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აღნიშნული გზამკვლევი განკუთვნილია, როგორც აკადემიის პირადი 

შემადგენლობისა და თანამშრომლებისთვის, აგრეთვე მოწვეული სტუმრებისთვის. 

გზამკვლევის საშუალებით საგამოფენო სივრცის დამთვალიერებლებს უფრო 

დეტალური წარმოდგენა შეექმნებათ აკადემიის ამ მეტად მნიშვნელოვანი 

ლოკაციის შესახებ.

This guide is intended for the staff and personnel of the Academy, as well as for 

invited guests. Through the guide, visitors to the exhibition hall will get a more de-

tailed idea of this extremely important location of the Academy.



დავით აღმაშენებლის სახელობის
საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის

მოკლე ისტორია

საქართველოს ეროვნული თავდაცვის 

აკადემიის ისტორია 1918 წლიდან, საქართ-

ველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

აღდგენის დღიდან იწყება, მას შემდეგ რაც 1918 

წლის 26 მაისს საქართველოს პოლიტიკური 

პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

წარმომადგენლობითმა ორგანომ - საქართველოს 

ეროვნულმა საბჭომ, საქართველო დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოდ გამოაცხადა.

დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე დღის 

წესრიგში დადგა ოფიცერთა ეროვნული კადრების 

მომზადების საკითხი. საქართველოს ეროვნული 

საბჭოსა და რესპუბლიკის მთავრობის მიერ 1918 წლის 

20 აგვისტოს გამართულ სხდომაზე დამტკიცებულ იქნა 

,,კანონი საქართველოს რესპუბლიკის რეგულიარული 

არმიის ორგანიზაციისა“, რომლის თანახმად ,,იუნკერთა 

მოსამზადებლად არსდებოდა სამხედრო სკოლა“.

იუნკერთა სამხედრო სკოლის მთავარი 

დანიშნულება მომავალ ოფიცერთა არა მხოლოდ 

სამხედრო კუთხით გაწვრთნა და მათი სამხედრო 

ხელოვნებასთან ზიარება, არამედ, პირველ რიგში, 

მათში ქართული სულის გამოღვიძება და ეროვნული 

სულისკვეთებით აღზრდა უნდა ყოფილიყო. როგორც 

მისი პირველი უფროსი, გენერალი გიორგი კვინიტაძე 

აღნიშნავდა ,,ეს უნდა ყოფილიყო არა სასწავლებელი, 

არამედ ქართული სამხედრო აზროვნების სამჭედლო, 

ქართული სამხედრო დოქტრინის კათედრა“.

სამხედრო სკოლამ ფუნქციონირება 1919 

წლის სექტემბერში დაიწყო, ხოლო მისმა პირადმა 

შემადგნლობამ, იუნკერთა პირველმა კურსმა, 

საბრძოლო ნათლობა 1920 წლის მაისში რუსეთ-

საქართველოს პირველ ომში მიიღო.  

1921 წლის თებერვალში,  რუსეთ-საქართველოს 

მეორე ომის დროს, მე-11 წითელ არმიის შენაერთებთან 

ბრძოლაში მონაწილეობას ქართული სამხედრო 

სკოლის უკვე 148 იუნკერი იღებდა. ისინი ბოლომდე 

იდგნენ საბრძოლო პოზიციებზე და ბოლომდე ეკავათ 

მათზე გაპიროვნებული ფრონტის ხაზი. აღნიშნულის 

შემდეგ, ქართულ სინამდვილეში სიტყვა „იუნკერი“ 

დამკვიდრდა, როგორც თავდადების, ღირსების 

და პროფესიული მოვალეობისადმი ერთგულების 

სიმბოლო.

კომუნისტური მმართველობის დროს, ქართული 

სამხედრო სკოლა ჯერ წითელარმიელ კურსანტთა 

სამხედრო სასწავლებლად, შემდეგ კი თბილისის 

საარტილერიო სასწავლებლად გადაკეთდა, რომელმაც 

1991 წლამდე იარსება.

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, დღის 

წესრიგში ისევ დადგა  ახლადშექმნილი ქართული 

შეიარაღებული ძალების  ოფიცერთა ეროვნული 

კადრებით დაკომპლექტების  საკითხი. სასწავლებელში 

ქართველი მხედრობა დაბრუნდა და 1991 წლის 

ბოლოდან გაიხსნა ზემდეგთა მომზადებისა და 

ოფიცერთა გადამზადების კურსები.
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   1993 წლის 28 მაისს, საქართველოს რესპუბლიკის 

თავდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე, 

შეიქმნა საქართველოს რესპუბლიკის გაერთიანებული 

სამხედრო აკადემია, რომელმაც მსმენელთა პირველი 

ნაკადი 1993 წლის სექტემბერში მიიღო. მოგვიანებით 

სასწავლებელს ჯერ თავდაცვის ეროვნული აკადემია, 

ხოლო შემდგომ, ეროვნული თავდაცვის აკადემია 

ეწოდა.

     2003  წლის  20 თებერვალს უმაღლეს სასწავლე-

ბელს დავით აღმაშენებლის სახელი მიენიჭა. 2009 წლის 

ნოემბერში  აკადემია ქ. გორში იქნა დისლოცირებული. 

2010 წელს აკადემიაში რეფორმების ახალი ეტაპი 

დაიწყო, რომელმაც ოფიცერთა განათლების მთელი 

სისტემა მოიცვა. 2010 წელს საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს გადაწყვეტილებით, აკადემიამ საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი მოიპოვა. 

ეროვნული თავდაცვის აკადემიას  მინიჭებული აქვს 

აგრეთვე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

სტატუსიც.

    2014 წლის 28 მაისს, საქართველოს თავდაცვის 

მინისტრის ბრძანებით, 1921 წლის თებერვლის 

ბრძოლებში დაღუპული იუნკერების პატივსაცემად 

და მათი სახელის უკვდავსაყოფად სსიპ-დავით 

აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული 

თავდაცვის აკადემიის ბაკალავრიატის მსმენელს 

„იუნკერი“ ეწოდა. საქართველოს შეიარაღებულ 

ძალებში იუნკრები დაბრუნდნენ, რითაც აღდგა 

ისტორიული სამართალმემკვიდრეობითობის იდეა.

DAVID AGHMASHENEBELI NATIONAL DEFENCE 
ACADEMY OF GEORGIA – BRIEF HISTORY 

The history of David Aghmashenebeli National De-
fence Academy of Georgia dates back to 1918 after the 
restoration of state independence of Georgia when the 
representative body of Georgia’s political parties and pub-
lic organizations called the National Council of Georgia 
declared the country as an independent state on May 26, 
1918. 

Immediately after the declaration of independence, 
the issue of training national cadres of officers was on the 
agenda. At the meeting of the National Council of Geor-
gia and the Government of the Republic held on August 
20, 1918 the “Law on the Regular Military of the Republic 
of Georgia” was adopted according to which “a military 
school for Junkers training was to be established”.   

The main purpose of the Junkers Military School was 
not only to train future officers in the military science and 
to get familiar with military art, but primarily to awaken 
the Georgian spirit and educate them in accordance with 
esprit de corps. As the first Head of the School, General 
Giorgi Kvinitadze remarked, “It should have been not a 
school, but also the hearth of Georgian military thinking 
and the department of Georgian military doctrine.” 

The military school began operating in September 
1919, and its staff - the first grade Junkers, got their com-
bat experience in May 1920 in the First Russo-Georgian 
War. 

In February 1921, during the Second Russo-Geor-
gian War, 148 Junkers of the Georgian Military School 
participated in the battle against the units of 11th Red 
Army. They retained the battle positions and defended the 
front line to the very end. After this, in the Georgian reality 
the word “Junker” has been established as a symbol of 
devotion, dignity, and loyalty to the professional duties.  

During the Soviet period, Georgian Military School 
was initially transformed into the Military School of the 
students of the Soviet Red Army and then into Tbilisi Artil-
lery School, that existed until 1991.

After gaining independence, the issue of staffing the 
newly created Armed Forces of Georgia with the national 
cadres of officers was again on the agenda. The school 
was recruited again by Georgian military students and in 
late 1991 Warrant Officers Training Course and Officers 
Retraining Courses were launched. 

On May 28, 1993, by the order of the Minister of 
Defence of the Republic of Georgia, the United Military 
Academy of the Republic of Georgia was established that 
welcomed its first intake of students in September, 1993.

On February 20, 2003, the higher education institu-
tion was named after David Aghmashenebeli. In Novem-
ber 2009 the Academy was deployed in Gori. In 2010, the 
new phase of reforms was started at the Academy, which 
encompassed the whole system of the officers’ educa-
tion. In 2010, by the decision of the Ministry of Defence 
of Georgia, the Academy acquired the status of a Legal 
Entity of Public Law. The National Defence Academy also 
has the status of a higher education institution.

On May 28, 2014, by the order of the Minister of De-
fence of Georgia, in honor and memory of the Junkers 
fallen in the battles of February 1921, the students of the 
Baccalaureate of the LEPL David Aghmashenebeli Na-
tional Defence Academy of Georgia were called “Junk-
ers”. The name of the “Junkers” was again restored in 
the Armed Forces of Georgia, thus the idea of historical 
succession was reinstated. 
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მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო !

მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ 2020 წლის 

25 თებერვალს ჩვენს უმაღლეს სასწავლებელში 

გახსნილი, პოლკოვნიკ ალექსანდრე ჩხეიძის 

სახელობის სამხედრო საგამოფენო სივრცე და მასში 

განთავსებული აკადემიის ისტორიის ამსახველი 

ექსპოზიცია, რომელიც მოიცავს პერიოდს ქართული 

სამხედრო სკოლის დაარსებიდან დღემდე.

1918 წელს საქართველომ გამოაცხადა ნანატრი 

თავისუფლება. ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი 

სწორედ ამ თავისუფლების პირმშოა. მის სათავეებთან 

იდგნენ გამოჩენილი მხედართმთავრები, გენერლები: 

გიორგი კვინიტაძე, ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, 

ანდრია ბენაშვილი და სხვები. სამხედრო სკოლის 

პირადმა შემადგენლობამ, განსაკუთრებით 

იუნკერებმა, სამშობლოს სიყვარულისა და თავდადების 

მაგალითები უჩვენეს კოჯორ-ტაბახმელასთან 

გამართულ ბრძოლებში 1921 წლის თებერვალს. მათი 

სახელები ოქროს ასოებით ჩაიწერა საქართველოს 

სამხედრო ისტორიაში. 

ისტორია სხვა არაფერია, თუ არა თაობათა 

ურთიერთკავშირი. აკადემიის საგამოფენო სივრცე 

ერთგვარი სარკმელია წარსულში,  ამავე დროს, 

იგი დამაკავშირებელი ხიდია განვლილ წლებსა და 

დღევანდელობას შორის. ჩვენმა აკადემიამ თავისი 

არსებობის მანძილზე საინტერესო და რთული 

პერიოდები განვლო. უამრავმა იუნკერმა, კურსანტმა 

თუ მსმენელმა მიიღო უმაღლესი განათლება მის 

კედლებში. აკადემიამ აღზარდა მაღალი რანგის 

ოფიცრები,  თავისი საქმისა და სამშობლოს ერთგული 

ადამიანები, მეთაურები, რომლებიც წარმატებით 

ხელმძღვანელობდნენ და ხელმძღვანელობენ  სხვა-

დასხვა ქვედანაყოფებსა თუ შენაერთებს. ჩვენი 

მოუშუშებელი ჭრილობაა აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს 

კონფლიქტები, 2008 წლის ომი. აკადემიაში გახსნილი 

ექსპოზიცია ამ კონფლიქტებში დაღუპული გმირების 

ხსოვნის უკვდავყოფაცაა. 

აკადემიის ხელმძღვანელობამ, პირადად 

მე, მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ საგამოფენო 

სივრცეში შედარებით სრულად წარმოგვეჩინა 

საქართველოსთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი 

უმაღლესი სასწავლებლის განვლილი გზა. შეფასება 

თქვენთვის მოგვინდვია. გისურვებთ წარმატებებს 

ძვირფასო მეგობრებო, დაე მუდამ თქვენთან იყოს 

გამარჯვება !

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს 
ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორი, 

ბრიგადის გენერალი მამია ბალახაძე

Welcome dear friends!

I have the honor to present Colonel Aleksandre Ch-

kheidze Military Exhibition Hall to you, which was opened 

on February 25, 2020, at our higher education institution, 

and I also want to present an exhibition reflecting the his-

tory of the Academy, which covers the period from the es-

tablishment of the Georgian Military School to the present 

day. 

In 1918, Georgia declared its long-awaited freedom. 

Our higher education institution is the firstling of this free-

dom. It was led by prominent military leaders, generals: 

Giorgi Kvinitadze, Aleksandre Andronikashvili, Andria Be-

nashvili, and others. The personnel of the Military School, 

especially the Junkers, showed examples of love and 

devotion to the homeland in the battles with Kojori-Ta-

bakhmela in February 1921. Their names were inscribed 

in golden letters in the records of the military history. 

History is nothing but the interrelationship of gener-

ations. The Exhibition Hall of the Academy is a kind of 

window into the past, a heavy and at the same time con-

necting bridge between the past years and the present. 

Our Academy has gone through interesting and difficult 

periods during its existence. Numerous Junkers, students, 

or attendees received higher education within its walls. 

The Academy has trained high-ranking officers, people 

loyal to their work and homeland, commanders who have 

successfully led various units or elements. Our unhealed 

wound is the conflicts in Abkhazia and Samachablo, the 

2008 war. The exhibition opened at the academy also im-

mortalizes the memory of the heroes who died in these 

conflicts.

 

The leadership of the Academy, I personally, did our 

best to present the past path of the strategically important 

higher education institution for Georgia relatively fully in 

the Exhibition Hall. Now it is your turn to evaluate it. Good 

luck dear friends and may the victory always be with you!

Rector of LEPL-David Agmashenebeli 
National Defence Academy of Georgia, 

Brigadier General Mamia Balakhadze



ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 
პოლკოვნიკ ალექსანდრე ჩხეიძის სახელობის სამხედრო 

საგამოფენო სივრცის დაარსების ისტორია

ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში სამხედრო საგამოფენო სივრცის დაარსების იდეა ეკუთვნის აკადემიის 

რექტორის მაშინდელ მოადგილეს, ამჟამად აკადემიის რექტორს, ბრიგადის გენერალ მამია ბალახაძეს, რომელმაც 

აღნიშნული ინიციატივა გაახმოვანა აკადემიის პირადი შემადგენლობის წინაშე 2019 წლის იანვარში. ბატონ მამიას 

მოსაზრებით, საგამოფენო სივრცეში გაშუქებული უნდა ყოფილიყო ეროვნული თავდაცვის აკადემიის განვითარების 

ისტორიული ეტაპები დაარსებიდან (1919 წ.) დღემდე. გარდა ამისა, საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი 

იქნებოდა აგრეთვე საქართველოში ცეცხლსასროლი და ცივი იარაღების განვითარების ისტორიული ეტაპების 

შესაბამისი ნიმუშები, რითაც აკადემიის ისტორიის პარალელურად ასახული იქნებოდა საქართველოს სამხედრო 

ისტორიის განვითარების პერიოდებიც.

პოლკოვნიკ მამია ბალახაძის დავალებით შეიქმნა აკადემიის თანამშრომელთა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც 

აქტიურად დაიწყო მოქმედება აღნიშნული იდეის პრაქტიკულად განხორციელებისათვის. კერძოდ, ჩატარდა სამუშაო 

ვიზიტები კინოკონცერნ „ქართულ ფილმში“, ეროვნულ არქივსა და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, აგრეთვე 

ეროვნულ მუზეუმსა და ქ.გორის სხვადასხვა მუზეუმებში, სადაც ჯგუფის წევრები გაეცნენ საგამოფენო სივრცის 

მოწყობისა და ფუნქციონირების სპეციფიკას. ეროვნული მუზეუმის ხელმძღვანელობამ აკადემიაში მოავლინა 

მუზეუმის თანამშრომლები: მამუკა ქაფიანიძე და გიორგი დოლიძე, რომელთა აქტიური დახმარებით მოხერხდა 

საგამოფენო სივრცის მოწყობა.

შედეგად, სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში სამხედრო 

საგამოფენო სივრცე საზეიმოდ გახსნა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 2020 წლის 25 

თებერვალს - 1921 წლის თებერვალში თბილისის მისადგომებთან დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნის დღეს.

სამხედრო საგამოფენო სივრცე

MILITARY EXHIBITION HALL



HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF COLONEL ALEKSANDRE 
CHKHEIDZE NATIONAL EXHIBITION HALL OF

THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY 

The idea of establishing a Military Exhibition Hall at the National Defence Academy belongs to the Deputy Rec-

tor of the Academy, currently the Rector of the Academy, Brigadier General Mamia Balakhadze, who presented this 

initiative to the staff of the Academy in January 2019. According to Mr. Balakhadze, the Exhibition Hall should have 

covered the historical stages of the development of the National Defence Academy from its establishment (1919) to 

the present day. In addition, the Exhibition Hall would also present relevant samples of the historical stages of fire-

arms and cold weapons development in Georgia, which would reflect the periods of the development of the military 

history of Georgia as well as the history of the Academy.  

On the instructions of Colonel Mamia Balakhadze, the working group of the Academy staff was established, 

which actively started to implement the idea in practice. In particular, working visits were held in the cinema concern 

“Georgian Film”, the National Archives and the National Center of Manuscripts, as well as in the National Museum 

and in different museums of Gori, where the members of the group got acquainted with the Exhibition Hall arrange-

ment and functioning specifications. The leadership of the National Museum brought the employees of the museum 

to the academy: Mamuka Kapianidze and Giorgi Dolidze. Their active help supported the arrangement of the Exhi-

bition Hall. 

As a result, the Military Exhibition Hall at the David Aghmashenebeli National Defence Academy of Georgia was 

solemnly opened by the President of Georgia, Salome Zurabishvili on February 25, 2020 - the day of remembrance 

of the Junkers fallen on the outskirts of Tbilisi in February 1921.

სამხედრო საგამოფენო სივრცე

MILITARY EXHIBITION HALL



საგამოფენო  სივრცე იწყება საქართველოში 

ცეცხლსასროლი იარაღის განვითარების ისტორიით. 

მაგალითისთვის წარმოდგენილია მთელს კავკასიაში 

ერთადერთი ეგზემპლიარები პატრუქიანი ( XVII ს.) და 

კაჟიანი ( XVIII ს.)თოფებისა.

აგრეთვე,  გამოფენილია XVIII – XIX ს.ს. 

ცეცსლსასროლი და ცივი იარაღის საინტერესო 

ნიმუშები.

1918 – 1919 წლების პერიოდს ასახავს სტენდებზე 

განთავსებული სამხედრო  სკოლის დაარსების და 

სასწავლო  პროცესის ამსახველი დოკუმენტები და 

ფოტომასალა.

ექსპოზიციის დიდი მონაკვეთი ეთმობა 1918 – 1921 

წლების დამოუკიდებელი საქართველოს სამხედრო 

(თავდაცვის) სამინისტროს მოღვაწეობას. გამოფენილია 

სამინისტროს უწყებრივი დროშა, მრავალრიცხოვანი 

უნიკალური დოკუმენტები და ფოტომასალა: 

დამოუკიდებელი საქართველოს შეიარაღებული 

ძალების მთავარსარდლები, სამხედრო  მინისტრები, 

გენერალური შტაბის უფროსები და ა.შ.

პირველი რესპუბლიკის პერიოდის ექსპოზიციას 

ასრულებს 1921 წლის თებერვლის რუსეთ - 

საქართველოს ომის ეპიზოდები, წარმოდგენილია ამ 

ომში დაღუპული იუნკერების ფოტოები  და სკოლის 

უფროსის -პოლკოვნიკ ალექსანდრე ჩხეიძის მიერ  

შედგენილი კოჯორ - ტაბახმელას ბრძოლების სქემები.

ექსპოზიციის  ერთ - ერთი თვალსაჩინო  

მონაკვეთს წარმოადგენს პოლკოვნიკ ალექსანდრე 

ჩხეიძის აღდგენილი სამუშაო კაბინეტი, რომელშიც 

გამოფენილია იმ პერიოდის შესაბამისი ნივთიერი 

მასალა, ავეჯი , სხვადასხვა აქსესუარები.

შემდგომი განყოფილება მოიცავს საბჭოთა 

პერიოდს. ექსპოზიციაში გამოფენილია იმ გამოჩენილი 

გენერლების პორტრეტები, რომლებმაც გასული 

საუკუნის ოციან წლებში დაამთავრეს სამხედრო 

სასწავლებელი და თვალსაჩინო  როლი ითამაშეს 

გერმანია - საბჭოთა კავშირის ომში სხვადასხვა 

მნიშვნელოვან ოპერაციებში. კერძოდ, ყურადღებას 

იქცევს გენერლების: კონსტანტინე ლესელიძის, 

პორფილე ჩანჩიბაძისა და ნიკოლოზ თავართქილაძის 

ტილოზე შესრულებული პორტრეტები ( ავტორები: 

გოგი თოთიბაძე,გრიგოლ მესხი ). ყურადღებას იქცევს, 

აგრეთვე სტენდებზე გამოფენილი ცეცხლსასროლი 

იარაღის უნიკალური კოლექცია. 

განსაკუთრებით საინტერესოა აკადემიის ისტორიის 

ამსახველი გასული საუკუნის 90 -იანი წლების 

პერიოდი. ექსპოზიციაში წარმოდგენილია იმ პერიოდის 

დოკუმენტაცია და მსმენელების ყოველდღიური 

ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალა (საველე 

სწავლებები, წვრთნები, აუდიტორიული მეცადინეობები 

და ა.შ.).

მნახველს გულგრილს ვერ დატოვებს ცალკე 

განყოფილებები, რომლებიც სამაჩაბლოს, აფხაზეთისა 

( 1992 -1993 ) და რუსეთ -საქართველოს 2008 წლის 

ომებს ეხება. სტენდებზე  გამოფენილია აღნიშნული 

პერიოდის ქართველი მებრძოლების აღჭურვილობის 

დეტალები, შეიარაღების ნიმუშები, შინდისში შეტაკებისას 

დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ფორმა და ა.შ.

საგამოფენო სივრცეს ამთავრებს აკადემიის 

თანამედროვე ცხოვრების ამსახველი ექსპოზიცია, 

სადაც გამოფენილია სხვადასხვა ქვედანაყოფების 

დროშები, იუნკერის სამუშაო მაგიდა და ა. შ.

მეტად მნიშვნელოვანია, რომ 25 თებერვალს 

აღნიშნული ექსპოზიცია გახსნა საქართველოს 

პრეზიდენტმა, თავდაცვის ძალების უმაღლესმა 

მთავარსარდალმა, ქ-ნმა სალომე ზურაბიშვილმა, 

რომელმაც დადებითად შეაფასა მსგავსი საგამოფენო  

სივრცის დაარსება ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში. 

კიდევ ერთხელ  ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ 

აღნიშნული საგამოფენო სივრცის დაარსებისა და 

ფუნქციონირების მიზანია იუნკერებში, როგორც 

მომავალ   ოფიცრებში, პატრიოტული სულისკვეთების 

ამაღლება და გაძლიერება.

შემთხვევითი არაა, რომ ეროვნული თავდაცვის  

აკადემიის თანამედროვე მსმენელები სწორედ  იმ 

იუნკერების სახელს ატარებენ, რომლებიც 1921 წლის 

თებერვალში კოჯორ - ტაბახმელაში გმირულად   

იბრძოდნენ და სამშობლოს თავისუფლებას ყველაზე 

ძვირფასი რამ - სიცოცხლე შეწირეს.

სამხედრო საგამოფენო სივრცე

MILITARY EXHIBITION HALL

სამხედრო საგამოფენო სივრცის სტრუქტურა



The exhibition hall begins with the history of the 

firearms development in Georgia. For example, the only 

specimen of matchlock gun (XVII century) and firelock 

(XVIII century) in the whole Caucasus are presented in 

the exhibition hall as well as the interesting samples of 

firearms and cold steel of the XVIII - XIX centuries. 

Documents and photographs on the walls depicting 

the establishment of the military school and the educa-

tional process represent the 1918-1919 period. 

Most of the expositions presented in the hall are 

dedicated to the activities of the Ministry of Military (de-

fence) Affairs of Independent Georgia in 1918-1921. 

The departmental flag of the Ministry, numerous unique 

documents and photographs are exhibited: Command-

ers-in-Chief of the Armed Forces of Independent Geor-

gia, the Ministers of Military Affairs, Chiefs of General 

Staff, etc.

The exposition of the period of the First Republic 

ends with the episodes of the Russia-Georgia War of 

February 1921. Photos of the Junkers killed in this war 

and sketches of Kojor-Tabakhmela battles compiled by 

the head of the school Colonel Alexandre Chkheidze are 

also presented.

One of the prominent sections of the exposition is 

the restored work-room of Colonel Alexandre Chkheid-

ze, where the items, furniture and various accessories 

typical of that period are exhibited. 

The following section describes the Soviet period. 

Portraits of prominent generals who graduated from 

this school in the 1920s and played an important role 

in various significant operations during the German-So-

viet war are also exhibited in the hall. In particular, the 

portraits of generals - Konstantine Leselidze, Porphile 

Chanchibadze and Nikoloz Tavartkiladze (authors: Gogi 

Totibadze, Grigol Meskhi) are noteworthy to emphasize, 

as well as the unique collection of firearms placed on 

displays. 

The exhibits reflecting the history of the Academy 

of the 90s of the last century are especially interesting. 

Documents from that period and photographs of the stu-

dents’ daily life are displayed on the walls. (field training, 

exercises, lectures, etc.).

 The viewer can not be indifferent to the sections 

dedicated to the wars of Abkhazia (1992-1993) and Rus-

sia-Georgia in 2008. Details of equipment of Georgian 

soldiers of the mentioned period, samples of weapons, 

the uniform of Georgian soldiers killed in the battle of 

Shindisi, etc., are exhibited on the stands. 

At the end, the exhibition hall presents an exposition 

of the modern life of the Academy, where the flags of dif-

ferent units, the Junker work desk, etc., are represented.

It is very important that on February 25 the exhibi-

tion was opened by the President of Georgia, the Su-

preme Commander of the Defence Forces, Mrs. Salome 

Zurabishvili, who positively assessed the establishment 

of such exhibition hall at the National Defence Academy 

and presented a gift to the higher education institution. 

Once again, it was emphasized that the purpose of es-

tablishing and functioning the above-mentioned exhibi-

tion hall is to raise and strengthen the patriotic spirit for 

the Junkcers as future officers.

It is not a coincidence that the modern students 

of the National Defence Academy are named after the 

Junkers who fought heroically in Kojori-Tabakhmela in 

February 1921 and sacrificed their lives for the freedom 

of the homeland.

სამხედრო საგამოფენო სივრცე
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ცეცხლსასროლი იარაღები 

ცეცხლსასროლი იარაღის განვითარების 

პროცესში საქართველო მოგვიანებით ჩაერთო. 

ევროპაში ცეცხლსასროლი იარაღი XIV საუკუნის 

დასაწყისში შეიქმნა. მანამდე არსებობდა (XIII ს.) 

არაბული ცეცხლსასროლი იარაღი ე.წ. „მოდფა“ - ხის 

კონდახზე დამაგრებული ლითონის მილით. უფრო 

ადრე კი, დენთის სამშობლოში, ჩინეთში შექმნეს 

ცეცხლსასროლი იარაღის მსგავსი მოწყობილობა, 

რომელიც წარმოადგენდა ბამბუკის მილს შიგ ჩაყრილი 

დენთით. ამ იარაღს „ტუხოციანი“ ერქვა, მაგრამ მას 

მხოლოდ ფოიერვერკებისათვის იყენებდნენ. 

ქართულ ისტორიულ წყაროებში თოფი პირველად 

მოხსენიებულია XV საუკუნის 90-იანი წლების 

მოვლენებთან დაკავშირებით. XV საუკუნეში, ისევე 

როგორც მთელ მსოფლიოში, საქართველოშიც 

გამოიყენებოდა ფითილიანი თოფები, რომლებიც XIV-

XV საუკუნეების მიჯნაზე, ცეცხლსასროლი იარაღის 

განვითარების პირველ ეტაპზე შეიქმნა. იარაღის 

წარმოების ამ ეტაპს საქართველო, შეიძლება ითქვას, არ 

გამოხმაურებია, გარკვეული ისტორიული მოვლენების 

გამო. მომდევნო ეტაპია კაჟიანი თოფების ეპოქა, 

რომელმაც ყველაზე დიდხანს გასტანა - XVI-XVIII სს, 

ანუ თითქმის სამი საუკუნის განმავლობაში. 

 XVII-XVIII საუკუნეებიდან მოყოლებული, კაჟიანი 

თოფი საქართველოშიც მზადდებოდა, მაგრამ 

საუკეთესო ლულები უცხოეთიდანაც შემოჰქონდათ, 

ადგილობრივი ხელოსნები კი ადგილზე აწყობდნენ 

მათ. დასავლეთ ევროპიდან იარაღი დიდი გაჭირვებით 

შემოდიოდა, რადგან საქართველოსა და ევროპას 

შორის გადაღობილი იყო დიდი ოსმალეთი. ეს იარაღი 

ყირიმის გზით უნდა შემოსულიყო, რამაც განაპირობა 

კიდეც ერთ-ერთი ქართული კაჟიანი თოფის 

სახელწოდება - „ხირიმი“, ანუ „ყირიმი“. 

 XVIII-XIX საუკუნეების საქართველოში ვხვდებით 

სხვადასხვა დასახელების თოფებსაც, როგორიცაა: 

მაჟარი, ანუ მაჯარი (უნგრული თოფი), სიათა, მაჭახელა, 

თოფხანე, ნალფარა, ერეჯიბი (კავკასიელი ხელოსნის 

გვარის მიხედვით), ბაზალა (ლულის ოსტატი იბრაგიმ 

ბაზალაი), ოსტამული, მუსტაფა (დაღესტნელი ლულის 

ოსტატი), ჯაზაირი, ხარა, ჩარმა, ხორასანი, ქოფაჩი, 

მოგვიანებით ყარაბინი (XIX ს.) და სხვ. 

ცეცხლსასროლი იარაღის განვითარების ეტაპები 

ზოგადად ასე წარმოგვიდგება: XV-XVI სს. - ფითილიანი 

თოფები, XVI-XVII სს. - გორგოლაჭიანი თოფ-დამბაჩები, 

XVI-XVIII სს. - კაჟიანი თოფ-დამბაჩები, XIX საუკუნის I 

ნახევარი - ფისტონიანი თოფ-დამბაჩები, XIX საუკუნის II 

ნახევარი - ნემსიანი შაშხანები, XIX საუკუნის 30-40-იანი 

წლებიდან - რევოლვერები და ა.შ. 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოგონება, 

რომელიც რევოლვერებში გამოიყენეს, უნიტარული 

ვაზნაა. მასში დენთი, ტყვია და აალებადი ფისტონა ერთ 

მასრად გაერთიანდა, აღნიშნული კონსტრუქცია დღემდე 

აქტიურად გამოიყენება საბრძოლო ხელოვნებაში.

სამხედრო საგამოფენო სივრცე
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FIREARMS

Georgia got involved in the firearms development 

process later on. In Europe firearms were created in the 

early 14th century. The first handgun appeared in the 

Arabs (13th), who called it “modfa”. It was a short metal 

barrel attached to a pole. Earlier, in China, that is the 

homeland of gunpowder, a firearm-like device was creat-

ed that had been a bamboo tube with gunpowder inside 

it, but it was used only for fireworks.

In Georgian historical sources, the rifle is first men-

tioned in connection with the events of the 90s of the 

15th century. In the 15th century, the Georgians like the 

rest of the world also used matchlock guns, which were 

created during the first stage of the development of fire-

arms at the turn of the 14th and 15th centuries. It can 

be said that Georgia has not responded to this stage 

of arms production because of certain historical events. 

The next stage is the epoch of the firelock, which lasted 

for the longest period – 16th-18th centuries, for almost 

three centuries. 

  From the 17th -18th centuries, firelock was 

made in Georgia as well, but the best barrels were im-

ported from abroad, and local craftsmen assembled 

them on the spot. Weapons came from Western Europe 

with great difficulty, as there was the huge Ottoman Em-

pire between Georgia and Europe as an obstacle. This 

weapon was to be delivered through the Crimea. That’s 

why one of the names of the Georgian rifle guns was 

called the “Khirimi” or “Kirimi”.

  In the 18th and19th centuries in Georgia, we can 

also find different types of rifles such as Mazhar or Majar 

(Hungarian rifle), Siata, Machakhela, Topkhana, Nalpha-

ra, Erejib (after the name of a Caucasian master making 

the rifles), Bazala (after the name of the barrel maker, 

Ibrahim Bazalai), Ostamuli, Mustafa (after the name of 

a Dagestian barrel maker), Jazair, Khara, Charma, Kho-

rasan, Kopachi, Karabin (a bit later, 19th century), etc.      

The stages of firearm development are generally as 

follows: matchlock guns -15th and 16th centuries; roll-

er guns – 16th and 17th centuries; firelock – 16th and 

18th centuries; piston-driven rifles – first half of the 19th 

century; needle gun - second half of the 19th century; 

revolvers – the 30s-40s of the 19th century, etc. 

One of the most important inventions used in revolv-

ers is the unitary cartridge. It contained the bullet, gun-

powder and the primer.  This construction is still actively 

used in martial arts. 

სამხედრო საგამოფენო სივრცე
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01.09.1919 - 26.02.1921

აკადემიის განვითარების ძირითადი ეტაპები

1. რუსეთში 1917 წლის ოქტომბრის გადატრიალებისა და ხელისუფლებაში ბოლშევიკების მოსვლისთანავე  

გადაწყდა თბილისში დროებით დაარსებულიყო ნაცვალთა მოსამზადებელი კურსები.

2. 1918 წლის 15 ივნისს ტფილისის იუნკერთა სამხედრო სასწავლებელმა არსებობა შეწყვიტა. 

3. 1919 წლის 1 აგვისტოს დამტკიცდა ქართული სამხედრო სკოლის ახალი შტატები.

4. 1919 წლის 1 სექტემბერს, ტფილისში, ყოფილ   იუნკერთა სამხედრო სასწავლებლის შენობაში  იუნკერთა 

2-წლიანი ქართული სამხედრო სკოლა გაიხსნა.

5. 1921წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს, 17 თებერვალს, დილის 5 საათზე სკოლაში მთავარსარდლის 

ბრძანება მოვიდა — სამხედრო სკოლა საჩქაროდ უნდა გასულიყო კოჯორ-ტაბახმელას პოზიციებზე. 17 თებერვლის 

17 საათისათვის სამხედრო სკოლის პირადი შემადგენლობა უკვე ტაბახმელაში იყო (მათ შორის 148 იუნკერი და 350 

ნაცვალი, რომელთაც შეიარაღებაში 4 სამთო ზარბაზანი ჰქონდათ). ფრონტის ამ უბანზე სწორედ იუნკრებმა უჩვენეს 

სამშობლოს სიყვარულისა და გმირობის მაგალითები. საერთო ჯამში, კოჯორი-ტაბახმელას ბრძოლებში იუნკერთა 

დანაკარგები შემდეგი იყო: მსუბუქად დაიჭრა - 7; საშუალოდ დაიჭრა - 22; მძიმედ დაიჭრა - 13; მკლულ იქნა - 9; სულ 

საბრძოლო წყობიდან გამოვიდა - 51 იუნკერი.

6. 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისში მე-11 წითელი არმიის შენაერთები შემოვიდნენ...

7. 26 თებერვალს კი, ქართულმა სამხედრო სკოლამ თავისი არსებობა შეწყვიტა.

8. 1919-1921 წლებში სამხედრო სკოლის უფროსები იყვნენ:

-გიორგი კვინიტაძე, გენერალ-მაიორი,15.08.1919 - 01.10.1920

-ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, გენერალ-მაიორი, 01.10.1920 - 16.02.1921

-ალექსანდრე ჩხეიძე, პოლკოვნიკი,16.02.1921 - 26.02.1921

იუნკერი შალვა ერისთავი
JUNKER SHALVA ERISTAVI

იუნკერი ბენია გიორგაძე
JUNKER BENIA GIORGADZE

სამხედრო საგამოფენო სივრცე
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1.   Immediately after the October Revolution of 1917 in Russia and upon the Bolsheviks coming to power, it 
was decided to establish temporary Sergeant Training Courses in Tbilisi.

2.   On June 15, 1918, the Junkers Military School of Tiflis ceased to exist.

3.   On August 1, 1919, the new staff of the Georgian Military School was approved.

4.   On September 1, 1919, the two-year Georgian Military School was opened in the building of the former 
Junkers Military School in Tiflis.

5.   During the Russo-Georgian War of 1921, on February 17, at 5 am, the order of the Commander-in-Chief 
came to school - the Military School had to move quickly to the positions of Kojori-Tabakhmela. On February 17, by 
17:00, the Military School personnel were already in Tabakhmela (including 148 Junkers and 350 sergeants armed 
with 4 mountain guns). It was in that area of the front where the Junkers showed examples of love and heroism 
for their homeland. In total, overall losses of the Junkers in the Kojori-Tabakhmela battles were as follows: Lightly 
wounded - 7; moderately wounded - 22; badly wounded - 13; killed in action - 9; a total of 51 Junkers were not 
capable of performing the assigned mission.  

6.   On February 25, 1921, units of the 11th Red Army entered Tbilisi...

7.   On February 26, the Georgian Military School ceased to exist.

8.   From 1919 to 1921 the Military School was headed by:

      - Giorgi Kvinitadze, Major-General, 15.08.1919 - 01.10.1920

      - Aleksandre Andronikashvili, Major-General, 01.10.1920 - 16.02.1921

      - Aleksandre Chkheidze, Colonel, 16.02.1921 - 26.02.1921.

ქართული სამხედრო სკოლის უფროსები

THE HEADS OF GEORGIAN MILITARY SCHOOL

გენერალ-მაიორი 
გიორგი კვინიტაძე 
GANERAL MAJOR 
GIORGI KVINITADZE
1919 - 1920

გენერალ-მაიორი 
ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი
GENERAL MAJOR 
ALEKSANDRE ANDRONIKASHVILI
1920 - 1921

პოლკოვნიკი 
ალექსანდრე ჩხეიძე
COLONEL
ALEKSANDRE CHKHEIDZE
1921
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BASIC STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE ACADEMY



14.04.1921 - 03.01.1992
– 14.04.1921 - 25.05.1921 – მეტყვიამფრქვევეთა სამეთაურო კურსები;

– 25.05.1921 - 10.06.1921 – ქვეით მეტყვიამფრქვევეთა მე-13 სამეთაუროკურსები;

– 10.06.1921 - 07.11.1921 – ქართული სამხედრო სამეთაურო კურსები;

– 07.11.1921 - 22.10.1922 – ქართული გაერთიანებული სამხედრო სკოლა;

– 22.10.1922 - 01.10.1924 – 21-ე ქვეითი კურსები;

– 01.10.1924 - 01.09.1927 – ტფილისის 21-ე ქვეითი სკოლა;

– 01.09.1927 - 20.11.1929 – ამიერკავკასიის ქვეითი სკოლა ;

– 20.11.1929 - 01.10.1935 – 26 ბაქოელი კომისრის სახელობის ამიერკავკასიის ქვეითი სკოლა;

– 01.10.1935 - 01.03.1937 – 26 ბაქოელი კომისრის სახელობის ამიერკავკასიის გაერთიანებული სამხედრო 

სკოლა ;

– 01.03.1937 - 31.10.1938 – თბილისის 26 ბაქოელი კომისრის სახელობის საარტილერიო სასწავლებელი ;

– 31.10.1938 - 19.08.1945 – თბილისის 26 ბაქოელი კომისრის სახელობის სამთო- საარტილერიო 

სასწავლებელი;

– 19.08.1945 - 08.10.1956 – თბილისის 26 ბაქოელი კომისრის სახელობის წითელდროშოვანი სამთო-

საარტილერიო სასწავლებელი;

– 08.10.1956 - 01.06.1969 –  თბილისის 26 ბაქოელი კომისრის სახელობის წითელდროშოვანი საარტილერიო 

სასწავლებელი;

– 01.06.1969 - 02.12.1980 – თბილისის 26 ბაქოელი კომისრის სახელობის წითელდროშოვანი უმაღლესი 

სამეთაურო სასწავლებელი;

– 02.12.1980 - 03.01.1992 – თბილისის 26 ბაქოელი კომისრის სახელობის წითელდროშოვანი და წითელი 

ვარსკვლავის ორდენოსანი უმაღლესი სამეთაურო სასწავლებელი.

სულ 1938-1992 წლებში სასწავლებელმა განახორციელა 154  გამოშვება,

ხოლო გერმანია-საბჭოთა კავშირის ომის დროს თითოეულ  წელს - 3 გამოშვება.

სამხედრო საგამოფენო სივრცე
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კურსანტთა ჯგუფი 1935 / GROUP OF CADETS 1935 



– 14.04.1921 –  25.05.1921 –  Machine Gunner Command Courses; 

– 25.05.1921 –  10.06.1921 –  13th Infantry Machine Gunner Command Courses;

– 10.06.1921 –  07.11.1921 –  Georgian Military Command Courses;

– 07.11.1921 –  22.10.1922 –  Georgian Joint Military School;

– 22.10.1922 –  01.10.1924 –  21st Infantry Courses;

– 01.10.1924 –  01.09.1927 –  Tiflis 21st Infantry School; 

– 01.09.1927 –  20.11.1929 –  Transcaucasian Infantry School;

– 20.11.1929 –  01.10.1935 –  26 Baku Commissars Transcaucasian Infantry School

– 01.10.1935 –  01.03.1937 –  26 Baku Commissars Transcaucasian Joint Military School;

– 01.03.1937 –  31.10.1938 –  26 Baku Commissars Transcaucasian Artillery School;

– 31.10.1938 –  19.08.1945 –  Tbilisi 26 Baku Commissars Transcaucasian Mountain-Artillery School;

– 19.08.1945 –  08.10.1956 –  Tbilisi 26 Baku Commissars Red Banner Mountain Artillery School;

– 08.10.1956 –  01.06.1969 –  Tbilisi 26 Baku Commissars Red Banner Artillery School;

– 01.06.1969 –  02.12.1980 –  26 Baku Commissars Higher Command Red Banner School; 

– 02.12.1980 –  03.01.1992 –  Tbilisi 26 Baku Commissars Higher Command Red Banner School awarded 

with the Order of the Red Star. 

IN TOTAL, THERE WERE 154 GRADUATIONS IN THE SCHOOL FROM 1938 TO 1992 AND 

3 GRADUATIONS EACH YEAR DURING THE GERMAN-SOVIET WAR.

სამხედრო საგამოფენო სივრცე

MILITARY EXHIBITION HALL

კურსანტთა ჯგუფი 1927 / GROUP OF CADETS 1927 



1992 - 2010
– 15.02.1993 - 28.05.1993 – საქართველოს სამხედრო აკადემია

– 28.05.1993 - 10.09.2001 – საქართველოს გაერთიანებული სამხედრო აკადემია (გ.ს.ა);

– 10.09.2001 - 20.02.2003 – საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია (თ.ე.ა.);

– 20.02.2003 - 08.12.2010 – დავით IV აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული 

აკადემია;

– 08.12.2010-დან დღემდე – სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია (ე.თ.ა.).

1993 წლის 1 სექტემბერს პირველი ზარი დაირეკა და გაერთიანებულ სამხედრო აკადემიაში სასწავლო 

პროცესიც დაიწყო.

1997 წლის 12 ივლისს შედგა დამოუკიდებელი საქართველოს ოფიცერთა პირველი ნაკადის გამოშვება.

სამხედრო-საზღვაო ფაკულტეტი შეიქმნა ბათუმის უმაღლეს სამოქალაქო სასწავლებელში არსებული 

სამხედრო-საზღვაო კათედრის ბაზაზე (საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 1993 წლის 6 ოქტომბრის №518 

ბრძანების შესაბამისად). 2009 წელს ფაკულტეტი გაუქმდა და მისი მატერიალურ-ტექნიკური დასასწავლო 

ბაზა ბათუმის საზღვაო აკადემიას გადაეცა.

სამხედრო-საავიაციო ფაკულტეტი 

დაარსდა 1999წლის 18 აპრილს, საქართველოს პრეზიდენტის №198 ბრძანებულებით, არსებული აკადემიის 

სამხედრო-საჰაერო ფილიალის ბაზაზე.

2010 წელს საქართველოს სამხედრო-საჰაერო ძალები, როგორც შეიარაღებული ძალების ცალკე სახეობა, 

გაუქმდა.  ქვედანაყოფები სახმელეთო ჯარების დაქვემდებარებაში გადავიდნენ საავიაციო და საჰაერო 

თავდაცვის ბრიგადების სახით. შესაბამისად გაუქმდა სამხედრო-საავიაციო ფაკულტეტიც.

2009 წლის ნოემბერში დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნულმა აკადემიამ შეიცვალა 

დისლოკაციის ადგილი და განთავსდა ქალაქ გორში, სადაც ამჟამად ფუნქციონირებს. 2010 წლის 8 

დეკემბერს აკადემიამ თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ,,საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის“ სტატუსი მოიპოვა და ეწოდა „სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული

თავდაცვის აკადემია“.

სამხედრო საგამოფენო სივრცე
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– 15.02.1993 – 28.05.1993 – Military Academy of Georgia  

– 28.05.1993 – 10.09.2001 – United Military Academy of 

Georgia 

– 10.09.2001 – 20.02.2003 – National Academy of Defence 

of Georgia  

– 20.02.2003 – 08.12.2010 – David IV Aghmashenebeli 

National Academy of Defence of Georgia 

– 08.12.2010 – up to day – LEPL - David Aghmashenebeli 

National Defence Academy of Georgia (NDA)

On September 1, 1993, the first bell rang and the academic process began at the United Military Academy. 

On July 12, 1997, the graduation ceremony for the first intake of the officers of Independent Georgia was held.

Maritime Department was established on the base of the maritime sub-department at the Batumi Higher Education 

Institution (In accordance with the Order #518 of the Minister of Defence of Georgia). In 2009, the department was 

abolished and its material-technical base and training facilities were transferred to Batumi State Maritime Academy.  

AIR FORCE DEPARTMENT

The department was founded on April 18, 1999, on the base of the Air Force Department by the Order #198 of the 

President of Georgia.

In 2010, the Air Force of Georgia was abolished as a separate branch of service. The units moved under the com-

mand of the ground forces as the aviation and air defence brigades. Consequently, the air force department was also 

abolished.  

In November 2009, David Agmashenebeli National Defence Academy changed its location and moved to Gori where 

it currently operates. On December 8, 2010, by the decision of the Ministry of Defence, the Academy acquired the 

status of a “Legal Entity of Public Law” and was renamed “LEPL- David Aghmashenebeli National Defence Academy 

Georgia”

სამხედრო საგამოფენო სივრცე
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2008 წლის რუსეთ-საქართველოს 
ომში დაღუპული ეროვნული თავდაცვის 

აკადემიის ყოფილი მსმენელები

ერაყის სამშვიდობო მისიის დროს 
დაღუპული  ეროვნული თავდაცვის 

აკადემიის ყოფილი მსმენელი

ავღანეთში დაღუპული ეროვნული თავდაცვის 
აკადემიის ყოფილი მსმენელი

1. მაიორი შალვა დოლიძე (1977-2008)

მედალი ,,საბრძოლო დამსახურებისთვის“, 2003 წ.

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

2. მაიორი გელა ჭედია (1978-2008)

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

3. კაპიტანი ერეკლე ყულოშვილი (1978-2008)

მედალი ,,მხედრული მამაცობისთვის“, 2004 წ. 

,,ვახტანგ გორგასლის III ხარისხის“ ორდენი, 2004წ. 

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

4. კაპიტანი კობა სერგია (1975-2008)

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

5. კაპიტანი გიორგი კირაკოზაშვილი (1975-2008)

მედალი,, მხედრული მამაცობისთვის“, 2004 წ. 

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008წ.

6. კაპიტანი მერაბ ახობაძე (1979-2008)

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

7. კაპიტანი გიორგი ჯოჯუა (1980-2008)

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

8. უფროსი ლეიტენანტი სერგო მელია (1978-

2008)

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

9. უფროსი ლეიტენანტი ალექსი ნატროშვილი 

(1978_2008)

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

10. სამედიცინო სამსახურის უმცროსი ლეიტენანტი 

ზურაბ ბეგიაშვილი (1980-2008)

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

ლეიტენანტი გიორგი მარგიევი (1982-2008)

,,ვახტანგ გორგასლის 1ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი (1984-2010)

,, ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2010 წ.

11. ლეიტენანტი ალია ბარდაველიძე (1984-2008)

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

12. ლეიტენანტი რეზო მამისაშვილი

(1983-2008) ,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი 

(2008).

13. ლეიტენანტი გიორგი რომელაშვილი

 (1979-2008)

,,ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის“ ორდენი, 2008 წ.

სამხედრო საგამოფენო სივრცე

MILITARY EXHIBITION HALL



THE FORMER LISTENER OF NATIONAL 
DEFENCE ACADEMY KILLED IN PEACEKEEPING 

MISSION IN IRAQ  

THE FORMER LISTENER OF NATIONAL 
DEFENCE ACADEMY KILLED 

IN AFGHANISTAN

THE FORMER LISTENERS OF NATIONAL 
DEFENCE ACADEMY FALLEN IN THE 2008 

RUSSIA-GEORGIA WAR 

1. Major Shalva Dolidze (1977-2008)

Medal of “Military Honor”, 2003.

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008 .

2. Major Gela Chedia (1978-2008)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008 .

3. Captain Erekle Kuloshvili (1978-2008)

Medal of “Military Courage”, 2004; “Order of Vakhtang 

Gorgasali”, III Rank, 2004; “Order of Vakhtang Gor-

gasali”, I Rank, 2008. 

 

4. Captain Koba Sergia (1975-2008)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008.

5. Captain Giorgi Kirakozashvili (1975-2008)

Medal of “Military Courage”, 2004;  “Order of Vakhtang 

Gorgasali”, I Rank, 2008. 

6. Captain Merab Akhobadze (1979-2008)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008. 

7. Captain Giorgi JoJua (1980-2008)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008. 

8. Senior Lieutenant Sergo Melia (1978-2008)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008. 

9. Senior Lieutenant Aleksi Natroshvili 

(1978_2008)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008. 

10.  Junior Lieutenant of Medical Service, Zurab 

Begiashvili (1980-2008)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008. 

Lieutenant Giorgi Margiev (1982-2008)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008. 

Senior Lieutenant Mukhran Shukvani (1984-2010)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2010.  

11.  Lieutenant Alia Bardavelidze (1984-2008)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008. 

12.  Lieutenant Rezo Mamisashvili (1983-2008) 

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008. 

13.  Lieutenant Giorgi Romelashvili (1979-2008)

“Order of Vakhtang Gorgasali”, I Rank, 2008. 
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