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Favorite Cities and Regions 

  
 
Georgian transcript: 
 
რუსო: შენი ყველაზე საყვარელი ადგილი რომელია? ან ქალაქი ან სოფელი? 
 
მეგობარი: ნუ რა თქმა უნდა ჩემი ყველაზე საყვარელი ქალაქი თბილისია, იმიტომ 
რომ აქ დავიბადე და აქ გავიზარდე და აქ მყავს მეგობრები და აქ არის ჩემი... ჩემთვის 
ყველაფერი ის რაც მე მიყვარს, ვინც მე მიყვარს და რაც მე მაქვს; ყველაფერი აქ არის.  
 
რუსო: და თბილისის გარეთ რა ადგილები გიყვარს.  
 
მეგობარი: თბილისის გარეთ ის ადგილი მიყვარს საიდანაც მე ვარ წარმოშობით, 
კახეთი.  
 
რუსო: კახეთი. რატომ გიყვარს კახეთი? 
 
მეგობარი: მარა... რატომ მიყვარს და დედითაც და მამითაც კახელი ვარ და ბავშვობის 
წლებს ბევრს ძალიან იქ ვატარებდი ხოლმე, ყოველ ზაფხულს თითქმის.  
 
რუსო: და რითი გამოირჩევა კახეთი ზოგადად? 
 
მეგობარი: ნუ საქართველო ძალიან მრავალფეროვანია თავისი კულტურით და თავის 
პატივისცემით და ასე შემდეგ ხალხმოყვარეობით, მაგრამ კახეთს თავიცი დადებითი 
თვისებები აქვს, და ყველა კუთხეს თავისი დადებითი თვისებები აქვს რა. შეგიძლია... 
ბევრი სანახაობაა ჯერ ეგ ერთი კახეთში, ბევრი ძალიან დიდი ისტორიული ძეგლი 
გვაქვს და რავიცი ალბათ რახან იქედან არის ჩემი ფესვები მაგიტომ  მიყვარს ძალიან. 
თან მითუმეტეს იმისა რომ უფრო დიდი შეხება მქონია კახეთთან ვიდრე სხვა 
კუთხეებთან საქართველოსი.  
 
 
English translation: 
 
Ruso: What is your favorite place? Either a city or a village? 
 
Friend: Obviously my favorite city is Tbilisi, because I was born here, I grew up here and here I 
have friends and here is everything that I love, everyone who I love and I have; everything is 
here.  
 
Ruso:  And what places do you love outside Tbilisi? 



 
Friend:  Outside Tbilisi I love the place where I am descended from, Kakheti1.  
 
Ruso: Kakheti. Why do you love Kakheti?  
 
Friend:  But… I love it because both my mother and father are from Kakheti and I have spent 
many childhood years there, almost every summer.  
 
Ruso: And what sets Kakheti apart in general? 
 
Friend: Well Georgia is very diverse with it’s culture, it’s respect, and hospitality, but Kakheti 
has it’s own positive sides, and every part has it’s own positive side. First of all there are many 
things to see in Kakheti, many historical landmarks and I don’t know probably because my roots 
are from here is why I love it so much.  Moreover it’s also a factor that I have had more contact 
with Kakheti than with other parts of Georgia.   
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1 A region in Eastern Georgia famous for it’s wine. 


