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რედაქტორის სვეტი:

3,2,1 - START!

თექვსმეტ მაისს თბილი სის 
სახელმწიფო უნივერსიტე ტის 
ჟურნა ლისტიკის მიმართუ-
ლე ბის სტუდენტებისგან 
შემ  დ გა რი რედაქცია რამ-
დენი მე დღით ახალ ცი-
ხეში გაემგზავრა, რა-
თა ახალციხის რაიო ნის 
მოსახლეობის ყო ფა-
ცხოვრებას, მათ პრობ-
ლემებსა თუ წარმა ტებებს 
გასცნობოდა და შემდეგ ეს 
ყველაფერი აუდი ტორიისთვის 
წარმოედგინა ჟურნალში - “გზავ-
ნილი ახალციხიდან”.

თვითონ ის ფაქტი, რომ ჩვენ მხოლოდ ახლა ვდგამთ პირველ 
ნაბიჯებს პროფესიულ საქმიანობაში და, ფაქ ტობირვად, ეს 
ჟურნალიც ჩვენი პირველი სერიოზული ნამუშევარია, იმის 
წინაპირობა გახდა, რომ თავი არ დაგვეზოგა და საკუთარი 
შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა. 

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ახალციხეში თითქმის არ 
დაგვიტოვებია საქმე, სადაც ჩვენი "კალმები არ ჩავყავით", 
ადგილი - სადაც არ "შევიჭყიტეთ" და თემა, რომელიც 
არ განვიხილეთ მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე. 
მართალია, ოთხი დღის მუშაობისთვის ეს განცხადება 
ერთნაირად დაუჯერებლად და პათეტიკურად ჟღერს, მაგრამ, 
საბედნიეროდ, მარტონი არ ვყოფილვართ. ჟურნალის 
რედაქცია დიდ მადლობას უხდის მესხეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტებს, 
რომლებიც ამ ოთხი დღის განმავლობაში აქტიურად იყვნენ 
დაკავებულნი საინტერესო თემებისა და რესპონდენტების 
მოძიებით. 

ახალი ადამიანების გაცნობა, მათთან საქმიანი 
ურთიერთობა და დამღლელი დღის ბოლოს ერთად გართობა 
ხომ თავისთავად მიმზიდველი და საინტერესოა, მაგრამ კიდევ 
უფრო საინტერესოა, თუ რამდენად გავართმევდით თავს 
დაკისრებულ მოვალეობას ამ ოთხი დღის მანძილზე ისინი, 
ვინც უკვე რამდენიმე წელია, ერთმანეთს ვიცნობთ?! რამდენად 
ორგანიზებულად და შეთანხმებულად ვიმუშავებდით? 
რამდენად კარგად შევძლებდით ყველაზე მნიშვნელოვანი 
გზავნილების წამოღებას და ვფიქრობ, ახლა თქვენ თუ ამ 
წერილს კითხულობთ, მაშინ ყველაფერი გამოგვივიდა.

ეს ჩვენი და ჩვენი მეგობრების პირველი ნაბიჯებია 
ჟურნალისტიკაში და შეგიძლიათ, შეფასებაში მაქსიმალური 
სიმკაცრე გამოიჩინოთ, რადგან, თუ ეს ნაბიჯები მცდარია, 
გამოდის, ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს სასწავლი და კიდევ უფრო 
მეტად უნდა მოვინდომოთ!

პ.ს. მცდარ ნაბიჯებთან დაკავშირებით ვიხუმრე.

პატივისცემით, ზაზა ნიკოლოზიშვილი



გზავნილი
ახალციხიდან

სარჩევი

ფაქტები და ლეგენდები ახალციხეზე

კარტოფილით გაყვანილი წლები

“მთავარია, ადამიანი 
სახელმწიფოებრივად აზროვნებდეს” - 
ინტერვიუ ახალციხის მერთან

მეტი, ვიდრე უნივერსიტეტი

ერთი სოფლის ტოლერანტობა

პროფესიული განათლება მომავალი 
წარმატებისთვის

ხელოვნების განვითარების 
პერსპექტივა დანგრეულ შენობებში

პატარა დასის დიდი პრობლემები

გვ.8

გვ.10

გვ.12

გვ.14

გვ.16

გვ.18

გვ.20

გვ.22

darina qamadaZe

vako ormocaZe

ivane mWedliSvili

lili fulariani

nana wulaia

ana lomTaZe

narita CxaiZe

mariam Cibuxaia



გზავნილი
ახალციხიდან

თავისუფლება, როგორც მედიის 
მონაპოვარი

ცოცხალი საუნჯე სოფელ მუსხიდან

ახალგაზრდა მეცნიერები ახალციხიდან

„დაავადებას არ უნდა დანებდე, 
უბრალოდ უნდა დასცინო და მოერიო“

მესხეთის თეატრის პირველი მერცხალი

„ვინც არ ეცემა - ის არ დგება“

დიდი სპორტი ასპარეზის გარეშე

უტატამო მედალოსნები
და სპორტული ტოლერანტობა

გვ.26

გვ.29

გვ.32

გვ.34

გვ.36

გვ.38

გვ.42

გვ.44

Tiko levaniSvili

maia WanturiZe

ana vaSaymaZe

ana lomTaZe

mariam Cibuxaia

Tiko levaniSvili

vaxtang kamkamiZe

levan xubaSvili
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ზაზა ნიკოლოზიშვილი

რაბათის ციხე-სიმაგრე
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სამცხე-ჯავახეთი, იგივე მესხეთი, მოწინავე, მენაპირე 
კუთხე იყო. როდესაც გარეშე მტერთან მებრძოლი ჯარი 
ფლანგებზე გადანაწილდებოდა, მესხები აუცილებლად 
ცენტრში უნდა მდგარიყვნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
არ იბრძოლებდნენ. შესაბამისად, საბრძოლო შეტაკე-
ბების  შემდგომ, ალაფთან ერთად, დანაკარგიც უფრო 
მეტი ჰქონდათ და, როგორც წესი, ყველაზე მეტი დაჭრი-
ლი ან დახოცილი მეომარი სწორედ მესხებს ჰყავდათ.

მესხეთის ადმინისტრაციული ცენტრი ქალაქი ახალ-
ციხეა, რომლის წარმოშობა-დაარსების თაობაზე ისტო-
რიკოსი რევაზ ანდღულაძე გვესაუბრება.

საიდან წარმოიშვა სახელი ახალციხე
ფაქტი:
საქართველოდან არაბების განდევნის შემდეგ დაიწ-

ყო დანგრეული შენობებისა და განადგურებული ტერი-
ტორიების აღდგენა. იმ პერიოდში დაარსდა ახალსოფე-
ლი, ახალდაბა და ახალქალაქი. ახალციხეც ამ დროს 
აღდგენილი ქალაქია, თუმცა თავდაპირველად ლომისა 
ერქვა. 

ლეგენდა:
გადმოცემის თანახმად, ახალგაზრდა ყმაწვილმა, 

რომელიც გვარად ბურდული უნდა ყოფილიყო,  წააბრ-
ძანა ხატიც და ჯაჭვიც. „ლომისა ჯაჭვი ჰკიდია, არვინ არ 
იცის ვისია, ქალმა შეხედა, შესტირა-ჯაჭვი ჩემი ძმისია. 
შავშეთით წამოღებული, შავგვრემანისა ყმისია. დე, ჟან-
გმა შეჭამოს ეგ მაგისა ღირსია.“

რაბათი:
რაბათის ციხე-სიმაგრის ტერიტორიაზე იყო 3 დამო-

უკიდებელი ციხე, რომელსაც გარს სამპირი გალავანი 
ერტყა. პირველი - დღესაც არის შემორჩნილი, 7 ჰექტა-
რის ფართობზე. მეორე - შურის ციხე, თურქები ყარადა-
გის, ანუ „შავ კლდეს“  უწოდებდნენ. ხოლო, მესამე იყო 
ყულევის ციხე. ნაგებობები ერთმანეთს გვირაბებით უკავ-
შირდებოდა. ციხის შიგნით მეჩეთად წოდებული შენობა, 
რომელიც აია სოფიას სტილშია აგებული, თავიდან კა-
რის ეკლესია იყო, შემდეგ გადააკეთეს მეჩეთად. 1833 
წელს ახალციხეში ჩამოსული იყო რუსეთის იმპერატო-
რი, რომელსაც თან ახლდა ეგზარქოსი ისიდორე და მან 
ტაძარი ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიად აკურთხა. 
1925 წლამდე მოქმედებდა როგორც ეკლესია, შემდეგ კი, 
ციხეში ჯარი ჩადგა და საზენიტო პოლკის საწყობად აქ-
ციეს. 1971 წელს რაბათის ციხე-სიამგრე მოზეუმად გადა-
აკეთეს და მას შემდეგ ის მხოლოდ ვიზიტორებს მასპინძ-
ლობს.
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თურქები სამცხე-ჯავახეთში:
თურქებს ქართველების გამაჰმადიანების რამდენიმე 

ხერხი ჰქონდათ - ძალდატანება, გადასახადები და შიდა 
დაპირისპირება. ადგილობრივებს თუ სურდათ, რომ  მი-
წაზე საკუთრების უფლება შეენარჩუნებინათ, რელიგი-
ური მრწამსი უნდა შეეცვალათ. ამის გამო, მოსახლეობის 
ნაწილი სამცხედან საერთოდ წავიდა, ხოლო ნაწილ-
მა გამოიცვალა სარწმუნოება იმ იმედით, რომ მალევე 
დაიბრუნებდა საკუთარს. ამ პერიოდში დაწესდა „რჯულის 
გადასახადიც“ - ვინც არ შეიცვალა მრწამსი, სულადობის 
მიხედვით უწევდა იმდენის გადახდა, რამდენის საშუ-
ალებაც რეალურად არ ჰქონდა. ამიტომაც, მესხი ოჯახე-
ბი ხშირად იძულებულნი იყვნენ, რომ ოჯახის ნახევარი 
გამაჰმადიანებულიყო, ხოლო ნახევარს ქრისტიანობა 
შეენარჩუნებინა.  თურქები ხშირად სიკვდილით სჯიდნენ 
რელიგიურ მოღვაწეებს, რომლებიც ხალხს მოუწოდებდ-
ნენ, რომ რჯული არ შეეცვალათ და ამ გასაჭირისთვის 
გაეძლოთ. ამიტომაც, ისინი იხიზნებოდნენ მიუვალ ადგი-
ლებში და იქ აგრძელებდნენ ღვთისმსახურებას.

 რუსეთის ხელისუფლება, გადასახლებული ქართველე-
ბი და ჩამოსახლებული სომხები:

1828 წელს მეფის რუსეთმა დღევანდელი ახალქალა-
ქის გარშემო სოფლები აჰყარა და გადაასახლა დღე-
ვანდელი ლორეს, კამბაკისა და ტაშირის ტერიტორიაზე. 
დღეს ეს ადგილები სომხეთის სახელმწიფოს შემადგენ-
ლობაშია, ხოლო გადასახლებულები თავს ქართველე-
ბად აღარ მიიჩნევენ.

***
რუსმა გენერალმა ივანე პასკევიჩმა სამცხე-ჯავახე-

თიდან  თურქები რომ განდევნა,  მაჰმადიანი ქართვე-
ლებიც გადაასახლა და მათ მაგივრად სომხებს დართო 
ნება, ახალციხის ტერიტორია აეთვისებინათ. იმ პერიოდ-
ში ბევრმა სომეხმა გადმოკვეთა საქართველოს საზღვა-
რი და ხშირად ხდებოდა ისეც, როდესაც სახლის ერთი 
ნაწილი ქართველს ეკავა, მეორე კი - სომეხს. 

***
1944  წლის 14 ნოემბერს მაჰმადიანი ქართველების 

უმრავლესობა მასობრივად გადაასახლეს შუა აზიაში - 
ტაჯიკეთის, ყირგიზეთისა და უზბეკეთის ტერიტორიაზე. 
მართალია, გადასახლებულების სახელი1958 წელს რე-
აბილიტირებული იქნა, მაგრამ ისინი უკან აღარ დაბრუ-
ნებულან. მათმა უმრავლესობამ საცხოვრებლად ძირი-
თადად რუსეთს, ამერიკასა და უკრაინას მიაშურა.

ახალციხის ეკონომიკური უპირატესობები:
ახალციხე სამცხე-ჯავახეთის ეკონომიკური ცენტრი 

ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ გახდა. კარგად იყო განვი-
თარებული ვაჭრობა და  აქედან ძირითადად ხორბალი 
და ხილი გაჰქონდათ საზღვარგარეთ. მე-19 საუკუნის 
ბოლოს ადიგენიდან ვაშლის ექსპორტსაც ეწეოდნენ 
მარსელში. ხილი რომ არ გაფუჭებულიყო, ქაღალდში 
ახვევდნენ, რის გამოც „ბუმაჟნაია“ დაერქვა. ახალციხეს, 
ასევე, გაცხოველებული სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდა 
ტრაპიზონთან, სადაც წასული ადგილობრივები ხშირად 
წლობით ვერ ბრუნდებოდნენ და ოჯახისთვის ფულს სან-
დო პირებს ატანდნენ. აქ დღემდე არსებობს შუა საუკუნე-
ების საქარავნო გზები.

დარინა ქამადაძე

მესხური საბრძოლო და სამუშაო იარაღი
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ახალციხეში ყოფნისას ბევრ პრობლემას გადა-
ვეყარეთ, რომელთა მოგვარებაშიც მოსახლეობა 
ხელისუფლების დახმარებას ითხოვს. ამიტომაც 
გადავწყვიტეთ, ქალაქის მერს, გიორგი კოპაძეს გავ-
საუბრებოდით იმასთან დაკავშირებით, თუ  როგორია 
ხელისუფლების სამოქმედო გეგმა ამ პრობლემების 
გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. 

-რა მნიშვნელოვანი სოციალური აქტივობები გა-
ნახორციელეთ მას შემდეგ, რაც ქალაქის მერი გახ-
დით? 

-სოციალურ თემებთან დაკავშირებით, ბიუჯეტი 300 
ათასი ლარი დამხვდა. ეს თანხები ისე იყო გაწერილი, 
რომ პრაქტიკულად  გამოყენება არ შეიძლებოდა. მა-
გალითად, დიდი ნაწილი მოდიოდა ქირურგიულ ოპე-
რაციებზე და სხვადასხვა დახმარებაზე, რომლებიც 
გათვალისწინებული იყო იმ შემთხვევაში, თუ ადა-
მიანს დაზღვევა არ ჰქონდა. ასეთი ადამიანები კი, რო-
გორც იცით, საქართველოში ამჟამად არ არიან, რად-
გან მთავრობამ საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა 
აამოქმედა. ჩვენ როდესაც მოვედით, ეს სიტუაცია შევ-
ცვალეთ და მაშინვე დაიწყო ამ თანხის გამოყენება იმ 
საჭიროებებისთვის, რომელიც ადამიანებს ჰქონდათ. 
კერძოდ, დავაფინანსეთ მოსახლეობის 30%, რომელ-
საც საყოველთაო დაზღვევა ვერ აფინანსებდა. შევი-
მუშავეთ პროგრამები, რომლებიც განსაკუთრებით  შე-
ეხო უმწეოებსა და მარჩენალდაკარგულ ოჯახებს. 

2015 წელს თითქმის 80%-ით გავზარდეთ სოციალუ-
რი თემებისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტი და 517 ათასი 

გავხადეთ. ამას გარდა, კულტურის სამსახური ანხორ-
ციელებს პროექტს -  მრავალშვილიან ოჯახებს ერთ-
ჯერადად ეხმარებიან, მათი გამხნევების მიზნით. ჩვენ 
დავეხმარეთ  უსინათლოებს და გამოვუყავით კომუნა-
ლურ გადასახადებზე ყოველთვიური დახმარება. 

-არის თუ არა ქალაქში საწარმო და რა რაოდენობით 
ადგილობრივი მოსახლეა  დასაქმებული?

-ჩვენი მოსახლეობის უმეტესობა მშენებლობებზეა 
დასაქმებული. ინფრასქტრუქტურის პროექტების ხელ-
შეკრულების ერთ-ერთ პირობად უკვე ჩავდეთ ის, რომ 
ყველა ფირმა, რომელიც მოიგებს რაიმე სახის ტენ-
დერს, 80% ადგილობრივებს დაასაქმებს.

მე მქონდა მცდელობა, რამდენიმე საწარმო გამეხ-
სნა. იყვნენ ინვესტორებიც, მაგრამ ბიუროკრატიული 
აპარატი ვერ გადავლახე. მიწებია გამოსაყოფი. ქა-
ლაქის მერია არის ახლად შექმნილი სუბიექტი, რო-
მელსაც არ გააჩნია თავისი ქონება. ძირითადი ქონე-
ბა,  ვთქვათ, მიწები, შენობები, თავის დროზე ქალაქის 
საკუთრებას წარმოადგენდა, დღეს ქონების მართვის 
სააგენტო განკარგავს. ამიტომ, მათი გამოყოფა, ჩვენ 
არ შეგვიძლია. 

-ლარის დევალვაციის გამო მთავრობამ „ქამრების შე-
მოჭერის“ პოლიტიკას მიმართა. შეეხო თუ არა ეს პრო-
ცესი ახალციხეს?

-ჩვენ შევეცადეთ მთავრობისათვის მხარი დაგვე-
ჭირა, მაგრამ სოციალური პროექტებისთვის და ხელ-
ფასებითვის არაფერი მოგვიკლია. შევამცირეთ  სა-
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მივლინებო, საწვავის, კომუნიკაციისა და ზოგადად ის 
ხარჯები, რომელსაც ადმინისტრირებისთვის ვიყენებდით. 

-მედიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მერიიდან 
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გაძნელდა. 

-არამგონია, პირიქით. ჩვენ, უბრალოდ, მივიღეთ კანო-
ნი, რომელიც თითქმის ყველა ქალაქის მერიას ჰქონდა. 
როცა მოქალაქე საჯარო ინფორმაციას ითხოვს DVD დის-
კით, ვიღებთ დისკის საფასურს, თორემ ინფორმაცია აბ-
სოლუტურად უფასოა. ჩვენს ვებგვერდზე ეს ყველაფერი 
ატვირთულია და საჯაროა. ინფორმაცია არის საყოველ-
თაო  და მის მიწოდებას ვერავინ შეაფერხებს.

-ადგილობრივების ინფორმაციით, ქალაქში გამართული 
ტენდერების უმრავლესობას  თბილისური კომპანიები იგე-
ბენ.

-ჩემი ინფორმაციით, ერთადერთი ტენდერი, რომელიც 
მოიგო თბილისურმა კომპანიამ, იყო გარე განათების 
სისტემასთან დაკავშირებული. არც გამკვირვებია, იმი-
ტომ, რომ სულ რამდენიმე კომპანია არსებობს, რომელიც 
მსგავს საკითხებს აწესრიგებს და ჩვენს ქალაქში მსგავსი 
არ არის. ყველა თბილისშია განთავსებული. 

ამ კომპანიამ დიდი ბრძოლის შედეგად მოიგო. ჩვენ 
თანხებიც დაგვეზოგა, თუნდაც საპროექტო სამუშაოებზე. 

-არის თუ არა ენის შესწავლის პროგრამები ეთნიკურად 
არაქართველი მოსახლეობისთვის?

-ჩვენ არ გვაქვს მსგავსი პროგრამები. ასეთი პროგრა-
მებს, უმეტესად, სახელმწიფო და არასამთავრობო ორ-
განიზაციები ახორციელებენ. ენის შესწავლის პრობლემა 
ახალციხეში არ არის, განსხვავებით ახალქალაქისა და 
ნინოწმინდისგან. 

ჩემი აზრით, ენის ცოდნა მთავარი არ არის. მთავარია 
ადამიანი აზროვნებდეს სახელმწიფოებრივად. როდე-
საც ვინმე მესაუბრება ქალაქის განვითარებასა და თავის 
ხედვაზე, რა თქმა უნდა, ის ჩემ გვერდით იქნება. 

-რა კეთდება ეთნიკურად და რელიგიურად განსხვავებულ 
ადამიანებს შორის ურთიერთობის გასაღრმავებლად?

-აქტიურად ვთანამშრომლობთ სომხურ საზოგადოებას-
თან, მათ საეკლესიო წარმომადგენლებთან და ასევე, 
ბევრ სომეხ მოღვაწესთან. ჩემი აზრით, ეს ძალიან დადე-
ბითი ურთიერთობებია იმიტომ, რომ ბევრი პრობლემა მე 
მათთან ერთად მომიგვარებია, როგორც ეთნიკური, ასევე 
ყოფითი. 

რელიგიური და ეთნიკურის დაპირისპირების მაგალი-
თები არ მახსენდება. იყო პროტესტის ნიშნები მინარეთ-
თან დაკავშირებით. მართლმადიდებელმა მოსახლე-
ობამ, და მათ შორის მეც (მაშინ მერი არ ვიყავი) ჩვენი 
პროტესტი გამოვხატეთ.

-კონკრეტულად რას ანიჭებს პრიორიტეტს  2015 წლის 
ბიუჯეტი?

-2015 წელს ბევრი პრიორიტეტია. ეს არის სოციალური 
სფერო, ინფრასტრუქტურა, განათლება, სპორტი, ახალ-
გაზრდობა. ჩემი თვალსაზრისით, ყველაზე მნიშვნელოვა-
ნი სოციალური პროექტებია. 

ვლადიმერ ორმოცაძე 
ლილი ფულარიანი
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კარტოფილით 
გაყვანილი 
წლები

ზაზა ნიკოლოზიშვილი
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სოფელ უდეს სახნავ-სათეს მიწებამდე მისაღწევად 
ატალახებული გზა უნდა გაიარო, რომელიც ადამიანისთ-
ვის კი არა, მანქანისთვისაც ძნელად მისასვლელია. თუ 
გაგიმართლა და  დანიშნულების ადგილამდე მიხვედი, იქ 
უკვე სულ სხვა რეალობას აწყდები. ტალახიან გზას კარ-
ტოფილის ნათესები ცვლის, სახლებსა და მაღაზიებს კი 
- მინდვრები.

ბადრი არლემაშვილი ამ გზას თითქმის ყოველდღე 
გადის. მისთვის შემოსავლის ძირითად წყაროს  ეს კარ-
ტოფილის ნათესები წარმოადგენს. პატარა ზომის ტრაქ-
ტორს, რომელსაც „ტრანცოს“ ეძახის, სოფლის ბოლოში 
ტოვებს, ამ საშინელ გზაზე გასაფუჭებლად ეცოდება. 
ჩამოდის, დახედავს თავის მიწას, რომლის ფართობიც 
დაახლოებით 6000 მ2-ია და სამუშაოდ ემზადება. ნაკვე-
თი დათესვიდან მოსავლის აღებამდე ფხვიერი, სარევე-
ლებისგან გაწმენდილი, წყლითა და საკვები ნივთიერე-
ბებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს. სანამ მოსავალს 
აიღებს და გასაყიდად გაიტანს, ბადრი საკმაოდ მძიმე 
და ძვირადღირებულ   სამუშაოს ასრულებს. 

2-3 წელიწადში ერთხელ საჭიროა კარტოფილის 
თესლის ყიდვა, რაც წელს ბადრის, დაახლოებით, 1500 
ლარი დაუჯდა. შემდეგი ეტაპი მიწის მოხვნაა. ამისთ-
ვის ის  სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ ერთჯერად 
ვაუჩერს იყენებს. როგორც თავად ამბობს, მთავარია, 
კარტოფილიც და მიწაც კარგად შეწამლო. დათესვამ-
დე ნაკვეთს კოლორადოს ხოჭოსგან დამცავ წამალს 
ასხამს. ქიმიკატი მალე უკვალოდ ქრება, შესაბამისად, 
მომხმარებლისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. მცე-
ნარეებს რაიმე დაავადება რომ არ გაუჩნდეს, 4-5-ჯერ 
მაინც უნდა შეიწამლოს. გვარჯილის დაყრაც კარგია, 
თუმცა 1 ტომარა 30  ლარი ღირს და ამხელა ნაკვეთზე 
მთლიანად რომ დააყაროს, საკმაოდ ძვირი დაუჯდება. 
შესაბამისად, ამ ყველაფრის საყიდლად კრედიტის აღე-
ბა უწევს. ბადრი ამბობს, რომ სახელმწიფო ნაწილობ-
რივ ეხმარება ფერმერებს - 1000 ლარამდე სესხი უპრო-
ცენტოა. 

ირიგაცია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტა-
პია, რადგან ამაზეა დამოკიდებული მოსავლის ხარისხი 

და რაოდენობა. ბადრი ნაკვეთის ერთხელ მორწყვას 
ახერხებს. ამბობს, რომ ორჯერ უკეთესი იქნებოდა, თუმ-
ცა ეს ძალიან ძნელია. მთელს მუნიციპალიტეტში სარწ-
ყავი წყლის პრობლემაა. მიწებს უდეს ტბიდან რწყავენ, 
მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს საკმარისი არ არის და 
მთის ყინულების დნობის შედეგად წამოსული წყლით 
უწევთ სარგებლობა.     

აგვისტოს თვე მოლოდინითაა სავსე, რადგან ბად-
რიმ საკუთარი შრომის შედეგი უნდა აიღოს. როგორც 
წესი, ყოველწლიურად 20-25 ტონა მოსავალი მოდის, 
ხარჯი კი, დაახლოებით, 1500 ლარს შეადგენს. მთავა-
რი ეტაპი მაშინ იწყება, როცა კარტოფილი ამოღებული 
და სპეციალურ ადგილზე შენახულია, რადგან მოსავ-
ლის გაყიდვაზე უნდა დაიწყოს ზრუნვა. ხანდახან, ბად-
რისთან კლიენტები თავად მიდიან და მოსავლის დიდ 
ნაწილს ყიდულობენ, თუმცა შედარებით დაბალ ფასად.  
ამიტომ, ზოგჯერ მას „ტრანცოთი“ თავად მიაქვს კარტო-
ფილი გასაყიდად ახალციხესა და მის შემოგარენში. 
საშუალოდ, 70-80 თეთრად ყიდის მთელი გაზაფხული-
სა და ზაფხულის შრომის შედეგს. უკმაყოფილო ნამდ-
ვილად არ არის, რადგან მთელს ხარჯს ისტუმრებს და 
იმდენი თანხაც რჩება, რომ ოჯახს მთელი წლის გან-
მავლობაში ეყოს. ბიზნესის განვითარებაზე ფიქრობს, 
თუმცა მიწის ნაკლებობას უჩივის. „სახელმწიფოსგან 
დახმარებას მხოლოდ წყლის პრობლემის მოგვარებაში 
ვითხოვთ. ირიგაცია ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, 
რადგან მოსავლის რაოდენობა ამაზეა დამოკიდებული. 
თუ გამართული სარწყავი სისტემა გვექნება, დანარჩენს 
თავადაც მივხედავთ.“ 

ბადრისთვის ყველაზე დატვირთული სამუშაო პე-
რიოდი გაზაფხული და ზაფხულია, თუმცა უქმად არც 
დანარჩენ დროს ატარებს. მსხვილფეხა რქოსანი პი-
რუტყვი და პატარა მეურნეობა, კარტოფილთან ერთად, 
ცოლ-შვილის შენახვის საშუალებაა. სწორედ ასე გააქვს 
თავი არლემაშვილების ოჯახს წლიდან წლამდე.

ივანე მჭედლიშვილი
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ერთი სოფლის 
ტოლერანტობა

ზაზა ნიკოლოზიშვილი
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ადიგენის მუნიციპალიტეტ სოფელ არალში ერთდროულად 
ფუნქციონირებს მართლმადიდებლურ ტაძართან არსებული სასუ-
ლიერო სემინარია და კათოლიკურ ეკლესიას დაქვემდებარებული 
სასწავლო ცენტრი „ერთობა“. სასწავლებელებს ერთმანეთისგან 
პატარა სამანქანო გზა და რამდენიმე მეტრი აშორებს. ორივეგან 
სიარული სრულიად უსასყიდლოა ნებისმიერი ბავშვისთვის, ვისაც 
სასკოლო საგნების, ხელსაქმის, გალობისა და ხატვის შესწავლა 
სურს.

„ერთობაში“ მისულებს შენობაში შეღწევა ბურთის მოხვედრის 
გარეშე გაგვიჭირდა.  მოსწავლეები გაკვეთილებზე დაგროვე-
ბულ ენერგიას შესვენებისას დიდი მონდომებით ხარჯავდნენ. 
კლასების დათვალიერების შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ ბავშვე-
ბი ყველაზე დიდი ინტერესით თექა-გობელინზე მუშაობენ. ამის 
ნათელი დასტური მათი ქმნილებებია. თითქმის ყველა კლასში 
ნახატები, ნაქარგები და ნაძერწებია გამოფენილი, რაც კედ-
ლებთან ერთად გაკვეთილებსაც აფერადებს.

„ერთობას“ ქრისტინე ვარდიძე ხელმძღვანელობს. როგორც 
ადმინისტრატორი იხსენებს, თავდაპირველად ცენტრი მხოლოდ 
ერთ პატარა ოთახში ფუნქციონირებდა და 6 საგანი ისწავლებო-
და: თექა-გობელინი, მათემატიკა, უნარები, ინგლისური, ინფორ-
მატიკა, ხატვა. ამჟამად სასწავლებელი საქველმოქმედო ფონდ 
„კარიტასის“ დაფინანსებითა და კათოლიკურ ეკლესიასთან 
დაქვემდებარებით არსებობს. „საგანმანათლებლო პროექტი 
შედგა 6 წლის წინ, ერთ-ერთი მართლმადიდებელი პედაგოგის 
ინიციატივით, რომელიც თექა-გობელინს ასწავლიდა. ამჟამად 
ჩვენი სოფლის სკოლის მოსწავლეთა  ნახევარი ჩვენთან დადის 
გაკვეთილების შემდეგ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთათვისაც გვაქვს კლასი გახსნილი. როგორც მოსწავლეები, 
ისე თანამშრომლები და მასწავლებლები სხვადასხვა აღმსა-
რებლობის ვართ, თუმცა ეს ხელს ნამდვილად არ გვიშლის.“

მართლმადიდებლურ ტაძართან მისასვლელად ორიოდე 
წუთი დაგვჭირდა. სემინარია დაკეტილი დაგვხვდა, თუმცა მოს-
წავლეების  რამდენიმე ნამუშევარი მაინც ვნახეთ. სასწავლებ-
ლის შესახებ წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის 
წინამძღვარი დედა ნატალია გვესაუბრა: „სკოლა არსებობს 
ტაძრის გახსნიდან. თავიდან იქ იყო სამრევლო ეკლესია, ისწავ-
ლებოდა ხატვა, ძერწვა, ხელოვნების ისტორია. მშობლებისა და 
მოსწავლეების ინტერესების გათვალისწინებით 2011 წლიდან, 
როდესაც იქ დედათა მონასტერი დაარსდა, ჩვენი სასწავლებელი 
იქცა სკოლის შემდეგ სკოლად. სასკოლო საგნების გარდა ვასწავ-
ლით ხელოვნებას, გალობას, კატეხიზმოს,  გიტარასა და ხალხურ 
საკრავებზე დაკვრას.“ 

ყველა საგანზე დასწრება ხდება მხოლოდ მოსწავლეთა სურ-
ვილის გათვალისწინებით. რამდენიმე მათგანი ორივე ცენტრში 
დადის. ბავშვებს რომ სწავლაში ხელი არ შეეშალოთ, მასწავ-
ლებლები მეცადინეობისთვის განკუთვნილ საათებს ერთმა-
ნეთს უთანხმებენ. 

ქართული სოფლების უმრავლესობას  მსგავსი საგანმანათ-
ლებლო დაწესებულების ფუფუნება არასდროს ჰქონია. არალში 
მცხოვრებ ბავშვებს კი ნამდვილად გაუმართლათ - ისინი ერთდ-
როულად ორ სასწავლებელში დადიან. აქ სასურველი საგნების 
შესწავლა, გართობა, საკუთარ თავში ნიჭისა და განსაკუთრე-
ბული შესაძლებლობების აღმოჩენა შეუძლიათ. ეს კი სკოლაში 
გატარებული საათების შემდეგ დატვირთვაზე მეტად განტვირთ-
ვაა. 

მოსწავლეების ნამუშევრებით თუ ვიმსჯელებთ, ამ სოფელს 
ბევრი ნიჭიერი ბავშვი ჰყავს, რომელთაც სხვადასხვა აღმსა-
რებლობის პედაგოგები ყველაზე მეტად ტოლერანტობასა და 
დახმარების აუცილებლობას ასწავლიან. ახალგაზრდებს ძა-
ლიან კარგი ურთიერთობა აქვთ ერთმანეთთან და არ ცნობენ 
განსხვავებებს, მით უფრო სარწმუნოების გამო.

ლილი ფულარიანი



16
16 ივლისი

ახალციხეში ჩასულებმა, პირველი, რაც ვნახეთ, სამ-
ცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო, სადაც 
ადგილობრივ სტუდენტებს შევხვდით. სასწავლებელი 
1990 წელს  დაარსდა და თავდაპირველად თბილისის 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის ახალციხის ფილიალი იყო, თუმცა 2014 წლის 
24 თებერვალს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწე-
სებულების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, 
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერ-
სიტეტს მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესე-
ბულების სტატუსი.  სწორედ ამ მოვლენას მიიჩნევს უნი-
ვერსიტეტის რექტორი, მერაბ ბერიძე მთავარ მიღწევად. 

ამჟამად ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  
4 ფაკულტეტი ფუნქციონირებს (ბიზნესის ადმინისტ-
რირების; განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა; იურიდიული; ინჟინერიის, აგრარულ და 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების;), ხოლო სტუდენ-
ტთა საერთო დაოდენობა, დაახლოებით, 1350-ს შეად-
გენს. მათგან 100 - მაგისტრანტია და 18 - დოქტორან-
ტი. უნივერსიტეტს ორი სადოქტორო პროგრამა აქვს. 
პირველი ჰუმანიტარული, მეორე კი -  საბუნებისმეტყ-
ველო  მიმართულებით. შესაბამისად, მათ, ვისაც დოქ-
ტორანტურაში სწავლა ამ მიმამართულებებზე სურთ, 

შეუძლიათ, სწავლა ახალციხეშივე გააგრძელონ. 
აღსანიშნავია, რომ სასწავლებელში ასტრონომიის 

სადოქტორო პროგრამაც მომზადდა, რომელიც ერთა-
დერთია მთელს საქართველოში და სხვა უნივერსიტე-
ტებში აღარ ისწავლება. პროგრამის ფასი 500 ლარია, 
რაც საკმაოდ დაბალია და უნივერსიტეტის ადმინისტ-
რაცია იმედოვნებს, რომ ეს ხელს შეუწყობს სტუდენტე-
ბის ამ პროფესიით დაინტერესებას. 

2001 – 2002 წლებში ფონდ “ღია საზოგადოება სა-
ქართველოს” მხარდაჭერით უნივერსიტეტში განხორ-
ციელდა პროექტი - “არაქართულენოვანი სკოლების 
მასწავლებლების მომზადების ცენტრი სამცხე-ჯავა-
ხეთში”. მისი მიზანი იყო, რომ ასეთი სკოლების მას-
წავლებლები სწავლების თანამედროვე უნარ-ჩვევებს 
დაუფლებოდნენ. აქ ასევე ფუნქციონირებს საქართ-
ველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის 
ახალციხის ფილიალი (“ETAG”), რომელიც წარმო-
ადგენს ამ სფეროში მომუშავე პედაგოგთა კვალიფიკა-
ციის ამაღლების ცენტრს. საუნივერსიტეტო საქმიანო-
ბის სრულყოფის მიზნით, სასწავლებლის შესაბამისი 
განყოფილებები აქტიურად ურთიერთობენ საზღვარ-
გარეთის  უნივერსიტეტებთან, სასწავლო ცენტრებთან 
და საგანმანათლებლო  სახის სხვა ორგანიზაციებთან. 

მეტი, ვიდრე
უნივერსიტეტი
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სტუდენტებს აქვთ საკუთარი ინტერნეტგაზეთი - „jav.
ge“, რომელიც წარმოადგენს სპეციალიზირებულ ვებგ-
ვერდს და სამცხე-ჯავახეთის პირველი ელექტრონული 
გამოცემაა. საიტის საშუალებით შუქდება რეგიონის 
ყოფა და პრობლემები. იგი მოიცავს ექვსივე რაიონს 
(ახალციხე, ბორჯომი,ადიგენი, ასპინძა, ახალქალაქი, 
ნინოწმინდა) და მასზე განთავსებულია ინფორმაცია - 
საგანმანათლებლო, კულტურული, ისტორიული და სხვა 
საინტერესო თემების შესახებ.

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სპორტული სექცი-
ები (ჭიდაობის, კალათბურთის ფრენბურთის, ფეხბურ-
თის, ჭადრაკის და მკლავჭიდის), ქალთა ვოკალური 
გუნდი, ხალხური ცეკვის ანსამბლი - “ახალციხე” და 
ხმის ჩამწერი სტუდია. ქორეოგრაფიულ წრეს  ღირსე-
ბის ორდენოსანი სამსონ და ქრისტინე მენაბდიშვი-
ლები ხელმძღვანელობენ. ანსამბლი სისტემატიურად 
მუშაობს ძველი ეროვნული ცეკვების მოძიებაზე, რათა 
რეპერტუარი გაამდიდროს. სასწავლებელს აქვს თანა-
მედროვე სტანდარტების შესაბამისი ხმის ჩამწერი სტუ-
დია, სადაც  აუდიო სახელმძღვანელოებს, მუსიკალურ 
კომპოზიციებსა და სიმღერებს ქმნიან. ასევე სხვადას-
ხვა ღონისძიებისთვის ამზადებენ სტუდენტების მიერ 
შერჩეულ მინუს ფონოგრამებსაც. სტუდიას  საერთაშო-

რისო ფესტივალების ლაურეტი - არტურ დავლაშერიძე 
მართავს. 

სტუდენტები ასევე ღირსეულად მონაწილეობენ რეს-
პუბლიკის მასშტაბით გამართულ კულტურულ და სპორ-
ტულ შეჯიბრებებში. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშ-
ნავია ის ფაქტი, რომ სწორედ უნივერსიტეტის,  II კურსის 
სტუდენტი, პროფესიონალი მოჭიდავე მინდია შაინიძე 
გახდა 2014 წლის „იმედის გმირი“. მათი ინიციატივით 
უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე კინო-კლუბიც შეიქმნა. 
ახალციხეში გასართობი ადგილები ნაკლებად მოიპო-
ვება, (თუ არ ჩავთვლით პარკს)  რაც ახალგაზრდების-
თვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ამიტომ 
თვითონ ცდილობენ გამოსავლის პოვნას. ფილმების 
ჩვენება კვირაში ერთხელ ეწყობა და ეს მათ საშუალე-
ბას აძლევს, თავი დააღწიონ ყოველდღიურ რუტინას. 
ახალციხელი ახალგაზრდებისთვის გართობა თუ გა-
ნათლება არ სცილდება სასწავლებლის ფარგლებს. 
მათთვის უნივერსიტეტი არის, როგორც განათლების, 
ასევე განტვირთვის, შეკრების და ერთმანეთთან დაახ-
ლოების შეუცვლელი ადგილი. 

ნანა წულაია
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სამცხე-ჯავახეთში სასწავლო დაწესებულებების 
სიმრავლით ახალციხე გამოირჩევა. გარდა უნივერსი-
ტეტისა, აქ რამდენიმე სასწავლო-პროფესიული დაწე-
სებულებაა, სადაც ყველას, მათ შორის სტუდენტებს, 
შეუძლიათ ახალ ხელობას დაეუფლონ. „ოპიზარიც“ 
ერთ-ერთი   ასეთი პროფესიული სასწავლებელია. 

კოლეჯ „ოპიზარის“ ეზოში განთავსებულ მარწყვის 
სათბურთან ხალხია თავმოყრილი. ზოგიერთი მათგანი 
მიმდებარე ტერიტორიას თიბავს, ზოგი ტექნიკას ამოწ-
მებს, დანარჩენები კი, ახლოს მდგარი ხეების ჩრდილს 
ეფარებიან. მათგან ერთ-ერთი ზურა ზურაბიშვილია, 
რომელიც კოლეჯ „ოპიზარში“ ფერმერის პროფესიას 
ეუფლება. ახლა იგი მარწყვის სათბურთან დგას და 
მარწყვის მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიაზე ყვე-
ბა: „მულჩირება მცენარის მოყვანის თანამედროვე ტი-
პია, რომელიც იცავს მცენარეს ბალახისგან და ტენის 
შენარჩუნებას უწყობს ხელს. ამ შემთხვევაში ამ ტექნო-
ლოგიით მარწყვი მოგვყავს. მარწყვზე გადაკრულია 
პოლიეთილენი ისე, რომ ფოთლები ჩანს, ფესვები კი  
ქვეშაა მოქცეული. აქვე წვეთოვანი მილია დატანებუ-
ლი, და მცენარე ამ მილის მეშვეობით ტენიანდება.“

კოლეჯი „ოპიზარი“ 1977 წელს დაარსდა. დაარსები-
დან დღემდე სასწავლებელი  სხვადასხვა სტატუსით 

ფუნქციონირებდა, როგორც პროფესიული საგანმა-
ნათლებლო დაწესებულება. მას სხვადასხვა დროს 
ერქვა: პროფესიული სასწავლებელი, პროფესიული 
სწავლების ცენტრი, სამეცნიერო ცენტრი. 2014 წლის 
ზაფხულიდან კი სასწავლებელი ფუნქციონირებს რო-
გორც სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ოპიზარი”.

თავდაპირველად კოლეჯში მხოლოდ ერთი სპეცი-
ალობა ისწავლებოდა. წლების განმავლობაში სასწავ-
ლო პროგრამას ძალიან ბევრი საინტერესო პროფესია 
დაემატა, რის გამოც კოლეჯი საკმაოდ პოპულარულია. 
აქ სწავლობენ ახალციხის უნივერსიტეტის სტუდენტე-
ბიც. სტეფანე დუმანიანი ერთ-ერთი ასეთი სტუდენტია. 
იგი ახალციხის უნივერსიტეტში სწავლობს, მაგრამ, პა-
რალელურად wკოლეჯში ზეინკალის პროფესიას ეუფ-
ლება: „ერთი თვეა რაც კოლეჯში ჩავაბარე და კიდევ 8 
თვე უნდა ვისწავლო.  ჩემმა მეგობარმა მირჩია, რომ 
მიმეტანა საბუთები კოლეჯში და მეორე პროფესიასაც 
დავუფლებოდი. იქნებ ეს გამოვიყენო თუ შემდგომში 
ჩემი სპეციალობით, ბიზნესის ადმინისტრირების კუთ-
ხით ვერ მოვახერხებ მუშაობის დაწყებას.“

დღესდღეობით კოლეჯში 20-მდე სპეციალობა ის-
წავლება. გამომდინარე პროფესიების მრავალფეროვ-
ნებიდან, სასწავლებლით საკმაოდ ბევრი ადამიანია 

პროფესიული განათლება 
მომავალი წარმატებისთვის
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დაინტერესებული. დღესდღეობით აქ 650 სტუდენტი 
ეუფლება სასურველ ხელობას.

სწავლის დასრულების შემდეგ პრაქტიკის დრო 
დგება, რასაც თავად კოლეჯი უზრუნველყოფს. დაწე-
სებულებას მემორანდუმები აქვს გაფორმებული მაგა-
ლითად ლიბერთი ბანკთან, საქკაბელთან, ფერმერთა 
ასოციაციასთან და სხვა კომპანიებთან და თუ მათ 
სჭირდებათ კადრი, კოლეჯის სტუდენტებს იღებენ და 
სტუდენტებიც ამ კომპანიებში გადიან პრაქტიკას. შემ-
დეგ კი, ზოგიერთი მათგანი, ამავე დაწესებულელებში 
საქმდება.  

კოლეჯში ამჟამად სარემონტო სამუშაოები მიმდი-
ნარეობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასწავლებე-
ლი ამჟამადაც სრულყოფილადაა ადაპტირებული და 
იქ სწავლა თავისუფლად შეუძლია განსაკუთრებული 
საჭიროებების მქონე პირებს. არსებობს I-II სართულს 
შორის ლიფტით ასასვლელი, სველი წერტილები გან-
საკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთათვის და 
სტანდარტის შესაბამისად,  ფართო კარი. შენობის 
შესასვლელში არსებული პანდუსი ამჟამად დანგრე-
ულია. აქ ახლა ახალი, საერთაშორისო ნორმის შესა-
ბამისი პანდუსი შენდება.

გარდა ადაპტირებულობისა, სასწავლებელში არის 
მდიდარი ტექნიკური ბაზა. თითოეული საგანმანათ-
ლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის ფუნქ-
ციონირებს საჭირო სახელოსნოები და  ლაბორა-
ტორიები. ოთახებში არის ყველა საჭირო ნივთი და 
დანადგარი, რაც სწავლების პროცესში ესაჭიროება 
სტუდენტებს. სასწავლებელი აღჭურვილია თანამედ-
როვე კომპიუტერული ტექნიკით, ფუნქციონირებს ბიბ-
ლიოთეკა, საკონფერეციო დარბაზი, სასტუმრო, სასა-
დილო, სამედიცინო ოთახი. 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროგრამებს  
თეორიული და პრაქტიკული სწავლების პედაგოგები, 
ახორციელებენ. ერთ-ერთი მათგანია გიორგი კოს-
ტანიშვილი, რომელიც უკვე სამი წელია კოლეჯში ხის 
მხატვრულ დამუშავებას ასწავლის. ამბობს, რომ სწავ-
ლების პროცესი მისთვისაც ძალიან საინტერესოა. 

გიორგი კოსტანიშვილი -  „მუდმივად ვცდილობთ 
სიახლეები დავნერგოთ და სასწავლო პროცესი უფრო 
საინტერესო გავხადოთ სტუდენტებისთვის. ცოტა ხნის 
წინ ორკვირიანი მივლინებით ვიმყოფებოდით ესტო-
ნეთში, გავეცანით სწავლების მათ პრინციპებს და ჩვენ 
გავაცანით ჩვენი. ჩვენი ფაკულტეტი მოდულარულ 
სწავლებაზე გადადის, რის შემდეგაც შევძლებთ ჩვენი 
სწავლება ევროკავშირის სტანდარტებს მივუახლო-
ვოთ.“ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
მხარდაჭერით, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაცი-
ების ხელშეწყობით დროდადრო ხორციელდება პედა-
გოგთა გადამზადების პროგრამაც. 

რაც შეეხება სწავლის საფასურს, კოლეჯში სწავლა 
უფასოა ყველა სტუდენტისთვის, რაც დაინტერესებუ-
ლი ადამიანების რიცხვს კიდევ უფრო ზრდის. „ოპიზა-
რი“ ერთ-ერთი ძლიერი პროფესიული სასწავლებელია 
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, რომელიც იღებს და უმკ-
ლავდება თანამედროვეობის გამოწვევებს და კვლავ 
ელის დაინტერესებულ ადამიანთა ახალ ნაკადს. 

ანა ლომთაძე
ზურაბ ზურაბიშვილი
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ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული სამუსი-
კო და სამხატვრო სკოლებისა და კულტურის სახლის 
ძირითადი პრობლემა მოუწესრიგებელი შენობები და 
ფინანსების ნაკლებობაა. ახალგაზრდებისთვის განათ-
ლების მიცემა და მათი დაინტერესება ხელოვნების 
სხვადასხვა დარგით მთლიანად პედაგოგების ენთუ-
ზიაზმზეა დამოკიდებული. თუმცა ისინი შესრულებული 
სამუშაოსთვის ძალიან დაბალ ხელფასებს იღებენ. 

სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

შენობა, რომელშიც სულხან ცინცაძის სახელობის 
სამუსიკო სკოლა 60 წელია ფუნქციონირებს, უკვე 
ძალიან დაძველდა. დირექტორის, ცისანა ახვლედი-
ანის თქმით, პრობლემების მიუხედავად, სასწავლებე-
ლი სრული დატვირთვით ემსახურება ახალგაზრდებს. 
სკოლა მოიცავს საფორტეპიანო და საორკესტრო 
განყოფილებას, ვიოლინოს, კლარნეტის, აკორდე-
ონის, გიტარის, სოლო და საგუნდო სიმღერის, ასევე 
ვოკალური ჯაზის კლასებს. 

ამჟამად 212 მოზარდი ეუფლება სხვადასხვა ინსტუ-
მენტზე დაკვრასა თუ ვოკალს. იყო წლები, როდესაც 
მათი რიცხვი ხუთასს აღემატებოდა. სკოლის პედაგო-
გი, მარინა ნადარეიშვილი მომავალ თაობას ოპტი-
მისტურად უყურებს და ფიქრობს, რომ სწორი მიდგო-
მითა და საინტერესო გაკვეთილებით მოსწავლეების 
დაინტერესება შეიძლება. იმისთვის, რომ მუსიკალურ 
საქმიანობაში ბევრი ნიჭიერი ბავშვი ჩაერთოს, სკო-
ლის აღსაზრდელები და პედაგოგები ხშირად მართა-
ვენ საჩვენებელ კონცერტებს საბავშვო ბაღებსა თუ 
სკოლებში. ყოველი წლის ბოლოს ეწყობა შეხვედრე-
ბი ცნობილ კომპოზიტორებთან და ტარდება მათი შე-
მოქმედებითი საღამოები.

სამხატვრო სკოლა

ახალციხის სამხატვრო სკოლა 25 წელზე მეტია არ-
სებობს. აქ, დაახლოებით, 200 მოსწავლე ეუფლება 
ფერწერას, გრაფიკას, კომპოზიციას, ხეზე კვეთას, 
კერამიკას, მინანქარსა და ვიტრაჟის შექმნის ხელოვ-

ხელოვნების განვითარების 
პერსპექტივა დანგრეულ შენობებში



21
16 ივლისი

ნებას. სკოლის დირექტორი, ნანა ნათენაძე ამბობს, 
რომ ყველაზე წარმატებული კერამიკის პროექტია, 
რომელიც ამერიკიდან მიღებული 5000-დოლარიანი 
გრანტით განხორციელდა. თუმცა, ეს თანხა მხოლოდ 
ღუმელის შესაძენად აღმოჩნდა საკმარისი. ამასთან, 
მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო გაკვეთი-
ლები ხშირად საგამოფენო დარბაზებში ტარდება. 

სასწავლებელი 6-წლიანია, დასრულების შემდეგ კი 
შესაბამისი სერთიფიკატები გაიცემა.  კურსდამთავ-
რებულები აქ მიღებული განათლებით, ყოველგვარი 
დამატებითი მომზადების გარეშე, აბარებენ თბილი-
სის სამხატვრო აკადემიაში. ყოფილი სტუდენტების 
უმრავლესობა კი, უკან პედაგოგების სახით ბრუნდე-
ბა. 

კულტურის სახლი

ახალციხის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს 6 
წრე: ქართული ხალხური სიმღერების, ცეკვის, ფორ-
ტეპიანოს, გიტარის, ფანდურისა და დოლის. კულ-

ტურის სახლის შენობა პატარაა და ძალიან მძიმე 
მდგომარეობაშია. ამის გამო, 70 მოსწავლეზე მეტის 
მიღება ვერ ხერხდება. 

მენეჯერი, მავრა ბახტურიძე ამბობს, რომ მათი მი-
ზანია, რაც შეიძლება ბევრი წრე გაიხსნას, მარტო 
იმიტომ, რომ „ბავშვები არ მიეჯაჭვონ კომპიუტერებს, 
მათ ისწავლონ საკრავებთან ურთიერთობა, ქართუ-
ლი ხალხური, ტრადიციული ცეკვები და სიმღერები.“

ახალციხეში არსებულ კულტურულ დაწესებულე-
ბებში ბევრი პრობლემაა, თუმცა მათი არსებობა და 
საქმიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრების 
განვითარებისათვის. შენონების რეაბილიტაცია დიდ 
თანხებთანაა დაკავშირებული, მაგრამ სამხატვრო 
და სამუსიკო სკოლის დირექტორები და კულტურის 
სახლის მენეჯერი იმედოვნებენ, რომ ადრე თუ გვიან 
სასწავლო გარემოს გაუმჯობესდება. 

ნარიტა ჩხაიძე

ხელოვნების განვითარების 
პერსპექტივა დანგრეულ შენობებში
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მესხეთის სახელმწიფო თეატრი უკვე 40 წელია 
თეატრის მოყვარულებს იმ შენობაში მასპინძლობს, 
რომლის დანიშნულებას არანაირი აბრა არ გვამც-
ნობს. უზარმაზარ ჰოლს მთავარი დარბაზის კარებამ-
დე მივყავართ. ერთადერთ მოქმედ სცენას, რომლის 
ფარდებიც მაყურებელთათვის კვირაში 3–ჯერ იხსნება, 
გარემონტება და ინფრასტრუქტურის შეცვლა სჭირდე-
ბა. ამასა თუ ბევრ სხვა პრობლემაზე, თეატრის სამხატ-
ვრო ხელმძღვანელი, ლია სულუაშვილი საუბრობს. 

ორი სართულის ავლის შემდეგ ლია სულუაშვილი 
თავისი კაბინეტის კარებს გვიღებს. გრძელ ოთახში, 
რომლის სიგრძესაც უზარმაზარი მაგიდა ავსებს, უამ-
რავი ნივთი იყრის თავს -  ძველი როიალით დაწყე-
ბული, შეშის ღუმელით დამთავრებული. პირველი, 
რასთან დაკავშირებითაც სამხატვრო ხელძღვა-
ნელს ვესაუბრეთ, სწორედ თეატრის შენობაა. „რო-
გორც შენიშნავდით, ეს შენობა ვერ აკმაყოფილებს 
თეატრისთვის საჭირო სტანდარტებს. თუმცა, ახლის 
აშენებაზე საუბარიც არ მიმდინარეობს, რადგან ეს 
წარმოუდგენელ ხარჯებთანაა დაკავშირებული“. ლია 
სულუაშვილის თქმით, თანხა, რომელსაც კულტურის 
სამინისტრო და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი 
მათ ურიცხავს, საკმარისი არ არის თეატრის სრულ-
ყოფილი მუშაობისთვის. 310 000 ლარი წელიწად-
ში მხოლოდ სპექტაკლების დადგმისთვის საჭირო 
ხარჯებსა და  კომუნალურ გადასახადებში იხარჯება, 
„გვჭირდება ფინანსები სცენის გასარემონტებლად 
და ინფრასტრუქტურის გასაახლებლად“.

შენობას ორი დარბაზი აქვს, აქედან მხოლოდ 
ერთი ფუნქციონირებს, ისიც სეზონურად. ზამთარში 
თეატრი მაყურებელთათვის დახურულია. რეგიონის 
მკაცრ კლიმატს არსებული გათბობის სისტემა ვერ 
უმკლავდებს. მეორე, შედარებით მცირე დარბაზის 
კარი კი მხოლოდ მაშინ იღება, როდესაც მსახიობე-
ბი უფასო გაკვეთილებს ატარებენ მათი პროფესიით 
დაინტერესებული ბავშვებისათვის.

„ადგილობრივ  მუნიციპალიტეტს ვთხოვეთ, დიდი 
სცენის გარემონტებისთვის თუ ვერ გვაძლევდნენ სა-
ჭირო თანხას, მცირე დარბაზის მოწყობაში დაგვხმა-
რებოდნენ, რომ თეატრს მთელი წლის განმავლობა-
ში შეუფერხებლად ემუშავა“. მუნიციპალიტეტი მათ ამ 
პრობლემის მოგვარებას შეპირდა.

ამ შენობაშივეა განთავსებული მუზეუმი. ბოლო 
სართულის ყველაზე დიდი ოთახი თეატრის ისტო-
რიას ინახავს.  კედლები, თაროები, იატაკი სავსეა 
მსახიობების სურათებით,  უამრავი დოკუმენტითა  და 
სასცენო რეკვიზიტით. ახალგაზრდა გოგონა, რომე-
ლიც მუზეუმში შეგვიძღვა თითოეულ სურათზე პატა-
რა ისტორიას გვიყვება. „ აქ თავმოყრილი ნივთებით, 
შეგიძლიათ, დაინახოთ, როგორ აიდგა ფეხი ჩვენმა 
თეატრმა “.

პირველ სართულზე რამდენიმე პატარა ოთახია, 
რომლებსაც მსახიობები საგრიმიეროებად იყენებენ. 
დასის ერთ–ერთი წევრი, მანანა ბერიძე გვეუბნება, 
რომ ეს ოთახები მთლიანად მსახიობებმა მოაწყვეს. 
მისივე თქმით, ეს შენობა ვერ აკმაყოფილებს იმ პი-
რობებს, რაც აუცილებელია წარმატებული მუშაობის-
თვის. თუმცა, მიუხედავად არსებული პრობლემებისა, 
თეატრი მაყურებლის ნაკლებობას არ უჩივის. „სწო-
რედ მაყურებლის სიყვარული გვეხმარება, რომ ასეთ 
პირობებში ვიმუშაოთ“.

დასი სულ 18 მსახიობისგან შედგება. სამხატვრო 
ხელძღვანელის თქმით, სწორედ მათი თავდადე-
ბისა და დაუღალავი შრომის დამსახურებაა, რომ 
მესხეთის სახელმწიფო თეატრი დღემდე არსებობს. 
მსახიობების თავდადებაზე რეჟისორი, გიორგი შა-
ლუტაშვილიც საუბრობს, რომელიც ამჟამად ნოდარ 
დუმბაძის „დიდროზე“ მუშაობს. „შემიძლია, თამამად 
ვთქვა, რომ ამ თეატრში ნიჭიერი მსახიობები არიან 
. რაც ყველაზე მთავარია, მათთან მუშაობისას, ვხე-
დავ, როგორ უყვართ  თეატრი.  კარგი მუშაობისთვის 
კი რეჟისორს მეტი არაფერი სჭირდება“.

დასის მცდელობა, შექმნან მუშაობისთვის ელე-
მენტალური პირობები,  უკვე მრავალი წელია, მცდე-
ლობად რჩება. მწირი ფინანსების გამო მესხეთის სა-
ხელმწიფო თეატრს, ახალციხის გარეთ, რეგიონებში 
გასვლა და წარმოდგენის დადგმა არ შეუძლია. მი-
უხედავად ყველაფრისა, თეატრი არ აპირებს უკან 
დახევას. მართალია, მსახიობები  ლამაზი გარემოთი 
და კარგად მოწყობილი შენობით ვერ იზიდავენ მაყუ-
რებელს, თუმცა  კარგი შესრულებითა და პრემიერე-
ბის სიხშირით თეატრის მოყვარულები ბილეთების 
სალაროებთან მაინც მიჰყავთ.

მარიამ ჩიბუხაია
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მარიამთან ვიყავი თეატრში სურა-
თების გადასაღებად, როდესაც 
კულისებში „რაღაცას“ დავეჯახე, 
რომელიც წაიქცა და დაიყვირა. 

დავიხედე - ბავშვია. 
გაიცანით მესხეთის თეატრის 
პატარა უცნობი მსახიობი, რო-
მელიც მამის რეპეტიციებს 
ესწრება და მისგან სამსახი-

ობო ოსტატობას ითვისებს.

ზაზა ნიკოლოზიშვილი
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ტელეკომპანია „მე-9 არხი“ და გაზეთი „სამხრე-
თის კარიბჭე“ ის მედიასაშუალებებია, რომლებიც ამ-
ჟამად ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებობს. „მე-9 
არხი“ ახალციხის, ადიგენისა და ასპინძის ტერიტო-
რიებს მოიცავს და უკვე 18 წელია, რაც მაუწყებლობს. 
ხოლო, გაზეთი 2005 წელს დაარსდა.

 „სამხრეთის კარიბჭე“ საზოგადოებრივ-პოლი-
ტიკური ორგანოა, რომელიც ორ კვირაში ერთხელ, 
1800-იანი ტირაჟით გამოიცემა. თავდაპირველად, 
გაზეთი ორენოვანი იყო და ქართულთან ერთად, 
სომხურ ენაზეც იბეჭდებოდა, თუმცა 2014 წლის იან-
ვარში სომხური გამოცემა ბიუჯეტის სიმწირის გამო 
დაიხურა. ამჟამად გაზეთი ფარავს სამცხე–ჯავახე-
თის ექვსივე მუნიციპალიტეტს და გარდა ბეჭდური 
გამოცემისა, ახალციხეში ფუნქციონირებს ასევე 
„სამხრეთის კარიბჭის“ საინფორმაციო სააგენტოც. 

ტელეკომპანია „მე-9 არხის“ და  გაზეთ „სამხ-
რეთის კარიბჭის“ კარი, სტუდენტებისთვის,  მუდამ 
ღიაა. „მე-9 არხის“ დირექტორის, მაია იველაშვი-
ლის თქმით, ტელეკომპანია მუდამ მზადაა, ითა-
ნამშრომლოს ყველა იმ ახალგაზრდასთან, რომე-
ლიც დაინტერესებულია ჟურნალისტიკით და სურს 
საინფორმაციო საქმიანობაში ჩართვა: „როგორც 
ვიცით, ჟურნალისტიკა პრაქტიკაზე დაფუძნებული 
პროფესიაა. მართალია უნივერსიტი  მხოლოდ თე-
ორიულ ცოდნას იძლევა, მაგრამ ეს საბაზისო ცოდ-
ნა აუცილებელია დამწყები ჟურნალისტისთვის. ჩვენ 
ვცდილობთ, მაქსიმალურად შევუწყოთ სტუდენტს 
ხელი. ფიქრობ, რომ თეორიასთან ერთად ძლიერი 
პრაქტიკა არის იმის საწინდარი, რომ სტუდენტი 
კარგი ჟურნალისტი დადგება“. 

ზუსტად იმავე პრაქტიკის ქონა მიაჩნია „სამხ-
რეთის კარიბჭის“ მთავარ რედაქტორ ნინო ნარმა-
ნიშვილს აუცილებლობად. მისი თქმით, „ნებისმიერ  
სფეროში ასეა - პრაქტიკა გვასწავლის ძალიან 
ბევრს და იმის თქმა, რომ უნივერსიტეტიდან მოდის 
მზა კადრი, რომელიც შეიძლება დაასაქმო - ძნელია. 
მითუმეტეს, თუ შენ შენი სტანდარტი გაქვს მუშაობის 
და სტუდენტები უნდა მოერგონ ამ  სტილს.“

გაზეთს თებერვალში პროექტი ჰქონდა, რომე-
ლიც ითვალისწინებდა ათი მოქალაქე-ჟურნალის-
ტის გადამზადებას. სტაჟირება 6 თვიანია და ამ 
დროის გასვლის შემდეგ, რედაქცია გეგმავს, ყველა 
იმ სტუდენტის შტატში დატოვებას, ვისაც ამის სურვი-
ლი ექნება. მიუხედავად ამისა, რედაქტორი აღნიშ-
ნავს, რომ განსაკუთრებული აქტივობა სტუდენტების 
მხრიდან მაინც არ არის და რედაქცია კადრების 
სიმცირეს განიცდის. ნინო ნარმანიაშვილი ამის მი-
ზეზად პერსპექტივის ნაკლებობას მიიჩნევს: „ვფიქ-
რობ, რომ ერთადერთი მიზეზი იმისა, რატომაც არ 
მოდიან სტუდენტები ჩვენთან, არის რეგიონში პერ-
სპექტივისა და კონკურენციის ნაკლებობა. ამიტომ 
აუცილებელია, ყურადღება მიექცეს რეგიონში მე-
დიის განვითარებას და შეიცვალოს სახელმწიფო 
მოხელეების დამოკიდებულება ჟურნალისტების 
მიმართ. ყველამ უნდა გაიაზროს ამ სფეროს მნიშვ-
ნელობა და აუცილებლობა.“

„სამხრეთის კარიბჭის“ თანამშრომლები ამბო-
ბენ, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხელისუფ-
ლება მათთან ურთიერთობას ერიდება და პრობლე-
მები ექმნებათ საჯარო ინფორმაციის მოპოვებისას. 
ჟურნალისტებს სჭირდებათ ძალიან დიდი ძალის-

თავისუფლება, 
როგორც მონაპოვარი
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ხმევა, რათა ინტერვიუზე დაითანხმონ სახელმ-
წიფოს რომელიმე მოხელე. რედაქციაზე ხშირად 
ხორციელდებოდა პირდაპირი თუ არაპირდაპირი 
ზეწოლა. ახსენდებათ შემთხვევაც, როდესაც მათი 
თანამშრომელი სამსახურიდან წავიდა, რადგან მის 
ქმარს მცირე ბიზნესი ჰქონდა და ორმაგი თამაში, 
უბრალოდ, არ შეეძლო. თანამშრომლები სარედაქ-
ციო თავისუფლებას მათ ყველაზე ძვირფას მონა-
პოვრად მიიჩნევენ. 

იგივე პრობლემები აქვს ტელევიზიასაც. „მე-9 
არხში“ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ჟურნალის-
ტები ცდილობენ მოამზადონ გადაცემა სახელმწი-
ფო პროექტებზე, მაგრამ ხელისუფლების არცერთი 
წარმომადგენელი არ თანხმდება მონაწილეობას 
და მცდელობაც მცდელობად რჩება. თუმცა, როდე-
საც ტელევიზიით ჟღერდება მათი უარი, ამის შემდეგ 
პრეტენზიებით გამოდიან „მე-9 არხის“ მიმართ. 

ტელეკომპანიის დირექტორი მაია იველაშვილი 
ასევე ამბობს, რომ ტელევიზიამ ბევრი გასაჭირი 
გამოიარა, ჰქონდა როგორც ჩავარდნები, ასევე ისე-
თი პერიოდიც, როდესაც საკმაოდ წარმატებულები 
იყვნენ. მიიჩნევს, რომ მათი მთავარი მოვალეობაა, 
გააშუქონ რა ხდება რეგიონში, რა პრობლემები 
აქვს ხალხს, რა არის მოსაგვარებელი. უმთავრესი 
მიზანია რომ ხალხის ხმა მიიტანონ ხელისუფლე-
ბამდე და პირიქით.

ვლადიმერ ორმოცაძე, 
ნანუკა მიქელაძე, 

თინიკო ლევანიშვილი

მაია იველაშვილი



28
16 ივლისი



29
16 ივლისი

„როცა მოხუცები ართავდნენ, მი-
ვეპარებოდი და როგორც კი გვერ-
დზე გადადებდნენ, მე ვიწყებდი 
ჩეჩვას. რამდენჯერ ხელი ჩამო-
მიკრავს საჩეჩელზე.“

როცა მუსხში უცხო მანქანა შემოდის, ყველამ 
იცის, რომ მარო ბაბოს კითხულობენ. სოფლის ცენ-
ტრში შეჯგუფულმა, ნარდის მოთამაშე მოხუცებმა 
გზა სკოლა-მუზეუმამდე ჩვენც მიგვასწავლეს. ოღ-
როჩოღრო, ტალახიან ორღობეებში ჯერ მარჯვნივ 
ჩავუხვიეთ, მერე - მარცხნივ და დანიშნულების ადგი-
ლიც გამოჩნდა. აბიბინებული ბალახითა და რკინის 
ღობით გარშემორტყმულ შენობას სხვა სახლებისგან 
განასხვავებს ფანჯარაში გამოდებული პატარა აბრა, 
რომელზეც ქართულ-ინგლისურად წერია: „ახალცი-
ხის რაიონი. მუსხის ეთნოგრაფიული მუზეუმი.“ აქა-
ურობის შემქმნელი ხალხური რეწვის ოსტატი, 82 
წლის მარიამ ჟუჟუნაძე, იგივე მარო ბაბოა. მას არა 
მარტო მუსხის ხეობასა და ახალციხეში, მთელს სამ-
ცხე-ჯავახეთში კარგად იცნობენ.  სწორედ მისი მეშ-
ვეობითაა შემონახული და თაობებს გადაცემული 
ქსოვის ძველი, იშვიათი ტექნიკა, საღებავების მომ-
ზადებისა და ფერის მიღების ოსტატობა. 

სტუმრების მისვლით გახარებული მარო ბაბო მუ-
ზეუმს გვათვალიერებინებს და უამრავ ამბავს გვიყ-
ვება, როგორც საკუთარ თავზე, ასევე მუზეუმში გან-
თავსებულ ექსპონატებსა და მის მიერ აღზრდილ 
მოსწავლეებზე. შესასვლელშივე ყურადღებას იქცევს 
კედლებზე განთავსებული ფერადი ფარდაგები და 
ხურჯინები. აქვე დგას რამდენიმე დაზგა, რომლებზეც 
დაუმთავრებელ ნამუშევრებს - ყვავილებსა და სხვა-
დასხვა ორნამენტს ვხედავთ. მათ გვერდით ძაფებით 
სავსე კალათები და პატარა, თითქმის მინიატურული 
სკამები აწყვია. ამ ოთახში ხალხური რეწვის შესას-

წავლად 12 ბავშვი ყოველ დღე მუშაობს. მარო ბაბო 
იხსენებს, რომ წლების წინ მეტი მოსწავლე ჰყავდა. 
„ადრე ჯგუფში 30-35 ბავშვი იყო და მონდომებაც მეტი 
ჰქონდათ. ტელევიზიამ და კომპიუტერმა ახალგაზრ-
დები ისე გაიზიდა, რომ არ არიან მაინცდამაინც დაინ-
ტერესებული ქსოვით. ვისაც აინტერესებს, აი, ჩემთან 
დადიან და ყველაფერი იციან.“  

პატარა დერეფნის გავლით მუზეუმის ყველაზე 
დიდ და მთავარ ოთახში შევდივართ. ერთ კედელზე 
დიდი, სხვადასხვა ორნამენტიანი ფერადი ხალიჩე-
ბია ჩამოკიდებული. მათ ქვემოთ კი იატაკზე, რკინის 
თუნგები და სხვა ჭურჭელია დალაგებული. მეორე 
კედელზე ხურჯინებია გამოფენილი. კუთხეში საჩეჩე-
ლები და თიხის დოქები დაუწყვიათ. ყველაზე ძვირ-
ფასი და ძველი ნივთები კი ოთახის შუაგულში, მინით 
დაცულ მაგიდაზეა მოთავსებული. აქ მარო ბაბო სა-
უკუნის წინანდელ წაღებს გვაჩვენებს, რომლებიც, 
თურმე, მის ბაბუას ეკუთვნოდა.  

სოფელ მუსხში ხალხური რეწვის ოსტატი უკვე 60 
წელია ცხოვრობს. ჯერ ბიბლიოთეკაში მუშაობდა, 
შემდეგ კი საექთნოზე სურდა სწავლის გაგრძელება, 
მაგრამ ვერ მოეწყო. თუმცა, დღეს ამაზე აღარ დარ-
დობს. 1972 წელს კულტურის სახლის გამგედ დაიწყო 
მუშაობა. მალევე კურსებზე გაგზავნეს. იქ გაერკვა 
ხელოვნებასა და მის სფეროებში. მუზეუმის შექმნის 
შესაძლებლობებზეც იქვე შეიტყო. მას შემდეგ აქ-
ტიურად დაიწყო ექსპონატების შეგროვება. ზოგი 
ნივთი ოჯახში ჰქონდა, ზოგი მეზობლებმა მისცეს. 
თუმცა, რამდენიმე წლის წინ, როცა თურქეთში წასვ-

გაგრძ. მეორე გვ-ზე
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ლა-წამოსვლა გაადვილდა, მათ მუზეუმს მიბარებული ნივთები უკან 
წაიღეს და მეზობელ ქვეყანაში გაყიდეს. ამის მიუხედავად, ექსპო-
ნატების სიმცირე აქ არ იგრძნობა. მათი უმეტესობა ძველია, ნაწი-
ლი კი მოსწავლეების მიერაა მოქსოვილი.

მარო ბაბომ 1975 წელს გახსნა სკოლა და მუზეუმი. თანამშრომ-
ლები არ ჰყავდა და ყველა საქმეს თავად უძღვებოდა. უჭირდა, 
მაგრამ წამოწყებაზე ხელი მაინც არ აუღია. ნივთების შეგროვების 
გარდა, მაშინ მოსწავლეებისთვის განათლების მიცემითაც იყო და-
კავებული და ამ ყველაფერს სრულიად უანგაროდ აკეთებდა. გამო-
ფენა ჯერ მამამთილის სახლში ჰქონდა მოწყობილი, წლების შემ-
დეგ კი, გამგეობამ დღევანდელი შენობა გამოუყო. 

მუზეუმის მთავარი საგამოფენო სივრციდან პატარა ოთახში გავ-
დივართ. აქ კედელზე დიდი, წითელი, ირმებიანი ფარდაგია ჩამო-
კიდებული. მის ქვემოთ კი ძველისძველი ტახტი დგას, რომელზეც 
უამრავი ბალიში და მუთაქაა დალაგებული. გვერდით აკვანი დევს. 
ნივთები მარო ბებოს ბავშვობიდანაა. სწორედ ამ პერიოდს უკავ-
შირდება ხალხური რეწვის შესწავლის პირველი ნაბიჯები. როგორც 
თავად გვიყვება, მატყლზე მუშაობა 8 წლისამ დაიწყო. ასპინძის რა-
იონის სოფელ ზვირში ცხოვრობდა. მაღალმთიანი ზონა იყო, ყვე-
ლა ოჯახს ჰყავდა ცხვარი და შესაბამისად, ჰქონდა მატყლი. ომის 
პერიოდში ქსოვილების სიმცირისა და მატყლის სიჭარბის გამო, 
ყველაფერს ამ მასალისგან ამზადებდნენ - ჩოხას, შარვალს, წინ-
დას, კაბას... სახლში მამის ორი მოხუცი ბიცოლა ჰყავდა. მატყლის 
დამუშავების სურვილი სწორედ მათი ყურებისას გაუჩნდა. „როცა 
მოხუცები ართავდნენ, მივეპარებოდი და როგორც კი გვერდზე გადა-
დებდნენ, მე ვიწყებდი ჩეჩვას. რამდენჯერ ხელი ჩამომიკრავს საჩე-
ჩელზე.“ მამის ბიცოლებს უკავშირდება მისი პირველი ნაქსოვიც: 
„ერთხელ მოხუცი ქსოვდა წინდას. თვითონ სადღაც წავიდა, მე კი 
ავიღე ჩხირები და გავაგრძელე. თვალის გამოცვლა არ ვიცოდი. ად-
გილი რომ აღარ დამრჩა, ამ დროს ბიცოლაც მოვიდა. მან მასწავლა, 
როგორ გადამეტანა თვლები.“ წინდას მოჰყვა მისი პირველი დამო-
უკიდებლად მოქსოვილი ქამარი, რომლითაც თავს ასე იწონებდა 
ამხანაგებში. მაშინ, მისი ნახელავით აღფრთოვანებულ ყველა მე-
გობარს ასწავლა ქსოვა. 

ირმებიანი ფარდაგი მარო ბაბოსა და დედამისის ერთობლივი 
ნამუშევარია. სწორედ მან ასწავლა თავის ქალიშვილს ქსოვის სხვა-
დასხვა ტექნიკური ხერხი. ომის დროს მთელი სოფელი ნივთებს აგ-
როვებდა სამხედროებისთვის გასაგზავნად. დასრულების შემდეგ 
ოჯახში ბევრი მატყლი დაუგროვდათ. მაშინ დედამ ფარდაგის მოქ-
სოვა გადაწყვიტა. ძაფი დაართეს, შესაღებად კი მოუხმეს ებრაელ 
ხელოსნებს, რომლებიც სოფელში ხშირად დადიოდნენ. მარო ბაბო 
სწორედ მათ უმადლის იმ ცოდნას, რომელიც საღებავებისა და ღებ-
ვის ტექნიკის შესახებ აქვს. 

მარო ბაბო დღემდე ებრაელი ხელოსნების ნასწავლი მეთოდით 
ღებავს ძაფებს. გვიხსნის, რომ მკვეთრი ფერების მისაღებად ქიმი-
ური საღებავების გამოყენებაა აუცილებელი, თუმცა მას, რა თქმა 
უნდა, ბუნებრივი ურჩევნია. სწორედ ამიტომ, მანამდე ღებავს ძა-
ფებს, სანამ სასურველ ფერს არ მიიღებს. „ენდრო ღებავს წითლად, 
მაგრამ ლამაზი ფერი არ გამოდის. ამიტომ ჩავურევთ ხახვის ფუჩეჩს - ის 
ცოტა სიყვითლეს მატებს. ცოტას კაკლის წენგოს ჩავაყრით და გამოდის 
კარგი წითელი.“ შავი ფერის მისაღებად შავ მატყლსა და კაკლის წენ-
გოს იყენებს. ახალი მოკრეფილი ყაყაჩო იასამნისფერია, თუთის 
ფოთლის ნახარში კი კარგ თეთრ შეფერილობას აძლევს ნართს. 
„ჭურჭელში მჭიდროდ ვათავსებ შესაღებ მასალას, სიმძიმეს ვადებ, 
რამდენიმე საათი ვადუღებ და რამდენიმე დღე ვტოვებ.“

ფარდაგების შემდეგ დედასთან ერთად, ტრადიციული მეთო-
დით, ხალიჩის ქსოვა დაიწყო. მესხური ფარდაგის სიგრძე 3 მეტრია, 
სიგანე კი - მეტრ-ნახევარი. დაზგა სწორედ ამ ზომებზე ჰქონდათ 
აწყობილი. დედისეული ხელსაწყო დღესაც შენახული აქვს, თუმცა, 
სიძველისგან უკვე დაზიანებულია და ვეღარ იყენებს.
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მარო ბაბოს მამა ფოსტალიონი იყო. ამბების გაგების მსურვე-
ლი მეზობლები მის სახლში ხშირად იკრიბებოდნენ. მთელი სოფე-
ლი იქ იგებდა, რა ეტაპზე იყო ომი და რომელი ქალაქები აიღეს 
საბჭოთა ჯარებმა. „ამას რომ კითხულობდნენ, მეშინოდა, გერმანე-
ლი საბნის ქვეშ ხომ არ იმელება-მეთქი, მაგრამ ქსოვას მაშინაც ვაგრ-
ძელებდი.“ 

წარსულის ისტორიების შემდეგ მარო ბებო ისევ მოსწავლეებ-
ზე გვიყვება. ენთუზიაზმით სავსე მასწავლებელი ბავშვებთან ერ-
თად ხშირად მონაწილეობს კონკურსებსა და გამოფენებში, ასევე 
სახალხო დღესასწაულებზე. ის უკვე 10 წელია არ ტოვებს „არტგე-
ნის“ ფესტივალს. საქართველოს მასშტაბით გამართულ კონკურსში 
მისი მოწაფეების გამარჯვების შემდეგ ხალხური რეწვის ოსტატის 
ლაურეატის სიგელი, მატყლი და ფულადი პრემია გადასცეს. 

ერთ-ერთი გამოფენისას მაშინდელ კულტურის მინისტრს, გუ-
რამ ოდიშარიას მარო ბაბოს მოსწავლის ნამუშევრები უნახავს. უთ-
ქვამს, ვინც ეს გასწავლა, ცოცხალი საუნჯე ყოფილაო. მას შემდეგ 
მიანიჭეს ქართული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრე-
ობის ძეგლის ტიტული, თანაც სიგელითა და ბეჭდით დამოწმებუ-
ლი. მართალია რამდენიმე სხვა ჯილდოც აქვს მიღებული, თუმცა 
ამით და ხალხური რეწვის ოსტატის ლაურეატობით ყველაზე მეტად 
ამაყობს. 

ტრადიციების შესარჩუნება და თაობებისთვის გადაცემა მარო 
ბაბოს მთელი ცხოვრების მამოძრავებელი ძალა გახდა. ის მესხუ-
რი ფოლკლორის შემკრებია არა მხოლოდ ქსოვის თვალსაზრი-
სით. მოხუცის მეხსიერება ინახავს უძველეს სიმღერებსაც, რომ-
ლებიც მისმა მოწაფეებმა უკვე კარგად აითვისეს. ქსოვისა და 
სიმღერის გარდა მესხური კულინარიის შემონახვასაც ცდილობს. 
მარო ბებო საუკეთესო ბიშსა და ლუხუმს ამზადებს. 2 ჭიქა წყალი, 
ერთი კვერცხი, ფქვილი, მარილი და საფუარი საკმარისია იმისთ-
ვის, რომ უგემრიელესი შემწვარი ნუგბარი მოამზადოთ. ოღონდ არ 
უნდა დაგავიწყდეთ, რომ ბიშის ცომი ოდნავ უფრო მაგარი უნდა 
იყოს, ვიდრე ლუხუმის. მზა მასა კარგად გაცხელებულ ზეთში უნდა 
შევწვათ. მარო ბებო ამ ყველაფერს ჩვენთვისაც ამზადებს და რე-
ცეპტს გვასწავლის.

დღეს მუზეუმს სამი თანამშრომელი ჰყავს და ყველანი ერთად 
ცდილობენ გაუძღვნენ საქმეს. რასაც იმდენად წარმატებით ართმე-
ვენ თავს, რომ სოფელს უცხოელი ტურისტებიც ხშირად სტუმრობენ. 
თანამედროვე აპარატურა არ აქვთ და ისევ ტრადიციულ დაზგებს 
იყენებენ. რაც მთავარია, სწავლა ახალგაზრდებისთვის სრულიად 
უფასოა. ანაზღაურებას მარო ბაბო და მუზეუმის თანამშრომლები 
საკრებულოსგან იღებენ. 

ენთუზიაზმით სავსე მარო ბაბო  ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, 
რომ მოსწავლეებს კარგი სასწავლო პირობები შეუქმნას და რაც 
იცის, ყველაფერი მათ გადასცეს. უკვე შექმნილზე გაჩერებას არ 
აპირებს და კიდევ აქვს ბევრი იდეა, რომელთა განსახორციელებ-
ლად სახელმწიფოს მხარდაჭერა სჭირდება. „წამოვაყენე ერთი 
საკითხი. აი, ეს რაც მუზეუმშია, დამრჩეს სამეცადინოდ და სკოლა 
დაერქვას. შემიწყონ ხელი, რომ მოვაწყო ის, რაც მინახავს ჩემს ბავშ-
ვობაში, ძველ მესხურ ოდაში, ძველ მესხურ დარბაზში, ძველ მესხურ 
კარაპანში. მაგრამ ცარიელი ხელები მაქვს, არა მაქვს არაფერი, რა 
ვქნა, ვერ ვაკეთებ. დამპირდნენ, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი ჩანს.“ 

ისტორიების გახსენებასა და მომავალზე საუბარში დღე გავიდა. 
ხვალ დილით ისევ ადრე ადგება მარო ბაბო, ექსპონატებს ხელს 
შეავლებს, ძაფებს ფერადი ნახარშებიდან ამოიღებს, მოსწავლეებ-
თან სამუშაოდ მოემზადება და ახალი ნივთების შექმნას შეუდგება. 
ხელოვნების ნიმუშების, რომელიც მომავალ თაობას უნდა დარჩეს.

მაიკო ჭანტურიძე
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ახალგაზრდა მეცნიერები

ახალციხიდან
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16 წლის ახალციხელი მოსწავლეების გამო-
გონებით ნასას ინოვაციების ცენტრი დაინტერესდა. 
ირაკლი კაპანაძისა და კარლო ხუციშვილის  „მულ-
ტიკლიმატიზატორი“ „ათასწლეულის გამოწვევის 
ფონდ – საქართველოს“ მიერ ჩატარებული „ათასწ-
ლეულის ინოვაციის“ კონკურსის გამარჯვებული გახ-
და. ქართველი მოსწავლეები  NASA–ს კოსმოსურ 
ცენტრში გაემგზავრნენ და „კონრადის ფონდის“ 
მიერ ორგანიზებულ  სამიტში მიიღეს მონაწილეობა. 
მოსწავლეებმა ჩვენთან NASA–ში მიღებულ გამო-
ცდილებასა და დანადგარის შექმნაზე ისაუბრეს. 

- როდის და საიდან გაგიჩნდათ იდეა შეგექმნათ 
„მულტიკლიმატიზატორი“?

- კარლო: ჩვენ გვქონდა იდეა, რომ გაგვეკეთე-
ბინა ისეთი პროექტი, რომელიც დაეხმარებოდა 
ფერმერებს მოსავლის გაუმჯობესებაში. როდესაც 
კახეთი დაისეტყვა მაშინ გადავწყვიტეთ „მულტიკ-
ლიმატიზატორი“ შეგვექმნა. ეს იქნებოდა ხელსაწყო, 
რომელიც ფერმერებს წინასწარ მიაწვდიდა ინფორ-
მაციას სეტყვისა და უამინდობის შემთხვევაში. ჯერ 
გავაკეთეთ პატარა ხელსაწყო, რომელიც ზომავდა 
მხოლოდ ამინდსა და ტენიანობას. კონკურსში გა-
ვიმარჯვეთ და დაგვაფინანსეს 500 დოლარით, რომ-
ლითაც უცხოეთიდან ნაწილები გამოვიწერეთ და გა-
ვაუმჯობესეთ ჩვენი პროექტი. 

- როგორ მუშაობს თქვენი ხელსაწყო?
-კარლო: მულტიკლიმატიზატორი ორი ხელსაწ-

ყოსგან შედგება. ერთი ფერმერის ნაკვეთზე იდგ-
მება და იღებს ინფორმაციას, რომელსაც აწვდის 
მიმღებს. მიმღები კი დგას  ფერმერის სახლში. მის 
ეკრანზე იწერება ყველანაირი ინფორმაცია მიწის 
ტემპერატურისა და ტენიანობის შესახებ. ხელსაწყო 
სეტყვას საზღვრავს წინასწარ 3–4 დღით ადრე. 

- კონკურსში  მონაწილეობას დამოუკიდებლად 
იღებდით თუ ხელმძღვანელი გყავდათ?

- ირაკლი: კონკურსის ფარგლებში ჩვენი ხელმძ-
ღვანელი იყო მამაჩემი, რომელიც მონაწილეობას 
იღებდა ღონისძიებების დაგეგმვაში. ხოლო პროექ-
ტის მომზადებაში, მონაწილეობა არ მიუღია. 

- გაგვიზიარეთ „კონრადის“ საერთაშორისო სამიტ-
ზე მიღებული გამოცდილება და შთაბეჭდილება.

- კარლო: კონრადის საერთაშორისო  სამიტზე 
წარვადგინეთ ჩვენი ხელსაწყო, ეს იყო საერთაშო-
რისო კონკურსი, სადაც ყველა ქვეყნიდან ინოვაცი-
ური პროექტები უნდა გამოეტანათ. ჩვენ მხოლოდ 
პრეზენტაცია გავაკეთეთ, უშუალოდ კონკურსში მო-
ნაწილეობა არ მიგვიღია, რადგან საქართველოდან 
პირველები ვიყავით. საინტერესო კონკურსი იყო. გა-
მაჯვებით კი ჩინელმა კონკურსანტმა გაიმარჯვა 

ირაკლი: მონაწილეობას იღებდა 9 ქვეყნის 
წარმომადგენელი. ძალიან დიდი გამოცდილება მი-
ვიღეთ. დაგვათვალიერებინეს ის ადგილები, საიდა-
ნაც უშუალოდ უშვებენ კოსმოსურ რაკეტებს. ჩვენი 
პროექტი ძალიან მოეწონათ, პრეზენტაციის შემდეგ 
მოვიდნენ და დამატებითი კითხვები დაგვისვეს. 

- მოგვიყევით თქვენი სამომავლო გეგმების შესა-
ხებ:

- კარლო: ჩვენ შევხვდით პრემიერმინისტრს და  
გეგმები გავაცანით. სამახსოვრო პრიზები გადმო-
გვცა და შეგვპირდა, რომ ამერიკაში გაგვიშვებდა 
საზაფხულო სკოლაში. ასევე შემოთავაზება გვქონ-
და საქპატენტიდან, გავიგეთ რომ მსგავსი ტიპის 

პროექტი არ არის დაპატენტებული. საავტორო უფ-
ლებები კი ჯერ არ გვაქვს დაცული, ჩვენ ასევე გავი-
მარჯვეთ კონკურსში - „მე - ახალგაზრდა მეცნიერი“ 
და სექტემბერში მივდივართ იტალიაში. 

ირაკლი: ვგეგმავთ სხვა საგამომგონებლო კონ-
კურსებში მონაწილეობასა და გამოცდილების მი-
ღებას. ახალი პროექტების იდეები გვაქვს, მაგრამ 
ეს ჯერ მხოლოდ იდეებია. კონკურსი, რომელიც იტა-
ლიაში ტარდება, საერთაშორისოა. საქართველო-
დან ოთხი პროექტია წარდგენილი. ამჟამად ჩვენ 
უშუალოდ კონკურსში ვიღებთ მონაწილეობას და 
არ ვაკეთებთ მხოლოდ პრეზენტაციას, როგორც იყო 
NASA-ში. 

 - და ბოლოს, რა ეღირება თქვენი ხელსაწყო „მულ-
ტიკლიმატიზატორი“ პრაქტიკაში დანერგვის შემთხ-
ვევაში?

- ირაკლი: თავდაპირველად შედარებით მაღალ 
ფასიანი ნაწილებით ავაწყვეთ, რაც დაახლოებით 
ხუთასი დოლარი დაგვიჯდა. თუმცა შესაძლებელია, 
უფრო დაბალ ფასიანი ნაწილების შეძენა და იმით 
აწყობა, რაც ორას დოლარამდე დაჯდება. გაყიდვის 
შემთხვევაში ხელსაწყო  დაახლოებით ორასი დო-
ლარი ეღირება.

ანა ვაშაყმაძე
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-უკაცრავად, ხომ არ იცით სად ცხოვრობს გელა 
ბარძიმაძე? 

-გელა ბარძიმაძე? გელა, გელა, გელა...
-დიახ გელა, აი გელა, ეტლით რომ გადა-

ადგილდება...
-უი ეგრე გეთქვა, აქვეა შვილო მისი სახლი, მაღა-

ზიას გასცდები, შეუხვევ და მეორე კორპუსია. სადარ-
ბაზოს ადვილად იცნობ, ლიფტივით რაღაც აქვს მოწ-
ყობილი გარედან - გვეუბნება გამვლელი.

სადარბაზო მართლაც არ აღმოჩნდა რთული მი-
საგნები. ძველი, ვიწროკიბეებიანი კორპუსის ერთ-
ერთ მხარეს ადვილი შესამჩნევია რკინის კონსტრუქ-
ცია, რომელიც ბინის მეპატრონისთვის სახლიდან 
გამოსვლის საშუალებაა. 

ბინის მეპატრონე გელა ბარძიმაძეა, ახალციხეში 
არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციის - „ყველა 
- ყველასათვის“  დამაარსებელი.  ორგანიზაციის 
დაარსება 2013 წელს გადაწყვიტა, რადგან ახალციხე-
ში მცხოვრებ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე 
პირებს არ ექცეოდათ სათანადო ყურადღება. დაარ-
სების იდეა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც არასამთავრო-
ბო ორგანიზაციის, „ხელმისაწვდომი გარემო ყველა-
სათვის“, მიერ ახალციხეში ჩატარებულ სემინარებს 
დაესწრო. „ეს სემინარები ძალიან საინტერესო იყო. 
არასამთავრობო ორგანიზაციის დაარსების იდეაც 
ამ დროს მომაწოდეს“.  ამის შემდეგ გადაწყვიტა გან-
საკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთა უფლებე-
ბისთვის ბრძოლა დაეწყო და შეძლებისდაგვარად 

დახმარებოდა სხვა ადამიანებს თავიანთი კომპლექ-
სების დაძლევასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციაში:  
„ვცდილობ გამოვიყვანო გარეთ ეს ადამიანები. მინ-
და ხელი შევუწყო ჩვენთვის ადაპტირებული გარემოს 
შექმნას. მინდა სხვა შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირებმაც საზოგადოების სრულფასოვან წევ-
რებად იგრძნონ თავი.“ 

თავად გელაც განსაკუთრებული საჭიროებების 
მქონე პირია. 32 წლის წინ, არასწორი ქირურგიული 
ჩარევის შედეგად, ტრავმა მიიღო და ამის შემდეგ 
ეტლით გადაადგილდება. როგორც თავად ამბობს, 
ფარ-ხმალი, ფიზიკური შეზღუდვის გამო, ცხოვრე-
ბაში არასდროს დაუყრია. გელას თქმით, მის ასეთ 
ბრძოლისუნარიან და აქტიურ ადამიანად ჩამო-
ყალიბებაში გადამწყვეტი როლი მისმა ბავშვობამ 
ითამაშა: „მე პეტერბურგში ვიზრდებოდი სადაც ჩემს 
ირგვლივ ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქო-
ნე პირი იყო. ჩვენთვის იქ იყო ღირსეული პირობები. 
ისევე როგორც ყველა სხვა, მეც ვთამაშობდი, ვსწავ-
ლობდი გაკვეთილებს, დავდიოდი „შატალოზე“ და ა.შ. 

საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ, ერთი წლის 
განმავლობაში, სახლიდან არ გასულა. თავდაპირვე-
ლად, მისი ერთადერთი კომპლექსი ქართული ენის 
არცოდნა იყო. წუხდა, რომ ქართველი თანატოლები 
მის საუბარს ვერ გაიგებდნენ. ამ დროს არ იცოდა 
საზოგადოებას როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა 
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირების მი-

„დაავადებას არ უნდა დანებდე, უბრალოდ 
უნდა დასცინო და მოერიო!“
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მართ. როდესაც სახლიდან გავიდა მხოლოდ მაშინ 
გააცნობიერა, რომ ამ მხრივ კატასტროფული სი-
ტუაცია იყო: „ქუჩაში რომ გავდიოდი ყველა მე მიყუ-
რებდა, ზოგიერთი ფეხებთან ხურდასაც კი მიყრიდა. 
მიყურებდნენ და ვეცოდებოდი ადამიანებს.“ სირთუ-
ლეების მიუხედავად, გელამ თანდათან მოახერხა 
ადაპტაცია და დაიწყო ფიქრი და ზრუნვა სიტუაციის 
გამოსწორებაზე. 

წლების განმავლობაში გელამ ბევრი რამის შეც-
ვლა მოახერხა და ბევრი ადამიანისთვის გახდა მი-
საბაძი. თუკი დღეს ახალციხეში ვინმე განსაკუთრე-
ბული საჭიროებების მქონე პირების პრობლემებზე 
ფიქრობს და ხმამაღლა საუბრობს, ეს მეტწილად გე-
ლას დამსახურებაა. იგი დღემდე კარდაკარ დადის 
და ცდილობს გამოიყვანოს ოთახებიდან საკუთარ 
თავში ჩაკეტილი ადამიანები. 

ბრძოლის უნარით და შემართებით იგი სამაგალი-
თოა მეგობრებისთვის და თანამშრომლებისთვის. 
ერთ-ერთი მათგანია შორენა გაბუშვილი, ორგანიზა-
ცია „ყველა ყველასათვის“ ყოფილი აღმასრულებე-
ლი დირექტორი: „გელა იშვიათი ადამიანი და მეგო-
ბარია. როდესაც მის მეგობრებს რამე უჭირთ ის მუდამ 
მათ გვერდითაა. გელა არ არის შეზღუდული შესაძ-
ლებლობის მქონე პირი, უბრალოდ გარემოა მისთ-
ვის შეზღუდული. როგორც თანამშრომელი, ძალიან 
შემართებული და დაუზარელია. საოცარი მონდომე-

ბით უდგება საქმეს. ცდილობს შეზღუდული შესაძლებ-
ლობების მქონე პირების გამოყვანას ოთახებიდან და 
მოუწოდებს, რომ იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისთ-
ვის.“ გარდა იმისა, რომ გელამ, თანამშრომლებთან 
ერთად, ბევრი ადამიანის ცხოვრების შეცვლა მო-
ახერხა, ორგანიზაციის დაარსების შემდეგ, მის ცხოვ-
რებაშიც ბევრი რამ შეიცვალა - რამდენიმე თვის წინ 
გელამ  ოჯახი შექმნა. 

მეუღლე, ნათია კიკნაძე, ინტერნეტის მეშვეობით 
გაიცნო. ნათია სოციალურ ქსელში დაუკავშირდა და 
გამოცდილების გაზიარება სთხოვა, რადგან მასაც უნ-
დოდა მსგავსი ტიპის ორგანიზაციის დაარსება თავის 
რაიონში: „დავინტერესდი, რატომ გადაწყვიტა ორგა-
ნიზაციის შექმნა და მითხრა, რომ ისიც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირი იყო. თავიდან თავისი 
მდგომარეობა ისე მძაფრად დახატა, მეგონა ძალიან 
სერიოზული ფიზიკური შეზღუდვა ჰქონდა. სინამდვი-
ლეში კი აღმოჩნდა უბრალოდ სერიოზული კომპლექ-
სების მქონე ადამიანი.“ გაცნობის შემდეგ თანდათან 
აეწყო მათი ურთიერთობა და ბოლოს ქორწინებით 
დაგვირგვინდა. დღეს ნათიაც გელასთან ერთად იბ-
რძვის განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთა 
უფლებების დასაცავად და საზოგადო სტერეოტიპე-
ბის დასანგრევად. მათი ბრძოლა საკმაოდ შედეგი-
ანია: სიტუაცია საზოგადოების დამოკიდებულების 
მხრივ ახალციხეში საგრძნობლად შეიცვალა. ამ 
ცვლილებების შემდეგ, დღეს ერთ-ერთი ყველაზე 
დიდი პრობლემა განსაკუთრებული საჭიროებების 
მქონე პირთათვის ხელისუფლების უყურადღებობაა: 
„ჩვენთვის შესაძლებლობა კი არა, არამედ გარემოა 
შეზღუდული. სახელმწიფო ვალდებულია შეგვიქმ-
ნას ცხოვრების ღირსეული პირობები.“ ამბობს, რომ 
ბოლო დროს თითქოს მეტად აქცევენ ყურადღე-
ბას განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთა 
პრობლემებს, თუმცა მხოლოდ სიტყვიერად, რადგან, 
რასაც აკეთებენ, ადამიანების დაცინვაა: „სამარცხ-

ვინოა ახალციხეში არსებული პანდუსების აბსო-

ლუტური უმრავლესობა. ამ პანდუსებზე არა თუ 

დამოუკიდებლად ასვლა არ შემიძლია, არამედ 

სხვასაც უჭირს ჩემი ეტლის აყვანა. ამიტომ ჯობია 

თავიდანვე ჩაგვახედონ საქმეში, რომ რაც გაკეთ-

დება არ იყოს შემდეგ გამოუყენებელი - არაფერი 

ჩვენზე ჩვენს გარეშე.“
 საზოგადოების არაჯანსაღი და ხელისუფლების 

უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებების გარდა გელა 
ძალიან დიდ პრობლემას, პირველ რიგში, თავად გან-
საკუთრებული საჭიროებების მქონე პირებში ხედავს. 
ამბობს, რომ ისინი თავადაც ვერ იაზრებენ და გრძნო-
ბენ თავიანთ საჭიროებას და შესაბამისად პატივის-
ცემასაც არავისგან ითხოვენ: „რა თქმა უნდა, ცუდია, 
როცა დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდები, შეზღუ-
დული გარემო გაქვს, მაგრამ მარტო ხომ არ ხარ?! და-
ავადებას კი არ უნდა დანებდე, უბრალოდ უნდა დასცი-
ნო და მოერიო!"

ანა ლომთაძე

გელას „ლიფტი“



36
16 ივლისი

მესხეთის თეატრის პირველი მერცხალი

ძველი სადარბაზოს რამდენიმე სართულს ფეხით მივუყვებით. ერთ–
ერთი სახლის კარებთან გალინა ხვიჩია გვეგებება. 71 წლის მსახი-
ობი, რომელსაც მესხეთის დრამატული თეატრის პირველ მერც-
ხალს უწოდებენ,  1967 წლიდან სცენაზე დგას. 

 მსახიობობა თავად არ გადაუწყვეტია. ბავშვობიდან მომღერ-
ლობაზე ოცნებობდა, თუმცა ერთმა საბედისწერო შემთხვევამ 
მისი სამომავლო გეგმები მთლიანად შეცვალა. „კონსერვატორი-
აში მიღება დამაგვიანდა, ამიტომ მშობლებმა რუსთაველის სახელ-
მწიფო თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩაბარება მირჩიეს“.  მშობ-
ლების რჩევა იმ იმედით გაითვალისწინა, რომ მალე საბუთებს 
თბილისის კონსერვატორიაში გადაიტანდა. თუმცა ეს იმედიცა 
და ბავშვობის ოცნებაც  , ხეზე ნამღერი „ჭრიჭინა“ სცენაზე შეეს-
რულებინა,  თეატრის სიყვარულმა მხოლოდ მოგონებად აქცია. 
„სცენაზე რომ დავდგი ფეხი და თეატრის მტვერი გადავყლაპე, 
მივხვდი, აღარსად წამსვლელი არ ვიყავი“. 

     მსახიობი გვეუბნება, რომ ის დროს ებრძვის, თეატრი კი 
ამ მბრძოლაში მისი მთავარი იარაღია. მისი თქმით, სცენაზე 
ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და სწორედ ეს ხიბლავს ამ 
პროფესიაში ყველაზე მეტად. „თეატრი არ გაძლევს 
უფლებას დროს დანებდე“. თუმცა მსახიობი დროს 
არც სცენიდან ჩამოსვლის შემდეგ ნებდება. 
ჩაცმულობის გამო ხშირად ეხუმრებიან „ტი-
ნეიჯერი მოდისო“, თუმცა მას ეს არ წყინს, 
პირიქით, კიდევ ერთხელ რწმუნდება, რომ 
ბრძოლა მის სასიკეთოდ გრძელდება.

18 წლის ასაკიდან დგას სცენაზე და 
უჭირს, დათვალოს რამდენი როლი აქვს 
შესრულებული. თუმცა ის დანამდვი-
ლებით იცის, რომ თითოეული მათ-
განის შესრულება მისი პროფესიის 
გენიალურობაში არწმუნებდა.  არ 
უყვარს, როდესაც რომელიმე რო-
ლის გამორჩევას სთხოვენ, თუმ-
ცა ჩვენ მაინც გამოგვიტყდა, რომ 
ბებიის როლი ნოდარ დუმბაძის 
მოთხრობიდან „დიდრო“ მისთვის 
მაინც გამორჩეულია. „ამ პერსო-
ნაჟის განსახიერებისას, სცენიდან 
ვხედავდი, როგორ ტიროდა მაყუ-
რებელი და მეც მასთან ერთად 
ვტიროდი. დამთავრდა თუ არა 
სპექტაკლი, სცენიდნა ჩამო-
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ვედი, შავები გავიხადე და ხალხს ვამშვიდებდი“.  ფიქრობს, რომ, შეუძლებელია, მსახიობს დაავიწყ-
დეს ისეთი წუთები, როდესაც მისი შემოქმედება ამხელა ემოციას იწვევს. მისი გამოცდილებით 

კი ეს ბედნიერება  დიდი შრომის შედეგად მოდის.  დღეებისა და ღამეების კითხვაში გატარება, 
პერსონაჟების სულში ჩაწვდომა და მათი პიროვნებების საკუთარ სხეულში მოთავსება, გალინა 
ხვიჩიას აზრით, მისი პროფესიის ყველაზე რთული ნაწილია. „მსახიობობას ბოლომდე ვერ ის-
წავლი, თუ სათანადო ნიჭი არ გაქვს“. 

მსახიობი მარტო ცხოვრობს. მისი ერთადერთი შვილი ამერიკაში სწავლობს. მარტოობას ძა-
ლიან განიცდის, თუმცა მეგობრები მწუხარებისთვის დროს არ უტოვებენ. იყო ისეთი პერიოდი, 
როდესაც გალინას 150 ლარით უწევდი თვიდან თვემდე თავის გატანა და ამ შემთხვევაშიც მე-
გობრების გვერდით დგომამ გადაარჩინა. ყველაზე დიდ განსაცდელს კი რამდენიმე წლის წინ 
გადატანილ ინსულტს იხსენებს. მისი თქმით, ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ დაარწმუნა მის მებ-
რძოლი ხასიათის არსებობაში. მაშინ ურჩევდნენ, თეატრისთვის თავი დაენებებინა, თუმცა მსა-
ხიობს ამაზე არც კი უფიქრია, პირიქით სცენაზე დადგომის სურვილმა დააყენა ფეხზე.

ამბობს, რომ ბავშვობიდან აქტიური იყო და ამ ასაკშიც, ცდილობს, მისი აქტიური ბუნების 
გამომჟღავნებას. „ სულ მეჩხუბებიან, თავი პატარა, 15 წლის გოგო ხომ არ გგონია, ასე რომ ჩარ-
ბიხარ კიბეებზეო ?“. 

ერთადერთი ოცნება აქვს, აფხაზეთში ჩასვლა და იმ ადგილების მონახულება, სადაც მთელი 
ბავშვობა გაატარა. მისი თქმით, ზუსტად ეს მოგონებები ეხმარება მას ცხოვრების გაგრძელე-

ბაში.
ახალციხეში მას შემდეგ ცხოვრობს, რაც მესხეთის თეატრის სცენაზე დადგა ფეხი. ამ-

ბობს, რომ ბევრი შემოთავაზება ჰქონდა, წასულიყო დედაქალაქში და ეთამაშა თბი-
ლისის თეატრის სცენაზე, თუმცა აქედან წასვლაზე არც კი უფიქრია. მისი თქმით, 
ეს ქალაქი აფხაზეთიდან წამოსვლით გამწვეულ ტკივილს ავიწყებს. სწორედ 
ამ ქალაქმა მიანიჭა მას საპატიო მოქალაქის წოდება, რაც მისთვის დიდ პასუ-
ხისმგებლობასთან ასოცირდება. ახლა უკვე, როგორც ქალაქის საპატიო მო-
ქალაქე თავს ვალდებულად მიიჩნევს ჩვენთან თეატრის პრობლემებზე ისაუბ-
როს. ნიჭიერი მსახიობები, გალინას აზრით, დასს ნამდვილად არ აკლია, ამ 
ეტაპისთვის, მთავარია საჭირო ინსტიტუციებისგან ყურადღება, ინიციატივა 
და ფინანსები. იხსენებს, 14 იანვარს, თეატრის საერთაშორისო დღეს, რო-
დესაც ახალციხეს კულტურის მინისტრი ესტუმრა და მსახიობებს სიგელები 

გადასცა. „რა თქმა უნდა, ასეთი ყურადღება დასაფასებელია, თუმცა ამით 
არ გადაიჭრება ის პრობლემები, რა პრობლემების წინაშეც დღეს ჩვენი 

თეატრი დგას“. 
ამბობს, რომ მისი ერთადერთი იმედი – ახლანდელი თაობაა. ახალ-

გაზრდობა, რომლისაც სწამს და სჯერა, რომ მათ შეუძლიათ შეცვა-
ლონ არსებული რეალობა უკეთესი მომავლით. მისი თქმით, ახლა 
სწორედ მათ უნდა უსმინოს და ისე მოიქცეს, როგორ ამ თაობას 
სურს. ამბობს, რომ ერთადერთი რჩევა აქვს მათთვის – იყვნენ მებ-
რძოლები და რაც შეიძლება ხმამაღლა გააპროტესტონ ის, რაც 
არ მოსწონთ.

მარიამ ჩიბუხაია
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6 წლის იყო, მამის მეგობარმა ხელი რომ მოკი-
და და სპორტ-სკოლაში მიიყვანა. ჭიდაობაზე უნ-
დოდა სიარული. ენერგია სადმე ხომ უნდა დეხარ-
ჯა, რადგან არც სახლში ისვენებდა და სკოლაშიც 
სულ ჩხუბობდა. იქ მისულს ჭიდაობის წრე არ დახ-
ვდა. ეწყინა, იფიქრა არ გამიმართლაო და მოწყე-
ნილმა დერეფანში დაიწყო სიარული. ინტერესით 
ყველა კარს აღებდა, ყველგან იხედებოდა. ზოგან 
კალათბურთს თამაშობდნენ, ზოგან - ხელბურთს, 
ერთ ოთახში ტანმოვარჯიშეები დახვდნენ. შესვლა 
არსად უნდოდა, გული არსად მიუწევდა, თითქოს 
ინტუიციას სხვაგან მიჰყავდა. ბოლომდე ენდო თა-
ვის ბავშვურ ინტერესს და ხის გატეხილ, მოლურ-
ჯო-მომწვანო კარს მიადგა, რომელსაც სახელური 
საერთოდ არ ჰქონდა. შესულს იქ ერთი კაცი ნახა, 
რომელმაც დაუძახა, თავისთან მიიხმო, ხელთათმა-
ნები ჩააცვა და რინგზე აიყვანა.

ჯაბა ხოსიტაშვილი 20 წლის შემდეგაც რინგზე 
დგას, ერთადერთი განცდით - არ უნდა დამარცხ-
დეს, არ უნდა წააგოს და ყველა დასახულ მიზანს 
უნდა მიაღწიოს. მან ბავშვობიდანვე იცოდა, რომ 
წარმატებას მიაღწევდა. სჯეროდა, რომ მისი შრო-
მა დაუფასებელი არ დარჩებოდა.

„პატარაობიდანვე ვერ ვიტანდი, ვიღაც რომ 
მჯობნიდა - სირბილში მასწრებდა ან ხეზე ჩემზე 
მაღლა ადიოდა. ყველაფერს ვაკეთებდი, რომ 
პირველი ვყოფილიყავი. თავიდანვე სპორტული 
სულისკვეთება მქონდა. მუდამ ერთი ფიქრი მა-
მოძრავებს - ყოველ დილით ჩემს თავს ვეუბნები, 
მე თუ ერთს ვაკეთებ, სხვა ორს აკეთებს. შესაბა-
მისად, მე სამი უნდა გავაკეთო, რომ რამეს მივაღ-
წიო.“

მალე ოცნება აუხდა კიდეც. ახალციხელმა მოკ-
რივემ 16 წლის ასაკში ევროპის ჩემპიონის ტი-
ტულის მოპოვება შეძლო. ამას მოჰყვა ევროპის 
სამგზის პრიზიორობა, მსოფლიოს კლუბური ჩემ-
პიონატის მეორე ადგილი და კიდევ უამრავ სხვა-
დასხვა ჩემპიონატში გამარჯვება. უკვე სამი წე-
ლია, რაც აზერბაიჯანის ნაკრებში ირიცხება. 

მიუხედავად იმისა, რომ სპორტის გარეშე ჯა-
ბას ცხოვრება წარმოუდგენელია, ხანდახან მაინც 
სწყინდება ვარჯიში და დატვირთული გრაფიკი 
ღლის. თუმცა, როგორც თავად ამბობს, ეს შეგრ-
ძნება მხოლოდ წამიერია.  „რთულია სპორტსმე-
ნობა, დიდი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ ვართ. 
ამიტომ ზოგჯერ დგება მომენტი, როცა, თითქოს, 
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აღარ გინდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ძალიან მცი-
რე დროით. თავის დანებება შეუძლებელია.“

დატვირთის ბრალია, 19 წლის შემდეგ შეყვარე-
ბულზე რომ არც კი უფიქრია - ამისთვის დრო არ 
აქვს. ოცნებობს თბილ და ლამაზ ოჯახზე, მინიმუმ 
3 შვილზე. ამბობს, რომ ცოლს არაფერს დაუშლის, 
ყველაფრის ნებას მისცემს იმიტომ, რომ მისი 
ნდობა ექნება. თუმცა, მისი ნდობის მოპოვებას 
დიდი დრო დასჭირდება. „ხალხს ერთი შეხედვით 
არ ვაფასებ. მგონია, რომ ადამიანში მთავარი სუ-
ლის სიწმინდეა. ამის გაგებას კი დრო სჭირდება.“

ჯაბას ცხოვრების არსის ამოცნობასა და საკუ-
თარი თავის უკეთ გაცნობაში დამოუკიდებლად 
ცხოვრება დაემხარა. 2006 წელს თბილისში მარ-
ტო გადავიდა საცხოვრებლად. ამ დღიდან ის სა-
კუთარ თავს თვითონ ინახავს. უყვარს სიწყნარე, 
მარტო ცხოვრებას ისე მიეჩვია, რომ ხალხმრავ-
ლობა დისკომფორტს უქმნის. თუმცა, საერთო 
ენას მაინც ყველასთან პოულობს. 

ცხოვრებაში ბევრ რამეს ნანობს. მათ შორის 
იმასაც, რომ სწავლას ჯერ ვერ აგრძელებს. ახალ-
ციხისა და ილიას უნივერსიტეტები უკვე დაამთავ-
რა. ახლა მაგისტრატურის გავლა უნდა. ლექსების 
წერა და კითხვა უყვარს. ხშირად კითხულობს ცნო-
ბილი ადამიანების ბიოგრაფიას, მათ რთულ გზას 
და იმას, თუ როგორ უმკლავდებიან პრობლემებს. 
ეს ყველაფერი ეხმარება მას გაძლიერებაში და 
ფიქრობს, რომ შინაგანი ბრძოლა არის წარმატე-
ბის მიღწევის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქ-
ტორი.

ყველაზე მეტად უყვარს მომენტი, როცა მსაჯი 
გამარჯვების ნიშნად მის ხელს მაღლა სწევს. თუმ-
ცა წარუმატებლობაც არ აშინებს. ფიქრობს, „ვინც 
არ ეცემა, ის არ დგება“  და ყველა განსაცდელი 
იმისთვისაა, რომ გაძლიერდე. 

ჯაბა განიცდის, რომ ახალციხეში სპორტსმენებს 
პერსპექტივა და წარმატების მიღწევის შანსი ნაკ-
ლები აქვთ. „ბევრი მეგობარი მყავს ახალციხეში, 
რომლებიც ნამდვილად ძალიან ნიჭიერები არიან. 
სამწუხაროდ, არ აქვთ ის პირობები, რაც საჭიროა 
ვარჯიშისა და მომზადებისთვის. ამიტომ ვაპირებ, 
შევქმნა მატერიალური ბაზა, რომელიც მათ თავიან-
თი შესაძლებლობების რეალიზებასა და საქართვე-
ლოს სახელის საზღვრებს გარეთ გატანაში დაეხმა-
რება.“

აქტიური სპორტიდან წასვლას ჯერ არ აპირებს. 
ბავშვობაში ეგონა, 26 წელი ძალიან ბევრი იყო, 
თუმცა ახლა ყველაფერს სხვანაირად უყურებს. 
ფიქრობს, რომ ცხოვრებას ახლა იწყებს და უამ-
რავ მიზანს ისახავს. უნდა, ოლიმპიური ჩემპიონი 
გახდეს და კიდევ არაერთხელ გაიმარჯვოს საკუ-
თარ თავზე. ამაში კი წრმენა, იმედი და თავდაუზო-
გავი შრომა დაეხმარება. 

თინიკო ლევანიშვილი
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ჭულევი

ზაზა ნიკოლოზიშვილი
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ჭულევის მონასტერი მდებარეობს სამცხე-ჯავახეთში (რეგიონული ცენტრი - 
ახალციხე), დაბა ადიგენიდან შვიდ კილომეტრზე, ფერსათის მთების ძირში. მის 
მეზობლად  საქართველოს უძველესი ისტორიული პუნქტები - ზანავი, ჩორჩანი, ოძ-
რხე (დღევანდელი აბასთუმანი), ზარზმა და ოქროს ციხეა.

სახელწოდება „ჭულევი“ მომდინარეობს სიტყვიდან „ჭური“, რომელიც ძველ 
ქართულში ჩავარდნილ, ადგილს ნიშნავდა. ჭულევის ადგილმდებარეობა სავსე-
ბით შეესაბამება სახელწოდებას. მონასტრის სახელი სამი ვარიაციული ფორმით 
გამოიყენება: „ჭულე“, „ჭულევი“ და „ჭულები“. დღეისთვის დამკვიდრებულია სახელ-
წოდება „ჭულევი.“

XI ს-ში ჭულევის მონასტერი ქართული სასულიერო კულტურის მნიშვნელოვან 
კერას წარმოადგენდა და მჭიდრო კონტაქტები ჰქონდა საქართველოს ფარგლებს 
გარეთ არსებულ ქრისტიანული სულიერებისა და კულტურის ცენტრებთან.  ჭულევ-
ში მოღვაწეობდა სტეფანე ჭულეველი (XI ს.), რომელიც დიდი ავტორიტეტით სარ-
გებლობდა შავი მთის (სირია) მწიგნობართა შორის. იგი ასევე ქართველი მწიგნობ-
რის, ეფრემ მცირის თანამოღვაწე იყო და მოიხსენიება XI საუკუნეში გადაწერილ 
მრავალ ხელნაწერში.

მთავარი ნაგებობა - გუმბათოვანი ტაძარი აგებულია XIV საუკუნეში, ხოლო მო-
ხატული - არსენ მხატვრის მიერ, 1381 წელს. შენობა ძლიერაა დაზიანებული, ხე-
ლუხლებლად გადარჩენილია მხოლოდ გუმბათის ყელი. განადგურდა ეკლესიის 
გარშემო მდებარე, მდიდრულად მოჩუქურთმებული სამრეკლო და სხვა შენობებიც. 
მოხატულობაში განსაკუთრებით საყურადღებოა სამცხის ათაბაგთა სურათები, 
სამხრეთის კედელზე, შესასვლელის ზემოთ. ტაძარი დაცულია სახელმწიფოს მიერ.

ნანა წულაია
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2005 წელს ქალაქ ახალციხეში დაარსდა საფეხ-
ბურთო კლუბი „მესხეთი“. იმავე წელს კლუბმა საქარ-
თველოს პირველ ლიგაში მე-6 ადგილი დაიკავა. მომ-
დევნო წელს კი მეორეზე გავიდა, რითიც მოახერხა 
უმაღლეს ლიგაში თამაშის მოპოვების უფლება. 

2007-08 წლების სეზონში „მესხეთი“ მე-6 ადგილს 
იკავებს უმაღლეს ლიგაში. ეს წელი გუნდის მიღწევე-
ბის პიკად შეგვიძლია, მივიჩნიოთ. მომდევნო წელს 
გუნდს ფინანსური პრობლემები შეექმნა. პერსონა-
ლისა და ფეხბურთელების ხელფასების დავალიანე-
ბამ 100 000 ლარს გადააჭარბა, რის გამოც გუნდის 
ჩემპიონატში მონაწილეობის საკითხი ეჭქვეშ დადგა. 
მიუხედავად იმისა, რომ პროფლიგამ გუნდი ჩემპი-
ონატზე დაუშვა, კლუბს მონაწილეობა არ მიუღია და 
ცოტა ხანში დაიშალა კიდეც. 

კლუბის უკანასკნელი მთავარი მწრთვნელი, ბად-
რი ასპანიძე, ამბობს, რომ უკვე 3 წელია, რაც საფეხ-
ბურთო კლუბი „მესხეთი“ ახალციხეს აღარ ჰყავს. 
„გუნდის პრეზიდენტი იყო  ნიკიფორე სარჯველაძე, 
რომელიც თავისი ხარჯებით ინახავდა კლუბს, მაგრამ 

ბოლოს უარი განაცხადა „მესხეთის“ დაფინანსებაზე. 
ჩვენ თხოვნით მივმართეთ რაიონს, თუმცა გვითხრეს, 
რომ ბიუჯეტში არ იყო საკმარისი თანხა, რის შემდეგაც 
გუნდი დაიშალა. კლუბის მოთამაშეების უმრავლესობას 
ახალციხელები შეადგენდნენ, მათ შორის 4 მეთორმე-
ტე კლასელიც კი გვყავდა, მაგრამ „მესხეთის“ დაშლის 
შემდეგ, მხოლოდ თედო გრიგალაშვილმა განაგრძო 
პროფესიული კარიერა.“

დღესდღეობით გუნდების დიდ რაოდენობას ქალა-
ქის ხელმღვანელობა აფინანსებს. საჭიროა, ახალ-
ციხის  მერიის აქტიური თანამშრომლობა კლუბის 
კომიტეტთან, რათა „მესხეთი“ პირველ ლიგაში დაბ-
რუნდეს. როგორც ყოფილი მწრთვნელი  მიიჩნევს, 
დეკემბერში, როდესაც ბიუჯეტი დგება, მერიამ  სპორ-
ტისა და კონკრეტულად ფეხბურთის განვითარებისთ-
ვის საჭირო თანხები უნდა გამოყოს. კლუბს საარსე-
ბოდ მინიმუმ 20 000 ლარი სჭირდება. პირველ ეტაპზე 
ეს თანხა სახელფასო ბიუჯეტს შეავსებს. ამასთანავე, 
მოსახლეობის დიდი სურვილიცაა, რომ ქალაქს დაუბ-
რუნდეს გუნდი და იასპარეზოს თუნდაც რეგიონულ 

ასპარეზის გარეშე დარჩენილი
დიდი სპორტი
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ლიგაში. იმ შემთხვევაში თუ ქალაქის მერია ამ ხარ-
ჯებს თავის თავზე აიღებს, მოსახლეობა იმედოვნებს, 
რომ შემდგომში გამოჩნდება ინვესტორი რომელსაც 
კლუბის შესყიდვის სურვილი გაუჩნდება.

ახალციხის მერი, გიორგი კოპაძე, კლუბ „მესხე-
თის“ დაფინანსებასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ 
ეს ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. 
„ძალიან კარგია ფეხბურთის კლუბი, მაგრამ იმდენი 
გაჭირვებული და უბინაო ადამიანი გვყავს, რომ ცოტა 
მიჭირს ამაზე თანხების გაცემა. ამჟამად კი კარგი იქ-
ნება კლუბი რომ გვქონდეს, მაგრამ ეს უფრო კერძო 
ინვესტიციებით თუ განხორციელდება. ჩვენ გვაქვს 
საფეხბურთო სკოლა, გვაქვს სხვადასხვა სპორტული 
კლუბები და ჩვენს ახალგაზრდებს აქვთ წარმატებები, 
მაგრამ კლუბი ძვირადღირებული სიამოვნებაა და ჩვე-
ნი ბიუჯეტი ამას ვერ შეძლებს“.

„მესხეთის“ ყოფილი მწრთვნელი, ბადრი ასპანიძე, 
ამჟამად  ახალციხის მე-5 საჯარო სკოლის სპორტის 
პედაგოგია. იგი უკვე 28 წელია ამ საქმიანობითაა და-
კავებული. სკოლაში შესვლისთანავე თვალში მოგხ-

ვდებათ სიგელები, მედლები და თასები, რომლებიც  
სპორტში წარმატებულმა ბავშვებმა  მოუპოვეს სკო-
ლას. მათ რეგიონის პირველობაც მოიპოვეს კალათ-
ბურთსა და ფეხბურთში. სკოლაში სპორტის სამი 
სახეობა დომინირებს - ფეხბურთი, ფრენბურთი და 
კალათბურთი. სასწავლებელს აქვს სპორტდარბაზი 
და  მოედანი, თუმცა მისი საფარი რეკონსტრუქციას 
საჭიროებს. საფარის განახლებასთან დაკავშირებით 
სკოლამ მერიას მიმართა თხოვნით, თუმცა ამ უკანას-
კნელისგან პასუხს ახლაც ელიან. როგორც ბადრი 
ასპანიძე ამბობს, „მეექვსე კლასამდე ბავშვების დაინ-
ტერესება სპორტით - დიდია. მე-10 კლასის ზემოთ კი, 
ისინი ვეღარ ხედავენ განვითარების პერსპექტივას და 
ვარჯიშს თავს ანებებენ“. 

საბოლოოდ, ამ ყველაფრის გამო, ახალციხეში 
სპორტის განვითარება საგრძნობლად ფერხდება, 
რადგან ქალაქს არც საფეხბურთო კლუბი აქვს და 
არც სპორტის სხვა სახეობების გუნდები ჰყავს. 

ვახო კამკამიძე
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უტატამო მედალოსნები  
და სპორტული ტოლერანტობა

საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაცია შეჯიბრს 
ქუჩის კალათბურთში ყოველწლიურად თბილის-
ში  მანამ ატარებდა, სანამ მათთან იდეით ყოფილი 
ფრენბურთელი მივიდოდა. გრიგოლ კენჭოშვილი 
საქართველოს ნაკრებში 8 წლის განმავლობაში თა-
მაშობდა. ახლა ის მესხეთის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის კულტურისა და სპორტის სპეციალისტია. 
ქალაქში სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით, მან 
თხოვნით მიმართა ფედერაციას, რომ ახალციხეში 
ჩაეტარებინათ ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი უნი-
ვერსიტეტებს შორის. წელს რაბათის ციხეში პირვე-
ლად გაიმართება ასეთი მასშტაბის ტურნირი, ასევე 
მოეწყობა სამ-კილომეტრიანი მარათონი. 

ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპორტის 
ერთადერთი სპეციალისტი გრიგოლ კენჭოშვილია, 
რომელიც ატარებს შიდა შეჯიბრებებს ფრენბურთ-
ში, კალათბურთი, ფეხბურთში, ჭადრაკში, მაგიდის 
ჩოგბურთსა და მკლავჭიდში. სასწავლებელს აქვს 
ორი სპორტდარბაზი. აქედან ერთი, რომელიც ფარ-
თობით უფრო დიდია, ავარიულ მდგომარეობაში და 
მისი რეკონსტრუქცია საკმაოდ დიდ თანხებთან არის 
დაკავშირებული, რასაც უნივერსიტეტი ვერ გაწვდება. 
მეორე კი,  ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს ფუნქციონირე-
ბას. 

3-4 წლის განმავლობაში ახალციხელი სტუდენ-

ტები დადიოდნენ თურქეთში დაძმობილებულ „მარ-
სის“ უნივერსიტეტში. მათთან გაფორმებული მემო-
რანდუმის საფუძველზე იმართებოდა სხვადასხვა 
სპორტული შეჯიბრება. აღსანიშნავია, რომ ჭადრაკ-
ში ყოველთვის ახერხებდნენ ახალციხელები მოწი-
ნააღმდეგის დაძლევას. დღესდღეობით, სტუდენტი 
სპორტსმენებიდან დიდ სპორტში მხოლოდ მძლეოს-
ნები წავიდნენ, რომლებიც ინდივიდუალურად ასპა-
რეზობენ. გრიგოლ კენჭოშვილი პრობლემას დაბალ 
ასაკში ხედავს: „ პირველ, მეორე, მესამე ლიგაშიც კი 
გუნდი არ გვყავს, არც ფეხბურთში, არც ფრენბურთ-
ში, არც კალათბურთში, ამიტომ ბავშვი ვერ იზრდება. 
„მესხეთი“ აღარაა, არც ახალციხეს ჰყავს გუნდი, არც 
ასპინძას, არც ადიგენს. აქ კი რა სპორტული ღონის-
ძიებაც არ უნდა ჩავატაროთ აზრს კარგავს იმდენად, 
რამდენადაც არ იძლევა განვითარების საფუძველს“.

ახალციხის კერძო სკოლაში მამუკა ზუმბაძე კა-
რატეს ასწავლის. ის უკვე 22 წელია, რაც ინსტრუქტო-
რია და ჩვენთან ინტერვიუს დროს აღნიშნა, რომ მი-
უხედავად წარმატებებისა, ნორმალური სავარჯიშო 
ადგილიც კი არ არის ბავშვებისთვის გამოყოფილი. 
გთავაზობთ ინტერვიუს:

 -რამდენი წელია, რაც თქვენს გამოცდილებას 
ბავშვებს უზიარებთ?

-22 წელია ინსტრუქტორი ვარ და ამ ხნის მანძილ-
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ზე არაერთი მოწაფე მყავდა. მათ შორის გოგონებიც, 
თუმცა მათმა უმრავლესობამ კარატე მიატოვა... ზოგი 
გათხოვდა, ზოგმა უბრალოდ პერსპექტივა ვერ და-
ინახა და ა.შ.

-როგორია თქვენი მოსწავლეების მიღწევები?
-სულ ცოტა ხნის წინ ბოლნისში ჩატარდა საქარ-

თველოს ჩემპიონატი შიტო-რიო კარატე დო-ში. იქ 
გამოსული ჩემი ოცდაორი მოსწავლიდან, თვრამე-
ტი სიგელებით, თასებითა და მედლებით დაბრუნ-
და. ასე, რომ წარმატებებს ვაღწევთ. თუმცა, მინდა 
დავამატო - მე მოსწავლეებს მარტო “ხელის ქნევას” 
არ ვასწავლი. მთავარი სპორტისადმი სიყვარუ-
ლია - ვუხსნი, თუ ვინ ვართ ჩვენ, როგორ ქვეყანაში 
ვცხოვრობთ, რატომაა საჭირო, რომ თოთოეული 
მათგანი  პატრიოტი იყოს და საკუთარი სამშობლო 
უყვარდეს.

-დარბაზი, რომელშიც თქვენ ავარჯიშებთ მოს-
წავლეებს,  რამდენად შეესაბამება იმ სტანდარ-
ტებს, რომლებიც წესით უნდა არსებობდეს?

-ცხადია, არ შეესაბამება, რადგან საჯარო სკო-
ლაში მდებარეობს და ნორმალურად გარემონტებუ-
ლიც არ არის. მთავარი პრობლემა ტატამის უქონ-
ლობაა, რომელიც ამ დროისთვის აუცილებელი და 
ყველაზე სასურველი ინვენტარია. ფედერაციაში 
ბევრი განცხადება გავგზავნე და ვთავაზობდი, რომ 
ნახევარს პირადი სახსრებით დავაფინასებდი, ნა-
ხევრით კი ფედერაცია დამხმარებოდა, თუმცა ვერ 
მოხერხდა. თხოვნა მექნება, თუ ვინმე  ღვთისნიერი 
გამოჩნდება და  ტატამის შეძენაში დაგვეხმარება, 
მადლობას ვეტყვი და თავს დავუხრი. დარბაზის 
ფართს რაც შეეხება - სავარჯიშოდ და გამოცდილების 
მისაღებად საკმარისია.

-როდის მოითხოვეთ დახმარება? 
-ერთი წლის წინაც დავწერე განცხადება, თუმცა...
-რას აპირებთ იმ შემთხვევაში, თუკი ფედერაცია 

არ დაგეხმარებათ? 
-განცხადების დაწერას აღარ ვაპირებ. შევეცდე-

ბი, ჩემი სახსრებით გავაუმჯობესო დარბაზი და ინ-
ფრასტრუქტურა გავაახლო. მინდა, რომ მომავალ 
თაობას დავუტოვო ის, რაც ახლანდელს არ გააჩ-
ნია. ყველაფერი ბავშვებისთვის კეთდება - მე სახ-
ლში არაფრის წაღებას არ ვაპირებ.

-სამომავლო გეგმებზე რას გვეტყვით?
-ამ თვის ბოლოს ჩვენთან სტუმრად იტალიელი 

ინსტრუქტორი ჩამოდის, რომელიც საკმაოდ ცნო-
ბილი და წარმატებული ადამიანია,  გვესტუმრება 
და სემინარს ჩაგვიტარებს. იგი საქართველოში 
პერსპექტივას ხედავს, იცის, რომ მსოფლიო ჩემპი-
ონატზეც ბევრჯერ ვართ გასულები, ევროპაზეც და  
კარგი მიღწევები გვაქვს. აქედან გამომდინარე, 
გადაწყვიტა, რომ გვესტუმროს.

-დაბოლოს, რა არის საჭირო წარმატებული კარა-
ტისტობისთვის?

 -ვფიქრობ, მთავარი მოდნომებაა, ადამიანს სა-
კუთარი საქმე უნდა უყვარდეს. როდესაც ამბობ, რომ 
რაღაც უნდა გააკეთო,  მაშინ არ უნდა იზარმაცო და 
საქმე ბოლომდე მიიყვანო. სპორტშიც ასეა.

მამუკა ზუმბაძის მოსწავლეები

გაგრძ. შემდეგ გვ-ზე
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ამ თემებითან დაკავშირებით მერიის ახალ-
გაზრდობის საქმეთა და ტურიზმის განვითარების 
დეპარტამენტის უფროსს, მარინა გოგოლაძეს, ვე-
საუბრეთ. მან აღნიშნა, რომ წლიურად შემუშავე-
ბული გეგმის მიხედვით ტარდება ყოველწლიური 
სასკოლო ოლიმპიადები სპორტის სხვადასხვა 
სახეობაში. „ჩვენ ვცდილობთ სპორტი დავნერგოთ 
ახალგაზრდებში. არის ისეთი სახეობები, რომ-
ლებიც არ ფუნქციონირებს. მაგალითად, ცურვის 
დარბაზი არ გვაქვს, მაგრამ გვპირდებიან სპორ-
ტის სასახლის აშენებას. მძლეოსნობაში მოვიგეთ 
ამიერკავკასიის თასი. მიხეილ იაძის სახელობის 
ცენტრალურ ბილიკზე ვარჯიშობენ სპორტსმენები. 
ასევე გვყავს კრივში ევროპის ჩემპიონი ჯაბა ხო-
სიტაშვილი“. - ამბობს მარინა გოგოლაძე. 

კითხვაზე შეეძლო თუ არა მუნიციპალიტეტს 
ტატამით დახმარებოდა მამუკა ზუმბაძესა და მის 
წარმატებულ გუნდს, მარინა გოგოლაძემ გვიპა-

სუხა, რომ- „ის კერძო სკოლას წარმოადგენს, ამი-
ტომ არამიზნობრივი გამოდის ეს ხარჯვა, ჩვენ კი 
გვყავს კონტროლი, რომლის წინაშეც ანგარიშ-
ვალდებულნი ვართ“. თუმცა, მე-5 საჯარო სკოლის 
სტადიონის განადგურების პირას მყოფი საფარის 
გამოცვლაც, ჯერჯერობით, სწორედ თანხების 
ვერგამოყოფის გამო ვერ ხერხდება. 

დასასრულს, უნდა აღინიშნოს, რომ ახალცი-
ხელი სპორტსმენები ეთნიკური მრავალფეროვ-
ნებით გამოირჩევიან. აქ არიან სომხები, რუსები, 
პოლონელები. მძლეოსნობაში სწორედ სომხები 
წარმოაჩენენ  ქალაქს და ეს პრობლემა არასდ-
როს ყოფილა. „ახალციხე ტოლერანტული ქალა-
ქია და იმედი მაქვს, ასეთად დარჩება“ - დასძენს 
მანანა გოგოლაძე.

ლევან ხუბაშვილი
ვახო კამკამიძე

უტატამო მედალოსნები  
და სპორტული ტოლერანტობა
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გზავნილი
ახალციხიდან


