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რაზე ფიქრობენ არდადეგებზე მარტო დარჩენილი სკოლის კედლები 

(ჩანახატი ) 

დაიწყო არდადეგები, შეწყდა ბავშვების ჟრიამული და ისევ დაისადგურა სკოლაში 

სიჩუმემ, ისევ გაირინდა ყველაფერი, ისევ მოიწყინეს სკოლის კედლებმა;  ძალიან ენატრებათ 

ბავშვები.ისევ ფიქრობენ მათზე და ისე ესაუბრებიან მათ, რომ ეს ხმა არავის ესმის. 

    ერთმა 

კედელმა თქვა: 

- რა 

კარგი იქნებოდა , 

ჩვენც რომ ბავშვებთან 

ერთად დავდიოდეთ, 

მათთან ერთად 

ვისვენებდეთ ! 

ახლა მეორე 

გამოეხმაურა: 

-

 მართლა კარგი იქნებოდა! სულ ერთად ვიქნებოდით ყველგან და ყოველთვის. ჩვენ 

ხომ ერთმანეთის ყველაზე კარგად გვესმის! 

  საუბარში სხვა კედლებიც ჩაერთვნენ, მერე ყველა ერთად ჩაფიქრდა, ოცნებას 

მიეცნენ, უნდოდათ, ადგილიდან დაძრულიყვნენ და ევლოთ თავიანთ განუყრელ 

მეგობრებთან ერთად უსასრულოდ.  

   რა სამწუხაროა!... კედლებმა ვერ აიხდინეს ოცნება…, მაგრამ იმედს მაინც არ 

კარგავდნენ. სჯეროდათ, ისევ დარეკავდა ზარი და ისევ გაათბობდნენ ბავშვები მათ 

გაყინულ გულებს. 

 

                                         ანა ბაღდავაძე 
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ფიფქები 

(ჩანახატი) 

ტირიან, გული სევდით ევსებათ; არ უნდათ მიწაზე დაშვება, რადგან მალე დადნებიან. 

ეს ხომ სიცოცხლის დასრულებაა?! არც ის უნდათ ,მიწაზე დაშვებულნი ,ჭუჭყში რომ 

ამოისვარონ და თავიანთი ქათქათა სამოსი ნაცრისფერმა შეცვალოს. ბანაობაც არ შეუძლიათ, 

რადგან წყალში დადნებიან. 

თოვს... ისმის ბავშვების ყიჟინა. უხარიათ თოვლის მოსვლა, სახეს უშვერენ ფიფქებს 

და კოცნიან, ეფერებიან გაყინულ წვეთებს.   უყურებენ ფიფქები პატარებს და ფიქრობენ: არა , 

არ ვნანობ,რომ მალე დავდნებით, სამაგიეროდ, ჩემი მოკლე სიცოცხლით ხომ ვახარებ 

ყველასა და ყველაფერს. აი, თურმე რატომ მეუბნებოდა ია: “ჩემი ერთი თვის სიცოცხლე 

სხვის ოცდაოთხი თვის სიცოცხლეს მირჩევნიაო”. 

                                          ანა ბაღდავაძე 
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წერილი ღმერთს 

ციხე- საშინელებაა! არაფრის უფლება არ ამქვს,მხოლოდ წერილის მიწერის და ისიც- 

ერთხელ . ვის მივწერო, რა გავაკეთო,არ ვიცი...  იქნებ ღმეთს მივწერო,მტრედს გავატან 

ნაწერს : 

    ,,უფალო ,როგორ მოვიქცე?! იქნებ მითხრა! არ ვიცოდი, ვისთვის მიმეწერა წერილი, 

ბოლოს გადავწყვიტე, შენთვის მომეწერა . რისი თქმა მსურს? რთულია ამისი თქმა. ალბათ, 

სხვა გათავისუფლებას გთხოვდა, მაგრამ მე ამას არ გთხოვ, მე მხოლოდ ის მინდა, რომ ჩემი 

ნათესავები, მეგობრები, კლასელები, მშობლები და მასწავლებლები - ყველა კარგად 

ამყოფომო, მინდა  უთხრა, რომ მე ისინი ძალიან მიყვარს და, რაც  არ უნდა მოხდეს, 

არასოდეს დამავიწყდებიან, ყოველთვის მეყვარებიან.             

          მინდა დედაჩემს გადასცე, 

რომ ძალიან მენატრება , თუ ოდესმე 

გავაბრაზე, მინდა, მაპატიოს . მეგობრებს 

გადაეცი, ყოველთვის მათი მეგობარი 

ვიქნები . მასწავლებლებს გადაეცი , თუ 

რამე არ მისწავლია და ოდესმე 

გამიბრაზებია, ყველაფერი მაპატიონ, თუ 

უნდათ, ორიანიც ჩამიწერონ.   ყველანი 

ძალიან მიყვარხართ!   მადლობა, 

უფალო!!!,,                           

 წერილი დავწერე,დავიძინე  და, 

როგორც ჩანს ,ეს ღამე კარგად მეძინა. 

მეორე დილით გამოვიღვიძე და 

ვნახე ,რომ წერილი , სადაც დავტოვე, იქ აღარ დამხვდა. უცებ საკნის კარის ხმა გავიგონე, 

შემოვიდა დაცვა, მე მუხლები ამიკანკალდა, აქ და ახლავე წყდებოდა ჩემი ბედი. 

---მარიამ შენ... 

--- რა ? გისმენთ? ვუსმენდი მოუთმენლად და თან ჩემი გულის ფეთქვის ხმაც მესმოდა. 

---თავისუფალი ხარ!. 

მუხლებზე დავეცი,ხელები მაღლა აღვაპყრე და წარმოვთქვი: 

---დიდება შენდა უფალო  !!!                                 

                                                                                    მარიამ  ჩანქსელიანი    
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“თუ კაცსა ცოდნა არა აქვს, გასტანჯავს წუთისოფელი...…” 

( ესე ) 

ცოდნა ის ძალაა, რომელიც 

ბნელეთს ანათებს , საოცარ სამყაროს 

მიგვაახლებს. ის “არც ცხადით  ძალით 

წაერთმის, არც მალვით მოიპარების.” 

უგუნურს მისი გამოყენება არ შეუძლია. 

    დავით გურამიშვილმა ცოდნის 

ჭეშმარიტებასთან გვაზიარა . 

    ცოდნის დაუფლება საკმაოდ 

რთული პროცესია. ის დიდ ძალისხმევას 

მოითხოვს : “სწავლის ძირი მწარე არის, 

კენწეროში  გატკბილდების .” 

    ილია ჭავჭავაძე წერდა : “ მძლეთამძლე მარტო ის არის , ვინც ბეჯითი და მცოდნეა 

სულით და ხორცით.” 

კაცობრიობის უდიდესი მიღწევების საუნჯე 

საუკუნეების განმავლობაში დაგროვებული ცოდნა და 

გამოცდილებაა , ის , რაც უფრო მიმზიდველსა და 

საინტერესოს ხდის ჩვენს ცხოვრებას. დიდი რომაელი 

იმპერატორი, მარკუს ავრელიუსი, თვლიდა, რომ “ მხოლოდ 

სიბრძნემ შეიძლება წარმართოს სწორად ადამიანის 

ცხოვრება.” სიბრძნე კი ცოდნითა და განათლებით 

მოიპოვება.       

 

 

                                     მარიამ გოგონაძე 
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მშობლის როლი ბავშვის აღზრდაში 

(ესე) 

 

როცა შვილი იბადება , მასთან ერთად დედაც იბადება და სამყარო თითქოს მაშინ 

იწყებს არსებობას. ერთადერთია მშობელი , რომელიც ყოველ წამს , წუთს შვილს უძღვნის, 

მისთვის სუნთქავს , მასთან 

ერთად განიცდის და მასთან 

ერთად სტკივა :  

        ”დედამ რა შვას ძე 

,პირველთა, ჭირთ აღარ 

მოიხსენებსა, 

         ძის სიხარულით 

დაჰკარგავს ილაოს მსგავსთა 

სენებსა ...” 

   ბავშვის აღზრდა 

მშობლის უდიდესი 

პასუხისმგებლობაა, გაზარდოს 

თავისუფლად მოაზროვნე შვილი 

, ჩამოაყალიბოს იგი ღირსეულ 

პიროვნებად. ის ყველაფერს 

უნდა აკეთებდეს იმისთვის , რომ 

ბავშვმა იპოვოს საკუთარი 

წარმატებული ცხოვრების გზა .  

      აუცილებელი არ არის , 

შვილისგან ფილოსოფოსი შექმნა 

, უპირველეს ყოვლისა, მისგან 

ადამიანი უნდა აღზარდო .  

 

 

ანი ბიბილეიშვილი 
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,,გსურთ,აღმოფხვრათ დანაშაულებანი? გაავრცელეთ ხალხში განათლება"  

                                                                                                      ვიქტორ ჰოუგო. 

    განათლება პიროვნების სრულყოფის უმნიშვნელოვანესი იარაღია. ეს იარაღი კი 

სკოლებსა და უნივერსიტეტებში იქმნება, იწრთობა და შემდეგ დგება ქვეყნის, კაცობრიობისა 

და თავისუფლების სამსახურში. ცოდნა ,,ტალანტია", რომელსაც გამრავლება სჭირდება, მის 

გარეშე ყველაფერს აზრი ეკარგება. 

    მე-20 საუკუნის საქართველოს ჰქონდა უდიდესი საძირკველი ილია ჭავჭავაძის 

სახით.  ” ჩვენ მუდამ იმასა ვჩივით და ვტირით, რომ ღარიბნი ვართ, ლუკმა-პურის ილაჯს 

ვერსად გამხდარვართ, და ის კი  აღარ გვახსოვს, ის კი აღარ გვაგონდება, სად და რაშია 

სათავე და მიზეზი ჩვენი 

სიღარიბისა" , -  

   ჩვენი სამშობლოს  

მდგომარეობა მოითხოვდა 

ადგილს, სადაც განათლების 

მიღება ყველასთვის 

ხელმისაწვდომი გახდებოდა 

მშობლიურ ენაზე. 

საქართველოს სჭირდებოდა 

ადგილი,სადაც საქართველოს 

თავისუფლებისთვის 

მომავალი მებრძოლები 

აიმაღლებდნენ ეროვნულ 

თვითშეგნებას და პირველ 

ნაბიჯებს გადადგამდნენ ამ საქმეში,რადგან ,,ამ წუთისოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია, 

და ძლიერი მარტო მცოდნე კაცია". 

    საქართველოში უნივერსიტეტის დაარსების იდეა  ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის 

დასაწყისში დაიბადა. სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოვიდა ახალი თაობა ილია ჭავჭავაძის 

მეთაურობით. ილია ჭავჭავაძის ეს გზა პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღზრდილმა, ივანე 

ჯავახიშვილმა,გააგრძელა , რომელმაც გააცნობიერა, რომ განათლების განვითარების გარეშე 

ქვეყნის შემდგომი წარმატება შეუძლებელი იყო. 

    ყველა დიდ და მნიშნელოვან საქმეს ხშირად უამრავი ხელისშემშლელი ფაქტორი 

უდგას წინ, უნივერსიტეტის დაარსების იდეასაც ბევრი ადამიანი სისულელედ მიიჩნევდა.  

ჯავახიშვილი ლექციებით უმტკიცებდა საზოგადოებას უნივერსიტეტის დაარსების 
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აუცილებლობას. მან მიზნის მისაღწევად დაიწყო ბრძოლა. დროებითმა მთავრობამ უარი 

თქვა მეცნიერის წინადადებაზე და მის ნაცვლად აქ რუსული უნივერსიტეტის შექმნა 

გადაწყვიტა.  ოქტომბრის რევოლუციამ დააჩქარა მოვლენები. შედგა კრება, სადაც ითქვა, 

რომ საქმე ვერ მოიცდიდა. იმატა შემოწირულობებმა არა მარტო საქართველოდან, არამედ 

მთელი მსოფლიოდან. გადაწყდა, რომ თავდაპირველად შექმნილიყო მხოლოდ ერთი - 

სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტი, რომელიც გააერთიანებდა ბუნებისმეტყველებას, 

მათემატიკასა და ჰუმანიტარულ დარგებს.ქართული უნივერსიტეტის პირველ რექტორად 

ყველას ივანე ჯავახიშვილი სურდა, თუმცა თავად მან პეტრე მელიქიშვილზე შეაჩერა 

არჩევანი. მართლაც, კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი 1918 წლის 26 იანვარს, 

დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს, გაიხსნა. უნივერსიტეტის პირველი რექტორი პეტრე 

მელიქიშვილი გახდა, ხოლო სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტს სათავეში ჩაუდგა  ივანე 

ჯავახიშვილი. 

 

                                                   ნინო ალიხანაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

რა არის ოჯახი? 

        ოჯახი  სიცოცხლეა,  რომლის 

გარეშე ადამიანი ვერ იცოცხლებს. 

ოჯახი მეგობრების გუნდია, სადაც  შენი 

საყვარელი ადამიანები ცხოვრობენ, 

რომელთაც შენსავით უხარიათ 

სიცოცხლე და უნდათ, რომ  მუდამ 

შენთან იყვნენ. მათ ისე უყვარხარ , შენ 

გამო  თავს გაწირავენ. ბევრი ადამიანი 

ნატრობს ისეთ ოჯახზე , ლხინსა და 

ჭირში შენთან რომ იქნება, ბევრს 

უსრულდება ეს ოცნება ბევრს კი არა. 

ოჯახში ყოველთვის სიყვარული უნდა 

სუფევდეს. 

          თავიდან ოჯახი ორი 

ადამიანისგან შედგება, რომლებიც  

შემდგომ ამრავლებენ მას. დედა და მამა  სიცოცხლეს ჩუქნიან ბავშვს, რომელიც ოჯახში 

ყველაზე მეტად უყვართ. შეიძლება 

ოჯახში სამი ან ორი ბავშვი გაჩნდეს, 

მაგრამ არსებობენ დედისერთა 

ბავშვებიც. 

          არა აქვს მნიშვნელობა, 

რამდენი წევრია ოჯახში, მთვარია , მათ 

უყვარდეთ ერთმანეთი.                   

                                                                                               

                                                                                                                                            

მარიამ  ჩანქსელიანი 
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ჩემი ბავშვობის მეგობარი 

უკვე რამდენჯერ იხურავ კარებს,  

უკვე რამდენჯერ ცდილობ გაღებას!  

უკვე რამდენჯერ იწყებ ლაპარაკს,  

უკვე რამდენჯერ ვცდილობ გაგებას.  

 

მე შენი ხმების არ მესმის, არა!  

მორზეს ანბანი არ მისწავლია,  

რაც უნდა ბევრი ურტყა ფანჯარას,  

ჩემ ირგვლივ მხოლოდ ცივი ქარია.  

უკვე რამდენჯერ გკითხე, თუ ვინ ხარ,  

მაგრამ შენ თითქოს ყურსაც არ მიგდებ,  

უკვე რამდენჯერ ვზივარ და ზიხარ,  

მაგრამ ვერ გხედავ ახლო მანძილზეც.  

 

უკვე რამდენჯერ ვცადე მოხვევა,  

უკვე რამდენჯერ აგცდი,დავეცი,  

მაგრამ ეს შენ ხომ ფეხზე გკიდია,  

ალბათ შენებთან ბევრჯერ გამეცი.  

 

უკვე რამდენჯერ იხურავ კარებს,  

უკვე რამდენჯერ იწყებ ლაპარაკს, 

 მორზეს ანბანი არ მისწავლია,  

რამდენიც გინდა ურტყი ფანჯარას.  

მარიამ ჩანქსელიანი 
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3 საათი 

 

გახსოვს, ღამე როგორ გთხოვდი შემოწოლას 

შენს ლოგინში?  

ქარბორბალას კვალი თმაზე და პეპლები 

შენს ტკბილ ხმაზე? 

 ჩემს ნამღერზე -ნელი ცეკვა, შენს თბილ 

მკერდზე -გულის  ფეთქვა. 

წვიმის შემდეგ- მეხის ვარდნა, გრუხუნის 

ხმა კივილს ჰგავდა!  

უფრო სწორად, შენ კიოდი, საზიზღარ მეხს 

უჩიოდი.  

 

ძვლივს შევძელი დამშვიდება, მეხმა 

როგორ გაგიბედა!!!  

მდინარესთან შებინდება, ფურცლის გემის 

გაცურება.  

კარგი იყო გახსენება და კოცონთან 

გათენება.  

                                                               

                        ბექა მესხი 
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დღევანდელობა 

მე არ მეშინია წვიმის, 

მე არ მეშინია ქარის, 

მე არ მეშინია ფიქრის, 

ლაბირინთებში ჩანთქმის... 

 

მე მაფიქრებს დღევანდელობა!.. 

მე მადარდებს მომავალი!.. 

ერთობა და ვაჟკაცობა , 

მგონი, სადღაც გარბის. 

 

დავიჭიროთ, დავაბრუნოთ, 

არ გავუშვათ არსად, 

მაგრამ მარტო ეს კი არა, 

ყველაფერი გაქრა!.. 

 

მე მტკივა და მეფიქრება 

ჩემი ქვეყნის ბედი, 

მგონი, ზოგსაც აღარ სჯერა, 

რომ არსებობს ღმერთი… 

 

ხედვაც, სმენაც, ლაპარაკიც- 

ყველაფერი დავკარგეთ… 

ნუთუ მართლა არ გაღელვებთ, 

მგონი, რწმენაც დავკარგეთ?! 

 

გამოფხიზლდით , გამოცოცხლდით, 

დაიცავით სამშობლო, 

არ მოდუნდეთ, არ დანებდეთ, 

იმედი არ დავკარგოთ! 

 

მე ჩემი ვთქვი, ვიწუხილე, 

ახლა თქვენი ჯერია. 

მინდა,მომავალში რომ ვთქვათ: 

საქართველო მთელია! 
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                                             მარიამ ჩანქსელიანი  

  

 

 

გაზაფხული მალე მოვა 

 

მოვა დრო, როდესაც დადგება გაზაფხული, 

 მოვა დრო, როდესაც მოგენატრება თეთრი 

ფიფქები. 

 გარემო მორთულია ლამაზი ფერებით; 

ადექი, გაიღვიძე, გაშალე ხელები. 

სიჩუმეა მთასა და ბარში, 

ბავშვების ხმაურია ამ ლამაზ ზღვაში. 

მოდით, გავფრინდეთ, გავშალოთ ფრთები,  

ავფრინდეთ ცაში, შევეხოთ ღრუბლებს. 

ზევიდან გადმოვხედოთ მთებსა და ზღვებს, 

შევხედოთ მზეს და ერთად ვიყოთ მე და შენ! 

მარიამ ჩანქსელიანი     
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„საქართველოო, ლამაზო...“ 

საქართველო მდებარეობს შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ამ არაჩვეულებრივ 

ქვეყანას სახელიც ისეთივე არაჩვეულებრივი აქვს,როგორიც თვითონაა. საქართველოს 

ბუნებას, ტყეს სხვა ქვეყანა ვერ შეედრება. აქ არაერთი ნიჭიერი ადამიანი გაიზარდა. ყველამ 

კარგად იცის შოთა რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსანი“, რომელიც არა მარტო 

საქართველოშია ცნობილი, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც დიდი პოპულარობით 

სარგებლობს. 

       

   საქართველო ასევე გამოირჩევა ტრადიციებით, სტუმართმოყვარეობით. ჩვენ, 

ქართველებმა, ვიცით სუფრის გაშლა ,სადაც წარმოითქმება ორიგინალური  და 

მრავალფეროვანი სადღეგრძელოები. ამ დროს ჩვენ თვალწინ ცოცხლდება საქართველო 

თავისი წარსულითა და აწმყოთი. 

       მე ვამაყობ, რომ დავიბადე საქართველოში და ვარ ქართველი. 

 

 

                                                                                                                              მარიამ ვედიაშვილი 
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წიგნის სიყვარული 

(ნოველა) 

 

     ქუჩაში, ერთ-ერთი 

სახლის კუთხეში, 

უსახლკარო, ღარიბი ქალი 

თავის შვილებთან ერთად 

ყიდდა ხილს. ზამთრის  

სუსხი იდგა. დედა ძირს 

დამჯდარიყო, უმცროსი შვილიც გვერდით ეჯდა, შუათანა და უფროსი გოგონა ფეხზე 

იდგნენ და დედას სიყვარულით შეჰყურებდნენ. საღამოს ერთმა სულგრძელმა, კეთილმა  

ადამიანმა დედას ბავშვებისთვის მეტად საინტერესო წიგნი აჩუქა. 

         მიუხედავად 

სიცივისა, ბავშვები დიდი 

გატაცებით უსმენდნენ 

დედას, როცა იგი შვილებს 

წიგნს უკითხავდა, 

გაფაციცებით 

შეჰყურებდნენ მას, 

მოთხრობის გმირებთან 

ერთად განიცდიდნენ , 

მათთან ერთად უხაროდათ 

და ავიწყდებოდათ 

საკუთარი რეალობა, ის, 

რომ სიღარიბეში 

ცხოვრობდნენ , რომ 

სახლში საშინლად ციოდა . 

                             

                                                                                                                            ლუკა მუკბანიანი 
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კომპიუტერი თუ წიგნი ?  

       კომპიუტერი, თუ წიგნი ? ამ 

კითხვას ხშირად მოისმენთ 

თანამერდროვე ცხოვრებაში. 

21-ე საუკუნეში ტექნოლოგიები 

ვითარდება,ახალი გამოგონებები 

ამარტივებს ცხოვრებას.შეძლებს 

კომპიუტერი წიგნის ჩანაცვლებას? 

წიგნის ,რომელიც სულიერი საზრდოა 

,შეუფასებელი განძია 

ადამიანისთვის;წიგნი, რომელიც 

ასჯერ მოგკლავს და გაგაცოცხლებს 

,სად არ გამოგზაურებს?! გვასწავლის 

თეთრისა დაშავის გარჩევას ,რომელიც გავაახლოებს უფალთან .წიგნი სარკეა ,რომელშიც  

ჩაიხედავ და საკუთარ თავს დაინახავ ,შეიცნობ, რომ ადამიანი უფლის 

ხატია,მსგავსი,სამყაროს გვირგვინი,წიგნი გვანიჭებს თავისუფლებას ,გვაძლევს ფიქრის 

საშუალებას . 

                        კომპიუტერი სწრაფი წვდომაა გარე სამყაროსთან ,შეგვიძლია მოვინახულოთ 

ძველი მეგობრები,ნათესავები,გავეცნოთ 

სხავდასხვა სტატიას და პროექტს,მაგრამ 

კომპიუტერი გწყვეტს რეალურ  

სამყაროს, ნელ-ნელა გვიმონებს. 

                        წამოვიდგინოთ დღე, 

როდესაც კომოიუტერი და მასთან 

ერთად ყველანაირი თანამედროვე 

ტექნოლოგია გაქრება. კაცობრიობა ისევ  

ფურცელს გამოიყენებს ,თავიდან 

დაიწერება წიგნები, სამყარო თავიდან 

დაიბადება. 
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                       ახლა კი წარმოვიდგინოთ დღე,როდესაც წიგნი გაქრება . როგორღა ისწავლის 

მომავალი თაობა?! სად ამოიკითხავთ ჩვენი მამულის ოსტორიას,თუ ყველა ხელნაწერი და 

წყარო გაქრება?! როგორღა აღავლენენ  სასულიერო პირები წირვა-ლოცვებს?! ასე რომ,წიგნი 

არის ის,რაც სულიერად აგვამაღლებს, წიგნის გარეშე ბედნიერება არ არსებობს- საძილე 

ტომარაში მიჯნურებთან რომ მოათავსო წიგნიერი ადამიანი, ,,არასდროს იქნება ზედმეტი“ . 

                                                                                                                               ელენე მანჯავიძე 

ადმიანი და საზოგადოება 

თითოეული ადამიანი საზოგადოების ნაწილია.მართალია, ყველას გააჩნია 

ინდივიდუალური შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხზე, მაგრამ მაინც არსებობს 

საყოველთაოდ  აღიარებული აზრები და შეხედულებები. თუ ვინმე 

განსხვავებულად 

აზროვნებს და ამ საერთო 

შეხედულებებს 

ეწინააღმდეგება,ხშირად 

გაკიცხვის და ლანძღვის 

ობიექტი ხდება. 

სახელმწიფო და 

საზოგადოება 

დემოკრატიული მაშინ 

არის, როდესაც არ 

ზღუდავს ადამიანის 

მთავარ უფლებას-სიტყვის 

თავისუფლებას. ეს 

კონსტიტუციაშიც გვიწერია და ამას ყველა განათლებული ადამიანი აღიარებს. 

მაგრამ, სამწუხაროდ, რეალურად ასე არ ხდება. განსხვავებული შეხედულებების 

გამო ხშირად კამათობენ ქუჩაში, ტელევიზიით, საზოგადოებრივი თავშეყრის 

ადგილას. ზოგჯერ ეს კამათი ჩხუბსა და დაპირისპირებაში გადადის. იმარჯვებს ის, 

ვინც „ძლიერია“ და არა ის, ვინც 

მართალია. განსხვავებული 

აზრის მქონე ადამიანს 

ლანძღავენ,ავიწროებენ..... 

ხშირად საუბრობენ, რომ 

საზოგადოება ჰუმანური უნდა 

იყოს სოციალურად 
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დაუცველთა, მოხუცებისა და ინვალიდების მიმართ. რეალურად კი ძალიან ცოტაა 

ისეთი პიროვნება, რომელიც  დახმარების ხელს გაუწოდებს მათ. ამას წინათ 

მუშტაიდის ბაღში კარუსელები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

ბავშვებისთვის დადგეს, ვიღაცებმა დაამტვრიეს იმ მოტივით, რომ მათი შვილების 

გვერდით ავადმყოფ ბავშვებს არ ეთამაშათ. ასეთი უსულგულო დამოკიდებულება 

არაერთხელ გამოვლინდა საზოგადოების მხრიდან. 

 

პიროვნებას, მიუხედავად მისი ეროვნებისა, რელიგიისა, ორიენტაციისა, 

განათლებისა, უფლება აქვს, იყოს საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი. მას არ 

უნდა ავიწროებდნენ და არ უნდა აიძულებდნენ სხვის ბრძანებებს ბრმად 

დაემორჩილოს. 

თუკი საზოგადოებასა და პიროვნებას შორის ხიდი ჩატყდა, მაშინ იჩენს თავს 

გაუცხოება, გაუგებრობა, უნდობლობა. საზოგადოებას უნდა ესმოდეს პიროვნების 

და ,პირიქით, პიროვნებას-საზოგადოების. ხალხზეა დამოკიდებული, რამდენად 

ჯანსაღ გარემოს შექმნის იმისთვის ,რომ პიროვნებამ ამ საზოგადოების 

სრულფასოვან წევრად იგრძნოს თავი. 

ანა გეფერიძე 
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                                                         siyvaruli 
ra aris siyvaruli? am kiTxvaze srulyofil pasuxs veravin gagcemT. 

მravali mxatvruli namuSevari Seqmnila am TemasTan dakavSirebiT. Yyvela 

Taviseburad gadmogvcems sakuTar damokidebulebas siyvarulis mimarT, magram 

is mainc eniT aRuwerel grZnobad iTvleba: “siyvaruls ar Surs, ar yoyoCobs, 

ar ganikiTxavs sxvas, sxvisiT xarobs.”  

Sevecdebi, gagiziaroT Cemi damokidebuleba am araCveulebriv, uZlieres 

grZnobaze.  

Uukve im asakის  var, rom Tavisuflad SemiZlia sakuTari azris 

dafiqsireba siyvarulTan dakavSirebiT. ar visaubreb mxolod qalisa da 

mamakacis siyvarulze. minda, zogadad, ganvixilo es Tema , uZleveli Zala. is 

codvas amarcxebs, bnels 

fantavs da swor gzaze 

gvayenebs. სiyvaruls 

SeuZlia, Tvali agixilos, 

dagabrmaos   kidec. roca 

adamiani giyvars, masze 

zrunav, dardob, fiqrob, 

ganicdi yvela wvrilmans, 

masTan erTad iziareb ჭirsa 

da lxins, gverdSi udgaxar. 

mTavaria ,kargad Seigრძno 

siyvarulis gemo da daafaso 

igi, Torem sayvareli 

adamianis dakargva mZime gadasatania. usiyvarulod araferi xar, iketebi Sens 

TavSi, wyvet samyarosTan yvelanair kavSirs da xdebi martosuli, miusafari.  

სiyvaruli yvelaze saTuTi grZnobaa, romelsac didi moფrTxileba da 

movla sWirdeba. იgi yvelaze lamazi, sufTa, umanko da ukeTilSobilesi 

saganZuria dedamiწis zurgze, uZlieresi Zala, romelsac SeuZlia SeuZlebeli 

gagakeTebinos, gagagiJos, Tavi dagakargvinos da amavdroulad  udidesi 

tkivili mogayenos. 

რoca adamiani mTeli guliT giyvars, SenTvis ukve sazRvrebi aRar 

arsebobs. is mzea, erTaderTi da ganumeorebeli, Sen ki mis garSemo brunav.  

სiyvaruli adamians frTebs asxams. Bbednieri xar, masTan erTad gixaria 

da masTan erTad gwyins. ეmociebic mozRvavebulia da survili gaqvs, usasrulod 

grZeldebodes es tkboba. Ees yvelaferi araCveulebrivadaa aRwerili SoTa 

rusTavelis genialur “vefxistyaosanSi”. erTi sibrZnec sakmarisia gaixseno am 

poemidan: “"სიყვარული აღგვამაღლებს, ვით ეჟვანნი, ამას ჟღერენ.“ 

 

                                                                                                                            მარიამ აფაქიძე 
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სიკეთე 

  
     სიკეთე უსაზღვროა. იგი ღვთისგან ნაბოძები ნიჭი და მადლია. იმდენად დიდი  

ძალა აქვს, რომ მის გარეშე სიცოცხლე შეუძლებელია. სიკეთე თავად არის სიცოცხლე. 

ადამიანის ცხოვრების მთავარი მიზანი სიკეთის კეთება უნდა იყოს, უნდა უხაროდეს 

მადლის და ,,ტალანტის’’ გამრავლება.ყველაზე დიდი მადლი სულიერი თანაგრძნობაა. 

კეთილი სიტყვა არასდროს იქნება ზედმეტი. სულგრძელობა,სათნოება, 

ადამიანს უზომოდ ბედნიერს ხდის.  

,,როცა გულს ცეცხლი მედება, 

გონება მსჯელობს საღადა, 

მაშინ ვარ თავისუფალი,  

თავს მაშინა ვგრძნობ ლაღადა.’’ 

თითოეულ ჩვენგანს გარკვეული მიზანი აქვს ცხოვრებაში. ზოგი მხოლოდ თავის საკე

თი-

ლდეოდ ცხოვრობს. გონების თვალი ნაკლებად უჭრის, სწორ გზას გვერდიდან უყურებს

  და არ ესმის, რატომ უნდა იცხოვროს სხვისთვის,   

სიკეთის ჩამდენი  კი  ან ,,გიჟი ან ღვთის მოგზავნილი’’ ჰგონია. 

სიკეთეა ის ძალა, რომელიც ყოვლისშემძლეა,მიგიძღვება მთის მწვერვალისკენ, 

სადაც არ არსებობს სიძულვილი, ამპარტავნობა. სულხან-

საბა ორბელიანი გვასწავლის: 

,,კაცის დიდი სიკეთე იგია, რომ სიავე არ იმახსოვროს და სიკეთით დაიაროს.’’   

ილია ჭავჭავაძე კი გვმოძღვრავს: 

,, სიკეთით სძლიე შენს მტერსა, 

ერიდე სისხლით ზღვევასა, 

სულგრძელობითა ძლევა სჯობს, 

ვაჟკაცობითა  ძლევასა.’’ 

მთელი ჩვენი ცხოვრება კეთილის და ბოროტების ჭიდილია. სიკეთე უანგაროა, არ  

ურიგდება შურს, სიძულვილს, სიცრუეს, ორგულობას,მლიქვნელობას. ის ძალიან  

ფრთხილად აკაკუნებს ჩვენს გულის კარზე, მთავარია, გავიგონოთ  ეს ხმა და გავუღოთ 

გულის კარი. 

 

სოფია ზემლიანსკაია 
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 ანასტასია  ბაკურია 



25 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ანასტასია  არევაძე 
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ელენე მაჭავარიანი 

ბარბარე გოგონაძე 
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ილია კაპანაძე 

ნანუკა  ბაღდავაძე 
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 ლუკა ბოლქვაძე 
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ლუკა მუკბანიანი 
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მარიამ გრიგოლია 
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ნიკა გოგიბერიძე 
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ნიკოლოზ მაისურაძე 
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ნინო დვალიშვილი 
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