
meqsika -
olimpiuri 

1968

aSS
msoflio

1966

kanada
msoflio

1970

iaponia
olimpiuri 

1968

argentina
msoflio

1969

rumineTi
msoflio

1967

r o m a n  r u r u a

qarTuli, mxolod qarTuli gza! 
qveynis gadarCenis 

sxva gza ar arsebobs

minda vicxovro bednierebiT savse samSobloSi



mcxeTa. 2017 weli. 13 ivlisi. sveticxovloba. sakurTxeveli.

qarTuli, mxolod qarTuli gza! qveynis gadarCenis sxva gza ar arsebobs _ qveyana 

eris bunebidan gamomdinare unda imarTebodes! qarTuli arasdros niSnavda kar-

Caketilobas, igi yovelTvis naziarebi iyo zogadkacobriulTan. yalbi da araqa-

rTulia qveynis gareT mxsnelis Zebna... gareT mxolod megobrebi unda veZeboT da 

ara patronebi. droa, davixsnaT saqarTvelo garedan marTvisagan!

qarTuli erTobis darbazi, saqarTvelos xalxTa asamblea,

mecnierTa sainiciativo jgufi `erovnuli TanxmobisaTvis~

Rme rTma daglocoT da gagaZli eroT!
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JA
N
U
A
R
Y

vicodi, rom legendaruli moWidave iyo, magram es werilebi adasturebs, rom is 

saxelmwifoebrivad moazrovne, ilia WavWavaZis terminologia, rom gamoviyenoT, 

saxelmwifo kacia, moRvawea.

merab berZeniSvili

„daumarcxeblad davtove saW-

idao xaliCa. warmatebuli ada-

miani var cxovrebaSic, magram 

dRevandelobiT mosveneba maqvs 

dakarguli, erTeulTa warmateba 

taZramde misasvleli gza ar aris. 

minda, vicxovro zneobiT, intele-

qtiT, bednierebiT savse samSob-

loSi! amas imsaxurebs  mraval-

natanji saqarTvelo, qarTveli 

xalxi, saqarTvelos mosaxleoba“.

r o m a n  r u r u a



`saqarTvelos gza - daviT aRmaSeneblis gzaa~

bRavili amyva am diliT

gamoRadruli yelis,

qarTvelobaa advili

aragveloba Zneli.

Sublze mzis mawevs nagrili

rogorc narwyevi gvelis,

wiwamuria advili

iliaoba Zneli.

an ki vis raRad vemduri

amas duSmanic gvamCnevs,

sxvis omSi gamarjvebulebs

sakuTar omSi laCrebs.

ver mierTgule verasdros

dadedlebulo gulo,

sxvaTa omebSi belado

Seni mamulis wylulo.

fiqro, eWvebiT daRlilo

cav, dabzarulo cremliT,

bazaleTia advili

didgori aris Zneli.

bubuniT wamcda iori

odnav amarTa weli,

taxtze fiqria ioli

daviTobaa Zneli.

ase fiqrobs yoveli moazrovne qarTveli...  muxli movidrikeT da igive gavimeoreT 

udidesi moazrovnis saflavTan gelaTSi. `taxtze fiqria ioli, daviTobaa Zneli~ - 

didi poetis, tariel xarxelauris mier aq wakiTxulma am brwyinvale leqsma dRevande-

loba kidev ufro mZafrad SegvagrZnobina...

tariel xarxelauri

roman  rurua
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FE
B
R
U
A
R
Y

Cven gvinda, rom saqarTvelos geo-

grafiuli mdebareoba vaqcioT poli-

tikad, rogorc es didma daviT aR-

maSenebelma SeZlo da SevcvaloT 

partiebisa da politikosebis mier 

xelisuflebisTvis brZolis mTavar 

principad damkvidrebuli, praqtiku-

lad, qveynis damangreveli modeli _ 

saqarTvelos zesaxelmwifoTa inter-

esebis dapirispirebis adgili (swored 

adgilad gvTvlian, rac Zalian samwux-

aroa). Cveni amocanaa, saqarTvelo ga-

davaqcioT qarTul saxelmwifoebriv 

interesze sxva saxelmwifoTa, maT So-

ris, zesaxelmwifoTa interesebis zed-

debis qveynad.

aseTia, `qarTuli erTobis darba-

zis~, saqarTvelos xalxTa asamblei-

sa da mecnierTa sainiciativo jgufis 

`erovnuli TanxmobisaTvis~ pozicia. 

amaSi kidev erTxel davrwmundi am ram-

denime xnis win soxumSi yofnisas, afxaz 

moegobrebTan saubrisas.

roman  rurua17 ოქტომბერი, 2017 წელი



`minda vicxovro bednierebiT savse samSobloSi~
r o m a n  r u r u a

• ra Tqma unda, rom igi saxelmwifo aris mogebaSi xolme, romelic Tavis 

mets blomad asaRebs da sxvisas naklebs hsaWiroebs, romelic Tavisas 

mets blomad hyidis da sxvisas _ ki cotas yidulobs.

ilia WavWavaZe
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M
A
R
C
H

samwuxarod, ar movusmineT ilia WavWavaZes, ucxours 

met pativs mivagebT... maSin udidesi moazrovnisa da 

ekonomistis, adam smitisa da sxvaTa mixedviT vityvi:

ekonomika - berZnuli sityvaa da meurneobis marTvas niSnavs.

politika -  saxelmwifo marTvis xelovnebas.

adam smitamde mravali filosofosi cdilobda aexsna, rato-

maa zogi qveyana mdidari, zogi ki siRaribeSi ixrCoba.

martivad rom vTqvaT, naTld Cans, rom mdidar qveyanaSi fu-

lis raodenoba metia. fuli metia im SemTxvevaSi, roca qveya-

na iseT produqcias awarmoebs, romlis gayidva sxva qveyanaSi 

SesaZlebelia. Tu warmoebuli produqcia mxolod sakuTar 

qveyanaSi iyideba, maSin fuli xelidan xelSi gadadis da misi 

raodenoba ar matulobs. xolo Tu sazRvargareT gadis, qveya-

naSi fulis raodenoba izrdeba. Sesabamisad, Tu gindaT Tqveni 

qveyana gamdidrdes, aucilebelia, rac SeiZleba meti produq-

cia gaiyidos sazRvargareT da unda ecado garedan naklebi  

produqti Semovides.

adam smiti mivida im daskvnamde, rom simdidris safuZveli 

Sromaa. Tu adamiani Sromobs da misi Sroma mxolod arsebo-

bas akmayofilebs, maSin simdidre ar iqmneba. adamiani unda mix-

vdes, rom man ar unda akeTos yvelaferi rac sWirdeba. aramed 

akeTos is, rac yvelaze kargad gamosdis.

fuli TavisTavad araa simdidre. fuli aris produqtSi 

Cadebuli Sromis, energiis, simZlavris sazomi 



`minda vicxovro bednierebiT savse samSobloSi~
r o m a n  r u r u a

`inteligenciis mowodebaa gadaiqces im kavSirad, romelic jaWvis 

rgoliviT aerTebs yovels calke jgufs, calke krebuls da maT moRvaweo-

bas mihmarTavs erTis sasurvelis sagnisken, romelic erTnairad Zvirfa-

sia da sasargeblo yvelasTvis.~

ilia WavWavaZe
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A
PR

IL
xalxi gaognebulia sazo-

gado moRvaweebis, inteli-

genciis, miWirs Tqma, saxel-

mwifo kacebis  dumiliT. 

„gaiyideTo,“ – gveubnebian, 

mTavrobebze, politikose-

bze, politikur partiebze, 

fulianebze gaiyideTo!

 xalxs arc gayidulis 

sjera da arc myidvelis. 

orive saqarTvelos, qar-

Tul suls ebrZvis! orive 

ucxoa, miuRebelia qarTuli 

sulisTvis!

rogorc bevri sxva, me arc 

gavyidulvar da verc ver-

avin miyidis, magram realo-

bas Tvals vusworeb – xalxi marTalia. mas swor gzaze dayeneba unda da kargi 

mmarTveli sWirdeba!

msoflio amayobda da amayobs qarTuli kulturiT, qarTveli mecnierebiT, 

xelovnebis da kulturis qarTveli moRvaweebiT,  politikosebiT, mxedarTm-

TavrebiT, maswavleblebiT, eqimebiT, sportsmenebiT. es Cveni qveynis didi sim-

didrea. dRes xalxs vWirdebiT, batonebo, xalxs da davdgeT xalxTan!



`minda vicxovro bednierebiT savse samSobloSi~
r o m a n  r u r u a

arc mTebma 

da arc

barCxala mzem,

aramed wlobiT brZolam da Sromam

ingir-mdinared gvaqcia Cven,

ingur-sinaTled, roman!

viT jiut muxebs, gvaxsovdes, rom

qarTan pirispir gvixdeba dgoma,

akrZalul ileTs iyenebs dro

Cvens wasaqcevad, roman!

axla wlebTanac vWidaobT Cven

iwyeba Zveli totebis tydoma,

dRes emateba ubralod dRe,

Cvens wasaqcevad, roman!

magram samSoblo gvimagrebs frTebs,

gulma ra icis mimwuxrSi krToma,

es gaumarjos dagrexil wlebs, - 

gafrenil siyrmes, roman!

kvlav mogvixdeba,

„qo, biWo, qo“,

lodebze cincxal talRebad sxltoma,

akrZalul ileTs iyenebs dro

Cvens dasacemad, roman!

mainc vWidaobT da mainc vZlevT,

rac unda TeTrad dagvfifqos droman...

maS, gaumarjos barCxala mzes,

Rrublebs rom dascems, roman!

Widili
roman ruruas

moris focxiSvili
1972 w.
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M
AY

Zala da imedi erT suraTSi

1968 weli. mexiko (meqsika).

olimpiuri TamaSebis bolo dRe.

TamaSdeba olimpiuri TamaSebis 

bolo 172-e oqros medali. roman 

rurua elodeba gamoZaxebas, darCe-

nilia 15 wuTi. klasikuri Widao-

bis 8 msoflio Cempionidan 7-ma 

daamTavra asparezoba. arc erTi 

oqros medali. aseTi ram isto-

rias ar axsovs. aSkarad Canda gan-

wyoba, sabWoTa gundi daetove-

binaT oqros medlis gareSe. roman 

rurua Sejibris ganmavlobaSi 

3-jer gaisinja dopingze. qarTve-

li falavani mexikos olimpiuri 

TamaSebis oqros medlis mflobe-

li xdeba.



`minda vicxovro bednierebiT savse samSobloSi~
r o m a n  r u r u a

pirveli _ ganaTleba da mecnierebaa saxelmwifos saZirkvlis 

upirvelesi qvakuTxedi. Cveni wevri da megobari mecnierebi didi xa-

nia muSaoben am problemaze.

meore _ mewarmeobis dacvis gareSe ar arsebobs ekonomikis mdgra-

di ganviTarebis elementaruli imedic ki. daculi mewarmea qveynis 

Zlierebis qvakuTxedi. mewarme ki daculi unda iyos instituciona-

lurad da ara xelisuflebis piradi Sexedulebebisa da axloblobis 

mixedviT. xelisuflebam mewarme unda daicvas Tavisufali da pati-

osani konkurentuli garemos Seqmnisa da SenarCunebis uzrunvely-

ofiT.

mesame _ kultura da mecniereba, erovnuli da politikuri opti-

mizmis safuZveli. swored optimizmi sWirdeba nihilizmiT, pesimizmi-

Ta da siZulviliT gajerebul qarTul sivrces.

meoTxe _ qarTuli sofeli, rogorc qveynis uZvelesi kulturuli 

fenomeni.

saqarTvelos sWirdeba xelisufleba, romelic zemoT aRniSnuli 

oTxi prioritetuli mimarTulebis saerTo-saxalxo ganxilvis safuZ-

velze SeimuSavebs programas gare samyarosTan urTierTobisa _ qar-

Tuli inteleqtiTa da qarTuli biznesiT, am sityvis yvelaze maRali, 

filosofiuri gagebiT.

momavlis

saqarTvelosTvis

gvesaxeba oTxi

prioritetuli

mimarTuleba:

amonaridebi „qarTuli erTobis darbazis“, saqarTvelos xalxTa 
asambleisa da mecnierTa sainiciativo jgufis _

„erovnuli TanxmobisaTvis“ programuli ganacxadidan
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JU
N
E

`kuWis problema~ ver gadawyda gonierebiT, rogorc xSirad vambobT, tviniT gateni-

li adamianebis da RvTiTboZebuli walkotis qveyanaSi. msofliom icis yinulovani, umi-

wo da uwylo qveynebi, rogor aqcies walkotad xelisuflebebma, mecnierebaze, niWier 

xalxze dayrdnobiT, saqmiani adamianebisadmi mxardaWeriT da qveynis siyvaruliT. Cveni 

politikiT walkoti xrioki xdeba. sakuTari umecrebiT daCaCanakebulia adgilobrivi 

TviTmmarTveloba... ar SeiZleba, danaSaulia am qveyanaSi amden gonier da saqmis gamkeTeb-

el adamians xelisufalTagan misjili hqondes usaqmuroba da tanjvaSi cxovrobdes!



`minda vicxovro bednierebiT savse samSobloSi~
r o m a n  r u r u a

• Cven gvinda ara msoflio globalur procesebTan dapirispireba, aramed misi analizi, am proceseb-

Si gaazrebulad monawileoba da ara sxvisi karnaxiT, rac mTavaria _ TviTmyofadobis SenarCuneba;

• Cven gvinda ara ubralod saxelmwifoebrivi damoukidebloba _ dakarguli erovnuli TviTmyo-

fadobiT, rogorc amas sxvadasxva seqtanturi jgufebi da qveyanaSi maTi mxardamWerebi gvkarnaxoben, 

aramed realurad erovnuli da saxelmwifoebrivi damoukidebloba;

• Cven gvinda fiqri ara mxolod sakuTar Tavze, aramed moqmedeba da cxovreba principiT: „mSvidoba 

da siZliere Sin da gareT“;

• Cven gvinda, rom saqarTvelos parlamentSi, zogadad xelisuflebaSi warmomadgenlebi hyavdes ara 

marto saqarTvelos regionebs, aramed, sazRvargareTis qveynebSi istoriulad, Tu bedis ukuRmarTo-

biT, sakuTari Tavisa da ojaxis gadasarCenad gadaxvewil saqarTvelos moqalaqe Tanamemamuleebs _ 

ise, rogorc es xdeba evropis demokratiul qveynebSi;

• Cven gvinda samyarosTan urTierToba inteleqtiTa da biznesiT, magram SenarCunebuli TviTmyo-

fadobiT:

• Cven gvinda, rom saqarTvelos geografiuli mdebareoba vaqcioT politikad, rogorc es 

didma daviT aRmaSenebelma SeZlo da SevcvaloT partiebisa da politikosebis mier xelisuflebisT-

vis brZolis mTavar principad damkvidrebuli, praqtikulad, qveynis damangreveli modeli _ saqarT-

velos zesaxelmwifoTa interesebis dapirispirebis adgili (swored adgilad gvTvlian, rac Zalian 

samwuxaroa). Cveni amocanaa, saqarTvelo gadavaqcioT qarTul saxelmwifoebriv interesze sxva saxel-

mwifoTa, maT Soris, zesaxelmwifoTa interesebis zeddebis qveynad.

amonaridebi „qarTuli erTobis darbazis“, saqarTvelos xalxTa asambleisa da
mecnierTa sainiciativo jgufis _ „erovnuli TanxmobisaTvis“ programuli ganacxadidan
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JU
LY

• Rirseba xalxSi;

• pasuxismgebloba xeli-

suflebaSi;

• Rirseulis dafasebis 

politika qveyanaSi;

• xalxsa da qveyanaSi 

imis gacnobiereba, rom 

xelisufleba xalxis msax-

vfiqrob, ar aris Zneli 
vicxovroT bednierebiT 

savse samSobloSi!

ra aris saWiro?

Cemi azriT, saWiroa:

uria da ara ufrosi;

• xalxsa da qveyanaSi im rwmenis gaZliereba, rom samSoblos gadarCena  CvenSia – qvey-

anaSia, gareT  megobrebi unda veZeboT da ara  mxsnelebi da patronebi.

aseTi didi qarTuli miznisTvis Rirs cxovrebac da Tavganwirvac.

swored amitom vambob: didi qarTuli erTobiT gaimarjvebs Cveni samSoblo da Ti-

Toeuli Cvenganic.



• adamianebma jer unda icodnen is kanonebi, romlebic bunebaSi da sazogadoebaSi 

arsebobs, da Semdeg daiwyon am kanonebis mixedviT imis keTeba, rac maT undaT.

ilia WavWavaZe

• bunebaSi yvelaferi kanonzomirebuli, awyobili da gawesrigebulia.

• eris wyluli maCndes wylulad, mewodes mis tanjviT suli, mis bediT da ubed-

obiT, damedagos mtkice guli.

marad da yvelgan, saqarTvelov, me var SenTana

• awmyo, romelsac warsuli ara aqvs, arc momavali aqvs.

• eris pirqve damxoba, gaTaxsireba, gawyaleba iqidam daiwyeba, roca igi Tavis 

istorias iviwyebs.

• cxovrebis aRmofxvra xsovnisagan _ mimaswavlebelia eris sulis da xorcie-

lis moSlisa, darRvevisa, mTlianad warwymedisaca.
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A
U
G
U
ST

mimaCnda da mimaCnia: 
• adamiani bunebis Svilia da Tu unda 

adamianad darCes,  bunebis  kanonebiT  

unda icxovros!

roman rurua:
• vusminoT eris mamas, ilia WavWavaZes. 

• Cveni dacema maSin daiwyo, roca 

bunebis kanonebs sxva qveynis da `oTax-

is kanonebi~ davupirispireT.

• qveynisaTvis ukadrebeli am mdgomareo-

bidan gamosvla bunebis kanonebisadmi mor-

CilebaSia.

• logika ki martivia: saxelmwifo, rome lic 

umetes wilad cxovrobs  bunebis kanonebiT 

– aRwevs yvelaze maRali donis demokra-

tias.

• warsulis analizis gareSe warsulSi Ca-

vrCebiT. iqneb, dRes  Cven swored es gvWirs.



`minda vicxovro bednierebiT savse samSobloSi~
r o m a n  r u r u a

• kargia gaRviZebuli adamiani, magram ufro ukeTesia, romelsac ZilSiac ar sZinavs, 

qveynis ubedurebiT gulaRtyinebuls. Cemo lamazo qveuanav, arian amisTanani SenSi? 

me movnaxav da Tu vipove, veTayvanebi.

• guls nu gaimrudebT, suls waiwymendavT! icodeT, es didi saqme Tqvens namuss, Tqvens 

sindiss, Tqvens patiosnebas abaria. axseneT RmerTi, da RvTisa da marTlis saxeliT, 

SeudeqiT arCevanis did saqmes da marjvenas Tqvensas is ar aqnevinoT, rasac guli da 

sindisi ar geubnebaT.

• visac xeli migiwvdebaT yvelani unda mixvideT arCevnebze da Tqveni moqalaquri, ka-

curi movaleoba gadauxadoT Tqvens mSobliur qalaqs.

• arc erTi policiis moxele ar unda gaerios arCevanSi arasgziT da ara saqmisaTvis. 

sastikad unda aikrZalos, rom arcerTi maTgani arc ki eCvenos xalxs arCevanis dros.

ilia WavWavaZe
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SE
PT

EM
B
ER

vusminoT ilia WavWavaZes... 
dRevandelobisTvis

haeriviT saWiro rCevebia!

Cemi dakvirveba da gamoc-

dileba marwmunebs: didi si-

frTxiliT SevxedoT yvelas, 

vinc parlamentSi SesvlisT-

vis Tavs iklavs, fuls xarjavs 

da  amave  dros, SevexvewoT,  

swored rom  SevexvewoT,  par-

lamentze  ifiqros  yvela im 

adamianma,  vinc marTla, rom 

haeriviT sWirdeba  umZimes 

mdgomareobaSi myof Cvens sam-

Soblos.

„SefuTuli“, „galamazebu-

li“ TviTmarqvia politikose-

bi ki ara, maRali reputaciis 

(!) profesionalebi, cxovre-

biT gamocdili adamianebi, 

romelTac qarTuli suli 

aqvT, magram esmiT msoflios 

sunTqvac – es sWirdeba dRes  

saqarTvelos.

rogor movZebnoT?

Cemi rCeva martivia: gadiT xalxSi,  gaigeT xalxis azri! xalxSi didi simarTlecaa, 

didi imedgacruebac da, rac yvelaze cudia, uimedobac. verc beladebma gviSveles da 

verc fulma. gadarCena ganaTlebaSia, zneobriv adamianebSia!



`minda vicxovro bednierebiT savse samSobloSi~
r o m a n  r u r u a

xdty eylf  lfdfafcjs ufv-xdty eylf  lfdfafcjs ufv-
jwlbkb flfvbfyt,b8jwlbkb flfvbfyt,b8

.dtkufy b.dyty cf[tkvoba-.dtkufy b.dyty cf[tkvoba-
jt,hbdfl  vjfphjdyt gjkbn-jt,hbdfl  vjfphjdyt gjkbn-
brjct,b lf pytj,hbdb flfvb-brjct,b lf pytj,hbdb flfvb-
fyt,b7 pdbfl ufvcf[ehlbfc fyt,b7 pdbfl ufvcf[ehlbfc 
ufhtvjwdfibw7 tlefhl itd-ufhtvjwdfibw7 tlefhl itd-
fhlyffhlyfZbc gthbjlbc gfhkfv-bc gthbjlbc gfhkfv-
tynibw7 fckfy f,fibtynibw7 fckfy f,fibZtcsfy7  tcsfy7  
vb[tbk  cffrfidbksfyfw7  ,bvb[tbk  cffrfidbksfyfw7  ,bZbyf  byf  
bdfybidbksfyfw7  lqtdfyltk  bdfybidbksfyfw7  lqtdfyltk  
[tkbceakt,fibw8[tkbceakt,fibw8

xdtyb fvjwfyf eylf b.jc7 cf-xdtyb fvjwfyf eylf b.jc7 cf-
pjufljt,fcsfy ehsbthsj,-pjufljt,fcsfy ehsbthsj,-
fib itdfib itdZkjs fctsb flfvbfyt,bc kjs fctsb flfvbfyt,bc 
cf[tkbceakt,j fhtyfpt ufv-cf[tkbceakt,j fhtyfpt ufv-
jcdkf8 vfuhfv hfvltybvt gbh-jcdkf8 vfuhfv hfvltybvt gbh-
j,bs7 v[jkjl bcbyb7 dbyw5j,bs7 v[jkjl bcbyb7 dbyw5

• • [tkbceakt,fib .jaybc [tkbceakt,fib .jaybc 
lhjc cf[t itbyfhxeyf7 ufelhjc cf[t itbyfhxeyf7 ufeZkj kj 
wleyt,fc9wleyt,fc9

• • fh uf,jhjnlf jgjpbwbfib fh uf,jhjnlf jgjpbwbfib 
.jaybc lhjc9.jaybc lhjc9

• • cofvc  lf  c]thf7  hjv  fh   cofvc  lf  c]thf7  hjv  fh   
itbitbZkt,f gjkbnbrbc ,bpytcfl kt,f gjkbnbrbc ,bpytcfl 
mwtdf lf [tkbceakt,fib ,bp- mwtdf lf [tkbceakt,fib ,bp- 
ytcbynthtct,bs .jayf9 ytcbynthtct,bs .jayf9 

• • lqtcfw fmdc lblb lf rtsbk lqtcfw fmdc lblb lf rtsbk 
cfmvtsf rtst,bc htcehcb8cfmvtsf rtst,bc htcehcb8

„qarTuli erTobis

darbazis“, saqarTvelos 

xalxTa asambleisa da 

mecnierTa sainiciativo 

jgufis _ „erovnuli 

TanxmobisaTvis“

programuli

ganacxadidan
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momavlis parlamentSi Cven, xalxma, unda avirCioT is, vinc kargad icis ori ram mainc: 

bunebis kanonebi da dagrovili nagvis (me mas politikur nagavs vuwodebdi, romliTac gaiv-

so sazogadoebrivi cxovreba) gadamuSaveba.

pirveli saWiroa, rom saxelmwifo marTvis politika mTlianad eyrdnobodes qarTveli 

xalxis bunebas da Tavisufali iyos Tavsmoxveuli ucxo ideologiebisgan, anu is, rac dagvi-

tova eris mamam, ilia WavWavaZem „saerTo niadagis Teoriis“ saxiT.

meore – yvela doneze blomad dagrovili nagavi gadamuSavdes, mxolod didi sifrTxiliTa 

da yuradRebiT, radgan yvela nagavSia bajaRlo oqroc da yvela nagvis gamoyeneba SeiZleba 

saTanado operaciebis Semdeg. SemaZrwunebelia, rom partiaTa umravlesoba, skuTari Tavis 

garda, yvela sxvas „nagvad“ miiCnevs.

me ki ase vfiqrob: yvelaze didi nagavi TviTkmayofilebaa. yoveli xelisufleba, partia Tu 

politikosi, im zomiTaa nagavSi, ra zomiTac TviTkmayofilia. xalxi marTlac, SeZrwunebu-

lia yvela doneze gamefebuli TviTkmayofilebiT.



Widaobis didi ojaxi
olimpiuri da msoflio Cempionebi

-„roman ruruas xSirad vxvdbodi olimpiuri TamaSebis dros. is aris talanti. mas hqonda Tavisi

teqnika, mis yovel asparezobaSi Canda namdvili qarTveli mamakacis xasiaTi.

es sityvebi belorus moWidaves samgzis olimpiur da Svidgzis msoflio Cempion aleqsandre medveds ekuTvnis. yvela olimpieli erT-

sulovania batoni romanis SefasebaSi. msoflios yvelaze titulovani moWidave oTxgzis olimpiuri da cxragzis msoflio Cempioni 

rusi, aleqsandre karelini ki amayobs imiT, rom roman ruruas epoqaSi Widaobda. profesionalTa da sportul JurnalistTa araerTi 

warmomadgeneli, roman ruruas Widaobis mocarts uwodebs.

roman rurua: - Cveni megobroba naxevari saukunis win daiwyo. erTad vibrZoleT, viSromeT, viRvaweT... xal-

iCazec gamovcadeT erTmaneTi, lxinSic da WirSic... vicxovreT saerTo qveyanaSi da axla sxvadasxva samSoblo 

gvaqvs, magram verc drom da verc politikurma qartexilebma Cveni Zmoba da megobroba ver Searyia, ver waSala...
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roman ruruam belorusiis prezident aleqsandr lukaSenkos
`vefxistyaosani~ gadasca. moismina ra prezidentma batoni romanis 
gamosvla, mas madloba gadauxada da piradi saCuqrebi gamougzavna.

aleqsandr medvedis 80 wlisTavisadmi miZRvnil RonisZiebaze Casulma roman ruruam belorusiis 

prezidentisgan piradi saCuqari miiRo da minskSi mcxovrebi qarTvelebis udidesi madloba daimsaxura.

minskSi Casuli msoflio sportis varskvlavebi erTad aRniSnavdnen, rom belorusiam Rirseulad aR-

niSna samgzis olimpiuri da Svidgzis msoflio Cempionis, medvedis iubile. iq Casuli stumrebis TqmiT, 

es iyo kargi magaliTi, Tu rogor unda izrunos saxelmwifom gamorCeul adamianebze.

- „saxelmwifos sportsmenisadmi damokidebulebam yvela molodins gadaaWarba. sami dRis ganmavloba-

Si sportis sasaxle datvirTuli iyo sportuli da sazogadoebrivi RonisZiebebiT. yvela dRe pirdapir 

eTerSi gadaicemoda. xazi unda gavusvaT imas, rom oficialur dajildoebaze miwveulni mxolod roman 

rurua da aleqsandr karelini iyvnen.

roman ruruam iubilars gadasca gamomcemloba „miniaturas“ mier individualuri wesiT Seqmnili uni-

kaluri „vefxistyaosani“ da kompania „saqarTvelo Rvinis samSoblo“-s specialuri sasaCuqre Camosxma.



`minda vicxovro bednierebiT savse samSobloSi~
r o m a n  r u r u a

CvenTan damkvidrebuli politikuri wreebis agitaciis mTavari laitmotivi 

aris erTmaneTis lanZRva-gineba, yvela politikur organizacias angelozad moa-

qvs Tavi, ifuTeba brwyinvale momavlis avtorad, rasac xalxi, amomrCeveli met-

naklebad ijerebs, airCeven da fiqroben, iqneb gagvimarTloso. ar daicala tyu-

ilebis guda. Sedegad ki viRebT motyuebul, imedgacruebul sazogadoebas. isev 

iwyebs karuseli trials. Sesabamisad, isev ukan vbrundebiT da gadis Cveni cxovre-

ba. am molodinSi qveyana SeTxelda. amitom, sasurvelia, politikur partiebs sisx-

lis samarTlis pasuxismgebloba daekisros da Cvens axal konstituciaSi Caiweros 

– partia, romelic saxelmwifos saTaveSi mova, valdebulia aRasrulos dapire-

bebi da, Tu ver Seasrulebs, realurad gasamarTldes, pasuxisgebaSi mieces xalx-

is motyuebisTvis. dRevandeli politikuri sistema miuRebelia, vinaidan yvela 

cruobs.
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R
samebis taZris axalgazrdul centrSi, 

batoni roman rurua adasturebs did pa-

tiviscemas batoni merab berZeniSvilisa 

da batoni rezo CxeiZis iniciativisadmi 

da sazogadoebas warudgens winadade-

bas, SoTa rusTavelis 850 wlisTavis aR-

niSvnisa da yovelTa qarTvelTa, saqarT-

velos SvilTa, saqarTvelos megobarTa 

msoflio kongresis or etapad Catare-

bis Taobaze:

pirveli _ msoflios 40-ze meti qveynis, 

60-ze met qalaqSi, sadac istoriulad, 

Tu bedis ukuRmarTobis gamo cxovrobs 

qarTveloba, saqarTvelos moqalaqeebi.

meore _ saqarTvelos yvela regionSi 

daskvniTi nawiliT TbilisSi giorgobis 

brwyinvale dResaswaulis dRes.

roman rurua: am did erovnul saqmes 

sWirdeba xalxis, eklesiisa da xeli-

suflebis neba, pirdapir vityvi, didi 

erToba. xalxSi es ganwyoba aris, Cven-

ma sulierma mamam, marTlmadidebelma 

eklesiam didi mxaradWera ukve gamokve-

Ta. darwmunebuli var, mTavroba ara mar-

to mxars dauWers, aramed warmmarTveli 

iqneba da didi erTobac Sedgeba. moma-

vali, swored aseTi unda iyos saqarTve-

losTvis!

... msoflio kongresi



dimitri uznaZe:
`glaxebi da monebi imitom ki ar varT, rom 

Ratakni varT, aramed Ratakni imitom varT, rom 

glaxebi da monebi gaxlavarT.~

uiliam folkneri:
adamiani Tavisufalia misi pasuxismgeblobis 

farglebSi

RmerTo, aqcie 2019 weli saqarTvelosTvis, TiToeuli qarTvelis,
saqarTvelos Svilisa da saqarTvelos megobrisaTvis saTnoebis wlad...

Cvens afxaz da os ZmebTan didi Serigebisa da erTobis wlad!

mTeli cxovrebis filosofiaa geniosi kacis, dimitri uznaZis am tkivilian, magram dRe-

vandelobis zustad ganmsazRvrel formulaSi, didi amerikeli mwerlis uiliam folkneris 

am moqneul gamonaTqvamSi da didi poetis, SoTa niSnianiZis am gulian leqsSi. erTsac, meo-

resac da mesamesac xSirad vubrundebi... momavlis saqarTvelos gaazrebisaTvis gvWirdeba 

yvelaferi amis kargad gaazreba da gacnobiereba. 

kalendari moamzada da gamosca `qarTuli erTobis darbazma~, saqarTvelos xalxTa asambleam,
mecnierTa sainiciativo jgufma - `erovnuli TanxmobisaTvis~

RmerTo, mimravle saTnoebis dRe...

mimravle eWvis gamravlebis dRe,

Surze, mtrobaze, amaRlebis dRe,

mimravle mtrebTan Serigebis dRe,

sakuTar TavTan Serkinebis dRe,

sxvaTa codvebis gamarTlebis dRe,

Cemi codvebis anaTemis dRe,

mimravle SenTan Sexvedrebis dRe,

SenTvis am qveynis Sevedrebis dRe,

RmerTo, mimravle saTnoebis dRe...

SoTa niSnianiZe

roman rurua

gvacxovre bednierebiT savse samSobloSi
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DECEMBER

2019

ქართული, მხოლოდ ქართული გზა - ქვეყნის გადარჩცენის სხვა გზა არარსებობს!
ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი!რომან რურუა - 75

ამ მარკის ერთადერთი 
ამერიკული მანქანა მთელს 

საბჭოთა სივრცეში

... roca TiTqmis mTeli sqarTvelo qa-

laqisken daiZra, roman rurua qalaqidan 

sofelSi gadasaxlda mTeli ojaxiT... mcx-

eTaSi, RarTiskaris xevi, klde-yore, praq-

tikulad, ukacrieli adgili walkotad 

aqcia. marTlac saocaria, rom am epoqaSi 

TviTkmari ekonomika Seqmna sakuTar ezo-

Si. yvela suraTi mis ezoSia gadarebuli. 

yvela teqsti am kalendarSi, cnobili 

adamianebis gamonaTqvamebi, leqsebis CaT-

vliT misi publikaciebidanaa amoRebuli.

mcxeTaSi kosmonavtebis quCaze cxov-

robs da kosmiuri simaRle misca qarTu-

li miwis madls da iqaurobas.

სად ვუყუროთ„ქართული TV“
ამ ეტაპზე, პირდაპირ ეთერში 

შესაძლებელია ფრანგულ თნამგზავრზე 
Eutelsat at 36.0°E: „silknet“-ზე, „მაგთი 
სატი“-ზე, myvideo.ge-ზე. 

ამ დიდ ეროვნულ და 
სახელმწიფოებრივ წამოწყებას საერთო 
სახალხო მხარდაჭერა სჭირდება.

ეს ტელევიზია დიდმა 
მოღვაწემ, რეზო ჩხეიძემ 
დააფუძნა. ამ დიდ საქმეს 
შეუერთდნენ ცნობილი 
მოღვაწეები, მათ შორის 

ბატონო რომან რურუა. მათი პოზიცია 
მარტივად არის ჩამოყალიბებული: 
„ჩვენ არ ვიცით, რას ნიშნავს 
სახელმწიფო ტელევიზია. არ ვიცით, რას 
ნიშნავს ოპოზიციური ტელევიზია, ჩვენ 
ვიცით მხოლოდ მართალი ტელევიზია.“



მოქმედების მანიფესტი
ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო!

ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი, რომელთაც გვაერთიანებს დიდი ქართული მიზანი: „ერთი სამშობლო, 
ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“, „ქართული ერთობის დარბაზის“ სახელით, ყველას გასაგონად 
ვაცხადებთ, რომ დღეს ქვეყნისათვის უმთავრესია: ქართული აზროვნების დამკვიდრება, ყოველივე ქართულის 
დაცვა, ყოველივე ქართულის განვითარება.

„ქართული“ – ნიშნავს პლანეტარულ აზროვნე-ბას, ვინაიდან ის თავისი არსით, შინაგანი ბუნებით, შორს 
დგას, როგორც კოსმოპოლიტიზმისაგან, ისე ვიწრო ეროვნულ ჩარჩოებში ჩაკეტილი ნაციონალიზმისაგან.

„დარბაზი“ – ნიშნავს ერთგულებას ფესვებისადმი და მემკვიდრეობითობას ჯერ კიდევ ათი საუკუნის 
წინანდელი დარბაზის პრინციპებისადმი, რაც გახლდათ ღირსეული მცდელობა სახელმწიფო აზროვნებაში და 
მმართველობაში პარლამენტარიზმის დანერგვისა.

ჩვენ გვაერთიანებს ბიბლიური სიბრძნე: მთავარში – ერთობა, სადავოში – თავისუფლება, მაგრამ 
ყველაფერში სიყვარული.
ჩვენ შეიძლება ბევრი რამით განვსხვავდებოდეთ ერთმანეთისგან: ასაკით, მსოფლმხედველობით, 

მრწამსით, ეროვნული კუთვნილებით, სოციალური მდგომარეობით… მაგრამ მთავარში, სამშობლოში, 
გვაქვს ერთობა და ერთნი ვართ იმაში, რომ ჩვენი მოქმედების საფუძველი იქნება სიყვარული.

„ქართული დარბაზი“ გახლავთ საკრებულო იმ ადამიანთა, რომელთაც გული შესტკივათ ქართული 
აზროვნების გასაჭირის გამო. ის არ არის მხოლოდ საკუთრივ ქართველთა საფიქრალი და არ შემოიფარგლება 
ეთნიკური ქართველებით.

განა ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური ურთიერთობების დღევანდელი მდგომარეობა ქართული 
აზროვნების გასაჭირი არ არის?!

განა შეტევა ქართულ ეკლესიაზე, ქართულ ენაზე, ქართულ ტრადიციებზე, საერთოდ ქართულ კულტურაზე 
მისი ფართო გაგებით, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის?!

განა ის, რომ საერთაშორისო მასშტაბით დღემდე არ განმტკიცებულა ქვეყნის სახელწოდება 
„საქართველო“, ის, რომ ანტიკური კოლხეთისა და ბრწყინვალე ივერიის მემკვიდრე საქართველო 
დღეს სხვადასხვა ენაზე ათასგვარად იწოდება, ვინაიდან ვერ შევძელით მსოფლიოსთვის გვემცნო და 
დაგვემკვიდრებინა სახელმწიფოს სახელწოდება ძირძველი ერის ენაზე, რაც არაერთმა ერმა თუ სახელმწიფომ 
მოახერხა, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის?

განა ის, რომ დღემდე კონსტიტუციურად ვერ დავადგინეთ, რომ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში 
დაბადებული ყოველი ქართველი, ყოველი აფხაზი დაბადებისთანავე იურიდიულად უნდა ჩაითვალოს 
საქართველოს მოქალაქედ, რადგან არც ქართველს, არც აფხაზს არასოდეს ჰქონია სხვა სამშობლო, გარდა 
საქართველოსი, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის?

განა ის, რომ საქართველოს საინფორმაციო სივრცე ქართული აღარ არის, მეტიც, ებრძვის 
საქართველოს, ცალკეულ პოლიტიკოსთა პოლიტიკურ პარტიათა პრიმიტიული აზროვნების აგიტპუნქტებად 
იქცნენ ტელევიზიები, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის?

განა ის, რომ ათწლეულებია, რეალურ კოლო-ნიზატორს მეგობრად და მოჩვენებით ბელადს მხსნე-ლად 
აღვიქვამთ, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის?

განა ის, რაც ოც წელზე მეტია, უგულებე-ლყოფილია - პროფესიონალიზმი, გამოცდილება, 
კეთილსინდისიერება, ქვეყნისადმი ერთგულება, შეცვლილია ხელისუფალთათვის ერთგულებით და ქვეყანა 
იმართება ემოციით, სუბიექტური მოსაზრებებით, რომ სახელმწიფო არ არის ორი-ენტირებული ძლიერზე, 
რომ ამის შედეგად ქვეყანა აცდა ბუნებრივი განვითარების გზას და ევროპა – აზიის გზაჯვარედინზე მდებარე 
დიდი ისტორიის ქვეყნის ურთიერთობა გარე სამყაროსთან ერთვექტორული გახდა, ქართული აზროვნების 
გასაჭირი არ არის?

ყოველივე აღნიშნული ჩვენი აზრით, განპირობებულია ორი უმთავრესი პრობლემის არსებობით:

პირველი პრობლემა, ძირითადად, ქვეყნის გარეთაა და მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ვერ 
შევძელით გარე სამყაროს, უპირველესად, დემოკრატიულ მსოფლიოს რეალურად ვაჩვენოთ ქართული 
სახელმწიფოებრიობის დიდი ისტორია, მისი დემოკრატიული ბუნება. ამის შედეგია, ერთი მხრივ ის, 
რომ დემოკრატიულმა მსოფლიომ არათუ არ იცის ჩვენი ქვეყნის ისტორია და დამსახურება მსოფლიო 
ცივილიზაციაში, ხალხის დემოკრატიული ბუნება, არამედ გვიყურებენ, როგორც განვითა-რებად, ზოგჯერ 

კი, როგორც განუვითარებელ ქვეყანას და ამიტომ გვექცევიან, როგორც ნეოკოლონიალურ სახელმწიფოს. 
მეორე მხრივ ის, რომ უკვე საუკუნეებია, რეალურ კოლონიალისტებს აღვიქვამთ მეგობრებად.

მეორე პრობლემა ქვეყნის შიგნითაა და მდგომარეობს იმის გაუცნობიერებლობაში, რომ საქართველოს 
დემოკრატიული მომავალი – ეს არის თავისუფალი ადამიანი… ყოველ ადამიანს გვაქვს ღვთისაგან 
ბოძებული უფლებები: სიცოცხლის უფლება, სიტყვის უფლება, საკუთრების უფლება და უკეთესი 
ცხოვრებისაკენ მისწრაფების უფლება… ამის გარანტი ხელისუფლება უნდა იყოს. ეს მისი კონსტიტუციური 
მოვალეობაა. ხელისუფლება უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე, 
შეუქცევადად უზრუნველყოს ადამიანისათვის: საცხოვრისი, საარსებო მინიმუმი, ჯანმრთელობის დაცვა და 
განათლების მიღება. ამასთან, უმნიშვნელოვანესია, ყოველი ადამიანი აცნობიერებდეს ბიბლიურ შეგონებას 
„თავისუფლებისათვის გაგანთავისუფლათ ღმერთმა და ნუ იქნებით ადამიანთა მონები“…

გულის სითბოს და აზრის ნათელს ქართველთა, მზე – საქართველოს, აზროვნების გასაჭირის ავი 
ღრუბელი შემოხვევია და ძველებურად ვეღარ ანათებს, ვეღარ ათბობს, ვეღარ ბრწყინავს.

დღეს „საქართველო დაჭრილი მზეა“ !!!

მიუხედავად მცდელობისა, ქვეყანა განვი-თარებულიყო ცივილიზებულ სამყაროში მიღებული 
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებისა და ნორმების შესაბამისად – ქვეყანაში სისტემური კრიზისია.

ჩვენ გაგვიძლიერდა იმის შეგრძნება, რომ ერი დღემდე ვერ გახდა ქვეყნის პატრონი. საქართველო 
კვლავაც იმართება ქვეყნის გარე ძალების მიერ, მათი ინტერესების შესაბამისად და ჩვენი სახელმწიფოს 
საზიანოდ. ქვეყანას მორიგეობით განაგებენ, ძირითადად, გარედან თავსმოხვეული, საგანგებოდ 
გაწვრთნილი არაქართული ცნობიერების სუბიექტები.

რაც არ გვაკლია, ეს არის ქვეყნის გარე ძალთა მსახური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაცი-ები, 
პოლიტიკოსები, საინფორმაციო საშუალებები… რაც არნახულად გვაკლია – ეს არის ქართული განწყობის, 
სახელმწიფოებრივი აზროვნების საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, საინფორმაციო 
საშუალებები.

ქართული ცნობიერება, ქართული აზროვნება, ქართული მორალი დაუნდობლად  ფეხქვეშ ითელება და 
იცვლება ყალბი ფასეულობებით.

ბოლო ოცი წლის განმავლობაში, ჩვენს ხელისუფლებას ცივილიზებული მსოფლიოსაგან მოაქვს ის, რაც 
გვანგრევს და უარს ამბობს იმ გამოცდილებაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას სასიკეთოდ წაადგებოდა.

ყველაფერ ამაში ჩვენი ბრალიცაა, პირველ რიგში,  ინტელექტუალური ადამიანებისა, რომლებიც დიდი 
ხანია, განერიდნენ პოლიტიკას და ამით ყველა სხვას მისცეს საშუალება, გაქცეულიყო პოლიტიკაში. ჩვენ არ 
მოგვწონს გზა, რომლითაც ქვეყანა მიდის 20 -ზე მეტი წელია.  ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საჭიროა 
სისტემური გარდაქმნები, რადგანაც უკვე დაგროვდა მომაკვდინებელ საფრთხეთა მთელი კომპლექსი, 
რომელშიც არა მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვა შედის.

ინტელექტი და ბიზნესი – აი, ორი საყრდენი, რომელსაც არ გააჩნია საზღვრები და რომელთა წყალობით 
უნდა მოხდეს საქართველოს სრული რეინტეგრაცია მსოფლიოს ერთა დიდ ოჯახში.

ქვეყნის წინაშე მდგარი ურთულესი ამოცანების განსახორციელებლად სახელმწიფოს მმართველობის 
პროცესში ის ადამიანები უნდა შემოვიდნენ, ვისი მეთოდია მეცნიერული, სისტემური მიდგომები 
ყველაფრისადმი, მათ შორის რეფორმებისა და გარდაქმნების მიმართ.

ჩვენ გვინდა, რომ ყველას ვუთხრათ: უნდა დამთავრდეს ანონიმური და ერთპიროვნული 
გადაწყვეტილებებისა და მოქმედებების დრო და დაიწყოს სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის გადასარჩენად. 
ეს მით უმეტეს საჭიროა დღეს, როდესაც ხელისუფლების მიერ სამართლიანობის დადგენის უაზროდ 
გაჭიანურების ფონზე ჯიუტად გრძელდება ერის წინაშე დამნაშავე „ნაციონალური მოძრაობის“ რეანიმაციისა 
და მასთან კოჰაბიტაციის რეჟიმი, რაც სულ უფრო ხელშესახებს ქმნის „ნაციონალური მოძრაობის“ მეორე 
პოლიტიკურ ძალად წარმოჩენას და ხელისუფლებაში დაბრუნების საშიშროებას.

 
ყოველ დროში, სახელმწიფო კაცები, ერის მამა – დიდი ილია ფიქრობდნენ ისეთ საქართველოზე, სადაც 

ქვეყანას მართავს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება – ხელისუფლებას მართავს საზოგადოება 
– საზოგადოებას მართავს ინტელექტი და ზნეობა. სწორედ ეს არის მეცნიერული და ეროვნულ–
სახელმწიფოებრივი აზროვნების შერწყმა, რომლის საფუძვლები ჯერ კიდევ ათი საუკუნის წინ შექმნა დავით 
აღმაშენებელმა გელათის აკადემიის დაარსებით.

ქართული სახელმწიფოებრიობის 30-საუკუნო-ვანი ისტორია დასტურია იმისა, რომ ჩვენ ვიდექით 
ცივილიზაციის სათავეებთან და მუდმივად ვიყავით ცივილიზაციის მწვერვალზე.

მემკვიდრეობითობის ამ ქართული განწყობიდან გამომდინარე, „ქართული დარბაზი“:

ერთი მხრივ, ეს არის – უფროსი თაობის ანდერძი შემდგომი თაობებისადმი: „გიყვარდეთ საქართველო, 
გაუფრთხილდით საქართველოს, დაიცავით საქართველო!“

მეორე მხრივ, ახალგაზრდა თაობებისათვის, ეს არის ქართული კულტურის, ქართული ცნობიერების 
დაცვა-შენარჩუნება გლობალიზაციის ურთულეს და უმძიმეს პერიოდში.

ყველას კი გვაერთიანებს – საქართველო უპირველეს ყოვლისა!

გივი თოიძე

გიგა ბათიაშვილიანზორ ერქომაიშვილი

არნოლდ გეგეჭკორი

თემურ გუგუშვილი რამაზ ყურაშვილი

ტარიელ ხარხელაური ომარ მხეიძე

რომან რურუარეზო ჩხეიძე დოკუმენტის შექმნა დაიწყო დიდი მოღვაწის, 

მოქანდაკის, მერაბ ბერძენიშვილის მონაწილეობით, 

მის მიერვე შექმნილ კულტურის ცენტრში „მუზა“. 
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ოქტომბერს, სვეტიცხოვლობას, „ქართული დარბაზის“ 

დამფუძნებელთა შეკრებაზე.

დოკუმენტი მიღებული იქნა გელათში, გელათის 

აკადემიის ისტორიულ კომპლექსში, 2015 წლის 8 

თებერვალს, დავით აღმაშენებლის დღეს. 

მხარდაჭერილია „ქართული ერთობის დარბაზის“ 

კონგრესის თბილისის, ბათუმის და გორის სესიების მიერ.

მოქმედების  დროა !


