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თანამშრომლებსადაინვესტორებს.ამდროისთვის,ჩვენსმიზანს
მივაღწიეთდავაპირებთ,ამავემიდგომითგავაგრძელოთმუშაობა.

ამკვარტალში,ჩვენიგუნდისუმნიშვნელოვანესიწევრიგახდაSSA
Marine-ი,რაცძალიანგვახარებს.ესარისწამყვანი,მსოფლიოკლა-
სისკომპანიაჩემიმშობლიურიქვეყნიდან,აშშ-დან.გარდაიმისა,
რომSSAMarine-იარისმსოფლიოსსაუკეთესოსანავსადგურესა-
ტერმინალოოპერატორი,მათიბიზნესისფილოსოფიადამიდგომა
ჩვენთანსრულთანხვედრაშია.

ისფაქტი,რომსწორედესკომპანიაგახდაანაკლიისნავსადგურის
პორტოპერატორი,ნამდვილიბედისსაჩუქარია.ესნიშნავს,რომ
ჩვენგვექნებარეგიონშიყველაზეეფექტიანიდაკარგადმართული
პორტი.

მოუთმენლადველიჩვენითანამშრომლობისნათელმომავალს.სა-
ოცრებაა,როცახედავ,როგორიქცევაიდეარეალობად!

ItwasalmostfouryearsagowhenIsatnexttothethen
VicePrimeMinisterofGeorgiaandaskedhimaboutthis

“AnakliaPortthing”Iheardof–andthenturnedtomygood
friendandbusinesspartnerMamuka–andaskedifhewould
liketoteamuptodevelopandbuildtheAnakliaPort.

Itonlyseemslikeyesterdaywhentheideawassparked–but
foraprojectofthismagnitude,lookhowfarwehavecomein
suchashortperiodoftime.

Onereasonfortheoutstandingprojectisthephilosophythat
MamukaandIadoptedfromdayone–whichwasweneeded
toassembleateamthatcomplementedeachother,worked
hard,andallwouldbealignedtoworktogether.

Whenwespeakofthewordteam–wemeanourpartners,our
employees,andourinvestors–andtodate,wehaveaccom-
plishedthis,andplantocontinuewiththisbusinessapproach.

Thisquarter,weareextremelyexcitedaboutournewandex-
tremelyimportantteammember–SSAMarine.Thisisafirst
classcompanyfrommyhomecountry,thegoodole’USA.But
besidesbeingabestinclassterminaloperator,theirbusiness
philosophyandmoralsarecompletelyalignedwithus.

Itisablessing,notonlyforus,butallofus,thattheyaregoing
tobethePortoperatorfortheAnakliaport,whichisgoing
toensurewewillbethemostefficient,wellrunportinthe
region.

Ilookforwardtothebrightfutureofourpartnership.Ithas
beenamazingtoseeourprojectthatwasonceanideagrow
intoanexcitingreality!

კურტ გ. კონ ტი
„კონტიჯგუფის“ხელმძღვანელი
„ანაკლიისგანვითარებისკონსორციუმის“თანადამფუძნებელი

Kurt G. Conti
Chairman,TheContiGroup
Founder,AnakliaDevelopmentConcortium
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პორტი პორტი

2017წლის24დეკემ-
ბერსანაკლიისღრმაწყ-

ლოვანიპორტისსამშენებ-
ლოსამუშაოებისდაწყების
ოფიციალურიღონისძიება
გაიმართა,რომელსაცსაქარ-
თველოსპრემიერ-მინისტრი
გიორგიკვირიკაშვილი,მთავ-
რობისწარმომადგენლები,
„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმის“დამფუძნე-
ბელიმამუკახაზარაძედა
კონსორციუმისმენეჯმენტი
დაესწრნენ.

ღონისძიებისგანმავლობაში,
საქართველოსპრემიერ-მი-
ნისტრმაგიორგიკვირიკაშ-
ვილმადა„ანაკლიისგანვი-
თარებისკონსორციუმის“
დამფუძნებელმამამუკა
ხაზარაძემდამსწრესაზოგა-
დოებასსიტყვითმიმართეს,
რისშემდეგაცმათმთავრო-
ბისწარმომადგენლებსადა
„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმის“გენერალურ
დირექტორთანერთადმშე-
ნებლობისდაწყებააღნიშნეს.
პორტისტერიტორიაზემობი-
ლიზებულიიყოსამშენებლო
ტექნიკა.

„ესპორტისაშუალებასმის-
ცემსარამხოლოდამრეგი-
ონის,არამედმთელისაქარ-
თველოსმცხოვრებლებს,
სრულიადსხვაშესაძლებ-
ლობებიგაიჩინონსაკუთარი
ბიზნესისთვის,წამოიწყონ
სრულიადახალისაქმე.უპირ-
ველესყოვლისა,რამდენიმე
ათასიადამიანიდასაქმდება
ჯერმხოლოდმშენებლობის
პროცესში,ხოლოშემდეგ,
დღესძნელიცკია,გამოვ-
თვალოთისეფექტიჩვენს
ეკონომიკაზე,რომელსაც
ესპორტიმოიტანს.ესარის
რეალობა,აქარაფერიაგა-
დაჭარბებული.ამპორტის
გარშემო,რამდენიმეათასი
ჰექტარიგანვითარდება,რო-
გორცსაწარმოო,სასაწყობე,
ლოგისტიკურიდა,რათქმა
უნდა,საცხოვრებელიახალი
ზონა.ესიქნებაუდიდესიდი-
ნამიკა,რომელიცგაჩნდება
ჩვენსქვეყანაშიდაესიქნება
სრულიადახალიშესაძლებ-
ლობებიინოვაციური,ლო-
გისტიკური,ინდუსტრიული
ახალისაქართველოსთვის“,
–განაცხადაგიორგიკვირი-
კაშვილმა.

მამუკახაზარაძემმადლობა
გადაუხადაპროექტისმხარ-
დამჭერებს–მოსახლეობას,
მთავრობისწარმომადგენ-
ლებს,კონსულტანტებსპრო-
ექტისდაწყებიდანდღემდე
გაწეულიდახმარებისთვისდა
პროექტშიჩართულობისთვის.

„ესარარისმხოლოდ
ღრმაწყლოვანიპორტი,ეს
არისგანაცხადი,რომსაქარ-

თველომდაიბრუნოსისტო-
რიულიფუნქცია...ჩვენგვაქვს
შანსი,ვიყოთინტეგრირებუ-
ლიუზარმაზარმარშრუტებში
დასაქართველოგახდეს
ერთ-ერთიძლიერისატრან-
სპორტოდალოგისტიკური
კვანძი“,–განაცხადამამუკა
ხაზარაძემ.

„ჩვენგვყავსბევრიკონკუ-
რენტიჩრდილოეთში,სამხ-
რეთშიდამთელიძალისხმე-
ვაიქნებამიმართული,რომ
ანაკლიაიყოსწარმოჩენილი
ძალიანღირსეულად.

არისდიდიდაინტერესება
ირანისმხრიდან,იაპონიის
მხრიდან–სულრამდენიმე
დღისწინმივიღეთშემო-
თავაზებამსხვილიიაპონუ-
რიკომპანიისაგან...დიდი
მოლაპარაკებებიმიმდინა-
რეობს(უახლოესხანშიამის
შესახებაცგავაჟღერებთ)
ჩინურუზარმაზარკომპანი-
ებთან,რომლებიციქნებიან
ჩვენიკომპანიისაქციო-
ნერები.ჩვენიმდაგეგმილ
მარშრუტსმივყვებით,რასაც
ჰქვიაყველასინტერესის
გაერთიანება–ევროპულის,
ჩინურის,პირველრიგში,

ქართულის–ანაკლიისმშე-
ნებლობაში.

დღესვიწყებთმშენებლობას
დაესპროცესიარგაჩერ-
დებაერთიწუთითაც.ჩვენ
ვგრძნობთჩვენსმისიას,
ადგილობრივებისსერიოზულ
მხარდაჭერასდაიმპასუ-
ხისმგებლობას,რომელიც
გვჭირდებაამპროექტისგან-
ხორციელებაში“,–განაცხადა
ხაზარაძემ.

ანაკლიისნავსადგურის
პირველიფაზისსამშე-
ნებლოსამუშაოები2017-
2021წლებში,110ჰექტარი
ფართობისტერიტორიაზე
განხორციელდება.ამპე-
რიოდისგანმავლობაში
აშენდებაინფრასტრუქტუ-
რა,რომელიცსაქართველოს
შესაძლებლობასმისცემს,
მიიღოს10,000-კონტეინე-
რიანი(TEU)პანამაქსის
დაპოსტპანამაქსისტიპის
გემები,რომელთაცდღეს-
დღეობითსაქართველოში
არსებულისხვაპორტები
ვერემსახურება.2021წლის-
თვისანაკლიისპორტი900,
000-მდეTEUკონტეინერის
და1.5მილიონიტონამშრა-
ლინაყარიტვირთისგატა-
რებასშეძლებს.

მომდევნოსამიწლისგანმავ-
ლობაში,ანაკლიისღრმაწყ-

ლოვანიპორტისსამშენებლო
სამუშაოებიმოიცავს:

•საზღვაოაკვატორიის16
მეტრამდედაღრმავებას

•გრუნტისრეკლამაციასდა
15მილიონიკუბურიმეტრი
ინერტულიმასალისფსკე-
რიდანამოღებას,რომე-
ლიცპორტისსახმელეთო
ტერიტორიაზეგანთავს-
დებადაუზრუნველყოფს

110ჰექტარისფართობზე
ჭაობიანიმასებისამოვსე-
ბას(მოგვიანებითიგეგმება
ჭაობისაღდგენასხვა,შესა-
ბამისტერიტორიაზე)

•1.6კმ-იანიტალღმტეხის
აშენებას,რომლისგამაგრე-
ბაცზღვაში1.3მილიონიტონა
ქვისგამოყენებითმოხდება

•625-მეტრისსიგრძის,
2-ნავმისადგომიანი,მრავალ-
ფუნქციურიტერმინალისმშე-
ნებლობას,რომლისფარგ-
ლებში110ჰექტარზეიგეგმება
ბეტონისსაფარისმოწყობა;
დამხმარეშენობა-ნაგებობე-
ბისმშენებლობა

ანაკლიისღრმაწყლოვანი
პორტისპირველიფაზისსა-
ინვესტიციომოცულობა540
მილიონაშშდოლარსშეად-
გენს. 

AformalceremonyhighlightingkickoffoftheAnakliaDeep
SeaPortconstructionhasstartedonDecember24,2017.The

ceremonywasattandedbyGeorgianPMGiorgiKvirikashvili,the
Governmentofficials,MamukaKhazaradze,founderoftheAnaklia
DevelopmentConsortiumandthemanagementoftheConsortium.

PhaseIconstructionworksoftheAnakliaSeaPortwillbecar-
riedoutin2017-2021ontheareaof110ha.Theportinfrustruc-
turebuiltduringtheseyearswillmakeGeorgiaabletofitfor10
000TEUsPanamaxandPost-Panamaxvessels,asagainstthe
otherseaportsoperationalinGeorgiabynow.Atthetimeofits
openingandafterphaseIisputintooperationin2021Anaklia
DeepSeaPortwillbeabletohandle900000TEUcontainers
and1.5Milliontonsdrybulk.

Theconstructionworkswillincludethefollowing:

•Dredgingoftheportsmaritimearea,turningbasinandaccess
channelupto16Meters;

•Dredging15Millioncubicmetersofsandthatwillbereclaimed
onshoretosurchargetheterminalarea.Thisprocesswillhelpto
consolidate,compactandstrengthenthesoilunderneaththeter-
minalandreclaimtheswamphabitantarea(laterthenewswamp
habitantareaonanalternativelocationisplannedtobecreated);

•Constructionof1.6kmlongbreakwaterwhichwillbeconstructed
using1.3milliontonsofrockandconcretearmourunits;

•Constructionof625meterslongquaywallwithmultifunctional
capabilitiestogetherwith110hectaresofpavedcontaineryardport
operations,customsandothersupportivebuildings;

ThephaseIinvestmentvalueis540MUSD.

ThE ANAkLIA DEEp SEA pORT
ThePortclosetothevillageofAnakliaisbeingdevelopedon
340ha.Itisa9phasedesignworththetotalof2.5bnUSD.

DuringthepreparatoryworksoftheprojectstartedinOctober
2016,togetherwiththeinternationalpartnersandconsultants,
suchasVanOord,MTBS,MoffattandNicholandRoyalHaskon-
ingDHV,theAnakliaDevelopmentConsortiumconductedover50
engineering,marineandfloraandfaunasurveysanddraftedthe
preliminarydesignofthedeep-seaport,the50yearmasterplan,as
wellastheEnvironmentImpactAssessmentReport.

In2017,AnakliaCitystarteddevelopmentworksforthe
townAnakliaandaspecialeconomiczone.TheCompanycontact-
edover100ofitsinternationalcounterpartsandsignedmemo-
randaofunderstandingwithseveralofthem.Italsoheldatender
forthefirmstotakeonpreparationoftheAnakliaCityeconomic
analysis,thefeasibilitystudyandthemasterplan.

Duetoitsadvantages:thestrategiclocation,highcapacity,po-
tentialforthespecialeconomiczoneandwelldevelopedlogistic
services,theAnakliaDeepSeaPortisstrategicallyimportantto
Georgia,sincethecountrymaybecomeasignificantEast-West
marinegateway,regainitsroleinthenewSilkRoadcorridorand,
eventually,alogistichub. 
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ჩვენი მიზანია, საქართველო 
გახდეს ვაჭრობისა და 
გლობალური ინვესტიციების 
რეგიონული ცენტრი
ინტერვიუ საქართველოს პირველ ვიცე-პრემიერთან, 
დიმიტრი ქუმსიშვილთან

დაფუძნდა„საქართველოს
მშენებლობისეროვნული
ფონდი“.ესარისშანხაის
უმსხვილესიხუასინისენერ-
გეტიკულიკომპანიაCEFC-სა
და„საპარტნიოროფონდის“
ერთობლივი„საქართველოს
მშენებლობისეროვნული
ფონდი“,რომელიცბიზნესპ-
როექტებისგანსახორციელებ-
ლადქვეყანაშიშექმნისახალ
საინვესტიციოპლატფორმას
დაიქნებამყარიფინანსური
ინსტრუმენტიიმისათვის,რომ

ახალიმნიშვნელოვანიპროექ-
ტებიდაფინანსდეს.

საქართველოსადაჩინეთის
სახალხორესპუბლიკასშო-
რისგაფორმდაეკონომიკური
ზონებისგანვითარებისადა
სამეწარმეოსიმძლავრეების
ხელშეწყობისსფეროშითა-
ნამშრომლობისშესახებმე-
მორანდუმი,რომლისმიზანიც
საწარმოებისთვისთანამ-
შრომლობისპლატფორმის
მშენებლობადასამრეწველო

კლასტერებისგანვითარებაა
საქართველოში.

სს„საქართველოსრკინიგ-
ზის“შვილობილმაკომპანია
„GRლოგისტიკადატერმი-
ნალებმა“ურთიერთთანამშ-
რომლობისმემორანდუმიგა-
აფორმაჩინეთისრკინიგზის
შვილობილსაერთაშორისო
სატრანსპორტომულტიმოდა-
ლურკომპანია„CRIMT“-თან
დაკომპანია„Lianyungang
NewSilkRoadInternational

ContainerDevelopment“-თან.
ლიანიუნანიესარისპორ-
ტი,საიდანაცსაქართველოს
გავლითკონტეინერები
იგზავნება.აღნიშნულკომპა-
ნიათაშორისმემორანდუმის
გაფორმება,ხელსშეუწყობს
ტრანსკასპიურიდერეფნის
მეშვეობით,ჩინეთიდანევ-
როპისმიმართულებით,სა-
ქართველოსგავლითტვირთ-
ნაკადებისზრდასდაქვეყნის
ტრანზიტულიპოტენციალის
სწრაფგანვითარებას.

აბრეშუმის გზა აბრეშუმის გზა

რა დატ ვირ თ ვას ატა
რებს აბ რე შუ მის გზის 

ფო რუ მი ჩვე ნი ქვეყ ნის თ
ვის? 

წელსთბილისისაბრეშუმის
გზისფორუმისაქართველოს
პრემიერ-მინისტრის,გიორგი
კვირიკაშვილისპატრონაჟით
დაეკონომიკისა,მდგრადი
განვითარებისდასაგარეო
საქმეთასამინისტროების
ორგანიზებითგაიმართა.

ფორუმზედასასწრებად
საქართველოს34ოფიცია-
ლურიდელეგაციადა60-ზე
მეტიქვეყნის2000-მდე
დელეგატიეწვია.მათდიდ
ნაწილსბიზნესისწარმო-
მადგენლებიშეადგენდნენ
–ფორუმს1100ბიზნესმენი
დაესწრო,მათშორის500-
ზემეტიუცხოურკომპანიას
წარმოადგენდა.

ფორუმსესწრებოდაორიპრე-
მიერ-მინისტრი–უკრაინისა
დამოლდოვის;ესწრებოდნენ
ვიცე-პრემიერები,ჩვენიმეგო-
ბარიქვეყნებისმინისტრები;
საერთაშორისოსაფინანსო
ინსტიტუტებისწარმომადგენ-
ლებივიცე-პრეზიდენტების
დონეზე,რაცძალიანმნიშვნე-
ლოვანია.რათქმაუნდა,სა-
ქართველოშიჩამოსულიიყო
უამრავიმსხვილიკომპანია.

ფორუმისგანმავლობაშიხელი
მოვაწერეთ10-მდემნიშვ-
ნელოვანშეთანხმებასადა
მემორანდუმს.მათიგანხორ-
ციელებაარამხოლოდმრა-
ვალმილიონიანინვესტიციებს
მოიტანსდაახალსამუშაო
ადგილებსშექმნის,არამედ
გაზრდისსაქართველოს,რო-
გორცლოგისტიკური,სამრეწ-
ველო,სავაჭრო,სატრანზიტო,
ინვესტიციების,სერვისების
დაა.შ.ჰაბისფუნქციასრეგიო-
ნისმასშტაბით.

2015წელს,როდესაცჩვენ,
ჩინეთისმთავრობისმხარ-
დაჭერით,პირველადჩა-
ვატარეთაბრეშუმისგზის
ფორუმი,ესიყოერთგვარი
განაცხადიჩვენიმხრიდან,
რომმხარსვუჭერდითაბ-
რეშუმისგზისინიციატივას
დამზადვიყავით,აქტიური
მონაწილეობამიგვეღოამ
პროცესში.

წელსთბილისისაბრეშუმის
გზისფორუმიუკვემეორედ
ჩავატარეთ,უფრომეტი
სტუმრითადასადისკუსიო
საკითხით.

ფორუმისფარგლებში,
მნიშვნელოვანიშეხვედრა
მქონდაჩინეთისკომერციის
მინისტრისმოადგილეჩიან
ქემინთან.მანხაზიგაუსვა,

რომთბილისის„Beltand
Road“ფორუმიარისპირ-
ველიფორუმი,რომელიც
აბრეშუმისგზისინიციატი-
ვისფარგლებშიიმართება
ჩინეთისგარეთ.ხოლო,მისი
საქართველოშიჩატარება
ხაზსუსვამსჩვენიქვეყნის
მნიშვნელობასამინიცია-
ტივისფარგლებში.ჩინეთი
ფორუმზეძალიანმრავალ-
რიცხოვანიდელეგაციით
იყოწარმოდგენილი.

მნიშვნელოვანია,რომის
უკუგება,რომელიცთბილისის
ფორუმსექნება,არჩაიკარგე-
ბადროსადასივრცეში,არა-
მედძალიანმალეაისახება
კონკრეტულპროექტებში.

რო გორ შე ა ჯა მებთ ფო
რუმს, მის წარ მო მად გენ
ლო ბას, რამ დე ნად მი ი
ღეთ ის შე დე გე ბი, რა საც 
ელო დით და რა სა მო
მავ ლო პერ ს პექ ტი ვე ბი 
გა მოჩ ნ და, რაც სა ქარ თ ვე
ლოს ეკო ნო მი კა ზე და დე
ბი თად აისა ხე ბა?

როგორცუკვეაღვნიშნე,ფო-
რუმიმეტადწარმომადგენ-
ლობითიიყო.მისიმსვლელო-
ბისას,გამოითქვაარაერთი
მნიშვნელოვანიინიციატივა
დახელიმოეწერა10-მდეშე-
თანხმებასათუმემორანდუმს.

კერძოდ,ევროპისსაინვესტი-
ციობანკს(EIB)დაევროპის
საინვესტიციოფონდს(EIF)და
ქართულბანკებსშორისგა-
ფორმებულიხელშეკრულება,
რომლისმეშვეობითაცსაქარ-
თველოშიმცირედასაშუალო
ზომის,მათშორის,ინოვაცი-
ურისაწარმოებისმხარდა-
ჭერისმიზნით,90მილიონი
ევროსოდენობისფინანსური
რესურსიიქნებაგამოყოფილი
კონკრეტულადამმიმართულე-
ბებით.
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აგრეთვეგამოვყოფდიმე-
მორანდუმებს,რომლებიც
„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმმა“სამხრეთ
კავკასიისერთ-ერთუმ-
სხვილესბაქოსსაზღვაო
ნავსადგურსადაყაზახეთის
კურიკისპორტთანგააფორ-
მა.ანაკლიაიქნებაპირვე-
ლიღრმაწყლოვანიპორტი
საქართველოშიდაპროექტს
ქვეყნისთვისისტორიული
დატვირთვააქვს.მნიშვნე-
ლოვანია,რომრეგიონის
წამყვანისაზღვაონავსადგუ-
რებიდასატრანსპორტოკომ-
პანიებიპროექტისმიმართ
დიდინტერესსგამოხატავენ
დაამასმოწმობსმემორან-
დუმებისგაფორმება.

როგორციცით,ანაკლი-
ისპორტსსხვამიმდინარე
მსხვილინფრასტრუქტუ-
რულპროექტებთანერთად
(საქართველოსრკინიგზის
მოდერნიზაცია,აღმოსავლეთ
-დასავლეთისჩქაროსნული
ავტომაგისტრალისმშენებ-
ლობა,ბაქო-თბილისი-ყარსის
ახალისარკინიგზოხაზი,თბი-
ლისისადაქუთაისისლოგის-
ტიკურიცენტრებისგანვითა-
რება)გააჩნიადიდიროლი
ჩინეთის„ერთისარტყელი,
ერთიგზის“ინიციატივისწარ-
მატებითგანხორციელებაში.

როგორი იყო სა ერ თა
შო რი სო სა ფი ნან სო 
ინ ს ტი ტუ ტე ბის შე ფა სე ბა 
ქვეყ ნის სა ინ ვეს ტი ციო 
გა რე მოს თან და კავ ში რე
ბით? 

თბილისისაბრეშუმისგზის
ფორუმმაცალსახადაჩვენა
ჩვენიხელისუფლებისდა-
დებითიდამოკიდებულება
„ერთისარტყელი,ერთიგზის“
ინიციატივისმიმართ.გარდა
ამისა,ფორუმიიყოკარგი
შესაძლებლობაიმისა,რომ
მისიმონაწილეებისთვისგაგ-

ვეცნოსაქართველოშიარსე-
ბულივითარება,მიმდინარე
დადაგეგმილირეფორმები,
საინვესტიციოპოტენციალი
დაზოგადადბიზნესგარემო.

ფორუმისსესიაზე
„საქართველოსსაინვესტი-
ციოდასავაჭროშესაძლებ-
ლობები“გამოსვლისას,მე
დამისვესშეკითხვა,დამე-
სახელებინასაქართველოში
ყველაზეუფრომოგებიანი
სექტორები,სადაცინვეს-
ტიციებისგანხორციელება
შეიძლებოდა.

ინტერესისაქართველოს
მიმართძალიანდიდია,რაც
გამოწვეულიამთავრობის
სწორიეკონომიკურიპოლი-
ტიკითადასაერთაშორი-
სოსატრანზიტოსქემებში
ქვეყნისინტეგრაციით.ჩვენ
არვართბუნებრივიწიაღისე-
ულითმდიდარიქვეყანადა
არცსაკმარისადგანვითარე-
ბულიმრეწველობადააგრო-
სექტორიგაგვაჩნია,მაგრამ
გვაქვსხელსაყრელიგეოგ-
რაფიულიმდებარეობადა
უნიკალურიბუნებატურიზმის
განვითარებისთვის.ორივეს
მიმართთანამიმდევრული
დაშედეგზეორიენტირებული
პოლიტიკაუნდაგატარდეს.

ჩვენერთ-ერთისაუკეთესო
საინვესტიციოგარემოსშექმ-
ნაშევძელით.თუმცასამუშაო
ბევრიადარეფორმებიეკო-
ნომიკურიკლიმატისგასაუმ-
ჯობესებლადგაგრძელდება.
ბიზნესგარემოსშემდგომი
გაუმჯობესებისმიზნით,ჩვენ
წამოვიწყეთყოვლისმომც-
ველირეფორმებისპაკეტი,
რომელიცმოიცავსძირითად
სტრუქტურულშეთავაზებებს.
შემდეგიეტაპიგულისხმობს
ეკონომიკისსტრუქტურულ
ტრანსფორმაციასდაბიზნეს-
შესაძლებლობებზეინკლუ-
ზიურხელმისაწვდომობას,

რასაცუზრუნველყოფსჩვენი
4-პუნქტიანირეფორმებისგეგ-
მა–ზრდაზეორიენტირებული
რეფორმები,მმართველობის
რეფორმა,სივრცითიმოწყო-
ბისრეფორმადაგანათლების
სისტემისრეფორმა.

ჩვენიმიზანია,საქართველო
გახდესვაჭრობისადაგლო-
ბალურიინვესტიციებისრეგი-
ონულიცენტრი.მიუხედავად
იმისა,რომსაქართველო
არისშედარებითმცირებაზა-
რიგაზრდილიწარმოებისმო-
გებიანობისუზრუნველსაყო-
ფადდამსოფლიოსბაზრის
გათვალისწინებითკონკუ-
რენტუნარიანობისთვალსაზ-
რისით,წარმოებაჩვენთან
იძლევაგასასვლელსარა
მარტოადგილობრივ,არა-
მედ2.3მილიარდიმომხმა-
რებლისბაზარზე,რომელშიც
საქართველოსაქვსთავისუ-
ფალივაჭრობისშეთანხმება.
მათშორის,ევროკავშირ-
თან,ჩინეთთან,თურქეთ-
თან,ევროპისთავისუფალი
ვაჭრობისასოციაციისწევრ
ქვეყნებთან,დამოუკიდებელ
სახელმწიფოთათანამეგობ-
რობისწევრებთან.ყოველივე
ზემოთქმული,საქართველოს
ამრეგიონისმასშტაბითუნი-
კალურქვეყნადაქცევს.

ჩვენღიავართგლობალური
ბიზნესისთვის.ვთავაზობთ
დაბალფასებსდაბაზრის
მარეგულირებელიტვირთის
სიმსუბუქეს,ასევებაზრის
ფიზიკურდანორმატიულ
ხელმისაწვდომობას.ისეთი
ფორუმები,როგორიცაათბი-
ლისისაბრეშუმისგზისფო-
რუმი,რომლებსაცმსოფლიო
დარეგიონულიბიზნესის
მსხვილიკომპანიებიესწრე-
ბიან,კარგშესაძლებლობას
იძლევა,საქართველოწარ-
მატებულადწარმოვაჩინოთ
დასაქმიანწრეებსყველაიმ
უპირატესობაზემოვუყვეთ,

რომლითაციგირეგიონში
გამოირჩევა.

აღსანიშნავია,რომფორუმზე
დამსწრებიზნესისწარმო-
მადგენლებისმხრიდანდიდი
ინტერესიგამოიწვიამთავ-
რობისადაბიზნესისთანამშ-
რომლობისფორმამ,რომე-
ლიცსაქართველოშიგვაქვს.
საუბარიაინვესტორთასაბ-
ჭოზე,რომელიცპრემიერ-მი-
ნისტრთანარსებულიდამო-
უკიდებელისაკონსულტაციო
ორგანოადამიზნადისახავს
დიალოგისწარმოებასკერძო
სექტორისმეწარმესუბიექ-
ტებს,საერთაშორისოორგა-
ნიზაციებს,დონორებსადა
საქართველოსმთავრობას
შორისხელსაყრელი,არა-
დისკრიმინაციული,გამჭ-
ვირვალედასამართლიანი
ბიზნეს-დასაინვესტიციო
კლიმატისშესაქმნელად.
გადაწყვეტილებისმიღების
პროცესშიბიზნესისჩართუ-
ლობამნიშვნელოვანია.

გარდაამისა,სესიაზეინვეს-
ტორთამხრიდანგანსაკუთრე-
ბულიინტერესიგამოიკვეთა
საქართველოსსაფინანსო
სექტორისმიმართ,რომელიც
რეგიონშიერთ-ერთისაუკე-
თესოა.ვფიქრობ,ამმიმართუ-
ლებითაცუახლოესპერიოდში
მნიშვნელოვანიინვესტიცი-
ებისგანხორციელებასუნდა
ველოდოთ.

ფორუმზე ფარ თოდ იყო 
წარ მო ჩე ნი ლი ანაკ ლი ის 
ღრმაწყ ლო ვა ნი პორ ტის 
პრო ექ ტი, რომ ლის მშე ნებ
ლო ბაც 20 დე კემ ბერს უკ ვე 
იწყე ბა. ასე ვე გა ნი ხი ლეს 
ქა ლაქ ანაკ ლი ი სა და სპე
ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი 
ზო ნის პრო ექ ტე ბი. აღ ნიშ
ნავ დ ნენ, რომ ანაკ ლი ის 
პორ ტი არის ერ თ ერ თი 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი წერ ტი ლი აბ რე შუ მის 

გზა ზე. რო გორ შე ა ფა სებთ 
თვი თონ პრო ექტს და 
ასე ვე ანაკ ლი ის პორ ტის 
შე სა ხებ გა მოხ მა უ რე ბებს 
ფო რუ მის ფარ გ ლებ ში? 

ჩვენიქვეყნისსატრანზიტო
პოტენციალისადამთლია-
ნადეკონომიკისგანვითა-
რებისათვის,იმისათვის,
რომჩვენიქვეყნისადგილი
აბრეშუმისგზაზეკიდევუფ-
როსტაბილურიდამდგრადი
გახდეს,ანაკლიისპორტის
განვითარებასძალიანდიდი
მნიშვნელობააქვს.

აბრეშუმისგზისფორუმის
ფარგლებში,„ანაკლიისგან-
ვითარებისკონსორციუმმა“
ხელიმოაწერაშეთანხმე-
ბებსტრანსკასპიურიდე-
რეფნისპორტებთან–ბაქოს
(აზერბაიჯანი)დაკურიკის
(ყაზახეთი).აღნიშნულიშე-
თანხმებებიხელსშეუწყობს
ტრანსკასპიურიდერეფნის
განვითარებასდაანაკლიის
პორტისმშენებლობისდას-
რულებისთანავეტვირთის
გადაზიდვისკონკურენტუ-
ნარიანპირობებსშექმნის.
უახლოესმომავალშიანაკ-
ლიისპორტიგეგმავსურ-
თიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმისგაფორმებას
რუმინეთისპორტკონსტან-
ცასნავსადგურთანაც.

ანაკლიისმშენებლობაუდა-
ვოდდიდიინტერესისსაგა-
ნიაროგორცსაქართველოში,
ასევემისფარგლებსგარეთ.
პროექტსაქვსპოზიტიური
გამოხმაურებაროგორცად-
გილობრივი,ასევეუცხოური
კომპანიებისმხრიდან.ახალი
პორტიქმნისახალშესაძლებ-
ლობებსროგორცგადამზიდა-
ვიკომპანიებისთვის,ასევე
იმქართველიდაუცხოელი
ინვესტორებისთვის,რომ-
ლებსაცსაქართველოში
წარმოებისგანვითარება

სურთ.პროდუქტისკონკურენ-
ტუნარიანობასდიდწილად
განსაზღვრავსლოგისტიკური
ხარჯებისწილიმისსაბო-
ლოოღირებულებაში.თანა-
მედროვეინფრასტრუქტურის,
იაფი,საიმედოდასწრაფი
სერვისებისარსებობაკი,
მნიშვნელოვნადაადვილებს
მიწოდებისჯაჭვისმენეჯ-
მენტს.სწორედამიტომ
გადაწყვიტასაქართველოს
მთავრობამპორტისმიმდე-
ბარედთავისუფალიინდუსტ-
რიულიზონისგანვითარება.

ზემოხსენებულისგათვა-
ლისწინებით,მიმაჩნია,რომ
ანაკლიისპროექტიჯაჭვური

რეაქციითგამოიწვევსდიდ
პოზიტიურეფექტსარამხო-
ლოდტრანსპორტისადალო-
გისტიკისსფეროზე,არამედ,
ეკონომიკისთითქმისყველა
დარგზესაქართველოში.შე-
საბამისად,პროექტსჩვენი
ქვეყნისთვისისტორიული
მნიშვნელობააქვს.

ფორუმზე სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი
ა ლის გან ხილ ვი სას წარ
მოდ გე ნი ლი იყო ეკო ნო
მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
რე ი ტინ გე ბიც. მა გა ლი
თად, ბიზ ნე სის კე თე ბის 
რე ი ტინ გ ში სა ქარ თ ვე ლო 
მე9 ად გილ ზე ა. თქვენ 
რო მელ მაჩ ვე ნებ ლებს გა
მო ყოფთ და რა ტომ არის 
ისი ნი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი? 

ისფაქტი,რომსაქართველოს
ეკონომიკადაფისკალური
პოლიტიკასწორიმიმართუ-
ლებითვითარდება,სწორედ
საერთაშორისოფინანსური
ორგანიზაციებისშეფასებე-
ბითდარეიტინგებითდას-
ტურდება,კერძოდ:

2017წლისსექტემბერში
MOODY’s-მარეიტინგიBa3
სტაბილურიდანBa2სტაბი-
ლურამდეგაგვიუმჯობესა.
ესმნიშვნელოვანია,ვინაი-
დან2010წლისშემდეგრეი-
ტინგებშიპოზიციისგაუმჯო-
ბესებისფაქტიარყოფილა;
FitchRatings-მადაStandard
andPoor’s-მა2017წელს

დაადასტურესმონიჭებული
რეიტინგები.

DoingBusiness–მე-9ადგი-
ლი,საქართველოპირველად
მოხვდაათეულში,მათშო-
რის,აღსანიშნავია,რომმე-2
ადგილზეაინვესტორთადაც-
ვისმიმართულებით;ბოლო
12წლისმანძილზექვეყანამ
103პოზიციითგაიუმჯობესა
მაჩვენებელიდა112-დანმე-6
ადგილზეგადმოინაცვლა.

2016წელს,„საერთაშორისო
გამჭვირვალობის“მიხედვით,
კორუფციისაღქმისინდექსში
საქართველომსაუკეთესო
შედეგიაჩვენადა44-ეად-
გილიდაიკავა176ქვეყანას
შორის(მაჩვენებელი7პოზი-
ციითგაიუმჯობესადა2012

წლის51-დან2016წელს44-ე
ადგილზეგადავიდა).

ფრეიზერისინსტიტუტის2016
წლისმსოფლიოეკონომიკუ-
რითავისუფლებისრეიტინ-
გისმიხედვით,2012წელთან
შედარებით,2016წლისთვის
საქართველოსმაჩვენებელი
9პოზიციითგაუმჯობესდა
დამე-14-დანმე-5ადგილზე
გადავიდა.

იქ ნე ბა თუ არა თბი ლი სის 
აბ რე შუ მის გზის ფო რუ მი 
ტრა დი ცი უ ლი და რამ დენ 
ხან ში ერ თხელ გა ი მარ
თე ბა? 

მეორეფორუმიგაცილებით
წარმატებული,ვიდრეპირვე-
ლი.შესაბამისად,შედეგიც
უკეთესიიქნება.

მნიშვნელოვანია,რომ
წარმატებულიშეფასებები,
რომლებიცფორუმზესაქარ-
თველოსმიმართგაკეთდა,
პირველრიგში,გამოწვეული
იყოსაქართველოსდღევან-
დელიმდგომარეობით,ასე-
ვე,იმრეფორმებით,რომელ-
თაგანხორციელებისშემდეგ
ჩვენთანბიზნესისწარმოება
კიდევუფროხელსაყრელი
გახდება.

ჩვენსაერთაშორისობიზნე-
სისთვისვართქვეყანა,რო-
მელსაცთანამიმდევრულიდა
განვითარებაზეორიენტირე-
ბულიეკონომიკურიპოლიტი-
კაგააჩნია.

დარწმუნებულივარ,საერთა-
შორისოსაფინანსოინს-
ტიტუტებისდასუვერენული
სარეიტინგოკომპანიების
პოზიტიურიშეფასებებისა-
ქართველოსეკონომიკურ
განვითარებასადამიმდი-
ნარერეფორმებზე,ინვეს-
ტორთანდობასკიდევუფრო
ზრდის.

ჩვე ნი ქვეყ ნის სატ რან ზი ტო პო ტენ ცი ა-
ლი სა და მთლი ა ნად ეკო ნო მი კის გან ვი-
თა რე ბი სათ ვის, იმი სათ ვის, რომ ჩვე-
ნი ქვეყ ნის ად გი ლი აბ რე შუ მის გზა ზე 
კი დევ უფ რო სტა ბი ლუ რი და მდგრა დი 
გახ დეს, ანაკ ლი ის პორ ტის გან ვი თა რე-
ბას ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. 

აბრეშუმის გზა აბრეშუმის გზა
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ანაკლიის პორტი: მშენებლობის 
დასაწყისი და განვლილი სამუშაოები
ინ ტერ ვიუ „ანაკლიის გან ვი თა რე ბის კონ სორ ცი უ მის“ გე ნე რა ლურ დი რექ ტორ თან, 

ლე ვან ახ ვ ლე დი ან თან

2017 წლის დე კემ ბერ
ში ანაკ ლი ის ღრმაწყ

ლო ვა ნი პორ ტის მშე ნებ
ლო ბა დაიწყო. ეს არის 
თით ქ მის ერ თი წლის შემ
დეგ, რაც მთავ რო ბას თან 
სა ინ ვეს ტი ციო ხელ შეკ
რუ ლე ბას მო ე წე რა ხე ლი. 

ამა სო ბა ში კი, მიმ დი ნა
რე ობ და მო სამ ზა დე ბე ლი 
სა მუ შა ო ე ბი და მო ლო დი ნი 
იყო ძა ლი ან დი დი, თუ რო
დის და იწყე ბო და მშე ნებ
ლო ბა. რომ შე ვა ჯა მოთ, 
რა გზა გან ვ ლო „ანაკლიის 
გან ვი თა რე ბის კონ სორ ცი

უმ მა“ ამ პე რი ო დის გან მავ
ლო ბა ში, ვიდ რე მშე ნებ ლო
ბამ დე მი ვი დო და? 

ერთ-ერთიყველაზემნიშვ-
ნელოვანიპროცესიჩვენს
გუნდშიუმსხვილესიამერიკუ-
ლიოპერატორისშემოსვლაა,
რომელიცმსოფლიოს250
ლოკაციაზემუშაობს.იგიასე-
ვეანაკლიისპორტისერთ-
ერთიინვესტორიიქნება.SSA
Marine-იანაკლიისსაკონტე-
ინეროდანაყარიტვირთის
ტერმინალებისოპერირებას
20წლისვადითიბარებს,მათ
უკვედაიწყესჩვენთანერ-
თადპროექტზემუშაობა.

დიდისამუშაოჩატარდა
ანაკლიისღრმაწყლოვანი
პორტისგენერალურიგეგმის
დასამტკიცებლად.დაახლოე-
ბით600-გვერდიანდოკუმენ-
ტზეერთიწლისგანმავლობა-
ში„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმთან“ერთად
საერთაშორისოკომპანია
MTBS-იმუშაობდა.

წლის გან მავ ლო ბა ში  
მიმ დი ნა რე ობ და უამ რა

ვი დე ტა ლუ რი კვლე ვა. 
მოგვიყევით მათ შესახებ. 

ბოლოერთწლისგანმავლო-
ბაშიჩვენიგუნდიგანსაკუთ-
რებულრეჟიმშიმუშაობდა
და,შეიძლებაითქვას,ჩვენი
საერთაშორისოკოლეგების,
პარტნიორებისადასფეროს
ექსპერტებისდახმარებით
საკმაოდოპერატიულადშევ-
ძელით,მოგვემზადებინაყვე-
ლაისსაჭიროდოკუმენტაცია
დაგაგვეწიასამუშაო,ყველა
დეტალისდასაერთაშორი-
სოსტანდარტისგათვალის-
წინებით,რაცსაჭიროიყო
იმისათვის,რომმშენებლო-
ბისუფლებააგვეღოდამისი
დაწყებისთვისმოვმზადებუ-
ლიყავით.

ADC-მდაასრულაპროექ-
ტისგანხორციელებისთვის
საჭიროყველატექნიკური
კვლევა.წამყვანმაჰოლანდი-
ურმაკომპანიაVanOord-მა
ანაკლიისპორტისმშენებლო-
ბისთვისჩაატარამოსამზა-
დებელისაზღვაოსაინჟინრო,
მათშორის,გეოტექნიკური,
ტოპოგრაფიულიდასხვატი-
პისკვლევები.შეგახსენებთ,
რომესიყოცალკეხანგრძლი-
ვიდაშრომატევადიპრო-
ცესი,რომლისფარგლებშიც
შევისწავლეთსაპროექტო
ტერიტორიისყველადეტალი,
ქვიშისანალიზიდანდაწყე-
ბული,ტალღისსიმძლავრით
დამთავრებული.ამკვლე-
ვებზედაყრდნობითუკვე
შევძელითმნიშვნელოვანი
წინასამშენებლოპროექტე-
ბისმომზადება.

მომზადდაანაკლიისნავ-
სადგურისწინასწარიდიზა-
ინი,რომლისშედგენაშიც
ჩართულნიიყვნენწამყვანი
საერთაშორისოკომპანიე-
ბი:Moffatt&Nichol-ი,Royal
HaskoningDHV-იდაVan
Oord-ი.მომზადდადადამტ-

პორტი პორტი

ჩვენ მა გუნ დ მა, 
სა ერ თა შო რი სო 
კო ლე გე ბის, პარ-
ტ ნი ო რე ბი სა და 
სფე როს ექ ს პერ ტე-
ბის დახ მა რე ბით, 
ოპე რა ტი უ ლად 
შევ ძე ლით, მოგ ვემ-
ზა დე ბი ნა სა ჭი რო 
დო კუ მენ ტა ცია და 
გაგ ვე წია წი ნას-
წა რი სა მუ შაო ე ბი  
ყვე ლა დე ტა ლის და 
სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით.  მშე-
ნებ ლო ბის და საწყე-
ბად მზად ვართ.  
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კიცდაანაკლიისღრმაწყლო-
ვანიპორტისგანაშენიანების
რეგულირებისგეგმა.

მომზადდაანაკლიისპორტის
პროექტისგარემოზეზემოქმე-
დებისშეფასებისდოკუმენტი,
რომელზემუშაობისდროსაც
„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმმა“ჩაატარა
50-ზემეტიკვლევაპორტისა
დამიმდებარეტერიტორიის
ფლორის,ფაუნისადასაზღ-
ვაონაწილისშესასწავლად;
სხვადასხვადროსანაკლიასა
დაზუგდიდშიიმართებოდა
საჯაროშეხვედრებიადგი-
ლობრივმოსახლეობასთან;
ანგარიშზემუშაობისპროცეს-
შიჩართულიიყო20-მდეადგი-
ლობრივიდასაერთაშორისო
კომპანია,მათშორის,Royal
HaskoningDHVდაEcolineInter-
national-ი.ჩატარდაანაკლიისა
დასამეგრელო-ზემოსვანე-
თისრეგიონისსოციალურიდა
ეკონომიკურიკვლევები.

პა რა ლე ლუ რად მიმ დი ნა
რე ობს ქა ლაქ ანაკ ლი ის 
პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბაც, რა 
წინ ს ვ ლას მი აღ წია პრო ექ
ტ მა ამ პე რი ოდ ში? 

მნიშვნელოვანია,რომაქტიუ-
რადდაიწყომუშაობაქალაქ
ანაკლიისადასპეციალური
ეკონომიკურიზონისგანვითა-
რებაზე,რომელსაცკომპანია
„ანაკლიასითი“ხელმძღვანე-
ლობს.მისიგუნდი2017წლის
ივნისშიშემოგვიერთდადა
ამდროისათვისუკვე100-მდე
კომპანიასთანაწარმოებენ
მოლაპარაკებებს.უკვეგაა-
ფორმესმემორანდუმისხვა-
დასხვალოგისტიკურკომპანი-
ასთან–მაგალითად,„პანტოს
ლოგისტიკთან“,„გებრიუდერ
ვაისთან“.გამოვყოფდითა-
ნამშრომლობასაცსამხრეთ
კორეისინჩეონისთავისუფალ
ეკონომიკურზონასთან,რომე-
ლიცმსოფლიოშიერთ-ერთი

ყველაზეთანამედროვედა
მასშტაბურიეკონომიკური
ზონისადაქალაქისმაგალი-
თია.„ანაკლიასითი“კორეას
სტუმრობდასაქმიანივიზი-
ტითდაჩვენმოხარულები
ვართ,რომზემოაღნიშნული
მემორანდუმისგაფორმების
შემდეგ,ინჩეონისგამოცდი-
ლებისგაზიარებაშეგვიძლია.
„ანაკლიასითიმ“ასევეჩაატა-
რატენდერიიმკომპანიების
გამოსავლენად,რომლებმაც
უნდამოამზადონმათიეკო-
ნომიკურიანალიზი,პროექტის
განხორციელებადობისკვლე-
ვადაგენერალურიგეგმა.

რა დო ზით იქ ნე ბა  SSA Ma
rineი სამ შე ნებ ლო ეტაპ ზე 
ჩარ თუ ლი, ან რო დი დან 
და იწყე ბენ ანაკ ლი ის პორ
ტ ზე მუ შა ო ბას? 

როგორცაღვნიშნე,SSAMa-
rine-მამუშაობაუკვედაიწყო.
გარდაიმისა,რომმათთვის
მნიშვნელოვანიიყოწინას-
წარიდიზაინის,გენერალუ-
რიგეგმისადაჩვენმიერ
შემუშავებულიწინასამშე-
ნებლოპროექტებისგაცნობა
დაპროცესშიჩართვა,SSA
Marine-ისსაინჟინროჯგუფე-

ბიუკვეესტუმრნენანაკლიას
უშუალოდტერიტორიების
შესასწავლად.24დეკემბერს
დაიწყოპორტისსამშენებლო
სამუშაოებიდაამდღიდან,
ჩვენიტერმინალ-ოპერატორი
უკვეუშუალოდსამუშაოებში
ჩაერთვება.ასევეუნდააღვ-
ნიშნოთმათივიზიტიბათუმ-
ში,სადაცშეხვდნენსხვადას-
ხვასაზღვაოორგანიზაციას,
მათშორის,საზღვაოაკადე-
მიას.ჩვენუკვემოვილაპა-
რაკეთპორტშიაკადემიის
პროფესიულირესურსისგა-
მოყენებისშესაძლებლობაზე.

2017 წლის დე კემ ბერ ში უკ
ვე ანაკ ლი ის ღრმაწყ ლო
ვა ნი პორ ტის სა მუ შა ო ე ბი 
დაიწყო. რას ნიშ ნავს ეს 
სა მუ შა ო ე ბი და რა ეტა პე
ბია იქამ დე, სა ნამ პორ ტი 
ოპე რი რე ბას და იწყებს? 

დეკემბერშიდაიწყოეგრეთ
წოდებულიადრეულისამუშო-
ებიდაჩვენსგეგმასმივყვე-
ბით.რაცშეეხებაადრეულ
სამუშაოებს,მაგალითისთვის
რომდაგისახელოთ,ამაში
შედისსადრენაჟოარხის
გადატანა,ჰუმუსოვანიფენის
დამუშავება,ტერიტორიის
გაწმენდაარსებულიშენო-
ბა-ნაგებობებისგან–ესარის
ისნაბიჯები,რაცპორტის
მშენებლობისპირველეტაპზე
აუცილებელია.

დაახლოებით2018წლის
ზაფხულში,ვფიქრობთ,რომ
ესეტაპიდასრულებულიუნდა
იყოს.დადაიწყებასამშენებ-
ლოსამუშაოებისშემდეგი
ეტაპი,რაცდაღრმავებასდა
რეკლამაციასგულისხმობს.

მთლიანობაში,შენებლობის
ეტაპებიძირითადადმოი-
ცავს:

–საზღვაოაკვატორიის16
მეტრამდედაღრმავებას;

–გრუნტისრეკლამაციასდა
15მილიონიკუბურიმეტრი
ინერტულიმასალისფსკე-
რიდანამოღებას,რომელიც
პორტისსახმელეთოტერი-
ტორიაზეგანთავსდებადა
უზრუნველყოფს110ჰექტარის
ფართობზეჭაობისამოვსე-
ბას(მოგვიანებითიგეგმება
ჭაობისაღდგენასხვა,შესა-
ბამისტერიტორიაზე);

–1.6კმ-იანიტალღმტეხის
აშენებას,რომლისგამაგრე-
ბაცზღვაში1.3მილიონიტონა
ქვისგამოყენებითმოხდება;

–625-მეტრისსიგრძის,
2-ნავმისადგომიანი,მრავალ-
ფუნქციურიტერმინალისმშე-
ნებლობას,რომლისფარგ-
ლებში110ჰექტარზეიგეგმება
ბეტონისსაფარისმოწყობა;
დამხმარეშენობა-ნაგებობე-
ბისმშენებლობა.

შეგახსენებთ,პორტისპირ-
ველიფაზისსამშენებლო
სამუშაოებისდასრულებადა
მისიგახსნა2021წელსარის
დაგეგმილი,ამდროისათ-
ვისუკვემივიღებთპირველ
გემებს.

ჩვენიამჟამინდელიდამო-
მავალიპარტნიორებისთვის
მნიშვნელოვანიინფორმაციაა
ტენდერებშიმონაწილეობის
მიღება,ამიტომმინდა,აქვე
ამთემასაცგამოვეხმაურო.
ტენდერები,რომლებსაც
„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმი“ატარებს,ღიაა
დაისინიetenders.ge-ზექვეყნ-
დება.ტენდერებისშესახებინ-
ფორმაციისნახვაშესაძლებე-
ლიაჩვენსვებგვერდზეც(www.
anakliadevelopment.com).

რა თან ხაა ამ დრო ი სათ
ვის მშე ნებ ლო ბის თ ვის 
მო ზი დუ ლი და რო გო რია 
სა ფი ნან სო  გეგ მა და პრო
ცე სი? 

ამდროისთვისმოზიდული
კაპიტალი190მილიონაშშ
დოლარსშეადგენს.ვაგრ-
ძელებთაქტიურმუშაობას
საერთაშორისოდაადგი-
ლობრივინვესტორებთან.
ასევემოლაპარაკებებს
ვაგრძელებთსაერთაშორი-
სოსაფინანსოინსტიტუტებ-
თან,საიდანაცვგეგმავთ
350მილიონიაშშდოლარის
მოძიებას.

2017 წლის ნო ემ ბერ ში 
ანაკ ლია იყო ერ თ ერ თი 
აქ ტუ ა ლუ რი თე მა თბი
ლი სის აბ რე შუ მის გზის 
ფო რუმ ზე. რო გორ შე ა ჯა
მებ დით მას ში კონ სორ
ცი უ მის მო ნა წი ლე ო ბას 
და პორ ტი სად მი ინ ტე
რესს, რაც ფო რუმ ზე გა მო
ხა ტეს? 

აბრეშუმისგზისფორუმმა,
რომელსაც50-მდექვეყნის
წარმომადგენლები,მათშო-
რის,მაღალიდონისოფიცია-
ლურიპირებიესწრებოდნენ,
კიდევერთხელნათლად
დაგვანახასაქართველოს
აუცილებელისაჭიროება,
რომელიცმასღრმაწყლოვანი
პორტისსახითაქვს.თავისი
სტრატეგიულიმდებარეო-
ბისგამო,ჩვენსქვეყანას
აქვსუნიკალურიშანსი,რომ
აბრეშუმისგზისდერეფანი
გახდეს.ამითდაინტერესე-
ბულიაარამხოლოდჩინეთი,
არამედევროპულიქვეყნე-
ბიც.ჩვენიდერეფნისმოთა-
მაშექვეყნებიამპროცესში
უკვეაქტიურადჩაერთნენ.

შეგახსენებთ,რომანაკლი-
ისპორტისპარტნიორია

უკვეკონსტანცასპორტი
(რუმინეთი),რომელთანაც
მალეურთიერთთანამშ-
რომლობისმემორანდუმსაც
გავაფორმებთ.ჩვენუკვე
ვიყავითრუმინეთშიდაკონ-
სტანცასპორტ-ოპერატორებ-
თანტვირთებისგადაზიდვის
ერთობლივსტრატეგიაზე
ვისაუბრეთ.

კასპიისზღვისმხრიდან
ჩვენსმეზობელ–ბაქოსადა
კურიკის(ყაზახეთი)პორტებ-
თანასევედავიწყეთაქტიური
თანამშრომლობა,ისინიაბ-
რეშუმისგზისფორუმზეციყვ-
ნენჩამოსულებიდამათთან
მემორანდუმებსმოვაწერეთ
ხელი.ესმხოლოდერთინაწი-
ლიაიმინტერესისა,რომე-
ლიცარამხოლოდაბრეშუმის
გზისმარშრუტშიმოქცეულმა,

არამედჩვენთვისსტრატეგი-
ულადმნიშვნელოვანმასაერ-
თაშორისოპორტებმაანაკ-
ლიისმიმართგამოხატეს.
თვითონფორუმზე,ანაკლიის
ღრმაწყლოვანიპორტისადა
ქალაქანაკლიისპროექტებს
ცალკეპანელებიცმიეძღვნა.
ამასგარდა,ანაკლიასხვა-
დასხვადისკუსიაზეგანიხი-
ლებოდა,როგორცსაქართვე-
ლოსახალიშესაძლებლობა,
შანსი,გახდესბევრადუფრო
მნიშვნელოვანიდანარჩე-
ნიმსოფლიოსათვის.კიდევ
ერთხელდადასტურდა,რომ
ესარისპროექტი,რომელიც
ქვეყანასსჭირდება.არამხო-
ლოდროგორცმნიშვნელო-
ვანიდაკონკურენტუნარიანი
მარშრუტი,არამედროგორც
ეკონომიკურიდალოგისტი-
კურიკვანძირეგიონში. 

2017 წლის დე კემ-
ბერ ში იწყე ბა ად რე-
უ ლი  სამ შე ნებ ლო 
სა მუ შაო ები, რაც 
მო ი ცავს სად რე ნა ჟო 
არ ხის გა და ტა ნას,  
ზე და პი რის  და მუ შა-
ვე ბას, ტე რი ტო რი-
ის გაწ მენ დას.  2018 
წლის ზაფხულ ში, 
ვფიქ რობთ, და-
ვიწყებთ სამ შე ნებ-
ლო სა მუ შა ო ე ბის 
შემ დე გ ეტა პს, რაც 
დაღ რ მა ვე ბას და 
რეკ ლა მა ცი ას გუ-
ლის ხ მობს. 

პორტი პორტი
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აშ შ -ის ვი ცე- პ რე ზი-
დენ ტი მა იკ პენ სი 
ანაკ ლი ის პორ ტის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე სა-
უბ რობს

ანაკლიისღრმაწყლოვანი
პორტისთვისშერჩეულ

ტერმინალისოპერატორთან,
მსხვილამერიკულკომპანია
SSAMarine-თანშეთანხმებას
ხელი2017წლისაგვისტოში
მოეწერადაცერემონიააშშ-ის
ვიცე-პრეზიდენტის,მაიკპენსის
საქართველოშიოფიციალური
ვიზიტისფარგლებშიმოხდა.

ხელმოწერისცერემონიას
პრემიერ-მინისტრიგიორგი
კვირიკაშვილიდამთავრო-

ბისწევრებიდაესწრნენ.
ამავედღესპრემიერმაSSA
Marine-ისვიცე-პრეზიდენტსა
და„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმის“დამფუძნებ-
ლებთანშეხვედრაგამართა.
მხარეებმაანაკლიისპორტ-
თანდაკავშირებულიგეგმები,
საქართველოსადააშშ-ის
ეკონომიკურიპარტნიორობა
დასაქართველოსსაინვესტი-
ციოგარემოგანიხილეს.

„კონტიჯგუფის“შემდეგSSA
Marine-იმეორემსხვილიამე-
რიკულიკომპანიაა,რომელიც
ანაკლიისპორტისმშენებ-
ლობასადაგანვითარებაში
მნიშვნელოვანინვესტიციას

ახორციელებს.კომპანიას
ანაკლიისპორტისსაკონტეი-
ნეროტერმინალისოპერირე-
ბისუფლება20წლისვადით
გადაეცემადაპროექტისერთ-
ერთიინვესტორიხდება.

ანაკლიისპორტისმნიშვ-
ნელობაზესაქართველოში
ოფიციალურივიზიტითმყოფმა
აშშ-ისვიცე-პრეზიდენტმამაიკ
პენსმაცისაუბრა.მანხაზიგაუს-
ვასაქართველოსეკონომიკურ
შესაძლებლობებსდაანაკლიის
ღრმაწყლოვანიპორტისმნიშვ-
ნელობასროგორცქვეყნისგან-
ვითარების,ისესაქართველოსა
დააშშ-ისურთიერთობების
გაღრმავებისთვის.

საქართველოსპრემიერ-მინის-
ტრმაგიორგიკვირიკაშვილმა
კი,აშშ-ისვიცე-პრეზიდენტთან
ერთადგამართულერთობლივ
ბრიფინგზეაღნიშნა:

„ჩვენიმიზანია,ამერიკულ
ბიზნესინტერესებსშევუქმნათ
საუკეთესოპლატფორმარე-
გიონში.დანიშანდობლივია
ამერიკულიკომპანიებისდა-
ინტერესებადაჩართულობა
ჩვენთანმიმდინარერეგიონუ-
ლიმასშტაბისმსხვილინფ-
რასტრუქტურულპროექტებში.

„კონტიჯგუფის“ანაკლი-
ისღრმაწყლოვანიპორტის
კონსორციუმშიჩართვასთან
ერთად,მივესალმებითთა-
ნამშრომლობისდოკუმენტის
გაფორმებას„ანაკლიისგან-
ვითარებისკონსორციუმსა“
დაამერიკულ,მსოფლიოში
ერთ-ერთლიდეროპერატორ
კომპანიაSSAMarine-სშო-
რის,რომლისმიხედვითაცეს
კომპანიაოპერირებასგაუწევს
საკონტეინეროტერმინალსდა
ასევეგანახორციელებსინვეს-
ტიციასპროექტში,რომელიც
გახლავთდღევანდელობისყვე-
ლაზემნიშვნელოვანიპროექტი
საქართველოში.აღნიშნული
ფაქტიკიდევერთხელადას-
ტურებსამერიკულიბიზნესის
მზარდინტერესსდაჩვენიქვეყ-
ნისრეგიონულჰაბადგარდაქმ-
ნისდიდპოტენციალს“.

მსხვი ლი ამე რი კუ ლი კომ პა ნია SSA MARinE-ი 
ანაკ ლი ის პორ ტის ტერ მი ნალ -ო პე რა ტო რი 
და ერ თ -ერ თი ინ ვეს ტო რია

uS-BASED SSA MARinE to invESt in AnD 
opERAtE ContAinER tERMinAl 
of AnAkliA DEEp SEA poRt in GEoRGiA

მსოფლიოშიერთ-ერთიუმსხვილესიოპერა-
ტორიSSAMarine-იხუთკონტინენტზე,250-ზე
მეტსტრატეგიულტერმინალზეოპერირებსდა
წლიურად27.2მილიონკონტეინერს(TEU)ემსა-
ხურება.SSAMarine-იდიზაინის,ოპერირებისა
დაპროექტებისგანვითარებისთანამედროვე,
ინოვაციურიტექნოლოგიებისსტანდარტებსამ-
კვიდრებს,რითაცკომპანიამუკვეშეძლომსოფ-
ლიოშისატერმინალოოპერაციებისტემპებისა
დაეფექტურობისმნიშვნელოვნადგაზრდა.

„ჩვენსამერიკელპარტნიორებთანერთად
გვეძლევასაშუალება,გავხსნათსაქართვე-
ლოსსაზღვაოკარიბჭედამოვნიშნოთანაკლია
მსოფლიორუკაზე,გადავაქციოთისუმნიშვნე-
ლოვანესლოგისტიკურჰაბად.SSAMarine-ის
მსგავსიუმსხვილესიამერიკულიკომპანიის
მიერქართულპროექტშიგანხორციელებული
ინვესტიციაჩვენიქვეყნისთვისსტრატეგიული
დაუმნიშვნელოვანესიპრეცედენტია“,–გა-
ნაცხადა„ანაკლიისგანვითარებისკონსორციუ-
მის“დამფუძნებელმამამუკახაზარაძემ.

2017წლისდეკემბერშიკი,„ანაკლიისგანვითარე-
ბისკონსორციუმი“პორტისსამშენებლოპრო-
ცესსიწყებს.

ანაკ ლი ის ღრმაწყ ლო ვა ნი პორ-
ტის შე სა ხებ
ანაკლიისღრმაწყლოვანინავსადგურისპრო-
ექტისგანხორციელება2016წელსდაიწყო.იგი
ანაკლიისმიმდებარედ,340ჰექტარისფართობის
ტერიტორიაზეაშენდება.პორტისმშენებლობისა
დაგანვითარებისღირებულება2.5მილიარდაშშ
დოლარსშეადგენს.ანაკლიისპორტიაშენდება
რამდენიმეეტაპად,მოიცავს9ფაზასდა,საბო-
ლოოჯამში,მისიგამტარუნარიანობაწელიწადში
100მილიონტონასმიაღწევს.პროექტისაქართ-
ველოშიათასობითახალსამუშაოადგილსშექმ-
ნის.პორტისპირველიფაზისგახსნადაპირველი
გემებისმიღება2020-2021წლებშიიგეგმება.

ანაკლიისღრმაწყლოვანიპორტისუპირატე-
სობები–სტრატეგიულიმდებარეობა,მაღალი
გამტარუნარიანობა,ქალაქანაკლიისადა
სპეციალურიეკონომიკურიზონისგანვითარე-
ბა,ლოგისტიკურისერვისებისშესაძლებლობა
დაგაფართოებისპერსპექტივა,მასსაქართ-
ველოსრეგიონისერთ-ერთუმნიშვნელოვანეს
ლოგისტიკურცენტრად,ხოლოაბრეშუმისგზის
ისტორიულმარშრუტზესტრატეგიულკვანძად
აქცევს.ანაკლიისპორტი,რომელსაცუკვეუწო-
დეს„საუკუნისპროექტი“,რეგიონშიდამატე-
ბითიეკონომიკურიდაინფრასტრუქტურული
განვითარებისწინაპირობაა. 

პორტი პორტი

UNITED STATES VIcE pRESI-
DENT MIkE pENcE hIGhLIGhTS 
ThE US-GEORGIA cOLLAbORA-
TION AT ThE hEART Of ThE 
pORT pROjEcT
AnakliaDevelopmentConsortium(ADC)
signedanagreementappointingSSAMarine
asterminaloperatorfortheAnakliaDeep
WaterBlackSeaPort’scontainerterminal,
whichwillestablishanimportantnew
maritimecorridorbetweenChinaand
Europeandstimulatenationalandregional
economicgrowth.Theagreementprovides
SSAMarinewithoperatingrightstothe
port'scontainerterminalforthenext20
years.SSAMarinewillalsoactasanequity
investorforADC.

TheagreementwithSSAMarine,which
isbasedinSeattleintheUnitedStates,
furtherstrengthensUSinvolvementinthe
AnakliaPortproject:SSAMarinejoinsConti
International,amajorUS-baseddeveloperof
infrastructureandcapitalprojects,whichis
co-leadingtheADCtogetherwithGeor-
gia-basedTBCHolding.

UnitedStatesVicePresidentMikePence,
whowasinTbilisiaspartofavisittothere-
gionwhiletheADC-SSAMarineagreement
wassigned,hailedtheUS-Georgiacollab-
orationthatisbringingtheAnakliaDeep
SeaPorttolifeandbuildingonthegrowing
importanceofGeorgiatoregionaland
internationaleconomicdevelopment:“The
AnakliaDeepSeaPortshowsthepotentialof
astrongerbilateralrelationshipbetweenour
nations.Americancompaniesareinvesting
alongsidetheirGeorgiancounterpartsin
thismulti-billion-dollarproject.Aswelook
towardthefuture,ourtwonationshaveun-
toldopportunitiestocontributeevenmore
toeachother’sprosperity.”

GeorgianPrimeMinisterGiorgiKvirikashvili
commented:“Ourgoalistocreatethebest
platformforUSbusinessinterestsinthere-
gion,andtheinvolvementofUScompanies
inlargeregionalinfrastructuralprojectsis
veryimportant.Togetherwithinvolvement
oftheContiGroupintheconsortiumto
developandconstructthedeepseaportin
Anaklia,wearealsogladthatanagreement
willbesignedwithleadingworldclassUS
portoperatorSSAMarinetooperatethe
containerterminalandinvestinthemost
importantprojectinGeorgia.Thisfactonce
moreoutlinestheincreasinginterestofUS
businessinGeorgiaandthehugepotential
ofourcountrytobecomearegionalhub.”

MamukaKhazaradze,founderofAnaklia
DevelopmentConsortium,said:“Alongwith
ourAmericanpartners,wehavebeengiven
theopportunitytoopenGeorgia’sgateway
totheseaandtomarkAnaklia’splaceon
theworldmapandconvertitintothemost
cruciallogistichub.Thefactthatsucha
powerfulAmericancompanyasSSAMarine
isinvestinginGeorgiaisitselfastrategicand
importantprecedentforourcountry.”

SSAMarinewaschosenandappointedasa
containerterminaloperatorfortheAnaklia
Portduetoitssignificantexperienceas
oneofthelargestterminaloperatorsinthe
world.Thegroupoverseesmorethan250
strategicoperationsacrossfivecontinents,
servicing27.2millioncontainers(TEU)
andmanagingterminalsinninedifferent
countries.Inaddition,SSAMarinehandles
over75milliontonnesofdrybulkglobally,
managescruiseshipoperationsinMexico
andtheUnitedStatesandoperatesover
30intermodalrailrampsforU.S.ClassI
railroads.ADCplanstostartconstruction
ofthedeepseaportbytheendofthisyear,
withtheoperationallaunchofphase1
scheduledfor2020-2021.Developmentof
AnakliaCityanditsSpecialEconomicZone
hasalsocommenced,whichwillbecome
afocalpointforinternationalbusinessand
highvalue-addedserviceindustries;they
willattractlightmanufacturingproduction,
aswellasservicesectorsandwillbeopento
globalcorporations,financialandinsurance
enterprises.Thecity,whichwillbebuilton
greeneconomyprinciples,willincludean
industrialparkwithresidentialandbusiness
complexes,aneducationalareaandoffice
space.

AbOUT ANAkLIA DEVELOp-
MENT cONSORTIUM (ADc)
AnakliaDevelopmentConsortiumisa
consortiummadeupofTBCHoldingfrom
GeorgiaandContiInternationalfromthe
UnitedStates.TBCHoldingwasfoundedby
MamukaKhazaradzewhoalsoistheFound-
erandChairmanofTBCBankJSC,oneof
theleadingcommercialbanksoperatingin
Georgia.ContiInternationalisamajordevel-
operofinfrastructureandcapitalprojects.
ADC’sleadersareproactive,resourceful
entrepreneurswithanexceptional20-year
relationshipandatrackrecordofethical
businessconduct.ADChasestablisheda
frameworkofpreliminaryagreementswith
diverseglobalplayersinportandtransport
infrastructureforAnakliaPort’slong-term
success.
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ანაკ ლია:  
SSA Marine-ის 
მომ დევ ნო 
სად გუ რი

„ჩვენშეგვიძლია,მსოფ-
ლიოვაქციოთუფროპა-

ტარაადგილად“,–ესგანაცხა-
დიუმსხვილესიგლობალური
სატერმინალეოპერატორის,
ამერიკულიSSAMarine-ის
დამფუძნებლებსეკუთვნით.

თუდაუჯერებელია,როგორ
შეიძლებამსოფლიოკიდევ
უფროშეამციროსრაიმემ,
გარდაინტერნეტტექნო-
ლოგიებისა,გირჩევთ,ერთ
ვიდეოსმაინცუყუროთ,მა-
გალითად,იმისშესახებ,თუ
როგორიტვირთებაათასო-

ბითავტომანქანაგემიდან
ტერმინალისავტოსადგომზე
ე.წ.rollon,rolloff-ისპრინ-
ციპითამერიკისერთ-ერთ
პორტში.

თუწლებისწინთითოეული
ავტომობილისგადმოტვირ-
თვაე.წ.ამწესპრინციპით,
სათითაოდ,თოკებითხდე-
ბოდა,დღესSSAMarine-ის
ტექნიკადალოგისტიკური
მოწყობაიმისშესაძლებლო-
ბასიძლევა,რომგემიდან
მანქანებისპეციალურად
მოწყობილტრასაზეწუთებში

გამოვიდნენდასაპორტოავ-
ტოსადგომზეგანლაგდნენ.

SSAMarine-ი,რომელიც
66-წლიანიისტორიისმქონე
ოჯახურიბიზნესია,დღეს250
ლოკაციაზემუშაობს.მსოფლი-
ოს5კონტინენტზე.ანაკლიაSSA
Marine-ისშემდეგისადგურია.

ხანგრძლივიმოლაპარაკე-
ბისადაშერჩევისპროცესის
შემდეგ,სწორედSSAMarine-ი
დასახელდაანაკლიისსა-
კონტეინეროტერმინალის
ოპერატორად.

კომპანიასთანმოლაპარაკე-
ბას„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმი“თითქმისერთი
წელიახორციელებდა.SSA
Marine-იანაკლიისსაკონტეი-
ნეროტერმინალისოპერირე-
ბას20წლისვადითჩაიბარებს.

ის,რაზეცSSAMarine-იოპე-
რირებისფარგლებშიიქნება
პასუხისმგებელი,გადაზიდ-
ვა-გადმოზიდვისსრული
ციკლია–გემისმისადგომ-
ზეშესვლიდანდაწყებული,
ტვირთისსაბაჟოდანგასვ-
ლითდამთავრებული.

ავტორი: ქეთევან მაღალაშვილი

პორტი პორტი



„SSAMarine-ისეფექტურობას-
თანდაკავშირებითკითხვის
ნიშნებიარგვაქვს,ვიცით,რომ
პროცესებიიქნებასრულად
გამართულიდასაათივით
აწყობილი,ამმიმართულებით
საუკეთესოგამოცდილება
აქვთ“,–ამბობსლევანახვლე-
დიანი,„ანაკლიისგანვითარე-
ბისკონსორციუმის“გენერა-
ლურიდირექტორი.

საერთოდ,ტერმინალისოპე-
რირებისეფექტურობამარტი-
ვადიზომება.არსებობსსპე-
ციალურიმაჩვენებლებიიმისა,
თურამდენიმოძრაობაუნდა
გააკეთოსამწემტვირთის
გადმოსაზიდადსაათში;ან,
მაგალითად,რამდენიანრა
ზომისტვირთიმოაქვსერთი
მოძრაობისშედეგად.მსგავსი
პარამეტრებიარსებობსსხვა
დანადგარებისადაპროცესე-
ბისშემთხვევაშიც.

SSAMarine-ისწორედამტექ-
ნოლოგიურიდალოგისტიკუ-
რიშესაძლებლობებითგამო-
ირჩევა.მისიინვესტიციების
დიდინაწილიპროცესების
მოდერნიზებასხმარდება.
„იმკომპანიებსშორის,ვინც
ანაკლიისტერმინალისოპე-

რირებითიყოდაინტერესე-
ბული,SSAMarine-იყველაზე
ნაკლებადბიუროკრატიული,
სამეწარმეოსულისკვეთე-
ბითგამორჩეულიკომპანიაა.
მიუხედავადუდიდესიმას-
შტაბისა,პროცესებსიდეა-
ლურადმართავენ“,–ამბობს
ახვლედიანი.

SSAMarine-ისმასშტაბიმარ-
თლაცუდიდესია.ყოველწლი-
ურადესკომპანია27მილი-
ონზემეტკონტეინერს(TEU)
ამუშავებსმსოფლიოსსხვა-
დასხვასტრატეგიულგეოგ-
რაფიულარეალში:ჩრდილო-
ეთიამერიკა,ცენტრალური
ამერიკა,სამხრეთიამერიკა,
ოკეანეთი,ახალიზელანდია,
აფრიკა,აზია–ესისტერიტო-
რიებია,სადაცSSAMarine-ი
ოპერირებსდაწელიწადში
დაახლოებით113მილიონი
ტონატვირთიგადააქვს.

გარდატერმინალებისოპე-
რირებისა,მისისაქმიანობის
სფეროსეკუთვნისმშრალი
ტვირთისდამუშავებადასამ-
გზავროსაკრუიზოგადაყვა-
ნები.წელიწადშიSSAMa-
rine-ს6,8მილიონიმგზავრი
გადაჰყავს.რითიცკომპანია
ამაყობს,სატრანსპორტო
შესაძლებლობები,ციკლის
სისწრაფე,პროდუქტიულობა
დაეფექტურობააგადაზიდ-
ვისყველაწერტილში.

კერძოსაერთაშორისოსაზღ-
ვაოტერმინალოპერატორებს
შორისSSAMarine-იყველაზე
დიდიკომპანიაამსოფლი-
ოში–იგისმიტი-ჰემინგუეის
ოჯახისსამითაობისკუთვნი-
ლებაა,რომელიც1949წელს
დაარსდაწყნარიოკეანის
ჩრდილო-დასავლეთით.68
წლისგანმავლობაშიამკომ-
პანიამგაფართოება5კონტი-

პორტი პორტი

SSA Marine-ი  ყო ველ წ-
ლი უ რად 27 მი ლი ონ-
ზე მეტ კონ ტე ი ნერს 
(TEU) ამუ შა ვებს 
მსოფ ლი ოს სხვა-
დას ხ ვა ნა წილ ში:  
ჩრდი ლო ე თი ამე-
რი კა, ცენ ტ რა ლუ რი 
ამე რი კა, სამ ხ რე თი 
ამე რი კა, ოკე ა ნე თი, 
აფ რი კა, აზია – ამ 
ტე რი ტო რი ებ ზე მას 
წე ლი წად ში და ახ-
ლო ე ბით 113 მი ლი-
ო ნი ტო ნა ტვირ თი 
გა და აქვს. 
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ადგილია.SSAMarine-ის
ანაკლიისპორტთანპარტ-
ნიორობაიმედისმომცემია
სამომავლოინვესტიციების
თვალსაზრისითაც.

ანაკლიისსაკონტეინერო
ტერმინალზერამდენიმე
ასეულიადამიანიდასაქმ-
დება.სხვადასხვამიმართუ-
ლებისპროფესიონალებს
SSAMarine-ითავადაცგადა-
ამზადებს.საერთაშორისო
ტერმინალზეგავლილიპრაქ-

ტიკაანაკლიისტერმინალის
მომავალმენეჯერებსსაშუ-
ალებასმისცემს,სრულად
მომზადებულებიჩაერთონ
ტერმინალისმართვაშიდა,
გარდაამისა,კოლეგებითა-
ვადაცგადაამზადონ.

ანაკლიისსაკონტეინერო
ტერმინალისმშენებლობას3
წელისჭირდება.„ანაკლიის
განვითარებისკონსორცი-
უმი“სამშენებლოსამუშაო-
ებს2017წლისდეკემბერში

იწყებს.სამშენებლოპრო-
ცესშიტერმინალისოპე-
რატორიSSAMarine-იუკვე
ჩართულია.2017წლისნოემ-
ბერში,კომპანიისმთავარი
ინჟინერიდავიცე-პრეზი-
დენტისაქართველოსუკვე
სამუშაოვიზიტითაცესტუმრ-
ნენ,დაათვალიერესანაკ-
ლიისპორტისპროექტის
ტერიტორიადაშეხვედრები
გამართესსაჯაროუწყებებ-
სადასაზღვაოორგანიზაცი-
ებთან.SSAMarine-ისგუნდი

ბათუმსაცეწვიადაბათუმის
საზღვაოაკადემიამოინა-
ხულა.მოლაპარაკებების
შემდეგგადაწყდა–ბათუმის
სახელმწიფოსაზღვაოაკა-
დემიისსტუდენტებსანაკ-
ლიისპორტშიდასაქმების
შესაძლებლობამიეცემათ.

საკონტეინეროტერმინა-
ლისშერჩევისმიუხედა-
ვად,პორტისოპერატო-
რისპასუხისმგებლობა
„ანაკლიისგანვითარების

კონსორციუმს“აკისრია.ეს
იმასნიშნავს,რომკონსორ-
ციუმისპასუხისმგებლობა
პორტისმთლიანიინფრასტ-
რუქტურისმოწყობაიქნება.
ასევე,მისმოვალეობაში
შევასაპილოტემომსახუ-
რება,გემებისდასუფთავე-
ბადასხვა.შესაბამისად,
პორტისმთლიანიმართვა
„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმის“პრეროგა-
ტივადდარჩება.

ნენტზემოახერხა.ბიზნესზე
ორიენტირებულობითადა
ენტერპრენერულისულისკვე-
თებითამსფეროშილიდერო-
ბამოიპოვადაგეოგრაფიას-
თანერთად,მომსახურების
არეალიცგააფართოვა.

„ჩვენიკომპანიამუდმივად
ახალიშესაძლებლობების
ძიებაშია.ვცდილობთ,მოვახ-
დინოთჩვენისაქმიანობის
დივერსიფიკაციადაგავა-
ფართოოთჩვენიპორტფელი.

განვითარებადიბაზრები
დიდიმნიშვნელობისააჩვენ-
თვის.საქართველოსაქვს
პოტენციალი,გახდესსატრან-
სპორტოჰაბიდამოიზიდოს
ტვირთები,შექმნასსამუშაო
ადგილები.საქართველო
ნამდვილადბიზნესისადმი
მეგობრულიქვეყანაა,მთავ-
რობაცსრულადმხარსუჭერს
ამპროექტს,რაცჩვენთვის
ასევემნიშვნელოვანია“,–
აცხადებსSSAMarine-ისვიცე-
პრეზიდენტი,ბობუოტერსი.

SSAMarine-ი„კონტიჯგუ-
ფის“შემდეგმეორემსხვი-
ლიამერიკულიკომპანიაა,
რომელიცანაკლიისპრო-
ექტშიინვესტიციასახორ-
ციელებს.საკონტეინერო
ოპერატორისსათავოოფი-
სისიეტლშიმდებარეობს,
ქალაქში,რომელიცამერი-
კაშიმსხვილიფინანსური,
პროგრამულიუზრუნველყო-
ფის,სატრანსპორტო,საკონ-
სულტაციოთუსხვასფეროს
კომპანიებისთავმოყრის

ანაკ ლი ის სა კონ ტე-
ი ნე რო ტერ მი ნა ლის 
მშე ნებ ლო ბას 3 წე ლი 
სჭირ დე ბა. სამ შე-
ნებ ლო პრო ცეს ში 
ტერ მი ნა ლის ოპე-
რა ტო რი SSA Marine-ი 
უკ ვე ჩარ თუ ლი ა. 2017 
წლის ნო ემ ბერ ში, 
კომ პა ნი ის მთა ვა-
რი ინ ჟი ნე რი და 
ვი ცე- პრე ზი დენ ტი 
სა ქარ თ ვე ლოს უკ ვე 
სა მუ შაო ვი ზი ტი თაც 
ეს ტუმ რ ნენ.  

პორტი პორტი
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ანაკლია ანაკლია

ფოტო: ნათელა გრიგალაშვილი

ადამიანები 
სანაპიროდან

დაახლოებით80წლისწინ,თორნიკებუბუტეიშვილისბაბუაანაკ-
ლიაშიიმიმედითგადასახლდა,რომიქპორტისმშენებლობაში
ჩაერთვებოდა.ბაბუასმოლოდინიმამისმოლოდინმაჩაანაცვ-
ლა....„დავრჩითჩვენაქდავაგრძელებთცხოვრებას.მასშემდეგ,
70-80წელია,ველოდითამპროექტისდაწყებას.ესპორტიუნდა
აშენებულიყო“,–ამბობსბუბუტეიშვილებისმესამეთაობისწარ-
მომადგენელი,რომელსაცდღესუკვეშეუძლია,ბაბუისთითქმის
ერთისაუკუნისწინანდელისურვილიშეასრულოს.
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ანაკლია,დეკემბერი,დილის6საათი.
ტემპერატურა:-3გრადუსი.ესსაუკეთესო

დროამურთაზჯოლოხავასთვის,რომ
საკუთარძაღლთანერთადანაკლიისსუსხიან

ჭაობებსშეუყვესდანადირობადაიწყოს.

ანაკლია ანაკლია
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ანაკლია ანაკლია

ანაკლიელითინათინსიჭი-
ნავადაკავებულიადამიანია:
სკოლაშიმასწავლებლობისა

დაარასამთავრობოორგა-
ნიზაციაშიმოხალისეობის
პარალელურად,ხანდახან,

ანაკლიისსანაპიროზემომ-
ღერალახალგაზრდებთანერ-
თადგამოივლისდა„შენხარ
ვენახის“ანრომელიმესხვა

სიმღერისბგერებისდახვეწა-
ზეიწყებსმუშაობას.
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ანაკლია ანაკლია

კობაიზორიაკოლხეთისეროვნულ
პარკშიყოველდღეკატერითშედის
დაკოლეგებთანერთადტერიტორიას
მუდმივადათვალიერებს.იგიპარკის
უფროსირეინჯერია.მისმოვალეობაში
ბრაკონიერების,უკანონონადირობის,
ხეებისმოჭრისკონტროლიდაყველაის
ოპერაციაშედის,რაცკოლხეთისპარკის
გადარჩენისადაშენახვისთვისაასაჭირო.
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თანამშრომლობსდაგანსაკუთრებით
აქტიურადევროპასადააზიასშორის
გადაზიდვებშიაჩართული.წარმომად-
გენლობამსოფლიოს349გლობალურ
ქსელთანურთიერთობს.

„ჩვენკვლავგანვაგრძობთაქტიურმუშა-
ობას,რომდავაინტერესოთმულტინაცი-
ონალურიკომპანიებისაქართველოში
რეგიონულიწარმომადგენლობებისგასახ-
სნელად.თანამშრომლობისხელშეკრუ-
ლებებსუახლოესმომავალშისხვამსხვილ
ლოგისტიკურდამწარმოებელკომპანიებ-
თანაცგავაფორმებთ.ჩვენიმიზანია,მათ
ჩვენიქვეყნისდაპროექტისპოტენციალის
შესწავლააქტიურადდაიწყონ“,–განაცხა-
დაქეთიბოჭორიშვილმა,„ანაკლიასითის“
აღმასრულებელმადირექტორმა.

„ანაკლია სითი” 
„გებრიუდერ ვაისთან“ 
თანამშრომლობს 

„ანაკლიასითიმ“მსხვილლოგისტი-
კურდასატრანსპორტოკომპანია
„გებრიუდერვაისთან“წინარეხელშეკ-
რულებაგააფორმა.

ორკომპანიასშორისმოლაპარაკებე-
ბიავსტრიაში,სპეციალურადანაკლი-
ისღრმაწყლოვანიპორტისადაქალაქ
ანაკლიისპროექტებისთემაზეგამარ-
თულბიზნესფორუმზეშედგა.

ბიზნესფორუმს25-მდემსხვილიავსტ-
რიულიბიზნესკომპანიაესწრებოდა.
ფორუმისფარგლებში,„ანაკლიასითის“
წარმომადგენლებმაღრმაწყლოვანი
პორტისადაქალაქანაკლიისპროექ-
ტებიკერძოსექტორსგააცნეს,ასევე
გამართესორმხრივიშეხვედრები
კომპანიებისწარმომადგენლებთან.ღო-
ნისძიებაავსტრიისსავაჭროპალატის
ორგანიზებითდაავსტრიაშისაქართვე-
ლოსსაელჩოსდახმარებითშედგა.

ავსტრიულიკომპანიის„გებრიუდერ
ვაისის“(GebrüderWeiss)პროდუქტები
დასერვისებილოგისტიკას,სახმელე-
თო,საჰაეროდასაზღვაოგადაზიდვებს
აერთიანებს.მისსერვისებსშორისაა
მაღალდინამიკურიტექნოლოგიების
ბაზრის,ტექსტილის,სამრეწველოსექ-

ტორისდასხვამიმართულებებისლო-
გისტიკა.მსოფლიოშიკომპანიის150ფი-
ლიალიმუშაობს.2016წელს„გებრიუდერ
ვაისმა“11,6მილიონიგზავნილიდა27
მილიონიამანათიგადაზიდა.

ანაკ ლი ის პორ ტის 
პარ ტ ნი ო რის – SSA MARINE-ის 
მე ნეჯ მენ ტი 
სა ქარ თ ვე ლო ში სა მუ შაო 
ვი ზი ტით ჩა მო ვი და

ანაკლიისღრმაწყლოვანიპორტის
ტერმინალ-ოპერატორის,უმსხვი-
ლესიამერიკულიკომპანიაSSA
Marine-ისვიცე-პრეზიდენტიკარლ
როჯერსაჰლინიდამთავარიინჟი-
ნერირიკარდოჩენგი„ანაკლიის
განვითარებისკონსორციუმს“სა-
მუშაოვიზიტითეწვივნენ.კომპანი-
ისწარმომადგენლებმაანაკლიის
პორტისსამშენებლოსამუშაოების
გეგმებიკონსორციუმისმენეჯმენტ-
თანერთადგანიხილესდათბილის-
სადაბათუმშისხვადასხვაუწყების
წარმომადგენლებსშეხვდნენ,ხოლო
ანაკლიაშიპორტისპროექტისტერი-
ტორიადაათვალიერეს.

„ჩვენჩამოვედითსაქართველოში,
რათაჩვენსპარტნიორებთანერთად
ანაკლიისღრმაწყლოვანინავსადგუ-
რისმშენებლობასშევუდგეთ.დღეი-
დანპორტისგაშვებამდედეტალურად
ვიქნებითჩართულებიყველასამუშაო

პროცესში.ანაკლიაიქნებაყველაზე
თანამედროვეღრმაწყლოვანიპორტი
შავიზღვისაუზში“,–განაცხადაSSA
Marine-ისვიცე-პრეზიდენტმაკარლ
როჯერსაჰლინმა.

„ანაკ ლი ის გან ვი თა რე ბის 
კონ სორ ცი უ მი“ ჩი ნე თის 
გან ვი თა რე ბის ბან კ თან 
თა ნამ შ რომ ლობს

„თიბისიჯგუფის“დამფუძნებელიმამუკა
ხაზარაძედა„თიბისიჯგუფის“წარმო-
მადგენლებიჩინეთისგანვითარების
ბანკის(CDB)პრეზიდენტსჯენჯძიესდა
ბანკისდელეგაციასშეხვდნენ.მხარე-
ებმაანაკლიისღრმაწყლოვანიპორტის
პროექტიდაქვეყნისადარეგიონის-
თვისმისიმნიშვნელობაგანიხილეს.
CDB-ისპრეზიდენტმაანაკლიისღრმაწყ-
ლოვანიპორტისპროექტზესამუშაოდ
სპეციალურიჯგუფიგამოყო,ხოლო
„ანაკლიისგანვითარებისკონსორციუ-
მის“წარმომადგენლებიჩინეთშიშემდ-
გომიმოლაპარაკებებისთვისმიიწვია.

„ჩინეთისგანვითარებისბანკთანთა-
ნამშრომლობა,ისევეროგორცმათი
ინტერესიანაკლიისპროექტისმიმართ,
ჩვენთვისძალიანმნიშვნელოვანიადა
ესკიდევერთხელხაზსუსვამსანაკლიის
ღრმაწყლოვანიპორტისმასშტაბურო-
ბასდამისპერსპექტივებს“,–აღნიშნა
„თიბისიჯგუფის“დამფუძნებელმამამუ-
კახაზარაძემ.

ანაკ ლი ის 
ღრმაწყ ლო ვა ნი პორ ტი სა 
და „ანაკ ლია სი თის“ 
პრო ექ ტე ბი „თბილისის 
აბ რე შუ მის გზის“ ფო რუმ ზე 
გა ნი ხი ლეს 

ღრმაწყლოვანიპორტის,ქალაქანაკ-
ლიისადასპეციალურიეკონომიკური
ზონისპროექტებიაქტიურადგანიხილეს
თბილისისაბრეშუმისგზისფორუმის
ფარგლებში,რომელიც28-29ნოემბერს
გაიმართა.„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმი“ფორუმისერთ-ერთი
მთავარიპარტნიორიდასპონსორიიყო.
ფორუმისფარგლებშისხვადასხვასა-
დისკუსიოპანელზეანაკლიაგანიხილეს,
როგორცაბრეშუმისგზისერთ-ერთი
სტრატეგიულიპროექტიშუაკორიდო-
რისგანვითარებაში,მნიშვნელოვანი
გზაჯვარედინიდასაქართველოსახალი
შესაძლებლობა.

თბილისისაბრეშუმისგზისფორუმი
პრემიერ-მინისტრმაგიორგიკვირიკაშ-
ვილმაგახსნა.მასში34ქვეყნისუმაღ-
ლესითანამდებობისპირიდა1000-მდე
დელეგატიმონაწილეობდა.ფორუმის
ფარგლებშიანაკლიისპროექტისწარ-
მომადგენლებმაშეხვედრებიფორუმის
მონაწილე30-ზემეტკომპანიასთან
გამართეს.

28ნოემბერს,ფორუმისფარგლებში,
ანაკლიისპორტისმენეჯმენტმათანამშ-

რომლობისმემორანდუმებიგააფორმა
ბაქოსადაკურიკის(ყაზახეთი)პორტებ-
თან.მსხვილიპორტებისშეთანხმება
რეგიონულიდერეფნისგანვითარებასა
დაკონკურენტუნარიანობისგაზრდას
ისახავსმიზნად.უახლოესმომავალში
იგეგმებამემორანდუმისგაფორმება
ანაკლიისადარუმინეთისკონსტანცას
პორტებსშორის.

ქა ლა ქი ანაკ ლია 
ინ ჩე ო ნის თა ვი სუ ფა ლი 
ეკო ნო მი კუ რი ზო ნის 
პარ ტ ნი ო რია  

„ანაკლიასითიმ“კორეისთავისუფალ
ეკონომიკურზონაინჩეონთანდაიწყო
თანამშრომლობა.2017წლისსექტემბერ-
ში„ანაკლიასითის“დირექტორიქეთი
ბოჭორიშვილიდაკომპანიისწარმო-
მადგენლებისამხრეთკორეასეწვივნენ,
ინჩეონისთავისუფალიეკონომიკური
ზონისგამოცდილებასგაეცნენდაურთი-
ერთთანამშრომლობისმემორანდუმი
გააფორმეს.ვიზიტისფარგლებში,სამხ-
რეთკორეაშისხვადასხვაკომპანიასთან,
ათამდემნიშვნელოვანიბიზნესშეხვედრა
გაიმართა.

სამხრეთკორეისინჩეონისთავისუ-
ფალიეკონომიკურიზონამსოფლიოში
ერთ-ერთიყველაზემასშტაბურიდა
მოწინავეა.13000ჰექტარზეგაშენებულ-
მაეკონომიკურმაზონამგანვითარება
2003წელსდაიწყოდამისიყველაეტა-

პისდასრულება2020წელსიგეგმება.ინ-
ჩეონშიმსოფლიოსწამყვანიმულტინა-
ციონალურიკომპანიებისხვადასხვა
მიმართულებითსაქმიანობენ,მათ
შორის:ბიოტექნოლოგიების,ინფორმა-
ციულიტექნოლოგიების,ინდუსტრიული
მიმართულებებით.

„ანაკლია სი თი“ წამ ყ ვან 
კო რე ულ ლო გის ტი კურ 
კომ პა ნი ას თან 
ითა ნამ შ რომ ლებს

მსოფლიოშიერთ-ერთწამყვანსაერთა-
შორისოსატრანსპორტოდალოგისტიკურ
კომპანია„პანტოსლოგისტიკთან“კომპა-
ნია„ანაკლიასითიმ“თანამშრომლობის
მემორანდუმიგააფორმა.„ანაკლიასი-
თისთან“გამართულიმოლაპარაკებების
შემდეგ,„პანტოსლოგისტიკის“წარმო-
მადგენლებისაქართველოსანაკლიის
პორტისადაეკონომიკურიზონისპროექ-
ტის,ქვეყნისადარეგიონისშესაძლებლო-
ბებისშესასწავლადეწვივნენ.

„არამხოლოდჩვენი,არამედსხვაკო-
რეულიკომპანიებიცმიიჩნევენ,რომ
საქართველოსძალიანდიდილოგისტი-
კურიპოტენციალიაქვს.ჩვენამპოტენ-
ციალისკიდევუფროუკეთშესასწავლად
ჩამოვედით.პროდუქციისევროპაში
გატანისთვალსაზრისით,საჭიროალო-
გისტიკურიცენტრი.ვფიქრობთ,საქართ-
ველოამისთვისერთ-ერთისაუკეთესო
ადგილიიქნება“,–განაცხადაკომპანიის
წარმომადგენელმაჰაიონგლიმ.

„პანტოსლოგისტიკი“სამხრეთკორე-
ულიკომპანიაა,რომელიცმსოფლიოს
სხვადასხვაწერტილშისარკინიგზო,სა-
ჰაერო,საზღვაოგადაზიდვებისმიმარ-
თულებითმუშაობს.ორგანიზაციამსოფ-
ლიოსმასშტაბით2500კომპანიასთან

დაიჯესტი დაიჯესტი
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opinion

AnAkliA 
 AMERiCAn tRAilBlAzinG EntREpREnEuRiAl SpiRit CoMES 
to GEoRGiA With thE AMBition to ShApE EuRASiAn tRADE 

 
გეოგრაფიააღქმისმეც-
ნიერებაადათითქმის

ყველაათწლეულშიიქმნება
ინფრასტრუქტურულიპროექ-
ტი,რომელიცრუკასცვლის:
მაგალითად,პანამისარხი.
თითქმისერთიწლისწინ
საქართველოსმთავრობამ
„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმთან“ისტორიულ
შეთანხმებასმოაწერახე-
ლი.ამერიკულისამეწარმეო
სულისკვეთებით,ანაკლი-
ისგანვითარებისპროექტი
გლობალურიეკონომიკის
საზღვრებსაფართოებს.
მთელირიგიტექნოლოგიური,
ეკონომიკურიდაპოლიტი-
კულიმოვლენებიანაკლიას
გლობალურიმნიშვნელობის
პროექტადაქცევს.

ქართლი„თიბისიჰოლდინგი“
დააშშ-შიმოქმედი„კონტი
ჯგუფი“52-წლიანპარტნი-
ორობაზეშეთანხმდნენ,
რომელიცცენტრალურიაზიის
გავლითვაჭრობისისეთ
გარდაქმნასისახავსმიზნად,
როგორცამერიკაშირკინიგ-
ზისგაყვანამშუადასავლეთი
შეცვალა.პირველადსაუკუნე-
ებისმანძილზე,ცენტრალური
აზიისქვეყნები,რომელთაც
ზღვაზეგასასვლელიარაქვთ,
ისევეუკავშირდებიანმსოფ-
ლიოს,როგორცესმხოლოდ
საზღვაოქვეყნებსშეეძლოთ.
ახლა,ლოგისტიკურქსელებს
ხმელეთისდიდიმასივების
გადაკვეთადასამრეწველო
საქონელსათუმომსახურე-
ბასმოწყურებულახალ,ჯერ

კიდევგაუჯერებელბაზრებ-
თანპირდაპირიკავშირის
დამყარებაშეუძლია.

ანაკლიისსაკონტეინეროტერ-
მინალისოპერირებასსიეტ-
ლისსაზღვაოპორტისოპერა-
ტორიკომპანია„SSAMarine“
განახორციელებს.სარკინიგ-
ზოდასაავტომობილომაგისტ-
რალებისქსელისსათავეში
მოქცეულიანაკლიისპორტი
ერთადერთისაზღვაონავსად-
გურიიქნებააღმოსავლეთშა-
ვიზღვისპირეთში,რომელსაც
„პანამაქსის“ტიპისგემების
მიღებაშეეძლება.

თანამედროვეიგიაგრეთ-
ვეთურქეთთან,ცენტრალურ
აზიასთან,ცენტრალურდა

სამხრეთ-აღმოსავლეთევრო-
პასთანპირდაპირდამაკავში-
რებელიერთადერთინავ-
სადგურია.ესმართალაცრომ
გაბედულიპროექტია.2025
წლისთვისანაკლიაწელიწად-
ში100მილიონტონატვირთს
მიიღებს.

ჩვენიპარტნიორობამხოლოდ
„ტექნიკას“როდიეყრდნობა.

საქართველოსინსტიტუციო-
ნალურისაფუძველი,პოლი-
ტიკურიკულტურადამმარ-
თველიელიტა„დასავლური“
ყაიდისაა.საქართველოს
მიერდამოუკიდებლლობის
მოპოვებიდანმოყოლებული,
1990-იანწლებშიგაცემულმა
სტიპენდიებმა,ODA-სდახ-

ავტორი: დავით ბაქრაძე
საქართველოს საგანგებო და 
სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში

მარებამ,„მასკის“პროგრამებმადამჭიდრო
თანამშრომლობამყველადონეზესტრატეგი-
ულიმნიშვნელობისორმხრივიურთიერთობა
ჩამოაყალიბა.საქართველოსმეშვეობითაშშ
მსოფლიოვაჭრობისთვისერთ-ერთყველაზე
იმედისმომცემრეგიონშიიკიდებსფეხს.აშშ-
ისდიდიკორპორაციულიგავლენისწყალობით
საქართველოსინფრასტრუქტურაისეთმასშ-
ტაბსადანოუ-ჰაუსიძენს,რომელიცევრაზიის
ლოგისტიკურიქსელისშესაქმნელადაასაჭი-
რო.ისტორიულაბრეშუმისგზაზე,საქართვე-
ლოში,სტრატეგიულიმნიშვნელობისსავაჭრო
მარშრუტებიგადის,რომლებიცგლობალური
მნიშვნლობისსაქონლითაა(ხორბალი,ბამბა,
ნავთობიდაგაზი)დატვირთული,

ანაკლიაახალდაჩამოყალიბებულბაზრებს
შორისკარიბჭეიქნება.ოდითგანვე,მდებარეო-
ბასაქართველოსეკონომიკურგანვითარებას
განსაზღვრავს.აშშ-ისმონაწილეობამდამისმა
ხედვამშესაძლებელიგახადა„საუკუნისხელშეკ-
რულება“,რისშედეგადაცსაქართველო1990-იან
წლებ-შიევროპისენერგეტიკულიბაზრებისეპი-
ცენტრშიმოხვდა.ამჟამად,სწორედამპარტნი-
ორობისსაფუძველზე,გლობალურივაჭრობის
ახალეტაპზეგადავდივართ.

გარდაამისა,საქართველომხელიმოაწერა
მთელრიგშეთანხმებებსთავისუფალივაჭ-
რობისშესახებ,რისშედეგადაცანაკლიის
ეკონომიკურიზონამნიშვნელოვანდამატებით
ღირებულებასიძენს.საქართველომსოფლი-
ოსიმმცირერიცხოვანქვეყნებსშორისაა,რომ-
ლებსაცევროკავშირთან,თურქეთთან,დსთ-ის
ქვეყნებთან(რუსეთისჩათვლით),თავისუფალი
ვაჭრობისევროპულიასოციაციისწევრქვეყ-
ნებთან,ჩინეთთანთავისუფალივაჭრობის
შესახებშეთანხმებებიაქვთდადებული.ამ
კონტექსტში„წარმოებულიასაქართველოში“
ძალზემიმზიდველშეთავაზებებსგულისხმობს:
ბაზრისხელმისაწვდომობა,საერთაშორისო
დონეზეკონკურენტუნარიანიმუშახელიდაფა-
სებიენერგომატარებლებზე,ბიზნესზეორიენ-
ტირებულიგარემო,მუდმივადგანვითარებადი
მომსახურებადანოუ-ჰაუ.აშშ-ისმიერამპრო-
ექტისკორპორაციულიმმართველობახარის-
ხისგარანტიაა,რაცჩვენსეროვნულბრენდს
კიდევუფროღირებულსხდის.

საქართველოსთვისანაკლიაქვეყნისსავიზი-
ტობარათადიქცა.ერთობლივიძალისხმევით
ესპროექტიუფროღრმა,გრძელვადიანისტრა-
ტეგიულიპარტნიორობისსაფუძვლადშეგვიძ-
ლიავაქციოთ.

აშშ და საქართველო

Geographyisascienceofper-
ceptionandeveryfewdecades

aninfrastructuralprojectcomesalong
tochangethewaywelookatmaps,
suchasPanamaCanal.Almostone
yearago,theGeorgiangovernment
signedahistoricagreementwiththe
AnakliaDevelopmentConsortium
(ADC).AnakliaDevelopmentaspires
tobeoneofthoseprojects,which
bearsthemarkofAmericanentrepre-
neurialspirit,openingnewfrontiers
fortheglobaleconomy.Seriesof
technological,economic,andpolitical
developmentsareturningAnaklia
intoaprojectofglobalsignificance.

GeorgiaTBCHoldingandtheUS
basedContiGrouphaveagreedtoa
52-yearpartnershipthatwilltransform
tradethroughCentralAsiamuchlike
Americanrailwaystransformedthe
Midwest.Forthefirsttimeincenturies,
landlockedcountriesinCentralAsiaare
acquiringthekindofglobalconnectiv-
itypreviouslypreservedforseafaring
nations.Logisticsnetworkscannow
cutthroughvastexpansesofland,
drawingstraightlinesthroughnewand
unsaturatedmarketscravingforgoods
andservices.

Anaklia,thatistobeoperatedbySeat-
tleSeaPortoperatorSSAMarine,will
betheonlyportontheeasternshores
oftheBlackSeaabletohostPanamax
typeships,seatingonthetipofstateof
theartrailwayandhighwaynetworks.
Anditistheonlyportthatoffersdirect
accesstoTurkey,CentralAsia,Central
andSoutheasternEurope.Theambi-
tionoftheprojectisnotforthefaintat
heart.By2025Anakliawillbehandling
100milliontonsofcargoperyear.

Ourpartnershipisnotsolelybasedon
“hardware.”

Georgiaisacountrywhosein-
stitutionalfoundations,political
culture,andgoverningeliteare
“western-minded.”Scholarshipsin

the1990s,ODAassistance,Musky
fellowshipsandtightcooperationat
everylevelsinceourindependence
havehonedabilateralrelationshipof
strategicsignificance.ThroughGeor-
gia,theUSisgainingafootholdin
oneofthemostpromisingregionsfor
globaltradentheworld.ThroughUS
corporateclout,Georgianinfrastruc-
tureacquiresthescaleandknow-how
requiredtoshapelogisticsinEurasia.

Beingthepartofthehistoric“Silk
Road”,Georgiaseatsinthemiddleof
traderoutesofparamountsignificance
forglobalcommoditiessuchaswheat,
oils,cotton,oil,andgas.Anakliawillbe
therevolvingdoorbetweenemerging
andmaturemarkets.Locationhas
alwaysbeenkeytoGeorgia’seconom-
icdevelopmentnarrative,withUS
engagementandvisionbeinginstru-
mentalinbrokeringthe“contractof
thecentury”thatplacedGeorgiaatthe
epicenterofEurope’senergymarkets
inthe1990s.Now,wearebuildingon
thispartnershipbyopeningnewchap-
teringlobaltrade.

Inaddition,Georgiahassignedaseries
offreetradeagreementsthatmake
Anaklia’seconomiczonealocationof
significantaddedvalue.Beingoneof
thehandfulofcountriesintheworld
withfreetradeagreementswiththe
EuropeanUnion,Turkey,CIScountries
incl.Russia,EFTAcountries,China,
“madeinGeorgia”offersanappealing
proposition:marketaccess,interna-
tionallycompetitivelaborandenergy
prices,businessfriendlyenvironment,
andaclusterofservicesandknow-how
thatiseverdeveloping.Inthisscheme,
UScorporategovernanceaddsan
assuranceofqualitythatenhancesour
nationalbrand.

ForGeorgia,Anakliahasana-
tion-brandingeffect.Together,wecan
ensurethisprojectbecomesthefoun-
dationofadeeperstrategicpartnership
fordecadestocome.

AUTHOR: DAVID BAKRADZE

Georgia's Ambassador extraordinary and 
plenipotentiary to the United States
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ჭკვი ა ნი ქა ლა ქე ბი
ავტორი: ნი ნო ჩი მა კა ძე

ქალაქი ანაკლია ქალაქი ანაკლია
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2050წლისთვისმსოფ-
ლიოსმოსახლეობის

ორიმესამედიქალაქებში
იცხოვრებს,ხოლოურბანულ
არეალებშიდასახლებულთა
რიცხვიდღევანდელზეორ-
ჯერმეტიიქნება.ამპროგ-
ნოზსგაეროსსამიწლისწინ
ჩატარებულიკვლევაგვთა-
ვაზობს,რომელიცსწრაფი
ურბანიზაციისპროცესის
გარდუვალობასადასტუ-
რებსდაპოლიტიკოსებს,
ეკონომისტებსადაურბა-
ნისტებსახალიგამოწვევე-
ბისწინაშეაყენებს.

ურბანულიარეალებისმე-
ნეჯმენტი21-ესაუკუნის
ერთ-ერთიმთავარიგა-
მოწვევაა.ტექნოლოგიური
პროგრესი,დემოგრაფიული
ზრდადაეკონომიკურიგან-
ვითარებაცხადყოფს,რომ
თანამედროვექალაქები
ვეღარიქნებაისეთისტატი-
კური,როგორიცაქამდეიყო.
ცხოვრებისქაოტურირიტ-
მიდაყოველდღიურობის
მჭიდროკავშირიტექნოლო-
გიებთან,ახალიურბანული
სივრცეებისგანვითარებას
მოითხოვსდასრულიად
ახალიტიპისქალაქებისა
დადასახლებებისშექმნას
საჭიროებს.მომავლისქა-
ლაქებიინფრასტრუქტურულ
გაუმჯობესებაზე,ტექნოლო-
გიურინოვაციებზე,გარე-
მოსდაცვასადაცხოვრების
ხარისხისამაღლებისსხვა
სტრატეგიებზეიქნებადა-
ფუძნებული.

მომავლისქალაქი–ესაა
მოქნილი,ულტრათანამედ-
როვეინფრასტრუქტურის
მქონეურბანულისივრცე,
რომელიცუმოკლესდრო-
შიშეითავსებსყველაიმ
ფუნქციას,რაცდღესარსე-
ბულდიდქალაქებსაქვთ.
იგიკიდევუფროდახვეწს
დაგააუმჯობესებსადა-

მიანებისყოველდღიურ
ცხოვრებას,მაქსიმალურად
დაზოგავსმათსდროსადა
ენერგიას.

მომავლისქალაქებიუბრა-
ლოდ„ქალაქები“კიარა,
ე.წ.სმარტსითები–ჭკვიანი
ქალაქებიგახდებიან.

რა არის „სმარტ“ 
ქა ლა ქი?
ჭკვიანიქალაქისერთ-ერთი
მთავარიმახასიათებელი
ტექნოლოგიურსიახლეებზე
ადაპტირებულიგარემოა:
ყველასაინფორმაციოდა
საკომუნიკაციოქსელიერ-
თმანეთთანაადაკავშირე-

ბული,ინტერნეტიქალაქის
ფუნქციონირებისსაკვანძო
მექანიზმია.სენსორების,
სმარტფონებისსაშუალე-
ბითყველაფრისკონტრო-
ლიშეგიძლია,ყველაფერი
შენზეამორგებული:ქუჩები,
შუქნიშნები,ტრანსპორტი,
საცხოვრებელიკომპლექ-

სები,საგანმანათლებლო
ინსტიტუციებითუსაჯარო
დაწესებულებები.

ჭკვიანიქალაქებისსიაში
დღესევროპისადაამერიკის
ქალაქებილიდერობენ,თუმცა
საუკეთესოებსშორისაზიის
ქალაქებიცმოხვდნენ.IESE-ს

ბიზნესსკოლისგლობალიზაცი-
ისადასტრატეგიისცენტრის
2017წლისკვლევისმიხედვით,
ამსიისათეულიშემდეგნაი-
რადგამოიყურება:ნიუიორკი,
ლონდონი,პარიზი,ბოსტონი,
სანფრანცისკო,ვაშინგტონი,
სეული,ტოკიო,ბერლინიდა
ამსტერდამი.

როგორცგამოცემა„ფორბსი“
წერს,რეიტინგებისდასად-
გენადკვლევისავტორები
ურბანულიცხოვრების10
პარამეტრსდამათირგვლივ
80-მდეინდიკატორსგანიხი-
ლავენ.ესპარამეტრებია:ეკო-
ნომიკა,ტექნოლოგია,ადამი-
ანურიკაპიტალი,სოციალური

კავშირები,საერთაშორისო
ხელმისაწვდომობა,გარემო,
მობილურობა/ტრანსპორტი-
რება,ურბანულიდაგეგმარება,
საჯაროადმინისტრირებადა
მმართველობა.

ექსპერტებისვარაუდით,
უახლოესათწლეულებშიგან-
საკუთრებულისისწრაფით
აზიისადააფრიკისახალი
ქალაქებიგანვითარდებიან.
ყველაზედიდიფსონებიინ-
დოეთზე,ჩინეთსადანიგერი-
აზეიდება.დღესაზიაშისწრა-
ფადგანვითარებადიჭკვიანი
ქალაქისსაუკეთესომაგალი-
თისინგაპურია.მართალია,
ჯერისათეულშივერმოხვდა,
მაგრამ2014წელსსახელმ-
წიფოსმიერშემუშავებული
სტრატეგიისმიხედვით,აქ
უპრეცედენტოროდენობის
სენსორებისადაკამერების
დამონტაჟებადაიწყოდა
მალეკუნძულისმთლიანი
ტერიტორიაულტრათანა-
მედროვეტექნოლოგიებით
აღიჭურვება.მთავრობამგა-
დაწყვიტა,სინგაპურშისრუ-
ლიადახალი,ე.წ.smartnation

ქალაქი ანაკლია ქალაქი ანაკლია

ჭკვი ა ნი ქა ლა ქის 
ერ თ -ერ თი მთა ვა-
რი მა ხა სი ა თე ბე ლი 
ტექ ნო ლო გი ურ სი ახ-
ლე ებ ზე ადაპ ტი რე-
ბუ ლი გა რე მო ა: ყვე-
ლა სა ინ ფორ მა ციო 
და სა კო მუ ნი კა ციო 
ქსე ლი ერ თ მა ნეთ-
თა ნაა და კავ ში რე-
ბუ ლი, ინ ტერ ნე ტი 
ქა ლა ქის ფუნ ქ ცი ო-
ნი რე ბის საკ ვან ძო 
მე ქა ნიზ მი ა. სენ სო-
რე ბით,  სმარ ტ ფო-
ნე ბით ყვე ლაფ რის 
კონ ტ რო ლი შე გიძ-
ლი ა, ყვე ლა ფე რი 
შენ ზეა მორ გე ბუ ლი. 
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–ჭკვიანიერიშექმნას,სადაც
თითოეულმოსახლესსრული
კონტროლიექნებაგარემო-
სადაინფრასტრუქტურაზე.
ერთ-ერთგეგმაშითვითმა-
ვალი,რობოტიავტობუსების
შექმნაცკიჩაიწერა.

ქალაქი-სახელმწიფოსინგა-
პური,რომელმაცსუვერენი-
ტეტისულრაღაცნახევარი
საუკუნისწინმოიპოვა,დღეს
მსოფლიოშიერთ-ერთყვე-
ლაზეგანვითარებულად-
გილადითვლება,როგორც
მაღალტექნოლოგიურიმიღ-
წევებით,ისეეკონომიკის,
გარემოსდაცვისთუსოცია-
ლურიპოლიტიკისთვალსაზ-
რისით.სინგაპურიგლობა-
ლურისავაჭრო,ფინანსური
დასატრანსპორტოკვანძია.
1990-იანიწლებიდან,ისშან-
ხაისთანერთადკონტეინე-
რულიგადაზიდვებისპორტე-
ბისუდიდესორეულშიშედის.
მსოფლიობანკის2016წლის
მონაცემებით,სინგაპური
ბიზნესისკეთებისთვის
ყველაზემარტივიქვეყანაა
მსოფლიოში.

სენსორებისადასრულყოფი-
ლიმონაცემთაბაზისარსე-
ბობასაჯაროტრანსპორტის
ფუნქციონირებისგაუმჯობე-
სებაშიდიდიროლსითამა-
შებს.საკმარისია,დაადგინო,
რომელუბანშიაპრობლემა,
სადარისსაჭირომეტიტრან-
სპორტიდა,სწორიგადანა-
წილებითსიტუაციისგანმუხ-
ტვაუმოკლესდროშიიქნება
შესაძლებელი.მაგალითად,
სინგაპურისერთ-ერთუბანში,
იუჰუაში,სადაცსმარტტექნო-
ლოგიებისსაპილოტეპროგ-
რამადაინერგა,საცობების
დაქუჩებისგადატვირთვის
მაჩვენებელი90პროცენტამ-
დეშემცირდა.ტექნოლოგიები
ხანდაზმულიახლობლებისან
ბავშვებისკონტროლისსაშუა-
ლებასაცმოგვცემს,რაცმათს

ჯანმრთელობასადაუსაფრ-
თხოებაზეზრუნვასბევრად
გაგვიმარტივებს.სახლშიყოფ-
ნისასკი,დაგვეხმარება,უფრო
ეფექტურადდაეკონომიურად
მოვიხმაროთრესურსები,რი-
თიცნაკლებზიანსმივაყენებთ
როგორცჩვენსფინანსებს,ისე
გარემოს.

სინგაპური,როგორცშედარე-
ბითახალი,საპორტოქალაქი,
კარგიმაგალითიშეიძლებაგა-
მოდგესსაქართველოსთვის,
რომელიცამჟამადეკონომი-
კურიდაინფრასტრუქტურული
განვითარებისგარდამავალ
ეტაპზეა.ქვეყანაშიბევრიაუთ-

ვისებელიბაზარიდამიწაა,
რომელსაცურბანულარეალად
გადაქცევისდიდიპოტენცია-
ლიაქვს.

ერთ-ერთიასეთიადგილი
შავიზღვისპირატერიტორიაა,
კონკრეტულადკი–ანაკლიის
დასახლება.

ანაკ ლია სი თი,  
რო გორც 
მო მავ ლის ქა ლა ქი
„ანაკლიასითის“პროექტი
პირველიასაქართველოსადა
მთლიანადრეგიონში,სადაც
ორიენტირისწორედჭკვიან
ქალაქზე,მომავლისქალაქზეა
აღებული.ესყველაზემასშტა-
ბურიდაინოვაციურიურბა-
ნულიპროექტია,რაცბოლო

ათწლეულებშისაქართველო-
შიგანხორციელებულა.

ქალაქანაკლიისადასპეცი-
ალურიეკონომიკურიზონის
პროექტისგანვითარება2017
წლისივნისშიდაიწყო.ქალა-
ქისმთავარიმამოძრავებელი
ძალაანაკლიისპორტიუნდა
გახდეს,რომელიცპირველი
ღრმაწყლოვანიპორტიიქნე-
ბასაქართველოშიდაპრო-
ექტისჯამურიღირებულება
2.5აშშდოლარსშეადგენს.
პროექტისპირველიფაზა
2021წლისთვისუნდადამ-
თავრდეს.მასშიჩართულები
არიანქართველიდაუცხო-

ელიურბანისტები,ეკონო-
მისტებიდაექსპერტები,მათ
შორის,ისეთიგავლენიანი
დაცნობილიკომპანიებიდან,
როგორებიცააMTBS,Royal
HaskoningDHV,VanOord,
Moffatt&Nicholდასხვები.

გარდაეკონომიკურიმიმ-
ზიდველობისა,ქალაქი
ანაკლიათანამედროვეინფ-
რასტრუქტურითდაგარე-
მოსადმიზრუნვითაციქნება
გამორჩეული.ანაკლიის
იდეალურიმდებარეობა
ზღვისპირასდანალექია-
ნობისსიმცირერეგიონში
უამრავშესაძლებლობას
აძლევსამადგილს:პორ-
ტი,საზღვაოკურორტი,
სატრანზიტოპოტენციალი.

ქალაქიმიმზიდველიიქნება
როგორცმსუბუქიინდუს-
ტრიის,ისემომსახურების
სფეროსათვის;სპეციალური
ეკონომიკურიზონა,რომ-
ლისგანვითარებაქალაქ
ანაკლიაშიმოიაზრება,ღია
იქნებასაერთაშორისო
კომპანიებისადაგლობალუ-
რიკორპორაციებისთვის,
ფინანსურიდასადაზღვევო
სექტორების,კვლევისადა
ტექნოლოგიებისტრანს-
ფერისათვის;შეიქმნება
ხელსაყრელიგარემობიზნე-
სისთვის.„ანაკლიასითის“
გუნდმაუკვედაიწყომოლა-
პარაკებასაერთაშორისო
ლოგისტიკურკომპანიებ-
თან,რომლებიცტვირთის
გადაზიდვა/დასაწყობებაზე
იზრუნებენ–ამკომპანიების
რიცხვიმსოფლიოსმასშტა-
ბით100-ზემეტია.ანაკლია
სითისპარტნიორებს
შორისააკორეისინჩეონის
თავისუფალიეკონომიკური
ზონაც,რომელთანაც
„ანაკლიასითიმ“ურთიერთ-
თანამშრომლობისმემო-
რანდუმიცგააფორმა.

ქალაქშიმოეწყობასაგან-
მანათლებლოცენტრები,
საცხოვრებელიკომპლექ-
სები,სარეკრეაციოზონები.
ყველაფერიესკითანამედ-
როვე,მოქნილიდაჭკვიანი
ქალაქისპრინციპებთან
თანხვედრაშიიქნება,რაც
ხელსშეუწყობსროგორცად-
გილობრივიმოსახლეობის
ცხოვრებისდონისგაზრდას,
ისეკარგისაინვესტიციოგა-
რემოსშექმნას.

ვინაიდანანაკლიაამეტაპზე
ურბანულისტანდარტებით
პრაქტიკულადსრულიად
აუთვისებელია,ესშესაძლებ-
ლობასიძლევა,სხვადასხვა
ტექნოლოგიურითუსაკანონმ-
დებლოინიციატივადაინოვა-
ციაზედმეტიბიუროკრატიისა

დაწინაღობებისგარეშედაი-
ნერგოს.შესაბამისად,უფრო
გამარტივდებასაერთაშორი-
სოვაჭრობისსაკითხებიცდა
ევროკავშირთანასოცირების
ხელშეკრულებისშესრულებაც.
თუსხვაგან,უკვეარსებულ
ქალაქებში,სიახლისპრაქტი-
კაშიამუშავებისთვისსერი-
ოზულიინფრასტრუქტურული
გადაწყობაასაჭირო,ახალ
ადგილზე,მითუმეტეს,თავისუ-
ფალეკონომიკურზონაში,ეს
გაცილებითმარტივიიქნება.

ქალაქისსაკვანძოდაწესებუ-
ლებად,რომლისირგვლივაც
მრავალიპროექტიდაიგეგმე-
ბა,ანაკლიისპორტიმოიაზ-
რება.იმას,რომპორტისგავ-
ლენაქალაქისთურეგიონის
ეკონომიკურგანვითარებაზე
უმნიშვნელოვანესია,საერ-
თაშორისოგამოცდილებაც
ადასტურებს.

დღეისათვის,ევროპაშიგა-
დაზიდვებისდიდინაწილი
პორტებისდაზღვისსაშუა-

ლებითხდება.22საზღვაო
ქვეყანადა1200საზღვაო
პორტი–ასეთიაევროპის
მაჩვენებელიამდროისათ-
ვის.აქყოველწლიურად
400მილიონამდემგზავრი
გადაადგილდებაბორნები-
თადასაკრუიზოგემებით.
პორტებთანდაკავშირებულ
სამუშაოებზეკინახევარ
მილიონზემეტიადამიანია
დასაქმებული.

ინტეგრირებულისატრანს-
პორტოსისტემადასაზღვაო
ტრანსპორტის,როგორც
გადაზიდვებისთუმგზავ-
რობისსაშუალებადგამო-
ყენება,ხელსუწყობსგაზის
ემისიისდაგარემოსდა-
ბინძურებისშემცირებას.
ზღვისპირაქალაქებიქარის,
მზისდაწყლისგანახლება-
დიენერგიისგამოყენების
კარგსაშუალებასაციძლევა,
რაცასევემნიშვნელოვან
რესურსსზოგავსდაგარე-
მოზემავნეზემოქმედებას
ამცირებს.

„ქალაქიანაკლია–ესარის
მომავლისქალაქი,რომლის
განვითარებისმთავარიმი-
ზანია,ჩავებათგლობალურ
კონკურენციაში,შევქმნათ
ეკოლოგიურადსუფთადა
ეკონომიკურადმიმზიდველი,
წამყვანიბიზნეს-დასაცხოვ-
რებელიგარემოთანამედ-
როვეინფრასტრუქტურითა
დასაუკეთესომდებარეო-
ბით“,–აღნიშნავს„ანაკლიის
განვითარებისკონსორციუ-
მის“დამფუძნებელი,მამუკა
ხაზარაძე.

ანაკლიაშისარკინიგზოდა
საავტომობილოგზებისგან-
ვითარებახელსშეუწყობს
ქალაქისინტეგრაციასდა-
სავლეთსაქართველოსთან.
სწრაფმავალიმატარებლით
ქუთაისისაეროპორტიდან
ანაკლიაშიჩასვლასდაახ-
ლოებით1საათიდასჭირდე-
ბა,რაცმასტურისტებისთ-
ვისაცმიმზიდველსგახდის.
იმავემანძილზეამთავარი
საზღვაოქალაქიბათუმი,

რომელთანაცანაკლიას
სამომავლოდფუნქციებისგა-
დანაწილებამოუწევს.სწორი
სტრატეგიისშემთხვევაში,ეს
ორივექალაქიერთმანეთის
სატელიტიდაშემავსებელი
შეიძლებაგახდეს.

ამჟამადანაკლიაში1200-მდე
ადამიანიცხოვრობს.პორ-
ტისდაქალაქისაშენების
შემდეგესრიცხვიბევრად
გაიზრდება.მარტოპორტში
რამდენიმეათასიადამიანი
დასაქმდება.

„ესიქნებათვითმყოფადიქა-
ლაქი,რომელიცორგანულად
განვითარდება,მისისაჭი-
როებებიდანგამომდინარე.
ჩვენიმიზანია,ანაკლიის
ნებისმიერიმცხოვრებიიყოს
ჩართულიიმკეთილდღეო-
ბაში,რომელიცშეიძლებაამ
ახალმაქალაქმამოსახლე-
ობასმოუტანოს“,–ამბობს
„ანაკლიასითის“აღმასრუ-
ლებელიდირექტორი,ქეთი
ბოჭორიშვილი. 

„ანაკლია სი თის“ პრო ექ ტი პირ ვე ლია 
სა ქარ თ ვე ლო სა და მთლი ა ნად რე-
გი ონ ში, სა დაც ორი ენ ტი რი სწო რედ 
ჭკვი ან ქა ლაქ ზე, მო მავ ლის ქა ლაქ ზეა 
აღე ბუ ლი. ეს ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რი და 
ინო ვა ცი უ რი ურ ბა ნუ ლი პრო ექ ტი ა, რაც 
ბო ლო ათ წ ლე უ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა.

ქალაქი ანაკლია ქალაქი ანაკლია
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მოლოდინის 
რამდენიმე საუკუნე
ამბები ანაკლიის პორტის შექმნის 
მცდელობების შესახებ

ანაკლია, როგორც ნავსადგური
XVII-XX საუკუნეები

ოთარ ჭი ლა ძის რო მა ნი „გზაზე ერ თი კა ცი მი დი ო და“ ასე 
იწყე ბა: „ზღვამ ისი ნი რა ღაც დი დი ცოდ ვის გა მო მი ა ტო ვა, 
დი ახ, მი ა ტო ვა, რო გორც მარ ჩე ნალ მა – ოჯა ხი, ქმარ მა – 
ცო ლი, რომ ლის ქა რაფ შუ ტო ბა სა და გა რე- გა რე კურ კურს 
აღარ და ად გა საშ ვე ლი. ქმა რიც ად გა და წა ვი და“. 

ცოდ ვე ბის გა მო, თუ კი დევ რა მი ზე ზით, ზღვამ თუ ჩვენ, არ 
ვი ცი, მაგ რამ ერ თ მა ნე თი რომ მი ვა ტო ვეთ, აშ კა რა ა. და-
ვი ვიწყეთ ნა ოს ნო ბა, თევ ზა ო ბა, ნავ თ მ შე ნებ ლო ბა, კუ ლი-
ნა რია და ზღვას თან და კავ ში რე ბუ ლი კი დევ ბევ რი სხვა 
სი კე თე. მათ შო რის, ანაკ ლი ის სა ნავ სად გუ რე ის ტო რი აც, 
რო მე ლიც საკ მა ოდ მდი და რი ა. ასე რომ, XXI სა უ კუ ნის 
პრო ექტს, ანაკ ლი ა ში პორ ტის მშე ნებ ლო ბას, მის ფუნ ქ ცი-
ო ნი რე ბას, უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო წარ სუ ლი აქვს. 

აღ ვად გი ნოთ ამ ის ტო რი ის ფრაგ მენ ტე ბი და სა ზო გა-
დო ე ბას მო ვუყ ვეთ ამის შე სა ხებ, აი, ამ სტა ტი ის მი ზა ნი. 
რა თქმა უნ და, არ გვაქვს სრულ ყო ფი ლე ბის პრე ტენ ზი ა, 
რო მე ლი მე მოვ ლე ნა და მცდე ლო ბა შე იძ ლე ბა გა მოგ ვ რ-
ჩეს და თუ ვინ მე ამ სა ერ თო სუ რათს რა ი მე თი შე ავ სებს, 
მად ლი ე რე ბი ვიქ ნე ბით. 

სპეცპროექტი სპეცპროექტი

ავტორი: მე რაბ ადე იშ ვი ლი 

ანაკლიის,როგორცნავ-
სადგურისსაქმიანობა

წერილობითარქივებშიXVII
საუკუნიდანიღებსსათავეს.
თავისთავადანაკლია/ანაკ-
რიარომუძველესიდასახლე-
ბაა,საფუძვლიანადაქვსაღ-
წერილიმამანტიპაჭკორიას
თავისნაშრომში„ფურცლები
კოლხეთისისტორიიდან“(1.
გვ.39-42),რასაცბევრიისტო-
რიულიწყაროადასტურებს.
ცალკეაღწერასსაჭიროებს
ამადგილასჩვენსდროში
პორტისმშენებლობისმცდე-
ლობებიც.ერთისიტყვით,
ანაკლიისსაპორტოპოტენ-
ციალისგამოყენებამრავა-
ლითაობისოცნებას,ხოლო
ძველდროში,რეალობასაც
წარმოადგენდა.

ისტორიულადანაკლიასამეგ-
რელოსმნიშვნელოვანნავსა-
ყუდელსდასავაჭროადგილს
წარმოადგენდა.

ჯერკიდევ1674წელს,იტალიე-
ლიკათოლიკემისიონერიჯუ-
ზეპეძამპიწერდა:„ახლაკაცს
არშეუძლიაუშიშრადიყოს,
მუდამაფხაზებისდაცემის
შიშია.თვითხომალდები,რომ-
ლებიცმოდიოდნენკავროსსა
დამორბილაში,ახლაშიშის
გამოანარგიაშიმიდიანო“(2.
გვ.205).

1640წელსსამეგრელოში
ნამყოფითურქიმოგზაურის
ევლიაჩელების(1611-1688)
ცნობით,სამეგრელოშიგემე-
ბიივლისშიდაჭირნახულის
აღებისდროსმოდიოდნენ.
ჩამოჰქონდათმარილი,ჭურ-
ჭელი,რკინეულობა,იარაღი
დამათცვლიდნენბზაზე,

თაფლზე,თაფლისსანთელ-
სადაგოგო-ბიჭებზე(3.გვ.
45-46).

ჟანშარდენი(1643-1713)კი
წერს,რომყოველწელსაქ
(სამეგრელოში)მოდისოთორ-
მეტიოდეიალქნიანიხომალდი
კონსტანტინოპოლიდანდა
კაფადანდასამოცზემეტი
ფელუკაგონიოდან,ირისიდან,
ტრაპიზონიდან.ისინისა-
მეგრელოშიტყვეებისგარდა
იტვირთებააბრეშუმით,სელის
ძაფით,ტილოთიდასელის
თესლით,ხარისტყავებით,
კვერნისდათახვისბეწვით,
ბზით,ცვილითდათაფლით(4.
გვ.124).

სამეგრელოშიჩამოსული
უცხოურისავაჭროხომალდე-
ბისდიდინაწილიანაკლიის
ნავსაყუდლითსარგებლობდა.

პიოტრტოლსტოი1704წელს
შედგენილ„შავიზღვისაღწე-
რილობაში“ანაკლიასშავიზღ-
ვისპირეთისმნიშვნელოვანი
ნავსაყუდლებისგვერდით
მოიხსენიებს,უწოდებსრამას
мингельекая гальфа Анакра-ს(5.
გვ.337).

ჟაკფრანსუაგამბას(1763-1833)
დაკარლკოხის(1809-1879)
თხზულებებისმიხედვით,ანაკ-
ლიისნავსადგურიგაშენებუ-
ლიამდინარეებისაჯისადა
ენგურისშეერთებისადგილას
(6.გვ.44).

XVII-XVIIIსაუკუნეებისანაკ-
ლიის,როგორცსავაჭრო
პუნქტისშესახებყურადღე-
ბასამახვილებსპროფესორი
შოთამესხია.მისიაზრით,

ანაკლიისნავსადგურივაჭ-
რობისგამოპატარაქალა-
ქისროლსაცთამაშობდა.შ.
მესხიასმოჰყავსგერმანელი
დოქტორისიაკობრეინევსის
(1779-1783წწ.ცხოვრობდასა-
ქართველოში)დახასიათება
ანაკლიისა,როგორცქალა-
ქისა.1804წელს,რუსეთის
ხელისუფლებამ,სამეგრელოს
აღწერისასიგითავიანთრუ-
კაზეშეიტანა(7.გვ.120,124).

სამეგრელოსმნიშვნელოვა-
ნინავსაყუდლისადასავაჭ-
როცენტრისმნიშვნელობა
ანაკლიასXIXსაუკუნეშიცარ
დაუკარგავს.

1823წელს,რუსეთისმთავ-
რობამსამეგრელოსსაზღ-
ვაოსაბაჟოებიოდიშის
მთავარსჩამოართვადა
ამისსანაცვლოდყოველ-
წლიურად1600ვერცხლის
მანეთიდაუნიშნა,მაგრამ,
მიუხედავადამისა,მცირე
უცხოურმახომალდებმა
მაინცმიიღესანაკლიაში
გაჩერებისუფლება,რათა
ადგილობრივისაქონლით
დატვირთულიყვნენ.ესკი
ოდიშისსამთავრობოხაზი-
ნასყოველწლიურად3000
ვერცხლისმანეთისშემოსა-
ვალსაძლევდა.

1838წელსრუსეთისმთავრო-
ბამანაკლიაშიმცირეუცხოური
ხომალდებისშესვლაცაკრძა-
ლა,მაგრამლევანVდადიანმა,
საკმაოდდიდიმიმოწერის
შემდეგ,1842წელსდაითანხმა
რუსეთისმთავრობა,მცირე
უცხოურიხომალდებისთვის
ანაკლიაშიშესვლისნებადა-
ერთოთ(8.გვ.166).

ჟანმურიე1883წელსგამო-
ცემულწიგნში„სამეგრელო“
წერს,რომანაკლიაში
„მხოლოდ20მოსახლეცხოვ-
რობს,მაგრამსატვირთო
ხომალდებისმეტადმნიშვნე-
ლოვანნავსადგურსწარმო-

ადგენს.აქედანმოედინება
მთელიზუგდიდისმაზრიდან
ზღვითსაზღვარგარეთთუ
ოდესაშიგასაგზავნისიმინდი“
(9.გვ.290).

1895წელსდიმიტრიბოკე-
რიასწერილში„ნავსადგური
ანაკლია“,რომელიცგაზეთ
„ივერიაში“(ნომერი23-ე)
გამოქვეყნდა,ვკითხულობთ:
„ამპატარანავსადგურსდიდი
მნიშვნელობააქვსდასავლეთ
საქართველოსთვის,რადგან
ერთისმხრითაქედანგააქვთ
საზღვარგარეთერთმილიო-
ნამდისფუთისიმინდიდამე-
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ორე,აქგამართულიასახერხი
ქარხნები,რომლებსაცმუდამ
ეჭირვებამუშაკაცი.ამიტომ
ანაკლიაშიბევრიამუშები
დასიმინდითმოვაჭრენი,
რომელთაშორისსაზღვარ-
გარეთელებიცარიან.უცხო-
ელთაქაცდაგვანახესთურა
დიდადწინწასულანჩვენზედ
დაროგორდახელოვნებუ-
ლანფულისმოგებაში;ბევრმა
სამშობლოდანხელცარიელად
წამოსულმაბერძენმააქდიდი
სიმდიდრეშეიძინა“.

XIX-XXსაუკუნეთამიჯნაზე
ანაკლიისნავსადგურსსაგრძ-
ნობიგამოცოცხლებადაეტყო,
ესკარგადჩანსსაარქივო
მასალებიდანაც.

1901წელსანაკლიისნავსად-
გურშიშესულა82ხომალდი.
ამავეწელსანაკლიაშიშემოი-
ტანეს330.105ფუთიდაგაიტა-
ნეს632.604ფუთისხვადასხვა
სახისსაქონელი(10.გვ.43-44).
ე.ი.საერთოტვირთბრუნვასამ
წელსთითქმის1მლნფუთისთ-
ვისმიუღწევია(10.გვ.33-64).

1903წლისსაბუთებიდანჩანს,
რომანაკლიაშიშემოუტანიათ
54.000ფუთიპურისფქვილი,
39.000ფუთიმარილი,15.000
ფუთინავთი,4000ფუთი
ცემენტიდასხვასაქონელი.
სულ138.000ფუთი.ამავე
წელსანაკლიიდანგაუტანიათ
334.000ფუთისიმინდი,53.000
ფუთიხე-ტყედაშეშა,6000ფუ-
თიხილიდაბოსტნეული,7000
ფუთითევზიდასხვასაქონე-
ლი,სულ402.000ფუთი(11).

თუ1901წელსდაბაანაკლიაში
ადგილობრივიშემოსავლე-
ბიდანმიუღიათ633მანეთი,
1909წლისთვისესთანხა2.282
მანეთამდეგაზრდილა(12).

ანაკლიაშივაჭრობდნენარა
მხოლოდადგილობრივი
ლაზები,არამედოდიშარნიც.

მაგალითად,1899წელს,ვა-
ჭარმაბოკუჩავამიქთურქული
ხომალდით(სანდალით)30
ურემისაქონელიჩაიტანა(13).

ანაკლიელებიარამარტო
შესანიშნავიმეთევზეები,
არამედბრწყინვალენავთ-
მშენებლებიციყვნენ.ისინი
დახელოვნებულნიიყვნენრო-
გორცსხვადასხვასახეობის
ნავების(ნიშის,ოცხომელის,
ონეჭკანდერის…)აგებაში,ასე-
ვემოზრდილიხომალდების
მშენებლობაშიც.1816წელს,
მაგალითად,ანაკლიელმა
ოსტატებმაააგესრამდენიმე
ხომალდი(14).ლევანVდადი-
ანისხომალდიონიც,ცხადია,
ანაკლიელიდაყულეველინავ-
თმშენებლებისაგებულიუნდა
ყოფილიყო(15). 

სპეცპროექტი

ლი ტე რა ტუ რა:
1. მ. პაჭ კო რი ა, „ფურცლები კოლ
ხე თის ის ტო რი ი დან“, თბ., 1977.
2. მ. თა მა რაშ ვი ლი, „ისტორია 
კო თო ლი კე ბი სა ქარ თ ველ თა შო
რის“, ტფ., 1909.
3. ევ ლია ჩე ლე ბი, „მოგზაურობის 
წიგ ნი“, ნაკვ. თბ., 1971. გვ. 9596.
4. ჟან შარ დე ნი, „მოგზაურობა სა
ქარ თ ვე ლო ში, თბ., 1982.
5. ნ. უს ტ რი ა ლო ვი, „პეტრე დი დის 
მე ფო ბის ის ტო რი ა“, ტო მი IV, ნა
წი ლი I, 1863.
6. ჟაკ ფრან სუა გამ ბა, 
„მოგზაურობა ამი ერ კავ კა სი ა ში“, 
გვ. 1, თბ., 1987.
7. შ. მეს ხი ა, „ქალაქები და სა მო ქა
ლა ქო წყო ბი ლე ბა ფე ო და ლურ 
სა ქარ თ ვე ლო ში“ 1959.
8. თ. ბე რა ძე, „ნაოსნობა და საზღ
ვაო ვაჭ რო ბა შუა საუკუნეების 
სა ქარ თ ვე ლო ში“, თბი ლი სი, 1989. 
9. ჟ. მუ რი ე, La Mingrélie (Ancienne 
Col Hiele), O lessa, 1883.
10. ქუ თა ი სის გუ ბერ ნი ის მი მო
ხილ ვა 1901 წლი სათ ვის.
11. ქუ თა ი სის გუ ბერ ნი ის მი მო ხილ
ვა 1901 წლი სათ ვის, გვ. 62; 1909 
წლი სათ ვის, გვ. 57.
12. ქუ თა ი სის გუ ბერ ნი ის მი მო
ხილ ვა 1901 წლი სათ ვის, გვ. 62; 
1909 წლი სათ ვის, გვ. 57.
13. გაზ. „ცნობის ფურ ცე ლი“ 1899, 
#870.
14. ს. ბრო ნევ ს კი, „უახლესი გე
ოგ რა ფი უ ლი და ის ტო რი უ ლი 
უწყე ბე ბი კავ კა სი ა ზე“, ნა წი ლი I. 
მოს კო ვი, 1823.
15. კავ კა სი ის არ ქე ო ლო გი უ რი 
კო მი სი ის მი ერ შეგ რო ვე ბუ ლი აქ
ტე ბი, ტო მი VIII, ტიფ ლი სი, 1881. 

სპეცპროექტი

ანაკლიელები 
„ვეებერთელა 
გემების“ შესახებ

ავტორი: ნი ნო კვი რი კაშ ვი ლი

არ სე ბობს ად გი ლე ბი, რო მელ თა მი მარ თაც გან სა კუთ-
რე ბუ ლი, პი რა დი და მო კი დე ბუ ლე ბა გი ყა ლიბ დე ბა. 
ჩემ თ ვის სწო რედ ასე თად იქ ცა ანაკ ლი ა, მას შემ დეგ, 
რაც ზე დი ზედ 4 წე ლი ა, სხვა დას ხ ვა მი ზე ზით იქ სტუმ-
რო ბა მი წევს. წელს უკ ვე მივ ხ ვ დი, რომ იქა უ რო ბა რა-
ღა ცით ჩე მიც იყო. 

ასე რომ, რო ცა, „ანაკლიის“ მთავარმა რე დაქ ტორ-
მა ანაკ ლი ის პორ ტის შე სა ხებ და წე რა მთხო ვა, რო-
მე ლიც ანაკ ლი ის ის ტო რი ის კვლე ვის ნა წი ლი უნ და 
ყო ფი ლი ყო, და უ ფიქ რებ ლად დავ თან ხ მ დი. და წა ვე დი 
იმის გა სარ კ ვე ვად, თუ რა ახ სოვს დღე ვან დელ მო სახ-
ლე ო ბას საკუთარ სა ნა პი რო ზე ანაკ ლი ის პორ ტი სა და 
მი სი მშე ნებ ლო ბის არა ერ თი მცდე ლო ბის შე სა ხებ. 

ჩემიპირველირესპონ-
დენტიჩემივემასპინძე-

ლიბატონიჯამბულია.ჯამბუ-
ლიპენსიონერია,ადრეთავს
კვებისობიექტითირჩენდა.
80კაცსვაჭმევდი,რომლებიც
სასტუმროებისმშენებლობა-
ზემუშაობდნენო,–ამბობს.
ბევრირამეახსოვს,მათშო-
რის,აფხაზეთისომისდროს
„მხედრიონისშემოვარდნები“
დამშვიდობიანიმოსახლეო-
ბისშიში.

ჯამ ბულ ჩი ქო ბა ვა: 

„პორტისმშენებლობაანაკლი-
აშიერთისამითაობისუკან
იყოწამოწყებული.მაგრამ
ახლაროგორიყო,იცი?2თუ
3წერტილიაქვსანაკლიას,რო-
მელსაცგანსაკუთრებულისიღ-
რმეაქვს.თევზაობისდროს
გამიგონია,რომიქ200მეტრი

სიღრმეადაბადესაცდებდნენ
დათევზებსაციჭერდნენო.
ამისგამოდააანონსეს,რომ
იქნებოდაპორტი.მაგრამმე
რაცმახსოვს,60წელზემეტი
გავიდამისმერე.ანაკლიაში
არსებობდაპატარაპორტი,იქ,
სადაცგანმუხურისმხრიდან
შესასვლელია.აი,ნაძვებირომ
დგასმანდ,ეგპორტისდრო-
ინდელია.იყოძველად,ერთი
80წლისუკან.მერედააყენეს
რუსისსამხედროები.თუმცა
ყოველთვისამბობდნენ,რომ
ანაკლიაშიპორტიიქნებაო.
რომიტყვიან,„მატყუარაკაცის
ცოლიგახარებულიაო“,ისე
გახარებულებივიყავითჩვენც
დაახლაცგვაქვსიმედი,რომ
აშენდება.ახლა,21-ესაუკუ-
ნეში,მგონია,რომპორტის
აშენებადიდისახმაუროამ-
ბავიაღარუნდაიყოს,ისეთი
რამეებიშენდება.მაგასკარგი

ბე ლა ხუ ბუ ა: „პორტზე ლა პა რა კი ჯერ კი-
დევ 1938 წელს და იწყო. ფუ ლა რია იყო, 

ერ თი კა ცი. . . ის იყო ერ თ -ერ თი მკვიდ რი 
ანაკ ლი ის და მო თა ვე, რო მე ლიც ამას აპი-

რებ და. პორ ტის ამ ბა ვი იყო ყო ველ თ ვის 
აქ ტუ ა ლუ რი. . .  ხალ ხი ელო დე ბო და პორტს.  
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ხელმძღვანელობაუნდა.ახლა
იმასვფიქრობ,ინვესტორი
რომგეიგებს,რომაგერ2კი-
ლომეტრშირუსისჯარიდგას,
ჩაყრისმილიონებს?

გახსოვსშენოთარფაცაცია?
პრემიერ-მინისტრიციყოერთ
დროს.მაგანდაიწყომანდ
მისადგომისგაკეთება,რომ
პატარაგემებიმისულიყო.და
რომსოჭში,თურქეთშიგემები
წასულიყოდამიმოსვლაყო-
ფილიყო.

სახელმწიფოსაცმოუტანს
რაღაცასდახალხსაცესპორ-
ტი.დასაქმდებახალხი,მეტი
რაუნდამოგვიტანოსპორტმა.
რამდენიმეათასიკაცირომ
დასაქმდეს,კარგია.დიდი
მშენებლობადამითუმეტეს
საუკუნისმშენებლობაკარ-
გია,მეტირაღა.მე-19საუკუ-
ნეშირომყოფილიყო,უფრო
მეტიდასაქმდებოდა“.

ჯამბულისსახლიდანზუს-
ტად2სახლისმოშორებით,
ქალბატონიკოკოცხოვ-
რობს.ახლობლებიეძახიან
ასე,თორემისეიზოლდა
ჰქვია.იზოლდამიქავა
ყოფილიექთანია.ახლა
პენსიაზეა.ჭაღარა,სასია-
მოვნოგარეგნობისქალბა-
ტონსეზოშიჩემთვისსკამი
გამოაქვს,რომსიგრილეში
დავსხდეთ.საერთოდ,აქა-
ურებთანურთიერთობისას
აღმოვაჩინე,რომმეგრელე-
ბიუსაყვარლესი,უთბილესი
ხალხია.სულიმასფიქრო-
ბენ,როგორგასიამოვნონ.
ასევექალბატონიკოკოც.
უნდა,რომყავაშემომთავა-
ზოს,მაგრამმემეჩქარება
დავერვთანხმდები.

კოკო76წლისაა.ისჯერსო-
ფელდარჩელში,შემდეგკი
ზუგდიდისნომერპირველ
საავადმყოფოში,ტრავმა-
ტოლოგიურგანყოფილებაში

ექთნადმუშაობდა.ანაკლი-
აშიდაიბადა,სკოლაციქვე
დაამთავრა.შემდეგსოხუმის
სამედიცინოსასწავლებელ-
შისწავლობდა,რომელიც
„წითელდიპლომზე“დაამ-
თავრადაახალათონში,რო-
გორცთვითონამბობს,„ნოვი
აფონში“გაანაწილეს.მაგრამ

დედაძალიანნერვიულობ-
და,შორსრომვიქნებოდიდა
ამიტომანაკლიაშიჩამოვე-
დიო,მიამბობსქალბატონი
კოკო.ახლამას5შვილიდა3
შვილიშვილიჰყავს.

იზოლ და (კოკო) მი ქა ვა: 
„ბავშვობააქგავატარე–სა-
დაცახლასასტუმროებია,
მანდიყონავმისადგომი.იყო
5-6ბრიგადა,რომელიცთევ-
ზაობდა.ახლარომვიხსენებ,
იმდენითევზიიყო,ნეტავ
სადგაქრა-მეთქი,ვფიქრობ...
ფოთშიაბარებდნენ.ბებიაჩე-
მიიმერელიქალიიყო.ჰოდა,
ბებიაიხსენებდა(ხოხვდე-

ბით,როდინდელიამბავია...)
ხოლმე,ეხლააქრომნავმი-
სადგომიაო,ამაზეამბობდ-
ნენ,რომდიდიპორტიუნდა
გაშენდესანაკლიაშიდათა-
ვისუფალივაჭრობაიქნებაო.
მაშინუფროთურქეთიდან
შემოდიოდანავები.იმათმო-
სასვლელნავებსდიდი,მოგ-
რეხილიკიჩოებიქონდათდა
სანდალებსეძახდნენ.ჰოდა,
ბებიაამბობდა,სანდალები
კიარა,ვეებერთელაგემები
მოადგებაანაკლიასო.სან-
დალიპატარაკატარღაიყოო,
ბებიაიტყოდა.კიჩოჰქონდა
ასემოგრეხილი.მოადგებო-
დასანაპიროსდაიქიდან
ფართლეულსყიდულობდნენ,
აქედანკიდე–სიმინდი,ლო-
ბიოდარაღაცეებიმიქონ-
დათიქით,თურქეთშიო.აი,
ესმახსოვსბებიასგან.ყველა
ელოდებოდაამასდაამბობ-
დნენ,რომპორტინაღდად
გაშენდებაანაკლიაშიო.
ახლაჩემსშვილიშვილებს
ვეუბნები,ბებო,ბებიაჩემი
რომამბობდა,ამიხდა-მეთქი.
არმოვკვდებოდეისე,რომეს
პორტიარგაშენდეს“.

კოკოცისევე,როგორცსხვები,
იხსენებს,რომპორტზელაპა-
რაკისულიყო,თუმცა,ამატებს,
რომალბათ„ამისსაშუალება
სახელმწიფოსარჰქონდა“.

იხსენებსერთვერსიასაც,
თითქოს,ფოთისპორტირომ
გაშენდა,მაშინუნდააშენე-
ბულიყოანაკლიისპორტიც,
მაგრამფოთმაგაიმარჯვაო:

„ანაკლიასვინგაიხსენებდა,
აბა,მაშინ?სულსოფელიიყო,
ღარიბისოფელი.ახლარომ
ხალხიცხოვრობს,იმასთან
შედარებით,შეიძლებაითქვას,
რომყველამდიდარია.ისე-
თისიღარიბეიყო,გზაარავის
ჰქონდა,სინათლეარიყო.ქალი,
კაცი,ყველაკოლმეურნეობის
ყანებშიმუშაობდა“.

ბელახუბუაცანაკლიაშიდაი-
ბადა.ის77წლისაა.ერთ-ერ-
თიყველაზეაქტიურიდაშრო-
მისუნარიანიქალია,ვისაც
შევხვედრივარ.თავსბიზნე-
სითირჩენს.თანყოველთვის
ასეიყო–მხედრიონმაცვერ
დაამარცხა.

ბე ლა ხუ ბუ ა:
„პორტზელაპარაკიჯერკიდევ
1938წელსდაიწყო.ფულარია
იყო,ერთიკაცი,რომელსაც
„პალმბიჩის“ადგილასჰქონდა
2-სართულიანიშენობადაის
იყოპორტისერთ-ერთიმოთა-
ვე.ისიყოერთ-ერთიმკვიდრი
ანაკლიისდამოთავე,რომელიც
ამასაპირებდა.პორტისამბავი
იყოყოველთვისაქტუალური.აქ
20წლისწინახალგაზრდაკაცი
გარდაიცვალა,გონელილუკავა,-
მეურნეობისდირექტორისმო-
ადგილეიყო.გონელიძალიან
გულშემატკივრობდააქაურო-
ბასდასულიმასამბობდა,3
კილომეტრისმანძილზეარავის
არექნებადასახლებისუფლება,
აქროცაპორტიგაშენდებაო.
ხალხიელოდებოდაპორტს.
იცით,რომთხილიყოველთვის
ვალუტადითვლება.მაშინაც
იმედიჰქონდათ,რომთურქე-
თიდანშემოვიდოდაოქროდა
აქედანგავიდოდასიმინდიდა
თხილი.ასევეცნობილია,რომ
ძველდროშიაქედანტყვეები
გაყავდათ.მოპარულბავშვებს
ყიდდნენ.მოტაცებულბავშვებს.
ისევქართველითუმოიპარავ-
და,აბა,სხვავინ?

მე77წლისვარ,მაგრამვაზ-
როვნებკარგად!თუპორტი
აშენდება,მთავარია,სახელმ-
წიფომანაკლიელებისდა-
საქმებაზეიფიქროსდაარა
თბილისელების.ესააჩემთვის
მთავარი“.

ბელახუბუაფიქრობს,რომმთა-
ვარიაოჯახურისასტუმროების,
სპორტულიკომპლექსების,ინ-
ფრასტრუქტურისგანვითარება.

სპეცპროექტი სპეცპროექტი

ტურიზმი,მისიაზრით,ანაკლიის
ერთ-ერთიმთავარიდასაყრ-
დენია.

„80პროცენტსარსჯეროდა,
რომაქპორტიაშენდებოდა“,
–მიამბობსნანაჩიქობავა.
ისიცანაკლიაშიდაიბადადა
გაიზარდა.შვილებითბილის-
შიჰყავს.

„აი,ახლარომსასტუმროე-
ბია,მანდდუქნებისადგილს
ეძახდნენდაიქვეახლოს
იყონავმისადგომი.გემები
შემოდიოდნენ.ანაკლიასხომ
დიდიისტორიააქვს.ყველას
გვსმენიაისიც,რომთურქეთში
აქედანგაყავდათმოტაცე-
ბულიადამიანები.თვითონ
სახელიცადასტურებსამას.
მოადგებოდნენაქგემები,
ნავებიდახალხიმიყავდათ
აქედან.ბებიაჩემისგანმსმე-
ნია,რომაქპორტიაშენდე-
ბოდა.ხოდა,როცაწამოვიდა
აქტიურადამაზელაპარაკი,
უმეტესობაუიმედოდიყო,მაგ-
რამმეკისულმჯეროდა.დააი,
ახლამოგვიწიაიმდრომ,რომ

მოვესწროთდავნახოთჩვენი
თვალით“.

ანაკლიელიელენეახალაია74
წლისაა.მასმამისგან,პანტე
ახალაიასგანარაერთხელ
გაუგია,რომანაკლიაშიზღვას
ბუნებრივისიღრმეჰქონდა.
მამა17წლიდანგემზემუშაობ-
და.იუსტინეგვასალიასგემით
დადიოდა.ახალაიაიხსენებს,
რომორდედგებუაძისწიგნში
„ჩაძირულითოლია“მამამი-
სიცაანახსენები.მისგანიცის
აქაურირელიეფისთავისებუ-
რებები.

ელე ნე ახა ლა ი ა:
„ყველაფერიბუნებრივიაქვს
ამას,კანიონიდაყველაფე-
რი.ასერომ,ბევრიარაფე-
რიდაჭირდებააქპორტის
გაშენებას.ჩემებისულზღვის
სანაპიროზეცხოვრობდნენ,
ახალაიებიდაკვარაცხელი-
ები.ვაჭრებიიყვნენ.მამიდა-
ჩემიყვებოდახოლმე,რომ
სოფლისცენტრიდანზღვამდე,
სულხისშენობებიიყო,საწყო-
ბებიო.თხილისდასიმინდის

საწყობებიო.კატასახურავზე
რომშეჯდებოდაო,ძირსარ
ჩამოდიოდა,ისეგადიოდაშე-
ნობიდანშენობაზეო“.

ელენესმეუღლეპეტრეცხა-
დაიამეთევზეა.ისიცგემზე
მუშაობდა.პორტისხსენებაზე
ბავშვობაახსენდება:

პეტ რე ცხა და ი ა:
„ერთიანაკლიელიკაციიყო,
პეტრებიგვავა,რესტორანი
ქონდააქ.დაეგამბობდაყო-
ველთვის–ბავშვებო,იცოდეთ,
აქმალეპორტიგაშენდებადა
თქვენმოგიწევთეგამბავიო.
ესკაციამბობდაყოველთვის
–ფოთშირომპორტიგაშენ-
და,აქუნდაგაშენებულიყო,
მაგრამნიკოლაძემდაასწრო
დაანაკლიადარჩაისეო.მას
მერე70წელიგავიდადაახლა
იწყებაესამბავი“.

პეტრეცხადაიააფხაზეთში
ომობდა.ამბობს,რომახლაც
მიესალმებარუსებისგანდევ-
ნასტერიტორიიდან.ის„ზღვის
კაცია“დაზღვამასარაერთ

საჩუქარსუკეთებს.ერთხელ
წყლიდანჩაძირულიგემიამო-
იყვანა.გემს„ანაკლია“ჰქვია
და,როგორცთვითონამბობს,
„ადმირალსკი“გემია.ახლა
ხომალდირემონტზედგას
დამალედაარეგისტრირებს
კიდეც.თუმცაესზღვისერ-
თადერთისაჩუქარიარარის.
90-იანწლებშიპეტრემ25მეტ-
რისსიღრმეში,ღუზაიპოვა.„ეს
ხელნაჭედიღუზაა,მაშინარც
„სვარკა“იყოდაარცარაფერი.
ასედაამტკიცესსპეციალის-
ტებმა,რომსავარაუდოდ,მე-17
საუკუნისღუზაა“,–ამაყად
მეუბნებაპეტრედადაახლო-
ებით3მეტრისიგრძისღუზას
მიჩვენებს,რომელიცთავის
სახლთან,საპატიოადგილას
უდევს.პეტრესდაანაკლიის
სხვამცხოვრებლებსაციმედი
აქვთ,რომზღვამათკიდევ
არაერთსაჩუქარსგაუკეთებს.
დაანაკლიისპორტიც,რომელ-
საცმათიწინაპრებიასეელო-
დებოდნენ,მალეაშენდებადა
იქ,მათიბებია-ბაბუებისნანატ-
რი„ვეებერთელაგემებიც“
შემოვა. 

იზოლ და მი ქა ვა: ბე-
ბი ა ჩე მი იხ სე ნებ და, 
ეხ ლა აქ რომ ნავ მი-
სად გო მი ა ო, ამა ზე 
ამ ბობ დ ნენ, რომ 
დი დი პორ ტი უნ და 
გა შენ დეს ანაკ ლი ა-
ში და თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბა იქ ნე ბა ო. 
მა შინ უფ რო თურ-
ქე თი დან შე მო დი-
ო და ნა ვე ბი. იმათ 
მო სას ვ ლელ ნა ვებს 
დი დი, მოგ რე ხი ლი 
კი ჩო ე ბი ქონ დათ და 
სან და ლებს ეძახ დ-
ნენ. ჰო და, ბე ბია ამ-
ბობ და, სან და ლე ბი 
კი არა, ვე ე ბერ თე ლა 
გე მე ბი მო ად გე ბა 
ანაკ ლი ა სო.
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„ჩვენ გზა გავუკაფეთ დიდი მომავლის მქონე 
პორტის ენგურთან მშენებლობის იდეას“

ავტორი: სა ლო მე ფა ცა ცია

ნიგზისდაბოგილიორიხიდის
დაბომბვაგერმანელებისგან.
მართალია,ხიდებიგადაურჩა
დანგრევას,მაგრამსანაცვლოდ
ერთიოჯახიშეიწირა.

კადნიერებაშითუარჩამო-
მართმევთ,დიახაც,ადრეული
წლებიდანგამიჩნდაგანსაკუთ-
რებულიპასუხისმგებლობის
გრძნობასამშობლოსადმი.
რაცშეეხებაანაკლიისპორ-
ტისმშენებლობისიდეას,
იგიპრაქტიკულად9-წლიანი
პარტიულიმუშაობისპერიოდ-
შიჩამომიყალიბდა.შემდგომ
„ენგურქაღალდკომბინატის“
30-წლიანიდირექტორობისას
თანამედროვეტექნოლოგიურმა
მოთხოვნებმადღისწესრიგში
დააყენამეტიქმედითინაბიჯე-
ბისგადადგმაამკუთხით.

ბა ტო ნო ოთარ, სა ინ ტე რე
სო ა, რა კავ ში რი უნ და ჰქონ
დეს ქა ღალ დის წარ მო ე ბას 
პორ ტის იდე ას თან?

მოგახსენებთ.მეპრაგმატიკოსი
ვარყველგანდაყველაფერში.
„ენგურქაღალდკომბინატის“
მშენებლობათავიდანაფხაზეთ-
შიიყოგათვალისწინებული,ნეს-
ტორლაკობასბზიფისხეობაში
უნდოდამისიაშენება.აქზუგდი-
დისმაშინდელმათავკაცმაისაკ
ჟვანიამშეურყეველისაბუთი
მოიშველია:ხე-ტყისდამზადება
ქაღალდისწარმოებისათვის,
საკურორტომხარისუნიკალურ
ბუნებასმიწასთანგაასწორებ-
სო,დაზემდგომიცუყოყმანოდ
დათანხმდა,რომიგიზუგდიდში
აშენებულიყო.თუმცა,მერომ
მკითხოთ,კომბინატისმზარ-
დიმოთხოვნებირამდენიმე
ათეულწელიწადშისვანეთის
ტყეებსაცმოუღებდაბოლოს,და
მაშინ,დიდიწინააღმდეგობის
მიუხედავად,საქართველოსმი-
ნისტრთასაბჭოსმხარდაჭერით
მოვახერხე,ჩვენიკომბინატი
რესპუბლიკურიდანსაკავშირო
დაქვემდებარებაზეგადამეყ-

ვანა.ამისშემდეგდამატებით
7წელიმაინცდამჭირდა,რომ
ხე-ტყისშემოზიდვარუსეთი-
დანდაგვეწყო.მოკლედ,1976
წლიდანსვანეთშიერთიკუბური
მეტრიხე-ტყეარმოჭრილაკომ-
ბინატისსაჭიროებისათვის.

გავიდადროდახელშეკრულებე-
ბიგავაფორმექაღალდისისეთ
უმსხვილესწარმოებებთან,რო-
გორებიცაა:ბრატსკის,არხან-
გელსკის,კოტლასისქაღალდ-
კომბინატებიდააი,მონათესავე
წარმოებებისგანწილობრივი
ფინანსურიმხარდაჭერამივიღე
თუარა,მეცმინისტრთასაბჭოს
მიერანაკლიაშიგამოყოფილ
30ჰექტარმიწაზეენერგიულად
შევუდექიდასასვენებელიბა-
ზისკეთილმოწყობას.ავაშენე
500-ადგილიანიპიონერთა
ბანაკი.40ხისკოტეჯი,ოთხი
კოტეჯი-ლუქსიხელმძღვანელი
მუშაკებისთვის.დაპროექტე-
ბულიიყო200-200-ადგილიანი
დასასვენებელიორისახლი.

თავადდამსვენებლებიჩამო-
დიოდნენშემდეგიმარშრუტით:
მოსკოვამდეთვითმფრინავით.
შემდეგგადასხდებოდნენმოს-
კოვი-სოხუმისავიარეისზედა
ბოლოს–ავტობუსებითანაკ-
ლიამდე.ესმარშრუტიძალიან
მოუხერხებელიიყოდადამქან-
ცველიცამავდროულად.

მომივიდაიდეა,რომპირდაპირ
ადლერშიჩამოფრენილიყვნენ
ჩვენიკომპანიონები,ხოლოიქი-
დან–„ფრთოსანიკატარღებით“
გაცილებითიოლიიყოანაკლი-
ამდეჩამოყვანა.ასეთიმიდგომა
დამსვენებლებისათვისეკონო-
მიურიციქნებოდადამოხერხე-
ბულიც.მაგრამსაამისოდაუცი-
ლებელიიყოპირსისაშენება,
რათა„ფრთოსანკატარღებს“
მისადგომიჰქონოდათდახალ-
ხისუსაფრთხოებაცდაგვეცვა.

რო გორ გა ნა ხორ ცი ე ლეთ ეს 
იდე ა? 

მოვიწვიეოდესიდანსპეცია-
ლისტები.გამიკეთესპროექტი,
რომლისშესატყვისადპირსის
სიგრძე220მეტრიუნდაყოფი-
ლიყო.შეთანხმებულიიყოშესა-
ბამისორგანოებთან.ანაკლიის
პირსიდაექვემდებარებოდა
ფოთისპორტს.შევუდექით
მუშაობასდააი,ერთმშვენიერ
დღესანაკლიაშიერთდროუ-
ლად9გემიშემოვიდა,რომელ-
თაცუნდაშეესწავლათგეო-
ლოგიურითუსხვასაპროექტო
სამუშაოები.

შემდგომფოთისპორტისხელ-
მძღვანელობასთან,ცხონებულ
ვალერიგეგიძესთანერთად
განვიხილეთ,თუსადუნდა
აშენებულიყოთავადპირსი.
დასასვენებელიბაზისზღვის
ნაპირისსიგრძე1,5კილომეტრი
გახლდათ,სადაცუკვე4ლუქსი-
კოტეჯიგვქონდაგაშენებული.
განხილვისპროცესშიპროექტის
ავტორმა,თუარმეშლება,გვა-
რადკრასნიცკიმამნაირიწინა-
დადებაწამოაყენა,სანაპიროს
მარჯვენამხრისკენ1,5-2კილო-
მეტრითგადაგვეწიაპირსი.

„რატომ-მეთქი?“–შევეკითხემე.

მანკიმიპასუხა:ოთარბატონო,
ჩვენშევისწავლეთსაქართვე-

ლოსშავიზღვისაკვატორია
ბათუმიდანდაწყებულიფსოუს
საზღვრამდე.ახლაგასაოცარ
რამესგეტყვით:თქვენიდასას-
ვენებელიბაზისწინარის300
მეტრისსიღრმისკანიონი.ასე-
თიშემთხვევისხელიდანგაშვე-
ბაარაფრითშეიძლება.ბათუმის
პორტიარარისმუშაპორტი;
ფოთისპორტისსიღრმეც11-10
მეტრია,იგივეითქმისსოხუმ-
ზეც.მეღრმადვარდარწმუნე-
ბული,რომანაკლიისპორტის
სახითსაქართველოსსაუცხოო
პერსპექტივაგააჩნიამძლავრი
ნავსადგურისაშენებისთვის.

კითქვაამნაირადკრასნიცკიმ,
მაგრამახლასხვარეალობასაც
ხომუნდაშევხედოთ.რატომ,
რისგულისთვისუნდადაერ-
თოთმექაღალდეებისთვისარა-
თუპორტის,გნებავთ,საერთოდ,
პირსისაშენებისნება?!თქვე-
ნიშეკითხვისაარიყოს,სად
ქაღალდისწარმოებადასად
პორტი?!აქმემოხერხებულად
წამოვწიეორისაკითხი:ერთი
რუსეთისმონათესავეწარმო-
ებებიდანდამსვენებლებისჩა-
მოყვანაგახლდათადლერიდან
„ფრთოსანიკატარღებით“და
მეორე–კომბინატისრეკონს-
ტრუქციასთანდაკავშირებით
არაგაბარიტულისაშრობი
ცილინდრისჩამოტანაპეტრო-
ზავოდსკიდან.რკინიგზითამ
ტვირთისტრანსპორტირებავერ
ხერხდებოდა.ესშესაძლებელი
იქნებოდამხოლოდპირსისარ-
სებობისშემთხვევაში.სამინის-
ტროსწინაშეკვლავაცპრაგ-
მატულიწინადადებითშევედი
–ვოლგა-დონისარხით,ბარჟით
ჩამოგვეტანაიგიანაკლიამდე,
როცაიქპირსსავაშენებდით.
მერეკი200-ტონიანიამწე-
თინაპირზეგადმოვიტანდით
გიგანტურსაშრობცილინდრს,
რომლისშემდეგკომბინატის
სახსრებითგავმართავდით
5ხიდსდა35კილომეტრის
გზასაცკეთილმოვაწყობდით.
ამყველაფრითუწინარესად

ოთარ ფა ცა ცია 1965 წლი დან მუ შა ობ-
და „საქქაღალდმრეწვის“ გე ნე რა ლურ 
დი რექ ტო რად. 1992 წელს იყო ზუგ დი-
დის გამ გე ბე ლი, ხო ლო 1993-95 წლებ ში 
– სა ქარ თ ვე ლოს მი ნის ტ რ თა საბ ჭოს 
თავ მ ჯ დო მა რე. იყო უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
დე პუ ტა ტი, სხვა დას ხ ვა მოწ ვე ვის სა-
ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რი. არის 
ტექ ნი კურ მეც ნი ე რე ბა თა კან დი და ტი. 
გამოქვეყნებული აქვს მე მუ ა რუ ლი ხა სი ა-
თის წიგ ნი „დროსთან ჭი დილ ში“ (2010). 

„ლამის ხუ თი ათე-
უ ლი წლის გან მავ-
ლო ბა ში ბევ რი რამ 
გა ვა კე თე უნი კა ლუ-
რი კა ნი ო ნის მქო ნე 
ანაკ ლი ის პორ ტის 
სა ერ თა შო რი სო 
არე ნა ზე წარ მო სა ჩე-
ნად … ა ვა შე ნეთ პირ-
სი, მაგ რამ სე რი ო ზუ-
ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
უქონ ლო ბის პი რო-
ბებ ში, თა ნაც სულ 
სხვა უწყე ბის და წე-
სე ბუ ლე ბას მე ტი რა 
უნ და მე ღო ნა?!”

სპეცპროექტი სპეცპროექტი

ბა ტო ნო ოთარ, ჩვე ნი 
ჟურ ნა ლის მკითხ ვე ლი

სათ ვის სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა 
თქვე ნი ის ტო რი ის მოს მე ნა 
ანაკ ლი ის პორ ტის შე სა ხებ. 
რა შე ხე ბა გაქვთ ამ სა კითხ
თან? 

თქვენსშეკითხვაზევრცლად
მომიწევსპასუხისგაცემა,
რადგანაცუამრავისაკვანძო
საკითხიმოითხოვსდაკონკ-
რეტებას.თავშივევიტყვი,რომ
ანაკლიისპორტის,ინგირის
აეროპორტისიდეაჩემშიყმაწ-
ვილობისწლებიდანჩაისახადა
ისტორიისთვისნათელირომ
იყოს,ზოგიმივიწყებულიფაქტის
დაკონკრეტებააუცილებელია.

გასულისაუკუნისორმოციანი
წლებისანაკლიაზე,ზუგდიდ-

ზერამდენადმესაინტერესო
მასალებსვფლობ.დღესბევრმა
ჩვენებურმაარცკიიცის,რომ
ომიანობისპერიოდში,განსა-
კუთრებით42-43წლებში,ზუგდი-
დისრაიონშიორისამხედრო
აეროპორტიიყო,ერთიინგირში
–ე.წ.ისტრიბიტელებისდამეო-
რერუხში–ბომბდამშენების.იმ
პერიოდშიგერმანიის„რამად“
წოდებულითვითმფრინავები
საჰაეროდაზვერვასაწარმოებ-
დნენსამეგრელოსტერიტორი-
აზე,იმავემიზნითშემოდიოდ-
ნენანაკლიაშიგერმანელების
წყალქვეშანავები.იყოასეთი
შემთხვევაც,მათ4ანაკლიელი
მეთევზედააპატიმრეს,წაიყ-
ვანესრუმინეთშიდამხოლოდ
1948წელსმოხდამათირეპატ-
რიაცია,ტყვეობიდანგათავი-
სუფლება.ყველაფერამასასეთი

დაწვრილებითიმიტომაცვყვე-
ბი,რომიმდროინდელთაობას
ფაქტობრივადსაომარპირო-
ბებშიგვიხდებოდაცხოვრება.

ჩემისახლისწინ,სოფელინგირ-
ში,სადაცამჟამადაცვცხოვრობ,
განუწყვეტლივმიდიოდასაო-
მარიტექნიკითდატვირთული
მანქანისკოლონები.ენგურზე
საგზაოხიდიარიყო.არსებობ-
დასოფელშამგონასთანრკი-
ნიგზის2ხიდი.სხვასამიმოსვ-
ლოსაშუალებაარგაგვაჩნდა,
ბორნითვცოდვილობდითდა
მაშინრკინიგზისესხიდებიდა-
იბოგა.მძიმემანქანებიმისით
გადადიოდნენაფხაზეთში.მტე-
რიუკვექლუხორისდაბეჩოსგა-
დასასვლელებსიყომომდგარი,
ასერომ,დროარითმენდა.იმ
პერიოდშიმოხდაენგურისრკი-

ინტევიუ ოთარ ფაცაციასთან
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საზოგადოებაიხეირებდა,იქნე-
ბოდასაშვილიშვილოხიდები,
თანამედროვეგზატკეცილი.
ამასთან,დამსვენებლებსაც
ნორმალურადმოვემსახურებო-
დით,წარმოებისთვისაუცილე-
ბელარაგაბარიტულტვირთსაც
უპრობლემოდდავაბინავებდით
და,რაცმთავარია,მომავალი
ნავსადგურისათვისსერიოზულ
საფუძველსჩავუყრიდითპირ-
სისსახით.

ბა ტო ნო ოთარ, რა ტომ ვერ 
მო ხერ ხ და თქვე ნი იდე ის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა? რა იყო ხე
ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რი?

ჩვენიწარმოება7მილიონი
მანეთისდოტაციიდან22მილი-
ონიმანეთისმოგებაზეგავიდა
ოთხმოციანიწლებიდან.შემდეგ
კირაცმოხდა,ყველაფერი
ცნობილია–სამოქალაქოომმა,
ეკონომიკურმაგანუკითხაობამ
ქვეყნისწინსვლაარათუშეა-
ფერხა,გაურკვეველიდროით
საერთოდგაყინა.

ლამისხუთიათეულიწლის
განმავლობაშიმებევრირამ
გავაკეთეუნიკალურიკანიონის
მქონეანაკლიისპორტისსაერ-
თაშორისოარენაზეწარმოსაჩე-
ნად.ლამისმესამედითავაშე-
ნეთპირსი,მაგრამსერიოზული
ინვესტიციებისუქონლობის
პირობებში,თანაცსულსხვა
უწყებისდაწესებულებასმეტი
რაუნდამეღონა?!ჩვენგზაგავუ-
კაფეთდიდიმომავლისმქონე
პორტისენგურთანმშენებლო-
ბისიდეას.მინისტრთასაბჭოს
თავმჯდომარედყოფნისპერი-
ოდშიმინდოდახელიშემეშვე-
ლებინაანაკლიისპორტისიდე-
ისათვის,მაგრამსაყოველთაო
უბედურებისპირასმისულქვეყა-
ნაშიმისთვისარავისეცალა.ახ-
ლა,როცაშედარებითდალაგდა
სიტუაცია,ვფიქრობ,„ანაკლიის
განვითარებისკონსორციუმს“,
მისუნარიანთავკაცს,ბატონმა-
მუკახაზარაძესდაფინანსურად

ძლიერინვესტორებს,ანაკლიის
პორტისიდეისხორცშესხმანამ-
დვილადარგაუჭირდებათ.

ბა ტო ნო ოთარ, რო გორ 
ფიქ რობთ, რა მნიშ ვ ნე ლო ბა 
აქვს ანაკ ლი ის პორტს ანაკ
ლი ის თ ვის, სა მეგ რე ლოს 
რე გი ო ნი სა და, ზო გა დად, 
ქვეყ ნის თ ვის? 

თითქოსდადასრულდაჩვენი
მარათონულიმეცადინეობა
ანაკლიისპორტისმშენებლო-
ბისმკვდარიწერტილიდანდაძ-
ვრისასპექტით,მაგრამ,ჩემი,
როგორცექსპრემიერისგადა-
სახედიდან,ამრეგიონისთვის
მშენებლობისდროულიგაშლა
დიდიეკონომიკურიიმპულსის
მომცემიიქნება.ჯერერთი,
გაჩნდებაათასობითსამუ-
შაოადგილი.მეორე–პორტის
მშენებლობახელსშეუწყობს
სხვაინვესტორებისმოზიდვას.
გააძლიერებსტურიზმსდა,რაც
მთავარია,ახალსიცოცხლეს
მიანიჭებსისტორიულდიდი
აბრეშუმისგზას,რომელიც
ობიექტურითუსუბიექტურიმი-
ზეზებისგამოდღემდეშეფერ-
ხებულიასაზოგადოებისსაზი-
ანოდ.ჩემიღრმარწმენით,აი,
სადწაადგებაანაკლისპორტს,
ქვეყანასზოგადად,მისიმშე-
ნებლობისმესვეურებისპოლი-
ტიკურისიმწიფე,ყველგანდა
ყოველთვისნაცადიპრაგმატუ-
ლიაზროვნება.

ასერომ,ნუდავიწყებთღია
კარისმტვრევას–ვისიიდეა
იყოანაკლიისპორტისაშენება,
ვფიქრობ,აქყველაფერიგარკ-
ვეულია.მაინცდამაინცვინმეთუ
მოისურვებსნიუანსებისდაზუს-
ტებას,მემზადვარკონსტრუქცი-
ულისაუბრისათვის.ჩემიაზრით,
მიუხედავადპოლიტიკური
მსოფლმხედველობისსიჭრელი-
სა,ერიუნდადაირაზმოს,ერთ
მუშტადშეიკრასდასაუკუნის
პროექტიწარმატებითგანახორ-
ციელოს!

ეკონომიკურიურთიერთობე-
ბისსამინისტროებმაერთობ-
ლივადგამოაცხადესსაერ-
თაშორისოტენდერი(გაზეთი
„საქართველოსრესპუბლიკა“
#73,18/03/2000წ.).

საინვესტიციოწინადადე-
ბისსაფუძველიგახდასსგ
„საქნაპირდაცვისა“და
„საქქალაქმშენპროექტის“მი-
ერდამუშავებულიგენერალუ-
რისქემისსაფუძველზეშექმნი-
ლიქართულისაინვესტიციო
ჯგუფისსაპროექტოწინადა-
დება.გენერალურისქემისმი-
ხედვით,პორტისაკვატორიი-
სათვისსაჭიროპარამეტრების
ყურისშექმნაგათვალისწინე-
ბულიიყომდ.ენგურისდელტა-
ში,სოფ.ფიჩორისსანაპირო
ზონისნაწილობრივათვისე-
ბით.აქპორტისშექმნისერთ
-ერთიმთავარიმოტივიიყო
მდინარისდელტასთანზღვის
ბუნებრივიკანიონისდიდი
დაუცვლელისიღრმე.ამით
გამოირიცხებოდაპორტის
ექსპლოატაციაშიშესასვლელ
არხზეშესაძლოდალამვადა
ამოხაპვისსამუშაოებისათ-
ვისგასაღებისაკმაოდსოლი-
დურიხარჯები.

პირობები10-მდეკომპანიამ
შეიძინა,თუმცასატენდეროკო-
მისიაშიგანაცხადიმხოლოდ
ერთმაუკრაინულმაკომპანიამ

შეიტანა.მათიპირობებიმოი-
წონეს,მაგრამმათშემდგომში
საბანკოგარანტიისწარდგენა
ვერშეძლეს.განმეორებით
გამოცხადებულტენდერშიგა-
ნაცხადიარავისშეუტანია.აქ
საყურადღებოა,რომტენდერში
უცხოურიკომპანიებისმონაწი-
ლეობაზეიმპერიოდშიმეტად
უარყოფითიგავლენამოახ-
დინაევროკომისიაშისაფ-
რანგეთისსაელჩოსწერილმა,
რომელშიცელჩიაფხაზეთთან
იმდროისათვისდაძაბულიურ-
თიერთობებისგამოამზონას
ინვესტიციებისთვისარასასურ-
ველადმიიჩნევდა.

2002წელსშეიქმნაანაკლიის
განთავსებისადაგეგმარების
ალტერნატიულივარიანტი,რო-
მელიცპროექტისსახითშპს
„მშენპროექტმა“დაამუშავა.
პროექტი,რომელშიცნავსად-
გურისმთელიტერიტორია
(შიგააკვატორიისჩათვლით)
განლაგებულიიყოსახმელე-
თონაწილშისოფ.ანაკლიის
სამხრეთით,არითვალისწი-
ნებდამდ.ენგურისარსებული
კალაპოტისშეცვლას.შესასვ-
ლელიარხისჩრდილო-აღმო-
სავლეთისმიმართულებით
სრულადგამოიყენებოდა
ზღვისკანიონისდაღრმა-
ვებებიდა,შესაბამისად,
არესაჭიროებოდაარხის
დამცავიჰიდროტექნიკურინა-

გებობები–ანუ,წინამორბედ
წინადადებასთანშედარებით,
მცირდებოდანაპირზეზემოქ-
მედებადანავსადგურისა
დადასახლებისსოციალური
ინფრასტრუქტურებისობი-
ექტებითგანლაგებისარეა-
ლებიარშეეხებოდადაცულ
ტერიტორიებს.პროექტისამ
ვერსიისთვისდამუშავდა
პორტისსაექსპლოატაციო-
კომერციულიგაანგარიშება,
რომლისთანახმადპირველი
რიგისექსპლოატაციაშისრუ-
ლადშეყვანით,საპროგნოზო
გამტარუნარიანობათავიდან
ჩადებულიიყოშემდეგნაი-
რად–თხევადტვირთებზე8-9
მილიონიტონა,ხოლომშრალი
ტვირთებისთვის7-11მილიონი
ტონაწელიწადში.

პროექტსჰყავდაკერძოინ-
ვესტორი,რომელმაცპროექ-
ტირებადააფინანსა,მაგრამ
მისიშემდგომიგანვითარება
ვეღარშეძლო.

2010წელსსაქართველოს
ეკონომიკურიგანვითარების
სამინისტრომშპს„ანაკლია
პორტს“სარგებლობაში2000
ჰამიწისფართობიშემდეგი
ვალდებულებებითგადასცა:
ქონებისნასყიდობისთანხა,
6340445ლარიხელსეკრუ-
ლებისგაფორმებიდანერთ
თვეშიუნდაგადახდილიყო.

ანაკლიისსატვირთო-სატრან
სპორტოკვანძისმშენებლო-
ბა2010წლისპირველსექტემ
ბერსუნდადაწყებულიყო.
2010წლისპირველისექტემ
ბრიდან,არაუგვიანეს6თვის
ვადაში,კომპანიასუნდა
უზრუნველეყოსაზღვაონავ
სადგურისმშენებლობა100
მილიონიტონასიმძლავრით,
სატვირთოაეროპორტისმშე
ნებლობადაა.შ.სულ6წლის
განმავლობაშიუნდაგანხორ
ციელებულიყო5მილიარდი
დოლარისინვესტიცია.პორტი
უნდააშენებულიყოს.ერაგიას
პროექტისმოხაზვით.

ვალდებულებისშეუსრულებ-
ლობისგამო,იმდროინდელმა
ხელისუფლებამხელშეკრულე-
ბაგააუქმადა,შესაბამისად,
პროექტიჩაიშალა.

ამისშემდეგ,2013წელს,მთავ-
რობამმოიწვიაიაპონური
კომპანია„PADECO”ანაკლი-
აშიღრმაწყლოვანიპორტის
მშენებლობისთვისყველაზე
ოპტიმალურიადგილისშე-
სარჩევად.კომპანიისმიერ
ჩატარებულიკვლევისსაფუძ-
ველზე,2015წელს,გამოცხადდა
საერთაშორისოტენდერი,რის
შედეგადაცგვაქვსდღევანდე-
ლირეალობა,რომელიცუკვე
შეუქცევადსხდისანაკლიის
პორტისმშენებლობას. 

ანაკლიისპორტი,ზენკოვიჩისპროექტი,1974 ანაკლიისპორტი,ა.კიკნაძისპროექტი,1994 ანაკლიისპორტი,ს.ერაგიასპროექტი

სპეცპროექტი სპეცპროექტი

ანაკლიის პორტის 
შექმნის მცდელობები:
80-იანებიდან 
2000-ებამდე
ავტორი: მე რაბ ადე იშ ვი ლი 

70-იანიწლებისაქტიურო-
ბისშემდეგსაყურადღე-

ბოა80-იანიწლებისდასაწყის-
შიპროფესორარჩილკიკნაძის
დაარქიტექტორგიორგიმეტ-
რეველისმიერშემუშავებული
ანაკლიისპორტისპროექტი.
აგრეთვე,1986წელსსაქნაპირ-
დაცვისსამსახურმამოამზადა
დასკვნა,რომლისთანახმადაც,
ანაკლია,საქართველოსსანა-
პიროზე,ბუნებრივიმონაცემე-
ბისთვალსაზრისით,პორტის
ასაშენებლადსაუკეთესოად-
გილადჩაითვალა.ამისშემდეგ
განსაკუთრებულიაქტიურობა
იწყებადამოუკიდებელისაქარ-
თველოსპირობებში.

1992-93წლებშისაქართველოს
მაშინდელმთავრობასბათუ-
მისპარალელურადანაკლიაში
ნავთობტერმინალისმშენებ-
ლობისმცდელობაჰქონდა.

1997წელსანაკლიაშიპორტის
მშენებლობითდაინტერე-
სებით,ზოგადიმონახაზითა

დაწინადადებითმაშინდელ
ტრანსპორტისსამინისტროს
ისრაელისმეწარმეთაჯგუფ-
მამიმართა.მათიძირითადი
მოთხოვნაიყოანაკლიის
მიმდებარემიწებისმათთვის
წინასწარვეუპირობოდმიყიდ-
ვა.შესაბამისიბიზნესგეგმა
დავალდებულებებითინუსხა
შემდგომარწარუდგენიათ.

1998-99წლებშისაპროექტო
წინადადებებიქართულ-უკ-
რაინულმაკონსორციუმმა
„ეგრისმა“წარადგინა,რაც
გახდასაბაბი,მთავრობას
მიეღოგადაწყვეტილებაანაკ-
ლიაშიპორტისმშენებლობის-
თვისპოლიტიკურიმხარდა-
ჭერისთვის,ორგანიზაციული
ღონისძიებებისადამიწის
ფართობისგამოყოფისთაო-
ბაზე.ყოველივეესდაფიქსირ-
დასაქართველოსპრეზიდენ-
ტისგანკარგულებით.

შედეგად,საქართველოს
ტრანსპორტისადასაგარეო
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ქა ლი, 
რო მელ მაც ზღვა 
გა და ცუ რა

საზღვაო პროფესიები საზღვაო პროფესიები

–გამარჯობა,ნინოგა-
წუხებთ,ნატროშვილი,

ჟურნალ„ანაკლიის“ერთ-ერ-
თიავტორი.

–გისმენთ,ნინო.

–იცითრა,ერთითხოვნა
მაქვს,თქვენზემითხრეს,შეიძ-
ლებადაგეხმაროთო.

–თუშემიძლია,აუცილებლად.

–იულიაფაილოძეზევაპირებ
სტატიისდაწერას,პირველი
ქართველიმეზღვაურიქა-
ლიიყო,ლამისკაპიტანიგახ-
და,ბათუმშიცხოვრობდა.

–კი,კი,ვიცი.

–მისშთამომავლებსხომარ
იცნობთ?ანიქნებმათმოძებ-
ნაშიშეგიძლიათდამეხმა-
როთ?

–შთამომავლებსსამწუხაროდ
არვიცნობ.თვითონამქალის
ისტორიავიცი,წიგნიცაამასზე
დაწერილი...

–დიახ,წიგნიუკვევნახე,მაგ-
რამვინმეხომარიცით,ვინც
მათმოძებნაშიდამეხმარება?

–ახლაარავინმახსენდება,
მაგრამვეცდები,გავარკვიო
დადაგირეკავთ.

–უღრმესიმადლობაწინასწარ.

ერთიკვირისგანმავლობა-
შიანალოგიურიშინაარსის
საუბარიალბათათეულობით
ადამიანთანმქონდა.ვურე-
კავდიბათუმელმეგობრებს,
კოლეგებს,უცნობადამიანებს,
რომლებიცმერესხვებთან
მამისამართებდნენდაიმ
პირებისტელეფონისნომრებს
მაძლევდნენ,ვისაცშესაძლოა
რამეინფორმაციაჰქონოდა.
მეც,აზარტშიშესული,ყველას-
თანვრეკავდიდავეძებდი.

იულიაფაილოძეზეშემთხვე-
ვით,მეზღვაურნათიალაბაძის
ინტერვიუდანგავიგე.Goo-
gle-მაამჯერადბევრივერაფე-
რიმამცნო,ამიტომშთამომავ-
ლებისძებნისპარალელურად,
კარგადნაცადხერხს–ძველ
ჟურნალ-გაზეთებსმივმარ-
თე.იაგორგიშელი,რომელიც
ეროვნულბიბლიოთეკაში
მუშაობსდაასეთდროს
მეხმარებახოლმე,პირველი
ქართველიმეზღვაურიქალის
გაგონებაზე,ძიებაშიჩემზე
არანაკლებიინტერესითჩაერ-
თო:ელექტრონულიკატალო-
გებიძირფესვიანადმიჩხრიკ
-მოჩხრიკადარაცკიიულია
ფაილოძეზეიყოდაცული,
ერთადშემიგროვა.მაშინისიც
კივიფიქრე,შთამომავლებს
თუვერმივაგნებ,სტატიას

ძველიმასალებისმიხედვით
მაინცდავწერ-მეთქი,მაგრამ,
როგორცფილმებშიახოლმე,
იმედისულრომგადამეწურა,
სასურველიზარიჩემსტელე-
ფონზესწორედმაშინგაისმა.
ვიპოვე!

***
მაგიდაზეფოტოები,ძვე-
ლიგაზეთები,წერილებიდა
ჯილდოებიაგაშლილი.იულია
ფაილოძისდისშვილიქალბა-
ტონიინეზა,ბათუმისსაზღვაო
აკადემიისყოფილირექტორი
ბიძინაორაგველიძედამე
პირველქართველქალმეზღვა-
ურებზევსაუბრობთ.როგორც
კისაზღვაოტრანსპორტის
სააგენტოსადაპროფესორ
ზურაბბეჟანოვისდახმარებით
სანატრელრესპონდენტებს
დავუკავშირდი,ბათუმისკენ
გამოვეშურე.ძველგაზეთებში
აღწერილიამბები,რომლებიც
ჩანთითჩამოვიტანე,მათიმო-

ნათხრობითმინდაშევავსო,
ამიტომისტორიასიულიასადა
მისმეგობრებზე–ოთხმიზან-
დასახულგოგოზე,რომლებმაც
მეოცესაუკუნის40-იანწლებში
იმდროისთვისწარმოუდგენე-
ლიგადაწყვეტილებამიიღეს
დამეზღვაურებიგახდნენ,სულ
თავიდანვყვებით.

იულიაფაილოძე1919წელს,
ხონისრაიონისსოფელდიდ-
ვაბუნშიდაიბადა,მალემისი
ოჯახისაცხოვრებლადაფხა-
ზეთში,აგუძერაშიგადავიდა.7
კლასისდასრულებისშემდეგ
იულიაბათუმისსაზღვაო
ტექნიკუმში,ჰიდროტექნი-
კურფაკულტეტზეჩაირიცხა.
მასთანერთადკიდევ3გოგო
სწავლობდა:ნინოკალანდაძე,
შუშანათუმანიშვილიდავაი-
დეგვარიშვილი.

„თავიდანვეგემთწამყვა-
ნობაზე,ანუსაკაპიტნოზე

ავტორი: ნინო ნატროშვილი

„ოჯახში არა ვინ იცო და, რომ სა კა პიტ ნო ზე 
სწავ ლობ და. დე და ჩე მი მიყ ვე ბო და, რომ 
გა ვი გეთ, კი ნა ღამ გა და ვი რი ე თო. იმა საც 
ამ ბობ და, რა სუ ლე ლე ბი ვი ყა ვით, ბავ შ ვი 
ვლა დი ვოს ტოკ ში რო გორ გა ვუშ ვი თო, მაგ-
რამ რა ღა უნ და ექ ნათ? დე და ჩემ მა თბი ლი 
ტან საც მე ლი, რაც ჰქონ და, სულ თან გა ა ტა-
ნა თურ მე“.
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N5, დეკემბერი 2017 61    



უნდოდათ,მაგრამგოგოო-
ბისგამოარმიიღეს,თუმცა
მოგვიანებითმათთავიანთი
სურვილისასრულებამაინც
მოინდომესდამოილაპა-
რაკეს:საკაპიტნოზეგადა-
ვიდეთდასაცურაოდწავი-
დეთო“,–მიყვებაბათუმის
საზღვაოაკადემიისყოფი-
ლირექტორიბიძინაორაგ-
ველიძე.

ფაკულტეტისშეცვლამარტი-
ვიარაღმოჩნდა:ტექნიკუმის
ხელმძღვანელობაგოგოების
განცხადებასსიხარულითარ
შეხვედრია.ცდილობდნენ,
გადაეფიქრებინათ,რადგანეს
გადაწყვეტილებაბავშვურგა-
ტაცებადმიაჩნდათ.გოგოები
კიარნებდებოდნენ:ამბობ-
დნენ,„სულრომმოსკოვში
მიწერადაგვჭირდეს,ჩვენსას
მაინცგავიტანთო“.

გაიტანესკიდეც,თუმცაისე,
რომოჯახისწევრებსარაფე-
რიგაუმხილეს.იცოდნენ,სახ-
ლშიმათგადაწყვეტილებას
არავინდაეთანხმებოდა.

გემთწამყვანობისფაკულ-
ტეტზეკარგადსწავლობდნენ.
თუმცა,როცაპრაქტიკისდრო
დადგა,კიდევერთიწინააღ-
მდეგობისგადალახვამოუხ-
დათ:ტექნიკუმისხელმძღვანე-
ლობამგემზეგაშვებამდემათ
მშობლებთანპირისპირშეხ-
ვედრამოისურვა.იულია,ნინო,
შუშანადავაიდესაგონებელ-
შიჩავარდნენ:ოჯახებისთვის
გამხელაოცნებაზეხელის
აღებასნიშნავდა,თუმცაგა-
მოსავალსმალევემიაგნეს:
ნაცნობ-მეზობლებსმოელაპა-
რაკნენდადედ-მამისნაცვ-
ლადტექნიკუმისხელმძღვანე-
ლობასისინიშეახვედრეს.

1940წელსსწავლადასრულ-
დადაგოგოებისგზაორად
გაიყო:იულიადანინოვლა-
დივოსტოკისსანაოსნოში,
შუშანადავაიდეკიბაქოში
გაანაწილეს.ოჯახებსსწო-
რედმაშინგაუმხილეს,რომ
ოთხივენიშორეულინაოს-
ნობისშტურმანებიიყვნენდა
ზღვისდაპყრობაზეოცნე-
ბობდნენ.მისიცხოვრების
შესახებდაწერილდოკუმენ-
ტურმოთხრობაში„ზღვადა
ოთხიქალიშვილი“,იულია
ამბობსკიდეც:„თუწასვლაა,
წასვლაიყოს.მეშორეულ
აღმოსავლეთშიწავიდოდი,
ქვეყანასვნახავდი,საზღ-
ვარგარეთვიცურავებდი.
მთელიქვეყანაუნდამოვია-
როთ“.

„ოჯახშიარავინიცოდა,რომ
საკაპიტნოზესწავლობდა.
დედაჩემიმიყვებოდა,რომ
გავიგეთ,კინაღამგადავი-
რიეთო.იმასაცამბობდა,რა
სულელებივიყავით,ბავშვი
ვლადივოსტოკშიროგორგა-
ვუშვითო,მაგრამრაღაუნდა
ექნათ?დედაჩემმათბილი
ტანსაცმელი,რაცჰქონდა,სულ
თანგაატანათურმე“,–იხსე-
ნებსიულიასდისშვილიინეზა
წილოსანი.

ვლადივოსტოკშიჩასულ
იულიასდანინოსიმგემებზე
სურდათმოხვედრა,რომლე-
ბიცშავზღვაზედაცურავდნენ:
ასეთშემთხვევაშიბათუმ-
შიხშირადჩავიდოდნენდა
ოჯახებთანაცახლოსიქნე-
ბოდნენ.თუმცააღმოჩნდა,
რომ„დონბასზე“,რომელიც
სასურველმარშრუტსგადიო-
და,მხოლოდ1ადგილიიყო.
არჩევანითავადუნდაგაეკე-
თებინათ.იულიამგადაწყვეტი-
ლებარამდენიმეწამშიმიიღო,
„დონბასი“ნინოსდაუთმო
დათბომავალ„არქტიკაზე“
კაპიტნისმეოთხეთანაშემწედ
წავიდა.

პირველივახტიდადიდი
შტორმიიულიამამგემზე
გადაიტანა.მოგვიანებით
ჟურნალისტარსენერემიან-
თანინტერვიუშიიხსენებ-
და,რომთავიდანშტორმის
გაძლებაუჭირდა,რასაც
ძალიანგანიცდიდა:„რომ
ვერშევჩვეოდი,ცურვის
მიტოვებამომიწევდაო“.
თუმცაასეარმოხდა.პირი-
ქით,მისიმუშაობაძალიან
მოსწონდათ,ამიტომმალე
უფროდიდგემზე–„მინსკზე“
გადაიყვანეს.სწორედმის
საჭესთანიდგადაამერი-
კისკენმიემართებოდა,რო-
ცარადისტმამეორემსოფ-
ლიოომისდაწყებისამბავი
ამცნო.მიუხედავადიმისა,
რომ„მინსკი“სავაჭროგემი
იყო,ამიერიდანმისიეკიპა-
ჟიცსაომარრეჟიმზეგადა-
დიოდა.

შორეულინაოსნობისშტურ-
მანებს–იულიასადანინოს
ხიფათითსავსერეისების
შესრულებაუწევდათ.„ხშირად
მტრისთვითმფრინავები
გვბომბავდნენ,ვმანევრირებ-
დით,ღმერთსვეხვეწებოდით,
სულნისლიყოფილიყო“,–იხ-
სენებდაიულია.

2წლისგანშორებულიმეგობ-
რებიერთმანეთსმოულოდნე-
ლად,1942წელს,სანფრანცის-
კოშიშეხვდნენ.

„პორტში„დონბასი“იდგა,
ჩემსნინოსთანერთად.ამერი-
კელებმაგაზეთებშისენსაცია
დაწერეს:საბჭოთაგემებზე
მეოთხეთანაშემწეებადქარ-
თველიგოგოებიარიანო“,–ამ-
ბობდაერთ-ერთინტერვიუში
იულია.

„არიკითხავთ,ვისშევხვდი
სანფრანცისკოში?იული-
ას!თურმექვეყანაძალიან
პატარაყოფილა.სადშეგ-
ვახვედრაბედმა!..ვახტზე

ასვლამიწევდა,მაგრამჩემმა
კაპიტანმაპავლეგოგინოვმა
შემატყორამდგომარეობა-
შიცვიყავიდაგამათავისუფ-
ლა.იულიათავისკაიუტაში-
აო,მითხრეს.სანამიქამდე
მივაღწევდი,გულიამომი-
ვარდა.კარირომშევაღე
დაიულიამდამინახა,ესისე
მოულოდნელიიყომისთვის,
რომთვალებსარუჯერებდა:
სანამხელიარმომკიდა,მოჩ-
ვენებავეგონე“,–წერდანინო

მოგვიანებითსაქართველო-
შიგამოგზავნილწერილში.

მეგობრებსეგონათ,ერთმა-
ნეთსკიდევხშირადგადავეყ-
რებითო,თუმცასანფრან-
ცისკოსპორტიმათიბოლო
შეხვედრისადგილიაღმოჩ-
ნდა.უკანდაბრუნებისასლა
მანშისსრუტეში„დონბასი“
ფაშისტებმადაბომბეს.ნინო
კალანდაძეეკიპაჟთანერთად
დაიღუპა.

ახლობლებიიხსენებენ,რომ
იულიაამამბავსსიცოცხლის
ბოლომდემძიმედგანიცდიდა.

იმპერიოდში,მსოფლიოში
ერთადერთიმდედრობითი
სქესისკაპიტანირუსიანა
შჩეტინინაიყო,ამიტომქალი
თანაშემწის–იულიას–ხილვა
ყველგანუკვირდათდააღაფ-
რთოვანებდათ:დატჩ-ჰარბო-
რისსამხედრო-საზღვაობაზის
კონტრ-ადმირალმა,იმის

მიუხედავად,რომმათგემზე
ასვლამხოლოდკაცებისთვის
იყონებადართული,იულიაფა-
ილოძესაფლაგმანოკრეისერ-
ზემაინცმიიწვიადამისდამი
განსაკუთრებულიპატივისცემა
ასეგამოხატა.

ქალიშტურმანისგაცნო-
ბასურდასიდნეისმერსაც,
რომელიცმალარიითდას-
ნეულებულიულიასქალაქის
საავადმყოფოშიესტუმრა,

ქა ლი შტურ მა ნის გაც ნო ბა სურ და სიდ ნე ის 
მერ საც, რო მე ლიც მა ლა რი ით დას ნე უ ლე-
ბულ იულია ფა ი ლო ძეს ქა ლა ქის სა ა ვად მ-
ყო ფო ში ეს ტუმ რა, თუმ ცა თა ვად შტურ მა ნი 
გა მო ჯან მ რ თე ლე ბას არ და ე ლო და და სა ა-
ვად მ ყო ფო დან გა ი პა რა. „ვშიშობდი, რომ 
რე ი სი ჩემ გა რე შე წა ვი დო და“.

ფოტო:საქართველოსპარლამენტისეროვნულიბიბლიოთეკისციფრულიბიბლიოთეკა„ივერიელი“

საზღვაო პროფესიები საზღვაო პროფესიები
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თუმცათავადშტურმანიგამო-
ჯანმრთელებასარდაელოდა
დასაავადმყოფოდანგაიპა-
რა.„ვშიშობდი,რომრეისი
ჩემგარეშეწავიდოდა.გემზე
ხელისუფლებისწარმომადგე-
ნელიცკიმოვიდადაკაპიტანს
ჩემიგაქცევისშესახებაცნობა,
თუმცაჩემიგანმარტების
შემდეგწამალიდამიტოვადა
წარმატებულიცურვაცმისურ-
ვა“,–ჰყვებოდაიულია.

1945წელსიულიაუდიდესგემ
„ვოიკოვზე“,კაპიტნისმეორე
თანაშემწადდანიშნეს.ომის
დასრულებისშემდეგ,შტურ-
მანსყველაზემეტადკუთ-
ვნილიშვებულებისმიღება
დარამდენიმეწლისუნახავ

ოჯახთანჩასვლასურდა.
ვლადივოსტოკშიდაბრუ-
ნებულმაკიშეიტყო,რომ
„დონბასზე“კაპიტნისუფროს
თანაშემწედგადაჰყავდათ.
საქართველოშიცარუშვებდ-
ნენ.იულიამჩვეულიპრინ-
ციპულობაგამოიჩინადა
მიუხედავადიმისა,რომდაუ-
მორჩილებლობისგამოსაყ-
ვედურიელოდა,„დონბასზე“
არგადავიდა.

მოგვიანებითყვითელზღვაში
შეიტყო,რომამუარმადაღუპ-
ვასგადაარჩინა:„დონბასი“
უკვემეორედ,ამჯერადძლი-
ერიშტორმისგამოჩაიძირა.
ამამბისგაგებისასიულიამ
გონებადაკარგა.

„როგორცჩანს,იღბლი-
ანიციყო,საბედისწერო
„დონბასზე“ორჯერრომარ
წავიდა“,–ხმამაღლავფიქ-
რობმე.

„სამჯერ!“–მისწორებსინეზა
წილოსანი.„სანფრანცისკო-
შინინომსთხოვა,ჩემთან
გადმოდიო.უნდაგადასული-
ყოკიდეც,მაგრამსაბუთები
ზღვაშიჩაუვარდა.გადაატრი-
ალესთურმეიქაურობადავერ
იპოვეს.ასედარჩაიულიათა-
ვისგემზე.ნინოკიიმრეისში
დაიღუპა“,–მიყვებაინეზა,თან
სუვენირსპილოსმაჩვენებს:
„ესინდოეთშიაჩუქეს,1942
წელს.წითელიხისგანაადამ-
ზადებული.უთხრეს,თანატარე

დაშენიგემიარასდროსჩა-
იძირებაო.ძალიანუყვარდა,
მერეც,როცადაბრუნდა,რამე
რომუჭირდა,ამსპილოსარ
იშორებდა“.

მეგობრებსშორისზღვას
ყველაზედიდხანსიულია
ფაილოძეშემორჩა.ვაიდე
ავადმყოფობისგამობათუმ-
შიდაბრუნდადარამდენიმე
წელიწადშიგარდაიცვალა.
შუშანაბაქოშიდაქორწინდა,
შვილიშეეძინადამეზღვაუ-
რობამიატოვა.საბოლოოდ
იულიაოდესისსანაოსნოში
მსახურობდა.

1948წელისაბჭოთაკავშირში
მცხოვრებიქალიმეზღვაუ-

რებისთვისსაბედისწერო
აღმოჩნდა:ხელისუფლე-
ბისგანკარგულებით,მათ
ფლოტშისამსახურიაეკრძა-
ლათ.იულიასაქართველოში
ისედაბრუნდა,რომკაპიტანი
ვერგახდა.

„გამოდის,მისიოცნებებიდა
კარიერასაბჭოთარეჟიმმა
იმსხვერპლა?“–ვკითხულობ
მე.პასუხსბიძინაორაგვე-
ლიძემცემს:„რომარაეს
ბრძანებადაქალებისთვის
მეზღვაურობისაკრძალვა,
იულია3-4წელიწადშიკაპიტა-
ნიაუცილებლადგახდებოდა
დაიქნებოდაარამარტოშო-
რეულინაოსნობისპირველი
ქართველიშტურმანიქალი,
არამედპირველიქართველი
ქალიკაპიტანიც“.

საბჭოთარეჟიმმაიულია
ფაილოძისკიდევერთიოც-
ნებაშეიწირა.„თუკაპიტა-
ნივერგავხდი,კოსმოსში
გავფრინდებიო“,–უთქვამს
ზღვიდანდაბრუნებულსდა
მომზადებასერიოზულად
დაუწყია.„ვალენტინატერეშ-
კოვასაცკიმისწერაწერილი
დადახმარებასთხოვა.სპე-
ციალურკურსებზესაბუთები
უკვეგაგზავნილიცჰქონდა,
მაგრამბოლომომენტში
უარიუთხრეს.არუნდოდა
საბჭოთახელისუფლებას,
რომქართველიქალიკოს-
მოსშიგაფრენილიყო“,–ამ-
ბობსინეზა.

„თვითონრასამბობდა?
დარდობდა,კაპიტანირომ
ვერგახდა?“–ვკითხულობმე,
თუმცაამაზეპასუხიარავინ
იცის.იულიაოჯახისწევრებ-
თანძველამბებსთითქმის
არჰყვებოდა,„მოგონებები
ცუდადმხდისო“.დაბრუნების
შემდეგსანაპიროზეცაღარ
გადიოდა.მხოლოდწელი-
წადშიერთხელ,9მაისს,სა-
მამულოომისდამთავრების

აღსანიშნავცერემონიალში
მონაწილეობდა.მიზეზსრომ
ეკითხებოდნენ,„ვერგაიგებ-
თო“,პასუხობდა.

მეზღვაურობაზეფიქრს
ახლობელადამიანებსაც
უკრძალავდა.ძმისშვილ
ალექსანდრეს,რომელსაც
კაპიტნობაძალიანუნ-
დოდა,იულიამსურვილის
ასრულებისსაშუალებაარ
მისცა.„ასეთდროსშეუვალი
ხდებოდახოლმე.იცოდა,ეს
პროფესიარამხელაპასუ-
ხისმგებლობასადასირ-

თულესუკავშირდებოდა.
თანაც,შეუძლებელიიყო
მისთვისწინააღმდეგობის
გაწევა“,–მიამბოალექსან-
დრესშვილმა,უმცროსმა
იულიაფაილოძემ,რომელიც
ამსახელსსწორედბებიის
პატივსაცემადატარებს.

იულიაფაილოძესპროფესიას-
თანკავშირიბოლომდემაინც
არგაუწყვეტია.1949წლიდან
ბათუმისსაზღვაოსასწავლე-
ბელში,ხელმძღვანელისმოად-
გილედმუშაობდა.სტუდენტებს
ეხმარებოდა,რჩევებსაძლევ-
და,ასწავლიდა.სხვადასხვა
ქვეყნიდანუამრავწერილს
იღებდადათავადაცბევრღია
ბარათსგზავნიდა.

„დაქორწინებაზეარუფიქ-
რია?“–ვეკითხებიპირველი
ქართველიმეზღვაურიქალის
დისშვილს.

„არმოინდომა.ძალიანმკაც-
რი,თავისებურიდაპრინციპუ-
ლიქალიიყო“,–ამბობსინეზა
დაბლოკნოტისფურცელზე,
იულიასხელითდაწერილბა-
რათსმაწვდის.

„ინეზა,ესარისგაზეთ
„საბჭოთააჭარაში“გამოსაქ-
ვეყნებლად.რომმოგთხო-
ვენ,მიეცი.აუცილებლადამ
სურათსმისცემ.თუმოგთხო-
ვენ,სხვასურათიარმისცე.
უთხარი,მეესსურათიმინდა.
იულია,1989წლის3.04.“,–
ვკითხულობხმამაღლა.

ბარათსკიდევერთიხელნა-
წერიახლავს:იულიასდამ-
სახურებებისჩამონათვალი,
13ჯილდო,რომელთაშორის
7მედალია,მისივეხელით,
აკურატულადააჩამოწიკწიკე-
ბული.საერთოდასეთიიყო:
მოწესრიგებულიშტურმანი,
რომელიცკაიუტასყოველთ-
ვეღებავდადასულმოხდე-
ნილად,საბჭოთაკავშირის
ერთფეროვანისტილისგან
განსხვავებულადეცვა.ისხომ
ტანსაცმელს„რკინისფარდის“
მიღმაარჩევდა,თანაც,არა
მარტოთავისთვის–ინეზაიხ-
სენებს,რომ,როცაიულიასა-
ბოლოოდდაბრუნდა,სოხუმში
იმდენისაჩუქრებიჩამოიტანა,
სპეკულანტიეგონათდაპორ-
ტშიკინაღამდააპატიმრესო.
მერეამტანსაცმლისდიდინა-
წილისიმინდშიგადაცვალეს:
გაჭირვებაიყო,ოჯახსთავი
უნდაგაეტანა.

იულიასადამისიმეგობრე-
ბისცხოვრებაალექსანდრე
ჩხაიძემწიგნში„ზღვადა
ოთხიქალიშვილი“აღწე-
რა.ავტორთანერთადმის
შექმნაშიაქტიურადმონა-
წილეობდათავადიულიაც.
ინეზაამბობს,რომწიგნის
პირველივერსიაბევრად
სქელტანიანიიყო,მაგრამ
ცენზურამისძალიანშეამოკ-
ლა.მიუხედავადამისა,ამ-
ბებს,რომლებიცამსტატიამ
ვერდაიტია,„ზღვადაოთხი
ქალიშვილი“უფროვრცლად
დადეტალურადჰყვება.

იულიაფაილოძებათუმში
2000წელსგარდაიცვალა.
მისიფოტოარა„საბჭოთააჭა-
რამ“,არამედუკვეგაზეთმა
„აჭარამ“გამოაქვეყნა.

ქალი,რომელმაცზღვა
გადაცურა,მეზღვაურებმა
ტრადიციისშესაბამისად,
თეთრიხელთათმანებით
გააცილეს.

***
–გამარჯობა,ნინოვარნატ-
როშვილი,ჟურნალისტი,იულია
ფაილოძეზედაგირეკეთამას
წინათ,გახსოვთ?

–კი,ნინო,რაქენით?დაუკავ-
შირდითიულიასნათესავებს?

–დიახ,ახლასწორედმადლო-
ბისგადასახდელადგირე-
კავთ,მაშინძალიანდამეხმა-
რეთ.

–ოჰ,ეგარაფერი...

–მაინცმადლობადაწარმატე-
ბებითქვენცდა–მეც.

სტა ტია ეყ რ დ ნო ბა იულია ფა ი ლო ძის 

ახ ლობ ლე ბის მო ნათხ რობს, პე რი-

ო დი კა ში მო ძი ე ბულ მა სა ლებ სა და 

ალექ სან დ რე ჩხა ი ძის წიგნს „ზღვა 

და ოთხი ქა ლიშ ვი ლი“. 

„რომ არა ეს ბრძა ნე ბა და ქა ლე ბის თ ვის 
მეზღ ვა უ რო ბის აკ რ ძალ ვა, იულია 3-4 წე-
ლი წად ში კა პი ტა ნი აუცი ლებ ლად გახ დე-
ბო და და იქ ნე ბო და არა მარ ტო შო რე უ ლი 
ნა ოს ნო ბის პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი შტურ მა ნი 
ქა ლი, არა მედ პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი ქა ლი 
კა პი ტა ნიც“.

ფოტო:საქართველოსპარლამენტისეროვნულიბიბლიოთეკისციფრულიბიბლიოთეკა„ივერიელი“

საზღვაო პროფესიები საზღვაო პროფესიები
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ავტორი: თედო ჯაფარიძე
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 
მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების 
საკითხებში

ანაკლიისნავსადგური
საქართველოსადაკავ-

კასიისახლებურადწარმო-
ჩენის,ხოლოევროპა-აზიის
ურთიერთობებისშეცვლის
საშუალებასიძლევა.ერთ
თაობაზეცოტამეტია,რაც
კასპიისადაშავიზღვების
დამაკავშირებელიხმელე-
თისზოლი–ძირითადად
ენერგეტიკულიდერეფანი
–გეოპოლიტიკურიდაპირის-
პირებისსაგნადიქცა.

თუმცა,მიუხედავადიმისა,
რომკასპიისზღვისენერ-
გორესურსებიმჭიდრო
რეგიონულითანამშრომლო-
ბისსაფუძველსქმნიდა,ეს
რეგიონიევროპასმხოლოდ
პერიფერიულიინტერესის
სფეროიყო.ახლავითა-
რებამკვეთრადიცვლება,
ზუსტადისე,როგორცთავის
დროზესუეცისადაპანამის
არხებმაშეცვალაგეოპოლი-
ტიკურიაზროვნება.საქარ-
თველომზადაა,შეასრულოს
ახალიროლიმსოფლიოში.

ანაკლიააღმოსავლეთ
შავიზღვისპირეთისერ-
თადერთიღრმაწყლოვანი
პორტიიქნება,რომელიც
„პანამაქსისს“ტიპისხო-
მალდებსმიიღებს,რაციმას

ნიშნავს,რომიგიცენტრა-
ლურიაზიის160-მილიონიან
მოსახლეობასზღვაზე
გასასვლელყველაზეახლო
მარშრუტსსთავაზობს.ევ-
როპისადაცენტრალური
ჩინეთისქ.ქსიანისდა-
მაკავშირებელიექსპრეს
სარკინიგზოქსელისგანვი-
თარებაამფანჯარასკიდევ
უფრომნიშვნელოვანს
ხდის.ანაკლიაევროპა-ჩი-
ნეთსშორისმოგზაურობის
დროსადახარჯსშეამცი-
რებსდა,ამავდროულად,
მსოფლიოსოთხრეგიონს
–შუადაშორეულაღმოსავ-

ლეთს,ცენტრალურაზიასა
დარუსეთსშორისვაჭრო-
ბისგაზრდასშეუწყობს
ხელს.

საქართველოსგადაღმა,
შავიზღვისდასავლეთსანა-
პიროზემდებარეობსისეთი
საზღვაოპორტები,როგო-
რიცააკონსტანცა,ოდესა
დავარნა,რომლებიცევრო-
პასაბრეშუმისბილიკისკენ
გაუხსნისკარს.ანაკლიის
მეშვეობითაღმოსავლეთი
ევროპაკვლავგადაიქცევა
საკვანძოპუნქტადსავაჭრო
გზებზე:გაიხსნებაბაზრე-

ბი,სრულადგამოვლინდე-
ბაზრდისპოტენციალიდა
აბრეშუმისბილიკიცკვლავ
აღდგება.

წლებისგანმავლობაშისა-
ქართველოშიმსოფლიოსერ-
თ-ერთიყველაზემიმზიდვე-

ლიბიზნესგარემოშეიქმნა.
თუმცასაშუალოშემოსავლი-
ანი3,6მილიონიმოსახლეო-
ბისგანვითარებადიეკონო-
მიკისმქონექვეყანამაინც
მთლიანობაშიმცირებაზარს
წარმოადგენდა.მაგრამ
ახლავითარებაიცვლება.ევ-
როკავშირთანღრმადაყოვ-
ლისმომცველითავისუფალი
ვაჭრობისშეთანხმებისა
დაჩინეთთანთავისუფალი
ვაჭრობისშეთანხმებისდა-
დებითსაქართველოევრო-
პა-აზიასშორისხიდადიქცა.
ისიცუნდაგავიხსენოთ,რომ
საქართველოსთავისუფალი

ვაჭრობისევროპულასოცი-
აციას,იაპონიას,აშშ-სადა
კანადასთანპრეფერენ-
ციებისერთიანისისტემა
გააჩნია.ამსავაჭროშეთან-
ხმებებსემატებასაქართ-
ველოშიისეთირეგულაცი-
ებისარსებობა,რომელთა
წყალობითაცმასშიბიზნე-
სისწარმოებაუადვილესია
მსოფლიოში:დაბალიგადა-
სახადები,ბიუროკრატიული
პროცედურებისსიმცირედა
გამჭვირვალობა.

მყარილოგისტიკურიქსელი
დამოქნილირეგულაციები,

მრა ვა ლი თვალ საზ-
რი სით, ანაკ ლია 
დიპ ლო მა ტი უ რი და 
პო ლი ტი კუ რი საქ მი-
ა ნო ბის კულ მი ნა ცი-
ად მოგ ვევ ლი ნე ბა.

ThePortofAnakliawillbeanopportunitytorebrandGeorgia,
rethinktheCaucasus,andreframetherelationshipbetween

EuropeandAsia.Forlittleoverageneration,thestripoflandcon-
nectingtheCaspianandtheBlackSeasisseenasalandofgeopolitical
contention,mainlyasanenergycorridor.But,althoughtheCaspian
energysupplieswereimportantasthefoundationoftightregional
cooperation,theregionwasperipheraltoEurope’sinterests.Thatper-
ceptionstandsnowtobedramaticallyreshapedinthesamemanner
theSuezandPanamaCanalsreframedgeopoliticalthinking.Georgia
isreadyforitsnewroleintheworld.

Anakliawillbetheonlydeep-seaportabletohostPanamax-Type
vesselsintheeasternshoresoftheBlackSea.Thatmeansthisisthe
closestportofaccessforalandlockedCentralAsianhinterlandof160
millionpeople.Thatwindowbecomesallthemoresignificantsince
thedevelopmentonanetworkofbullet-fasttrainconnectionslinking
EuropetoXi’aninCentralChina.Anakliawillreduceboththetime
andcostoflinkingEuropetotheChina,boostingtradebetweenfour
worldregions:theMiddleEast,theFar-East,CentralAsia,andRussia.

AcrossGeorgia,onthewesternshoresoftheBlackSealietheports
ofConstanta,Odessa,andVarna,whichwillinturnbecomeEurope’s
doorstotheSilkPath.ThroughAnaklia,EasternEuropewillreclaim
itsowncentralityinancienttraderoutes,unlockingmarketsand
unleashingpotentialforgrowth,completingaprocessofrebuilding
theSilkPath.

Foryears,Georgiahashonedoneofthemostattractivebusinessenvi-
ronmentsintheworld.But,the3,6millionpopulationofamiddle-in-
comedevelopingeconomymeantthatGeorgiawasanoverallshallow
market.Thatisnowchanging.WithaDeepandComprehensiveFree
TradeAgreementwiththeEUinplaceandaFreeTradeAgreement
withChina,Georgiaisuniquelypositionedasanormativebridge
betweenEuropeandAsia.Meanwhile,itshouldalsoberecalledthat
TbilisihasageneralizedsystemofpreferenceswithEFTA,Japan,the
US,andCanada.Thesetradeagreementsarecomplementedbya
regulatoryenvironmentthatmakesGeorgiaoneoftheeasiestplaces
todobusinessintheworld:lowontaxationandredtapeandhighon
transparency.

Thecombinationofthelogistics“hardware”andtheregulatory
“software”willmakeAnaklia’sSpecialEconomicZoneemergesthe
destinationofchoiceforcomplexvaluechains,combiningmarket
accesswithinternationallycompetitiveenergyandlabour.InAnaklia,
productscanbeassembledtothestandardsrequiredbythemarketof
destination:fromRussiaandtheCIS,totheSingleEuropeanMarket,
China,Turkey,CentralAsia,andIran.Thesefinishedgoodscanthen
beloadedtoastateoftheartroadandrailwaynetworksthatare
constantlyoptimized.Insum,Georgiaisemergingasaspringboard
toworldmarkets,developinginparallelaclusterofservices–from
bankingtomanagement–thatwillmaketradeaseamlessoperation.

Inmanyrespects,Anakliawillbetheculminationofharddiplomatic
andpoliticallabour.BuildingGeorgia’spositionfromageopolitical

In many respects, Anaklia will be the culmina-
tion of hard diplomatic and political labour.

AUTHOR: 
AMBASSADoR tEDo JApARiDzE, 
foreign policy Adviser 
to the prime Minister of Georgia

თვალსაზრისი თვალსაზრისი

წინასწარიდიზაინისრენდერი,Iფაზა
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ბაზრისხელმისაწვდომობა,
საერთაშორისომასშტაბით
კონკურენტუნარიანიენერ-
გორესურსებიდამუშახელი
ანაკლიისსპეციალურინ-
დუსტრიულზონასმიწოდე-
ბა-გასაღებისკომპლექსური
ჯაჭვისთვისმიმზიდველს
გახდის.ანაკლიაშიპრო-
დუქციაშეიძლებასამიზნე
ბაზრებისმოთხოვნებისმი-
ხედვითდაჯგუფდეს:რუსე-
თიდანდადსთ-ისქვეყნები-
დანმოწოდებულიერთიანი
ევროპულიბაზარი,ჩინეთი,
თურქეთი,ცენტრალური
აზიადაირანი.იქიდანმზა
პროდუქციაშეიძლებაძალზე
თანამედროვედამუდმი-
ვადგანახლებადსაგზაოდა
სარკინიგზოტრანსპორტზე
ჩაიტვირთოს.ერთისიტყ-
ვით,საქართველო,სადაც
ვითარდებამრავალფეროვა-
ნიმომსახურება,დაწყებული
საბანკოდანდამთავრებული
მენეჯმენტით,მსოფლი-
ოსბაზრებისტრამპლინად
ყალიბდება,რაც,საბოლოო
ჯამში,ვაჭრობასშეუფერხე-
ბელსგახდის.

მრავალითვალსაზრისით,
ანაკლიადიპლომატიურიდა
პოლიტიკურისაქმიანობის
კულმინაციადმოგვევლინე-
ბა.საქართველოს–გეოპო-
ლიტიკურიდაპირისპირების
ადგილის–უნიკალურსა-
ვაჭროპუნქტადგარდაქმნა,
რომელიცდიდშესაძლებლო-
ბებსგვთავაზობს,საჭიროებს
დიპლომატიურკულტურას–ეს
კიპრაგმატულდათანმიმდევ-
რულმმართველობასეფუძ-
ნება,რაცსაქართველოში
უკვერამდენიმეწელიწადია
შეინიშნება.თუმცა,მუდამასე
როდიიყო:ქვეყანასსამოქა-
ლაქოდაპირისპირება,ოკუ-
პაციადაკონფლიქტებიარ
მოკლებია.რეგიონუითანამ-
შრომლობისდამყარებისას
საქართველომრამდენიმე

გაკვეთილიაითვისადაგრან-
დიოზულიგეგმებირამდენიმე
უფრომცირემოქნილპროექ-
ტადგამოყო,რომელთაციგი
წლიდანწლამდეახორციე-
ლებს.

არაერთითვალსაზრისით,
ანაკლიაგანუხრელი,მძიმე
შრომისდამაგვირგვინებე-
ლიპროექტია,რომელმაც
საქართველოპოსტსაბჭო-
ურისივრციდანევროპაში
გადაიყვანა.ინსტიტუციო-
ნალურიდაპოლიტიკური
პერსპექტივისთვალსაზრი-
სით,მონიტორინგისგანმა-
ხორციელებელისაერთა-
შორისოორგანიზაციები,
როგორებიცააევროსაბჭო,
ვენეციისკომისია,ევროპაში
უსაფრთხოებისადათანამ-
შრომლობისორგანიზაცია
დაევროკავშირი,საქართვე-
ლოსსხვასაზომითუდგე-
ბიან.როგორცესტონეთმა
დასლოვენიამ1990-იან
წლებში,შემზღუდავიფაქტო-
რებისდასაძლევადსაქარ-
თველომთავისიგეოგრაფი-
ულიმდებარეობასრულად
გამოიყენა.იქნებაესმედიის
თავისუფლება,კანონის
უზენაესობა,ადამიანისუფ-
ლებათასტანდარტებითუ
სასამართლოსდამოუკიდებ-
ლობა,იგიევროპულდაარა
„პოსტსაბჭოთა“სტანდარ-
ტებსაკმაყოფილებს.

საქართველოსთითოეულმა
მოქალაქემიცის,რომევრო-
პაშითავისუფლადმოგზა-
ურობაშეუძლია,რაცარა
მარტოდიდიშესაძლებლობა,
არამედიდენტობისგანმ-
საზღვრელია.ბიზნესიდარწ-
მუნებულია,რომსაქართვე-
ლო„ხელშეკრულებისსანდო
გარანტორი“დაპარტნიორია.
ევროპელებისაქართველოში
თავსშინგრძნობენ,ზუსტად
ასევექართველებიცევროპას
საკუთარსახლადმიიჩნევენ.

ამგვარიგანწყობა,ინსტი-
ტუციონალურიპერსპექტივა
დაუსაფრთხოებისგანცდა
ისეთდიპლომატიურკულტუ-
რაშიაისახება,რომელშიც
კონფრონტაციასადგილიარ
აქვსდასაქართველოსტა-
ბილურობისადარეგიონული
თანამშრომლობისმედრო-
შეა.საქართველოევროპაა
სამხრეთკავკასიაში,ხოლო
ანაკლიამბრუნავიკარია
ერთიანევროპულბაზარსადა
ჩინეთსშორის.

ანაკლიისპორტიაზიასადა
ევროპასშორისაღდგენი-
ლიისტორიულისავაჭრო
მარშრუტის,აბრეშუმისგზის
ცენტრალურპუნქტადიქცე-
ვა,რომელიცშედგებასაავ-
ტომობილოდასარკინიგზო
გზების,ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
დასხვათანამედროვეინფ-

რასტრუქტურისგან.პორტს,
რომელსაცამერიკული
კომპანიაContiInternational
აშენებს,ოპერირებასკიდევ
ერთიამერიკულიკომპანია
SSAMarineგაუწევს.ორივე
თავიანთდარგებშიწამყვან
კომპანიებადმიიჩნევა.ეს
კიმომხმარებლებსმთე-
ლიმსოფლიოდანაუწყებს,
რომსაქართველოსმიერ
აღებულვალდებულებას,
გასწიოსუმაღლესიდონის
საზღვაომომსახურება,ამე-
რიკისმთავრობასრულად
უჭერსმხარს.ამისნათელი
დადასტურებაააშშ-ისვი-
ცე-პრეზიდენტპენსისმიერ
გამოხატულიმხარდაჭერა,
რომელიცამერიკულკომ-
პანიებსსაქართველოში
კაპიტალდაბანდებისკენ
უბიძგებს.ანაკლიასთან
დაკავშირებულისპეცია-

pointofcontention,toauniquesellingpointthatbuildsonanarrative
ofopportunityrequiresadiplomaticcultureofdriven,persistent,and
bottom-linedrivengovernancethatGeorgiahasmaintainedforseveral
years.Thishasnotbeenalinearpathofdevelopment,asthecountry
hasnotbeenimmunetocivilstrife,occupation,andconflict.However,
Georgiahasinternalizedseverallessonsinbuildingregionalcooper-
ation,breakingdowngrandvisionsintosmallscalableprojects,and
delivering,yearonyear.

Inmorewaysthanone,Anakliawillbethecrowningachievement
ofdeterminedhardworkthathastakenGeorgiaoutoftherealmsof
a“post-Soviet”worldtoEurope.Internationalmonitoringagencies,
theCouncilofEurope,theVeniceCommission,theOSCE,andthe
EuropeanUnionsetGeorgiainadifferentframeofcomparison
whenitcomestoinstitutionalandpoliticaloutlook.LikeEstonia
andSloveniainthe1990s,Georgiahasfullyembracedtheopportu-
nitiesofitslocationtotranscenditslimitations.Whetheronespeaks
ofmediafreedom,theruleoflaw,humanrightsstandards,orthe
independenceofthejudiciary,GeorgiameetsEuropeanratherthan
“post-Soviet”standards.

FromGeorgia,eachcitizeniscertaintheycantravelfreelyacross
Europe,whichisnotonlyagreatamplifierofopportunitybutalsoa
statementofidentity.AndbusinessesarecertainthattheRepublicof
Georgiaisacredible“contractguarantor”andpartner.Europeansfeel
athomeinGeorgia,justasGeorgiansfeelEuropetobetheirhome.And
thatethos,institutionaloutlook,andsenseofsecurityisalsoreflected
inadiplomaticculturethatseesGeorgiaastheintroductionofevery
narrativeofstabilityandregionalcooperation,leavingbehindaculture
ofconfrontationalbravado.GeorgiaisEuropeintheSouthCaucasus
andAnakliaistherevolvingdoorbetweentheSingleEuropeanMarket
andChina.

Georgia’sAnakliaPortwillbecomeafocalpointontherevitalizationof
thehistorictraderoutebetweenAsiaandEurope,oftencalledtheNew
SilkRoad,whichwillbecomposedofroads,railways,opticfiber,and
othermoderninfrastructure.WhileSSAMarinewilloperatetheport,it
isbeingbuiltbyanotherAmericancompany,ContiInternational.Both
SSAMarineandContiareconsideredstateoftheartintheirindustries:a
clearsignaltousersfromaroundtheworldthatGeorgia’scommitment
toprovidingworldclassmaritimeservicesissupportedfullybythe
Americangovernment.

VPPence’sendorsementmadethispointpowerfully,which,asintend-
ed,isastrongincentiveforAmericancompaniestoinvestinGeorgia.
AdditionalinducementstoinvestfeatureintheSpecialEconomicZone.
connectedtoAnaklia,includinga0%taxregimeonimport-export,
VAT,profits,property,dividends,andpayrolls.WhereAmericancom-
paniesareencouragedtogo,itisexpectedthatotherswillfollow.

AnakliaPortcanhandlethelargestcontainerships,increasingcargoby
nearly50%whilereducingshippingtimeby60%,becomingthefastest
overlandroutefromAsiatoEuropeandEuropetoAsia.Foreigndirect
investmentinGeorgiahasincreasedsharplyinrecentyears,andmore
than40directflightsnowlinkGeorgiatoEurope,Asia,theMiddleEast,
andRussia.Georgia’sgrowingnumberoftradeagreements,including
aDeepandComprehensiveFreeTradeAgreementwithEurope,an
exclusivetradeagreementwithChina,andbilateraltradearrangements
elsewherestrengthenGeorgia’spositionasthevitaltradecrossroads
betweenEastandWestandNorthandSouth. 

ლურიეკონომიკურიზონა
იმპორტ-ექსპორტზე,დღგ-ზე,
მოგებაზე,ქონებაზე,დივი-
დენდებსადახელფასებზე
მისი0%-იანიდაბეგვრის
რეჟიმით,ინვესტიციების
კიდევერთიწამახალისებე-
ლიფაქტორია.ამერიკულ
კომპანიებსკი,მოსალოდ-
ნელია,რომსაქართველოში
ბიზნესისთვისსხვაქვეყნე-
ბიდანაცგაჰყვებიან.

ანაკლიისპორტსუდიდესი
საკონტეინეროხომალდების
მომსახურებაშეეძლება,რი-
თაცტვირთბრუნვათითქმის
50%-ითგაიზრდება,ხოლო
გადაზიდვისდრო60%-ით
შემცირდება,საბოლოო
ჯამშიკი,იგიაზია-ევროპის
დაპირიქითდამაკავშირე-
ბელუმოკლესსახმელეთო
მარშრუტადიქცევა.ბოლო

წლებშიპირდაპირმაუცხო-
ურმაინვესტიციებმასაქარ-
თველოშიმკვეთრადიმატა.
ამჟამადქვეყანას40-ზე
მეტიპირდაპირიავიარეისი
აკავშრებსევროპასთან,აზი-
ასთან,შუააღმოსავლეთსა
დარუსეთთან.საქართვე-
ლოსულუფრომეტსავაჭრო
შეთანხმებასაფორმებს.მათ
შორისააშეთანხმებაევრო-
კავშირთანღრმადაყოვ-
ლისმომცველითავისუფალი
სავაჭროსივრცისშესახებ,
ჩინეთთანდადებულიექსკ-
ლუზიურისავაჭროშეთანხმე-
ბადაორმხრივისავაჭროშე-
თანხმებებისხვაქვეყნებთან,
რაცგანამტკიცებსსაქართვე-
ლოს–აღმოსავლეთ-დასავ-
ლეთისდაჩრდილოეთ-სამ-
ხრეთისუმნიშვნელოვანესი
სავაჭროგზაჯვარედინის
–პოზიციას. 

თვალსაზრისი თვალსაზრისი
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„ანაკლიის ნავ სად გუ რი 
„დიდი აბ რე შუ მის გზის“ 
ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი 
შე მა კავ ში რე ბე ლი იქ ნე ბა“
ინვერტვიუ საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციის თავმჯდომარე 
გიორგი დობორჯგინიძესთან

ქვეყნისლოგისტიკის
ეფექტურობისინდექ-

სით(LPI),რომელსაცმსოფ-
ლიობანკიორწელიწადში
ერთხელაქვეყნებს,160
ქვეყანასშორისსაქართვე-
ლო130-ეადგილზეა.საერთა-
შორისო,ნაციონალურიდა
რეგიონულიოპერატორების,
სატრანსპორტო-საექსპე-
დიტოროკომპანიებისადა

ლოგისტიკისოპერატორების
გამოკითხვისსაფუძველზე
ასეშეფასდანდობასაქარ-
თველოზეგამავალიმარშრუ-
ტებისმიმართ.ეს,სამწუხა-
როდ,მიგვანიშნებს,რომჯერ
კიდევშორსვართსაერთა-
შორისოსტანდარტებისგან
და„დიდიაბრეშუმისგზის“
დერეფანშიარცთუსახარბიე-
ლიპოზიციაგვიკავია.

ექსპერტებისვარაუდით,LPI
130-ეადგილითიმაზემიანიშ-
ნებს,რომბოლოპერიოდში
ტვირთბრუნვისშემცირებას
შიდამიზეზებიგანაპირო-
ბებს,რაც,მათივეთქმით,
სატრანსპორტოპოლიტიკის
ჩავარდნასნიშნავს.

რაკონკრეტულიმიზეზებიგა-
ნაპირობებსშექმნილმდგო-
მარეობას,შეიძლებათუარა
შეიცვალოსსურათიანაკლიის
ნავსადგურისაშენებისშემ-
დეგდააქვსთუარასაქარ-
თველოსარამხოლოდLPI
მაჩვენებლითდაწინაურების,
არამედრეგიონშილოგისტი-
კურჰაბადჩამოყალიბების
შანსი?ამსაკითხებზესაქარ-
თველოსლოგისტიკისასოცი-
აციისთავმჯდომარეგიორგი
დობორჯგინიძეგვესაუბრა:

ბა ტო ნო გი ორ გი, რო გორ 
შე ა ფა სებ დით ქვეყ ნის 
ლო გის ტი კის ეფექ ტუ
რო ბის ინ დექსს, რო მელ
საც მსოფ ლიო ბან კი ორ 
წე ლი წად ში ერ თხელ 
აქ ვეყ ნებს და, ბო ლო ცნო
ბით, სა ქარ თ ვე ლო 130ე 
ად გილ ზე ა? 

ძალიანნეგატიურიინდიკა-
ტორია.მთლიანრანგირებაში
მეზობელქვეყნებშიმხოლოდ

სომხეთსვუსწრებთ.საბაჟოს
გარდა,სხვაქვეკომპონენტებ-
შიმნიშვნელოვანიჩამორ-
ჩენაგვაქვსარამხოლოდ
მეზობელ,არამედაღმოსავ-
ლეთევროპისქვეყნებთანაც.
ინდიკატორისმიხედვითუმ-
თავრესიპრობლემაინფრას-
ტრუქტურისგანვითარებაა.ეს
იმასკიარნიშნავს,რომინ-
ფრასტრუქტურასარვავითა-
რებთ,არამედამმხრივსხვა
ქვეყნებიუფროწინარიანდა
მათიშედეგიუკეთესია.არა-
სახარბიელომდგომარეობა
გვაქვსმაღალიდანახარჯე-
ბისმხრივ,როგორცტრანს-
პორტში,ისელოგისტიკაში.
ერთ-ერთინეგატიურიქვეინ-
დიკატორიეხებაკომპეტენ-
ციებს,ანუტრანსპორტსადა
ლოგისტიკაშიმენეჯმენტის
დეფიციტიგვაქვს.

რო გორ ფიქ რობთ, სატ
რან ს პორ ტო ინ ფ რას ტ რუქ
ტუ რის მხრივ ძი რი თა დი 
პრობ ლე მა სად გვაქვს?

საავტომობილოგზების
განვითარებადამაკმაყო-
ფილებელია,დასავლეთ-
აღმოსავლეთისავტობანი
განვითარებისპროცესშია,
მაგრამნავსადგურებსადა
რკინიგზაშიარასახარბიელო
მდგომარეობაა.2016წელს

ავტორი: ეკა ლომიძე

ფოთისპორტი120დღით
დაიკეტა,რაცმისარასანდო-
ობაზემეტყველებს.ასეთი
მდგომარეობითსაქართვე-
ლოარასანდოკორიდორი
ხდება.ტვირთებისგადამზი-
დავისთვისმნიშვნელობაარ
აქვს,რამიზეზებითდაიკეტა
პორტი.ფაქტია,ინფრასტრუქ-
ტურითთუამინდითგამოწვე-
ულიპრობლემებიიქგემების
მიღებასდაოპერაციების
წარმოებასაფერხებს.ამას-
თან,მიუხედავადიმისა,რომ
ფოთშისაკონტეინეროტერ-
მინალებიგაკეთდა,პორტს
საკმარისიფართობიარაქვს
იმისათვის,რომგემებიეფექ-
ტურადდაიცალოსდამომ-
ხმარებელსკონტეინერები
ხარჯთეფექტურადმიაწო-
დოს.აქედანგამომდინარე,
რკინიგზასაცპრობლემაექმ-
ნება,ამიტომაცთბილისისან
სატრანზიტომიმართულებით
კონტეინერებისტრანსპორ-
ტირებისთვისძირითადად
ავტომობილიგამოიყენება.
შესაბამისად,ესტრაფიკისა-
ავტომობილოგზებსაწვება
და„ვიწროყელში“,უღელ-
ტეხილებზეპრობლემებს
ქმნის.ნავსადგურშიმეორე
პრობლემასიძვირეა.ფოთის
პორტიშავზღვაზეერთ-ერ-
თიყველაზეძვირიპორტია
და,ფასიდანგამომდინარე,
თურქულპორტებთანარა-
კონკურენტუნარიანი.ასევეა
ნოვოროსიისკსადასხვა
კონკურენტპორტებთან,მათ
შორის,ირანისპორტბანდერ
-აბასთან,რომელიცაზიური
ტვირთებისგადაზიდვის
მხრივფოთისნავსადგურის
პირდაპირიკონკურენტია.
შემაფერხებელიფაქტორე-
ბიგვაქვსაზერბაიჯანისდა
ცენტრალურიაზიისმიმარ-
თულებით,რაცლოგისტიკის
ეფექტურობისინდიკატორში
აისახაკიდეც–აზიიდანაზერ-
ბაიჯანისმიმართულებით
სატრანზიტოტვირთისმნიშ-

ვნელოვანინაწილიდავკარ-
გეთ.

რაცშეეხებარკინიგზას,გე-
ოგრაფიულიმდებარეობიდან
გამომდინარე,ისვიწროყელს
ქმნისუღელტეხილზე.ვფიქ-
რობ,მოდერნიზაციისპრო-
ექტიმდგომარეობასგააუმ-
ჯობესებს,მაგრამმეზობელი
რკინიგზებისმსგავსად,ჩვენს
რკინიგზასაცგანვითარება
სჭირდება,ტარიფებიმოუქ-
ნელიდაშედარებითძვირია.
ამასთან,როდესაცრკინიგზა-
ზევლაპარაკობთ,მხოლოდ
ჩვენიქვეყნისტერიტორიაზე
გამავალსვერშევეხებით,
რადგანჩვენ„აბრეშუმისდიდ
გზაზე“არსებულიდერეფნის

ერთინაწილივართ.მთლია-
ნიკორიდორისჭრილშიუნდა
ვიმსჯელოთ,რაცთავისთავად
აზერბაიჯანისდაყაზახეთის
რკინიგზებისპრობლემებ-
საცგულისხმობს.ამიტომამ
საკითხშიუკეთესიკოორდი-
ნაციაასაჭირო,რომერთიანი
სატარიფოსისტემაჩამო-
ყალიბდეს,რომელიცსხვა,
ალტერნატიულ,მაგალითად,
ჩრდილოეთდერეფნებთან
შედარებითკონკურენტუ-
ნარიანიიქნებაფასისდა
გადაზიდვისდროისმხრივ.
ამიტომაც,ჩვენსრკინიგზაში
რომგაუმჯობესებისპოტენ-
ციალიარსებობს,არასაკმა-
რისია.საჭიროამეზობელი
ქვეყნებისრკინიგზებთანმეტი
თანამშრომლობადაერთიანი
ხედვისადასისტემისჩამოყა-

ლიბება,რათაამკორიდორმა
მთლიანადგაუწიოსკონკუ-
რენციასხვაკორიდორებს.

ერ თი წუ თით და ვუშ ვათ, 
რომ სატ რან ს პორ ტო ინ ფ
რას ტ რუქ ტუ რა სრუ ლი ად 
გა მარ თუ ლი და ეფექ ტუ
რია რო გორც სა ავ ტო მო
ბი ლო, ისე სარ კი ნიგ ზო 
მი მარ თუ ლე ბით, მხო ლოდ 
ფო თის ნავ სად გუ რი საკ
მა რი სი იქ ნე ბა მო მა ტე ბუ
ლი ტვირ თე ბის გამ ტა რი ა
ნო ბის თ ვის?

თურეგიონმასწრაფიგანვი-
თარებადაიწყო,ფოთშიტვირ-
თებისგატარებისპრობლემა
ნამდვილადგაჩნდება.თუმცა

ამეტაპზე30-40%ასათვისებე-
ლიგვაქვს,მაგრამშეიძლება
ესთავისუფალინიშაძალიან
სწრაფადშეივსოს.ფოთის
ნავსადგურშიძირითადი
პრობლემაარისსანდოობადა
ფასი.ფაქტია,რომამმხრივ
ფოთისპორტსბოლოწლებში
შედეგიარაქვს,ყოველშემთხ-
ვევაშიმდგომარეობაარგა-
უმჯობესებულა.ამიტომაც,თუ
გრძელვადიანპერსპექტივაში
ვმსჯელობთ,რომ„აბრეშუმის
გზის“დერეფანშისაქართვე-
ლომართლაგახდესერთ-ერ-
თისერიოზულიმოთამაშე,
მაშინანაკლიისნავსადგურის
მშენებლობაგარდაუვალია.
დაესუნდადაიწყოსრაცშეიძ-
ლებამალე,რადგან,როდესაც
მოთხოვნიდანგამომდინა-
რე,საჭიროგახდება,ასეთი

ინფრასტრუქტურისგანვითა-
რებასსწრაფადვერშეძლებ,
ამასწლებისჭირდებადაამ
მიმართულებითნაბიჯებისგა-
დადგმახვალუკვეგვიანიიქ-
ნება.ანაკლიისნავსადგურის
არარსებობისშემთხვევაში,
თუტვირთებისდიდირაოდე-
ნობისგადატანაზეაქტიური
მოთხოვნაგაჩნდება,მათ
სხვაკორიდორებისგავლით
გადაზიდავენ.ამიტომასეთი
დონისინფრასტრუქტურის
შექმნასაშურიდააუცილებე-
ლია,საშუალოდაგრძელვადი-
ანპერსპექტივაში,10-15წლის
პერიოდშირომშევძლოთ
თუნდაცმხოლოდჩინეთისა
დაევროპისკენმიმავალი
ტვირთებისკორიდორში
სერიოზულიპოზიციონირე-
ბა.ფაქტია,ჩვენგვჭირდება
სანდოდახარჯთეფექტური
პორტი,რომელიცშეძლებს
კონკურენტუნარიანობა
შესძინოსტრანსკავკასიურ
კორიდორს.ესკიჯერჯერო-
ბითარგვაქვს,მაგრამსაშუ-
ალოვადიანპერსპექტივაში
შეიძლებაგვქონდეს.

ხე დავთ სა შიშ რო ე ბას, 
რომ არ სე ბუ ლი საზღ ვაო 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის პი რო
ბებ ში, ლო გის ტი კის ეფექ
ტუ რო ბის ინ დექ სი მო მა ვა
ლი ორი წლის თავ ზე კი დევ 
უფ რო ნე გა ტი უ რი იყოს?

რათქმაუნდა,ესდამოკი-
დებულიიქნებაორრამეზე:
შევძლებთთუარაპროგრესს
ჩვენდაშეძლებენთუარაჩვე-
ნიკონკურენტები.თუისინი
ჩვენზეუფროსწრაფადწავ-
ლენწინ,ლოგისტიკისეფექ-
ტურობისინდექსისდაწევა
გარდაუვალიიქნება.ფაქტია,
რაღაცნაბიჯებიუნდაგადა-
იდგასამკუთხით,ტრენდი
ჯერჯერობითნეგატიურია.
ლოგისტიკისმიმართულებით
აშკარადჩამოვრჩებითმი-
ნიმალურმოთხოვნებსაცკი.

ტრანსპორტი ტრანსპორტი

„რე გი ონ მა სწრა ფი გან ვი თა რე ბა და-
იწყო, ფოთ ში ტვირ თე ბის გა ტა რე ბის 
პრობ ლე მა ნამ დ ვი ლად გაჩ ნ დე ბა. 
თუმ ცა ამ ეტაპ ზე 30-40% ასათ ვი სე ბე ლი 
გვაქვს, მაგ რამ შე იძ ლე ბა ეს თა ვი სუ ფა-
ლი ნი შა ძა ლი ან სწრა ფად შე ივ სოს”.
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ტრანსპორტი

„ანაკ ლია სა უ კუ ნის პრო ექ ტი ა, ში ნა-
არ სობ რი ვად ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
და სა ჭი რო . ამი ტო მაც, რო გორც მო ტი-
ვა ტო რი და კო რი დორ ში კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ა ნო ბის შე საქ მ ნე ლად ერ თ -ერ თი 
ძი რი თა დი ინ ს ტ რუ მენ ტი, ძა ლი ან სე რი-
ო ზუ ლი ბა ზი სია შემ დ გომ ნა ბიჯ ზე გა და-
სას ვ ლე ლად”.

იპოვე იდეალური ტექნიკა. 
აშენე IVECO ASTRA-სთან ერთად, 

უკეთესი მომავლისთვის! 

IVECO-ს ოფიციალური დილერი საქართველოში - 
ჯი თი გრუპი

მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-13 კმ 

(მუხათგვერდის ხიდის მიმდებარედ), თბილისი 0131, საქართველო;

ტელ: 2 740 740, ელ-ფოსტა: g.vardiashvili@gtgroup.ge 

ახლახანქვეყანაშიშემოვიდა
ერთ-ერთისაერთაშორი-
სორითეილერი,რომელსაც
ლოგისტიკისმიმართულებით
ხარისხიანიპროვაიდერის
პოვნაგაუჭირდა.ადგილობ-
რივიდააქმოქმედისაერ-
თაშორისოპროვაიდერებიც
უფროსატრანსპორტოტვირ-
თებისექსპედირებითარიან
დაკავებულნი,ვიდრელო-
გისტიკურიმომსახურებით.
ესპრობლემებიგამოიწვია,
პირველრიგში,ლოგისტი-
კისსფეროშიინვესტიციების
ნაკლებობამ,დაბალმაკომ-
პეტენციებმა,პოსტსაბჭოთა
სტილისმართვისმეთოდებმა
დამოძველებულმასისტემებ-
მა,რომლებიცგანახლებას
მოითხოვს.საჭიროასახელმ-
წიფოსმხრიდანგარკვეული,
ინვესტიციებისწამახალისე-
ბელიღონისძიებები.

ისევ ანაკ ლი ას და ვუბ
რუნ დე ბი, რო გორ ფიქ
რობთ, ახა ლი ნავ სად გუ
რი რამ დე ნად სწრა ფად 
მო ახ დენს გავ ლე ნას 
ლო გის ტი კის ინ დექ სის 
უკე თე სო ბის კენ ცვლი ლე
ბა სა და, ზო გა დად, ქვეყ
ნის ეკო ნო მი კა ზე?

ანაკლიისნავსადგურისპირვე-
ლიფაზისამუშავებისპერიოდ-
ში,ანუსამ-ოთხწელიწადში,
არსებულიპრობლემებისწრა-
ფადვერმოგვარდება,მაგრამ
ანაკლიასყველაშემთხვევაში
ექნებადადებითიეფექტი.იმი-
სათვის,რომეფექტისსრული
რეალიზაციამოხდეს,პირველ
რიგშისაჭიროაპორტისგარდა
სახმელეთო(ჰინტერლენდის),
პორტთანდამაკავშირებელი
ინტერმოდალურიინფრას-
ტრუქტურისეფექტურობა,
რადგანესპორტიძირითა-
დადტრანზიტულტვირთებზე
იმუშავებს.შესაბამისად,მისი
ეფექტურობატვირთების
სწრაფადდამუშავებითდა

ტრანსპორტირებითმიიღწე-
ვა.სხვაშემთხვევაშიპორტის
ეფექტურობაეცემადახარჯი
იზრდება.ამიტომე.წ.ჰინტერ-
ლენდისწრაფადგასავითა-
რებელიადასახელმწიფოს
მხრიდანკიდევუფროაქტიუ-
რიმუშაობაასაჭიროკერძო
ინვესტიციებისწახალისების
კუთხით,არამარტოპორტ-
ში,არამედზუსტადინტერ-
მოდალურდალოგისტიკურ
ინფრასტრუქტურებში.ასევე
აუცილებელიააქტიურიდე-
რეფნისშემადგენელისახელ-
მწიფოებისდაშეთანხმებული
თანამშრომლობა.როგორც
უკვევთქვი,ჩვენერთიდიდი
კორიდორისნაწილივართ
დაპარტნიორებთანაქტიური

კოოორდინაციაგვჭირდება,
რათაინფრასტრუქტურაიქაც
ადექვატურადგანვითარდეს
დაკორიდორისშემადგენელი
მონაკვეთებიერთმთლიან
სისტემადჩამოვყალიბდეთ.
ჩვენიპორტისეფექტურობის
რეალიზაციავერმოხდება,
თუ,მაგალითად,ცენტრალუ-
რიაზიისკენგამავალიტვირ-
თიკასპიისზღვაზესადღაც
შეფერხდება.ამითჩვენც
მოგვადგებაგარკვეულიზიანი.
შესაბამისად,ურთიერთშეთან-
ხმებულიმუშაობააუცილებელი
დაგარდაუვალია.

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 
ანაკ ლი ის ნავ სად გუ რი გახ

დე ბა არა მხო ლოდ სა ქარ
თ ვე ლოს, არა მედ აბ რე შუ
მის დი დი გზის დე რე ფან ში 
მოქ ცე უ ლი სა ხელ მ წი ფო ე
ბის თ ვის ეკო ნო მი კუ რად 
შე მა კავ ში რე ბე ლი უმ ნიშ
ვ ნე ლო ვა ნე სი ობი ექ ტი? 
შე იძ ლე ბა, ამ ფაქ ტორ მა 
ნავ სად გუ რის მშე ნებ ლო
ბის დაწყე ბის პრო ცე სი
დან ვე და აჩ ქა როს დი დი 
კო რი დო რის შე მად გე ნე ლი 
სა ხელ მ წი ფო ე ბის ხე ლი
სუფ ლე ბე ბის კო ორ დი ნი
რე ბუ ლი მოქ მე დე ბა?

ანაკლიასაუკუნისპროექტია,
შინაარსობრივადძალიან
მნიშვნელოვანიდასაჭირო.
ამიტომაც,როგორცმოტივა-

ტორიდაკორიდორშიკონ-
კურენტუნარიანობისშესაქმ-
ნელადერთ-ერთიძირითადი
ინსტრუმენტი,ძალიანსე-
რიოზულიბაზისიაშემდგომ
ნაბიჯზეგადასასვლელად.
ვთქვათ,რომუკვეარსებობს
გარკვეულისაბაზისოინფ-
რასტრუქტურადაიმისათვის,
რომანაკლიისნავსადგურის
რეალიზებასრულადმოხდეს,
საჭიროაე.წ.რბილი(სოფთ)
ღონისძიებები–ვაჭრობის
გამარტივება,კოორდინაცია,
მენეჯმენტიდაა.შ.ყველაფე-
რისახელმწიფოსდაკერძო
სექტორისაქტიურობაზეა
დამოკიდებული,ყველაფერი
ჩვენსხელთაა.

შე იძ ლე ბა, ანაკ ლი ის ნავ
სად გუ რი გახ დეს იმის სა
ფუძ ვე ლი, რომ სა ქარ თ ვე
ლო რე გი ონ ში ლო გის ტი კის 
ცენ ტ რად გა და იქ ცეს?

დიახ,იგიერთ-ერთიწინაპი-
რობაა.უპირატესობაგვაქვს
ზღვაზეგასასვლელისსა-
ხით,რაცცენტრალურიაზიის
დაამიერკავკასიისსხვა
ქვეყნებსარაქვთ.ამიტომ
ამუპირატესობისსრული
რეალიზაციაშესაძლებელია
ანაკლიისსაშუალებითმოხ-
დეს.ესეფექტურიდაღრმაწყ-
ლოვანიპორტიგრძელვადიან
პერსპექტივაშიაუცილებლად
გვჭირდება,მაგრამამავე
დროსმნიშვნელოვანიასწო-
რიპოლიტიკისწარმართვა.
ასევეარანაკლებმნიშვნე-
ლოვანიამაღალიკომპეტენ-
ციები,სწორიმენეჯმენტიდა
გამოცდილება.სამწუხაროდ,
საქართველოშიჯერარარის
ადეკვატურიადამიანური
კაპიტალილოგისტიკისსექ-
ტორში.ლოგისტიკამაღალ-
ტექნოლოგიურიდარგიადა
თუგვინდა,რომსაქართველო
ლოგისტიკურჰაბადიქცეს,
ამმაღალტექნოლოგიური
დარგისძალიანკარგიმარ-
თვისგამოცდილებაუნდა
გვქონდეს.ამკუთხითსახელ-
მწიფომუნდაიაქტიუროსდა
აუცილებელიკომპეტენციების
შესაძენადშესაბამისიინსტი-
ტუტებიდაკერძოკომპანიები
წაახალისოს.ამიტომკიდევ
ერთხელვიტყვი,ინფრასტ-
რუქტურისგანვითარების
პარალელურადაუცილებ-
ლადგვჭირდებაგამოცდილი
პერსონალიდაადამიანური
რესურსი,რათათუნდაცანაკ-
ლიისნავსადგურისსახით
არსებულიპოტენციალისსრუ-
ლადათვისებამოხდეს.

სტატია თავდაპირველად 

გამოქვეყნდა ვებგვერდზე www.

interpressnews.ge
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ფოტოპროექტი ფოტოპროექტი

გემ „VEGA“ს ეკიპაჟის წევრები 
ძალიან სტუმართმოყვარე და 
მეგობრულები აღმოჩნდნენ. 
ბათუმის პორტიდან იმ 
ადგილისკენ გავეშურეთ, სადაც, 
ლიცენზიის მიხედვით, გემს 
თევზჭერის უფლება აქვს და 
ბადეებიც გავუშვით.

ზღვაში
ავტორი: დავით თაბაგარი
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ბადესრამდენიმესახეობისთევზიმოჰყვება,მაგრამყველა
სახეობისდაჭერისუფლებაარაქვთდაასეთებსუკან,ზღვაში
აბრუნებენ.

ბადისამოღებისდროსკაიუტაშიველოდებოდით.როცადრო
მოვიდოდა,კაპიტანიზემოდანერთხელდააკაკუნებდადა
უკვეყველაპოზიციაზეიყო.ერთი-ორიტროსსასწორებდა,
ორითოკებსახვევდა,სამიბადესიღებდადაერთიზემოდან
ამწეთიეხმარებოდა.

ფოტოპროექტი ფოტოპროექტი
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ბადისამოღებისშემდეგიწყებაყველაზემთავარიპროცესი:
თევზისდახარისხებაზომისდასახეობებისმიხედვით.თურმე,
კანონმდებლობით,პატარაზომისთევზისჭერაიკრძალება,
ამიტომაცმათუკან,ზღვაშიაბრუნებენ.სწორედამდროსმოჰყვება
ბადესუამრავითოლიადაიწყებაორთაბრძოლა.თოლიები
ცდილობენთევზებისდაჭერას.ზოგიასწრებსდამალვას,ზოგსაც
თოლიებიჭამენ...

ფოტოპროექტი ფოტოპროექტი

კაპიტანიბადრი,რომელიცგემზე40წელიამუშაობს,მშვიდიდა
სიტყვაძუნწიკაციჩანს.ისე,არვიცი,სხვაგემებზეროგორხდება,
მაგრამთევზჭერისამგემზეგუნდურიმუშაობისსაუკეთესო
მაგალითივნახე.
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ბათუმში გამთენიისას ჩავედი. 
ციოდა და ბნელოდა. ვხედავ, პორტში 
თევზსაჭერი გემია შემოსული, ხამსა 
მოუტანიათ. იმდენად გართულნი 
იყვნენ თევზის გადმოტვირთვაში, 
გემის დაცლა რომ დაასრულეს, მაშინღა 
შემამჩნია ერთმა შუახნის კაცმა.

ფოტოპროექტი ფოტოპროექტი
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სა ქარ თ ვე ლო და ზღვა ოს ნო ბა
(ნაწილი II)
ავტორი: გი ორ გი კა ლან დია, პრო ფე სო რი

ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის დი რექ ტო რი

საქვეყნოდცნობილია
დაესწინაწერილშიც

აღვნიშნეთ,რომკოლხეთ-
შიმოსულმაარგონავტებმა
შთამბეჭდავადგაიმარჯვეს,
მეტიც,მათსაზღვაობრძო-
ლაშიკოლხთაუფლისწული
აფსირტემოკლეს...

ჩვენიისტორიისგარიჟ-
რაჟზე,ზღვაზეგამართული
ბრძოლაერთ-ერთიყველაზე
მნიშვნელოვანიაღმოჩნდა,
ზღვითვეგაგვიცნოანტიკურ-
მასამყარომ.მასშემდეგ
ზღვაჩვენიმოდგმისთვის
განუყრელფაქტორადიქცა.

ცნობილისაზოგადომოღვა-
წეზაქარიაჭიჭინაძეწერ-
და:„ლაზებიცხოვრობენ
200ვერსისმანძილზე,შავი
ზღვისპირასმდებარედა-
ბებსა,სოფლებსადაქალა-
ქებში.უმთავრესადმისდე-
ვენსასოფლომეურნეობას,

განსაკუთრებითგანთქმულ-
ნიარიანსახლებისშენებით,
დურგლობითადაკალატო-
ზობით,ნაოსნობაცკარ-
გადიციან.საქართველოს
მეფეებისდროსშავზღვაზე
ნაოსნობასმისდევდნენ,გე-
მებსაცისინიაკეთებდნენ“.

ჭანებისანულაზებისოსტა-
ტურიზღვაოსნობითიაკობ
გოგებაშვილიცმოხიბლული
იყო:„მიწისსივიწროვესჭა-
ნებიდაუყენებიაიმისთანა
გზაზედ,რომლითაცბლო-
მადიძენენქონებას.ისინი
გამხდარანზღვისშვილე-
ბად,უსწავლიათნავებისა
დახომალდებისმართვა
დაისედახელოვნებულან
ამძნელსადასაშიშსაქმე-
ში,რომიმათხელშიძნე-
ლადმოხდებაუბედურება
ზღვაში.იმათოსტატობას,
სიმარდეს,გულადობასადა
მოხერხებულობასზღვაში
ინგლისელებიცკიჰკვირო-
ბენ,რომელთატოლიარა
ჰყავთნავოსნობასადამე-
ხომალდეობაში.მენავეობა
დამეხომალდეობაკარგად
აჯილდოვებსჭანებსადა
აძლევსკეთილცხოვრების
სახსარს.ჭანებიმარტო
სხვისხომალდებისმარჯვე
ტარებასარასჯერდები-
ან.მათთავისისაკუთარი
ნავებიდასანდლებიაქვთ
დამიაქვთსხვადასხვასა-
ვაჭროერთიადგილიდან
მეორეადგილას.ზღვასთან
ბრძოლასადამისვლა-მოს-
ვლასუცხოქვეყნებშიხალხი
გაუხდიამოძრავი,გამბედა-
ვი,ფხიზელიდაახალ-ახალი
საქმეებისმიმდევარი“.

ლაზებისსახელოვანი
ზღვაოსნობისნიშანიამ

მხარესდღემდეშემორჩა...
თანამედროვეთურქეთში,
რიზეში,იქ,სადაცზღვადა
ხმელეთიერთმანეთსებრძ-
ვის,დიდიკლდეაამოშვერი-
ლი.ლაზოსტატებსამპატარა
კუნძულისათვისსიცოცხლე
შთაუბერავთდაზედორ-
სართულიანიკოშკიაღუ-
მართავთ.ესკიზკალეანუ
ქალწულისციხეა,გადმოცე-
მისმიხედვით,მეფეთმეფე
თამარსაუშენებია.კოშკი
თავდაცვითინაგებობაციყო
და,სავარაუდოდ,ზღვაში
გასულიგემებისათვისშუქუ-
რისფუნქციასაცასრულებდა.
ომიანობისდროსმეციხოვ-
ნენიუცხოელთაშემოსევე-
ბისაგანსანაპიროსაქედან
იცავდნენ.

გადმოცემა,რომქალწულის
კოშკითამარმეფემააგო,
1917წელსენათმეცნიერმა
იოსებყიფშიძემჩაიწერა.
მანამდე,1910წელს,მისი
ფოტონიკომარმაგადაიღო.
მასშემდეგკიზკალესსახე
თითქოსარცკიშეუცვლია,
ერთადერთიდაყველაზე
მნიშვნელოვანიდანაკლისი
ისარის,რომკოშკისკარიბ-
ჭისთავზეჩასმულიძველი
წარწერავიღაცასმოუპა-
რავს.სხვაისტორიულიწყა-
როებიჩვენთვისუცნობია.
სამწუხაროდ,ციხექართველ
მკვლევართაინტერესისსაგ-
ნადვერიქცა.

ლაზთადიდინაწილიამჟამა-
დაცზღვაოსნობასდამეთევ-
ზეობასმისდევს.

რამდენიმეწლისწინამ
ისტორიულმხარეშიტელე-
ექსპედიციისდროსშედგე-
ნილდღიურსვათვალიერებ
დალაზთათანამედროვე
ზღვაოსნობასთანდაკავში-
რებულჩანაწერებსვკითხუ-
ლობ:

„მახსოვს,მაკრიალისპატარა
ყურეშიმემედალი(ანჩაბაძე)
დამისიმეგობარიშანვერ
ერგული(მემიშიში)შემეგებ-
ნენ,შანვერსთანტულუმი
აქვს.ტულუმიგუდასტვირის
მსგავსისაკრავია,შავხავერ-
დშიგახვეულიგუდატყუპი
სალამურითმთავრდება.ამ
მელოდიითწყლისსტიქიის
გაღვიძებასცდილობს.ცოტა
ხანშიმოვიდაშუქრიბულ-

ისტორია ისტორია

ლა ზე ბის სა ხე ლო ვა ნი ზღვა ოს ნო ბის ნი-
შა ნი ამ მხა რეს დღემ დე შე მორ ჩა... თა ნა-
მედ რო ვე თურ ქეთ ში, რი ზე ში, იქ, სა დაც 
ზღვა და ხმე ლე თი ერ თ მა ნეთს ებ რ ძ ვის, 
დი დი კლდეა ამოშ ვე რი ლი. ლაზ ოს ტა-
ტებს ამ პა ტა რა კუნ ძუ ლი სათ ვის სი ცოცხ-
ლე შთა უ ბე რავთ და ზედ ორ სარ თუ ლი ა ნი 
კოშ კი აღუ მარ თავთ.
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ბული(ბილბილიში)დამისი
უმცროსიძმასიმპათიური
ახალგაზრდაფატიჰბილბი-
ლიში.ჩავსხედითპატარაგემ,
უფროსწორად,ნავ„ჩაქირში“
დაზღვაშიგავედით.

ზღვაღელავს,თითქოსისიც
ლაზურჰანგებთანშესახვედ-
რადემზადება.„ჩაქირით“
უკვეზღვისსიღრმისკენმი-
ვიწევთ.მიუხედავადიმისა,
რომნავიტორტმანებსდა
პარხლისმთებიდანსაკმა-
ოდსუსხიანიქარიუბერავს,
ტალღებთანმეომარიბიჭები
სიმღერასიწყებენ.ამქარს
ლაზებიკალაშისეძახიან.

არსებობსძველილაზური
სიმღერა„ქელაბარუკალაში“,
რომელსაცახლათანამედრო-
ველაზიმომღერალიბირელ
თოფალოღლუასრულებს.ნა-
ვისაპატიოწრესუვლის.მეზღ-
ვაურებიისევმღერიანდა
ზღვისსადიდებლადგემბანზე
ფერხულსაცმართავენ.გემბა-
ნიცპატარაადამოფერხულეც
სულორიადამიანია,მაგრამ
წესიმაინცსრულდება.

მეთევზეთარწმენით,ამ
რიტუალისშემდეგგანგება
მოწყალებასგაიღებსდაბა-
დეშიურიცხვითევზიმოხვ-
დება.ხოლოთუცაშიბევრი

თოლიაგამოჩნდება,ესეც
ნამდვილადკარგისნიშანია.

ძნელისათქმელია,ესცრურ-
წმენაათუდაკვირვებით
ჩამოყალიბებულიცოდნა.
ალბათერთიცდამეორეც.
ზღვასთანპირისპირდარ-
ჩენილიადამიანებიხომ
განსაკუთრებულისიფაქი-
ზითგრძნობენბუნებისენას.
მემედალიც(ანჩაბაძე)დაახ-
ლოებითამავესგვეუბნება:

�არვიცით,ესტრადიციარა
დროიდანდამკვიდრდა.ერ-
თიდანამდვილებითვიცი,ამ
რიტუალსასრულებდნენჩემი

პაპები,ვასრულებმედაასე
მოიქცევიანჩემიშვილებიც,
რადგანესნამდვილიდანა-
ცადიხერხიადასაუკუნეების
გამოცდასგაუძლო.

დერვიშისკაბასავითმრა-
ვალგზისდახვეულიბადე,
გემბანზესამჯერდაეცადა
კოლხურითევზაობაცდა-
იწყო.შედეგმაარდააყოვნა,
ზღვამლაზებისთვისქაფშია
დაორაგულიგამოიმეტა“.

ქართულზღვაოსნობასპრო-
ფესორმათამაზბერაძემფუნ-
დამენტურიშრომაუძღვნა,
ამიტომჩემიმონათხრობისა

თუეთნოგრაფიულიჩანაწე-
რებისგასამყარებლადმისი
წიგნიდან„ზღვაოსნობაძველ
საქართველოში“რამდენიმე
ფაქტსმოვიყვან:მნიშვნელო-
ვანისაზღვაოძალებიგააჩნ-
დაახალიეგრისის(ლაზეთის)
სამეფოს.ამისნათელი
დადასტურებააბიზანტიის
იმპერატორისტიბერიუსის
ბრძანებულება.ამდოკუმენ-
ტითირკვევა,რომამდროს
ლაზეთისსამეფოსმოსახ-
ლეობას,ბოსფორელებსა
დახერსონელებთანერთად,
ედოთსაზღვაობეგარა.ამბე-
გარისმიხედვითეგრისელები
ბიზანტიისიმპერიისსამ-

ხედროფლოტსაწვდიდნენ
საზღვაონავებს,მათცალკე-
ულნაწილებსადააღჭურვი-
ლობას.საფიქრებელია,რომ
ეგრისისსამეფოსმეზღვაურე-
ბითავიანთიხომალდებითა
თუკატარღებითიბრძოდნენ
ბიზანტიელთამხარდამხარ.

XIსაუკუნისქართულიის-
ტორიულიწყარო„მატიანე
ქართლისა“მოგვითხრობსX
საუკუნისდასაწყისშიდასავ-
ლეთსაქართველოშიმომ-
ხდარსახელმწიფოგადატ-
რიალებაზე,რისშედეგად,
ტახტისკანონიერიმემკ-
ვიდრებაგრატი„შთააგდეს

ზღუასა.ხოლოღმერთმან
განარინაიგი.მიიწიაქალაქ
კონსტანტინოპოლად“...
ამშემთხვევაშიღმერთი,
როგორცსაფიქრებელია,
ხომალდისადაგამოცდილი
მეზღვაურისსახითმოევ-
ლინაუფლისწულს.საეჭვოა,
რომბაგრატსუცხოქვეყნის
ნავიგამოეყენებინოს...

მომდევნოსაუკუნეებშიც
ზღვაზესაქართველოსსა-
ხელმწიფოსათვისარანაკ-
ლებსაინტერესოდამნიშვ-
ნელოვანიამბებიმოხდება,
თუმცაესმომავალიმსჯელო-
ბისთემაა.

XI სა უ კუ ნის ქარ-
თუ ლი ის ტო რი უ ლი 
წყა რო „მატიანე 
ქარ თ ლი სა“ მოგ-
ვითხ რობს X სა უ-
კუ ნის და საწყის ში 
და სავ ლეთ სა ქარ-
თ ვე ლო ში მომ ხ-
დარ სა ხელ მ წი ფო 
გა დატ რი ა ლე ბა ზე, 
რის შე დე გად, ტახ-
ტის კა ნო ნი ე რი 
მემ კ ვიდ რე ბაგ-
რა ტი „შთააგდეს 
ზღუ ა სა. ხო ლო 
ღმერ თ მან გა ნა-
რი ნა იგი. მი ი წია 
ქა ლაქ კონ ს ტან ტი-
ნო პო ლად“.

ისტორია ისტორია
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ნა ტო შავ ზღვა ში: 
რას უნ და ვე ლო დოთ შემ დ გომ? 

ამწლისნოემბერში,
„ნატოსთავდაცვის

კოლეჯმა“გამოაქვეყნა
კვლევითინაშრომისათაუ-
რით:„ნატოშავზღვაში:რას
უნდაველოდოთშემდგომ?“2
იხილავსრაშავიზღვის
მნიშვნელობასნატოსთ-
ვის,ნაშრომისავტორი
ზვიადაძინბაიახაზგასმით
აღნიშნავს,თურაგავლე-
ნასმოახდენსანაკლიის
ღრმაწყლოვანიპორტიშავი
ზღვის,როგორცუზარმაზა-
რიშესაძლებლობებისადა

მრავალმხრივისარგებლის
მომტანრეგიონადჩამოყა-
ლიბებაში,ევროატლანტიკუ-
რითანამეგობრობისთვის
დამისმიღმა.

წინამდებარესტატიაარის
თავდაპირველინაშრომის
რეზიუმე,რომელშიცყუ-
რადღებაგამახვილებულია
ანაკლიისნავსადგურთან
დაკავშირებულზოგიერთ
საკვანძოსაკითხზედა,ზო-
გადად,შავიზღვისმნიშვნე-
ლობაზე.

შე სა ვა ლი
შავიზღვისუსაფრთხოება
უშუალოგავლენასახდენს
ევროატლანტიკურისივრცის
ეკონომიკურგანვითარებაზე,
მშვიდობასადასტაბილურო-
ბაზე.ნატოდაევროკავშირი,
ისევეროგორცმათიწევრი
დაპარტნიორიქვეყნები,
სისხლხორცეულადარიან
დაინტერესებულიშავიზღვის
რეგიონშიუსაფრთხოები-
თადაკეთილდღეობით,რაც
გამოიხატებააღმოსავლეთ
-დასავლეთისდერეფნით

ვაჭრობისხელშეწყობასადა
„ერთიანი,თავისუფალიდა
მშვიდობიანი“ევროპისცნე-
ბისდამკვიდრებაში.

მიუხედავადამისა,2008
წელსრუსეთისმიერსაქარ-
თველოზეშეიარაღებული
თავდასხმა,რომელსაც
უკრაინისყირიმისნახევარ-
კუნძულისთავხედურიანექ-
სიადანატოსწევრობისმო-
სურნეამორშავიზღვისპირა
ქვეყანაშიჰიბრიდულიომის
წარმოებამოჰყვა,აშკა-

ავტორი: ზვი ად აძინ ბაია1

By zviAD ADzinBAiA1

გეოპოლიტიკა გეოპოლიტიკა

NATO IN THE BlAcK SEA: 
WHAT TO ExPEcT NExT? 

NATODefenseCollegehasrecentlypub-
lishedaresearchpaperentitled:NATOinthe

BlackSea:WhattoExpectNext?2Theauthorofthe
publication,ZviadAdzinbaia,whilediscussingthe
significanceoftheBlackSeaforNATO,highlights
animpactoftheAnakliaportinestablishingthe
BlackSeaasanareaofimmenseopportunitiesand
mutualbenefitsfortheEuro-Atlanticcommunity
andbeyond.

Thisarticleprovidesasynopsisoftheoriginalpaperby
emphasizingseveralkeyareasthatconcerntheAnak-
liaportandtherelevanceoftheBlackSeaingeneral.

INTRODUcTION 
BlackSeasecuritydirectlyimpactstheeconomic
development,peaceandstabilityoftheEuro-At-
lantictheater.NATOandtheEU,aswellastheir
membersandpartners,haveimmenseinterestsin
ensuringasecureandprosperousenvironmentin
theBlackSea,advancingtraderelationsthrough
theEast-Westcorridor,andfurtherpromotingthe
notionofaEurope“whole,freeandatpeace.”

However,Russia’sinvasionofGeorgiain2008,
whichwasfollowedbyMoscow’simpudentannex-
ationofUkraine’sCrimeaandthewagingofhybrid
warfareagainstthesetwoBlackSeaNATO-aspirant
countries,emphasizesRussia’sexplicitlybelligerent
attitudetowardtheWesterninstitutionsandtheir
members.Furthermore,Moscowisimpotenttooffer
anyviablealternativetoeitherTbilisiorKievthat
wouldguaranteesovereignty,economicprosper-
ityandpoliticalstabilityinthesetwocountries.
Instead,Russiaeffectivelyemploysconventional
andasymmetricalmeansofwarfaretocounterthe
processofdemocratization,Westernintegrationand
economicadvancementinGeorgiaandUkraine,as
wellasinNATO’sBlackSeamemberstates.Inensur-
ingitsdominanceintheBlackSea,Russianotonly
exertsitsoverwhelmingpressureonNATO-partner
countries,butitalsoseriouslychallengesthesecurity
ofthethreeAlliancememberstates–Bulgaria,Ro-
maniaandTurkey.EventhoughalloftheBlackSea
membercountriesmaintaintheirclosecooperation
withNATO,Turkey’sattemptsatrapprochement
withMoscow,especiallyinenergyandmissilede-
fenseinitiatives,arealarmingforNATO.Inaddition,
Bulgaria’scurrentgovernment,whichdoesnot
necessarilyopposeRussia’sgrowinginfluenceinthe
BlackSea,presentsanadditionalobstacletoNATO’s
unifiedpostureintheregion.

Inthefaceoftheserapidlychangingsecurity
developmentsintheBlackSeaarea,NATOcannot
remainamereobserver.TheAlliancehasadirect
interestinaswellasacommitmenttoensure
securityintheBlackSeainordertoachievegreater
securityandstabilityinthebroaderEuropean
andEuro-Atlanticspace.Theunparalleledneed
forNATO’senhancedengagementintheregionis
furtheramplifiedbygrowinginterestbytheEUand
theUnitedStatesintradeandeconomics,aswellas
securityandpoliticalstabilityinthewiderBlackSea
area,includingCentralAsia,theMediterraneanand
theMiddleEast.

WhileexploringinnovativewaysforNATO’s
greaterengagementintheBlackSea,thispaperex-
aminesthedynamicsthatareshapingthesecurity
environmentintheBlackSeaandtheimpactthe
regionhasonthebroaderEuro-Atlanticsecurity
architecture.Theanalysisalsoassessesthethreats
andchallenges,aswellasseeksnovelapproaches
forNATOtoaddressthosechallenges.Importantly,
besidessecurityconcerns,thispaperdiscussesthe
opportunitiesandbenefitsthatNATOanditsEu-
ropean,aswellasTransatlanticpartnersandallies,
canenjoybyensuringBlackSeasecurityandstabil-
ity.OnerobustoptionforNATOtofurtherenhance
thesignificanceoftheBlackSeaistomakestrategic
useofthepotentialthatthisregionprovides,eco-
nomically,politicallyandgeostrategically.

Throughoutthesectionof“TheSignificanceofthe
BlackSeaforNATO”,theauthorunderlinesthe
following:

GivenGeorgia’sgeostrategiclocationonthe
BlackSeaandtheCaucasus,thecountryhas
takenitsownnicheintheEast-Westcorridor
development.Currently,Georgiaisbuildinga
deep-waterportonitsBlackSeacoastatAnaklia
thatwillbeabletoberththelargestfreightersand
beasignificantassettotradebetweenEurope
andAsia.3TheAnakliaport,whichrepresentsa
$2.5billioninvestment,isbeingconstructedby
theAnakliaDevelopmentConsortiumandwillbe
operationalby2020.Itwasrecentlyannounced
thataSeattle-basedleadingAmericancompany
SSAMarinewilloperatetheport.4Bybuildingthe
Anakliaport,Georgia’sroleintheEast-Westcor-
ridorproject,aswellastheoverallattractiveness
andgeopoliticalsignificanceoftheBlackSea,will
befurtherstrengthened.

რადწარმოაჩენსრუსეთის
მტრულგანწყობასდასავლუ-
რიინსტიტუციებისადამათი
წევრებისმიმართ.ისიც
უნდაითქვას,რომმოსკოვს
თბილისისათუკიევისთვის
არავითარიისეთიღირებუ-
ლიალტერნატივისშეთავა-
ზებაარძალუძს,რომელიც
მათსუსაფრთხოებას,ეკო-
ნომიკურკეთილდღეობასა
დაპოლიტიკურსტაბილურო-
ბასუზრუნველყოფდა.ამის
ნაცვლად,საქართველოსა
დაუკრაინაშიდემოკრა-
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1ზვიადაძინბაიაარისტაფტისუნივერსიტეტის„ფლეტჩერის
სამართლისადადიპლომატიისსკოლის“მაგისტრობის
კანდიდატი.მისიკვლევისარეალიასაერთაშორისო
უსაფრთხოებადაევროატლანტიკურიურთიერთობები.
2017წლისზაფხულში,იგიიყორომში„ნატოსთავდაცვის
კოლეჯის“მიწვეულიმკვლევარი,სადაცმუშაობდაშავიზღვის
უსაფრთხოებაშინატოსსტრატეგიისთემაზე.

2ზვიადაძინბაია,„ნატოშავზღვაში:რასუნდაველოდოთ
შემდგომ?“(ნატოსთავდაცვისკოლეჯი,2017წლისნოემბერი);
http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1112

3დონალდრამსფელდი,„ამერიკისსასიცოცხლოინტერესებს
საქართველოშისაფრთხეემუქრება“,„უოლსტრიტჯორნალი“,
2016წლის23ნოემბერი,ნაწ.„თვალსაზრისი“Opinion;http://
www.wsj.com/articles/americas-vital-interests-are-at-stake-in-
georgia-1479861103

4„აშშსაქართველოსანაკლიისღრმაწყლოვანიპორტის
მშენებლობაშიდაეხმარება“,frontnews.eu,გამოქვეყნდა2017
წლის22სექტემბერს;https://frontnews.eu/news/en/9471

5ნატო,ვარშავაში2016წლის8-9ივლისსჩატარებულ
ჩრდილოატლანტიკურისაბჭოსსხდომაშიმონაწილე
სახელმწიფოდამთავრობისმეთაურებისმიერგამოცემული
„ვარშავისსამიტისკომუნიკე“,გამოქვეყნდა2017წლის10
აპრილს;http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.
htm

6ზვიადაძინბაია,ინტერვიუაშშ-შისაქართველოსყოფილ
ელჩთან,თემურიაკობაშვილთან,2017წლის24თებერვალი.

7სტივენჰორელი,„ნატოსსტრატეგიაშავიზღვისრეგიონში
უსაფრთხოებისთვის“(ატლანტიკურისაბჭო,2016).

ტიზაციის,დასავლეთში
ინტეგრაციისადაეკონომი-
კურიწინსვლისსაწინააღმ-
დეგოდ,რუსეთიეფექტურად
იყენებსომისწარმოების
ტრადიციულდაასიმეტ-
რიულსაშუალებებს.იგივე
ნატოსშავიზღვისპირასხვა
წევრქვეყნებსაცეხება.შავ
ზღვაზეთავისიუპირატესი
პოზიციისდასაკავებლად,
რუსეთიარამარტოუზარმა-
ზარიწნეხისქვეშამყოფებს
ნატოსპარტნიორქვეყნებს,
არამედსერიოზულადემუქ-
რებაალიანსისწევრისამი
ქვეყნის–ბულგარეთის,
რუმინეთისადათურქეთის
უსაფრთხოებას.მიუხედა-
ვადიმისა,რომხსენებული
ქვეყნებიმჭიდროდთანამ-
შრომლობენალიანსთან,
თურქეთისმცდელობები,
დაუახლოვდესმოსკოვს,
განსაკუთრებითენერგეტი-
კისადასარაკეტოთავდაც-
ვისინიციატივებთანდაკავ-
შირებით,ალიანსისთვის
საგანგაშოა.გარდაამისა,
ბულგარეთისამჟამინდელი
მთავრობა,რომელიცრუსე-
თისმზარდგავლენასშავ
ზღვაზედიდადარეწინააღმ-
დეგება,დამატებითდაბ-
რკოლებასუქმნისნატოსერ-
თიანპოზიციასრეგიონში.

შავზღვაზეუსაფრთხოებას-
თანდაკავშირებულისწრა-
ფადცვლადიმოვლენების
გათვალისწინებით,ნატო
მხოლოდდამკვირვებლის
როლსვეღარშეასრულებს.
ევროპისადაევროატლან-
ტიკურისივრცისსაზღვარზე
მეტიუსაფრთხოებისმისაღ-
წევად,ალიანსიარამარტო
უშუალოდდაინტერესებუ-
ლია,არამედვალდებულება
აქვსნაკისრი,უზრუნველყოს
უსაფრთხოებაშავიზღვის
რეგიონში.რეგიონისსაქმე-
ებშინატოსუფროაქტიურად
ჩართვისუმწვავესისაჭირო-

ებაასევეგანპირობებულია
შეერთებულიშტატებისადა
ევროკავშირისსულუფრო
მზარდიინტერესითვაჭრო-
ბის,ეკონომიკის,უსაფრთხო-
ებისადა,კონკრეტულად,
პოლიტიკურისტაბილურო-
ბისადმიშავიზღვისმთელ
რეგიონში,ასევეცენტრალუ-
რიაზიის,ხმელთაშუაზღვის
დაახლოაღმოსავლეთის
ჩათვლით.

წინამდებარენაშრომში
განხილულიაარამარტო
შავიზღვისპირეთისსაქმე-
ებშინატოსუფროაქტიური
მონაწილეობისახლებური
გზები,არამედხსენებულ
რეგიონშიუსაფრთხოების
გარემოსჩამოყალიბების
დინამიკადაის,თურაგავ-
ლენასახდენსესსივრცე
ევროატლანტიკურიუსაფ-
რთხოებისუფროფართო
არქიტექტურაზე.მასშიგაა-
ნალიზებულიასაფრთხეები
დაგამოწვევებიდაშეთავა-
ზებულიანატოსახლებური
მიდგომებიმათთანგასამ-
კლავებლად.მნიშვნელოვა-
ნიაისიც,რომუსაფრთხო-
ებისსაკითხებისგარდა,
ნაშრომშიგანხილულია,თუ
რაშესაძლებლობებსადა
სარგებელსსთავაზობსშავ
ზღვაზეუსაფრთხოებისადა
სტაბილურობისუზრუნველ-
ყოფანატოსადამისევრო-
პელ,მათშორის,ჩრდილოა-
მერიკელპარტნიორებსადა
მოკავშირეებს.შავიზღვის
მნიშვნელობისგაზრდისთ-
ვისალიანსისხელთარსებუ-
ლიერთ-ერთისაშუალებაა
რეგიონისეკონომიკური,
პოლიტიკურიდაგეოსტრა-
ტეგიულიპოტენციალისსწო-
რადგამოყენება.

ნაშრომისქვეთავში„შავი
ზღვისმნიშვნელობანატოს-
თვის“ავტორიხაზგასმით
აღნიშნავსშემდეგს:

შავზღვასადაკავკასიაში
საქართველოსგეოსტრატე-
გიულიმდებარეობისგათ-
ვალისწინებით,ამქვეყანამ
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
დერეფანშისაკუთარინი-
შადაიკავა.ამჟამადთა-
ვისშავიზღვისპირაქალაქ
ანაკლიაშისაქართველო
ღრმაწყლოვანპორტსაშე-
ნებს,რომელსაცუდიდესი
სატვირთოხომალდებისმი-
ღებაშეეძლება,რაცძალზე
მნიშვნელოვანიფაქტორია
ევროპასადააზიასშორის
ვაჭრობისთვის3.ანაკლიის
პორტს,რომელშიც2,5მი-
ლიარდიდოლარისინვეს-
ტიციაიდება,„ანაკლიის
განვითარებისკონსორცი-
უმი“აშენებსდაიგი2020
წლისთვისამოქმედდება.
ასევეცნობილიგახდა,რომ
პორტისოპერატორიქ.სიეტ-
ლში(აშშ)მოქმედიამერი-
კულიკომპანია„SSAMarine“
იქნება4.ანაკლიისპორტის
აშენებაგანამტკიცებსრო-
გორცსაქართველოსროლს
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
დერეფნისპროექტში,ასევე
ზოგადადშავიზღვისმიმ-
ზიდველობასადაგეოპოლი-
ტიკურმნიშვნელობას.

ნაშრომისბოლონაწილში
მოცემულიარამდენიმეპო-
ლიტიკურირეკომენდაცია,
მათშორის,მეტიმხარდა-
ჭერაისეთიპარტნიორი
ქვეყნებისთვის,როგორიც
საქართველოდაუკრაინაა:

მეტიმხარდაჭერაპარტნი-
ორქვეყნებს:განამტკიცეთ
პოლიტიკურიდასამხედრო
თანამშრომლობასაქართვე-
ლოსადაუკრაინასთან,რაც
ასევემოიცავსნატოსწევრო-
ბისმოსურნეამქვეყნების-
თვისსაჰაეროთავდაცვისა
დასადაზვერვოტექნიკის
მიწოდებას,როგორცესგათ-
ვალისწინებულიავარშავის

სამიტისდეკლარაციაში5.
საჰაეროთავდაცვისუნარი-
ანობისგაზრდაარამარტო
ამქვეყნებისუსაფრთხოებას
განამტკიცებს,არამედმთე-
ლირეგიონისუსაფრთხოება-
შიცმნიშვნელოვანწვლილს
შეიტანს6.გარდაამისა,
მხარდაჭერისგამოსახატად
მნიშვნელოვანიარეგულარუ-
ლივიზიტებისაქართველოსა
დაუკრაინისპორტებში.ამ
მხრივ,ანაკლიისღრმაწყ-
ლოვანიპორტიდაუკრაი-
ნისპორტიოდესაშიძალზე
მნიშვნელოვანიანატოსთვის.
ალიანსისმზარდიმხარდა-
ჭერასაქართველოსადა
უკრაინასპოტენციურიაგრე-
სიისმიმართუფრომედეგს
გახდის,ხელსშეუწყობსმათს
რეფორმებსუსაფრთხოების
დარგშიდა,საბოლოოჯამში,
ამქვეყნებისალიანსშიგა-
წევრიანებას.მსგავსიპოლი-
ტიკააგრეთვეგააძლიერებს
ნატოსდამისიწევრიქვეყნე-
ბისდიპლომატიურძალისხმე-
ვასრუსეთთანმიმართებით7.

დას კ ვ ნა
შავიზღვამრავალწახნა-
გოვანიგეოპოლიტიკური
რეგიონია,სადაცნატოსადა
რუსეთისინტერესებიერ-
თმანეთსუპირისპირდება.
ალიანსმაძალისხმევაუნდა
მიმართოსარამარტოთავი-
სიაღმოსავლეთისფლანგის
განმტკიცებისკენ,არამედ
ყურადღებაუნდაგაამახვი-
ლოსშავიზღვისაუზსადა
მთელრეგიონზე.ვარშავის
სამიტზენატომკიდევერ-
თხელიკისრადახაზგას-
მითაღნიშნაკოლექტიური
თავდაცვისადაშეკავების
მნიშვნელობა.მოკავშირე-
ებმადაადასტურესთავიან-
თიერთგულებაშავიზღვის
უსაფრთხოებისადმი.

თავისივალდებულებების
განსახორციელებლადდა

შავიზღვისადაალიანსისუსაფრთხოების
გასაძლიერებლად,ნატომკვლავაცუნდა
გაამახვილოსყურადღებაამმნიშვნელო-
ვანრეგიონზედაუზრუნველყოსშავიზღვის
სტაბილურობადაუსაფრთხოება.ალიანსი
უნდაადაპტირდესუსაფრთხოებისშეც-
ვლილგარემოსთანდამოარგოსთავისი
სტრატეგიაუსაფრთხოებისამჟამინდელ,
ასევესამომავლოსაფრთხეებსადაგა-
მოწვევებს.ამმხრივწარმატებისმისაღწე-
ვადაუცილებელიანატოსწევრიქვეყნების
ერთიანისტრატეგიულიხედვადააგრეთვე,
პარტნიორიქვეყნებისსრულიჩართულობა
ერთობლივძალისხმევაში.გარდაამისა,
ალიანსსმრავალიშესაძლებლობაგააჩნია
იმისა,რომშავიზღვაგარდაქმნასგამოწვე-
ვიდანდიდიშესაძლებლობებისსივრცედ,
როგორცნატოსამჟამინდელიდამომავალი
წევრებისთვის,ასევეალიანსისპარტნიო-
რებისთვისევროპასადამთელმსოფლიო-
ში.მსგავსიპოლიტიკით,ამკვლევისთემას
დასათაურს:„რასუნდაველოდოთშემდ-
გომ?“,ძალზედადებითიქვეტექსტიშეიძლე-
ბაგააჩნდეს.

წყაროსმითითებისპირობით,წინამდებარენაშრო-
მისამონარიდებისციტირებადადაბეჭდვაუნებართ-

ვოდააშესაძლებელი.„ნატოსთავდაცვისკოლეჯის“
კვლევისგანყოფილებამადლიერიიქნება,თუმას
მიეწოდებაპუბლიკაციისერთ-ერთიეგზემპლარი.

შეკითხვებისშემთხვევაში,მიმართეთ:m.dimartino@
ndc.nato.int

კვლევისორიგინალურიელექტრონულივერსიაიხ.:
http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1112

გეოპოლიტიკა გეოპოლიტიკა

Inthefinalsection,thepaperprovides
severalpolicyrecommendations,among
whichisstrengtheningassistanceto
partnercountries,suchasGeorgiaand
Ukraine:

BolsterAssistancetoPartnerCoun-
tries:Strengthenpoliticalandmilitary
cooperationwithGeorgiaandUkraine,
includingsupportingthepolicyofpro-
vidingtheseNATO-aspirantcountries
withairdefenseandairsurveillance
capabilities,asstipulatedintheWarsaw
Summitdeclaration.5Increasingair
defensecapacitytothesetwocountries
willstrengthentheirsecurityaswellas
significantlycontributetothesecurity
oftheentireregion.6Inaddition,further
advanceregularvisitstoGeorgianand
Ukrainianportstodemonstratesupport.
Intheseefforts,theAnakliadeepsea
portalongwithUkraine’sportofOdessa
wouldbeimportantassetsforNATO.
TheAlliance’sincreasedbackingwill
strengthenGeorgiaandUkraineability
againstpotentialaggression,advance
theirsecurityreforms,andencourage
theireventualmembershipofthe
Alliance.Suchmoveswillalsostrength-
entheoveralldiplomaticeffortsofthe
Allianceandmembercountrieswith
Russia.7

cONcLUSION 
TheBlackSeaisamultifacetedgeo-
politicalenvironment,whereNATO
andRussiahavecompetinginterests.
TheAlliancemustensurethatits
effortstobolsteritsEasternFlankare

alsocenteredontheBlackSealittoral
andtheregionatlarge.AttheWarsaw
Summit,NATOoncemorecommitted
toandunderscoredthesignificanceof
collectivedefenseanddeterrence.The
Alliesreiteratedtheircommitmentto
BlackSeasecurity.

Tomaterializeitscommitmentsand
enhanceBlackSeaandAlliancesecu-
rity,NATOmustcontinuetostrongly
focusonthissignificantareaandensure
thestabilityandsecurityoftheBlack
Sea.TheAllianceshouldadapttothe
changedsecurityenvironmentandad-
justitsstrategiesandpoliciestothecur-
rent,aswellasfuturesecuritythreats
andchallenges.Tosucceedonthis
routeaunitedandstrategicvisionfrom
NATOnations,aswellasthefull-fledged
inclusionofpartnercountries,arevital.
Besidesthat,theAlliancehasallkinds
ofcapabilitiestoturntheBlackSea
fromachallengeintoanareaofmassive
opportunitiesforitscurrentandfuture
members,aswellasforitspartnersin
Europeandintheworld.Insodoing,
thesubjectandtitleofthisresearch:
“Whattoexpectnext?”canindeedhave
highlypositiveconnotations. 

Portionsofthisworkmaybequotedor
reprintedwithoutpermission,providedthat
astandardsourcecreditlineisincluded.The

ResearchDivisionwouldappreciateacourtesy
copyofreprints.Pleasedirectallenquiriesto:

m.dimartino@ndc.nato.int

Originalelectroniccopyofthepaperisavailable
at:http://www.ndc.nato.int/news/news.

php?icode=1112
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აბრეშუმის გზა და საზღვაო 
ტრანსპორტის პოლიტიკა

ახ ლა ხან სა ქარ თ ვე
ლო ში თბი ლი სის აბ

რე შუ მის გზის ფო რუ მი გა ი
მარ თა, რო გორ შე ა ჯა მებთ 
საზღ ვაო ტრან ს პორ ტის 
კუთხით, სა ქარ თ ვე ლოს რა 
უპი რა ტე სო ბე ბი და გა მოწ
ვე ვე ბი გა მო იკ ვე თა? 

2017წლისაბრეშუმისგზისფო-
რუმინამდვილადიყონიშან-
დობლივიდაგრანდიოზული
მოვლენაარამარტოსაქართ-
ველოსთვის,არამედმთელი
რეგიონისთვის.მისიერთ-ერ-
თიუმთავრესიმიზანიიყო

სხვადასხვაქვეყნისსახელ-
მწიფოდაკერძოსექტორებს
შორისდისკუსია,რომელიც
წარმატებითშედგა.რაცშეეხე-
ბაუშუალოდსაზღვაოტრან-
სპორტისსაკითხებს,ალბათ,
რომარაანაკლიისღრმაწყლო-
ვანინავსადგურისპროექტის
საკმაოდეფექტურადწარმო-
ჩენა,ამთემაზესალაპარაკო
ბევრიცარაფერიგვექნებოდა.
მეუშუალოდვესწრებოდი
„ტრანსპორტისინფრასტრუქ-
ტურის“და„შესაძლებლობების
ახალიკარიბჭის“პანელებს,
სადაცანაკლიისღრმაწყლო-

ვანინავსადგურისპროექტი
საზღვაოტრანსპორტისთემის
ლოკომოტივიიყო.მინდამად-
ლობაგადავუხადო„ანაკლიის
განვითარებისკონსორციუმის“
ხელმძღვანელობასდამთელ
გუნდს,ჩვენიქვეყნისსაზღვაო
დარგისასეეფექტურადწარ-
მოჩენისთვის.ხშირადაღვნიშ-
ნავხოლმედაკიდევერთხელ
გავიმეორებ,რომმსოფლიო
ეკონომიკისმამოძრავებელი
ძალაარისსაზღვაოგადაზიდ-
ვები,რომელზეცმსოფლიო
ტვირთბრუნვის90%მოდის.
შესაბამისად,ჩემთვისწარ-

მოუდგენელიანებისმიერი
გლობალურისატრანსპორტო
სისტემისგანხილვამისიუმ-
თავრესიშემადგენლის–საზღ-
ვაოტრანსპორტისგანხილვის
გარეშე.მიუხედავადიმისა,
რომსაქართველოშიდღეისათ-
ვისარარსებობსსაერთაშო-
რისოდონისგემთმფლობელი
თუგემთმენეჯერი,ჩვენგვაქვს
ისაუთვისებელიპოტენციალი,
რასაცღრმაწყლოვანინავსად-
გურიჰქვია.მეკატეგორიულად
არვეთანხმებიზოგიერთი
ექსპერტისთუსხვანავსად-
გურებისწარმომადგენლების

თვალსაზრისი: მამუკა ახალაძე
საქართველოს საზღ ვაო ტრან ს პორ ტის სა ა გენ ტოს დი რექ ტო რი

იმმოსაზრებას,რომდღეს
საქართველოსარესაჭიროება
ღრმაწყლოვანინავსადგური,
რადგანსხვანავსადგურები
სრულიდატვირთვითარმუშა-
ობენ.საზღვაოგადაზიდვების
სპეციფიკათავისებურიადააქ
ყველაზემეტადგასათვალის-
წინებელიაე.წ.მასშტაბების
ეკონომიკა(economyofscale),
რომელიცპირდაპირკავშირ-
შიაგემებისტვირთამწეობასა
დაგადატანილიტვირთების
რაოდენობასთან.რაცუფრო
დიდიმოცულობისგემიშემოვა
ჩვენსნავსადგურებში,მით
უფროიაფიიქნებატვირთის
გადაზიდვადაესარისყველა-
ზემნიშვნელოვანიასპექტი,
რისგამოცინდუსტრიაამათუ
იმსატრანზიტოკორიდორს
ირჩევს.ჩვენიქვეყნისპრიო-
რიტეტია,რაცშეიძლებაუფრო
მიმზიდველიგავხდეთსაერთა-
შორისომულტიმოდალურიგა-
დაზიდვებისთვისდაამისთვის
ქვეყნისხელისუფლებამნიშვ-
ნელოვანნაბიჯებსდგამს.

ანაკ ლი ის ღრმაწყ ლო ვა ნი 
პორ ტის სა კითხს და მის 
გან ხილ ვას ფო რუმ ზე რო
გორ შე ა ფა სებთ?  

მე,როგორცსაქართველოს
საზღვაოდარგისტექნიკური
მარეგულირებელიდაასე-
ვეპროფესიითშორეული
ნაოსნობისკაპიტანი,სრული
პასუხისმგებლობითვაცხადებ,
რომდღეისათვისჩვენისატ-
რანზიტოკორიდორისყველა-
ზედიდიპრობლემასწორედ
ღრმაწყლოვანინავსადგურის
არარსებობაა.დარაცუფრო
მალემოგვარდებაესპრობლე-
მა,მითუფრომალედაიწყება
ტვირთებისმოცულობების
ზრდა.ზოგადად,ჩვენუნდა
გავითავისოთისფაქტი,რომ
ტრანსნაციონალურიკომპანი-
ებისმთავარიმოტივიარარის
იმქვეყნისმომავალზეზრუნვა,
სადაცისინიოპერირებენ,

არამედმათთვისუმთავრესია
ფინანსურიმოგებისგაზრდა
დაპრინციპშიამაშიცუდი
არაფერია,ალბათესნორმა-
ლურია.ქვეყნისმომავალზე
ზრუნვაესჩვენი,საქართვე-
ლოსთითოეულიმოქალა-
ქისდამისმიერვეარჩეული
ხელისუფლების,ვალიადა,
აქედანგამომდინარე,ჩვენ
უკეთგვესმის,თურაიქნება
ჩვენიქვეყნისმომავლისთვის
კარგიდაუკეთესი.ანაკლიის
ღრმაწყლოვანინავსადგუ-
რისპროექტიალბათყველაზე
დიდიეროვნულიპროექტია
21-ესაუკუნეში.დამემჯერა,
რომისგახდებასაქართვე-
ლოსმთავარიმიზიდულობის
ცენტრი,რომლისგარშემოც
დამატებითიღირებულებების
სერვისებიდაასევექალაქი
ანაკლიაცგანვითარდება.
მინდააღვნიშნო,რომფორუ-
მისმიმდინარეობისდროს
პირადადმესაუბრაარაერთი
უცხოელისტუმარიანაკლიის
პროექტისგარშემოდამათი
ინტერესინამდვილადდიდი
იყო.ღრმაწყლოვანინავსად-
გურისარსებობაკატალიზა-
ტორისროლსითამაშებსდა
საქართველოსყველასხვა
ნავსადგურიავტომატურად
იხეირებსგაზრდილიგემების
ნაკადებითადამომატებული
ტვირთებისმოცულობით.

სა ქარ თ ვე ლოს სატ რან
ს პორ ტო პო ლი ტი კა – რა 
არის თქვე ნი რე კო მენ და
ცი ე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით 
და რო გორ ხე დავთ მას ში 
საზღ ვაო სექ ტო რის როლს? 

საქართველოსგეოგრაფიუ-
ლიდაასევეგეოპოლიტიკური
მდგომარეობაარსებითად
დიდგავლენასახდენსჩვენი
ქვეყნისმულტიმოდალური
სატრანსპორტოპოლიტიკის
ჩამოყალიბებაზე.არსებობს
ძალიანდიდიუარყოფითი
გავლენაოკუპირებულიტე-

რიტორებისფაქტორისგამო,
რაცჩრდილოეთიდანსამხ-
რეთით(ანპირიქით)ტვირ-
თებისნაკადებისმოძრაობას
აფერხებსანხშირშემთხვე-
ვაშიშეუძლებელსხდის.ასევე
ნიშანდობლივიაარსებული
ნავსადგურებისარაერთგვა-
როვანისატარიფოპოლიტიკა,
რომლისრეგულირებისბერკე-
ტისახელმწიფოსარგააჩნია
იმხელშეკრულებებისფარგ-
ლებში,რაცნავსადგურების
გასხვისებისასთუარენდით
გადაცემისასდაიდო.თუმცა,
ჩვენიქვეყნისყველაზედიდი
გამოწვევამაინცარისმსოფ-
ლიობანკისმიერყოველწლი-
ურადშეფასებულილოგისტი-
კურიწარმადობისინდექსის
(LPI)მიხედვითსაქართველოს
130-ეადგილზეყოფნა,ასევე,
მაღალიდონისლოგისტიკის
ექსპერტებისადასპეციალის-
ტებისნაკლებობაქვეყნისშიგ-
ნით.საქართველოსაზღვაო
ქვეყანაადააუცილებელია,
ტრანსპორტისესდარგიგახ-
დესყველაზეპრიორიტეტული
იმუმარტივესიმიზეზისგამო,
რომყველატვირთის90%გე-
მებითგადაიზიდება.და,ასევე,
ევროკავშირთანჩვენმხო-
ლოდზღვაგვაკავშირებს.არა-
ნაირადარმინდატრანსპორ-
ტისსხვადარგებისდაკნინება,
თუმცა,ჩემიაზრით,ყოველი
მათგანისრულსინქრონში
უნდაიყოსსაზღვაოდარგთან
დაუმთავრესიაქცენტიმაინც
ზღვაზეუნდაგადაიტანონ
როგორცშესაბამისმასახელ-
მწიფოსტრუქტურებმა,ასევე
განსაკუთრებითკერძოსექ-
ტორმა.საჭიროაუფრომეტი
ინვესტიციებინავსადგურების
გარშემოდამატებითიღირე-
ბულებებისშექმნისმიზნით,
რადგანმხოლოდტვირთების
ტრანზიტითგატარებაქვეყ-
ნისეკონომიკისთვისისეთი
ეფექტურივერიქნებადადოვ-
ლათსვერდატოვებს,როგორც
დამატებითიღირებულებების

შექმნატრანზიტისპროცესში.
მარტივმაგალითსმოვიყვან-
დი,როდესაცბრაზილიიდან
გემითსაქართველოსნავ-
სადგურშიშემოდისნაყარი
შაქარიდაიმავეფორმით
გადაიტვირთებავაგონებში
აზერბაიჯანისმიმართულებით
შემდგომიტრანსპორტირების-
თვის,ესქვეყნისთვისისეთივე
მოგებიანივერიქნება,ვიდრე
ის,რომამტვირთისდაფასო-
ება,შეფუთვადამარკირება
მოხდესაქვესაქართველოში
დაშემდგომასეთისახით
გააგრძელოსსვლასაბოლოო
დანიშნულებისაკენ.ახალი
ველოსიპედისგამოგონება
საჭირონამდვილადარარის,
რადგანმსოფლიოშიბევ-
რიწარმატებულიმაგალითი
არსებობს,თუროგორუნდა
მოხდესამყველაფრისგანვი-
თარება.დღეისათვისჩვენი
ქვეყანა,სამწუხაროდ,მეტწი-
ლადტრანზიტულიადაარა�
დამატებითიღირებულებების
შემქმნელიდატრანზიტული
ერთად.

ბოლოს,დასკვნისსახით,მინ-
დააღვნიშნო,რომსაჭიროა
უფრომეტიდისკუსიატრანს-
პორტისსხვადასხვასეგმენტს
შორის,რათამოხდესერთია-
ნიხედვისჩამოყალიბებადა
გამოწვევებთანამერთიანი
ხედვითგამკლავება.ვისურ-
ვებდი,ქვეყანაშიარსებობდეს
სერიოზულიმეცნიერულიკვლე-
ვითიცენტრები,რომლებიც
ტრანსპორტისგანვითარებასა
დაკვლევებზედაყრდნობილი
არგუმენტირებულირეკომედა-
ციებისგაცემაზეიმუშავებდ-
ნენ.ვხედავარასამთავრობო
სექტორისგააქტიურებასამ
მხრივდამივესალმებინების-
მიერჯანსაღკრიტიკას,თუმცა
ქვეყნისმომავალზეზრუნვა
თითოეულიმოქალაქისვალია.
ამმხრივსაჭიროასახელმწი-
ფოდაკერძოსექტორსშორის
სრულიერთსულოვნება.

თვალსაზრისი თვალსაზრისი
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„არანარჩენებს,
მხოლოდრესურსე-

ბი!“–ბუნებისმოყვარული
ნავსადგურებისმსოფლი-
ოსინოვაციურპროექტებს
შორისერთ-ერთყველაზე
გახმაურებული,სლოვენი-
ური„ლუკაკოპერის“ესწა-
მოწყებაიყო.ნავსადგურის
გადაწყვეტილებით,ყველა
სახისნარჩენი,რასაცპორ-
ტისმუშაობაწარმოქმნიდა,
ნაგავსაყრელზეწაღებისნაც-
ვლად,ადგილზევენედლეუ-
ლადგარდაიქმნებოდადა
იქვენავსადგურსხმარდებო-
და.10წლისგანმავლობაში
„ლუკაკოპერის“პორტმა30
მილიონიევროსინვესტიცია
გაიღოგარემოსდაცვისსფე-
როშიზიანისშემცირების
მიმართულებით. 

ნარჩენებისმართვისათუ
გარემოსდაცვითისხვასაუკე-
თესოწამოწყებებითსლოვენი-
ურინავსადგურიარაერთხელ
დასახელდამსოფლიოში
ეკოლოგიურდამაღალისო-
ციალურიპასუხისმგებლობის
მქონეპორტად;დააჯილდოვეს
ევროპისსაზღვაოპორტების
ასოციაციისპრემიით.მოწინა-
ვეეკოპორტებისსიაშიმასთან
ერთადირიცხებიანფრანგული,
ფინური,სხვაბალტიისპირული
პორტები.

თანამედროვემსოფლიოში,
ნავსადგურისმშენებლობა
იქნებათუუკვემისიექსპლო-
ატაცია–ესპროცესიუწყვე-
ტადუკავშირდებაგარემოზე
ზრუნვას,პორტისსიახლო-
ვესმცხოვრებიმოსახლე-
ობისჯანმრთელობისდა
უსაფრთხოებისდაცვასთან
ერთად,ნიადაგის,წყლის,
ჰაერის,ფლორა-ფაუნისდაც-
ვას.აქუკვეისარისმნიშ-
ვნელოვანი,თურამდენად
მგრძნობიარედეკიდება
ნავსადგურიგარემოსთან
„ურთიერთობას“. 

რას ნიშ ნავს და 
რას ემ სა ხუ რე ბა 
ეკო პორ ტი? 
ექსპერტებიმიიჩნევენ,რომ
მნიშვნელოვანიანავსადგუ-
რებშისაოპერაციოპროცესებ-
თანდაკავშირებულიგარემოს-
დაცვითირისკებისსწორედ
გააზრება–ხომალდებიდან
გაჟონვითდაბინძურება,ბა-
ლასტურიდაბილინგისწყლე-
ბისჩაშვება,გემისნედლეულის
ნარჩენები,პორტისტერიტო-
რიაზეარაკონტროლირებადი
გამონაბოლქვისანმტვრის
არსებობა,ხმაური,ვიბრაცია
დადამატებითიგანათების
პრობლემები.

ნავსადგურისგარემოსდაც-
ვითიპოლიტიკისკიდევერთი
მნიშვნელოვანინაწილისხვა-
დასხვაგადამზიდიკომპანი-
ისთვისეკოლოგიურადსუფთა
საწვავისგამოყენებაა.

მსოფლიოშიარსებულიარა-
ერთისაერთაშორისოორგა-
ნიზაციაცდილობსნავსადგუ-
რების„მწვანე“ინიციატივების
წახალისებას.მაგალითად,
პორტებისდავაჭრობისსა-
ერთაშორისოსამიტიხშირად
გამოარჩევსიმნავსადგურებს,
სადაცდიდყურადღებასაქ-
ცევენენერგოეფექტიანობას,
ინოვაციებს,გარემოსდაცვასა
დაუსაფრთხოებას.

ევროპისსაპორტოსექტო-
რისმთავარგარემოსდაცვით
ინიციატივას–EcoPorts-ს,

2017-შიდაარსებიდან20
წელიშეუსრულდა.მისდიდ
ოჯახში20-ზემეტიქვეყნის90
გარემოსმოყვარულიპორ-
ტიაგაწევრიანებული.ბოლო
წლებში„ეკოპორტებს“დანიუ-
რიროენისპორტი,შვედეთის
მალმო,„ლონდონგეითვეი“,
თურქული„ასიაპორტლიმა-
ნი“,საბერძნეთისთესალონი-
კისპორტი,პორტუგალიური,
ჰოლანდიური,გერმანულიდა
ესპანურინავსადგურებიშეუ-
ერთდნენ.

2002წლიდან,ESPO-ს
(ევროპულისაზღვაოპორ-
ტებისორგანიზაცია)ფარგ-

ლებშიშექმნილიეკოპორტე-
ბისსპეციალურიპროგრამა
ნავსადგურთაშორისინფორ-
მაციისგაცვლას,საოპერა-
ციოპროცესებისგავლენის
შესწავლასადაეკოლოგიურ
რისკებზედაკვირვებასით-
ვალისწინებს.პროგრამის
ერთ-ერთიუმნიშვნელოვა-
ნესიშედეგინავსადგურების
ეკომდგომარეობისსისტემა
PERS-ია–საპორტოსექტორის
გარემოსდაცვითიმართვის
სტანდარტი.

პირველიევროპულინავსადგუ-
რი,რომელმაც2003წელსPERS
სერტიფიკატიმიიღო,ბრიტანუ-
ლიდუვრიიყო.ამჟამადასეთ
სერტიფიკატსევროპისბევრი
პორტიფლობს:გეტებორგის,
ჰელსინბორგის,სტოკჰოლმის,
ვენტსპილსის.

დაამშვენებსთუარაანაკლი-
ისნავსადგურიეკოპორტების
საპატიოსიას?ესსავსებით
რეალურია–„ანაკლიისგან-
ვითარებისკონსორციუმში“
დარწმუნებულებიარიან,რომ
მათიპოლიტიკა,ნავსადგურის
განვითარებისფაზებისკვალ-
დაკვალ,უფრო„გამწვანდება“.

ერთწლიანიმოსამზადებე-
ლისამუშოებისშემდეგ,2017
წლისდეკემბერში,ანაკლიის
ღრმაწყლოვანიპორტისმშე-
ნებლობადაიწყოდაანაკლიის
ნავსადგურისწამზომიცჩაირ-
თო–იმმნიშვნელოვანეკო-
ნიმიკურთუგეოპოლიტიკურ
მისიებთანერთად,რომელსაც
მასქვეყანააკისრებს–შეუერ-
თდესმსოფლიოსეკოლოგიუ-
რადმოაზროვნენავსადგურ-
თასიას.

ეკოპორტებისქსელშიგაწევ-
რიანებითანაკლიისღრმაწყ-
ლოვანინავსადგურიშეძლებს
გარემოსდაცვითისაქმიანო-
ბისგაუმჯობესებას,სხვანავ-
სადგურებსშორისარსებული
გარემოსმართვისსაუკეთესო
პრაქტიკებისგაზიარებასდა
გეზისაღებასიმთანამედრო-
ვეტექნოლოგიებზე,რომელიც
ემისიებისდატვირთვისშემცი-
რებისკენაამიმართული.

სოფიობერიშვილის,კონსორ-
ციუმისგარემოსდაცვის,ჯანმ-
რთელობისადაშრომისუსაფ-
რთხოებისმენეჯერისთქმით,
გარდაახალიტექნოლოგიების,
არახმაურიანიდაკარგსაწვავ-
ზემომუშავეგემებისა,აუცილე-
ბელია,ნავსადგურსგამართუ-
ლიგარემოსდაცვითიმართვის
სისტემებიჰქონდეს.

„სწორადმართვისსისტე-
მისმიხედვით,ნავსადგურის
თანამშრომლებიორგანი-
ზებულადშეძლებენმუშაო-
ბას,შეამცირებენგარემოზე
უარყოფითზემოქმედებას.

მათზუსტადეცოდინებათ,თუ
როგორუნდაგააუვნებელყონ
დაღვრილისაწვავი…როდესაც
მართვისსისტემასაათივითაა
აწყობილი,გარემოსდაცვითი
რისკებიკლებულობს.თუანაკ-
ლიისნავსადგურიგარემოს-
დაცვითიკუთხითაწყობილი
იქნება,ემისიებითვაჭრობაზე
ფიქრსაცშევძლებთ.კიოტოს
პროტოკოლისმიხედვით,
სახელმწიფოს,რომელმაცდა-
სახულდონეზედაბლადაწია
სათბურისაირებისემისია,
შეუძლიამიჰყიდოსდარჩენი-
ლიემისიისუფლებაიმქვეყა-
ნას,ვინცთავისიდაგეგმილი
დონისმიღწევავერშეძლო“,
–გვითხრაბერიშვილმა.

მსოფლიოპორტებისრუკასთუ
გადავხედავთ,ვნახავთ,რომ
ჰამბურგისნავსადგური–ევრო-
პაშისიდიდითმესამე–ქალაქს
საკმაოდრთულეკოპრობლე-
მებსუქმნის.ამდატვირთვის
შესამცირებლადნავსადგურის
ადმინისტრაციამუდმივად
ცდილობსსხვადასხვახერხს

მიმართოს,მაგალითად,ავტო-
სატრანპორტოგადაზიდვებს
სარკინიგზოგადაზიდვები
ჩაუნაცვლოს.

„მწვანე“ტენდენციებთანფე-
ხისაწყობასუამრავიმსოფ-
ლიოქალაქიცდილობს,მათ
შორის,ლონდონი,რომელიც
ეკოგანწყობასსაზოგადოებ-
რივითავშეყრისადგილების
დასახურავებისგამწვანებით,
ტაქსების„ასაკის“კონტრო-
ლით,ახალგაზრდებშიცნობი-
ერებისამაღლებისთვისშუა
ქალაქშიმოწყობილიპატარა
ფერმებითადასათბურე-
ბითგამოხატავს.ლონდონის
პორტიიყოდიდიბრიტანეთის
პირველიპორტი,რომელმაც
გემებისმფლობელკომპანიებს
მოდერნიზაციაშესთავაზადა
გარემოზეზემოქმედებისშემ-
ცირებისრეალურიმოტივაცია
მისცა–პორტისადმინისტრა-
ციამშემოიღოგარკვეულისა-
გადასახადოშეღავათიდაბალ
ემისიებზე.ლონდონისპორტში
70-ზემეტიტერმინალიმუშა-

ობს,ყოველწლიურადკიპორტი
10ათასმსხვილსატვირთო
გემსიღებს.

სტატისტიკისმიხედვით,კო-
პენჰაგენისსაკრუიზოპორტში
–მგზავრთაბრუნვისთვალსაზ-
რისითისჩრდილოეთევრო-
პაშიმეორეადგილზეა–2017
წელს325-მდეთვითმფრინავი
დაჯდა,პორტისსივრცემკი
850ათასმგზავრსუმასპინძლა.
მიუხედავადასეთიდატვირ-
თვისა,ქალაქისადმინისტ-
რაციარეკომენდაციასუწევს
ტურისტებს,არამხოლოდ
გაიფართოონსახმელეთო
ველომარშრუტებიდაიქირაონ
ელექტრომობილები,არამედ
თამამადგამოიყენონსაბანა-
ოდპორტისსუფთაწყლები.

ქართველისპეციალისტები
იმედოვნებენ,რომანაკლიის
პორტიცასეთივეგზასგაივ-
ლის.ნავსადგურისპირველი
ფაზაკონტეინერებისგადამუ-
შავებისთვისსაჭიროინფრას-
ტრუქტურის,პორტისადასანა-

პიროზოლისკეთილმოწყობას
ითვალისწინებს,ასევეპორ-
ტამდესაავტომობილოგზისდა
რკინიგზისმიყვანას.

„ანაკლიისგანვითარების
კონსორციუმმა“,გარემოს-
დაცვითიმიმართულებით,
50-ზემეტიკვლევაჩაატარა,
როგორცხმელეთის,ისეზღვის
შესასწავლადდასაპრევენციო
ზომებისმისაღებად.დამატე-
ბითგამოიკვლიაკრიტიკული
ჰაბიტატები.ბოტანიკოსებიდა
ზოოლოგებიცდილობენ,არა-
ფერიგამოეპაროთ.

ანაკლიისღრმაწყლოვანი
პორტისმშენებლობასადაგან-
ვითარებასთანერთად,ქალაქ
ანაკლიისპროექტისგანვითა-
რებაციწყება.მისიერთ-ერთი
მთავარიკომპონენტი,ეკონო-
მიკურდალოგისტიკურჰაბად
ჩამოყალიბებასთანერთად,
მწვანექალაქისპრინციპებზე
დაფუძნებული,ეკოლოგიურად
სუფთაბიზნეს-დასაცხოვრე-
ბელიგარემოსშექმნაა. 

ეკოლოგია ეკოლოგია

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში, ნავ სად გუ რის 
მშე ნებ ლო ბა და ექ ს პ ლო ა ტა ცია უწყ ვე ტად 
უკავ შირ დე ბა გა რე მო ზე ზრუნ ვას, პორ ტის 
სი ახ ლო ვეს მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის 
ჯან მ რ თე ლო ბის და უსაფ რ თხო ე ბის დაც-
ვას თან ერ თად, ნი ა და გის, წყლის, ჰა ე რის, 
ფლო რა- ფა უ ნის დაც ვას.  
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„უმთავრესი სარგებელი, 
რასაც ჩვენ თავიდანვე 
ვნახავთ, ეს დასაქმებული 
ადამიანები იქნებიან“
ინ ტერ ვიუ სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თის გუ ბერ ნა ტორ თან, ლე ვან შო ნი ას თან

მთავ რო ბას თან და დე ბუ
ლი სა ინ ვეს ტი ციო ხელ შეკ
რუ ლე ბის მი ხედ ვით, პრო
ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცეს ში მთავ რო ბა საც 
აქვს პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი, 
კონ კ რე ტუ ლად, ინ ფ რას ტ
რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის 
კუთხით. რა სა მუ შა ო ე ბი 
და იწყო ამ მი მარ თუ ლე
ბით და რა იგეგ მე ბა? 

პორტსთავისთავადსჭირ-
დებადამხმარეინფრასტ-
რუქტურა,რისიმოწყობის
ვალდებულებაცმთავრობამ
აიღო.ანაკლიაშიპორტთან
ერთადიწყებარკინიგზისდა
საავტომობილომაგისტრა-
ლისმშენებლობა.აშენდება
სამტრედია-ზუგდიდისშემოვ-
ლითი(ანაკლიისსაზღვაო
პორტთანმისასვლელიგზის
ჩათვლით)90-კილომეტრი-
ანიგზა.მისიმშენებლობის

დასრულებისშემდეგ,მოძრა-
ობაგაცილებითკომფორტუ-
ლიდაუსაფრთხოგახდება,
შემცირდებასაავტომობილო
გადაზიდვებისხარჯიდა
გაადვილდებატრანზიტული
მოძრაობა.

რა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ 
პრო ექ ტებს გა მო ყოფთ, 
რომ ლე ბიც სა მეგ რე ლო 
ზე მო სვა ნეთ ში და გეგ მი
ლია და ხორ ცი ელ დე ბა? 

სამეგრელო-ზემოსვანეთში
ბოლო5წლისგანმავლობაში
განხორციელდა1700-ზემეტი
მსხვილიინფრასტრუქტურული
პროექტი.ჩვენთვისუმთავრე-
სიინფრასტრუქტურისმოწყო-
ბაა,გზებისდაკომუნიკაციე-
ბისგაყვანა.სადაცგზა,წყალი
დაგაზიარარის,იქინვესტო-
რიარშევა.ამიტომაცვახორ-
ციელებთამპროექტებს.

წარმოიდგენდით,რომზუგ-
დიდსარჰქონდააქამდე
ცენტრალიზებულიწყლის
სისტემა?ახლავახორციე-
ლებთწყლისდაწყალარი-
ნებისპროექტს,რომლის
ბიუჯეტიც170მილიონ
ლარამდეა,იგივეპრობ-
ლემაგვქონდაფოთშიც.
მნიშვნელოვანპროექტებში
ასევეგამოვყოფთეთნულ-
დისსამთოინფრასტრუქ-
ტურისმოწყობას,ნენსკრა
ჰესისპროექტს,სადაც
ინვესტორი1მილიარდიდო-
ლარისინვესტიციასდებს.
ასევეუმნიშვნელოვანესია
მალთაყვისსანაპიროზო-
ლისგანვითარებისპროექ-
ტი,რომლისპირველიეტა-
პიცშარშანდავასრულეთდა
გრძელდება.ძალიანმახა-
რებსზუგდიდისბოტანიკური
ბაღისპროექტი,ისახალი
სიცოცხლეიქნებაამისტო-

რიულიბაღისთვის,რომ-
ლისთვისაცათეულიწლებია
არავისმიუხედავს.აღდგება
ბოტანიკურიბაღისსარწყა-
ვისისტემა,ტბა,მოეწყობა
დასასვენებელიადგილე-
ბი,ბილიკები,ღიაკაფეები,
განახლდებაგამწვანება,
რეაბილიტაციაჩაუტარდე-
ბადადიანებისსაჯინიბოს,
ადმინისტრაციულშენობას,
მოეწყობასანერგემეურ-
ნეობა,გაიხსნებამებაღის
სახლი,მოხდებაჯვარედინი
სასახლისკონსერვაცია.ამ
სივრცესშეავსებსგანახლე-
ბულინიკოსეულისასახლე,
რომლისრეაბილიტაციაც
ახლამიმდინარეობს.

მეორეპრობლემა,რომე-
ლიცქალაქსაწუხებს,ესაა
თეატრი,რომელიცწლებია
ავარიულმდგომარეობაშია.
თუმცამშენებლობისნებარ-

რეგიონირეგიონი

რო გორ შე ა ფა სებთ 
ანაკ ლი ის პორ ტის 

პრო ექტს და მის მნიშ ვ ნე
ლო ბას?

ესსაუკუნისპროექტია!პრო-
ექტი,რომელიცახალიშესაძ-
ლებლობააარამარტოჩვენი
რეგიონისთვის,არამედმთე-
ლიქვეყნისთვის.ანაკლიის
პორტიიყოთაობებისოცნე-
ბა,ესოცნებადღესრეალო-
ბაა.სამშენებლოსამუშაოები
უკვე20დეკემბერსიწყებადა
ჩვენმოუთმენლადველო-
დებითამპორტს.ანაკლიის
პორტინიშნავსმეტიინვესტი-
ციებისშემოსვლასჩვენსრე-
გიონში,ესკინიშნავსახალ
სამუშაოადგილებს.ანაკლი-
ისპორტისსამშენებლოსამუ-
შაოებისდროსჩვენირეგი-
ონისათასობითმცხოვრები
დასაქმდება.ადგილობრივი
მოსახლეობისდასაქმება
ჩვენიმთავარიპრიორიტეტია
დაინვესტორთანდადებუ-
ლიაშეთანხმება,რომლის
მიხედვითაცდასაქმებულთა
90პროცენტიადგილობრივი
იქნება,მოხდებაკადრების
გადამზადება.

ანაკლიისპორტიმოიტანს
დამატებითინვესტიციებს,
განვითარდებაბიზნესიდა
ირიბადესნიშნავსდამატე-

ბითათასობითდასაქმებულ
ადამიანს.

ანაკლიისპორტისმხოლოდ
პირველიფაზისგანხორცი-
ელებისშემდეგ,ქვეყნისსა-
კონტეინეროგადაზიდვების
სატრანზიტოპოტენციალი
თითქმისორჯერგაიზრდება.

ანაკლიისპორტისმშენებლო-
ბისდატერმინალისმართვის
სფეროშიჩაერთვნენისეთი
ცნობილი,უმსხვილესიამე-

რიკულიკომპანიები,როგო-
რებიცააკონტიჯგუფიდა
SSAMarine.ესნიშნავსდიდ
ინტერესსჩვენიახალიპორ-
ტისმიმართ.

მო სახ ლე ო ბას ხში რად 
აინ ტე რე სებს ხოლ მე – და 
„ანაკლიის გან ვი თა რე ბის 
კონ სორ ცი უ მის“ წარ მო
მად გენ ლებს ამა ზე არა
ერ თხელ უსა უბ რი ათ – თუ 
რა სარ გე ბელს მო უ ტანს 
ეს პრო ექ ტი ადა მი ა ნებს, 
თი თო ე ულ იმ ადა მი ანს, 
ვინც პრო ექ ტ თან და კავ
ში რე ბუ ლია ან რე გი ონ
ში/ ქ ვე ყა ნა ში ცხოვ რობს. 
თუმ ცა, სა ინ ტე რე სოა 
თქვე ნი, რო გორც გუ ბერ
ნა ტო რის მო საზ რე ბა – 
რო გორ ხე დავთ იმ სარ
გე ბელს, რა საც პრო ექ ტი 
მო უ ტანს ხალხს?  

უმთავრესისარგებელი,რა-
საცჩვენთავიდანვევნახავთ,
ესდასაქმებულიადამიანები
იქნებიან.ჩვენირეგიონის-
თვისუმთავრესიპრობლემა
დასაქმებაა,თუმცა,ანაკლი-
ისპორტისსამშენებლოსა-
მუშაოებისდაშემდგომმისი
ოპერირებისპერიოდში,ამ
პრობლემასმნიშვნელოვან-
წილადმოვაგვარებთ.პორ-
ტისმშენებლობისპროცესში

დაასევეოპერირებისდროს
დასაქმდებაძალიანბევრი
ადამიანი.

ანაკლიისპორტიიქნებაახა-
ლიშესაძლებლობათითოეუ-
ლიოჯახისთვის,ბიზნესების-
თვის.სხვასრომყველაფერს
თავიდავანებოთ,მხოლოდ
მომსახურებისსფეროში
ჩართულიბიზნესებიდაადა-
მიანებიმიიღებენუზარმაზარ
სარგებელს.ესარისჯაჭვური
რეაქცია,რომელიცამდიდ-
რებსეკონომიკასდასარგე-
ბელიმოაქვსჩვენიმოქალა-
ქეებისთვის.

მთავრობამანაკლიელებს,
ვისიკერძოსაკუთრებაც
პორტისტერიტორიაზე
ხვდებოდა,უკვეგადასცა
კომპენსაციადაანაკლი-
აშიგვყავსოფიციალური
მილიონერები.თუწინათ
ანაკლიაშიადამიანებსმი-
წებსართმევდახელისუფ-
ლება,ჩვენსდროსესასეარ
ხდება,ჩვენმათიმმიწების
საფასურიცგადავუხადეთ,
რაცთავისდროზეწაართ-
ვეს.ჩვენიმიდგომაასე-
თია,ანაკლიისპორტიარის
საერთოსიხარულიჩვენი
რეგიონისთვის,ჩვენიხალ-
ხისთვისდამისითყველა
ბედნიერიუნდაიყოს.

სა მეგ რე ლო- ზე მო 
სვა ნეთ ში ბო ლო 5 
წლის გან მავ ლო ბა-
ში გან ხორ ცი ელ და 1 
700-ზე მე ტი მსხვი ლი 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ-
ლი პრო ექ ტი. ჩვენ-
თ ვის უმ თავ რე სი 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
მოწყო ბა ა, გზე ბის 
და კო მუ ნი კა ცი ე ბის 
გაყ ვა ნა. სა დაც გზა, 
წყა ლი და გა ზი არ 
არის, იქ ინ ვეს ტო რი 
არ შე ვა. ამი ტო მაც 
ვა ხორ ცი ე ლებთ ამ 
პრო ექ ტებს.
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თვასხელიუკვემოეწერადა
ჩვენძალიანმალეგვექნე-
ბასრულიადგანახლებული
შენობა,რომლისრეაბილი-
ტაციისთვისფონდი„ქართუ“
20მილიონამდელარსხარ-
ჯავს.ახალთეატრსექნება
ევროპულისტანდარტების
ორიდარბაზი.

„ქართუს“დახმარებით
ისტორიულთეატრსვარე-
მონტებთსენაკშიც.ასევე
მიმდინარეობსნოქალაქე-
ვისრესტავრაცია,რომე-
ლიცმართლაცუზარმაზარი
პროექტია.

აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხია 
ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა 
სა მეგ რე ლო ში, გან სა
კუთ რე ბით ბო ლო წლებ ში 
ანაკ ლი ა ში მუ სი კა ლუ რი 
ფეს ტი ვა ლის გა აქ ტი უ
რე ბის ხარ ჯ ზე, რა მაც 
მარ თ ლა შე უწყო ხე ლი 
ყო ველ წ ლი უ რად ანაკ ლი
ის რამ დე ნი მეკ ვი რი ან 
გა მო ცოცხ ლე ბას. რომ 
გვითხ რათ თქვე ნი ხედ
ვა, რა არის სა მეგ რე ლოს 
ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლი 
და რო გორ ვი თარ დე ბა ეს 
სფე რო? 

ჩვენთვისტურიზმიუმთავ-
რესიმიმართულებაა.ჩვენს
რეგიონსამკუთხითძალიან
დიდიპოტენციალიაქვს,რო-
მელიცჯერკიდევაუთვისე-
ბელია.როცაგუბერნატორად
მოვედი,გუნდთანერთად
ვიფიქრეთ,რაგაგვეკეთები-
ნა,რომამპატარარეგიონში
ბევრიტურისტიჩამოსულიყო.
შემდეგწარმოიშვაფეს-
ტივალისიდეა,რომელიც
განვახორციელეთდაასე
იმართება4წელიაელექტრო-
ნულიმუსიკისფესტივალი.
ათასობითტურისტიჩამოდის
ანაკლიასადაგანმუხურში
დასარგებელსიღებსადგი-
ლობრივიმოსახლეობა,ბიზ-

ნესი.ჩვენწელსUSAID-თან
ერთადგანვახორციელეთ
უპრეცედენტოპროექტი,გა-
დავამზადეთსაოჯახოტიპის
სასტუმროებისპერსონალი,
ჩავუტარეთმათტრენინგე-
ბიმომსახურებისსფეროში,
უმეტესმამათგანმამიიღო
მონაწილეობა„აწარმოე
საქართველოში“დამოაწყო
საოჯახოსასტუმროები,
ასევედავარეგისტრირეთ
საერთაშორისოგაყიდვების
საიტებზედამათიშემოსა-
ვალიწელსგაცილებითმეტი
იყო,ვიდრეწინაწლებში.
წელსანაკლიაშიჩავატარეთ
პირველიბიზნესფესტივალი,
სადაცმონაწილეობამიიღეს
სხვადასხვაბიზნესისწარმო-
მადგენლებმა,ფესტივალმა

გაამართლადაისყოველწ-
ლიურადგაიმართება.

ასევეყურადღებასვაქცევთ
ზამთრისტურიზმს,მოეწყო
თეთნულდისსათხილამუ-
როტრასებიდაკურორტი.
მარტვილისკანიონისინფ-
რასტრუქტურამოვაწყვეთ
დაავაშენეთვიზიტორთა
ცენტრი,ესკანიონიერთ-ერ-
თიყველაზეპოპულარული
ტურისტულიადგილიამთელ
საქართველოში.ასევეპირ-
ველიეტაპიდავასრულეთ
დავაგრძელებთმალთაყ-
ვაშიკურორტისმოწყობას,
ფოთითუაქამდემხოლოდ
საპორტოქალაქიიყო,
დღესაქგვაქვსგამართული
საზღვაოინფრასტრუქტურა,
მალთაყვისსახით,სადაც
იგეგმებასასტუმროებისდა

დასასვენებელიობიექტების
აშენება.

ჩვენUSAID-თანერთად
წელსჩამოვიყვანეთტურო-
პერატორიკომპანიებიდა
გავაცანითჩვენიპოტენ-
ციალი,მათამისშემდეგ
თავიანთტურებშიშეიტანეს
ახალიადგილები,შესაბამი-
სად,გაიზარდატურისტების
რიცხვი.მსგავსიტურები
მუდმივადმოეწყობა,რათა
ცნობადობაამაღლდეს.
წელსვეჩვენირეგიონიპირ-
ველადგავიდაბერლინის
საერთაშორისოტურისტულ
გამოფენაზეITBBerlin–სა-
დაცძალიანდიდიტურისტუ-
ლიბაზრისწინაშეწარვდე-
ქით.

ფა რო სა ნა – ჩვე ნი მკითხ
ვე ლი სა მეგ რე ლოს მო
სახ ლე ო ბის თ ვის ეს თე მა 
აქ ტუ ა ლუ რი ა. რომ შე ვა
ჯა მოთ, რე ა ლუ რად რას 
ით ვ ლის ზა რა ლი, რაც 
ფა რო სა ნას გა მო რე გი ო
ნის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას 
მი ად გა; რა ღო ნის ძი ე ბე ბი 
ჩა ტარ და მის წი ნა აღ მ დეგ 
და სა მო მავ ლოდ პრე ვენ
ცი ის თ ვის რა იგეგ მე ბა? 

ამმწერმაძალიანდაგ-
ვაზარალა,ისყველანაირ
მოსავალსანადგურებს.
მავნებელსშეერთებულშტა-
ტებშითითქმის12წელია
ებრძვიან,აზიურიფარო-
სანადიდიპრობლემაა
ევროპისქვეყნებისთვისაც.
მავნებელთანაცბრძოლის
სამუშაოებიეფექტურადჩა-

ვატარეთ,თუმცაესარარის
ერთწლიანიპრობლემა,
ჩვენამისშესახებწლისდა-
საწყისშივევამბობდითდა
არავისჰქონდამოლოდინი,
რომესპრობლემაერთწე-
ლიწადშიმოგვარდებოდა.
მასთანბრძოლაკომპლექ-
სურადაასაჭიროდაამას
ვაკეთებთ.სოფლისმეურნე-
ობისსამინისტრომპენ-
სილვანიისუნივერსიტეტი-
დანჩამოიყვანაცნობილი
ენტომოლოგები,რომელთა
რეკომენდაციებითაცმოხ-
დაწამლობები.პირველი
წამლობაგეგმა-გრაფიკის
მიხედვითჩატარდა,ასევე
მოხდამეორეწამლობაც.
პროცესშიჩაერთოავიაცია,
რომელმაცშეწამლადიდი
ფართობებიდასაყანეტე-
რიტორიები.ბოლოეტაპზე
კიმოსახლეობასდავური-
გეთპრეპარატები,გამოსა-
ზამთრებლადსახლებისკენ
წასულიმავნებლისდასა-
მუშავებლად.რეალურად
ძალიანდიდისამუშაოები
ჩატარდა.პროცესშიჩარ-
თულიიყოსოფლისმეურნე-
ობისსამინისტრო,სურსა-
თისეროვნულისააგენტო,
სამხარეოადმინისტრაცია,
მუნიციპალიტეტები,სოფ-
ლისწარმომადგენლებიდა
ა.შ.რათქმაუნდა,მომავალ
წელსესპროცესიგაგრ-
ძელდება,მაგრამესარ
არისერთიდაორიწლის
პრობლემა,საჭიროამავ-
ნებელთანკომპლექსური
ბრძოლადამოსახლეობის
მაქსიმალურიჩართულობა.
მხოლოდერთიფაროსანა
200-მდეკვერცხსდებსდა
წარმოიდგინეთ,რამხელა
პოპულაციაშეუძლიაამ
მწერს.თუმცამასთანბრძო-
ლასვაგრძელებთდააუცი-
ლებლადგავანადგურებთ,
ისევე,როგორცესმოხდა
ამერიკულითეთრიპეპელას
შემთხვევაში.

ჩვენ თ ვის ტუ რიზ მი უმ თავ რე სი მი მარ-
თუ ლე ბა ა. ჩვენს რე გი ონს ამ კუთხით 
ძა ლი ან დი დი პო ტენ ცი ა ლი აქვს, რო მე-
ლიც ჯერ კი დევ აუთ ვი სე ბე ლი ა.

რეგიონი

მისამართი: ანაკლია, სასტუმრო „პალმ ბიჩის“ მიმდებარე ტერიტორია

ტელეფონი: 551 959 911 (გთხოვთ, მითითებულ ნომერზე დაგვიკავშირდეთ სამუშაო საათების განმავლობაში).

სამუშაო საათები: 10:00 16:00; ორშაბათი  პარასკევი (შესვენება:  13:0014:00)

ელ.ფოსტა: infocenter@anakliadevelopment.ge

ანაკ ლი ა ში გა იხ ს ნა ანაკ ლი ის ღრმაწყ ლო ვა ნი პორ ტის 

სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი. 
ცენ ტ რ ში მი ი ღებთ ინ ფორ მა ცი ას პორ ტის მშე ნებ ლო ბას ა 

და გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე. 

ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, ყვე ლა თქვენს კითხ ვას დრო უ ლად ვუ პა სუ ხოთ 
და მო ვის მი ნოთ თქვე ნი მო საზ რე ბე ბი პრო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით.
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სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბი 
კონ ფ ლიქ ტე ბის გა დაწყ ვე ტის საქ მე ში

უდავოა,რომსაჭიროა
კონფლიქტებისმოწეს-

რიგებისახალიგზებისძიება,
რომლებიცმხოლოდრეალპო-
ლიტიკასდაემყარება.აქედან
გამომდინარე,კონფლიქტე-
ბისჩიხიდანგამოსაყვანად
განსხვავებულისტრატეგია
სჭირდებაროგორცსაქართ-
ველოსხელისუფლებას,ისე
საერთაშორისოთანამეგობ-
რობას.კვლევისასიმაშიც
დავრწმუნდით,რომგაყინული
კონფლიქტებისგაყინული
გაურკვევლობააფხაზეთსადა
ე.წ.სამხრეთოსეთთანმიმარ-
თებითარშეიძლებადიდხანს
გაგრძელდეს.ყველაფერსრომ
თავიდავანებოთ,კომერცი-
ულიურთიერთობა,თუნდაც
ყოფითდონეზე,აუცილებლად
ამოქმედდება.სწორედამ
დროისათვისუნდავიყოთ
მზადსამოქმედოპროგრა-
მით,რომლისპოლიტიკადა
სტრატეგიამეორემხარესთან
(მხარეებთან)მიმართებითარ

უნდაიყოსარცშეტევითიდა
არცდაცვითი,არამედკონს-
ტრუქციულიდაკომპრომისუ-
ლი.ესკიიმასნიშნავს,რომ
მიზანიუნდაიყოსურთიერ-
თშორისინდობისაღდგენა,
შერიგებადათანდათანობით,
ნაბიჯ-ნაბიჯსიტუაციისორივე
მხარისათვისმისაღებადდა
სასარგებლოდგანვითარება,
რამაცკონფლიქტისსრულ-
მასშტაბიანმოწესრიგებამდე
უნდამიგვიყვანოს.

ვიდრეამმხრივანაკლიის
ეკონომიკურდაპოლიტიკურ
მნიშვნელობასგანვიხილავდე,
მინდაგავიხსენოსაქართვე-
ლოსეკონომიკურიურთიერ-
თობებისშესაძლებლობის
მაგალითიკიდევერთკონფ-
ლიქტურზონასთან.

ერ გ ნე თის ეკო ნო-
მი კუ რი და პო ლი ტი-
კურ - სა მარ თ ლებ რი-
ვი ანა ტო მია
გაყინულიკონფლიქტების
დროსერგნეთისბაზარიწარ-
მოადგენდამშვიდობიანობის
ანკლავს.პრაგმატულირეალ-
პოლიტიკაცუთუოდმოითხოვ-
დაამანკლავისგაფართოები-
სათვისხელშეწყობას,ყოველ
შემთხვევაში,მისითვით-
დინებისშეუფერხებლობას.
შესაძლოა,გადაჭარბებაში
ჩამეთვალოს,მაგრამმგონია,
რომცხინვალსადათბილისს
შორისარსებულიპრობლემის
გადაჭრისსხვამშვიდობიან
საშუალებათაგან„ერგნეთი~
ყველაზემნიშვნელოვანიიყო,

ისე,როგორცდაახლოებით
პარალელურადგალსადა
ზუგდიდსშორისშექმნილიკო-
მერციულიურთიერთობა.

ერგნეთი,მისინეგატიური
მხარეებისმიუხედავად,
მაინცქართველიდაოსი
ხალხისურთიერთობების
დათბობისბუნებრივზონა-
დაცჩამოყალიბდა.აშკარად
შეიმჩნეოდა,რომარაფორ-
მალურსავაჭრო-ეკონომიკურ
ზონასსოციალურ-ეკონომი-
კურთანერთად,პოლიტიკური
დატვირთვაცჰქონდა.ჩვენი
შეხედულებით,ერგნეთის
ბაზრობაზეარსებულიქაოსი
საქართველოსხელისუფლე-
ბისინტერესებსდაქვემდება-
რებულმართვადპროცესად
უნდაგადაქცეულიყო.

იგივეარაფორმალურიურ-
თიერთობებიყალიბდებოდა
ზედასახელისუფლებოეშელო-
ნებსშორისაც.

ამანისშედეგიგამოიღო,რომ
შესაძლებელიშეიქნაოსეთის
დანარჩენსაქართველოსთან
ინტეგრაციისრეალურიგზე-
ბისძიება;განსაკუთრებით,
ეკონომიკურიინტეგრაციის
მიმართულებით.

თითქოსყველაპირობაშე-
იქმნაოსეთისკონფლიქტის
თანდათანობითდაეტაპობ-
რივადმოგვარებისათვის.
არსებობდასაქართველოს
ხელისუფლებისპოლიტიკური
ნებაც.რჩებოდაშთაბეჭდილე-

ბა,რომასეთივენებაოსებსაც
ჰქონდათ.საგულისხმოა,რომ
არაფორმალურდამჭიდრო
ურთიერთობებსმიესალ-
მებოდნენსაერთაშორისო
ორგანიზაციებიც.მართალია,
კონფლიქტიფორმალურად
მაინცკონფლიქტადრჩებოდა,
მაგრამუკვესახეშეცვლილი,
არააგრესიული.

რა ტომ არ დად გა 
შე დე გი?
ესმრავალისაშინაომიზეზით
აიხსნება.ყველაზემეტადხე-
ლიშეგვიშალაკონტრაბანდამ,
რომელმაც1999-2001წლებში
წალეკასაქართველოსეკო-
ნომიკა.კორუფცია,ბიუჯეტის
დეფიციტი,ქვეყნისშიგნით
პოლიტიკურიდაძაბულობის
ხარისხისულუფროზღუდავდა
ჩვენსშესაძლებლობას.ერ-
თობლივეკონომიკურპროგ-
რამებსკიმხოლოდსაერთა-
შორისოორგანიზაციების
ძალისხმევაარჰყოფნიდა.

მაგრამძირითადიწინააღმდე-
გობამაინცჩრდილოეთიდან
მოდიოდა.რუსეთისიტყვით
მიესალმებოდაამდაახლოე-
ბისპროცესს,მაგრამსაქმით
ყველანაირადეწინააღმდე-
გებოდა.ესთვალნათლივგა-
მოჩნდა2008წლისაგვისტოს
რუსეთ-საქართველოომის
დროს.უმოკლესდროში,უმოკ-
ლესიგზითგორისდაკავებამ
საქართველოსაღმოსავლე-
თიდადასავლეთინაწილის
გახლეჩა,ყველაშემაერთე-
ბელიარტერიისმწყობრიდან

თვალსაზრისი: ჯე მალ გა ხო კი ძე
სა ქარ თ ვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნი-
ვერ სი ტე ტის სე ნა ტის სპი კე რი, 
პრო ფე სო რი

გამოყვანაგამოიწვია.ზუსტად
დასკრუპულოზურადიყო
გათვლილიისიც,რომგორი-
დანერთისაათიიყოსაჭირო
თბილისამდე.

რათქმაუნდა,ოსეთთანკონ-
ფლიქტისარარსებობისშემ-
თხვევაში,ერგნეთისბაზრობა
დასახურიდაგასაუქმებელი
იყო.იგი,მართლაც,კრიმინა-
ლურბურუსშიიყოგახვეული
დაკორუფციისბუდედყალიბ-
დებოდა.ზემოთაცაღვნიშნე,
რომიქარსებულიქაოსიჩვენი
მხრიდანმაქსიმალურად
გამოსაყენებელიდამართვა-
დიუნდაყოფილიყო,წმინდა
პროფესიულითვალსაზრისი-
თაც.რამაქვსმხედველობაში:
ბაზრობაზეყიდვა-გაყიდვის,
სხვადასხვაგარიგებისმო-
ნაწილეებისნაწილიოსეთის
კონფლიქტისუშუალომო-
ნაწილეებიიყვნენორივე
მხრიდან.ვისარნახავდით
იქ,ქართველს,ოსს,სომეხს,
აზერბაიჯანელს,ჩეჩენს,ლეკს,
ინგუშს,ქალაქელს,სოფლელს,
კრიმინალს,ბიზნესმენს,
წვრილმოვაჭრეს,პედაგოგს,
ექიმს,მოხუცს,ახალგაზრდას,
ბავშვებიცკიიყვნენამსაქმით
დაკავებული.

გაჩნდარეალური,ბუნებრივი
საშუალება,გვემუშავაისეთ
გავლენიანადამიანებთან
(კარგიგაგებით),რომლებიც,
თავიანთიმხრივ,ოსხალხსდა
არამარტომათ,დაანახებდა
ქართველებისადაოსებისერ-
თადცხოვრების,ელემენტარუ-
ლიფიზიკურიარსებობისათ-
ვისსაჭიროაუცილებლობას.
დაარწმუნებდამათშერიგე-
ბის,ურთიერთპატიების,საქ-
მისერთადკეთების,გადახვე-
წილიადამიანებისთავიანთ
სახლებშიდაბრუნების,დან-
გრეულიდაგაპარტახებული
სოფლებისადაქალაქების
ერთადაშენებისაუცილებლო-
ბაშიდაასეთიადამიანები

მრავლად„მოიპოვებოდა~
ერგნეთისბაზრობაზე.ასეთი
მიზნებისგანსახორციელებ-
ლადცოცხალადამიანსვერა-
ფერიშეცვლის,ნამდვილად
ვერგასწევსმათმაგივრობას
თანამედროვე,უნიკალური,
მილიონებადღირებულისპე-
ციალურიტექნიკა.მხოლოდ
ადამიანებს,მათსურთიერ-
თობებსშეუძლიათგაუწიონ
ფასდაუდებელისამსახური
კონფლიქტებისმოგვარების
საქმეს.როგორ,რაფორმე-
ბის,მეთოდებისადასაშუა-
ლებებისგამოყენებით,რა
ვითარებაში,როდისდასად?
ესუკვეპროფესიონალების
მოსაფიქრებელიდაგასაკე-
თებელისაქმეიყო,რომელსაც
უდიდესიძალისხმევა,შრომა,
გამოცდილება,თავდადება,
რისკიდაპატრიოტიზმისჭირ-
დებოდა.სამწუხაროდ,ესშან-
სიმაშინხელიდანგავუშვით.

მოკლედმინდაშევეხოსამეგ-
რელოსადააფხაზეთსშორის
განვითარებულიმდროის
მოვლენებს.აქაც,ერგნეთის
ანალოგიურად,კომერციული
ურთიერთობებიქაოტურად
დაიწყოდათანდათანმასშ-
ტაბურისახემიიღოთხილის,
მანდარინის,ჯართისადა
სხვაბიზნესისსახით.გადაუ-
ჭარბებლადშეიძლებაითქვას,
რომესურთიერთობებიორივე
მხარეშიმცხოვრებიბევრი
ადამიანისათვისშემოსავლი-
სადაოჯახისგადარჩენისსა-
შუალებადიქცა.თუმცა,მაშინ
ვერცესგარემოებებიგამოვი-
ყენეთკონფლიქტისმოგვარე-
ბისინსტრუმენტად.

რა შეგ ვიძ ლია 
დღეს 
დღესუნდავიფიქროთდაშე-
თავაზებაცუნდაგავაკეთოთ
ისეთიმსხვილიინფრასტრუქ-
ტურულიპროექტებისშესახებ,
როგორიცაათბილისი-ზუგ-
დიდი-ლესელიძისავტობანის

მშენებლობა,იძულებითგადა-
ადგილებულპირთათავიანთ
საცხოვრისშიდაბრუნების
სანაცვლოდსარკინიგზო
მიმოსვლისაღდგენა,რომლი-
თაცრამდენიმესახელმწიფოა
დაინტერესებული.

ცალკეგამოვყოფდიანაკ-
ლიისპორტისმშენებლობის
მნიშვნელობას.მასუდავოდ
მრავალფუნქციური,არამარ-
ტოეკონომიკური,არამედ
პოლიტიკურიდანიშნულებაც
ექნება,მათშორის,ვაჭრობის
წახალისებისადასამშვიდო-
ბოპროცესებისგააქტიურების
მიზნით,ქართველებსადა
აფხაზებსშორისეკონომიკუ-
რიბერკეტებისასამუშავებ-
ლად.ადმინისტრაციულგამ-
ყოფხაზებთანთავისუფალი
ინდუსტრიულიზონებისშექმნა
დაანაკლიისპორტისფაქტო-
რიაუცილებლადგამოიწვევს,
ნებითთუუნებლიეთ,აფხაზუ-
რიმხარისდაინტერესებას.

რაცშეეხებაჩვენსსინამ-
დვილეს,განვლილიოც-
დახუთწლიანიისტორიის

გაკვეთილებიმხოლოდიმაზე
მიგვითითებენ,რომთუნდაც
ყოფითდონეზე,ეპიზოდურად,
კომერციულიდაბიზნესურ-
თიერთობისდაწყებასდამის
შემდგომეტაპობრივ,სულუფ-
რომზარდგანვითარებას,რაც
პოლიტიკურენაზედიალოგის
დაწყებასაცნიშნავს,ალტერ-
ნატივაარაქვს.განდგომილ
რეგიონებთანსაქართველოს
ცენტრალურიხელისუფლების
მხრიდანგანხორციელებული
რბილადდაშვებისეკონომი-
კურიპოლიტიკა,მისიფართო
გაგებით,ყველაზესწორიდა
გამართლებულიგზაა,რომე-
ლიცმყისიერადარა,მაგრამ
სამომავლოდაუცილებლად
დადებითშედეგსმოიტანს.
უკეთესიცხოვრებისაკენ
სწრაფვაიყო,არისდაიქნება
მცირედადიდიერების,შესა-
ბამისად,ქვეყნებისმუდმივი
საზრუნავი,აქედანგამომდი-
ნარე,ეროვნულიინტერესების
მთავარიშემადგენელიც.იგი
პირდაპირდაკავშირებულია
არამარტოთვითგადარჩენას-
თან,არამედმათიგანვითარე-
ბისმთავარიფაქტორია.

ჩვენ ყვე ლა ფე რი უნ და გა ვა კე თოთ იმი სათ ვის, რომ რო გორც აფხა ზე ბის თ ვის, ისე ოსე ბის თ ვის დი-
დი, ნა თე ლი ფან ჯა რა გავ ხ ს ნათ, რო მე ლიც მათ ეკო ნო მი კუ რი  გან ვი თა რე ბი სა და და ცუ ლო ბის მე ტი 
პერ ს პექ ტი ვის გან ც დას ჩა უ სა ხავს, ვიდ რე სხვა ფან ჯ რე ბი, რომ ლე ბი თაც ისი ნი სარ გებ ლო ბენ.

რეგიონი რეგიონი

თვალსაზრისი
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შენ ხარ 
ყვე ლა ფერ ში, 

რა საც ქმნი

ჩემ თ ვის ადა მი ა ნი მო ნო ლი თუ
რი არ სე ბა არ არის, ის საკ მა

ოდ რთუ ლია და უამ რა ვი, ხში რად 
ურ თი ერ თ გა მომ რიცხა ვი, შე მად
გე ნე ლი ნა წი ლის ერ თობ ლი ო ბა ა. 
ცხოვ რე ბის სხვა დას ხ ვა მო მენ ტ სა 
თუ გა რე მო ე ბა ში კი, წინ გა მო დის 
და მჟღავ ნ დე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
შტრი ხე ბი, რომ ლე ბიც, ზოგ ჯერ, თა
ვად ამ ადა მი ა ნის თ ვი საც ახა ლი და 
მო უ ლოდ ნე ლი ა. და სა ი დან ასე თი 
კა ლე ი დოს კო პი? ვფიქ რობ, ერ თ 
ერ თი პა სუ ხი ჩვენს ქვეც ნო ბი ერ ში 
იმა ლე ბა.

ყვე ლა ფე რი, რაც გვეს მის, რა საც 
ვხე დავთ, ვგრძნობთ თუ გან ვიც
დით, ჩვე ნი სურ ვი ლის მი უ ხე და ვად, 
ჩვენ ზე აისა ხე ბა და ჩვენ ში ილე ქე
ბა. სუ ლერ თი ა, გვინ და, ეს ყვე ლა

ფე რი გვახ სოვ დეს თუ არა  ქვეც
ნო ბი ე რი ნე ბის მი ერ ინ ფორ მა ცი ას 
ისა კუთ რებს. გვგო ნი ა, რომ ზედ მი
წევ ნით კარ გად ვიც ნობთ სა კუ თარ 
თავს და ვმოქ მე დებთ, ვაზ როვ ნებთ, 
ვსა უბ რობთ თუ ვქმნით სრუ ლი ად 
გაც ნო ბი ე რე ბუ ლად. სხვაგ ვა რად 
ან მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, ვი ცით, 
რა საც ვა კე თებთ. მე კი ხში რად მეჩ
ვე ნე ბა, რომ ბევ რი რამ სრუ ლი ად 
სა პი რის პი რო დაა  ჩვენ ქვეც ნო ბი ე
რი გვმარ თავს და გვა მოძ რა ვებს. 

ჩე მი აზ რით, ეს ყვე ლა ზე კარ გად 
შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს სა და მის 
შე დეგ ში ჩანს. შე იძ ლე ბა მო გეჩ ვე
ნოთ, რომ ასე თი მსჯე ლო ბა გარ კ ვე
ულ წი ლად არას წო რი ა, მით უმე ტეს 
ფო ტოგ რა ფის თ ვის, რო მე ლიც თა ვი
დან ბო ლომ დე გა რე სამ ყა როს ასახ

ვა ზეა მო მარ თუ ლი! ის ხომ, თით ქოს, 
არა ფერს ქმნის, არა მედ მხო ლოდ 
იმას აღ ბეჭ დავს, რა საც მი სი თვა ლი 
ხე დავს. მაგ რამ, ვფიქ რობ, ეს ასე 
არა ა. თუ ფო ტოგ რა ფი რე ბა მარ თ
ლაც შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სი ა, 
მა შინ ფო ტოც თა ვის თავ ში ატა რებს 
ავ ტო რის ში ნა გა ნი სამ ყა როს ნა
წილს, თუნ დაც ის ავ ტო პორ ტ რე ტი 
არ იყოს. მე მარ თ ლა მგო ნი ა, რომ 
ნე ბის მი ე რი ასე თი გა მო სა ხუ ლე ბა 
ავ ტო პორ ტ რე ტი ა, ოღონდ უფ რო 
ზო გა დი, არა პირ და პი რი და ამით, 
უფ რო სა ინ ტე რე სო…

გთა ვა ზობთ იმას, რაც ახ ლო წარ
სულ ში ჩემ ში ხდე ბო და და რის 
გა მო ხატ ვა შიც კას პი ის ზღვა და მეხ
მა რა… 

ფოტო, ავტორი: ლევან ხერხეულიძე
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წყა ლი და არ ქი ტექ ტუ რა 
ხე ლოვ ნე ბი სა 
და მეც ნი ე რე ბის 
ქა ლაქ ში
ავტორი: ხა თუ ნა ხა ბუ ლი ა ნი 

არქიტექტურა არქიტექტურა
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წყალიგარემოსდიზაი-
ნისერთ-ერთიმთავარი

ელემენტიადასხვადასხვა
კულტურშიაღმოცენებულ
არქიტექტურულსტილებში
თანაბრადმნიშვნელოვან
ადგილსიკავებსფუნქცი-
ურითუმხატვრულიმნიშვ-
ნელობით.ლანდშაფტური
არქიტექტურისისტორიული
დათანამედროვენიმუშები
ხშირადუკავშირდებაწყალს,
სანაპიროს,ნავსადგურს,ქა-
ლაქისმთავარმდინარესდა
რომანტიკულიხედებისგარ-
დადიზაინისორიგინალურ-
სადაინოვაციურფორმებს
გვთავაზობს.

წყალდიდობისდრამატული
ისტორია,რომელსაცმდი-
ნარეტურიასკალაპოტის
შეცვლამოჰყვა,ერთ-ერთ
ცნობილარქიტექტურულ
იდეას–ქალაქვალენსიისერ-

თ-ერთღირსშესანიშნაობას
დაუკავშირდა.1957წელსამ
მდინარისმორიგიადიდება
კატასტროფულიაღმოჩნდა
დაქალაქივალენსიათით-
ქმისმთლიანადდატბორა,
რასაცდიდიმსხვერპლიც
მოჰყვა.მომავალშიმსგავსი
კატასტროფებისთავიდან
ასაცილებლად,განხორცი-
ელდამასშტაბურიპროექტი,
რომლისფარგლებშიცმდი-
ნარეორადგაიყოდაკალა-
პოტიშეიცვალა.სწორედამ
ყოფილიკალაპოტისტერი-
ტორიაზეგაშენდასანტიაგო
კალატრავასადაფელიქს
კანდელასმეცნიერებისადა
ხელოვნებისქალაქი–შთამ-
ბეჭდავიბიუჯეტისმქონე
კომპლექსი(300მლნევრო),
რომლისპირველინაგებო-
ბისინაუგურაცია1998წელს
მოეწყო,ბოლოსიკი–2005
წელს.

მართალია,კომპლექსიმდი-
ნარისდამშრალიკალაპოტის
ტერიტორიაზეაიგო,მაგრამ
წყალიაქსხვაფორმითდაბ-
რუნდა,როგორცარქიტექტუ-
რულიკონცეფციისნაწილი.ამ
ანსამბლშიკონსტრუქციები
დაკავშირებულიააუზთან,აკ-
ვარიუმთან,ზოგადადწყლის
სტიქიასთან.

მეცნიერებისადახელოვნე-
ბისქალაქიგასართობიდა
შემეცნებითიკომპლექსიადა
მასშირამდენიმენაგებობა
შედის:

ნახევარსფერო–ესარის
თვალისფორმისნაგებობა,
რომელიცაუზისზედაპირ-
ზეაჩართულიდაკომპლექ-
სისცენტრსწარმოადგენს,
როგორცგახელილიცოდნის
თვალისსიმბოლო.აქარის
IMAXკინოთეატრი,პლანეტა-
რიუმიდალაზერიუმი.

პრინცფილიპესმუზეუმი–
გრანდიოზულინაგებობა,
რომლისბეტონისნაწილი
ვეშაპისჩონჩხისაგებულებას
იმეორებს,გარშემორტყმუ-
ლიაასევეწყლითადამიმ-
დებარებაღით.მიმდინარე
გამოფენებიეხებადნმ-ს,ბი-
ომეტრიას,კლიმატურცვლი-
ლებებს,ადამიანისსხეულს.

L'Umbracle–სკულპტურების
ბაღი,პარაბოლურითაღების

ჰაეროვანიმწკრივივალენსი-
აშიგავრცელებულიმცენა-
რეებისბაღით,სასეირნო
ბილიკითადათანამედროვე
ხელოვანებისმიერშესრულე-
ბულიქანდაკებებით.

ოკეანოგრაფიულიპარკი
(ფელიქსკანდელასდიზაინი),
რომელიცევროპისუდიდეს
აკვარიუმსწარმოადგენს
დააქვსწყლისშროშანის
ფორმა.თითოეულისეგმენტი
სხვადასხვატიპისწყლების
გარემოსქმნის.

დედოფალსოფიასხელოვ-
ნებისსასახლე,რომლის
ცენტრალურნაწილსოპერა
წარმოადგენსგანსაკუთ-
რებულიდიზაინისმეტალის
სახურავით.

კალატრავასთვისსახასიათო
ბოძებიანიხიდი,რომელიც
მდინარისყოფილკალაპოტს
ვალენსიისერთ-ერთქუჩას-
თანაერთებს.

აგორა–გადახურულიმოედა-
ნიკულტურულიდასპორტუ-
ლიღონისძიებებისათვის.

სანტიაგოკალატრავას–
ესპანელიარქიტექტორის,
ინჟინერისადადიზაინერის
წინააღმდეგობრივიპროექ-
ტები,რომელთაცბევრიაღ-
ფრთოვანებულითაყვანის-
მცემელიდაპარალელურად

უარყოფითიკრიტიკოსიც
ჰყავს,ხშირადარისდაკავში-
რებულიწყალთან.ისავტო-
რიამსოფლიოსსხვადასხვა
დიდქალაქშიარსებული
გამორჩეულიდიზაინისხიდე-
ბისა,სადაცკონსტრუქციული
ფუნქციადამხატვრულიფორ-
მაჰარმონიულადერთიანდე-
ბაორიგინალურდიზაინში.
მისიძალიანრთულიესთეტი-
კადაჩახლართულიფორმები
ხშირადგამხდარაოპონენ-
ტებისსაყვედურებისსაგანი
–მისინაგებობებისმოვლა
დაშენახვაძალიანძვირი

ჯდებადახშირშეკეთებასაც
ითხოვს.

სანტიაგოკალატრავასერთ-
ერთიბოლოწარმატებაისევ
წყლისკონტექსტსუკავშირ-
დება–მანგაიმარჯვადუბაის
ნავსადგურისსათვალთვალო
კოშკისპროექტებისკონკურ-
სში2016წელს.ესპროექტი
ივარაუდება,როგორცამ
ცნობილიქალაქისმომავალი
იკონურინიშანი,რომელიც
კონკურენციასგაუწევსუკვე
აღიარებულცათამბჯენს–
ბურჯხალიფას.

სან ტი ა გო კა ლატ რა ვას ერ თ -ერ თი ბო ლო 
წარ მა ტე ბა ისევ წყლის კონ ტექსტს უკავ-
შირ დე ბა – მან გა ი მარ ჯ ვა დუ ბა ის ნავ სად-
გუ რის სათ ვალ თ ვა ლო კოშ კის პრო ექ ტე ბის 
კონ კურ ს ში 2016 წელს. ეს პრო ექ ტი ივა რა უ-
დე ბა, რო გორც ამ ცნო ბი ლი ქა ლა ქის მო მა-
ვა ლი იკო ნუ რი ნი შა ნი.

არქიტექტურა არქიტექტურა
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როგორ დაერქვა 
შავ ზღვას „შავი ზღვა“?

ტოპონიმიკატოპონიმიკა

ავტორი: მე რაბ ადე იშ ვი ლი
ილუსტრაცია: ხატია ჩიტორელიძე 
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შავიზღვაერთ-ერთი
უდიდესიამსოფლიო-

ში.მისისაერთოფართობი
411540კვ.კმ-ია.სიგრძედა-
სავლეთიდანაღმოსავლეთი-
საკენ–1150კმ.მაქსიმალური
სიგანეჩრდილოეთიდან
სამხრეთისაკენ–580კმ.შავ
ზღვაშისულსამიპატარაკუნ-
ძულია,რომელთაგანუდიდე-
სისფართობი2,5კვ.კმ-ია.

შავიზღვისუძველესისახელი,
რომელმაცჩვენამდემოაღწია,
არის„ზემოზღვა“.ასეუწოდებ-
დნენმასასირიელები.ამას
მოწმობსამსახელმწიფოს
მეფეთარამდენიმე,დღემდე

მოღწეულიწარწერა,რომლე-
ბიცძველიწელთაღრიცხვის
XIII-XIIსაუკუნეებითთარიღ-
დება.

სხვადასხვახალხებსშო-
რის,რომლებითაცუძვე-
ლესხანაშიდასახლებული
იყოშავიზღვისსანაპირო,
იყვნენირანულიმოდგმის
ტომები,რომლებიც,რო-
გორცირკვევა,შავზღვას
„ახშიანას“–ღრმასუწო-
დებდნენ.ძველმაბერძ-
ნებმაამზღვისსახელი
მათგანგადაიღეს,მხო-
ლოდმათთვისგაუგებარი
„ახშიანი“ბერძნულისიტყვა
„ავქსინუსად“გაიაზრეს,რაც
„არასტუმართმოყვარეს“
ნიშნავს.ასედაერქვაშავ
ზღვას„ავქსინუსპონტოს“–

არასტუმართმოყვარეზღვა
(„პონტოს“–ძველბერძნულ-
შიზღვასნიშნავს).ძველი
ბერძნებისათვისშავიზღვის
ამგვარისახელწოდებაგა-
საგებიიყო,რადგანთავდა-
პირველადისინიცუდადიც-
ნობდნენამზღვასდამასზე
ნაოსნობადიდსიძნელეებ-
თანიყოდაკავშირებული.

ძვ.წ.VII-VIსს.ბერძნები
კარგადგაეცნენშავიზღვის
ნაპირებს,აითვისესმასზე
ნაოსნობა.ასეთპირობებში
ზღვისძველისახელწოდება
გაუგებრადთუდამამცი-
რებლადჟღერდამათთვის.

ამიტომშავზღვასსახელი
შეუცვალესდა„ექვსინუსპონ-
ტოს“–სტუმართმოყვარეზღვა
უწოდეს(სტრაბონისგეოგრა-
ფია,VII,3,9).

საუკუნეთაგანმავლობაში
პონტოგეოგრაფიულიტერ-
მინიდანსაკუთარსახელად
იქცა.ძვ.წელთაღრიცხვის
IVსაუკუნეშიიგიეწოდებო-
დასამხრეთ-აღმოსავლეთ
შავიზღვისპირეთშიჩამოყა-
ლიბებულსამეფოს,ხოლო
მისიდაცემისშემდეგ–იმ
ტერიტორიას,რომელსაც
თავისდროზეესსამეფო
მოიცავდა.ასეთვითარებაში
„ექვსინუსპონტო“თანდა-
თანობით„პონტოსზღვად“
–„პონტიკოსთალასით“
შეიცვალა(„თალასა“–ძველ

ბერძნულშიასევეზღვასნიშ-
ნავს).ესსახელწოდებათან-
დათანდამკვიდრდაბერძ-
ნულსამყაროშიდამრავალი
საუკუნისმანძილზეშავი
ზღვისძირითადბერძნულსა-
ხელადიქცა.თუმცახმარები-
დან„ექვსინუსპონტოც“არ
გამოსულა.

ახალიწელთაღრიცხვისIX
საუკუნიდანშავიზღვამრა-
ვალჯერარისმოხსენიებული
არაბულთუსპარსულგეოგ-
რაფიულნაშრომებში.აღმო-
სავლეთისგეოგრაფებიმას
ჩვეულებრივ„ბუნტუსზღვას“
უწოდებენ.

IXსაუკუნიდანმოკიდებუ-
ლიარაბგეოგრაფებთან
„ბუნტუსის“გვერდითშავი
ზღვისაღმნიშვნელადიხმარე-
ბა„ხაზართაზღვა“(ხაზარებს
ამდროსყირიმიდაჩრდილო
შავიზღვისპირეთისდიდი
ნაწილიეკავათ),„რუმისზღვა“
(რუმსაღმოსავლეთისხალხე-
ბიბიზანტიისიმპერიასუწო-
დებდნენ),„ყირიმისზღვა“,
„ქერჩისზღვა“,„ტრაპიზონის
ზღვა“,„რუსებისზღვა“და
სხვა.რუსებსარაბებიამხანა-
შინორმანულიწარმოშობის
ვარიაგებსუწოდებდნენდა
მათთვის„რუსებისზღვას“ვა-
რიაგებისზღვისმნიშვნელობა
გააჩნდა.

1892წელსაღმოსავლეთმ-
ცოდნეალექსანდრტუმანსკიმ

ბუხარაშიშეიძინაერთიხელ-
ნაწერი,რომელშიცსხვადას-
ხვანაშრომთანერთადაღ-
მოჩნდაXIსაუკუნის,უცნობი
ავტორისმიერსპარსულენაზე
შესრულებულიგეოგრაფიული
ნაშრომი„ჰუდადალალე-
მი“–„ქვეყნიერებისსაზღვა-
რი“,სადაცშავიზღვა„დარიე
გურზან“–„ქართველთა
ზღვის“სახელითაამოხსენი-
ებული.აღსანიშნავია,რომ
ესარისპირველიშემთხვე-
ვა,როცაშავიზღვისსახე-
ლიქართველებთანარის
დაკავშირებული.ჯერკიდევ
ჩვენიწელთაღრიცხვისდა-
საწყისშისტრაბონითავის

„გეოგრაფიაში“ერთადგი-
ლას,კოლხიდასმიხედვით,
შავზღვასთუმისერთმონაკ-
ვეთსდასავლეთსაქართვე-
ლოსგასწვრივ„კოლხიდის
ზღვას“–„კოლხიდეთალა-
სას“უწოდებს.სტრაბონის
მსგავსად,XIსაუკუნისერთი
სპარსიგეოგრაფიდასავლეთ
საქართველოსIV-XIსს.-ში
გავრცელებულიერთ-ერთი
სახელის,ლაზიკისმიხედვით,
შავზღვას„დარიელაზაფ“–
„ლაზიკისზღვის“სახელით
მოიხსენიებს.

XIIIსაუკუნისშუაწლებიდან
თანდათანობითაღდგაპონ-
ტოსზღვისერთ-ერთიუძვე-
ლესისახელწოდება„შავი
ზღვა“.ამსახელისხელახლა
გავრცელებაერთგვარიენობ-

რივიშეცდომითიყოგამოწვე-
ული,რაცბიზანტიისიმპერია-
შიიტალიელთადაწინაურებას
უკავშირდება.XIIსაუკუნიდან
ბიზანტიაშითანდათანგა-
ბატონებულიმდგომარეობა
დაიკავესიტალიისქალაქ-სა-
ხელმწიფოებმა,რომელთა
წარმომადგენლებიდიდი
რაოდენობითდასახლდნენ
კონსტანტინოპოლსადაშავი
ზღვისსანაპიროქალაქებში.
იტალიელებიპონტოსზღვას
ამხანაში„მარემაიუსს“–
დიდზღვასუწოდებდნენ.
სიტყვა„მაიუს“კიფონეტიკუ-
რადძალზეახლოსააბერძ-
ნულ„მაუროსთან“(დიდი).

„მაუროსად“გაიაზრესდა
პონტოსზღვასაც„მაუროსთა-
ლასსა“ანუშავიზღვაუწოდეს.
ესსახელწოდებაპირველად
ბიზანტიისიმპერიისადავე-
ნეციისქალაქ-რესპუბლიკის
1265წლისხელშეკრულების
ტექსტშიადამოწმებული.

ახალმასახელმაშავიზღვის
ძველისახელწოდებანიერთ-
ბაშადვერშეცვალა.XIII-XVII
სს.-შიბერძნებიდააღმო-
სავლეთისმრავალიხალხი
ამზღვასკვლავინდებურად
პონტოსზღვასუწოდებდა,
ხოლოდასავლეთევროპელე-
ბი–დიდზღვას.ბერძნული-
დან„პონტოსმაუროს“–შავი
ზღვა–მცირეაზიაშიმოსახლე
თურქებისენაშიგავრცელ-
და„კარადენიზის“ფორმით

(კარათურქულადშავსნიშ-
ნავს,დენიზკი–ზღვას).

ქართველებითავდაპირვე-
ლადშავზღვასუბრალოდ
„ზღუას“უწოდებდნენ,ხოლო
მისიცალკეულნაწილებისათ-
ვისსხვადასხვასახელწოდე-
ბაგააჩნდათ,რომელთაგან
ორიშემოგვინახასაისტორიო
მწერლობამ.ერთიმათგანია
„სპერისზღუა“.ასეუწოდებდ-
ნენქართველებიშავიზღვის
სამხრეთ-აღმოსავლეთ
ნაწილსამტერიტორიაზე
მოსახლექართველურიტო-
მის–სასპერებისსახელისმი-
ხედვით.შავიზღვისაღმოსავ-

ლეთნაწილს,იმმონაკვეთს,
რომელიცდღევანდელახალ
ათონსადაბათუმსშორისაა
მოქცეული,ჩვენიწინაპრე-
ბი„ზღვისყურეს“ეძახდნენ.
ზღვისესმონაკვეთინახე-
ვარწრისფორმისნაპირებს
შორისაამოქცეულიდამართ-
ლაც,დიდიყურისშთაბეჭდი-
ლებასქმნის.

ქართულენაში,ბერძნული
სამყაროსგავლენით,საკმა-
ოდადრე,შევიდაპონტოს
ზღვა.შავიზღვისესსახელ-
წოდებაქართულიმწერლო-
ბისძეგლებშიპირველად
VIIIსაუკუნისქართველი
მწერლის,იოვანესაბანისძის
თხზულებაშიამოხსენიებუ-
ლი.„პონტოსზღვა“ქართულ
გეოგრაფიულტერმინოლოგი-

აშიმტკიცედდამკვიდრდადა
XVI-XVIIსს.-მდეერთადერთ
ქართულსახელადიქცა.

ქართულადშავიზღვისპირვე-
ლიმოხსენიებაჯერჯერობით
დამოწმებულია1651წლის14
სექტემბერსშედგენილერთ
წერილში,რომელიციმერეთის
მეფემ,ალექსანდრემრუსეთის
ხელმწიფესგაუგზავნა.„თუ
ამდენადშეგვიბრალებსხელმ-
წიფე,–ვკითხულობთაქ,–რომ
მოინდომებს,ბრძანებისმეტი
არადაეხარჯებარადაშავ
ზღვასდაიჭირავსდასტამბო-
ლისსაქმესამისდაჭირვებით
რაცუნდაისრეგაარიგებს“.

მომდევნოპერიოდშიშავი
ზღვამოხსენიებულიაXVII
საუკუნისბოლომესამედ-
შიშედგენილრამდენიმე
წერილში,რომლებიციმერე-
თისმეფეებმაბაგრატმადა
არჩილმარუსეთისმთავრო-
ბასგაუგზავნეს.დაახლოებით
ამხანებშიესსახელწოდება
მწერლობაშიცდამკვიდრდა.
არჩილმეფეთავისპოემაში
„გაბაასებათეიმურაზისადა
რუსთაველისა“1620წლის
ახლოხანებშითურქეთში
გადახვეწილთეიმურაზმეფეს
ათქმევინებს:„რუსეთისკენ
გავემზადე,ესრამოსაგონია.
სა?/შავსზღვაშინავშიჯდო-
მადიდადდასაღონიასა“.

XVIIIსაუკუნეშიშავიზღვაუკ-
ვეფართოდგავრცელებული
ქართულისახელწოდებაა.მას
ახსენებენცნობილიქართვე-
ლიმოგზაურები:სულხან-საბა
ორბელიანი,ტიმოთეგაბაშვი-
ლი,იოანეგედევანიშვილი.ეს
სახელწოდებადატანილია1737
წელსგამოხაზულდასავლეთსა-
ქართველოსრუკაზე.ესსახელი
შევიდაოდიშის(სამეგრელოს)
მთავრისტიტულატურაშიც.

შავიზღვისგვერდით,ქარ-
თულწყაროებშიXVIIIსაუკუ-

ნეშიზოგჯერპონტოსზღვაც
გვხვდება,მაგრამამშემთხვე-
ვაშიძველისახელისხელოვ-
ნურგაცოცხლებასთანგვაქვს
საქმე..

შავიზღვისწყალიარაფრით
განსხვავდებასხვაზღვების
წყლისგან.ამიტომამსახე-
ლისეტიმოლოგიათავიდან-
ვეიპყრობდამკვლევართა
ყურადღებას.ზოგიერთი
მკვლევარიცდილობდა,
დაედგინა,რამგამოიწვია
ასეთისახელწოდებისწარ-
მოქმნა.„შავზღვას“თურქები
„კარადენიზს“ანუგიჟზღვას
უწოდებდნენ.

„კარა“თურქულადპირდაპი-
რიმნიშვნელობითნიშნავს
„შავს“,აგრეთვე„სახიფათოს,
ულმობელს,საშინელს“,იმ
ქარიშხლებისგამო,რომელიც
იცისშავზღვაზე“,წერსXVII
საუკუნისგამოჩენილიფრან-
გიმოგზაურიშარდენი.შავი
ზღვისახსნაქართველებსაც
მოეპოვებოდათ:„გამოჩნდა
ზღუაიპონტოის,შავზღუად
სახელდებული.ხოლოვინაით-
განარსგარშემოზღვასაამის
მთანიშავნი,ტყიანკლდიანი,
შავადღრუბელიდადებულ-
ნიდანისლიაუღებელნიდა
ქარ-ბორახშირიადამაღელუ-
ებელიზღვისა.ამისგამოეწო-
დებისშავადზღუად,თვარა
ზღუაერთიარს“,–წერდაXVIII
საუკუნისდასასრულსიოანე
გედევანიშვილი.როგორც
ვხედავთ,ქართველთაშავი
ზღვისეტიმოლოგიადიდად
არგანსხვავდებაამსაკითხზე
დასავლეთევროპაშიარსებუ-
ლიმოსაზრებებისგან.

ასეთიაშავიზღვისსახელის
წარმოშობისისტორია,რო-
მელიცძირითადადისტორი-
კოსთამაზბერაძისწიგნში
„ზღვაოსნობაძველსაქართ-
ველოში“მოპოვებულმასა-
ლებსეყრდნობა(1981წ.).

ტოპონიმიკატოპონიმიკა
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რო მე ლიც ახ ლო ა...

არცმახსოვს,რამდე-
ნიწლისვიყავი,ოქროს

თევზისადამებადურისზღა-
პარირომწამიკითხეს,ერთი
მახსოვს–დიდიშთაბეჭდილე-
ბამოახდინაჩემზეკეთილმა
დასამართლიანმათევზმადა
კარგახანსარმომასვენა.მება-
დურისაარიყოს,მეცმინდოდა
სადმეგადავყროდიმას,მინ-
დოდა,ჩემთვისაცაესრულები-
ნავარდისფერიოცნებები,რომ-
ლებიცბევრიგვქონდასაბჭოთა
ბავშვებს,იმიტომკიარა,რომ
დაჩაგრულებიანუბედურები
ვიყავით,სიყვარული,საჭმელ-
სასმელიანჩასაცმელიგვაკლ-
და,არა,ყველაფერიგვქონდა,
მაგრამსაბჭოთა–მოუხეშავი,
შავ-თეთრი,ჩეხურიქარხნის–
„ცებოს“–გამოშვებულიფეხსაც-
მელივითბრტყელძირა.

ჩვენკიფერად,ბრჭყვიალა,
გაჩახჩახებულ,„ჟვაჩკურ“-
დისნეილენდურ,არაპიონე-
რულ-კომკავშირულ,არაბა-
ნაკურ,უცხოურსამყაროს
შევნატროდით.

ოქროსთევზსთბილისშივინ
მომართმევდა,დაუფროსებ-
მაცუფროსულადმითხრეს,
კარგადმოქცევადაზღვაზე
წასვლაააუცილებელიმისსა-
პოვნელადო.

მახსოვს,როგორვწვალობდი,
როგორვცდილობდიკარგად
მოქცევას,ზღაპრულითევზის
გულირომმომეგო,დარწმუ-
ნებულივიყავი,წვალებასდა-
მიფასებდადააუცილებლად
გამომეცხადებოდა,ზღვაზე
მასთანშესახვედრადჩასულს.

გაგრაშიდედამდამამამ
ჩამიყვანეს.5წლისვიყავი.
პირველადვნახევეებერთელა
შავიზღვა–რატომშავი,ვერც
მაშინგავიგედაკარგადარც
დღესმესმის,თუმცაგაგონი-
ლიმქონდა,როცაბრაზდება
დაღელავს,მაშინშავდებაო.
იმდროიდანშემორჩენილ
ერთადერთფოტოზე,ისეთი
გაბადრულისახემაქვს,თით-
ქოსოქროსთევზიმეპოვოს...
მაგრამარა!თევზივერვიპოვე,
დაგაგრაც–თეთრიმცურავი
სანატორიუმით,გასაშლელი
ფერადიქოლგებით,მარი-
ლისსუნითადაგადამსკდარი
ლეღვებით,ხელშიჩამეფშვნა
–ოქროსთევზთანშეუმდგარი
შეხვედრისადგილადიქცა.
რასწარმოვიდგენდიმაშინ,
რომვეღარასდროსჩავიდოდი
კეკლუციპალმებისქალაქში;
რასწარმოვიდგენდი,რომ
სწორედმისმზიანსანაპიროზე
დაიღვრებოდაჩვენებურების
სისხლი...

მერეცვეძებდიოქროსთევზს.
თანვიზრდებოდიდათანვე-
ძებდი.როცაისეგავიზარდე,
რომთევზიცგავშიფრედაზღა-
პარიცმისშესახებ,თავივა-
ნებემებადურობაზეოცნებას,
მაგრამზღვავერმივივიწყე,
სულველოდირაღაცმოულოდ-
ნელს,უცნაურსმისგან.

არაზღვისპირაქალაქებში
მცხოვრებთათვის,ზღვაზეჩას-
ვლა,ჰა-ჰა,წელიწადშიორჯერ
თუიყოშესაძლებელიდამეც
ცოცხალიზღვაქაღალდისამ
შემიცვალა.წიგნებიბლომად
გვქონდა,წიგნიერებაცწახა-
ლისებულიიყო,ოჯახებიდა
გარემოცხელსგვიწყობდადა
ვკითხულობდითჟიულვერნის,
სტივენსონის,ჰაგარდის,დე-
ფოს,სვიფტისფანტასტიკურ
საზღვაო-სათავგადასავლო
წიგნებს.გვიყვარდებოდა
მეზღვაურები,მოგზაურები,
წყალქვეშახომალდებისკა-
პიტნები,მამაციმეკობრეები...

ვგიჟდებოდისაფრანგეთის
დედოფლისღირსებისდამც-
ველმუშკეტერებზე,ლეპანტოს
ბრძოლისგმირ,ცალხელასერ-
ვანტესზე,ვიქტორჰიუგოზე,
მის„ზღვისმაშვრალებსა“და
„93“-ზე,წყლისსტიქიასთანშე-
ჭიდებულრაინდებზე,რომლე-

ბიცუშეცდომოდაბარებდნენ
გამოცდებს,მელვილისმობი
დიკსადათეთრივეშაპისმა-
დევარმონადირეებზე,ჰემინ-
გუეისდამარცხებულ-ვერდა-
მარცხებულმოხუცსანტიაგოზე;
მერედამერე,იაპონელების,
კუნძულებიდანდანახულსულ
სხვანაირ,ვიწროთვალება
ზღვაზე;მერე,მარკესისადა
სამხრეთამერიკელებისკარი-
ბისზღვაცგამოჩნდა–ხმაუ-
რიანიპორტებით,ვაჭრებით,
ავანტიურისტებით,ბოშებით,
დიქტატორებით,შეღებილი
ჩიტებით,დაკარიბისაუზის
წყლებშიგადავეშვი...

ვმოგზაურობდი,ერთიზღვი-
დანმეორეში,წყნარიოკე-
ანიდან–ყინულოვანშიდა
ნელ-ნელამძიმედასკვნები
გამომქონდა,ჩემთვის.

ყველასიიყოზღვა,ყველა
წერდადიდწიგნებსზღვაზე–
ქართველებისგარდა.ოთარ
ჭილაძისმართლადიდიწიგ-
ნი,„გზაზეერთიკაციმიდიო-
და“,გურამრჩეულიშვილის
„მუნჯიახმედიდასიცოცხლე“
დამისივესხვამარგალიტები,
კიდევერთი-ორიგამონათე-
ბა,საკმარისიდასათანადო
არიყოზღვისპირაქვეყნისთ-
ვის,რომელსაცდიდიკოლ-

ავტორი: თა მარ - ბარ ბა რე თო მა ძე

„ვინც ზღვას გა ნა გებს, ის გა ნა გებს მსოფ ლიო ვაჭ რო ბას. 

ხო ლო ის, ვინც მსოფ ლიო ვაჭ რო ბას გა ნა გებს, გა ნა გებს მსოფ ლი ოს“.

ვალ ტერ რა ლეი

ზღვა და ქვეყანაზღვა და ქვეყანა

ილუსტრაცია: ეკა ტაბლიაშვილი
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ხურ-არგონავტულიწარსული
ჰქონდა.

ვერვხვდებოდი,სადგამქრა-
ლიყოკოლხებისსაკადრისი
საზღვაომემკვიდრეობა?!
რატომდაეკარგაათასქარტე-
ხილსადადუშმანსგადარჩე-
ნილ,ორზღვასშუამოქცეულ
„საომარლელოს“ზღვა?!

ვერვხვდებოდი,რამგანა-
პირობა,რომჩვენ–ქართვე-
ლებმა–ზღვისარცღმერთები
გავიჩინეთ,არცმითებიდაარც
გმირები;არცზღვისსულები
მოვიშინაურეთ;არცლექსად
ანსიმღერადგადმოვღვარეთ
შავიზღვა;არცფუნჯითადა
საჭრეთლითგავაცოცხლეთ;
არცკოლექტიურმეხსიერებაში
ჩავიბეჭდეთზღვისცხოველი,
ფრინველითუყვავილი;არც
ყოველდღიურობაშიჩავაქ-
სოვეთ,არცსამზარეულოში
შევახედეთ;არცსაზღვაო
ბრძოლებიგავმართეთ,სასა-
ხელო;არცხომალდებიავაგეთ
ჩვენიწესითდახელწერით;
არც„ზღვისამქაფებლები“–მე-
კობრეებიდაკორსარები,არც
ზღვისვაჭრებივიყოლიეთ?!

თქმულებებში,მითებსადა
ზღაპრებშიკიშემოგვეპარნენ
წყლისმეფე–წყარიშმაფა,
წყლისდედა,მდინარისალები
დაღელისგოგოები,მაგრამ
ისინიჭალებშიცხოვრობდნენ
მდინარეებისპირასდაზღვას-
თანსაქმეარჰქონდათ.

არადა,ცალკეძველიხელნა-
წერები,ცალკემიწისწიაღში
დაფლული,ყოფითიკულტურის
თუხელოვნებისნიმუშებიირწ-
მუნებიან,ზღვისქვეყანაიყავით
–ძლიერი,აყვავებული,ოქრომ-
რავალი,თვალიეჭირათქვენზე
მტერსაცდამოყვარესაცო.
მტერიიკვეხნიდა:„გავემართე
სალაშქროდკოლხასქვეყნის
წინააღმდეგ.სამეფოქალაქი

კოლხთამეფისაბრძოლით
დავიპყარ...გადავბუგე...453ქა-
ლაქიგადავწვი;15181ყრმა,2734
მამაკაცი,10604დედაკაციგა-
მოვრეკე,17300სულიმსხვილ-
ფეხარქოსანი;1000ცხენი...
წამოვაყოლე41მინასუფთა
ოქრო,37მინავერცხლი....“

მოკეთეკი,კოლხიოსტატების
ნაწარმისადმიდამოკიდებუ-
ლებასასეგამოხატავდა:

„რაკიკოლხასგაკეთებულია,
ესეიგისაუკეთესოა–ლამაზი,
დახვეწილი,გამძლე,მოსახმა-
რადკარგი,მოხერხებულიო“.

ქრისტესობამდემეშვიდე-მე-
ექვსესაუკუნეებში,კოლხას
საზღვრებშიშედიოდამთელი
დასავლეთიდასამხრეთი
საქართველო,აღმოსავლეთ
საქართველოსსაკმაოდდიდი
ნაწილიდავრცელიტერიტო-
რიებიშავიზღვისგაყოლე-
ბაზე,სამხრეთ-აღმოსავლეთ
მხარეს.

ცხოველიურთიერთობაჰქო-
ნიათკოლხებსიმეპოქის
გამგებელბერძნებთან,მეტიც
–ტოლსარუდებდნენთურმე
მათ;ცნობილიშვეიცარიელი
მოგზაურიდამკვლევარი,დი-
უბუადემონპერე,რომელსაც
უზარმაზარიმასალაჰქონდა
შესწავლილისაქართველოზე
დაფეხითმოეარაჩვენიქვე-
ყანა,იმასაცკიწერდა,„მეფე

–რომელმაცარგონავტები
მიიღო–დამისიერი,განწავ-
ლულობითბევრადმაღლა
იდგაიმავანტიურისტებზე,
რომლებიცმასგასაძარცვად
ესტუმრნენო“.

სწორედბერძნებმადაარქვეს
ჩვენსზღვასპონტოსაქსინოსი
–PontosAxeinos–არასტუმართ-
მოყვარე;დაუწუნესმასწყალი,
ნისლიან-ქარიშხლიანიბუნება,
გრძელიზამთარიდახალხი,
მოგვიანებითკი,დამოკიდებუ-
ლებაშეიცვალეს,რამდენიმე
სავაჭროახალშენიც–ფაზი-
სი/ფოთი,დიოსკურია/სოხუმი,

პიტიუნტი/ბიჭვინთა–დაა-
ფუძნესდასახელიცგადაარ-
ქვეს–არასტუმართმოყვარე,
სტუმართმოყვარეთიპონტოს
ევქსინოსით–PontosEvxeinos–
შეცვალეს.

ერთი-ერთიხელშესახები
მტკიცებულება,ძველიკოლხე-
თისმიმზიდველობისდაძლიე-
რებისა,არგონავტებისმითია.

ტყუილადარგაუდგნენ
რჩეულიბერძნები,იასონის
თავკაცობით,შორეულდა
სახიფათოგზასკოლხეთის
მეფის–აიეტის–სამეფოსკენ,
სადაცოქროსსაწმისი–უშ-
რეტისიმდიდრის,კეთილ-
დღეობის,ოქროსმოპოვების,
საკრალურიცოდნისსიმბოლო
ეგულებოდათ.მისიმოპოვება,

შესაძლებელია,სიცოცხლის
ფასადაცდაჯდომოდათ,მაგ-
რამუღირდათ.

აპოლონიოსროდოსელიაღ-
წერს,როგორგააოცასაწმისის
მოსაპოვებლადჩასულიბერ-
ძნებიძლევამოსილიაიეტის
სასახლემ,მისმა„გალავანმა,
ფართოჭიშკრებმადასვე-
ტებმა,რომლებიცმწკრივზე
იყვნენაღმართულნიკედლე-
ბისგარშემო.სასახლისთავზე,
სპილენძისქონგურებზე,ქვის
კოშკიიდგა,იქვემაღლაამარ-
თული,მწვანეფოთლებით
შემოსილივაზებიგაშლილიყვ-
ნენ.ვაზებისქვეშოთხიდაუშ-
რეტელიშადრევანიმოჩუხჩუ-
ხებდა.ესწყაროებიჰეფესტომ
ამოაჩქეფამიწისგულიდან.
ერთირძისშადრევანიიყო,
მეორეღვინისა,მესამედან
სურნელოვანიზეთიმორაკ-
რაკებდა,მეოთხეწყაროკი
ამოღარულლოდიდანწყალს
მოაქუხებდა.ეზოშიუზარმაზა-
რისასახლეიდგა,რომელსაც
მრავალიორმაგიკარიდამო-
სასვენებელიოთახიჰქონდა.
კარებიდაოთახებიერთსა-
უცხოოტალანშიგადიოდნენ“.

ვინ,რატომდაროგორგააქრო
ესყველაფერი?!ვინჩაყლა-
პაქართველებისწილიშავი
ზღვა?!დიახ,ჩაყლაპა,რადგან
სხვაზმნაზუსტადარგამოხა-
ტავსუზარმაზარისტიქიისმხო-
ლოდუღიმღამონაკვალევის
დარჩენასზღვისპირასმობი-
ნადრეხალხისყოფა-ცხოვრე-
ბასადაცნობიერებაში.

იქნებ,ჩვენთავადჩავყლაპეთ,
გავანაწყენეთზღვა–უმა-
დურობით,უცოდინრობით,
დაუნახაობით?ვერამოვიცა-
ნით,ვერვაღიარეთ,ფუნქცია
ვერმივანიჭეთმას?!„ზღვრად“,
„საზღვრად“ვაქციეთდამერე,
ჩვენმიერგავლებულისაზღვ-
რისგადალახვასმოვერიდეთ,

შევშინდით?საზღვარიხომძა-
ხილისნიშანიაჩემსადასხვას,
ახლობელსადაუცხოს,ახალსა
დაძველს,კარგსადაავს,სიყ-
ვარულსადასიძულვილს,ომსა
დამშვიდობასშორის?!საზღვ-
რისდარღვევაკი,გამოწვევას
ნიშნავს!

იქნებ,იმსიახლემდაგვაფრ-
თხო,ზღვასრომმოაქვს,იმ
თავისუფლებამ,ზღვიდანრომ
უბერავს?!

იქნებ,ჩვენარაფერშუაში
ვართდაბუნებაჩაერია?!
იქნებ,უზენაესისნებითაღ-
მოჩნდაწყალქვეშ,რიგითი
„მოქცევის“შემდეგ,ზღვასთან
დაკავშირებულიჩვენიწარსუ-
ლი?!ზღვახომ,მიქცევა-მოქ-
ცევის,მეცნიერებისენითრომ
ვთქვათ,რეგრესია-ტრანსგრე-
სიისდიდოსტატია!ახალიდა
ძველიწელთაღრიცხვებისმიჯ-
ნაზეკი,შავზღვაზედიდიტრან-
სგრესიადაწყებულა,ზღვის
დონესამიმეტრითაწეულადა
წყალსდაუფარავსშავიზღვის-
პირეთისანტიკურიხანისნა-
მოსახლარები–სასახლეებიან,
ციხეებიან,საუნჯიანად.

იქნებ,მტერმა–არაერთმა,
არაერთდღეშიდაარაერთი
მიზეზით–მოინდომაჩვენი
„საზღვაომატიანის“გაქრობა?

ბევრიასეთიდილეტანტური
„იქნებ“ჰკიდიაჰაერში,რაზეც
მეცნიერებსმეცნიერულიპასუ-
ხებიაქვთ.

მე ჩეჩ ზე შემ ჯ და რი
ფილოსოფიურიგეოგრაფიის
ერთ-ერთმამადმონათლული
კარლშმიტი,თავისნაშრომ-
ში„ხმელეთიდაზღვა“წერს,
კაცობრიობისისტორია–სახ-
მელეთოდასაზღვაოსახელ-
მწიფოებსშორისომების
ისტორიააოდათანმიმდევ-
რობითგადმოგვცემსგრძელ
ამბავსადამიანებისა,რომლე-

ბიცთავიდანახალიმიწები-
სადაზღვებისაღმოჩენას
ესწრაფოდნენ,შემდეგკიმათი
დამორჩილება-დაპყრობითა
დაგანვითარებითიყვნენდა-
კავებულები.

ამპროცესში,ინგრეოდაძველი
სამყარო,მკვიდრდებოდაახა-
ლიწესრიგი–ნომოსი–ახალი
მსოფლაღქმა,ახალიღირებუ-
ლებათასისტემა.

ნელ-ნელაყალიბდებოდა
ხმელეთსადაზღვაზეორიენ-
ტირებულიქვეყნები,რომლებ-
საცსრულიადგანსხვავებული
მიმართებები,მიზნები,ყოფა,
ფასეულობები,კულტურაუყა-
ლიბდებოდათ.ჩნდებოდახმე-
ლეთსმიჯაჭვული,ე.წ.ხმელე-
თის–ავტოქთონურიხალხები
დამათგვერდით–ზღვისე.წ.
ავტოთალასურიხალხებიდა
ქვეყნები.

საქართველოსისტორიაცდა
მისიგანვითარებისბუნებრი-
ვი,საზღვაოგზიდანგადახვე-
ვისმიზეზებიცშესანიშნავად
ესადაგებაზოგადსაკაცობ-
რიოსაზღვაო-სახმელეთო
პერიპეტიებს.

მეორე,ასევეგერმანელი,გე-
ოგრაფ-ფილოსოფოსი,ერნსტ
კაპი,კაცობრიობისისტორიის
განვითარებისსამეტაპს,სამ
ეპოქასგანიხილავს.

„პოტამურს“,იგივე
„მდინარულს“,რომლისდრო-
საც,დიდიმდინარეების,
ნილოსის,ტიგროსისადაევფ-
რატისპირასახელმწიფოებს
–შუამდინარეთსადაეგვიპტეს
–უპყრიათპირველობა.

„თალასურს“იგივეზღვის
კულტურისეპოქას,როცა
„პოტამური“ქვეყნები,შიდა
მატერიკულიზღვებისადა
ხმელთაშუაზღვისპირეთის
ქვეყნებს–საბერძნეთს,რომს,

ესპანეთს,პორტუგალიას,
ვენეციას,ინგლისს,ჰოლანდი-
ას,საფრანგეთს,ოსმალეთს
უთმობენადგილს.

დამესამე,„ოკეანურ“ეპოქას,
რომელსაცდედამიწისგარშე-
მოგანხორციელებულიპირ-
ველიმოგზაურობა,ამერიკის
აღმოჩენადადიდიმოგზაურე-
ბიუდებენსათავეს.

ეპოქათაამმონაცვლეობას
ზღვისდახმელეთისდაპირის-
პირება,ფიზიკურითუმენტა-
ლურიომები,მსოფლმხედვე-
ლობათაშეჯახებაუძღოდა
წინდაყველაეტაპზე,უდიდესი
მნიშვნელობაენიჭებოდა
სამყაროსსწორსივრცობ-
რივგააზრებას.მკვლევრები
ასაბუთებენ,რომმიუხედავად
კოლხურიწარსულისა,საქარ-
თველოვერგასცდა„პოტამურ“
ეპოქას,ოსმალებისგაბატო-
ნებისშემდეგკი,საბოლო-
ოდგაუქრაგანვითარების
„თალასური“პერსპექტივადა
„მეჩეჩზე“შეჯდა,როგორც
იტყოდაკარლშმიტი.

ჩვენ,სამწუხაროდ,იდეა-
ლურადჩავეწერეთზღვაზე
გაბატონებისმსურველდიდ
სახელმწიფოთამიერ,ზღვისპი-
რაპატარაქვეყნებისდამორ-
ჩილებისადამათიგაქრობის
ხარჯზე,ზღვისხელშიჩაგდე-
ბისპარადიგმაში–საბერძ-
ნეთი,სპარსეთი,ბიზანტია,
ოსმალეთი,რუსეთი...არცერთი
მათგანიარიყოშავიზღვის
დამთმობიდაყველანაირი
იარაღიიხმარეს–ფიზიკურითუ
ფსიქოლოგიური–რათაზღვა
გაექროთჩვენიყოფა-ცხოვრე-
ბიდანდაცნობიერებიდან.

გამოჩენილიქართველიმოღ-
ვაწეგრიგოლლორთქიფანიძე,
თითქმისსაუკუნისწინ,სუზდა-
ლისსაპყრობილეშიდაწერი-
ლიპოლიტიკურიანდერძით
გვაფრთხილებდა:„მაშინდა-

ეცასაქართველოსსაბედის-
წეროლახტი,როდესაცმისი
დიდისატრანზიტოარტერია
–შავიზღვიდანარტანუჯ-არტა-
ანისრაიონზეაღმოსავლეთის-
კენ–ჩახშობილდამოჭრილ
იქნა,მტრისმიერსაშუალო
საუკუნეებში.

საქართველოუნდაცდილობ-
დეს,რომმისიგეოგრაფიუ-
ლიმდგომარეობასავსებით
გამოყენებულიქნას.ისარ
უნდაგამოვიდესიმბეცდა
წვრილმანმებაჟისროლში,
რომელიცთავისწვრილმანი
ჭინჭყლაობითდაწარმავა-
ლიანგარიშითამოქოლავს
დადააცუდებსთავისხიდის
ყურს.

ფართო,თავისუფალიდამაქ-
სიმალურიგარანტიითუზრუნ-
ველყოფილიტრანზიტიყოველ
მხრითადაყოველმიმართუ-
ლებით–აი,რაუნდაიქნეს
საქართველოსპოლიტიკის
ერთ-ერთიძარღვი.

უნდაშევეჩვიოთდადავუძ-
მობილდეთშავზღვას;დროა,
ვისწავლოთცურვა,თორემსა-
კაცობრიოკულტურამგაიარა
სამდინარო,საზღვაო,საოკე-
ანოკულტურისპერიოდებიდა
საჰაეროოკეანისსტადიაში
გადადის,ჩვენკი,ასევთქვათ,
პალიასტომისეპოქაშიცკიარ
შევსულვართ,მგონი…

მითუმეტეს,უნდადავუმეგობ-
რდეთზღვას,რომჩვენთვის
დიდიხანიაგადაწყვეტილია
ერთიძირითადისაკითხი
–კულტურულიორიენტაცია
ევროპაზე“.

ამანდერძისდაწერიდან,
დრობევრიაგასული,შეცვლი-
ლიცბევრია–დანგრეულიც
დააშენებულიც,მაგრამ,ჯერ
საპოვნელიაოქროსთევზი,
ჯერდასამეგობრებელია–შავი
ზღვა!

უნ და შე ვეჩ ვი ოთ და და ვუძ მო ბილ დეთ 
შავ ზღვას; დრო ა, ვის წავ ლოთ ცურ ვა, თო-
რემ სა კა ცობ რიო კულ ტუ რამ გა ი ა რა სამ-
დი ნა რო, საზღ ვა ო, სა ო კე ა ნო კულ ტუ რის 
პე რი ო დე ბი და სა ჰა ე რო ოკე ა ნის სტა დი ა-
ში გა და დის, ჩვენ კი, ასე ვთქვათ, პა ლი ას-
ტო მის ეპო ქა შიც კი არ შევ სულ ვართ.

ზღვა და ქვეყანაზღვა და ქვეყანა
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ავტორი: ირაკ ლი მა ხა რა ძე

გურულმხედრებს(მათშო-
რისხუთიქალბატონიიყო)
სხვადასხვამიზეზთაგამო
ეძახდნენკაზაკებს,უმთავ-
რესიისგახლდათ,რომ
ჩვენიქვეყანამაშინრუსე-
თისიმპერიაშიშედიოდა
და,აქედანგამომდინარე,
ყოველიმისიმოქალაქერუ-
სადმოიაზრებოდა.ამასთან,
შოუსმეპატრონეებიპრესაში
ავრცელებდნენინფორმაცი-
ას,რომგურულებირუსეთის
კავკასიისმთებისსამხრე-
თინაწილიდანარიანდა
რომისინიმიეკუთვნებიან
კაზაკებისდიდოჯახს,ზა-
პოროჟიელებს,რომლებიც
უკვდავყობაირონმათავის
პოემაში„მაზეპა“;რომისინი
პირადადრუსიმეფისნებარ-

გურულიმოჯირითეე-
ბისთავგადასავალი

ბავშვობიდანვემიტაცებდა,
როცაგურიაშიჩავდიოდი,
ხშირადმესმოდამოხუცე-
ბისმიერმოყოლილიისტო-
რიები:„ბიძია,გურულებმა
ამერიკასუნთლაგადარიენ,
მარათვითონაცგადარეუ-
ლებიჩამევიდენ“.შეიძლება
„სუნთლა“არგადაურევი-
ათამერიკა,მაგრამერთი
რამკინაღდიდაუდავოა
–„ცხენზეჯირითიროდეოში
შემოიტანესთავზეხელაღე-

ბულმაკაზაკებმა.კაზაკების
თავბრუდამხვევიტრიუ-
კებითდაინტერესებულმა
ქაუბოებმაესგაითავისეს
დაშემდგომთავისებური
ვარიანტიწარმოადგინეს
ამერიკულროდეოში“,–წერ-
და„ველური“დასავლეთის
განთქმულიმკვლევარიდა
ისტორიკოსიდიბრაუნი.
ცხენოსნობისექსპერტიბობ
უეიდიადასტურებს,რომრო-
დეოსმონაწილეებმაგანავი-
თარესრუსიმხედრებისაგან
გადმოღებულიტრიუკებიდა

ამითაღაგზნებდნენმაყურე-
ბელს.ცხენოსანიფრენქდი-
ნიკიაღნიშნავს:„როდესაც
კაზაკებიშეერთებულშტა-
ტებშიჩიკაგოსმსოფლიოგა-
მოფენაზეჩამოვიდნენ(1893
–ი.მ.),ამერიკელებმამათგან
სხვადასხვაილეთიდანა-
თელიიდეებიგადმოიღეს“.
როგორცირკვევა,ქართველი
ცხენოსნებისტექნიკამდა
მანამდეარნახულმატრიუ-
კებმამისცაბიძგიიმსაყო-
ველთაობუმს,რაცმთელ
ამერიკაშიდაიწყო.

თვითარიანგამოშვებულნი
ქვეყნიდან.აგრეთვეაცხა-
დებდნენ,(სხვათაშორის,
თვითმხედრებიც),რომმათ
მიღებულიაქვთმედლები
დაორდენებისხვადასხვა
ბრძოლისათვის(რაც,რაღა
თქმაუნდა,სიმართლეს
არშეეფერებოდა)დაეს
„საბრძოლონიშნები“მათ

მკერდსუმშვენებდა:„...შიო
ნაკაიძეორჯერიყოდაჯილ-
დოებულიმამაცობისათვის
თვითმეფეალექსანდრე
მესამისმიერ...“(TheMorning
Journal,20მაისი,1894).

პირველადგურულებიევრო-
პაში,კერძოდკიინგლის-
ში,1892წელსმოხვდნენ,
ცნობილიამერიკელიშოუ-
მენისბაფალობილქოუდის
წყალობით,რომელიცმთელ
მსოფლიოშიეძებდაგამოც-
დილცხენოსნებსდამისმა
წარგზავნილებმარუსეთის
იმპერიაშიმხოლოდგურუ-
ლებზეშეაჩერესარჩევანი.
ლონდონშიგურულებიშე-
უერთდნენბაფალობილის
WildWestshow–ველური
დასავლეთისშოუს,1893
წელსკიაშშ-შიჩავიდნენ.
გურულები„რუსიკაზაკების“
სახელით30წელზემეტხანს
გამოდიოდნენბაფალობი-
ლისადასხვაცირკებისათუ
შოუებისარენებზე.

1892წლის25ივნისსგურუ-
ლებმაპრინციივანემახა-
რაძისთავკაცობით(prince/
ინგლ./–თავადი.ასემოიხ-
სენიებდნენსხვაგუნდების
მეთაურებსაც,მიუხედავად
იმისა,თურაწარმომავლო-
ბაჰქონდათ,ესკეთდებოდა
მაყურებელთაინტერესის
გასაღვივებლად)უინძორში

დედოფლის,მისიშვილებისა
დაწარჩინებულპირთაწინა-
შეიჯირითეს.წარმოდგენის
დროსპრინციჰენრიდედას,
დედოფალვიქტორიას,გერ-
მანულადშეეკითხა:„დედა,
თქვენფიქრობთ,რომისინი
ნამდვილიკაზაკებიარიან?“
იქვემდგომმაშოუსმენეჯერ-
მამასუპასუხა:„მომიტევეთ,
სერ,მაგრამრასაცდავისაც
აქხედავთ,ყველაფერი
ნაღდია“.რაიცოდამისმა
აღმატებულებამ,რომრუსი
კაზაკებისმაგივრადმის
წინაშეუბრალობახველიდა
ლანჩხუთელიგლეხებიჯირი-
თობდნენ

მთავარიმიზეზიგურულების
საზღვარგარეთწასვლისა,
ეკონომიკურისიდუხჭირე
გახლდათ.„ცნობისფურ-
ცელი“(21დეკემბერი,1897)
წერდა,რომგურულები:
„თვიურადღებულობდნენას
-ასმანეთს(50დოლარს–ი.
მ.)ყოველივეხარჯსგარდა“
დათან„ქვეყანანახეს“.ესკი
არცთუისეცოტაიყოღარიბი
გლეხისათვის.

შოუშიუამრავისხვადას-
ხვაქვეყნისწარმომად-
გენელიმონაწილეობდა.
„ავსტრალიდანჩამეიყვანენ
კაცებიმთლაშავებინი-
გუზალივითთმებიაქვენ,
რაცხაუცნაურისასროლ

„ავსტრალიდან ჩა-
მე იყ ვა ნენ კა ცე ბი 
მთლა შა ვე ბი ნი გუ ზა-
ლი ვით თმე ბი აქ-
ვენ, რაცხა უც ნა უ რი 
სას როლ ხმა რო ბენ 
ბუ მუ რანგს უძა ხი ან 
ხის გა ნაა გა მო ნა თა-
ლი მო კავ კუ ლი და 
ბრტყე ლი რუმ გე ის-
ვ რი მე რე თვი თამ 
უკან გიბ რუნ დე ბა. ას-
თე ნა დი რო ბენ. ერ თ-
მა შო ვის კაც მა თხუა 
მას რო ლიეო ის რო-
ლე მა რა ფრთხი ლა-
თო. კაც მა ვაშ კა ცუ რა 
გე ის რო ლა გაფ რე-
ნით ქე გაფ რინ და 
მა რა მობ რუ ნე ბუ ლი 
ვე ღარ დე ი ჭი რა და 
მოხ თა სა ხე ში და მუ-
უნ გ რია ყპაი.
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გაგვაშორეს“(უცნობიგურული
მოჯირითე).

ადგილიჰქონდატრაგიკულ
შემთხვევებსაც:1901წლის3
ივლისსქალაქაირონრივერ-
შიჯირითისდროსფოუნიბი-
ლისშოუსმონაწილეუცნობი
გურულიმხედარიდაიღუპა.
1907წლის28ოქტომბერს
ამარილოში(ტეხასისშტატი)
ისევფოუნიბილისშოუს
ასევეუცნობიქართველი
მონაწილედაიღუპა,1912-ში
ირაკლიცინცაძეჩამოვარდა
ცხენიდანდადაიღუპა,1914
წელსკენტუკისშტატშიმოკ-
ლესხალამპრიპატარაია...

გურულმოჯირითეებზე,რო-
მელთაგანბევრითბილისშიც
კიარიყონამყოფი,დასავ-
ლეთმადაყველაზემეტადკი
ამერიკამუდიდესიშთაბეჭ-
დილებამოახდინა,მხედრე-
ბიაღტაცებულებიიხსენებ-
დნენშტატებს.მოჯირითე
ნიკოლოზჭყონიასახლშიგა-
მოგზავნილწერილშიიტყო-
ბინებოდა:„...პატივისცემა
ნამეტანიგვაქვს.თელიჩემ-
განარეიწერებადაუკანას-
კნელსგეტყვიმარმარილოს
ქვისჩერჩმებიგვაქვს,იმო-
დენასიმდიდრეყოფილა“.
კირილეხოფერიასთქმით,
ისინიცხოვრობდნენმაღალ-
სართულიანსახლებში,ადი-
ოდნენმოძრავიოთახებით,
რამაცგურულებიგააოგნა.
იგიიგონებდაქუჩებისარაჩ-
ვეულებრივსისუფთავეს
დაწესრიგს.ქუჩაშიიმდენი
სადენიაგაჭიმული,ჩიტები
რომდაფრინავენ,ეჯახე-
ბიანდამკვდრებიცვივიან
მიწაზეო,–წერდამოჯირითე
გიორგიჩხაიძე.

საბჭოთახელისუფლების
დამყარებისშემდეგბოლ-
შევიკებმაგურულებსდა-
სავლეთისკენგზაგადაუკე-
ტეს.ვინცსაზღვრისიქითა

მხარესიმყოფებოდა,უკან
დაბრუნებააღარისურვა
დადროთაგანმავლობაში
ამერიკელებშიაითქვიფა.
კარგიდღეარდასდგომიათ
სამშობლოშიდაბრუნებულ
მოჯირითეებს.ბოლშევი-
კებმაბევრიდააპატიმრეს,

ზოგიგადაასახლეს–ამერი-
კისჯაშუშიხარო.მხედრები
თავიანთიდაახლობლების
სიცოცხლისგადასარჩენად
საკუთარიხელითანადგუ-
რებდნენდაწვავდნენფსევ-
დომამხილებელმასალებს
–ფოტოებს,წერილებს...

გურულიმოჯირითეების
ოდისეაკიდევერთიდადას-
ტურებააიმისა,რომქართვე-
ლებიყოველთვისმიისწრა-
ფოდნენდასავლეთისაკენ
დადასავლეთისკენესფან-
ჯარაკისწორედგურულებმა
გაჭრეს.

ხმარობენბუმურანგსუძა-
ხიანხისგანააგამონათალი
მოკავკულიდაბრტყელირუმ
გეისვრიმერეთვითამუკან
გიბრუნდება.ასთენადი-
რობენ.ერთმაშოვისკაცმა
თხუამასროლიეოისროლე
მარაფრთხილათო.კაცმა
ვაშკაცურაგეისროლაგაფ-

რენითქეგაფრინდამარა
მობრუნებულივეღარდეი-
ჭირადამოხთასახეშიდა
მუუნგრიაყპაიიიაბდალა
გადარჩამარაყპააკრული
დეიარებოდაკარქახანს“
(სტილიდაცულია),–წერდა
უცნობიმოჯირითეთავის
დღიურში.

საინტერესოცნობასგურუ-
ლებისშესახებგვაწვდის
„ცნობისფურცელი“(12აპრი-
ლი,1903):„ინგლის-ბურების
ომისდროს,ცირკისპატ-
რონსჭრილობისაგანმორ-
ჩენილიბურებიცმიუწვევია;
ბურებიძლიერუყვარდაშტა-
ტებისდემოკრატიასდაამი-
ტომდიდ-ძალმაყურებელს
იზიდავდნენცირკში.სანამ
ბურებიბუფფალო-ბილის
ცირკშიყოფილან,ინგლი-
სელებსა,ამერიკელებსადა
მექსიკელებს,თურმე,ახლოც
არეკერებოდნენდამარტო
ჩვენგურულებსდაუახლოვ-
დნენდადაუძმობილდნენ;
სადილსაცსულამათთან
სჭამდნენ,თუმცაკიბურები
გურულებთანერთისსიტყვის
თქმასაცვერახერხებდნენ“.

მაგრამჩხუბსადაშეხლა-შე-
მოხლასაცჰქონდაადგილი:

„ფილადელფიაშიჩევედითმე-
ორეჯერმოვხთიიქინებევრი
ნაცნობებიდამხთა.გავიცა-
ნიერგადაბრაწულიციცაი
მერილუ.მემანიკოსვუძახდი
ჩვენებურათ.გადმეკიდაერ
იტალიელიაიჩემიქალიაო
მანიკომუთხრადამთავრდა
ჩვენსშორისყოლისფერი
დამეთხუეო,მაშვინმთლა
გასკტაგულზეარდიეთხუამე
გასუმმეგაჭუმოუჩივის.რა
ბიძიაყრუიხომარხარარუნ-
დიხარმეთქივუთხარირაცხა
მომაძახაიტალიურად.რას
პრაწავმაგთვალებსმეთქი
გამეიწიამომიქნიამუშტიდა
მომხთათვალშიეგონადავე-
ცემოდი.ცალითვალიდამეფ-
სომარაუცფათვდღლიზედა
ვაყრევინეკპილებიგამოენ-
თომისიაფხანიკებიბედად
შოვისკაცებიიყვენორი
მექსიკელიდაინდიელიშეიქ-
ნანამეტარიბდღვნაიძლივს
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მამა-შვილი 
ზღვაზე
ავტორი: ლა შა თა ბუ კაშ ვი ლი
ილუსტრაცია: თამუნა მელიქიშვილი

ამ ავ ტო ბი ოგ რა ფი უ ლი, პა ტა რა მოთხ რო ბის და წე რი დან ორ მო ცი წე ლი 
გა ვი და. ხო ლო, ბიჭ ვინ თის ზღვა, უკ ვე მე ოთხე დი სა უ კუ ნეა აღარ მი ნა ხავს. 
მაგ რამ იდუ მა ლი და ტკი ვი ლით გა ჯე რე ბუ ლი ნე ტა რე ბა, რაც ამ ზღვა სა და 
მი ლი ო ნი წლის ფიჭ ვ ნარ თან მა კავ ში რებს, ჯე რაც არ გა ნე ლე ბუ ლა ჩემ ში... 
ისე ვე, რო გორც არ გა ნე ლე ბუ ლა იმე დი და რწმე ნა, რომ ჩვენ დავ ბ რუნ დე ბით 
აფხა ზე თის სა ნა პი რო ზე და თუ სხვა არა ვინ, ზღვა მა ინც შეგ ვა რი გებს ერ თ-
მა ნეთს, შეგ ვა რი გებს ჩვენ და აფხა ზებს!

ტბასავითგარინდუ-
ლიზღვიდანნელ-ნელა

წამოიმართაუზარმაზარი,
ლურჯადჩამუქებულიტალღა,
თავზეთეთრიქაფისზოლი
გაიკეთადამზედაფარა,შემ-
დეგგაიყინადავაჟამდაინა-
ხა,რომესიყომთა,უყვავი-
ლო,ბრტყელიმთა,მხოლოდ
ქაფისზოლიგანაგრძობდა
შიშინს.ხოლოსულბოლოს,
თითქოსმზემამოტეხაოამ

გაუვალსილურჯეში,ტალ-
ღა–მთისმკერდზეკაშკაშა,
თეთრიჯვარიაკიაფდა.

გაეღვიძა.სიზმარიჯერკი-
დევთბილიდახელშესახები
იყო.საღამოვდებოდა.ზღვის
ხმაურიდატყისშრიალიშე-
მოდიოდაფანჯარაში.

ვაჟასიგარეტისკოლოფსგა-
დასწვდადაუეცრადდაინახა
სავარძელშიმოკალათებული
ჭაღარაკაცი,მოთმინებით
რომელოდამისგაღვიძებას.

–გამარჯობათ!–თქვაკაცმა,
—მემაქაცარიავარ,მილი-
ციისსამძებროსუფროსი.
გახსოვართ?
–როგორარა!–ზრდილობია-
ნადუპასუხავაჟმა,ლოგინზე
წამოჯდადასახემოიფშვ-
ნიტა.
–უკაცრავად,ასემძინა-
რესრომდაგადექითთავს,
რამდენიმეშეკითხვამაქვს
თქვენთან.
–ბრძანეთ!

მაქაცარიამყურადღებით
შეათვალიერაწვიმისაგან
დამსკდარიჭერი,შემდეგ
მზერააივანზეგადაიტანადა
თითქოსთავისთვისჩაილა-
პარაკა.

–მამათქვენმაამსახლის
მშენებლობარომდაიწყო,
თქვენხელავიყავიმაშინ.

„მოეშვიახლალირიკულწი-
აღსვლებს...“–გაღიზიანებით
გაიფიქრავაჟამ,სწრაფადჩა-
იცვახალათიდათვითონაც
სავარძელშიგადაინაცვლა.

კაცმათითქოსიგრძნოო
მასპინძლისგაღიზიანება,
აჩქარდა.

2
–ახლარაშიასაქმე?!მოგეხ-
სენებათ,წარსულში,ჩვენ

რამდენჯერმეანგარიში
გავუწიეთთქვენსოჯახს...
ცოტააცვენილიპერიოდი
რომგქონდათ,ასევთქვათ...
ახლაკიხშირადმესმის
ხოლმეთქვენიწარმატებე-
ბისშესახებდამოხარული
ვარ...
–რაღაცსაქმეო...–შეახსენა
ვაჟამ.
–მოკლედ,თქვენიპატა-
რადახმარებაგვჭირდება.
დღესდილითჩვენმაოპერ-
მუშაკმაპლაჟზევოლგოგ-
რადისციხიდანგამოქცე-
ულიპატიმარიდააკავა.
აქაურიბიჭია,ჩამოსახლე-
ბულირაჭველებისსოფლი-
დან,ზურაჰქვია.თქვენ,თუ
არვცდები,შეესწარითმაგ
ამბავს.
–დიახ!
–იმზურამჩვენიოპერმუ-
შაკისდანახვაზეჯინსის
„კურტკას“სტაცახელიდა
ზღვაშიგადახტა.ეტყობა
რაღაც-რაღაცეებიმოიცილა
წყალში.
–მერე?
–ჩვენვიცოდით,რომმასზედ
ორიათასიმანეთიჰქონდა,
მაგრამდაკავებისასვერაფე-
რივუპოვეთ.

„სამასორმოცდაათი.350
მანეთი“.

–ალბათწყალშიჩაყარა!
–არა.როგორცჩვენგვაცნო-
ბეს,ნაპირზედაუყრიაფული.
წყალშიმან,ჩემივარაუდით,
ნარკოტიკიმოიცილა.
–მერითშემიძლიადაგეხმა-
როთ?
–ჩვენისიცგვაცნობეს,რომ
თქვენგვერდითმჯდომმა
ყმაწვილმააიღოისფული!
თქვენმაამხანაგმა,ასე
ვთქვათ...
–აქრაღაცაშეცდომაა,იქ
მარტომედაჩემიშვილიგახ-
ლდით.
–დარწმუნებულიხართამაში?
–ბატონო?

–ნუგწყინთ!ჩვენთვისძალ-
ზედმნიშვნელოვანიაიმ
ორიათასისპოვნა,საბუთად
გვჭირდება!

„სამასორმოცდაათის.საი-
დანმოიტანაესორიათასი?!“

–ციხიდანთუგამოიქცა,ისე-
დაცდაუმატებენსასჯელს,
რაღასაბუთი

გჭირდებათ?

–ვერგავიგე?–ცივადიკითხა
კაცმა.

ვაჟასიგარეტსგადასწვდა
დამაქაცარიასაცშესთავა-
ზა.მანთავიგააქნიაუარის
ნიშნად.

–თვეა,რაცთავიდავანებე.
–რომელისაათია?
–ექვსიხდება.

3
კაცმამუხლზედადებული
პორტფელიგადახსნა,ცოტა
ხანსქექაუწესრიგოდჩაყ-
რილიხელნაწერები,შემდეგ
ერთ-ერთიდაკეცა,პერან-
გისჯიბეშიჩაიდოდავაჟას
მიაჩერდა.ბიჭისდაინტერე-
სებულმზერასრომწააწყდა,
გაეცინა.

–არა,ესისე,საჩვენებლად
არამომიღია.
–კი,მაგრამ,იმდენიფულის
დაყრავერავინშეამჩნია?
–შეამჩნიესდაგვაცნობეს
კიდეც.
–რომჩემმამეგობარმააკ-
რიფა?
–არვიცი,მეგობარია,ძმა-
კაციათუნაცნობია...ჩვენ
ვიცით,რომფულისამღები
თქვენგახლდათპლაჟზე.
–იცით,ნაცნობ-მეგობრებიმე
აქბლომადმყავს,მაგრამიმ
დღესჩემთანერთადარავინ
ყოფილა.ასერომ,ვერაფრით
დაგეხმარებით.
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მაქაცარიაჩაფიქრდა,კვლავ
წვიმისაგანდახეთქილდადა-
ლაქავებულჭერსმიაპყრომზე-
რადაბოლოსჩაილაპარაკა:

–თქვენიშვილირახნისაა?
–შვიდიწლის.
–ღმერთმაგაგიზარდოთ!
ბიჭია?
–დიახ.კახაჰქვია!
–ახლასადარის?

ვაჟამმხრებიაიჩეჩა.

–არვიცი,ალბათთამაშობს
მეზობლისბავშვებთან...
–თქვენიმეუღლეარჩამოსუ-
ლა?
–არა.ზეგჩამოდის.ბავშვის
დაკითხვისთვისუფლებას
მთხოვთ?
–აბა,რასბრძანებთ?!...
–კი,ბატონო,ჰკითხეთ,რახან
ეჭვიგეპარებათჩემსსიტყ-
ვებში.
–არა,რაეჭვი?!ისეუბრა-
ლოდ...იქნებრაიმეახალი
გვითხრას.
–ბავშვინახევარსაათშიუნ-
დაგამოჩნდესწესით.
–ნახევარსაათშიგამოგივ-
ლით.
–შევთანხმდით.

მაქაცარიამპორტფელიიღ-
ლიისქვეშამოიდოდაეზოში
გავიდა.ვაჟამთვალიგააყო-
ლა,შემდეგპირსაბნისწყალი
შეისხაძილისგანშეშუპებულ
სახეზედამეზობელეზოში
შეაბიჯა.

–რაიყო,ვაჟა?–მაღალი,
ტანსრულიქალიგამოვიდა
აივანზე.
–ჩემსბიჭსვეძებ.
–ხეზეაგასული,ვერაფრით
ჩამოვიყვანეთ!–გაიცინა
ქალმა,–შენსთავზეასწო-
რედ.

4
ვაჟამაიხედადაგულიკი-
ნაღამგაუსკდა.კახაცალი

ხელითსქელტოტსჩახვეოდა,
მეორეთიკიგამწარებული
ცდილობდამოშორებითმო-
ქანავევაშლისდათრევას.

–კახა,ჩამოდი!

ბიჭიმაინცმისწვდავაშლს,
მოწყვიტა,ისედაცგვარიანად
გამობერილპერანგშიჩააცუ-
რადაუხმოდჩამოსრიალდა
ხიდან.

–ვაშლიგინდა?
–მინდა!–ვაჟამვაშლიჩაკბი-
ჩა,მოტრიალდადასახლის-
კენწავიდა.კახაუკანგაჰყვა
მამას.
–საბანაოდმივდივართ?
–არა,მაგრამმალეწავალთ.
–დათობიძიაწავიდა?
–ჰო.
–სად?
–სოხუმში.
–მალეჩამოვა?
–ალბათ.
–დედაროდისჩამოდის?
–ზეგ.ახლაგაჩუმდიდაყუ-
რადღებითმომისმინე.ჰო,
მართლა,კიდევმებუტები?

კახამარაფერიუპასუხა.

–მებუტები-მეთქი?
–არა!–უხალისოდჩაილაპა-
რაკაბიჭმა.
–კარგი,მაგაზემერე..._ვაჟა
ჩაფიქრდა,მერეშვილსშეხე-
დადათმაშიმოქაჩა.–კახა,
მეშენგასწავლიდი,რომტყუ-
ილიარუნდათქვა!
–მერე,როდისვთქვიტყუი-
ლი?!
–არა,არგითქვამს,მაგრამ...
მაგრამახლაუნდათქვა!
–რაუნდავთქვა?
–ღმერთოჩემო!–დაიკვნესა
ვაჟამ,სავარძელშიჩაეშვადა
სახემოისრისა.–სიგარეტი
მომიტანე!
–ჯიბეშიგაქვს,–წაიბურტყუნა
კახამ.
–ჰო,მართალიხარ!
–რაუნდავთქვა,მამი?

–კახა,შენერთიბიძია
გკითხავს,თურანახედღეს
დილითპლაჟზე,აი,ისბიჭი
რომდაიჭირეს...შენკიუნდა
უთხრა...
–რა?
–მაცალე,ტვინიამებნა!

5
ვაჟამსიგარეტსმოუკიდადა
ბოლთისცემასმოჰყვააივან-
ზე.კახამოთმინებითელო-
დასაუბრისგაგრძელებას.
ზღვასადატყისხმაშეწყობი-
ლიხმაურიყვავისჩხივილმა
გასერა.ვაჟამსამჯერგადაა-
ფურთხადადამნაშავესავით
შეხედაშვილს.

–კახა,შენარუნდათქვა,რომ
დათობიძიაჩემგვერდითიჯ-
და.შენუარიუნდათქვა,რომ
დაინახე,თუროგორავიღეთ
იმბიჭისმიერდაყრილიფუ-
ლი.ესრომწამოგცდეს,დიდი
უსიამოვნებაშეგვხვდება.
–ვინუნდამკითხოს,მილიცი-
ელმა?
–ჰო,მილიციელმა.ოღონდ
ფორმაარეცმევა.

ბავშვიჩაფიქრდა.

–კარგი,არვიტყვი.

ქუჩიდანმანქანისხმამო-
ისმა.ვაჟადაიძაბა,მაგრამ
მანქანამსახლსსწრაფად
ჩაუქროლადაკვლავყვავის
ჩხავილმაგაკვეთაგარინდე-
ბა.

–შენხომგჯერა,რომმედა
დათოუკადრისსარაფერს
ჩავიდენდით.
–მჯერა!–მტკიცედთქვაკა-
ხამ.მაგრამსწორედესსიმტ-
კიცეარმოეწონავაჟას.
–ისბიჭიმართლადამნაშა-
ვეა,ტყუილადკიარდაი-
ჭირეს.მაგრამროგორდა
რატომგახდადამნაშავე,
ჩვენხომარვიცით.თავი-
დანვედამნაშავედხომარ

დაიბადებოდა.ისიცხომიყო
შენსავითბავშვი?
–ჰო,–ხანმოკლედაფიქრე-
ბისშემდეგდაეთანხმაკახა.
–მისიგაჩენაცხომისევე
გაუხარდათმშობლებს,რო-
გორცჩვენგაგვიხარდაშენი
გაჩენა.
–ჩამოფრენა!–დააზუსტა
ბიჭმა.
–რა?

–ჩამოფრენა.
–ჰო,შენიჩამოფრენა!–ჩაი-
ღიმავაჟამ–ეტყობა,საწყალს
მაგრადმოენატრათავისი
მშობლები,მეგობრები,ზღვა...
თორემციხიდანგამოქცეუ-
ლი,სახლშიხომარდაბრუნ-
დებოდა.ესხომსისულელეა?!

კახამდინჯადდაუკრათავი
თანხმობისნიშნად.ვაჟამსუ-

ლიმოითქვადაახლაუფრო
სწრაფადგანაგრძოუმწეო
მონოლოგი.

–ახლამთავარიმინდაგითხ-
რა.იმბიჭმა,წყლიდანრომ
ამოვიდა,თვალითგვანიშნა,
ფულსაქავყრიო.ესეიგი,
გვენდომისთვისუცხოადა-
მიანებს.გვენდომაშინ,როცა
ასეთცუდდღეშიაღმოჩნდა

დაისევისდაწყევლილიციხე
ელოდა.დარამოხდებოდა,
ჩვენესფულიმილიციისთვის
რომჩაგვებარებინა?
–რამოხდებოდა?

6
–ის,რომბიჭიადამიანების
ნდობასსაბოლოოდდა-
კარგავდა.ახლაკიწლების
განმავლობაში,იქ,ციხისსა-

კანში,მასისაზრიგაათბობს,
რომუცხოადამიანებმაარ
გაუმტყუნესნდობა.
–დაგამოსწორდება?
–ალბათ.ალბათკიარა,აუცი-
ლებლადგამოსწორდება.მაშ,
დაიმახსოვრე,რაცგთხოვე?
–კი...დიახ!
–ესეიგი,შენარახსენებ
დათოსიქყოფნისამბავს
და...
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–მემხოლოდიმასვიტყვი,
რაცყველამდაინახა.

ვაჟამწამითპირიდააღო.

–მამა,ესტყუილიდათობიძი-
ასსჭირდება?

ვაჟამკინაღამდაიკვნესა.

–არამარტოდათოს!ხომ
აგიხსენი?!
–დაიჭერენ?
–არა,მაგრამკარგიდღეარ
დაადგება.
–არცშენ?
–რა,მე?
–არცშენდაგადგებაკარგი
დღე?
–ჰო,ასეა!–მწარედგაეცი-
ნავაჟას.–ისე,შენარაფრის
შეგეშინდეს,მეგვერდზე
გეყოლები!
–მეარმეშინია!–ჩაილაპარა-
კაკახამდავაშლიჩაკბიჩა.

***
იმდილას,დათოყველაზე
ადრეადგა,გასტრონომიდან
სურსათიმოიტანადამამა-შ-
ვილიცგააღვიძა.

–ვაჟკაცებისკომუნა,ფეხზე!
საუზმეგელოდებათ.

ვაჟამმძინარეშვილსაკოცა.
მერეშეუღიტინა...

–კარგირა,მამა,ხუთიწუთი...
–წამოხტი,საბანაოდმივდი-
ვართ!

კახადენნაკრავივითწამოხტა.

ვაჟამანაზდადსაბეჭდმანქა-
ნასმოკრათვალიდაგუნება
მოეშხამა.

სიგარეტსმოუკიდადა
უმიზნოდგაბოდიალდა
აივანზე.

—დედამრომგთხოვა,უზმო-
ზენუმოწევო?!

–არარისეგშენისაქმე!–
უპასუხაშვილს.ცოტახნის
შემდეგპირდაბანილიდა
საბანაოდგამოწყობილი
„კომუნა“პატარამაგიდას
შემოუსხდა.
–კბილებიგაიფერე?

7
–კი,მამა!
–კიკიარა,დიახ!
–დიახ!მამი,არაჟანიარმინ-
და,რა!
–ვერვიტანწუწუნს!
–მეარვწუწუნებ!–სახეზეწა-
მოანათაკახას.
–კახუნა!შეჭამეეგარაჟანი!
–ჩაერიადათო,–ჩამოვაზეგ
დედაშენიდაგაჩხინკულს
რომდაგინახავს,სამივეს
გაგვიჯავრდება.

უხმოდშეუდგნენსაუზმეს.
ვაჟაუგემურადილუკმებოდა,
ისევმტვრიანისაბეჭდიმან-
ქანაედგათვალწინ.

–რამოხდა,ვერცგუშინ
იმუშავე?–რბილადჰკითხა
დათომ.
–ვერა,მაგისოხერი...–ვაჟამ
დროზემოსხიპაგინებადა
ყურდაცქვეტილშვილსრომ
შეხედა,სულგადაირია.–ლო-
კატორებადრომგეზრდება
ყურებიჩვენისაუბრისდროს,
გაიტყიპოგინდა?
–მემერევი?–წყნარად
ჰკითხაბავშვმა.

დათოსსახეზეწამოაწითლა
დათავითეფშშიჩარგო.

–გადი,სამზარეულოშიდაამ-
თავრეჭამა!

კახაუხმოდწამოდგა,სა-
კუთარდანა-ჩანგალსდა
თეფშსხელიჩასჭიდა,გაუ-
ბედავადგაუღიმადათოს
დააივნიდანსამზარეულო-
შიგავიდა.ვაჟამთვალი
გააყოლაშვილსდაგული
შეეკუმშა.

–ეგბიჭიმუტრუკიარარის,
არშეიძლებამისიდამცი-
რება.შენთუვერმუშაობდა
„კერასინკა“აგიბოლდა,ბავშ-
ვირაშუაშია?!–ცივადკითხა
დათომ.
–თავიდამანებე,რა!
–არდაგანებებ!
–არვიცი,დათო,რამემართე-
ბა.კაპასდედაკაცადვიქეცი
დღეს!.

–ჩერესჩურახალგაზრდამა-
მიკოხარ!–გაეცინადათოს.

ვაჟამხელიჩაიქნიადათვი-
თონაცგაეცინა.სიგარეტს
მოუკიდადაუეცრადგაახ-
სენდა:კახასულორიოდე
თვისიყო,პირველადრომ
გაბედამისიხელშიატატე-
ბა...შემდეგსაკუთარისი-
მამაცითგათავხედებულმა
სასწრაფოდშეფუთაბავშვი
დაბებიასთანგააქანა.მია-
ბიჯებდაქუჩაზე,ახალგაზრ-
დამამისბრიყვულისია-
მაყითაღსავსე...ქალაქში
ფოთლებსწვავდნენ,გვიანი
შემოდგომაიდგა.

დაუეცრადჩამობნელდა,
სადღაცელვამგაკვეთაკა-
ბადონი,ყრუდდაიგრგვინა.
ვაჟადაიბნა,ქუჩამთლად
დაცარიელდა,არცადამიანე-
ბიჩანდნენ,არცმანქანები...
მხოლოდრამდენიმეპირქუ-
ში,თვალებჩამქრალისახლი
წამოდგომოდათავსდარა-
ტომღაც,ენითაუწერელიშიში
დაუმწეობაიგრძნო,თითქოს
რაღაცუხილავიდასაზარელი
დაემუქრამისთოთოშვილს,
თვითონკიუსუსურსდაუღო-
ნოსძალაარშესწევდა,შეს-
კდომოდაამბოროტსტიქი-
ონს.ვაჟამმკერდშიჩაიკრა
პატარასიცოცხლე.
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დაჩვილისგანუმეორებელი
სურნელითგაბრუებულმა
ჩაილაპარაკა:მეშენსთავს

არავისდავუთმობ!მეშენ
დაგიცავ!

შემდეგთვითონაცუკვირდა
ესუცნაურიხილვადაგანც-
დილიშიში...

–იცი,როგორღადაობდნენ
შენზებიჭები?–ჰკითხადა-
თომ.
–როდის?
–კახარომდაიბადა!
–რასამბობდნენ?
–გაიგე,ვაჟარატიანსბიჭი
შეეძინადაუკვეპასტერნაკს
კითხულობსო.შენიმდენს
ტრაბახობდი...
–ასეთიყეყეჩივიყავი?!–გა-
იცინავაჟამ,მაგრამსადღაც,
გულისსიღრმეში,არესია-
მოვნახუმრობა.
–არწავიდეთ?
–კახაშენწამოიყვანე,გაბუ-
ტულიაჩემზე!

მზეუმოწყალოდაცხუნებდა,
პლაჟსორთქლიასდიოდა,
ხალხმრავლობაიყო.სიცხის-
განდაელმებულიდამსვენებ-
ლებიშვებასზღვაშიეძებდნენ.

ვაჟაშურითუყურებდაწყალ-
შიმოთამაშედათოსდაკა-
ხას.აკითვითონაიკრძალა
დღესდილითყველაზედიდი
ნეტარება:შვილთანერთად
წყალშიჩადგაფუნებადა
კახასგამხდარიმკლავების
მოჭერაკისერზე.

–ვაჟა,როგორხარ?–მის
გვერდითმოხდენილიქერა
გოგონაჩამოჯდა.
–რამიშავს,ნელი!რაო,დაიწ-
ვიმხრებზე?!
–ჰო,კანიმძვრებაუკვე.სიგა-
რეტიგაქვს?
–მაქვს!

ნელიმსიგარეტსმოუკიდადა
ზღვასგახედა.

–არსებობსსადმეასეთი
ზღვა?

–ალბათ,არა!
–ირინეროდისჩამოდის?
–ზეგ.
–არმოენატრაკახას?
–ძალიან,მაგრამარიმჩ-
ნევს.
–ჰო,ამასაკშიბიჭებსდედე-
ბიუფროუყვართ!–ავტორი-
ტეტულადდაასკვნანელიმ.
–არგეწყინოს!
–არამწყინს.
–ჩემიდისშვილიუკვედაინტე-
რესდა,მეროგორგავჩნდიო?!

_კახასსაკუთარივერსია
აქვს!ცაშიდავფრინავდიდა
მშვილდისარიმეჭირახელ-
შიო...მერეფრთებიმომტყ-
დადაძირსჩამოვვარდიო.
კუპიდონისსურათინახა
მუზეუმში.
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–ისე,მართლაჰგავსკუპი-
დონს!

კახაწყლიდანამოხტა,
მათთანმოირბინადაპირ-
სახოცზეწამოწვაშორიახ-
ლოს.

–აი,ასემყარაულობს!–ჩუ-
მადგადაულაპარაკავაჟამ
გოგონას.
–ეჭვიანობს!–გაიღიმანე-
ლიმ,შემდეგკახასმოუტრი-
ალდა,–რალამაზიბიჭია!
–მელამაზიარვარ!–ჩაიბურ-
ტყუნაკახამ.
–შეურაცხყოფადთვლის!–
კმაყოფილიმამისსიამაყით
ახსნავაჟამ,შვილსქუდიჩა-
მოაფხატათავზედაწამოდ-

გა,–არმოიხადო,არშეიძლე-
ბამზეზეუქუდოდ.

გოგონამეგობრებისჯგუფს
შეუერთდა.ვაჟამმთვარეუ-
ლივითგადადგარამდენიმე
ნაბიჯი,შემდეგადგილიდან
მოწყდადაწყალშიგადაეშვა.
უზომონეტარებაიგრძნო,ამ-
ღვრეულიცისფერიმოაწყდა
გახელილთვალებს,შემდეგ
თანდათანობითგამუქდა
ყველაფერიდაამოყვინთულ-
ზე,მზემდააბრმავა.

ნაპირსხრინწიანი,მოძვე-
ლებულიშლაგერისბღა-
ვილითსასეირნოკატერი
მოადგა.ნაბახუსევიბიჭების
ჯგუფიგემბანზეაცვივდა,
მაგრამკატერისკაპიტანმა

მათსიმედებსცივიწყალი
გადაასხა,როცაგამოაცხა-
და,გემზეჩეხურილუდი
გათავდაო.

ვაჟანაპირზეამოვიდადა
სიამოვნებითგაწვაცხელ
ქვებზე.

–კახა,ჩრდილშიადი.
–ერთსაცდავსველდები!–
ჩაიბურტყუნაკახამ,მამის
თანხმობასაღარდაელოდა
დაწყალშიჩახტა.

უეცრადვაჟასყურადღება
ერთმაუცნაურმაჯგუფმამი-
იპყრო.სამიბიჭინაპირთან
ჩაცუცქულიყო,სამივესძალზე
სერიოზულიგამომეტყველება
აღბეჭდოდასახეზე,ხმადაბ-
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ლასაუბრობდნენდადანის-
ლულიმზერითდროდადრო
თვალსშეავლებდნენხოლმე
პლაჟისშემოსასვლელს.
უცნაურიკიისიყო,რომ
ამსიცხეშიბიჭებიჯინსის
შარვლებში,ბათინკებსადა
ქურთუკებშიგამოწყობილები
ისხდნენნაპირზე.

დათოდაკახაწყლიდანამო-
ვიდნენდავაჟასგვერდით
ჩამოსხდნენ.დათომთვალი
გააყოლამეგობრისმზერას.

–რასიკლავენთავსამსიცხე-
ში?!–ჩაილაპარაკა.თითქოს
მისინათქვამიგაიგონაო,
ერთ-ერთმაბიჭმა,ქერამ
დაჩაფსკვნილმა,სრულიად
მოულოდნელადიქვედაგდე-
ბულქურთუკსხელისტაცადა
ტანსაცმლიანადგადაეშვა
წყალში.

ვაჟაგაოგნდა.ქერამგაჭირ-
ვებითგაცურარამდენიმე
მეტრი,რამდენჯერმეჩაყ-
ვინთადაშემდეგნაპირის
გასწვრივგანაგრძოცურვა.
ქურთუკი,შარვალიდაბათინ-
კებიგვარიანადუშლიდნენ

ხელს,მაგრამისსასოწარკ-
ვეთით,მაინცცდილობდა,არ
მოახლოებოდანაპირს.მის
ორმეგობარსსამიფორმია-
ნიმილიციელიდასდგომოდა
თავზე.ვაჟამმოიხედადა
დაინახა,მაღალი,თმებ-
შეთხელებულიჯანიანიკაცი,
გამაძღარივეფხვისმოძრა-
ობებითრომმიუყვებოდანა-
პირსდათვალსარაცილებდა
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წყალშიმოფართხალებიჭს.
პერანგიგაღეღოდა,ქამარში
ტიტველიიარაღიჰქონდა

გაჩრილი.ბოლოსბიჭმაშეწყ-
ვიტაწყალშიფართხალიდა
ღონემიხდილიძლივსამოვი-
დანაპირზე.ფერიწასვლოდა,
ღრმადსუნთქავდა,ტანსაცმ-
ლიდანწურწურითჩამოსდი-
ოდამოლურჯოწყალი.

კაციდინჯადდაიძრამისკენ.
ქერაწამითმოტრიალდა,
ვაჟასდადათოსშეავლო
გამწარებულიმზერა,შემდეგ
თვალითრაღაცაანიშნადა
შეუმჩნევლადამოყარაჯი-
ბიდანდასველებულიფულის

დასტა.ვაჟაზანტიმოძრაო-
ბითგადაიხარადაპირსახო-
ციდააგდოფულისბღუჯაზე.
იარაღიანიკაციმივიდაქე-
რასთანდამსუბუქადწაჰკრა
ხელიბეჭზე.

–წამოხვალთუიფაფხურებ
კიდევ?

ბიჭმაარაფერიუპასუხა.
თვალიშეავლომილიციე-
ლებს,შემდეგოდნავდაიხა-
რა,სარმაგამოსდოკაცსდა
ფართხაფურთხითგაიქცაგა-
სასვლელისკენ.კაციშეტორ-
ტმანდა,მაგრამარწაქცეულა,
შემდეგ,ზამბარასავითშეკუმ-
შულისხეულიორჯერმოის-
როლაბიჭისმიმართულებით,
გზადიარაღისამოღებაც
მოასწროდამოწყვეტითჩა-
არტყატარიფერდში.ბიჭმა
დაიკვნესადანელადაეშვა
ქვებზე.

ქალისკივილმაგააპოგარინ-
დება,გონსმოსულმახალხმა
იხუვლადააღშფოთებული
ახალგაზრდებისჯგუფიგარს
შემოერტყაკაცსდაქერას.
ვაჟამრამდენიმებიჭისდახ-

მარებითხელიდანგამოგლი-
ჯაქერაიარაღიანს,მაგრამ
ისგააფთრებითჩააფრინდა
ბიჭსსაქამრეშიდარაღაც
იყვირა.

–რასშვრებით,ესორგანოს
თანამშრომელია!–მილიცი-
ელებისჯგუფმაგზაგაიკაფა
მისკენ.

ქერასახითქვიშაშიჩაემხო
დააკვნესდა.კაციდაეხმარა
წამოდგომაში,იარაღიკვლავ
საქამრეშიგაირჭოდამუხლე-
ბიდაიბერტყა.ვიღაცპიჟამი-
ანიკაციქერასთანმივიდა,
ხელიუბიძგადაკბილებსშუა
გამოსცრა:

–Ложись, сука!

ბიჭმაუკანასკნელიძალა
მოიკრიბა,შეიგინადაფეხი
ამოსცხოარამკითხემო-
ხალისეს.პიჟამიანიორად
მოიკეცადამოულოდნელად
ქალისხმითმორთოკივილი.

ქერაიარაღიანსმიუტრიალდა

–მომაწევინე!

კაცმაუხმოდმიაწოდასიგარე-
ტისკოლოფი.ბიჭმააცახ-
ცახებულიხელითმოუკიდა
ვიღაცისმიერშეთავაზებულ
სანთებელაზესიგარეტსდა
მორჩილადგაჰყვამილიციე-
ლებს.მხოლოდპლაჟიდანგას-
ვლისწინ,მოტრიალდადაიყ-
ვირა:–ვისაცჩემიდახმარება
გინდოდათ,დიდიმადლობა,
ვისაცარადა...–ამასმოკლე
გინებამოაყოლა,შემდეგიქვე
მდგარსასწორზეაიწონადა
თავჩაქინდრულიწალასლას-
დაგასასვლელისკენ.
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ვაჟაუკანდაბრუნდა.დათოს
დაკახასპირსახოცებიდა
ტანსაცმელიაეკრიფათდა
მასუცდიდნენ.

–რამოხდა,მამა?–ბორძიკ-
ბორძიკითჰკითხაგაფითრე-
ბულმაკახამ.
–ბოროტმოქმედიდაიჭირეს,
ბიჭიკო!–კმაყოფილისახით
აუხსნამელოტმა,ჩასუქებულ-
მაკაცმა.
–ფულიმეავიღე!წავედით!
–ხმადაბლათქვადათომ.
ნახევარისაათისშემდეგ,
ვაჟამდათოავტობუსისგა-
ჩერებამდემიაცილა.დათო
ორიდღითუნდაჩასული-
ყოსოხუმში,თვითონკი
პლაჟზედაბრუნდადაიქვე
ჩაცუცქულოთხბიჭსდაად-
გათავზე.ქერასმეგობრები
აღმოჩნდნენ,რაჭულისოფ-
ლიდან.
–ფულიდაყარაზურამპლაჟ-
ზე...ვიღაცასაუღია!
–მეავიღე!–თქვავაჟამ,
მკლავიგამოსდოერთ-ერთს
დადანარჩენებისთანხლე-
ბით,შეფარებულადგილს
მიადგა.
–შენვაჟახარ,რატიანი?–
ჰკითხაშავტუხა,თხელმა
ბიჭმა–ჩვენგიცნობთ!

ვაჟამსველიფულისბღუჯა
ამოიღოჯიბიდანდაბიჭს
გაუწოდა.

–ესარისთქვენიმეგობრის
ფული,სამასორმოცდაათი
მანეთია.
–ეგფულიჩვენშევუგროვეთ
ზურას!–გაიღიმაშავტუხამ.

ვაჟამმხრებიაიჩეჩა.

–თითოჭიქადავლიოთ!–
თქვაშავტუხამ,მაგრამვაჟამ
საქმეებიმოიმიზეზადამალე
დაშორდაბიჭებს.

***
ქუჩიდანმანქანისსაყვირის
ხმამოისმა.

–შენჯერაქდარჩი,კახა,მე
რომდაგიძახებ,მაშინგამო-
დი!

–კარგი!–ჩუმადთქვაბიჭმა,
ვაჟამიჭვნეულადშეავლო
შვილსთვალიდათავზეგა-
დაუსვახელი.სხვატიპისგამ-
ხნევებაზედმეტადჩათვალა.

მანქანაშიოთხნიისხდნენ,
მძღოლისგვერდითისთმა-
შეთხელებულიკაციგაშხ-
ლართულიყო,ვეებატორი
მანქანისსაზურგეზეგადაე-
დოდათვალებმოლულული
ღიღინებდარაღაცმოტივს.
ვაჟამკარიგამოაღოდამაქა-
ცარიასგვერდითმიუჯდა.

–გამარჯობათ!

ორგანოსთანამშრომელი
მოტრიალდა.

–თქვენიყავითდღესდილით
იქ?–ჰკითხაოპერმუშაკმა,–
თქვენისახემეცნობა!
–ჰო,იქვიყავი!
–ისსამიცავიყვანეთ!–
„მიახარა“ვაჟასმაქაცარიამ.
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–კიდევკარგი,ზურასიარაღი
არქონდაზედ!–თქვააქამდე
ჩუმადმყოფმამილიციელმა.

–ჰო,ცუდიამბებიდატრიალ-
დებოდა,სავსეიყოპლაჟი
ბავშვებითდაქალებით!–
ფიქრიანითვალებიგაუხდა
ოპერმუშაკს,მერეგაიღიმა,
–ბოლო-ბოლოდავაჭედავდი
ოთხტყვიასდაამითგათავ-
დებოდაყველაფერი!
–რატომმაინცდამაინც
ოთხს?!–ჰკითხავაჟამ.
ოპერმუშაკიყურადღებით
ჩააკვირდადაუხმოდშეტრი-
ალდა.
–თქვენიბიჭიმოვიდა?–
ჰკითხამაქაცარიამ.
–დიაც,ახლავედავუძახებ!კახა!

კახამჭიშკარიგამოაღოდა
მანქანისაკენწამოვიდა.
ფერიდაკარგვოდა,ფეხე-
ბიუკანრჩებოდა.ვაჟამ

გამამხნევებლადგაუღიმა.
სხვებიცღიმილითმიესალ-
მნენ.

–გაუმარჯოსვაჟკაცს,რა
გქვია?
–კახა!
–მშვენიერისახელია!–მოუ-
წონამაქაცარიამ.–სკოლაში
დადიხარ?
–დიახ,პირველკლასშიგადა-
ვედი!
–პირველკლასშიროგორგა-
დახვედი?
–ნოლჯგუფშივიყავი!
–აჰ,ესნოლიჯგუფები...სულ
დამავიწყდა.ფეხბურთიგიყ-
ვარს?
–ყიფიანი!–თქვაკახამ,მერე
რატომღაცდაამატა–მამა
იცნობსყიფიანს!
–ჰო,მეცყიფიანისთამაში
მომწონსყველაზემეტად!
ერთიესმითხარი,დღეს
დილით,პლაჟზექურდირომ
დაიჭირეს,იქიყავიშენც?
–დიახ!
–იმბიჭმაფულირომდაყარა,
ხომგახსოვს?
–არა.
–როგორ,ვერდაინახე,იმ
ქურდმაფულირომდაყარა
და...
–ვერდავინახე!ისბიჭიწყლი-
დანრომამოვიდა,აი,ამ
ბიძიამდაიჭირა.
–კახა,ვინიყოშენთანდამა-
მიკოსთანერთად?
–არავინ!
–კახა,შენრაღაცასგვიმა-
ლავ,მგონი.დაგავიწყდავინ
იჯდამამასთან?
–პლაჟზებევრიხალხიიჯდა
მამასგვერდით.მაგრამჩვენ-
თანერთადარავინყოფილა.
–მდაა...–მაქაცარიამვაჟას
შეხედადაუეცრადგაეცინა.
ვაჟაკიშვილისგაფითრებულ,
განწირულსახესუყურებდა,
ჩამავალიმზისსხივირომ
სცემდაირიბად.

მანქანაშიმსხდომნიცკახას
უყურებდნენ.

მაქაცარიაგადმოვიდამანქა-
ნიდან,ვაჟასმკლავიგამოს-
დოდაგვერდზეგაიყვანა.–
კარგივაჟიგყავთ!
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–გმადლობთ!
–ნუიჩქარებთმადლობის
თქმას.მეშვილიშეგიქეთ
დაარათქვენისაქციელი.
ჩვენგავიგეთ,რომისორი
ათასიმანეთისხვასმოუ-
პარავს.ისიცგავიგეთ,რომ
სამასორმოცდაათიმანეთი
მეგობრებმაშეუგროვეს,
მაგრამთქვენდასაწყისში
ხომარიცოდითყოველივე
ეს.იცით,ძალიანადვილია
სხვისხარჯზეჰუმანისტობა.
ვერდაგეთანხმებით,ვერ
დაგეთანხმებით!

მაქაცარიამანქანაშიჩაჯდა
დაუკვედაძრულიმანქანი-
დანდაუქნიახელიკახას.

–წამო,სახლშიშევიდეთ!–მი-
უბრუნდავაჟაშვილს.
–წამო!–ჩაილაპარაკაკახამ.

ღამითძლიერიქარიამოვარ-
დადაორჯერშემოგლიჯა
აივნისკარი.ვაჟამლამის
ბარიკადაააგოზღურბლზედა
მერეშვილსმიუწვაგვერდით.
მესამედუკვეგარიჟრაჟზე
გაეღვიძა.

კახალოგინზეწამომჯდარი-
ყოდაკედელსუყურებდა.

–რადაგემართა?
–რაღაცსიზმარივნახე!
–რა?
–დიდიტალღა,ძალიანდიდი
ტალღა!დედახვალჩამოდის?
–ჰო,ხვალ!
–კარგია!–ჩაილაპარაკა
ბიჭმა,მერებალიშზეგადაწ-
ვადავაჟასგახედა.–მამი!
როგორვისწავლო,როდისა
ვთქვატყუილიდაროდის
არა?!

ზღვა და ლიტერატურაზღვა და ლიტერატურა
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ღო მი ბე ბი ა ჩე მის 
რე ცეპ ტე ბი დან

ცალსახადდაერთმ-
ნიშვნელოვნადუნდა

ვთქვა,რომბებიაჩემზე
მაგარიმზარეულიარცმინა-
ხავს,არცგამიგონია.დღე-
ვანდელივითმახსოვსმისი
ფირუზისფერიწინსაფარი,
ულამაზესიხელები,ამხელე-
ბისქიმიასაჭმლისშეზავების
დროს.ყველაზემეტადგასინ-
ჯვისმომენტიმიყვარდა,და-
მიძახებდასადმე,კუთხეში
წიგნიანადშეყუჟულს,ხელს
დამაბანინებდადამერეამ
ხელისგულზემოათავსებდა
ნიგვზიანფხალსათუმეგრულ
აჯიკას.მერეგამომცდე-
ლადშემომხედავდათავისი
ზღვისფერითვალებითდა
აღტაცებულიშეძახილების
მემილიონედმოსმენისას
გამარჯვებულიტოვებდასამ-
ზარეულოსასპარეზს.

ღომიუყვარდაგანსაკუთრე-
ბით.როდესაცამოაგებდნენ,
მისთვისგანსაკუთრებულ,
უფროდიდთეფშზეუნდა
დაგედო.„მებევრი“–იტყოდა
ხოლმე.ჰოდა,ყოველთვის,
როცაღომსვაკეთებ,აუცილებ-
ლადვარჭობსანთელსერთ
დიდ,ღომიანთეფშს.ნამდვი-
ლადარვიცი,რაგზასგადის
კერძიჩვენისუფრიდანიმათ,
მიცვალებულთატრაპეზამდე,
მაგრამესჩემიპატარატრადი-
ციაა,რაიცი,რახდება.

ერთმშვენიერდღესსწო-
რედბებიამმასწავლა,რომ
საწებლითშეიძლებაკერძი
მთლიანადშეცვალო,სრული-
ადახალირამმიიღო,მეტიც,
მთავარიკერძიდესერტად
აქციო,ხემსი–სადილად.ჰო-

და,მინდა,ესკულინარიული
მეტამორფოზებითქვენცგაგი-
ზიაროთ.

უკვეგითხარით,ბებოსღო-
მიუყვარდა-მეთქიძალიან,
ჰოდა,საბაზოკერძი,ანუექს-
პერიმენტისმასალასწორედ
ღომიიყო.

იმდღესჩვენსსახლშიისეთი
საოცარისურნელებატრი-
ალებდა,ხანმეზობლები
მოდიოდნენორიხახვისან
რამდენიმეღერირეჰანისთ-
ვის,ანსაარჩევნოპლაკატების
დამტარებლებიცდილობდნენ
სადილზედაგვწვეოდნენ,ან
დენისდაგაზისგადასახადებ-
ზეგვაკითხავდნენდათქმულ
რიცხვზეგაცილებითადრე.

აი,როგორიკულინარიულივა-
რიაციებიგვქონდა:

•ესხემსეულიანუსხვაგ-
ვარადრომვთქვათ,აპე-
ტაიზერიგემრიელთეთრ
ღვინოსთანუნდამიირთვათ
მანამ,სანამმთავარიკერძი
გამზადდებოდეს.მისმოსამ-
ზადებლადსაჭიროა:

წინადღესმომზადებული
ელარჯი,რომლისგანაცპატა-
რაბურთულებსგააკეთებთ
დასაფანელშიამოავლებთ,
შებრაწეთკარაქში,რომელშიც
ცოტაოდენზეითუნისზეთ-
საცდაამატებთ.მოამზადეთ
სოუსი–აიღეთერთიჭიქა
მაწონი,დანაყეთრამდენიმე
ფოთოლიპიტნა,ცოტაოდენი
მწარე,მწვანეწიწაკა,2კბილი
ნიორიდამარილიდაკარგად
აურიეთმაწონში.მიირთვით

ელარჯისბურთულებისოუს-
თანერთად.

•თუკიწინადღესმომზადე-
ბულიღომიდაგრჩათ,შეგიძ-
ლიათშესანიშნავისაუზმე
მოამზადოთოჯახისწევრე-
ბისთვის.ჭიქითამოჭერით
ღომისფიალები,კოვზით
ამოუღეთგულიდაკარაქში
შებრაწეთ,სანამშეიწვება,
გულშიჩაუდეთგახეხილი
სულგუნი,რამდენიმეწუთის
შემდეგთითოფიალაშიჩაახა-
ლეთთითოკვერცხი,მოაყა-
რეთცოტაოდენიმარილიდა
თავშავა.კიდევრამდენიმე
წუთიდატოვეთთავდახურულ
ტაფაში,საშუალოცეცხლზე.
ერთჭიქაარაჟანშიჩაუმა-
ტეთორიჩაისკოვზითაფლი,
კარგადაურიეთდამოასხით
ღომისფიალებს.

•მოამზადეთღომი,ამოა-
გეთ,ცალკეტაფაზეშებრაწეთ
წვრილადდაჭრილიხისსოკო
დაქათმისფილე,ცხელღომს
ოდნავამოუღეთგული,ჩადეთ
ქათმისხორციდასოკოდა
მოასხითბაჟესსაწებელი,რო-
მელიცშემდეგნაირადმზად-
დება:ხორცსაკეპშიორჯერ
გატარებულნიგოზსდაუმატეთ
როდინშიდანაყილინიორი,
წიწაკა,მიხაკ-დარიჩინი,მარი-
ლიდაცალკედანაყილიხახვი.
ყველაფერიკარგადაურიეთ
ხელით,ზეთისგამოსვლამდე.
ზეთიშეინახეთცალკე.მასა

წყალშიგახსენით,გემოვნე-
ბითშეაზავეთმარილითადა
ცოტაოდენიძმრით.გააფორ-
მეთნიგვზისზეთით.

•წინადღესმოხარშულიღომი
გრძელნაჭრებად,სიგრძეზე
დაჭერითდაკარაქშიშეწვით.
ტაფაზენიორსადაწიწაკას-
თანერთადმოშუშეთსაქონ-
ლისხორცისფარში,გადაი-
ღეთთეფშზე,იმავეტაფაზე
მოშუშეთხახვი,სტაფილო,
დაამატეთერთიჭიქაღვი-
ნო,გატარებულიპომიდორი,
ცოტაოდენიროზმარინი,ცოტა
ხანსშუშეთ,შემდეგდაამატეთ
ხორცი,ცოტაოდენინიგოზი,
ხმელიქინძი,ზაფრანა,უცხო
სუნელი,მარილიდასურვილი-
სამებრწიწაკა,ღომსმოასხით
ხორციანისაწებელი,მოახე-
ხეთცოტაოდენიყველიდა
გემრიელადმიირთვით.

•საფანელსდაუმატეთცოტა-
ოდენიქოქოსისადაშაქრის
ფხვნილი,მასშიამოავლეთ
ღომისბურთულებიდაშებრა-
წეთ,ორკოვზთაფლშიკარგად
ამოურიეთნახევარიჭიქა
ჟოლო,დაამატეთცოტაოდენი
ნაღებიდავანილი,მოასხით
ჟოლოსსაწებელიღომსდამი-
ირთვით.შეგიძლიათ,აგრეთვე
მოასხათმოხარშულიკრემის
სოუსი,რომელშიცმოხალულ
ნუშსგაურევთ.

გემრიელადმიირთვით!

ავტორი: დი ა ნა ან ფი მი ა დი
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დავით კაკაბაძის 
ბრეტანის სერია

დავითკაკაბაძექართუ-
ლიმხატვრობისერთ-

ერთიმნიშვნელოვანიფიგუ-
რაა,რომლისბიოგრაფიაც
დიდადგანსაზღვრაპარიზის
პერიოდმა.ამქალაქშიისმო-
დერნისტულიკულტურისადმი
ინტერესმადაიქაურიცხოვ-
რებისინტენსიურმადინებამ
მიიყვანა.მანამდედავით
კაკაბაძეპეტერბურგისუნი-
ვერსიტეტშისწავლობდადა
სწორედიქგაეცნოავანგარ-
დულიხელოვნებისგამოვ-
ლინებებს.რათქმაუნდა,მას
სურვილიჰქონდა,მიმდინარე
პროცესებსუშულოდეპიცენ-
ტრშიშეხებოდა.1920-იანი
წლებისმხატვრულიმიმდინა-
რეობებისპარალელურად,ის
ასევედაინტერესებულიიყო
ტექნიკურიპროგრესისშედე-
გადგამოჩენილიეპოქალური
მედიუმებით–ფოტოგრაფიი-
თადაკინოთი.მისიექსპერი-
მენტებიამმიმართულებითაც
განვითარდადადავითკა-
კაბაძემსინემატოგრაფიული
დანადგარიცშექმნა.

საფრანგეთშიყოფნისასშექ-
მნილინამუშევრებიელეგან-
ტური,დახვეწილიკომპოზიცი-
ებია.პარიზულიჩანახატების
შავ-თეთრისერია(1920)
ქალაქისინდივიდუალური
ხედვითაღქმულისტორიას
ჰყვება,რომელშიცთანაბრად
მონაწილეობენხედები,არ-
ქიტექტურულიფრაგმენტები,
კონკრეტულიპერსონაჟებიდა
გამვლელები.ესარარისის
პარიზი,სადაცარტისტულიკა-
ფეებისმჩქეფარეცხოვრება
დუღს,ესარისყოველდღიური,

რეალისტურიპარიზირიგითი
ადამიანებისცხოვრებით.

დავითკაკაბაძეყველაიმ
ინტელექტუალურიძიებე-
ბითიყოდაინტერესებული,
რომლებიცწინასაუკუნის
პირველინახევრისმხატვრე-
ბისმიერფერწერისახალი
შესაძლებლობებისკვლევას
ეხებოდა,იქნებოდაესფუტუ-
რისტულიდინამიკა,კუბის-
ტურითეორია,კონსტრუქტი-
ვიზმი,ექსპრესიონიზმითუ
წმინდააბსტრაქცია.

დავითკაკაბაძისლაკონიუ-
რიდამკაფიოაკვარელები
ბრეტანისსერიაში(1921-1923)
კონკრეტულობიექტებსასა-
ხავენ,მაგრამთითოეული
ფორმააქუკვეაბსტრაქციის-
კენმიისწრაფვისდამედი-
ტაციურსივრცესხსნის.დ.
კაკაბაძე,რასაკვირველია,
იცნობდავასილიკანდინსკის
ნაშრომებსდათვითონაც
ფიქრობდახაზის,წრისათუ
სიბრტყისურთიერთდამო-
კიდებულებისადაფერის
შესაძლებლობებისშესახებ.
მოგვიანებითშექმნილიაბ-
სტრაქტულიკომპოზიციები
(1924-1927)ფერის,ფორმისა
დამოცულობისურთიერთქმე-
დებებსფლუიდურფაქტურებ-
შიგამოხატავს.

ბრეტანისსერიადავით
კაკაბაძისშემოქმედების
მასშტაბსკიდევუფროავ-
რცობსდამისიმხატვრული
მგრძნობელობისსიღრმეებზე
მეტყველებს.ლ.რჩეულიშ-
ვილი1983წელსგამოცემულ

დავითკაკაბაძისალბომის
წინასიტყვაობაშიაღნიშნავს,
რომბრეტანისსერიაჩინეთი-
სადაიაპონიისგრაგნილთა
ფერწერისათვისსახასიათო
ჰაეროვნებითგამოირჩევა.
ამტრადიციას,როგორცჩანს,
დიდიგავლენამოუხდენიადა-
ვითკაკაბაძეზე;მისიაკვარე-
ლებისსიმსუბუქედადახვეწი-
ლობასივრცისორგანიზების
განსაკუთრებულმეთოდთან
ერთადშთამბეჭდავსურა-
თებსქმნის,სადაცპეიზაჟის
ერთიშეხედვითბანალური
თემებისრულიადახალი
შინაარსითცოცხლდება.სე-
რიაშისულრამდენიმეთემაა
–ნავები,ნაგებობებისმომცვე-
ლიანკლდოვან-ლოდებიანი
ლანდშაფტებისფრაგმენტები.
ისინისწორედჩინურ-იაპონუ-
რიგამოსახულებებისმინი-
მალიზმისადაქაღალდსათუ
აბრეშუმზეგაჟღენთილიტუშის
კონტურებისასოციაციებს
იწვევს.მცირეზომისკომპოზი-
ციები(22X28სმ)ექსპრესიულ
ობიექტებსგამოსახავსლურ-

ჯი,ხისფერიდაშავიზოგადი,
თავისუფალიდაამავედროს
ზუსტიშტრიხებით.აქმხატვა-
რითითქოსსრულადიაზრებს
პოლსეზანისგამოცდილებას
–იმპრესიონისტულიმხატვ-
რობისძირითადიეფექტის
–უშუალო,ცოცხალიშთაბეჭ-
დილებისსინთეზსმკაფიოდა
რაციონალურფორმასთან.ეს
თვისებაგანმსაზღვრელიაამ
მხატვრისხასიათისთვის,–ის
თავისიეპოქისმხატვრულ
პროცესებსქართულკონტექს-
ტთანმიმართებითიაზრებდა,
რომელსაცპირდაპირიკავ-
შირიევროპასთანსაუკუნეე-
ბისწინჰქონდადაკარგული.
ქვეყანაჯერრუსულიიმპე-
რიისფარგლებშიმოექცადა
შემდეგსაბჭოთარეპრესიული
რეჟიმისნაწილიგახდა.ის
მნიშვნელოვნადთვლიდათა-
ვისსამშობლოშიდასავლურ
სახელოვნებოპროცესებთან
პირდაპირკონტაქტსდაიმ
გამოცდილებისგაზიარებას,
რომელმაცმოდერნისტული
ცნობიერებამოიტანა.
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