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   ჩვე ნი  სკო ლე ბის ის ტო რი-
ულ წარ მო მავ ლო ბა ში რომ 
გა ვერ კვეთ აუ ცი ლე ბე ლია 
დავ უბ რუნ დეთ ქა ლა ქის წარ-
მო შო ბის ის ტო რი ას. რკი ნიგ-
ზის სად გუ რის მშე ნებ ლო ბას 
რა თქმა უნ და მის სი ახ ლო ვეს 
მო სახ ლე ო ბის მო ზიდ ვა მოჰ-
ყვა. უპირ ვე ლე სი და სახ ლე ბა 
სა ყავ რი ად წო დე ბულ უბან ში 
გაჩ ნდა, მშე ნებ ლო ბის და წყე-
ბი დან 2-3 წე ლი წად ში  წარ-
მო იშ ვა აუ ცი ლებ ლო ბა ბავ-
შვე ბი სათ ვის წე რა- კითხ ვის 
ცოდ ნის მი ღე ბი სა და აქ იხ-
სნე ბა  ბე სა რი ონ კე ლენ ჯე რი-
ძის მი ერ  სას წავ ლო კურ სი და 
1870 წელს კი  ეპარ ხი ა ლუ რი 
სას წავ ლე ბე ლი. ცო ტა ხან ში  
მათ ბა ზა ზე კი ორ კლა სი ა ნი 
სას წავ ლე ბე ლი.  სას წავ ლებ-
ლი სათ ვის შე სა ფე რი სი ბი ნის 
მო ძებ ნა საკ მა ოდ გაძ ნე ლე ბუ-
ლა, სა ბო ლო ოდ იგი ნა ქი რა ვებ 
ფარ თზე ამოქ მე და, რო მე ლიც 
მდე ბა რე ობ და (დღე ვან დე ლი 
სა ხელ დე ბით თა მა რის ქუ ჩა-
ზე).     ორ კლა სი ა ნი სას წავ ლე-
ბე ლი საკ მაო ხანს 1912 წლამ-
დე ფუნ ქცი ო ნი რებ და.  სწო-
რედ მას ზე აკე თებს აქ ცენტს 
პირ ვე ლი სკო ლის ერ თ-ერ თი 
დამ ფუძ ნე ბე ლი კ. ნი ო რა ძე, 
რომ ლის ფო ტოც ამ შვე ნებს 
პირ ვე ლი სკო ლის 50 წლის სა-
ი უ ბი ლეო ბი უ ლე ტენს, რო ცა 
აღ ნიშ ნავს რომ : – „სკო ლის 
(პირ ვე ლი გიმ ნა ზი ის) მშე-
ნებ ლო ბა 1902 წელს და ი წყო 
და 1912 წელს დას რულ და, 

მშე ნებ ლო ბის დამ თავ რე ბის 
წელ სა ვე, პირ ვე ლი სექ ტემ-
ბრი დან  სკო ლა ში გად მო ვი-
და ორ კლა სი ა ნი სა მო ქა ლა ქო 
სას წავ ლე ბე ლი, რო მე ლიც ნა-
ქი რა ვებ ბი ნა ში იყო მო თავ-
სე ბუ ლი. ნაც ვლად ორ კლა სი-
ა ნი სა გა იხ სნა ოთხ კლა სი ა ნი 
სას წავ ლე ბე ლი რვაწ ლი ა ნი 
სწავ ლე ბის პროგ რა მით. 1917 
წლი დან კი სკო ლა ში გიმ ნა-
ზია ამოქ მედ და. ამ რი გად თუ 
სა მარ თალ მემ კვიდ რე ო ბი თი  
ფუ ძი ა ნო ბით ვი ან გა რი შებთ 
პირ ველ სკო ლა რო გორც სა-
გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბას  147 წლი სა ა.
  1917 წელს უკ ვე ოთხ კლა-
სი ა ნი სას წავ ლებ ლის ბა ზა ზე 
რო მელ საც პირ ვე ლი სკო ლის 
დღე ვან დელ ის ტო რი ულ კორ-
პუს ში ჰქონ და უკ ვე ბი ნა, გა-
იხ სნა გიმ ნა ზი ა, რო მე ლიც სა-
უკ ვე თე სო კონ ტი გენ ტით  შე-
ავ სო ზეს ტა ფონ ში არ სე ბულ-
მა ყვე ლა სკო ლამ. 
  რად გან მი ღე ბა „ეგ ზა მე ნით“ 
ხდე ბო და და ყვე ლა მსურ ვე ლი 
ვერ დაკ მა ყო ფილ და.. ასეთ-
მა ნა კად მა  ახა ლი სი ცოცხ ლე 
ჩა ბე რეს გა ნათ ლე ბის ახ ლად 
გახ სნილ კე რას და მა ნამ დე 
არ სე ბუ ლი ყვე ლა სას წავ ლებ-
ლე ბის უპირ ვე ლეს სა მარ-
თალ მემ კვიდ რედ აქ ცი ეს იგი. 
ალ ბათ სწო რედ ამი  ტო მაც  
მი სი არ სე ბო ბის პირ ვე ლი-

ვე ათ წლე უ ლებ ში ამ სკო ლი-
დან წარ მო ჩინ დნენ ცნო ბი ლი 
პრო ფე სო რე ბი, დო ცენ ტე ბი, 
ხე ლოვ ნე ბის მუ შა კე ბი და  სა-
ზო გა დო მოღ ვა წე ნი.
    სხვა დას ხვა სას წავ ლო ფუ-
ძე ებ ზე და ფუძ ვნე ბუ ლი სა უ-
კუ ნეს გა და ცი ლე ბუ ლი სკო-
ლე ბი ზეს ტა ფონ ში მრავ ლა-
დაა – მათ შო რის სოფ ლებ ში. 
ეს ჩვე ნი სი ა მა ყე და სიმ დიდ-
რეა  თუმცა ამ მარ გა ლი ტებ ში 
პირ ვე ლი გიმ ნა ზი ის დი დე ბა, 
რო მე ლიც ერ თა დერ თი იყო 
ზე მო იმე რეთ ში და რო მე ლიც 
ზეს ტა ფო ნის, ჭი ა თუ რის, ჩხა-
რის (დღე ვან დე ლი თე ჯო ლა),  
ხა რა გა უ ლის მო სახ ლე ო ბის  
და უ მად ლე ბე ლი შე მო წი რუ-
ლო ბე ბით  აი გო  გვირ გვი ნად 
ად გას  მას .  ფასდაუდე ბე ლია 
ყვე ლა იმ ადა მი ა ნის ღვაწ ლი 
რო მელ თაც უან გა როდ ყვე-
ლა ფე რი გა ი ღეს ამ საშ ვი ლიშ-
ვი ლო საქ მი სათ ვის. მა თი ძი-
რი თა დი ნა წი ლი ცნო ბი ლია და 
სა ი უ ბი ლეო დღე ებ ში დარ წმუ-
ნე ბუ ლი ვარ ახა ლი შა რა ვენ-
დე დით შე ი მო სე ბი ან, ამი ტო-
მაც ყვე ლა, დი დი თუ პა ტა რა 
ვალ დე ბუ ლია ღირ სე უ ლად მი-
ა გოს მას პა ტი ვი. სკო ლის  ფუ-
ძე და კედ ლე ბი დღე საც ინა ხა-
ვენ მი სი სა ფუძ ვლის ჩაყ რი სას 
ღვთი უ რი კურ თხე ვის მადლს. 
სა ი უ ბი ლეო თა რი ღი გიმ ნა ზი-
ის ამოქ მე დე ბის 100 წლის თა-

ვი  კი წელს 2017 წლის სექ-
ტემ ბერ-ოქ ტომ ბერ ში უნ და 
აღი ნიშ ნოს.

***
ამ ბო ლო დროს სე რი ო ზუ ლი 
პო ლე მი კა მიმ დი ნა რე ობ და 
სო ცი ა ლურ ქსელ ფე ის ბუქ ზე 
მე ო რე სა ჯა რო სკო ლის ასა-
კის დად გე ნას თან   და კავ ში-
რე ბით.
   პო ლე მი კა დას რულ და.
  არ სად არც ერთ  არ ქივ ში 
პირ ვე ლა დი დო კუ მენ ტუ რი 
ჩა ნა წე რი  ე.წ. იო სე ლი ა ნის  
სას წავ ლებ ლის ამოქ მე დე ბის 
ზუს ტი  თა რი ღით  ვერ მო ი-
ძებ ნა.
   აღ მო ჩე ნი ლია 1941 წლის 15 
მარ ტით და თა რი ღე ბუ ლი დო-
კუ მენ ტი  (# 10),   რო მე ლიც 
შედ გა ნი ლია ნამ დვი ლად ღირ-
სე უ ლი პი როვ ნე ბე ბის   სკო-
ლის მა შინ დე ლი დი რექ ტო რის  
სო ნა  გო გო ლა ძის, პე და გო-
გე ბის:  რო მან მუმ ლა ძი სა და 
ნეს ტორ კოვ ზი რი ძის მი ერ, 
რო მე ლიც იო სე ლი ა ნის სკო-
ლის და ფუძ ვნე ბის თა რი ღად 
1878 წელს ასა ხე ლებს.      
 დი ახ, გად მო ცე მის მი ხედ ვით 
და სხვა წყეროებით იო სე ლი ა-
ნის სკო ლა სა ვა რა უ დოდ გა იხ-
სნა1876-1880 წლებ ში. უმე ტე-
სო ბა ამ  ვა რა უ დით  ემ ხრო ბა 
1878 წელს.

   ამ დო კუ მენ ტის  შემ დგენ-
ლებს დი დი  წინ და ხე დუ ლე ბა 
ჰქონ დათ.  მათ მა თა ვის დრო-
ზე გა ი ზი ა რეს უმე ტე სო ბის 
აზ რი და აი ღეს 1878. ეს შემ-
თხვე ვი თი არ ყო ფი ლა. დო კუ-
მენ ტის შედ გე ნი სათ ვის ომი 
ჯერ და წყი ლი არა ა, 2 წლის 
შემ დეგ მე ო რე სკო ლა რო-
გორც სა შუ ა ლო 10 წლის უნ-
და გახ დეს. ნა ხეთ - თა რი ღი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბის 75 და 
სა შუ ა ლო სკო ლად და არ სე ბის 
10 წე ლი. ხომ  წარ მო გიდ გე-
ნი ათ სტა ლი ნის ეპო ქაა – რა 
ზე ი მი გა ი მარ თე ბო და. ეს დო-
კუ მენ ტუ რი კვლე ვაც სკო ლის 
მი ერ სწო რედ სა ი უ ბი ლეო თა-
რი ღის მზა დე ბი სათ ვის იქ მნე-
ბა, სწო რედ მა შინ მიმ დი ნა რე-
ობს მა სა ლე ბის მო ძი ე ბა რომ 
იუ ბი ლე ზე ყვე ლა ნი პირ ნა-
თელ ნი წარ სდგნენ.   მაგ რამ... 
და ი წყო ომი და იუ ბი ლი სათ ვის 
ვის ეცა ლა. თუმ ცა სულ მნა-
თი და ღირ სე უ ლი ადა მი ა ნე-
ბის მი ერ შედ გე ნილ მა დო კუ-
მენ ტმა სა ფუძ ვე ლი და უ დო 
მრგვა ლი თა რი ღე ბის აღ ნიშ-
ვნას. ასე იყო ეს ად რე, ასე იქ-
ნე ბა მო მა ვალ ში. მე ო რე სკო-
ლას სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე-
სე ბუ ლე ბად და ფუძ ნე ბის 140 
და სა შუ ა ლო სკო ლად ჩა მო ყა-
ლი ბე ბის 85 წე ლი უს რულ დე-
ბა 2018 წლის სექ ტემ ბერ ში. 
ამ თა რიღს ზე ი მით შე ე გე ბე ბა 
მთე ლი ზეს ტა ფო ნი.

მშენე ბლო ბა და ი წყო 1902 წელს დას რულ და 1912 
წელს იმა ვე წელს ამოქ მედ და ოთხ კლა სი ა ნი სას-
წავ ლე ბე ლი 8-წლი ა ნი სწავ ლე ბის პროგ რა მით. თუ 
სა ფუძ ვლი დან ვი ან გა რი შებთ ეს სკო ლა სა მარ თალ 
მემ კვიდ რეა სა ყავ რი ის უბან ში მოქ მე დი უძ ვე ლე სი 
და წყე ბი თი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა 
და მისი სრული ასაკი 147 წელს ით ვლის.

1917 წელს აქ ამოქ მედ და გიმ ნა ზია, რო მე ლიც 
ერ თა დერ თი იყო ზეს ტა ფო ნის, ჭი ა თუ რის, ხა რა-
გა უ ლი სა და თერ ჯო ლის რა ი ო ნებ ში და ის აქ მა-
ცხოვ რე ბელ თა უან გა რო შე მო წი რუ ლო ბე ბით აი-
გო. შე ნო ბა უნი კა ლუ რია და ძა ლი ან ლა მა ზია თა-
ვი სი არ ქი ტექ ტუ რით. იგი დღე საც პირ ვან დე ლი 
სა ხი თაა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი. 
სა ზო გა დო ე ბის მო თხოვ ნაა: მი ე ნი ჭოს მას 

კულტურულ-ის ტო რი უ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
ტი  ტუ ლი და შე სა ბა მის სა მი ნის ტრო ებ ში და-
ის  ვას სა კი თხი მი სი ამ ნუს ხა ში შე ტა ნის შე-
სა ხებ. 
იმე დია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა გა ით ვა-

ლის წი ნებს ამ მო თხოვ ნას.

 წელს  პირ  ვე  ლი  სკო  ლა -გიმ  ნა  ზი  ა  სა  უ  კუ  ნო  ვან  იუ  ბი  ლეს  იზე  ი  მებს
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რო ცა ხე ლი სუფ ლე ბის ქმე დე ბებს 
ვუ ყუ რებ, მახ სენ დე ბა სულ ხან -სა-
ბას არა კი: მე ფემ რომ შვილს და უ-
ბა რა ჩე მი გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ 
ჩე მი თა ვი არა ვის ალან ძღვი ნოო და 
შვილ მაც დაღ მა ახ ვნე ვი ნა გლე ხებს 
მი წა. გლე ხებ მა წა სულ ავ მე ფე ზე 
თქვეს რა კარ გი კა ცი ყო ფი ლა და 
ვერ გაგ ვი გი ა ო. ქარ თულ მა ოც ნე-
ბამ მარ თლაც უმ ტკივ ნე უ ლოდ მოგ-
ვა ცი ლა ,,ნა ცი ო ნა ლუ რი,, ჭი რი, მაგ-
რამ მე რე რა? უკე თე სი გა ა კე თეს? 
არა ნაკ ლებ მონ დო მე ბით თე ლა ვენ 
ფეხ ქვეშ დე მოკ რა ტი ას, ვიდ რე ნა-
ცი ო ნა ლე ბი. ამ ჯე რად  ერთ თე მას 
კონ სტი ტუ ცი ის მომ ზა დე ბა სა და 
გან ხილ ვას შე ვე ხე ბი.
შე იქ მნა კონ სტი ტუ ცი ის შე მუ შა-

ვე ბე ლი კო მი სი ა, რომ ლის წევ რთა 
აბ სო ლი ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა ოც ნე-
ბის წარ მო მად გე ნე ლი იყ ვნენ, ცხა-
დია მათ სა კუ თარ თავ ზე მორ გე ბუ-
ლი კონ სტი ტუ ცია სურ დათ და გა-
ი ტა ნეს კი დეც. ამის გა მო  კო მი სია 
პრო ტეს ტის ნიშ ნად და ტო ვეს სხვა 
პარ ტი ებ მა, დარ ჩა ერ თპარ ტი უ ლი 
„კო მუ ნის ტუ რი კო მი სი ა“ – მე თუ 
მკი თხავ არ ცერ თი პარ ტი ის წარ-
მო მად გე ნელს არ უნ და მი ე ღო ამ 
კო მი სი ის მუ შა ო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა. 
კონ სტი ტუ ცია უნ და და ე წე რა ნე იტ-
რა ლურ კონ სტი ტუ ცი ო ნა ლის ტებს 
ე.წ. ჭკვი ან კა ცებს, რო გორც ვახ-
ტანგ VI-მ შექ მნა კა ნონ თა და სა წე-
რად ,,ჭკვი ან კაც თა“ კო მი სი ა. ცხა-
დია კო მი სი ის შექ მნის მი ზა ნი კარ გი 
კონ სტი ტუ ცი ის შექ მნა კი არა სა კუ-
თარ პარ ტი ა ზე მი სი მორ გე ბა იყო, 
რო გორც ად რე აკე თებ და წი ნა ხე-
ლი სუფ ლე ბა. ამი ტომ იყო კო მი სი ა ში 
უმ რავ ლე სო ბა    ოც ნე ბის ტე ბი.
და ი წყო შე მუ შა ვე ბუ ლი პრო ექ-

ტის ე.წ. სა ხალ ხო გან ხილ ვა, ნამ-
დვი ლად არ მე გო ნა ასეთ საქ მე ში 

კო მუ ნის ტებს თუ ვინ მე აჯო ბებ და, 
ეს იყო მხო ლოდ გან ხილ ვა გან ხილ-
ვი სათ ვის, რად გან თავ და პირ ვე ლად 
ჩა ვიდ ნენ 10 რე გი ონ ში, შეკ რი ბეს 
სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბი და წა უ-
კი თხეს კონ სტი ტუ ცი ის ცალ კე უ ლი 
მუხ ლე ბი და ტა შიც და იმ სა ხუ რეს, 
თა ვი ან თი ხელ ქვე ი თე ბის გან, შემ-
დეგ მიხ ვდნენ რომ 10 რე გი ო ნი არ 
ეყო ფო დათ ევ რო პი დან ცუ დად გა-
მოჩ ნდე ბო და და კი დევ 10 რე გი ო ნი 
და ა მა ტეს. კონ სტი ტუ ცია იხი ლე ბო-
და ისე რომ არ ცერთ გან მხილ ველს 
მი სი დე და ნი არ ქონ და წა კი თხუ ლი, 
კი დევ მე ტი, გან სა ხილ ველ დარ ბაზ-
შიც კი არ შე უ ტა ნი ათ პრო ექ ტი. დე-
ვი ზი იყო უნ და დაგ ვი ჯე როთ რა საც 
გეტყ ვით. ზე მოთ ავად სახ სე ნე ბე ლი 
კო მუ ნის ტე ბი ვახ სე ნე. თურ მე ისი-
ნი ფრთი ა ნი ან გე ლო ზე ბი ყო ფი ლან 
დღე ვან დელ კონ სტი ტუ ცი ო ნა ლის-
ტებ თან. მა გა ლი თად – პი რა დად მი-
მი ღია 1978 წლის კონ სტი ტუ ცი ის 
გან ხილ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა. აი რო-
გორ იხი ლე ბო და იმ კონ სტი ტუ ცი-
ის პრო ექ ტი: მი სი მთლი ა ნი ტექ სტი 
ქვეყ ნდე ბო და რეს პუბ ლი კის მთა ვარ 
გა ზეთ ში, იგი ვე გა ზე თი ღე ბუ ლობ-
და  მო სახ ლე ო ბის ნე ბის მი ერ შე ნიშ-
ვნას თუ შეს წო რე ბას (სხვა სა კი თხია 
ით ვა ლის წი ნებ დნენ ამას თუ არა) 
სა ბო ლო ოდ მე ო რედ გა მოქ ვეყ ნდე-
ბო და კონ ბსტი ტუ ცი ის შეს წო რე-
ბუ ლი ვა რი ან ტი და მხო ლოდ ამის 
შემ დეგ გა დი ო და სე სი ა ზე და სამ-
ტკი ცებ ლად, ყვე ლას კარ გად მო ეხ-
სე ნე ბა ხალ ხის მო თხოვ ნით ტი რა ნი-
ის პე რი ოდ ში რო გორ შე ვი და 1978 
წლის 14 აპ რილს კონ სტი ტუ ცი ა ში 
ქარ თუ ლი ენის სტა ტუ სი.
მსგავ სი რამ ხდე ბა დღეს? არა 

თვი თონ და წე რეს, თვი თონ ვე წა ი კი-
თხეს და თვი თონ ვე და ამ ტკი ცე ბენ. 
სად არის ხალ ხის ხმა? 

ამი ტომ სწო რი და დე მოკ რა ტი უ-
ლი იყო კონ სტი ტუ ცი ის პრო ექ ტი 
გა ტა ნი ლი ყო რე ფე რენ დუმ ზე თუ 
არა პლე ბი ცის ტზე მა ინც, ან უკუ-
დუ რეს შემ თხვე ვა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ-
ლი ყო პრე სა ში და მი ე ღოთ შე ნიშ ვნე-
ბი. ზუს ტად ისე გა ა კე თეს რო გორც 
ას ლან აბა ში ძემ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 
ბო ლოს, ჩუ მად და უხ მა უ როდ სა ი-
დუმ ლო ვი თა რე ბა ში მი ი ღო აჭა რის 
კონ სტი ტუ ცია და თა ვი ამ ავ ტო ნო-
მი ის პრე ზი დენ ტად გა მო ა ცხა და. აქ 
პი რი ქი თა ა, პრე ზი დენ ტის პოსტს 
სა ერ თოდ აუქ მე ბენ ამ ,,სა ი დუმ ლო“ 
კონ სტი ტუ ცი ით. წი ნა კონ სტი ტუ-
ცია ერ თმა კაც მა მო ირ გო თა ვის 
თავ ზე, ახალს მე ო რე კა ცი ირ გებს 
და თა ნაც აქ ჩაქ სო ვი ლია უდი დე სი 
სი ძულ ვი ლი. სძულთ პრე ზი დენ ტი 
და ამის გა მო  მი სი სახ სე ნე ბე ლი უნ-
და მოს პოს. იმას კი აღარ უწე ვენ ან-
გა რიშს რომ პრე ზი დენტს  ვა და გა-
უ დის და სხვა მო ვა, მაგ რამ ის სხვაც 
რომ არ და ე მო რი ჩი ლოს იმ ერთს? 
იმას ვერ ხვდე ბი ან ან ხვდე ბი ან, რა 
სჯობს ქვეყ ნი სათ ვის სა მო მავ ლოდ. 
ვის რა ში არ გ ია პარ ლა მენ ტის არ-
ჩე უ ლი პრე ზი დენ ტი, რო გორ უნ და 
და ა ბა ლან სოს მან და ვა პრე მი ერ სა 
და პარ ლა მენტს შო რის, რო გორ უნ-
და გან მუხ ტოს სამ თავ რო ბო ან სა-
პარ ლა მენ ტო კრი ზი სი, რო ცა თვით 
თა ვი სა ვე ამ რჩე ვი ორ გა ნოს ხელ ში 
შემ ყუ რე იქ ნე ბა. ამას თან რად გვინ-
და ისე თი პრე ზი დენ ტი, რო მელ საც 
არ ცერ თი სა კი თხის და მო უ კი დებ-
ლად გა დაწყ ვე ტა არ შე უძ ლია პრე-
მი ე რის და უ კი თხა ვად. დაე ყვე ლა 
სა კი თხი გა დაწყ ვი ტოს პრე მი ერ მა 
და სა ერ თოდ გა ვა უქ მოთ პრე ზი დენ-
ტის ინ სტი ტუ ტი ამით ხომ უზარ მა-
ზარ ხარ ჯებს ავი ცი ლებთ თა ვი დან 
და ვი ღა ცის სა ნუკ ვარ შე ნო ბა საც 
გა მო ვა თა ვი სუფ ლებთ.

     ლე რი ბი წა ძე

 მკითხ ვე ლი რო მე ლიც ახ ლა ამ სტა-
ტი ას კი თხუ ლობს და ხელ ში გა ზე თი 
ზეს ტა ფო ნის მო ამ ბე უჭი რავს მი სი 
ფირ ნი შის ქვეშ ამო ი კი თხავს რომ გა-
ზე თი გა მო დის 1931 წლის მა ი სი დან 
და იგი 86 წლი სა ა. ამ ხნის მან ძილ-
ზე რე დაქ ცი ის სხვა დას ხვა თა ო ბებ-
მა და გან სა კუთ რე ბით მის მა ბო ლო 
შე მად გენ ლო ბამ მძი მე შრო მით მო ი-
ტა ნა იგი აქამ დე. ამ ჟა მად სა ტენ დე-
რო კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით იგი 
სე რი ო ზუ ლი ფი ნან სუ რი შე მო სავ-
ლე ბის გა რე შე დარ ჩა. ვინ მემ რომ 
არ იფიქ როს რომ ათე ულ ათა სებ ზეა 
სა უ ბა რი,  გეტყ ვით რომ წე ლი წად ში 
ის მაქ სი მუმ 5 ათას ლარს აღ წევ და  
რი თაც ფაქ ტი უ რად რე დაქ ცი ის მუ-
შაკ თა ხელ ფა სე ბის გა ცე მის  გა რე შე 
ახერ ხებ და უწყ ვეტ რე ჟიმ ში გა მო ცე-
მას  და რა ი ო ნის მე მა ტი ა ნის  მძი მე 
ტვირ თის ზიდ ვას. გა უც ნო ბი ე რე ბე-
ლი მკითხ ვე ლი სათ ვის მცი რე გან-
მარ ტე ბა - წლე ბის მან ძილ ზე საკ რე-
ბუ ლო თა დად გე ნი ლე ბე ბი, გან კარ-
გუ ლე ბე ბი და ა,შ. კა ნო ნი ერ ძა ლა ში 
შე დი ო და გა ზეთ ში გა მოქ ვეყ ნე ბის 
შემ დეგ რად გან ად გი ლობ რი ვი გა-
ზე თი ყვე ლა სათ ვის ხელ მი საწ ვდო მი 
გახ ლდათ იგი ამ ფუნ ქცი ას წარ მა ტე-
ბით ას რუ ლებ და. შემ დგომ ში ამ კა-
ნონ მა მო დერ ნი ზა ცია გა ნი ცა და (ნა-
ცე ბის ეპო ქა ში), თუმ ცა რა ი ო ნუ ლი 

ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტე ბი, შეს რუ ლე ბის 
მიმ დი ნა რე ო ბა, სხვა დას ხვა  აუქ ცი ო-
ნე ბის პი რო ბე ბი გა ზეთ ში ისევ ქვეყ-
ნდე ბო და მი სი მა სი უ რი მო თხოვ ნის 
გა მო. სა დღე ი სოდ ასე თი ინ ფორ მა-
ცი ე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბი სათ ვის გა ზე თი 
სა ტენ დე რო წე სით ირ ჩე ვა, მაგ რამ 
თით ქმის ყველ გან კო მი სი ე ბი სა ტენ-
დე რო პი რო ბებ ში უთი თე ბენ რომ 
სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბა რა ონ ში 
ცნო ბა დი, ხელ მი საწ ვდო მი და ად-
გილ ზე გა მო მა ვა ლი უნ და იყოს. რო-
გორც წე სი ასე თი ტენ დე რე ბი წლის 
და სა წყის ში ვე უნ და შედ გეს რომ სა-
ინ ფორ მა ციო წყვე ტი ლო ბას ად გი ლი 
არ ქონ დეს.
ასე იყო თუ ისე სა ტენ დე რო პი რო-

ბე ბი ამ მო თხოვ ნა თა გა რე შე შედ გა 
და ტენ დე რიც მარ ტის თვე ში გა ი-
მარ თა.  მას ში ქუ თა ის ში გა მო მა ვალ-
მა ერთ -ერ თმა გა ზეთ მა მი ი ღო მო-
ნა წი ლე ო ბა და   ჩვენს მი ერ შე თა ვა-
ზე ბულ ღი რე ბუ ლე ბა ზე ერ თი ლა რის 
ფას დაკ ლე ბით გა ი მარ ჯვა.
ეს ერ თი ლა რი საკ მა რი სი აღ მოჩ-

ნდა იმი სათ ვის, რომ არ ვის ეკი თხა - 
იყი დე ბო და თუ არა ეს გა ზე თი სა ერ-
თოდ ზეს ტა ფონ ში,  რა გა მოც დი ლე ბა 
ჰქონ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე-
ბას თან ამ კუ თხით  თა ნამ შრომ ლო-
ბი სა, მა შინ რო ცა ჩვე ნი გა ზე თი წლე-
ბის მან ძილ ზე უსას ყიდ ლოდ ვრცელ-

დე ბო და თით ქმის ყვე ლა სა ბი უ ჯე ტო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, მი ე წო დე ბო და ყვე-
ლა ბიბ ლი ო თე კას,  ასე ვე უფა სოდ 
ავ რცე ლებ დნენ მას ქა ლა ქის პრე სის 
გა მავ რცე ლებ ლე ბი  მის ცენ ტრა ლურ 
ნა წილ სა და ბა ზარ ში.

 სა ტენ დე რო თან ხა 3 700 ლარს შე-
ად გენ და აქე დან მე სა მედ ზე მე ტი მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის სა სარ გებ ლო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შემ თხვე ვა ში ისევ 
რა ი ო ნის ბი უ ჯეტს დარ ჩე ბო და გა-
დას ხა დე ბის სა ხით. მაგ რამ ეტყო ბა, 
ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რი ზედ მე ტად 
ბრმაა  იმი სათ ვის, რომ, ფაქ ტი უ რად 
ერ თი ლა რის მო გე ბით ასე ულ ლარ-
ზე თქვა უა რი.  ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
ავ კარ გი ა ნო ბა ზე მკითხ ვე ლი თვი თონ 
გა ა კე თებს დას კვნას, კო მი სია იმის-
თვის არ სე ბობს მის ხალ-მის ხალ აწო-
ნოს და გა ით ვა ლის წი ნოს ყვე ლა ფე რი  
და „რო ბო ტის“ გა დაწ ყვე ტი ლე ბას 
ბრმად არ და ე თან ხმოს, ნამ დვი ლად 
არა ვის ბი ოგ რა ფი ას არ და ამ შვე ნებს 
შეგ ნე ბით თუ მის გა რე შე სა ზიანოდ 
რა ი ო ნის მე მა ტი ა ნედ აქამ დე მო სუ ლი 
გა ზე თის ისე დაც რთუ ლი სა მუ შაო 
პი რო ბე ბის კი დევ უფ რო გარ თუ ლე-
ბა.
სა დღე ი სოდ ნამ დვი ლად არ გვილ-

ხინს თუმ ცა ლო პე დე ვე გა სი სა არ 
იყოს „ჰოპ ლა ჩვენ ვცოცხ ლობთ“.                                                                     

ზეს ტა ფო ნის მო ამ ბის 
რედ კო ლე გი ა.

საშ იშ რო ე ბა მო იხ სნა
რო ბა ქი ძი სა და ბი ბი ლაშ ვი ლის ქუ ჩებ ზე  ხე-

ე ბის გა და ბელ ვა  მო სახ ლე ო ბის  უსაფ რთხო ე-
ბის დაც ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით გან ხორ ცი ელ-
და.   მრა ვალ წლი ა ნი და ზი ა ნე ბუ ლი ხე – მცე ნა-
რე ე ბი    ძლი ე რი ქა რის დროს  უკ ვე საფ რთხეს 
წარ მო ად გენ და, შე სა ბა მის მა კო მი სი ამ მა თი 
გა და ბელ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო. ხე ე ბის 

გა და ბელ ვის აუ ცი ლებ ლო ბა, რო ბა ქი ძის ქუ-
ჩა ზე მომ ხდარ მა ფაქ ტმა და აჩ ქა რა  რო ცა იქ 
ხე ქარ მა წა აქ ცია და მხო ლოდ ბედ ნი ე რი შემ-
თხვე ვის წყა ლო ბით არა ვინ და ზი ა ნე ბუ ლა ხე ე-
ბის გა და ბელ ვის პრო ცეს ში  მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
შე სა ბა მი სი ტექ ნი კით დახ მა რე ბა შპს „ჯორ-
ჯი ან მან გა ნეზ მა“ გა უ წი ა. რო ბა ქი ძის ქუ ჩა-
ზე, იქ სა დაც და ზი ა ნე ბუ ლი ხე ე ბის გა და ბელ ვა 
მოხ და, შე მოდ გო მა ზე მა რად მწვა ნე ხე – მცე-
ნა რე ე ბის გა ნა შე ნი ა ნე ბა იგეგ მე ბა. 

ზეს ტა ფო ნი გვი რი ლო ბის
 დღე სას წა ულ ზე

ზეს ტა ფო ნი ქუ თა ის ში გვი რი ლო ბის დღე-
სას წა ულ ზე მრა ვალ მხრი ვი პროგ რა მით წარ-
სდგა.  ფოლ კლო რუ ლი ნომ რე ბის სინ თე ზი, 
იმე რუ ლი სამ ზა რე უ ლო, ხალ ხუ რი რეწ ვის ნი-
მუ შე ბი იმე რულ კო ლო რიტს ქმნი და. მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ მა მო ნა წი ლე ო ბა სპორ ტულ ღო ნის-
ძი ე ბებ შიც მი ი ღო. გვი რი ლო ბის დღე სას წა ულ-
ზე „ზეს ტა ფო ნის ეზო ში“ შე მო სულ სტუმ რებს 
მას პინ ძლო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ბე ლი 

ტა რი ელ თუ თა რაშ ვი ლი და საკ რე ბუ ლოს თავ-
მჯდო მა რე და ვით მაღ რა ძე უწევ დნენ. 

ზესტაფონში აგროწარმოების 
ხელშეწყობის პროექტის 
პრეზენტაცია გაიმართა

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის  სა ხელ მწი ფო პროგ-
რა მის ფარ გლებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში „აგ-
რო წარ მო ე ბის ხელ შე წყო ბის პრო ექ ტის“ 
პრე ზენ ტა ცია გა ი მარ თა.    აგ რო წარ მო ე ბის 
ხელ შე წყო ბის პროგ რა მის მიზ ნე ბია პირ ვე-
ლა დი წარ მო ე ბის პრო დუქ ტის ხა რის ხი სა და 

მო სავ ლი ა ნო ბის ზრდის, არ სე ბუ ლი ბა ღე ბის 
პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლუ რი გა მო ყე ნე ბის, 
მოქ მე დი გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და შემ ნახ ვე ლი 
აგ რო სა წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბი სა და მო-
დერ ნი ზა ცი ის ხელ შე წყო ბა, სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო-
გი ე ბის და ნერ გვა. პროგ რა მა მო ი ცავს კომ პო-
ნენ ტებს, რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფერ მე-
რე ბის, ასე ვე გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის 
და სა სოფ ლო – სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის 
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***
მარტოობის სიცივეში გამახსენდი,
ლოყა დამწვა წამოსულმა კურცხალმა,
ჩემი ბედის უჩინარი ისტორიის,
ჟამთა დენის დაკარგული ნოტა ხარ.

ქარმა  შენი სამახსოვრო დამიტოვა,
ვიოლონოს სევდის ჰანგი შორეთში,
იბობოქრა მოგონების ქარიშხალმა,
სირინოზის  ნისლთა სიელვარეში.

***
ცოტაც და ალბათ გაწყრება ცა,
იელვებს ცრემლები წამოვა ზღვად,
წასული ფიქრები შემოგლეჯს კარს,
გონების ფორიაქს დაუდებს ზღვარს.
აშლილი ფოთლები დაფარავს გზას,
ქარის შეღმუვლება დამაზრობს კვლავ,
თქეში დამასველებს ჩამიქრობს ალს,
ვნებებში გათანგულ ანთებულ კვარს.
მასხარა იტირებს, მოილხენს სხვა,
ვიღაცა ვიღაცას მიუტანს ვარდს,
სონეტის რიტმებში გაშლიან ფრთას,
თრთოლვა და მოგონება, ტირილის ხმა.

***
ცრემლი მოლოდინის, ცრემლი სიხარულის,
ცრემლი მოგონების და ცრემლი ტკივილისა,
ცრემლი მარტოობის, ღმერთთან შეგებების,,
ცრემლი მონატრების და უსასრულობისა.
----------------------
ნუ დამალავთ თვალთ ცრემლთაგან,
შვების მომგვრელ - სულის სიამეს.

***
მონატრებას შეჰპარვია სუსხი,
ზამთარს თითქოს აღარ უჩანს ბოლო,
წარსულ დღეებს ნელა-ნელა ფიფქავს, 
ვერას ვშველი დამზრალ ფიქრთა ნათოვს.

***
ორი დღეა ყვითელ ფერად თოვს,
ნიავს მიაქვს შარი-შური ფოთლის,
ფოთოლცვენა მოეძალა ქალაქს, 
მისი ბოლო აღმაფრენა სულს.
ქუჩის პირას მოუყრიათ თავი,
ცეცხლად აქცევს მას მაშვრალი ვინმე,
ეზო-ეზო გადასული კვამლი,
თეთრ ნისლებად სიცივისგან წუხს.

***
ნეტავ ამ თოვამ შენი თავი რად გამახსენა,
რად ამიზვირთა მოგონების წყნარი მორევი,
ქათქათა ფიფქებს ჩურჩულით რად ვესაუბრები,
რატომ აშფოთდა ჩემი გულის ხოდაბუნები.
პირველი ფიფქის გამოჩენა ჩემთან გაბრუნებს,
ვნებათა ცეცხლით ძველებურად მეალერსები,
ნატერფალს ვეძებ თეთრი მოლის სისპეტაკეზე,
გულში ჩარჩენილს, მტვერდადებულ სიმარტოვეში.

*** 
გარდასულხარ ფიქრად მოსულ ნიაღვარში,
დავიღალე განა ისევ გიჟმაჟი ვარ,
საფეთქლებზე შევერცხლილი ჭაბუკივით,
სარკის იქით ანარეკლად შემოვსულვარ.
დამაფინე ვარდთა კონა  მონაძღვენი,
სასოებით რომ ინახავ გულის სკივრში,
იქნებ რამე უსაშველო ჩვენს იარას,
დროებისგან უკურნებელს და გაცრეცილს.
დავიღალე წარსულ დროთა სიტკბოებით,
მოგონებებს ცეცხლის ალი ჩაქრობია,
მონატრების ძალუმური სიკაშკაშე,
ფერთა გამას უსასრულოდ დაუთხვრია.
ცრემლი ობლად ქუთუქუებს შეშრობია
ნოსტალგიას ჩაუფერფლავს სილამაზე,
შორით წასულ მომლოდინე სატრფოსათვის,
სიყვარული ტკბილ სიზმრებად ახდომია.

***
ისე  მოსულხარ სიბერევ ვერც-ვერა შემიტყვია რა,
რადგან გული სულ შამძახის ჯეელად განა ტიალად,
ნუ მიეცემი საფიქრალს  დრომ ყველა გაატიალა,
თვითონვე მოვა მომსვლელი მას შენი არა უნდა რა.
გაიგდე ფეხქვეშ ნაბადი, დროს მიჰყევ ლხინად - იარად,
კაცურ-კაცობით შეირგე საწუთროს შენი ფიალა,
მოესათუთე დროებას გული გაშალე ტრფიალად,
ღმერთი მაღალი მოხედავს კეთილს, სათნოს და 
ფიანდაზს. 

***
მონატრებად ქცეულო გაფრენილო  ოცნებავ,
დილის ნისლის ზღაპარო თვალთა ნამის გოდებავ,
აშოლტილო .ლერწამო ქართა კვნესის შრიალო.
ცად წასულო ღრუბლებად და კამარის ციალო.
ქუჩის მყუდრო სიჩუმე კვლავ ძალუმად ყიალობს,
ნუთუ ისევ შემხვდები აწ აჩრთილთან ზიარო,
გრძნობებს აშლის ჩურჩული, სადღაც ვიღაც ვაებდა,
ჩვენ გვეკუთვნის წარსულით მომავალში ჩარჩენა..

***
ვერ ივარგებ მოიმედე თუ ხარ,
სხვისი გზის და უცხოური ხიბლის,
მარგალიტი დაგირჩება ოხრად,
სხვათა ხელის შემყურეთა რისხვით.

დარდიმანდი მოფანდურე  გონი,
სიმთა ბგერებს მის ჭკუაზე აწყობს,
მოძახილი შემოგვესმის ოხვრად,
გონება კი ჩირის ფასად ფასობს.

გათენდება მომავალი ვიცი,
განსაცდელში გაიზრდება გენი,
განთიადის ლაჟვარდოვან ზეცას,
მეწამურის შეეცვლება  ფერი.

***
ფიქრი, თეთრი ნისლი, შორეთის სანახები,
შენი ნატერფალი მინდორს შერჩენია,
ხოხობის გოგმანი, კივილი ფარშავანგის.
ამ სოფლის ბოლოში ჩვენი სათიბია.
სურნლი ბალახის მზეზე გატრუსულის,
სიცხით გათანგული წყაროს რაკრაკია,
შორიდან მოსული სასიძოს მაყრიონი,
გრძნობა მორეული მორცხვად სანახია.
გულ-მკერდ გაღეღილი პიტალო ქედები,
ცხადში ახდენილი მზეთუნახავია,
ნეტარ მოეფერე ცად აწვდილ საწადელს,
ანთებულ სანთელივით უმანკოს, ცრემლებიანს.

***
ცრემლით  სავსე თვალნი ცისკენ აგიპყვრია,
ღვთისმშობელი ღიმილს აფრქვევს მოწყალების,
სათნოების სიმღერა ხარ ნაზი რითმი,
მუზის მოსვლა, შორს წარსულში ჩარჩენილი.
მომეახლე ოღონდ წყლულს ნუ განმიახლებ,
სათნოების სანთლის ცეცხლად ანთებულო,
ჩემი გული ძველებურად წარიტაცე,
რომ სიცოცხლე სიყვარულით გამიმთელო.

მუხამბაზურს დუდუნებენ კრძალვით შენთვის,
მთვარეს ვერცხლად ზეცა ისევ მოუჭედავს,
შენ ღიმილს კი შეშურვიან ვარსკვლავები.
გახევებულ ამორძალთა ცივი მზერა.

მომეახლე ოღონდ წყლულს ნუ განმეახლებ,
სათნოების სანთლის ცეცხლად ანთებულო,
ჩემი გული ძველებურად წარიტაცე,
რომ სიცოცხლე სიყვარულით  გამიმთელო.

***
რაზე  ვფიქრობ? : ბოროტებაზე - სიკეთეზე, სიძულვილზე 
-სიყვარულზე, სიმშვიდეზე - დავიდარაბაზე, წარსულზე 
-მომავალზე, საფიქრალს რა დალევს, ცა და დედამიწა, 
ღამე და ნათელი, დღეთა ფრენაში მივქრივართ  ყველანი
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თა ნა და ფი ნან სე ბი სათ ვის. შეხ ვედ რა მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის სა ინ ფორ მა ციო – სა კონ სულ-
ტა ციო სამ სა ხუ რის ორ გა ნი ზე ბით მო ე წყო. 
პრო ექ ტის პრე ზენ ტა ცი ას გამ გებ ლის ად მი-
ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში გამ გებ ლის წარ-
მო მად გენ ლე ბი  და ად გი ლობ რი ვი ფერ მე რე-
ბი ეს წრე ბოდ ნენ.

***
კულ ტუ რი სა და შე მოქ მე დე ბის ცენ ტრში 

ღვაწ ლმო სი ლი ქო-
რე ოგ რა ფის გი ვი 
კახ ნი აშ ვი ლის და-
ბა დე ბი დან 75, ხო-
ლო შე მოქ მე დე ბი-
თი მოღ ვა წე ო ბი დან 
50 წლის იუ ბი ლე 
აღი ნიშ ნა. სა ი უ ბი-
ლეო თა რი ღი ქო-
რე ოგ რაფს მე გობ-
რებ მა, კო ლე გებ მა 
და ხე ლი სუფ ლე ბის 

წარ მო მად გენ ლებ მა მი უ ლო ცეს. საკ რე ბუ-
ლოს თავ მჯდო მა რემ და ვით მაღ რა ძემ, ხან-
გრძლი ვი შე მოქ მე დე ბი თი მოღ ვა წე ო ბი სათ-
ვის ბა ტონ გი ვის მად ლო ბა გა და უ ხა და და 
შემ დგო მი წარ მა ტე ბე ბი უსურ ვა. ღო ნის ძი ე ბა 
კონ ცერ ტით გაგ რძელ და, რო მელ შიც კულ-
ტუ რი სა და შე მოქ მე დე ბის ცენ ტრთან არ სე-
ბულ მა სიმ ღე რი სა და ცეკ ვის ან სამ ბლმა ერ-
თსა ა თი ა ნი პროგ რა მა წარ მო ად გი ნა.

კონ კურ სი „რა შე უძ ლია ჩემს 
მარ ჯვე ხე ლებს“

სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბა თა 
შო რის გა ი მარ თა კონ კურ სი „რა შე უძ ლია 
ჩემს მარ ჯვე ხე ლებს“, რო მელ შიც 32 სა ბავ-
შვო ბა ღი იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას. 5 დან  6 
წლამ დე ასა კის მო ზარ დებ მა ნა მუ შევ რე ბი 
ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხვა ჟან რში მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი თე მა ტი კით წარ მო ად გი ნეს.  ღო-
ნის ძი ე ბის ბო ლოს ჟი უ რიმ სა უ კე თე სო ნა მუ-

შევ რე ბი გა მო ავ ლი ნა. შე ირ ჩა 10  ავ ტო რი, 
რომ ლებ მაც სა ჩუქ რად წიგ ნე ბი მი ი ღეს. კონ-
კურ სში მო ნა წი ლე ო ბის თვის კი სა მახ სოვ რო 
სი გე ლი ყვე ლა მათ განს გა და ე ცა. 

***
ფა შიზ მზე გა მარ ჯვე ბის 72 – ე წლის თა ვი 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ბელ მა, საკ რე ბუ-
ლოს თავ მჯდო მა რემ, მა ჟო რი ტარ მა დე პუ-
ტატ მა და  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის წარ მო მად გენ ლებ მა  მე ო რე მსოფ ლიო 
ომის ვე ტე რა ნებს მი უ ლო ცეს. 9 მა ი სის აღ სა-
ნიშ ნა ვად გა მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბა გამ გე ო-
ბის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი შე ნო ბი დან და ი წყო. 
ხე ლი სუფ ლე ბამ  ქვეყ ნის ის ტო რი ა ში შე ტა ნი-
ლი ფას და უ დე ბე ლი წვლი ლის თვის და გმი რუ-
ლი თავ და დე ბის თვის, მად ლო ბა გა და უ ხა და 
თი თო ე ულ მათ განს და დიდ ხანს სი ცოცხ ლე 
უსურ ვა. მი ლოც ვე ბის შემ დეგ, გა მარ ჯვე ბის 
დღის აღ სა ნიშ ნა ვად, თვით მმარ თვე ლო ბის 
სა ხე ლით 19 ომის ვე ტე რანს ფუ ლა დი თან ხა 
200 ლა რი და სა ჩუქ რე ბი გა დას ცეს. შეხ ვედ-
რის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ მა და ვე ტე რა ნებ მა ყვა ვი-
ლე ბით შე ამ კეს მე ო რე მსოფ ლიო ომ ში გმი-
რუ ლად და ღუ პუ ლი ალექ სან დრე ბი ბი ლაშ ვი-
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ლი სა და სერ გო კე თი ლა ძის ბი უს ტე ბი. 
ყვა ვი ლე ბი მი ი ტა ნეს მე ო რე მსოფ ლიო 
ომ ში გარ დაც ვლილ თა მე მო რი ალ თან.  

 ნე ბა ზე გაშ ვე ბუ ლი პი რუტ-
ვი სათ ვის და ჯა რიმ დე ბით

 უზე დამ ხედ ვე ლო პი რუტყ ვის   მე-
პატ რო ნე თა წი ნა აღ მდეგ, არა ერ თი 
გაფ რთხი ლე ბის მი უ ხე და ვად, მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტი იძუ ლე ბუ ლია რა დი კა ლუ-
რი ღო ნის ძი ე ბე ბი გა ა ტა როს.   აღ ნიშ-
ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გამ გე ო ბის 
შე სა ბა მის მა სამ სა ხუ რებ მა 10 მა ისს 
მსხვილ ფე ხა პი რუტყ ვის სპე ცი ა ლურ 
სად გომ ში გა დაყ ვა ნის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა მი ი ღეს.  რქო სა ნი პი რუტყ ვი ქა-
ლა ქის სკვერ სა თუ ბა ღებ ში არ სე ბულ 
ნარ გა ვებს აზი ა ნებ და. უზე დამ ხედ ვე-
ლო პი რუტყ ვის მე პატ რო ნე ებ ზე გარ-
კვე უ ლი სან ქცი ე ბი ამოქ მედ დე ბა. სან-
ქცი ე ბი ამი ე რი დან ყვე ლა მსგავს შემ-
თხვე ვა ზე გან ხორ ცი ელ დე ბა. კერ ძოდ, 
ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე-
ვა თა კო დექ სის გათ ვა ლის წი ნე ბით
ბულ ვა რებ ში, პარ კში ან  სკვერ ში 

წვრილ ფე ხა ან მსხვილ ფე ხა პი რუტყ-
ვის მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ ან მეთ ვალ-
ყუ რე ო ბის გა რე შე ყოფ ნა, გა მო იწ ვევს 
წვრილ ფე ხა ან მსხვილ ფე ხა პი რუტყ-
ვის მე სა კუთ რის და ჯა რი მე ბას 50 ლა-
რის ოდე ნო ბით. მე სა კუთ რეს პი რუტყ-
ვი და უბ რუნ დე ბა მხო ლოდ ჯა რი მის, 
მი სი სპე ცი ა ლურ ად გილ ზე გა დაყ ვა ნი-
სა და მოვ ლა – პატ რო ნო ბის ხარ ჯე ბის 
გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ-
მენ ტის წარ დგე ნის შემ დეგ.
სა მარ თალ დამ რღვე ვის მი ერ ამ კო-

დექ სის 290 – ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი-
ლით დად გე ნილ ვა და ში ჯა რი მის გა და-
უხ დე ლო ბის შემ თხვე ვა ში მის თვის და-
კის რე ბუ ლი ჯა რი მი სა და პი რუტყ ვის 
მოვ ლა – პატ რო ნო ბის ხარ ჯე ბის ანაზ-
ღა უ რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ხდე ბა 
პი რუტყ ვის რე ა ლი ზე ბა სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით.

მი ნის ტრი მშე ნებ ლო ბას
ეწ ვია

 სო ფელ ტა ბა კინ ში მო ნას ტრამ დე მი-
სას ვლე ლი გზის სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო-
ე ბი რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რის მი ნის ტრმა ზუ რაბ 
ალა ვი ძემ, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის, იმე რე თის სამ ხა რეო ად-
მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გენ ლებ თან 
და მა ჟო რი ტარ დე პუ ტატ თან ერ თად 
დათ ვა ლი ე რა. წმინ და გი ორ გის მო ნას-
ტრამ დე მი სას ვლე ლი გზის მშე ნებ ლო-
ბა აღ ნიშ ნულ და სახ ლე ბა ში პირ ვე ლად 
ხორ ცი ელ დე ბა. კე თილ მო წყო ბას 2690 
მეტ რი ა ნი მო ნაკ ვე თი ექ ვემ დე ბა რე-
ბა, რაც იძ ლე ვა იმის შე საძ ლებ ლო ბას, 

რომ ტა ბა კი ნი ტუ რის ტუ ლი თვალ საზ-
რი სით მიმ ზიდ ვე ლი გახ დეს, რად გან 
სო ფელ ში მოქ მე დი ტა ბა კი ნის წმინ და 
გი ორ გის სა ხე ლო ბის მა მა თა მო ნას ტე-
რი მე – 7 მე – 8 სა უ კუ ნით თა რიღ დე ბა. 
სა მუ შა ო ე ბი მგფ ფი ნან სუ რი მხარ და-
ჭე რით ხორ ცი ელ დე ბა და მი სი ღი რე-
ბუ ლე ბა და ახ ლო ე ბით 921 173 ლა რი ა. 
პრო ექ ტის დას რუ ლე ბა 2017 წლის სექ-
ტემ ბრის თვის იგეგ მე ბა.

ცო ცხა ლი წიგ ნე ბი
თა ნა მედ რო ვე ქარ თვე ლი მწერ ლე ბი 

ლი ტე რა ტუ რულ – სა გან მა ნათ ლებ-
ლო პრო ექტ „ცო ცხა ლი წიგ ნე ბი“ – ის 
ფარ გლებ ში ზეს ტა ფონს სტუმ რობ-
დნენ. მწერ ლე ბი სა და მკითხ ვე ლი აუ-
დი ტო რი ის  შეხ ვედ რა ცენ ტრა ლურ 
ბიბ ლი ო თე კა ში შედ გა. მწე რალ თა მო-
ბი ლუ რი ჯგუფ ში შე დი ოდ ნენ: ეკა ქე-
ვა ნიშ ვი ლი – პო ე ტი; ეკა კვი ცი ა ნი – პო-
ე ტი; ნი კა ჯორ ჯა ნე ლი – პო ე ტი; შო თა 
ია თაშ ვი ლი – პო ე ტი; ალე კო შუღ ლა ძე 
– მწე რა ლი; პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი 

ქე თი დუმ ბა ძე. პრო ექ ტი  კულ ტუ რი-
სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს 
მხარ და ჭე რით 2015 წლი დან ხორ ცი-
ელ დე ბა. მი სი მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს 
სხვა დას ხვა რე გი ო ნებ ში მცხოვ რებ 
მკითხ ველთ გა აც ნონ ქარ თუ ლი მწე-
ლო ბის დღე ვან დე ლი სა ხე ე ბი, გა ი მარ-
თოს პო ე ზი ის სა ღა მო ე ბი, მო ე წყოს 
დის კუ სი ე ბი მო სახ ლე ო ბას თან მათ-
თვის სა ინ ტე რე სო თე მებ ზე. 

ზესტაფონში 
ინფრასტრუქტურის 

მოსაწყობად 7 მილიონ 
ლარზე მეტი დაიზარჯება
ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ-

ზე 2017 წელს  7 მი ლი ონ ლარ ზე მე-
ტი და ი ხარ ჯე ბა. მათ შო რი საა საგ ზაო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბა, 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის რე ა ბი ლი ტა-
ცი ა, სა ბავ შვო ბა ღე ბის კე თილ მო წყო-

ბა, საყ რდე ნი კედ ლე ბი სა და სა ნი აღ-
ვრე არ ხე ბის მო წყო ბა, მრა ვალ სარ-
თუ ლი ა ნი სა ცხოვ რე ბე ლი კორ პუ სე ბის 
სა ხუ რა ვე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, სკვე რე-
ბი სა და ღა მის გა ნა თე ბე ბის  მო წეს-
რი გე ბა.   საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
მო წეს რი გე ბა  მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 15 
მი სა მარ თზე იგეგ მე ბა.

 გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ ში უკ ვე ხორ ცი ელ დე ბა 3 მას შტა-
ბუ რი  საგ ზაო პრო ექ ტი, რო მე ლიც 
ითვა ლის წი ნებს სო ფელ რო დი ნა უ ლის, 
მე ო რე სვი რი სა და სად გურ სვი რის 
(უკ ვე დას რუ ლე ბუ ლი ა)  და სო ფელ 
ტა ბა კინ ში მო ნას ტრამ დე მი სას ვლე ლი 
გზის მშე ნებ ლო ბას.

 ბავ შვთა დაც ვის დღე
1 ივ ნი სის ღო ნის ძი ე ბე ბი მუ ნი ცი პა-

ლი ტეტ ში  სხვა დას ხვა ში ნა არ სის გა-

სარ თო ბი პროგ რა მით აღი ნიშ ნა. ბავ-
შვთა დაც ვის დღე ას ფალ ტზე  ხატ ვით 
და ი წყო. ღო ნის ძი ე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბას 
სხვა დას ხვა ასა კის მო ზარ დე ბი იღებ-
დნენ. გა მორ ჩე უ ლი ნა ხა ტის ავ ტო-
რებს, გამ გებ ლის მო ად გი ლემ ვახ ტანგ 
ღამ ბა ში ძემ სი გე ლე ბი გა დას ცა.  ზეს-
ტა ფო ნელ მა თე ატ რა ლებ მა  კი პა ტა-
რე ბი  ზღაპ რე ბის სამ ყა რო ში ამოგ ზა-
უ რეს. ღო ნის ძი ე ბე ბი უშან გი ჩხე ი ძის 

სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო დრა მა ტულ 
თე ატ რში სპექ ტაკ ლით დას რულ და. 
დას მა „გო გო ნა  და ჯა დო ქა რი“ წარ-
მო ად გი ნა.

საკრებულომ ბიუჯეტში 
ცვლილებები დაამტკიცა

საკ რე ბუ ლომ ბი უ ჯეტ ში შე სა ტა ნი 
ცვლი ლე ბე ბი და ამ ტკი ცა. ცვლი ლე-
ბე ბის თა ნახ მად 25326  ლა რი სო ფელ 
გან თი ად ში ორი ხი დის მო წყო ბა ზე და-
ი ხარ ჯე ბა. მოს წავ ლე – ახალ გაზ რდო-
ბის სახ ლის სა ხუ რა ვის რე ა ბი ლი ტა ცია 
59863  ლა რით და ფი ნან სდე ბა.  სი მონ 
საყ ვა რე ლი ძის სა ხე ლო ბის სპორ ტუ ლი 
სკო ლის სა ხუ რა ვის რე ა ბი ლი ტა ცი ის-
თვის 21233  გან საზ ღვრუ ლი. და გეგ მი-
ლია ასე ვე ცენ ტრა ლუ რი ბიბ ლი ო თე-
კის შე ნო ბის კე თილ მო წყო ბა. სო ფელ 
კი ნოთ ში ჭის მო წყო ბა.  დე პუ ტა ტებ მა 
ამა ვე სხდო მა ზე, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სა კი თხებ ზე 
მო მუ შა ვე საბ ჭოს შექ მნას უყა რეს კენ-
ჭი. საბ ჭო მსგავ სი კა ტე გო რი ის პირ თა 
სა ჭი რო ე ბებ სა და პრი ო რი ტე ტებ ზე 
იმუ შა ვებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. მი სი 
შე მად გენ ლო ბა  თვით მმარ თვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად, არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის,   პა რა ო-
ლიმ პი ე ლე ბი თა და შშმ პი რე ბით   და-
კომ პლექ ტდე ბა.

 
ტატო ბარათაშვილის 
კვირეული მუზეუმში

 მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მი ტა-
ტო ბა რა თაშ ვი ლის სა ი უ ბი ლეო დღე-
ებს მას პინ ძლობს.   კვი რე უ ლის  მე ო-
რე დღე კლდე ე თის სა ჯა რო სკო ლას 
და ეთ მო. მუ ზე უ მის სა გა მო ფე ნო დარ-
ბაზ ში მოს წავ ლე ებ მა ბა რა თაშ ვი ლის 
ცხოვ რე ბა სა და შე მოქ მე დე ბა ზე ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი კომ პო ზი ცია წარ მო ად გი-

ნეს.  სა ი უ ბი ლეო დღე ე ბი მუ ზე უ მე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბი სა და სა გან მა ნათ ლებ-
ლო რე სურს – ცენ ტრის ორ გა ნი ზე ბით 
იმარ თე ბა. სა გან მა ნათ ლებ ლო კვი რე-
ულ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბის სურ ვი-
ლი მე ო რე, მეშ ვი დე და კლდე ე თის სა-
ჯა რო სკო ლებ მა გა მოთ ქვეს. 

ახალი საავმტომობილო 
გზის პროექტის საჯარო 

განხილვა
სა ქარ თვე ლოს სა ავ ტო მო ბი ლო გზე-

ბის დე პარ ტა მენ ტმა ზეს ტა ფონ ში ახა-
ლი გზის მშე ნებ ლო ბის  პრო ექ ტის სა-

ჯა რო გან ხილ ვა  მო ა წყო.  სა ერ თა შო-
რი სო ავ ტო მა გის ტრა ლის მშე ნებ ლო-
ბის პრო ექ ტი  ხე ვი – უბი სა – შო რა პა ნი 
– არ გვე თის გზის მო ნაკ ვეთ ზე  გა რე-
მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის სა-
წყისს ან გა რიშს მო ი ცავ და. მას შტა-
ბუ რი  ავ ტო მა გის ტრა ლის პრო ექ ტით 
გან საზ ღვრუ ლია გვი რა ბე ბის, ხი დე ბის 
და სხვა ნა გე ბო ბე ბის მშე ნებ ლო ბა. ახა-
ლი პრო ექ ტის ად გილ მდე ბა რე ო ბა: ხე-
ვი – არ გვე თის მო ნაკ ვე თი იწყე ბა არ-
სე ბუ ლი რი კო თის გვი რა ბის და სავ ლე-
თით 9-ე კმ –ზე და მთავ რდე ბა სო ფელ 
არ გვე თას თან.  გზის სიგ რძე  თით ქმის 
42 კმ –ი ა, სამ შე ნებ ლო პე რი ო დის ხან-
გრძლი ვო ბა კი 3 წე ლი. პრო ექ ტის სა-
ჯა რო გან ხილ ვას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გამ გე ო ბი სა და საკ რე ბუ ლოს წარ მო-
მად გენ ლე ბი და ად გი ლობ რი ვე ბი მო-
სახ ლე ო ბა ეს წრე ბო და.

მინი საფეხბურთო მოედნების 
რეაბილიტაცია დაიყო

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მი ნი სა ფეხ ბურ-
თო მო ედ ნე ბის კე თილ მო წყო ბის სა მუ-
შა ო ე ბი და ი წყო. რე ა ბი ლი ტა ცია ამ ჟა-
მად აღ მა შე ნებ ლი სა და გორ გა სა ლის 
ქუ ჩებ ზე მდე ბა რე სპორ ტულ მო ედ-
ნებს უტარ დე ბა. სტა დი ო ნე ბის მო წყო-
ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და ფი ნან-
სე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. აღ მა შე ნებ ლის 
ქუ ჩა ზე მდე ბა რე მო ედ ნის სა რე ა ბი-
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 
17677 ლარს შე ად გენს, გორ გა სა ლის 
ქუ ჩა ზე არ სე ბუ ლი სტა დი ო ნის მო-
წყო ბა ზე კი 36568 ლა რი და ი ხარ ჯე ბა. 
გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა და გეგ მი ლია ასე-
ვე კულ ტუ რი სა და დას ვე ნე ბის პარ-
კში არ სე ბუ ლი სა ფეხ ბურ თო მო ედ ნის 
კე თილ მო წყო ბა. რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ-
ტარ დე ბა კვა ლი თის და სახ ლე ბა ში მდე-
ბა რე სპორ ტულ მო ედ ნებს.

300 არაგველის ქუჩაზე 
გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები იწყება
300 არაგ ვე ლის ქუ ჩა ზე სა ავ ტო მო-

ბი ლო გზის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ-
შა ო ე ბი იწყე ბა. პრო ექ ტის მი ხედ ვით 
აღ ნიშ ნუ ლი გზის მო ნაკ ვეთ ზე  ბე ტო-
ნის სა ფა რი და ი გე ბა, და გეგ მი ლია სა-
ნი აღ ვრე არ ხე ბის მო წყო ბაც.   გზის 
სა ფა რის აღ დგე ნის სა მუ შა ო ე ბი რე-
გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დის და-
ფი ნან სე ბით ხორ ცი ელ დე ბა და მი სი 
ღი რე ბუ ლე ბა 161285 ლარს შე ად გენს. 
სა მუ შა ო ებს ტენ დერ ში გა მარ ჯვე ბუ-
ლი ორ გა ნი ზა ცია „ი მე რე თი“ აწარ მო-
ებს. მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს გამ გებ ლის 
მო ად გი ლე ნი კო ლოზ კრა ვე იშ ვი ლი და 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის უფ-
რო სი მა მუ კა მა ხა თა ძე ად გილ ზე გა-
ეც ნო. მიმ დი ნა რე წელს ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის მო სა წეს რი გებ-
ლად  8 მი ლი ონ ლარ მდე და ი ხარ ჯე ბა. 
პრი ო რი ტე ტულ პრო ექ ტთა შო რი საა 
საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის კე თილ-
მო წყო ბა, საყ რდე ნი კედ ლე ბის, სა ნი-
აღ ვრე არ ხე ბის მო წყო ბა, სკო ლამ დე ლი 
აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბა თა რე ა ბი ლი-
ტა ცი ა, სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის აღ დგე-
ნა, მრა ვალ სარ თუ ლი ა ნი კორ პუ სე ბის 
ეზო თა რე ა ბი ლი ტა ცი ა.  2017  წელს  
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 17 – მდე სა ავ ტო-
მო ბი ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცი აა და გეგ-
მი ლი.

m h j y b r t , b
(ufuh.tkt,f)


