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CDI4 პროექტის განახლება

საკირე, 2013
სოფელი საკირე მდებარეობს ბორჯომის რაიონში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ქალაქ
ბორჯომიდან 25 კილომეტრის დაშორებით. სოფელი განლაგებულია მდინარე საკირულის
გასწვრივ მთა კოდიანის ხეობაში, 1280მ-ის სიმაღლეზე. სოფელ საკირეში დასახლებულია
300 კომლი (1052 მოსახლე).

საკირე არის პატარა მთიანი სოფელი გარშემორტყმული მასიური ტყით, სადაც სოფლის
მეურნეობა და ხე-ტყის გადამუშავება წარმოადგენს ძირითად საქმიანობას. სოფელს ყავს
3000 სულიანი ნახირი(დაახლოებით 10 სული ერთ ოჯახზე), რომელსაც აძოვებენ 400 ჰა
ზაფხულის საძოვრებზე მთა კოდიანის მიდამოებში, დასახლებული პუნქტიდან 7 კმ-ის
დაშორებით. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი არის შემოსავლის ძირითადი წყარო
ადგილობრივებისთვის და განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოსახლეობის მხრიდან.
სწორედ ამიტომ, ახლადშექმნილ სათემო ორგანიზაცია საკირეს დაეკისრა პირუტყვის
წყლით უზრუნველყოფის სისტემის შემუშავება, მას შემდეგ რაც მან წარმატებით
დაასრულა სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ორივე პროექტი განხორციელდა
ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივის (CDI4) ფარგლებში, BP-სა და
მისი პარტნიორების დაფინანსებით.

უსაფრთხო წყალს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი საზოგადოებისთვის, მაგრამ
განსაკუთრებით საკირესთვის, სადაც ოჯახების უმრავლესობას საშუალოდ ჰყავს 3-4 ბავშვი
(სათემო ორგანიზაციის მიხედვით) და მეცხოველეობით იღებენ შემოსავალს.
ადგილობრივი ნახირის წველადობა საკმაოდ კარგია სხვა რეგიონის მაჩვენებლებთან
შედარებით, იგი მერყეობს 10-15 ლიტრი დღეში. რძე წარმოადგენს აუცილებელ პროდუქტს
ამ სოფელში, რომელსაც დიდი რაოდენობით მოიხმარენ ადგილობრივები და
რეალიზდება როგორც ნედლეული რძის პროდუქტების საწარმოებლად, რომელიც



იყიდება ბორჯომის, ახალციხისა და თბილისის სამეურნეო ბაზრებზე. სოფელი საკმაოდ
პასიური იყო 2012 წლამდე სანამ არ ჩაერთო CDI საქმიანობაში, ბევრი შესაძლებლობა, იმისა
რო მომხდარიყო ცვლილება უკეტესობისკენ ხელიდან იქნა გაშვებული, რაც გამოწვეული
იყო ორგანიზაციული მიდგომის სიმცირით.

"როდესაც შევიტყვეთ თანადაფინანსების შესახებ, გადავწვიტეთ გამოგვეყენებინა შანსები
და ჩამოვაყალიბეთ ახალი სათემო ორგანიზაცია, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა
წყლის პრობლემების მოგვარება, რასაც ჩვენი სოფელი ებრძოდა წლების განმავლობაში ",
ამბობს ზურაბ კაპანაძე სათემო ორგანიზაცია “ საკირეს“ თავკაცი, რომელიც
ხელმძღვანელობს სოფლის მიერ შერჩეული ახალგაზრდა ლიდერებისგან შექმნილ
სამწევრიან კავშირს.

"ცოტა უცნაურია, როდესაც მელათუბნის წყლის პროექტს უწოდებენ სარეაბილიტაციოს,
ვინაიდან ჩემი ოჯახისთვის, არაფერი იყო სარეაბილიტაცია, ჩვენ პირველად ცხოვრებაში
მოვიხმარეთ სასმელი წყალი ჩვენს საკუთარ სახლში“- აღნიშნავს ვალერი ფერაძე, ერთ-
ერთი წევრი საკირეს 45 ოჯახიდან, რომლებსაც პირველად მიუყვანეს სახლის კარამდე
წყალი მილებით, მაშინ როცა 215 სხვა კომლს გაუუმჯობესდა მიწოდებული წყლის
მოცულობა და ხარისხი.

"მელათუბანის პროექტმა მოიცვა საკირეს ოჯახების 85% და მისმა წარმატებამ მოგვცა
სტიმული მონაწილეობა მიგვეღო მეორე რაუნდიში“, აგრძელებს ზურა კაპანაძე,და
გულისხმობს ახლად დაფინანსებულ პროექტს და იმედოვნებს, რომ უმოკლეს დროში
მოეწყობა პირუტყვის სასმელი ღარები სოფელსა და კოდიანის საძოვრებზე.

ადგილობრივი ნახირი ჩვეულებრივ წყურვილს იკლავს მცირე ნაკადულებით, რომლებიც
ხშირად გამოიყენება მოსახლეობის მიერ ნარჩენების გადაყრისთვის.

ზოგან, ასევე ვხვდებით ხელით დამუშავებული, მოძველებული ხის ფუტუროს, რომელიც
უზრუნველყოფს შედარებით უსაფრთხო სასმელს, თუმცა რისკი ნესტიანი მერქნის სოკოს
დაავადებების გაჩენისა ძალზე მაღალია. ამიერიდან, საკირე არა მხოლოდ უსაფრთხო
სასმელი წყლით, არამედ რძითაც გამოირჩევა და ორი პროექტის სარგებელი 100%-ით იქნა
მიღებული, როგორც სოფლის მოსახლეობის, სევე იმ მომხმარებლების მიერ, რომლებიც
ითვისებენ ადგილობრივ რძის პროდუქციას.

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში დაყენდება 12ცალი 12მ
სიგძის გალბანიზირებული რკინიბის ჟოლუბი (4 სოფელში და 8 კოდიანის საძოვრებზე),
რაც საშუალებას მისცემს პირუტყვს შეზღუდოს მოძრაობა 4-6 კილომეტრის რადიუსში
წყლის ძიებაში, რაც თავიდან ააცილებს დეჰიდრაციასა და დამატებითი კალორიების წვას,
რაც ძალიან მნიშვნელოვანია წველადობისთვის.



საკირე, რომელიც მდიდარია მაღალმთიანი საძოვრებით, განიცდის ხილისა და
ბოსტბნეულის გაშენებისთვის საჭირო ნაკვეთების სიმცირეს, თუმცა ასათვისებელი
ნაკვეთებიც არაა გამოყენებული და ამაოდ ცდება ადგილობრივი ნოყიერი ნიადაგის
შესაძლებლობანი. გასაკვირი არ არის , რომ CDI4-ის სიმინდის სადემონსტრაციო ფერმის
სურათზე საკირეში ის არის ერთადერთი, იზოლირებული ნაკვეთი ტერიტორიაზე.

"ჩვენ ვართ ინიციატორები საკირეში სიმინდის გაშენებისა და მე არ მეშინია რისკის",
აცხადებს გოგიტა გელაშვილი, სამწევრიანი სადემონსტრაციო ფერმის ჯგუფის ერთ-ერთი
წევრი, რომელმაც განაცხადი შეიტანა დემო ფერმის პროექტზე,მას შემდეგ რაც ნახა თავისი
მეზობლის უაღრესად ნაყოფიერი ხახვის მოსავალი, რომელიც მან მიიღო CDI-ის
დახმარებით 2011 წელს. დემო ფერმერი გეგმავს 6-7 ტონა პროდუქციის აღებას
ერთჰექტარიან მიწის ნაკვეთზე და მის მიყიდვას წნისის კომბინირებული საკვების
ქარხნისთვის RDA-ს დახმარებით შემოდგომაზე . თუმცა, გოგიტამ შეიძლება არც იცოდეს,
რომ მისი ნაკვეთი არ არის პირველი მარცვლეულის სფეროში ამ ტერიტორიაზე,
მეცნიერულად დასაბუთებულია რომ კოდიანის მთის ხეობაში ბრინჯაოს ხანიდან
მოყავდათ მარცვლეული კულტურები, რასაც მოწმობს აღმოჩენილი ღიღილოსგან (მცენარე,
რომელიც იზრდებოდა როგორც სარეველა სახნავ-სათეს მიწებზე წარსულში )
დამზადებული თაფლი.

მსოფლიოში პირველი თაფლის კვალის სენსაციურმა აღმოჩენამ ციხისძირი-საკირეს
გადაკვეთაზე, მილსადენის გათხრების სამუშაოების ჩატარების დროს, რომელიც
ხორციელდებოდა BP-ს ხელმძღვანელობით, ეჭვქვეშ დააყენა უძველესი ტუტანხამონის
საფლავში აღმოჩენილი უძველესი თაფლის კვალი და სოფელი მოექცა მსოფლიო
ყურადღების ეპიცენტრში. საკირეს მოსახლეობა ამაყობს აღმოჩენით, რომლის შესწავლის
შედეგები გამოქვეყნდა 2012 წელს და გვამცნობს, რომ აღმოჩენილი თიხის ჭურჭელი
შეიცავდა სამ სხვადასხვა სახეობის ინდივიდუალურად დახუფულ თაფლს (ღიღილო,
ცაცხვის ხე და ველური ყვავილი), რაც მოწმობს იმას, რომ მაღალ დონეზე იყო
განვითარებული მეფუტკრეობა ჯერ კდიევ ძვ.წ. 27 საუკუნეში. საინტერესოა, რომ თიხის
ჭურჭელი მოთავსებული იყო ქალის საფლავში, რომელიც შესაძლოა მეცნიერების
თანახმად ყოფილიყო უძვეესი თაფლის სპეციალისტი.

საკირე ერთი-ერთია იმ მცირე სოფლებიდან, სადაც ქალები ითხოვდნენ დაფინანსებას
მეფუტკრეობის სფეროში ბიზნესის დასაწყებად CDI-სგან, შესაძლოა ეს სწრაფვა
გენეტიკურადაა განპირობებული ან უბრალო დამთხვევაა.

მარინა გოგალაძე გახლავთ სამი შვილის დედა და აქტიური მეწარმე, რომელმაც
გადაწყვიტა, რომ ისწავლოს და დაიწყოს ნულიდან CDI-ის დახმარებით. "ჩვენ ადრე
დავქორწინდით, ჩემი მეუღლე ყოველთვის იყო ერთადერთი ფინანსური შემომტანი ჩვენს



ოჯახში და მე არ მქონდა უფლება შემეზღუდა ჩემი შესაძლებლობები და ვყოფილიყავი
მხოლოდ დიასახლისი“, განმარტავს მარინა.

--------------------------------------------
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CNC ვიდეომასალა "უძველესი ქართული თაფლი", 2012 [http://youtu.be/iL6PtORg40c]; გაქვავებული თაფლის გამოყენება

პალეოეკოლოგიური რეკონსტრუქციისთვის: პალონოლოგიური შესწავლა არქეოლოგიური მასალისა საქართველოდან

[http://link.springer.com/article/10.1134%2FS0031030106110074 ]

"როდესაც ჩემს მეუღლეს გაუჩნდა ფუტკრის მეურნეობის იდეა, თავდაპირველად მე ის
არასერიოზულად აღვიქვი, ვფიქრობდი რომ ის ვერ გაუმკლავდებოდა საქმეს“, ამბობს
ზაზა კურტანიძე და აღიარებს რომ მან არასათანადოდ შეაფასა მეუღლის მონდომება რომ
მონაწილეობა მიეღო საგრანტო კონკურსში. "მას შემდეგ რაც მან გაიარა პოექტის წერის
ტრენინგი RDA-ში, ის იმდენად მოტივირებული გახდა, რომ მე თავი მოვუყარე ჩემს ცოდნას
ბიზნესის სფეროში და მხარი დავუჭირე მის სურვილს“, ამბობს ზაზა კურტანიძე.

ამ პროექტმა აღმოაჩინა მარინას სამეწარმეო სულისკვეთება, რომელიც გავრცელდება მთელ
ოჯახზე. ფუტკრების ოჯახის შეძენიდან მალევე ზაზამ აღიდგინა უწინდელი
ხუროთმცოდნეობის უნარები და თავის თინეიჯერ ვაჟთან ერთად დაიწყო ფუტკრის
სკების დამზადება გასაყიდად.

* * *

ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა(CDI) ინიციირებული და
დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი (BTC),

სამხრეთ კავკასიის გაზსადენისა (SCP) და საქართველოს მილსადენის კომპანიები (GPC).


