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...ჩვენში არავინ, არც დიდი და არც 
მცირე, არ იტვირთებს, მაგალითად, 

კუპრიელის გაკეთებას ან 
ყასბობას.. არ ითაკილებს, სთქვას: 
მე ეს ხელობა არ შემისწავლია და 

არ შემიძლია, შევასრულო...
 მაგრამ იგივე პირი 

დაუფიქრებლად მზადაა იკისროს, 
მაგალითად, მსაჯულობა, 

ბანკირობა, ქალაქის მმართველობა 
და სხვა ამგვარი თანამდებობა. 

თითოეულ ამ თანამდებობას ასჯერ 
მეტი ცოდნა და დამზადება სჭირია, 

ვინემ ყასბობას, მაგრამ კაცი არ 
გამოჩენილა ჩვენში, რომელსაც 
სინდისი გაღვიძებოდეს ამგვარი 

თანამდებობის მიღების დროს და 
ეთქვას: მე მისი აღსრულება არ 
შემიძლიან და უარი ეთქვას...“

„
ალექსი ჩიქოვანი:

ასე წარმოებული გემოვანი 
სურსათი პირველსახის მქონეა 
- სამყაროსთან ჰარმონიაში 
მყოფი სურსათია, რომელმაც 
ადამიანებს თავიდან უნდა 
გააცნოს და შეაყვაროს 
დავიწყებული, პირველსახის 
მქონე სურსათის გემო. ამის 
განხორციელება „გემოვანმა“ 
დაიწყო ყველაზე მთავარი 
სურსათით - პურით.

““
„მზეთამზე“ 
ქართულ ნედლეულზე 
დამზადებული 
სასარგებლო პური

მართალია, რთულ გზას გავდივართ, 
თუმცა აუცილებლად განვახორციელებთ 

მთავარ იდეას - საქართველოს ყველა 
მოსახლისთვის ხელმისაწვდომი 

უნდა გახდეს პური, რომელიც 
სასარგებლოა!

ვახტანგ ლიჩელი:

სოფლის მეურნეობა სოფლის მეურნეობა 
ყოველთვის იყო ყოველთვის იყო 

ჩვენი საზოგადოების ჩვენი საზოგადოების 
განვითარების ერთ-ერთი განვითარების ერთ-ერთი 

საფუძველი!საფუძველი!

კომპანია კომპანია „გემოვანისგემოვანის“ დირექტორი  დირექტორი 
სოფო ბუჩუკური:სოფო ბუჩუკური:
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ვინ უნდა აგვიშენოს ქვეყანა?
ოცდაათი წელია, ერთსა და იმავე კითხვას ვსვამთ – რატომ ვერ ავაშენეთ ძლიერი 
დამოუკიდებელი ქვეყანა, რატომ ვერ გავითვალისწინეთ კაცობრიობის გამოცდილება და 
რატომაა, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე ერთსა და იმავე წრეზე ვტრიალებთ... 

გასაგებია, რომ არსებობს პოლიტიკური ნება და არსებობენ მეზობლები, რომელთაც ადვილად 
მართვადი ქვეყანა ურჩევნიათ საზღვართან ახლოს, მაგრამ, მოდით, ახლა ასე დავსვათ კითხვა: 
ვინ უნდა აგვიშენოს ქვეყანა? ვინ უნდა იწვეს ბაზალეთის ტბის ძირში, რომ ერთ მშვენიერ დღეს 
დაწყვიტოს არტახები, ამოვიდეს მზის გულზე, დაიკაპიწოს ხელები და ჩვენ ნაცვლად შეუდგეს 
ქვეყნის მშენებლობას? რამდენი გოლდა მეირი უნდა მოვიდეს სათავეში, რომ ქვეყანა წელში 
გამართოს? რატომაა, რომ ამ სამოთხესავით მიწას ვერ ვპატრონობთ?

რატომ და:რატომ და:

ჩემი აზრით...
იმიტომ, რომ შენობა იმ ჭანჭიკებით და ლურსმნებით იგება, რომელსაც უბრალო ხელოსანი 

უჭერს და აჭედებს. თუ ხელოსანს გაცნობიერებული არ აქვს, რომ ჭანჭიკის მორყევით 
მთელი შენობა შეიძლება დაინგრეს და მხოლოდ აღებულ სამუშაოში ფულის მიღებითაა 
დაინტერესებული, ტრაგიკული შედეგი ერთ დღესაც გარდაუვალია;

იმიტომ, რომ იდეაში ყველა თანამდებობაზე ჩვენ უნდა ვისხდეთ, ან ვინმე ჩვენიანი და, 
როგორც კი დაგვნიშნავენ, იმაზე ვიფიქროთ, საიდან გამოვაკვარახჭინოთ საქმე ისე, რომ 
დამატებით ჩავიჯიბოთ, ან რა ვთხოვოთ ახლადდანიშნულ ახლობელს, რომ ფული გვაშოვნინოს;

იმიტომ, რომ, თუ დასაქმებული ვართ, ხელფასი გარანტია გვგონია, უფლებები ვიცით, 
პასუხისმგებლობები და მოვალეობები – არა;

იმიტომ, რომ გულშემატკივრის პოზიციიდან ვისმენთ „რა ქნას საწყალმა ბიჭმა, ხელფასზე 
ზის“ არიებს;

იმიტომ, რომ დაბალი ანაზღაურების გამო, დამქირავებლებს კი არა, ხალხს ვაკლებთ 
მომსახურებას, ყურადღებას – აბა, ამ ხელფასზე რას მთხოვენ, რატომ უნდა ვიყო ყურადღებიანი 
ექიმი, მასწავლებელი ან ინჟინერი? (და მერე ვიღებთ უპატრონოდ მიტოვებულ პაციენტებს, 
ბავშვით კი არა, მორიგი შემოსავლით დაინტერესებულ რეპეტიტორებს, დანგრეულ 
ახლადაშენებულ სახლებსა და ერთ წელიწადში აყრილ ასფალტს);

იმიტომ, რომ, თუ პრობლემებზე ვისაუბრებთ – ან რომელიმე პარტიის მომხრეს იარლიყს 
მოგვაწებებენ, ან – სამსახურს დავკარგავთ (დუმილი სჯობს);

იმიტომ, რომ, თუ ვინმე ჩვენ გვერდით აქტიური და ინიციატივიანი ადამიანი დავინახეთ, 
გვეშინია – ჩვენ არ წაგვართვას ადგილი და მაქსიმალურად ვცდილობთ, ინტერესი გავუქროთ – 
ზურგს უკან ვიღლიცინოთ, მის კომპეტენციაში ეჭვი შევიტანოთ, აბუჩად ავიგდოთ;

იმიტომ, რომ, თუ რომელიმე ოთახში მაგიდა და სკამი დაგვიდგეს, უცებ წარმოვიდგენთ თავს 
სხვების უფროსად (ვიღაც ხომ იქნება ჩვენს ქვემოთ);

იმიტომ, რომ რაიმეს სათხოვნელად ოთახში შემოსულ ადამიანს ზედაც არ ვუყურებთ, ან ისე 
ვუყურებთ, როგორც ჩვენზე დაბალი რანგის არსებას (დღემდე (გაზრდილობის გამო) მორიდებით 
შევდივარ ყველა საჯარო სამსახურში და მეც ვიმსახურებ, რომ ამ მორიდების გამო მხოლოდ 
ძაღლად ჩამაგდონ);

იმიტომ, რომ არჩევნებზე მოწყალების სათხოვნელად მოსულ ამბიციურ პირს დეპუტატად 
და გამგებლად რომ ავირჩევთ, ჩვენს მსახურად კი არა, უფროსად ვრაცხთ და თვალებში 
შევციცინებთ (ღმერთმა ნუ ქნას, გაგვიბრაზდეს, იმ პატარა სამსახურსაც დავკარგავთ, რომელიც 
“სისხლითა და ოფლით”, ან არჩევნებზე მისი მხარდაჭერით მოვიპოვეთ);

იმიტომ, რომ ის ჩვენი არჩეული “თანამდებობის პირი”, ჩვენ მიერ შეცდომაზე ან 
პრობლემაზე მითითების გამო, ვიღაცის  ხელით (ხალხის ან დემოკრატიის სახელით) 
მოგვიცილებს და ამას ისევ ჩვენი (ხალხის) ჩუმი თანხმობით გააკეთებს;

იმიტომ, რომ დედამიწაზე მოსახლე მილიარდობით ადამიანში, საქართველოდან ათასობით 
კილომეტრის იქითაც, მაინცდამაინც ქართველს ამოვარჩევთ სარქაგრეხილოდ, რომ სწორედ ის 
დავამციროთ და გავანადგუროთ;

იმიტომ, რომ არასოდეს ვიცით, რა უნდა გავაპროტესტოთ;

იმიტომ, რომ, მთავარია, დიპლომი გვედოს სახლში და  მთელი ცხოვრება იმ დიპლომს 
მივტირით - არასოდეს მოგვივა აზრად გადაკვალიფიცირება, ხელობის სწავლა;

იმიტომ, რომ სიახლეებით არასოდეს ვინტერესდებით, ძველს კი დრომოჭმულად მივიჩნევთ 
და არ ვცდილობთ, მასზე დავაშენოთ მომავალი;

იმიტომ, რომ შრომა აღარ გვინდა (არავინ მითხრას, სადაა საშრომიო. არის – მიტოვებულია 
სახლ-კარი, ყანა-ვენახი, ბოსტანი და ველი, ახალგაზრდა ხელი სჭირდება ქვეყანას. სხვა თუ 
აკეთებს, სხვა თუ აშენებს, სხვა თუ აგებს, ჩვენ ვერ ავაგებთ? მაგრამ არ ვიცით – არც ლესვა 
ვიცით, არც ტრაქტორი, არც სხვა სპეცტექნიკას ვფლობთ, იმიტომ, რომ ჩვენი დიპლომის 
ღირსებას ეს არ შეეფერება. ერთხელ ერთ სამსახურის შოვნით დაკავებულ ადამიანს შევთავაზე  
– ამდენი წელია, ექიმის დიპლომი გიდევს,  პროფესიონალიზმი გაკლდება, აგერ, არის 
საშუალება გადაკვალიფიცირდე-მეთქი და პასუხიც მივიღე – მე იმისთვის ვისწავლე ამდენი 
წელი, რომ თეთრი ხალათი მცმოდა, ვერავის მოვემსახურები... (ახლა უცხოეთში ემსახურება 
იქაურ ბებიას);

იმიტომ, რომ წიგნსა და გაზეთს კი არა, ამ მოკლე მოსაზრებასაც არ ვკითხულობთ – 
გვეზარება – აბა, რა უნდა დაწეროს ახალი ამ ქალმა ისეთი, რაც მე არ ვიცი...

იმიტომ, რომ სამოქალაქო განათლების დონე გვაქვს დაბალი (მარტო სხვას არა, ალბათ, 
მეც);

კიდევ ბევრი “იმიტომ, რომ” შეიძლება ჩამოითვალოს. ვინც ბოლომდე ჩამომყვა ამ სვეტში 
და ამ პუნქტებიდან არცერთი არ ეხება, ცხადია, ბოდიშს ვუხდი. ზოგადად კი, სწორედ ეს სურათი 
იხატება და სანამ ადამიანები იმ პასუხისმგებლობას არ გავიაზრებთ, რაც გვაკისრია, სანამ 
ქვეყანას ჩაშვება-არჩაშვების ინსტიტუტი მართავს, სანამ პრობლემებზე მოლაპარაკეს, ერთი 
ბლოგერისა არ იყოს, ინტრიგანს დავუძახებთ, სანამ ქვეყანა მხოლოდ დავით აღმაშენებლით 
იამაყებს და ყველაფერს სხვას დააბრალებს, ეს ამბები ყოველთვის მოხდება. 
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მაია ტორაძე

„გემოვანის” რეგიონული 
განვითარების პროექტი 
გულისხმობს:

საქართველოს ყველა რეგიონში 
დეცენტრალიზებულ წარმოებებს – ფურნეებს, 
რომელთაც აერთიანებთ გემოვანის ნიშანი, 
ჯანსაღი პურის ცხობის ტექნოლოგია, პურის 
მაღალი ხარისხი და სარგებლიანობა, 
სასარგებლო, საქვეყნო საქმის კეთების ძლიერი 
სურვილი.

„გემოვანი” რეგიონულ ფურნეებს ახალ 
შესაძლებლობას აძლევს, რომ აღადგინონ ან 
გააგრძელონ საქმიანობა სასარგებლო პურის 
ცხობით, ბუნებრივი საფუარით – პურის დედით, 
ფქვილით – ხელოვნური მინარევების გარეშე და 
„გემოვანის” ცოდნითა და მხარდაჭერით.
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_ ra aris „gemovanis“, rogorc brendis, _ ra aris „gemovanis“, rogorc brendis, 
mTavari idea?mTavari idea?

_ „gemovanis“ istoria Zalian sainte_
resod daiwyo – tkivilidan. tkivili ba-
zarze (pain in the market) _ swored ase 
hqvia brendingsa da marketingSi proble-
mas, romelic adamianebs awuxebT an prob-
lemas, romelic gadauWrelia.

kompaniis damfuZneblebisTvis miuRe-
beli iyo termini „sursaTis uvneblo-
ba“. isini fiqrobdnen, rom sursaTi ara 

mart o  uvnebeli, aramed margebeli 

unda iyos, magram, rac ufro viTardeba 
msoflio, miT ufro irRveva samyarosTan 
harmonia  – yoveldRe imatebs xelovnuri 
CareviT Seqmnili, xSirad mavnebeli, pro-
duqtebis ricxvi. swored amitom Seiqm-
na „gemovani“, rogorc bazarze arsebul 
tkivilTan mebrZoli „gemovani sursa-
Tis“ ideaze dafuZnebuli saqme – moZra
oba, rac niSnavs sursaTis warmoebaSi 
maqsimalur Caurevlobas rogorc war-
moebis processa da droSi, ise sursaTis 
mdgenelebSi. 

ase warmoebuli gemovani sursaTi 

ki pirvelsaxis mqone sursaTia 

- samyarosTan harmoniaSi myofi 

sursaTi, romelmac adamianebs 

Tavidan unda gaacnos da Seayva-

ros daviwyebuli, pirvelsaxis 

mqone sursaTis gemo. amis ganxor-

cieleba „gemovanma“ daiwyo yvelaze 

mTavari sursaTiT - puriT. 

– ras niSnavs „saqmemoZraoba“, ratom – ras niSnavs „saqmemoZraoba“, ratom 
aseTi formulireba?aseTi formulireba?

– daviwyoT iqidan, rom brendis 
strategia da masSi Semavali elementebi, 
magaliTad, idea, misia, xedva da ase Semdeg, 
Zalian bevr SemTxvevaSi formalurad 
iwereba da amitom, nawilobriv, gaufas-
urda. samwuxarod, aseT Secdomas bevri 
kompania da brendi uSvebs. „gemovanis“ 
strategiaSi es tyuilad ar weria, „gem-
ovani“ rogorc sityviT, ise saqmiT emsax-
ureba am ideas. 

brendis strategiaSi kidev erTi 
mniSvnelovani sakiTxia – zustad icode 
da kargad gqondes gacnobierebuli, ra 
biznesSi xar, ras akeTeb. es „gemovanma“ 
Zalian kargad icis. kerZod: samyarosTan 
harmoniaSi myofi gemovani sursaTis 
idea sayovelTao unda iyos, gaiSalos 
da gafarTovdes. „gemovanisTvis“ es 
ar aris mxolod konkretuli puris 
an sxva sursaTis warmoeba, „gemovanis“ 
ukan mdgom adamianebs undaT, rac 
SeiZleba meti mwarmoeblis mier rac 
SeiZleba bevrnairi sayovelTaod 
xelmisawvdomi gemovani sursaTi Seqmnan. 
es yvelaferi ki „gemovanma“ ara marto 
unda waaxalisos, aramed xeli Seuwyos 
da daexmaros am process sworad da 
swrafad ganviTarebaSi. 

swored amitom, gemovani 

aramxolod saqme, anu biznesia, 

aramed saqme-moZraoba, romelmac 

es talRa unda aagoros da 

maqsimalurad gaavrcelos. 

– Tqven „gemovanis“ brendis strate-– Tqven „gemovanis“ brendis strate-
giaze imuSaveT. gviTxariT, rogori iyo giaze imuSaveT. gviTxariT, rogori iyo 
masze muSaobis procesi da ramdenad masze muSaobis procesi da ramdenad 
sapasuxismgeblo iyo TqvenTvis am pro-sapasuxismgeblo iyo TqvenTvis am pro-
eqtze muSaoba.eqtze muSaoba.

– diax, me strategiuli brendingis 
specialisti var da Cemi saqmea WeSmari-
ti brendingis keTeba, rac niSnavs daiwyo 
sul Tavidan, produqtidan da momsaxure-
bidan – rogori unda iyos igi, rogor 
unda wyvetdes adamianebis problemebs 
da akmayofilebdes maTs moTxovnebs, ras-
ac me racionalur, funqciur nawils vu-
wodeb. 

Semdegi etapi emociuri, ideuri,  gne-
bavT sulieri, nawilis formulirebaa 
– saxelis darqmeva, vizualuri nawi
lis Seqmna da sakomunikacio strate-
giis SemuSaveba. mxolod ase SeZlebs 
brendi Tavisi sityva daamTxvios saqmes 
mudmivad! mxolod sityvisa da saqmis 
damTxveviT Seiqmneba dadebiTi reputa-
cia, romelsac momxmareblebi endobian. 
amitom es Zalian didi pasuxismgeblobaa. 
brendis strategia aris is, razec unda 
daSendes saqme, amitom aq Secdomebi mini-
mumamde unda iyos dayvanili. 

es procesi, garda vizualuri nawilisa, 
gaviareT „gemovanze“ muSaobis drosac. 
ra Tqma unda, bevri ram nafiqri da ga-
keTebuli damxvda. magaliTad, Zalian 
mkafiod iyo formulirebuli problema 
– jansaRi sursaTis nakleboba. aqedan 
gamomdinare, mTavari idea, rogorc me mas 
veZaxi – diadi idea,  samyarosTan harmonia 
– damfuZneblebis gulisnadebia. roca me 
CaverTe, „mzeTamzes“ puris garda, ukve 
Seqmnili iyo guriis regionuli puri 
„kalisto“. aman, erTi mxriv, gamiadvila 
muSaoba, magram, meore mxriv, Zalian didi 
pasuxismgeblobac damakisra, radgan Cemi 
amocana iyo sworad damenaxa da amome-
Ro is emocia, rac brendSi, mis damfuZne-
blebsa da aRmasruleblebSi ido, es yve-
laferi ki gadmometana strategiaSi da 
misTvis swori forma mimeca. mixaria, rom 
es movaxerxeT, radgan procesi sworad 
warimarTa _ urTierTTanamSromlobisa 
da Zalian jansaRi saubardiskusiebis 
pirobebSi. guriaSic ki Cavedi, raTa adg-
ilze menaxa is garemo da suliskveTeba, 
rasac „gemovani“ niSnavs. 

– Tqven aseve imuSaveT dokumentze, – Tqven aseve imuSaveT dokumentze, 
romelSic ganxilulia „gemovanis“– romelSic ganxilulia „gemovanis“– 
saqmemoZraobis misia da miznebi. ra saqmemoZraobis misia da miznebi. ra 
debulebebidan, problemebidan Tu saW-debulebebidan, problemebidan Tu saW-
iroebebidan amoxvediT dokumentze muSa-iroebebidan amoxvediT dokumentze muSa-
obisas?obisas?

– dokumentze muSaoba, pirvel rigSi, 
daiwyo dasaxelebuli problemis kidev 
erTxel gaazrebiT da „gemovanis“ ide-
is SeswavliT damfuZneblebsa da aRmas-
ruleblebTan erTad. Zalian detalurad 
gaviazreT, ramdenad pasuxobda proble
mas „gemovanis“ idea. Catarda brendis 
interviuebi, pirispir vijeqi yvela im 
pirTan, vinc gemovanis SeqmnamarTva-
Si iRebs monawileobas da vcdilobdi 
maqsimaluri raodenobis informacia 
Semegrovebina. Semdeg, ra Tqma unda, qar
xanac kargad Seviswavle da, rogorc 
giTxariT, guriaSic viyavi, raTa gemovani 
ideis sulieri garemos garda, menaxa im 
momentisTvis sxvadasxva mimarTulebiT 

mimdinare eqsperimentebi, magaliTad: qar
Tuli Rori, simindi da sxva. 

gavicani „kalistoc“, vnaxe rogor 
fusfusebda axalgazrda kaci aRdgenil 
Zvel furneSi. es informacia damuSavda, 
gaanalizda da gemovani ideis, gemovani 
sursaTis, sami mTavari principisa da 
sxva mniSvnelovani sakiTxebis mkafio 
formulireba Camoyalibda. Semdeg ki 
pasuxi gaeca mTavar kiTxvebs – ratom 
vakeTebT imas, rasac vakeTebT? ra kon k
re       tuli sargebeli unda miiRon adamia
nebma gemovani sursaTis, am etapze, kon
kre  t ulad puri „mzeTamzes“ moxmarebiT? 
ra unda gavakeToT imisTvis, rom bevrnai-
ri sursaTi Seiqmnas da „gemovani“ iqces 
mdgrad, momgebian saqme-moZraobad? garda 
amisa, calke movikvlie da Seviswavle, ras 
niSnavs xelovnuri Carevis gareSe puris 
cxoba, rogoria es procesi, ra proble-
mebi SeiZleba Segxvdes da a.S. ra Tqma 
unda, amaSi „gemovanis“ damfuZneblebi, 
„mzeTamzes“ warmoebis gundi da „siner-
ji jgufi“ Zalian damexmarnen.

– rogorc aRniSneT, „gemovans” qveynis – rogorc aRniSneT, „gemovans” qveynis 
yvela regionSi aqvs qvebrendebi. ra up-yvela regionSi aqvs qvebrendebi. ra up-
iratesoba aqvs erTi brendis qve-bren-iratesoba aqvs erTi brendis qve-bren-
debad dayofas? aseve sainteresoa, ris debad dayofas? aseve sainteresoa, ris 
mixedviT SeirCa maTi saxelebi?mixedviT SeirCa maTi saxelebi?

– regionuli purebi ar aris qvebren-
debi klasikuri gagebiT. regionuli 
puris brendebi aris „gemovanis“,  rogorc 
saqmemoZraobis, qmedebis Sedegad miRebu-
li damoukidebeli regionuli brende-
bi, romlebSic adgilobrivi Strixebia 
Cadebuli. ra Tqma unda, cxobis princi-
pi ucvlelia – mxolod puris dedaze, 
xelovnuri Carevis gareSe da qarTuli 
xorblis fqviliT gamomcxvari yovelT-
vis margebeli gemovani puri.

regionuli puris brendebs saxelebi 
saqmemoZraobis ideis avtorebma Seur-
Cies: „kalisto“, „TuTa“ da sxvebi.  erTi 
mxriv, konkretuli istoriis mqone adamia
nebis saxelebs ebmis, meore mxriv, ciur 
sxeulebs. radgan „gemovanis“ pirvel da 

mTavar brends “`````„““`””„„mzeTamzes“ “ saxeli 

galaqtikis centris aRsaniSnavad 

hqvia, gadawyda rom mis sulier 

da-Zmebsac am galaqtikaSi 

arsebuli planetebis saxelebi 

darqmeodaT, Tan ise daemTxva, 

rom isini adamianis saxelebicaa, 

Tanac im konkretul regionTan 

dakavSirebuli adamianebisa, 

romlebsac erTi ideuri mSobeli 

- „gemovani“ hyavT. 

rac Seexeba upiratesobas, yvela kom-
paniisTvis brendis arqiteqturas, anu 
portfolios struqturas, sxvadasxva 
daniSnuleba aqvs. Cven SemTxvevaSi mar-
tivia – yvela regionSi, „gemovanis“ dax-
marebiT aRdgenil Zvel furneSi gamom-
cxvari puri, faqtobrivad, Tbili xvdeba 
momxmareblis magidaze. es aris saqmemoZ-
raoba, konkretuli Sedegi, pirvelsaxis 
mqone produqtis warmoebis aRorZineba, 
misi gavrceleba, regionSi patara moZra-
obis Seqmna, dasaqmebuli adamianebi da 
bevri sxva Tanmdevi dadebiTi movlena.

ase rom, gemovani sursaTi, kerZod 
puris brendis arqiteqtura ase SeiZleba 

daiyos: 1. „mzeTamze“ aris industriuli 
gemovani puri, romelic qarxanaSi, anu in-
dustriulad cxveba, 2. regionuli pure-
bi furnis gemovani purebia, romlebic 
furneSi cxveba da, ra Tqma unda, isinic 
gemovani purebia. yvela erTad ase pozi-
cionirdeba: 

imunitetis gamaZlierebeli 

da yovelTvis margebeli 

gemovani puri yoveldRiuri 

moxmarebisTvis. pozicionireba 

ki sloganSi, anu brendis 

mTavar saTqmelSi ase aisaxa: 

yovelTvis margebeli, Zlieri 

imunitetisTvis! xolo TviTon 

„gemovanis“, rogorc deda 

brendis, saqme-moZraobis, 

mTavari saTqmeli aris: 

yovelTvis margebeli sursaTi, 

romelic arsebobs imisTvis, 

rom Seqmnas da sayovelTaod 

xelmisawvdomi gaxados rac 

SeiZleba bevrnairi, yovelTvis 

margebeli „gemovani sursaTi“.

_ rogorc vici, fond „gemovanis“ _ rogorc vici, fond „gemovanis“ 
aqcioneric xarT. ra Rirebuleba, sazog-aqcioneric xarT. ra Rirebuleba, sazog-
adoebrivi da finansuri sargebeli dain-adoebrivi da finansuri sargebeli dain-
axeT am saqmeSi? axeT am saqmeSi? 

_ diax, var da es Zalian msiamovnebs, 
gansakuTrebuli saqmis nawili gavxdi da 
amis saSualeba „sinerjim“ _ kapitalis 
zrdis kompaniam momca. es CemTvis pir-
veli gamocdileba iyo. vfiqrob, sakmaod 
Wkvianurad moviqeci, roca davTanxmdi 
maTs SemoTavazebas _ Cemi momsaxurebis 
sanacvlod fondSi garkveuli procenti 
mimeRo, miT umetes, roca yovelTvis mqon-
da survili, Cemi Sromis Sedegad miRe-
buli Semosavlis patara nawiliT sando 
investicia gamekeTebina da, Cemi saqmiano-
bis paralelurad, Semosavlis sxva wya-
roc gameCina. 

Cemi saqme Zalian miyvars da bolom-
de CarTuli var, sxva saqmeSi aqtiurad 
monawileobis dro ar maqvs, amitom „sin-
erjis“ SesaZlebloba CemTvis Zalian 
mimzidveli aRmoCnda. finansur sarge-
bels rac Seexeba, vfiqrob, „gemovanis“ 
saqmianobis sworad warmarTvis SemTx-
vevaSi (risi kargi safuZvelic uTuod 
arsebobs), ramdenime weliwadSi Cemi, Tun-
dac im patara wilis, Rirebuleba ram-
denjerme meti iqneba. xazi minda gavusva 
imas, rom me am saqmeSi monawileobis gamo 
ormagi sargebeli maqvs, erTs ukve viReb 
_ emociur sargebels, radgan marTlac 
gansakuTrebuli saqmea „gemovani“, xolo 
racionalur, anu materialur sargebels 
cota mogvianebiT miviReb. momwons isic, 
rom „gemovanisa“ da „mzeTamzes“ brendeb-
is ganviTarebaSi var CarTuli mimdinare 
konsultaciebis formiT, riTac mcire 
doziT Cemi sargeblis bedis gansazRvra-
Si Tavadac vmonawileob.

მარიამ ტურძილაძე

mxolod sityvisa da saqmis damTxveviT iqmneba
dadebiTi reputacia, romelsac momxmareblebi endobian

ალექსი ჩიქოვანი:

„გემოვანის“ ყოველდღიური საქმეა უწყვეტად ეძიოს, აღმოაჩინოს, 
დანერგოს და გაავრცელოს გემოვანი სურსათის წარმოების მეთოდები,“ - 
ამბობს სტრატეგიული ბრენდინგის სპეციალისტი, ფონდ „გემოვანის“ ერთ-
ერთი აქციონერი ალექსი ჩიქოვანი. მანვე იმუშავა „გემოვანის“, როგორც 
ბრენდის, სტრატეგიაზე და შექმნა დოკუმენტი, რომელშიც ფონდის მისია და 
მიზნებია ჩამოყალიბებული.

რა არის „გემოვანის“ მთავარი იდეა და როგორ აისახა იგი ბრენდინგის 
მიმართულებით, ამის შესახებ ალექსი ჩიქოვანი თავად გვესაუბრა.

სამყაროსთან ჰარმონიაში მყოფი 
გემოვანი სურსათის იდეა საყოველთაო 
უნდა იყოს, გაიშალოს და გაფართოვდეს. 
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გენმოდიფიცირებული პროდუქტი - ხსნა თუ საფრთხე?

„ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ ლაბორატორიის სასინჯი კურდღლები! გენურად შეცვლილი 

სოია თქვენს საკვებში გამოიყენეთ!“ 

მსგავსი ფრაზებით გამოდიოდა გერმანიაში 1996 წელს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი და გენური ინჟინერიით 
გამოყვანილი საკვების მოხმარებას აპროტესტებდა.

რაც უნდა თანამედროვეობის სასწაულად გვეჩვენოს ეს ფაქტი, მეცნიერები ჯერაც ვერ თანხმდებიან იმაზე, თუ რა ზიანი 
შეიძლება მოუტანოს გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ბუნებაში გამრავლებამ, როგორც ადამიანს, ასევე, გარემოს.

mkvlevarTa garkveuli nawili varau-
dobs, rom ramdenime aTwleulis Semdeg, 
rodesac mosaxleoba gaormagdeba, Sesa
Zloa, soflis meurneobam msoflios 
mosaxleoba sakvebi produqtiT veRar 
uzrunvelyos. SimSilis dasamarcxe-
blad erTaderTi gonivruli gza gen-
modificirebuli produqtis warmoeba 
gaxdeba. Tumca, rogorc arasamTavrobo 
organizacia „ekoxedvis“ aRmasrulebe-
li direqtori, sergi sofaZe iuwyeba, es 
naklebad Seesabameba simarTles. `genuri 
inJineriis momxreTa warmomadgenlebi-
sgan erT-erTi gavrcelebuli argumen-
tia, rom TiTqos mas SeuZlia msoflio 
gamokvebos“, Tumca sergi saubrisas aR-
niSnavs, rom dRes msoflioSi imaze meti 
sakvebi iwarmoeba, vidre msoflios mosax-
leobas esaWiroeba, ubralod aq vxvdebiT 
dedamiwaze produqtebis ganawilebisa 
da xelmisawvdomobis problemas. 

ეს არის პოლიტიკური და ეკონო-
მიკური რეალობა, რომელიც 
არანაირ კავშირშია სოფლის 
მეურნეობასა და სურსათის წარმო-
ებასთან“, – ამბობს სერგი სოფაძე.

Tavdapirvelad arsebobda mosazreba, 
rom genmodificirebuli produqtebi ar 
saWiroeben SxamqimikatebiT damuSave-
bas, magram praqtikam sapirispiro aCve-
na. aseT produqts ufro meti sasuqi da 
qimikatebi esaWiroeba, radgan am organ-
izmebSi gazrdilia sxvadasxva Tviseba. 
magaliTad, genmodificirebuli nayofi 
zomaSi bevrad didia, Sesabamisad, imaze 
meti resursi sWirdeba, vidre amas niada-
gi uzrun velyofs.

genmodificirebuli organizmebis 
mxardamWerebi amtkiceben imasac, rom 
TiTqos aseT mcenareebs mRrRnelebi 
ar ekareba, magram rogorc ukanasknelma 
kvle vebma daamtkica, mavneblebi genmodi-
ficirebul siminds da soias Cveulebriv 
miirTmeven. 

amerikaSi Catarebuli kvleva, romlis 
farglebSic virTagvebs genmodificire-
buli simindiT kvebavdnen, kidev erTxel 
miuTiTebs genmodificirebuli sakve
bis uaryofiT gavlenaze. aseTi simin-
dis miRebis Semdeg virTagvebs simsivne 
da alergia ganuviTardaT. es yvelaferi 
reproduqciul funqciazec aisaxa _ md-
edri virTagvebi dRenaklul an mkvdar 
Cvilebs badebdnen. eqsperiments gadar-
Cenilebi ki sterilurebi xdebodnen 
da Tavad aRar hqondaT STamomavlobis 
mocemis unari.

genmodificirebuli mcenaris kidev 
erTi problema misi mtvris garemoSi 
gavrcelebaa. axalma jiSma SesaZloa 
veluri winapris ganadgureba gamoiwvi-
os. magaliTad, Tu genmodificirebuli 
kultura daTesili aqvs romelime fer
mers, SesaZloa, rom mis gverdiT arsebul 
fermerTanac moxdes am mcenaris mtvris 
gadatana, ris Sedegadac misi mosavalic 
genmodificirebuli gaxdeba Tanac ise, 
rom agronoms informaciac ki ar eqneba 
amis Sesaxeb.

msoflioSi genuri inJineriis dane
rgva ZiriTadad 1994  wlidan daiwyo. am 
periodis dakvirvebebma aCvena, rom ar 
marTldeba is argumentebi, romlebsac 
mxardamWerebi iyenebdnen, aramed piri-
qiT, ufro meti problemis momtani gaxda 

rogorc bunebisTvis, ise adamianis jan-
mrTelobisTvis. 

genetikurad modificirebuli mcena-
reebidan yvelaze farTod gavrcelebu-
li kultura aris soia, simindi da kar-
tofili. qarTveli garemos damcvelebis 
garkveuli nawili varaudobs, rom, Sesa-
Zloa, male saqarTveloSi qarTul gare-
mosTan adaptirebuli pomidori veRar 
vixiloT, Tumca rogorc arasamTavrobo 
organizacia „ekoxedvis“ aRmasrulebe-
li direqtori, sergi sofaZe saubrisas 
aRniSnavs, saqarTveloSi genmodifi-
cirebuli pomidori SedarebiT nakleb 
masStabzea gavrcelebuli. „sabednie
rod, saqarTveloSi genmodificirebul 
pomidors naklebad SevxvdebiT, Tumca 
sagulisxmoa sxvadasxva saxeobebiT ga-
moyvanili jiSis pomidoric, romelic 
gavlenas axdens qarTul jiSze. mas aRar 
aqvs is gemovnuri Tvisebebi, rogoric 
adre“, _ ambobs sergi sofaZe.

საუკეთესო გამოსავალი, 
გენმოდიფიცირებულ 
პროდუქტებთან ბრძოლაში, 
საქართველოში ორგანული და 
ბიოლოგიური მეურნეობების 
განვითარებაა. ორგანული 
მეურნეობის მეთოდები 
ამდიდრებს ნიადაგს და 
ინარჩუნებს არსებულ 
მიკროორგანიზმებს. ამის 
საშუალებით, ვიღებთ სუფთა და 
ჯანსაღი წარმოების პროდუქციას. 

კვლევები 
აჩვენებს, 
რომ შორეულ 
პერსპექტივაში 
ორგანულ 
მეურნეობას მეტი 
პოტენციალი აქვს, 
რათა გამოკვებოს 
გაზრდილი 
მოსახლეობა, ვიდრე 
გენმოდიფიცირებულ 
ორგანიზმებს. 

iseT pirobebSi, rogoric dRes gvaqvs _ 
roca daxlebze devs genmodificirebuli 
nawarmis farTo asortimenti da raode-
noba _ sakmaod rTulia, Tavi avaridoT 
genetikurad mutirebuli produqtis 
dRis racionSi gamoyenebas. Tumca erTa-
derTi gza amis dasare gulireblad aris 
produqtebis etiketireba, raTa adami-
anebs hqondeT sruli informacia im pro-
duqciis Semadgenlobis Sesaxeb, romel-
sac yiduloben, raTa martivad SeZlon 
maTi naturaluri nawarmisgan garCeva. 
msoflioSi yovelwliurad izrdeba im 
qveynebis raodenoba, romlebic markire-
bas ukeTeben genmodificirebul pro-
duqtebs. aseT qveynebSi msgavs nawarms, 
naturalurTan SedarebiT, sagrZnoblad 
dabali fasi aqvs, mosaxleobas ki arCe-
vanis Tavisufleba _ miiRos genmodifi-
cirebuli Tu naturaluri sakvebi. 

მაინც რა სარგებლისა თუ ზიანის მომტანია გენური ინჟინერია?

„

ნინი კიკნაძე

მახასიათებელი                   თაროზე შენახვის 
ვადა

ჯანმრთელობის 
კუთხით

ფასი

იაფია
მეტ პრობლემასთანაა 
დაკავშირებული
ზოგგან აკრძალულიცაა

ძვირია

ზრდის მიწის 
ნაყოფიერებას

ტოქსიკური, 
პერსისტენტული 

პესტიციდები

ხელოვნური 
ფერი და გემო

GMO

ორგანული 
ნაკლებ პრობლემას 
იწვევს

დიდხანს ძლებს არა

მცირე ხანს ძლებს კი
არ არის 

გამოყენებული

გამოყენებული აქვს

არ აქვს

გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების (GMO) გენეტიკური მასალის (დნმ-ს) 
ხელოვნურად მანიპულირება ხდება ლაბორატორიაში, გენეტიკური 
ინჟინერიის საშუალებით. შედეგად იქმნება მცენარეების, ცხოველების, 
ბაქტერიების და ვირუსების გენების ისეთი ახალი კომბინაციები, რომლებიც 
არ გვხვდება ბუნებაში და არ მიიღება ტრადიციული შეჯვარების მეთოდებით. 
ამ ტექნოლოგიას ხშირად უწოდებენ "თანამედროვე ბიოტექნოლოგიას", 
"რეკომბინანტულ დნმ ტექნოლოგიას" ან "გენეტიკურ ინჟინერიას". 

ამჟამად ხელმისაწვდომი გენმოდიფიცირებული საკვების წყარო ძირითადად 
მცენარეებია, მაგრამ მომავალში ბაზარზე გენმოდიფიცირებული 
მიკროორგანიზმებისგან ან გენმოდიფიცირებული ცხოველებისგან მიღებული 
საკვებიც იქნება წარმოდგენილი. 

მსოფლიოს სამოცდაოთხი ქვეყანა, მათ შორის ავსტრალია, იაპონია და 
ევროკავშირის ყველა ქვეყანა, მოითხოვს გენმოდიფიცირებული საკვების 
ეტიკეტირებას.

არსებობს მოსაზრება, რომ გენმოდიფიცირებული კულტურების უმეტესობა 
შემუშავებულია მოსავლიანობის გასაუმჯობესებლად, მცენარეებში 
დაავადებებისადმი მდგრადობისა და ჰერბიციდების მიმართ ტოლერანტობის 
გაზრდის, მათ მიერ ინსექტიციდების გამომუშავების გზით. 

გენმოდიფიცირებული კულტურები ასევე პასუხისმგებელნი არიან 
„სუპერბაგების“ და „სუპერბაქტერიების“ წარმოქმნაზე, რომელთა მოკვლა 
შესაძლებელია მხოლოდ უფრო ტოქსიკური შხამებით. შესაბამისად, 
გმო პროდუქტების ბაზარზე პირველად გამოჩენის დღიდან ტოქსიკური 
ჰერბიციდების გამოყენება თხუთმეტჯერ გაიზარდა. 

ყველა გენმოდიფიცირებული საკვები უნდა შეფასდეს ბაზარზე გაშვებამდე. 
არსებობს FAO/WHO კოდექსის რეკომენდაციები გენმოდიფიცირებული 
საკვების რისკის ანალიზისთვის.

მოამზადა სალომე ტორაძემ
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werweriliili
soflis meurneoba yovelTvis iyo Cveni sazogadoebis soflis meurneoba yovelTvis iyo Cveni sazogadoebis 
ganviTarebis erT-erTi safuZveli!ganviTarebis erT-erTi safuZveli!

“

საქართველო იმ ქვეყანათა 
რიცხვს განეკუთვნება, 
რომლებშიც ადრეული 
სამიწათმოქმედო კულტურა 
ჩამოყალიბდა. მეცნიერი და 
მკვლევარი ვახტანგ ლიჩელი 
გვესაუბრა საქართველოს 
ისტორიის იმ მნიშვნელოვან, 
არქეოლოგიურად 
დადასტურებულ ფაქტებზე, 
რომელთა შედეგადაც 
ქართულმა საზოგადოებამ 
განვითარების მაღალ  
ნიშნულს მიაღწია და 
თანამედროვე სახელმწიფო 
შექმნა.

„ქართველი ერის ისტორია მიუთითებს, რომ ჩვენს წინაპრებს ის არაჩვეულებრივი ბუნებრივი 
რესურსები, რომლებიც საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის არსებობს, ყოველთვის 
ოპტიმალურად ჰქონდათ ათვისებული. ჩვენ გვაქვს ისეთი მრავალფეროვანი  ქვეყანა, რომელშიც, 
უდაბნოდან დაწყებული, სუბტროპიკით დამთავრებული, ყველა კლიმატური ზონა არსებობს, რაც სოფლის 
მეურნეობის განვითარების მყარ საფუძველს იძლევა. 

არქეოლოგიური გათხრებით დასტურდება, თუ როგორ ხდებოდა სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა 
დარგის ჩამოყალიბება და განვითარება. შეგვიძლია გავიხსენოთ ქვემო ქართლის რეგიონი, რომელიც 
სანიმუშოა არა მხოლოდ საქართველოსა და კავკასიისთვის, არამედ მსოფლიო მასშტაბითაც. აქ 
წლების განმავლობაში მუშაობდნენ საერთაშორისო ექსპედიციები, მაგალითად, ქართულ-გერმანული 
არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომელმაც საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ერთიანი 
პროექტის ფარგლებში იმუშავა. 

““

ძვ. წ. X - VII ათასწლეულები 

jer kidev neoliTis xanaSi (axali qvis xana) 
xdeba mwarmoeblur meurneobaze gadasvla. es imas 
niSnavs, rom adamiani iwyebs e.w. damjdar cxovre-
bas, anu erT adgilze saxldeba. am droisTvis 
Semgrovebloba gadadis ukana planze da safuZve-
li eyreba soflis meurneobis yvela dargs. pir-
vel rigSi, ra Tqma unda, es aris miwaTmoqmedeba da 
marcvleuli kulturis, maT Soris, endemuri saxe-
obis xorblis moyvana, rogoricaa, magaliTad,  maxa. 

arqeologiuri aRmoCenebidan gansakuTrebiT 
mniSvnelovania da msofliosaTvis cnobilia kul-
tivirebuli vazis, e.w `vitis viniferas~ qarTuli 
nimuSebi. msoflioSi aRiarebulia, rom vazis is 
jiSebi, romelic aRmoCenilia `gadaWril goraze~ 
(neoliTuri xanis arqeologiuri Zegli marneu-
lis municipalitetis sofel imiris maxloblad), 
maniSnebeli aris meRvineobis ganviTarebis yve-
laze adreuli etapisa msoflios masStabiT. es 
uaRresad mniSvnelovani movlena gaxlavT, radgan 
am dros xdeba sxvadasxva mcenaris domestikacia. 
magaliTad, „dangreul goraze“ (arqeologiuri Ze-
gli marneulis municipalitetis daba Sulaveris 
maxloblad) aRmoCenili aris nesvi, romelic daax-
loebiT 7000 wliT TariRdeba.

dRes arsebobs tendencia, rom e.w. adreuli sami
waTmoqmedo kultura, romelSic naTlad Cans so-
flis meurneobis da miwaTmoqmedebis ganviTareba,  
Zv. w. me8 an me7  aTaswleuliT daTariRdes. es 
aris uaRresad mniSvnelovani, radgan miuTiTebs 
epoqaze, romlis drosac msoflioSi mxolod aqa
iq xdeba miwaTmoqmedebis Casaxva. am Tvalsazris-
iT, ra Tqma unda, Cveni qveyana erT-erTi mowinave 
gaxlavT.

ძვ. წ. VI-V ათასწლეულები

mniSvnelovania e.w. rbili xorblis formirebis 
procesi, radgan es xorbali calkeul regioneb-
Si dResac gamoiyeneba; vinaidan domestikaciazea 
saubari, soflis meurneobis paralelurad au-
cilebelia vaxsenoT cxovelebis moSinaurebis 
faqti. praqtikulad, am droisTvis (Zv. w.  me6me5 
aTaswleulebi) adamians saqarTvelos teritori-
aze moSinaurebuli hyavs wvrilfexa pirutyvi (cx-
vari, Txa) da msxvilfexa saqoneli; aseve _ Rori 
da ZaRli. 

7000 წლის წინანდელი მიწის 
დასამუშავებელი იარაღები

ძვ. წ. IV-III ათასწლეულები

miuxedavad imisa, rom mTeli Semdgomi periodi (Zv. 
w. IV aTaswleulidan moyolebuli) garkveuli mi-
graciebis, politikuri da samxedro kataklizmebis 
epoqaa,  adgilobrivi sazogadoeba mainc ganagrZobs 
ganviTarebas. ukve meoTxe aTaswleulis miwuruls 
da mesame aTaswleulis dasawyisSi aRmosavleT 
saqarTvelos teritoriaze yalibdeba uaRresad 
mniSvnelovani, SeiZleba iTqvas, yvelaze didi masSta-
bis mqone mtkvararaqsis kultura, romelic moicavs 
somxeTis, dasavleT azerbaijanisa da kavkasiis samx-
reTiT mdebare qveynebis teritoriebs.

es kultura sakuTar ganviTarebaSi gulisxmobda 
ara mxolod brinjaos warmoebas, aramed memcenare-
obis da mesaqonleobis ganviTarebasac. aRmosavleT 
saqarTveloSi am periodis Zeglebi kargad aris 
gamokvleuli, dasavleT saqarTveloSi napovni naS-
Tebi ki ZiriTadad saCxereSi gvxvdeba. es aris  erTi 
uzarmazari kulturuli da ekonomikuri erTiano-
ba, mravaleTnikuri warmonaqmni, romelic Seqmnilia 
sxvadasxva tomis mier. saqarTvelos teritoriaze     
mtkvararaqsis kultura e.w. Sua brinjaos xanamde 
viTardeboda.

ნამგალი,
თოხი,
სახნისი,
და სხვა 
იარაღები

ძვ. წ. III-I ათასწლეულები

Sua brinjaos xana calkeuli, mniSvnelovani mov-
lenaa saqarTvelos uZveles istoriaSi, radgan am 
dros yalibdeba araCveulebrivi simdidriT gamor-
Ceuli TrialeTis brwyinvale kultura.  

ra aris damaxasiaTebeli am kulturisa da sa-
zogadoebisTvis? es gaxlavT udidesi masStabis 
nagebobebi, e.w. yorRnebi, romelTa diametri xanda
xan as metrsac aRwevda. masSi dakrZalulni iyvnen 
sazogadoebis gamorCeuli wevrebi, liderebi. Tuki 
ekonomikuri TvalsazrisiT SevafasebT am movle
nebs, maSin aucilebelia xazi gavusvaT im aura
cxel simdidres, romelic am samarxebSi inaxebo-
da. es  faqti maniSnebelia sazogadoebis umaRlesi 
ganviTarebisa, rogorc socialuri, ise ekonomikuri 
TvalsazrisiT.

mas Semdeg, rac Zv. w. meore aTaswleulis mi-
wuruls xeTebis mZlavri imperia daemxo,  Savi zR-
vis samxreTaRmosavleTis mimdebare teritoriaze 
mcxov reb tomebs sakuTari politikuri warmo
naqmnis Camoyalibebis saSualeba miecaT. maT Soris 
iyo ori qarTuli saxelmwifo warmonaqmni  daieni
diaoxi da kolxa. es faqti kargad aris asaxuli 
Zv. w. XII  saukunis asurul werilobiT wyaroebSi.

aqedan eyreba safuZveli im politikuri warmo-
naqmnebis istorias, romelic Semdgom farnavazis 
moRvaweobiTa da Zv. w. meoTxe saukunis miwuruls 
pirveli qarTuli monarqiis CamoyalibebiT dag-
virgvinda. am monarqiaSi gaerTianda rogorc aR-
mosavleT, ise dasavleT saqarTvelo. 

Sesabamisad, Tu Tvals gadavavlebT mTel am is-
torias, romelic saqarTvelos teritoriaze sof-
lis meurneobis CasaxviTa da ganviTarebiT daiwyo, 
aSkara gaxdeba, rom Cveni sazogadoeba viTardebo-
da da cxovrobda am qveynis teritoriaze, mudmivi 
konsolidaciis procesSi. Sedegad is Camoyalibda 
erad, romelsac gaaCnia Tavisi uzarmazari warsu-
li da TviTmyofadi qarTuli saxe.

* * *

გრაკლიანი გორა
წისქვილი
ძვ. წ V-IV საუკუნე

ამ ტიპის 
წისქვილით 
ასე ფქვავდნენ 
მარცვლეულს 
(ეგვიპტური 
ქანდაკება)

ესაუბრა ლიანა მარქარიანი
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 10 welia cixisjvarSi vcxovrob. 
maxsovs, aq Zalian popularuli iyo 
hibriduli kartofili. im periodSi 
mec viyide. pirvel wels Zalian 
kargi mosavali mqonda, meore wels 
SedarebiT mcire mosavali miviRe, 
xolo mesame wels ojaxisTvisac ar 
meyo. ai, aq mivxvdi, rom raRac unda 
Segvecvala.

Semdeg, 2016 wels, irakli 
CavleSvilisgan gavige svanuri 
jiSis wiTeli kartofilis Sesaxeb 
da eqspe rimentis saxiT davTeseT 
60 kilogrami. bolos Cvenc 
gagvikvirda, radgan 900 kilogramis 
mosavali aviReT. Semdeg iraklim 
damakvaliana, wavedi da saTesled 
tonanaxevari viyide. aucileblad 
unda iTqvas, rom Cven sasuqebs da 
mineralebs ar viyenebT, mxolod 
damwvar nakels, radgan es sofeli 
ZiriTadad mesaqonleobas eweva da 
miwis gamdidrebis es xerxi nacadia. 
rodesac soflis mosaxleobam 
dainaxa, ra Sedegebi miviReT, 
dainteresda da yvelam gaamravla. 
ukve dRes, am soflis yvela ojaxSi 
aris wiTeli kartofili. 

Svidi weli gavida da bunebri
via, gvalva, wvima, yinva _ yvelaferi 
gamoviareT. droTa ganmavlobaSi 
am jiSma raRacnairad gamoimuSava 
„imu niteti“ da misi mTavari 
dadebiTi Tviseba gamZleoba gaxda. 
sxva jiSis kartofili agvistoSi 
ukve gamxmaria, xolo es seqtembris, 
oqtombris bolomde bevrjer 
isev mwvane yofila _ vegetaciis 
didi periodi aqvs. magaliTad, 

yvelaze gavrcelebuli daavadeba _ 
fitoftorisi, rodesac Rero xmeba, 
am jiSs ar axasiaTebs.

svanuri jiSis wiTeli kartofi lis 
eqsperimenti mxolod am sofliT ar 
dasrulda. me Cems Zmasac gavugzavne 
gorSi da iqac SesaniSnavi mosavali 
miiRes. aseve,  gadavitaneT bakurianSi 
_ iqac gamravlda, axal dabaSic 
aqtiurad vrceldeba ukve. es 
imisTvis xdeba, rom mniSvnelovania 
Teslis monacvleoba. me yovel wels 
xom erTsa da imave miwaSi vTesav?! 
Tu barSi miveci meurnes da daTesa 
viRacam, Semdeg wels iqidan unda 
wamoviRo da ukeTesi mosavali 
meqneba. es raRac koleqtiur 
saqmianobas hgavs da raRacnairi 
gaerTianebiT, mudmivi rotaciiT, 
SesaZloa, ufro warmatebuli da 
mosavliani gaxdes. es mxolod am 
jiSze ki ar unda xdebodes. kargma 
meurnem icis, rom yvela Tesls 
sWirdeba monacvleoba. 

Zalian gemrieli kartofilia, verc 
Sevadareb hibridul kartofils, 
romelic arc iwveba da sapons 
waagavs. hibriduli kartofili 
ucxo eTidan Semodis da aris 
sakmaod intensiuri, rac raRac 
etapze mosavlis Tvisebebze axdens 
gavlenas.

problema dRes aris is, rom Zalian 
bevrs ezareba xeliT muSaoba da 
amis gamo miwaSi SeaqvT wamali, 
romelic balaxs anadgurebs da 
Semdeg es nayofzec isaxeba. mTavari 
aris is, rom ar unda daizaro da 
Senive xeliT moiyvano 100%iT natu
raluri produqti, romelic, garda 
gasaocari gemovnuri Tvisebebisa, 
Seicavs uamrav sasargeblo 
vitamins da arasdros avnebs 
Tqvens, da gansakuTrebiT bavSvebis, 
janmrTelobas.

სოფელი ციხისჯვარი ბაკურიანის მიმდებარედ, ბორჯომიდან 40 
კილომეტრში მდებარეობს. ძველად სოფელში აგებული იყო ისტორიული 
ციხე-სიმაგრე, რომლის ცენტრშიც მდგარა ქართული ეკლესია. 
ზუსტად აქედან მოდის სოფლის სახელიც - ციხისჯვარი. ამ სოფელში 
ეთნიკურად ბერძნები და ქართველები ერთად ცხოვრობენ. მათი 
საქმიანობის ძირითადი მიმართულება მეცხოველეობაა, თუმცა, სიმინდი, 
ხორბალი და სხვა კულტურებიც მოჰყავთ. კლიმატიდან გამომდინარე, 
აქაურებს შეუძლიათ, დიდი ნაბიჯები გადადგან სურსათის წარმოების 
მიმართულებით.

"გემოვანის" მიწათმოქმედების ექსპერიმენტებიდან პირველი სწორედ 
ციხისჯვარში შედგა ზუსტად იმ მიზნით, რომ ადგილობრივები მეტად 
დაინტერესებულიყვნენ საკუთარი, ნატურალური ქართული პროდუქტის 
გამრავლებითა და ათვისებით.

აქ  მოძრაობა „გემოვანმა“ 2016 წელს გენადი გუგუტიშვილის 
დახმარებით დათესა სვანური ჯიშის განსაკუთრებით ყინვაგამძლე 
წითელი კარტოფილი. მომდევნო წელს, უკვე გენადი გუგუტიშვილის 
ინიციატივით, სოფლის რამდენიმე მოსახლემ შეიძინა სათესლე მასალა 
წალკის რაიონში სოფელ ბერთას მონასტრიდან (პირველი სათესლე 
მასალა აქედან იყო წამოღებული) და შედარებით მეტ სავარგულზე 
დათესა. უკვე 2018 წლიდან ამ სოფელში თითქმის მხოლოდ ეს ჯიში 
ითესება. მისი გამძლეობა ასევე განაპირობებს იმას, რომ შხამქიმიკატებს 
მოსახლეობა თითქმის აღარ იყენებს.

“გემოვანის” პირველი ექსპერიმენტი“გემოვანის” პირველი ექსპერიმენტი  

ციხისჯვარი

გენადი 
გუგუტიშვილი: 

““

ლიანა მარქარიანი

saqarTvelo yovelTvis iyo da kvlavac unda 
gaxdes vazisa da xorblis qveyana. is mdgomareoba, 
rac am kulturebis mimarT dRes aris, damRupvelia, 
rogorc sulieri, ise materialuri TvalsazrisiT. 
Cveni winaprebisTvis Rvino da puri, garda Tavisi 
Cveulebrivi mniSvnelobisa, macxovris xorcisa da 
sisxlis simbolos ukavSirdeboda. amitomac qa-
rTvel glexs maTdami yovelTvis gansakuTrebuli 
damokidebuleba hqonda da gansakuTrebuladac 
uvlida; dRes ki mavanni kaxel glexs solidur 
Tanxas sTavazoben, rom man SviliviT nazardi vazi 
aCexos da sanacvlod sazamTro an sxva kultura 
dargos; amasTan, yurZnis moyvanis interess imiTac 
uklaven, rom mosavlis Cabarebisas, minimalur fas-
sac ar aZleven. ase ar unda gagrZeldes. 

iqneba gamosavlad iqces glexur 
meurneobebSi damzadebuli sufTa 
Rvinis eqsporti saxelmwifos mier. 

rac Seexeba xorbals, misi adgilobrivi warmoe-
ba katastrofulad aris Semcirebuli da qveynis 
mosaxleobis moTxovnilebis mxolod 9%s akmay-
ofilebs; samwuxarod, am 9%Sic ar Sedis Cveni 
tradiciuli adgilobrivi jiSebi. 

metad savalaloa, magram faqtia, rom unikaluri 
qarTuli xorbali sruli gaqrobis pirasaa. ara-
da, Cvengan waRebul Tesls sxva qveynebi Tavisad 
warmoaCenen da amiT amayoben; xolo saqarTvelo-

Si eqsportirebuli xorbali da puris fqvili, 
romelic moxmarebuli produqciis 91% Seadgens, 
imdenad dabali xarisxisaa, rom janmrTelobisT-
vis safrTxes warmoadgens. saqme SemdegSia: msxvil 
transnacionalur kompaniebs, romlebic dainter-
esebulni arian, rom xelovnuri meTodebiT (genuri 
inJineria, Sxamqimikatebi, mcenaris zrdis stimula-
torebi da ase Semdeg) miRebuli sakuTari Warbi 
produqciis Tvis gasaRebis bazrebi gaafarToon da 
sxva qveynebSi adgi lobrivi bunebrivi produqci-
is warmoeba Seaferxon, saqarTveloc surT, Tavi-
si gavlenis sferod da maTi sursaTis importze 
damokidebul qveynad gadaaqcion; miT umetes, rom 
aq, xalxis dabali msyidvelunarianobis gamo, iaf-
fasiani, uxarisxo nawarmis gasaReba problemas ar 
warmoadgens.  am tendencias Cven Cveni pozicia da 
interesebi unda davupirispiroT. soflis meur-
neobis aRorZinebis mizniT saxelmwifos politi-
ka, marTalia, mniSvnelovania (vgulisxmob saxelm-
wifo dotaciebs, sarwyavi wyliTa da saZovrebiT 
uzrunvelyofas, raionebSi ufaso sakonsultacio 
centrebis amoqmedebas), 

magram TviT mosaxleobasac SeuZlia 
zomebis miReba, - man uari unda Tqvas 
janmrTelobisTvis mavne produqciaze, 
TviTon unda daiwyos miwis damuSaveba 
da Seqmnas mcire sawarmoebi.

ამონარიდი სრულიად საქართველოს
კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის 
საშობაო ეპისტოლედან
2009 წელი

yvelam icis, rom, xelovnuri teqnologiebis 
sapirispirod, dRes ukve seriozuli biZgi mieca 
ekologiurad sufTa produqcias. maTze moTxov-
nilebac da fasic mTel msoflioSi yovelwli-
urad izrdeba. vfiqrob, CvenTan ekologiurad 
sufTa da konkurentunariani sasoflosameurneo 
produqciis warmoebis kargi SesaZlebloba gvaqvs 
da am saxiT msoflio bazarze myarad damkvidreb-
is perspeqtivac. amitomac, vidre jer kidev Semor-
Cenilia unikaluri qarTuli sasoflosameurneo 
jiSebi (ara marto yurZnis da xorblis, aramed 
lobios, kartofilis, saerTod bostneulis, xili-
sa da saqonlis), TiToeulma Cvenganma yvelaferi 
unda gaakeTos, rom es saqme realobad iqces. amiT 
Cven Cvens simdidresac SevinarCunebT da momavali 
Taobebis janmrTelobasac davicavT.

““
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„მზეთამზე“ - ქართულ ნედლეულზე 
დამზადებული სასარგებლო პური

დღეისათვის ჩვენს ქვეყანაში არც ისეთი მარტივია ბიზნესის მართვა, განსაკუთრებით კვების სფეროში, 
სადაც ყოველდღიურად იზრდება ნედლეულის ფასი. გარდა ამისა, მაღაზიის ერთ დახლზე დევს ხარისხიანი 
და ნაკლებხარისხიანი, შედარებით მაღალ- და შედარებით დაბალფასიანი პროდუქტი. საბედნიეროდ, 
ბოლო დროს ნელ-ნელა ყალიბდება არა მხოლოდ ფასის, არამედ ეტიკეტის წაკითხვის კულტურა. 
მომხმარებელთა ნაწილი სწორედ შემადგენლობის მიხედვით აკეთებს არჩევანს და გააზრებულად იღებს 
ყიდვის გადაწყვეტილებას.

ჩვენს ქვეყანაში ასევე რთულია ბიზნესის მართვა არასტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობის გამოც. 
არაერთ კომპანიას შეექმნა საფრთხე, ბევრმა დაარსების პირველივე წელს შეწყვიტა საქმიანობა, 
ზოგიერთმა კი, წაგებაზე მუშაობის რამდენიმეწლიანი გამოცდილების მიუხედავად, საქმეს თავი არ დაანება 
და განვითარება შეძლო. ამ უკანასკნელის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ „მზეთამზე“ -  გემოვანი 
პური. როგორც კომპანია „გემოვანის“ დირექტორი სოფო ბუჩუკური აღნიშნავს, კომპანიას ხშირად ჰქონდა 
ფინანსური სირთულეები: „მომხმარებელთა ზრდასთან ერთად, საჭირო ხდებოდა წარმადობის ზრდა, რაც 
დამატებით ინვესტიციას მოითხოვდა. ასევე ინფლაციის გამო იზრდებოდა ფასები ნედლეულზე“,- აღნიშნავს 
სოფო ბუჩუკური.

სირთულეების მიუხედავად, „მზეთამზეს“ პროდუქტისა და საქმის მთავარ ღირებულებებზე უარი არ უთქვამს. 
როგორია „მზეთამზეს“ ისტორია, განვითარების გზა და სამომავლო გეგმები, ამის შესახებ  სოფო ბუჩუკური 
გვესაუბრა.

- rogor daiwyo „mzeTamzes“ istoria?- rogor daiwyo „mzeTamzes“ istoria?
_ „mzeTamzes“ istoria 2015 wels dai-

wyo. swored am saxelwodebis sofel-
Si, borjomis raionSi, proeqtis xelmZ-
Rvanelebma pirvelad wiTeli dolis 
jiSis xorbali SeiZines da puris war-
moeba daiwyes. „mogvianebiT aRmovaCineT, 
rom es sityva samyaros centrs, mTavar 
gravitacias niSnavs, ris garSemoc yvela 
galaqtika brunavs“ – ase Seiqmna qarTul 
nedleulze damzadebuli puri.

„mzeTamze“ yvela sxva purisgan imiT 
gamoirCeva, rom is erTaderTi industri-
uli produqtia, romelic puris dedaze 
mzaddeba. puris deda bunebrivi safuar-
ia. esaa baqteria, romelic fqvilisa da 
wylis SereviT, garkveuli movlis wesiT 
warmoiqmneba da masSi Warbad gvxvdeba 
vitaminebi. is saWmlis monelebis pro-
cess uwyobs xels da orga nizms saWiro 
nivTierebebiT amdidrebs, rac, Tavis mx-
riv, imunitets aZlierebs da daavadebebis 
damarcxebaSi gvexmareba. 

mxolod bunebrivi 
ingredientebiT miiReba 
„mzeTamze“ - puri, romelic 
gadamuSavebisa da warmoebis 
arcerT etapze qimiur danamatebs 
ar Seicavs.

 Tqveni dakvirvebiT, rogoria dRei- Tqveni dakvirvebiT, rogoria dRei-
saTvis qarTuli bazari. rogor purs ani-saTvis qarTuli bazari. rogor purs ani-
Webs momxmarebeli upiratesobas? Webs momxmarebeli upiratesobas? 

_ msof lioSi ramdenime aTwleulis 
win daiwyo qimiuri sakvebi danamateb-
isa da konservantebis warmoeba,  rac 
bevri mwarmoeblisTvis mogebis zrd-
is SesaZleblobas iZleoda da isinic 
cdilobdnen, fasis gaiafebis, moqnili 
transportirebis, Sena xvis temperaturu-
li pirobebisa da vadis gazrdis gamo, 
Warbad gamoeyenebinaT msgavsi ingredi-
entebi. amavdroulad, msoflioSi imata 
qronikulma da onkologiurma daavade-
bebma, Tandayolilma anomaliebma, iklo 
sicocxlis saSualo asakma, bavSvebsa 
da mozardebSi umarTavi problema gax-
da Warbwonianoba. dagvaviwyda, rom Cveni 
sakvebi Cveni wamalia. 

mimdinare saukunis dasawyisSi aqti-
urad daviwyeT saubari jansaR kvebaze, bi-
oproduqtebze, Zveli tradiciebiT momza-
debul kerZebze da dRes yvelani erTad 
vcdilobT, rom gadavarCinoT  momavali. 
msoflioSi, da ukve saqarTveloSic, cal-
ke Taroebia gamoyofili gemovani pro-
duqtebisTvis, nel-nela icvleba momx-
mareblis qcevac, adre Tu mxolod vadas 
vakvirdebodiT, axla Semadgenlobasac 
vkiTxulobT da ise var CevT sakvebs. 

erTi SexedviT, qarTul bazarze puri 
ar aris deficituri produqti da asor-
timentic mravalferovania, momxmarebels 
aqvs didi arCevani da, gasagebi mizeze-
bis gamo, xSirad fasis mixedviT iRebs 
gadawyvetilebas. Tu ufro kargad davak-
virdebiT, „mzeTa mze“ erTaderTi indus-
triuli gemovani puria, romelic 100%iT 
puris dedaze cxveba, yovelgvari qimiuri 
danamatebis gareSe da am mimarTulebaSi 
arc Warbi miwodeba gvaqvs, arc farTo 
asortimenti. momxmareblis dabneulobac 
gasagebia, radgan puris mwarmoeblebi 
xSirad mimarTaven iseT reklamas, ro-
goric aris „0% safuari“ an „usafuvro“, 
rasac SecdomaSi Sehyavs momxmarebeli, 
imitom rom puris cxobis teqnologia 
iTxovs comis gafuebas, yvela purs aqvs 
safuari, maT Soris „mzeTamzesac“, aq 
mTavari gansxvaveba aris, riT vafuebT 
coms. rogorc aRvniSne, Cven puris dediT 
vafuebT. 

 garda xelmisawvdomobisa, ra krite- garda xelmisawvdomobisa, ra krite-
riumebs unda akmayofilebdes puri, rom riumebs unda akmayofilebdes puri, rom 
momxmarebelma swored masze SeaCeros momxmarebelma swored masze SeaCeros 
arCevani? arCevani? 

_ saqarTveloSi puri yoveldRiur 
samomxmareblo kalaTaSi xvdeba. momx-
marebels unda SesTavazo stabilurad 
maRali xarisxi, sanitaruli normebis 

dacviT gamomcxvari da sworad Sefu-
Tuli produqti. qarTveli momxmare-
beli gonieri da gemovnebiania, is yov-
elTvis gifasebs masze zrunvas, mTavaria 
sjerodes Seni, mTavaria gendos. aucile-
belia misi ndobiT borotad ar isarge-
blo.

 ganviTarebis am etapze ra aris „‘mze- ganviTarebis am etapze ra aris „‘mze-
Tamzes“, rogorc qarTuli puris brendis, Tamzes“, rogorc qarTuli puris brendis, 
mTavari gamowveva?mTavari gamowveva?

_ warmadobis zrdis gamo bolo 5 
weliwadSi warmoebam samjer Seicvala 
misamarTi, momdevno ganviTarebisTvis au-
cilebeli gaxda sawarmoo farTis gazr-
da da gasuli wlis agvistoSi SeviZineT 
axali qarxana. axali qarxnis remonti da 
gadaiaraReba gazafxulze dasruldeba. 
Seiqmneba axali samuSao adgilebi. mud-
mivad gvaqvs molapara keba qarTvel fer-
merebTan endemuri jiSis xorblis moy-
vanasTan dakavSirebiT, momdevno wlebSi 
Cveni mxridan moTxovna kidev ufro 
gaizrdeba.

marTalia rTul gzas gavdivarT, Tum-
ca aucileblad ganvaxorcielebT mTavar 
ideas _ saqarTvelos yvela mosaxlisT-
vis xelmisawvdomi unda gaxdes puri, 
romelic sasargebloa!

ლიანა მარქარიანი მოამზადა სალომე ტორაძემ

sergei bulgakovis, Tavdadebuli idealistis, ekumenistis, brma dogmaturobasa 
da materializmTan mtkice mopaeqris filosofia gulisxmobs msoflios 
kulturulekonomikuri dekadansis winaaRmdeg mimarTul sasurvel cvlilebas, 
samomavlo nabijebis gadadgmisaTvis. is ecada, CamoeSala kacobriobaSi 
gabatonebuli, egreT wodebuli, „ekonomikuri materializmis“ meryevi 
mecnieruli, metafizikuri da empiriuli safuZvlebi, misi fasaduri da myife 
kedeli, romlis qveSac ara ubralod araadekvaturi mecnieruli doqtrina, 
aramed samyaros aRqmis naklovani realoba imaleboda. Tumca bulgakovi 
fiqrobda, rom ekonomikuri materializmis iseve uaryofa, rogorc nebis mieri 
sxva samecniero Teoriisa, ar SeiZleboda. misi rwmeniT, es filosofiuri 
„abstraqtuli principi“, romelSic WeSmaritebis erTi mxare gayidulia, rogorc 
sruli, apodiqturi simarTle, Signidan unda yofiliyo daZleuli.

am kuTxiT bulgakovma ekonomikis miseuli xedva SemogvTavaza. igi wers, 
rom cxovreba, upirveles yovlisa, ekonomikuri procesia. es aqsioma yvelaze 
eqstremaluri da Tundac provokaciuli formiTaa gamoxatuli ekonomikur 
materializmSi. realurad, ekonomikuri saqmianobis arsi ar mdgomareobs 
mxolod mSral fiskalur interesebSi, fulsa da vaWrobaSi. es aris brZola 
sicocxlesa da sikvdils Soris, romliTac buneba sakuTar Tavs amoicnobs 
adamianSi, adamiani ki bunebas Tavisi nebis Sesabamisad gardaqmnis. 

individi mudmivad saxavs axal kulturul realobas _ axal saqonels, axal 
codnas, axal grZnobebs, axal silamazes, mis garSemo arsebul `bunebriv~ 
samyarosTan erTad. ekonomikuri da kulturuli Semoqmedebis es unari 
gansakuTrebiT kargad vlindeba Cvens droSi, rodesac SesaZleblobaTa 
sazRvrebi praqtikulad gaqra. samyaro aris „plastikuri“, is SeiZleba 
xelaxla, ekleqturad gamoiZerwos. Tumca, arsebul ukidegano SesaZleblobebis 

eraSi, bulgakovis azriT, ojaxisa da adamianis Zala simdidriT fasdeba. 
araerTi istoriuli epoqis nebayoflobiTi/nebsiTi Tu uneblie asketizmisgan 
gansxvavebiT, rodesac ezizRebodaT simdidre da uaryofdnen mis Zalauflebas 
adamianze, Cvens epoqas uyvars simdidre _ ara fuli, aramed konkretulad 
simdidre _ da sjera simdidris imaze metad, vidre sjera individisa. 
bulgakovi ganmartavs, rom es ar aris ubralod mamonizmi, simdable da egoizmi, 
romelic yovelTvis arsebobda, es aris ekonomika. amitomac aqvs ekonomikuri 
materializmis mimzidvel ideologiur radikalizms gadarCenis aseTi Zala, ase 
ajadovbs is Tanamedrove gonebas. bulgakovi imasac aRniSnavs, rom  rTulia, 
SeuZlebeli Tu ara, saerTod ar moeqce am hipnozis qveS. 

bulgakovis mixedviT, amJamindel empiriul samyaroSi `cxovreba arsebobs~ 
mxolod sikvdilTan mudmiv brZolaSi. `organuli~ samyaro garSemortymulia 
sikvdilis, usicocxlobisa da meqanikurobis sulisSemxuTveli aucileblobis 
mtruli atmosferoTi. 

`nacrisferi cis mZime sudaris qveS, mowamlul, WiriT gaJRenTil 

dedamiwaze, aryofnis pirdaRebuli ufskrulis winaSe cxovreba 

erTgvar SemTxveviTobad, sikvdilis mxridan daudevrobad an 

Semwynareblobad moCans. amrigad, yvela cocxalma arsebam, maT 

Soris, adamianma, unda daicvas sakuTari arseboba, daicvas sicocxle 

sikvdilisgan. ekonomika ki iaraRia am sakacobrio brZolaSi 

humanizaciis, sicocxlis dacvis, bunebis dapyrobisa da mis potenciur 

adamianur organizmad transformirebis TvalsazrisiT.

qarTveli publicisti niko nikolaZe ambobda, rom es kavSiri bunebasa da 
adamians Soris ormxrivia _ rogorc buneba zemoqmedebs adamianze, ise adamiani, 
Seicnobs ra bunebis kanonebs, gardaqmnis bunebas sazogadoebis sakeTildReod. 
amitomac swamda masac, rogorc sergei bulgakovs, rom 

„gonieri adamianebi Tavisuflebasa da avtonomias aRweven jer 

saSinao saqmeebis yairaTiani gaZRoliT, warmoebis aRorZinebiT, 

sazogadoebrivi urTierTobebis mowesrigebiT, dabolos, politikuri 

problemebis mogvarebiT“. 

bulgakovi amtkicebs, rom am brZolaSi adamiani Semoqmedia, Tumca, vinaidan igi 
ar aris yovlisSemZle, adamians ar SeuZlia Seqmnas raRac arafrisgan, amitomac 
unda gamoiyenos garesamyaros yvela xelTarsebuli resursi. 

ბულგაკოვის ეკონომიკა, 
როგორც იარაღი 
სიკვდილ-სიცოცხლის 
მარადიულ 
დაპირისპირებაში

მარიამ ტურძილაძე
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გაზაფხულის ბოლოს სამხედრო სამსახურიდან დემობილიზებულების 
ნაკადი ჩამოდიოდა ხოლმე. დედების და ბებიების ნალოლიავები ბიჭები 
უცებ დაკაცდებოდნენ და, ფაქტობრივად, სხვა ადამიანები ხდებოდნენ. 
წელიწადში ორჯერ იყო გაწვევა - გაზაფხულსა და შემოდგომაზე.

ჩემი ძმაც ასე - გაზაფხულზე გაიწვიეს უკრაინის ქალაქ ბატიატიჩში და 
ის გაზაფხულია, უკან რომ უნდა დაბრუნდეს. ემზადებიან დედაჩემი და 
ბებიაჩემი - დედა საზეიმო მაგიდისთვის იმარაგებს პროდუქტს („ნიგოზი 
გამომადგება“, „ეკალა შემოვიდა და ცოტას ქილებში მოვხუფავ“, „ისრიმ-
მაყვალი არ დამავიწყდეს“, „ყველი შევიგულო მეზობლებთან“, „ქათმები 
ზედა უბნის ქალებს ჰყავთ გასაყიდი“ და ა.შ), ბებია საგულდაგულოდ ინახავს 
პენსიას - გიას შეჰპირდა - რომ ჩამოხვალ, დაგახვედრებ და სუფრასთან 
ვიცეკვებ კიდეცო (ასე 80 წლისაა ქალბატონი გაიანე - ბაბელი ფცქიალაძის 
ქალი, რომელსაც ბოლომდე მოსწონდა თავი, რომ იმ უმზეო დღეებში ოთხი 
კლასის განათლება მიიღო და ყველა ნასწავლი ლექსი და მოთხრობა 
ზეპირად იცოდა).

გიას მოლოდინით ცხოვრობს დორა ბებიაც - ჩვენი გამზრდელი და 
გულშემატკივარი (ხორითელი ასათიანი გახლდათ, დევდარიანების რძალი 
და მოსკოვში მცხოვრები დისა და დისშვილების გამო, კარგი მორუსულე). 
დორაც ასე - წავა-წამოვა, მოგვაკითხავს - “არაფერი ისმის ბიჭიიის?“ - 
ნერვიულობს დორა ბებია - წკიპზე დგას - გია მისთვის მარტო მეზობლის 
ბავშვი არაა - ნათლული, სასურველი მეკვლე და საყვარელი ბიჭია, მთელი 
ცხოვრება მის ძვირს რომ ვერ გააგონებდი, ისეთი...

ყველა დღე ლოდინით იწყება და მთავრდება. გადის კვირები, გაიარა 
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღმა - გია არ ჩანს... საღამოს კი წაიპუტუნებენ 
ხოლმე რძალ-დედამთილი - სადაა ეს ბიჭი ამდენ ხანს, ბოლოს რომ 
წერილი მოვიდა, ეწერა, მაისის ბოლოს ჩამოვალო და უკვე ივნისი 
დაიწყო, მაგრამ ძალიანაც არ იცხადებენ - ერთმანეთს არ უტყდებიან, რომ 
ნერვიულობენ.

ერთ ლოდინიან დღესაც ჭიშკართან დეპეშების დამტარებელს ხმა გაისმა:

- მერი! 

- ხო მშვიდობაა ჩემს თავს? - სამზარეულოდან წინსაფრის სწორებით 
გამოეგება დედაჩემი.

- დეპეშაა ბატიატიჩიდან! - ცოტა აბლუჟუნდა ფოსტალიონი და ფარატინა 
ფურცელი გაუწოდა დედას.

დეპეშაოო????

- დედაჰ, რა ამბავია ნეტა, ხო არ დევიღუპე? - წამოიკივლა დედამ და, 
ჩაბარების ქაღალდზე ხელის მოწერის შემდეგ, კიბეებზე ქარივით ავარდა 
სათვალის მოსაძებნად. ულოგიკო არ გახლდათ დედაჩემის შეშფოთება - იმ 
პერიოდში ძალიან ბევრი ბიჭი ვეღარ დაბრუნდა რუსული ჯარიდან და ეს 
ამბები ისეთი ტრაგიზმით იყო სავსე, დედას რას გაამტყუნებ...

ხოდა, ასული არაა კიბეებზე ქალბატონი მერი, რო, თვალების 
დაწვრილებით და დეპეშის ხან ახლო, ხან შორი მანძილიდან წაკითხვის 
მცდელობით, ალაგ - ალაგ ამოიკითხა - „გიბარებთ სალაპარაკოდ 
ბატიატიჩთან 6 ივნისს, საღამოს 8 საათზე“

რაიოო? ბატიატიჩში მიბარებენ სალაპარაკოდოოოოოოო??????

ატყდა, მარა რა ატყდა:

- მიშველეეთ! დევიღუპეე! 
შვილოოოოოო, ჩემო ობოლო 
შვილოოოოოოოოოოოოოო! - 
გაისმა ეზოში და წამოვვარდი:

- რა ხდება, ადამიანო, რა ამბავია? 
- სიმართლე გითხრათ, მეც 
ამიკანკალდა ხმა...

- არაა კაი ამბავი ჩვენს თავს, 
ბატიატიჩში გვიბარებენ, - მომაძახა 
და განაგრძო - მეზობლებო, 
მიშველეთ, ჩემი გიას ამბავი არაა 
კარგად! _ და ამას ისეთ კივილს 
აყოლებდა, სისხლი გამეყინა 
ძარღვებში - ვდგავარ და ვბღავი...

- რა ვქნა ახლა მეეეეეეეეე? 
- დაბმული თხა რომ 
შემოგაშტერდება, ისე ჩავაშტერდი 
დედაჩემს...

- რა უნდა ქნა, 
სასწრაფოდ დაურეკე 
მამიდაშენს, მერე ჩაიცვი 
და ბიძაშენთან ჩადი 
ზესტაფონში, ფულს 
მოგცემს... - მომაყარა 
და განაგრძო კივილი.

გაივსო ეზო 
მეზობლებით. 
ისმის ქვითინი და 
ხმამაღალი მოთქმა 
– „ვაიმე, შვილო, ვინ იცის, 
როგორ გიჭირს!“, „აუფ, დეიქცა ოჯახი!“ „კიდევ 
კარგი მამათქვენი არ მოესწრო ამ ამბავს!“... 

დავრეკე მამიდასთან...

ჩავიცვი და მზად ვარ რეზოსთან ჩასასვლელად, მაგრამ ფეხები მებორკება - 
აქეთ დედაჩემს ასულიერებენ, იქეთ - ბებიაჩემს - „დავწვავ, ბებია, იმ ფულს, 
ერთ სიტყვას აღარ გეტყვი საწყენს, ოღონდ შენ დამიბრუნდი ცოცხალიიიიი!“ 
- ბებიის გულამოსკვნილ ტირილს მეზობლების ქვითინი უერთდება.

მოვიდა თინიკო “ვარლამიჩი” (ასე ვეძახდით მამიდას ვაჟკაცური ბუნების 
გამო). იმ პერიოდში ფეხი ჰქონდა მოტეხილი და დამოუკიდებლად 
გადაადგილება უჭირდა. მანქანიდან გადმოვიდა თუ არა, “სკამი 
მომიტანეთ!” – გასცა ბრძანება... მიუტანეს, დაეყრდნო მუხლით და ჩქარა–
ჩქარა, სკამის გადაადგილებასთან ერთად მოხტომიალემ ქვემოდან 
ამოაკივლა – ”რა მოხდა, ხალხო, რა ამბავია, მევიკლა თავიიი?” – პასუხი 
ვერავინ გასცა, მარტო ზმუილი და ზლუქუნი ისმის ეზოში... 

დეპეშა არც მამიდას გახსენებია, ისიც შეუერთდა მოტირალთა რიგს და 
ისეთი ამბები დაატრიალა, მტრისას!... ვფიქრობ - ახლა რა უნდა ვქნათ, 
როგორ უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება...

ამ ტირილ-ტირილში ჭიშკარში დორა ბებია შემოვიდა - გია მისი გაზრდილია 
თითქმის და როგორც ოჯახის წევრს, ისე მიატირეს ქალებმა.

- რა მოხდა, რა უბედურება დაგვატყდა თავს? - თან ტირის, თან წელში 
ოდნავ მოხრილი კიბის სახელურს ეყრდნობა, რომ მალე ავიდეს.

- დორა დეიდა, დეპეშაა ბატიატიჩიდან, გიას ჭირს რაცხა და გვიბარებენ 
სალაპარაკოდ. მეტი არაფერი არ ვიციი, - მიაკივლა დედაჩემმა.

დორა გაფითრდა - რა უნდა იყოს? - ავადმყოფობაზე იქ არავინ 
დაგვიბარებდა, ან ციხეშია, ან კიდევ უარესი... დგას, ცრემლებს ყლაპავს და 
ცდილობს, დედა დაამშვიდოს.

რომ არაფერი გამოუვიდა - მაჩვენეთ ერთი ის დეპეშა, უნდა დავწვაო 
- მაგიდისკენ გაიწია და მიგდებული ფურცელი, აქამდე რომ არავის 
გახსენებია, ხელში აიღო... ჯერ წინსაფრის კალთით კარგად გააპრიალა 
სათვალის მინები, მერე მოიმარჯვა და....

- ფუჰ, შეგარცხვინათ გამჩენმა, ამაზე ატეხეთ ამხელა ამბავი? - ქაღალდი 
მაგიდაზე მოისროლა და იქვე დადგმულ სკამზე მოწყვეტით დაეხეთქა. 

ღმერთს რო შესთხოვ რამის ასრულებას, ისე შეაცქერდნენ დორას:

- ჰა, ამოთქვი, ადამიანო!

- სატელეფონო საუბრისთვის ხართ მისასვლელი აგერ ხარაგოულის 
ფოსტაში, გია გზავნის, მიხვალთ და დაელაპარაკებით... 

* * *

იმ დღეს მთელი ხარაგაულის ზარებს ვპასუხობდი, მესამე დღეს კი ჩავედით 
ფოსტაში და ვესაუბრეთ გიას, რომელმაც დარეკვა იმიტომ გადაწყვიტა, რომ 
ეთქვა - შემცვლელი არ მოვიდა ჯერ და მაგვიანდება, არ ინერვიულოთო...

ასე რომ - „დეპეშა რავა გამამიგზავნეს“ (“იმერული ესკიზებიდან”) მთლად 
მოგონილიც არაა, აგერ მოხდა ზემო იმერეთში და დორა ბებია რომ არა, 
მესამე დღეს ბატიატიჩში წარმომადგენლობითი დელეგაცია ჩაბრძანდებოდა 
გიას სანახავად.

ახლა ვიცინით ხოლმე - რავა არავის გაახსენდა იმ დეპეშის წაკითხვა, 
დედაჩემის რუსულს ვენდეთ?

ამბები ჩვენზე

„depeSa rava gamamigzavnes?!“

სარედაქციო კოლეგია

მაია ტორაძე

ლიანა მარქარიანი

სალომე ტორაძე

მარიამ ტურძილაძე

გამომცემელი:
 ფონდი “გემოვანი”

 tserili@gemovani.ge

(+995) 599 58 53 78


