მას არაერთხელ
მოუწევია უხვი მოსავალი ე.წ. გაპიროვნებულ საკოლმეურნეო ფართობზე. განსაკუთრებულად ვაზისადმი სიყვარულით გამოირჩეოდა
და ისეთი მოსავალი მოჰყავდა ჩვენს
პირობებში, რომელიც რესპუბლიკის
განთქმული მევენახეობის რაიონებისთვისაც კი რეკორდულად
ითვლებოდა. პირადი მეურნეობაც
ჩინებულად ჰქონდა აწყობილი.
ბარაქიან შემოდგომაზე 2,5- 3 ტონა
ყურძენს აბარებდა სახელმწიფოს.
მისი სიმინდის ყანები ყოველთვის
საუკეთესოდ გამოიყურებოდნენ და
მოსავალიც ყოველთვის ხარისხიანი
და უხვი იყო. ყოველწლიურად
ქვეყნის ბეღელში მისი ოჯახიდან
200-300 კგ ხორცი, ყველი, 100 კგ
რძე, რამდენიმე ასეული კვერცხი
და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტი შედიოდა. იყო
განათლებული და ნაკითხი ადამიანი. საოცრად უყვარდა წიგნი.
მთელი დღის ნაშრომ-ნაჯაფარი
ისე არ დაიძინებდა, რაიმე არ
წაეკითხა. გამოწერილი ჰქონდა
მრავალი ჟურნალ-გაზეთი. განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის
თემებზე გამომავალი პერიოდიკა
აინტერესებდა, ეცნობოდა უახლეს
მიღწევებს, იზიარებდა მოწინავეთა
გამოცდილებას.
„მამა დილიდან საღამომდე
თავდაუზოგავად შრომობდა. მას
გვერდით ედგა ოჯახზე უზომოდ

შეყვარებული შვიდი შვილის გამზრდელი დედა. ოთხი წლისა უკვე
მამის გვერდით ვიდექი, მარგვლას
და თოხნას ვსწავლობდი. ასევე
მამის გვერდით იდგა ჩემი ხუთი ძმა
და პატარა დაც კი. სკოლა იყო ადგილი, სადაც ვისვენებდით. დღემდე სიყვარულით მახსენდება კიცხის
საშუალო სკოლა-ინტერნატი, ჩემი
საყვარელი პედაგოგები და განსაკუთრებით მთავარი აღმზრდელი
ენდი ბუაჩიძე,“ - გვიამბობს ბებური.
ბებური მაჭავარიანი სკოლაში
წარჩინებული მოსწავლე იყო. გამოირჩეოდა ზუსტი მეცნიერებებისადმი
განსაკუთრებული სიყვარულით.
მონაწილეობდა რაიონულ და
ზონალურ ტურებში მათემატიკაში,
ფიზიკაში, ქიმიაში. ყველგან წარმატება იყო მისი მეგზური. 1981-82
წლებში რაიონის ორგზის ჩემპიონია
მოსწავლეთა შორის ჭადრაკში.
აქტიურად მისდევდა სპორტს. განსაკუთრებით უყვარდა ქართული
სიმღერა და ცეკვა. მისი პედაგოგი,
რესპუბლიკის დამსახურებული ქორეოგრაფი ლევან ლურსმანაშვილი
დიდ შრომას სწევდა ამ უდავოდ
ნიჭიერ და მრავალმხრივ მოზარდზე. კიცხის სკოლა-ინტერნატის
ქორეოგრაფიულ ჯგუფს იმ წლებში მრავალგზის აქვს დაკავებული
პირველი ადგილი რაიონულ თუ
ზონალურ ოლიმპიადებზე. 1978
წელს თბილისში, რესპუბლიკურ
ოლიმპიადაზე მორე ხარისხის დიპლომებით დაჯილდოვდნენ. სასკოლო და შემოქმედებით წარმატებებს
თან ახლდა თავდაუზოგავი შრომა
და გარჯა შინ. ეს ყველაფერი აკაკი
მაჭავარიანის ოჯახის დაუწერელი
კანონი იყო.
სკოლის დამთავრებისთანავე
1983 წელს ბებური მაჭავარიანი
მოსკოვის უმაღლესი საოფიცრო
სასწავლებლის სტუდენტი გახდა.
მის ცხოვრებაში რადიკალურად
შეიცვალა ყოველივე. ენატრებოდა
მშობლიური ქვეყანა, თავისი ეზოკარი, ადგილები, სადაც შორეული
ბავშვობა დარჩა. თანდათან ნოსტალგიამ დარია ხელი... მიატოვა
ყველაფერი, დაბრუნდა საქართველოში. ამ საქციელმა მამა აღაშფოთა: -რა მიქენი ბიჭო, სად გამოვყო
თავი? როგორ მიატოვე სასწავლებელი? რა ვუთხრა ხალხს? მაგრამ
ბებურის გადაწყვეტილება უკვე
მტკიცედ ჰქონდა მიღებული. იმავე
წელს ზესტაფონის სასოფლო-სა-

ევროკავშირი
მხარდაჭერას უცხადებს
აგროსექტორში აღწერას

52 მილიონი ევროს ბიუჯეტის მქონე ევროპის სამეზობლო
პროგრამა აგრო-წარმოებისა
და სოფლის განვითარებისთვის
(ENPARD), მნიშვნელოვნად ეხმარება საქართველოში აგრო-სტატისტიკის გაუმჯობესების პროცესს,
რომელიც მოსახლეობის აღწერის
პარალელურად 5-19 ნოემბერს
ტარდება.
აგრო-სექტორის აღწერის მიზანი ამ სფეროს ძირითადი მონაცემებით უზრუნველყოფაა,
როგორიც არის აგრო-გაერ-

თიანებების მოცულობა, მიწის
გამოყენების მაჩვენებელი, მიწის
ხარისხი და ა.შ., ის ქვეყნის
აგრო-სტატისტიკური სისტემის
უმთავრესი შემადგენელია. თუ
საქართველოს მთავრობა აგრო
სექტორის აღწერაში წარმატებულ
შედეგებს აჩვენებს, ევროკავშირი
ბიუჯეტს დამატებით 1 მილიონ
ევროს გამოუყოფს.
აღსანიშნავია რომ ENPARD
ტექნიკური მხარადჭერის კუთხით,
FAO-სთან თანამშრომლობით
ეხმარება ჯეოსტატს.

მეურნეო ტექნიკუმის აგრონომიის
ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა.
აღსანიშნავია, რომ ზესტაფონის
აღნიშნული სასწავლებელი დიდი
ტრადიციების და გამოცდილების
სასწავლო დაწესებულება იყო,
სადაც გამოცდილი ქართველი სპეციალისტ-პედაგოგები მოღვაწეობდნენ. იგი მრავალი ათწლეულის
მანძილზე კომპეტენტური კადრებით ამარაგებდა საქართველოს
რეგიონებს.
1984-86 წლებში ბებური მაჭავარიანი საბჭოთა ჯარში მსახურობდა.
აქაც გამორჩეული იყო თავისი
საქმიანობით. ცხრა თვეში სპორტის
ორგანიზატორი გახდა. მიღებული აქვს ხუთი სიგელი სპორტის
სხვადასხვა სახეობაში. ჭადრაკში
სამხედრო შენაერთის ჩემპიონია.
ასევე გირების ორჭიდში. მასზე
წერს იქაური პრესა, მადლობის
წერილებს ღებულობს ოჯახი.
სამხედრო სამსახურის დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდა
ტექნიკუმს, რომელიც 1988 წელს
წარჩინებით დაასრულა. შრომისმოყვარეობით, ცოდნის შეძენის
განსაკუთრებული მისწრაფებით,
ახლის ძიების და ეროვნული ტრადიციების უდიდესი პატივისცემით განმსჭვალული ახალგაზრდა სპეციალისტი იქვე დატოვეს
სასწავლო-საწარმოო მეურნეობის
დირექტორის მოადგილედ. პარალელურად სწავლა გააგრძელა
ბიზნესისა და ტექნოლოგიის დამოუკიდებელ ინსტიტუტში ღვინის
მრეწველობის ტექნოლოგიის ფაკულტეტზე, რომელიც წარჩინებით
დაასრულა.
1999-2004 წლებში იყო საქართველოს მებაღეობა-მევენახეობისა
და მეღვინეობის სახელმწიფო
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის
მაძიებელი. აწარმოებდა ხარაგაულის რაიონში გავრცელებულ
წითელყურძნიან საღვინე ვაზის
ჯიშების სამეურნეო-ტექნოლოგიურ
შესწავლას ვარდისფერი ღვინოების წარმოებისთვის.
1998 წლიდან ზესტაფონის
აგროკოლეჯში დიდი წარმატებით
მიჰყავდა რამდენიმე აგროდისციპლინის კურსი. ესენია - მევენახეობა-მეღვინეობა, მემცენარეობა,
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია,

რელექცია-მეთესლეობა.
სწავლა და ნასწავლის პრაქტიკული განხორციელება, გამუდმებით ზრუნვა საკუთარ ინტელექტზე,
ისწავლოს, რათა სხვას ასწავლოს,
ამ რეჟიმში ცხოვრობს ორ ათეულ
წელზე მეტია ეს ახალგაზრდა
ადამიანი.
2003 წლიდან ურთიერთობა
ჰქონდა გერმანიის ტექნიკური
თანამშრომლობის საზოგადოებასთან, რომელიც საგანმანათლებლო
და მატერიალურ დახმარებას უწევდა აგროსასწავლებლებს მთელი
რესპუბლიკის მასშტაბით. ამ საზოგადოებასთან გაიარა ტრენინგები
სხვადასხვა აგროდისციპლინაში და
მიღებული აქვს შესაბამისი სერტიფიკატები.
დაუღალავი შრომისა და სწავლის გარკვეული ეტაპის დაგვირგვინებაა 2006 წელს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ტრენინგების
დამთავრების შემდეგ გამართულ
შეკრებაზე ბებური მაჭავარიანის
სოფლის მეურნეობის საუკეთესო
სპეციალისტად აღიარება. ამ შეკრებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს 14 აგროკოლეჯისა და
აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორები და პედაგოგები.
რაოდენ დასანანია, რომ 2009
წელს მოხდა აგროკოლეჯების
ლიკვიდაცია და დღეს ამ საფეხურზე აღარ ხდება სოფლის მეურნეობის საქმეების შესწავლა.
ამჟამად ბებური მაჭავარიანი
ზესტაფონის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის ე. წ. ექსტენციის თანამშრომელია. გასული
წლის მაისში, როგორც მრავალტრენინგგავლილი სოფლის მეურნეობის საუკეთესო სპეციალისტი,
სამინისტრომ გააგზავნა ამერიკის
შეერთებული შტატების ოჰაიოს
შტატში ორკვირიან ტრენინგზე
სოფლის მეურნეობის ექსტენციური მართვის შესწავლა-გაცნობის
მიზნით, საიდანაც კიდევ მეტად ინფორმირებული და ახალი იდეებით
დატვირთული დაბრუნდა.
დღეისათვის სოფელ კიცხში
ფლობს ერთ ჰექტარ საკარმიდამო მიწის ნაკვეთს, 0,45 ჰა ვენახის
ფართობით, სადაც გაშენებული
აქვს სხვადასხვა თეთრი და წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშები. მიღებული მოსავლიდან ამზადებს მა-

ღალი ხარისხის სუფრის ღვინოებს.
მოჰყავს სიმინდი, სოიო, ლობიო,
ყაბაყი, კიტრი, პომიდორი...
განუყრელად მის გვერდითაა
მისი მშვენიერი მეუღლე ილონა
პავლაძე და ვაჟი გიორგი.
წლევანდელი ოჯახური ღვინის
ფესტივალი, რომელსაც სათავე
2006 წელს დაედო, საუკეთესო
იყო საუკეთესოთა შორის, ვინაიდან
მრავლად იყო წარმოდგენილი
მაღალი ხარისხის ოჯახური ღვინოები. ბებური მაჭავარიანმა ორი
პირველი ხარისხის დიპლომი და
„ხალხის რჩეულის“ საპატიო წოდება მოიპოვა. ფესტივალში მის
მარანში დაწურული და მაღალი
ტექნოლოგიით დაყენებული ოთხი
სახეობის ღვინო დაჭაშნიკდა.
აღსანიშნავია, რომ ფესტივალს
ყოველთვის წინ უსწრებს დეგუსტაცია, რომელსაც ჩვენი პროექტის
უცვლელი თანამონაწილე და
მუზეუმის დიდი მეგობარი, ხარაგაულის საპატიო მოქალაქე ბატონი
ვალოდა კელენჯერიძე ხელმძღვანელობს. იგი დაინტერესდა
და სპეციალისტებთან ერთად
ბ-ნ ამირან ოქრომჭედლიძესთან,
გელა შავიძესთან და ნიკოლოზ
ფცქიალაძესთან ერთად მოინახულა ბებური მაჭავარიანის ვენახების
ზვარი. აღფრთოვანებას ვერ მალავდა ეს მრავლისმნახველი და
ამ საქმის უდავოდ დიდი მცოდნე
ადამიანი. მისი სიტყვებით რომ
ვთქვათ, აღნიშნული მეურნეობა
ყველა პარამეტრში ჯდება და
მზადაა რეკომენდაცია გაუწიოს
ადგილწარმოშობის კონტროლირებადი უმაღლესი კატეგორიის
ღვინოების წარმოებაში.
ვფიქრობთ, სად იჭედება საქართველოს მომავალი. საბედნიეროდ
აქვე, ჩვენს ზვრებსა და ყანებში.
აი, ვინ არის მომავლის და იმედის
გმირი. ეს არის ბებური მაჭავარიანი,
რომელსაც სჭირდება თანადგომა
და ხელშეწყობა, რათა დიდხანს
ჰქონდეს თავისი მადლიანი მარჯვენის რწმენა.
ეკა შველიძე
ფოტოზე: ბებური მაჭავარიანი
(მარჯვნიდან პირველი)
ხარაგაულის ისტორიულ მუზეუმში
გამართულ ღვინის ფესტივალზე
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როგორ მოვუაროთ
მცენარეებს
შემოდგომაზე

მცენარეს სასიცოცხლო მნიშვნელობა
აქვს ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის.
თვითონ მცენარე ძალიან ფაქიზი ორგანიზმია და მას ისევე სჭირდება მოვლა
და მზრუნველობა, როგორც ადამიანსა
და ცხოველს. სასურსათო პროდუქტთა
შორის მცენარეულ პროდუქტს დიდი
ნაწილი უჭირავს. იგი შეიცავს ადამიანის
არსებობისათვის აუცილებელ ნივთიერებებს - განსაკუთრებით ვიტამინებს. გამოიყენება მცენარის ყველა ნაწილი: ფესვი,
ღერო, ფოთოლი, თესლი, როგორც
ცოცხალი, ისე ნახევრად დამუშავებული,
საკონსერვო მრეწველობაში და ა.შ.
ამ საჭირო ორგანიზმს - მცენარეს,
ხეხილს, მარცვლეულს თუ ბოსტნეულს, ხეს, ბუჩქოვანს თუ ბალახოვანს, ჰყავს უამრავი მავნებელი. ისინი
აქტიურდებიან მცენარეთა სავეგეტაციო
პერიოდში და თუ როგორი მოვლილია
ესა თუ ის მცენარე, აისახება მის მოსავლიანობასა და ხარისხზე.
ჩვენთან მცენარეები შემოდგომაზე
ასრულებენ სავეგეტაციო პერიოდს და გაზაფხულამდე მოსვენების მდგომარეობაში
გადადიან. გაზაფხულს რომ ძლიერი
შეხვდეს ხე-მცენარე, ახლა საჭიროა მისი
მოვლა. მცენარის მოვლაში წამყვანი ადგილი უჭირავს აგროტექნიკურ და ქიმიურ
მეთოდს. აგროტექნიკური მეთოდის დადებითი მხარე ისაა, რომ მისი გამოყენების
დროს ხშირად არ არის აუცილებელი
დამატებითი ხარჯების გაღება.
ამ პერიოდში, როცა მრავალწლიან
ნარგავებს (ხეხილი, ვაზი) ფოთლები
დასცვივდება, აუცილებელია მათი
გასხვლა. მოვაცალოთ ხმელი ტოტები,
ამსკდარი კანი ისე, რომ არ დავუზიანოთ კანის მთლიანობა.
შემოდგომაზე შეგიძლიათ მცენარის
ღეროზე შემოახვიოთ ჯვალოს ტომარა ან ბამბის ქსოვილი ცელოფანთან
ერთად რომ არ დასველდეს, რადგან
მასში დაიბუდრებენ მოზამთრე მავნებლები. ტომარა შეგიძლიათ მოხსნათ
გვიან შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე. ის აუცილებლად უნდა დაიწვას.
გვიან შემოდგომაზე მცენარეებს
ნიადაგი ირგვლივ ღრმად უნდა შემოვუბაროთ. ამ დროს ნიადაგის მავნებლები გადმონაცვლდებიან ზედაპირზე
და სიცივისაგან განადგურდებიან.
ამ პერიოდში შეგიძლიათ ნიადაგი
გაამდიდროთ ფოსფორიანი და კალიუმიანი სასუქებით და ორგანული სასუქით - ნაკელით. ნაკელი შეიტანება 3-4 წელიწადში

ერთხელ ხეხილსა და ვენახში: ვენახში
- 20-30 ტ. ჰა-ზე, ხეხილში - 40 ტ. ჰა-ზე;
ფოსფორიანი და კალიუმიანი სასუქი 60კგ. ჰა-ზე ხეხილში, 80 კგ. ჰა-ზე ვენახში.
შემოდგომაზე სიმინდის ყანები და
ბოსტნები უნდა გასუფთავდეს მცენარეებისა და სარეველების ნარჩენებისაგან,
რადგან მასში არის როგორც მოზამთრე მავნებლები, ასევე სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები,
რომლებიც გაზაფხულამდე ხელსაყრელი ტემპერატურისა და პერიოდის
დადგომისას იწყებენ განვითარებას.
აგრეთვე უნდა იზრუნოთ თესლბრუნვაზე - სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მორიგეობაზე, რადგან ერთსა
და იმავე ადგილზე თუ რგავთ ერთი
და იგივე ან მონათესავე მცენარეებს,
მსგავსი დაავადებების და მავნებლების
რაოდენობა იმატებს. საქართველოში
ჩატარებული ცდების შედეგად დადგინდა, რომ თესლბრუნვის შემთხვევაში
მოსავლიანობა 2-3-ჯერ იზრდება.
ამ პერიოდში შეგიძლიათ მოამზადოთ ნიადაგი - გააფხვიეროთ,
გაანაყოფიეროთ ორგანული სასუქით
- ნაკელით, ან კალიუმიანი და ფოსფორიანი სასუქებით და დაზამთრებამდე
შეგიძლიათ დარგოთ ნიორი.
მწვანილის მოყვარულებს შეგიძლიათ
ზამთარში სახლში გააკეთოთ პატარა ბოსტანი (ქინძი, ოხრახუში). მოზრდილ ჯამს
ჩაუჩხვიტეთ ძირი, დადგით თავის ზომის
სადგარზე (მორწყვის დროს რომ იატაკი
ან რაფა არ დაგისველოთ), ძირში ჩაალაგეთ პატარა კენჭები და შემდეგ დააყარეთ
ტყის ნეშომპალიანი მიწა. უმჯობესია, თუ
დავუმატებთ გადამწვარ ნაკელს. ამ ყველაფერს დაასხით მდუღერე წყალი. ცხელი წყალი დახოცავს სოკოვან, ვირუსულ
და ბაქტერიულ დაავადებებს, მავნებლებს,
მათ კვერცხებსა და სარეველა მცენარეების თესლებს. ამ მეთოდით ნიადაგი
თავისუფლდება მავნებელი დაავადებებისაგან და ინარჩუნებს ყველა სასარგებლო
თვისებას. შეგიძლიათ მასში ჩათესოთ
ხარისხიანი ქინძი, ოხრახუში და დადგათ
იქ, სადაც ყვავილები გიდგათ. ასეთი ნიადაგი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოთახის
ყვავილებისთვისაც, რაც ამ პერიოდში
აუცილებელიც კია. მათ გაუფხვიერეთ
მიწის ზედაპირი და დაამატეთ აღნიშნული
ნიადაგი. ისინი გაძლიერდებიან და უფრო
ლამაზები გახდებიან.
ნინო სახვაძე
ბიოლოგი-ეკოლოგი

შეილახა თუ არა
აღსაზრდელთა
უფლებები?!

პირველი გვერდიდან

და არც ერთი მშობლისგან არ
მოუსმენია პრეტენზია აღმზრდელების მიმართ.
„ჩვენ თუ რამე არ მოგვეწონება,
პირველ რიგში, თქვენთან მოვალთ და გვეტყვით. ვინ მიიტანა
ასეთი არასწორი ამბავი დეპუტატთან, გასაკვირია. მოხარული ვარ,
რომ საბავშვო ბაღია ლეღვანში.
ჩვენი ოჯახისთვის ეს დიდი შვებაა,“ - ამბობს აღსაზრდელის ბებია
მარინე მაღრაძე.
მშობელი ნათია კურტანიძე
კონკრეტული აღმზრდელისა და
ფაქტის დასახელებას მოითხოვს.
„თქვას თორნიკე ავალიშვილმა, ვინ მოექცა ჩვენს შვილებს
ცუდად. ვითხოვთ, დასახელდეს
ფაქტი, რა დროს, რა ტიპის
უხეშობა მოხდა აღსაზრდელის
მიმართ. მე კმაყოფილი ვარ ბაღის კოლექტივის. ბავშვი რეჟიმში
უნდა იყოს, აქ წესრიგს უნდა მიეჩვიოს. საბავშვო ბაღი ამისთვის
საუკეთესო ადგილია,“ - ამბობს
ქალბატონი ნათია.
აღმზრდელი ლალა ვეფხვაძე
ამბობს, რომ ბოდიშს მოიხდის,

თუ რამე შეეშალა, მაგრამ მისთვის
გაუგებარია, რა ფაქტებზეა საუბარი. „ერთი თვეა, რაც ვმუშაობთ.
ვიღებთ მითითებებს გაერთიანების
ხელმძღვანელობისგან, გავდივართ ტრენინგებს. ეს ბრალდება
ჩემთვის ძალიან შეურაცხმყოფელია. დიდი მორალური ზიანი
მივიღეთ,“ - ამბობს აღმზრდელი.
ლეღვნის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა მშობლები წერილობით მიმართავენ სკოლამდელ
დაწესებულებათა გაერთიანებას,
რომ გაირკვეს სიმართლე, ხოლო
გაერთიანებაში შემავალი საბავშვო ბაღების გამგეები, აღმზრდელები და მშობლები საკრებულოს
წევრებს უახლოეს დღეებში შეხვდებიან.
P. S. გაზეთის მომზადების პროცესში დავუკავშირდით საკრებულოს წევრს, თორნიკე ავალიშვილს და ვთხოვეთ დაესახელებინა აღმზრდელები, რომლებიც მისი
თქმით, „ფსიქოლოგიურ ზეწოლას
ახდენენ ბავშვებზე“. მან კონკრეტული პირები არ დაასახელა.
ნინო კაპანაძე

14 ნოემბერი, 2014 წ.

საკრებულოს წევრები
მოსახლეობას ხვდებიან

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა, წყალმომარაგებაში არსებული
პრობლემები და სამომავლო ინფრასტრუქტურული პროექტები განიხილა დაბა
ხარაგაულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა
გივი თხელიძემ მოსახლეობასთან შეხვედრაზე. ადმინისტრაციული შენობის
დარბაზში ოცამდე მოქალაქე შეიკრიბა.
„ბევრ ადამიანს ვხვდები გამგებლის
წარმომადგენელთან ერთად და ვეცნობი
მათ პრობლემებს. ამ შეხვედრაზე მათი
მოუსვლელობის მიზეზი რა არის, ვერ
გეტყვით - ორი ვარიანტია - ან იმედი არ
აქვთ, რომ მათ პრობლემებს გადავუჭრით,
ან ნაკლები პრობლემები აქვთ,“ - აღნიშნა
შეხვედრის დასაწყისში გივი თხელიძემ. მან
ხარაგაულელებს საკრებულოს ჯანდაცვისა
და სოციალურ საკითხთა კომისიაში საკუთარი საქმიანობის ანგარიში გააცნო. გივი
თხელიძის ინფორმაციით, მოსახლეობის
ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა ისაა,
რომ ზამთრისთვის შეშას ვერ იმარაგებენ.
მისივე თქმით, ანალოგიური სიტუაციია
საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში. „გარემონტებულ და ახალაშენებულ საბავშვო
ბაღებში შეშის ღუმელების დადგმა არ
იქნება მოსაწონი. აღმასრულებელი ხელისუფლება დაგვპირდა, რომ 20-დან 25
ნოემბრამდე ახალაგებული ბაღების შენობებში ცენტრალური გათბობის სისტემები
დამონტაჟდება,“ - აღნიშნა გივი თხელიძემ.
დეპუტატის თქმით, მან გამგებლის
წარმომადგენელთან ერთად შეიმუშავა
გეგმა, დაბა ხარაგაულში განსახორცი-

ელებელ პროექტებზე. წერეთლის ქუჩის,
კულტურისა და დასვენების პარკის, ღია
ესტრადის რეაბილიტაცია, ბიბლიოთეკის მშენებლობა, სანიაღვრე არხების
მოწყობა, ქუჩების მოასფალტება და სხვ.
შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ პატარა
ხარაგაულის მოსახლეობის წყალმომარაგების პრობლემის მოგვარებისთვის
დიდი სიმძლავრის ძრავია შესაძენი, რადგან მოსახლეობასთან ერთად წყალი
უნდა მიეწოდოს საავადმყოფოს შენობას,
რომელიც სამგლიის სერზე განთავსდება.
საკრებულოს წევრის, შალვა ლურსმანაშვილის ინფორმაციით, იგეგმება
დიდვაკისა და საღანძილის მოსახლეობის გამრიცხველიანება. დეპუტატ იუზა
კელენჯერიძის მოსაზრებით, ლეღვნის
წყალსადენთან ერთად აუცილებელია
არსებობდეს წყალმომარაგების ალტერნატიული საშუალება.
შეხვედრაზე მოქალაქე ნიკო დეკანოსიძემ აღნიშნა, რომ კარგი იქნება, თუ
კულტურის სფეროში წარმატებულ ახალგაზრდებს წაახალისებენ. „არ მესიამოვნა,
როცა დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეთ
საკრებულოში საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნას. გვესაუბრა ასეთ თემებზე არა
ჩხუბით და აყალმაყალით, არამედ მშვიდად და გონივრულად. საზოგადოება
უნდა აკონტროლებდეს ხელისუფლებას
და ასეთი შეხვედრები საშიში არ არის,“
- აღნიშნა ნიკო დეკანოსიძემ.
საკრებულოს წევრის, ქეთევან ზუმბაძის თქმით, აუცილებელია მომავალი

წლის ბიუჯეტში განხორციელდეს დასაქმების პროგრამა და მოწესრიგდეს რამდენიმე ქუჩაზე გზა, გაიზარდოს სტიქიით
დაზარალებულთა დასახმარებელი
თანხა. „ბიუჯეტი უნდა დაიგეგმოს და განაწილდეს გონივრულად. თუ თანხას არ
დავხარჯავთ მანქანების მომსახურებაზე,
არ ვატარებთ ოჯახის წევრებს სამსახურებრივი მანქანით და ბიუჯეტის თანხას
ისე გავუფრთხილდებით, როგორც საკუთარს, ბევრ პრობლემას მოვაგვარებთ,“
- აღნიშნა ქეთევან ზუმბაძემ.
მოქალაქე ლელა შარიქაძემ ისაუბრა მოსახლეობის მძიმე სოციალურ
მდგომარეობაზე და ერთ-ერთი მარტოხელა ხარაგაულელი ქალბატონის
ოჯახის მდგომარეობა აღწერა. ოჯახს,
სადაც ორი მცირეწლოვანი ბავშვია, არ
აქვს კვებისა და გათბობის ელემენტარული პირობები. სახლის გადასახურად
ოჯახს ადგილობრივი ხელისუფლება
დაეხმარა. ლელა შარიქაძემ საქველმოქმედო ფონდის შექმნაზე ისაუბრა.
გივი თხელიძის თქმით, „2015 წლის
ბიუჯეტის პროექტით იზრდება სოციალური დაცვის თანხა და ამ მიმართულებით
1 011 000 ლარია გათვალისწინებული.
ეს იმას ნიშნავს, რომ მეტ შეჭირვებულს
დავეხმარებით ყოფითი პრობლემების
მოგვარებაში,“ - აღნიშნა გივი თხელიძემ
და შეხვედრაზე დასწრეთ თავისი ხედვა
წარუდგინა სოციალური დაცვის მუხლში
დაგეგმილი თანხების განაწილებაზე.
ნინო კაპანაძე

მძლეოსნობას ხარკი გადაუხადეს

დიახ, სპორტის დედოფალს
ნამდვილად გადაუხადა ხარკი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
ექვსმა საჯარო სკოლამ, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ხევში
გამართულ რაიონულ ჩემპიონატში
2000 და შემდგომ წლებში დაბადებულთა შორის. ჩემპიონატში
მონაწილეობდნენ ხარაგაულის
სასულიერო გიმნაზია, ხარაგაულის
№2, ბორითის, ვერტყვიჭალის,
ნადაბურისა და ხევის საჯარო
სკოლები. აღნიშნულ ღონისძიებას
იდეალურ მდგომარეობაში შეხვდა
ხევის მძლეოსნობის სპორტული
ბაზა. ამინდმაც ხელი შეუწყო მონაწილეთა და გულშემატკივართა
ამაღლებულ განწყობასა და საბრძოლო სულისკვეთებას.
სტარტი მძლეოსანთა ასპარეზობამ 31 ოქტომბერს დილის 11 საათზე
აიღო. ოთხი საათის განმავლობაში
არ წყდებოდა გულშემატკივართა
და მონაწილეთა გამამხნევებელი
შეძახილები და გამარჯვებით მიღებული ოვაციები. შეჯიბრების უდავო
ფავორიტი იყო მრავალმხრივი,
ნიჭიერი სპორტსმენი ხეველი ლევან
გორგაძე, რომელმაც მძლეოსნობის ოთხ დისციპლინაში - რბენა 60
მეტრზე, ხტომა სიგრძეზე, ბირთვის
კვრა და ბადროს ტყორცნა, - რაიონის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა.
თანაგუნდელს კვალდაკვალ მიჰყვა
ნინო ხაჩიძე, რომელიც ორ სახეობა-

ში - 60 მეტრზე რბენასა და სიგრძეზე
ხტომაში გახდა რაიონის ჩემპიონი,
ხოლო ბირთვის კვრაში მე-3 ადგილის პრიზიორი. შთამბეჭდავი
იყო უდავოდ ნიჭიერი მძლეოსნის,
ნადაბურელი დიანა გელაშვილის
ასპარეზობა, რომელიც ორ დისციპლინაში - ბირთვის კვრასა და
ბადროს ტყორცნაში გახდა რაიონის
ჩემპიონი, ხოლო 60 მეტრზე რბენასა
და სიგრძეზე ხტომაში დაიკავა მე-2
და მე-3 ადგილი. კარგად იასპარეზა
ნადაბურელმა გიგა გელაშვილმა,
რომელმაც რაიონის პირველობას
გამოჰკრა ხელი 1000 მეტრზე რბენაში, ბადროს ტყორცნასა და ბირთვის
კვრაში კი მეორე და მესამე ადგილის
მფლობელი გახდა.
ოფიციალურ შეჯიბრებაში დებიუტი წარმატებით აღნიშნა ხეველმა
მე-6 კლასელმა ნინო გრიგალაშვილმა. ის 1000 მეტრზე რბენაში
რაიონის ჩემპიონობასთან ერთად
მე-2 და მე-3 ადგილებს დაეუფლა
ბადროს ტყორცნასა და 60 მეტრზე
რბენაში. გვანცა ტაბატაძემ მე-2
- მე-3 ადგილი დაიკავა სიგრძეზე
ხტომასა და 1000 მეტრზე რბენაში.
ორ-ორი საპრიზო ადგილი წილად
ხვდათ ბორითელ ბექა გელაშვილსა და ნადაბურელ ვალერი
გელაშვილს - შესაბამისად 1000
და 60 მეტრზე რბენასა და ბირთვის
კვრაში. თითო საპრიზო ადგილს
დასჯერდნენ ხეველები: ლაშა გრი-

გალაშვილი, ლევან ხაჩიძე და ხატია
ტაბატაძე 1000 მეტრზე რბენაში,
სიგრძეზე ხტომასა და ბირთვის კვრაში. ასევე თითო საპრიზო ადგილის
მფლობელები გახდნენ გიმნაზიელი
ლექსო კვინიკაძე, ხარაგაულის №2
საჯარო სკოლის მოსწავლე ლელა
ხარატიშვილი და ბორითელი
ნონა გელაშვილი - შესაბამისად 60
მეტრზე და 1000 მეტრზე რბენასა და
ბადროს ტყორცნაში.
გუნდურ ჩათვლაში რაიონის
ჩემპიონია ხევის საჯარო სკოლა,
ვიცე ჩემპიონია ნადაბურის საჯარო
სკოლა, მესამე საპრიზო ადგილი კი
ბორითის საჯარო სკოლას ერგო.
ჩემპიონები და პრიზიორები
დაჯილდოვდნენ თასებითა და
სიგელებით.
მინდა შეჯიბრებაში მონაწილე
პედაგოგებისა და მათი შეგირდების სახელით დიდი მადლობა
გადავუხადო ხარაგაულის სპორტის
განვითარებისა და მართვის სამსახურს მხარდაჭერისა და თანადგომისათვის - ღონისძიებისათვის
გამოყოფილმა საპრიზო ფონდმა
და მათმა აქტიურმა მონაწილეობამ
ასპარეზობაში ათმაგად აამაღლა
ნორჩი მძლეოსნების მოტივაცია.
მომავალ შეხვედრამდე, ძვირფასო მეგობრებო.
პატივისცემით, შეჯიბრის ორგანიზატორი და მთავარი მსაჯი
მარლენ გრიგალაშვილი

ამ ბლოგს ერთი ამბავი უძღვის
წინ - ერთი კვირის წინ მითხრეს,
ამ ქვეყანას არაფერი ეშველება,
სანამ თქვენი თაობის უკანასკნელი
წევრიც არ მოკვდებაო... მე ჩემი
თაობის სათქმელი ვთქვი... თაობისა, რომლის მხოლოდ ნაწილმა
მოახერხა რეალიზება, დანარჩენი
კი - დაიკარგა...
თაობა - ეს მე ვარ!.. მე ვარ
თაობა!
ჯერ კიდევ პატარას, როცა საბავშვო ბაღში დამათრევდნენ ჩემი სურვილის საწინააღმდეგოდ და დედას
გაზონების გარშემო დავარბენინებდი
- არ დამტოვო-მეთქი, ჯგუფში მხვდებოდა ვიღაც მელოტი - მოწკურულთვალებიანი კაცის ფოტო ბავშვების
გარემოცვაში და მეუბნებოდნენ, რომ
ეს არის ძია ლენინი, რომელსაც
უყვარდა ბავშვები, რომელიც იბრძოდა და მოკვდა ბავშვების ბედნიერებისთვის... მერე მითხრეს - აი,
შენს რაიონს რომ სახელი ჰქვია,
ეს იმ მოწკურულთვალებიანი კაცის
დიდი მეგობრის, ქართველი ხალხის
„გადამრჩენელის“, ბატონების და
ბურჟუების ჩაგვრისგან განმათავისუფლებელი ასევე „ძია“ სერგოს
სახელიაო... იმდენი მელაპარაკენ,
ნელ-ნელა ეს მოწკურული თვალები „გალამაზდა“ და რაღაცნაირი
„მშობლიური გახდა“, ხოლო სერგოს
ულვაშები - კაი ქართული ვაჟკაცური
გამომეტყველების სიმბოლო (შემიბრალეთ).
გავიდა წლები და, სკოლაში
მისულს, ისევ ეს „ძიები“ შემომეგებნენ. ის კი არადა, „სწავლა, სწავლა
და სწავლაო“ რომ დაგვიბარეს,
იმასაც ზედმიწევნით ვასრულებდი
(ხანდახან ვენერა მასწავლებლის
გაბრაზებასაც ვახერხებდი - რატომ
ზარმაცობო, მარა, ეს არაფერი,
მთავარია „ძია ლენინის დანაბარებისთვის“ არ გადამიხვევია)... სახლში მისულს ბებო კი მიყვებოდა, აი,
თეთრები რომ წავიდნენ და ესენი
შემოვიდნენ, დიდი ვაება იდგა სოფელში, მერე კიდევ ჩემი მძახალი
შავსიელებში მოყვა და დახვრიტესო, მაგრამ დიდად არ მიმიქცევია
ყურადღება, 6 წლის ბავშვისთვის ეს
ნამეტანი რთული აღსაქმელი იყო
და არც ვუნდერკინდი ვიყავი, რომ
სიღრმეებში მეძრომიალა....
ჰო, სკოლაში ერთ დღეს ყველა
შეგვკრიბეს, ჩვენს წინ დააყენეს
თეთრწინსაფრიანი და წითელ ყელსახვევიანი ლამაზი (დიდები იყვნენ
და ყველა ლამაზად მეჩვენებოდა)
გოგო-ბიჭები და დიდი ზარზეიმით
გაგვიკეთეს ხუთქიმიანი ვარსკვლავები. იმასაც „ძია ლენინი“ ეხატა.
გაგვაფრთხილეს - ეს არ დაკარგოთ - თქვენ ახლა ოქტომბრელები
ხართ და დიადი საბჭოთა ბავშვების
უდიადესი ორგანიზაციის - პიონერთა
რიგების შემავსებლები - ეს პიონერია კი ისაა, რაც „ლენინმა ბიძიამ“
ჩამოაყალიბა და ამათზე დგას მერე
კიდევ ერთი დიადი ორგანიზაცია კომკავშირიო...
ახლა ამის ინტერესი გამიჩნდა
- თეთრ წინსაფარზე წითელი ხელსახვევი ლამაზად მოსჩანდა, თანაც
ჩემი კლასის გვერდით სკოლის ეზო
იყო და ხანდახან ვხედავდი, დილით
როგორ დააწყობდნენ ხოლმე ერთ
ხაზზე ყელსახვევიანებს, რომლებიც
რაღაც „მაგიურ რიტუალს“ ასრულებდნენ, ბოლოს ხელს სწევდნენ
და ერთ ხმაზე ყვიროდნენ - მზად
ვარ!
ფრიადებზე ვსწავლობდი... დედამ წინსაფრის გახამება და გაუთოებაც მასწავლა და დილით სკოლაში
წასვლა მიხაროდა - გაქათქათებული
თეთრი წინსაფრით, წითელი გეტრებით და ხელში სამელნით (რომელიც
ხანდახან იღვრებოდა) გავრბოდი მეგობრები მენატრებოდნენ (ერთი
ღამის გასვლის შემდეგაც კი).
... მესამე კლასში ის წითელი
ყელსახვევიც გაგვიკეთეს - ფიცი
დაგვადებინეს და გვითხრეს, როცა
ვინმე გეტყვით: „საბჭოთა კავშირის
საქმისათვის საბრძოლველად იყავ
მზად! - შეტყუპებულთითებიანი ხელი
შუბლთან ირიბად უნდა მიიტანოთ
და უპასუხოთ - „მზად ვარ!“...

5

xtvb [fhfufekb

14 ნოემბერი, 2014 წ.
მერე დაიწყო პიონერული საქმიანობა - მაკულატურის, ჯართის,
ასკილის, პანტას, მაჟალოს ჩაბარება... მე სოფელში არ ვცხოვრობდი,
მაგრამ ეს ვალდებულება უნდა შემესრულებინა (გვთხოვდნენ), ამიტომ
ახლომახლო ფერდობებზე ვეძებდი
ასკილს და ერთ კილოს ვერა, მაგრამ ნახევარ კილოს ვაგროვებდი და
ვალმოხდილი მივდიოდი სკოლაში...
იყო ექსკურსიებიც, პიონერთა რაიონული შეკრებები, სადაც ავტობუსებით მივყავდით და სერგოს სახლის
ეზოშიც გავყვიროდით „მზად ვარ!“ იქ,
უბისის ჩასახვევთან კი იდგა ეკლესია,
მაგრამ მხოლოდ ერთხელ, ისიც ქართულის მასწავლებლის ინიციატივით,
შეგვიყვანეს და დაგვათვალიერებინეს... დიდად ვერც მივხვდით - რით
იყო გამორჩეული ეს, ფაქტობრივად,
„გაძარცვული ეკლესია“ - აქ არც ლენინის ფოტო ეკიდა და არც ის ეწერა
„სწავლა, სწავლა და სწავლაო“.
მერე კომკავშირი - აი, ეგ იყო,
თუ იყო... სკოლის თანხმობის მერე
რაიკომში - ვიღაც რაიკომის მდივანთან უნდა შევსულიყავით და
იმას უნდა მოეწყო რაღაც გამოცდა.
წარმოიდგინეთ - ფრიადოსანი ბავშვები, რომლებიც კარგად სწავლობდნენ და მასწავლებლის შენიშვნას
არასოდეს იმსახურებდნენ, ვიღაც
რაიკომის მდივანთან ხომ არ შევირცხვენდით თავს. ჰოდა, დავიზეპირეთ - „კომკავშირი დაარსდა“....„
მისი უმაღლესი ორგანოა“... „ლენინი
დაიბადა“... მუხლები მიკანკალებდა,
სანამ კარს შევაღებდი. ოთახში რამდენიმე კაცი იჯდა - გამომცდელი
თვალებით მიყურებდნენ და კუშტი
გამომეტყველებით მეკითხებოდნენ

რომ მოვიწონეთ იმ ბიჭის საქციელი,
რომელიც „შატალოზე“ კლასს გაჰყვა, ეს მარტო გაკვეთილებზე და
წიგნებშია-მეთქი? მასწავლებლებსაც
სიცილი აუტყდათ... არც ისინი იყვნენ ამ ძია ლენინის მიმდევრები და
სადღაც გულის კუნჭულში ალბათ
თავადაც გვეთანხმებოდნენ... ეჰ,
იმ ერთი გაკვეთილის გაცდენა კი
დაგვიჯდა მთელი კვირის მეშვიდე
გაკვეთილად... გეოგრაფიის მასწავლებელი ყოველდღე შემოდიოდა
და გვამეცადინებდა რუკაზე...
დრო გადიოდა. სკოლას ვამთავრებდით. ბევრ ჩვენგანს უკვე
მოხაზული ჰქონდა გონებაში - სად
უნდა დავმკვიდრებულიყავით, რა
უნდა გვესწავლა, სად უნდა გვემუშავა... თუმცა, ბევრ ჩვენგანს გაუჭირდა
უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარება,
რადგან „ფეშენ“ რეპეტიტორების
ფული არ გვქონდა და სადღაც
რაიონში ნასწავლით ვერ გავუმკლავდით უმაღლესი სასწავლებლე-

ვმდგარვარ ნებისმიერ იმ ადგილზე,
სადაც კი განსხვავებული აზრი და
სიტყვა ისმოდა... და მე ალბათ
ყველაზე ნაკლებად - გაცილებით
მეტი ურბენია სხვას, მეტი უკეთებია, მეტჯერ გაყინულა და მეტჯერ
დასველებულა ამ ბრძოლაში (თუ
არ მოუკლავთ და არ უცემიათ)...
ძირითადად ჩემი თაობა გადაიქცა
იმ საზარბაზნე ხორცად, რომლის
სისხლიც დასჭირდა საქართველოს
დამოუკიდებლობას (არა მხოლოდ
9 აპრილს)...
მორჩა. გავთავისუფლდით, ავირჩიეთ... და ის იყო, მშვიდად უნდა
დაგვეწყო ცხოვრება ახალი ქვეყნის
ასაშენებლად, ის იყო, დავიწყეთ
დალაგება, რომ პირველი ომის
სიმწარე ვიგემეთ - ცხინვალის რეგიონთან ახლოს მყოფი სოფლები,
მთელი გორი, კასპი, ქარელი,
საქართველოს დიდი ნაწილი იმ
სისხლიანი ომის მონაწილე გახდა,
რომელზეც ადრე გვეუბნებოდნენ,

გვაპატიეთ, ბატონებო, რომ
საბჭოთა კავშირის დროს
დავიბადეთ
რაღაცებს, მეც ვპასუხობდი - ნასწავლი მქონდა... მიმიღეს... მახსოვს,
როგორი დაცლილი გამოვედი გარეთ და გაღიმებულმა შევხედე უკვე
გაკომკავშირელებულ თანაკლასელებს... (იქ არავის უთქვამს ჩემთვის
- ვინ იყო რეალურად ლენინი, რა
ბოროტება ჩაიდინეს კომუნისტებმა,
ანექსია რა იყო... პირიქით - ჩემს ჯერ
კიდევ სუფთა გონებაში გარკვევით
წერდნენ კომუნისტური პარტიის
სიდიადის აღმნიშვნელ მაგალითებს
და მეც ვფიქრობდი - რა ბედნიერები
ვიყავით, რომ ომი აღარ იყო, რომ
ის საზიზღარი „ძია სემი“, რომლის
კარიკატურებსაც „ნიანგი“ აქვეყნებდა, მე ვერ მჩაგრავდა და მხოლოდ
ოკეანისგაღმელ ბავშვებს „უშრობდა
სისხლს“... და საერთოდ, რა კარგი
იყო, რომ საბჭოთა კავშირში დავიბადეთ !
მერე მეც ვიყავი კომკავშირის
მდივანი და რასაც მასწავლიდნენ,
მეც ვასწავლიდი, კომკავშირშიც ვიღებდი, შაბათობებსაც არ ვაცდენდი,
თუმცა არც „შატალო“ დამიკლია...
პირველად რაღაც შეუსაბამობას
მეშვიდე კლასში წავაწყდი - კლასმა
გადაწყვიტა, გეოგრაფიის გაკვეთილს არ დასწრებოდა და კინოში
ან ჩხერის ციხეზე წასულიყო. ეს
იყო ჩვენი თაობის დაფარული
პროტესტის და საკუთარი თავის
დამკვიდრების უხეირო მცდელობა
(გეოგრაფია და მისი მასწავლებელი არაფერ შუაში იყო, ალბათ ის
გვინდოდა დაგვემტკიცებინა, რომ
მაგრები ვიყავით... ). მე - სკოლის
კომკავშირის მდივანი, მათთან ერთად წავედი, რადგან მივიჩნიე,
სადაც - ყველა, იქაც - მე. ხო-ხო,
რა ამბავი ატყდა - დაიბარეს მშობლები, დაგვანამუსეს და მე ყველაზე
მწარედ მომსდგნენ - როგორ გაბედე
და ის „სწავლა, სწავლა და სწავლა“
დაარღვიეო. მახსოვს, აბსოლუტურად გულწრფელად გაკვირვებულმა
ვიკითხე - აბა, რომ გვასწავლით,
„ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისათვის“, „მეგობრების ღალატი არ
შეიძლებაო“, წიგნის გარჩევის დროს

ბის „მაფიას“... მაშინ უმუშევრობა არ
შეიძლებოდა - ამიტომ თუ სადმე
ფაბრიკა, ქარხანა, ფერმა იყო, გადავნაწილდით (და სულაც არ მგონია,
რომ ეს ცუდი იყო. თუ რამ მისწავლია
ადამიანებთან ურთიერთობაში, თუ
განსხვავებული ადამიანები ჩემთვის
უცხო არაა, თუ პასუხისმგებლობის
და სამსახურში დროზე გამოცხადების
ჩვევა გამჯდარი მაქვს, სწორედ იმ
წლების დამსახურებაა, როცა დილის
8 საათზე ფაბრიკის საყვირისთვის
უნდა შემესწრო საგუშაგოზე გავლა.
ამისთვის ყოველ დღე 6 საათზე ვდგებოდი და 7 საათზე უკვე ავტობუსის
გაჩერებაზე ვიდექი, რომ სახლიდან
ცხრა კილომეტრის მოშორებით
მდებარე ფაბრიკაში წავსულიყავი
და საღამომდე დღიური ნორმის
შესასრულებლად მუხლჩაუხრელად
მეშრომა). ასეთი დღის შემდეგ ნამეცადინები არსად გაიშვა, მაგრამ მაინც
მოვახერხე და ჩავაბარე, დავგეგმე...
გადავანაწილე წლები, დრო. ჩემს
ფიქრებში ოჯახიც უნდა შემექმნა და
შვილებიც უნდა მყოლოდა, თუმცა
კაცი ბჭობდა და ეშმაკი იცინოდა...
ის-ის იყო სტუდენტი გავხდი და...
აირია მონასტერი: აღმოჩნდა, რომ
წითელი არმია ზარზეიმით კი არა,
სისხლით და სიკვდილით შემოსულა, ის „ძია ლენინი“ სისხლისმსმელი ყოფილა, „ძია სერგოს“ საკუთარი სამშობლო თავისივე ხელით
ჩაუბარებია იმპერიალისტებისთვის,
ის სტალინი კი, რომლის სადღეგრძელოსაც ჩემი მეზობლები სკამზე
შემდგარი სვამდნენ, სულაც სატანა
ყოფილა...
ახლა ადვილია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ამის გადახარშვა არ
გინდოდა? მშიერივით დავეწაფე
ყველა გაზეთს და ჟურნალს, სადაც
კი შესაძლებელი იყო ახალი რამ
წამეკითხა საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვაზე, ვეძებდი
ინფორმაციას ზვიადზე და მერაბზე,
ახალ პარტიებზე, დავრბოდი მიტინგებზე, სახეალეწილი გავყვიროდი
“-ჯოს!“, ვმჯდარვარ შუა რუსთაველზე, მთავრობის სახლის კიბეებზე,

თქვენ ომი არ გინახავთ, არ იცით,
რა საშინელებააო. ვნახეთ, ბატონო,
და თან ყველაზე მწარე ომი ვნახეთ
- მეზობლის, მეგობრის, ნათესავის
მიერ წამოწყებული ომი... იმ წლებში
სტუდენტობას სტუდენტობა არ ერქვა
- ჩვენ დავდიოდით უნივერსიტეტში
იმისთვის, რომ გაგვეგო - სად იმართებოდა მიტინგი, ვინ ომში მოკლეს,
ვინ - უნივერსიტეტის კედლებთან...
ჩვენ ვეღარ ვარჩევდით წიგნებს,
არ ვლაპარაკობდით ჟურნალისტიკის ნორმებზე, ვისხედით გაყინულ
აუდიტორიებში ძველ პალტოებში
ჩაფუთნულები და ვსაუბრობდით იმ
დელგმასა და წკვარამზე, რომელიც
ქვეყანაში ტრიალებდა... ერთმანეთს ვურჩევდით, გაციებისთვის შავ
პურზე წასმული ნივრით გვეშველა.
მოდიოდნენ ლექტორები - ჩვენსავით დაზაფრულები, გაყინულები,
ფეხით - ზოგი ნუცუბიძიდან, ზოგი
დიდუბიდან, ზოგი საიდან და ზოგი
- საიდან... ხო, კიდევ ერთი რამ დამკვიდრდა მაშინ, ახლა რომ ძალიან
მოდაშია - ავტოსტოპი... სახლამდე
მისვლა ხომ გვინდოდა? ხოდა არც
მეტრო, არც ტრამვაი, არც ტროლეიბუსი... ვისაც გაუმართლებდა, კი
მივიდოდა მშვიდობით სახლამდე ამ
ავტოსტოპით, ვისაც არა და...)
ესეც ჩემი თაობა იყო - ასაფრენად გამზადებული და თოვლში
ჩავარდნილი ღინღლიანი ბარტყებივით აფუზული, ომში დაკარგული, სამშობლოსთვის შეწირული...
ბევრი დაგვაკლდა მაშინ, ბევრიც
- ნარკოტიკებზე „შეჯდა“ - ვერ
გაუძლო... თუმცა ეს კიდევ არ იყო
ყველაფერი...
ზვიადი ჩამოაგდეს. განდევნეს ის
ადამიანები, რომლებსაც აქამდე ვუსმენდით და ვენდობოდით. ახლა სხვა
მოვიდა და იმ სხვამ გვითხრა - ეს ის
არაა, რაც თქვენ გგონიათო... ბევრმა ჩვენგანმა დაიჯერა, ბევრიც ისევ
იმ აზრზე დარჩა, რაზეც ეროვნული
მოძრაობის გამოღვიძების დროს
იდგა... და ატყდა დაპირისპირება - ორივე მხარე პატრიოტი იყო,
ოღონდ ერთს სხვაგვარად ესმოდა

ბლოგი
საქმე, მეორეს - სხვაგვარად ... ერთიანად კი, ვიღაც იჯდა ზემოთ და
მართავდა ამ ცოდვის სასაკლაოს...
რა ბაზალეთი, უარესი ჯოჯოხეთი
დატრიალდა ჯერ თბილისში და
მერე სამეგრელოში, აწიოკდა სოფლები, ხიდს იქით ერთი ძმა მოხვდა
და ხიდს აქეთ - მეორე. მახსოვს,
ხიდს იქით დარჩენილი ძმა დედამ
არ შეუშვა ხიდს აქეთ დარჩენილი
ძმის დაკრძალვაზე...
და ამას ვუყურებდით ჩვენ - თაობა, რომელიც დაიბნა. მაშინ ბევრმა
ჩვენგანმა შეცვალა მიზანი - ვისთვის
თავის გადარჩენა გახდა მთავარი,
ვისთვის - თავის გაწირვა, ზოგმა
თურქეთს მიაშურა და გზა-კვალი
აებნა, ზოგმა ამერიკას და იქ დარჩა...
გატიალდა სახნავ-სათესი, ქარხანაფაბრიკები, ნაწილ-ნაწილ ჯართად
გაიყიდა დაზგები, ბანკები გარბოდნენ, დანაზოგი გაუფასურდა (ზოგი
შეჭამეს მათ, ვინც „საჭირო დროს
საჭირო ადგილზე“ აღმოჩნდა), პური
ალაგ-ალაგ მშვიდობაში იყიდებოდა
(მე მთელი ღამეები ვიდექი პურის
რიგში და ამ ღამისთევის სანაცვლოდ რაღაც შავი გუნჯლა მომქონდა
სახლში, ძაღლიც რომ არ ჭამდა,
ისეთი... და დედამ მოიგონა ამ პურის
კერძი - ქერქს ვაძრობდით, ვაზავებდით და კატლეტს ვწვავდით, გული
არ იჭმებოდა და ვყრიდით...). მაშინ
ტყეც გაჩანაგდა, ვიღაცას შესაძლოა
არ სციოდა, მაგრამ ჩვენ ათიოდე
კუნძი გვქონდა ბუხარში შესაკეთებლად (ეზოში მოვჭერით ხეები), დავანთებდით - წინა მხარეს ვიწვოდით
და უკანა მხარეს ვიყინებოდით... იმ
წელს ჩემი დაბადების დღე მე და
დედამ მჭადზე, დაძმარულ პრასზე,
მინდვრის მხალზე და ტყემალზე
აღვნიშნეთ (გემრიელი იყო) ... ერთი
პალტო მქონდა - გასათხოვარ ქალს
ღამით საბანთან ერთად მეხურა და
დღისით მეცვა... (ვისაც გაეღიმება,
ესე იგი, მას არასოდეს შესცივნია)...
წასვლაზე მაინც არ მიფიქრია იმ
ბაყაყივით, საკუთარ გუბეში რომ
გაიყინა... ჩემსავით იყვნენ სხვებიც
- არ წავიდნენ, არ დატოვეს, ვერ
დატოვეს, ვერ წავიდნენ...
ამ პერიოდში ბევრი ოჯახი გამოიკეტა. ის თაობა, რომელიც სულ
რაღაც ათიოდე წლის წინ გეგმებს
აწყობდა, დაიფანტა და განადგურდა. ცოტაღა დავრჩით, ვინაც ომს და
სიკვდილს გადავურჩით (მე ალბათ
იმიტომ, რომ გოგო ვიყავი და თან
იმ რეგიონებში არ ვცხოვრობდი, სადაც ეს ცოდვის კალო ილეწებოდა).
დიახ, არ წავსულვარ, ვფიქრობდი,
ერთხელ მოვედი ამქვეყნად და
მინდა ერთ ადგილზე დავმკვიდრდე,
ერთ ადგილზე ვიცხოვრო... დედაც
ერთხელ მოვიდა და როგორ დავტოვო... რა ვიცი, ათასი ფიქრი იყო...
ჩემსავით ფიქრობდა ცოტა, ვინც
დარჩა... და ამ ცოტას მოგვიწია ხელისუფლების ცვალებადობის, მხედრიონის თარეშის, აფხაზეთის ომისთვის გაძლება... ეს კიდევ ახალი
უბედურება იყო - ლტოლვილები,
გაუბედურებული ადამიანები, რომლებმაც გუშინ ყველაფერი დაკარგეს
და დღეს ჯერ კიდევ არ იყვნენ აზრზე
მოსულები, დანარჩენ საქართველოს
მოაწყდა. გავიყავით: ჩემი თაობის
ნაწილი იქ იბრძოდა და იხოცებოდა (თურმე სულ ტუილად), ნაწილი
აქეთ ცდილობდა იმ ადამიანების
მოვლას, ვისაც აღარაფერი აღარ
შერჩა. მე ის ჩემი ერთი პალტოც
მათთვის ჩავაბარე პუნქტში, სადაც
ლტოლვილებისთვის ტანსაცმელს
აგროვებდნენ... (ის ზამთარი წითელი ბარხატის პიჯაკით გავატარე...
გაზეთ „კავკასიონის“ ჟურნალისტებს ემახსოვრებათ ის პიჯაკი...)
ვინ იცის, კიდევ რამდენი დავკარგეთ
იმ წლებში... მახსოვს, დავდიოდი
ჩემი რაიონის სოფლებში და იმ
დაღუპულ ბიჭებზე ვწერდი, ვინაც
მართლაც ანთებული გულით გასწია
აფხაზეთისკენ...
ჰო, ჩემი თაობის ბიჭები ომებში,
ნარკოტიკებში, ალკოჰოლში,
გოგოები კი - თურგვ. 6
ქეთსა და ამერიკაში

6

xtvb [fhfufekb

მეხუთე გვერდიდან

14 ნოემბერი, 2014 წ.

გვაპატიეთ, ბატონებო, რომ
საბჭოთა კავშირის დროს დავიბადეთ

ჩაიკარგნენ ... დავპატარავდით,
შევცოტავდით... თუმცა, ზამთარს
გადარჩენილები გაზაფხულზე ფოტოების გადასაღებად მაინც ვემზადებოდით... გვეგონა დამთავრდა
და ახლა მაინც ვიცხოვრებდით... არა
ბატონებო, ასე გარკვეული არასოდეს ყოფილა ჩემი თაობის ბედი...
მოვიდა შევარდნაძე... ამჯერადაც
სრული კრახი განიცადა ყველა
მცდელობამ, როგორმე ცხოვრება
დაგვეწყო... ჩიტიც კი ახერხებს
თავისი მოკლე ცხოვრების განმავლობაში ბუდის მოწყობას, ჩვენ
ვერ მოვახერხეთ, არადა, უკვე 40-ს
ვუკაკუნებდით... ზოგს ოჯახი ჰყავდა სარჩენი - ვერ არჩენდა, ზოგი
თბილისში გადმობარგდა, ზოგიც
სოფელში მხოლოდ სიმინდის და
ლობიოს ამარა დარჩა (იმერეთი,
გურია, რაჭა)...
შვილები კი მაინც გაზარდეს,
წვალებით, დაგვით, უფულობაში,
უშუქობაში, საკუთარი თავის და ინტერესების საკუთარ სულშივე ჩაკვლის
ფასად... ჰოდა, წამოვიდა ახალი
თაობა, რომელმაც მადლიერების
გამოხატვის ნაცვლად, თითების
ქნევა დაიწყო - თქვენმა თაობამ ეს

ღმერთმა შექმნა სამყარო, პირველი ადამიანები - ადამი და ევა.
მანვე შეაუღლა ისინი. პირველი
წყვილი მიწიერ სამოთხეში, ედემის
ბაღში დაასახლა. ღვთის ნების თანახმად, ადამსა და ევას შვილები
უნდა ჰყოლოდათ, „ინაყოფიერეთ
და გამრავლდით და აღავსეთ
ქვეყანა,“ - უთხრა ღმერთმა. ეს არ
გახლავთ მითი, ან ხალხის მიერ
მოგონილი ამბავი. ღმერთს სურს,
რომ ბედნიერი ოჯახები გვქონდეს.
„ბიბლიაში“ მოცემულია რჩევები,
- რა თვისებებს უნდა ავლენდეს
ქმარი, როგორ შეუძლია ცოლს
ოჯახში თავისი როლის შესრულება,
რას უნდა აკეთებდნენ მზრუნველი
მშობლები შვილებისათვის, როგორ

შეცდომა დაუშვა, ის არ უნდა მომხდარიყო, ეს არ უნდა გაკეთებულიყო, თითქოს ჩვენ ვინმემ რამე გვკითხა, თითქოს, როცა საჭირო იყო, იქ
არ ვიდექით, სადაც მიგვაჩნდა რომ
უნდა ვმდგარიყავით... თითქოს არ
დავიხოცეთ, არ გავნადგურდით...
ამ „ზამთარსგადარჩენილებს“ ახლა
გაზაფხული გაგვიხდა სანატრელი ის ადამიანები, რომლებმაც კარგად
მოითბეს ხელი ბანკებში შენახულ
დანაზოგებზე, ვინც არასოდეს ყოფილა პატიოსანი, ადვილად ახერხებდნენ შვილები გაერიდებინათ
ამ ჯოჯოხეთისთვის და უცხოეთში
გაეშვათ სასწავლებლად (სულ
მიკვირდა, ბაბუაჩემი საკმაოდ დიდ
თანამდებობაზე მუშაობდა, მამაც რატომ მათ ვერ გამიშვეს უცხოეთში
სასწავლებლად? რატომ მათ ვერ
დაგვიტოვეს მე და ჩემს ძმას ბინები,
ოქროები და მიწის ნაკვეთები, თუკი
ეს შეძლეს სკოლის დირექტორის
მოადგილეებმა, მასწავლებლებმა
და ლექტორებმა? (ბევრი დღევანდელი მოხელის ქონებრივ დეკლარაციაში ნახავთ ასეთ ჩანაწერებს,
რომ აქვს 7 ბინა - აქედან 6 დაუტოვა
მამამ, დედამ, სიმამრმა, სიდედრ-

მა და ა.შ ...) ხოდა, ჩამოვიდა ეს
„მოზდოკს სწავლამიღებული“ თაობა, რომელსაც გახეხილი ქუჩების
ფონზე ქართული ტალახი, ცხადია,
ბოსლად მოეჩვენა და ისევ ჩემს
თაობას დასდო ბრალი - არ იცით,
ვერ გააკეთეთ, მიგვიშვით ბუხართან,
თქვენ უკვე 40 წლისა ხართ და აღარ
შეგიძლიათო... მივუშვით, ბატონო,
28 წლის მინისტრიც გვყავდა და
36 წლის პრეზიდენტიც... შედეგი?
ვინც მუშაობდა, ისინიც აღარ მუშაობენ, ისედაც დაცლილ სოფლებში
სკოლები გააუქმეს და უკანასკნელი
იმედი ამ სოფლებში ოჯახების
დარჩენისა, მოსპეს... გაგვაჩუმეს,
დაგვიჭირეს, ღირსება აგვყარეს,
სამათხოვროდ გაგვიხადეს საქმე...
ამასობაში ჩემი თაობა უკვე 50-ს
გადაცილდა...
აღარ გვაქვს ის ენერგია და შემართება, რაც გვქონდა, ადრიანად
დავუძლურდით, დავავადმყოფდით,
სახეზე და მხრებზე დაგვაჩნდა ის
წლები... დღეს ისევ შემწეობისთვის გვაქვს გაწვდილი ხელი, რომ
როგორმე ამ წლებით შერყეული
ჯანმრთელობა გავიუმჯობესოთ. ვის
ვჭირდებით დღეს ჩვენ? იმ პაწაწუნა

გოგოებს, გაკრიალებულ იატაკზე
რომ დაბაკუნობენ და შემოხედვის
ღირსადაც არ გთვლიან, კარს რომ
შეაღებ? იმ ჰალსტუხიან ბიჭებს,
პირის გაღებაზე რომ მზად აქვთ
პასუხი - თქვენ კომკავშირელი იყავით, ამიტომ ახალ დროებას ფეხს
ვერ აუწყობთო? იმ დეპუტატებს,
რომლებიც ახალ არჩევნებამდე
გამალებით იკავებენ ახალ ბიზნესებს, რომ ცხოვრება მოიწყონ? იმ
შვილებს, რომლებიც ფეისბუკზე
პოსტავენ - დედის და მამის ყოლა
ეს დიდი ვერაფერი ხეირია, მე მათ
გარეშეც გავჩნდებოდი ამქვეყნად
და უფრო მაგარი ვიქნებოდიო? იმ
ჟურნალისტებს, ხშირ-ხშირად რომ
პოსტავენ - ვეღარ ამოვედით ამ
დამსახურებულების ვალიდანო? იმ
თავდაცვის სამინისტროს, რომელმაც ომებს გადარჩენილი ოფიცრები
უპენსიოდ დაიქნია სისტემიდან? იმ
ბიზნესმენებს, ღარიბებს რომ წვრილად უფშვნიან და უკვირთ - რა
ღორულად ჭამენო? ...
აღარავის... მანამ, სანამ ახალი
საზარბაზნე ხორცი არ დასჭირდებათ, სანამ ფარი არ დასჭირდებათ,
რომ თავიანთი შვილები ამოაფარონ

დავგმოთ ყოველგვარი ძალადობა
შეუძლიათ ბავშვებს ხელი შეუწყონ
ოჯახის ბედნიერებას.
ღმერთი ქმრებს მოუწოდებს:
„გიყვარდეთ ცოლები და ნუ იქნებით
სასტიკნი მათ მიმართ“. ქმარს უნდა
ახსოვდეს, რომ შეცდომებს თვითონაც უშვებს და ღვთისაგან მიტევების
მისაღებად, აუცილებელია აპატიოს
შეცდომები სხვებს, მათ შორის მეუღლეს. რა თქმა უნდა, ცოლმაც იგივე
უნდა გააკეთოს. დიახ, მეუღლეები
ბედნიერები არიან, როდესაც მათ
შეუძლიათ ერთმანეთისთვის შეცდომების პატიება. ბიბლიაში ნათქვამია
- „ვისაც ცოლი უყვარს, მას საკუთარი
თავიც უყვარს“. იესომ აღნიშნა, რომ
შეუღლების შემდეგ ცოლ-ქმარი
ერთხორცნი არიან. ცოლები საჭი-

როებენ ქმრების მიმართ სათუთი
გრძნობების გამოვლენას.
მსოფლიოში სულ მეტად ეცემა
ზნეობა. ამიტომ ბავშვს, ისე როგორც
არასდროს, ესაჭიროება მზრუნველი
მშობლები, რომლებიც დაიცავენ
უზნეო ადმიანებისაგან. მშობლებს
დიდი სიფრთხილე მართებთ, რომ
ბავშვები დაიცვან ეშმაკისაგან, რომელიც ცდილობს ზიანი მიაყენოს შვილებს. ამიტომ მათ უნდა ესაუბროთ
სხვადასხვა საშიშროებებზე. ბავშვები
უნდა დაემორჩილონ მშობლებს. ეს
არა მარტო მშობლებს გაახარებს,
არამედ ზეციურ მამასაც და ოჯახიც
ბედნიერი იქნება.
ხანდაზმულ პედაგოგს, მრავალ
თაობათა აღმზრდელს, მწყინს ასეთი

უზნეობა და გადაგვარება, რომელსაც ადგილი აქვს ღვთისწილნაყარ
საქართველოში. ქართველი ერის
დიდი მამულიშვილი, ერის მოძღვარი, ილია ჭავჭავაძე გმობდა ისეთ
უზნეობებს, როგორიცაა შური, ბეზღაობა, წამქეზებლობა, ჯაშუშობა,
ქიშპობა, სამარცხვინო სისხლის
ღვრა. „უბედურება რომელიმე ერისა, დიდია თუ პატარა, სხვათაშორის
ისიც არის, როცა ერთგვარ ბეზღაობას, რომელსაც პოლიტიკურ
ბეზღაობას ეძახიან, დიდი ავლა
მიეცემა, ფართო გზა გაეხსნება და
აღებ-მიმცემობის საგნად გახდება.
მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
საზოგადოების წყობას საძირკველი
შერყევია და აღსასრული მოახლო-

და „მოზდოკს“ გაუშვან, სანამ ახალი
ამომრჩეველი არ მოუნდებათ, სანამ... სანამ...
ჰოდა, გვაპატიეთ, ბატონებო,
რომ საბჭოთა კავშირის დროს
დავიბადეთ, გვაპატიეთ, რომ გვინდოდა გვეცხოვრა, გვაპატიეთ, რომ
გაგაჩინეთ, რომ ღამეები ვათენეთ
თქვენს გასაზრდელად, რომ თავად
არ ვჭამდით, თქვენ რომ გეჭამათ,
თავად არ ვიცმევდით, თქვენ რომ
ჩაგეცვათ, ჩვენ ვეღარ ვისწავლეთ,
თქვენ რომ გესწავლათ... გვაპატიეთ, რომ ცოცხლები ვართ, რომ
ჰაერს გართმევთ, ქუჩების ვიზუალს
ვამახინჯებთ არამოდური ტანსაცმლით, რომ თქვენს ევროპულად
გაწყობილ სუფრაზე ჩვენი დაკოჟრილი ხელებით ვეხებით ჩვენივე
შეძენილ ჭურჭელს, გვაპატიეთ,
რომ საერთოდ გავჩნდით...
ჩვენი ბრალი არაა, რომ 17 წლისანი არა ვართ და რომ ამ ცვალებადობის ჟამს მოგვიწია ცხოვრება...
თუმცა არ ვნანობ... ეს ჩემი თაობაა. მე ვარ თაობა, რომელიც არ
შედგა.
მაია ტორაძე

ებულაო. იქ, სადაც მთავრობასა
და ხალხს შორის სიყვარული არ
არის, იქ სახელმწიფო ფუღუროა
და ფუყეა, ერთი ლაზათიანი ქარის
შემობერვა და მისი დამსხვრევა ერთია,“ - ამბობს დიდი ილია.
ვფიქრობ და მიმაჩნია, რომ
დღესაც დიდად საჭიროა და ყურადსაღები ერის მოძღვრის რჩევადარიგებანი: ერისთვის, ბერისთვის,
ჩინოსანისთვის, მამულიშვილთათვის, ყველა დროის პრეზიდენტისა
და განსაკუთრებით მოქმედი მთავრობისთვის.
გოგი ჯღამაძე
საქართველოს დამსახურებული
პედაგოგი

როგორ დავარეგისტრიროთ საკუთრების უფლება
საქორწინო ხელშეკრულების საფუძველზე

რა არის საქორწინო
ხელშეკრულება

მეუღლეთა მიერ ქორწინების
განმავლობაში შეძენილი ქონება
წარმოადგენს მათ საერთო ქონებას
(თანასაკუთრებას). თუმცა მეუღლეებს შეუძლიათ საკუთრებისთვის კანონით დადგენილი ეს წესი
შეცვალონ საქორწინო ხელშეკრულების დადების გზით, რომლითაც
განისაზღვრება მათი ქონებრივი
უფლებები და მოვალეობები როგორც ქორწინების განმავლობაში,
ისე განქორწინებისას.
საქორწინო ხელშეკრულება
შეიძლება დაიდოს როგორც უკვე
არსებულ, ისე მომავალში შეძენილ
ქონებაზე. მეუღლეებს შეუძლიათ
გააერთიანონ მთელი თავიანთი ქონება ანდა დაადგინონ თითოეულის
წილობრივი ან განცალკევებული საკუთრება ქონებაზე. მეუღლეებს ასევე
უფლება აქვთ განსაზღვრონ ქონება,
რომელიც გადაეცემა თითოეულს
ქორწინების შეწყვეტისას.
აღსანიშნავია, რომ საქორწინო
ხელშეკრულებით არ შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს ისეთი პირობები, რომლებიც მძიმე მდგომარეობაში აყენებენ ერთ-ერთ მეუღლეს.
ასევე საქორწინო ხელშეკრულებით
არ შეიძლება შეიცვალოს მეუღლეთა ურთიერთრჩენის მოვალეობა,
მშობლების უფლება-მოვალეობანი

შვილების მიმართ, აგრეთვე საალიმენტო მოვალეობანი და დავის
შემთხვევაში - სასამართლოში მიმართვის უფლება.
დაინტერესებული მეუღლის განცხადების საფუძველზე, პატივსადები
მიზეზების არსებობისას, სასამართლოს შეუძლია შეცვალოს საქორწინო ხელშეკრულების ის პირობები,
რომლებიც უკიდურესად არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებენ
ერთ-ერთ მეუღლეს.

საქორწინო
ხელშეკრულების დადების
წესი
საქორწინო ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც ქორწინების
რეგისტრაციამდე, ისე მისი რეგისტრაციის შემდეგ ნებისმიერ დროს.
აღსანიშნავია, რომ საქორწინო ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო ქორწინების რეგისტრაციამდე, ძალაში
შედის ქორწინების რეგისტრაციიდან.
საქორწინო ხელშეკრულება იდება წერილობით და დასტურდება
სანოტარო წესით.
საქორწინო ხელშეკრულება
შეიძლება შეიცვალოს ან შეწყდეს ნებისმიერ დროს მეუღლეთა
ურთიერთშეთანხმებით. მხოლოდ
ერთ-ერთი მეუღლის ცალმხრივი
უარი საქორწინო ხელშეკრულებაზე
დაუშვებელია.

საქორწინო ხელშეკრულება ასევე
წყდება განქორწინებისას.

რეგისტრაციის წესი და
პირობები
საქორწინო ხელშეკრულების
საფუძველზე საკუთრების უფლების
წარმოშობის, ცვლილების და შეწყვეტის რეგისტრაციისათვის, დაინტერესებულმა პირმა (ერთ-ერთმა
მეუღლემ) უნდა მიმართოს საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
ტერიტორიულ სამსახურს, იუსტიციის
სახლს, ნოტარიუსს ან სხვა ავტორიზებულ პირს.
სარეგისტრაციოდ წარსადგენი
დოკუმენტები:
1. განცხადება (აღნიშნული ივსება
შესაბამის ელექტრონულ პროგრამაში უშუალოდ დოკუმენტების მიმღები
ოპერატორის მიერ);
2. დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
3. სანოტარო წესით დამოწმებული საქორწინო ხელშეკრულება.
საქორწინო ხელშეკრულების
საფუძველზე საკუთრების უფლების
ცვლილების და შეწყვეტის რეგისტრაციისას - შეთანხმება საქორწინო
ხელშეკრულებაში ცვლილების ან
მისი შეწყვეტის შესახებ.
4. მომსახურების საფასურის
გადახდის დამადასტურებელი დო-

კუმენტი - 50 ლარი (4 სამუშაო დღის
ვადაში)
შესაძლებელია ასევე დაჩქარებული მომსახურების განხორციელებაც. ამ შემთხვევაში მომსახურების
საფასურის და ვადები შემდეგნაირია: განცხადების შეტანის დღეს
- 200 ლარი,
ერთ სამუშაო დღეში - 150 ლარი.
სარეგისტრაციო ვადის ათვლა იწყება განცხადების შეტანის/
რეგისტრაციის მომდევნო დღეს და
მთავრდება ვადის ბოლო დღის გასვლასთან ერთად. თუ ვადის ბოლო
დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების
დღეებს, ვადის ბოლო დღეს წარმოადგენს მომდევნო სამუშაო დღე.

დამატებითი ინფორმაცია
თუ დაინტერესებულ პირს რე-

გისტრაციის განხორციელება სურს
არა პირადად, არამედ წარმომადგენლის მეშვეობით, ასეთ შემთხვევაში დამატებით უნდა იქნეს
წარმოდგენილი სათანადო წესით
დამოწმებული წარმომადგენლობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი და
წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
ზემოჩამოთვლილი დოკუმენტების გარდა, საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოს მხრიდან კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებით მოთხოვნილ იქნეს
ნებისმიერი დოკუმენტი/ინფორმაცია,
რაც აუცილებელია საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის.
საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური
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დაბადების დღეს გილოცავთ,
ჩვენო რუსო

პირველად ვხვდებით შენს დაბადების დღეს უშენოდ, რუსო. ბედნიერები ვიქნებოდით, რომ შენთან
ერთად აღგვენიშნა ეს დღე. ძალიან
მორიდებული იყავი და არასდროს
გიყვარდა საკუთარი დაბადების დღის
აღნიშვნა, თუმცა სხვების არასოდეს
გავიწყდებოდა და დიდი სიყვარულით ულოცავდი ყველას. მოგვენატრა, რუსო, შენი მხიარული კისკისი,
გასაოცარი სითბოთი და სიალალით
გადამდები აურა შემოგქონდა საბავშო ბაღში. უბოროტოს და კეთილშობილს ყველა სიყვარულით გპასუხობ-

და. ამიტომ დაგიტირა გულწრფელი
ცრემლით მთელმა ხარაგაულმა და
დიდი პატივი მოგაგო.
ამ დღეებში სულ შენზე ვფიქრობთ. ტკივილამდე გვენატრები.
გვიჭირს შენს ყოფილ ჯგუფში
შესვლა ცრემლის გარეშე. შენ
განუმეორებელი იყავი შენი სინდისნამუსით და პატიოსნებით. ხანმოკლე სიცოცხლის მანძილზე ბევრი
სიკეთ დათესე. არ ავიწყდებათ შენი
გულის სითბო შენს პატარა აღსაზრდელებსა და აღზრდილებს.
შენ მიერ გაკვალული სიყვარულის ბილიკებზე კვლავ გააგრძელებს ცხოვრებას შენი ანა და
ყოველთვის აიმაყებს იმით, რომ შენნაირი დედა ჰყავდა. მასაც არ აქვს
უფლება, სხვანაირად იცხოვროს.
ჩვენ კი - შენი მეგობრები, მას სითბოსა და სიყვარულს არ მოვაკლებთ.
16 ნოემბერი შენი დაბადების
დღეა. მოვალთ შენს საფლავზე
ალალი ცრემლით, სანთლებით
და ყვავილებით და უფალს შევავედრებთ შენს ნათელ სულს. იძინე
მშვიდად, ჩვენო რუსო. გწამდეს,
რომ არასოდეს დავივიწყებთ რუსუდან ბერაძის სახელს.
ხარაგაულის №1 საბავშვო ბაგაბაღის კოლექტივი

ნუგზარ ჭუმბაძის ხსოვნას
მძიმეა წერილის დაწერა ადამიანზე, რომელიც გამორჩეული
იყო ერთგულებით, კაცთმოყვარეობით, სინდისითა და პატიოსნებით,
პედაგოგისთვის დამახასიათებელი
საუკეთესო თვისებებით. მძიმეა
საუბარი მეგობრებსა და ოჯახზე
თანგადაყოლილ პიროვნებაზე,
ბავშვების გვერდში მდგომ, მათი
ჭირისა და ლხინის მოზიარე ადამიანზე, რომელმაც თავისი შეგნებული ცხოვრება სწორედ ბავშვებს
მიუძღვნა.
ორმოცი ტკივილიანი დღე გავიდა, რაც მარადისობაში დაიდე
ბინა. ორმოცი დღეა ცრემლშეუმშრალი დადის შენი მეუღლე.
აკლიხარ მთლიანად სოფელს,
განსაკუთრებით კი, წყალაფორეთის საჯარო სკოლას. ახლა უფრო
დიდი სიყვარულით ვიხსენებთ
შენს მიერ სკოლაში გატარებულ

წლებს. ახლა უფრო მძაფრია შენი
მონატრების გრძნობა, მაგრამ ვაგლახ რომ, არაფრის შეცვლა არ
შეგვიძლია. გჯეროდეს, რომ შენს
სახელს და სიყვარულით ნაკეთებ
საქმეებს დავიწყება არ უწერია. წყალაფორეთის სკოლის მატიანეში
არასოდეს ჩაქრება ერთი სანთელი,
რომელიც ნუგზარ მასწავლებელმა
აანთო. გჯეროდეს ერთნაირად
გვენანები და გვენატრები, როგორც
პედაგოგებს და ბავშვებს, ასევე
შენს სამეზობლოსა და მთლიანად
სოფელს.
ღმერთმა აცხონოს შენი სული,
ლამაზო ადამიანო. ვიცით, რომ
სადაც უნდა იყო, ყველგან წინ წაგიძღვება შენი სიკეთე. მსუბუქი იყოს
შენს გულზე დაყრილი მიწა.
წყალაფორეთის საჯარო
სკოლის სახელით გიორგი
გველესიანი

ს/ს ხარაგაულის „ავტოტრანსის“
თანამშრომლები იუწყებიან, რომ
გარდაიცვალა
ვაჟა პლატონის ძე ხარაძე
და სამძიმარს უცხადებენ დავით
და იმედა ხარაძეებს მამის გარდაცვალების გამო.

მეუღლე ლილი მაღრაძე, შვილები: დავით, გელა, ბიძინა,
რძლები: ია ხარაძე, დარეჯან
გაბუნია, ირინა ტაბატაძე, შორენა
სიხარულიძე, ნინო ბოჟაძე, თამუნა ორთოიძე, სიძეები მუხრან
ჯაფარიძე, გიორგი კუპატაძე, შვილიშვილები: გრიგოლი, მალხაზი,
სანდრო, გელა, მაკა, ნინო, კატო
და სოფიო ტაბატაძეები, შვილთაშვილები ღრმა მწუხარებით
იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა
დიდი ოჯახის ბაბუა
გრიგოლ სანდროს ძე ტაბატაძე
დაიკრძალა 13 ნოემბერს სოფელ ვანში.
რძალი მარო, ძმისშვილები
ზურაბი, ნოდარი და გურამი ოჯახებით ღრმა მწუხარებით იუწყებიან
ვაჟა პლატონის ძე ხარაძის
გარდაცვალებას და სამძიმარს
უცხადებენ გარდაცვლილის ოჯახს.

თიკო ბუაჩიძე თანაუგრძნობს
ნათლიას დავით ხარაძეს მამის
ვაჟა ხარაძის
გარდაცვალების გამო.
აკაკი მაჭავარიანი ოჯახით თანაგრძნობას უცხადებს დავით და
იმედა ხარაძეებს მამის
ვაჟა ხარაძის
გარდაცვალების გამო.
ვიტალი ხარაძე ოჯახით ღრმა
მწუხარებით იუწყება, რომ გარდაიცვალა
ვაჟა ხარაძე
და თანაუგრძნობს განსვენებულის ოჯახს.
საღანძილის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი, ადმინისტრაცია და ტექნიკური პერსონალი
თანაუგრძნობენ ამავე სკოლის
პედაგოგს დარეჯან გაბუნიას მამამთილის
გრიგოლ ტაბატაძის
გარდაცვალების გამო.
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ელვარდი (ტუხო)
სებისკვერაძის მოსაგონარი

გავიდა ტკივილიანი და თვალცრემლიანი ერთი წელი, რაც ჩვენს
გვერდით აღარ ხარ, საყვარელო
მამიკო. გვენატრები მამა, ენატრები
შენს საყვარელ მეუღლეს, ოჯახს,
დედმამიშვილებს და ყველა ახლობელს. ძალიან გვაკლიხარ. შენ
ხომ საიმედო საყრდენი, საოცრად
მზრუნველი მამა, მეუღლე და ბაბუა
იყავი. გასცემდი სითბოსა და სიყვარულს. ამიტომ იყო ჩვენი სახლის

კარი მუდამ ღია. ახლაც არის ჟრიამული, მაგრამ უშენოდა არა აქვს
ისეთი ელფერი, რაც შენ დროს
ჰქონდა. ყოველი დღე შენი მოგონებით, ცრემლიანი მონატრებით
მთავრდება. წახვედი ჩვენგან გულმართალი, უბოროტო და საქმინი
კაცი. გიყვარდა შენი სამსახურებრივი
საქმიანობის პირნათლად და მაღალ
დონეზე შესრულება. ხარობდი პატარა შვილიშვილით, მაგრამ ცუდმა
ავადმყოფობამ შეგაწუხა. ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ჩვენ გვერდით
ყოფილიყავი, ოპერაციამ კარგად
ჩაიარა. გვიხაროდა, მაგრამ მაინც
მალე გამოგვეცალე ხელიდან.
ჩემო ძვირფასო მეუღლე და
საყვარელო მამიკო, დააცარიელე
ჩვენი ეზო, სახლი და გულები.
გწამდეს, მუდამ ჩვენს გულებში
იქნები. მსუბუქი იყოს შენთვის უბისის მიწა. ელვარდი სებისკვერაძის
სახელს დავიწყება არ უწერია.
მეუღლე ნაზიბროლა
სებისკვერაძე, შვილები:
ეკა, ზაალი, სიძე გიორგი
გიგაშვილი

ნუგზარი მასწავლებლის
მონატრება

ორმოცი დღე გავიდა, რაც უდროოდ დატოვე ეს ქვეყანა, ჩვენო
საყვარელო მასწავლებელო. დიდი
ტკივილი და სევდა დატოვე ჩვენს
გულებში. როცა გვახსენდება, რომ
მათემატიკის გაკვეთილზე ჩვენთან
ერთად აღარ იქნები, გული სევდით
გვევსება. გაკვეთილი რომ იწყება,
ისევ თქვენს მოლოდინში ვართ. რატომღაც გვგონია, რომ ისევ ხალისით შევუდგებით გაკვეთილს. ვერ
ვიჯერებთ, რომ თქვენ აღარასოდეს
დაგვიბრუნდებით. თქვენი დარიგებები ჩვენს გულამდე მიდიოდა. ეს
ძნელი საგანი თქვენი ხალისითა და
ხუმრობით იოლად შეგვასწავლეთ.
საყვარელო მასწავლებელო,
გაკვეთილზე დროის დაკარგვა არ
გიყვარდათ, მაგრამ ადამიანი მართლაც რომ ყველაფერს გრძნობს.
3 ოქტომბერს, როცა უკანასკნელად
შემოხვედით ჩვენს გაკვეთილზე,
მთელი 45 წუთის მანძილზე რჩევა-

დარიგებებს გვაძლევდი, რომელიც
არასოდეს დაგვავიწყდება.
გაკვეთილზე თქვენი საყვარელი ფრაზა იყო - „გაფრინდი დაფასთან“. თქვენი მოსწავლეებიდან
ერთი ბავშვიც კი არ მოიძებნება
ისეთი, რომ თქვენიდან წყენა ახსოვდეს. ახლა, როცა ამ სიტყვებს
ვწერთ, თვალები ცრემლით გვევსება გულში, კი სევდა ისაგდურებს.
„ბედმა ასე ინება და
და მონატრებად იქეცი,
უკვე ყველას გვენატრები
და ვერ გვშველის დრონია,
შენნაირი პედაგოგი
არასოდეს გვყოლია.
ნუგზარი მასწავლებელო,
უფალს შევთხოვთ, რომ ნათელში ამყოფოს თქვენი ლამაზი და
სპეტაკი სული.
წყალაფორეთის საჯარო
სკოლის მე-10 კლასის
მოსწავლეები

უახლოესი მეზობლები: დავით
გაჩეჩილაძე, ნოდარ ჭანკვეტაძე,
შალვა აბაშიძე, გია ბერაძე, ვახტანგ თხელიძე, ომარი ტაბატაძე,
ნოდარ მუხურაძე თანაუგრძნობენ
ელზა მაღლაკელიძეს, უჩა და
ელისო შავიძეებს ძმისა და ბიძის
რობერტი მაღლაკელიძის
გარდაცვალების გამო.

ს\ს „ავტოტრანსის“ შესასვლელში მდებარე ბენზინგასამართი
საწარმოს თანამშრომლები: ზურაბ
და ლაშა გიორგიძეები, ვახტანგ
დვალი და გურამ სახვაძე ღრმა
სამძიმარს უცხადებენ დათო და
იმედა ხარაძეებს და მათ ოჯახებს
საყვარელი მამის ბატონ
ვაჟა ხარაძის
გარდაცვალების გამო.

ედელა სხილაძე, მადონა ბარბაქაძე, ლუიზა ბერაძე, მაია სვანიძე, მაგდა თავზარაშვილი, იამზე
კიკნაძე, ნინო ტაბატაძე თანაუგრძნობენ იზო და ელზა მაღლაკელიძეებს ძმის
რობერტი მაღლაკელიძის
გარდაცვალების გამო.
ეკა ლურასმანაშვილი, თამარ
გოგოლაძე, დოდო ბაზღაძე, თინა
ებანოიძე, ლეილა მაღრაძე, მარინა ზუმბაძე, მანანა ბაზღაძე, ლილი
გველესიანი, გულო ტალახაძე
ღრმა მწუხარებას გამოთქვამენ
ელზა და იზო მაღლაკელიძეების
ძმის
რობერტი მაღლაკელიძის
გარდაცვალების გამო.
თადული გაჩეჩილაძე თანაუგრძნობს ელზა და იზო მაღლაკელიძეებს ძმის
რობერტი მაღლაკელიძის
გარდაცვალების გამო.

ქეთევან აბრამიშვილი, აზა
ფურცელაძე, თინა მჭედლიძე, ვალიდა და ნანი არევაძეები, ზაური
ჭუმბურიძე, ირინა ბიბიჩაძე, მაია
ქასრაშვილი თანაუგრძნობენ იზო
და ელზა მაღლაკელიძეებს ძმის
რობერტი მაღლაკელიძის
გარდაცაველბის გამო.
თამაზი ცაბაძე ოჯახით თანაუგრძნობს იზო და ელზა მაღლაკელიძეებს ძმის
რობერტი მაღლაკელიძის
გარდაცვალების გამო.
გურამი თაბუკაშვილი ოჯახით
ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს
ახლო ნათესავის, საუკეთესო
პიროვნების, კარგი ოჯახის მეუღლის, მამისა და ბაბუის
ვაჟა პლატონის ძე ხარაძის
გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს განსვენებულის ოჯახს.

ზურაბ
გოგოლაძის
ხსოვნას

ორმოცი დღე გავიდა მას შემდეგ,
რაც ხარაგაულის საგანმანათლებლო სფეროს გამოაკლდა ამაგდარი
პედაგოგი, ღირსეული დირექტორი,
დიდებული პიროვნება - ზურაბ გოგოლაძე. ბატონი ზურაბის სიცოცხლე
უბედურმა შემთხვევამ იმსხვერპლა
და წამი საუკუნოდ გადავიდა მარადისობაში. მისი გარდაცვალებით დიდი
ტკივილი მიიღო მისმა ოჯახმა, ხევის
საჯარო სკოლამ, სადაც იგი წლების
განმავლობაში მოღვაწეობდა და იმ
ადამიანებმა, რომლებსაც უწევდათ
ბატონ ზურაბთან ურთიერთობა.
ბატონმა ზურაბმა პედაგოგიური
მოღვაწეობა ვარძიის საშუალო სკოლიდან დაიწყო, შემდეგ მუშაობდა
ბორითის საშუალო სკოლაში. ბოლოს, 33 წლის მანძილზე, ხელმძღვანელობდა და ამავე დროს ასწავლიდა
მათემატიკას ხევის საჯარო სკოლაში.
დიდი სიყვარულით სარგებლობდა
როგორც პედაგოგებში, ასევე ბავშვებში. ხევის საჯარო სკოლის თანამშრომლები ახასიათებენ როგორც გაწონასწორებულ, თბილ, თავმდაბალ,
უღალატო ადამიანს, რომელიც ცდილობდა ყველას გასაჭირი გაეზიარებინა და ღირსეულად შეესრულებინა
დაკისრებული მოვალეობა.
ხარაგაულის საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი კიდევ ერთხელ
მწუხარებას გამოხატავს ზურაბ გოგოლაძის გარდაცვალების გამო
და უსამძიმრებს ოჯახს. მისი ხსოვნა
არასოდეს ჩაქრება კოლეგებისა და
აღზრდილების გულებში.
ხარაგაულის საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი,
სკოლების დირექტორები

უახლოესი მეზობლები: რომანი,
როსტომი, გოჩა, ბონდო, გიული,
თამაზი, ბიჭიკო, დათო, ალექსი,
ანზორი, ცაცა ტაბატაძეები, ნოდარ ბაბლიძე, თინა პაპავა, შოთა,
ჟორა სახვაძეები, არჩილ ზირაქაძე, ზვიად ხარაძე, ზურაბ დვალი
ღრმა მწუხარებით იუწყებიან, რომ
გარდაიცვალა
გრიგოლ სანდროს ძე ტაბატაძე
და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის ოჯახს.

მადლობა
თანაგრძნობისთვის

ადამიანის ცხოვრებაში დგება
მომენტი, როცა თანადგომის გარეშე შეუძლებელია გაუმკლავდეს
მწუხარებას, რომელიც მოულოდნელად დაატყდა თავს და იმ წუთებში მისთვის თანადგომა ყველაზე
მთავარია. მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას: რაიონის ხელმძღვანელობას, განათლების ყველა
მუშაკს, გაზეთის რედაქციას, ჩემი
მეუღლის თანამშრომლებს, მეზობლებს, მეგობრებს, ახლობლებს,
რომლებიც გვერდით დამიდგნენ,
თანაგრძნობა გამომიცხადეს და
ჩემთვის ძვირფასი ადამიანის, ზურაბ გოგოლაძისადმი, სიყვარული
და პატივისცემა გამოხატეს.
ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ
ნარგიზი ხაჩიძე
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რატომ მომწონს სკოლა

ანამარია კურტანიძე: -ახლა
ჩემი და, ნინო, მიკითხავს ზღაპრებს.
სკოლა იმიტომ მომწონს, რომ კითხვას ვისწავლი და მეც წავიკითხავ
ზღაპრებს. ზოგ ასოებს უკვე ვცნობ.

არჩილ მეიფარიანი: -სკოლაში
კარგი ამხანაგები მყავს და ყოველთვის მიხარია მოსვლა. მინდა, ბევრი ვისწავლო და კარგი ადამიანი
გამოვიდე.

ლანა ხარაძე: -სკოლა იმიტომ
მომწონს, რომ კითხვას ვისწავლი
და ჩემ საყვარელ „წითელქუდას“
თვითონ წავიკითხავ.

ლიზი კვინიკაძე: -წერა-კითხვას რომ გვასწავლიან, სკოლაში
სიარული იმიტომ მომწონს. მალე
ზეიმსაც გავმართავთ. საღამოს
ადრიანად ვიძინებ, რომ სკოლაში
არ დამაგვიანდეს.

ლიზი მაღრაძე: -სკოლაში
გვასწავლიან ქართულს, მათემატიკას, ინგლისურს. სკოლა
ძალიან მომწონს, რადგან კარგად
რომ ვისწავლი, კარგი სამსახური
მექნება.

მარიამ აბესალაშვილი: -ლამარა მასწავლებელი ყველაზე
კარგია. სკოლაში მოსვლა მიხარია, რადგან ჩვენი მასწავლებელი
კარგად გვასწავლის.

მართა გურგენიძე: -ბევრი უნდა
ვისწავლო. მათემატიკა უფრო
მომწონს. საბავშვო ბაღში გვაძინებდნენ და ამიტომ სკოლა ჯობია.

ოლიკო ბარბაქაძე: -მომწონს
ჩვენი ლამარა მასწავლებელი,
რადგან კარგად გვამეცადინებს.
ვიცი, რომ სკოლაში ძალიან კარგად უნდა ვისწავლო.

ქეთი მახათაძე: -ლექსები და
სიმღერები მიყვარს. მასწავლებელი ლექსებს გვიკითხავს და
გვამღერებს. თან მალე კითხვა
უნდა ვისწავლოთ.

საბა კაკულია: -ყველაზე მეტად სკოლაში ხელოვნებისა და
სპორტის გაკვეთილები მომწონს.
ბევრს ვმეცადინეობთ დედაენასა
და მათემატიკას.

ბაზალეთის საჯარო სკოლის
ყოფილ მოსწავლეებს: ზურა
გლუნჩაძეს, ნიკა ჭიპაშვილს,
დავით ნიქაბაძეს, ნინო ჭიპაშვილს, მარიამ მაქაძეს, სოფო
თხელიძეს ვულოცავთ სტუდენტობას. ბედნიერი და წარმატებული ყოფილიყოს მათი გზა.
ბაზალეთის საჯარო
სკოლის კოლექტივი

ვყიდი მეგრული ჯიშის თხილის ნერგს. 1 ცალის ღირებულებაა 50 თეთრი.
ტელ: 555 12 14 48 ოთარი.

უდიდესი სიყვარულითა
და საუკეთესო სურვილებით
ვულოცავთ ინგა მაღრაძესა და მიხეილ ჭიპაშვილს
გაბედნიერებას. ვუსურვებთ
სიყვარულით, სიხარულით,
ჯანმრთელობით ყოფილიყოს
მათი ოჯახი სავსე. უფალმა არ
მოაკლოს წყალობა და შვილთა სიმრავლე.
პაატა და გია მაღრაძეები
ოჯახებით

***

ვულოცავთ დაქორწინებას ინგა მაღრაძესა და მიხეილ ჭიპაშვილს. ვუსურვებთ
ახალდაქორწინებულ წყვილს
ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს, შვილთა სიმრავლეს.
ღვთის წყალობა და მფარველობა არ მოჰკლებოდეს მათ
ახლადშექმნილ ოჯახს.
საღანძილის
ტერიტორიული ერთეულის
ადმინისტრაციის,
ამბულატორიისა
და ბიბლიოთეკის
თანამშრომლები

***

ვულოცავთ ინგა მაღრაძესა და მიშიკო ჭიპაშვილს
ქორწინებას. ვუსურვებთ ბედნიერებას, ულევ სიყვარულსა
და სიხარულს, შვილთა სიმრავლეს და უფლის მფარველობას თავის ლამაზ ოჯახთან
ერთად.
ივ. აბაშიძის სახელობის
ხარაგაულის კულტურის
ცენტრის თანამშრომლები
და ო. აბაშიძის სახელობის
ხარაგაულის სახალხო
თეატრის დასი

***

ვულოცავთ ინგა გელაშვილს შვილიშვილის შეძენას.
ვუსურვებთ პატარა მათე გელაშვილს ჯანმრთელობას,
ულევ სიხარულს, ბედნიერ ბავშვობას და ლამაზ მომავალს.
ნადაბურის საჯარო
სკოლის პედკოლექტივი და
ტექპერსონალი

კომპიუტერული მომსახურება - ვინდოუსის ჩაწერა, საოფისე პროგრამები.
ტელ: 557 76 45 82 დათო.
მის: გალაქტიონის ქ.№4
სასწრაფოდ იყიდება კერძო
სახლი დაბა ხარაგაულში კიკნაძის ქ №4, ეზოთი და მიწის
ნაკვეთით. ფასი შეთანხმებით.
მსურველებმა დარეკეთ: 0 433
22 18 58; 593 57 53 10 (გია,
ქეთინო).

***

ვულოცავთ ს\ს „იმერის“
დირექტორს ბატონ ვალოდა კელენჯერიძეს საპატიო
ხარაგაულელის წოდების მინიჭებას. ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, დიდხანს სიცოცხლეს,
სიხარულს. დიდხანს ეღვაწოს
ხარაგაულელთა სასიკეთოდ.
პატივისცემით ს\ს „იმერის”
თანამშრომლები

***

ვულოცავთ უბისის საიმედო
და კეთილშობილ ოჯახს მალხაზ და ლელა სახვაძეებს
შვილის - ხატია სახვაძის
გაბედნიერებას. ვუსურვებთ
ხატია სახვაძესა და აკაკი
მოწონელიძეს საუკეთესო
ქართული ოჯახის შექმნას,
შვილთა სიმრავლეს და უფლის მფარველობას.
უბისის საჯარო სკოლის
დირექცია და პედკოლექტივი

მთავარი რედაქტორი
ლაურა გოგოლაძე

რედაქტორის მოადგილე
ნინო კაპანაძე
593 35 65 80

593 900 501

თამთა გოგოლაძე
555 57 45 78

უფასო
განცხადების
ქვითარი #43
___________________
___________________
___________________
___________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

დიზაინერი

შოთა ლომიძე
557 10 20 47
shotiko@lomidze.info

მადლობა
ყურადღებისათვის
მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო მარელისის
საჯარო სკოლის დირექტორს ვერა ოდიკაძესა და
მთელ კოლექტივს ლამაზი ღონისძიებისა და ყურადღებისათვის.
იამზე მაღრაძე

amindi
დ. ხარაგაული

14.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +18ºC, ღამე +10ºC;
15.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +19ºC, ღამე +12ºC;
16.11 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +18ºC, ღამე +12ºC;
17.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +15ºC, ღამე +10ºC;
18.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +14ºC, ღამე +8ºC;
19.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +14ºC, ღამე +9ºC.

ბორითი

14.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +15ºC, ღამე +7ºC;
15.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +16ºC, ღამე +9ºC;
16.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +16ºC, ღამე +8ºC;
17.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +14ºC, ღამე +7ºC;
18.11 - მზიანი დარი, დღე +11ºC, ღამე
+5ºC;
19.11 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +11ºC, ღამე +5ºC.

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

კიცხი

14.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +17ºC, ღამე +9ºC;
15.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +17ºC, ღამე +10ºC;
16.11 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +17ºC, ღამე +10ºC;
17.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +14ºC, ღამე +9ºC;
18.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +12ºC, ღამე +7ºC;
19.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +11ºC, ღამე +7ºC.

მოლითი

14.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +13ºC, ღამე +5ºC;
15.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +14ºC, ღამე +6ºC;
16.11 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +14ºC, ღამე +6ºC;
17.11 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +12ºC, ღამე +5ºC;
18.11 - მზიანი დარი, დღე +10ºC, ღამე
+3ºC;
19.11 - მზიანი დარი, დღე +10ºC, ღამე
+3ºC.

მის.: ხარაგაული, სოლომონ მეფის №59

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

