იურუსალიმის
ბერები
დროის
შემცირების ნიშანზე საუბრობენ
იერუსალიმში მაცხოვრის აღდგომის
ტაძრაში, უფლის საფლავის თავზე
არის ერთი ჩაუქრობელი
კანდელი.
მასში ზეთს მხოლოდ წელიწადში
ერთხელ ასხამენ. ათობით და ასობით
წლის მანძილზე ჩასხმული ზეთი
ზუსტად ერთი წლის განმავლობაში
ყოფნიდა კანდელს. რამოდენიმე წლის
წინ

კი

უჩვეუულო

მოვლენა

გამოვლინდა: ზეთის რაოდენობა ერთი წლის განმავლობაში ამოწვას ვერ
ასწრებს.
საუკუნეების მანძილზე უფლის წმიდა საფლავს ემსახურება ბერული
საძმო. უხუცეს ბერებს შორის არის არქიმანდრიტი ევსები, ღირსი
პაისი მთაწმინდელის სულიერი შვილი, რომელიც
50 წელია
მორჩილებას აღასრულებს უფლის საფლავთან. 2006 წელს ზუსტად ამ
საძმოსგან
პირველად გახდა ცნობილი, რომ ზეთი ერთი წელიწადში
ბოლომდე აღარ იწვის. მსგავსი რამ ადრე არასდროს მომხდარა.
გამოდის რომ
ახლა კანდელი დროის ერთი და იგივე მონაკვეთის
მანძილზე ნაკლებ ზეთს მოიხმარს. ის ვერ ასწრებს ამოწვას იმიტომ,
რომ დღეები შეიკუმშა. ხილულად არაფერი შეცვლილა, ყველა პირობა
უცვლალად არის დაცული – სუფთა ზეითუნის ზეთი იმავე გზით
მოიპოვება, როგორც ადრე; ფითილებიც ერთი სახეობის ძაფისგან
მზადდება; კანდელიც უცვლელია, ჰაერიც. შეიცვალა მხოოლოდ დროის
სვლის სიჩქარე. უფლის მაცხოვრის მცველებმა შენიშნეს, რომ
ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო მეტი ზეთი რჩება ამოუწვავი, რაც
იმას ნიშნავს, რომ დროის შემცირების პროცესი იზრდება.
ამ პროცესს ადამიანები პირადად აღიქვამენ. უნდა შევიცნოთ, რომ
ქიმიური და ფიზიკური მიზეზების ძებნა შედეგს არ გამოიღებს. ეს
ხილული ნიშანია იმისა, რომ დღეები მცირდება, რადგან ადამანების

გულში გამრავლდა ბოროტება. კაცობრიობა გაცილებით მეტი,
დამანგრეველი სიძულვილის მატარებელი გახდა, ვიდრე იყო წინა
საუკუნეებში. უმოწყალოდ ვანადგურებთ ჩვნ გარემოს, ჩვენ
გარემოცვას. უფალი დროს ამცირებს, რათა ბოროტების შემოტევა
შეაკავოს. ამაზე მრავალი ნიშანი მოწმობს და ერთერთი მთავარი იესო
ქრისტემ წმიდა ქალაქში, იერუსალიმში მოგვცა.

კეთილმსახურმა დავით მეფემ
გააერთიანა ქვეყანა, განწმიდა
ეკლესია, დააბრუნა გახიზნული
ქართველები
1089 წელს გიორგი მეორემ უარი თქვა მეფობის პატივსა და
სიმძიმეზე და თავის თექვსმეტი წლის „მარტოშობილ ძეს… დაადგა
გვირგვინი მეფობისა”.
უპირველეს ყოვლისა დავით მეფემ დიდი თურქობის დროს გაქცეული და
მიუვალ ადგილებში შეხიზნული ქართველების დაბრუნება დაიწყო ძველ
ნამოსახლარებზე, თავი მოუყარა აზნაურებს, და მათთან ერთად შეუდგა
ერის შეკრებას.
ღვთივგანრძნობილმა მეფემ თავისი გონიერი მზერა ეკლესიას მიაპყრო.
მან მოიწვია საეკლესიო კრება „ღვთისმოყუარეთა მონაზონთა,

დაყუდებულთა და მეუდაბნეთა სანახებთა ქართლისათა, მახლობლად ორთა
საეპისკოპოსოთა – რუისა და ურბნისისა”. კრებამ აღადგინა და
გააძლიერა ეკლესიის ავტორიტეტი, აღკვეთა თავგასულ ფეოდალთა და
უღირს სასულიერო პირთა თავნებობა. ეკლესია გახდა ძირითადი
დასაყრდენი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და ეროვნული
ინტერესების განხორციელების საქმეში. კრებამ კიდევ ერთხელ
დაამტკიცა მართლმადიდებლური სარწმუნოების სასიცოცხლო მნიშვნელობა
ერისა და პიროვნების გადარჩენს საქმეში.
„არა გეცრუვნეთ შენ, სიწმიდით მშობელო ჩუენო კათოლიკე ეკლესიაო,
არც განგცეთ შენ, სიქადულო ჩუენო მართლმადიდებლობაო, რომლისა
არცა განმცემელ ქმნილ ვართ, ვინაიდგან შემეცნებასა შენსა ღირს
ქმნილ ვართ, მოწამე არს ჭეშმარიტება”, – ვკითხულობთ ამ კრების
ძეგლის წერაში.
რამდენიმე წელი ქვეყნის შინა პოლიტიკის რეფორმას და
აღმშენებლობას მოახმარა კეთილმსახურმა დავითმა, შემდგომ კი
შეუდგა თურქთაგან საქართველოს სრულ განწმენდას.
თურქთა

სულთანმა

მუჰამედმა

ასი

ათასიანი

ლაშქარი

დაძრა

საქართველოსკენ. როცა მტრის შემოსვლა შეიტყო, თავად მეფე ათას
ხუთასი კაცით თრიალეთისაკენ წავიდა. განთიადისას შეება ერთმანეთს
უთანასწორო მხედრობა. „შეწევნითა ღმრთისაითა იძლია ბანაკი
თურქთა”. თავზარდაცემული მომხდურები ისე გაიქცნენ, რომ კარვების
მოხსნა და საქონლის გარეკვაც ვერ მოასწრეს. ამასობაში გიორგი
ჭყონდიდელმა რუსთავიც წაართვა დამპყრობლებს. 1115 წელს მტკვრის
ხეობა მთლიანად შეუერთდა საქართველოს. ერთი წლის შემდეგ კი
კარნიფორსა და ბასიანს შორის დაბანაკებული თურქებიც განდევნეს.
1121 წელს დიდგორის ბრძოლის დაწყების წინ მეფემ სიტყვით მიმართა
ლაშქარს:
„ეჰა, მეომარნო ქრისტესნო! თუ ღვთის სჯულის დასაცავად
თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამცთუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა,
არამედ თვით ეშმაკებსაც ადვილად დავამარცხებთ, და ერთ რამეს
გირჩევთ… ჩვენ ყველამ ხელთა ცისადმი აპყრობით ძლიერ ღმერთს
აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე უმალ
მოვკვდებით, ვიდრე გავიქცევით და რომ არ შეგვეძლოს გაქცევა,

რომც მოვინდომოთ, ამ ხეობის შესავალი, რომლით შევსულ ვართ, ხეთა
ხშირ ხერგებით შევკრათ და მტკიცე გულით მტრებს, როცა
მოგვიახლოვდებიან ჩვენზე იერიშის მოსატანად, სასტიკად
შევუტიოთ”…

გელათი
უკან დახევაზე არც უფიქრია ვინმეს. მეფის გასაოცარმა საბრძოლო
ტაქტიკამ და შემართებამ, ქართველთა სიმხნევემ და ზეციურმა
სასწაულებმა მტერი შიშით გათანგა.
„ხელი მაღლისა შეეწეოდა და ძალი ზეგარდმო ფარვიდა მას და წმიდა
მოწამე გიორგი გან-ცხადებულად და ყოველთა სახილველად წინაუძღოდა
მას და მკლავითა თვისითა მოსრვიდა ზედამოწევნულთა უსჯულოთა მათ
წარმართთა”.
1122 წელს დავით აღმაშენებელმა თბილისი აიღო და ოთხასწლიანი
ტყვეობის შემდეგ დედაქალაქი სამშობლოს დაუბრუნა. 1123 წელს
დავითმა დმანისიც შემოიერთა და ამით საქართველოს გაერთიანება
საბოლოოდ განასრულა.
კაცთმოყვარე მეფემ სნეულთათვის ქსენონი ააშენა, ყველა აუცილებელი
ნივთი მოუმზადა. სიუხვით და წყალობით სავსე თვითონაც ხშირად
ნახულობდა ავადმყოფებს, ყოველთვის თან დაჰქონდა ქისა მოწყალების
გასაცემად.
განსწავლული და მწიგნობარი მეფე თავისუფალ დროს
საღმრთო წერილისა და სხვა მეცნიერებათა წვდომას ანდომებდა.
დავითს წიგნები ომშიც თან დაჰქონდა, როცა კითხვით გადაიღლებოდა,
სხვას აკითხებდა, თითონ კი ყურადღებით უსმენდა. ყველაზე უფრო
წმიდა წერილის კითხვა უყვარდა.
წმიდა დავით აღმაშენებელი დაკრძალეს მის მერ აგებულ და სამეფო
საძვალედ დადგენილ გელათის მონასტრის შესასვლელში. საფლავის
ქვაზე ამოკვეთილია კეთილმსახური მეფის უკანასკნელი სურვილი:
„ესე არს განსასუენებელი ჩემი უკუნითი უკუნისამდე, ესე მთნავს:
აქა დავემკვიდრო მე”.

xareba.net

ცირკულარული
საქართველო

ეკონომიკა

და

საქართველოში
ყოველწლიურად,
დაახლოებით, 900 000 ტონა ნარჩენი
წარმოიქმნება, რომლის 75%-ზე მეტი
ნაგავსაყრელზე
ხვდება.
ნაგავსაყრელზე
განთავსება
ნარჩენების მართვის ყველაზე
ნაკლებად
სასურველი
გზაა,
განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში,
როცა ნაგავსაყრელი არასათანადოდ
არის მოვლილი.
ეს პრობლემა საქართველოში განსაკუთრებით მწვავეა და ევროპულ
ქვეყნებთან შედარებით განსხვავება დიდია. მაგალითისთვის, თუკი
საქართველოს შვედეთს შევადარებთ, ვნახავთ, რომ იქ ნაგავსაყრელზე
ნარჩენების მხოლოდ 1% ხვდება, ნათქვამია EU Neighborhood-ის მიერ
გამოქვეყნებულ სტატიაში. ნარჩენების მინიმიზაციას არა მხოლოდ
გარემოსდაცვითი, არამედ დიდი ეკონომიკური სარგებელიც აქვს,
რომლის გამოყენებაზეც საქართველომ ზრუნვა უნდა დაიწყოს.
ცირკულარული ეკონომიკა (ეკონომიკური სისტემა, რომლის მიზანსაც
ნარჩენების აღმოფხვრა და უკვე მოხმარებული რესურსების მუდმივი
გამოყენება წარმოადგენს) 4.5 ტრილიონი აშშ დოლარის ღირებულების
ეკონომიკურ შესაძლებლობას გვთავაზობს, ნარჩენების მინიმაზიის,
ბიზნესის ზრდის სტიმულირებისა და ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნით. ნედლეულის უკეთ გამოყენება მხოლოდ პლანეტისთვის არაა
სასარგებლო, იგი ფინანსური იმპერატივია. რესურსების საერთაშორისო
პანელის თანახმად, მასალებისა და ენერგორესურსების მდგრადი

გამოყენების გზით, გლობალური ეკონომიკა 2050 წლისთვის დამატებით
US$2 ტრილიონს მიიღებს.
სწორედ ამიტომ, შესაძლოა, განსაკუთრებული უპირატესობები მიიღონ
დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებმა, ნათქვამია WEF-ის
ტატიაში. რესურსების საერთაშორისო პანელის მოდელირება ცხადყოფს,
რომ 2060 წლისთვის, მართებული მდგრადი პოლიტიკის გატარების
შემთხვევაში, გლობალური რესურსების გამოყენების ზრდა შეიძლება
25%-ით შემცირდეს. ამავდროულად, გლობალური მშპ შეიძლება
გაიზარდოს 8%-ით, განსაკუთრებული სარგებლით დაბალი და საშუალო
შემოსავლის მქონე ქვეყნებისათვის.
სოციალური კეთილდღეობის მომტანი, მაღალი ხარისხის სამუშაო
ადგილების უზრუნველყოფის აუცილებლობა, გლობალური გამოწვევაა
ცვალებად სამყაროში, რაც კიდევ უფრო აქტუალური გახდა COVID–ით
გამოწვეული მასობრივი უმუშევრობისა და ეკონომიკური სიდუხჭირის
დროს.
თუმცა, კოვიდის დაძლევის ფონზე, ცირკულარული ეკონომიკა
გვთავაზობს ცხოვრებისა და მუშაობის პირობების ფორმირებასა და
გაუმჯობესებას, იმ ათასობით ადამიანისთვის, რომელიც ამჟამად
უტილიზაციის
სფეროში
არაფორმალურადაა
დასაქმებული,
განსაკუთრებით, ქალებისთვის.
კვლევის

თანახმად,

ცირკულარულ

ეკონომიკას,

მხოლოდ

ლათინურ

ამერიკასა და კარიბებზე 4.8 მილიონი სამუშაო ადგილის შექმნა
შეუძლია. მაგალითისთვის, ჩილეში მიზნად იქნა დასახული, 2040
წლისთვის, ცირკულარული ეკონომიკის მეშვეობით, 180,000-მდე
ფორმალური სამუშაო ადგილის შექმნა, განახლებადი ინდუსტრიის
მეშვეობით, რომელიც ცირკულარული ეკონომიკის საკვანძო ნაწილია.
აღნიშნული ჩილეელებს დაეხმარება, მიაღწიონ მიზანს და უტილიზაცია
4%-დან 65%-მდე გაზარდონ, რაც მათი ეკონომიკური კეთილდღეობისა და
მომავლისათვის – ღირსეული სამუშაო ადგილების შექმნა – სასიცოცხლო
მნიშვნელობის იქნება.
ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლა მოითხოვს მასალებისა და
წარმოების სრულყოფილი ჯაჭვური საკითხების მოგვარებას, არა მხოლოდ
პროდუქტების, არამედ რესურსების ნაკადების რეკონსტრუქციას.

გლობალიზებულ ეკონომიკურ სისტემაში ეს თანამშრომლობას მოითხოვს.
მომდევნო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნები
გაერთიანდნენ,
მრავალმხრივ
დონეზე,
ვალდებულებების
შესასრულებლად.
ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლას რამდენიმე ათეული წელი
დასჭირდება. სამუშაო რთული იქნება. თუმცა, აღნიშნულ მიზანს
უდიდესი სარგებელი და შესაძლებლობები აქვს. აუცილებელია ამ
ტრანსფორმაციის გაძღოლა, რომ დავიცვათ კეთილდღეობა და ასევე,
კლიმატი.
bm.ge

დადიანების
სასახლეების
კოლექცია
„Google“-ის
კულტურული
ინსტიტუტის
პლატფორმაზე განთავსდა
მსოფლიოს უდიდესმა, „გუგლის“
კულტურულმა ინსტიტუტმა თავის
პლატფორმა
დადიანების
სასახლეებს დაუთმო, – ამის
შესახებ ხელოვნების სასახლის
ხელმძღვანელი გიორგი კალანდია
სოციალურ ქსელში წერს.
„დაახლოებით ოთხი თვის წინ ზუგდიდის დადიანების სასახლეების
მზრუნველთა საბჭოს თავმჯდომარედ დავინიშნე. ხელოვნების სასახლის
შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად, ამ უნიკალური ეროვნული
მნიშვნელობის ძეგლის თვისობრივად ახალ მუზეუმად გარდაქმნა და

მისი საგანძურის პოპულარიზაცია დავისახეთ მიზნად! ძალიან ცუდი
პერიოდი დაგვემთხვა, თუმცა არ გავჩერებულვართ და შეიძლება,
ითქვას, შეუძლებელი შევძელით! მსოფლიოს უდიდესმა, „გუგლის“
კულტურულმა ინსტიტუტმა თავის პლატფორმა დადიანების სასახლეებს
დაუთმო! ზუგდიდი ხელოვნების სასახლის შემდეგ მეორე ქართული
მუზეუმია, რომლის კოლექციაც მრავალმილიონიანი მსოფლიო
აუდიტორიის წინაშე გამოიფინა“, – აღნიშნავს გიორგი კალანდია.
მისივე ცნობით, გამოფენა, სახელწოდებით „დადიანების სასახლეების
საგანძური“ წუხელ, ღამის 01:00 საათზე ჩაიტვირთა.
„ნიუ იორკში ამ პროცესს ჩვენი წარმომადგენელი მერი ხარაიშვილი
უწევდა კოორდინაციას, რისთვისაც მას განსაკუთრებული მადლობა
მინდა, ვუთხრა. გამოფენა ლილი ბერაიას ნაშრომისა და ტექსტის
საფუძველზე ხელოვნების სასახლის თანამშრომელმა მარიამ კიკვაძემ
მოამზადა, თანაც ზედმიწევნით. ამ გამოფენას ორმაგი მნიშვნელობა
აქვს: პირველი, მსოფლიოს კიდევ ერთხელ გააცნოს ჩვენი ქვეყნის
უმდიდრესი წარსული და ამასთანავე კულტურის, პირუთვნელი ფაქტების
ენით მსოფლიოს დაანახოს ჩვენი ტერიტორიული ერთიანობის ისტორიული
საფუძვლები. სწორედ ამიტომაც დამთვალიერებელი აქ იხილავს
აფხაზეთიდან: ილორის, მოქვის უძვირფასეს ოქროს ხატებს
დამშვენებულს ქართული წარწერებითა და ქართველ ისტორიულ
მოღვაწეთა სახელებით. მხოლოდ აქ, მხოლოდ გუგლის ტექნოლოგიების
წყალობით უმცირეს დეტალებამდე შეგიძლიათ, დაათვალიეროთ
სამეგრელოს განძი, რომელიც ასე ბრწყინვალედ, ასე პომპეზურად
მთელი მსოფლიოს გასაოცებლად და გასაოგნებლად პირველად
გამოიფინა! ვულოცავ საკუთარ თავს, ხელოვნებისა და ზუგდიდის
სასახლეების თანამშრომლებს!“, – წერს გიორგი კალანდია
„ფეისბუქზე“.
ხელოვნების სასახლის ხელმძღვანელი ასევე ავრცელებს „გუგლის“
პლატფორმის ბმულს, რომელზეც დადიანების სასახლის კოლექციის
ნახვაა
შესაძლებელი: https://artsandculture.google.com/exhibit/%C2%A0t
reasure-of-dadiani-palaces/0AKyxVQNdUwcIQ

რა აღმოაჩინეს ძველეგვიპტელი
ბავშვის მუმიის რენტგენული
სკანირების დროს?
ძველეგვიპტური მუმია, რომელიც
ქალის პორტრეტით იყო შემკული,
ერთ სიურპრიზსაც შეიცავდა —
ირკვევა, რომ ის ეკუთვნის
ბავშვს, რომელიც
ასაკში დაიღუპა.

ხუთი

წლის

ამჯერად, მეცნიერებმა კიდევ უფრო მეტი რამ შეიტყვეს ამ იდუმალი
გოგონასა და მისი სამარხის შესახებ. ამისათვის მათ მაღალი
რეზოლუციის რენტგენული გამოსხივების „მიკროჭავლები“ გამოიყენეს,
რომლებიც ხელუხლებელი არტეფაქტის ძალიან პატარა რეგიონებისკენ
მიმართეს. მუმიის კბილებისა და ბარძაყის ძვლის კომპიუტერულმა
რენტგენულმა ტომოფგრაფიამ დაადასტურა გოგონას ასაკი, მაგრამ
ძვლებზე არ გამოვლინდა ტრავმის ნიშნები, რასაც შეიძლება, მისი
სიკვდილის გამომწვევ მიზეზზე მიენიშნებინა.
დამიზნებულმა, მაღალი ინტენსივობის რენტგენულმა სხივებმა ასევე
გამოავლინა, რომ გოგონას მუცელში მოთავსებულია რაღაც იდუმალი
ობიექტი.
დაახლოებით ოცი წლის წინ მუმიისთვის ჩატარებული სკანირებები
ძალიან დაბალკონტრასტული იყო და შესაბამისად, მრავალი დეტალი
შეუმჩნეველი დარჩა. ახალი ანალიზებისთვის მკვლევრებმა ჩაატარეს
ახალი კომპიუტერული ტომოგრაფია, რათა მუმიის მთლიანი სტრუქტურის
ვიზუალი მიეღოთ.

ამის შემდეგ, რენტგენული დიფრაქციით ისინი სპეციფიკურ რეგიონებზე
ფოკუსირდნენ. ამ პროცესში, რენტგენული სხივების მჭიდროდ
კონცენტრირებული ნაკადი ატომებს კრისტალურ სტრუქტურაში ირეკლავს;
დიფრაქციის მახასიათებლებში არსებული ვარიაციები მიუთითებს, რა
მასალისგან არის დამზადებული ობიექტი.
კვლევის ავტორის, ჩრდილო-დასავლეთის უნივერსიტეტის უჯრედისა და
განვითარების ბიოლოგიის პროფესორის, სტიუარტ სტოკის განცხადებით,
ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც გაუხსნელი მუმიის შესასწავლად
რენტგენული დიფრაქცია გამოიყენეს. მუმიას „ჰავარის პორტრეტულ
მუმია No. 4“-ს უწოდებენ და ის ჩრდილო-დასავლეთის უნივერსიტეტის
ბლოკის ხელოვნების მუზეუმის კოლექციაშია დაცული. ის 1910-1911
წლებში აღმოაჩინეს, ძველეგვიპტურ ძეგლ ჰავარაზე მიმდინარე
გათხრებისას;
თარიღდება
ახ.
წ.
პირველი
საუკუნით,
როდესაც ეგვიპტე რომაელთა მმართველობის ქვეშ იყო.
„ეგვიპტეში

რომაული

ხანისას,

პორტრეტების
მიკვრა
ასეთი მუმია დაამზადეს,

მათ

მუმიების

წინა

დაიწყეს.
მრავალი
მაგრამ დღემდე მოღწეულ

მხარეს
ათასი
მუმიათა

უმეტესობას პორტრეტები მოხსნილი აქვს; მხოლოდ 100-150 მუმიაა
მოღწეული პორტრეტით“, — ამბობს სტოკი.
მიუხედავად იმისა, რომ მუმია No. 4-ზე ზრდასრული ქალის პორტრეტია
მიკრული, მისი პატარა ზომა სხვა რამეზე მიუთითებდა; მართლაც,
ტომოგრაფიამ დაადასტურა, რომ მუმია ბავშვს ეკუთვნის, იმდენად
პატარას, რომ ჯერ მუდმივი კბილებიც კი არ აქვს ამოსული.
კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ სხეულის სიგრძე 93,7 სანტიმეტრია,
სახვევები კი კიდევ 50 მილიმატრეს მატებს.
სარკოფაგში მკვლევრებმა ასევე აღმოაჩინეს ნემსის მსგავსი 36
სტრუქტურა, 11 მათგანი თავისა და კისრის სიახლოვეს, 20 ფეხებთან
და ხუთი კი სხეულზე. რენტგებულმა დიფრაქციამ განსაზღვრა, რომ ეს
გახლავთ თანამედროვე ლითონის ქინძისთავები, რომლებიც მუმიას წინა
საუკუნეში ფიქსაციისთვის დაუმატეს.
ერთი მოულოდნელი აღმოჩენა იყო ნალექის უსწორმასწორო ფენა მუმიის
სახვევებში, სავარაუდოდ ტალახი. სტოკის აზრით, მას სახვევების

დასაცავად იყენებდნენ.

კიდევ ერთი უცნაური აღმოჩენა იყო პატარა, 7 მმ სიგრძის ელიფსური
ობიექტი, რომელიც მუმიის სახვევებში მუცლის ზემოთ იპოვეს.
რენტგენული დიფრაქციით დადგინდა, რომ ის კალციტისგან არის
დამზადებული, მაგრამ რას წარმოადგენდა სინამდვილეში? სტოკის
განცხადებით, ერთ-ერთი ვერსიით, ის შეიძლება იყოს ავგაროზი,
რომელიც იმიტომ ჩააყოლეს, რომ მუმიფიცირების დროს ბავშვის სხეული
დაზიანდა.
ასეთ შემთხვევებში, ქურუმები სხეულის დაზიანებულ ნაწილზე ხშირად
ათავსებდნენ ავგაროზებს, რათა გარდაცვლილი სიკვდილის შემდეგ
სიცოცხლეში
დაეცვა.
როგორც
სტოკი
განმარტავს,
ამ მუმიაში აღმოჩენილი კალციტის ბურთულა ზუსტად იმ ზომისაა და
ისეთ ადგილასაა მოთავსებული, რომ ნამდვილად დამცავი ავგაროზი
უნდა იყოს.
მიუხედავად ამისა, კომპიუტერული ტომოგრაფია არც ისეთი მაღალი
რეზოლუციის ყოფილა, რომ ამ ობიექტზე ამოკვეთილი დეტალები
გვაჩვენოს და შესაბამისად, ძნელია იმის გადაჭრით თქმა, რა
დანიშნულებას ატარებდა იგი.
„ყოველი ასეთი კვლევის დროს საკმაოდ კარგ პასუხებს იღებ, მაგრამ
გებადება კიდევ უფრო მეტი შეკითხვა“, — ამბობს სტიუარტ სტოკი.
კვლევა Journal of the Royal Society Interface-ში გამოქვეყნდა.
მომზადებულია Live Science-ის მიხედვით
1tv.ge

წმ.
ნიკიფორე
კეთროვანი:"ვირუსისგან წამალი
წმ.ზიარებაა...იარეთ
ეკლესიაში...ეპიდემია გაივლის"
კორონავირუსის
გავრცელებისთანავე
ერთერთ მორწმუნეს

ეპიდემიის
საბარძნეთში
წმ. ნიკიფორე

კეთროვანი გამოეცხადა და ახალი
სენისგან დაცვა აღუთქვა. წმიდანი
შემდეგ სამჯერ ბულგარეთში მცხოვრებ
ერთერთ მართლამდიდებელ ჟურნალისტს
გამოეცხადა სიზმარში და აუწყა, რომ მისადმი აღვლენილი ლოცვით
მორწმუნეებს კორონავირუსისგან დაიცავს. მან ასევე აღნიშნა, რომ
ეპიდემია მალე გაივლის. ბერძენი წმინდანი ღირსი
ნიკიფორე
კეთროვანი მეოცე საუკუნის დასაწყისში მოღვაწეობდა და სიცოცხლის
მანძილზე

მძიმე ვირუსული

მკითხველს

უცვლელად

დაავადებით, კეთრით იტანჯებოდა.

ვთავაზობთ

ბულგარელი

ჟურნალისტის

მონათხრობს:
„ ღამის 4 საათზე ჩამეძინა. ძილში წმ. ნიკიფორე კეთროვანი
გამომეცხადა, მაშინვე ვიცანი, შავი ანაფორა ემოსა, მარჯვენა
ხელში კი ოქროს ჯვარი ეკავა.
“გააფრთხილეთ ყველა ქრისტიანი, რათა
ლოცვით მომმართონ,
მრავალჯერ. პარაკლისები იკითხონ. ვირუსისგან არსებობს წამალი,
ეს წმიდა ზიარებაა. ასევე არსებობს მცენარე, ეს ქონდარია,
რომელიც
ვირუსებს კლავს. მოადუღონ და დალიონ.
ნებისმიერ
შემთხვევაში ამ ძნელბედობის ჟამს არ მიატოვოთ ეკლესია, იარეთ,
იქ არანაირი ჭირი არაა, იქ ვერავინ დაავადდება.“ – მითხრა წმ.

ნიკიფორმა.
ეს პირველ ღამეს ვნახე.
მეორე ღამეს კვლავ გამომეცხადა და
თქვა, რომ ამ ჯერზე მრავალმა ქრისტიანმა და არა ქრისტიანმა
მიმართა ლოცვით, რადგან ამბავი მისი მეოხეობის შესახებ უკვე
ფართოდ გავრცელდა. წმ. ნიკიფორემ დამაბარა მეთქვა შვილისთვის,
მრავალჯერ ელოცა მის მიმართ. „მრავალჯერ“, – გაიმეორა
წმინდანმა. მომდევნო დღეს შვილს ვკითხე:“ რამდენჯერ ილოცე
წმ. ნიკიფორის მიმართ?“ მან მითხრა, რომ მხოლოდ ერთხელ, დილით.
ავუხსენი, რომ ერთხელ არასაკმარისი იყო. მესამე ღამეს კვლავ
ვიხილე წმ. ნიკიფორე და ყველაზე
მნიშვნელოვანი, რაც ამ ხილვიდან
გამოვიტანე იყო ის, რომ ბულგარეთი
გადარჩებოდა.

მე ვკითხე:“სრულიად ბულგარეთი იქნება დაცული?“ „დიახ“, –
მიპასუხა მან –„ ზარები დარეკეთ, ზარები დარეკეთ, ზარები
დარეკეთ!“ . ამ სიტყვებით
ზეცად ამაღლდა და ოქროს ჯვრით
აკურთხა ბულგარეთი. ბოლოს კი თქვა:“ეს ყოველივე გაივლის“.
წმიდანის ხილვამ და დარიგებამ რწმენაში გამაძლიაერა, სულიერი
ძალები შემმატა“– აღნიშნა ბულგარელმა ჟურნალისტმა.
ღირსი ნიკიფორე (ერისკაცობაში ნიკოლოზ ჯანაკაკისისი)
საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე დაიბადა 1890 წელს. კეთრის პირველი
სიმპტომები ბავშობაშივე გამოუვლინდა.
16 წლის ასაკში
ალექანდრიაში გადასახლდა, სადაც რამოდენიმე წელი დაჰყო. როდესაც

ავადობამ უფრო იჩინა თავი, ერთერთი მღვდელმთავრის რჩევით
ნიკოლოზი
კუნძულ ქიოსზე გაემგზავრა, სადაც
კეთროვნებისთვის
განკუთვნილ
საავადმპყოფოში მოათავსეს. აქვე ბერად აღიკვეცა,
სახელად ნიკიფორე დაერქვა. ნიკიფორე ბაღებასა და ბოსტნებში
შრომობდა, ტაძარში გალობდა. კუნძულზე 43 წელი გაატარა.
დაავადების გამო სრულად დაკარგა მხედველობა. უსაზღვრო
მოთმინებისა და მოყვასისადმი სიყვარულის გამო უფალმა ნიკიფორეს
წინასწარმეტყველებისა და ნუგეშისცემის ნიჭით დააჯილდოვა.
გარდაცვალების შემდეგ მის სხეულს კეთილსურნელება ასდიოდა. მის
მიმართ აღვლენილი ლოცვით მრავალი სასწაული მომხდარა, რომლებიც
მისმა მოწაფემ, მამა ევმენიმ ჩაწერა.
სამწუხაროდ, ქართულ ენაზე წმ. ნიკიფორეს მიმართ ლოცვები ვერ
მოვიპოვეთ, გთავაზობთ ინტერნეტ–სივრცეში არსებულ რუსულენოვან
ტროპარს და პარაკლისს :
1. ტროპარი
2. პარაკლისი
3. ცხოვრება, სასწაულები (სრულად)
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დღეს ფოსტის საერთშორისო დღეა
9 ოქტომბერს მსოფლიო ფოსტის
დღეს აღნიშნავს. უთუოთ, XXI
საუკუნეში
“ფოსტის” მცნებას
სხვა
ელფერი
მიეცა,
ტრანსფორმაცია
განიცადა,
გაუფართოვდა
გეოგრაფიული
ქსელი.
ვირტუალური
ტყუპისცალიც
გამოუჩნდა

მრავალი “მეილის” და სხვა მესენჯერების სახით. აღარ იწერენ
ჟურნალ–გაზეთებს, არ აწკარუნებს კარზე ფოსტალიონი, კურიერი თუ
მოიტანს უცხოეთიდან მოსულ ამანათს.
თუმცა, დამეთანხმებით,
არაფერი შეედრება იმ გრძნობას, როდესაც ხელში მონატრებული
ადამიანისგან გამოგზავნილი, მარკიან კონვერტში დაბეჭდილი წერილი
გიკავიათ და მის გახსნას აპირებთ…
საქართველოში ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმი უძველესი დროიდან
არსებობდა.
ცნობების სწრაფად გადაცემა ხორციელდებოდა
“შიკრიკების”
მეშვეობით, რომლებიც არაერთხელ არიან
მოხსენიებულნი “ქართლის ცხოვრებაში.”
XIX საუკუნის დამლევს, ქართული ეკონომიკური აზროვნების
მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი იოანე ბატონიშვილი, რომელმაც
სახელმწიფო წესწყობილების რეფორმის კანონპროექტი
შეადგინა,
მიიჩნევდა, რომ ფოსტის სადგურების მოწყობა ფრიად სასარგებლო
იქნებოდა ხალხისათვის და შემოსავალს მისცემდა ხაზინას. აღებმიცემობის გაფართოება ფოსტის გარეშე შეუძლებელი იყო, ამიტომ იგი
მოითხოვდა ფოსტის დაწესებას და საფოსტო დაწესებულების შექმნას.
“ფოსტები ანუ ჩაფარხანა რაოდენ შეიძლებოდეს განწესდეს სამ
ადგილას: ქართლსა, კახეთსა და თათრებში”. – წერდა
იოანე
ბატონიშვილი.

1840 წელს აგებული ფასანაურის ფოსტის
შენობა,
რომელსაც
კულტურული
მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი

მიენიჭა
საქართველოში პირველი ფოსტის გადაზიდვასთან დაკავშირებულია
ქართული ურმის სახელი. პოპოვის სახელობის კავშირგაბმულობის
ცენტრალურ მუზეუმში (სანკტ-პეტერბურგში)ფოსტის გადაზიდვის
უძველეს საშუალებებთან ერთად გამოფენილია ქართული ურემიც. ურემში
შებმული ხარები მძიმედ ეწევიან ფოსტის დიდ ყუთს. ურემს წინ ორი
ქართველი მიუძღვის. ქართული ურმით ფოსტის გადაზიდვას ბევრ
ქვეყანაში მიუქცევია ყურადღება. 1900 წელს, გერმანულიდან რუსულ
ენაზე თარგმნილ წიგნში – “ტექნიკა და მრეწველობა” (მეათე ტომი),
რომელშიც აღწერილია ბერლინის საფოსტო მუზეუმის ზოგიერთი
უნიკალური ექსპონატი, ნათქვამია:
ამ მუზეუმში რუსეთის ექსპონატებიდან განსაკუთრებით საინტერესოა
“ორთვალიანი ქართული ურმით ფოსტის გადაზიდვის სურათები”.
აქედან ცხადია, რომ ქართულმა ურემმა თავისი ადგილი დაიკავა
მსოფლიოში ფოსტის გადაზიდვის პირველ საშუალებათა შორის. პოპოვის
სახელობის მუზეუმის ერთ-ერთი კატალოგი გვამცნობს, რომ
ჩიკაგოში, 1893 წელს მოწყობილ მსოფლიოს საფოსტო გამოფენაზე,
რუსეთის საფოსტო განყოფილებაში ნაჩვენები იყო ქართული საფოსტო
ურმის მოდელი და კავკასიონზე ფოსტის გადატანის ნახატი.
”მომეტებულ ნაწილს საქართველოს ადგილებში, გარდა იმ ქალაქდაბებისა, რომლებიც რკინიგზაზე მდებარეობენ, კვირაში მხოლოდ
ორჯერ და სამჯერ მოდის ფოსტა. .. მგონია დრო არის ფოჩტის
გამგეობამ და ჩვენმა უმაღლესმა მთავრობამ ამ გარემოებას
ჯეროვანი ყურადღება უნდა მიაქციოს, რაც ამ ოცი წლის წინ
იყო, ის აღარ არის დღეს ჩვენი ცხოვრება : მუდამდღე მატულობს
ჩვენს ქვეყანაში ვაჭრობა და წარმოება, მუდამდღე მრავლდებიან
შკოლები, მრავლდება წერა-კითხვის მცოდნე ხალხი, რომელთაც
სურთ ფოსტის ამბები შეიტყონ, ერთი-ორად უფრო ხშირია ახალი
სხვადასხვა მაზრების ხალხების ერთმანეთში მისვლა-მოსვლა და
კავშირი. ამას გარდა, თვით მმართველობისთვისაც აუცილებლად
საჭიროა გამართული ფოჩტის გზა და კორესპოდენდენცია”.– წერდა
“დროება” 1879 წელს.

1894 წლიდან ფოსტის საშუალებით შესაძლებელი იყო ფულის
გაგზავნა (არა უმეტეს 1000 მანეთისა). ფულის გაგზავნა
ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: გამგზავნი ფულს მიიტანდა
ფოსტაში, ფოსტა მიღების ქვითარს აძლევდა გამგზავნელს და ხოლო
ადრესატს – უგზავნიდა ტალონს, რომლითაც ის ფოსტიდან ფულს
მიიღებდა.
1913 წლის მდგომარეობით კი საქართველოში 108 საფოსტო განყოფილება
ფუნქციონირებდა.

საუდის
არაბეთში
უძველეს
ადამიანთა
ნაფეხურები
აღმოაჩინეს
დაახლოებით 120 000 წლის წინ,
თანამედროვე საუდის არაბეთის
ტერიტორიის ჩრდილოეთით, ჰომო
საპიენსთა მცირე ჯგუფი წყლის
დასალევად
და
საკვების
მოსაპოვებლად შეჩერდა პატარა
ტბასთან, რომელსაც ასევე ხშირად
სტუმრობდნენ აქლემები, ბუფალოები
და დღევანდელზე დიდი სპილოები.
ადამიანები შეიძლება ზოგადად ნადირობდნენ დიდ ძუძუმწოვრებზე,
მაგრამ ამჯერად ისინი იქ დიდხანს არ გაჩერდნენ და დიდი გზაზე
ტბასთან მხოლოდ ცოტა ხანს შეისვენეს. დეტალური სცენა მეცნიერებმა
ჟურნალ Science Advances-ში გამოქვეყნებულ ახალ კვლევაში
აღადგინეს. კვლევა ეფუძნება ნეფუდის უდაბნოში აღმოჩენილ უძველეს
ადამიანთა და ცხოველთა ნაფეხურებს, რომლებიც ახალ სინათლეს ჰფენს
ჩვენს უძველეს წინაპართა აფრიკიდან გამოსვლის მარშრუტებს.
დღეისათვის არაბეთის ნახევარკუნძულზე გადაჭიმულია ვრცელი,

არიდული უდაბნოები, რომლებიც ძალიან არასტუმართმოყვარე უნდა
ყოფილიყო ადრეული ადამიანებისა და იმ ცხოველებისთვის, რომლებზეც
ისინი ნადირობდნენ.
გასული ათი წლის განმავლობაში წარმოებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ
ყოველთვის ასე არ იყო, რადგან ბუნებრივი კლიმატის ვარიაციების
გამო, ეს რეგიონი მაშინ, ბოლო გამყინვარებათშორის პერიოდში,
გაცილებით მწვანე და ნოტიო იყო.
„წარსულის გარკვეულ დროში, საუდის ნახევარკუნძულის შიდა ნაწილში
არსებული უდაბნოები ვრცელ საძოვრებად გადაიქცა, სადაც მუდმივად
იყო მტკნარწყლოვანი ტბები და მდინარეები“, — განმარტავს კვლევის
თანაავტორი, ლონდონის უნივერსიტეტის მკვლევარი რიჩარდ კლარკუილსონი.მსგავსი: სამხრეთ აფრიკაში აღმოჩენილია დაკარგული ზონა…
კვლევის პირველი ავტორის, გერმანიის მაქს პლანკის ქიმიური
ეკოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერი მეთიუ სტიუარტი AFP-სთან
საუბრისას აღნიშნავს, რომ ნაფეხურები მან 2017 წელს, სადოქტორო
ნაშრომზე მუშაობისას აღმოაჩინა უძველესი
დანალექების ეროზიულ მონაკვეთებში.

ტბის,

ალათარის

„ნაფეხურები ნამარხ მტკიცებულებათა უნიკალური ფორმაა, რომლებიც
გვთავაზობს დროში აღბეჭდილ კადრებს, ძირითადად რამდენიმე საათის
ან დღის მონაკვეთებს; ასეთ რეზოლუციას სხვა ფორმის ჩანაწერები
ვერ გვაწვდის“, — ამბობს სტიუარტი.
ნაფეხურები
დაათარიღეს
მეთოდით,
რომელსაც
ოპტიკურად
სტიმულირებული ლუმინესცენცია ეწოდება — სინათლეს აშუქებენ
კვარცის მარცვლებზე და ზომავენ მათ მიერ გამოყოფილი ენერგიის
რაოდენობას.

აღმოჩენილი ასობით ნაფეხურის ანალიზების შედეგად დადგინდა, რომ
შვიდი მათგანი ჰომინინებს ეკუთვნის; გაირკვა ისიც, რომ მათგან
ოთხი ნაფეხურის ერთმანეთის მსგავსი ორიენტაციის, ერთმანეთისგან
მანძილისა და ზომებში განსხვავებიდან გამომდინარე, ერთად
მოგზაურობდა ორი ან სამი ინდივიდი.
მკვლევართა მტკიცებით, ეს ნაფეხურები თანამედროვე ადამიანებს
ეკუთვნის და არა ნეანდერტალებს, რადგან როგორც ცნობილია, ეს
ჩვენი გადაშენებული „ბიძაშვილები“ იმ დროისათვის ახლო
აღმოსავლეთის ვრცელ რეგიონში წარმოდგენილი არ იყვნენ; ამავეს
მიუთითებს ნაფეხურებზე დაყრდნობით აღდგენილი სიმაღლე და მასაც.
„ვიცით, რომ ადამიანები და ცხოველები ამ ტბას ერთდროულად
სტუმრობდნენ და ამ ზონისათვის უჩვეულოა, რომ აღმოჩენილი არ არის
ქვის იარაღები“, — ამბობს სტიუარტი და მისი ვარაუდით, ეს იმაზე
უნდა მიუთითებდეს, რომ ადამიანებმა იქ გრძელვადიანი დასახლება
ჰქონდათ.
მისივე თქმით, როგორც ჩანს, ადამიანები ამ ტბას წყლისთვის და
საკვების მოსაპოვებლად იმავე დროს სტუმრობდნენ, როდესაც
ცხოველები. სავარაუდოდ, ადამიანები მათზე ნადირობდნენ კიდეც.
განსაკუთრებით მიმზიდველი უნდა ყოფილიყო სპილოები, რომლებიც
ახლომდებარე ლევანტის რეგიონში 400 000 წლის წინ გადაშენდნენ; ამ
ტბასთან მათი არსებობა კი მიუთითებს მტკნარი წყლისა და მწვანე
საფარის სხვა მრავალ რესურსებზე.
გარდა ამ ნაფეხურებისა, აღმოაჩინეს 223 ნამარხიც და სავარაუდოა,

რომ ალათარის ტბის ბალახისმჭამელები ხორცისმჭამელ ნადირს
იზიდავდა, ზუსტად ისე, როგორც დღეს აფრიკის სავანებშია.
პუბლიკაციის თანახმად, ჰომო საპიენსის პირველი ნაფეხურები
აფრიკის გარეთ, დაახლოებით 210-180 ათასი წლის წინანდელია და
აღმოჩენილია სამხრეთ საბერძნეთსა და ლევანტში.
სტიუარტის თქმით, ახალი კვლევა წარმოაჩენს, რომ ტბებისა და
მდინარეების გასწვრივ მიმავალი შიდა გზები შეიძლება
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო აფრიკიდან მომავალი
ადამიანისთვის.
კვლევის თანაავტორის, მაქს პლანკის ადამიანის ისტორიის
მეცნიერებათა ინსტიტუტის მკვლევრეის, მაიკლ პეტრაგლიას
განცხადებით, სპილოების, ჰიპოპოტამების, სხვა დიდი ცხოველების,
საძოვრებისა და წყლის დიდი რესურსების გამო, არაბეთის
ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილი სავარაუდოდ ძალიან მიმზიდველი
ადგილი იყო აფრიკიდან ევრაზიისკენ მიმავალი ადამიანებისთვის.
კვლევა ჟურნალ Science Advances-ში გამოქვეყნდა.
მომზადებულია Agence France-Presse-ის მიხედვით
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ამორძალების საიდუმლო — დნმ-ის
ანალიზით
უძველესი
სკვითი
მეომარი 13 წლის გოგონა იყო

უძველესი ღმერთების, მეომრებისა
და მეფეების ხანის ბერძნულ
მითოლოგიაში გვხვდება ამბავი
მეომარი ქალების ტომის შესახებ.
ეს მძვინვარე მცირე აზიელი
ქალები ღმერთების ქალიშვილებად
მიიჩნეოდნენ
და
ხალხის
წარმოსახვაში
საუკუნეები
დარჩნენ; უფრო მეტიც, ამორძალი
მეომრების ლეგენდამ დღემდე მოაღწია.
დიდი ხნის განმავლობაში ეს მებრძოლი ქალები უძველეს ადამიანთა
წარმოსახვის ნაყოფად მიიჩნეოდა, მაგრამ არქეოლოგიურმა
აღმოჩენებმა მრავალჯერ დაადასტურა, რომ მებრძოლი ქალები,
რომლებიც ამ მითების შთაგონების წყარო გახდნენ, მართლაც
არსებობდნენ. 2019 წლის ბოლოს, არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ორი
ქალის ჩონჩხი, რომლებიც 2500 წლის წინ (ძვ. წ. IV საუკუნე)
მცხოვრები მომთაბარე სკვითები უნდა ყოფილიყვნენ. სამარხი
თანამედროვე რუსეთის დასავლეთ ნაწილში, სოფელ დევიცაში
აღმოაჩინეს; მათთან ერთად დამარხული იყო ცხენის აღკაზმულობა და
იარაღები, მათ შორის რკინის დანები და 30 ისრის პირი.
„შეგვიძლია გადაჭრით ვთქვათ, რომ ეს ორი ქალი ცხენოსანი მეომარი
იყო“, — განაცხადა აღმოჩენის შემდეგ რუსეთის მეცნიერებათა
აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის არქეოლოგმა ვალერი გულიაევმა.
ჩონჩხები სამარხ მიწაყრილში აღმოაჩინეს, ორი სხვა ქალის ნეშტთან
ერთად — მათგან ერთი 40-50 წლის უნდა ყოფილიყო, ატარებდა ოქროს
თავსაბურავს ყვავილების ორნამენტებით. მეორის ასაკი 30-35 წელია
და დამარხული იყო ორ შუბთან ერთად ისეთ პოზაში, თითქოს ცხენზე
იყო ამხედრებული.
„ბოლო ათი წლის განმავლობაში, ჩვენმა ექსპედიციამ დაახლოებით 11
ახალგაზრდა, შეიარაღებული ქალის სამარხი აღმოაჩინა. მათთვის
განკუთვნილია ცალკეული ყორღანები და ჩატარებულია რიტუალები,
რომლებსაც როგორც წესი, კაცების დამარხვისას ატარებდნენ“, —
განმარტავს გულიაევი.

ახლახან, რუს მკვლევართა ჯგუფმა 2600 წლის წინანდელი სკვითი
მეომარი ქალის გენომი შეისწავლა. მისი ჩონჩხი ხის სარკოფაგში,
სხვადასხვა სახის იარაღთან ერთად 1988 წელს აღმოაჩინეს.

„ეს ბავშვი თავდაპირველად ბიჭი გვეგონა, რადგან მის სამარხში
აღმოვაჩინეთ ნივთები, რომლებსაც ძირითადად კაცებს ატანდნენ —
ნაჯახი, მშვილდი, ისრები“, — ამბობს არქეოლოგი ვარვარა ბუსოვა.
თუმცა, დნმ-ის კვლევამ ცხადყო, რომ ჩონჩხი ქალს ეკუთვნის.
ბუსოვას განცხადებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი ალბათობით,
სკვითი გოგოები ნადირობისა და სამხედრო კამპანიებში
მონაწილეობდნენ. მეომარი გოგონას ნეშტი ციმბირში, ტუვის
რესპუბლიკის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს; მის სამარხში იპოვეს არყის
ხის მშვილდი, კაპარჭი ათი ისრით, ხის, ძვლის ან ბრინჯაოს
ბუნიკებით. მჭიდროდ დახურული ლარიქსის ხის კუბოში ჰაერი თითქმის
ვერ აღწევდა და ნეშტი ნაწილობრივ მუმიფიცირებულია.
ახალი კვლევის ავტორის, არქეოლოგ მარინა კილუნოვსკაიას
განცხადებით, ეს ახალგაზრდა „ამორძალი“ სიკვდილის დროს 14 წელს
მიღწეული არ უნდა ყოფილიყო.

დაკრძალვისას გოგონას ეცვა ბეწვის გრძელი პალტო, პერანგი და
შარვალი ან მოკლე ქვედაბოლო. ელექტრონული მიკროსკოპით
სკანირებისას მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ მისი პალტო მიწის
კურდღლის მსგავსი მღრღნელის ტყავისგან არის შეკერილი. საფლავში
ჩატანებული სხვა ნივთების ნახშირბადული დათარიღებით კი ირკვევა,
რომ სამარხი კომპლექსი ძვ. წ. VII-V საუკუნეებს ეკუთვნის, ანუ
სკვითების ადრეულ ხანას.
ბუსოვას განცხადებით, მკვლევართა ჯგუფს ამჯერად სურს ახალგაზრდა
მებრძოლი ქალის ნეშტის უფრო ზუსტი დათარიღება, მის სამარხში
აღმოჩენილი ლითონის ობიექტების შემადგენლობის გარკვევა და
აღმოჩენილი ნივთების რესტავრაცია და კონსერვაცია. მკვლევრები
ასევე იმედოვნებენ, რომ ჩონჩხის კომპიუტრული ტომოგრაფიით
დაადგენენ, როგორ მოკვდა ახალგაზრდა მებრძოლი ქალი.

„ეს აღმოჩენა უნებლიეთ გვაბრუნებს ამორძალების მითთან, რომელიც
ჰეროდოტეს წყალობით დღემდე შემორჩა“, — წერენ მკვლევრები.
ძველბერძენი ისტორიკოსის, ჰეროდოტეს ცნობით, ამორძალები სკვითებს
ებრძოდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს, სინამდვილეში ისინი თავად იყვნენ
სკვითი ქალები, რომლებიც საკუთარი ტომის კაცებთან ერთად
ვარჯიშობდნენ, ნადირობდნენ და იბრძოდნენ.

„სკვითი ქალების დაახლოებით ერთი-მესამედი იარაღებთან ერთად
არის დაკრძალული და აღენიშნებათ ომის ჭრილობები, კაცების
მსგავსად“ — განუცხადა ისტორიკოსმა ადრიან მაიორმა 2014 წელს
National Geographic-ს.
მისივე განმარტებით, ისინი პატარა ტომებად ცხოვრობდნენ და
შესაბამისად, ტომში ყველას ერთნაირი ვალდებულება ჰქონდა.
თავდაცვაში, ნადირობასა თუ ომში წვლილი ყველას შეჰქონდა.
საუკუნეების განმავლობაში, ამორძალების მითი ათასნაირად
დამახინჯდა. მაგალითად, ალბათ გსმენიათ, რომ თითქოს, ამორძალები
მკერდს იჭრიდნენ უკეთესად მშვილდოსნობისთვის, კლავდნენ საკუთარ
ვაჟ ჩვილებს და ა. შ. თუმცა, ახლა უკვე გვაქვს შესაძლებლობა,
თანამედროვე არქეოლოგიური კვლევებისა და დნმ-ის კვლევის მეთოდით
გავიგოთ სიმართლე ამ მითების მიღმა მდგარი მებრძოლი ქალების
შესახებ.
კვლევა ჟურნალ Stratum Plus-ში გამოქვეყნდა
მომზადებულია ScienceAlert-ის მიხედვით
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მსგავსი:

Lonely
Planet:
მთები,
ლაშქრობა და ღვინო, საქართველო
ივლისში საერთაშორისო ტურიზმის
გახსნას გეგმავს
პოპულარული
გამოცემა
Lonely
Planet
საქართველოში საერთაშორისო
ტურიზმის
აღდგენას
სტატიას უძღვნის.

სტატიაში აღნიშნულია, რომ ქვეყანა საერთაშორისო ტურისტების 1-ლი
ივლისიდან მიიღებს, ავიაკომპანიები Ryanair და Wizz Air კი
ფრენებს განაახლებენ რეგიონის გარკვეულ ქვეყნებში, მათ შორის
ბალტიისპირეთის, უნგრეთის, ისრაელისა და სხვა ქვეყნების
მიმართულებით, რაზეც ამჟამად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
გამოცემა საქართველოში მომუშავე ტურისტულ კომპანიებს გაესაუბრა
და მათი მოსაზრებებიც მოისმინა.
„ქვეყნის საზღვრების გახსნისკენ გადადგმულ ნაბიჯს მიესალმნენ
ადგილობრივი ტურისტული კომპანიები, რომლებიც მომსწრე გახდნენ,
როგორ დაეცა ჯავშნების რაოდენობა ერთ ღამეში. გრიგოლ ფაღავა,
Budget
Georgia–
ს
მეპატრონე
ამბობს,
რომ
”ჩვენ ექსპონენციალურ წარმატებას მივაღწიეთ 2020 წლის მარტის
დასაწყისში. აქამდე ამდენი დაჯავშნა არასდროს გვქონია წელიწადის
ამ დროს, მაგრამ 17 მარტიდან ყველაფერი შეიცვალა. მოთხოვნა
ახალ ჯავშნებზე შეწყდა ორი დღის განმავლობაში. ეს მოხდა ძალიან
სწრაფად, 100-დან 0-მდე“, – განაცხადა გრიგოლ ფაღავამ“, – წერს

გამოცემა.
Lonely Planet-ი საქართველოს კორონავირუსთან ბრძოლის
სტრატეგიაზეც
წერს
და
აღნიშნავს,
რომ
ქვეყნის
სწრაფმა ჩაკეტვამ დიდწილად განაპირობა შედარებით დადებითი
სტატისტიკა,
შემდეგ
კი
ეკონომიკის
მინისტრს,
ნათია თურნავას გაესაუბრა.
„ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა იმედოვნებს, რომ
დაასახელებს საქართველოს, როგორც უსაფრთხო ქვეყანასა COVID-19თან დაკავშირებით ქვეყნის აშკარა წარმატების საფუძველზე.
„მანამდე მსოფლი იცნობდა საქართველოს, როგორც მასპინძლობის
უძველესი ტრადიციის მქონე ქვეყანას, ახლა კი გაიცნობენ, როგორც
უსაფრთხო ტურისტული დანიშნულების ადგილს. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ
ახალი კონკურენტული უპირატესობა, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ
შეიძინა პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში“,
ნათია თურნავამ“, – წერია სტატიაში.

–

აღნიშნა

„ზაფხულში საქართველოს მთები ლაშქრობის მთავარ მიმართულებად
მიიჩნევა, მაგრამ შორი რეგიონები, როგორიცაა სვანეთი და თუშეთი,
ტურისტული კერების გაფართოების პროცესს წლის განმავლობაში
დიდხანს არიან მოწყვეტილი ექსტრემალური სიმაღლისა და ძლიერი
თოვლის ქარიშხლების გამო.
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შესაძლოა ზაფხულში იზოლირებული
დასვენებისთვის იდეალური ადგილები იყოს, ტურიზმის ინდუსტრიის
განახლებისთვის უნდა დაზუსტდეს, რომ სოფლის თემები და ტურიზმის
სექტორში მომუშავე პირები დაცული იქნებიან COVID-19- ის
შემდგომი გავრცელებისგან“, – აღნიშნავს გამოცემა.
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