
მეშახტის პროფესიული დღე

gilocavT meSaxtis
profesiul dRes!



ძვირფასო  მეშახტეებო! ერთერთი ვაჟკაცური და გმირული პროფესიის 
ადამიანებო! თქვენი შრომა ფასდაუდებელია, თქვენ ყოველი შესვლა მაღაროში 
არის ერთი პატარა, პერსონალური გმირობა და ჩვენ ყველა ამას ძალიან კარგად 
ვაცნობიერებთ და ვაფასებთ! თქვენ დგახართ ახალი საქართველოს 
მშენებლობის ავანგარდში, ქვეყნის პროგრესი ჩვენს უზრუნველყოფილ 
ცხოვრებას ნიშნავს! გილოცავთ პროფესიულ დღესასწაულს! ჯანმრთელობას 
გისურვებთ და სიხარულს თქვენს ოჯახებში! ძალიან გაფასებთ და მეამაყებით !

ვიცე - პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე

 

 

 

 

 

მეგობრებო, ჩვენო მეშახტეებო,
გილოცავთ პროფესიულ დღეს. თქვენი პროფესია ნამდვილად არის 
გამორჩეული იმ პრფესიათა შორის, რომელსაც განსაკუთრებული 
შრომისმოყვარეობა და თავდადება სჭირდება. ჩემთვის ცნობილია ის 
პრობლემები, რაც ახლავს თქვენს ყოველდღიურ საქმეს. მიმაჩნია რომ 
სახელმწიფომ მეტი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რათა უკეთესად იყოს თქვენი და 
ყველა იმ ადამიანის უფლებები დაცული, რომლებიც მძიმე, საშიშ ან 
მავნეპირობებიან შრომას ეწევიან. ჩემი პრინციპული პოზიციაა, რომ ევროპულმა 
სტანდარტებმა შახტებშიც უნდა შეაღწიონ. 
კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და მადლობას გიხდით თქვენი 
შრომისთვის. გიცხადებთ სრულ თანადგომას ყველა მეშახტის უფლებრივი 
მდგომარეობის გაუმჯობესების საქმეში.

საქართველოს პრეზიდენტი

გიორგი მარგველაშვილი კახა კალაძე

პატივცემულო მეშახტეებო,
გილოცავთ თქვენს პროფესიულ დღეს.
თქვენ ერთ-ერთი ურთულესი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი ქვეყნისთვის 
საჭირო პროფესიის წარმომადგენლები ბრძანდებით.
თქვენ ძალიან შრომატევად საქმეს ემსახურებით,  ყოველდღე პირნათლად, 
დაუღალავად ასრულებთ საკუთარ მოვალეობას და თამამად შემიძლია ვთქვა, 
რომ სწორედ თქვენნაირი მშრომელი ადამიანების არსებობაა საქართველოს 
ეკონომიკური წინსვლის გარანტი.
სამთო-მომპოვებელი დარგი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი და 
წარმატებული, ამასთან, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ტრადიციული სექტორია. 
შესაბამისად, თქვენ  სწორედ იმ დარგის წარმომადგენლები ხართ, რომელზეც 
დიდწილადაა დამოკიდებული საქართველოს ეკონომიკური განვითარება, მათ 
შორის ენერგოდამოუკიდებლობის მიმართულებით.  ეს დიდი პასუხისმგებლობაა, 
რომელსაც წლების განმავლობაში თქვენ ღირსეულად ატარებთ. 
კიდევ ერთხელ გილოცავთ მეშახტის პროფესიულ დღეს და დიდ მადლობას 
გიხდით თქვენი საქმიანობისა და თავდაუზოგავი შრომისთვის.
გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს.  

პატივისცემით
დიმიტრი ქუმსიშვილი
საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრი

დიმიტრი ქუმსიშვილი
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ჩვენს მეშახტეებს ვულოცავ პროფესიულ დღეს! 
მეშახტეობა ერთ-ერთი ყველაზე რთული და მნიშვნელოვანი პროფესიაა, 
რომელიც  დიდ გამძლეობას და სიმტკიცეს მოითხოვს. მინდა მადლობა 
გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს ამ გამძლეობისთვის და 
თავდაუზოგავი შრომისთვის. 
მინდა იცოდეთ, საქართველოს ეკონომიკური წინსვლა და წარმატება 
სწორედ თქვენნაირი, საქმისადმი ერთგული და მშრომელი ადამიანების 
ხელშია. 
კიდევ ერთხელ გილოცავთ პროფესიულ დღეს, გისურვებთ ჯანმრთელობას 
და წარმატებებს. 

პრემიერ მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

გიორგი კვირიკაშვილი



იყო მეშახტე უკვე ნიშნავს რომ გამორჩეული ხარ , ადამიანი ,რომელიც 
ამ პროფესიას ირჩევს განსაკუთრებულია. თქვენ გაქვთ უნარი აკეთოთ ის 
მნიშვნელოვანი საქმე , რომელსაც  გარდა პროფესიული უნარებისა 
ხასიათის სიმტკიცე , სიმამაცე და ერთგულება სჭირდება. 

- ეს არის  ერთ მუშტად  შეკრული  გუნდი , რომელმაც შრომის და 
კოლეგის სიცოცხლის ფასი იცის.

თქვენ არასდროს უშინდებით წინააღმდეგობებს და მისი დაძლევით 
კიდევ უფრო ძლიერდებით.სწორედ თქვენ შეგიძლიათ რამდენიმე ასეული 
მეტრის სიღრმეში მოიპოვოთ სიცოცხლის საწყისი - ენერგიის წყარო და 
ქვეყნის განვითარების საფუძველი შექმნათ.

ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისა და უსაფრთხოებისთვის
სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ენერგეტიკული დარგის განვითარება , 
ათასობით პროფესიონალის დასაქმება და ღირსეული სამუშაო 
პირობების შექმნა, სწორედ ამიტომ კიდევ უფრო ღირებულია ყოველი 
თქვენთაგანის შრომა და სიცოცხლე.  

თქვენი წლები და პროფესიული გამოცდილება ის სიმდიდრეა 
რაც ქვეყანას აძლიერებს,    ქმნის ტრადიციებსა  და ისტორიას. 

თქვენ მოგაქვთ ენერგია, სითბო და სინათლე 
ყველა ჩვენთაგანის ოჯახში.ს

ყველა მეშახტეს გილოცავთ პროფესიულ დღეს და მადლობას გიხდით ასეთი 
რთული საქმის ერთგულებისთვის და სიყვარულისთვის. გისურვებთ დიდხანს 
გქონდეთ პროფესიული მოვალეობის შესასრულებლად საჭირო ენერგია და 
მოტივაცია. ყველა თქვენგანის მიერ გაწეული შრომა ფასდაუდებელია.  მიხარია, 
რომ „საქნახშირი ჯი აი ჯი ჯგუფ“ -ის ინიციატივით აღდგა მრავალწლიანი 
ტრადიცია და 2012 წლიდან თქვენი პროფესიული დღე კვლავ აღინიშნება.
მეშახტის პროფესიული დღე 1948 წლიდან იღებს სათავეს და იგი 
ყოველწლიურად უფრო მასშტაბური ხდება. ჩემი აზრით ამ დღის არსებობა 
მეშახტეებისთვის კარგი მოტივაციაა. ასეთი რისკიანი პროფესიის 
წარმომადგენლებს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ და 
შევეცადოთ, რომ ხელი შევუწყუთ მძიმე სამუშაოს შესრულებაში.
შახტას ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. 
,,მშვიდობის პარკის“ მშენებლობა სწორედ, რომ მეშახტეთა პროფესიას 
უკავშირდება. 2015 წელსაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი 30 აგვისტოს 
მეშახტის პროფესიულ დღეს გავხსენით.
კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას და წარმატებულ საქმიანობას გისურვებთ!

იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე

გივი ჭიჭინაძე

ვამაყობთ თქვენი თავდადებითა და ტრადიციების სახელოვნად 
გაგრძელებისათვის!

 საუკუნის ისტორია აქვს საქართველოში ტყიბულის ქვანახშირის 
მრეწველობას. იგი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის მთავარ დარგს წარმოადგენდა 
ყოველთვის და ნიშანდობლივია, რომ ტყიბულის რესპუბლიკური 
მნიშვნელობის ქალაქად დაარსებაც, სწორედ რომ, ამ დარგის განვითარებას 
უკავშირდება.
 მეშახტეთა შრომა ყველაზე რთული და საპასუხისმგებლო პროფესიაა. ჩვენი 
ხელისუფლებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია ამ ადამიანთა კეთილდღეობა, 
მათთვის ღირსეული პირობების შექმნა და შრომის ჯეროვანი დაფასება.
 მე, როგორც სამთოინჟინერმა და მეშახტის შვილმა, მინდა, განსაკუთრებული 
სიყვარული და პატივისცემა გამოვხატო ჩვენი მეშახტეების მიმართ და 
მივულოცო მათ ეს დღასასწაული, გულწრფელად ვუსურვო თითოეულ 
მათგანს უსაფრთხო შრომა, მშვიდობიანი და წარმატებული მომავალი!
 სამთოელებო, ჩვენ ვამაყობთ თქვენი თავდადებით, დაუღალავი შრომით - 
ქალაქის აღორძინებისა და ტრადიციების სახელოვნად გაგრძელებისათვის. 
ვამაყობთ და მადლობას გიხდით ასეთი მძიმე და ძალზედ საპასუხისმგებლო 
პროფესიის ერთგულებისათვის.
 უდიდესი პატივისცემითა და მოწიწებით გესალმებით და გილოცავთ 
მეშახტის პროფესიულ დღესასწაულს!

რობიზონ გვენეტაძე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

რობიზონ გვენეტაძე

ჩემო კოლეგებო, ჩემო მეგობრებო ,გილოცავთ პროფესიულ დღესასწაულს !!!!!

 მადლობა ყოველ თქვენთაგანს , იმ თავდაუზოგავი შრომისთვის , რომელსაც 
ათეული წლებია ეწევით და თქვენი მამაცი  პროფესიით ქვეყნის მომავალს ქმნით. 
მეშახტის ფროფესია ერთერთი რთული დარგია,  რომელსაც მხოლოდ 
განსაკუთრებულად მამაცი , ძლიერი და უშიშარი ადამიანები ირჩევენ! მიხარია, 
რომ სწორედ თქვენთან ერთად შემიძლია მეც შევიტანო წვლილი ჩვენი ქვეყნის 
სიძლიერეში და განვითარებაში!!!  მეამაყება რომ  ჩვენ ერთად , ჩვენი შრომით და 
პროფესიონალიზმით  ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების სადარაჯოზე ვდგავართ.
ჩვენ ერთი გუნდი ვართ და  ერთად ვაშენებთ ძლიერ ქვეყანას!
 მინდა ამ სადღესასწაულო განწყობის ფონზე გავიხსენოთ  ჩვენი კოლეგები , 
რომლებიც პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს დაიღუპნენ. ჩვენ 
ვამაყობთ მათი თავდადებით და იმ შთამომავლებით ,რომლებიც დღეს 
ღირსეულად აგრძელებენ მათ საქმეს. 
 გულითადად გილოცავთ ,,მეშახტის დღეს’’, გისურვებთ ამ განსაკუთრებული 
სახელის ღირსეულად ტარებას. სწორედ ამ პროფესიის მეშვეობით  საქართველოს 
ამ უმშვენიერეს  კუთხეში ჩვენი საყვარელი ქალაქი დაარსდა.  მიხარია ,რომ 
წლებია რაც   გვერდში ვუდგავართ ტყიბულის განვითარებას და წინსვლას.

,,საქნახშირი ჯი-აი-ჯის“ გენერალური დირექტორი ჯამბულ ჯაყელი

ჯამბულ ჯაყელი
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ახალი ვაგონები,  ბულდოზერები, ელმავლები… კომპანიის ეზოში უკვე 
დგას ახალი  ტექნიკის ნაწილი... შახტის ტექნიკურ გადაიარაღებაზე 
გაწერილი  გრაფიკი საბოლოო ეტაპზე გადავიდა.    წლის ბოლომდე 
ტყიბულში  ჩინეთიდან და უკრაინიდან აღჭურვილობის მეორე ნაწილს  
ელოდებიან. რის შემდეგაც  დაიწყება    ძველის დემონტაჟი და ახალი 
ტექნიკის  განთავსება. რაც პრაქტიკულად  ხსნის  შახტებში  ბურღვა 
-ფეთქითი სამუშაოების დროს  მეშახტეთა რისკის ქვეშ ყოფნას, ხდება  
შახტების მექანიზირება  რაც  უსაფრთხო შრომისა და შრომითი 
პირობების გაუმჯობესებისათვის  გადადგმული უმნიშვნელოვანესი 
ნაბიჯია. 

შახტების  მონიტორინგი, მათ გადაიარაღება-აღჭურვაზე  აღწერითი  
სამუშაოები    კომპანიამ გასული წელს დაასრულა.  გეგმის მიხედვით კი 
წლის ბოლომდე განახლება - სარეაბილიტაციო სამუშაობიც დაიწყება.  
ტექნიკა რომელიც  ამ დროისათვის შეძენილი და  ჩამოტანილია 3 
მილიონი დოლარის ინვესტიციას აღემატება.  კომპანიისთვის ეს  
მთავარი პრიორიტეტია და აქ მიაჩნიათ რომ ეს მუდმივი პროცესია. 

უკვე  ადგილზეა  შვიდი ერთეული ადგილობრივი  განიავების  
ვენტილიატორი. ოთხი ერთეული  საისრე ელმავლის  გადამყვანი 
კომპლექტი.  სამი კომპლექტი ელმავალი, მათი განახლება  გასულ 
წელსაც მოხდა.  6 კომპლექტი  ელმავლის   ბატარეა.

უკვე შეძენილია და ოქტომბერში ჩამოვა  გვირაბგამყვანი კომბაინი 
რომელიც   ფეთქით და  საბურღ სამუშაოებს  ახორცილებს ფუჭ ქანში.  
ქუთაისში მზადდება    ვაგონების მექანიზირებული გადამყირავებელი  
დანადგარი.  უკვე შეძენილია   თვითმცლელი  მანქანა . 80 ერთეული   
ახალი ნახშირიმზიდი ვაგონი.  შეძენილია  ჰაერის ახალი მიმწოდებელი  
კომპრესორი. შეძენილია 18 ტონიანი ბულდოზერი. მიმდინარეობს 
შტოლმების  რეაბილიტაცია და შეძენილია  270 ტონა  რელსი შახტის 
რკინიგზისათვის.  მიმდინარე  თვეში ისევ შეივსო  სასაწყობე მეურნეობა   
400 ერთეული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებით, რომელსაც 
შახტაში მაშველის  ფუნქცია აქვს  და  მეშახტეთა ახალი სანათებით.

კომპანიას  მარტო შახტების  ტექნკური  განახლება - გადაირაღება   
სამ მილიონ ნახევარი დოლარი დაუჯდა.   საწარმომ  სოლიდური თანხა  
გახარჯა  სარემონტო სარებილიტაციო სამუშაოებშიც. 
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 ტრენინგ კლასი “საქნახშირის”  ადმინისტრაციულ შენობაში  გახსნის პირველივე დღიდან დაიტვირთა.  
4-მა ჯგუფმა უკვე გაირა სწვალება .  ტრენინგი ჩატარდა  საბაზისო კომპიუტერული უნარების 
გასაუმჯობესებლად. 40-მდე  მეშახტემ და კომპანიის თანამშრომელმა თავისი ცოდნა  გაიუმჯობესა 
Microsoft Word, Excel, Outlook და სხვადასხვა კომპიუტერულ პროგრამებში.  შემდეგი  სწავლება  
ოქტომბერშია დაგეგმილი.
 კომპანია ახლა უკვე  კიდევ ერთი ტრენინგისთვის ემზადება. დაგეგმილია პროფესიული 
უნარების სწავლება და გაუმჯობესება.   სურვილის შემთხვევაში კომპანიის ადმინისტრაცია  
თანამშრომლებს უცხო ენების შესწავლასაც სთავაზობს. 
   ტრენინგ ცენტრი  კომპანიის თანამშრომლებისთვის  წელს  გაიხსნა.  გარემონტდა    
ოთახები და აღიჭურვა შესაბამისი ტექნიკით. 

  
ძიძიგურის  სახელობის შახტაზე   სარემონტო სამუშაოები მთელი ზაფხულია  
მიმდინარეობს. გასულ საუკუნეში აშენებული შენობა  რომელიც შახტის  
გაჩერების შემდეგ თითქმის ათწლეული მიტოვებული  და გავერანებული იყო , 
მხოლოდ    კომპანია  ჯი-აი-ჯის  საწარმოში შემოსვლის შემდეგ ნაწილობრივ 
შეკეთდა, თუმცა მდგომარეობა მაინც სავალალო იყო.
     
თვის  ბოლოს სამუშაოები საბოლოოდ დასრუდება და ტყიბულელ მეშახტეებს, 
რომლებიც ძიძიგურის შახტაზე შრომობენ გაცილებით უკეთეს პირობებში 
მოუწევთ  მუშაობა. 
A  ამ დროისათვის კი უკვე მთლიანად შეცვლილია შენობის სახურავი. მოიხსნა 
დაზიანებული ბეტონის საფარი.

დამონტაჟდა   თუნუქის წყლის გამტარი ღარები და  ძაბრები. შეიცვალა   ძველი 
კარ-ფანჯარა და  ჩაისვა ახალი  მეტალო-პლასტმასის   ფანჯრები. სატაბელო 
განყოფილებაში მოიხსნა რკინის გადაღობვა,  დაიშალა გამოუყენებელი 
ოთახები და  კეთილმოეწყო, იატაკზე დაიგო მეთლახი,  გადაიტიხრა და ჩაისვა   
მეტალო-პლასტმასის  კარები და ტიხრები.

დამუშავდა, შეილესა და შეიღება  კედლები, ჭერი.  გარემონტდა შახტაში 
ჩასასვლელი  დერეფანი და  მოიხსნა ზედმეტი   კარ-ბარიერები.  
სარემონტო სამუშაოები მარიამობისთვის  დასრულდება და მეშახტეებს 
კეთილმოწყობილ შენობა დახვდებათ.    
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ტყიბულში ასეთი ოჯახი ბევრია,  როცა   სახლიდან ერთად 
გამოდიან    მამა, შვილი და შვილიშვილი  და 
სამსახურში-შახტაზე ერთად მიდიან.  ამას აქ ტრადიცია ქვია და  
ეს დინასტია ტყიბულში საამაყოდ მიაჩნიათ. სოფრომაძეების 
ოჯახიც ასეთია. მშრომელი, ტყიბულში  წესიერებით 
გამორჩეული. ოჯახის  ყველა წევრი აცნობიერებს რომ ეს მათი 
საქმეა,  ეს ის პროფესიაა რომელიც რისკს, გამბედაობას და 
უდიდეს პასუხისმგებლობას მოითხოვს. თითოეულმა მათგანმა 
იცის რომ    ისინი მარტო ოჯახის სარჩოსთვის არ  შრომობენ, 
იციან რომ ისინი ქვეყნის დოვლათს ქმნიან. 
- ქალბატონო მზია, როგორ იწყება ოჯახში თქვენი ჩვეულებრივი 
დღე, რას საქმინობთ და დილით  ვინ სად მიდიხართ სამსახურში?
- ჩემი სამუშაო დღე ჯერ კიდევ მაშინ იწყებ, როდესაც მზე ზოგჯერ 
ამოსულიც არაა. დილის 6-ის ნახევარზე მე უკვე სამსახურისკენ 
მიმავალ გზას მივუყვები. ყოველი სამუშაო დღე ერთმანეთს ჰგავს, 
მაგრამ თავისებურად საპასუხისმგებლოა. ყოველი ცვლის გაშვება 
და მათი საჭირო ინვენტარით აღჭურვა – თვითმაშველებით, 
სინათლეებით ჩვენზეა.
- რამდენი ადამიანია თქვენი ოჯახიდან შახტში დასაქმებული და 
კიდევ ვინმე თუ მუშაობდა შახტში (მამა, ბაბუა...)? რას  აკეთებდნენ,  
რას საქმიანობდნენ?
- ჩვენი ოჯახიდან თითქმის ყველა წევრი შახტაში მუშაობდა და 
მუშაობენ ახლაც. მამაჩემი, დავით კაკუშაძე ოსტატ-ამფეთქებელი 
იყო და წლები იმუშავა შახტში გარდაცვალებამდე. ჩემი მეუღლეც, 
მიშა სოფრომაძე იქ მუშაობდა 47 წელი მიწისქვეშა სამუშაოებზე, 
იყო მნგრეველი, გვირაბგამყვანი და ოსტატ-ამფეთქებელიც. ახლა 
უკვე პენსიაშია. ჩემი შვილი, მამუკა სოფრომაძე კი ახლაც 
მინდელის სახელობის შახტშია დასაქმებული და ისიც 
გვირაბგამყვანია.  
- გიფიქრიათ  სხვაგან მუშაობა? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ 
ჩვენ რამდენიმე თქვენი თანამშრომელი ჩავწერეთ და გვითხრეს: 
არასდროს მიფიქრია  სხვა საქმის კეთება. ზოგმა თქვა, ადრე 
ვფიქრობდი სხვა პროფესიაზე, ახლა ვერც წარმომიდგენია რომ 
სხვა რამ ვაკეთოო. ზოგმა ისიც თქვა, ეს ჩემო ოჯახის  ტრადიციაა 
და ვაგრძელებო, ზოგმა თქვა, სხვა არჩევანი არ მქონდაო,   თქვენ 
რას ფიქრობთ, რას გვეტყვით?
- 35 წელი უწყვეტად ვიმუშავე სალამპე-სატაბელოში. როცა ამდენი 
ხანი ერთ ადგილზე მუშაობ, არ შეიძლება შენი საქმე არ 
შეგიყვარდეს. თუმცა უპირველესად ეს სამსახური ჩემი ოჯახისთვის 
შემოსავლის წყარო იყო და არის. 
- ბატონო მამუკა, ბევრისთვის წარმოუდგენელია ყოველდღე 
სამუშაო იწყებოდეს და მთავრდებოდეს მიწის ქვეშ, მზის გარეშე, 
დღის შუქის, ჰაერის გარეშე, თქვენთვის ეს ჩეულებრივ ამბად 
იქცა?
- შახტში მუშაობა 1989 წელს დავიწყე. ჩემთვის იქ მუშაობა უკვე 
ჩვეულებრივი მოვლენაა. თავიდან, როცა მიწის ქვეშ 300 მეტრის 
სიღრმეზე აღმოვჩნდი, გამიკვირდა და გაოცებული დავრჩი 
სამუშაოს სირთულით, მაგრამ შემდეგ ყოველდღიური მუშაობისას 
ნელ-ნელა მივეჩვიე. 
- თქვენი სამუშაო არ არის მარტივი, ზოგისთვის  სრულიად  
წარმოუდგენლია რა შრომაა ეს, იქნებ აღწეროთ თქვენი 
საქმიანობა, ყოველდღიური საქმე?

- მუშაობა სხვადასხვა ცვლაში მიწევს, ხან დღისით და ხანაც ღამით. 
სატაბელოს რომ გავივლით, ვიღებთ სინათლეებს და 
თვითმაშველებს და ვჯდებით ელმავალში, რომელსაც მივყავართ 3 
კილომეტრიან ჰორიზონტალურ გვირაბში. 
შემდეგ სპეციალური ლიფტით ჩავდივართ ჩვენს სამუშაო 
ჰორიზონტზე. ამის შემდეგ კიდევ რამდენიმე კილომეტრს 
გავდივართ ფეხით ჩვენს სანგრებში მისასვლელად და ვიწყებთ 
ბურღვა-ფეთქით სამუშაოებს. ვწმენდ ფუჭ ქანებსაც ზოგს 
მექანიზმით, ზოგს კი ხელით. 6 საათიანი მძიმე სამუშაოს შემდეგ 
მიწის ზედაპირზე ვბრუნდებით. 
- რამდენი წელია რაც შახტაში მუშაობთ?
- 20 წელზე მეტია, რაც მინდელის სახელობის შახტზე ვმუშაობ. 
- გახსოვთ პირველი დღე და პირველი ემოციები? როგორი იყო: რა 
უფრო იყო შიში,  მოულოდნელობა,  რისკი? არ მოგეწონათ? იქნებ 
გაიხსენოთ რამე?
- მამაჩემი მეშახტე იყო და მისი ნაამბობით შახტაზე წარმოდგენა 
გამაჩნდა. პირველად იქ ჩასვლისას იმ განწყობით არ ვყოფილვარ, 
რომ არ მცოდნოდა იქ რა ხდებოდა. თუმცა განცდა იყო... 
თავდაპირველად რომ ჩადიხარ, სრულიად ბნელა, მხოლოდ შენი 
სანათის შუქი ანათებს შენს წინ მდებარე ადგილს, ირგვლივ კი სულ 
შავი მასაა ქვანახშირის. გაკვირვებასთან ერთად ცოტა შიშიც კი 
მქონდა პირველ ჩასვლაზე.  
- გახსოვთ ის ადამიანები ვინც დარიგებებს გაძლევდნენ, 
გასწავლიდნენ, რა გახსენდებათ  ახლა ყველაზე მეტად?
- თავიდან შახტაში მუშაობა ელექტრო-ზეინკლად დავიწყე. 
პირველი რჩევა დარიგება ვინც მომცა, საშა ამყოლაძე იყო. 
ელექტროობა მან შემასწავლა. როდესაც შახტაში ჩავედი, შემდეგ 
უკვე ყველა ის ძველი მეშახტე დამიდგა გვერდით, ვინც 
გამოცდილი იყო. მათ მასწავლეს უსაფრთხოების თვალსაზრისით 
რა უნდა გამეკეთებინა.
- ყველაზე დიდი სირთულე  რა არის  თქვენს საქმეში?
- რთული ისაა, რომ ხელოვნური განიავებით სუნთქავ. ამასთან 
ერთად საფრთხეც დიდია. ყოველთვის უნდა იყო ფრთხილად, 
რადგან გვირაბში როცა შედიხარ, იქ ყოველი მხრიდან შეიძლება 
საფრთხე დაგემუქროს.
- თქვენს საქმეს თუ ახლავს რაიმე ინტერესი თუ ეს  ყოველღიური 
ჩვეულბერივი სამსახურია? 
- პირველ რიგში ჩემთვის ეს სამუშაო შემოსავლის წყაროა, რადგან 
მრავალრიცხოვანი ოჯახი ვართ. მე და ჩემი მეუღლე ოთხი შვილით 
მშობლებთან ერთად ვცხოვრობთ. ეს სამუშაო ჩემთვის შრომითი 
საქმიანობა და შემოსავლის წყაროა.
- გაქვთ ის შეგრძნება რომ ქვეყნის დოვლათს ქმნით?
- როგორ არა... რა თქმა უნდა, ჩვენ, თითოეულ მეშახტეს ქვეყნის 
ეკონომიკაში გარკვეული წვლილი შეგვაქვს და ასევე ჩვენი 
ქალაქის კეთილდღეობაშიც. ტყიბული მეშახტეების შრომით დგას, 
ის ასულდგმულებს და თითოეული ოჯახის საარსებო წყაროა.
- ქალბატონო მზია, როცა ოჯახში ერთიდაიგივე ადგილას  მუშაობს 
მამა, შვილი, შვილიშვილი, დედა - რა ქვია თქვენი აზრით ამას....? 
დინასტია, ტრადიცია, ეს რამე პასუხისმგებლობას გაკისრებთ თუ 
არა?
- მგონი ეს უკვე ტრადიციად გვექცა (ეღიმება...). მაგრამ შახტა 
ჩვენთვის უფრო მეტად, ოჯახის ფინანსური გარანტია წლების 
განმავლობაში.

26



5

 

 

 ‘’
 
სამთომომპოვებელი დარგის განვითარება მეთხუთმეტე საუკუნიდან იღებს 
სადავეს , თუმცა მეშახტის პროფესიული დღე პირველად 1935 წლის 31 აგვისტოს 
აღინიშნა. თარიღის ისტორიაში შესვლა კი იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ ერთმა 
ჩვეულებრივმა, ახალგაზრდა მეშახტემ ალექსეი სტახანოვმა ქვანახშირის 
მოპოვების რეკორდი მოხსნა და მან გეგმიურ ნორმაზე 15 ჯერ მეტი წიაღისეული 
მოიპოვა.  
 მეშახტის გმირობა საკმაოდ რეზონანსული აღმოჩნდა მთელი   საბჭოთა 
კავშირის მასშტაბით . სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ, საბჭოთა კავშირში გაჩნდა 
ახალი ტერმინი ,,სტახანოველი’’, რომელსაც ანიჭებდნენ ყველა იმ მუშახელს 
ვინც სხვადასხვა დარგში გეგმას გადაჭარბებით ასრულებდა და გამოირჩეოდა 
შრომის მაღალი უნარით.      

 ამ მოვლენის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, 1947 წელს საბჭოთა 
ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება   მეშახტის დღის, როგორც 
ოფიციალური პროფესიული დღესასწაულის დაარსების შესახებ. პირველად 
ოფიციალურად მეშახტის დღე 1948 წლის 29 აგვისტოს აღინიშნა.

 პროფესიული დღის აღნიშვნის ტრადიცია , საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 
დღემდე არსებობს და ის ყოველწელს აგვისტოს ბოლო შაბათ-კვირას 
აღინიშნება.

პირველი მეშახტე

პირველი მეშახტეები  სამუშაოზე გალიაში ჩასმული იადონით მიდიოდნენ. თუ 
იადონი გალობას წყვეტდა მეშახტეებისთვის ეს იყო სასწრაფო ევაკუაციის ნიშანი. 
აღსანიშნავია, რომ იადონი განსაკუთრებით მგრძნობიარეა მეთანისადმი და 
ჰაერში მისი შემცველობის გაჩენისთანავე  რეაგირებს.

პირველი ცნობილი რეკორდსმენი - მეშახტე ისტორიაში  ალექსეი სტახანოვის 
სახელით დარჩა. სინამდვილეში კი მას ალექსეი არ ერქვა. მას შემდეგ რაც 
სტახანოვმა ქვანახშირის რეკორდული რაოდენობა მოიპოვა ,მასზე  გაზეთ 
,,პრავდაში“ სპეციალური სტატია დაიბეჭდა სადაც ის ალექსეად მოიხსენიეს. 
გაზეთში დაშვებული შეცდომის გამო რეკორდსმენს სახელის შეცვლა აიძულეს.

მსოფლიოს უძველესი  შახტა 

უძველესი შახტა მსოფლიოში დიდ ბრიტანეთში უელსშია და ის დღემდე მოქმედია. 
შახტა სახელწოდებით ,,სოლიერის სასახლე’’ 1805 წელს ამოქმედდა. მეოცე 
საუკუნის ბოლოს  ის მეშახტეთა ოჯახებმა გამოისყიდეს სახელმწიფოსგან და მათი 
კერძო კუთვნილება გახდა.

მეშახტეთა დაარსებული მიწისქვეშა ქალაქი

ავსტრალიის ქალაქი კუბერ პედი - დღემდე დასახლებულია და ის მიწისქვეშ არის 
განლაგებული. ქალაქის ასეთი უჩვეულო მდებარეობა  მისმა  გეოგრაფიულმა და 
კლიმატურმა პირობებმა გამოიწვია. აუტანელი სიცხისგან თავშესაფრად 
მოსახლეობამ ასეთ გამოსავალს მიაგნო და მეშახტეების მიერ წლების წინ 
მიტოვებულ შახტებსა და გათხრილ გვირაბებში  საჭირო კომუნიკაციები  და 
სასიცოცხლო ობიექტები განათავსა. მიწისქვეშა ქალაქში ფუნქციონირებს 
მაღაზიები, ეკლესიები და საავადმყოფო.

მსოფლიოს უდიდესი საბადოები

ქვანახშირის მომპოვებელი - უკრაინა , ქალაქი შატერსკი. შახტა განთავსებულია 
1546 მეტრის სიღმეზე და საერთო ფართია  52კმ. 
ალმასის მომპოვებელი -რუსეთი, იაკუტია. შახტის  დიამეტრია 1,2 კმ, სიღმე კი 1200 
მეტრია. 
ოქროს მომპოვებელი -სამხრეთ აფრიკა- იოჰანსბურგის მახლობლად 5000 მეტრი 
მიწის სიღრმეში. დასაქმებულია 6000 ადამიანი. სამუშაო ადგილამდე  
ერთდროულად 120 მეშახტის ტრანსპორტირება სპეციალური რკინის ლიფტით 
ხდება. შახტის არსებობის მანძილზე მოპოვებულია 1200 ტონაზე მეტი ოქრო. 

 შახტის მუზეუმი

პოლონეთში ქალაქ ველიჩკაში, 700 წლიანი ისტორიის მქონე დახურული შახტა 
მუზეუმად გადააკეთეს, რომელიც ტურისტების დიდ მოწონებას და ინტერესს 
იმსახურებს მუზეუმის  სტუმრები 57 მეტრის სიღრმეზე   არსებულ 7 გვირაბში, 
გიდების მეშვეობით მარილის საბადოს ისტორიას და მოპოვების ტექნოლოგიურ 
პროცესს ეცნობიან. შახტა მუზეუმი მეცამეტე საუკუნიდან მეოცე საუკუნის ჩათვლით 
ფუნქციონირებდა.

7

 

მე ერთი ჩვეულებრივი მეშახტის 
ოჯახში დავიბადე. 
პატარაობიდანვე მაინტერესებდა 
რა იყო შახტა... მინდოდა გამეგო 
ყველაფერი ჩვენი შახტის შესახებ, 
რითაც მამაჩემი და ჩემი პატარა 
ქალაქი ამაყობს.   
  
 მამაჩემისგან გავიგე, რომ 
ტყიბულის ქვანახშირის საბადო 
1825 წელს აღმოუჩენიათ, მისი 
მარაგი 307 მილიონ ტონას 
შეადგენს. წინა წლებში 
ქვანახშირის მომპოვებელი 4 
შახტა და ქვანახშირის 
გამამდიდრებელი ფაბრიკა 
არსებობდა. გარკვეული მიზეზების 
გამო კი მხოლოდ ორი, 
ძიძიგურისა და მინდელის 
სახელობის შახტები  
ფუნქციონირებს. 

  ამჟამად აქ 1000-ზე მეტი 
ადამიანია დასაქმებული. 
მამაჩემმა ისიც ამიხსნა თუ 
როგორ მოიპოვება იქ ნახშირი, რა 
სამუშაოები ტარდება მაღაროში. 
მეც მთელი ინტერესით ვუსმენდი 
მამის მონათხრობს და ვხედავდი 
როგორი სიყვარულით მიყვებოდა 
ჩვენი შახტის შესახებ, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ მას ძალიან უყვარს 
თავისი სამსახური და შახტა, 
რითაც ჩვენი ტყიბულია ცნობილი.

ირაკლი კერესელიძე
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