გამოფენა
ეთნოგრაფიული
(ფოტო+ვიდეო)

„ქართული
სამოსი"

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში
პროფესიული სტუდენტების მიერ შექმნილი „ქართული ეთნოგრაფიული
სამოსის“ გამოფენა გაიხსნა.

ღონისძიებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
პირველი მოადგილე ქეთევან ნატრიაშვილი და მოწვეული სტუმრები
დაესწრნენ. გამოფენა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს ორგანიზებითა და მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის (IOM) მხარდაჭერით იმართება და 3 დეკემბრის ჩათვლით
გრძელდება.

„ქართული ეთნოგრაფიული სამოსის“ გამოფენაზე წარმოდგენილია
ეროვნული სამოსი და შესაბამისი აქსესუარები, რომელიც შექმნილია
პროფესიული სტუდენტების მიერ პროფესიული მასწავლებლების აქტიური
ჩართულობით. გამოფენაში მონაწილეობას ცხრა პროფესიული კოლეჯის
სტუდენტები იღებენ.

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში, 2014 წელს განხორციელდა ადამიანური შესაძლებლობების
გაძლიერებაზე ორიენტირებული აქტივობა – პროფესიულ სტუდენტთა და
მასწავლებელთა ტრენინგები, ეროვნული სამოსის/ აქსესუარების
დამზადებისა და საგამოფენო სივრცეში განთავსების საკითხებზე.

პროექტის ფარგლებში, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (IOM)
მოიწვია გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, ქ. ბონის ბეთჰოვენის
მუზეუმის ხელოვნებათმცოდნე და გიდი, ნინო მიუთნიხი, რომელმაც
უზრუნველყო შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება და საგამოფენო
სივრცის ორგანიზებაზე ორიენტირებული სემინარების განხორციელება.
https://www.youtube.com/watch?v=p7h8zu4eBkM&feature=youtu.be

Viber - ის სიტემაში შეფერხება
მოხდა

პოპულარული მესენჯერის

Viber–ის სისტემაში შეფერხება მოხდა.

“ჩვენ ვიცით, რომ დღეს
ზოგიერთ მომხმარებლებს
Viber –თან
მუშაობისას პრობლემები შეექმნათ. ჩვენ უკვე ვმუშაობთ ხარვეზის

გამოსწორებაზე” – განაცხადეს კომპანიის წარმომადგენლებმა
“ტვიტერის” მეშვეობით, თუმცა შეფერხების მიზეზები არ
დაუსახელებიათ.
Viber –ის მომსახურეობით 193 ქვეყანაში სარგებლობენ,
მომხმარებელთა რიცხვი 460 მილიონ ადამიანს აღწევს. კომპანია
2010 წელს შეიქმნა, ხოლო 2014 წელს მისი ასპროცენტიანი წილი
იაპონიურმა ინტერნეტ–რიტეილერმა Rakuten $900 მილიონად შეიძინა.

"ფუკუსიმას" დამცავ ბარიერში
ბზარი გაჩნდა
იაპონიის
ატომურ ელექტროსადგურზე “ფუკუსიმა–1”
აღმართული
დამცავი კედელი დაფერდებული და გაბზარულია. ეს ბარიერი ოკეანეში
რადიაქტიული სითხის
გაჟონვისგან დასაცავად აღმართეს, მისი
მშენებლობა 2012 წლიდან ამა წლის ოქტომბრამდე გრძელდებოდა.

კედლის სიგრძე 780 მეტრია, ხოლო ნიადაგში 30 მეტრითაა
ჩაშენებული. ამჟამად სპეციალისტებმა 20 სანტიმეტრიანი დახრილობა
აღმოაჩინეს. მათი თქმით, ეს გრუნტის წყლების ზეწოლის შედეგად
მოხდა. დახრილობის გამო
კედელში 500 მეტრის სიგრძის ბზარი

გაჩნდა.
კონსტრუქციის გამაგრების სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ინფორმაცია
რადიოაქტიური ნივთიერებებით ოკეანეს წყლის დაბინძურების შესახებ
ჯერ არ ვრცელდება. ატომური ელექტროსადგურის ხელმძღვანელობის
მტკიცებით, აღმოჩენილი ხარვეზი ნაგებობის ეფექტურობაზე გავლენას
არ მოახდენს.
2011 წლის მარტში იაპონიაში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად
“ფუკუსიმა–1″–ზე ავარია მოხდა, რომელიც ჩერნობილის ტრაგედიის
შემდეგ ყველაზე მსხვილ კატასტროფად აღიარეს. ავარიის შედეგად
სადგურზე წყალბადი აფეთქდა, რამაც გარემოში რადიაციის ამოფრქვევა
გამოიწვია.
http://www.kyodonews.jp

საქართველოში
შესაძლოა
18
წლამდე
პირთა
ქორწინება
კანონით აიკრძალოს
ინიციატივის ავტორი ფრაქცია „რესპუბლიკელების“ წევრი თამარ
კორძაიაა. მისი თქმით, მომავალში 18 წლამდე ასაკის პირთა
ქორწინება აიკრძალება. შესაბამისი კანონპროექტი, რომელიც 16 წელს
მიღწეულ გოგონათა ქორწინებას ეხება პარლამენტმა პირველი მოსმენით
მიიღო.

ცვლილებების თანახმად,
16 წელს მიღწეული ახალგაზრდების
ქორწინებაზე თანხმობა არა მშობლების არამედ სასამართლოს
კომპეტენცია იქნება.

„ქორწინების უფლება, რომელიც არსებობდა 16-დან 18 წლამდე,
შეიზღუდება და იარსებებს გარკვეული წესები. ცოტა ხნის შემდეგ კი
საერთოდ აიკრძალება 18 წლამდე პირთა ქორწინება, რასაც
ითვალისწინებს ბავშვის უფლებების კონვენცია. საქართველოს
პარლამენტმა დღეს კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა არასრულწლოვანთან
ინტერესების დაცვის კუთხით“, – აღნიშნა თამარ კორძაიამ.

CNN-ის

მორიგი

რეპორტაჟი

საქართველოს შესახებ: “არის თუ
არა
საქართველო
მსოფლიოს
ღვინის აკვანი? “(ვიდეო)
ტელეკომპანია CNN-მა საქართველოს შესახებ მორიგი რეპორტაჟი
მოამზადა. ჟურნალისტი სამიმა უდასი საქართველოში იმყოფებოდა,
სადაც ღვინის კულტურასა და ქართულ ტრადიციებზე ათწუთიანი
ვიდეორგოლი მოამზადა.

CNN-ის რეპორტაჟი გადაცემა “აბრეშუმის გზა: წარსული, ამწყო და
მომავლის” ფარგლებში მომზადდა.
ჟურნალისტი თბილისის ძველ ნაწილს სტუმრობს და აღნიშნავს, რომ
ქალაქში მრავლად არის წარმოდგენილი ღვინის მაღაზია, ბარი, კაფე
და რესტორანი, სადაც ქართული ღვინის დაგემოვნება ნებისმიერ
მსურველს შეუძლია.
“აქ ბევრი მიიჩნევს, რომ საქართველო ღვინის სამშობლოა”, – ამბობს
ჟურნალისტი და აღნიშნავს, რომ საქართველოში ღვინის კულტურა

ათასწლეულებს ითვლის, რაზეც არქეოლოგიური აღმოჩენებიც მიუთითებს.
თბილისის შემდეგ ჟურნალისტი კახეთის რეგიონს, სოფელ წინანდალს
სტუმრობს, სადაც ადგილობრივ მეღვინეებს ხვდება და ყურძნის
მოკრეფა-დაწურვის პროცესს ესწრება. სამიმა უდასი აღნიშნავს, რომ
საქართველოში ღვინის დამზადების ტრადიციული მეთოდები
შენარჩუნებულია.
სამიმა სუდასი მაყურებელს ასევე ქართული სუფრის, თამადისა და
სადღეგრძელოს ტრადიციებზე მოუთხრობს.
https://www.youtube.com/watch?v=vZ51AY-p4ZU

ავღანეთში, ბაგრამის საავიაციო
ბაზაზე გიორგობის დღესასწაული
აღნიშნეს (ფოტო+ვიდეო)

გიორგობის დღესასწაული ავღანეთში, ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე
დისლოცირებულმა ქართულმა ქვედანაყოფმა საქართველოს შეიარაღებული
ძალების დელეგაციასთან ერთად აღნიშნა. ეროვნული გვარდიის
სარდალი, ბრიგადის გენერალი ლევან გამყრელიძე, სახმელეთო ჯარების
დასავლეთის სარდალი, პოლკოვნიკი მიხეილ სადუნიშვილი, II ბრიგადის
მეთაური, ვიცე-პოლკოვნიკი დავით ფოფხაძე და III ბრიგადის
მეთაური, ვიცე-პოლკოვნიკი როლანდ კიკნაველიძე სამხედროებთან
ერთად ბაზის ტერიტორიაზე მოქმედ სამლოცველოში წირვას დაესწრნენ.
საღვთო ლიტურგია მამა ავთანდილმა აღასრულა. წირვას უცხოელი
სამხედრო და სამოქალაქო პირებიც დაესწრნენ.

დელეგაციის წევრები 22-ე ბატალიონისა და ეროვნული გვარდიის
სწრაფი რეაგირების მეორე ქვეითი ოცეულის საცხოვრებელ პირობებსაც
გაეცნენ და სამხედროებს პირადად გაესაუბრნენ. მოგვიანებით
შეიარაღებული ძალების მაღალი რანგის ოფიცრებისთვის 22-ე
ბატალიონის შტაბში საინფორმაციო ბრიფინგი ჩატარდა. სტუმრები
დეტალურად გაეცნენ ქვედანაყოფის პასუხისმგებლობის რაიონში
არსებულ ოპერატიულ ვითარებას.

II ქვეითი ბრიგადის 22-ე ბატალიონი „მტკიცე მხარდაჭერის“ მისიას
2015 წლის ოქტომბრიდან ასრულებს. ბატალიონის უმთავრეს ამოცანას
ბაზის შიდა და გარე უსაფრთხოების დაცვა წარმოადგენს.
https://www.youtube.com/watch?v=WA61s2AZTzM&feature=youtu.be

პრემიერ–მინისტრმა
ეროვნული
პრემიის ლაურეატები დააჯილდოვა
მრავალწლიანი ნაყოფიერი შემოქმედებითი მოღვაწეობისა და თეატრსა
და კინოში შექმნილი რჩეული სახეებისთვის მსახიობ გივი
ბერიკაშვილს შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია გადაეცა, –
ხელოვნებასა და მეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული
წვლილისთვის რუსთაველისა და ეროვნული პრემიების ლაურეატები
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დააჯილდოვა.

მთავრობის მეთაურმა ხელოვანებსა და მეცნიერებს მთავრობისა და
ხალხის სახელით მადლობა გადაუხადა იმ დიდი ღვაწლისა და
თავდადებისთვის, რომელსაც ისინი თავიანთ საქმიანობაში იჩენენ.

„მინდა, ჩვენი მთავრობის სახელით, გამოვხატო მადლიერება
იმისთვის, რასაც თქვენ ჩვენი ქვეყნისა და ხალხისთვის აკეთებთ.
ეს არის მადლობა იმ დიდი საქმეებისთვის, რასაც წლებია, აკეთებთ.
ჩემთვის სასიხარულოა, რომ ბატონ გივი ბერიკაშვილს გადაეცემა
რუსთაველის პრემია მისი მრავალწლიანი, განსაკუთრებული,
ნაყოფიერი შემოქმედებითი საქმიანობისთვის. ყველას უდიდესი
ღვაწლი მიგიძღვით შემოქმედებითი თუ სამეცნიერო მიმართულებით “,
– მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუსთაველისა და
ეროვნული პრემიების ლაურეატებს.
საქართველოს ეროვნული პრემიები ხელოვნების დარგში მიენიჭათ –
მწერალ ივანე ჩხიკვაძეს – ბოლო წლებში შექმნილი საუკეთესო
პროზაული და პოეტური ნაწარმოებებისა და თანამედროვე ქართული
ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის; მუსიკათმცოდნე

ნანა ქავთარაძეს – სამუსიკათმცოდნეო წერილების კრებულისთვის „ო,
უძლეველო დიდო წამო შემოქმედების“; მხატვარ ჯემალ კუხალაშვილს –
ბოლო წლებში შექმნილი მაღალმხატვრული ფერწერული ნამუშევრებისა და
თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნების განვითარებაში შეტანილი
წვლილისთვის; რეჟისორ ლევან წულაძეს – თბილისის კოტე
მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში
დადგმული სპექტაკლისთვის – „როგორც გენებოთ“.

მეცნიერების დარგში კი საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატები
გახდნენ – ფილოლოგი ენრიკო გაბიძაშვილი – ფილოლოგიურბიბლიოგრაფიული ნაშრომისთვის – „ძველი ქართული მწერლობის
ნათარგმნი ძეგლები“; ფიზიკოსები – ვახტანგ გოგოხია და ავთანდილ
შურღაია – სამეცნიერო ნაშრომთა ციკლისთვის – „ველის კვანტური
თეორიის ძირითადი მდგომარეობის ტოპოლოგიური და დინამიკური
სტრუქტურა“; ექიმი-რადიოლოგი ქეთევან ლაშხი, ექიმი-რადიოლოგი
ქეთინო ტორონჯაძე, ექიმი-ენდოსკოპისტი მამუკა გურგენიძე და
ექიმი-ენდოსკოპისტი თეიმურაზ იოსელიანი – სამეცნიერო ნაშრომთა
ციკლისთვის – „ჰეპატოპანკრეატოდუოდენური ზონის დაავადებათა
დიაგნოსტიკა და მკურნალობის სტრატეგია თანამედროვე სამეცნიერო
ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში“; ექიმი-პედიატრი ივანე
ჩხაიძე, ექიმი-პულმონოლოგი თამაზ მაღლაკელიძე, ბავშვთა ქირურგი
პაატა გვეტაძე, ექიმი-პულმონოლოგი თამაზ ლობჟანიძე – სამეცნიერო
ნაშრომთა ციკლისთვის – „რესპირაციული მედიცინა 21-ე საუკუნის
დასაწყისში“.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუსთაველისა და ეროვნული პრემიის
ლაურეატებს წარმატებები უსურვა.

"თქვენი არ მეშინია და თუ
მოხდა,
რომ
აქ
მოხვალთ,
პირველი
გამოვალ
თქვენთან
საბრძოლველად" – მუსლიმი გოგო
საჯაროდ მიმართვას ისლამისტებს
(La Repubblica)
22 წლის მუსლიმი გოგონა, იტალიის მკვიდრი კააიმაა ფატიხი
„ისლამური სახელმწიფოს“ ტერორისტებს საჯაროდ მიმართავს და
პროტესტს უცხადებს მათ სისხლიან პოლიტიკას.

„ თქვენ არ გამოგივათ ისლამის დამახინჯება, ვერ აქცევთ ევროპას
მსხვერპლთშეწირვის ადგილად და თქვენი სისხლიანი გეგმების
განხორციელებას ვერ მოახერხებთ. მე გწერთ, რომ გაუწყოთ – ისლამი
ჩემი სარწმუნოებაა, რელიგია, რომელიც ქადაგებს მშვიდობას,
კეთილშობილებას, თავისუფლებას, განათლებასა და მართლმსაჯულებას.
თქვენ კი წარმოადგენთ იმას, რასაც ისლამი საუკუნეების მანძილზე
ეწინააღმდეგება – თქვენ მტრები ხართ, რომლებიც უდანაშაულო
ხალხის, ბავშვების და მოხუცების , ქალების და მამაკაცების
სისხლს ღვრის.
მე არ მეშინია თქვენი ავტომატების, დანებისა და იარაღის, რამეთუ,
როგორც მუსლიმი, უარგყოფთ თქვენ და ბრძოლას გიცხადებთ სიტყვით,
ინფორმაციით და იმ ადამიანების ხმით, რომლებიც სხვებს საკუთარი
აღმსარებლობით ყიველდღიურ მაგალითს აძლევენ.
მე გწერთ, როგორც იტალიელი, რათა შეიგნოთ, რომ ჩემი ქვეყანა
არასდროს დაუჩოქავს დანაშაულებრივ ჯგუფს, რომელსაც ქაოსის და
ტერორის დანერგვა სურს. თქვენი არ მეშინია და თუ მოხდა, რომ აქ
მოხვალთ, პირველი გამოვალ თქვენთან საბრძოლველად, რათა
გადავარჩინო ჩემი სამშობლო და თანანმემამულენი და რომ გაუწყოთ –
თქვენ ვერასდროს ჩაიგდებთ ხელში ჩვენს სამშობლოს.

თუ თქვენ ცდილობთ ახალგაზრდებს, ჩემს თანატოლებს გზა აუბნიოთ,
რათა მათი ხელით კაცობრიობის საწინააღმდეგო დანაშაული ჩაიდინოთ,
იცოდეთ, რომ ჩვენ ასობით ათასი ვართ, რომლებიც მზად ვართ
წაგართვათ თქვენი ტყვეები და ცხოვრებას დავუბრუნოთ. თქვენი
მუქარები არასდროს შეგავჩერებს, რამეთუ ის, ვინც ჩვენს
კონსტიტუციასა და ღირსებას ფეხქვეშ თელავს – ბორტომოქმედი და
უკეთურია.
მე გწერთ ევროპელი ქალის სახელით, მაგრამ ამ შემთხვევაში იმ
სახელმწიფოებს მივმართავ, რომლებიც თქვენ გაფინანსებენ და იარაღს
გაწვდიან
– იცოდეთ, ჩვენ – ახალგაზრდები და მოხიცებიც –
მოვნახავთ საკმარის საწვავს, რათა თქვენი არაადამიანობისა და
სიმხეცის მანქანა გადავწვათ, რამეთუ ჩვენ არასდროს დავთანხმდებით
იმას, რომ ვერაგი და სულმოკლე პოლიტიკის გამო უდანაშაულო
ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდეს.
ჩვენ დაგანახებთ, თუ რაოდენ მძლავრი, ერთიანი და გარნდიოზულია
თავისუფალი მამაკაცების და ქალების ევროპული საზოგადოება. თქვენ
– ეშმაკის მოკავშირეები ხართ, ამ ქვეყანას არ ეკუთვნით, თქვენ
საძაგელი არსებები ხართ და ვერასდროს ჩაგვიგდებთ ხელში.
და ბოლოს, მინდა რომ მკაფიოდ გიაზროთ: არასდროს მოგანიჭებთ იმის
სიამოვნებას, რომ თქვენ სახელმწიფო გიწოდონ, მითუმეტეს ისლამური,
რამეთუ მე – მუსლიმი გოგო – პირადად დავიცავ ჩემს არამუსლიმ
მეგობრებს, თანამემამულეებს და ჩემს მშვენიერ ქვეყანას, რომელიც
არასდროს გახდება თქვენი!”
La Repubblica

აშშ-ში

რიგით

ვასილ

ყულჯანიშვილის
ხსოვნისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა

„მტკიცე მხარდაჭერის“ მისიაში გარდაცვლილი ქართველი სამხედრო
მოსამსახურის, I კლასის რიგით ვასილ ყულჯანიშვილის ხსოვნის
პატივსაცემად აშშ-ში ღონისძიება გაიმართა. აშშ-ის 101-ე საჰაეროსადესანტო დივიზიის მიერ ორგანიზებულ ცერემონიალში საქართველოს
სამხედრო ატაშე აშშ-ში, პოლკოვნიკი ვეფხვია ჩალაბაშვილი და მისი
თანაშემწე მირიან ფოფხაძე მონაწილეობდნენ.
ღონისძიება 101-ე დივიზიის III ბრიგადაში საქართველოსა და აშშ-ის
სახელმწიფო დროშების აღმართვითა და ორივე ქვეყნის სახელმწიფო
ჰიმნების შესრულებით დაიწყო. 101-ე დივიზიის III ბრიგადის
საბრძოლო ჯგუფის მემორიალურ დაფაზე I კლასის რიგით ვასილ
ყულჯანიშვილის სახელი და გვარი ამოიტვიფრა.
III ბრიგადის საბრძოლო ჯგუფის მეთაურმა, პოლკოვნიკმა ვოუელმა,
აშშ-ის სახმელეთო ჯარების მდივნის მაკჰუგის სახელით,
განსაკუთრებული მამაცობისა და თავდადებისთვის ქართულ დელეგაციას
რიგით ვასილ ყულჯანიშვილისთვის გარდაცვალების შემდეგ მინიჭებული

ბრინჯაოს ვარსკვლავი გადასცა. მოგვიანებით პოლკოვნიკებმა ვოუელმა
და ვეფხვია ჩალაბაშვილმა ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით
მიმართეს და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს საქართველოს მიერ შეტანილი
წვლილი მსოფლიო უსაფრთხოების საქმეში.
ცერემონიას სხვა საპატიო სტუმრებთან ერთად, 101-ე საჰაერო
სადესანტო დივიზიის მეთაური, გენერალ-მაიორი გარი ვოლესკი და
კენტუკის შტატის გუბერნატორი სტივ ბიშეარიც დაესწრნენ.

ავღანელი პილოტი ქალი :”ჩემთან
ფრენაზე
მამაკცები
უარს
აცხადებენ”

ნილუფარ რახმანი 23 წლისაა, თუმცა ამ დროისთვის მან ბევრ

წარმატებას მიაღწია: 2012 წლისთვის ის ავღანეთის სამხედრო
საჰაერო ძალების ერთადერთი პილოტი ქალი
გახდა და როგორც
მსოფლიოს ყველაზე მამაცმა ქალმა აშშ–ს პირველი ლედის ხელიდან
International Women of Courage Award –ის ჯილდო მიიღო, რითაც
ძალზე გააღიზიანა თალიბები… ახლო აღმოსავლეთის ქალისთვის უჩვეულო
კარიერა დღემდე მხოლოდ დასავლეთის ქვეყნების მასმედიას
აღაფრთოვანებდა. თუმცა როგორც ჩანს, ახლა არაბული სამყაროც მზად
არის აღიაროს რახმანის უნიკალურობა. სულ ახლახანს Al Jazeera
–მ
პილოტი ქალის შესახებ დიდი რეპორტაჟი გამოაქვეყნა.

ნილუფარის მამაც თვაის დროზე მფრინავი იყო.
გოგონას ცა
ბავშობიდან აღაფრთოვანებდა, ყოველთვის უშიშრობით გამოირჩეოდა.
როდესაც დასთან ერთად პირველად „ამერიკული სასრიალოზე“ ისრიალა,
არც უტირია, პირიქით,
სიჩქარემ და მიწისგან მოწყვეტის
შეგრძნებამ ძლიერ აღაფრთოვანა.
https://twitter.com/Nilofar_Rahmani/status/588156913973493760/
photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
რახმანი აღიარებს, რომ კურსებზე ორწლიანი სწავლის მანძილზე
მამაკაცი კოლეგები არც ისე კარგად ექცეოდნენ: პირდაპირი
შეურაცხყოფამდე საქმე არ მისულა, მაგრამ ზურგსუკან ბევრი ჭორი

ვრცელდებოდა მისი „ზნედაცემულობის“ შესახებ. რახმანი გრძნობდა,
რომ მის წარუმატებლობას ყველა მოუთმენლად ელოდა.
ზოგადი დანიშნულების მცირე თვითმფრინავი Cessna 182
გოგონას
ოცნებას სულაც არ წარმოადგენდა.
მას უფრო მსხვილი, სამხედრო
საჰაერო ხომალდების მართვა სურდა. დამატებითი მოსამზადებელი
კურსის დამთავრების შემდეგ მას C-208 ანდეს.

ავღანეთში
გადაყვანა,
რახმანიმ
დაშავებული
დარღვევის
ჩააბარა.

პილოტ ქალებს ეკრძალებათ დაჭრილი ჯარისკაცების
მაგრამ C-208 –ს საჭევართან მოხვედრისთანავე
დაარღვია ეს განკარგულება და სამხედრო ზონაში
ჯარისკაცები ჰოსპიტალში გადაიყვანა, ხოლო წესდების
შესახებ პატაკი
ხელმძღვანელობას მოგვიანებით
მოლოდინის მიუხედავად, იგი არ დაუსჯიათ.

საგამოცდო ფრენაზე ერთერთმა უცხოელმა კოლეგამ ნილუფარ რახმანის
ფოტოსურათი გადაუღო, რომელიც შემდეგ სოციალურ ქსელებში სწრაფად
გავრცელდა და გოგონას შესახებ მთელმა ქვეყანამ გაიგო. თუმცა
სახელგანთქმულობა დადებითი ელფერის
როდი იყო.

რადიკალური ისლამისტები და კონსერვატიულად განწყობილი
მოქალაქეები რახმანის ოჯახს და ნათესავებს
განადგურებით
ემუქრებოდნენ. ოჯახმა რამოდენიმეჯერ შეცვალა
საცხოვრებელი
ადგილი, მაგრამ მათ მაინც პოულობდნენ და ყველაფერი ხელახლა
იწყებოდა. მამაისმა სამსახური დაკარგა: კოლეგები გამუდმებით
აყვედრებდნენ, რომ ქალიშვილმა შეარცხვინა მისი ოჯახი. ნილუფარის
ძმას ერთხელ ცეცხლიც გაუხსნეს, როდესაც ის უნივერსიტეტიდან
სახლში ბრუნდებოდა.
რახმანისმ დახმარება სამხედრო საჰაერო ძალების მეთაურობას
სთხოვა, პასუხად კი შემდეგი ტექსტი მიიღო:“ ხომ იცოდი, რაც
მოხდებოდა; იცოდი ჩვენი საზოგადოების წესები და მაინც მოიქეცი
ისე, როგორც გსურდა. ახლა ხდბა ის, რაც უნდა მომხდარიყო და ჩვენ
ვერაფრით დაგეხმარებით – შენ თვითონ მიხედე საკუთარ თავს.“

აღსანიშნავია, რომ დღეს ავღანეთის სამხედრო საჰაერო ძალებს
თითქმის მთლიანად ამერიკის შეერთებული შტატები აფინანსებენ.
თუმცა, დოტაციებს რიგი პირობები ახლავს თან. ერთერთი მათგანი –
სამხედრო პირების არანაკლებ 10%

ქალები უნდა წარმოადგენდნენ.

დღესდღეობით სამხედრო საჰაერო ძალებში 50–მდე ქალია დასაქმებული,
მაგრამ არა მფრინავებად, როგორც ნილუფარ რახმანი. მრავალი გოგონა
ამთავრებს კურსებს, მაგრამ სოციუმისა და ოჯახის ზეწოლას ვერ
უძლებს და სამშობლოს სამსახურზე უარს ამბობს.
„ზოგიერთი ავღანელ მამაკაცი შეურაცხყოფილად გრძნობს თავს,
როდესაც ქალი მამაკაცის სამუშაოს ასრულებს“
– განუცხადა Al
Jazeera –ს ერთერთმა ამერიკელმა ჩინოსანმა.
ნილუფარის დაქალების უმეტესობა უცხოელია, რომლებიც მან სწავლის
დროს გაიცნო. თუმცა მამაკაცი კოლეგების დამოკიდებულება ნილუფარ
რახმანისადმი ნელნელა უკეთესობისკენ იცვლება. კაპიტან რახმანის
მოვალეობაში, ძირითადად,
მაღალჩინოსანი სამხედრო პირებისა და
პოლიტიკოსების გადაყვანა შედის. გოგონას თქმით, თავიდან მარვალი
მათგანი აღშფოთებას გამოთქვამს ხოლმე, როდესაც იგებს, რომ
საჭევართან ქალია და ფრენაზე უარს აცხადებს.
„

ვცდილობ

გული

არ

გავიტეხო:

მათ

ხომ

არასდროს

უნახავთ

პილოტი ქალი. უბრალოდ ვეუბნები:“სერ, თვითმფრინავი მზადაა, ხუთ
წუთში ავფრინდებით“. – ამბომს ნილუფარი. რადგან ფრენა ყოველთვის
უზადოდ სრულდება, მგზავრები
ნილუფარს ბოდიშს
აღიარებენ, რომ უსამართლოდ მოექცნენ მას.

უხდიან

და

ნილუფარ რახმანი

დაოჯახებული არაა. მისი თქმით,

ის ჯერ არც

ფიქრობს ამის შესახებ. „სიმართლე რომ ვთქვა, სამსახურში ბევრი
ცუდი, უნამუსო მამაკცი შემხვედრია, არც ერთის მიმართ არ გამიჩნდა
ნდობის გრძნობა. ამიტომ რომანტიკაზე ჯერჯერობით არ ვფქრობ.“ –
განმარტავს ნილუფარი.
საზოგადოებაში გოგონა ყოველთვის ცრუ საქორწინო ბეჭედს ატარებს.
ზოგიერთ ნაცნობს ისიც უთხრა, რომ მას საქმრო ჰყავს.
ნილუფარ რახმანის თქმით, ერთადერთი ადგილი, სადაც ყველა სირთულეს
ივიწყებს, თვითმფრინავია:“ როდესაც ჰაერში ვარ, ვგრძნობ, რომ
ყველა მძიმე აზრი სადღაც ქრება. ეს ჭეშმარიტი თავისუფლებაა.“
http://www.aljazeera.com

