
გაიცემა, ალექსანდრე ქართველიშვილის სა
ხელობის სტიპენდია ინჟინერიის და ტექნო
ლოგიების მეცნიერებების მიმართულებით,
ივანე ბერიტაშვილის სახელობის სტიპენდია
სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებე
ბის მიმართულებით, დავით სარაჯიშვილის
სახელობის სტიპენდია აგრარული მეცნიერე
ბებისმიმართულებით,დიმიტრიუზნაძის სახე
ლობისსტიპენდიასოციალურიმეცნიერებების
მიმართულებით,ივანეჯავახიშვილისსახელო
ბის სტიპენდია ჰუმანიტარული მეცნიერებების
მიმართულებით, ხოლო ექვთიმე თაყაიშვი
ლის სახელობის სტიპენდია საქართველოს
შემსწავლელიმეცნიერებებისმიმართულებით“,
– ამბობს შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი
ზვიადგაბისონია.
სახელობითი სტიპენდიების გაცემის პრინ

ციპი შეიცვალა, ისინი ახალგაზრდა მეცნიე
რებსმიენიჭებათარასამეცნიერობიოგრაფიის

მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლი ავი ა კონ ს ტ რუქ
ტო რის, ალექ სან დ რე ქართველიშვილის 
(ალექსანდრე ქართველის) სა ხე ლო ბის 
სტი პენ დია ინ ჟი ნე რი ის და ტექ ნო ლო გი ე ბის 
მეც ნი ე რე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბის კონ კურ ს ში 
გა მარ ჯ ვე ბულ მეც ნი ერს მი ე ნი ჭე ბა.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვ
ნულმა სამეცნიერო ფონდმა და განათლების,
მეცნიერების,კულტურისდასპორტისსამინის
ტრომ გადაწყვიტა, ახალგაზრდა მეცნიერთა
წახალისებისადასტიმულირებისთვისყოველ
წლიურისახელობითისტიპენდიებიდააწესოს;
კონკურსის მიზანი ახალგაზრდა მეცნიერების
წახალისებაა.
„ჩვენიფონდიაფინანსებსსამეცნიეროკვლე

ვებს და ეკონომიკური თანამშრომლობის და,
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) კლასი
ფიკატორისშესაბამისად,აწესებსსტიპენდიებს
შვიდი სამეცნიერო მიმართულებით. თითო
ეული მიმართულება ცნობილი მეცნიერების,
ეროვნული მოღვაწეების სახელობისაა: ნიკო
კეცხოველის სახელობის სტიპენდია საბუნე
ბისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით

რუსთაველის 
ფონდის   
სტიპენდიები

მიხედვით, არამედ უკანასკნელი 3 წლის გან
მავლობაში მიღწეული სამეცნიერო შედეგე
ბისთვის. გამარჯვებულ მეცნიერებს ყოველ
წლიურად დაასახელებენ მეცნიერების და
ინოვაციებისსაერთაშორისოფესტივალისდა
ხურვისსაზეიმოცერემონიაზე.სტიპენდიანტები
1 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მიი
ღებენ1250ლარს.„ჩვენიმიზანიამეცნიერების
პოპულარიზაცია,ახალგაზრდამეცნიერებისწა
ხალისება. გვინდა,რომ მათ ყოველწლიურად
ჰქონდეთ სტიმული, გადააბარონ ესტაფეტა
სხვასან,თუნდაც,შეინარჩუნონმიღწეულიწარ
მატება.საკონკურსოკომისიისშემადგენლობა
ში შევლენშესაბამისიდარგების აღიარებული
მეცნიერები“, – გვეუბნება ფონდის ხელმძღვა
ნელიდადასძენს,რომ ინჟინერიადატექნო
ლოგიებისაქართველოსთვისერთერთპრიო
რიტეტულმიმართულებადუნდაიქცეს,რადგან
ეს არის გამოყენებით კვლევებზეორიენტირე
ბულისფერო,რომელსაცდიდი ეკონომიკური
პოტენციალიაქვს ქვეყნის განვითარებისთვის.
სწორედ ამიტომ გადაწყდა, რომ ერთერთი
სტიპენდიაალექსანდრექართველიშვილისსა
ხელობისყოფილიყო.
ალექსანდრე ქართველიშვილი მსოფლიო

დონის ავიაკონსტრუქტორი გახლდათ, რო
მელმაც საქართველოდან ემიგრირების შემ
დეგ მთელი ეპოქა შექმნა ამერიკულ ავია
ციაში; მან უდიდესი როლი ითამაშა მეორე
მსოფლიოომში; მის მიერ შექმნილი ავიაგა
მანადგურებლები აშშის საჰაერო ძალების
წარმატებისმთავარფაქტორადიქცა.მისმი
ერ შექმნილი თვითმფრინავი Republic P47
(Thunderbolt, მეხთამფრქვევი) ომის წლებში
შეერთებულიშტატებისსაჰაეროძალებისერ
თერთმთავარ,ყველაზეპოპულარულთვით
მფრინავს წარმოადგენდა. ლეგენდარული

ალექსანდრექართველი
თავისსამუშაომაგიდას
თან,ფოტოპრესისთვის,
1942წელი.
ფოტო:ავიაციისაკვნის
მუზეუმი(აშშ).

უდიდესი სტიმული 
ახალგაზრდა 
მეცნიერებისთვის 

საიმიჯო სტატია

ახალგაზრდაალექსანდრექართველი
ნიუიორკში.
ფოტო:ალექსანდრექართველისსაოჯახოარქივი/
ალექსანდრექართველისასოციაცია

მოდის დრო, რო დე საც წარ მო
სახ ვა, რო მელ საც მეც ნი ე რე ბა 
და კვლე ვა უმაგ რებს ზურგს, 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან ღი
რე ბუ ლე ბად იქ ცე ვა“.  
ალექსანდრექართველი,1960



თვითმფრინავიRepublicF105მეტადმოთხოვ
ნადიიყოვიეტნამისომისდროს,ამერიკელი
სამხედრომფრინავებიამბოდნენ–ამთვითმ
ფრინავითრომმივდივართ,ვიცით,უკანდავ
ბრუნდებითო.„ალექსანდრექართველიშვილი
უამრავი სამეცნიერო გამოგონების ავტორია
და,რაცმთავარია, იგიყოველთვისთამამად
და ამაყად ამბობდა, რომ ქართველია, რაც
ძალზე მნიშვნელოვანია“, – ამბობს ზვიად
გაბისონია – „შოთა რუსთაველის საქართვე
ლოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აქტიუ
რადითანამშრომლებსალექსანდრექართვე
ლის ასოციაციასა და მის დამფუძნებლებთან
– მალხაზ ბლუაშვილთანდარიჩარდრუბინ
თან. ჩვენ დიდი სამომავლო გეგმები გვაქვს.
მოხარულნი ვართ, რომ ალექსანდრე ქართ
ველიშვილის სახელობის სტიპენდიის გადა
ცემის საზეიმო ცერემონიას მიმდინარე წლის
სექტემბრის ბოლოს მაღალი დონის სტუმ
რებთან, მეცნიერებთან ერთად ამ ფონდის
წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. ისინი ივ
ლისშიც ჩამოვლენ საქართველოშიდა საბო
ლოოდ შევთანხმდებით ყველადეტალზე. არ
არისგამორიცხული,რომამერიკულმამხარე
მაცდააწესოსსტიპენდია.ჩვენიაზრით,ალექ
სანდრე ქართველიშვილის სტიპენდია იქნება
ერთერთი პრესტიჟული ჯილდო ახალგაზრ
და მკვლევრებისთვის. მათთვის მოტივაციად
უნდაიქცესამადამიანისწარმატებულიმოღ
ვაწეობა, მისაბაძი უნდა გახდეს მისი სიტყ
ვები: „მოდის დრო, როდესაც წარმოსახვა,

რომელსაც მეცნიერება და კვლევა უმაგრებს
ზურგს, ყველაზე მნიშვნელოვან ღირებულე
ბადიქცევა“.
ალექსანდრე ქართველიშვილის ასოციაცია

2014წელსდაარსდადამისიმიზანისაზოგადო
ებისთვისამდიდიმეცნიერისადაინოვატორის
მოღვაწეობის გაცნობაა. მისიდამფუძნებლები
რეჟისორი რამაზ ბლუაშვილი და ამერიკელი
ბიზნესმენირიჩარდრუბინიარიან.ჩვენშესაძ
ლებლობა მოგვეცა მათთან გვესაუბრა ალექ
სანდრექართველიშვილისშესახებ:

„14 ლეგენდარული თვითმფრინავის მიღმა
ძალზე მელანქოლიური ადამიანი იდგა“ – ამ
ბობსრამაზბლუაშვილი.
პირველადროდისგაიგეთამპიროვნებისშე

სახებდადაინტერესდითმისისაქმიანობით?
1980იან წლებში საქართველოში რამ

დენიმე გამოცემაში, მათ შორის გაზეთ
„კომუნისტში“ გამოქვეყნდა სტატიები ალექ
სანდრექართველისშესახებ,მაგრამმეამის
თაობაზეარაფერივიცოდი...მხოლოდგაგო
ნილიმქონდა,რომარსებობდაწარმოშობით
ქართველი ავიაკონსტრუქტორი. მოგვიანე
ბით შევუდექი ქართველის შესახებ ინფორ
მაციის შეგროვებას, თუმცა მასალა ძალზე
მწირი იყო – ვიკიპედიაში რამდენიმე სიტყ
ვითეწერა,რომიყოასეთიქართველამერი
კელი კონსტრუქტორი, მეც თავდაპირველად
მისმიერშექმნილიმართლაცლეგენდარული
თვითმფრინავების სია მოვიძიე და შემდეგ
ერთნაბიჯსმეორემოჰყვა...
ქართველის საქმიანობის სპეციფიკიდან გა

მომდინარე,მისიცხოვრებადასაქმიანობაგა
საიდუმლოებული იქნებოდა. ვინ დაგეხმარათ
ამერიკისშეერთებულშტატებშიმისშესახებმა
სალისმოპოვებაში?
დიახ, ასეა. მის შესახებ ინფორმაცია დაცუ

ლიასამხედროსაჰაეროძალებში,პენტაგონსა
დაNASAში. ამორგანიზაციების კარის გაღე
ბა არც ისე ადვილია, მაგრამ ვცადედა, უნდა
გითხრათ, რომ ალექსანდრე ქართველის სა
ხელმაბევრიმჭიდროდგადარაზულიკარიგა
მიღოაშშში; პენტაგონისდაNASAს არქივში
უნიკალურიმასალებიაღმოვაჩინე.
ქართველსმართლაცსაოცარიბიოგრაფია

ჰქონდა, 1919 წელს გაემგზავრა საქართვე
ლოდან საფრანგეთში სასწავლებლად, 1922

წელს დაამთავრა პარიზის ავიაციის ინჟინე
რიის ინსტიტუტი. პარიზში დაუჯერებელი ამ
ბავიგავიგე–ქართველიშვილსდიპლომიარ
აუღია,ისეწავიდააშშშიდამისიდიპლომიმე
გამომატანეს, რომელიც დღეს ჩემს სახლში,
საქართველოში ინახება. გადაუჭარბებლად
შეიძლება ითქვას, რომ ალექსანდრე ქართ
ველიმსოფლიოსერთერთისაუკეთესოავი
აინჟინერია.არაერთცნობილავიაციისისტო
რიკოსსუთქვამსჩემთვის,რომიგიმსოფლიო
ავიაციისგრანდებისსამეულშია.
მანშექმნა14თვითმფრინავისმოდიფიკაცია,

და ეს იმ ეპოქაში,როდესაც არც კომპიუტერი
არსებობდა, არც სხვა თანამედროვე ტექნო
ლოგიები და ყველაფერს ხელით ხაზავდნენ.
იგიავიაციისგენიოსიიყო.
რასმიიჩნევთმისმთავარდამსახურებადამ

სფეროში?
ავიაციაჯერკიდევახალგაზრდაინდუსტრი

აა,2003წელსგახდა100წლის;სწორედმისსა
თავეებთანიდგა ალექსანდრექართველი; მის
მიერ პარიზში შექმნილმა პირველივე თვითმ
ფრინავმა1924წელსსიჩქარისრეკორდიდა
ამყარა. მან ცნობილ ავიაინჟინერ ალექსან
დრე სევერსკისთან ერთად შექმნა რამდენიმე
თვითმფრინავი, გასაშლელი შასი სამხედრო
თვითმფრინავებისთვის. მის შექმნილ მრავალ
თვითმფრინავს აქვს დამყარებული სიჩქარის
რეკორდითავისდროზედაისარისავტორიII
მსოფლიოომის დროინდელი ავიაგამანადგუ
რებლებისა, მათ შორის P47 Thunderboltისა

და ოდნავ მოგვიანებით შექმნილი A10ისა,
რომელიცდღემდეაშშისსაჰაეროძალებისდა
ნატოსშეიარაღებაშია.
რა არის ცნობილი მისი პირადი ცხოვრების

შესახებ?
პირადიცხოვრებაფაქტობრივადარჰქონ

და; ემიგრაციაში დედასთან ერთად წავიდა,
მისიოჯახი – მამადადა, ქალბატონითამა
რი,ცნობილიმხატვრის,დიმაერისთავისდე
და–საქართველოშიდარჩა.ბუნებრივია,მათ
კონტაქტი არჰქონიათ. საინტერესოფაქტია,
რომ 1937 წელს, საბჭოთა კავშირში სასტიკი
რეპრესიებისდროს,თამარმათბილისშიმიი
ღოწერილიალექსანდრესგან,რომელშიცის
წერდა,რომკარგადიყოდაოჯახსდახმარე
ბას სთავაზობდა. ქალბატონი თამარი აიძუ
ლეს,რომძმისთვისმიეწერა–შენმოღალა
ტე ხარ, მეტი აღარ მოგვწეროო. მაშინ სხვა
გზაარიყო.თამარმაამითოჯახიგადაარჩი
ნა და აშშში მყოფმა ალექსანდრემაც, ცხა
დია,ზუსტადაღიქვაესგზავნილი.მასშემდეგ
მათ ურთიერთობა აღარ ჰქონიათ. მხოლოდ
1972წელსშეატყობინესთამარისგარდაცვა
ლება ალექსანდრე ქართველსდეპეშით, მან
კი პასუხად მხოლოდ ერთი წინადადება გა
მოგზავნა: „ბედნიერია, რომ ქართულ მიწა
ზედაიმარხება“.ასერომ,14ლეგენდარული
თვითმფრინავისმიღმაძალიანსევდიანი,მე
ლანქოლიური ადამიანი იდგა. ალექსანდრე
ქართველსჰყავდაამერიკელიმეუღლე–ჯეინ
რობინსი,მემკვიდრეარდარჩენია.

ალექსანდრექართველითავისდასთან,
თამართანერთად.1900იანიწლები.
ფოტო:AviationMediaLLC/დიმიტრი
ერისთავისოჯახი.

ალექსანდრექართველის
მიერშექმნილილეგენდა
რულითვითმფრინავების
მოდელები.
ფოტო:ალექსანდრექარ
თველისასოციაცია

საიმიჯო სტატია

ქარ თ ვე ლი, 
რო მელ მაც 
მსოფ ლი ო  
ავი ა ცი ის 
მწვერ ვა ლი 
და იპყ რო.



რა არის ალექსანდრე ქართველიშვილის
ასოციაციისმიზანი?
ასოციაცია რიჩარდ რუბინმა და მე დავაარ

სეთ.რიჩარდისაქართველოსდიდიმეგობარია.
ჩვენმა ასოციაციამ 2016 წელს საქართველოს
ეროვნულ მუზეუმთან ერთად მოაწყო ალექსან
დრექართველისგამოფენა.მოგვიანებითთავი
სუფალუნივერსიტეტშიცგაიხსნამისიმოღვაწეო
ბისამსახველიმუდმივიექსპოზიცია...მიმდინარე
წლის69ივნისსვაშინგტონშიგაიმართაკოსმო
სისგანვითარებისსაერთაშორისოკონფერენცია
–ესარისკოსმოსისდაკოსმოსურიინჟინერიის
ყველაზე დიდი კონფერენცია მსოფლიოში და
ალ.ქართველიშვილისასოციაციაამკონფერენ
ციის ერთერთი სპონსორი იყო. კონფერენციის
ფარგლებშიჩატარდაქართველისადმიმიძღვნი
ლი გამოფენა,რომლის ერთერთი მხარდამჭე
რიაშოთარუსთაველისსაქართველოსეროვნუ
ლისამეცნიეროფონდი.
მეცნიერების,ტექნოლოგიებისადაინოვაცი

ების სისტემის განვითარება და პოპულარიზა
ცია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვ
ნულისამეცნიეროფონდისუმთავრესიმისიაა,
როგორთანამშრომლობთფონდთან?
დიახ, ქართველის ასოციაციისა და, ასევე,

ჩემმიერსაქართველოშიდაარსებულიმეცნიე
რებისადაგანათლებისპოპულარიზაციისფონ
დისმიზანიSTEMის(მეცნიერება,ტექნოლოგი
ები,ინჟინერია,მათემატიკა)პოპულარიზაციაა
მოსწავლეებსადასტუდენტებშიდაამმიმართუ
ლებით ამერიკულქართული ურთიერთობების

გაღრმავება. საქართველოს ეროვნულ სამეც
ნიეროფონდთანერთადარაერთსასიკეთოწა
მოწყებასვგეგმავთ.
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვ

ნულმა  სამეცნიერო  ფონდმა ახლახან და
აარსა ქართველიშვილის სტიპენდია, რო
მელიც მიენიჭება ახალგაზრდა მეცნიერს
ინჟინერიისადატექნოლოგიებისმიმართულე
ბით.იქნებათუარაესსტიმულიახალგაზრდა
მეცნიერებისთვის?
რა თქმა უნდა, მართლაც მისასალმებელი

ეროვნულისაქმეა.მინდამადლობაგადავუხადო
ფონდსდამისგენერალურდირექტორს,ზვიად
გაბისონიას ამ ინიციატივისთვის. ჩვენც მაქსიმა
ლურადდავუდგებითმასგვერდში.დაკვირვებუ
ლივარ,რომროდესაცჩემსსაჯაროლექციებზე
ახალგაზრდებიიგებენ,თურამოდენაპიროვნება
იყო ალექსანდრე ქართველი, უდიდესი სტიმუ
ლი ეძლევათ,რომთვითონაც საკუთარი შესაძ
ლებლობების მაქსიმუმს მიაღწიონ. ქართველი
თვალნათელი მაგალითია იმისა, თუ რამდენს
მიაღწიაუცხოეთშიქართველმაემიგრანტმა,რო
მელიცთბილისში,ტაბიძისქუჩაზედაიბადა.მან
არამარტოთავიდაიმკვიდრაუცხოეთში,არამედ
მსოფლიო ავიაციის უმაღლესი მწვერვალი და
იპყრო.დღევანდელისაინფორმაციოტექნოლო
გიების ხანაში, როდესაც პრაქტიკულად „ჯიბეში
უდევთ“მსოფლიო–მობილურტელეფონსვგუ
ლისხმობ – გაცილებით მეტი შესაძლებლობები
აქვთახალგაზრდებს.

„მის თვითმფრინავებში მომავლის ხედვა
ჩანს“–რიჩარდრუბინი,ალექსანდრექართვე
ლისასოციაციისპრეზიდენტი.
რითარისთქვენთვისსაინტერესოალექსან

დრექართველი?
ალექსანდრექართველისპირადიცხოვრება,

თავგადასავალი,მისიპროფესიულიკარიერის
პარალელურადვითარდებოდა. მისი წვლილი
ავიაინჟინერიაშიუდიდესია.მისიღვაწლისმას
შტაბურობა იმდროინდელი ეპოქის გამოწვე
ვებთანერთადიზრდებოდა.
ალექსანდრექართველიდაიბადათბილის

ში1896წლის9სექტემბერს.ომისგანგახლე
ჩილი ევროპიდან იგი აშშში გადავიდა სა
მუშაოდ, მისი მოქალაქე გახდა და მტკიცედ
უთხრა „არა“ბოლშევიზმს.მრავალიწარუმა
ტებელი ცდის შემდეგ მან შეძლო, აეწყო და
გაეყიდა საკუთარირევოლუციური, მოწინავე
საფრენი აპარატი დიდი დეპრესიის პერი
ოდში. ქართველი ხელმძღვანელობდა ავია
ინჟინერთა არაერთ გუნდს, რომელთა მიერ

შექმნილითვითმფრინავიდღესაცმოქმედია.
ალექსანდრექართველმადიდი წვლილიშე
იტანა ზებგერითი სიჩქარის თვითმფრინავე
ბის აეროდინამიკის თეორიაში. იგი არაერ
თიინოვაციისავტორია,რისშესახებაცდღეს
ბევრმაარიცის.
რაარისთქვენიასოციაციისმიზანი?
ამ არაორდინარულმა ქართველმა უდიდესი

როლი შეასრულა აშშის ბრძოლაში ჰიტლე
რის წინააღმდეგ, შემდგომ კი კორეისადა ვი
ეტნამის კონფლიქტებში; ასერომ, გენიალურ
მა ავიაინჟინერმა მრავალი თვალსაზრისით
უდიდესი როლი ითამაშა აშშის ისტორიაში,
საბრძოლოთვითმფრინავების ახალითაობის
განვითარებაში.
ქართველმა დიდი წვლილი შეიტანა ულ

ტრაბგერითი თეორიის და კოსმოსური ფრე
ნის განვითარების საქმეში, იყო NACAს
(აერონავტიკის ნაციონალური საკონსულ
ტაციო კომიტეტი) – დღევანდელი NASAს
(აერონავტიკის და კოსმოსის ეროვნული სამ
მართველო) წინამორბედის მრჩეველი. მისმა
მუშაობამშექმნაბაზისი,ნიადაგიმრავალჯერა
დიგამოყენებისკოსმოსურიხომალდის–შატ
ლისშექმნაში;მაგალითად,X1იყოპირველი

პილოტირებულისაჰაეროხომალდი,რომელ
მაცგაარღვიაბგერითიბარიერი.
ქართველმა ცხოვრება მიუძღვნა ოცნებას,

ჰქონოდა ფრთები და მტკიცედ მისდევდა ამ
მიზანს – მის თვითმფრინავებში მომავლის
ხედვა ჩანდა. მან თვალი აგვიხილა და გვიჩ
ვენა, თუ როგორ უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი
გონებრივიდაფიზიკურიშესაძლებლობებიდა
გამოვიგონოთ.
ალექსანდრე ქართველის თავგადასავალი

და მისი წვლილი ავიაციის, საინჟინრო მეცნი
ერების განვითარებაში, ქართულამერიკულ
ურთიერთობაში განსაკუთრებულია. ჩვენ მი
ერ დაარსებულმა ალექსანდრე ქართველის
ასოციაციამ 2014 წლიდან ყოველი ღონე იხ
მარა, რათა ქართველის საქმიანობის შესახებ
რარიტეტული კადრების, ფოტომასალისა და
არტეფაქტებისთვის მოგვეყარა თავი და მის
დამიმიძღვნილვებგვერდზეგანგვეთავსებინა;
ალექსანდრე ქართველის ასოციაციის მიზანი
მისისახელისადამეცნიერებაშიშეტანილიდი
დიწვლილისპოპულარიზაციაა.

ალექსანდრექართველიP47ისპილოტთანერთად.
ფოტო:ალექსანდრექართველისასოციაცია

სრულიად შე საძ ლე ბე ლია ჩვე
ნი ცოდ ნის ისე გაღ რ მა ვე ბა, 
რომ მთვა რეს გავ ც დეთ და 
ვე ნე რა სა და მარსს მი ვაღ წი
ოთ, მთა ვა რია ენ თუ ზი აზ მი, 
შე მოქ მე დე ბი თო ბა და გამ
ბე და ო ბა გვე ყოს“.
ალექსანდრექართველი,
1958წლის26მარტი

საიმიჯო სტატია


