
afxazeTis avtonomiuri respublikis ganaTlebisa da kulturis saministro #47, აგვისტო, 2019 weli

CemiafxazeTi

gv.2

gv.10

„აფხაზეთის (საქართველო) ისტორიის საკითხები“
წიგნი, როგორც  ყველაზე აქტუალურ კითხვებზე პასუხი ...

ე.წ. სასაზღვრო გამშვები 
პუნქტის ჩაკეტვის 

გამო დაზარალებული 
აბიტურიენტები 

უგამოცდოდ ჩაირიცხებიან!

ვიცნობდეთ ჩვენი  
ქვეყნის გმირებს

ქ. გაგრა

აფხაზეთი 
სავიზიტო 
ბარათად

გაზეთ „ჩემი აფხაზეთის” რე-
დაქციაში, ბოლო დროს,  ერთმანე-
თის მიყოლებით გვსტუმრობდნენ 

ადამიანები, რომლებიც აფხაზეთში 
დაიბადნენ და ამჟამად საქართვე-

ლოს თუ საზღვარგარეთის ქალაქებ-
ში არიან მიმოფანტულნი.

ამ ნომერში სწორედ მათზე მო-
გითხრობთ. წაიკითხავთ მათ ისტო-
რიებს, ამბებს მათ განვლილ გზასა 

თუ დღევანდელობაზე და გული 
კიდევ უფრო მეტად დაგწყდებათ,  
მათ  (რა თქმა უნდა, ასიათასობით 

დევნილთან ერთად) რომ აფხაზეთ-
ში ეცხოვრათ, ეშრომათ თუ ეღვა-

წათ, როგორი აყვავებული იქნებოდა 
დღეს იქაურობა!

ამგვარი შეხვედრები ჩვენი სამი-
ნისტროს მიერ შარშან დაწყებული 

პროექტის -„აფხაზეთი სავიზიტო 
ბარათად” და მისი უმთავრესი სათქ-

მელის ერთგვარი გაგრძელებაცაა.
ჩვენ დავიფანტეთ, მაგრამ არ 

გვაქვს თუნდაც ერთი ადამიანის და-
კარგვის უფლება... მხოლოდ ერთიან 

ძალისხმევასა და დაჟინებას შეუძ-
ლია, ჩვენი აფხაზეთში დაბრუნება!

იხ. 6, 7, 8, 9 გვ.

გაყალბებულ ისტორიას თუ დროზე არ ვუშველეთ, წლების შემდეგ თა-
ობებისთვის ის შეიძლება „სიმართლედ” იქცეს და შექმნილი რეალობის შეცვ-
ლა ძალიან გაძნელდეს. გაყალბებულ ისტორიაზე გაზრდილი თაობები უკვე 
ცხოვრობენ ოკუპირებულ აფხაზეთში. „არის თუ არა აფხაზეთი საქართვე-
ლოს განუყოფელი ნაწილი?” - კითხულობენ ენგურს გამოღმა სკოლებსა და 
უნივერსიტეტებშიც კი. სწორედ ეს კითხვა გახდა წიგნის - „აფხაზეთის (საქარ-
თველო) ისტორიის საკითხები” გამოცემის მთავარი მიზეზი მისი ერთ-ერთი 
ავტორის, ჯემალ გამახარიას თქმით.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის 
სამინისტროს გამოცემის პრეზენტაცია საქართველოს პარლამენტის ეროვ-
ნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა. წიგნის ავტორები 
არიან: ჯემალ გამახარია, ლია ახალაძე და დაზმირ ჯოჯუა. 

პრეზენტაციაზე ხაზგასმით აღინიშნა გამოცემის განსაკუთრებული მნიშ-
ვნელობა იმ ფონზე, როცა აფხაზეთის წართმევიდან 27-ე წელსაც კი საზო-
გადოების უმეტესობამ, როგორც ქართველებმა, ისე აფხაზებმა, თითქმის არ 
იციან ან ცუდად იციან აფხაზეთის ისტორია. პრეზენტაციაზე წიგნის უცხო 
ენებზე (მათ შორის რუსულ ენაზე) თარგმნის საკითხიც დაისვა.

გამოცემა განკუთვნილია ისტორიის მასწავლებლების, უფროსი კლასის 
მოსწავლეებისა და აფხაზეთის საკითხებით დაინტერესებული ფართო მკით-
ხველისთვის. 

გაგრძელება გვ. 3

მაია შონია
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ე.წ. სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო დაზარალებული 

აბიტურიენტები უგამოცდოდ ჩაირიცხებიან!

საქართველოს განათლების, მეცნიერე-
ბის, კულტურისა და სპორტის მინისტრის, 
მიხეილ ბატიაშვილის გადაწყვეტილებით, 
აბიტურიენტები, რომლებმაც აფხაზეთის 
დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ ენგურის 
ხიდზე მდებარე ე.წ სასაზღვრო გამშვები 
პუნქტის ჩაკეტვის გამო, ვერ შეძლეს 2019 
წლის ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გა-
მოცდებში მონაწილეობის მიღება, მათთვის 
სასურველ სახელმწიფო უმაღლეს საგანმა-
ნათლებლო დაწესებულებებში სასურველ 
საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამებზე 
უგამოცდოდ ჩაირიცხებიან. სახელმწი-
ფო სტუდენტის სწავლას სახელმწიფო სას-
წავლო/სამაგისტრო გრანტის მაქსიმალური 
ოდენობით სრულად დააფინანსებს. რო-
გორც მინისტრმა განმარტა:

„ეს შეეხება ყველა იმ აბიტურიენტს, 
ვინც გამოცდაზე დარეგისტრირდა და გა-
მოხატა სურვილი, სწავლა გაეგრძელებინა 
ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებ-
ლო დაწესებულებაში, მაგრამ სრულად ან 

ნაწილობრივ შეეზღუდა ეს უფლება, მიუხე-
დავად მათი ამა თუ იმ გამოცდაზე მიღებუ-
ლი შედეგისა.

სავალდებულოა, რომ ამ წესით ჩარიც-
ხულმა სტუდენტებმა, უმაღლეს საგანმა-
ნათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგ-
რძელებისთვის, 2019-2020 სასწავლო წლის 
მანძილზე დააგროვონ სწავლების 240 კრე-
დიტიდან მინიმუმ 60 კრედიტი. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, სტუდენტის ჩარიცხვის შესა-
ხებ მიღებული გადაწყვეტილება ბათილად 
ჩაითვლება.

აღსანიშნავია, რომ წელს პირველად, 
საქართველოს განათლების, მეცნიერე-
ბის, კულტურის და სპორტის სამინისტ-
როს მხარდაჭერითა და შერიგებისა და 
სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო სამინისტროს 
ინიციატივით, თსუ-სა და ზუგდიდის შოთა 
მესხიას სახელობის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტში ხორციელდება სკოლისშემდგომი 
განათლებისთვის მოსამზადებელი პროგ-
რამა საქართველოს ოკუპირებულ ტერი-

ტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტებისთ-
ვის, რომლის ფარგლებში საქართველოს 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 
100-ზე მეტი ახალგაზრდისთვის სახელმ-
წიფო უზრუნველყოფს სასწავლო თუ საც-
ხოვრებელი ხარჯების სრულ დაფინანსე-
ბას, როგორც მომზადების პერიოდში, ასევე 
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 
სწავლის გაგრძელების შემდეგ. აღნიშნული 
პროგრამა მომავალ სასწავლო წელსაც გაგ-
რძელდება.

მიმდინარეობს მუშაობა 2020-2021 სას-
წავლო წლისთვის სახელმწიფო უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბა-
კალავრო/სამაგისტრო საგანმანათლებლო 
პროგრამებზე ოკუპირებულ ტერიტორიებ-
ზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების ჩა-
რიცხვისა და დაფინანსების განსხვავებულ 
მექანიზმებზე იმისათვის, რომ ამ აბიტუ-
რიენტებსა და სტუდენტებს უმაღლესი 
განათლების მიღება შეფერხების გარეშე 
შეეძლოთ.

აღნიშნული ღონისძიებების განხორცი-
ელება საჭიროებს, საკანონმდებლო ცვლი-

ლებებს „უმაღლესი განათლების შესახებ” 
საქართველოს კანონში და სხვა სამართ-
ლებრივ აქტებში, რაც უზრუნველყოფილი 
იქნება 2019-2020 აკადემიური წლის დასაწ-
ყისისთვის”, - განაცხადა მიხეილ ბატიაშ-
ვილმა.

საკუთარი ინფორმაცია
აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის თავ-
მჯდომარის მოვალეობის შემს-
რულებელმა რუსლან აბაშიძემ  
აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წევ-
რებთან და აჭარის ა/რ ხელი-
სუფლების წარმომადგენლებ-
თან ერთად ქ. ბათუმში, ე.წ.  
„ბენზეს” დევნილთა კომპაქტურ 
ჩასახლებაში მცხოვრები დევ-
ნილები მოინახულა. რუსლან 
აბაშიძე აქ მცხოვრები დევნი-
ლების საცხოვრებელ პირობებს, 
პრობლემებს გაეცნო და მათ, 
საჭიროებისამებრ, დახმარებას 
შეჰპირდა.

შემდეგ აფხაზეთის ავ-
ტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობის ინიციატივითა და 
აფხაზეთის კულტურისა და ხე-

ლოვნების ცენტრის ორგანიზე-
ბით, კომპაქტურ ჩასახლებაში 
მცხოვრები აფხაზეთიდან დევ-
ნილი ბავშვებისთვის შემეცნე-
ბით-გასართობი პროგრამა „მე 
ვარ აფხაზეთი” გაიმართა. კერ-
ძოდ, დასახლებაში მცხოვრები 
ბავშვებისათვის აფხაზეთიდან 
დევნილმა მხატვრებმა, აჭარის 
მხატვართა კავშირთან ერთად 
ხატვისა და ქართული კალიგ-
რაფიის მასტერკლასები მოაწყ-
ვეს; აფხაზეთის კულტურისა და 
ხელოვნების ცენტრის მოზარდ-
ახალგაზრდობის შემოქმედები-
თი მიმართულების როკ-ჯგუფმა 
„ოცნებამ” კონცერტი გამართა; 
სენაკის თოჯინების თეატრმა 
„მიმინომ” სპექტაკლი წარმოად-
გინა; მოზარდებისთვის ჩატარდა 
ინტელექტუალურ-შემეცნებითი 

ვიქტორინა; ბავშვები გაართეს 
ასევე ანიმატორებმა და ზღაპ-
რების გმირებმა.  დამსწრეთ 
საჩუქრად გადაეცათ ცენტრის 
მიერ გამოცემული ჟურნალე-
ბი: „რიწა” და „იალქანი”,გენო 
კალანდიასა და აზა ბასლანძის 
პოეტური კრებულები.

ბოლოს დასახლებაში 
მცხოვრებმა ბავშვებმა სიმბო-
ლურად ცაში ჰელიუმის ფე-
რადი ბუშტები გაუშვეს. ორ-
განიზატორები მათ ნაყინითა 
და გამაგრილებელი სასმელით 
გაუმასპინძლდნენ.  შეხვედრა 
დიდი ემოციებითა და კვლავ 
შეხვედრის სურვილით დას-
რულდა.

შალვა ბერიანიძის  
ფოტოები

რუსლან აბაშიძე  ბათუმში აფხაზეთიდან  
დევნილებს შეხვდა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის, 
მიხეილ ბატიაშვილის ამ ჰუმანურ გადაწყვეტილებას უამრავი ადამიანი მადლიერებით 
გამოეხმაურა. ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ეს იყო თანადგომა არა მხოლოდ იმ ახალგაზრ-
დებისადმი, რომელთაც ეს გადაწყვეტილება უშუალოდ შეეხოთ, არამედ მთლიანად იმ 
ადამიანებისადმი, რომლებიც მიუხედავად უკიდურესად დაძაბულ გარემოში ცხოვრე-
ბისა, უამრავი ბარიერისა და შეზღუდვისა, მაინც საქართველოს განუყოფელ ნაწილად 
მიიჩნევენ თავს! 

ეს ერთგვარი იმედის გადაწყვეტილებაც იყო, რომ ისინი იმ უმძიმეს რაელობაში მარ-
ტონი არ არიან  და მათზე ფიქრობენ და ზრუნავენ! 

ასევე, მადლიერების გრძნობით,

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და 
კულტურის სამინისტრო

გალის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
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დასაწყისი პირველ გვერდზე

პრეზენტაცია გახსნა და წიგნი საზო-
გადოებას წარუდგინა აფხაზეთის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის განათლებისა და 
კულტურის მინისტრმა როლანდ ნიჟარაძემ, 
რომელმაც თქვა:  

 - „ამ ნაშრომის მთავარი ღირებულება 
ისაა, რომ საკვანძო ისტორიული საკითხები, 
მათ შორის აფხაზეთის როლი ერთიანი სა-
ქართველოს დამკვიდრებაში, განხილულია 
და დამოწმებულია როგორც ქართული, ისე 
უცხოური წყაროებით და საზოგადოების 
ფართო მასებისთვის მიწოდებულია გასაგე-
ბად და საფუძვლიანად. წიგნში თავმოყრი-
ლია აფხაზეთის ისტორიის საკითხები უძ-
ველესი დროიდან დღემდე. ნათქვამია, რომ 
აფხაზები ოდითგანვე ქართველებთან ერ-
თად შრომობდნენ, იბრძოდნენ, ლოცულობ-
დნენ, აშენებდნენ ეკლესია-მონასტრებს და 
ერთად იბრძოდნენ გარეშე მტრების წინააღ-
მდეგ.  სასიამოვნოა, რომ აქ გამოყენებულია 
ჩვენი სამინისტროს, მისი კულტურული მემ-
კვიდრეობის დაცვის სამსახურის ნაშრომე-
ბიც. 

წიგნში გადმოცემულია გაერთიანებული 
საქართველოს პირველი მეფის, აფხაზეთში 
გაზრდილი ბაგრატ მესამის დიდი წვლილი 
საქართველოს გაერთიანებაში;  კარგადაა 
აღწერილი, თუ როგორ იყვნენ ჩართულები 
აფხაზეთის მთავრები, შერვაშიძეები, ემუხ-
ვარები და სხვ. ქართველების გვერდით სა-
ქართველოს პოლიტიკაში, დიპლომატიაში,  
როგორ იბრძოდნენ ისინი დიდგორის, ბასი-
ანის, შამქორის ომებში, რადგან აფხაზეთი 
ყოველთვის იყო საქართველოს განუყოფე-
ლი ნაწილი; მოთხრობილია ჩრდილოკავკა-
სიელების აფხაზეთში ჩამოსვლის პროცესი, 
გასაბჭოება,  1937 წელი, რეპრესიების პერი-
ოდი და ბოლოს 1992 წლის ტრაგიკული ამბე-
ბი. ვფიქრობ, ეს წიგნი რუსულ ენაზეც უნდა 
გამოიცეს და აფხაზეთშიც უნდა გავრცელ-
დეს.  აფხაზეთის ობიექტური ისტორიის აფ-
ხაზი ყმაწვილების ყურამდე მიტანა აუცილე-
ბელია, რაც ბევრ რამეს გააადვილებს. ჩვენი 
პრობლემები ცოდნით, წიგნების გამოცემით, 
ერთმანეთთან დაახლოებით უნდა გადაწყ-
დეს. ამიტომაც ეს წიგნი აუცილებლად იქ-
ცევა ჩვენს სამაგიდო წიგნად, ხოლო მის ავ-
ტორებს - ჯემალ გამახარიას, ლია ახალაძეს 
და დაზმირ ჯოჯუას გაწეული შრომისათვის 
დიდი მადლობა ეკუთვნით.

ვახტანგ ყოლბაია, აფხაზეთის ავტონომი-
ური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუ-
ტატი: - წიგნი დიდ მასალას მოიცავს. დღეს სო-
ხუმში ახალგაზრდები სწავლობენ ისტორიას, 
რომელიც გაყალბებულია. ჩვენი ისტორია და 
ლიტერატურა კი იქ ნაკლებად ჩადის. ამიტომ 
ვეთანხმები ბატონ როლანდს, რომ რაღაც 
ფორმით ასეთი წიგნები უნდა ჩავიდეს აფ-
ხაზეთში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, 
რომ აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტუ-
რის სამინისტრომ (ამის საშუალება მას აქვს) 
ეს წიგნები ჩაიტანოს გალის რაიონში. იქ არის 
ახალგაზრდობა, რომელიც იძულებულია ის-
წავლოს რუსეთში გამოცემული ისტორია. 

ამ წიგნთან და ზოგადად აფხაზეთის ის-
ტორიოგრაფიაში არსებულ პრობლემებთან 
დაკავშირებით ვრცლად ისაუბრა წიგნის 
ერთ-ერთმა ავტორმა, ისტორიკოსმა, აფხა-
ზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღ-
ლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ჯემალ გამახა-
რიამ. მან აღნიშნა: 

- არსებობს ერთობლივი ძალებით შექმ-
ნილი უამრავი მონოგრაფიული ნაშრომი 
აფხაზეთის ისტორიაზე, რომელიც თარგმნი-
ლია დაახლოებით 10 ენაზე და ვრცელდება 
მთელ მსოფლიოში. მიუხედავად ამისა, რო-
გორც ჩანს, ფართო მასების ინფორმირების-
თვის ეს საკმარისი არ არის. სწორედ ამან 

გვიბიძგა, რომ მომზადებულიყო საკითხავი 
წიგნი, რომელშიც ყურადღება გავამახვი-
ლეთ აფხაზეთის ეთნიკურ, პოლიტიკურ და 
საეკლესიო ისტორიაზე, რომელიც მუდმი-
ვად იყო და დღემდე რჩება სადავოდ ქართ-
ველ და აფხაზ ავტორებს შორის.

ჩვენს პროფესორებს ხშირად ეკითხებიან 
ახალგაზრდები, აფხაზეთი მართლა საქარ-
თველოა თუ არაო (ამ პრობლემის წინაშე 
ვდგავართ უკვე), ღირს თუ არა ვიბრძოლოთ 
ამ ტერიტორიისთვისო? ყოველივე ამის გათ-
ვალისწინებით აფხაზეთის ა/რ განათლები-
სა და კულტურის სამინისტრომ წამოიწყო 
ძალიან კარგი პროექტი - აფხაზეთის ისტო-
რიის სწავლება თბილისის საჯარო სკოლებ-
ში და მან ამ ეტაპისთვის უკვე მოიცვა 15-მდე  
სკოლა. შემდეგ ამ სკოლების მოსწავლეები 
აფხაზეთის ისტორიის საკითხებზე წერენ 
თემებს და კითხულობენ კონფერენციაზე. 
ამ საქმიანობის ფონზე გაჩნდა იდეა, შექმნი-
ლიყო წიგნი, ოღონდ, არა სახელმძღვანელო, 
არამედ ფართო მასისთვის განკუთვნილი გა-
მოცემა.

რელიგიის მიმართულებით ბოლო პე-
რიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა 
თემა, რა როლს ასრულებს არა მხოლოდ რუ-
სული, არამედ ბერძნული ეკლესია  აფხაზეთ-
ში. ამიტომაც ამ საკითხსაც ვეხებით. საერ-
თოდ, ყველა სადავო თემას და პრობლემას 
ცალ-ცალკე პარაგრაფი ეძღვნება. შესაბა-
მისი ლიტერატურის მოხმობით ნაჩვენებია, 
თუ როგორ აყალბებენ წყაროებსაც კი. ეს 
ყველაფერი კონკრეტული მაგალითებითაა 
ნაჩვენები. განსაკუთრებული ყურადღებაა  
გამახვილებული 1992-1993 წლებში განვი-
თარებულ მოვლენებზე. საუბარია ომის შემ-
დგომ პერიოდზეც და დღევანდელობაზეც, 
იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც რუსეთის ფე-
დერაცია ატარებს საქართველოს მიმართ და 
რას ვუპირისპირებთ ამ პოლიტიკას. ის, რომ 
აფხაზეთი საქართველოს შემადგენელი ნა-
წილია, ამის მტკიცება ცოტა უხერხულიცაა, 
მაგრამ ჩვენ იძულებული ვართ, ეს ვამტკი-
ცოთ და ამ რეალობას ვერსად გავექცევით. 
აკადემიური წრეები იცნობენ ამ საკითხებს. 
ფართო საზოგადოებისთვის კი ეს წიგნი იქ-
ნება ძალიან საინტერესო. რაც შეეხება აფ-
ხაზ მეცნიერებთან თანამშრომლობას, არის 
ცალკეული თემები, სადაც აფხაზებს და ქარ-
თველებს ერთობლივი შრომები შეუძლიათ 
დაწერონ, მაგრამ საკვანძო საკითხებში ასე-
თი შრომების შექმნა შეუძლებელია. 

მანანა ქვაჩახია, აფხაზეთის ავტონომი-
ური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტუ-
რის მინისტრის პირველი მოადგილე: - ეს წიგ-
ნი არის ნაწილი პროექტისა - „გავიღრმავოთ 
ცოდნა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ”, რო-
მელიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბ-
ლიკის განათლებისა და კულტურის სამინის-
ტროს ეგიდით, ჯერ კიდევ ორი წლის წინათ 
დავიწყეთ. მისი შექმნის იდეა წარმოშვა იმ 
გარემოებამ, რომ ბოლო პერიოდში, ისტო-
რიკოსები, მეცნიერები, ექსპერტები ხშირად 
ამბობდნენ, რომ საქართველოში ახალგაზრ-
დებმა აფხაზეთის ისტორია ძალიან ცუდად 
იციან. ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, სა-
ქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის  სამინისტროსთან 
თანამშრომლობით, თბილისის საჯარო სკო-
ლებში დავიწყეთ მოსწავლეებისთვის აფ-
ხაზეთის ისტორიის საკითხების გაცნობა. 
დარგის სპეციალისტებმა - სოხუმის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მას-
წავლებლებმა - წაიკითხეს ლექციების ციკ-
ლი სახელწოდებით:  „საქართველოს ისტო-
რია აფხაზეთის ჭრილში - ანტიკური ხანიდან 
დღემდე”. პროექტმა დაწყებიდან დღემდე 
მოიცვა ქ. თბილისის 15-მდე საჯარო სკო-
ლა, მთლიანობაში კი სალექციო კურსი გაი-

არა 500-მდე ახალგაზრდამ. შემდეგი ეტაპი 
იყო სწორედ ამ წიგნის გამოცემა, რომელიც 
არა მხოლოდ ახალგაზრდებითვის, არამედ 
ყველა ამ საკითხით დაინტერესებული ადა-
მიანისთვის არის გათვალისწინებული. ჩვენი 
სამინისტრო პროექტს - „გავიღრმავოთ ცოდ-
ნა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ” კვლავაც 
გააგრძელებს და მას ახალ შინაარს შესძენს.

ვაჟა კიკნაძე, ისტორიის მეცნიერება-
თა დოქტორი, პროფესორი: - ეს არის ჩვენი 
ბრძოლის ნაწილი. რაც მეტი იქნება ასეთი  
წიგნები, მით მეტად მოგვეცემა საშუალება, 
რომ დავამტკიცოთ ჩვენი სიმართლე. მით 
უმეტეს, რომ მხოლოდ რუსეთი არ აყალბებს 
ისტორიას, ამ პროცესში სხვა ეროვნების 
ხალხიც ჰყავს ჩართული. და ამ პრობლემას 
შეიძლება ვებრძოლოთ მხოლოდ ასეთი წიგ-
ნებით.  

ზურაბ ხონელიძე, სოხუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის რექტორი: - მადლობას მო-
ვახსენებ ბატონ ჯემალს წიგნისთვის, მისი 
დამოკიდებულებისთვის პრობლემისადმი, 
დაუღალავი შრომისთვის, რომელსაც ის 
ეწევა, როგორც მეცნიერი. სამწუხაროდ, 
ვსაუბრობთ როგორც აფხაზების მიერ ის-
ტორიის არცოდნაზე, ასევე იმაზე, რომ არც 
ქართველებმა ვიცით ჩვენი ისტორია. ეს წიგ-
ნი ამ ორი პრობლემის მოგვარებისკენაა მი-
მართული. დიდი მადლობა ამისთვის მას და 
წიგნის სხვა ავტორებს. წარმატებებს გისურ-
ვებთ ამ საქმეში. ჩვენი გზა გადის ცოდნაზე, 
განათლებაზე. სხვა გზა არ გვაქვს. 

ზურაბ პაპასქირი, ისტორიის მეცნიერება-
თა დოქტორი, სოხუმის უნივერსიტეტის პრო-
ფესორი: - ამ წიგნის განხილვა უნდა მოვაწ-
ყოთ ჩვენს უნივერსიტეტშიც. აუცილებლად 
იქნება საჭირო საგნობრივი განხილვა. ბა-
ტონ ჯემალს ჩემგან შექება არ სჭირდება. ის 
დამსახურებულადაა აღიარებული ერთ-ერთ 
ყველაზე წამყვან ისტორიკოსად ამ მიმართუ-
ლებით. მან შექმნა ძალიან სოლიდური ისტო-
რიოგრაფიული მემკვიდრეობა. ეს არის ფაქ-
ტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავუვლით. მისი 
პირველი მონოგრაფია იყო საეტაპო მონოგ-
რაფია. ძალიან მნიშვნელოვანია ბადრი გო-
გიასთან ერთად გამოცემული წიგნი. ეს წიგნი 
კი არის მათი ერთგვარი შეჯამება. თუმცა 
მაქვს შენიშვნებიც. რაც შეეხება ამ გამოცე-
მას, ეს არის მონოგრაფია და არა საკითხავი 
წიგნი, სასკოლო ლიტერატურა, მაგრამ  ნე-
ბისმიერ შემთხვევაში  დიდი შენაძენია. 

აკაკი გასვიანი, აფხაზეთის ა/რ უმაღ-
ლესი საბჭოს წევრი: - ამ წიგნის გამოცე-
მით მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა. ხშირად 
მიხდებოდა საქართველოს პარლამენტში 
დეპუტატებისთვის იმის მტკიცება, რომ აფ-
ხაზეთი საქართველოა. ამ წიგნის გამოცემა 
ამ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია. მუ-
შაობა გასაგრძელებელია. საქართველოს 
განათლების სამინისტროს შევთავაზოთ წი-
ნადადება, შემოიღოს აფხაზეთის ისტორიის 
ფაკულტატური სწავლება სკოლებში. ამას 
ორმაგი დატვირთვა ექნება, როგორც შემეც-
ნებითი, ისე იდეოლოგიური. 

როლანდ თოფჩიშვილი, ისტორიკოსი: - 
ბატონი ჯემალი ამ წიგნების გამოცემით საშ-
ვილიშვილო საქმეს აკეთებს. მის მიერ ბადრი 
გოგიასთან ერთად გამოცემულ სქელტანიან 
გამოკვლევას ძალიან ხშირად ვიყენებ სა-
ხელმძღვანელოდ. ეს საკითხავი წიგნი კი 
შეიძლება ითქვას მისწრებაა და აფხაზეთის 
ავტონომიური რეპუბლიკის ხელისუფლებამ 
უნდა თარგმნოს რუსულ და ინგლისურ ენებ-
ზე. მადლობას ვუხდი ავტორებს, რომ ისინი 
კალმით ებრძვიან ჩვენს მტრებს. 

საბოლოოდ, გამომსვლელები შეთანხ-
მდნენ, რომ ამ წიგნს შეუძლია აფხაზეთის 
ისტორიასთან დაკავშირებით არსებული 
ინფორმაციული ვაკუუმის გარღვევა შინ 
თუ გარეთ. ამასთანავე აუცილებელია მისი 
თარგმნა უცხო ენებზე, მათ შორის, რა თქმა 
უნდა, რუსულ ენაზე.

შალვა ბერიანიძის ფოტოები

„აფხაზეთის (საქართველო) ისტორიის საკითხები“
წიგნი, როგორც  ყველაზე აქტუალურ კითხვებზე პასუხი ...

მაია შონია
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როცა სათქმელს ხელოვნება ამბობს 

მაია შონია 

ნატო გრიგოლია

ანზორ ერქომაიშვილი:
„ანსამბლ „რუსთავის” ბიოგრაფიის, ის უკვე 50 წელს ით-

ვლის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფურცელი აფხაზეთთან 
და აფხაზებთან ურთიერთობაა. ჩვენ დაარსების პირველივე 
დღიდან დიდი ქართველი კომპოზიტორის, ბატონ ოთარ თაქ-
თაქიშვილის ინიციატივითა და მეშვეობით დავუკავშირდით 
წარმოშობით აფხაზეთის მკვიდრ ზურაბ სოტკილავას. ეს გე-
ნიალური მომღერალი ჩვენთან ერთად მღეროდა. 

ბატონმა ოთარმა სპეციალურად ზურაბისთვის დაწერა 
სუიტა „მეგრული სიმღერები”, რომელშიც აფხაზური სიმღე-
რებიც შევიდა. ეს იყო ერთ-ერთი ულამაზესი ნაწარმოები, 
რომელიც კი ამ დიდ კომპოზიტორს შეუქმნია. ზურაბ სოტკი-
ლავაზე აღარ გავაგრძელებ სიტყვას. მისი გვარი ოქროს ასე-
ობით ჩაიწერა საოპერო ხელოვნების ისტორიაში. მან უდიდე-
სი წვლილი შეიტანა მსოფლიოში ქართული კულტურის წარ-
მოჩენაში. ყველგან იწერებოდა, რომ ის არის ქართველი. ზუ-
რაბთან ერთად 70-იან წლებში ერთთვიანი ტურნე გვქონდა 
სამეგრელოსა და აფხაზეთში. მას შემდეგ რამდენი ხანი გა-
ვიდა და ახლაც ისეთი ცოცხალი სურათები მიდგას თვალწინ, 
რომელიც არასოდეს წაიშლება. კონცერტები გვქონდა აფ-
ხაზეთში, ყოველ საღამოს კი იყო არაჩვეულებრივი საზეიმო 
სუფრა დილამდე. დილით ვისვენებდით, შუადღეზე - სადილი 
და რეპეტიცია, შემდეგ იყო ისევ კონცერტი და ვახშამი. ეს არ 
იყო მხოლოდ სავალდებულო შეხვედრები, ამაში ჩადებული 
იყო ჩვენი მასპინძლების სული და გული. მსოფლიო მომივ-
ლია, სად არ ვყოფილვარ, მაგრამ, შემიძლია თამამად ვთქვა, 
რომ აფხაზები ერთ-ერთი საუკეთესო მასპინძლები არიან. ის 
სიყვარული, რომელიც ჩვენ მაშინ დავიმსახურეთ აფხაზეთში 
და ის სიყვარული, რომელიც აფხაზეთმა დაიმსახურა ჩვენში, 
სამუდამოდ დაბუდდა „რუსთავის” მეხსიერებაში და არასო-
დეს წაიშლება. თაობები იცვლებიან „რუსთავში”, მაგრამ ის 
შთაბეჭდილებები გაუხუნარია. 

შემდეგ, სამწუხაროდ, მოხდა ტრაგედია როგორც ქართვე-
ლებისთვის, ისე აფხაზებისთვის, მაგრამ კონცერტი არ გავა, 
რომ ანსამბლმა „რუსთავმა” აფხაზური სიმღერა არ შეასრუ-
ლოს. მსოფლიოში არსად არ გამოვსულვართ ისე, რომ აფხა-
ზური არ ვიმღეროთ. საოცარი ოვაციებით გვეგებებიან. იქ 
აფხაზები არ არიან, მაგრამ თვითონ აფხაზურ სიმღერას აქვს 
ისეთი მადლი, რომელიც მსმენელში საოცარ აღტაცებას იწ-

ვევს. არ დამავიწყდებაერთი ისტორია, თურქეთში ვიყავით. 
გვითხრეს, რამდენიმე აფხაზია მოსული და თუ შეიძლება, რომ 
რეპეტიციაზე შემოვიდნენო. რა თქმა უნდა-მეთქი, ძალიან მო-
რიდებით იყვნენ. სცენაზე ავიყვანე ისე, რომ არაფერი მითქ-
ვამს და გამოვაცხადე, აფხაზები არიან ჩვენი აფხაზეთიდან-
მეთქი. შეწყდა რეპეტიცია, მოეფერნენ ჩვენი გოგო-ბიჭები. 
მერე ისინი ჩვენს კონცერტზეც მოვიდნენ და კიდევ ოცამდე 
აფხაზი მოიყვანეს. იმ საღამოს უფრო მეტი აფხაზური სიმღე-
რა ვიმღერეთ, ვიდრე პროგრამაში გვქონდა გათვალისწინებუ-
ლი. ძალიან დიდი წარმატება გვქონდა. აფხაზები, რომლებიც 
კონცერტს დაესწრნენ, ტიროდნენ, ბოლოს ამოვიდნენ სცენა-
ზე და იყო ერთმანეთის მოფერება და სიყვარული. 

შემდეგ სხვა ქალაქში გადავდიოდით და ვხედავთ, უკან მან-
ქანები მოგვყვებიან. გავაჩერეთ, აღმოჩნდა, რომ ჩვენი აფხა-
ზები გვაცილებენ. სტამბულში დაბრუნების შემდეგ აფხაზურ 
დიასპორასთან შეხვედრაზე დაგვპატიჟეს. პარკში ყვავილებით 
მორთული დიდი სცენა იყო გაწყობილი. ჩვენ ერთი საათი ვი-
დექით სცენაზე. კონცერტმა არაჩვეულებრივად ჩაიარა,  ცრემ-
ლების ღვრაც იყო, უსაზღვრო ოვაციებიც. როცა დამშვიდობე-
ბის დრო დადგა, აფხაზეთში არ ვართ, მაგრამ ასე ვერ გაგიშ-
ვებთო. ყველაფერი გაწყობილი ჰქონდათ. იქ წარმოდგენილი 
იყო აფხაზეთის ინტელიგენცია, ულამაზესი ხალხი, როგორი 
მოქცევა, ან როგორი სიდარბაისლე, პოლიტიკაზე სიტყვა არ 
უთქვამთ. თამადა თავად იყო დიდი პოლიტიკოსი, რომელსაც 
პოლიტიკაზე არაფერი წამოცდენია. ჩვენ უერთმანეთოდ ცხოვ-
რება არ გვიწერია, ჩვენ უნდა ერთად ვიყოთო, თქვა თამადამ 
ბოლოს და ასე გამოგვაცილეს. აი ის აფხაზები თან დამყვებიან 
ყოველთვის. კონცერტი არაა უცხოეთში, რომ აფხაზური სიმ-
ღერა და ცეკვა არ შევასრულოთ. გარდა იმისა, რომ აფხაზური 
პოლიფონია ერთ-ერთი ულამაზესია, ის ჩვენშია, ჩვენია, ჩვენი 
სისხლი და ხორცია და მეამაყება მისი შესრულება. და ვიდრე 
ანსამბლი „რუსთავი” იარსებებს, მის რეპერტუარში ყოველთ-
ვის იქნება აფხაზური სიმღერები”.   

უცხოეთში ქართველებისა და აფხაზების სიყვარულით 
სავსე ცხოვრების ამბებს ყველაზე ხშირად გურამ ოდიშარია 
ჰყვება, რადგან მისი ამ თემაზე დაწერილი წიგნები ევროპის 
არაერთ ქვეყანაშია გამოცემული. მან ამ შეხვედრაზეც კულ-
ტურისა და ხელოვნების დიდ ძალასა და უცხოურ პრეზენტა-
ციებზე ისაუბრა: 

გურამ ოდიშარია: 
„აფხაზური კულტურა ჩვენი კულტურაცაა. ჩვენ საუკუნე-

ების განმავლობაში ერთად გვიცხოვრია. ჩემი წიგნები ოცამ-
დე ენაზეა თარგმნილი 15-მდე ქვეყანაში. მე დავდივარ პრე-
ზენტაციებზე ამ ქვეყნებში, სადაც ქართულ-აფხაზურ ურ-
თიერთობებზე ვსაუბრობ. უკვირთ, რომ ასეთი სიყვარულით 
როგორ წერ აფხაზებზე და აფხაზეთზეო. ჩვენ კარგი ადამი-
ანური ურთიერთობები გვქონდა აფხაზებთან და ამიტომაც 
გვენატრება დაბრუნება სოხუმში. გერმანიაში ჩემს წიგნებს 
ქართველებსა და აფხაზებს შორის ლიტერატურული ხიდი 
უწოდეს.  ომის დროსაც და ომის შემდეგაც სულ ვამბობდი, 
რომ ეს ომი თავიდან უნდა აგვეცილებინა.  ახლაც მშვიდო-
ბიანი გზები უნდა მოვძებნოთ ერთმანეთისკენ. ქართველები 
ძალიან ბევრს აგრესორები ჰგონია. ამას წინათ სლოვაკეთში 

რომ ვიყავი, მე იქ ბევრს აფხაზი მწერალი ვეგონე. კი, მე ვარ 
აფხაზი, ოღონდ დევნილი ვარ აფხაზეთიდან. იმ წიგნებში 
არის ისეთი ამბები, რომ უკვირთ,  ეს როგორ მოხდაო. ქართ-
ველი და აფხაზი მეგობრები ომის დროს ერთმანეთს დაშორდ-
ნენ (ჩემს თვალწინ მოხდა). აფხაზმა ქართველ მეგობარს მო-
უტანა ჯავშან-ჟილეტი, ჩააცვა და უთხრა, მე ჩემს ხალხთან 
დავდგები, შენ - შენებთან დადექი, მაგრამ ჩემმა ნასროლმა 
ტყვიამ რომ არ მოგკლას, ეს ჩაიცვიო. ასეთი მაგალითები უხ-
ვადაა ჩემს წიგნებში. 

სოხუმში დავიბადე და გავიზარდე. ბევრს საერთოდ არ 
უნახავს სოხუმი და ნატრობს მის ნახვას. დუშეთელი ბიჭები 
იყვნენ, სოხუმი და ზღვა პირველად ნახეს და ნახეს სიკვდი-
ლიც. როდესაც ომი იწყება და უბედურება დაგატყდება თავს, 
მაშინ ჩაფიქრდები ადამიანი, შენი კულტურა ამ დროს როგორ 
გშველის, როგორ ამოგიდგება მხარში, მთავარია, შენ როგორ 
გამოიყენებ ამ კულტურას. ჩვენ „მერსედესს” არ ვაწარმოებთ 
და არც „სონისა” და „პანასონიკს”, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კულ-
ტურა და როცა ჩვენს სიმღერებსა და ფილმებზე დაიწყებ ლა-
პარაკს, უკვე სულ სხვაა. 

რამდენიმე წლის წინათ სტრასბურგში „სუხიშვილები” გა-
მოდიოდნენ ქუჩაში, ყინვაში, უამრავი ტურისტი უყურებდა 
ამას. 1994 წელს ჩვენი საამაყო ანსამბლი „რუსთავი” კიევში 
ჩაფრინდა. მაშინ გავიცანი ბატონი ანზორი. 26 მაისია, მე 
ახალი გამოქცეული ვარ სოხუმიდან, „რუსთავმა” თვითმფ-
რინავში დაიწყო სიმღერა, ქართული საგალობლები იმღერეს, 
ცრემლი მოგვერია ყველას. მოვფრინავდით ქვეყანაში, რომ-
ლის მომავალი ბუნდოვანი იყო და ამ დროს „რუსთავი” მღე-
როდა ცაში. მახსოვს, უკრაინელები ამბობდნენ, თქვენ რომ 
უკრაინულ სიმღერებს მღერიხართ, ისე ჩვენ ვერ ვმღერითო. 

კულტურა ის ხიდია, რომელიც ამ მიმართულებით ყველა-
ზე მეტად უნდა გამოვიყენოთ. მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ 
ჩემი წიგნები ითარგმნა აზერბაიჯანში, სლოვაკეთში, ჰოლან-
დიაში, ჩეხეთში, გერმანიაში. ომში დიდი დანაშაულია ჩადე-
ნილი, მაგრამ სხვაგვარი ფაქტებიც იყო. ასეთი ფაქტებია 
აღწერილი „პრეზიდენტის კატაში”, რომელიც 15 ქვეყანაშია 
გამოსული. ჩვენი კულტურა ჩვენი მომავალია. ფრანკფურ-
ტში, წიგნის ბაზრობაზე ჩვენი ქვეყანა საპატიო სტუმრის 
სტატუსით წარსდგა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა 
იყო, რადგან ყველას ქურდებისა და ბანდიტების ქვეყანა ვგო-
ნივართ. ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ვართ უძველესი წიგ-
ნების მწერალი და მთარგმნელი ერი, ფრანკფურტის წიგნის 
ბაზრობა კი ის ადგილია, სადაც უამრავი გამომცემელია, იდე-
ბა ხელშეკრულებები და წიგნს გააქვს ამბავი. ჩვენ ვხედავთ 
ამ ძალას და ამ ძალით უნდა შევეჯიბროთ სხვებს. უზარმა-
ზარი პოტენციალი გვაქვს საიმისოდ, რომ მცირერიცხოვანი, 
მაგრამ ძალიან დიდი ერი ვიყოთ. 

მე მინდა, რომ იმ ათი კილომეტრის სიმაღლეზე,  როდე-
საც აფრინდება თვითმფრინავი, რომელშიც ჩვენ - აფხაზები 
და ქართეველბი ერთად ვიქნებით, ბატონი ანზორი ეტყვის 
ბიჭებს - აბა, ბიჭებო, დავიწყოთო,  დაიწყებენ სიმღერას და 
თავს ბედნიერად იგრძნობს ქართველიც და აფხაზიც და ყვე-
ლანი ერთად ავმაღლდებით”. 

ამას წინათ სოხუმის კონსტანტინე გამსახურ-
დიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატ-
რის დელეგაცია, უკრაინის კულტურის სამინისტ-
როსა და ლესია უკრაინკას სახელობის რუსული 
დრამის თეატრის ოფიციალური მიწვევით,   ქ. კიევ-
ში იმყოფებოდა.

დელეგაციის შემადგენლობაში იყვნენ: აფხა-
ზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის მინისტ-
რის მოადგილე ჯაბა ჯაიანი, სოხუმის კონსტან-
ტინე გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანე-
ლი დავით საყვარელიძე, თეატრის დირექტორი 
კახაბერ შარაბიძე   და თეატრის პროდიუსერი 
ბესო ხელაშვილი. დელეგაციის წევრები უკრა-
ინის კულტურის მინისტრის მოადგილეს იური 
რიბაჩუკს და ლესია უკრაინკას სახელობის რუსუ-
ლი დრამის თეატრის გენერალურ პროდიუსერს, 
არტ-დირექტორს მიხეილ რეზნიკოვიჩს შეხვდნენ. 
მასპინძლებმა ქართველ სტუმრებს  დიდი ტრა-
დიციების მქონე ლესია უკრაინკას სახელობის 
თეატრის შენობა დაათვალიერებინეს და ერთ-ერ-
თი სპექტაკლის პრემიერაზე მიიპატიჟეს. 

ვიზიტის დროს მხარეები შეთანხმდნენ, რომ 
2020 წლის იანვრის ბოლოსთვის,  ლესია უკ-

რაინკას სახელობის რუსული დრამის თეატრი 
საგასტროლოდ თბილისს ეწვევა და ქართველი 
მაყურებლის წინაშე ორ სპექტაკლს წარმოად-
გენს. მეორე ეტაპზე კი უკრაინაში გაიმართება 
აფხაზეთის კულტურის დღეები, რომლის ფარ-
გლებშიც სოხუმის თეატრი უკრაინაში ასევე 
ორი სპექტაკლით გაემგზავრება. კულტურის 
დღეებში მიიღებენ მონაწილეობას  გურამ ყუ-
რაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო 
საგუნდო კაპელა, აფხაზეთის სიმღერისა და 
ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი და 
აფხაზეთის შემოქმედებითი ინტელიგენციის 
წარმომადგენლები.

სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სა-
ხელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 
სამხატვრო ხელმძღვანლის დავით საყვარელი-
ძის თქმით, ორმხრივი შეთანხმების საფუძველ-
ზე,  უკრაინელი და ქართველი მსახიობების 
მონაწილეობით დაიდგმება ერთობლივი სპექ-
ტაკლი, რომელსაც როგორც უკრაინაში, ისე 
საქართველოში წარმოვადგენთ. გარდა ამისა, 
დაგეგმილია შემოქმედებით თანამშრომლო-
ბაში გერმანიის რომელიმე თეატრის ჩაბმა და 
ერთგვარი სამკუთხედის შექმნა,  რომელიც  ევ-

როპარლამენტის თუ საერთაშორისო ფონდე-
ბის დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობას 
მოგვცემს.

საქართველოსა და უკრაინის კულტურული 
ურთიერთობის გაღრმავება აუცილებელია,  რად-

გან  უკრაინას და საქართველოს, ბევრ სხვა რამეს-
თან ერთად, უპირველესად ტერიტორიული მთლი-
ანობის ხელყოფის პრობლემა აერთიანებთ.  საერ-
თო სათქმელის გამოხატვა კი პოლიტიკის გარდა, 
კულტურის ენითაც მნიშვნელოვანია”. 

სოხუმის და უკრაინის თეატრები ერთობლივ სპექტაკლს დადგამენ

ქართული და აფხაზური კულტურა და ხელოვნება ეს ის ოქროს ძაფებია, რომელიც მტერმა ომის გამანადგურებელი ძალითაც კი 
ვერ გაწყვიტა. ქართველი მწერლების მიერ აფხაზეთის შესახებ დაწერილი ნაწარმოებები, პიესები, რომლებიც ქართულ და უცხოურ 
სცენებზე შთამბეჭდავ სპექტაკლებად გაცოცხლდა, ქართული ანსამბლების მიერ შესრულებული აფხაზური სიმღერები და ცეკვები 
აფხაზური კულტურის, ხელოვნებისა და ტრადიციების ქართულისგან განუყოფლობის მთავარ დასტურად იქცა. აფხაზეთის სული-
ერებისა და კულტურის ცენტრმა ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გამართული საღამო სწორედ ამ თემას - „ქართულ-
აფხაზური ხელოვნება საზღვარგარეთ” - მიუძღვნა. 

საღამოზე მოწვეულნი იყვნენ ხელოვანები, რომლებიც წლებია ემსახურებიან ამ საქმეს. ღონისძიებას უძღვებოდა არქიმანდრი-
ტი მამა ადამ ახალაძე. საზოგადოებას სიტყვით მიმართა აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელმა ირინა 
ქეცბამ. საღამოზე მუსიკალური ნომრები შეასრულეს საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატებმა მარიკა გულორდავამ და სალომე 
ჯიქიამ, რომელთა კონცერტმაისტერი იყო თემურ ელიავა. აფხაზი საიდას მონოლოგი სპექტაკლიდან „ზღვა, რომელიც შორია” წაიკით-
ხა სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობმა ლილი ხურითმა. აფხაზური ხალხური სიმღერები შეასრულა ანსამბლმა 
„რუსთავმა”, ხოლო მისმა ხელმძღვანელმა ანზორ ერქომაიშვილმა უცხოეთში აფხაზური ფოლკლორის წარმოჩენისა და აფხაზებთან 
შემდგარ დაუვიწყარ შეხვედრებზე შთამბეჭდავად ისაუბრა: 
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სალომე თორია

ეკატერინე გადილია

იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე სასწავლო პროგრამა

„სწავლაში ძირითადი მნიშვნელობა იმ პროდუქტს კი 
არა აქვს, რომელსაც იგი კონკრეტული ჩვევის ან კონკრე-
ტული შინაარსის მქონე ცოდნის სახით გვაძლევს, არა-
მედ განსაზღვრული მიმართულებით მოსწავლის ძალების 
განვითარებას.“

 დიმიტრი უზნაძე

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობის მხარდაჭერით, აფხაზეთის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულ-
ტურის სამინისტროში, კერძოდ, ხელოვნებისა 
და მიმდინარე ღონისძიებების სამსახურში ახა-
ლი ქვეპროგრამა შემუშავდა სახელწოდებით 
„გამოყენებითი ხელოვნების სასწავლო პროგ-
რამა დევნილი ახალგაზრდებისათვის”, ქვეპ-
როგრამა წლეულს, ამავე სამსახურის ორგა-
ნიზებით, პირველად და თანაც ძალიან წარმა-
ტებით განხორციელდა. ქვეპროგრამის მიზა-
ნია დევნილი ახალგაზრდების გამოყენებითი  
ხელოვნების სხვადასხვა დარგში (ტიხრული 
მინანქარი, ტექსტილი, მინის მხატვრული და-
მუშავება, ცივი ფაიფური) დაოსტატება-დახე-
ლოვნება და მათი დასაქმების ხელშეწყობა. 

სასწავლო პროგრამის შესახებ ინფორმა-
ცია, ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში, სამინისტ-
როს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და სოციალურ 
ქსელში გავრცელდა და საზოგადოების დიდი 
ინტერესი გამოიწვია. პროგრამაში მონაწილე-
ობის სურვილს გამოთქვამდნენ სხვადასხვა 
ასაკის ადამიანები, ასევე არადევნილი ახალ-
გაზრდებიც. თუმცა, ამ ეტაპზე, ქვეპროგრამის 
არც თუ ისე დიდი ბიუჯეტიდან გამომდინარე, 
შეირჩა მხოლოდ 10 დევნილი ახალგაზრდა, 
რომლებმაც სამოტივაციო წერილში პროგრა-

მით დაინტერესების მიზანი დაასაბუთეს.
შემდეგ სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდე-

რი პროფესიონალი და კვალიფიციური კადრე-
ბის მოსაძიებლად, რომლებიც ახალგაზრდების 
გამოყენებითი ხელოვნების სხვადასხვა მიმარ-
თულებით დაოსტატებას უზრუნველყოფდნენ. 
ტენდერში მხატვარ-დიზაინერმა ეკატერინე 
გეგუჩაძემ გაიმარჯვა. მისი სახელოსნო სრუ-
ლად იყო აღჭურვილი სასწავლო პროცესისათ-
ვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, 
სხვადასხვა მასალით, დანადგარითა და მოწ-
ყობილობით. რაც მთავარია, ახალგაზრდები 
ერთ სივრცეში ეუფლებოდნენ გამოყენებითი 
ხელოვნების ისეთ მიმართულებებს, როგორი-
ცაა: ტიხრული მინანქარი, ტექსტილი, მინის 
მხატვრული დამუშავება და ცივი ფაიფური.

ორი თვის განმავლობაში გამოყენებითი ხე-
ლოვნების სასწავლო პროგრამაში ჩართულნი 
იყვნენ:   ეკა ჯიტავა, ბერტა შონია, ანა გადი-
ლია, ლილე ღვინჯილია, ალექსანდრე კვანტა-
ლიანი, კესარია ღუღუნიშვილი, ნინო რიგვავა, 
ნინო ტყებუჩავა, ინგა მეგრელიშვილი და თა-
მარ საბაური. მნიშვნელოვანია, რომ თითოე-
ული მათგანი სწავლის პროცესში. დიდ ინტე-
რესსა და მონდომებას იჩენდა. ხელოვნებისა 
და მიმდინარე ღონისძიებების სამსახურის 
თანამშრომლები პერიოდულად სტუმრობდ-
ნენ ეკატერინე გეგუჩაძის სახელოსნოს (7 
ART STUDIO) და აკვირდებოდნენ სასწავლო-
შემოქმედებით პროცესს, რომელიც ხშირად 
სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ 
დროს საგრძნობლად სცდებოდა. სახელოსნო-
ში ახალგაზრდები შეიძლება ითქვას, დილიდან 
საღამომდე მუშაობდნენ და დარგის პროფე-

სიონალებისგან  სხვადასხვა ტექნიკას ეუფ-
ლებოდნენ. პროგრამის ფარგლებში შექმნილი 
ნამუშევრების დასათვალიერებლად სახელოს-
ნოს ასევე ეწვია აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის 
მინისტრი როლანდ ნიჟარაძე. მინისტრი ახალ-
გაზრდებს სწავლის სპეციფიკაზე და მომავ-
ლის გეგმებზე ესაუბრა და დაინტერესდა, აპი-
რებს თუ არა რომელიმე მათგანი გამოყენებით 
ხელოვნებას გაჰყვეს.

საბოლოოდ, დევნილი ახალგაზრდების 
წარმატების დასტური - მათი ნამუშევრების 
გამოფენა -ფართო საზოგადოებამ ვალერი 
არქანიას არტ-გალერეაში იხილა. გამოფენა 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გა-
ნათლებისა და კულტურის მინისტრის მოად-
გილემ ჯაბა ჯაიანმა გახსნა, რომელმაც თქვა: 
„გამოფენილმა საინტერესო ნამუშევრებმა 
ცხადყო, რომ პროექტი შედგა, რასაც ვულო-
ცავ თითოეულ მის მონაწილეს, პედაგოგებსა 
და პროექტის ორგანიზატორებს”. პროგრამის 
ხელმძღვანელმა, მხატვარ-დიზაინერმა ეკატე-
რინე გეგუჩაძემ აღნიშნა, რომ წარმოდგენილი 
თითოეული მიმართულების კომპოზიციის შექ-
მნაში ყველა ბავშვი მონაწილეობდა, ყველამ 
შეიტანა საკუთარი წვლილი. კომპოზიციის 
თემად კი, მისივე თქმით, არჩეული იყო კონკ-

რეტული თემა - ლურჯი სუფრა, რომელიც 
ქართული ტრადიციული სუფრის ნიმუშად 
არის მიჩნეული და რომლის დამზადების ტრა-
დიციულ ტექნოლოგიასა და კულტურას სა-
ქართველოს არამატერიალური კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინი-
ჭებული. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბ-
ლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტ-
როს ხელოვნებისა და მიმდინარე ღონისძიებე-
ბის სამსახურის უფროსის კახაბერ ძაძამიას 
თქმით, „ეს იყო სატესტო პროგრამა, რომლის 
წარმატებულმა შედეგმა აჩვენა, რომ პროგ-
რამა შეიძლება გაისადაც არა მხოლოდ გაგრ-
ძელდეს, არამედ კიდევ უფრო გაღრმავდეს”. 
დასასრულ, პროგრამის მონაწილეებს სერტი-
ფიკატები გადაეცათ.

„გამოყენებითი ხელოვნების სასწავლო 
პროგრამა დევნილი ახალგაზრდებისათვის”, 
უპირველესად, იმით არის მნიშვნელოვანი, 
რომ ზოგიერთ მის მონაწილე დევნილ ახალ-
გაზრდას, შესაძლოა, ამ მიმართულებით სა-
თანადო ნიჭი აღმოაჩნდეს და საბოლოოდ, ის 
ამ პროფესიას გაჰყვეს. ამ მხრივ ეს პროექტი 
არის საკუთარი შესაძლებლობების (ან სულაც 
მთვლემარე ნიჭის) გამოვლენის საუკეთესო სა-
შუალება.

ფესტივალში მონაწილეობდნენ:
ქ.თბილისის მერიის ხელოვნების 

№7 სკოლასთან არსებული ქართული 
ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ივერი-
ონი”  (ქორეოგრაფი ბადრი უგრეხე-
ლიძე);

ბავშვთა ქართული ცეკვის ანსამ-
ბლი „დიდლომისა” (სამხატვრო ხელ-
მძღვანელი და ქორეოგრაფი დევი 
ადეიშვილი);

აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის 
სახელმწიფო ანსამბლთან არსებული 
ბავშვთა ქორეოგრაფიული სტუდია 
„ხალისი” (ქორეოგრაფები სერგო გე-

გეჭკორი და ელგუჯა ქირია);
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ხელოვნების სკოლა „აფხა-
ზეთი №1”-ის ანსამბლი „შარათინ 1” 
(ქორეოგრაფი ოლია წურწუმია);

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ხელოვნების სკოლა „აფხაზე-
თი №1”-ის ქართული ხალხური ცეკ-
ვის ჯგუფი „ალაშარა” (ქორეოგრაფი 
მაია მახარობლიძე და დავით ჭანტუ-
რია);

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ხელოვნების სკოლა „აფხაზე-
თი №1”-ის ფოლკლორული ჯგუფი 

„აგუძერა” (ხელმძღვანელი ნათია ბე-
დენაშვილი);

აფხაზეთის კულტურისა და ხე-
ლოვნების ცენტრთან არსებული 
გოგონათა ფოლკლორული გუნდი 
„გუმბათი” (ხელმძღვანელები: სოფიო 
ქირია და სოსო კიკვაძე).

ფოლკლორული ფესტივალის მო-
ნაწილეებს, ქორეოგრაფებსა და ხელ-
მძღვანელებს,  სიგელები გადასცეს 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბ-
ლიკის განათლებისა და კულტურის 
მინისტრმა როლანდ ნიჟარაძემ და 
მინისტრის მოადგილემ ჯაბა ჯაიანმა.

როლანდ ნიჟარაძემ მადლობა გა-
დაუხადა როგორც შემსრულებლებს, 
ისე მათი ოჯახის წევრებსა და მას-
წავლებლებს ამ მოზარდების ხელოვ-
ნებისადმი სიყვარულით აღზრდისათ-
ვის და აღნიშნა: „სასიხარულოა, რომ 
ჩვენმა ახალგაზრდებმა კონცერტი 
დაიწყეს და დაასრულეს აფხაზური 
ცეკვით. ეს დასტურია იმისა, რომ 
სწორედ ისინი გაამრთელებენ სიყვა-
რულის ხიდს, რომელზეც მალე ყვე-
ლანი ერთად გავივლით.“

ქართულ-აფხაზურ ფოლკლო-
რულ ფესტივალს ესწრებოდნენ აფხა-
ზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობის თავმჯდომარის მოვალე-
ობის შემსრულებელი რუსლან აბაში-
ძე, აფხაზეთის ა/რ ხელისუფლების 
წარმომადგენლები და ნორჩი ხელო-
ვანების ოჯახის წევრები და მეგობ-
რები.

ქართულ-აფხაზურმა ფოლკლორულმა ფესტივალმა ოვაციებით ჩაიარა

აფხაზეთის ავტონომიური რეპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამი-
ნისტრომ, ხელოვნებისა და მიმდინარე ღონისძიებების სამსახურის ორგანიზე-
ბით, დიმიტრი ჯაიანის სახელობის დარბაზში ბავშვთა და მოზარდთა ქართულ-
აფხაზური ფოლკლორული ფესტივალი გამართა.

ფესტივალში მონაწილეობდნენ აფხაზეთის ბავშვთა და მოზარდთა ფოლკ-
ლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები და შემოქმედებითი კოლექტივები, 
რომლებმაც ქართული და აფხაზური ცეკვები და სიმღერები შეასრულეს.
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იმ დროს, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში სოფლე-
ბი  იცლება და იქაური მოსახლეობა ქალაქებში 
გარბის, ბუნებრივია, ადვილი არ იყო ამ ნაბიჯის 
გადადგმა. ეკაც ამბობს, რომ ძნელი იყო უნივერ-
სიტეტის და საერთოდ, ყველა დაწყებული საქმის 
მიტოვება და სოფელში წასვლა, მაგრამ სხვა არ-
ჩევანი არ ჰქონდა. უფრო სწორად, მისივე თქმით, 
„ალბათ ყოველთვის არის სხვა არჩევანიც, მაგრამ 
შენ ირჩევ იმას, რომელიც მორალურად უფრო გა-
მართლებულად მიგაჩნია”.

სოფელი დოშაყე მარტვილიდან 30 კილო-
მეტრითაა დაშორებული. ზამთარში როგორც კი 
მოთოვს, მაშინვე ჩაიკეტება და გარე სამყაროს 
მოწყდება. ამ დროს ერთი მხრივ, სულ სხვა ხიბლი 
აქვს საკუთარ თავთან განმარტოებას, და მეორე 
მხრივ, იგივე გარე სამყაროსთან უკვე გაბმული 
ძაფებიც არ გასვენებს... 

ძმის გარდაცვალების შემდეგ ეკამ მშობლები 
დიდ მწუხარებას მარტო არ შეატოვა (დას უკვე 
საკუთარი ოჯახი ჰქონდა შექმნილი) და ისევ სო-
ფელში დარჩა.

ეკას თქმით, დღეს დოშაყესაც იგივე პრობლე-
მები აქვს, რაც საქართველოს სოფლების უმეტე-
სობას: იცლება, უკიდურეს გაჭირვებაში ჩავარდ-
ნილი მოსახლეობა საშოვარზე ქალაქში გარბის... 
ეკას მამას სათითაოდ დაუთვლია და მარტო სო-
ფელ დოშაყეში ბოლო რამდენიმე  წელიწადში 85 
სახლ-კარი გამოკეტილა და ნასახლარობისთვის 
გაწირულა. ამის გამოა, რომ სოფლის ცხრაწლიან 
სკოლაში სულ თითზე ჩამოსათვლელი მოსწავლე-
ები ჰყავთ, (წლეულს, მაგალითად, პირველი და 
მეორე კლასი არ ექნებათ), თუმცა ისეთი კარგები 
არიან, რომ ეკა მასწავლებელს ისინი ძალიან ეიმე-
დება. 

ამბობს, რომ წუწუნი და ყურების ჩამოყრა არ 
ჩვევია, ყველაზე რთულ ვითარებაშიც კი. ამასვე 
შთააგონებს თავის მოსწავლეებსაც და მუდმივად 
აქეზებს, ერთ ადგილზე არ გაჩერდნენ და გამოსა-
ვალი ეძებონ. 

თანაც წაქეზებაც არის და წაქეზებაც! ეკამ დო-
შაყეს სკოლაში ძმის - ედიშერ ჟვანიას სახელობის 
სტიპენდია დააწესა და სასწავლო წლის ბოლოს 
ათოსან მოსწავლეს  პედაგოგის მწირი ხელფასის 
დანაზოგით მოგროვილ  200 ლარს გადასცემს! 

„ედიშერი ამ სკოლაში ასწავლიდა და როცა გა-
იგებდა, რომ რომელიმე ბავშვმა უნივერსიტეტში 
ჩააბარა, იმდენად უხაროდა, რომ აუცილებლად 
რამეთი ასაჩუქრებდა. მას შვილი არ დარჩა, არა-
და, ძალიან უყვარდა ბავშვები. ამიტომაც გადავწ-
ყვიტე, მის სახელზე ბავშვებისთვის რაღაც გამე-
კეთებინა. თავიდან მინდოდა, ისტორიის ცოდნის 
თვალსაზრისით გამომერჩია მოსწავლე, მაგრამ 
მერე გადავიფიქრე, ვაითუ, კოლეგებმა ტენდენ-
ციურობაში ჩამომართვან ეს ჟესტი-მეთქი”, –  ამ-
ბობს ეკა.

ის ისტორიას მხოლოდ სახელმძღვანელო-
ების მიხედვით არ ასწავლის. მიაჩნია, რომ რაც 
დრო გადის, აფხაზეთს უფრო მეტად ვშორდე-
ბით. მოსწავლეებს აფხაზეთზე ბევრად ნაკლები 
ინფორმაცია აქვთ და მის მიმართ უფრო მეტად 
გაუცხოებულნი არიან. ეკა მასწავლებლის მოს-
წავლეებმა კი სახელმძღვანელოთი გათვალისწი-
ნებულზე ბევრად მეტი იციან საქართველოს ამ 
ძირძველ კუთხეზეც.

ის ცდილობს, თავისი მოსწავლეები სხვა თვა-
ლით შეახედოს მშობლიურ სოფელსა და მის ის-
ტორიასაც. ამ მიზნით აწყობს ლაშქრობებს დო-
შაყესა და მის შემოგარენში. ერთ-ერთმა ამგვარმა 
ლაშქრობამ პრეისტორიული ხანის მღვიმეში, 
რომელიც გამოკვლეული არაა, ბავშვები აღაფრ-
თოვანა, დოშაყე ასეთი ლამაზი თუ იყო, არ ვიცო-
დითო, ერთხმად ამბობდნენ თურმე.

„შარშან მოსწავლეები ლაშქრობაზე წავიყვანე. 
გზად, სოფლის სასაფლაოს ტერიტორიაზე ნაეკ-
ლესიარი ვაჩვენე - მაღალ კონცხზე, ცაცხვების 
ჩრდილში საძირკვლის ფრაგმენტებიღა დარჩენი-
ლიყო.

მაშინ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ოთხ თვე-

ში ამ ეკლესიის აღდგენა დაიწყებოდა, ზუსტად 
წლის თავზე კი აქ კოხტა და კოპწია ეკლესია იდ-
გმებოდა”, - წერს ეკა თავის ფეისბუკგვერდზე, 
რომელიც ამ ეკლესიის მშენებლობის ერთგვარ 
მატიანედ უქცევია. „ჩემო დოშაყელებოო!” მერეც 
არაერთხელ მიმართავს ის თავის თანასოფლე-
ლებს და  აუწყებს:

„წინაპრებმა, ჩვენთვის უცნობ დროს, სო
ფელში იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკ-

ლესია ააშენეს.
გასაბჭოების პერიოდში ხის ეკლესია დაშალეს 

და მეზობელ სოფელში (კიწიაში) სამეურნეო და-
ნიშნულების ნაგებობის მშენებლობისთვის გამო-
იყენეს...

დაახლოებით ერთი წლის წინათ გამოჩნდა დო-
შაყეში დაბადებული და გაზრდილი, აფხაზეთიდან 
დევნილი და ამჟამად თბილისში მცხოვრები ქალ-
ბატონი ინეზა ჟვანია, რომელმაც საკუთარი სახს-
რებით ეკლესიის აღდგენა გადაწყვიტა...

...ამიტომ ყველას, ვისაც ოდნავ მაინც გაღელ-
ვებთ თქვენი სოფლის წარსული და მომავალი 
(რა თქმა უნდა, ვინც ახლა აქ იმყოფებით), გთა-
ვაზობთ შევიკრიბოთ შაბათს, 18 აგვისტოს ორ 
საათზე სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე”...

ასე გაჩნდა დოშაყელების ცხოვრებაში „ჩვენი 
18 აგვისტო”, როგორც მას ეკატერინე ჟვანიამ 
უწოდა. ამას მოჰყვა სხვა „პოსტები” და ბოლოს:

 „დაგვიანებული პოსტი
ჩვენკენ კარგი ამბებია!”
10 სექტემბერს დოშაყეში პირველად მეუფე 

პეტრე გვესტუმრა. ტაძრის საძირკვლის განახლე-
ბა დალოცა და დაგვმოძღვრა. საინტერესო იდეაც 
მოგვაწოდა: სოფელში, ვისაც პირველი ვაჟი შე-
ეძინება, იოანე დაარქვას, გოგონას კი იოანა. სულ-

მოუთქმელად ველოდები ჩვენს პირველ იოს. 
11 სექტემბერს, იოანე ნათლისმცემლის თა-

ვისკვეთის დღეს საძირკველი ჩავასხით. წვიმამ 
სტუმრების მოსვლა შეაფერხა, მაგრამ ჩვენი საქ-
მისთვის ხელი არ შეუშლია. წვიმის მერე კი ცაზე 
ცისარტყელაც გამოისახა (ვის როგორც უნდა, ისე 
იფიქროს და ჩვენ სასწაულად აღვიქვით)”.

იმ დღეს ცაზე ცისარტყელას გამოსახვა მარ-
თლაც სიმბოლური აღმოჩნდა, სოფლის გორაკზე 
ძალიან მალე პატარა ეკლესია ამოიზარდა. ძნელი 
სათქმელია, აქ აღვლენილი წირვა-ლოცვა სოფლი-
დან გაქცეულებს რამდენად შეაჩერებს, მაგრამ 
გზას მაინც დაულოცავს და სახლის მოსაკითხად 
მობრუნებულებსაც მშვიდობას დაახვედრებს... 

მანამდე კი ეკას, როგორც სოფლის თანამედ-
როვე მეისტორიეს, არც ერთი დოშაყელი ქალი 
თუ კაცი, მოხუცი თუ ბავშვი... ნიჩბით, ბარით თუ 
წერაქვით კადრს მიღმა არ დარჩება... და ასე შექმ-
ნის ახალგაზრდა ისტორიკოსი სოფელ დოშაყეში 
იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესიის მშე-
ნებლობის ისტორიას. 

...ამასობაში არც ქალაქად გამოკლებია თავის 
საყვარელ საქმეს. ის კორნელი კეკელიძის სახე-
ლობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრის პროექტის -„ძველი ქართული სამწიგ-
ნობრო კერების” ფარგლებში შექმნილი „ორენო-
ვანი მონაცემთა ბაზისა და ელექტრონული რუ-
კის” თანაავტორია. პროექტი შოთა რუსთაველის 
ფონდმა დააფინანსა.

ქართული მწერლობის კერებს წარმოშობისა 
და განვითარების ძალიან საინტერესო  ისტორია 
აქვს. ხელნაწერები იქმნებოდა და ინახებოდა ეკ-
ლესია-მონასტრებსა თუ ციხე-ქალაქებში, ქვეყნის 
შიგნით (გელათის, გარეჯის, ოშკის, შატბერდის, 

მარტვილის, ქვათახევის, შიომღვიმის და ა.შ. მო-
ნასტრებში) თუ მის ფარგლებს გარეთ (ათონის 
მთა, იერუსალიმის საბაწმიდისა და ჯვრის მო-
ნასტრებში, სინას მთა, შავი მთა, პეტრიწონი და 
სხვ). ქართველი მწიგნობრების მიერ გადაწერილი 
უნიკალური ხელნაწერების მოძიება ამიერიდან 
პროექტის „ძველი ქართული სამწიგნობრო კერე-
ბი” ფარგლებში შექმნილი ორენოვანი მონაცემთა 
ბაზისა და ელექტრონული რუკის დახმარებით ად-
ვილად შეიძლება. 

ეკას თქმით, ის ამ პროექტში ჯერ კიდევ ხელ-
ნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სტაჟირებაზე ყოფ-
ნის პერიოდში ჩაება.  პროექტის იდეა ცენტრის მა-
შინდელ დირექტორს ბუბა კუდავას ეკუთვნოდა, 
პროექტზე კი სამი წელი იმუშავეს და ახლა...

„გაინტერესებთ უძველესი ხელნაწერები თუ 
სად არის გადაწერილი და როგორი იყო მათი თავ-
გადასავალი? მიმართეთ „ძველი ქართული სამ-
წიგნობრო კერების” ელექტრონულ საძიებელს. 
იგი გეოგრაფიულ პუნქტებთან დაკავშირებული, 
იქ გადაწერილი თუ ოდესღაც დაცული ხელნაწე-
რი მემკვიდრეობის შესახებ სრულ ინფორმაციას 
სწრაფად და ეფექტურად მოგაწვდით. 

ჩვენი მიზანი იყო ხელნაწერთა გეოგრაფიული 
ელემენტების წარმოჩენა. კერძოდ, სად გადაიწერა 
და სად იყო დაცული ქართული ხელნაწერები. ამ ინ-
ფორმაციის დადგენა კი ძირითადად ხელნაწერთა 
ანდერძ-მინაწერების მიხედვითაა შესაძლებელი, 
- ამბობს ეკა ჟვანია და იქვე დასძენს, - ხელნაწერ-
თა აღწერილობებში ზოგჯერ მითითებული არ იყო 
ხელნაწერთა გადაწერისა და  დაცულობის ადგი-
ლები, ამიტომ თითოეული ხელნაწერის ანდერძ-მი-
ნაწერები გულმოდგინედ შევისწავლეთ. ამის შედე-
გად გამოვლინდა ისეთი გეოგრაფიული პუნქტები, 
სადაც მანამდე ქართული ხელნაწერის არსებობის 
შესახებ ცნობები არ მოგვეპოვებოდა, მაგ.: კტუტ-
სის მონასტერი (თურქეთი), ვეზირხანი (თურქეთი) 
და სხვ. ასევე სირთულეებთანაა დაკავშირებული 
ბიბლიოთეკებსა და კერძო კოლექციებში დაცუ-
ლი ხელნაწერების ადგილმდებარეობის დადგენა, 
რადგან მათ შესახებ საკმაოდ მწირი ინფორმაცია 
გაგვაჩნია.  მიუხედავად ამისა, ბიბლიოთეკები და 
კერძო კოლექციები შეგვყავს ბაზაში, რადგანაც 
ვიმედოვნებთ, რომ  შემდგომი კვლევების შედეგად 
შესაძლებელი იქნება მათი ადგილმდებარეობის 
დადგენა. რადგანაც ბაზა მუდმივად განახლებადია 
და  საჭირო ინფორმაციის დადგენის შემდეგ  განვა-
თავსებთ ელექტრონულ რუკაზეც”.

ეკა ჟვანიას, თავის მეგობრებთან ერთად, 
კიდევ სხვა არაერთ გამოცემაზე უმუშავია. მათ 
შორისაა „აფხაზეთის ელექტრონული ენციკლო-
პედია”, რომელიც აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამი-
ნისტროს მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში დაფინანსდა. პროექტის ინიციატო-
რი და რედაქტორი იყო სოხუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორი ბეჟან ხორავა. ეს 
მან შესთავაზა ახალგაზრდებს, გაზეთ „კავკაზის”  
ფურცლებზე აფხაზეთის თემატიკაზე გამოქვეყ-
ნებული მასალები ამოეკრიბათ. ახალგაზრდები 
იდეამ ძალიან დააინტერესა. ისინი გაზეთის 19 
წლის ნომრებს გაეცნენ და საბოლოოდ, შეკრეს 
აფხაზეთის ამბების კრებული, რომელიც ორ ნა-
წილად გამოიცა. საიდანაც აფხაზეთის ისტორიით 
დაინტერესებული ადამიანები იმ ეპოქების ამსახ-
ველ ბევრ სიახლეს შეიტყობენ. დანარჩენი წლე-
ბის (53 წლის მასალა) ნომრების დამუშავებას და 
გამოცემას სამომავლოდ გეგმავენ. უნდა ითქვას, 
რომ ხსენებული კრებულების გამოცემაც აფხაზე-
თის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა 
და კულტურის სამინისტროს მეცნიერთა მხარდა-
ჭერის პროგრამის ფარგლებში ეიმედებათ.

და ბოლოს, ეკატერინე ჟვანიას სადოქტორო 
თემა - „სოხუმი XIX-XX საუკუნეებში” - რამდენიმე 
წელია თაროზე აქვს შემოდებული (ხელმძღვა-
ნელი: პროფესორი ბეჟან ხორავა) და ჩამოღებას 
ელის... აფხაზეთის XXI საუკუნის ისტორიის წერას 
კი, იმედია, სოხუმში გააგრძელებს!..

ნატო კორსანტია

სოხუმში დაიბადა და სკოლაშიც აქვე შეიყვანეს... 
ბევრი ახალგაზრდის ისტორია იწყება ასე, იწყება და მერე სრულიად სხვადასხვანაირად გრძელ-

დება, სხვადასხვა ქალაქსა თუ სოფელში, ქვეყანასა თუ კონტინენტზე... 
ეკატერინე (ეკა) ჟვანია მესამე კლასში იყო, როცა აფხაზეთში ომი დაიწყო... 
მან და მისმა ოჯახმა მამის ბავშვობის სოფელ დოშაყეს (მარტვილის რაიონი) შეაფარეს თავი, 

სწავლაც იქაურ სკოლაში გააგრძელა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ სკოლაში მესამე კლასი არ ჰქონდათ, 
სოფელში მეტი მესამე კლასელი ბავშვი არ იყო და იმიტომ... მაშინ საგანგებოდ ეკასთვის მესამე 
კლასი გახსნეს, ე. წ. კლასკომპლექტი შექმნეს პირველ კლასთან, მეოთხე კლასში - მეორეკლასე-
ლებთან ერთად, მეხუთედან მეცხრემდე კი  კლასში მარტოდმარტო სწავლობდა. ამიტომაც დღეს 
ძალიან კარგად ესმის თავისი მოწაფეების, რომელთაც იგივე - დოშაყეს ცხრაწლიან მცერეკონტი-
გენტიან სკოლაში, ისტორიასა და გეოგრაფიას ასწავლის. 

ეკა ჟვანიამ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა 
და მაგისტრატურის პროგრამები დაამთავრა. დოქტორანტურის მესამე კურსზე (2015 წელი) სწავ-
ლობდა, როცა აკადემიური შვებულება აიღო და სოფელში დაბრუნდა. თავიდან ის მამის ავადმყო-
ფობამ აიძულა განსაცდელის ჟამს ოჯახის გვერდით ყოფილიყო. ამავე პერიოდში ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა ურთულდება ძმას - ედიშერ ჟვანიას, რომელიც დოშაყეს სკოლაში საქმეთა მმართვე-
ლი და ისტორიის მასწავლებელი იყო. ედიშერი 15 წელი ებრძოდა მძიმე სენს - წითელ მგლურას. მას 
თანდათან მდგომარეობა გაურთულდა და გადაადგილება უჭირდა... დოშაყეში დაბრუნებულ ეკას 
ედიშერმა  ისტორიის  საათები დაუთმო.
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,,...და არასდროს გვინახავს ათონი და ეშერა!“

ნატო კორსანტია, შალვა ბერიანიძე                 

-   რატომ გადაწყვიტეთ ომის შემდეგ 
სოხუმში ჩასვლა?

- მაშინ დაახლოებით 17-18 წლის ვი-
ყავი. მოგეხსენებათ, ეს ის ასაკია, როცა 
ადამიანს სისხლი ,,გიდუღს”. დიდი 
სურვილი მქონდა, მენახა ჩემი პირვე-
ლი სახლი სოხუმში,   ჯანაშიას ქუჩის 
ექვს ნომერში, სადაც ხუთი წელი გავა-
ტარე. მართალია, ბევრი არაფერი მახ-
სოვს, თუმცა რატომღაც არ მავიწყდე-
ბა ჭაღი, რომელიც სასტუმრო ოთახში 
გვეკიდა. ბევრი არ მიფიქრია, როგორ 
ჩავსულიყავი ,,ჩემს სახლში”, ავდექი 
და წავედი. ეს უფრო სპონტანური წას-
ვლა იყო, ვიდრე გააზრებული, რადგან 
არც იქაური პასპორტი მქონდა და არც 
სხვა რამ საბუთი. მაშინ გაცილებით 
მეტი გზით შეიძლებოდა სოხუმში ჩას-
ვლა, ვიდრე დღეს. მივედი ჩემს სახლ-
თან, სადაც უკვე სხვები ცხოვრობდნენ 
და მასპინძელს ვუთხარი, გამარჯობა, 
მე აქ დავიბადე, აქ ვცხოვრობდი და თუ 
შეიძლება, 5 წუთით შემომიშვით, სახლს 
დავათვალიერებ-მეთქი. სასტიკი უარი 
მივიღე. შემდეგ ამიხსნეს, რომ იქ ჩემი 
შესვლა არ შეიძლებოდა, „აზრზე მომიყ-
ვანეს” და ასე ვთქვათ, ციდან დავეშვი. 
ამის შემდეგ სოხუმში აღარ წავსულვარ. 
როგორც ამბობს ზვიად რატიანი ,,შენი 
სამშობლო არის არა აქ, არამედ აი იქ, 
სხვაგან!.“

-   ციდან დაშვება ახსენეთ და... რას 
ფიქრობთ, პოეტის ციდან  დაშვება ად-
ვილი შესაძლებელია?

-  რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. ეტ-
ყობა, თქვენ პოეტებზე ძალიან აღმატე-
ბული წარმოდგენა გაქვთ.

-   ქართული ლიტერატურისადმი სიყ-

ვარული როდის აღმოაჩინეთ თქვენში?
-  სამწუხაროდ, ძალიან ცუდად ვიცი 

ქართული თანამედროვე ლიტერატუ-
რა, რადგანაც მე ქ. ზუგდიდში, რუსულ 
სკოლაში ვსწავლობდი და იქ მხოლოდ 
კლასიკოსი მწერლების შემოქმედებას 
გვასწავლიდნენ. ქართული ლიტერატუ-
რა ძირითადად ბებიაჩემმა მასწავლა, 
ხშირად მიკითხავდა.

-  რას იტყვით, სოხუმიდან იძულებით 
წამოსული, ზუგდიდში რუსულ სკოლაში 
რატომ შეგიყვანეს?

- მოგეხსენებათ, სოხუმში ბევრი 
რუსულენოვანი ოჯახი იყო, სადაც 
ქართულს იშვიათად გაიგონებდი. ჩემს 
სახლშიც უმეტესწილად რუსულად ლა-
პარაკობდნენ. ამდენად, მშობლებმა გა-
დაწყვიტეს, რომ რუსულ სკოლაში შე-
ვეყვანეთ. ქართული ენა მოგვიანებით 
ვისწავლე.

- რუსულენოვანი სკოლის მოსწავ-
ლემ ლექსების ქართულად წერა როდის 
დაიწყეთ?

-  მცირე ზომის ლექსებს ბავშვობი-
დანვე ვწერდი. მეშვიდე თუ მერვე კლას-
ში ვიქნებოდი, როდესაც დავესწარი სკო-
ლის ბოლო ზარს, სადაც მოსწავლეები 
ლექსებს კითხულობდნენ. ამ ფაქტმა, 
იმდენად დიდი გავლენა იქონია ჩემზე 
(ვფიქრობ, საერთოდაც, გავლენის ქვეშ 
ადვილად ვექცევი), რომ როგორც კი 
სახლში დავბრუნდი, ლექსი დავწერე, 
სახელწოდებით ,,დიალოგი ღმერთთან”. 
ეს ლექსი, წლების შემდეგ პოპულარული 
გახდა, თუმცა უნდა ვაღიარო, რომ ის მე 
არ განმითავსებია ინტერნეტსივრცეში. 
როგორც ჩანს, ვიღაცამ შემთხვევით, მო-
ბილური ტელეფონით გადამიღო ვიდეო, 
როდესაც მას ვკითხულობდი და გაავრ-
ცელა. ახლა კი ვფიქრობ, რომ ჩემი იმ-
დროინდელი ენთუზიაზმი ბევრად აღე-
მატებოდა ჩემს ცოდნას იმაზე, როგორ  
დამეწერა ლექსი. ეს გარემოება ამ კონ-
კრეტულ ლექსზეც აისახა. ამიტომაც, 
დღეს ხშირად ვამბობ, რომ მაშინდელი 
ჩემი ლექსები მე არ დამიწერია (იღიმის). 

რამდენიმე დღის წინათ, თბილისის 
ერთ-ერთ სკოლაში პოეზიის საღამოზე 
მიმიწვიეს. მოსწავლეები ჩემს ლექსებს 
კითხულობდნენ და მეც ზემოთ ნახსე-
ნები ლექსის წაკითხვა მთხოვეს, მაგრამ 
უარი ვთქვი. ჩემი აზრით, ეს იქნებო-
და სრული სიყალბე, რადგან როდესაც 
ლექსს კითხულობ, თითქოს ვიღაცას 
რაღაცას უზიარებ, უყვები, ახლა კი უბ-
რალოდ,  გამოვიდოდა, რომ სხვის და-
წერილს ვკითხულობდი. მოკლედ რომ 
ვთქვა, ახლა არაფერი მაკავშირებს იმ-
დროინდელ ლექსებთან. უფრო მეტიც, 
დღევანდელი ჩემი სტილი, იდეა და თუნ-
დაც წაკითხვის მანერა საერთოდ არ ემ-
თხვევა მაშინდელს.

-   სკოლის დამთავრების შემდეგ, სად 
გააგრძელეთ სწავლა?

 - ილიას სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტში, დრამის რეჟისურაზე ჩავაბარე, 
მაგრამ სწავლა ვერ დავასრულე. დრა-
მატურგია დღემდე მიყვარს, თეატრი 

კი ვერ შევიყვარე.  როდესაც ანტონ ჩე-
ხოვის პიესის ,,ალუბლის ბაღის” დადგ-
მა ვნახე, მომინდა, ამ მიმართულებით 
მესწავლა. ზემოთ  ხომ ვთქვი, გავლენის 
ქვეშ ადვილად ვექცევი-მეთქი. თუმ-
ცა მალევე მივხვდი, რომ სცენა არ იყო 
ჩემი საქმე და თავი დავანებე. საკუთარი 
თავის გამოსახატად ყველაზე კარგ სა-
შუალებად პოეზია მივიჩნიე, ყველა ადა-
მიანმა კი ის უნდა აკეთოს, რაც შინაგან 
ჟინს დაუკმაყოფილებს. ამიტომაც, მო-
დით, ასე ვთქვათ, ჩემი სიყვარული რე-
ჟისურისადმი პოეზიამ გადაწონა.

- ერთი შეხედვით, უცერემონიო ჩან-
ხართ და საინტერესოა, როგორ მოხიბ-
ლეთ თქვენი მეუღლე? არ გაგიძნელდათ?

-    საერთოდ, მოვხიბლე კი? (იცი-
ნის). ჩვენი სასიყვარულო ისტორია 
ერთი თვე გაგრძელდა და მერე გადავ-
წყვიტეთ დაქორწინება. მას თუ ჰკით-
ხავთ, გეტყვით, რომ 6 თვე ვიცნობდით 
ერთმანეთს და აქედან, მხოლოდ ერთი 
თვე ვიყავით შეყვარებულები, თუმცა 
ფაქტია, მე ის დანარჩენი 5 თვეც მიყ-
ვარდა.

-  ერთ-ერთ პოეზიის საღამოზე 
თქვით, რომ უამრავი ლექსიდან, მხო-
ლოდ ერთადერთი ლექსი მიუძღვენით 
მეუღლეს, რატომ?

-   ეს ლექსიც ადრეული წლებიდა-
ნაა, მაგრამ ჯერ-ჯერობით ცოცხალია. 
როცა მის წაკითხვას მთხოვენ, მეშლება 
ხოლმე, შეხსენება მჭირდება, ლექსს ასე 
ჰქვია: „დღემდე ვაგვიანებ“:

...მსგავსად პერსონაჟის, ცუდი 
 ნოველიდან, ხელში შეგიკალი.
სახლი აგირიე, მარტისნაირია ახლა 
 ამინდები.
შენ კი - არაფერი... ჩუმად მიპასუხე 
 - პალტო შეიკარი,
პალტო შეიკარი, ქარია, გაცივდები... 
მიძღვნითი ლექსები, საერთოდაც, 

ჩემთვის, სიყალბესთან ასოცირდება. 
მიმაჩნია, რომ წერა ისეთ თემებზე, რო-
გორიცაა დედა, სამშობლო, სიყვარუ-
ლი, მეუღლე და ა.შ. მნიშვნელოვანია, 
მაგრამ რთულია, სხვანაირი დაფიქრე-
ბა სჭირდება. მე კი უმნიშვნელო საკით-
ხებზე უფრო ადვილად მეწერება. აი, 
მაგალითად სოხუმს, დღემდე მხოლოდ 
ერთადერთი ლექსი მივუძღვენი:

აჰა, ძმაო, გვეშველა, როგორც 
        იქნა - დავმარცხდით
და არ შეგვრჩა სხეულზე 
      აღარც ერთი ნაკაწრი.
ზეიმია. მე კიდევ - ლამის ყელში 
             გადამცდე,
ლამის შენში ჩავსახლდე, უსახლკარო 
               ძმაკაცო...
როგორც მინდვრის ყვავილებს, 
     ლამის პირზე მიდებით,
სიკვდილს გემო ავუღეთ. 
        დავმარცხდით და გვეშველა!
ვნახეთ სრუტე ბოსფორის, 
          ვნახეთ პირამიდები
და არასდროს გვინახავს 
             ათონი და ეშერა!
-    მიძღვნითი ლექსები ვახსენეთ და 

საინტერესოა, ვის მიუძღვენით თქვენი    
ლექსი „მდგმური”? 

-  ლექსის სათქმელი უფრო განზო-
გადებული და მასშტაბურია და ,,წუ-
თისოფლის მდგმურობასთან” ასო-
ცირდება. თუმცა ის, რა თქმა უნდა, იმ 
პერიოდსაც ეხება, როდესაც სტუდენტი 
ვიყავი და თბილისში მდგმურად ვცხოვ-
რობდი. ლექსში ასევე ყველა ის ადამი-
ანი მოვიაზრე, ვისაც კი ოდესმე მდგმუ-
რად უცხოვრია ან ცხოვრობს. სხვათა 
შორის, ჩემი „პირადი ქრონიკების” წარ-
მოჩენაში ძალიან დამეხმარა ლექსის 
მთავარი პერსონაჟი, რადგანაც როცა 
სხვაზე საუბრობ და საკუთარ თავს გუ-
ლისხმობ, ასე უფრო მარტივია წერა. ამ 
მეთოდს  ,,ნაძირლების საერთო მეთო-
დი” ვუწოდე:

,,...იქ, საიდანაც ვერ გააღწევ 
           და ახლა ნიღბებს
მრავალჯერ იცვლი, წამდაუწუმ, 
   იმის მიხედვით
თუ ვინ შეგხვდება და ამჯერად 
   სამუსაიფოდ,
დამშვიდებული, თვინიერი სახე 
   მოირგე,
ანუ, მიმართე ნაძირლების საერთო 
   მეთოდს,
გამოიგონე, რომ არ ჰგავდეს პირად 
   ქრონიკებს”…
-   „პირად  ქრონიკებთან” დაკავშირე-

ბით, რა ხდება, მუშაობთ სადმე?
-  კონტრაქტი მაქვს გაფორმებული 

ტელეკომპანია „რუსთავი 2”-თან და 
ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუსთვის თანა-
მედროვე პოეტებზე 10-10-წუთიან სი-
უჟეტებს ვამზადებ. თავდაპირველად, 
ამ გადაცემაში ჩემს საკუთარ ლექსებს 
ვკითხულობდი, ახლა კი გადაცემას და-
ემატა ჩემი რუბრიკა - ,,10 წუთი თემურ 
ელიავასთან ერთად”, რომელიც იმედი 
მაქვს, საზოგადოებას მოეწონება. ჩვენს 
ირგვლივ უამრავი კარგი გარეგნობის 
პოეტია, მათ რომ საკუთარი ლექსები 
წაართვათ, ისევ ისეთივე ლამაზები და 
კოპწიები იქნებიან, თუმცა არიან ისე-
თებიც, რომელთა ცხოვრებაც პოეზიის 
გარეშე არაფერია და ჩემი მთავარი მი-
ზანი, ასეთი ავტორების წარმოჩენაა.

-   თავად  თქვენ ზუგდიდში ცხოვ-
რობთ და მაინც, მთელი თუ არა, ლამის 
ნახევარი საქართველო, გიცნობთ. 

 -  ჩვენი მთავარი პრობლემა ის არის, 
რომ ძალიან ბევრი უსარგებლო საქმის 
კეთებით გაგვყავს დღე და ამასთანავე, 
ძალიან ბევრი უსარგებლო ნივთი გაგ-
ვაჩნია. იმისათვის, რომ თავი უკეთესად 
ვიგრძნოთ, კი არ უნდა შევიძინოთ რამე, 
არამედ უნდა მოვიშოროთ და დავიტო-
ვოთ ის, რაც ბუნებრივი და მიმზიდვე-
ლია. ასე უფრო უკეთ ვიგრძნობთ თავს. 

როცა ადამიანი ცდილობს იყოს უკე-
თესი, ვიდრე არის, მას აუცილებლად 
დაუდგება ვინმე მხარში. შემიძლია 
ვთქვა, რომ ვცდილობ, უკეთესი ვიყო 
და პოეზია ამაში მეხმარება, საზოგა-
დოებას კი მადლობა გამოხმაურებისთ-
ვის.

,,...ვნახეთ სრუტე ბოსფორის, ვნახეთ პირამიდები
და არასდროს გვინახავს ათონი და ეშერა!”

ამ სიტყვების ავტორს თემურ ელიავას სოხუმი მხოლოდ ფრაგმენტულად ახსოვს. 
5 წლის იყო, როცა მას ოჯახთან ერთად მშობლიური ქალაქი დაატოვებინეს. თუმცა 
არასდროს ავიწყდება სოხუმის სახლი, რომელიც წითელ ხიდთან, ჯანაშიას ქუჩაზე 
იდგა. ომიდან სულ რამდენიმე წელი იყო გასული და ერთხელაც, თემურმა  გადაწყ-
ვიტა ბარიერები გადაელახა და ბავშვობის სახლი მოენახულებინა... 

სახლს ჯერ შორიდან შეავლო თვალი, მერე მის ახალ მეპატრონეს გამოეცხადა და 
სახლის დათვალიერება სთხოვა, უბრალოდ, დათვალიერება... თუმცა უარი უთხრეს. 
მას მერე პოეტი ფიქრობს, რომ მისი სახლი ყველგანაა, მთელ სამყაროში, რადგანაც 
მშობლიური მხარის განცდა წართმეული აქვს.  

ამ და მისი ცხოვრების სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე გვესაუბრება პოეტი თე-
მურ ელიავა, რომელიც ამჟამად ზუგდიდში მეუღლესთან და სამ შვილთან ერთად 
ცხოვრობს. 
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ნატო კორსანტია

ლალი ბუთბაია:
 - შარშან ჰოლანდიაში აფხაზეთის დღე-

ების ჩატარებით  ჩემი დიდი ხნის ჩანაფიქრი 
ასრულდა. პროექტს „დავიბრუნოთ ერთმა-
ნეთი” დავარქვით. ის ძალიან შინაარსიანი 
და ემოციური იყო, რაც ჩვენ, ყველამ ერ-
თად „ნიდერლანდების სამეფოში ქართული 
კულტურის ცენტრის” თანადგომით შევძე-
ლით. ეს ცენტრი ქ. ამსტერდამში 4 წლის 
წინათ შეიქმნა და მისი დამფუძნებელია 
თიკა სვანიძე. ჩვენ - მე და ქალბატონებმა: 

იზოლდა კვიციანმა, ვიოლა მიქიამ, ლეილა 
მიქიამ და ნანი გერგაიამ ამ ცენტრში გა-
ვიცანით ერთმანეთი. მალე აღმოვაჩინეთ, 
რომ ბევრი რამ გვაქვს საერთო, ვფიქრობთ 
და გვიყვარს ერთნაირად, მერე ოჯახებით 
დავახლოვდით, რაც პირად თუ საზოგადო 
საქმეშიც მნიშვნელოვანია. მართალია, ჩვენ 
საქართველოს საზღვრებს გარეთ ვცხოვ-
რობთ, მაგრამ ყველანაირად ვცდილობთ, 
რომ ფესვებს არ მოვწყდეთ.  საქართველო-
ში ორი წარმომადგენელი გვყავდა: მარინა 
ამაღლობელი და გიორგი ბერიძე, რომელთა 
ძალისხმევითაც გამოვიდა პროექტი ასეთი 
საინტერესო. თუმცა, აქვე უნდა ვთქვა, რომ 
იზოლდა კვიციანთან და გიორგი ბერიძეს-
თან წლების მეგობრობა მაკავშირებს.

ჰოლანდიაში აფხაზეთის კულტურის 
დღეების გამართვის თაობაზე ფეისბუკით 
გამოვაცხადე. მრავალი ემიგრანტი გამო-

მეხმაურა, რომელთა შორის ბევრი სულაც 
არ იყო აფხაზეთიდან: დიზაინერმა ნატალია 
ჩადუნელმა ბანკეტის დარბაზი გაგვიფორ-
მა, გვილავების ოჯახმა ყვავილები გვაჩუ-
ქა,  ძალიან დაგვეხმარნენ ნელი და გარი 
სვანიძეები, ინტერნეტმომსახურება ნინო 
უბილავამ იტვირთა, ნანი გერგაიამ ტრა-
დიციულად ტორტი მოგვართვა, ჰოლან-
დიაში მცხოვრებმა მხატვრებმა - გიორგი 
შენგელიამ და მარინა თამლიანმა თავიანთი 
ნამუშევრების გამოფენა მოაწყვეს, ნიდერ-
ლანდებში არსებული ქართული ხალხური 
სიმღერის ანსამბლ „მერანის” სოლისტმა ქე-
თევან წიკლაურმა, ივო ბოსვაიკის დირიჟო-
რობით, ქართული და აფხაზური სიმღერები 
შეასრულა და ა. შ. ყველას ვერც ჩამოთვ-
ლი, არადა ჰოლანდიის ქართული დიასპო-
რის უამრავი წარმომადგენელი იდგა ჩვენს 
გვერდით და მადლობა მათ ამისთვის. 

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობიდან სა-
განგებოდ ჩამოვიდა მწერალი გურამ ოდი-
შარია, ჩვენი მოწვევა უყოყმანოდ მიიღო 
და კონცერტის გასამართად გერმანიიდან 
გვეწვია მომღერალი ნათია თოდუა. პროექ-
ტის ფარგლებში მოწვეულმა ანსამბლ „რუს-
თავის” სოლისტმა გიორგი ალექსანდრიამ 
(კონცერტმაისტერი სოფო გვარამია) ქარ-
თული და აფხაზური სიმღერები შეასრულა. 
ძალიან გვასახელეს აფხაზეთის ხელოვნე-
ბის „სკოლა - 2”-ის აღსაზრდელებმა, ლელა 
უბილავას ხელმძღვანელობით. მოეწყო 
მარი გოლდის სამოსელის, თეა გუნთიაშვი-
ლის თოჯინების, ელდარ ქავშბაიას ნამუ-
შევრების გამოფენა და ა. შ.

„აფხაზეთის დღეების” ჩატარების უმ-
თავრესი მიზანი იყო საერთაშორისო საზო-
გადოებისთვის აფხაზეთის მივიწყებული 
პრობლემა შეგვეხსენებინა სიტყვის, მუსი-
კის, ხელოვნებისა და კიდევ სხვა ელემენ-
ტების ერთობლიობით. პროექტი შედგა, 
რაც ჩემი დიდი იდეის მხოლოდ პირველი 
ნაბიჯია და მომავალში აუცილებლად გაგრ-
ძელდება ახლა უკვე ახლახან დაფუძნებუ-
ლი ფონდის - World of Diaspora-ს საშუალე-
ბით. მსოფლიოს მუდმივად შევახსენებთ, 
რომ აფხაზეთი საქართველოს განუყოფელი 
ნაწილია და, რომ აფხაზეთის პრობლემის 
გადაჭრაზე ჩვენთან ერთად მთელმა მსოფ-
ლიომ უნდა იზრუნოს.

ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ ამ აქამდე ად-
ვილად არ მოვსულვარ. ჰოლანდიაში 1999 
წელს ოჯახთან ერთად  ჩავედი. ჩასვლის-
თანავე მივხვდი, რომ ჰოლანდიური ენის 
სწავლა აუცილებელი იყო, იქ სამსახურს 
სხვაგვარად ძნელად იშოვი. თბილისში სა-
მედიცინო ინსტიტუტი დავამთავრე, მაგრამ 
იურიდიული საკითხებით ყოველთვის ვიყა-
ვი დაინტერესებული და ჰოლანდიაში, ამს-
ტერდამის უნივერსიტეტში, სწორედ იური-
დიულზე ჩავაბარე. მანამდე დღე და ღამე 
გავასწორე და ვისწავლე ჰოლანდიური ენა. 
მერე ჰოლანდიური და ინგლისური ენების 
კურსები დავამთავრე. 

ახლა ბედნიერი ვარ ჩემი სამსახურით, 
ჩემი საქმიანობით ჰოლანდიაში. ამიტომაც 
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ცურვა რომ 

ისწავლო, აუცილებლად უნდა იმოძრაო... 
როცა ადამიანი არ ჩერდება და მოძრაობს, 
მას ერთი კი არა, აუცილებლად მეორე 
გზაც გაეხსნება. მხოლოდ იდეა არ არის 
საკმარისი, მისი რეალიზებისთვის ზრუნვაა 
მთავარი. ამასთანავე, აუცილებელია თანა-
მოაზრეების პოვნა. მე ამაყი და ბედნიერი 
ვარ, რომ ჰოლანდიაში გარს მახვევია ასეთი 
თანამოაზრეები, ჩვენ ერთმანეთი ვიპოვეთ, 
რითაც ყველანი ბედნიერები ვართ და ერთ-
მანეთს კიდევ უფრო მეტის გაკეთების ძა-
ლას ვანიჭებთ.

როგორც უკვე თავშიც აღვნიშნეთ, ამ 
შეხვედრას  ჟურნალისტი გიორგი ბერიძეც 
ესწრებოდა და გზადაგზა საუბარში ერთვე-
ბოდა და ბევრ რამეს აკონკრეტებდა:

გიორგი ბერიძე:
ეს პროექტი ერთგვარი საჯილდაო ქვა 

იყო ნდობის აღდგენისა და განმტკიცების 
გზაზე. შეხვედრები ლაივ-რეჟიმში მიმდი-
ნარეობდა და მას აფხაზები - ოჯახებში ერ-
თად შეკრებილნი ადევნებდნენ თვალყურს. 
ჩვენ ვნახეთ ცრემლები როგორც ქალების, 
ისე კაცების თვალებზე. ეს იყო მონატრების 
ცრემლი, რომელმაც კიდევ უფრო დაგვარწ-
მუნა, რომ სწორედ სახალხო დიპლომატიის 
გზით უნდა აღვადგინოთ ურთიერთობები 
და დავიბრუნოთ ერთმანეთი. სამწუხაროდ, 
რაც დიდმა პოლიტიკამ დაანგრია, ის ჩვენ 
უნდა აღვადგინოთ. ამ პროექტის მიზანი 
სწორედ ეს არის და არა პოპულარობის მო-
პოვება, ტელეეკრანებზე პოზირება.

იზოლდა კვიციანი,  ქ.ჰააგა, რესტო-
რან „სოხუმის” მეპატრონე:

-  აქამდე მეც რთული გზით ვიარე: 
ჯერ კიდევ სოხუმში ვცხოვრობდი, როცა 
21 წლისა დავქვრივდი, დავრჩი ორი მცი-
რეწლოვანი შვილით (ვაჟმა შარშან ცოლი 
შეირთო და საქართველოში ცხოვრობს, ქა-
ლიშვილი კი ჰოლანდიაშია), მერე იყო აფ-
ხაზეთიდან დევნილობა და პრობლემების 
პირისპირ დარჩენა...

ქ. ჰააგაში, 10 წლის წინათ,  რესტორან 
„სოხუმის” სახით შევქმენი პატარა სო-
ხუმი, რომელიც მშობლიური მიწა-წყლის 
ნოსტალგიას მიკლავს. ასე რომ წლეულს 
იუბილე გვაქვს. განვლილი 10 წლის  გან-
მავლობაში არაადამინური შრომა ჩავდე ამ 
რესტორანში, მაგრამ ამის ძალას მაძლევდა 
ჩემი სამშობლოს პოპულარიზაციის, ქარ-
თული კულტურის, ტრადიციებისა და კუ-
ლინარიის უცხო ადამიანებისათვის გაცნო-
ბის დიდი სურვილი. 

სიმართლე გითხრათ, რასაც იქ ვაკეთებ 
საქართველოსთვის, შესაძლოა, აქ  იმის ნა-
ხევარიც ვერ გამეკეთებინა. ბევრმა ჩვენმა 
სტუმარმა არ იცის, სად არის საქართველო 
და ხშირად, როცა თუნდაც ხინკლის ჭამას 
ვასწავლი, საქართველოზე გავუბამ ხოლმე 
ლაპარაკს. რესტორნის გარეთ საქართვე-
ლოს დროშა ფრიალებს და მეამაყება, რომ 
ჩვენ ყურადღების ცენტრში მოქცევა შევძე-
ლით.

რესტორნის გახსნისას, თავიდან დიდ 

სირთულეებს წავაწყდი, ძალიან მაკონტ-
როლებდნენ, შეიძლება ითქვას, რომ მა-
ვიწროებდნენ, თითქოს დახურვა უნდო-
დათ. ერთხელ ჯარიმაც კი გადამახდევინეს 
- 1250 ევრო. დრო გავიდა და თანდათან, 
როცა დარწმუნდნენ, რომ ამ საქმის კეთე-
ბა შემეძლო, ახლა უკვე თვით სამინისტ-
როების - იუსტიციის, საგარეო საქმეთა და 
სხვ. თანამშრომლები ჩვენთან ვახშმობენ, 
მოსწონთ ჩვენი სამზარეულო.

განსაკუთრებით ემოციურია ქართვე-
ლების სტუმრობა, როცა ჩვენს რესტორან-
თან, გავლისას ნახავენ წარწერას: „სოხუმი” 
და აღელვებულები შემოდიან. საქართვე-
ლოს საგარეო საქმეთა სამინისტროდანაც 
გვსტუმრობენ ხოლმე და  აქ საქართველოს-
თვის საჭირბოროტო საკითხებზე მსჯელო-
ბენ. ასე რომ, ჩვენი რესტორანი საქართვე-
ლოს პატარა საელჩოა ჰოლანდიაში. თანაც 
აქაც მუშაობს პრინციპი, რომ ქართველი 
თუ უცხოელი სტუმარი, პურმარილთან ად-
ვილად იხსნება.

ჰააგაში გამოდის ყოველდღიური გაზე-
თი „ვოლკსკრანტი” (Volkskrant). ერთხელაც 
მისი რედაქტორი გვეწვია, ჩვენი კერძები 
დააგემოვნა, შემდეგ რედაქციიდან დამირე-
კეს, წერილის დაწერა გვსურს  თქვენზეო. 
მართლაც მოვიდა ჟურნალისტი და მალე 
გაზეთში ჩემს რესტორანს, ფოტოების თან-
ხლებით, სამი გვერდი დაუთმეს. ერთ-ერთ 
სურათზე მე სოხუმის ლოგოიანი წინსაფ-
რით ვიყავი გამოსახული. რედაქტორს ლა-
მის მთელი საქართველოს ისტორია შეეს-
წავლა,  ჩემს  რესტორანს კი 10 დან 8 ქულა 
მიანიჭეს, რაც დიდი წარმატებაა. მით უმე-
ტეს, რომ ის ერთადერთი ქართული რესტო-
რანია ჰოლანდიაში.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მინ-
და გიამბოთ: ჩემი რესტორნის დარბაზის 
მონიტორზე მუდმივად გადის ვიდეორგოლი 
საქართველოზე, რომელმაც ბევრი ჰოლან-
დიელი დააინტერესა და საქართველოში 
ჩამოიყვანა. დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა 
ამისთვის  გიორგი ბერიძეს, რომელმაც ეს 
ვიდეორგოლი დაგვიმზადა.

ვიდეორგოლი საქართველოს ყველა 
კუთხის, მათ შორის აფხაზეთის ღირშე-
სანიშნაობებს და ხედებს ასახავს და ისეა 
აგებული, რომ მის მნახველს არა მხოლოდ 
საქართველოში  მოგზაურობის, არამედ 
მისი ისტორიით დაინტერესების სურვილი 
გაუჩნდეს. ამ ვიდეორგოლის ყურებით გა-
ტაცებული სტუმრები დანაყრების შემდე-
გაც კარგა ხანს რჩებიან ჩვენთან. ამასთანა-
ვე, რესტორანში მუდმივად ისმის ქართული 
ჰანგები, ყველა კუთხის ფოლკლორული 
სიმღერები თუ საესტრადო მუსიკა. 

სხვათა შორის, ჩვენთან აფხაზებიც მო-
დიან. როცა გავიგებ, რომ აფხაზი სტუმარი 
გვყავს, აუცილებლად გამოვდივარ სამზა-
რეულოდან, ქუდს მოვიხსნი, ვესალმები 
და გამოველაპარაკები. საერთოდ, აფხაზე-
თის, სოხუმის ხსენებას სულ სხვა ემოციით 
ვხვდები. ერთმა ქალბატონმა, აფხაზი ვარო 
რომ მითხრა, ისე გამიხარდა, გადავკოცნე 
კიდეც. მეორედ, ახალგაზრდა აფხაზმა კაც-
მა გაცნობის შემდეგ, აფხაზეთში 

“დავიბრუნოთ ერთმანეთი!”

ასე სიმბოლურად ერქვა შარშან, ოქტომბერში ნიდერლანდების სამეფოში ქართული კულ-
ტურის ცენტრის ორგანიზებით გამართულ „აფხაზეთის დღეებს”. 

როგორც მოგვიანებით, ამ იდეის ავტორი ლალი ბუთბაია, იურიდიული მრჩეველი და მთა-
ვარი სპეციალისტი საგადასახადო საკითხებში, იტყვის, მიზანი თავშეყრისა „საერთაშორისო 
საზოგადოებისთვის აფხაზეთის გადაუჭრელი პრობლემის შეხსენება იყო, აფხაზებისთვის კი 
კიდევ ერთხელ შერიგების ხელის გაწვდენა, მოდით, „დავიბრუნოთ ერთმანეთი!” 

ნიდერლანდების სამეფოში, პროექტის ფარგლებში, ჩავიდნენ აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, 
მწერლები და ხელოვანები, რომელთაც იქ საქართველოს საელჩოს მაშინდელმა ელჩმა კონს-
ტანტინე სურგულაძემ და მთელმა დიპლომატიურმა კორპუსმა გაუმართა მიღება. პროექტის 
პროგრამა მრავალფეროვანი იყო და მოიცავდა საინტერესო შეხვედრებს, კონცერტებს, გამო-
ფენებს და სხვ. სტუმრებს ქ. ჰააგაში  გულთბილად უმასპინძლა რესტორანმა „სოხუმმა”, რომ-
ლის მეპატრონეც სოხუმის მკვიდრი იზოლდა კვიციანია. 

ერთად ყოფნის სითბომ და სიხარულმა კვლავ შეხვედრის სურვილი დაბადა... პროექტმა 
„დავიბრუნოთ ერთმანეთი” კი ლალი ბუთბაიას უბიძგა 2019 წლის ივნისში ნიდერლანდების სა-
მეფოში დაეარსებინა ფონდი - World of Diaspora, რომლის მეშვეობითაც მომავალში თავისი იდე-
ების გაცოცხლებას გეგმავს. მისივე თქმით, ფონდის საქმიანობამ უნდა მოიცვას მიგრაციის და 
ემიგრაციის საკითხები მსოფლიო ქართული დიასპორის ჩართულობით. ფონდის საქმიანობის 
ძირითადი მიზანია აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს საკითხების გააქტიურება, მათზე მსჯელობა, 
დიასპორების კულტურული და საგანმანათლებლო შეხვედრებისა და ღონისძიებების მოწყობა.

თუმცა ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდებოდეს, პროექტის „დავიბრუნოთ ერთმანეთი” სულის 
ჩამდგმელი ქალბატონები: ლალი ბუთბაია, იზოლდა კვიციანი, ვიოლა მიქია, ლეილა მიქია და 
ნანი გერგაია თბილისში ჩამოვიდნენ, ჩვენ კი ვისარგებლეთ შემთხვევით და ისინი სასაუბროდ 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში მოვიწ-
ვიეთ ქართულ საქმეებში მათ თანამდგომ ჟურნალისტ გიორგი ბერიძესთან ერთად.

აფხაზეთი - სავიზიტო ბარათად

დგანან მარცხნიდან მარჯვნივ ვიოლა მიქია, გიორგი ბერიძე, იზოლდა კვიციანი, ლალი ბუთბაია  
და ლეილა მიქია, შუაში ზის ნანი გერგაია

რესტორანი სოხუმი ქ. ჰააგაში
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მივდივარ და რა ჩამოგიტანოო, თვი-
თონვე შემომთავაზა, ცოტაოდენი მი-

წა-მეთქი, ვუთხარი და ახლა ველოდები.

გიორგი ბერიძე: 
-  გარდა იმისა, რომ ქალბატონი იზოლდა 

რესტორნის მეპატრონესთან ერთად მისი შეფ-
მზარეულია, ის თავის სტუმრებს ექსკურსიამძ-
ღოლობასაც უწევს და უყვება  საქართველოს 
ისტორიაზე და აფხაზეთზე. ისე კი, რესტორან 
„აფხაზეთში” პოლიტიკაზე არ საუბრობენ. აქ 
არ აინტერესებთ მტყუან-მართლის გარჩევა. 
მიაჩნიათ, რომ ქვეყანას ჭეშმარიტების გზაზე 
სახალხო დიპლომატია დააყენებს. წლებია, ამას 
ვაკვირდები და თანდათან ვრწმუნდები, რომ ეს 
ასეა.

ვიოლა მიქია:
-  მე ოჩამჩირედან ვარ, იქ ბანკში ვმუშაობ-

დი. იმ დღესაც სამსახურში ვიყავი, როცა მე და 
ჩემმა თანამშრომლებმა სოხუმის აღების ამბავი 
გავიგეთ. 5 ათასი კუპონით გამოვიქეცი იქიდან 
დედასთან ერთად, ჩემი ქალიშვილი და მისი 
ქმარ-შვილი უკვე თბილისში იყვნენ.

გასაღები ტილოს ქვეშ შევინახე, მაინც მალე 
დავბრუნდებით-მეთქი. ჩამოვედით თბილისში. 
ჩემი დის ოთხოთახიან ბინაში 30 ადამიანი ვიყა-
ვით შეფარებული, 12 ბავშვით. აქ  25 დღეზე მეტი 
ვერ გავძელი, მარტო პური რომ გვეყიდა, ამისთ-
ვის 5 საათი უნდა ვმდგარიყავით რიგში, სადაც 
არაერთი უსიამოვნო ისტორია გადამხდა თავს. 
დევნილებს ჩვენსავე სამშობლოში გვაგრძნობი-
ნებდნენ, რომ ზედმეტი ვიყავით. მქონდა განც-
და, რომ ჩემმა ხალხმა არ მიმიღო და ამიტომაც 
წავედი ჯერ მოსკოვში, შემდეგ კი ჰოლანდიაში, 
ქალიშვილთან გავემგზავრე. ერთი ქალიშვილი 
მყავს - ნანი გერგია, ორი შვილიშვილი და ერთი 
შვილთაშვილი, მათთან ყოფნა ჩემთვის ბედნი-
ერებაა და საბოლოოდ მათთან დარჩენა გადავწ-
ყვიტე, მაგრამ ვერ ვეგუებოდი იქაურობას, გული 
მაინც საქართველოსკენ მომიწევდა, ვფიქრობდი, 
რომ  ახლოს ვიქნებოდი აფხაზეთთან. სწორედ ამ 
დროს გავიცანი თიკა სვანიძე და ლალი ბუთბაია. 
თანდათან მათთან ურთიერთობამ ჰოლანდიაში 
დარჩენის სტიმული მომცა. ლალი არაჩვეულებ-
რივი ადამიანია, მისთვის თქმა და გაკეთება ერ-
თია. ასეთი ადამიანის გვერდით ყოფნა დიდი 
ფუფუნებაა. ცხადია,  გვკრავს და გვაერთიანებს 
აფხაზეთის სიყვარულიც.

გიორგი ბერიძე:
უცხოეთში დამკვიდრება სულაც არ არის 

მარტივი, ჯერ თავი უნდა გააცნო ადგილობრი-
ვებს, ისე რომ შეინარჩუნო ღირსება, ოჯახური  
ტრადიციები, უმთავრესი ღირებულებები. ყო-
ველივე ამას უნდა შეუთავსო ყოველდღიური 
რუტინა. რაც არ უნდა პროფესიონალი იყო, 
მათთვის მაინც უცხო ხარ. ჰოლანდიელები ამას 
აშკარად არ გაგრძნობინებენ, მაგრამ ქვეყნის-
თვის პრიორიტეტს მაინც მისი მოქალაქე წარ-
მოადგენს და მერე ყველა სხვა დანარჩენი.

ამ ქალბატონებისთვის, ათასი სხვა პრობ-
ლემის მოგვარების შემდეგ, დამატებით კიდევ 
ქართული კულტურის ცენტრში ქართული საქ-
მის კეთება ადვილიც იყო და რთულიც. რთული 
იმიტომ, რომ ძნელია ამ ყველაფრის შეთავსება; 
ადვილი კი იმიტომ, რომ სამშობლოსგან შორს 
აკეთო ქართული საქმე და იცხოვრო ქართული 
სიტყვითა და სიმღერით, ქართულ ეკლესიაში 
წირვა-ლოცვით, ეს შვების მომგვრელია და ნოს-
ტალგიას ამსუბუქებს.

ესენი სხვებთან ერთად ქართული კულტუ-
რის ცენტრმა დააახლოვა, დაამეგობრა და და-
ანათესავა კიდეც. ასე რომ, ჰოლანდიაში ქარ-
თული კულტურის ცენტრის საქმეების უკან ეს 
ქალბატონებიც დგანან, არ ჩანან, მაგრამ მთე-
ლი საქმე მათ ზურგზეც გადადის, „აფხაზეთის 
დღეების” ჩატარების სიმძიმეც მათ იტვირთეს.
სადაც არ უნდა იყვნენ, მათთვის  უმთავრესი 
აფხაზეთი და საზოგადოებისათვის მისი პრობ-
ლემატიკის გაცნობაა, როცა საქმე საქართვე-
ლოს, მის განუყოფელ აფხაზეთს ეხება, ისინი 
უკან არასოდეს იხევენ.

ერთი თვის განმავლობაში ისინი ჩავიდნენ 
სტრასბურგში და ანსამბლ „რუსთავთან” ერთად 
9 აპრილი აღნიშნეს. ერთ კვირაში გადაფრინდ-
ნენ ნიუ-იორკში ქართულ პროექტში მონაწილე-
ობის მისაღებად, 5 დღეში დაბრუნდნენ უკან და 
მალე საფრანგეთს, ლიონს ესტუმრნენ, მერე კი 
საქართველოში გამოემგზავრნენ. ბევრი ვინმე 
შეძლებდა ამას? ამათ შეძლეს.

ლეილა მიქია:
-  მეც ძალიან მიხარია ამ ადამიანებთან ერ-

თად ყოფნა და მინდა,   დიდი მადლობა გადა-
ვუხადო ქართული კულტურის ცენტრს ქ. ამს-
ტერდამში, მის თავმჯდომარეს თიკა სვანიძეს, 
იმისთვის, რომ მან მე, ჩემი და ვიოლა მიქია და 
მისი ქალიშვილი ნანი გერგაია უამრავ კარგ 
ქართველთან დაგვაახლოვა,  ქართულ საქმეებ-
ში ჩაგვაბა და ამით შეგვიმსუბუქა სამშობლოს 
მონატრება. უკვე თანამშრომლობის ოთხი წლის 
განმავლობაში უამრავი ქართული საქმე გავაკე-
თეთ და ერთი წამითაც არ დავღლილვართ. მე 
ორი ბიჭი მყავს, რომლებიც ასევე ჰოლანდიაში 
ცხოვრობენ და გვერდით გვიდგანან. 

ნანი გერგაია:
- ჩემი გოგო და ბიჭი პატარები იყვნენ, როცა 

ჰოლანდიაში ჩავედით. მიუხედავად ამისა, ისი-
ნი ქართული ტრადიციების ერთგულებით გავ-
ზარდე. სახლში ქართულად ვლაპარაკობდით 
და ახლა ქართულთან ერთად მეგრულიც იციან. 
ჩემი სიძე - მიშელი ჰოლანდიელი, მაგრამ მან 
ქორწილი საქართველოში გადაიხადა და მართ-
ლმადიდებლად მოინათლა კიდეც. ის საოცრად 
ჰგავს ქართველს, საქართველოში ყოფნისას  
ხშირდ ქართველს ამსგავსებენ კიდეც, მან ბევ-
რი რამ იცის საქართველოს ისტორიისა და ტრა-
დიციების შესახებ, ხოლო შვილიშვილი, რომე-
ლიც 3 წლისაა, ნებისმიერ წვეულებაზე ჩოხით 
დადის. 

ფესტივალი „არტ-გენი 2019”  ეთნოგრაფიულ მუზეუმში წლეულს მეთექვსემეტედ 
ჩატარდა. შეგახსენებთ, რომ ფესტივალის მთავარი მიზანია ტრადიციული და თანა-
მედროვე კულტურული ფასეულობების პოპულარიზაცია ქვეყანაში და მის ფარგლებს 
გარეთ; ხალხური რეწვისა და გამოყენებითი ხელოვნების გამოფენა-გაყიდვების მოწ-
ყობა, ასევე უცნობი ნიმუშების შეკრება და საზოგადოებისათვის გაცნობა.

12 ივლისს აქ, ტრადიციისამებრ, „აფხაზეთის დღე” აღინიშნა. აფხაზეთის ა/რ გა-
ნათლებისა და კულტურის სამინისტროს სახელოვნებო განათლების განყოფილების 
ინიციატივით, აფხაზეთიდან დევნილმა შემოქმედმა მოზარდებმა   თავიანთი ხელოვ-
ნება წარმოადგინეს, აქვე ნახატები, გობელენი, ხელნაკეთი ნივთები და აქსესუარები 
გამოფინეს.

„აფხაზეთის დღის” აღნიშნვაში მონაწილეობდნენ ასევე აფხაზეთის კულტურისა 
და ხელოვნების ცენტრის მოზარდ-
ახალგაზრდობის მიმართულების გო-
გონათა ვოკალურ-ინსტრუმენტული 
ანსამბლი „გუმბათი”, სოხუმის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფი-
ული ანსამბლი „მირონი”, ქ. თბილისის 
მერიის ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი 
2” და აფხაზეთიდან დევნილი სხვა შე-
მოქმედებითი კოლექტივები.

„აფხაზეთის დღე” „არტ გენზე” ცნობილი ქართველი მომღერლის ნინო ქათამაძის 
კონცერტით დასრულდა. დევნილი მოზარდებისთვის განსაკუთრებით შთამბეჭდავი 
იყო ფესტივალის დასკვნით დღეს გამართული ანსამბლ ,,სუხიშვილების” კონცერტი, 
რომელზეც მათ ცეკვა „ოტობაია” შეასრულეს. 

სუხიშვილების ნაციონალურმა ბალეტმა ცეკვა - „ოტობაია” მეგრულ-აფხაზურ მოტი-
ვებზე შექმნა. ოტობაია ოკუპირებული აფხაზეთის, კერძოდ, გალის რაიონის სოფელია და 
სამეგრელოს ესაზღვრება. რატომ დაარქვეს სუხიშვილებმა ცეკვას ოტობაია და ამით რისი 
თქმა სურდათ?  ამ კითხვაზე  ანსამბლის დირექტორმა  ნინო სუხიშვილმა - „ლაივპრესს” ასე 
უპასუხა:

ნინო სუხიშვილი:
-  ახალ ცეკვებს გეოგრაფიულ სახელებს ხშირად ვარქმევთ. მაგალითად, გვაქვს 

ცეკვა „ზეკარი”, რომელიც უღელტეხილია საქართველოში. გვაქვს ცეკვა „ჯუთა”, რო-
მელიც სოფელია ხევსურეთში. ამავე პრინციპით დავარქვით ახალ ცეკვას „ოტობაიაც”. 
ვფიქრობთ, რომ ლამაზი, გეოგრაფიული სახელწოდებების დარქმევა ცეკვებისთვის 
კიდევ უფრო გამოაცოცხლებს საქართველოს კუთხეებს.

ანსამბლის რეპერტუარში ჩვენ მანამდეც გვქონდა ძალიან ლამაზი, აფხაზური ცეკ-
ვა, რომელიც ქალბატონმა ნინო რამიშვილმა მთიულურის მოტივებზე შექმნა. ახლა კი 
გავაკეთეთ ახალი პროექტი, რომელსაც ჰქვია „ცეკვა ქართული” და ცეკვა „ოტობაია” 
მისი ნაწილია.

 აფხაზეთში დიდია სამეგრელოს ტრადიციების გავლენა და პირიქით, სამეგრელო-
ში - აფხაზურის. ზოგადად, მეგრელებს და აფხაზებს ბევრი რამ აქვთ საერთო და მოძ-
რაობებიც ძალიან მსგავსია. სწორედ მეგრული და აფხაზური მოტივები გამოვიყენეთ 
მოძრაობებში, მუსიკასა და კოსტუმებში.

აფხაზეთში ვიცნობ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომლებსაც გული წყდებათ იმის 
გამო, რომ ერთმანეთს დაგვაშორეს. სუხიშვილების ანსამბლში ძალიან დიდ ხანს 
ცეკვავდნენ აფხაზეთიდან ძმები თარბები. მათ თითქმის ნახევარი ცხოვრება გაატა-
რეს ჩვენთან. შემდეგ სოხუმში დაბრუნდნენ, იქ ანსამბლი შექმნეს და აქ მიღებული 
გამოცდილება სხვებსაც გაუზიარეს. საკმაოდ წარმატებული ქორეოგრაფიული კა-
რიერა ჰქონდათ. ბატონი კანდიდ თარბა გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე თბი-
ლისში სამკურნალოდ რომ ჩამოვიდა, მაშინ ვნახე. მისი გარდაცვალების ამბავი რომ 
გავიგე, ძალიან მინდოდა გამოსამშვიდობებ ლად სოხუმში ჩასვლა, მაგრამ სამწუხა-
როდ, ეს არცთუ ისე უსაფრთხო იყო.

ბათუმში გამართულ ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლების საერთაშორისო ფეს-
ტივალზეც გვინდოდა ბავშვთა ანსამბლების მოწვევა აფხაზეთიდან, მაგრამ მათგან 
უარი მივიღეთ.

ჩემი ოცნებაა ჩავიდე სოხუმში მთელი ანსამბლით და გავმართოთ კონცერტი, სა-
დაც ქართულ და აფხაზურსაც ვიცეკვებთ. იმედია, რომ ეს ოცნება როდესმე ახდება. 

„აფხაზეთის დღე” „არტ-გენზე”
და სუხიშვილების ცეკვა „ოტობაია”

ნატო კორსანტია

P.S.
ლალი ბუთბაია:
- მინდა, შვილებთან ერთად, ჰოლანდიაშიც ვიცხოვრო და საქართველოშიც, ხოლო ორივე 

ქვეყნის საუკეთესო თვისებების შეჯერებით ჩვენი სამშობლო გავაძლიეროთ, დაკარგული ტერი-
ტორიები დავიბრუნოთ და იქ თბილი ურთიერთობები აღვადგინოთ!

იზოლდა კვიციანი:
-   ჩემი ოცნება აფხაზეთში ცხოვრებაა!
ლეილა მიქია:
- საქართველოდან საზღვარგარეთ უდიდესი ინტელექტუალური ძალაა გასული, წარმოგიდგე-

ნიათ, ისინი რომ დაბრუნდნენ, როგორ ქვეყანას ავაშენებდით?
ვიოლა მიქია:
- მინდა, საქართველო ისე გაბრწყინდეს, რომ ჰოლანდიიდან თუ სხვა ქვეყნებიდან  აქ გამორ-

ბოდეს ხალხი!
ნანი გერგაია:
- მთავარია, გავაანალიზოთ, რა გვინდა და ამის მიხედვით ავაშენოთ ჩვენი ქვეყანა. შეიძლება 

ამას 10 ან 20 წელი დასჭირდეს, მაგრამ მთავარია მიზანი გვქონდეს და მისკენ ვისწრაფოდეთ!
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მივაბიჯებ ნაცრისფერი ქალაქის ქუჩებში 
და ნაცრისფერი ფიქრები მაფრთხობს.

ერთადერთი - იფნის შემხმარი რტოები 
ეულად დაფარფატებენ ხელისგულისტოლა 
წიწვოვან პარკში. ფიქრებში ჩაძირულ ილია 
ვეკუას თითქოს საგანგებოდ შეუქცევია ზურ-
გი მშობლიური ქალაქის მთავარი ნაწილისთ-
ვის და გორაკებს შეფენილ სახლებს გასცქე-
რის. ბილიკებზე ჩარიგებულ ქვის სკამებზე 
მხოლოდ იშვიათად და მცირე ხნით თუ ჩამოს-
ხდებიან წარსულმონატრებული, დღევანდე-
ლი დღის უსახურობას შერჩენილი  უსაშველო 
მეოცნებენი. ზამთრის მზის სითბო შემპარა-
ვად ეღვრებათ სხეულში და ამ სითბოსავით 
სუსტი და სათუთად შესანარჩუნებულია მათი 
განწყობა. პატარა ქალაქის გარინდებას ვერა, 
მაგრამ მეოცნებეთა რიტუალს მალევე არღ-
ვევს უცხოთა უცნაური სითამამე. სხვადასხ-
ვა მარკის მანქანებს უაზროდ დააგელვებენ 
უკაცრიელ ქუჩებში და თვალებში უკრთით 
არა ბუნებრივი სილაღე, არამედ სინამდვილის 
უჩვეულობით გამოწვეული, არაცნობიერი ში-
შით ნასაზრდოები თავხედობა.

უმწეო არამიწიერი გარინდება და უმწე-
ოთა მიწიერი თავხედობა...

მეჩვენება, თითქოს ილიას მზერა ახლა 
ცადაწვდილ იფანს მიელამუნა. იქნებ ენანება 
იგი, გადაშენებისათვის განწირული - ლამა-
ზი, მორცხვი, უსაყვედურო... კიდევ რამდენს 
გაუძლებს, რამდენ ხანს იფარფატებენ მისი 
შემხმარი რტოები... შეძლებს გარინდებიდან 
გამოიყვანოს ასე ნაცნობი, საყვარელი შემო-
გარენი?!...

ამ ქალაქის მოლოდინს, გარინდებას ვერ 
არღვევს ჭრელი ხმაური, ერთმანეთში აღ-
რეული ენა, ინტონაცია, ცეკვის ილეთები... 
გადარჩენას ლამობენ  და დალეწილი იფნის 
რტოებივით  ფართხალებენ დარჩენილები... 
უცხოთა მოძალებას ნელ-ნელა, მათთვის 
შეუმჩნევლად ეგუებიან...

ძალაუნებურად ჩემთვის ვბუტბუტებ: 
„,სხვა ხალხის ისმის აქ ჟრიამული”!

მივაბიჯებ ნაცრისფერი ქალაქის ქუჩებში 
და ნაცრისფერი ფიქრები მაფრთხობს...

ლიზი ეხვაია

ვიცნობდეთ ჩვენი ქვეყნის გმირებს!
ასე ერქვა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 

განათლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის ერთ-ერთ ქვეპროგრამას, რომე-

ლიც აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირებული გალის რაიონის სკოლების მოსწავლეებს შესთავაზეს. 

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავდა  ახალგაზრდებში პატრიოტული  სულისკვეთების  ამაღლებას, 

საქართველოს ერთიანობისათვის თავდადებული გმირების გაცნობას და წარმოჩენას.

მოსწავლეებმა თავიანთი მასწავლებლების, ოჯახის წევრებისა და ახლობლების დახმარებით  

მოიძიეს ინფორმაცია თანამედროვე ქართველ გმირებზე, შეხვდნენ მათი ოჯახის წევრებსა და ახ-

ლობლებს. მათგან უფრო საინტერესო ისტორიები ჩაიწერეს და შემდეგ მათი თვალით დანახული 

გმირები  ქაღალდზე გადმოიტანეს.

ქვეპროგრამის ბოლოს პროექტში მონაწილე მოსწავლეებისათვის მოეწყო  ექსკურსია ქუ-

თაისში. მათ მოინახულეს პრომეთეს მღვიმე, მოილოცეს ბაგრატისა და გელათის ტაძრები და შინ 

კიდევ უფრო ემოციურად დატვირთულნი დაბრუნდნენ.

აქვე გთავაზობთ ბავშვების თვალით გმირად აღიარებული რამდენიმე ადამიანის ისტორიას.

გარინდული ქალაქი
როცა აფხაზეთის გმირებზე ვლაპარა-

კობთ, ორი რამ მახსენდება - ნოე და მამა 
ანდრია... ნოე სინამდვილეში ავტობუსია, 
ბიძაჩემის ძველი ავტობუსი... ახლა გაუმარ-
თავი და დაჟანგებული, ქუჩის ბოლოს აყე-
ნია. რამდენიმე თვის წინათ, მარიამობის 
დღესასწაულზე, ჭიაკოკონობის სამზადის-
ში მეზობელი ქუჩის ბავშვებმა საბურავებიც 
მოპარეს. ის ახლა თითქოს ჩვეულებრივი 
რკინის მახინჯი გროვაა მხოლოდ, მაგრამ 
ჩემში  ყოველთვის  განსაკუთრებულ ემო-
ციებს აღძრავს. ავტობუსს გაცნობის პირ-
ველივე დღიდან ნოე შევარქვი, ოდესღაც 
მას შეაფარეს თავი ცეცხლმოკიდებული 
სახლებიდან გამოქცეულმა ადამიანებმა, 
მისი ფანჯრებიდან უკანასკნელად დაიმგ-
ზავრეს, ჯერ საკუთარი ქუჩა, მერე ქალა-
ქი... ომში, ტყვიების ზუზუნში არ გატყდა, 
არ დანებდა, ბევრი ადამიანი გაიყვანა სამ-
შვიდობოს, ისევე როგორც ნოეს კიდობან-
მა... ამიტომ ის ჩემი გმირია! 

მამა ანდრია იგივე პაატა ყურაშვილის 
შესახებ რამდენიმე თვის წინათ შევიტყვე... 
27 წლის მღვდელმონაზონი, რომელმაც 
საკუთარი თავი ღმერთსა და სამშობლოს 
მიუძღვნა, ბევრი ადამიანისთვის გამხდა-
რა შვების და ბედნიერების მომტანი; ომის 
დროს, ყველაზე დაძაბულ ვითარებაში, ბევ-
რი ადამიანისთვის გაუქარწყლებია შიში და 
ნუგეში უჩუქებია. თავისი სიცოცხლის უკა-
ნასკნელ დღესაც აზიარა მრევლი, ტყვიების 
ზუზუნშიც არ გაუჭირდა საჭირო სიტყვე-
ბის მოძებნა, არ დაკარგა იმედი და სხვებ-
საც შეაშველა ის...

გავეშებული მტერი, მღვდლისგან ფეხის 
მოდრეკას და იმ მიწის უარყოფას მოით-

ხოვდა, რომელიც ასე უყვარდა... არც ერთი 
გააკეთა და არც მეორე: - აფხაზეთის მიწა 
საქართველოა! ხოლო საქართველო უფლის 
მიწააა! - თქვა მშვიდად და თავდაჯერებით. 
მამაოს უკნიდან დამიზნებით ესროლეს... 
ყველასგან მოულოდნელად ის ზურგით 
დაეცა, დაცემამდე იყო რამდენიმე წამი... 
იქნებ, იმ წამებში შეხედა მისკერ მოშვერილ 
იარაღს, იქნებ იმ თვალებსაც შეხედა, ვინც 
სასიკვდილოდ გაიმეტა? ნეტავ, რას ფიქ-
რობდა იმ წამებში? ეწყინა? ეტკინა? გაუკ-
ვირდა? აპატია?... 

ამბობენ, მიწაზე ესვენა 27 წლის პაატას 
სხეული და გარდაცვლილს სახეზე ისევ 
ისეთი მშვიდი ღიმილი დასთამაშებდა, რო-
გორც მას სჩვეოდაო... ალბათ ეწყინა ძმის-
გან ნასროლი ტყვია, მაგრამ აპატია... ამი-
ტომ ის ჩემი გმირია! 

როცა აფხაზეთის გმირებზე ვლაპარა-
კობთ, ორი რამ მახსენდება, ნოე და მამა 
ანდრია... პირველს ლაპარაკი არ შეუძლია, 
არც არასდროს შეეძლო, მაგრამ ის ცოცხა-
ლი მემატიანეა... მეორე გახლეჩილი საქარ-
თველოს სულის ნაწილია, რომელიც დღემ-
დე შფოთავს და იშფოთებს მანამ,  სანამ 
ძმები ერთმანეთს იქნებიან გადაკიდებული; 
მანამ, სანამ ერთმანეთს არ მიუტევებენ; მა-
ნამ, სანამ უფლის მიწა არ  გამთლიანდება… 

და როცა ეს დღე დადგება, ჩემი ბებერი 
ნოე აუცილებლად ჩამოდგება ენგურის ხიდ-
ზე და შინ დააბრუნებს ყველა იმ ადამიანს, 
რომლებიც წლების წინათ უკანასკნელად 
დაამგზავრა საკუთარ ფესვებს. 

ისინი ჩემი გმირები არიან!!!
ქრისტინე შონია

ჩემი გმირები - ნოე და ანდრია

„...მაგრამ ქართველნო,სად არის გმირი,
რომელსაც ვეძებ, რომლისთვისც ვსტირი?”

ილია ჭავჭავაძე 

მთელი არსებით ეძებდა ილია გმირს, მისა-
ბაძს, წინამძღოლს, გადამრჩენს  ერისა.

დღესაც გმირის ძიებაში ვართ!
ჩემი აზრით, გმირებს ძებნა არ სჭირ-

დებათ. საბედნიეროდ, ამგვარი ადამიანე-
ბი არიან ჩვენ გვერდით, თქვენ გვერდით, 
მათ გვერდით... უბრალოდ, მათი დაუნახა-
ობა გვჭირს. უფრო მეტიც, „საკუთარ ჯამში  
შთაცვენილთ” (ვაჟა ფშაველა), მათი აღიარე-
ბა გვიჭირს.

მე მინდა მოგიყვეთ ერთ რიგით ქართ-
ველზე, ადამიანზე, რომელიც თავისი გმი-
რობით არ კეკლუცობს. ის არც ერთ დროში 
არავის დაუფასებია ჯეროვნად. სამწუხა-
როდ, მხოლოდ სამშობლოსთვის დაღუპული 
ადამიანები შეირაცხებიან გმირებად. ჩემთ-
ვის კი გმირია ყველა ის პიროვნება, ვინც 
ღირებულებებისთვის ბრძოლის წესებს გვი-
წესებს.

ასეთი პიროვნებაა ჩემი სპორტის მას-
წავლებელი ალმასხან მანაგაძე. აფხაზეთის 
ომში მან მარცხენა მკლავი დაკარგა. ის სამ 
თანამებრძოლთან ერთად შეიჭრა რუსების 
მიერ აღებულ და გადამწვარ სოფელში, რაც 
უეჭველ სიკვდილს ნიშნავდა, მაგრამ მისი 

თვითმიზანი ბრძოლის ველიდან გამოქცევა 
და თავის გადარჩენისთვის ზრუნვა კი არ იყო, 
არამედ სამშობლოსთვის, თავისუფლებისთ-
ვის ბრძოლა და თავგანწირვა. 

როცა ჩემს მასწავლებელს ვუყურებ, მეც 
მინდება გმირობის ჩადენა. წარსულშიც უბ-
რალო ქართველების ზნეობაზე იყო აგებული 
საქართველოს გმირული ისტორია. ვინ მოთ-
ვლის, რამდენი უსახელო გმირი ჰყავს ჩვენს 
ქვეყანას. სამშობლოსთვის ყველამ თავისი 
საკეთებელი უნდა აკეთოს. ყველა ომში წა-
სულმა თითო ქვა დადოს გაშლილ მინდორზე, 
მას, ვინც ვერ დაბრუნდება, საფლავად დიდი 
ყორღანი ექნება,  ცოცხლად დარჩენილები 
კი თავიანთი ქვებით მტრებისგან დანგრეულ 
ქვეყანას ააშენებენ.

ვიღაცა იკითხავს, მერე შენ რაო?! 
მე რა უნდა მინდოდეს, ბატონო! სამშობ-

ლოს სიყვარული უანგაროა, სანაცვლოდ, 
არაფერს ითხოვს.

მთავარია, ჩვენ შევძლოთ მათი დანახვა 
და აღიარება. ამ ღირებულებებს გავუსწო-
როთ თვალი და ისე ვიცხოვროთ,  როგორც 
ჩვენი ქვეყანა ცხოვრობს. ვის აქვს უფლება 
იყოს უფრო ბედნიერი, ვიდრე მისი სამშობ-
ლო! ჩემი და შენი გმირები ცხოვრობენ და ემ-
სახურებიან თავიანთ ქვეყანას და როცა საქმე 
საქმეზე მიდგება, ფეხზე დაუდგებიან მას.

ბესიკ მესხია

გმირის  ძიებაში!
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სპორტი

ქ. სოხუმის დ. არაყიშვილის სახელო-
ბის სამუსიკო სასწავლებელმა საქართ-
ველოს კომპოზიტორთა შემოქმედებითი 
კავშირის სახლში საანგარიშო კონცერტი 
გამართა. კონცერტში მონაწილეობდნენ 
სასწავლებლის მოსწავლეები და პედა-
გოგები, რომელთაც თანხლებას უწევდა 
თბილისის სიმფონიური ორკესტრი რევაზ 
ჯავახიშვილის დირიჟორობით. კონცერ-
ტზე შესრულდა გ. ჰენდელის, ი. ბახის, 
ვ. მოცარტის, ჯ. ვერდის, ჯ. პუჩინის, რ. 
ლაღიძის, ვ. აზარაშვილის და სხვ. ნაწარ-
მოებები.

კონცერტს აფხაზეთიდან დევნილებთან 
ერთად, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
განათლებისა და კულტურის მინისტრის 
მოადგილე ირმა კეკელიძე და სხვ. ესწრე-

ბოდნენ. კონცერტის მონაწილეებს და დამს-
წრეთ მადლობა გადაუხადა დ. არაყიშვილის 
სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის დი-
რექტორმა დავით ოკუჯავამ და სამომავლო 
გეგმებზე ისაუბრა.

ვალერი არქანიას არტ-გალერეაში ქ. 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხე-
ლოვნების სკოლა „აფხაზეთი №1-მა” კონ-
ცერტი გამართა. კონცერტის რეპერტუარი 
სკოლისთვის ჩვეული  მრავალფეროვნებით 
იყო გამორჩეული და მასში მონაწილეობდნენ 
საფორტეპიანო, საესტრადო სიმღერების, 
სიმებიანი ჩასაბერი, კამერული ანსამბლე-
ბის, ბალეტის კლასის მოსწავლეები, გუნდი 
„კანტილენა”,  უმცროსკლასელთა გუნდი, 
სტუდია „ასკინკილა”, ხალხური სიმღერის 
გუნდი, ფოლკლორული ჯგუფი „აგუძერა”. 
აქვე  მოეწყო სამხატვრო და გამოყენებითი 

ხელოვნების განყოფილების მოსწავლეთა  
გამოფენა. საღამოს უძღვებოდა თავად სკო-
ლის დორექტორი თამარ შაკიაშვილი-ახალა-
ია. 

დასასრულ, სკოლას წარმატებული კონ-
ცერტის ჩატარება მიულოცა აფხაზეთის ავ-
ტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და 
კულტურის მინისტრმა როლანდ ნიჟარაძემ. 
კონცერტს ასევე ესწრებოდნენ აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა 
და კულტურის მინისტრის მოადგილე ირმა 
კეკელიძე, სკოლის პედაგოგები, მოსწავლე-
ები და მათი მშობლები.

ტურნირი მინი-ფეხბურთში
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლი-

კის განათლებისა და კულტურის სამინისტ-
რომ, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
სამსახურის ინიციატივითა და აფხაზეთის 
ფეხბურთის ფედერაციის მხარდაჭერით, 
სპორტულ ცენტრ „იმედში”,  აფხაზეთის ა/რ 
აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებუ-
ლებებს შორის მინი-ფეხბურთში  გენო ზა-
რიას სახელობის ტურნირი გამართა. 

შეჯიბრებაში მონაწილეობდნენ აფხაზე-
თის ა/რ აღმასრულებელი ხელისუფლების 
დაწესებულებების თანამშრომლებისგან შემ-
დგარი გუნდები, რომელთაგან პირველი ად-
გილი აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულ-
ტურის სამინისტროს გუნდმა დაიკავა, მეორე 
ადგილი - აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს 
გუნდმა, ხოლო მესამე ადგილზე აფხაზეთის 
ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 
გუნდი გავიდა.

გამარჯვებულ და პრიზიორ გუნდებს დიპ-
ლომები გადასცეს აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდო-
მარემ ჯემალ გამახარიამ და აფხაზეთის ავ-
ტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და 
კულტურის მინისტრმა როლანდ ნიჟარაძემ.  

ტურნირის უხუცეს მოთამაშედ - იური 
სვანიძე (აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და 
კულტურის სამინისტრო) დასახელდა; ტურ-
ნირის საუკეთესო მეკარედ - კარლო სარ-
თანია (აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმო-
მადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოში); 
ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ - ირაკ-
ლი ფარფალია (აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი 
საბჭო); ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ 
- დათა კიკალიშვილი (აფხაზეთის ა/რ განათ-
ლებისა და კულტურის სამინისტრო); ტურნი-
რის „ბომბარდირად” - დავით ქანთარია (აფ-
ხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობა 
აღმოსავლეთ საქართველოში).

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის, სოფელ 
ჩითახევში აფხაზეთის ავტონომიური რეს-
პუბლიკის განათლებისა და კულტურის 
სამინისტრომ, სპორტისა და ახალგაზრ-
დულ საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით, 
ჯომარდობაში აფხაზეთის თასზე ტურნირი 
ჩაატარა. 

ტურნირში მონაწილეობდა  ასზე მეტი 
ადამიანი, რომელთა შორის იყვნენ აფხა-
ზეთიდან დევნილი ახალგაზრდები, სპორ-
ტული კლუბებისა და ფედერაციების წარ-
მომადგენლები, აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურული 
ერთეულების გუნდები და სხვ. 

შეჯიბრებაში მონაწილე გუნდებიდან 
პირველ ადგილზე გავიდა აფხაზეთის რაგ-
ბის ფედერაციის გუნდი, მეორე ადგილზე 
- აფხაზეთის ამერიკული ფეხბურთის ფე-

დერაციის გუნდი, მესამე ადგილზე კი ას-
პინძის მორაგბეთა გუნდი „ტაო”. 

გამარჯვებულ გუნდებს მედლები, დიპ-
ლომები და თასები აფხაზეთის ავტონომი-
ური რესპუბლიკის განათლებისა და კულ-
ტურის მინისტრმა როლანდ ნიჟარაძემ, 
მინისტრის პირველმა მოადგილემ მანანა 
ქვაჩახიამ და სამინისტროს სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფ-
როსმა ვიტალი ბენდელიანმა  გადასცეს.

ჯომარდობაში აფხაზეთის თასის მოსაპოვებლად  

საერთაშორისო ტურნირი კარატეში
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლი-

კის განათლებისა და კულტურის სამინისტ-
რომ, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის ორგანიზებით, ქ. თბილისში 
ჩაატარა აფხაზეთის ომის ვეტერანის, შოთა 
შარტავას სახელობის საერთაშორისო ტურ-
ნირი კარატეში. ტურნირი მიეძღვნა აფხა-
ზეთის ომში დაღუპულ, ვ. გორგასალის III 
ხარისხის მედლის კავალრის შოთა შარტა-
ვას ხსოვნას.

შეჯიბრებაში მონაწილეობდა ასამდე 
სპორტსმენი საქართველოს სხვადასხვა რე-
გიონიდან. შედეგების მიხედვით აფხაზეთი-
დან დევნილ სპორტსმენთა შორის საპრიზო 
ადგილები დაიკავეს: ნიკოლოზ ლაგვილავამ 
- I ადგილი 20 კგ წონით კატეგორიაში; დავით 
კეკელიამ - III ადგილი 27 კგ წონით კატეგო-
რიაში; ზურაბ ლაგვილავამ - III ადგილი 33 კგ 
წონით კატეგორიაში; გიორგი კინტრაიამ - III 
ადგილი 51 კგ წონით კატეგორიაში. საპრიზო 
ადგილებზე გასული ყველა სპორტსმენი და-

ჯილდოვდა შესაბამისი კატეგორიის დიპლო-
მით, მედლითა და თასებით.

მსაჯთა კოლეგიას ხელმძღვანელობდა 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ტაეკვანდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ირაკ-
ლი ნარმანია. შეჯიბრებას ესწრებოდნენ აფ-
ხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათ-
ლებისა და კულტურის მინისტრი როლანდ 
ნიჟარაძე, მინისტრის პირველი მოადგილე 
მანანა ქვაჩახია და ვეტერანი და ახალგაზრ-
და სპორტსმენები.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ 
აფხაზეთის რაგბის ფედერაციასთან ერთად 
რაგბიში ღია პირველობა ჩაატარა. შეჯიბრი 
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამ-
სახურის ინიციატივით გაიმართა.

შეჯიბრებაში მონაწილეობდნენ საქარ-
თველოს გუნდები: ადიგენი, ახალციხე, 
ახალქალაქი, პტენა, აწყური, ასპინძა, ნაქა-
ლაქევი, ბორჯომი, ზუგდიდი 1, ზუგდიდი 2.

დაძაბული და საინტერესო პაექრობის 
შემდეგ პირველ ადგილზე გავიდა ზუგდიდი 
1, მეორე ადგილზე - ბორჯომი, მესამე ად-
გილს კი ადიგენის გუნდი დაეუფლა. 

გამარჯვებული გუნდები თასებითა და 
დიპლომებით დაჯილდოვდნენ.

შეჯიბრებას ესწრებოდა აფხაზეთის ავ-
ტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა 
და კულტურის მინისტი როლანდ ნიჟარაძე 
და ასპინძის სარაგბო ბაზის მხარდამჭერი, 

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი 
,,ქართუს" წარმომადგენელი, გამგეობის 
თავმჯდომარე ნიკოლოზ ჩხეტიანი.

აფხაზეთის ღია პირველობა რაგბიში

***

***

დევნილი მოსწავლეები ვაზიანის სამხედრო ბაზაში
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლი-

კის განათლებისა და კულტურის სამინისტ-
როს ორგანიზებით, აფხაზეთიდან დევნილი 
მოსწავლეები ვაზიანის სამხედრო ბაზას 
ეწვივნენ და მეხუთე საარტილერიო ბრიგა-
დის შენობა-ნაგებობები დაათვალიერეს. 

მოსწავლეებს მეგზურობას უწევდა ვა-
ზიანის მეხუთე საარტილერიო ბრიგადის 
ოფიცერი დავით გოგოლაძე. მოსწავლეები 
პირველად ბაზაზე არსებულ აფხაზეთისა 
და სამაჩაბლოს ომებში დაღუპული ჯარის-
კაცების ხსოვნის პატივსაცემად აღმარ-
თულ მემორიალურ დაფასთან მივიდნენ.  

შემდეგ დევნილმა ახალგაზრდებმა დაათ-
ვალიერეს სამლოცველო და ბიბლიოთეკა, 
ლაზარეთი და სპორტული მოედნები, ასე-
ვე ვაზიანის ბაზის ტერიტორიაზე სასწავ-
ლო წვრთნის ფარგლებში წარმოდგენილი 
სპეცტექნიკა და სამხედრო იარაღი. სტუმ-
რობის მიზანი იყო მოზარდებში სამხედრო 
საქმისა და სამხედრო სამსახურის  პოპუ-
ლარიზაცია.

მოსწავლეებს ახლდნენ აფხაზეთის ავ-
ტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და 
კულტურის მინისტრის თანაშემწე მალხაზ 
კორძახია და მეხუთე ბრიგადის ოფიცრები. 
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დავით ბაძაღუა, მხატვარი

მაია შონია

„ევროპული არისტოკრატიზმისა” და “აღმოსავლური რაინდული 
კეთილშობილების” განსახიერება

ბანაკში აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირე-
ბული გალის რაიონის სკოლების, კოდისა და 
თეთრიწყაროს დევნილთა ჩასახლებებისა და 
ცხინვალის რეგიონიდან დევნილმა 90-მდე 
მოსწავლემ დაისვენა. მათ შორის იყვნენ ასევე 
თბილისის ხუთი საჯარო სკოლის ის მოსწავ-
ლეები, რომლებმაც ჩვენი სამინისტროს ქვეპ-
როგრამის - ,,გავიღრმავოთ ცოდნა აფხაზეთის 
ისტორიის შესახებ” სალექციო კურსი გაიარეს 
და აფხაზეთისადმი მიძღვნილ ახალგაზრდულ 
კონფერენციაზე მოხსენებები წაიკითხეს. 

ინფორმაციისთვის:  ქვეპროგრამა „,გავიღ-
რმავოთ ცოდნა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ” 
ქ. თბილისის საჯარო სკოლების მოსწავლეებში 
აფხაზეთის ისტორიისა და კულტურული მემკ-
ვიდრეობის პოპულარიზაციას, მათ შესახებ 
ცოდნის გაღრმავებას გულისხმობს და 2017 
წლიდან ტარდება. წლეულს მათ სოხუმის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტიდან და საქართვე-
ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან მოწვეულ-
მა პროფესორ-მასწავლებლებმა წაუკითხეს 
ლექციების ციკლი: „საქართველოს ისტორია 
აფხაზეთის ჭრილში - ანტიკური ხანიდან დღემ-
დე”. 

ბანაკის მონაწილეებს დასვენება-გარ-
თობასთან ერთად, კულტურული მემკ-
ვიდრეობის დაცვის, ეკოლოგიისა და 
სამოქალაქო განათლების საკითხებზე 
სემინარები ჩაუტარეს: კოდის სათემო-
საგანმანათლებლო ცენტრის წარმომად-
გენელმა ნინო ელიაურმა, ასოციაცია 
,,სამხარეო განვითარება მომავალი სა-
ქართველოსთვის (RDFG)" თანამშრო-
მელმა ილო ბოცვაძემ, აფხაზეთის ა/რ გა-
ნათლებისა და კულტურის სამინისტროს 
კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამ-
სახურის უფროსმა ირაკლი გელენავამ და 
ამავე სამსახურის უფროსის მოადგილემ 
გიორგი პატაშურმა.

ბანაკის ფარგლებში მოეწყო ასევე ექკურ-
სიები ბორჯომის შემოგარენში მდებარე ის-
ტორიულ ადგილებში, მაგალითად, რაბათის 
ციხეზე, მწვანე მონასტერში და სხვ. 

ბანაკს სტუმრობდა აფხაზეთის ავტონო-
მიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულ-
ტურის მინისტრი როლანდ ნიჟარაძე. როლანდ 
ნიჟარაძე ბანაკის ცხოვრებას გაეცნო, მოზარ-
დების გართობით-შემეცნებით აქტივობებს 

დაესწრო და ბოლოს მათ აფხაზეთის ისტო-
რიის საკითხებზე ესაუბრა.

ბანაკს ასევე ეწვივნენ სამცხე-ჯავახეთის 
გუბერნატორის მოადგილე ზურაბ ხაჩიძე და 
მოძრაობა „ძალა ერთობაშია” ლიდერი დავით 

ქაცარავა.
ნიშანდობლივია, რომ ,,საზაფხულო-სავე-

ლე ბანაკმა” დევნილი და არადევნილი მოსწავ-
ლეები დაამეგობრა და აფხაზეთისა და სამა-
ჩაბლოს საკითხებზე ერთობლივად დააფიქრა.

ამ ნავს ბევრად მეტი სიკეთე გაუკეთე-
ბია, ვიდრე მე ან რომელიმე ჩემ ნაცნობსა და 
მეგობარს!

კარგად მახსოვს,  ჩემს ბავშვობაში - აფ-
ხაზეთში, სოფელ გაგიდაში, იქ, სადაც ზღვას 
პატარა მდინარე უერთდება, 40 კვადრატულ 
მეტრამდე მიწა იყო შეჭრილი. აქ  მუდმივად 
იდგა ერთი ნავი. ზუსტად აქ იყო მისი გაჩე-
რების ადგილი, როცა მის პატრონს, სახე-
ლად გუძუს მისთვის „არ ეცალა” და სხვაგან 
იყო.

როცა ბავშვები - მე და ჩემი მეგობრები, 
ველოსიპედებით ზღვაზე საბანაოდ წავიდო-
დით,  თითქმის ყოველთვის, მდინარისპირა 
ბილიკს მივუყვებოდით ზღვისკენ, სადაც 
აუცილებლად დავინახავდით გუძუს ნა-
პირთან მიბმულ ან მდინარეში შეცურებულ 
ნავს. გუძუ და მისი ნავი ყოველთვის ეხმარე-
ბოდნენ იქაურებს, ადამიანებს, რომელთაც 
უბრალოდ, მეორე მხარეს გადასვლა უნდო-
დათ.

მეორე მხარეს სოფელი პრიმორსკი იყო 
და იქით ყოველ დღე გადადიოდნენ ადამი-
ანები, ზოგს ტომრით შაქარი გადაჰქონდა, 
ზოგს პურის ფქვილი, ზოგს კიდევ ოჯახისთ-
ვის აუცილებლად საჭირო სხვა რამ. გუძუ და 
მისი ნავი მუდამ უანგაროდ ეხმარებოდნენ 
მათ - სანაცვლოდ კი, არავის ახსოვს,  ოდეს-
მე რამე მოეთხოვოთ! 

აფხაზეთის ცნობილი ტრაგიკული მოვ-
ლენების გამო ჩვენ დავტოვეთ აფხაზეთი, 
გუძუს ნავი კი ბუნებრივია, იქ, მისთვის გან-
კუთვნილ მყუდრო ადგილას მიბმული დარ-

ჩა. გუძუ მალევე გარდაიცალა.
მას მერე ნავი წყალში არც შესულა, ის 

მხოლოდ ხალიებში იყო ჩაჭედილი და ზამ-
თარში გაყინულიც ალბათ!

რამდენიმე წლის შემდეგ ენგურს გაღმა, 
აფხაზეთში გადასვლა, უფრო სწორად, გა-
დაპარვა  მომიწია. ჩემს სოფელში ყოფნისას, 
რა თქმა უნდა, მოვინახულე ჩემთვის საყვა-
რელი ადგილები, მათ შორის მდინარე „გაგი-
და-ღალის” ნაპირს ადევნებული ჩემი ბავშ-
ვობის ბილიკი,  რომელიც ზღვაში შედიოდა.

განსაკუთრებით მაინტერესებდა ერთი 
ადგილის ნახვა, სადაც გუძუ ნავს აბამდა 
ხოლმე. ამიტომაც იმ ადგილს რომ მივუახ-
ლოვდი, გავჩერდი და დაჟინებით მივაჩერდი 
იმ წერტილს, სადაც წესით, ნავი უნდა ყოფი-
ლიყო მიბმული. იქ, ბუნებრივია, ჭაობიანი 
ნიადაგია და ხალიებიც გაზრდილია, ამიტომ 
უცებ ნავისმაგვარი ვერაფერი დავინახე, 
მაგრამ მოგვიანებით შევამჩნიე დაჭიმული 
თოკი, რომელიც სავარაუდოდ გუძუს ნავს 
ეკუთვნოდა. ასევე გამოჩნდა ნავის ცხვი-
რიც, მისი დანარჩენი ნაწილი, მდინარეში 
უნდა ყოფილიყო ჩაძირული.

რატომღაც უცებ მოვიწყინე, წარმოვიდ-
გინე, რომ ჩემამდე აქ ჩავლილი ადამიანების 
უმეტესობამ ამ ნავს შეხედა, როგორც, მხო-
ლოდ დამპალი ფიცრების ნარჩენს და მეტი 
არაფერი!

წამიერად სევდა კიდევ უფრო მომეძალა 
- ყველაფერმა თვალწინ ჩამირბინა, მთელმა 
ბავშვობამ და მასთან ერთად ამ ნავის მიერ 
გაკეთებულმა უთვალავმა უანგარო სიკე-
თემ... გული უჩვეულოდ მტკიოდა...

თბილისში რომ დავბრუნდი, კიდევ დიდ 
ხანს ვფიქრობდი მასზე, რამაც ბოლოს მისი 
ტილოზე გადატანა გადამაწყვეტინა. სუ-
რათს   „ჩემი ბავშვობის ნავი” დავარქვი.

ახლა ასე ვფიქრობ, გუძუს ნავს სული 
გააჩნია, რადგან მას უფრო მეტი სიკეთე 
აქვს გაკეთებული, ვიდრე მე ან ჩემ ნაცნობ-
მეგობრებს. დღეს ადამიანებს სიკეთის მუდ-
მივად უანგაროდ კეთება არ შეუძლიათ, ამ 

ნავმა კი ეს შეძლო! სანაცვლოდ კი, მთელი 
მისი არსებობის განმავლობაში, არასოდეს 
არაფერი  აუღია და არც მოუთხოვია!

კომპოზიციაში შევეცადე, ნავის შინაგა-
ნი მდგომარეობა, მისი სულიერება და უან-
გარობა მეჩვენებინა! ამიტომ ის წარმოდ-
გენილია არა კონსტრუქციული ფორმითი 
გამოსახულებით, არამედ შინაგანი მდგომა-
რეობის გამომხატველი რაკურსით!

ჩემი ბავშვობის ნავი!

„საზაფხულო-საველე ბანაკი”  ბორჯომის ხეობაში
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ, კულტუ-

რულ ფასეულობათა დაცვის სამსახურის ორგანიზებით, წლეულს უკვე მეხუთედ მოაწყო „,საზაფ-
ხულო-საველე ბანაკი აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდებისათვის”. ბანაკის კარვები ამჯერად ბორ-
ჯომის ხეობაში, ჩითახევში გაიშალა და ის ორ ნაკადად, 5-5 დღის ხანგრძლივობით გაგრძელდა.  


