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რო გორ და ვიწყეთ, სა დამ დე მო ვე დით რო გორ და ვიწყეთ, სა დამ დე მო ვე დით 
და სად გვინ და გა ვი დეთ... და სად გვინ და გა ვი დეთ... 

ლოიდ ქარჩავა
 მთავარი რედაქტორი,
ბიზნესის ადმინისტრირების 
დოქტორი, პროფესორი.
ელ.ფოსტა: loidk@yahoo.com

ჩვე ნი ჟურ ნა ლის პირ ვე ლი ნო მე რი 2006 
წლის 16 ნო ემ ბერს გა მო ვი და, რომელიც ძი
რი თა დად სა რეკ ლა მო ხა სი ათს ატ არ ებ და, 
ამ იტ ომ აც ის უფ ას ოდ და რიგ და მიზ ნობ რივ 
აუდ იტ ორი ებ ში. მა შინ ჟურ ნა ლი B5 ფორ მა ტი
სა გახ ლდათ.  მი სი გა მო ცე მა თა ვი დან ახ ალ
გაზ რდე ბის ინ იცი ატ ივა იყო და რე დაქ ტო რო ბა 
შე მომ თა ვა ზეს გარ კვე ული ან აზღა ურ ებ ით. 
მა თი გათ ვლა უფ რო პრაქ ტი კუ ლი მა სა ლე ბის 
გან ხილ ვა ზე, ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის გან მარ
ტე ბებ სა და სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა
ზე იყო აქ ცენ ტი რე ბუ ლი. მეც ავ ყე ვი, მაგ რამ 
სა სურ ვე ლი შე დე გი ვერ დად გა. 

მთავ რი მი ზე ზი მა ინც პო ტენ ცი ური აუდ
ტო რი ის სიმ ცი რე გახ ლდათ. მო გეხ სე ნე ბათ, 
რომ სა ქარ თვე ლო დი დი ქვეყ ნებს რომ არ შე
ვა და როთ, მე გა პო ლი სებ ზეც კი 78ჯერ ნაკ
ლე ბია.  რამ დე ნი მე ნომ რის გა მო ცე მის შემ დეგ 
ინ იცი ატ ორ ებ მა შე მომ თა ვა ზეს,  წა მო მე ღო 
ჟურ ნა ლი და ჩემს თავ ზე ამ ეღო მთე ლი პა სუ
ხის მგებ ლო ბა: სა რე დაქ ცი ოს თან ერ თად ფი
ნან სუ რი და მა ტე რი ალ ურ იც. მე დავ თან ხმდი, 
გავ ხდი რე დაქ ტო რიც, კო რექ ტო რიც, დამ კა
ბა დო ნე ბე ლიც, პო ლიგ რა ფიც (რი ზოგ რა ფი 
ვი ყი დე ა მის თვის და თვი თონ ვბეჭ დავ დი ჩე მი 
ხე ლით. სხვას მხო ლოდ გა რე კა ნის ჩას მას ვა კე
თე ბი ნებ დი) და რე ალ იზ ატ ორ იც. მიუხედავად 
ამისა, მა ინც რთუ ლი აღ მოჩ ნდა მი სი ფეხ ზე 
და ყე ნე ბა. 2008 წელს დად გა სა კითხი მი სი გა
უქ მე ბაარ გა უქ მე ბის შე სა ხებ. თუმ ცა მა ინც 
გა ვაგ რძე ლეთ და, ეკ ონ ომი ის თვალ საზ რი სით, 
B5 ფორ მა ტი A5ით შევ ცვა ლეთ. სულ 2 ნო მე რი 
გა მო ვი და ამ ფორ მა ტით 2008 წელს.

2009 წელს სა კითხი ასე იდ გა: ან შე იც ვა ლოს 
მიდ გო მა და მა ღა ლი სტან დარ ტით გა მო ვი დეს 

ჟურ ნა ლი, ან გა უქ მდეს. სა ბო ლო ოდ მა ინც 
გაგ რძე ლე ბა გა დავ წყვი ტეთ და გა დამ წყვე
ტი რო ლი ით ამ აშა ჩემ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ 
მეც ნი ერ ებ ის ად მი  არ მინ დო და ამ სფე როს 
ჩა მოვ შო რე ბო დი.

ამ ის თვის გა დავ დგით შემ დე გი ნა ბი ჯები: 
1. გა დავ წყვი ტეთ მიგვე მარ თა ყვე ლა წამ

ყვანიუმაღლესისასწავლებლისხელმძღვა
ნელობის თვის, რა თა  ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო 
კო ლე გი ის წევ რე ბი გამ ხდა რიყ ვნენ და   გა მოქ
ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ები ჩა ეთ ვა ლათ სა მეც ნი ერო 
სტა ტი ად მა თი პრო ფე სო რე ბი სა და ყვე ლა 
დო ნის სტუ დენ ტი სათ ვის (ბა კა ლავ რი ატი, მა
გის ტრა ტუ რა, დოქ ტო რან ტუ რა).  თან ხმო ბის 
ყვე ლა წე რი ლი  გა მო ვაქ ვეყ ნე ბეჭ დუ რად და 
დავ დე ჟურ ნა ლის ვებ გვერ დზეც, ხო ლო ამ უმ
აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის სია დღემ დე მო თავ
სე ბუ ლია ჟურ ნა ლის მე2 გვერ დზე. რედ კო ლე
გი აში შე მო ვიყ ვა ნეთ უცხო ელი პრო ფე სო რე ბი 
გერ მა ნი იდ ან, უკ რა ინ იდ ან, ბე ლა რუ სი დან, 
რუ სე თი დან, ყა ზა ხე თი დან და აზ ერ ბა იჯ ან
იდ ან, მოგ ვი ან ებ ით კი  დი დი ბრი ტა ნე თი დან 
(ოქ სფორ დის უნ ივ ერ სი ტე ტი). შე დე გად 2009 
წლის პირ ვე ლი ნო მე რი განახლებულისარე
დაქციოკოლეგიითა და  A4ფორმატით გა მო
ვი და.

2. 2010 წლი დან შე მო ვი ღეთ „ნომრისრე
დაქტორის“ ფორ მა ტი, რო მე ლიც 10 ნო მერ ზე 
გაგ რძელ და. ნომ რის რე დაქ ტო რე ბი გახ ლდათ: 
ქალ ბა ტო ნე ბი: ელ ენე ხა რა ბა ძე, რო ზე ტა ას
ათი ანი, თი ნა გე ლაშ ვი ლი; ბა ტო ნე ბი: ლეო 
ჩი ქა ვა, ავ თან დილ სი ლა გა ძე, ავ თან დილ ჩუთ
ლაშ ვი ლი, სლა ვა ფე ტე ლა ვა, აკ აკი ხე ლა ძე, შო
თა ვე შა პი ძე. უცხო ელი კო ლე გე ბი, ბა ტო ნე ბი: 
სერ გეი იაკ უბ ოვ სკი (ოდ ეს ის უნ ივ ერ სი ტე ტი, 
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უკ რა ინა) და ალ ექ სეი და ნილ ჩენ კო (ბე ლა რუ
სის უნ ივ ერ სი ტე ტი, ბე ლა რუ სი).

3. ჩვე ნი ჟურ ნა ლის რედკოლეგიისწევ
რები იყ ვნენ და არი ან მოქ მე დი და ყო ფი ლი 
მი ნის ტრე ბი (ავ თან დილ სი ლა გა ძე  სა ხელ
მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის მი ნის ტრი; მი ხე ილ 
ჯი ბუ ტი  ეკ ონ ომ იკ ის მი ნის ტრი; ნო დარ 
ხა დუ რი  ფი ნან სთა მი ნის ტრი; და ვით ნარ მა
ნია  ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მი ნის ტრი; ნა თია 
თურ ნა ვა  ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი
თა რე ბის მი ნის ტრი, სო ლო მონ პავ ლი აშ ვი ლი 
სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის მი ნის ტრი), 
მი ნის ტრის მო ად გი ლე ები, თბი ლი სის მე რი  
და ვით ნარ მა ნია, პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი და 
სხვა დას ხვა რან გის სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ები. 
დარ გობ რი ვი აკ ად ემი ებ ის პრე ზი დენ ტე ბი: 
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ება აკ ად ემი ის პრე ზი
დენ ტი  ლეო ჩი ქა ვა, დღე ის ათ ვის  მი ხე ილ 
ჯი ბუ ტი, ბიზ ნე სის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის 
პრე ზი დენ ტი  ალ ექ სან დრე კუ ჭუ ხი ძე, დღე ის
ათ ვის  თე იმ ურ აზ ბა ბუ ნაშ ვი ლი; ფა ზი სის მეც
ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის პრე ზი დენ ტი  ნუგ ზარ 
ნა და რაია, დღე ის ათ ვის პრე ზი დენ ტი არ არ ის 
არ ჩე ული ბა ტო ნი ნუგ ზა რის გარ დაც ვა ლე ბის 
გა მო; სხვა დას ხვა უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლის 
რექ ტო რე ბი, პრო რექ ტო რე ბი, დე კა ნე ბი, კა
თედ რის ხელ მძღვა ნე ლე ბი და სხვა დას ხვა 
რან გის პრო ფე სო რე ბი.

4. ამ ხნის მან ძილ ზე გვქონ და ბევ რი 
სა ინ ტე რე სო ინტერვიუ სა ხელ მწი ფო მო ხე
ლე ებ თან, მათ შო რის მი ნის ტრებ თან (და ვით 
ნარ მა ნია, ნო დარ ხა დუ რი, ნა თია თურ ნა ვა), 
მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა
ნე ლებ თან, ქა ლაქ თბი ლი სი სა და რე გი ონ ის 
ხეხ ლმძღვა ნე ლებ თან, წარ მა ტე ბულ ბიზ ნეს
მე ნებ თან. შე მო ვი ღეთ ბევ რი სა ჭი რო რუბ რი კა 
და ა.შ.

5. მთლი ან ობ აში, დღემ დე გა მო ცე მუ ლია 
57ნომერი(15volume,51Issue),51ჟურნალი 
(რამ დენ ჯერ მე  გა ერ თი ან და ორი ნო მე რი), და
ბეჭ დი ლია 700ზე მე ტი სტა ტია, ავ ტორ თა რა
ოდ ენ ობა კი 500ზე მე ტია. სა ინ ტე რე სოა ჩვე ნი 
ავტორებისგეოგრაფიაც, რო მე ლიც მო იც ავს 
არა მარ ტო სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ებს, არ ამ ედ 
რო გორც სხვა დას ხვა ინ გლი სუ რე ნო ვან ქვეყ
ნებს, ას ევე აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებს, 
მათ შო რის: სამხრეთაფრიკისრესპუბლიკა,
რუსეთისფედერაცია,უკრაინა, ბელარუსი; 

აზი ის ქვეყ ნებს: ყაზახეთი,მონღოლეთი,აზ
ერბაიჯანი,სომხეთი;აფ რი კისმოზამბიკი.

მო გეხ სე ნე ბათ, რომ მსოფ ლიო ვი თარ დე
ბა, ჩვენც უნ და ავ უბ ათ ფე ხი თა ნა მედ რო ვე 
მოთხოვ ნებს, თუ არ ადა, ვერ გა დავრ ჩე ბით. 

ბო ლო 23 წე ლია ის ევ დად გა სა კითხი ჟურ
ნა ლის გან ვი თა რე ბი სა ან გა უქ მე ბის შე სა ხებ. 
ის ევ მი ვი ღეთ გა დაწყვე ტი ლე ბა ჟურ ნა ლის  
გაგ რძე ლე ბის შე სა ხებ. უკ ვე მარ ტო არ ვარ და 
გვერ დით და მიდ გნენ მე გობ რე ბი, ახ ალ გაზ რდა 
კო ლე გე ბი და გა ვა კე თეთ ჟურ ნა ლის ახ ალი 
თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნე ბის შე სა ფე რი სი ვებ
გვერ დი, ახ ალი დი ზა ინი, გან ვა ახ ლეთ სტა ტი
ებ ის ად მი წა ყე ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი სა ერ თა შო
რი სო სტან დარ ტე ბით, ინ დექ სი რე ბა დი გახ და 
ყვე ლა აქ ამ დე და მო მა ვალ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
სტა ტია და გვაქ ვს დი დი იმ ედი, რომ ჩვენ ღირ
სე ულ ად გილს და ვი კა ვებთ სა მეც ნი ერო ჟურ
ნა ლებს შო რის.

გვინ და პა ტა რა განმარტება გავ კე თოთ, 
თუ რას ნიშ ნავს ჟურ ნა ლის გა რე კა ნი  ახ ალი 
დი ზა ინი? ჩვე ნი ჟურ ნა ლი  „ახალიეკონომის
ტი“ რებ რენ დინ გის შემ დეგ გახ და ,,TheNew
Economist“ი. თუმ ცა, აუც ილ ებ ლო ბი დან გა
მომ დი ნა რე, ძვე ლი სა ხე ლიც შე ვუ ნარ ჩუ ნეთ, 
თუნ დაც ცნო ბა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით. 
15 წლის შემ დეგ ჟურ ნა ლის რებ რენ დინ გი 
გა მოწ ვე ულია დრო ის მოთხოვ ნით. თა ვი დან, 
რო ცა სა ხელს ვარ ჩევ დით, ჩე მი აზ რი იყო, 
რომ სა ხე ლი ყო ფი ლი ყო „ეკ ონ ომ ის ტი“ და 
არა „ეკ ონ ომ იკა“. აკ ად ემ იკ ოს მა ლეო ჩი ქა ვამ 
მირ ჩია, „ახ ალი ეკ ონ ომ იკა“ და არ ქვიო, მაგ რამ 
მე „ახ ალი ეკ ონ ომ ის ტი“ დავ ტო ვე, რად გან ეკ
ონ ომ ის ტი არ ის ად ამი ანი, ად ამი ანი კი ქმნის 
ეკ ონ ომ იკ ას და მის სა ფუძ ველ ზე იქ მნე ბა სხვა 
ზედ ნა შე ნე ბი. თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, 
რომ ეკონომიკაყველაფრისსაფუძველია,სხვა
დანარჩენიმისიზედნაშენია!

მა შა სა და მე, ახ ალი ეკ ონ ომ ის ტი ახ ალი ეკ
ონ ომ იკ ის შემ ქმნე ლია, უფ რო სწო რად, ახ ალი 
ეკონომიკურიპოლიტიკის შემ ქმნე ლი უნ და 
იყ ოს. ჩვე ნი ჟურ ნა ლი სწო რედ ახ ალი ეკ ონ
ომ ის ტე ბის ახ ალი იდე ებ ის აგ იტ ატ ორი უნ და 
იყ ოს. სწო რედ ახ ალი ეკ ონ ომ იკ ური ხედ ვე
ბია სა ჭი რო ცხოვ რე ბის ნე ბის მი ერ სფე რო ში, 
სწრაფ ვა უკ ეთ ეს ობ ის კენ, რომ ლის სა ფუძ ვე
ლიც სწო რედ რომ ეკ ონ ომ იკაა...

15 წლის შემ დეგ ახ ალი რე ალ ობ იდ ან გა
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მო მი ნა რე, ჩვენ რებ რენ დინ გი გან ვი ცა დეთ, 
სა ხე ლი ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი გავ ხა დეთ, რად გან 
თა ნა მედ რო ვე ახ ალი ეკ ონ ომ იკა ერ თი ქვეყ
ნის ფარ გლებ ში ვერ ჩა ეტ ევა. ჩვენ გვჭირ დე
ბა მსოფ ლი ოს თან უფ რო მჭიდ რო კავ ში რი, 
რო გორც არ ასდროს. მსოფ ლიო დი დი ხა ნია 
„და პა ტა რავ და“, გლო ბა ლი ზა ცია ზე ვი დან 
დაგ ვყუ რებს და ჩე ვენ ღირ სე ული ად გი ლი უნ
და და ვიმ კვიდ როთ ამ ახ ალ ეპ ოქ აში ისე, რომ 
შე ვი ნარ ჩუ ნოთ ჩვე ნი წარ სუ ლის ღირ სე ული 
მემ კვიდ რე ობა, წე სი, ად ათი, ტრა დი ცი ები, და 
მათ შო რის, ტრა დი ცუ ლი ეკ ონ ომ იკა, ახ ალი 
თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე
ბით... ყო ვე ლი ვე ამ ის მი საღ წე ვად სა ქარ
თვე ლო ში ჩა კეტ ვა არ გა მო ვა. რომ გა ვი დეთ 
საზღვრებს გა რეთ სა ჭი როა სა ერ თა შო რი სო 
ენა  ინ გლი სუ რი, ამ იტ ომ აც და ვარ ქვით მას 
ინ გლი სუ რი სა ხე ლი  „TheNewEconomist“, 
რა თა ვი აზ როვ ნოთ მსოფ ლიო ენ აზე და თან 
შე ვი ნარ ჩუ ნოთ სა კუ თა რი ენა  „ახალიეკონ
ომისტი“.

ვი ნა იდ ან ჟურ ნა ლი სა ერ თა შო რი სოა, ჩვენ 
ძირითადიტექსტებიდამთელისტრუქტურა
ინგლისურადავაგეთ, ამ ავე დროს გვერ დით 
და ყე ნე ბუ ლია “google translate”ის ავ ტო მა ტუ
რი თარ გმა ნი. მსურ ველს შე უძ ლია ინ გლი სუ რი 
ტექ სტი გა და იყ ვა ნოს ქარ თულ ან რუ სულ ენ
აზე (რუ სუ ლი იმ იტ ომ და ვა მა ტეთ, რომ ჩვენ 
გვინ და თუ არ გვინ და, რე ალ ობაა, რომ მთე ლი 
პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე რუ სუ ლე ნო ვა ნია ძი რი
თა დად და ეს ასე გაგ რძელ დე ბა ჯერჯე რო
ბით, მე რე კი ცხოვ რე ბა გვიჩ ვე ნებს). ას ევე, 
შე საძ ლე ბე ლია ქარ თუ ლი ტექ სტის ინ გლი სურ 
და რუ სულ ენ აზე გა და თარ გმნა ამ ავე პრინ ცი
პით. მა გა ლი თად, თქვე ნი სტა ტია, რო მე ლიც 
ქარ თულ ენ აზეა შეს რუ ლე ბუ ლი, ამ თარ გმა ნის 
მეშ ვე ობ ით შე უძ ლია ინ გლი სუ რე ნო ვან მომ
ხმა რე ბელს ერ თი დაკ ლი კე ბით გა და იყ ვა ნოს 
ინ გლი სურ ენ აზე. ან რუ სუ ლე ნო ვან მომ ხმრე
ბელს შე უძ ლია გა და იყ ვა ნოს რუ სულ ენ აზე. 

მაგ.: შე ვი დეთ „Archives“ში და შე ვარ ჩი ოთ 
ჟურ ნა ლის ბო ლო ნო მე რი. აქ, ერ თის მხრივ, 
მთლი ან ად დევს ჟურ ნა ლი PDF ფა ილ ში, რო მე
ლიც  მომ ხმა რე ბელს შე უძ ლია მთლი ან ად გად
მო წე როს, ეს ერ თი. მე ორე, შე უძ ლია იქ ვე ჩა
მოჰ ყვეს და „Word“ის ფორ მატ ში წა იკ ითხოს. 
მაგ.: ავ იღ ოთ 2020 წლის 12 ნომერი, ე. ლაგ
ვი ლა ვას სტა ტია. და აკ ლი კებს მკითხველი და 

მთელ სტა ტი ას იხ ილ ავს, რო მე ლიც ჟურ ნალ
შია გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი, ოღ ონდ აქ ჟურ ნა ლის 
გვერ დე ბი არაა მი თი თე ბუ ლი. მას შე უძ ლია 
გვერ დით „Language“ში შე არ ჩი ოს სა სურ ვე ლი 
ენა (ინ გლი სუ რი, რუ სუ ლი), ორ ჯერ და აკ ლი
კებს და ტექსტს გა და იყ ვანს სა სურ ველ ენ აზე.

ან ალ ოგი ურ ად შე საძ ლე ბე ლია ინ გლი სუ რე
ნო ვა ნი სტა ტი ის თარ გმნა ქარ თულ და რუ სულ 
ენ ებ ზე. 

 მომ ხმა რე ბელს შე უძ ლია მხო ლოდ სა
სურ ვე ლი სტა ტია გად მო იწ ერ ოს PDF ფა ილ
ში. აუცილებელი არ არის მთელი ჟურნალის 
გადმოწერა. ან ალ ოგი ურ ად მოხ დე ბა ყვე ლა 
სხვა შემ თხვე ვა ში.

რაც შე ეხ ება სურათსჟურნალისპირველ
გვერდზე. აქ გა მო სა ხუ ლია გლო ბუ სი  მთე ლი 
მსოფ ლიო, დე და მი წა, რო მე ლიც უნ და მო ვიც
ვათ ჩვენ, ჩვენ მა გუნ დმა  ახ ალ მა ეკ ონ ომ ის
ტებ მა. გლო ბუ სის ქვეშ თქვენ ხე დავთ მსოფ
ლიო რუ კას  ყვე ლა კონ ტი ნენ ტზე დგა ნან 
საქ მი ანი ად ამი ან ები  ახ ალი ეკ ონ ომ ის ტე ბი და 
არა მხო ლოდ ეკ ონ ომ ის ტე ბი, ახ ალი მსოფ ლიო 
ეკ ონ ომ იკ ის შემ ქმნე ლე ბი. ის ინი ყვე ლა ნი ჩვე ნი 
პარ ტნი ორ ები უნ და გახ დნენ. . .

ხო ლო ჟურ ნა ლის უკ ანა გვერ დის დი ზა ინ
ზე თქვენ ხე დავთ ცა თამ ბჯე ნებს, რო მე ლიც 
თა ნა მედ რო ვე, ახ ალი ეკ ონ ომ იკ ის შე დე გია, 
მიღ წე ვაა. ჩვენც, „ახ ალ ეკ ნო მის ტებს“ ახ ალი 
მიღ წე ვე ბი გვჭირ დე ბა, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე
ვა ში ყვე ლა ჩვე ნი შრო მა უშ ედ ეგო იქ ნე ბა...

სულ მა ლე ჟურ ნა ლი ინ დექ სი რე ბუ ლი იქ ნე
ბა სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო ცნო ბად ბა ზა
ში. თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, 
მიმ დი ნა რე ობს ახ ალი ვებ გვერ დის   www.
neweconomist.com.ge და მუ შა ვე ბა. სულ მა ლე 
ვებ გვერ დს ექ ნე ბა სა ტე ლე ფო ნო აპ ლი კა ცი აც, 
რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ ტე ლე ფო ნი და ნაც თა ვი
სუფ ლად ის არ გებ ლებს მომ ხმა რე ბე ლი ჩვენს 
ვებ გვერ დს. და იხ ვე წა ჟურ ნალ ში პუბ ლი ცი
რე ბის მოთხოვ ნე ბი და შე იქ მნა სტა ტი ის ად მი 
მოთხოვ ნის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი. ყვე
ლა სტა ტია, რო მე ლიც დღემ დე და იბ ეჭ და ჩვენს 
ჟურ ნალ ში, მა ლე აის ახ ება Google scholarში და 
სხვა ცნო ბად სა მეც ნი ერო ბა ზებ ში. 

წარ მა ტე ბებს გი სურ ვებთ ჩვე ნო მკითხვე ლო!
ღმერ თი გფა რავ დეთ თქვენ და სრუ ლი ად 

სა ქარ თვე ლოს! 
29.09.2020


