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   სამთო მრეწველობაში  ამ ტექნოლოგიის გამოგონებამ  რევო-
ლუციური გარდატეხა მოახდინა და მეშახტის, მაღაროელის შრომა  
უსაფრთხო გახადა.  დაიზოგა ადამიანის შრომითი რესურსი, შრომა 
გახდა გაცილებით ნაყოფიერი  და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია   
მიწის სიღრმეში მომუშავე ადამიანების შრომასა და სიცოცხლეს 
რისკის შემცველობა  მაქსიმალურად შემცირდა. 

 
   და მაინც რა ფუნქციები აიღო საკუთარ თავზე სამთო მანქანამ?  
დანადგარის გამოყენება გამორიცხავს გვირაბის გაყვანის პრო-
ცესში ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაობის წარმოებას,  ამცირებს 
ხელით შრომის წილს ტექნოლოგიურ პროცესში და რაც მთავა-
რია მნიშვნელოვნად  აუმჯობესებს  შრომის უსაფრთხოების 
პირობებს. გვირაბგამყვანი კომბაინის გამოყენება თითქმის 
3-ჯერ, 100-120 მეტრამდე თვეში და მეტად ზრდის გვირაბის გა-
ყვანის ტემპებს და რაც ასევე, ძალზე მნიშვნელოვანია  იზრდება 
მისი მდგრადობის ხარისხი, გვირაბის გარშემო არსებული სამთო 
მასივის   ნაკლებად დაზიანების გამო, ტექნოლოგიური პროცე-
სიდან ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაობის გამორიცხვით. ახალი 
ტექნოლოგია პრაქტიკულად ამზადებს ველს   და ანახევრებს  იმ 
ყველაზე მძიმე და ურთულეს  სამუშაოს რასაც აქამდე ადამიანი 
ასრულებდა. დანადგარი  ასრულებს  ფეთქით და   ბურღვით  
სამუშაოებს. მანქანის შახტაში შესვალით მინიმუმამდე შემცირდა
 ძირითადი საფრთხეები  რაც ყველაზე უმთავრესია კომპანიისათვის.  

   სამთო მრეწველობაში, მოსამზადებელი სამუშაოების  წარმოების ტექნო-
ლოგიურ პროცესში,   ისეთი ტექნიკური საშუალებების გამოყენებას, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ ,შრომის მაღალ ნაყოფიერებას და რაც 
მთავარია შრომის უსაფრთხო პირობების შექმნას, ძალიან დიდი 
მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ შპს “საქნახშირი-ს”(ჯი-აი-ჯი ჯგუფი) 
ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება, სამთო დანადგარების 

მწარმოებელ ცნობილი ჩინურ კომპანიის (Chanlin company Ltd.) 
მიერ, უახლესი  ტექნოლოგიებით დამზადებული   გვირაბგამყვანი 

კომბაინის - EBZ260H  და ქანსატვირთი მანქანის - ZWY - 120 / 55L    

   

შეძენის თაობაზე.

  ქანსატვირთი მანქანა,რომელიც ასევე აღჭურვილია ფუჭი ქანის 
სპეციალური სამსხვრევი მექანიზმით გამოყენებული იქნება - 300 მ 
ჰორ. აღმოსავლეთ საველე შტრეკის გადამაგრების პროცესში, 
არსებულ 14 კვ. მ- დან თითქმის 28 კვ.მ-დე . ამ დანადგარის გამო-
ყენება მნიშვნელოვნად გაზრდის შრომის ნაყოფიერებას, შეა-
მცირებს ხელით შრომის წილს ტექნოლოგიურ პროცესში და ასევე 
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს შრომის უსაფრთხოების პირობებს.
კომპანიას დაგეგმილი აქვს ასევე სხვა მრავალი სიახლის განხო-
რციელება რაც ტექნიკურ გადაიარაღებას ეხება. “საქნახშირი’’ ამ 
საკითხზე  ინტენსიურად  მუშაობს და განიხილავს როგორც 
გრძელვადიან პროექტს.    

   სამთო მანქანები უკვე გზაშია და  უახლოეს დღეებში ტყიბულში 
ელოდებიან. რის შემდეგ  იწყება  დანადგარების მონტაჟისა და 
მართვის შესწავლის ეტაპი. კომპანია ამისათვის უკვე მზად არის.  
მოლაპარაკებები დასრულებულია და ხელშეკრულებები უკვე 
გაფორმებულია  დანადგარებზე მუშაობის გამოცდილების მქონე 
შესაბამის სპეციალისტებთან, რომლებიც უზრუნველყოფენ  პირველ 
ხანებში დანადგარების წარმატებით მუშაობას და რაც მთავარია 
მოამზადებენ ჩვენს ახალგაზრდა გვირაბგამყვანებს, მომავალში 
ამ დანადგარებზე  დამოუკიდებლად , წარმატებით მუშაობისათვის.
       
   გვირაბგამყვანი კომბაინი პირველ რიგში გამოყენებული იქნება 
მინდელის სახ. შახტის +275მ ჰორ. და +175მ ჰორ.  აღმოსავლეთ 
საველე შტრეკების გაყვანის ტენოლოგიურ პროცესში. აღნიშნული 
დანადგარის გამოყენება პროცესს სრულიად ცვლის, ფეთქითი  და 
ბურღვითი სამუშაოები მთლიანად ჩანაცვლებულია გვირაბგამყვანი 
მანქანის მიერ რაც  შახტაში მომუშავე ადამიანების  უსაფრთხო 
შრომის  მთავარი გარანტიაა. მცირდება  და მარტივდება ხელით 
შრომის წილიც ასევე  გაცილებით ნაყოფიერი ხდება  ნახშირის 
მოპოვება.  

   ქანსატვირთი მანქანა პირველ რიგში გამოყენებული იქნება ძიძი-
გურის სახ. შახტა–უბანზე #19 ამოსაღები ველის მომზადებისათვის,  
სადაც სპეციალურად ამ ველში არსებული სამთო-ტექნიკური პირო-
ბებისათვის კომპანიის მიერ შემუშავებული პროექტით, დამზადე-

ბული ნახშირმომპოვებელი დანადგარის - KCBY-H- ს  მუშაობაა 
გათვალისწინებული.
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sawarmos�siaxleebi
კომპანია “საქნახშირსა და 
მეშახტეებს შორის შეთანხმება შედგა   

   ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა რომ ტყიბულელმა მეშახტეებმა 
სასამართლოდან სარჩელი გამოიტანეს.  რომელიც კომპანია  
“საქნახშირი ჯი-აი-ჯი ჯგუფის წინააღმდეგ ჰქონდათ შეტანილი. 
ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი  “საქართველოს  მეტა-
ლურგთა, სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირების 
“თავმჯდომარეს თამაზ დოლაბერიძეს ვთხოვეთ. რამ მიიყავანა  
კომპანია აქამდე და რა მიზეზები  გამოიკვეთა, როგორ მოხდა 
საწარმოს მხრიდან თებერვლის მოვლენების შეფასება, როგორ 
შეხვდა კომპანია ამ რთულ გამოწვევებს. როგორ მოხდა დამქი-
რავებელებსა და დაქირავებულებს შორის  შეთანხმების მიღწევა. 
სწორედ  ამ თემებზე  საუბრობს პროფკავშირების წარმომა-
დგენელი.  

    “როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია 2016 წლის თებერვლის 
თვეში ტყიბულელი მეშახტეების მიერ  გაფიცვა იქნა წამოწყებული, 
რომელიც გამოწვეული იყო მეშახტეების სურვილებზე და მოსაზრე-
ბებზე დაყრდნობით პროფკავშირის მიერ მომზადებული და კომპა-
ნიის კანცელარიაში შეგზავნილი წერილის, მაშინდელი ხელმძღვა-
ნელობის მხრიდან უგულვებელყოფამ და იგნორირებამ. წერილის  
საშუალებით პროფკავშირი კომპანიის ადმინისტრაციას იმ შრომით-
სამართლებრივი პრობლემების შესახებ ატყობინებდა, რომლებიც 
შახტაზე არსებობდა   იმ დროისათვის და მათი აღმოფხვრის მიზნით 
კოლექტიური მოლაპარაკებების დაწყებას სთავაზობდა. 

   გაფიცვის დასრულებისთანავე  მეშახტეების ერთი ნაწილის, 29 
ადამიანის თხოვნით საქართველოს პროფესიული კავშირების გაე-
რთიანების იურიდიული  დეპარტამენტის მიერ მომზადებული იქნა 
სასარჩელე განცხადება, რომლთაც მეშახტეები ითხოვდნენ კომპა-
ნიასა და პროფკავშირს შორის გაფორმებული 2011 წელს გაფო-
რმებული შეთანხმებით შესახებ რეაგირებას. 

    გაფიცვის შემდეგ მალევე  დაიწყო კომპანიის  მხრიდან ადეკვა-
ტური მოქმედებები. შეიცვალა კომპანიის გენერალური დირექტორი. 
რომელსაც დასაქმებულებთან აბსოლუტურად განსხვავებული ურთი-
ერთობები  გააჩნია, ვიდრე მის წინამორბედს. ის ღია აღმოჩნდა 
სოციალური დიალოგისა  და წამოჭრილი მიმდინარე  ან დაკონსე-
რვებული პრობლემების მოლაპარაკებების  გზით გადასაჭრელად.  
მეშახტეების თქმით  კომპანიის მხრიდან  არაერთი სასიკეთოო 
ცვლილება  მოხდა: შახტებზე შრომის პირობების, ეკოლოგიური 
მდგომარეობის, საწარმოს  გადაიარაღებისა და  შრომის უსაფრთხო-
ების  ნორმების ამაღლებასთან დაკავშირებით. გარემონტდა საყო-
ფაცხოვრებო ბლოკები და სველი წერტილები, ასევე ძიძიგურის  
შახტის ადმინისტრაციული  კორპუსი, სადაც  გარდა ადმინისტრა-
ციის წარმომადგენლების სამუშაო კაბინეტებისა განთავსებულია 
გასახდელები, საშხაპეები და კვების  ობიექტი. გამამდიდრებელი   
ფაბრიკის მიმდებარედ გაიწმინდა მდინარის კალაპოტი და აღმო-
იფხვრა საწარმო ნარჩენების  მდინარეში მოხვედრის შესაძლე-
ბლობა.  ქალაქის დამტვერიანების შესამცირებლად დაიწყო  გამა-
მდიდრებელი  ქარხნის გვერდით მდებარე  ნარჩენების რეგულა-
რული დანამვა და პარალელურად ამ ნარჩენების მეორადი გადამუ-
შავება, რაც კომპანიის  დირექტორის განცხადებით იმას ნიშნავს 
რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ  ნარჩენების დიდი გროვა აღარ 
იარსებებს. 

    მეშახტეები ასევე ერთხმად  აღნიშნავენ  რომ გეგმის  შესრულე-
ბისა და მასთან ხელფასის  შესაბამისობის  დადგენის პროცედურა  
გაუმჯობესდა და ე.წ  “ნარიადი” უფრო მაღალი ტარიფით დგინდება. 

    თუმცა  ამ დროს მოქმედებაში მოვიდა  პროფკავშირების მიერ 
 მეშახტეების  სახელით  შეტანილი სასამართლო დავის პროცესი და 
 კომპანიის ადმინისტრაციამ მიიღო სასარჩელე განცხადების ეგზე-
 მპლიარი და როგორც წესი სასამართლოს მიერ დაევალა შესაგე-
 ბლის მომზადება.  სასამართლო სარჩელზე უარის თქმის და ურთი-
 ერთობის პარტნიორულ რეჟიმში გაგრძელების შეთავაზებით დაიწყო
 ინტენსიური შეხვედრები. მოხდა მთელ რიგ საკითხებზე შეთანხმება.

  იქიდან გამომდინარე რომ მეშახტეების მიერ სარჩელზე უარის 
თქმის ფაქტმა ზრდადი   ტენდენცია მიიღო, სარჩელზე უარის თქმის 
სანაცვლოდ   შედგა მხარეეებს შორის მოლაპარაკება. რომელსაც  
პროფკავშირების წარმომადგენელიც ესწრებოდა. შედგა შეთანხმება 
მთელ რიგ კონკრეტულ საკითხებზე, მათ შორის მეშახტეებისთვის 
დამატებითი ბენეფიტების  დაწესების  თაობაზე.  მიუხედავად იმისა 
რომ  გარკვეულწილად  შემცირდა    საწარმოს  მიერ მოპოვებული 
ქვანახშირის შესყიდვაზე  მოთხოვნა, რაც კომპანიის შემოსავალს 11% 
ამცირებს  კომპანიამ  მაინც  პრიორიტეტად ცნო  თანამშრომლების  
ოჯახებისადმი აღებული სოციალური ვალდებულებები და მეშახტეთა    
პირველკალესელი შვილებისა და  შვილიშვილებისათვის  შეიძინა  
სასკოლო  ჩანთები, ნივთები და საკანცელარიო ნივთები. 
განისაზღვრა  საახალწლო აქტივობები. 

   საწარმოს  ხელმძღვანელობის  განმარტებით ის იმედს იტოვებს 
რომ  მეშახტეებთან ურთიერთობები ასევე  პარტნიორულ რეჟიმში  
გაგრძელდება რაც სამომავლოდ უფრო მეტის მიღწევის შესაძლე-
ბლობას გააჩენს,- აცხადებენ “საქართველოს მეტალურგთა სამთო 

და ქიმიური მრეწვლეობის  პროფკავშირებში.”   

მსოფლიოში უდიდესი  ქვანახშირის 
მომპოვებელი   კომპანია  
ბიზნესს აჩერებს
   ნახშირის მომპოვებელ კომპანიებს მსოფლიო  ბაზარზე  მძიმე  

დღეები უდგათ. Peabody Energy კერძო კომპანიაა რომელიც 
უმსხვილეს  ქვანახშირის მომპოვებლად ითვლებოდა  ბაზარზე. 
PE - მი  ფინანსური პრობლემების გამო  წარმოებას აჩერებს. 
კომპანიამ გასულ წელს  2 მილიარდის,  ორი წლის წინ კი 787 
მილიონის ზარალი ნახა. 98% შემცირდა  კომპანიის აქციები.

   კრიზისის  ძირითადი მიზეზი აშშ-სა და ოკეანისგაღმა ქვეყნებში  
ქვანახშირზე  მოთხოვნის შემცირება იყო. ფინანსური პრობლემები 
სახელმწიფოს მხრიდან  მიღებულმა გადაწყვეტილებამ  გააღრმავა, 
ობამას ადმინისტრაციამ  სათბურის ეფექტის  შესამცირებლად  
ახალი რეგულაციები აამოქმედა. რასაც  ინდუსტრიამ  ქვნახშირის 
წინააღმდეგ წარმოებული ომი უწოდა. 

   კიდევ ერთი პრობლემა Peabody Energy  –ს ბუნებრივ აირზე ფასის  
მკვეთრმა  ვარდნამ შეუქმნა. რაც ქვანახშირის ინდუსტრიისთვის  
კონკურენტს წარმოადგენს.  ამასთან ამერიკული ქვანახშირის  
მთავარი ბაზარი ჩინეთია, სადაც  ეკონომიკური ზრდა  ბოლო 25 
წლის   განმავლობაში   2016 წელს  ყველაზე მეტად არის შენელებული. 

   საბოლოოდ კომპანია გაკოტრდა და უმუშევარი დარჩა  7 600  თანა-
მშრომელზე  მეტია დასაქმებული. 
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dinastia
“ჩვენს საქმეს პასუხისმგებლობით 

და ერთგულად ვასრულებთ”

   ცერცვაძეების ოჯახი ერთ-ერთია ტყიბულში მცხოვრებ ოჯახთა 
შორის, რომელთა შემოსავლის წყაროც შახტაა. ეს ის დინასტიაა, 
რომელიც მამიდან შვილზე გადავიდა.  

   ელდარ, გიორგი და თემურ ცერცვაძები უკვე წლებია შემართე-
ბითა და საქმისადმი ერთგულებით ემსახურებიან ამ პროფესიას. 
ოჯახის უფროსს, ელდარ ცერცვაძეს 2015 წელს “წლის საუკეთესო 
ამწე-მემანქანის” ტიტულიც მიანიჭეს და შახტის ადმინისტრაციამ 
შესაბამისი სიგელიც გადასცა:

-  ბატონო ელდარ, მეშახტის პროფესია ერთ-ერთი ყველაზე 
რისკიანია სხვა პროფესიებს შორის. რამ გადაგაწყვეტინათ, 
რომ გამხდარიყავით მეშახტე? 

   წარმოშობით ჭიათურიდან ვარ, იქ დავიბადე და გავიზარდე. ჭია-
თურაში ვიმუშავე გეოლოგებში, თუმცა ხელფასი თავის გასატანად 
ოჯახს არ გვყოფნიდა, თან სამუშაო პირობებიც არ იყო სახარბიე-
ლო და გადავწყვიტე ტყიბულში გადმოვსულიყავი შახტზე სამუშაოდ. 
1986 წლიდან უკვე აქ ვმუშაობ.

- პროფესიით ვინ ხართ?

პროფესიით ამწე-მემანქანე ვარ.

- რამდენი წლის იყავით, როცა პირველად შახტში ჩახვედით? 
რამდენი ხანია, რაც ნახშირის მოპოვების სამუშაოებში ხართ 
ჩართული?

    25 წლის ვიყავი, როდესაც შახტში დავიწყე მუშაობა. პირველი 
პერიოდი 10 წელი ვიმუშავე, 1996 წელს კი საზღვარგარეთ მომიწია 
წასვლა. 2006 წლიდან, როცა შახტებში მუშაობა კვლავ განახლდა, 
დავბრუნდი და დღემდე აქ ვმუშაობ ამწე-მემანქანედ.

- რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი ოჯახისთვის თქვენი 
სამსახური და ის, რომ დღეს შახტები ფუნქციონირებს ქალაქში?

  რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რადგან შემოსავალი, რომელსაც 
შახტაში მუშაობით გამოვიმუშავებ, ჩემი ოჯახისთვის საარსებო 
წყაროს წარმოადგენს. ასევეა ქალაქისთვისაც, ტყიბულელების 
უმრავლესობა შახტში მუშაობს. შახტების ფუნქციონირება და 
ქალაქის სიცოცხლისუნარიანობა ერთმანეთთანაა კავშირში. 
ტყიბულის არსებობა შახტების გარეშე წარმოუდგენელია.

- როგორ შეხვდით იმ ფაქტს, რომ თქვენმა შვილმაც შახტში 
დაიწყო  მუშაობა?

  საკმაოდ რთულია მამისთვის, როცა შვილი ასეთ რისკიან პროფე-
სიას ირჩევს, მაგრამ ამავდროულად მაქვს სიამაყის განცდაც. ჩემი 
ორივე შვილი შახტში მუშაობს.

გიორგი ცერცვაძე (შვილი): 

   ნებისმიერი ახალგაზრდისთვის დასაქმება და სამსახური მნიშვნე-
ლოვანია. ტყიბულში ძირითადი დამსაქმებელი “საქნახშირი ჯი აი ჯი 
ჯგუფია” და ამიტომ მეც გადავწყვიტე, შახტში ჩავსულიყავი, იმის 
მიუხედავად რომ სტომატოლოგიის სპეციალობით დავამთავრე 
კოლეჯი. დაოჯახებული ვარ და ოჯახში მეც მაქვს ჩემი წილი პასუ-
ხისმგებლობა. მინდა საკუთარი შრომით გამომუშავებული თანხით 
მივეხმარო ოჯახს.

- რამდენად საპასუხისმგებლოა შენთვის შახტში მუშაობა? 
რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული შენი სამუშაო?

   ზოგადად შახტში მუშაობა საკმაოდ საპასუხიმგებლოა ნები-
სმიერი მეშახტისთვის, საკმაოდ მძიმეა იქ მუშაობა. ფიზიკურ 
დატვირთვასთან ერთად, სიფრთხილეც საჭიროა. თუმცა ჩემს 
შემთხვევაში ეს სამუშაო ორმაგად რთული და საფრთხილოა. 
მე მუშაობა დალამვის უბანში მიწევს, სადაც მომწამვლელი 
აირები გამოიყოფა.

- როგორი იყო შენი განცდები შახტში პირველად ჩასვლისას?

   21 წლის ვიყავი, როდესაც შახტში მუშაობა დავიწყე, თავიდან 
მქონდა შიშის გრძნობა და საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ შემდეგ 
თანდათან შევეჩვიე.

- დღეს რომ მეშახტე ხარ, იმოქმედა თუ არა მამის ფაქტორმა 
შენზე? მამის კვალს გაჰყევი თუ შენთვის უბრალოდ შემოსავლის 
წყაროს წარმოადგენს შენი სამსახური?

   ორივე ერთად. თუმცა, რა თქმა უნდა, დიდი იყო მამის ფაქტორი 
ჩემი გადაწყვეტილების მიღების დროს. მართალია ჩვენ განსხვა-
ვებულ საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ჩვენს საქმეს პასუხისმგებლობით 
და ერთგულად ვასრულებთ.
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საქართველოში ქარის 

პირველი ელექტროსადგურის 

სატესტო  რეჟიმში ჩართვა 

ოქტომბრიდან იგეგმება

   20 ათას ოჯახზე მეტი ქარის სადგურებით გამომუშავებულ ელექტრო-
ენერგიას  მიიღებს.  გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უკვე  
მონტაჟდება ქარის ტურბინები. მიმდინარეობს საძირკველის მზადება 
და  სექტემბრის თვეში სარემონტო სამუშაოები  დამამთავრებელ 
ფაზაში გადავიდა. სატესტო სამუშაოების შემდეგ  დეკემბერის თვეში  
უკვე დაიწყება  ქარის სადგურების მიერ გამომუშავებული პირველი 
ელეტროენერგიის  ენერგოქსელში განაწილება. არის  ელექტრო-
სადგურის დადგმული სიმძლავრე 20 მეგავატია.

  “მოხმარების თვალსაზრისით, საშუალოდ დაახლოებით 20 ათას
ოჯახზეა გათვლილი გამომუშავებული ელექტრო ენერგია. სახელმწი-
ფოსთან გაფორმებულია  ათწლიანი გარანტირებული სიმძლავრის 
ხელშეკრულება  რომლის მიხედვით 10 წლის განმავლობაში  გამო-
მუშავებული ელექტროენერგია  საქართველოს  ენერგოსისტემას 
მოხმარდება”- განმარტავენ კომპანია “ქართლის ქარის ელექტრ-
ოსადგურში”

  ქარის საპილოტე ელეტროსადგურის ამუშავების შემდეგ ენერგეტიკის 
სამინისტრო მისი სიმძლავრის  გაზრდას 100 მეგავატამდე  გეგმავს. 
რისთვისაც  დამატებითი  ფინანსური რესურსის მოძიებაა საჭირო. 
ამისათვის საჭიროა  მომზადდეს  ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები 
მომზადდეს და რათა მოხდეს ინვესტორების  საერთაშორისო ფინა-
ნსური ინსტიტუტების დაინტერესება. 

   რაც შეეხება საქართველოს სხვა რეგიონებში   ქარის ენერგიის 
ათვისების პოტენციალს . როგორც საქართველოს  ტექნიკური უნი-
ვერსიტეტში აცხადებენ რომ ამ მხრივ საინტერესოა  ქუთაისი, ფოთი, 
სურამის უღელტეხილი  და თბილისის ზღვის  მიმდებარე ტერიტორია.

   არის ელექტროსადგურის ასამუშავებლად  ქარის სიჩქარე მინიმუმ 
3 მ/წმ უნდა იყოს, გორში კი საშუალო სიჩქარე 8,5 მ/წმ –ია.

   გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ელექტროსადგური ძირი-
თადად -ის  სესხით შენდება, რომელიც 24  მილიონ დოლარს EBRD
შეადგენს . დამატებით 6 მილიონი  კი  ენერგეტიკის განვითარების  
ფონდისა  და ნავთობისა და გაზის  კორპორაციის სახსრებია. ენე-
რგეტიკის სამინისტროში ვარაუდობენ რომ  მშენებლობაზე გაწეულ 
ხარჯებს ელექტროსადგური ექსპლუატაციაში  შესვლიდან 7 წლის 
ვადაში ამოიღებს. 

   კომპანია „საქნახშირისთვის“ თანამშრომლებსა და მათი ოჯახის 
წევრებზე ზრუნვა ყოველთვის პრიორიტეტული იყო. უკვე ტრადიციაა 
საჩუქრად ბავშვებისათვის ახალი წლის დღესასწაული, ბავშვთა 
დაცვის დღე სპექტაკლით, კონცერტით, ატრაქციონებით, საჩუქრე-
ბით. წელს გადავწყვიტეთ სკოლის დაწყება მიგველოცა ჩვენი მეშა-
ხტეების შვილებისა და შვილიშვილებისათვის რომლებიც წელს  
პირველად შეაღებენ  სკოლის კარს. 

   35 პირველკლასელისათვის კომპანიამ სკოლის ჩანთები, ფერადი 
ფანქრები, ფლომასტერები, სახატავი რვეულები, ანბანი და რიცხვე-
ბის დაფა,  საკანცელარიო ნივთები, გასაფერადებელი  შეიძინა. 
სკოლის  დაწყებამდე  რამდენიმე დღით ადრე კი ბავშვებმა  კომპა-
ნიის საჩუქრები  მიიღეს. 

   არაფერი  ჯობია  მათი გახარებული სახეების ნახვას, გაოცებას, 
აღტაცებას და იმის შეგრძნებას რომ ისინი ყველაზე მნიშვნელოვან 
ეტაპს იწყებენ ცხოვრებაში და შენ შეგიძლია ასეთ დროს  მათთან 
ერთად  გაიზიარო სიხარული. დაეხმარო, ხელი შეუწყო.

   კომპანიის ხელმძღვანელობა თვლის რომ მაშინ როცა  ოჯახები  
ხელფასზე არიან დამოკიდებული  და სასწავლო წლის დაწყება 
სწორედ   მათი შემოსავლის დიდ ნაწილს  მოითხოვს ასეთ დროს   
კომპანიის მხრიდან დახმარება  დროული იქნებოდა, მით უფრო 
როცა ამ ყველაფრის გათვალისწინებას   თან ახლავს   ბავშვების 
სიხარული. ჩვენ ისღა დაგვრჩენია მხოლოდ კარგი სწავლა 
ვუსურვოთ და თუ ისინი   ამ მიმართულებითაც  თავს გამოიჩენენ  
ჩვენ სხვა სახის დახმარებაზეც შეგვიძლია ვიფიქროთ. ჩვენთვის 
დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი პროფილური პროფესიების განვი-
თარებას, ეს სამთო-საინჟინრო პროფესიებს ეხება, თუკი ეს 
ბავშვები  ამ მიმართულებით  განათლების მიღებაზე  იფიქრებენ 
სამომავლოდ  ჩათვალეთ რომ  კომპანია მათ  გვერდით დადგება,
-აცხადებენ კომპანიაში.

   “საქნახშირის”  საჩუქარი  ჩვენს პირველკლასელებს
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როგორც ვიცით, ტყიბულში მრეწველობას დიდი ადგილი უჭირავს.

ნინო ბათმანოვა

   ჩვენი ხალხი უმთავრესად მიწის მუშაობას მისდევს. წლითიწლობით მიწას ჩაჰყურებს, ატრიალებს, ჰხნავს, სთესავს; ვაზს უვლის, ბოსტნეული 
მოჰყავს; წელებზედ ფეხს იდგამს, თავს მაღლა არ იღებს, ჯაფას არ ერიდება, ძალ-ღონეს არა ჰზოგავს, ოღონდ წლის საზრდო მოიპოვოს. 
მაგრამ აი წელს სეტყვამ გაუნადგურა წლის ნაღვაწი საზრდო, მერმის კალიამ ხელცარიელზე დასო, მესამე წელს კიდევ სხვა ღვთის რისხვა 
დაატყდა თავსა. წლის ნაწვავ-ნადაგი ხელიდამ გამოეცალა... რა ქნას? ცოდნა მას არა აქვს, ვერც თავის საკუთარს ძალ-ღონეს დანდობია, 
ვერც სხვას მინდობია, ვერც ცალკე ღონით გასძღოლია.. სად არის განათლებული, მეცნიერებით შეიარაღებული კაცი, რომ მისთვის გული 
შესტკივოდეს და წარმატების გზა უჩვენოს?..

   ხალხს მოსავლიანი წელიწადი დაუდგა, ჯაფამ მუქთად არ ჩაუარა. ხალხს ათასგვარი ხარჯი და გადასახადი აწევს კისერზე. ამისათვის ფული 
უნდა. მოსავალია მთელი მისი სიმდიდრე, ერთად-ერთი წყარო. მოსავალია მისი ფული, მოსავლით უნდა გაუძღვეს ყველა ხარჯს და გადასა-
ხადსა. მოსავალი უნდა ფულად აქციოს. მაგრამ როგორ? აღებ-მიცემობისა არა ესმის რა, ანგარიში კარგად ვერ გაუგია, სად რასა აქვს გასა-
ვალი, არ იცის... ესეც ერთი უმეცრების ნაყოფი!

   სიღარიბე, რიგიანის სახლების უქონლობა, ცუდი სასმელ-საჭმელი, უსუფთაობა, სიბინძურე და სხვა ამ-გვარი ჯანმრთელობის წინააღმდეგი 
გარემოება ავრცელებს ხალხში და ხელს უწყობს ათასგვარ ავადმყოფობას, სნეულებას და ჭირსა. ბევრი მათგანი იხოცება და შველას-კი 
ვერსაიდამა ჰხედავს. ექიმი არა ჰყავს, წამალი არა აქვს. უილაჯობით ხან შემლოცველთან გარბის, ხან მკითხავთან, ხან ხელთ ეძლევა 
უმეცარს ექიმობას სოფლისას, შელოცვას, ხატებში სიარულს. სოფლელ დედაკაცების წამლობას, ხშირად უფრო მეტი ვნება მოაქვთ ხალხი-
სათვის, ვიდრე სარგებლობა. განა ხალხს სიცოცხლე მოსძაგებია, განა სიკვდილი იამება? მაშ რატომ მეცნიერებას არ მიჰმართავს, რატომ 
თავის ერთს უძვირფასეს საუნჯეს – სიცოცხლეს არ იცავს რიგიანად? აქაც დამნაშავე იგივე უმეცრება, ცრუმორწმუნებაა.

   დაუნდობლობა, შური, მტრობა, უსამართლობა, ძარცვა-გლეჯა, ჩხუბი, ცემა-ხოცვა ეკონომიურს გაუწყობლობის გამო, და სხვა ბევრი ამგვარი 
ნაყოფი უმეცრებისა – ვრცლად არის მოფენილი ჩვენს ცხოვრებაში. უმეცარ კაცს როგორ შთააგონებ, რომ მისი საკუთარი ინტერესები მოი-
თხოვს, რომ თავის მეზობელთან კარგი განწყობილება ჰქონდეს, რომ მეზობლის უბედურება და შეუძლებლობა მას ბედნიერებას და შეძლებას 
ვერ შესძენს, რომ მხოლოდ ურთიერთობრივი თანხმობა, შეწევნა ჰბადებს ნამდვილ ბედნიერებას და სიმდიდრეს, როგორც მთელის ხალხისას, 
ისე კერძო კაცისას.

   ბევრს ჯერ პირველ-დაწყებითის განათლების ნიშანწყალიც არ მოსცხებია. ხალხმა უმეტეს ნაწილად ცარიელი წერა-კითხვაც არ იცის. წიგნების 
კითხვა ჩვენში სრულიად არ არის გავრცელებული, რომ ხალხმა თავის ავი მაინც გაიგოს, თუ სხვის კარგას ჯერ კითხვით ვერ შეიძენს. ხალხი 
უმეცრების გამო სკოლებს ეჭვის თვალით უყურებს და განს უდგება. ზოგიერთ ადგილას ხალხი პირდაპირ მტრულად ეკიდება სკოლას. მაგა-
ლითად, ამ დღეებში ერთი ჩვენი კორესპონდენტი გვწერდა, რომ ილორის საზოგადოება ცდილობს თავის სკოლას ხელი შეუშალოსო.

   სკოლამ უნდა მოჰფინოს ხალხს განათლება; განათლებამ უნდა განფანტოს მისი გონებითი სიბნელე, განათლებამ უნდა მისცეს მას ძალა 
ცხოვრებაში საბრძოლველად, და ხალხი კი სდევნის სკოლას, განათლებას. რა მიზეზია? ცხადია, უმეცრება!

  აი მოკლედ რა სურათს წარმოგვიდგენს ჩვენ... უმეცრების შედეგი. დასაფიქრებელია ასეთი არა-სანუგეშო სურათი. უმეცრებაა ჩვენის 
საშიშარი მტერი. უმეცრებასთან ბრძოლა მხოლოდ მეცნიერებას შეუძლიან. განათლება, სწავლა, ცოდნა – აი ერთად-ერთი საშუალება, 
რომელსაც შეუძლიან წამალი დასდოს ჩვენს ცხოვრებას. კვალში ჩაუდგეს, ხალხს მხარი მისცეს და შველა აღმოუჩინოს, ვისაც წამალი 
აქვს, ვისაც მკურნალობა შეუძლიან. მასწავლებელი, ექიმი, ტეხნიკი, მიწის შემუშავების მცოდნე, – ყველა, ვინც კი მეცნიერებით და 
ცოდნით შეიარაღებულია, ყველა საჭიროა ეხლა. თუ ნამდვილად გული გვტკივა ხალხისათვის, თავი ვიჩინოთ, რომ სიბნელე უმეცრებისა 
გავფანტოთ. თუ ხალხის სიყვარულით არიან გამსჭვალულნი, საქმით დაამტკიცონ სიყვარული და მრავალნი გამოიყვანონ უმეცრებიდამ. 
უნდა ჩვენს კერძო სარგებლობას, კეთილდღეობას ცოტა რამ ჩამოვათალოთ და საზოგადო სარგებლობას, კეთილდღეობას შევსწიროთ. 
ფული არა გვაქვსო, გარშემო შემწეობას არა ვხედავთო და ამიტომ უღონონი ვართ ამ საქმისათვისაო, ეს, რასაკვირველია, შესაწყნარე-
ბელი მიზეზია და არა გასამართლებელი. ნიჭი, გარჯა და მხნეობა დღეს თუ ხვალ ფულსაც იშოვის და შემწეობასაც მოიპოვებს; ყოველივე 
ეს თითონ ფულია, თითონ ღონეა და სიმდიდრე, ოღონდ კი კაცი ნუ შეიკეტება ოთხ-კედელ-შუა, ოღონდ კი გულხელდაკრეფილი ცას ნუ 
შევაჩერდებით: აცა, მანანა ჩამოვა და პირში ჩაგვივარდებაო. ამ ნიჭსა, გარჯას და მხნეობას ითხოვს დღეს ჩვენი ცხოვრება განათლე-
ბულის კაცისაგან და ან ვის მოსთხოვს სხვას, თუ არ განათლებულსა და მცოდნე კაცსა!..

redaqtoris�blogi
  სექტემბრის თვე  სწავლის დაწყებასთან ასოცირდება. სკოლა,  
უნივერსიტეტი, მოსწავლე, მასწავლებელი, ლექტორი, პედაგოგი,
წიგნი, სწავლა, განათლება... ეს ცხოვრების  ეტაპია, განსაკუთრე-
ბული ეტაპი, რომელმაც შენი ცხოვრება უნდა შეცვლოს. გვინდოდა 
რაღაც  განსაკუთრებული  გვეთქვა, განსაკუთრებულად  მოგვე-
ლოცა  სასწავლო წლის დაწყება , მაგრამ მერე  ილია ჭავჭავაძის  
წერილი განათლებაზე    გაგვახსენდა   და ჩავთვალეთ რომ მასზე 
უკეთ  ვერავინ იტყვის რისთვის არის ცოდნა და  განათლება საჭირო. 
ხოდა   გთავაზობთ   ილიას წერილს  რომელიც მან  1886 წელს 
დაწერა. დღესაც ისეთივე მნიშვნელოვანი და  დღესაც  ზუსტად იგივე  
პრობლემებზე  საუბრობს რაც გაუნათლებლობას  თან სდევდა.

ტფილისი, 22 მაისი, 1886 წელი

ჩვენი ხალხი და განათლება
ილია ჭავჭავაძე 

 სამუშაო დღე კი აი ასეთია:
     ის მიდის დავალების მისაღებად, უბანში 10 მეშახტე ყავს, რომლებიც 
 თავდაპირველად უსაფრთხოებას ეცნობიან და ხელს აწერენ მას. 
 იცვლიან... ადგილამდე რომ მიაღწიონ სპეციალური ელმავლით 
 მიდიან. გვირაბებში კი ლიფტით 400 მეტრის სიღრმეზე ჩადიან. 
 შახტში რამდენიმე საათის გატარება უწევს. მამას მოვალეობა 
 გვირაბების გაყვანაა. ბურღვა-ფეთქვით სამუშაოებშია ჩაბმული. 
  წმენდს ნაყარს, ძირითადად ხელით უწევს მუშაობა. საკმაოდ სარისკო 
 საქმე აქვს... ასეთი მძიმე მუშაობის შემდეგ კი შინ ბრუნდება.
   მეამაყება, რომ ჩემი მამიკო ცნობილი მეშახტეა.

  
 ქვანახშირის მოპოვება ერთ-ერთი ძირითადი დარგია. როგორც 
 ტყიბულელების უმეტესობა, მეც მეშახტის ოჯახის შვილი ვარ. ჩემი 
 ბაბუა ცნობილი მეშახტე იყო, მამაც მოწინავე მეშახტეა. მისი ერთი 
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კულინარია

კარტოფილი
გემრიელი 
შიგთავსით

1 ცალი მოზრდილი კარტოფილი 

1 სუფრის კოვზი ცხიმი (კარაქი)

2 ცალი კვერცხი, 2 ცალი ბეკონი 

ან ძეხვის ნაჭერი,1 ნაჭერი ყველი,

შავი პილპილი, ქინძი, ოხრახუში

ინგრედიენტები

მომზადების წესი:  

წინასწარ მოხარშული კარტოფილი გავჭრათ შუაზე ( სიგრძეზე) ფრთხილად 

ამოვიღოთ გული, 1 სუფრის კოვზი ცხიმი გადავანაწილოთ ,,კარტოფილის 

ჯამებში“ ჩავახეხოთ ცოტაოდენი ყველი და დაჭრილი ბეკონი ან ძეხვი 

( ნაწილი შევინახოთ  თავზე მოსაყრელად ) ფრთხილად გავტეხოთ კვერცხი 

და შიგთავსში მოვათავსოთ . ზემოდან მოვაყაროთ ერთმანეთში კარგად 

არეული ბეკონის(ძეხვის) წვრილად დაჭრილი ნაჭრები, გახეხილი ყველი,

მარილი , შავი პილპილი , ოხრახუში ან ქინძი (გემოვნების მიხედვით ცოტა 

პიტნის ფურცლებიც შეიძლება) .ეს ყველაფერი მოვაყაროთ კვერცხს 

ზემოდან , შევდგათ ღუმელში(გაზქურაში) 350 გრადუსზე  25 წუთის განმა-

        

                                                                               

   ვლობაში.  

gemrielad miirTviT!

ფუტკრებს თვალებზე თმები (ე.წ "წამწამები") გააჩნიათ.

მსოფლიოში ერთ ადამიანზე  1 000 000 ჭიანჭველა მოდის.

კატებს შეუძლიათ დაახლოებით 100 – მდე ვოკალური ხმა 

გამოსცენ, მაშინ, როცა ძაღლებს მხოლოდ ათამდე.

  ადამიანის მენჯის ძვლები ბეტონზე უფრო მაგარია.

  ჟირაფს აქლემზე მეტ ხანს შეუძლია გაძლოს წყლის გარეშე. 

   სირაქლემის თვალი უფრო დიდია, ვიდრე მისი ტვინი. 

..................................................................................................................................

   თეთრი დათვები ცაციები არიან. 

..................................................................................................................................

   ვეფხვს ბეწვის გარდა კანიც ზოლიანია აქვს.

..................................................................................................................................

  უთავო ტარაკანას სიცოცხლე 9 დღე შეუძლია, ის 
   შიმშილისგან კვდება.

..................................................................................................................................

მსოფლიოში  არსებული  საკვების მესამედს მწერები ჭამენ.   

ფუტკარი მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩაის კოვზის 
მეთორმეტედ თაფლს აწარმოებს. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
   

დელფინებს ძილის დროს ცალი თვალი ღია აქვთ . 

..................................................................................................................................

   

ახალდაბადებული სპლიყვი ( სპილოს შვილი) 100  კილოგრამს 
იწონის.

..................................................................................................................................

   

მწერებს ფილტვები არ აქვთ ,ისინი მთელი სხეულით სუნთქავენ.
..................................................................................................................................

   

ნიანგებს ქვის ყლაპვა უყვართ, დამძიმებული კუჭით მათ ღმად 
ყვინთვა უადვილდებათ.

..................................................................................................................................

ზვიგენი კბილებს ყოველ 8 დღეში იცვლის. მისი კბილები 
ფოლადივით მაგარია.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

es�sainteresoaCveni�qalaqi

  ტყიბულში რეაბილიტირებული სპორტის სასახლის გახსნა ქალა-
ქისათვის ზეიმად იქცა. თაობები გაიზარდნენ ჩვენს კუთხეში ისე რომ   
რით დაკავებულიყვნენ, სკოლის შემდეგ რა უნდა ეკეთებინათ არ 
იცოდნენ.  ბევრ ბავშვს ჰქონდა სურვილი   კრივზე, ძიუოდასა და 
ჭიდაობაზე ევლო, მაგრამ დარბაზი სადაც ამ სპორტის სახეობებს 
შეეძლოთ დაუფლებოდნენ   აღარ არსებობდა.
   90-იანების  ერთ ცივ ზამთარში   დიდთოვლობის გამო  ერთ დროს  
ოლიმპიური სტანდარტების სპორტის სასახლე ჭერის გარეშე დარჩა, 
ჩამოინგრა და ასე დარჩა   ტყიბული სპორტული კომპლექსის გარეშე. 
   დღეს ამ ნათელი,  გარემონტებული და  სპორტული ინვენტარით 
აღჭურვილი დარბაზის რეაბილიტაცია ადგილობრივ მუნიციპალი-
ტეტს 2 400 000 ლარი დაუჯდა. მისი განახლება  2013 წლიდან სახუ-
რავის გამოცვლით დაიწყო და ამ წლების განმავლობაში ეტაპო-
ბრივად მიმდინარეობდა. 
   სპორტის სასახლის დარბაზი 750 ადამიანზეა გათვლილი და მზად 
არის სხვადასხვა სახეობებში უმაღლესი დონის საერთაშორისო და 
ადგილობრივი ტურნირების ჩასატარებლად.
  სპორტის სასახლის  გახსნას   მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი  
ირაკლი ცირეკიძე, ცნობილი სპორტული კომენტატორი ჯამლეტ ხუხა-
შვილი, ასევე  სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი და იმერეთში 
სახელმწიფო რწმუნებული  გივი ჭიჭინაძე დაესწრნენ და რაც მთავა-
რია ამ დღეს აღნიშნავდა   ტყიბულის მოსწავლე- ახალგაზრდობა.
  ტყიბულის სპორტის სასახლე ექსპლუატაციაში გასული საუკუნის 
70-იან წლებში შევიდა და ერთ-ერთ საუკეთესო თანამედროვე სტა-
ნდარტების დარბაზად ითვლებოდა საქართველოში. აქ იმართე-
ბოდა  როგორც ადგილობრივი ასევე  რესპუბლიკური, საკავშირო 
და საერთაშორისო  მნიშვნელობის სპორტული ღონისძიებები 
სხვადასხვა  სახეობებში.

განახლებული ტყიბულის სპორტის სასახლე
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ეს ცარიელი ბადე კროსვორდივით უნდა შეავსო, 
ოღონდგანსხვავება ისაა,  რომ ყოველი სიტყვის 

ბოლო მარცვალი მომდევნო სიტყვის დასაწყისია

1 2 3 4 5

ივანე კრილოვი . აკაკი წერეთლის თარგმანი

დაჭრიჭინებდა, დახტოდა
ჭრიჭინობელა პატარა

და უშრომ - უზრუნველობით
მთელი ზაფხული ატარა.

მაგრამ ბოლო დროს ზამთარმა
თვალი რომ გამოუჭყიტა

შეკრთა მოცლილი მღერალი
და შიშმა წელი მოსწყვიტა.

გაჰქრა იგი დრო, როდესაც
ყოველგან დროს ატარებდა,

ცა ქუდად აღარ მიაჩნდა,
მიწას ფეხს არ აკარებდა!..

შიმშილით კუჭი უხმება,
თანაც სიცივით კანკალობს,

ვეღარ ჰხტის, ენაც ჩაჰვარდა,
ჩვეულებრივად ვერ გალობს!

ან კი რაღა დროს ხტომაა
და რა დროს ჭიანურია,

როცა რომ ლხინის მოყვარეს
სცივა, ჰშია და სწყურია?

კარზე მიადგა ჭინჭველას
ვედრებით: „ჩემო  ნათლია!

ნუ მომკლავ გაზაფხულამდე
და გამომკვებე, მადლია!“

ჭინჭველამ ჰკითხა: „ზაფხული
როგორღა გაატარეო?“

- ვილხენდი, გამოვაყრუე
ჭრიჭინით არემარეო“.

- „მაშ, თუ ეგრეა, რადგანაც
ზაფხულში იფარფაშეო,

მიბრძანდი ეხლაც და სინჯე -
იხტუნე, ითამაშეო!“

„ ჭრიჭინა და ჭიანჭველა“„ ჭრიჭინა და ჭიანჭველა“

გამოიცანი რომელი ბუშტი 
რომელ ბავშვს ეკუთვნის


