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სარედაქციო წერილი 

კახეთი საქართველოს ულამაზესი კუთხეა. ჟურნალ 
„გზავნილის“ შემდეგი გაჩერება სწორედ კახეთია, კერძოდ 
კი, ახმეტის რაიონი. ახმეტა მდინარე ალაზნის მარჯვენა 
მხარეს მდებარეობს. ისტორიულად გამორჩეული რეგიონი 
და სუფთა, პირდაპირი ხალხი - ამას ჩასვლისთანავე 
გრძნობ. 

ვაზი და ღვინო, ალბათ, პირველია, რაც კახეთის 
გაგონებაზე გვახსენდება. რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ ამ 
კუთხის სავიზიტო ბარათზეც, თუმცა „გზავნილი“ ბევრად მეტს 
გპირდებათ. ჟურნალის პრიორიტეტი თუშეთია, კერძოდ კი, ის 
ტრადიციები, რომელთა მივიწყების საფრთხე არსებობს. 

„გზავნილი ახმეტიდან“ სწორედ ის მესიჯია, რომელიც მოსახ-
ლეობას აწუხებს - როგორ ცხოვრობენ ახმეტაში, რა პრობლე-
მები აქვთ ახალგაზრდებსა თუ უფროს თაობას გავიგებთ სოფ-
ლებზე, სადაც მისასვლელი გზები დანგრეულია და დასაქმების 
არანაირი საშუალება არ არსებობს. გავიგებთ მეტს ახმეტაში არ-
სებულ ტრადიციებზე, კულტურასა და ყოფით პრობლემებზე. 

ჟურნალი „გზავნილი“ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჟურნალისტიკის მიმართულების პროექტია, რომლსაც   „ბეჭდუ-
რი მედიის“ ფარგლებში  პროფესორი მაია ტორაძე ხელმძღვა-
ნელობს. პროექტის მიზანი დამწყები ჟურნალისტებისთვის გამო-
ცდილების მიღებაა. ეს არის შანსი, ისწავლო მეტი, თუ როგორ 
უნდა იმუშაო უცხო გარემოში და უცნობ რესპონდენტებთან. 

ჩვენი რედაქცია პირველი არ არის, ამიტომ ვაგრძელებთ ტრა-
დიციას, რომელსაც „გზავნილი“ ჰქვია. გიყვებით სინამდვილეს 
ჟურნალისტური სტანდარტების მიხედვით. სტატიები გამოირჩევა 
ობიექტურობით, დაბალანსებულობით, სიზუსტით. რედაქციის 
ყველა ჟურნალისტი თავისუფალია პოლიტიკური შეხედულებე-
ბისგან და არ წარმოადგენენ რომელიმე მხარეს.

 სტუდენტი ჟურნალისტები წინასწარი მონახაზის მიხედვით 
ნაწილდებიან რაიონის სხვადასხვა სოფელში მასალების მოსაგ-
როვებლად, ხვდებიან მოსახლეობას და ადგილობრივ მთავრო-
ბას. 

ახლა კი მოგიყვებით ახმეტაზე. იგრძენით კახეთი ჩვენთან ერ-
თად.

მთავარი რედაქტორი: დავით გრატიაშვილი
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თამარ მეფის ნათლული მხარე

ამბობს, რომ აქაურობის ნათლია თამარ 
მეფეა. თურმე, კახეთში მოგზაურობისას, 
მეფეს ძალიან მოსწონებია წყლითა და 
ნოყიერი ნიადაგით მდიდარი კუთხე. წასულს 
კი არაერთხელ უნატრია: ახ, ნეტავ, ის წყალი 
კიდევ დამალევინაო. ლეგენდის მიხედვით, 
სწორედ ასე შერქმევია ამ ადგილს ახმეტა. 

იგი აქაურობაზეა შეყვარებული. აქ დაიბადა, 
გაიზარდა, დაოჯახდა და მთელი ძალ-
ღონეც შეალია. გიდობას ახმეტის ერთ-ერთი 
კოლორიტი - ომარ მარუქაშვილი გაგვიწევს:

„საქართველოს ისტორიაში ახმეტამ თავისი 
სათქმელი ხმამაღლა თქვა.  ამ მიწის ხალხმა იმ 
პროცესებში მიიღო მონაწილეობა, რომლითაც 
არამარტო ამ კუთხის, არამედ ქვეყნის ბედი 
გადაწყვიტა.“ 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი აღმოსავლეთ სა-
ქართველოში, კახეთის მხარეში მდებარე 
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულია, 

რომელსაც კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთი 
და ჩრდილოეთი კალთები, პირიქითის ქედის 
სამხრეთი კალთა და ალაზნის ვაკის უკიდურესი 
ჩრდილო-დასავლეთი მონაკვეთი აქვს დაკავე-
ბული. მას დუშეთი, თიანეთი, თელავი, საგარეჯო, 
ჩეჩნეთი და დაღესტანი ესაზღვრება. ტერიტორიის 
ფართობი 2207,6 კვადრატული მეტრია, 

მოსახლეობის რაოდენობა კი - 42 400 კაცი.
ქართულ წყაროებში ახმეტა პირველად 1659 

წლის ბახტრიონის ბრძოლის შემდგომ გამოჩნდა. 
ირანელი დამპყრობლის წინააღმდეგ აჯანყებაში 
ახმეტელებიც ჩაებნენ. ერთ-ერთი მეთაური  აქაური 
ბიძინა ჩოლოყაშვილი იყო.

„მუსლიმანებმა ჩოლოყაშვილს შამოუთვალეს, 
აქ ჩამოდი, თორემ თავად მოვალთ და 
მანდაურობას ავაოხრებთო. მან  თავი გაწირა, 
თავისი ფეხით ეახლა დამპყრობელს და წამების 
მიუხედავად რჯული არ შეიცვალა. ახმეტა იმიტომ 
მიყვარს, რომ მისი შვილები ასეთი ისტორიული 

ისტორია 

ახმეტა

ფოტო: ბაჩო ადამია
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პიროვნებები იყვნენ,“- ომარ 
მარუქაშვილი.

ახმეტელებმა თავი 
1812 წელსაც გამოიჩინეს, 
როდესაც რუსეთის საოკუ-
პაციო რეჟიმის წინააღმდეგ 
აჯანყდნენ. 1921 წელს საქარ-
თველოს სხვა ტე რი ტო რიების 
მსგავსად აქა ურობაც მოექცა 
ბოლ შე ვიკური რუსეთის 
არ მიის მარწუხების ქვეშ.  
1922-1924 წლებში, სოფელ 
მატანის მკვიდრი, ეროვნული 
გმირი ქაქუცა (ქაიხოსრო) 
ჩო  ლოყაშვილი, საბჭოთა 
ოკუ    პაციის წინააღმდეგ 
პარ     ტი  ზანულ ბრძოლას 
ხელმძღვანელობდა.

მუნიციპალიტეტის მოსახ-
ლე ობა, ძირითადად, სა-
ქართვე ლოს მთიანეთიდან 
- თუშეთიდან, ფშავიდან, 
ხევსუ რეთიდან არის მიგ-
რირებული. მათ ეროვნული 
სიწმინდე და ტრადიციები 
შეინარჩუნეს. 

„თუშებს, ფშავლებსა და 
ხევსურებს მონობის უღელი 
არ დაუდგამთ. მათ ბატონი 
არ ჰყოლიათ. მათთან მე-
ფე ებიც კი შიკრიკებს აგზავ-
ნიდნენ. ამ სულის ხალხი 
ჩამოვიდა ახმეტაში. მთიდან 
მიგრაცია მე-17 საუკუნეში 
დაიყწო და მე-20 საუკუნემდე 
გაგრძელდა.“

მიგრაციის მიზეზი და-
სამუშა ვებ ლად საჭირო მი-
წის სიმწი რე იყო. მთის მი-
წები მეცხო ველეო ბის თვის 
კარ გი იყო, მაგრამ მიწათ-
მოქმედებისთვის არც თუ ისე 
უპრიანი.

ახმეტელები მევე ნახეობას, 
მეხი ლეობას, მემარ ცვლეო-
ბას, მეცხვარეობასა და 
მესაქონლეობას მისდევენ. 
აქ ჰავა ზომიერად ნოტიოა. 
ზაფხული ცხელია, ზამთა რი კი 

ისტორია 

ალავერდის მონასტერი 

ფოტო: გულიკო ფაცაცია
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ზომიერად ცივი.  ფლო რა და ფაუნა დიდი მრა-
ვალ ფეროვნებით გამოირჩევა.

„აქაური მთები სწრაფი მდინარეებით 
ხასიათდება. სხვათა შორის, ბორბალოს მთიდან 
8 მდინარე გამოდის: 3 ალაზანი, 3 არაგვი, იორი 
და ილტო.“

ახმეტა ერთადერთი ადმინისტრაციული 
ერთეულია საქართველოში, სადაც ერთობლივად 
სამი სახელმწიფო ნაკრძალია - ბაწარას, 
ბაბანეურისა და თუშეთის.

„კახეთის თავანკარა ახმეტა დიდი კულტურის 
მატარებელი მხარეა, აქაურობის მთავარი 
სავიზიტო ბარათი თუშეთია, რომელიც უამრავ 
უცხოელ ტურისტს იზიდავს.“

თუშეთის ეთნოკულტურული თავისებურება, 
ტრადი ციული განსახლების სისტემა, ულამაზესი 
ბუნება, რელიგიური დღესასწაულები, გარმონზე 
შესრულებული მელოდიები და ცნობილი გუდის 
ყველი ყველას წარუშლელ შთაბეჭდილებას 
უტოვებს. აქ ჩამოსულ ტურისტს ბევრი კულ-
ტურული ღირსშესანიშნაობის ნახვა შეუძლია-
ალავერდის მონასტერი VI საუკუნის შუა ხანებისაა, 

საკათედრო ტაძარი კი XI საუკუნეში ააგეს. 
საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი საეკლესიო 
ნაგებობა იუნესკოს მსოფლიოს მემკვიდრეობის 
საცდელ სიაშია შეტანილი. მატანის ცხრაკარის 
მონასტერი V საუკუნის სამთავიანი ბაზილიკით 
არაერთ მნახველს ნუსხავს. კვეტერას და შაჰ-აბას 
II-ის ბრძანებით აგებული, ფეოდალური ხანის 
ბახტრიონის ციხეები,  ცოცხალი მატიანეა. 

რაც შეეხება თავად ახმეტელებს, ჩვენი გიდი მათ 
ასე წარგვიდგენს:

„სამშობლოს ერთგულება, სიამაყე, პრინ ცი-
პულობა, დაუმორჩილებლობა და სტუმართ-
მოყვარეობა ახასია თებთ ახმეტელებს. რაც მთავა-
რია, პოეზიის დიდი სიყვარული.“

ახმეტა  წელიწადის ნებისმიერ დროს ელის, 
როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ სტუმრებს

.

                  ავტორი: სალომე ფხალაძე

ისტორია 
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 მეოცე საუკუნის საზოგადო 
მოღვაწის, რაფიელ ერისთავის 
სახლ-მუზეუმი ახმეტის მუნი ცი -
პალი ტეტში, სოფელ ქის ტა  ურ  ში 
მდებარეობს. მუ ზე  უმ  ში,  რომელიც 
პოეტის გარ  და ცვა ლებიდან 50 
წლის შემდეგ დაარსდა,  მისი 
პირადი ნივ თების გარდა,  ინახება 
ეპო ქალური ექსპონატები, 
რომ ლებიც სხვადასხვა დროს 
მოსახ ლეობამ მუზეუმს შესწირა. 
სხვადასხვა  პერიოდის  გამოცემე-
ბი, უნიკალური ფოტოალბომი 
და მემორიალური ნივთები, 
მათ შორის, საწერი მაგიდა,  
კლავესინი, ხალიჩები და  ქარ-
თველ კლასიკოსთა ფერ წერუ ლი 
ტილოები - ეს იმ ექსპო ნატთა 
ჩამონათვალია, რომ ლებიც 
ქისტაურში ინახება.

მუზეუმი რაფიელ ერისთავის 
მამისეულ სახლში დაარსდა. 
სახლი, რომელშიც ადრე თავა-
დები ცხოვრობდნენ, დროთა 
განმავლობაში შეიცვალა, მუზეუ-
მად გადაკეთდა. დღეს იგი ასე 
გამოიყურება - ოთხი საგამოფენო 
დარბაზი და ერთი სამუშაო ოთახი. 
სწორედ აქ ინახება რაფიელ 
ერისთავის საყოფაცხოვრებო 
ნივთები და მის მოღვაწეობასთან 
დაკავშირებული სხვადასხვა სახის 
მასალა. 

1824  წლის 21 აპრილს, გო -
რის მაზრის სოფელ ჭალაში, 
ამი ლახვრების ოჯახში დაბადე-
ბუ ლი რაფიელ ერისთავის ცხოვ-
რე ბა მოგვიანებით ქისტაურს დაუ-
კავშირდა. მომავალმა საზო გადო 
მოღვაწემ ბავშვობისა და ყრმობის 
წლები კახეთში გაატარა. სწავლა-
განათლების მისაღებად ჯერ თე-
ლა ვის სამაზროში მიიყვანეს,  
შემ დეგ კი, სწავლის რეჟიმით 
უკმა  ყოფილო მამამ, შუამთის მო-
ნასტრის ხელმძღვანელს, ფილა-
დელფოს კიკნაძეს მიაბარა შვილი 
აღსაზრდელად. თუმცა,  1832 წლის 
შეთქმულთა შორის რაფიელის 
აღმზრდელიც აღმოჩნდა და ფი-
ლადელფოს კიკნაძე დააპა ტიმრეს. 
ამის შემდეგ, სწავლა გააგრძე-
ლებინეს გორის მაზრაში, საიდანაც 

მალევე თბილისში გადავიდა, 
თუმცა, ამის გამო, მას მშობლიურ 
კუთხესთან კავშირი არ შეუწყვეტია. 
რაფიელ ერისთავი ცხოვრების  
ყველა ეტამზე  სხვადასხვა ადგილას 
მოღვაწეობდა. საბოლოოდ კი, 
თელავში გარდაიცვალა. მისი 

ნეშტი გადმოასვენეს ქისტაურში, 
სა დაც ის უამრავმა ადამიანმა 
დაიტირა. როგორც ცნობილია, 
გადმოსვენებისას შუამთაში, 
იყალთოსა და ალავერდში 
ზარებს ერთდროულად რეკდნენ. 
ის ქისტაურში დაკრძალეს, 

ერისთავების სამოსახლო ქისტაურში

ისტორია 
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მოგვიანებით კი თელავის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
მუზეუმის ეზოში გადმოასვენეს.

რაფიელ ერისთავი, როგორც პოეტი, დრამატურგი, 
პუბლიცისტი, ეთნოგრაფი და ლექსიკოლოგი, XIX 
საუკუნის მოღვაწეთა შორის ღირსეულ ადგილს იკავებს. 
აღსანიშნავია, რომ მას  დიდი წვლილი მიუძღვის 
ქართული თეატრის განვითარებასა და გადარჩენაში. 

მემორიალური ნივთებიდან ქისტაურის სახლ-
მუზეუმში ინახება რაფიელ ერისთავის სამუშაო 
მაგიდა, სავარძელი, ხელჯოხი, საწერი მოწყობილობა, 
მაცხოვრის ხატი, კლავისინი, თბილისელი ხელოსნების 
მირთმეული ხის მაგიდა, დაღესტანში მცხოვრები 
ქართველების  ნაჩუქარი ალბომი და მისი ქალიშვილების 
მიერ, პეტერბურგიდან ჩამოტანილი რკინის 
საწოლი, რომელზეც რუსული ფერწერის ნიმუშებია 
შესრულებული. მემორიალური ნივთების გარდა, 
მუზეუმში ინახება სხვადასხვა სახის საყოფაცხოვრებო 

ნივთები, რომლებიც ადგილობრივმა გლეხებმა 
შესწირეს მუზეუმს. ვინაიდან რაფიელ ერისთავი 
ყოველთვის სხვადასხვა ადგილას მოღვაწეობდა, 
მისი  მემორიალური ნივთები, ქისტაურის გარდა, 
საქართველოს სხვა მუზეუმებშიც ინახება. აღსანიშნავია, 
რომ ბატონ-ყმობის გაუქმების შემდეგ, ერისთავების 
ოჯახში მომსახურე პერსონალმა თვითნებურად წაიღო 
ნივთები, რომლებსაც წლების განმავლობაში სახლში 
ინახავდნენ. ნაწილმა ერისთავების ოჯახის საკუთრება 
უკან დააბრუნა და მუზეუმს შესწირა, ნივთების ერთი 
ნაწილი კი დღემდე სხვადასხვა ოჯახშია გაბნეული. 
მუზეუმის თანამშრომლები დღემდე ეძებენ და აგროვებენ  
ნივთებს, რომლებიც გლეხების ოჯახებს შემორჩა. 

რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმი ერთ-ერთია იმ 
ღირსშესანიშნაობებიდან, რომელიც ახმეტის რეგიონში 
სტუმრობისას, როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ 
დამთვალიერებელს განსაკუთრებით იზიდავს. 

ავტორი: ხატია გოგრიჭიანი

ისტორია 
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 მუზეუმი, სადაც თაგვების 
მოსაგერიებლად სპეციალურ 
წამალსაც შეხვდებით, ახმეტის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვე-
მო ალვანში მდებარეობს. მხა-
რეთ მცოდნეობის მუზეუმი, რომე-
ლიც შენობის არქონის გამო 
მუდმივად იცვლიდა ადგილ-
მდებარეობას,დღეს კულ ტუ რის 
სახლის შენობაშია გან თავსე-
ბული. მუზეუმში არც საო ფისე 
და არც საგამოფენო ინვენტარი 
არ არის, ხოლო დამცავი 
სიგნალიზაცია სულ ცოტა ხნის 
წინ დამონტაჟდა.  მუზეუმის თა-
ნამ შრომლების თქმით, ერთა-
დერთი დადებითი, რაც მუზეუმში 
ხდება, არის ის, რომ სამსახურში 
დადიან და დამ თვალი ერებელი 
ჰყავთ.

კულტურის ცენტრის შენობის 
წინ მცირე ზომის ტრაფარეტი 
გვამცნობს, რომ შენობაში ახმეტის 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმია 
განთავსებული.  ცივ და ბნელ 
შენობაში გრძელიკორიდორი 
უნდა გაიარო, რომ იმ ოთახში 
მოხვდე, სადაც მუზეუმის 
ექსპონატები ინახება.

მუზეუმის ექსპონატები სულ 
ორ საექსპოზიციო ოთახ შია 
გადანაწილებული. არქეოლო-
გიური გათხრების შედეგად 
აღმოჩენილ მასალას და თუშურ 
საყოფაცხოვრებო ნივთებს ერთი 
დიდი და ერთიც მცირე ზომის 
ოთახი ეთმობა. დარბაზებში, 
სადაც თუშური ფარდაგები, 
ძველი სამოსი და სხვა ნივთებია  
გამოფენილი, გარკვეულწილად 
წარმოდგენა გექმნება ახლო 
წარსულში მცხოვრები ადა-
მია ნების ყოველდღიური ყო-
ფის შესახებ. ექსპონატთა 
რაო   დენობა, მუზეუმების ოფი  -
ციალური ვებ-გვერდის ინფორ-
მაციით, 17000-ზე მეტია.  თუმ ცა, 
ამას არ ადასტურებენ მუზეუმის  

წარმომადგენლები. მათი თქმით, 
ისინი მხოლოდ 2700 ექსპონატზე 
არიან პასუხის მგებლები.

მუზეუმის სტუმრობისას ვიზი-
ტორები მხოლოდ ჩვენ ვიყავით, 
თუმცა, თანამშრომლები სმბობენ, 
რომ სტუმრების სიმცირეს არ 
უჩივიან. 

,,მნახველები ყოველთვის მო-
დიან, იქნება ეს ადგი ლობ რივი 
მოსახლეობა, თუ ტუ რის ტები, 
ადგილობრივი დამთვალი-
ერებლები ძი რითადად სკოლის 
მოსწავლეები არიან, ხოლო 
უფროსი თაობა, ვისაც უკვე 
ნანახი აქვს მუზეუმი, ხელმეორედ 
იშვიათად სტუმრობენ’’ - ამბობს 
მუზეუმის მთავარი სპეციალისტის 
ნანა ელიბოშვილი.

ახმეტის მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმი 1976 წლიდან არსე-
ბობს, 1984 წლიდან 1990 
წლამდე ალავერდის მონას-
ტრის ტერიტორიაზე იყო. მო-
გვი ა ნებით, ალავერდში მიმ-
დინარე რესტავრაციის გამო, 
მუზეუმს ადგილი მეურნეობის 
ადმინისტრაციის შენობაში 
გამოუყვეს. მაგრამ მუზეუმის 
საბოლოო ,,სამყოფელი’’ ესეც 
არ აღმოჩნდა, შენობას ხანძარი 
გაუჩნდა, რის შედეგადაც განად-
გურდა ექსპონატების  ნაწილი, 
ხის ნივთებისა და თუშური 
ფარდაგების კოლექციის დიდი 
ნაწილი. მხოლოდ ამის შემდეგ, 
მუზეუმმა ახალი ადგილი ქვემო 
ალვანის კულტურის სახლში 
დაიმკვიდრა.

პრობლემები კულტურის 
სახლში შესახლების შემდეგაც 
გრძელ დება. მუზეუმის მთავარი 
სპეციალისტი, ძირითად პრობ-
ლე მებზე საუბრისას, ყურად-
ღებას ამახვილებს იმაზე, რომ 
მუზეუმის შესახებ სათანადო 
ინფორმაცია გავრცელებული არ 
არის. მისი თქმით, არ არსებობს 

არც სავიზიტო ბარათები, არც 
ბუკლეტები, არაფერი კეთდება 
საიმისოდ, რომ მათ შესახებ 
მეტმა ადამიანმა გაიგოს.

როგორც ჩვენთან საუბარ-
ში მუზეუმის მთავარმა სპეცია-
ლისტმა აღნიშნა, მუზეუმში 2700-
ზე მეტი ექსპონატი ინახება. მათ 
შენახვას ტემპერატურის მუდმივი 
რეგულირება სჭირდება, თუმცა 
შესაფერისი პირობები შექმნილი 
არ არის. ამის მთავარი მიზეზი 
ის არის, რომ შენობაში არ 
არსებობს გათბობა, ზამთარში 
თანამშრომლები საკუთარი 
რესურსებით ათბობენ ს ოთახს 
და ასე ქმნიან სამუშაო პირობებს.

შენობაში არის მუდმივად 
ნესტი, ებრძვიან მღრღნელებს 
და უშუქობას. სიტუაციის 
გამოსწორების მიზნით, მუზეუ-
მის თანამშრომლებს აქვთ 
სურვილი,რომ რაიმე პროექტში 
მიიღონ მონაწილეობა და 
გრანტი მოიპოვონ. 

,,არსებობს სხვადასხვა პროექ-
ტი, ჩვენ გვინდა, რომ ტრენინგი 
გავიაროთ და ამის შემდეგ 
მივიღოთ მასში მონაწილეობა. 
პროექტში გამარჯვების შემთხვე-
ვაში, მუნიციპალიტეტმაც უნდა 
გამოყოს თანხა, თუმცა ჩვენ 
ამის იმედი არ გვაქვს,’’ - ამბობს 
მუზეუმის მთავარი სპეციალისტი.

მუზეუმში ამბობენ, რომ მუ-
ნი ციპალიტეტი არც რაიმე და-
პი რებას იძლევა და არც სა-
მო  მავლო გეგმებებზე არ 
საუბ   რობს. თუმცა, არსებული 
პრობ ლემების მიუხედავად, 
მუზე  უმი გგანაგრძობს ფუნქციო-
ნი რებას და ყოველ დღე ელის 
დამთვალიერებლებს. 

ავტორი: ხატია გოგრიჭიანი

მუდმივი სამყოფელის ძიებაში

11

ისტორია 
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ექსპონატები გვიანი ბრინჯაოს ხანიდან  შუა სა-
უკუნეების ჩათვლით თარიღდება. 
ვერცხლის ფონდი მრავალფეროვნებით 
გმოირჩევა. აქ ინახება სხვადასხვა სახის აქსე-
სუარი. მათ შორისაა გულსაკიდები და  საყუ-
რეები
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მუზეუმში ინახება  აღმოსავლეთ საქართვე-
ლოს მაღალმთიანი რეგიონისთვის - თუშე-
თისთვის დამახასიათებელი კულტურული, 
ეთნოგრაფიული ნივთები და გამოყენებითი 
ხელოვნების ნიმუშები. მათ  შორის, ხალიჩა-
ფარდაგები, საკრავები,  თუშური სამოსელი 
და  სხვადასხვა სახის აქსესუარი, რომლებიც 
XIX-XX საუკუნით თარიღდება
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საყოფაცხოვრებო ნივთები

ხის ნაკეთობები

მუზეუმის ვერცხლის ფონდი
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XIX-XX საუკუნისთვის დამახასიათებელი მუსიკალური საკრავები
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  ვიდრე კახეთში რთველის სეზონი დადგება, ახმეტელ მევენახეებს 
ვესტუმრეთ და ვაზის მოვლაზე ვესაუბრეთ. მათი  ნაწილი ახალი ინიციატივით 
გამოდის - ახმეტის რაიონში შეიქმნას ვაზის ჯიშის გამოსაყვანი საწარმო. 
რა გამოწვევების წინაშეა მევენახობის  დარგი ახმეტის რაიონში და  რა 
მდგომარეობაშია  საუკუნოვანი ისტორიის მქონე  ენდემური ვაზის ჯიშები, 
რომელთაგან  უმეტესობა  ალავერდის ტაძრის ვენახშია დაცული, ზოგს კი  
გადაშენება ემუქრება.
ახმეტელი გამოცდილი მევენახე, ნუგზარ ნათელაური, ვაზის ნერგის წარმოებით 
არის დაკავებული, სანერგე მეურნეობის შექმნის მიზნით, სულ რამდენიმე თვის 
წინ, მისი ინიციატივით, ახმეტაში კოოპერატივი „ბითაანი“ დაარსდა, რომელიც 
ადგილობრივი ფერმერებით არის დაკომპლექტებული. ნუგზარ ნათელაურის 
თქმით, იმისათვის, რომ  ჯანსაღი ნერგი მივიღოთ, წელიწადის ყოველ სეზონზე ვაზის 
მოვლის  სხვადასხვა ეტაპის  გავლაა საჭირო.  პირველ ყოვლისა, აუცილებელია 
მიწის  ღრმად დამუშავება, რაც ნიადაგის მოხვნას გულიხსმობს, შემდეგ კი მის 
კულტივაციას, რათა ვაზის დასარგავად,  მიწა მეტად ნაყოფიერი გახდეს. შემდეგი 
მნიშვნელოვანი ეტაპი ვაზის  სპეციალური დამუშავებაა. დამუშავებული  ვაზის ჯიშები 
იმყნობა და   ხის ყუთებში,  სველ ნახერხთან ერთად თავსდება. ამის შემდგომ, 
დამყნობილი ნერგები უკვე მზად არის  სტრატიფიკაციისათვის (სათბურში ვაზის 
ნამყენი კალმების წინასწარი მოყვანა), სადაც ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 
27-28 გრადუსს.  დაახლოებით 20 დღის შემდეგ, სტრატიფიცირებული ნერგები 
დასარგავად უკვე მზად არის. 
ვაზის მოვლა, ყურძნის მოყვანა, ღვინის წარმოება, ახმეტელების შემოსავლის 
მთავარი  წყაროა. „გასულ საუკუნეში ვაზის ნერგის წარმოებითა და, ზოგადად, 
ვენახის  გაშენების მხრივ, ახმეტა გაცილებით წინ იყო, ვიდრე ახლაა. იყო დრო, 
როდესაც წელიწადში 5-6 მილიონ ნერგს ვიღებდით, დღეს  ეს მაჩვენებელი 50 
000-მდე შემცირდა. მოსახლეობა მისდევს მევენახობას, თუმცაისეთი ინტენსივობით 
აღარ, როგორც წინა წლებში, ეს მთელი რიგი ფაქტორებით არის განპირობებული“, 
- ამბობს მევენახე ნუგზარ ნათელაური.
ახმეტის რაიონში მდებარე ალავერდის მამათა მონასტრის მარანი  ცნობილია  
მაღალი ხარისხის ნატურალური ღვინით, რომელიც  უნიკალური ვაზის ჯიშებისგან 
მზადდება. აქ დამზადებულ ღვინოს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში იწონებენ 
და უამრავი  გრამპრისა და ჯილდოს მფლობელია. „ვაზის ქართული ჯიშების 

ვაზი, შვილივით ნაზარდი

ნუგზარ ნათელაური - მევენახე

ტრადიციები

ორიგინალურობაში დევს ჩვენი წარმატების საიდუმლო 
საერთაშორისო ბაზარზე,“- ამბობს ალავერდის 
ბერი, გერასიმე ოთარაშვილი, რომელიც მონასტრის 
ვენახებში ვაზის გაშენებას ხელმძღვანელობს. 
საქართველოში აღწერილი ვაზის 525 ჯიშიდან 
(რომელთაგან ასორტიმენტში შეტანილია 62 ჯიში, 29 
საღვინე, 9 სუფრის), კახეთი  ვაზის ჯიშების სიმრავლით 
იწონებს თავს. მხოლოდ ალავერდის მონასტერში 104 
ენდემური ვაზის ჯიშის კულტივირება მიმდინარეობს,  
მათ შორის, რამდენიმე ვაზის ჯიშს გადაშენება ემუქრება. 
მამა გერასიმეს თქმით, „კახური მცვივანა“ ვაზის ის 
ერთ-ერთი სახეობაა, რომელიც  განადგურებას 
გადაურჩა. - „მე-20 საუკუნეში, უნიკალური ვაზის ჯიშების   
შენარჩუნება-გამრავლების მიმართ არამართებული და 
უარყოფითი შედეგების მომტანი პოლიტიკა გატარდა, 
რამაც გამოიწვია მცირედ გავრცელებული, თუმცა, 
მეღვინეობის თვალსაზრისით, მეტად პერსპექტიული 
ჯიშების გაქრობის პირას მისვლა. ამის ერთ-ერთი 
მაგალითია თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიში, „კახური 
მტევანი“, რომელისგანაც მე-19 და მე-20 საუკუნის 
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დასაწყისში  უმაღლესი ხარისხის ღვინო მზადდნებოდა“.
კახეთში, ვენახების ძირითადი მასივები  მდინარე ალაზნის 
მარჯვენა სანაპიროზეა განლაგებული - ცივგომბორის 
მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთებსა და მთავარი 
კავკასიონის სამხრეთ-დასავლეთ ფერდოებებზე. 
ზემოაღნიშნულ ტერიტორიას მიეკუთვნება ახმეტის 
რაიონიც, სადაც სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 
მთავარ მაპროფილებელ დარგად მევენახოება 
ითვლება. გლეხთა 90 % კი, ძირითად საარსებო წყაროდ, 
სწორედ, მევენახეობას ასახელებს. ბუნებრივი პირობები  
და ვაზის ჯიშთა სიუხვე კახელ მევენახეს ყოველთვის 
უქმნიდა პირობას, ხანგრძლივი შერჩევის შედეგად 
მიეღო ისეთი მაღალხარისხიანი და უნიკალური  ვაზის 
ჯიშები, როგორებიცაა : „რქაწითელი,“ „საფერავი,“ 
„კახური მწვანე,“ „ქისია“ და სხვ. 
„რქაწითელი“ კახეთში  ყველაზე გავრცელებული 
თეთრმარცვლიანი ვაზის ჯიშია, რომლისგანაც 
ცილინდრულ-კონუსური, საშუალო სიდიდის მტევანი 
მიიღებაა, რომელსაც ოვალური, მოთეთრო-ქარვისფერი 
მარცვალი აქვს. იგი უხვმოსავლიანობით გამოირჩევა 

და მისგან სხვადასხვა სახის მაღალხარისხიანი ღვინო 
მზადდება. ახმეტაში განსაკუთრებით კარგად ხარობს 
აგრეთვე  წითელყურძნიანი  ვაზის ჯიში -„საფერავი“, 
რომლის მტევანი საშუალოზე დიდია, მარცვალი 
კი, ოვალურობითა და შაქრიანობით გამოირჩევა. 
„საფერავი“ სექტემბრის მეორე ნახევრიდან მწიფდება 
და მისგან სადესერტო და სუფრის წითელ ღვინოს 
ამზადებენ.  „მწვანე“ კახეთის სტანდარტული ვაზის 
ჯიშია, რომელიც ისხამს ევროპული და კახური ტიპის  
თეთრმტევნიან ყურძენს. ადგილობრივ მევენახეთა 
თქმით,  „მწვანე“ , ძველად,  სხვა სახელითაც ყოფილა 
ცნობილი - „მჭკნარა“ და „საფენა“  
ისტორიული ცნობების მიხედვით, კახეთში კულტურული 
მევენახოების საწყისი ენეოლითურ და ბრინჯაოს ხანას 
მიეკუთვნება. რეგიონში ვენახის მოვლის კულტურა 
თაობიდან თაობას საუკუნეების განმავლობაში 
მემკვიდრეობით გადაეცემა. ჩვენს რესპონდენტებს კი 
იმედი აქვთ, რომ წლევანდელი რთველი წარმატებით 
ჩაივლის.  

 ავტორი:  მარიამ ქარენაშვილი

ალავერდის მონასტრის ვენახი

ფოტო: გულიკო ფაცაცია
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ეროვნული საგანძური რვაათასწლიანი 
ისტორიით

კახეთში ღვინოს თითქმის ყველა 
სოფელში ამზადებენ. ოჯახებში 
თითო ოთახია გამოყოფილი პა-
ტა რა, საოჯახო მარნებისათვის, 
უფრო დიდ მარნებს, ძირითადად, 
საცხოვრებელ სახლთან და 
ვენახთან ახლოს აშენებენ.  სწორედ 
ასეთი საოჯახო ტიპისაა მარანი, 
რომელსაც ვეწვიეთ სოფელ ზემო 
ხოდაშენში. ქვის ცივმა შენობამ, 
მიწაში ჩაწყობილმა ოთხმა დიდ-
მა ქვევრმა, თუ კედლებთან კუთ-
ხეებ ში ჩამწკრივებულმა ღვინით 
სავსე ბოთლებმა მაშინვე მიიპყრო 
ჩვენი ყურადღება და ღვინოსთან 
დაკავშირებული წვრილ მანები-
თაც დაგვაინტერესა, რომლის 
შესახებაც გვესაუბრა კიდეც მარნის 
მფლობელი რეზო პეტრიაშვილი 
და შეძლებისდაგვარად გაგვარ-
კვია ისეთ მნიშვნელოვან საკით-
ხებში, როგორიცაა ღვინის მომზა-
დების ტექნოლოგია, ქვევრების 
დანიშნულება, ქართული პროდუქ-
ციის მდგომარეობა ქართულ 
ბაზარზე და სხვა. 

„საქართველო მეღვინეობის უძვე-
ლესი ქვეყანაა.  აქ გავრცელებულია 
ღვინის ძალიან ბევრი სახეობა, 
რასაც განაპირობებს ის ფაქტი, 
რომ მსოფლიოში ცნობილი 2000 
ყურძნის ჯიშიდან 500 ქართულია. 
მეღვინეობის ერთ-ერთი ყველაზე 
ძველი კერა კი კახეთია, რომლის 
მევენახეობის ისტორიაც ძვ. წ. VI 
ათას წლეულიდან იწყება. იმას, 
რომ კახეთს ღვინის დამზადების 
მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს, 
ის არქეოლოგიური გათხრებიც 
ამტკიცებს, რომლის შედეგადაც 
მოპოვებული ფაქტობრივი მასალა 
დაახლოებით 8000 წელს ითვლის’’ 
- ამბობს რეზო პეტრიაშვილი.

ადგილობრივები დიდ ყურდაღე-
ბას აქცევენ ყურძნის მოყვანასა და 
შემდეგ მის დამუშავებას. როგორც 
რეზო პეტრიაშვილმა აღნიშნა, 
საოჯახო ტიპის მარნებში ძირითადად 
ღვინის ტრადიციული, ქართული 
მეთოდით მომზადებას ანიჭებენ 
უპირატესობას. ქვევრის კახური 
ღვინო განსაკუთრებული გემოთი 
და არომატით გამოირჩევა, რასაც 
მი სი მომზადების განსხვავებული 

ხერხი განაპირობებს. კახურ ტექნო-
ლოგიას პირვლყოფილ ტექ ნო-
ლოგიასაც უწოდებენ. ეს მეთოდი 
კი განსხვავებით ევროპული ტექ-
ნოლოგიებისგან, გულისხმობს იმას, 
რომ უპირველეს ყოვლისა, კლერტი 
უნდა იყოს კარგად მომწიფებული, 
ყურძნის წვენი კი განუცალკევებელი 
დანარჩენი მასისგან - ჭაჭისგან, 
წიპწისგან, მარცვლის კანისგან- ეს 
ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში არ 
ხდება წვენის ცალკე დადუღება, 
მთლიანი მასა ერთად არის ქვევრში 
6 თვის განმავლობაში და შედეგად 
ვიღებთ მაღალალკოჰოლურ ღვი-
ნოს, რომელიც შედგება ბუნებრივი 
ნივთიერებებისგან.

ცალკე საკითხია ქვევრის გამო-
ყე ნება. როგორც რეზო პეტ-
რიაშილმა აგვიხსნა, არსებობს 
რამ დენიმე სახეობის ქვევრი. ისინი 
ერთმანეთისგან განსხვავდება ფორ-
მით - დღესდღეობით ყველაზე 
გავრ ცელებულია კვერცხისებრი 
ფორ  მის ქვევრი. განსხვავება არის 
ზომებს შორისაც, მაგალითად, 
დიდი ქვევრები გამოიყენება სადუ-
ღარ ქვევრებად და მათში მიდის 
ალკოჰოლური ანუ რძემჟავა დუ-
ღილი, რომლის დასრულების შემ-
დე გაც იმავე ქვევრებში გრძელ-
დება მალოლაქტიკური დუღილი. 

ღვინის ქვევრში დაყენების შედეგად 
მიიღება მშრალი ღვინო, სწორედ 
ამიტომ, პეტრიაშვილთა მარანში 
წარმოდგენილია სამი სახის ღვინო: 
რქაწითელი, კახური მწვანე და 
საფერავი. 

„რაც შეეხება ნახევრადტკბილ 
ღვინოს, მას ესაჭიროება ტემპე რა-
ტურული რეჟიმი. გარკვეული დროის 
შემდეგ უნდა გაჩერდეს დუღილი 
და შემდეგ მასა ისე გაიფილტროს, 
რომ მასში საფუვრები აღარ დარ-
ჩეს. ქვევრის შემთხვევაში კი ალკო-
ჰოლური დუღილი ბო ლომ დე 
გრძელდება, მისი შეჩერება მხო-
ლოდ კონსერვანტების დამატე-
ბით შეიძლება, მაგრამ ეს ღვინოს 
„კლავს“ და არასასურველია“ - 
ამბობს რეზო პეტრიაშილი. 

ნახევრადტკბილ ღვინოებს მიე-
კუთვ ნე ბოდა კახეთში ცნობილი 
ღვინო „ახმეტურა“, რომელსაც 
ახ მეტის ქარხანა ამზადებდა და 
ღვინო „ბახტრიონი“, რომელსაც 
სოფელ ქისტაურში აყენებდნენ. 
ორი ვე ღვინო მიიღებოდა კახური 
ყურძნისგან - მწვანისგან, მის მოსა-
ყვანად იდეალური ადგილია ახ მე-
ტისა და საგარეჯოს რაიონი, რო-
მელიც ცნობილია სოფელ მანავის 
მწვანით.

რეზო პეტრიაშვილი გვესა უბ-
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რა ქართული ღვინის კონკურენ ტუნა-
რი ანობასა და მსოფლიო ბაზარზე ექს-
პორტის საკითხზეც. „ღვინოს ძირითადად 
ბოთლით ვყიდით და იგი განკუთვნილია 
უმეტესად ტურისტებისთვის და უცხოური 
ბაზრისათვის. ჩამოსასხმელი ღვინო 
იგზავნება კანადაში, უკრაინაში, ჰოლან-
დია სა და პოლონეთში. ჯერჯერობით კონ-
კურენციასაც უწევს მსოფლიო ბაზარზე 
წარმოდგენილ სხვა ქვეყნის ღვინოებს. 
ღვინის შეფასება ძალიან სუბიექტურია, იგი 
დამოკიდებულია თი თო ეული პიროვნების 
გემოვნებასა და შეხედულებებზე. ტურის-
ტთაგან ზოგი ღვინის ისტორიით ინტერეს-
დება, ზოგი მოპოვებული ფაქტობრივი 
მასალით, ზო გიც დამზადების ტექნოლო-
გიით, თუმცა, რაც უნდა იყოს, ღვინოს 
პირველ რიგში ყიდის გემო და არა 
ისტორია. ასეთ დროს კი უკვე ვლინდება 
ის ობიექტური პარამეტრები, რომელთა 
დაცვაც აუცი ლებელია იმისთვის, რომ 
ღვინო იყოს კარგი და, შესაბამისად, 
კონკურენტუნარიანი ბაზარზე “ - ამბობს 
რეზო პეტრიაშვილი.

პეტრიაანთ მარანი
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თუმცა მიუხედავად ხარისხისა, არის პერიოდი, 
როდესაც ქართულ ღვინოს მაინც ექმნება პრობლემა 
უცხოურ ბაზარზე გასვლისას, ამის შესახებ გვესაუბრა 
ღვინისა და მაღალალკოჰოლური სასმელების 
ქარხნის, შ.პ.ს „ახალშენი 2005-ის“ დირექტორი, 
მეღვინეობის ექსპერტი, გოჩა ცხენოსანიძე. „არის 
მომენტები, როდესაც ეკონომიკურად ძალიან რთული 
პირობებია ღვინის დამამზადებელ ქარხნებსა თუ 
მცირე მარნებში, მაგალითად, დღეს სწორედ ასეთი 
სიტუაციაა საქართველოში. ძირითადი ბაზარი გახლავთ 
რუსეთი და უკრაინა, მაგრამ იქ განვითარებულმა 
მოვლენებმა, ასევე ვალუტის ვარდნამ დოლართან 
და ევროსთან მიმართებაში გამოიწვია დიდი 
კრიზისი, რის გამოც, სადისტრიბუციო კომპანიებმა 
ვეღარ შეძლეს პროდუქციის გატანა და რეალიზება 
მსოფლიო ბაზარზე. შედეგად, ამ ყველაფერმა ძალიან 
უარყოფითად იმოქმედა ქართული ღვინის წარმოებაზე 
და საგრძნობლად შეამცირა ექსპორტი“ - ამბობს გოჩა 
ცხენოსანიძე. 

გარდა მსოფლიო ბაზრისა, რეზო პეტრიაშვილი 
გვესაუბრა სახელმწიფოს მხრიდან ქართული ღვინით 
დაინტერესების საკითხსა და იმ ხალხისათვის გარკვეულ 
დახმარებაზე, რომლებიც ღვინოს აწარმოებენ, თუმცა 
როგორც მან აღნიშნა, სახელმწიფოს მხრიდან დიდი 
ინტერესი არ ვლინდება და არც რაიმე სახის დახმარება 
ან შეღავათი არსებობს. გოჩა ცხენოსანიძემ ამ საკითხთან 
დაკავშირებით აღნიშნა, რომ საჭიროა, სახელმწიფო 
მეტად იყოს დაინტერესებული მეღვინეობის საკითხით, 
რადგან ღვინო კახეთისა და ზოგადად, საქართველოს 
ეროვნული საგანძურია.

„ამჟამად სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება 

ვლინდება იმაში, რომ კონკურსებისას, როცა 
საგამოფენო სტენდზე ქართული ღვინისათვის არის 
ადგილი გამოყოფილი, ზოგჯერ აფინანსებს მონაწილე 
კომპანიებს და შედეგად, მათ აქვთ გარკვეული 
შეღავათები. თუმცა, აუცილებელია, სახელმწიფო 
მაქსიმალურად ცდილობდეს გზა გაუკვალოს ქართულ 
ღვინოს მსოფლიო ბაზარზე და დაინტერესებული იყოს 
მისი ექსპორტით“ - ამბობს ცხენოსანიძე.

„პეტრიაანთ მარნის“ დათვალიერებისას ჩვენი 
ყურადღება მიიქცია სიგელმა წარწერით „ქართული 
ღვინის კონკურსი, თბილისი. ნომინაცია: საუკეთესო 
ბუნებრივი წითელი ღვინო“ და სწორედ ამის შემდეგ 
გვესაუბრა რეზო პეტრიაშვილი იმ კონკურსზე, რომელიც 
როგორც თვითონ თქვა, ძალიან მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს ღვინის მწარმოებელი კომპნიებისთვის. 
იგი ხელს უწყობს ქართული ღვინის წარმოების 
ხარისხის ზრდასა და ზოგადად, ქართული ღვინის 
პოპულარიზაციას. გარდა კონკურსებისა, ყოველი 
წლის ივნისის თვეში ტარდება ღვინის საერთაშორისო 
გამოფენა, სადაც ხდება ამა თუ იმ კომპანიის ღვინის 
გაცნობა, დაგემოვნება, მოლაპარაკებები და სხვა. 

 საინტერესო საუბრის შემდეგ, ზურა პეტრიაშვილმა 
დაგვათვალიერებინა მარანი, ეზო, ვენახი, რომელსაც 
სიყვარულით, საკუთარი შვილივით უვლის. კიდევ 
ერთხელ გვითხრა, რომ ვაზსა და ღვინოს სასიცოცხლო 
მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 
და რომ აუცილებელია, მის პოპულარიზაციას 
მაქსიმალურად შეეწყოს ხელი.

ავტორი: ნინი გვასალია
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 მევენახეობითა და მეღვინეობით განთქმულ 
მხარეში სტუმრობა ჩურჩხელის დაგემოვნებით 
იწყება.  სწორედ თათარისა და ჩურჩხელის 
მომზადებაა კახელების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ტრადიცია, რომელიც კახეთის ყველა რაიონს 
აერთიანებს. ჩურჩხელის ამოვლებამდე, ჯერ ბადაგი 
უნდა მოდუღდეს, რომელიც ყურძნის წვენისგან, იგივე 
მაჭარისგან მზადდება. ვიდრე თათარა გაცივდება, 
ბამბის ძაფზე ასხმულ ნიგოზს მასში სამჯერ ავლებენ 
და ჩურჩხელაც მზადაა. 

გარდა ამ საერთო ტრადიციისა, რაიონი სხვა ისეთი 
ტრადიციებითაც გამოირჩევა, რომელიც საუკუნეებს 
ითვლის და მას მოსახლეობა დღემდე იცავს, მათ შორის 
ერთ-ერთია ყველაწმინდობა. ახმეტის რაიონის, სოფელ 
ქისტაურის მკვიდრი, ქეთი ჰახნაშვილი გვიყვება, რომ 
ეს დღესასწაული მისთვის ერთ-ერთი გამორჩეულია: 
„ყველაწმინდას ტაძარში მივდივართ, ვლოცულობთ, 
ვანთებთ სანთელს. ეს დღე ყოველწლიურად აღდგომის 
მესამე დღეს აღინიშნება. მოდიან სტუმრები, იჭრება 
ქადა. ვეპატიჟებით ყველას, ვისთან ყოფნაც გულით 
გვინდა. მთელი სოფელი ზეიმობს და თაყვანს სცემს 
ღვთისმშობლის დიდებას". 

კახეთში ერთ-ერთი უძველესი ტრადიციაა 
ალავერდობა. ეს დღესასწაული სათავეს მე-6 
საუკუნიდან იღებს და იგი ალავერდის მონასტრის 
დამაარსებლის, ეპისკოპოს იოსებ ალავერდელის 
პატივსაცემად იმართება. „ალავერდობას წავალთ, 
საკლავს დავკლავთ ისინი, ვინც ამის პირობა დადო. 

მაგალითად, თუ მე ვიტყვი, რომ ალავერდობას 
საკლავი უნდა დავკლა, ეს პირობა აუცილებლად უნდა 
შევასრულო. ერთხელ არნახული მოზვერი შევწირე. ეს 
დღე მოსავლის დღეობას უკავშირდება", - ამბობს ქეთი 
ჰახნაშვილი.

ქისტაურში, შემოდგომაზე, მოსავლის აღების შემდეგ, 
მთელი სოფელი ზეიმობს რაფიელობას. ამ დღის 
შესახებ ქისტაურის მკვიდრი, ჟუჟუნა ზურაბიშვილი 
საუბრობს: „ყველა ეზო საზეიმოდაა მორთული. 
სკოლებში იმართება ღონისძიებები, კითხულობენ 
რაფიელ ერისთავის ლექსებს, ასრულებენ სხვადასხვა 
სიმღერას. ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან 
რაფიელ ერისთავი აქ დაიბადა და მისი სახლ-მუზეუმიც 
ქისტაურში მდებარეობს". 

სოფელი ქისტაურის მოსახლეობა  ორ ტრადიციაზე, 
ლომისობასა და ბერიკაობაზეც საუბრობს. „ლომისობას 
აღდგომიდან მე-7 კვირას აღვნიშნავთ. ერთ-ერთი 
აუცილებელი პირობაა, რომ პირუტყვი უნდა დაიკლას. 
ყველა ოჯახი, რომელსაც ლომისაში მსხვერპლის 
შეწირვა გვსურს, საკლავით, ღვინითა და სანთლებით 
მივდივართ. რიტუალის შემსრულებელი, ამ სანთლებით 
ცხვარს ორ ადგილას ბეწვს უტრუსავს, ღვინის 
შემომწირველ ოჯახს ლოცავს და სწორედ ამის შემდეგ, 
ნამდვილი ქეიფი იწყება.“ - გვიყვებიან ქისტაურელები.

სრულიად განსხვავებულია ბერიკაობა, რომელიც 
თავშესაქცევ ტრადიციათა რიცხვს განეკუთვნება. 
როგორც მოსახლეობა გვიამბობს, ეს რიტუალი 
განაყოფიერების კულტს უკავშირდება და დიდი ხნის 

უწყვეტი კავშირი წარსულთან

ფოტო: ბელა ხუმარაშვილი
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ისტორია აქვს. მასში მონა-
წილეობდნენ მთავარი ბერიკა, 
ბერი კები, მოცეკვავეები, მომ-
ღერლები. მონაწილეებს სხვა-
დასხვა სადღესასწაულო ფორმა 
ეცვათ, მათ შორის თხის ან  
ცხვრის ტყავი, დიდი ყურები, 
რქები და ნიღაბი. ბერიკები და-
დიოდნენ ოჯახებში და მათ 
მოსახლეობა ასაჩუქრებდა. ეს 
ტრადიცია ჯერ კიდევ შემორ-
ჩენილია მატანში.

ახმეტაში 4 სექტემბერი განსა-
კუთრებულად აღინიშნება. 
სპორ ტული შეჯიბრების პა რა-
ლელურად იმართება ადგი-
ლობრივი ფოლკლორულ-ქო-
რეოგრაფიული ანსამბლების 
კონცერტები, დოღი, ხალხური 
რე წვის ნიმუშების გამოფენა-
გაყიდვა თუ სხვა ღონისძიებები. 
ეს დღე წმინდანად შერაცხული 
ბიძინა ჩოლოყაშვილის ხსოვნას 
ეძღვნება. 

სოფელ შახვეტილაში მცხოვ-
რებ თათვის ძირითადი სალო-
ცავი კოპალაა, რომლის რი-
ტუა  ლსაც ამავე სოფლის 
მკვიდ  რი, შოთა მარუქაშვილი 
ასე აღწერს: „კოპალას მო-
ლოცვა გულისხმობს იმას, რომ 
უნდა წახვიდე საკლავით. აუცი-
ლებელია, გაზარდო მოზვე-
რი. ის სამ წელზე ქვევით არ 
უნდა იყოს. შეგიძლია წაიყვანო 
ცხვარიც. სალოცავში აუცი ლებ-
ლად მიგვყავს ოჯახის წევრები - 
ბავშვები, დიდები. უნ  და მიხვიდე 
და შესწირო საკლავი. იქ 
ხევისბერია, რო მელიც ადიდებს 
ყველაფერ ამას, შემდეგ იქეიფებ 
და წამო ხვალ. ეს ტრადიცია 
არის მამა-პაპისეული, ღმერთისა 
და ხატის რიდი". 

ხშირად დავობენ იმაზე, თუ 
რამდენად აუცილებელია ჩვენს 
დროში იმ ადათებისა და  წეს-

ფოტო: გიორგი გოგუა - „რადიო თავისუფლება“

ფოტო: გიორგი გოგუა - „რადიო თავისუფლება“

ლომისობა

ლომისობა

ტრადიციები

ჩვეულებების არსებობა, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ თუ 
ცხოვრებას ძველი ტრადიციებით განვაგრძობთ, ქვეყანა წინ ვერ წავა, ნაწილის აზრით კი ნებისმიერ დროში მათი 
არსებობა აუცილებელია, რადგან ისინი წარსულთან უწყვეტ კავშირს  ქმნიან. მოსაზრება სხვადასხვაა, ფაქტი კი 
ერთი, - საქართველოს ყველა კუთხეს დღემდე შენარჩუნებული აქვს ის წეს-ჩვეულებები, რასაც ჩვენი წინაპრები 
გადასცემდნენ მომავალ თაობას და რაც წარსულის გადმონაშთია. 

ავტორი: მარიამ გაბისონია
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„პაპა ზურაბოს მარანი” 
ადგილობრივებისა თუ ტურის-
ტების  ერთ-ერთი საყავრელი 
ადგილია. აქ მოსული სტუმრები 
ნამდვილ კახურ ღვინოს, თუშურ 
არაყსა და  კერძებს აგემოვნებენ. 
სოფელ  ქვემო ალვანში მდებარე 
სახლი, სადაც ეს განთქმული 
მარანია, მსოფლიო ტურიტული 
სააგენტოს ნუსხაში რამდენიმე 
წლის წინ აღმოჩნდა.  აქ სტუმ-
რო ბის მიზეზი მხოლოდ მარ ნით 
არ შემოიფარგლება.  ისტო-
რიული სახლის მეორე სარ-
თული თუშურ ფარდაგებსა და 
უნიკალურ  ხელნაკეთ ნივთებს 
ეთმობა. დიასახლისი, ლილი 
მურთაზაშვილი ამბობს, რომ 
მისთვის ტურისტული სეზონი 
არ არსებობს, რადგან სტუმრები 
წელიწადის 12-ვე თვეს თითქმის 
თანაბარი რაოდენობით ჰყავს. 
მასპინძელი გვიყვება, რომ უც-
ხო ელ სტუმრებს ყველაფერი 
ტრადიციული, ნაციონალური 
იზი დავს. მას კი, სწორედ, ამ 

ტრა დიციების დავიწყებისა 
და გაქრობის  ეშინია. ლილი 
მურთაზაშვილის თქმით, თუშეთს 
გადარჩენა სჭირდება, სხვა 
შემთხვევაში, ქვეყანა  გამორჩეულ 
წეს-ჩვეულებებსა და უნიკალურ 
ისტორიას დაკარგავს. 

რით არის გამორჩეული თუშეთი, 
რატომ დგას ის ტრადიციების 
დაკარგვის საფრთხის წინაშე, 
რატომ საუბრობენ ადგილობრივები 
საკუთარი კუთხის  გადარჩენის 
საჭი როებაზე, ამაზე სოფელ ქვემო 
ალვანის მკვიდრს, ისტორიული 
სახლის დიასახლისს, 74 წლის 
ლილი მუთაზაშივლს ვესაუბრეთ. 

რამდენჯერმე აღნიშნეთ, რომ 
თუშეთს დიდი ტურისტული პო -
ტენციალი აქვს. როგორ ფიქ-
რობთ, რით არის გამორჩეული 
თქვე ნი მხარე?

თუშეთი მართლაც გამორჩეულია. 
მას აქვს განსაკუთრბული მდე ბა-
რე ობა, ბუნება, სილაზე.  საქარ-

თველოს თითქმის ყველა კუთხე 
მაქვს მოვლილი,  მაგრამ ჩემს 
მხა რეს არაფერი შეედრება. აქ 
რამდენ  ნაბიჯსაც გადადგამ, იმდენი 
ახალ-ახლი საოცრება გხვდება. 
გამორჩეულია, თუნდაც  ბუნებრივი 
პირობებით, თუნდაც სოფლებით, 
თუნ დაც ციხე-კოშკებით, რომლებიც 
დღესაც დგას, როგორც წარსულის 
უტყვი მოწმეები.

რატომ ფიქრობთ, რომ თუშურ 
ტრადიციებს დაკარგვის საფრთხე 
ემუქრება? რომელი ტრადიციები 
გაქვთ მხედველობაში?

ერთ-ერთი მთავარი, რაზეც გუ-
ლი მტკივა, ეს არის დიდი ხნის 
მივიწ ყებული ფარდაგების ქსოვის 
ხე ლოვნება. თუშური ფარდაგი 
უნიკალურია. ეს არის წმინდა თუ შური 
პროდუქტი. სწორედ  ჩვენ ვართ მისი 
პირველი შემქმნელები. ქა ლები, 
ვინც ამ საქმიანობას მის დევდნენ,  
ალბათ, 80 პროცენტი მხატვრული 
ნიჭით იყო დაჯილდოებული. 

ვინ გადაარჩენს თუშეთს?

თუშეთი

ფოტო: ბაჩო ადამია

ინტერვიუ
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უსწავლელები, ყველაფრის უნახავები, მხოლოდ 
ულამაზეს ბუნებას უყურებდნენ და  სწორედ ეს იყო მათი 
შთაგონების წყარო. ეს გადაჰქონდათ  ფარდაგზეც. 
თუშური ფარდაგის ისტორია საუკუნეებს ითვლის.

როგორ ფიქრობთ, რატომ დაკარგა აქტუალობა  
ფარდაგის ქსოვის ხელოვნებამ?

იმიტომ, რომ ეს უმძიმეს შრომასთან არის 
დაკავშირებული. მატყლის დამუშავება, ჩეჩვა, ძაფის 
დართვა. შედმეგ ბუნებრივ საღებავებში შეღებვა, 
ურთულესი პროცესია. ეს იმდენად შრომატევადია, რომ 

დღეში 15 სანტიმეტრზე მეტს ფიზიკურად ვერ მოქსოვ. მე 
ყველაზე უფრო ძველი თუშური  ორნამენტებით ქსოვა 
მომწონს, რომელსაც განსხვავებული ფერთა შეხამება 
და ფიგურები აქვს. ასეთ ფარდაგს,  ძირითადად,  
ჯვრისა და გეომეტრიული ფიგურების გამოსახულება 
ახასიათებს. არცერთ კავკასიურ ფარდაგში კი ჯვრის 
გამოსახულება არ გვხვდება. ეს არის მხოლოდ თუშურ 
ფარდაგში, რაც წმინდა ქართულ წარმომავლობაზე 
მეტყველებს.  ჩემს სახლში ინახებ ფარდაგები, 
რომლებიც 140 და 150 წლისაა. სამწუხაროდ, ამ 
საქმიანობის გაგრძელება აღარავის სურს. ამიტომ, 
გადავწყვიტე, სკოლაში ფარდაგის ქსოვის წრე გამეხნსა 

ლილი მურთაზაშვილი

ფოტო: ხატია გოგრიჭიანი

ინტერვიუ
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და მოზარდი გოგონებისთვის ქსოვა უსასყიდლოდ 
მესწავლებინა. ამ ეტაპზე 15 მოსწავლე მყავს და 
დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემ შემდეგ ამ საქმეს ისინი 
გააგრძელებენ.

 თექაზე რას გვეტყვით?

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ თექაც წმინდა 
თუშური პროდუქტია. სულ პირველად, ის  სწორედ 
აქ მოთელეს. თბილისში ახლა თექის ბუმია, მაგრამ 
ამას ნამდვილ თექასთან საერთო არაფერი აქვს. 
ახლა უხარისხოდ თელავენ, რომელმაც შესაძლოა 

ერთ წელსაც ვერ გაძლოს. ნამდვილი თუშური თექა კი 
საუკუნეებს უძლებს.  ჩემი დედამთილის მზითვის თექა ისევ 
შენახული მაქვს და ისევ ახალივითაა, იმდენად კარგად არის 
მოთელილი. ვსაუბრობთ ფარდაგის, თექის გადაშენებაზე, 
მაგრამ ყველაზე მთავარი ეროვნული მნიშვნელობის 
პრობლემა, რაც დაუყოვნებლივ მოგვარებას საჭიროებს, 
ეს თუშური მატყლია, რომელიც გადაშენების პირას დგას.

რატომ აღმოჩნდა თუშური მატყლი გადაშენების 
პირას?

თუშურ მატყლს მსოფლიოში ანალოგი არ მოეძებნება. 
ის ოცზე მეტი დაავადების მკურნალია. ადრე თუშურ 
მატყლსა და თუშურ ყველს ერთნაირი ფასი ჰქონდა. ახლა 
1 კგ. თუშური ყველი შესაძლოა 18 ლარი ღირდეს, 1 კგ. 
მატყლში კი 1 ლარსაც არ გადაგიხდიან. მისი მთიდან 
ჩამოტანა, ტრანსპორტირება, დამუშავება ძვირი ჯდება, 
ამიტომ მეცხვარეები, როცა ცხვარს პარსავენ, მატყლს იქვე 
ყრიან, დახმარება კი არავისგან ჩანს. მეცხვარეს დაფასება, 
ხელშეწყობა სჭირდება. თუში მეცხვარეები ადრე ომშიც 
კი არ მიჰყავდათ, ისინი აუცილებლად ცხვარში უნდა 
ყოფილიყვნენ და ეს ტრადიცია უნდა შეენარჩუნებინათ, 
ახლა ეს აღარავის აინტერესებს.

რაც შეეხება თუშურ კერძებს, რა შედის თუშურ 
სამზარეულოში?

ყველა ტურისტი, ვინც ჩემთან მოდის თუშურ სამზარეულოს 
მიკვეთავს. აღფრთოვანებას ვერ ფარავენ თუშურ კერძებზე. 
ყველაზე დიდ მოწონებას იმსახურებს ხინკალი, კოტორი, 
გამოსმულა, ერბოანყვა, ნამფუარი გორდილა, ხავიწი. 
ასევე თუშური არაყი. მთელი მსოფლიო რომ მოიარონ, 
მაგალითად, ცხელ არაყს, რომელიც ასე ძალიან მოსწონთ, 
ვერსად დალევენ. ტურისტების მთავარი მიზანი, რისთვისაც 
აქ მოდიან, არის განსხვავებული კერძების დაგემოვნება, 
განსხვავებული ბუნების ნახვა, უნიკალური ტრადიციების 
გაცნობა და ის სტუმარ-მასპინძლობა, რომელიც ჩვენს 
ხალხს ახასიათებს.

ქალბატონ ლილისთან სტუმრობისას უკრაინელ 
ტურისტებსაც გავესაუბრეთ. აღმოჩნდა, რომ კიეველი 
სტუმარი, ნატალია ოსტროვსკაია, საქართველოს მესამედ, 
კახეთს კი მეორედ სტუმრობდა. გვითხრა, რომ თუშეთი 
პირველი ნახვისას იმდენად მოეწონა, მეორედ უკვე 
შეყვარებულთან ერთად ჩამოვიდა. მთა-თუშეთში ასვლა 
ამ ვიზიტზე ვერ შეძლო, რადგან გზები ჯერ გაწმენდილი 
არ არის, სამაგიეროდ, ქვემო ალვანში „პაპა ზურაბოს 
მარანს“ ესტუმრა და თუშური სამზარეულო დააგემოვნა. 
„საქართველო ძალიან მომწონს. სხვა კუთხეებშიც ვარ 
ნამყოფი, აჭარაში, სამხრეთ საქართველოშიც, მაგრამ 
კახეთი ნამდვილი საოცრებაა. აქ ულამაზესი, კონტრასტული 
ბუნებაა და რაც ყველაზე მთავარია, ემოციებია ძალიან 
ნატურალური. ამ სახლს წინა ვიზიტზეც ვესტუმრე. ნამდვილი 
მუზეუმია. იმდენად მომწონს ეს ფარდაგები და ნივთები, 
რომლებსაც აქაური ქალები ხელით აკეთებენ, რომ 
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ფოტო: ხატია გოგრიჭიანი

ფოტო: ხატია გოგრიჭიანი

პაპა ზურაბოს მარანი

ინტერვიუ

ვგეგმავ, ერთი თვით ჩამოვიდე 
და ამ ყველაფრის გაკეთება მეც 
ვისწავლო“ - გვითხრა ნატალია 
ოსტროვსკაიამ. 

თუშეთის პრობლემზე ახ-
მე ტის მუნიციპალიტეტის გამ-
გებელის მოადგილესაც  ვე -
სა უბრეთ. აღმოჩნდა, რომ 
ვაჟა ნასყიდაშვილი თუშუ რი 
ტრადიციების გან საკუთრე-
ბულობით, იქაუ რი ცხვრისა 
და მატყლის უნიკა ლუ რობით 
თავადაც ამა ყობს. ამაყობს 
ასევე თუ შუ რი ცხვრის საშენით, 
რო მელიც მუნიპალიტეტის 
სა  კუთრებაშია და მეცხვარე-
ობის განვითარების ხელშესა-
წყო ბად დაარსდა. იმასაც 
აღი  ა რებს, რომ მხოლოდ ეს 
საშენი საკამრისი არ არის. 
უფრო მეტის გასაკეთებ ლად კი 
ფინანსური რესუ რ   სი უბრალოდ 
არ არ  სე  ბობს. სოფლის მეურ-
ნე ო ბის სამინისტროში კი ჯერ 
მხოლოდ მომავალ პერსპექ-
ტივებს განიხილავენ.

მიუხედავად იმისა, რომ 
ქალბატონი ლილის სახლში 
ტურისტების ნაკადი არ 
წყდება, ის მაინც ფიქრობს, 
რომ თუშეთი გაცილებით უფ -
რო დიდი პრობლემის წი-
ნაშე დგას, ვიდრე ტურიზმის 
განვითარებაა. მისი თქმით 
თუშეთს, თუშურ ტრადიცებსა 
თუ წეს-ჩვეუელბებს  გადარჩენა 
სჭირდება. ვინ გადაარჩენს 
თუშეთს? - ამაზე პასუხი ვერც 
ადგილობრივებისგან, ვერც 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
წარმოადგენლებისგან და 
ვერც მაღალი თანამდებობის 
პი რებისგან მივიღეთ. ვიდრე, 
„ძლიერნი ამა ქვეყნისანი“ თუ-
შე თის პრობლემების მოგვა-
რებას გადაწყვეტენ, უძველესი 
კულტურის დაცვას, ლილი 
მურთაზაშვილის მსგავსად, თა -
ვად თუშები აგრძელებენ.

ავტორი: ნანუკა მეშველაშვილი
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2.000.000 ცხვარი  800.000 
ცხვრის პირისპირ - ეს  ის  
უხეში შედარებაა, რომელიც 
ყველაზე კარგად ასახავს 
მეცხვარეობის, რო გორც უკვე 
ნაკლებად პო პულარული დარ-
გის მდგომარეობას ბოლო 
ათწლეულებში. საქსტატის 
ბოლო ინფორმაციით, 2013 
წელს ცხვრისა და თხის 
რაოდენობა საქართველოში 
800.000-ზე ნაკლები იყო, 
საბჭოთა კავშირის დაშლის 
პერიოდში კი ეს რიცხვი 
დაახლოებით, 2.000.000-ს 
უტოლდებოდა. თუშური ცხვა-
რი ადგილობრივი ჯი შისაა, 
მისი ხორცი და მატყლი 
საკმაოდ  ძვირფასია, თუმ ცა 
კონკურენტული ბაზრის არა-
რსებობის გამო, მეურნეობის 
ეს დარგი ნელ-ნელა წვრილ 
მეწარმეობამდე დავიდა.

ვალერი რაინაული იმ 
მეცხვა რეთა კატეგორიას მიე-
კუთვნება, რომლებიც ცდი-
ლობენ, შეინარჩუნონ ცხვარი, 
როგორც მათი ცხოვრების 
განუყოფელი ნაწილი. მას 
და ახ ლოებით 70 ცხვარი 
ჰყავს. როგოც ამბობს, გადა-
სახადების გადახდა არ უწევს, 
რადგან კერძო საძოვრებით 
სარგებლობს, თუმცა ამ პრობ-
ლემის წინაშე ბევრი მეცხვარე 
დგას.

„ფასი არა აქვს საქონელს, 
მას უფრო ხშირად თათრებზე 
ვყიდით, ბაზარი არ არსებობს, 
ესეც რომ არა, მაღალი გა-
დასახადები კიდევ უფრო არ თუ-
ლებს მეცხვარეობასთან და კავ-
შირებულ პრობლემებს“ - ამბობს 
რაინაული.

თუშური ცხვარი აბორიგენული 
ჯიშისაა, რომელიც ხორცის, მატ-
ყლი სა და რძის მაღალი ხა-
რის ხობრივი მაჩვენებლით გა-
მოირჩევა. მატყლი ბზინვარებით, 
სიმაგრითა  და წელვადობით 
ხასიათდება, ხორცი განსაკუთ-
რებული გემოთი, რძე კი - 
მაღალი ცხიმიანობით, რაც 
მა ღალხარისხიანი ყველის 
დამზა დებას უწყობს ხელს. 
ასეთია „გუდის ყველი“, რო-

გზა „საზღვრის გუშაგიდან“ მცირე მეწარმემდე

ფოტო: ბაჩო ადამია

საზოგადოება
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მელსაც 100-150-წლიანი ისტორია 
აქვს, თუმცა, ამ დროისთვის პრო-
დუქტის რეალიზაცია არ ხდება 
ეფექტური ბაზრის არარსებობისა 
და მომხმარებელთა რაოდენობის 
შემცირების გამო.

„ხელისუფლებას ვთხოვთ ბაზ-
რის შექმნას, რადგანაც მაღალი 
გა დასახადი არ არსებობს იმ 
შემთხვევაში,  თუ პროდუქციას მისი 
ბაზარი აქვს და პროდუქტზეც არის 
მოთხოვნა “ - განმარტავს ასოციაცია 
“თუში მეცხვარეს“ ხელმძღვანელი 

ზეზვა გოჩილაიძე.
გოჩილაიძის ამბობს, რომ გასული 

წლებისგან განსხვავებით, როცა 
მატყლისა და სხვა პროდუქციისათვის 
არსებობდა შესაბამისი საწარმოები 
და ბაზარი, დღეს მატყლს, ისევე 
როგორც ცხვრის სხვა ნაწარმს, 
ფასი არ აქვს. უფრო ზუსტად კი 
თუშური ცხვრის უხეში მატყლი 
რუსეთის ერთ-ერთ ოლქში - 
ბელგოროდში იგზავნებოდა, მისგან 
კი სამხედროებისათვის ფორმებს 
ამზა დებდნენ, რაც დღეს აღარ 

ხდება.  ზეზვა გოჩილაიძე, ასევე 
აღნიშნავს, რომ დღეს ამ მხრივ 
სრული რეგრესია, მეცხვარეობა  
წვრილ მეწარმეობამდე დავიდა, 
შესაბამისად,  მეცხვარის საქმიანობაც 
აღარ ფასდება.

„მეცხვარეობის დარგთან და-
კავ შირებით საკმაოდ ბევრი 
ისტორიული ფაქტი არსებობს. მა-
გალითისთვის - ერეკლე მეფემ 
თუში მეცხვარე გაათავისუფლა 
ბეგარისაგან, რადგან ის საზ-
ღვრებს იცავდა. საბჭოთა კავში რის 

ფოტო: ბაჩო ადამია
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დროს კი მეცხვარეები სამხედრო 
სამსახურისგან თავისუფლდე-
ბოდნენ, რადგან ისინიც, თავის 
მხრივ, ისედაც იცავდნენ სასაზღვრო 
მიდამოებს“ - გვიყვება გოჩილაიძე.

„თუში მეცხვარის“ ხელმძღვანელი 
ამბობს, რომ მეცხვარეობის 
განვითარებისათვის აუცილებელია, 
ბიუჯეტიდან გამოიყოს გარკვეუ-
ლი თანხები და შეიქმნას კონ-
კურენტუნარიანი ბაზარი, რადგან 
თუშური ცხვარი,  მეცხვარესთან ერ-
თად, შეუფასებელი საგანძურია. 

ახმეტის გამგებლის მოადგილის, 
ვაჟა ნასყიდაშვილის თქმით, 
ადგილობრივი ხელისუფლება სოფ-
ლის მეურნეობის განვითარებისთვის 
ცდილობს, ხელსაყრელი პირობები 
შეუქმნას ფერმერებსა თუ წვრილ 
მეწარმეებს, ასევე უზრუნველყოს 
მათი ინფორმირებულობა. ახმე-
ტის მუნიციპალიტეტის მცირე 
ფერმერებისა თუ წვრილი მე-
წარმე ების ფინანსური უზრუნველ-
ყოფისათვის საკრედიტო სისტემაც 
არ  არსებობს, რადგან რეგიონში 

მუნიციპალური მმართველობის 
სისტემაა, რომელიც ითვალისწინებს 
ბიუჯეტის გამოყოფას  რეგიონებზე, 
კონკრეტული დარგების მიხედვით. 
ბიუჯეტი  წინასწარა არის გაწერი-
ლი და შეუძლებელია, მისი არა-
მიზნობრივი მოხმარება, ამ შემ-
თხვე  ვაში კრედიტების გაცემა ან 
მეწარმეების ფინანსური უზრუნ-
ველყოფა.

„ისედაც მცირე ბიუჯეტი გვაქვს, 
ტრანსფერზე ვართ დამოკიდებული. 
ჩვენი ძირითადი მიზანია ფერმე-
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რებისათვის ინფორმაციის მიწოდება, რათა მათ ხელი 
შეეწყოთ ამა თუ იმ მეურნეობის განვითარებაში და 
თავად განსაზღვრონ, თუ რა კუთხით წარმართონ 
მათი მეურნეობა“ - განმარტავს ახმეტის გამგებლის 
მოადგილე.

ზაზა ნასყიდაშვილმა, ასევე, ხაზი გაუსვა თუშური 
ცხვრის განსაკუთრებულობას და აღნიშნა, რომ 
არსებობს ასპროცენტიანი წილით დაფუძნებული 
საწარმო (მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი 
საწარმო) „თუშური ცხვირს საშენი,“ რომელიც შირაქის 
ვაკეზე მდებარეობს, სოფელ კასრისწყალში. ზამთარში 
მათი საკვებით უზრუნველყოფა შირაქის ზამთრის 
საძოვრებით, ზაფხულში კი - მთა-თუშეთში ხდება.

მუნიციპალიტეტი ცდილობს, სხვადასხვა პროექტი 
განახორციელოს და ამით მეცხვარეობის განვითარებას 
ხელი შეუწყოს, თუმცა, როგორც აქ ამბობენ, თუ 
აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში სახელმწიფო არ 
ჩაერევა, მეცხვარეობის უძველესი მეურნეობა ნელ-ნელა 
გაქრება. ასოციაცია „თუშ მეცხვარეს“ აქვს პრეროგატივა, 
მუნიციპალიტეტს მეცხვარეობასთან დაკავშირებული 
პრობლემური საკითხები წარუდგინოს, მაგრამ მას არ 
შესწევს ძალა, გავლენა იქონიოს სახელმწიფოს მიერ 
გადადგმულ ნაბიჯებზე. როგორც ასოციაცია „თუში 
მეცხვარის“ ხელმძღვანელი, ზეზვა გოჩილაიძე ამბობს, 
ამისათვის ორმხრივი თანამშრომლობაა საჭირო. 

ფოტო: ხატია გოგრიჭიანი

საზოგადოება

ავტორი: შორენა ქარცივაძე
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ფოტორეპორტაჟი

„იქ, სადაც გაზაფხული ივნისში იწყება,
იქ, სადაც საჯიხვეებს თოვლი არ სცილდება,
იქ, სადაც ალაზანი ბობოქრობს თავნება,
იქ, სადაც თუში კაცის წარსული იწყება,
იქ, სადაც იქსოვება ფერადი წინდები,
იქ, სადაც უნგრეველი კოშკები შენდება,
იქ, სადაც გიყვარდება ყოველთვის ვიღაცა,
იქ, სადაც ყველა დილა არყისფრად თენდება,
წაშლილან ჯანღები, ცოდვიან ხევიდან,
აღმოჩნდა ლამაზად იალაღ-ტრიალი,
მივდივარ, მივყვები ამ ღამით სამოთხეს,
ფიქრი არ მშორდება მე შენზე ტიალი“

მევლუდ მაისურაძე

ვინამ თქვა თუშთა დალევა, ნაპირ მოტეხა ცისია
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ახმეტის რაიონი სოფელი ალვანი, აქ ძირითა-
დად თუშები ცხოვრობენ, მთაში დატოვებულ 
სახლებს მხოლოდ ზაფხულობით აკითხავენ 
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ტურისტების აზრით, ტოლერანტობა, სულიერი წონას-
წორობა და ტრადიციების ერთგულება მწყემსი თუშე-
ბის ყველაზე გამოკვეთილი მენტალური თვისებებია. 

ფოტორეპორტაჟი
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ჩანჩქერი „თორღვას აბანოებთან“   “
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ბათა ბღარვაიძე - 76 წლის ხალხური რეწვის ოს-
ტატი, რომელიც უძველეს ქართულ ტრადიციას 
ინარჩუნებს

მატყლის დართვა

ავტორი: ბაჩო ადამია
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სოფელ  შახვეტილაზე „Google-ის“  საძიებო სისტებაში 
ბევრს ვერაფერს ამოიკითხავთ, გარდა იმისა, რომ ის 
ახმეტის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ილტოს მარჯვენა 
ნაპირზე მდებარეობს.  ინტერნეტ-ენციკლოპედია  
„ვიკიპედიას“ თუ დავუჯერებთ, 2002 წლის აღწერის 
მონაცემებით, სოფელში 113 ადამიანი ცხოვრობს. 
ადგილობრივების აზრით, ეს არაზუსტი მონაცემებია. 
მათი თქმით, 60 კომლიდან სოფელში მხოლოდ 40 
დარჩა და შახვეტილა დაცლის საშიშროების პირასაა.

„ძველ დროში აქ ერთ კაცს გამოუვლია. ილტოს 
ხეობაში რომ შემოსულა გაჰკვირვებია, ასეთ 
მიუდგომელ ადგილას ხალხი როგორ შახვეტილაო“ - 
ასეთ ლეგენდას გვიყვებიან აქ მცხოვრებლები სოფლის 

სახელის შესახებ. ამ თქმულების სანდოობის ეჭვქვეშ 
დაყენება ბუნებრივი იქნებოდა დღეს, 21-ე საუკუნეშიც, 
სოფელი მართლაც ასეთი მიუდგომელი რომ არ იყოს. თუ 
შახვეტილას ერთ-ერთი მკვიდრის, შოთა მარუქაშვილის  
მონაყოლს დავუჯერებთ,  ცხრა ძმა ცალქალბანიძეს 
დავით აღმაშენებლის დედა მოუტაციათ და სწორედ 
აქ, შახვეტილაში წამოუყვანიათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ 
სოფელი შახვეტილა დავით აღმაშენებლამდე ბევრად 
ადრეც არსებობდა. მოსახლეობა ამბობს, რომ ათი 
საუკუნის შემდეგ, სოფელი ისეთივე მიუდგომელია, 
როგორც მაშინ.

სოფელ შახვეტილას ახმეტიდან 11 კილომეტრი 
აშორებს. ერთი შეხედვით, ეს დიდი მანძილი არ არის, 
თუმცა მგზავრობაში გატარებული ორი საათის შემდეგ 

ვხვდებით, რომ ძალიან გრძელი გზა გავიარეთ. 
სოფლამდე მისასვლელად ბევრი წინააღმდეგობის 
გადალახვა გვიწევს. ვიწრო, უსწორმასწორო გზაზე 
ტრანსპორტის გავლისას ქვა-ღორღი დაბლა ცვივა. 
„ჯიპისა“ და გამოცდილი მძღოლის წყალობით, 
დანიშნულების ადგილამდე მშივდობით მივდივართ.

სახლები ერთმანეთისგან შორი-შორს დგას. ისე, 
რომ ოჯახს მეზობლისთვის ორი თავი ხახვის ან ზეთის 
სათხოვნელად ნახევარი კილომეტრის გავლა მაინც 
მოუწევს. წინ მივდივართ, თითქმის სოფლის ბოლომდე 
გავაღწიეთ, თუმცა აქ, მწყემსის გარეშე გამოშვებული 
პირუტყვის გარდა ვერავის ვხვდებით. სოფელში 
გამეფებულ სიჩუმეს ხანდახან შინაური ცხოველების 

ხმა არღვევს. ერთ-ერთ სახლში შესვლა გადავწყვიტე. 
მიმართლებს. მასპინძელი შინ მხვდება.

მოხუცი კაცი სახლიდან ჯოხის კაკუნით გამოდის. 
ეზოს ჭიშკრამდე გასავლელი გზა მისთვის  გრძელი 
აღმოჩნდა. ნელი ნაბიჯებით გვიახლოვდება. გვიღიმის 
და სტუმრებს სასწრაფოდ სახლში ეპატიჟება.

ჩვენი მასპინძელი 80 წლის შოთა მარუქაშვილია, 
რომელიც დაბადებიდან ამ სოფელში ცხოვრობს. იგი 
ძალიან ბევრს საუბრობს იმაზე, თუ როგორ უყვარს 
თავისი სოფელი- „დედასავით საყვარელი და მისი 
ოცნებების ერთ-ერთი მასტიმულირებელი.“ 

როგორც აღმოჩნდა, სოფელში უამრავ პრობ-
ლემათაგან უმთავრესი მისასვლელი გზაა, რის გამოც 
აქ ტრანსპორტი იშვიათად დადის. სამარშრუტო ტაქსი 

მე ჩემს ერთ წუთს ვუთმობ სოფელს

სოფელი შახვეტილა

რეპორტაჟი
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მხოლოდ ორ დღეს, ავტობუსი კი 
კვირაობით.

„2 ლარს ვიხდით აქედან 
წასვლაში და 2 ლარს ვიხდით 
კიდევ იქიდან ამოსვლაში. ძალიან 
გვიჭირს, მაგრამ იძულებულები 
ვართ ახმეტაში ვიაროთ. აქ  არც 

მაღაზიაა და არც არაფერი. გზებიც 
ხომ ნახე როგორია. არჩევნების 
დღის მოახლოებისას 1 კვირა 
მანქანებით დადიან  და ხმის მიცემას 
გვთხოვენ, არჩევნების დასრულების 
შემდეგ კი არავის ვახსოვართ.“  
- ამბობს ჩვენს მასპინძელთან 

სტუმრად მყოფი სოფლის ერთ-
ერთი მკვიდრი, რომელმაც სახელის 
და გვარის გამხელა არ ისურვა.

ამ რესპონდენტისგან განსხვა-
ვებით, შოთა მარუქაშვილი ღიად 
საუბარს, არ ერიდება და ამბობს 
- „მეტი ყურადღება სჭირდება 
სოფელს, ეს მთავრობა რომ 
მოვიდა ოცნება, ოცნებით არაფერი 
გაკეთდა, შრომაა საჭირო. დაპი-
რებები არ სრულდება.“

ორი წლის წინ, როდესაც „ქარ-
თული ოცნება“ მოვიდა მთავრობის 
სათავეში, შახვეტილასაც, სხვა 
სოფ ლების მსგავსად, მიწის მოხვ-
ნაში დაეხმარნენ, თუმცა მას 
შემდეგ ამ ტიპის დახმარება აღარ 
განმეორებულა. სათანადო ტექნიკის 
არარსებობის გამო, სოფელში 
მოსავალი ვერ მოჰყავთ. ამას 
ემატება ირიგაციის  პრობლემაც. 
ად გილობრივები ამბობენ, რომ 
სარწყავი სისტემა გაკეთდა, თუმცა 
უხარისხოდ.

გარდა ამისა, სოფელში არ არის 
სკოლა. აქ ბავშვების ჟრიამული 
მხოლოდ ზაფხულობით ისმის, 
როდესაც მოხუც ბებოებთან და 
პაპებთან შვილიშვილები ჩამოდიან. 
დოდო რიგიშვილი ამბობს, რომ 
ახალგაზრდები სოფელში თითქმის 

ფოტო: ბაჩო ადამია

რეპორტაჟი
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ფოტო: ბაჩო ადამია

დოდო რიგიშვილი

რეპორტაჟი

არ არიან. მათ ქალაქში წასვლა 
ურჩევიათ. ამას ადასტურებს ის 
ფაქტიც, რომ სოფელში ახალ-
გაზრდა რესპონდენტი ვერ 
მოიძებნა. 

ადგილობრივი ხელი სუფ-
ლების წარმომადგენლები ამ-
ბობენ, რომ პრობლემების 
მო გ ვა რება შახვეტილაში ეტა-
პობრივად მოხდება. აქამდე 
მოუგვარებელი პრობლემების 
მიზეზად კი, არასაკმარის ბიუ-
ჯეტს ასახელებენ. ახმეტის 
გამგებლის მოადგილე, ვა ჟა 
ნასყიდაშვილი ამბობს, რომ 
გამგეობა მთლიანად ტრანს-
ფერზეა დამოკიდებული  და 
მცირე ბიუჯეტის გამო, ვერ 
ახერხებენ ამა თუ იმ ფერმერის 
თანხებით უზრუნველყოფას. 
ეს იმას ნიშნავს, რომ ადგი-
ლობრივი ხელისუფლება ფი-
ნან სურად მთლიანად ცენ-
ტრალურ ხელისუფლებაზეა 
დამოკიდებული. 

ახმეტის გამგეობის 2015 წლის 
ბიუჯეტში 2 მილიონ 112 ათასი 
ლარი ინფრასტრუქტურულ 
პროექტებზეა გამოყოფილი, 
თუმცა შახვეტილამდე მი სას-
ვლელი გზის რეაბილიტაცია 
კვლავ არ იგეგმება.

„სოფელს სჭირდება დიდი 
მხარ დაჭერა, რომ ხალხი ად-
გილზე „გამაგრდეს“, თო-
რემ გარბიან. სოფელია 
სა  ხელმწიფოს ერთ-ერთი პირ-
ველი დასაყრდენი. თუ სო-
ფელი არ იქნება, ვერც ქალაქი 
იარსებებს“ - ამ სიტყვებით 
ასრულებს შოთა მარუქაშვილი 
ჩვენთან საუბარს.

შახვეტილში, კვლავ რჩებიან 
ადამიანები, რომლებიც მშობ-
ლიური სოფლის დატოვებას 
სიკვდილამდე არ აპირებენ, 
თუმცა თაობებს თაობები ცვლის 
და სოფლის ბედი გაურკვეველი 
რჩება. კვლავ უპასუხოა კითხვა,  
დარჩება თუ არა სოფლები ჩვენ 
გარშემო, თუ  ახალგაზრდები 
მას მასობრივად დატოვებენ.

ავტორი: გიორგი 
დვალიშვილი
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ფოტო: ბაჩო ადამია

დოდო რიგიშვილი
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ახალი საწარმოების ძიებაში
ბექა ონიაშვილმა 9 თვეა, 

რაც  ახმეტის მუნიციპალიტეტში 
შეღავათიანი აგროკრედიტის საშუა-
ლებით ფერმა გახსნა. როგორც 
ის საუბრისას აღნიშნავს, ფერმის 
გახსნის სურვილი დიდი ხნის 
განმავლობაში ჰქონდა თუმცა, 
საჭი რო თანხის არარსებობის 
გამო, ვერ ახერხებდა. კრედიტის 
აღების შემდეგ კი მან გერმანიიდან 
ჩამოიყვანა მერძევე პირუტყვი, 
რომელიც დღეში დაახლოებით 20-
დან 25 ლიტრამდე რძეს იწველება. 

ფერმა მისთვის მომგებიანი ბიზნესი 
აღმოჩნდა და ახლო მომავალში 
გაფართოებას აპირებს. ამ დროისა-
თვის ფერმაში 8 ადამიანია დასაქ-
მებული. 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითა-
რების მისაღწევად ერთ-ერთი 
მნიშ ვნე ლოვანი ფაქტორი რეგიო-
ნუ ლი განვითარება, კერძოდ კი, 
რეგიონებში სამეწარმეო გა რე-
მოს ჩამოყალიბებაა. სწო რედ 
ამ მიზნით შეიქმნა  საქართვე-
ლოში აგროწარმოების წამახა-

ლი  სებელი ფონდები: შე ღა ვა-
თიანი აგროკრედიტის პრო ექტი, 
გადამამუშავებლი სა წარ მოების 
თანადაფინანსების პროექ ტი 
და პროგრამა „აწარმოე საქარ-
თველოში.“ 

სოფლის მეურნეობის სამინის-
ტროს მონაცემებით, აღნიშნული 
პროექტების  ფარგლებში  დაფი-
ნანსდა 119 ახალი  საწარმო და  
გაფართოვდა  600-ზე მეტი უკვე 
არსებული საწარმო, ხოლო ახალი 
სამუშაო ადგილების რაოდენობა 

რეპორტაჟი
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გაიზარდა დაახლოებით 3700–მდე.
ამავე მონაცემებით, კახეთის 

რეგიონში  დაფინანსებულია 42 
ახალი საწარმო, დასაქმებული ადა-
მიანების რაოდენობა კი 1025-ს 
შეადგენს.

მიუხედავად ოფიციალური  მონა-
ცემებისა, რეგიონებში მიიჩნევენ, 
რომ ხელისუფლების მცდელობას 
–  ეკონომიკის ზრდისთვის განა-
ხორციელოს სხვადასხვა რეფორმა, 
შედეგი უმნიშვნელო აქვს და   რაიმე 
სახის ეფექტური ძვრები  ნაკლებად 
შეიმჩნევა. ამის ნათელი მაგალითია, 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებუ-
ლი მდგომარეობა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ახმეტაში 
ჩვენი გზამკვლევი გამგებლის მოად-
გილე ვაჟა ნასყიდაშვილი იყო, 
ვერსად მივაგენით ახლად გახსნილ 
მსხვილ საწარმოს. ყველა საწარმო, 
რომელიც მუნიციპალიტეტში მდება-
რეობს, ძირითადად  2006-2011 
წლებშია გახსნილი. დასაქმებული 
ადამიანების რაოდენობა კი თი-
თოეულ საწარმოში ათს არ აღე-
მატება, თუ არ ჩავთვლით თხილის 
გადამამუშავებელ ქარხანა შ.პ.ს 
„დორანს“, რომელშიც 65 ადამიანია 
დასაქმებული (დასაქ მე ბულთა 
რიცხვი თხილის მოსავლის აღების 
დროს 120-მდე იზრდება). 

ახმეტაში არსებული რძის 
გადამამუშავებელი საწარმოს ტექ-
ნოლოგის, ლევან ბუთხუზაშვილის 
თქმით, საწარმო 2011 წელს 
გაიხსნა გაეროს განვითარების 
პრო გ რამის ხელშეწყობით: „სა-
წარმო 2011 წელს გაიხსნა. სულ 
დასაქმებულია 7 ადამიანი, ამას  
ემატება ადგილობრივი ფერმერები, 
რომლებიც რძის მომწოდებლები 
არიან. ვაწარმოებთ ტრადიციული 
ქართული ყველის რამდენიმე სა-
ხეობას, მათ შორის გუდასა და 
თუშურს, რომლებსაც თბილისის 
სუპერმარკეტებში ვყიდით,“ – 
განაცხადა მან ჩვენთან საუბარში.  
რძის გადამამუშავებელი საწარმო  
გაეროს იმ პროგრამის ნაწილია, რო-
მელიც პანკისის ხეობის სოციალური 
და ეკონომიკური განვითარების 
ხელშეწყობას ითვალისწინებს.  

 ადგილობრივ მოსახლეობასთან 
გასაუბრების შემდეგ, რომლებმაც 
ანონიმურობის დაცვა  მთხოვეს, 
აღ მოჩნდა, რომ მათი ეკო ნო-
მუკური მდგომარეობა ბოლო 
წლების განვავლობაში არ გაუმჯო-
ბე სებულა. მათი თქმით, არანაირი 
ახალი საწარმო ახმეტაში არ 
გახსნილა: „ერთი საწარმოს ჩვენება 
მოითხოვეთ, რომელიც ახლა 
გაიხსნა და ხალხი დასაქმდა. თუ 
რამე იხსნება, ეს იმდენად მცირე 
საოჯახო ბიზნესია, რომ მხოლოდ 
მესაკუთრის ოჯახის წევრები 
არიან დასაქმებული,“ – გვითხრა 
ერთერთმა გამვლელმა. იგივეს 

ამბობენ სხვებიც: „არაფერი არ 
გახსნილა. ბანკის წინ ნახეთ რი-
გებია, ხალხი კრედიტს იღებს 
საარსებოდ“.

შ.პ.ს. „დორანი“ ასე ჰქვია თხი-
ლის გადამამუშავებელ  საწარმოს 
ახმეტაში, რომელიც გიორგი ზი-
რა  ქაშვილის საკუთრებაშია. შპს 
„დო რანი“ ახმეტის მუნი ციპა-
ლი ტეტში თხილის ნარგავებ-
საც ფლობს და თხილის გა-
და  მამუშავებელ ქარხანასაც.  
კო მ   პა  ნიის დირექტორი განმარტავს: 
„შპს „დორანი“ უკვე მეათე წელია, 
აგრარულ ბაზარზეა. ჩვენს მფლო-
ბელობაშია 200 ჰექტრამდე მიწის 
ნაკვეთი, აქედან 100 ჰექტარი 
დაკავებულია მრავალწლიანი ნარ-
გავებით, კერძოდ, თხილით. ასევე 
„დორანის“ მფლობელობაშია 
თხი ლის გადამამუშავებელი ქარ-
ხანა“.  გიორგი ზირაქიშვილის 
თქმით, სეზონურად იცვლება და-
საქ მებული ადამიანების რაო-
დენობაც – ძირითადად აქ დასაქ-
მებულია 65 ადამიანი, ხოლო 
მინდვრის სამუშაოების დროს მათი 
რაოდენობა 120-მდე იზრდება . 

კიდევ ერთი საწარმო, რომელიც 
ახ მე ტის მუნიციპალიტეტში მდე-
ბა რეობს, არის შ.პ.ს „ტექ ნო-
ვინი“რომლის დაარსებისა და 
საქმიანობის შესახებ  მისი დამფუძ-
ნებელი   ზურაბ ბაბულაიძე გვესაუბ-
რა. „შ.პ.ს. „ტექნოვინი“ დაარსდა 
2006 წელს. ბოლო 2 წლის განმავ-
ლობაში  გავფართოვდით. რაც 
შეეხება დასაქმებული ადამიანების 
რიცხვს, აქ მუშაობდა 40-მდე 
ადამიანი, რომლებიც  ბოლო 3 
თვის განმავლობაში,  დაკვეთების 
სიმცირის გამო, 25-მდე შევამცირეთ“. 
ამ დროისათვის ფირმაში 5 საამქრო 
ფუნქციონირებს: მექანიკური, 
მეტალოპლასტმასის, ავეჯის, 
რკინის მხატვრული დამუშავებისა 
და სამშენებლო მასალების. მუშის 
საშუალო ხელფასი ,როგორც 
ბაბულაიძემ აღნიშნა, 400-დან 1000 
ლარამდე მერყეობს. 

ახმეტაში არსებული  საწარმოების 
შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 
გამგებელის მოადგილე ვაჟა 
ნასყიდაშვილი ამბობს, რომ აქ ძი-
რითადად განვითარებულია ღვი-

რეპორტაჟი
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ნის მრეწველობა. მისი თქმით, 
წელს გაიხსნა კიდევ ერთი ქარხანა 
სოფელ „ხორხელში“, რომელიც 
სეზონზე 150 ტონა ყურძენს 
იღებს. გარდა ამისა, აქ ასევე 
ფუნქციონირებს ყველისა და რძის 
გადამამუშავებელი ქარხნები. რაც 
შეეხება სხვა სახის სამრეწველო 
ობიექტებს, ბატონი ვაჟას თქმით, 
ახმეტაში ფუნქციონირებს სამშენებ-
ლო მასალების წარმოების კომ-
ბინატი, ასევე ასფალტის ქარხა-
ნა. ამ საწარმოებში მთლიანობაში 
დაახლოებით 1200-1300 ადამიანია 
დასაქმებული.

ახმეტაში ადრე არსებული ხე-
ტყის გადამამუშავებელი კომბინატი 
ამჟამად გაჩერებულია: „ბოლო 
დროს აქ აღარ არის ხე-ტყის 
წარმოება ისე განვითარებული, 
როგორც ადრე იყო. ის ძველი 
კომბინატიც გაჩერებულია. სამაგიე-
როდ, ფუნქციონირებს სხვა საწარმო 
– ახმეტის რაიონის ხე-ტყის მთლიანი 

რესურსის 80-90% აღებული აქვს 
ჩინელების კომპანიას 20 წლიანი 
ლიცენზიით. ეს ხელშეკრულება 
დაიდო წინა ხელისუფლების დროს, 
2008 წელს. ჩინელებს საქმიანობაში 
ჩართული ჰყავთ მთლიანად 
ადგილობრივი ხელისუფლება“-
განაცხადა ნასყი დაშვილმა.

ახმეტაში მდებარე საწარმოების 
შესახებ გავესაუბრეთ ახმეტის 
მკვიდრ მოსახლეს, რომელმაც 
ანონიმად დარჩენა მთხოვა. მისი 
თქმით, აღნიშნული საწარმოები, 
კერ ძოდ კი შ.პ.ს. „ტექნოვინი“, 
შ.პ.ს. „დორანი“და რძის გადა მა-
მუშავებელი საწარმო,  დიდი ხანია, 
არსებობენ და იქ დასაქმებული 
ადამიანების რაოდენობა ძალიან 
მცირეა: „შ.პ.ს. „ტექნოვინი“ 10 
წელია, რაც ფუნქციონირებს და 
ოჯახის წევრები და ახლობლები 
ჰყავს დასაქმებული. ქათმის 
ფერმა ქისტაურში 10 წელია რაც 
არსებობს. ის, რასაც ეძახიან რძის 

გადამამუშავებელ ქარხანას, გაერომ 
გახსნა, რომელშიც 7 ადამიანი თუ 
იქნება დასაქმებული. ჩვენს რაიონში 
არაფერი გახსნილა, მხოლოდ 
რაღაც ფერმის შესახებ მსმენია, 
სადაც ასევე ათამდე ადამიანი თუ 
იქნება დასაქმებული“ – აღნიშნა მან.

საწარმოების დათვალიერების, 
გამგებლის მოადგილესთან და 
მოსახლეობასთან გასაუბრების შემ-
დეგ, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ 
ახმეტაში, რო გორც საქართველოს 
სხვა რაი ო ნებში,  ახალი საწარმოები 
თით ქმის არ იხსნება და ახალი 
სამუ შაო ადგილებიც არ იქმნება. 
საწარმოების ის რაოდენობა კი, რაც 
ამ რაიონის ფარგლებში მოქმედებს, 
ვერ უზრუნველყოფს რაიონის  კე-
თილდღეობას და მოსახლეობის 
ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდას.

რეპორტაჟი

ავტორი: ანა ასანიძე   
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ბრძოლა უკეთესი მომავლისთვის
 კულტურის სახლთან მდებარე 

სკვერი ახმეტაში ერთ-ერთ ყვე-
ლაზე დიდ  თავშეყრის ადგი ლად 
ითვლება, თუმცა ახალგაზრდების 
მცირერიცხვოვან ჯგუფებს ქა ლა-
ქის ნებისმიერ ქუჩაზე შეხვდე-
ბით. აქ გართობის უცვ ლე ლი 
საშუალება კარტი, დო მინო და 
ნარდია. სასაუბრო თემები კი - 
მრავალფეროვანი. ახალ გაზრ-
დები ერთმანეთს ახმეტიდან 
წასვ ლი სა და თბილისში თავის 
დამკვიდრების გეგმებსაც ხშირად 
უზიარებენ. ბევრი თავისუფალი 
დრო, სამომავლო მიზნები და 
ნაკლები ხელშეწყობა - ასე 
აფასებენ ახალი თაობის წარმო-
მადგენლები იმ გარემოს, სადაც 
ცხოვრობენ.

დიდი ხნის განმავლობაში და-
კეტილი ახმეტის კულტურის სახლი 
პირველად წელს, საქართველოს 
დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშ-
ნავად ახმაურდა. როგორც გამ-
გებ  ლის მოადგილე ამბობს, ხე-
ლი სუფ ლებამ კულტურის სახლი, 
სწორედ, ახალგაზრდების გააქტიუ-
რების მიზნით აღადგინა. ამის 
მიუხედავად, მათი უმეტესობა 
უმთავ  რეს პრობლემად, გასართობი 
ადგილების ნაკლებობას ასახე-
ლებს. ჩვენს კითხვაზე,  თუ რით 
არი ან დაკავებულები თავისუ-
ფალ დროს და რომელია მა-
თი საყვარელი ადგილი,ისინი 
ქა ლაქის ცენტრში არსებულ „სი-

ყვა რულის ხეივანსა“ და მასთან 
ახლოს მდებარე უსახელო კაფეზე 
მიუთითებენ.  „როცა სკოლაში არ 
ვარ და მასწავლებლებისგანაც 
ვისვენებ, მეგობრებთან ერთად 
„სიყვარულის ხეივანში“ მივდივარ, 
ზაფხულობით იქ სასიამოვნო მუ-
სიკა იყო ხოლმე, თუმცა გარშემო 
მცხოვრებმა მოსახლეობამ იჩივლა 
და დიდი ხანია, მუსიკის ხმა აღარ 
გამიგია. ხანდახან იქვე მდებარე 
კაფეში შევდივართ თავშესაქცევად. 
სხვა განსაკუთრებული არაფერი, 
ხშირად მეგობრები ერთმანეთს 
ვსტუმრობთ სახლში“ - ამბობს  ახ-
მეტის მეორე საჯარო სკოლის 
მოსწავლე, ელდინა გოგოჭური. 

ახალგაზრდების მეორე ნაწილი კი 
კარჩაკეტილ ცხოვრებას ამჯობინებს.  

სიყვარულის ხეივანი

ფოტო: ბაჩო ადამია

რეპორტაჟი
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ცხოვრების ასეთი სტილის ჩამოყალიბებას კულტურული 
და გასართობი ადგილების ნაკლებობას უკავშირებს 
იმავე სკოლის მოსწავლე, მარიამ ლაგაზაურიც. მისი 
თქმით, ქალაქში ადრე არსებული კინოთეატრი ახლა 
აღარ ფუნქციონირებს, ადგილობრივი ხელისუფლება 
კი ახალგაზრდების პრობლემებით ნაკლებად 
ინტერესდება. არც კინოჩვენებებს აწყობს და აღარც 
საზაფხულო ბანაკებით უზრუნველყოფს წარმატებულ 
მოსწავლეებს.

 ნომერ მეორე საჯარო სკოლის პედაგოგი, ჟანა 
ხაჭაპურიძე, ახალ თაობაში სწორედ კულტურული 
ცხოვრების ნაკლებობის კვალს ხედავს, კინოსა 
და თეატრს კი მათი სულიერი სიმდიდრისა და 
თვალსაწიერის გაფართოების საშუალებად მიიჩნევს. 
მისი თქმით,  რეგიონში, ისევე როგორც მთლიანად 
საქართველოში, კულტურის სფეროში არსებულ 
პრობლემებს ნაკლები ყურადღება ეთმობა. „გადინება 
ახმეტის რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო 
პრობლემაა. ვისაც სწავლის გაგრძელება სურს თავის 
სახლს ტოვებს და თბილისში მიდის, თავისთავად ამ 
პროცესში ცუდი არაფერია, თუმცა თბილისში ჩასულებს 
იშვიათად უჩნდებათ უკან დაბრუნების სურვილი, მსგავსი 

დემოგრაფიული პრობლემა კი ჯაჭვური პრინციპით  
ბევრი სხვა სირთულის გამომწვევია “- ამბობს ჟანა 
ხაჭაპურიძე.

 არსებულ პრობლემას მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
მოადგილეც აცნობიერებს, თუმცა ვაჟა ნასყიდაშვილი 
მისი მოგვარების პერსპექტივას ახლო მომავალშივე 
ხედავს და ამბობს, რომ ჩვენი ქვეყანა მალე ისე 
განვითარდება, ახალგაზრდები თბილისიდან წამოვლენ 
და რეგიონებს დაუბრუნდებიან.

 ახმეტელი ახალი თაობის კიდევ ერთმა ნაწილმა, 
რომელმაც ე.წ. „ბირჟას“ თავი დააღწია და თბილისში 
წასვლასაც მშობლიურ მხარეში დარჩენა ამჯობინა, 
აქტიური სამოქალაქო ცხოვრება წამოიწყო და 
სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაში სცადა 
საკუთარი გონებრივი  რესურსების რეალიზება. „სამი 
ნული“, „ახალგაზრდული იდეა“, „წითელი ჯვარი“-
ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ის მცირე 
ჩამონათვალია, რომლებიც ახმეტაში ფუნქციონირებს 
და  კულტურულ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობას 
ეწევა. ახალგაზრდები სხვადასხვა ორგანიზაციის 
ფინანსური მხარდაჭერითა და საკუთარი ძალისხმევით, 
მრავალ პროექტს ახორციელებენ. ეკოლოგიური 

ფოტო: ბაჩო ადამია

რეპორტაჟი
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ანსაკითხები, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება, 
განათლების დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი ნიჭის ხელშეწყობა ის 
საკითხებია, რომელებზეც ისინი დაუღალავად მუშაობენ. 
„იდეა ბევრი გვაქვს, მათი განხორციელებისთვის საჭირო 
რესურსები და მხარდაჭერა კი ნაკლები “-ამბობს 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდული იდეის 
“ წევრი ოთარ ჩაფურიშვილი. 

 ადგილზე ფუნქციონირებს ახალგაზრდებისგან 
დაკომპლექტებული თვითმმართველობის ორგანიზა-
ციაც. არასამთავრობო ორგანიზაციამ, „ადამიანი, 
კანონი, თავისუფლება“ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 
განახორციელა პროექტი „ახალგაზრდულისაკრებულო 
2015“, რომელიც საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტში 
მე-11 და მე-12 კლასელებით დაკომპლექტებული 
ახალგაზრდული საკრებულოს შექმნას ითვალისწინებდა. 
პროექტის ფარგლებში, ტესტირების წესით, ახმეტის 
მუნიციპალიტეტშიც შეირჩნენ ახალგაზრდული საკრე-
ბულოს წევრები. ახალი კოლექტივი პირველად ახმეტის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში 7 
ივნისს შეიკრიბა და თავმჯდომარისა და მოადგილის 

არჩევნები ჩაატარა. 
 გამგებლის მოადგილის, ვაჟა ნასყიდაშვილის თქმით, 

ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების 
სამოქალაქო აქტივობაში ჩართვასა და მათთან ერთად 
სხვადასხვა კულტურული თუ საგანმანათლებლო 
ღონისძიების ორგანიზებას მაქსიმალურად ცდილობენ, 
თუმცა ახალგაზრდებისგან იმავე მოტივაციას ვერ 
ხე დავს. გამგეობაში ახალგაზრდული სამსახურიც 
ფუნქციონირებს, რომელიც სხვადასხვა კულტურული 
და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებაზეა პა-
სუხისმგებელი. როგორც თავად ამბობენ, მათ არა-
სამთავრობო ორგანიზაციებთანაც აქტიური კომუნიკაცია 
აქვთ და ხშირად ბენეფიციარების მოძიებაშიც ეხმა-
რებიან.

 ახალგაზრდების, გამგეობისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების საერთო ძალისხმევის მიუხედავად, 
ახმეტელი ახალი თაობის დიდი ნაწილი მაინც ე.წ. 
„ბირჟაზე“ რჩება. ისინი  ერთადერთ გამოსავალს  ახ-
მეტიდან წასვლაში ხედავენ, თუ თბილისშიც არ გაუ-
მართლათ, როგორც თავად ამბობენ, ბედს უკვე ქვეყნის 
გარეთ ცდიან.

ფოტო: ბაჩო ადამია

რეპორტაჟი

ავტორი: სალომე აბულაშვილი



მომავლის თეატრი
ორი ათეული წელია, ახმეტის მოსახლეობას, მით 
უფრო ახალგაზრდობას, თეატრში სიარულის 
შესაძლებლობა არ აქვს. 1995 წელს დაიწვა 
კულტურის სახლი, სადაც ახმეტის თეატრალური 
დასი მოღვაწეობდა და მისი აღდგენა 2013 წლამდე 
ვერ მოხერხდა. შენობა გარემონტდა, მაგრამ 
თეატრალური დასი 90-იანი წლების ახმეტაში 
დარჩა.

 უთეატრობას ყველაზე მეტად ახალი თაობა განიცდის. 
ქალაქის ცენტრში მოსეირნე ახალგაზრდები ამბობენ, 
რომ ახმეტაში კულტურის სხვა სფეროებთან ერთად 
თეატრი განსაკუთრებით აკლიათ. მართალია, აქაური 
მოზარდების ნაწილი სპეკტაკლზე ერთხელაც არ 
ყოფილა, მაგრამ ინტერესი დიდი აქვთ. ზოგიერთი 
ცდილობს, ხანდახან თელავის თეატრს ეწვიოს, სადაც 
სისტემატურად იდგმება სპეკტაკლები, მაგრამ ვინაიდან 
ეს დამატებით რესურსს მოითხოვს, უმეტესობა 
ვერც ახერხებს სხვა ქალაქში სიარულს. „ახმეტას 
გამოცოცხლება, განვითარება სჭირდება. არაფერი აქ 
არ არის, არც თეატრი, არც კინო. ახალგაზრდობას 
გართობის შესაძლებლობა არ აქვს,” -ამბობს 21 წლის 
ქეთი ქინქლაძე.
 ახალგაზრდობისგან განსხვავებით, ასაკოვან ხალხს 
კარგად ახსოვს ის პერიოდი, როცა კულტურის სახლში 
ყოველ კვირას ახალ-ახალი სპექტაკლი იდგმებოდა. 
„ერთი სპეკტაკლი არ მაქვს გამოტოვებული, 
დავირაზმებოდით ხოლმე ყოველ კვირას სამეგობრო 
და ერთად მივდიოდით თეატრში. გარდა იმისა, 
რომ დადგმა გვაინტერესებდა, ჩვენი ერთ-ერთი 
ამოცანა მსახიობების ახლოდან ნახვა იყო. ყველა 
იმას ვოცნებოდით, რომ იმ ლეგენდარულ მსახიობებს 
პირადად შევხვედროდით, დავლაპარაკებოდით,“- 
ამბობს ფოლკლორული ანსამბლ  „კვეტერას“ 
მომღერალი, გივი ჯუგაშვილი.
 ბოლო სპეკტაკლი „ბახტრიონის აჯანყება“ იყო.  
თეატრალურ დასს მაშინ რეჟისორი რეზო მამუ-
ჩარაშვილი ხელმძღვანელობდა. შემდეგ, შენობის 
გარეშე დარჩენილმა მსახიობებმა მოღვაწეობა 
სხვადასხვა თეატრში გააგრძელეს. ზოგი თელავში 
გადავიდა, ზოგი - თბილისში, ახმეტის მოსახლეობა 
კი თეატრის გარეშე დარჩა. ამ ხნის განმავლობაში, 
აქაურებს სპეკტალის ნახვის შესაძლებლობა რამდენ-
ჯერმე მიეცათ, ისიც მაშინ, როცა გასტროლებით 
რომელიმე თეატრალური დასი ეწვეოდა მათ რაიონს. 
„კულტურის სახლის დაწვის შემდეგ, გამგეობის შენობაში 
გამოყვეს 200-კაციანი დარბაზი, სადაც  მხოლოდ 
პატარ-პატარა ღონისძებები ტარდებოდა. ვინაიდან 
დასი დაიშალა, სპეკტაკლები აღარ იდგმებოდა. 
რამდენჯერმე, გასტროლებით, რუსთაველისა და 
მარჯანიშვილის თეატრი ეწვია ახმეტას და სწორედ ამ 
დარბაზში დაიდგა მათი სპეკტაკლები, მაგრამ ასეთი 
სულ 3-4 შემთხვევა მახსენდება,“ - გვიყვება „კვეტერას“  
მომღერალი შაქრო ლომოური.
 2013 წელს ახმეტის მუნიციპალიტეტმა კულტურის 

სახლის რეაბილიტაციისთვის, რეგიონებში განსა-
ხორციელებელი პროექტების ფონდიდან  954 000 
ლარი გამოყო და ორი წლის შემდეგ, 2015 წლის 
25 თებერვალს, ქალაქში ახალი კულტურის სახლი 
საზეიმოდ გაიხსნა. შენობა აღდგა, მაგრამ თეატრალური 
დასის განახლება მარტივი არ აღმოჩნდა. თეატრალური 
დასის ჩამოყალიბებას, პირველ ყოვლისა, თეატრის 
ხელმძღვნელი, რეჟისორი, მსახიობები, მხატვარ-
დეკორატორები, კომპოზიტორები სჭირდება, ახმეტაში 
კი ჯერჯერობით არცერთი ჰყავთ. კოსტიუმები, 
დეკორაცია და ყველაფერი, რაც სპეკტაკლისთვის 
დასჭირდებათ, ამ ეტაპზე, თელავის თეატრისგან უნდა 
ითხოვონ.
 კულტურის სახლში ამბობენ, რომ თეატრის განახლება 
მათთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია, 
მაგრამ საკმაოდ რთულად მოსაგვარებელიც. „აქამდეც 
გვინდოდა, რომ თეატრალური დასი აღდგენილიყო, 
თუმცა იქ, სადაც არც პროფესიონალი რეჟისორი და 
არც მსახიობები  არიან, თეატრალური დასის აღდგენაზე  
საუბარი ცოტა რთულია. ამ ყველაფრისთვის თავის 
მოყრას მრავალმხრივი მხარდაჭერა სჭირდება, 
უპირველესად - ფინანსური. რაც ჩვენზე იქნება 
დამოკიდებული, ყველაფერს გავაკეთებთ, მაგრამ 
ეს საკმარისი არ არის,“ - ამბობს კულტურის სახლის 
დირექტორი კახა მამულაშვილი. 
 მიუხედავად ბევრი პრობლემისა, 2015 წლის 
გაზაფხულზე,  ახმეტაში გაჩნდა იმედი, რომ თეატრი 
თავიდან დაიბადება. იდეა ხელოვნებათმცოდნე რევაზ 
ორბეთიშვილს ეკუთვნის. თავისი მონდომებითა და 
მუნიციალიტეტის მიერ გამოყოფილი სახსრებით, 
სპექტაკლის დადგმას აპირებს, რაც სამომავლოდ 
ახალი თეატრალური დასის ჩამოყალიბებას დაუდებს 
საფუძველს. რევაზ ორბეთიშვილის პროფესია რეჟისურა 
არ არის. არც ის მსახიობები არიან პროფესიონალები, 
რომლებიც სპექტაკლში სხვადასხვა როლის მორგებას 
აპირებენ, მაგრამ მიაჩნიათ, რომ ერთიანი ძალებით 
სასურველ შედეგს მაინც მიაღწევენ და სპექტაკლიც 
კარგი გამოვა. 
 „ბახტრიონის აჯანყება“- სპექტაკლი, რომელიც 
ახმეტის მაყურებელმა უკანასკნელად 20 წლის წინ 
იხილა, 2015 წლის შემოდგომაზე, „ბიძინაობას“  
კვლავ გაცოცხლდება. დღესასწაული ბახტრიონის 
აჯანყების მეთაურის, ბიძინა ჩოლოყაშვილის ხსოვ-
ნის პატივსაცემად ყოველწლიურად ეწყობა და 
ახმეტელებისთვის მნიშვნელოვან კულტურულ ღი-
რებულებას წარმოადგენს.  „ყოველ შემოდგომას, 1 
ოქტომბერს ახმეტაში, „ბიძინაობას“ ვზეიმობთ. ბიძინა 
ჩოლოყაშვილი ახმეტელი გმირი იყო და მასთან 
დაკავშირებული ნებისმიერი ღონისძება აქაურებისთვის 
ძალიან მნიშვნელოვანია. მეც სწორედ ამ დღესასწაულს 
დავამთხვიე სპეკტაკლის პრემიერა. თან სცენარიც 
ბახტრიონის აჯანყებას ასახავს, ბრძოლას, რომელშიც 
კახეთმა ასე გამოიჩინა თავი და დღემდე ვამაყობთ. 
ამიტომ,  ვფიქრობ, მაყურებელი დადებითად შეხვდება 
ამ დადგმას,“- ამბობს რევაზ ორბეთიშვილი.

კულტურა
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 კულტურის სახლის თანამშრომლები 20-წლიანი 
პაუზის შემდეგ სპექტაკლის დადგმას დიდ გამბედაობად 
აფასებენ. მიაჩნიათ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება 
სარისკოა, რადგან საზოგადოებამ, რომელიც ამგვარ 
სანახაობას მოკლებულია, შესაძლოა, გულგრილად 
მიიღოს ნებისმიერი სიახლე. „როცა ასეთ ნაბიჯს 
დგამ, ბევრ ფაქტორზე უნდა იფიქრო. ძალიან 
მნიშვნელოვანია, სპექტაკლის ჟანრი და თემატიკა 
სწორად შეარჩიო, მოერგო მაყურებლის გემოვნებას, 
რადგან სწორედ ის აფასებს საბოლოოდ შენს შრომას. 
მათი რეაქცია გვიჩვენებს გამოვიდა, თუ არა ის, რაც 
დავგეგმეთ“-ამბობს მოყვარული მსახიობი, ანსამბლ 
„კვეტერას“ წევრი ზურა შათირიშვილი.
 რევაზ ორბეთიშვილი და მისი შემოქმედებითი ჯგუფი 

თეატრის გასაცოცხლებლად ახმეტელებს ბევრ 
სიახლეს ჰპირდება. დასის ჩამოყალიბება და მასში 
ახალგაზრდობის ჩართვა მათთვის პრიორიტეტია. 
ამიტომ, მას შემდეგ, რაც მაყურებელი პირველ სპეკტაკლს, 
„ბახტრიონის აჯანყებას“ იხილავს, რევაზ ორბეთიშვილი  
კულტურის სახლის ხელმძღვანელობასთან ერთად, 
ახალგაზრდა მსახიობთა შესარჩევად კონკურსის ჩა-
ტარებას აპირებს. შესარჩევ ტურში ნებისმიერ მსურვილს 
მიეცემა შესაძლებლობა, საკუთარი თავი სცენაზე 
გამოსცადოს. თუკი მონაწილეები მიცემულ დავალებას 
თავს წარმატებით გაართმევენ, ისინი თავად გახდებიან 
თეატრალური დასის  სრულფასოვანი წევვრები.

კულტურა

ფოტოები მოგვაწოდა ახმეტის კულტურის ცენტრმა

ავტორი: ელზა ელბაქიძე

სპეკტაკლი „ღალატი“



ქალი, რომელიც სიბერემ ვერ დაამარცხა
რამდენიმე დღის წინ დაბადების 

დღე ჰქონდა, 74 წლის გახდა. ბავშ-
ვობაში ასეთ რიცხვს რომ გავიგებ-
დით, ყველა გაკვირვებული ვკით-
ხულობდით: ,,რამდენის? რამდენი 
ხანია, რაც ცხოვრობს, ნეტავ, ჩვენ 
სადამდე ვიცხოვრებთ?“ როცა იზრ-
დები, ნელ-ნელა ხვდები, რომ რიც-
ხვები რიცხვებად რჩება, ისინი ვერა-
ფერს ცვლიან, მხოლოდ ადამიანები 
და ცხოვრება გცვლის. ჩემი რეს-
პონდენტი იმ უმცირესობის წარმო-
მადგენელია, რომელიც ცხოვრებამ 
ვერ შეცვალა, უიღბლობამ იმედი 
ვერ გაუცრუა, პირიქით, შეინარჩუნა 
ის სილაღე, ენერგიულობა, ცხოვ-
რების სიყვარული და სილამაზე, 
რაც 40-50 წლის წინ ჰქონდა. მისი 
გარეგნობა ერთი მცირე შემადგენე-
ლი ნაწილია იმ მთლიანობისა, სანა-
თა საგინაშვილი რომ ჰქვია.

ახმეტაში დაიბადა. ხევსურულ 
ტრადიციებზე აღზრდილი დედა ძა-
ლიან მკაცრად ზრდიდა და ბევრ 
რამეს უკრძალავდა. ისინი პაპა-
ბებიასთან ერთად ცხოვრობდნენ, 
წმინდა სისხლის ხევსურები იყვნენ, 
რის გამოც სანათა ბებოში ღრმად 
არის გამჯდარი მთისა და ხევსურე-
ბის სიყვარული.

„გავიზარდე დედასთან, მამა ჩვენ-
თან არ ცხოვრობდა, სხვა ოჯახი 
ჰყავდა. დედა ძალიან მშრომელი 
ადამიანი იყო. ძველი „ბოლშევიჩ-
კა“, პარტიის წევრი და წესიერი კო-
მუნისტი, სხვანაირი ქალი იყო, ში-
შით ვერავინ ვერაფერს უბედავდა, 
თავისი კანონები ჰქონდა. არ უნდა 
მოგეპარა, სახელმწიფოს საკუთ-
რება არ უნდა მოგეტანა სახლში. 
ძალიან გულკეთილი და საოცრად 
კარგი დედა მყავდა. გონიერი და 
ნიჭიერი იყო. დედამ დააარსა ახმე-
ტაში პირველი არქივი. თავისებური 
სიმკაცრე და კომუნისტური მიდგო-
მები ჰქონდა, არ შემეძლო, ექსკურ-
სიაზე წავსულიყავი. თავის დროზე 
უნდა გეჭამა, დაგეძინა და არ უნდა 
გევლო ბევრი აქეთ-იქით. მაგრამ 
აი, ამ სიმკაცრესაც, ახლა რომ ვიხ-
სენებ, თავისებური ხიბლიც ჰქონდა.“ 

 ცუდ მოსწავლედ არ ითვლებო-
და, მაგრამდ დიდად სწავლას მოწ-
ყურებულიც არ იყო, უბრალოდ, 
ჰუმანიტარული საგნები უყვარდა. ძა-
ლიან კარგად იცოდა რუსული, რაც 
მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდში. 

ეს გამოარჩევდა სხვებისგან. სკო-
ლის დამთავრების შემდეგ სწავლა 
თბილისში გააგრძელა.

„გოგებაშვილის სახელობის სას-
წავლებელში ჩავაბარე, საბავშვო 
სკოლამდელთა სპეციალობით. 
დედამ მოისურვა, რომ იქ წავსული-
ყავი, არჩევანი მე არ გამიკეთებია. 
სოფლიდან ჩასული გოგონა ვიყა-
ვი, მაგრამ მაინც ძალიან კარგად 
შევედი კონტაქტში კურსელებთან. 
თბილი, კარგი დამოკიდებულება 
გვქონდა. პრაქტიკაზე გაგვგზავნეს 
საბავშვო ბაღებში და მახსოვს, რომ 
ძალიან კარგ გარემოში აღმოვჩნდი. 
ხუთოსანი არ ვიყავი, მაგრამ პრაქ-
ტიკაში მთელს ჯგუფში მხოლოდ მე 
მივიღე ხუთიანი, ისე გავითავისე ეს 
საქმე, რომ აღარც გამჩენია სურვი-
ლი, სხვა რაღაც მეკეთებინა.“ 

როცა ახმეტაში დაბრუნდა, 
დედამ გადაწყვიტა, რომ უნდა 
გაეთხოვებინა, მიუხედავად იმისა, 
რომ არ უყვარდა, წინააღმდეგობის 
გაწევა ვერ გაბედა...

„მე სხვას ვეპრანჭებოდი, სხვა მიყ-
ვარდა, მასაც ვუყვარდი, მაგრამ დე-
დას არავინ არ უნდოდა, ერთი კაცის 
გარდა. ის ხევსური, კარგი ახალგაზ-
რდა იყო, ჩემზე ცოტათი უფროსი, 
საკმაოდ ცნობილი და კარგი ადა-
მიანი, ვაჟკაცური. დედა ცდილობ-
და, ისეთ ადამიანზე გავეთხოვებინე, 
ვისაც თვითონ მიიჩნევდა ჩემ ღირ-
სად. ერთად 7 წელი ვიცხოვრეთ, 2 
შვილი გავაჩინე. იმ კაცთან ვინც მიყ-
ვარდა ყველაფერი დამთავრდა“.

ურთიერთობა მალე დასრულდა, 
დედის ინტუციამ არ გაამართლა.

„მე და ჩემს მეუღლეს კონფლიქ-
ტი მოგვივიდა, მე სახლში წამოვედი. 
მაშინ შვილებიც არ მყავდა. ცოტა 
ხნის შემდეგ მაინც შევრიგდით. ამ 
ამბავმა დედა ძალიან გაანაწყე-
ნა - თუ წამოხვედი ქმრისგან, ისევ 
რატომ შეურიგდიო. მისი აზრით, 
მე თავმოყვარეობა არ მქონდა და 
არ მოვიქეცი კარგად. დიდი ხანი 
არ მელაპარაკებოდა,  ბავშვი რომ 
გაჩნდა, მერე შემირიგდა. ძალიან 
ნერვიულობდა იმის გამო, რომ მე 
ოჯახი დამენგრა. ეს მისთვის ეს ყვე-
ლაზე დიდი ტრაგედია იყო.“ 

 ერთი შეხედვით ძლიერი ხასი-
ათის ქალბატონი, რეალურად ძა-
ლიან ქალური და მგრძნობიარეა. 
მარტო ცხოვრებამ და ოჯახში პა-

სუხისმგებლობამ, რომ ქალისა და 
კაცის საქმეც მისი გასაკეთებელი 
იყო, ვერ დათრგუნა ის გრძნობები, 
რომლებიც მხოლოდ ქალებს შეუძ-
ლიათ, ჰქონდეთ. 

„ჩემმა მეუღლემ ჩვენი დაშო რე-
ბიდან 8 წელიწადში დაქორწინება 
გა დაწყვიტა. ის მარტო იყო, მე შვი-
ლები მყავდა. მოვიდა ჩემთან და 
შერიგება მთხოვა. ჩემგან უარი მიი-
ღო და ცოლი მოიყვანა. ქალური, 
ეგოისტური გრძნობა გამიჩნდა. თით-
ქოს მანამდე არ მაინტერესებდა, რას 
იზამდა, მაგრამ გულის სიღრმეში 
ძალიან მეწყინა. ქორწილში შვილე -
ბი გავუშვი. როგორც გავიგე, 
ქორ   წილს საერთოდ არ ჰგავდა, 
ისეთი მოწყენილობა იყო. ძალიან 
მაინტერესებდა მისი ახალი მეუღლე 
და ერთხელ შემთხვევით შევხვდი 
მაღაზიაში. აუფ, რა სულელი ვი-
ყავი, რაზე ვნერვიულობდი-მეთ-
ქი, გავიფიქრე და მაღაზიი-
დან გამოვედი. შინაგანად 
და    ვი კ მა ყოფილე ქალური ეგო და 
ყვე ლაფ რისგან გავთავისუფლდი. 
ასე დამთავრდა ჩემს გულში ყვე-
ლაფერი.“

 დიდ დაღად მიიჩნევს და ცუდად 
ახსენდება, რომ დედასთან გულახ-
დილად საუბარი არ შეეძლო, მაგ-
რამ ყავდა ბიძა, რომელიც ყველაზე 
კარგად უგებდა. 

„დედას მთის გავლენა ეტყობო-
და, სულ ეშინოდა, რომ რამე არ 
დამშავებოდა, ვიღაცას არ მოვეტყუ-
ებინე. ზოგჯერ მეგონა, არ ჰქონდა 
ჩემი რწმენა და იმედი. დედაჩემის 
ძმა საოცრად კარგი ადამიანი იყო. 
როგორც მეგობარ გოგონასთან 
შემეძლო საუბარი ნებისმიერ თე-
მაზე, თუნდაც ბიჭზე, ისე შემეძლო 
მესაუბრა მასთან, დედასთან კი 
ამას როგორ ვიტყოდი, ეს საუბარი 
კოშმარით შეიძლებოდა დამთავ-
რებულიყო, რაც ყოველთვის მაფ-
რთხობდა. მას შემდეგ ერთი რამ 
სულ მახსოვდა, მე არასოდეს უნდა 
ვყოფილიყავი ასეთი მკაცრი ჩემი 
შვილების მიმართ, თუმცა დედაჩე-
მის სიმკაცრე მაინც დიდ გავლენას 
ახდენდა.“

 მაია ალუდაური სანათას შვილია. 
ამბობს, რომ „დედას გოგოა.“ მიუ-
ხედავად იმისა, რომ დიდი ხნის წინ 
„გაიზარდა“, მაინც მასზეა ,,მიწე ბე-
ბული“.
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„განცდა მაქვს, რომ „ყველაზე მეტი 
სანათა“ მე მერგო - იმდენად უსა-
ზღვროა მისგან წამოსული იმედი, 
ძალა, სიმტკიცე, სიყვარული და 
სიბრძნე, ანუ ყველაფერი, რაც ასე 
მჭირდება. ალბათ, ასე ფიქრობს 
ისიც... და საერთოდ, მგონია, რომ 
არავის, ვისაც მასთან ურთიერთობა 
აქვს, ის არ „აკლდება“ ასე მგონია. 
დედამ გვასწავლა, რომ სიყვარული 
და ერთმანეთზე ზრუნვაა ჩვენი მთა-
ვა რი მოვალეობა. საერთოდაც, 
რაც გვასწავლა, საკუთარი მაგა-
ლითით გვასწავლა. მე, სულ პა ტა-
რამ, ფრჩხილების კვნეტის მძიმე ჩვე-
ვა იმიტომ დავძლიე, რომ მასავით 
ლამაზი და მუდამ მოვლილი თი-
თები მქონოდა. არასერიოზული 
მაგალითია? არა! ძალიან მაგარი 
და შეუდარებელი გრძნობაა მშობ-
ლის სიყვარული, მაგრამ უფრო 
მაგა რია, როდესაც ის მოგწონს კი-
დეც, აღგაფრთოვანებს და გინდა 
დაემსგავსო“. 

90-იანი წლების დასაწყისში, 
როცა ერთმანეთის მიყოლებით 
უსახსრობის გამო, ლამის სკოლებიც 
კი დაიკეტა, მან საბავშვო ბაღის 
დახურვა არ დაუშვა (მაშინ სოფელ 
მატნის საბავშვო ბაღის გამგე იყო). 
ხალხი შიმშილის ზღვარზე იყო, 
მას კი შინიდან მიჰქონდა თავისი 
ხელით გაკეთებული ჯემები, მურა-
ბები, ბოსტნეულის კონსერვები, 

და ა.შ., რათა ბავშვების მიღება 
შესძლებოდათ. მის მაგალითს 
თანამშრომლებიც აყვნენ და უშუქო, 
უგაზო და უნუგეშო მატანში „სანათას 
ბაღის“ კარი ერთ დღესაც არ 
დაკეტილა.

მეგობრები მას ასე ახასიათებენ: 
კეთილშობილი, თბილი, გულისხმი-
ერი, სათნო, გულწრფელი, კეთილი, 
სამართლიანი და არისტოკრატული 
ბუნების. ნანა ქიბიშაური დიდი ხანია 
მასთან მეგობრობს და მოსაყოლიც 
ძალიან ბევრი აქვს. მისი თქმით, 
სანათა უნიკალური ადამიანია. 
წლების მიუხედავად შეინარჩუნა 
სილამაზე, რასაც ამგვარად უძებნის 
ახსნას: „სანათასგან შორს არის 
ისეთი ადამიანური თვისებები, რო-
გო რიცაა შური, ბოღმა, ჭორაო-
ბისკენ მიდრეკილება. მის დადე-
ბით თვისებებს ოპტიმიზმი 
აძ ლიე რებს. „შეუძლია, ადამიანს 
ათ  ჯერ დააწყებინოს ცხოვრება თა-
ვიდან“. უყვარს ახალგაზრდებთან 
ურთიერთობა. „არ ეშინია მოისმინოს 
განსხვავებული აზრი, არ აშინებს 
ახალგაზრდული  პროტესტანტული 
სული, მოსწონს განსხვავებული ადა-
მიანები. ყველანაირ სიახლეს ადვი-
ლად იღებს და მიესალმება“.

ყველაზე დიდ მიღწევად კარგი 
შვილები და შვილიშვილი მიაჩნია. 
მათ ასწავლის, რომ ცხოვრებაში 
ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთმა-

ნეთის სიყვარულია:
„ერთხელ ჩემი შვილი სამსახუ-

რიდან დაბრუნდა. თავიდან არ მი-
ყვებოდა არაფერს, მერე მითხრა, 
რომ სამსახურში ვიღაცამ რაღაც 
უთხრა, - შენ პასუხი რატომ არ 
დაუბრუნე-მეთქი ვკითხე, მან გი 
მიპასუხა: დედა, შენ არ მასწავლე, 
რომ როცა მარცნენა ლოყაში 
გაგარტყამენ, მარჯვენა მიუშვირე, 
რა პასუხი უნდა გამეცაო. ისეთი 
შვილები მყავს, როგორიც მე ვარ“.

ხშირად ფიქრობს სიბერეზე, 
სიკვდილის არ ეშინია...

„როცა იმ ადამიანებს ვუყურებ, 
რომლებიც ძლივს დადიან ქუჩაში, 
ძალიან მეშინია ხოლმე სიბერის. 
ყველაზე მეტად კი იმის მეშინია, 
რომ ჩემი შვილები არ შევაწუხო 
რაღაცით, არ მინდა მოსავლელი 
გავხდე. დღეს კიდევ რაღაც 
შემიძლია მათთვის, ოღონდ იმათ 
ნუ შეაწუხებს ნურაფერი...“.

ბედნიერია, როცა თავის საქმეს 
აკეთებს, განსაკუთრებით კი, როცა 
ეს საქმე წარმატებით გამოსდის. 
ყველზაე მეტად შვილებთან ერ-
თად ყოფნა უხარია. სიბერის არ 
ეშინია. თავისი შესაძლებლობების 
მაქსიმუმს დღემდე აკეთებს და 
სჯერა, რომ სიცოცხლის უკანასკნელ 
წუ თამდე ისეთივე ძლიერი იქნება, 
როგორიც დღეს არის.
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სანათა საგინაშვილი

ავტორი: ბაჩო ადამია
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