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15 - 21 æåêåèþåîò

2011
ìïìåîüòôòêïúòë ãïèëúæåþò

ãïíâòàïîåþòìï æï ìùïâäòì àåëîòåþò

èëêäå òíôëîèïúòï òè ïâüëîåþòì øåìïõåþ, îëèåäàï íïïçîåâòì úëæíïú
èïìùïâäåþäòì ðîëôåìòóäò ìüïíæïîüòà ïîòì ãïíìïçéâîóäò

ÄÅÂ ÂÒÃËÜÌÊÒ
(1896-1934)
äåâ âòãëüìêò, îóìò ôìòáëäëãò, èëìêëâòì ôìòáëäëãòòì òíìüòüóüòì ðîëôåìëîò. èòìò æïôóûíåþóäòï æåôåáüëäëãòòì
òíìüòüóüò èëìêëâøò. âòãëüìêòì åêóàâíòì
óèïéäåìò ôìòáòêóîò ôóíáúòåþòì êóäüóîóä-òìüëîòóäò àåëîòï, ïìåâå, àïâòì
üâòíøò ôìòáòêóîò ôóíáúòåþòì ìòìüåèóîò
äëêïäòçïúòòì àåëîòï. èïíâå ÷ïèëïñïäòþï
þïâøâòì ãïíâòàïîåþòì ìëúòïäóî-êóäüóîóäò àåëîòï. âòãëüìêòè èòìúï æïìïþïèò
èåüñâåäåþòìï æï ïçîëâíåþòì óîàòåîàèòèïîàåþòì åáìðåîòèåíüóä êâäåâïì ãïíâòàïîåþòì ÿîòäøò.
îïæãïí þïâøâò êëíêîåüóä ìëúòïäóî
æï êóäüóîóä ãïîåèëøò òþïæåþï, èòì ôìòáòêóî ãïíâòàïîåþïì ãïíìïçéâîïâì ìëúòïäóîò óîàòåîàëþåþò æï êóäüóîóäò èëíïðëâïîò, èïã., æïèùåîäëþï, îòúõâòàò ìòìüåèï æï ìõâ. øåìïþïèòìïæ, þïâøâòì ïçîëâíåþòìï æï, çëãïæïæ, øåèåúíåþòàò (êëãíòüóîò) ìôåîëì ãïíâòàïîåþïú êëíêîåüóä ìëúòïäóî-êóäüóîóä ãïîåèëøò õæåþï, þïâøâòìïàâòì èíòøâíåäëâïíò óôîëìòì (ïâüëîòüåüòì) ìïøóïäåþòà. þïâøâòì ôìòáòêóîò
ãïíâòàïîåþòìïàâòì ìëúòïäóîò óîàòåî-

ÖËÍ ÆÒÓÒ
(1859-1952)

àëþåþò ùïèñâïí îëäì ïìîóäåþì. âòãëüìêò
þïâøâòì ãïíâòàïîåþïøò ñëâåä ôìòáòêóî
ôóíáúòïì ëî æëíåçå ãïíòõòäïâì: ðòîâåäòï ìëúòïäóî-òíüåîôìòáëäëãòóîò æëíå, îïú íòøíïâì òèïì, îëè þïâøâòì ôìòáòêï
ìõâåþàïí ìëúòïäóî óîàòåîàëþåþøò ñïäòþæåþï; èåëîåï òíæòâòæóïäóîò æëíå –
òíüîïôìòáëäëãòóîò, ïíó ïè åüïðçå þïâøâòì ãïîåèëìàïí óîàòåîàëþòà èòéåþóäò
ãïèëúæòäåþï øòæï ðäïíçå ãïæïæòì, îïøòú
ùïèñâïí îëäì èåüñâåäåþï ïìîóäåþì.
âòãëüìêòì àåëîòï ëàõ ûòîòàïæ ðîòíúòðì åôóûíåþï:
1. ãïíâòàïîåþï ìëúòïäóî-êóäüóîóä
êëíüåáìüøò óíæï ãïíòõòäåþëæåì;
2. þïâøâò úëæíïì ïãåþì æï ïîï ðïìòóîïæ
òàâòìåþì;
3. ìùïâäï ùòí óíæï óìùîåþæåì ãïíâòàïîåþïì;
4. ôìòáòêóî ãïíâòàïîåþïøò úåíüîïäóîò ïæãòäò èåüñâåäåþïì óêïâòï.
êóäüóîïì ëîíïòîò ãïâäåíï ïáâì þïâøâòì òíüåäåáüóïäóî ãïíâòàïîåþïçå:
(ï) êóäüóîòì ìïøóïäåþòà þïâøâò òàâòìåþì
ïè êóäüóîïøò æïãîëâòä úëæíïì, (þ) êóäüóîï óçîóíâåäñëôì þïâøâì ïçîëâíåþòì
ìïøóïäåþåþòà, „òïîïéåþòà“. èåüñâåäåþï
òì òïîïéòï, îëèäòì ìïøóïäåþòàïú óôîëìò þïâøâì ãïæïìúåèì úëæíïìï æï ãïèëúæòäåþïì.
þïâøâòì òíüåäåáüóïäóîò ãïíâòàïîåþï
èòì èòåî ðîëþäåèòì ãïæïùñâåüòì øåæåãïæ
èòéåþóäò ãïèëúæòäåþòì øåæåãòï, îëèåäìïú þïâøâò ìùïâäëþì æï òûåíì ûòîòàïæïæ
èòìàâòì èíòøâíåäëâïíò óôîëìòì ìïøóïäåþòà. æïìïùñòìøò óôîëìò åõèïîåþï þïâøâì
æï ùïîèïîàïâì èïì ðîëþäåèòì ãïæïùñâåüòì ðîëúåìøò. øåèæåã êò, àïíæïàïíëþòà,
þïâøâì ïûäåâì æïèëóêòæåþäïæ ãïæïùñâåüòäåþòì èòéåþòì ìïøóïäåþïì. øåìïþïèòìïæ,
ãïíâòàïîåþòì øåôïìåþòìïì, æòæò èíòøâíåäëþï ïáâì òèòì ãïèòöâíïì, àó îòìò ãïêåàåþï øåóûäòï þïâøâì æïèëóêòæåþäïæ æï îòìò
— ìõâòìò æïõèïîåþòà. ïèòì ãïìïèòöíïæ âòãëüìêòì øåèëïáâì „ãïíâòàïîåþòì óïõäëåìò çëíòì“ úíåþï: þïâøâòì ãïíâòàïîåþòì êï-

íëíçëèòåîåþï òìåàòï, îëè èòìò óíïîåþò
ãïîêâåóä ðåîòëæøò èùòôæåþï æï òì ïè óíïîåþì ìîóäôïìëâíïæ òñåíåþì. èåëîå èõîòâ,
øåìïûäåþåäòï, îëè èïì îëèåäòèå ôìòáòêóîò óíïîò óêâå ïáâì, èïãîïè åì óíïîò ãïíâòàïîåþòì ìüïæòïøòï, øåìïþïèòìïæ, þïâøâì èòìò ìîóäïæ ãïèëñåíåþï öåî ïî øåóûäòï. ïè
øåèàõâåâïøò, þïâøâò æïèëóêòæåþäïæ âåî
øåûäåþì ïèëúïíòìïàâòì àïâòì ãïîàèåâïì,
èïãîïè ìõâòìò æïõèïîåþòà ïæâòäïæ ùñâåüì
èïì. àó óôîëìèï å. ù. „õïîï÷ëåþò“ øåïøâåäï, çëãòåîàò þïâøâò ùïîèïüåþòà èëïõåîõåþì ðîëþäåèòì ãïæïÿîïì. òèïâå ïìïêòì
ìõâï þïâøâì øåòûäåþï öåî êòæåâ ïî ¸áëíæåì åì óíïîò, ïèòüëè óôîëìòì æïõèïîåþòàïú êò òì ðîëþäåèóî ìòüóïúòïì âåî ãïóèêäïâæåþï. åì ëîò þïâøâò ìùëîåæ „ãïíâòàïîåþòì óïõäëåìò çëíòà“ ãïíìõâïâæåþï. æïèëóêòæåþäïæ âåîú åîàò âåî ùñâåüì
ðîëþäåèïì, èïãîïè åîàò þåâîïæ óôîë ùòíïï, îïæãïí èïì óôîëìòì æïõèïîåþòà øåóûäòï ðîëþäåèóî ìòüóïúòïøò ãïîêâåâï. âòãëüìêòì àåëîòòì èòõåæâòà, åì þïâøâò „ãïíâòàïîåþòì óïõäëåì çëíïøò òèñëôåþï“.
ìùïâäåþï òìå óíæï ïòãëì, îëè ãïàâïäòìùòíåþóäò òñëì þïâøâòì „ãïíâòàïîåþòì óïõäëåìò çëíï“, ïíó ìùïâäåþï ëæíïâ ùòí óíæï
óìùîåþæåì ãïíâòàïîåþïì.
þïâøâòì ãïíâòàïîåþïìàïí åîàïæ æï óôîëìàïí óîàòåîàëþòì ðîëúåìøò ùïèñâïíò
õæåþï èåüñâåäåþï. èåüñâåäåþï õæåþï îëãëîú ìïêóàïîò èëáèåæåþòì æïãåãèâòìï æï
îåãóäïúòòì, ïìåâå ìõâåþçå çåèëáèåæåþòì
òïîïéò. ðòïýåì úíëþòä òíüåîòëîòçïúòòì,
ïíó „ãïîåãïíò èëáèåæåþòì ãïàïâòìåþòì
ðîëúåìì“, âòãëüìêòì èòõåæâòà, èåüñâåäåþï óæåâì ìïôóûâäïæ.
âòãëüìêòì àåëîòïøò ïìåâå èíòøâíåäëâïíòï „óèïéäåìò ôìòáòêóîò ôóíáúòòì“
úíåþï. èòìò ìïøóïäåþòà òì õìíòì, àó îï
ôìòáëäëãòóî úâäòäåþåþìï æï ãïîæïáèíåþì òùâåâì ãïíâòàïîåþïøò èåüñâåäåþòì
æïóôäåþï æï èòìò òïîïéïæ ãïèëñåíåþï. âòãëüìêòì èòõåæâòà, óèïéäåìò ôìòáòêóîò
ôóíáúòï (èïã., èåüñâåäåþï) òèòà ãïíìõâïâæåþï åäåèåíüïîóäòìãïí (èïã., ìïêâåþòì èò-

éåþï), îëè òì ìëúòïäóîò óîàòåîàëþòì
ìïôóûâåäçåï øåûåíòäò.
âòãëüìêòì ãïíâòàïîåþòì ìëúòïäóîêóäüóîóäò àåëîòòì èòõåæâòà, èïìùïâäåþåäò úëæíòì ãïæïèúåèò, õëäë èëìùïâäå úëæíòì ðïìòóîò èòèéåþò ïî ïîòì, ìùïâäåþòì ðîëúåìò àïíïèøîëèäëþïï èëìùïâäåìï æï èïìùïâäåþåäì øëîòì, îëæåìïú
èïìùïâäåþåäò åõèïîåþï èëìùïâäåì úëæíòì
êëíìüîóòîåþïøò. èïìùïâäåþåäò èëìùïâäåàï „ãïíâòàïîåþòì óïõäëåìò çëíòì“
ãïàâïäòìùòíåþòà òíæòâòæóïäóî èòæãëèïì ïî÷åâì, îïàï æïåõèïîëì èïà æï ïèòà
õåäì óùñëþì èïàò óíïîåþòì ãïíâòàïîåþòì
ìüòèóäòîåþïì. èëìùïâäå ìùïâäëþì óôîëìàïí æï àïíïüëäåþàïí òíüåîïáúòòì
(óîàòåîàëþòì) ìïôóûâåäçå. èëìùïâäåàï
øåôïìåþòìïì ãïàâïäòìùòíåþóäò óíæï òñëì
îëãëîú èïàò ãïíâòàïîåþòì ïáüóïäóîò
æëíå, ïìåâå „ãïíâòàïîåþòì óïõäëåìò çëíïú“.
âòãëüìêò ìïêóàïîò àåëîòòì ïìïõìíåäïæ ïìåà èïãïäòàì ãâàïâïçëþì: ëîò þïâøâòì òíüåäåáüòì üåìüòîåþòì øåæåãïæ æïæãòíæï, îëè ëîòâå èïàãïíòì ãëíåþîòâò ãïíâòàïîåþï øååìïþïèåþëæï 7 ùäòì ïìïêòìïàâòì æïèïõïìòïàåþåä æëíåì. åîàò èïàãïíò
èòèïíòøíåþåäò êòàõâåþòìï æï àâïäìï÷òíë
èïìïäåþòì æïõèïîåþòà ïæâòäïæ ÿîòæï àïâòì ïáüóïäóî ãëíåþîòâ ãïíâòàïîåþïçå
ëîò ùäòà óôîëìò þïâøâòìàâòì ãïíêóàâíòä üåìüóî æïâïäåþåþì, õëäë èåëîå þïâøâò óôîëìåþòì õåäèûéâïíåäëþòàï æï
àâïäìï÷òíë èïìïäåþòì ãïèëñåíåþòà ïõåîõåþæï ãïæïåÿîï àïâòìò ãïíâòàïîåþòì ïáüóïäóî æëíåìàïí øåæïîåþòà èõëäëæ 6
àâòà óôîëìò þïâøâòìàâòì ãïíêóàâíòäò
æïâïäåþåþò. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, ìùïâäåþòì æîëì ðåæïãëãèï óíæï ãïòàâïäòìùòíëì, îï òúòïí þïâøâåþèï, îï æëíåçå ïîòïí
æï îòìò ãïãåþòìï æï øåìùïâäòì øåìïûäåþäëþï ïáâà èëúåèóäò èëèåíüòìïàâòì. ïíó,
èïà óíæï ãïòàâïäòìùòíëí èëìùïâäååþòì
ãïíâòàïîåþòì ïáüóïäóîò æëíå æï „ãïíâòàïîåþòì óïõäëåìò çëíï“.

öëí æòóò — ïèåîòêåäò ôòäëìëôëìò,
ôìòáëäëãò æï ãïíïàäåþòì îåôëîèïüëîò.
æòóò ïèåîòêóäò ðîïãèïüòçèòì ùïîèëèïæãåíåäò æï òíìüîóèåíüïäòçèòì ôóûåèæåþåäòï. òì ïîòì ïâüëîò úíëþòäò íïøîëèòìï
„æåèëêîïüòï æï ãïíïàäåþï“ (1916). æòóò
àâäòæï, îëè êïîãò ãïíïàäåþï ïîòì òì,
îïú åõèïîåþï ïæïèòïíì ìïçëãïæëåþòìïàâòì ìïìïîãåþäë ùåâîïæ ÷ïèëñïäòþåþïøò.
æòóòì ïî øåóáèíòï ìùïâäåþòì àåëîòï, èïãîïè èòìèï øåõåæóäåþåþèï èíòøâíåäëâïíò
ãïâäåíï èëïõæòíï ãïíïàäåþòì èòçíòìï æï
ðîòíúòðåþòì àïíïèåæîëâå èòæãëèåþçå.
æòóòì èòõåæâòà, ãïíïàäåþòì ðîòíúòðåþò
ãïèëúæòäåþòì àåëîòïì óíæï åñîæíëþëæåì. èòìò ãïèëúæòäåþòì àåëîòïøò ëîò úåíüîïäóîò úíåþïï: 1. óùñâåüëþï, îïú òèïì
íòøíïâì, îëè ïæïèòïíò æïþïæåþòæïí ãïèëúæòäåþòì èòéåþòì ìïøóïäåþòà ìùïâäëþì, åì
êò ãïâäåíïì ïõæåíì èòì øåèæãëè áúåâïçå.
óùñâåüëþï ãóäòìõèëþì òèïì, îëè ùòíï ãï-

èëúæòäåþï ïæïèòïíòì øåèæãëèò ãïèëúæòäåþòìï æï úëæíòì ãïíèïðòîëþåþåäòï.
2. òíüåîïáúòï ïéùåîì æï õìíòì òèïì, àó
îëãëî óîàòåîàáèåæåþì ùïîìóäò ãïèëúæòäåþï ïùèñë ìòüóïúòïçå ïõïäò ãïèëúæòäåþòì øåìïèóøïâåþäïæ. æòóòì ¸òðëàåçòì
èòõåæâòà, ÷âåíò ïùèñë ãïèëúæòäåþï ùïîìóäò, øåíïõóäò ãïèëúæòäåþòì ôóíáúòïï, îëèåäòú çåèëáèåæåþì èòèæòíïîå ìòüóïúòïçå
æï ïõïäò ãïèëúæòäåþòì ìïôóûâåäò õæåþï.
øåìïþïèòìïæ, ìùïâäåþòì ðîëúåìøò èåüïæ èíòøâíåäëâïíòï èëìùïâäåàï ùïîìóäò
ãïèëúæòäåþòì úëæíï æï èòìò æïêïâøòîåþï
ïõïä èïìïäïìàïí. ïè ãçòà èïìùïâäåþåäò
ïçîòïíì æï èëìùïâäòìïàâòì èíòøâíåäëâïíì õæòì ïõïä òíôëîèïúòïì æï ïèòà õåäì
óùñëþì èòì åôåáüòïí æïìùïâäïì.
æòóòì øåõåæóäåþòà, úëæíï ëþòåáüòì òè
êïâøòîåþòì ãïúíëþòåîåþïï, îëèäåþòú èòìò
ãïèëñåíåþòì øåìïûäåþäëþïì èëãâúåèì êëíêîåüóä ìòüóïúòïøò. ìùïâäï ïáüòóîò ðîë-

úåìòï, îïú ïóúòäåþäïæ ðîïáüòêóä èëáèåæåþåþì èëòúïâì, îïæãïí ìóþòåáüò ìùïâäëþì
àïâòìò èëáèåæåþåþòì ìïøóïäåþòà. ìùïâäåþï
êò ïáüòóîò ðîëúåìòï, îëèäòì æîëìïú èïìùïâäåþåäò åõèïîåþï èëìùïâäåì ìïêóàïî ãïèëúæòäåþïìàïí æïïêïâøòîëì ïõïäò úëæíï
æï ãïèëòñåíëì òì øåìïþïèòì ìòüóïúòïøò.
æòóòì øåõåæóäåþòì èòõåæâòà, ãïíïàäåþòì èòçïíòï ïîï èõëäëæ ôïáüåþòì ìùïâäåþï æï úëæíòì ïàâòìåþï, ïîïèåæ ðòîëâíåþòì úëæíòìï æï óíïîåþòì òíüåãîòîåþï
èòìò èëáïäïáåæ æï ðòîëâíåþïæ ÷ïèëñïäòþåþòì èòçíòà. æòóò àâäòì, îëè ìùïâäåþï
ðîïáüòêóäò åäåèåíüòì ãïîåøå ïîïåôåáüòïíòï, ïèòüëè „ìùïâäï êåàåþòà“ ìùïâäåþòì èíòøâíåäëâïíò ðîòíúòðò óíæï òñëì.
æòóòì èòõåæâòà, ìùïâäåþï åôåáüòïíòï,
àó ûòîòàïæò ñóîïæéåþï åáúåâï ðîëþäåèòì ãïæïÿîòìï æï êîòüòêóäò ïçîëâíåþòì
óíïîòì ÷ïèëñïäòþåþïì æï ïîï èïìïäòì,
ôïáüåþòì æïèïõìëâîåþïì.

òíôëîèïúòï
* * *

ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëì ãåíåîïäóîò òíìðåáúòòìï æï ìïáïîàâåäëì ôòíïíìàï
ìïèòíòìüîëì ìïãïèëûòåþë ìïèìïõóîòì èòåî ãïèëâäåíòä
òáíï ìêëäòì æòîåáüëîàï èòåî áîàïèòì ïéåþòì ôïáüåþò.
æïêïâåþóäåþò ïîòïí ãëîòì îïòëíòì ìëôäåþòì — ôäïâòìèïíòì, íòáëçòì, ãïîåöâïîòì ìïöïîë ìêëäåþòì æòîåáüëîåþò: ãòëîãò áïîåäò, èïîòíå àïîïøâòäò, èòõåòä þòþòäïøâòäò æï ãïîåöâïîòì ìêëäòì ìïèåóîíåë íïùòäòì õåäèûéâïíåäò ìëôòë ÷ïäïóîò.
çåèëïéíòøíóäò ðòîåþò, ìïöïîë ìêëäåþòì ãïàþëþòìàâòì øåøòà èëèïîïãåþòì ìïêòàõçå, æïíïøïóäåþîòâïæ ãïóîòãæíåí åîà-åîà òíæèåùïîèåì. øåàïíõèåþòì àïíïõèïæ,
þîïäæåþóäåþò èåùïîèòì ìïïèáîëæïí øåòûåíæíåí øåøïì æï
ìêëäòì ïíãïîòøòæïí ðòîïæ ïíãïîòøçå ÷ïóîòúõïâæíåí øåøòì éòîåþóäåþïçå èåüò ëæåíëþòì àïíõïì, øåèæåã çåæèåüïæ æïîòúõóäò àïíõòì óêïí æïþîóíåþï áîàïèòì ìïõòà
èëõæåþëæï.

ìïèïîàïäæïèúâåäåþèï þîïäæåþóäåþò æïíïøïóäòì
ôïáüçå æïïêïâåì, ìïõåäèùòôë þòóöåüòìàâòì èòñåíåþóäò
çòïíòì ëæåíëþïì ãïèëûòåþï æïïæãåíì. èòèæòíïîåëþì ãïèë-

ûòåþï ìòìõäòì ìïèïîàäòì êëæåáìòì 338-å èóõäòì ðòîâåäò
íïùòäòà, îïú òàâïäòìùòíåþì àïâòìóôäåþòì ïéêâåàïì 6æïí 9 ùäïèæå âïæòà.
ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëì ãåíåîïäóîò òíìðåáúòï ïêåàåþì æï èëèïâïäøòú ãïïêåàåþì ñâåäïôåîì òèòìïàâòì, îëè ìïáïîàâåäëøò ãïíïàäåþòì ìòìüåèï åîà-åîàò ñâåäïçå ïîïêëîóèðòîåþóäò òñëì.
ìïèòíòìüîë ïî æïóøâåþì þïâøâåþòìàâòì ãïíêóàâíòäò àïíõåþòì èòàâòìåþïì æï ñâåäï, âòíú åúæåþï êëîóôúòóä ãïîòãåþïøò øåìâäïì, èêïúîïæ æïòìöåþï.
ãïúíëþåþà, îëè ùåäì ìïèòíòìüîëè 40 èòäòëíò äïîòà
ãïçïîæï ìêëäåþòì âïó÷åîóäò æïôòíïíìåþï æï ïîúåîàò
æïíïêäòìòïíò ìêëäï ïî ïîìåþëþì. ìêëäåþì ùòíïìùïî åûäåâïà êâïîüïäóîò æïôòíïíìåþï. ñâåäï ìêëäïì ïáâì ìïõìîåþò, îëè óðîëþäåèëæ æï ãïèïîàóäïæ ïùïîèëëì ìïìùïâäë ðîëúåìò. ìêëäåþòì ìïèåóîâåë ìïþÿëåþì øåóûäòïà ïáüòóîïæ ÷ïåîàëí æï ãïïêëíüîëäëí ìêëäåþòì þòóöåüòì
õïîöâòàò íïùòäò.
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ìòïõäå!
„ïõïäò ãïíïàäåþòì“ îåæïáúòï ìïìùïâäë æïùåìåþóäåþåþì
ìàïâïçëþì àåèïüóî ðäïêïüåþì,
îåðîëæóáúòåþìï æï áïîàâåä èùåîïäàï ðëîüîåüåþì

àåèïüóîò ðäïêïüåþò
æïùñåþòàò êäïìåþòìàâòì

àåèïüóîò ðäïêïüåþò
èïéïäò êäïìåþòìàâòì

ôëîèïüò A2 (42X59.4 ìè)

ôëîèïüò A1 (59.4X84.1 ìè)

1. áïîàóäò ïíþïíò
2. ùåäòùïæòì æîëåþò: øåèëæãëèï-çïèàïîò
3. ùåäòùïæòì æîëåþò: ãïçïôõóäò-çïôõóäò
4. ôåîåþò
5. ôëîèåþò
6. ãïîåóäò úõëâåäåþò
7. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò
ÅÎ
8. ðîëôåìòåþò
9. îòúõâåþò
ÚÏ ÀÒ
ÄÒ
10. õòä-þëìüíåóäò
ÔÏ Ì
11. øòíïóîò úõëâåäåþò
2.5 ÌÒ
12. üïíìïúèåäò
ÄÏ
13. ¸òãòåíòì íòâàåþò
ÎÒ
14. ìïëöïõë íòâàåþò
15. üîïíìðëîüò
16. ùñäòì þòíïæîåþò
17. òíãäòìóîò ïíþïíò
18. îóìóäò ïíþïíò
19. ÷åèò ìïáïîàâåäë

1. îåäòãòåþòì ùïîèëøëþï
2. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò ìïáïîàâåäëøò
3. ãïîåóäò úõëâåäåþò ìïáïîàâåäëøò
4. èùåîåþò
5. áïîàóäò õïäõóîò ìïêîïâåþò
6. áâåùïîèïâäåþò ìïáïîàâåäëøò
ÅÎ
7. ìïáïîàâåäëì èúåíïîååþò
ÚÏ ÀÒ
8. ïæïèòïíòì ïãåþóäåþï
Ä
ÔÏ ÒÌ
9. îåðüòäòåþò æï æòíëçïâîåþò
10. èçòì ìòìüåèï
3 Ä ÌÒ
ÏÎ
11. íòïæïãò — ìòúëúõäòì ùñïîë
Ò
12. ìïáïîàâåäëì ìïèåôë æòíïìüòï
13. ûâåäò îëèò
14. èìëôäòëì æîëøåþò
15. çéâòì æòíåþåþò
16. áòèòóîò åäåèåíüåþòì ðåîòëæóäò ìòìüåèï
17. ìïèñïîëì ùïîèëøëþï
18. áïîàâåäò èåëèîòì øåòïîïéåþï æï ìïþîûëäë üåáíòêï
19. èìëôäòëì øâòæò ìïëúîåþï

áïîàóäò äòüåîïüóîòì êïþòíåüòìàâòì
èùåîïäàï ðëîüîåüåþò (34X47 ìè)
1. åáâàòèå àïñïòøâòäò - æïèàïâîæï

2. èòõåòä öïâïõòøâòäò
3. ãòëîãò äåëíòûå
4. üåîåíüò ãîïíåäò
5. íòêë äëîàáòôïíòûå
6. ãîòãëä îëþïáòûå
7. òîïêäò ïþïøòûå
8. äïæë ïìïàòïíò - æïèàïâîæï

9. íëæïî æóèþïûå
10. èòîçï ãåäëâïíò
11. ïêïêò þïáîïûå
12. âïìòä þïîíëâò

13. ðïëäë òïøâòäò
14. üòúòïí üïþòûå
15. ìóäõïí-ìïþï
ëîþåäòïíò

16. íòêëäëç þïîïàïøâòäò - æïèàïâîæï

17. òëìåþ ãîòøïøâòäò
18. ðëäòêïîðå êïêïþïûå
19. ãóîïè î÷åóäòøâòäò
20. òïêëþ õóúåìò
21. òëïíå ìïþïíòìûå
22. êëíìüïíüòíå
ãïèìïõóîæòï

23. æïâòà ãóîïèòøâòäò
24. þåìòêò
25. èóîèïí äåþïíòûå
26. îåâïç òíïíòøâòäò
27. ïäåáìïíæîå ñïçþåãò
28. ïäåáìïíæîå ÿïâÿïâïûå

35. âïõüïíã VI
36. ãòëîãò èåî÷óäå
37. òäòï ÿïâÿïâïûå
38. ãîòãëä ëîþåäòïíò

ÅÎ
ÚÏ ÀÒ
ÄÒ
ÔÏ Ì
4 Ä ÌÒ
ÏÎ
Ò

29. òïêëþ ãëãåþïøâòäò - æïèàïâîæï

30. æïâòà êäæòïøâòäò
31. ïêïêò ùåîåàåäò
32. îóìàïâåäò
33. âïýï-ôøïâåäï
34. àåòèóîïç I

õåäëâíåþòì êïþòíåüòìàâòì
îåðîëæóáúòåþò

1. úòìôåîò þïäåîòíåþò - æåãï
2. òèðîåìòëíòìüåþòì ìóîïàåþò
10 æïìïõåäåþï
3. ¸ëîïúòóìàï ôòúò ýïê-äóò æïâòæò
4. èùñåèìàï àïñâïíòìúåèï æëèåíòêë ãòîäïíæïòë
5. ïæåä þäëõ-þïóåîòì ðëîüîåüò ãóìüïâ êäòèüò

6. ïâüëðëîüîåüò îåèþîïíæü ¸ïîèåíì âïí îåòíò
7. èåíòíåþò - âåäïìêåìò
8. æåäôëìåäò ìòþòäï èòáåäïíöåäë
9. èõïüâîòì þïéò - êäëæ èëíå
10. óûéåþò øâòäòì æïþîóíåþï îåèþîïíæüò
11. ìïáïíåäï - îåíóïîò

12. ìïêâòîïë ãïìåòîíåþï,
ãîïí-ýïüòì êóíûóäçå - ýëîý ìòëîï

ÅÎ
ÚÏ ÀÒ
Ä
ÔÏ ÒÌ
6.5 ÌÒ
ÄÏ
ÎÒ

õåäèëùåîòì èìóîâåäåþò æïãâòêïâøòîæòà: 2958023; 790958023; 577132283. åäôëìüï axaliganatleba@gmail.com
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ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþò

2011-2012 ìïìùïâäë ùäòì
ìêëäòì ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþòì ìïãïèëúæë ðîëãîïèï
საგამოცდო პროგრამა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ეფუძნება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
2006 წლის 28 სექტემბრის №841 ბრძანებით დამტკიცებულ ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივ პროგრამას.

áïîàóäò åíï æï äòüåîïüóîï
საგნობრივი უნარები
საკითხთა
ჩამონათვალი
კითხვა
ლიტერატურისმცოდნეობითი
საკითხები

ìïãíëþîòâò úëæíï

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან

1. ტექსტის/შინაარსობრივად დასრულებული
ეპიზოდის გაგება/გაანალიზება, წაკითხულის
მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების
გამოხატვა და ამ დამოკიდებულების ახსნა;

ქართ. VII.7;
ქართ. VIII.5; ქართ. IX.6;
ქართ. X.8; ქართ. X 9;
ქართ. XII.7.

2. ტექსტის საფუძველზე პირდაპირი და
არაპირდაპირი დასკვნების გაკეთება;

ქართ. VII.7; ქართ.
VIII.5; ქართ. IX.6; ქართ.
X.6; ქართ. X.7; ქართ.
X.8; ქართ.X. 9.

3. ტექსტის მთავარი აზრის (იდეის) ამოცნობა/გაანალიზება;

ქართ. VII.7; ქართ. VII.8;
ქართ. X.9.

4. ტექსტში ასახული ფაქტების, მოვლენების,
შეფასებების იდენტიფიკაცია/გააზრება/გაანალიზება;

ქართ. VII.7; ქართ.
VIII.5; ქართ. IX.6;
ქართ. X.7; ქართ. X.8;
ქართ. XII.5.

5. ტექსტში მოვლენათა თანამიმდევრობის
გაგება, ინფორმაციის დახარისხება,
მიზეზშედეგობრივი კავშირების ამოცნობა;

ქართ. X.7; ქართ. X.9.

6. ტექსტში ავტორის/პერსონაჟის პოზიციის
ამოცნობა/გაანალიზება;

ქართ. VII.7; ქართ. IX.6;
ქართ. X.7; ქართ. X.8.

7. ტექსტში სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის
(ფაქტობრივის, კონცეპტუალურის, ქვეტექსტურის) იდენტიფიკაცია/ანალიზი/შეფასება;

ქართ. X.7.

8. სხვადასხვა ტიპის ტექსტში (მხატვრული,
არამხატვრული) დასმული
საკვანძო პრობლემური საკითხების იდენტიფიკაცია/ანალიზი/შეფასება;

ქართ. VIII.5; ქართ. IX.6;
ქართ. X.8;
ქართ. X.9; ქართ. XII.5;
ქართ. XII.6.

9. სხვადასხვა ტიპის არამხატვრული ტექსტების ქართ. VII.8;
მიზნების იდენტიფიკაცია;
ქართ. VIII.6.
10. ლექსიკური ერთეულის, ფრაზის, მყარი
შესიტყვების, ფრაზეოლოგიზმის გაგებაგააზრება;

ქართ. VII.9.

11. სიტყვის, ფრაზის მნიშვნელობის გაგება
კონტექსტის მიხედვით;

ქართ. VII.10 ; ქართ.
X.10; ქართ. XI.8.

12. ლექსიკონის, სქოლიოს, შენიშვნის,
კომენტარის გაგება და ტექსტთან ფუნქციური
თვალსაზრისით ადეკვატურად დაკავშირება;

ქართ. VII.10; ქართ. IX.8;
ქართ. XI.8; ქართ. XII.10.

13. ავტორის, პერსონაჟთა ენის, დიალექტური
მეტყველების, ჟარგონის გაგება;

ქართ. VII.8; ქართ.
VIII.8; ქართ. IX.7;
ქართ. X.6; ქართ. X.9;
ქართ. XII.9.

14. ტექსტში გამოყენებული ენობრივგამომსახველობითი
საშუალებების გაგება/გააზრება და მათი
ფუნქციის განსაზღვრა-გაანალიზება;

ქართ. VII.9; ქართ.
VIII.8; ქართ. IX.7;
ქართ. X.9; ქართ. XI.7;
ქართ. XII.8.

15. ტექსტის ფორმის, სტრუქტურის გაგება;

ქართ. VII.9; ქართ.
VIII.6; ქართ. IX.7;
ქართ. X.6.

16. პერსონაჟთა ხატვის ხერხების
ამოცნობა/გააზრება;

ქართ. VII.8; ქართ.
VIII.6; ქართ.
VIII.8.

17. მხატვრული ტექსტების გაანალიზება
ჟანრული მახასიათებლებისა და
კომპოზიციური თავისებურებების მიხედვით.
ქართული ლიტერატურის ძირითადი ეტაპების,
ლიტერატურული მიმდინარეობების შესახებ
მსჯელობა, მათთვის დამახასიათებელი
ნიშნების ამოცნობა, ამა თუ იმ
მიმდინარეობისთვის დამახასიათებელი
პრობლემატიკის, კონცეპტუალური ხედვის
შესახებ საუბარი.

ქართ. VII.8; ქართ. X.6;
ქართ. X.9;
ქართ. XI.6.

ðîëãîïèòì øòíïïîìò
áïîàóäò ìïäòüåîïüóîë åíï æï èòìò ãïíâòàïîåþòì ìïôåõóîåþò;
n ìòüñâï, èòìò ðòîæïðòîò æï ãïæïüïíòàò èíòøâíåäëþï; ìòíëíòèåþò, ëèëíòèåþò, ïíüëíòèåþò, ðïîëíòèåþò, æòïäåáüòçèåþò, ïîáïòçèåþò, íåëäëãòçèåþò, íïìåìõåþò ìòüñâåþò, þïîþïîòçèåþò; èñïîò øåìòüñâåþåþò; ùïîèëáèíòäò æï ûòîåóäò ìòüñâåþò; èïîüòâò æï îàóäò
ìòüñâåþò;
n ìüòäòì îïëþï; ìòüñâïàï øåî÷åâï èíòøâíåäëþòì èòõåæâòà; ðïîëíòèåþò, ìüòäòìüóîò
õïîâåçåþò: üïâüëäëãòï, êïäêò, ïüîëôòï (ìòüñâòì ãïèëñåíåþï ïîïçóìüò èíòøâíåäëþòà).
n èëîôëäëãòï: èåüñâåäåþòì íïùòäåþò, èïàò ùïîèëåþòìï æï ôëîèïúâïäåþòì ûòîòàïæò ìïêòàõåþò.
n ìòíüïáìò: ùòíïæïæåþï; ìòíüïáìóîò óîàòåîàëþòì ìïõååþò; ùòíïæïæåþòì ìïõååþò;
ùòíïæïæåþòì ùåâîåþò; áâåèæåþïîòìï æï øåèïìèåíäòì óîàòåîàëþï îòúõâòì èòõåæâòà;
ùòíïæïæåþåþòì êäïìòôòêïúòï øòíïïîìòìï æï ïãåþóäåþòì èòõåæâòà;
èïîüòâò øåîùñèóäò ùòíïæïæåþï æï îàóäò ùòíïæïæåþï; àïíùñëþï æï áâåùñëþï;
ðòîæïðòîò æï òîòþò íïàáâïèò;
n èïîàäùåîòì ìïêòàõåþò.
n ìïìâåí íòøïíàï õèïîåþòì ùåìåþò.
n

üåáìüåþò:
1. òïêëþ õóúåìò - „øóøïíòêòì ùïèåþï“.
2. òëâïíå ìïþïíòìûå - „ïþë àþòäåäòì ùïèåþï“.
3. ãòëîãò èåî÷óäå - „ãîòãëä õïíûàåäòì úõëâîåþï“ (ìïìêëäë øåèëêäåþóäò âïîòïíüò).
4. øëàï îóìàâåäò - „âåôõòìüñïëìïíò“ („âåôõòìüñïëìíòì“ ìïìêëäë ãïèëúåèï í. íïàïûòìï): „æïìïùñòìò“, „ïèþïâò îëìüåâïí ïîïþàï èåôòìï“, „îëìüåâïí èåôòìïãïí æï ïâàïíæòäòìïãïí íïæòîëþï“, „íïõâï ïîïþàï èåôòìïãïí èòì ñèòìï âåôõòìüñïëìíòìï“, „àòíïàòíòìïãïí ïâàïíæòäòì ãïãçïâíï èòì ñèòì ìïûåþîïæ“, „ïèþïâò ïâàïíæòäòìï, ïìèïàì îëè åóþíåþòì áâïþøòãïí“,
„øåñîï üïîòåäòìï æï ïâàïíæòäòìï“, „üïîòåäòìïãïí àïâòì ïèþòì èþëþï, ëæåì ïâàïíæòäì
óïèþë“, „ïèþïâò üïîòåäòì ãïèòöíóîåþòìï, ðòîâåä îëè ãïèòöíóîæï“, „ùòãíò íåìüïí-æïîåöïíòìï ìïñâïîåäìï àïíï èòùåîòäò ðòîâåäò“, „ùòãíò üïîòåäòìï ìïñâïîåäìï àïíï èòùåîòäò
ðòîâåäò“, „ùòãíò üïîòåäòìï õïüïåäàï àïíï æï êïúòì ãïãçïâíï“, „íåìüïíòìïãïí üïîòåäòì
õèëþï“, „ùòãíò õïüïåäàï èåôòìï, üïîòåäòì ùòíïøå èëùåîòäò“, „üïîòåäòìï æï íåìüïíòì ðòîòìðòî øåñîï“, „üïîòåäòìïãïí õïüïåàì ùïìäâï æï æòæò ëèò“, „ùòãíò üïîòåäòìï òíæëà èåôòì ùòíïøå æï ãïèïîöâåþòà øåèëáúåâï“, „ùòãíò íåìüïí-æïîåöïíòìï ìïñâïîåäìï àïíï èëùåîòäò“, „ùòãíò üïîòåäòìï ìïñâïîåäìï àïíï èòùåîòäò“, „î÷åâï íåìüïí-æïîåöïíòì ãïàõëâåþòìï“, „üïîòåäòìï æï íåìüïí-æïîåöïíòì àïàþòîò æï ãïèëî÷åâï“, „õâïîïçèøïì øâòäòì òíæëåàì èëìäâï ìïáëîùòäëæ æï üïîòåäòìïãïí èòìò èëêäâï“, „ïèþòì úíëþï üïîòåäòìïãïí
íåìüïí-æïîåöïíòì æïêïîãâòìï“, „ïèþïâò íóîïæòí-ôîòæëíòìï, ëæåì üïîòåä øååñïîï“,
„ôîòæëíòìïãïí íåìüïí-æïîåöïíòì ïèþòì èþëþï“, „ïèþïâò ïâàïíæòäòì ïîïþåàì øåáúåâòìï“,
„æïàõëâï ïâàïíæòäòìï îëìüåâïí èåôåìàïíï æï âïçòîòì ìïóþïîò“, „ïíæåîûò ïâàïíæòäòìï
îëìüåâïí èåôòì ùòíïøå, ëæåì ãïòðïîï“, „äëúâï ïâàïíæòäòìï“, „ðëâíï ïâàïíæòäòìïãïí æïþíåæòäòì üïîòåäòìï“, „èþëþï üïîòåäòìïãïí äëè-âåôõòì æïõëúâòìï“, „ïèþïâò ïâàïíæòäòìïãïí ãóäïíøïîëì èòìäâòìï“, „ôïüèïíòìïãïí íåìüïí-æïîåöïíòì ïèþòì èþëþï“, „ïèþïâò íåìüïíæïîåöïíòìï áïöàïãïí øåðñîëþòìï“, „ùòãíò ôïüèïíòìï íåìüïí-æïîåöïíòì ùòíïøå èòùåîòäò“,
„ùòãíò íåìüïí-æïîåöïíòìï ôïüèïíàïíï“, „ùòãíò íåìüïí-æïîåöïíòìï ìïñâïîåäàïí èòùåîòäò“, „ùòãíò ïâàïíæòäòìï ôîòæëíàïí èòùåîòäò“, „àïàþòîò íóîïæòí-ôîòæëíòìï“, „àïàþòîò ïâàïíæòäòìï“, „àïàþòîò üïîòåäòìï“, „æïìïìîóäò“.
5. ìóäõïí-ìïþï ëîþåäòïíò - „ìòþîûíå-ìòúîóòìï“: æïìïùñòìò (ìòüñâåþïèæå: „...æï øâòäòìï
ìòèùïîåèïí ïéèïøôëàï“), ìïìïõäåøò öóèþåîòì èòìâäòì åðòçëæò („èëïõìåíï äåëí... áâï æï
ëáîë ìùëîòï êïúàïàâòì“); òãïâ-ïîïêåþò: „èåôå æï èõïüâïîò“, „èëûéâïîò èåäò“, „óìïèïîàäë øòîâïí-øï¸“, „èïëõîåþåäò èêâæïîò“, „ëîèëøò ÷ïãæåþóäò èåôå“, „àâïäõòäóäò æï óìòíïàäë“, „êó æï èëîòåäò“, „êïúò æï ãâåäò“, „êåàòäò ãâåäò“, „ãäïõï æï èæòæïîò“, „èëõåîõåþóäò ïîïþò“, „ïáäåèò æï âòîò“, „èëüòîïäò æï èëúòíïîò“, „èåôå æï èòìò øâòäò“.
6. æïâòà ãóîïèòøâòäò - „æïâòàòïíò“: „ìùïâäï èëìùïâäåàï“, „áïîàâåäà óôïäàï èåãâïîüëèëþòì òãïâò“ (þëäë åáâìò ìüîëôò), „èëàáèï õèòàï àïâ-þëäë åîàò“, „áïîàâåäàï æï
êïõàïãïí àïâòïíà óôïäàïæ øåëîãóäåþï“, „ìïùñïóäòì èëùñâï éâàòìïãïí“, „æïâòà ãóîïèòìøâòäòì äåêàïãïí æïüñëåþï“, „ëæåì æïüñëåþóäèïí óîöóäëì áâåñïíïì ìïñâïîäòì ìïõå
æï ìóîïàò âåéïîï íïõï, ïèòìò èëàáèï æïâòàòìïãïí“, „üñâåëþòàãïí ãïðïîâï æïâòàòìï“, „øâåäï éâàòìïãïí æïâòàòìï. üñâåëþòæïí ãïèëìâäï ìïîóìåàëøò“, „æïâòà ãóîïèòìøâòäòìïãïí
ìïùóàëì ìëôäòì ìïèæóîïâò“, „èåôòì âïõüïíãòì ïèòåî ìëôäòà èòúâäï æï áïîàâåäà àïâïæàï æï ïçíïóîàï îóìà õåäèùòôòì ìïèìïõóîøò ãïíùåìåþï“, „ìïôäïâòì áâïçåæ æïìïùåîò“.
7. ãîòãëä ëîþåäòïíò - äåáìò: „àïèïî èåôòì ìïõå þåàïíòòì åêäåìòïøò“.
8. íòêëäëç þïîïàïøâòäò - äåáìåþò: „ïî óêòýòíë, ìïüîôëë...“, „èåîïíò“, „îïæ ¸ñâåæîò
êïúìï...“, „ôòáîíò èüêâîòì ðòîïì“, „øåèëéïèåþï èàïùèòíæïçå“, „õèï òæóèïäò“, „ìóäë þëîëüë“; ðëåèï „þåæò áïîàäòìï“.
9. òäòï ÿïâÿïâïûå - äåáìåþò: „þåæíòåîò åîò“, „ðëåüò“, „÷åèë êïäïèë“; ðëåèåþò: „ãïíæåãòäò“, „ï÷îæòäò“ - VII àïâò; èëàõîëþåþò: „êïúòï-ïæïèòïíò?!“, „èãçïâîòì ùåîòäåþò“, „ëàïîïïíà áâîòâò“; ìüïüòï „îï ãòàõîïà, îòà ãïãïõïîëà?“
10. ïêïêò ùåîåàåäò - äåáìåþò: „ãïíàòïæò“, „ðëåüò“, „îïú ïî òùâòì, ïî ïíïàåþì“; ðëåèï
„ãïèçîæåäò“.
11. ïäåáìïíæîå ñïçþåãò — èëàõîëþï „õåâòìþåîò ãë÷ï“.
12. âïýï-ôøïâåäï - äåáìåþò: „÷åèò âåæîåþï“, „îïè øåèáèíï ïæïèòïíïæ“, „ìëôäòìï ùåìò
ïìåï“, „éïèå èàïøò“, „þåâîò âòôòáîå ûïäòïí...“; ðëåèåþò: „ïäóæï áåàåäïóîò“, „þïõüîòëíò“,
„ìüóèïî-èïìðòíûåäò“, „ãâåäòì èÿïèåäò“, „ìòíæòìò“; ðóþäòúòìüóîò ùåîòäò „êëìèëðëäòüòçèò æï ðïüîòëüòçèò“.
13. æïâòà êäæòïøâòäò - èëàõîëþï „ìïèïíòøâòäòì æåæòíïúâïäò“.
14. íòêë äëîàáòôïíòûå - èëàõîëþåþò: „øåäëúâï îïæòëàò“, „àïâìïôîòïíò æåæïêïúò“.
15. äåë áòï÷åäò - èëàõîëþï „¸ïêò ïûþï“.
16. êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòï - îëèïíò „æòæëìüïüòì èïîöâåíï“.
17. èòõåòä öïâïõòøâòäò - îëèïíò „öïñëì õòçíåþò“.
18. ãïäïêüòëí üïþòûå - äåáìåþò: „þïâøâåþò êïôåøò“, „àëâäò“, „äóîöï úõåíåþò“,
„èàïùèòíæòì èàâïîå“, „ìòäïýâïîæå ïíó âïîæò ìòäïøò“, „øåîòãåþï“.
19. üòúòïí üïþòûå - äåáìåþò: „èåùñåîò èåùñåîì“, „èå ñï÷ïéåþèï èëèêäåì ïîïãâçå“.
20. ðïëäë òïøâòäò - äåáìò „ùåîòäò æåæïì“.
21. âïäåîòïí ãïôîòæïøâòäò - äåáìåþò: „ðîëâòíúòïäóîò ãïçïôõóäò“, „ìïíüòèåíüïäóîò üîòëäåüò“.
22. êëäïó íïæòîïûå - äåáìò „25 àåþåîâïäò, 1921 ùåäò“.
23. ãòëîãò äåëíòûå - äåáìåþò: „èåúïèåüå ìïóêóíå“, „ñòâ÷ïéòì ðïåèïíò“.
24. ãóîïè î÷åóäòøâòäò - èëàõîëþåþò: „íåäò üïíãë“, „èóíöò ïõèåæò æï ìòúëúõäå“.
25. ïíï êïäïíæïûå - äåáìåþò: „äï¸òäçå òìåâ...“, „ôåõò æïèïæãòà...“
26. îåâïç òíïíòøâòäò - „ìïèò íëâåäï“.
27. ëàïî ÿòäïûå - äåáìò „îëæåìïú ïìå ïõäëï ãîåèò“; íïùñâåüò îëèïíòæïí „ñëâåäèïí
÷åèèïí èðëâíåäèïí“ (XII êäïìòì ìïõåäèûéâïíåäëøò èëúåèóäò åðòçëæò).
28. öåèïä áïî÷õïûå - èëàõîëþï „òãò“.
29. ãóîïè æë÷ïíïøâòäò - èëàõîëþï „êïúò, îëèåäìïú äòüåîïüóîï ûäòåî óñâïîæï“.
30. íóãçïî øïüïòûå - èëàõîëþï „êïðòêò ãïêïðòêåþóäï, ïíó åâîëðïøò îï èòíæëæï“.
31. þåìòê õïîïíïóäò - äåáìåþò: „õååþò“, „ìïæ ïîòïí øâòäåþò, øâòäåþò ìïæ ïîòïí“.
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áïîàóäò îëãëîú èåëîå åíï
საგნობრივი ცოდნა

საგნობრივი უნარები
საკითხთა ჩამონათვალი

საკითხთა დაზუსტება

1. პრაგმატული ხასიათის სხვა- 1.1. საკომუნიკაციო სიტუაციის ამოცნობას (ავტორი,
დასხვა ტიპის მოკლე ტექსტების ადრესატი, კორესპონდენციის მიზანი - მილოცვა, მოწგაგება.
ვევა, მადლობის გამოხატვა, შეთავაზება, შთაბეჭდილებების გაზიარება, ახსნა-განმარტება, თხოვნა, მოთხოვნა,
გაფრთხილება, რეკომენდაცია/რჩევა და სხვა);
1.2. სათანადო კონკრეტული ფაქტობრივი ინფორმაციის
(სად, რა, როდის, რამდენი, რატომ და სხვა) ამოკრებას;
1.3. რესპონდენტის ემოციების, დამოკიდებულებების,
შეფასებებისა და თვალსაზრისების გაგებას;
1.4. ცალკეული მოქმედებებისა და მათი თანმიმდევრობის ამოცნობას (მაგ., როგორ მივიდეს დანიშნულების ადგილამდე).

2. სხვადასხვა თემაზე შექმნილი 2.1. მთავარი თემის/საკითხების გამოკვეთას;
შემეცნებითი ტექსტების გაგება 2.2. ტექსტის ზედაპირზე მოცემული ფაქტობრივი ინდა გაანალიზება
ფორმაციის ამოცნობას (მაგ., მოქმედების დრო, ადგილი
და სხვა);
2.3. ფაქტებსა და მოვლენებს შორის არსებული კავშირების (ლოგიკური, ქრონოლოგიური) დადგენას;
2.4. ინფორმაციის ამოკრებას კონკრეტული მახასიათებლების მიხედვით (მაგ., მსგავსება-განსხვავება და სხვა);
2.5. ფაქტის გამიჯვნას ვარაუდისაგან, შეფასებისაგან.
3. ბიოგრაფიული ხასიათის ტექ- 3.1. მოვლენათა დროისა და ადგილის განსაზღვრას;
სტების გაგება
3.2. ამბის მთხრობელის, პერსონაჟების ამოცნობას;
3.3. ტექსტის ზედაპირზე მოცემული ინფორმაციის
მიხედვით;
3.4. პიროვნების დახასიათებას;
3.5. პიროვნების მოღვაწეობის სფეროების დახასიათებას;
3.6. მოვლენათა თანმიმდევრობის დადგენას.
4. თხრობითი ხასიათის მხატ- 4.1. ტექსტის/მისი ცალკეული მონაკვეთის ზოგადი
ვრული ტექსტების გაგება და შინაარსის ამოცნობას (მაგ., კონკრეტული ინფორმაციის ვინ, რა, სად, რატომ, რა მიზნით და სხვა - დასახელებას);
გაანალიზება
4.2. მთხრობელის, პერსონაჟების ამოცნობას;
4.3. მოვლენათა თანმიმდევრობის ამოცნობას;
4.4. პერსონაჟთა საქციელის მოტივის ახსნას და
შეფასებას;
4.5. დამოკიდებულებებისა და ინტერესების ამოცნობას;
4.6. როგორც ტექსტის ზედაპირზე მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების
საფუძველზე პერსონაჟთა დახასიათებას და მათ შორის
არსებული ურთიერთობების შესახებ დასკვნების გამოტანას;
4.7. სიუჟეტის განვითარების საფეხურების (დასაწყისი,
ამბის მსვლელობა, დასასრული) გამოყოფას;
4.8. ნაწარმოების ძირითადი თემის ამოცნობას.

5. საგაზეთო პუბლიკაციების
გაგება

5.1. საკომუნიკაციო სიტუაციის (კორესპონდენტი/რესპონდენტი, ავტორი/ადრესატი, პუბლიკაციის მიზანი, კონტექსტი) ამოცნობას;
5.2. მთავარი საკითხის/პრობლემატიკის განსაზღვრას;
5.3. შეფასებების, თვალსაზრისების ამოცნობას;
5.4. ფაქტების/მოვლენების დაკავშირებას სათანადო
თვალსაზრისებთან.

მორფოლოგია / სინტაქსი
1. არსებითი სახელი:
n სახელის ბრუნება და კონკრეტული ბრუნვის ფუნქციები წინადადებაში;
n სახელის რიცხვი (-ებ-იანი მრავლობითი);
n სახელის კუმშვა და კვეცა;
n აბსტრაქტული სახელები (წარმოება, ფუნქცია - ექიმი - ექიმობა).
2. ზედსართავი სახელი:
n ვითარებითი და მიმართებითი ზედსართავები (წარმოება და ფუნქცია წინადადებაში);
n შეთანხმებული მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნება;
n მართულმსაზღვრელიანი სახელის ბრუნება.
3. რიცხვითი სახელი:
n რაოდენობითი და რიგობითი (წარმოება და ფუნქცია).
4. ნაცვალსახელი: პირის, ჩვენებითი (ის - ეს ოპოზიცია), კუთვნილებითი, კითხვითი.
5. ზმნა:
n პირისა და რიცხვის გამოხატვა სხვადასხვა ტიპის ზმნაში (ვწერ... / მაქვს...);
n მარტივი და რთული ზმნისწინები და მათი ფუნქციები (მიმართულება);
n მწკრივები (აწმყო, უწყვეტელი, წყვეტილი, მყოფადი, II კავშირებითი);
n ბრძანებითის გამოხატვა (წართქმითი და უკუთქმითი);
n ქცევა (სათავისო, საარვისო, სასხვისო);
n თავისებური ზმნები (პირნაკლი, ფუძემონაცვლე, რიცხვში/მწკრივში მონაცვლე, ფუძედრეკადი);
n მაქვს თუ მყავს?
6. ზმნიზედა (ადგილის, დროის, ვითარების).
7. საწყისი და მიმღეობა (წარმოება და ფუნქციები).
8. თანდებული (შერწყმული და ცალკე მდგომი);
n ფუნქციები (ადგილი, კუთვნილება, მიზეზი, დრო (გაზაფხულზე, ზამთარში...), დროში
სიხშირის განსაზღვრა - დან-მდე).
9. კავშირი (მაგრამ; იმიტომ, რომ; ვინც).
10. ნაწილაკი (არ, ნუ).
11. წინადადების ტიპები შინაარსის მიხედვით (თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი).
12. შეთანხმება, როგორც სინტაქსური ურთიერთობის სახე:
n მსაზღვრელ-საზღვრულის შეთანხმება ბრუნვასა და რიცხვში (ჩვენს კლასს, ათი სტუმარი...);
n სახელისა და ზმნის შეთანხმება რიცხვში (ბავშვები დგანან, მაგრამ მერხები დგას, ბევრი/ათი სტუმარი მოვიდა...);
13. წინადადების ტიპები აგებულების მიხედვით (მარტივი, შერწყმული და რთული).
14. დამოკიდებული წინადადებების სახეები რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში (ქვემდებარული, მიზეზის გარემოებითი).
ორთოგრაფია / პუნქტუაცია
1. მიმართვის ფორმები საკუთარ და საზოგადო სახელებთან და მასთან დაკავშირებული
მართლწერის საკითხები;
2. ერთი და იმავე თანხმოვანთა თავმოყრა: კლასს, ქათამმა...;
3. თანდებულიანი სახელების მართლწერა (მერხთან, მაგრამ მაგიდასთან; თბილისში,
ჯაზზე...);
4. კომპოზიტების მართლწერა;
5. სასვენი ნიშნების ხმარება:
n პირდაპირ და ირიბ ნათქვამში;
n მარტივ, შერწყმულ და რთულ წინადადებებში.
ლექსიკა
1. კომპოზიტები (კეთილი გული - გულკეთილი, წითელი კაბა - წითელკაბიანი...
დედაჩემი, მაგრამ ჩემი ძმა);
2. სიტყვაწარმოება (როგორც ენის ლექსიკური მარაგის გამდიდრების საშუალება);
3. სიტყვათშეხამება (მაგ., სუსტი ქარი, მაგრამ მცირე წვიმა);
4. სინონიმები, ანტონიმები, ომონიმები.
------------------------------2011-2012 წლის გამოსაშვები გამოცდების საგამოცდო პროგრამა ეფუძნება 2005 წლიდან მოქმედ შემდეგ
სახელმძღვანელოებს:
"თავთავი 1" (სახელმძღვანელო საქართველოს არაქართულენოვანი სკოლებისათვის, I დონე, საქ. მაცნე, 2005 წ.);
"თავთავი 2" (სახელმძღვანელო საქართველოს არაქართულენოვანი სკოლებისათვის, II დონე, საქ. მაცნე, 2006 წ.).

ôòçòêï
საგნობრივი უნარები
მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:
1. საკითხის ცოდნის, გაგების და გამოყენების დემონსტრირება
n ძირითადი ცნებების, ფაქტების, კანონების ცოდნა, შესაბამისი ტერმინოლოგიით ახსნა განმარტება, მათი ადეკვატური და პრაქტიკული გამოყენება
2. მონაცემების წაკითხვა და ორგანიზება
n სხვადასხვა ტექსტიდან, ნახატიდან, გრაფიკიდან, სქემიდან, ცხრილიდან და
დიაგრამიდან საჭირო ინფორმაციის წაკითხვა
n მონაცემების გადაყვანა ერთი სახიდან მეორეში (მაგ. ცხრილების გრაფიკებში და სხვა)
3. მონაცემების ანალიზი და შეფასება
n ფიზიკურ სიდიდეებს შორის ზოგადი კანონზომიერებებისა და რაოდენობრივი
კავშირების დადგენა
n მონაცემთა ინტერპრეტაცია, ანალიზი და დასკვნის გამოტანა
n მონაცემთა კლასიფიცირება
n მოვლენათა მიზეზების ახსნა. მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა
4. პრობლემის გადაჭრა
n პრობლემის გადაჭრის გზების შერჩევა
n პრობლემის გადაჭრის ეტაპების განსაზღვრა
n პრობლემის გადაჭრა.

საკითხთა
ჩამონათვალი
1. კინემატიკა

საკითხთა დაზუსტება

მექანიკური მოძრაობა. გადატანითი და ბრუნვითი
მოძრაობა. ნივთიერი წერტილი. ათვლის სხეული, ტრაექტორია. გავლილი მანძილი. გადაადგილება. სკალარული და
ვექტორული სიდიდეები. მდებარეობისა და მოძრაობის
ფარდობითობა. წრფივი თანაბარი მოძრაობა. სიჩქარე, სიჩქარის ერთეულები. გავლილი მანძილის, დროისა და სიჩქარის გამოსათვლელი ფორმულები. მანძილისა და სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკები. ერთი წრფის
გასწვრივ მოძრავი სხეულების სიჩქარეთა შეკრების წესი. წრფივი არათანაბარი მოძრაობა. მყისი სიჩქარე. საშუალო სიჩქარე. წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობა. აჩქარება, მისი
ერთეული. აჩქარების, სიჩქარისა და გადაადგილების დროზე დამოკიდებულების ფორმულები. სიჩქარისა და აჩქარების დროზე დამოკიდებულების გრაფიკები. თანაბარი მოძრაობა, წრეწირზე ბრუნვის პერიოდი და სიხშირე.

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან
ბუნ.VII.5
ბუნ.VIII.5
ბუნ.VIII.6
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საკითხთა
ჩამონათვალი

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

საკითხთა დაზუსტება

2. ნიუტონის
კანონები და
ბუნების
ძალები

ნიუტონის I კანონი. სხეულების ინერტულობა. მასა.
მასის ერთეული. სიმკვრივე. სიმკვრივის ერთეული.
ათვლის ინერციული სისტემები.
სხეულის ურთიერთქმედება. ძალა. ნიუტონის II კანონი
ძალის ერთეული. ტოლქმედი ძალა. ერთი წრფის გასწვრივ
მიმართული ძალების შეკრება.
ნიუტონის III კანონი.
მსოფლიო მიზიდულობის კანონი. გრავიტაციული მუდმივა. სიმძიმის ძალა. სხეულთა თავისუფალი ვარდნა.
თავისუფალი ვარდნის აჩქარება.
დრეკადობის ძალა სიხისტე. ჰუკის კანონი.
უძრაობის ხახუნის ძალა. სრიალის ხახუნის ძალა.
ხახუნის კოეფიციენტი.

3. მუდმივობის
კანონები
მექანიკაში

სხეულის იმპულსი. იმპულსის ერთეული.
იმპულსის მუდმივობის კანონი.
მექანიკური მუშაობა და სიმძლავრე. მათი ერთეულები.
მექანიკური ენერგია. კინეტიკური ენერგია.
სხეულისა და დედამიწის ურთერთქმედების პოტენციური ენერგია.
დრეკადად დეფორმირებული სხეულის პოტენციური
ენერგია.
მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონი.
პოტენციური და კინეტიკური ენერგიის ურთიერთგარდაქმნა.

4. სტატიკა

ძალის მომენტი, სიმძიმის ცენტრი, წონასწორობის
სახეები, უძრავი ბრუნვის ღერძის მქონე სხეულის წონასწორობის პირობა.
მარტივი მექანიზმები ბერკეტი. ჭოჭონაქი.
დახრილი სიბრტყე.

5. ჰიდრო და
აეროსტატიკა

წნევა. წნევის ერთეულები. სითხის წნევა ჭურჭლის
ფსკერსა და კედლებზე. წნევის ფორმულა.
პასკალის კანონი. ზიარი ჭურჭელი.
ატმოსფერული წნევა. ნორმალური ატმოსფერული
წნევა.
არქიმედეს ძალის ფორმულა. სხეულთა ცურვის
პირობები.

6. მექანიკური
რხევები და
ტალღები

რხევითი მოძრაობა. ამპლიტუდა. რხევის პერიოდი და
სიხშირე. მათი ერთეულები. მექანიკური ტალღები.
კავშირი ტალღის სიგრძეს, გავრცელების სიჩქარესა და
სიხშირეს შორის. განივი და გრძივი ტალღები. ბგერითი
ტალღა. ბგერის სიჩქარე სხვადასხვა გარემოში. ბგერის
ხმამაღლობა და ტონის სიმაღლე. ექო.

ბუნ.VII.7

საკითხთა
ჩამონათვალი
7. გეომეტრიული ოპტიკა

სინათლის გავრცელება ერთგავროვან გარემოში.
ჩრდილის წარმოქმნა. სინათლის წერტილოვანი
წყაროები.
სინათლის არეკვლა. არეკვლის კანონები.
გამოსახულების აგება ბრტყელ სარკეში. სარკული და
დიფუზური არეკვლა.
სინათლის გარდატეხა. გარდატეხის კანონები.
გარდატეხის მაჩვენებელი. მისი კავშირი გარემოში სინათლის გავრცელების სიჩქარესთან. სინათლის დისპერსია, სპექტრი.

8. სითბური
მოვლენები

ნივთიერების აგებულება. მოლეკულების ურთიერთქმედება. მოლეკულების სითბური მოძრაობა. ტემპერატურა. კელვინის და ცელსიუსის სკალები. კავშირი მათ შორის.
აბსოლუტური ტემპერატურა. აირების, სითხეების და მყარი
სხეულის აგებულება. დიფუზია. ბროუნის მოძრაობა.
შინაგანი ენერგია და მისი შეცვლის გზები.
თბოგადაცემის სახეები (თბოგამტარობა, კონვექცია,
გამოსხივება). სითბოს რაოდენობა, მისი ფორმულა და
ერთეულები. კუთრი სითბოტევადობა. მისი ერთეული.
საწვავის წვის კუთრი სითბო. მისი ერთეული.
მყარი სხეულების დნობა და გამყარება. დნობის კუთრი
სითბო, მისი ერთეული. კრისტალური სხეულის დნობის
გრაფიკი. აორთქლება და კონდენსაცია. ორთქლადქცევის
კუთრი სითბო, მისი ერთეული. დუღილი.

ბუნ.VIII.6

ბუნ.VIII.6
ბუნ.IX.5
ბუნ.IX.6

ბუნ.VIII.7

საკითხთა დაზუსტება

9. ელექტრული
მოვლენები

ბუნ.VII.8

ბუნ.IX.8

ელ. მუხტი. მუხტის მუდმივობის კანონი. მუხტების
ურთიერთქმედება. მუხტის ერთეული. კულონის
კანონი.
ელექტრული დენი. დენის ძალა, მისი ერთეული.
ომის კანონი წრედის უბნისათვის. ძაბვა. მისი
ერთეული. გამტარის წინაღობა. მისი ერთეული.
გამტარის წინაღობის დამოკიდებულება მის გეომეტრიულ ზომებსა და გვარობაზე. კუთრი წინაღობა.
გამტართა პარალელური და მიმდევრობითი შეერთება.
დენისა და ძაბვის გაზომვა. ამპერმეტრი და ვოლტმეტრი.
მათი წრედში ჩართვის წესები.
ელექტრული წრედისა და მისი ელემენტების სქემური
გამოსახვა. წრედის შედგენა მოცემული ელემენტების
გამოყენებით.
დენის მუშაობა და სიმძლავრე. მათი ერთეულები.
ჯოულ-ლენცის კანონი.

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან
ბუნ.IX.9

ბუნ.VII.6
ბუნ.IX.7

ბუნ.VIII.8
ბუნ.VIII.9
ფიზ. X.1

òìüëîòï
საგნობრივი უნარები:

მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:
1. ფაქტობრივი მასალის ცოდნა და მისი გამოყენება;
2. ისტორიული ცნებების, ტერმინების ცოდნა და მათი გამოყენება;
3. ისტორიული მოვლენების და პროცესების დამახასიათებელი არსებითი ნიშნების
გამოვლენა;
4. ისტორიული მოვლენებისა და პროცესების მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების გამოვლენა;
5. დროსა და სივრცეში ორიენტაციის უნარი.

საკითხთა
ჩამონათვალი

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

საკითხთა
ჩამონათვალი
6) ქართლის გაქრისტიანება

საკითხთა დაზუსტება

წმინდა ნინოს მოღვაწეობა
ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება
n
n

7) ვახტანგ გორგასალი

n
n

1) არქეოლოგიური
პერიოდები საქართველოში

2) დიაოხი და კოლხა
3) დიდი ბერძნული
კოლონიზაცია და კოლხეთი

4) ელინიზმის ეპოქა და
ქართლის სამეფოს წარმოქმნა

5) რომი და საქართველო

ისტ. XI . 1.
ისტ. XI . 2.
ისტ. XI . 5.
ისტ. XI . 6.

8) სასანიანთა ირანი და
ბიზანტია VI საუკუნეში,
"დიდი ომიანობა" ეგრისში

n უძველესი ქართული სამეფოების ურთიერთობა ასურეთსა და ურარტუსთან

ისტ. XI . 2.
ისტ. XI . 4.

9) არაბები
10) არაბობა საქართველოში

n ბერძნული ახალშენები საქართველოს
ტერიტორიაზე

ისტ. XI. 1.
ისტ. XI. 2.
ისტ. XI . 3.
ისტ. XI . 6.
ისტ. XI . 7.

11) ქართული სამეფო-სამთავროების წარმოქმნა

n

ბრინჯაოს ხანა საქართველოში

ალექსანდრე მაკედონელის დაპყრობები
ფარნავაზის გამეფება
n ფარნავაზის რეფორმები

ისტ. XI . 4.
ისტ. XI . 5.
ისტ. XI . 6.
ისტ. XI . 7.

12) ჯვაროსნული ეპოქა
(მიზეზები, I და IV ლაშქრობა)

პომპეუსის ლაშქრობა ქართლში
n ფარსმან ქველი
n კონსტანტინე დიდი
n იმპერიის ორად გაყოფა და დასავლეთ
რომის იმპერიის დაცემა

ისტ. XI . 1.
ისტ. XI . 3.
ისტ. XI . 4.

13) თურქ-სელჩუკები საქართველოში

n
n

n

საგარეო პოლიტიკა
საეკლესიო რეფორმა

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან
ისტ. XI . 3.
ისტ. XI . 4.
ისტ. XI . 5.
ისტ. XI . 6.
ისტ. XI . 7.
ისტ. XI . 6.
ისტ. XI . 4.

n

ირანისა და ბიზანტიის დაპირისპირება VI საუკუნეში
n "დიდი ომიანობა" ეგრისში

ისტ. XI. 4.

არაბთა დაპყრობები
არაბული კულტურა
n ჰაბიბ-იბნ მასლამა და "დაცვის სიგელი"
n მურვან ყრუს ლაშქრობა

ისტ. XI .1.
ისტ. XI .3.
ისტ. XI .7.
ისტ. XI. 4.

ტაო-კლარჯეთი
აფხაზეთი
n კახეთი

ისტ. XI .1.
ისტ. XI . 3.
ისტ. XI . 4.

ჯვაროსნული ლაშქრობების გამომწვევი მიზეზები
n პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა
n მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა

ისტ. XI . 1.
ისტ. XI . 2
ისტ. XI . 4.

n სელჩუკთა პირველი ლაშქრობები
საქართველოში
n ("დიდი თურქობა”)

ისტ XI . 1.
ისტ. XI . 4.

n
n

n
n

n
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საკითხთა
ჩამონათვალი
14) დავით აღმაშენებელი

საკითხთა დაზუსტება

n
n

15) თამარის ეპოქა

დავითის საშინაო პოლიტიკა
დიდგორის ბრძოლა

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან
ისტ XI . 4.
ისტ. XI . 6.

ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლა
ბასიანის ბრძოლა;
n ტრაპიზონის იმპერიის დაარსება

ისტ. XI . 4.

მონღოლთა ლაშქრობები
მონღოლთა მიერ საქართველოს
დაპყრობა

ისტ. XI. 1.
ისტ. XI. 4.
ისტ. XI . 7.

n
n

16) მონღოლების იმპერია

n
n

17) გიორგი V ბრწყინვალე

30) რუსეთ-თურქეთისა და
რუსეთ-ირანის ომები XIX სში და საქართველო
31) თერგდალეულები

საქართველოს ერთიანობის აღდგენა
ურთიერთობა ეგვიპტესა და რომის
პაპთან

ისტ. XI. 4.

ერთიანი საქართველოს დაშლა
ბიზანტიის დაცემა და მისი მნიშვნელობა

ისტ. XI.1.
ისტ. XI.3.
ისტ. XI .4.

კოლუმბი და ამერიკის აღმოჩენა
მაგელანის მოგზაურობა დედამიწის
გარშემო

ისტ. XI.1.
ისტ. XI . 2.
ისტ. XI . 3.

n

საკითხთა
ჩამონათვალი

32) I მსოფლიო ომი და
ვერსალის კონფერენცია

19) დიდი გეოგრაფიული
აღმოჩენები
20) ბრძოლა ოსმალეთისა და
ირანის წინააღმდეგ XVI
საუკუნეში
21) შაჰ-აბას I-ის ლაშქრობები
აღმოსავლეთ საქართველოში

n
n

n
n

n
n

ლუარსაბ I
სვიმონ I

ისტ. XI. 4.

n შაჰ-აბას I-ის ლაშქრობები კახეთსა და
ქართლში

ისტ. XI. 4.

აღორძინება (რენესანსი)
n ჰუმანიზმის გავრცელება ევროპაში

ისტ. XI. 5.
ისტ. XI. 6.

23) რეფორმაცია

n

n
n

24) საფრანგეთის რევოლუცია

ერაზმ როტერდამელი
მარტინ ლუთერი

ისტ. XI. 3.
ისტ. XI. 5.

n ვახტანგის კულტურულ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობა
n ურთიერთობა რუსეთთან

ისტ. XI . 4.
ისტ. XI . 7.

n

25) ვახტანგ VI

26) აშშ-ის ჩამოყალიბება

კონტინენტური კონგრესები
ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის
n დამოუკიდებლობის გამოცხადება
n
n

27) ერეკლე II
28) რუსეთის მიერ ქართლკახეთისა და იმერეთის
სამეფოების დაპყრობა
29) ნაპოლეონის ეპოქა

n

გეორგიევსკის ტრაქტატი

რუსეთის მიერ ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმება
n რუსეთის მიერ იმერეთის სამეფოს
გაუქმება
n

18 ბრიუმერის გადატრიალება
აუსტერლიცის ბრძოლა
n კონტინენტური ბლოკადა
n ლაშქრობა რუსეთში
n ლაიპციგისა და ვატერლოოს ბრძოლები
n
n

ისტ. XI . 4.
ისტ. XI . 5.
ისტ. XI. 7.

ისტ. XI I . 3.
ისტ. XI I . 4.
ისტ. XI I. 5.

საბჭოთა კავშირის შექმნა და 1924
წლის ანტისაბჭოთა აჯანყება საქართველოში
n აშშ I და II მსოფლიო ომებს შორის
n გერმანია, იტალია, ესპანეთი I და II
მსოფლიო ომებს შორის

ისტ. XI I . 1.
ისტ. XI I. 3.
ისტ. XI I . 4.
ისტ. XI I. 5.

გერმანიის თავდასხმა პოლონეთზე
სსრკ-ს მიერ ბალტიის რესპუბლიკებისა და დასავლეთ უკრაინის
ოკუპაცია
n "უცნაური ომი"
n გერმანიის თავდასხმა სსრკ-ზე
n იაპონიის თავდასხმა პერლ-ჰარბორზე
n სტალინგრადისა და კურსკის ბრძოლები
n ოპერაცია "ოვერლორდი"
n გერმანიის კაპიტულაცია
n თეირანის, იალტისა და პოტსდამის
კონფერენციები
n იაპონიის კაპიტულაცია

ისტ. XI I. 1.
ისტ. XI I. 5.

36) მსოფლიო II მსოფლიო
ომის შემდეგ

"ცივი ომი" და მისი მიზეზები
კორეისა და ვიეტნამის ომები
n NATO-სა და "ვარშავის ხელშეკრულების" ბლოკის შექმნა
n "კარიბის კრიზისი"
n სსრკ-ის ინტერვენცია ავღანეთში
n 1956 წლის 9 მარტისა და 1989 წლის 9
აპრილის მოვლენები საქართველოში
n სსრკ-ისა და აღმოსავლეთ ევროპის
სოციალისტური ბანაკის დაშლა

ისტ. XI I. 5.

37) საქართველოს
დამოუკიდებლობის აღდგენა

1990 წლის არჩევნები
დამოუკიდებლობის აღდგენა 1991
წლის 9 აპრილს

ისტ. XI I. 4.
ისტ. XI I . 5.

ურთიერთობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან

ისტ. XI I. 5.

34) საბჭოთა კავშირი, აშშ და
ევროპა I და II მსოფლიო
ომებს შორის

n
n

n
n

n

n
n

ისტ. XI . 5.
ისტ. XI . 3.
ისტ. XI . 4
ისტ. XI. 4.
ისტ. XI . 3.

ისტ. XI .1.
ისტ. XI .3.

ილია და თერგდალეულების მოღვაწეობა

n

დამოუკიდებლობის გამოცხადება
ბრძოლა ტერიტორიული მთლიანობისათვის
n საგარეო პოლიტიკა
n საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია

33) საქართველო 1918-1921
წლებში

ისტ. XI. 5.
ისტ. XI . 6.

განმანათლებლობა
რევოლუციის მიზეზები
n რესპუბლიკის დამყარება
n იაკობინელთა დიქტატურა
n 9 თერმიდორის გადატრიალება
n

ისტ. XI. 4.

ისტ. XI I. 1.
ისტ. XI I. 3.
ისტ. XI I . 5.

35) II მსოფლიო ომი
22) აღორძინება და ჰუმანიზმი
ევროპაში

რუსეთ-თურქეთის ომები და საქართველო XIX ს-ში
n რუსეთ-ირანის ომები და საქართველო XIX ს-ში
n

სამხედრო ბლოკების შექმნა
ომის გამომწვევი მიზეზები
n ომის მიმდინარეობა
n ომის შედეგები
n ვერსალის კონფერენცია და მისი მნიშვნელობა

n

18) საქართველოს დაშლა
სამეფო-სამთავროებად;
ბიზანტიის დაცემა

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

38) საქართველო და
საერთაშორისო
თანამეგობრობა

n
n

n
n

n

ãåëãîïôòï
საგნობრივი უნარები:

მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:
1. გეოგრაფიული ცნებებისა და ტერმინების და საპროგრამო მასალის გაგება და
ადეკვატური გამოყენება;
2. გეოგრაფიულ ტექსტში და/ან რუკაზე (ზოგადგეოგრაფიული, პოლიტიკური და სხვა
თემატური რუკები) და/ან დამხმარე გეოგრაფიულ საშუალებებზე (გრაფიკები, ცხრილები და
დიაგრამები) ინფორმაციის კითხვა და ანალიზი.

საკითხთა
ჩამონათვალი
1) საქართველო და კავკასია

საკითხთა დაზუსტება

მდებარეობა და საზღვრები, ევროპააზიის შორის საზღვრის გატარების
ვერსიები, პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული დაყოფა, შავი და კასპიის ზღვები

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან
გეო. IX. 8.

საკითხთა
ჩამონათვალი

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

2) საქართველოს
ტერიტორიის ფორმირება

უძველესი დროიდან დღემდე

გეო. IX. 8.

3) საქართველოს ბუნების კომპონენტები-რელიეფის ძირითადი ფორმები და ტიპები,
მასთან დაკავშირებული
პრობლემები; საქართველოს
ჰავის ძირითადი მახასიათებლები და შიდა წყლები;

მიწისძვრა, ზვავი, მეწყერი, ღვარცოფი,
ეროზია.
ძირითადი მდინარეები, ტბები,
წყალსაცავები, მყინვარები, მიწისქვეშა
წყლები.

გეო. IX. 2.
გეო. IX. 3.
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საკითხთა
ჩამონათვალი

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

4) საქართველოს
პოლიტიკური მოწყობა

მმართველობის ფორმა, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინციები

5) მეურნეობის დარგობრივი
სტრუქტურა; საქართველოს
მეურნეობა

მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა,
ტრანსპორტი

გეო. IX. 9.

6) ბუნებრივი რესურსების
კლასიფიკაცია და გეოგრაფია

საქართველოს და მსოფლიოს მნიშვნელოვანი სასარგებლო წიაღისეული

გეო. IX. 2.
გეო. XI. 2.

7) საქართველოს დაცული
ტერიტორიები

ნაკრძალი, ეროვნული პარკი, აღკვეთილი, ბუნების ძეგლი

გეო. IX. 4.

8) მსოფლიოს პოლიტიკური
რუკის ფორმირების ეტაპები

მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული აღმოჩენები: კოლუმბი, მაგელანი, ვასკო და გამა

გეო. XI. 1.

9) ქვეყნების კლასიფიკაცია

გეოგრაფიული მდებარეობის, ტერიტორიის სიდიდის, მოსახლეობის რაოდენობის, მმართველობის ფორმის, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის მიხედვით

გეო. XI. 3.

საკითხთა
ჩამონათვალი

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

10) საერთაშორისო ორგანიზაციები

გაერო, ევროკავშირი, ევროპის საბჭო,
ნატო, წითელი ჯვრის და ნახევარმთვარის საერთაშორისო კომიტეტი, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი

გეო. XI. 3.
გეო. IX. 10.

11) მსოფლიოს და საქართველოს მოსახლეობის გეოგრაფია

მოსახლეობის აღწერის ცნება და მნიშვნელობა, მოსახლეობის რაოდენობა და
განსახლება, ურბანიზაცია და ქალაქების
გეოგრაფია, დემოგრაფიული და მიგრაციული პროცესები, მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა, ეთნიკური და რელიგიური სტრუქტურა

გეო. IX. 5.
გეო. IX. 6.
გეო. XI. 4.

12) საქართველოს კურორტები
და ტურიზმი

გეო. IX. 9.

13) ქვეყნები სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის მიხედვით

ჰუმანური განვითარების ინდექსი,
საერთაშორისო ვაჭრობა, იმპორტი,
ექსპორტი, სავაჭრო ბალანსი და სალდო

გეო. XI. 2.
გეო. XI. 5.
გეო. XI. 6.

14) დიდი რვიანის ქვეყნები
და მსოფლიო რეგიონები

დასახელება და შემავალი ქვეყნები, მდებარეობა და საზღვრები, ბუნებრივი
პირობები და რესურსები, მოსახლეობა,
ეკონომიკა

გეო. XI. 2.
გეო. XI. 5.
გეო. XI. 6.

þòëäëãòï
საგნობრივი უნარები:

მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:
1. საკითხის ცოდნის, გაგების და გამოყენების დემონსტრირება
n ძირითადი ცნებების, ფაქტების, კანონების ცოდნა, შესაბამისი ტერმინოლოგიით
ახსნა -განმარტება, მათი ადეკვატური და პრაქტიკული გამოყენება
2. მონაცემების წაკითხვა და ორგანიზება
n სხვადასხვა ტექსტიდან, ნახატიდან, გრაფიკიდან, სქემიდან, ცხრილიდან და
დიაგრამიდან საჭირო ინფორმაციის წაკითხვა
n მონაცემების გადაყვანა ერთი სახიდან მეორეში (მაგ. ცხრილების გრაფიკებში და სხვა)
3. მონაცემების ანალიზი და შეფასება
n ფიზიკურ სიდიდეებს შორის ზოგადი კანონზომიერებებისა და რაოდენობრივი
კავშირების დადგენა
n მონაცემთა ინტერპრეტაცია, ანალიზი და დასკვნის გამოტანა
n მონაცემთა კლასიფიცირება
n მოვლენათა მიზეზების ახსნა. მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა
4. პრობლემის გადაჭრა
n პრობლემის გადაჭრის გზების შერჩევა
n პრობლემის გადაჭრის ეტაპების განსაზღვრა
n პრობლემის გადაჭრა

საკითხთა
ჩამონათვალი
1.სიცოცხლის ძირითადი
ნიშნები

2. ცოცხალი სისტემის ორგანიზაციის დონეები

3. უჯრედი
3.1 ეუკარიოტული და
პროკარიოტული უჯრედები

3.2 უჯრედის გაყოფა

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

მოძრაობა, კვება, სუნთქვა, გამოყოფა,გაღიზიანებადობა, ზრდა-განვითარება, გამრავლება. სასიცოცხლო პროცესების მნიშვნელობის განმარტება.

ბუნ.VII.1

მოლეკულური, უჯრედული, ქსოვილური, ორგანოთა, ორგანიზმული, პოპულაციური, ბიოცენოზური, ეკოსისტემური, ბიოსფერული. მოცემულ მაგალითზე
ორგანიზაციული
დონის
ამოცნობა/განსაზღვრა. ორგანიზაციული
დონეების თანმიმდევრულად დალაგება.

ბუნ.VIII.1

პლაზმური მემბრანა, უჯრედის კედელი: მათი აგებულება და ფუნქცია.
ციტოპლაზმა: ენდოპლაზმური ბადე,
რიბოსომა, მიტოქონდრია, პლასტიდები,
გოლჯის აპარატი, ლიზოსომა, ვაკუოლი, უჯრედის ცენტრი - მათი აგებულება და ფუნქცია. ბირთვი: გარსი, ქრომოსომები, ბირთვაკი, მათი აგებულება
და ფუნქცია.
ფორმისა და ფუნქციის შესაბამისობის
დადგენა/განმარტება. თვალსაჩინოებაზე
სტრუქტურების ამოცნობა.
მცენარეული და ცხოველური უჯრედების შედარება.

ბუნ.VIII.1

უჯრედული ციკლი: ინტერფაზა და მიტოზი. მიტოზის ფაზების ერთმანეთისაგან გარჩევა/ამოცნობა. მიტოზის
ფაზების თანმიმდევრულად დალაგება.

ბუნ.VIII.2

საკითხთა
ჩამონათვალი
3.3 სიცოცხლის არაუჯრედული ფორმები
პროკარიოტები

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

ვირუსები: აგებულება, გამრავლება და
მათ მიერ გამოწვეული ზოგიერთი დაავადება. განსხვავება სიცოცხლის უჯრედული ფორმებისაგან.
ბაქტერიები: აგებულება, გამრავლება და
მნიშვნელობა. ბაქტერიების ფორმების
ცოდნა/ამოცნობა. ბაქტერიების ცხოველქმედების დაკავშირება კვების ტექნოლოგიის კონკრეტულ პროცესთან (მაგ.,
დუღილი, დამჟავება).

ბუნ.VIII.1

მნიშვნელობა, ჩონჩხის აგებულება და
ფუნქცია. თვალსაჩინოებაზე ძვლების
ამოცნობა. ძვალთა შეერთების სახეები.
კუნთების სახეები: განივზოლიანი,
გლუვი და გულის კუნთები. მათი
აგებულება და ფუნქცია. განივზოლიანი,
გულის და გლუვი კუნთების შედარება
(აგებულების, მდებარეობისა და მოქმედების მიხედვით).

ბუნ.IX.1

4.2 საჭმლის მომნელებელი
სისტემა

სისტემის ნაწილების აგებულება და ფუნქცია. საკვების მონელება სისტემის
ორგანოებში, შეწოვა, დეფეკაცია.
სისტემის ორგანოების ჩამოთვლა და
ამოცნობა ცალკეული ორგანოს დაკავშირება ორგანოთა სისტემასთან.

ბუნ.IX.1

4.3 სასუნთქი სისტემა

სისტემის ორგანოების ჩამოთვლა და
ამოცნობა. სისტემის ნაწილების აგებულება და ფუნქცია. აირთა ცვლა ფილტვებსა და ქსოვილებში. სუნთქვითი მოძრაობები. ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობა.

ბუნ.IX.1

4.4 სისხლი

პლაზმა. ფორმიანი ელემენტები - აგებულება, ფუნქცია. სისხლის ჯგუფები;
რეზუს ფაქტორი. იმუნიტეტი

ბუნ.IX.1

4.5 სისხლის მიმოქცევის
სისტემა

სისტემის ნაწილების აგებულება და
ფუნქცია. დიდი და მცირე წრეები.
გულის მუშაობა. პულსი, წნევა. სისხლდენა. სისტემის ორგანოების ჩამოთვლა და ამოცნობა ცალკეული ორგანოს
დაკავშირება ორგანოთა სისტემასთან.

ბუნ.IX.1

4.6 შარდგამომყოფი
სისტემა, კანი

აგებულება და ფუნქციები.
სისტემის ორგანოების ჩამოთვლა და
ამოცნობა. ცალკეული ორგანოს ძირითადი ფუნქციის დასახელება

ბუნ.IX.1

4. ადამიანი
4.1 საყრდენ-მამოძრავებელი
სისტემა
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þòëäëãòï
საკითხთა
ჩამონათვალი
4.7 ენდოკრინული სისტემა

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

მნიშვნელობა. შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლები (ფარისებრი, კუჭქვეშა, თირკმელზედა, ჰიპოფიზი).
ჰორმონები (თიროქსინი, ინსულინი,
გლუკაგონი, ადრენალინი,ზრდის ჰორმონი). ენდოკრინული ჯირკვლების
ჰიპერ- და ჰიპოფუნქციით გამოწვეული
დაავადებები. მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა.

ბუნ.IX.1

4.8 ნერვული სისტემა

ნერვული სისტემის ნაწილები. რეფლექსური რკალი. ზურგის ტვინისა და თავის
ტვინის აგებულება, ფუნქციები.
ილუსტრაციაზე ნაწილების ამოცნობა,
მარტივი რეფლექსური რკალის დადგენა.

ბუნ.IX.1

4.9 გრძნობათა ორგანოები

მხედველობისა და სმენის ორგანოების
აგებულება, ფუნქციონირება.
ახლომხედველობა და შორსმხედველობა.
ილუსტრაციაზე ნაწილების ამოცნობა.
მაგალითზე ახლომხედველობისა და შორსმხედველობის ერთმანეთისგან გარჩევა.

ბუნ.IX.1

საკითხთა
ჩამონათვალი

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

5. მემკვიდრეობითობა და
ცვალებადობა
5.1 მემკვიდრეობითობის
კანონზომიერებები

პირველი თაობის ერთგვარობის კანონი, დათიშვის კანონი. გენთა დამოუკიდებელი მემკვიდრეობის კანონი (მონოდა დიჰიბრიდული შეჯვარების მაგალითზე).
ალელურ გენთა ურთიერთქმედება.
გენეტიკური ამოცანების ამოხსნა.

ბიოლ.X.1

5.2 სქესის გენეტიკა

სქესთან შეჭიდული ნიშან-თვისებების
მემკვიდრეობა.
გენეტიკური ამოცანების ამოხსნა.

ბუნ.IX.2

5.3 ცვალებადობის
კანონზომიერებები

არამემკვიდრული ცვალებადობა მოდიფიკაციური.
მემკვიდრული ცვალებადობა - მუტაციური.

ბუნ.IX.2

ìïóþîåþò þòþäòïçå

åãâòðüòì óêïíïìêíåäò ìïìöåäò

îóþîòêïì óûéâåþï
ÈÏÊÏ ÀÏÁÀÏÁÒØÂÒÄÒ

„óàõîï óôïäèï èëìåì: ïæåáò
æòäïïæîòïíïæ, ùïîóæåáò ôïîïëíì æï óàõïîò: ïìå ïèþëþì-àáë
óôïäò, åþîïåäàï éèåîàò: ãïóøâò ÷åèò õïäõò, îëè èåèìïõóîëì“
(ãïè.9:13).
àïâì ïî çëãïâæíåí èëìå æï
ïïîëíò ôïîïëíòì æïìïîùèóíåþäïæ. èïì æï èòì õïäõì óíæï æïåíïõïà óôäòì ûïäï, óíæï åéòïîåþòíïà èòìò ïîìåþëþï æï ãïæïåæãïà
íïþòöåþò óôäòì íåþòì ãïíìïõëîúòåäåþäïæ — ãïåøâïà òìîïåäòïííò
óæïþíëøò
óôäòìïàâòì
èìõâåîðäòì øåìïùòîïæ. ãïöòóüåþóäòï æï óãóíóîåþïì ì÷ïæòì ôïîïëíò, óôïäò êâäïâ ïôîàõòäåþì
èïì: „èïãîïè èõëäëæ òèòìàâòì
æïãïî÷åí, îëè ãò÷âåíë ÷åèò ûïäï
æï åèúíëì ÷åèò ìïõåäò èàåäì áâåñïíïì. ïáïèæå ïþó÷ïæ òãæåþ ÷åèì
åîì æï ïî óøâåþ. ï¸ï, ÷ïèëâñîò
õâïä ïè æîëì èïãïî ìåüñâïì,
îëèäòì èìãïâìò ïî óíïõïâì åãâòðüòì áâåñïíïì èòìò æïôóûíåþòæïí
æéåèæå“ (ãïè.9:16-18) — åì èåøâòæå
ìïìöåäòï. ùòíï åáâìòìãïí ãïíìõâïâåþòà, óôïäò ïôîàõòäåþì åãâòðüåäåþì „...ñëâåäò êïúò æï ðòîóüñâò, îïú êò ãïîåà æïî÷åþï æï
ÿåîì ïî øååôïîåþï, æïòìåüñâåþï
æï èëòìðëþï“ (ãïè.9:19), èïîàäïú,
„èëæòëæï ìåüñâï æï úåúõäò ãòçãòçåþæï ìåüñâïøò, ûïäçå èïãïîò
òñë ìåüñâï, èòìò èìãïâìò ïî èëìóäï åãâòðüòì áâåñïíïøò, îïú òá
õïäõò ìïõäëþì“ (ãïè.9:24). ìåüñâïè ìîóäòïæ ãïïíïæãóîï éòï úòì
áâåø æïî÷åíòäò áëíåþï æï ðòîóüñâò, èëìïâïäò æï ñëâåäòâå
èúåíïîåóäò. õåäøåóõåþåäò èõëäëæ ãëøåíòì èõïîå æïî÷ï. òìîïåäòïíåþòà æïìïõäåþóä èõïîåì
ìåüñâï ïî èò¸êïîåþòï. æï, ïò, ôïîïëíèï ðòîâåäïæ ïéòïîï àïâòìò
æïíïøïóäò „...ïõäï êò âõåæïâ, îëè
øåèòúëæïâì; èïîàïäòï óôïäò —
æïâïøïâåà èå æï ÷åèèï õïäõèï. øååâåæîåà óôïäì, øåùñæåì éâàòì
ãîãâòíâï æï ìåüñâï, æï ãïãòø-

âåþà; èåüì ïéïî æïñëâíæåþòà“
(ãïè.9:27-28). èïãîïè ïèöåîïæïú
èëòüñóï ôïîïëíèï, øåùñæï àó
ïîï ìåüñâï êâäïâ „ãïóìïìüòêæï
ãóäò ôïîïëíì æï ïî ãïóøâï òìîïåäòïíåþò, îëãëîú íïàáâïèò
¸áëíæï
èëìåìàâòì
óôïäì“
(ãïè.9:35). êâäïâ èëâòæï ôïîïëíàïí èëìå æï ïïîëíò æï ãïïôîàõòäï, îëè óôäòì íåþòì øåóìîóäåþäëþòì øåèàõâåâïøò ïõäï óêâå
óàâïäïâò êïäòï øååìåëæï åãâòðüåäàï èòùåþì. ôïîïëíòì èõäåþäåþèï ãëíòåîåþòìêåí èëóùëæåì
èþîûïíåþåäì, „...îëæåèæòì âòàèòíëà åì ìïüïíöâåäò? ãïóøâò åã
õïäõò æï åèìïõóîëí àïâòïíà
óôïä éèåîàì. âåéïî èòõâæò, îëè
òéóðåþï åãâòðüå?“ (ãïè.10:7). ôïîïëíò óêïí òõåâì, àòàáëì æïòñëäòåì òãò... èõëäëæ èïèïêïúåþòì
ãïøâåþïì àïíõèæåþï ôïîïëíò, þïâøâåþìï æï ìïáëíåäì ïî óøâåþì.
ïìëþòà ùåäò èëíåþòâòà åáúåëæíåí åãâòðüåäåþò ìüóèîïæ èëìóä õïäõì. ïùïèåþæíåí, èûòèå,
ïîïïæïèòïíóî ðòîëþåþøò ïòûóäåþæíåí åøîëèïà æï ìïêóàïîò
ìòúëúõäòì õïîöçå èëåðëâåþòíïà ìïî÷ë-ìïþïæåþåäò. ãïæèëúåèòì àïíïõèïæ, ãïîæï ïãóîåþòì
æïèçïæåþòìï, òìîïåäòïíåþò èòùïçåú èóøïëþæíåí. èûòèå øîëèòìãïí
æïéóðóä èóøïêì åãâòðüåäåþò
ìùâïâæíåí æï èòì ôåîôäì èòùòì
ìïìóáïæ òñåíåþæíåí. ïèòüëèïú
èåîâå ìïìöåäò èòùïì óêïâøòîæåþï. óàâïäïâò êïäòï øååìòï ñâåäïôåî èùâïíåìï æï úëúõïäì.
„èëóéåîï êâåîàõò èëìåè åãâòðüòì áâåñïíïì æï èëæåíï óôïäèï ïéèëìïâäåàòì áïîò áâåñíïæ;
áîëæï áïîò èàåäì æéåìï æï
èàåäì éïèåì. æïæãï æòäï æï èëïìòï ïéèëìïâäåàòì áïîèï êïäòï“
(ãïè.10:13). ãïæïøïâæï èòùï æï ãïæïÿïèï êïäòïè áâåñíòì èàåäò þïäïõò æï õòì ñâåäï íïñëôò, ñâåäïôåîò, îïú ìåüñâïì ãïæïóî÷ï. ìïìùîïôëæ èëóõèë ôïîïëíèï èëìåì
æï ïïîëíì, æï øåìàõëâï „...úëæâòäò âïî óôäòì, àáâåíò éâàòìï
æï àáâåíì ùòíïøå. åîàõåä êòæåâ
èëèòüåâåà úëæâï, øååâåæîåà
àáâåíì óôïä éèåîàì, ëéëíæïú
ïèïîòæëì
åì
ìòêâæòäò“
(ãïè.10:16-17). øåèëïþîóíï óôïäèï ïéèëìïâäåàòì áïîò æï ùïòéë
áïîèï êïäòï èåùïèóäò çéâòìïêåí.
åîàò êïäòïú ïî æïî÷åíòäï åãâòðüòì èòùïçå. êïäòåþòì óåúïîò
ãïíïæãóîåþï óôäòì ûäòåîåþòì
êòæåâ åîàò ìïþóàò óíæï ãïèõæï-

îòñë, èïãîïè êâäïâ óôäòì æïøâåþòà ãïóìïìüòêæï ãóäò ôïîïëíì,
ïî ãïóøâï èïí òìîïåäòïíåþò åãâòðüòæïí.
æï æïòèìïõóîï åãâòðüåè èåúõîå ìïìöåäò: óêóíò ùñâæòïæò ÷ïèëùâï åãâòðüòì áâåñïíïøò, ìïèò
æéå ãïèåôæï òãò, õåäøåìïõåþò
ùñâæòïæò òæãï, òìåàò, îëè ïîïâòí
æïûîóäï ïæãòäòæïí, îïæãïí,
åøòíëæïà „...õëäë òìîïåäòïíåþì
ìòíïàäå ¸áëíæïà àïâòïíà ìïèñëôåäøò“(ãïè.10:23).
óõèë øåûîùóíåþóäèï ôïîïëíèï
èëìåì æï óàõîï: „...ùïæòà æï åèìïõóîåà óôïäì, ëéëíæ úõâïîûîëõï æïî÷åì, þïâøâåþò êò àïí ùïòñëäåà“ (ãïè.10:24). ïìåàò ðòîëþï
êâäïâ óïîòì üëäôïìò òñë. èëìå
âåî æïüëâåþæï åãâòðüåì ìïáëíäòì ãïîåøå. „óàõîï èëìåè: øåíú
óíæï èëãâúå ìïêäïâò æï ïéìïâäåíò, îëè ÷âåíì óôïäì, éèåîàì øåâùòîëà. ÷âåíò ìïáëíåäòú óíæï ùïèëãâñâåì, åîàò ÷äòáòú ïî óíæï
æïî÷åì; èïàãïí ãïèëâïî÷åâà øåìïùòîïâì óôäòì, ÷âåíò éâàòìïàâòì.
ìïíïè òá ïî èòâìóäâïîà, ïî âòúòà,
îëãëî óíæï âåèìïõóîëà óôïäì“
(ãïè.10:25-26). ûäòåî ãïíîòìõæï
ôïîïëíò, ãïóìïìüòêï èïì óôïäèï
ãóäò æï ïî òíåþï èïàò ãïøâåþï.
„óàõîï ôïîïëíèï: èëèùñæò àïâòæïí! ôîàõòäïæ òñïâò, àâïäòà
ïéïî æïèåíïõë, àëîåè òèæéåìâå
èëêâæåþò, îï æéåìïú æïèåíïõâåþò.
èòóãë èëìåè: ìùëîì ïèþëþ: èåüì
ïéïî æïãåíïõâåþò“ (ãïè.10:28-29).
èëìåì ðïìóõò èëïõäëåþóäò æïìïìîóäòì èïíòøíåþåäòï.
„óàõîï óôïäèï èëìåì: êòæåâ
åîà ìïìöåäì èëâóâäåí ôïîïëíì
æï åãâòðüåì æï èåîå ãïãòøâåþà
ïáåæïí ôïîïëíò. ïîïàó ãïãòøâåþà, ìïþëäëëæ ãïãñîòà ïáåæïí“ (ãïè.11:1).
óêïíïìêíåäò, èåïàå ìïìöåäò
àïâòìò èíòøâíåäëþòà òìîïåäòïíàï òìüëîòòì ìïùñòìì ùïîèëïæãåíì. òì åîàò èõîòâ, åãâòðüåäàï
ïèðïîüïâíåþòì ãïèë æïèìïõóîåþóäò ìïìöåäòï æï èåëîå èõîòâ,
éèåîàòì î÷åóäò åîòì ïõïäò æïþïæåþòì æïìïùñòìòï. ìïìöåäòì èòõåæâòà åãâòðüåäàï ëöïõåþøò
ñëâåäò ðòîèøë óíæï ãïíïæãóîåþóäòñë „...ïìå ïèþëþì óôïäò: øóïéïèòìïì ãïèëâïä øóïãóä åãâòðüåøò. èëêâæåþï ñëâåäò ðòîèøë
åãâòðüòì áâåñíïæ üïõüçå èöæëèïîå ôïîïëíòì ðòîèøëæïí ðòîèøëèæå èõåâäòìï, õåäìïôáâïâåþì
îëè óçòì; èëêâæåþï ñëâåäò ðò-

îóüñâòì
ðòîâåäèëãåþóäò“
(ãïè.10:45), èëòúïâì áâåñïíïì æòæò
ãäëâï æï çïîò, „õëäë òìîïåäòïíåþì — êïúòæïí ðòîóüñâïèæå —
ûïéäòú ïî øåóñåôì, îïàï ãåúëæòíëà, îëè çéâïîò æïìæë
óôïäèï åãâòðüåäàï æï òìîïåäòïíàï øëîòì“ (ãïè.11:7).
ïîìåþëþì êòàõâï, îëè àó óôïäò èëùñïäå æï èòèüåâåþåäòï, èïøòí îïæ ìöòì òì úëæâòäà, îïüëè
ïî èòóüåâåþì èïà øåúëæåþåþì æï
îïüëè ïî ðïüòåþì èïà æïíïøïóäì? ïìåàò èëìïçîåþï åùòíïïéèæåãåþï ùèòíæï ùåîòäòì äëãòêïì.
ïæïèòïíåþò àïâòïíàò ïèðïîüïâíåþòà éâàòì ùòíïøå ìúëæïâåí, ïîéâåâåí øåèëáèåæòì èòåî æïæãåíòä
êïíëíåþì æï ÷ïæåíòäò úëæâåþòì
ãïèë ìïèïîàäòïíïæ òìöåþòïí. ïìå
óãïäëþåþì èëìå óôïäì: „êäæåï
òãò, ìîóäñëôòäòï èòìò áèíòäåþï, îïæãïí ìïèïîàäòïíòï èòìò ñëâåäò ãçï. ÿåøèïîòüåþïï éèåîàò,
ïîï ìòúîóå; èïîàïäò æï ùîôåäòï òãò“ (îöä.32:4). õøòîïæ, èõëäëæ èêïúî ìïìöåäì ûïäóûì ïæïèòïíøò ìòíïíóäòìï æï ìïìëåþòì
ãîûíëþòì ãïéâòâåþï. ïæïèòïíòì
ìóäò óêâæïâòï æï ïè ìóäòì óêâæïâìïñëôïæ èïì øïíìò æåæïèòùïçå
úëæâåþòì èëíïíòåþòà åûäåâï.

èëúòáóäò ðïâäå ãâïìùïâäòì:
„ïí òáíåþ óãóäåþåäñëô èòìò ìòêåàòì, äèëþòåîåþòìï àó ìóäãîûåäëþòì ìòóõâåì æï âåî øåãòãíòï,
îëè éâàòì ìòêåàåì ìòíïíóäòìïêåí èò¸ñïâõïî? øåí êò ìòêåîðòàï æï
óìòíïíóäë ãóäòà àâòàëíâå òóíöåþ îòìõâïì éâàòì îòìõâòìï æï èòìò èïîàïäò èìöïâîòì ãïèëúõïæåþòì æéòìàâòì“ (îëè.2:4-5).
àó êïîãïæ æïâïêâòîæåþòà ôïîïëíòìï æï åãâòðüåäàï ìïìöåäåþì, èòâõâæåþòà, îëè èïà àïâì
æïèüñæïîò ìïìüòêò ãïíìïúæåäò
ïîï èõëäëæ æïìöòì, ïîïèåæ èëáúåâòì æï ãóäåþøò ìòíïíóäòì æïóíöåþòì èúæåäëþïï. ìïìöåäåþòì
øåæåãïæ ïîïåîàò åãâòðüåäò èëåáúï ÿåøèïîòü îùèåíïøò. ïèòì øåìïõåþ óôïäò ðòîæïðòî åóþíåþï
ôïîïëíì: „èïãîïè èõëäëæ òèòìàâòì æïãïî÷åí, îëè ãò÷âåíë ÷åèò
ûïäï æï åèúíëì ÷åèò ìïõåäò
èàåäì áâåñïíïì“ (ãïè.9:16). òìòú
úíëþòäòï, îëè åþîïåäåþàïí åîàïæ óïèîïâèï åãâòðüåäèïú æïüëâï åãâòðüå æï ãïèëåáúï ûïäïæëþïì, óóôäåþëþïì, ìòñïäþåì,
óéèåîàëþïì. õëäë èïà, âòíú ôïîïëíàïí æïî÷ï æï èòìò þîèï èìïõóîåþï ãïíïãîûë, ìîóäò ãïíïæãóîåþï åäëæïà.
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îïì íòøíïâì ìïáïîàâåäë ÷åèàâòì
ìëõóèòæïí æïùñåþóäò, äüëäâòäëþï æïèåþåæï!

ïôõïçåàòì ãïíïàäåþòì ãïíñëôòäåþòì àïíïèøîëèåäàï øåèúòîåþòì øåèæåã àþòäòìòì
¹44 ìïöïîë ìêëäïøò æïâòùñå èóøïëþï, ïè óêïíïìêíåäòì æïõóîâòì øåèæåã —êåîûë ìêëäï
„àïèïîòëíøò“; ïáïú ïî ãïèòèïîàäï: òìòú ìõâï êåîûë ìêëäïì øåóåîàæï æï êâäïâ óïæãòäëæ ïéèëâ÷íæò (àóèúï ìåîüòôòúòîåþï êò ãïâòïîå), ïõäï îóìóä êåîûë ìêëäïøò âïî.
÷åèàâòì èàïâïîòï, ìïáïîàâåäëøò âòñë æï àïí ìêëäïøò, ìõâïì ñâåäïôåîì åøâåäåþï!
ûïäòïí ìïòíüåîåìëï ìõâïæïìõâï åîëâíåþòìï æï èîùïèìòì þïâøâåþàïí èóøïëþï. ïìå èãëíòï, æòæò èòìòï æïèåêòìîï: âïìùïâäë áïîàóäò èïà æï ïèïâå æîëì, ìïáïîàâåäë æï èòìò
êóäüóîïú øåâïñâïîë. àóèúï, ÷âåíì áâåñïíïì àïâòìò èïãòóîò ûïäï ïáâì. ïõäïõïí ïêïêò ùåîåàäòì „ãïíàòïæò“ ãïâòïîåà IX êäïìøò æï èëìùïâäååþì êäïìøòâå æïìïùåîïæ èòâåúò àåèï: „îïì íòøíïâì ìïáïîàâåäë ÷åèàâòì“. ûïäòïí èëèòíæï, çëãòåîàò èïàãïíò àáâåíàâòìïú
ùïèåêòàõâòíåþòíï, îïàï êòæåâ åîàõåä èòâèõâæïîòñïâòà ñâåäï, îëè ìïáïîàâåäëì èõëäëæ ìòñâïîóäò ãïæïïî÷åíì, òì ìòñâïîóäò, ïìå ûïäóèïæ îëè ïáâì ãïèöæïîò ûâïäìï æï
îþòäøò ïá èúõëâîåþ ñâåäï åîëâíåþòì ùïîèëèïæãåíåäì.
ÏÇÏ ÁÏÆÏÎÒÏ
ìêëäï „òíüåäåáüòì“ áïîàóäò åíòìï æï äòüåîïüóîòì èïìùïâäåþåäò

* * *

èå æïâòþïæå ìïáïîàâåäëøò. ûïäòïí èòñâïîì åì áâåñïíï, âúõëâîëþ àþòäòìøò óêâå
15 ùåäòï. èòñâïîì åì áïäïáò, ïæïèòïíåþò,
îëèäåþòú ïá úõëâîëþåí. ïî âòúò, îëãëî
ïèþëþåí ìõâåþò, èïãîïè áïîàâåäåþò ñâåäïçå àþòäò æï ãóäêåàòäò õïäõòï.
àþòäòìøò ñâåäï ïæãòäò ìïëúïîòï, èïãîïè ñâåäïçå èåüïæ èòñâïîì àþòäòìò éïèòà.
èå ïîú åîàõåä ïî èòíïíòï, îëè ïá æïâòþïæå.
áïîàóäïæ äïðïîïêò ÷åèàâòì ïæâòäòï.
÷åèì ìïèøëþäëøò þåâîò óèíòøâíåäëâïíåìò
åêäåìòïï, èïãïäòàïæ, ìâåüòúõëâåäò, îëèåäòú ÷åèò ïçîòà ðòîâåäò üïûïîòï ìïáïîàâåäëøò. èòíæï, îëè âíïõë åì åêäåìòï.
àþòäòìò ûïäòïí ãïäïèïçæï ïè ùäåþøò.
ïî âòúò, îïì âòçïèæò àó ìõâï áâåñïíïøò æïâòþïæåþëæò, îïæãïí âòúò, îëãëîòï ÷åèò
ìïèøëþäë æï ïî èòíæï ïáåæïí ùïìâäï.
èòíæï âàáâï êòæåâ, îëè îóìåàòì æï ìïáïîàâåäëì êëíôäòáüòì èåîå îóìåþì ïî
óñâïîà áïîàâåäåþò. èïãîïè, ÷åèò ïçîòà,
åì ïîïìùëîòï. èå âèåãëþîëþ áïîàâåäåþàïí æï îóìåþàïí æï èòíæï, ïè ëî åîì øëîòì êâäïâ ïéæãåì èåãëþîëþï.
ÂÄÏÆÒÌÄÏÂ ÈÒÌÒÓÎÒÍÒ

* * *

èå ûïäòïí èòñâïîì ìïáïîàâåäë, èå íïõåâîïæ áïîàâåäò âïî. õøòîïæ ÷ïèëâæòâïî
ìïáïîàâåäøò çïôõóäøò ïí çïèàïîøò, èïãîïè èå ïõäï åîàò ùåäòï ïá âìùïâäëþ. ïá ìïáïîàâåäëøò ûïäòïí êïîãò õïäõòï. ìïáïîàâåäë ûïäòïí äïèïçò áâåñïíïï. èå èòñâïîì
÷åèì èåãëþîåþàïí åîàïæ ìåòîíëþï, çéâïçå þïíïëþï æï êïìðòì ìëôåäò. èå ôòáîëþ,
îëè ìïáïîàâåäë ïîòì ñâåäïçå äïèïçò
áâåñïíï. ûïäòïí âïèïñëþ, îëè ìïáïîàâåäëøò âïî æï æåæòà áïîàâåäò âïî.
ÂÏÕÜÏÍÃ ÍÏÃÄÅÎÒ

* * *

ìïáïîàâåäë ïîòì ÷åèò ìïèøëþäë. áïîàâåäò ïî âïî, èïãîïè ïè áâåñíòì ìòñâïîóäì
éîèï ôåìâåþò ãïóæãïèì ÷åèì ãóäøò. ïá
ïîòì ñâåäïôåîò òì, îïú èòñâïîì, îïìïú âåîïìëæåì æïâòâòùñåþ.
ïäþïà, ñâåäïçå úóæòï úõëâîåþïøò ùïìâäï òáåæïí, ìïæïú ñâåäï ãòñâïîì, òè áâåñíòæïí, îëèåäèïú ãïãçïîæï...
øåòûäåþï, áïîàóäò ãâïîò ïî èïáâì, èïãîïè ìóäòà ÷åèì àïâì áïîàâåäïæ âãîûíëþ.
æïîùèóíåþóäò âïî, âåîïìæîëì ïìå âåî øåâòñâïîåþ ìõâï áâåñïíïì. èå ìïáïîàâåäëì
ðïüîòëüò âïî æï âïèïñëþ ïèòà.
ìïáïîàâåäë ÷åèàâòì ïî ïîòì óþîïäë
üåîòüëîòï, áïäïáåþò æï ãçåþò. òì ÷åèò ìó-

äòï. åì áâåñïíï õëè ïîïâòì üëâåþì ãóäãîòäì. âòíú êò åîàõåä íïèñëôòï ïá, âåîïìëæåì æïòâòùñåþì èïì, ñëâåäàâòì ãóäøò
åáíåþï ïá ãïüïîåþóäò æîë.
ñâåäïçå èåüïæ ìïáïîàâåäëøò èëèùëíì
õïäõòì àþòäò ãóäò. îëæåìïú èòæòõïî ìïæèå
ìïçéâïîãïîåà, ããëíòï, îëè òáïú ïìå òáíåþï —
ïìåàòâå ãóäàþòäò õïäõò, èïãîïè àóîèå ïîï!
áïîàâåäåþò ãïíìõâïâåþóäåþò ïîòïí.
ìïëúïîò êò òìïï, îëè ñâåäïôåîò ìïáïîàâåäøò ïîòì ÷åèàâòì èøëþäòóîò, éâòûäò!
ñâåäïçå èåüïæ âïèïñëþ òèòà, îëè ïè èøâåíòåî áâåñïíïøò âúõëâîëþ.
ËÁÌÏÍÏ ÈÏÎÜÒÍÅÍÊË

* * *

èå ïõïäò ÷ïèëìóäò âïî ìïáïîàâåäëøò,
èïãîïè òèæåíïæ èëèåùëíï åì áâåñïíï, îëè
ïáåæïí ùïìâäòì ìóîâòäò ïî èïáâì. èå âúõëâîëþæò ìïáïîàâåäëøò ðïüïîïëþòìïì æï èåîå ÷åèò ëöïõò ãïæïâòæï îóìåàøò. òá æïâñïâòà îâï ùåäò æï øïîøïí òìåâ ÷åèëâåæòà ìïáïîàâåäëøò. òèæåíïæ øåúâäòäò æïèõâæï
åì áâåñïíï, îëè ïî èöåîëæï, àó ìïáïîàâåäëøò âòñïâò. þåâîò îïè øåòúâïäï ÷åèì áâåñïíïøò. þåâîò îïè ïøåíæï, ãïïóèöëþåìåì ãçåþò, ãïïäïèïçåì áó÷åþò. èàïâïîò, îïìïú èòâõâæò, ïîòì òì, îëè ñâåäïôåîì ìïêóàïî ìïèøëþäëøò úõëâîåþï ìöëþòï. èå ûïäòïí èòñâïîì ìïáïîàâåäë æï èóæïè èåñâïîåþï.
ÇÏÇÏ ÁÓÎÏÌÞÅÆÒÏÍÒ

* * *

èå æïâòþïæå îóìåàøò. íïõåâîïæ îóìò
âïî, íïõåâîïæ èóìóäèïíò... èïãîïè, ÷åèò
ìïõäò, ÷åèò ïæãòäò èõëäëæ ìïáïîàâåäëøòï. âåîïíïòîò ìòèæòæîå, âåîú åîàò ïæïèòïíò âåî ãïæïèïñâïîåþì ÷åèì áïäïáì, îïæãïí, ïìå èãëíòï, ìõâï ïæãòäì ÷åèò ãóäò âåî
èòòéåþì, îëãëîú ìïõäì.
ïá ÷åèò úõëâîåþïï, ÷åèò ðïüïîï ìïèëàõåú
æï öëöëõåàòú. îëèäòì ãïîåøå âåîú àâïäåþì ãïâïõåä, âåîú âòìóíàáïâ. åìïï ïæãòäò,
ìïæïú èå ðòîâåäò íïþòöò ãïæïâæãò, ãïæïâäïõå üêòâòäòì çéâï (îïú ïäþïà ãïãòêâòîæåþïà). èïãîïè åì ÷åèò ìïõäòï æï ìõâï ïî èòíæï.
òìåàò ãîûíëþï èïáâì, àòàáëì ìïáïîàâåäëæïí ùïìâäòìïì ÷åèò úõëâîåþï øåùñæåþï ìùëîåæ òè ùóàøò, îëæåìïú ãïæïâêâåà ìïçéâïîì.
æïâæòâïî àþòäòìòì æï îóìàïâòì áó÷åþøò.
âõåæïâ ïè õïäõì, ñâåäïì ìïõåøò âêòàõóäëþ
úõëâîåþòì ïçîì. âüòîò þïâøâëþòì øåúæëèåþçå... åìïï úõëâîåþïú, èïãîïè èàïâïîò òìïï, îëè
÷åèì ãóäì ïè áâåñíòì ìòñâïîóäò ïâìåþì æï åì
ìòñâïîóäò æïèåõèïîåþï ñâåäïôîòì æïûäåâïøò.
èòñâïîõïî, ÷åèë ìïáïîàâåäëâ!
ÍÒÍË ÞÅÄËÞËÎËÆËÂÏ

РАССВЕТ

Святая гора задумалась,
На звезду смотрит, путь освещавшую.
Лучиком света окуталась,
Могила героя падшего.
Святая гора успокоилась,
Слушает речки журчание.
Река поёт колыбельную,
Тому, кто врагу не кланялся.
Святая гора в сердце спрятала
Могилу для внуков будущих,
Отцу Давиду завет дала
Передать потомкам, родину любящих.
Писатель, с чувством запутанным,
Взгляд на округу бросает.
И сердца ответами разными,
Краю красивому песни слагает.
Земля изумрудная, небо лазурное –
Моя сторона, моя родина шумная.
И вот, я вернулся, вернулся, но болен.
Стань моим лекарем, лечащим горе.
Не выдержал осиротения,
Кровавые слёзы пролил.
Душе и сердцу не хватило терпения,
Тебя я увидеть спешил!
А впереди меня встречали
Твое солнце и луна.
И звёзды группами блестали,
Земля была освещена.
Сердце забилось от радости,
В прошлом остались печали.
Роза с фиалкой увядшие,
Жизнью опять задышали.
Небо лазурное, земля изумрудная –
Край мой, лечащий душу.
Я твой, за тебя лишь умру я.
Оплакивай меня в холод и стужу.
Не мучай меня ни живым, ни мертвым,
Укрой меня под своим склоном.
А когда я умру, только помни,
О моём завещании скромном:
Родина Мать, много не надо мне,
Ты передай лишь меня земле своей,
Небо алмазное, земля изумрудная –
Ты моя родина чудная!

íòíë þåäëþëîëæëâïì àïîãèïíò

òóþòäå
30 ùåäòï, îïú êïîòíå áïèïäòïíò æïùñåþòàò êäïìåþòì èïìùïâäåþäïæ
èóøïëþì íòíëùèòíæòì îïòëíòì ãïíûòì øëàï îóìàïâåäòì ìïõåäëþòì ¹2
ìïöïîë ìêëäïøò (æòîåáüëîò — ìïîáòì æóîãïîòïíò). òãò ùïîèïüåþóäò
èïìùïâäåþåäòï, óñâïîì ñâåäïì — èëìùïâäååþìïú æï èøëþäåþìïú. ìëôåäøò æòæ ðïüòâì ìúåèåí. èòìò èëìùïâäååþò ñëâåäàâòì ãïèëòî÷åâòïí
úëæíòì æëíòà, æòìúòðäòíòà æï øîëèòìèëñâïîåëþòà.
ïõäï óêâå àïâòìò èëìùïâäååþòì øâòäåþìï æï øâòäòøâòäåþì ïìùïâäòì,
ïìùïâäòì òìåàòâå ìòñâïîóäòàï æï åíåîãòòà, îëãëîú èïà ïìùïâäòæï, èòìæåâì ìêëäòì îåôëîèïì, óñâïîì ìòïõäååþòì æïíåîãâï ìùïâäåþïøò. ìïòíüåîåìëæ ÷ïïüïîï òíüåãîòîåþóäò ãïêâåàòäò áïîàóäòì, îëãëîú èåëîå
åíòì æï õåäëâíåþòì, ðåæïãëãåþàïí — íïíï èòõïíïøâòäàïí æï âïíòê àåâïíòïíàïí åîàïæ, õëäë øåèæåã ìïìêëäë éëíòìûòåþï — „ëáîëì øåèëæãëèï“ áïîàóä æï ìëèõóî åíåþçå. ïáüòóîò èëíïùòäåëþï èòâòéåà èøëþäåþèïú. òíüåãîòîåþóä ãïêâåàòäì æï éëíòìûòåþïì ãåãèïâì áïäþïüëíò êïîòíå ìïïõïäùäëæ.
âóäëúïâà èïì æïþïæåþòæïí 50 ùäòìï æï ðåæïãëãòóîò èëéâïùåëþòì
30 ùäòì òóþòäåì. âóìóîâåþà öïíèîàåäëþïì æï æòæõïíì ìòúëúõäåì.

èøëþåäàï ìïõåäòà: ìóìïííï ðëéëìòïíò, èïáîó¸ò æóîãïîòïíò,
íïîòíå âïîûåäòïíò, êïîòíå àïíãïèòïíò

* * *

÷åèàâòì ìïáïîàâåäë þåâîì, ûïäòïí
þåâîì íòøíïâì! åì, ïäþïà, òèòüëè, îëè òì
÷åèò ìïèøëþäëï. ìïèùóõïîëæ, ïá èõëäëæ
ëîò ùäòì ùòí ÷ïèëâåæò, èïãîïè øëîòæïí
èòñâïîæï òì. ÷ïèëìâäòì øåèæåã êò óôîë
ãïèòéîèïâæï åì ãîûíëþï. èòñâïîì ÷åèò àþòäò õïäõò æï ïîú ïîïìëæåì ïî èòíæï ìõâï-

ãïí âòúõëâîë. ïá ïîú ïîïôîòì èåøòíòï òèòüëè, îëè âòúò, æïèåõèïîåþòïí, ìõâïãïí êò,
ìõâòì áâåñïíïøò, èóæïè âãîûíëþ îïéïú
øòøì.
èòñâïîì, ûïäòïí èòñâïîì ìïáïîàâåäë.

ÀÅÍÃÒÇ ÞÅÃÒØÂÒÄÒ

* * *

ìïáïîàâåäë ÷åèò ìïèøëþäëï. ïá æïâòþïæå æï ïá âòçîæåþò, ïá ãïâïüïîå þïâøâëþòì
ìïóêåàåìë ùäåþò æï æïíïèæâòäåþòà âòúò,
îëè, ìïæïú ïî óíæï èëèòùòëì úõëâîåþïøò
ùïìâäï, èóæïè ïìå ûäòåî èåñâïîåþï ÷åèò
ìïèøëþäë æï ïîïìëæåì æïâòâòùñåþ èïì. ïí
îëãëî æïâòâòùñë? ÷åèàâòì àòàëåóäò áó÷ï, àòàáèòì ñâåäï êóàõå íïúíëþòï. èïîàäïú, îëè åì ìïëúïîò áâåñïíïï æï ïèïì âïèþëþ ïîï òèòüëè, îëè òì ÷åèò ìïèøëþäëï,
ïîïèåæ òèòüëè, îëè èïîàäï ïìåï.
ìïáïîàâåäëì àòàë êóàõåì àïâòìò êëäëîòüò, àïâòìò ðåùò ïáâì, àïâòìò üîïæòúòåþò, ìïÿèåäò, úåêâï, ìòèéåîï æï ìõâï
èîïâïäò îïè, àóèúï òèæåíïæ ðïüïîï áâåñïíïï, îëè ìïøóïäë çëèòì ðëäòüòêóî îóêïçå ûäòâì àó òðëâò! èïãîïè ïèòì èòóõåæïâïæ, ïè ðïüïîï áâåñïíïè àïâòìò òìüëîòòà
æïïèïõìëâîï àïâò èàåä èìëôäòëì.
íåä-íåäï ìïáïîàâåäëú òùñåþì èïìòóî
ãïíâòàïîåþïì. àòàëåóäò èõïîå îåìüïâîïúòïì ãïíòúæòì, àþòäòìòì ñâåäï áó÷ï ãïíïõäåþóä ìïõåì òéåþì. ñâåäïôåîò àïíæïàïí óèöëþåìæåþï æï èå, îëãëîú ìïáïîàâåäëì èëáïäïáåì, ûïäòïí èòõïîòï åì.
îïì íòøíïâì ìïáïîàâåäë ÷åèàâòì? òãò
÷åèàâòì ñâåäïôåîòï: úõëâîåþï, þåæíòåîåþï, èëãëíåþåþò, æïóâòùñïîò ùóàåþò, àëâäòì ôïíüåäåþò, äóîöò úï, çóîèóõüò èòùï, çéïðîóäò ùïîìóäò, ãïçïôõóäòì ìóîíåäò æï âòí òúòì, êòæåâ îï!
åîàò ìòüñâòà, ìïáïîàâåäë àâòàëí èå
âïî. òì ÷åèøòï æï èå — èïìøò!

ÍÓÚÏ ÂÏÌÏÛÅ

* * *

èå óêâå ìïáïîàâåäëøò, êåîûëæ, àþòäòìøò âúõëâîëþ 14 ùåäòï. ïá æïâòþïæå, ïá
ãïâòãå, îïì íòøíïâì ìòñâïîóäò, èåãëþîëþï,
èëíïüîåþï, ìåâæï. ìïçéâïîãïîåàïú âñëôòäâïî æï ìòèïîàäå îëè ãòàõîïà, ìïáïîàâåäë ûïäòïí èåíïüîåþëæï. ãåüñâòà ïìå:
èå ìïáïîàâåäëøò æïâòþïæå, âúõëâîëþ æï
òì ÷åèàâòì íòøíïâì úõëâîåþïøò ãïèïîàäåþïì, êïîã æïìïùñòìì æï òèåæò èïáâì, îëè åì
„êïîãò“ ïîïìëæåì øåòúâäåþï „úóæòà“.

ÈÒÕÅÒÄ ÈÎÏÆÒ

15 - 21 æåêåèþåîò

2011

áïîàâåäò ìüóæåíüåþò óúõëåàøò

òìüëîòëãîïôòï æîëìàïí àïèïøòï æï èå åì ûïäòïí èëèùëíì

— ãîòãëä, ÷âåíò òíüåîâòó æïâòùñëà àïâòæïí — ìïìùïâäåþäïæ
ãïåèãçïâîå æòæ þîòüïíåàøò. èòïèþå, îïüëè èòòéå åì ãïæïùñâåüòäåþï æï îëãëî ÷ïòîòúõå þîòìüëäòì óíòâåîìòüåüøò?
ðòîâåä îòãøò, ãèïæäëþà òíüåîåìòìïàâòì. æòïõ, þîòüïíåàøò
ãïèëèãçïâîåþïèæå, ïàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò âìùïâäëþæò àþòäòìòì
èåëîå ãòèíïçòïøò (ïèýïèòíæåäò
195-å ìïøóïäë ìêëäï). îëæòì æïòùñë ñâåäïôåîò? êïîãò êòàõâïï.
çóìüïæ ïî èïõìëâì.
òíãäòìøò ìùïâäï ÷åèò óæòæåìò
ëúíåþï òñë — òíãäòìò þïâøâëþòæïí óçëèëæ èòñâïîæï. óôîë
êëíêîåüóäïæ, ñâåäïôåîò ïäþïà
èïøòí æïòùñë, îëæåìïú êåîûë ãïîåèëåþåþèï ìïøóïäåþï èëèúåì,
óôîë îåïäóîïæ èåôòáîï òíãäòìøò ìùïâäòì øåìïõåþ.
ïèòì øåèæåã, àòàáèòì èàåäò
ùåäò ãïâïüïîå êëäåöåþòì ðîëôòäåþòì øåìùïâäïøò: âìüóèîëþæò ïàïìãâïî âåþãâåîæì, îåòüòíãåþì æï ï.ø. ìïþëäëëæ, 2006
ùåäì, äëíæëíòì ïàïèæå êëäåöøò ãïâòïîå òíüåîâòó. ïàòâåè èòèòéë, àóèúï ïáåæïí ïàòâå óôïìë
êëäåöò òñë, þîòüïíåàòì ìïåä÷ëè êò èêïôòëæ ãïíèòèïîüï, îëè
ïîïåâîëêïâøòîåä ìüóæåíüçå
ìüóæåíüóî âòçïì èõëäëæ èïøòí
ãïìúåèæï, àó ìüóæåíüò ìùïâäòì
ãïîêâåóä ìïôïìóîì òõæòì. ìïþëäëëæ, øåæïîåþòà òïôòïí êëäåöçå øåâï÷åîå ñóîïæéåþï æï òá èëâåùñâå. ïéìïíòøíïâòï, îëè êëäåöøò áïîàóäò ìêëäòì øåôïìåþòì
ìïôóûâåäçå, ãïìïóþîåþòìï æï
üåìüòîåþòì øåæåãïæ èëâõâæò. ãïìïõïîòï, îëè áïîàóäò ìïøóïäë
ìêëäòì øåôïìåþïì þîòüïíóäò
êëäåöåþò ïéòïîåþåí.
óíòâåîìòüåüì îïú øååõåþï,
þîòüïíåàøò ìïóíòâåîìòüåüë ïðäòêïúòòì ìòìüåèï ìïêèïëæ ìùëîõïçëâïíò æï èëáíòäòï. ïðäòêïúòï
õæåþï UCAS-òì èåøâåëþòà (óíòâåîìòüåüåþòìï æï êëäåöåþòì èòìïéåþò ìòìüåèï). ìïóíòâåîìòüåüë ïðäòêïíüòì èòéåþï ðåîìëíïäóîò ãïíúõïæåþòì, îïèæåíòèå
æïõïìòïàåþòìï æï êëäåöòì íòøíåþòì øåôïìåþòì øåæåãïæ õæåþï. îòã
øåèàõâåâïøò, øåìïûäëï óíòâåîìòüåüèï êïíæòæïüì ãïìïóþîåþïú
æïóíòøíëì, àóèúï, ÷åè øåèàõâåâïøò, åì ïìå ïî ñëôòäï. ÷âåóäåþîòâ, üëðëúåóäøò øåèïâïäò óíòâåîìòüåüåþò ìüóæåíüòìïãïí, èòíòèóè, ëî A æï åîà B áóäïì (AAB)
åäòïí, àóèúï, ïèòì øåìïõåþ ïîïíïòîò ìüïüòêóîò „êïíëíò“ ïî ïîìåþëþì — ãïï÷íòï òíæòâòæóïäóî ïðäòêïúòïì, óíòâåîìòüåüì æï
êóîìì, ïíó áóäï øåôïìåþòì ïîï
åîàïæåîàò, ïîïèåæ åîà-åîàò
ôïáüëîòï.
— èòïèþå þîòìüëäòì óíòâåîìòüåüòì òìüëîòï.
þîòìüëäòì
óíòâåîìòüåüò
þîòüïíåàòì åîà-åîàò ñâåäïçå
îåòüòíãóäò óíòâåîìòüåüòï, àòàë ïæãòäçå ïðäòêïíüåþòì îïëæåíëþòì èòõåæâòà êò — þîòüïíåàòì ñâåäïçå ðëðóäïîóäò óíòâåîìòüåüòú. çëãïæïæ, þîòüïíåàøò ïîìåþëþì å.ù. „îïìåäòì

öãóôò“, îëèåäòú, øåòûäåþï òàáâïì, ïèåîòêòì ïòâò äòãòì þîòüïíóäò åêâòâïäåíüòï æï ëú ùïèñâïí
(æï øåìïþïèòìïæ ñâåäïçå ðëðóäïîóä) êâäåâòà óíòâåîìòüåüì
ïåîàòïíåþì. þîòìüëäò ïè öãóôòì åîà-åîàò æïèïïîìåþåäò ùåâîò ãïõäïâà.
þîòìüëäò ìïåîàïøëîòìëæ
ïéòïîåþóäò êâäåâòàò úåíüîòï,
àòàáèòì ñëâåä ùåäì øåæòì þîòüïíóäò óíòâåîìòüåüåþòì üëðïàåóäøò, èìëôäòëøò êò àòàáèòì
ñëâåäàâòì èòåêóàâåíåþï üëðëîèëúæïïàåóäì. àóèúï, ðòîïæïæ
èå îåòüòíãåþì, îòãò èòçåçåþòì
ãïèë, ñóîïæéåþïì ïî âïáúåâ. ðòîâåä îòãøò òèòüëè, îëè îåòüòíãåþò õåäëâíóîòï æï ïèï àó òè íòøíòà ñëâåäàâòì èòêåîûëåþóäò.
ïèïìàïíïâå, ÷åèò ïçîòà, íåþòìèòåî îåòüòíãçå óôîë èíòøâíåäëâïíòï òì, àó îëãëî ïêèïñëôòäåþì èëúåèóäò ôïêóäüåüò ïæïèòïíòì òíüåäåáüóïäóî èëàõëâíòäåþåþìï æï èëäëæòíì. èïãïäòàïæ, ÷åè øåèàõâåâïøò, þîòìüëäòì
òìüëîòóäò æåðïîüïèåíüò (ëáìôëîæàïí æï êåèþîòöàïí åîàïæ)
ñâåäïçå êïîãò òìüëîòóäò æåðïîüïèåíüò òñë, ìïæïú êò øåòûäåþëæï èëâõâåæîòäòñïâò òèòüëè, îëè ÷âåíì æåðïîüïèåíüì
ìïêèïëæ ûäòåîò òíüåäåáüóïäóîò òìüëîòòì ìêëäï ïáâì, èå êò
ìùëîåæ ïè èòèïîàóäåþòà âòêâäåâ æï âòíüåîåìæåþò.
þîòìüëäòì òìüëîòïì îëè æïâóþîóíæåà, óíòâåîìòüåüèï ìïèåôë ìòãåäò 1909 ùåäì èòòéë. 2009
ùåäì 100 ùäòì òóþòäå ìïçåòèëæ
ïéòíòøíï îòãò éëíòìûòåþåþòà,
èïà øëîòì ãïèë÷åíòäò åáì-þîòìüëäåäåþòì äåáúòïàï úòêäòà.
ïìåàò êò, ìïþåæíòåîëæ, þåâîòï.
þîòìüëäò, ìïåîàë öïèøò, 11 íëþåäòì ðîåèòòì äïóîåïüàïí ïìëúòîæåþï, îëèåäàïãïí çëãò ïá
àïâïæ ìùïâäëþæï, çëãò êò — ïìùïâäòæï. þîòìüëäøò ìõâïæïìõâï
æîëì ìùïâäëþæíåí àïíïèåæîëâå
þîòüïíóäò æîïèòì óèíòøâíåäëâïíåìò ôòãóîåþò: ¸ïîëäæ ðòíüåîò, ìïîï êåòíò, èïîê îïâåí¸òäò,
æåòâòæ ãîåãò, òìåâå îëãëîú
ôîïíãò îëèïíòìüò æï íëþåäòì
ðîåèòòì äïóîåïüò äòüåîïüóîòì
æïîãøò — ýïí èïîò ãóìüïâ äå
êäåçòë, îëèïíòìüò æåòâòæ èò÷åäò æï ìõâïíò. ðëä æòîïêò, íëþåäòì ðîåèòòì äïóîåïüò ôòçòêïøò,
ïæïèòïíò, îëèåäèïú ôïáüëþîòâïæ êâïíüóîò èåáïíòêòì æïìïþïèò
ãïíïðòîëþï, ôòçòêïì þîòìüëäøò
åóôäåþëæï, èìãïâìïæ ìåî óòäòïè îïèçòìï, îëèåäèïú 1904 ùåäì
èòòéë íëþåäòì ðîåèòï áòèòïøò.
åáì-þîòìüëäåäåþò ìïêèïë ùïîèïüåþòà ìïîãåþäëþåí ýóîíïäòìüòêïøòú; ïè ìôåîëøò ãïíìïêóàîåþóäïæ ëîì ãïèëâñëôæò: þòþòìòì îòãòà èåëîå ðëäòüòêóî îåæïáüëîì — öåòèç äïíæåòäì æï
The Daily Telegraph-òì îåæïáüëîì — óòäòïè äóòìì. þîòìüëäøò ìùïâäëþæï èëíïêëì ðîòíúò,
ïäþåî èåëîå. þîòìüëäøò, ïìåâå,
ìùïâäëþæï þîòüïíåàòì óøòøîëåþòì ìïèìïõóîòì — MI5-òì ïèýïèòíæåäò ãåíåîïäóîò æòîåáüëîò,
þïüëíò öëíïàïí åâïíìò. îïëæåí
ðïîïæëáìóäïæïú óíæï ýéåîæåì,
îïèæåíòèå àïëþòà ïæîå, ïìåâå
þîòìüëäøò ìùïâäëþæï úíëþòäò
ôòçòêëìò êäïóì ôóáìò, îëèåäòú
îóìåàòìïàâòì öïøóøëþæï.
— óíòâåîìòüåüøò îï ðîëôåìòïì åóôäåþò?
èå ãïõäïâïîà õåäëâíåþïàï
ôïêóäüåüòì òìüëîòóäò æåðïîüïèåíüòì ìüóæåíüò. òìüëîòòì
êóîìòì ôïîãäåþøò, âìùïâäëþ
ìõâïæïìõâï ðåîòëæòìï æï áâåñíòì
òìüëîòïì, àóèúï, ÷åèò òíüåîåìòì
óèàïâîåì ìôåîëì ùïîèëïæãåíì
øóï ìïóêóíååþòìï æï ïæîòíæåäò
èëæåîíòì (èåàëàõèåüå-èå÷âòæèåüå ìïóêóíååþò) òíüåäåáüóïäóîò òìüëîòï, ïíó — òæååþòì òì-

üëîòï, òìåâå îëãëîú ïæîòíæåäò èëæåîíòì êóäüóîóäò æï àåëäëãòóîò òìüëîòòì îòãò ïìðåáüåþò.
òìüëîòï æîëøò õåüòïäòï —
óþîïäëæ ìïëúïîòï, îïì ïî ùïïùñæåþò áîëíëìòì õïççå: þåþåî
þåîì, òæóèïä èêâäåäëþïì, èëõåüòïäå åþîïåäì, åîåüòêëìì, åîëüòêïì, „èôîòíïâ ¸ëäïíæòåäì“,
èòàìï æï ìòíïèæâòäåì, ìòçèïîìï
æï îåïäëþïì, æîïèïì, æîëì...
îïú èàïâïîòï, æîëì. æòïõ, òìüëîòêëìåþò èëõåüòïäååþò âïîà. ïò,
ôïîïöïíëâòì „ïøòá áåîòþøò“ ïí
ôïèóáòì îëèåäòèå îëèïíøò îëè
ðëåü-èóìòêëì-èëõåüòïäåï, æïïõäëåþòà ïìå âïîà. ìïèùóõïîëæ,
ëæíïâ óôîë èåúíòåîóäåþò æï
ìòìüåèïüóîíò. òìüëîòëãîïôòï
æîëìàïí àïèïøòï æï èå åì ûïäòïí
èëèùëíì.
— çëãïæïæ, îï øåãòûäòï èòïèþë þîòìüëäòì ãïíïàäåþòì ìòìüåèïçå (çëãïæò èòèëõòäâï), ìïìùïâäë ðîëãîïèòìï æï äåáúòåþòì
øåìïõåþ. (îïèæåíïæïú âòúò, óíòâåîìòüåüøò äåáúòåþòì ùïìïêòàõïæ úíëþòä ïæïèòïíåþì òùâåâåí, âòí ïîòïí òìòíò?), îïèæåíùäòïíòï ìùïâäï? îëèåä êóîìçå õïî?
èìãïâìïæ ìõâï þîòüïíóäò óíòâåîìòüåüåþòìï, þîòìüëäøò ¸óèïíòüïîóäò êóîìåþòì óèîïâäåìëþï ìïèùäòïíòï, üåáíòêóîò õïìòïàòì êóîìåþòìï êò — ëàõùäòïíò.
ìïìùïâäë ðîëãîïèï æï äåáúòåþòì êóîìò æåðïîüïèåíüçåï æïèëêòæåþóäò, àóèúï, øåèòûäòï
ãòàõîïà òìüëîòòì ðîëãîïèòì
ìüîóáüóîòì øåìïõåþ. äåáúòåþòì
êóîìàïí åîàïæ, ìüóæåíüì ñëâåäàâòì óüïîæåþï 50-ùóàòïíò
ìåèòíïîåþòì úòêäò (êâòîïøò ëîò
ïí ìïèò), îëèåäòú ùïîèëïæãåíì
æåüïäóî æòìêóìòïì 10-15-êïúòïí öãóôøò, ùòíïìùïî èëúåèóä
àåèïçå, îëèäòì øåìïõåþïú ìüóæåíüèï ìïêèïëæ ôïîàë îïíãòì
äòüåîïüóîï — ðòîâåäïæò æï èåëîïæò ùñïîëåþò — óíæï ùïòêòàõëì.
ìüóèîåþì îïú øååõåþï, þîòìüëäì õøòîïæ ìüóèîëþåí èåúíòåîåþò æï èëïçîëâíååþò ìõâïæïìõâï
áâåñíåþòæïí, òìåâå îëãëîú þîòüïíóäò óíòâåîìòüåüåþòæïí. èïãïäòàïæ, òìüëîòòì æåðïîüïèåíüòì ùòíï ùäòì ìüóèîåþì øëîòì
òñâíåí: àåëäëãòòì ëáìôëîæåäò
ðîëôåìëîò æï èìëôäòëì åîàåîàò óèàïâîåìò ïâüëîòüåüò
áîòìüòïíëþòì øåìïõåþ — æòïîèåæ
èïêêïäëõò æï ðîëôåìëîò èòîò
îóþòíò, ìïêèïëæ úíëþòäò êóäüóîòì òìüëîòêëìò.
ãïìóä ùåäì, þîòìüëäøò, ïõïäò æï ûïäòïí èòìïìïäèåþåäò
üîïæòúòï æïèêâòæîæï — „þîòìüëäòì ìïóêåàåìëíò“ — äåáúòïàï
êóîìò, îëèåäìïú ìîóäòïæ óíòâåîìòüåüòì ìüóæåíüåþòì èòåî
æïìïõåäåþóäò ìïóêåàåìë ðîëôåìëî-èïìùïâäåþäåþò êòàõóäëþåí. ïè êóîìòì åîà-åîàò æïèôóûíåþåäò èå ãïõäïâïîà. ÷âåíò èòçïíò òíüåîæòìúòðäòíïîóäò òíüåîåìòì ãïéâòûåþï òñë, îïú ìïêèïëæ ùïîèïüåþòà èëâïõåîõåà. ïèãâïîïæ, ïõäï þîòìüëäåä ôòçòêëìì ïáâì øåìïûäåþäëþï, þîòìüëäòì àåëäëãòòì ïí âåüåîòíïîóäò èåæòúòíòì ðîëôåìëîì óìèòíëì, òìüëîòêëìì êò øåóûäòï,
ìóîâòäòìïèåþî, òíýòíåîòòì æëáüëîòì ïí ìóäïú æîïèïüóîãòì
èòåî ùïêòàõóä äåáúòïì æïåìùîëì, îïú ìõâï èõîòâ øåóûäåþåäò
òáíåþëæï, äåáúòïçå æïøâåþòì
ìïêèïëæ èêïúîò ìòìüåèòì ãïèë.
— ãîòãëä, îëãëîò áïäïáòï
þîòìüëäò, îëãëî åîàëþï ïõïäãïçîæëþï?
þîòìüëäò æòæò áïäïáòï
(åîà-åîàò þîòüïíóäò City), îëèåäòú æïõóíûäóäòï êäóþåþòà,
ðïþåþòà æï êïôå-þïîåþòà, îïú
èøâåíòåîòï, èòóõåæïâïæ òèòìï,
îëè êäóþåþøò ìòïîóäò ÷åèò ìò-

ìóìüå ïî ãïõäïâà. ïò, êïôå-þïîåþìï æï ðïþåþøò êò õøòîïæ èëèêîïâì ïæïèòïíò àâïäì.
— ìïæ æï îëãëî ïüïîåþ àïâòìóôïä æîëì? ìðëîüòà àó õïî
æïêâåþóäò?
æòïõ, âúæòäëþ, æïâêïâæå
ìðëîüòà, õïí ãïèëèæòì, õïí — ïîï.
îëúï ìïêèïîòìò æîë æï ãïíùñëþï
èïáâì, âúóîïâ. àïâòìóôïä æîëì,
óèåüåìùòäïæ, ïí èåãëþîåþàïí âïüïîåþ, ïí òíüåîíåüøò „àïîåøì“
âóàèëþ.
— åùñëþï àó ïîï óíòâåîìòüåüøò ìïèëãçïóîë üóîåþò, îëèåä
áâåñíåþøò ãòùåâà ùïìâäï æï îïì
ïêåàåþà òá?
åì êëíêîåüóä æåðïîüïèåíüçå
æï æïîãçåï æïèëêòæåþóäò. èïãïäòàïæ, ãåëãîïôåþò ïí àóíæïú
ïîáåëäëãåþò ãïúòäåþòà óôîë
ïáüòóîïæ èëãçïóîëþåí, âòæîå
áòèòêëìåþò (îëèåäíòú ïîïìæîëì
èëãçïóîëþåí). òìüëîòòì æåðïîüïèåíüò ñëâåäùäòóîïæ ïùñëþì
üóîíååþì åâîëðòì ìõâïæïìõâï áïäïáøò, èïãïäòàïæ, þëäë ëîò
ùäòì ãïíèïâäëþïøò èëåùñë üóîíååþò ðïîòçìï æï ïèìüåîæïèøò. èå,
ìïèùóõïîëæ, ïîúåîàøò ïî èòèòéòï èëíïùòäåëþï, òèæåíïæ îïèæåíïæïú, èëãåõìåíåþïà, áïîàóäò ðïìðëîüòì, ôïáüëþîòâïæ, åîàïæåîàò ôóíáúòï ùòíïéëþåþòì
øåáèíïï. àóèúï, òèåæì âòüëâåþ,
ùåäì èïòíú øåâûäåþ îëèåäòèå
üóîøò èëíïùòäåëþïì.
— èëèïâïäò îëãëî ãåìïõåþï,
ìïæ ïðòîåþ æïèêâòæîåþïì? õëè ïî
ïðòîåþ ìïáïîàâåäëøò ÷ïèëìâäïì?
ìòèïîàäå ãòàõîïà, ùïîèëæãåíï ïî èïáâì, ìïæ âïðòîåþ æïèêâòæîåþïì. ÷åèàâòì èàïâïîòï, âïêåàåþæå ìïñâïîåä, ìïòíüåîåìë
ìïáèåì. ïèòì ãïêåàåþï êò, òèåæò
èïáâì, èåüíïêäåþïæ ñâåäãïí øåòûäåþï.
— ìùïâäòì ðïîïäåäóîïæ,
ãïáâì àó ïîï èóøïëþòì øåìïûäåþäëþï?
ìüóæåíüóîò âòçòà èñëô ðòîëâíåþïì êâòîïøò èõëäëæ ëúò
ìïïàò èóøïëþòì óôäåþï ïáâì.
àóèúï, åì ìïêèïîòìçå èåüòï, òèòì
ãïàâïäòìùòíåþòà, îëè þîòüïíåàòì ìïãïíèïíïàäåþäë óùñåþåþòì
èòåî, ìùïâäòì ðïîïäåäóîïæ,
èõëäëæ 14 ìïïàò èóøïëþïï îåêëèåíæåþóäò.
— ãîòãëä, facebook-øò øåíì
êåæåäçå ïìåàò ôîïçï ïèëâòêòàõå: „ïâïæ âïî. îï þåæíòåîåþïï,
øåèòûäòï èàåäò æéå âòêòàõë“:)
âòúò, îëè þåâîì êòàõóäëþ, îëèåäòï øåíò ìïñâïîåäò äòüåîïüóîóäò ýïíîò æï ìïñâïîåäò èùåîïäò?
îàóäò øåêòàõâïï. àó æîë
èñëôíòì, âêòàõóäëþ ñâåäïôåîì,
îïú ëæíïâ èïòíú èïòíüåîåìåþì.
ïæîå îïüëèéïú èòèï÷íæï, îëè
„óíæï“ èåêòàõï åìï æï åì æï èõëäëæ ïèòì øåèæåã — òìï æï òì. ïõäï
èãëíòï, âúæåþëæò. ñâåäïçå êïîãò
àïâòìóôïäò êòàõâï: þåâîò ïâüëîò, þåâîò ýïíîò, òìüëîòåþò ïâüëîåþòìï æï üåáìüåþòì øåìïõåþ
(îëèäåþòú ïîïôîòà ÷ïèëóâïîæåþï àïâïæ ïæïèòïíåþìï æï üåáìüåþì), àåëîòï... ñâåäïçå æòæ ìòïèëâíåþïì êò, èïòíú ðïîïäåäåþøò
âòÿåî, ðïîïäåäåþøò üåáìüåþì,
òæååþì æï ïâüëîåþì øëîòì, îëèäåþòú ãïîêâåóä åüïðçå ÷åèì ãëíåþïøò ðåîòëæåþïæ, ýïíîåþïæ,
ëöïõåþïæ òñëôï. åì „ðïîïäåäëþïíï“ íïîêëüòêóäïæ èûäïâîò
ìóîâòäòï — ûïäòïí îàóäòï àïâòì æïíåþåþï. ìïñâïîåäò èùåîäòì
æïìïõåäåþï øåóûäåþåäò èãëíòï.
ñâåäï èùåîïäàïí ìõâïæïìõâï æïèëêòæåþóäåþï èïáâì. ñâåäï ìõâïæïìõâïíïòîïæ èòñâïîì.
— úëüï ôòäèçåú âòìïóþîëà,
îïüëè ãïæïùñâòüå, îëè èïòíúæïèïòíú ïè ôòäèòì — „÷âåí ãâñïâì ðïðò“ îåâòó æïãåùåîï? ôòäèò ûïäòïí èëèåùëíï, èåäâòäò ÷åèàâòì

éòîìåóäò ïæïèòïíòï. ñâåäïì îëæò øåóûäòï ïéòïîëì àïâòìò ìòìóìüå æï óïîò àáâïì æòæ ðïìóõòìèãåþäëþïçå, ìïáïîàâåäëøò
åì ãïíìïêóàîåþòà òãîûíëþï, ãåàïíõèåþò: „ãïíêïúåþóäò ðïðò óðîåúåæåíüëï — ãïðïðåþóäò êïúò
èîïâïäò ñëôòäï“. èïîàäïú êïîãò òáíåþëæï, „ãïðïðåþóäò ïæïèòïíåþò“ ôåõòà îëè æïæòëæíåí áó÷ïøò...
èëîåüòì „÷âåí ãâñïâì ðïðò“
óçëèëæ èíòøâíåäëâïíò ôòäèòï.
ïîú èåüò æï ïîú íïêäåþò, ôòäèò
àïâïæ îëèòì ðïðòì ðåîìëíòì æåêëíìüîóáúòïì ïõæåíì. ðïðì åøòíòï, ãïîþòì. íóàó åìåú øåìïûäåþåäòï? — ãâò÷íæåþï êòàõâï. æòïõ,
îëãëîú ÷ïíì, ïìåï. èïîüòâò ìïáèå
îëæòï, êïîãïæ úíëþòäòì æï ïçîëâíåþïøò ãïèöæïîòì æåêëíìüîóáúòï — èëîåüò êò ïèïì ìïêèïëæ
ùïîèïüåþóäïæ ïõåîõåþì.
ìùëîåæ ïèãâïîò æåêëíìüîóáúòåþòì ìïÿòîëåþïì âõåæïâ àïíïèåæîëâå ìïáïîàâåäëøò. áïîàóä
îåïäëþïøò ûïäòïí þåâîò èòàòï,
îåïäóîò êò — ûïäòïí úëüï. ìïáïîàâåäëì èëîåüòìíïòîò òíüåäåáüóïäåþò ïêäòï — õïäõò, âòíú
ìüåîåëüòðåþòì, èòàåþòìï æï ùïîìóäòì èëæåäòîåþóäò æï òæåïäòçòîåþóäò õåæâòì ùòíïïéèæåã
ãïòäïøáîåþì. åì æåôòúòüò ïîï
èõëäëæ êòíëìï æï õåäëâíåþïøò,
ïîïèåæ äòüåîïüóîïøò æï ìîóäòïæ ìïöïîë òíüåäåáüóïäòçèøòú òãîûíëþï.
âôòáîëþ, ÷âåíò ïùèñë èëæåäòîåþóä ôóíæïèåíüçå æãïì, îïú
ûïäòïí ìïøòøòï, òìåâå îëãëîú
ùïîìóäòì (æï ïîï èïîüë ùïîìóäòì) èëæåäòîåþòì ìõâïæïìõâï
èúæåäëþï. èïãïäòàïæ, óèöëþåìò
òáíåþëæï, ìïþÿëàï ìòèþëäëåþàïí þîûëäòì íïúâäïæ, èåüò ñóîïæéåþï æïãâåàèë áïîàóäò òìüëîòëãîïôòòì ãïíâòàïîåþòìïàâòì, ùïîìóäòì øåäïèïçåþòì íïúâäïæ êò, æîëóäïæ ãïãâåïçîåþòíï
èòìò êóäüóîóäò æï òíüåäåáüóïäóîò èåèêâòæîåëþï.
ìùëîåæ èëæåäòîåþóäò ôóíæïèåíüòï ùïîìóäòì ÷âåíøò ãïâîúåäåþóäò õåæâï. òìüëîòëãîïôòï æéåèæå óãåèëâíëæïï ãïûåûãòäò ùèòíæïíåþòà æï óùèòíæóîåþòà, ïíüïãëíòìüåþòàï æï ðîëüïãëíòìüåþòà, îïú ñëâåäãâïî èåúíòåîóä ïíïäòçì èëêäåþóäò æï
ðîòèòüòóäòï.
âôòáîëþ, åì ìïìùîïôëæ óíæï
øåòúâïäëì. ïèïøò êò, æòæò îëäò
áïîàóäèï ãïíïàäåþòì ìòìüåèïè
óíæï òàïèïøëì, îëèåäòú, ÷åèò
ïçîòà, æéåèæå âåî ïõåîõåþì èëìùïâäåøò ìïêèïîòìïæ êîòüòêóäò
ïçîëâíåþòì ãïíâòàïîåþïì. èïãïäòàïæ, êïîãò òáíåþï, àó ìïøóïäë ãïíïàäåþòì èòéåþòìïì èëìùïâäå ãïòïçîåþì, îëè æïâòà ïéèïøåíåþåäò öåî èåôå òñë æï øåèæåã — ùèòíæïíò, îëè „âåôõòìüñïëìïíò“ ïîï ìïêîïäóîò, ïîïèåæ
äòüåîïüóîóäò üåáìüòï, îëè
„ñóîïíòì“ ùïêòàõâï òìåâå ìïòíüåîåìë øåòûäåþï òñëì, îëãëîú
„þòþäòòì“. êïîãò òáíåþï, àó îåäòãòòì òìüëîòï ìïþëäëëæ ãïïèïîàäåþì ãïíãåþòì èòåî èòìàâòì
èòíòÿåþóä ìïàïóîì æï èïîàäèïæòæåþåäò åêäåìòòì òìüëîòòæïí
îåäòãòåþòì òìüëîòïæ òáúåâï.
æîë ïî òúæòì. ìïáïîàâåäëøò
çåæèåüïæ þåâîò èòàò àïíïïîìåþëþì. ïóúòäåþäïæ èòèï÷íòï èïàò
ìùïâäòìï æï êîòüòêòìïàâòì øåôïîæåþï, àó, îïéï àáèï óíæï, ïî
ãâìóîì, îëè òì èëæåäòîåþóäò
æï õïâìèëæåþóäò ôóíæïèåíüò,
îëèåäçåú ñâåäïíò åîàïæ âæãïâïîà, ÷ïòíãîåì æï ÷âåíú àïí ÷ïãâòñëäëì.
— ìïèëèïâäëæ, îïì óíæï âåäëæëà øåíò øåèëáèåæåþòæïí?
ïîïôåîì. æï ñâåäïôåîì.

åìïóþîï
ÈÏÊÏ ÑÒÔÒÏÍÒ

15 - 21 æåêåèþåîò

2011

áïîàâåäò èùåîäåþò
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

ÂÏÝÏ-ÔØÏÂÅÄÏ, I-IV ÜËÈÒ, — 11 ÄÏÎÒ
ÍËÆÏÎ ÆÓÈÞÏÛÅ, I-V ÜËÈÒ, — 13 ÄÏÎÒ
ÏÄÅÁÌÏÍÆÎÅ ÑÏÇÞÅÃÒ, I-II ÜËÈÒ, — 11 ÄÏÎÒ
ÈÒÕÅÒÄ ÖÏÂÏÕÒØÂÒÄÒ, I-VII ÜËÈÒ — 11 ÄÏÎÒ
ÄÅÂÏÍ ÃËÀÓÏ, I-II ÜËÈÒ — 16 ÄÏÎÒ
ÅÆÒØÅÎ ÑÒÔÒÏÍÒ, I-II ÜËÈÒ — 15 ÄÏÎÒ
ÊËÍÌÜÏÍÜÒÍÅ ÃÏÈÌÏÕÓÎÆÒÏ,
I, II, III, VI, VII ÜËÈÒ — 16 ÄÏÎÒ, IV-V ÜËÈÒ —18 ÄÏÎÒ
ÎÅÂÏÇ ÒÍÏÍÒØÂÒÄÒ, I-V ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ
ÂÏÕÜÏÍÃ ŸÅÄÒÛÅ, I-IV ÜËÈÒ —12 ÄÏÎÒ
ÃÎÒÃËÄ ÏÞÏØÒÛÅ, I-II ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ
ËÜÒÏ ÒËÌÅÄÒÏÍÒ, I-IX ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ
ÀÏÈÏÇ ŸÒÄÏÛÅ, I-VI ÜËÈÒ — 10 ÄÏÎÒ
ÃËÆÅÎÛÒ ÷ËÕÅÄÒ, I-IV ÜËÈÒ — 13 ÄÏÎÒ

„ ïõïäò

ãïíïàäåþòì “ ùòãíòì àïîë

èòèæòíïîåëþì õåäèëùåîï

ÃÏÆÈËÎÒÚÕÂÒÌÏÌ ÏÓÚÒÄÅÞÄÏÆ ÈÒÓÀÒÀÅÀ
ÁÏÄÏÁÒ, ÎÏÒËÍÒ, ÌËÔÅÄÒ, ÌÊËÄÏ, ÌÏÕÅÄÒ ÆÏ ÃÂÏÎÒ.

øåìïûäåþåäòï òíæòâòæóïäóîò õåäèëùåîåþò!
ÈÌÓÎÂÅÄÅÞÒ ÆÏÃÂÒÊÏÂØÒÎÆÒÀ ÜÅÄÅÔËÍÅÞÇÅ:
295 80 23; 8790 95 80 23; 577 13 22 83.

èòàòàåþóäòï àòàë üëèòì ôïìò

õåäèëùåîòì àïíõï ãïæèëîòúõåà îåêâòçòüåþçå:

ãïèëèúåèäëþï „æòëãåíåìï“ æï
ãïçåà „ïõïäò ãïíïàäåþòì“
ìðåúòïäóîò ðîëåáüò

øåèëãâòåîàæòà!

èòèéåþò — øðì „ïõïäò ãïíïàäåþï“, ì/ê202058735
ì/ì„äòþåîàò þïíêò“, þ/êLBRTGE22, ï/ïGE93LB0113314052305000

ÈÌËÔÄÒË ÒÌÜËÎÒÒÌ
ÅÍÚÒÊÄËÐÅÆÒÏ
45 35 ÄÏÎÒ
ÌÏÞÏÂØÂË ÚÕËÂÅÄÀÏ
ÅÍÚÒÊÄËÐÅÆÒÏ
30 26 ÄÏÎÒ
ÕÅÄËÂÍÅÞÒÌ
ÒÄÓÌÜÎÒÎÅÞÓÄÒ
ÒÌÜËÎÒÏ
40 30 ÄÏÎÒ

ÕÅÄÈËÈÙÅÎÀÏ ÌÏÑÓÎÏÆÉÅÞËÆ!
àó àáâåí ùòãíòì èëñâïîóäò þîûïíæåþòà, øåãòûäòïà òìïîãåþäëà
„æòëãåíåì“ øåèëàïâïçåþòà æï ãïïôëîèëà õåäèëùåîï.

ãïèëòùåîåà ùòãíåþò æï
èòòéåà ìðåúòïäóî ôïìïæ
ìïñèïùâòäë åíúòêäëðåæòï
„ÈÌËÔÄÒËÌ ÎÅÄÒÃÒÅÞÒ“
29.90

17 ÄÏÎÒ
ìïñèïùâòäë åíúòêäëðåæòï
„ÈÓÌÒÊÏ“
29.90

17 ÄÏÎÒ
ìïñèïùâòäë åíúòêäëðåæòï
„ÌÐËÎÜÒ“
29.90

„èìëôäòë äòüåîïüóîòì êäïìòêëìåþò“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

åîàò üëèò — 12 äïîò

ãóìüïâ ôäëþåîò - ÈÏÆÏÈ ÞËÂÏÎÒ
ëíëîå æå þïäçïêò - ÈÏÈÏ ÃËÎÒË
âòáüëî ¸òóãë - ÐÏÎÒÇÒÌ ÉÂÀÒÌÈØËÞÄÒÌ ÜÏÛÏÎÒ
åèòä çëäï - ÁÏÄÀÏ ÞÅÆÍÒÅÎÅÞÏ
ïäåáìïíæîå æòóèï - ÊÏÂÊÏÌÒÏ
ôòëæëî æëìüëåâìêò - ÈÊÂÆÏÎÒ ÌÏÕÄÒÌ ÷ÏÍÏÙÅÎÅÞÒ
¸åíîò îïòæåî ¸ïãïîæò - ÈËÍÜÅÌÓÈÏÌ ÏÌÓÄÒ
ìüåíæïäò - ÙÒÀÅÄÒ ÆÏ ØÏÂÒ
äåâ üëäìüëò - ÊÏÂÊÏÌÒÓÎÒ ÈËÀÕÎËÞÅÞÒ
öëíïàïí ìâòôüò - ÃÓÄÒÂÅÎÒÌ ÈËÃÇÏÓÎËÞÏ
åîòõ èïîòï îåèïîêò - ÌÏÈÒ ÈÅÃËÞÏÎÒ
øëæåîäë æå äïêäë - ÌÏÕÒÔÏÀË ÊÏÂØÒÎÅÞÒ
ïäåáìïíæîå ðóøêòíò - ÈËÀÕÎËÞÅÞÒ ïõïäò
øüåôïí úâïòãò - ÈËÓÀÈÅÍÄËÞÏ ÃÓÄÒÌÏ ïõïäò
èïòí îòæò - ÊÂÏÎÜÅÎËÍÒ ïõïäò

„îï ïîòì îï“ åîàò üëèò — 11 äïîò

10 ÄÏÎÒ
ÐÒÎÂÅÄÏÆ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËØÒ!
èëìùïâäååþòìï æï
ðåæïãëãåþòì ìïèïãòæë ùòãíò

àïèïî þåîëçïøâòäò

„ÁÏÎÀÓÄÒ ÅÍÒÌ ÌÏÌÊËÄË
ÃÏÍÈÏÎÜÅÞÒÀÒ ÄÅÁÌÒÊËÍÒ“

14.90

10 ÄÏÎÒ
ÎÅÆÏÁÚÒÒÌ ÎÅÊÂÒÇÒÜÅÞÒÏ:
ìïáïîàâåäëì þïíêò
www.axaliganatleba.ge E-mail: axaliganatleba@gmail.com Skype: axali.ganatleba
þ/ê BAGAGE22,
îåãòìüîïúòòì ¹ 2/4-1609, òíæåáìò õåäèëùåîòìàâòì: 76096
ì/ê 202058735,
ï/ï GE 86 BG 0000000 123631000 GEL
ãïçåàò îåãòìüîòîåþóäòï æòæóþòì îïòëíòì ìïìïèïîàäëì èòåî.

èòìïèïîàò: üåüåäïøâòäòì ¹3 üåä.: 295 80 23, 8790 958023, 577 132283.

èàïâïîò
îåæïáüëîò:
ÈÏÎÒÊÏ ×ÒÁËÂÏÍÒ

îåæïáúòïøò øåèëìóäò õåäíïùåîåþò ïî îåúåíçòîæåþï æï ïâüëîåþì ïî óþîóíæåþïà.
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