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ჰაოსიანთა ახირება ქართლოსიანთა მიმართ

გარდა იმისა, რომ  რესპუბ-
ლიკებში სამეცნიერო (პრო-
ფილური თუ მონათესავე სპე-
ციალობების) ინსტიტუტები, 
ამასთანავე – საერთაშორისო 
სახელმწიფო საიდუმლო ინს-
ტიტუციებიც (СRU, ГРУ, КГБ), 
საუკუნეების მანძილზე ლაბო-
რატორიულადაც სწავლობდ-
ნენ მსოფლიო ერების (ხალხე-
ბის), ეთნოსთა კულტურებს, 
რის საფუძველზეც ადგენდნენ 
ამ კულტურის წარმომადგე-
ნელთა არქეტიპსა და ფსიქო-
ტიპსაც.

ქართველები, ჩვენი ქვეყ-
ნის გეოგრაფიულ–ბუნებრივ–
კლიმატური მდებარეობიდან 
გამომდინარე, მოჭარბებუ-
ლად რომანტიკოსი და მეოც-

ნებე ერი ვართ. თუმცა, ეს 
ჩვენი თვისება, დღემდე არა-
ვის უქცევია პოლიტიკის საგ-
ნად. ერთმა ღმერთმა თუ უწ-
ყის მხოლოდ, ეს საკუთრივ 
მილიარდელი ივანიშვილის 
ნოვაციაა, თუ მისი ფინან-
სურ–პოლიტიკური მამების 
ტექნოლოგიური პიარი. ამ 
გასაიდუმლოებული, უჩინმა-
ჩინის ქუდით მავალი ივანიშ-
ვილის, საკუთარი თვალებით 
ნახვის იმედი, ქართველ ხალხს 
იმდენად გადაწურული ჰქონ-
და, რომ ბოლოს იგი არარ-
სებულ, ზღაპრული ჟანრის 
მდიდარ  პერსონაჟადაც კი 
მიიჩნიეს.

ფართო საზოგადოებისაგან 
იზოლირება და მოუხელთებ-

ლობა მდიდრების პრევენციაა, 
მაგრამ სრული საინფორმაციო 
დახშულობა (არცა ვიდეო და 
არცა ფოტო) ეს მარტოოდენ 
ივანიშვილის მახასიათებელი 
იყო. რომ არა, აღძრული პოლი-
ტიკური ამბიცია,  სიცოცხლის 
ბოლომდე, უცხოთაგან თვალ-
თუნახავად დარჩებოდა იგი. 
და აი, შარშან, შემოდგომაზე, 
“ქართული ოცნების” გაპიარე-
ბით შემოიჭრა პოლიტიკაში. 
მისი მეტეორივით შემოჭრის 
მოულოდნელობის ეფექტი 
შთამბეჭდავად ძლიერი იყო. 
ხალხი დღეს უკვე ნათლად ხე-
დავს ივანიშვილის მიზნებს და 
გეგმებს, რომელიც არაფრით 

“ქართული ოცნება”...ვითარმედ არა რა სად(ა)მე...”



22012, 1 აპრილი, №31

2 2012, 1 აპრილი, №31

დასაწყისი გვ. 1 
ასხვავებს მას სააკაშვილის არსე-
ბული ხელისუფლებისაგან. ივანიშ-
ვილი ხალხს, რეალურად არაფერს 
ჰპირდება, არამედ, ოცნებას თავა-
ზობს. “ოცნება” კი, სულხან–საბა 
ორბელიანს ასე აქვს განმარტებუ-
ლი: “... რომელი არა ჭეშმარიტ და 
არსებით იყოს, ცხად არს, ვითარ-
მედ საგონებლობით და ოცნებით 
იქმნების, ვითარმედ არა რა სად(ა)
მე...”

ხოლო, არნოლდ ჩიქობავასეულ 
“ქართული ენის განმარტებით 
ლექსიკონში” ვკითხულობთ: “ოც-
ნება – იმის წარმოდგენა, რის გან-
ხორციელებაც სასურველია; სასი-
ამოვნო, სანატრელ რამეზე ფიქრი, 
ტკბილი”.

ღმერთი ჩვენი იესო ქრისტე კი, 
ოცნებას, ვითარცა უსაგნოსა და 
ფუჭს, უკრძალავს კაცს და აღსა-
რებაში მოსანანიებელ (სათქმელ) 
ერთ–ერთ ცოდვათა შორის მოიხ-
სენიებს.

დავით აღმაშენებლის საფლავ-
ზე დაფიცებულმა სააკაშვილმა, 
ტერიტორიული მთლიანობის აღდ-
გენისა და ხალხის კეთილდღეობის 
პირობის სანაცვლოდ (“სულელი 
უნდა იყო, ხალხმა ამხელა ნდო-
ბა გამოგიცხადოს და ეს შანსი არ 
გამოიყენო!”) მთელ რვაწლიან საპ-
რეზიდენტო პერიოდში, მხოლოდ 
ვირტუალურ კეთილდღეობაში 
აცხოვრა ხალხი. ამ პოლიტიკური 
ჯამბაზის ალტერნატივად მოვლე-
ნილი მილიარდელი ივანიშვილი კი 
ხალხს, ოცნებას და... ეტაპობრი-
ვად დასაქმებას ჰპირდება.

ცოდვა გამხელილი სჯობს და 
უნდა ვაღიაროთ, რომ ივანიშვი-
ლის სოლიდურმა ფინანსურმა კა-
პიტალმა და მეცენატობამ, ჩვენც 
შეგვიქმნა მისი რეალური ალტერ-
ნატივის ილუზია და ჩვენც ტკბი-
ლად წავიოცნებეთ (იხ. “განმათა-
ვისუფლებელი”, № 30, 2011, გვ. 
1–2). კუს ჯავშნიდან გამოსული 
მილიარდელი სულაც არ ტოვებს 
ერსა და ქვეყანაზე მზრუნველი მა-
მის შთაბეჭდილებას, არამედ, გა-
მაწბილებლად საჩინო ხდება მისი 
ემისრობა. მაშ, რა ანსხვავებს მას 
თავისი წინამორბედი შევარდნაძე–
სააკაშვილისაგან, რამაც შეიძლება 
დაგვამშვიდოს და დაგვაიმედოს? 
ვფიქრობთ, არაფერი!

5 აპრილს იწურება ბოლო ვადა 
ივანიშვილისათვის საქართველოს 
მოქალაქეობის აღდგენის, რაც 
სააკაშვილის სასამართლომ უნდა 
განაჩინოს. უზენაესი სასამართ-
ლოს ამ განჩინებაზეა დამოკიდე-
ბული ივანიშვილის პოლიტიკური 
კარიერა საქართველოში. ძნელია 
პროგნოზირება არაპროგნოზირე-
ბადი სააკაშვილის შემთხვევაში, 
გაუწევს თუ არა ანგარიშს იგი რუ-
სეთისა და დასავლეთის ქვეყნების 
დიპლომატიურ ზეწოლას, აღუდ-
გინოს მოქალაქეობა ივანიშვილს. 
საქართველოს კანონმდებლობას-
თან კონფლიქტში მყოფი ივანიშვი-
ლის პოზიციები აშკარად სუსტია 

და პოლიტიკურადაც გაუთვლელი.  
გვიჭირს ახსნა, თუ რატომ ვერ 
გათვალა, პოლიტიკური ლიდერო-
ბის მოსურნე ივანიშვილმა კაზუ-
სი, რომლის აცილებას ნამდვილად 
არ სჭირდებოდა გველის სიბრძნე, 
არამედ – მარტივი მჭვრეტელო-

ბა; ჯერ აღედგინა საქართველოს 
მოქალაქეობა (რაზეც, როგორც 
მეცენატ–ბიზნესმენს ვერავინ ეტ-
ყოდა უარს) ხოლო შემდგომ გაემ-
ჟღავნებინა საკუთარი პოლიტი-
კური ამბიცია. მოულოდნელობის 
ეფექტი ნამდვილად გაცილებით 
დამაბნეველი იქნებოდა სააკაშ-
ვილ–მერაბიშვილის ხელისუფლე-
ბისათვის. 

ივანიშვილისეული შავ–ყვითე-
ლი “ქართული ოცნების” პრეზენ-
ტაციიდან სულ ორიოდ თვეში ჩვენ 
ცხადად დავდექით სულხან–საბა-
სეული სიბრძნის წინაშე: “... რო-
მელი არა ჭეშმარიტ და არსებით 
იყოს...  ვითარმედ არა რა სად(ა)
მე...”. ხოლო პარტიის ვარიაცი-
ული სახელწოდების, ფერთა გამის 
რა კომბინაციას შემოგვთავაზებს 
იგი, ეს მთლიანად დამოკიდებუ-
ლია მისი მოქალაქეობის საკითხის 
დადებითად გადაწყვეტაზე.

საარჩევნო გარემო კი კვლავ 
რუტინული შეიქმნა. ქართველე-
ბი კვლავ რეალური ალტერნა-
ტივის, ფაქტიურად არჩევანის 
გარეშე დავრჩით. ის ფსევდო–
ოპოზიციური პოლიტიკური კონგ-
ლომერატი, რომელიც ამჯერად 
ივანიშვილის “კარუსელით” ცდი-
ლობს პარლამენტში დაბრუნებას, 
დაბალრეიტინგული პარტიებია 
(“რესპუბლიკელები”, “ალიანსი სა-
ქართველოსთვის”,  “კონსერვატო-
რები”, “თავისუფალი დემოკრატე-
ბი”, “ხალხის პარტია”...).

რეიტინგის ვარდნის პროცესშია 
თვით ბიძინა ივანიშვილიც.

მართალია, რამდენიმე ათეულწ-
ლიანმა სიდუხჭირემ და სიღატაკის 
ზღვარს ქვემოთ ყოფნამ, ფიზიკუ-
რად დააჩაჩანაკა და სულიერად 
გატეხა ხალხი, მაგრამ ერის მნიშ-
ვნელოვანი ნაწილი იდეური და 
ზნეობრივი ფასულობების ერთგუ-
ლი დარჩა და არასოდეს ცდილან ამ 
ფასეულობების მატერიალიზებას. 

არამედ, ეს ფასეულობები (მამუ-
ლი, ენა, სარწმუნოება) ღვთაებრივ 
სიწმინდეებად შემოინახეს. ესენი 
პოლიტიკურ ასკეტებად იქცნენ. 
მათ გაურბიან კონმფორმისტები. 
არ არის გამორიცხული, სწორედ 
მათ შორის იყვნენ ბოლო ჟამის ხე-
ლისუფალნიც, რამეთუ ახდეს წი-
ნასწარმეტყველება საქართველოს 
გაბრწყინების შესახებაც.

ივანიშვილის თვალსაჩინო სი-
ბეცე და გაურკვევლობა XXI სა-
უკუნის პოლიტტექნოლოგიებში 
სრულ კარტ–ბლანშს აძლევს პო-
ლიტავანტიურისტ მიხეილ სააკაშ-
ვილს, გიგა ბოკერიასა და ვანო 
მერაბიშვილს. ამგვარ დისბალანს-
ში ერთადერთ იმედად რჩება გავ-
რცელებული ჭორი და მოარული 
ხმები იმის შესახებ, რომ თითქოს 
დასავლეთისა და რუსეთის ზეწო-
ლით უკვე შემდგარია წინასწარი 
გარიგება საარჩევნო ხმების ივა-
ნიშვილსა და ნაციონალებს შორის 
გადანაწილების შესახებ ამგვარი 
პროპორციით: 25% – ივანიშვილს, 
65% – სააკაშვილ–ნაციონალებს.

მაშასადამე, იგეგმება კიდევ 
ერთი საარჩევნო ფარსი.

მაშასადამე, არ შედგება არავი-
თარი საარჩევნო მარათონი, არა-
მედ, ამომრჩეველი კვლავ ბითური 
რჩება.

არადა, საპარლამენტო საარჩევ-
ნო კამპანია დაწყებულია და “ქარ-
თული ოცნების” ოფისებში არის, 
ამ ანაზღაურებად კამპანიაში, 
უმუშევართა არმიის ნებაყოფლო-
ბითი ჩართვის მოსურნეთა რიალი. 
თუმცა, არ არის გამორიცხული, 
საარჩევნოდ დროებით დასაქმე-
ბულ უმუშევრებს, ივანიშვილმაც, 
მილიარდელი პატარკაციშვილისა 
(მისი ოჯახის) და მილიონერი ზუ-
რაბ ნოღაიდელის მსგავსად, არა-
ფერიც არ გადაუხადოს!

მართალია, ამგვარი ალბათო-
ბა, ივანიშვილისათვის არჩევნებ-
ში მონაწილეობის აღკვეთით უფ-
როა შესაძლებელი, მაგრამ, არც 
უფლების მინიჭების შემთხვევა-
შია გამორიცხული; ივანიშვილის, 
“ქველმოქმედი იმიჯის” გათვალის-
წინებით, “გარანტირებული მსუყე 
ლუკმის” მოიმედე ჩვენი ალალი 
და წესიერი ხალხი, შეიძლება, არა 
მხოლოდ ფინანსურად, არამედ 
მორალურადაც დაზარალდეს. ამგ-
ვარი ნეო–ბატონყმური პრაქტიკის 
დანერგვა მდიდარ პოლიტიკურ 
ლიდერთა მხრიდან ტრეფიკინგად 
უნდა შეფასდეს და კანონით დას-
ჯადი გახდეს. ხოლო იმისათვის, 
რომ სავსებით გამოირიცხოს ამგ-
ვარი საფრთხე, საჭირო და აუცი-
ლებელია კანონით განისაზღვროს 
დამქირავებლის ვალდებულება (ამ 
შემთხვევაში, პოლიტიკური პირის 
– ლიდერის) დაქირავებულის მი-
მართ სახელფასო ანაზღაურების 
შესახებ და სასურველია დადგინ-
დეს ქვედა ზღვარი თვეში არა ნაკ-
ლები 500 ლარის ოდენობით.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუკი 
არ იარსებებს ანაზღაურების მყა-
რი გარანტია, ასეთი პრაქტიკა 

საბოლოოდ, არა მარტო უბრალო 
ადამიანებს, არამედ თვით საარ-
ჩევნო პროცესსაც დააზარალებს; 
ტრეფიკინგით დემორალიზებული, 
არჩევნების სამსახურში დასაქმე-
ბული პირი, არა თუ მოემსახურება 
თავის ლიდერს, არამედ ბოიკოტს 
გამოუცხადებს თვით არჩევნებ-
საც. ანუ, დემორალიზება, დამან-
გრევლად (ნეგატიურად) იმოქმე-
დებს ამომრჩევლის არჩევნებში 
აქტივობაზეც! 

ზემოხსენებული პრობლემის გა-
დაწყვეტის მექანიზმად ჩვენ ვერ 
მოვიაზრებთ არჩევნებში მონაწი-
ლე ცალკეული პარტიების კუთ-
ვნილ ბიუჯეტს, რომელიც მათ 
სახელმწიფოსაგან კანონით აქვთ 
გამოყოფილი და წლიურად ერთი 
მილიონი ლარით არის განსაზღვ-
რული.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და-
ფინანსებული ერთი მილიონი ლა-
რიდან 60–70% იხარჯება თავად 
პარტიის ლიდერების გაზრდილ 
მოთხოვნილებებზე (ძვირადღირე-
ბული მანქანები უმაღლესი ხარის-
ხის ბენზინით, მაღალი ხელფასები, 
კონფერენციები თუ ყრილობები 
ძვირადღირებულ სასტუმროებში 
თუ სხვა დარბაზებში მდიდრული 
ალა–ფურშეტებით, რესტორნებში, 
ევრორემონტიან ოფისებში, უც-
ხოეთში ვიზიტებზე და ა.შ.). ხოლო 
30–40% კი ოფისებში დასაქმებუ-
ლი პირების სახელფასო ანაზღა-
ურებაზე.

იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას 
ფინანსებთან დაკავშირებული 
კონფლიქტი სახელმწიფოსა და 
არჩევნებში მონაწილე პარტიებს 
შორის და გამოირიცხოს არა-
ლეგალური შემოწირულობების 
ბრუნვა პარტიებში, სახელმწიფომ 
კანონით უნდა მიანიჭოს პირს შე-
მოწირულობების თავისუფალი 
განხორციელების უფლება თან-
ხის ზედა ზღვრის დაუდგენლად. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, არასამ-
თავრობო პარტიები ყოველთვის 
არათანაბარ მდგომარეობაში იქნე-
ბიან სახელისუფლო პარტიებთან, 
რითაც ყოველთვის დაირღვევა 
მათი საარჩევნო უფლება. ხოლო, 
ხელისუფლების ხელში მუდმივად 
იარსებებს არჩევნებში გამარჯვე-
ბის შეუზღუდავი უპირატესი ბერ-
კეტები.

სააკაშვილის ნაციონალური 
ხროვა, არჩევნების მოახლოების 
კვალდაკვალ, უკვე დეკლარაცი-
ულადაც აცხადებს, რომ კიდევ 
ოცი წელი არ აპირებს ხელისუფ-
ლებიდან წასვლას და ეს სულაც 
არ არის საარჩევნო პიარი, არამედ 
რეალური სწრაფვა დიქტატურისა-
კენ.

ასეთ რეალ–ვითარებაში, იქნებ 
უმჯობეს იყოს განვახორციელოთ 
ბოიკოტი და ამ პოლიტიკური ბერ-
კეტით შევეცადოთ სამარცხვინოდ 
დავამარცხოთ და დავამხოთ სა-
აკაშვილ–ბოკერია–მერაბიშვილის 
რვაწლიანი დიქტატურა.

დავფიქრდეთ! დრო, ჯერ კიდევ 
გვაქვს!
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როდესაც ეს ტრაგედია დატრიალ-
და საქართველოში მაშინ მე 13 წლის 
ვიყავი და კარგად მახსოვს ის დღე-
ები. მე პირადად 9 აპრილის ღამეს 
იქ არ ვყოფილვარ;  მამაჩემმა, ტრა-
გედიამდე, რამდენიმე საათით ადრე 
სახლში წამიყვანა.   ხოლო, დედაჩემი 
და ჩემი და კი  იქ დარჩნენ. დილით 
სახლში გაუბედურებულები დაბრუნ-
დნენ და აი რა მოგვიყვნენ: ჩემი და 
ანი 14 წლის_ “დარბევა რომ დაიწყო 
მე მხატვრის სახლის ეზოში შევვარ-
დი. ერთი რუსის ჯარისკაცი მომზ-
დევდა. სახანძრო კიბეზე ავვარდი და 
თავს ასე ვუშველე. იმ ჯარისკაცმა, 
გაშმაგებულმა იმით, რომ ვერ დამი-
ჭირა, იქ მდგარი ქანდაკება დაამსხ-
ვრია და მერე ისევ გარეთ გავარდა”.  
      დედაჩემის,  ციური ქიტოშვილი-
მორგოშიას მონაყოლი:_ “ხალხის 
ტალღამ კინო “რუსთაველში” შემი-
ყოლა. ანი დავკარგე და ყველას ვე-
ვედრებოდი ბავშვი დამეკარგა და 
მომაძებნინეთ-მეთქი! ერთი ახალ-
გაზრდა გოგო შემპირდა: ეხლა ჩემი 
ძმის მოსაძებნად გავდივარ და თქვენ 
გოგონასაც მოვძებნიო. რამდენიმე 
წუთში ის გოგო მუცელდაფატრული 
შემოიყვანეს. მკვდრები და დაჭრი-
ლები კინოს შენობაში შემოყავდათ 
და ანის მათ შორის ვეძებდი. ჩვენი 
კაცები სიმწრისგან ღმუოდნენ და ხე-

ლებს იკმენდნენ, რომ ცარიელი ხე-
ლებით ვერ აკავებდნენ რუსის ჯარს.”  
      დედაჩემი და ჩემი და გადარჩნენ 
-მხოლოდ სიესის გაზით მოიწამლ-
ნენ, სხვებთან შედარებით, მსუბუქად. 
ორი წლის შემდეგ, როდესაც ბატონ-
მა ზვიადმა თავისუფლების აღდგენა 
გამოაცხადა, დედაჩემი და ჩემი და, 
უზენაეს საბჭოში ზეიმით შეხვდნენ ამ 
დღეს.  9 აპრილს, სამშობლოს თავი-
სუფლებისა და დამოუკიდებლობისათ-
ვის მუხანათურად მოკლული ოცდაერ-
თივე პატრიოტი, ჩემი დები და ძმები 
არიან და მე  დღემდე ვგლოვობ მათ.  
      მლოცველი მშვიდობიანი მომი-
ტინგეების და მოშიმშილე ახალგაზ-
რდების ორპირლესული ნიჩბებით 
დაჩეხვამ და ქიმიური გაზით მოწამვ-
ლამ მთელი მსოფლიო შეძრა. ამ ბო-
როტმოქმედებამ, საპროტესტო ტალ-
ღა საკუთარი ქვეყნის პატრიოტებში 
კი არ ჩაახშო, არამედ ქართველი ერი 
უფრო გააერთიანა და თავისუფლე-
ბის ჟინით ერთიანად აღძრა. ბევრმა 
კომუნისტმა სახალხოდ დაწვა პარ-
ტბილეთი და ეროვნულ მოძრაობას 
შემოუერთდა. ამ მოვლენამ მთელს 
საბჭოეთში გაზარდა ანტიკრემლური 
განწყობა და აგდილობრივი ეროვნუ-
ლი მოძრაობების გააქტიურება გა-
მოიწვია, რასაც თავისმხრივ მოჰყვა 
საბჭოთა კავშირის დაშლა. თუმცა, 
დასავლეთმა საქართველო ისევ რუ-
სეთის გავლენის სფეროში დატოვა, 
რასაც მოყვა კრიმინალური გადატრი-
ალება და შევარდნაძის დიქტატურის 
დამყარება. გვიღალატა ბალტიის-
პირეთმაც და ზვიად გამსახურდიაც 
სწორედ ამაზე მიანიშნებს ერთ-ერთ 
ბალტიისპირელ ჟურნალისტთან ინ-

ტერვიუში : “თქვენ ხომ იცით რომ 9 
აპრილი, რომ არ ყოფილიყო, თქვენ 
ეხლა თავისუფლები არ იქნებოდით 
და რატომ აყოვნებთ საქართველოს 
დამოუკიდებლობის აღიარებასო?”. 
       9 აპრილის ერთ-ერთი ჯალათი 
ედუარდ შევარდნაძეცაა. სამწუხა-
როდ, კანონიერმა ხელისუფლებამ, 
ვერ მოასწრო შევარდნაძის სახელმ-
წიფოებრივი დანაშაულობების გამოვ-
ლენა და ვერ აღძრა მასზე სისხლის 
სამართლის საქმე და მას შემდეგაც 
მან არაერთი უბედურება დაატეხა 
საქართველის თავს. მისი გამოზრ-
დილი ლეკვები აგრძელებენ დღესაც 
საქართველოს სრულ მოსპობას სა-
აკაშვილის მეთაურობით! პოზიციაში 
თუ ოპოზიციაშიც შევარდნაძის მიერ 
ღალატში გაწაფული კონდოტიორები 
ბოგინობენ.  9 აპრილის ერთ-ერთი 
ჯალათის, გენერალ ლებედის სპონ-
სორი და “პადდელნიკი” ივანიშვილი 
კი საოცნებო კაცადაა ქცეული. იმპე-
რიული რუსეთის ხელისუფალნი, მი-
ლიარდებს კი არა,  კაპიკსაც არ აშოვ-
ნინებდა  ქათველს, თუ იგი რუსეთის 
სტრატეგიული გეგმის “გრუზია ბეზ 
გრუზინ” განმხორციელებელი არ იქ-
ნებოდა. მართლაც, ივანიშვილი აფი-
ნანსებდა შევარდნაძე-სააკაშვილის 
სისხლიან დიქტატურებს და ინახავდა 
და  დღესაც ინახავს რუსეთის აგენ-
ტურას საქართველოში. აი, რატომ გა-
აფორმა მტერმა ჭორვილელ ბოგანო 
ივანიშვილზე სისხლიანი მილიარდე-
ბი (სინამდვილეში მას ერთი კაპკიც 
არა აქვს საკუთრივ და უპუტინოდ).  
      დღეს ბევრმა ქართველმა არ იცის, 
რომ  სწორედ 9 აპრილია დამოუკიდებ-
ლობის აღდგენის დღე და შევარდნაძე-

სააკაშვილის სახელისუფლო ხროვის 
მიერ ხდება ისტორიის მიზანმიმარ-
თული გამრუდება - საქართველოს 
დამოუკიდებლობის დღედ 26 მაისის 
აღნიშვნა.  თავის დროზე, გარეწარ-
მა მენშევიკებმა დაუშვეს შეცდომა, 
როცა თავისუფლების აღდგენის მა-
გივრად თავისუფლების გამოცხადე-
ბის დღე დაადგინეს-თითქოს, მანამდე, 
არასოდეს ყოფილიყო საქართველო 
თავისუფალი. თანაც, მას შემდეგ სა-
ქართველომ დაკარგა ეგ თავისუფლე-
ბა და ხელახლა, სწორედ, 9 აპრილს 
გამოაცხადა მისი აღდგენა. დღეს კი 
კანონიერი ხელისუფლებაა აღსად-
გენი და ეს საკითხიც ისევეა მიჩქმა-
ლული შევარდნაძის ლეკვების მიერ, 
როგორც თავად 9 აპრილი. შარშან ვა-
პირებდი აქ, საფრანგეთში შემეკრიბა 
ქართველები და ეს დღე აღგვენიშნა 
სააკაშვილის საელჩოს წინ,  მაგრამ 
სათანადო რაოდენობის ხალხი ვერ შე-
მოვიმტკიცე. აქაური ქართველი ემიგ-
რანტები სააკაშვილის საელჩოს ლაქი-
ებად არიან ქცეულები და ეროვნული 
ინტერესები სულაც არ ანაღვლებთ. 
     9 აპრილი საქართველოს უახლ ეს 
ისტორიაში ეროვნული კონსოლიდა-
ციის დღეცაა და მომავალშიც შეიძლე-
ბა იგივედ იქცეს, თუ როდესმე ბოლო 
მოეღო ეროვნული ცნობიერების 
დეგრადაციას და შევარდნაძე-სააკაშ-
ვილ-ივანიშვილის უკუნეთს. ამ ავაზა-
კების გზა ტაძრამდე ვერ მიგვიყვანს 
ქართველო ერო. უკუაგდეთ ეს ბარა-
ბას გზა! გაუმარჯოს ქრისტეს გზას, 
ილიას გზას, მერაბის გზას, ზვიადის 
გზას, კანონიერი ხელისუფლების აღ-
დგენის გზას! გვფარავდეს უფალი და 
მოგვიტეოს შეცოდებანი ჩვენნი.

9  ა პ რ ი ლ ი
ბაკურ მორგოშია

ეღირსებათ თუ არა 9 აპრილის გმირებს ღირსეული მონუმენტი?!
უზენაესი საბჭოს შენობის წინ, 

იქ სადაც საქართველოს დამოუკი-
დებლობისათვის მებრძოლთა სისხ-

ლი დაიღვარა, სააკაშვილის ხელი-
სუფლებამ 2004 წელს სრულიად 
უსახური მონუმენტი, ხოლო ას-

ფალტზე შუშის უშინაარსო ფილები 
“მიმოაპნია”. ეროვნულ–განმათა-
ვისუფლებელმა მოძრაობამ იმთა-
ვითვე გავაპროტესტეთ პროექტი 
და მრავალჯერ შევეცადეთ კიდეც 
შეგვეჩერებინა საეჭვო ღირებულე-
ბის მონუმენტის დადგმა და გამოც-
ხადებულიყო კოკურსი მონუმენტის 
პროექტზე. არაერთი პრეს–კონფე-
რენციაც ვუძღვენით აღნიშნულ სა-
კითხს, მაგრამ ჩვენი ხმა, როგორც 
ყოველთვის, ანტიდემოკრატიული 
და ერთპიროვნული მმართველების 
მხრიდან დარჩა “ხმად მღაღადებლი-
სა უდაბნოსა შინა”.

ვიმედოვნებთ, რომ  საქართვე-
ლოს აუცილებლად ეყოლება ეროვ-
ნული ხელისუფლება, რომელიც 
ღირსეულ მონუმენტს აუგებს 9 აპ-
რილის გმირებს, რომელთა გვარ–
სახელებს ამჯერადაც სიამაყით ჩა-
მოვთვლით:

1.აზა ადამია
2. გია ქარსელაძე
3. ეკა ბეჟანიშვილი
4. ელისო ჭიპაშვილი
5. ვენერა მეტრეველი
6. ზაირა კიკვიძე
7. თამარ მამულაშვილი
8. თამარ ჭოველიძე
9. თამუნა დოლიძე
10. თინა ენუქიძე
11. მამუკა ნოზაძე
12. მანანა ლოლაძე
13. მანანა მელქაძე
14. მარინა ჭყონია–
 სამარგულიანი
15. მზია ჯინჭარაძე
16. ნათია ბაშალეიშვილი
17. ნანა სამარგულიანი
18. ნატო გიორგაძე
19. ნინო თოიძე
20. ნოდარ ჯანგირაშვილი
21. შალვა ქვასროლიაშვილიხელში მიკროფონით მაკა ლატარია–ბაშალეიშვილი
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ილია ჭავჭავაძის მიერ ნაანდერძევ 
ღირებულებებს  – მამულს, ენას და 
სარწმუნოებას, მეტროპოლიამ ჩვენი 
ტერიტორიების დაპყრობით, ენის შერ-
ყვნითა და ათეისტური იდეოლოგიით 
უპასუხა. მთავარ სტრატეგიულ ამო-
ცანად კი საზოგადოების ცნობიერე-
ბიდან ეროვნულ–სახელმწიფოებრივი 
იდეის აღმოფხვრა, ამ იდეისგან  ხალ-
ხის გაუცხოება დაისახა მიზნად. ასეთი 
მზაკვრული პოლიტიკის განხორცი-
ელების საცდელ პოლიგონად აფხაზე-
თი და სამაჩაბლო იქცა...

სწორედ მაშინ, როცა კრემლის ეს 
ზრახვები პიკს აღწევდა, საბჭოთა 
კავშირის სახელმწიფოებრივ სხეულ-
ში ნაღმის ფუნქცია შეასრულა ზვიად 
გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას 
ძალისხმევით გამოსულმა თვითგამო-
ცემებმა. “ოქროს საწმისი”, “საქართვე-
ლოს მოამბე”, “ჯვარი ვაზისა” და სხვა 
თვითგამოცემების ფურცლებიდან სა-
ზოგადოებამ  მიიღო მეტად საჭირო, 
ხელისუფლების მიერ აკრძალული, 
ეროვნული ღირსების გამომხატველი, 
საღვთისმეტყველო, სულიერ–ესთე-
ტიკური, პოლიტიკური და ზოგადად 
ეროვნული თვითშეგნების მაღალი ში-
ნაარსით დატვირთული ლიტერატურა, 
რომელიც ადამიანის არსობრივი სიძ-
ლიერის გამოვლენის ბუნებას უწყობდა 
ხელს წლების მანძილზე, რამაც 1989 
წლის 9 აპრილის დილას, ეროვნული 
სულიერების ამაღლებისა და  გამოხატ-
ვის მწვერვალს მიაღწია. გამთლიანდა 
და გაერთიანდა ერი ეროვნულ–სა-
ხელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 
იდეის ხორცშესხმისათვის. დაიწყო 
დისკუსიები, რომლებშიც მონაწილეობ-
და საზოგადოების ფართო სპექტრი და 
ძირითადი საკითხი ეხებოდა იმ გზების 
მოძიებას,  იმ აუცილებელი ნაბიჯების 
გადადგმას, რომელიც გამოიყვანდა 
ჩვენს ქვეყანას საბჭოური ორბიტიდან 
და უზრუნველყოფდა მის სუვერენულ 
განვითარებას. ამ იდეის განხორციელე-
ბის ცენტრად იქცა კოლხური კოშკი, 
ხალხს ვერ იტევდა მისი ეზო. სწორედ 
იქ იგეგმებოდა ყველა ის საშური ნაბი-
ჯი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის რუსული 
იმპერიული მონობისგან განთავისუფ-
ლების გზაზე დაგვაყენებდა. ზვიად 
გამსახურდია პრიორიტეტულ მნიშვნე-
ლობას ანიჭებდა ისტორიულ–სამართ-
ლებრივ საფუძვლებზე დაყრდნობით, 
სახელმწიფოს დონეზე შეფასებულიყო 
ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართ-
ველოს რესპუბლიკის წინააღმდეგ გან-
ხორციელებული სამხედრო აგრესია და 
მისი შემდგომი ანექსია. ამ კონტექსტ-
ში თავსდებოდა ეროვნულ–განმათავი-
სუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენ-
ლის შეღწევა საბჭოურ საკანონმდებლო 
ორგანოში, სწორედ ზვიადისა და მერა-
ბის დაჟინებული მოთხოვნით ვიყარე 
კენჭი საქართველოს სსრ XI მოწვევის 
უმაღლეს საბჭოში (გამოკლებული დე-
პუტატის ნაცვლად). 

არჩევნებში ეროვნულ–განმათა-
ვისუფლებელი მოძრაობის წარმო-
მადგენელთა (ნოდარ ნათაძე, ნიკო 
ჭავჭავაძე და მე) გამარჯვებამ კიდევ 
ერთხელ გვიჩვენა, რომ საზოგადოება-
ში დამოუკიდებლობის აღდგენის იდეა 
მომწიფდა და მათი დაკვეთაც ეგ იყო. 
სწორედ ამ დაკვეთას ასრულებდა 1989 
წლის მაისში სსრკ სახალხო დეპუტატ-
თა ყრილობაზე დეპუტატი თამაზ გამ-
ყრელიძე, როცა მოითხოვდა დაეგმოთ 
და შესაბამისი შეფასება მიეცათ ბოლ-
შევიკური რუსეთის მიერ განხორცი-
ელებული სამხედრო აგრესიისთვის და 

საქართველოს დამოუკიდებელი რეს-
პუბლიკის ანექსიისათვის, როგორც 
1920 წლის 7 მაისის საქართველო–რუ-
სეთის სამშვიდობო ხელშეკრულების 
უხეში დარღვევის შედეგისათვის. (ალ-
ბათ ზედმეტი არ იქნება შევახსენოთ 
საზოგადოებას ხსენებული საკავშირო 
უმაღლესი საბჭოს ქართველი დეპუტა-
ტების წარმომადგენლობა: აკაკი ბაქ-
რაძე, ნოდარ მგალობლიშვილი (არქი-
ტექტორი), გუჩა კვარაცხელია, ოთარ 
ზუხბაია, რევაზ სალუქვაძე...) სამწუხა-
როდ, დეპუტატ თ.გამყრელიძის ამ მე-
ტად მნიშვნელოვან მოთხოვნას, აქტუ-
ალობა დაუქვეითეს და გაანეიტრალეს 
გენერალ იგორ როდიონოვის ცინიკური 
გამოსვლით, რომელშიც მან გაამართ-
ლა მის მიერ განხორციელებული სის-
ხლიანი მოქმედება თბილისში, ხოლო 
ქართველი ერის ნებას “ექსტრემისტუ-
ლი დაჯგუფებების მტრული მოქმედე-
ბა” და “მრავალდღიანი ანტისაბჭოთა 
შაბაში” უწოდა. საბოლოოდ, ყრილობამ 

მხოლოდ თბილისის მოვლენების შემ-
ფასებელი სადეპუტატო კომისია შექ-
მნა. ამით ამოიწურა  საკავშირო ტრი-
ბუნის გამოყენების რესურსი, მაგრამ 
გამძაფრდა საზოგადოების ბრძოლა 
საქართველოს დამოუკიდებლობისათ-
ვის. ამჯერად ბოლშევიკური აგრესიის 
შეფასების საკითხი დადგა XI მოწვევის 
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 
წინაშე, რომლის მომზადება და ინიცი-
რება მოახდინა დეპუტატმა ნოდარ ნა-
თაძემ, მანვე შეადგინა დადგენილების 
ტექსტი, რომლის განხილვა ამოიწურა 
მხოლოდ ერთი დეპუტატის სამსიტყვი-
ანი წინადადებით – “ძირს დამპალი იმ-
პერია!” წარმოთქვა დეპუტატმა ანზორ 
ბურჯანაძემ. როგორი გასაკვირიც არ 
უნდა იყოს დღევანდელობის გადასა-
ხედიდან, 1990 წლის 9 მარტს, აღნიშ-
ნული შეფასება, ყოვლისმომცველი  და 
კვალიფიციური, წარუდგინა ქართულ 
საზოგადოებას საქართველოს საბ-
ჭოურმა უმაღლესმა საკანონმდებლო 
ორგანომ, რაც უპირველეს ყოვლისა 
განპირობებული იყო დამოუკიდებლო-
ბის იდეისადმი გაერთიანებული ერის 
ერთსულოვნებით.

მიუხედავად წინგადადგმული ნა-
ბიჯისა, საქართველო მაინც რჩებოდა 
ერთიან საკავშირო სივრცეში – საბ-
ჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, რაც 
საფრთხეს უქმნიდა, როგორც ერის 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლო-
ბისაკენ მიზანმიმართულ სვლას, ისე 
ქვეყნის მთლიანობის შენარჩუნებას, 

რადგანაც აგონიაში მყოფ საბჭოთა 
ხელისუფალთა მზერა განსაკუთრე-
ბით ფოკუსირებული იყო საქართვე-
ლოსკენ. 1989 წლის ივლისში ჩაშლი-
ლი ე.წ. ეთნოკონფლიქტის განახლება 
აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში კრემლის 
მიერ, ეროვნულ–განმათავისუფლებე-
ლი მოძრაობის საწინააღმდეგოდ შექმ-
ნილი “ინტერფრონტების”, “ბლოკსოი-
უზების”, “ხსნის კომიტეტების” და სხვა 
სეპარატისტული ორგანიზაციების მეშ-
ვეობით კვლავ აქტუალური რჩებოდა. 
ამ ფონზე კოლხურ კოშკში მიღებული 
გადაწყვეტილების შესაბამისად უნდა 
გააქტიურებულიყო ბრძოლა უმაღლეს 
საკანონმდებლო ორგანოში, მრავალ-
პარტიული, დემოკრატიული არჩევნე-
ბის უმოკლეს ვადაში ჩასატარებლად, 
რომელშიც აქტიური მონაწილეობა 
უნდა მიეღო ეროვნული მოძრაობის 
ფართო სპექტრს. შევიმუშავეთ გეგმა 
ამ მიზნის მისაღწევად, რომელიც ძი-
რითადად ითვალისწინებდა ამ მოთხოვ-

ნის მხარდამჭერი, მრავალრიცხოვანი 
საზოგადოების უმაღლესი საბჭოს შე-
ნობის წინ შეკრებას, ხოლო სხდომათა 
დარბაზის ანტრესოლზე, ზვიად გამ-
სახურდიასთან ერთად საზოგადოების 
წარმომადგენელთა ნაწილის განლაგე-
ბას. მე დამევალა  სტუმრების (“დესან-
ტის”) მიღება–განთავსება და სესიაზე 
ჩვენი მოთხოვნის ინიცირება.

1990 წლის აგვისტოში უმაღლესი 
საბჭოს პლენარულ სხდომაზე, შემუ-
შავებული გეგმის შესაბამისად, სესიის 
ტრიბუნიდან გავაჟღერე მოთხოვნა 
– დემოკრატიული, თავისუფალი, მრა-
ვალპარტიული არჩევნების უმოკლეს 
ვადაში ჩატარების აუცილებლობის შე-
სახებ, რასაც უმაღლესი საბჭოს პრეზი-
დიუმის თავმჯდომარე გივი გუმბარიძე 
არ დაეთანხმა, იმ მოტივით, რომ ამ 
გადაწყვეტილების მიღებას დასჭირდე-
ბოდა დრო საკანონმდებლო ცვლილე-
ბებზე სამუშაოდ, რამაც ჩვენს შორის 
კამათი გამოიწვია მე ვამტკიცებდი, 
რომ ვადაგასული უმაღლესი საბჭოს 
უფლებამოსილება უნდა განსაზღვრუ-
ლიყო ახალი არჩევნების თარიღის დად-
გენით, ხოლო შუალედური პერიოდი 
გამოყენებული იქნებოდა საკანონმდებ-
ლო ცვლილებების მისაღებად. კამათში 
სტუმრის სტატუსით მონაწილე ზვიად 
გამსახურდია ხაზგასმით აღნიშნავდა 
დაყენებული საკითხის დადებითად გა-
დაწყვეტის აუცილებლობაზე და ახალი 
არჩევნების ჩატარების მნიშვნელობა-
ზე იგი საგანგებოდ მიუთითებდა, რომ 

ის გამოხატავს არა მხოლოდ საკუთარ 
მოსაზრებას, არამედ ფართო საზო-
გადოების ნებასა და სულისკვეთებას. 
გ. გუმბარიძე პოზიციას არ ცვლიდა, 
რამაც მაიძულა დამეგდო დეპუტატის 
მოწმობა პრეზიდიუმის მაგიდაზე, რა-
საც მოჰყვა სხდომათა დარბაზიდან 
პირდაპირი ტელეტრანსლიაციის შეწყ-
ვეტა. ტრიბუნასთან მეორედ მისულმა  
ზვიად გამსახურდიამ გააფრთხილა გ. 
გუმბარიძე უმართავი პროცესების დაწ-
ყების შესაძლებლობის არსებობაზე, 
რაზედაც სრული პასუხისმგებლობა 
მას გ. გუმბარიძეს დაეკისრებოდა. ტე-
ლეტრანსლაციის შეწყვეტამ გამოიწვია 
ხალხის მოზღვავება უმაღლესი საბჭოს 
შენობასთან, რომელთა წინაშე სიტყ-
ვით გამოსულმა ზ. გამსახურდიამ მი-
აწოდა სრული ინფორმაცია სხდომათა 
დარბაზში განვითარებული მოვლენე-
ბის შესახებ. მოსმენილით აღშფოთებუ-
ლი საზოგადოება მოითხოვდა და სკან-
დირებდა არჩევნების დაუყოვნებელ 
დანიშვნას და იმუქრებოდა შენობაში 
შეჭრით. ამჯერად გ. გუმბარიძემ ინება 
გადაეხედა საკუთარი პოზიციისთვის 
და გადაწყდა უმაღლესი საბჭოს მორი-
გი არჩევნების ჩატარება 1990 წლის 28 
ოქტომბერს.

ეს იყო უდიდესი გამარჯვება სა-
ქართველოს დამოუკიდებლობის მო-
პოვების წინააღმდეგობებით აღსავსე 
გზაზე. წინ გველოდა იმპერიული ბუნე-
ბის წიაღში შობილი ხაფანგები და ნაღ-
მები, მათ შორის ისეთებიც, რომლის 
არდანახვა შეუძლებელი იყო. სტრუქ-
ტურულად და იდეოლოგიურად ჩამო-
ყალიბებული “ინტერფრონტების” და 
“ბლოკსოიუზების” ასამოქმედებლად, 
1990 წლის 3 აპრილს მიღებული საკავ-
შირო კანონი, რომელიც ერთდროულად 
წინააღმდეგობაში მოდის, როგორც 
სსრკ–ს, ისე მოკავშირე რესპუბლიკე-
ბის კონსტიტუციებთან, ძნელი წარმო-
სადგენია თუ რას უმზადებდა საბჭოთა 
სივრცეში მყოფ საქართველოს, “განახ-
ლებულ კავშირად” მონათლული სატ-
ყუარა და სხვა... ამიტომაც იყო საჭირო 
ქვეყნის ამ სივრციდან გამოყვანა, რაც 
საბედნიეროდ მოხდა უმაღლესი საბ-
ჭოს დარბაზში მყოფი “დესანტის” მეშ-
ვეობით.

ეროვნული ხელისუფლების არჩევამ 
შესაძლებელი გახადა რუსეთის იმპე-
რიული ამბიციების განეიტრალება, 
აფხაზეთში ეროვნულ–განმათავისუფ-
ლებელ მოძრაობასთან შეთანხმებული 
მოქმედებით დაიძლია ისეთი სირთუ-
ლეები, რომლებიც პირდაპირ ქვეყნის 
დაქუცმაცებისკენ იყო მიმართული. 
უმტკივნეულოდ ჩატარდა არჩევნები 
აფხაზეთში, მოხერხდა 1991 წლის 17 
მარტის საკავშირო რეფერენდუმის 
ბოიკოტირება, აფხაზეთში ამ რეფე-
რენდუმის გაყალბებული შედეგების 
გადაფარვა, ორი კვირის შემდეგ ჩატა-
რებული რეფერენდუმით. 1991 წლის 
31 მარტს რეფერენდუმში მონაწილე-
ობა მიიღო აფხაზეთის მოსახლეობის 
61,27 პროცენტმა. აქედან თითქმის 
60% ხმა მისცა საქართველოს დამო-
უკიდებლობას (ვრცლად იხ, “განმათა-
ვისუფლებელი” № 30). 

ეს იყო ეპოქალური მნიშვნელობის 
გამარჯვება, რადგანაც 31 მარტის რე-
ფერენდუმმა საბოლოოდ დაადასტურა, 
რომ აფხაზეთი – საქართველოს სახელ-
მწიფოებრივ–სამართლებრივი სივრ-
ცის განუყოფელი ნაწილია.

ნუგზარ  
მგალობლიშვილი 

“დესანტი” უმაღლეს საბჭოში

მარცხნიდან სხედან: ნუგზარ მგალობლიშვილი, ზვიად გამსახურდია, ნუგზარ ჯაში

სოფიკო ჯერვალიძის
ფოტო არქივიდან
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საქართველოს დემოკრატიული რეს-
პუბლიკა იყო საერთაშორისო საჯარო 
სამართლით აღიარებული დამოუკიდე-
ბელი და სუვერენული სახელმწიფო, 
თავისი ლეგიტიმური კონსტიტუციით 
1921 წ. 21 თებერვალს რომ მიიღო 1991 
წლის მარტში არჩეულმა დამფუძნებელ-
მა კრებამ. 

საქართველომ,  სამართლის სუბიექ-
ტობა დაკარგა 1801 წელს და  მხოლოდ 
1991 წელს მოიპოვა; როგორც ცნო-
ბილია, სახელმწიფოების დამოუკი-
დებლობა ემყარება დამოუკიდებელი 
სახელმწიფოების მიერ აღიარებას და 
დიპლომატიური ურთიერთობის დამ-
ყარებას. 1918-21 წლების დამოუკი-
დებლობა არ აღიარა ერთა ლიგამ და 
მხოლოდ ცალკეული სახელმწიფოების 
აღიარებით შემოიფარგლა. 1991 წლის 
9 აპრილს, იმავე წლის 31 მარტს ჩატა-
რებული რეფერენდუმის საფუძველზე, 
რომელშიც საქართველოს მოსახლე-
ობის 88%-მა მიიღო მონაწილეობა, სა-
ქართველოს დამოუკიდებლობას მხარი 
დაუჭირა  97,73%. ეს იყო საყოველთაო 
ზეიმი. ამ რეფერენდუმში მონაწილეობა 
მიიღო, როგორც აფხაზეთის ისე, ყო-
ფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური 
ოლქის მოსახლეობამ, რაც საფუძვლად 
დაედო ქვეყნის ტერიტორიული მთლი-
ანობისა და საზღვრების ურღვევობას. 
არჩევანი იყო საყოველთაო, ეთნიკური 
კუთვნილებისა და რელიგიური აღმ-
სარებლობის მიუხედავად;  1989 წლის 
აღწერების მიხედვით,  იმ დროს საქარ-
თველოში ცხოვრებოდა 437 ათ სომეხი, 
500 ათ. აზერბაიჯანელი, 250 ათ. რუსი 
და სხვა. თითოეულმა მათგანმა, მიუხე-
დავად კრემლის ანტიპროპაგანდისა, 
აღასრულა თავისი მოქალაქეობრივი 
ვალი ქართული სახელმწიფოებრიობის 
წინაშე.

გამოცხადებული დამოუკიდებ-
ლობის აღიარება დაიწყო 1991 წლის 
ბოლოს: 1991 წლის 16 დეკემბერს 
ჩვენი დამოუკიდებლობა ცნო უკ-

რაინამ, 25 დეკემბერს ამერიკის 
შეერთებულმა შტატებმა და მოკლე 
პერიოდში თითქმის ყველა დიდმა 
სახელმწიფომ. საქართველო გახდა 
საერთაშორისო სამართლის სუბიექ-
ტი, რასაც, მიუხედავად ქვეყანაში 
არსებული არასტაბილური მდგომა-
რეობისა, დაეფუძნა საქართველოს 
გაწევრიანება გაერთიანებული ერე-
ბის ორგანიზაციაში.

უკვე 20 წელიწადზე მეტია სა-
ქართველო იბრძვის მოპოვებული 
დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისა 
და განმტკიცებისათვის - მიუხედე-
ვად იმისა, რომ დამოუკიდებლობის 
მოპოვებასთან ერთად დაიწყო, ჯერ 
არ დაბადებული სახელმწიფოს დან-
გრევისა და დასუსტების პროცესი. 
1992 წელს რუსეთის დახმარებით 
ქვეყნის “მეხუთე კოლონამ” მოახდი-
ნა სახელმწიფო გადატრიალება, სა-
ქართველოს ძირძველი ტერიტორი-
ების - აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს 
ოკუპირება, მოკლული იქნა საქარ-
თველოს პირველი პრეზიდენტი და 
დევნილობაში აღმოჩნდა, როგორც 
საქართველოს 500 ათ. მოსახლე, ისე 
პირველი ეროვნული მთავრობა და 
უზენაესი საბჭო. მიუხედავად ამი-
სა დამოუკიდებელი საქართველო 
დღემდე დგას, მოქმედებს, სახელმ-
წიფოებრიობა ძლიერდება, ქვეყანა 
ქმნის შესაბამის სამოქალაქო და პო-
ლიტიკურ ინსტიტუტებს, ამყარებს 
დიპლომატიურ ურთიერთობებს, 
ამტკიცებს ალიანსებს. ეროვნულ-
განმანთავისუფლებელი მოძრაობის 
შედეგად ქართული სახელმწიფოებ-
რიობა ჭეშმარიტი მამულიშვილის 
ზვიად გამსახურდიას მესაძრიკვლე-
ობით მიიწევს წინ  დამოუკიდებლო-
ბის გზაზე, მაგრამ  საქართველოში 

არ არის აღდგენილი სამართალმემ-
კვიდრეობა, დღევანდელი პოლიტი-
კური ისტებლიშმენტი კვლავ 1992 
წელს ხელისუფლებაში სახელმწი-
ფო გადატრიალების გზით მოსული 
ხუნტის - “სამხედრო საბჭოს” სა-
მართალმემკვიდრეა.

მას შემდეგ, რაც ქართველმა ერმა  
რეფერენდუმით გამოხატა საკუთა-
რი ნება იყოს დამოუკიდებელი, მის 
მიმართ ხორციელდება არნახული 
სადამსჯელო პოლიტიკა, რისი ერთ-
ერთი გამოხატულებაც არის, სწო-
რედ ამ უწყვეტი სამართლებრივი 
ხაზის მოშლა. შესაბამისად, არათან-
მიმდევრული და ნაკლოვანია პოლი-
ტიკაც, რომელმაც უნდა უპასუხოს 
ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმარ-
თულ პროვოკაციებს. 

 დღეს უკვე მსოფლიოსთვის ეჭ-
ვგარეშეა, რომ რუსეთი ოკუპანტი 
ქვეყანაა, რაც იმ დროს გულისხმობ-
და ბევრად უფრო ძლიერი ფარული 
ოკუპანტის მისი პოლიტიკისთვის 
საზიანო პირობებზე დათანხმებას. 
ეს არის პირველი ხელისუფლების 
მემკვიდრეობის, როგორც პოლიტი-
კური ისე სამართლებრივი უარყო-
ფის მხოლოდ ერთი მაგალითი.

მდგომარეობა მოითხოვს გამოს-
წორებას, გვჭირდება ლეგიტიმაციის 
სრული აღდგენა. ზოგს ჰგონია, რომ 
ვინმე ითხოვს პირველი ეროვნული 
ხელისუფლების აღდგენას, აქ ამაზე 
არ არის საუბარი, საუბარია იმაზე, 
რომ დღევანდელი ხელისუფლება 
უნდა იყოს ლეგიტიმური, ანუ უნდა 
აღსდგეს ქართული სახელმწიფოებ-
რიობის უწყვეტი მემკვიდრეობა, 
მაგრამ ამ პოზიციის მქონე ეროვნუ-
ლი ხელისუფლების ყველა წარმო-
მადგენელი დღეს არის პოლიტიკურ 

შინაპატიმრობაში, ჩამოშორებულია 
ყოველგვარ სახელმწიფოებრივ საქ-
მიანობას და  სტატუსის ირიბად აღ-
დგენა მხოლოდ ამ იდეის დათმობის  
ხარჯზე შეუძლია. 

იმედს გამოვთქვამთ, რომ ქართ-
ველი ერის მხარდაჭერით საქართ-
ველში მოვა ხელისუფლება, რო-
მელიც მოაგვარებს ამ საკითხს და 
ქართულ სახელმწიფოებრიობას არ 
ექნება ლეგიტიმაციის პრობლემა. 

“ქართველი ერის გზა ქრისტეს 
გზაა, ეკლიანი გზა ჯვარცმისა, 
დაფვლისა და გარდაუვალი აღდგო-
მისა”.

იგორ ჩხეიძე
ეროვნული 

ხელისუფლების 
მინისტრი

საქართველოს დამოუკიდებლობა

1999 წელს საქართველო ევროპის 
საბჭოს წევრი გახდა, ქვეყანამ ერთ–
ერთ ვალდებულებად იტვირთა ევროპის 
სოციალური ქარტიის (შესწორებულის) 
რატიფიცირება. 2005 წელს ამ ქარტიის 
ზოგიერთი მუხლი და პუნქტი რატი-
ფიცირებულ იქნა, მაგრამ დღემდე იგი 
სრულად არ არის რატიფიცირებული.

ევროპის სოციალური ქარტიის სამ-
თავრობო კომიტეტმა განიხილა ეს 
პრობლემა და დაასკვნა, რომ საქართ-
ველოში არსებული რეალობა ეწინააღმ-
დეგება ქარტიის მე–5 მუხლს, რადგან 
პროფკავშირების დაფუძნებისათვის 
აუცილებელი 100 პირი არაგონივრუ-
ლად დიდია. ქარტიის მე–6 პარაგრაფის 
მე–2 მუხლის უგულვებელყოფით ქვე-
ყანაში გარანტირებული არაა დამსაქ-
მებელთა მიერ დასაქმებულებთან კო-
ლექტიური შრომითი ხელშეკრულების 
დადება. მეტიც, ქარტიის მე–2 პარაგრა-
ფის 1–ლი მუხლის დარღვევით დასაქ-
მებულს სამუშაო საათები ყოველგვარი 
ლიმიტის გარეშე შეიძლება გაეზარდოს. 
დასაქმებულები ვალდებული არიან 
შეასრულონ ზეგანაკვეთური სამუშაო, 
თუმც გარანტირებული არა აქვთ შე-
საბამისი ანაზღაურება. ქარტიის მე–4 
პარაგრაფის მე–4 მუხლის დარღვევით 
საქართველოს შრომის კოდექსი არ მი-

უთითებს დასაქმების შეწყვეტისათვის 
საჭირო გაფრთხილების ვადას.

კომიტეტი ადასტურებს, რომ საქარ-
თველოში პროფკავშირის წევრობის 
გამო დისკრიმინაცია რეალობაა, რად-
გან სამუშაოზე არმიღებისას ან სამუ-
შაოდან დათხოვნისას შრომის კოდექ-
სი არ ავალდებულებს დასაქმებულს 
წარმოადგინოს მიზეზი. ქარტიის მე–6 
პარაგრაფის მე–3 მუხლის დარღვევით 
ქვეყანაში არ არსებობს შრომითი დავე-
ბის მორიგების, მედიატორობისა და არ-
ბიტრაჟის სისტემა. შრომის კოდექსი არ 
აზუსტებს თუ როგორი შრომითი დავა 
შეიძლება მოგვარდეს სასამართლოთი, 
ხოლო მორიგებისა და მედიაციის სამსა-
ხურები არ არის.

საქართველოში მოქმედი შრომითი 
კანონმდებლობა ევროპის კავშირის ორ-
განომ ევროკომისიამაც განიხილა და 
აღნიშნა “საქართველოს შრომის კოდექ-
სი და კანონი პროფესიული კავშირების 
შესახებ უნდა შეიცვალოს იმგვარად, 
რომ ისინი შესაბამისობაში მოვიდნენ 
შრომის ძირითად სტანდარტებთან, 
რათა დაცულ იქნეს გაერთიანების 
თავისუფლება, ორგანიზებისა და კო-
ლექტიური მოლაპარაკების უფლება”. 
გაკრიტიკებულია ნორმა, რომ გაფიცვა 
მხოლოდ 90 დღითაა შეზღუდული და 

იგი ნებადართულია მხოლოდ უფლება-
თა კონფლიქტის შემთხვევაში და არა 
ინტერესთა კონფლიქტის დროს, რომ სა-
სამართლოს ნებისმიერ დროს შეუძლია 
გაფიცვის შეწყვეტა. აღნიშნულია, რომ 
შრომის კოდექსი არ იცავს დეკრეტულ 
შვებულებაში მყოფ ქალებს სამუშაოდან 
დათხოვნისგან,  დამსაქმებელს შეუძ-
ლია არ აანაზღაუროს ზეგანაკვეთური 
შრომა და თვითნებურად გაუზარდოს 
სამუშაო დღე 90 წუთით,  რაც რეალუ-
რად იძულებითი შრომის თავსმოხვევაა. 
დასაქმებულთა სიცოცხლე მუდმივ საფ-
რთხეშია, რადგან შეწყვიტეს არსებობა 
შრომის გენერალურმა ინსპექციამ და 
ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმ-
წიფო დეპარტამენტმა, რამაც კატასტ-
როფულად გაზარდა სამუშაო ადგილებ-
ზე დაღუპულთა და დაზარალებულთა 
რაოდენობა.

მ. სააკაშვილის “პოლიციური კაპიტა-
ლიზმი” თავის ფორმითაც და შინაარსით 
სრულად უარყოფს ევროპის შრომით და 
სოციალურ სტანდარტებსა და ნორმებს, 
მის ორგანიზებულ და კონცენტრირე-
ბულ სოციალურ ძალადობას შეიძლება 
და უნდა ეპასუხოს საერთო ეროვნული 
სამოქალაქო–სოციალური მოძრაობით, 
მოწოდებით “მშრომელთა უფლებები – 
ადამიანის უფლებებია”.

საპენსიო ასაკის 
ზედა ზღვრები

იტალიის მშრომელთა პროფესიული 
კავშირების კონფედერაციის ცნობით 
ევროპის ქვეყნებში ფინანსურ–ეკონო-
მიკური კრიზისისა და დემოგრაფიული 
დაბერების გათვალისწინებით განხორ-
ციელდება საპენსიო ზედა ზღვრის აწე-
ვა შემდეგი სქემის მიხედვით:

იტალიის რესპუბლიკაში 2015 წლის-
თვის საპენსიო ასაკი შეადგენს 67 წელს;

საფრანგეთის რესპუბლიკაში 2018 
წლისათვის საპენსიო ასაკი შეადგენს 65 
წელს;

ესპანეთის სამეფოში 2018 წლისათ-
ვის საპენსიო ასაკი შეადგენს 67 წელს;

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლი-
კაში 2019 წლისათვის საპენსიო ასაკი 
შეადგენს 67 წელს;

დანიის სამეფოში 2024 წლისათვის 
საპენსიო ასაკი შეადგენს 67 წელს;

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 
ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში 
2024 წლისათვის საპენსიო ასაკი შეად-
გენს 68 წელს.

დავით არაბიძე

ევროპა მ. სააკაშვილის “პოლიციური კაპიტალიზმის” წინააღმდეგ



62012, 1 აპრილი, №31

6 2012, 1 აპრილი, №31

. მეგობრებო! გიყვარდეთ ერთ-
მანეთი, დაეხმარეთ ერთმანეთს მა-
შინაც კი, როცა გძულთ ერთმანეთი.

. შექმენით საკუთარი კადრები... 
ყოველი ლაბორატორია, ყოველი კა-
თედრა და ინსტიტუტი ჩვენი კადრე-
ბის სამჭედლოდ უნდა იქცეს.

. როცა სცენიდან მიდის უფროსი 
თაობა, მას კიდევ უფრო ძლიერად 
მომზადებული და მოღონიერებული 
ახალგაზრდობა უნდა შეენაცვლოს. 
საამისოდ, რაც შეიძლება ადრე 
უნდა წამოვწიოთ საპასუხისმგებლო 
თანამდებობებზე ჩვენი ახალგაზრ-
დობა.

. შექმენით საკუთარი კოლექტი-
ვები და მათი მეშვეობით გარიყეთ, 
გააძევეთ ჩვენი მოწინააღმდეგენი.

. ილაპარაკეთ და იმოქმედეთ 
დარწმუნებით, მტკიცედ, აგრესი-

ულად, თავგზის ამბნევად, თავზარ-
დამცემად. ასტეხეთ ხმაური და გა-
მოიყენეთ ლამაზ–ლამაზი სიტყვები. 
იხმარეთ, რაც შეიძლება უფრო გა-
უგებარი და ვითომ მეცნიერული 
ტერმინები. მნიშვნელობა არა აქვს 

რას იტყვით, მთავარია როგორ იტყ-
ვით.

. თქვენს თავდაჯერებულობას 
რწმენად მიიჩნევენ, ამბიციას – გო-
ნების სიმაღლედ,  ჭკუის სწავლები-
სა და შენიშვნების მიცემის მანერას 
– უპირატესობად.

. თქვენს ნებაზე ატრიალეთ და 
ნერვები დააწყვიტეთ იმ პიროვნე-
ბებს, ვინც გეწინააღმდეგებათ და 
გასტეხეთ მათი ნებისყოფა, სახელი 
გაუტეხეთ მეტიჩრებსა და მყვირა-
ლებს და ამრიგად იმოქმედეთ მათ 
თავმოყვარეობაზე.

. ყველა მოვლენა იმის  გათვალის-
წინებით უნდა განიხილოთ, რას მო-
უტანს ჩვენს მომხრეებს – სარგებ-
ლობას, თუ ზიანს.

. ჩვენი ვალია, ერთმანეთს გავა-
გებინოთ, რას აპირებს მოწინააღმ-
დეგე მხარე.

. ხელთ გეპყრათ პროპაგანდი-
სა და ინფორმაციის საშუალებები, 
პრესა, რადიო, ტელევიზია, კინო. 
ნებისმიერი საკითხის ირგვლივ 
შექმენით ისეთი საზოგადოებრივი 
აზრი, ჩვენს ინტერესებს რომ შე-
ესაბამება. ყოველგვარი წვრილმანი 
შეიძლება პრობლემად იქცეს, ხოლო 
პრობლემა წვრილმანად. არც ერთი 
საზოგადოებრივი პროცესი არ უნდა 
მიჰყვეს თვითდინებას. თუ რომელი-
მე მათგანი სარგებლობის მომტანი 
არ იქნება ჩვენთვის, უნდა შეაჩე-
როთ, ან ჩვენი მტრების წინააღმდეგ 
უნდა წარმართოთ.

. იქ, სადაც ორი მოწინააღმდეგეა, 
ერთი ჩვენთაგანი მაინც უნდა იყოს 
გარეული. იყავით ყველგან!

. თუკი ახალგაზრდა, პერსპექტი-
ული მოწინააღმდეგეების ბლოკირე-
ბასა და გამოფიტვას ვერ შეძლებთ, 
გახადეთ მართვადნი, მიიზიდეთ 
თქვენს კომპანიაში და ჩვენი გარე-
მოცვის მჭიდრო რკალში მოაქციეთ.

. მიეცით მათ ქრთამი, საჩუქრები, 
ასვით ღვინო და კონიაკი, უმჯობე-
სია ფალსიფიცირებული არაყი.

. იყავით ფხიზლად... ჩანასახშივე 
მოსპეთ ანტიდემოკრატიული ტენ-
დენციები... ფაშიზმი სწორედ იქ 
იჩენს თავს, სადაც ჯეროვან შეფა-
სებას ვერ ვაძლევთ ადგილობრივი 
მოსახლეობის მისწრაფებას – იყვ-
ნენ თავიანთი მიწის ბატონ–პატრო-
ნები.

. შეისყიდეთ, გაიტაცეთ და გა-
ანადგურეთ და ნუ დაუშვებთ ისე-
თი ნაშრომების ხელმეორედ გამო-
ცემას, სადაც გაშიფრულია ჩვენი 
სტრატეგია და ტაქტიკა. 

. განსაკუთრებული ყურადღება 
მიაქციეთ ურჩებსა და ჯიუტებს, ვი-
საც არ სურს ქედი მოიდრიკოს ჩვე-
ნი უპირატესობის წინაშე, არ სურს 
იმუშაოს ჩვენთვის. ისინი ჯიუტად 
ამოჩემებული ეროვნული ღირსების 
იდეის ჩანასახშივე უნდა ჩახმენ და 
ჩაიფერფლონ. ნებისმიერი საბაბით 
ამხილეთ ამგვარი ურჩები და სახე-
ლი გაუტეხეთ, ხმები გაუვრცელეთ, 
საეჭვო რეპუტაცია შეუქმენით... 
მოუშალეთ კავშირები, კონტაქტები, 
არ მისცეთ ეფექტური მუშაობის სა-
შუალება,  ეჭვქვეშ დააყენეთ მათი 
საქმიანობის მიზანშეწონილობა, თა-
ნამდებობა, მოაქციეთ იზოლაციაში, 
აამხედრეთ მათ წინააღმდეგ ბრბო, 

მოუშალეთ გავლენიანი პოზიციები 
საზოგადოებაში, გამოიწვიეთ კონფ-
ლიქტზე...

. მთავარია ბრალი დასდოთ, რომც 
გამართლდნენ, არაფერია! რადგან 
ვინც თავს იმართლებს, უკვე ნახევ-
რად დამნაშავეა.

ზემომოცემული “რეკომენდაცი-
ები” 2004 წლის სხვადასხვა გაზე-
თებში დაიბეჭდა, მათ შორის ჩვენ-
შიც (იხ. “განმათავისუფლებელი”, 
№3, 2004). განმეორებითი დაბეჭ-
დვა იმ მიზნით განვიზრახეთ, რომ 
გვეჩვენებინა მიხეილ სააკაშვილის 
არაადექვატური და “თავგზის ამბ-
ნევი” ქცევების, დღეს უკვე სრული 
იდენტობა ფსევდო–ნაციონალების 
პოლიტმასწავლებლის, ჯორჯ სო-
როსისეულ სატანურ პოლიტ–ტექ-
ნოლოგიებთან, რომელსაც აწ უკვე 
უჩანს დასასრული, მაგრამ ამ პო-
ლიტიკური მარაზმიდან გამოსულთ 
სიფრთხილე გვმართებს, ამერიკამ 
თუ რუსეთმა, მიშა–2 ანუ სააკაშვი-
ლის ნაირსახეობა არ შემოგვაჩეჩოს 
ახლადმოვლენილი მილიარდერის 
სახით! (რედ.)

“თავისუფლების ინსტიტუტისა” და ჩვენი მეგობარი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელთათვის

ჯორჯ სოროსის რეკომენდაციები

რატომ იბრძვის ქართველი 
ჯარისკაცი ავღანეთის მიწაზე?

ავღანეთში ომი, ეს ღირებულებათა 
ომია. საბაზრო დემოკრატია და ისლა-
მური ფუნდამენტალიზმი სამკვდრო–
სასიცოცხლოდ ებრძვის ურთიერთს. 
ავღანეთის მიწაზე ან ერთი იხარებს, ან 
მეორე. ქართველი ჯარისკაცი კი იმი-
ტომ იბრძვის ამ ომში, რომ როგორც 
ჯერ კიდევ 1951 წელს ამერიკელმა სე-
ნატორმა ტაფტმა აღნიშნა “გაცილებით 
იაფია აწარმოო ომი უცხო სახელმწი-

ფოების ჯარისკაცებით, თუნდაც ჩვენ 
გვიხდებოდეს მათი აღჭურვა, ვიდრე 
ამერიკელი ახალგაზრდების მეშვეობით, 
ამ შემთხვევაშიც გაცილებით ნაკლები 
ამერიკელი იღუპება”.

(სენატორი ტაფტის განცხადება. ვა-
შინგტონი  1951 წლის 19 მაისი) IVOR 
MONTAGU “PLOT AGAINST PEACE”,  
London, 1952.

“დემოკრატიული” რუსეთი 

საზღვრების შეცვლას ითხოვდა
ბევრს არ ახსოვს და ბევრზე 

ბევრმა, არც იცის, რომ “დემოკრა-
ტიულმა” რუსეთმა პირველმა და 
ერთადერთმა, 1991 წელსვე დააყენა 
ეჭვქვეშ მასთან მოსაზღვრე რეს-
პუბლიკების საზღვრები.

1991 წლის 26 
აგვისტოს რუ-
სეთის პრეზი-
დენტის ბორის 
ელცინის პრეს–
მდივანმა პავლე 
ვოშჩანოვმა ოფი-
ციალურად გა-
ნაცხადა: “რუსეთის 
ფედერაცია ეჭვქვეშ 
არ აყენებს თითოე-
ული სახელმწიფოსა და 
ხალხის კონსტიტუციურ 
უფლებას თვითგამორკვევაზე. 
მაგრამ არსებობს საზღვრების 
პრობლემა, რომლის დარეგულირე-
ბა შესაძლებელია და დასაშვებია 
მხოლოდ, თუ არსებობს შესაბამი-
სი ხელშეკრულებით განმტკიცე-
ბული სამოკავშირეო ურთიერთო-
ბა. მათი შეწყვეტის შემთხვევაში 

რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული 
სოციალისტური რესპუბლიკა იტო-
ვებს უფლებას დასვას საკითხი 
საზღვრების გადასინჯვის შესა-
ხებ. ნათქვამი ეხება ყველა მო-

საზღვრე რესპუბლიკას, 
ბალტიისპირეთის 
სამი რესპუბლი-
კის – ლატვია, 
ლიტვა, ესტონე-
თის გარდა, რო-
მელთა სახელ-

მ წ ი ფ ო ე ბ რ ი ვ ი 
დამოუკიდებლობა 

უკვე აღიარებულია 
რუსეთის მიერ, რი-
თაც დადასტურებუ-

ლია  ტერიტორიული 
პრობლემების მოგვარება 

ორმხრივ ურთიერთობებში”.
ის რომ ჯერ კიდევ ცოცხალი 

სსრ კავშირის პირობებში “დემოკ-
რატიულ” რუსეთს მის მოსაზღვრე 
რესპუბლიკების მიმართ დამპყ-
რობლური სტრატეგია ჰქონდა არ-
ჩეული, ზემომოყვანილი სიტყვებიც 
ნათლად ადასტურებს.
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“სულთა-მხუთავის ძმობასა
სჯობს კბილით ჰკვნეტდე ქვასაო”.
ვაჟა, “ჰაოს და ქართლოს”.
“ძვირფასო ქართველო დებო და ძმებო, თორ-

მეტჯერ ვყოფილვარ საქართველოში, თორმეტ-
ჯერვე გულმა აქეთ გამომიწია, თქვენი ზნეობა, 
თქვენი კულტურა და ხელოვნება მხიბლავს... არა-
ფერი მსმენია სხვათა სიძულვილის, შურისძიების 
შესახებ... საქართველოს ისტორია სიკეთის, სიყვა-
რულისა და ხიზანთა შეფარების ისტორიაა...”

ჰანს-იორან ჰოქსტენი, 
ფინელი სოციოლოგი, პედაგოგი 

წერილის დაწერა გადაგვაწყვეტინა საქართვე-
ლოში ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა, 
რამაც არასასურველი ვნებათაღელვა გამოიწვია, 
როგორც ქართველთა მხრიდან, ასევე საქართვე-
ლოში მცხოვრები არაქართველი ტომის შვილების 
მხრივ. საქართველოში მაცხოვრებელი ჰაიკების 
ტომის წარმომადგენლები სარგებლობენ რა სა-
ქართველოს დღევანდელი დე ფაქტოდ არსებული 
“ხელისუფლების” ანტიეროვნული და ანტისახელ-
მწიფოებრივი პოლიტიკით, ცდილობენ სისრულე-
ში მოიყვანონ საუკუნეების მანძილზე, ჯერ კიდევ 
აღუსრულებელი ხვაშიადი - რაც შეიძლება მეტი 
სარგებელი და გამორჩენა ნახონ საქართველოს 
აბორიგენი მოსახლეობის სასიცოცხლო ინტერესე-
ბის ხარჯზე - განახორციელონ მცოცავი ოკუპაცია 
და ანექსია ქართული მიწებისა, თავისი ისტორი-
ული სამყოფელიდან სრულიად ამოძირკვონ ქართუ-
ლი ჯილაგი და აქციონ უსამშობლო, ბოგანო ერად, 
როგორიც თვით იყო საუკუნეთა მანძილზე. 

საქართველოს ანტიეროვნული “ძალისუფლე-
ბის” ქმედება სამართლიანად იწვევს ქართველი 
ერის გულისწყრომას და ამ გულისწყრომას, გარე-
გან ძალებს ამოფარებულნი, ქსენოფობიად ნათლა-
ვენ. ნათლავენ და გასდით! 

იმ სიკეთის სანაცვლოდ, რაც სომხებს საქართ-
ველოში გააჩნიათ სკოლების, თეატრების, გამომ-
ცემლობების, სასწავლებლების სახით, მათი უმა-
დურობა ყოვლად შეუწყნარებელია.

ყოვლად შეუწყნარებელია იმის ფონზე, როცა 
სომხური საზოგადოება თავის უარყოფით დამოკი-
დებულებას გამოთქვამს სომხეთის პარლამენტის 
მიერ ენის კანონპროექტში შეტანილ ცვლილებებ-
ზე, აწყობენ მრავალათასიან მიტინგებს სომხეთში 
უცხოური სკოლების გახსნის წინააღმდეგ, მათ შო-
რის რუსული სკოლისა. 

სომხეთი ხომ ერთადერთი ქვეყანაა ყოფილ საბ-
ჭოთა რესპუბლიკებს შორის, სადაც აკრძალულია 
უცხოენოვანი სკოლების გახსნა. სომხები ამგვარ 
ქმედებებს აღიქვამენ საკუთარი ენის შეურაცხყო-
ფად და უპატივცემულობად, ჩვენთან კი ვინ მოთვ-
ლის რამდენი სომხური სკოლაა და მაინც ჯიუტად 
გაიძახიან საქართველოში ქსენოფობია არისო! 
სხვისთვის არაფერი ემეტებათ, სხვათაგან კი მოით-
ხოვენ ყოველივეს, მიწის ჩათვლითაც კი! არ ჰყოფ-
ნით ის, რაც წაიღეს მოღალატე ქართველი ბოლშე-
ვიკების შემწეობით. 

თუ თვალს გადავავლებთ ისტორიის ფოლიან-
ტებს არმენთა ახირება კოლხ-ივერთა წინააღმდეგ 
არ ახალია, ის სათავეს ჯერ კიდევ ქრისტესშო-
ბამდის იღებს. მეოცე საუკუნის ქართული ისტო-
რიოგრაფიის პატრიარქი ივანე ჯავახიშვილი თავის 
ნაშრომში “საქართველოს საზღვრები” აკადემიური 
დონითა და სრულყოფილებით განიხილავს ამ ტო-
მის საქართველოში შემოსვლისა და აქ დაფუძნების 
ისტორიულ ეტაპებსა და წინაპირობებს.

საქართველოს ადრინდელ საჭეთმპყრობელთა 
ნაკლებ შორსმჭვრეტელურმა პოლიტიკამ ქვეყანა 
დღეს სერიოზული პრობლემების წინაშე დააყენა, 
მომავლის გაუთვალისწინებლობით ასახლებდნენ 
რა ქართულ მიწებზე საქართველოს კარს მომდგარ 
ბოგანო და უთვისტომო ხიზნებს. 

გუშინ და გუშინწინ შემოხიზნულნი, დღეს უსა-
მართლო და მიუტევებელ პრეტენზიებს გვიყენებენ. 
სურთ მოიპოვონ ის, რაც მათ არასოდეს ეკუთვნო-
დათ, იქნება ეს მიწა თუ სულიერი და მატერიალური 
კულტურის ძეგლები.

სტრაბონი გარდასულ მოვლენებს ასე გადმოგ-
ვცემს: “სომხეთის მეფეებმა მეზობლებს მიწები 
წაართვეს. სხვათა შორის მაშინ ქართველთა ტო-
მებისათვისაც წაურთმევიათ პარიადრის სანახები, 
რომელიც ტაოსა და სპერს შეიცავდა, ხორზენი და 
გუგარეთი (გუგარენი), ხოლო ხალიბებსა და მო-
სინიკებს — კარინი და დერქსინი (იქვე). ეს ამბავი 
191 წ. (ქ. წ.) შემდეგ მომხდარა, სომეხთა პირველი 
იერიში ქართველთა მიწა-წყლის დასაპყრობად. ამ 
დაპყრობილი ქვეყნების ბედი ამით სამუდამოდ და 
საბოლოოდ არ გადაწყვეტილა” (ივანე ჯავახიშვი-
ლი, საქართველოს საზღვრები).

ქრისტიანობის გავრცელებასთან ერთად ად-
რეულ საუკუნეებში მოხდა ქართველთა და სომეხთა 
საეკლესიო დაპირისპირება, ქართველი ერი მტკი-
ცედ დადგა ქალკედონიკურ, მართლმადიდებლურ 
რწმენაზე, რამაც გამოიწვია ჩვენი მეზობლების გუ-
ლისწყრომა და რისხვა. და 607 წელს ქრისტეს აქით 

სომხებმაც მოიწვიეს დვინს კრება. ამ კრებაზე სო-
მეხთა მაშინდელმა კათალიკოსმა აბრაამმა შეაჩვენა 
და დაწყევლა ქართველი ერი: “ჩვენ დავწყევლეთ და 
პირქვე დავამხეთ ქართველთა კათალიკოსი კირი-
ონი (პირველი - ა.ს.) და ქართველებზე ვბრძანებთ, 
რომ სომხებმა ამის შემდეგ არ იქონიონ არავითარი 
მისვლა-მოსვლა ქართველებთან, არავითარი ურ-
თიერთობა, არც ლოცვითა, არც ჭამა-სმითა, არც 
მეგობრობითა და არც შვილების აღზრდითა. არ 
გაბედონ წასვლა სალოცავად არც სახელ გათქმულ 
მცხეთის ჯვარისა, არც მანგლისის ჯვარისა, არ 
მისცენ ნება სიარულისა ჩვენს ეკლესიებში, ერიდ-
ნენ იმათთან დამოკიდებულებას ცოლ-ქმრობისას, 
ნება ეძლევათ მხოლოდ აღებმიცემობა იქონიონ, 
როგორც ურიებთან. ვინც ამ ბრძანებას გადავა, წყე-
ულიმცა არს იგი სულითა და ხორცითა და ყოვლის 
ცხოვრებითა”.

ხედავთ, მხოლოდ ვაჭრობისა და აღებ-მიცემო-
ბის ნება დართო, რაიც გაჩენის დღიდან ქცეულა მათ 
ზნე-ჩვეულებად და არსებობის უპირველეს წყაროდ.

მალე ეს წყევლა-ანათემა ბუმერანგად დაუბ-
რუნდა ამ ხალხს და მრავალი საუკუნის მანძილზე 
მოუსპო სახელმწიფოებრიობა და აქცია ბოგანო, 
შარა-გზაზე გადებულ ხალხად. 

საქართველოში არსებულ დღევანდელ ვნებათა-
ღელვას ხელი შეუწყო ყოველ სომეხთა კათალიკო-
სის გარეგინ მეორის ვიზიტმა და მისმა შეხვედრებმა 
მთავრობის მეთაურებთან თუ ქართული ეკლესიის 
საჭეთმპყრობელთან. ჩვენთვის საინტერესოა ის 
ფაქტიც თუ როგორ მიიღო საქართველოს ეკლე-
სიის მეთაურმა წინამძღვარი იმ ეკლესიისა, რო-
მელმაც საუკუნოდ დაწყევლა ქართული ეკლესია 
და ქართველი ერი და ეს წყევლა, როგორც ვიცით, 
ჯერ არავის მოუხსნია სომეხთა ეკლესიის მღვდელ-
თმთავრებიდან. 

მე-19 საუკუნეში შემოსული რუსეთის იმპერიის 
ერთ-ერთი ემისარი გრიბოედოვი, გაეცნო რა არსსა 
და ხასიათს ამ ხალხისას, რუსეთის იმპერატორს 
წერდა: “თქვენო აღმატებულესობავ, არ დაუშვათ 
სომხების დასახლება ცენტრალურ რუსულ მი-
წებზე. ისინი იმ ტომთაგანი არიან, რომლებიც იც-
ხოვრებენ რა რამდენიმე ათეულ წელს, დაიწყებენ 
ყვირილს მთელს დუნიაზე, რომ ეს მიწა მათი წინაპ-
რებისაა” (ა. ს. გრიბოედოვი. წერილიდან “რუსეთის 
იმპერატორისადმი”).

აი, რა ზუსტად ამოიცნო რუსეთის იმპერიის 
ჩინოვნიკმა მათი დაფარული ბუნება და რა ღმერთი 
უწყრებოდათ ჩვენს მეფეებს?

სამწუხაროდ ჩვენმა საზოგადოებამ, იშვიათი 
გამონაკლისის გარდა, არ იცის ამ ორი ერის ურ-
თიერთობის ისტორია, რომელიც არც თუ ისე სა-
ხარბიელო ფურცლებს შეიცავს. კავკასიაში მათი 
გამოჩენიდან იწყება ტერიტორიული დავები და მას 
თანდართული სხვა პრობლემები.

საკმარისია გავიხსენოთ რუსეთის იმპერიისაგან 
ახლად თავდახსნილი საქართველოს 1918-1921 
წლების მდგომარეობაც. ანტანტის ქვეყნების დახ-
მარებასა და მხარდაჭერას მოიმედე და მათგანვე 
წაქეზებული სომხეთის მაშინდელი რესპუბლიკა 
ომის გამოუცხადებლად შემოიჭრა საქართველოს 
ტერიტორიაზე ქართული მიწების მიერთების მიზ-
ნით. საქართველომ არა თუ მოიგერია ეს შემოტევა, 
არამედ შეტევაზეც გადავიდა და რომ არა ინგლისის 
ჩარევა, ჩვენი ჯარები ერევანშიც შევიდოდნენ... 

ჰაიკები აცხადებენ, რომ არიან კავკასიელები 
და უხსოვარი დროიდან ბინადრობდნენ კავკასიაში. 
პრეტენზიას აცხადებენ თითქმის მთელს პირაქეთა 
კავკასიაზე. სინამდვილეში კი საქმე სხვაგვარადაა. 
ევროპელი მკვლევარებისა და მეცნიერების დასკვ-
ნები შორსაა მათი ზღაპრებისაგან. 

ჩვენი ერის უგვირგვინო მეფე წმინდა ილია მარ-
თალი თავის “ქვათა ღაღადში” მათი შეთხზული 
ზღაპრების გასაბათილებლად იმოწმებს იმ დროის 
სწავლულ ევროპელ ავტორიტეტებს: ლერონმანს, 
მასპეროს, დელორიეს, სერებრიაკოვს, ნიკოლს-
კის, რომლებიც არქეოლოგიურ მასალებზე დაყრ-
დნობით აცხადებენ, რომ ამ მიწებზე ცხოვრობდნენ 
სხვა ხალხები, რომელთა ლურსმული წარწერების 
ახსნა შესაძლებელია მხოლოდ ქართული ენის მეშ-
ვეობითო. 

“ჩვენის აზრით, – ამბობს ლენორმანი, – არმენი-
აში ნაპოვნ ლურსმულ წარწერათა ენა მეტისმეტად 
ემსგავსება ქართულს ენას”… “იმედი მაქვს მომა-
ვალში, როდესაც ახლანდელი ჩემი გამოკვლევა 
წინ წაიწევს, ბლომად წარმოვადგინო შეურყეველნი 
საბუთნი ამ მსგავსებისა. ეხლა-კი წარმოგიდგენთ 
ერთს შეურყეველს საბუთს, დაფუძნებულს არსები-
თის სახელის ბრუნვაზედა”.

ამას ზედ უმატებს ლენორმანი: “ალაროდიელნი 
(იბერნი) წარმოადგენენ სწორედ იმ ძველს რასას, 
რომელიც ზევით მოვიხსენიეთ და რომელსაც და-
უტოვებია არმენიის ლურსმული წარწერანი”.

“ჰაოსიანნი შემოვიდნენ არმენიაში ვანის სულ 
ბოლონდელ წარწერის გამოჭრის შემდეგ, სახელ-
დობრ იმ დროს, როცა თვით წარწერის გამომჭრელ-
მა ერმა (ურარტელებმა), შესუსტებულმა რამდენი-

სამე საუკუნის განუწყვეტელ ბრძოლით საზარელ 
ნინევიის (ასურელთ) და ბაბილონის მფლობელებ-
თან, დაიწია ჩრდილოეთისაკენ, სწორედ იმ ადგილე-
ბისაკენ, რომელსაც ძველეთი უწოდდა “ივერიას” 
და ეხლა უწოდებენ საქართველოს (Géorgie)”.

მეორე დიდი მცოდნე და მკვლევარი ძველისძვე-
ლის ისტორიისა მასპერო ამბობს: “მთიანი ქვეყანა 
(ურარტი), საიდამაც გამოდიან ტიგრი და ეფრა-
ტი, ჯერ კიდევ ასურელთა მეფის სარგონის დროს 
(721 წ.) დასახლებული იყო ერთის მოდგმის ერითა, 
რომელიც მთლად განსხვავებულია ეხლანდელ სო-
მეხთაგან და ეკუთვნის ნათესაობით ქართველებსა. 
ეს დასკვნა ლენორმანისა სახელგანთქმულად დამ-
ტკიცებულ იქმნა სეისის და გუიარის მეცნიერულ 
ღვაწლითაო.” 

ლენორმანი იზიარებს მეცნიერ ანრი რაულსო-
ნის აზრს: “ ურარტის ენას არა აქვს არარიგი ნა-
თესაობა ეხლანდელ ჰაოსიანთ ენასთან”. ჰაოსიანნი 
გამოვიდნენ ფრიგიიდგან და ნელ-ნელა დაიპყრეს 
ფრიგიის აღმოსავლეთით მდებარე მაღლობნი, სა-
იდანაც ძველი ურარტელნი მემკვიდრენი გააძევეს 
და ზოგი ჩანთქეს და შესცვალეს მათი სახელი, ენა, 
სარწმუნოება, გარდამოცემანი თავიანთითაო”. 

ამასვე ამბობდა სომხური ისტორიოგრაფიის მა-
მამთავარი მოსე ხორანელიც ჯერ კიდევ ათეულო-
ბით საუკუნეების წინ: “ძველი სომხეთი უმაღლეს 
დონეზე ფლობდა უნარს შეერწყა ის ტომები, ვინც 
მათ ტერიტორიაზე მოდიოდა. ამას ადასტურებენ 
მრავალრიცხოვან ტომთაგან წამომდგარი პიროვ-
ნებებიც, რომლებიც სხვადასხვა დროს მოვიდნენ ამ 
ქვეყანაში. მათგან წარმოიშვნენ მრავალრიცხოვანი 
დიდი სახელმწიფო მოღვაწენი და მეფენი, მე უკვე 
არაფერს ვამბობ სომეხთა განმანათლებელზე, წარ-
მოშობით პართიელზე, წმინდა გრიგორზე, ანაკას 
ძეზე”. История Армении Моисея Хоренского 
.М,1893.с.221.

როგორც ვხედავთ, სომხური რელიგიის დამ-
ფუძნებელი წარმოშობით პართიიდან არის, ესე იგი 
წარმოადგენს თურქული წარმომავლობის პირს. 

მთელ რიგ სომეხ მეცნიერებს, ჯერ კიდევ სომ-
ხური დამწერლობის შემოღების გარიჟრაჟზე 
დაუწყიათ წარსულისა და აწმყოს გაყალბება. სა-
უკუნეთა მანძილზე აყალბებენ სხვათა ისტორიასა 
და წარსულს, ითვისებენ და იჩემებენ სხვათა მატე-
რიალური და სულიერი კულტურის ძეგლებსა და 
მიღწევებს. 

თვით მოსე ხორენელი თავისი ხალხის შესახებ 
წერდა, რომ “როგორც თანამედროვე დროს, წარ-
სულ დროშიც ჰაიები არ იჩენდნენ მეცნიერებისადმი 
ინტერესს, რომლებიც გადმოიცემოდნენ სიმღერე-
ბის საშუალებით. ამიტომ ზედმეტია საუბარი ჭკუ-
ასუსტი, უვიცი და ველური ადამიანების შესახებ”. 
“ჩვენ (ესე იგი ჰაიები) პატარა, მცირერიცხოვანი, 
სუსტი და ბევრ შემთხვევაში, სხვისი ბატონობის 
ქვეშ მცხოვრები ხალხი ვართ”. История Армении 
Моисея Хоренского.М...,1893,с4.

ეს მოსაზრება კიდევ უფრო გაამყარა და დაადას-
ტურა შემდგომმა საუკუნეებმა. 

საბედნიეროდ არსებობს სომეხთა შორის მეც-
ნიერნი და საზოგადო მოღვაწენი, რომელთა შე-
ფასებები ობიექტურად ასახავენ წარსულსა და 
აწმყოს, რეალობას ყოველგვარი შელამაზებისა და 
სამკაულების გარეშე წარმოგვიდგენენ. 

ასე გვაცნობს ჰაიკების ნამდვილ სამშობლოს ბ. 
იშხანიანი ჯერ კიდევ წინა საუკუნის დასაწყისში: 
“სომეხთა ნამდვილი სამშობლო - “დიდი სომხეთი” 
არის მცირე აზია” ბ. იშხანიანი, “კავკასიის ხალხე-
ბი” 1916 .

“დიდი სომხეთის” სიზმარში ხილულ ზმანე-
ბას აცამტვერებს თვით ბატონი იშხანიანი, მან 
აღიარა რომ, დასავლეთ აზერბაიჯანის ტერიტო-
რიაზე ისტორიულად არ არსებობდა სომხური 
სახელმწიფოები. ის წერდა, რომ “სომხები და-
სახლებულნი იყვნენ კავკასიის სხვადასხვა ნაწი-
ლებში მხოლოდ უკანასკნელი საუკუნეების გან-
მავლობაში”. Ишханян Б. Народности Кавказа( 
Статистическо- экономическое исследование ), 
Петроград,1916, с.16. 

სომეხთა გაურკვევლ წარმომავლობაზე და მის 
გაურკვეველ წარსულზე საუბრობს თვით ჰაიკი 
მეცნიერი მანუკ აღაბეგიანიც: “სად არის სომეხი 
ხალხის ძირები, როგორ, როდის, რომელ დროში, 
საიდან და როგორი გზებით მოვიდა ის აქ... ჩვენ 
არ ვფლობთ ზუსტ და ნათელ დასტურს ამისას”. 
მანუკ აღაბეგიანი, ცნობილი ლიტერატურატმცოდ-
ნე, ენათმეცნიერი, ფოლკლორისტი, აკადემიკოსი, 
“სომხური ლიტერატურის ისტორია”, 1975.

“სომხური წყაროები ჰაიკის წარმოშობას და მის 
ხალხს სომხეთში განაკუთვნებენ 2200 წელს ჩვენს 
ერამდის და მოჰყავთ ერთმანეთის გამომრიცხავი ბე-
ლადებისა და მეფეების სია ჩვენს წელთაღრიცხვამ-
დის, 800 წლამდის. თანამედროვე მეცნიერება მხარს 
არ უჭერს ამ ლეგენდას. ხალხებს ინდივიდებისაგან 
განსხვავებით უყვართ თავისი ასაკის მომატება...” 
ამბობს ჰაიკი ისტორიკოსი ნ. პასტერმაჯიანი. 

სომხების მიერ დაჟინებულ სახელმწიფოებრი-

ობის ისტორიას ცივ წყალს ასხამს ჰაიკი ავტორი: 
“სომხებს არ ჰქონიათ სახელმწიფოებრიობა, ისინი 
არ არიან დაკავშირებული სამშობლოს გრძნობით 
და არ არიან დაკავშირებული პოლიტიკური ძაფე-
ბით. სომხური პატრიოტიზმი მხოლოდ დაკავშირე-
ბულია საცხოვრებელ ადგილთან”. გევორქ ასლანი, 
ცნობილი სომეხი ისტორიკოსი, “სომხეთი და სომ-
ხები”, 1914 .

პარიზში გამოცემულ წიგნში სომეხი გევორქ 
ასლანი ასე ახასიათებს სომხეთის ისტორიის მამად 
წოდებულს: “ჩვენ უნდა მივიღოთ, რომ მოსე ხორე-
ნელი ამ თავის ზღაპრებს ხაპავდა სირიული ზღაპ-
რებისაგან ან კიდევ გაიგონა სომხეთის გარშემო 
მოარული ხურიტებისაგან და ოსტატურად შემოსა 
თავისი გამონაგონებით. თვით სარგებლობდა სირი-
ისა და ირანის წყაროებით. იასენჰენის ებრაელთა 
ომებისაგან მიითვისა ნაწყვეტები, ეზებენის ეკლე-
სიის ისტორიიდან, პასხალიადან და მალალესედან”. 
გევორქ ასლანი, “ისტორიული ეტიუდი სომხეთის 
მოსახლეობის შესახებ”, პარიზი, 1909.

სომეხი მეცნიერის ჰოვანისიანის აღიარებით 
“მოკლე დროის გამოკლებით, ძველ დროში, მიწე-
ბი გაშლილი კილიკიიდან კავკასიამდის არასდროს 
ეკუთვნოდათ სომხებს” Richard G.Hovannissian. 
The republic of Armenia. Lps-An-s. vol.2, p 332.

სხვა სომეხი მეცნიერი ასეთი აზრისაა სომხეთის 
ისტორიასა და მის ერთ-ერთ პირველ ჟამთაღმწე-
რელზე : “პირველი სომეხი დინასტია შედგება არა 
ისტორიული პიროვნებებით, არამედ გამოგონილი 
ზღაპრების პიროვნებებისაგან. თვით მოსე ხორენე-
ლი არ არის მე-5-ე საუკუნის ისტორიკოსი, არამედ 
ისტორიკოს-ფალსიფიკატორი, მცხოვრები მეშვიდე 
საუკუნეში”. აიკაზიანი, ცნობილი სომეხი ისტორი-
კოსი, “სომხური ისტორია”, პარიზი, 1919 .

ანალოგიურ აზრს გამოთქვამს ჰაიკი ყარა-
ღაშიანი თავის ლონდონში გამოცემულ წიგნში: 
“სომხების წარსულის შესახებ არ არის ცნობები, 
რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს ისტორიად ან 
გადმოცემად. ქრისტიანობის მიღების შემდეგ მო-
იგონეს ჰაიკის ნოესთან ნათესაობა. მიღებულია, 
რომ თორგომის შთამომავალია, ნოეს ძის იაფეტის 
ერთ-ერთი შვილიშვილთაგანი. რამეთუ ძველ ის-
ტორიკოსთაგან ზოგიერთმა თორგომის სახელი, 
მოხსენიებული ებრაულ ისტორიულ წყაროებში, 
უჩვენეს როგორც სომხეთის ნაწილი, ოჯახი, მოდგ-
მა, ერი თორგომისა. ამის შესახებ პირველი დაწერა 
მოსე ხორანელმა”. ყარაღაშიანი, “აღმოსავლური 
საკითხის ისტორია”, ლონდონი, 1905.

სომხური ისტორიოგრაფიის პანარმენიული 
იდეოლოგიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომად-
გენელი პატკანოვი ასე ახასიათებს კაცობრიობის 
ცივილიზაციის პიონერის სახელის დამჩემებელ 
საკუთარ ხალხს: “სომხები არასოდეს თამაშობდნენ 
განსაკუთრებულ როლს კაცობრიობის ისტორიაში. 
ეს არ არის პოლიტიკური ტერმინი, არამედ არის 
გეოგრაფიული მხარის დასახელება, რომელზედაც 
განბნეულია სომეხთა ცალკეული დასახლებები. 
სომხები ყოველთვის იყვნენ ცუდი მიწის მეურნეები, 
რომელზედაც ცხოვრობდნენ, მაგრამ ისინი ყოველ-
თვის მონდომებით ემსახურებოდნენ ძლიერებს, თა-
ვისიანთა გაყიდვით...” ნ. პატკანოვი, ცნობილი სო-
მეხი ისტორიკოსი, არმენისტი, “ვანის წარწერები 
და მათი მნიშვნელობა წინა აზიისათვის”, 1875.

თანამედროვე სომხების საყვარელი მწერალი 
რაფფი (აკოფ მელიკ აკოფიანი) ნაწარმოებში სა-
ხელწოდებით “სამველ” სომხური ეთნოსის ისტო-
რიის შესახებ აღიარებს შემდეგს: “ჩვენი მშრალი 
ისტორია ისტორიკოსს აწვდის ძალიან მწირე ცნო-
ბებს. ჩვენი ლიტერატურა ვერ წავიდა საეკლესიო 
მწერლობის იქით”. Раффи(Акоп Мелик Акопян) 
Самвел.Издательство Анастап,Ереван ,1971, с.16

 “სომეხი ხალხის ისტორიის” წიგნში აღნიშნუ-
ლია, რომ “ჯერ კიდევ ვერავინ ვერაფრით დაამტკი-
ცა, რომ ტიგრანი, არტაშეცი, არტავაზდი და სხვე-
ბი სომხები იყვნენ”. История армянского народа 
…,с.80

სინამდვილეში სახელწოდება “ჰაიასტანი” აღ-
მოცენდა XX საუკუნის 20–იან წლებში და გამო-
იყენებოდა არა როგორც ეროვნული ან ეთნიკური 
ტერმინი, არამედ პოლიტიკური ტერმინი. კანაფ-
ციანი, აკრიტიკებდა რა მეორე სომეხ მეცნიერს ა. 
ხაჩატრიანს, წერდა, რომ “ა. ხაჩატრიანი წიგნში 
“სომხეთის ისტორია “მიხი” წერილობითი ნიშნე-
ბის პერიოდში” ჰყვება ჰაიასის ქვეყნის არმენებთან 
კავშირის შესახებ. მაგრამ მისი ჰაესების სომხურ 
ტერმინ ჰაიასტან, (ჰაიას +თუნ) (სახლი) ესე იგი 
“ჰაიასების სახლი”. შედარებითი ანალიზი უჩვე-
ნებს, რომ სომხური გრამატიკული ნორმების საპი-
რისპირო წონაში წარმოადგენს ღია აკომოდაციას, 
ცრუ ეტიმოლოგიას”. Канапцян Г. Хайаса, с.163.

ბიზანტიის ტერიტორიაზე სომხებს უყურებდ-
ნენ, როგორც დესტაბილიზაციის ფაქტორის მატა-
რებლებს, როგორც ინტრიგების, უწესრიგობების 
მხლართველ უცხო ელემენტს. ეს დაადასტურა 

ჰაოსიანთა ახირება ქართლოსიანთა მიმართ

გაგრძელება გვ. 12 
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 საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების გროზნოში ყოფნის პე-
რიოდში მუდმივად იგრძნობოდა პრეზიდენტ გამსახურდიას ევროპაში 
მოგზაურობის აუცილებლობა. ეს ყურადღებას მიაპყრობდა საქართ-
ველოში მიმდინარე მოვლენებს, ხელს შეუწყობდა მათ ობიექტურ გა-
შუქებას, კანონიერი ხელისუფლების ირგვლივ არსებული საინფორ-
მაციო ბლოკადის გარღვევას და ნაწილობრივ მაინც გაანეიტრალებდა 
კარგად ორგანიზებულ ცილისმწამებლურ კამპანიას. ყველაფერი ამის 
გროზნოდან მოხერხება თითქმის შეუძლებელი იყო, რადგან ჯოჰარ 
დუდაევის გამარჯვების შემდეგ მოსკოვმა ჩეჩნეთი თავად მოაქცია 
ბლოკადაში და დასავლური საინფორმაციო საშუალებათა წარმომად-
გენლებისათვის იქ მოხვედრა უკიდურესად გაძნელდა. თავის მხრივ, 
დასავლური მედიაც დიდად არ აქტიურობდა, რადგან იმთავითვე წი-
ნასწარ შემუშავებული “დემოკრატი ელცინისა” და “აბრაგი დუდა-
ევის” შტამპებით იფარგლებოდა. ამასთან, დუდაევის ხელისუფლება-
ში მოსვლის პირველი დღიდანვე ჩეჩნეთში განუწყვეტლად ეწყობოდა 
პროვოკაციები – ხან რუსეთის უშუალო მონაწილეობით, ხან შინაგანი 
“ოპოზიციის” საშუალებით, რომელიც მოსკოვის მეხუთე კოლონას 
წარმოადგენდა. სიტუაცია უკიდურესად ფეთქებადსაშიში იყო.

უდავოა (და ამაში მოგვიანებით დავრწმუნდებით), რომ ზვიად გამ-
სახურდია არ აპირებდა, ჩეჩნეთს გარიდებოდა და უფრო უსაფრთხო 
ადგილას გადაენაცვლა. ამას ორი მიზეზი ჰქონდა: პირველი ისაა, რომ 
ჩეჩნეთში ყოფნა სანახევროდ საქართველოში ყოფნას ნიშნავდა ფიზი-
კურადაც და სულიერადაც; მეორე კი ის, რომ ჩეჩნეთში ყოფნით ზვი-
ადი ჩეჩნებსაც ამაგრებდა და საერთო მტრის წინააღმდეგ ბრძოლაში 
შეუპოვრობას ჰმატებდა. ეს ყველაფერი ერთად კი ორასი წლის გან-
მავლობაში მინავლებული კავკასიური ერთიანობის გრძნობის არნა-
ხულ გაცხოველებას იწვევდა. ამდენად, ლაპარაკი მხოლოდ ხანმოკლე 
მოგზაურობას ეხებოდა.

ასეთი მოგზაურობის პირველ, უშედეგო მცდელობას 1992 წლის 
ზაფხულში ჰქონდა ადგილი, როდესაც საქართველოს ეუთო-ში გაწევ-
რიანების საკითხი დაისვა. ეს ჰელსინკში, ეუთო-ს უმაღლესი დონის 
შეხვედრაზე უნდა მომხდარიყო, რომელიც ივლისში შედგა. ამას წინ 
უსწრებდა ეუთო-ს დამკვირვებლების ვიზიტი საქართველოში (ხელ-
მძღვანელი – ბელგიელი ეიკენსონი), რომლებმაც “დემოკრატიული 
რევოლუციის” შემდეგ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა კრწანისის 
სამთავრობო რეზიდენციის საბანკეტო დარბაზიდან შეისწავლეს და 
შემდეგ დასავლეთ საქართველოში გაემგზავრნენ. იქ “მხედრიონის” 
სადამსჯელო რეიდების შედეგად გაუბედურებულ შავოსან დედებთან 
შეხვედრაზე უარი თქვეს; დელეგაციის მეთაურმა განაცხადა: ეს შოუა, 
რომელიც ვერავითარ გავლენას ვერ მოახდენს საერთო შთაბეჭდილე-
ბაზეო.

პარალელურად გროზნოში, ეუთო-ს ეგიდით, ჩეხოსლოვაკიის 
მოსკოვის საელჩოს ორი საშუალო რანგის მოხელე, ორივე ეროვნე-
ბით სლოვაკი – მილან ტოკარი და იოზეფ ვრობეცა ჩამოვიდნენ პრე-
ზიდენტ გამსახურდიასთან შესახვედრად (1992 წელს ჩეხოსლოვაკია 
ეუთო-ს თავმჯდომარეობდა). ზვიადმა დეტალურად აღუწერა მათ 
საქართველოში მომხდარი გადატრიალება და მის შედეგად შექმნილი 
მდგომარეობა, აჩვენა თბილისში მიტინგების დარბევა-დახვრეტისა და 
სამეგრელოში ჩატარებული სადამსჯელო ოპერაციების ამსახველი 
ვიდეომასალა, რასაც სტუმრებმა ლამის მთქნარებით ადევნეს თვალი. 
ზვიად გამსახურდიამ კატეგორიულად განაცხადა, რომ ეუთო-ს მისიის 
დასკვნა ვერანაირად ვერ ჩაითვლება სრულფასოვნად, თუ ის არ შეხვ-
დება კანონიერ პრეზიდენტს და პარლამენტს, რომლებიც არ გადამდგა-
რან და დევნილობაში აგრძელებენ ფუნქციონირებას (ამ დროისათვის 
გროზნოში უკვე ჩატარებული იყო დევნილი უზენაესი საბჭოს სესია). 
სლოვაკებმა განაცხადეს: ეუთო-ს მისიასაც ძალიან სურს ამ შეხვედ-
რის მოწყობა, მაგრამ ეს შეუძლებელია – საქართველოდან გროზნოში 
მოხვედრა პრაქტიკულად გამორიცხულიაო. ზვიადი მათი თანდასწრე-
ბით ურეკავს ჯოჰარ დუდაევს და ეკითხება, ხომ არაა შესაძლებელი 
დასავლეთ საქართველოში მყოფი ეუთო-ს მისიის გროზნოში ჩამოყვა-
ნა. რამდენიმე წუთში დუდაევი პასუხობს, რომ უკვე გასცა ბრძანება და 
კიევიდან გროზნოსაკენ მომავალი სარეისო თვითმფრინავი სოხუმის 
აეროპორტში საგანგებო დაშვებას შეასრულებს ერთ საათში, რათა 
იქ მყოფი ეუთო-ს მისია თან გამოიყოლოს. სლოვაკებს ფერი ეცვალათ 
და იძულებულნი გახდნენ, ეს ინფორმაცია ტელეფონით ეცნობებინათ 
საქართველოში მყოფი მისიისათვის, საიდანაც ცივი უარი მიიღეს, რა-
შიც წინასწარვე არავის ეჭვი არ ეპარებოდა. ამას მოჰყვა საცოდავი 
ლუღლუღი: “ჩვენ ყველაფერი ვიცით, მაგრამ გადაწყვეტილებებს არ 
ვიღებთ, გარემოებები ხშირად სიმართლეზე ძლიერია” და ა.შ.

ეს ორი დიპლომატი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მაშინდელ საგარეო 
საქმეთა მინისტრს, შამილ ბენოს შევახვედრე. ჩეჩნები ნებისმიერ სა-
გარეო კონტაქტს ძალიან აფასებდნენ – გასაგები მიზეზების გამო. 
სლოვაკებმა ბენოს ინფორმაცია ინდიფერენტულად მოისმინეს. შეხ-
ვედრა უაზროდ გაიჭიმა. ბოლოს ერთ-ერთმა სარკასტული ღიმილით 
გადმომილაპარაკა: როგორც ჩანს, კავკასიაში პროტოკოლს პატივს 
არ სცემენო. მე ვუპასუხე: კავკასიაში პროტოკოლზე მეტად სტუმრის 
პატივისცემა ფასობს და აქ ცოცხს არავინ გამოგიტანთ-მეთქი. შეხ-
ვედრა დამთავრდა და ორივე მხარემ შვებით ამოისუნთქა.

ჰელსინკში ეუთო-ს სამიტზე “სამხედრო საბჭოს” მეთაურ შე-
ვარდნაძესთან ერთდროულად ზვიად გამსახურდიას გამოჩენას რა 
სკანდალი მოჰყვებოდა, ძნელი წარმოსადგენი არ არის. მიუხედავად 
ფინეთ-საქართველოს საზოგადოების თავმჯდომარის – აილა ნიინი-
მაას, ფინეთის პარლამენტის წევრის, ჰეიკი რიიჰიარვის დაუღალავი 
მეცადინეობისა, ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არა მარტო 
ოფიციალური მიწვევა არ გამოუგზავნა პრეზიდენტ გამსახურდიას, 
არამედ კერძო მიწვევით ვიზაზეც კი უარი უთხრა. ეჭვგარეშეა, რომ 
ეს გადაწყვეტილება ფინეთის მთავრობას არ მიუღია – ასეთი გადაწ-
ყვეტილების მიღება შორს სცდება ერთი პატარა, თუნდაც დამოუკი-
დებელი ქვეყნის მთავრობის კომპეტენციას. ამის შედეგად ეუთო-ს 
ისტორიაში ყველაზე უფრო სამარცხვინო და სასაცილო ფურცელი 
ჩაიწერა: საქართველოს სახელით “ჰელსინკის დოკუმენტზე” საბჭო-
თა კავშირში პირველი “ჰელსინკის ჯგუფის” დამფუძნებლის, ყოფილი 
საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე პირველ თავისუფალ არჩევნებში 

არჩეული პრეზიდენტის ნაცვლად დისიდენტების დევნაში გაწაფულ 
სუკ-ის გენერალსა და “სამხედრო საბჭოს” მეთაურს მოაწერინეს 
ხელი, რომელსაც იმ დროისათვის ლეგიტიმურობის მოჩვენებითი ნიშ-
ნებიც კი არ გააჩნდა.

1992 წლის აგვისტოში გროზნოდან ლიტვაში გავემგზავრე, სა-
დაც პრეზიდენტის დავალებით სეიმის თავმჯდომარეს, ვიტაუტას 
ლანდსბერგისს შევხვდი. ლანდსბერგისმა და აზერბაიჯანის ლიდერ-
მა აბულფაზ ელჩიბეიმ პრინციპულობა გამოიჩინეს საქართველოში 
მომხდარი მოვლენების შეფასებისას, რაც საყოველთაო დუმილისა 
და მითუმეტეს – “დემოკრატიული რევოლუციით” აღტაცების ფონზე 
განსაკუთრებით დასაფასებებლი იყო. ლანდსბერგისმა საქართველო-
ში შევარდნაძის დაბრუნების შემდეგ საჯაროდ განაცხადა: “საქართ-
ველოში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა. ვეჭვობ, რომ შევარდ-
ნაძის საერთაშორისო ავტორიტეტი საკმარისი აღმოჩნდება რეჟიმის 
ლეგიტიმიზაციისათვის.” ელჩიბეიმ 1992 წელს, სტამბოლის სამიტის 
დროს, შევარდნაძისაგან თავი შორს დაიჭირა: “თქვენ ქვეყნის არჩე-
ული ლიდერი არ ხართ და იძულებული ვარ, თქვენთან ურთიერთო-
ბისაგან თავი შევიკავო.” (ეს ამბავი ბაქოში ყოფნისას მილიმეჯლისის 
მაშინდელმა თავმჯდომარემ, ისა ღამბარმა მიამბო 1992 წლის შემოდ-
გომაზე.). ლიტვა ერთ-ერთი უკანასკნელია ევროპულ ქვეყნებს შორის, 
რომელმაც დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა შევარდნაძის 
მთავრობასთან. 1992 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხების 
შემდეგ, ოპოზიციაში გადასულმა ლანდსბერგისმა კიდევ უფრო გაამ-
ძაფრა თავისი დამოკიდებულება უკანონო რეჟიმის მიმართ.

შეხვედრისას ლანდსბერგისს გადავეცი პრეზიდენტის მადლობა 
აღმოჩენილი მხარდაჭერისათვის. მან თქვა, რომ ეს მაქსიმუმია, რისი 

გაკეთებაც შეუძლია, რადგან დასავლეთის დიდი სახელმწიფოების და-
მოკიდებულება საქართველოში განვითარებული მოვლენების მიმართ 
არასახარბიელოა; საპარლამენტო არჩევნებიც კარზე იყო მომდგარი 
და ლიტვის სახეცვლილი კომუნისტური ოპოზიციის ხმაურიც ამძი-
მებდა მდგომარეობას; აღნიშნა, რომ კატეგორიულად წინააღმდეგია 
ძალადობის გზით ხელისუფლებაში მოსულ რეჟიმთან ყოველგვარი 
ურთიერთობისა; თბილად გაიხსენა საქართველოს თანადგომა ლიტვი-
სათვის მძიმე დღეებში 1991 წლის იანვარში, როდესაც სეიმის ირგვ-
ლივ, ბარიკადებზე, შტურმის მოლოდინში ხალხი მორიგეობდა (მათ 
შორის – თითქმის უცვლელად – საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აქტის ხელისმომწერი, ბ-ნი შალვა წიკლაური); გაიხსენა საქართვე-
ლოდან გაგზავნილი მედიკამენტებითა და სხვა ჰუმანიტარული დახ-
მარებით დატვირთული თვითმფრინავიც; დაწვრილებით გამომკითხა 
საქართველოში შექმნილი მდგომარეობა; თქვა, რომ პარლამენტის 
დევნილობაში ფუნქციონირების სხვა შემთხვევას არ იცნობს; ძალიან 
აინტერესებდა სიტუაცია ჩეჩნეთში. ჩემი ჩასვლის ერთ-ერთი მიზანი 
იმის გარკვევა იყო, თუ რამდენად უსაფრთხო იქნებოდა პრეზიდენტ 
გამსახურდიასათვის ლიტვის ტერიტორიის სატრანზიტოდ გამოყენე-
ბა (იმ დროისათვის გროზნოს აეროპორტი რუსების მიერ პრაქტიკუ-
ლად ბლოკირებული იყო, ერთადერთი თვითმფრინავი ვილნიუსის მი-
მართულებით დაფრინავდა). პასუხი ასე ჟღერდა: “მოხარული ვიქნები 
დაგეხმაროთ. საპატიო ყარაულს ვერ შეგპირდებით, მეგობრული შეხ-
ვედრა და თავშესაფარი კი გარანტირებული გაქვთ…” ბოლოს წარ-
მატება უსურვა საქართველოს და ჩეჩნეთს დამოუკიდებლობისათვის 
ბრძოლაში. ოპოზიციაში გადასვლის შემდეგ ლანდსბერგისის საპარ-
ლამენტო ფრაქციის წევრებმა ლიტვის სეიმში ჩეჩნეთის მხარდამჭერი 
ჯგუფი შექმნეს, რომელიც ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას 
მოითხოვდა, რისთვისაც ათეულ ათასობით ხელმოწერა მოაგროვა; 
მათივე მხარდაჭერით ლიტვაში გაიხსნა ჩეჩნეთის რესპუბლიკა-იჩქე-
რიის მუდმივი წარმომადგენლობა, რომელსაც წლების განმავლობაში 
ქ-ნი ამენათ საიიევა ხელმძღვანელობდა.

1992 წლის ნოემბერის შუა რიცხვებში პრეზიდენტმა მითხრა, 
საერთაშორისო მივლინებისათვის მოვმზადებულიყავი. მე ვუთხარი, 
რომ არანაირი საბუთი არა მაქვს, გარდა ჩეჩნეთის შსს მიერ შედგე-
ნილი პირადობის დამადასტურებელი დროებითი ცნობისა, რომელსაც 
ჩვეულებრივი პასპორტის დაკარგვის შემთხვევაში გასცემენ ხოლმე. 
ზვიადის თხოვნით ჩეჩნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ერთ დღე-

ში დამიმზადა საბჭოთა “ნამგალ-უროიანი” უცხოური პასპორტი. ამ 
დროისათვის საჰაერო ბლოკადა მოიხსნა და გროზნოდან სტამბოლში 
მეტ-ნაკლები სიხშირით ჩარტერული რეისი დაფრინავდა. მივლინე-
ბის შესახებ ცოლის გარდა არავისთვის მითქვამს. გაფრენის დღეს, 
23 ნოემბერს, დილით, ჩეხოვის ქუჩაზე “კოშკში” მივედი დეტალური 
ინსტრუქციების მისაღებად. გამოირკვა, რომ მარტო არ მივფრინავ 
და ჩემი თანამგზავრი თავად პრეზიდენტი გამსახურდიაა. გავემართეთ 
აეროპორტში, ავედით ცარიელ თვითმფრინავში და მფრინავების კა-
ბინაში მოვთავსდით. ცოტა ხანში ჩეჩნეთის იმდროინდელი საგარეო 
საქმეთა მინისტრი შამსუდდინ იუსეფი* შემოგვიერთდა, რომელიც 
სტამბოლში დუდაევის საგანგებო დავალებით მიფრინავდა. ეს რეისი 
ნახევრადლეგალური იყო და ხან ბაქოს გავლით დაფრინავდა, ხან – 
პირდაპირ სტამბოლში. ამჯერად საქართველოს სადისპეტჩერო სამ-
სახურმა თვითმფრინავი საქართველოს საჰაერო სივრცეში არ შეუშვა 
და შემოვლითი გზით – კავკასიონის გაყოლებით – შავი ზღვის გავლით 
ვიფრინეთ.

სტამბოლში მსხვილი კომპანიის, Aslan Transmarin Shipping 
Trading and Industry Co. Inc., გენერალური დირექტორი, აიდინ კუტ-
ლუგი დაგვხვდა და VIP სალონში მიგვიწვია. პასპორტები გამოგვართ-
ვეს და რამდენიმე წუთში ჩარტყმული ვიზებით დაგვიბრუნეს. იმ დროს 
თურქეთში პოსტ-საბჭოური სივრცის მოქალაქეებისათვის გამარტი-
ვებული, გამოცხადებითი სავიზო რეჟიმი მოქმედებდა. აეროპორტიდან 
კომპანიის სათაო ოფისისაკენ გავემართეთ, სადაც კომპანიის მფლო-
ბელი იბრაჰიმ ასლანი, თურქეთის მეჯლისის რამდენიმე წევრი და 
კომპანიის “თოფ-მენეჯმენტის” სხვა წარმომადგენლები დაგვხვდენ. 
გაიმართა სახელდახელო სადილი. ასლანი, რომელსაც თურქეთის 
პრეზიდენტის, ტურგუტ ოზალის ოჯახთან ახლო ურთიერთობა აკავ-
შირებდა, რამდენჯერმე იყო ნამყოფი გროზნოში, ერთხელ – ოზალის 
ვაჟთან ერთად. როგორც ჩანს, ჩეჩნეთთან სერიოზული ინტერესები 
აკავშირებდა. გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ზვიად 
გამსახურდიას პრეზიდენტის შესაფერისი დახვედრა მოუწყვეს. კომ-
პანიის მფლობელმა ჰკითხა პრეზიდენტს, თუ რა გეგმები ჰქონდა. 
ზვიადმა უპასუხა, რომ აქვს მიწვევა გერმანიაში IGFM**-ისაგან და 
შეძლებისდაგვარად სწრაფად სურს იქ მოხვედრა. თურქმა მასპინძელ-
მა იქვე გაატანა ჩვენი პასპორტები კომპანიის ერთ-ერთ დირექტორს 
გერმანიის საკონსულოში ვიზების მისაღებად.

სადილზე ერთი საინტერესო ეპიზოდი მოხდა: კომპანიის წარმო-
მადგენელმა გაერთიანებულ სამეფოში, ახალგაზრდა კაცმა სახე-
ლად ზაქარია გუნდოგდუმ ზვიადს ჰკითხა: “მე წარმოშობით ლაზი 
ვარ. მართალია, რომ ჩვენ და გურჯები ბიძაშვილები ვართ?” ამაზე 
ზვიადმა უპასუხა: “მე თავად ლაზი გახლავარ ნახევრად, დასავლეთ 
საქართველოს დიდი ნაწილი ლაზებითაა დასახლებული და გურჯები 
და ლაზები ბიძაშვილები კი არა, ერთნი ვართ.” აღმოჩნდა, რომ დამხ-
ვდურთა ლამის ნახევარი ლაზია, მათ შორის – მეჯლისის წევრებიც. 
ამ განცხადებით გაამაყებულნი საგრძნობლად გაიშალნენ მხრებში, 
რაც იბრაჰიმ ასლანს, მგონი, დიდად არ ეპიტნავა. ამასობაში ვიზებზე 
გაგზავნილი კაცი გაოცებული დაბრუნდა და ამბობს: “კონსულს პირა-
დად შევხვდი. გამსახურდიას გაგონებაზე ნირი ეცვალა და პირდაპირ 
წამოროშა: მე ამ საკითხს მარტო ვერ გადავწყვეტ, მოსკოვს (და არა 
ბონს!) უნდა შევუთანხმოო.” საერთაშორისო თანამშრომლობის ამ 
მარგალიტმა საყოველთაო მხიარულება გამოიწვია და ზვიადს გაორ-
მაგებული პატივისცემით მიაჩერდნენ. მასპინძელმა ფრანკფურტში 
თავის წარმომადგენელს დაურეკა, რომელმაც განაცხადა – პირდაპირ 
ფრანკფურტში ჩამოფრინდეს და ვიზას აქვე გავაკეთებო. ზვიადმა ეს 
გაუმართლებელ “ხულიგნობად” ჩათვალა.

დავურეკეთ აილა ნიინიმას ჰელსინკში. მან ყურებს არ დაუჯერა, 
რომ ზვიადი სტამბოლშია. “თავი დაანებეთ გერმანიას, ჯერ ფინეთში 
ჩამოდით და მერე ვნახოთ. ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმდე-
ნადაა დარცხვენილი წინა უარის გამო, რომ რეაბილიტაციის ამ საშუ-
ალებას ხელიდან არ გაუშვებს და ვიზას დაუყოვნებლივ მოგცემთ…” 
მართლაც, დღის ბოლომდე ფინეთის საკონსულოში ვიზები მოგვცეს, 
მგონი აპლიკაციებიც კი არ შეგვივსია.

ღამე SWISS HOTEL-ში გავათიეთ. დილით, სასტუმროში, საუზ-
მისას, მიმტან კაცს, რომელიც გვემსახურებოდა, სახეზე გაოცება 
შევამჩნიე, რომელსაც ვერ მალავდა. შემდეგ ჩვენი თანმხლები აიდინ 
კუტლუგი როგორღაც დაუმარტოხელებია და უკითხავს: ეს მართლა 
გამსახურდიაა თუ მისი ორეულიაო. საკმაოდ უჩვეულო შემთხვევაა ამ 
კლასის სასტუმროსათვის, სადაც მომსახურე პერსონალი არავის და 
არაფერს “არ ამჩნევს”.

მასპინძელმა დაგვახვედრა ორი ღია წრიული ავიაბილეთი სტამ-
ბოლი-ფრანკფურტი-ჰელსინკი-სტამბოლი (ჩეჩნეთში დაბრუნების ერ-
თადერთ შესაძლებლობად ხომ სტამბოლი რჩებოდა). ამას თან მოჰყ-
ვა მოულოდნელი შეთავაზება: უცხოეთიდან ანკარაში დაბრუნებისას 
პრეზიდენტი ოზალი სტამბოლში რამდენიმე საათით გაჩერდება და 
შესაძლებელია ხანმოკლე შეხვედრის მოწყობა. ზვიადი სიამოვნე-
ბით დათანხმდა და მცირე ხნის შემდეგ იბრაჰიმ ასლანის თანხლებით 
სტამბოლის სამხედრო აეროდრომისაკენ გავეშურეთ, სადაც ოზალის 
თვითმფრინავი დაეშვა. ადგილზე რომ მივედით, თვითმფრინავს უკვე 
ანკარაში გასაფრენად ამზადებდნენ. ასაფრენ ბილიკზე რამდენიმე წუ-
თიანი გულთბილი შეხვედრა შედგა. მე შორიახლოს ვიდექი. ზვიადის 
გვერდით ტანმორჩილი ოზალი ოდნავ კომიკურად გამოიყურებოდა. 
“ბედნიერი ვარ, რომ თქვენთან შეხვედრის საშუალება მომეცა,” – თქვა 
ოზალმა და ასლანს მიუბრუნდა: “ყველაფერი გააკეთეთ, რაც ძალ-
გიძთ. მეზობელს გაჭირვებაში უნდა დაეხმარო.” აეროდრომიდან რომ 
ვბრუნდებოდით, მასპინძელმა, რომელიც ძალიან კმაყოფილი ჩანდა, 
ზვიადს უთხრა: “დაბრუნებისას პრეზიდენტ ოზალთან უფრო ხანგრძ-
ლივ და სერიოზულ შეხვედრას მოგიწყობთ ანკარაში.”

საღამოს ფრანკფურტის გავლით ჰელსინკში გავფრინდით და 
დანიშნულების ადგილზე ნაშუაღამევს, 25 ნოემბერს ჩავედით. ჰელ-
სინკის აეროპორტში ზვიად გამსახურდიას რეპორტიორების დიდი 
ჯგუფი, აილა ნიინიმაა და სხვა ფინელი მეგობრები, იქაური ქართველი 

ზვიად გამსახურდიას მოგზაურობა ევროპაში

გაგრძელება გვ. 14 



92012,1 აპრილი, №31

9 2012, 1 აპრილი, №31

საით მიილტვი, სულო, დაიცა, 
სულო მბორგავო, შესდექ! 
ცხრა კართაგენი თუნდაც დაეცეს, 
უნდა ელოდო შემდეგს. 
 

სულო, გასდიე სალი კლდის არწივს, 
ლაჟვარდში შვება იცან, 
ვარსკვლავთა წალკოტს ოცნებით ასწვდი 
და ეამბორე მიწას. 
 
აუწყვეტია კლდეთით პრომეთეს, 
დამცხრალა მთებში ზვავი, 
ადევნებიხარ ცაში კომეტებს 
ზევსთან შეკრული ზავით. 
 

სჭვრეტ მეუფებას ოქროს ტახტიანს, 
მნათობთა ბადეს გაშლილს, 
განგებას შენთვის დაურახტია 
ცეცხლის მფრქვეველი რაში. 
 
ჰა, გარიჟრაჟმა ცეცხლი დაგინთო, 
აღდგომა კვირის დამდეგს, 
ხამს, სინანულის ზღვაში ჩაყვინთო, 
მოკვდი და მკვდრეთით აღსდექ! 
 

რა უკვდავების ქნარით გვიგალობ, 
ეს რა სამკვიდრო გერგო, 
ბოროტებასთან შეურიგალო 
მარადისობის ნერგო. 
 
სად მიისწრაფი, სულო, დაიცა, 
სულო მბორგავო, შესდექ! 
წმინდა ლაჟვარდიც უნდა გაიცრას, 
რომ მიემთხვიოს ედემს.

თავისუფლება ცოტნე გამსახურდიას!!!
დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ვაჟი ცოტნე 

გამსახურდია 2009 წლის 28 ოქტომბრიდან იმყოფება უკანონო პატიმრობაში, რომელსაც 2010 
წლის 8 აპრილს სააკაშვილის ტირანული რეჟიმის სასამართლომ 9 წლითა და 6 თვით პატიმრობა 
მიუსაჯა. ცოტნე გამსახურდიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ამ დროისათვის, უკიდურესად 
მძიმეა.

 მოვითხოვთ მისი უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლებას!
მამას მონატრებული პატარა თამარ გამსახურდია კი, აი ამ შესანიშნავ  და დიდებულ ლექსს 

უძღვნის პატიმრობაში მყოფ მამიკო - ცოტნეს.

სულო, 
დაიცა…

სიტე დეზარი, მხატვართა საერთაშო-
რისო ცენტრი. წუხელ მთელი ღამე ქარიშ-
ხალი და წვიმა იყო. ჩემი ახალი ატელიე 
მდინარე სენას და ნოტრდამს გადაჰყუ-
რებს. დილიდანვე წვიმს და ქარის თარე-
შია გარეთ. გადაწყვიტე, გამოდარებას 
დაველოდები და შემდეგ ვეახლები ლუ-
ვერს. დღეს შედევრებთან მინდა დროის 
მიბარება. უცნაური ფიქრი და მოულოდ-
ნელი აზრთა დინება მათ წინ მეწყება: 
აზრი ძალიან გამიფაქიზდა, განსაკუთრე-
ბით, დროის ცნებაზე – ალბათ წლოვანე-
ბასაც მოაქვს.

როგორ უმოწყალოდ გარბის დრო – 
ოხერ–ტიალი. ჟამთა სვლა არავის და 
არაფერს ემორჩილება, ის ხომ დედამი-
წის ბრუნვის და მზის მიმოქცევისაგან 
ნატყორცნი კონკრეტული ფორმაა, მათ-
გან დახარჯულის კოსმოსური უკუგება, 
რომელიც ჩვენს ირგვლივ ყველაფრის 
განმსაზღვრელია. დედამიწაზე, მცენა-
რეებიდან დაწყებული, ყოველთა ცოც-
ხალთა ხანგრძლივობის დამთვლელია. 
ჩვენი მზის სისტემის დრო (სამყაროს 
დროის გლობალიზაცია სრულიად სხვაა 
და მზეს თავადვე აბერებს...) ჰბადებს, 
ზრდის, ყმაწვილობიდან ხანში შეჰყავს და 
აბერებს. სიბერე კი გამოიფიტვაა, გარდა-
უვალის დახარჯვაა და სიკვდილთან მიმა-
ვალი ათვლაა. მერმე, უმთავრეს სისტემა-
ში შემავალი ერთ–ერთი ჯაჭვის რგოლის 
ჩამოვარდნა და თანმიმდევრობით ახლოს 
ასხმაა, რომელიც ურთულეს სახეს და 
საკვირველ ფორმას წარმოადგენს.

რადგანაც ასეთ დღეშია ადამიანი და 

მწარედ განიცდის იმ უმძიმესი მოდე-
ლის გამოცხადებას, რის შედეგად სვლა-
თა გარდაუვალობის კანონია ჩადებული 
და ამ სამყაროსეულ პროცესს, უტყუარ 
გადაუდებელ და უშეღავათო წესრიგს, 
უსასტიკესი სიკდვილის ფენომენი ასრუ-
ლებს...

დაბადება მტკივნეულია, საიდანაც 
მოსვლაა, ხოლო გარკვეული დროის 
შედმგომ, მოსულის სხვაგან, უსაგნობა-
ში, უსახოში, არაფიზიკურში, მხოლოდ 
სულიერში გასვლა ხომ უფრო მწარეა, 
ასევე სევდითა და გლოვითაა მოცული, 
რადგანაც ადამიანმა თავისი სრული სახე 
– ფორმა და სიღრმისეული მდგომარეობა 
გარდაცვალების შემდგომისა არ იცის: ამ 
თემაზე დამამშვიდებელ აზრებს გვიყვე-
ბიან და, სტიქიურ დინებას მინდობილნი, 
უსასრულო ბნელში ვართ. უკიდურესად 
უსუსურნი, უზარმაზარ უხილავ ოკეანეს 
ზვარაკად შეწირულნი, დიდი თუ პატარა 
ერთნაირად ვბარდებით, რადგანაც მეც-
ნიერული ანალიზით თუ მტკიცებულო-
ბით ჯერჯერობით გაუხსნელია (არის ზო-
გადი ვერსიები), ამიტომ, ადამიანი ღრმა 
სულისმიერ გლოვაშია. სამღვდელოების 
მაღალ იერარქს უახლოესი ადამიანი 
დაეღუპა, მოძღვარი კინაღამ გადაჰყვა 
გლოვას და განცდას, რადგან უხსოვარი 
დროის ადამიანურმა ინსტიქტმა იმძლავ-
რა მასში.

 ჩვენ, სიკვდილის შედმგომ პერიოდს 
მხოლოდ მიახლოებით, პირობითად ვა-
ანალიზებთ, მთავარი სახე, ჯერაც ვე-
რაა გახსნილი. ამ საოცრების აღმოჩენის 
შემდგომ, ადამიანი უფრო ოპტიმისტი 
იქნება, სულიერად ძლიერი და არ ექნება 
უსაშველო ძალისაგან განწირულის თუ 
შეწირულის განწყობილება.

დღეს დილიდან ლუვრში ვიყავი. მივ-
დიოდი მხოლოდ ქანდაკება ნიკეასთან, 
სურათ “ჯოკონდასთან”, ვენერა მილო-
სელთან, პრაქსიტელის “აფროდიტეს-
თან”, მიქელანჯელოს “მიჯაჭვულ მონებ-
თან”. ყველგან დროსთან და სიკვდილთან 
გამარჯვებაა იმ უდიდესი ფორმიდან, 
შემოქმედებითი კანონებიდან გამომდინა-
რე. ჩვენ ბოლომდე არა ვართ გარკვეული 
ამ სახის ურთულეს რაობებში, საიდან 
მოდის ეს უკვდავება სიცოცხლისაგან 
შექმნილი ხელოვნების ნაწარმოებებში 
ამდაგვარი გარინდვა და უსასრულო და-
დუმება, თანაც უსაზღვრო დროით. ხომ 
არაა ამ ნაწარმოებებში ჩადებული სუ-
ლის ის მარადიულობა, რასაც ჩვენ ბიბ-
ლია გვასწავლის. ალბათ დადუმებული 
ფორმულაა ამ შედევრებში გაცხადებული 

კოსმოსური ძალისაგან, რა თქმა უნდა, 
უფლის შთაგონებით, პრაქსიტელის ქა-
ლის ფიგურაში “აფროდიტე”, ის სიცოცხ-
ლე და სულიერებაა ჩასახული, რაც კოს-
მოსში გასვლის შემდეგ მოიხილება და არ 
გვჯერა ცოცხლებს. აქ მაღალი ღვთიური 
სულიერებაა, რომელიც ჩვენგან განუსაზ-
ღვრელი მანძილითაა დაშორებული, ანდა 
პირიქით... ხოლო ცხოველურში დროები-
თი ყოფნა, მიწასავით ტლანქი თვისების 
შენაძენი. მაშინ, აბა რაა დიდ ხელოვნება-
ში გაცხადებული სული, თუ არა მოდელი 
და ნათესაური ფორმა კოსმოსურ სივრ-
ცეში? უფრო მძლავრი და დინამიური 
სახე, სულის გარდა, ხომ არაა უმეტესად 
მაღალი სისტემა, რომელიც იტევს პიროვ-
ნულის ყოველგვარ თვისებას (ინდივიდი 
– ხასიათი, აზროვნება, გენი, განცდათა 
დამოკიდებულება, სიყვარული, მაღალი, 
ღვთიური ზნეობით). ყოველივე ზემო-
ჩამოთვლილი, მინდა დავიჯერო, რომ 
ემორჩილება სულზე უფრო მაღალს, რაც 
კოსმოსურში შემავალი უსახო და უხილა-
ვი ორგანოა, რომელიც სიკვდილის შემდ-
გომ გადაეცემა და ვინ იცის, უახლოესი 
მზის სისტემის იქითა შორეულში როგო-
რი ფორმირებამიღებული აბსტრაქციაა. 
შეიძლება დავეთანხმო დიდ ფილოსო-
ფოსს, რომ ადამიანი სიკდვილის შემდ-
გომ ქრება ატმოსფეროში?! არა, რადგან 
უკვალოდ თუ უსახოდ არაფერი ქრება 
ამქვეყნად, ყველაფერი ემორჩილება იმ 
დიადურს, რომელიც გარდაქმნების–გარ-
დასახვების და განახლების ციკლს ექ-
ვემდებარება. სიკვდილის მერმინდელი 
მოვლენები უფრო ჩასაწვდომია, ვიდრე 
დაბადებამდე და დაბადებით მოსვლა. 
მარტო სიცოცხლის გაჩენის საკითხი კი 
არაა, არამედ უფრო ღრმა მოვლენასთან 
გვაქვას საქმე, რამეთუ უხილავ მოვლენა-
თა უსასრულობაში გავდივართ. უთუოდ 
უდიდესი დრო და გონი სჭირდება ამ 
სასწაულში ჩაწვდომას. მაგ დრომდე კი 
ადამიანი ჩვეულებრივ გააგრძელებს ტან-
ჯვას. საიდუმლოებათა ფარდის ახდის 
შემთხვევაში შეიძლება ადამიანმა სიკდ-
ვილის მოსვლა არაფრად ჩააგდოს. ადა-
მიანი ღვთიური არსებაა და უკვალოდ არ 
ჩაინთქმება სამყაროს უსასრულობაში...

დღევანდელი დღე, როგორც მოგახსე-
ნეთ, ავდრიანია და დილიდან კოკისპირუ-
ლად წვიმდა. თბილად ჩავიცვი და ნელი 
ნაბიჯებით დავაბოტებდი პარიზის წვი-
მიან ქუჩებში. რამდენიმე სეზონური სახა-
ტავი მოტივიც ავირჩიე – უფრო ლუვრის 
ეზოში და მის სიახლოვეს. მერე სტუმრად 
ლუვრში გახლდით და სამუდამოდ დაბ-

მულ მშვენიერება–სილამაზეთა სახეებს 
გადავხედე, რომელთა უმეტესობა კოსმო-
სური სევდით არის განმსჭვალული. მხო-
ლოდ სევდაა ყველგან, მზის ნათებაშიც. 
წარმოიდგინეთ, სიხარულის და გალაღე-
ბის დროსაც სევდის განწყობილება იმორ-
ჩილებს ყოველივეს.

ზემოთ აღწერილი უცნაური ფიქრები 
და აზრები ქანდაკება “ნიკეას” გვერდით 
მჯდომს მომივიდა, ვინ იცის, განგებამ 
რომელი ათასწლეულის შემდგომ მეც 
მათქმევინა და ჩემს მერმე, დიდი ხნის 
შემდეგ, ახალი ცივლიზაციის ადამიანებს 
უფრო დამაჯერებლად აალაპარაკებს. ეს 
ხომ მარადიული თემაა კოსმოსურ სივრ-
ცეში...

3 ნოემბერი, 2002 წ., პარიზი, “სიტე–
დეზარ”. ოხ, ამ ნოემბრის თვის დროვ, 
როგორ მწარედ იკბინები. დღეს დილი-
დან ცვალებადი ამინდი დაიწყო. თემა 
ლუვრის ეზოში არჩეული მქონდა, გა-
დაწითლებული წაბლის ხეებით. ახლა 
საუკეთესო პერიოდია ჩემთვის, რათა 
ფერის პრობლემები დავძაბო და ტონა-
ლობაც ავწიო. იმატა პარიზში ნარინჯის-
ფერებმა, ყვითლებმა და იქვე მუდმივი 
ვერცხლის და ცისფერების ცვლაა. ჩემდა 
სინანულად, არჩეული მოტივი ვერ და-
ვიწყე, რადგან წვიმდა და მზე არ ჩანდა. 
შემდეგ ლუვრის პატარა ტრიუმფალური 
თაღის გვერდით დავდექი და ლუვრის 
მარცხენა ფრთის ხატვა დავიწყე, რათა, 
წვიმის შემთხვევაში, უცბად თაღში შემე-
ფარებინა თავი. ასედაც მოხდა, სამჯერ 
მაინც მომიწია ჩემი ბარგი–ბარხანით – 
“ეტიუდნიკით” და სურათით – თაღში თა-
ვის შეფარება, რაშიც ფრანგი გოგონები 
სიცილ–კისკისით მეხმარებოდნენ და ისე 
მიარბენინებდნენ ყველაფერს. საღამოს, 
მრავალჯერადი წვიმის შემდგომ, მზემ 
გამოიხედა, თითქოს ზეცის საპყრობილი-
დან გამოაღწიაო და ლუვრის სამხრეთი 
მხარე ძლიერ გაანათა – სასწაულებრივი 
სანახობა იყო. ფერთა მაღალი ჟღერადო-
ბა და მისი ორკესტრი ცამდე წვდებოდა, 
სიხარულით ახმაურდა გარემო და ლუვ-
რის სასახლემ ზეციური სახე მიიღო. ოი, 
თქვენ, იმ ქვეყნად მყოფნო, განახათ ეს 
სილამაზე–მეთქი! ცა გადასერა ულამა-
ზესმა ცისარტყელამ, რომელიც ლუვრის 
ერთ–ერთ ქიმზე მთავრდებოდა. გაკვირ-
ვებული მივჩერებოდით. ათ წუთს გაგრ-
ძელდა ეს საოცარი სანახაობა, ალისფერი 
მზე, ცეკვა–თამაშით, დასავლეთისაკენ 
მიექანებოდა...

რეზო ადამია

არსებულის სახება
ამონარიდი პარიზული დღიურებიდან
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ცხრა აპრილის ექო

ჩემო ვარსკვლავო,
ჯვარზე გაკრულო,
რა დაგვავიწყებს,რაც მოხდა გუშინ,
სინათლის დები ნიჩბით დაკლული
კვნესიან ფიქრში, ტირიან ნგულში.

სიყვარულისთვის 
რატომ ვისჯებით
ან ტანჯვისათვის რატომ ვარსებობთ,
ტანდაჩეხილო,კოხტა ბიჭებო,
მზეჭაბუკებო, კეტით ნაცემო…

ვმღეროდით ერთად 
ხელში სანთლებით
და ტაძარს ჰგავდა სივრცე ქალაქის,
სხვა სინათლეში იდგა ქართველი-
მამულისა და ღმერთის ზვარაკი.

მერე მოვიდნენ 
სიკვდილის მხრიდან
რკინის შუბლებით,მღვრიე თვალებით
და დაიშალა კუნძული წმინდა
და ცის ცრემლებად იქცნენ ზარები.

დაბზარულია 
ჩრდილი ღამეთა,
სუსხიანია შუქი დღეების…
ვლოცულობ,მუხლის ღონე წამერთვა,
ჭრილობიანი მტკივა მზეები.

მწარეა ძილი.
სიზმრად გნახულობთ,
ახდეს,რაც თქვენმა ფიქრმა ინებოს,
ანგელოზებო,ნიჩბით დაკლულო,
კოხტა ბიჭებო-უფლის შვილებო!

 ***
ერთხელ შენც გნახე სიკვდილო
ჩაგძინებოდა მთაზედა
ვიფიქრე გავუსწორდები
ხელიც გავიკარ ხმალზედა
მაგრამ ვერ გადმოგიქნიე
მზე დაგფენოდა ტანზედა.

დავიხარე და გაკოცე
ნამმოკიდებულ თმაზედა.

ტრაგედიის  ექო

პატარა ქვეყნის დიდი დარდი
აღარ გაძინებს,
ერთურთის ტანჯულ სახეებზე
ვხედავთ სამძიმრებს.

პატარა ქვეყნის დიდი დარდი
გაძინებს აღარ,
ყველგან ტკივილის ნათებაა-
დაბლა თუ მაღლა.

აღარ გაძინებს დიდი დარდი
პატარა ქვეყნის,
ციდან დაგხედავს წინაპარი
და მშვიდად გეტყვის:

“უფსკრულს ვერ ამჩნევ,
ცოტა დარჩა დრო და მანძილი.
დღესაც გაბრუებს
მარილი და თაფლი მაცილის.

არ უნდა გჯობდეს ჩრდილის ჩრდილი
და ლანდის ლანდი,
ღმერთს დაუბრუნდი
და გახდები მძლეველი დარდის.”

ფერმკრთალი სივრცის ჭრილობები
სტკივათ არწივებს…
პატარა ქვეყნის დიდი დარდი
აღარ გაძინებს!

 *** 
დედა-სამშობლო!-
მის სიყვარულს,
დიდს და სევდიანს,
ვერ შეელევი,
როგორც სითბოს
ზეცის ნათლისას.
დედის მანდილი
და სამშობლოს
დროშა ერთია!-
ორივე წმინდა ნაწილია
ღმერთის კალთისა!

ი ა ლ - კ ი ა ლ ი

სამაია ალვების,
მუშაითი ხვიარა.
სხივები და ლარები,
ერთნაირად კრიალა.

მოლივლივე ზოლები,
ზვინები და ურმები.
გარინდება გონების
და გალობა გულების.

სიმწვანეში ქალ-ვაჟი
/ცხადია თუ ზღაპარი?/
და შრიალი ყანაში,
როგორც ლოცვა ცამყარის.

ექოები, ქორები
და ქარაფი ამაყი.
ქანაობა მორევის,
გაელვება კალმახის.

წყარო, იქვე მეწყერი,
ბებერ კოშკთან ლეგენდა.
ქორწინება მერცხლების
ჭერქვეშ, დედა კედელთან.

გაწყვეტილი ქამანდი
და კაფია ცელების.
საოცრება მარადი -
სიყვარულის ხელები.

ცეცხლზე გავლა ჩრდილისა,
მწვერვალების ხარება
და ფერების თილისმა
ანთებული პწკარებად.

არწივების ყაშყაში,
კვალი ძველი ავდრების.
მოკვდავების ტაძარში
უკვდავების სანთლები.

მზე-წყურვილის მიზეზი,
მონატრება დღეგრძელი
და ზესკნელის სივრცეში
საიდუმლო ქვესკნელის.

ქარში სითბო ბედისა,
დარდი იის თვალებით.
ნაჩვენები ღმერთისგან
სხვა სამყაროს კარები.

 *** 
ოქრო და ქვიშა მარადისობის
/ვერ გამოლიეს სითბო ბინდებმა/.
ვინც გენატრება, განა ის მოდის,
ვისაც არ ელი, ის მოფრინდება.

ნაყანევი და ნაპირმზითალი,
დავიწყებული გზა და ცელები.
წაქცეულ ვაზთან ლანდი წმინდანის,
ჭაღარა ხავსი საწნახელების.

დამსკდარ კედელზე მწვანე რტოები,
სხვა წყაროები და სხვა წრეები.
ლოცვა-ვედრება სამრეკლოების,
სევდა ჩამქრალი სამარეების.

მწვერვალთა მიღმა ცისკრის გალობა,
ჰორიზონტებთან ცის მოდიდება…
მხსნელი ვინცაა, ის კი არ მოვა,
ვინც შეგიწირავს, ის მოფრინდება.

 კაცი-სანთელი, კაცი-მახვილი

მერაბ  კოსტავას

სევდიანია მამულის მზერა,
ცრემლიანი ხმით შრიალებს ყანა
და კვლავ ვიგონებ კოსტავას მერაბს,
ვით ღმერთისაგან მოვლენილ ზვარაკს.

კაცი-სანთელი, კაცი-მახვილი,
ტანჯულისაკენ გაწვდილი ხელი,
მარადიული ომით დაღლილი,
სიტყვით მკურნალი და სიტყვით მკვლელი.

არწივის გულით, ბავშვის ღიმილით
ჩვენთვის ეკლიან ქარებში მდგარი:
კაცი-სიმღერა, კაცი-ტკივილი,
მეხდაცემული ტაძრების ფარი.

სულ სხვა გაწევა,სულ სხვა გმირობა.
საქმით-ათასი და რწმენით ერთი.
კაცი-ქცეული ფიქრის ჭრილობად -
იმ ქვეყანაშიც ლოცულობს ჩვენთვის.

სივრცეებს სტკივა მამულის მზერა,
წინაპრის სევდით შრიალებს ყანა
და კვლავ ვიგონებ კოსტავას მერაბს,
ვით ღმერთისაგან მოვლენილ ზვარაკს.

ვაჟა ხორნაული
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  *** 
უბრალო ქოხი, ღმერთის მოწნული -
ესაა ჩემი კოშკიც, ტაძარიც.
აქ ვიტანჯები და აქ ვლოცულობ,
აქ მიკიდია ლექსის  ხანძარი.

აქ ყვავილობენ ჩემი დღეები
და სიყვარული-ხატი დღეგრძელი.
ლექსი-ესაა ოქრო მზეების
და მელოდია ზესკნელ-ქვესკნელის.

ლექსი-ესაა სივრცის წყურვილი,
ჰორიზონტების ხილვა და განცდა,
აუმღვრეველი ხმით და დუმილით
მიახლოება მეშვიდე ცასთან.

ლექსი-ესაა გულში მახვილი,
მაცოცხლებელი, წმინდა ფხიანი,
ფიქრის ნექტარი, კალმით დაღვრილი,
და უკვდავების წყაროს წკრიალი.

ხან სევდიანი, ჯვალოს ფერივით,
ხან მხიარული დილის სხივივით,
ღმერთის კალთიდან ამოფრენილი
ბეღურას ხმა და ორბის ყივილი.

ცეცხლში დგომა და ქარში ტორტმანი,
წაუქცეველი რკინის კლდესავით,
ჯოჯოხეთიდან სანთლის მომტანი
და უდაბნოში იის მთესავი.

სიტყვა, ქცეული სამოთხის ფრთოსნად,
ვარსკვლავის ფეთქვა, ნათება ფესვის.
ამ ქვეყანაზე მეორედ მოსვლა -
ესაა  ლექსი!…

სიცოცხლეს გაგილამაზებს
ქალი სულ მოლოდინშია
სულ სიყვარული სწყურია
ღმერთის ხმებით და დუმილით
გაბრწყინებული გულია.

ნამივით აუმღვრეველი
სალამურივით უბრალო
ვინც ხატად უწამებია
ეწირება და უგალობს.

სიცოცხლეს გაგილამაზებს
როგორც აისი ყანასა
შენთვის არ დაერიდება
არც ხანძარს არცა დანასა.

ზეციერისგან ნაკურთხი
ღვინო თაფლი და პურია
უსიყვარულო დღეები
მისთვის ბნელი და კრულია.

ქალი სულ მოლოდინშია
სულ სიყვარული სწყურია.

ქრისტე აღსდგა!
ამ ლექსს ვწერ უდიდესი კრძალვითა და რიდით, – ჩემი სულიერი მოძღვრის კურთხევით.

“ – ვაი, რა კარგი საჩინო რა ავად მიგიჩნიესო, დიდება  მოთმინებასა შენსა – უფალო იესო!”

ზესასწაულებს ახდენდი ირგვლივ,
მკვდარი დგებოდა ღვთისნიერ ხმაზე,
მაგრამ... გაგყიდეს ოცდაათ ვერცხლად...
ეკლის გვირგვინი დაგადგეს თავზე...
ცოდვის შვილებმა ბარაბას ნაცვლად,
სასიკვდილოდ შენ, – იესო გიცნეს...
უნდობლად, ურცხვად და უმოწყალოდ,
სახეში უღვთოდ შოლტები გირტყეს...
ითხოვდნენ დასჯას თავგამოდებით,
თუმც გუშინ ბზის რტოს გიფენდნენ გზაზე,
ზურგს მოკიდებულ მაგ მძიმე ჯვარით,
მიგაცილებდნენ გოლგოთას მთაზე...
დაფლეთილ ტანზე გეკიდა ცეცხლი,
სისხლის კურცხლები სცვიოდათ თვალებს...
განაწამები სულის ამოხდას,
უხმოდ შესთხოვდი ზეციურ ძალებს...
სიკეთის მთესველ დაუღლელ ხელებს,
გლეჯდნენ ლურსმენები სიძველის ჟანგით,
წყურვილისაგან დახეთქილ ტუჩებს,
გულქვად გილობობდნენ ძმრიანი ბამბით...
ნათელი სახე ტკივილისაგან,
დაღარა სიმწრის ცრემლების ნამმა, 
საშველი მაინც აღარსად სჩანდა,
სდუმდა ზეცაში, – ღმერთი და მამა...

“რად მიმატოვე” , – იყო ბოლო თქმა...
დახარე თავი, აღმოხდა სული...
აღარ გაკმარეს, გინგგრიეს ფერდი,
და ჯოჯოხეთი მოგაგეს სრული...
თუმც ეს არ იყო წილყრა სიკდვილთან,
მას ჯოჯოხეთის განუხვენ კარი,
გამოიხსენი წამებულთ სული, 
და გარდასახე მაცხოვრის ჯვარი.
არ აზეიმე ძალა ბოროტი,
მხოლოდ სამი დღე დაგერქვა მკვდარი,
მაღალმა ღმერთმა გაფრქვია მადლი,
გაფანტა ირგვლივ გლოვა და ზარი.
რა მოკლე იყო სიკდვილის როკვა,
რა უაზრობა – ჯდომა ნადიმად,
უსატიკესად დამარცხდა იგი,
– იესო აღდგა, აღდგა ნამდვილად!
სასუფეველში ეახლა მამას,
განუშორებლივ გვერდით რომ ახლდა,
მის წინ მუხლებზე დავდგეთ ყოველნი,
ის სამუდამოდ–მკვდრეთიდან აღსდგა!
მაღალი ღმერთის ძე საყვარელი,
წუთისოფლისთვის მზრუნველნი აწდა,
მამამ ინება, და ჭეშმარიტად, 
უფალი აღსდგა, უფალი აღსდგა!

გილოცავთ...
ტანჯულ მამულზე ფიქრით და დარდით,
ერთი დღეც აღარ ყოფილხარ მშვიდად.
“მამული, ენა, სარწმუნოება”,
უნდათ ჩაწიხლონ, – ბატონო ზვიად.
განგაშის ზარებს რეკენ შორიდან,
გასხვისებული ზარზმა და ოშკი,
განრისხებული კლდეში შეჭრილა,
ძაძით მოსილი კოლხური კოშკი.
სიტყვის დიდოსტატ მამის საფლავთან,
ვარამით სავსე მიგქონდა გული,
შემოგკიოდა გამწარებული,
ივერთა ქვეყნის დაჭრილი სული.
და აუჯანყდი მონსტრს უშიშარი,
ურჩხულს ებრძოდი შიშველი ხელით,
რომ სალოცავი შენი მამული,
არ ყოფილიყო მოცული ბნელით.
ძმა – შენაფიცთან, – დაუღლელ ბრძოლით,
გამოაფხიზლე მძინარი ერი,
ეკლიან გზაზე უძღოდი დიდხანს,
დროშა გიძღოდა შვინდისა ფერი.
წმინდა მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრ
მხარეს ლოცავდა მაღლით უფალი,
ილიას სულმა ჰპოვა სიმშვიდე,
დაერქვა მამულს – თავისუფალი.

არ ისვენებდნენ მხოლოდ ბოროტნი,
ცოფიან ძაღლთა გაისმა ყეფვა,
აღარ დაინდეს დედა–სამშობლო,
შურმა და ბოღმამ წაართვათ ხედვა.
და გაგიმეტეს მუხანათურად...
ნატყვიარ შუბლზე დაგდინდა სისხლი...
ისევ იუდა... ისევ ბარაბა...
იმარჯვა ეშმამ... გაწყვიტა სიმი...
ერთი კაენი რას დაგაკლებდა,
კაც–ჭამიათა გეხვია ხროვა...
მაგრამ განკითხვას ვინ გაქცევია,
სასწორით ხელში თემიდა მოვა.
სასუფევლიდან კვლავ მამულს მწყემსავ,
დამწუხრებული დაჰყურებ მიწას,
აღშენებული დიდი დავითის,
ივერთ ქვეყანა “ყვავ–ყორნებს მიაქვს”.:
შენ ყოფლილიყავ, ვინ შებედავდა,
მიწის ყოველ გოჯს კალთით ფარავდი,
გესროლეს... მაგრამ მაინც ვერ მოგკლეს,
და პრეზიდენტი დარჩი მარადი...
ჩვენ კი რა გვეთქმის, ვართ შერცხვენილნი...
ცოდვები გვაწევს... მძიმენი ფრიად...
ოცდათერთმეტ მარტს მაინც – ჟამიერ,
დაბადების დღეს გილოცავთ – ზვიად...

  * * *
სულს კვლავ მოსწყურდა მოსალოცად, –
წმინდა ტაძარი,
გულში მინთია ფორიაქის,
მწველი ხანძარი.
მარტოსული ვარ უბედობის
ჩამონათალი,
ამორძალების შორეული,
ჩამომავალი.
მუხლებს მოვიყრი სალოცავად, –
აგერ ტაძარი,
მაღალ ღმერთების სიყვარულის
გულს სწვავს ხანძარი.

  * * *
ვარსკვლავთ ციმციმი სიბნელეს აკრთობს,
საოცრებას მიმოფანტავს ცაზე,
თვალებს ხუჭავს ღამე ნაწამები,
მოფარფატე ანგელოზის ფრთაზე.
ხვალ კი ისევ დღე გაწყდება წელში,
გაბრძოლების იქნებ დროა ბოლო,
დაღლილები მივენდობით უფალს,
“სულთათანას” მოგვაგებებს ქორო.
სიკვდილი კვლავ დაუყვება ბილიკს,
გზად სიცოცხლეს ბასრი ცელით ცელავს,
და მანტიით შემოსილი შავად,
დაუნდობლად მოგვადგება ყველას.

მარეხ ბაღიშვილი
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დასასრული გვ. 17 

დასაწყისი გვ. 7 
გამოჩენილმა სომეხმა ისტორიკოსმა გ. ადონცმა. 
ის წერდა “არის ასეთი ფასიანი ინფორმაცია იმის 
შესახებ, რომ იუსტინიანეს ერთ-ერთმა ახლო შთა-
მომავალმა გაუგზავნა ირანის მმართველს სომხე-
თის ნახარხარების და სომხების არმიის მისამარ-
თით ბრალდების წერილი. იმპერატორი წერდა, 
რომ სომხები მეტად არასაიმედონი და არასანდონი 
არიან, ისინი ჩვენს შორის ცხოვრობენ და ხლარ-
თავენ ინტრიგებს. მოდით შევთანმხდეთ, მე შევკ-
რებ ჩემს სომხებს (ესე იგი სომხებს ბიზანტიის 
ტერიტორიაზე მცხოვრებთ) და გავგზავნი მათს 
თრაკიაში, თქვენ კი შეკრიბეთ თქვენები (ესე იგი 
სომხები, რომლებიც სასანიდების სახელმწიფოს 
ტერიტორიაზე ცხოვრობენ) და გაგზავნეთ ისინი 
აღმოსავლეთით, თუ ისინი იქ დაიღუპებიან, ნიშნავს 
- დაიღუპებიან მტრები, თუ მოკლავენ, მოკლავენ 
ჩვენს მტრებს და ჩვენ ვიცხოვრებთ მშვიდობიანად 
და უდრტვინველად”. Адонц Н.Армения в эпоху 
Юстиана. М.1968, с 206-207.

ჰაიკების დიდ პოეტს ეგიშე ჩარენცს ეკუთვნის 
ასეთი ფრაზაც: “ჩვენში პირფერობა ჯერ კიდევ დე-
დის მუცელში ჩნდება”

ქართველი ხალხის დიდმა მოყვარულმა და მისი 
ფასის კარგმა მცნობმა ოვანეს თუმანიანმა საუკუნის 
დასაწყისში თავის ერს ასეთი დიაგნოზი დაუსვა: 
“ჭეშმარიტი განკურნება უნდა დაიწყოს შიგნიდან, 
იმიტომ რომ ჩვენ შინაგანად ვართ დაავადებულნი”. 
“ჩვენი უბედური ტომი არასდროს არ იყო პოლიტი-
კურად დამოუკიდებელი”. ოვანეს თუმანიანი, “რჩე-
ული პროზა” გვ. 201, ერევანი, 1977.

ერთ-ერთი სომეხი მეცნიერის დასკვნები მოტა-
ნილი აქვს თავის წიგნში სტეფანე შაუმიანს: “XX 
საუკუნის დასაწყისში სომეხი მწერალი ვ. ფაფა-
ზიანი სომხების განვითარების ცნობების მოცემი-
სას წერს: “სომეხი ხალხი იყო სრულიად უვიცი, 
გაუნათლებელი, ველური და უპირველეს ყოვლისა 
შეუგნებელი. ადამიანები ძირითადად დაკავებულ-
ნი იყვნენ დარბევებითა და ყაჩაღობებით… ისინი 
მსგავსად ჩრდილოელი ველურებისა ცხოვრობდ-
ნენ ნადირობით”. Степан Шаумян . Избранные 
произведения .Том 1, с.390.

დღევანდელ სომეხთა უმრავლესობა მოდებული 
არის რა მთელს დედამიწას, ეწევიან ყალბ თვით-
რეკლამას და თავიანთ თავს ასაღებენ დანარჩენი 
კაცობრიობის განმანათლებლებლად და ქრისტეს 
სჯულის კინაღამ ქრისტეშობამდის მატარებლად, 
სინამდვილეში კი მათთვის მეტად საჩოთირო რა-
მეებთან გვაქვს საქმე. სომეხთა ქრისტიანობას ასე 
წარმოაჩენს მთელი რიგი სომეხი მეცნიერებისა:

“სომხური ეკლესია, შეიარაღდა რა ქრისტიანუ-
ლი დროშით, ყოველ დროს ანადგურებდა ისტორი-
ული ალბანეთისა და მისი განუყოფელი ნაწილის 
ყარაბაღის (არცახის) ხალხებს და იცოდა შეგუ-
ებოდა ისტორიულ სიტუაციას, სამსახურს უწევდა 
სეფევიდებს, შემდეგ რუსეთის იმპერიას, ზუსტად 
ისე, როცა თავის დროზე ემსახურებოდა ბიზანტიას, 
ირანელ სასანიდებს, არაბ ხალიფებს და მონღო-
ლებს”. ნ. ს. ვართაპეტოვი, “ამიერკავკასიის ქრის-
ტიანული ძეგლები” 

თანამედროვე სომეხი მეცნიერი ა. პერიხანიანი, 
ადასტურებს რა ამ აზრს, წერს, რომ “იმ დრო-
ისათვის სატაძრო პროსტიტუცია წარმოადგენდა 
რიტუალურ ადათს, რომელშიც მონაწილეობდა 
საზოგადოების ყველა ფენა, დაწყებული არისტოკ-
რატიიდან დამთავრებული მონებით. Периханян 
А.Г.Храмовые объединяния Малой Азии и 
Армении.М.,1959,с.129.

მეორე სომეხი მეცნიერი ქაფანციანი აღნიშნავ-
და სომეხი მეფეების ძველი დროის სხვა ნიშან-თვი-
სებასაც, რომელიც უტოლდებოდა პროსტიტუციას. 
ის წერდა “ჰაიასების მეფე ღვიძლ დაზე დაქორწინ-
და” Капанцян Г.Хайаса.,с119.

სომეხი მეცნიერი ხაჩატურიანიც აღნიშნავს 
მოცემული ტრადიციის ბატონობას სომეხ მეფეთა 
შორის, ჯერ კიდევ ქრისტიანული ჟამთაღმწერლო-
ბის დასაწყისში. Хачатрян А. История Армении в 
клинописный период.Эреван,1933,с.49.

ქაფანციანიც ადასტურებს, რომ ანაიტის ეკ-
ლესიებში “მომსახურეობას უწევდნენ საეკლე-
სიო პროსტიტუტკა-ხიეროუდლები” Капанцян Г. 
Хайаса, с.86.

გარდასულ დროთა ქრონიკებში კი ვაწყდებით 
ასეთ შემზარავ ფაქტებსაც:

“ამ დროისათვის სომხებს შორის იყო კანი-
ბალიზმის შემთხვევებიც. სომხური წყაროების 
ცნობების მიხედვით, სომხები ჰყიდდნენ თავიანთი 
თანამემამულეების ხორცსაც. მაგალითად 326-408 
გრამი ადამიანის ხორცი იყიდებოდა 100 დეკანად. 
სომხები ადამიანის ხორცს დაკონსერვებული სა-
ხითაც ჰყიდნენ”. Армянские источники о монг…. 
с.27.

მე-5-ე საუკუნის სომეხი ისტორიკოსის ფავსტა 
ბიუზდანის სიტყვებით, “სომხებმა მხოლოდ გარეგ-
ნულად მიიღეს სახელწოდება “ქრისტიანი”, ასე 
რომ კერპთთაყვანისმცემლობა კიდევ უფრო აგრძე-
ლებს გამოვლინებას საზოგადოებრივ-პოლიტიკუ-
რი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში”. Налбандян 

В.С.Армянская литература .М..,1976,с.18.
“ხალიფმა აბდულ მელიქმა, გააუქმა რა ალბა-

ნეთის ეკლესია, დაუქვემდებარა ალბანელი ქრის-
ტიანები სომხურ ეკლესიას და სომხეთის საკათა-
ლიკოსოს, ამ დროიდან დაიწყო სომხური ეკლესიის 
მიერ ძველალბანური კულტურის სისტემატიზი-
რებული განადგურების პროცესი” - ამას ადასტუ-
რებს სომეხი ავტორი ტერ-გრიგორიანი. ის წერდა 
“მოსე კაგავანცის ნაწარმოებმა (ალბანელი ისტო-
რიკოსის) ჩვენამდის ვერ მოაღწია სრულყოფილი 
სახით. სომეხმა ბერებმა, რომლებიც აწარმოებდნენ 
მოცემული ნაშრომის თარგმანს სომხურ ენაზე, სო-
მეხი კათალიკოსების ბრძანებით დაუშვეს უამრა-
ვი გაყალბება”. Тер-Григорян. Борьба Арцаха с 
арабскими захватчиками в IХ веке. Б, 1942, с 42.

მოსე ხორენელი წერდა, რომ სომხურმა ეკლე-
სიამ არაბეთის ხალიფატის დახმარებით 704 წელს 
ალბანური ეკლესიის თავის ქვეშ დაქვემდებარები-
სას სრულიად გაანადგურა რაც ალბანურ ენაზე იყო 
დაწერილი ალბანეთის ისტორიის შესახებ. Моисей 
Хоренский. История Агвании. Кн 1, гл.12.

საინტერესოდ გვიხასიათებს სომხურ ხასიათს 
არმენი ლევონ მელიკ-შახნაზარიანი თავის ნაშრომ-
ში “სომეხი ხალხის ხასიათი”: 

“სომხური ხასიათი მიეჩვია ყოფნის საკუთარი 
სტიქიის გაშუქებას, მისთვის მიუღებელია ნაკლე-
ბად ცნობადობა. სომეხი “სარკის წინ ცხოვრობს”, 
გამუდმებით შესქერის საკუთარ თავს ყოველი მხრი-
დან: როგორ გამოვიყურები, გავაკეთე კი ყველაფე-
რი სწორად და როგორ მიიღებს ამას სამყარო?”

“პრიმიტიულ და პროვინციალურ სომხურ ნაცი-
ონალიზმს ხშირად შესწევს უნარი გადაიზარდოს 
ნებესმიერი სხვა ერის წარმომადგენლებთან კომპ-
ლიმენტარული თანაცხოვრების, რაც არსებითად 
აერთიანებს ხალხს, შესაძლებლობის სრულ უარ-
ყოფაში. ამ შემთხვევაში სომხური ნაციონალიზმი 
ადვილად გარდაიქმნება ნაციონალურ ამპარტავნო-
ბაში, სხვა ერის წარმომადგენლებს შორის რაიმე 
ღირსების არსებობის უარყოფამდის: პრესტიჟის 
საკითხად ხშირად ხდება სომხური ძირების ძებნა 
სხვა ხალხების გამოჩენილ მოღვაწეებში. 

სომეხთა ამ ფართოდ გავრცელებულ დაავადე-
ბაში არ იციან შეჩერება, “პოულობენ” რა სომხებს 
ყველა ხალხთა გენიებს შორის. ამგვარი ძიებები 
ხანდისხან ყალიბდება ფართოდ რეკლამირებულ 
(და უნდა ითქვას ხალხის წიაღში მეტად პოპულა-
რულ) “სამეცნიერო” შრომებში, რომელთა უმთავ-
რესი მიზანია, ყოველი ხედვით “დაამტკიცონ” სო-
მეხი ხალხის ეს განუმეორებლობა”. 

ნათქვამია, “მუნჯის ენა დედამ იცისო”, ვერა-
ფერს შეედავები პატიოსან სომეხ მეცნიერს!

ინტერესმოკლებული არ იქნება ისიც თუ გა-
ვეცნობით უცხოელი მოღვაწეების გამონათქვამებს 
სომეხი ხალხის ისტორიისა და სომხური ეთნოსის 
შესახებ, რომლებიც ნათლად წარმოაჩენენ სახეს ამ 
ხალხისას:

ტაციტიუსი წერდა, რომ “სომხები მათი ორპი-
რი ქმედებით იწვევდნენ ხან ერთი, ხან მეორე ქვეყ-
ნის შეიარაღებულ ძალებს მათ მიწებზე, ხასიათის 
სირთულით ისინი ჰგვანან პართიელებს, აღირივნენ 
მათში ქორწინებებით, თავისუფლება მათთვის უც-
ხოა, ისინი მეტადრე მიდრეკილნი არიან მონობის-
კენ” Тацит Корнелий.Сочинения.т.2,СПБ,1887
,с.395-396.

“სომხეთი, როგორც სახელმწიფო, არ თამაშობ-
და რაიმე მნიშვნელოვან როლს კაცობრიობის ის-
ტორიაში, მისი სახელწოდება იყო გეოგრაფიული 
ტერმინი, გავრცელებული სომხების მიერ, ის იყო 
ასურელების, მიდიელების ირანელების, ბერძნების, 
მონღოლების, რუსების… – დავათა განთავსების 
არენა” (პ. კეროპ პატკანოვი. ვანის წარწერები და 
მათი მნიშვნელობა წინა აზიის ისტორიისათვის . 
СПб.1981, стр. 36-37. მაგდა ნეიმანის წიგნიდან 
“არმენია” СПб, 1899.)

“ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვსაუბრობთ სომხური სა-
ხელმძღვანელოების შესახებ, რომლებმაც თავიანთ 
თავზე აიღეს ყველა მათი მეზობლის “გაკულტუ-
რების” ყოვლისმომცველი მისია. სახელმძღვანე-
ლოებში, რომლებშიც წერია ამ ვაი სახელმწიფოს 
– “დიდი სომხეთის” შესახებ. საეკლესიო სკოლებში 
დიდი სომხეთის რუკებიც კი ვრცელდება, რომლის 
დედაქალაქს წარმოადგენს თბილისი და რომლის 
საზღვრები ვორონეჟამდისაც კი აღწევენ”.

“სომხებმა დაიწყეს ადგილობრივი მოსახლე-
ობის სისხლის გამოწოვა. არ დაკმაკოფილდნენ 
რა ამით, ისინი აწარმოებდნენ ადგილობრივი მუ-
სულმანი მოსახლეობის რეპუტაციის დაცემის პო-
ლიტიკას, მომავალში მათი მიწების მითვისების 
მიზნით”. (რუსი მკვლევარი ვ.ლ. ველიჩკო. В.Л. 
Величко. “Русское дело и междуплеменные 
вопросы. – Полное собрание публицистических 
сочинений”. Том 1. СПб., 1904).

ისტორიკოსი ა. ანინსკი XIX საუკუნის დასას-
რულს წერდა: “იმასთან კავშირში, რომ არ შემონა-
ხულა არაფერი, რაც მოწმობდა ძველის სომხების 
პოლიტიკურ სიძლიერესა და კულტურის მნიშვ-
ნელობაზე, საჭიროებს ვიფიქროთ, რომ ისინი არც 
პირველს ფლობდნენ და არც მეორეს. ეტყობა ისინი 
ყოველთვის მცირერიცხოვანნი და ველური ტომები 
იყვნენ. არასდროს ფლობდნენ სრულ პოლიტიკურ 

დამოუკიდებლობას. უკავშირდება სომეხთა შემოქ-
მედების სიღარიბე. საუბარი მეცნიერებაზე საერ-
თოდ არ შეიძლება. სომხებს თავისი არსებობის მან-
ძილზე არაფერი შეუქმნიათ თვითმყოფადი”.

მკვლევარი ვ. ელიხოვსკაია წერდა:
“მთელს დუნიაზე გაბნეული სომხები იყენებენ 

იმ ხალხთა ადათებს, ტანსაცმელს, ტრადიციებს, 
სადაც ისინი ცხოვრობენ. თურქეთში სომეხს თურ-
ქისაგან ვერ გამოარჩევ, სპარსეთში სპარსისაგან”.

“სომხებს ძალუძთ გაუფუჭონ ცხოვრება ნე-
ბისმიერს. ისინი არიან ორმაგი მოქალაქეობის 
ადამიანები, ორმაგი სტანდარტისა, ესე იგი “მხე-
ცუნიები” გარკვეული საცხოვრისის გარეშე”. 
М.Тагаев, “Москва, или Центр международного 
терроризма и геноцида”.

“სომეხი ემორჩილება მხოლოდ ძალას. მათთან 
ურთიერთობაში თავი მკაცრად უნდა გეჭიროს, არა-
ვითარი ლმობიერება. თუ ამგვარი ხდება, ის იქცევა 
როგორც პატრონის მომტყუებელი მონა, რამე-
თუ მათი წინაპრები დაცემული მონები იყვნენ. მის 
ტვინში თავისუფალი ადამიანის ელემენტები ისტო-
რიულად არ წარმოქმნილა. ამიტომაც სომხებს არ 
შესწევთ უნარი აღიქვან ნორმალური საკაცობრიო 
თანაცხოვრების ზნეობრივი საწყისი”. (ველიჩკო, 
“Кавказ”).

“მე მათთან (სომხებთან) არასდროს შემეძლო 
მოლაპარაკება. მათი ეშმაკობა საკმაოდ გულისამ-
რევია, სიმდაბლე საკმაოდ აუტანელია, უნამუსობა 
იმსახურებს სინანულს” (ფრანგი მოგზაური გრაფი 
დე შოლიე).

“ეს ეკლესია გარკვეულ პერიოდში ფულის გამ-
ყალბებლების თავშესაფარი იყო. ამ მონასტერმა 
ჩემში უფრო პოლიტიკური ცენტრის შთაბეჭდილე-
ბა შექმნა, ვიდრე რელიგიური ტაძრისა”. (ფრანგი 
მეცნიერი დე ბანი. ეჩმიაძინის ეკლესიაში ვიზიტის 
შესახებ).

ფრიდრიხ ენგელსი:
“სომეხი მონები და კონკუბინები იყვნენ პირვე-

ლი მოცეკვავეები და პროსტიტუტკები, რომლებიც 
ემსახურებოდნენ კორინთოში (აფროდიტეს კონკუ-
ბინები) და ინდოეთის ტაძრებშიც კი”.

კარლ მარქსი:
“სომხები პირველი ერია, რომელთაც დაიწყეს 

თავიანთი ქალების გამოყენება სხვა ხალხების ქვე-
შაგებად, როგორც გადარჩენის საშუალება”.

ალექსანდრე დიუმა (მამა): “კავკასიური მოგზა-
ურობა”:

 “სომხები ყოველთვის ცხოვრობდნენ მმართ-
ველთა ხელისუფლების ქვეშ, რომლებიც ემსახუ-
რებოდნენ სომხების რელიგიისგან განსხვავებულ 
რელიგიას. შედეგად კი ისინი ხდებოდნენ ადამი-
ანებად, რომლებიც მალავდნენ თავიანთ აზრებს, 
გრძნობებს და განზრახვებს, ხდებოდნენ არამზადე-
ბი და მატყუარები”.

მისიონრების კავშირის მდივნად მომუშავე ა. ს. 
არნოლდი X საუკუნის დასასრულს წერდა იმის შე-
სახებ, რომ “სომხები – ესენი არიან თავიანთ გზას 
აცდენილები, გამყიდველები და წარმოადგენენ უპა-
სუხისმგებლო მკვლელ ადამიანებს” (Armenia and 
ArmeniansThe Presbyterian 23.2.1894).

ინგლისელი მოგზაური ვილსონი: “სომხები ძუნ-
წები არიან, ანგარებიანი და ნაძირლები, არვის სცე-
მენ პატივს. ისინი ყოველგვარი წვრილმანის გაჩა-
ღების ოსტატები არიან, ინტრიგების მოყვარულნი”.

ადამ მეცი, წარმოშობით შვეიცარიელი ებრაელი 
ხალიფატის კულტურის განხილვისას წერდა:

 “სომხები თეთრებიდან ყველაზე ცუდი მონები 
არიან. მათ გააჩნიათ უფორმო ფეხები. სირცხვილი 
არ გააჩნიათ, მათში ქურდობა ძლიერ გავრცელებუ-
ლია… უხეშია მათი ბუნება და ენა. თუ სომეხ მონას 
თუნდაც ერთი საათით დასტოვებ სამუშაოს გარე-
შე, მისი ბუნება მას მაშინვე ბოროტებისკენ უბიძ-
გებს. ის კარგად მუშაობს ჯოხის ქვეშ და შიშით. 
თუ ხედავ, რომ ის ზარმაცობს, მხოლოდ იმიტომ 
რომ ეს მას სიამოვნებას ანიჭებს, აი მაშინ საჭი-
როა ჯოხის აღება, უთავაზო მას და აიძულო რისი 
გაკეთებაც შენ გინდა”. (Москва изд-во “Наука” 
1973 г.стр.144, Швейцарский Востоковед А.Мец, 
1869-1917 г,эту книгу написал за 25 лет)

“მე მეჩვენება, რომ თქვენ ყველას სომხები უდა-
ნაშაულონი წარმოგიდგენიათ, უმანკო რვა წლის 
გოგონად. თქვენ ძალიან ცდებით. სომხებმა, განსა-
კუთრებით მათი უკანასკნელი მხეცობით დაგვიმტ-
კიცეს, თუ როგორი დემონური და ბარბაროსული 
ხალხია”. ლორდი ჯურზონი, დიდი ბრიტანეთის 
ლორდთა პალატის წევრი, 1920 წლის 13 მარტი.

“სომხები, მსგავსად მოსეს ხალხისა უნდა გან-
ბნეულიყვნენ დედამიწის ზურგზე, იმ სიმდიდრის 
მოსაპოვებლად, რომლითაც მათივე მბრძანებლების 
ტვირთქვეშ არ შეეძლოთ თავიანთ მიწაზე სარგებ-
ლობა. აქედან წარმოიშვა სომხის უხასიათობის 
მიზეზი, ის გახდა კოსმოპოლიტი, მისი სამშობლო 
გახდა ის ქვეყანა, სადაც მას დიდი სარგებლობითა 
და უსაფრთხოებით შეეძლო გამოეყენებინა თავისი 
მოქნილი ჭკუა მოგებისათვის. მაგრამ ამ ურთიერ-
თობებში ზოგიერთი სახით სჩანს მისი სულის მშიშ-
რობა. სომეხს სჭირდება წაქეზება აშკარად მომგე-
ბიანი სავაჭრო ბრუნვის განხორციელებისათვისაც 
კი. ამ შემთხვევაშიც ხშირია მოპოვებულის დაკარგ-
ვის შიში, რომელიც უკვე წარმოადგენს დაწყებული 

საქმის წარუმატებლობის მიზეზს… ეს ყველაფერი 
შესაძლებელი იყო გამხდარიყო შევიწროებული 
მდგომარეობის ნაწილად, რომელშიც ისინი იმყო-
ფებოდნენ აზიური მმართველობის დროს. ხან სიმ-
დიდრე წარმოადგენდა ცხოვრებისათვის საშიშრო-
ებას, ხან კიდევ უხდებოდათ შეძენილის დამალვა. 
ეშმაკობა, მოქნილობა – აუცილებელი თვისებებია 
გაუნათლებელი, ვაჭარი ხალხებისათვის – ეს კი 
დამახასითებელია სომხებისათვის: მათვის ყიდვა-
გაყიდვაში დაშვებულია ყოველნაირი ტყუილი, მოხ-
ვეჭვისათვის ყოველგვარი საშუალება კანონიერია. 
ისინი დაეუფლნენ ვაჭრობას თბილისსა და მთელს 
კავკასიაში. ასრულებენ ყველა სახის დავალებას, 
თავს იძვრენენ ყველაფერში, იღებენ ყველანაირ 
კონტრაქტებს, ასრულებენ კომისარიატებისა და 
პროვიანტული კომისიების მოვალეობებს. ისინი 
არიან თარჯიმნები, ჩამშვებები… სადაც შესაძ-
ლებლობა აქვთ გამორჩენა ნახონ, იქ აუცილებლად 
არიან სომხები. გამორჩენა – პირველი ძრავაა მთე-
ლი მათი ჩანაფიქრისა და ქმედებისა”. (“Обозрение 
российских владений за Кавказом”, СПб., 1836, 
стр. 197-199).

ეჭვს გარეშეა, რომ ზემოთ მოყვანილი პატივ-
ცემული ავტორების გამონათქვამები დღესაც 
ინარჩუნებენ თავიანთ აქტუალობასა და ცხოველ-
მყოფელობას, რაიც ვლინდება ჩვენს თვალწინ, 
ჩვენს თანამედროვეობაში და ამ გამონათქვამების 
ადრესატი სხვას უკიჟინებს, სხვას სწამებს ცილს 
ქსენოფობიასა და უკეთურობაში, დროა ვიფიქროთ 
ამაზე და საკადრისი პასუხი მიუზღვათ ავის მჩხრე-
კელებს. 

დღეს ამერიკასა და დასავლეთ ევროპაში არ-
სებული მდიდარი სომხური დიასპორები უამრავ 
თანხებს ხარჯავენ სომეხი ხალხის კულტურისა 
და ხელოვნების “გენიალურობის” წარმოსაჩენად. 
დანაშაულებრივად ითვისებენ როგორც მეზობელი 
ხალხების კულტურულ მიღწევებსა და საგანძურს, 
ასევე საკუთარ ერს ასაღებენ კაცობრიობის ცივი-
ლიზაციის მშობლად და აკვნის დამრწევად.

არა და სქამე სულ სხვაგვარადაა, მოვუსმინოთ 
ისევ თვით სომეხ მეცნიერებს:

ღაზაროს აღაიანი: “ჩვენს აშუღებს არ გააჩ-
ნიათ დასტანები ლექსებითურთ, ყველაფერი მხო-
ლოდ ტურკჩაზეა (აზერბაიჯანულად)” (Г.Агаян, 
“Произведения”, т.3). 

ღ. აღაიანი: “სომეხ ხალხსა და მის აშუღებს 
არ გააჩნიათ სიძნელეები ტურკჩაზე საუბრისას, ეს 
ენა სომხებისათვის თითქმის მშობლიურია... ამი-
ტომაც ვმღერით ტურკჩაზე (აზერბაიჯანულად)”. 
(Г.Агаян, Полное собрание сочинений, III том, 
Ереван, 1940, стр.331, на армянском языке).

ა. ტერტერიანი: “სომხები ურთიერთობაში 
და საუბარში მუდამ იყენებდნენ აზერბაიჯანულ 
ანდაზებსა და გამონათქვანებს”. (А.Тертерян. 
“Творчество Абовяна”. Ереван, 1941, стр.202, на 
армянском языке).

მანუკ აბეგიანი: “ ჩვენს განკარგულებაშია 1700 
-ზე მეტი ბაიათლარების სხვადასხვა ვარიაცია. 
სამწუხაროდ, ჩვენი ენა ღარიბია მრავალმნიშვნე-
ლოვანი სიტყვებით, უკიდურესად ცოტაა გამონათქ-
ვამები, რომლებიც ატარებენ ერთსა და იმავე აზრს 
და ამიტომ ჩვენ მივმართავთ კარგად ცნობილ ტურ-
კჩას (აზერბაიჯანულს)” (М.Абегян, “Народ-ные 
песни”, 1904). 

მ. ნალბანდიანი, ცნობილი მწერალი ფილოსო-
ფოსი: “ჩვენი სიმღერების უმრავლესობა ნასესხე-
ბია თურქებისაგან (აზერბაიჯანელებისაგან). მე 
ვიყავი სომეხთა მრავალ საცხოვრებელ ადგილებში. 
ყოველთვის ვცდილობდი მომესმინა რაღაც სუფთა 
სომხური. სამწუხაროდ, ასეთი რამის მოსმენის 
საშუალება მე არ მომეცა დღევანდელ დღემდის” 
(М.Налбандян: (О древних стихах и напевах”, 
Полное собрание сочинений, 1 т.). 

მ. ნალბანდიანი: “სომეხი აშუღები შესაძლებე-
ლია ჩავთვალოთ სომხებად მხოლოდ იმ მიზეზის 
გამო, რომ ისინი სომხურ ოჯახებში დაიბადნენ” 
და “რომ ისინი ყოველთვის ეყრდნობოდნენ აზერ-
ბაიჯანელი ოსტატების შემოქმედებას” და “მათ 
მიერ გამოყენებული მუსიკალური ინსტრუმენტები 
აზერბაიჯანულია - საზი, სანტური, კამანი ან კამან-
ჩა, ბაღლამა”. (М.Налбандян, Полное собрание 
сочинений, т.1). 

ლეო (არაქელ ბაბახანიანი): “მცირე, შეიძლება 
ითქვას, უმნიშნელო ნაწილი სომხური აშუღური 
შემოქმედებისა განეკუთვნება ჩვენს ლიტერატუ-
რას. მნიშვნელოვანი ნაწილი დიდი ნაწარმოებე-
ბისა (დასტანები, საგმირო ზღაპრები) შექმნილია 
თურქულ (აზერბაიჯანულ) ენაზე”. (Лео, “История 
Армении”, III том, Ереван, 1946, стр.1072, на 
армянском языке).

გ. ლევონიანი: “როგორც სახელები, რომლე-
ბიც გამოყენებულია სომეხი აშუღების მიერ, ასევე 
მათი ლექსებისა და სიმღერების სახელწოდებე-
ბი - ყველაფერი აზერბაიჯანულია”. (Г.Левонян, 
“Армянские ашуги”, Александрополь, 1892, на 
армянском языке.). 

ხაჩატურ აბოვიანი: “სომხები მღერიან მხოლოდ 
ტურკჩაზე”, “სომხებს არ გააჩნიათ სიმღერები დას-
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1991–1992 წლების დეკემბერ–იანვ-
რის ანტიკონსტიტუციური შეიარაღე-
ბული სახელმწიფო გადატრიალების 
შედეგად  საქართველოს რესპუბლიკის 
პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ 
ტყვიების სეტყვაში დატოვა სამშობლო 
და სომხეთის რესპუბლიკაში გადავიდა. 
ტერორისტული დიქტატურა, ქვეყნის 
ლეგიტიმური პრეზიდენტის პირობებში, 
ვერანაირად იგრძნობდა თავს მშვიდად. 
მათ სომხეთისკენ დაძრულ პრეზიდენტ-
სა და მის მთავრობას “წითელ ხიდამდე” 
შეიარაღებული მდევრები დაადევნეს 
ვახტანგ (ბუბა) კიკაბიძის, ელდარ და 
გიორგი შენგელაიების, გოგა ხაინდრა-
ვასა და სხვათა შემადგენლობით. სამ-
შობლოს მოღალატეებისა  ამ ბანდას 
(სიგუა–კიტოვანი–იოსელიანი) სურდა 
დევნილი პრეზიდენტის ხელში ჩაგდება, 
რომ საკუთარი სისხლიანი რეჟიმი გა-
ნემტკიცებინათ. 

7 იანვარს, სამხედრო საბჭომ სომ-
ხეთში, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურ-
დიას გადმოცემის მოთხოვნით წარგ-
ზავნა: ალექსანდრე კავსაძე, ელდარ 
შენგელაია, გენპროკურორის მოადგილე 
რევაზ ყიფიანი და შს მინისტრის მოად-
გილე გივი კვანტალიანი, მაგრამ პრე-
ზიდენტმა გამსახურდიამ ხუნტასთან 
შეხვედრაზე უარი განაცხადა (წყარო: 
ინტერნეტ გაზეთი Sana.ge თენგიზ სი-
გუა; “სომხეთში გაქცეულ გამსახურ-
დიასთან დალაპარაკება ვერ შევძელით, 
“2010–1992 წელს სამხედრო საბჭოს 
წოდებულმა ტერორისტულმა ორგანი-
ზაციამ 13 იანვარს მეორე დელეგაცია 
წარგზავნა სომხეთს, 13 იანვრის დე-
ლეგაციაში შედიოდნენ: ელდარ შენგე-
ლაია (დელეგაციის მეთაური), ჭაბუა 
ამირეჯიბი, გრიგოლ (გიგა) ლორთქი-
ფანიძე, გიორგი (გოგა) ხაინდრავა, ვახ-
ტანგ (ბუბა) კიკაბიძე, რევაზ ყიფიანი. 
ზემოჩამოთვლილი დელეგაცია შეხვდა 
სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს 
ლევონ ტერ–პეტროსიანსა და სომხე-
თის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმ-

ჯდომარეს ბაბკენ არარკციანს (წყარო: 
გაზეთი “Республика Армения” № 9 
(299) 16.I.1992 გვ. 1 “Делегация Грузии 
в Армении” ხუნტის “დელეგაცია” ის-
ტერიულად მოითხოვდა სომხეთის 
ხელისუფლებისაგან მათთვის ზვიად 
გამსახურდიას გადმოცემას. სამხედრო 
საბჭოს სისხლი სწყუროდა და ამ სისხ-
ლის წვეთებს ერზაც–ინტელიგენტებიც 
ითხოვდნენ.

სომხეთის რესპუბლიკის ხელისუფ-
ლებამ იხელმძღვანელა რა საყოველ-
თაოდ აღიარებული ადამიანის უფლე-
ბებით, რომლის რატიფიკაცია ყოფილი 
სსრკ ტერიტორიაზე პრეზიდენტ ზვიად 
გამსახურდიას  ინიციატივით 1991 წლის 
15 სექტემბერს განახორციელა უზე-
ნაესმა საბჭომ (პირველმა, ყოფილ საბ-
ჭოთა რესპუბლიკებში), კატეგორიული 
უარი განუცხადა მათ.

ასე ჩაიშალა ე.წ. სამხედრო საბჭოსა 
და ერზაც–ინტელიგენტების მცდელო-
ბა 1992 წელს ლინჩის წესით მოესპოთ 
ზვიად გამსახურდია, თუმცა ერთი წლის 
შემდეგ, 1993 წლის 31 დეკემბერს, მათ 
ეს სრულიად საიდუმლო ვითარებაში 
მაინც განახორციელეს.

ერზაც–ინტელიგენტებმა სამხედრო 
საბჭოს დავალებით ზვიად გამსახურ-
დიას წერილი მისწერეს სომხეთის ინტე-
ლიგენციას, რასაც გთავაზობთ ქვემოთ.

ქართველი ინტელიგენციის 
მიმართვა სომეხი 

ინტელიგენციისადმი

ჩვენო ძვირფასო მეგობრებო და კო-
ლეგებო!

1991 და 1992 წლების მიჯნაზე ძა-
ლიან მძიმე და ტრაგიკული დღეები 
გადაიტანა ქართველმა ხალხმა ღია და 
შეურიგებელ ბრძოლაში, საქართვე-
ლოს რესპუბლიკის ყოფილ პრეზიდენტ 
ზვიად გამსახურდიას რეჟიმთან და მის 
მომხრეებთან, დიქტატურასთან დემოკ-

რატიისათვის ბრძოლაში  რომელმაც 
მიგვიყვანა სამხედრო შეტაკებამდე, 
დაღვრილ იქნა ადამიანთა სისხლი, დაიწ-
ვა და დაინგრა რუსთაველის პროსპექ-
ტის მნიშვნელოვანი ნაწილი – თბილისის 
სიამაყე და სილამაზე, დაიწვა აგრეთვე 
მთელი რიგი მიმდებარე საცხოვრებელი 
სახლები და დაწესებულებები.

მოწინავე, პროგრესულმა ქართველ-
მა ინტელიგენციამ, მისმა საუკეთესო 
წარმომადგენლებმა: მწერლებმა, პო-
ეტებმა, კომპოზიტორებმა, მხატვრებმა, 
მოქანდაკეებმა, არქიტექტორებმა, მეც-
ნიერ–მუშაკებმა, ზვიად გამსახურდიას 
ხელისუფლებაში მოსვლის პირველივე 
დღეებიდან აღიმაღლეს პროტესტის ხმა 
მის მიერ დამყარებული ტოტალიტარუ-
ლი რეჟიმის წინააღმდეგ ეროვნული და 
ეთნიკური პრობლემების  სისხლისღვ-
რის გზით გადაჭრის წინააღმდეგ. სამო-
ქალაქო ომის ინსპირირების წინააღმ-
დეგ.

ქართული ინტელიგენცია საკითხი-
სადმი ასეთ მიდგომას ყოველთვის ვან-
დალიზმად თვლიდა, თავაზობდა მის 
გადაწყვეტას ცივილური გზით, მოლაპა-
რაკების მაგიდასთან.

ჩვენო სომეხი ძმებო და კოლეგებო! 
ჩვენთვის სასიამოვნოა თქვენი მხარდა-
ჭერა, გულწრფელი გამოძახილი, იმის 
ცოდნა, რომ თქვენ ყურადღებით ადევ-
ნებთ თვალყურს საქართველოში მიმდი-
ნარე მოვლენებს, თქვენი დახმარების 
შემოთავაზება კრიზისული მოვლენების 
გადაჭრაში.

ჩვენი ხალხები, ქართული და სომ-
ხური მეცნიერება, ხელოვნება, ლი-
ტერატურა და მთლიანად კულტურის 
ისტორია ეს არის ერთობლივი ბრძო-
ლა სამართლიანობისა და სიბრძნისა 
ბოროტებასთან, უმეცრებასთან, ტი-
რანიასთან და ნაციონალიზმთან. ჩვენ 
გვიხარია, რომ ყველა დროში ქართული 
და სომხური ინტელიგენცია გამოდიოდა 
გამარჯვებული ამ მძიმე, მაგრამ სამარ-
თლიან ბრძოლაში.

ჩვენ ახლაც მადლობელი ვართ მხარ-
დაჭერისთვის. ჩვენ გვწამს, რომ ჩვენი 
ურთიერთობა მომავალში უფრო მყარი 
იქნება, რომ მალე მოგვიშუშდება იარე-
ბი და დამყარდება მშვიდობა და კეთილ-
დღეობა კავკასიაში და მთელს მსოფლი-
ოში.

ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. 
ქართული ინტელიგენციის სახელით:
ოთარ ლითანიშვილი – ქ. თბილისის 

მთავარი მხატვარი, საქ. სახ. მხატვარი.
ბუბა კიკაბიძე – საქ. სახ. არტისტი
სოფიკო ჭიაურელი – საქ. და სომხე-

თის სახ. არტისტი
ლანა ღოღობერიძე – საქ. სახ. არტის-

ტი, კინორეჟისორი
ჯანსუღ ჩარკვიანი – პოეტი
ბიძინა კვერნაძე – კომპოზიტორი, 

საქ. სახ. არტისტი
გიორგი ციციშვილი – საქ. მეცნიერე-

ბათა აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი, 
სახ. ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუ-
ტის დირექტორი

ვახუშტი კოტეტიშვილი – პროფესო-
რი

გიორგი შენგელაია – კინორეჟისორი, 
საქ. სახ. არტისტი

ფელიქს ღლონტი – კომპოზიტორი, 
საქ. სახ. არტისტი

გიგა ლორთქიფანიძე – რეჟისორი, 
საქ. შემოქმ. კავშირის თავმჯდომარე

გურამ მირიანაშვილი – არქიტექტო-
რი, საქ. რესპუბლიკის მშენებლობისა და 
არქიტექტურის საქმეთა მინისტრი

ხუტა ბერულავა – პოეტი
ელგუჯა ამაშუკელი – მოქანდაკე, 

საქ, სახ. მხატვარი
გია ბადრიძე – კინოდრამატურგი
გურამ გვერდწითელი – ლიტერატუ-

რათმცოდნე, გამომცემლობა “მერანის” 
დირექტორი

გაზეთი “Республика Армения”  № 10 
(300). 17.01. 1992 

სომხ. რესპუბ. უმაღლესი საბჭოს გა-
ზეთი

სომხ. პრესა – საქ. ინფორმი

ერზაც–ინტელიგენცია ტერორისტული 
დიქტატურის სამსახურში

ლეილა ცომაია

მ. სააკაშვილის მიერ საზეიმოდ პრეზენ-
ტირებულ ქართულ–ინდური კომპანიის სა-
კუთრებაში მყოფი მეტალურგიული ქარხ-
ნიდან ინდოელი მუშები გარბიან. “ვარდების 
რევოლუციის” მგზნებარე “ბელადების” ხელ-
დასმით მიღებულმა ე.წ. “შრომის კოდექს-
მა” ჩაგვრის უღელი არა მხოლოდ ქართველ 
მუშებს დაადგა მხრებზე. პრემიერ–მინისტრ 
ზ. ნოღაიდელის მომზადებული, ნ. ბურჯანა-
ძის თავმჯდომარეობით პარლამენტის მიერ 
მიღებული და პრეზიდენტ მ. სააკაშვილის 
ხელმოწერით “დამშვენებული” დრაკონული 
უმაღლესი იურიდიული ძალის ნორმატიული 
აქტი, რომელსაც “ახალი მემარჯვენის” დ. 
გამყრელიძის თავგამოდებით “ორგანული 
კანონის” სტატუსი მიენიჭა, თავის ანტიჰუმა-
ნურ და ანტისოციალურ რაობას სულ უფრო 
და უფრო ფართოდ წარმოაჩენს.

შარშან “ჰერკულესში” ქართველმა მუ-
შებმა ელემენტარული სამუშაო პირობებისა 
და ხელფასის მინიმალური დონით გაზრ-
დის მოთხოვნით გაფიცვა წამოიწყეს. ამ 
მოკრძალებულმა მცდელობამ, ადამიანებს 
ადამიანურ პირობებში ემუშავათ და სიცოც-
ხლისთვის აუცილებელი გასამრჯელო მი-
ეღოთ, იმერეთის ნაციონალ–გუბერნატორ-
მა ლაშა მაქაცარიამ, სასტიკი პოლიციური 
რეპრესიებით უპასუხა. იმჟამად ინდოელი 
მუშები ქართველი მუშების აქციას კლასობ-
რივი სოლიდარობით არ უპასუხეს. შედეგად 
პრობლემები პრობლემებად დარჩა. ისეთი 
ელემენტარული საკითხი, როგორიც არის 
სანიტარულ–ჰიგიენური  (მოწესრიგებული 
ტუალეტი და აბანო). ისიც კი მოუწესრიგებე-

ლია. მუშათა გაფიცვის აქტივისტები ირაკლი 
იობიძე, მალხაზ გოგიავა და ემელიანე იობიძე 
მაკარტიზმის შავ–ბნელი ტრადიციის შესაბა-
მისად, იმერეთის “გუბერნიაში” სამუშაოზე 
არმისაღებთა რიცხვში არიან მოაზრებულნი.

ქართველი მუშებისგან განსხვავებით, 
ინდოელები შპს “ევრაზიანსსთილსის” ქუთა-
ისის მეტალურგიული ქარხნის “ჰერკულესის” 
მფლობელებისთვის უტყვ მუშა ძალას წარ-
მოადგენდნენ. მაგრამ წელს ჩაგვრის უღელმა 
ისე წაუჭირათ კისერში, რომ მათაც ხმა ამო-
იღეს და გაიფიცნენ. მათი პროტესტის საბაბი 
გახდა ქარხნის ინდოელი მენეჯერის რაჯი 
კუმარ სურეკას და მისი მოადგილის ნირაჯის 
დესპოტური ქმედება, რომლებმაც  გადაწყ-
ვიტეს ინდოელი მუშები აეძულებინათ ძვე-
ლი შრომითი კონტრაქტის ვადის ამოწურვის 
შემდეგ, კვლავ იმავე კაბალური პირობებით 
განეგრძოთ მუშაობა.  25 ინდოელმა მუშამ 
მოახერხა და გაექცა ამ “მენეჯერ–მაჰარა-
ჯების” დესპოტიას. 400 ლარი ხელფასისთ-
ვის, სიბინძურეში და შრომის უსაფრთხოების 
ელემენტარული ნორმების არარსებობაში 
შრომა ინდოეთ მუშებს არ სურდათ. მით 
უფრო, რომ ამ მიზერულ თანხასაც დაგვი-
ანებით უხდიან და კვების რაციონიც მძიმე 
მარხვის შესაბამისი აქვთ. ეს იმ ადამიანებს, 
ვისაც მძიმე ფიზიკური შრომა ყოველდღი-
ურად უწევთ.

აღსანიშნავია, რომ შარშან “ჰერკულესი” 
მრავალჯერ გაჩერდა, მაგრამ ეს კლასობრივი 
ბრძოლებით არ იყო განპირობებული. მიზეზი 
ბანალური უგერგილობა იყო. ქართველმა და 
ინდოელმა “კაპიტალისტ–მაჰარაჯებმა” ვერ 

მოახერხეს ქარხნის საჭირო ნედლეულით მო-
მარაგება.

2011 წელს ამ მრავალჯერადი შეჩერებე-
ბის დაგვირგვინება გახდა ნოემბერში ქარხა-
ნაში დასაქმებული ქართველი მუშების დიდი 
ჯგუფის დათხოვნა. ფორმალურ მიზეზად, 
ნეუდლეულით მომარაგების  პრობლემა გა-
მოცხადდა, მაგრამ შემცირება მხოლოდ და 
მხოლოდ ქართველ მუშებს შეეხოთ. შრო-
მითი კონტრაქტის შესაბამისად საწარმოო 
პროცესის შეფერხების მიუხედავად, იძუ-
ლებითი უმუშევრობის მიუხედავად მუშებს 
კონტრაქტით გათვალისწინებული ხელფასი 
უნდა მიეღოთ, მაგრამ არ მიუღიათ. მეტიც, 
ქარხანამ მათ არსებული დავალიანებაც კი 
არ დაუფარა. შარშან, ადმინისტრაციის მიერ 
გაცემული დაპირება, რომ ქარხანაში მუშა 
უფასოდ ისადილებდა ტყუილი აღმოჩნდა. 
სადილი, ჯერ 1 ლარი და 20 თეთრი, ხოლო 
სადღეისოდ 4 ლარი და 50 თეთრი გაუხადეს. 
ქარხანაში რკინისებური დისციპლინის დამ-
ყარების საბაბით, ნოემბერში 37 მუშა დასა-
ჯეს და ზამთრის სპეციალური ტანსაცმელი 
არ მისცეს. ქარხნის მუშებს სატრანსპორტო 
გრაფიკი ისე შეუდგინეს, რომ მათ დამატე-
ბით 1 საათი ეკარგებათ.

გაფიცული ინდოელი მუშები იმერეთის 
ნაციონალ–გუბერნატორმა ლაშა მაქაცარიამ 
თავისი  პერსონის ხილვის ღირსადაც არ ჩათ-
ვალა. მათთან “ჰერკულესის” დირექტორთა 
საბჭოს თავმჯდომარე პაატა ჩხენკელი “ლი-
ბერალი” პოლიციელების ქვედანაყოფით მიბ-
რძანდა. პაატა ჩხენკელმა გაფიცულ მუშებს 
ყოველგვარი პირობების გარეშე სამუშაო ად-
გილებზე დაბრუნება მოსთხოვა. ამ დიქტატს 
“მოძრაობის რეფერენდუმით”, ქარხნიდან ინ-
დოელი მუშების წასვლით ეპასუხა. როდესაც 
ქარხანაში ელემენტარული სანიტარულ–ჰი-

გიენური პირო-
ბები და შრომის 
უსაფრთხოების 
ნორმები არ არ-
სებობს, ხელფა-
სები ადამიანს 
მინიმალური სა-
მომხმარებლო 
ბიუჯეტის ქონის 
საშუალებასაც 
არ აძლევს და 
ეს მიზერული 
თანხაც უგვიან-
დებათ, საკვირ-
ველი არ უნდა იყოს, რომ ინდოელ მუშებს აქ 
ანტისანიტარიაში, სამრეწველო ტრავმატიზ-
მის მსხვერპლად ქცევას საკუთარ ქვეყანაში 
სამუშაოს მაძიებლად დაბრუნება ურჩევნიათ.

“ჰერკულესში” იმერეთის ნაციონალ–გუ-
ბერნატორ ლაშა მაქაცარიას მიერ ფუძეჩაყ-
რილი მაკარტიზმის “წყალობით” ქართველი 
მუშები უმუშევრები არიან, ინდოელი მუშები 
გარბიან. თუ რა ელის მომავალში “ჰერკუ-
ლესს”, ალბათ ოლიმპოს მთაზე მყოფ ზევსს 
თუ მოეხსენება.

აქ კი 50 წლის წინ ერთმა დაკვირვებულმა 
ფრანგმა მოაზროვნემ როჟე გაროდიმ დაასკ-
ვნა: “ადამიანზე ზრუნვა, არ არის დამოკიდე-
ბული კაპიტალისტის კეთილ სურვილებზე. 
თუ ის ინდივიდუალური წესით შეეცდება 
განსაზღვრულ სიდიდეზე მეტად მუშების სა-
მუშაო დღის შემცირებას ან მათი ხელფასის 
გადიდებას, მას კონკურენცია გასრესს”.

გამოსავალი კი მარადიულია “ორის ერ-
თად ყოფნა სჯობს მარტო ყოფნას... თუ 
ერთი დაეცემა, მეორე წამოაყენებს თავის 
ამხანაგს” (ეკლესიასტე 4. 9, 10).

დავით არაბიძე

“ჰერკულესიდანაც” გარბიან
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ემიგრანტი რენო სირაძე და ფინეთში სამკურნალოდ მყოფი პრიმადონ-
ნა და უზენაესი საბჭოს წევრი მაია თომაძე ელოდებოდნენ.

ზვიადმა კორესპონდენტებს განუცხადა: “ბედნიერი ვარ იმით, რომ 
ჰელსინკის ვსტუმრობ. ამ ქალაქის სახელთან ბევრი რამ მაკავშირებს, 
ჰელსინკის შეხვედრის დასკვნით აქტში დეკლარირებულ პრინციპე-
ბისათვის ბრძოლას მთელი ცხოვრება შევალიე… იმედი მაქვს, რომ 
ბოლოს და ბოლოს მოვახერხებთ გავაგებინოთ სიმართლე მსოფლიოს 
საქართველოში და კავკასიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ…” …
არც ერთი, თუნდაც ირიბი საყვედურის სიტყვა ფინეთის მთავრობის 
მიმართ.

საქართველოს და ფინეთის ალმებიანი ავტომობილით სატუმრო 
Holiday Inn-ისაკენ გავემართეთ. მეორე დილით სასტუმროს კონფე-
რენც-დარბაზში დიდი პრესკონფერენცია გაიმართა, სადაც მთლიანად 
იყო წარმოდგენილი ფინური და ფინეთში აკრედიტებული საინფორ-
მაციო საშუალებები. ზვიადმა განცხადა, რომ საქართველოში მომხ-
დარი გადატრიალება არის ბუშის, “მხედრიონის” საპატიო წევრის 
– ბეიკერისა და გორბაჩოვის შეთქმულება მის წინააღმდეგ, რომლის 
უშუალო შემსრულებლები კომუნისტური ნომენკლატურა და Çჭêგî-ს 
საჯარისო ნაწილები იყვნენ. “ესაა ნომენკლატურის რევანში,” – თქვა 
ზვიადმა და მოაყოლა, რომ ეს რევანში არა მარტო ქართული მოვლე-
ნაა. “დააკვირდით, – თქვა მან, – თითქმის ყველგან, ყოფილ საბჭოთა 
რესპუბლიკებში ხელისუფლებაში ისევ კომუნისტები დაბრუნდნენ, 
ამის უახლესი მაგალითი ლიტვაა. დასავლეთის დემოკრატიებს მეტი 
სიფხიზლე მართებთ.” ფინეთში ჩასვლამდე რამდენიმე დღით ადრე 
ლიტვაში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ბრაზაუსკას-
მა გაიმარჯვა (თუ არ ვცდები, ტერმინი “ნომენკლატურის რევანში” 
ზვიადმა პირველად კრისტოფერ სტორის Soviet Analyst -ში გამოქ-
ვეყნებულ სტატიაში გამოიყენა, რომელიც ასე იყო დასათაურებული.).

ზვიადმა ვრცლად ისაუბრა იმაზე, რომ შევარდნაძის ხუნტამ და-
შალა ხელისუფლებისა და მმართველობის ყველა დონის ორგანო, 
შეაჩერა კონსტიტუციის მოქმედება, რაც საფრთხეს უქმნის ქვეყნის 
ტერიტორიულ მთლიანობას; რომ რეჟიმი უმოწყალოდ უსწორდება 
კანონიერი ხელისუფლების მომხრეებს მთელ საქართველოში; რომ 
აფხაზეთში ჯარის შეყვანის ერთადერთი მიზანი იქ ქართული მოსახ-
ლეობის მშვიდობიანი დაუმორჩილებლობის კამპანიის დათრგუნვაა; 
ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველოს კანონიერი პრეზიდენტი და 
პარლამენტი არ გადამდგარან და დევნილობაში აგრძელებენ ფუნქცი-
ონირებას, რომ ამ ბრძოლის მიზანი არა ხელისუფლების დაბრუნება, 
არამედ ქვეყანაში კანონიერების აღდგენაა; თქვა, რომ დასავლური 
პრესა და ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები იშვიათი 
გამონაკლისების გარდა ყველაფერ ამაზე თვალს ხუჭავენ. “თუ ასე 
გაგრძელდა, საქართველო მალე სომალის მდგომარეობაში აღმოჩნდე-
ბა. ერთადერთი გამოსავალი დანაშაულებრივი რეჟიმის საერთაშორი-
სო იზოლაციაა.”

ფინეთში ჩასვლისთანავე ზვიადმა შეიტყო ზუგდიდის პოლიციის 
შენობაში მოწყობილი აფეთქების შედეგად კანონიერი ხელისუფლე-
ბის რამდენიმე მომხრის, მათ შორის სლავა მინჯიას ვერაგული განად-
გურების ამბავი, რაც ძალიან განიცადა. პირადი პასუხისმგებლობის 
ეს გამძაფრებული გრძნობა – ხშირად სრულიად უცნობი ადამიანების 
მიმართ – მისთვის ბევრჯერ შემიმჩნევია. ეს შემთხვევა ზვიადმა პრეს-
კონფერენციაზეც მოიყვანა, როგორც არსებული რეჟიმის ტერორის-
ტული ხასიათის საილუსტრაციო მაგალითი. AP-ს კორესპონდენტის 
შეკითხვაზე – “რა რეაქცია გქონდათ ეუთო-ს შეხვედრაზე ფინეთმა 
ვიზა რომ არ მოგცათ?” – ზვიადმა უპასუხა – “ეს ფინეთის მთავრობის 
ბრალი არ არის, მსოფლიო მთავრობის გადაწყვეტილებაა.”

ფინურმა მედიამ პრესკონფერენცია დეტალურად გააშუქა – იქა-
ურების თქმით – საკმაოდ ობიექტურადაც. ფინური საზოგადოებრივი 
ტელევიზიის პირველმა არხმა ასეთი კომენტარი მოაყოლა: “გამსა-
ხურდიას გადაწყვეტილი აქვს ხელისუფლებაში მშვიდობიანი გზით 
დაბრუნება. საინტერესოა, არის თუ არა მისი პოზიციები საქართვე-
ლოში ისეთივე ძლიერი, როგორც მისი სიტყვებია?” პრეს-კონფერენ-
ციის ანგარიში და მასალები საქართველოში შექმნილი მდგომარეობის 
შესახებ ყველა გაზეთმა გამოაქვეყნა.

ფინეთში პრეზიდენტ გამსახურდიას ჩასვლას წინ უსწრებდა საინ-
ტერესო ეპიზოდი. გავლენით მეორე გაზეთის Ilta Sanomat-ის მთავარ-
მა რედაქტორმა, მარტტი ბაკმანმა ხანგრძლივ სატელევიზიო გამოსვ-
ლაში აღწერა, თუ როგორ გახდა “დიქტატორი” გამსახურდიასა და 
საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგ გაჩაღებული 
ცილისმწამებლური საერთაშორისო კამპანიის მსხვერპლი და უნებ-
ლიე მონაწილე. ამ სატელევიზიო გადაცემის ვიდეოჩანაწერი აილა 
ნიინიმაამ დაგვახვედრა, რომლის დამსახურება საკუთარ “მოქცევა-
ში” თვით ბაკმანმა დაადასტურა. მისი სიტყვებით, შეხედულების ასეთ 
მკვეთრ ცვლილებაში ძირითადი როლი იმ ფაქტმა ითამაშა, რომ სუკ-ის 
გენერლის და “დასავლეთის ფავორიტის” საქართველოში დაბრუნების 
შემდეგ დასავლურ მედიაში საქართველოზე, სადაც ხალხს პირდაპირ 
ქუჩაში ხვრეტენ, მხოლოდ პოზიტიური ინფორმაცია ვრცელდება. 
“ახლა ვხვდები, რომ გამსახურდიას “დიქტატორობა” გულუბრყვილო 
ხალხზე გათვლილი მედია-ხრიკი იყო. ვწუხვარ, რომ ამ გულუბრყვი-
ლო ხალხის სიაში თავად აღმოვჩნდი. არადა, თავს ასეთად ნამდვილად 
არ მივიჩნევდი.”

საკუთარი გულუბრყვილობის მსხვერპლი ბაკმანი ამჯერად გუ-
ლახდილობისა და პატიოსნების გამო დაზარალდა. ამ სატელევიზიო 
გამოსვლის შემდეგ ის მთავარი რედაქტორის თანამდებობიდან გადად-
გა. როგორც ჩანს, “დინების საწინააღმდეგოდ ცურვა” არსად არაა 
იოლი.

“ფინეთ-საქართველოს საზოგადოების” ოფისში პრეზიდენტ გამსა-
ხურდიასა და მარტი ბაკმანს შორის ხანგრძლივი მეგობრული საუბა-
რი შედგა. აისახა თუ არა ეს საუბარი შემდგომ რაიმე სახის პუბლიკა-
ციაში, არ ვიცი.

ფინეთში ერთკვირიანი სტუმრობისას ბევრი საინტერესო შეხ-
ვედრა გაიმართა. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარლამენტში 
გამართული მიღება იყო, რომელიც ფინეთის პარლამენტის საქართ-
ველოს ჯგუფის თავმჯდომარემ, აწ გარდაცვლილმა ჰეიკკი რიიჰი-
იარვიმ საქართველოს დევნილი პრეზიდენტის პატივსაცემად მოაწყო. 
თავად ჰეიკკი ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო ჯავშანსაწინააღმ-
დეგო ქვედანაყოფის თადარიგის კაპიტანი, ლუთერანული ეკლესიის 

არქიეპისკოპოსი, ფინეთის პარლამენტის ოთხი მოწვევის წევრი, 
ჰეიკკი რიიჰიიარვი პროფესიონალ პოლიტიკოსთა იმ იშვიათ რიცხვს 
მიეკუთვნებოდა, რომლებიც არა ყბადაღებული “პრაგმატიზმის” მო-
საზრებებით, არამედ საკუთარი სინდისის კარნახით მოქმედებენ. რა 
გასაკვირია, რომ ასეთ ადამიანს ზვიად გამსახურდიას მიმართ დიდი 
პატივისცემა გაუჩნდა, რომელიც მათი პირადი შეხვედრის შემდეგ კი-
დევ უფრო გაძლიერდა.

შეხვედრას ესწრებოდნენ პარლამენტის წევრები, ჟურნალისტები, 
ფინეთ-საქართველოს საზოგადოების წევრები, მათ შორის ცნობილი 
ჟურნალისტი და დისიდენტი ჰეიკკი ესკილინენი, რომელიც პრეზიდენ-
ტმა კეკკონენმა60-იან წლებში ციხეში გამოამწყვდია, აგრეთვე ფინე-
თის ჰელსინკის ჯგუფის უცვლელი თავმჯდომარე ჰეიმო რანტალა. 
ჰეიკკი რიიჰიიარვი და ჰეიკკი ესკილინენი მოკლე მოხსენებებით გა-
მოვიდნენ, სადაც სრულ მხარდაჭერას უცხადებდნენ პრეზიდენტ გამ-
სახურდიას. აღნიშნეს, რომ ფინელებს საკუთარი მწარე ისტორიული 
გამოცდილების წყალობით განსაკუთრებით კარგად ესმით, თუ ვინ უქ-
მნის პრობლემებს საქართველოს დამოუკიდებლობას, და რომ ეჭვი არ 
ეპარებათ იმაში, რომ ეს სწორედაც საქართველოს დამოუკიდებლო-
ბისათვის ბრძოლაა. საერთოდ, ფინეთის პარლამენტის საქართველოს 
ჯგუფმა, ფინეთ–საქართველოს საზოგადოებამ, ფინეთის ჰელსინკის 
ჯგუფმა არაერთი საპროტესტო განცხადებით მიმართეს დასავლეთის 
მთავრობებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აგრეთვე შევარდ-
ნაძის რეჟიმს საქართველოში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავში-
რებით.

ჰეიკკი რიიჰიიარვიმ ზვიადს ასე მიმართა: “ჩემთვის, როგორც 
სასულიერო პირისათვის, განსაკუთრებულად ძვირფასია ის ჭეშმა-
რიტად ქრისტიანული თავშეკავება და მარადიული ღირებულებების 
პატივისცემა, რომლებითაც თქვენს ბრძოლაში ხელმძღვანელობთ.” 
ზვიადის გარდაცვალების შემდეგ, ფინეთში ყოფნისას, ჰეიკკის ბევრ-
ჯერ შევხვედრივარ. ერთხელ მეგობრულ საუბარში მითხრა: “ზვიადი 
ჭეშმარიტი ქრისტიანი იყო და ასევე იბრძოდა, მაგათ წინააღმდეგ კი 
სხვანაირი მოქმედებაა საჭირო. ფინეთის ბრძოლა დამოუკიდებლო-
ბისათვის (1918 წ) შეუდარებლად უფრო დაუნდობელი იყო. ამ ომში 
“წითლების” მხარეს რამდენიმე ჩემი უახლოესი ნათესავი დაიღუპა, 
მაგრამ ვთვლი, რომ თავისუფლება ამად ნამდვილად ღირდა; თუმც, 

ახლა უკვე ჩვენში ბევრი სხვანაირად ფიქრობს…” როგორც ჩანს, მის 
ამ სიტყვებში სასულიერო პირზე უფრო თადარიგის კაპიტანმა იჩინა 
თავი.

ამ შეხვედრაზე რამდენიმე სიტყვა მეც ვთქვი იმის შესახებ, რომ 
საქართველოში პრეზიდენტთან ერთად პარლამენტიც დაამხეს; რომ 
პარლამენტი დევნილობაში აგრძელებს მუშაობას; და რომ ამ ფაქტებს 
დასავლური მედია ჩქმალავს, რადგან ეს აშკარა შეუსაბამობაშია დიქ-
ტატორის გამოგონილ ხატთან.

გაიმართა შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც – კორექ-
ტული და არაფრისმთქმელი. პრეზიდენტ გამსახურდიას მოკლე განც-
ხადება ზრდილობიანად და უკომენტაროდ მოისმინეს და “დახმარება 
აღუთქვეს”.

ფინელმა ბიზნესმენმა იუსსი X-მა, რომელმაც ფინეთში ჩვენს ყოფ-
ნასთან დაკავშირებული ხარჯების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაიღო, 
ზვიადის საპატივცემულოდ თავის კერძო კლუბში ვახშამი გამართა, 
რომელსაც ათამდე ადამიანი ესწრებოდა. ვახშამი ცალკე ოთახში იყო 
სერვირებული. მეზობლად განლაგებული დიდი დარბაზიდან სიმღე-
რის ხმა შემოდიოდა, რაც ფინეთისათვის საკმაოდ უჩვეულოა. ზვიადი 
დაინტერესდა, რა ხდებოდა. გამოირკვა, რომ ჰელსინკის უნივერსიტე-
ტის უძველესი და ფინეთში საუკეთესო გუნდი ტრადიციულ ყოველწ-
ლიურ შეხვედრას მართავს. გუნდი “ფინელი” შვედებითაა დაკომპლექ-
ტებული. მასპინძელი დაინტერესდა: ხმაურმა ხომ არ შეგაწუხათო? 
ზვიადმა უპასუხა: პირიქით, ხმაური კი არა, შესანიშნავად მღერიანო. 
როგორც ჩანს, აილას მეშვეობით ეს ამბავი გუნდის წევრებმა გაიგეს 
და ცოტა ხნის შემდეგ ნებართვა ითხოვეს: პრეზიდნტ გამსახურდიას 
საპატივცემულოდ ვიმღერებთო. ზვიადი სიამოვნებით დათანხმდა და 
პატარა ოთახი სხვადასხვა ასაკის, ფრაკებში გამოწყობილი შექეიფი-
ანებული მომღერლებით აივსო. სიმღერას სიმღერა მოჰყვა. შესანიშ-
ნავად იმღერეს. საოცრად ამაღელვებელი, ამაღლებული განწყობა 
შეიქმნა.

დასამახსოვრებელი იყო ცნობილი ფინეთის დირიჟორის, კარი 
ტიკკას ოჯახში გამართული საღამო, სადაც ზვიადმა ყველა მოხიბლა. 
საღამოს მაია თომაძე ესწრებოდა. კარი ძალიან დაეხმარა მაიას, რო-
მელიც უკურნებელი სენით იყო დაავადებული და მკურნალობის კურსი 
ახალდამთავრებული ჰქონდა. საღამოზე მაიამ შესანიშნავად იმღერა. 
აკომპანიატორი კარი ტიკკა იყო. ზვიადმა ჰკითხა მაიას, ჰქონდა თუ 
არა რეპერტუარში შუბერტის Ave Maria – აღმოჩნდა, რომ არა. “ვეც-
დებოდი აკომპანემენტი გამეწია”- უთხრა ზვიადმა. დუეტი სამწუხა-
როდ არ შედგა.

ვიყავით სტუმრად ჰეიმო რანტალას ოჯახშიც. სხვათაშორის, ამ 
საღამოზე ჩამოვარდა საუბარი იმის შესახებ, რომ იმპერიის წინააღ-
მდეგ ჩვენი გუშინდელი მოკავშირე ბალტელები, განსაკუთრებით – 
ესტონელები და ლატვიელები სამარცხვინო გულგრილობას იჩენენ 
საქართველოში განვითარებული მოვლენების მიმართ. მასპინძელი 

ამან ძალიან აღაშფოთა: “რა სწრაფად დაავიწყდა ზოგიერთ ახლან-
დელ ესტონელ პარლამენტარს, რომ სამშობლოდან გამოქცეული ჩემს 
სახლში ემალებოდა ფინეთის მთავრობისაგან მოსალოდნელ ექსტრა-
დიციას!”

მოვინახულეთ XIX საუკუნის შუა წლებში აშენებული “უსპენსკი” 
კათედრალი, რომელსაც ამჟამად ფინეთის მართმადიდებელი ეპარქია 
განაგებს. ტაძარი, რომელიც ჰელსინკის ერთ-ერთი მთავარი ტურის-
ტული ღირსშესანიშნავობაა, დაკეტილი არმოჩნდა, მაგრამ ზვიადის 
ხათრით გააღეს. ზვიადმა სანთლები დაანთო და ილოცა.

თითქმის ერთი სრული დღით განმარტოვდა ზვიადი ჰელსინკის 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.

მოვინახულეთ ევროპაში უდიდესი Suomen Akateeminen 
Kirijakauppa – “ფინეთის აკადემიური წიგნის მაღაზია”, სადაც ზვიადს 
რამდენიმე სოლიდური გამოცემა უსახსოვრეს. გამვლელები ხშირად 
ცნობდნენ, მოკრძალებულად – როგორც ფინელებს სჩვევიათ – ესალ-
მებოდნენ და წარმატებას უსურვებდნენ.

გერმანიის საკონსულოს ჰელსინკში ვიზებისათვის განმეორებით 
მივმართეთ. კონსულმა აილა ნიინიმაას პრივატულად განუცხადა, რომ 
აპლიკაციების შეტანას აზრი არა აქვს, ოფიციალურ, წერილობით 
პასუხზე კი ცივი უარი განაცხადა. ამის პასუხად ზვიადმა კანცლერ 
კოლს ფაქსით წერილი გაუგზავნა – დაახლოებით ასეთი სულისკვე-
თების: “კომუნისტური რეჟიმის დროიდან ვცდილობ გერმანიაში მოხ-
ვეედრას, სადაც მამაჩემმა – ქართული ლიტერატურის კლასიკოსმა – 
განათლება მიიღო და რომელთან მეც, როგორც მკვლევარს, უამრავი 
რამ მაკავშირებს. კომუნისტები ჩემი ქვეყნიდან არ მიშვებდნენ, ახლა 
თქვენ თქვენს ქვეყანაში არ მიშვებთ. რამ შეგაშინათ, არანაირი პო-
ლიტიკური, მით უმეტეს “დესტრუქტიული” მოქმედების გაშლას მანდ 
არ ვაპირებ. კერძო მოწვევით მსურს ჩამოსვლა”. წერილი, რა თქმა 
უნდა, უპასუხოდ დარჩა, ამიტომ ვერ შევიტყეთ, თუ რისი ეშინოდა 
კოლს. ეს ფაქტი გახმაურდა და სკანდალის ხასიათი შეიძინა, როცა 
უმსხვილესმა Frankfurter Algemain-მ გამოაქვეყნა წერილი “მეტერ-
ნიხი ბონში” – დაახლოებით ასეთი ხასიათის: “ზვიად გამსახურდიას 
თავის სიმართლე აქვს. მისაღებია ეს სიმართლე თუ არა, ჩვენი განს-
ჯის საგანი არ არის. ცხადი ისაა, რომ ამ სიმართლეში რაღაც ძალზე 
უსიამოვნოა კანცლერი კოლისათვის. სხვანაირად რომ იყოს, რატომ 
შეეეწინააღმდეგებოდა ერთი კაცის ქვეყანაში შემოშვებას?” – ავტორს 
ეჭვიც არ შეპარვია იმაში, რომ ზვიადის შეშვება-არშეშვების საკითხს 
კოლი წყვეტდა. მოგვიანებით გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტ-
რომ უტიფრად განაცხადა: ვიზაზე უარი არ გვითქვამს, უბრალოდ აპ-
ლიკაცია არ შემოუტანიაო(!).

ზვიად გამსახურდიას ევროპაში გამოჩენამ “დიდი დემოკრატი” 
და მისი “მეგობრები” საკმაოდ ააფორიაქა. ამის პირველი სიმპტომე-
ბი უკვე ფინეთში იგრძნობოდა, მთელი სისრულით კი ეს ავსტრიაში 
გამოვლინდა.

ამასობაში IGFM –მა ზვიადს ახალი მოწვევა – ამჯერად ამ ორ-
განიზაციის ავსტრიის განყოფილების სახელით (ქ-ნი კატარინა გრიბ) 
გამოუგზავნა. ავსტრიის საკონსულომ ათდღიანი ერთჯერადი ვიზები 
მოგვცა და 1 დეკემბერს, ღამით, ვენაში ჩავფრინდით.

აეროპორტში ზვიადს დახვდნენ: შვეიცარიიდან ჩამოსული ვაჟი 
კონსტანტინე, კატარინა გრიბი, IGFM –ის აღმოსავლეთ ევროპის 
განყოფილების კურატორი ვანდა ვანზიდლერი და ზვიადის მხურვალე 
მხარდამჭერი ქალბატონი, გერმანიაში გათხოვილი რუსუდან შმიდტი.

მოკრძალებულ სასტუმრო Kugel– ში დავბინავდით. სასტუმროს 
მფლობელი, 70 წლის იოჰანეს როლერი, ძალიან ამაყია იმით, რომ სა-
ქართველოს პრეზიდენტის მასპინძლობს. ახოვანი მოხუცი იერით და 
ჟესტიკულაციით ძალიან ჰგავს ქართული ფილმის პერსონაჟს – პიპი-
ნია ერისთავს. სასტუმროს გაძღოლა სრულიად უსახური ვაჟისათვის 
გადაუბარებია და თავად ნახევარ განაკვეთზე აგრძელებს სამსახურს: 
“One ship – one cap” – ხშირად იმეორებს. დილით, საუზმეს თავად 
გვიშლის. მას შემდეგ, რაც ზვიადმა პარიზიდან მის სანახავად საგან-
გებოდ ჩამოსული კოკი გუგუშვილის ჩამოტანილი ერთი ბოთლი შე-
სანიშნავი კონიაკი აჩუქა, ამ რიტუალს რეგულარული, სასტუმროს 
სხვა მოსაუზმე ბინადართა გასაგონად თავის დაკვრით წარმოთქმული 
სადღეგრძელოც დაემატა: “ Herr President!…” – იშვიათი სანახაობა 
გახლდათ!

ვანდა ვანზიდლერი და კატარინა გრიბი ავსტრიის მთავრობის 
გამბედაობით აღფრთოვანებულნი იყვნენ: “პატარა ავსტრიამ ძვე-
ლებურად კუდი მოიქნია და გერმანიას სილა გააწნა…” ვანდასთან 
სატელეფონო ნაცნობობა გროზნოდან მაკავშირებდა, საიდანაც სა-
ქართველოში ადამიანთა უფლებების დარღვევების შესახებ მასალებს 
რეგულარულად ვაწვდიდი. ხშირად პირიქითაც ხდებოდა – დარბეული 
მიტინგების შესახებ ინფორმაციას ვანდა დამოუკიდებლად მოიპოვებ-
და თბილისში – ნანა ზუმბურიძის, ზურაბ შანიძის, მაია კერესელიძის 
და სხვათა თავგანწირვისა და დაუღალავი გარჯის წყალობით და 
გროზნოში გვატყობინებდა. ვანდა თავისუფლად ლაპარაკობდა რუსუ-
ლად და საბჭოეთს ზედმიწევნით კარგად იცნობდა – ინტერნირებული 
გერმანელი კოლონისტების შვილი გულაგის ერთერთ ბანაკში იყო 
დაბადებული. საერთოდ, IGFM –ის როლი საქართველოს მოვლენების 
გაშუქებაში უმაგალითოა: ეს პრაქტიკულად ერთადერთი საერთაშო-
რისო ორგანიზაციაა (გარდა ბრიტანეთის ჰელსინკის ჯგუფის (მარკ 
ალმონდი) და ფინული მხარდამჭერი ორგანიზაციებისა), რომელმაც 
თვალები ძალით არ დაიბრმავა. სწორედ ამ პრინციპულობის შედეგი 
უნდა იყოს ის, რომ გაეროში ამ ავტორიტეტული ორგანიზაციის აკ-
რედიტაცია ორჯერ დაბლოკეს – ერთხელ საბჭოთა კავშირმა (კუბის 
გამო), მეორედ – აშშ-მ (ისრაელის გამო). ვანდამ მითხრა: “ჩვენ “მე-
მარჯვენეების” პარტიული იარლიყი მოგვაწებეს, რაც ძალიან გვიშ-
ლის ხელს მუშაობაში.”

2 დეკემბერს ტელეკომპანია ÖRF 2200 საინფორმაციო გამოშვების 
პირველ 10-წუთიან მონაკვეთს მთლიანად უთმობს ზვიადს. მასპინძლე-
ბის თქმით, ძალიან კარგი გაშუქებაა. ზვიადიც კმაყოფილია.

დღის მეორე ნახევარში პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომი-
ტეტის სპიკერს, ქრისტიანული პარტიის წარმომადგენელს დოქტორ 
ჰოჰტლს შევხვდით, რომელიც ძალიან კეთილგანწყობილი ჩანდა, “დი-
ნების საწინააღმდეგო ცურვა” გაიხსენა. ამას მოჰყვა ხუმრობა იმაზე, 
თუ რა მიაქვს თან დინებას. დოქტორმა ჰოჰტლმა ჩამოგვართვა ყველა 
ჩვენს ხელთ არსებული მასალები საგარეო და თავდაცვის მინისტრე-
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საზოგადოება, რომლის მთავარი მიზანი და-
ბანდებულ კაპიტალზე მაქსიმალური მოგების 
მიღებაა, არა აქვს მიზანსწრაფვა შეძლოს ჰუმა-
ნური სოციალური სტრუქტურის ჩამოყალიბება, 
ქვეყანაში არსებული საკუთრების, წარმოებისა 
და გაცვლის სისტემა უწყვეტი უმუშევრობის წყა-
როა.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამ-
სახური განმარტავს, რომ “უმუშევრობა ნიშნავს 
15 წლისა და უფროსი ასაკის 
პირის მდგომარეობას, რომე-
ლიც არ მუშაობდა ერთი საათიც 
კი გამოკითხვის დროის წინა 7 
დღის განმავლობაში, ეძებდა სა-
მუშაოს ბოლო 4 კვირის განმავ-
ლობაში და მზად არის დაიწყოს 
მუშაობა მომავალი 2 კვირის 
განმავლობაში”.

1991–1992 წლების დეკემ-
ბერ–იანვრის ანტიკონსტიტუ-
ციურმა შეიარაღებულმა გადატ-
რიალებამ, საქართველოს, სხვა 
უბედურებებთან ერთად  მასობ-
რივი უმუშევრობის პრობლემაც 
მოუტანა.

ედუარდ შევარდნაძისა და მი-
ხეილ სააკაშვილის დეზინფორ-
მაციის მანქანა ცდილობდა და 
ცდილობს “დაამტკიცოს”, გა-
ტარებული რეფორმები უზრუნ-
ველყოფენ ცხოვრების მაღალ სტანდარტებს, 
რაც სიყალბეა!

მიხეილ სააკაშვილმა “საბაზრო დემოკრატიის”  
დასამკვიდრებლად კახა ბენდუქიძე მოიწვია. ზუ-
რაბ ნოღაიდელმა, ნინო ბურჯანაძემ და მიხეილ 
სააკაშვილმა, ერთობლივად, საქართველოს თავს 
ლიბერტარიანული შრომის  კოდექსი მოახვიეს. 
ლიბერტარიანიზმის ამ გზამკვლევებმა დარტ-
ყმა დასავლეთიდან მიიღეს. დასავლეთ ევრო-
პის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და იაპონიის ფინან-
სურ–ეკონომიკურმა სისტემებმა რყევა დაიწყეს. 
აღმოჩნდა, რომ დასავლური “საბაზრო დემოკ-
რატია” საზოგადოების უკმაყოფილების საფუძ-
ველია.

სამუშაო ადგილები და უმუშევრობა, ეს ორი 
მაკროეკონომიკური პარამეტრი მჭიდრო კავშირ-
შია საზოგადოების კეთილდღეობასთან.

ლიბერტარიანული შრომის კოდექსის მიერ და-
საქმებასა და შრომით ურთიერთობებზე კაპიტა-
ლის ტოტალური და ექსკლუზიური კონტროლის 
დაწესებამ შრომითი ბაზრის დეგრადაცია გა-
მოიწვია. დღეს შრომის ბაზარზე დასაქმებულთა 
60% თვითდასაქმებულია, ხოლო პერმანენტუ-
ლად უმუშევართა რიცხვი სტაბილურად დიდია. 
ამას თან ერთვის ადამიანის სოციალური უსაფ-
რთხოების სტრატეგიის არარსებობა და მწარ-
მოებლური დასაქმების კონცეფციის არქონა. მი-

უხედავად ექსპორტის 40%–ით, ხოლო იმპორტის 
38%–ით ზრდისა, უმუშევრობამ კლება არ დაიწ-
ყო, ამას არც ახალმა ტექნოლოგიებმა უშველეს.

ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტი-
ტუტის – NDI მიერ განხორციელებული კვლევით 
63% უმუშევრობას ნომერ პირველ პრობლემად 
განიხილავს, ხოლო 57% თავს უმუშევრად მიიჩ-
ნევს. ეს ციფრები იძლევა საფუძველს, რომ შრო-
მისუნარიანთა 60% უმუშევრად იქნეს განხილუ-

ლი.
ქვეყანაში არსებული არა-

ნორმალური შრომითი სტან-
დარტების გამო ამერიკის შრო-
მის ფედერაცია – სამრეწველო 
პროფკავშირების კონგრესი 
AFL-CIO, საქართველოსა და 
აშშ–ს შორის თავისუფალი ვაჭ-
რობის შეთანხმების მოლაპარა-
კების ფარგლებში, ცდილობს 
მოახდინოს საქართველოს შრო-
მის ბაზრის მიკრომენეჯმენტი. 
ის რომ უმუშევრობის გამო ქვე-
ყანაში მასობრივი შიმშილობა 
არაა, განპირობებულია თვით-
დასაქმებით. თვითდასაქმებულ-
თა აბსოლუტური უმრავლესობა 
სოფლად საკუთარ მეურნეობაში 
საქმიანობს. თავს ირჩენს თა-
ვისი პროდუქტით და  ბაზარეც 
ყიდის. მიხეილ სააკაშვილის დე-

ზინფორმაციის მანქანა მათაც დასაქმებულებად 
აცხადებს.

მიხეილ სააკაშვილმა დღეს “ქვეყნის მოდერ-
ნიზაციისა და დასაქმების 10 პუნქტიანი გეგმა” 
წარმოადგინა. მის მიხედვით საგზაო მშენებლო-
ბაზე 30 000, წყალმომარაგებაში 20 000, ხოლო 
ენერგეტიკაში 15 000 ახალი სამუშაო ადგილები 
შეიქმნება. ეს, რა თქმა უნდა, 1995 წელს მოქალა-
ქეთა კავშირისა და ედუარდ შევარდნაძის დაპი-
რებულ 1 მილიონი სამუშაო ად-
გილი არ არის, მაგრამ მიხეილ 
სააკაშვილის მიერ ამ რამდენი-
მე წლის წინ “50 კვირიანი აღ-
მავლობის პროგრამის” ზეიმით 
გამოცხადების ნაწილია, არც 
ამ გეგმას ელის შესრულება. 
თავად ეს გეგმა კი რეიტინგულ 
თამაშებში საპრიზო ადგილის 
მოპოვებას მოემსახურება.

ლიბერტარიანულმა შრომის 
კოდექსმა საქართველოს მოქა-
ლაქეებს დასაქმებასა და უსაფრთხო შრომაზე 
უფლება წაართვა. დღეს ჩვენი ქვეყანა ერთადერ-
თია ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში, რომელსაც 
არ გააჩნია უმუშევრობის დაზღვევისა და და-
საქმების პოლიტიკის სისტემა. ეს სისტემა მის-
ცემდა უმუშევრებს დაკარგული შემოსავლების 

ნაწილობრივ ანაზღაურებას, რეკვალიფიკაციის 
შესაძლებლობას, შრომის ბაზარზე ადაპტაციის 
უნარს.

ამ პოლიტიკის არარსებობის გამო, მთლიანი 
შიდა პროდუქციის ზრდის მიუხედავად, უმუშევ-
რობა და სიღარიბე არ მცირდება.

საქართველოში  დღეს 300 ათასი ადამიანი სა-
ხელმწიფო სექტორში, ხოლო 330 ათასი კერძო 
სექტორში არის დასაქმებული, 1 მილიონი თვით-
დასაქმებულია.

ხელფასმა დაიბრუნა სოციალურ–ეკონომიკუ-
რი სტატუსი და ფუნქცია, მაგრამ მას მძლავრად 
ურტყამს ფასების ზრდა. ზოგადად ხელფასის 
ზრდა მაღალ ეშელონებზე მოდის. ამას ადასტუ-
რებს ღარიბი დასაქმებულების არსებობა, მათი 
შრომიდან მიღებული შემოსავალი შინამეურნე-
ობების საერთო შემოსავლების ნახევარზე ნაკ-
ლებია. თვითდასაქმებულთა შემოსავალი კი მე-
სამედს არ აღემატება.

საქართველოს დეცილურ ჯგუფებს შორის  
ანუ ყველაზე ღარიბ 10%–სა და ყველაზე მდიდარ 
10%–ს შორის შემოსავლები 30–ჯერ განსხვავ-
დება. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში კლასობრივად 
ანტაგონისტური საზოგადოება ჩამოყალიბდა. 
შემოსავლებისა და მოხმარების უთანასწორობით 
საქართველო ევროპაში უკანასკნელ ადგილზეა.

მოსახლეობამ გამოსავალი არაფორმალურ 
(არარეგისტრირებულ) ეკონომიკაში ნახა. როცა 
საქმიანობის მიზანი კანონს არ ეწინააღმდეგება, 
მაგრამ საშუალებები ყოველთვის არ ჯდება კა-
ნონის ჩარჩოებში (შემოსავლის დაფარვა, წარმო-
ება პატენტისა და ლიცენზიის გარეშე, ბარტერი 
და არაფორმალური შრომა). მისი ზუსტი სტატის-
ტიკა არ არსებობს.

საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის 
წილი სამუშაო ადგილებში სულ 16%. უმუშევრის 
შემწეობა არ არსებობს, სამაგიეროდ არსებობს 
თითქმის 1 მილიონი შრომითი მიგრანტი, რომე-
ლიც ექსპერტული გათვლებით ყოველთვიურად 

სამშობლოში 250 მილიონ ლა-
რამდე რიცხავენ. ამ ტრანსაქ-
ციებმა უკვე გადააჭარბეს პირ-
დაპირ უცხოურ ინვესტიციებს. 
მათი გამოგზავნილი თანხა სა-
ქართველოში 300 ათასი დაქი-
რავებულის საშუალო თვიური 
ხელფასის ტოლია. შრომითი 
მიგრანტების უფლებების დაც-
ვაზე საქართველოს პროფკავ-
შირებს, ჯერჯერობით მხოლოდ 
ლიტვის, პოლონეთისა და საფ-

რანგეთის პროფკავშირებთან აქვს შეთანხმებე-
ბი. 

უმუშევრობას საქართველოსთვის ეროვნული 
უსაფრთხოების მნიშვნელობა აქვს და მის გადა-
საწყვეტად სამოქალაქო–სოციალური საერთო 
ეროვნული ძალისხმევაა საჭირო.

რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუ-
პირებულ აფხაზეთში სეპარატისტები 
პოლიტიკოსობანას თამაშობენ, მაგ-
რამ მათი აზროვნება, ბუნებრივია, 
რომ პოლიტიკოსობას ვერ წვდება. სე-
პარატისტი და ველური რომ ერთი და 
იგივეა, ამას თვით ადასტურებს აფხა-
ზეთის ე.წ. რესპუბლიკის “მრავალწ-
ლიანი “სპიკერი”,  ნუგზარ აშუბა. ამ 
“ელიტარულმა პერსონამ” კითხვაზე, 
თუ როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა 
საქართველოსთან, ასეთი პასუხი გას-
ცა: “თქვენ ევროპელებს, შეგიძლიათ 
აპატიოთ თქვენს მტრებს, მაგრამ ჩვენ 
კავკასიაში ფიცხი ადამიანები ვართ და 
ჩვენთან ბევრად შემონახულია სისხ-
ლის აღება, ჩვენს შორის ხომ სისხლი 

დაიღვარა, მოკლულ იქნა რამდენიმე 
აფხაზი ახალგაზრდა. ამის გამო ჩვენ, 
სამწუხაროდ, უახლოესი ასი წლის 
განმავლობაში მტრებად დავრჩებით” 
(გაზეთი “Республика Абхазия” 2008, 
წელი, 27–28 მარტი, № 32 (2260). ამ-
გვარად “მოაზროვნე” სეპარატისტი-
სათვის ადამიანთა შორის ცივილიზე-
ბული, ჰუმანური და ქრისტიანული 
ეთიკის შესაბამისი ურთიერთობა გა-
უგებარი, უცხო და მიუღებელია. ეს 
ტიპიური ველურები, აფხაზეთში რუ-
სული ტანკის ჩრდილს შეფარებულე-
ბი, ვერც ვერასდროს ვერ გაევროპელ-
დებიან, მათ თავზე რამდენჯერაც არ 
უნდა წაიკითხონ სახარება, თუნდაც 
ადამიანის უფლებების საყოველთაო 

დეკლარაცია ან ადამიანის 
უფლებებისა და ძირითადი 
თავისუფლებების ევროპუ-
ლი კონვენცია, ამ ველურთა 
გზნებამ აფხაზეთი რუსული 
ტანკის საჯირითო პოლი-
გონად აქცია, ხოლო ოკუპი-
რებულ მიწაზე დარჩენილი 
მოსახლეობა, რუსული იმ-
პერიალიზმის შოვინისტური 
ექსპერიმენტების საცდელ-
ბაჭიებად, ეს ფაქტი კარგად 
უნდა გააცნობიერონ ევროპელმა და 
ქართველმა მშვიდობის მებაირახტრე  
“რესპუბლიკელებმა” თუ ე.წ. თავი-
სუფლების ინსტიტუტელმა ჰიბრიდებ-
მა.

P.S. ნუგზარ აშუბა აღარ „აირჩიეს” 
2012 წლის მარტში აფხაზეთის ე.წ. 
პარლამენტის თავმჯდომარედ. ველუ-
რი ლიდერი პოსტის გარეშე დარჩა. 

დავით არაბიძე

უმუშევრობის პრობლემა, მიზეზები და გადაწყვეტის გზები

სეპარატისტი ე.ი. ველური
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დედაქალაქის რკინიგზის სადგურში მისულ 
იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მცირე ბარგს რაი-
ონებში ატანენ ხოლმე ვაგონის გამცილებლებს, 
14 მარტს სუსხიან დილით ყველა მატარებელი 
გასული დახვდათ; საქართველოს რკინიგზის დე-
პარტამენტის 13 მარტის დადგენილებით, სარ-
კინიგზო მიმოსვლაში ძველი, ზაფხულის დროის 
განრიგი აღმდგარა. განხორციელებული ცვლი-
ლება კი დეპარტამენტმა მასობრივი საინფორ-
მაციო საშუალებებით არ ამცნო საქართველოს 
მოსახლეობას.

მართალია, მატარებლებით მგზავრობის მო-
სურნეთა ნახევარზე მეტი, სამგზავრო ბილეთს 
რკინიგზის სადგურში წინასწარ იძენს და უნდა 
ვივარაუდოთ, რომ ამგვარი კატეგორიის მგზავ-
რებმა ბილეთებთან ერთად მატარებლების 
განრიგის ცვლილების საჭირო ინფორმაციაც 
მიიღეს მოლარეებისგან, მაგრამ ხომ არიან ისეთ-
ნიც, რომლებიც ფორს–მაჟორულ სიტუაციებში 
საჭიროებენ მგზავრობის გადაწყვეტილებების 
მიღებას? 14 მარტს რკინიგზის სადგურის ცენტ-
რალურ ბაქანზე საკმაო რაოდენობის ადამიანები 
აღმოჩნდნენ, რომლებსაც, არაინფორმირებულო-
ბის გამო, არც თუ ისე მსუბუქი ბარგები (რომლის 
მოსატანადაც ხარჯებიც გასწიეს) ხელებში შერ-
ჩათ და გაწბილებულ–შეწუხებულები სადგურზე 

გმინავდნენ.
შეცვლილა რკინიგზის სადგურის საცნობარო 

ტელეფონის ნომერიც!
საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი ირაკლი ეზუგბაია, რომელიც 
წლიდან წლამდე აძვირებს მგზავრობის საფა-
სურს, როგორც ჩანს არავითარ ვალდებულებასა 
და პასუხისმგებლობას არ გრძნობს მგზავრების 
მიმართ და ეს რკინიგზის სადგურების მიმდებარე 
ტერიტორიებსაც ეტყობა! ბორჯომის ვაგზლისა 
და ცენტრალურ სადგურებთან დღემდე არ არის 
შეკეთებული საფეხმავლო კიბეები და ასფალტი. 
მუდმივად დანაგვიანებულია იქაურობა. საკმა-
რისად არ არის გამართული საცნობარო გახმო-
ვანების სისტემა, რის გამოც ბაქნებზე მდგარი 
მგზავრები (დამხვდურები) ვერ იღებენ სრულ-

ფასოვან ინფორმაციას მატარებლების გასვლა–
შემოსვლისა თუ ლიანდაგებზე დამისამართების 
შესახებ.

ჩვენი გაზეთის მკითხველებისთვის ვაქვეყ-
ნებთ დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით 
მოძრავი მატარებლების ახალ განრიგს:
თბილისი–ფოთი გადის დილის 8 საათზე
თბილისი–ქუთაისი –ზუგდიდი დილის 8.50 სთ–ზე
ახალი, 13 მარტის განრიგით მოხსნილია ღამის 
მატარებელი თბილისი–ფოთი და ღამით მოძ-
რაობს მხოლოდ ერთი მატარებელი: თბილისი–
ზუგდიდი, რომელიც გადის ღამით 23.15 საათზე.
რკინიგზის საცნობარო მომსახურების ტელეფო-
ნია: 13–31. ზარის განხორციელება უფასოა!

ქეთევან ჭანტურია 

მატარებლები გასულა!

და იწურება სიცოცხლის წამი, და ოჰო,  
ფრენად შედგა სული. გასახარია სულთ სი-
ხარული. და რა ვქნათ, ასეა წესი: საუფლოდ 
მიდის, ირთვება ლხენით. “რამდენი წამი ყო-
ფილა ტანჯვა, რამდენი წუთი ყოფილა გლო-
ვა, რამდენი სიტყვა აქუხებულა მართალთ 
ბაგითა, და” – ეჰ, წამთ მოითვლის ამ ყოვე-
ლივეს, სული. თუმც, ოჰო, დიდია სული, არ 
ახსოვს გლოვა, რად იყო ასე. დიდია სული, 
არ ახსოვს სიტყვა, რისთვის დასჭირდა ეთქ-
ვა მართალი.

იწურება სიცოცხლის წამი, და ფრენად 
შედგა სული. გასახარია სულთ სიხარული,  
როგორ ივიწყებს მრავალთ სამდურავს. დი-
დია სული, სული პატარა, აჰა, ირთვება თეთ-
რი სამოსით და მე მტირალა სხეული მისი, 
ვარდს ვეკონები, ვირთვები წითლად. 

აჰა სოფელო, ჟამია სოფლად, საფლავთ 
მაუწყი წამია უკვე და საოცრებავ, ნახე, 
ბრბოთ მძვინვარება იხსენებს მრავალს, 
თუმც რა... საფლავი მიწის, მდუმარედ ელის 
ბინადარს.

ჟამთა სვლის ბოლოს შემოაღამებს ბნე-
ლიც სამოთხეს, ცხოვრების წამიც შეწყვი-
ტავს სუნთქვას და სული ისევ დაელოდება, 
მოწყალედ წარსდგეს უფლის პირისპირ.

ღმერთო, საუფლო მრავალს მოისმენს, 

თუმცაღა სული დიდზე დიდია, და... დრო–
ჟამის ბოლოს, უფლის ბრძანებით – სულს 
ღიმილი დაეფინება, და ამით ღმერთი შემო-
სავს თეთრად.

იწურება სიცოცხლის ჟამი, და ფრენად 
შედგა სული პატარა. გასახარია, გასახარია 
საუფლოდ ყოფნა...

17.10. 11 წ.

P.S. ნინო–ნიოლა! ჩემო გაქართველებუ-
ლო ლიტველო, მომიტევე, რომ ვერ შევძელი 
შენზედ დაბრძანებული მძიმე ჯვარის ხანგრ-
ძლივი დროით გადაწევა.

ჰო, ვერ შევძელი და ეს პატარა ჩანაწერი 
სწორედ მაშინ შედგა ქაღალდზედ, როცა 
სიცოცხლე შენი უფლის  დიდებით კარს ხუ-
რავდა და სული შენი, სიხარულად შემდგარი 
საუფლოს კარს ეაჯებოდა. ვწუხვარ, განვიც-
დი. მჯერა,  საუფლოში ხარ და საუფლო ხა-
რობს შენი სულით. ჩვენ?.. ეჰ, ძფირასო! ღი-
მილიანი სახე, ფიქრი და სევდა, მოგონებათა 
ჯაჭვი, და... იძინე ძვირფასო მშვიდად... მე, 
აქედან ჩუმი ძახილით გეთაყვანები...

მოკრძალებული  ვიხრი ქედს ნინო–ნიოლა 
შენი ადამიანობისა და ღვაწლის წინაშე.

თამარ დადიანი

და   იწურება...
ნიოლა მაჭავარიანის მოსაგონარი
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ტანებით”. 
ს. პ.მელიქიანი: “ სომხური მუსიკა არაა თვითმ-

ყოფადი, არამედ არის კომიტასი - მხოლოღა მუსი-
კალური ეთნოგრაფი” (С.Меликян, “Ширакских 
песен”, два выпуска “Ванских песен”). 

ამ აზრს ადასტურებენ უცხოელი სპეციალისტე-
ბიც, გავეცნოთ რამოდენიმე მათგანს: 

აუგუსტ ვონ ჰაკსტჰაუზენი: “სომხები თავიანთ 
სიმღერებს ქმნიან და მღერიან არა სომხურზე, 
არამედ სასაუბრო თათრულზე (აზერბაიჯანულ-
ზე), რამდენადაც სწორედ ეს ენა წარმოადგენს 
საურთიერთო, სავაჭრო და ურთიერთგაგების ენას 
სამხერთ კავკასიის ხალხებისათვის... შესაძლოა, 
სწორედ ეს - ერთ-ერთ მიზეზთაგანია სომხურ ენაში 
ლექსების სუსტი გავრცელებისა, ყველაზე ცნობი-
ლი სომეხი პოეტები თავიანთი ნაწარმოებებს ფარ-
თოდ გავრცელებისათვის ყოველთვის თათრულად 
წერდნენ”. 

ი. პროხოროვი და გ. სკუდინა: ხაჩატურიანის 
ბავშვობისა და სიყმაწვილის წლებში დაუვიწყარი 
შთაბეჭდილება დასტოვა სახალხო აშუღი-მომ-
ღერელების შემოქმედებამ, რომელთა შესრულე-
ბისას ისმოდა აზერბაიჯანის, საქართველოსა და 
სომხეთის სიმღერები...” (Учебник “Советская 
музыкальная культура” И.Прохорова и 
Г.Скудиной, М., “Музыка”, 1987). 

ა. კოროშენკო, ცნობილი სპეციალისტი: “... 
სომხებს არ გააჩნიათ თავიანთი ხალხური მუსიკა”. 
(А.Корещенко, “Наблюдениях над восточной 
музыкой, преимущественно кавказской”, 
Московские ведомости, 1896).

“მიმაჩნია, რომ თუ კი სომხებს ეროვნული სიმ-
ღერები ჰქონდათ, მოსახლეობამ ის დაივიწყა, თუკი 
მღეროდნენ, მაშინაც ძირითადად თათრულ ენაზე 
(აზერი – ეივაზი) ან ფარსულად. საკვირველია, რომ 
ის სომხები, რომლებმაც თათრებისაგან გადმოიღეს 
მუსიკა და სიმღერები, შეადგენენ სომეხი მუსიკოსე-
ბის 8/9 ნაწილს… ქონდათ კი სომხებს ეროვნული 
ცეკვები? მათ დაჰკარგეს საკუთარი ეროვნული მუ-
სიკა. ყველა დღევანდელი ცეკვა ამ ხალხისა აღე-
ბულია თათრებისა და მთიელებისაგან. სომხების 
მიერ გადაღებული ბოლო ცეკვა ეს “ლეკურია”. 
თათრების ცეკვები ძლიერ ლამაზია და თვით ხალ-
ხი ჰქმნის მისი ორიგინალურობის პირობებს”. 
რუსი ისტორიკოსი ი. შოპენი “Исторический 
памятник состояния армянской области в эпоху 
ее присоединения к Российской империи”

“ცნობილმა გერმანელმა მოგზაურმა ბოდენშ-
ტედტმა, თბილისში გავლით მყოფმა, გამოხატა 
ინტერესი ადგილობრივი მოსახლეობის ფოლკლო-
რის შესახებ, უპირველეს ყოვლისა კი აზერბაიჯა-
ნელი, ქართველი და სომეხი ხალხებისა. როდესაც 
მან ქალაქი დასტოვა და სამშობლოში გაემგზავრა, 
მის პორტფელში არ აღმოჩნდა არცერთი ნიმუში 
სომხური ხალხური შემოქმედებისა. ამ ვითარებამ 
ძლიერ გაანაწყენა ყველა სომეხი მეცნიერი, პოეტ 
და მწერალ ხ. აბოვიანის მეთაურობით, რომლებიც 
იმ დროისათვის თბილისში ცხოვრობდნენ. ხ. აბო-
ვიანმა გამოიჩინა რა გონებამახვილობა და ჰპოვა 
გამოსავალი ამ უიმედო მდგომარეობიდან. ბოდენ-
შდედტის გამგზავრების შემდეგ ის დაუყოვნებლივ 
შეუდგა სამუშაოს და მცირე დროში გადათარგმ-
ნა აზერბაიჯანული დასტანი “კერემი და ასლი” 
(ამ თხზულების მხოლოდ პროზაული ნაწილი, 
ლექსებს ის ვერ გაუმკლავდა). მან ეს თარგმანი 
გადასცა სხვა გერმანელ მოგზაურს ავგუსტ ფონ 
ჰაკსტჰაუზენს, რათა თარგმანი გერმანიაში წაეღო, 
რომელიც მოგვიანებით გამოიცა როგორც სომხუ-
რი დასტანი”. И.Садыг, “Об армянском варианте 
азербайджанского эпоса “Кёр-оглу” .

მიუხედავად იმისა, რომ სომხური მუსიკალური 
ფოლკლორი არ ხასიათდება მრავალხმიანობით, ევ-
როპაში გამოიცემა მუსიკალური დისკები ცნობილი 
ქართული აკადემიური ფოლკლორული ჯგუფები-
სა, რომლებიც გასაღებულია სომხურად. სომხები 
ევროპაში ქართულ სამზარეულოსაც გადასწვდნენ, 
მიითვისეს და თავიანთად გაასაღეს ჩურჩხელა, ხა-
ჭაპური, ცნობილი ქართული ღვინოები და ეს ხდება 
დღისით-მზისით. 

ყველასათვის ცნობილია ის თუ როგორ ითვისე-
ბენ ჩვენი სულიერი და მატერიალური კულტურის 
ძეგლებს. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აწარმო-
ებენ ცრუ პროპაგანდას ქართული კულტურისა და 
ხელოვნების გასანიავებლად. ერთ-ერთ ასეთ ფაქტს 
გამოეხმაურა გერმანიაში მცხოვრები ჩვენი თანამე-
მამულე, ქართველი ებრაელი ბატონი მოსე ბოროდა.

აყალბებენ, რა საქართველოს ქრისტეს სჯულ-
ზედ მოქცევის ისტორიასაც, ბატონი ბოროდა ასე 
მიმართავს ყალბისმქნელებს”;

“...სომეხი სასულიერო მამები, რომ აღარაფერი 
ვთქვათ პროფან მოძღვრებზე, არც ქართველი და 
არც სხვა ზემოდასახელებული ავტორების მიერ 
არ არიან ნახსენები. მათი ხსენება არც გვიანდელი 
ეპოქების სერიოზული ისტორიკოსების ნაშრომებ-
შია. ქართველებს არ სჭირდებოდათ “ლეგენდები 
წმინდა ნინოზე” მათი “ნამდვილი” მომქცეველების 
- სომეხი მოძღვრების - მეხსიერებიდან ამოშლის 
მიზნით. ეს ამოცანა, უბრალოდ, არ არსებობდა. ეს 

არ არის სიამაყის საკითხი, არამედ ის მარტივი ფაქ-
ტია, რომ საქართველოს სახელმწიფოს უძველესმა 
ისტორიამ, მისი ხალხის სულიერმა განვითარებამ 
შესაძლებელი გახადა აქ ქრისტიანობის უადრეს 
ხანაშივე გავრცელება. ერისთვის უაღრესად ახლო-
ბელი აღმოჩნდა ქრისტიანობის ძირითადი პრინციპი 
“გიყვარდეს შენი მოყვასი…” და ამან ორგანული 
ნიადაგი მოუმზადა ახალი სწავლების განმტკიცე-
ბას საქართველოში. ეს სულიერება, რომელიც უდი-
დეს აღტაცებას იწვევდა საუკუნეების მანძილზე, და 
უახლეს ხანამდე საფუძველს უქმნიდა სხვადასხვა 
ეთნიკური წარმოშობისა და კონფესიის ადამიანე-
ბის უმაგალითოდ მშვიდობიან და კეთილგანწყო-
ბილ მხარდამხარ ცხოვრებას, ეს “უცხოს მოყვასად 
აღიარება”, ეს რელიგიურობა, გამოვლენილი არა 
იმდენად რიტუალის დაცვაში, რამდენადაც ქრის-
ტიანული პრინციპებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში, 
გამოვცადე მე თვითონ, როგორც ებრაელმა, ჩემი 
საქართველოში ცხოვრების მანძილზე. ასე იყო სა-
ქართველო ქრისტემდე, და ასე აყვავდა ქრისტეს 
სწავლება ამ ნაყოფიერ ნიადაგზე”. 

ქართველი ხალხის შეჭირვებული აწმყოთი 
გულნატკენმა ქართველმა ებრაელმა მეცნიერმა 
მოკრძალებული, ქართველი ხალხის სიყვარულით 
გამთბარი წერილი მისწერა საქართველოს კათა-
ლიკოს პატრიარქს. საჭიროდ ჩავთვალეთ სრულად 
მოვიყვანოთ წერილი:

“11.01.2003
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატ-

რიარქს,
 მის უწმიდესობა ილია II-ს
მეფე ერეკლეს 2, თბილისი, საქართველო 
ღია წერილი
თქვენო უწმიდესობავ,
 თავს უფლებას ვაძლევ, მოგმართოთ ღია წერი-

ლით, რომელიც შეეხება ქართული ეკლესიისთვის 
მნიშვნელოვან საკითხს.

 ამ რამდენიმე ხნის წინ გერმანულმა ტელეარ-
ხმა 3SAT-მა გადმოსცა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, 
მიძღვნილი მცხეთის ეკლესია-მონასტრებისა და 
საქართველოს გაქრისტიანების საკითხისადმი. ამის 
შესახებ ფილმის ფინალში ნათქვამია შემდეგი:

 ქართული ეკლესიის ისტორია არავითარ ეჭვს 
არ იწვევს: საქართველოს გაქრისტიანება მოხდა 
სომეხი პროფანი მღვდლების მიერ, მაგრამ ამაყ 
ქართველებს არ შეეძლოთ ამის დაშვება მაშინ, 
როცა მათ მეზობლებთან უთანხმოება ჰქონდათ. მათ 
ამჯობინეს ქალის მიერ ყოფილიყვნენ მოქცეულნი, 
და ასე, ლეგენდები ნინოს შესახებ სწორადაც მოიხ-
დინეს.

 ამ მტკიცებამ, რომელიც საყოველთაოდ ცნო-
ბილ ფაქტებს სავსებით ეწინააღმდეგება, მიბიძგა, 
პროტესტი განმეცხადებინა ფილმის ავტორებისათ-
ვის (იხ. დანართი). 

ამასთან დაკავშირებით თავს მოვალედ მივიჩნევ, 
ღია წერილით მოგმართოთ თქვენ, როგორც ქართუ-
ლი ეკლესიის მეთაურს, რადგანაც: 

1) ზემოთ მოყვანილი ციტატა არა მარტო ფაქ-
ტების ყალბი წარმოდგენაა, არამედ ეჭვქვეშ აყე-
ნებს ქართველი ხალხის ეროვნული თვითშეგნების 
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ასპექტს და ბღალავს 
ქართულ ეკლესიას, როგორც ქართველი ერის გა-
მაერთიანებელ ძალას.

 2) არ შეიძლება იმ საფრთხის უგულებელყო-
ფა, რომელსაც ქმნის ზემომოყვანილი ან მსგავს 
სიყალბეთა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით 
გავრცელება. განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, 
რომელნიც შესაძლოა პირველად იქმნიან წარმოდ-
გენას საქარ-თველოს შესახებ, ეცნობიან ქვეყანას, 
რომელიც არა მხოლოდ დღეს დგას პრობლემების 
წინაშე, არამედ წარსულშიც მოკლებული იყო კულ-
ტურულ დამოუკიდებლობას და “სწორ გზას” თით-
ქოს მხოლოდ მეზობელთა წყალობით დაადგა1.

 3) სარწმუნოების საკითხი ხალხის ყველაზე 
უშუალო გრძნობებს შეეხება, მით უმეტეს, ქართ-
ველი ხალხისა, მისი 3 ათას წლიანი სახელმწი-
ფოებრიობისა და მსოფლიოში ერთერთი უძველე-
სი ეკლესიის ისტორიით. ამ მიმართებით ყოველი 
დაუსჯელი ან უპასუხო მცდარი გამონათქვამი ამ 
გრძნობათა უხეში შებღალვაა, რომელიც ქართველ 
ადამიანში დაუცველობის შეგრძნებას შექმნის. 

ყოველივე ზემონათქვამის საფუძველზე თავს 
უფლებას ვაძლევ, მოგმართოთ პირადად თქვენ. 
ჩემი ღრმა რწმენით, ქართული ეკლესიის როლი 
როგორც ერის გამაერთიანებელი ძალისა, ავალებს 
მას, მტკიცედ მოიგერიოს თავდასხმა საკუთარ 
ხელშეუვალ უფლებებზე და ქართველ ხალხს აგრ-
ძნობინოს თავისი მარადფხიზელი მოძღვრის მფარ-
ველობა. 

ის ფაქტი, რომ საქართველოს არასოდეს წამო-
უყენებია პრეტენზია ქრისტიანულ სამყაროში თა-
ვისი ჭეშმარიტი როლის ან საბჭოთა კულტურაში 
მისი დიდი წვლილის აღიარებისათვის, უდაოდ პა-
ტივისცემას იმსახურებს და შეიძლებოდა ნიმუშად 
ქცეულიყო სხვათათვის, მაგრამ ამავე დროს, ეს 
პოზიცია მოიცავს სხვათა გამუდმებული პრეტენ-
ზიების ობიექტად გადაქცევის საფრთხეს. ჩემთვის 
მეტად სასიხარულო იქნებოდა, თუ საქართველოზე 
თავდასხმები, ამის მიღმა უცოდინრობა დგას თუ 
ხანგრძლივი ვერაგული სტრატეგია, შეუპოვრად 
იქნება მოგერიებული საქართველოს ეკლესიის 

მხრიდან. 
თქვენო უწმიდესობავ, იმედია, გაამართლებთ 

თქვენდამი მომართვისა და ჩემი ღია წერილის მო-
ტივებს. 

უღრმესი პატივისცემით,
დრ. მოსე ბოროდა” 
მადლობის მეტი რა გვეთქმის საქართველოს 

შვილის, საქართველოს ნამდვილი პატრიოტის ბა-
ტონი მოსე ბოროდას მიმართ!

გასული საუკუნის ოთხმოციან წლებში კრემ-
ლმა რეგიონებში შექმნა თავისი საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციები ინტერფრონტების სახით, რომლე-
ბიც უპირისპირდებოდნენ ჩაგრული ერების თავი-
სუფლებისათვის ბრძოლას. მაშინ იმპრიამ საქარ-
თველოში ვერ მოახერხა ინტერფრონტის შექმნა, 
სამაგიეროდ შექმნეს აფხაზური და ოსური სეპარა-
ტისტულ-ექსტრემისტული დაჯგუფებები “აიდგი-
ლარასა” და “ადამონ ნიხასის” სახით, რომლებმაც 
გადამწყვეტი როლი ითამაშეს საქართველოს ტერი-
ტორიული მთლიანობის ხელყოფის კრემლისეული 
გეგმის განხორციელებაში. ამაგიც დაუფასდათ!

დღესაც იქმნება საქართველოში ქვეყნის გარე-
დან მსგავსი ორგანიზაციები არასამთავრობოების 
სახით, რომელთა მოღვაწეობის ძირითად მიზანს 
წარმოადგენს ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებ-
რივი საქმიანობის ფართოდ გაშლა საქართველოს 
სახელწიფოებრიობის, ქართული ცნობიერებისა და 
ტრადიციების გასანადგურებლად. 

ერთერთი მათგანია არასამთავრობო ორგანიზა-
ცია “მრავალეროვანი საქართველო” - ჩვენი დროის 
ინტერფრონტი, რომელშიც ძირითადად ჰაიკები 
არიან გაერთიანებული. 

ამ ორგანიზაციის საქმიანობის ერთ-ერთი ამო-
ცანაა მოკრიბოსა. და მოიძიოს “ანტისომხური 
გამონათქვამები”, რომლებიც მათ მიერ კვალიფი-
ცირდება ქართველთა ქსენოფობიად და მსოფლიო 
საზოგადოების სამსჯავროზე შეაგდოს “ქსენოფო-
ბი” ქართველი ხალხი. სომხურმა ინტერფრონტმა 
თავის თავზე აიღო საქართველოში “დემოკრატი-
ული აღმშენებლობის” პროცესების “ზედამხედვე-
ლობა”, ამავე დროს ეს ორგანიზაცია დუმს სამხერთ 
საქართველოში აღზევებული სომხური სეპარატის-
ტული მოძრაობის ძირგამომთხრელ საქმიანობაზე, 
საქართველოს საზღვრებს გარეთ მოქმედი სეპა-
რატისტული დაჯგუფების “რუსეთში ჯავახეთის 
დიასპორის “ - Джавахкская диаспора России 
-ის საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიული 
მთლიანობის ძირგამომთხრელი საქმიანობის შესა-
ხებ. 

სომხები დღესაც გვედავებიან ძირძველ ქართულ 
მიწას, ზოგადქართული კულტურის აკვანს ისტო-
რიულ სამცხე-ჯავახეთს. მათ ამასთან დაკავშირე-
ბით შევახსენებთ სომეხი მეცნიერის მოსაზრებას: 

“სომხებმა დაივიწყეს, რომ ისინი ჯავახეთ-
ში ოსმალეთითგან მოვიდენ მხოლოდ ვითარცა 
ლტოლვილნი, რომ სრულებით შემთხვევით უძვე-
ლეს დროითგან საქართველოს უცილობელს კუთხე-
ში ისინი უმრავლესობად იქცენ და ამ გარემოებისდა 
მიუხედავად მაინც ახალქალაქის მაზრაც სომხე-
თის მიწაწყლად გამოაცხადეს” (А. Шахатунянъ. 
Административный переделъ Закавказскаго края 
გვ. 70-72 და 132—133).

ამას ადასტურებს რუსი ავტორი ივანენკო: ამავ 
დროს ოსმალეთითგან, ყარსსა და არზუმის საფაშო-
ებითგან იქაური სომხობა გამორბოდა და საქართ-
ველოში თავშესაფრს ეძებდა. რუსეთის მთავრობამ 
მათ მფარველობა გაუწია: თითოს 25 მან. დახმარება 
აღმოუჩინა და 6 წლის განმავლობაში სახელმწიფო 
გადსახადისგან გაათავისუფლა. ამის წყალობით 90 
000 მეტი სომეხი ლტოლვილი მოაწყდა. მათ დასა-
სახლებლად საახალშენო კომიტეტი იყო დაარსე-
ბული და ზემო მოყვანილი რიცხვითგან 30 000-მდე 
სომეხი დასახლებულ იქმნა ახალციხისა და გან-
საკუთრებით ახალქალაქის მაზრებში (Иваненко 
op. cit. 265 — 266). ამ გარემოებათა წყალობით 
ახალციხე-ახალქალაქის მაზრების მოსახლეობის 
სურათი არსებითად შეიცვალა. წინათ აქ შედარე-
ბით მჭიდრო მოსახლეობა იყო, 1832 წ. აღწერამ კი 
დაამტკიცა, რომ ამ მთელს ახლად შემოერთებულ 
ქვეყანაში 50 000 ორთავე სქესის მცხოვრებიც კი 
აღარ იყო. უწინ. მაგ. 1828 წ. ამოდენი ხალხი მარ-
ტო ქ. ახალციხეში ითვლებოდა. ეროვნული შემად-
გენლობის მხრივაც მდგომარეობა ჯავახეთში ანუ 
ახალქალაქის მაზრაში ძირ-ფესვიანად შეიცვალა. 
თუ წინათ აქ მხოლოდ ქართველობა ცხოვრობდა, 
1832 წ-ლს ქართველთა მაგიერ უმრავლესობას 
უკვე სომხები შეადგენდენ და ქართველ მაჰმადი-
ანებს რიცხვით მხოლოდ მეორე ადგილი-ღა ეჭი-
რათ (Иваненко op. cit. 267). ასე შემთხვევით და 
ამ გზით გაჩნდენ სომხები ჯავახეთში, ქართული 
კულტურის ამ ძველის ძველს კერაში. “ (ამონარი-
დები მოყვანილია ივ. ჯავახიშვილის ნაშრომიდან 
“საქართველოს საზღვრები)”.

ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო იმის წინ სომხე-
ბის ერთმა ნაწილმა გაახმოვანა ამ მხარის სომხური 
გუბერნიებისათვის მიერთების მოთხოვნა. იმ დროს 
შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომლის შესახებაც 
საუბრობს თავის ზემოთხსენებულ ნაშრომში ქართ-
ველი მეცნიერი ივანე ჯავახიშვილი:

ამ კომისიაში თავმჯდომარითურთ სულ 14 კაცი 
იღებდა მონაწილეობას, რომელთგან 8 კაცი რუსი 

იყო (თავმჯდომარე მაზრის უფროსი პოდპოლკ. 
კალინინი, მომრიგებელი მოსამართლე მიტკევიჩი. 
ფოსტა-ტელეგრაფის კონტორის უფროსი დელი-
ბაში, სამაზრო ბეითალი ტოროპოვი, საუბნო ბო-
ქაულები ჩაპლიგინი და ლაზარევი. დუხობორების 
წარმომადგენელნი ალექსი უგლოვი და ვას. გრე-
მიაკინი), 4 ქართველი (გადასახადთა ინსპექტორი 
თ-დი მაყაშვილი და მემამულეთა წარმომადგენელი 
ქართველ-მაჰმადიანნი მამედ-ალი-ბეგი და მუსტა-
ფა-ბეგი ფალავანდიშვილები, ბარალეთის უბნის 
მცხოვრებთა წარმომადგენელი მურჯიკნელი), და 
2 სომეხი (ქალაქის მამასახლისი მეწატუნიანცი და 
ბოგდანოვკის უბნის მცხოვრებთა წარმომადგენელი 
კაროიანცი). 

ბჭობის შემდგომ სამაზრო კომისიამ ერთმხ-
რივ უარჰყო ჯავახეთის ანუ ახალქალაქის მაზ-
რის ტფილისის გუბერნიისაგან ჩამოშორება და 
გუმბრთან (ალექსანდროპოლთან) და ერევანთან 
შეერთება. თავის აზრის დასასაბუთებლად კომი-
სია, სხვათა შორის, პირველად სწორედ ამ კუთხის 
ეკონომიურსა და მიმოსვლის საკითხს შეეხო და 
დაადგინა: შემცდარი აზრია, ვითომც ახალქალა-
ქის მაზრა ქ. გუმბრთან (ალექსანდროპოლთან) 
ყოფილიყოს დაკავშირებული. მთელი ვაჭრობა და 
ყველა საჭირბოროტო ინტერესები მცხოვრებლებს 
განსაკუთრებით ტფილისთან აერთებს, სადაც ისი-
ნი თავის საქონელს, სანოვაგესა და ადგილობრივ 
ნაწარმოებს ასაღებს და საითგანაც მოაქვთ საქო-
ნელი და ყველაფერი სახმარი მთელი მაზრისათვის. 
ამასათანავე საქონლის გადატან-გადმოტანა მთელი 
წლის განმავლობაში, ზაფხულშიც და ზამთარშიაც, 
სწარმოებს ახალციხე-ბორჯომ-ბაკურიანის შა-
რაგზით. აგრეთვე, როდიონოვკა-წალკა-მანგლის-
ზე მოკლე, პირდაპირი საურმო გზით, რომელიც 
ზამთარშიაც-კი არ იკვრება ხოლმე. გუმბრთან-კი 
(ალექსანდროპოლთან) ზამთარში ნამქერების გამო, 
ხოლო გაზაფხულზე წყალდიდობის და ტალახების 
გამო მთელ თვეობით ყოველგვარი კავშირი, საფოს-
ტოც-კი სრულებით შეწყეტილია ხოლმე. ზაფხულ-
შიც-კი, როდესაც გუმბრის (ალექსანდროპოლის) 
გზა გახსნილია, მთელი სავაჭრო საქონელი ჯავახე-
თითგან (ახალქალაქის მაზ.) მაინც ახალციხეზედ, 
ბაკურიანზე მიდის და მხოლოდ ამ მაზრის ბოგდა-
ნოვკის უბნის სამხრეთს ნაწილს, ზოგიერთი საქო-
ნელი, მეტადრე ბრინჯი, ზაფხულობით გუმბრითგან 
(ალექსანდროპოლთგან) მოსდის ხოლმე. 

ახალქალაქის სამაზრო კომისიის ზემო აღნიშ-
ნული ერთმხრივი დადგენილება 24 იანვარს 1914 წ. 
ტფილისის განსაკუთრებულმა საბჭომ იმავე შემად-
გენლობით, როგორიც ბორჩალოს სამაზრო კომის-
რის მსგავსივე საკითხის შესახები დადგენილების 
განსახილველად იყო შეყრილი, ერთმხრივ დაამტ-
კიცა (იხ. Докладъ члена Тифлиск. гу-берн. по 
крестьянскими деламъ Присутствия И. Абхази 
Председателю Особаго Закавказскаго Комитета 
къ № 2651). (ივანე ჯავახიშვილი, საქართველოს 
საზღვრები, § 6. სომეხთა წამოდავება ჯავახეთის 
სომხეთთან შესაერთებლად და ამ საკითხის ახლო 
წარსული.)

ჩვენი მიზანი გახლდათ ნათლად წარმოგვეჩი-
ნა მავანთა ნამდვილი სახე თავისი წარსულითა და 
აწმყოთი. ამისათვის მოვუხმეთ ამონარიდებს თვით 
სომეხი და უცხოელი სწავლულების ნაშრომებიდან, 
რათა არ დაგვწამონ ცილი ქსენოფობიასა და “ან-
ტიინტერნაციონალიზმში” არნოლდ სტეფანიანმა 
და მისმა რაზმმა. 

ჩვენ კი ჩვენის მხრივ ამ წერილს დავასრულებთ 
დიდი სომეხი შემოქმედის,ქართველი ხალხის ნამდ-
ვილი ძმისა და მეგობრის ოვანეს თუმანიანის სიტყ-
ვებით: 

“თუ თვალს გადავავლებთ მსოფლიოს მეზობელ 
ხალხთა ურთიერთობებს, აუცილებლად დამეთანხ-
მებით, ქართველები საუკეთესო მეზობლები არიან” 
.

ამავე დროს შევახსენებთ მის გზააბნეულ თანა-
მემამულეებს - ყური უგდონ ოვანესისეულ შეგონე-
ბასა და ანდერძს: “იმ სომეხ მოღვაწეს, რომელიც 
არ დადგება საქართველოს დასაცავად, არ ესმის 
თავის ხალხის, მას არა გაეგება რა სომხეთის ისტო-
რიის, ხოლო ის ქართველი, რომელიც არ დაიცავს 
სომეხს და სომხეთს, არ იცნობს ქართველ ხალხს 
და არ იცის საქართველოს ისტორიული გზა”.

“საქვეყნოდ ცნობილია, რომ ოსმალეთთან ომის 
დროს, სადაც დაიღუპა მისი უფროსი ვაჟი, ოვანეს 
თუმანიანმა შვიდი ქალიშვილი გაგზავნა ფრონტზე 
მოწყალების დებად, და როცა ქართველ-სომეხთა 
ომი დაიწყო, ზოგი მის შვილებთაგან მოხვდა ერე-
ვანში, ოვანეს თუმანიანმა უბრძანა შვილებს არ მი-
ეღოთ მონაწილეობა ომში, თორემ ის მათ დასწყევ-
ლიდა - ეს იყო დიდი სიყვარულის აქტი”. (ტიციან 
ტაბიძე, ნაწყვეტი მოგონებიდან).

ჩვენ, ქართველებმა მრავალჯერ დავიცავით გან-
საცდელში მყოფი მეზობელი ხალხი, მისთვის გა-
ვეცით ყველაფერი, რისი გაცემაც კი შეიძლებოდა. 
მაგრამ ახლა ითხოვენ შეუძლებელსა და შეუწყნა-
რებელს, რასაც ნამდვილად არ მოუწონებდათ მათ 
სულნათელი მგოსანი ოვანეს თუმანიანი! 

სტეფანიანებისაგან ქსენოფობად
 შერაცხვისათვის განმზადებული 

ალექსანდრე სანდუხაძე 
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რა შედეგებით დასრულდა რუსეთისთვის 
დიმიტრი მედვედევის პრეზიდენტობის ვადა?

პოლიტიკურ ასპექტში საბოლოოდ 
წარსულს ჩაბარდა დასავლეთთან მეტ–
ნაკლები პარტნიორობის ეპოქა, დრო, 
როდესაც რუსეთი და NATO აცხადებ-
დნენ, რომ ისინი მეტოქეები არ არიან 
(1977 წელი), უკვე ისტორიის კუთვნი-
ლებაა.

რუსეთის ხალხისთვის კი პროფე-
სიული კავშირების საყოველთაო კონ-
ფედერაციის გენერალური მდივნის 

ვლადიმერ შერბაკოვისგან ცნობილი გახდა, რომ 
“ყოველწლიურად რუსეთიდან ოფშორულ ზონებ-
ში 50 მილიარდი ამერიკული დოლარის კაპიტალი 
მიედინებოდა, რომ რუსეთის მრეწველობისა და 
საბანკო სფეროს მსხვილ მესაკუთრეთა 95% – ეს 
ოფშორებია”. ჟურნალი “Вестник Профсоюзов” 
2011 წ. № 11.

გვერდი მოამზადა

ქეთევან ჭანტურიამ

ვის მიერ იქნა მიტაცებული „საქკურორტმშენის“ 
ბალანსზე არსებული მატერიალური ქონება?

1991–1992 წლების დეკემბერ–იანვრის ანტი-
კონსტიტუციური შეიარაღებული სახელმწიფო 
გადატრიალების შემდეგ ქვეყანა საძარცვად 
ხელში ჩაიგდო კორუმპირებულმა პარტიულმა, 
სამეურნეო და ადმინისტრაციულმა ფუნქციონე-
რებმა, პრივილეგირებულ ხელოვანთა კასტამ, 
“მარშალ” თენგიზ კიტოვანის “გვარდიამ” და “ად-
მირალ” ჯაბა იოსელიანის “მხედრიონმა” – კრი-
მინალურმა ავტორიტეტებმა.

1992 წლის 7 მარტს თბილისის აეროპორტ-
ში მოსკოვიდან თვითმფრინავი დაეშვა, რომლის 
ბორტზეც იმყოფებოდა საქართველოს რესპუბ-

ლიკის გენერალური პროკურატურის მუშაკები 
და რუსეთში “მოღვაწე” ქართველი კრიმინალური 
ავტორიტეტების ნაკრები, რომლებიც დაჰფოფი-
ნებდნენ სკკპ ცკ–ის პოლიტბიუროს წევრს, სსრკ 
საგარეო საქმეთა მინისტრს 1985–1990 წლებში, 
იმჟამად კი ნომენკლატურული რევანშის ბელადს 
ედუარდ შევარდნაძეს. ბევრის მეტყველი იყო, 
რომ ეს პოლიტიკური ავანტურისტი თვითმფ-
რინავის ტრაპზე, ხელგადახვეული ჩამოიყვანეს 
საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების 
კომიტეტის ოფიცერმა თენგიზ ეპიტაშვილმა და 
კანონიერმა ქურდმა ჯაბა იოსელიანმა.

ამ ალიანსის პოლიტიკური გაფორმება გახ-
და 10 მარტს ე.წ. სახელმწიფო საბჭოს შექმნა, 
რომლის “პრეზიდიუმიც” ედუარდ შევარდნა-
ძემ, თენგიზ კიტოვანმა, ჯაბა იოსელიანმა და 
თენგიზ სიგუამ დაიკავეს. ამ დღიდან საქართ-
ველოს ძარცვამ კატასტროფული მასშტაბები 
შეიძინა. იგი ორგანიზებული და კოორდინირე-
ბული გახდა. ამ დროს განეკუთვნება თენგიზ 
სიგუას ე.წ. მთავრობის მიერ დადგენილებების 
კონვეირული წესით გამოცემა. 1992 წლის 30 
აპრილს თენგიზ სიგუას “მთავრობამ” მიიღო 
დადგენილება № 482 “სახელმწიფო გაერთიანე-
ბა “საქკურორტმშენის” საქართველოს რესპუბ-
ლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქ-
მეთა სამინისტროსთვის გადაცემის შესახებ”. 
ასეთი დადგენილებებით ხელ–ფეხი გაეხსნათ 

პუტჩისტებს. მათთვის ყველა სახელმწიფო და-
წესებულებისა და ორგანიზაციის კარი გაიხსნა 
ლეგალური ყაჩაღობისათვის.

ნიშანდობლივია, რომ 1998 წლის 15 ივლისს სა-
ქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ აღ-
ნიშნული დადგენილება არაკონსტიტუციურად 
და ძალადაკარგულად გამოაცხადა. მაგრამ ამ 
დადგენილებას თავისი შავი საქმე შესრულებუ-
ლი ჰქონდა: ქვეყანა და მისი ხალხი სიღატაკის 
ჭაობში ჩავარდა.

„ვისი ბამბა ჩხრიალებს, ვისი კაკალიც, არა!“
2002 წლის 8 აპრილს დიდი ბრიტანეთის, 

გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის, საბერძ-
ნეთის, ნიდერლანდებისა და ეუთო–ს ელჩებმა 
საქართველოს მეგობრების სტატუსით მიმარ-
თეს იმჟამად აფხაზეთის ავტონომიური რეს-
პუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს 
თამაზ ნადარეიშვილს შემდეგი სიტყვებით: 
“კატეგორიულად უარვყოფთ ძალის გამოყე-
ნებას ნებისმიერი მიზეზითა და ნებისმიერი 
საბაბით”. “ძალის გამოყენება არ შეიძლება 
იყოს კონფლიქტის მოგვარების საშუალება”. 
“თუ თქვენ გსურთ გამოიყენოთ ძალა ან სხვა 
არამშვიდობიანი საშუალებები აფხაზეთში 

კონფლიქტის გადასაწყვეტად, ჩვენ გვსურს 
ნათლად გაგაგებინოთ თქვენ, რომ საერთაშო-
რისო თანამეგობრობა არ მიიღებს ასეთ მოქ-
მედებებს”.

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ ქვეყნებმა 
სად, რა მიზეზითა და საბაბით გამოიყენეს ძალა 
საკუთარი ინტერესების გასატარებლად, კონფ-
ლიქტების მათ სასარგებლოდ გადასაწყვეტად და 
რამდენჯერ მიიღო საერთაშორისო თანამეგობ-
რობამ ეს ძალადობები სახეზეა!

ნათელია, რომ ეს ვითომცდა პაციფიზმის მოთ-
ხოვნა მხოლოდ მის მიმართაა გამიზნული, ვისაც 
სუსტად მიიჩნევენ.

ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობა და გაზეთ “განმათავისუფლებლის” რედაქცია სამძიმარს უცხადებს ეროვნული მოძრაობის 
აქტიურ წევრს ელენე გვეტაძეს ძმის

ლადო გვეტაძისა 
და დედის 

თამარ ტოფაძის 
ერთდროულად გარდაცვალების გამო. იზიარებს მის მწუხარებას თავს დატეხილ ტრაგედიასთან დაკავშირებით და უსურვებს გამძლეობას.
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ბისათვის გადასაცემად და ზვიადს ყველანაირი დახმარება აღუთქვა.
3 დეკემბერს ორსაათიანი პრესკონფერენცია გაიმართა პრესსკლუბ 

Concordia -ში. დასაწყისში ვანდა ვანზიდლერმა წარმოადგინა IGFM –
ის მიერ მოძიებული მასალები. მნიშვნელოვანი ნაწილი “მხედრიონის” 
სამეგრელოში ჩატარებულ რეიდებს დაეთმო, განსაკუთრებით – წა-
ლენჯიხაში განვითარებულ მოვლენებს; წარმოდგენილი იყო მდიდარი 
ვიდეო- და ფოტომასალა, პოლიტპატიმართა დეტალური სია. ამის შემ-
დეგ ზვიადმა მრავალრიცხოვან შეკითხვებს უპასუხა. პრესკონფერენ-
ციის დამთავრების შემდეგ იყო ცალკეული ინტერვიუები, მათ შორის – 
ИТАР-ТАСС-ის კორესპონდენტთან, იაპონურ The Sehai Nippo -სთან, 
ვატიკანის გამოცემასთან, ავსტრიულ ÖVP-სთან – ყველა არ მახსოვს.

3 დეკემბერს, დაახლოებით 17 საათზე, საგარეო საქმეთა სამინისტ-
როში მიგვიღეს. შეხვედრას სახელმწიფო მდივანი და რამდენიმე სხვა 
მოხელე ესწრებოდა. ესენი შეშინებულები და იერიშის მოსაგერიებ-
ლად გამზადებულები ჩანდნენ, თანაც თავი მოისულელეს – საქართვე-
ლოს შესახებ ბევრი არაფერი ვიცითო. ზვიადმა “დააწყნარა”: ძალიან 
ვაფასებ, რომ თქვენი მთავრობა გერმანელებზე უფრო პრინციპულად 
იქცევა, ჩემთვის პატარა ქვეყნის პრობლემები გასაგებია, ვიცი, რა წნე-
ხის ქვეშაც ხართ, ფინეთშიც ანალოგიური მდგომარეობააო… შერჩათ 
საჩხუბრად მომართული მუშტები ჰაერში.

ამასობაში ინტერვიუები გრძელდებოდა. 3 დეკემბერს, 18 საათზე 
Rundfunk -მა ვრცელი რადიოინტერვიუ გადასცა. 4 დეკემბერს დილით 
– Deutsche Funk -მა – პირდაპირ ეთერში – ძალიან კარგი ინტერვიუ, 
13 საათზე – Osterreich Funk -მა ზვიადს ერთსაათიანი გადაცემა მიუძ-
ღვნა პრეს-კონფერენციის დეტალური ანალიზით და ცალკე ინტერ-
ვიუთი. რედაქციის კომენტარი:”საქართველოში პუტჩი მაფიასთან და 
მოსკოვთან დაპირისპირების გამო მოხდა…” ეს უკანასკნელი ყველაზე 
პოპულარული ახალგაზრდული რადიოსადგურია. ზვიადის სიტყვები: 
“ჩვენ თავისუფალ არჩევნებში დავამარცხეთ კომუნისტები… საპრე-
ზიდენტო არჩევნებში 5 მოწინააღმდეგე მყავდა… მე მსახავენ აღმო-
სავლური ტიპის დიქტატორად, ფაშისტად… ჩემს წინააღმდეგ საში-
ნელი კამპანია გაჩაღდა დასავლეთის პრესაში… პუტჩს გორბაჩოვი 
და შევარდნაძე ამზადებდნენ და ხელმძღვანელობდნენ… პუტჩისტებს 
იარაღითა და სპეციალისტებით ЗакВО ამარაგებდა… საქართველოში 
სახელმწიფო მაფიამ ჩაანაცვლა… “

ვენაში ყოფნისას მოგვაწოდეს ბრიტანელი დოკუმენტალისტის 
კრის ვენერის ფილმი “Shevardnadze Unveile” რომლის გერმანულ 
ვერსიას “ნომენკლატურის რევანში” ჰქვია. ჩემი აზრით, ეს ნაშრომი 
პროფესიული სინდისიერებისა და სამოქალაქო გმირობის ნიმუშია. 
განსაკუთრებით იმედის მომცემი ის იყო, რომ ფილმი Discovery–მ აჩ-
ვენა. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ ყინული დაიძრა…

4 დეკემბერს ვანდა ვანზიდლერი დაგვემშვიდობა და გერმანიაში 
დაბრუნდა.

ერთი დღე დაეთმო მოგზაურობას ზალცბურგში, სადაც ზვიად-
მა მოცარტის მუზეუმი მოინახულა, ზალცბურგის გოეთეანუმში კი 
იმპროვიზებული ლექცია წაიკითხა გერმანულად. ლექცია ეხებოდა 
ზვიადისა და მერაბის ბრძოლას სულიერებისათვის ტოტალიტარიზ-
მის ეპოქაში, ანტროპოსოფიის როლს ამ ბრძოლაში. ლექციას ასამდე 
მსმენელი დაესწრო.

ფინეთისა და ავსტრიის გამოცდილებამ აჩვენა, რომ საზოგადოებ-
რივი აზრის ფორმირების თვალსაზრისით პრეზიდენტ გამსახურდიას 
ევროპული ტურნე ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა (ოფიციალურ 
დონეზე წარმატებას არავინ ელოდა), ამიტომ ზვიადმა გადაწყვიტა, 
რომ რაც შეიძლება მეტი ქვეყანა მოეცვა. ვენაში მივმართეთ გაერ-
თიანებული სამეფოსა და საფრანგეთის საკონსულოებს, საიდანაც 
მიწვევები გვქონდა მიღებული (ინგლისიდან – ჩარლზ ჩქოტუასაგან). 
მივმართეთ აგრეთვე შვეიცარიის საკონსულოს, სადაც იმ დროს ზვი-
ადის ვაჟი – კონსტანტინე ცხოვრობდა ოჯახთან ერთად პოლიტიკური 
დევნილის სტატუსით.

აქ იწყება მოგზაურობის “დეტექტიური” ნაწილი, რომელიც კალე-
იდოსკოპური სისწრაფით დატრიალდა.

შვეიცარიის კონსულმა ზვიადი საკონსულოში მიიპატიჟა და ძა-
ლიან დელიკატურად მოგზაურობის მიზეზი ჰკითხა. ზვიადმა უპასუ-
ხა, რომ ძირითადი მიზეზი – შვილიშვილების მონახულებაა, მათგან 
უმცროსი – ზვიადი ემიგრაციაში დაიბადა და ამიტომ ნანახი საერთოდ 
არ ჰყავდა. კონსულმა თქვა, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი სტუმრის მი-
ღება ქვეყნისათვის განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობასთანაა დაკავ-
შირებული, ამიტომ სასურველია იმის ცოდნა, თუ სად აპირებს შემდეგ 
ეს სტუმარი გამგზავრებას. პასუხი: “სტამბოლის გავლით ჩეჩნეთში”. 
კონსული კითხულობს: “თურქეთის ვიზები გაქვთ?” პასუხი: “თურ-
ქეთში გამოცხადებითი სავიზო რეჟიმია” – ვაჩვენებთ პასპორტებს. 
კონსული (ძალიან კმაყოფილი გამომეტყველებით): “მე ამის შესახებ 
განსხვავებული ინფორმაცია მაქვს.”(!)

სიტუაცია მართლაც საინტერესოა! საიდან უნდა იცოდეს, ან რაში 
სჭირდება ვენაში შვეიცარიის კონსულს იმის ცოდნა, თუ როგორი სა-
ვიზო რეჟიმი მოქმედებს თურქეთში საქართველოს მოქალაქეებისათ-
ვის? “ჩვენ არავითარ პრობლემებს არ შეგიქმნით, დადებითი გადაწყვე-
ტილება უკვე მიღებულია. სულ უბრალო რამ არის საჭირო: მაჩვენეთ 
თურქული ვიზები და შვეიცარულსაც დაუყოვნებლივ მიიღებთ…” მო-
მაჯადოებელი ღიმილით კონსული შენობიდან გვაცილებს.

ცხადია, რომ მახეა. ზვიადი ამბობს: “წავიდეთ თურქეთის საკონ-
სულოში!”. მე ვეხვეწები: “ბატონო ზვიად, თქვენ სასტუმროში დაბ-
რუნდით, მე ვეცდები გავარკვიო, რა ხდება.” “არა.” წავედით თურქე-
თის საკონსულოში. ზვიადი საკონსულოში შესვლისთანავე იცნეს და 
ატყდა აქეთ-იქეთ სირბილი და ჩურჩული: “გამსახურდია, გამსახურ-
დია…” ნათელია, რომ ელოდებოდნენ. ზვიადმა მოითხოვა კონსულთან 
დაუყოვნებლივ შეეხვედრა. რამდენიმე წუთში კონსულმა ქალმა – გვა-
რად სოისალ – მიგვიღო. “რაშია საქმე?”- ვეკითხებით. “თქვენი პას-
პორტები თურქეთის ტერიტორიაზე ძალადაკარგულია”- გვპასუხობს. 
“როდიდან?” – ვეკითხებით. “დიდი ხანია.” “კი მაგრამ, ამ პასპორტე-

ბით არ შეგვიშვეს 23 ნოემბერს?” – ვაჩვენებ ვიზებს. მხრებს იჩეჩავს… 
“200 მილიონი ადამიანისათვის ძალაშია და ჩვენთვის არა?” მხრებს 
იჩეჩავს… ზვიადი დადუმდა… კონსულს ვეკითხები:”სტამბოლში პრე-
ზიდენტი გამსახურდია პრეზიდენტ ოზალს შეხვდა. გსმენიათ ამაზე 
რამე?” პასუხი: “პრეზიდენტი ამჟამად თურქეთში არ იმყოფება. ამას-
თან, მთავრობას პრეზიდენტი კი არა, პრემიერი ხელმძღვანელობს, მე 
მთავრობის მოხელე ვარ” (მაშინ პრემიერი დემირელი იყო)… “სტამ-
ბოლის აეროპორტის სატრანზიტო ნაწილში ვიზა სავალდებულოა თუ 
არა?”- ვეკითხები. მხრებს იჩეჩავს: “ამაზე ახლა ვერ გიპასუხებთ(!). 
ამის დასადგენად დრო მჭირდება. დამიტოვეთ თქვენი კოორდინატები 
და პასუხს შეგატყობინებთ”… საუბრის გაგრძელებას აზრი ეკარგება. 
კონსულის ბოლო ფრაზა მოულოდნელად გულახდილია: “მე მხოლოდ 
მოხელე ვარ და გადაწყვეტილებებს არ ვიღებ”.

დავბრუნდით სასტუმროში. ზვიადის დავალებით ვრეკავ სტამბოლ-
ში – იქაურ მასპინძელთან, რომელსაც დაბრუნებისას ოზალთან ანკა-
რაში უნდა მოეწყო შეხვედრა. მეუბნებიან, რომ რუსეთშია წასული და 
ტელეფონი არ დაუტოვებია(!). ძლივს მივაკვლიე კომპანიის დირექ-
ტორს, რომელიც სტამბოლში გვერდიდან არ გვცილდებოდა; ავუხსე-
ნი სიტუაცია. ვეკითხები: “იქნებ ამიხსნათ, რა შეიცვალა?” “არ ვიცი” 
– აშკარად შეშინებულია. ვერაფერი ვერ დავადგინე. ზვიადი მეუბნება: 
“იქნებ იმ ლაზ კაცს, ზაქარიას დაუკავშირდე”. ბედად, იმის სავიზიტო 
ბარათი ვიპოვე და ძლივს დავუკავშირდი. ზაქარიაც ძალიან შეშინე-
ბულია, მაგრამ პატიოსნად მეუბნება: “ძალიან ცუდი ამბებია: თქვენი 
აქედან წასვლიდან რამდენიმე დღეში სტამბოლის წამყვანმა გაზეთმა 
(თუ არ ვცდები, Miliet) გამოაქვეყნა მასალა იმის შესახებ, თითქოს 
გამსახურდიამ არალეგალურად შემოაღწია თურქეთში… რომ გამ-
სახურდია და დუდაევი ქურთ სეპარატისტებთან თანამშრომლობენ 
და მათ იარაღით ამარაგებენ (!)… ყველას ესმის, რომ ეს აბსურდია, 
მაგრამ როგორც ჩანს, კამპანია ძალიან გავლენიანი ძალების მიერაა 
ორგანიზებული…” ზაქარიას ვეკითხები, საჭიროა თუ არა სტამბო-
ლის აეროპორტის სატრანზიტო ნაწილში მოსახვედრად სატრანზიტო 
ვიზა. მპასუხობს, რომ ჩვეულებრივ შემთხვევებში – არა.

ეს ყველაფერი 7 დეკემბერს ხდება, 10 რიცხვში კი ავსტრიაში ყოფ-
ნის ვადა იწურება. ჩეჩნეთიდან გვატყობინებენ, რომ ჩარტერული რე-
ისი გროზნოდან სტამბოლში ისეთი რეგულარობით ვეღარ დაფრინავს 
ICAO–ს აკრძალვის გამო. უახლოესი ასეთი რეისი, უკვე აზერბაიჯა-
ნის დროშით – ბაქოს გავლით – 12 დაკემბერს. იგეგმება.

სიტუაცია თანდათან მძიმდება. კატარინა გრიბმა ავსტრიის საგა-
რეო საქმეთა სამინისტროს ვიზების გაგრძელების თხოვნით მიმარ-
თა და უარი მიიღო. ჩარლზ ჩქოტუა ლონდონიდან იტყობინება, რომ 
სამინისტრო ვიზების გაცემას უარობს, თუმცა ოფიციალურ პასუხს 
არ იძლევა. საფრანგეთიდანაც იგივე პასუხია. ამასობაში მასპინძელი 
– კატარინა გრიბი დაიკარგა: IGFM-ის ოფისში აღარ მიდის. ვრეკავ 
სახლში – შვილი მეუბნება: “ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ ვიცოდე, სადაა 
დედაჩემი”- მოკლედ, დაიმალა, ან დამალეს. ზვიადს გაეცინა: “ადამი-
ანის უფლებების დაცვას რომ ხელობად გაიხდის, იმ ადამიანს ბევრი 
არ მოეთხოვება…” რუსუდან შმიდტის ქმარი ერვინი გერმანიაში რამ-
დენიმე უცნობმა სასტიკად სცემა, ურტყამდნენ და თან აყოლებდნენ: 
შენი ცოლი სად დაბრძანდებაო. პოლიციაში “დააწყნარეს” – ალბათ 
სკინჰედები იყვნენო. ვანდას ვურეკავ – გაოგნებულია და არაფერი არ 
შეუძლია. ვცდილობთ უნგრეთის პრეზიდენტს არპად გენცს დავუკავ-
შირდეთ, რომელთანაც ზვიადმა ჰელსიკიდან ტელეფონით ისაუბრა და 
მიპატიჟებაც მიიღო – იმალება. ვრეკავ ბაქოში – ვერც ელჩიბეის, ვერც 
გამიდოვს (შინაგან საქმეთა მინისტრს) ვერ ვუკავშირდები.

ამის პარალელურად “უცნაურობების” მეორე ტალღა დაიწყო: 
სხვადასხვა მხრიდან არ წყდება ზარები: კოტე ნადირაშვილი – “რა-
დიო თავისუფლებიდან”, კლოდ კემულარია – პარიზიდან, (ეს – რაც 
მე ვიცი) შევარდნაძესთან მოლაპარაკების გამართვის შეთავაზებით, 
გარანტიებით და ა.შ. ზვიადის პასუხი ერთია:” მე შევარდნაძეს არა-
ფერს ვერჩი. აღიაროს რაც ჩაიდინა, გადადგეს და ხელშეუხებლობის 
გარანტიას მივცემ…” როგორც ჩანს, ამ ტიპის შეთავაზებები მისთვის 
ახალი არ იყო. შედარებით შემაშფოთებელია შამსუდინ იუსეფისაგან 
მოსული იგივე წინადადება, რომელმაც ამასობაში წარუმატებელი 
არაბული ვოიაჟიდან გროზნოში დაბრუნება მოასწრო. ეს შამსუდინის 
თვითშემოქმედების ნაყოფი იყო, თუ საერთო ტალღის ნაწილი, ძნელი 
სათქმელია.

10 დეკემბერს, დილით, ზაქარია სტამბოლიდან იტყობინება: 
“თურქეთის მთავრობამ ოფიციალურად გამოაცხადა – არ შემოვუშ-
ვებთო”. ოტტო ფონ ჰაბსბურგმა***, რომელთანაც ზვიადს მუდმივი 
სატელეფონო კავშირი ჰქონდა, ავსტრიული ვიზის გაგრძელებაში 
დახმარება აღუთქვა: “ყველაფერს ვიღონებ, ბატონო პრეზიდენტო. 
რაც უფრო ბნელია ღამე, მით უფრო ახლოა განთიადი…”

თითქმის გამოუვალი სიტუაცია შეიქმნა. დავუშვათ, თურქეთის 
მთავრობის მუქარას ყური არ ვათხოვეთ, სტამბოლში ჩავფრინდით და 
სატრანზიტო ნაწილიდან არ გამოვდივართ. რა გარანტიაა, რომ გროზ-
ნოდან თვითმფრინავს ჩამოუშვებენ? ეს რომ რეგულარული რეისი 
ყოფილიყო, იტყოდი რომ ამა და ამ რეისს ელოდები… მართლაც, 12 
დეკემბერს გროზნოდან აზერბაიჯანის დროშით გამოფრენილი თვითმ-
ფრინავი ბაქოში ჩაფრინდა, მაგრამ იქ გაურკვეველი დროით გაიჭედა, 
რადგან თურქეთმა აღარ შეუშვა!

როგორც ჩანს, პრეზიდენტ გამსახურდიას დაკავებას ან მითუმე-
ტეს, ექსტრადირებას ვერ გაბედავდნენ. სხვანაირად, რით აიხსნებოდა 
შვეიცარიისა და თურქეთის საკონსულოების მიერ ერთობლივად გა-
თამაშებული ფარსი? ყველაფერ ამაში სხვა ჩანაფიქრი ჩანდა: რამენა-
ირად მოეცილებინათ ზვიადი კავკასიას. რადგან ჩეჩნეთში დასაბრუნე-
ბელი გზა მოჭრილია, ზვიად გამსახურდიას ერთადერთი ლოგიკური 
გამოსავალი რჩება – მოითხოვოს პოლიტიკური თავშესაფარი, მაგ. ავ-
სტრიაში ან სხვა ქვეყანაში. დარწმუნებული ვარ, რომ დაუყოვნებლივ 
მისცემდნენ. მაგრამ ზვიადმა ეს “ლოგიკური” გამოსავალი კატეგორი-
ულად უარყო: “ეს კაპიტულაციის ტოლფასია…”

ვრეკავთ გროზნოში – თვითმფრინავი ბაქოშია გაჭედილი – არც 
იქით, არც აქეთ. ასე გაგრძელდა 13 დეკემბრის (შაბათი დღე იყო) ღა-
მემდე. ვიზებს ყავლი გაუვიდა. დარეკა ჰაბსბურგმა: “საგარეო საქმეთა 

სამინისტროში დამპირდნენ – ორშაბათს ვიზებს გავაგრძელებთო.”
ამასობაში გროზნოში ვიტაუტას ეიდუკაიტისი გამოჩნდა. ავიაციის 

პოლკოვნიკი, რომელიც დუდაევის სტრატეგიული ბომბდამშენების 
დივიზიაში მსახურობდა, თადარიგში გასვლის შემდეგ ჯოჰარის თა-
ნამებრძოლად დარჩა, ხშირად ჩამოდიოდა გროზნოში და ჩეჩნებს 
რითაც შეეძლო, ეხმარებოდა. ვიტასმა შესთავაზა ზვიადს: “ჩაფრინ-
დით ვილნიუსში, არანაირი ვიზები არ გინდათ, იქ თქვენს მიღებას მე 
უზრუნველვყოფ, ჯოჰარი კი თვითმფრინავს გამოგიგზავნით.” ვიტა-
სი საკმაოდ დაახლოებული იყო ლანდსბერგისთან, მაგრამ ლიტვაში 
ხელისუფლება არჩევნების შედეგად ხომ ყოფილმა (არსებობს კი ასე-
თი?) კომუნისტებმა დაიბრუნეს? მიუხედავად ამისა, ვიტასი ამბობს, 
რომ ყველაფერს თავის თავზე იღებს – თანაც გროზნოდან, ვილნიუსში 
მაინც იყოს!. მომცა იმ ხალხის კოორდინატები, რომლებიც იქ დაგვხვ-
დებიან. ზვიადმა თქვა, რომ ეს ერთადერთი გამოსავალია.

ნაშუაღამევს, უკვე 14 დეკემბერს, წავედი ვენის აეროპორტში და 
ვენა-სტამბოლის ღია ბილეთები ვენა-ვილნიუსის მიმართულებაზე 
გადავცვალე. დავბრუნდი სასტუმროში. დაახლოებით საათნახევარში 
გროზნოდან გვატყობინებენ, რომ ბაქოში 2 დღით შეჩერებული თვითმ-
ფრინავი სტამბოლის მიმართულებით გაფრინდა!

დილით დავემშვიდობეთ კონსტანტინე ზ. გამსახურდიას, რუსუდან 
შმიდტს და 14 დეკემბერს, 11:55-ზე OS 633 რეისით ვილნიუსში გავ-
ფრინდით. საპასპორტო კონტროლი ვადაგასული ვიზებით გავიარეთ. 
როგორც ჩანს, ვერ შეამჩნიეს.

ვილნიუსში 14:50 ჩავფრინდით. წვიმს. თვითმფრინავს ტრაპი 
მოადგეს. ტრაპთან ახლოს ორი შავი მანქანა და რამდენიმე საყელო-
აწეულ ლაბადიანი და “შლაპიანი” ფიგურა ჩანს – ტიპიური “სამო-
ქალაქოში გამოწყობილი ბიჭები”. ზვიადს ვთხოვე: “ბატონო ზვიად, 
თქვენ ცოტა ხანს აქ დაიცადეთ – რაც გინდა იყოს, თვითმფრინავი ავს-
ტრიის ტერიტორიაა – მე გადავალ და სიტუაციაში გავერკვევი”. თავი 
დამიქნია. კარები გააღეს თუ არა – გარეთ პირველი გავიდა. ერთი დამ-
ხვდურთაგანი მოგვიახლოვდა. “ბატონი გამსახურდია?” “დიახ.” “მე 
ვიტაუტას რამანაუსკასი ვარ (სახელი ისაა, რაც ეიდუკაიტისმა თქვა). 
კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება ლიტვაში.”

უსიტყვოდ ჩავჯექით მანქანებში – ზვიადი, მე, რამანაუსკასი და 
მძღოლი – პირველში. დანარჩენები – მეორეში. რამანაუსკასმა პას-
პორტები გვთხოვა და ვიღაცას გაატანა. რამდენიმე წუთში უკან მო-
იტანეს – შიგნით მხოლოდ ქვეყანაში შესვლის ბეჭედია ჩარტყმული. 
დავიძარით. ასაფრენი ბილიკიდან ჭიშკრის გავლით პირდაპირ ქალაქ-
ში გამოვედით – არც საპასპორტო, არც საბაჟო კონტროლი არ გაგ-
ვივლია. რამდენიმე წუთმა დუმილში გაიარა – ზვიადი გაყუჩებულია, 
ლიტველებიც არ არიან დიდი მოლაპარაკე ხალხი. მივადექით ქალაქის 
ცენტრში განლაგებულ ყოფილ სამთავრობო რეზიდენციას. რამანაუს-
კასი გვიხსნის, რომ რეზიდენცია ახლახან გააპრივატეს – სასტუმრო 
Draugist–ს გადასცეს, ახალ პატრონს ჯერ არ აუთვისებია, ამიტომ 
სრულიად ცარიელია – არც მაცხოვრებელი, არც მომსახურე პერსო-
ნალი არ ჩანს, მაღალი გალავანი აქვს შემოვლებული და შესასვლელ-
ში შეიარაღებული ჯარისკაცი დგას. ორსართულიან სასტუმრო სახ-
ლში მოგვათავსეს, რამანაუსკასმა ამიხსნა, სად რა არის და ხვალამდე 
დაგვემშვიდობა.

სიტუაცია, ცოტა არ იყოს, კომიკურია. სად ვართ, მეგობრებთან 
სტუმრად თუ კომფორტულ შინაპატიმრობაში? ზვიადს ვუთხარი: სი-
გარეტი გამითავდა და ვიყიდი-მეთქი. გამოვედი გარეთ და ჭიშკრისა-
კენ გავემართე. ჯარისკაცმა უსიტყვოდ გამიღო კარები. იქვე ახლოს, 
პირველსავე ჯიხურში სიგარეტი ვიყიდე და უკან დავბრუნდი. გულზე 
მომეშვა.

დავრეკე გროზნოში. მითხრეს, რომ ეიდუკაიტისი 16 დეკემბერს 
ჩამოფრინდება. ვენაში დარჩენილებს შევატყობინე, რომ სამშვიდობოს 
ვართ. სხვათაშორის, ჩვენი წამოსვლის შემდეგ თურქეთის კონსულს 
დაურეკავს და სატრანზიტო ვიზაზეც უარი უთქვამს.

მეორე დღეს რამანაუსკასი დილით მოვიდა და სადილობამდე ვილ-
ნიუსს გვათვალიერებინებდა. მერე ზვიადს ჰკითხა: ჩემმა მეუღლემ 
ოჯახური სადილი მოგიმზადათ, თანაც შემჭამა, ზვიად გამსახურდიას 
ნახვა მინდა და კადნიერებაში ხომ არ ჩამომართმევთ, რომ მოვიყვა-
ნოო? ზვიადი სიამოვნებით დათანხმდა და ჩვენს სასტუმრო სახლში 
რამანაუსკასი ცოლთან ერთად გვეწვია. ერთად ვისადილეთ.

გვიან საღამოს უეცრად ლანდსბერგისი მოვიდა. ძალიან დაღლილი 
და მობერებული ჩანდა. თბილი შეხვედრა ჰქონდათ. “კომუნისტებთან 
არჩევნებში როგორ წააგეთ?”- პირდაპირ ჰკითხა ზვიადმა. ოთახიდან 
ჩუმად გამოვედი და ლანდსბერგისის ახსნა-განმარტება აღარ მომისმე-
ნია. დაახლოებით ორი საათი ისაუბრეს.

16 დეკემბერს, დაპირებისამებრ, ვილნიუსში გროზნოდან ჩარტე-
რული რეისით ტუ-134 ჩამოფრინდა, რომელსაც ვიტას ეიდუკაიტისი 
და სოსო თორია ჩამოჰყვნენ. ვიტასი ტრაბახობდა: კომუნისტებს მაგა-
რი ფანდი ჩავუტარე, ახლაც აზრზე არ არიან, ზვიადი რომ აქ არისო! 
არ ჰქონდა სატრაბახო?

17 დეკემბერს ვიტასმა გროზნოდან ჩამოსული თვითმფრინავისათ-
ვის ახალი საფრენი ნომერი და მარშრუტი გააფორმა – ვითომ ვილნი-
უსი-ბაქოს ჩარტერული რეისი სრულდებოდა. ცარიელ თვითმფრინავ-
ში ზვიადი, მე და სოსო თორია ჩავსხედით და ვილნიუსიდან “ბაქოსკენ” 
18:45-ზე გამოვფრინდით. სამი საათის შემდეგ გროზნოსთან მოახლო-
ვებულმა თვითმფრინავმა საჰაერო-სადისპეჩერო სამსახურისათვის 
მოულოდნელი მანევრი შეასრულა და გროზნოს აეროპორტში დაეშვა. 
თვითმფრინავიდან გადმოსვლისას ზვიადმა თქვა: “აქ დაბრუნება თი-
ვის ზვინში ნემსის პოვნას ჰგავს.”

ზვიადის გროზნოში დაბრუნებიდან რამდენიმე თვეში თურქეთის 
პრეზიდენტი ტურგუტ ოზალი უეცარი გულის შეტევით გარდაიცვა-
ლა…

მერაბ კიკნაძე
დამოუკიდებლობის აქტის ხელმომწერი.

გროზნო-სტამბოლი-ჰელსინკი-ვენა-ვილნიუსი-თბილისი
1992-2005 წწ.
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1. ლოცვა
ლოცვა არის მიმართვა ღვთისადმი თხოვ-

ნით, მადლობით და დიდებით. ლოცვაში ჩვენ 
ვსთხოვთ ღმერთს, რაც გვეჭირვება, მადლობას 
ვსწირავთ მოწყალებისთვის და ვადიდებთ მისი  
უზენაესობისთვის.

ლოცვით მივმართავთ აგრეთვე ყოვლად წმი-
და ღვთისმშობელს, წმიდა ანგელოზებს და წმი-
დანებს, რომელთაც, ჩვენთვის, ცოდვილ-
თათვის, ღვთის წინაშე შუამდგომლობა 
შეუძლიათ.

ჩვენ უნდა ვილოცოთ არა მარტო ჩვენ-
თვის, არამედ ყველასთვის – ცოცხალთა 
და მკვდართათვის.

უნდა ვილოცოთ სარწმუნოებითა და 
ღვთისადმი სასოებით, წმიდა გულით, 
გულმოდგინედ, სიმდაბლითა და ყურად-
ღებით – უამისოდ ჩვენს ლოცვას ღმერთი 
არ შეიწყნარებს.

2.  ლოცვის გარეგანი ნიშნები
ლოცვის დროს ჩვენ პირჯვარს ვიწერთ, 

თაყვანსა ვსცემთ, ვისაც ვევედრებით, 
მუხლთ–მოდრეკით, ანუ მეტანიით, ხელე-
ბისა და თვალების ზეცას აპყრობით და 
პირქვე მიწაზე დამხობით. ლოცვის გარე-
გან ნიშანთა შორის უმთავრესია პირჯვრის 
წერა, პირჯვრის წერას ასე ვასრულებთ: 
მარჯვენა ხელის ცერს, მაჩვენებელსა და 
შუა თითს ვაერთებთ, ხოლო უსახელო 
თითსა და ნეკს ხელის გულზე მოვიკეცთ. 
შეერთებულ სამ თითს დავიდებთ პირვე-
ლად შუბლზე, მერე გულზე, შემდეგ მარ-
ჯვენა მხარზე და ბოლოს მარცხენაზე; 
სამი შეერთებული თითი ნიშნავს სამებას, 
ერთარსებასა და განუყოფელს, ხოლო ხე-
ლის გულზე მოკეცილი ორი თითი ნიშნავს 
იესო ქრისტეს ორ ბუნებას – ღვთაებრივ-
სა და კაცობრივს.

როცა პირჯვარს ვიწერთ, ჩვენ გამოვხა-
ტავთ იმ რწმენას, რომ წმიდა ჯვარის ძა-
ლით განიწმინდება ჩვენი აზრი, გრძნობა, 
სურვილი და საქმენი. პირჯვრის წერას ვუერ-
თებთ თაყვანისცემას და ლოცვის სხვა ნიშნებს 
და ამით გამოვხატავთ ჩვენს კრძალვასა და თავ-
მდაბლობას ღვთის წინაშე.

3. სალოცავი ადგილი და დრო
ჩვენ შეგვიძლიან ვილოცოთ ყველგან, იმი-

ტომ რომ ღმერთი ყველგან არის; ის ყველგან 
გვისმენს და გვხედავს, მაგრამ განსაკუთრებით 
უნდა ვილოცოთ შინ და ეკლესიაში.

ჩვენ უნდა გვქონდეს შინ წმიდა ხატები და მათ 
წინ უნდა ვლოცულობდეთ. ხატი არის სახე უფ-
ლისა ღვთისა, მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრის-
ტესი, ყოვლად წმიდა ღვთისმშობლისა, ანგე-
ლოზებისა და წმიდანებისა. ჩვენ ვლოცულობთ 
ხატების წინ იმიტომ, რომ ისინი მოგვაგონებენ 
ღმერთსა და წმინდანებს.

როცა ჩვენ ხატების წინ ვლოცულობთ, ხესა 
და საღებავს კი არ ვევედრებით, არამედ იმათ, 
ვინც ხატებზეა გამოსახული. ხატების წინ ვან-
თებთ ზეთ–ჩასხმულ კანდელებსა და წმიდა სან-
თლებს. ეს ნიშნავს ჩვენი სარწმუნოებისა და 
სიყვარულის სინათლესა და სიწრფოებას.

ჩვენ უნდა ვლოცულობდეთ ყოველთვის, იმი-
ტომ რომ ღვთის შემწეობა ჩვენთვის ყოველ 
წამსაა საჭირო, მაგრამ ქვეყნიურ ცხოვრებაზე 
ზრუნვა ბევრ დროს გვართმევს;  ამიტომ უნდა 
ვილოცოთ განსაზღვრულ დროს, სახელდობრ: 

დილას, როცა ძილისაგან ავდგებით, საღამოს, 
როცა დასაძინებლად ვემზადებით, სწავლის წინ 
და სწავლის შემდეგ, სადილ–ვახშმის წინ და გა-
თავების დროს, ყოველი საქმის დაწყების წინ და 
გათავების შემდეგ.

4. მოკლე ლოცვები
1.სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა 

წმიდისათა. ამინ.
ამინ – ჭეშმარიტად აგრეა.
2.დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ-

და.
3. უფალო, შეგვიწყალენ.
4. ღმერთო, მილხინე მე ცოდვილსა ამას.
მილხინე – მიშველე, ჭირისაგან გამომიხსენ.
5. მომიხსენე მე, უფალო, ოდეს მოხვიდე სუ-

ფევითა შენითა.
ოდეს – როდესაც.
6. იყავნ სახელი უფლისა კურთხეულ ამი-

ერითგან და უკუნისამდე.
ამიერითგან – ამ დროიდან; უკუნისამდე – სა-

უკუნოდ.

5. ლოცვები ყოვლად წმიდა სამებისადმი
1. წმიდაო, ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო 

უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
2. დიდება მამასა, და ძესა, და წმიდასა სულსა, 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
აწ–ახლა; მარადის–ნიადაგ, მუდამ; უკუნითი 

უკუნისამდე – საუკუნოდ.
წმიდაო წმიდაო, წმიდაო, უფალო საბაოთ, 

სავსე არიან ცანი და ქვეყანა დიდებითა შენითა.
უფალი საბაოთ – უფალი ზეცის მხედრობათა, 

ე.ი. ანგელოზთა.
ყოვლად წმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ; 

უფალო, გვიხსენ და გვილხინენ ცოდვათა ჩვენ-
თაგან; მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენ-
ნი; წმიდაო, მოიხილე და განკურნენ უძლურება-
ნი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

შეგვინდევ – გვაპატივე, მოგვიტევე.
უსჯულოება – ცუდი საქმე, ცოდვა.
უძლურება – ავადმყოფობა.

6. ლოცვა იესო ქრისტესადმი
უფალო იესო, ქრისტე, ძეო ღვთისაო, 

მეოხებითა ყოვლად წმიდისა დედისა შე-
ნისა და ყოველთა წმიდათა შეგვიწყალენ 
ჩვენ.

7. ლოცვა სულისა წმიდისადმი 
(იგივე სწავლის წინ)
მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინის მცემე-

ლო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი 
ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ 
მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, 
მომნიჭებელი ცხოვრებისაო, მოვედ ჩვენ 
შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან 
ბიწისა, და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი 
ჩვენნი.

მეუფეო – მეფეო; ზეცათაო – ზეციერო; 
საუნჯე – სალარო, ძვირფასი ნივთის შესა-
ნახი ადგილი; ბიწი – სისაძაგლე, სიცუდე.

სახიერი – მეტად კეთილი.

8. უფლის ლოცვა 
(იგივე სადილ–ვახშმის წინ)
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, 

წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფე-
ვა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა 
შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი 
არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტე-
ვენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა 
ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენ-

თა, და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არა-
მედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება 
მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარა-
დის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.

სუფევა – სასუფეველი; ვითარცა – როგორც; 
ეგრეცა – ეგრეთვე; პური არსობისა – დღიური 
საზრდო; თანამდები – მოვალე; განსაცდელი 
– ისეთი შემთხვევა, რომელიც გაჭირვებაში აგ-
დებს კაცს; რამეთუ – რადგანაც.

9. ლოცვები ყოვლად წმიდა 
ღვთის–მშობლისადმი
1.ყოვლად წმიდაო ღვთის–მშობელო, გვაც-

ხოვნენ ჩვენ.
2.ღვთის–მშობელო ქალწულო, გიხაროდენ, 

მიმადლებულო მარიამ, უფალი შენთანა, კურ-
თხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ 
არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამეთუ მაცხოვა-
რი გვიშევ სულთა ჩვენთა.

მიმადლებული – მადლით შემოსილი; კურთ-
ხეული ხარ – დალოცვილი ხარ, სახელ განდიდე-
ბული ხარ.


