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არსით და
გენოფონდით
ქართული
თანამედროვე
სურსათი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა
დოქტორი ზეზვა ასანიძე:

ქართული ენდემური პროდუქტის
გამრავალფეროვნებით მოსახლეობაში
შესაძლოა გამომუშავდეს როგორც
საკვების, ასევე ალკოჰოლური
სასმელების მიღების ჯანსაღი
ჩვევები.
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yofierebis fizikuri komunizmi

s. bulgakovi

მე ვარ მზეთამზე
და ჩემი თავის
ფასი ვიცი!

თებერვალი, 2022

ადამიანო,
თუ ამ წერილს კითხულობ, ესე
იგი იმ კატეგორიას განეკუთვნები,
რომლისთვისაც სურსათის ხარისხი
სულერთი არ არის. მეტიც, მისი
გენეტიკური წარმოშობა და
მიკროელემენტების დონეზე
შემადგენლობაც რომ დიდად მოქმედებს
ადამიანის ფიზიკურ და სულიერ
მდგომარეობაზე, ესეც შეიძლება იცოდე.
იდეაში ადამიანი ამ ქვეყანაზე მხოლოდ
ბედნიერებისთვის არის, მაგრამ
ამ მდგომარეობაში ყოფნა დიდად
დამოკიდებულია იმაზე, თუ რით ივსებს
ის დანახარჯს, ანუ რით იკვებება.
ლოგიკურია, რომ ის, რაც ისტორიამ და
ბუნებამ მოგვიტანა (აგრო–სასურსათო
ჯიშებს და მომზადების ტექნოლოგიებს
ვგულისხმობ), ბევრად სასარგებლო უნდა
იყოს ადამიანის როგორც ფიზიკური,
ასევე სულიერი მდგომარეობისთვის,
ვიდრე ჯიშები, რომლებიც ცოტა ხნის
წინ იმ ადამიანების დაკვეთით ან მიერ
არის შექმნილი, რომლის ლოგიკა
დამყარებულია შემდეგზე: მოსახლეობის
ზრდა გამოიწვევს სირთულეს მათ
გამოკვებაში...
გთხოვ,б გამოგვყვე ექსპერიმენტში,
რომელსაც პროექტი „გემოვანი“
გთავაზობს და რომლის მიზანიც ჩვენი
ქვეყნის ფეხზე დაყენებაა. წესები
მარტივია, წაიკითხე პურით გამოგზავნილი
წერილები და მიჰყევი...

ამბაკო ხოდადეიძე

ოთო ნაჭყებია:

წერილი N1

პატრიარქმა, ჩვენი - ერისა და
ბერის - გაღვიძებული ენთუზიაზმის
შემხედველმა და მსმენელმა,
გადაწყვიტა საპატრიარქოში
დაეფუძნებინა ქართული ჯიშის
ბიოპროდუქტების წარმოებისა
და რეალიზაციის ხელშემწყობი
გაერთიანება, რომელსაც
„საპატრიარქოს გემოვანი“
დაარქვა.

“
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ნინი ქავჟარაძე:
“მზეთამზე” უნდა
იყოს ყველასთვის
საყვარელი და საამაყო
ქართული პური!

“

გენეტიკურად
ქართული პური

werili

პროექტი „გემოვანი“
2017 წლის ოქტომბერი

ივა სალუქვაძე:
„კალისტოს“
რებრენდინგზე
მუშაობა დავიწყე
გამოკვლევით.
ვარკვევდი, რა არის
„კალისტო“, რას წარმოადგენს
და რა სიმბოლური დატვირთვა
უნდა ჰქონდეს ლოგოს.
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თევდორე გოგოლაძე:
მიყვარს ქართული კულტურა
და ვცდილობ თანამედროვე
საშუალებებით მომავალ თაობებს
მივაწოდო და დავანახო ჩვენი
წინაპრების მიერ შენარჩუნებული
ეს უდიდესი საგანძური.
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werili
გამარჯობა!
მე ვარ “მზეთამზე” და ჩემი
თავის ფასი ვიცი!

ლეწდნენ და ფქვავდნენ, წავიდნენ იმქვეყნად,
პურის ყანაში... შთამომავლებმა ვერ გააგრძელეს
მათი საქმე, წაესხნენ ქალაქად და სასარგებლო
პურის ნაცვლად შეჭამეს პური - თოვლივით
თეთრი და ბუმბულის ბალიშივით ფუმფულა. ნელნელა დაავიწყდათ ჩემი არსებობა, ნამდვილი და
სასარგებლო პურის გემო. ამიტომ არის, რომ მაღაზიაში
შესულები ვეღარც კი მცნობენ... ზოგიერთი ზედაც ვერ
მიყურებს და იმ თოვლივით თეთრი პურისკენ გააქანებს
ხელს, რომელიც მთელი ძალ-ღონით გაიძახის: მე
ამირჩიე, მე ვარ თეთრი, მე ვარ ფუმფულა, მე ვარ
იაფი... ჰო, მან იცის თავისი ფასი... და მეც ვიცი!

მე ვარ პური, ოღონდ არა ჩვეულებრივი პური,
რომელიც ზამთრის პირველი თოვლივით თეთრი და
უცხოური საფუვრით გაფუმფულებულია! არა! მე ვარ
პური, რომელიც თავისი ყველა ნაწილით ქართულია,
ნატურალურია, ჯანსაღია, თვითონაც ღონიერია და
შენთვისაც ღონისა და მხნეობის მოცემა შეუძლია.
მე ზღაპრებს არ მოგიყვები. ვერც იმას გეტყვი, რომ
მაინც და მაინც მე ამირჩიო შენი დარჩენილი ცხოვრების
მეგზურად, შენი ლამაზი საუზმისთვის, მადიანი
სადილისა და დალოცვილი ვახშმისთვის. ვერც იმას
გეტყვი, რომ სხვებზე უარი თქვა... აი, იმათზე, ჩემზე
თეთრები და ფუმფულები რომ არიან. ვერ გეტყვი, ვერ
დაგაძალებ ჩემ თავს, თუმცა ისტორიას კი მოგიყვები,
ჩემს ისტორიას, ჩემი დაბადებისა და გაზრდის
ისტორიას. ცოტას ჩემს მომავალზეც გეტყვი, რადგან
ზუსტად ვიცი, ჩემი მომავალი შენი მომავალია.

წინაპრებზე მოგიყევი, ახლა ჩემზე გეტყვი ორიოდ
სიტყვას. ჩემი ისტორია 2015 წელს იწყება, როდესაც
ბორჯომის რაიონში ჩემმა შემქმნელებმა ყანა-ყანა
ჩამოკრიფეს ქართველი კაცის მიერ ქართულ მიწაზე
მოყვანილი ხორბალი. მსოფლიოში ყველაზე ლამაზმა
ქალმა თეთრი და ჭვავის ფქვილისგან პურის დედა
მოამზადა, იგივე ჩემი დედა... 10 დღეზე მეტხანს
იბადებოდა დედაჩემი, დუღდა და იზრდებოდა, რათა
მოგვიანებით მე მოვევლინე ამქვეყნად. რომ დავიბადე
და შემომხედეს, წამსვე შემირჩიეს სახელი. მზეთამზე
დამარქვეს, როგორც ცენტრი გალაქტიკისა; როგორც
მთავარი საზრდო ადამიანისა...

მე პირველი პურის შთამომავალი ვარ. ჩემი წინაპრები
უხსოვარი დროიდან არსებობდნენ იმ მიწაზე,
რომელზეც შენ თამამად დააბიჯებ. ძველად, როცა
ადამიანმა საკუთარი ჯანმრთელობის ფასი იცოდა
და ისიც, თუ როგორ უნდა შეენარჩუნებინა იგი, პური
საღვთო რამ საგანი იყო... შემოდგომაზე მიწაში
დათესილი ხორბლიდან იწყებოდა ქართველი კაცის
დიდი მოლოდინი, მოლოდინი ზამთრისა და ყინვისა.
ყინვა უხდება ხორბალს... გაზაფხულსა და ზაფხულში
ვერაფერი შეედრება ამობიბინებულ თავთავთა ცქერას.
ასე მგონია, სამოთხე თუა იმქვეყნად, უცილობლად
ხორბლის თავთავებითაა მოფენილი.

ცხრა
მთას
იქით
წავლენ
და ხორბლის
გარდა არაფერს
გამაკარებენ, მაგრამ
თან ყოველ
დილა-საღამოს იმას
ჩამჩურჩულებენ, რომ ხორბალს ჩვენს მიწაზე არასოდეს
დამიკარგავენ! ამისთვის ვიბრძვი ბუნებასთან
ჰარმონიაში დაბრუნების სურვილით აღტყინებული,
ამისთვის დღეში ათასჯერ ვიბადები და ამდენჯერვე
შენთვის ვილევი...

და დღეს მე შენ თვალებში გიყურებ და გეუბნები:
-

მე ვარ პური შენი არსობისა!
მე ვარ შენი წინაპრების სუნთქვის გაგრძელება!
მე ვარ ქართველი კაცის მოყვანილი ქართული
ხორბლისგან დამზადებული ფქვილითა და პურის
დედით მოზელილი ცომით, სიცხესა და იმედებში
გამომცხვარი პური!
მე ვარ შენი მადიანად დაწყებული დილისა და
ნოყიერად დამთავრებული ვახშმის მადლი!

სრულყოფილი არ ვარ და დაბადების დღიდან სულ
ვიბრძვი. ვიბრძვი ხორბლის უკანასკნელ მარცვლამდე
და წყლის უკანასკნელ წვეთამდე, რათა შენამდე
მოვიდე, შენს სახლში მოვიდე, შენს ცხოვრებაში
მხოლოდ და მხოლოდ შენი კეთილდღეობისთვის და
შენი ჯანმრთელობისთვის გავჩნდე.

მე ვარ შენი ჯანმრთელი მომავლის წყარო!
მე ვარ ქართველი კაცის ქართულ მიწაზე
დაბრუნების იმედი!

სრულყოფილი არ ვარ და ვერც ვიქნები. მე ადამიანის
ხელით ვიბადები, ყოველთვის ერთნაირი გემოც კი არ
მაქვს, მაგრამ ერთი რამ არასოდეს იცვლება: ხორბლის
გარდა არაფერი მირევია! ჩვენთან რომ სულ გაწყდეს
ხორბალი (ჯვარი გვწერია!), ჩემი სულისჩამდგმელები

გამოხდა ხანი, გამოჩნდნენ კაცები ხელთათმანებით,
ქიმიებითა და სხვადასხვაგვარი დანადგარებით.
ის კაცები კი, სოფლად ხორბალს რომ თესდნენ,

მე ვარ მზეთამზე და ჩემი თავის ფასი ვიცი. შენ
თუ იცი?!

მარიამ ტურძილაძე

www.gemovani.ge

განხორციელებული პროექტები
2015

2016

2016

2016

2016

მზეთამზე

ოქროსქედის
ვენახები

შენ ხარ ვენახი

„მზეთამზე“ ქართული
ბრენდის დღეზე

„გემოვანი“
ბრენდი, რომელიც
გენეტიკურად ქართულ
პროდუქტს გააერთიანებს

2017
ბაზარზე ქართული ვაშლის
ძმარი გამოჩნდა

2017

2017

წერილი
N3

წერილი
N4

(მთისპირი; ოზურგეთი)

2017

2017

2017

2017

გემოვანი - გენეტიკურად
ქართული პროდუქცია მსოფლიოს
დასაპყრობად ემზადება

„მზეთამზემ“ წარმოება
10-ჯერ გაზარდა

წერილი N1

“გემოვანი ბაზარი“
ფილარმონიაში

2018
“ბოტანიკური ბაღისა”
და გემოვანის”
მემორანდუმი”.

2018

2018

დოქტრინა

წერილი N4

(იხილეთ მე-8 გვერდზე)

2018
“მთის სიმინდი “ქორბუდეს”
ექსპერიმენტი 2000 მეტრზე,
გომის მთა.

O rg

anic

100%

2018

2018

2018

2018

2018

„გემოვანი ბაზარი“
შარდენზე

“გემოვანმა“ წალკაში
სათესლე საჯიშე
მეურნეობა შექმნა

„გემოვანის“
თანაორგანიზებით
გამართული პურის
ფესტივალი

„გემოვანმა“ პირველი
დაფინანსება „Gazelle
Finance”-სგან მიიღო

„გემოვანი“ სოფლის
ტურიზმით დაკავდა”

2019

2019

“საპატრიარქოს გემოვანის“
ხელშეწყობით ეპარქიებში
ხორბლის თესვა დაიწყო

წერილი
N5

2019
„პურის ფესტივალი 2019“-ზე
მთავარი მასპინძელი „მზეთამზეა“,
მხარდამჭერი „გემოვანი“

“მზეთამზე” ჭვავის
პურის ახალ ხაზს “ჭვიას” უშვებს

“გემოვანი” და
“სინერჯი კაპიტალი”
დაპარტნიორდნენ

2021

“ჩხავერის რთველი.
ველორბოლა “Black Sea
Arena - მთისპირი”

გურიაში აღდგენილი ფურნე
და გემოვანი პური “კალისტო”.

2021

2021

2021

“პურის ტური”
გურიაში და მეოთხე
გათამაშებული
ავტომობილი

„მზეთამზეს“
საკუთარი ქარხანა
და წარმადობის
ზრდა. “სინერჯი”

“იაფეტი” გემოვანი
ფურნის პური
დმანისში”

2021
“გემოვანი” ქვეყანაში
სასარგებლო სურსათის
დამკვიდრებას პურით
ცდილობს

2019

“ჩხავერის დაბრუნება გურიაში;
ღვინის ძეგლის გახსნა;
ფოლკლორის ლაბორატორიის
დაარსება, ველორბოლა
“ოზურგეთი-მთისპირი”

2020

2020

2019

2019

ღონისძიება “შენ ხარ ვენახი”;
“სერგიეთის სპირტის სახდელის”
პრეზენტაცია; აქტივობები:
ისინდი, ცხენბურთი და მარულა;
“ფოლკ ‘ნ’ როლის” კონცერტი

2021
თუთა – ფურნის პური
სამეგრელოში | გემოვანის
რეგიონალური გაფართოება

2021

2022

წერილი N7
გაზეთი

წერილი N8
გაზეთი

2021

წერილი
N6

წერილი N9
გაზეთი

werili

ilia II-m gviTxra: „Tqven unda gadaarCinoT saqarTvelo“
ამბავი „ვოლცვაგენისა“,
„გემოვანისა“ და ბედისწერისა...
ESM-ის ბიზნეს-სკოლაში სწავლისას მთელი ერთი წელი ვარჩევდით Volkswagen Beetle-ის ისტორიას. Volkswagen ქართულად ნიშნავს „სახალხო მანქანას“, რომელიც XX
საუკუნის 30-იან წლებში „გერმანიის მშრომელთა ფრონტის“ მთავრობამ დააარსა
ქვეყნის ახალი გზების მშენებლობის წასახალისებლად. ხოლო მოგვიანებით
კონკრეტულად ეს მოდელი – Beetle - ხალხმა ისე შეიყვარა, რომ მათი მეპატრონეები
მთელ მსოფლიოში ერთმანეთის დანახვაზე სიამაყით და სიყვარულით ივსებოდნენ,
ესალმებოდნენ სიგნალებით, ეხმარებოდნენ ერთმანეთს და ა.შ. ახლა რომ ვიხსენებ,
ალბათ სწორედ იმ დროს გამიჩნდა პირველად „სახალხო საქმის“ კეთების სურვილი.

2009 წელს საერთო პროექტის ფარგლებში გავიცანი ჩემი პარტნიორი ირაკლი
ჩავლეშვილი. მანვე მაზიარა პირველად იმ იდეას, რომ სურსათი უვნებელი კი არა,
სასარგებლო უნდა იყოს. „სახალხო საქმის“ კეთებით გულანთებულებმა, მესამე
პარტნიორ ლალი მესხთან ერთად, 2015 წელს საფუძველი ჩავუყარეთ პურის კომპანია
„მზეთამზეს“- ქართული ჯიშის ბიოხორბლისგან მიღებული სუფთა ფქვილითა და პურის
დედით მომზადებულ სასარგებლო პურს. მაშინ ყოველდღიურად 20-30 პურს ვყიდდით,
ახლა დღეში 7-8 ათასს ვაწარმოებთ, ახლო მომავალში კი 100 ათასამდე ავალთ.

“

სწავლის დამთავრების შემდეგ აღმოვჩნდი „გამხეცებულ” ბიზნესის სამყაროში, სადაც
მთავარი ღირებულება ფინანსური სარგებელი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ
წარმატებულად ვითვლებოდი, სულ მქონდა შინაგანი სიცარიელის შეგრძნება. მინდოდა
რეალურად ღირებული საქმე მეკეთებინა, შინაარსიანად მეცხოვრა და წლების შემდეგ
ჩემი შემდგომი თაობისთვის თამამად შემეხედა თვალებში.

პატრიარქმა, ჩვენი - ერისა და
ბერის ენთუზიაზმის შემხედველმა
და მსმენელმა, გადაწყვიტა საპატრიარქოში
დაეფუძნებინა ქართული ჯიშის ბიოპროდუქტების
წარმოებისა და რეალიზაციის ხელშემწყობი
გაერთიანება, რომელსაც „საპატრიარქოს
გემოვანი“ დაარქვა.

„ნამდვილს მოგითხრობთ, მაგრამ ისეთს, ზღაპარივით მოგეჩვენებათ“ (ოვიდიუსი)
2015 wlidan dRemde uamravi sirTule gvxvdeba, magram
yovel jerze, roca gamouvali mdgomareoba gvgonia, gamosavali saswaulebrivad gamoCndeba xolme.
erTi puriT dawyebuli biznesi saqme-moZraoba „gemo
vanSi“ gadaizarda, romlis mizanic aris Cvens miwaze, saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi mcxovreb adamianebs daexmaros adgilobrivi produqciis warmoebaSi.
puris cxobis ra gagvegeboda, amitom saWiro xalxis Zebna daviwyeT. pirvel rigSi xorbali gvWirdeboda. gavi
caniT adamianebi, eri da beri, isinic, romlebmac dRevandelobamde Semoinaxes endemuri xorblis jiSebi.

მალევე ხელი შევუწყვეთ „წითელი დოლის“,
„შავფხასა“ და „დიკას“ ხორბლის მოყვანას
ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა მხარეში: წალკაში,
გარდაბანში, გურჯაანში, საგურამოში,
დედოფლისწყაროში, კასპში, ახალციხეში,
ოზურგეთში, ხაშურში.
am ukanasknelSi erTi meurne kacis, anzoris vali, 2018
wlidan moyolebuli, dRemde gvaqvs. icis, rom gastumreba drois ambavia, magram am werils Tu waikiTxavs, minda
icodes, rom ar dagvviwyebia.
2018 wels yvelanairi Tavisufali aqtivi da fuli
amogve
wura, arada „mzeTamzes“ puris warmoebas da sxva
proeqtebs finansebi sWirdeboda ganviTarebisTvis. erTerT amerikul kompaniasTan 400-gverdian dokuments movawereT xeli. erTi milioni laris miRebis sapasuxo moTxov
nebi imaze meti iyo, vidre velodiT da vidre survili
gvqonda. maRali procenti da Cveni maqsimaluri CarTulobis moTxovna gvafiqrebinebda, rom am kompaniasTan didxans
ver gavagrZelebdiT TanamSromlobas, amitom alternatiuli dafinansebis gzebze fiqri daviwyeT.
moviareT bankebi, fondebi, investorebi da sabolood
gzam papuna toliaSvilTan migviyvana _ 20-wliani gamocdilebis mqone biznes-sakonsultacio kompania „sinerji jgufis“ damfuZnebelTan, romelsac axali dawyebuli
hqonda qarTveli investorebis fuladi saxsrebiT fondis
saqmianoba „sinerji kapitalis“ saxeliT. papunas gacnobidan zustad erT welSi Sesrulda tranzaqcia, risi meSveobiTac gavistumreT amerikuli kompania da ara rogorc
msesxebel, aramed finansur partniorad wilSi Semovida
„gemovani sinerji“.
„gemovanis“ axali direqtoris, sofo buCukuris ZalisxmeviT dagvimtkicda „halik bankis“ 2-milion lariani
kre
diti, rasac saswaulebrivi movlena vuwodeT, radgan
manamde „gemovanis“ finansuri angariSgebebi ar aRmoCnda
misaRebi arcerTi qarTuli bankisTvis.

პატრიარქთან შეხვედრა და
„საპატრიარქოს გემოვანი“
erTxelac SemTxveviT aRmovaCineT saqarTvelos
kaTolikos-patriarqis, ilia II-is 2009 wlis saSobao epistolidan amonaridi qarTuli agrosasursaTo strategiis
Sesaxeb, romelic, umeteswilad, daemTxva Cvens saqmianobas,
gegoneba, Cven dagviwerao. amiT STagonebulebma 2018 wels

davwereT „gemovanis“ doqtrina, romelic walkis raionis
sofel berTas mamaTa monastris berebis meSveobiT moxvda
patriarqTan. amis Semdeg erTi periodi xSirad gvqonda patriarqTan piradad Sexvedris bedniereba, vuyvebodiT „mzeTamzesa“ da „gemovanis“ saqmianobas da rCevebsac viRebdiT.
swored man gvirCia Cveni gazeTis gamoSveba, Zveli furneebis aRdgena. patriarqma, Cveni - erisa da beris enTuziazmis
Semxedvelma da msmenelma, gadawyvita sapatriarqoSi daefuZnebina qarTuli jiSis bioproduqtebis warmoebisa da
realizaciis xelSemwyobi gaerTianeba, romelsac „sapatriarqos gemovani“ daarqva. aseTi ram pirvelad moxda saqar
Tvelos istoriaSi _ sapatriarqo da biznesi ideurad da
saxelebiT SeerTdnen.

პატრიარქმა თქვა, რომ თვით
მოსახლეობასაც შეუძლია ზომების მიღება.
მან უარი უნდა თქვას ჯანმრთელობისთვის
მავნე პროდუქციაზე, თვითონ უნდა დაიწყოს
მიწის დამუშავება და შექმნას მცირე
საწარმოები. „გემოვანს“ კი გვითხრა: „თქვენ
უნდა გადაარჩინოთ საქართველო!“
ai, es gaxda CvenTvis yvelaze didi niSani, rom dawyebuli
saqme bolomde unda miviyvanoT saqarTvelos keTili momavlisTvis. uTuod RvTis niSani gvgonia isic, rom saqmisgan
didi madli mogvdis, Zalian rTuli ambebi aralogikurad
gvigvardeba xolme.

ენდემური ჯიშები და გემოვანი
პროდუქტი
xorbliT dawyebuli saxalxo saqme sxvadasxva bostneuliTa da yurZniT gagrZelda. vTqviT, rom „gemovani“ aris
niSani, romelic aerTianebs qarTuli jiSis sursaTs _ janmrTelsa da sasargeblos. daviwyeT sxvadasxva agroeqsperimenti da mas Semdeg vagrovebT codnas.

ამ ექსპერიმენტების შედეგია სვანური ჯიშის
კარტოფილი ბორჯომის სოფელ ციხისჯვარში,
ოქროსქედში, ყველის დედა, მაწონი,
ბენტონიტური თიხის თხევადი საპონი,
კოლხური თხა, კოლხური ცხვარი, კახური
ტყის ღორი, შავი ქათამი, კავკასიური წაბლა
(ძროხის სახეობა), კავკასიური ნაგაზი და
გურული მყეფარა, მარტვილის რაიონის
სოფელ სერგიეთში მეგრული ძველი ჯიშის
ყურძენი „ოჯალეში“ და სუფთა ღვინის
სპირტითა და ბალახეულობით დამზადებული
სამკურნალო ლიქიორი.
2016 wels Cemi partnioris, iraklis, bebias datovebul
miwaze, guriis sofel oqrosqedSi gavaSeneT uZvelesi endemuri yurZnis „Cxaveris“ patara, 300-Ziriani venaxi, romelsac iraklis bebiis pativsacemad „lola“ davarqviT. male
10 venaxi dagvemata, mosaxleobasTan movilaparakeT, rom
miwa maTia, xolo sxva saorganizacio mxares „gemovani“
iRebs Tavis Tavze, mosavals ki 50-50%-is princi piT gavi-

yofT. ganviTarebis veqtori zrdadia da gvsurs sofel
oqrosqdis istoriuli sazRvris SigniT srulad Cxaveri
gavaSenebinoT mosaxleobas. venaxis saqmianobis dawyebidan
zustad meSvide wlis dasawyisSi, bevri eqsperimentis Semdeg mivageniT Cxaveris Rvinis albaT saukeTesod damzadebis meTods - rTveli dekemberSi, romlis merec gamodis e. w.
ice wine - bunebrivad tkbili endemuri Rvino.

ჯანმრთელობა, ბედნიერება და
ფინანსური სარგებელი
gemovanis doqtrinis me-9 punqtSi Cafiqrebulia „saziaro sazogadoebis“ Seqmna, romlis interesi iqneba saqarTvelos GDPHH indeqsis zrda, rac ase iSifreba: Gross
Domestic Product Health and Happiness, anu mTliani Sida
produqti, janmrTeloba da bedniereba. miznad davisaxeT
iseTi warmoebebis Seqmna-ganviTareba, romlebic finansur
keTildReobasTan erTad, janmrTelobas da bednierebasac
moutans xalxs.
madlierebi varT yvela im adamianis, vinc „saqarTvelos
sasargeblo sursaTis saagentos“ (ssss) mSeneblobaSi

erTxel mainc dado „gemovani aguri“.
აგურების შეგროვება მარტივია, უნდა
გახდე თანამოზიარე ამ ამბისა, რისთვისაც
ჩამოთვლილთაგან რომელიმე უნდა მოგინდეს
და შეასრულო:
ერთი ან ბევრი „ზიარი“ ფულად იყიდო (ამის
შესახებ გაზეთის მომდევნო ნომერში ვრცლად
მოგიყვებით)
ინტელექტუალური რესურსი გაცვალო
„ზიარში“
აწარმოო სურსათი ბუნებრივი
კანონზომიერებების მიყოლით
იყიდო გემოვანი პროდუქტები...
an kide sxva nebismieri formiT, mTavaria GDPHH indeqsi
gavzardoT. agurebis SegrovebiT miiRebT sam sargebels:
emociurs, sajanmrTelosa da finansurs.

რისთვის გამოვეცით გაზეთი
„წერილი“
momxmareblebTan kavSirze yofnis erT-erT gzad avarCieT purTan erTad werilebis gagzavna, sadac dawvrilebiT
gavagebinebT Cvens janmrTelobaze mzrunvel, Wkvian da
erTgul momxmarebels gemovanis siaxleebis Sesaxeb.
yvela es istoria namdvilia da arcerTi ambavi zRapari
araa. kidev bevri rame maqvs gasaxsenebeli da win kidev
bevri ram gvelodeba. Cven daviwyeT momavalze zrunva!

თქვენ მოგვყვებით?

ოთო ნაჭყებია,
„გემოვანის“ თანადამფუძნებელი
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არსით და გენოფონდით ქართული
თანამედროვე სურსათი

“

werili

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი აჩვენებს, რომ სახასიათო სურსათის წარმოების
შენარჩუნება, მათი შექმნის მეთოდებისა და რეცეპტების მოდერნიზაცია და ტექნოლოგიების
დახვეწა, ასევე ძველი ჯიშების აღდგენა ან/და ახალი ადგილობრივი ჯიშების გამოყვანა, ძალზე
მომგებიანია როგორც ეკონომიკური, ასევე ჯანდაცვის კუთხითაც. ქართული ენდემური პროდუქტის
გამრავალფეროვნებით მოსახლეობაში შესაძლოა გამომუშავდეს როგორც საკვების, ასევე
ალკოჰოლური სასმელების მიღების ჯანსაღი ჩვევები.
გარდა ამისა, საქართველოში ეროვნული გენოფონდის სურსათის წარმოებას და მის დამკვიდრებას
სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ძლიერი პოტენციალიც
აქვს. ამ პოტენციალის რეალიზება შეამცირებს მოსახლეობის მიგრაციას როგორც ქვეყნის შიგნით,
ასევე ქვეყნის გარეთ, რაც საქართველოში დღევანდელობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა.
ამდენად, საწყის ეტაპზე, ქართული გენოფონდის სურსათის წარმოებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია
მისი შექმნისთვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვება, ინტერპრეტაცია და პოპულარიზაცია. სწორედ
ამ იდეას ემსახურება საქმე-მოძრაობა „გემოვანი“, რომლის გუნდის ერთ-ერთი წევრს, ახალგაზრდა
მეცნიერს, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორს ზეზვა ასანიძეს ახალი პროექტების თაობაზე
გავესაუბრეთ.

პროექტის ფარგლებში ამ ტიპის
ინგრედიენტებისთვის შემუშავდა
ტერმინი „ქართული გენოფონდის
სურსათი“, რომელსაც ვიყენებთ
არა მხოლოდ ინგრედიენტების,
არამედ სურსათის არომატის
და გემოს თავისებურების
აღსანიშნავად.

“

am proeqts ori fundamenturi mimarTuleba aqvs: pirveli orientirebulia
qarTuli sursaTis SeqmnisTvis aucilebeli codnis mopovebaze, dagrovebasa da popularizaciaze. xolo meore
_ produqciis Seqmnaze, misi gayidvis
bazris kvlevasa da warmoebaze.
proeqtis sawyis etapze puris da
Rvinis produqtebis _ spirtis da Zmr
issxvadasxva inovaciuri nairsaxeobis
Seqmna iyo dagegmili. nimuSebi Sei
qmna Tanamedrove da tradiciuli teqnologiis gamoyenebiT. tradiciuli
teqnologiis Seswavlis mizniT,saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi CavatareT
farTomasStabiani kvleva, romelic
mosaxleobis gamokiTxvis safuZvelze
ganxorcielda. proeqtis sxvadasxva
etapze CarTuli iyvnen Zalze kvalificiuri eqspertebi. Cveni mignebebi
aseve eyrdnoba Tanamedrove eTno-biologiur, umeteswilad eTnobotanikur
kvlevebs, romlebic ganixilaven kulturuli da veluri mcenareebis moxmarebis tradiciebs saqarTvelosa da
kavkasiaSi. proeqtis samizne regionebad guria da samegrelo SeirCa. inspiraciac, faqtobrivad, am regionebis
unikalurobam ganapiroba.
proeqtis SemoqmedebiTi gundis mier
puris da Rvinis produqtebze orientiris aReba, vfiqrob, gasakviri ar unda
iyos, radgan msoflioSi saqarTvelo
puris da Rvinis samSoblod aris cnobili, Tumca problematuria is faqti,
rom qarTul da ucxour bazrebze am
produqtebis mxolod mcirericxovani
trivialuri nairsaxeobebia gavrcelebuli, rac Zalze sustad asaxavs
saqarTve
loSi arsebul mravalferov
nebas. proeqtis arss swored am sicarielis Sevseba warmoadgenda.
es proeqtic, iseve rogorc sofel
oqrosqedis Cxaveri, sofelSi endemuri
vazis jiSebis aRdgenisTvis Seiqmna, da
venaxi `cima” ojaleSis vaziT pirvel
nimuSad ukve dairgo, romelsac 91 wlis
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– aRniSnuli proeqtis ganxorcie
lebis Sedegad konkretulad ra produqtis warmoebas daiwyebs kompania?
– pirvel etapze vgegmavT SevqmnaT
genofondiT qarTuli purproduqti,
alkoholuri sasmelebi (maT Soris
liqiori „oTari“ da axali idea „9
ca“), sxvadasxva ti pis mcenareuli
Zmari, yurZnis naturaluri badagis
produqtebi, mcenareuli naturaluri
sirofebi, rZis produqtebi da aroma
tuli nivTierebebis Semcveli botani
kuri ingredientebi. aseve igegmeba
veluri da kulturuli mcenareebis
konservirebuli marinadebis warmoebac.
saintereso da mniSvnelovania,
rom vapirebT SevqmnaT Rvinis da sxva
alkoholuri sasmelebis Camosasxmeli
tara, romelsac, specifikuri dizainis
garda, originaluri qarTuli ideuri
datvirTvac eqneba.
ქართველმა თუ ქართული
ჯიშის ხორბლის პური და 100
გრამი ენდემური ღვინო მიიღო
ყოველდღიურად, ის, დიდი
შანსია, სულიერად და ფიზიკურად
გამოჯანმრთელდეს.

“

– „gemovanis“ erT-erTi mTavari
slogania „vawarmoebT cotas, Tumca qarTuls da xarisxians“. am etapze vgegmavT da intensiurad vmuSaobT saqarTvelosa da samxreT kavkasiisTvis
damaxasiaTebeli velurad mozardi
mcenareebis resursis - xilis da kenkris, aseve aromatuli nivTierebebis
Semcveli foTlebis da fesvebis ingredientebad gamoyenebaze sxvadasxva
ti pis sursaTis da sasmlis warmoebaSi.

cima (oTari) babua uvlis. sergieTis
SemTxvevaSi Rirebulebas iZens arsebuli dabali xarisxis (ZiriTadad adesa) Rvino da amiT biZgi eZleva keTil
Sobili jiSebis (ojaleSi, koloSi da
sxva) gaSenebas, SemdgomSi maTgan `9 ca”
formatiT warsadgenad. moZraoba unda
daiwyos sicocxlem ekonomikaSi, rom
organulad ganviTarebulma grZelvadiani dovlaTi Seqmnas.
proeqtis Semdgom, anu axal etapze
gaCnda liqioris kategoriis alkoholuri
sasmelebis warmoebis idea,
romlis mTavar ingredientadac Rvinis
spirts viyenebT. es iniciativa, romelsac „gemovani suli“ daerqva, proeqtis
calke mimarTulebad gamoiyo.

- dawvrilebiT rom mogviyveT, liqiori `oTaris" Sesaxeb, riT aris is
gamorCeuli da warmoebis ra etaps gadis axla?
_ `oTari" aris teqnologiurad
daxvewili umaRlesi xarisxis Rvinis
spirtis fuZeze momzadebuli liqiori. warmoebaSi Cven mier gamoyenebuli
spirtis momzadebis xerxi efuZneba
alkoholis Tanamedrove teqnologiiT
distilaciis
da
gafiltvris
meTodebs, rac uzrunvelyofs evropul
standartTan Sesabamisobas. liqioris
mosamzadeblad gamoviyeneT dasavleT
saqarTvelos
samzareulosTvis
da
bunebisTvis damaxasiaTebeli mcenareuli komponentebi. xolo, bunebriv aromatizatorad Tormeti mcenaris masalaa
gamoyenebuli. amavdroulad, sasmelis
feris mimcemi komponentebic bunebrivi
warmoSobisaa da aRebulia im veluri
mcenareebidan, romelebic tradiciul
kulinariaSi xSirad ixmareba.
Cven vxelmZRvanelobT im ideiT, rom
ingredientebad SerCeuli mcenareebi
Seicavdes samkurnalo nivTierebebs,
romlebic mcire doziT liqiorSic

xvdeba da ganapirobebs mis sust analgetikur, anTebis sawinaaRmdego, laqsatiur (saWmlis monelebis procesis
momawesrigebeli), limfis sekreciis,
sisxlis gamwmend, organizmis stimulant da zogadad imunuri sistemis
gamaZlierebeli Tvisebebs.
ideologiurad, gemovanis safirmo
niSnis qveS gaerTianebuli liqiorebi da maT Soris liqiori `oTaric"
kavSirSia qarTul da saqarTvelosTan
asocirebul miTologiasTan. `oTari”
sparsulidan Semosuli saxelia da
niSnavs `surnelovan wamals”, rac
ideuradac Zalian emTxveva Cvens mizans. garda amisa, am liqiorebis
momzadebis ideologia princi pulad
iziarebs argonavtebis miTiT, kerZod
ki im TqmulebiT gadmocemul kulturas, romelic ukavSirdeba medeas
da hekates ganswavlulobas da hekates baRs, sadac, miTis mixedviT, mra
vali samkurnalo da Sxamiani mcenare
xarobda. hekates baRis karibWeze gamosaxul Tasze Semoxveuli gvelebis
glifi, romelic saerTaSoriso medicinis emblemad iqca, iZleva im miniSnebas, rom „Sxami mcire dozebiT samkurnaloa, xolo wamali didi dozebiT
- Sxami“. es miniSneba zogadad yvela
alkoholur sasmelzec unda vrceldebodes.
ჩვენ ვემხრობით მისი ზომიერად
მოხმარების კულტურის
დამკვიდრებას, რასაც ვფიქრობთ,
რომ საქართველოში ხარისხიანი
ალკოჰოლური სასმელების
დივერსიფიკაცია მნიშვნელოვნად
შეუწყობს ხელს.

“

– batono zezva, proeqt „gemovanis“
mTavari idea aris arsobrivad qarTuli produqciis Seqmna. sainteresoa,
am mimarTulebiT dagegmili axali unikaluri proeqtis arsi da miznebi.

kompania produqtebisTvis adamianis
saxelebis darqmevis princi ps xSirad
iyenebs. „oTari“, ra Tqma unda, nomi
naluri xasiaTisaa da im adamianis
saxels atarebs, visac, proeqtis iniciatorebis TxovniT, mieZRvna es liqiori.
mimdinare etapze „oTari“-s ukve ramdenime samuSao nimuSis probacia moxda da nimuSebidan airCa konkretulad
is versia, romlis bazarze gatanasac
apirebs kompania. momdevno etapebze unda moewyos infrastruqtura da
sasawyobe sivrce, romelic saWiroa
liqi
oris warmoebisTvis. igegmeba, rom
yvela saWiro proceduris gavla axlo
momavalSi moeswros, xolo mimdinare
wlis bolosaTvis es produqti gayidvaSi CaeSvas.

- kidev erTi saintereso iniciativa
axseneT. ras gvetyviT `9 cis" ideaze?
- es aris irakli CavleSvilis pers
peq
tiuli da originaluri idea, erTgvari gamogoneba. igi ukavSirdeba
alkoholuri sasmlis taras Seqmnas,
romelzec amo
tvif
ruli iqneba cxra
danayofiani mxatvrulad gaformebuli
Skala. es idea Tavis TavSi qarTul
suls da kulturas aerTianebs.
rogorc irakli ambobs, misTvis
am ide
is inspiracia iyo mogone
be
bi,romelic misi ojaxis wevrebs da
ufros TaobasTan urTierTobas ukavSirdeba.

ის ამბობს – როდესაც
სადღეგრძელოს თქმის შემდეგ
სასმელს მიირთმევ, მაღლა, ცაში
უნდა აიხედო სასმისის მოყუდების
დროს. ყოველი სადღეგრძელოს
შემდეგ უფრო კარგ ხასიათზე
დგები, ანუ ახალ ცაზე ხარ.
aqedan gamomdinare, sadRegrZelos
mirTmeva, faqtobrivad, zomavs – romel
caze xar asuli Seni ganwyobiT. cadfrenis am xerxis gamoyenebiT cxra
cas Tu gadascda, gravitacia uxeSad
iwyebs adamianze zemoqmedebas da zrdis misi fexareviT, xoxviT an ZmabiWebze „Camokvanwialebuli“ gadaadgilebis albaTobas. rogorc xedavT, es idea
originalur, gurul iumorsac moicavs
Tavis TavSi. „cxra ca“ poeziiT, kerZod galaktionis SemoqmedebiT inspi
rirebuli terminic aris. rogorc
irakli ganmartavs, cas galaktionis
poeziaSi gansakuTrebuli gamomxatveli mniSvneloba uWiravs da adamianis
aRmafrenis ganwyobas saukeTesod gamoxatavs.
„cxra cis“ ideiT Seqmnil taraSi
Camoisxmeba endemuri vazis Rvinoebi,
romlebic cota raodenobiT dgeba
dasavleT saqarTveloSi, magaliTad,
Cxaveri. aseve magari alkoholuri sasmelebi, romlis warmoebac „gemovans“
aqvs dagegmili.
`cxra cis” Rvinoebi daamkvidreben
yoveldRiuri Rvinis smis axal tradicias, albaT yvelas smenia, rom yoveldRe 100 ml Rvino janmrTelobisTvis
sasargebloa.

– dabolos, ra samomavlo gegmebi
aqvs „gemovanis“ gunds?
– aRsaniSnavia is faqtic, rom „gemovani“ mxolod TviTon ar awarmoebs
produqts. kompania TanamSromlobs qarTuli sursaTis sxvadasxva prodiu
serTan da gegmavs, rom maT habis ti pis
sivrce an safirmo niSani SesTavazos
produqtis bazarze gamosatanad. Cven
vagrZelebT muSaobas axali produqciis Seqmnaze. garda amisa, mimdinare periodSi muSavdeba proeqt gemovaniT
dainteresebul sazogadoebasTan urTierTobis gegma. samomavlod, maTTan
Sexvedris dros, ganixileba is saki
Txebi, Tu ra damatebiTi xerxebiT SeiZleba uzrunvelvyoT soflad mcxov
rebi mosaxleobis CarTuloba da
TanamSromloba qarTuli sursaTis
Seqmnis procesSi; maT mier warmoebul
ra ti pis Sualedur produqts aqvs
perspeqtiva, rom SeiZinos `gemovanma~
an kompaniis partniorma mewarmeebma. amiT kompania cdilobs guriis da
samegrelos regionebis magaliTze SeimuSaos efeqturi meqanizmi, rome
lic
mcire masStabiT, Tumca mainc, xels
Seuwyobs soflad mcxovrebi mosaxleobis ekonomikuri sargeblis gazrdas.
samomavlod, gemovanis qselis gafarToebasTan erTad SemuSavebuli meqanizmi saqarTvelos sxva regionebSic
amoqmeddeba.

ესაუბრა ლიანა მარქარიანი

ერი, რომლის წარმოებაც შეფერხდა,
სხვის მსხვერპლადაა გამზადებული
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სერგეი ბულგაკოვის
“ყოფიერების ფიზიკური კომუნიზმი”
სერგეი ბულგაკოვის ეკონომიკური ხედვა ისეთივე ეკლექტიკურია, როგორც ზოგადად მისი
ესთეტიკური შეხედულებები, თუმცა ამ კომპლექსურობის საპირწონედ ბულგაკოვი არ კარგავს
გამჭვირვალობას. იგი განსაზღვრავს ეკონომიკური სისტემის ორგანულ, ფართოდ მიღებულ
კომპონენტებს - წარმოებასა და მოხმარებას, რომელთაც „არსებით ეკონომიკურ ფუნქციებს“
უწოდებს, ამასთანავე კი ეკონომიკის მისეულ, მკაფიო განმარტებას გვაწვდის, იმდროინდელი
ეკონომიკური სისტემის კონსტრუქციული კრიტიკის ფონზე.
ბულგაკოვი წერს, რომ ეკონომიკური ცხოვრება საბოლოოდ შეიძლება დავიდეს მეტაბოლურ
პროცესამდე - ცირკულაციამდე ან ჩასუნთქვისა და ამოსუნთქვის მონაცვლეობამდე.
პოლიტიკური ეკონომიკის ენაზე, წარმოება შეესაბამება ჩასუნთქვას, მოხმარება
- ამოსუნთქვას. ეკონომიკური ციკლი შედგება ამ ორი აქტისგან, წარმოებისა და
მოხმარებისგან, ეს არის არსებითი ეკონომიკური ფუნქციები.

bulgakovs swams, rom yoveli cocxali organizmi, rogorc sxeuli, rogorc organizebuli materia,
ganuyoflad, urRvevad aris dakavSirebuli mTel
samyarosTan, radgan samyaro aris urTierTdakavSirebuli da urTierTSeRwevadi Zalebis sistema da
ar SeiZleba qviSis erTi marcvlis wonasworobis
mdgomareobidan gamoyvana, erTi atomis ganadgurebac ki ise, rom ama Tu im xarisxiT, mTeli samyaros
kanonzomiereba ar dairRves. imisda miuxedavad, samyaros dinamikurad aRviqvamT - rogorc Zalebis an
energiebis sistemas, Tu statikurad - rogorc aramyar wonasworobis mdgomareobas, is CvenTvis rCeba
erTian arsebad misi yvela nawilis uwyveti kavSiris
wyalobiT.

ბულგაკოვი თვლის, რომ სამყაროს
ერთიანობა აქსიომურია სამყაროს
ნებისმიერი გაგებისთვის, ეს ერთიანობა
კი აყალიბებს “ყოფიერების ფიზიკურ
კომუნიზმს”, რაც ნიშნავს, რომ ფიზიკურად
ყველაფერი პოულობს საკუთარ თავს
ყველაფერ სხვაში, ყოველი ატომი
დაკავშირებულია მთელ სამყაროსთან.
mTlianobaSi samyaros es moxmareba devs Cveni
cxovrebis yvela procesis safuZvelSi. sicocxle
am gagebiT aris samyaros moxmarebis unari, xolo
sikvdili – gamosvla am samyarodan, masTan komunikaciis unaris dakargva. sabolood, aRdgoma aris
samyaroSi dabruneba am SesaZleblobebis aRdgeniT,
Tumca usasrulod gafarToebuli xarisxiT.
bulgakovi ganixilavs sazrdos, Wamas, rogorc
moxmarebis aspeqts, romlis meSveobiTac sicocxle grZeldeba an sruldeba. brZola sicocxlisa
da sikvdilisTvis, anu brZola gadarCenisTvis, mTel
cxovelTa samyaroSi, sakvebSia koncentrirebuli.
sakvebis gareSe cxovreba SeuZlebelia. amitomac
wamoWris bulgakovi kiTxvas - maS, ra aris sakvebi?
aq Cven gvaqvs kosmosuri komunizmis yvelaze naTeli gamoxatuleba. cocxalsa da aracocxals Soris
sazRvari realurad gawyvetilia sakvebSi. sakvebi
aris bunebrivi Tanaziareba - samyaros xorcis miReba. rodesac viReb sakvebs, vWam zogadad msoflio
materias da amiT me namdvilad da realurad vpoulob samyaros CemSi da Cems Tavs samyaroSi, vxdebi
misi nawili. uSualo gagebiT, me aq vWam am purs; magram dinamikurad, samyaros erTianobisa da kavSiris
Sedegad, me, zogadad, samyaros xorcs viReb am puris
safarSi, niRabSi.

ვინაიდან ამ პურის ისტორია, ისევე
როგორც მატერიის ყოველი ნაწილაკი,
შეიცავს მთელი სამყაროს ისტორიას.
imisaTvis, rom is gaizardos da miiRos misi dRevandeli forma, saWiroa mTeli msoflio meqanizmis
koleqtiuri moqmedeba warsulSi da awmyoSi. bulgakovi miiCnevs, rom ara mxolod es puri, aramed sakve-

წარმოება
rac Seexeba warmoebas, bulgakovis mixedviT is,
upirveles yovlisa, obieqturi moqmedebebis sistemaa,
romelSic subieqturi obieqtivirebuli xdeba: subieqtsa da obieqts Soris zRvari iSleba da subieqti
TavisiT gamodis obieqtSi. misi rwmeniT, warmoeba
ekuTvnis bunebas da saganTa samyaros, magram, amave
dros, is sruliadaa gajerebuli adamianis miznobriobaSi, axorcielebs winaswar daproeqtebul models an ideas da ganasaxierebs subieqtur ganzraxvas. am aspeqtiT nebismieri dasrulebuli nayofieri
samuSaos Sedegi hgavs xelovnebis nimuSs. gansxvaveba ekonomikur processa da xelovnebas Soris maT
amocanebsa da metafizikur xasiaTSia, magram isini
sakmaod hgvanan am formaluri gagebiT, maTi Sedegis, nayofis subieqtur-obieqturobiT. orive SemTxvevaSi adamianis an subieqtis gaucxoebis saburveli
nawilobriv iSleba samyarodan, nayofi ki ideebiT
da miznebiT imsWvaleba. amrigad, realuri kavSiri
subieqtsa da obieqts Soris, xidi, romelsac mihyavs
adamiani realobaTa samyaroSi da Seuqcevadad akavSirebs mas am samyarosTan aris - Sroma; axleburad
obieqtivirebuli adamianuri realoba.
bulgakovi miiCnevs, rom politikurma ekonomikam
Sromis cneba SezRuda materialur sargebelSi gamoxatuli "produqtiuli" Sromis farglebiT. Sesabamisad, yuradReba gamaxvilda Sromis erT aspeqtze,
obieqturze, romelic realurad aris misi periferia,
xolo misi mniSvneloba sruliad ugulebelyofili darCa. amitomac, bulgakovi aprotestebs Sromis
aseTi viwro gagebas. is fiqrobs, rom Semecneba, rogorc nebisyofis aqti, aseve moiTxovs energias, Zalisxmevas, Sromas. Sesabamisad, codnac Sromis produqtia iseve, rogorc materialuri sargebeli da
iseTive mravalferovania xarisxiT, sargeblianobiTa
da gamoyenebadobiT.

ეკონომიკა
ამ ყოველივეს გათვალისწინებით,
სერგეი ბულგაკოვი წერს, რომ ის,
რასაც ჩვენ ეკონომიკას ვუწოდებთ,
ემპირიულად გამოხატულია სხვადასხვა
ადამიანის მიერ დროსა და სივრცეში
განხორციელებული არსებითად
განსხვავებული ეკონომიკური აქტებით,
ანუ ეკონომიკა ამ დისპარატული
ეკონომიკური ქმედებების სიმრავლეა.

magram rodesac vsaubrobT ekonomikaze, rogorc
zogad terminze, ueWvelad vcdebiT aqtebad dayofas da am nawilebs, qmedebebs miviCnevT erTiani da
Tanmimdevruli funqciis – ekonomikis gamovlinebad,
romelic sabolood ufro metia, vidre ubralod
misi nawilebis algebruli jami.
miuxedavad imisa, rom nebismier momentSi ekonomika (an mecniereba) arsebobs maT mier, vinc monawileobs mis procesSi, is ar SeiZleba gaigivdes am
monawileebTan. sistema arsebobs damoukideblad,
konkretuli individebisgan, romlebic masSi modian
da midian. amas bulgakovi ekonomikis memkvidreobiTobas, istoriul bunebas uwodebs da Tvlis, rom
swored es ganasxvavebs adamianis ekonomikur sistemas cxoveluri sistemebisgan. ra Tqma unda, moxmarebis procesi msgavsia mTel cxovelTa samyaroSi,
magram warmoeba faunaSi dadis ubralo eqspropriaciamde da sxva saxeobebis ganadgurebamde sicocxlisTvis brZolaSi, sadac aucilebeli iaraRebi
kbilebi da klanWebia. adamianur samyaroSi ki, rogorc aRiniSna, warmoeba xelovnebasTan igivdeba. amitomac aris, rom, rogorc niko nikolaZe werda:

“

მოხმარება

bis yoveli nawilaki, romelsac Cven vWamT (da haeris
yoveli atomi, romelsac vsunTqavT) Teoriulad samyaros xorcia. Cven SegviZlia miviRoT amqveyniuri
xorci, SevinarCunoT Cveni sicocxle, vWamoT, mxolod
rogorc am samyaros qmnilebebma an Svilebma. sakvebi
am gagebiT avlens Cvens arsebiT metafizikur erTobas samyarosTan.

ყოველი ერის საფუძველი, ძალა, მომავალი
უფრო მის მეურნეობაზე დამყარებული,

მის მწარმოებლურობაზე. სხვა ყველაფერი

თითქმის უმნიშვნელოა ამასთან შედარებით,
ერი, რომლის წარმოებაც შეფერხდა და

სხვა ქვეყნების წარმოებასთან შედარებით

ხეირიანად ვეღარ აჯილდოებენ მწარმოებელს,
სხვის მსხვერპლადაა გამზადებული. თუ
იმან ვერ მოახერხა თავისი წარმოების
გაუმჯობესება, გაიაფება, გაადვილება

და გახვიანება, მისი საქმე წასული და
დაღუპულია“.

Sesabamisad, vinaidan, bulgakovis mixedviT, Cven
vcxovrobT ekonomikuri aqtivobis mudmivad mzardi
Zalis cnobierebaSi, rac, Tavis mxriv, gzas uxsnis usazRvro SesaZleblobebs kulturis SeqmnisTvis, aucilebelia, ganvaviTaroT mwarmoebloba. es ki moiTxovs, pirvel rigSi, nebas da mizanmimarTulobas, meore
rigSi ki Zalas, anu sawyisi koncefciis ganxorcielebis SesaZleblobas. amitom, bulgakovi ambobs, rom
individi unda arsebobdes imisaTvis, rom surdes da
imisaTvis rom Seqmnas, ara mxolod unda surdes, aramed SeZlos dasaxuli amocanis Sesruleba.

მოამზადა სალომე ტორაძემ
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გენეტიკურად ქართული პური

“

werili

„მზეთამზე” უნდა იყოს ყველასთვის საყვარელი და
საამაყო ქართული პური“

გიფიქრიათ, რომ ბრენდს შესაძლებელია ჰქონდეს თავისი ხასიათი ან ენა; იყოს ტრადიციული, მაგრამ,
ამავდროულად, მოახერხოს ჰარმონიული შერწყმა თანამედროვეობასთან; რომ შეიძლება იყოს
მოსიყვარულე და კეთილი, თუმცა ძალიან ამაყი და ჯიუტი; რომ ბრენდი შესაძლოა იყოს ახალი და
უნიკალური, ასევე მივიწყებულიც, მაგრამ ძალიან ნაცნობი და ნოსტალგიური? შესაძლებელია, რადგან
ზუსტად ასეთია გენეტიკურად ქართული პური „მზეთამზე“.
ერიკ კანდელი წერდა: მომხმარებელი დაივიწყებს შენს ნათქვამს, მაგრამ არასოდეს დაივიწყებს,
თუ რა აგრძნობინე. „ამიტომ, თუ გასინჯავთ გენეტიკურად ქართული „მზეთამზეს“ „100%-იან
ჭვავს“, „ლომთაგორას თეთრს“ ან „რუხს“, „წითელ დოლს“ ან/და „ჭვიას“ - მათი გემო არასდროს
დაგავიწყდებათ“,- ასე ფიქრობს კომპანიის მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ნინი ქავჟარაძე.
იგი დარწმუნებულია, რომ „მზეთამზემ“, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ელემენტების გამოყენებით,
ადამიანებს თავიდან უნდა გააცნოს და შეაყვაროს დავიწყებული გემრიელი და მარგებელი ქართული
პური, თან ტრადიციული გემოები შეახსენოს ისე, რომ არასდროს დაავიწყდეთ.

ნინი ქავჟარაძე:
„ukve 7 welia, rac am sferoSi, ufro konkretulad, warmoebaSi marketingis xelmZRvanelis poziciaze
vmuSaob. gamocdileba, SeiZleba iTqvas, rom didi maqvs.
Semiqmnia sxvadasxva brendi, Semdgom maTi unikaluri
niSiT uzrunvelvyofdi
warmatebul pozicionirebas bazarze. am yvelafris Sedegad, didi ZalisxmeviT,
xels vuwyobdi axali brendis transformacias Zalian
sasurvel produqtad, romlis SeZenisas adamianebi
bednierebi xdebodnen da madlobas gvixdidnen. es
ukanaskneli ki, anu momxmareblis dadebiTi ukukavSiri,
yvelaze didi stimulia. roca qmni qarTul brends da
Zalian bevrs muSaob amisTvis, Semdeg ki es yvelaferi
momxmareblis madlobiT gibrundeba, zustad es aris
namdvili warmateba. maSin xvdebi, rom sworad gimuSavia, swor gzaze dgaxar da is Zalian Zvirfasi dro, rac
„daxarje“, namdvilad Rirda amad.
ramdenime Tvea, rac „mzeTamzes“ marketingis departamentis xelmZRvaneli var. am kompaniaSi Cemi muSaobis mTavari princi pia, rom is dro, romelsac aq muSaobisas viyeneb, iyos sworad ganawilebuli da miviRo
is Sedegi da mivaRwio im mizans, rac dasaxuli maqvs.
CemTvis es Zalian mniSvnelovania.
ra Tqma unda, „mzeTamzeSi“ mosvlis pirvelive dRidan gavecani da kargad Seviswavle arsebuli mdgomareoba, rogorc SigniT, aseve qarTul bazarze. pirvel

rigSi, Sevadgine moqmedebis gegma, romlis TiToeuli
etapis mixedviT Sesruleba Zalian mniSvnelovan Sedegamde migviyvans. cxadia, rom am yvelafers sWirdeba
Zalian didi dro da rogorc adamianuri ise, materialuri resursi.
am etapze Cveni strategia Semdegia: Zalian neli
tempiT vmuSaobT TiToeul momxmarebelze. aseve, intensiurad vcdilobT „mzeTamze“ bazarze xarisxian
da jansaR brendad davamkvidroT. momavalSi, daviwyebT agresiul marketings, romelic orientirebulia
momxmarebelze da amas sWirdeba dro da moTmineba.
mniSvnelovania isic, rom konkretul etapze, raRac
nawilSi ukve aucileblad gadavalT aqtiur marketingze.
„mzeTamzes“ mTavari idea gaxlavT jansaRi puris
warmoeba, romlis erTaderTi da umTavresi arsia adamianebis janmrTelobaze zrunvaa. proeqt „gemovanis“
damfuZneblebma, irakli CavleSvilma da oTar naWyebiam, jer kidev 2015 wels puris warmoebis tradiciuli
meTodebis aRdgenasa da unikaluri xorblis jiSebis
gadarCenaze daiwyes fiqri. maT uZvelesi meTodebis
Tanamedrove teqnologiebTan SerwymiT jansaRi produqti - puri „mzeTamze“ Seqmnes.
unda iTqvas, rom „mzeTamze“, rogorc brendi, gaxlavT Zalian individualuri, specifikuri xasiaTis. is

niSuri produqtia, romelic sxvebisgan gamorCeulia.
misi marketingic, momxmarebelTan komunikaciis nawilSi, Zalian gansxvavdeba sxva brendebisgan. „mzeTamze“
gaxlavT tradiciuli produqti, rogorc warmoebis kuTxiT, ise Sinaarsobrivad. mTavari ki isaa, rom
tradiciebis dacvasa da SenarCunebasTan erTad, brendi xSirad cdilobs Tanamedrove elementebis Setanas.
anu martivad rom vTqvaT, miviswrafviT ukeTesobisken,
tradiciebis SenarCunebiT da siaxleebis wyurviliT.
„mzeTamzes“ Tavisebureba mdgomareobs swored mis
gulwrfelobaSi. is aris pirdapiri, uSualo, keTili
da Zalian gamoirCeva komunikaciaSi arsebuli individualizmiT. Zalian frTxilad vekidebi mis brendings, radgan ar aris martivi – daicva tradiciebi da
Tan Tanamedroveobas auwyo fexi. es aucileblad unda
moxdes sinergiulad, organulad da rbilad, raTa
momxmarebelma brendi sworad Seiyvaros da miiRos.
calke gamovyofdi erT Zalian mniSvnelovan marketingul xedvas, rac mTavari, RerZia marketingis gegmaSi - mzeTamze unda iyos yvelasTvis sayvareli da
saamayo qarTuli puri“!

„ქართული გალობა” - ხიდი ტრადიციებსა და მომავალ თაობას შორის
თევდორე გოგოლაძე 27 წლის პროგრამისტია, რომლის
აპლიკაციებიც ქართულ ციფრულ სამყაროს ნელ-ნელა იპყრობს.
პროგრამისტის სახელი და გვარი ბევრისთვის უცნობია, თუმცა
იგი ისეთი აპლიკაციების ავტორია, როგორიცაა „გზა ტაძრისკენ“,
ქართული „საეკლესიო კალენდარი“ და „საეკლესიო გალობა“,
რომლებსაც საქართველოში 60 000-ზე მეტი ადამიანი იყენებს.
ახალგაზრდა პროგრამისტისთვის მნიშვნელოვანია საკუთარი
პროექტის გააქტიურება. მან ფეისბუქის პლატფორმაზე შექმნა
გვერდი - „თედო'ს აპლიკაციები“, სადაც თავმოყრილია მისი ყველა
ახალი თუ ძველი პროექტი. ამ პროექტებზე თევდორე გოგოლაძე
დეტალურად გვიყვება.

_ Tedo, socialur qselSi ukve sakmaod didi popularobiT sargeblobs
Seni aplikaciebi. sainteresoa, rogor
gaCnda idea, rom am mimarTulebiT
gemuSava da ra mizani daisaxe?
– pasuxi martivia – miyvars qarTuli kultura da vcdilob Tanamedrove saSualebebiT momaval Taobebs
mivawodo da davanaxo Cveni winaprebis mier SenarCunebuli es udidesi saganZuri. amave motiviT gavwevriandi
axalgazrdul mrCevelTa sabWoSi da
dRemde var misi wevri. vifiqre, rom
TaobaTa Soris „dialogis“ saukeTeso gza isev is sivrcea, sadac Tavs
iyris axalgazrdoba. amitom, wamoviwye
Cemi piradi saavtoro proeqtebi, romlis farglebSic uangarod Sevqmeni 15
aplikacia Android -ze, xolo 1 – Ios
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sistemaze. mTavaria, rom nebismier
momxmarebels SeuZlia ufasod gadmotvirTos smartfonze.
programireba CemTvis aris SemoqmedebiTi procesi, romelic sakmaod did
drosa da energias moiTxovs. pirvel
rigSi Cemi yvela aplikaciis mTavari
mizania yoveldRiuri cxovrebis gamartiveba. zustad amitom yvela aplikacia praqtikuli daniSnulebisaa. Cemi
piradi proeqtebic zustad amas emsaxureba. TiToeuli aplikaciis Seqmnis
win gaCnda moTxovnileba. Semdeg ukve
me gadavwyvite Cemi piradi mondomebiT
da iniciativiT, rom Semeqmna isini.

– romeli aplikacia iyo pirveli da
ra gamoxmaureba mohyva mas?
– Cemi pirveli aplikacia iyo
„saeklesio kalendari“ (2016 wlidan

atvirTulia play store -ze). misi unikaluroba imaSi mdgomareobs, rom ar
sWirdeba yovelwliuri informaciuli
ganaxleba. algoriTmulad Seviswavle
marTlmadidebluri saeklesio kalendris muSaobis princi pebi da aplikaciis meSveobiT momxmarebels SeuZlia
1900 wlidan 2100 wlamde nebismier
TariRTan dakavSirebuli Sesabamisi
saeklesio kalendruli informacia
miiRos. dReisTvis aplikacias daaxloebiT 100 000-mde gadmowera aqvs.

– dRes socialur qselSi sakmaod aqtiurad vrceldeba aplikacia
„saeklesio galoba“. rogoria misi Seqmnis istoria?
– aplikacia „saeklesio galoba“
aris Cems proeqtebs Soris gamorCeu-

li im mxriv, rom mudmivad ganviTarebadia. Seiqmna 2018 wels da mas Semdgom
yovelwliurad 3 an 4 did ganaxlebas
vukeTeb.
proeqtis
Seqmnis
idea, sxvebis
msgavsad, praqtikuli daniSnulebidan
gamomdinare gaCnda. myavs bevri mgalobeli megobari, romlebic am sferoSi
arian CarTulebi. maTTan konsultaciis Semdeg mTavari problema gamoikveTa - notebTan wvdoma. mgaloblebs
saeklesio msaxurebebsa da repeticiebze mudmivad esaWiroebaT Sesabamisi
sagaloblis notebi, rac garkveul sirTulesTanaa dakavSirebuli. pirvel
rigSi, Tavad samgaloblo krebulebi
didi moculobisaa da yvelas ar aqvs
saSualeba – ataros Tan. aseve arsebobs problema zogi krebulis SeZenis
mxriv. magaliTad, mgaloblebs uwevdaT
calkeuli sagaloblebis qseroaslebis gakeTeba, xeliT amowera da ase Semdeg. amitomac gamiCnda idea – Semeqmna
iseTi aplikacia, romlis meSveobiTac
nebismier dros, nebismier adgilas SesaZlebeli iqneboda swrafi wvdoma yvela saWiro notTan. amavdroulad, pandemiis pirobebSi galobis aplikacia
xels uwyobda gundebs, Seuferxeblad
gaegrZelebinaT repeticiebis Catareba
onlain reJimSi. aqve, aucileblad unda
aRvniSno baton malxaz erqvaniZis wvlili, romelmac sruliad usasyidlod
damrTo neba misi gamocemuli sanoto
krebuli gamomeyenebina aplikaciaSi.
გაგრძელება მე-7 გვერდზე
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werili
“სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა წინაპართაგან - მამული, ენა, სარწმუნოება. თუ ამათაც არ ვუპატრონეთ,
რაღა კაცები ვიქნებით, რა პასუხს გავცემთ შთამომავლობას? სხვისა არ ვიცით და ჩვენ კი მშობელ მამასაც არ
დავუთმობდით, მშობლიური ენის მიწასთან გასწორებას...“
შესაძლოა, ილიას ვერც წარმოედგინა, რომ 21-ე საუკუნეში წიგნი PDF ფაილად გადაიქცეოდა, გაზეთი – ონლაინპლატფორმად
და კალამი კომპიუტერის კლავიატურად. ხოლო, ენის გადამრჩენის, რაინდების როლში ის ახალგაზრდები აღმოჩნდებოდნენ,
რომლებიც ქართულ საგანძურს და მემკვიდრეობას, ქართული დამწერლობის სახით, ციფრულ სამყაროში გადაიტანდნენ ისე,
რომ შეენარჩუნებინათ მისი უნიკალური ასომოხაზულობა.

ilia WavWavaZe

ასე და ამგვარად შეიქმნა პროფესია ფონტ-ინჟინერია, რომელიც ახალი შრიფტის შექმნას ან უკვე არსებულის მოდერნიზაციას
გულისხმობს. ამ საკმაოდ თანამედროვე პროფესიამ, რომელიც ციფრული დიზაინის განუყოფელი ნაწილია, ახალგაზრდები
საფუძვლიანად ჩაახედა ქართული დამწერლობის ისტორიის ფესვებში და ქართული ანბანური დამწერლობის რაინდებად აქცია
არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში.

“

ციფრულ სამყაროს არ აქვს საზღვრები, არ აქვს ერთი ენა ან კულტურა. ქართული ანბანის გაციფრულებამ კი, შეიძლება ითქვას,
მსოფლიოს ქართული დამწერლობის და ასოების სხვადასხვა ინტერპრეტაცია გააცნო, რომელიც, რა თქმა უნდა, ტრადიციებს არ
სცდება.
წოდებას – «ქართული ენის რაინდები» – შემთხვევით არ ვიყენებთ, რადგან ამ სფეროში ძირითადად ახალგაზრდა ვაჟები
გვხვდება. ივა სალუქვაძე ერთ-ერთი 18 წლის რაინდია, რომელმაც თავისი პირველი ფონტი 17 წლის ასაკში შექმნა. მისი
ისტორია ჯერ კიდევ სკოლიდან იწყება და გვირგვინდება საკუთარი კომპანიის დაარსებით.

ივა სალუქვაძე:
გრაფიკული დიზაინი
bavSvobidanve mizidavda dizaini, maxsovs, skolaSi yovel
Tvis mqonda raime Canaxati rveulis bolo
gverdze. ZiriTadad, an romelime sityva iyo Cemeburad
dawerili an patara ilustracia, magram seriozulad
dizains, rogorc Cems samomavlo profesias, 16 wlis
asakSi Sevxede. dRes ukve albaT ufro Tanamedrove
stiliT vmuSaob, magram, ra Tqma unda, klasikuri stilis
wesebi yovelTvis gasaTvaliswinebelia muSaobisas.
Cems saqmianobaSi me yovelTvis viyeneb germaneli industrialuri dizaineris, diter ramsis kargi dizainis
10 princi ps:

1. kargi dizaini unda iyos inovatiuri.
2. kargi dizaini produqts saWiros xdis.
3. kargi dizaini aris esTetiuri.
4. kargi dizaini produqts advilad gasagebs xdis.
5. kargi dizaini unda iyos mokrZalebuli
6. kargi dizaini unda iyos gulwrfeli
7. kargma dizainma unda gauZlos dros
8. karg dizainSi unda iyos gaTvaliswinebuli yvela detali
9. kargi dizaini unda iyos megobruli garemos
mimarT
10. kargi dizaini unda iyos rac SeiZleba cota.
es aris is 10 princi pi, romlebsac vcdilob mivyve.

ფონტ-ინჟინერია
am etapze ori fonti maqvs sajarod dadebuli:
„Rrubeli“ da „cvlileba“. magram, maqvs kidev ramdenime,
romlebic ar gamovaqveyne, imitom, rom an ar momwonda da ar CavTvale saWirod, rom gamomeqveynebina an ar
damimTavrebia.
fontebis keTebisas Tavidan mxolod vizualuri mxa
re maqvs Camoyalibebuli sanam uSualod cifrulad ar
gavakeTeb. saxels ukve namuSevris damTavrebis Semdeg
varCev. saxeli Rrubeli movida iqidan, rom fonti iyo
Txeli da raRacnairad haerovani, amitomac gadavwyvite,
rom damerqmia Rrubeli. xolo cvlilebas imitom
davarqvi ase, rom am fontiT dawerili sityva kargad
gamoiyureboda.
axali fontis Seqmna sakmaod rTulia, radgan fonti unda iyos gansakuTrebuli da unda gansxvavdebodes
yvela sxva fontisgan. qarTul fontebSi jer-jerobiT
ar aris bevri erTmaneTisgan mkafiod gansxvavebuli
fonti, rac aadvilebs saqmes da amavdroulad ufro
mniSvnelovans xdis.

„mzeTamze“-dan damikavSirdnen da miTxres, rom CemTan undodaT gasaubreba. Semdeg SevxvdiT da gamacnes
TavianTi ideebi, Rirebulebebi da miznebi. am yvelafris Semdeg ukve daviwyeT erTad muSaoba „kalistos“
brendze. am etapze mxolod kalistos rebrendingi maqvs
gakeTebuli „mzeTamzesTvis“. axali logos gakeTeb-

isas, mTavari gasaTvaliswinebeli faqtori aris arsebuli logos koncefciis da azris SenarCuneba, magram
aseve sruliad axali saxis micema da gaumjobeseba.
„kalistos“ rebrendingze muSaoba daviwye gamokvleviT.
varkvevdi, ra aris „kalisto“, ras warmoadgens da ra
simboluri datvirTva unda hqondes logos. logoti pis
keTeba daviwye Canaxatebis rveulSi da Semdeg ideis
ganviTareba da daxvewa gavagrZele cifrulad. Sedegi
ukve saxezea.

პროექტები და სამომავლო გეგმები
cota xnis win davamTavreT proeqti qarTuli cnobili brendisTvis - „qrosTi“. aqtiurad mimuSavia sxvadasxva veb-gverdis dizainze, posterebis seriebze,
fontebze, ilustraciebze, logoebze da a.S.
Cemi azriT, axal proeqtze muSaobisas pirvel rigSi
saWiroa organizeba. gasaTvaliswinebelia ramdeni dro
dasWirdeba proeqts, ra sirTulis davalebebi iqneba gasakeTebeli da ra mizania dasaxuli. albaT saboloo
mizanze fiqri aris yvelaze mniSvnelovani. vfiqrob da
darwmunebuli var, rodesac kreatiul saqmesTan gaqvs
Sexeba saboloo Sedegi yovelTvis TavSi unda gqondes
warmodgenili.
cota xnis win me da Cemma megobarma davaarseT pirveli qarTuli modularuli sinTezatorebis mwarmoebeli kompania saqarTveloSi saxelad „ambienti“. Cemi
amJamindeli mizani aris „ambientis“ ganviTareba da am
yvelaferSi dizaineris unar-Cvevebi Zalian mexmareba,
gansakuTrebiT marketingul nawilSi. axla gegmaSia
pirveli produqtis marketze gatana da Semdeg ufro metis SemuSaveba da gayidva. „ambienti“ Zalian saintereso
proeqtia CemTvis.

თევდორე გოგოლაძე: „ყველაფერი შეიცვალა მაშინ, როცა მე თვითონ შევედი მგალობელთა გუნდში”
>>>

მე-6 გვერდიდან

– rogor mimdinareobda aplikaciis
awyobis procesi da ra cvlilebebi
gaxda saWiro ganaxlebebTan erTad?
– pirveladi versia Sevqmeni sam
TveSi da masSi iyo ganTavsebuli is
sabaziso
sagaloblebi,
romlebic
yovel msaxurebaze dasWirdebodaT
mgaloblebs (gelaTis da aRmosavleT
skolis mwuxris, ciskrisa da wirvis
sagaloblebi). Tavidanve kargi gamoxmaureba mohyva, sul raRac erT kviraSi
aplikacias 1000-mde momxmarebeli hyavda ukve. maSin CavTvale, rom sakmarisi
iqneboda da daaxloebiT erTi weli
araferi damimatebia.
yvelaferi Seicvala maSin, rodesac
me TviTon Sevedi mgalobelTa gundSi da erTgvarad „moviwamle“ qarTuli tradiciuli saeklesio galobiT.
mivxvdi, rom es ar iyo ubralod aplikacia, aramed es iyo im uZvelesi
memkvidreobis gagrZelebis saSualeba,
romelic Taobidan Taobas gadaecemoda. amitom, miznad davisaxe aplikacia
„qarTuli galoba“ gamxdariyo is xidi,
romelic momaval Taobebs, maTTvis
misaReb martiv formatSi daanaxebda,
Seaswavlida, Seayvarebda da gadascemda saganZurs, rogoric aris qarTuli saeklesio galoba. amisTvis pirvel rigSi Android aplikacias Sevmate
sagalobelTa notebi da Tan davurTe
Sesabamisi audios mosmenis funqcionali (800-mde audio Canaweri). aseve, rac
yvelaze mniSvnelovania, aplikacia am

funqcionalebis farglebSi gadmovitane Ios platformaze. razec ki xeli
mimiwvdeboda – qarTul galobasTan
dakavSirebuli
yvelanairi
masala
Tu informacia ganvaTavse. am etapze
aplikacias gaaCnia: notebis gadmoweris an onlain naxvis SesaZlebloba, mosaxerxebeli saZiebo sistema da
saniSnis funqcionali. medaviTneebisTvis da sasuliero pirebisTvis calke
kategoriad ganTavsebulia saeklesio
kiTxvis wesi, sadac SesaZlebelia gaecnon saeklesio kiTxvis uZveles nimuSebs rogorc notebis, aseve audios
saxiT. gansakuTrebiT aRsaniSnia SemecnebiT-saganmanaTleblo kategoria
,,mgaloblis biblioTeka". am kategoriaSi ganTavsebuli masalebiT, nebismieri msurveli ara marto Seiswavlis tradiciul sagaloblebs, aramed
miiRebs Teoriul codnasac. konkretulad ganTavsebulia qarTuli galobis anTologiis 17 tomi, 8 sxvadasxva
saeklesio galobis notebis krebuli
da literatura, xmebSi gaSlili saswavlo 7 gamocema, 9 galobis Sesaxeb
dokumenturi filmi, eqvTime kereseliZis avtobiografiuli wigni ,,istoria
qarTuli saeklesio sagaloblebis
gadaRebisa’’, qarTuli galobis mokle
istoria da cnobili mgaloblebis biografiebi.
aucileblad minda madloba gadavuxado folkloris centrs, romelmac neba damrTo, arsebuli sanoto
krebulebi maT saitze ganmeTavsebina.
aseve yvela Cems megobars, romlebic

damexmarnen zogierTi teqstis xeliT
akrefaSi da gacifrulebaSi.

– ramdenad popularulia dRes es
aplikaciebi?
– am etapze, aplikacias Android da Ios
platformaze aqvs 60 aTasze meti gadmowera. statistikuri kvlevis mixedviT, bolo ori wlis
ganmavlobaSi
Android aplikaciaSi onlain reJimze
500 aTasze metjer gaxsnes galobis
notebi. aseve, rac CemTvis gansakuTrebiT sasixaruloa, saqarTvelos farglebs gareT aqvs uamravi gadmowera
iseTi qveynebidan rogoric aris aSS,
italia, germania, TurqeTi, saberZneTi
da ruseTi.

– bevri momxmarebeli iTxovs yvela
aplikaciis Ios versias. momavalSi xom
ar apireb am mimarTulebiT muSaobas?
– samomavlod aucileblad vapireb
Ios versiasac Sevmato Android versiis
msgavsi funqcionalebi. mTavari isaa,
rom CemTvis piradad didi sixarulis
da bednierebis momtania, rodesac vxedav, rom Cems Sromas fuWad ar Cauvlia da aqvs Tavisi nayofi. amitom
minda, rom yvelasTvis xelmisawvdomi
iyos, miTumetes, rom moTxovnac aris.
es aplikaciebi adamianebs exmareba
yoveldRiur cxovrebaSi da erTgvarad Cemi wvlili Semaqvs qarTuli erovnuli saunjis - saeklesio galobis
gavrceleba-popularizaciaSi.

გვერდები მოამზადა
ლიანა მარქარიანმა
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„გემოვანი“ დიდ
თამაშში გიწვევს!!!
იპოვე ფრაზა და
მიიღე 1000-ლარიანი
„ზიარი“!

“გემოვანის”

დოქტრინა

1.

აღვადგენთ საქართველოს ისტორიულად აგრარულ ფუნქციას. მსოფლიო დონეზე
წარმოვაჩენთ მას, როგორც პურის და ღვინის, ასევე სხვა სურსათის მწარმოებელ
უძველეს ქვეყანას.

2.

ადგილობრივი ჯიშის, ტრადიციული წესით წარმოებული, ეკოლოგიურად სუფთა,
სასარგებლო პროდუქციით ჩავანაცვლებთ ჯანმრთელობისთვის მავნე და იმპორტირებულ
პროდუქციას. გავალთ საერთაშორისო ბაზრებზე.

3.

შევქმნით და წავახალისებთ საწარმოებს, საოჯახო მეურნეობებს სოფლად, რომლებიც
მოიყვანენ და გადაამუშავებენ ჯერ კიდევ შემორჩენილ ქართულ ენდემურ სასოფლოსამეურნეო პროდუქტებს.

4.

ქართული ჯიშის სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზე მოთხოვნის გასაზრდელად და
საზოგადოებაში ცნობიერების ასამაღლებლად დავაორგანიზებთ:

კაი გამარჯობა თქვენი! მინდა ერთი თამაში
შემოგთავაზოთ.

•

აგროსასურსათო ბაზრებს დედაქალაქში და რეგიონებში.

•

საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს (რესტორნები , სადეგუსტაციო ერთეულები)
სხვადასხვა სტრატეგიულ ადგილებში ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ.

თბილისში, ლეღვთახევში, „გლახაკების
აბანოს“ ვენტილის ორმოში დამალულია
„გემოვანის“ დაფა, რომელზეც წერია
კოდური ფრაზა.

•

ტურისტულ აქტივობებს სოფლებში, სადაც წარმოჩენილი იქნება მიწათმოქმედი
ოჯახების რეალური ყოფა და ფოლკლორი.

•

შესაბამის საგანმანათლებლო კომპონენტებს საშუალო, პროფესიულ და უმაღლეს
სასწავლებლებში.

ვინც ამ ფრაზას პირველი გამოგვიგზავნის
მეილზე: tserili@gemovani.ge, მიიღებს
„საზიარო საზოგადოება გემოვანის“ პირველ
„ზიარ ბარათს“.
ცეცხლი აინთო, თამაში დაიწყო!
გელოდებით!

5.

წავახალისებთ და აგროსასურსათო პროდუქტების მაღალ ნიშად ჩამოვაყალიბებთ
საქართველოს მთიანი რეგიონებისთვის დამახასიათებელ აგრო-სასურსათო
პროდუქტებს.

6.

შევქმნით ქოლგა სავაჭრო ნიშანს, რომელშიც გაერთიანდება სხვადასხვა
ადგილწარმოშობის დასახელების, გეოგრაფიული აღნიშვნის თუ სხვა შინაარსის სავაჭრო
ნიშნები და მისი გაცემა დაკავშირებული იქნება წარმოების ხარისხის კონტროლთან.

7.

შევქმნით სათესლე, სანერგე, საჯიშე მეურნეობებს, რომელთა მიზანი იქნება ქართული
გენეტიკის აგროსასურსათო კულტურებზე და ჯიშებზე ზრუნვა.

8.

ქართული ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობის და ინფორმაციის გავრცელების
თანამედროვე შესაძლებლობების დახმარებით, საქართველოს წარმოვაჩენთ, როგორც
უძველესი ტრადიციების და ცოდნის კერას.

9.

შევქმნით გაერთიანებას, სადაც აქციონერები იქნებიან ზემოთ აღნიშნული მიზნების
მისაღწევად საჭირო რესურსების მქონე სუბიექტები და ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც
შეიძენს ორგანიზაციის აქციებს.

ამით ჩვენ ჩვენს სიმდიდრესაც შევინარჩუნებთ და მომავალი თაობების
ჯანმრთელობასაც დავიცავთ!

წერილი N4
პროექტი "გემოვანი", 2018წ.

ისწავლე ასომთავრული

სარედაქციო კოლეგია
ლიანა მარქარიანი
სალომე ტორაძე
მარიამ ტურძილაძე
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გამომცემელი:
ფონდი “გემოვანი”

tserili@gemovani.ge
(+995) 599 58 53 78

