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dvabzus qalTa centri



qalTa centri, skola da Jurnali
,,cisartyela”
gamovida Jurnal ,,cisartyelas mesame nomeri, Jurnalis
redaqtori amjerad lana daTunaSvili iyo, swored misi
damsaxurebaa, rom Jurnali nelnela iZens saxes,

moTxovnileba masze izrdeba, statiebi,
romlebic JurnalSi ibeWdeba,
saintereso xdeba, rogorc patara

asakis mkiTxვelTaTvis, aseve
didebisaTvisac. Jurnalis, rubrika,
,,literaturuli konkursi”–s
monawileebi arian Tamamebi, SeiZleba
maTi namuSevrebi sulac ar iyos didi

Semoqmedeba, magram isini amით eCvevian
weras, maTi azris sxvebisaTvis
gadacemisas, am proeqtis mizanic es

იყო, yvelam Tavisi SesaZleblobebis
farglebSi moaxerxos
TviTrealizacia.
ar SemiZlia ar avRniSno
gansakuTrebiT ana oTxmezuris
naSromi, anas yoveli  warmateba
aris TviTnabadi niWisa da didi
Sronis nayofi. kargi Txrobis
stili aRmoaCnda eTer
daTunaSvilsac. me-4 klasis
moswaavleebisaTvis es Jurnali
pirveli mcdelobaa gamoxaton
TavianTi azri da gauziaron
mkiTxvals, wina nomerSi
dabeWdili saxaliso kiTxvebis
konkursis gamarjvebuli ki me-5
klaseli sidonia sixaruliZea, mas saCeqrad gadaeca
inglisuri enis sabavSvo leqsikoni, miuxedvad imisa, rom
sidonia skolaSi didi warmatebebiT ar gamoirCeva ,
darwmunebuli var, miRebuli prizis Semdeg dainteresdeba
da gauCndeba motivaca iswavlos kargad. sigelebi da

mciredi saCuqrebi (wignebi) gadaeca yvela moswavles,
romelmac aqtiuri monawileoba miiRo ,,cisartyelas”

sami ნomris gamoSvebaSi.

ახალგაზრდული კლუბის საქმიანობა
debatebi Temaze: საზოგადოების დამოკიდებულება შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ადამიანების პრობლემების მიმართ.

,,გმირი ვარ. გმირობა ადვილია. თუ ხელ-ფეხი არ გაქვს, ან გმირი
ხარ, ან მკვდარი.თუ მშობლები არ გყავს, ხელ-ფეხის იმედად
უნდა იყო და გმირობა შეძლო. მაგრამ, თუ არც ხელი გაქვს, არც
ფეხი და ამქვეყნად ობლად დარჩენაც მოახერხე - მორჩა.
სიცოცხლის ბოლომდე გმირობისთვის ხარ განწირული. ან უნდა
დაიღუპო. გმირი ვარ. მე, უბრალოდ, სხვა გზა არ მაქვს.”
ase iwyebs Tavis avtobiografiul nawarmoebs  ,, TeTiT

Savze” espaneli.
rusulenovani mwerali
ruben galiego, Cveni
gazeTis wina nomris gmiric
SezRuduli
SesaZleblobebis mqone
adamiani gaxldaT, debatebis
Temac swored es SeirCa,
mozardebisaTvis SevarCieT,
dokumenturi filmi ,,

rogor ingrეva kedeli”,
romlis scenaris avtori giorgi gviSiania, xolo
reJisori levan TeTvaZe. filmSi moTxrobilia Svidi
SezRuduli
SesaZleblobebis mqone

adamianis istoria, Svidi
warmatebuli adamianis

istoria. erT- erTi lado
WinWaraulia, romelmac
invalidoba ubeduri
SemTxvevis gamo SeiZina, is



ambobs : ,,invalidis etli rom davinaxe, stereotipi iyo
invalidi yovelTvis cud ferebSi Suqdeboda, televiziiT
sabralo kuTxiT, Secodebis mizniT, albaT mec eseTi
SegrZneba gamiCnda etlis pirveli danaxvisas, rom

sabralo adamianebis kategorias  mivekuTvne.“ –mas yavda
Seyvarebuli romelmac travmis Semdeg miatova, man
farxmali ar dayara, gulSi nadebi leqsebad aqcia da

dRes is warmatebuli adamiania. hyavs meuRle 2 wlis
gogona, aqvs saintereso samsaxuri da cxovrebiT tkbeba,
exla ki SemogTavazebT mis erTerT leqss:
minda aseve gagacnoT 24 wlis mariam miqiaSvili, mariami

totalurad usinaTloa, romlis SemarTeba TiToeuli

debat-klubis
monawilisaTvis
STambeWdavi da misabaZi
aRmoCnda.
mozardebisTvis filmis

Cvenebis Semdeg gasagebi
gaxda Tu ratom ar
SeiZleba gvebralebides
SezRuduli
SesaZleblobebis mqone

adamanebi, es maTთvis
Seuracxmxofelia.

yvelani interesiTa da TanagrZnobiT Sescqerodnen
filmis gmirebs da keTili SuriT SurdaT maTi, es Svidi
adamiani TavianT SesaZleblobebis maqsimums iyeneben

imisaTvis, rom cxovrebas ar ჩamorCnen. swavloben,

muSaoben, moZraoben, maSin roca, Cvens gverdiT myofi
sruliad janmrTeli adamianebi raRas aRar imizezeben

imisaTvis, rom Sromas aaridon Tavi, Cven vfiqrobT Tema
sworad avarCieT da am filmis naxvis Semdeg, isini ufro
sxva
TvaliT
Sexedaven
TavianT
cxovrebas,
ecdebian
fuWad ar
gaataron
dro da
miiRon am
cxovrebisa
gan
maqsimumi,
moaxerxon
cxovrebaSi
TavianTi
Tavis realizacia.

qeTevan xidaSeli

CeCqi ara Cans RrubelTan
mze sicxe aWers Takara
erTi a im mTas Samavlo
wyaro Samavso ankara
ar SeiZleba rom axdes
nuTu ocneba patara
kavkasionis qedebi
su fexiT Samamatara
Saveyrebode pirquS mTebs
vercxls avitandi ficisTvis
viZmobilebdi erTgulebs
sisxlsac davRvridi miwisTvis
baridan ra xel mizidav
Se TeTr fafaxa mwvervalo
CanCqerno sajixveebo
vxovreba rogor Sevcvalo
Tqven gekiTxebiT yvavilno
 iav Sen Cemo daia
me vici Cemi wamali
Wiuxiani mTaia
CeCqi ara Cans RrubelTan
mze sicxe aWers Takara
erTi a im mTas Samavlo
Wyaro Samasva ankara



 ,, Careva sasurvelia“
`Tavidan isini movidnen

komunistebis asayvanad.
me xma ar amoviRe, radgan ar viyavi
komunisti.
Semdeg ieriSi miitanes profkavSirebze.
xma arc maSin amoviRe, radgan
profkavSireli ar viyavi.
Semdeg movidnen ebraelTa asayvanad.
arc maSin amomiRia xma, vinaidan
ebraeli ar viyavi.
amis Semdeg me momadgnen,
magram garSemo aRaravin iyo darCenili,
rom CemTvis xma amoeRoT~
pastor martin nimioleri.

 mizezi, ratom unda CaverioT, da ratom unda gavxdeT
saxelmwifos Senebis monawileebi.

Cveni gazeTis es statia arCevnebs exeba. dapirebebi,

saukeTeso dapirebebi.... yvela mxridan dapirebebi...
sabednierod jer maxsovroba ar mRalatobs da Zalian
kargad maxsovs: roca maT (saxelmwifo moxeleebs)
vTavazobdi konkeretuli proeqtebis Tanadafinansebas,
rogor gvpirdebodnen da  Semdeg rogor gvisrulebdnen.
politikuri sklerozi-- aseTi termini Semovida Cvens
cnobierebaSi, ras niSnavs es? sklerozi Cven, amomrCevlebs
ar gvemarTeba, Cven zedmetad mimtevebeli xalxi varT,
aseTi diagnozi ki SeiZleba dausva mmarTvel
xelisuflebas, romlebsac xalxis mimarT micemuli sityva
maSinve aviwydebaT, rogoc ki mizans miaRweven . jer ar
mosula xelisuflebaSi pirovnebebi, visac es ar
daviwyebia, swored amitom CemTvis vin iqneba iq im skamze
mniSvneloba ar aqvs, mTavaria vinc iqneba gadawyvetilebis
mimRebi mas SevaxsenoT da ar mivceT saSualeba rom
xalxis moTxovnebi da maTi dapirebebi daiviwyon.
dRes samwuxarod mxolod samzareuloSi yavis WiqiT
xelSi saubariT Semoifargleba xalxis umravlesobis
pretenziebi ama Tu im sakiTxis mimarT, bolos ki, roca

saqme saqmeze midgeba amboben “es ar aris Cemi saqme”- am
sityvebis ukan ki SiSi dgas, swored  esaa Cveni
warumateblobis, pasuxismgeblobis arqonis,
damoukidebeli gadawyvetilebebis miRebis uunarobis
mizezi, magram ar dagvaviwydes, es SiSi yvelafers
anadgurebs: SemoqmedebiT azrovnebas,  Sinagan
Tavisuflebas, sixarulsa Tu warmatebas, ase rom,
daZlieT SiSi, CaerieT, moiTxoveT.
Cven migvaCnia, rom saWiroa ara mxolod poziciis
dafiqsireba, saWiroa Carevac.
                                      qeTevan xidaSeli

ქალის სამართლებრივი მდგომარეობა
ფეოდალურ საქართველოში

ქალის სამართლებრივი
მდგომარეობა,მისი ადგილი და
როლი საზოგადოებაში
განპირობებულია ამა თუ იმ
საზოგადოებრივ ურთიერთობათა
სისტემით. პირველყოფილი
საზოგადოების რღვევის,
კლასობრივი საზოგადოების შექმნის
პროცესებს და წარმოების
განვითარებას, ნამეტი პროდუქტების
დაგროვებას და კერძო საკუთრების
წარმოშობას  შედეგად  მატრიარქატის
პატრიარქატად შეცვლა მოჰყვა, ქალს
წაართვა მამაკაცთან გათანაბრების
საშუალება, რის შედეგადაც მისი

მდგომარეობა გაუარესდა.“დედის უფლების დამხობა
მდედრობითი სქესის  მსოფლიო ისტორიული დამარცხება იყო.
მამაკაცმა ოჯახშიც ხელს იგდო გამგებლობის საჭე, დედაკაცმა კი
დაკარგა თავისი საპატიო მდგომარეობა,იგი გახდა მსახური, მონა
მამაკაცის ჟინისა, უბრალო იარაღი შვილოსნიბისა“.



ქალის უფლებები ჯერ კიდევ ოდითგანვე შეიზღუდა
ხალხური
წესჩვეულებებით, შემდეგ---რელიგიით, არსებული მორალით,
მთავართა და მეფეთა  მიერ შემოღებული კანონებით;იგი იქცა
სამართლის ნაწილობრივ სუბიექთად, რაც მეტნაკლებად აისახა
სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობაში. ასეთი დამოკიდებულება
ქალის უფლებრივი მდგომარეობის მიმართ დიდხანს შემორჩა
კაცობრიობას.

საქართველოს  სოციალურ-პოლიტიკურმა ვითარებამ
განაპირობა ქალისთვის დიდი უფლებების მინიჭება და თითქმის
მამაკაცის უფლებებთან მიახლოება, განსხვავებით საქართველოს
მეზობლად მდებარე  ზოგიერთი ქვეყნისა.

საერთოდ, მამაკაცთან ქალის აბსოლუტური გათანაბრება არ
მომხდარა არც მაშინდელ საქართველოში,
რადგანაც,მართალია“ლეკვი ლომისა სწორია,ძუ იყოს,თუნდა
ხვადია“,მაგრამ ცხოვრების პირობები არ იძლეოდა იმის
საშუალებას, რომ ქალი და მამაკაცი ერთმანეთს გათანაბრებოდნენ.

გიორგი მესამის დროს ქალის პოლიტიკური უფლებები
ფართოვდება. აღიარებული იქნა,რომ ქალსაც შეუძლია
მეფობა,მაგრამ სამოხელეო ასპარეზზე ქალებს ნაკლებად
ვხვდებით.

ადამიანი, ქალი იქნება ის თუ კაცი, როგორც ქმნილება
ღვთისა--ერთია, ამიტომ, ქალსაც შეუძლია შეასრულოს ის საქმე,
რომელსაც მამაკაცი ასრულებს. მაგალითად. მეფობისათვის
ღმერთს მარტო კაცი არ შეუქმნია.

რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ქალი და
მამაკაცი თანასწორია,რეალობა სულ სხვაა.მამაკაცი ოდითგანვე
უპირატესობით სარგებლობდა ქალთან შედარებით და დღესაც
ქალს,როგორც მმართველს და უფროსს ,იშვიათად ვხვდებით.

მარიკა ჩხიკვიშვილი (ეკონომიკისა და სამართლის
უნივერტიტეტის I კურსის სტუდენტი)

ქალებს იგივე სურთ, რაც მამაკაცებს

- ინტერვიუ გაეროს ქალთა ფონდის მრჩეველთან გენდერულ
საკითხებში თამარ საბედაშვილთან:

--როგორია ქალის როლი დღეს საზოგადოებაში? გაიზარდა თუ
არა ის წინა წლებთან შედარებით?

--- საბჭოთა პერიოდს  თუ შევადარებთ,
კი. ეხლა სხვანაირად დგას ბევრი საკითხი.
იმ პერიოდში სახელმწიფოს ოფიციალური
პოლიტიკა იყო ასეთი, რომ:
"გავათავისუფლოთ ქალები ოჯახური
საქმისგან" და ა.შ, თუმცა, ქალი მაშინაც
ასრულებდა ყველანაირ საოჯახო საქმეს და
ის სოციალური მომსახურების სხვადასხვა
სტრუქტურები. რაც იყო შექმნილი,
სამრეცხაოები იყო, სასადილოები, ბაღები თუ რა – ყველამ იცოდა,
რომ არ იყო იმ ხარისხის, რაც შეიძლებოდა ადამიანს ოჯახში
ჰქონოდა. განათლებაზეც მაშინაც მიუწვდებოდათ ქალებს ხელი,
როგორც დღეს, მაგრამ რეალური პოლიტიკური ძალაუფლების
თვალსაზრისით არ ჰქონდათ ბევრ საკითხზე ხელმისაწვდომობა.
პოლიტბიუროს წევრი ქალი 50–იან წლებამდე არ ყოფილა
საბჭოთა კავშირში. დამოუკიდებლობის პერიოდში
სახელმწიფოში ბევრი რამ შეიცვალა, ოჯახური ძალადობის
საკითხებიც წამოვიდა წინ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მანამდე არ
არსებობდა ეს პრობლემა, უბრალოდ სახელი არ ერქვა და არ იყო
იდენტიფიცირებული. მოგეხსენებათ, 2006 წელს ხელისუფლებამ
მიიღო კანონი ოჯახური ძალადობის დაძლევასთან
დაკავშირებით და ამით  მოხდა ამ პრობლემის აღიარება.

--თვლით თუ არა, რომ ქალის შრომა დღეს  ნაკლებად
დაფასებულია?

--დიახ, ქალები ძალიან ბევრ საქმეს ასრულებენ როგორც
ოჯახის შიგნით, ისე ოჯახის გარეთ. მისი შრომა ნაკლებად
დაფასებულია, სადღეგრძელოში დაფასება ხომ არ არის
საკმარისი? მაგრამ მე ოპტიმისტურად ვუყურებ ამ საკითხს.



ვფიქრობ, ეტაპობრივად მოხდება მენტალიტეტის ცვლილება. ამ
თემაზე სულ ვსაუბრობთ, უკვე ვაქცევთ ყურადღებას, ამ
საკითხებზე სერიოზულად მუშაობენ არასამთავრობო
ორგანიზაციებიც, ამ საკითხის მხარდამჭერები გვყავს
ხელისუფლებაშიც, რომელთაც ძალიან გათავისებული აქვთ ეს
პრობლემა და უნდათ იმუშაონ ამ საკითხებზე. პარლამენტში
შექმნილია პარლამენტის სპიკერთან საკონსულტაციო საბჭო
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, რომლის ხელმძღვანელია
რუსუდან კერვალიშვილი. ეხლა პარლამენტში მიმდინარეობს
ოჯახში გენდერული თანასწორობის კანონის განხილვა. ანუ ეს
პროცესი უკვე დაწყებულია. ასე, ერთ დღეში, ვერა, მაგრამ ნელ–
ნელა  ვითარება შეიცვლება. ბევრი ფაქტორის მონაწილეობაა
საჭირო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების,
ხელისუფლების, მედიის. მედიას ძალიან დიდი როლი აქვს, რომ
არ გაამყაროს ნეგატიური სტერეოტიპი, რომ წარმოაჩინოს ქალები
როგორც ჩვენი საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები და არა
მხოლოდ როგორც მხოლოდ ვიღაცის ცოლი, ან დედა.
http://netgazeti.ge

უმწეოთა დახმარება
უფლებებაყრილი ადამიანი

ბევრს ალბათ ძალიან კარგად ახსოვს ის საშინელი სახელმწიფო,
რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, მთელი თავისი სასტიკი რეჟმითა თუ
კანონებით, უამრავი ადამიანი გახდა მაშინდელი ეპოქის მსხვრპლი,
ზოგის ,,რეაბილიტაცია“ მოხერხდა, ამას თუ რეაბილიტაცია ერქვა,
სტატუსი და ყოველთვიური მიზერული თანხა. მინდა ერთ ადამიანზე
მოგითხროთ,ეს არის ბატონი კაკო მეგრელაძე, იგი დღეს ცხოვრობს
ოზურგეთის რაიონში სოფ. დვაბზუში, ის განათლებული ადამიანია,
დამთავრებული აქვს პუშკინის პედაგოგიური ინსტიტუტი, მუშაობდა
სკოლაში, ხოლო 70-ან წლებში კი უშიშროების სამსახურში ჩვეულებრივ
რიგით საწყობის მუშად დაიწყო მუშაობა , ერთ დღეს კი, როცა მან
გადაწყვიტა უშიროებიდან თავის დაღწევა, ეს საკმაოდ ძვირი დაუჯდა,
დღესაც ვერ იხსენებს მიზეზს რა მოხდა, რატომ აღმოჩნდა ფსიქიატიულ
საავადმყოფოში, სადაც მან ლამის მთელი ცხოვრება გაატარა, იქედან
გამოსულს კი აღარც ჯანი შერჩა და აღარც ღონე, აღარც ქონება და აღარც

სახლ კარი,აღარც  ჯგუფის ინვალიდობის  პენსია დაახვედრეს. მეურვე
კი უკვე ათი წელია, რაც ცოცხალი აღარ ჰყავს, ბ-ნ კაკოს არავინ ჰყავს
არც მეუღლე, არც შვილი და არც არავინ ახლობელი ნათესავი,ის
აღმოჩნდა მარტო შერყეული ჯანმრთელობით ღია ცის ქვეშ. დიახ ღია
ცის ქვეშთქო, რომ ვამბობ არ ვაჭარბებ, ცხოვრობს ძველი, დანგრეული
მაღაზიის შენობაში. დღეს ის რა თქმა უნდა იღებს სოციალურ
დახმარებას, იღებს ჯგუფით პენსიასაც, (საპენსიო ასაკი ჯერ არ
შესრულებია იგი დაბადებულია 1946 წელს), მაგრამ ეს არ შველის მის
უმძიმეს მდგომარეობას.

დიდხანს უყურებს ხოლმე ,,იმედი ელ-ის“ სადაზღვევო
ხელშეკრულებას და უკვირს 15 000 ლარიანი სადაზღვევო
ხელშეკრულებიდან, მხოლოდ წამლებზე 20%-იანი ფასდაკლება, და
მისთვის გამოუსადეგარი გამოკვლევები ეკუთვნის, მას
ყოველთვიურად წამალი ჭირდება, მთელი მისი დახმარება  წამლებში
იხარჯება, ის სამართლიანად კითხულობს-- ,,რად მინდა ქაღალდზე
დაწერილი 15000 ლარიანი დახმარება?--მომეცით თუნდაც თვეში 25
ლარის წამლები“. ეს ადამიანი მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქიკური
პრობლემები აქვს, ნამდვილად არაა გიჟი, მტერი ვერ მიხვდა ამ
სიყალბეს, ის ადამიანები ვინც ფლობს სოციალურ პოლისს, მათ 5% -ს
თუ ჭირდება ოპერაცია, დანარჩენს იქნებ 10 ლარის წამალი შველის,
ფაქტიურად ხალხი მოტყუებულია.

მასთან საათობით საუბრისას დავრწმუნდი, რომ მას დიდი ტრავმა
აქვს გადატანილი, მაგრამ კონკრეტულად რა ამას ვერ იხსენებს, ან არ
უნდა ამაზე საუბარი.

დღეს, თუკი მოხერხდა 30-იან წლებში დაზარალებულთა
რეაბილიტაცია, მათთვის სტატუსის მინიჭება, რატომ ვერ ხერხდება
უფრო გვიან სახელმწიფოს მხრიდან, კერძოდ უშიშროების მხრიდან,
ადამიანების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის აღიარება და ამ
ხალხისათვის იგივე სტატუსის მინიჭება ?
ამ კითხვაზე პასუხი კი დღევანდელ  ხელისუფალთათვის მიმინდვია,

დღეს უკვე რეალურია 30-ან წლებში რეპრესირებულთა
ფულადი კომპენსაციების გაცემის საკითხი გადაწყდეს.
პრეცედენტი შეიქმნა; კლაუს და იური კილაძეებმა სტრანსბურგის

სასამართლოში საქმე მოიგეს.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სამდივნოს მიერ

გამოქვეყნებული პრეს-რელიზი პალატის განჩინება საქმეზე, ადამიანის



უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ წერილობით გამოაქვეყნა პალატის
განჩინება  საქმეზე - კლაუს და იური კილაძეები საქართველოს

წინააღმდეგ (საჩივრის ¹ 7975/06).
სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
1-ლი ოქმის 1-ლი მუხლის (საკუთრების
დაცვა) დარღვევას.
მომჩივნები, კლაუს კილაძე და მისი ძმა იური,
დაბადებულები 1926 და 1928 წლებში, არიან

საქართველოს მოქალაქეები და ცხოვრობენ თბილისში. იმის გამო, რომ
საბჭოთა პერიოდში ისინი გახდნენ პოლიტიკური რეპრესიების
მსხვერპლი, 1998 წელს მათ საჩივრით მიმართეს სასამართლოს  და
მოითხოვეს მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება, რის
საფუძველსაც აძლევდათ კანონი პოლიტიკური რეპრესიების
მსხვერპლად აღიარების შესახებ. ეყრდნობოდნენ რა განსაკუთრებით
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 1-ლი ოქმის 1-ლ მუხლს
(საკუთრების დაცვა), ისინი ჩიოდნენ “საკანონმდებლო ვაკუუმის” გამო,
რამაც შეაფერხა მათ მიერ ამ კანონით მინიჭებული ეკონომიკური
უფლებებით სარგებლობა.
 1997 წლის 11 დეკემბრის კანონის მე-9 მუხლით სარგებლობის მიზნით,
სამართლიანი დაკმაყოფილების სახით, თითოეულ მომჩივანს მიეკუთვნა
4000 ევრო (მორალური ზიანი), გაწეული ხარჯების დასაფარავად კი 3537
ევრო ორივეს ერთად.
პიროვნულ დონეზე ძმები კილაძეებისთვის სასამართლო
გადაწყვეტილება დიდი ხნის ნანატრ მორალურ და ფინანსურ შვებას
წარმოადგენს, მაგრამ განაჩენს პოტენციურად უფრო ფართო მნიშვნელობა
აქვს. კილაძეების განაჩენის ფარგლებში, სასამართლომ საქართველოს
მთავრობას  შეჩერებული კანონის მიღების დაჩქარება და იმ
”საკანონმდებლო ვაკუუმის” ამოვსება დაავალა, რომელიც კილაძის
მსგავს ასაკოვან დაზარალებულებს ხელს უშლის სიცოცხლეშივე მიიღონ
კანონიერი კომპენსაცია.
განაჩენმა, რომელიც შესასრულებლად სავალდებულოა,
საქართველოსთვის შეიძლება  მნიშვნელოვანი შედეგები ჰქონდეს - აქ
მთავრობის გათვლით 16 000 ადამიანია ისეთი, ვისაც შეუძლია საბჭოთა
ეპოქის დანაშაულებების გამო მოითხოვოს კომპენსაცია.
სწორედ ამიტომ იყავით ფხიზლად, მოაგვარეთ კიდევ ერთხელ საჭირო
დოკუმენტაცია, კიდევ ერთხელ გადაამოწმეთ გაქვთ თუ არა სტატუსი

მინიჭებული. პარლამენტში ეხლა წყდება ეს საკითხი, თანხის
ოდენობასაც პარლამენტი გადაწყვეტს, ფულადი კომპენსაციები კი
მიეცემათ რეპრესირებულებს და მათ  მათ შვილებს.

ra unda vicodeT Tuki Tqven ojaxuri
Zaladobis msxverpli xarT ! ! !

saqarTvelos kanoni, ojaxuri Zaladobis faqtze operatiuli
reagirebisTvis uflebemosili organos mier msxverplTa
dacvisa da moZaladisTvis garkveuli moqmedebis SezRudvis
uzrunvelsayofad droebiTi RonisZieba—damcavi da
Semakavebeli orderebi.

a) damcavi orderi
pirveli instanciis sasamarTlos (mosamarTlis) mier
administraciuli samarTalwarmoebis wesiT gamocemuli
aqti, romliTac ojaxuri Zaladobis SemTxvevaSi
ganisazRvreba Zaladobis msxverplis dacvis droebiTi
RonisZiebebi, es RonisZiebebi ar gamoiyeneba im SemTxvevaSi,
Tu piris mimarT dawyebulia sisxlissamarTlebrivi devna
da mas aRkveTis aRkveTis RonisZiebs saxiT Sefardebuli
aqvs patimroba.
b) Semakavebeli orderi
policiis uflebemosili Tanamdebobis piris mier
gamocemuli aqti, romliTac ganisazRvreba ojaxuri
Zaladobis SemTxvevaSi Zaladobis msxverplTa  dacvis
droebiTi RonisZiebebi da romelic gamocemidan kanoniT
dadgenili drois, 24 saqaTis ganmavlobaSi,
dasamtkiceblad waredgineba sasamarTlos.
g) msxverplTa dacvis droebiTi RonisZiebebi
 moZaladisagan msxverplis, masze damokidebuli piris

dacvis zomebi
 moZaladisagan msxverplis, masze damokidebuli piris

garidebisa da TavSesafarSi maTi moTavsebis
sakiTxebi:

 moZaladisTvis TanasakuTrebis erTpirovnuli
sargeblobis uflebis akrZalva.

 moZaladis bavSvebisagan gancalkavebis, masTan
Sexvedrisa da urTierTobis regulirebis sakiTxebi;



 garkveuli saxis SezRudvebi: moZaladis miaxloeba
msxverplTan, mis samsaxurTan da sxva adgilebTan,
sadac msxverpli imyofeba;

 sxva sakiTxebi romlebic aucilebelia msxverplis
usafrTxoebisTvis.

c) gansxvaveba Semakavebel da damcav orderebs Soris
Semakavebel orders policiis TanamSromeli, uSualod,
faqtze reagirebis dros ( konkretuli Zaladobis faqtis
dros , policiis gamoZaxebiss) gascems da gi 24 saaTis
ganmavlobaSi dasdastureblad waredgineba sasamarTlos.
sasamarTlo wardgenidan 24 saaTis ganmavlobaSi ganixilavs
orderis gacemis mizanSewonilobis sakiTxs da
gadawyvetilebas iRebs misi damtkicebis an damtkicebaze
uaris Tqmis Sesaxeb.
damcav orders sasamarTlo, uflebamosilipiris
gancxadebis miRebidan 10 dRis vadaSi ganixilavs da
gadawyvetilebas iRebs damcavi orderis gacemis, gauqmebis,
moqmedebis gagrZelebis an gacemaze uaris Tqmis Sesaxeb.

1 ivnisi bavSvTa dacvis dRea
RonisZieba sabavSvo baRSi

mozardebma romlebic swavloben
kompiuters, gadawyvites, 1
ivnisisaTvis baRis
aRsawrdelebisaaTvis gaekeTebinaT
saCuqrebi, maTi xeliT Seqmnili
zRaprebis krebulebi, TiToeulma
gaakeTa TiTo
dasuraTebul
i zRapari,

leqsebis krebuli da gasaferadebeli
naxatebi,  baRisaTvis SeviZineT
mcireodeni tkbileuli bavSvebisaTvis,
saxatavi fanqrebi da rveulebi,
saTamaSoebi. RonisZiebas Semdeg moyva
xangrZlivi dkusia baRSi dagrovili
problemebis Sesaxeb, Cveni centri
aqtiurad TanamSromlobs baRis
gamgesTan  q-n ziuli miqataZesTan, da
aRmzrdelTan lia RlontTan . kerZod

baRis Senobis ukan teritoriaa, romelic ver iqna da ver
gasufTavda, Seqmnilia sagangaSo mdgomareoba, saSiSia

SenobaSi ar gaCndnen
qvewarmavlebi, Senobis
ukad aris dangreuli
nageboba, qvaRorRiT
dafarulia baRis
Sebobis pirveli
sarTulis naxevari,
xviara suro
Semosulia baRis
saZinebelSi, Cven baRis
gamgesTan erTad
SeviswavleT problema

da davpirdiT mas Tanadgomas.

დაგვიანებული სტატია
                             ,,ისტერიის ფონზე“

ახლა ჩემი და სოფლადაა და ხილს ჰკრეფს. გადასარევი
შემოდგომა დგას მთიულეთში, მზიანი დღეებია და მისი ამბავი
რომ ვიცი, ტელევიზორს ნაღდად არ ჩართავს. იმ ისტერიის

შესახებაც არაფერი ეცოდინება რაც აქ,
თბილისში ხდება. კვირა საღამოს ჩამოვა და,
როცა ამ ყველაფერს მოვუყები, დინჯად
მეტყვის იმას, რასაც ხშირად მეუბნება
ხოლმე: აქ ისევ ისევ საბჭოეთია, მაგრამ ნუ
გეშინია, აი, ნახავ, ჩვენი შვილების თაობა
გაიზრდება და ყველაფერი კარგად იქნებაო.
მინდა რომ მისი მჯეროდეს, მაგრამ არ
მჯერა. თეონა მასწავლებელია, სულ ძალიან
კარგი და გადასარევი მოსწავლეები ჰყავს

და ალბათ, იმან უფრო იცის.
მე კი ისევ იქ ვტრიალებ, სადაც შეკრება შეკრებაზე

იმართება, ბრაზობენ, გმობენ, იმუქრებიან, ამბობენ, რომ ”არ



დაუშვებენ”, ”არ დაინდობენ”, ”აკრძალავენ”. ყველა გაერთიანდა,
თხა და მგელი ერთადა სძოვს. ის, რაც ახლა ხდება, ბელადის
ყოლის მოთხოვნილება საზოგადოებაში მეორე მსოფლიოომის
დროინდელ ერთ ფრაზას მაგონებს, რითაც საბჭოთა მეომრები
ფიცხელ ომში შედიოდნენ - ”ზა როდინუ, ზა სტალინა”. სამწუხარო
პარალელია, მაგრამ რა ვქნა, ვიფიქრე და გიზიარებთ. თანაც, იმასაც
ამბობენ, მაშინ ომი ყველაზე მეტად ამ ფრაზით მოიგესო. ახლა
რაღაცნაირად მინდა მოვწყდე ამ გაბრაზებულ ადამიანებს, ბოღმას
რომ ანთხევენ და სულ სხვა ამბავი მოვყვე, რომელიც გრიგოლ
ფერაძის შესახებ ბექა მინდიაშვილის სტატიის წაკითხვის შემდეგ
გამახსენდა: გასული საუკუნის საქართველოს ისტორიაში ორი
პერსონაა, რომელთაც მხოლოდ ერთი რამ აერთიანებთ -
ერთნაირად დაასრულეს სიცოცხლე.

პირველი მამა გრიგოლ ფერაძეა, პარიზის წმინდა ნინოს
ეკლესიის დამაარსებელი, მართლმადიდებელი სასულიერო პირი,
ბრწყინვალე თეოლოგი, ეკლესიათა შორის დიალოგის მომხრე და
თანამედროვე ეკუმენური მოძრაობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი.
მისი სიკვდილის შესახებ ზუსტი ცნობების დადგენა ვერ ხერხდება,
ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მან საკუთარი ნებით მიიღო
სიკვდილი. 1942 წელს ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის გაზის
კამერაში ვიღაცის (თუ ვიღაცების ნაცვლად) შევიდა. ერთ-ერთი
ვერსიით - ხუთშვილიანი ებრაელი მამა გადაარჩინა. გრიგოლ
ფერაძე აუცილებლად ახსენებდა ქრისტეს სახელს და ლოცვით
აღესრულებოდა. მამა გრიგოლი ჩვენს ეკლესიაში ნაკლებად
პოპულარული წმინდანია, ალბათ, ეკუმენიზმის გამო არ
სწყალობენ. სამაგიეროდ, პოლონელები თაყვანს სცემენ მის
ხსოვნას. მეორე - ცნობილი საბჭოთა ექიმი, გინეკოლოგ-
რეპროდუქტოლოგი იოსებ ჟორდანიაა. ჟორდანიაში,
ჟორდანიასთან, - ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე თბილისელებიც და
ჩამოსულებიც. ალბათ, ბევრმა ჩვენთაგანმა არც იცის, ვინ იყო და
როგორ მოკვდა ეს კაცი. ამიტომ მოვყვები: იოსებ ჟორდანია 1961
წელს სამეცნიერო კონფერენციიდან ბრუნდებოდა. რიო დე
ჟანიეროს მახლობლად თვითმფრინავს ცეცხლი წაეკიდა, ოკეანაში
ავარიულად უნდა დაშვებულიყო. მაშველი რგოლი მხოლოდ ერთი

მგზავრისთვის არ აღმოჩნდა - უბილეთო პატარა გოგონასთვის,
რომელიც დედას წამოეყვნა. იოსებ ჟორდანიამ, ვინც მთელი
ცხოვრება სიცოცხლეს ემსახურებოდა, საკუთარი რგოლი ბავშვს
გაუკეთა. ცურვა არ იცოდა და დაიღუპა. არ ვიცი, მორწმუნე იყო
თუ არა საბჭოთა ექიმი, ან იმ უკანასკნელ წუთებში რაზე
ფიქრობდა, მაგრამ ამას, აბა, რა მნიშვნელობა აქვს? შეძლო და
სხვის, პატარა გოგონას მაგივრად მოკვდა.

აი, ეს ამბები მომაგონდა დღეს. შეიძლება, ერთგვარი
თერაპიაა: კარგ ქართველებს ვიხსენებ და თავს ვიმშვიდებ. აბა, რა
ვქნა? არ ვარ მასწავლებელი, არ მყავს კარგი და გადასარევი
მოსწავლეები, იმათი იმედი რომ მქონდეს.

ოქტომბერი 23, 2009 ნინო ბექიშვილი

a.w. 8 ivniss ,,dvabzus qalta centrSi Catarda
kreba, romelsac eswreboda skolis pedagogebi ,
mSoblebi da ubralod soflis mkvidrni, romlebsac
skolis problemebi awuxebT da gulTan miaqvT. nana
zibzibaZe, nino maxaraZe, manoni mamalaZe, irma
skamkoCaSvili, lela CxartiSvili, nazi Canqseliani, mzia
giorgaZe, lia girkeliZe, leniko sabaSvili, marina
giorgaZe, cisnami SaTiriSvili.

krebis mizani iyo skolaSi arsebuli im problemebis
wina planze wamoweva, romelTa mogvarebac maT xelT
arsebuli resursebiT iqneboda SesaZlebeli. mokle
sityviT gamovida qeTevan xidaSeli da skolaSi
dReisaTvis arsebuli pirobebis Taobaze isaubra da
dasva sakiTxi skolaSi ramdenime kabinetis
gaumjobesebis Taobaze, isaubres aseve kabineturi
sistemis dadebiT da uaryofiT mxareebze, diskusia
gaimarTa gamoTqmuli mosazrebebis garSremo. TavianTi
azri GamoTqves: nino Rlontma, irma skamkoCaSvilma,



manoni mamalaZem, lela CxartiSvilma, leniko sabaSvilma.

aseve ganxilul iqna proeqtis gegma, romelic
iTvaliswinebs skolaSi xelovnebis saxelosnos mowyobas
(proeqtis xelmZRvaneli irma skamkoCaSvili).

Sekrebis monawileebi SeTanxmdnen imis Taobaze, rom
skolaSi arsebuli sameurveo sabWo gaxdes realurad
qmediTi organo da mas mieces is funqca, rac miniWebuli
aqvs moqmedi kanonmdebl;obiT.

iyo is omi,,samamulo”?!
განთიადის ცაზე შემეჩხრებული ვარსკვლევებივით ნელ-ნელა

ქრებიან ჩვენს თვალწინ ,,დიდი სამამულო ომის“ მემატიანეები. თუ
გაგვახსენდა და ,,გამარჯვების დღეს“ კიდევ ერთხელ მივაწვდინეთ
მათ ,,День победы“-ს ხმა,მაშინ ვამჩნევთ,თუ როგორ ანათებდა
გამარჯვების ხალისი მათ დამჭკნარ სახეებს. ისინი ხომ მოგებული
ომის გმირები არიან.იმ ომმა სხვებთან ერთად ასობით ათასი
ქართველიც საზარბაზნე ხორცად აქცია.მაშინ ისინი იბრძოდნენ იმ
მამულისათვის, რომელიც სქართველოში ეგულებოდათ,იმ

ენისათვის,რომლითაც თავიანთ კარმიდამოს ეფერებოდნენ და იმ
სარწმუნოებისთვის, რომელიც ,,დიდი ბელადის“ ხატებით
ჩაუნაცვლეს (აქაც ხომ იმის ქართულ ფესვებს ეჭიდებოდნენ,
რისთვისაც დროდადრო ვისჯებოდით კიდეც).

კარგა ხანია მათ მემორეალებზე ნამგალი და ურო აღარ
,,კიაფობს“. შევცვალეთ სიმბოლოები,შევეცადეთ ეროვნული
ღირსების დაბრუნებას და... ძვირად დაგვიჯდა ეს
გამოფხიზლება.დღემდე გვიწევს ბრძოლა კიდურებმოკვეთილს
__მსოფლიო პოლიტიკის მორევში ჩათრეულს.

მას შემდეგ,რაც საქართველოს უღრუბლო ცაზე მფრინავი
,,მშვიდობის მტრედები“ რუსულმა ავიაციამ შეცვალა, აღარ
გვაყვედრიან ჩვენი მშობლები, ომის სიმწარე არ გინახავთო. ჩვენი
თაობის გმირების სახელებიც შეემატა ქვეყნის ისტორიას. ეს ის
თაობაა, სკოლის ზეიმებზე  ლამაზი ლექსებით გულანთებულები
რომ შენატროდნენ ჭაბუკებად დარჩენილ გმირ  პოეტებს:

,,თუ ოდესმე,როგორც ძველად
ამ ცას ვინმე შეგეცილოს...
წმინდა ვალის მოსახდელად
უყოყმანოდ შეგეწირო“.

(მირზა გელოვანი)
აუხდათ კიდეც. მერე რა,რომ ისინი წაგებული ომების გმირები

არიან და მათ სახელებს სოხუმის, სმაჩაბლოს,ცხინვალის
დაცემის დღეებში ვიხსენებთ. მათი თავგანწირვა ის გამოხატული
სულისკვეთებაა, რომელსაც  ფეხის ადგმასთან ერთად
გვასწავლიდნენ. ამ ბიჭების ბიოგრაფიები ჩვენი ისტორიის
ნაწილია ისევე,როგორც  იმ ,,სამამულო ომის“გმირებისა.

დღეს,უთანასწორო ბრძოლაში ჩაბმულებს, ღირებულებების
შენარჩუნება სხვა პირობებში გვიწევს. ვფიქრობ, ეს უნდა
გავითვალისწივოთ და,იმ მეომართა ღვაწლის უგულვებელყოფით
ან მემორეალების დანგრევით საბაბი არ უნდა მივცეთ მავანს, რომ
ქართველი თავგანწირული მებრძოლები თავიართ სათაყვანებელ
გმირებად გამოაცხადონ, უფრო დიდი  ძეგლი დაუდგან, ვიდრე
ჩვენ დავუნრიეთ, და ამით ჩვენი ისტორია მიითვისონ.

მაია თოხაძე


