ალექსანდრე ქართველი
თავის სამუშაო მაგიდას
თან, ფოტო პრესისთვის,
1942 წელი.
ფოტო: ავიაციის აკვნის
მუზეუმი (აშშ).

მოდის დრო, როდესაც წარმო
სახვა, რომელსაც მეცნიერება
და კვლევა უმაგრებს ზურგს,
ყველაზე მნიშვნელოვან ღი
რებულებად იქცევა“.
ალექსანდრე ქართველი, 1960

მსოფლიოში ცნობილი ავიაკონსტრუქ
ტორის, ალექსანდრე ქართველიშვილის
(ალექსანდრე ქართველის) სახელობის
სტიპენდია ინჟინერიის და ტექნოლოგიების
მეცნიერებების მიმართულების კონკურსში
გამარჯვებულ მეცნიერს მიენიჭება.

რუსთაველის
ფონდის
სტიპენდიები
უდიდესი სტიმული
ახალგაზრდა
მეცნიერებისთვის

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვ
ნულმა სამეცნიერო ფონდმა და განათლების,
მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინის
ტრომ გადაწყვიტა, ახალგაზრდა მეცნიერთა
წახალისებისა და სტიმულირებისთვის ყოველ
წლიური სახელობითი სტიპენდიები დააწესოს;
კონკურსის მიზანი ახალგაზრდა მეცნიერების
წახალისებაა.
„ჩვენი ფონდი აფინანსებს სამეცნიერო კვლე
ვებს და ეკონომიკური თანამშრ
 ომლობის და,
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) კლასი
ფიკატორის შესაბამისად, აწესებს სტიპენდიებს
შვიდი სამეცნიერო მიმართულებით. თითო
ეული მიმართულება ცნობილი მეცნიერების,
ეროვნული მოღვაწეების სახელობისაა: ნიკო
კეცხოველის სახელობის სტიპენდია საბუნე
ბისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით

ახალგაზრდა ალექსანდრე ქართველი
ნიუ-იორკში.
ფოტო: ალექსანდრე ქართველის საოჯახო არქივი/
ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია

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
ბების მიმართულებით, დიმიტრი უზნაძის სახე
ლობის სტიპენდია სოციალური მეცნიერებების
მიმართულებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელო
ბის სტიპენდია ჰუმანიტარული მეცნიერებების
მიმართულებით, ხოლო ექვთიმე თაყაიშვი
ლის სახელობის სტიპენდია საქართველოს
შემსწავლელი მეცნიერებების მიმართულებით“,
– ამბობს შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი
ზვიად გაბისონია.
სახელობითი სტიპენდიების გაცემის პრინ
ციპი შეიცვალა, ისინი ახალგაზრდა მეცნიე
რებს მიენიჭებათ არა სამეცნიერო ბიოგრაფიის

მიხედვით, არამედ უკანასკნელი 3 წლის გან
მავლობაში მიღწეული სამეცნიერო შედეგე
ბისთვის. გამარჯვებულ მეცნიერებს ყოველ
წლიურად დაასახელებენ მეცნიერების და
ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის და
ხურვის საზეიმო ცერემონიაზე. სტიპენდიანტები
1 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მიი
ღებენ 1250 ლარს. „ჩვენი მიზანია მეცნიერების
პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა მეცნიერების წა
ხალისება. გვინდა, რომ მათ ყოველწლიურად
ჰქონდეთ სტიმული, გადააბარონ ესტაფეტა
სხვას ან, თუნდაც, შეინარჩუნონ მიღწეული წარ
მატება. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა
ში შევლენ შესაბამისი დარგების აღიარებული
მეცნიერები“, – გვეუბნება ფონდის ხელმძღვა
ნელი და დასძენს, რომ ინჟინერია და ტექნო
ლოგიები საქართველოსთვის ერთ-ერთ პრიო
რიტეტულ მიმართულებად უნდა იქცეს, რადგან
ეს არის გამოყენებით კვლევებზე ორიენტირე
ბული სფერო, რომელსაც დიდი ეკონომიკური
პოტენციალი აქვს ქვეყნის განვითარებისთვის.
სწორედ ამიტომ გადაწყდა, რომ ერთ-ერთი
სტიპენდია ალექსანდრე ქართველიშვილის სა
ხელობის ყოფილიყო.
ალექსანდრე ქართველიშვილი მსოფლიო
დონის ავიაკონსტრუქტორი გახლდათ, რო
მელმაც საქართველოდან ემიგრირების შემ
დეგ მთელი ეპოქა შექმნა ამერიკულ ავია
ციაში; მან უდიდესი როლი ითამაშა მეორე
მსოფლიო ომში; მის მიერ შექმნილი ავიაგა
მანადგურებლები აშშ- ის საჰაერო ძალების
წარმატების მთავარ ფაქტორად იქცა. მის მი
ერ შექმნილი თვითმფრინავი Republic P-47
(Thunderbolt, მეხთამფრქვევი) ომის წლებში
შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების ერ
თ-ერთ მთავარ, ყველაზე პოპულარულ თვით
მფრინავს წარმოადგენდა. ლეგენდარული

საიმიჯო სტატია

ქართველი,
რომელმაც
მსოფლიო
ავიაციის
მწვერვალი
დაიპყრო.

ალექსანდრე ქართველი თავის დასთან,
თამართან ერთად. 1900-იანი წლები.
ფოტო: Aviation Media LLC/დიმიტრი
ერისთავის ოჯახი.

რომელსაც მეცნიერება და კვლევა უმაგრებს
ზურგს, ყველაზე მნიშვნელოვან ღირებულე
ბად იქცევა“.
ალექსანდრე ქართველიშვილის ასოციაცია
2014 წელს დაარსდა და მისი მიზანი საზოგადო
ებისთვის ამ დიდი მეცნიერისა და ინოვატორის
მოღვაწეობის გაცნობაა. მისი დამფუძნებლები
რეჟისორი რამაზ ბლუაშვილი და ამერიკელი
ბიზნესმენი რიჩარდ რუბინი არიან. ჩვენ შესაძ
ლებლობა მოგვეცა მათთან გვესაუბრა ალექ
სანდრე ქართვ ელიშვილის შესახებ:

თვითმფრინავი Republic F-105 მეტად მოთხოვ
ნადი იყო ვიეტნამის ომის დროს, ამერიკელი
სამხედრო მფრინავები ამბოდნენ – ამ თვითმ
ფრინავით რომ მივდივართ, ვიცით, უკან დავ
ბრუნდებითო. „ალექსანდრე ქართველიშვილი
უამრავი სამეცნიერო გამოგონების ავტორია
და, რაც მთავარია, იგი ყოველთვის თამამად
და ამაყად ამბობდა, რომ ქართველია, რაც
ძალზე მნიშვნელოვანია“, – ამბობს ზვიად
გაბისონია – „შოთა რუსთაველის საქართვე
ლოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აქტიუ
რად ითანამშრომლებს ალექსანდრე ქართვე
ლის ასოციაციასა და მის დამფუძნებლებთან
– მალხაზ ბლუაშვილთან და რიჩარდ რუბინ
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 საქართველოში და საბო
ლოოდ შევთანხმდ
 ებით ყველა დეტალზე. არ
არის გამორიცხული, რომ ამერიკულმა მხარე
მაც დააწესოს სტიპენდია. ჩვენი აზრით, ალექ
სანდრე ქართველიშვილის სტიპენდია იქნება
ერთ-ერთი პრესტიჟული ჯილდო ახალგაზრ
და მკვლევრებისთვის. მათთვის მოტივაციად
უნდა იქცეს ამ ადამიანის წარმატებული მოღ
ვაწეობა, მისაბაძი უნდა გახდეს მისი სიტყ
ვები: „მოდის დრო, როდესაც წარმოსახვა,

„14 ლეგენდარული თვითმფრინავის მიღმა
ძალზე მელანქოლიური ადამიანი იდგა“ – ამ
ბობს რამაზ ბლუაშვილი.
პირველად როდის გაიგეთ ამ პიროვნების შე
სახებ და დაინტერესდით მისი საქმიანობით?
1980-იან წლებში საქართველოში რამ
დენიმე გამოცემაში, მათ შორის გაზეთ
„კომუნისტში“ გამოქვეყნდა სტატიები ალექ
სანდრე ქართველის შესახებ, მაგრამ მე ამის
თაობაზე არაფერი ვიცოდი... მხოლოდ გაგო
ნილი მქონდა, რომ არსებობდა წარმოშობით
ქართველი ავიაკონსტრუქტორი. მოგვიანე
ბით შევუდექი ქართველის შესახებ ინფორ
მაციის შეგროვებას, თუმცა მასალა ძალზე
მწირი იყო – ვიკიპედიაში რამდენიმე სიტყ
ვით ეწერა, რომ იყო ასეთი ქართველ-ამერი
კელი კონსტრუქტორი, მეც თავდაპირველად
მის მიერ შექმნილი მართლაც ლეგენდარული
თვითმფრინავების სია მოვიძიე და შემდეგ
ერთ ნაბიჯს მეორე მოჰყვა...
ქართველის საქმიანობის სპეციფიკიდან გა
მომდინარე, მისი ცხოვრება და საქმიანობა გა
საიდუმლოებული იქნებოდა. ვინ დაგეხმარათ
ამერიკის შეერთებულ შტატებში მის შესახებ მა
სალის მოპოვებაში?
დიახ, ასეა. მის შესახებ ინფორმაცია დაცუ
ლია სამხედრო-საჰაერო ძალებში, პენტაგონსა
და NASA-ში. ამ ორგანიზაციების კარის გაღე
ბა არც ისე ადვილია, მაგრამ ვცადე და, უნდა
გითხრათ, რომ ალექსანდრე ქართველის სა
ხელმა ბევრი მჭიდროდ გადარაზული კარი გა
მიღო აშშ- ში; პენტაგონის და NASA-ს არქივში
უნიკალური მასალები აღმოვაჩინე.
ქართველს მართლაც საოცარი ბიოგრაფია
ჰქონდა, 1919 წელს გაემგზავრა საქართვე
ლოდან საფრანგეთში სასწავლებლად, 1922

ალექსანდრე ქართველის
მიერ შექმნილი ლეგენდა
რული თვითმფრინავების
მოდელები.
ფოტო: ალექსანდრე ქარ
თველის ასოციაცია

წელს დაამთავრა პარიზის ავიაციის ინჟინე
რიის ინსტიტუტი. პარიზში დაუჯერებელი ამ
ბავი გავიგე – ქართველიშვილს დიპლომი არ
აუღია, ისე წავიდა აშშ- ში და მისი დიპლომი მე
გამომატანეს, რომელიც დღეს ჩემს სახლში,
საქართველოში ინახება. გადაუჭარბებლად
შეიძლება ითქვას, რომ ალექსანდრე ქართ
ველი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ავი
აინჟინერია. არაერთ ცნობილ ავიაციის ისტო
რიკოსს უთქვამს ჩემთვ ის, რომ იგი მსოფლიო
ავიაციის გრანდების სამეულშია.
მან შექმნა 14 თვითმფრინავის მოდიფიკაცია,
და ეს იმ ეპოქაში, როდესაც არც კომპიუტერი
არსებობდა, არც სხვა თანამედროვე ტექნო
ლოგიები და ყველაფერს ხელით ხაზავდნენ.
იგი ავიაციის გენიოსი იყო.
რას მიიჩნევთ მის მთავარ დამსახურებად ამ
სფეროში?
ავიაცია ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ინდუსტრი
აა, 2003 წელს გახდა 100 წლის; სწორედ მის სა
თავეებთან იდგა ალექსანდრე ქართველი; მის
მიერ პარიზში შექმნილმა პირველივე თვითმ
ფრინავმა 1924 წელს სიჩქარის რეკორდი და
ამყარა. მან ცნობილ ავიაინჟინერ ალექსან
დრე სევერსკისთან ერთად შექმნა რამდენიმე
თვითმფრინავი, გასაშლელი შასი სამხედრო
თვითმფრინავებისთვის. მის შექმნილ მრავალ
თვითმფრინავს აქვს დამყარებული სიჩქარის
რეკორდი თავის დროზე და ის არის ავტორი II
მსოფლიო ომის დროინდელი ავიაგამანადგუ
რებლებისა, მათ შორის P-47 Thunderbolt-ისა

და ოდნავ მოგვიანებით შექმნილი A-10-ისა,
რომელიც დღემდე აშშ- ის საჰაერო ძალების და
ნატოს შეიარაღებაშია.
რა არის ცნობილი მისი პირადი ცხოვრების
შესახებ?
პირადი ცხოვრება ფაქტობრივად არ ჰქონ
და; ემიგრაციაში დედასთან ერთად წავიდა,
მისი ოჯახი – მამა და და, ქალბატონი თამა
რი, ცნობილი მხატვრის, დიმა ერისთავის დე
და – საქართველოში დარჩა. ბუნებრივია, მათ
კონტაქტი არ ჰქონიათ. საინტერესო ფაქტია,
რომ 1937 წელს, საბჭოთა კავშირში სასტიკი
რეპრესიების დროს, თამარმა თბილისში მიი
ღო წერილი ალექსანდრესგან, რომელშიც ის
წერდა, რომ კარგად იყო და ოჯახს დახმარე
ბას სთავაზობდა. ქალბატონი თამარი აიძუ
ლეს, რომ ძმისთვის მიეწერა – შენ მოღალა
ტე ხარ, მეტი აღარ მოგვწეროო. მაშინ სხვა
გზა არ იყო. თამარმა ამით ოჯახი გადაარჩი
ნა და აშშ- ში მყოფმა ალექსანდრემაც, ცხა
დია, ზუსტად აღიქვა ეს გზავნილი. მას შემდეგ
მათ ურთიერთობა აღარ ჰქონიათ. მხოლოდ
1972 წელს შეატყობინეს თამარის გარდაცვა
ლება ალექსანდრე ქართველს დეპეშით, მან
კი პასუხად მხოლოდ ერთი წინადადება გა
მოგზავნა: „ბედნიერია, რომ ქართულ მიწა
ზე დაიმარხება“. ასე რომ, 14 ლეგენდარული  
თვითმფრინავის მიღმა ძალიან სევდიანი, მე
ლანქოლიური ადამიანი იდგა. ალექსანდრე
ქართველს ჰყავდა ამერიკელი მეუღლე – ჯეინ
რობინსი, მემკვიდრე არ დარჩენია.

საიმიჯო სტატია

სრულიად შესაძლებელია ჩვე
ნი ცოდნის ისე გაღრმავება,
რომ მთვარეს გავცდ ეთ და
ვენერასა და მარსს მივაღწი
ოთ, მთავარია ენთუზიაზმი,
შემოქმედებითობა და გამ
ბედაობა გვეყოს“.
ალექსანდრე ქართველი,
1958 წლის 26 მარტი

რა არის ალექსანდრე ქართველიშვილის
ასოციაციის მიზანი?
ასოციაცია რიჩარდ რუბინმა და მე დავაარ
სეთ. რიჩარდი საქართველოს დიდი მეგობარია.
ჩვენმა ასოციაციამ 2016 წელს საქართველოს
ეროვნულ მუზეუმთან ერთად მოაწყო ალექსან
დრე ქართველის გამოფენა. მოგვიანებით თავი
სუფალ უნივერსიტეტშიც გაიხსნა მისი მოღვაწეო
ბის ამსახველი მუდმივი ექსპოზიცია... მიმდინარე
წლის 6-9 ივნისს ვაშინგტონში გაიმართა კოსმო
სის განვითარების საერთაშორისო კონფერენცია
– ეს არის კოსმოსის და კოსმოსური ინჟინერიის
ყველაზე დიდი კონფერენცია მსოფლიოში და
ალ. ქართველიშვილის ასოციაცია ამ კონფერენ
ციის ერთ-ერთი სპონსორი იყო. კონფერენციის
ფარგლებში ჩატარდა ქართველისადმი მიძღვნი
ლი გამოფენა, რომლის ერთ-ერთი მხარდამჭე
რია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნუ
ლი სამეცნიერო ფონდი.
მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაცი
ების სისტემის განვითარება და პოპულარიზა
ცია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვ
ნული სამეცნიერო ფონდის უმთავრესი მისიაა,
როგორ თანამშრ
 ომლობთ ფონდთან?
დიახ, ქართველის ასოციაციისა და, ასევე,
ჩემ მიერ საქართველოში დაარსებული მეცნიე
რებისა და განათლების პოპულარიზაციის ფონ
დის მიზანი STEM-ის (მეცნიერება, ტექნოლოგი
ები, ინჟინერია, მათემატიკა) პოპულარიზაციაა
მოსწავლეებსა და სტუდენტებში და ამ მიმართუ
ლებით ამერიკულ-ქართული ურთიერთობების

გაღრმავება. საქართველოს ეროვნულ სამეც
ნიერო ფონდთან ერთად არაერთ სასიკეთო წა
მოწყებას ვგეგმავთ.
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვ
ნულმა   სამეცნიერო   ფონდმა ახლახან და
აარსა ქართველიშვილის სტიპენდია, რო
მელიც მიენიჭება ახალგაზრდა მეცნიერს
ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მიმართულე
ბით. იქნება თუ არა ეს სტიმული ახალგაზრდა
მეცნიერებისთვის?
რა თქმა უნდა, მართლაც მისასალმებელი
ეროვნული საქმეა. მინდა მადლობა გადავუხადო
ფონდს და მის გენერალურ დირექტორს, ზვიად
გაბისონიას ამ ინიციატივისთვის. ჩვენც მაქსიმა
ლურად დავუდგებით მას გვერდში. დაკვირვებუ
ლი ვარ, რომ როდესაც ჩემს საჯარო ლექციებზე
ახალგაზრდები იგებენ, თუ რამოდენა პიროვნება
იყო ალექსანდრე ქართველი, უდიდესი სტიმუ
ლი ეძლევათ, რომ თვითონაც საკუთარი შესაძ
ლებლობების მაქსიმუმს მიაღწიონ. ქართველი
თვალნათელი მაგალითია იმისა, თუ რამდენს
მიაღწია უცხოეთში ქართველმა ემიგრანტმა, რო
მელიც თბილისში, ტაბიძის ქუჩაზე დაიბადა. მან
არა მარტო თავი დაიმკვიდრა უცხოეთში, არამედ
მსოფლიო ავიაციის უმაღლესი მწვერვალი და
იპყრო. დღევანდელი საინფორმაციო ტექნოლო
გიების ხანაში, როდესაც პრაქტიკულად „ჯიბეში
უდევთ“ მსოფლიო – მობილურ ტელეფონს ვგუ
ლისხმობ – გაცილებით მეტი შესაძლებლობები
აქვთ ახალგაზრდებს.

„მის თვითმფრინავებში მომავლის ხედვა
ჩანს“ – რიჩარდ რუბინი, ალექსანდრე ქართვე
ლის ასოციაციის პრეზიდენტი.
რით არის თქვენთვის საინტერესო ალექსან
დრე ქართველი?
ალექსანდრე ქართველის პირადი ცხოვრება,
თავგადასავალი, მისი პროფესიული კარიერის
პარალელურად ვითარდებოდა. მისი წვლილი
ავიაინჟინერიაში უდიდესია. მისი ღვაწლის მას
შტაბურობა იმდროინდელი ეპოქის გამოწვე
ვებთან ერთად იზრდებოდა.
ალექსანდრე ქართველი დაიბადა თბილის
ში 1896 წლის 9 სექტემბერს. ომისგან გახლე
ჩილი ევროპიდან იგი აშშ- ში გადავიდა სა
მუშაოდ, მისი მოქალაქე გახდა და მტკიცედ
უთხრა „არა“ ბოლშევიზმს. მრავალი წარუმა
ტებელი ცდის შემდეგ მან შეძლო, აეწყო და
გაეყიდა საკუთარი რევოლუციური, მოწინავე
საფრენი აპარატი დიდი დეპრესიის პერი
ოდში. ქართველი ხელმძღვანელობდა ავია
ინჟინერთა არაერთ გუნდს, რომელთა მიერ

შექმნილი თვითმფრინავი დღესაც მოქმედია.
ალექსანდრე ქართველმა დიდი წვლილი შე
იტანა ზებგერითი სიჩქარის თვითმფრინავე
ბის აეროდინამიკის თეორიაში. იგი არაერ
თი ინოვაციის ავტორია, რის შესახებაც დღეს
ბევრმა არ იცის.
რა არის თქვენი ასოციაციის მიზანი?
ამ არაორდინარულმა ქართველმა უდიდესი
როლი შეასრულა აშშ- ის ბრძოლაში ჰიტლე
რის წინააღმდეგ, შემდგომ კი კორეისა და ვი
ეტნამის კონფლიქტებში; ასე რომ, გენიალურ
მა ავიაინჟინერმა მრავალი თვალსაზრისით
უდიდესი როლი ითამაშა აშშ- ის ისტორიაში,
საბრძოლო თვითმფრინავების ახალი თაობის
განვითარებაში.
ქართველმა დიდი წვლილი შეიტანა ულ
ტრაბგერითი თეორიის და კოსმოსური ფრე
ნის განვითარების საქმეში, იყო NACA-ს
(აერონავტიკის ნაციონალური საკონსულ
ტაციო კომიტეტი) – დღევანდელი NASA-ს
(აერონავტიკის და კოსმოსის ეროვნული სამ
მართველო) წინამორბედის მრჩეველი. მისმა
მუშაობამ შექმნა ბაზისი, ნიადაგი მრავალჯერა
დი გამოყენების კოსმოსური ხომალდის – შატ
ლის შექმნაში; მაგალითად, X-1 იყო პირველი

ალექსანდრე ქართველი P-47-ის პილოტთან ერთად.
ფოტო: ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია  

პილოტირებული საჰაერო ხომალდი, რომელ
მაც გაარღვია ბგერითი ბარიერი.
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
გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობები და
გამოვიგონოთ.
ალექსანდრე ქართველის თავგადასავალი
და მისი წვლილი ავიაციის, საინჟინრო მეცნი
ერების განვითარებაში, ქართულ-ამერიკულ
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
დამი მიძღვნილ ვებგვერდზე განგვეთავსებინა;
ალექსანდრე ქართველის ასოციაციის მიზანი
მისი სახელისა და მეცნიერებაში შეტანილი დი
დი წვლილის პოპულარიზაციაა.

საიმიჯო სტატია

