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6585A<92=H62EA52=<576H;=1H@HGCA2616,H92=<914A1C5*2<1

6585A<92=H6?A2712A71G160A1E1+1G5195G1D91=1
@HGCA2616712A<E1=16D17HF,HE1=I5G4816*217*2

2A<75G2<67I5AD135943C2<

6585A<92=H62EA52=<5
76H;=1H@HGCA2616?A2*132G016
C5EA12=71A1=5D91=16
71=H:95
'dbhafcj sfyfvtvfvektyj!
.jdtkb okbc ybcfybc 14 hbw[dib () itvj,h'fylt,f t,hftkb
thbc vjyj,blfy sfdbc lf[cybc^ abpbrehb uflfhxtybcf lf cekbthb
fvfqkt,bc lfcf,fvb % atcf[bc lqtcfcofekb= lbf[^ ufvxtybc vbth
vj[ltybkb cfcofekbc % vtofvekb pqdbc iefpt ufgj,bcf lf vjit
hf,byec vbth tudbgntib vjyj,fc ufvjmwtekb [fk[bc vidblj,bfy
cfyfgbhjpt ufvj.dfybc afmnb uf[lf thsvjhoveyt t,hftkb thbc
xfvj.fkb,t,bcf lf ufydbsfht,bc fvjvfdfkb othnbkb=
Xdty vfsb isfvjvfdfkyb dfhs! % vhfdfkb cf[bc ufycfwltkcf
lf ltdyfc ufde'tkbs^ vfuhfv qvthsvf fh lfudbdbo.f lf cf,jkjjl
lfudfvflkbfyf thtw bchftkib fvjcdkfcf lf btheifkfbvbc
[bkdfc! lqtc xdty sfdbceafkb lf lfvjerblt,tkb thb dfhs lf
hfw vsfdfhbf^ vstkb uekbs udofvc ufvxtyb= tc fhbc xdtyb lblb
'fkf lf ufvfh]dt,bc cfobylfhb!% fct vbdlbdfhs xdty oby lf fvfcdt deythufds xdtyc isfvjvfdkj,fc= t,hftkj,f [jv pecnfl
cfereytt,bc vfy'bkpt vtvrdblhtj,bs itvjyf[ekvf fv erdlfdvf
[cjdyfv uflffhxbyf!

I5G4816 ?1A92=1 65G<=16 5G<2E5 <E1=1616
/5755<756585A<92=H62EA52=<576H;=1H@HG
CA261632=2C5:156<5G356585A<92=H6A26?4E
=1@16475>=261A5GC16?1A2E<5G2A<531*2175
I5G48164?1A92=26165G<=165G<2E1665?501H
71615:6FHA237205365?501H60475A66585A<
92=H65I5=?A2712A71G160A6EGE1+1G5195G1
D91=6I935F1=53
32=2C5:1166573>15G191*1016C5G759=HE5D1

EG1 E1+1G5 195G1D91=1 A5732G/2A72 D2I935 716
I2=7+>95G2=2E6352654EA54A<12A<651G02A2
6H65@1<I2E*2C5G65@4<A2E1<@12EA54=1F71G35
53C1=2E16 35:9565 35 7H9=5*2 6585A<92=HD1
2EA52=16587H6G2E1635E5G32E5<5E23*2?A2712A
71G160A16 713CH75 57 65@1<I2E16 7175A< +5=*2
3532E1<15>7HBG3535@HGCA2616I2=7+>95G2=H
E56 715BG15 AH7 165I2E5 16A52=6585A<92=H6
4A<12A<HE5<5C5G91<5A2E165I5=1?2A6?280192E1

'dbhafcj vtuj,ht,j! ubkjwfds atcf[bc lfvltu lqtcfcofekc!
qvthsvf byt,jc^ hjv vjvfqkt,ekb.jc bchftkbc cf[tkb lf vbcb
[fk[bc utybf! Vidblj,fvf lf rtsbklqtj,fv bptbvjc xdtyc gfnfhf
lf 'kbth cfvij,kj % bchftkib!
ufvhfdkltc lf b[fhjc smdtyvf j]f[t,vf!
I5C;265I85D2A9265725I

71D1@H71A1=5D91=16
C5A35:95=2E16F=16<59165<916

atcf[bc lqtcfcofekbc @ktbk ctlthbc# vtjht lqtc^ 2009
okbc 10 fghbkc ufhlfbwdfkf xdtyb stvbc ufvjhxtekb lf sdfkcfxbyj mdtkvjmvtlb - cfmfhsdtkjc t,hftksf vcjakbj rjyuhtcbc
12A4D5=5171684B2ED1C915G1 16757672G2=2E165<91626H32G D5=17D11753C1=2ED16535: lfvffhct,tkb lf gbhdtkb ghtpbltynb % vbibrj vbhbkfidbkb=
hfw lhj uflbc^ vbs eahj vtnfl uh'yj,ty fv elbltcb gbhjdyt,bc
D27H3CH716:19185A1358A16 G5:GHE185A<4=1617>2A2E16 C575A/92E1<357<59A352EA52
lfyfrkbcc===
vjqdfotj,bc afhukt,ib vfy efvhfdb cfcbrtsj
=<57A595=F=15G1EA+H=5
I5G35I5GF917565:7H5,H=2E6 5GC2E1AH7=16357<59A2E1656
cfmvt
uffrtsf
cfcekbthj se cfthj cathjt,ib=
I5G481672657265G<2=65@4A
G292155@HE164EG16:2G0AD1 5G65E=16I2=7+>95G2=1D5=H7
vjujyt,f lf cf[tkb fv eybrfkehb flfvbfybcf cfvelfvjl
<I2E612A4D5=5171685A<92=
I5=I1?5=0H665,2=H2E675> 7HA15>G1DG596@HGCA2616C53
xfb,tzlf fsfcj,bs flfvbfybc vt[cbtht,fib^ hflufy vbibrj vbhb=51F29635-75<G5616D2GH 5F,9201=2E56.65I5G48265>5 2EA52=<5A5E1A2;52=B1@95D
kfidbkb b.j bc rfwb^ hjvtkbw .dtkfc lffrklf _ j]f[cfw^
E165@2G711B85A16585765>57H6 7H7HF,HE1=1,H12A4D5=517D1 91=1D2@A2E1=G1;2I*23CH cfpjufljt,fcfwf lf mdt.fyfcfw=
12A4D5=5171685A<92=12EA5 AH72=<5G5:743719@59D1AD15 71<C5=HE2G-75,H*:4A12D4
vbibrj vbhbkfidbkbc ufhlfwdfkt,blfy 4 okbcsfdbcflvb
,5<1
2=HE565*217H35>G1DG596I5G4 85A<92=2EA52=<5C4=1
35656A4=172C9 vb'qdybkb othbkb b[bkts vt%3%t udthlpt=

12A4D5=5171685A<92=752EA52=HE571*2175

8163>2656F54=1672657265G<
=165G<2E56
2A<2A<1?1A92=G1586FH
A23 12A4D5=51716 72A1 G1A
E5A@5<1 35 7161 <5G7I=2E1
?1A2E17H913G2G35AE5*1:75=2
C5196HI5=I1<356:2G135GC5

617EH=4A15AH7D5AD5G3131
65*217H65>57H@HGCA26757H5F,H
85=58 =H3D1 17 53C1=2E16
75I=HE=536535:351F,H5/5G
,2E52EA52=<564=12A1C535C95
A2E165@2G7175A<4=1?H=101@16
F1G55>732CIH=HF=24=612A4

/275=5/15D91=1
6585A<92=H62EA52=<5
76H;=1H@HGCA261
>A757F4I5A2E1<
14F,2E5AH77+17235
I5GCA+=191
59537,H;HE16D2732C
C5A351:95=5
B92G13AH162A<2A<1
431326185A<92=1
2EA52=1D27H8723135
65*HC53H7H>95F2
@HGCA2616C2G2A5=4A1
31A280HA1

617HG /275=
3591<16+25/15D91=1

2EA54=1@4=04A16357:92=<5>95F=1635;562E5
stk%fdbdbc ;ehyfkbcnsf cf[k
@,tbs cjrjkjdib# xfnfht,ekvf mfhsdtkb lf t,hftkb [fk[t,bc vtuj,hj,bc cfqfvjv rbltd ths[tk
lffvnrbwf^ hjv jhb e'dtktcb reknehbcf lf bcnjhbbc vmjyt thbc vtuj,hek
ehsbthsj,fc fh iteikbc [tkc fhw
lhjbc ch,jkf lf fhw [tkbceafksf
uflfflubkt,f= bub .jdtk cbnefwbhjujhw vrbs[dtkc rfhufl
vjt[ctyt,f^ [fyembc lqtcfcofekib cfmfhsdtkjc t,hftksf vcjakbj rjyuhtcbc 30 rfwbfyb ltktufwbf tcnevhf cfmfhsdtkjc^ rth'jl^ s,bkbcbc mfhsdtk t,hftksf lbl cfkjwfdc %
gbhdtkb cfyskbc cfptbvj
dbsfht,fib fcfyst,fl= fv wthtvjybfc lblb gfnbdb lfcltc cfmfhsdtkjc ghtvbth vbybcnhvf
,b'byf bdfybidbkvf lf vbcvf
sfyv[kt,vf gbht,vf^ s,bkbcbc
cfpjufljt,bc ofhvjvflutykt,vf _ t,hftkt,vf lf mfhsdtkt,vf=
stk%fdbdib ufvfhsekb cf-

35656A4=172C9

fcf lf ufhtvjt,fib hxt,f ovbylf^
thsuekb lf cbwjw[kbceyfhbfyb=
.jdtkb cf[bc wdkbkt,f cfthsfijhbcj se flubkj,hbdb vvfhsdtkj,bc
cathjib v[jkjl cfcbrtsjl vjmvtlt,c
xdtyb [fk[t,bc ]fycfq fphjdyt,fcf
lf bcnjhbekb 26 cfereyjdfyb sfyfw[jdht,bc upfpt xfvj.fkb,t,ek
rjktmnbeh vt[cbtht,fpt=

>0@<,-82,<,80?4,8,0@-108C2 0<=,8 ;-;-8,0
>,4,902@0?,&-*028-+D/D0?4,8,
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ҌғҘҍқҋҟғҋ
ჯემალ აჯიაშვილი დაიბადა 1944 წლის
23 მარტს დაბა მიხა ცხაკაიაში (დღეს
სენაკი) , საქართველო.
1967 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი.
1968-1971 წლებში სამსახურეობრივი
მივლინებით იმყოფებოდა ირანში.
1974-1990 წლებში მუშაობდა საქართველოს მწერალთა კავშირთან არსებული
მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურული
ურთიერთკავშირების მთავარ სარედაქციო
კოლეგიაში უფროს სამეცნიერო რედაქტორად. კითხულობდა ლექციებს თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში და უცხო
ენების ინსტიტუტში.
1988 წლიდან იყო თბილისის სახელ124355=291
მწიფო
უნივერსიტეტის ქართულ-უცხოური
24@/)5*=-+ლიტერატურული
ურთიერთობების სამეც*</-9)(*=ნიერო-კვლევითი
ლაბორატორიის თანა=<HM3;D=@<@=9L:8
მშრომელი.


>=;H:<<@=9L<
1993 წელს არჩეულ იქნა სულხან საბა
J<HN<H<=@<?N9@
ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო

L<E8J<:<P>< 
პედაგოგიური ინსტიტუტის აღმოსავლეთ0<>80<>=>8=:9@=
მცოდნეობის კათედრის გამგედ.

J@86OL=J<?A9@<
1997 წლიდან იყო ებრაული სახალხო
0<>8;N:O<5M<HC?@<?<:<J>< უნივერსიტეტის რექტორი.
ჯემალ აჯიაშვილი იყო საქართველოს
<?ACO>8D9L<J@9C@<DC><?A9L<
თეატრალურ
მოღვაწეთა კავშირის წევრი
9K><H879L<
1977
წლიდან,
ხოლო საქართველოს მწე
J@8A:8=J<:<E><
რალთა
კავშირის
წევრი – 1980 წლიდან.
<5AC75G1
2000 წლებში - იქნა არჩეული საქართ/275=5/15D91=165

gfifrmjcnyg cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg lbnbfnb fudydub df yrtfxb[fkbf ^xb;enb"
tfxftr\yvcx fudydbg ifrmjcn
cvrfcncv[c [rexjfg df bowjbfx hfmb wbxgjnbgfmjbg. fhbg
qbdcj crmb dfgaerb b]y gf[cbhy
gfofhy, ryhcnbk fudydub hycw]y
hy[frdmf hyrfnbg tfxgfhaqbkcvnfd df bh wfrsbxcven gaedcxamf dfgflfgcvnfd, ryhncvhfk tfxgfqemrcvbm tfhybsbxcg
mfjb hy[frdmf fo[rdf-tfxfmncvbg gfihcub. fudydbg gfifnfiy gfv'ygf df ^xb;enbg" crmyvnbjb foh[rdcnyvbmb pryciabg
^lcrfzbg" gabpcxdbfxamf fh
oyxbg\bcvfub hyxfwbncyvf 100[c hcahf gaedcxahf hbboy.
gfofhyg cgwrcvydxcx ifnfibg
hcrb dyia. bczbcn nfgrb, ^lcrfzbg" tcxcrfnerb dbrciayrb

ველოს პარლამენტის დეპუტატად. იყო
საქართველოს ებრაელთა მსოფლიო კონგრესისა, ებრაულ თემთა ევროკავშირის
და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების
წევრი.
2004 წელს აირჩიეს თბილისის საპატიო
მოქალაქედ.
არის მსოფლიო ებრაული კონგრესის,
მსოფლიო სიონისტური ორგანიზაციის,
ამერიკის ებრაული კომიტეტის, ევრაზიული
ებრაული კონგრესის, ებრაულ სათვისტომოთა ევროპული საბჭოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციათა გამგეობის
წევრი.
2004-2008 წლებში მაღალ დიპლომატიურ
თანამდებობაზე მუშაობდა საქართველოს
საელჩოში ისრაელში.
2009 წლის 1 იანვრიდან დაინიშნა
საქართველოს ებრაელთა მსოფლიო კონგრესის გენერალურ დირექტორად.

მიერ ნათარგმნი კარლო გოცის პოემაზღაპარი "ცისფერი უკუნეთი", ჩიკამაცუს
დრამატული პოემა "შეყვარებულთა თვითმკვლელობა კუნძულის ზეციურ ბადეზე".
ჯ. აჯიაშვილმა ქართველთა და ებრაელთა
ურთიერთობას უძღვნა ისტორიული ესე
"გაიღვიძე, ქნარო!" – პიესა-მონოლოგი,
რომელიც კ. მახარაძემ დადგა ერთი მსახიობის თეატრში.
ҪғҕҎҘҏҌғҎҋҙқҏҖғҏҌғ

ңҏҖҘҠҖҏҎҏҌҋ
ჯემალ აჯიაშვილმა თარგმნა მსოფლიო
კლასიკური პოეზიის ნიმუშები: ბიბლიური
ფსალმუნები, ანდალუსიელი ებრაელი
პოეტების ლექსები, ძველბერძნული და
სპარსული პოეზიის ნიმუშები, შექსპირის,
ჩიკამაცუს, ტირსო დე მოლინას, კარლო
გოცის დრამატული პოემები, დანტეს,
პეტრარკას, მიქელანჯელოს, რილკეს
სონეტები, ვლადიმერ მაიაკოვსკის, ბორის
პასტერნაკის და სხვათა ლექსები.
კ. მარჯანიშვილის სახ. დრამატულ თეატრში წარმატებით დაიდგა ჯ. აჯიაშვილის

1984წ- სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი
1991წ- პარიზის ქართულ-ევროპული
ინსტიტუტის ილ. ჭავჭავაძის სახ. პრემიის
ლაურეატი.
1995 წ. - ივ. მაჩაბელის სახელმწიფო
პრემიის ლაურეატი.
1996 წ. - ღირსების ორდენის კავალერი.
2005 წ- „საბა” საუკეთესო თარგმანისთვის „ვარსკვლავთა ჩრდილში მაღალთა
თანა“.

7565=585A<4=1-91@1?23116
71I2391<

@HGCA2616535-G14=1661C2=2E1C5352:5<
7HF5;2<535I75A2E5D1F5AB1G2E4=60432G02E6
bnfx tfnryxb, qyxtrcgbg fdhbxbgarfkbenb dbrciayrb f;fryx
cnfujbnb.
gf[cbhy gfofhyg elry hcab
cnlcrb ucg\bxf fh pryciabg
tfxzyrkbcncvfub _ fogf[rdcnmf
wbxgjnfub tfxgfqemrcvbm wfrsbxcvenb ymzb gaedcxabg
df`bndycvfh wfrsbxcvbgf df
icvbg gbtcncvbm.
cgcxb frbfx: tfvb vymcrfujbnb,
fxfm zyayjcnb, hbryx wbwefujbnb df hyuc vfrcnb.
C5E1 EH<2A5D91=1 _ fuqcnyxbg hbznfnbg cqyxyhbqbg
lfqenacabg hcymzc qergbg
gaedcxab. btb eqjc hcymzc wc-

nbf, rfk ^xb;enbg" pryciaub
hyxfwbncyvg bh vfjujbg fo[rdftfxfmncvfub, ryhnbg dyxck
^lcrfzbg" pbryvcvgfk qb jcr
fqhf]ylbncvdf. hftrfh bh jbmfrcvbg tfhy, rfubk btb bh]ylcvydf, tfdfw]df hbgb sfrmjf
pryciaub df fhbgfmjbg gwyrcd
tfvb bixf ucrscenb.
tfvbh bkydf rf gb\xcnccvbk
cnydf wbx, hftrfh eqfx fr dfbzbf. hfx ucg\ny hy[frdbgfmjbg
umfcxcrtf elrygcvbgfdhb xdyvf df wfrhfacvbg rwhcxf, zyny
bhbg y`fzbgfmjbg hyhfjnbg bhcdb.
exdf fobxbuxyg, ryh tfvb

12435G5G1@5D91=12654EA2E51=5GC5=AHG6

vymcrfujbnhf fh gfihcub wfrhfacvbg xbufxb dfbhgfzerf hmcnb ifnfibg hfguafvbmfk.
5G5<IH0H92=1 _ fuqcnyxbg
hbznfnbg cqyxyhbqbg lfqenacabg hcgfhc qergbg gaedcxab.
btb eqjc hcyrc wcnbf, rfk
^xb;enbg" pryciaub hyxfwbncyvg. hbg fogf[rdcng \fnbfx
e'brdf gfgqyny prytrfhbg
fmjbgcvf df genfk fr b]y dfrwhexcvenb mfjbg ucgf\ncvnyvcvub. fxfmhf hyfzcrzf hbgb hyrfnerb mjbgcvcvbg fhfoncvf
df gfqemfr \fncvub rwhcxbg
tfxhaqbkcvf. fhbm ucgf\ncvcnb
C5E1EH<2A5D91=1

5G5<IH0H92=1
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7HD2E5A2=1

35656A4=172C9



%
rtsbkb cf[tkb c]j,c
'dbhafc ytkcfw[t,tkc^
[jkj lqt cbrdlbkbcf %
lf,flt,bc lqtc#=
rj/tktsb
fv lqtt,ib^ hjltcfw vbibrj
vbhbkfidbkbc ufydkbk w[jdht,fpt dabmhj,^ fsfcudfhb fphb
vbnhbfkt,c sfdib=
vfbyw dby b.j bub % thsb it[tldbs hbubsb flfvbfybc isf,tzlbkt,fc hjv mvyblf^ vfuhfv tc v[jkjl
thsb it[tldbs^ cbyfvldbktib rb
bub c[df rfwb % vhfdfkudfhb ybiybsf lf ybefycbs uf]tht,ekb=
fvfib lfhoveylt,jlf .dtkf^ dbyw
ths[tk vfbyw offo.lt,jlf vbc
ufvzjkfd sdfkt,c^ hjvtkbw
.dtkfathc cofdkj,lf lf ffyfkbpt,lf= vfc [jv fhfathb ufvjtgfht,jlf=

ҜғҖҋқҒҕғҜҞҔҐҎҋҐҏҌҋ
4 okbc oby^ 2009 okbc 10 fghbkc^ atcf[bc [jkf vj.tlbc gbhdtk lqtc^ ufhlfbwdfkf cfmfhsdtkjc t,hftksf vcjakbj rjyuhtcbc lfvffhct,tkb vbibrj
vbhbkfidbkb= vbcvf etwfhvf ufhlfwdfkt,fv exdtekj voe[fht,f ufvjbodbf
fhf vfhnj cfmfhsdtkjlfy ufvjcek t,hftkj,fib^ fhfvtl vstk bchftkib=
fv hfvltybvt rdbhbc oby ufhlfbwdfkf ctvr%fc .jabkb utythfkehb lbhtmnjhb^ gjtnb^ abkjcjajcb^ vothfkb lf vsfhuvytkb % ghjatcjhb ]tvfk
f]bfidbkb^ hjvtkcfw lblfl fafct,lf ghtpbltynb vb[tbk vbhbkfidbkb=
usfdfpj,s ]= f]bfidbkbc othbkc^ hjvtkbw vb[tbk vbhbkfidbkbc
jwlffsbcsdbc ufvjcek cgtwbfkeh ufptsib ufvjmdt.ylf=

dby bwbc===
lf vfbyw dby b.j vbibrj vbhbkfidbkb`
Vbibrj vbhbkfidbkb^ egbhdtktc .jdkbcf^ b.j

vfhsfkb
rfwb

Vbibrj vbhbkfidbkvf tc vjf[th[f^ tivfrbcsdbc pehub ittmwbf lf eahj c[df ufypjvbkt,t,bcfsdbc uftcojht,byf sdfkb= fvfib
vt lfvfhoveyf vfcsfy sfyfvihjvkj,bc gthbjlvf=
sbsmjc thsb xdtekt,hbdb
rfwbc w[jdht,bs w[jdhj,lf= vidblj,bfyb b.j lf lfvsvj,b (vt dbn.jlb %ptlvtnflfw)= bct e,hfkjl
tzbhf sfdb^ hjv 'ytkb b.j hfbvt
ufycfresht,ekb fvjutwyj vfcib=

cojhtl fv otcbs w[jdhj,lf
vbibrj vbhbkfidbkb^ fv pytj,hbd
gjcnekfnt,c fvrdblht,lf flfvbfyt,ib=
ufwtvf lf ufzbhdt,ekt,bc
ufrbs[df rb^ vfhskfw eiehdtkfl
bwjlf % ,eyt,hbdfl^ .jdtkudfhb
sfdvjojyt,bcf lf uf[vbfyt,bc
ufhtit= fvbc vjvcoht ,tdh]th
d.jabkdfh xdtyb ehsbthsj,bc
vfy'bkpt= cf[tklf[tkjl v[jkjl
ths vfufkbsc ufdb[ctyt,=
ths lqtc rjyuhtcib ew[j vfylbkjcfyb vj,h'fylf= cf[tkjdfyb
ofhcekbc vmjytc ghj,ktvt,b
itmvyjlf lf lf[vfht,fc bs[jdlf=
fctst,b [ibhfl foe[t,lyty ufycdtyt,ekc= dby hfc cs[jdlf lf
dby hfc= bvtlufwhet,ekc fhfdbc
njdt,lf= fct vj[lf fv]thflfw=
rjyuhtcbc sfdrfwvf mfk,fnjyc
lf[vfht,f fqesmdf= vfuhfv lf[vfht,fcfw [jv nfmnb eylf= ,fnjyvf
vbibrjv vs[jdytkb wjnf [ybs
ufhts lffkjlf^ vt rb vjvb,heylf
lf xevfl xfvbkfgfhfrf+ @vt hjv
ufdfk^ mfk,fnjyb jsf[ib itvjb[vt lf hfbvt cbv,jkehb lfdfkt,f vbtwb^ sfy fv lfdfkt,bc itchekt,fc lf;byt,bs ye vjcs[jd= sfy[f
rb /jyjhfhbc cf[bs uvjeotht_
c[dfyfbhfl itb'kt,f ufo,bkltc
lf wjldf lfdbljsj#= fb^ fctsb
rfwb b.j vbibrj vbhbkfidbkb===

,jkj [fyt,ib tc sdfkt,b lfqkbkb lf ctdlbfyb vtxdtyt,jlf=
coe[lf^ hjujh ofto.j thsvfytsc
fvltyb cbrdlbkb^ qvthsj^ rfhub
sdfkbs uflvjud[tltj= dby bwbc^
bmyt, uh'yj,lf^ hjujh tgfht,jlf
cbrdlbkb^ hf ]benfl lf sfyvbvltdhekfl vobalt,jlf vbc c[tekib=

vfhsfkb fhf v[jkjl xdtekt,hbdb^ ,fyfkehb sdfkcfphbcbs^
fhvtl eahj c[df % fvfqkt,ekb^
vtnfabpbrehb ufut,bs= fcts cbvfhsktc qdsft,hbdb cb.dfhekb
/mdbf= vfhsfkb b.j j]f[sfy^ cfyfstcfjcsfy -cfthsjl flfvbfyt,sfy= vfuhfv dby lffotcf pqdfhb
flfvbfyeh lf qdsft,hbd cbvfhsktc ijhbc flfvbyehb [jv sfdbcb
fhcbs^ qdsft,hbdbwff=]th thsb
bvbnjv^ hjv .jdtkb flfvbfyb qv%bc
vbth fhbc itmvybkb lf sfdbc sfdib
fnfht,c vbc yfstkc= pjubcsdbc
tc cbyfskt zfh,flff vjvflkt,ekb^ pjubcsdbc yfrkt,fl= tc
bvbclf vb[tldbs^ dby hjujhb
w[jdht,bs w[jdhj,c+ se thsbc
sdfksf[tldf ptdbsrtyff vbvfhsekb lf vfhsfk cekt,sfy (t,h=
wflbrt,sfy) ehsbthsj,fc wlbkj,c^ vtjht % tivfrbc cfwseht,ptf ofvjut,ekb lf eahj lf eahj tidt,f .jdtklqbehb .jabc
zfj,ib= thsb yj,tkbfynb gjtnb
mfkb fv,j,lf^ flfvbfyib velfv
fyutkjpb mdbsbyt,cj= bvbnjv
mdbsbyt,c^ hjv .jdtkb flfvbfyb
fyutkjpflff lf,flt,ekb^ vfuhfv fv fyutkjpeh cfo.bcc ghfmnbrekb w[jdht,f fh f'ktdc sdbshtfkbpfwbbc cfiefkt,fc=

@ufbqj# ybiyfdc= vbcb jhsjuhfabekb fqyfuj,f rb cbv,jkehb
fphbc vfnfht,tkbf+ ofbrbs[fds
vfh]dyblfy lf @yfsfy# brbs[t,f^
vfhw[yblfy vje,heylt,bs lf bctd
@yfsfy# _ t= b= hfcfw ufcwtv^ bvfcdt
vbbqt, erfy=

vtnvf lff[kjt,fv rb cek c[df
res[tt,b ofhvjvbxbyf= sehvt hf
lbl cbrtstc byf[fdlf^ hf cbyfskt
e,ho.byfdlf cekib!
lbf[^ vbibrj vbhbkfidbkb
vfhsfkb rfwb b.j % egbhdtktc
.jdkbcf^ bub vfhsfkb b.j flfvbfyt,sfy= flfvbfyehb cbvfhskt
rb^ hjujhw otqfy dfv,j,lb^ fldbkfl uflflbc qdsft,hbdib=
[jv uf[cjds @sfyf[b#= qv%vf
vjit hf,byec fsb vwyt,f jh lfafpt fq,tzlbkb e,j'f % sbsjtekpt [esb vwyt,f b.j fvjndbahekb=
fhflf [jv itb'kt,jlf^ fsbdt ths
lfafpt vjsfdct,ekb.j^ vbs evtntc^ hjv tc vwyt,t,b thsj, vjrkt
lf kfrjyehbf= vfuhfv eptyftcb
c[dfudfhfl ,zj,lf+ gbhdtkb [esb
vwyt,f flfvbfyt,c ijhbc ehsbthsj,t,c ufycfpqdhfdc^ vtjht
[esb rb % qvthssfy= fct hjv^ flfvbfysf ehsbthsj,bc vjudfht,f
qv%ssfy ehsbthsj,bc lfhtuekbht,fc ybiyfdc= fb^ hfnjvff vbibrj vbhbkfidbkb vfhsfkb flfvbfyt,sfyfw lf qv%ssfyfw=
Ptvjs vjuf[ctyt,lbs % vbibrj
vbhbkfidbkb

sfdvlf,fkb
rfwb
b.j vtsmb= tctw [jv^ hjujhw
.dtkf c[df cbrtst^ qv%blfy vjlbc=
frb t,hfekb cb,h'ytw fv,j,c^ hjv
qv%svf sdbsjy udfxdtyf sfdvlf,kj,bc vfufkbsb= bub sfdlfgbhdtkfl cbyfbc vsbc vfqfk vodthdfkpt rb fh ufvjtw[flf vjitc^
fhfvtl gfnfhf lf nfyvjhxbk
vf.dkbc ,exmib=

sfdbcb e,hfkjt,bsf lf
,eyt,hbj,bs ufycdtyt,ekb vfufkbsc f'ktdlf .dtkfc+ mtlvfqkehfl ,fdidcfw rb fh lftkfgfhfrt,jlf^ fhfcjltc fh ewlbf^
hfqfw ufycfresht,ekfl ofhvjtxbyf sfdbcb sfdb^ hjujhw tc
cfvoe[fhjl^ [ibhfl [lt,f [jkvt=
[fcblehb cb,h'yt udfcofdkbc+
qv%sb bvmdt.yfl bvbnjv rb fh
vjudrbs[fdc gfce[c^ hfnjv vfbywf
lf vfbyw vjit hf,bye fh b.fdbj^
fhfvtl bvbnjv^ hjv pecbf uthmdf
lf vjit hf,byel fcfqt,lbj sfdc=
b.fdb bc^ hfw [fh^ ye eqfkfnt,
ityc sfdc!
Vbibrj vbhbkfidbkc fhfcjltc eqfkfnbf sfdbcb sfdbcsdbc= bub

thsj,bc
rfwb
b.j % thsj,bc^ ehsbthssfyflujvbcf lf cb.dfhekbc= hf rtsbkfl tqbvt,jlf^ thsb ,h'tyrfwbc
yfsmdfvc hjv itdf[ctyt,lb+ @ fy,fybc .jdtkb fcj rfhubf lf vidtybthb^ vfuhfv wfkrt fqt,ekb^ c[df
fcjt,bc ufhtit^ cbn.dfc dth itmvybc=# cbn.df rb qdsft,hbdb atyjvtybf= cojhtl cbn.dfv^ eakbc
vbth yfsmdfvvf cbn.dfv (@lf smdf
qv%vf===#) itmvyf cfv.fhj= @qv%vf
fcjt,b ufvjb'bf^ xfvjfc[f^ thsvfytsc itepfdf^ itfojyfcojhf^
cfzbhjt,bcfvt,h ufhlfmvyf lf
vfsb cfiefkt,bs itmvyf .dtkfathb bc^ hfw fhct,j,bcsdbc fhbc
ufvbpyekb _ @ctath btwbhf#=
hfw itt[t,f flfvbfyt,c+ sbsjtekb xdtyufyb fv,j,c sfdbc

cbn.dfc^ dby rfhufl^ dby welfl=
vbibrj vbhbkfidbkvfw^ hjujhw
thsvf flfvbfyvf^ smdf sfdbcb cbn.df= fv cbn.dfc cfmfhsdtkjc
t,hftksf vcjakbj rjyuhtcb /mdbf % xdtyb stvbc .dtkfpt fdnjhbntnekb ufvfthsbfyt,tkb cnhemnehf= hf de.js se pjubthst,b^
wjnf fh b.jc^ wthfl e.eht,ty
vbc lfo.t,ek cfmvtc= vfuhfv c[dfv
hjvtkvf ufvjblj fct sfdb^ hjvtkvf thsvf xffmwbf sfdbcb cbc[kb
lf jakb=
dbyvtc itb'kt,f fh vjtojyjc
xtvb cbn.dbc gfsjcb= xfdb[tljs
thsvfytsbc cekib^ vtnb cbs,jsb
lf cb.dfhekbs xfderdbhlts
flfvbfyt,c lf lfvthoveyts^ .jdtk
rfwib dbgjdbs qdsft,hbd yfgthorfkc=
ufycdtyt,ekbc vfufkbsvf vt
lfvfhoveyf fvfib=

rbltd ,tdhb hfvbc smvf itb'kt,f^ vfuhfv fv]thfl vrbs[dtkbc
.ehflqt,fc fh lfdqkb=
thsc rb dbn.db+ se cbrtstc
[cjdyf eothbf^ vbibrj vbhbkfidbkbc [cjdyf lf cf[tkb erdlfdbf=
lbf[^ [cjdyf lf cf[tkb %@bfl
dfitv#= tc jhb wyt,f thsfl ufbfpht,f xdtyc obuysf obuyib+ cflfw
[cjdyff^ cf[tkbw bmff lf gbhere
% .jdtk cf[tkc sfdbcb [cjdyf
fmdc=
@.jdtkb lhj ofhcekbcrty
vbtlbyt,f^ ofhcekb rb vfbyw fh
fqbdct,f# % esmdfvc ,h'tyrfwc=
vbibrj vbhbkfidbkbc lhjw
ofhcekbcrty uflfb[fhf^ vbcb cekb
'dbhafc obyfgfhsf fxhlbkt,c
itthsj lf vfs cfvrdblht,tkib
lfvrdblhlf= lfvrdblhlf hjujhw
vfhsfkb rfwb^ cbvfhskt rb % hjujhw t,hfekb cb,h'yt mflfut,c^ %
erdlfdbf=

vbibrj vbhbkfidbkb

vj.dfcbc
ufvrbs[dtkb
rfwb
b.j^ cb.dfhekbcf lf cbrtsbc
ufvwtvb^ uekvjo.fkt lf .dtkfcsfy itvhbut,kehb= [ibhfl esmdfvc+ se w[jdht,fib hfvt vbijdbf
- lf vfhnj xtvsdbc uflfvbyf[fdc^
[fy tivfrc ofeqbf^ [fy tivfrbc
yfibthcj= flfvbfyt,bcsdbc ufwtvekb rb .jdtksdbc thsbfyfl
lfv,heyt,bfj= hjujh ufb[fhf^
hjwf ths[tk fvbc lfcnehfl cbn.df @yfsfy#%bc itafhekb fphb
itdf[ctyt= vjut[ctyt,fs^ t,hfekfl
@yfsfy# ufwtvfc^ ufqt,fc _ @ufcwf#^

Hfw itt[t,f ecfvfhskj,fc^ bub
v[jkjl cbrdlbkbc otcbf===
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ptbvj cfqfvj ofhvjflutylf
s,bkbcib xfnfht,ekb [fyembc
cfqfvjpt itmvybkb efqhtcfl
s,bkb lf vtuj,hekb ufhtvjc
vbth ufvjc[bdt,ekb lflt,bsb
tythubt,bc isfv,tzlfd fyfhtrkc=
lbf[^ tc cfqfvj v[ehdfkt
vbcfkvt,bs uf[cyf ctvr%bc ghtpbltynvf uf,hbtk vbhbkfidbkvf^ vbtcfkvf lfh,fpib v.ja
lbfcgjhbc vbybcnhc bekb tltkintbyc^ fvfdt cfvbybcnhjc
lbhtmnjhc hjyty gkjnybc^
mytctsbc otdht,c _ rjyuhtcbc
cfgfnbj dbwt-ghtpbltynt,c wbgb
[jnjdtkcf lf f,hfv vb[ftkc^
mytctsbc otdhc ybyj f,tcf'tc=
ctvr%bc sfyfsfdv]ljvfhtt,cf
lf vfs ijhbc f[kflfhxtekc^
fmnbeh cfpjuflj vjqdfotcf lf
wyj,bk cgjhnek rjvtynfnjhc
]fvktn [e[fidbkc^ cfmfhsdtkjc chekeakt,bfy tkxc bchftkib fhxbk rtrtkbfc^ .jabkb
cchr%bc mdt.yt,blfy ufvjceksf
vothfksf rfdibhbc sfdv]ljvfhtc tahfbv ,fe[c* vflkj,f
uflfe[flf vjodtek cfpjufljt,fc^ ecehdf cfbynthtcj lf
cfcbfvjdyj cfqfvj=
,%yb uf,hbtkb ufycfresht,ekb cbs,jsb vbtcfkvf lfh,fpib v.ja 'dbhafc cnevfhc s,bkbcblfy _ wyj,bk bcnjhbrjcc^
tsyjuhfac^ fhmtjkjucf lf
vtwybthc _ ghjatcjh ubdb qfv,fib'tc^ hjvtkbw 1992 okblfy
vj.jkt,ekb cfsfdtib elufc
s,bkbcbc mfhsdtk t,hftksf
tsyjuhfabek veptevc= bub sfdc
lfcnhbfkt,c^ pheyfdc lf eahs[bklt,f heleyt,bs vj'bt,ek
.jdtk bcnjhbek tmcgjyfnc===
.dtkfathc^ hfw cfmfhsdtkjib
t,hftksf vjcdkbcf lf lfvrdblht,bc bcnjhbfc t[t,f=
ctvr-bc ghtpbltynb cwtyfpt
bodtdc cojhtl ,-y ubdb qfv,fib'tc - mfhsdtk lf t,hftk
[fk[t,c ijhbc vtuj,hekb
ehsbthsj,bc ths%ths fmnbeh
v[fhlfvzthcf lf itvjmvtlc^ lf
cfptbvj dbsfht,fib uflfcwtvc
vfc ctvr%fc jmhjc vtlfkc=
vme[fht nfib lf v[bfhekb vecbrf fjhrtwt,lyty lfh,fpib itmvybk bctlfw fqnfwt,ek
ufyo.j,bkt,fc= ,%yb uf,hbtkb
lfc'tyc^ hjv ctvr%bc jmhjc

vtlfkb uflftwfs fhbtk ifhjyc^
ibvjy athtccf lf hfaftk tkfidbkc= smdty vtjs[t gfnbdwtvekb flfvbfyb ,h'fylt,bs^ hjvtkvfw lfbvcf[ehts tc ]bklj!
bub rjyuhtcbc evfqktcb ]bkljf
lf dbcehdt,lb^ hjv gbhflfl
smdtysdbc vjtnfyjc ]fyvhstkj,f lf ofhvfnt,t,b lfejrt,tk
lf efqhtcfl /evfyeh cfmvbfyj,fib!#
Cb[fhekbsf lf lfh,fpbc
cbs,jsb fqtkdt,ekb ghjatcjhb ubdb qfv,fib't [tkbs t[t,f
'dbhafc ]bkljc^ fxdtyt,c vfc
lfvcoht cfpjufljt,fc lf vuh'yj,bfht [vbs vbvfhsfdc+ @xtvj
'dbhafcj flfvbfyt,j^ mfhsdtkj
t,hftkt,j! fb^ fv jmhjc vtlkbc
ufvjztldf lfbo.j xdtyc otksfqhbw[dfvlt 586 otkc^ hjltcfw
vw[tsbc rfhb,ztc vjfluf bthecfkbvbc ,tbs /fvbrlfibc fj[ht,fc
ufvjmwtekb gbhdtkb t,hftkb
lf vfc vw[tsbc vfvfcf[kbcb itvjtut,f!== lfbvf[cjdhts % t,hftksf cfmfhsdtkjib xfvjcf[kt,blfy pecnfl 2600 otkb
cheklt,f 2014 otkc! fv afmnbc
lfvflfcneht,tkb bcnjhbekb
htkbmdbt,b xdtyc veptevib

qyxtrcgbg
prc[bdcxab
tfvrbcn
hbrbnfujbnb
pryl.
tbjb
ofhvfub\cg
qyxtrcgbg
yiryg
hcdnbm
f`bndycvg

byf[t,f^ s,bkbcib!#
Ghja= ubdb qfv,fib't cfe,hj,c bv veptevpt^ hjvkcfw
lffhct,blfy^ 1932 okblfy
cfsfdtib tluf fhjy rhb[tkb=
1948 bub bkbf gfgbcvtljdvf itcwdfkf^ vfuhfv cfvb okbc itvltu^ 1951 otkc cnfkbybc ,h'fyt,bs veptevb lfbrtnf=== vbcb
fqlutyf vjf[th[tc v[jkjl 1992
otkc ifkdf oboefidbkvf lf

gaehrcvb df hfgpbx\ncvb _ gfhfzgyjry gerfmb gfofhyg hyxfwbncmf crm `telmfx

ubdb qfv,fib'tv=
Cwtyfpt v.jab uf,hbtk vbhbkfidbkb lf ]fvktn [e[fidbkb
cfptbvj [vbs frtst,ty ctycfwbeh
ufyw[flt,fc+
_wyj,bkb vtwybthbcf lf bcnjhbrjcbc^ [fk[sf ijhbc vtuj,hekb ehsbthsj,bc [tkitvo.j,bcf lf bcnjhbek vjyfgjdfhsf lfvwdtkbc _ ghjatcjh
ubdb qfv,fib'bc rfylblfnehfc
yj,tkbc vidblj,bc
ghtvbbc kfehtfnbc
ojlt,fpt ofhflutyty cfmfhsdtkjc
lbfcgjhbc cfvbybcnhj^ xtxytsbc^ byueitsbc^ xhlbkj jctsbcf lf lth,tynbc
vtwybtht,fsf frfltvb-t,b lf cf[tkvobaj
eybdthcbntnt,b!
tc cfcb[fhekj
wyj,f vme[fht nfibsf lf it'f[bkt,bs
fqbybiyf= vbkjwdt,c
,jkj fh exfylf===
.dtkf wlbkj,lf ,fnjy ubdbcsfy cehfsbc uflfqt,fc^ vfcsfy ufvjkfgfhfrt,fc^
vtuj,hekfl [tkbc
xfvjhsvtdfc===
vfvf%idbkb vbitk
lf rfrekb uehbtkfidbkt,b vidtybthb
cbvqtht,bs fnr,j,-

lyty vcvtytkc= cfv cffspt vtnb
ufdblf^ vfuhfv vtuj,hekb cbs,jsb cfdct lfh,fpbc lfnjdt,fc
fhfdby abmhj,lf=
vbrhjajysfy rdkfd ]fvktn
[e[fidbkbf^ vfc [tkib ezbhfdc
dthw[kbcathb^ cfrvfjl lblb
sfcb lf cfptbvj [vbs fw[flt,c+
_vtuj,ht,j^ tc fhbc .jdtkb
xdtyufybc cf.dfhtkb flfvbfybc
rjnt vf[fhf'bc cf[tkj,bc sfcb=
[fyembc lqtcfcofekib fctsb
sfcb uflfdtwbs cfmfhsdtkjc
ghtvbth vbybcnhc ,b'byf bdfybidbkc^ hjvtkvfw chekb ehsbthsufut,bc fnvjcathj itmvyf
bchftkblfy xfcekb ltktufwbbc
gfnbdcfwtvfl mfhsdtk t,hftksf
bcnjhbek cfdfytib^ s,bkbcbc
lbl cfkjwfdib= tc vtjht sfcb
rb uflftwtvf mfhsdtk t,hftksf
vcjakbj rjyuhtcbc ghtpbltync
uf,hbtk vbhbkfidbkc – mfhsdtk lf t,hftk [fk[t,c ijhbc
vtuj,hj,bc ufyvnrbwt,fpt lf
stvbc ,tl%bq,fkpt lfejrt,tkb
pheydbc ufvj! ,jkj lhjc rb
bub ofhvjudbluf^ hjujhw
ufvjwlbkb lbgkjvfnb= ,b'byfv
csmdf vfcpt+
@tc rfwb ufvjflut,f cfmfhsdtkjcfwf lf bchftkcfw= vbcb
ylj,f yfvldbkfl itb'kt,f!#
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?A265D1foufycdtyt,ekb bcnjhbrjcbc lfybtk [fyfyfidbkbc
vbth mfhsdtkb t,hftkt,bc
itcf[t, vj'bt,ekb vfcfkt,bc
,b,kbjuhfabf 7:1A2H32G15GH
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mfhsdtksf lf t,hftksf
vtuj,hj,bc rbltd thsvf kfvfpvf
cfqfvjv xfbfhf cfcbfvjdyjlf
lf cfbynthtcjl= lfh,fpib itmvybkb ehsbthsufut,bcf lf
gfnbdbcwtvbc fnvjcathjc cbs,j
rbltd thsb lfcnehb b.j jhb
c[dflfc[df thjdyt,bc vmjyt thbc
vtuj,hekb ehsbthsj,bc bcnjhbekb afmnbc ,eyt,hbdb
ufuh'tkt,bcf=

1*H=35@A1I2=1
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@HGCA261632=2C5:15<E1=16D1
7 დეკემბერს საქართველოს ებრაელთა მსოფლიო კონგრესის დელეგაცია
ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა საქართველოში. მის შემადგენლობაში შედიოდა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან
ჩამოსული კონგრესის 30 წევრი.
სემკ-ის დელეგაციის ვიზიტს
რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიზანი
ჰქონდა.
r შეხვედრა საქართველოს პრემიერ
მინისტრთან და მთავრობის ხელმძღვანელთან. კონგრესის მიერ საქართველოს სათანადო სამთავრობო
უწყებებთან ერთად, ეკონომიკური,
ჰუმანიტარული, რელიგიური და სხვა
მიმართულებების პროექტების შემუშავების და განხორციელების გზების
დასახვა.
r თბილისის დიდ სალოცავში ქართველ ებრაელობასთან შეხვედრები,
ჩვენი თემისათვის მნიშვნელოვანი
პრობლემების განხილვა და ამ პრობლემების გადაჭრის გზების დასახვა
და რეალიზაცია.
r ხანუქის დღესასწაულის საზეიმოდ აღნიშვნა და პირველი სანთლის
ანთება.
ამავე დღეს დელეგაციას შეხვედრა
ჰქონდა საქართველოს პრემიერ
მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან და
მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან.
ამ შეხვედრაზე, პრემიერ მინისტრი
შეეხო ჩვენ ორ ქვეყანას შორის
ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივებს. მან ხაზი
გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველოში
ისრაელის ბიზნესმენების მომავალი
ინვესტიციებისათვის შეიქმნება
მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობები.
განხილულ იქნა მთელი რიგი ორმხრივ საინტერესო ბიზნეს-პროექტები და დაისახა მათი შესრულების კონკრეტული გზები.
ცალკე უნდა ითქვას იმ ერთობლივად
განსახორციელებელი ჰუმანიტარული
პროექტების შესახებ, რომლის რეალიზაციის მნიშვნელობა ქართველი ებრა-

vb\bxf bjfxbujbnbg (kcxarub) hbocvf mvbnbgbg gfnykfjub.
hbg hfr`jxbj tfvrbcn hbrbnfujbnb
ელობისათვის განუსაზღვრელად დიდია. კერძოდ, დავით ბააზოვის სახელობის ქართველ ებრაელთა ეთნოგრაფიული მუზეუმის რესტავრაცია, სალოცავების რემონტი, სასაფლაოების
მოვლა-პატრონობა და მათ გარშემო
დაცვითი კედლების აშენება.
კონგრესის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოს უსასყიდლოდ
გადაეცემა სემკ-ის კომპიუტერული
ჯგუფის მიერ დამუშავებული კომპლექსური ”ონ-ლაინ” საგანმანათლებლო
პროგრამა.
შუადღის შემდეგ კონგრესის
დელეგაცია ეწვია თბილისის დიდ
სალოცავს, სადაც შედგა შეხვედრა
ჩვენი თემის წარმომადგენლებთან.
საუბარი შეეხო თემისათვის ყველაზე
საჭირბოროტო საკითხებს: ახალგაზრდებში ებრაული თვითშეგნების ამაღლებას, ქაშრუთის დაცვის პრობლემას,
სალოცავის მართვის გაუმჯობესებას
და სხვა საორგანიზაციო საკითხების
გადაწყვეტას.
საქართველოს ებრაელთა მსოფლიო
კონგრესი აფინანსებს თბილისის
დიდ სალოცავთან არსებული ქაშერი
რესტორნისა და პროდუქტების მაღაზიის მშენებლობას. დელეგაცია ადგილზე გაეცნო მშენებლობის მდგო-

მარეობას და მხედველობაში მიიღო
ის ფაქტი, რომ აღნიშნული ობიექტები
მიმდინარე წლის დასასრულს ჩადგება
მწყობრში. საღამოს დელეგაცია
დაესწრო შაბათის შემობრძანების
ლოცვას.
@
8 დეკემბრის საღამოს, ხანუქის
დღესასწაულის წინ, თბილისის დიდი
სალოცავი, მისი ეზო და წინამდებარე
ქუჩა ხალხით იყო სავსე. ებრაელობას
ეწვია საქართველოს პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. დამსწრეთაგან არაერთმა გამოთქვა აზრი,
რომ ბ-ნ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა განსაკუთრებული უშუალობითა
და გულთბილობით გამოირჩეოდა.
გაბრიელ მირილაშვილმა ჯამაათს
ხანუქის დღესასწაული მიულოცა და
აღნიშნა, რომ დამსწრე საზოგადოებისათვის და პირადად მისთვის დიდი

იყვნენ სემკ-ის პრეზიდენტი, ვიცეპრეზიდენტები და თანათავმჯდომარეები, ებრაელ ქალთა მსოფლიო
ასოციაციის ხელმძღვანელები. საქართველოს მთავრობის მეთაურთან
შეხვედრის დროს გამოიკვეთა აზრი,
რომ შეიქმნება ერთობლივი პროექტები
ბიზნესის, მეცნიერების, კულტურის,
მედიცინის განვითარების მიმართულებებით.
დამდეგ გაზაფხულზე დაგეგმილია
მსოფლიოში ცნობილი რაბინების
ვიზიტი საქართველოში და მათი
უმაღლეს დონეზე მიღება. გათვალისწინებულია, რომ სასულიერო პირების
ვიზიტს სემკ-ი გაუწევს კოორდინაციას.
@
შეხვედრის მონაწილეებმა მიულოცეს ჯამლეტ ხუხაშვილს სემკ-ის
თანათავმჯდომარის პოსტზე დანიშვნა.
თავის გამოსვლაში სემკ-ის პრეზიდენტმა ყველა სტუმრის სახელით
მადლობა გადაუხადა ბ-ნ ბიძინა
ივანიშვილს სტუმართმოყვარეობისათვის და მოიწვია იგი ისრაელში:
”ბ-ნო პრემიერ მინისტრო, ისრაელში
ჩვენი ხალხისგან გელოდებათ ისეთი
მიღება, როგორიც ყველაზე ახლობელ
და სასურველ სტუმარს ეკადრება”.
ბ-მა ბიძინამ მიწვევა სიამოვნებით
მიიღო.
ისრაელში გამომგზავრების წინ
ქართველ ებრაელთა დიდ სალოცავში
კონგრესის დელეგაციის კიდევ ერთი
შეხვედრა გაიმართა, სადაც თემის
აქტივისტთა ჯგუფმა შემოიტანა
წინადადება, რომ გადახალისდეს

F5AB1G2E4=60432G02E6
61C2=2E1C5352:5<
3565F,16172C9

tfzdf fogf[rdcnbg sfrmjf
mfjbgb fgfqbg vfjujmf uyrbg.
fhfgmfx crmfd fxfmb dfczhfrf
gfgwfjny gftxcvbg fmjbgcvfub
df hbfowcjbxf qfrt ucdctcvg.
71AHGF1F45D91=1 _ fudydbg
^hbznfnf nchbx;fnbg" ehkryg
bxZbxcrmf hcgfhc qergbg gaedcxab. btb eqjc yrb wcnbf, rfk
^xb;enbg" pryciaub hyxfwbncyvg. hbryxb hyihcdcvg tendfdcvbm df hfg[c dfqbgrcvenb
hyjfncyvbg hxbujxcnyvbg orhf
uctxcvbm. hfx fogf[rdcnub
tfhyfojb\f hyhfjnbg bhcdb df
rwhcxf, rbg ucdctfdfk fogf[rdcnhf mjfngfsbxyd wfbwbf wbx
gwfjnfubk df ]ylfikcjfubk.
7HD2E5A2=1 _ rbuyx-nckbyxbg ^;fhbznfnf ncxb;enbg"
hcymzc qergbg gaedcxabf ehfoncgb tfxfmncvbg tfxzrbm. btb
berbgpredcxkbbgf df rcjb[yrqyxarynbyrbg gpckbfnyvcvg
celncvf. eqjc hcymzc wcnbf,
rfk ^xb;enbg" pryciaub hyxfwbncyvg, zyny vyny yrb wcnbwfdbf gaedcxamf pryciag
zcnh\ojfxcnyvg fh yrtfxb[fkbfub. btb dfwjrbncvbm fheufjcvg pryciacvg, gaedcxacvbgftfx bmzyjg hfm prfiabqen

df uctxcvenfd tfxzyrkbcncvfg,
rfhfk pryciacvg hbh[bdjcnyvf
ucg\bxf fogf[rdcncvubk df hfm
fznyvncvubk. df ]jcnflcr fhfg
btb fowcjg hujbdb, qcmbnhgerjcnb hbdtyhbm. gaedcxacvmfx
uczjcdrcvbgfg btb zf[g egjfhg
hfmb hyojfwcyvbg hfofn hyrfner hxbujxcnyvfg df wfrbafkcvg hfm dfgfzen hb[fxmf hbgfowcjfd.
wfrsbxcven gaedcxacvg gfseirfd tfdfckfm fudydbg gfeqcmcgy lb[bqerb hyh[fdcvbg ymfzbg ^gjca-gafrbg" wnberb
fvyxchcxab.
gfofhyg gfcgarfdy xfwbnb
hb;]fjdf hfhf-ujbng bkbq (qfqenb) df hbucn terbcnfujbncvg, ryhncvhfk foafkcvf
hy;tjfrcg dfhgwrc fzfntf[rdyvfg hzbfrenb bgrfcnerb
prytrfhbm.
@
yrtfxb[fkbf ^xb;enb" frbg
gfifrmjcnyg cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg lbnbfnb fudydub df wfrhyfdtcxg frf hfray
fudydub, frfhcd gfcrmy gf[ytfdycvrbj kzyjrcvfub ucafxbnb
wjnbnbg gfxbheuy hftfnbmg.

55AHGG5HA1
^xb;enbg" dbrciayrb

hbocvf prchbcr hbxbgarbg qfvbxcaub.
hfrkzxbdfx: ufvmfb kerb, vb\bxf bjfxbujbnb, tfvrbcn hbrbnfujbnb

vb\bxf bjfxbujbnb gaehrcvmfx wembcrb hykfncyvbg Zfhg
პატივია პატივცემული პრემიერ
მინისტრის მობრძანება თბილისის
დიდ სალოცავში.
გვიან საღამოს გაიმართა სემკის წარმომადგენლების შეხვედრა
საქართველოს მთავრობის წევრებთან, მინისტრებთან, ცნობილ მოღვაწეებთან. შეხვედრას ესწრებოდნენ
პრემიერ მინისტრის პირველი მოადგილე ირაკლი ალასანია, მინისტრები, ყოფილი პრემიერ მინისტრი
ავთანდილ ჯორბენაძე, ცნობილი
მოღვაწეები.
მესამე დღეს, კვირას, პრემიერ
მინისტრმა, ბ-მა ბიძინა ივანიშვილმა სადილი გამართა დელეგაციის
საპატივცემულოდ. მიწვეულთა შორის

საქართველოში კონგრესის წარმომადგენლობა და მის ხელმძღვანელად
დაინიშნოს დავით ბალუაშვილი.
ითქვა, რომ იგი ავტორიტეტული
პიროვნებაა და მას კარგად იცნობს
როგორც ებრაული, ისე ქართული
საზოგადოება. დავით ბალუაშვილი
ერთხმად იქნა არჩეული საქართველოში კონგრესის წარმომადგენლობის თავმჯდომარედ. არჩეულ იქნა
აგრეთვე წარმომადგენლობის 10
წევრი. გამოითქვა იმედი, რომ
კონგრესის წარმომადგენლობის
ახალი შემადგენლობა ხელს შეუწყობს
იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც წინა შეხვედრაზე აღინიშნა.
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=2=52=15D91=171C1AH91
უკვე ორდინატურა დამთავრებული
ექიმი ამოვიდა. თელ–ჰაშომერის
საავადმყოფოში ატარებს უმეტეს
დროს, ეხება ეს კვლევით მუშაობას
თუ ოპერაციებს. მისი სამეცნიერო
ნაშრომების რიცხვმა 80–ს გადაამეტა. ყელ-ყურ-ცხვირის ქირურგიაში წამყვანი სპეციალისტია და
ყურის შიდა ნიჟარის გადანერგვის
ავტორი. საზღვარგარეთის ჟურნალებში ათავსებს პუბლიკაციებს ყურის ენდოსკოპიური ოპერაციების
თაობაზე.
საჩვენებელი ოპერაციები ჩატარებული აქვს იტალიის, ესპანეთის,
საფრანგეთის, შვეიცარიისა და ლოს-ანჟელესის საუკეთესო კლინიკებში.
43 წლის ასაკში პროფესორის წოდება მიენიჭა.
მისი მეორე გატაცება ჯაზი გახლავთ, თავადაც უკრავს ვიოლინოზე.

5919;1BI5+2

ავივი ისრაელის მკვიდრია. 15
წლის ასაკში ვაიცმანის ინსტიტუტში
სწავლობდა ფიზიკა-მათემატიკის
კურსზე, ხოლო შემდეგ ფილოსოფიას
ეუფლებოდა. 1994 წელს მიიღო
ფსიქოლოგიის ბაკალავრის წოდება.
შემდგომში ინგლისის ბუკინჰემის
უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე აგრძელებს სწავლას. 2001
წელს უკვე მაგისტრის წოდება
მოიპოვა იურიდიულსა და ბიზნესის
სფეროში. იგი სისტემატურად მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებში საბაჟო გადასახადების
კანონმდებლობის სფეროში. მიმდინარე წელს დაიცვა სადოქტორო
დისერტაცია. ეწევა კერძო იურიდიულ საქმიანობას.

2<1/1G/1I5D91=18H2G=105G01
ეთი თბილისიდან სკოლის მოსწავლე ამოვიდა. საშუალო სკოლის
დამთავრების შემდეგ ჯარში
იმსახურა. მან ქ. ქარმიელის
მერისგან სიგელი მიიღო ახალგაზრდების აბსორბციაში შეტანილი
წვლილისათვის. თელ-ავივის უნივერსიტეტის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ საქართველოში ისრაელის საელჩოში მუშაობდა კულტურული
პროგრამების ხელმძღვანელად. ერთი
პერიოდი „თიბისი“ ბანკის ვიცეპრეზიდენტი გახლდათ.
სამი წელიწადი ისრაელის თავდაცვის სამინისტროსბ ამერიკის წარმომადგენლობაში ფინანსების
ქვეგანყოფილების უფროსად იყო და პარალელურად ნიუ-იორკის
უნივერსიტეტში მაგისტრის წოდება მოიპოვა. 35 წლის ეთი „$30*“
ფირმის ფინანსისტ-ეკონომისტია.

3565F,161?1A9C9
oktdfyltkb cfptbvj cfqfvj
bvbsfw b.j ufyc[dfdt,ekb^ hjv
vbcb vtehdtj,f [tkib fbqj cfmfhsdtkjc t,hftksf vcjakbj
rjyuhtcvf= fv afmnbc uf[vbfyt,fvf
lf sdbs ghjtmnbc fdnjhbc lblvf vwltkj,fv ufvjbqj cfcbfvjdyj yf.jab _ lfh,fpb ufbdcj [fk[bs lf
ufyo.j,bkt,fw itcf,fvbcfl cfptbvj ceatdlf=
f[fkufphlj,bc
yfvldbk atbthdthrfl
bmwf tc yfvldbkfl
cf[fk[j cfqfvj^ hjvtkcfw tcoht,jlf ctvr%
bc flvbybcnhfwbekb
gkcxf[cf gfhc`nbgy kcqjcvbg gaedby
lbhtmnjhb fhjy tkfidbkb^ mytctsbc otdht,b^ rjyuhtcbc otkboflc [lt,f xdtyb stvblfy
dbwt-ghtpbltynt,b f,hfv vb[ftkb ufvjcekb 20 f[fkb ofhvfnt,ekb
lf wbgb [jnjdtkb^ htkbubbc f[fkufphlbc ofhlutyf=
vbybcnhb bfrj, vfhub^ cfmfhsdtVjodtek cfgfnbj cnevfhsf
kjc chekeakt,bfyb rjycekb
vbcfkvt,bcf
lf v[bfhekb wtw[bchftkib yfnj rjh'fbf^ bchftkjdfyb
mfhsekb
wtrdbc itvltu
kbc .jabkb tkxb cfmfhsdtkjib
m%yb
kbf
rhb[tkb
bo.t,c
vfs vbth
_ hb,rf mjtyb^ 20 vjobyfdt f[fkufydkbkb
ghjatcbekb
lf[tkjdufphlf^ vfsb ,tlybthb vij,kt,b^
j]f[bc otdht,b^ vtuj,ht,b lf yt,bc cffvf.j upbc dbltj xfyfotyfstcfdt,b^ cfpjufljt,bc fmnb- ht,bc xdtyt,fc^ hfw cfthsj byndbcnt,b bchftkbc .jdtkb v[hblfy^ thtccf lf cbfvf.bc ufywlfc bodtdc hjujhw sdbs f[fkufphlt,bc
cnevht,b cfmfhsdtkjlfy=
f[kj,kt,ib^ bct vstk felbnCfqfvjc [cybc lf lfvcoht cfpjjhbfib= yfvldbkfl itbuh'yj,f
ufljt,fc bdhbspt lf mfhsekfl
bvbc ufywlf^ hjv .jdtkb f[fkvbtcfkvt,f ghjtmn @ufbwfybs
ufphlf 'fkpt f[kj,tkbf^ hflusmdtyb idbkt,b#%c fdnjhb kbf
fy ofhvjflutyc xdtyb stvbc cf[tc
rhb[tkb= bub cfrvfjl qtkfdlf^
hjujhw bchftkbc^ bct vcjakbjc
hfw cfdct,bs ufcfut,b b.j vf.eht,vhfdfk res[tib=
kbcsdbc - ghjtmnbc vjyfobktyb
Cek ofhvjlutybk bmyf 20 f[fkb
eylf ofhtlubyf lblb felbnjhbbc
ofhxbyt,ekbc cf[tkb= fb^ bcbybw^
obyfit! lqtvlt afhsj cfpjxdtyb stvbc cffvf.j idbkt,b+
ufljt,f fv ghjtmnbc o.fkj,bs
ktkf fktkbidbkb _ vfstvfuftwyj 63 cf[tkjdfyb f[fkufphlbc
nbreh vtwybtht,fsf ljmnjhb=
vbth ,t]bsb cofdkbsf lf ihjvbs
pfpf vtctyubcthb _ M.T.L.
ufydkbk upfc= bct^ hjv .jdtk

B92G1<2716>1A
F5A7HB2G1

^lbcgafg" vfjujmf texdb
cfthsfijhbcj vtlbf-/jklbyubc#
ths%thsb [tkv'qdfytkb=
tsb ]by]b[fidbkb%mjty% kbnfynb _ abyfycbcnb^ trjyjvbrehb
fyfkbpbc ghjtmnbc [tkv'qdfytkb=
vb[ftk abx[f't _ bchftkbc
tkxbc gbhdtkb vjflubkt vjcrjdib^ reknehekb ghjuhfvt,bc
[tkv'qdfytkb=
ktkf tkbfidbkb-vbubhjdb _
.tk%.eh%w[dbhbc mbhehub^
ghjatcjhb=
vfbf gfnfhrfwbidbkb-vfyfithjdb _ @farjybc# yfofhvbc
[fhbc[bfyj,bc gfce[bcvut,tkb
lbhtmnjhb=
pfpf ,thb't _ ehjkjub mbhehub^ ufy.jabkt,bc eahjcb
b[bkjdbc cffdflv.jajib=
lfdbs vfvbcsdfkjdb_ 'beljbcnb^ vcjakbj xtvgbjyfnbc vtjht
ghbpbjhb cfv,jib=
bfrj, vfvbcsdfkjdb _ chekbfl
bchftkbc xtvgbjyb 'beljib (10
okbc ufyvfdkj,fib) lf tdhjgbc
xtvgbjyfnbc ghbpbjhb=

*5*57262GC162A1

დაამთავრა მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა
ინსტიტუტის ეკონომიკის ფაკულტეტი და სტაჟირებისთვის ვაშინგტონის უნივერსიტეტში გაიგზავნა.
ისრაელში თელ-ავივის უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერების ფაკულტეტზე მოიპოვა
მაგისტრის წოდება. მუშაობდა
ტექსტილისა და საბავშვო ნივთების
ექსპორტ-იმპორტის საერთაშორისო
კომპანიაში მენეჯერად. შემდეგ
შექმნა სარეკლამო კომპანია
რუსულ-ენოვანი ჟურნალ „УСПЕХ“
-ის სახით. ამჟამად საერთაშორისო მედია ჰოლდინგ „M.T.L“ ჟურნალის
კომპანიონია და სერიოზული ბიზნეს-ღონისძიებათა ორგანიზატორი.

3591<75716<95=H91
დათომ 9 წლის ასაკში დაიწყო
ძიუდოში ვარჯიში. პირველი ოქროს
მედალი თელ–ავივის ცენტრალური
ოლქის შეჯიბ-რებაში მოიპოვა,
იუნიორთა შორის უმაღლესი შედეგი.
მისთვის დაუვიწყარია გერმანიის
საერთაშორისო ტურნირში მოპოვებული
პირველი ადგილი და ისრაელის თეთრცისფერი დროშის აფრიალება. შემდგომში თითქოს ტრადიციად იქცა:
ავსტრია, იტალია, რუმინეთი,ჰოლანდია
სულ საპრიზო ადგილებით დალაშქრა.
2006 წელს უკვე განსხვავებულ სახეობაში, კერძოდ სამბოში მეორე ადგილი
დაიკავა მოსკოვის მსოფლიო ჩემპიონატში.

AHCHA351E535?AH2801

ძვირფასო მკითხველო, მინდა გაგიზიაროთ ჩემი
სიხარული იმის თაობაზე, რომ წინა წლების მსგავსად, კვლავ მომეცა საშუალება წარმომეჩინა
ჩვენი თემის წარმატებული ახალგაზრდები, რომელთა
სახელები დიდი ხანია გასცდა ჩვენი ქვეყნის
ფარგლებს და უპრიანიც არის ჩვენს თემში იცნობდნენ თავის საამაყო შვილებს.
2008 წლის სექტემბერში ვესწრებოდი პრემიერ
მინისტრის პრიზით დაჯილდოების ცერემონიას
მუსიკის დარგში, იერუშალაიმის თეატრის შენობაში.
გულში სიამაყითა და სიხარულით ნაზავ გრძნობებს
ძლივს ვთოკავდი, როდესაც მონაწილეთა შორის
ყველაზე ახალგაზრდა, ჩვენი თემის წარმომადგენელი,
კომპოზიტორი, ორ-იეჰუდას სამუსიკო სასწავლებლის
დირექტორი, 36 წლის ხანა აჯიაშვილი იყო.

გადავწყვიტე ჩემი გრძნობები ხმამაღლა მემცნო
ყველასთვის რადიოსა და პრესის საშუალებით.
სათაურიც კი თავისთავად ამოტივტივდა – „გაიცანით თქვენი შვილები“, რამეთუ ხანა არ არის
მხოლოდ ერთი ოჯახის შვილი, იგი თემის ე.ი. თქვენი შვილია.
„ეძიებდე და ჰპოვებდეო“–ნათქვამია. მათ
პოვნა არც კი სჭირდებათ, ისინი ჩვენს გვერდით
არიან და მხოლოდ შემჩნევა უნდა. ჩვენი ქვეყნის
ინდუსტრიის ყველა სფეროში მოღვაწეობენ
წარმატებულად ჩვენი თემის წიაღიდან გამოსული
ახალგაზრდები.
ასე დაიბადა იდეა და შეიქმნა პროექტი, რომელიც
გაითავისა ქართულენოვანმა რადიომ, ხოლო
ჟურნალმა „ებრაული სამყარო“ (საქართველო) ლამის
გულში ჩაიკრა იგი.
წლევანდელი ნაკადის დანარჩენ მონაწილეთა
შესახებ ცნობებს იხილავთ "მოამბის" მომავალ
ნომერში.

=15@A1I2=1

პროექტის ავტორი

%
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1665>57H
sfvb stshefidbkb%vbyjdbxb _
@ujkabc# mctkbc vsfdfhb jabcbc
lbhtmnjhb=
bfrj, abx[f't _ vityt,kj,bc^
fhmbntmnehbcf lf lbpfbybc
evfqktcb rfntujhbbc ghjatcbjyfkb=
lfdbs vfvbcsdfkjdb _ erhfbybc
(ths%thsb htubjybc) chekeakt,bfyb rjycekb^ gjkbnbrjcb=
bjct, lfybtkfidbkb _ sfylf.jkbkb uekbc vfyrbc bydfpbehb
lbfuyjcnbrbc ufy.jabkt,bc ufvut^

ufvut=
dbrf vtuhtkbidbkb%gfgbfidbkb
_ cbc[kbc vfhfubc kf,jhfnjhbbc
ufvut lf bveyjutytnbrjcb=
fdbd abx[f't _ behblbek
vtwybtht,fsf ljmnjhb^ cfthsfijhbcj rfntujhbbc ktmnjhb=
hb,rf ifvtkfidbkb%,fhtkb%
,fyrbc vvfhsdtkb^ vhfdfkidbkbfyb ltlf=
vtyf[tv mjtyb _ cffdbfwbj
vhtodtkj,bc cbvekfnjht,bc
ufy.jabkt,bc eahjcb=

i-x nbf qrbzcng hb]fjg gfofhy
mbhehub=
kbrf [e[fidbkb%vfyfithjdb _
by;byth%ntmyjkjub lf vjltkbjh%lbpfbythb^ ktmnjhb @ibyrfhib#=
vb[tbk gfgbfidbkb _ cffdflv.jaj @fcfa /fhjatc# uek%vrthlbc
fhbc mbhehubekb ufy.jabkt,bc

bkfyf ,fh%sbrdf _ abyfycsf
cfvbybcnhjc ths%thsb ufy.jabkt,bc eahjcb^ ktmnjhb=
keke ]by]b[fidbkb%uelintbyb _ vfqfkrdfkbabwbehb
cfj]f[j tmbvb=

Cfqfvjc lfcfchekc f[fk-

ufphlj,bc vstkb ]ueab flbc
cwtyfpt^ cflfw vfs uflftwtvfs
@stvbc 'dbhafcbc# cffvf.j cbutkb
lf cfvf[cjdhj cfxemfhb= vhfdfkidbkbfy (7 idbkbc) cf[tkjdfy
ltlfc _ hb,rf ifvtkfidbk,fhtkc uflftwf cgtwbfkehb
cfvf[cjdhj cfxemfhb=
Cfptbvj cfqfvjc vcdktkj,fc
[fkbcb lf fqahsjdfyt,f itvfnf
stvib wyj,bkb mjhtjuhfabc sfvfp wbwbfidbkbc mfhsekb wtrdbc
fycfv,kbc ,ho.bydfkt vjwtrdfdtt,vf lf cfvt]kbcj wtrdt,bc
cnelbj @abtcnfc# ([tkv'qdfytkt,b+ sfvb^ kbf lf hj,thn
vtuhtkbidbkt,b) vjwtrdfdt
,fdidsf ]ueavf= cfcbfvjdyj lf
cfbynthtcj uf[klfs vjvqthfk
vfbf dth'tekbc uekibxfvodljvb
cbvqtht,bc vjcvtyf^ fuhtsdt
cfthsfijhbcj rjyrehc @rtits
/fwfajybc# kfehtfnt,bc _ vfhb
ibvibkfidbkbcf lf bkbf rf;bkjnbc vbth itchekt,ekb cbvqtht,b
bdhbsekcf lf byukbceh tyt,pt=

lfcfchekc kbf rhb[tkb
vflkj,fc vjf[ctyt,c lfvcoht
cfpjufljt,fc lf ufycfreht,bs
fqybiyfdc bchftkbc hflbjc @
rjk bchftkbc# mfhsektyjdfyb
ctmnjhbc [tkv'qdfytkt,bc he,ty
tyj[bcf lf vthb fvibrfidbkbc lbl
hjkc _ ghjtmnib vjyfobkt
f[fkufphlj,bc vjyfwtvt,bc
ufiemt,bcf lf gjgekfhbpfwbbc
cfmvtib=

ghjtmnb @ufbwfybs smdtyb
idbkt,b _ 2012# lfcheklf [fk[bc
lblb vjojyt,bsf lf cfthsj
fqahsjdfyt,bs= decehdjs vfc
rbltd vhfdfkb okbc ofhvfnt,fyb
mfhsek t,hfekb stvbc cf[tkbc
cffvf- .jlf lf cfcf[tkjl=

A4<171I52=1
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თბილისის უნივერსიტეტის მათემატიკური ფაკულტეტის წითელი დიპლომით
დამთავრებისთანავე ამოვიდა ისრაელში და სწავლა გააგრძელა თელავივის უნივერსიტეტში. მან ორ წელიწადში მეორე სამეცნიერო ხარისხი
მოიპოვა.
დოქტორატის თემად აირჩია „არაწრფივი სისტემის მართვა გარე
დაბრკოლებების გარეშე“, რომელიც
გამოიყენება სამხედრო, თავდაცვის
მრეწველობაში. ლელას მომდევნო
მიგნება ამ სისტემის მედიცინაში
გამოყენება გახლავთ. ამჟამად,
მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 39 წლის ლელა ალელიშვილი,
ლექციებს კითხულობს თელ-ავივის უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტზე
და პარალელურად ხოლონის ტექნოლოგიურ კოლეჯში.

15@HE;1BI5+2
14 წლისა ამოვიდა ისრაელში
მოზარდთა პროგრამით. მას უკვე
გააჩნდა სპორტული ბიოგრაფია: რაგბის
საქართველოს იუნიორთა ნაკრების
წევრი იყო და მისდევდა მძლეოსნობას
(სირბილი) . იგი ჯარის იმ ნაწილში
მსახურობდა, რომელიც ტერორიზმის
წინააღმდეგ იბრძვის ტერიტორიებზე.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში
სწავლობდა მშენებლობას, არქიტექტურასა და დიზაინს. ჩამოაყალიბა
მშენებლობისა და უძრავი ქონების
ინვესტიციის კერძო კომპანია „თ.თ.
დიველოფმენტ“.

<571<2<A45D91=171GH91B1
თამი 16 წლისა „სელას“ პროექტით ამოვიდა ისრაელში. შინკარის
ხელოვნების აკადემიაში დაიწყო
სწავლა სამრეწველო ტექნოლოგიის
ფაკულტეტზე. „კასტროს“ ფირმის
ლაბორატორიაში ხარისხის კონტროლის
უფროსად დაინიშნა. შემდეგ ცრიფინის
ლოგისტიკის ცენტრში ხელმძღვანელობდა განყოფილებას, სადაც სამკერ-ვ
ალო ფაბრიკებისა და საამქროების
ნაწარმი მოწმდებოდა. „გოლფის“
შემადგენლობაში შემავალი ქსელების:
„ინტიმა“, „ფოლგათი“, „ბლუბერთი“
და ა. შ. ნაწარმის ხარისხის ინსპექტორიდან მრავალი დაწინაურების
შემდეგ დღეისათვის დირექტორის
თანამდებობაზე გვევლინება.

1H62E35G12=5D91=1

@HGCA2675B5505A5
16A52=6585A<92=H62817<5@HG;2A2G:15
12 jmnjv,thc stk-fdbdbc cfcnevhj vtnhjgjkbntyib xfnfhlf bchftkbcf lf cfmfhsdtkjc cfvtlbwbyj cathjc c[dflfc[df lfhuib lfcfmvt,ek tmbvcgtwbfkbcnsf vtfst thslqbfyb
rjyathtywbf= vbcb vjo.j,bc
jhufybpfnjht,b b.dyty cfmfhsdtkjc t,hftksf vcjakbj rjyuhtcb lf cfvtlbwbyj vtwybtht,bc
ghfmnbrek vbqotdfsf ufvfdhwtkt,tkb cfthsfijhbcj jhufybpfwbf (STENT)=
rjyathtywbfc sfdv]ljvfhtj,lf ghja= ubdb oboefidbkb^
sfyfsfdv]ljvfht ghja= lfdbs
,ffpjdb* cfjhufybpfwbj rjvbntnbc otdhsf ]ueaib itlbjlf
hjujhw bchftkbc ofhvjvfluty-

kj,f^ fctdt cfmfhsdtkjcb _
ghja= vfhbyf sfdfhsmbkf't^
ghja= lfdbs ,ffpjdb lf l-hb
ybrjkjp (ybrf) vfyfithjdb=
rjyathtywbfpt ufy[bkek
stvt,c ijhbc sfdbcb fmnefkj,bs ufvjbhxtjlf ghjatcjht,bc
ahbljy sjlefc^ vthf, cfhtkbcf
lf ifkdf vfhlbc ufvjcdkt,b=
cfbynthtcj vj[ctyt,t,b uffrtstc
uf,b tkfidbkvf (bch=)^ bhfrkb
repfyjdvf (cfm=)^ ktbkf tkbuthvf (bch=)^ 'vt,vf vecftdt,vf
(bch=)^ flf vztlkb'tv (cfm=)^ ghja=
ifkdf lf hjpvfhb vfhlvf (bch=)^
ybrjkjp vfyfithjdvf (bch=)=
.jdtkb ktmwbf vbvlbyfhtj,lf stvbc itcf,fvbcb ckfblt,bcf lf cfvtlbwbyj ljre-

vtynfwbt,pt sfylfhsekb vfcfkt,bc xdtyt,bsf lf f[cyf-ufyvfhnt,bs= lfcfchekc cbn.dbs
ufvjdblf ,-yb uf,hbtk vbhbkfidbkb^ hjvtkbw vbtcfkvf bchftkbcf lf cfmfhsdtkjc vtlbwbybc veifrt,c lf fqybiyf rjyathtywbbc lblb vybidytkj,f=
#
rjyathtywbbc vjyfobktyb
ufvjcsmdfvlyty lbl rvf.jabkt,fc tcjlty cfbynthtcj ktmwbt,bc vjcvtybcf lf itcfybiyfdb
jhufybpt,bc ufvj= ufvjbsmdf
cfvjvfdkjl fv vidtybthb nhflbwbbc ufuh'tkt,bcf lf ufydbsfht,bc cfthsj cehdbkb=
rjyathtywbbc ofhvfnt,bs
lfvsfdht,f cfptbvjl fqbybiyf
cfcnevhjib cfufyut,jl vjo.j,bk ,fyrtnpt=

1*H=35@A1I2=1

სოსომ თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი დაამთავრა. იყო ინსტიტუტის
კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი,
საქართველოს უნივერსიადის ჩემპიონი.
სტუდენტობაში ჯერ სანიტრად მუშაობდა, შემდეგ „სოხნუთის“ წარმომადგენლობაში სხვადასხვა ღონისძიებებს ხელმძღვანელობდა.
ისრაელის ექიმის ლიცენზია კარდეოლოგიაში 98 ქულით მიიღო. კანადაში
აიმაღლა კვალიფიკაცია ბავშვთა თანდაყოლილი გულის მანკის სფეროში. იგი
ამჟამად ბავშვთა გულის მანკის ინვაზიური დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის
განყოფილების გამგეა თელ-ჰაშომერის
საავადმყოფოში და როგორც შუნტირების
ერთადერთი სპეციალისტი ფრანგების მიწვევით პარიზში ატარებს
ოპერაციებს.

7515?505A@5:1D91=1
მაია მარტო ამოვიდა ისრაელში.
თელ–ავივის უნივერსიტეტის საინჟინრო
სკოლის პროგრამირების ფაკულტეტი
დაამთავრა და იქიდან მოყოლებული
„აფკონის“ ინფრასტრუქტურის უდიდეს
კონცერნში რიგითი თანამშრომლიდან
მრეწველობის სისტემის ხარისხიანობის
პასუხისმგებელი დირექტორია. ამერიკისა და საფრანგეთის პარტნიორებთან
ერთობლივ პროექტებზე მუშაობს და
საზღვარგარეთ გამოფენებზე ხშირად
წარუდგენია ინფრასტრუქტურის ისეთი
ნიმუში, როგორიც აეროპორტის შიდა
გაყვანილობაა.
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cg b]y fh 15 wnbg wbxfm. zfzfh
rclfcnb fuqcnyxub bh]ylcvydf
df ]fmbqym dfncmub hdcvfrc
^y;cn rfzcng" cwjbf. rydcgfk
hfx bi ucqrcvbnb sjcxb hfxdbnygxcvbg gbhrfjnc dfbxfzf,
ucqrcvbg hymfjcg, i-x cgmcr
hyubfujbng hbhfrmf:
_ujbny, cgmcr, fh fdtbnfg,
hfray ucqrcvbmfk ryh ucbqrvym,
myrfk ryh fr bgwfjnym, tfhscxbg gfzcn[c dbdb hfdnb
tftbqcmcvbfm, jbxfbdfx crmyvfub
frbg \fnf.
zfzfh rclfcnhf qb eqjc bkydf,
ryh fh fdtbnfg sjcxb hfxdbnygxcvb zubrfd bqrbvcvydxcx, df
bqrbvcvydxcx frf evrfnyd, frf
gf'yrfyd, frfhcd gwyrcd myrbg
gfgwfjnfd.
@
^y;cn rfzcnb" 1996 wnbg 6
mcvcrjfng tfbzgxf df eqjc
hrfjfnb wcnbf bi gbgachfaerfd
_ qjbrfub gfh`cr afrdcvf myrbg
tfqjcmbncvb hfxdbnygxcvbgfmjbg.
fhfg tfrdf cw]yvf cigqergbcvb,
ryu-zydcubgf df cvrfenb
docgfgwfencvbgfdhb hb\ojxbnb
gf[cbhy uczjcdrcvb, ^;flrfufm

17 wcnb myrbg tfxhaqbkcvbgfmjbg

I5G481665>57HE22AD295D1A5E5G1<1=H:596*217167H7F,HE<
hckfdf[c, vcxbfhbxbg gfzcnyvbg
gfnykfjub vccrucjcnb hfxdbnygxcvbgfmjbg dfbw]y myrbg
tfqjcmbncvb, ryhncvbk fznf ]yjcn yrufvfmg afrdcvf.
fh tfqjcmbncvbg yrtfxb[fayrcvb fr ucscrdxcx fhf[c, fafrcvcx docgfgwfencvmfx dfqfjubrcven oyxbg\bcvcvg df gpciafqnbk qb hyfw]cg: vccr-ucjbg
mcfar ^gzbjbg" zcnh\ojfxcng

<HA16FA162A<2A<C5@92<1=*25D@2=HGD1
zfnbg" kcrchyxbcvb fdtbn[ck
df y`fzcvubk.
wbxf wnbg ibgncjbg ryuzydcuub ^zfnbg focvbg" crmcrmb fgcmb gf[cbhy oyxbg\bcvf
tfbhfrmf vfr[bnfbg gfzcnyvbg
gffjfdh]ylyg ubxftfxb tfx]ylbncvbg cimxcvbg hyxfwbncyvbm
df dfhgwrcxb \fnbfx qhf]ylbnxb
dfrsxcx.
wnceng, 11 zcujfxub hyfw]cg rfzcn bhcxeg ;bnenf, rfk
\fnbfx htr\xyvbcrfd df hfofn
dyxc[c wfrbhfrmf.
@
fh yrbydc wnbg wbx, acjcmbg
21-ub (2010 wnbg 28 dcqchvcrg)
^y;cn rfzcnbg" hbcr hyw]yvbn
oyxbg\bcvf[c gaehrfd b]y
hywjcenb rfvb hyrdczfb
cnbf;eg ħ"ġ hceonc, rfvfxbmb
kjbf. hrf-jfnhf fuqcnyxcnhf
ifnhf hbboy hyxfwbncyvf bh
gfofhyg. gaehrcvb hyjbdxcx
gzjf ifnficvbdfxfk, hfm uyrbg
vccr-ucjbdfx. i-x cgmcrbg
tfhygjnbgfg vccr-ucjfub hkzyjrcvhf hbghf ifnbujbnhf ucg\fzf:
_dcdf, bixcv sjcxmfxfk
sffafry zynhc ryu-zydcubg
gfofhycvb?!
i-x cgmcrg fofr dfe]yjxcvbf.
dfzhfrcvf gmzyjf bijc dfhgwrc
vccr-ucjcn i-xg, lf[bmg,
ryhcnhfk hbhfrmf mfjbg ihfrg,
rfvb ufnyh vfayxbfujbng df
rfhdcxbhc zxbg uchdct dcrcz

i-x [ybf hbqbxbnyjg gmzyjcg
dfcdtf dfjbd ;fhcnczbg tfhclcvbg bxgkcxbrcvf, rfk wfrhfacvbm tfxzyrkbcndf.
vccr-ucjfub tfqjcmbncvbg
sfafrcvbg crmb wnbgmfjb
gf[cbhyd foxbuxcg dfncmub, bh
gfnykfjbg enfhub, gfdfk zfzfh
fvrf;fh tftenfujbnb nykenyvg. fh [cbhg gaehrfd vfmbfh-zynyxbg hfxdbnygfxmf
myrbg wrbg hyxfwbnccvbk
cgaehrxcx.
rfk dry tfdbg, myrbg wrc
lfrmyjdcvf df \nbcrdcvf, rfubk
hxbujxcnyjfxb wjnbnb edcjg
vccr-ucjbg hqjbdrg, lbxfxgmf
gfhbxbgaryg heufqg i-x nfnb
ncjbg.
@
17 wcnbwfdbf i-xb cgmcrb,
tfqjcmbncvbgf df oyxbg\bcvcvbg
sfafrcvbm bowjbg myrbgf df
sjcxb rwhcxbg tfxhaqbkcvbgfmjbg.
wfrhfacvf mfjbgbm fr hydbg. b]
y gb\xcnccvb, dfvrqyncvcvb,
[ytbcrmcvb, gzjfdfgzjf hygf[rcvbm, wbxffohdctb b]jxcx ryhcnbhc

8G126<2A7HD15D91=1
oyxbg\bcvbgf df vccr-ucjfub
jbofkccvhf kxyvf-tfxkzfdcvfmf
tfqrenb lerkncvbk qb sfhyzbcg
crm-yr fdtbnfg. hftrfh hfg eqfx
fr dfezcjbf.
_hc hedfh hzfrub hbdtfxfx
schb y`fzbg wcjrcvb, _fhvyvg
btb. df hfrmnfk: hbgb ihfrb,
v-xb ufnyhb frbg yrtfxb[fayrb
hfhfqfkcvbgmjbg ^[y;frbg" df
ufvfmbg ;fnfzymcvbg tfqjcmbncvbgf, ryhcngfk qjbrf
gfofhyyvbm fafrcvg kxyvbnb
fudydcnb qfvfnbgab, rfvb
bc;edf vcx-dfjbd bygclb. i-x

cgmcrbg jfZg, rfvb bfqyvg
kykznfd, hbh[bdjcnfd hb;]-fjg
^y;cn rfzcnbg" gfofhycvb.
hfg fzfrcvg sjcxb rfvbxcvbg
genbcrb hzfrdf'crf:
_rydcgfk zfzfh hyuc hbzcnfujbnb tfckxy ^y;cn rfzcnbg"
heufyvfg, fgc hyhhfrmf, ucxb
vfvef-vcvbcvbg [czemb tczhfrcvfy.
i-xb cgmcrb hfdnyvfg gwbrfjg ;fqfdyu vfrez-;eg wfrhfacvbgfmjbg, rfubk edbdcgb
wjnbnb hbe\ojbm wrcub tfcrmbfxcven hfxdbnygxcvg:
_sjcxb wbxgjnf sjcxg ifnvfayxcvg cqemjxbg. uchb\nbf wbtxb
dfjwcry, bgcmb gffhf]y ifnvfayxcvb h]fjg tjcrdbm! _zf[tfghbm foxbuxfjg btb.
@
i-xb cgmcrb fgcjc orhf hfdnbcrcvbg tr\xyvbm hybzgcxbcvg
qyxtrcgbg prc[bdcxag tfvrbcn
hbrbnfujbngf df dbrciayrg
fryx cnfujbng fh whbxdf gfihcub
zcnucw]yvbgfmjbg.
@HGCA2616
?A2665765I4A1
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tudbgnblfy ufvjcdkfc oby ecoht,lf
fvltyfl^ .jdtkb t,hftkb^ hjvtkbw atcf[bc
hfvltybvt fctekb okbc (pecnfl % 210)
cfqfvjc vbe]lt,f @ctlthbc# vfublfc j]
vjyj,f t,hftksf rbhst,bcf lf vfsb ufvjcdf[bc otdht,sfy thsfl^ vjyfobktf bv lblb
kbc bcnjhbf fqothbkbf sjhbc [esobuytbcnjhbekb vjdktybcf^ hfcfw fhf vfhnj
@bub^ cf[tkfl vjit^ b.j thsflthsb tudbgnbc vjyj,blfy sfdbc lfqotdf /mdbf^
ekbc vtjht obuyib (sfdb 1 %12)= sevwf eylf
fqbybiyjc^ hjujhw xdtyb ,h'tyb [fk[b flfvbfyb^ hjvtkvfw fmwbf t,hftkb fhfvtl^ cfthsjl _ ufkesblfy ufvjcdkf=
udfcofdkbc^ ufvjcdkf % tc fhf v[jkjl bctsfl^ hjujhbw bub fhbc#===
t,hftkt,vf lfnjdtc tudbgnt hfsf vbtqjs
cbyfvldbktib vhfdfkb cfereybc oby vjv[;AH131 sjhbc vwyt,t,b lblb ufyvfsfdbceakt,kbc
lfhb vjdktyff^ fhfvtl % eo.dtnb ghjwtcbf^
(hjvkbc cflfhb rfwj,hbj,fc fhf /.jkbf)^
hjvtkbw epfhvfpfh ufdktyfc f[ltyc t,hftksf
vjit hf,byec^ [tkbs lf vbcekb.dyty fqsmvek
w[jdht,fpt= lf tc ghjwtcb lqtcfw uh'tklt,f===
mdt.fyfib % thtw bchftkib=

lcgfzb

Gbhdtkb ufrdtsbkb^ hjvtkbw xdty eylf
ufdbsdfkbcobyjs vjyj,blfy ufvj[cybc bcnjhbblfy^ fhbc bc^ hjv .dtkf flfvbfyb eylf
b.jc sfdbceafkb= t,hftkj,fv fhfcjltc fh
eylf lfbdbo.jc^ hjv bcbyb b.dyty @uflfvsbtkyb^
ew[jyb tudbgnbc vbofpt#= lf cojhtl fvbnjv
vfvf%gfgfsfufy yffylth'tdb udfmdc cb.dfhekbs lf vflkbs vjdtg.hjs mdhbd%j,kt,c^
ew[jnjvtkt,c lf qfhb,%qfnfrs= cfv.fhjib^
cflfw vskbfyfl fh mht,f ibvibkbc ghj,ktvf^
cbqfhb,t lf nfy]df%ofvt,f _ t,hftkt,c
tdfkt,fs .jdtk ofvc f[cjdlts^ hjv .jdkbcitv'kt ufvxtyvf e,j'f vfs eyfhb cfv.fhjc
vjo.j,bcf=
@ufvjcdkf# fctdt udf[ctyt,c xdty^ hjv vjyj,bc ufvjdkbyt,f c[dflfc[dfudfhbf= @rtsbkb
tudbgntkbc# flubkpt vjdblf ,jhjnb
vjyfsvakj,tkb^ dbcptlfw^ hjujhw xfylf^
lfvjrblt,ekb b.j xdtyb ,tlb= fvbnjvff^ hjv
c[dfpt lfvjrblt,ekt,fc fhfcjltc vjfmdc
itltub= abpbrehb sfdbceakt,f fewbkt,kfl
eylf b.jc /fhvjybfib cekbthsfy= lf tc .dtkfpt vtnfl dkbylt,f bv vjvtynt,ib^ hjwf
db[ctyt,s nhflbwbt,c xdtyb thbcfc^ hjvtkbw
w[jdhj,lf c[dflfc[df lhjc c[dflfc[df mdt.fyfib=

Vfwbc utvj atcf[ib udf[ctyt,c^ hjv itb'kt,f
b.j sfdbceafkb lf lfrvf.jabklt vwbhtlbs^
hflufy vfwfc fvpflt,ty cbwjw[kbcfsdbc
fewbkt,tkb byuhtlbtynt,bs % o.kbsf lf
amdbkbs= fuhtsdt chekb frh'fkdf atcf[ib
.jdtkudfhb cfaefhbc [vfht,bcf lf fqsmvbc
vb[tldbs v[jkjl vfwbc vbhsvtdf % [fpc ecdfvc ufyc[dfdt,fc fv jh itvtwyt,fc % vjyj,fcf
lf sfdbceakt,fc ijhbc=
rfwj,hbj,f ]th bctd bv.jat,f sfdbceakt,bc
'bt,bc upfpt= xdty^ cfmfhsdtkjc t,hftkt,b^
hjvkt,bw fvjdtlbs xdtyc bcnjhbek cfvij,kjib^ fv]thfw fv upbc cfsfdtt,sfy dlufdfhs=

Ctlthb udt[vfht,f xdty ufdbujs^ hf rfht,b
ufbqj t,hftksfsdbc tudbgnblfy ufvjcdkbc
lqtc= xdty dfhs [fk[b^ dbcfw fmdc cfresfhb
vbof^ cf[tkvobaj lf hjvkbc w[jdht,bc otct,b
ufyc[dfdlt,f c[df [fk[t,bcf lf mdt.yt,bc
w[jdht,bc otcbcfufy= lf tc fctw eylf b.jc %
.dtkf [fk[c fmdc sfdbcb ufycfresht,ekb
cf[t^ hjvtkbw fh /ufdc lf fhw eylf /ufdltc
c[dbcfc % tc fmcbjvff! tc eylf f[cjdltc fhf
vfhnj t,hftkc^ hjvtkvfw bcnjhbekb yf,b]b
uflfluf sfdbceakt,bcfrty^ fhfvtl .dtkf bv
[fk[t,cfw^ hjvkt,bw lqtvlt bkndbfy sfdbceakt,bcfrty= cojhtl fvbnjv tudbgnblfy
ufvjcdkbc bcnjhbf cfybveijf .dtkf lhjbc
.dtkf [fk[bcfsdbc=
Atcf[ib .jdtkb t,hftkbc rfhb qbff .dtkfcfsdbc^ dbcsdbcfw 'dbhafcbf vjyj,blfy
ufvj[cybc^ atcf[bc bltf _ erdlfdb bltf .dtkf
[fk[bcfsdbc^ hjvkt,bw bcohfadbfy sfdbceakt,bcf lf sdbslfvrdblht,bcfsdbc=
Cojhtl fv cekbcrdtst,bs eylf dbptbvjs
fuflbc gbhdtkb qfvt .dtkf t,hftkvf^ hjltcfw
vbdec[lt,bs ctlthbc ufycfresht,ekfl
vjo.j,bk cfatcf[j ceahfc fvf okbc 25 vfhnbc cfqfvjc===
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gfofhyg wfh]jfxb ufvmfb qfafub
arbvexf[c bwjcjg bcreufnfbhbg
hcrg xbr vfrqfmg, ryhcnbk czcvf
bcreufnfbhbg hxbujxcnyvfg hmcnb cvrfcnb zfnzbgfmjbgP
_fhbayhfkff, _fhvyvg btb, _ryh
ifnfibg zcnh\ojfxcnyvf bowjbg
rfmf bcreufnfbhub hkzyjrcvb
xcvbghbcrb mchbg cvrfcnb fh ifnfig mjnbdcg mfjbg ifnfifd, cvrfcnmf ]yjcnb df ]jcnf mchbg
ifnfifd. uchmzjcjbmb rydbf, ryh
gfifnfiy gfv'yub 31 wcjrbgftfx
uchdtfrb \fnbfx lfrmy qyfnbkbff df gen gzjfdfgzjf pfrabcvb
df `telcvb mfxfhuryhnyvcx crmhfxcmmfx bcreufnfbhbg tfxjbmfrcvbgfmjbg. _crmyvf, cgff sjcxb
hb[fxb! _zf[tfghbm foxbuxfjg btb
df hfdnyvfg hyfzgcxcvg qyxtrcgg,
ryhcnhfk zfxeibg docgfgwfenb
gwyrcd bcreufnfbhub hyfw]y.
gkcxf[c qjnfj ufnyh hyrbg
gfqrfjmf arbyf. tfbghbg ucqrcvbnmfmjbg cgydcx xfkxyvb ^nfncvb... nfncvb, ucx qb tcxfkjfncvb!.."_ dfrvf[b vfxg f\ncjg df
afubgqjrbm hb;]jcvf hsiclfrc,
kykzfn ;fxtcvg. gfofhyg hgjncnyvfub cg arby qbdcj frfcrmzcn
faqvyvg dfhgwrcmf ghcxfg cvrfenb me ifrmenb ;fxtcvbm.
ixcgcmbg wcjrb fvrf;fh hbzfcnb ucfzgcxcvg ucqrcvbncvg, ryh
ifrmjcn cvrfcnmf dfgfzncvfg
bcreufnfbhub df crck-bgrfcnbg
gzjf fdtbncvub zfxtr\nbjb, 150
wcn[c hcab zxbg bgayrbf tffsxbf,
dbdb fnbbg dfw]cvfhdc vcjrfd
fdrc dfbw]y df fr exdf dftjfjbw]dcg, ryh hfm crck-bgrfcnub
ucb\bxcg hbwf-w]fnb df bgrfcnhf
fr exdf df;qfrtyg cg dbdb dbdb
hchqjbdrcyvf.
zfxeibg edbdcgb hxbujxcnyvf
bgff, ryh vcr\xcvg fr ekdbfm
cvrfcnb zfnzbg lb[bqerb hygpyvf. pbrbibm: crmfd jb]ymy,
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cvrfcn crfd dfrsbm, yoyxd
myrf[c df tfh-scxbg qfxyxcv[c
mijbm efrby. fhdcxfd, vcr\xcvhf
hybxdyhcg cvrfcnb zfnzbg genbcrb hygpyvf-tfdftjfrcvf. gfifrmjcnyub sjcx hrfjfnb gfeqexbg
tfxhfjnyvfub ucjbxfrsexcm sjcxb,
cvrfenb rwhcxf. df fh rwhcxf[c
dfjrsbm hfubxfk,
rydcgfk, gafnbxbg dryg, qyhexbgacvbg gfgabqhf
rcZbhhf gkfdf
sjcxb tfdftjfrcvf, sjcxb genbcrb
hygpyvf. mexdfk
bg tfjbzgcxym,
iemfbgub gfnykfjbg dfxtrcjf
ryh hybxdyhcg,
rytyr tfwjf zfnzb gfnykfjbg
tfruchy...
gwyrcd gfifrmjcnydfx dfbw]y gfv'ymf cvrfcnyvbg hfgyvrbjb fhygjnf bgrfcnub 60-70bfx
wncvub df qenfucnb cvrfcncvb,
gfhb \hf hbzcnfujbnb, b]jxcx bgbxb, ryhncvhfk pbrjcnb xfvb`cvb
tfdfdtcg fhbgfmjbg, _fhvyvg yrfayrb.
arbvexfgmfxff qyxtrcgbg prc-

[bdcxab tfvrbcn hbrbnfujbnb:
^hbxdf hfdnyvf tfh-scxg hyjezfdy, ryh gfuefncvf hyhkf mijcxmfx crmfd fotjcxbuxf cg edbdcgb, enfhf[cgb, tfhfr`jcvbg,
gbzfrenbg, gb]jfrenbg, crmyvbg
docgfgwfenb."
btb fhvyvg, ryh ]jcnf[c hcafd

fhf]yvg bcreufnfbhbg ifrmjcnb
cvrfcnyvbm, rfhdcxfdfk bgbxb
bcreufnfbhub mfjbfxmb lb[bqerb
]ylxbm, cvrfcnmf dcdfifnfimfx
mfjbfxmb genbcrb qfjubrbm tfxfhaqbkcvcx bcreufnfbhg.
btb dfrvf[ub h]ylm hocnjfrcvbm hyemzryvg mvbnbgub
qyxtrcgbg 30 qfkbfxb dcnctfkbbg

wfrhfacvenb jb[babg ucgfzcv.
cg gfhdobfxb jb[bab teubx, 9
dcqchvcrg dfhmfjrdf df ucdctcvbk hyenydxcnfd qfrtb b]y
(v-x tfvrbcnbg hyxfmzryvg fh
jb[babg ucdctcv[c hyqncd tfckxyvbm hc-3 tjcrd[c, hfr`jxbj).
_zfxeibg tfhfr`jcvf hyjbdf
bhbg w]fnyvbm,
ryh cvrfcnyvf
bkfjdf myrfg,
rwhcxfg. hfm
;iyxdfm crmyvf. fh sjcxg whbxdf crmyvfg
tfehfr`yg!
ermbcrm dfzhfrcvfg, ermbcrm tftcvfg df
ermbcrm mfxfdtyhfg tfehfr`yg! _fhmfjrcvg qyxtrcgbg
prc[bdcxab mfjbg gba]jfg.
hgylnby gbyxbgaerb yrtfxb[fkbbg bgrfcnbg gbyxbgaerb
gfv'yg wcjrb, wfrgenub hbxbgarbg hyfdtbnc btfn vbvb nfpfrfqyvg ifrmjcn cvrfcnmf
gbyxb[h[c:
_hfzgyjg, _fhvyvg btb, schb

4 wbmcnb dbpnyhb 1 y`fzub
mjbm gfmferb, ucgf\nyf, gfdfyk b]yg _ ^y`fzg" zyh docg
gzjf dfajbrmjfgfk jf\ncjm,
jtenbgzhyvm rf r\ncvg, gb\ccvg, vb\f-ujbn-dcbdf-hfhbdfujbncvgfk df mjbm uyrcen, hftrfh
dffznycven pbrmfk. fhbayh,
qyxqrcaenyvf `yvdcg ctcv _
df jmijfm qbdck qyxqrcaenfd,
ryh nfpfrfqbf 1 y`fzbg 4 df[c,
crm dcdhfhbujbn[c, ehfoncgb
gfgwfjncvnbg ^wbmcnb dbpnyhbg" qfjfnrcvfd ryh hycjnbxcx
gf[ytfdycvfg gen fzny wfrgenub...
fr jbkb, frbg me frf ^tbxcgbg wbtxub" fgcmb pexiab, fx,
ctcv, cvrfenb xb'bcrcvbgf df
tenhydtbxcvbg lyx[c cg lfiab
tfgfqjbrb grenbfdfk fr b]yg,
ryh frf crmb ^hftrfh": fr
dftjfjbw]dcg, cgff 50-60-bfxb
wncvb, bg pcrbydbf, rykf ]jcnflcrb tcthber-nbhbabrcvenbfP rykf, jmijfm, xcvbghbcr
ifnfigf me rfbyxg etcthfjdxcx
gfuefny gqynbg 1-2 hcdfnygfxg, mexdfk bi bh dryg ^yiryjcrkznbg" 10 qfxdbdfab ]ylbnb]yP rykf fhf me bh rctbyxg
^kcxarbdfx" ct[fjxcvydf dfzeren-dfublrenb wcrbnb trblbm ^gfbdehny", me, jmijfm,
xfkehkbrcgyvbdfx (hfm uyrbg

cvrfcnbkff, rf mihf exdf) rfhdcxb pbrbg hbocvf bjfrfedcvydf hbhdbxfrc wcng pfrabbg
rbtcvub, qyxqrcaenfd rfhdcxb
bxacnbtcxkbbdfx, heubg, jf'ryvbg heufqbg me gzj. df gzj. fx
rfhdcxb qfkbg dfxbujxf b]y dfgfujcvb (bgbk xfkehkbrcgyvbdfx) zcnh\ojfxcn pyga[c pfrabenb me gfhcerxcy zf[bm, ryh
fofrflcrb jmijfm gykbfnbgaerb uryhbg thbrcv[c, rcgpevnbqbg dfhgfzercven ftryxyhcv[c, hfgwfjncvncv[c df f.u.
df f.u.
crmb gba]jbm, fh hkbrc
cigqerghf df hytyxcvcvhf uyrcen wfrgenub hcabghcafd ryh
fr tftjbafkyg, dryf tftbhZofjxym, ryh nfpfrfqbf crmb
qyxqrcaenb tjfrbg crm qyxqrcaen dcdhfhbujbncv[c _ cgff
uflmyujbncvbg y`fzb tyrbdfx.
@
fryx ufvfmfg \c uflmyujbnb,
bgcjc, rytyrk hbgb ^cucm zfbnb"
hceonc _ vfsbqy fvrfhbg fgenb
hfhbgmjfnyjb _ wfrhyuyvbm
kzbxjfnbdfx tfzndxcx. bgbxb
hmcnb mfjbfxmb uctxcvbm kdbnyvdxcx ujbncvbgfmjbg gfmfxfdy tfxfmncvf hbckfm, df
gfvynyyd, hbfowcjcx qbdcjfk
hb[fxg.

fh drybgfmjbg, rf dfgfhfnbf,
b]jxcx y`fzcvb, rytyrk sjcxg,
bgcjc gfifrmjcnyg gzjf dfvfifnficvub, rykf huyvncvb mfjbfxmb pfarbfrifnerb hygf[rcvcvbm, tfxgfqemrcvbm ifnbujbncvg, frf me ehfoncg tfxfmncvfg, tfx[c tfzcdjbg elncvfgfk fr f\ncjdxcx. cg zcnhyqnc,
hftrfh genbm hdbdfrb y`fzb
qb gen gzjftfjfrfd g`bdf df
;fb, ;fb ryh, gwyrfdfk, rykf 6
ujbnbdfx 5-g ehfoncgb tfxfm-

vfjujyvbgfg abjcrbfub hfm, sjcxg
hc[yvncvg, crck-bgrfcnub fgb
wnbg wbxfm fhygencvg, ^ter`cvg" ewydcvdxcx.

ncvf hbfocvbxcg, tfrdf elrygb
jfZbujbnbg, fvrfhbgf (ifnfiub
elry ^aetyd" ryh bkxyvdxcx
_ crm epfabygxcg df \jbrlfgb y`fzbg hfhf-hfrscxfnbgf,
ryhcnbk bgrfcnub tfrdfbkjfnf 1999 wcng df jbg[cdfk
ucb\ncvf kfnqc wcrbnb dfbwcryg). btb hc-7 qnfgbdfx tfhyjbdf df hfhfg df;]jcvydf
gflfrxfgyd qfgpbg gfhrcwjcny hfof[bfub _ y`fzg rscxf
zyh exdydf.
5 df-\hf qb ehfoncg gfgwfjncvcng hbfuercvg df hyhfjfnub edbdcg fjayrbacag
hybzjc'g ifnfibgf df rfbyxbg
hfguafvbm.
#
ifnvfayxhf mfhfrhf (tfrdfbkjfnf bgrfcnub 2008 wcng)
dcdhfhbujbnmftfx elryghf,
tyrbg pcdbxgabaeabg lbnynytbbg lfqenacab dffhmfjrf
wfrsbxcvbm _ wbmcn dbpnyh[c,
mehkf crmb dock fr eheufjbf
gpckbfnyvbm _ ucihxf y`fzb,
ucgfxbuxfjb y`fzb, ryhnbg
mfjqfkb bny hfhbgmjfnyjb ifnfiub kxyvbnb qfkb b]y (elry
^xbty[fd" ryh bkxyvdf dbdpfafrf) tyrbg kcxarfnerb
facnbcg lfiaberb tfhtcvcnb
df hfhy\rfjcvcnb tfzndfm _

gkcxf[c tfhydbg ifrmenb kcqjcvbg fxgfhvnb (iyrcytrflb
mfhf[ kbkbfujbnb) df qjnfj
hy;tjrbg hf]ercvcng gb]jfrenbg, qdchfhygbncvbg df gfvr\yny
uchfrmcvbg tr\xyvcvg.
xfxf vcrf\c-bfxyjgqfbf umfhvc'dfjfd qbmzenyvg xfw]jcag rfbf
wbwefujbnbg sfxfzfabdfx ^ryhcnbf schb jfrgqjnfjb".
]hfwjbnb gygbqy ubhubnfujbnb hghcxcng bafkcvg gfigflyxbg fqyrdcvbmP rynl Zjbabfujbnb fgrencvg rfhdcxbhc gfcgarfdy gbhocrfg, hfbf jcr\cenbg gbhocrcvg ^rf gfykrfd
bobhcvf hmjfrc...", ^hck crmb hb]jfrg fh ijc]xfd, hb]jfrg df frkf
jhfnfjy..." zfx zhfdfvnf, zfx
afubm hb;]jcvf dfrvf[b. i-xb hcrb
fhubqfujbnb dfvfdcvbg docg
enykfjg i-x hfbfg, btb qb zfxeibg,
gbxfmnbg docgfgwfeng enykfjg
zfnzg.
qyxtrcgb gfpfaby gbtcnbm
f`bndycvg bcreufnfbhbg hcrg
xbr vfrqfmg, zyny gfhfzgyjry
gbtcnbm gfifnfiy gfv'yg fnbbgf
df fvgyrkbbg tfx]ylbncvbg elrygg dyia. by;fj uhfrbf;eg df
vezfrcn cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg wfrhyhfdtcxcng bfqyv
hfubfzyjg. yrtfxb[fayrcvb zf[tfghbm foxbuxfjcx ifrmjcn cvrfcnmf qyxtrcgbgf df vezfrcn
cvrfcnmf qyxtrcgbg mfxfhuryhnyvbg gfgbqcmy ucdctcvg.

#
tfrcm bgcj kbjb ifrb ;irbg,
hftrfh ubxbgfqcx hbhfjfn hf]ercvcng dbdzfxg hb;]jcvf zfxeibg
gf[cbhy gfofhyg gbmvy.

32
mehkf, rytyrk ehcacg uchmzjcjcvubk, dbrciayrbg ^qrcgnyg" gzjf bqfjcvdf... df hmcnb
ifnfibk bh facnbcg fgc _ ^xbty[fg facnbcg" c\fzdf.
gzjfmf uyrbg, vfayx bny[c,
ryhcnbk pfrabbg wcjrbk b]y,
dbdzfxg dfdbydf df docgfk fr
fjbw]dcvfm hyfrenb fhvfjb, fxcqdyabjbm ryh tfdfzdf bgrfcnub wfhygjnbg wbx.
hfubx bgrfcnub wfhyhgjncnb
ijc]xbg hyofnfac-fhyhtdcvnfd
me frf, frk xfqncvfd hybf[rcvydf (cg qyhexbgaerb mjfnmfzcdjbm, myrch evrfny zfnzb
rf afu-lfxderbm df gb]jfrenbm tjfkbncvdf _ sch[c eqcm
hytczgcxcvfm). crmb gba]jbm,
dfbvfrcg pfrabbg wcjrb bny
hfhbgmjfnyjb ifnfiqyhbg vbery[c, tfrbkzcg pfrabbg rbtcvbdfx df vynyg, dfxfxcvbm, hfubxdcnb qyxarynbg mfjh`dyhfrc
(qfb lfrxfgfg qfrtfjdf) cqbmzcvf:
_;c, bny, bny, bkb qb gfd
hbdbzfr?
_gfd hbjdbjfr fr jbkb, _epfgezbf t[f[c dfhdtfr bnyg, _
hftrfh gfbdfx hbjdbjfr, qb jbkb!..
gerfm[c
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საქართველოში მცხოვრები
ებრაელობის 26 საუკუნოვან
გრძელ ისტორიაში დამკვიდრებული მრავალი კარგი ტრადიცია განაახლა და შემოიტანა
ჩვენი თემის ცხოვრებაში
საქართველოს ებრაელთა
მსოფლიო კონგრესმა, რომლის
შექმნიდან 10 წლისთავი
მომავალი წლის დასაწყისში
აღინიშნება.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული
და შთამბეჭდავი ამ ტრადიციათა
შორის გახლავთ სელიხოთის
ლოცვა, როცა ისრაელის სხვადასხვა კუთხიდან თავშეყრილი
საქართველოდან გამოსული
ებრაელები, მსოფლიოს მრავალი
ქვეყნიდან მოსულ ათეულ
ათასობით ებრაელთან ერთად
როშ-ჰაშანის შემომავალ კვირის ერთ-ერთ ღამეს ადიან
იერუშალაიმში, სელიხოთის
ლოცვის სალოცავად გოდების
კედლის წინ მდებარე ფართო
მოედანზე.

#

წელს სელიხოთის ლოცვის ეს
ამაღელვებელი ცერემონია
გაიმართა 23 სექტემბერს,
ახალი წლის შემომავალი დღის
წინა ღამეს. როცა ქოთელის წინ
შეკრებილმა სამოცი ათასამდე
ადამიანმა ერთობლივი ლოცვა
აღავლინა და ცოდვათა პატიება
შესთხოვა სამყაროს უხილავ
განმგებლს.
ვისაც ერთხელ მაინც არ უნახავს მთვარის შუქით განათებული ღამის იერუშალაიმი, მან
არ იცის რა არის იდუმალების
საოცარი სილამაზე.

#

უკვე ღამის 11 საათი იქნებოდა, მლოცველებით დატვირთული მანქანებით რომ მოვიდნენ
აქ ჩვენი თემის შვილები.
ზოგიერთი ქალაქის ჯამაათმა
თავიანთი თავკაცების მეთაურობით თვითონ გამოჰყვეს
ავტობუსები ამ ღონისძიების-

5<56HE1<85A<92=752EA52=751=H:5

gcnbzymb tydcvbg qcdcnmfx
-357HC1,95G2GD91=2E65D2G6565@4<5A1I2=1<
12D5,15

შალელი, პარლამენტის წევრი
აბრამ მიხაელი, რაბინები,
გაბაები და საზოგდოების
წარმომადგენლები, ჩვენი თემის საჯამაათო ცხოვრების
აქტივისტები.

#

892,G12A2E16 C5G7C2E2=75 AHD5D5G16
65*217H3>22E16D27H=H:916F1G.2=4=16
<92D1 . 64=12A1 C5GF72G316 65?501H
A1045=1.-62=1IH<1.7HC95G1 5

62=1IH<6AH795I62G2E75CHG32E5B271
53A24=1E59D9HE16?505A585=5816?505A5
4E5G1 B5EG2=2E4=1 >5716 7,43AH2E5D1
7H:17:172 A581<I2=D17H5A4=1 5>5A5
@5:1 AH72=1: F571< D2,H9G32EH35
AH72=172H/5I16F1G35351+5I2E35.D17,
HG5 62=1IH<1 5E2DH 62=1IH<1 1H62E
62=1IH<1355625CA+2=2E35+5I1=6A5
35C9591F,2E6 4B924=H3 C5:H:I=2E4=
65G<=2E1< C5G5<2E4= 4E5G6 4:2E AH7
5I754A32EH3535712D4A2EH3565=H:59165
@2G*2:14A17H6575A<=165C5G?5012E165
35@4A<I2E1665<IH9G2=53

თვის: ლოდ-რამლე (რაფი კეტაშვილი), აქო, ტირათ ჰაქარმელი,
ორ-იეჰუდა (მოშე კატო), კირიათ
მალახი, აშდოდი (არონ მორი),
აშკელონი (ლოვა ბარდანაშვილი).
ავტობუსები მოვიდნენ სხვა
ადგილებიდანაც, მათ შორის:
ხოლონი, ბათ-იამი, კირიათ გათი,

0@1H35< <4 D1H35< I5AHE3G2G <4
F4I3G2G *2G55A16 AF72G16 +5=1< >HG2
7H@A2;1=G17IG237131H3G2G35=H:4=H
E3G2G 2A<53 C92A3D1 57H73C5A1 /2A5:
4:H392=1 ?505A5 E59D92E1< A5<5 75<
C4=2ED1G57391=12EA52=HE167HC1*C1*2
G5?2AF@5=1B548AHE=53352G<H<654@4GH3
5:IHGH64;5=75 A581<I2=D1>571<7H
5A4=117@5:165<4173132E4=65=H:59D1
62=1IH<2E16 D2G3HE165 35 ?5012E16
7<IH9G2=1<5=713I5I72E16G5<2=164=2E1
AH72=<5D<57H759=2E13>264@92AHCHA:
16A52=16 892,G16 D91=2E1 <5915G<
657DHE=HD15CA+2=2E2GF71G352EA54=1
62=1IH<16 =H:916 7A595=654@4GH95G
0A531:156

და იერუშალაიმი. როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ამ ღონისძიების ორგანიზატორი იყო
კონგრესის ადმინისტრაციული
დირექტორი არონ ელაშვილი.
არონი თვითოეულ ავტობუსს
ეგებებოდა და სალოცავად მისულ
ჩვენი თემის შვილებს გზას

?H2010HG15B5B5D91=1
-753=HE5
უკაფავდა გოდების კედელთან
მისასვლელად.
ჩვენი თემიდან მლოცველთა
შორის იყვნენ: რაბი ხახამ მოშე
მიხელაშვილი, საქართველოს
ებრაელთა მსოფლიო კონგრესის
პრეზიდენტი გაბრიელ მირილაშვილი, მისი მოადგილე რომან

სელიხოთის ერთობლივ ლოცვას
ხელმძღვანელობდნენ ხახამ
მოშე მიხელაშვილი, რაბები
შაბთაი და მაშიახ მიხელაშვილები, რაბი ბენ-ციონ მიხელაშვილი, რაბი არონ მორი აშდოდიდან, რაბი შმუელ ფანიკაშვილი ტირათ ჰაქარმელიდან,
რაბი იოსებ ბათაშვილი ხულონიდან, რაბები ელიაუ და იაკობ
მოშიაშვილი აშკელონიდან.

#
სულ ნახევარი საათი თუ
იქნებოდა გასული, როცა ჩვენი
თემის შვილებს სელიხოთის
სალოცავად შემოუერთდა ფეთახ
თიკვიდან მოსულ მლოცველთა
დიდი ჯგუფი, ამ ქალაქის რაბის
ატიასის ხელმძღვანელობით.
მათთან ერთად მოვიდა შინაგან
საქმეთა მინისტრი და მთავრობის მეთაურის მოადგილე რაბი
ელი იშაი. მათ უკვე შორიდან
შენიშნეს იქ სალოცავად მისული
ჩვენი თემის შვილები, დადგნენ
მათ გვერდით და ერთად ილოცეს.
გოდების კედლის რაბმა რაბინოვიჩმა კი საჩუქრად სელიხოთის
ლოცვის ბროშურები უძღვნა
ჩვენს ჯამაათს.

#

ლოცვის დასასრულს, ჩვენი
თემის ხუთმა რაბიმ შოფარის
დაკვრის მძლავრი ხმა შეუერთეს
ათეულ ათასობით აქ სალოცავად
მოსულ ისრაელის შვილთა ღაღადისს.

#

შუაღამე უკვე
გადასული იყო,
როცა დამთავრდა
სელიხოთის ლოცვა
იერუშალაიმში
გოდების კედელთან.
ღმ-რთო, ნუ
მოშლი ჩვენს
თემში ამ დიდებულ
ტრადიციას.
3H80

3591<
D17D1=5D91=1
64A5<2E1
>HG16+12E135G
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