
მათ დატოვეს ნათელი კვალი 
 

 „ქმედება დასრულებულად ითვლება არა მაშინ როდესაც ის მოხდა, არამედ როდესაც ის 
შთამომავალთა განკარგულებაში გადადის“ – სტეფან ცვაიგი 

   thbc bcnjhbf afclt,f lf vfqklt,f vbcb cf[tkjdfyb idbkt,bc qdfokbsf lf 
cf[tkbs. erdlfdt,fc otksf cbvhfdkt hjlb mvybc. vt19–20 cfereytებib vjqdfot 
cffvfყj ybzbth mfk,fnjysf gktflf t,hძjlf xfrtnbkj,fc, dbohj itpqelek 
ჰjhbpjync, othf-rbs[dbc vfcbeh ewjlbyfhj,fc, cnbmbeh htkbubeh afyfnbpvc. xdtyb 
uvbht,bc w[jdht,bc ibyffhc lf cohfadfc obyfgfhsf vbofpt fvjcdkf itflutylf, vfuhfv 
thbc ,tdh hxtekc eakbc ufyut,fv yfflhtdfl lbfcgjhfib ufhlfwdfkt,bc [dtlhb 
fhueyf. მანდილოსნები, რომელმაც დატოვეს ნათელი კვალი სკოლაში სწავლობდნენ 
წარჩინებით და ოქროს მედლით ასრულებდენ სიმწიფის ატესტაციას, უმაღლეს 
სასწავლებელში მათი სურათი ფრიადოსანთა დაფიდან არ ჩამოხსნილა, სიბეჯითიდ და 
თავდადებით გამოირჩეოდენ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების პერიოდში. 
პერიოდი, რომელიც ჩვენ უნდა მიმოვიხილოთ 1872-2019 წლებით შემოიფარგლება. ყველა 
ისტორიულ ეპოქას აქვს თავისი მახასითებლები: პოლიტიკური და სოციალურ–ეკონომიური. 
ეს პერიოდი კი ხასიათდება სოციალური უწონასწორობით, ეროვნული ბორკილებით ( 

კვოტა), გაჭირვებით, ომებით და ხელმოცარულთა სიმრავლით. იმ პერიოდში ქალის გასვლა 
საზოგადოებრივ ასპარეზზე ბევრ დამამცირებელ მითქმა–მოთქმას  იწვევდა და შრომით 
საქმიანობაში მისი ჩაბმა გარკვეულ მორალურ სიმტკიცესაც მოითხოვდა. 

Hjpf sfdlblbidbkb (1886-1967) 

hjpf sfdlblbidbkbc vlblfhb lf ibyffhcbfyb vjqdfotj,f bf-

dfhlt,bs hjlb bყj vjatybkb. mfkbidbkbc vt[cbtht,fib 
ofheiktkfl fqb,tzlf ecb[fhekj ,fdidj,f, sfdbcb [fk[bc 
le[zbhb, ყjaf, xfvjhxtyf. crjkfibw ,tჯbsfl cofdkj,lf lf hjwf 
fphb, hovtyf xfvjeყfkb,lf, vnrbwtl, ehყtdfl uflfoყdbnf: ძdtkb 
upbs cbfhekb fh itbძkt,jlf lf bub sfvfvfl oby fqeluf 
,ytktsc, ყdtkfcf lf ყdtkfathc, hfw ybiyfdlf eძhfj,fc, f[fkb 
ყjabcfufy vjoყdtnfc. lfeqfkfdfl mflfut,lf ufyfskt,fc, 

cfpjufljt,hbd ath[ekib xf,vfc, f[fkufphlt,bc vbpbldfc [fk[bc 
cfcfhut,kj cfmvbfyj,fib, mfkt,bc ufvjყdfyfc dbohj jჯf[ehb xfhxjt,blfy. 
Itvlujvib, wyj,bkvf t,hftkvf vtwybthvf lf cfpjuflj vjqdfotv vb[tbk [fyfyfidbkvf 
vfc „ufyvfyfskt,tkb cbljybf” eojlf. 

   gbhfl cfe,ht,ib, it[dtlht,pt, ghtcbc vtidtj,bs, bub lfeqfkfdfl pheyfdlf lf 
bqoვjlf bvbcfsdbc, hjv vjpfhlt,c crjkfib tcofdkfs, f[fkufphlt,c [tkb ftqjs 
vtodhbkvfytj,fზე, rthძj [tkjcyj,fpt, ofcekbყdyty af,hbrf-mfh[yt,ib, 
lfofat,jlyty reknehfc, wjlyfc, lfrfdibht,jlyty ,b,kbjstrt,c, obstk res[tt,c; 
mfkt,c pehub tmwbfs vjvmfywdtk-thsathjdfyb jჯf[ehb ყjdtklqbehj,bcfsdbc lf 
cfmdtყyj cfmvtt,c rdfkib xflujvjlyty. 

 



   vbcb fmnbehb vjyfobktj,bs, qfhb,rj,vf uf[cyf cffvmhjt,b lf t,hftkj,f vbc 
veifj,fib vbbpblf. 1926-1928 okt,ib bყj mesfbcbc cfmfkfmj cf,zjc ltgenfnb lf 
fqvfcrjvbc otdhb, vjyfobktj,lf mfksf cfltktufwbj rke,bc veifj,fib. 
[tkv.qdfytkj,lf t,hftksf e,ybc mfksf cfltktufnj geymnc, vfcofdkt,kj,lf 
t,hftkt,bc othf-rbs[dbc ewjlbyfhj,bc cfkbrdblfwbj crjkfib. 
   hjpf sfdlblbidbkbc itvjmvtlt,bc udbhudbybf „tsyjuhfabekb yfhrdtdb mesfbctk 
t,hftksf ძdtkb ყjaf-w[jdht,blfy“, hjvtkibw xfyc fdnjhbc ufycofdkekj,f, fkqj 
lf lfrdbhdt,ekb sdfkb. vbcvf htlfmnjhvf, wyj,bkvf mfhsdtkvf vtwybthvf cthub 
vfrfkfsbfv [fpufcvbs fqybiyf obuybc itvtwyt,bsb vybidytkj,f : „fv ihjvfib 
vjsfdct,ekb tsyjuhfabekb vfcfkf fdct,c bv [fhdtpc , hjvtkbw xdty udfmdc mfhsdtk 
t,hftksf ofhcekbc itcofdkbc cfmvtib“. 

   bv flfvbfysf idbkt,b lf idbksfidbkt,b, hjvkt,bw hjpf sfdlblbidbkvf xdtyb 
tgjmbc cbrtstc fpbfhf, f[fkb cfvყfhjc vjobyfdt vityt,kt,b, yjdfnjht,b, vtwybtht,b, 
rdktdbsb lf cfrjycnhemnehj rtht,bc [tkvძqdfytkt,b fhbfy. 

   hjpf sfdlblbidbkvf xdtyc yjhxt,c eძqdyf ,tdhb lblfmnbrehb obuyt,b: „jhb .vf“, 

„sfdcfnt[b“, „ufcfhsj,b“, „cf,fdidj vjs[hj,t,b“, „[fnfehfc othbkb vtuj,ht,c“, 
„fylfpt,b ht,ect,ib“, „ht,ect,b“. 

 
 

fktmcfylhf hb;byfidbkb (1890-1968) 
 

    fktmcfylhf lfb,flf bjct, hb;byfidbkbc htdjkewbehfl 
ufyoყj,bk jჯf[ib. wyj,bkb htdjkewbjythbc bwrf hb;byfidbkbc 
lf, საშა hb;byfidbkb, flfvbfyb, hjvtkbw cf,zjsf [tkbceakt,bc 
lfvყfht,bc gbhdtkb okt,blfydt ahbfl cfzbhj lf yfყjabth 
cfpjufljt,hbd veifj,fc totjlf mesfbcib. 

   bv lhjc, htkbubehb ,fyubs იყო uf;qtysbkი t,hfekი 
vjcf[ktj,f. 1928 წელს ებრაელთა უბანში გაჩნდა დიდი ხანძარი, რის 

შედეგადაც დაიწვა ასობით სახლი. მრავალი ბავშვი ობლად დარჩნენ. 

 obstkb ჯdhbc rjvbntnvf cfif hb;byfidbkc lffdfkf 50 eltlvfvj 
,fdidsfy thsfl ufvupfdht,ekbყj s,bkbcib ,fdidsf rjktmnjhib, 
hjvtkbw ufyfskt,bc cfvbybcnhjc ufvut,kj,fib bvყjat,jlf. ths 

otkboflpt vtn [fyc lfhxf cfif s,bkbcib. mesfbcib lf,heyt,bcfc, vfc ufvjჰყdf ,fdidsf 
thsb yfobkb. cf[rjvcf,zjv ufhrdtekb cf[cht,b ufbqj fv ,fdidsf fqphlbc 
cfzbhjt,bcfsdbc. 

  „cfif ltblfv“ vij,kbc vjcbყdfhekt [tkb lffnყj vfs lf vfkt t,hftksf e,fyib 
jჯf[blfy jჯf[c uflfodlf ,fdidt,bcflvb hb;byfidbkbc uekbc[vbthb lfvjrblt,ekt,bc 
fv,fdb. tc uf[lf vbptpb, hjv ,tdhvf mexfib vj[tnbfkt vjpfhlvf sfdb vbfyt,f 
„ufzbhdt,bc ghjatcbt,c“ lf cfif hb;byfidbkc vbfylj sfdbcb cofdkf-fqphlbc cfmvt. 

   vbe[tlfdfl lblb vblhtrbkt,bcf, cfifc chekb ufyfskt,f fh vbeqbf. ltlbcufy 
vfkekfl, hflufy vbcb fphbs „cofdkf mfkbc cfmvt fh bყj“, v[jkjl cfrdbhfj crjkbc 
js[b rkfcb lffvsfdhf. აct, hjv bub gtlfujub dth bmyt,jlf, vfuhfv vfc ჰmjylf lblb 
ylj,f lf gfnbdbcwtvf sdbcnjvsf ijhbc, ჰmjylf rtsbkb uekb lf vf[dbkb flfvbfyehb 
fkqj, hbsfw ,tdh ehx vij,tkc ufe[cyf ujyt,f lf itძkj ,tdhb upff,ytekb ufvjtყdfyf 
w[jdht,bc afhsj upfpt= 

 



1929 otkc mesfbcib xfvjყfkb,lf qfhb, t,hftksf rjvbntnb. hb;byfidbkc, hjujhw fv 
rjvbntnbc fmnbeh otdhc, lblb qdfokb vbeძqdbc cfpjufljt,hbdfl cfcfhut,kj 
ihjvfib flfvbfysf vbpbldbc cfmvtib. bvfdt otkc, საშf hb;byfidbkb lfbybiyf 
nhbrjnf;bc cfmcjdb cffmvhjc ufvutl, itvltu, tc cffმmhj uflfrtslf nhbrjnf;bc 
af,hbrfl. hb;byfidbkb 23 okbc vfyძbkpt vbcb ewdktkb lbhtmnjhb bყj. 

   fvfulfh mfkc, lblb lfvcf[eht,f vbeძqdbc fm vjveifdt flfvbfysf ituyt,bc fvfqkt,bc, 
vfsb reknehekb lf vjhfkehb cf[bc xfvjყfkb,t,bc hsek cfmvtib. 

 

lbyf lfdfhfidbkb (1910-1993) 

                                    lbyf lfdfhfidbkb - lfvcf[eht,ekb tmbvb, gjtnb mfkb, fmnbehb 
cfpjuflj vjqdfot,vupyt,fht gfnhbjnb bchftkbc mdtყybcf lf 
sfdlflt,ekb cbjybcnb (hfw lbl cfibihjt,fc ofhvjflutylf 
vbcsdbcfw lf j/f[bcsdbcfw bvlhjbyltk cf,zjsf mdtყfyfib). lbyf 
lfdfhfidbkb lfb,flf lf,f cehfvib. ,fdidj,f ყdfhtkib uffnfhf, 
vjofatj,bcf lf cneltynj,bc okt,b - s,bkbciი. 
f[fkufphlj,bc okt,blfydt 1926-1935 oo. fmnbehfl vjqdfotj,lf 
qfhb, t,hftksf lfv[vfht, othf-rbs[dbc ufvfdhwtkt,tk 
rjvbntnib. vbcb ktmct,b lf yfhrdtdt,b b,tzlt,f bvlhjbyltk 
ufpts „vihjvtk t,hftkib“, [jkj kbnthfnehekb fkvfyf[bc 

gbhdtk yjvthib b,tzlt,f vbcb [esb ktmcb. fv gthbjlib twyj,f bub (hfw vfcpt lbl 
ufdktyfc f[ltyc) xdtyb thbc vjobyfdt flfvbfyt,c: lfdbs lf uthwtk ,ffpjdt,c, fhjy 
rhb[tkc, vjhbc lfybtkjdc lf c[dt,c= 

1937 otkc lbyf lfdfhfidbkvf lffvsfdhf cfvtlbwbyj bycnbnenb lf erdt jhb idbkbc 
ltlfv vteqktcsfy thsfl ,fsevib lfboყj veifj,f ჯth htcge,kbreh, itvltu rb 
ne,threkjpbc cgtwbfkbpbht,ek cffdflvყjajib mfksf ufyყjabkt,bc ufvutl= 
   lbyf lfdfhfidbkb totjlf hf vtwybthek vjqdfotj,fc, hjujhw tmbvb, ufvjmdtყyt,ekb 
ჰmjylf vhfdfkb ihjvf. vfc vbtybzf fzfhbc lfvcf[eht,ekb tmbvbc ojlt,f lf cf[tkvobaj 
gthcjyfkehb gtycbfw lftybiyf. vbcb w[jdht,bc vsfdfhb fcgtmnb rb gjtpbf bყj. 

   cfjwfhb bყj vbcb nhabfkb bchftkbc thbcf lf mdtყybcf ყvfodbkmfkj,blfy 
vjყjkt,ekb [fylfpvekj,fvlt, hfw cfresfh vtj,fptw lf jჯf[ptw vtnfl ჰmjylf 
fvfqkt,ekb. 

   cfvjwbfy okt,ib lინა lfdfhfidbkb lferfdibhlf cfmfhsdtkjc f[fkufphlekb 
bfnfrmdtiehb vjძhfj,bc [tkvძqdfytkt,c lf sfdbc vteqktcsfy, fo ufycdtyt,ek tmbv 
,tvbfvby ,jsthfidbksfy thsfl lbl abyfyceh lf cfmvbfy lf[vfht,fc eotdlf fv 
vjძhfj,fc. bub vjupfehj,lf cfmfhsdtkjc sbsmvbc ყdtkf hfbjyib, cflfw t,hftkt,b 
w[jdhj,lyty lf fqdbdt,lf vfsib thjdyekb sdbsituyt,bc uhძyj,fcf lf cbjybcflvb 
cohfadfc.  
   fvfdt lhjc bub bყj itcfybiyfdb ltlf lf fqpfhlf cf[tkjdfyb idbkt,b: vbcb df;b- 
ntmybreh vtwybtht,fsf ljmnjhb, ,jhbc ,jsthfidbkb bchftkbc ths-thsb cfv[tlhj 
mfh[ybc ofvყdfyb cgtwbfkbcnb გახლდა, [jkj mfkbidbkb wbhf vij,kt,bc rdfkc ufჰყdf 
lf tmbvfl veifj,და. 

   1972 otkc lfboყj hf cfmfhsdtkjlfy bchftkib lblb yfrflbc fvjcdkf, hfptw lbyf 
vstkb cbwjw[kbc vfyძbkpt jwyt,j,lf, vbc fv lbl jwyt,fc ,ehecb tabyt,f. vbcb 

 

 



mfkbidbkbc, wbhfc vteqktc upf bchftkbcfrty uflfrtnbkb fmdc . Mალბატონი lbyf 
ityfnhbc bchftkib ofvjvcdktkt,c, upfc ekjwfdc lf bvtlbs fwbkt,c. vfs ijhbc fhbc 
vbcb df;bidbkb jჯf[bs. ltlbc uekb ofvjcek idbkcfw lf cfyfnhtk cfvij,kjcfw 
kjwfdc. vfkt fv upfc sdbsjyfw vjcltdc, cfmfhsdtkjib njdt,c wbhfc lf sbsmjclf 
,jlbibs vbvfhsfdc „lbl[fyc dtkjlb fv upfc ybckbfyc, vt velfv bub vmjylf jwyt,fl“. 

მოგვიანებით mfk,fnjyvf wbhfv sfdbcb jჯf[bc, jhb ybzbthb tmbvb idbkbc cf[bs, 
bchftkib cfbvtlj wdkf fvjbყdfyf lf fvbs vjb[flf dfkb ძdbhafcb ltlbcf lf cfყdfhtkb 
cfvij,kjc obyfitw. bchftkib fvjcdkbs fcheklf vbcb jwyt,f, ხfylfpvekvf lf 
dfkvj[lbkvf idbkvf sfdbcb thbcfv, c[tekb vij,kbeh vbofc vbf,fhf. cekb rb sfdbc 
ktmct,ib xffmcjdf lblb cbყdfhekbs f;qtht,ekb. 
 

 
tcsth stshefidbkb (1911-1995) 

 

   vhfdfkb wyj,bkb vjs[hj,bcf lf ktmcbc fdnjhb, cfmfhsdtkjc 
lfvcf[eht,ekb afhvfwtdnb lf fqbfht,ekb afhvfrjkjub , 

tcsth stshefidbkb lfb,flf f[fkwb[tib . 
   tcsthb cofdkj,lf s,bkbcib rfitybc mexfpt vlt,fht qfhb, 
t,hftksf 102-t ihjvbc crjkfib uthwtk ,ffpjdbc vjqdfotj,bc 
lhjc. crjkbc lfvsfdht,bc itvltu cofdkf uffuhძtkf vt-4 ihjvbc 
crjkfib. 1934 otkc bub xfbhbw[f s,bkbcbc afhvfwtdnek 
bycnbnenib, hjvtkbw lffvsfdhf 1938 otkc= 
  30 okbc ufyvfdkj,fib ufyeoყdtnkbd veifj,lf htcge,kbreh 
rkbybreh cffdflvყjajcsfy fhct,ek fasbfmib. hjujhw xfyc, 

ofvkt,vf welfl bvjmvtltc tcsthpt lf v[tldtkj,f lfrfhuf. 

   crjkfib rtlkbc ufptsib [ibhfl b,tzlt,jlf tcsthbc gfnfh-

gfnfhf atktnjyt,b, ,tdh obuyt,c rbs[ekj,lf, ufycfresht,bs eყdfhlf  ktmct,b. 

1974 otkc tcsth stshefidbkb bchftkib fvjdblf ecbyfskj . ecbyfskjv, ecfmvjl lf 
evbpyjl lfრxtybkvf,uflfoყdbnf ktmct,bc othf. sdfkt,bc jgthfwbf bchftkib 1975 
otkc ufbrtsf, hjvtkvfw itltubfyfl xfbfhf  lf tcsthc v[tldtkj,f lfe,heylf . 

    tcsthb gfnhbjnekb cekbs bყj ufvczdfkekb lf fv ybflfupt othlf vjs[hj,t,c , 

ktmct,c, cnfnbt,c. 
 

 
ფაინა ბააზოვი (1911-1980) 

 
ფაინა ბააზოვი იყო უფროსი ქალიშვილი რაბი დავით ბააზოვისა. 
დავით ბააზოვი კი იყო მეთაური იმ ბრწყინვალე ოჯახისა, სადაც 
აკვნიდანვე ასწავლიდნენ თავის ხალხის სიყვარულსა და 
მსახურების მაღალ იდეალებს. დავით ბააზოვის ოჯახის ბედი 
ჩამოჰგავს ჩვენი ხალხის ბედს. არ ეწერა მას ბედნიერება. მისი 
ბავშვები დაიბადნენ თითქოს და მხოლოდ თავის ხალხის მსგავსი 
ტანჯვისათვის. 
ცხოვრებამ არ არგუნა ფაინა ბააზოვს ქალური ბედნიერება: 

„ღმერთმა არ მომცა ვყოფილიყავი ქალი“ - ხშირად ამბობდა იგი თავის შესახებ. ეს იყო 

 

 

http://www.georgianjews.org/stat.php?id=17&lang=ru&PHPSESSID=9f52f5f06e1c42884b4902e4bd8fc167


დაპატიმრებული მამისა და ძმების გათავისუფლებისათვის დაუცხრომელი მებრძოლი. 
   ქალბატონი ფაინა ბააზოვი იყო იურისტი, ისტორიკოსი, პუბლიცისტი. იგი ითვლებოდა 
საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე ბრწყინვალე ადვოკატად. ძმების, გერცელისა და ხაიმის, 
მსგავსად გაიარა ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის, ამ შესანიშნავი იურისტის სკოლა. 
პროფესორი მიხეილ ზანდი აღნიშნავდა: -„ქართველები დიდი სიყვარულით ეკიდებიან 
თავიანთ ენას. საქართველოს შვილები ტყუილ-უბრალოდ როდი არიან განთქმულნი 
თავიანთი ორატორული ხელოვნებით. ფაინა ბააზოვი ბრწყინვალედ ფლობდა ამ 
ხელოვნებას. ქართული ენის მცოდნენი მიდიოდნენ სასამართლოში, რათა მოესმინათ მისი 
გამოსვლები და დამტკბარიყვნენ მისი სიტყვის სილამაზით“. 
    ეგრეთ წოდებული, ეკონომიკური პროცესების პერიოდში, როდესაც ბრალდებულებთა 
უმრავლესობა ქართველი ებრაელობა იყო, ფაინა ბააზოვი არაერთხელ იცავდა 
ბრალდებულებს არამარტო საქართველოში, არამედ მოსკოვშიც. მოსკოვში იგი იცავდა 
„როკოტოვის საქმის“ გამო დაპატიმრებულ ქართველ ებრაელებს, ძმებს პაპისმედოვებს. 
ისრაელში ამოსვლის წინ ფაინამ მოინახულა თბილისის ებრაელების სასაფლაო, სადაც 
დაკრძალულია მამამისი - სიონიზმის ფუძემდებელი საქართველოში, პირველი 
განმანათლებელი ქართველი ებრაელებისა - რაბი დავით ბააზოვი და ჩურჩულით დაატირა: 
„იძინეთ მშვიდად, ჩემო ძვირფასებო. მე თქვენთვის ვილოცებ იერუშალაიმში“. 
    ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გოლდა მეირი, შეძრწუნებული ბააზოვების 
ოჯახის ტრაგედიით, პატივისცემით იყო განწყობილი ფაინას მიმართ და მთავრობის 
მეთაურის პოსტიდან წასვლის შემდეგ, გახდა დავით და გერცელ ბააზოვების ხსოვნის 
უკვდავყოფის საზოგადოებრივი კომიტეტის თავმჯდომარე. 1976 წლის 2 მარტს გოლდა 
მეირის ხელმძღვანელობით გამართულ დავით და მისი ვაჟის, გერცელ ბააზოვის ხსოვნის 
საღამოზე თავის სიტყვაში მან აღნიშნა: „ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ, რომ ბააზოვების მოღვაწეობა 
ებრაელი ხალხისა და სიონიზმის ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფურცელია. 
ისრაელის საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ საქართველოს ებრაელობას აქვს ხანგრძლივი 
ისტორია და მან საპატიო წვლილი შეიტანა სიონისტური იდეების გავრცელებაში. მან ბევრი 
მწუხარება, უბედურება გადაიტანა ამ ბრძოლაში და საუკუნეებში გამოატარა სიყვარული 
თავის ისტორიული სამშობლოსადმი“. 
ფაინა ბააზოვის, როგორც ქართველ ებრაელთა ისტორიკოსის, შესახებ წარმოდგენას 
გვაძლევს სამი ნაშრომი: 
   1976 წელს ფაინა ბააზოვის მიერ შედგენილი და დასაბეჭდად მომზადებული კრებული 
„დავით და გერცელ ბააზოვები“, გამოცემული ისრაელში და ფაინას მოკლე წინასიტყვაობა. 
ამ კრებულის შესახებ პავლე გოლდშტეინი აღნიშნავდა - „ბევრი სტატია და სიტყვა არ 
მოიძებნება, რომლების ასე პატარა მოცულობით შეიცავდნენ იდეათა ესოდენ ფართო არეს“. 
   1980 წელს იერუშალაიმში რუსულ ენაზე გამოვიდა ფაინა ბააზოვის წიგნი „კეთროვანნი“. 
ეს არის ისტორიული და ღრმად ადამიანური დოკუმენტი, რომელშიც გადმოცემულია არა 
მარტო ბრძოლა ფაინას მამისა და ძმების განთავისუფლებისათვის, არამედ იმ დროის 
შესანიშნავი ანალიზიცაა მოცემული. რამდენის არ უნდა დაიწეროს ბააზოვების შესახებ, 
ფაინას ეს წიგნი შეუცვლელად დარჩება როგორც საქართველოს ისტორიის 20-30იანი წლების 
შესახებ უტყუარი ნაშრომი. 
   1983 წელს ფაინას დამ, ქალბატონმა პოლინა ბააზოვმა შეადგინა და თელ-ავივში გამოსცა 
რუსულ ენაზე „ფაინა ბააზოვის ხსოვნისადმი“. მასში შესულია ფაინას მეტად საინტერესო 
ნარკვევები-გამოკვლევა „მემკვიდრეობიდან“. ვერც ერთი ისტორიკოსი გვერდს ვერ აუვლის 
ფაინას ამ ნაშრომებს. ფაინას პუბლიცისტური მოღვაწეობიდან მინდა გამოვყო მისი ბრძოლა 



ისრაელში რეპატრირებული ქართველი ებრაელების ღირსების დასაცავად. ამ საკითხს მან  

1979 წელს სპეციალური სტატია მიუძღვნა. დასაწყისში იგი აღნიშნავს, რომ საბჭოთა 
კავშირიდან ალიის „დიდი ნაკადის“ პერიოდში ქართველი ებრაელები შეადგენდნენ მასში 
არა ნაკლებ 25 პროცენტისა, თუ მეტს არა. მთელ ქართველ ებრაელობასთან მიმართებაში 
ისრაელში რეპატრირებულთა რაოდენობა 40 პროცენტს უდრიდა. ეს ციფრები აიძულებდნენ 
აბსორბციაზე პასუხისმგებელ პირებს უფრო სერიოზულად და დაკვირვებულად 
მოკიდებოდნენ ქართველ ებრაელებს, ვიდრე ეს იყო სინამდვილეში. მაშასადამე, საბჭოთა 
რეპატრიანტების სულიერი აბსორბციის მწვავე საკითხების განხილვისას, სრულიად 
უგულველყოფილი იყო ქართველ ებრაელთა ინტერესები. უფრო მეტიც, ისრაელელ 
ჟურნალისტებს, რომლებიც წერდნენ ქართველ ებრაელთა შესახებ, არავითარი წარმოდგენა 
არ ჰქონდათ არც მათი გამოსვლის ქვეყნიდან, არც თავად მათ შესახებ. ამიტომ, ისრაელის 
მკვიდრს შორის ღრმად იყო დამკვიდრებული რწმენა, რომ ქართველი ებრაელები არიან 
ნაკლებად ცნობილი, ჩამორჩენილი ქვეყნიდან გამოსული ადამიანები, პრიმიტიულნი და 
უვიცნი, მოჩხუბარნი, ქურდები და არამზადები. 
„ შემდგომი გაჩუმება, დანაშაულის ტოლფასოვანია“ - ასკვნის ქალბატონი ფაინა - ქართველი 
ებრაელების მიმართ აბუჩად ამგდებ დამოკიდებულებას და მათი სულიერი აბსორბციის 
პრობლემების სრულ უგულვებელყოფას შეეძლო მიეყვანა გამოუსწორებელ ტრაგიკულ 
შედეგებამდე ებრაელი ხალხის ამ ნაწილისათვის. განა არ არის დრო დავფიქრდეთ - ვინ 
არიან ისინი, ეს „ქართველები“, რატომ და რით ამოვიდნენ ისინი ისრაელში?, და 
სინამდვილეში იმსახურებენ ისინი ასეთ შეურაცმყოფელ - აბუჩად ამგდებ 
დამოკიდებულებას თუ პირიქით? ისინი არიან მსხვერპლნი რაღაც საბედიწერო, 
მიუტევებელი შეცდომისა და ვიღაც სცოდავს მათ მიმართ? 
აი, ქალბატონ ფაინას წინაშე დასმული კითხვები.  
   ამის შესახებ ფაინა ბააზოვი მოკლედ გადმოგვცემს ქართველ ებრაელთა ცხოვრების 
თავისებურებებს. ქართველი ებრაელები ძლიერ განსხვავდებიან როგორც აშკენაზებისაგან, 
ისე სეფარდებისაგან. დიასპორიდან გამოტანილი მათი ისტორიული გამოცდილება, 

სრულიად სხვა არის. მოვიდნენ ისინი საქართველოში რამდენიმე ნაკადად პირველი და 
მეორე ტაძრის დანგრევის პერიოდში. მათ ოცდაექვსი საუკუნე გაატარეს საქართველოში, 
მთელი დანარჩენი ებრაული სამყაროსაგან სრულ იზოლაციაში. ეხება რა ებრაელების 
წასვლას საქართველოდან, ფაინა ბააზოვი ხაზს უსვამს ერთ მნიშვნელოვან თავისებურაბას: 
„არასოდეს ებრაელები საქართველოს არ ტოვებდნენ უკეთესი ხვედრის ძიებაში, მხოლოდ 
ერეც ისრაელის გამო. ძველად მოხუცები მიემგზავრებოდნენ იქ, რათა დამარხულიყვნენ 
წმინდა მიწაზე. ოლიმთა პირველი ჯგუფი გაემგზავრა პალესტინაში საქართველოდან 1925 

წელს, მაგრამ მალე ხელისუფლებმა იგი შეწყვიტეს“. ფაინა ბააზოვის დასკვნა ასეთია: 
„ქართველი ებრაელები არაჩვეულებრივად ენერგიული და ნიჭიერი ხალხია. ისინი ინახავენ 
შესანიშნავ ტრადიციებს და გააჩნიათ მაღალი ზნეობრივი თვისებები“. 
ამრიგად, ფაინა ბააზოვის ზემოაღნიშნულმა სტატიამ, ხელი შეუწყო ქართველ ებრაელთა 
შესახებ სწორ, რეალურ შეხედულებათა ჩამოყალიბებას და მან უაღრესად დადებითი როლი 
შეასრულა ისრაელში ამოსულ ქართველ ებრაელთა მიმართ ისრაელის საზოგადოების 
დამოკიდებულების შეცვლის საქმეში. 

 

 

 



 

Cbvf ujhtkfidbkb (1913-1995) 

 mfhsdtk t,hftksf stvbc qbhctekb ofhvjvflutytkb , cfpjuflj 
vjqdfot, qdfokvjcbkb vfylbkjcfyb mfkb-cbvf ujhtkfidbkb 
lfb,flf mfkfm ,fmjib. vfvf flht, cfvfvekj jvib lftqegf lf jჯf[b 
cfw[jdht,kfl mfkfm s,bkbcib uflvjdblf. 

   cbvf ujhtkfidbkvf cofdkf lfboყj 102t ihjvbc crjkfib. 1929 

otkc xfvjყfkb,lf qfhb, t,hftksf rjvbntnb. vfsb vbpfyb bყj 
c[dflfc[df cffvmhjt,bს დაარსება, cflfw sfdc vjbყhblf t,hftkb 
[fk[b. cojhtl fv cffvmhjib cbvf flhtek okt,ib boყt,c veifj,fc, 
hfsf lf[vfht,jlf ufzbhdt,ek jჯf[c. 

   jhb okbc veifj,bc itvltu, cffvmhj dfhifdblfy cfxemhfl 
qt,ekj,c cfmcjd vfymfyf „uhjcthc“ lf cbvf, hjujhw vjobyfdt veif, uflfჰყfds fv 
epfhvfpfh cfmcjd vfymfyfpt. cbvfv cek fldbkfl uffhsdf sfdb  veifj,fc lf vbcvf 
ufvjveifdt,fv ყjdtkudfh vjkjlbyc uflffzfh,f. cfqfvjj,bs rb, bub ufyfuhძj,lf 
cofdkfc 102t ihjvbs crjkfib. vbc vfcofdkt,tksf ijhbc bყj wyj,bkb t,hftkb 
vothfkb lf ge,kbwbcnb - uthwtk ,ffpjdb, hjvtkvfw ufew[jdtkf vfc t,hftkb thbcf 
lf vbcb bcnjhbbcflvb cbყdfhekb. 
   cbvf ujhtkfidbkb flhtdt ufbnfwf bv[fyfl vjlehvf rjveybcnehvf bltjkjubfv lf 
uf[lf gfhnbbc otdhb. 1935 otkc uthwtk ,ffpjdbc ofhlutybs, vfc bhxtdty mfkfmbc 
cf,zjc ltgenfnfl. uthwtkvf lfhbut,f vbcwf cbvfc- lf[vfht,jlf ufzbhdt,ekt,c. cbvf 
uekbs fnfht,lf fv lfhbut,fc lf tc lqtcfw ,tdhbcsdbcff wyj,bkb . 

   fvfdt otkc, hjujhw rfhub vjveifdt, kfdhtynb ,thbfv ofbყdfyf cfveifjl 
wtynhfkeh rjvbntnib ufyყjabkt,bc eahjcfl. fv gthbjlib, s,bkbcib frhძfkekb 
bყj mfithb [jhwbc ufყbldf. cfkjwfdbc tpjib ufemvt,ekb bქნა „nt,bkf“ lf cbvf, 
t,hfek nhflbwbt,pt fqphlbkb afhekfl vjmvtlt,c , hjv cfvcf[ehb fh lfrfhujc. 
vfy fqflubyf [jhwbc vfqfpbf 26 rjvbcht,bc hfbjyib lf cfnt,bkjw uffhtvjynf, 
hjvtkbw lqtcfw vjmvtlt,c. 

1935-1937 okt,b - cbvf ujhtkfidbkb uf[klfs s,bkbcbc cfmfkfmj cf,zjc 
sfdvჯljvfhbc gbhflb vlbdfyb.  1937-1946 okt,b - cbvf cfmfhsdtkjc rjveybcnehb 
gfhnbbc wtynhfkehb rjvbntnbc vtjht vlbdybc gbhflb vlbdfybf . 1946-1971 okt,b - 
mfkfmbc cf,zjc flvbybcnhfwbek-cfvtehytj cfvvfhsdtkjc cfmvtsf vvfhsdtkbf. 

   cbvf ujhtkfidbkb uflfbყdfytc lfvpflt,bc cfvbybcnhjib ufyყjabkt,bc eahjcfl. 
itvltu vbybcnhsf cf,zjc [t-n'bc vjvvfhfut,tksf cffqhbw[dj ufy'jabkt,bc 
eahjcfl. 

   cbvf ujhtkfidbkb 12 ჯერ bყj rfkbybybc hfbjybc fubngeymnbc ufvut. vbcb veifj,bc 
gthbjlib itchekt,ekb ყdtkf vfcfkf ufyb[bktc ctcbfpt, hbc itltuflfw 
[tkvძqdfytkj,fv cfmfhsdtkjc wtynhfkeh rjvbntnib ths-thsb lblb ufyყjabkt,bc 
eahjcfl დანიშნა. vbc ufyrfhuekt,fib bყj fufhfrb lf tvcf[eht,jlf vsfdhj,bc 
vfymfyf gbhflb vძqjkbs. 

   cbvf ujhtkfidbkb 40 otkb uf[klfs gfhnbbc otdhb. cbvf ltlfcsfy - kbf 
ujhtkfidbksfy thsfl 1982 otkc fvjlbc bchftkib. vfy sfdbcb w[jdht,f uffnfhf 

 

 



[fk[bc cfvcf[ehib vfqfk sfyfvlt,j,t,pt. cbvf ყjdtksdbc gjekj,lf itcfძkt,kj,fc, 

afhekfl se w[flfl lf[vfht,jlf t,hftkj,fc bv lhjt,fib . 

 
 

gjkbyf ,ffpjdb (1915-2003) 
  

gjkbyf ,ffpjdb lfb,flf s,bkbcib, t,hftksf e,fyib. bub 
ufbpfhlf cbjybcneh jჯf[ib. qbhct,f lf cf[tkb vjb[dtztc 
cbjybcnehb cekbcrdtst,bs fqphlbkvf hf,b lfdbs ,ffpjdbc 
idbkt,vf -vothfkvf uthwtk ,ffpjdvf, behbcnt,vf [fbvvf lf 
afybfv, by;bythvf vtbh ,ffpjdvf. 
   lfdbsbc evwhjcb mfkbidbkb gjkbyf cfpjufljt,fc ofhelutyc 
dhwtk nbkjc ,ffpjdsf vxmtafht, nhfubrekb w[jdht,bcfc 
„aehwkt,b ofhcekblfy“. ,ffpjdbc jჯf[b. თtk-fdbdb, 2000 წელი. 

   mfk,fnjyb gjkbyf bujyt,lf: „xtvc gbhfl w[jdht,fib fh 
vfrklf vtuj,ht,b lf fhw vnht,b. ,tdhb cb[fhekb v[dlf obkfl 

lf eahj vtnb rb, cbvohbc lqtt,b. ltlfv gehbnfyekfl fqvpfhlf, hfvfw sfdbct,ehb 
lfqb lffcdf xtvb ituyt,ekb w[jdht,bc xfvjყაkb,t,fc, fhfclhjc ufvbhxtdbf fv[fyfut,b 
vfsb mjyt,hbdb c[dfj,bc vb[tldbs. Hfnjvqfw, bct lfvrdblhlf xtvc w[jdht,fib,hjv bc, 

hfw tgfnbt,jlf c[dt,c, fh vtgfnbt,jlf vt...“ 

   itlfht,bs epheydtkb ,fdidj,bc itvltu, vძbvt lf fenfytkb uf[lf gjkbyfc 
w[jdht,f, vfuhfv wyj,bcvjყdfhtj,fv lf wjlybcvjყdfhtv bv vძbvt gbhj,t,ibw 
vjf[th[f eybdthcbntnbc lfvsfdht,f lf „[fk[bc vnhbc jჯf[bc otdhbc“ lfqbs 
vhfdfkokbfyb cbfhekbc itvltu - cfvcf[ehbc vbqt,fw. bub isfv,tzlfdfl fqothc bv 
okt,c lf xdty ths[tk rbltd ufdbdkbs nfyჯdbc bv upfc, hfw vhfdkbc [dtlhb bყj bv 
gthbjlib. 

   gjkbyf hf,b lfdbs ,ffpjdbc evwhjcb fcekb bujyt,lf, se hfc ybiyfdlf vbcsdbc 
lf,flt,ekbყj jჯf[ib, hjvtkvfw vskbfyfl sfdb itcobhf cbjybpvbc bltt,c. 
Itძkt,bclfudfhfl, mfk,fnjyb afybf wlbkj,lf, hjv gfifc j,kj,f yfrkt,fl tuhძyj. 

vfs jჯf[ib [ibhfl vfcgbyძkj,lyty gjkbyfc fv[fyfu-vtuj,ht,c. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მარიამ ფანიკაშვილი–ფიჩხაძე (1916-2000) 

 

 



მარიამ  ფიჩხაძე-ფანიკაშვილი, დაბადებული ქ.ქუთაისში, სწავლობდა 
მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალში 
საფინანსო-ეკონომიურ ფაკულტეტზე, რომელიც წარმატებით 
დაამთავრდა 1926 წელს. ორმოცდაათიან წლებში მუშაობდა დასავლეთ 
საქართველოს რაიონულ ფინგანში ჯერ ინსპექტორის, შემდეგ კი 
მთავარი ბუღალტრის თანამდებობაზე. სამოციან და სამოცდაათიან 
წლებში პენსიაში გასვლამდე მოღვაწეობდა ქ.ქუთაისის სამშენებლო 
ბანკში ეკონომისტის, შემდგომ კი მთავარი ინსპექტორის 
თანამდებობაზე. მუშაობის სხვა და სხვა პერიოდში მიღებული აქვს 
მრავალი სახელმწიფო ჯილდო. 
 ჰყავდა მეუღლე და  თემს დაუტოვა სამი სანიმუშო ქალიშვილი: 

უფროსი -ინგა ფიჩხაძე-შავიტი-პედაგოგი (დაწყებითი კლასები): თამარ ფიჩხაძე - პედაგოგი-
პიანისტი და  უმცროსი ლეა - პედაგოგი-მევიოლინე.  

 
 

ზინა ათანელაშვილი (1918-1996) 

დაიბადა  ქ.თბილისში. საშუალო სკოლის შემდეგ დაამთავრა 
თბილისის პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის 
ფილოლოგიური ფაკულტეტი. მთელი ცხოვრების მანძილზე 
მუშაობდა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად. 
პარალელურად მუშაობდა კორესპონდენტად გაზეთ „თბილისის“, 
„სოფლის ცხოვრების“ და „სახალხო განათლების“ რედაქციებში. 

გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სტატია, მოთხრობები და ესსეები, 
ძირითადად აღმზრდელობით თემაზე. იგი გახლავთ ერთი რომანის – 
„ორი ოჯახი“ და ორი პიესის – „დათო ყეინი“ და „დამსხვრეული 
ოცნებები“–ს ავტორი. მისი ნაწარმოებები ინახება თბილისის 
ებრაელთა მუზეუმის არქივში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

რაისა ფიჩხაძე–კაკიტელაშვილი (1918-1979) 

 

 



დაიბადა ქ.ქუთაისში. 1939 წელს დაამთავრა პედაგოგიური 
ინსტიტუტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი. სტუდენტობის 
პერიოდში პრეპარატორად მუშაობდა. 1949 წლიდან პედაგოგიურ 
მოღვაწეობას ეწეოდა, ასისტენტად, ხოლო 1957 წლიდან 
კათედრის უფროსი მასწავლებელის დანამდებობაზე. 1973 წელს 
დაიცვა დისერტაცია ქ.ლენინგრადში, სსრკ მეცნიერებათა 
აკადემიის პავლოვის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში. 
1974 წლიდან კათედრის დოცენტი გახლდათ და ინსტიტუტის 
რექტორის თანაშემწე სასწავლო დარგში. გამოქვეყნებული აქვს 

უმაღლესი ნერვული მოქმედების ფიზიოლოგიაში 50 სამეცნიერო ნაშრომზე მეტი. 
დაჯილდოებული გახლდათ მედლებით და სიგელებით საჯარო განათლების სფეროში. 

 
Vfhufkbnf tkbuekfidbkb (1919-1980) 

 

    vfhufkbnf tkbuekfidbkb lfb,flf m.mesfbcib,evlblhtc jჯf[ib: 

kfqfl lf epheydtkfl, uedthybjh-vjf[ktt,bs ufhitvjhnყvekb 
bphlt,jlf. 

   vfhufkbnf mesfbcib წარჩინებით fvsfdht,c cfiefkj crjkfc lf 
eufvjwljl bhbw[t,f s,bkbcbc cf[tkvobaj cfvtlbwbyj 
bycnbnenib mbhehubekb ufy[hbs, hjvtkcfw 1941 otkc fvsfdht,c. 
rehclfvsfdht,ekt,c cfcb[fhekj ufvjcfidt,b cfqfvjc vfubdhfl , 

vtjht vcjakbj jvbc ahjynpt ofcdkbc ufyfobkt,f [dlfs obkfl. 

   vflkbfy t,hftk [fk[c fh frklf cfყjdtksfjl wyj,bkb mfkt,b, 
mfkfmcf se cjakt,ib fqptdt,ekb [tkjdfyybw lf vtjvfhybw , vfuhfv 

mfhsdtkb t,hftkb mfkbidbkb ahjynpt, bidbfsj,f bყj. vfhufkbnfv 1941lfy 1946 
okfvlt cfdtkt ჰjcgbnfksfy thsfl ufydkj vstkb ,tkjhecbf, gjkjytsb lf uthvfybbc 
ltlfmfkfmib, hfb[cnfusfy uflfbqj cfvf[cjdhj cehfst,b. hf fh yf[f, hf fh uflf[lf, 

hf fh uflfbnfyf... cbc[kb, cbrdlbkb, [tb,ht,b, cfcjofhrdtsf, ibvibkb, eofvkj,f, 
cfyskt,bc vjwbvwbvt iempt cfcohfaj jgthfwbt,b, [tkt,frfyrfkt,ekb, 
sdfkt,fvqdhtekb uekfxeყt,ekb hjv bluf cfjgthfwbj vfublfcsfy lf eafkc 
tdtlht,jlf, itvotj,f uftobf vbcsdbc, hfsf cbrdlbkbcufy rbltd thsb cbwjw[kt 
ufvjtukbჯf. 

   tc gfnfhf mfkb ,eyt,bs e[dfl, eiehdtkfl bყj lfჯbkljt,ekb ufhtuyekb 
vjv[b,kdtkj,bs, sfyflujvf-sfyfuhძyj,bc eyfhbs. დbl-,eyt,jdfyb, lblcekjdfyb, 

rtsbkb uekbs, fylfvfnehb ძfkbs ყdtkfc bpblfdlf lf [b,kfdlf. 
   lf bv fotobk, fhtek, ifd-,ytkbs vjwek cfvყfhjib, thsflthsb vbcb idt,f, cbvqthf 
bყj. ,hoყbydfkt vtwj-cjghfyj ჰmjylf lf ,jieh cbvqtht,c vstkb ufnfwt,bs vqthjlf, 
hjwf rb fvbc cfiefkt,f tძktjlf. იwjlf, hjv lfzhbkt,c ffvt,lf lf wjnf [ybs 
nrbdbkc fdboყt,lf. 

   v[jkjl 1946 okbc lfcfoყbcib vjekjlytkfl itfqj rfhb vij,kbehb cf[kbcf 
edyt,tkvf, cfv[tlhj cfvjctkib ufvjoყj,bkvf, jhltyt,bsf lf vtlkt,bs 
vrthllfvidtyt,ekvf. bvfdt otkc wjkfl vbჰყdt,f mesfbcbc vrdblhc, trjyjvbcnc, 

ahjynufvjdkbk f,hfv tkbuekfidbkc, hjvtkvfw jvbc yfnყdbfht,b velvbd 

 

 



cfceatdtkib (1997 წ.) xfbnfyf. vfhufkbnf boყt,c veifj,fc s,bkbcbc gbhdtk 
cffdflvყjajib vt19 gjkbrkbybrbc mbhehubekb ufyყjabkt,bc ufvutl. 

   gfhnbbc otdhb, 26 rjvbcht,bc hfbjybc cfvfvekj jvbc vjyfobktsf rjvbcbbc 
sfdvჯljvfht, mfksf rjkjybt,bc ჯfyvhstkj,bc lfwdbc rjvbcbt,bc otdhb. 

   ,tlybthb jჯf[b, ,hoყbydfkt vteqkt lf cfvb idbkb! უahjcb-vtltf, mbvbrjcb, 
gjkbntmybrehb bycnbnenbc rehclfvsfdht,ekb; tcsthb - by;bythb, lffvsfdhf vce,emb 
vhtodtkj,bc afrekntnb; fktmcfylht – vfstvfnbrjcb, eybdthcbntnbc gfhfktkehfl 
fvsfdht,c rjycthdfnjhbfc (dbjkbyjc ufy[hbs). 

   ძbhძdtk t,hfek jჯf[ib, ყdtkf t,hfekb lqtcfcofekb w[flfl se vfkdbs 
cheklt,jlf. ecfpqdhj tythubbc gfnhjyb, lblb itvfhst,bcf lf yt,bcყjabc mfkb, 

vfhufkbnf, vstkb e,ybc ufzbhdt,bc nfkrdtcfl bmwf. vbcsdbc fh fhct,j,lf lfqkf, 
qfvt, eძbkj,f, stshb [fkfsb lf ofvkt,bs cfdct cfrdjbf;b velfv vpfl ჰmjylf lf 
gbhdtkb lfძf[t,bcsfyfdt fdflvყjac vidtktkfl tdkbyt,jlf. [ibhfl, [tkvjrkt jჯf[ib 
cehcfs-cfyjdfubs lfndbhsekb xfyst,bs vbcekf lf se cfzbhj ofvfkb fh fqvjxtybf , 
htwtgnsfy aekbw lfenjdt,bf. 
 

ესფირ ცეიტლინ ხვოლესი (1920-2004) 

   უკრაინაში, კრემენჩუხში დაიბადა. რვა კლასი გერმანულ 
სკოლაში სწავლობდა, შემდგომ კი ჰიმნაზია „ივრიტ“- ში, რომელიც 
1938 წელს დაამთავრა. სრულყოფილად ფლობდა გერმანულ, 
ფრანგულ, ინგლისურ, ლატიშურ ენებს. 1941 წლის ივლისში შეძლო 
თავის პატარა დასთან ერთად ჩრთილოეთ კავკასიაში ევაკუირება 
და როდესაც აქაც მოაღწიეს გერმანელებმა, თბილისში 
გადმოსახლდა. აქ დაამთავრა წითელი ჯვრის მედდების კურსები 
და შემდგომ ჩარიცხულ იქნა სამედიცინო ინსტიტუტში, 
კისლოვოდსკში; ომის დასრულების შემდეგ რიგაში გადადის 
სასწავლებლად. 1947 წელს გაიცნო ალექსანდრე ხვოლესი, 
ქორწინების შემდეგ თბილისში გადადიან საცხოვრებლად, შემდგომ 

კი ცხინვალში. ესფირი ექიმად მუშაობდა ტუბდისპანსერში და შრომით კოლონიაში. 1955 
წლიდან ოჯახი თბილისში ბრუნდება. ქ–ნი ესიას მეუღლე დიდი მეცნიერი, მათემატიკოსი 
ალექსანდრ (იაშა) ხვოლესი, რაბი აბრამ ხვოლესის შვილიშვილი ბრძანდებოდა. იაშა 
ხვოლეს დიდი ღვაწლი  მიუძღვის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქალაქებიდან, 
საბჭოთა კავშირიდან ისრაელში ალიის მძიმე პერიოდში მრავალი ლტოლვილი პიროვნების 
თბილისში სპეციალობით სამსახურში მოწყობასა და ისრაელში ალიის ხელის შეწყობაში. 
ზოგიერთი მათგანი თვეობით  მის ოჯახში ცხოვრობდა. ამ კეთილშობილურ საქმეში 
მძლავრად ედგა მხარში მისი დიდებული მეუღლე ექიმი–პოლიგლოტი ესფირ ცეიტლინი. 
1970 წლიდან ქ–ნი ესია ბავშვთა კარდიორევმატოლოგად მუშაობდა და როდესაც 1990 წელს 
ოჯახი ისრაელში გამოემგზავრა, ბაქანი სავსე იყო მის მიერ განკურნებული ბავშვებით და 
მათი მშობლებით. ისრაელში ესია ვოლფსონის საავადმყოფოს ბავშვთა განყოფილებაში 
მსახურობდა და „მაკაბი“ს საავადმყოფო სალაროს ექიმად.  ქ–ნი ესია ხვოლესის ოჯახის 
ტრადიციებს დიდებულად აგრძელებენ მათი ვაჟი – მეცნიერებათა დოქტორი აბენ ხვოლესი 
და ქალიშვილი ბასია ხვოლესი – ექიმი–ფსიქიატრი. სამწუხაროდ მათ გვერდით აღარ არის 
ნიჭიერი მათემატიკოსი – როზა ხვოლესი. 

 



 

სოფი (სონია) კრიხელი-მანაშეროვი (1921-1982)  

    დაიბადა ქ.თბილისში. მშობლები ქ-ნი თამარი და ბატონი ზებო 

კერძო სამკერვალო ატელიეს ფლობელნი გახლდენ. სონიამ საშუალო 

სკოლა წარმატებით დაამთავრა და გათხოვდა იოსებ მორდეხის-ძე 

მანაშეროვზე. ბატონი იოსები ბრძანდებოდა ნიჭიერი მათემატიკოსი, 

მრავალმხრივად განათლებული პიროვნება, ცხინვალის ებრაული 

სკოლის დირექტორი. იოსები აღიზარდა პატივცემული რაბის 

ოჯახში, ეწაფებოდა თორას და ივრითს. იოსები ჯარში გაიწვიეს 

მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე და 1942 წლიდან 

უგზოუკვლოდ დაკარგულად ითვლებოდა. ახალგაზრდა ქვრივს ორი ობლის აღზრდაში 

მშობლები ამოუდგენ გვერდში; ისინი თბილისიდან ცხინვალში გადავიდნენ საცხოვრებლად.                                                                                                                                    

ომის დამთავრების შემდეგ სონია იწყებს მუშაობას კორექტორად სამხრეთ-ოსეთის საოლქო 

ქართულენოვანი გაზეთის “საბჭოთა ოსეთი“ს რედაქციაში. თუ გავითვალისწინებთ იმ 

დროინდელი სტამბის აღჭურვილობას და ტექნიკურ ბაზას, წინ წარმოგვიდგება ის რთული 

პერიოდი, როდესაც ცენტრიდან ინფორმაციის მოწოდება იგვიანებდა, პასუხისმგებლობა კი 

უსაზღვროდ დიდი იყო. ქალბატონი სონია დღე და ღამეს ასწორებდა, რომ რაიმე შეცდომა არ 

გაპარულიყო, ვინაიდან ნებისმიერი უზუსტობა გენერალური მდივნის მოხსენებაში 

დანაშაულად მოიაზრებოდა. სონიას გულმოდგინება, მოთმინება და ერთგულება რედაქციის 

მიერ აღნიშნული იქნა და 1955 წელს ის წარდგენილი იყო სამხეთ ოსეთის ოლქის მშრომელთა 

საბჭოს დეპუტატად, არაერთი საპატიო სიგელით იყო დაჯილდოებული. მთავარი კი 

აღსანიშნავია, თუ როგორი პატივისცემით სარგებლობდა ქალბატონი სონია სამსახურში და 

ქალაქში. მოკრძალებული, სათნო და შრომისმოყვარე სონია ზრდიდა ორ შვილს და ორ 

ძმისშვილს. მისი ვაჟი ალექსანდრე - დოქტორი, მსახურობდა სამხრეთი ოსეთის ოლქის 

სანიტარულ-ეპიდემიურ სადგურის მთავარ ექიმად. ქალიშვილი, ჟანა, თსუ მექანიკა-

მათემატიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, მსახურობდა წამყვან ინჟინერად 

„ჰიდროწყალმეურნეობა“ ში; მეუღლე - ქიმიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბორის ჯანაშვილი. 

ქალბატონი სონიას მონაგარი ამჟამად ისრაელში ცხოვრობენ.  

 

 

 

 

სარა მეგრელიშვილი–ბარდანაშვილი (1923-2008) 

 



   წარმოშვებით ლეჩხუმი–ლაილაშიდან ბრძანდებოდა. განათლებით 
ისტორიკოსი გახლდათ. თითქმის ოცი წელი მსახურობდა უფროს 
მეცნიერ თანამშრომლად და ფონდის ხელმძღვანელად რევოლუციის 
მუზეუმში და სტალინის მუზეუმში ბათუმში. შვილსაც კი სტალინის 
საპატივცემოთ იოსეფი დაარქვა. დღეს კი ის ვაჟი სახელოვანი და 
ნიჭიერი კომპოზიტორი ისრაელში – იოსეფ ბარდანაშვილია. სტალინის 
და რევოლუციის მუზეუმები, რომ დაიხურა, ქალბატონი სარა ბათუმის 
მანქანათმშენებლობის ქარხნის კადრების განყოფილების უფროსის 
თანაშემწეთ დაინიშნა. ნებისმიერი სირთულის დავალება ეწაფებოდა 
ხელთ. ორგანიზატორული ნიჭი, კომუნიკაბელობა, ხალხისადმი 

გულისხმიერი დამოკიდებულება და დაუზოგავი ენერგიით მათ საკეთილდღეოდ ქმედება – 
ასე ახასიეთებენ ქ–ნ სარას ბათუმის კვიდრნი: „სარას გარეშე იმ პერიოდში ბათუმის 
ებრაელობაში არაფერი წყდებოდაო“, მისი მეუღლე ეზრა ბარდანაშვილი პროფესიონალური 
მხატვარი ბრძანდებოდა. მათ აღზარდეს სამი შესანიშნავი ვაჟი. 

 

პატარკაციშვილი თამარი (1923-2008) 

    თამარი დაიბადა ქალაქ ცხინვალში. ის უფროსი ქალიშვილი იყო ცხრა 
დაძმის შორის. მამა ახალგაზრდა გარდაეცვალა. თამარი დედას 
ეხმარებოდა ოჯახის რჩენაში და პატარა დაძმის ფეხზე დაყენებაში, 
ხოლო მოგვიანებით კი დედა რომ გარდაეცვალა თვითონ გაუძღვა ოჯახს 
უფროსი ძმების დახმარებით. ყველა დაძმანს დაეხმარა ბედნიერი 
ოჯახის შექმნაში. მან დაამთავრა ებრაელთა საშუალო სკოლა,  აბრამ 
ბინიაშვილთან ერთ კლასში სწავლობდა, მათ შეუყვარდათ ერთმანეთი 
და სიტყვა მისცეს რომ დაქორწინდებოდნენ. აბრამი ომიდან მხოლოდ 
1947 წელს დაბრუნდა ცხინვალში. ახალგაზრდა ოჯახმა ორ ოთახიანი 

ბინა მიიღო დასახლებაში, რომელიც „ღარიბ ებრაელთა კომიტეტმა“ მსოფლიო ებრაელთა 
ორგანიზაცია “Joint”- ის  დაფინანსებით ააშენა. მოგვიანებით მათ საკუთარი სახლი ააშენეს, 
თამარმა დაუსწრებლად დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი იურიდიული განხრით და 
მსახურობდა იურისტათ ქალაქის  სანოტარიო განყოფილებაში. შემდგომ რამდენჯერმე 
თბილისში იქნა გაგზავნილი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. მთელ ქალაქს იცნობდა, 

მასთან მოდიოდნენ რჩევა დარიგების სათხოვნელათ. ყველას დიდი ყურადღებით იღებდა 
და სათანადო რჩევას და პასუხს აძლევდა. მან ბევრი ნათესავი მოაწყო ცხინვალის უმაღლეს 
სასწავლებელში და  ვინც სხვა ქალაქიდან იყო ჩამოსული მათ თავისთან ოჯახში 
აცხოვრებდა. თამარი არჩეული იყო სამხრეთ ოსეთის ოლქის დეპუტატათ. 80 წლებში, 
პენსიაში რომ გავიდა, ცხინვალის  ტექსტილის ფაბრიკის დირექტორის მიწვევით ხუთი 
წელი იურისტკონსულტანტათ მუშაობდა. 90 წლებში ომიანობის დროს მან არა ერთი 
გმირული საქმე გააკეთა. ფესახის შემომავალ დღეებში ცხინვალში დარჩენილ ებრაელობას 
ვერანაირად ვერ მიაწოდეს მაცა. მიმდინარეობდა ბრძოლა ქართველ და ოს მეომრების 
შორის და ვერავინ ქალაქში ვერ შედიოდა. ქალბატონ თამარმა ჯარის მანქანის მეშვეობით, 

 

 



მარტო მან, შესძლო თბილისში ჩასვლა და მაცის ჩატანა ცხინვალელებისთვის, რომ ფესახი 
დაეყენებინად. ომის დროს ცხინვალში დარჩნენ ებრაელები, რომელიც ვერ სტოვებთნენ 
სახლკარს, ქონებას და იძულებული იყვნენ შიშის ქვეშ ეცხოვრათ. მიმოსვლა შეუძლებელი 
იყო. თამარმა მიმართა ამიერ კავკასიის მთავარ სარდალს გენერალ პატრიკეევს თხოვნით, 
რომ რუს ჯარს გამოეყო დიდი სატვირთო მანქანები, რომ ებრაელ ხალხს გაეტანათ ნივთები 
ცხინვალიდან და თავი გადაერჩინათ. თვითონ რამდენიმეჯერ შეხვდა კიდეც შტაბში 
გენერლებს და მათ საბოლოოდ მისი თხოვნა დააკმაყოფილეს, მაგრამ ამისათვის სათანადო 
თანხა მოითხოვეს, რაზეც ებრაელები დათანმხდნენ, ასე გამოვიდნენ  ცხინვალში 
დარჩენილი ებრაელები და თავი დაახწიეს ომს. სამი შვილი გაზარდეს აბრამმა და თამარიმ. 
სამივემ უმაღლესი დაამთავრა ბორიამ-თბილისის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, 
ინჟინერ– ტექნოლოგი, ემამ- ცხინვალის პედაგოგიური უნივერსიტეტი ქიმია-ბიოლოგიური 
განხრა და მუსიკალური სასწავლებელიც. არონმა თბილისის პოლიტექნიკური 
უნივერსიტეტი დაამთავრა, ინჟინერი –მანქანადმშენებელი. 1993 წ. ისრაელში ამოვიდა 
ოჯახით და ქალაქ ბათ-იამში დასახლდა.  

 

იდა ხვოლესი (1923-2004) 

დაიბადა ქ.ცხინვალში. საშუალო სკოლა ოქროს მედალზე 
დაამთავრა. ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
ქიმიის ფაკულტეტზე. მეორე კურსიდან, როგორც წარჩინებული 
სტუდენტი გადაიყვანეს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 

ხოლო 1944 წელს ლენინგრადის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
რადიოქიმიის ფაკულტეტზე. სწავლების მეხუთე კურსიდან 
იძულებით მობილიზებული იქნა სამუშაოდ ჩელიაბინსკი-40 ში.  
იქ მდებარეობდა სპეციალიზირებული ლაბორატორია, რომელიც 
სამხედრო წარმოებით იყო ცნობილი. მისი სამუშაო 
გასაიდუმლებული გახლდათ. 1949 წელს, შერყეული 

ჯანმთელობის მიზეზით (სხეულის 90% დასხივება) განთავისუფლებული იყო 
სამსახურიდან.  50 წლებში თბილისის სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებში ქიმიის და 
რადიოქიმიმიის პედაგოგია. 1960-1990 წლებში ცხინვალში მოღვაწეობდა მასწავლებლად. 

ექვსჯერადად იყო არჩეული ცხინვალის ქალაქკომის დეპუტატად.  1992 წელს ისრაელში 
ამოვიდა თავის ვაჟთან ერთად. ეწეოდა აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას. დღემდე 
მისი სამეცნიერო ნაშრომები ინახება რუსეთის ფედერაციის არქივებში გრიფით 
„სრულიად საიდუმლო“. ეს ბიოგრაფია თვალნათლივ მოწმობს, რომ ადამიანი კი ვერ 
საზღვრავდა თავის გზას და ბედს, არამედ დრო და ხელისუფლება კარნახობდა და 
განაგებდა მათ სვლას. 

 

 

 

 



 

თამარ ჯინჯიხაშვილი (1924-2012) 

   სახელოვანი რაბინების შვილიშვილი, მოშე ჯინჯიხაშვილის და 
ესთერ კრიხელის უფროსი ქალიშვილი თამარი დაიბადა 1924 წელს. 
ოჯახში ძვირფას მაგალითზე იზრდებოდა და მისი ცხოვრების კრედოდ 
იქცა – „სიკეთე სიკეთის წილ“. თამარი სამოცდაათიან წლებში ამოვიდა 
ისრაელში, რაც მის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა. მან 
რეპატრიაციისათვის დამახასიათებელი სირთულეები იოლად 
გადალახა, რამეთუ ყველაფერს „ვარდისფერი სათვალით“ უცქერდა.  
სპეციალობით თამარი მეან–აკუშერი გახლდათ. მან ცამეტი წელი თელ–

ავივის საავადმყოფოს მელოგინეთა განყოფილებაში იმუშავა და 
ყოველი ახალშობილი უხაროდა, მისთვის ეს „ისრაელის შვილის 
გამრავლება“იყო. თამარმა მალე გაითქვა სახელი, როგორც საქმის 

ერთგულმა სპეციალისტმა, რისთვისაც განყოფილების მთავარ ექთნად დააწინაურეს და 
მთავრობის ჯილდოებიც მიიღო. მის მყუდრო ბინაში ერთი პატარა კუთხე მისთვის მეტად 
მნიშვნელოვან ნივთს ეჭირა. ეს გახლდათ „კუფა“, სადაც ყოველდღიურად ჩაშვებული 
ფულით საკმაოდ სოლიდური თანხა შესწირა ბათ–იამის, მოლივერის ქუჩაზე მდებარე 
მორწმუნე გოგონათა სემინარიის მშენებლობას. გარდა ამისა, მის ბინას შინაურები 
ხუმრობით „მინი მისრად კლიტას“ უწოდებდენ. მრავალი ახალამოსული შეიკედლა, 
დააკვალიანა და მორალურად გაამხნევა. ქალბატონმა თამარმა სამი საამაყო შვილი 
აღზარდა. აბრამ კრიხელი – ცნობილი ექიმი, მისი მადლიერი პაციენტები ხშირად დედას 
ურეკავდენ და მადლობას უხდიდენ ასეთი გულისხმიერი შვილის აღზრდისათვის. ლია 
კრიხელი – ივრითის მასწავლებელი, ახალ რეპატრიანტებს პირველი და უმთავრესი 
ამოცანის გადაჭრას, ენის დაუფლებას უადვილებს. ნატალი რიჟინაშვილი, თსუ 
კურსდამთავრებულია და წლების განმავლობაში ემსახურება თაობათა აღზრდისა და 
განათლების საქმეს – ინგლისური ენა და ლიტერატურის სწავლების კოორდინატორია 
ტიხონში. 

 

მირა ფიჩხაძე (1926-1991) 

 

   „ყdtkfathb eylf vjfcohjs“ - udfcofdkblf wyj,bkb 
vecbrfsvwjlyt, [tkjdyt,bc lfvcf[eht,ekb vjqdfot, cfrfdibhj 
rjvgjpbnjhsf lf stfnhfkehb cfpjufljt,bc otdhb , vhfdfkb 
ihjvbc fdnjhb vecbrfib, mfhsekb vecbrbc bcnjhbbc stjhbbc 
vfcofdkt,tkb s,bkbcbc cf[tkvobaj rjycthdfnjhbfib - vbhf 
abx[fძt= 
   ჯth rbltd cneltynj,bc gthbjlib, cfsfdtib xfeluf 
cfmfhsdtkjc t,hftksf veptevbc ajkrkjhbc rf,bytnc . 

ყdtkfathc, hfcfw rb [tkc itfdkt,lf, fchekt,lf evfqktcb 
gfce[bcvut,kj,bs, bcohfajlf chekყjabcfrty. 

 

 



   vbcb gbhjdyt,f ufvjbhxtjlf cbnყdbc jcnfnj,bs, ყdtkfathpt cfresfhb fphb uffxylf 
–fvbylpt, jჯf[pt, vtuj,hj,fpt, cekbth afctekj,fpt, fqphlf-ufyfskt,fpt, vecbrfpt 
ufycჯfib rfntujhbekj,bs, vfqfkb ghbywbgekj,bs ufvjbhxtjlf. 

   vbhf ufbpfhlf nhflbwbek t,hfek jჯf[ib, cflfw sjhbc სიყdfhekc lf 
btheifkfbvbcfrty cohfadfc fafct,lyty.   vfy fqpfhlf qbhctekb df;bidbkb – ifkdf, 

hjvtkbw tlefhl itdfhlyfძbc vhxtdtkb ,hძfylt,ოდა. 
 

 
hbdf obskbidbkb (1926-1975) 

   hbdf obskbidbkb lfb,flf m.s,bkbcib vihjvtkb t,hftkbc 
jჯf[ib. ,fdidj,f lf f[fkufphlj,bc okt,b s,bkbcibdt uffnfhf. 
67-t cfiefkj crjkbc lfvsfdht,bc itvltu, hbdf evfqktcb 
ufyfskt,bc vbcfqt,fl SCE bcnjhbbc afrekntnpt vjtoყj. 
gfhfktkehfl veifj,lf cfmfhsdtkjc t,hftksf bcnjhbek-
tsyjuhfabek veptevib, vbcb lbhtmnjhbc, fo ufycdtyt,ekb 
fvfulfhb vrdktdhbc- ghja. fhjy rhb[tkbc [tkvძqdfytkj,bs. hbdf 
obskbidbkbc ofhvfnt,bsb veifj,bcf lf rdktdbc itltuc 
ofhvjflutyc yfhrdtdb – „,fdidbc lf,flt,f, fqphlf lf vfcsfy 
lfrfdibht,ekb otc-xdtekt,t,b ძdtkfl cfmfhsdtkjc t,hftkt,ib“. 

   hbdf obskbidbkbc thjdyekb vhofvcbc cf,jkjj 
xfvjყfkb,t,fpt lblb ufdktyf vjf[lbyf vbcvf f[kj ehsbthsj,fv , lblb hf,b lfdbs 
,ffpjdbc jჯf[bc otdht,sfy, rthძjl rb- ufycdtyt,ek vtbh ,ffpjdsfy. vtbhb hbdfib 
[tlfdlf evobrdkj, thjdyekb cekbc vmjyt flfvbfyc, yfwbjyfkehb reknehbc efyufhj, 
cgtnfr vjqdfotc= s,bkbcbc cf[tkvobaj eybdthcbntnbc lfvsfdht,bc itvltu , hbdf 
obskbidbkb iteluf gtlfujubeh vjqdfotj,fc s,bkbcbc 39t cfiefkj crjkfib. 

„ძytkfl se vjbძt,yt,jlf bv gthbjlbc cfmfhsdtkjc t,hftk f[fkufphlf mfkt,c ijhbc 
bctsb ufyfskt,ekb lf thjdyekfl vjfphjdyt byntkbutynb , hjvkbc w[jdht,bc 
ibyffhcc lf cohfadfc obyfgfhsf vbofpt fvjcdkf itflutylf . vfuhfv hjujhw ,tdh xdtyb 
thbc hxtekc, vfcfw ufyut,fv yfflhtdfl lbfcgjhfib lfqegdbc [dtlhb fhueyf“ - othc 
vbcb thsuekb vtuj,fhb mfkb lf rjktuf gjkbyf ,ffpjdf sfdbc othbkib, hjvtkbw hbdf 
obskbidbkbc [cjdyfc tძqdyt,f (გაზეთი „იმედი“, 1978, 30-7, 75. გვ.2). 

   Fqcfybiyfdbf, hjv itcfybiyfdb bcnjhbekb rdktdbc fkqjc vmjyt flfvbfyc , hbdf 
obskbidbkc, vbcsdbc xdtekb rtsbkcbylbcbtht,bs fmdc lfveifdt,ekb cfsfyflj 
cfrbs[t,b. vfc xfenfht,bf cfaeძdkbfyb cfdtkt vjcfvpflt,tkb veifj,f itcf,fvbcb 
wyj,t,bcf lf vfcfkt,bc ituhjdt,bc vbpybs, bყtyt,c fhct,ek kbnthfnehek 
cfvtwybthj oყfhjt,c, ofhvjflutyc bidbfs tyj,hbd ajkrkjhbcnek ntmcnt,cf lf 
xfyfotht,c cfmfhsdtkjc t,hftksf ძbhbsflb cfvjcf[kj hfbjyt,blfy (f[fkwb[t, 

bvthtsb, hfzf), hbsfw cfuhძyj,kfl fdct,c cfmfhsdtkjc t,hftksf tsyjuhfabekb 
ofhcekbc itcofdkbc cathjib fhct,ek [fhdtpc. 
 

 

 

 

 



 

 

რუთი თავდიდიშვილი (1926-1979) 

   დაიბადა ქ.ქუთაისში მოსამსახურის ოჯახში. მამა––იეკუთიელ 
თავდიდიშვილი რკინის ხელოსანი იყო. დედა–მირიამ ბათ–მოშე 
(მოშიაშვილი) დიასახლისი. ყავდა ორი ძმა, ერთ–ერთი მათგანი––მაისე 
თავდიდიშვილი დაიღუპა მეორე მსოფლიო ომში ვოლხოვის 
მისადგომებთან 21 წლის ასაკში 1942 წელს.  რუთიმ 1942 წელს 
დაამთავრა ქუთაისის მეორე საშუალო სკოლა და სწავლა განაგრძო 
ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში რუსული ენისა და უცხო ენის 
ფაკულტეტზე. პარალელურად სწავლობდა ქუთაისის საფერშლო 
სასწავლებელში. რომელიც 1944 წელს დაამთავრა და მუშაობა დაიწყო 
ქუთაისის სამხედრო ჰოსპიტალში ცნობილი სამხედრო ქირურგის ––

პოლუმორდვინოვის ასისტენტად. 1946 წლის ივნისის თვიდან მიიწვიეს ქუთაისის 
სახელმწიფო თეატრში მსახიობად, სადაც გარდაცვალებამდე იმუშავა. შეასრულა 100 მეტი 
როლი. ამ ქალბატონის ბიოგრაფია არის დასტური იმისა, თუ რამდენად ისწრაფოდენ 
სრულყოფისათვის, ეძიებდენ სიახლეს და მრავალმხრივად იყვნენ განვითარებულები იმ 
დროში მანდილოსნები. 

 

მირიამ ბათ მოშე (1930-2008) 

   დაიბადა ქ.თბილისში. მამა – აკივა მოშე ოღლი, დედა – რახილ 
შათაშვილი. მირიამი – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო თეატრალური 
ინსტიტუტის თეატრმცოდნეობის ფაკულტეტის წარჩინებული 
სტუდენტი გახლდათ. ერთ წუთში შეწყდა ბედნიერი, უმწიკლო 
ბავშვობა. 1949 წელს ოჯახს გადასახლება, ციმბირი, ტომსკის ოლქი და 
ტაიგა ხვდა წილად. ომმა 2 ძმა იმსხვერპლა, მამა ჯავრს გადაყვა. 

თეატრალური ინსტიტუტის ხელმძღვანელობა, დირექტორი აკაკი 
ხორავას მეთაურობით აღშფოთებული იყვნენ, ლავრენტი ბერიასაც კი 
მიმართეს, მაგრამ როგორც „ხალხის მტრები“ ვერ აცდენ გაწამებულ 
ხუთწლიან გადასახლებას. 1953 წელი – რეაბილიტაცია, ისევ 

ინსტიტუტი – სადიპლომო ნაშრომის ბრწყინვალედ დაცვა. 1971 წელს აღთქმული მიწის 
ძახილმა მირიამ ბათ მოშე–კიზი ისრაელში ამოიყვანა. მეექვსე დღესვე რადიო „კოლ 
ისრაელის“ რედაქციაში მიიწვიეს პირველ დიქტორ–მიმომხილველად. თეატრმცოდნე, 
უზადო ჟურნალისტიკის ნიჭით დაჯილდოებული, 25 წელი მიკროფონს უჯდა და 
მსოფლიოს ქართულენოვან მრევლს აუწყებდა ისრაელის მაჯისცემას, კეთილდღეობას და 
ავკარგიანობას. გულახდილი, სიკეთით გაჯერებული, კეთილმოსურნე, სიცოცხლის და 
ხალისის განსახიერება – მას უნდა უმადლოდეს არაერთი ოჯახი, რომელიც დღეს აქ, 
ისრაელში აღზევებული, პატივმოსილი და წარმატებულია.                                                                                                     

 

 



პარალელურად, დღიდან დაარსებისა ჟურნალ „დროშა“ ში თანამშრომლობდა, ორი წლის 
განმავლობაში რედაქტორად. მირიამის ყოველი წერილი, ინტერვიუ, ნარკვევი, წიგნის 
წინასიტყვაობა, რადიოთი გამოსვლა მხატვრულ ბილეტრისტიკამდის იყო ამაღლებული. 

თვით მირიამი კი, ისწრაფოდა რა სრულყოფისაკენ, მუდამ უკმაყოფილებას გამოთქვამდა, 

თვლიდა, რომ უკეთესად შეეძლო და მეტის თქმა სურდა. განსწავლული, ინტელიგენტი, 
სიტყვა–პასუხით დაჯილდოებული, თითქმის ნახევარი მსოფლიო ჰქონდა შემოვლილი. მისი 
კრედო – სიმართლეა. მას მიენიჯა საქართველოს თეატრალური საზოგადოების საპატიო 
დოქტორის წოდება. 

მარიამ ბინიაშვილი (1931-1990) 

   დაიბადა ქალაქ სტალინირში (ახლანდელი ცხინვალი). 1937 წელს ოჯახი 
საცხოვრებლად თბილისში გადავიდა.  მარიამ ბინიაშვილმა  1949 წელს 
წარჩინებით დაამთავრა თბილისის ქალთა მეორე საშუალო სკოლა. 1956 

წელს კი - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი. იმავე წელს მუშაობა 
დაიწყო  რადიოკომიტეტის მთარგმნელთა განყოფილებაში. რამდენიმე 
თვეში, ძალების მოსინჯვა, ჟურნალისტიკაშიც შესთავაზეს და წარმატებით 
მომზადებული სიუჟეტების შემდეგ რადიოს საინფორმაციო პროგრამების 
რედაქციაში, გამომშვები რედაქტორის თანამდებობაზე გადაიყვანეს.   ეს 
იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოში ტელემაუწყებლობა პირველ 

ნაბიჯებს დგამდა. რადიოს დიქტორების ქასთინგზე პასუხისმგებელ რედაქტორად მარიამ 
ბინიაშვილი დანიშნეს. ასე რომ, მილიონობით ადამიანისთვის მოგვიანებით უკვე ცნობადი 
და საყვარელი დიქტორების შერჩევაში, იგი უშუალო მონაწილეობას იღებდა. 
რადიოკომიტეტში საკმაოდ დატვირთული საქმიანობის პარალელურად, მარიამი 
რუსულიდან და სომხურიდან წიგნების ქართულ ენაზე თარგმნას განაგრძობდა. 1958 წელს 
სომხურიდან ქართულად თარგმნა ასლანიანისა და მანველიანის ნაწარმოებები. 1960 წელს 
დერენიკ დემირჭიანის ისტორიული რომანი „ვარდანანქი“, რომელშიც აღწერილია სომხეთის 
ეროვნული გმირის ვარდენ მამიკონიანის დრამატიზმით აღსავსე ცხოვრება. ამ თარგმანს 
განსაკუთრებული აღიარება ხვდა წილად. კონსატანტინე გამსახურდიამ თავის რეცენზიაში 
ორტომეულს მაღალი შეფასება მისცა  და ერთ-ერთ საუკეთესო თარგმანად აღიარა. თბილისის 
საჯარო ბიბლიოთეკაში, მარიამ ბინიაშვილის მიერ ნათარგმნი „ვარდანანქი“,  ქართულ ენაზე 
თარგმნილ 100 საუკეთესო წიგნს შორის,  დღემდე ღირსეულ ადგილს იკავებს. მარიამის 
თარგმანებიდან, ასევე განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია უგლოვის წიგნი „ქირურგის 
გული“, რომელიც ქართულ ენაზე რუსულიდანაა ნათარგმნი. აღსანიშნავია, რომ მარიამ 
ბინიაშვილი საერთო ჯამში 14 წიგნისა და 400-ზე მეტი სტატიის ავტორია.                                                                                        
საქტელერადიოკომიტეტის შექმნის პირველი დღეებიდან მარიამ ბინიაშვილი სხვადასხვა 
რედაქციებში  - რედაქტორის, მთავარი რედაქტორისა და საქტელერადიოკომიტეტის 
თავმჯდომარის თანაშემწის თანამდებობებზე მუშაობდა. მის მიერ მომზადებული 
გადაცემების უმრავლესობა დაცულია საქართველოს ტელევიზიის ოქროს ფონდში. 1968 წელს 
მარიამ ბინიაშვილი დაქორწინდა გაბრიელ იოსებაშვილზე. მარიამის მეუღლე თეატრის 
რეჟისორი იყო.  შემოქმედთა ოჯახს 1970 წელს ვაჟი - იოსები შეეძინა. შერყეული 
ჯანმთელობის მიუხედავად, მარიამ ბინიაშვილი, ახლობლებისა და თანამშრომლებისთვის 
ყოველთვის იყო ერთგულების, პასუხისმგებლობის, კომპეტენტურობის, პროფესიონალიზმისა 

 



და ულევი ინტელექტის ეტალონი. მთარგმნელი და ჟურნალისტი მარიამ ბინიაშვილი – 
მისთვის დამახასიათებელი იყო რუდუნება. ეძიებდა სიტყვას, რომელიც მოცემულ მომენტში 
ყველაზე ოპტიმალური იყო, ოპერატიულობით გამოირჩეოდა. მარიამი გარდაიცვალა 1990 

წლის 5 თებერვალს, ხანგრძლივი ავადმყოფობის  შემდეგ. 

მალქა ბათ ეფრაიმი (1932-2016) 

   დაიბადა ქ.ქუთაისში მორწმუნე ებრაელთა ოჯახში, სადაც ხუთი და–

ძმანი იმდენად ნიჭიერი, კეთილი და გამრჯე იზრდებოდნენ, რომ იმ 
რთულ და გაჭირვებულ პერიოდში, ყველა უმაღლესი განათლებით 
ბრძანდებოდნენ: სწავლას ოქროს მედლით და წითელი დიპლომით 
ასრულებდნენ.  პირადადად, მალქამ ქუთაისის პედაგოგიური 
ინსტიტუტი დაამთავრა და მის მიერ წარდგენილი რეფერატები 
ყოველთვის უმაღლეს შეფასებას იმსახურებდა, 1972 წელს, ისრაელში 
ალიის დაწყებისთანავე, უანგარო პატრიოტები ამოვიდნენ ოჯახთან 
ერთად სამშობლობოში. ქალბატონი მალქა მიიწვიეს ისრაელის 
რადიომაუწყებლობის ქართულ განყოფილებაში, შემდგომში მას 
მინიჭებული ჰქონდა პასუხისმგებელი რედაქტორის სტატუსი. მისთვის 

დამახასიათებელი იყო დაკისრებული საქმისადმი ერთგულება, უანგარო, ობიექტური, 
უშურველი სამსახური ქვეყნისადმი, ხალხისადმი, მომავალი თაობისადმი. მას ათი წლის 
განმავლობაში მიჰყავდა სპეციალური პროგრამა „ახალი რეპატრიანტებისათვის“, აწვდიდა 
საჭირო ინფორმაციას მათი აბსორბციისა და ინტეგრაციის შესახებ. რადიოში მუშაობა–

შემოქმედებაა. ინტერვიუ, რეპორტაჟი, კომენტარი, უკანასკნელი ამბები... კომენტარებში 
ცდილობდა ზუსტად გაანალიზებინა ყველაზე საჭირო, საინტერესო და მნიშვნელოვანი 
მოვლენები, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მდგომარეობა. რეპორტაჟებში – მოკლედ, 
ლაკონურად გადმოცემა ამა თუ იმ მოვლენისა თუ პიროვნების პატივსაცემად მოწყობილი 
ღონისძიებანი. ინტერვიუში – წარმოეჩინა ჩვენი თემის ღირსეულ შვილთა ცხოვრებასთან 
დაკავშირებული მთავარი მომენტები, მათი პრობლემები და წარმატებები. 1973  წელს 
მიიწვიეს ისრაელის განათლების სამინისტროს ცენტრალური საოლქო განყოფილების 
საგამოცდო კომისიაში, სადაც 1982 წლამდე ემსახურებოდა საშუალო სკოლის გამოსაშვები 
კლასების მოსწავლეთა გამომცდელად ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, როდესაც ამ საგანს 
აბარებდნენ საქართველოდან ამოსულები სიმწიფის ატესტატისათვის ერთ–ერთი უცხო ენის 
ნაცვლად.                                                                                                                                                                                        
გაწონასწორებული, თავდაბალი და ღირსეული ქალბატონი მალქა ამხანაგების და მეგობრების 
წრეში მუდამ მიღებული და სასურველი ბრძანდებოდა, ემსახურებოდა მშვიდობას ყველგან 
და ყველასთან.  მალქას ერთადერთი ქალიშვილი ინგა კოჟიაშვილი (კოჟი) თელ–ავივის 
მუნიციპალიტეტის საინჟინრო–საპროექტო განყოფილებაში პროგრამისტად მუშაობს, ჰყავს 
სანაქებო მეუღლე, ძვირფასი შვილები და შვილიშვილები. 

 

სიმა თავდიდიშვილი–ჩიკვაშვილი (1932-2012) 

 



   დაიბადა ქ.ქუთაისში. წარჩინებით დაამთავრა ყოფილი ქალთა 
პირველი სკოლა და წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი 
უცხო ენათა ფაკულტეტი გერმანული ენის განხრით. ინსტიტუტის 
წითელ დიპლომზე დამთავრებისთანავე (1954 წ) შეუდგა პედაგოგიურ 
მოღვაწეობას თავდაპირველად ქალაქიდან დაშორებულ რიონჰესის 
დასახლებაში. ჩაება სასკოლო ცხოვრებაში: მოირგო ლოტბარის, 
ქორეოგრაფის, სცენარისტის თუ რეჟისორის მანტია. ეს მისი პირველი 
გამარჯვება იყო – მისი მოსწავლეები ტელევიზიით მთელმა ქვეყანამ 
იხილა. შემდეგ დაიწყო 35 წლიანი პედაგოგიური მოღვაწეობა მე–19 
სკოლაში, მას მოჰყვა წმინდა ნინოს მესამე კლასიკური გიმნაზია, 
ქალაქის გერმანული ენის მეთოდსაბჭოს ხელმძღვანელობა, 25 წლის 

განმავლობაში იყო ქალაქის გერმანული ენის მასწავლებელთა სექციის უცვლელი 
ხელმძღვანელი. მის ხელში დაოსტატდა 150-ზე მეტი პედაგოგი. ცნობილ გერმანისტსა და 
დოქტორს, მთელ საქართველოში იცნობდნენ. ვინ მოთვლის რამდენმა ახალგაზრდამ გაიარა 
მის ხელში, რამდენს გაუხსნა და უჩვენა ცხოვრების გზა. მის მიერ დაკვალიანებულთ დღეს 
მრავლად შეხვდებით მსოფლიოს სხდადასხვა კუთხეში. ეწეოდა მთარგმნელობით 
მოღვაწეობას: „გელათი“, „ბაგრატი“,„გეგუთი“ და ა.შ. როგორც ქალაქის დეპუტატს არა ერთი 
მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტაშიც უთქვამს საკუთარი სიტყვა. 2004 წელს ისრაელში 
ამოვიდა ოჯახით. 

 

თამარ მამისთვალოვი - კეზერაშვილი (1932-2019) 

თამარი დაიბადა ცხინვალში ცნობილი რაბი იცხაკ მამისთვალოვისადა 

სარა ბააზოვის ოჯახში. იცხაკ მამისთვალოვი ბრძანდებოდა სასულიერო 

პირი, განმანათლებელი, ებრაული ენის მასწავლებელი, სულიერი 

მოძღვარი, მეფე დავიდის ფსალმუნების მთარგმნელი. 1951 წელს თამარი 

ოქროს მედალზე ამთავრებს ცხინვალის მე-4 საშუალო სკოლას. მე-8 

კლასის მოსწავლემ, რაკი გამოირჩეოდა ნიჭიერებით, „საბჭოთა 

აფხაზეთი“ ის ფურცლებზე აქვეყნებდა საინტერესო სტატიებს. 1956 წელს 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის წაჩინებული 

კურსდამთავრებული გახლდათ. 15 წელი მოღვაწეობდა, როგორც მწერალი და ჟურნალისტი 

რესპუბლიკის და რეგიონალურ გამოცემებში, აქვეყნებდა მოთხრობებს, ჩანახატებს. სოხუმში 

გამოსცა მოთხრობების პირველი კრებული. 1973 წლიდან საბჭოთა კავშირის ჟურნალისტთა 

კავშირის წევრია. 1961-1975 წლებში იყო მისი ძმის, აბრამ მამისთვალოვის მიერ დაარსებული 

საქართველოს იატაკქვეშა სიონისტური ორგანიზაციის აფხაზეთის ფილიალის 

ხელმძღვანელი. მისმა მოღვაწეობამ აბრამ მამისთვალოვთან და გერშონ წიწუაშვილთან ერთად 

დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოდან ალიის დაწყების საქმეში. 1970 წლიდან გახლდათ 

საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტის საკუთარი 

კორესპონდენტი აფხაზეთის ზონაში. 

   1976 წელს ოჯახით ამოვიდა ისრაელში. 1979 წელს იწყებს მუშაობას რადიო „კოლ ისრაელ“ 

ის ქართულენოვან გადაცემათა განყოფილებაში და 1982 წლიდან ხელმძღვანელად. 1982 წელს 

 

 



გამოიცა დოკუმენტური მოთრობა „ამბავი შალვა ბებერაშვილისა“, რომელიც ავტორმა 

სამშობლოს სამსხვერპლოზე სიცოცხლე მიტანილი ჭაბუკს მიუძღვნა ჰიმნად. ამ მოთხრობამ 

1990 წელს ჟურნალ „დროშის“ მიერ გამართულ კონკურსში პირველი პრემია დაიმსახურა. 1987 

წელს თელ-ავივში გამოიცა თამარის მოთხრობებისა და ნოველების კრებული „მოლოდინი“, 

რომელიც მკითხველმა დიდი ინტერესით მიიღო და სამჯერ იქნა ტირაჟირებული. 1991 წელს 

თამარი მივლინებული იყო თბილისში მსოფლიო ებრაული სააგენტოს მიერ. 1997 წელს 

სოხნუთის მედლითა და საპატიო სიგელით იქნა დაჯილდოებული „სიონისტური იდეების 

განვითარებისა და ისრაელის სახელმწიფოს  განმტკიცების საქმეში შეტანილი 

წვლილისათვის“. 1998 წელს ტელ-ავივში ჟურნალისტთა კავშირის ინიციატივით გაიმართა 

მამისთვალოვების ოჯახისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო: ნეტარხსენებულ იცხაკ 

მამისთვალოვის - 100 წლისთავი, დაბადებიდან აბრამ მამისთვალოვის 75 წელი და თამარის 65 

წელი. ქალბატონმა თამარმა თავის ძმასთან - აბრამ მამისთვალოვთან და აღმოსავლეთმცოდნე 

გერშონ ბენ ორენთან (წიწუაშვილი) ერთად ივრითიდან ქართულად თარგმნა მოშეს 

ხუთწიგნეული - თორა. ამ თარგმანის მაღალპროფესიონალურ დონეზე შესრულებისათვის 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებულმა ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა 

ასოციაციამ მთარგმნელები წარადგინა მაჩაბელის სახელობის პრემიაზე. თამარმა ივრითიდან 

ქართულად თარგმნა ოცამდე წიგნი, მათ შორის ისრაელი იუმორისტის ეფრაიმ კიშონის 

მოთხრობები და ნობელის პრემიის ლაურეატის - შაი აგნონის რჩეული ნაწარმოებები.  

   მთარგმნელობითი და მრავალწლიანი მოღვაწეობის ისრაელის რადიომაუწყებლობაში, 

ქალბატონი თამარი აქტიურად ჩართულია საზოგადოებრივ საქმიანობაში. გახლდათ საბჭოთა 

კავშირიდან გამოსულთა გაერთიანების ქართული სექციის თავმჯდომარე, ისრაელის 

მწერალთა, ჟურნალისტთა კავშირისა და ჟურნალისტთა მსოფლიო ფედერაციის წევრი, 

სრულიად ისრაელის მწერალთა კავშირების ფედერაციის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 

(მეხუთე კადენცია). 1998 წლიდან - საქართველოდან ამოსულთა და გამოსულთა საერთაშორისო 

გაერთიანების გენერალურ მდივნად დაინიშნა. ქალბატონი თამარი ბრძანდებოდა ქართველ 

ებრაელ ქალთა მსოფლიო ასოციაციის თავმჯდომარე. 2002 წელს მისი რედაქტორობით 

გამოდიოდა ჟურნალი „ციონი“. ამავე წელს დაჯილდოებულ იქნა ივანე ჯავახიშვილის მედლით 

„ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის“.  

   2003 წლის 14-17 ივნისს თამარი ოფიციალურ ვიზიტად იმყოფებოდა თბილისში, 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და მწერალთა ეროვნული კავშირის მიწვევით. 14 

ივნისს თბილისის შ.პ.ს. ინტერბიზნესის სამედიცინო ინსტიტუტს საზეიმო ვითარებაში მიენიჭა 

თამარ მამისთვალოვ-კეზერაშვილის სახელი იმის გამო, რომ მას დიდი წვლილი მიუძღვის ამ 

ინსტიტუტის დაარსების საქმეში. 15 ივნისს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში გაიმართა 

პრეზენტაცია თამარის მიერ თარგმნილი და ბილინგვური წესით გამოცემული წმიდა წიგნებისა 

(`შელომო ამელეხის რჩევა_დარიგებანი, `კოჰელეთი, `ნეხემია, `დანიელი~). თამარისეულმა 

თარგმანმა ამჯერადაც მაღალი შეფასება დაიმსახურა მსოფლო სახელის მქონე ბიბლიოლოგი-

სპეციალისტების მხრიდან.  

   2003 წელს ჩამოყალიბდა საქართველოს ებრაელთა მსოფლიო კონგრესი, რომლის 

თანათავმჯდომარე გახლდათ და ჟურნალ „ერთობა“ს რედაქტორი. 2003 წლის 25-27 დეკემბერს 

თამარის ინიციატივითა და უშუალო ხელმძღვანელობით, საქართველოს ებრაელთა მსოფლიო 



კონგრესმა თელ-ავივის ჟურნალისტთა სახლში, პირველად ისრაელში, გამართა საერთაშორისო 

კონფერენცია თემაზე „ქალი ოჯახსა და საზოგადოებაში“, რომელზედაც 15 სხვადასხვა 

მოხსენება იქნა წარმოდგენილი და  მაღალ დონეზე ჩატარდა. 2004 წლის ივნისში, საქართველოს 

პრეზიდენტის ბ-ნ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებულებით თამარ მამისთვალოვს მიენიჭა 

საქართველოს საპატიო მოქალაქის წოდება.  

   2005 წლის ბოლოს თამარ კეზერაშვილი ოფიციალურად იყო მიწვეული ნიუ-იორკში 10 დღით, 

საქართველოსა და დსთ-ს ქვეყნების კულტურულ- საგანმანათლებლო ორგანიზაციის მიერ 

ლექციების ციკლის წასაკითხად. 2010 წლის 21 სექტემბერს თამარს მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის (ყოფილი სტალინის სახელობის) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო 

დოქტორის წოდება. 

რივა კრუპნიკი (1933-2011) 

დაიბადა ქ.ბათუმში. რივა ერთ–ერთი იმ ადამიანთაგანია, 
რომელმაც ფასდაუდებელი წვლილი შეიტანა საქართველოს 
ებრაელთა მასობრივი ალიისათვის ბრძოლაში: ავრცელებდა 
სიონისტურ ლიტერატურას, კავშირს ამყარებდა საბჭოთა კავშირის 
სხვა რაიონებში მოქმედ იატაკქვეშა ჯგუფებთან, ხელს უწყობდა 
ებრაული ენის შემსწავლელი არალეგალური ჯგუფების 
ჩამოყალიბებას. მუშაობდა რუსული ენისა და ლიტერატურის 
მასწავლებლად საქართველოს სახელმწიფო პოლიტექნიკურ 
ინსტიტუტში, თანამშრომლობდა თბილისში და საკავშირო 
მასშტაბით გამომავალ რუსულენოვან პრესაში, თარგმნიდა 

ლიტერატურას იდიშიდან, აგროვებდა ებრაულ ფოლკლორს. 1987 წელს რივა კრუპნიკმა 
შექმნა ებრაული წიგნის მოყვარულთა კლუბი „სეფერ“. ამ კლუბის ჩარჩოებში 
საზოგადოების წინაშე გამოდიოდნენ ებრაელი მწერლები, უჩვენებდნენ ისრაელის ფილმებს, 
ისმოდა მართალი სიტყვა ისრაელზე. 1990 წლიდან აყალიბებს ებრაელ ქალთა პირველ 
ორგანიზაციას „მირიამი“ და ინიშნება მის პრეზიდენტად. აყალიბებს ებრაულ საკვირაო 
სკოლას და მისი დირექტორია, რომელიც კულტურულ ცენტრად იქცა. მანვე 
უხელმძღვანელა საქველმოქმედო ორგანიზაცია „რახამიმ“ის ჩამოყალიბებას. ქალბოტონი 
რივა სათავეში ჩაუდგა საერთაშორისო ახალგაზრდული ბანაკის „სიმხა 98“ და „სიმხა 99“ 
ფუნქციონირებას. ის ხელმძღვანელობდა ფრიად საპასუხისმგებლო პროექტს „ხესედ 
ელიაჰუ“.  რივა კრუპნიკმა სტივენ სპილბერგისაგან, თანამედროვების ერთ–ერთი დიდი 
კინორეჟისორისაგან, მიიღო გულითადი მადლობის წერილი მის მიერ ჩატარებული „შოა“ს 
კატასტროფასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი დოკუმენტაციის მოძიების გამო. 

 

 

მირიამ მიხელაშვილი (1934-1989) 

 



   დაიბადა სენაკში. სკოლა ვერცხლის მედლით დაამთავრა. 1951 წელს 
ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა–მათემატიკის 
ფაკულტეტზე, შემდეგ სწავლა განაგრძო  მართვის ავტომატიზირებული 
სისტემების და პროგრამირების მიმართულებით. სამუშაოდ გაანაწილეს 
თბილისის ავტომატიზირებული სისტემების და პროგრამირების 
სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომლად. 
მსახურობდა პროგრამისტ–ინჟინერის თანამდებობაზე. იმ პერიოდში 
გამოყენებითი ინფორმატიკა  და კომპიუტერული ტექნოლოგიები ახალი 
დარგი იყო და მის მიერ განვლილი გზა პიონერული და საკმაოდ 
ეკლიანი გახლდათ.                                                                                                                                                            
თბილისში მართვის ავტომატიზირებული სისტემების კათედრა 1971 

წელს შეიქმნა. მირიამს დიდი წვლილი მიუძღვის ამ დარგში ახალი თაობის აღზრდაში. 

მაღალი კვალიფიკაციის გამო 1972 წელს გადაიყვანეს ელექტრონული გამოთვლითი 
მანქანების ცენტრში ლოგიკური და ლინგვისტური მოდელირების დარგში სამუშაოდ. 

ევროპაში 70 წლიდან იხმარება ტერმინი „ინფორმატიკა“ და საქართველოში ამ პერიოდში 
მირიამ მიხელაშვილი უდგა სათავეში ამ ავანგარდულ და ნოვატორულ მეცნიერებას 
“Computer Science and Information Systems”. 1985 წელს არჩეული იქნა ინფორმატიკის 
განყოფილების მართვის ავტომატიზირებული სისტემებისა და პროგრამირების ცენტრის 
დირექტორად. უთავსებდა  პრაქტიკულ, კვლევით და საგანმანათლებლო მუშაობას 
ინფორმატიკის დარგში. 

 

ლილი ბატაში (1935-2017) 

   ლილი ბატაში დაიბადა და გაიზარდა მესხეთში. ქ.ახალციხეში. 

გონიერი, სიცოცხლით, ხალისით სავსე, მხიარული და დაუზარელი 
ოთხი წლისა იყო, როდესაც დაობლდა. მამა მეორე სამამულო ომმა 
იმსხვერპლა. ლილი წარჩინებით ამთავრებს ახალციხის პირველ 
საშუალო სკოლას და პედაგოგიურ სასწავლებელს. გათხოვდა 1955 წელს 
და სამი შვილით ამოვიდა ისრაელში 1978 წელს.  ჩამოსვლისთანავე 
ოჯახის ცხოვრება სულ სხვა გზით წარიმართა. ულფანის დამთავრების 
შემდეგ კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებზე დადის და ერთ 
წელიწადში სამსახურს იწყებს „მას–ახნასის“ (ფინგანის) დამხმარე 
ინსპექტორად, პარალელურად საბუღალტრო კურსებსაც ითვისებს. 

ოჯახი ცამეტი წელი ნეთანიაში ცხოვრობდა, სადაც ლილის მეუღლე ბატონი სიმონი 
სათავეში ჩაუდგა ხუროთმოძღვრული ტაძრის, უფლის ადგილსამყოფელისა და 
ქართულენოვანი მრევლისათვის სალოცავის მშენებლობას. 1993 წელს  ბათ–იამში 
გადმოვიდნენ საცხოვრებლად. ლილი საქართველოდან ამოსულთა საერთაშორისო ცენტრის 
საბჭოს და ამავე ცენტრთან არსებული ქალთა კომიტეტის წევრი გახლდათ, ჟურნალ 
„დროშა“ს აქტივისტი, ხაზინადარი, ტურიზმისა და დასვენების განყოფილების გამგე. 

ჩამოსვლისთანავე, ახლად ამოსული რეპატრიანტები აზიარო შენი ქვეყნის სილამაზეს, 
წმინდათაწმინდა ღირსშესანიშნაობებს, დაატკბო მათი სიტურფით, აღჭურვო პატივისცემით 
და მაღალი იდეალებისაკენ სწრაფვით ყველა იმ სიკეთისადმი, რაც სულიერად და 

 

 



მორალურად ასპეტაკებს, აკეთილშობილებს ადამიანს და სიამაყის გრძნობით ავსებს – ეს 
ჰქონდა მიზნად დასახული ქალბატონ ლილის.                                                                                                                                                      
ბატაშის ოჯახში სამი სახელოვანი შვილი აღიზარდა. დოქტორი დავით ბატაში „ასაფ–

აროფე“ს პედიატრიის განყოფილების გამგეა, თელ–ავივის უნივესიტეტის სამედიცინო 
ფაკულტეტის ლექტორი. ქალიშვილი ნანა – სამედიცინო სასწავლებლის 
კურსდამთავრებული, მსახურობს საავადმყოფოში უფროს ექთნად. მესამე შვილი – კობა– 
სტომატოლოგია. სამივე დაოჯახებულია და ისრაელის სამსახურში არიან ჩართული. 

 

sbyf rhb[tkb (1935-1997) 

   sbyf ctabfidbkb-rhb[tkb lfb,flf ქ.თბილისში. gbhdtkb cfiefkj 
crjkbc lfvsfdht,bc itvltu, cofdkfc fuhძtkt,c s,bkbcbc ew[j 
tyfsf bycnbnenbc byukbceh-ahfyuekb tybc afrekntnpt, hjvkbc 
lfvsfdht,bc itvltu, vjqdfotj,fc boყt,c 67-t cfiefkj crjkbc 
byukbcehb tybc vfcofdkt,kfl lf itvltuib vij,tksf cf,zjc 
sfdvჯljvfhtl. 

   bchftkib fvjdblf 1972 okbc yjtv,thib lf ekafybc 
lfvsfdht,bcsfyfdt veifj,fc boყt,c bchftkbc ihjvbc gfhnbbc 
wtynhfkeh fgfhfnib ჯth cfmfhsdtkjlfy, itvltu rb, cf,zjsf 
rfdibhblfy ufvjcek jkbvsf f,cjh,wbbc ufyყjabkt,bc eahjcfl. 

   sbyf pheyfdlf f[fkb jkbvt,bc evnrbdytekj f,cjh,wbbcfsdbc , 
t[vfht,jlf ekafyt,ib vjoყj,fib lf cfveifj flubkbc vjძt,yfib, 

cf,byfj ghj,ktvt,bc uflfzhfib= f[fkb jkbvt,bc mdt'fyfcsfy ituet,fcf lf ufcfwyj,fl- 
bub foყj,lf tmcrehcbt,c rb,ewt,ib, vjifdt,ib, mdtყybc cfvtehytj lf reknehek 
wtynhib. pheyfdlf ufkesbc mdtყyt,blfy xfvjcekb stvt,bc vbth xfvjnfybkb 
[tkjdyt,bc c[dflfc[df lfhut,bc gjgekfhbpfwbbcfsdbc . 

   sbyf bყj ყdtkf cfrbs[ib efyufhj. fhfclhjc fh kfgfhfrj,lf vbc vbth ufrtst,ek 
cfmvtt,pt. wlbkj,lf ყjdtksdbc xhlbkib ყjayfc lf fhfclhjc fabibht,fc fh 
ertst,lf vbc vbth cfcbrtsj lf flfvbfysf cfrtsbklqtjl ufrtst,ek cfmvtt,c . sbyfc 
cf[bs, stvc uffxylf rekbct,c vbqvf mjvfub. 

   23 otkb bvcf[ehf sbyf rhb[tkvf ihjvbc gfhnbbc wtynhfkeh rjvbntnib . M-y 
rhb[tkc, vstkb fv [ybc vfyძbkpt veifj,f e[lt,jlf mdtყybcf lf gfhnbbc bcts 
kbltht,sfy, hjujht,bw bყdyty: ujklf vtbhb, vjit lfbfyb, bufk fkjyb, vfnbklf ჰtcb, 
epb yfhrbcb, epb ,fhfvb, [fbv ,fhktdb, ibvjy athtcb, bw[fr hf,byb, tჰel ,fhfrb lf 
vhfdfkb c[df. ufycfresht,ekb ehsbthsj,f fhct,j,lf vbcb jჯf[cf lf ufycdtyt,ek 
bw[fr hf,byc ijhbc. 

   sbyf sfdbcb afctekj,t,bs lffrklt,f vbc cfყdfhtk stvc, მისი cf[tkb lfdboყt,fc 
fhfclhjc fh vbtwtvf. 

 

 

 

რახელ აბაჯანოვი (1937-2006) 
 

 



დაიბადა  შეძლებულ, განათლებულ და ტრადიციულ რელიგიურ 
ოჯახში.  რახელის მამამ, მოშე-ხაიმ აბაჯანოვმა  გიმნაზია 
დამთავრებულმა, ბავშვობიდან ღრმა  რელიგიური განათლება მიიღო, 
მრავალ ენას ფლობდა. მოშე-ხაიმი ახალციხელთა დიდი სალოცავის 
გაბაი ბრძანდებოდა 1944-1953 წლებში. მოსკოვში შეთითხნილი „ექიმთა 
საქმე“-სთან დაკავშირებული რეპრესიების დროს, როცა  დააპატიმრეს 
ებრაული თემის თავკაცნი, მათ შორის დაპატიმრებული იქნა მოშე-
ხაიმიც. მხოლოდ სტალინის სიკვდილმა გადაარჩინა მოშე-ხაიმი 
გადასახლებას ან დახვრეტას. რახელმა დაამთავრა 42-ე ქალთა სკოლა 
და მუსიკალური სასწავლებელი ფორტეპიანოს განხრით.  წარმატებით 
დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მექანიკა-

მათემატიკის ფაკულტეტი. რახელი გათხოვდა, მისი მეუღლე შალოლაშვილი გაბრიელი  
დაავადდა და მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა 47 წლის ასაკში. რახელი დარჩა 
მარტო ორ ვაჟთან ერთად 12 წლის ისააკთან (ზაზა) და  9 წლის ბეცალელთან (ბესიკი). 
ოჯახის სარჩენად რახელმა მუშაობა დაიწყო რესპუბლიკური საავადმყოფოს გამოთვლით 
ცენტრში უფროს პროგრამისტად.  რახელის ორივე ვაჟმა დაამთავრეს 42ე საშუალო 
მათემატიკური სკოლა. ზაზამ სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა განაგრძო 
უნივერსიტეტში მექანიკა მათემატიკის ფაკულტეტზე ასტრო-ფიზიკის განხრით. ბესიკი 
სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტის სტუდენტი იყო. 1980 წელს ზაზამ დაიწყო სიონისტური 
მოძრაობის შექმნა ახალგაზრდა ქართველ ებრაელთა წიაღში, აქ მას მისი ძმაც ბესიკი 
შეუერთდა. ამგვარად რახელის ოჯახი გადაიქცა თბილისში ახალგაზრდა სიონისტთა 
შეკრების ცენტრად. მათ დაქირავებული ჰქონდათ ორი ბინა: ერთი რომელშიც ივრითის 
შესწავლის ულპანი ჰქონდათ, ხოლო მეორეში იბეჭდებოდა არალეგალური სიონისტური 
ლიტერატურა. იმ პერიოდში ზაზამ თარგმნა ქართულად ზეევ ჟაბოტისკის სტატიები 
ქართულ ენაზე, რომელიც შემდგომ გამოიცა არალეგარული სახით. ამასთან ერთად 
გადამრავლებული იქნა დიდი რაოდენობით სიონისტური ლიტერატურა, რომლის ნაწილიც 
რუსეთიდან ჩამოჰქონდათ იქაურ აქტივისტებს და ნაწილი კი ჩუმად გადასცა ნისან 
ბაბალიკაშვილმა ზაზას. რახელის სახლი ისმინებოდა, სახლის ახლოს მუდმივად 
პატრულირებდენ უშიშროების კომიტეტის მანქანები. 1985 წელს რახელის ოჯახმა უარი 
მიიღო ისრაელში წასვლაზე, აქედან დაიწყო ძმების პოლიტიკური ბრძოლა. რახელის 
ოჯახის ისტორიას აშუქედნენ მსოფლიოში სხვადასხვა ებრაული ფორუმებზე, მათთან 
მუდმივ კავშირში იმყოფებოდა ისრაელის მოსადის ქვედანაყოფი „ნატივი“, რომელსაც 
ევალებოდა საბჭოთა კავშირში სიონისტებთან კავშირი. უშიშროების კომიტეტი საპასუხოდ 
თვალთვალიდან რეპრესიებზე გადავიდა: დაშინება, დაპატიმრება, ბესიკი გარიცხეს 
ინსტიტუტიდან. სასამართლო პროცეს კიროვის რაიონის სასამართლოში აუარებელი ხალხი 
დაესწრო მათ შორის რუსეთიდან ჩამოსული აქტივისტები და უცხოელი ვექილები 
რომლებისც ტურისტების სახით იყვნენ ჩამოსულები. სასმართლო პროცესი გაშუქებული იყო 
ამერიკის და ევროპის პრესაში. შევარდნაძის ვიზიტის საწინააღმდეგო აქციების 
შესასუსტაბლად შევარდნაძის პირადი ბრძანებით საკასაციო სასმართლოზე 3 თვის 
პატიმრობის მერე ბესიკს ერთი წლით პატიმრობა შეუცვალეს სამი თვის პირობითი 
პატიმრობით და საპყრობელოდან გაანთავისუფლეს. ერთი კვირის თავზე რახელის ოჯახმა 

 



ისრაელში ამოსვლის უფლება მიიღო. 1987 წელს რახელი მის შვილებთან, მამასთან და 
დასთან ერთად ამოვიდა ისრაელში. ზაზას ისრაელში შეეძინა ვაჟი, რომელსაც მამის სახელი, 
გაბრიელი დაარქვეს. ზაზამ მუშაობა დაიწყო თელ-ავივში ერთ-ერთ სკოლის მათემათიკის 
მასწავლებლად. შემდგომ სკოლების ერთ-ერთი ქსელის მათემატიკის განყოფილების გამგედ, 
პარალელურად გამოსცემს მათემატიკის სახელმძღვანელოებს, რომლებითაც სწავლობენ 
ისრაელის სკოლებში. ბესიკი ისრაელში დაქორწინდა ლენინგრადელ ებრაელ გოგონაზე 
იულიაზე. მათ შეეძინათ ორი ქალიშვილი დებორა და მირი. ბესო მუშაობს სადაზღვევო 
კომპანიაში. მიუხედევათ იმ მძიმე, რთული პერიოდისა, მუდმივი შიშისა თავისი შვილების 
მიმართ, რომელთაც რახელმა სიცოცხლე უძღვნა, მისი სული არ გატეხილა და არ 
დაუძლურებულა. 2006 წელს რახელი  ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. 

 

ქოსაშვილი მარია (1939-2007) 

   სწავლობდა თბილისის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, 

შემდგომ მარქსიზმ–ლენინიზმის ინსტიტუტში; უცხო ენათა 
ინსტიტუტში – ფრანგულ და ინგლისურ განყოფილებაზე. 

სრულყოფილად ფლობდა შვიდ ენას. წარჩინებით დაასრულა 
უნივერსიტეტი და მსახურობდა რესპუბლიკის პროკურატორაში.  1972 

წელს დაიცვა საკვალიფიკაციო დისერტაცია, მიწვეულ იქნა 
რესპუბლიკის პროკურორის უფროს თანაშემწედ. 1986 წელს დაინიშნა 
იუსტიციის საკითხებში მთავარ მრჩეველად რესპუბლიკის 
პროკურატორაში და შემდგომ რესპუბლიკის გენერალური 
პროკურორის პირველ მოადგილედ. იუსტიციის პოლკოვნიკი – მარია 

ქოსაშვილი გახლდათ მშვიდობის დაცვის კომიტეტის წევრი, 35 სამეცნიერო ნაშრომის 
ავტორი, ატარებდა სალექციო კურსს თბილისის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. 
საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორის მიერ არაერთი ჯილდო, მედალი და საპატიო 
სიგელით აღინიშნა მისი წარმატებული საქმიანობა.          

 

 

 

 

 

 

 

ლეილა თეთრუაშვილი (1941-2007) 

 



   დაიბადა ქ.ქუთაისში მოსამსახურის ოჯახში. დაამთავრა სკოლა 
წარჩინებით, შემდეგ წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო 
პედაგოგიური ინსტიტუტის უცხო ენების ფაკულტეტის ქართულ–

გერმანული განყოფილება, ხოლო 1969 წელს – თბილისის 
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასპირანტურა გერმანული ფილოლოგიის განხრით. 1973 წლიდან 
გარდაცვალებამდე მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტში, ქართულ–საზღვარგარეთულ ლიტერატურულ ურთი–

ერთობათა განყოფილებაში. 1980 წელს დაიცვა საკანდიდატო 
დისერტაცია თემაზე: „პანთეიზმის პრობლემა ახალგაზრდა გოეთეს ფილოსოფიურ 
ლირიკაში“ და 1997 წელს – სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „ვაჟა ფშაველას და გოეთეს 
იდეურ–მსოფლმხედველობრივი ურთიერთობისათვის“.                                                                                                                                                                                             
1975 წლიდან იყო გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების საქართველოს განყოფილების 
პრეზიდიუმის წევრი, 1975-1991 წლებში ამავე საზოგადოების სწავლული მდივანი. 

მრავალჯერ მონაწილეობდა ვაიმარში გამართულ გოეთეს საერთაშორისო კონგრესებში. 1981  
წლიდან გახლდათ გოეთეს  საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის წევრი მოსკოვში და 
ვაიმარში. გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი კლასიკურ გერმანულ 
ლიტერატურასა და შედარებით ლიტერატურამცოდნეობაში (კომპარატივისტიკა), როგორც 
საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. 1982 წელს გამოაქვეყნა მონოგრაფია გოეთესა და ვაჟა–

ფშაველას შემოქმედებაზე. მისი მრავალფეროვანი კვლევის სხვა შედეგები თავმოყრილია 
დიდტანიან წიგნში „სალიტერატურო–სამეცნიერო კვლევანი. ესეისტური წერილები“, 
რომელიც ავტორის გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა. 

 

ნანა შაბათაშვილი დავარი (1949-2018) 

ნანა შაბათაშვილი დავარი - ქართველი ებრაელი პოეტი და 
პუბლიცისტი, დაიბადა ქალაქ თბილისის ებრაელების უბნად 
წოდებულ რაიონში „მეედანში“. მიუხედავად ოჯახის 
ეკონომიური გაჭირვებისა, ნანამ ფრიადებზე დაამთავრა 
საშუალო სკოლა. უკვე სკოლის ასაკში დაიწყო ლექსების წერა, 
ხშირად აქვეყნებდა საქართველოში გამომავალ ჟურნალ 
გაზეთებში. 18 წლის გათხოვდა და 22 წლისა უკვე სამ შვილს 
ზრდიდა, მიუხედავად ამისა მან დაეუფლა ფარმაკოლოგის 
პროფესიას. ნანას გვარის ნახვა საბჭოთა პრესაში პროგრესულად 

მოაზროვნე ქართველ ებრაელებს სიამაყით ავსებდა, რადგან იმ პერიოდში ჯერ კიდევ ქალის 
სწავლა-განათლება ქართველ ებრაელების ოჯახებში ნაკლებ პოპულარული, შეზღუდული 
იყო და ქალის მთავარ მოვალეობად  შვილების აღზრდა და ოჯახის მოვლა პატრონობა 
ითვლებოდა. ნანა შინაგანად ყოველთვის ებრძოდა ასეთი სახის დისკრიმინაციას და თავის 
პოეზიაში ყველანაირ ჩარჩოებს არღვევდა. მისი ლექსების უმეტესობა ლირიკული 
ხასიათისაა. სწავლამოწყურებული ნანა 40 წლის ასაკში იღებს უმაღლეს განათლებას 

 

 



ფილოლოგის პროფესიით. ამავდროულად იწყებს მუშაობას ქალაქ თბილისის დიდი 
სამხატვრო გალერეის „მხატვრის სახლი”ს ადმინისტრატორად. ნანას წიგნის „ქანაანიდან 
ვიდრე მცხეთამდე” პრეზენტაციაც და მის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი საღამოც სწორედ 
მხატვრის სახლის დარბაზში იმართება. ნანას ამ დროისთვის უკვე გადაწყვეტილი აქვს 
თავის სამუდამო საცხოვრებლად ისრაელში ამოვიდეს. 43 წლის ასაკში ის ისევ ხდება დედა 
და თავის მეუღლესთან, იცხაკ დავარაშვილთან ერთად, მათ 4 შვილთან ერთად (რევაზ, მაია, 

დავითი და პატარა მარი), 1991 წლის მაისში ისრაელში ამოდიან. მისი ჩამოსვლა ისრაელში 
მაცხოვრებელი ქართველი ებრაელების ხელოვნების დამფასებელთა ჯგუფში შეუმჩნეველი 
არ რჩება და მის გარშემო იკრიბება მისი პოეზიის თაყვანისმცემელთა ახალი ჯგუფი. ნანა 
იწყებს თანამშრომლობას ისრაელში გამომავალ ჟურნალ „დროშა“ში ამავდროულად მისი 
ლექსები სისტემატიურად ქვეყნდება საქართველოს ჟურნალ-გაზეთებში. მიუხედავად იმისა 
რომ მას დიდი სურვილი გააჩნდა ივრითულად ეწერა ლექსები, სითამამე არ ეყო და ვერ 
გაბედა ივრითზე წერა. 1995 წელს ოჯახი გადადის საცხოვრებლად ქალაქ აშდოდში, სადაც 
ნანას მოღვაწეობას ემატება ახალი სფერო, იგი აყალიბებს ქართულენოვან სატირისა და 
იუმორის მუსიკალური კომედიის თეატრს „ქნარს”.  

ნანა იყო საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, მას მიღებული აქვს მრავალი ჯილდო და 
პრემია, რომელთაგანაც აღსანიშნავია ანა კალანდაძის პრემიის ლაურეატის წოდება. იგი 
საქართველო-ისრაელის ურთიერთობების კულტურის დესპანად იქნა დანიშნული. მას 
ხშირად იწვევდნენ საქართველოში, როგორც პოეტსა და შემოქმედს. მის ლექსებზე 
შექმნილია სიმღერები, დაიდგა სპექტაკლი, რომელიც საქართველოშიც და ისრაელშიც 
მრავალი სცენიდან გაჟღერდა. ნანა შაბათაშვილი - დავარი იყო ძალიან ოპტიმისტური 
შემართებით სავსე,  ენერგიული, დაუღალავი, სიცოცხლისმოყვარული ადამიანი, რაც 
აშკარად იგრძნობოდა მის შემოქმედებაში: პოეტი, მსახიობი, შესანიშნავი მომღერალი, 
ორგანიზატორი, ამ ბოლო დროს აშდოდში აღორძინებული ქართულ-ებრაულ კულტურის 
ინიციატორი, ბევრი კულტურული ღონისძიებისა თუ გამოფენის სულისჩამდგმელი. 
გარდაიცვალა 69 წლის ასაკში, დაკრძალულია აშდოდის სასაფლაოზე.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vfyfyf lfdbsfidbkb-ujkljdnb  (1953-1993) 



   
   vfyfyf s,bkbcib lfb,flf lf ufbpfhlf. vfy ofhxbyt,bs 
lffvsfdhf s,bkbcbc 23t cfiefkj crjkf. 1970 otkc ofhvfnt,bs 
xff,fhf vbcfqt,b ufvjwlt,b s,bkbcbc cf[tkvobaj eybdthcbntnib 
lf xfbhbw[f bcnjhbbc afrekntnpt. 

   eybdthcbntnbc lfvsfdht,bc itvltu, veifj,f lfbo'j 
cfmfhsdtkjc ძtuksf lfwdbc cfpjufljt,fib. vtht rb, hjwf 
ghjatcjh bhfrkb wbwbidbkbc [tkvძqdfytkj,bs itbmvyf 
bcnjhbbcf lf reknehbc .tuksf lfwdbc cfvvfhsdtkj , vfyfyf bm 
uflfbყdfytc cfveifjl, vfc tdfkt,jlf cfitaj veifj,bc 
jhufybpt,f. 

80 bfyb okt,bc lfcfoყbcib, vfyfyfv bchftkib ofcdkf uflfoყdbnf. 1982-1988 okt,ib 
vfyfyf lfdbsfidbkc „fnrfpib“ vje[lf ყjayf. vfy s,bkbcib, vcjakbjib wyj,bk 
fqvjcfdktsvwjlytcsfy, fo ufycdtyt,ek ybcfy ,f,fkbrfidbksfy ptlvbotdybs rfhufl 
itbcofdkf bdhbsb lf vtht c[dt,cfw fcofdkblf s,bkbcib , hbufcf lf vbycrib. 

   bchftkib ofcdkfc gbhb fh exfylf. vfyfyf fdhwtkt,lf lf [ibhfl sdbsjyfw 
sfhuvyblf cbjybcneh kbnthfnehfc. fkbbc c[df fmnbdbcnt,sfy thsfl, bub [dlt,jlf 
cf,zjsf rfdibhib ew[j mdtყybc gfcgjhnt,bs xfvjcek bchftkbc vjmfkfmtt,c . 

    1988 okbc 15 ctmntv,thc vfyfyf lfdbsfidbkb bchftkib fvjdblf. bchftkib 
fvjcdkblfy jhb rdbhbc itvltu, vfy veifj,f lfboყj cj[yesib. bub vtupehj,fc eotdlf 
cf,zjsf rfdibhblfy ofvjcek nehbcnsf cftmcrehcbj ჯueat,c. cbყdfhekbs 
vjes[hj,lf xdtyb mdtყybc cnevht,c bchftkbc ,eyt,bc, ofhcekbcf se fovყjc itcf[t,. 
tc wjlyf rb vfc ჯth rbltd s,bkbcib ჰmjylf itძtybkb. 

    „df;rfwb mfkbfj“ - te,yt,jlyty vfyfyfc vij,kt,c bchftkib cnevhfl yfvყjab, 
s,bkbcib lf,heyt,ekb t,hftkt,b. 1990 otkc f[fk htgfnhbfynsf lfcf[vfht,kfl 
cfbyajhvfwbj wtynhib uflfdblf cfveifjl. vfyfyf lfdbsfidbkvf ,tdhb rfhub cfmvbc 
ufrtst,f vjfcohj [fyvjrkt cbwjw[kbc vfyძbkpt. xdtyb stvbc qbhctekvf mfk,fnjyt,vf 
ofheiktkb rdfkb lfnjdtc t,hftkj,bc ghjuhtcek ufydbsfht,fib , ufpfhltc cffvfყj 
vjvfdfkb sfj,f lf fylthძfl lfudb,fhtc: mdtkvjmvtlt,f, cbrtst, vbwdf, lfejrt,tkb 
cohfadf ufyfskt,bc vbcfqt,fl. ყjdtkbdt tc velvbdfl bfhct,t,c, tძbt,lts lf 
ჰgjdt,lts. 
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