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öëí æòóò — ïèå îò êå äò ôò äë ìë ôë ìò,
ôìò áë äë ãò æï ãï íïà äå þòì îå ôëî èï üë îò.
æòóò ïèå îò êó äò ðîïã èï üòç èòì ùïî èë èïæ -
ãå íå äò æï òí ì ü îó èåí üï äòç èòì ôó ûåè æå -
þå äòï. òì ïîòì ïâ üë îò úíë þò äò íïø îë èò ìï
„æå èëê îï üòï æï ãï íïà äå þï“ (1916). æòóò
àâäò æï, îëè êïî ãò ãï íïà äå þï ïîòì òì,
îïú åõ èï îå þï ïæï èò ïíì ìï çë ãï æë å þò ìïà -
âòì ìï ìïî ãåþ äë ùåâ îïæ ÷ï èë ñï äò þå þï øò.
æò ó òì ïî øå óá è íòï ìùïâ äå þòì àå ë îòï, èïã -
îïè èòì èï øå õå æó äå þåþ èï èíòø â íå äë âï íò
ãïâ äå íï èë ïõ æò íï ãï íïà äå þòì èòç íò ìï æï
ðîòí úò ðå þòì àï íï èåæ îë âå èòæ ãë èåþ çå.

æò ó òì èò õåæ âòà, ãï íïà äå þòì ðîòí úò ðå þò
ãï èëú æò äå þòì àå ë îò ïì óí æï åñ î æ íë þë -
æåì. èò ìò ãï èëú æò äå þòì àå ë îò ï øò ëîò úåí -
ü îï äó îò úíå þïï: 1. óùñ âå üë þï, îïú òèïì
íòø íïâì, îëè ïæï èò ï íò æï þï æå þò æïí ãï èëú -
æò äå þòì èò éå þòì ìï øó ï äå þòà ìùïâ äëþì, åì
êò ãïâ äå íïì ïõ æåíì èòì øåè æ ãëè áúå âï çå.
óùñ âå üë þï ãó äòì õ èëþì òèïì, îëè ùò íï ãï -

èëú æò äå þï ïæï èò ï íòì øåè æ ãë èò ãï èëú æò -
äå þò ìï æï úëæ íòì ãïí èï ðò îë þå þå äòï.

2. òí üå îïá úòï ïé ùåîì æï õìíòì òèïì, àó
îë ãëî óî àò åî à á èå æåþì ùïî ìó äò ãï èëú -
æò äå þï ïù è ñë ìò üó ï úò ï çå ïõï äò ãï èëú æò -
äå þòì øå ìï èó øï âåþ äïæ. æò ó òì ¸ò ðë àå çòì
èò õåæ âòà,  ÷âå íò ïù è ñë ãï èëú æò äå þï ùïî ìó -
äò, øå íï õó äò ãï èëú æò äå þòì ôóí á úòïï, îë -
èå äòú çå èëá èå æåþì èòè æò íï îå ìò üó ï úò ï çå
æï ïõï äò ãï èëú æò äå þòì ìï ôóû âå äò õæå þï. 

øå ìï þï èò ìïæ, ìùïâ äå þòì ðîë úåì øò èå -
üïæ èíòø â íå äë âï íòï èëì ùïâ äå àï ùïî ìó äò
ãï èëú æò äå þòì úëæ íï æï èò ìò æï êïâ øò îå þï
ïõïä èï ìï äïì àïí. ïè ãçòà èïì ùïâ äå þå äò
ïç îò ïíì æï èëì ùïâ äò ìïà âòì èíòø â íå äë -
âïíì õæòì ïõïä òí ôëî èï úò ïì æï ïèòà õåäì
óùñëþì èòì åôåá üò ïí æïì ùïâ äïì. 

æò ó òì øå õå æó äå þòà, úëæ íï ëþò åá üòì òè
êïâ øò îå þòì ãïú íë þò å îå þïï, îëè äå þòú èò ìò
ãï èë ñå íå þòì øå ìïû äåþ äë þïì èëã â úåèì êëí -
ê îå üóä ìò üó ï úò ï øò. ìùïâ äï ïá üò ó îò ðîë -

úå ìòï, îïú ïóúò äåþ äïæ ðîïá üò êóä èëá èå -
æå þåþì èë ò úïâì, îïæ ãïí ìó þò åá üò ìùïâ äëþì
àï âò ìò èëá èå æå þå þòì ìï øó ï äå þòà. ìùïâ äå þï
êò ïá üò ó îò ðîë úå ìòï, îëè äòì æîë ìïú èïì -
ùïâ äå þå äò åõ èï îå þï èëì ùïâ äåì ìï êó àïî ãï -
èëú æò äå þïì àïí æï ï êïâ øò îëì ïõï äò úëæ íï
æï ãï èë ò ñå íëì òì øå ìï þï èòì ìò üó ï úò ï øò.

æò ó òì øå õå æó äå þòì èò õåæ âòà, ãï íïà -
äå þòì èò çï íòï ïîï èõë äëæ ôïá üå þòì ìùïâ -
äå þï æï úëæ íòì ïà âò ìå þï, ïîï èåæ ðò îëâ -
íå þòì úëæ íò ìï æï óíï îå þòì òí üåã îò îå þï
èò ìò èë áï äï áåæ æï ðò îëâ íå þïæ ÷ï èë ñï äò -
þå þòì èòç íòà. æòóò àâäòì, îëè ìùïâ äå þï
ðîïá üò êó äò åäå èåí üòì ãï îå øå ïîï å ôåá -
üò ï íòï, ïèò üëè „ìùïâ äï êå àå þòà“ ìùïâ äå -
þòì èíòø â íå äë âï íò ðîòí úò ðò óí æï òñëì. 

æò ó òì èò õåæ âòà, ìùïâ äå þï åôåá üò ï íòï,
àó ûò îò àï æò ñó îïæéå þï åá úå âï ðîëþ äå -
èòì ãï æïÿ îò ìï æï êîò üò êó äò ïç îëâ íå þòì
óíï îòì ÷ï èë ñï äò þå þïì æï ïîï èï ìï äòì,
ôïá üå þòì æï èïõ ìëâ îå þïì. 

äåâ âò ãëü ì êò, îó ìò ôìò áë äë ãò, èëì êë -
âòì ôìò áë äë ãò òì òí ì üò üó üòì ðîë ôå ìë -
îò. èò ìò æï ôóû íå þó äòï æå ôåá üë äë ãò òì
òí ì üò üó üò èëì êëâ øò. âò ãëü ì êòì åêóà â íòì
óèïé äå ìò ôìò áò êó îò ôóí á úò å þòì êóä üó -
îóä-òì üë îò ó äò àå ë îòï, ïìå âå, àï âòì
üâòí øò ôìò áò êó îò ôóí á úò å þòì ìòì üå èó îò
äë êï äò çï úò òì àå ë îòï. èïí âå ÷ï èë ï ñï äò þï
þïâ ø âòì ãïí âò àï îå þòì ìë úò ï äóî-êóä üó -
îó äò àå ë îòï. âò ãëü ì êòè èòì úï æï ìï þï èò
èåüñ âå äå þò ìï æï ïç îëâ íå þòì óî àò åî à èò -
èïî àå þòì åá ì ðå îò èåí üóä êâäå âïì ãïí âò -
àï îå þòì ÿîòä øò. 

îïæ ãïí þïâ ø âò êëí ê îå üóä ìë úò ï äóî
æï êóä üó îóä ãï îå èë øò òþï æå þï, èòì ôìò -
áò êóî ãïí âò àï îå þïì ãïí ìïçé â îïâì ìë úò ï -
äó îò óî àò åî àë þå þò æï êóä üó îó äò èë -
íï ðë âï îò, èïã., æïè ùåî äë þï, îòúõ âò àò ìòì -
üå èï æï ìõâ. øå ìï þï èò ìïæ, þïâ ø âòì ïç îëâ íå -
þò ìï æï, çë ãï æïæ, øå èåú íå þò àò (êëã íò üó -
îò) ìôå îëì  ãïí âò àï îå þïú êëí ê îå üóä ìë -
úò ï äóî-êóä üó îóä ãï îå èë øò õæå þï, þïâ -
ø âò ìïà âòì èíòø â íå äë âï íò óô îë ìòì (ïâ üë -
îò üå üòì) ìï øó ï äå þòà. þïâ ø âòì ôìò áò êó îò
ãïí âò àï îå þò ìïà âòì ìë úò ï äó îò óî àò åî -

àë þå þò ùïè ñ âïí îëäì ïì îó äåþì. âò ãëü ì êò
þïâ ø âòì ãïí âò àï îå þï øò ñë âåä ôìò áò êóî
ôóí á úò ïì ëî æë íå çå ãï íò õò äïâì: ðòî âå -
äòï ìë úò ï äóî-òí üåî ô ìò áë äë ãò ó îò æë -
íå, îïú íòø íïâì òèïì, îëè þïâ ø âòì ôìò áò êï
ìõâåþ àïí ìë úò ï äóî óî àò åî àë þåþ øò ñï -
äòþ æå þï; èå ë îåï òí æò âò æó ï äó îò æë íå –
òí ü îïô ìò áë äë ãò ó îò, ïíó ïè åüïð çå þïâ ø -
âòì ãï îå èëì àïí óî àò åî àë þòà èò éå þó äò
ãï èëú æò äå þï øò æï ðäïí çå ãï æï æòì, îï øòú
ùïè ñ âïí îëäì èåüñ âå äå þï ïì îó äåþì.

âò ãëü ì êòì àå ë îòï ëàõ ûò îò àïæ ðîòí -
úòðì åôóû íå þï:

1. ãïí âò àï îå þï ìë úò ï äóî-êóä üó îóä
êëí üåá ì ü øò óí æï ãï íò õò äå þë æåì; 

2. þïâ ø âò úëæ íïì ïãåþì æï ïîï ðï ìò ó îïæ
òà âò ìåþì;

3. ìùïâ äï ùòí óí æï óì ù îåþ æåì ãïí âò àï -
îå þïì;

4. ôìò áò êóî ãïí âò àï îå þï øò úåí ü îï äó -
îò ïæ ãò äò èåüñ âå äå þïì óêï âòï.

êóä üó îïì ëî íï ò îò ãïâ äå íï ïáâì þïâ ø -
âòì òí üå äåá üó ï äóî ãïí âò àï îå þï çå:
(ï) êóä  üó îòì ìï øó ï äå þòà þïâ ø âò òà âò ìåþì
ïè êóä üó îï øò æïã îë âòä úëæ íïì, (þ) êóä -
üó îï óç îóí âåä ñëôì þïâøâì ïç îëâ íå þòì
ìï øó ï äå þå þòà, „òïîï éå þòà“. èåüñ âå äå þï
òì òïîï éòï, îëè äòì ìï øó ï äå þò àïú óô îë -
ìò þïâøâì ãï æïì úåèì úëæ íï ìï æï ãï èëú æò -
äå þïì.

þïâ ø âòì òí üå äåá üó ï äó îò ãïí âò àï îå þï
èòì èò åî ðîëþ äå èòì ãï æïùñ âå üòì øå æå ãïæ
èò éå þó äò ãï èëú æò äå þòì øå æå ãòï, îë èåä -
ìïú þïâ ø âò ìùïâ äëþì æï òûåíì ûò îò àï æïæ
èòì à âòì èíòø â íå äë âï íò óô îë ìòì ìï øó ï äå -
þòà. æï ìïùñòì øò óô îë ìò åõ èï îå þï þïâøâì
æï ùïî èïî àïâì èïì ðîëþ äå èòì ãï æïùñ âå -
üòì ðîë úåì øò. øåè æåã êò, àïí æï àï íë þòà,
þïâøâì ïû äåâì æï èë ó êò æåþ äïæ ãï æïùñ âå -
üò äå þòì èò éå þòì ìï øó ï äå þïì. øå ìï þï èò ìïæ,
ãïí âò àï îå þòì øå ôï ìå þò ìïì, æò æò èíòø â íå -
äë þï ïáâì òèòì ãï èòö â íïì, àó îò ìò ãï êå àå -
þï øå óû äòï þïâøâì æï èë ó êò æåþ äïæ æï îò ìò
— ìõâò ìò æïõ èï îå þòà. ïèòì ãï ìï èòö íïæ âò -
ãëü ì êòì øå èë ïáâì „ãïí âò àï îå þòì óïõ äë å -
ìò çë íòì“ úíå þï: þïâ ø âòì ãïí âò àï îå þòì êï -

íëí çë èò å îå þï òìå àòï, îëè èò ìò óíï îå þò
ãïî ê âå óä ðå îò ëæ øò èùòô æå þï æï òì ïè óíï -
îåþì ìîóä ôï ìëâ íïæ òñå íåþì. èå ë îå èõîòâ,
øå ìïû äå þå äòï, îëè èïì îë èå äò èå ôìò áò êó -
îò óíï îò óê âå ïáâì, èïã îïè åì óíï îò ãïí âò -
àï îå þòì ìüï æò ï øòï, øå ìï þï èò ìïæ, þïâøâì èò -
ìò ìîó äïæ ãï èë ñå íå þï öåî ïî øå óû äòï. ïè
øåè àõ âå âï øò, þïâ ø âò æï èë ó êò æåþ äïæ âåî
øåû äåþì ïèë úï íò ìïà âòì àï âòì ãïî à èå âïì,
èïã îïè ìõâò ìò æïõ èï îå þòà ïæ âò äïæ ùñâåüì
èïì. àó óô îëì èï å. ù. „õï îï ÷ë å þò“ øå ïø âå -
äï, çë ãò åî àò þïâ ø âò ùïî èï üå þòà èë ï õåî -
õåþì ðîëþ äå èòì ãï æïÿ îïì. òèï âå ïìï êòì
ìõâï þïâøâì øå òû äå þï öåî êò æåâ ïî ¸áëí -
æåì åì óíï îò, ïèò üëè óô îë ìòì æïõ èï îå þò -
àïú êò òì ðîëþ äå èóî ìò üó ï úò ïì âåî ãï óè -
ê äïâ æå þï. åì ëîò þïâ ø âò ìùë îåæ „ãïí âò àï -
îå þòì óïõ äë å ìò çë íòà“ ãïí ì õ âïâ æå þï. æï -
èë ó êò æåþ äïæ âåîú åî àò âåî ùñâåüì
ðîëþ äå èïì, èïã îïè åî àò þåâ îïæ óô îë ùò -
íïï, îïæ ãïí èïì óô îë ìòì æïõ èï îå þòà øå óû -
äòï ðîëþ äå èóî ìò üó ï úò ï øò ãïî ê âå âï. âò -
ãëü ì êòì àå ë îò òì èò õåæ âòà, åì þïâ ø âò „ãïí -
âò àï îå þòì óïõ äë åì çë íï øò òè ñë ôå þï“.
ìùïâ äå þï òìå óí æï ïòãëì, îëè ãïà âï äòì ùò -
íå þó äò òñëì þïâ ø âòì „ãïí âò àï îå þòì óïõ -
äë å ìò çë íï“, ïíó ìùïâ äå þï ëæ íïâ ùòí óí æï
óì ù îåþ æåì ãïí âò àï îå þïì.     

þïâ ø âòì ãïí âò àï îå þïì àïí åî àïæ æï óô -
îëì àïí óî àò åî àë þòì ðîë úåì øò ùïè ñ âï íò
õæå þï èåüñ âå äå þï. èåüñ âå äå þï õæå þï îë -
ãëîú ìï êó àï îò èëá èå æå þòì æï ãåã è âò ìï æï
îå ãó äï úò òì, ïìå âå ìõâåþ çå çå èëá èå æå þòì
òïîï éò. ðò ï ýåì úíë þòä òí üå îò ë îò çï úò òì,
ïíó „ãï îå ãï íò èëá èå æå þòì ãï àï âò ìå þòì
ðîë úåìì“, âò ãëü ì êòì èò õåæ âòà, èåüñ âå äå -
þï óæåâì ìï ôóû â äïæ.

âò ãëü ì êòì àå ë îò ï øò ïìå âå èíòø â íå äë -
âï íòï „óèïé äå ìò ôìò áò êó îò ôóí á úò òì“
úíå þï. èò ìò ìï øó ï äå þòà òì õìíòì, àó îï
ôìò áë äë ãò óî úâäò äå þåþ ìï æï ãïî æïá è -
íåþì òù âåâì ãïí âò àï îå þï øò èåüñ âå äå þòì
æï óô äå þï æï èò ìò òïîï éïæ ãï èë ñå íå þï. âò -
ãëü ì êòì èò õåæ âòà, óèïé äå ìò ôìò áò êó îò
ôóí á úòï (èïã., èåüñ âå äå þï) òèòà ãïí ì õ âïâ -
æå þï åäå èåí üï îó äòì ãïí (èïã., ìïê âå þòì èò -

éå þï), îëè òì ìë úò ï äó îò óî àò åî àë þòì
ìï ôóû âåä çåï øå ûå íò äò.  

âò ãëü ì êòì ãïí âò àï îå þòì ìë úò ï äóî-
êóä üó îó äò àå ë îò òì èò õåæ âòà, èïì ùïâ -
äå þå äò úëæ íòì ãï æïè úå èò, õë äë èëì ùïâ -
äå úëæ íòì ðï ìò ó îò èòè éå þò ïî ïîòì, ìùïâ -
äå þòì ðîë úå ìò àï íïè ø îëè äë þïï  èëì ùïâ -
äå ìï æï èïì ùïâ äå þåäì øë îòì, îë æå ìïú
èïì ùïâ äå þå äò åõ èï îå þï èëì ùïâ äåì úëæ íòì
êëí ì ü îó ò îå þï øò. èïì ùïâ äå þå äò èëì ùïâ -
äå àï „ãïí âò àï îå þòì óïõ äë å ìò çë íòì“
ãïà âï äòì ùò íå þòà òí æò âò æó ï äóî èòæ ãë -
èïì ïî ÷åâì, îï àï æï åõ èï îëì èïà æï ïèòà
õåäì óùñëþì èï àò óíï îå þòì ãïí âò àï îå þòì
ìüò èó äò îå þïì. èëì ùïâ äå ìùïâ äëþì óô -
îëì àïí æï àï íï üë äåþ àïí òí üå îïá úò òì
(óî àò åî àë þòì) ìï ôóû âåä çå. èëì ùïâ äå àï
øå ôï ìå þò ìïì ãïà âï äòì ùò íå þó äò óí æï òñëì
îë ãëîú èï àò ãïí âò àï îå þòì ïá üó ï äó îò
æë íå, ïìå âå „ãïí âò àï îå þòì óïõ äë å ìò çë -
íïú“.

âò ãëü ì êò ìï êó àï îò àå ë îò òì ïìïõ ì íå -
äïæ ïìåà èï ãï äòàì ãâàï âï çëþì: ëîò þïâ ø -
âòì òí üå äåá üòì üåì üò îå þòì øå æå ãïæ æïæ -
ãòí æï, îëè ëîò âå èïà ãï íòì ãë íåþ îò âò ãïí -
âò àï îå þï øå å ìï þï èå þë æï 7 ùäòì ïìï êò ìïà -
âòì æï èï õï ìò ï àå þåä æë íåì. åî àò èïà ãï íò
èò èï íòø íå þå äò êòàõ âå þò ìï æï àâïä ìï ÷ò íë
èï ìï äå þòì æïõ èï îå þòà ïæ âò äïæ ÿîò æï àï -
âòì ïá üó ï äóî ãë íåþ îòâ ãïí âò àï îå þï çå
ëîò ùäòà óô îë ìò þïâ ø âòì à âòì ãïí êóà â -
íòä üåì üóî æï âï äå þåþì, õë äë èå ë îå þïâ -
ø âò óô îë ìå þòì õåä è ûé âï íå äë þò àï æï
àâïä ìï ÷ò íë èï ìï äå þòì ãï èë ñå íå þòà ïõåî -
õåþ æï ãï æï åÿ îï àï âò ìò ãïí âò àï îå þòì ïá -
üó ï äóî æë íåì àïí øå æï îå þòà èõë äëæ 6
àâòà óô îë ìò þïâ ø âòì à âòì ãïí êóà â íò äò
æï âï äå þå þò. ïáå æïí ãï èëè æò íï îå, ìùïâ äå -
þòì æîëì ðå æï ãëã èï óí æï ãï òà âï äòì ùò -
íëì, îï òúò ïí þïâ ø âåþ èï, îï æë íå çå ïîò ïí
æï îò ìò ãï ãå þò ìï æï øåì ùïâ äòì øå ìïû äåþ -
äë þï ïáâà èë úå èó äò èë èåí üò ìïà âòì. ïíó,
èïà óí æï ãï òà âï äòì ùò íëí èëì ùïâ äå å þòì
ãïí âò àï îå þòì ïá üó ï äó îò æë íå æï „ãïí âò -
àï îå þòì óïõ äë å ìò çë íï“.

ÄÅÂ ÂÒÃËÜÌÊÒ
(1896-1934)

ÖËÍ ÆÒÓÒ
(1859-1952)
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ìïìåîüòôòêïúòë ãïèëúæåþò

ãïíâòàïîåþòìï æï ìùïâäòì àåëîòåþò
èëêäå òíôëîèïúòï òè ïâüëîåþòì øåìïõåþ, îëèåäàï íïïçîåâòì úëæíïú

èïìùïâäåþäòì ðîëôåìòóäò ìüïíæïîüòà ïîòì ãïíìïçéâîóäò

* * *
ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì ìï èò íòì ü -

îëì ãå íå îï äó îò òí ì ðåá úò ò ìï æï ìï áïî à âå äëì ôò íïí ì àï
ìï èò íòì ü îëì ìï ãï èë ûò å þë ìïè ìï õó îòì èò åî ãï èëâ äå íòä
òá íï ìêë äòì æò îåá üëî àï èò åî áîàï èòì ïéå þòì ôïá üå þò.
æï êï âå þó äå þò ïîò ïí ãë îòì îï ò ë íòì ìëô äå þòì — ôäï âòì -
èï íòì, íò áë çòì, ãï îåö âï îòì ìï öï îë ìêë äå þòì æò îåá üë -
îå þò: ãò ëî ãò áï îå äò, èï îò íå àï îïø âò äò, èò õå òä þò þò äïø -
âò äò æï ãï îåö âï îòì ìêë äòì ìï èå óî íåë íï ùò äòì õåä è ûé -
âï íå äò ìë ôòë ÷ï äï ó îò.

çå èë ïé íòø íó äò ðò îå þò, ìï öï îë ìêë äå þòì ãïà þë þòì à -
âòì øå øòà èë èï îï ãå þòì ìï êòàõ çå, æï íï øï ó äåþ îò âïæ ãï ó -
îòã æ íåí åîà-åîà òí æ èå ùïî èåì. øå àïí õ èå þòì àï íïõ èïæ,
þîïä æå þó äå þò èå ùïî èòì ìï ïè á îë æïí øå ò ûåí æ íåí øå øïì æï
ìêë äòì ïí ãï îò øò æïí ðò îïæ ïí ãï îòø çå ÷ï ó îòúõïâ æ íåí øå -
øòì éò îå þó äå þï çå èå üò ëæå íë þòì àïí õïì, øåè æåã çåæ èå -
üïæ æï îòúõó äò àïí õòì óêïí æïþ îó íå þï áîàï èòì ìï õòà
èëõ æå þë æï.

ìï èïî àïä æïè ú âå äåþ èï þîïä æå þó äå þò æï íï øï ó äòì
ôïá ü çå æï ï êï âåì, ìï õåä è ùò ôë þò ó öå üòì à âòì èò ñå íå þó äò
çò ï íòì ëæå íë þïì ãï èë ûò å þï æï ïæ ãåíì. èòè æò íï îå ëþì ãï èë -

ûò å þï ìòì õ äòì ìï èïî à äòì êë æåá ìòì 338-å èóõ äòì ðòî âå äò
íï ùò äòà, îïú òà âï äòì ùò íåþì àï âò ìóô äå þòì ïé ê âå àïì 6-
æïí 9 ùäïè æå âï æòà.

ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì ìï èò íòì ü -
îëì ãå íå îï äó îò òí ì ðåá úòï ïêå àåþì æï èë èï âïä øòú ãï ï êå -
àåþì ñâå äï ôåîì òèò ìïà âòì, îëè ìï áïî à âå äë øò ãï íïà äå -
þòì ìòì üå èï åîà-åî àò ñâå äï çå ïîï êë îóè ðò îå þó äò òñëì.
ìï èò íòì ü îë ïî æï óø âåþì þïâ ø âå þòì à âòì ãïí êóà â íò äò àïí -
õå þòì èòà âò ìå þïì æï ñâå äï, âòíú åú æå þï êë îóô úò óä ãï -
îò ãå þï øò øåì â äïì, èêïú îïæ æï òì öå þï.

ãïú íë þåþà, îëè ùåäì ìï èò íòì ü îëè 40 èò äò ë íò äï îòà
ãï çïî æï ìêë äå þòì âï ó ÷å îó äò æï ôò íïí ìå þï æï ïî úåî àò
æï íïê äò ìò ï íò ìêë äï ïî ïî ìå þëþì. ìêë äåþì ùò íïì ùïî åû -
äå âïà êâïî üï äó îò æï ôò íïí ìå þï. ñâå äï ìêë äïì ïáâì ìïõ ì -
îå þò, îëè óð îëþ äå èëæ æï ãï èïî àó äïæ ïùïî èë ëì ìïì ùïâ -
äë ðîë úå ìò. ìêë äå þòì ìï èå óî âåë ìïþ ÿë åþì øå óû äò ïà ïá -
üò ó îïæ ÷ï åî àëí æï ãï ï êëí ü îë äëí ìêë äå þòì þò ó öå üòì
õïî ö âò àò íï ùò äò.

òíôëîèïúòï
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ì ò ï õ ä å !
„ïõïäò ãïíïàäåþòì“ îåæïáúòï ìïìùïâäë æïùåìåþóäåþåþì 

ìàïâïçëþì àåèïüóî ðäïêïüåþì, 
îåðîëæóáúòåþìï æï áïîàâåä èùåîïäàï ðëîüîåüåþì

àåèïüóîò ðäïêïüåþò
æïùñåþòàò êäïìåþòìàâòì

ôëîèïüò A2 (42X59.4 ìè)
1. áïîàóäò ïíþïíò
2. ùåäòùïæòì æîëåþò: øåèëæãëèï-çïèàïîò
3. ùåäòùïæòì æîëåþò: ãïçïôõóäò-çïôõóäò
4. ôåîåþò
5. ôëîèåþò
6. ãïîåóäò úõëâåäåþò
7. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò
8. ðîëôåìòåþò
9. îòúõâåþò
10. õòä-þëìüíåóäò
11. øòíïóîò úõëâåäåþò
12. üïíìïúèåäò
13. ¸òãòåíòì íòâàåþò
14. ìïëöïõë íòâàåþò
15. üîïíìðëîüò
16. ùñäòì þòíïæîåþò
17. òíãäòìóîò ïíþïíò
18. îóìóäò ïíþïíò
19. ÷åèò ìïáïîàâåäë

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 2.5 ÄÏÎÒ

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
29. òïêëþ ãëãåþïøâòäò - æïèàïâîæï

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

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

àåèïüóîò ðäïêïüåþò
èïéïäò êäïìåþòìàâòì 

ôëîèïüò A1 (59.4X84.1 ìè)
1. îåäòãòåþòì ùïîèëøëþï 
2. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò ìïáïîàâåäëøò
3. ãïîåóäò úõëâåäåþò ìïáïîàâåäëøò
4. èùåîåþò
5. áïîàóäò õïäõóîò ìïêîïâåþò
6. áâåùïîèïâäåþò ìïáïîàâåäëøò
7. ìïáïîàâåäëì èúåíïîååþò
8. ïæïèòïíòì ïãåþóäåþï
9. îåðüòäòåþò æï æòíëçïâîåþò
10. èçòì ìòìüåèï
11. íòïæïãò — ìòúëúõäòì ùñïîë
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. 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 

õåäëâíåþòì  êïþòíåüòìàâòì
îåðîëæóáúòåþò

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

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 3 ÄÏÎÒ

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 4 ÄÏÎÒ

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 6.5 ÄÏÎÒ
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ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþò

საგამოცდო პროგრამა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ეფუძნება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 
2006 წლის 28 სექტემბრის №841 ბრძანებით დამტკიცებულ ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივ პროგრამას. 

საგნობრივი უნარები 

2011-2012 ìïìùïâäë ùäòì 
ìêëäòì ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþòì ìïãïèëúæë ðîëãîïèï

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება კავშირი ეროვნულ

სასწავლო გეგმასთან

კითხვა
ლი ტერა -

ტურის მცო დნე -
ობ ითი

საკითხები

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

2. ტექსტის საფუძველზე პირდაპირი და
არაპირდაპირი დასკვნების გაკეთება; 

3. ტექსტის მთავარი აზრის (იდეის) ამოც ნო -
ბა/გაა ნალიზება; 

4. ტექსტში ასახული ფაქტების, მოვლენების,
შეფასებების იდენ ტი ფი კაცია/გააზ რება/გაანა -
ლიზება; 

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

6. ტექსტში ავტორის/პერსონაჟის პოზიციის
ამოცნობა/გაანალიზება;

7. ტექსტში სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის
(ფაქტობრივის, კონცეპტუალურის, ქვე ტექ -
სტურის) იდენტიფიკაცია/ანალიზი/შეფასება;

8. სხვადასხვა ტიპის ტექსტში (მხატვრული,
არამხატვრული) დასმული
სა კვანძო პრობლემური საკითხების იდენ -
ტიფიკაცია/ანალიზი/შეფასება;

9. სხვადასხვა ტიპის არამხატვრული ტექსტების
მიზნების იდენტიფიკაცია;

10. ლექსიკური ერთეულის, ფრაზის, მყარი
შესიტყვების, ფრაზეოლოგიზმის გაგება-
გააზრება;

11. სიტყვის, ფრაზის მნიშვნელობის გაგება
კონტექსტის მიხედვით;

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

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

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

15. ტექსტის ფორმის, სტრუქტურის გაგება;

16. პერსონაჟთა ხატვის ხერხების
ამოცნობა/გააზრება;

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

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

ქართ. VII.7; ქართ. VII.8;
ქართ. X.9. 

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

ქართ. X.7; ქართ. X.9.  

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

ქართ. X.7.

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

ქართ. VII.8; 
ქართ. VIII.6.

ქართ. VII.9.

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

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

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

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

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

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

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

ìïã íëþ îò âò úëæ íï
ðîëã îï èòì øò íï ïî ìò

n áïî àó äò ìï äò üå îï üó îë åíï æï èò ìò ãïí âò àï îå þòì ìï ôå õó îå þò;
n ìòüñ âï, èò ìò ðòî æï ðò îò æï ãï æï üï íò àò èíòø â íå äë þï; ìò íë íò èå þò, ëèë íò èå þò, ïí üë íò -

èå þò, ðï îë íò èå þò, æò ï äåá üòç èå þò, ïî áï òç èå þò, íå ë äë ãòç èå þò, íï ìåì õå þò ìòüñ âå þò, þïî -
þï îòç èå þò; èñï îò øå ìòüñ âå þå þò; ùïî èëá è íò äò æï ûò îå ó äò ìòüñ âå þò; èïî üò âò æï îàó äò
ìòüñ âå þò;

n ìüò äòì îï ë þï; ìòüñ âï àï øåî ÷å âï èíòø â íå äë þòì èò õåæ âòà; ðï îë íò èå þò, ìüò äòì üó îò
õïî âå çå þò: üïâ üë äë ãòï, êïä êò, ïü îë ôòï (ìòüñ âòì ãï èë ñå íå þï ïîï çóì üò èíòø â íå äë þòà).

n èëî ôë äë ãòï: èåüñ âå äå þòì íï ùò äå þò, èï àò ùïî èë å þò ìï æï ôëî èïú âï äå þòì ûò îò àï -
æò ìï êòàõå þò.

n ìòí üïá ìò: ùò íï æï æå þï; ìòí üïá ìó îò óî àò åî àë þòì ìï õå å þò; ùò íï æï æå þòì ìï õå å þò;
ùò íï æï æå þòì ùåâ îå þò; áâåè æå þï îò ìï æï øå èïì èåí äòì óî àò åî àë þï îòúõ âòì èò õåæ âòà;

ùò íï æï æå þå þòì êäï ìò ôò êï úòï øò íï ïî ìò ìï æï ïãå þó äå þòì èò õåæ âòà;
èïî üò âò øåî ùñ èó äò ùò íï æï æå þï æï îàó äò ùò íï æï æå þï; àïí ùñë þï æï áâåùñë þï;
ðòî æï ðò îò æï òîò þò íïà á âï èò;
n èïî à ä ùå îòì ìï êòàõå þò.
n ìïì âåí íò øïí àï õèï îå þòì ùå ìå þò.

üåá ì üå þò:
1. òïêëþ õó úå ìò - „øó øï íò êòì ùï èå þï“.
2. òëâï íå ìï þï íòì ûå - „ïþë àþò äå äòì ùï èå þï“.
3. ãò ëî ãò èåî ÷ó äå - „ãîò ãëä õïí û àå äòì úõëâ îå þï“ (ìïì êë äë øå èëê äå þó äò âï îò ïí üò).
4. øë àï îóì à âå äò - „âåôõòì üñï ë ìï íò“ („âåôõòì üñï ëì íòì“ ìïì êë äë ãï èë úå èï í. íï àï ûò -

ìï): „æï ìïùñò ìò“, „ïè þï âò îëì üå âïí ïîïþ àï èå ôò ìï“, „îëì üå âïí èå ôò ìï ãïí æï ïâ àïí æò äò ìï -
ãïí íï æò îë þï“, „íïõ âï ïîïþ àï èå ôò ìï ãïí èòì ñèò ìï âåôõòì üñï ëì íò ìï“, „àò íï àò íò ìï ãïí ïâ àïí -
æò äòì ãïã çïâ íï èòì ñèòì ìï ûåþ îïæ“, „ïè þï âò ïâ àïí æò äò ìï, ïì èïàì îëè åóþ íå þòì áâïþ øò ãïí“,
„øåñ îï üï îò å äò ìï æï ïâ àïí æò äò ìï“, „üï îò å äò ìï ãïí àï âòì ïè þòì èþë þï, ëæåì ïâ àïí æòäì
óïè þë“, „ïè þï âò üï îò å äòì ãï èòö íó îå þò ìï, ðòî âåä îëè ãï èòö íóî æï“, „ùòã íò íåì üïí-æï îå -
öï íò ìï ìïñ âï îåä ìï àï íï èò ùå îò äò ðòî âå äò“, „ùòã íò üï îò å äò ìï ìïñ âï îåä ìï àï íï èò ùå îò äò
ðòî âå äò“, „ùòã íò üï îò å äò ìï õï üï åä àï àï íï æï êï úòì ãïã çïâ íï“, „íåì üï íò ìï ãïí üï îò å äòì
õèë þï“, „ùòã íò õï üï åä àï èå ôò ìï, üï îò å äòì ùò íï øå èë ùå îò äò“, „üï îò å äò ìï æï íåì üï íòì ðò -
îòì ðòî øåñ îï“, „üï îò å äò ìï ãïí õï üï åàì ùïì ä âï æï æò æò ëèò“, „ùòã íò üï îò å äò ìï òí æëà èå -
ôòì ùò íï øå æï ãï èïî ö âå þòà øå èëá úå âï“, „ùòã íò íåì üïí-æï îå öï íò ìï ìïñ âï îåä ìï àï íï èë ùå -
îò äò“, „ùòã íò üï îò å äò ìï ìïñ âï îåä ìï àï íï èò ùå îò äò“, „î÷å âï íåì üïí-æï îå öï íòì ãïàõë âå -
þò ìï“, „üï îò å äò ìï æï íåì üïí-æï îå öï íòì àïà þò îò æï ãï èëî ÷å âï“, „õâï îïç è øïì øâò äòì òí -
æë åàì èëì ä âï ìï áëî ùò äëæ æï üï îò å äò ìï ãïí èò ìò èëê ä âï“, „ïè þòì úíë þï üï îò å äò ìï ãïí
íåì üïí-æï îå öï íòì æï êïî ã âò ìï“, „ïè þï âò íó îï æòí-ôîò æë íò ìï, ëæåì üï îò åä øå å ñï îï“,
„ôîò æë íò ìï ãïí íåì üïí-æï îå öï íòì ïè þòì èþë þï“, „ïè þï âò ïâ àïí æò äòì ïîï þåàì øåá úå âò ìï“,
„æïàõë âï ïâ àïí æò äò ìï îëì üå âïí èå ôåì àï íï æï âï çò îòì ìï ó þï îò“, „ïí æåî ûò ïâ àïí æò äò ìï
îëì üå âïí èå ôòì ùò íï øå, ëæåì ãï ò ðï îï“, „äëú âï ïâ àïí æò äò ìï“, „ðëâ íï ïâ àïí æò äò ìï ãïí æïþ -
íå æò äòì üï îò å äò ìï“, „èþë þï üï îò å äò ìï ãïí äëè-âåôõòì æï õëú âò ìï“, „ïè þï âò ïâ àïí æò äò ìï -
ãïí ãó äïí øï îëì èòì ä âò ìï“, „ôïü èï íò ìï ãïí íåì üïí-æï îå öï íòì ïè þòì èþë þï“, „ïè þï âò íåì üïí-
æï îå öï íò ìï áïö àï ãïí øåðñ îë þò ìï“, „ùòã íò ôïü èï íò ìï íåì üïí-æï îå öï íòì ùò íï øå èò ùå îò äò“,
„ùòã íò íåì üïí-æï îå öï íò ìï ôïü èïí àï íï“, „ùòã íò íåì üïí-æï îå öï íò ìï ìïñ âï îåä àïí èò ùå îò -
äò“, „ùòã íò ïâ àïí æò äò ìï ôîò æëí àïí èò ùå îò äò“, „àïà þò îò íó îï æòí-ôîò æë íò ìï“, „àïà þò -
îò ïâ àïí æò äò ìï“, „àïà þò îò üï îò å äò ìï“, „æï ìïì îó äò“.

5. ìóä õïí-ìï þï ëî þå äò ï íò - „ìòþ î û íå-ìòú îó ò ìï“: æï ìïùñò ìò (ìòüñ âå þïè æå: „...æï øâò äò ìï
ìòè ùï îå èïí ïé èïø ôë àï“), ìï ìïõ äå øò öóè þå îòì èòì â äòì åðò çë æò („èë ïõ ìå íï äå ëí... áâï æï
ëá îë ìùë îòï êïú àïà âòì“); òãïâ-ïîï êå þò: „èå ôå æï èõïü âï îò“, „èëûé âï îò èå äò“, „óìï èïî à -
äë øòî âïí-øï¸“, „èï ëõ îå þå äò èêâæï îò“, „ëî èë øò ÷ïã æå þó äò èå ôå“, „àâïä õò äó äò æï óìò -
íïà äë“, „êó æï èë îò å äò“, „êï úò æï ãâå äò“, „êå àò äò ãâå äò“, „ãäï õï æï èæò æï îò“, „èë õåî -
õå þó äò ïîï þò“, „ïá äå èò æï âò îò“, „èë üò îï äò æï èë úò íï îò“, „èå ôå æï èò ìò øâò äò“.

6. æï âòà ãó îï èòø âò äò - „æï âò àò ï íò“: „ìùïâ äï èëì ùïâ äå àï“, „áïî à âåäà óôïä àï èåã âïî -
üë èë þòì òãï âò“ (þë äë åá â ìò ìüîë ôò), „èëà á èï õèò àï àïâ-þë äë åî àò“, „áïî à âåä àï æï
êïõ àï ãïí àï âò ïíà óôïä àïæ øå ëî ãó äå þï“, „ìïùñï ó äòì èëùñ âï éâàò ìï ãïí“, „æï âòà ãó îï -
èòì ø âò äòì äåê àï ãïí æïüñë å þï“, „ëæåì æïüñë å þóä èïí óî öó äëì áâå ñï íïì ìïñ âïî äòì ìï õå
æï ìó îï àò âå éï îï íï õï, ïèò ìò èëà á èï æï âò àò ìï ãïí“, „üñâå ë þòà ãïí ãï ðïî âï æï âò àò ìï“, „øâå -
äï éâàò ìï ãïí æï âò àò ìï. üñâå ë þò æïí ãï èëì â äï ìï îó ìå àë øò“, „æï âòà ãó îï èòì ø âò äò ìï ãïí
ìï ùó àëì ìëô äòì ìïè æó îï âò“, „èå ôòì âïõ üïí ãòì ïèò åî ìëô äòà èòú â äï æï áïî à âåäà àï -
âïæ àï æï ïç íï óî àï îóìà õåä è ùò ôòì ìïè ìï õóî øò ãïí ùå ìå þï“, „ìïô äï âòì áâï çåæ æï ìï ùå îò“.

7. ãîò ãëä ëî þå äò ï íò - äåá ìò: „àï èïî èå ôòì ìï õå þå àï íò òì åê äå ìò ï øò“.
8. íò êë äëç þï îï àïø âò äò - äåá ìå þò: „ïî óêò ýò íë, ìïü î ôëë...“, „èå îï íò“, „îïæ ¸ñâåæ îò

êïú ìï...“, „ôòá î íò èüêâîòì ðò îïì“, „øå èë éï èå þï èàïù èòí æï çå“, „õèï òæó èï äò“, „ìó äë þë îë -
üë“; ðë å èï „þå æò áïî à äò ìï“.

9. òäòï ÿïâ ÿï âï ûå - äåá ìå þò: „þåæ íò å îò åîò“, „ðë å üò“, „÷å èë êï äï èë“; ðë å èå þò: „ãïí æå ãò -
äò“, „ï÷ î æò äò“ - VII àï âò; èëàõ îë þå þò: „êï úòï-ïæï èò ï íò?!“, „èãçïâ îòì ùå îò äå þò“, „ëàï îï -
ïíà áâîò âò“; ìüï üòï „îï ãòàõ îïà, îòà ãï ãï õï îëà?“

10. ïêï êò ùå îå àå äò - äåá ìå þò: „ãïí àò ï æò“, „ðë å üò“, „îïú ïî òù âòì, ïî ïíï àåþì“; ðë å èï
„ãïè ç î æå äò“.

11. ïäåá ìïí æ îå ñïç þå ãò — èëàõ îë þï „õå âòì þå îò ãë ÷ï“.
12. âï ýï-ôøï âå äï - äåá ìå þò: „÷å èò âåæ îå þï“, „îïè øåè á è íï ïæï èò ï íïæ“, „ìëô äò ìï ùå ìò

ïìåï“, „éï èå èàï øò“, „þåâ îò âò ôòá îå ûï äò ïí...“; ðë å èå þò: „ïäó æï áå àå äï ó îò“, „þïõ ü îò ë íò“,
„ìüó èïî-èïì ðòí ûå äò“, „ãâå äòì èÿï èå äò“, „ìòí æò ìò“; ðóþ äò úòì üó îò ùå îò äò „êëì èë ðë äò -
üòç èò æï ðïü îò ë üòç èò“.

13. æï âòà êäæò ïø âò äò - èëàõ îë þï „ìï èï íòø âò äòì æå æò íïú âï äò“.
14. íò êë äëî à áò ôï íò ûå - èëàõ îë þå þò: „øå äëú âï îï æò ë àò“, „àïâ ìïô îò ï íò æå æï êï úò“.
15. äåë áò ï ÷å äò - èëàõ îë þï „¸ï êò ïû þï“.
16. êëí ì üïí üò íå ãïè ìï õóî æòï - îë èï íò „æò æëì üï üòì èïî ö âå íï“.
17. èò õå òä öï âï õòø âò äò - îë èï íò „öï ñëì õòç íå þò“.
18. ãï äïê üò ëí üï þò ûå - äåá ìå þò: „þïâ ø âå þò êï ôå øò“, „àëâ äò“, „äóî öï úõå íå þò“,
„èàïù èòí æòì èàâï îå“, „ìò äïý âïî æå ïíó âïî æò ìò äï øò“, „øå îò ãå þï“.
19. üò úò ïí üï þò ûå - äåá ìå þò: „èåùñå îò èåùñåîì“, „èå ñï ÷ï éåþ èï èëè ê äåì ïîïã â çå“.
20. ðï ë äë òïø âò äò - äåá ìò „ùå îò äò æå æïì“.
21. âï äå îò ïí ãïô îò æïø âò äò - äåá ìå þò: „ðîë âòí úò ï äó îò ãï çïôõó äò“, „ìïí üò èåí üï-
äó îò üîò ë äå üò“.
22. êë äïó íï æò îï ûå - äåá ìò „25 àå þåî âï äò, 1921 ùå äò“.
23. ãò ëî ãò äå ë íò ûå - äåá ìå þò: „èå úï èå üå ìï ó êó íå“, „ñòâ ÷ï éòì ðï å èï íò“.
24. ãó îïè î÷å ó äòø âò äò - èëàõ îë þå þò: „íå äò üïí ãë“, „èóí öò ïõ èå æò æï ìò úëúõ äå“.
25. ïíï êï äïí æï ûå - äåá ìå þò: „äï ̧ òä çå òìåâ...“, „ôå õò æï èïæ ãòà...“
26. îå âïç òíï íòø âò äò - „ìï èò íë âå äï“.
27. ëàïî ÿò äï ûå - äåá ìò „îë æå ìïú ïìå ïõ äëï ãîå èò“; íïùñ âå üò îë èï íò æïí „ñë âåä èïí

÷åè èïí èðëâ íåä èïí“ (XII êäï ìòì ìï õåä è ûé âï íå äë øò èë úå èó äò åðò çë æò).
28. öå èïä áïî ÷õï ûå - èëàõ îë þï „òãò“.
29. ãó îïè æë ÷ï íïø âò äò - èëàõ îë þï „êï úò, îë èåä ìïú äò üå îï üó îï ûäò åî óñ âïî æï“.
30. íóã çïî øï üï ò ûå - èëàõ îë þï „êï ðò êò ãï êï ðò êå þó äï, ïíó åâ îë ðï øò îï èòí æë æï“.
31. þå ìòê õï îï íï ó äò - äåá ìå þò: „õå å þò“, „ìïæ ïîò ïí øâò äå þò, øâò äå þò ìïæ ïîò ïí“.

áïîàóäò åíï æï äòüåîïüóîï
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საგნობრივი უნარები 
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საკითხთა ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

1. პრაგმატული ხასიათის სხვა -
დასხვა ტიპის მოკლე ტექსტების
გაგება.

1.1. საკომუნიკაციო სიტუაციის ამოცნობას (ავტორი,
ადრესატი, კორესპონდენციის მიზანი - მილოცვა, მოწ -
ვევა, მადლობის გამოხატვა, შეთავაზება, შთა ბეჭ დილ -
ებების 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 თან მიმ -
დევრობის ამოცნობას (მაგ., როგორ მივიდეს დანიშ ნუ -
ლე ბის ადგილამდე).

2. სხვადასხვა თემაზე შექმნილი
შემეცნებითი ტექსტების გაგება
და გაანალიზება

2.1. მთავარი თემის/საკითხების გამოკვეთას;
2.2. ტექსტის ზედაპირზე მოცემული ფაქტობრივი ინ -
ფორ მაციის ამოცნობას (მაგ., მოქმედების დრო, ადგილი
და სხვა);
2.3. ფაქტებსა და მოვლენებს შორის არსებული კავ ში -
რების (ლოგიკური, ქრონოლოგიური) დადგენას;
2.4. ინფორმაციის ამოკრებას კონკრეტული მახა სია თებ -
ლების მიხედვით (მაგ., მსგავსება-განსხვავება და სხვა);
2.5. ფაქტის გამიჯვნას ვარაუდისაგან, შეფასებისაგან.

3. ბიოგრაფიული ხასიათის ტექ -
სტე ბის გაგება

3.1. მოვლენათა დროისა და ადგილის განსაზღვრას;
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 -
ვრუ ლი ტექსტების გაგება და
გაანა ლიზება

4.1. ტექსტის/მისი ცალკეული მონაკვეთის ზოგადი
შინაარსის ამოცნობას (მაგ., კონკრეტული ინფორმაციის -
ვინ, რა, სად, რატომ, რა მიზნით და სხვა - დასახელებას);
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 ინფო რ -
მაციაზე დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების
საფუძველზე პერსონაჟთა დახასიათებას და მათ შორის
არ სებული ურთიერთობების შესახებ დასკვნების გა მო -
ტანას;
4.7. სიუჟეტის განვითარების საფეხურების (დასაწყისი,
ამბის მსვლელობა, დასასრული) გამოყოფას;
4.8. ნაწარმოების ძირითადი თემის ამოცნობას.

5. საგაზეთო პუბლიკაციების
გაგება

5.1. საკომუნიკაციო სიტუაციის (კორ ესპ ონდ ენ -
ტი/რესპონდენტი, ავტორი/ადრესატი, პუბლიკაციის მი -
ზანი, კონტექსტი) ამოცნობას;

5.2. მთავარი საკითხის/პრობლემატიკის განსაზღ -
ვრას;

5.3. შეფასებების, თვალსაზრისების ამოცნობას;
5.4. ფაქტების/მოვლენების დაკავშირებას სათანადო

თვალსაზრისებთან.

საგნობრივი ცოდნა

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, ფუძედ -

რეკადი);
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

სიხ შირის 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 სტუ -

მარი...);
n სახელისა და ზმნის შეთანხმება რიცხვში (ბავშვები დგანან, მაგრამ მერხები დგას, ბევ -

რი/ათი სტუმარი მოვიდა...);
13. წინადადების ტიპები აგებულების მიხედვით (მარტივი, შერწყმული და რთული).
14. დამოკიდებული წინადადებების სახეები რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში (ქვემ -

დებარული, მიზეზის გარემოებითი).

ორთოგრაფია / პუნქტუაცია
1. მიმართვის ფორმები საკუთარ და საზოგადო სახელებთან და მასთან დაკავშირებული

მარ თ ლ წერის 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.).

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 საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

1. კინემატიკა მექანიკური მოძრაობა. გადატანითი და ბრუნვითი
მოძრაობა. ნივთიერი წერტილი. ათვ ლის სხეული, ტრა ექ ტო -
რია. გავლილი მანძილი. გადაადგილება. სკალარული და
ვექ ტორული სიდიდეები. მდე ბარეობისა და მოძრაობის
ფარ დობითობა. წრფივი თანაბარი მოძრაობა. სიჩქარე, სიჩ -
ქარის ერთეულები. გა ვლილი მანძილის, დროისა და სი -
ჩქარის გა მოსათვლელი ფორმულები. მანძილისა და სი ჩ -
ქარის დრო ზე დამოკიდებულების გრაფიკები. ერთი წრფის
გას  წვრივ მოძრავი სხეულების სიჩქარეთა შეკრების წე სი. წრ -
ფივი არათანაბარი მოძრაობა. მყისი სიჩქარე. სა შუალო სიჩ -
ქარე. წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძ რაობა. აჩქარება, მისი
ერთ ეული. აჩქარების, სიჩქარისა და გადაადგილების დრო -
ზე დამოკიდებულების ფორ მუ ლები. სიჩქარისა და აჩ ქა რე -
ბის დროზე და მო კიდებულების გრაფიკები. თანაბარი მოძ -
რაობა, წრე წირზე ბრუნვის პერიოდი და სიხშირე.

ბუნ.VII.5

ბუნ.VIII.5

ბუნ.VIII.6
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საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

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 მუ -

დმივა. სიმძიმის ძალა. სხეულთა თავისუფალი ვარდნა.
თავისუფალი ვარდნის აჩქარება.

დრეკადობის ძალა სიხისტე. ჰუკის კანონი.
უძრაობის ხახუნის ძალა. სრიალის ხახუნის ძალა.
ხახუნის კოეფიციენტი.

ბუნ.VII.7

ბუნ.VIII.6

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 პოტენ ცი -

ური ენერგია.
დრეკადად დეფორმირებული სხეულის პოტენციური

ენერგია.
მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონი.
პოტენციური და კინეტიკური ენერგიის ურთიერთ გარ -

დაქმნა.

ბუნ.VIII.6

ბუნ.IX.5

ბუნ.IX.6

4. სტატიკა ძალის მომენტი, სიმძიმის ცენტრი, წონასწორობის
სახეები, უძრავი ბრუნვის ღერძის მქონე სხეულის წო -
ნასწორობის პირობა.

მარტივი მექანიზმები ბერკეტი. ჭოჭონაქი.
დახრილი სიბრტყე.

ბუნ.VIII.7

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.

ბუნ.VII.8

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.IX.8

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

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

n ბრინჯაოს ხანა საქართველოში

n უძველესი ქართული სამეფოების ურ -
თიერთობა ასურეთსა და ურარ ტუს თან

n ბერძნული ახალშენები საქართველოს
ტერიტორიაზე

n ალექსანდრე მაკედონელის დაპყ რო ბე ბი
n ფარნავაზის გამეფება
n ფარნავაზის რეფორმები

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

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

ისტ. XI . 2.
ისტ. XI . 4.

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

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

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

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

6) ქართლის გაქრისტიანება

7) ვახტანგ გორგასალი

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

9) არაბები
10) არაბობა საქართველოში

11) ქართული სამეფო-სამ თავ -
რო ების წარმოქმნა

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

13) თურქ-სელჩუკები საქარ -
თვე ლოში

n წმინდა ნინოს მოღვაწეობა
n ქრისტიანობის სახელმწიფო რელი გი -
ად გამოცხადება

n საგარეო პოლიტიკა
n საეკლესიო რეფორმა

n ირანისა და ბიზანტიის დაპირის პი -
რება VI საუკუნეში
n "დიდი ომიანობა" ეგრისში

n არაბთა დაპყრობები
n არაბული კულტურა
n ჰაბიბ-იბნ მასლამა და "დაცვის სიგ ე ლი"
n მურვან ყრუს ლაშქრობა

n ტაო-კლარჯეთი
n აფხაზეთი
n კახეთი

n ჯვაროსნული ლაშქრობების გამომ -
წვე ვი მიზეზები
n პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა
n მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა

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

ისტ. XI . 3.
ისტ. XI . 4.
ისტ. XI . 5.
ისტ. XI . 6.
ისტ. XI . 7.

ისტ. XI . 6.
ისტ. XI . 4.

ისტ. XI. 4.

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

ისტ. XI .1.
ისტ. XI . 3.
ისტ. XI . 4.

ისტ. XI . 1.
ისტ. XI . 2
ისტ. XI . 4.

ისტ XI . 1.
ისტ. XI . 4.

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

7. გეო მე ტრ -
იული 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 სი -

ნათ ლის გავრცელების სიჩქარესთან. სინათლის დის -
პერსია, სპექტრი.

ბუნ.IX.9

8. სითბური
მოვლენები

ნივთიერების აგებულება. მოლეკულების ურთი ერთ -
ქმედება. მოლეკულების სითბური მოძრაობა. ტემ პე რა ტუ -
რა. კელვინის და ცელსიუსის სკალები. კავშირი მათ შო რის.
აბსოლუტური ტემპერატურა. აირების, სითხეების და მყარი
სხეულის აგებულება. დიფუზია. ბროუნის მოძ რა ობა.

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.VII.6

ბუნ.IX.7

9. ელ ექ -
ტრული
მოვლენები

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 გეო მეტ -

რიულ 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.

ბუნ.VIII.8

ბუნ.VIII.9

ფიზ. X.1

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.
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საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

14) დავით აღმაშენებელი

15) თამარის ეპოქა

16) მონღოლების იმპერია

17) გიორგი V ბრწყინვალე

18) საქართველოს დაშლა
სამეფო-სამთავროებად;
ბიზანტიის დაცემა

19) დიდი გეოგრაფიული
აღმოჩენები

20) ბრძოლა ოსმალეთისა და
ირანის წინააღმდეგ XVI
საუკუნეში

21) შაჰ-აბას I-ის ლაშქრობები
აღმოსავლეთ საქართველოში

22) აღორძინება და ჰუმანიზმი
ევროპაში

23) რეფორმაცია

24) საფრანგეთის რევოლუცია

25) ვახტანგ VI

26) აშშ-ის ჩამოყალიბება

27) ერეკლე II

28) რუსეთის მიერ ქართლ-
კახეთისა და იმერეთის
სამეფოების დაპყრობა

29) ნაპოლეონის ეპოქა

n დავითის საშინაო პოლიტიკა
n დიდგორის ბრძოლა

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

n მონღოლთა ლაშქრობები
n მონღოლთა მიერ საქართველოს
დაპყრობა

n საქართველოს ერთიანობის აღდგენა
n ურთიერთობა ეგვიპტესა და რომის
პაპთან

n ერთიანი საქართველოს დაშლა
n ბიზანტიის დაცემა და მისი მნიშ ვ ნე -
ლო ბა

n კოლუმბი და ამერიკის აღმოჩენა
n მაგელანის მოგზაურობა დედამიწის
გარშემო

n ლუარსაბ I
n სვიმონ I

n შაჰ-აბას I-ის ლაშქრობები კახეთსა და
ქართლში

n აღორძინება (რენესანსი)
n ჰუმანიზმის გავრცელება ევროპაში

n ერაზმ როტერდამელი
n მარტინ ლუთერი

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

n ვახტანგის კულტურულ-საგანმანათ -
ლე ბ ლო მოღვაწეობა
n ურთიერთობა რუსეთთან

n კონტინენტური კონგრესები
n ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის
n დამოუკიდებლობის გამოცხადება

n გეორგიევსკის ტრაქტატი

n რუსეთის მიერ ქართლ-კახეთის სამ ე -
ფოს გაუქმება
n რუსეთის მიერ იმერეთის სამეფოს
გაუქმება

n 18 ბრიუმერის გადატრიალება
n აუსტერლიცის ბრძოლა
n კონტინენტური ბლოკადა
n ლაშქრობა რუსეთში
nლაიპციგისა და ვატერლოოს ბრძო ლები

ისტ XI . 4.
ისტ. XI . 6.

ისტ. XI . 4.

ისტ. XI. 1.
ისტ. XI. 4.
ისტ. XI . 7.

ისტ. XI. 4.

ისტ. XI.1.
ისტ. XI.3.
ისტ. XI .4.

ისტ. XI.1.
ისტ. XI . 2.
ისტ. XI . 3.

ისტ. XI. 4.

ისტ. XI. 4.

ისტ. XI. 5.
ისტ. XI. 6.

ისტ. XI. 5.
ისტ. XI . 6.

ისტ. XI. 3.
ისტ. XI. 5.

ისტ. XI . 4.
ისტ. XI . 7.

ისტ. XI . 5.
ისტ. XI . 3.

ისტ. XI . 4

ისტ. XI. 4.
ისტ. XI . 3.

ისტ. XI .1.
ისტ. XI .3.

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

30) რუსეთ-თურქეთისა და
რუსეთ-ირანის ომები XIX ს-
ში და საქართველო

31) თერგდალეულები

32) I მსოფლიო ომი და
ვერსალის კონფერენცია

33) საქართველო 1918-1921
წლებში

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

35) II მსოფლიო ომი

36) მსოფლიო II მსოფლიო
ომის შემდეგ

37) საქართველოს
დამოუკიდებლობის აღდგენა

38) საქართველო და
საერთაშორისო
თანამეგობრობა

n რუსეთ-თურქეთის ომები და საქარ -
თვე ლო XIX ს-ში
n რუსეთ-ირანის ომები და საქარ თვე -
ლო XIX ს-ში

nილია და თერგდალეულების მოღ ვა წეობა

n სამხედრო ბლოკების შექმნა
n ომის გამომწვევი მიზეზები
n ომის მიმდინარეობა
n ომის შედეგები
n ვერსალის კონფერენცია და მისი მნიშ -
ვნე ლობა

n დამოუკიდებლობის გამოცხადება
n ბრძოლა ტერიტორიული მთლია ნო -
ბი სათვის
n საგარეო პოლიტიკა
n საბჭოთა რუსეთის მიერ საქარ თვე -
ლოს ოკუპაცია

n საბჭოთა კავშირის შექმნა და 1924
წლის ანტისაბჭოთა აჯანყება საქართვ -
ელო ში
n აშშ I და II მსოფლიო ომებს შორის
n გერმანია, იტალია, ესპანეთი I და II
მსოფლიო ომებს შორის

n გერმანიის თავდასხმა პოლონეთზე
n სსრკ-ს მიერ ბალტიის რესპუ -
ბლიკებისა და დასავლეთ უკრაინის
ოკუპაცია
n "უცნაური ომი"
n გერმანიის თავდასხმა სსრკ-ზე
n იაპონიის თავდასხმა პერლ-ჰარ ბორ ზე
n სტალინგრადისა და კურსკის ბრძო -
ლე ბი
n ოპერაცია "ოვერლორდი"
n გერმანიის კაპიტულაცია
n თეირანის, იალტისა და პოტსდამის
კონ ფერენციები
n იაპონიის კაპიტულაცია

n "ცივი ომი" და მისი მიზეზები
n კორეისა და ვიეტნამის ომები
n NATO-სა და "ვარშავის ხელ შეკ რუ -
ლების" 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

n 1990 წლის არჩევნები
n დამოუკიდებლობის აღდგენა 1991
წლის 9 აპრილს

n ურთიერთობა საერთაშორისო ორგა -
ნი ზაციებთან

ისტ. XI. 4.

ისტ. XI . 4.
ისტ. XI . 5.
ისტ. XI. 7.

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

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

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

ისტ. XI I. 1.
ისტ. XI I. 5.

ისტ. XI I. 5.

ისტ. XI I. 4.
ისტ. XI I . 5.

ისტ. XI I. 5.

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.
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საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

1) საქართველო და კავკასია მდებარეობა და საზღვრები, ევროპა-
აზიის შორის საზღვრის გატარების
ვერსიები, პოლიტიკურ-ადმინის ტრა -
ციული დაყოფა, შავი და კასპიის ზღვე ბი

გეო. IX. 8.

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

2) საქართველოს
ტერიტორიის ფორმირება

3) საქართველოს ბუნების კომ -
პონენტები-რელიეფის ძი რი -
თა დი ფორმები და ტიპები,
მას თან დაკავშირებული
პრობ ლემები; საქართველოს
ჰავის ძირითადი მახასია თებ -
ლები და შიდა წყლები;

უძველესი დროიდან დღემდე

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

გეო. IX. 8.

გეო. IX. 2.

გეო. IX. 3.
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საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

4) საქართველოს
პოლიტიკური მოწყობა

5) მეურნეობის დარგობრივი
სტრუქტურა; საქართველოს
მეურნეობა

6) ბუნებრივი რესურსების
კლასიფიკაცია და გეოგრაფია

7) საქართველოს დაცული
ტერიტორიები

8) მსოფლიოს პოლიტიკური
რუკის ფორმირების ეტაპები

9) ქვეყნების კლასიფიკაცია

მმართველობის ფორმა, ადმინის ტრა ცი -
ულ-ტერიტორიული მოწყობა ისტო -
რიუ ლ-გეოგრაფიული პროვინციები

მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა,
ტრანსპორტი

საქართველოს და მსოფლიოს მნი შვ ნე -
ლოვანი სასარგებლო წიაღი სეუ ლი 

ნაკრძალი, ეროვნული პარკი, აღკვე -
თილი, ბუნების ძეგლი

მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული აღმო ჩე -
ნები: კოლუმბი, მაგელანი, ვასკო და გამა

გეოგრაფიული მდებარეობის, ტერი ტო -
რიის სიდიდის, მოსახლეობის რაო დე -
ნობის, მმართველობის ფორმის, ადმი -
ნის ტრაციულ-ტერიტორიული მოწ ყო -
ბის მიხედვით

გეო. IX. 9.

გეო. IX. 2.
გეო. XI. 2.

გეო. IX. 4.

გეო. XI. 1.

გეო. XI. 3.

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

1.სიცოცხლის ძირითადი
ნიშნები

2. ცოცხალი სისტემის ორგა -
ნი ზაციის დონეები

3. უჯრედი
3.1 ეუკარიოტული და
პროკარიოტული უჯრედები

3.2 უჯრედის გაყოფა

მოძრაობა, კვება, სუნთქვა, გამო ყო -
ფა,გაღიზიანებადობა, ზრდა-გან ვი თა -
რება, გამრავლება. სასიცოცხლო პრო ცე -
სე ბის მნიშვნელობის განმარტება.

მოლეკულური, უჯრედული, ქსოვი ლუ -
რი, ორგანოთა, ორგანიზ მული, პოპუ -
ლაცი ური, ბიოცენოზური, ეკო სის ტე -
მური, ბიოსფერული. მოცემულ მაგა -
ლით ზე ორგანიზაციული დონის
ამოცნობა/განსაზღვრა. ორგანი ზა  ციული
დო ნეების თანმიმდევრულად დალ ა გება.

პლაზმური მემბრანა, უჯრედის კე დე -
ლი: მათი აგებულება და ფუნქცია.
ციტოპლაზმა: ენდოპლაზმური ბადე,
რი ბ ოსომა, მიტოქონდრია, პლასტიდები,
გოლჯის აპარატი, ლიზოსომა, ვაკუო -
ლი, უჯრედის ცენტრი - მათი აგე ბუ -
ლება და ფუნქცია. ბირთვი: გარსი, ქრო -
მო სომები, ბირთვაკი, მათი აგებულება
და ფუნქცია.
ფორმისა და ფუნქციის შესაბამისობის
დადგენა/განმარტება. თვალსაჩინოებაზე
სტრუქტურების ამოცნობა.
მცენარეული და ცხოველური უჯრედე -
ბის შედარება.

უჯრედული ციკლი: ინტერფაზა და მი -
ტო ზი. მიტოზის ფაზების ერთმა -
ნეთისაგან გარ ჩევა/ამოცნობა. მიტოზის
ფაზების თან მიმ დევრულად დალაგება.

ბუნ.VII.1

ბუნ.VIII.1

ბუნ.VIII.1

ბუნ.VIII.2

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

3.3 სიცოცხლის არაუჯრე -
დული ფორმები
პროკარიოტები

4. ადამიანი
4.1 საყრდენ-მამოძრავებელი
სისტემა

4.2 საჭმლის მომნელებელი
სისტემა

4.3 სასუნთქი სისტემა

4.4 სისხლი

4.5 სისხლის მიმოქცევის
სისტემა

4.6 შარდგამომყოფი 
სისტემა, კანი

ვირუსები: აგებულება, გამრავლება და
მათ მიერ გამოწვეული ზოგიერთი დაა -
ვა დება. განსხვავება სიცოცხლის უჯრ -
ედ ული ფორმებისაგან.
ბაქტერიები: აგებულება, გამრავლება და
მნიშვნელობა. ბაქტერიების ფორმების
ცოდნა/ამოცნობა. ბაქტერიების ცხო ველ -
ქმე დების დაკავ შირება კვების ტექ ნო -
ლო გიის კონ კრეტულ პროცესთან (მაგ.,
დუღილი, დამჟავება).

მნიშვნელობა, ჩონჩხის აგებულება და
ფუნქცია. თვალსაჩინოებაზე ძვლების
ამოცნობა. ძვალთა შეერთების სახეები.
კუნ თების სახეები: განივზოლიანი,
გლუ ვი და გულის კუნთები. მათი
აგებულება და ფუნქცია. გან ივზოლიანი,
გულის და გლუვი კუნთების შედარება
(აგებულების, მდებარეობისა და მოქმე -
დების მიხედვით).

სისტემის ნაწილების აგებულება და ფუ -
ნქცია. საკვების მონელება სისტემის
ორგა ნოებში, შეწოვა, დეფეკაცია.
სის ტემის ორგანოების ჩამოთვლა და
ამოც ნობა ცალკეული ორგანოს დაკა ვ -
შირება ორგანოთა სისტემასთან.

სისტემის ორგანოების ჩამოთვლა და
ამოცნობა. სისტემის ნაწილების აგე ბუ -
ლე ბა და ფუნქცია. აირთა ცვლა ფილ -
ტვე ბსა და ქსოვილებში. სუნთქვითი მო -
ძ რაობები. ფილტვების სასიცოცხლო ტე -
ვადობა.

პლაზმა. ფორმიანი ელემენტები - აგებუ -
ლე ბა, ფუნქცია. სისხლის ჯგუფები;
რეზუს ფაქტორი. იმუნიტეტი

სისტემის ნაწილების აგებულება და
ფუნ ქცია. დიდი და მცირე წრეები. 
გუ ლის მუშაობა. პულსი, წნევა. სის -
ხლდენა. სისტემის ორგანოების ჩამოთ -
ვლა და ამოცნობა ცალკეული ორგანოს
და კავშირება ორგანოთა სისტემასთან.

აგებულება და ფუნქციები.
სისტემის ორგანოების ჩამოთვლა და
ამოცნობა. ცალკეული ორგანოს ძირი თა -
დი ფუნქციის დასახელება

ბუნ.VIII.1

ბუნ.IX.1

ბუნ.IX.1

ბუნ.IX.1

ბუნ.IX.1

ბუნ.IX.1

ბუნ.IX.1

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

10) საერთაშორისო ორგა ნი -
ზაც იები

11) მსოფლიოს და საქარ თვე -
ლოს მოსახლეობის გეოგ რა ფია

12) საქართველოს კურორტები
და ტურიზმი

13) ქვეყნები სოციალურ-ეკო -
ნომიკური განვითარების დო -
ნის მიხედვით

14) დიდი რვიანის ქვეყნები
და მსოფლიო რეგიონები

გაერო, ევროკავშირი, ევროპის საბჭო,
ნატო, წითელი ჯვრის და ნახევარ მთვა -
რის საერთაშორისო კომიტეტი, საერთა -
შორისო ოლიმპიური კომიტეტი

მოსახლეობის აღწერის ცნება და მნიშვ -
ნელობა, მოსახლეობის რაოდენობა და
განსახლება, ურბანიზაცია და ქალაქების
გეოგრაფია, დემოგრაფიული და მიგრა -
ცი ული პროცესები, მოსახლეობის სქეს -
ობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა, ეთნი -
კური და რელიგიური სტრუქტურა

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

დასახელება და შემავალი ქვეყნები, მდე -
ბარეობა და საზღვრები, ბუნებრივი
პირო ბები და რესურსები, მოსახლეობა,
ეკონომიკა

გეო. XI. 3.
გეო. IX. 10.

გეო. IX. 5.
გეო. IX. 6.
გეო. XI. 4.

გეო. IX. 9.

გეო. XI. 2.
გეო. XI. 5.
გეო. XI. 6.

გეო. XI. 2.
გეო. XI. 5.
გეო. XI. 6.

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
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„óàõ îï óôïä èï èë ìåì: ïæå áò
æò äï ïæ îò ï íïæ, ùï îó æå áò ôï îï -
ëíì æï óàõï îò: ïìå ïè þëþì-àáë
óôï äò, åþ îï åä àï éèåî àò: ãï óø -
âò ÷å èò õïä õò, îëè èåè ìï õó îëì“
(ãïè.9:13). 

àïâì ïî çë ãïâ æ íåí èë ìå æï
ïïîë íò ôï îï ë íòì æï ìïî ù èó íåþ -
äïæ. èïì æï èòì õïäõì óí æï æï å íï -
õïà óô äòì ûï äï, óí æï åéò ï îå þò -
íïà èò ìò ïî ìå þë þï æï ãï æï åæ ãïà
íï þò öå þò óô äòì íå þòì ãïí ìï õëî -
úò å äåþ äïæ — ãï åø âïà òì îï å äò -
ïí íò óæïþ íë øò óô äò ìïà âòì
èìõâåî ð äòì øå ìï ùò îïæ. ãï öò ó üå -
þó äòï æï óãó íó îå þïì ì÷ï æòì ôï -
îï ë íò, óôï äò êâäïâ ïô î àõò äåþì
èïì: „èïã îïè èõë äëæ òèòì à âòì
æï ãïî ÷åí, îëè ãò÷ âå íë ÷å èò ûï äï
æï åè ú íëì ÷å èò ìï õå äò èàåäì áâå -
ñï íïì. ïáïè æå ïþó ÷ïæ òã æåþ ÷åèì
åîì æï ïî óø âåþ. ï¸ï, ÷ï èëâ ñ îò
õâïä ïè æîëì èï ãïî ìåüñ âïì,
îëè äòì èìãïâ ìò ïî óíï õïâì åã âòð -
üòì áâå ñï íïì èò ìò æï ôóû íå þò æïí
æéåè æå“ (ãïè.9:16-18) — åì èåø âò æå
ìïì öå äòï. ùò íï åá â ìòì ãïí ãïí ì õ âï -
âå þòà, óôï äò ïô î àõò äåþì åã âòð -
üå äåþì „...ñë âå äò êï úò æï ðò -
îóüñ âò, îïú êò ãï îåà æïî ÷å þï æï
ÿåîì ïî øå å ôï îå þï, æï ò ìåüñ âå þï
æï èë òì ðë þï“ (ãïè.9:19), èïî à äïú,
„èë æò ë æï ìåüñ âï æï úåúõ äò ãòç -
ãò çåþ æï ìåüñ âï øò, ûïä çå èï ãï îò
òñë ìåüñ âï, èò ìò èìãïâ ìò ïî èë ìó -
äï åã âòð üòì áâå ñï íï øò, îïú òá
õïä õò ìïõ äëþì“ (ãïè.9:24). ìåüñ -
âïè ìîó äò ïæ ãï ï íïæ ãó îï éòï úòì
áâåø æïî ÷å íò äò áë íå þï æï ðò -
îóüñ âò, èë ìï âï äò æï ñë âå äò âå
èúå íï îå ó äò. õåä øå ó õå þå äò èõë -
äëæ ãë øå íòì èõï îå æïî ÷ï. òì îï å -
äò ï íå þòà æï ìïõ äå þóä èõï îåì
ìåüñ âï ïî èò¸ êï îå þòï. æï, ïò, ôï -
îï ëí èï ðòî âå äïæ ïéò ï îï àï âò ìò
æï íï øï ó äò „...ïõ äï êò âõå æïâ, îëè
øå èò úë æïâì; èïî àï äòï óôï äò —
æï âï øï âåà èå æï ÷åè èï õïä õ èï. øå -
å âåæ îåà óôïäì, øåùñ æåì éâàòì
ãîãâòí âï æï ìåüñ âï, æï ãï ãòø -

âåþà; èåüì ïéïî æï ñëâ í æå þòà“
(ãïè.9:27-28). èïã îïè ïè öå îï æïú
èë òüñóï ôï îï ëí èï, øåùñ æï àó
ïîï ìåüñ âï êâäïâ „ãï ó ìïì üòê æï
ãó äò ôï îï ëíì æï ïî ãï óø âï òì îï -
å äò ï íå þò, îë ãëîú íïà á âï èò
¸áëí æï èë ìåì à âòì óôïäì“
(ãïè.9:35). êâäïâ èë âò æï ôï îï ëí -
àïí èë ìå æï ïïîë íò æï ãï ïô î àõò -
äï, îëè óô äòì íå þòì øå óì îó -
äåþ äë þòì øåè àõ âå âï øò ïõ äï óê âå
óà âï äï âò êï äòï øå å ìå ë æï åã âòð -
üåä àï èò ùåþì. ôï îï ë íòì èõäåþ -
äåþ èï ãë íò å îå þòì êåí èë ó ùë æåì
èþîûï íå þåäì, „...îë æåè æòì âòà èò -
íëà åì ìï üïí ö âå äò? ãï óø âò åã
õïä õò æï åè ìï õó îëí àï âò ïíà
óôïä éèåîàì. âå éïî èòõ â æò, îëè
òéó ðå þï åã âòð üå?“ (ãïè.10:7). ôï -
îï ë íò óêïí òõåâì, àòà áëì æï ò ñë -
äò åì òãò...  èõë äëæ èï èï êï úå þòì
ãïø âå þïì àïí õ è æå þï ôï îï ë íò, þïâ -
ø âåþ ìï æï ìï áë íåäì ïî óø âåþì.  

ïìë þòà ùå äò èë íå þò âòà åá úå -
ëæ íåí åã âòð üå äå þò ìüóè îïæ èë -
ìóä õïäõì.  ïùï èåþ æ íåí, èûò èå,
ïîï ï æï èò ï íóî ðò îë þåþ øò ïòûó -
äåþ æ íåí åø îë èïà æï ìï êó àï îò
ìò úëúõ äòì õïî ö çå èë å ðë âå þò -
íïà ìïî ÷ë-ìï þï æå þå äò. ãïæ èë úå -
èòì àï íïõ èïæ, ãïî æï ïãó îå þòì
æïè çï æå þò ìï, òì îï å äò ï íå þò èò ùï -
çåú èó øï ëþ æ íåí. èûò èå øîë èòì ãïí
æï éó ðóä èó øïêì åã âòð üå äå þò
ìùâïâ æ íåí æï èòì ôåîôäì èò ùòì
ìï ìó áïæ òñå íåþ æ íåí. ïèò üë èïú
èåî âå ìïì öå äò èò ùïì óêïâ øòî æå -
þï. óà âï äï âò êï äòï øå å ìòï ñâå äï -
ôåî èùâï íå ìï æï úëúõïäì. 

„èë ó éå îï êâåî àõò èë ìåè åã -
âòð üòì áâå ñï íïì æï èë æå íï óôïä -
èï ïé èë ìïâ äå àòì áï îò áâåñ íïæ;
áîë æï áï îò èàåäì æéå ìï æï
èàåäì éï èåì. æïæ ãï æò äï æï èë ï -
ìòï ïé èë ìïâ äå àòì áïî èï êï äòï“
(ãïè.10:13). ãï æï øïâ æï èò ùï æï ãï -
æï ÿï èï êï äò ïè áâåñ íòì èàå äò þï -
äï õò æï õòì ñâå äï íï ñë ôò, ñâå äï -
ôå îò, îïú ìåüñ âïì ãï æï óî ÷ï. ìïì -
ù îï ôëæ èë óõ èë ôï îï ëí èï èë ìåì
æï ïïîëíì, æï øåì àõë âï „...úëæ -
âò äò âïî óô äòì, àáâå íò éâàò ìï
æï àáâåíì ùò íï øå. åî àõåä êò æåâ
èë èò üå âåà úëæ âï, øå å âåæ îåà
àáâåíì óôïä éèåîàì, ëéëí æïú
ïèï îò æëì åì ìòê â æò äò“
(ãïè.10:16-17). øå èë ïþ îó íï óôïä -
èï ïé èë ìïâ äå àòì áï îò æï ùï ò éë
áïî èï êï äòï èå ùï èó äò çéâò ìï êåí.
åî àò êï äò ïú ïî æïî ÷å íò äï åã -
âòð üòì èò ùï çå. êï äò å þòì óåúï îò
ãï íïæ ãó îå þï óô äòì ûäò å îå þòì
êò æåâ åî àò ìï þó àò óí æï ãïè õ æï -

îò ñë, èïã îïè êâäïâ óô äòì æïø âå -
þòà ãï ó ìïì üòê æï ãó äò ôï îï ëíì,
ïî ãï óø âï èïí òì îï å äò ï íå þò åã -
âòð üò æïí.  

æï æï òè ìï õó îï åã âòð üåè èåúõ -
îå ìïì öå äò: óêó íò ùñâæò ï æò ÷ï -
èëù âï åã âòð üòì áâå ñï íï øò, ìï èò
æéå ãï èåô æï òãò, õåä øå ìï õå þò
ùñâæò ï æò òæ ãï, òìå àò, îëè ïîï âòí
æïû îó äï ïæãò äò æïí, îïæ ãïí,
åøò íë æïà „...õë äë òì îï å äò ï íåþì
ìò íïà äå ¸áëí æïà àï âò ïíà ìïè ñë -
ôåä øò“(ãïè.10:23).

óõ èë øåû î ùó íå þóä èï ôï îï ëí èï
èë ìåì æï óàõ îï:  „...ùï æòà æï åè ìï -
õó îåà óôïäì, ëéëíæ úõâïî-
ûîë õï æïî ÷åì, þïâ ø âå þò êò àïí ùï ò -
ñë äåà“ (ãïè.10:24). ïìå àò ðò îë þï
êâäïâ óïîòì üëä ôï ìò òñë. èë ìå
âåî æï üë âåþ æï åã âòð üåì ìï áëí -
äòì ãï îå øå. „óàõ îï èë ìåè: øåíú
óí æï èëã â úå ìïê äï âò æï ïé ìïâ äå -
íò, îëè ÷âåíì óôïäì, éèåîàì øåâ -
ùò îëà. ÷âå íò ìï áë íå äòú óí æï ùï -
èëã â ñ âåì, åî àò ÷äò áòú ïî óí æï
æïî ÷åì; èïà ãïí ãï èë âïî ÷åâà øå ìï -
ùò îïâì óô äòì, ÷âå íò éâàò ìïà âòì.
ìï íïè òá ïî èòâ ìóä âïîà, ïî âò úòà,
îë ãëî óí æï âåè ìï õó îëà óôïäì“
(ãïè.10:25-26). ûäò åî ãïí îòì õ æï
ôï îï ë íò, ãï ó ìïì üò êï èïì óôïä èï
ãó äò æï ïî òíå þï èï àò ãïø âå þï.
„óàõ îï ôï îï ëí èï: èëè ùñ æò àï âò -
æïí! ôîàõò äïæ òñï âò, àâï äòà
ïéïî æï èå íï õë, àë îåè òè æéåì âå
èëê â æå þò, îï æéå ìïú æï èå íïõ âå þò.
èò ó ãë èë ìåè: ìùëîì ïè þëþ: èåüì
ïéïî æï ãå íïõ âå þò“ (ãïè.10:28-29).
èë ìåì ðï ìó õò èë ïõ äë å þó äò æï -
ìïì îó äòì èï íòø íå þå äòï. 

„óàõ îï óôïä èï èë ìåì: êò æåâ
åîà ìïì öåäì èë âóâ äåí ôï îï ëíì
æï åã âòð üåì æï èå îå ãï ãòø âåþà
ïáå æïí ôï îï ë íò. ïîï àó ãï ãòø -
âåþà, ìï þë äë ëæ ãïã ñ îòà ïáå -
æïí“ (ãïè.11:1).

óêï íïì ê íå äò, èå ï àå ìïì öå äò
àï âò ìò èíòø â íå äë þòà òì îï å äò ïí -
àï òì üë îò òì ìïùñòìì ùïî èë ïæ -
ãåíì. òì åî àò èõîòâ, åã âòð üåä àï
ïè ðïî üïâ íå þòì ãï èë æïè ìï õó îå -
þó äò ìïì öå äòï æï èå ë îå èõîòâ,
éèåî àòì î÷å ó äò åîòì ïõï äò æï -
þï æå þòì æï ìïùñò ìòï. ìïì öå äòì èò -
õåæ âòà åã âòð üåä àï ëöï õåþ øò
ñë âå äò ðòî è øë óí æï ãï íïæ ãó îå -
þó äò ñë „...ïìå ïè þëþì óôï äò: øó -
ï éï èò ìïì ãï èë âïä øó ï ãóä åã âòð -
üå øò. èëê â æå þï ñë âå äò ðòî è øë
åã âòð üòì áâåñ íïæ üïõ ü çå èöæë -
èï îå ôï îï ë íòì ðòî è øë æïí ðòî è -
øëè æå èõåâ äò ìï, õåä ìïô á âï âåþì
îëè óçòì; èëê â æå þï ñë âå äò ðò -

îóüñ âòì ðòî âåä èë ãå þó äò“
(ãïè.10:45), èë ò úïâì áâå ñï íïì æò æò
ãäë âï æï çï îò, „õë äë òì îï å äò ï -
íåþì — êï úò æïí ðò îóüñ âïè æå —
ûïé äòú ïî øå ó ñåôì, îï àï ãå úë -
æò íëà, îëè çéâï îò æïì æë
óôïä èï åã âòð üåä àï æï òì îï å äò -
ïí àï øë îòì“ (ãïè.11:7). 

ïî ìå þëþì êòàõ âï, îëè àó óôï -
äò èëùñï äå æï èòè üå âå þå äòï, èï -
øòí îïæ ìöòì òì úëæ âòäà, îï üëè
ïî èò ó üå âåþì èïà øå úë æå þåþì æï
îï üëè ïî ðï üò åþì èïà æï íï øï -
óäì? ïìå àò èë ìïç îå þï åùò íï ïé è -
æå ãå þï ùèòí æï ùå îò äòì äë ãò êïì.
ïæï èò ï íå þò àï âò ïí àò ïè ðïî üïâ íå -
þòà éâàòì ùò íï øå ìúë æï âåí, ïî é -
âå âåí øå èëá èå æòì èò åî æïæ ãå íòä
êï íë íåþì æï ÷ï æå íò äò úëæ âå þòì
ãï èë ìï èïî à äò ï íïæ òì öå þò ïí. ïìå
óãï äë þåþì èë ìå óôïäì: „êäæåï
òãò, ìîóä ñë ôò äòï èò ìò áèíò äå -
þï, îïæ ãïí ìï èïî à äò ï íòï èò ìò ñë -
âå äò ãçï. ÿåø èï îò üå þïï éèåî àò,
ïîï ìòú îóå; èïî àï äò æï ùîôå -
äòï òãò“ (îöä.32:4). õøò îïæ, èõë -
äëæ èêïúî ìïì öåäì ûï äóûì ïæï -
èò ïí øò ìò íï íó äò ìï æï ìï ìë å þòì
ãîûíë þòì ãïé âò âå þï. ïæï èò ï íòì
ìó äò óê â æï âòï æï ïè ìó äòì óê â -
æïâ ìï ñë ôïæ èïì øïí ìò æå æï èò ùï çå
úëæ âå þòì èë íï íò å þòà åû äå âï. 

èë úò áó äò ðïâ äå ãâïì ùïâ äòì:
„ïí òá íåþ óãó äå þåä ñëô èò ìò ìò êå -
àòì, äèë þò å îå þò ìï àó ìóä ã î ûå -
äë þòì ìò óõ âåì æï âåî øå ãòã íòï,
îëè éâàòì ìò êå àåì ìò íï íó äò ìï -
êåí èò¸ ñïâ õïî? øåí êò ìò êåî ðò àï æï
óìò íï íó äë ãó äòà àâò àëí âå òóí -
öåþ îòì õ âïì éâàòì îòì õ âò ìï æï èò -
ìò èïî àï äò èìöïâ îòì ãï èëúõï æå -
þòì æéòì à âòì“ (îëè.2:4-5).

àó êïî ãïæ æï âïê âòî æå þòà ôï -
îï ë íò ìï æï åã âòð üåä àï ìïì öå -
äåþì, èòâ õ â æå þòà, îëè èïà àïâì
æïè üñ æï îò ìïì üò êò ãïí ìïú æå äò
ïîï èõë äëæ æïì öòì, ïîï èåæ èëá -
úå âòì æï ãó äåþ øò ìò íï íó äòì æï -
óí öå þòì èúæå äë þïï. ìïì öå äå þòì
øå æå ãïæ ïîï åî àò åã âòð üå äò èë -
åá úï ÿåø èï îòü îùèå íï øò. ïèòì øå -
ìï õåþ óôï äò ðòî æï ðòî åóþ íå þï
ôï îï ëíì: „èïã îïè èõë äëæ òèòì à -
âòì æï ãïî ÷åí, îëè ãò÷ âå íë ÷å èò
ûï äï æï åè ú íëì ÷å èò ìï õå äò
èàåäì áâå ñï íïì“ (ãïè.9:16). òìòú
úíë þò äòï, îëè åþ îï å äåþ àïí åî -
àïæ óïè îïâ èï åã âòð üåä èïú æï -
üë âï åã âòð üå æï ãï èë åá úï ûï äï -
æë þïì, óóô äå þë þïì, ìò ñïä þåì,
óé èåî àë þïì. õë äë èïà, âòíú ôï -
îï ëí àïí æïî ÷ï æï èò ìò þîèï èìï -
õó îå þï ãï íïã î ûë, ìîó äò ãï íïæ -
ãó îå þï åäë æïà.

ìïóþîåþò þòþäòïçå

îóþîòêïì óûéâåþï
ÈÏ ÊÏ ÀÏÁ ÀÏ ÁÒØ ÂÒ ÄÒ

åã âòð üòì óêï íïì ê íå äò ìïì öå äò

ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþò

þ ò ë ä ë ã ò ï

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

4.7 ენდოკრინული სისტემა

4.8 ნერვული სისტემა

4.9 გრძნობათა ორგანოები

მნიშვნელობა. შინაგანი სეკრეციის ჯირ -
კვლები (ფარისებრი, კუჭქვეშა, თირ -
კმელ ზედა, ჰიპოფიზი).
ჰორმონები (თიროქსინი, ინსულინი,
გლუ კაგონი, ადრენალინი,ზრდის ჰორ -
მო ნი). ენდოკრინული ჯირკვლების
ჰიპერ- და ჰიპოფუნქციით გამოწვეული
დაავადებები. მიზეზ-შედეგობრივი კავ -
ში რების დადგენა.

ნერვული სისტემის ნაწილები. რეფლექ -
სური რკალი. ზურგის ტვინისა და თავის
ტვინის აგებულება, ფუნქციები.
ილუსტრაციაზე ნაწილების ამოცნობა,
მარ ტივი რეფლექსური რკალის დად გენა.

მხედველობისა და სმენის ორგანოების
აგებულება, ფუნქციონირება.
ახლომხედველობა და შორსმხედველობა.
ილუსტრაციაზე ნაწილების ამოცნობა.
მაგალითზე ახლომხედველობისა და შო -
რ სმხედველობის ერთმანეთისგან გარ ჩევა.

ბუნ.IX.1

ბუნ.IX.1

ბუნ.IX.1

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

5. მემკვიდრეობითობა და
ცვალებადობა

5.1 მემკვიდრეობითობის
კანონზომიერებები

5.2 სქესის გენეტიკა

5.3 ცვალებადობის
კანონზომიერებები

პირველი თაობის ერთგვარობის კანო -
ნი, დათიშვის კანონი. გენთა დამოუ კი -
დე ბელი მემკვიდრეობის კანონი (მონო-
და დიჰიბ რი დული შეჯვარების მაგა -
ლით ზე).
ალელურ გენთა ურთიერთქმედება.
გენეტიკური ამოცანების ამოხსნა.

სქესთან შეჭიდული ნიშან-თვისებების
მემკვიდრეობა. 
გენეტიკური ამოცანების ამოხსნა.

არამემკვიდრული ცვალებადობა -
მოდიფიკაციური.
მემკვიდრული ცვალებადობა - მუტა -
ციური.

ბიოლ.X.1

ბუნ.IX.2

ბუნ.IX.2
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òóþòäå

* * *
èå æï âò þï æå ìï áïî à âå äë øò. ûï äò ïí èòñ -

âïîì åì áâå ñï íï, âúõëâ îëþ àþò äòì øò óê âå
15 ùå äòï. èòñ âïîì åì áï äï áò, ïæï èò ï íå þò,
îëè äå þòú ïá úõëâ îë þåí. ïî âò úò, îë ãëî
ïè þë þåí ìõâå þò, èïã îïè áïî à âå äå þò ñâå äï -
çå àþò äò æï ãóä êå àò äò õïä õòï.

àþò äòì øò ñâå äï ïæ ãò äò ìï ë úï îòï, èïã -
îïè ñâå äï çå èå üïæ èòñ âïîì àþò äò ìò éï èòà.
èå ïîú åî àõåä ïî èò íï íòï, îëè ïá æï âò þï æå.

áïî àó äïæ äï ðï îï êò ÷åè à âòì ïæ âò äòï.
÷åèì ìïè øëþ äë øò þåâ îò óè íòø â íå äë âï íå ìò
åê äå ìòïï, èï ãï äò àïæ, ìâå üòúõë âå äò, îë -
èå äòú ÷å èò ïç îòà ðòî âå äò üï ûï îòï ìï áïî -
à âå äë øò. èòí æï, îëè âíï õë åì åê äå ìòï.

àþò äò ìò ûï äò ïí ãï äï èïç æï ïè ùäåþ øò.
ïî âò úò, îïì âò çïè æò  àó ìõâï áâå ñï íï øò æï -
âò þï æå þë æò, îïæ ãïí âò úò, îë ãë îòï ÷å èò
ìïè øëþ äë æï ïî èòí æï ïáå æïí ùïì â äï.

èòí æï âàáâï êò æåâ, îëè îó ìå àòì æï ìï -
áïî à âå äëì êëí ô äòá üòì èå îå îó ìåþì ïî
óñ âïîà áïî à âå äå þò. èïã îïè, ÷å èò ïç îòà,
åì ïîïì ùë îòï. èå âèå ãëþ îëþ áïî à âå äåþ -
àïí æï îó ìåþ àïí æï èòí æï, ïè ëî åîì øë -
îòì êâäïâ ïé æ ãåì èå ãëþ îë þï.

ÂÄÏ ÆÒÌ ÄÏÂ ÈÒ ÌÒ Ó ÎÒ ÍÒ

* * *
èå ûï äò ïí èòñ âïîì ìï áïî à âå äë, èå íï -

õåâ îïæ áïî à âå äò âïî. õøò îïæ ÷ï èëâ æò âïî
ìï áïî à âåä øò çïôõóä øò ïí çïè àïî øò, èïã -
îïè èå ïõ äï åî àò ùå äòï ïá âìùïâ äëþ. ïá ìï -
áïî à âå äë øò ûï äò ïí êïî ãò õïä õòï. ìï áïî à -
âå äë ûï äò ïí äï èï çò áâå ñï íïï. èå èòñ âïîì
÷åèì èå ãëþ îåþ àïí åî àïæ ìå òî íë þï, çéâï -
çå þï íï ë þï æï êïì ðòì ìë ôå äò. èå ôòá îëþ,
îëè ìï áïî à âå äë ïîòì ñâå äï çå äï èï çò
áâå ñï íï. ûï äò ïí âï èï ñëþ, îëè ìï áïî à âå äë -
øò âïî æï æå æòà áïî à âå äò âïî.

ÂÏÕ ÜÏÍÃ ÍÏÃ ÄÅ ÎÒ

* * *
ìï áïî à âå äë ïîòì ÷å èò ìïè øëþ äë. áïî à -

âå äò ïî âïî, èïã îïè ïè áâåñ íòì ìòñ âï îóäì
éîèï ôåì âå þò ãï óæ ãïèì ÷åèì ãóä øò. ïá
ïîòì ñâå äï ôå îò òì, îïú èòñ âïîì, îï ìïú âå -
îï ìë æåì æï âò âòùñåþ.

ïä þïà, ñâå äï çå úó æòï úõëâ îå þï øò ùïì -
â äï òáå æïí, ìï æïú ñâå äï ãòñ âïîì, òè áâåñ -
íò æïí, îë èåä èïú ãïã çïî æï...

øå òû äå þï, áïî àó äò ãâï îò ïî èïáâì, èïã -
îïè ìó äòà ÷åèì àïâì áïî à âå äïæ âãîûíëþ.
æïî ù èó íå þó äò âïî, âå îïì æ îëì ïìå âåî øå -
âòñ âï îåþ ìõâï áâå ñï íïì. èå ìï áïî à âå äëì
ðïü îò ë üò âïî æï âï èï ñëþ ïèòà.

ìï áïî à âå äë ÷åè à âòì ïî ïîòì óþ îï äë
üå îò üë îòï, áï äï áå þò æï ãçå þò. òì ÷å èò ìó -

äòï. åì áâå ñï íï õëè ïîï âòì üë âåþì ãóä ã -
îòäì. âòíú êò åî àõåä íïè ñë ôòï ïá, âå îï -
ìë æåì æï òâòùñåþì èïì, ñë âåä à âòì ãóä øò
åá íå þï ïá ãï üï îå þó äò æîë.

ñâå äï çå èå üïæ ìï áïî à âå ä ë øò èëè ùëíì
õïä õòì àþò äò ãó äò. îë æå ìïú èò æò õïî ìïæ èå
ìïçé âïî ãï îåà, ããë íòï, îëè òáïú ïìå òá íå þï —
ïìå àò âå ãóä à þò äò õïä õò, èïã îïè àóî èå ïîï!

áïî à âå äå þò ãïí ì õ âï âå þó äå þò ïîò ïí.
ìï ë úï îò êò òìïï, îëè ñâå äï ôå îò ìï áïî -

à âåä øò ïîòì ÷åè à âòì èøëþ äò ó îò, éâòû äò!
ñâå äï çå èå üïæ âï èï ñëþ òèòà, îëè ïè èøâå -
íò åî áâå ñï íï øò âúõëâ îëþ.

ËÁ ÌÏ ÍÏ ÈÏÎ ÜÒ ÍÅÍ ÊË

* * *
èå ïõï äò ÷ï èë ìó äò âïî ìï áïî à âå äë øò,

èïã îïè òè æå íïæ èë èå ùë íï åì áâå ñï íï, îëè
ïáå æïí ùïì â äòì ìóî âò äò ïî èïáâì. èå âúõëâ -
îëþ æò ìï áïî à âå äë øò ðï üï îï ë þò ìïì æï èå -
îå ÷å èò ëöï õò ãï æï âò æï îó ìåà øò. òá æïâ ñï -
âòà îâï ùå äò æï øïî øïí òìåâ ÷å èë âå æòà ìï -
áïî à âåäë øò. òè æå íïæ øåú â äò äò æïè õ â æï
åì áâå ñï íï, îëè ïî èöå îë æï, àó ìï áïî à âå -
äë øò âò ñï âò. þåâ îò îïè øå òú âï äï ÷åèì áâå ñï -
íï øò. þåâ îò îïè ïøåí æï, ãï ï óè öë þå ìåì ãçå -
þò, ãï ï äï èï çåì áó ÷å þò. èàï âï îò, îï ìïú èòâ õ -
â æò, ïîòì òì, îëè ñâå äï ôåîì ìï êó àïî ìïè -
øëþ äë øò úõëâ îå þï ìöë þòï. èå ûï äò ïí èòñ -
âïîì ìï áïî à âå äë æï èó æïè èåñ âï îå þï.

ÇÏ ÇÏ ÁÓ ÎÏÌ ÞÅ ÆÒ Ï ÍÒ

* * *
èå æï âò þï æå îó ìåà øò. íï õåâ îïæ îó ìò

âïî, íï õåâ îïæ èó ìóä èï íò... èïã îïè, ÷å èò
ìïõ äò, ÷å èò ïæ ãò äò èõë äëæ ìï áïî à âå äë -
øòï. âå îï íï ò îò ìòè æòæ îå, âåîú åî àò ïæï -
èò ï íò âåî ãï æï èïñ âï îåþì ÷åèì áï äïáì, îïæ -
ãïí, ïìå èãë íòï, ìõâï ïæ ãòäì ÷å èò ãó äò âåî
èò ò éåþì, îë ãëîú ìïõäì.

ïá ÷å èò úõëâ îå þïï, ÷å èò ðï üï îï ìï èëàõåú
æï öë öë õå àòú. îëè äòì ãï îå øå âåîú àâï -
äåþì ãï âï õåä, âåîú âò ìóí à áïâ. åìïï ïæ ãò äò,
ìï æïú èå ðòî âå äò íï þò öò ãï æïâ æ ãò, ãï æïâ äï -
õå üêò âò äòì çéâï (îïú ïä þïà ãï ãòê âòî æå -
þïà). èïã îïè åì ÷å èò ìïõ äòï æï ìõâï ïî èòí æï.
òìå àò ãîûíë þï èïáâì, àòà áëì ìï áïî à âå äë -
æïí ùïì â äò ìïì ÷å èò úõëâ îå þï øåùñ æå þï ìùë -
îåæ òè ùóà øò, îë æå ìïú ãï æïâ ê âåà ìïçé âïîì.

æïâ æò âïî àþò äò ìòì æï îóì àï âòì áó ÷åþ øò.
âõå æïâ ïè õïäõì, ñâå äïì ìï õå øò âêòàõó äëþ
úõëâ îå þòì ïçîì. âüò îò þïâ ø âë þòì øåú æë èåþ -
çå... åìïï úõëâ îå þïú, èïã îïè èàï âï îò òìïï, îëè
÷åèì ãóäì ïè áâåñ íòì ìòñ âï îó äò ïâ ìåþì æï åì
ìòñ âï îó äò æï èåõ èï îå þï ñâå äïô îòì æïû äå âï øò.

èòñ âïî õïî, ÷å èë ìï áïî à âå äëâ!

ÍÒ ÍË ÞÅ ÄË ÞË ÎË ÆË ÂÏ

Р А С С В Е Т
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!

íò íë þå äë þë îë æë âïì àïî ã èï íò

* * *
÷åè à âòì ìï áïî à âå äë þåâîì, ûï äò ïí

þåâîì íòø íïâì! åì, ïä þïà, òèò üëè, îëè òì
÷å èò ìïè øëþ äëï. ìïè ùó õï îëæ, ïá èõë äëæ
ëîò ùäòì ùòí ÷ï èë âå æò, èïã îïè øë îò æïí
èòñ âïî æï òì. ÷ï èëì â äòì øåè æåã êò óô îë
ãï èòé î èïâ æï åì ãîûíë þï. èòñ âïîì ÷å èò àþò -
äò õïä õò æï ïîú ïîï ìë æåì ïî èòí æï ìõâï -

ãïí âòúõëâ îë. ïá ïîú ïîïô îòì èå øò íòï òèò -
üëè, îëè âò úò, æï èåõ èï îå þò ïí, ìõâï ãïí êò,
ìõâòì áâå ñï íï øò, èó æïè âãîûíëþ îï éïú
øòøì.

èòñ âïîì, ûï äò ïí èòñ âïîì ìï áïî à âå äë.

ÀÅÍ ÃÒÇ ÞÅ ÃÒØ ÂÒ ÄÒ

* * *
ìï áïî à âå äë ÷å èò ìïè øëþ äëï. ïá æï âò þï -

æå æï ïá âòç î æå þò, ïá ãï âï üï îå þïâ ø âë þòì
ìï ó êå àå ìë ùäå þò æï æï íïè æ âò äå þòà âò úò,
îëè, ìï æïú ïî óí æï èë èò ùò ëì úõëâ îå þï øò
ùïì â äï, èó æïè ïìå ûäò åî èåñ âï îå þï ÷å èò
ìïè øëþ äë æï ïîï ìë æåì æï âò âòùñåþ èïì. ïí
îë ãëî æï âò âòùñë? ÷åè à âòì àò àë å ó äò áó -
÷ï, àòà á èòì ñâå äï êóàõå íïú íë þòï. èïî à -
äïú, îëè åì ìï ë úï îò áâå ñï íïï æï ïèïì âïè -
þëþ ïîï òèò üëè, îëè òì ÷å èò ìïè øëþ äëï,
ïîï èåæ òèò üëè, îëè èïî à äï ïìåï.

ìï áïî à âå äëì àò àë êóàõåì àï âò ìò êë -
äë îò üò, àï âò ìò ðå ùò ïáâì, àï âò ìò üîï æò -
úò å þò, ìïÿ èå äò, úåê âï, ìòè éå îï æï ìõâï
èîï âï äò îïè, àóè úï òè æå íïæ ðï üï îï áâå ñï -
íïï, îëè ìï øó ï äë çë èòì ðë äò üò êóî îó êï -
çå ûäòâì àó òðë âò! èïã îïè ïèòì èò ó õå æï -
âïæ, ïè ðï üï îï áâå ñï íïè àï âò ìò òì üë îò òà
æï ï èïõ ìëâ îï àï âò èàåä èìëô äò ëì.

íåä-íå äï ìï áïî à âå äëú òùñåþì èï ìò óî
ãïí âò àï îå þïì. àò àë å ó äò èõï îå îåì üïâ îï -
úò ïì ãï íòú æòì, àþò äò ìòì ñâå äï áó ÷ï ãï -
íïõ äå þóä ìï õåì òéåþì. ñâå äï ôå îò àïí æï -
àïí óè öë þåì æå þï æï èå, îë ãëîú ìï áïî à -
âå äëì èë áï äï áåì, ûï äò ïí èò õï îòï åì.

îïì íòø íïâì ìï áïî à âå äë ÷åè à âòì? òãò
÷åè à âòì ñâå äï ôå îòï: úõëâ îå þï, þå æ íò å îå -
þï, èë ãë íå þå þò, æï ó âòùñï îò ùó àå þò, àëâ -
äòì ôïí üå äå þò, äóî öò úï, çóî èóõ üò èò -
ùï, çéïð îó äò ùïî ìó äò, ãï çïôõó äòì ìóî -
íå äò æï âòí òúòì, êò æåâ îï!

åî àò ìòüñ âòà, ìï áïî à âå äë àâò àëí èå
âïî. òì ÷åè øòï æï èå — èïì øò!

ÍÓ ÚÏ ÂÏ ÌÏ ÛÅ

* * *
èå óê âå ìï áïî à âå äë øò, êåî ûëæ, àþò -

äòì øò âúõëâ îëþ 14 ùå äòï. ïá æï âò þï æå, ïá
ãï âò ãå, îïì íòø íïâì ìòñ âï îó äò, èå ãëþ îë þï,
èë íïü îå þï, ìåâ æï. ìïçé âïî ãï îå àïú âñë -
ôòä âïî æï ìò èïî à äå îëè ãòàõ îïà, ìï áïî -
à âå äë ûï äò ïí èå íïü îå þë æï. ãåüñ âòà ïìå:
èå ìï áïî à âåäë øò æï âò þï æå, âúõëâ îëþ æï
òì ÷åè à âòì íòø íïâì úõëâ îå þï øò ãï èïî à äå -
þïì, êïîã æï ìïùñòìì æï òèå æò èïáâì, îëè åì
„êïî ãò“ ïîï ìë æåì øå òú â äå þï „úó æòà“.

ÈÒ ÕÅ ÒÄ ÈÎÏ ÆÒ

ìë õó èò æïí æïùñå þó äò, äüëä âò äë þï æï èå þå æï!
ïôõï çå àòì ãï íïà äå þòì ãïí ñë ôò äå þòì àï íïè ø îë èåä àï øåè úò îå þòì øåè æåã àþò äò ìòì

¹44 ìï öï îë ìêë äï øò æï âòùñå èó øï ë þï, ïè óêï íïì ê íå äòì æï õóî âòì øåè æåã —êåî ûë ìêë äï
„àï èï îò ëí øò“; ïáïú ïî ãï èò èïî à äï: òìòú ìõâï êåî ûë ìêë äïì øå ó åî à æï æï êâäïâ óïæ ãò -
äëæ ïé èëâ ÷ í æò (àóè úï ìåî üò ôò úò îå þï êò ãï âò ï îå), ïõ äï îó ìóä êåî ûë ìêë äï øò âïî.
÷åè à âòì èàï âï îòï, ìï áïî à âå äë øò âò ñë æï àïí ìêë äï øò, ìõâïì ñâå äï ôåîì åø âå äå þï!

ûï äò ïí ìï òí üå îå ìëï ìõâï æïì õ âï åîëâ íå þò ìï æï èîùïè ìòì þïâ ø âåþ àïí èó øï ë þï. ïìå èãë -
íòï, æò æò èò ìòï æï èå êòì îï: âïì ùïâ äë áïî àó äò èïà æï ïèï âå æîëì, ìï áïî à âå äë æï èò ìò
êóä üó îïú øå âïñ âï îë. àóè úï, ÷âåíì áâå ñï íïì àï âò ìò èï ãò ó îò ûï äï ïáâì. ïõ äï õïí ïêï êò ùå -
îåà äòì „ãïí àò ï æò“ ãï âò ï îåà IX êäïì øò æï èëì ùïâ äå åþì êäïì øò âå æï ìï ùå îïæ èò âå úò àå -
èï: „îïì íòø íïâì ìï áïî à âå äë ÷åè à âòì“. ûï äò ïí èë èòí æï, çë ãò åî àò èïà ãï íò àáâåí à âò ìïú
ùï èå êòàõ âò íå þò íï, îï àï êò æåâ åî àõåä èòâ è õ â æï îò ñï âòà ñâå äï, îëè ìï áïî à âå äëì èõë -
äëæ ìòñ âï îó äò ãï æï ïî ÷åíì, òì ìòñ âï îó äò, ïìå ûï äó èïæ îëè ïáâì ãïè ö æï îò ûâïä ìï æï
îþòä øò  ïá èúõëâ îåþ ñâå äï åîëâ íå þòì ùïî èë èïæ ãå íåäì.

ÏÇÏ ÁÏ ÆÏ ÎÒÏ
ìêë äï „òí üå äåá üòì“ áïî àó äò åíò ìï æï äò üå îï üó îòì èïì ùïâ äå þå äò

30 ùå äòï, îïú êï îò íå áï èï äò ï íò æïùñå þò àò êäï ìå þòì èïì ùïâ äåþ äïæ
èó øï ëþì íò íëù èòí æòì îï ò ë íòì ãïí ûòì øë àï îóì àï âå äòì ìï õå äë þòì ¹2
ìï öï îë ìêë äï øò (æò îåá üë îò — ìïî áòì æóî ãï îò ï íò). òãò ùïî èï üå þó äò
èïì ùïâ äå þå äòï, óñ âïîì ñâå äïì — èëì ùïâ äå åþ ìïú æï èøëþ äåþ ìïú. ìë -
ôåä øò æòæ ðï üòâì ìúå èåí. èò ìò èëì ùïâ äå å þò ñë âåä à âòì ãï èë òî ÷å âò ïí
úëæ íòì æë íòà, æòì úòð äò íòà æï øîë èòì èëñ âï îå ë þòà. 

ïõ äï óê âå àï âò ìò èëì ùïâ äå å þòì øâò äåþ ìï æï øâò äòø âò äåþì ïì ùïâ äòì,
ïì ùïâ äòì òìå àò âå ìòñ âï îó äò àï æï åíåî ãò òà, îë ãëîú èïà ïì ùïâ äò æï, èòì -
æåâì ìêë äòì îå ôëî èïì, óñ âïîì ìò ïõ äå å þòì æï íåî ã âï ìùïâ äå þï øò. ìï òí üå -
îå ìëæ ÷ï ï üï îï òí üåã îò îå þó äò ãïê âå àò äò áïî àó äòì, îë ãëîú èå ë îå
åíòì æï õå äëâ íå þòì, ðå æï ãë ãåþ àïí — íïíï èò õï íïø âòä àïí æï âïíòê àå âï íò ïí -
àïí åî àïæ, õë äë øåè æåã ìïì êë äë éë íòì ûò å þï — „ëá îëì øå èëæ ãë èï“ áïî -
àóä æï ìëè õóî åíåþ çå. ïá üò ó îò èë íï ùò äå ë þï èò âò éåà èøëþ äåþ èïú. òí -
üåã îò îå þóä ãïê âå àòäì æï éë íòì ûò å þïì ãåã èïâì áïä þï üë íò êï îò íå ìï ï -
õïä ù äëæ.

âó äë úïâà èïì æï þï æå þò æïí 50 ùäò ìï æï ðå æï ãë ãò ó îò èëé âï ùå ë þòì
30 ùäòì òóþò äåì. âó ìóî âåþà öïí è î àå äë þïì æï æòæ õïíì ìò úëúõ äåì.

èøë þåä àï ìï õå äòà: ìó ìïí íï ðë éë ìò ï íò, èïá îó ̧ ò  æóî ãï îò ï íò, 
íï îò íå âïî ûå äò ï íò, êï îò íå àïí ãï èò ï íò

îïì íòøíïâì ìïáïîàâåäë ÷åèàâòì
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áïîàâåäò ìüóæåíüåþò óúõëåàøò

— ãîò ãëä, ÷âå íò òí üåî âòó æï -
âòùñëà àï âò æïí — ìïì ùïâ äåþ äïæ
ãïåè ã çïâ îå æòæ þîò üï íåà øò. èò -
ïè þå, îï üëè èò ò éå åì ãï æïùñ âå üò -
äå þï æï îë ãëî ÷ï ò îòúõå   þîòì -
üë äòì  óíò âåî ìò üåü øò?   

ðòî âåä îòã øò, ãèïæ äëþà òí -
üå îå ìò ìïà âòì. æò ïõ, þîò üï íåà øò
ãï èëè ã çïâ îå þïè æå, ïàò ùäòì ãïí -
èïâ äë þï øò âìùïâ äëþ æò àþò äò ìòì
èå ë îå ãòè íï çò ï øò (ïè ýï èòí æå äò
195-å ìï øó ï äë ìêë äï). îë æòì æï -
òùñë ñâå äï ôå îò? êïî ãò êòàõ âïï.
çóì üïæ ïî èïõ ìëâì. 

òí ã äòì øò ìùïâ äï ÷å èò óæò æå ìò
ëú íå þï òñë — òí ã äò ìò þïâ ø âë þò -
æïí óçë èëæ èòñ âïî æï. óô îë
êëí ê îå üó äïæ, ñâå äï ôå îò ïä þïà
èï øòí æï òùñë, îë æå ìïú êåî ûë ãï -
îå èë å þåþ èï ìï øó ï äå þï èëè úåì,
óô îë îå ï äó îïæ èå ôòá îï òí ã -
äòì øò ìùïâ äòì øå ìï õåþ. 

ïèòì øåè æåã, àòà á èòì èàå äò
ùå äò ãï âï üï îå êë äå öå þòì ðîë -
ôò äå þòì øåì ùïâ äï øò: âìüóè îëþ -
æò ïàïì ã âïî âåþ ã âåîæì, îå ò üòí -
ãåþì æï ï.ø. ìï þë äë ëæ, 2006
ùåäì, äëí æë íòì ïàïè æå êë äåö -
øò ãï âò ï îå òí üåî âòó. ïàò âåè èò èò -
éë, àóè úï ïáå æïí ïàò âå óôï ìë
êë äå öò òñë, þîò üï íå àòì ìï åä -
÷ëè êò èêï ôò ëæ ãïí èò èïî üï, îëè
ïîï åâ îë êïâ øò îåä ìüó æåí ü çå
ìüó æåí üóî âò çïì èõë äëæ èï øòí
ãïì úåè æï, àó ìüó æåí üò ìùïâ äòì
ãïî ê âå óä ìï ôï ìóîì òõ æòì. ìï þë -
äë ëæ, øå æï îå þòà òïôò ïí êë äåö -
çå øå âï ÷å îå ñó îïæéå þï æï òá èë -
âåùñ âå. ïé ìï íòø íï âòï, îëè êë äåö -
øò áïî àó äò ìêë äòì øå ôï ìå þòì
ìï ôóû âåä çå, ãï ìï óþ îå þò ìï æï
üåì üò îå þòì øå æå ãïæ èëâ õ â æò. ãï -
ìï õï îòï, îëè áïî àó äò ìï øó ï äë
ìêë äòì øå ôï ìå þïì þîò üï íó äò
êë äå öå þò ïéò ï îå þåí.  

óíò âåî ìò üåüì îïú øå å õå þï,
þîò üï íåà øò ìï ó íò âåî ìò üå üë ïð -
äò êï úò òì ìòì üå èï ìïê èï ëæ ìùëî -
õï çë âï íò æï èëá íò äòï. ïð äò êï úòï
õæå þï UCAS-òì èåø âå ë þòà (óíò -
âåî ìò üå üå þò ìï æï êë äå öå þòì èò -
ìï éå þò ìòì üå èï). ìï ó íò âåî ìò üå -
üë ïð äò êïí üòì èò éå þï ðåî ìë íï -
äó îò ãïí úõï æå þòì, îïè æå íò èå
æï õï ìò ï àå þò ìï æï êë äå öòì íòø íå -
þòì øå ôï ìå þòì øå æå ãïæ õæå þï. îòã
øåè àõ âå âï øò, øå ìïû äëï óíò âåî ìò -
üåü èï êïí æò æïüì ãï ìï óþ îå þïú
æï ó íòø íëì, àóè úï, ÷åè øåè àõ âå -
âï øò, åì ïìå ïî ñë ôò äï. ÷âå ó äåþ -
îòâ, üë ðë úå óä øò øå èï âï äò óíò -
âåî ìò üå üå þò ìüó æåí üò ìï ãïí, èò -
íò èóè, ëî A æï åîà B áó äïì  (AAB)
åäò ïí, àóè úï, ïèòì øå ìï õåþ ïîï íï -
ò îò ìüï üò êó îò „êï íë íò“ ïî ïî ìå -
þëþì — ãï ï÷ íòï òí æò âò æó ï äóî ïð -
äò êï úò ïì, óíò âåî ìò üåüì æï
êóîìì,  ïíó áó äï øå ôï ìå þòì ïîï
åî àï æåî àò, ïîï èåæ åîà-åî àò
ôïá üë îòï. 

— èò ïè þå þîòì üë äòì óíò âåî ìò -
üå üòì òì üë îòï.

þîòì üë äòì óíò âåî ìò üå üò
þîò üï íå àòì åîà-åî àò ñâå äï çå
îå ò üòí ãó äò óíò âåî ìò üå üòï, àò -
àë ïæ ãòä çå ïð äò êïí üå þòì îï ë -
æå íë þòì èò õåæ âòà êò — þîò üï íå -
àòì ñâå äï çå ðë ðó äï îó äò óíò -
âåî ìò üå üòú. çë ãï æïæ, þîò üï -
íåà øò ïî ìå þëþì å.ù. „îï ìå äòì

öãó ôò“, îë èå äòú, øå òû äå þï òà á -
âïì, ïèå îò êòì ïòâò äò ãòì þîò üï -
íó äò åê âò âï äåí üòï æï ëú ùïè ñ âïí
(æï øå ìï þï èò ìïæ ñâå äï çå ðë ðó äï -
îóä) êâäå âòà óíò âåî ìò üåüì
ïåî àò ï íåþì. þîòì üë äò ïè öãó -
ôòì åîà-åî àò æï èï ïî ìå þå äò ùåâ -
îò ãïõ äïâà. 

þîòì üë äò ìï åî àï øë îò ìëæ
ïéò ï îå þó äò êâäå âò àò úåí ü îòï,
àòà á èòì ñë âåä ùåäì øå æòì þîò -
üï íó äò óíò âåî ìò üå üå þòì üëð -
ïàå óä øò, èìëô äò ë øò êò àòà á èòì
ñë âåä à âòì èò å êóà âå íå þï üë ðëî -
èëú æï ï àå óäì. àóè úï, ðò îï æïæ
èå îå ò üòí ãåþì, îò ãò èò çå çå þòì
ãï èë, ñó îïæéå þïì ïî âïá úåâ. ðòî -
âåä îòã øò òèò üëè, îëè îå ò üòí ãå -
þò õå äëâ íó îòï æï ïèï àó òè íòø -
íòà ñë âåä à âòì èò êåî ûë å þó äò.
ïèïì àï íï âå, ÷å èò ïç îòà, íå þòì èò -
åî îå ò üòí ã çå óô îë èíòø â íå äë -
âï íòï òì, àó îë ãëî ïê èï ñë ôò -
äåþì èë úå èó äò ôï êóä üå üò ïæï -
èò ï íòì òí üå äåá üó ï äóî èëàõëâ -
íò äå þåþ ìï æï èë äë æòíì. èï ãï äò -
àïæ, ÷åè øåè àõ âå âï øò, þîòì üë äòì
òì üë îò ó äò æå ðïî üï èåí üò (ëá ì -
ôëî æ àïí æï êåè þ îòö àïí åî àïæ)
ñâå äï çå êïî ãò òì üë îò ó äò æå -
ðïî üï èåí üò òñë, ìï æïú êò øå òû -
äå þë æï èëâ õ âåæ îò äò ñï âò òèò -
üëè, îëè ÷âåíì æå ðïî üï èåíüì
ìïê èï ëæ ûäò å îò òí üå äåá üó ï äó -
îò òì üë îò òì ìêë äï ïáâì, èå êò
ìùë îåæ ïè èò èïî àó äå þòà âòê â -
äåâ æï âòí üå îåì æå þò.  

þîòì üë äòì òì üë îò ïì îëè æï -
âóþ îóí æåà, óíò âåî ìò üåü èï ìï èå -
ôë ìò ãå äò 1909 ùåäì èò ò éë. 2009
ùåäì 100 ùäòì òóþò äå ìï çå ò èëæ
ïéò íòø íï îò ãò éë íòì ûò å þå þòà,
èïà øë îòì ãï èë ÷å íò äò åáì-þîòì -
üë äå äå þòì äåá úò ï àï úòê äòà.
ïìå àò êò, ìï þåæ íò å îëæ, þåâ îòï.
þîòì üë äò, ìï åî àë öïè øò, 11 íë -
þå äòì ðîå èò òì äï ó îå ïü àïí ïìë -
úòî æå þï, îë èåä àï ãïí çë ãò ïá
àï âïæ ìùïâ äëþ æï, çë ãò êò — ïì -
ùïâ äò æï. þîòì üëä øò ìõâï æïì õ âï
æîëì ìùïâ äëþ æ íåí àï íï èåæ îë âå
þîò üï íó äò æîï èòì óè íòø â íå äë -
âï íå ìò ôò ãó îå þò: ¸ï îëäæ ðòí üå -
îò, ìï îï êå ò íò, èïîê îï âåí ̧ ò äò,
æå ò âòæ ãîå ãò, òìå âå îë ãëîú
ôîïí ãò îë èï íòì üò æï íë þå äòì
ðîå èò òì äï ó îå ï üò äò üå îï üó îòì
æïî ã øò — ýïí èï îò ãóì üïâ äå
êäå çòë, îë èï íòì üò æå ò âòæ èò ÷å -
äò æï ìõâï íò. ðëä æò îï êò, íë þå -
äòì ðîå èò òì äï ó îå ï üò ôò çò êï øò,
ïæï èò ï íò, îë èåä èïú ôïá üëþ îò -
âïæ êâïí üó îò èå áï íò êòì æï ìï þï èò
ãï íï ðò îë þï, ôò çò êïì þîòì üëä øò
åóô äå þë æï, èìãïâ ìïæ ìåî óòäò -
ïè îïè çò ìï, îë èåä èïú 1904 ùåäì
èò ò éë íë þå äòì ðîå èòï áò èò ï øò.
åáì-þîòì üë äå äå þò ìïê èïë ùïî èï -
üå þòà ìïî ãåþ äë þåí ýóî íï äòì -
üò êï øòú; ïè ìôå îë øò ãïí ìï êóà -
îå þó äïæ ëîì ãï èëâ ñëô æò: þò þò -
ìòì îò ãòà èå ë îå ðë äò üò êóî îå -
æïá üëîì  — öå òèç äïí æå òäì æï
The Daily Telegraph-òì îå æïá -
üëîì — óòäò ïè äó òìì. þîòì üëä -
øò ìùïâ äëþ æï èë íï êëì ðîòí úò,
ïä þåî èå ë îå. þîòì üëä øò, ïìå âå,
ìùïâ äëþ æï þîò üï íå àòì óøòø îë å -
þòì ìïè ìï õó îòì — MI5-òì ïè ýï èòí -
æå äò ãå íå îï äó îò æò îåá üë îò,
þï üë íò öë íï àïí åâïí ìò. îï ë æåí
ðï îï æëá ìó äï æïú óí æï ýéåî æåì,
îïè æå íò èå àï ë þòà ïæ îå, ïìå âå
þîòì üëä øò ìùïâ äëþ æï úíë þò äò
ôò çò êë ìò êäï óì ôóá ìò, îë èå äòú
îó ìå àò ìïà âòì öï øó øëþ æï. 

— óíò âåî ìò üåü øò îï ðîë ôå ìò -
ïì åóô äå þò? 

èå ãïõ äï âïîà õå äëâ íå þï àï
ôï êóä üå üòì òì üë îò ó äò æå ðïî -
üï èåí üòì ìüó æåí üò. òì üë îò òì
êóî ìòì ôïî ã äåþ øò, âìùïâ äëþ
ìõâï æïì õ âï ðå îò ë æò ìï æï áâåñ íòì
òì üë îò ïì, àóè úï, ÷å èò òí üå îå ìòì
óè àïâ îåì ìôå îëì ùïî èë ïæ ãåíì
øóï ìï ó êó íå å þò ìï æï ïæ îòí æå äò
èë æåî íòì (èå àëàõ èå üå-èå÷ âòæ -
èå üå ìï ó êó íå å þò) òí üå äåá üó ï -
äó îò òì üë îòï, ïíó — òæå å þòì òì -

üë îòï, òìå âå îë ãëîú ïæ îòí æå -
äò èë æåî íòì êóä üó îó äò æï àå -
ë äë ãò ó îò òì üë îò òì îò ãò ïì ðåá -
üå þò. 

òì üë îòï æîë øò õå üò ï äòï —
óþ îï äëæ ìï ë úï îòï, îïì ïî ùï -
ïùñ æå þò áîë íë ìòì õïç çå: þå þåî
þåîì, òæó èïä èêâäå äë þïì, èë õå -
üò ï äå åþ îï åäì, åîå üò êëìì, åîë -
üò êïì, „èôîò íïâ ¸ë äïí æò åäì“,
èòà ìï æï ìò íïè æ âò äåì, ìòç èïî ìï
æï îå ï äë þïì, æîï èïì, æîëì...
îïú èàï âï îòï, æîëì. æò ïõ, òì üë -
îò êë ìå þò èë õå üò ï äå å þò âïîà. ïò,
ôï îï öï íë âòì „ïøòá áå îòþ øò“ ïí
ôï èó áòì îë èå äò èå îë èïí øò îëè
ðë åü-èó ìò êëì-èë õå üò ï äåï, æï ïõ -
äë å þòà ïìå âïîà. ìïè ùó õï îëæ,
ëæ íïâ óô îë èåú íò å îó äå þò æï
ìòì üå èï üóî íò. òì üë îò ëã îï ôòï
æîëì àïí àï èï øòï æï èå åì ûï äò ïí
èëè ùëíì.  

— çë ãï æïæ, îï øå ãòû äòï èò ïè -
þë þîòì üë äòì ãï íïà äå þòì ìòì -
üå èï çå (çë ãï æò èò èë õòä âï), ìïì -
ùïâ äë ðîëã îï èò ìï æï äåá úò å þòì
øå ìï õåþ. (îïè æå íï æïú âò úò, óíò -
âåî ìò üåü øò äåá úò å þòì ùï ìï -
êòàõïæ úíë þòä ïæï èò ï íåþì òù âå -
âåí, âòí ïîò ïí òìò íò?), îïè æåí ù äò -
ï íòï ìùïâ äï? îë èåä êóî ì çå õïî?  

èìãïâ ìïæ ìõâï þîò üï íó äò óíò -
âåî ìò üå üå þò ìï, þîòì üëä øò ¸ó -
èï íò üï îó äò êóî ìå þòì óè îïâ äå -
ìë þï ìïè ù äò ï íòï, üåá íò êó îò õï ìò -
ï àòì êóî ìå þò ìï êò — ëàõ ù äò ï íò.
ìïì ùïâ äë ðîëã îï èï æï äåá úò å -
þòì êóî ìò æå ðïî üï èåí ü çåï æï èë -
êò æå þó äò, àóè úï, øå èòû äòï
ãòàõ îïà òì üë îò òì ðîëã îï èòì
ìüîóá üó îòì øå ìï õåþ. äåá úò å þòì
êóî ì àïí åî àïæ, ìüó æåíüì ñë -
âåä à âòì óüïî æå þï 50-ùó àò ï íò
ìå èò íï îå þòì úòê äò (êâò îï øò ëîò
ïí ìï èò), îë èå äòú ùïî èë ïæ ãåíì
æå üï äóî æòì êó ìò ïì 10-15-êï úò -
ïí öãóô øò, ùò íïì ùïî èë úå èóä
àå èï çå, îëè äòì øå ìï õå þïú ìüó -
æåí ü èï ìïê èï ëæ ôïî àë îïí ãòì
äò üå îï üó îï — ðòî âå äï æò æï èå -
ë îï æò ùñï îë å þò — óí æï ùï ò -
êòàõëì. 

ìüóè îåþì îïú øå å õå þï, þîòì -
üëäì õøò îïæ ìüóè îë þåí èåú íò å -
îå þò æï èë ïç îëâ íå å þò ìõâï æïì õ âï
áâåñ íå þò æïí, òìå âå îë ãëîú þîò -
üï íó äò óíò âåî ìò üå üå þò æïí. èï -
ãï äò àïæ, òì üë îò òì æå ðïî üï èåí -
üòì ùò íï ùäòì ìüóè îåþì øë îòì
òñ â íåí: àå ë äë ãò òì ëá ì ôëî æå äò
ðîë ôå ìë îò æï èìëô äò ëì åîà-
åî àò óè àïâ îå ìò ïâ üë îò üå üò
áîòì üò ï íë þòì øå ìï õåþ — æò ïî èåæ
èïê êï äë õò æï ðîë ôå ìë îò èò îò
îó þò íò, ìïê èï ëæ úíë þò äò êóä -
üó îòì òì üë îò êë ìò. 

ãï ìóä ùåäì, þîòì üëä øò, ïõï -
äò æï ûï äò ïí èò ìï ìïä èå þå äò
üîï æò úòï æïè ê âòæ î æï — „þîòì -
üë äòì ìï ó êå àå ìë íò“ — äåá úò ï àï
êóî ìò, îë èåä ìïú ìîó äò ïæ óíò -
âåî ìò üå üòì ìüó æåí üå þòì èò åî
æï ìï õå äå þó äò ìï ó êå àå ìë ðîë -
ôå ìëî-èïì ùïâ äåþ äå þò êòàõó äë -
þåí. ïè êóî ìòì åîà-åî àò æïè ôóû -
íå þå äò èå ãïõ äï âïîà. ÷âå íò èò çï -
íò òí üåî æòì úòð äò íï îó äò òí üå -
îå ìòì ãïé âò ûå þï òñë, îïú ìïê èï -
ëæ ùïî èï üå þòà èë âï õåî õåà. ïè ã -
âï îïæ, ïõ äï þîòì üë äåä ôò çò -
êëìì ïáâì øå ìïû äåþ äë þï, þîòì -
üë äòì àå ë äë ãò òì ïí âå üå îò íï -
îó äò èå æò úò íòì ðîë ôå ìëîì óì -
èò íëì, òì üë îò êëìì êò øå óû äòï,
ìóî âò äò ìï èåþî, òí ýò íå îò òì æëá -
üë îòì ïí ìó äïú æîï èï üóî ãòì
èò åî ùï êòàõóä äåá úò ïì æï åì ù -
îëì, îïú ìõâï èõîòâ øå óû äå þå äò
òá íå þë æï, äåá úò ï çå æïø âå þòì
ìïê èï ëæ èêïú îò ìòì üå èòì ãï èë. 

— ãîò ãëä, îë ãë îò áï äï áòï
þîòì üë äò, îë ãëî åî àë þï ïõïä -
ãïç î æë þï?

þîòì üë äò æò æò áï äï áòï
(åîà-åî àò þîò üï íó äò City), îë -
èå äòú æï õóí û äó äòï êäó þå þòà,
ðï þå þòà æï êï ôå-þï îå þòà, îïú
èøâå íò å îòï, èò ó õå æï âïæ òèò ìï,
îëè êäó þåþ øò ìò ï îó äò ÷å èò ìò -

ìóì üå ïî ãïõ äïâà.  ïò, êï ôå-þï -
îåþ ìï æï ðï þåþ øò êò õøò îïæ èëè ê -
îïâì ïæï èò ï íò àâïäì. 

— ìïæ æï îë ãëî ïüï îåþ àï âò -
ìó ôïä æîëì?  ìðëî üòà àó õïî
æïê âå þó äò?

æò ïõ, âúæò äëþ, æïâ êïâ æå
ìðëî üòà, õïí ãï èëè æòì, õïí — ïîï.
îë úï ìïê èï îò ìò æîë æï ãïí ùñë þï
èïáâì, âúó îïâ. àï âò ìó ôïä æîëì,
óèå üåì ùò äïæ, ïí èå ãëþ îåþ àïí âï -
üï îåþ, ïí òí üåî íåü øò „àï îåøì“
âóà èëþ. 

— åùñë þï àó ïîï óíò âåî ìò üåü -
øò  ìï èëã çï ó îë üó îå þò, îë èåä
áâåñ íåþ øò ãò ùåâà ùïì â äï æï îïì
ïêå àåþà òá?

åì êëí ê îå üóä æå ðïî üï èåí ü çå
æï æïî ã çåï æï èë êò æå þó äò. èï ãï -
äò àïæ, ãå ëã îï ôå þò ïí àóí æïú
ïî áå ë äë ãå þò ãï úò äå þòà óô îë
ïá üò ó îïæ èëã çï ó îë þåí, âòæ îå
áò èò êë ìå þò (îë èåä íòú ïîïì æ îëì
èëã çï ó îë þåí). òì üë îò òì æå ðïî -
üï èåí üò ñë âåä ù äò ó îïæ ïùñëþì
üóî íå åþì åâ îë ðòì ìõâï æïì õ âï áï -
äïá øò, èï ãï äò àïæ, þë äë ëîò
ùäòì ãïí èïâ äë þï øò èë åùñë üóî -
íå å þò ðï îòç ìï æï ïè ì üåî æïè øò. èå,
ìïè ùó õï îëæ, ïî úåî à øò ïî èò èò -
éòï èë íï ùò äå ë þï, òè æå íïæ îïè -
æå íï æïú, èë ãåõ ìå íå þïà, áïî àó -
äò ðïì ðëî üòì, ôïá üëþ îò âïæ, åî -
àï æåî àò ôóí á úòï ùò íï éë þå þòì
øåá è íïï. àóè úï, òèåæì âò üë âåþ,
ùåäì èï òíú øåâ û äåþ îë èå äò èå
üóî øò èë íï ùò äå ë þïì. 

— èë èï âï äò îë ãëî ãå ìï õå þï,
ìïæ ïðò îåþ æïè ê âòæ îå þïì? õëè ïî
ïðò îåþ ìï áïî à âå äë øò ÷ï èëì â -
äïì?

ìò èïî à äå ãòàõ îïà, ùïî èëæ -
ãå íï ïî èïáâì, ìïæ âï ðò îåþ æïè ê -
âòæ îå þïì. ÷åè à âòì èàï âï îòï, âï -
êå àåþ æå ìïñ âï îåä, ìï òí üå îå ìë
ìïá èåì. ïèòì ãï êå àå þï êò, òèå æò
èïáâì, èåü íïê äå þïæ ñâåä ãïí øå òû -
äå þï. 

— ìùïâ äòì ðï îï äå äó îïæ,
ãïáâì àó ïîï èó øï ë þòì øå ìïû äåþ -
äë þï? 

ìüó æåí üó îò âò çòà èñëô ðò -
îëâ íå þïì êâò îï øò èõë äëæ ëúò
ìï ï àò èó øï ë þòì óô äå þï ïáâì.
àóè úï, åì ìïê èï îòì çå èå üòï, òèòì
ãïà âï äòì ùò íå þòà, îëè þîò üï íå -
àòì ìï ãïí èï íïà äåþ äë óùñå þå þòì
èò åî, ìùïâ äòì ðï îï äå äó îïæ,
èõë äëæ 14 ìï ï àò èó øï ë þïï îå êë -
èåí æå þó äò.  

— ãîò ãëä,  facebook-øò øåíì
êå æåä çå ïìå àò ôîï çï ïèë âò -
êòàõå: „ïâïæ âïî. îï þåæ íò å îå þïï,
øå èòû äòï èàå äò æéå âò êòàõë“:)
âò úò, îëè þåâîì êòàõó äëþ, îë -
èå äòï øå íò ìïñ âï îå äò äò üå îï -
üó îó äò ýïí îò æï ìïñ âï îå äò èùå -
îï äò?

îàó äò øå êòàõ âïï. àó æîë
èñëô íòì, âêòàõó äëþ ñâå äï ôåîì,
îïú ëæ íïâ èï òíú èï òí üå îå ìåþì.
ïæ îå îï üëè éïú èò èï÷ í æï, îëè
„óí æï“ èå êòàõï åìï æï åì æï èõë -
äëæ ïèòì øåè æåã — òìï æï òì. ïõ äï
èãë íòï, âúæå þë æò. ñâå äï çå êïî ãò
àï âò ìó ôï äò êòàõ âï: þåâ îò ïâ üë -
îò, þåâ îò ýïí îò, òì üë îò å þò ïâ üë -
îå þò ìï æï üåá ì üå þòì øå ìï õåþ
(îëè äå þòú ïîïô îòà ÷ï èë ó âïî -
æå þï àï âïæ ïæï èò ï íåþ ìï æï üåá ì -
üåþì), àå ë îòï... ñâå äï çå æòæ ìò ï -
èëâ íå þïì êò, èï òíú ðï îï äå äåþ øò
âò ÿåî, ðï îï äå äåþ øò üåá ì üåþì,
òæå åþì æï ïâ üë îåþì øë îòì, îëè -
äå þòú ãïî ê âå óä åüïð çå ÷åèì ãë -
íå þï øò ðå îò ë æå þïæ, ýïí îå þïæ,
ëöï õå þïæ òñë ôï. åì „ðï îï äå äë -
þï íï“ íïî êë üò êó äïæ èûäïâ îò
ìóî âò äòï — ûï äò ïí îàó äòï àï -
âòì æï íå þå þï. ìïñ âï îå äò èùåî äòì
æï ìï õå äå þï øå óû äå þå äò èãë íòï.
ñâå äï èùå îïä àïí ìõâï æïì õ âï æï -
èë êò æå þó äå þï èïáâì. ñâå äï ìõâï -
æïì õ âï íï ò îïæ èòñ âïîì. 

— úë üï ôòä è çåú âò ìï óþ îëà,
îï üëè ãï æïùñ âò üå, îëè èï òí ú æï -
èï òíú ïè ôòä èòì — „÷âåí ãâñïâì ðï -
ðò“ îå âòó æï ãå ùå îï? ôòä èò ûï äò -
ïí èë èå ùë íï, èåä âò äò ÷åè à âòì

éòî ìå ó äò ïæï èò ï íòï. ñâå äïì îë -
æò øå óû äòï ïéò ï îëì àï âò ìò ìò -
ìóì üå æï óïîò àáâïì æòæ ðï ìó -
õòì è ãåþ äë þï çå, ìï áïî à âå äë øò
åì ãïí ìï êóà îå þòà òã î û íë þï, ãå -
àïí õ èå þò: „ãïí êï úå þó äò ðï ðò óð -
îå úå æåí üëï — ãï ðï ðå þó äò êï úò
èîï âï äò ñë ôò äï“. èïî à äïú êïî -
ãò òá íå þë æï, „ãï ðï ðå þó äò ïæï èò ï -
íå þò“   ôå õòà îëè æï æò ëæ íåí áó -
÷ï øò...

èë îå üòì „÷âåí ãâñïâì ðï ðò“
óçë èëæ èíòø â íå äë âï íò ôòä èòï.
ïîú èå üò æï ïîú íïê äå þò, ôòä èò
àï âïæ îë èòì ðï ðòì ðåî ìë íòì æå -
êëí ì ü îóá úò ïì ïõ æåíì. ðïðì åøò -
íòï, ãïî þòì. íó àó åìåú øå ìïû äå -
þå äòï? — ãâò÷ í æå þï êòàõ âï. æò ïõ,
îë ãëîú ÷ïíì, ïìåï. èïî üò âò ìïá èå
îë æòï, êïî ãïæ úíë þò äòì æï ïç -
îëâ íå þï øò ãïè ö æï îòì æå êëí ì ü -
îóá úòï — èë îå üò êò ïèïì ìïê èï ëæ
ùïî èï üå þó äïæ ïõåî õåþì. 

ìùë îåæ ïè ã âï îò æå êëí ì ü îóá -
úò å þòì ìï ÿò îë å þïì âõå æïâ àï íï -
èåæ îë âå ìï áïî à âå äë øò. áïî àóä
îå ï äë þï øò ûï äò ïí þåâ îò èò àòï,
îå ï äó îò êò — ûï äò ïí úë üï. ìï -
áïî à âå äëì èë îå üòì íï ò îò òí üå -
äåá üó ï äå þò ïê äòï — õïä õò, âòíú
ìüå îå ë üò ðå þòì, èò àå þò ìï æï ùïî -
ìó äòì èë æå äò îå þó äò æï  òæå ï -
äò çò îå þó äò õåæ âòì ùò íï ïé è æåã
ãï ò äïø á îåþì. åì æå ôò úò üò ïîï
èõë äëæ êò íë ìï æï õå äëâ íå þï øò,
ïîï èåæ äò üå îï üó îï øò æï ìîó -
äò ïæ ìï öï îë òí üå äåá üó ï äòç è -
øòú òã î û íë þï.   

âôòá îëþ, ÷âå íò ïù è ñë èë æå äò -
îå þóä ôóí æï èåí ü çå æãïì, îïú
ûï äò ïí ìï øò øòï, òìå âå îë ãëîú
ùïî ìó äòì (æï ïîï èïî üë ùïî ìó -
äòì) èë æå äò îå þòì ìõâï æïì õ âï
èúæå äë þï. èï ãï äò àïæ, óè öë þå ìò
òá íå þë æï,  ìïþ ÿë àï ìòè þë äë åþ -
àïí þîûë äòì íïú â äïæ, èå üò ñó -
îïæéå þï æïã âåà èë áïî àó äò òì -
üë îò ëã îï ôò òì ãïí âò àï îå þò ìïà -
âòì, ùïî ìó äòì øå äï èï çå þòì íïú â -
äïæ êò, æîë ó äïæ ãïã âå ïç îå þò íï
èò ìò  êóä üó îó äò æï òí üå äåá -
üó ï äó îò èåè ê âòæ îå ë þï. 

ìùë îåæ èë æå äò îå þó äò ôóí -
æï èåí üòï ùïî ìó äòì ÷âåí øò ãïâ î -
úå äå þó äò õåæ âï. òì üë îò ëã îï -
ôòï æéåè æå óãå èëâ íë æïï ãï ûåû -
ãò äò ùèòí æï íå þòà æï óù èòí æó îå -
þòà, ïí üï ãë íòì üå þò àï æï ðîë üï -
ãë íòì üå þòà, îïú ñë âåä ã âïî èåú -
íò å îóä ïíï äòçì èëê äå þó äò æï
ðîò èò üò ó äòï.  

âôòá îëþ, åì ìïì ù îï ôëæ óí æï
øå òú âï äëì. ïèï øò êò, æò æò îë äò
áïî àóä èï ãï íïà äå þòì ìòì üå èïè
óí æï òàï èï øëì, îë èå äòú, ÷å èò
ïç îòà, æéåè æå âåî ïõåî õåþì èëì -
ùïâ äå øò ìïê èï îò ìïæ êîò üò êó äò
ïç îëâ íå þòì ãïí âò àï îå þïì. èï ãï -
äò àïæ, êïî ãò òá íå þï, àó ìï øó ï -
äë ãï íïà äå þòì èò éå þò ìïì èëì -
ùïâ äå ãï ò ïç îåþì, îëè æï âòà ïé -
èï øå íå þå äò öåî èå ôå òñë æï øåè -
æåã — ùèòí æï íò, îëè „âåôõòì üñï -
ë ìïíò“ ïîï ìïê îï äó îò, ïîï èåæ
äò üå îï üó îó äò üåá ì üòï, îëè
„ñó îï íòì“ ùï êòàõ âï òìå âå ìï òí üå -
îå ìë øå òû äå þï òñëì, îë ãëîú
„þòþ äò òì“. êïî ãò òá íå þï, àó îå -
äò ãò òì òì üë îòï ìï þë äë ëæ ãï ï -
èïî à äåþì ãïí ãå þòì èò åî èòì à âòì
èò íò ÿå þóä ìï àï óîì æï èïî à ä èï -
æò æå þå äò åê äå ìò òì òì üë îò ò æïí
îå äò ãò å þòì òì üë îò ïæ òá úå âï.  

æîë ïî òú æòì. ìï áïî à âå äë øò
çåæ èå üïæ þåâ îò èò àò àï íï ïî ìå -
þëþì. ïóúò äåþ äïæ èò èï÷ íòï èï àò
ìùïâ äò ìï æï êîò üò êò ìïà âòì øå -
ôïî æå þï, àó, îï éï àáèï óí æï, ïî
ãâìóîì, îëè òì èë æå äò îå þó äò
æï õïâ ì èë æå þó äò ôóí æï èåí üò,
îë èåä çåú ñâå äï íò åî àïæ âæãï -
âïîà, ÷ï òí ã îåì æï ÷âåíú àïí ÷ïã -
âò ñë äëì.  

— ìï èë èïâ äëæ, îïì óí æï âå -
äë æëà øå íò øå èëá èå æå þò æïí?

ïîï ôåîì. æï ñâå äï ôåîì.

åìïóþîï 
ÈÏÊÏ ÑÒÔÒÏÍÒ

òì üë îò ëã îï ôòï æîëì àïí àï èï øòï æï èå åì ûï äò ïí èëè ùëíì



„ïõïäò ãïíïàäåþòì“ ùòãíòì àïîë

„îï ïîòì îï“ åîàò üëèò — 11 äïîò

èòèæòíïîåëþì õåäèëùåîï
ÃÏÆ ÈË ÎÒÚÕ ÂÒ ÌÏÌ ÏÓÚÒ ÄÅÞ ÄÏÆ ÈÒ Ó ÀÒ ÀÅÀ 

ÁÏ ÄÏ ÁÒ, ÎÏ Ò Ë ÍÒ, ÌË ÔÅ ÄÒ, ÌÊË ÄÏ, ÌÏ ÕÅ ÄÒ ÆÏ ÃÂÏ ÎÒ. 

øå ìïû äå þå äòï òí æò âò æó ï äó îò õåä èë ùå îå þò!

ÈÌÓÎ ÂÅ ÄÅ ÞÒ ÆÏÃ ÂÒ ÊÏÂ ØÒÎ ÆÒÀ ÜÅ ÄÅ ÔË ÍÅÞ ÇÅ: 

295 80 23;  8790 95 80 23; 577 13 22 83. 

õåä èë ùå îòì àïí õï ãïæ èë îòúõåà îåê âò çò üåþ çå: 
èòèéåþò — øðì „ïõïäò ãïíïàäåþï“, ì/ê202058735

ì/ì„äòþåîàò þïíêò“, þ/êLBRTGE22, ï/ïGE93LB0113314052305000

ø å è ë ã â ò å î à æ ò à !

15 - 21  æåêåèþåîò   2011

C M Y K

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

www.axaliganatleba.ge  E-mail: axaliganatleba@gmail.com Skype: axali.ganatleba

îåãòìüîïúòòì ¹ 2/4-1609, òíæåáìò õåäèëùåîòìàâòì: 76096

ãïçåàò îåãòìüîòîåþóäòï æòæóþòì îïòëíòì ìïìïèïîàäëì èòåî.

ÎÅÆÏÁÚÒÒÌ ÎÅÊÂÒÇÒÜÅÞÒÏ:
ìïáïîàâåäëì þïíêò 

þ/ê BAGAGE22, 
ì/ê 202058735, 

ï/ï GE 86 BG 0000000 123631000 GEL 
èàïâïîò

îåæïáüëîò:
ÈÏÎÒÊÏ ×ÒÁËÂÏÍÒ îåæïáúòïøò øåèëìóäò õåäíïùåîåþò ïî îåúåíçòîæåþï æï ïâüëîåþì ïî óþîóíæåþïà.

ÈÌËÔ ÄÒË ÒÌ ÜË ÎÒ ÒÌ 
ÅÍ ÚÒÊ ÄË ÐÅ ÆÒÏ  

45 35 ÄÏÎÒ

ÌÏ ÞÏÂ Ø ÂË ÚÕË ÂÅÄ ÀÏ 
ÅÍ ÚÒÊ ÄË ÐÅ ÆÒÏ 

30 26 ÄÏÎÒ

ÕÅ ÄËÂ ÍÅ ÞÒÌ 
ÒÄÓÌ Ü ÎÒ ÎÅ ÞÓ ÄÒ 
ÒÌ ÜË ÎÒÏ 

40 30 ÄÏÎÒ

„èìëôäòë äòüåîïüóîòì êäïìòêëìåþò“ 
åîàò üëèò — 12 äïîò

ãï èëè úåè äë þï „æò ë ãå íå ìï“ æï
ãï çåà „ïõï äò ãï íïà äå þòì“

ìðå úò ï äó îò ðîë åá üò

ìïñ èïù âò äë åí úòê äë ðå æòï 
„ÈÌËÔ ÄÒ ËÌ ÎÅ ÄÒ ÃÒ Å ÞÒ“

29.90 

17 ÄÏ ÎÒ

ìïñ èïù âò äë åí úòê äë ðå æòï 
„ÈÓÌÒÊÏ“

29.90 

17 ÄÏ ÎÒ

ìïñ èïù âò äë åí úòê äë ðå æòï 
„ÌÐËÎÜÒ“

29.90 

10 ÄÏ ÎÒ

ÕÅÄ ÈËÈ ÙÅÎ ÀÏ ÌÏ ÑÓ ÎÏÆÉÅ ÞËÆ!
àó àáâåí ùòã íòì èëñ âï îó äò þîûïí æå þòà, øå ãòû äò ïà òìïî ãåþ äëà

„æò ë ãå íåì“ øå èë àï âï çå þòà  æï ãï ï ôëî èëà õåä èë ùå îï. 

ãï èë ò ùå îåà ùòã íå þò æï 
èò ò éåà ìðå úò ï äóî ôï ìïæ

v ÂÏ ÝÏ-ÔØÏ ÂÅ ÄÏ, I-IV ÜË ÈÒ, — 11 ÄÏ ÎÒ
v ÍË ÆÏÎ ÆÓÈ ÞÏ ÛÅ, I-V ÜË ÈÒ, — 13 ÄÏ ÎÒ
v ÏÄÅÁ ÌÏÍ Æ ÎÅ ÑÏÇ ÞÅ ÃÒ, I-II ÜË ÈÒ,   — 11 ÄÏ ÎÒ
v ÈÒ ÕÅ ÒÄ ÖÏ ÂÏ ÕÒØ ÂÒ ÄÒ, I-VII ÜË ÈÒ — 11 ÄÏ ÎÒ
v ÄÅ ÂÏÍ ÃË ÀÓÏ, I-II ÜË ÈÒ — 16 ÄÏ ÎÒ
v ÅÆÒ ØÅÎ ÑÒ ÔÒ Ï ÍÒ, I-II ÜË ÈÒ — 15 ÄÏ ÎÒ
v ÊËÍ Ì ÜÏÍ ÜÒ ÍÅ ÃÏÈ ÌÏ ÕÓÎ ÆÒÏ, 

I, II, III, VI, VII ÜË ÈÒ — 16 ÄÏ ÎÒ, IV-V ÜË ÈÒ —18 ÄÏ ÎÒ
v ÎÅ ÂÏÇ ÒÍÏ ÍÒØ ÂÒ ÄÒ, I-V ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ
v ÂÏÕ ÜÏÍÃ ŸÅ ÄÒ ÛÅ, I-IV ÜË ÈÒ —12 ÄÏ ÎÒ
v ÃÎÒ ÃËÄ ÏÞÏ ØÒ ÛÅ, I-II ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ 
v ËÜÒÏ ÒËÌÅ ÄÒ Ï ÍÒ, I-IX ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ
v ÀÏ ÈÏÇ ŸÒ ÄÏ ÛÅ, I-VI ÜË ÈÒ — 10 ÄÏ ÎÒ
v ÃË ÆÅÎ ÛÒ ÷Ë ÕÅ ÄÒ, I-IV ÜË ÈÒ — 13 ÄÏ ÎÒ 

ÐÒÎ ÂÅ ÄÏÆ ÌÏ ÁÏÎ À ÂÅ ÄË ØÒ!
èëì ùïâ äå å þò ìï æï 

ðå æï ãë ãå þòì ìï èï ãò æë ùòã íò
àï èïî þå îë çïø âò äò

„ÁÏÎ ÀÓ ÄÒ ÅÍÒÌ ÌÏÌ ÊË ÄË 
ÃÏÍ ÈÏÎ ÜÅ ÞÒ ÀÒ ÄÅÁ ÌÒ ÊË ÍÒ“

14.90 

10 ÄÏ ÎÒ

áïî à âå äò èùåî äå þò

èòàòàåþóäòï àòàë üëèòì ôïìò

• 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
• øüåôïí úâïòãò - ÈËÓÀÈÅÍÄËÞÏ ÃÓÄÒÌÏ
• èïòí îòæò - ÊÂÏÎÜÅÎËÍÒ

ïõïäò

ïõïäò

ïõïäò


