
ჯერ კი დევ გა ურ კვე ვე ლი ა, რო დის მოგ-
ვე ცე მა ქარ თვე ლებს თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე-
ვა ნის უფ ლე ბა, სა კუ თა რი ნე ბით, რო დის 
ავირ ჩევთ ჩვე ნი ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტსა 
და პარ ლა მენტს.

გან ვი თა რე ბუ ლი კა პი ტა ლის ტუ რი 
ქვეყ ნე ბის მსგავ სად, ჩვენ შიც, ფუ ლი იქ-
ცა ყო ველ გვა რი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბი სა 
და არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის გან მსაზღ ვრელ 
ფაქ ტო რად; ხალ ხში გაჩ ნდა ში ში ღა რი ბი 
კან დი და ტე ბის მი მართ. ქვე ყა ნა ში არ სე-
ბუ ლი უკი დუ რე სი სი ღა ტა კის ფონ ზე, 
კრე ბი თად ხალ ხის და მუ ნა თე ბა, თუ სა-
ჯა როდ შერ ცხვე ნა - “ოც ლარ ზე გა ყი დუ-

ლე ბო ო” - ნე გა ტი ურ სუ რათს პო ზი ტი ვად ვერ შეც ვლის.
სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში, დღემ დე, ერ თა დერთ ნა თელ ფურ ცლად 

წარ მო ჩინ დე ბა 1990 წლის 28 ოქ ტომ ბრის უზე ნა ე სი საბ ჭო სა და 1991 
წლის 26 მა ი სის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი, რო გორც სა ყო ველ თა ო- სა-
ხალ ხო, ჭეშ მა რი ტად დე მოკ რა ტი უ ლი და თა ვი სუ ფა ლი, რაც მო ნა პო-
ვა რი იყო ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სა და მე რაბ კოს ტა ვას მრა ვალ წლი ა ნი 
პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლი სა იმ პე რი ა ლის ტურ საბ ჭო თა რე ჟიმ თან. ყო ვე-
ლი ვე, სა ბო ლო ოდ, 31 მარ ტის რე ფე რენ დუ მი თა და ქარ თვე ლი ერის 
ღირ სე ბის არ ჩევ ნე ბით დაგ ვირ გვინ და.

მარ თა ლი ა, კო მუ ნის ტურ მა რე ჟიმ მა, მა ლე ვე (1992 წლის 6 იან ვარს), 
ცეცხ ლი თა და მახ ვი ლით კვლავ ჩაკ ლა ქარ თველ თა თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა 
- ია რა ღის ძა ლით და ამ ხო ზვი ად გამ სა ხურ დი ას კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ-
ლე ბა, მაგ რამ თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე ბის 
ჩა ტა რე ბის სურ ვი ლი კვლავ ცხო ველ 
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თოქ -შოუ “დი დი ათე უ ლის” ერ თი გა და ცე მის გამოთოქ -შოუ “დი დი ათე უ ლის” ერ თი გა და ცე მის გამო
დეზერტირ კიტოვანის მობილიზაციადეზერტირ კიტოვანის მობილიზაცია

ეკლესიის მამები მრევლს 9 აპრილის ეკლესიის მამები მრევლს 9 აპრილის 
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რე ზი დენ ტ-პრე ზი დენ ტე ბი
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სურ ვი ლად გვრჩე ბა, რი სი გა მოვ ლი ნე ბა ცაა მრა-
ვალ წლი ა ნი საპ რო ტეს ტო გა მოს ვლე ბი არა ლე გი-

ტი მურ ხე ლი სუფა ლთა წი ნა აღ მდეგ; 
1992 წლის 6 იან ვრი დან, სა ქარ თვე ლო ში, სა ხე ლი სუ ფ ლო კრი ზი სი 

და სა მარ თლებ რი ვი ვა კუ უ მი ა, რა საც ვერა და ვერ ეგუ ე ბა ქარ თვე ლი, 
ჭეშ მა რი ტი ეროვ ნულ -გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბა, რო მე ლიც მი-
ზეზ თა გა მო (მრა ვალ წლი ა ნი რეპ რე სი ების, პერ მა ნენ ტუ ლი ფი ნან სუ რი 
წნე ხის, სა ინ ფორ მა ციო ბლო კა დის და სხვა) ამო ვარ დნი ლია არ სე ბუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი სპექ ტრი დან და ჯე რაც ვერ იმ ყა რებს ად გილს პო ლი ტი-
კურ ას პა რეზ ზე. შე სა ბა მი სად, დღემ დე თა ვი სუ ფა ლია ჭეშ მა რი ტი ეროვ-
ნულ -პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბის ნი შა და იგი ღირ სე ულ  შევ სე ბას ელის. 
მა ნამ კი, კომ ფორ ტულ თა ვი სუ ფალ სივ რცე ში, რუ სე თი, და სავ ლე თი და 
ევ რო პაც ად ვი ლად ახერ ხებს სა ქარ თვე ლო ში სა ხე ლი სუფ ლო “კა რუ სე-
ლის” კვლავ დატ რი ა ლე ბა სა და “ო პო ზი ცი უ რი” (ცრუ, ფსევ დო -ო პო ზი-
ცი უ რი) სპექ ტრი დანაც სა კუ თარ კან დი და ტუ რებს გვთა ვა ზობს პრე ზი-
დენ ტად და პარ ლა მენ ტშიც.

შექ მნილ არა სა ხარ ბი ე ლო ვი თა რე ბა ში სა ქარ თვე ლოს მდგო მა რე ო ბა, 
თით ქოს სა გან გა შო ა, მაგ რამ არა უი მე დო. აუ ცი ლებ ლად მო ვა დრო, რო-
დე საც არ ჩე ვა ნი გა კეთ დე ბა ბილ წებ თან დღემ დე შე უ კვრელ -და უ ზა ვე-
ბელ (ვა ჟა სე უ ლი მო რა ლი), ანუ გა უს ვრელ პო ლი ტი კურ ძა ლებ ზე, რო-
მელ თა სრულ დე ფი ციტს არამც და არამც არ გა ნიც დის ქარ თვე ლი ერი. 
ის, რაც დღემ დე სა ქარ თვე ლო ში ხდე ბა, უწყ ვეტ კავ შირ შია 1991-1992 
წლე ბის სამ ხედ რო გა დატ რი ა ლე ბას თან და წარმოქმნილი გლო ბა ლუ-
რი პრობლემებიც მის თანა მდევ პრო ცესს წარ მო ად გენს. ეს პრო ცე სიც, 
რო გორც ყვე ლა ფე რი, დას რულ დე ბა. ჩვენ კი, იმ ჟა მის თვის, სი სუფ თა-
ვის შე ნარ ჩუ ნე ბა, მოთ მი ნე ბა და ქმე დი თი ლო დი ნი, ანუ სრუ ლი მზა ო ბა 
გვმარ თებს. ამას თა ნა ვე, არ უნ და გა ვე მიჯ ნოთ მიმ დინა რე პო ლი ტი კურ 
პრო ცე სებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, ვართ თუ არა აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლი მას-
ში. ის, რაც ხდე ბა ჩვენს სამ შობ ლო ში ხდე ბა და 
ამ მოვ ლე ნე ბის მო ნა წი ლეც ჩვე ნი ხალ ხი ა. ჩვენ, 
არც ჩვენს წილ პა სუ ხის მგებ ლო ბა ზეც უნ და 
ვთქვათ უა რი - პი ლა ტე ო ბა, არც გა მო სა ვა ლი 
და არც ზნე ობ რი ვი აქ ტი ა. თუმ ცა, მუ დამ ხელთ 
უნ და გვეპყ რას მხი ლე ბის მახ ვი ლიც.

გა ე რო ში სა ქარ თვე ლოს მუდ მი ვი წარ მო მად-
გენ ლის ირაკ ლი ალა სა ნი ას “გა ო პო ზი ცი ო ნე რე-
ბა” და სა ქარ თვე ლო ში დაბ რუ ნე ბა, მა უწყ ე ბე ლი 
სიგ ნა ლია იმი სა, რომ ამე რი კას და და სავ ლეთს 
სა ა კაშ ვი ლის პრე ზი დენ ტო ბა აღარ სურთ. 35 
წლის ირაკ ლი ალა სა ნია სა ქარ თვე ლოს უშიშ რო-
ე ბა ში გა მოზ რდი ლი კად რია და ლა პა რა კო ბენ, 
აგ რეთ ვე, მის ნა თე სა ურ კავ შირ ზე სა ა კაშ ვი ლის 
ბი ძის, ცრუ-ს და მოს კო ვის კგბ-ის გე ნერ ლის 
თე მურ ალა სა ნი ას თან.

ნიშ ნა დობ ლი ვად შე იკ რა ირაკ ლი ალა სა ნი ას პო ლი ტი კუ რი გუნ დიც, გა-
დამ დგა რი ელ ჩე ბით და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბით: “რეს პუბ ლი კე ლე ბი”, 
“ა ხა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი” და გია ყარ ყა რაშ ვი ლი. ა ლა სა ნი ას, რო გორც 
სჩანს, სულ სწრა ფო ბამ სძლია და მას თან ალი ან სში მყოფ პო ლი ტი კურ 
პარ ტი ა თა ლი დე რებს, ჩა მოს ვლის უმალ ჯერ არ და ნიშ ნულ არ ჩევ ნებ-
ში თა ვი პრე ზი დენ ტო ბის კან დი და ტად გა მო აცხ ა დე ბი ნა. თა ვა დაც ღია 
მი ნიშ ნე ბე ბი გა ა კე თა პრე ზი დენ ტო ბა ზე. იქ მნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ 
ალა სა ნი ას, ამე რი კი დან და და სავ ლე თის მხრი დან უკ ვე მი ღე ბუ ლი აქვს 
მყა რი გა რან ტია სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლეს სა ხე ლი სუფ ლე ბო პოს ტზე. 

სა ქარ თვე ლო ში, კი დევ ერ თხელ და იდ გმე ბა “დე მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ-
ნე ბის” ფარ სი.

თუმ ცა, თვი თ “კან დი დატ მა” ალა სა ნი ა მაც უნ და გა ი სარ ჯოს და და არ-
ქვა რა პატ რი ო ტუ ლი სა ხელ წო დე ბა თა ვის სა არ ჩევ ნო ბლოკს - “ა ლი ან სი 
სა ქარ თვე ლოს თვის”, ამომ რჩე ველ თა ხმე ბის მო ნა დი რე ბა ზეც ამ თა ვით-
ვე შორ სმჭვრე ტე ლუ რად იზ რუ ნა - “ბან კე ბის მე ვა ლე თა კავ ში რის” შექ-
მნა გა მო აცხ ა და.

შე ვარ დნა ძე- სა ა კაშ ვი ლის კო რუფ ცი უ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის წყა ლო ბით, 
დღეს, ბან კი სა და ერ თმა ნე თის მე ვა ლე ა, თით ქმის ყო ვე ლი მე სა მე სო-
ცი ა ლუ რი თუ იუ რი დი უ ლი პი რი - ვა ლებ ში იხ რჩო ბა სა ქარ თვე ლოს მთე-
ლი მო სახ ლე ო ბა. ურ თი ერ თმე ვა ლე ებს არა, მაგ რამ ბან კის მე ვა ლე ებს 
კი გა მო უჩ ნდა “მზრუნ ვე ლი მა მა”, რო მე ლიც ვა ლებს გა უ ნა ხევ რებს და 
ხან გრძლი ვი დრო ით გა და უ ვა დებს.

“რეს პუბ ლი კე ლე ბი”, რომ ლე ბიც 2007 წლის მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტში 
ვერ მოხ ვდნენ, ვა დამ დე ლი სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბით, ალა სა ნი ას 
“ორთქმავლით” იქ ნებ უმ რავ ლე სო ბი თაც მო ვიდ ნენ, ასე ვე “მე მარ ჯვე-
ნე ე ბიც”, რომ ლებ საც, აგ რეთ ვე და ბა ლი პო ლი ტი კუ რი რე ი ტინ გი აქვთ. 
ინ ვა ლი დის ეტ ლში მჯდარ ყარ ყა რაშ ვილ საც პარ ლა მენ ტა რო ბა მო ნატ-
რე ბი ა, მაგ რამ რა ტომ უნ და გა მო ი ჩი ნოს გულ მოწყ ა ლე ბა, ალა სა ნი ამ მის 
მი მართ, ძნე ლი ასახ სნე ლი ა.

მარ თა ლი ა, ყარ ყა რაშ ვი ლი, უკა ნას კნელ ხანს აქ ტი უ რად ცდი ლობს 
თა ვი სამ ხედ რო სტრა ტე გად წარ მოგ ვიდ გი ნოს და ამ მიზ ნით ცხინ ვა-
ლის აგ ვის ტოს ომის სამ ხედ რო ექ სპერ ტად და სა ა კაშ ვი ლის ოპო ზი ცი ო-
ნე რად გვევ ლი ნე ბა, მაგ რამ ვეჭ ვობთ, მი სი დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბა 

და ხუნ ტის ტუ რი წარ სუ ლი რა ი მე პო ლი ტი კუ რი დი ვი დენ დე ბის მომ ტა ნი 
იყოს ალა სა ნი სათ ვის. ხო ლო, თუ რო გო რი თავ დაც ვის მი ნის ტრი და სამ-
ხედ რო სტრა ტე გი გახ ლდათ იგი შე ვარ დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის 
დროს, კარ გად ვი ცით.

ყარ ყა რაშ ვი ლი, ყო ველ სა ტე ლე ვი ზიო გა მოს ვლა ში, სა ზო გა დო ე ბას 
თა ვის “პატ რი ო ტულ” წარ სულს ახ სე ნებს, რო მე ლიც, არც ბუ ნე ბა ში 
და არც ის ტო რი ა ში არ სე ბობს. არ სე ბობს მხო ლოდ მი სი მო ღა ლა ტუ რი, 
შეთ ქმუ ლი და წა გე ბუ ლი ომე ბის წარ სუ ლი. აგ რეთ ვე, “ა სი ა თა სი აფ ხა-
ზის გაჟ ლე ტის” წი ნას წა რი, ავან ტი უ რის ტუ ლი მუ ქა რა, რო მელ მაც შეს-
ძრა მსოფ ლი ო, რი თაც, აფ ხა ზეთ ში, იმ თა ვით ვე დავ მარ ცხდით.

მა ნამ დე კი ცხინ ვა ლი იყო, სა დაც ყარ ყა რაშ ვილ მა ბრძო ლით გა ი ჯი-
რი თა, მცი რე დი და ნა კარ გე ბით შე ვი და ქა ლაქ ში და ბრძო ლით აღე ბუ ლი 
ცხინ ვა ლი, შე ვარ დნა ძის ბრძა ნე ბით კვლავ ოსებს და რუ სეთს და უბ რუ-
ნა.

ხო ლო, თუ რო გო რი თავ დაც ვის მი ნის ტრი და მხე დარ თმთა ვა რი იყო 
იგი აფ ხა ზე თის ომ ში, ზედ მი წევ ნით დაწ ვრი ლე ბით აღ წერს მი სი თა ნა-
მებ რძო ლი და თა ნა გუნ დე ლი ჯა ბა იო სე ლი ა ნი თა ვის დო კუ მენ ტურ წიგ-
ნში “სა მი გან ზო მი ლე ბა”.

მო ვიყ ვანთ ფრაგ მენ ტებს:
“ე შე რა ში, ლა ბო რა ტო რი ას თან, შე ტე ვა ჩა ი ფუ შა. ამ ბო ბენ, ბრძო ლა ში 

რუ სე ბი ჩა ე რივ ნე ნო. თვით ყარ ყა რაშ ვილს ვერ გა უ გებ, ამის თა ო ბა ზე 
ხან ერთს ამ ბობს, ხან მე ო რეს. ვი თომც არ გა უშ ვეს წინ, მაგ რამ ვინ არ 
გა უშ ვა, ამას ვერ ამ ბობს. ესე ნი შე იძ ლე ბა ყო ფი ლიყ ვნენ ან შე ვარ დნა ძე, 
ან კი ტო ვა ნი. მე არ მჯე რა, რომ, თუ საქ მე კარ გად იქ ნე ბო და, ყარ ყა რაშ-
ვი ლი ვინ მეს და უ ჯე რებ და. თუმ ცა, ამ ბო ლო დროს შე ვარ დნა ძემ ერ თი 
გა სა ო ცა რი რამ აღი ა რა: ელ ცინ მა ტე ლე ფო ნით ამიკ რძა ლა ლა ბო რა ტო-
რი ას თან მი ახ ლო ე ბა და წინ წას ვლა ო” (გვ. 226, ბო ლო აბ ზაც ში):

ამ ამო ნა რი დი დან ჩანს, რომ ყარ ყა რაშ ვილ მა იცის ელ ცინ -შე ვარ დნა-
ძის სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რის შე სა ხებ, მაგ რამ არ 
ამ ბობს.

“შე ვარ დნა ძეს კავ ში რი აქვს ყარ ყა რაშ ვილ თან, 
რო მე ლიც ჯერ კი დევ სო ხუმ ში ა. გაგ რა ში ჩა დის 
უკ ვე ისეთ დროს, რო ცა ქა ლა ქი თით ქმის ჩა ბა-
რე ბუ ლი ა. ძველ გაგ რა ში გზა უნ და აე ფეთ ქე ბი-
ნათ და ჩა ე ხერ გათ. ესეც ვერ მო ხერ ხდა. გაგ რა 
და ი კარ გა” (გვ. 232, ბო ლო აბ ზაც ში).

“გია ყარ ყა რაშ ვი ლის რო ლიც გა ურ კვე ვე ლი ა. 
გაგ რის მარ ცხი დან უკ ვე ერ თი თვე გა ვი და. და-
სას ვე ნებ ლად იყო წა სუ ლი თუ სა ერ თოდ აღარ 
სურს აქ ტი უ რო ბა, ან უფ რო სო ბა - ვერ გა მი გი ა. 
გო გა ხა ინ დრა ვამ წე რი ლიც კი მის წე რა პრე სის 
სა შუ ა ლე ბით: “რა გუ ლი გიძ ლებს, მანდ რომ ზი-
ხა რო” (გვ. 252, საწყ ი სი ტექ სტის და სას რულ ი).

შემ დეგ: “... ვე რაფ რით ვუ კავ შირ დე ბი გია 
ყარ ყა რაშ ვილს... რა ცი ით ვე ძებთ. ვერ ვუ კავ შირ დე ბი. მა შინ ეს არ მი-
ფიქ რი ა, მაგ რამ ახ ლა ვეჭ ვობ, შე იძ ლე ბა იქ იყო და დაგ ვე მა ლა... გია არ 
დაგ ვეხ მა რე ბა... რა უნ და ქნას კაც მა, ეს ფაქ ტობ რი ვად ღა ლა ტი ა. მი დი 
ახ ლა და ამ დახ ლარ თულ ინ ტრი გებ ში - ყარ ყა რაშ ვი ლი- შე ვარ დნა ძე რა-
ი მე ზო მე ბი მი ი ღე. ახ ლა კი ტო ვა ნიც მათ და უ ჭერს მხარს...” (გვ. 286, 
ტექ სტის ბო ლოს).

შემ დეგ: “... კამ კა მი ძე შტაბ ში იჯ და და ელო დე ბო და... მე ო რე ფრონ-
ტის გახ სნას, გია ყარ ყა რაშ ვი ლის შე ტე ვას კი ტო ულ ზე, მაგ რამ ყარ ყა-
რაშ ვილ მა თა ვი სი ხალ ხი ჩვენ სკენ, ოჩამ ჩი რის კენ კი არა, სა წი ნა აღ მდე-
გო მხა რეს - არ მი ან სკა ი ა სა კენ ატა რა... იე რი შად ჩა ფიქ რე ბუ ლი ოპე რა-
ცია ვერ გან ხორ ცი ელ და” (გვ. 302, ბო ლო აბ ზაც ში).

“გია ყარ ყა რაშ ვი ლი დაბ რუ ნე ბუ ლი ა, ვი თომც 200 კა ცი გად მო იყ ვა ნა 
ტექ ნი კის გა რე შე. სად არის ის 200 კა ცი... ვე ძებ ყარ ყა რაშ ვილს. მი სი 
გა რე მოც ვა რა ღა ცას მი ე დებ -მო ე დე ბა. “გა სუ ლი ა, პო ზი ცი ებ ზე”. კონ კუ-
რე ტუ ლად სად, ვერ ამ ბო ბენ, ბო ლოს ირ კვე ვა, რომ გვერ დით ოთახ ში 
ის ვე ნებს. შევ დი ვარ, ლო გინ ში წა მო წო ლი ლა... რაც შე ე ხე ბა ყარ ყა რაშ-
ვი ლის ინ ფორ მა ცი ას... მაშ ველ თა მოქ მე დე ბის შე სა ხებ, ვერ ვის მენთ. 
ყო ველ თვის მიკ ვირ და და ახ ლაც ამო უც ნო ბია ჩემ თვის, რო გორ ახერ-
ხებს კა ცი მთა ვარ სა კითხს თა ვი აა რი დოს და შემ თხვე ვით, იქ ვე წარ-
მო შო ბილ ფსევ დოპ რობ ლე მებ ზე გა და ი ტა ნოს დამ სწრე თა ყუ რადღ ე ბა... 
(გვ. 346-347).

“რო გო რაა საქ მე?” - ვე კითხ ე ბი (გია რუ რუ ას - ლ.ც.), “არ სად აღა რა-
ვინ არა ა” - რო გორ? გი ას (ყარ ყა რაშ ვი ლის - ლ.ც.) ხალ ხი, ორა სი კა ცი?” 
- “რის ორა სი. სა ა ვად მყო ფოს თან რომ მი ვე დით, ხუ თი -ექ ვსი კა ცი მწვა-
დებს წვავ და. ხალ ხი სად არის -მეთ ქი, ვკითხ ე. რა ხალ ხი, სად მყავს ორა-
სი კა ცი. ყვე ლა ფე რი დამ თავ რე ბუ ლი ა” (გვ. 355).

“... ყარ ყა რაშ ვი ლი ჩა მო სუ ლი ა, მაგ რამ თა ვი გან ცალ კე ვე ბუ ლად უჭი-
რავს. წყალ ტუ ბო ში კომ ფორ ტულ სამ ხედ რო სა ნა ტო რი უმ ში და ი დო ბი-
ნა და ჩვენ არ გვე კა რე ბა” (გვ. 382) და ა.შ.

ამ დე ნი ამო ნა რი დი იმი ტომ მო ვიყ ვა ნე ყარ ყა რაშ ვი ლის “გმი რუ ლი” 
ბრძო ლე ბი დან, რომ მკითხ ვე ლის თვის სწო რი წარ მოდ გე ნა შე მექ მნა მას ზე.

ვინ მეს იქ ნებ ისიც ჰგო ნი ა, რომ ყარ-
ყა რაშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი უ-
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სა ქარ თვე ლოს წარ სუ ლი, აწ მყო და ალ ბათ მო მა ვა ლიც გა ნუ ყო ფე ლი ა, 
რო გორც არე ბრძო ლი სა და მოღ ვა წე ო ბი სა. მა მუ ლიშ ვილ თა და გმირ თა 
გვერ დით, ჩვენ გვყავს სხვა ქვეყ ნე ბის თვის მებ რძო ლი და მოღ ვა წე ქარ თვე-
ლე ბიც, მხე დარ თმთავ რე ბი (თუნ დაც გრი გოლ ბა კუ რი ა ნის ძე), მაგ რამ ბევ-
რი მათ გა ნი ამ ძა ლის ხმე ვას სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის დან გრე-
ვას, ან ქარ თუ ლი სუ ლი ე რი ან მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რის გა ნად გუ რე ბას კი 
არ ახ მარ და, პი რი ქით - ამ ქვეყ ნე ბის სამ სა ხუ რით ცდი ლობ დნენ მსოფ ლი ო-
ში ქარ თუ ლი კულ ტუ რის გავ რცე ლე ბა სა და დაც ვას.

ამ წე რი ლის “გმი რი” თენ გიზ კი ტო ვა ნი ნამ დვი ლად არ ეკუთ ვნის ასეთ 
პი რებს, არა მედ მთე ლი მი სი “პო ლი ტი კუ რი” თუ “სამ ხედ რო” “მოღ ვა წე-
ო ბა” არის ბრძო ლა სა ქარ თვე ლოს თან. პუ ტინ -მედ ვე დე ვის რე ჟი მის მი ერ 
მო ბი ლი ზე ბუ ლი თ. კი ტო ვა ნი გა აქ ტი ურ და, რას ემ სა ხუ რე ბა მი სი ძა ლის-
ხმე ვა? ნა თე ლია, რომ ემ სა ხუ რე ბა რუ სე თის იმ პე რი უ ლი კაპ რი ზის გან ხორ-
ცი ე ლე ბას. რა არის ეს კაპ რი ზი? სა ქარ თვე ლოს, რო გორც სუ ვე რე ნუ ლი სა-
ხელ მწი ფოს ლიკ ვი და ცია და ქარ თვე ლე ბის, რო გორც ერის აბ სორ ბცი ა. ეს, 
რომ ასეა, ამას ბევ რი რამ ადას ტუ რებს. თ. კი ტო ვა ნი, რო მე ლიც სრუ ლი ად 
უმე ცა რია პო ლი ტი კა შიც და სამ ხედ რო საქ მე შიც, ფრი ად აქ ტი უ რია პრო-
ვო კა ცი ებ სა და დი ვერ სი ებ ში. თ. კი ტო ვა ნი 
- საბ ჭო თა სა ქარ თვე ლოს პრი ვი ლე გი რე-
ბუ ლი კლა სის - პარ ტი უ ლი, ად მი ნის ტრა-
ცი უ ლი და სა მე ურ ნეო კო რუმ პი რე ბუ ლი 
ფუნ ქცი ო ნე რე ბის, კო რუმ პი რე ბუ ლი ხე-
ლო ვა ნე ბი სა და რეპ რე სი უ ლი ორ გა ნო ე ბის 
აგენ ტი - არა სო დეს ყო ფი ლა სა ქარ თვე-
ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ-
ლო ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის, დე მოკ რა ტი-
ი სა და კა ნო ნი ე რე ბის ერ თგუ ლი. თა ვი სი 
მო ღა ლა ტუ რი საქ მე ნი თ. კი ტო ვან მა პირ-
ველ სა ვე კრი ტი კულ მო მენ ტში გა მო ავ ლი-
ნა. 1991 წლის 19 აგ ვის ტოს საბ ჭო თა კავ-
შირ ში პუტ ჩი გან ხორ ცი ელ და. ძა ლა უფ ლე-
ბა ხელთ იგ დო სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის 
სა ხელ მწი ფო კო მი ტეტ მა, რო მელ მაც და-
მო უ კი დებ ლო ბი სა კენ მი მა ვალ ყვე ლა რეს-
პუბ ლი კას წა უ ყე ნა ულ ტი მა ტუ მი, რეს პუბ-
ლი კე ბის კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად 
ფორ მი რე ბუ ლი ყვე ლა ძა ლო ვა ნი სტრუქ-
ტუ რის გა უქ მე ბის ია რა ღი სა და საბ რძო ლო ტექ ნი კის საბ ჭო თა არ მი ის თვის 
ჩა ბა რე ბის შესახებ.

სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის უზე ნა ე სი საბ ჭოს მი ერ 1990 წლის 20 დე-
კემ ბერს მი ღე ბუ ლი კა ნო ნის “სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის ში ნა გა ნი ჯა რე-
ბის - ეროვ ნუ ლი გვარ დი ის შე სა ხებ” შე სა ბა მი სად, კა ნო ნის 1 მუხ ლის თა-
ნახ მად “სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს თან შე იქ მნას ში ნა-
გა ნი ჯა რე ბი - ეროვ ნუ ლი გვარ დი ა”, ფორ მი რე ბუ ლი იყო კა ნო ნი ე რი ძა ლო-
ვა ნი სტრუქ ტუ რა. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ეს 
იყო პირ ვე ლი და მო უ კი დე ბე ლი რეს პუბ ლი კის ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს მი ერ 1918 
წლის 2 ივ ლისს მი ღე ბუ ლი კა ნო ნის “სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის სა ხალ ხო 
გვარ დი ის შე სა ხებ” ლო გი კუ რი სა მარ თლებ რი ვი პო ლი ტი კის აღ დგე ნა და 
გან ვი თა რე ბა.

თ. კი ტო ვან მა, რო მე ლიც, არც არას დროს ყო ფი ლა ეროვ ნუ ლი თა ვი სუფ-

ლე ბის ათვის მებ რძო ლი, ნათ ლად და ი ნა ხა, რომ დად გა კრი ტი კუ ლი მო მენ-
ტი, - იგი ან და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს სა და რა ჯო ზე უნ და დამ დგა-
რი ყო, ან რუ სე თის იმ პე რი ის მუ ხა ნა თუ რი და მზაკ ვრუ ლი პო ლი ტი კის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის ია რა ღად ქცე უ ლი ყო. მან, ისე ვე რო გორც საბ ჭო თა სა ქარ-
თვე ლოს პრი ვი ლე გი რე ბულ მა კლას მა, უკა ნას კნე ლი აირ ჩი ა.

თ. კი ტო ვა ნი რკო ნის ტყე ში და ი მა ლა და ფა რად თით ქმის უი ა რა ღო ახალ-
გაზ რდე ბი მო ი მარ ჯვა. თბი ლის ში კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბა და უც ვე ლი 
აღ მოჩ ნდა საბ ჭო თა არ მი ის წი ნა წე. ГКЧП-ს ემი სა რი არ მი ის გე ნე რა ლი შუ-
რა ლი ო ვი სპე ცი ა ლუ რად იყო მოვ ლე ნი ლი სა ქარ თვე ლო ში. მას ექ ვემ დე ბა-
რე ბო და ამი ერ კავ კა სი ის სამ ხედ რო ოლ ქის სარ და ლი, გე ნე რალ -პოლ კოვ ნი-
კი პატ რი კე ე ვიც. ის, რაც დრა მა იყო, სა ქარ თვე ლო სა და ქარ თვე ლე ბის თვის 
სის ხლის ღვრად და უდი დეს ტრა გე დი ად უნ და ქცე უ ლი ყო,

თ. კი ტო ვან მა დე ზერ ტი რო ბით კა ტას ტრო ფის ზღვარ თან მი იყ ვა ნა ქვე-
ყა ნა. ამ დრა მა ტულ ვი თა რე ბა ში რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტმა ზვი ად გამ სა-
ხურ დი ამ მი ი ღო ერ თა დერ თი მარ თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 19 აგ ვის ტოს 
გა მოს ცა ბრძა ნე ბუ ლე ბა “სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის ში ნა გან საქ მე თა 
სა მი ნის ტროს ში ნა გა ნი ჯა რე ბი - ეროვ ნუ ლი გვარ დი ის რე ორ გა ნი ზა ცი ის 

შე სა ხებ”, რომ ლის 1 მუხ ლში მი თი თე ბუ-
ლი იყო: “სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს ში ნა გა-
ნი ჯა რე ბი - ეროვ ნულ გვარ დი ას მი ე ცეს 
გან სა კუთ რე ბუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის მი ლი-
ცის ქვე და ნა ყო ფის სტა ტუ სი”, ათა სო ბით 
ახალ გაზ რდის სი ცოცხ ლე, რო მე ლიც თ. 
კი ტო ვა ნის მო ღა ლა ტუ რი ქმე დე ბის გა-
მო შე იძ ლე ბო და მოს პო ბი ლი ყო (რაც შემ-
დგომ 1991-1992 წლე ბის დე კემ ბერ -ი ან-
ვრის ან ტი კონ სტი ტუ ცი უ რი სა ხელ მწი ფო 
გა დატ რი ა ლე ბი სა და 1992-1993 წლე ბის 
აფ ხა ზეთ ში ე.წ. სა ხელ მწი ფო საბ ჭოს მო-
ღა ლა ტუ რი ქმე დე ბით მო ის პო), რეს პუბ-
ლი კის პრე ზი დენ ტის ზვი ად გამ სა ხურ დი-
ას გო ნივ რუ ლი პო ლი ტი კუ რი ქმე დე ბით 
და ცულ იქ ნა. 26 აგ ვის ტოს რეს პუბ ლი კის 
პრე ზი დენ ტმა 19 აგ ვის ტოს ბრძა ნე ბუ ლე-
ბა გა ა უქ მა.

ამჟამად რუსეთის საიდუმლო 
სამსახურების მთავრობის ქვეს მყოფი თ. კი ტო ვა ნი, დღე საც მზა დაა 
ჩამოვიდეს საქართველოში იგი ვე გა ი მე ო როს. იგი კვლავ ცრუ ობს, რო ცა 
აცხ ა დებს, რომ 1991 წლის აგ ვის ტო ში “გვარ დია გა ა უქ მეს”, “გვარ დია ში ნა-
გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს და უქ ვემ დე ა რეს” “მე და ჩე მი ბი ჭე ბი სი მარ თლის 
მხა რეს დავ დე ქით”. რა სი მარ თლე იყო მი სი ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სიც რუ ე, 
ვფიქ რობ, დღე სა ვით ნა თე ლი ა. მი სი ყვე ლა სიტყ ვა და ქმე დე ბა მი მარ თუ-
ლია და მო უ კი დებ ლო ბის, თა ვი სუფ ლე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის წი ნა აღ მდეგ, 
თ. კი ტო ვანს ვე რა ვინ მოს თხოვს გრი გოლ ბა კუ რი ა ნის ძე ო ბას, იგი, არც ლი-
პა რიტ ბაღ ვაშს მი ბა ძავს დევ ნი ლო ბა ში, სუ ლი ე რი გან წმენ და მის თვის, პრი-
ვი ლე გი ებს გა მო დევ ნე ბუ ლი საბ ჭო თა ადა მი ა ნი სათ ვის, სრუ ლი ად უცხ ო ა, 
მაგ რამ მან ის მა ინც უნ და გა ი გოს, რომ დღეს 1991 წე ლი არაა და იგი, რო-
გორც გაჭ რი ლი ბან ქოს ქა ღალ დი სრუ ლი ად უვარ გი სი ა.

და ვით არა ბი ძე

დეზერტირ კიტოვანის მობილიზაციადეზერტირ კიტოვანის მობილიზაცია
“ქარ თველ ნი ვართ ნა თე სავ ნი მხნე ნი და “ქარ თველ ნი ვართ ნა თე სავ ნი მხნე ნი და 
მხედ რო ბი თა აღ ზრდილ ნი და მა რა დის მხედ რო ბი თა აღ ზრდილ ნი და მა რა დის 
ჭირ ვე ულ სა ცხო რე ბა სა ჩვე ულ ნი”.ჭირ ვე ულ სა ცხო რე ბა სა ჩვე ულ ნი”.

გრი გოლ ბა კუ რი ა ნის ძე, XI სა უ კუ ნე

ლი მთლი ა ნო ბი სათ ვის 
ბრძო ლებ ში და ინ ვა ლიდ-

და, - არა! შეთ ქმუ ლე ბა ში გა მე ცა დი ნე ბულ მა 
ყარ ყა რაშ ვილ მა, პრე ზი დენტ გამ სა ხურ დი ას 
შემ დეგ, გა დაწყ ვი ტა, ახ ლა შე ვარ დნა ძის თვი-
საც მო ეწყო გადატრიალება, მაგ რამ შე ვარ დნა-
ძემ გა უ გო და თა ვის სპეც ნა ზებს ყარ ყა რაშ ვი-
ლი სათ ვის ტე რაქ ტი მო აწყ ო ბი ნა, რი თაც თა-
ვად დას ვა ინ ვა ლი დის ეტ ლში. ამა ზე, ორი ოდ 
სიტყ ვით, იო სე ლი ა ნიც წერს თა ვის წიგ ნში (იხ. 
გვ. 330, “სა მი გან ზო მი ლე ბა”).

ახ ლა ერ თი ამო ნა რი დი ამა ვე წიგ ნი დან, ყარ-
ყა რაშ ვი ლის ომის შემ დგო მი საქ მი ა ნო ბი და ნაც 
მო ვიყ ვა ნოთ: “ყარ ყა რაშ ვილ თან შე თან ხმე ბით 
გეგ მა ვენ მო უ ლოდ ნელ თავ დას ხმას რუს თა-
ვის მაშ ველ თა კორ პუს ზე, აქა ო და, რუს თავ-

ში რე კე ტი ო რე ბის მო თა ვე ე ბი 
მაშ ველ თა კორ პუ სის... მფარ-
ვე ლო ბის ქვეშ იმ ყო ფე ბი ა ნო. 
ასე თი პრინ ცი პუ ლო ბა გა სა ო-
ცა რია იმ დროს, რო ცა თვით 
ყარ ყა რაშ ვი ლის გვარ დია ყა-
ჩა ღობს აე რო პორ ტში, ტრა-
სა ზე, ქა ლაქ შიც კი. თუ სად მე 
მო ტა ცე ბუ ლი მან ქა ნა ა, ყვე ლა 
თბი ლი სის ზღვა ზე, გია ყარ ყა-
რაშ ვი ლის მა მის ავ ტო ფა რეხ ში 
დგას, და ეს ცნო ბი ლია შე ვარ-
დნა ძი სათ ვის” (გვ. 331-ის ბო-
ლო აბ ზა ცი).

ასე რომ, ალა სა ნი ას გაპ რე-
ზი დენ ტე ბის შემ თხვე ვა ში, მო-

მა ვალ ხე ლი სუფ ლე ბა ში ჩვენ მი-
ვი ღებთ პო ლი ტი კურ ბა ლასტს 
“რეს პუბ ლი კე ლე ბის”, “მე მარ-
ჯვე ნე ე ბი სა” და ყარ ყა რაშ ვი ლის 
სა ხით, რაც ერი სა და ქვეყ ნის 
მდგო მა რე ო ბას უკე თე ო ბი სა კენ 
დი დად ვერ შეც ვლის.

რო გორც ჩანს, რა ი მე სა სი კე-
თო გეგ მე ბი, არც და სავ ლეთ-
სა და ამე რი კას (არც რუ სეთს) 
გააჩნია სა ქარ თვე ლო სა და ქარ-
თვე ლი ხალ ხის მი მართ.

ამი ტო მაც უა რი უნ და ვთქვათ 
მი შას ნა ირ სა ხე ო ბა რე ზი დენ ტ-
პრე ზი დენ ტებ ზე და ბო ი კო ტი გა-
მო ვუცხ ა დოთ არ ჩევ ნე ბის ფარსს.

dasawyisi 1-2 gv.
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შე საძ ლოა ტე ლეპ რო ექტ “დი დი ათე უ ლის” ჩა ნა-
ფიქ რი და იდეა სუ ლაც არ იყოს კა მა თის სა გა ნი, აქ 
სა კა მა თო სხვა რამ არის — ვის ან რას ემ სა ხუ რე ბა 
სი ნამ დვი ლე ში ეს პრო ექ ტი., სა ინ ტე რე სოა ე.წ. “წარ-
მდგენ თა” შერ ჩე ვის პრინ ცი პიც. ისევ და ისევ ერ-
თხელ შეჩ ვე უ ლი სა ხე ე ბის, მათ შო რის პო ლი ტი კუ რი 
სა ხე ე ბის, მუდ მივ ტე ლეგ მი რე ბად ქცე ვა- პო პუ ლა-
რი ზა ცი ას ხომ არ ემ სა ხუ რე ბა იგი? რა ტომ არი ან 
შერ ჩე ულ ნი წარ დგე ნი სათ ვის ადა მი ა ნე ბი პო ლი ტი-
კუ რი სპექ ტრი დან — ვა სილ მაღ ლა ფე რი ძე, კო ბა 
და ვი თაშ ვი ლი, ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვი ლი, და ვით ზუ რა-
ბიშ ვი ლი და არა კომ პე ტენ ტუ რი მეც ნი ე რე ბი, ის ტო-
რი ულ და ფი ლო ლო გი ურ სფე რო ში ღვაწ ლმო სილ ნი. 
მა გა ლი თად, ჯობ და რუს თა ველ ზე ესა უბ რა თბი ლი-
სის ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი-
ტე ტის პრო ფე სორს გრი ვერ ფა რუ ლა ვას, რო მე ლიც 
რუს თვე ლო ლო გი ის კურსს კითხ უ ლობს და სტუ დენ-
ტი -ა ხალ გაზ რდო ბის დი დი სიყ ვა რუ ლი თაც სარ გებ-
ლობს. ასე ვე კომ პე ტენ ტუ რი მკვლე ვა რი მეც ნი ე რი 
და პრო ფე სო რი რუ სუ დან ნიშ ნი ა ნი ძე, მრა ვა ლი ლი-
ტე რა ტუ რუ ლი თუ სა მეც ნი ე რო შრო მი სა და წე რი-
ლის ავ ტო რი, დე და უ ნი ვერ სი ტეტ ში მოღ ვა წე, არას-
დროს გვი ხი ლავს ამ პრო ექ ტში, არც იუ ზა ევ გე ნი ძე 
— თსუ პრო ფე სო რი, ვა ჟა- ფშა ვე ლას მკვლე ვა რი... 
რამ დე ნად უდევს სა მეც ნი ე რო- სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სა ფუძ ვე ლი ამ პრო ექტს თუ “შო უს” დო ნე ზე რჩე ბა 
ეს გა და ცე მაც?

დრომ თუ მო ი ტა ნა 
მოთხ ოვ ნი ლე ბა ჩვე ნი 
სუ ლი ე რი ზრდი სა და 
იმი სა, რომ ახალ გაზ-
რდებს სწო რად და ვა-
ნა ხოთ ჩვე ნი რა ო ბა, 
მა შინ ეს სხვაგ ვა რა დაც 
უნ და ხდე ბო დეს. მწე-
რალ მიხ. ჯა ვა ხიშ ვილს 
აქვს სა ო ცა რი ფრა ზა 
— “უ კან კლა სი კო სე ბი-
სა კენ!” დი ახ, დღე საც 
აუ ცი ლე ბე ლია ეს დე-
ვი ზი, მაგ რამ ორი ენ-
ტი რე ბიც სწო რად უნ და 
იქ ნენ შერ ჩე ულ ნი, რა თა გა და ცე მას არ ჰქონ დეს გო-
ნებ რი ვი ხარ ვე ზი, უხერ ხუ ლი ზა დი და ხინ ჯი. ამას 
სჭირ დე ბა გა მოც დი ლე ბა, რამ დე ნად სა ინ ტე რე სოდ 
იქ ნე ბა მი წო დე ბუ ლი სა ჭი რო მა სა ლა, მა გა ლი თალ, 
13 მარტს, მო რი გი გა და ცე მი სას წარ დგე ნილ იქ ნა 
რუს თა ვე ლი ლ. ბერ ძე ნიშ ვი ლის მი ერ, “სა დის კუ სიო 
რე ჟიმ ში” სა უბ რი სას “გა ი პა რა” აღ მაშ ფო თე ბე ლი 
ფრა ზა, რო მე ლიც ძალ ზე და მა ჯე რე ბე ლი სიმ ტკი-
ცით გა ნაცხ ა და რა ტი ამაღ ლო ბელ მა — “ჩვენ გა მო-
დევ ნი ლე ბი ვართ იმ დრო ი დან და გვიხ დე ბა შუა სა-
უ კუ ნე ებ ში დაბ რუ ნე ბა “ვეფ ხის ტყა ო სან თან” და კავ-
ში რე ბით” და ა.შ. სამ წუ ხა რო გა უ გებ რო ბა ა...

ასე თი უხერ ხუ ლი ფრა ზა არ უნ და გვეს მო დეს ასე-
თი სა მეც ნი ე რო თუ აკა დე მი უ რი გა და ცე მის პრე ტენ-
ზი ის მქო ნე პრო ექ ტში ასე თი “კომ პე ტენ ტუ რი” გა პი-
ა რე ბუ ლი პერ სო ნე ბი სა გან.

მარ თლაც, რით არის პო ე მა შუ ა სა უ კუ ნე ობ რი ვი 
ან თა ნა მედ რო ვე? “ჩა მოვ რჩე ბით” თუ არა მის დროს 
ან რამ დე ნად წინ ვუს წრებთ? რამ დე ნად ახ ლო საა ან 
შორს ჩვენ გან ეს შე დევ რი? მინ და ამ “მე გობ რებს” 
ვუთხ რა, რომ ჯერ ერ თი, ზნე ო ბა არ ძველ დე ბა, სიბ-
რძნე ყო ველ თვის ზედ რო უ ლი ა, მა რად ჟა მუ ლი.

რუს თველ მა გვა უწყ ა, რომ პო ე ზია ღი რე ბუ ლე ბის 
გა მო ხატ ვაა და ამ დე ნად, საღ ვთო და ნიშ ნუ ლე ბის! 
ჩემს მი ზანს არ წარ მო ად გენს დაწ ვრი ლე ბით მი მო-
ვი ხი ლო პო ე მის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა და ძი რი თა დი 
თე მე ბი, მხო ლოდ გაკ ვრით შე ვე ხე ბი არ სე ბითს. და-
ვე სეს ხე ბი ზვი ად გამ სა ხურ დი ას — “მებ რძო ლი სი-
კე თე, მებ რძო ლი სიყ ვა რუ ლი ქრის ტი ა ნო ბის არ სი, 
ესაა რუს თვე ლი სე უ ლი კონ ცეფ ცი აც”.

დიდ მა სიბ რძნის მეტყ ველ მა გვიჩ ვე ნა, რომ ბედ ნი-
ე რე ბა მოქ მე დე ბით მი იღ წე ვა, გა სა ჭი რი აუ ცი ლებ-
ლად და იძ ლე ვა, რომ ტან ჯვის გზით ვე ზი ა რე ბით 
ამაღ ლე ბულს, იდე ალს, ხო ლო სატ კივ რის ტა რე ბა 

ტვირ თია დი დი ადა მი ა ნო ბი სა... სიყ ვა რუ ლი კი საღ-
ვთო ვა ლი ა, ღვთის მსა ხუ რე ბას ჰგავს. მის გმი რებს 
მო ვა ლე ო ბის დო ნე ზე ეს მით და ახა სი ა თებთ თვით-
გა ღე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა.

რო მე ლია ჩვე ნი დრო ის თვის გა უ გე ბა რი ან შე უ სა-
ბა მო? ის, რომ “კა ცი არ ყვე ლა სწო რი ა, დი დი ძევს 
კა ცით კა ცამ დის?” თუ “ბე დი ცდა ა, გა მარ ჯვე ბა 
ღმერ თსა უნ დეს, მო- ცა- გხვდე ბის”, “ფა თე რა კი ვე-
რას მი ზავს, მცავს თუ ცი სა ძალ თა და სი... ან “ი გი ვეა 
ჩე მი მხსნე ლი, ვინ ცა მი წა გა მა კა ცა”... გა ვიხ სე ნოთ, 
რამ გა ა ნაწყ ე ნა როს ტე ვა ნი უცხო მოყ მე ზე, რა გე ნი-
ა ლუ რი ფრა ზაა ამას თან და კავ ში რე ბით, რო გორ ედ-
გა მი სალ მე ბის, კა ცო ბის სა კითხი — “არ კა ცუ რად 
გარ დამ კოც ნა”... თუ ის არ არის სა ინ ტე რე სო რომ 
ადა მი ან ში ვე დევს მტრუ ლი სპე ცი ფი კა, რო გორ შე-
უ შა ლოს ხე ლი სა კუ თარ თავს, აზი ა ნოს სა კუ თა რი 
არ სე ბა — “მტე რი მტერ სა ვე რას ავ ნებს, რო მე კა ცი 
თავ სა ივ ნებს”...

ბევ რია გრან დი ო ზუ ლი ად გი ლი პო ე მა ში,. მათ შო-
რის ის, რო ცა ცნო ბა მიხ დილ, უგო ნოდ მყოფ ტა რი-
ელს ნა ხავს ავ თან დი ლი, სიბ რძნით რომ ვე რა ფერს 
გა აწყ ობს, ფსი ქო ლო გი ურ ხერხს მი მარ თავს — უსუ-
ლოდ მდე ბა რეს სთხოვს ცხენ ზე შეჯ დო მას და ასე 
გა მო იყ ვანს მდგო მა რე ო ბი დან “სოფ ლით გაღ მა გა-
ბი ჯე ბულ” ტა რი ელს, რად გა ნაც ძვე ლი სიბ რძნეა 
— უმოძ რა ო ბა, უმოქ მე დო ბა კა რიბ ჭეა სიკ ვდი ლის, 

ხო ლო მოძ რა ო ბა ნი შან წყა ლია სი ცოცხ ლის, მოძ რა-
ო ბა ში მოყ ვა ნით ავ თან დილ მა სი ცოცხ ლის იმ პულ სი 
გა უღ ვი ძა მე გო ბარს, ქმე დე ბის უნა რი და უბ რუ ნა, 
ლა მა ზი ემო ცია გა ა ჩი ნა მას ში და კვლავ წა დი ლით 
აღავ სო, სამ ყა რო ისევ მიმ ზიდ ვე ლი გა ხა და უი მე დო 
ჭა ბუ კის თვის... რო მე ლი ერ თი ად გი ლი გა ვიხ სე ნოთ 
მსგავ სი სიძ ლი ე რის? თუნ დაც ოქ რო ზე ნათ ქვა მი, 
რა ტო მაა სა ში ში ოქ როს მოყ ვა რე ო ბა, მა ტე რი ა ლუ-
რის კენ სწრაფ ვა, რომ ის სუ ლი ერ თა ვი სუფ ლე ბა სა 
და სი ლა ღეს აკარ გვი ნებს ადა მი ანს, აშო რებს უფალს 
— “კვლა აქა სულ სა და უ ბამს, და უშ ლის აღ მაფ რე-
ნა სა”... “უ გუ ლო კა ცი ვერ კა ცობს” — თქვა ცხა-
დად დიდ მა წი ნა პარ მა... დაგ ვა ნა ხა, რომ ბო რო ტე ბა 
ბნელ თან არის წილ ნა ყა რი, სი კე თე — ნა თელ თან,. 
შექ მნა სამ ყა როს, ადა მი ა ნო ბის ხა ტი, დაგ ვი სუ რა თა 
სიბ ნე ლეც და ბნე ლის სა წი ნა აღ მდე გო ძა ლაც...

ადა მი ან თა გა ლე რეა და ვი ყე ნოთ თვალ წინ, მი სი 
პერ სო ნა ჟი ქა ლე ბი გა ვიხ სე ნოთ, თუ თი ნა თინ ზე და 
ნეს ტან ზე ამ ბობს, რომ “ლეკ ვი ლო მი სა სწო რია ძუ 
იყოს, თუნ და ხვა დი ა”, ფატ მან ზე და მის თა ნებ ზე 
პირ და პირ მოგ ვი წო დებს — “სჯობს სი შო რე დი ა ცი-
სა”... ყვე ლა არ არის დი დი ღირ სე ბის მა ტა რე ბე ლი. 
არც სი კე თე ეი ო ლე ბა ყვე ლას, თუ ავ თან დი ლი, ფრი-
დო ნი, თი ნა თი ნი, ტა რი ე ლი უხ ვად გას ცე მენ სა ბოძ-
ვარს, რაც ას წი ლად უბ რუნ დე ბათ ამ გმი რებს, რად-
გა ნაც სამ ყა რო ში სი კე თის მი გე ბის პრინ ცი პი მოქ-
მე დებს, ნაც ვალ გე ბის, ვა ჭარ ზე მწე რა ლი მკვა ხედ 
ამ ბობს: “მან ვა ჭარ მან ოქ როს ფა სად ცხე ნი მის ცა, 
არ უძღ ვა ნა”. სი ძუნ წე ზნე კე თი ლო ბის სა წი ნა აღ მდე-
გო ცნე ბაა და ვე რა გო ბის ტოლ ფა სი ა... და სა ფიქ რებ-
ლად ღირს ფრა ზა — “პი რის პირ მარ ცხვენს ორ ნი ვე 
მი ვალთ მას სა უ კუ ნე სა”, (სა ი ქი ო ზე თქმუ ლი).

რო მე ლი დრო ჰკრავს ხელს ამ სიბ რძნეს? რო გორ 
შე იძ ლე ბა “გა მო დევ ნი ლე ბი” ვი ყოთ აქე დან და დავ-

საზღ ვროთ — “ის დრო” და “ეს დრო”, ასე თი და ყო ფა 
უმარ თე ბუ ლო ა! გა ნა სულ ახ ლო წარ სულ ში, ჩვენ მა 
წი ნაპ რებ მა ზე პი რად არ იცოდ ნენ ეს წიგ ნი და მზი-
თევ ში არ ატან დნენ მას ამ დრომ დე? გვი ფიქ რია რა-
ტომ?

მწე რა ლი გრ. ორ ბე ლი ა ნი ხში რად იხ სე ნებ და სა-
ზო გა დო მოღ ვა წის ეგ ნა ტე იო სე ლი ა ნის სიტყ ვებს 
— “თქვენ მა მზემ, მთავ რო ბის ში ში რომ არ მქონ დეს 
“ვეფ ხის ტყა ო სანს” ეკ ლე სი ა ში შე ვი ტან დი და ზედ 
სა კურ თხე ველ ზე და ვას ვე ნებ დი ო”.

რუს თველ მა დაგ ვა ნა ხა, რომ წუ თი სო ფელ ში ყოფ-
ნა მძი მე ა, ათა სი ჭირ სახ დე ლი და გან საც დე ლია 
ქვეყ ნად, მაგ რამ ადა მი ა ნი ამ სამ ყა რო ში მი ტო ვე ბუ-
ლი არა ა, რომ მი სი შემ წე და მფარ ვე ლი უფა ლია — 
“ნუ გე შის ღმერ თი უხ ვი ა, თუ ცა სო ფე ლი ძვი რი ა”.

სა ა მა ყოა ის, რომ მფრი ნავ მა- კოს მო ნავ ტმა იუ რი 
გლაზ კოვ მა კოს მოს ში წა ი ღო მის თვის საყ ვა რე ლი 
წიგ ნის სა ი უ ბი ლეო გა მო ცე მა, კოს მო სი დან დაბ რუ-
ნე ბულ მა კი ის თბი ლი სის ხალ ხთა მე გობ რო ბის მუ-
ზე უმს აჩუ ქა და ეს წიგ ნი “ვეფ ხის ტყა ო სა ნი” იყო, 
უსივ რცო პო ე მა, მი წი სა და ცის და მა კავ ში რე ბე ლი.

ჩვე ნი მი ზა ნი არაა ვრცლად და დაწ ვრი ლე ბით მი-
მო ხილ ვა ამ დი დი წიგ ნი სა. სათ ქმე ლად და ამ დრო ში 
კვლავ მი სი ურ ყე ვი ფა სე უ ლო ბის დას ტუ რად, რაც 
ვთქვი, ესეც კმა რა. ყვე ლა ფერ ში ამ დრო ე ბას მხო-
ლოდ ერ თი რამ აკ ლია — მხურ ვა ლე გუ ლი, სუფ თა... 

გუ ლია ზვა რა კი, მას 
“ღვთა ე ბას თან შე ხე ბის 
წერ ტილს” უწო დე ბენ... 
ამ გა და ცე მის სწორ მი-
მარ თუ ლე ბა საც ასე თი 
ღვთივ გან ბრძო ბი ლი 
გუ ლი ესა ჭი რო ე ბა და 
ზო გი ერთ და პა ტი ჟე-
ბულ წარ მდგენ სა თუ 
სტუ მარ საც,. სა ში ში ა, 
პი რი ქით არ მოხ დეს, 
რა ი მე ღი რე ბუ ლის გა-
ქარ წყლე ბა ან დაჩ-
რდილ ვა...

მა ვანთ სა და ვოდ მი-
აჩ ნი ათ და არ სი ა მოვ-

ნებთ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ყოფ ნა სა პა ტიო ად გილ-
ზე “დიდ ათე ულ ში”, თუმ ცა არც იმა შია საკ ვირ ვე ლი 
რა მე, თუ ის წმინ და ნებ ზე წი ნაც იქ ნე ბა, მან ხომ სიმ-
ბო ლუ რა დაც და ცხა და დაც გა აგ რძე ლა დი დი ილი ას, 
დი დი ხან ძთე ლის, დი დი ექ ვთი მეს და სხვა თა გზა... 
მა თი სუ ლი ე რი მემ კვიდ რე იყო იგი. თუმ ცა, მის შე სა-
ხე ბაც იყო უხერ ხუ ლი, არას წო რი შე ფა სე ბე ბი, მოხ-
და მი სი დამ სა ხუ რე ბის მიჩ ქმალ ვა, რო ცა “უც ნობ მა” 
გა ნაცხ ა და, რომ თურ მე ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ბრა-
ლი ყო ფი ლა სხვა დას ხვა არე უ ლო ბა, “სა მო ქა ლა ქო” 
ომი და ა.შ. სი ნამ დვი ლე ში ეს იყო ეროვ ნუ ლი თა ვი-
სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი რუ სუ ლი შე მო-
ტე ვა და მა თი ტექ ნი კის, არ სე ნა ლის გა მო ყე ნე ბით 
და ამ ხეს იგი რუ სუ ლად შე ჯავ შნულ მა ქარ თვე ლებ მა.

კვლავ ძვე ლი სიბ რძნე მა გონ დე ბა — “ე ნა ზე მომ-
დგარ სიტყ ვა სა, გა ნა ყვე ლა სა თქმა უნ და”... ბედ ნი ე-
რია ის, ვი საც ძა ლუძს ავ თან დი ლის სიბ რძნით ია როს 
— “თა ვი დას დევ სა წა მებ ლად”.

და მა ინც, ძალ ზე მა ო ცებს ამ გა და ცე მის სტუ მარ-
თა სიჭ რე ლე... ნე ტავ, რა მი ზა ნი ა? სა გან მა ნათ ლებ-
ლო, კო მერ ცი უ ლი თუ... რა ტომ ან ვის სურს რუს თა-
ველ თან ერ თად ბერ ძე ნიშ ვი ლიც დაგ ვა მახ სოვ რონ, 
ვა ჟას თან ერ თად ამაღ ლო ბე ლიც, ხან ძთელ თან ერ-
თად ვა სილ მაღ ლა ფე რი ძეც... ის დი დი ადა მი ა ნე ბი 
ისე დაც ყვე ლა დრო ში მი იკ ვლე ვენ გზას და მათ თან 
ერ თად კი დევ ვის სურს გა ა ბი ჯოს სა უ კუ ნე თა სიღ-
რმე ებ ში?! მა ინც, ასე მარ დად რო გორ შე უწყ ვეს ფე-
ხი ამ გე ნი ო სებს, რა უხერ ხუ ლი შეწყ ვი ლე ბაა წარ-
სად გენ -წარ მდგე ნე ბი სა...

მარ თლაც, რა უც ნა უ რი “შო უ ა”...

ლა ლი ბარ ძი მაშ ვი ლი,

ფი ლო ლო გი

თოქ -შოუთოქ -შოუ “დი დი ათე უ ლის” “დი დი ათე უ ლის” 
ერ თი გა და ცე მის გამოერ თი გა და ცე მის გამო
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დღეს, სა ქარ თვე ლო იმ კაცს და ემ სგავ სა, უზარ მა ზა-
რი მგე ლი შე საჭ მე ლად რომ მოს დევს, ის კი, სოფ ლის 
გა ნა პი რას, პირ ვე ლი ვე სახ ლამ დე მირ ბე ნას მო ას წრებს 
და კა რებ ზე ბრა ხუნს ასტეხს - მიშ ვე ლეთ! გა მი ღეთ, 
თო რემ მგე ლი შემ ჭამ სო. იქი დან კი აუ ღელ ვე ბე ლი 
ხმით პა სუ ხო ბენ: ვი ნა ხარ? სა ი დან მო დი ხარ. და ასე 
შემ დეგ კა რებს არა ვინ აღებს, მაგ რამ გა  ღების იმედს  
არ არ თმე ვენ.

აი, ამგვარია სა ქარ თვე ლო სა და ნა ტოს დღევანდელი 
ურთიერთობა; მგე ლი კი, ცხა დი ა, ჩვე ნი ჩრდი ლო ე ლი 
მე ზო ბე ლი რუ სე თი ა.

არა ვის თვის წარ მო ად გენს სა ი დუმ ლოს, რომ ნა ტო ში 
შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის ნა წილ ზე და მათ შო რის ამ ალი ან-
სის ყვე ლა ზე უფ რო გავ ლე ნი ან წევ რებ ზე: გერ მა ნი ა ზე, 
იტა ლი ა ზე, საფ რან გეთ ზე და შე იძ ლე ბა ით ქვას ეს პა-
ნეთ ზეც, რუ სეთს სე რი ო ზუ ლი ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა 
ძა ლუძს. ამი ტომ, აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბი სა ქარ თვე ლოს-
თან კა ტა- თაგ ვო ბა ნას თა მა შით მშვე ნივ რად მა ნი პუ-
ლი რე ბენ და სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას უქ მნი ან 
ილუ ზი ას, რომ ქვე ყა ნა დღეს თუ ხვალ აუ ცი ლებ ლად 
გახ დე ბა ნა ტოს წევ რი, თუმ ცა საქ მე დეკ ლა რა ცი ე ბის 
იქით არ მი დის. არც წა ვა კი დევ კარ გა ხანს. და სა ხე ლე-
ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ლი დე რე ბის აზ რით, ამ ეტაპ ზე. სა ქარ-
თვე ლოს მი ღე ბა ნა ტო ში მათ ინ ტე რე სებ ში არ შე დის. 
აშ კა რა ა, რომ და სავ ლე თის პო ლი ტი კო სე ბის ნა წი ლი 
რუ სეთ თან ფა რულ გა რი გე ბებ შია ჩარ თუ ლი. ვაჭ რო ბა 
ამ კუთხ ით მათ თვის გა ცი ლე ბით სარ ფი ა ნი ა, ვიდ რე სა-
ქარ თვე ლოს ნა ტო ში შეს ვლით გა მოწ ვე უ ლი სე რი ო ზუ-
ლი და ძა ბუ ლო ბა.

რუ სი პო ლი ტი კო სე ბი, რო გორც ჩანს თვლი ან, რომ 
სა ქარ თვე ლო ნა ტო ში, ეს მხო ლოდ ის კი არ არის, რომ 
იგი რუ სუ ლი ზე გავ ლე ნი დან გა მო დის და და სავ ლე თის 
ორ ბი ტა ში ექ ცე ვა, რაც მათ თვის კა ტე გო რი უ ლად მი-
უ ღე ბე ლი ა, თუნ დაც მხო ლოდ იმით, რომ რუ სეთ ში 
ნა ტოს, რო გორც სამ ხედ რო მე ტო ქეს გა ნი ხი ლა ვენ, 
უა რე სი ის არის, რომ ვულ კა ნი ვით მო თუხ თუ ხე ნა ტო 
- ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ას უმე ზობ ლდე ბა. რო გორ მი ი ღე-
ბენ ამ სიგ ნალს ჩრ. კავ კა სი ის მე ო მა რი ხალ ხე ბი და რა 
მი მარ თუ ლე ბას აირ ჩე ვენ სა მოქ მე დოდ - კრემ ლის ძი-
რი თა დი თავ სა ტე ხი ეს არის.

ამას ევ რო პა სა და აშ შ-შიც ხვდე ბი ან, სა დაც ათე უ-
ლო ბით კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბი, ათა სო ბით მომ სა-
ხუ რე პერ სო ნა ლით შე იძ ლე ბა ით ქვას ერ თი “მარ ტი ვი” 
ამო ცა ნით არი ან და კა ვე ბულ ნი - რო გორ და შა ლონ რუ-
სე თის ფე დე რა ცია - რაც შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბი ძა ლის-
ხმე ვი თა და შე საძ ლო უკუჩ ვე ნე ბე ბის გა რე შე. გარ და-
უ ვა ლო ბის პრინ ცი პით მო თა მა შე და სავ ლე თის პო ლი-
ტი კო სე ბი მოვ ლე ნებს არ აჩ ქა რე ბენ, ისი ნი მათ თვის 
ხელ საყ რელ მო მენ ტის დად გო მას ელო დე ბი ან და გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა საც მა შინ მი ი ღე ბენ, რო დე საც რუ სე თს, 
სა პა სუ ხო ქმე დე ბის არა ნა ი რი ძა ლა და სურ ვი ლიც არ 
ექ ნე ბა. ასე მოხ და ორი გერ მა ნი ის გა ერ თი ა ნე ბი სას და 
მთე ლი აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის რუ სუ ლი მარ წუ ხე ბი დან 
დახ სნის დრო საც. აგო ნი ა ში ჩა ვარ დნი ლი რუ სე თი დამ-
ბლა და ცე მუ ლი ვით შეჰ ყუ რებ და, თუ რო გორ ინ გრე-
ო და, ამ დე ნი სის ხლი თ შექ მნი ლი, იმ პე რია და რო გორ 
საპ ნის ბუშ ტი ვით გაქ რა მი სი ოც ნე ბა მსოფ ლი ო- დერ-
ჟა ვო ბა ზე.

აგ ვის ტოს მოვ ლე ნე ბამ დე ქარ თველ პო ლი ტი კო სებს, 
თუ კი რა ი მე ილუ ზი ე ბი გა აჩ ნდათ და სავ ლე თე ლი კო-
ლე გე ბის მი მართ, სა ქარ თვე ლო სად მი რე ა ლუ რი დახ მა-
რე ბის გა წე ვის კუთხ ით, რუ სეთ თან ომს, ეს იმე დე ბი, 
ერ თხელ და სა მუ და მოდ უნ და გა ე ქარ წყლე ბი ნა. გა მოჩ-
ნდა, რომ ევ რო პა თა ვი დან ვე აღე ბულ გეზს არ გა და-
უხ ვევს და ის მოვ ლე ნე ბის ფორ სი რე ბას არ აპი რებს. 
რუ სეთს, მთლი ა ნა დაც რომ მო ეხ დი ნა სა ქარ თვე ლოს 
ოკუ პა ცი ა, რო გორც 1921 წელს, და სავ ლეთ ევ რო პა 
ამას მი ი ღებ და, რო გორც ლაფ ში ჩა წო ლი ლი კა მე ჩი 
თავ ზე ჩი ტის დაჯ დო მას, და და ე ლო დე ბო და გარ და უ-
ვალს - რუ სე თის ფე დე რა ცი ის დაშ ლას, რო გორც ეს გა-
ა კე თა საბ ჭო თა კავ შირ თან მი მარ თე ბა ში.

ამ გვა რად, აღ მოვ ჩნდით ორი უკი დუ რე სო ბის ზღვარ-
ზე - ერ თი შე ხედ ვით არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბა სწრა ფი მოქ-
მე დე ბი სა კენ გვი ბიძ გებს, მაგ რამ რთუ ლი პო ლი ტი-
კუ რი სა კითხ ე ბის გა დაწყ ვე ტა ში, აჩ ქა რე ბას, ხში რად 
უკუ შე დე გე ბი მო აქვს.

საბ ჭო თა კავ ში რის გაქ რო ბის შემ დეგ, რო დე საც ყო-
ფილ მა რეს პუბ ლი კებ მა და მო უ კი დებ ლო ბა გა მო აცხ-
ა დეს და შე იძ ლე ბა ით ქვას, მი ი ღეს კი დეც. ქარ თვე ლი 

პო ლი ტი კო სე ბი არ ჩე ვა ნის წი ნა შე დად გნენ - და სავ-
ლე თის გზა და ევ რო პას თან სრუ ლი ინ ტეგ რა ცი ა, თუ 
კვლავ რუ სუ ლი ზე გავ ლე ნის ქვეშ დარ ჩე ნა.

ქარ თველ მა პო ლი ტი კო სებ მა და სავ ლე თის გზა აირ-
ჩი ეს და ამ არ ჩე ვან ში გავ ლე ნა იქო ნია ის ტო რი ულ მა 
წარ სულ მა, კულ ტუ რულ მა კუთ ვნი ლე ბამ, ხა სი ათ მა და 
მენ ტა ლი ტეტ მა, გე ოგ რა ფი ულ მა ად გილ მდე ბა რე ო ბამ, 
რუ სულ მა შო ვი ნიზ მმა, აშ კა რა თუ ფა რულ მა ზიზღ მა 
ყო ველ გვა რი ქარ თუ ლი სად მი, რო დე საც ის ტო რი უ-

ლად, კულ ტუ რუ ლად მას ზე ზე აღ მა ტე ბუ ლი ერის - სა-
სურ ვე ლი ასი მი ლი რე ბა ვერ მო ა ხერ ხეს - რუ სე თი სა-
ქარ თვე ლოს და უ ძი ნე ბელ მტრად და მო წი ნა აღ მდე გედ 
ჩა მო ყა ლიბ და. 

თა ვი რომ და ვა ნე ბოთ მე ფის რუ სეთს, რო მელ მაც 
ყვე ლა ფე რი გა ა კე თა ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის 
მო სას პო ბად. მათ შემ დგომ მო სულ მა ბოლ შე ვი კებ მაც 
იგი ვე გა აგ რძე ლეს, რაც მა შინ მე ფის ხე ლი სუფ ლე ბას 
გა და ურ ჩა - ბო ლო მო უ ღო საბ ჭო თა გენ სე კე ბის მმარ-
თვე ლო ბამ: 1. გა სა ჩუქ რე ბუ ლი და მი ტა ცე ბუ ლი ძირ-
ძვე ლი ქარ თუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი; 2. ლა მის პირ წმინ დად 
გა ნად გუ რე ბუ ლი ქარ თუ ლი ინ ტე ლი გენ ცი ა; 3. მე ო რე 
მსოფ ლიო ომ ში ქარ თუ ლი გე ნო ფონ დის თით ქმის სრუ-
ლი მოს პო ბა; 4. ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ნა წი ლის გა სახ ლე ბა შუა აზი ა ში 1951 წელს; 
5. სის ხლი ა ნი ტე რო რი 1956 წელს თბი ლის ში; 6. ქარ-
თუ ლი ენის წი ნა აღ მდეგ გა მო ლაშ ქრე ბა 1987 წელს; 
7. 1989 წლის 9 აპ რი ლი; 8. ნა ცი ო ნა ლურ რე გი ო ნებ ში 
- ან ტი ქარ თუ ლი ის ტე რი ის გაღ ვი ვე ბა  და მან გრე ვე ლი 
შე დე გე ბით; 9. სა მო ქა ლა ქო ომის ინ სპი რი რე ბა და სა-
ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ე ბის ოკუ პი რე ბა, დარ ჩა კი დევ 
რა მე სი სა ძაგ ლე ჩვენს წი ნა აღ მდეგ ერ თმორ წმუ ნე რუ-
სეთს რომ არ ჩა ე დი ნოს?

ამ პრე ის ტო რი ის მცოდ ნე ახა ლი თა ო ბის ქარ თვე ლი 
პო ლი ტი კო სე ბი, ცხა დი ა, მონ დო მე ბი თა და ძა ლის ხმე-
ვით ცდი ლო ბენ და სავ ლურ ორი ენ ტა ცი ა ში მოქ ცე ვას. 
სამ წუ ხა რო ის არის, რომ და სავ ლეთ ზე ჩვე ნი წარ მოდ-
გე ნე ბი სრუ ლად არ ემ თხვე ვა რე ა ლო ბას,. ევ რო პულ 
ლი დე რებს არ უყ ვართ მკვეთ რი მოძ რა ო ბე ბი, სწრა-
ფი გა დაწყ ვე ტი დე ბე ბი. ისი ნი თით ქმის ორი სა უ კუ ნეა 
ცხოვ რო ბენ იმ აზ რო ნე ბით, რომ სა ხელ მწი ფოა ვალ დე-
ბუ ლი და ეხ მა როს მის თი თო ე ულ მო ქა ლა ქეს და არა პი-
რი ქით; ჩვენ თან კი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის სა მი ათა სი 
წე ლი სულ იმი სი კი ვი ლი და წი ვი ლია - არი ქა! უჭირს 
ქვე ყა ნას და მას სჭირ დე ბა დახ მა რე ბა. ჩვენ და ისი ნი 
სხვა დას ხვა სა ზო მით ვუდ გე ბით ყვე ლა ფერს”. ჩვე ნი 
აჩ ქა რე ბა და სულ სწრაფ ვა უკ ვირთ, ჩვენ კი მა თი ზო-
ზი ნი და ცა რი ე ლი ლა პა რა კი. ჩვენ გვინ და - მთე ლი 
ჩვე ნი პრობ ლე მე ბით, გა ჭირ ვე ბი თა და უბე დუ რე ბით - 
ბე ბერ ევ რო პას ავე კი დოთ, მაგ რამ უნ დათ კი ეს მათ? 
უნ დათ, მაგ რამ აუჩ ქა რებ ლად. და სავ ლეთს, რო გორც 
ყო ველ თვის არ სად ეჩ ქა რე ბა, მის თვის მთა ვა რია არ 
იყოს ომე ბი ევ რო პა ში, სის ხლი არ იღ ვრე ბო დეს, ათე-
უ ლა თა სო ბით ლტოლ ვი ლი აქეთ -ი ქით არ გა და ად-
გილ დე ბო დეს და ა.შ. მაგ რამ ამა ვე დროს და სავ ლეთს 
ძა ლი ან აწყ ობს დრო ში გა ჭი მუ ლი და ძა ბუ ლო ბა ურ-

თი ერ თბრალ დე ბე ბი, სამ შვი დო ბო მი სი ე ბი და თა ვი სი 
მომ რი გებ ლის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე ხაზ გას მა. ყვე ლა ფე რი 
ეს ამომ რჩე ველ ზე კარ გად მუ შა ობს და ამ გა უ თა ვე ბელ 
ორომ ტრი ალ ში ფუ ლიც ბლო მად იხარ ჯე ბა, და სავ ლე-
თის ლი დე რე ბი შე იძ ლე ბა ით ქვას, ორ მაგ თა მაშს თა-
მა შო ბენ - ერ თის მხრივ მათ არ ეთ მო ბათ რუ სეთ თან 
სულ უფ რო და უფ რო მზარ დი ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ-
შრომ ლო ბა და აქე დან მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი; მე ო რეს 
მხრივ იმი სი და  უცნაურობას არ შე იძ ლე ბა, რომ რუ სუ-
ლი დათ ვი თუ გა ი ზარ და და ქო ნიც მო ი კი და მით უფ რო 
აგ რე სი უ ლი გახ დე ბა, ამი ტო მაცაა რომ, მი უ ხე დავ თად 
რუ სე თის მოჩ ვე ნე ბი თი სა ხეც ვლი ლე ბი სა, და სავ ლეთ-
ში მას, რო გორც პო ტენ ცი უ რად მო წი ნა აღ მდე გე სა და 
არა თან მიმ დევ რულ პარ ტნი ო რად გა ნი ხი ლა ვენ. ცდი-
ლო ბენ ეს აზ რი მაქ სი მა ლუ რად შე ნიღ ბონ, მაგ რამ ცხა-
დია რუ სეთს ბო ლომ დე არ ენ დო ბი ან,. თუმ ცა ჩვენ გან 
გან სხვა ვე ბით - ევ რო პე ლე ბი სულ სწრა ფე ბი არ არი ან 
და იცი ან ლო დი ნის რე ჟიმ ში ცხოვ რე ბა, ხელ საყ რე ლი 
დრო ის დად გო მის იმე დით.

სწო რედ ასე თი ლო დი ნის რე ჟიმ ში - მათ ძი რი გა მო-
უთხ ა რეს და და ამ ხეს ერ თ-ერ თი უძ ლი ე რე სი იმ პე რია 
საბ ჭო თა კავ ში რი. მა შინ, რო დე საც სამ ხედ რო ძა ლით 
სულ მცი რე ორ ჯერ მა ინც ქონ დათ მი სი გა ნად გუ რე-
ბის სა შუ ა ლე ბა, მაგ რამ და სავ ლეთ მა ლო დი ნის რე ჟიმ-
ში საქ მი ა ნო ბა არ ჩი ა, სა სურ ვე ლი შე დე გიც ნგრე ვი სა 
და მსხვერ პლის გა რე შე მი ი ღო.

იგი ვე მო მა ვალს უმ ზა დე ბენ რუ სე თის ფე დე რა ცი ას, 
რო მე ლიც ცალ კე ულ სა ხელ მწი ფო თა, თუ ხალ ხთა ხე-
ლოვ ნურ კონ გლო მე რატს წარ მო ად გენს. საბ ჭო თა კავ-
ში რის დაშ ლის შემ დეგ ახ ლა უკ ვე ევ რო პა ში სი ა მოვ-
ნე ბით მი ი ღე ბენ დაშლილ რუ სე თის ფე დე რა ცი ას, მაგ-
რამ და სავ ლე თის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი აჩ ქა რე ბის 
გა რე შე. რუ სე თი - თვა ლუწ ვდე ნე ლი ტე რი ტო რი ე ბის, 
უზარ მა ზა რი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გა რე შე არის ევ-
რო პი სათ ვის ყვე ლა ზე მი სა ღე ბი ა. ვი ნა ი დან მხო ლოდ 
ღმერთმა უწყ ის, თუ რო დის და რა ში გა მო ი ყე ნე ბენ 
არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი რუ სი დერ ჟა ვი კე ბი ბუ ნებ რი-
ვი რე სურ სე ბის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბულ მი ლი არ დებს. 
მითუმეტეს, როცა კრემ ლის პო ლი ტი კუ რი ელი ტის აზ-
როვ ნე ბა კვლა ვაც შე უპყ რია ოც ნე ბას დი დი რუ სუ ლი 
იმ პე რი ის შე კო წი წე ბის შე სა ხებ.

ამი ტომ, რო ნალდ რე ი გა ნის მსგავ სად, რო მელ მაც 
საბ ჭო თა კავ ში რის და საშ ლე ლად გა სუ ლი სა უ კუ ნის 
80-ი ან წლებ ში ძალ ზე ეფექ ტუ რად გა მო ი ყე ნა ეკო ნო-
მი კუ რი ბერ კე ტე ბი, და სავ ლე თის თა ნა მედ რო ვე პო ლი-
ტი კო სებ მაც არა ნაკ ლებ ეფექ ტურს და მო მაკ ვდი ნე-
ბელ ხერხს მი აგ ნეს რუ სე თის ფე დე რა ცი ის და საშ ლე-
ლად.

კუნ ძულ კო მოდ ზე - მსოფ ლი ო ში ის ერ თა დერ თი ად-
გი ლი ა, სა დაც ცხოვ რობს ე.წ. კო მო დის უზარ მა ზა რი 
“დრა კო ნი”, რო მე ლიც ხვლი კი სებ რთა ოჯახს მი ე კუთ-
ვნე ბა, სამ მეტ რამ დე სიგ რძი სა იზ რდე ბა, იგი ძა ლის 
ნაკ ლე ბო ბა საც არ უჩი ვის, მაგ რამ მი სი ძა ლა მი სი ბაქ-
ტე რი ე ბით სავ სე ნერ წყვში ა, რომ ლი თაც ის კბე ნი სას 
ას ნე უ ლებს ცხო ვე ლებს, მათ შო რის კა მეჩ საც, შემ დეგ 
კვალ ში ჩა უდ გე ბა მათ და რამ დე ნი მე დღე, კვი რაც 
ელო დე ბა სა ნამ მის გან და ა ვა დე ბუ ლი ცხო ვე ლი არ წა-
იქ ცე ვა. კო მო დის “დრა კო ნი” უც ბად არ ესხმის თა ვის 
მსხვერპლს, რო მელ საც შე უძ ლია აქე თაც შე მო უბ რუნ-
დეს, ის იც დის, ვი ნა ი დან იცის, რომ დრო მას ზე მუ შა-
ობს.

ბო ლო პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის ანა-
ლი ზი ცხად ჰყოფს, რომ და სავ ლე თის შორ სმჭვრე ტელ-
მა პო ლი ტი კო სებ მა, მე ტად მარ ჯვედ გა მო ი ყე ნეს კო-
მო დის დრა კო ნის პრინ ცი პი და რუ სე თის ფე დე რა ცი ას 
ისე თი ბა ცი ლა შე ჰყა რეს, რომ ლის გა ნაც მორ ჩე ნის შან-
სი მას პრაქ ტი კუ ლად არ გა აჩ ნი ა.

კო სო ვო - თუ კი ვინ მე ფიქ რობს, რომ და სავ ლეთ ში 
ღა მე ე ბი არ ეძი ნათ იმა ზე ტვი ნის ჭყლე ტით, რო გორ 
მი ე ნი ჭე ბიათ კო სო ვოს, ამ ის ტო რი უ ლად სერ ბე თის 
მი წა ზე, არც თუ ისე დი დი ხნის წინ ჩა სახ ლე ბუ ლი ალ-
ბა ნე ლი ყა ჩა ღე ბი სა და სე პა რა ტის ტე ბი სათ ვის, და მო-
უ კი დებ ლო ბა - მწა რედ ცდე ბა; ეს იყო რუ სე თის თვის 
გა მიზ ნუ ლი სატყ უ ა რა. და სავ ლე თის პო ლი ტი კურ მა 
ელი ტამ შე სა ნიშ ნა ვად გათ ვა ლა, რომ შეზღ უდ ლი აზ-
როვ ნე ბის მქო ნე რუ სი დერ ჟა ვი კე ბი - მწა რედ წა მო ე-
გე ბოდ ნენ ამ სატყ უ ა რა ზე. მას პი რად შე უ რაცხ ყო ფად 
მი ი ღებ დნენ და მოჭ-
რიდ ნენ იმ ტოტს, გაგრძელება მე-6 გვ.

 მო უთ მენ ლო ბის იმედ გაც რუ ე ბა, ანუ კვლავ რუ სეთ  მო უთ მენ ლო ბის იმედ გაც რუ ე ბა, ანუ კვლავ რუ სეთ 

-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ
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რო მელ ზე დაც სხე დან. ზუს-
ტად ისე მოხ და, რო გორც 
გათ ვლი ლი იყო - რუ სებ მა 

მე ტი ვე ღარ მო ით მი ნეს - აფ ხა ზე თი სა და სა მა ჩაბ ლოს 
აღი ა რე ბა მო ახ დი ნეს. ად ვი ლი წარ მო სად გე ნია მო მა-
ვალ ში რა გან საც დე ლი მო უმ ზა დეს სა კუ თარ ქვე ყა ნას 
კრემ ლში მო კა ლა თე ბულ მა დიდ იმ პე რი ა ზე მე ოც ნე ბე 
შო ვი ნის ტებ მა ამ მყი სი ე რი აქ ტით.

ხვალ თუ ზეგ - ნა ცი ო ნა ლურ რეს პუბ ლი კებ ში კრემ-
ლზე ორი ენ ტი რე ბულ ნო მენ კლა ტუ რას ჩა ა ნაც ვლე ბენ 
ახალ გაზ რდა პო ლი ტი კო სე ბი. მა შინ ჩრ. კავ კა სი ე ლი 
ხალ ხე ბი, ასე ვე თა თარ სტა ნი, ბაშ კირ სტა ნი ურალს 
იქით რუ სე ბის მი ერ თა ვის დრო ზე დაპყ რო ბი ლი ნა ცი-
ო ნა ლუ რი ერ თე უ ლე ბი, სა დაც ბო ლო წლებ ში ძა ლი ან 
წა მო ი წია ეროვ ნუ ლი თვით შეგ ნე ბი სა და სა ხელ მწი ფო-
ებ რი ო ბის შექ მნის იდე ამ, თა ვს წა მო ყო ფენ და მთე ლი 
სიმ წვა ვით და ა ყე ნე ბენ და მო უ კი დებ ლო ბის მოთხ ოვ-
ნას. აი, სწო რედ ეს ნაღ მი იქ ნა ჩა დე ბუ ლი კო სო ვოს 
და მო უ კი დებ ლო ბა ში; კო სო ვოს ნაღ მი უსა თუ ოდ ამოქ-
მედ დე ბა და ის აა ფეთ ქებს კი დეც რუ სე თის ფე დე რა ცი-
ას, რა საც სი ა მოვ ნე ბით შეხ ვდე ბა და სავ ლეთ ევ რო პა, 
ვი ნა ი დან დაშ ლი ლი და შემ ცი რე ბუ ლი რუ სე თი ვე ღა რა-
ვის და ე მუქ რე ბა; აკ ვი ა ტე ბუ ლი, სა უ კუ ნო ვა ნი აზ რიც 
დი დი დერ ჟა ვო ბის შე სა ხებ სა ბო ლო ოდ და სა მარ დე ბა. 
ევ რო პა მი ი ღებს სა შუ ა ლო ზო მის ერთ ჩვე უ ლებ რივ 

ქვე ყა ნას, რო მე ლიც სა ერ თო თა მა შის წე სე ბი დან არა-
სო დეს ამო ვარ დე ბა და არც ზედ მეტ თავ სა ტეხს გა უ-
ჩენს ვინ მეს. მას არ ექ ნე ბა სა შუ ა ლე ბა აკონ ტრო ლოს 
შო რე უ ლი აღ მო სავ ლე თის გა ნუ საზღ ვრე ლი წი ა ღი სე-
უ ლი სიმ დიდ რე ე ბი და მი სი მოხ მა რე ბის გა ნა წი ლე ბის 
სა კითხ საც და სავ ლეთ ში გა დაწყ ვე ტენ. ეს არის კო სო-
ვო - იგი რუ სეთ მა უკ ვე გა დაყ ლა პა და ახ ლა მე თევ ზეს 
ის ღა დარ ჩე ნია ღლა ვის მო ქან ცვას და ე ლო დოს და შემ-
დეგ წყლი დან ამო ათ რი ოს.

ჩვენ კი ქარ თვე ლებს, ბუ ნე ბით სულ სწრა ფო ბა მოგ-
ვდგამს, მოთ მი ნე ბა და ლო დი ნი სამ წუ ხა როდ არ გვე-
ხერ ხე ბა; 

და სავ ლე თის კენ აჩ ქა რე ბუ ლი ტემ პით მოძ რა ო ბა, 
რო დე საც იქ, არც ჩვენს მი სა ღე ბად და მით უმე ტეს, 
და სა ცა ვად, ლა პა რა კის გარ და არაფ რის მოქ მედ ნი არ 
არი ან, შეც დო მა იყო. გა მო დის რომ და სავ ლეთ ზე გაზ-
ვი ა დე ბულ მა წარ მოდ გე ნამ, დათ ვუ რი სამ სა ხუ რი გაგ-
ვი წი ა. გვე გო ნა, რომ თუ იქი დან თითს და უქ ნევ დნენ, 
შე ში ნე ბუ ლი რუ სე თი ყვე ლა ფერ ზე უკან და ი ხევ და,. 
აფ ხა ზე თი სა და სა მა ჩაბ ლოს მარ თვის გა სა ღე ბებს უც-
ბად ჩაგ ვა ბა რებ და, თვი თონ კი კავ კა სი ის მთებს იქით 
გა და ი კარ გე ბო და, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, მოვ ლე ნე ბი 
სწო რე დაც სა პი რის პი როდ და რუ სე თის თვის და მა ხა სი-
ა თე ბე ლი სცე ნა რით გან ვი თარ და;

ახ ლა რაც შე ე ხე ბა გა მო სა ვალს - ეს არის დრო ში 

გა წე ლი ლი ლო დი ნი რუ სე თის ფე დე რა ცი ის დაშ ლი სა. 
რაც უსა თუ ოდ მოხ დე ბა, მაგ რამ რა დრო და ჭირ დე ბა 
ამას ეს და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა მთელ რიგ სუ ბი ექ ტურ 
ფაქ ტო რებ ზე; კერ ძოდ, იმ შეც დო მებ ზე, კრემ ლის კო-
რუმ პი რე ბუ ლი ოლი გარ ქე ბი უსა თუ ოდ რომ და უშ ვე-
ბენ მა თი ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე. რა საც და ე მა ტე ბა: 
რუ სეთ ში კო რუფ ცი ის წარ მო უდ გე ნე ლი მას შტა ბე ბი, 
რე გი ო ნებს შო რის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სე-
რი ო ზუ ლი დის ბა ლან სი, სა ში ნე ლი დე მოგ რა ფი უ ლი 
მდგო მა რე ო ბა, მარ თვის ავ ტო რი ტა რუ ლი სტი ლი, რომ-
ლის გა ნაც ვე რა და ვერ თა ვი სუფ ლდე ბი ან, და სხვა 
ფაქ ტო რე ბი. ყვე ლა ფე რი ეს და და სავ ლე თის ფა რუ ლი 
ინ ტრი გე ბი რუ სე თის ფე დე რა ცი ის დაშ ლას შე უქ ცე-
ვადს გახ დის, რაც სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე-
რი ტო რი ე ბის დაბ რუ ნე ბის წი ნა პი რო ბა გახ დე ბა. სხვა 
გზა უბ რა ლოდ არ არ სე ბობს, თუ კი ვინ მე ფიქ რობს, 
რომ და სავ ლე თი რუ სეთ ზე ისეთ ზე წო ლას მო ახ დენს, 
რომ მათ უკან და ა ხე ვი ნებს და ჩვენ ორ კეს ტრის თან-
ხლე ბით და ვიბ რუ ნებთ ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებს 
- ფუ ჭი იმე დი ა. და სავ ლეთ მა თურ ქე თი ვერ აი ძუ ლა - 
კვიპ რო სის ოკუ პა ცი ი სათ ვის და ეს ვა წერ ტი ლი, ხო ლო 
რუ სეთ ში მა თი მოჩ ვე ნე ბი თი ფა ცი- ფუ ცი სა სა ცი ლოდ 
არ ჰყოფ ნით.

აკა კი ვა რა ზაშ ვი ლი

(დაიბეჭდა მცირედი)

დასაწყისი გვ. 5

 ნი უ -ი ორ კში დრო ე ბით მცხოვ რებ ქარ თველ თა გა მოხ მა უ რე ბა 

ოპე რა ცია “ინ და უ რის” გა მო გა ნაწყ ე ნე ბუ ლი ინ ტე ლი გენ ცი ი სად მი

 მო უთ მენ ლო ბის იმედ გაც რუ ე ბა, ანუ კვლავ რუ სეთ  მო უთ მენ ლო ბის იმედ გაც რუ ე ბა, ანუ კვლავ რუ სეთ 

-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ

დე- ფაქ ტო პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვი ლის მი ერ გა პუ ტუ-
ლი ინ და უ რე ბის სა ხით გა ღე ბულ მა სა ა ხალ წლო ძღვენ-
მა ჩვე ნი ქვეყ ნის ინ ტე ლი გენ ცი ის ერ თი “სა ნი მუ შო” ნა-
წი ლის (თავს კვლა ვაც ელი ტურს რომ უწო დე ბენ), გუ-
ლის წყრო მა გამოიწვია. აბუზღ უნ და შე წუ ხე ბუ ლი ელი-
ტა, რო გორ გვა კად რეს და სუ ნი ა ნი ინ და უ რე ბი რო გორ 
მოგ ვარ თვე სო?! კი დევ კარ გი, რომ ძღვე ნი უხა რის ხო 
აღმოჩნდა, თო რემ თქვე ნი ამ ბა ვი რომ ვი ცით, დე დის 
რძე სა ვით შე ირ გებ დით, სამ შობ ლოს გამ ყიდ ვე ლი და 
მი სი და მაქ ცე ვა რი პრე ზი დენ ტის ნო ბათს, და ორი ქარ-
თვე ლიც ვე რა ფერს შე იტყ ობ და თქვე ნი უკ ვე მე რამ დე-
ნე სულ მოკ ლე ო ბის ამ ბავს...

ეს წე რი ლი გან კუთ ვნი ლია იმ “წი თე ლი ინ ტე ლი გენ-
ცი ი სათ ვის”, ვინც სა კუ თარ თავს კვლა ვაც “ნა ღე ბი” 
სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლად თვლის, ვინც პირ-
და პირ, თუ ირი ბად ხე ლი შე უწყო სა ა კაშ ვი ლის სის-
ხლი ა ნი რე ჟი მის დამ კვიდ რე ბას ჩვენს სამ შობ ლო ში, 
ვის თვი საც 90-ი ა ნი წლე ბის შე მოდ გო მა ზე მთა ვა რი 
ლო ზუნ გი გახ ლდათ “ჯერ დე მოკ რა ტი ა, შემ დეგ თა ვი-
სუფ ლე ბა!” ვინც ტე ლე ვი ზი ის კი ბე ებ ზე ჩა მომ სხდა რი 
სი ა მოვ ნე ბის გან ცმუ კავ და ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
დამ ხო ბის მო ლო დინ ში, ვინც გვერ დში ედ გა სულ გა ყი-
დულ ედუ არდ შე ვარ დნა ძი სა და სხვა გა რე შე ძალ თა 
მი ერ მარ თულ ვი თომ “ო პო ზი ცი ას”, ვინც სა ლა ფა ვის 
და კარ გვის ში შით შეშ ფო თე ბუ ლი მო ღა ლა ტუ რად გა-
და უდ გა ქარ თვე ლი ერის მი ერ არ ჩე ულ ლე გი ტი მურ 
ხე ლი სუფ ლე ბას და თო ფი ეს რო ლა მას

თუმ ცა რას ვამ ბობთ, თო ფი კი არა ზარ ბა ზა ნი და ა-
ქუ ხეს რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე.

თქვენ, კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის დროს გა ზუ ლუ ქე ბუ-
ლით, სამ შობ ლო სა და ქარ თვე ლი ერის ბე დი ნაკ ლე ბად 
გა დარ დებ დათ - და კარ გუ ლი პრი ვი ლე გი ე ბის დაბ რუ-
ნე ბა იყო თქვე ნი ერ თა დერ თი საზ რუ ნა ვი.

ჯერ იყო და მოს კო ვი დან თქვე ნი ვე თხოვ ნით ჩა მო-
სუ ლ ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს ჩა უ ვარ დით მუხ ლებ ში 
წყა ლო ბის ხა ლა თე ბის მი სა ღე ბად. მა ნაც არ და ა ყოვ-
ნა და ტრაპ ზე შემ დგარ მა გუ ლი თა დი მად ლო ბა გა და-
გი ხა დათ ია რა ღის ხელ ში აღე ბი სა და “დე მოკ რა ტი ის 
დამ ყა რე ბის თვის!”. გა ვა წლე ბი და თქვე ნი ვე მა მა- მარ-
ჩე ნა ლი, ბა ტო ნი ედუ არ დი თა ვის სა ვე აღ ზრდილს მოგ-
გვრით სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტად!

ბო ლოდ რო ინ დე ლი ქარ თუ ლი პრე სა სავ სეა თქვე ნი 
წე რი ლე ბით, სა დაც აღ შფო თე ბულ ნი პრო ტესტს აცხ-
ა დებთ მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის უხა რის ხო ძღვე ნის გა მო, 
თით ქოს, ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში, უფ რო უა რე სი არა ფე-
რი მომ ხდა რი ყოს ჩვე ნი ერის ცხოვ რე ბა ში...

გვინ და გკითხ ოთ, სად იყა ვით, რა ტომ ერ თხელ მა-
ინც არ ამო ი ღეთ ხმა 1992 წლის 3-7 იან ვარს, ან იმა ვე 
წლის 2 თე ბერ ვალს, რო დე საც კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ-
ლე ბის მომ ხრე თა მრა ვა ლა თა სი ან მი ტინ გებს სის ხლში 
ახ შობ და თქვე ნი ქე ბუ ლი ჯა ბა იო სე ლი ა ნი და ედუ-
არდ შე ვარ დნა ძე? თქვენ ხომ იმი ტომ არ აი მაღ ლეთ 
ხმა, რომ იქ “პრო ვინ ცი ა ლი”, “სუ ნი ა ნი” ზვი ა ლის ტე ბი 
იღუ პე ბოდ ნენ და აბა ეს რა სათ ვა ლავ ში მო სა ტა ნი იქ-
ნე ბო და თქვე ნის თა ნა “ნა ღე ბი” სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის? 
უფ რო მე ტიც, ის არ იკ მა რეთ, რომ ბოღ მი თა და სი-
ძულ ვი ლით აღ ვსი ლებ მა სა ქარ თვე ლოს ლე გი ტი მუ რი 
პრე ზი დენ ტი და უზე ნა ე სი საბ ჭო ია რა ღის ძა ლით და-
ამ ხეთ, კი დევ ერ თი უზ ნე ო ბაც ზედ და ა მა ტეთ: ფი ლარ-
მო ნი ა ში შეკ რე ბი ლებ მა გა დაწყ ვი ტეთ სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი გმი რი, რჩე უ ლი რჩე ულ თა შო რის, უდი დე სი 
ქრის ტი ა ნი და მა მუ ლის თვის წა მე ბუ ლი ბა ტო ნი ზვი ად 
გამ სა ხურ დია სამ შობ ლოს მო ღა ლა ტედ გა მო გეცხ ა დე-
ბი ნათ. რისი ინიციატორიც რეზო ამაშუკელი იყო.

არც მა შინ ამო გი ღი ათ ხმა, იო სე ლი ან -შე ვარ დნა ძის 
ბან დებ მა სა მეგ რე ლო ექ ვსგზის რომ და ლაშ ქრა და და-
არ ბი ა!!!

სა ქარ თვე ლოს ლე გი ტი მუ რი პრე ზი დენ ტის სა მეგ რე-
ლო ში ჩა მოს ვლის შემ დეგ კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
აღ დგე ნის ში შით გა და რე ულ ნი ახ ლა უკ ვე ჯა ბა იო სე-
ლი ანს ეცით - გინ და თუ არა ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტო ბა 
შენ იკის რე და დაგ ვი ფა რე კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
აღ დგე ნის გა ნო!

და კი დევ ერ თხელ გა წი რეთ ადა მი ა ნი, ვი საც სულ-
მნათ მე რაბ კოს ტა ვას თან ერ თად სა ქარ თვე ლო ზე ფიქ-
რით უთენ დე ბო და და უღამ დე ბო და...

რა მო იმ კეთ?!
დაშ ლი ლი, დაქ ცე ულ -და ქუც მა ცე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო 

და სი ღა რი ბის მო რევ ში ჩამ ხრჩვა ლი ქარ თვე ლი ერი!
დი დად, არც ის გა დარ დებთ, რომ სამ შობ ლო დან მი-

ლი ონ ნა ხე ვა რი ქარ თვე ლია გა დახ ვე წი ლი უცხ ო ეთ ში 
და მათ ორ -მე სა მედს თვრა მე ტი დან ოც დათხ უთ მეტ 
წლამ დე ასა კის ახალ გაზ რდე ბი შე ად გე ნენ!

ასე ვე თქვე ნი მო ღა ლა ტე ობ რივ ქმე დე ბა თა შე დე გი ა, 
რომ ათა სო ბით ქარ თვე ლი დე და მოწყ ვე ტი ლია სა კუ-
თარ კე რას და წლო ბით უნა ხავ, ბავ შვო ბა გამ წა რე ბულ 
შვი ლე ბის გაზ რდა- და ვაჟ კა ცე ბას კომ პი უ ტე რით ადევ-
ნე ბენ თვალ ყურს!

სამ წუ ხა როდ, აქ შეხ ვდე ბით ისეთ უბე დურ დე დებ-
საც, რო მელ თაც სამ შობ ლო დან გად მოხ ვე წილთ არ 
უღირ სათ წლო ბით უნა ხა ვი სა კუ თა რი პირ მშოს და ტი-
რე ბა და უკა ნას კნელ გზა ზე გა ცი ლე ბა...

ზო გი ერ თმა კი ვერ გა ი მე ტა შვი ლის ამ უცხო მი წის-
თვის მი ბა რე ბა, მი სი ცხე და რი სამ შობ ლოს გა მო უგ-
ზავ ნა და თვი თონ კი სა მუ და მოდ გულ გაგ ლე ჯილ მა 
გა ნაგ რძო მო ნუ რი შრო მა ცოცხ ა ლი შვი ლე ბის გა და-
სარ ჩე ნად!

თქვენ კი “ვარ სკვლა ვე ბის” გახ სნა ზე ევაჭ რე ბით 
ქვეყ ნის და მაქ ცე ვარ სა და გამ ყიდ ველ დე- ფაქ ტო პრე-
ზი დენტს!

აი, რა მო უ ტა ნეთ სა ქარ თვე ლო სა და ქარ თველ ერს 
თქვე ნი ბოღ მი თა და სი ძულ ვი ლით! ლო მის წი ლი მი-
გიძღ ვით ყვე ლა იმ სა ში ნე ლე ბის დამ კვიდ რე ბა ში, რაც 
ხდე ბა ბო ლო 18 წლის გან მავ ლო ბა ში და გა მოწ ვე უ ლია 
ლე გი ტი მუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ია რა ღის ძა ლით დამ ხო-
ბით!!! სხვა თა შო რის, მთე ლი ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში 
ქარ თვე ლი ხალ ხი მოთ მი ნე ბით ელის თქვენ გან ბო დიშს 
მა ინც...

რუ სეთ სა და ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებს რომ 
მსოფ ლიო გლო ბა ლუ რი პო ლი ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, 
სა კუ თა რი დამ პყრობ ლუ რი ამ ბი ცი ე ბი ამოძ რა ვებ დათ, 
ეს ფაქ ტია და გა სა გე ბი ა, მაგ რამ თქვენ რის თვის გა ი-
მე ტეთ სამ შობ ლო - თქვე ნი სა კუ თა რი პრი ვი ლე გი ე ბის 
და საბ რუ ნებ ლად? რა მი ი ღეთ სა ნაც ვლოდ “ჩა რეცხ ი-
ლე ბად” შე რაცხ ულ ნო?

რო გორ ფიქ რობთ, ბედ ნი ე რი მო მა ვა ლი შე უქ მე ნით 
თქვენს შვი ლებს და შვი ლიშ ვი ლებს? ძვე ლი ან და ზი სა 
არ იყოს: “პა პის ნა ჭამ მა ტყე მალ მა შვი ლიშ ვილს მოჭ რა 
კბი ლი ო”! ჰო და, ვინ იცის, სად და რო დის დახ ვდე ბა წინ 
“თქვე ნი საქ მე ნი” საგ მი რონ ნი”... თქვენს მო მა ვალს.

ნა ნა ტა ტი აშ ვი ლინა ნა ტა ტი აშ ვი ლი

მე რი ხორ ბა ლა ძემე რი ხორ ბა ლა ძე

გე გა ყაზ ბე გიგე გა ყაზ ბე გი

ბერ დია ღუ დუ შა უ რიბერ დია ღუ დუ შა უ რი

გი ორ გი ცი ხის თა ვიგი ორ გი ცი ხის თა ვი

12 თე ბერ ვა ლი, 2009 წე ლი. ნი უ -ი ორ კი, აშშ
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ქრის ტეს ბრწყინ ვა ლე აღ დგო მის წლე ვან დე ლი 
დღე სას წა უ ლი (19(6) აპ რი ლი) დიდ მარ ხვის უკა-
ნას კნელ კვი რეებს ით ვლის.

სა ე რო ცხოვ რე ბა შიც, მო ახ ლო ე ბუ ლი 9 აპ რი-
ლის მი ტინ გის გა მო იმა ტა და ძა ბუ ლო ბამ.

სა პატ რი არ ქო, რო მე ლიც დღემ დე ვერ გა თა ვი-
სუფ ლე ბუ ლა ხე ლი სუფ ლე ბის ზე გავ ლე ნი სა გან, 
აქ ტი უ რად ცდი ლობს სა ა კაშ ვი ლის ან ტი ე როვ ნულ 
-ან ტი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის სა სარ-
გებ ლოდ გა ა ნე იტ რა ლოს, ან სუ ლაც აღ კვე თოს 
საპ რო ტეს ტო გა მოს ვლე ბი და ამ მიზ ნით, ტაძ რებ-
ში მომ რავ ლე ბულ მრევლს, 9 აპ რილს და ნიშ ნულ 
მი ტინ გზე წას ვლას კა ტე გო რი უ ლად უკ რძა ლავს. 
აკ რძალ ვის მო ტი ვად დიდ მარ ხვა სა ხელ დე ბა, რაც 
თა ვის თა ვად სათ ნო და ქვე ლ კა ნო ნი ზე ბულ მორ-

ჩი ლე ბას მო ითხ ოვს ყოველი მორ წმუ ნის მხრი დან, 
თუმ ცა ეკ ლე სი ის წი ნამ ძღვრე ბი და მღვდლე ბი, 
თა ვად, რა ტომ ღაც ივიწყ ე ბენ კა ნო ნი კურ წე სებს 
და ამ ბი ო ნე ბი დან, საღ ვთო სწავ ლე ბე ბი სა თუ ქა-
და გე ბე ბის ნაც ვლად, უმე ტეს წი ლად, მი ნი- მი ტინ-
გებს უტა რე ბენ მორ წმუ ნე მრევლს. ასე ხდე ბა 
აღ დგო მის ამ დიდ მარ ხვის დღე ებ შიც სა პატ რი არ-
ქოს და ვა ლე ბით.

29 მარტს, სო ლო ლა კის ზე მო ბეთ ლე მის ერ თმა 
ან გლმა და ჭკუ ამ ხი ა რულ მა მღვდელ მა, რო მე-
ლიც წირ ვა- ლოც ვებს სულ მუ დამ ანგლობით და 
სულ სწრა ფო ბით ატა რებს, საკ ვი რაო “ქა და გე ბა-
ში” (ი გი მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი ში ნა არ სის “ქა-
და გე ბებს”, ატა რებს) მო უ რი დებ ლად გა ა მათ რა ხა 
ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის დაც ვი სა და სა ხელ-
მწი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის სა ქარ-
თვე ლოს მთელს ის ტო რი ა ში წარ მო ე ბუ ლი ბრძო-
ლე ბი. გა ა ბი ა ბუ რა ქარ თველ თა პატ რი ო ტუ ლი და 
გმი რუ ლი სუ ლის კვე თე ბა ნი. დას ცი ნა ახა ლი და 
უახ ლე სი პე რი ო დის ეროვ ნულ -გან მა თა ვი სუფ ლე-
ბელ მოძ რა ო ბას, გა ატ რი ვა ზა და მო უ კი დე ბე ლი 
სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი ზვი ად გამ-
სა ხურ დია და იგი ბა რა ბად მო იხ სე ნი ა, დაგ მო 9 
აპ რი ლის გმი რუ ლი თავ გან წირ ვა და იქ ვე ცი ნი კუ-
რი კითხ ვაც დას ვა: “და მო უ კი დებ ლო ბა.... თა ვი-
სუფ ლე ბა... რა, და მო უ კი დებ ლე ბი ვა ართ?! - ჯერ 
იყო და შევარდნაძის გადადგომას მოითხოვდნენ 
- “გადადექი გადადექი! ახლა მიშასი...”  

მა მა კი რი ო ნის (ე რის კა ცო ბა ში ზუ რაბ ზე ინ-
კლიშ ვი ლი) მსგავ სი პო ლი ტი ზი რე ბუ ლი “ქა და გე-
ბე ბი”, პატ რი არ ქის მი თი თე ბით ტარ დე ბა თით-
ქმის ყვე ლა მოქ მედ ეკ ლე სი ა ში ამავე შინაარსისაა 
თვით პატ რი არ ქის უკა ნას კნე ლი საკ ვი რაო ქა და-
გე ბე ბიც.

მა მა კი რი ონს, ერთი შე ხედ ვი თაც ცხა დად ეტყ-
ო ბა, რომ მას რეკ ვი ზი ტი სე ულ ქარ თულ გვარ თან 
ატავის ტუ რი წი ნა აღ მდე გო ბე ბი აქვს და სა სურ ვე-
ლი ა, კარ გად გა ერ კვეს სა კუ თარ ეთ ნო- გე ნე ზის-
ში; მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ იგი ქარ თუ ლი მარ-
თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის მღვდე ლი ა, არა ვინ 
მო უთ მენს ჩვე ნი ის ტო რი ი სა და ეროვ ნუ ლი ღირ-
სე ბის შე უ რაცხ ყო ფას.

იმის გა მო, რომ ეკ ლე სი ის უმ რავ ლე სი სამ ღვდე-
ლო პი რი და ბა ლი სო ცი ა ლუ რი ფე ნის და მწი რი 
გა ნათ ლე ბის მქო ნე ა, ინ ტე ლი გენ ცია თავს არი-
დებს მათ თან ურ თი ერ თო ბას და მრევ ლთა შო რის 
ისი ნი თით ზე ჩა მო სათ ვლელ ნი არი ან, რაც სამ-
ღვდე ლო ე ბას შე საძ ლებ ლო ბას უქ მნის მო უზღ-
უდ ვე ლად იქა და გონ მსგავ სი მკრე ხე ლო ბე ბი. მა-

შინ, რო ცა მრევ ლთა უმ რავ ლე სო ბამ ჯე როვ ნად 
არ იცის ზი ა რე ბის წე სი, მე ტა ნიი სა და ზე თისცხ-
ე ბის რა ო ბა და ა. შ. უღირ სად ეზი ა რე ბი ან რი თაც 
მძი მედ სცო და ვენ. ჩვენ მორჩილად რამდენჯერმე 
მთხოვეთ მამებს, რომ ყო ვე ლი ზი ა რე ბის წინ გა-
მო აცხ ა დონ ზი ა რე ბის წე სი, რა თა სრუ ლად გა მო-
ი რიცხ ოს უნებ ლიე ზი ა რე ბის შემ თხვე ვა, მაგ რამ 
არ იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. თუმ ცა, მრა ვალ ეკ-
ლე სი ა ში, მღვდლე ბი, ზი ა რე ბას, სწო რედ ამ გვა რი 
აუ ცი ლე ბე ლი გან მა ნათ ლებ ლუ რი ქა და გე ბით იწყ-
ე ბენ. 

რაც შე ე ხე ბა სა ხელ მწი ფო ებ რივ და მო უ კი დებ-
ლო ბას, დი ახ, სამ წუ ხა როდ, ფაქ ტობ რი ვად დავ-
კარ გე თ ი გი, რა შიც ლო მის წი ლი უდევს სა პატ რი-
არ ქოს, კერ ძოდ - კა თო ლი კოს -პატ რი არქს ილია 
II, რო მე ლიც სა ი დუმ ლო კავ შირ ში იყო რუ სე თის 
აგენ ტუ რულ ქარ თულ პო ლი ტი კურ ძა ლებ თან და 
კა ნო ნი ერ პრე ზი დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მრა-
ვალ გზის თხოვ ნის მი უ ხე და ვად, შო ბის მარ ხვის 
დღე ბე ში არ მო უ წო და მათ სიმ შვი დი სა კენ, არა-
მედ მი ემ ხრო ხუნ ტას და 13 წლის გან მავ ლო ბა ში 
ლოც ვა- კურ თხე ვას არ აკ ლებ და სა ქარ თვე ლოს 
მა ოხ რე ბელ ხუნ ტის ტურ ხე ლი სუფ ლე ბას.

სენ ტი მენ ტა ლუ რი ხმე ბი იმის შე სა ხებ, რომ პატ-
რი არ ქმა, თით ქოს მო ი ნა ნია ერი სა და ქვეყ ნის წი-
ნა შე ჩა დე ნი ლი ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ცოდ ვა, მი თი ა, 
რა ზეც მეტყ ვე ლებს ეკ ლე სი ის უმ რავ ლე სი მა მე-
ბის, თუნ დაც დღე ვან დე ლი მძულ ვა რე ქა და გე ბე-
ბი ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მი მართ, რა საც, პატ რი-
არ ქის ნე ბის სა პი რის პი როდ, მღვდელ თა გან ვე რა-
ვინ გა ბე დავ და.

სა ნამ ეკ ლე სია არ გა იწ მინ დე ბა საბ ჭო თა რუ სე-
თის მი ერ ჩა ნერ გი ლი ანა ფო რი ა ნი მგლე ბი სა გან, 
მანამ ღვთის მად ლი არ გად მო ვა, არც ჩვენ ზე და 

არც ჩვენს ბედ კრულ სამ შობ ლო ზე, თუნ დაც სრუ-
ლი ად სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ებ მა, ვერ და ი ტი ოს 
მორ წმუ ნე და გუ ლი თა დად მლოც ვე ლი მრე ვე ლი.

ჩვენ, ამას თა ნა ვე, მთე ლი სი სავ სით ვაც ნო ბი-
ე რებთ სა პა ტი რარ ქო ში შექ მნილ ჩა საფ რე ბულ 
ვი თა რე ბა საც პატ რი არ ქის სა ვარ ძე ლის შე საძ-
ლო გა მო თა ვი სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, რომ 
კვლავ რუ სე თის სა სურ ვე ლი პატ რი არ ქით მოხ დეს 
ახ ლის ჩა ნაც ვლე ბა, რის თვი საც სამ ზა დის - თა და-
რი გი რუ სეთს, უკ ვე დი დი ხა ნია დაწყ ე ბუ ლი აქვს, 
რაც ერმა და ბერმაც არ უნდა და ვუშ ვათ.

მღვდელ მთავ რე ბის შურ მა და გა უ ტან ლო ბამ 
თვით იე სო ქრის ტეს  განუმ ზა და გოლ გო თის ჯვა-
რი და რა გა საკ ვი რი ა, დღე ვან დე ლი მღვდელ-
მთავ რე ბის არ ჩე ვა ნი, ბა რა ბა შე ვარ დნა ძე- სა ა კაშ-
ვილ სა და ზვი ადს შო რის, რომ პირ ველ თა სა სარ-
გებ ლოდ გა დაწყ ვი ტეს.

მღვდე ლი კი რი ო ნის მი ერ ზვი ა დის ბა რა ბად შე-
რაცხ ვამ სურ ვი ლი აღ მიძ რა გა მე კე თე ბი ნა რამ დე-
ნი მე ამო ნა რი დი, რო მე ლი მე სა ხა რე ბი დან ქრის-
ტეს ჯვარ ცმას თან და კავ ში რე ბით. მი თუ მე ტეს, 
რო დე საც, ეკ ლე სი ებ ში, სა ხა რე ბის ეს თა ვე ბი იჩ-
ქმა ლე ბა და არას რუ ლად იკითხ ე ბა, რი სი მი ზე ზი-
თაც ხალ ხში გავ რცე ლე ბუ ლია არას წო რი ცოდ ნა 
ქრის ტეს ჯვარ ცმის მო სურ ნე თა რე ა ლუ რი ვი ნა ო-
ბის შე სა ხებ.

ზე პი რი და მო ა რუ ლი ცოდ ნის მი ხედ ვით, ჯვარ-
ცმი სათ ვის ულ მობ ლო ბით გა მე ტე ბულ ქრის ტე სა 
და ბა რა ბას შო რის, არ ჩე ვა ნი, თით ქოს, ხალ ხმა 
გა ა კე თა. 

მო დით ერ თად, გუ ლის ყუ რით წა ვი კითხ ოთ მარ-
კო ზის სა ხა რე ბის მეთხ უთ მე ტე თა ვის და საწყ ი სი:

“1. ინა თა თუ არა, ბჭო ბა გა მარ თეს მღვდელ-
მთავ რებ მა, უხუ ცე სებ სა და მწიგ ნობ რებ თან ერ-
თად, და მთელ მა სი ნედ რი ონ მა, და შეკ რეს იე სო, 
წა იყ ვა ნეს და მის ცეს პი ლა ტეს”.

“3. და მღვდელ მთავ რე ბი ბევრ რას მე სდებ დნენ 
ბრა ლად”.

“9. ხო ლო პი ლა ტემ მი უ გო და უთხ რა მათ: თუ 
გნე ბავთ გა გი თა ვი სუფ ლებთ თქვენ იუ დე ველ თა 
მე ფეს.

10. მაგ რამ მღვდელ მთავ რებ მა წა ა ქე ზეს ხალ ხი, 
რა თა უმალ ბა რა ბა გა ე თა ვი სუფ ლე ბი ნა მათ თვის.

12. ხო ლო პი ლა ტემ მი უ გო და კვლავ უთხ რა 
მათ: კი მაგ რამ, რა გსურთ რომ ვუ ყო იმას, ვი საც 
იუ დე ველ თა მე ფეს უწო დებთ!

13. ისი ნი კვლავ აყ ვირ დნენ: ჯვარს აც ვი იგი!”
ოთხ ი ვე სა ხა რე ბა ში, მცი რე დი ტექ სტობ რი ვი 

სხვა ო ბე ბით, ქრის ტეს ჯვარ ცმის წამ ქე ზებ ლე ბი 
და ბა რა ბას გა მომ ხსნე ლე ბი მღვდელ მთავ რე ბი 
არი ან მწიგ ნო რებ თან ერ თად.

ქრის ტესდრო ინ დელ მღვდელ მთავ რებ სა და 
XX-XXI სა უ კუ ნის მღვდელ მთავ რე ბის მორა ლ ში, 
თით ქმის არა ფე რი შეც ვლი ლა, მაგ რამ ამ მწა რე 
რე ა ლო ბამ კი არ უნ და დაგ ვა შო როს ეკ ლე სი ას, 
არა მედ უფ რო მე ტად დაგ ვა ა ახ ლო ვოს მას, რა თა 
უფ ლის სახ ლში მარ თალ ნი და უფ ლის ჭეშ მა რი ტი 
მოყ ვა რე ნი მრავ ლობ დნენ.

წინასწარ ვიცი, ამ წერილის საჯაროობის 
გამო, მძიმედ მარხულს, აღდგომის ბრწყინვალე 
დღესასწაულზე, უსათუოდ უზიარებლობით 
დამსჯიან. უფლისა და სამშობლოს სიყვარულით 
მზადა ვარ მორჩილად და უდტრვინველად მივიღო 
ულმობელი და უსამართლო სასჯელი.

სანამ ეკლესიაში მაინც არ დამკვიდრდება 
სიყვარული და სამართალი, მანამ ლოცვის მადლი 
არ გადმოვა ჩვენზე.

ღვთის სახლის ჩვეულებრივმა მოკვდავმა 
მღვდლებმა, ზემოთქმულის გამო, იქნებ 
ეკლესიიდანაც გამაგდონ.

ბოროტი ეკლესიაშიც მძვინვარებს.

ლე ი ლა ცო მაია

ეკლესიის მამები მრევლს 9 აპრილის ეკლესიის მამები მრევლს 9 აპრილის 

მიტინგზე წასვლას უკრძალავენმიტინგზე წასვლას უკრძალავენ

პატრიარქის სათნო ხუნტის ხელისუფლება
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მოს კო ვის პატ რი არ ქად ჩე კისტ “მი ხა ი ლო ვის” 

და ნიშ ვნას და სავ ლეთ ში დი დი ხმა უ რი მოჰ ყვა

სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ რუ სე თის გა მოს-
ვლე ბის გა აქ ტი უ რე ბის პა რა ლე ლუ რად რუ სეთ-
ში მოღ ვა წე ზო გი ერთ სომე ხს გა ურ თულ და 
რუ სო ფო ბი ის ავად მყო ფო ბა. ამ არ მენ თა სამ-
ხედ რო- პო ლი ტი კუ რი ორ კეს ტრის წევ რია ყვე-
ლა ის, ვი საც არ ენაღ ვლე ბა ქარ თულ -სომ ხუ რი 
ურ თი ერ თო ბე ბის წახ დე ნა. რო გორც სა ტურნს 
გა აჩ ნია დამ ცა ვი რგო ლე ბი, ისე გა რუ სე ბულ ქარ-
თველ თმო ძუ ლე ებს კვე ბავს კრემ ლის იმე დი. ად-
რე ა. მიგ რა ნი ა ნის და კ. ზა ტუ ლი ნის ტან დე მის 
აქ ტი უ რო ბის მოწ მე ნი გახ ლდით. ჩვენ ში წყლის 
ამ ღვრე ვის მცდე ლო ბა ში დღეს რუ სულ -სომ ხურ 
ტან დემ ში მო დეს კო ლე როვ სა და დუ მის წევრ ს. 
ბაღ და სა რი ანს უხ მეს, რე სე თის უკი დე გა ნო ბამ 
სო მეხ ქარ თველ თმო ძუ ლე ებს გა ნუ საზღ ვრე ლი 
სივ რცე შეს ძი ნა. ეტყ ო ბა, უნ და და ვემ შვი დო ბოთ 
დროს, რო ცა რო მე ლი მე ქარ თველს - არ მე ნო ბას, 
ან რო მე ლი მე ჩვენ ძეგლს არ მე ნულ მხა რეს მი ა-
წერ დნენ. ახ ლა ჩვენ გვე ლის უფ რო რთუ ლი შე მო-
ტე ვე ბის გა უვ ნე ბელ ყო ფა. პარ ტია “სა მარ თლი ა ნი 
რუ სე თის” დე პუ ტა ტი ს. ბაღ და სა რი ა ნი რუ სე თის 
ხე ლი სუფ ლე ბას ურ ჩევს: მიღ წე ულ ზე ნუ შევ ჩერ-
დე ბით და სა ქარ თვე ლოს დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლის 
“კონ ფე დე რა ლი ზა ცი ი სათ ვის” ძა ლის ხმე ვა არ 
და ვი შუ როთო. ჩვენ სა ქარ თვე ლოს კონ ფე დე რა-
ცია უნ და მო ვახ დი ნოთ არა იუ რი დი უ ლი, არა მედ 
ფსი ქო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით (ეს არის ჩვე ნი 
პრე რო გა ტი ვა). სა ქარ თვე ლო მი ნი რეს პუბ ლი-
კა ა, სა დაც კომ პაქ ტუ რად არი ან და სახ ლე ბუ ლი 
სხვა დას ხვა ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბი ო. აგ რეთ-
ვე ქარ თვე ლი ხალ ხის სუ ბეთ ნო სი, რო მე ლიც ერ-
თმა ნე თი სა გან მე ტის მე ტად გან სხვავ დე ბა. ჩვენ 
პრო პა გან და უნ და გავწიოთ სა ქარ თვე ლოს მო-
სახ ლე ო ბა ში, კონ ტაქ ტი და ვამ ყა როთ რე გი ო ნა-

ლურ ლი დე რებ თან და უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო-
მად გენ ლებ თან. სა ქარ თვე ლო უნ და გახ დეს ისე-
თი ქვე ყა ნა, რო გო რიც ლი ბა ნია - ფორ მა ლუ რად 
უნი ტა რუ ლი, სი ნამ დვი ლე ში კი კონ ფე დე რა ცი-
უ ლი სა ხელ მწი ფო, სა დაც სტა ბი ლუ რო ბა სხვა-
დას ხვა სათ ვის ტო მო თა შო რის მო ლა პა რა კე ბებს 
ემ ყა რე ბა” ამის დამ წერს, შე იძ ლე ბა ჩვე ნი ძმა ვუ-
წო დოთ? მაგ რამ ამ დღე ში ხომ თა ვად ჩა ვიგ დეთ 
თა ვი ჩვე ნი უნი ა თო ბით?

ზე წო ლას ვერ გა უძ ლო ნაპ რე ზი დენ ტალ მა ლე-
ონ ტერ -პეტ რო სი ან მაც - “რომ არა რუ სე თი, ქარ-
თვე ლე ბი ოსებს სულ გაწყ ვეტ დნე ნო”, - წა მოს-
ცდა მას. სა ბედ ნი ე როდ რა გა მო ლევს ქვე ყა ნა ზე 
პა ტი ო სანთ. მო ვუს მი ნოთ ორ გა ნი ზა ცია “დე მო-
სის” მოს კო ველ წარ მო მად გე ნელს ალექ სან დრე 
მნა ცა კა ნი ანს. იგი ორ ჯერ იყო ცხინ ვალ ში - ომამ-
დე და ომის შემ დეგ. “კრემ ლში მუ შავ დე ბა სა ქარ-
თვე ლოს დის კრე დი ტა ცი ის პრო ექ ტი. რუ სეთ ში 
მო დურ ტენ დენ ცი ად იქ ცა ფა შის ტუ რი იდე ო ლო-
გი ა. ლი მო ნო ვის პარ ტია კრემლს მკვეთ რი პო-
ლი ტი კი სა კენ მო უ წო დებს, რომ რუ სეთ ში სუფ თა 
რა სა - რუ სე ბი და ფუძ ნდნენ, ხო ლო და ნარ ჩე ნე ბი 
გა ნი დევ ნონ”. შემ დეგ ავ ტო რი წერს: კრემ ლი იმ-
პე რი ა ლის ტუ რი იდე ე ბით არის შეპყ რო ბი ლი. მას 
ყვე ლა ქვე ყა ნა ზე ზე მოქ მე დე ბის ბერ კე ტე ბი უნ-
და და სტრა ტე გი უ ლი ობი ექ ტე ბის და კა ვე ბი თაც 
არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი... სამხრთ ოსეთს რუ სე თი 
სა ქარ თვე ლო ზე ზე მოქ მე დე ბი სათ ვის გა მო ი ყე-
ნებს... შე ეც დე ბა პირ და პირ აღარ ჩა ე რი ოს ომ ში”. 
შემ დეგ ვკითხ უ ლობთ: “ო მის დაწყ ე ბამ დე ცხინ-
ვალ ში მხო ლოდ სამ ხედ რო ფორ მი ა ნი მა მა კა ცე ბი 
დამ ხვდნენ. ქა ლე ბი და ბავ შვე ბი გა ხიზ ნუ ლე ბი 
იყ ვნენ. კო კო ით მა სა ო მა რი თა და რი გი წი ნას წარ 
და ი ჭი რა”. “9 აგ ვის ტო დან ერ თი კვი რა ვი ყა ვი 

ცხინ ვალ ში, ცხინ ვა ლის სა ა ვად მყო ფო ში 44 ადა-
მი ა ნი აღ მოჩ ნდა, რო ცა რუ სუ ლი მე დი ით 1600 და-
ღუპულს ასა ხე ლებ დნენ”. “ქარ თვე ლე ბის ძა ლა-
დო ბა ზე და მხე ცო ბა ზე მი თებს ავ რცე ლებ დნენ... 
12 აგ ვის ტოს ქარ თუ ლი სოფ ლე ბის პე რი მეტ რზე 
- თა მა რა შე ნი დან კეხ ვამ დე, სა ზა რე ლი სუ რა თი 
ვი ხი ლეთ. ქარ თუ ლი სოფ ლე ბი მთლი ა ნად გა-
დამ წვა რი იყო... იმ დღე ებ ში სა კუ თა რი თვა ლით 
ვნა ხე, რო გორ თვით ნე ბობ დნენ სე პა რა ტის ტე-
ბი. ყო ველ ფე ხის ნა ბიჯ ზე მა თი მო რო დი ო რო ბის 
ფაქ ტე ბი გვხვდე ბო და”. არ შეგ რცხვე ბა ლე ვონ 
ბა ტო ნო, ამ ტექსტს რომ წა ი კითხ ავ? “სი ნამ დვი-
ლე ში სამ ხრეთ ოსე თის ად მი ნის ტრა ცი ის მო ნა ცე-
მე ბით, 135 ადა მი ა ნი და ი ღუ პა”... “ჩან და რომ რუ-
სე თის ხელ შეწყ ო ბით, ოსებ მა მარ თლაც მო უწყ-
ვეს ქარ თვე ლებს გე ნო ცი დი: სოფ ლე ბის გა დაწ-
ვით. მშვი დო ბი ა ნი მო სახ ლე ო ბის გა ნად გუ რე ბით, 
გან დევ ნით” (გა ზე თი “ი ვე რი ა”, 17-18 სექ ტემ ბე-
რი, 2008). ტერ -პეტ რო სი ანს შე ვახ სე ნებთ, რომ 
ქარ თვე ლე ბის ეთ ნოწ მენ დის ფაქ ტე ბი ევ რო საბ-
ჭოს 29 იან ვრის 2009 წ. სე სი ა მაც და ა დას ტუ რა.

შექ მნილ სი ტუ ა ცი ა ში ევ რო პელ თათ ვის გაცხ-
ად და კრემ ლის ფაქ ტი უ რი ზრახ ვე ბი, სე პა რა ტის-
ტე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის აღი ა რე ბით რუ სეთ მა 
მი ი ტა ცა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ე ბი, მაგ რამ 
იქ სამ ხედ რო ბა ზე ბის გახ სნით მკვეთ რი ნა ბი ჯი 
გა დად გა ნა ტოს წი ნა აღ მდეგ და ამით და მა ტე-
ბი თი მო წი ნა აღ მდე გე ე ბი შე ი ძი ნა. ეტყ ო ბა ამას 
რუ სებს არა ვინ შე არ ჩენს. ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბა 
კი სა ქარ თვე ლოს სა სი ცოცხ ლო სა კითხ ე ბის გა-
დაწყ ვე ტი დან კვლავ ჩა მო შო რე ბუ ლია და ელო-
დე ბა მოვ ლე ნე ბის სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბას.

გო ჩა და ნე ლია

ამე რი კულ მა გა ზეთ მა “ნი უ -ი ორკ თა იმ სმა” აღ-
ნიშ ნა, რომ ამე რი კა ში სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო-
ბა, ძი რი თად ში გარ ყვნი ლო ბის მოყ ვა რუ ლი. 
სტარ ჰი ტის გარ შე მო შეჯ გუ ფუ ლე ბი, ღი ად 
მი ე სალ მნენ ჩე კისტ “მი ხა ი ლო ვის” და ნიშ-
ვნას რუ სე თის პატ რი არ ქად. “კონ სერ ვა ტი-
უ ლი მარ თლმა დი დებ ლო ბის” “პრა ვა ი ა. რუ” 
სა იტ ზე დაყ რდნო ბით, ამე რი კულ მა გა ზეთ-
მა მი უ თი თა, რომ “მი ხა ი ლო ვი” მგზნე ბა რე 
ეკუ მე ნის ტი ა, კე თილ გან წყო ბი ლი კა თო ლი-
კე ბი სად მი.

კა ნა დის ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი გა ზე თი “ეს-
ტო ნუ რი ცხოვ რე ბა” იუწყ ე ბო და, რომ კი რი-
ლეს “ფი ნო -უნ გრუ ლი ფეს ვე ბი მი იქ ცე ვენ 
- ზო გი ერ თი რუ სი ნა ცი ო ნა ლის ტე ბის ყუ-
რადღ ე ბას”.

ჩვე ნი მხრი დან აღ ვნიშ ნავთ, რომ ის ისე-
თი ვე ფი ნო -უგ რაა (მორ დვი ნა), რო გო-
რი მო ნაც ვლე ო ბი თაც რი დი გე რი იყო, ხან 
“გერ მა ნე ლი”, ხან “ეს ტო ნე ლი”. ყო ველ შემ-
თხვე ვა ში, “ფი ნო -უგ რას” (მორ დვი ნის) გა-
რეგ ნო ბით, ის მი უ ღე ბე ლია ნამ დვი ლი ფი-
ნო -უგ რე ვის თვი საც, რომ ლე ბიც დარ ჩნენ 
წარ მარ თე ბად და დღეს ში შო ბენ შე საძ-
ლო ძა ლა დობ რი ვი გაქ რის ტი ა ნე ბის გა მო 
მგზნე ბა რე ახ ლად მოვ ლე ნი ლი “მი წაწყ ლე-
ლის გან”.

ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი გა ზე თი “ბუ და პეშ ტ-
თა იმ სი” სტა ტი ა ში “ღვთის კა ცი, აგ რეთ ვე 
მუ შა ობ და კგბ-ში” გვახ სე ნებს, რომ სა მი 
კან დი და ტი დან: კგბ-ს აგენტ “ტო პა ზა” (კლი მენ-
ტი), კგბ-ს აგენტ “ოს ტროვ სკი” (ფი ლა რე ტი) და 
კგბ-ს აგენტ “მი ხა ი ლო ვი დან” (კი რი ლე) “პატ რი-
არ ქად” არ ჩე ულ იქ ნა ჩე კის ტი “მი ხა ი ლო ვი” და ამ 
პი როვ ნე ბა თა მუ შა ო ბა კგბ-ში და დას ტუ რე ბულ 
იქ ნა სა პარ ლა მენ ტო კო მი ტე ტის მი ერ ლი ბე რა-

ლუ რი დე მოკ რა ტი ის რუ სე თის მოკ ლე ვა დი ან 
ფილ ტრის დროს 1990-ი ან წლებ ში”.

ამე რი კულ მა გა მო ცე მამ “ტრუმ პეტ” მი უ თი თა, 
რომ ზო გი ერ თი პრო ტეს ტან ტი უკ ვე 40 წე ლია 
წერს კა თო ლი კე ბის სა ი დუმ ლო გეგ მე ბის შე სა-
ხებ მის წი აღ ში და აბ რუ ნონ მარ თლმა დი დებ ლე ბი 
და პრო ტეს ტან ტე ბი და რომ კი რი ლეს და ნიშ ვნა 
- ამ გეგ მის ნა წი ლია ერ თი ა ნი მსოფ ლიო ფსევ-

დოქ რის ტი ა ნუ ლი ეკ ლე სი ის შე საქ მნე ლად. გა მო-
კითხ ვის თა ნახ მად რუ სე ბის მხო ლოდ 5% არის 

მარ თლმა დი დე ბე ლი, რო მე ლიც იცავს აუ-
ცი ლე ბელ რი ტუ ა ლებს, და გვახ სე ნებს, რომ 
კი რი ლი არის სა ტე ლე ვი ზიო შო უ მე ნი, ეკ-
რან ზე ხში რად მო ელ ვა რე.

კი რი ლი უმ დიდ რე სი გახ და მას შემ დეგ, 
რო დე საც მან 1990 წელს რუ სეთ ში შე ი ტა ნა 
8 მი ლი არ დი სი გა რე ტი.

კი რილ მა ეს ფუ ლე ბი ჩა დო სა ავ ტო მო ბი-
ლო წარ მო ე ბა ში და ეკო ნო მი კის სხვა სფე-
რო ებ ში. ამ ჟა მად ის არის რუ სეთ ში ყვე ლა-
ზე მდი და რი სა ეკ ლე სიო პი რი, ასა ბუ თებს 
პრო ტეს ტან ტი პას ტო რი მა იკლ ბურ დო. 
ბურ დო წერს “თა იმ სში”, რომ კი რი ლე ყოვ-
ლის შემ ძლე ადა მი ა ნი ა, რად გან მან შეძ ლო 
და ებ ლო კა რუ სუ ლი პორ ტა ლი კრე დო. რუ.

სკან და ლი გრუ-ს პოლ კოვ ნიკ მა კვაჩ კოვ-
მა გახ სნა, რომ რუ სე თის მარ თლმა დი დებ-
ლუ რი ეკ ლე სი ის ახა ლი მე თა უ რი სო დო მის-
ტი ა.

22 თე ბერ ვა ლი, 2009 წე ლი

ინ ტერ ნეტ ში გან თავ სე ბუ ლი ვი დეო ინ-
ტერ ვიუ გრუ-ს პოლ კოვ ნიკ კვაჩ კოვ თან რუ-
სე თის მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის ახა-
ლი მე თა უ რის გუნ დი ა ე ვის შე სა ხებ, ცნო ბი-
ლი ა, აგ რეთ ვე კგბ-ს აგენ ტის ოპე რა ტი უ ლი 
მეტ სა ხე ლით კგბ-ს აგენტ “მი ხა ი ლო ვი”.

ჟურ ნა ლის ტის კითხ ვა ზე გუნ დი ა ე ვის შე სა ხებ 
სამ ხედ რო მზვე რავ მა გა ნაცხ ა და, რომ გუნ დი ა ე-
ვი, ოფი ცი ა ლუ რი ტი ტუ ლით “მიტ რო პო ლიტ კი-
რილ ლი სმო ლენ სკი სა და კა ლი ნინ გრა დის” არის 
ფარ თოდ ცნო ბი ლი სო დო მის ტი და უწო და მას 
“მიტ რო პო ლი ტი სო დომ -გო მო რი სა”.

 თევზს ყო ველ თვის ხა ხა ღუ პავს თევზს ყო ველ თვის ხა ხა ღუ პავს
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 ახა  ლი წიგ ნე ბი ახა  ლი წიგ ნე ბი

ხე თუ რი ცი ვი ლი ზა ცია

ხე თე ბი უში შა რი და უძ ლე ვე ლი მე ომ რე ბიც იყ ვნენ 
და სა უ კე თე სო მი წათ მოქ მედ ნიც. კოლ ხე თის მსგავ სად 
ხვა ვი თა და ბა რა ქით მუ დამ აღ ვსი ლი ჰქონ დათ თა ვი-
ან თი ქვე ყა ნა. მა თი მთა გო რი ა ნი მი წე ბი აღ ჭურ ვი ლი 
იყო სარ წყა ვი სის ტე მე ბით.

ხე თი სა მი დი დი მხა რი სა გან შედ გე ბო და: მცი რე აზი-
ის ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თით - პა ლა, სამ ხრეთ -და სავ-
ლე თით - ლუ ვი ა, ცენ ტრა ლურ ნა წილ ში კი - ქა ბა დო კია 
(ახ ლან დე ლი - კა ბა დო კი ა) ამ ტო პო ნიმს თუ გა ლე ბის 
(მა რი გა ლის) სა ერ თო ქარ თვე ლუ რი ტო მის უძ ვე ლეს 
ენა ზე: ქა - მი წის დე დაღ ვთა ე ბა ა, რო გორც მი სი სი ნო-
ნი მი ქი -ა ნა, რაც ქვე ყა ნას, სამ შობ ლოს, სამ ყა როს ნიშ-
ნავს, ბა - სამ ყა როს შემ ქმნე ლის - დი დი ბა- ბა ღმერ თის 
სა ხე ლი ა, დო, ანუ და - კავ ში რი ა, ხო ლო ია - აღ ნიშ ნავს 
შვილს.

თვალ სა ჩი ნო ე ბი სათ ვის გა ლურ -ქარ თვე ლურ ენა ზე 
გავ შიფ როთ ხე თე ბის სა ხელ მწი ფოს უძ ვე ლე სი დე და-
ქა ლა ქი ჰა თუ თა ში და ახა ლი დე და ქა ლა ქის ან კა რა, ანუ 
ანი- ქარ -რა, სა ხელ წო დე ბე ბი: ჰა- თუ თა- ში: ჰა - მა მა ზე-
ცი ე რი, თუ თა - მთვა რე ა, ასე იკითხ ე ბა: დი დი ბა ბა და 
მთვა რის ღვთა ე ბის ქა ლა ქი, ანი- ქა- რა: ანი - ცის ღმერ-
თი, ქა - მი წის ღვთა ე ბა, რა - მზის ღვთა ე ბა.

კოლ ხებ თან ერ თად, ხე თებ მა სა კუ თა რი წვლი ლი შე-
ი ტა ნეს ზო გად სა კა ცობ რიო კულ ტუ რის სა გან ძურ ში, 
მათ გა მო ად ნეს სპი ლენ ძი და და რიშ ხან თან შე ნა ერ-
თით მი ი ღეს ახა ლი, უფ რო მკვრი ვი მა სა ლა - ბრინ ჯა ო. 
მათ გა მო ი გო ნეს ბორ ბა ლი, და ბრინ ჯა ო სა გან შექ მნეს 
სამ ცხენ შებ მუ ლი ორ თვა ლა ეტ ლი, რო მელ ზე დაც მე-
ეტ ლის ორი ვე მხა რეს მშვილ დის რით აღ ჭურ ვი ლი მე ო-
მა რი იდ გა და ბრძო ლის ველ ზე სწრა ფად და მო ხერ ხე-
ბუ ლად მოქ მე დებ დნენ, ში შის ზარს სცემ დნენ მო წი ნა-
აღ მდე გე ქვეყ ნის მე ომ რებს და თან და თან მა თი სა ხელ-
მწი ფოს მი წე ბი სულ უფ რო ფარ თოვ დე ბო და.

მდი ნა რე ნი ლო სის შუა წელ თან, იქ სა დაც ეთი ო პი-
უ რი - ყვი თე ლი კა ნის ადა მი ა ნე ბი სახ ლობ დნენ, მდი-
ნა რის მი ერ დატ ბო რი ლი მი წე ბი უხ ვმო სავ ლი ა ნო ბით 
გა მო ირ ჩე ოდ ნენ, რი თაც და ინ ტე რეს და მე ზო ბე ლი 
ქვეყ ნე ბის ხალ ხე ბი: კოლ ხე ბი, ხე თე ბი, ქა ნა ა ნე ლე ბი, 
ფე რი ზე ვე ლე ბი, ქალ დე ე ბი, რომ ლებ მაც ამ ტე რი ტო-

რი ა ზე ახალ შე ნი და სახ ლე ბა ნი შექ მნეს და შე და რე ბით 
მოგ ვი ა ნე ბით ძვ.წ. 2700 წელს აქ ჩა მო ყა ლიბ და ეგ ვიპ-
ტის სა ხელ მწი ფო, რო მე ლიც სამ ხედ რო, ეკო ნო მი უ რი 
და კულ ტუ რუ ლი სიძ ლი ე რით მუდ მივ ქიშ პო ბა ში იყო 
ხე თებ თან, თა ვი სი ჰე გე მო ნი ის გავ რცე ლე ბის მიზ ნით. 
შემ დგომ სა უ კუ ნე ებ ში, ამ ქიშ პო ბას, რო მე ლიც ის ტო-
რი ა ში ქა დე შის ომის სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი, ფარ თო მას-
შტა ბი ა ნი სის ხლის ღვრა მოჰ ყვა.

ხე თე ბი სა და ეგ ვიპ ტე ლე ბის სამ ხედ რო სიძ ლი ე რე 
თით ქმის თა ნა ბა რი იყო, მაგ რამ ხე თე ბი სი მა მა ცით 
ჯაბ ნიდ ნენ მომ ხვდუ რებს და მა თი ცი ხე- ქა ლა ქე ბი აუ-
ღე ბე ლი იყო. ამის გა მო ხში რად ზავ დე ბოდ ნენ.

ათას წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე მრა ვა ლი სა ზა ვო ხელ-
შეკ რუ ლე ბე ბი იქ ნა აღ მო ჩე ნი ლი და წა კითხ უ ლი, რო-
გორც ეგ ვიპ ტის, ასე ვე ხე თე ბის თი ხის ფირ ფი ტებ ზე.

ამ რი გად, ხე თე ბის კოლ ხურ წარ მო მავ ლო ბა ზე ჯერ 
კი დევ გრძელ დე ბა კვლე ვე ბი და არ ქე ო ლო გი უ რი აღ-
მო ჩე ნე ბი.

ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რებს ძვე ლი აღ თქმის X (15) 
თავ ში ნახ სე ნე ბი სა ხელ წო დე ბა ხე თი, რო მე ლიც დი დი 
ქუ რუმ -გან მა ნათ ლებ ლის და პატ რი არ ქის ნო ეს შვი-
ლის შვი ლის შვი ლი ა.

ეს იყო მსოფ ლი ო ში უდი დე სი და უძ ლი ე რე სი თავ-
დაც ვი თი ნა გე ბო ბა 2-3 მეტ რი ა ნი სის ქის კლდის უზარ-
მა ზა რი ლო დე ბი სა გან ნა გე ბი გა ლავ ნით, მთა ში ქვით-
კი რის კლდე ებ ში გა მოჭ რი ლი უთ ვა ლა ვი ოთა ხე ბით, 
რომ ლე ბიც ლა ბი რინ თე ბით იყო 
შე ერ თე ბუ ლი. შემ დგომ იგი ყო-
ველ თვის იყო კოლ ხე თის მე ფე ე-
ბის სა ტახ ტო ქა ლა ქი, რო მელ მაც 
მშვე ნი ე რი ჩუ ქურ თმე ბით გა ა ო-
ცა მნახ ვე ლი არ გო ნავ ტე ბი ჩვ.წ. 
აღ რიცხ ვამ დე 1400 წლის წინ 
და ამი ტო მაც უწო დეს მას არ ქე-
პო ლი სი ანუ უძ ვე ლე სი ქა ლა ქი. 
კოლ ხუ რი წარ სუ ლის დაკ ნი ნე-
ბით ან თე ბულ მა ქარ თველ მა მეც-
ნი ე რებ მა კი მას ცი ხე გო ჯი თუ 
გონ ჯი უწო დეს. მარ თა ლია მეგ-
რე ლებ მა კოლ ხუ რი ქალ ღმერ თის 
ეას ხსოვ ნა და კარ გეს, მაგ რამ სა-
მა გი ე როდ, შე მოკ ლე ბით მას ნო-
ქა ლა ქე ვი ანუ ნო ეს ქა ლა ქი უწო-
დეს და ეს სა ხე ლი სა მა რად ჟა მოდ 
შე უ ნარ ჩუ ნეს ერს. დღე საც მეგ-
რე ლი ხალ ხი მას ნო ეს ქა ლაქს 
ანუ ნო ქა ლაქს უწო დებს და არა ნა ქა ლა ქარს!

პრე ის ტო რი ულ ხა ნა ში, სამ ყა როს შემ ქმნე ლი შე მოქ-
მე დის - ღმერ თის ნე ბით, დე და მი წა ზე ადა მი ა ნის გე ნის 
არ სე ბო ბის გა სა ხან გრძლი ვებ ლად შე იქ მნა 7 რა სა, რა-
თა კა ცობ რი ო ბა და ცუ ლი იქ ნას გე ნე ტი კუ რი მუ ტა ცი-
ის გან, ანუ მო ნა თე სა ვე ადა მი ა ნე ბის, ერ თი და იმა ვე 
სის ხლის შეჯ ვა რე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ავად მყო ფი 
ადა მი ა ნე ბის გა ჩე ნი სა გან, რომ ლებ საც აღარ აქვთ, რო-
გორც გამ რავ ლე ბის, ასე ვე მათ სისხლს არ გა აჩ ნი ათ 
მიკ რო ბებ თან და და ა ვა დე ბებ თან ბრძო ლის უნა რი.

ხო ლო სხვა დას ხვა რა სის ადა მი ა ნე ბის სის ხლის ნელ -
ნე ლა ერ თმა ნეთ ში შე რე ვა დე და მი წა ზე მი ლი არ დო ბით 
წლე ბის მან ძილ ზე შე უ ნარ ჩუ ნებს კა ცობ რი ო ბას არ სე-
ბო ბას.

პატ რი არ ქმა და ქუ რუმ -გან მა ნათ ლე ბელ მა, რი გით 
მე-6 ღვთის შვილ მა ნო ემ და მის ეპო ქა ში, მის გვერ დით 
მოღ ვა წე სწავ ლულ მა მა მებ მაც შე ნიშ ნეს, რომ ადა მი ა-
ნებ ში ძალ ზედ გავ რცელ და თა ვაშ ვე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ-

რი ურ თი ერ თო ბა ნი, რა მაც დი დი ზი ა ნი მი ა ყე ნა უდა-
ნა შა უ ლო ადა მი ა ნე ბის სი ცოცხ ლეს, იბა დე ბოდ ნენ თა-
ო ბე ბი, რომ ლებ საც გამ რავ ლე ბის უნა რი არ გა აჩ ნდათ, 
ფი ზი კუ რად გა ნუ ვი თა რებ ლე ბი იყ ვნენ და მათ სხე ულს 
ადა მი ა ნე ბის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ლა ზა თი და მშვე-
ნი ე რე ბა არ გა აჩ ნდათ. პატ რი არ ქი ნო ეს თა ოს ნო ბით 
რი ო ნის ზღვის შე სარ თავ თან არ სე ბულ ქა ლაქ ფუ თის 
(ფო თი) ეკ ლე სი ა ში და ი წე რა ე.წ. პირ ვე ლი სჯუ ლის კა-
ნო ნი, მას ხალ ხში ე- ფუ თი ჰქვი ა, ანუ დე და ღვთა ე ბის 
ეა-ს და ქა ლაქ ფუ თის სიტყ ვა თა კრე ბულს წარ მო ად-
გენს.

პირ ვე ლი სჯუ ლის კა ნო ნის მი ხედ ვით უსას ტი კე სად 
ის ჯე ბო და ახ ლო ნა თე სა ვი ქა ლი და კა ცი, რო მე ლიც ერ-
თმა ნეთ თან წყვილ დე ბო და. ეს წე სი, სხვა ქვეყ ნებ თან შე-
და რე ბით, დღეს დღე ი სო ბით ყვე ლა ზე კარ გად მხო ლოდ 
კავ კა სი ის ხალ ხებ შია და ცუ ლი.

ამ რი გად, პატ რი არ ქმა ნო ემ და მის მა თა ნა მო აზ რე სა-
ეკ ლე სიო მსა ხუ რებ მა შექ მნეს I სჯუ ლის კა ნო ნი - ეფუ-
თი, რი თაც ერ თგვა რი ცნო ბი ე რი წარ ღვნა მო ახ დი ნეს ამ 
ეპო ქა ში.

ახ ლა კი ცალ კე შე ვე ხოთ ნო ეს გა ლურ -კოლ ხურ -ქარ-
თვე ლურ წარ მო მავ ლო ბას და წარ ღვნის თე მებს;

- ასე თი ხმა მა ღა ლი გან ცხა დე ბე ბის გა კე თე ბის ნე ბას 
მაძ ლევს თვით კოლ ხუ რის ტო პო ნი მი კა, რომ ლის შეს-
წავ ლა საც მთე ლი სი ცოცხ ლე მო ვან დო მე და აღ მო ვა ჩი-
ნე, რომ თურ მე მთე ლი მსოფ ლი ოს ხალ ხთა წი ნამ ძღო ლი 

მა მის - ნო ეს და ბა დე ბის ად გი ლი 
კოლ ხე თი, კერ ძოდ კი, სე ნა კის 
რა ი ო ნის სო ფე ლი ნო ღა ა. ნო- ღა 
ასე უნ და დავ მარ ცვლოთ ტო პო-
ნი მი, რომ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლი 
თა ვად ნო ე ზე მიგ ვა ნიშ ნებს. ღა კი 
- მეგ რუ ლად ნიშ ნავს შო ბას, ანუ 
ამ სიტყ ვის ში ნა არ სი პირ და პირ 
გვე უბ ნე ბა, რომ ნო ეს და ბა დე ბის 
ად გი ლი ვა რო. ქარ თულ შიც ასე-
ა, ბა- ვშვი, ბა- ვშო ბე, ბა- გა ვა ჩი ნე, 
ბა- მე ყო ლა -ო, მეგ რულ ში ბა- ღა -ა-
ნა, რაც ასე იშიფ რე ბა ბა- ვშო ბე 
ანი ღმერ თის შემ წე ო ბი თო. სხვა-
თა შო რის, სოფ. ნო ღა ში ჩა მო დის 
პა ტა რა მდი ნა რე, რო მელ შიც, რო-
გორც ჩანს, ნოე პა ტა რა ო ბი სას 
ბა ნა ობ და ხოლ მე, რად გან ნო ეს 
სა ხე ლი დღემ დე აქვს შე მორ ჩე ნი-
ლი და ნო ეს ღე ლეს, შე მოკ ლე ბით 
კი ნო ღე ლას უწო დე ბენ იქა უ რე ბი.

ამას გარ და, მო გეხ სე ნე ბათ, რომ ნოე ბერ ძნულ მი-
თოს ში დევ კა ლი ო ნად მო იხ სე ნი ე ბა. არ გო ნავ ტი კა ში 
დევ კა ლი ო ნი ღმერ თთან და ახ ლო ე ბუ ლი პი რია და სწო-
რედ მას ან დობს მა მა ზე ცი უ რი წარ ღვნის დად გო მის 
ჟამს და მას ას წავ ლის კი დობ ნის აგე ბის წესს. რო დო-
სე ლი არ გო ნავ ტი კა ში გარ კვე ვით წერს, რომ წარ ღვნის 
შემ დეგ დევ კა ლი ონ მა აა შე ნა მზის ღვთა ე ბის “რა”-ს სა-
პა ტივ სა ცე მოდ მსოფ ლი ო ში პირ ვე ლი ქა ლა ქის ტი პის 
და სახ ლე ბა - ონი (ამ ჟა მად რაჭ ვე ლე ბის ქა ლა ქი ონი, 
რო მელ საც ჩა მო უ დის კოლ ხე თის უდი დე სი მდი ნა რე რო-
მელ საც მზის ღვთა ე ბის სა დი დებ ლად უწო დე ბენ რა ონს 
და არა რი ონს, ასე ვე ნოე აშე ნებს უძ ვე ლე სი კოლ ხუ რი 
ქალ ღმერ თის ეას სა ხე ლო ბის მე ო რე ცი ხე- ქა ლაქს ეა-ს, 
რო მელ ზეც რო დო სე ლი თა ვის დრო ზე წერ და: “არ გო-
ნავ ტე ბის მფარ ველ მა ჰე რამ ნის ლით და ფა რა მთე ლი 
მი და მო, ჯან ღით და ბუ რა ქა ლა ქი ეა, რომ სა სახ ლემ დე 
ფა რუ ლად ევ ლო”.

ბორის გოგია

ფი ლო ლო გი ის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ-
ტო რის, პრო ფე სორ ეთერ მგა ლობ-
ლიშ ვი ლის რე დაქ ტო რო ბით გა მო ვი და 
“მრგვა ლი მა გი და - თა ვი სუ ფა ლი სა-
ქარ თვე ლო” პო ლი ტი კურ ორ გა ნი ზა ცი-
ა თა ცნო ბა რი, რომ ლის პრე ზენ ტა ცია 
მო ეწყო თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტის მე-VIII კორ პუ სის სხდო მა-
თა დარ ბაზ ში. პრე ზენ ტა ცი ას მრა ვა ლი 
ადა მი ა ნი და ეს წრო.

ცნო ბარ ში წარ მოდ გე ნი ლია მოკ ლე ის-
ტო რია და პროგ რა მა- წეს დე ბა ნი ბლოკ ში 
“მრგვა ლი მა გი და - თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ-
თვე ლო” შე მა ვა ლი პო ლი ტი კუ რი ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი სა, იმ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა, 

რო მელ თაც მყა რი ნი ა და გი მო ამ ზა დეს 
სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლი მრა ვალ პარ ტი-
უ ლი დე მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბის ჩა სა-
ტა რებ ლად და ამ არ ჩევ ნებ ში 1990 წლის 
28 ოქ ტომ ბერს უდი დე სი გა მარ ჯვე ბა 
მო ი პო ვეს, სა ქარ თვე ლო ში მშვი დო ბი ა ნი 
გზით და ამ ხეს თავს მოხ ვე უ ლი მრა ვალ-
წლი ა ნი კო მუ ნის ტუ რი დიქ ტა ტუ რა, რი-
თაც სრუ ლი ად ახა ლი, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე-
სი ეტა პი და იწყო თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის 
მებ რძო ლი ქარ თვე ლი ხალ ხის ცხოვ რე-
ბა ში.

აქ ვე მო ცე მუ ლია ბლო კის “მრგვა ლი 
მა გი და - თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ თვე ლო” პო-
ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პლატ ფორ-

მა, რომ ლი თაც ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბა არ ჩევ ნე ბამ დე 
წარ დგა სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე.

ცნო ბარ ში შე ტა ნი ლია ასე ვე ბა ტონ ზვი ად გამ-
სა ხურ დი ას ცალ კე უ ლი მი მარ თვე ბი სა ქარ თვე ლოს 
მო სახ ლე ო ბი სად მი, ღია წე რი ლე ბი ედუ არდ შე ვარ-
დნა ძი სად მი, ხაზ ბუ ლა ტო ვი სად მი და სა ქარ თვე ლოს 
ჰელ სინ კის კავ ში რის თბი ლი სის ორ გა ნი ზა ცი ი სა და 
სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს წმინ და ილია მარ თლის სა-
ზო გა დო ე ბის გან ცხა დე ბე ბი.

ცნო ბა რი, გარ კვე ულ დახ მა რე ბას გა უ წევს სა ქარ-
თვე ლოს უახ ლე სი პო ლი ტი კუ რი ის ტო რი ის მკვლე ვა-
რებს. ვფიქ რობთ, ის ინ ტე რესს მოკ ლე ბუ ლი არ იქ ნე-
ბა ის ტო რი კო სე ბის, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფა კულ ტე ტე ბის 
სტუ დენ ტე ბი სა და ასე ვე მკითხ ველ თა ფარ თო წრი-
სათ ვის. წერს ავ ტო რი.
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ბე დის ირო ნიაბე დის ირო ნია
ბავ შვო ბა უდარ დე ლი...
ყრმო ბა და პირ ვე ლი სიყ ვა რუ ლი... იმე დე ბი და...
იმედ გაც რუ ე ბა სრუ ლი...
პირ ვე ლი და ნა შა უ ლი და... ცი ხის ცი ვი და ნეს ტი ა ნი 

კედ ლე ბი...
ამ დე ნი ზიზღ ი სა და ბოღ მის ღირ სი თუ იყო, არ 

ეგო ნა... არც უფიქ რია ერ წმუ ნა, უბ რა ლოდ იფიქ რა, 
რომ ცხოვ რე ბამ ზურ გი აქ ცი ა, ეგ იყო და ეგ.

შემ დეგ... შემ დეგ ცხოვ რე ბა სა ში ნე ლი, ენით აღუ-
წე რე ლი... და უნ დობ ლო ბა და გა უ ტან ლო ბა სრუ ლი... 
და ფიქ რი... მარ თა ლი ა, გო ნე ბის მღრღნე ლი, მაგ რამ 
მხსნე ლად მოვ ლე ნი ლი, ერ თა დერ თი მე გო ბა რი...

წე რი ლე ბი ბავ შვო ბის მე გობ რე ბი სა გან - ნა თე-
ლი წერ ტი ლი მის ცხოვ რე ბა ში; სი მი, რო მე ლიც მას 
უდარ დელ წარ სულ თან აკავ ში რებ და.

მარ თა ლი ა, ზოგ მა წე რას უკ ლო, მაგ რამ ზო გის გან 
მა ინც მოს დი ო და ამ ბე ბი:

აი, ვა ჟამ მუ შა ო ბა და იწყ ო...
ნა თე ლა სადღ აც მო ეწყ ო...
მა ნა ნა გათხ ოვ და...
უსაქ მუ რი, დონ დლო ვა ნოც იწე რე ბა: რა ღაც უნ და 

გა ვა კე თო, თო რემ აღარ შე მიძ ლი ა ო...
მან კი... მან რა ღა უნ და აკე თოს ამ ბნელ, ცივ და 

უსი ცოცხ ლო სა კან ში?.. მოკ ვდე ბა გუ ლი და ლე ში 
რომც გა დარ ჩეს, უგუ ლოდ გინდ ყო ფი ლა და გინდ 
არა...

ოხ, ეს ფიქ რი მტან ჯვე ლი... მაგ რამ მხსნე ლად მოვ-
ლე ნი ლი, ერ თა დერ თი მე გო ბა რი...

2001 წ.

უნებ ლიე უნებ ლიე 
შემ თხვე ვი თო ბის მსხვერ პლიშემ თხვე ვი თო ბის მსხვერ პლი

მა თი შეხ ვედ რა ის იყო, რა საც ადა მი ა ნე ბი შემ-
თხვე ვი თო ბას უწო დე ბენ.

არა ფე რი გან სა კუთ რე ბუ ლი არ მომ ხდა რა... რამ-
დე ნი მე ბა ნა ლუ რი ფრა ზა გაც ვა ლეს, რო გორც უმე-
ტეს შემ თხვე ვა ში ხდე ბა ხოლ მე პირ ვე ლი შეხ ვედ რის 
დროს. თუმ ცა, კარ გად გა უ გეს ერ თმა ნეთს, რად გან 
ორი ვეს ჰქონ და ხა სი ათ ში სა ერ თო: არც ერთს არ აინ-
ტე რე სებ და ის, რა საც სა ზო გა დო ე ბა ღირ სე ბას ეძახ-
და, აბ სო ლუ ტუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი თვა ლით უყუ-
რებ დნენ ცხოვ რე ბას, ვიდ რე სხვე ბი, ჰქონ დათ სხვა 
ფა სე უ ლო ბე ბი. არ იტ კი ვებ დნენ თავს მო რა ლით და 
მსგავ სი რამ სრუ ლი ად ზედ მე ტად მი აჩ ნდათ...

მე რე... მე რე მოხ და ის, რაც, ალ ბათ, ასეც უნ და 
მომ ხდა რი ყო. მო წო ნე ბა და, რო გორც თვი თონ უწო-
დებ დნენ ამ უც ნა ურ გრძნო ბას, სიყ ვა რუ ლი... რა 
თქმა უნ და, არც უფიქ რი ათ, რომ მა თი “სიყ ვა რუ ლი”, 
მუდ მი ვად გაგ რძელ დე ბო და, რო გორც ჰგო ნია შეყ ვა-
რე ბულ თა უმე ტე სო ბას.

გარ კვე უ ლი დრო ის მე რე და შორ დნენ კი დეც ზედ-
მე ტი სენ ტი მენ ტა ლიზ მის გა რე შე...

გაჩ ნდა ბავ შვი...
იგი ვე თვი სე ბე ბით და ჯილ დო ვე ბუ ლი, რა საც სა-

ზო გა დო ე ბა უღირ სო ბას, ამო რა ლიზმს უწო დებს.
თუმ ცა, დაჰ ყვა მას ერ თი თვი სე ბა: მო ე ძებ ნა კომ-

პრო მი სი სა ზო გა დო ე ბას თან... მო ე ძებ ნა კი დეც - გა-
მარ თლე ბა: თა ვის გა ჩე ნა ში ხომ თვი თონ არ მი უძღ-
ვის ბრა ლი?!..

მარ თლაც და, რა უნ და ჰქნას, ის ხომ უნებ ლიე შემ-
თხვე ვი თო ბის მსხვერ პლი ა?!..

2001 წ.

სუ ლის მე ტამ ორ ფო ზასუ ლის მე ტამ ორ ფო ზა
ის ისე თი ვე ოჯახ ში და ი ბა და, რო გო რიც იყო უმ-

რავ ლე სო ბა პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში: “პა ტი ოს ნე ბა”, 
გა მოღ ლე ტი ლი ჯი ბე და რამ დე ნი მე წი თე ლი “მან და-
ტი”... კე თილ სინ დი სი ე რი ხალ ხი, რო მელ თაც “პრო-
ლე ტა რი ა ტის” ფი ლო სო ფი ით უჭე დავ დნენ ტვინს; 
რა თქმა უნ და, ცი ნიზ მი სარ წმუ ნო ე ბის მი მართ. მა-
საც ჰქონ და ერ თი. მი სი ვე თქმით, ლო გი კუ რი პა სუ-
ხი: რამ დე ნი ხა ნია ადა მი ა ნი კოს მოსს იპყ რობს და, 
თუ ღმერ თი ცა ში ა, რო გორ ვერ ნა ხეს აქამ დე ო?..

არა და, რა ცხა დად ახ სოვს ბავ შვო ბის მო გო ნე ბა, 
აწ უკ ვე ზმა ნე ბა ში გა და სუ ლი:

და სა ძი ნებ ლად წა სუ ლი სულ იმის ფიქ რში იყო, თუ 
რა არის ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბის აზ რი... სად უნ და ვე-
ძი ოთ ის და რა იქ ნე ბა სი ცოცხ ლის მე რე... ღმერ თი 
მას არ სწამ და, თუმ ცა ვერც უღ მერ თო ბას ურიგ დე-
ბო და - ვერ იტან და სამ ყა როს, რო მელ შიც თვი თონ 
არ იარ სე ბებ და! ეს შეგ რძნე ბა იმ დე ნად მკა ფიო იყო 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი, რომ სუ ლი ეხუ თე ბო და და 
გუ ლი ეკუმ შე ბო და.

და უპა სუ ხოდ რჩე ბო და კითხ ვა: ნუ თუ რამ დე ნი-
მე ათე უ ლი წლის სი ცოცხ ლე შე ად გენს ცხოვ რე ბის 
აზრს და ამის მე რე ყვე ლა ფე რი აღიგ ვე ბა პი რი სა გან 
მი წი სა?!..

გა ვი და დრო...
შე იც ვა ლა სა ზო გა დო ე ბა. ის, რაც გუ შინ ქე ბის 

ღირ სი იყო, დღეს იგ მო ბო და... და რის თვი საც ად რე 
კაცს ასახ ლებ დნენ, იმას უკ ვე “პატ რი ო ტიზმს” უწო-
დებ დნენ.

ყვე ლა ფე რი კარ გი, მაგ რამ იმას რო გორ იფიქ რებ-
და, რომ ხალ ხი და ი ჯე რებ და ღვთის არ სე ბო ბას?! 
იმის არ სე ბო ბას, რაც არა ვის თვა ლი თაც არ უნა-
ხავს... ეგ არა ფე რი გარ კვე უ ლი დრო ის მე რე თვი-
თო ნაც დარ წმუნ და სამ ყა როს შემ ქმნე ლი ძა ლის 
არ სე ბო ბა ში... ეს, ალ ბათ, იმის ბრა ლიც იყო, რომ 
მი სი ჯერ კი დევ ყა მი რი შე მეც ნე ბა ითხ ოვ და რა ღაც 
ახალს და ზუს ტად ამ დროს იფეთ ქა ქარ თველ თა შო-
რის ქრის ტეს მის ტე რი ამ ისე თი ძა ლით, რომ ყმაწ ვი-
ლი კა ცის გუ ლი ერ თი ა ნად შეძ რა და მთლი ა ნად და-
იპყ რო, გა აბ რუ ა.

შემ დგომ ამი სა, არე უ ლო ბა ქვე ყა ნა ში.. არა ვინ იყო 
გამ კითხ ა ვი...

უპატ რო ნო ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბა გა და ეშ ვა გა ნუ-
კითხ ა ო ბის მო რევ ში... ეს გა ნუ კითხ ა ო ბა ვი ღა ცის 
კარ ნა ხით წარ მო ებ და თით ქოს, მაგ რამ მა შინ არ აღ-
მოჩ ნდა ის ძა ლა, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს ფარ დას ახ-
დი და და და ე რივ ნენ ქარ თვე ლე ბი ერ თმა ნეთს...

მა შინ შე ირ ყა პირ ვე ლად რწმე ნა ღვთი სად მი, რწმე-
ნა ადა მი ა ნის კე თილ შო ბი ლე ბის მი მართ. აუ ცი ლე ბე-
ლი იყო ფა სე უ ლო ბე ბის გა დარ ჩე ვა, მაგ რამ არ ჩე ვა-
ნი აღარ სად ჩან და... ამას მოჰ ყვა სუ ლის კრი ზი სი... 
და უნ დობ ლო ბის და გა ნუ კითხ ა ო ბის მო რევ ში უფ რო 
გაძ ლი ერ და პრო ტეს ტი ცხოვ რე ბის მი მართ... აღ მო-
ა ჩი ნა, რომ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ესო დენ დიდ პა ტი-
ვის ცე მას იწ ვევ და მას ში, არ იმ სა ხუ რებ და ამას. ადა-
მი ა ნის ბო რო ტე ბამ ყო ველ გვარ ცხო ვე ლურ სი სას-
ტი კეს გა და ა ჭარ ბა და პირ ვე ლად აღ მოჩ ნდა ისე თი 
ბა რი ე რის წი ნა შე, რომ ლის გა და ლახ ვა შე უძ ლებ ლად 
მი იჩ ნია მა შინ: ძვე ლი სტე რე ო ტი პე ბი ახალ მა ვერ 

შეც ვა ლა... ეს, ალ ბათ, უნ დობ ლო ბის ბრა ლიც იყო.. 
მი სი ბავ შვუ რი მი ა მი ტო ბა თვალ სა და ხელს შუა შე-
უმ ჩნევ ლად გამ ქრა ლი ყო...

გა ვი და დრო...
მის ცხოვ რე ბა ში ბევ რი ცვლი ლე ბა მოხ და, თუმ ცა 

გა რეგ ნუ ლად არა ფე რი ეტყ ო ბოდ. ისევ ინარ ჩუ ნებ-
და სა ზო გა დო ე ბას თან კომ პრო მისს, თუმ ცა პრო-
ტეს ტი არც უფიქ რი ა. და ი ჯე რა ერ თი “სიბ რძნე”: 
ცხოვ რე ბა ში არ ხდე ბა კარ გი და ცუ დი, უბ რა ლოდ 
ხდე ბა ფაქ ტი და ზო გი მას აფა სებს და დე ბი თად, ზო-
გი კი დევ უარ ყო ფი თად.

რე ლი გი ურ მა რი ტუ ა ლებ მა თუ ნივ თებ მა ისევ და-
კარ გეს მნიშ ვნე ლო ბა და უბ რა ლო საგ ნე ბის სი ა ში 
მოხ ვდნენ. თუმ ცა ეს უფ ლის უარ ყო ფას არ ნიშ ნავ-
და, მის თვის ღმერ თმა შე ი ძი ნა უფ რო გლო ბა ლუ რი 
ფუნ და მენ ტა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბა, ვიდ რე ამას ნე ბის-
მი ე რი რე ლი გია დოგ მა ტუ რად ქა და გებს.

უკ ვე აღარ ეში ნო და გარ დაც ვა ლე ბის, ეს ფბია მას 
სა ბო ლო ოდ ჩა მო შორ და. ცხოვ რე ბი დან წას ვლამ 
შე ი ძი ნა რა ღაც გარ კვე უ ლი ინ ტე რე სი, თუმ ცა ამ 
ცხოვ რე ბა შიც იყო ისე თი რამ, რის და ტო ვე ბაც ენა-
ნე ბო და, მიხ ვდა რომ “იქ” სრუ ლი ად სხვა ფა სე უ ლო-
ბე ბი არ სე ბობ და, ვიდ რე “აქ”.

კარ გად ახ სოვს: ერ თხელ გა დაწყ ვი ტა ჰყო ლო და 
სა კუ თა რი მოძღ ვა რი და მო ე ნა ნი ე ბი ნა ცოდ ვე ბი, 
მაგ რამ მიხ ვდა, რომ იმის მო ნა ნი ე ბას, რა საც ხვალ 
სი ა მოვ ნე ბით გა ა კე თებ და ისევ, არ ჰქონ და არა ვი თა-
რი აზ რი. მით უმე ტეს, სრუ ლი ად უაზ როდ მი აჩ ნდა, 
გუ ლი გა და ე შა ლა ადა მი ა ნის თვის და ისე თი რამ გა-
ემ ხი ლა, რა შიც სა კუ თარ თავ საც ვერ უტყ დე ბო და 
ხოლ მე.

თით ქოს ცხოვ რე ბის გან გუ ლის გა ტეხ ვას უნ-
და მოჰ ყო ლო და გა ბო რო ტე ბა და და უნ დობ ლო ბა 
ადა მი ან თა მოდ გმის მი მართ, მაგ რამ მსგავ სი რამ 
არც მოს ვლია აზ რად. ჩათ ვა ლა, რომ ბო რო ტე ბა 
და სი კე თე აბ სო ლუ ტუ რად სუ ბი ექ ტუ რი ცნე ბე ბია 
და ყვე ლამ უნ და იცხ ოვ როს ისე, რო გორც შე უძ-
ლი ა. თვი თონ ირ წმუ ნა, რომ სი კე თეა ერ თა დერ-
თი რამ, რი სი გუ ლის თვი საც ღირს სი ცოცხ ლე...

თუმ ცა, დარ ჩა ფო ბია გა ურ კვე ვე ლი მო მავ ლი სა.

2001 წ.

ზმა ნე ბაზმა ნე ბა
ეს მოხ და უეც რად...
მეჩ ვე ნა ზმა ნე ბა რამ - ნა თე ლი, რო გორც აღ ტყი ნე-

ბუ ლი სუ ლის არი ა;
ცხოვ რე ბა შე მო იჭ რა ჩემ ში და თა ვად ვე გა ნახ ვნა 

კა რი, სა ი მე დოდ დაგ მა ნუ ლი...
გა მო იჭ რა ნა თე ლი, თვა ლის მომ ჭრე ლი...
“ნუ თუ ეს მე ვარ?..”
“ან ესაა ცხოვ რე ბა, რა საც ვხე დავ?..”
ყვე ლა ფე რი ჩან და იმ დე ნად ცხა დად, რომ შე მე-

შინ და, უხი ლა ვი არა ფე რი დამ რჩე ნო და... მოკ ვდა ვის 
დამ შე უ ლი ცნო ბი ე რე ბა ნთქავ და ყვე ლა ფერს, რა საც 
კი თვალს მოჰ კრავ და...

მე რე?..
მე რე ყვე ლა ფე რი და იწ მინ და, და იწ რი ტა. სა ო ცარ-

მა ჩვე ნე ბამ დაჰ კარ გა პირ ვე ლა დი ეფექ ტი და მი ე ცა 
ჩვე უ ლებ რივ მდი ნა რე ბას. გახ და ისე თი ვე მრე ში, რო-
გო რა დაც გვეჩ ვე ნე ბა ის ყო ველ თვის, მოწყ ე ნი ლო ბის 
ჟამს და რო მე ლიც სევ დის ბურ სში ახ ვევს ყო ფას.

2001 წ.

მო ხუ ცი და ბავ შვიმო ხუ ცი და ბავ შვი
ქუ ჩა ში მი დი ოდ ნენ...

ინ ვა ლი დის სა ვარ ძლით ბავშვს მოჰ ყავ და მო ხუ ცი, 

რო მელ საც ჰქონ და სა ოც რად და ძა ბუ ნე ბუ ლი სა ხე 

და გა ფან ტუ ლი მზე რა. ის, ეტყ ო ბა, გა დაჩ ვე უ ლი იყო 

გა რე მო ში დაკ ვირ ვე ბულ მზე რას, აღარ აინ ტე რე სებ-

და გარ შე მო სა ზო გა დო ე ბა...

სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ სა ნა ხა ო ბას წარ მო ად გენ-

და ბავ შვი. მი სი მზრუნ ვე ლო ბა მო ხუ ცი სად მი - ცდი-

ლობ და ფრთხი ლად ემარ თა სა ვარ ძე ლი, რა ი მე ხი-

ფა თი არ შემ თხვე ო და; თუმ ცა, სა ზო გა დო ე ბი სა გან 

და ცინ ვა საც ერი დე ბო და - მი სი გა რეგ ნუ ლი იე რი 

მეტყ ვე ლებ და, არ უნ და ჰქო ნო და მთლად სა ხარ ბი ე-

ლო ცხოვ რე ბა, რაც ნა წი ლობ რივ კომ პლექსს იწ ვევ-

მ ი ნ ი ატურული ჩანა ხ ატე ბ ი
ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

ზა ზა ქარ და ვაზა ზა ქარ და ვა
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მ ი ნ ი ატურული ჩანა ხ ატე ბ ი

ლ ე ქ ს ე ბ ი

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

ლა მა ზი ქვეყ ნის ლა მა ზი ლა მა ზი ქვეყ ნის ლა მა ზი 

ქა ლე ბიქა ლე ბი
ვ. ჰი უ გო: - რუ სე თი დან ბრძან დე ბით?.ვ. ჰი უ გო: - რუ სე თი დან ბრძან დე ბით?.

ი. მე უ ნარ გი ა: - არა, სა ქარ თვე ლო დან.ი. მე უ ნარ გი ა: - არა, სა ქარ თვე ლო დან.

ვ. ჰი უ გო - ლა მა ზი ქა ლე ბით გან თქმუ ლი ქვეყ ნი დან?ვ. ჰი უ გო - ლა მა ზი ქა ლე ბით გან თქმუ ლი ქვეყ ნი დან?

ქარ თველ ქა ლის სი ლა მა ზეს მტრე ბის ცი ხე აუ ღი ა,ქარ თველ ქა ლის სი ლა მა ზეს მტრე ბის ცი ხე აუ ღი ა,

ბევ რი სამ ტროდ მო სუ ლის თვის ია რა ღიც აუყ რი ა.ბევ რი სამ ტროდ მო სუ ლის თვის ია რა ღიც აუყ რი ა.

მა თი ხოტ ბით, მა თი ქე ბით თავს იკ ლავ დნენ პო ე ტე ბიმა თი ხოტ ბით, მა თი ქე ბით თავს იკ ლავ დნენ პო ე ტე ბი

და არ გვაკ ლდა ქვე ყა ნა ზე, არც მოყ ვრე ბი და არც მტრე ბი.და არ გვაკ ლდა ქვე ყა ნა ზე, არც მოყ ვრე ბი და არც მტრე ბი.

უყუ რებ დნენ შუ რით, ბოღ მით ჩვე ნი მი წის ფესვს და საწყ ისს,უყუ რებ დნენ შუ რით, ბოღ მით ჩვე ნი მი წის ფესვს და საწყ ისს,

იტა ცებ დნენ ქარ თველ ქა ლებს ისე, რო გორც ოქ როს საწ მისს.იტა ცებ დნენ ქარ თველ ქა ლებს ისე, რო გორც ოქ როს საწ მისს.

მათ ამაყ სულს ვერ იპყ რობ და სულ თა ნი და შა ჰინ შა ჰიც.მათ ამაყ სულს ვერ იპყ რობ და სულ თა ნი და შა ჰინ შა ჰიც.

გუ ლის კა რს რომ ვერ უღებ დნენ, აწა მებ დნენ, გუ ლის კა რს რომ ვერ უღებ დნენ, აწა მებ დნენ, 

 წვავ დნენ შან თით. წვავ დნენ შან თით.

და ჩვენც გვაბ რძოლ -გვა დიდ გუ ლა მათ ამაყ მა უტეხ სულ მა,და ჩვენც გვაბ რძოლ -გვა დიდ გუ ლა მათ ამაყ მა უტეხ სულ მა,

ქარ თველ ქა ლის სი ლა მა ზემ, ქარ თველ ქა ლის სიყ ვა რულ მა.ქარ თველ ქა ლის სი ლა მა ზემ, ქარ თველ ქა ლის სიყ ვა რულ მა.

მათ მა ეშ ხმა, სი ლა მა ზემ აამ ღე რა რუს თა ვე ლიცმათ მა ეშ ხმა, სი ლა მა ზემ აამ ღე რა რუს თა ვე ლიც

და თი ნა თინს, ას მათს, ნეს ტანს სა ქარ თვე ლო ისევ ელის.და თი ნა თინს, ას მათს, ნეს ტანს სა ქარ თვე ლო ისევ ელის.

ელის ნა ტოს და ვე რი კოს, დო დოს, ლი ას, კა ტოს, მე რის,ელის ნა ტოს და ვე რი კოს, დო დოს, ლი ას, კა ტოს, მე რის,

ელის წყნე თელს და წავ კი სელს, მა ყაშ ვი ლის ასულს ელის.ელის წყნე თელს და წავ კი სელს, მა ყაშ ვი ლის ასულს ელის.

ეს იმა თი ნე ბით, რწმე ნით, ჩვენ გაქ რო ბა აღარ გვე ლის,ეს იმა თი ნე ბით, რწმე ნით, ჩვენ გაქ რო ბა აღარ გვე ლის,

გვე ყო ლე ბა კი დევ ბევ რი ალ გე თე ლი, არაგ ვე ლიც.გვე ყო ლე ბა კი დევ ბევ რი ალ გე თე ლი, არაგ ვე ლიც.

ღვთის მშობ ლის წილ ქვე ყა ნა ში სი ლა მა ზე არ მოკ ვდე ბა,ღვთის მშობ ლის წილ ქვე ყა ნა ში სი ლა მა ზე არ მოკ ვდე ბა,

არც ლა მა ზი ქა ლე ბი და აღარც ლექ სი მო აკ ლდე ბა.არც ლა მა ზი ქა ლე ბი და აღარც ლექ სი მო აკ ლდე ბა.

დღე საც მა თი სი ნა ტი ფე მზეს და მთვა რეს ეტო ლე ბა,დღე საც მა თი სი ნა ტი ფე მზეს და მთვა რეს ეტო ლე ბა,

გვე ყო ლე ბა თა მა რი და რუს თა ვე ლიც გვე ყო ლე ბა.გვე ყო ლე ბა თა მა რი და რუს თა ვე ლიც გვე ყო ლე ბა.

              2008 წ. დე კემ ბე რი2008 წ. დე კემ ბე რი

ისევ ჩვენ უნ და და ვიც ვათისევ ჩვენ უნ და და ვიც ვათ

უბ ნელ დე ბო დათ თვა ლე ბი ჩვე ნი ცის, მი წის ყუ რე ბითუბ ნელ დე ბო დათ თვა ლე ბი ჩვე ნი ცის, მი წის ყუ რე ბით

და გვე სე ო დენ მუმ ლი ვით ათა სი მურ ვან -ყრუ ე ბი.და გვე სე ო დენ მუმ ლი ვით ათა სი მურ ვან -ყრუ ე ბი.

უმეც რებ სა და უვი ცებს წკვა რამ ში გა მო კე ტი ლებსუმეც რებ სა და უვი ცებს წკვა რამ ში გა მო კე ტი ლებს

არ ას ვე ნებ დათ შურ -ბოღ მა ჯა ლა თებ ს-ჯა ლა ლე დი ნებს.არ ას ვე ნებ დათ შურ -ბოღ მა ჯა ლა თებ ს-ჯა ლა ლე დი ნებს.

და დღე საც ბევ რი უტ ვი ნო გაგ ვი თა მამ და იქამ დი,და დღე საც ბევ რი უტ ვი ნო გაგ ვი თა მამ და იქამ დი,

სა ქარ თვე ლოს და ქარ თვე ლებს გა და შე ნე ბას გვი ქა დის.სა ქარ თვე ლოს და ქარ თვე ლებს გა და შე ნე ბას გვი ქა დის.

ჩვე ნი სიკ ვდი ლი ვინც სცა დაჩვე ნი სიკ ვდი ლი ვინც სცა და

თვი თონ ვე იქ ცა მი წა და,თვი თონ ვე იქ ცა მი წა და,

რად გა ნაც ღმერ თი გვწყა ლობ და და ღვთი შო ბე ლი გვი ცავ და.რად გა ნაც ღმერ თი გვწყა ლობ და და ღვთი შო ბე ლი გვი ცავ და.

აღარ გვივ ლია ამ ქვეყ ნად ,არც მარ ტო სხვა თა იმედთ,აღარ გვივ ლია ამ ქვეყ ნად ,არც მარ ტო სხვა თა იმედთ,

და რუ ბან დ-ნი კოფ სი ამ დე სა კუ თა რი ფე ხით მი ვე დით.და რუ ბან დ-ნი კოფ სი ამ დე სა კუ თა რი ფე ხით მი ვე დით.

მაგ რამ თუ ბედ მა გვი მუხ თლა, ქვე ყა ნა მარ თლა და იქ ცა,მაგ რამ თუ ბედ მა გვი მუხ თლა, ქვე ყა ნა მარ თლა და იქ ცა,

თბი ლი სი ცა და მთაწ მინ დაც ისევ ჩვენ უნ და და ვიც ვათ.თბი ლი სი ცა და მთაწ მინ დაც ისევ ჩვენ უნ და და ვიც ვათ.

სხვა არა ვინ შე ე წი რე ბა ზე კარს, სალ ხი ნოს, სა ჩი ნოს,სხვა არა ვინ შე ე წი რე ბა ზე კარს, სალ ხი ნოს, სა ჩი ნოს,

ის გე ლა თიც და ვარ ძი აც ჩვენ უნ და გა და ვარ ჩი ნოთ.ის გე ლა თიც და ვარ ძი აც ჩვენ უნ და გა და ვარ ჩი ნოთ.

რად გან ბა ზა ლეთ -ალ გე თის აკ ვნე ბი ისევ ირ წე ვა,რად გან ბა ზა ლეთ -ალ გე თის აკ ვნე ბი ისევ ირ წე ვა,

ცხინ ვა ლი ბა სი ა ნად და გო რი დიდ გო რად იქ ცე ვა.ცხინ ვა ლი ბა სი ა ნად და გო რი დიდ გო რად იქ ცე ვა.

მტრე ბის საფ ლა ვად იქ ცე ვა ჩვე ნი მთე ბი და ვე ლე ბი,მტრე ბის საფ ლა ვად იქ ცე ვა ჩვე ნი მთე ბი და ვე ლე ბი,

არც დღეს აკ ლია სამ შობ ლოს ცოტ ნე და არაგ ვე ლე ბი.არც დღეს აკ ლია სამ შობ ლოს ცოტ ნე და არაგ ვე ლე ბი.

რად გან გავ ლი ეთ გოლ გო თა და სის ხლი ა ნი ქარ -წვი მა,რად გან გავ ლი ეთ გოლ გო თა და სის ხლი ა ნი ქარ -წვი მა,

ღვთის მშობ ლის წილ ხვედრს უფა ლი ,არც მო მა ვალ ში გა წი რავს.ღვთის მშობ ლის წილ ხვედრს უფა ლი ,არც მო მა ვალ ში გა წი რავს.

დიდ წი ნა პარ თა სა ხე ლიც გვა ერ თი ა ნებს, გვამ თე ლებს,დიდ წი ნა პარ თა სა ხე ლიც გვა ერ თი ა ნებს, გვამ თე ლებს,

და სა ქარ თვე ლო ისე ვე იცოცხ ლებს და იქარ თვე ლებს.და სა ქარ თვე ლო ისე ვე იცოცხ ლებს და იქარ თვე ლებს.

2008 წ. დე კემ ბე რი2008 წ. დე კემ ბე რი

და მას ში.

გა მარ თუ ლი ყო ბრძო ლა ორად გა ყო ფი ლი სუ ლის 

ნა ხევ რებს შო რის...

“რაც იქ ნე ბა, იქ ნე ბა!” - გა ი ფიქ რა მან.

ას წია თა ვი და ამა ყად მი მო ი ხე და ირ გვლივ...

სა ოც რად გარ და იქ მნა მა შინ ბავ შვი... ბა რი ე რის გა-

და ლახ ვას მის თვის სრუ ლი ად ჩა მო ე რეცხა მო რი დე ბა 

და მთე ლი არ სე ბა სი ა მა ყეს მო ეც ვა - მან ხომ ეს -ე საა 

თა ვი სი ნე ბა გა მო ხა ტა და ახ ლა მზად იყო ნე ბის მი ე-

რის თვის და უნ დო ბე ლი ბრძო ლა გა ე მარ თა და თავი სი 

“მე” და ეც ვა...

სახ ლში რომ მო ვიდ ნენ, წა მო ა ყე ნა მო ხუ ცი, ჩა აწ ვი-

ნა ლო გინ ში და მო უ ტა ნა საჭ მე ლი.

ბა ბუა ემად ლი ე რე ბო და...

ყუ რადღ ე ბა არ მი უქ ცე ვი ა...

მთლი ა ნად დაც ლი ლი ყო ენერ გი ის გან, გა მო ფი ტუ-

ლი ყო, ენატ რე ბო და გა რინ დე ბა, სა მა რი სე ბუ რი მდუ-

მა რე ბა, სა დაც მარ ტო დარ ჩე ბო და სა კუ თარ თავ-

თან...

... სა ზო გა დო ე ბის მი მართ პრო ტეს ტი... გა მარ ჯვე-

ბით გა მოწ ვე უ ლი აღ ტა ცე ბა...

ჩა ე ძი ნა...

ხვალ ხომ ისევ გა თენ დე ბა...

2001 წ.

უსიყ ვა რუ ლოდუსიყ ვა რუ ლოდ
ერ თხელ თავ გა მე ტე ბუ ლი შეხ ვდა თავ მო ძუ ლე-

ბულს...
- ყვე ლა ფე რი გა მაჩ ნია - სიმ დიდ რე, ნი ჭი, სი ლა მა ზე 

და თვით პა ტი ვის ცე მაც კი, მაგ რამ სიყ ვა რუ ლი ვერ 
და მიმ სა ხუ რე ბია - არად მი ღირს სი ცოცხ ლე...

- მე არა ფე რი მა ბა დი ა, არც სიმ დიდ რე, არც ნი ჭი, 
არც პა ტი ვის ცე მა, ვერც სიყ ვა რუ ლი და მიმ სა ხუ რე-
ბია და თავ მო ძუ ლე ბულს საფ ლა ვის ეპი ტა ფი ა- ღა 
შერ ჩა სა ნუკ ველ სა უნ ჯედ, მაგ რამ ვერ გა მი ბე დია 
მო ვის წრა ფო სი ცოცხ ლე... გა დავ წყვი ტე და გით მო, 
რად გან მე არას მარ გია რა...

აი ღო მდი დარ მა და უბო ძა უბო ნელს სიმ დიდ რე 
აუწყ ვე ლი...

უქო ნელ მა, თავ მო ძუ ლე ბულ მა ერ თა დერ თი სა უნ-
ჯე, საფ ლა ვის ეპი ტა ფია - აზ რი მი სი ცხოვ რე ბის თუ 
აზ რი ა ნი ბო ლო უაზ რო ყო ფის და უთ მო სი ცოცხ ლე 
მო ყირ ჭე ბულს და ამით თავ გა მე ტე ბულს...

იცხ ოვ რა ღა ტაკ მა კად ნი ე რის ცხოვ რე ბით... იგე მა 
სი ა მე ნი სოფ ლი სა ნი - მა ღა ლი სა ზო გა დო ე ბა, ზი ზილ 
-პი პი ლე ბი, ფუ ფუ ნე ბა... ვერ ნა ხა უსაშ ვე ლოს საშ ვე-
ლი, ვერც “პა ტივ ცე მულ სა ზო გა დო ე ბა” -ში, ვერც პა-
ტი ვის მცემ ლებ ში... ყველ გან ერ თნა ი რად ლიქ ნიდ ნენ 
და მწვა ვედ იგ რძნო სი ყალ ბე ყო ფის... ისე თი ვე უნი ა-

თო, რო გორც სიკ ვდი ლის...
დაჰ გმო სი ცოცხ ლე, სა ბო ლო ოდ გან შორ და მას ვი-

თარ თავ გა მე ტე ბუ ლი...
თავ გა მე ტე ბულ მა და გან ძარ ცულ მა ყო ვე ლი სარ-

ჩოს გან, რაც ება და, იცხ ოვ რა უნი ა თოდ, სიმ წრით და 
უშე დე გოდ... ვერ შე ირ გო აზ რი ცხოვ რე ბი სა თუ აზ-
რი ა ნი ბო ლო სა ზა რე ლი ყო ფის - ეპი ტა ფია - ერ თა-
დერ თი სა უნ ჯე; დაჰ გმო სი ცოცხ ლე და სა ბო ლო ოდ 
გან შორ და მას ვი თარ თავ მო ძუ ლე ბუ ლი...

2002 წ.

მა რა დი სო ბის პო ე ტიმა რა დი სო ბის პო ე ტი
იქ ნებ კი დევ გა მოვ ტა ცო რა მე ილუ ზი ას და და ვუ-

ტო ვო შთა მო მავ ლო ბას?!..
იქ ნებ ჩემ მა ნა აზ რევ მა ჰპო ვოს აღ ტყი ნე ბუ ლი სუ-

ლის გა მო ძა ხი ლი?!.. - ფიქ რობ და პო ე ტი.
ნუ თუ ჩე მი შე მოქ მე დე ბა ჩემ თან უნ და მოკ ვდეს, 

და ი მარ ხოს?!.. - ღრღნის გულს ეჭ ვის ჭი ა...
ერთ, არ ცთუ ისე მშვე ნი ერ დღეს, მი იც ვა ლა პო ე-

ტი...
მაგ რამ ის დარ ჩა...
ხალ ხმა და ვიწყ ე ბას არ და ა ნე ბა...
ახ სოვთ...
ახ სოვთ - მა რა დი სო ბის პო ე ტი!

2001 წ.

ნო დარ ჯა ლა ღო ნია
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მ ხ ა ტ ვ რ ო ბ ა

უძ ვე ლე სი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შებს თუ ვპო უ ლობთ არ-
ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბი სას, ვინ იცის, ეგებ ეროვ ნე ბა თა 
ის ტო რი ის სუ ლი ერ არ ქე ო ლო გი ა ში იმარ ხე ბო დეს სა ი-
დუმ ლო ე ბა და გო ი ას წი ნაპ რებს ბას კებ თან რა ი მე ნა ი რი 
ნა თე სა უ რი ფეს ვი ჰქო ნო დეთ გად გმუ ლი. ბას კე ბის და 
გო ი ას მშობ ლი ურ ად გილს ხომ გე ოგ რა ფი უ ლად ერ თი მთა 
ჰყოფს. ნუ თუ ასე ძნე ლი იყო მა შინ ამ მთის გა და ლახ ვა 
და ურ თი ერ თდა ნა თე სა ვე ბა?! ამის შე სა ხებ ჩვენ არა ფე რი 
ვი ცით, ეს ბას კე ბი სა და ეს პა ნე ლე ბის სა მეც ნი ე რო პრობ-
ლე მა ა.

ფრან ცის კო გო ი ას გე ნი ა ლუ რი ტი ლო, რო მე ლიც ერ-
თ-ერ თი შე დევ რთა გა ნია ქა ლაქ სან კტ-პე ტერ ბურ გის ერ-
მი ტა ჟის კო ლექ ცი ი სა, უდი დეს აღ მაფ რე ნას და სუ ლი ერ 
სი ა მოვ ნე ბას ანი ჭებს ყო ველ მნახ ველს: ოქ როს ფე რი, მაგ-
რამ ოდ ნავ ჩა ჟან გუ ლი წვრი ლორ ნა მენ ტი ა ნი ჩარ ჩო დან 
მო მა ჯა დო ებ ლად გი ყუ რებს ახალ გაზ რდა ეს პა ნე ლი ქა ლი 
- სა ოც რად კე თი ლი, ამა ყი და ოდ ნავ სევ დი ა ნი თვა ლე ბით 
(შე საძ ლე ბე ლი ა, ავ ტო რი ისე ღრმად ჩას წვდა მის ში ნა-
გან ბუ ნე ბას, რომ მის თვის ცნო ბი ლი იყო უახ ლო ეს ხან ში 
ამ მშვე ნი ე რი მსა ხი ო ბი ქა ლის სიკ ვდი ლი). აქ ვე ვკითხ უ-
ლობთ მის უსაზღ ვროდ ამაღ ლე ბულ ქა ლურ ბუ ნე ბას; 
სადღ აც მი ა მი ტი, ცნო ბის მოყ ვა რე, სი ცოცხ ლი სა და მშვე-
ნი ე რე ბის შემ გრძნე ბი და ბავ შვუ რი - საყ ვა რე ლი მზე რა-
ცაა მის ნუ ში სებრ თვა ლებ ში.

სუ რა თის სა ერ თო კო ლო რი ტი ვერ ცხლის ფე რია მუ ქი-
დან ამო სუ ლი. ია -ი ას ფე რის ცურ ვით, ფო ნი საკ მა ოდ მუქ 
ტო ნებ შია შეს რუ ლე ბუ ლი და თით ქმის შა ვამ დეა მიყ ვა ნი-
ლი, თმა მსუ ყე შა ვის, ვერ ცხლის და შე უმ ჩნე ვე ლი წით ლის 
თან ხლე ბი თაა შეს რუ ლე ბუ ლი. კა ბის ფე რი ღრმა შინ დის-
ფე რის და რბილ შავ თან ჰარ მო ნი უ ლა დაა შერ წყმუ ლი. 
კა ბა ზე არის ტოკ რა ტი უ ლად გა დაკ რუ ლი ბეწ ვის თხე ლი 
სა ყე ლო მსუ ბუ ქი მუ ქი ყვით ლე ბი თაა და წე რი ლი და ისევ 
კე თილ შო ბი ლი ვერ ცხლის თა მა ში ა, ირ გვლივ სა ჭი რო ად-
გი ლებ ში თბი ლი შა ვი ლა ქე ბია გან ლა გე ბუ ლი, რი თაც სუ-
რათს თავ შე კა ვე ბულ რე ლი ე ფუ რო ბას ანი ჭებს. გულ მკერ-
დის ფე რი, თხელ ფე ნად სა ა მო დაა შეს რუ ლე ბუ ლი მო ვარ-
დის ფრო და თბილ მო ვერ ცხლის ფრო ტო ნებ ში. მთლი ა-
ნო ბა ში პორ ტრე ტი გო ი ა სე უ ლი გამ ჭვირ ვა ლე ფე რე ბი თაა 
და წე რი ლი, სა დაც გა მოვ ლე ნი ლია ავ ტო რი სე უ ლი ფუნ ჯის 
ვირ ტუ ო ზუ ლი ტექ ნი კა.

შუ ა ღა მის უღ რუბ ლო ცა ზე კაშ კა შა მთვა რე სა ვით ანა-
თებს ან ტო ნიი სა რა ტის პორ ტრე ტის მო თეთ რო- მო ვარ-
დის ფრო სა ხე, რო მე ლიც სუფ თა ვერ ცხლის და კე თილ-
შო ბი ლი მო წი თა ლო ე ბის ჩა რე ვი თაა შეს რუ ლე ბუ ლი. პორ-
ტრე ტის თვალ წარ ბი, სა ოც რად თბი ლი შა ვი ფე რე ბი თაა 
მო ხა ტუ ლი, მწი ფე ბრო წე უ ლის ნა ყოფს მო გა გო ნებთ მი სი 
ვნე ბი ა ნი ვარ დის ფე რი ტუ ჩე ბი, სუ რა თის მუქ სა და ნა თელ 
ტო ნებ შიც სა ოც რე ბამ დეა აყ ვა ნი ლი ფერ თა და ტონ თა 
უნა ტი ფე სი ფერ წე რუ ლი ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა და 
შე სა ნიშ ნა ვა დაა ჩა მოს ხმუ ლი მა თი მა ღა ლი მხატ ვრუ ლი 
მხა რე, სუ რა თის მთლი ა ნო ბის და მრა ვალ პლა ნი ა ნი ტო-

ნა ლო ბის უმაღ ლე სი კონ ტრას ტუ ლო ბაა შექ მნი ლი, რა საც 
ყვე ლა მო ნა თე სა ვე კლა სი კოს თა შე დევ რებ ში ვხვდე ბით. 
ისე თი წარ მოდ გე ნა მაქვს, თით ქოს პოს ტიმ პრე სი ო ნის ტი 
დი დი მხატ ვრის, პოლ სე ზა ნის ფერ წე რის წი ნას წარ შეგ-
რძნე ბამ დეა აყ ვა ნი ლი ცი ვი და თბი ლი ფე რე ბის წე რი თი 
ურ თი ერ თჰარ მო ნი ა.

მხატ ვრის ფერ წე რუ ლად ასე თი მიდ გო მა ღრმად მიმ-
ზიდ ველს ხდის, ფუნ ჯის მოს მის სი ფა ქი ზეს და მსუ ბუქ 
არ ტის ტიზმს გან ცვიფ რე ბამ დე მიჰ ყავ ხარ, რო ცა კარ გად 
იცი ავ ტო რის ფერ წე რუ ლი ტემ პე რა მენ ტი, ამ ნა წარ მო-
ებ თან კი ხე დავ 
ფერ თა და ტონ-
თა ისეთ ნაზ და 
თ ა ვ  შ ე  კ ა  ვ ე  ბ უ ლ 
მოძ რა ო ბებს, აუ-
ცი ლებ ლად გა-
ფიქ რე ბი ნებს, თუ 
რო გორ მი ა გავს 
გო ი ას და უ ო კე ბე-
ლი სუ ლი ბუ ნე ბის 
სტი ქი ას. იშ ვი-
ა თად შევ ხვდე-
ბით კლა სი კუ რი 
მიმ დი ნა რე ო ბის 
პორ ტრე ტულ სუ-
რა თებ ში ამ დაგ-
ვარ ფერ თა და 
ფორ მა თა კონ-
კრე ტულ დახ ვე-
წი ლო ბას და მათ 
სა ო ცარ სრულ ყო-
ფას. პორ ტრე ტის სა ერ თო გან წყო ბი ლე ბა, დაწყ ნა რე ბუ ლი 
ზღვის და მას ზე გან ფე ნი ლი ნის ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა-
თა უსას რუ ლო ბა ა... უსაზღ ვროდ ზე ა და მი ა ნუ რი და მო-
კი დე ბუ ლე ბაა ბუ ნე ბას თან, ნა ტუ რას თან და ფერ წე რულ 
ნა წარ მო ებ თან: მხატ ვრის ფე რი, ხა ზი, ფორ მა, სუ ლი, გო-
ნე ბა და გუ ლი სინ ქრო ნუ ლო ბის ღვთი ურ ჰარ მო ნი ა დაა 
აკინ ძუ ლი.

კვლავ მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ სუ რათ ში კულ მი ნა ცი უ რი 
თა მა ში ა: ვერ ცხლის ფე რის, ღრმად მუ ქი შა ვის, თეთ რის 
სხვა დას ხვა ვა რი ა ცი ე ბის, ვარ დის ფე რის და მო ვარ დის-
ფროს, მო ვერ ცხლის ფრო -ოხ რის და ოდ ნავ ლურ ჯის, და 
ზო გან თავ შე კა ვე ბუ ლი მომ წვა ნო ე ბი თა ვი სე ბურ ფერ წე-
რულ როლს თა მა შო ბენ... ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი ტო ნე ბის 
მთლი ა ნო ბაა აქ და მი სი მუ სი კა ლუ რი ჰარ მო ნია შე ნარ ჩუ-
ნე ბუ ლი. სუ რა თის სა ერ თო ფსი ქო ლო გი უ რი სა ხე, აზ რი 
და კო ლო რი ტი? ზღაპ რუ ლი ა, რი თაც ან ტო ნიი სა რა ტის 
სუ ლის სარ კეა გა მო ხა ტუ ლი...

და ახ ლო ე ბით ასე თი წეს რი გი თაა აგე ბუ ლი ეს უნი კა ლუ-
რი შე დევ რი და მა რა დი უ ლად მო უშ ლე ლი ადა მი ა ნუ რი სი-
ცოცხ ლე წარ მოგ ვიდ გე ბა. პორ ტრეტს ღრმა სუ ლი ე რე ბის 

უდი დე სი ავ ტო რი სე უ ლი მა გია აქვს წაცხ ე ბუ ლი და იბა დე-
ბა აზ რი, თუ რო გორ გვა ნან გე ნი ოს თა შე დევ რე ბი ერ თმა-
ნეთს.

ღვთი უ რი ქმნი ლე ბის უსას რუ ლო ბაა აქ და ღრმად ჩამ-
წვდომ მა ყუ რე ბელს ნა წარ მო ე ბის და ნახ ვის წა მი დან ეწყ ე-
ბა მის და მი უჩ ვე უ ლო სიყ ვა რუ ლი და სურ ვი ლი, სუ რა თის 
წინ ხან გრძლი ვად დგო მის და გა ნუწყ ვე ტე ლი სი ა მოვ ნე ბის 
მი ღე ბის...

უმ შვე ნი ე რე სი ესპა ნე ლი მსა ხი ო ბი ქა ლი, რო მე ლიც 
გო ი ამ, თა ვი სი ჯა დოს ნუ რი ფუნ ჯით, მეთ ვრა მე ტე სა უ-
კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ ში ტი ლო ზე გა ა ცოცხ ლა, უდი დე სი 
ოს ტა ტო ბით სუ რათ თან მი ტა ნილ მა ვერ ცხლის ფერ მა ტო-
ნებ მა - მო თეთ რო ებ მა, ბაც მა ვარ დის ფე რებ მა და კე თილ-
შო ბილ მა მო შა ვო ებ მა ფერ წე რულ -მხატ ვრუ ლი ჰარ მო ნია 
შექ მნეს და სუ რა თი მა რა დი ულ მუ სი კა ლურ სიმ ფო ნი ად 
მოგ ვევ ლი ნა...

გი ნა ხავთ ალ ბათ გან თი ა დის დი დი ვარ სკვლა ვი, მას 
ცის კრის ვრას კვლავ საც უწო დე ბენ. რო გო რი სი ლა მა-
ზით ანა თებს, ციმ ცი მებს და საკ ვირ ვე ლი ცი უ რი გა რე მოა 
მის ირ გვლივ შექ მნი ლი, ზოგ ჯერ კოს მი ურ ბუ რუს შიაო 
თით ქოს გახ ვე უ ლი, და სა ა მოდ ცი ა გობს სამ ყა რო სე უ ლი 
ხიბ ლით. გო ი ას, ამ მსა ხი ო ბი ქა ლის პორ ტრეტ ში, სრულ-
ყო ფი ლად მი უღ წე ვია ბუ ნე ბის სა ოც რე ბა ჯა დოს ჩა დე ბა. 
კარ გად თუ და აკ ვირ დე ბით პორ ტრეტს, ცის კრის იმ ვარ-
სკვლა ვი ვით ციმ ცი მებს.

რა ბედ ნი ე რია ის, ვინც ჩას წვდე ბა გე ნი ის ამ ფერ წე რულ 
ბა დაგს... ნე ტავ რა ხდე ბა იმ დროს ადა მი ან ში, ან რა ბუ-
ნებ რი ვი შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სი მიმ დი ნა რე ობს, რო ცა 
მათ გან ეს შე დევ რე ბი იბა დე ბი ან., ალ ბათ დი დი მეც ნი ე-
რე ბიც ვერ ჩას წვდე ბი ან ამ დაგ ვარ უც ნა ურ სა და ღვთი ურ 
მოვ ლე ნას და ვერც ვე რა სო დეს ჩას წვდე ბი ან... შე მოქ მე-
დის ბუ ნე ბის სა ი დუმ ლო ე ბა ისე თი ვე მი უწ ვდო მე ლი ა, რო-
გორც უსას რუ ლო სამ ყა რო; გე ნი აც ხომ კოს მო სის ერ თ-
ერ თი უდი დე სი გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა...

ცის გუმ ბა თის ღია ფან ჯრი დან და ნა ხუ ლი ხა ზი, ფორ-
მა, ფე რი და არ სია ფრან ცის კო გო ი ას “ან ტო ნიი სა რა ტის 
პორ ტრე ტი”,. რო გორც სა ოც რე ბა ლე ო ნარ დო და ვინ ჩის 
“ჯო კონ და”, დი უ რე რის ავ ტო პორ ტრე ტი, გოლ ბე ი ნის და 
დი დი რემ ბრან დტის პორ ტრე ტე ბი, ელ გრე კოს ბო ლო 
პე რი ო დის ავ ტო პორ ტრე ტი, ვე ლას კე სის, კრა ნა ხის, ტი-
ცი ა ნის და მსოფ ლიო მნიშ ვნე ლო ბის სხვა პორ ტრე ტუ ლი 
ქმნი ლე ბე ბი.

დი დი ეს პა ნე ლი მხატ ვა რი ფერ წე რის მეშ ვე ო ბით გა მა-
ოგ ნებ ლად ქმნის ქვეყ ნი ე რე ბის და ადა მი ა ნუ რი ფსი ქო-
ლო გი ის ფარ თო სპექტრს, ღრმა სევ და სა და ცხოვ რე ბის 
უსას რუ ლო ბის წყურ ვილს; ამ დროს გო ი ა, თა ვი სი შე დევ-
რე ბით, ყო ვე ლი ვე მი წი ერს და წუ თი ერს უსას რუ ლო სი-
ცოცხ ლეს და ღვთი ურ სუ ლი ე რე ბას ანი ჭებს...

ან ტო ნიი სა რა ტის ან გე ლო ზუ რი სუ ლი და ი ნა თე სა ვა 
ფრან ცის კო გო ი ამ და სა კუ თარ სულ თან ერ თად მა რა დი-
ულ სუ რათ -ვარ სკვლა ვად დაგ ვი ტო ვა...

  შე დევ რე ბის ერ თბუ ნებ რი ო ბა
ფრან ცის კო გო ი ა ,  “ ა ნ  ტო ნიი სა  რა ტის პორ ტრე ტი ”

რე ზო ადა მია

მხატ ვარ -მუ სი კო სი, 29 წლის გი ზო ხა ტი აშ ვი ლი, 1992 
წლის 3 იან ვარს და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს პირ-
ვე ლი პრე ზი დენ ტის ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მხარ დამ ჭერ 
მრა ვა ლა თა სი ა ნი მი ტინ გის მო ნა წი ლე იყო. მეტ რო დი-
დუ ბეს თან შეკ რე ბილ მო მი ტინ გე ებს მო უ ლოდ ნე ლად და 
და მიზ ნე ბით ავ ტო მა ტე ბი დან გა უხ სნეს ცეცხ ლი ყარ ყა-
რაშ ვილ -კი ტო ვან -ი ო სე ლი ა ნის ხუნ ტამ, რომ ლებ მაც მი-
ზან ში რჩე უ ლი ახალ გაზ რდა ვაჟ კა ცე ბი ამო ი ღეს. და იჭ-
რა ოცამ დე მო მი ტინ გე, ად გილ ზე და იხ ვრიტ ნენ:

ლე ვან თაქ თა ქიშ ვი ლი, 22 წლის, სტუ დენ ტი,
გი ვი რეხ ვი აშ ვი ლი, 21 წლის, სტუ დენ ტი,
კა ხა არ სე ნი ძე, 21 წლის, სტუ დენ ტი,
ტრის ტან ცე რა ძე, 50 წლის
ხო ლო თვალ ში სა სიკ ვდი ლოდ და იჭ რა 29 წლის გი ზო 

ხა ტი აშ ვი ლი და იგი 8 თე ბერ ვალს, რკი ნიგ ზის სა ა ვად-
მყო ფო ში გარ და იც ვა ლა. “სა ცო ლე ჰყავ და და გა ზაფ-
ხულ ზე და სა ქორ წი ნებ ლად ემ ზა დე ბო და, ასე შე მიც ვა-
ლეს ქორ წი ლის თვის შე კე რი ლი ახა ლი კა ბა ძა ძე ბი თო”, 
გვითხ რა ქალ ბა ტონ მა თი ნამ და ცრემ ლე ბი ვერ შე ი კა ვა. 
“ჩე მი შვი ლი პრე ზი დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ხით 
სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა სა და თა ვი სუფ ლე ბას 
იცავ და. იგი მხატ ვარ -მუ სი კო სი იყო. შე სა ნიშ ნა ვად უკ-
რავ და ჩე ლო ზე. სულ შემ ძრუ ლი იყო ქარ თველ თა შო რის 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი და პი რის პი რე ბით. ია რა ღი რო გორ ავი-

ღო ხელ ში, ვის ვეს რო ლო, ისევ ჩემს ქარ თველ სო? გულ-
მოკ ლუ ლი გვე უბ ნე ბო და”, სა უ ბარ ში ჩაგ ვერ თო გი ზოს 

მა მა ბა ტო ნი უშან-
გიც. “ი გი მშვი დო ბი-
ა ნი, უბ რა ლო მო მი-
ტინ გე იყო, რო გორც 
სხვა ათა სო ბით ადა-
მი ა ნი, რომ ლებ საც 
ხუნ ტამ სრო ლა აუ-
ტე ხა. დე და მე აუ ცი-
ლებ ლად გა დავ რჩე-
ბი, ჩემს პრო ფე სი ულ 
საქ მი ა ნო ბა საც გა-
ვაგ რძე ლებ, ცოლ-
საც მო ვიყ ვან და ერ-
საც გა ვამ რავ ლე ბო!” 
- გვა ი მე დებ და მძი-
მედ დაჭ რი ლი.

გი ზო ხა ტი აშ ვი ლი 
გრი ბო ე დო ვის 13-ში 
ხუ თო თა ხი ან ბი ნა ში 

ცხოვ რობ და, რო მე ლიც სა კუ თა რი ხე ლით და გე მოვ ნე-
ბით მო უწყ ვი ა. ეკო ნო მი უ რად არ უჭირ დათ. “ე როვ ნულ 
გვარ დი ას 3 000 მა ნე თი გა და ვუ რიცხ ეთ” - გვითხ რა დე-

და მის მა “ვა ი თუ, ჩე მი გა და რიცხ უ ლი ფუ ლით შე ძე ნი ლი 
ია რა ღით და მიხ ვრი ტეს ჩე მი ერ თა დერ თი ვა ჟი ყარ ყა-
რაშ ვილ -კი ტო ვან -ი ო სე ლი ან მა ო”, გულ და თუთ ქულს 
დღე საც არ ას ვე ნებს მწა რე ფიქ რი.

კედ ლებ ზე ზეთ ში, გრა ფი კა სა და აქ ვა რელ ში შეს რუ-
ლე ბუ ლი გი ზოს ნა ხა ტე ბია გა მო ფე ნი ლი, ძი რი თა დად 
ნა ტურ მორ ტე ბი და... თვა ლე ბი. დი ახ, გი ზოს მრა ვალ ნა-
ხატ ზე ცა ლი, ისიც მარ ცხე ნა თვა ლია გა მო სა ხუ ლი. სწო-
რედ ის მარ ცხე ნა თვა ლი, რო მელ შიც ნას რო ლი ტყვი ა, 
მის თვის ასე სა ბე დის წე რო აღ მოჩ ნდა.

დღეს, ინ ვა ლი დის ეტ ლში მჯდო მი გია ყარ ყა რაშ ვი ლი 
თა ვის “პატ რი ო ტულ წარ სულს” ახ სე ნებს სა ზო გა დო-
ე ბას, რი თაც ფა სე უ ლო ბე ბის დე ვალ ვა ცი ა სა და ერის 
თვალ ში ნაც რის შეყ რას ცდი ლობს. ფა სე უ ლო ბე ბის ამ-
გვა რი უტი ფა რი აღ რე ვის მცდე ლო ბა მა ნამ გაგ რძელ-
დე ბა, სა ნამ პო ლი ტი კუ რი და სა მარ თლებ რი ვი შე ფა სე-
ბა არ მოხ დე ბა 1991-1992 წლე ბის დე კემ ბერ -ი ან ვრის 
სამ ხედ რო- კრი მი ნა ლუ რი გა დატ რი ა ლე ბი სა, რო მე ლიც 
თა ვის ად გილს მი უ ჩენს ყვე ლას და სა ხელ მწი ფო დამ ნა-
შა ვე ე ბი, არამ ცთუ “სამ ხედ რო ექ სპერ ტე ბად” თუ პატ-
რი ო ტე ბად მოგ ვევ ლი ნე ბი ან, არა მედ, იქ ნებ ში ნი და ნაც 
ვე ღარ გა მოჰ ყონ თა ვი.

ქე თე ვან ჭან ტუ რია

 მას ყარ ყა რაშ ვილ მა და მის მა შე ი ა რა ღე ბულ მა ხრო ვამ ეს რო ლა

ისი ნი გე ნო ფონდს ანად გუ რებ დნენისი ნი გე ნო ფონდს ანად გუ რებ დნენ
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ანა ტო ლი ტა რა სის წიგ ნი “იმ პე რი უ ლი ურ თი ერ თო-
ბე ბის ის ტო რი ა: ბე ლო რუ სე ბი და რუ სე ბი” მხო ლოდ 
ცო ტა ხნის წინ გა მო ვი და, თა ნაც მცი რე ტი რა ჟით (150 
ეგ ზემ პლა რი), მაგ რამ მო ას წრო დი დი ხმა უ რის ატე ხა.

მას ში მოთხ რო ბი ლია რუ სუ ლი შო ვი ნიზ მის არ სი, 
მოგ ვითხ რობს იმის შე სა ხებ, თუ ვინ არი ან ბე ლო რუ სე-
ბი და რო გორ მკვეთ რად გა ნირ ჩე ვი ან ისი ნი თა ვი ან თი 
აღ მო სავ ლე ლი მე ზობ ლე ბი სა გან - ის ტო რი უ ლად, კულ-
ტუ რუ ლად, გე ნე ტი კუ რა დაც კი.

იმის შე სა ხებ, თუ რა ტომ მო უ წი ათ ბე ლო რუ სი ის ხე-
ლი სუ ფალთ მი სი ავ ტო რი ტე ტის თვის ხე ლის ჩა მორ-
თმე ვა და რა ურ თი ერ თო ბე ბი აქვს ფი ნებ თან რუ სე თის 
პრე ზი დენტს, მო უთხ რო გა მომ ცემ ლო ბა “სო ლი დარ-
ნოსტს” წიგ ნის შემ დგე ნელ მა, მთარ გმნელ მა და რე-
დაქ ტორ მა ანა ტო ლი ტა რას მა.

რის შე სა ხებ არის ეს წიგ ნი?
- ძი რე უ ლი იდეა რო მელ საც ჯერ კი დევ შე უძ ლია უჩ-

ვე ნოს ფარ თო პუბ ლი კას ცხო ვე ლი აჟი ო ტა ჟი, თუმც 
მეც ნი ე რე ბი სათ ვის ეს უკ ვე და დას ტუ რე ბუ ლი ფაქ ტი ა, 
ეს ის არის, რომ არ არ სე ბობს არა ვი თა რი ძმა- ხალ ხე ბი. 
დუ სე ბი, ბე ლო რუ სე ბი და უკ რა ი ნე ლე ბი - ეს სრუ ლი ად 
გან სხვა ვე ბუ ლი სა მი ეთ ნო სი სხვა დას ხვაა გე ნე ტი კუ-
რად, ფსი ქო ლო გი უ რად, ის ტო რი უ ლად.

რუ სე ბი - ეს ის ხალ ხი ა, რომ ლე ბიც ჩა მო ყა ლიბ და 
უნ გრო- ფი ნურ და თურ ქუ ლი ხალ ხე ბის ძი რებ ზე და 
რუ სუ ლი ენა, რო მელ ზე დაც ახ ლა ჩვენ ერ თმა ნეთ თან 
ვმეტყ ვე ლებთ - ეს, არ სობ რი ვად ხე ლოვ ნუ რი ენა ა, შექ-
მნი ლი პრო კო პო ვი ჩის, სუ მა რო კო ვის და ლო მო ნო სო-
ვის მცდე ლო ბე ბით. რო მელ საც ბრწყინ ვა ლე ბა მი ა ნი ჭა 
პუშ კინ მა და მის მა წი ნა მორ ბელ მა ბარ კოვ მა.

ეს ენა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, აღ მო ცენ და ფი ნუ რი 
(ნა თე ლი მა გა ლი თი: სიტყ ვა “მოს კო ვი” ფი ნუ რი დან 
ითარ გმნე ბა, რო გორც “შა ვი წყა ლი”) და თურ ქუ ლი (მა-
გა ლი თად, კა რამ ზი ნი, სუ მარ კო ვი და კუ ტუ ზო ვი - ესე-
ნი თათ რუ ლი გვა რე ბი ა) ლექ სი კის სა ფუძ ველ ზე.

ბე ლო რუ სე ბი - ესე ნი ბალ ტე ბი არი ან, რომ ლე ბიც შე-
ე რივ ნენ სლა ვებს, გერ მა ნუ ლი ტო მე ბის შე მო ტე ვე ბის 
შე დე გად მდი ნა რე აბის (ელ ბის) ნა პი რე ბი დან აქ მო სუ-
ლე ბი კი - ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ბალ ტი ე ლი სლა ვე ბი.

უკ რა ი ნე ლე ბი შთა მო მავ ლე ბი არი ან ირა ნუ ლე ნო ვა ნი 
სარ მა ტუ ლი ტო მე ბი სა, რომ ლებ მაც გა ნი ცა დეს სამ-
ხრე თი სლა ვე ბის გავ ლე ნა.

ჩვენ არა ვი თა რი ძმე ბი, ბი ძაშ ვი ლე ბიც კი არა ვართ, 
რუ სე ბის პირ და პი რი ნა თე სა ვე ბი - მა რი ე ლე ბი და ეს-
ტო ნე ლე ბი არი ან, რო მელ თაც რუ სე ბი ამას ხა რა ვე ბენ 
(ცუ დია მშობ ლი უ რი ძმე ბის და ცინ ვა!). თა ნა მედ რო ვე 
ფი ნე ბი - მა თი ბი ძაშ ვი ლე ბი არი ან. ბე ლო რუ სე ბი კი ახ-
ლო საც არ იყ ვნენ მათ თან.

მე ო რე გამ ჭო ლი იდეა მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ 
მოს კო ვის სა ხელ მწი ფოს მთე ლი ის ტო რია - ეს არის 
ის ტო რია გა ნუწყ ვე ტე ლი ექ სპან სი ი სა, 800 წლო ვა ნი 
მუდ მი ვი აგ რე სი ი სა იც ვლე ბოდ ნენ დი ნას ტი ე ბი: რუ ირ-
კო ვი ჩე ბი, რო მა ნო ვე ბი, იც ვლე ბოდ ნენ პო ლი ტი კუ რი 
რე ჟი მე ბი თა ვი დან დი დი სამ თავ რო, შემ დეგ სა მე ფო, 
შემ დეგ იმ პე რი ა, შემ დეგ თით ქოს და მუ შა თა და გლეხ-
თა რეს პუბ ლი კა - პო ლი ტი კის არ სი კი არა!

მოს კო ვე თი (მოგ ვი ა ნე ბით რუ სე თად თვით წო დე ბუ-
ლი) ყო ველ ჟამს ვი თარ დე ბო და ახა ლი ტე რი ტო რი ე ბის 
და ხალ ხე ბის დაპყ რო ბი თა და ძარ ცვით. არა ში ნა გა ნი 
ინ ტენ სი ფი კა ცი ის გზით - ნორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კით, 
ნორ მა ლუ რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბით - და უ ო კე ბე-
ლი ექ სპან სი ის ხარ ჯზე, ყვე ლა ფე რი ეს ჩვე ნი ბე დი - ბე-
ლო რუ სე ბის მა გა ლი თით ვაჩ ვე ნეთ.

სმო ლენ სკი - ოდით გან ვე ბე ლო რუ სუ ლი მი წა ა, იქ 
ბე ლო რუ სე ბი ცხოვ რო ბენ, რო მელ თაც მოს კო ვუ რი 

ხე ლი სუფ ლე ბა რუ სე ბათ თვლის, თუმ ცა, არც თუ ისე 
ბევ რი სმო ლენ სკე ლი ეთან ხმე ბა ამას. ეს ჩვე ნი მი წა ა.

მე არ ვე ხე ბი იმას, რომ მოს კო ვიც ჩვენ უნ და გვე-
კუთ ვნო დეს, გა ნა ტყუ ი ლად და ვი კა ვეთ 1612 წელს ის? 
ნუ კარ გი, ისარ გებ ლონ მათ.

- არ ფიქ რობთ იმის შე სა ხებ, რომ თქვენ ამ წიგ ნით 
რუ სეთ -ბე ლო რუ სი ის მძი მე ურ თი ერ თო ბებ ში გან ხეთ-
ქი ლე ბა შე ი ტა ნეთ?

- ახ ლა აფ ხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოსე თის სი ტუ ა ცი-
ის წყა ლო ბით რუ სეთ ში დატ რი ალ და ეროვ ნულ -პატ-
რი ო ტუ ლი მძლავ რი ტალ ღა, სი მარ თლე რომ ვთქვათ 
- შო ვი ნიზ მის. სულ ცო ტა ხნის წინ მო მი წია სა უ ბა რი 
ადა მი ან თან, რო მე ლიც ზუს ტად რამ დე ნი მე დღის წინ 
დაბ რუნ და მოს კო ვი დან., ის ძა ლი ან შეძ რწუ ნე ბუ ლი 
იყო. მას ბე ლო რუ სი ის ვაგ ზალ ზე გა და ე კი და მი ლი ცი ო-
ნე რი. სიტყ ვა სიტყ ვით: “შენ ვი ნა ხარ, სა ი დან ხარ? “ა -ა! 
ბე ლო რუ სი! ა, შენ კი დევ ბე დავ პი რის გა ღე ბას? თქვენ 
ყო ველ თვის იყა ვით ჩვე ნი მო ნე ბი და ასე დაც დარ ჩე-
ბით!” და ამას ამ ბობს ჩვე უ ლებ რი ვი მენ ტი.

სხვა მა გა ლი თი: ცო ტა ხნის წინ ჩე მი ნაც ნო ბი გა მომ-
ცე მე ლი დაბ რუნ და მოს კო ვის წიგ ნის ბაზ რო ბი დან. მან 
მო მითხ რო, რომ მოს კო ვის რო მე ლი ღა ცა გა მომ ცემ-
ლო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ერ თ-ერთ სტენ დთან ხმა მაღ-
ლა მი მარ თავ და გარ შე მო მყოფთ “აი ამ ეს ტო ნე ლებ მა, 
ლატ ვებ მა და სხვა ლა ბუ სებ მა თა ვი ან თი პი რე ბი გა ა-
ღეს, ბე ლო რუ სებ მაც მი უმ ღე რეს. ხა ხო ლე ბი სა ერ თოდ 
გა თავ ხედ დნენ, ისი ნი ჩვენ ყვე ლაფ რის გა მო, რაც ჩვენ 
მათ გა ვუ კე თეთ ხელ ზე უნ და გვკოც ნიდ ნენ. ჩვენ დავ-
სვამთ მათ ად გილ ზე! მათ ის მო უ წევთ, რაც სა ქარ თვე-
ლოს!”

რუ სეთ ში ამ გვა რებს უკ ვე კარ გა ხა ნია ხმა მაღ ლა ამ-
ბო ბენ, ასე რომ ეს წიგ ნი გა მო ვი და ზედ მი წევ ნით დრო-
უ ლად.

მოს კო ვის პო ლი ტი კის არ სი - იმ პე რი ა ლიზ მი ა! რაც 
ყო ველ თვის იყო წარ სულ ში, და ასეა ახ ლაც. ვფიქ რობ, 
თუ რო გორ დარ ჩე ბა იმ მო მენ ტამ დე, რო დე საც რუ სე-
თი და იმ სხვრე ვა მის შე მად გე ნელ ნა წი ლე ბად. მეც ნი-
ე რე ბი უკ ვე დი დი ხა ნია წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბენ სო ცი-
ა ლურ კა ტაკ ლიზ მებს, რა ო დე ნო ბის შე მად გე ნელ სამ-
თავ რო ე ბის დაშ ლით სადღ აც 2018-2020 წლებ ში.

ამ გეგ მა ში და სხვა ბევ რში, ბე ლო რუ სი გა ცი ლე ბით 
უკე თეს მდგო მა რე ო ბა ში ა. მის შე სა ხე ბაც ვწერ მე. მე 
ასე ვფიქ რობ, რომ ხე ლი სუფ ლებს ამ წიგ ნის გა მო ცე მი 
სათ ვის ჩემ თვის ხე ლი უნ და ჩა მო ერ თმი ათ.

- ივიწყ ებთ კი დევ ერთ ლურ სმანს კუ ბო ში, რუ სეთ-
თან მე გობ რო ბას? 

- არა ვი თა რი ძმო ბა არ გვაქვს ჩვენ რუ სეთ თან. ყვე-
ლა ფე რი ეს მო გო ნი ლი ა. უბ რა ლოდ ასე ჩა მო ყა ლიბ და 
ობი ექ ტუ რად, რომ ჩვენ სრუ ლი ად ვი ყა ვით და მო კი-
დე ბუ ლი ამ ქვე ყა ნა ზე - ენერ გი ის მი წო დე ბის ბაზ რით, 
ჩვე ნი პრო დუქ ცი ის გა სა ღე ბის ბაზ რით. ამი ტომ ვი ყა-
ვით მას თან მე გობ რო ბის თვის გან წი რულ ნი, რა ღაც ნა-
ი რი გან სა კუთ რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბით, 
მაგ რამ სა ი დუმ ლო არ არის, რომ გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბის პე რი ო დი პრაქ ტი კუ ლად დამ თავ-
რდა. რუ სებ მა ხმა მაღ ლა გან გვიცხ ა დეს: მე გობ რო ბა 
მე გობ რო ბად დარ ჩეს, მაგ რამ თუ თუ ნი ცალ -ცალ კე გა-
ვა ბო ლო თო. ზო გი ერ თი ჩვე ნი მე გობ რე ბი სა მარ თლი ა-
ნად ძრწუნ დე ბი ან: რა ტომ, თუ ჩვენ ერ თი სა ხელ მწი ფო 
გვაქვს, გაზს რა ტომ სმო ლენ სკის ოლ ქის ფა სე ბით არ 
გვაძ ლე ვენ?

თუ გინ დათ რომ მტკი ცედ ვი მე გობ როთ - მოგ ვე ცით 
ყვე ლა ფე რი შე ღა ვა თე ბით.

და სა ერ თოდ ჩვენ თან ოფი ცი ა დუ რად გაცხ ა დე ბუ-
ლია მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი პო ლი ტი კა. სხვა საქ მე ა, რომ 

გა მოცხ ა დე ბა ად ვი ლი ა, ვიდ რე გა კე თე ბა: გა ნა ტყუ ი-
ლად ვლო ცუ ლობ დით ერთ ქვე ყა ნა ზე?

მაგ რამ პრო ცე სი და იძ რა. ამას ევ რო პა შიც გან სა-
კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბით ეგე ბე ბი ან. მე ჩვენს მო მა-
ვალს თავ და ჯე რე ბუ ლი ოპ ტი მიზ მით ვუც ქერ. რუ სე-
თის მო მა ვალს კი უკი დუ რე სი პე სი მიზ მით.

რა თე მებს ეხე ბით თქვენ თქვენს წიგ ნში?
- ჩვენ გან ვი ხი ლეთ პე რი ო დი მე-17 სა უ კუ ნის და სას-

რუ ლი დან სსრკ-ს დაშ ლამ დე. პირ ველ ნა წილ ში “ბე ლო-
რუ სე ბი ორ თა ვი ა ნი არ წი ვის ჩრდილ ში” მოთხ რო ბი ლია 
რეჩ პოს პო ლი ტას და ყო ფა, მე ო რე იწო დე ბა “ბე ლო რუ-
სე ბი რე ვო ლუ ცი უ რი ბოლ შე ვიზ მის ეპო ქა ში”, რომ ლის 
და სას რულ საც და ვარ ქმევ დი მთა ვა რი ბოლ შე ვი კის 
ი.ბ. სტა ლი ნის სიკ ვდილს. მე სა მე ნა წი ლი - “ბე ლო რუ-
სე ბი ლი ბე რა ლუ რი სო ცი ა ლიზ მის ეპო ქა ში” - აქ “ლი-
ბე რა ლუ რი სო ცი ა ლიზ მი” ბრჭყა ლებ ში უნ და ჩავ სვათ, 
რამ დე ნა დაც არა ვი თა რი ლი ბე რა ლიზ მი არ ყო ფი ლა. 
მაგ რამ სტა ლი ნიზ მის სა ში ნელ ეპო ქას თან შე და რე-
ბით შე ი ნიშ ნე ბო და რა ღაც შემ სუ ბუ ქე ბა, ყო ველ შემ-
თხვე ვის თვის, დას ჯა, მა სი უ რი “ჩას მე ბი” და ბა რა კებ-
ში სა ყო ველ თაო ცხოვ რე ბა დამ თავ რდა. თუმ ცა ჩე მის 
აზ რით, რუ სუ ლი სო ცი ა ლიზ მის ნამ დვი ლი სა ხე - ცხო-
ველ თა სა ლა ფა ვი ა.

და სას რულს მე და ვა სა ხე ლებ: “ჰო მო სო ვე ტი კუსს: 
ბე ლო რუ სუ ლი ვა რი ან ტი” მას ში მოთხ რო ბი ლია თუ რა 
არის “ჰო მო სო ვე ტი კუს” სა ერ თოლ და “ბე ლო რუ სუ ლი 
ჰო მო სო ვე ტი კუ სი” ძი რი თა დად. ეს არის ადა მი ა ნი, რო-
მე ლიც მი უ ხე და ვად და ბა დე ბის ად გი ლი სა., ეთ ნი კუ რი 
კუთ ვნი ლე ბი სა და მო ქა ლა ქე ო ბი სა ცხოვ რობს რუ სულ 
-საბ ჭო უ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბით. აი ასე თია წარ მო მავ ლო-
ბის უარ მყო ფე ლი ივა ნე.

მოზ რდი ლი თა ვია მიძღ ვნი ლი ბე ლო რუ სი ის ეროვ ნუ-
ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ინ ტე ლი გენ ცი ის გა ნად გუ რე ბი-
სად მი 30-ი ან წლებ ში. ავ ტორ მა პირ ველ მა გა ნა ლა გა 
თა რო ებ ზე, თუ რა ტომ ხდე ბო და ეს, და რა აზ რი იდო 
ამა ში. ად რე ვე რა ვინ ვერ შეს ძლო რეპ რე სი ე ბის ტალ-
ღე ბად გან ლა გე ბა. ყო ვე ლი ვე მათ გან ში თა ვის საქ მის 
გა მო ყო ფით: მა გა ლი თად, “ბსდგ-ს საქ მე”, ბე ლო რუ-
სი ის მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლი ის 
საქ მე”, “ტროც კის ტ-მავ ნებ ლე ბის საქ მე სატ რაქ ტო რო 
ცენ ტრში”.

რა ტომ კეთ დე ბო და ეს? სტა ლინს კარ გად ეს მო და, 
რომ თუ არ ჩა ახ შობ და ყვე ლა რეს პუბ ლი კა ში ეროვ-
ნულ მოძ რა ო ბებს, მა შინ საბ ჭო თა კავ ში რი და იშ ლე-
ბო და, რო გორც მუ ყა ოს სახ ლი. ის და იმ სხვრე ო და ჯერ 
კი დევ 1941 წლის ზაფ ხულ ში. მაგ რამ არც ერთ ეროვ-
ნულ რეს პუბ ლი კა ში ინ ტე ლი გენ ცი ის გა ნად გუ რე ბის 
პრო ცე სი არ ყო ფი ლა ისე თი მას შტა ბუ რი, რო გორც 
ბე ლო რუ სი ა ში. არ ცერთ რეს პუბ ლი კა ში რუ სი ფი კა ცი-
ის პრო ცე სი. სამ წუ ხა როდ, ისე შორს არ წა სუ ლა, რო-
გორც ჩვენ თან.

- მაგ რამ რის თვის იყო საჭი რო ავ ტო რი სე უ ლი ტექ-
სტის რუ სუ ლად გა და თარ გმნა? უფ რო ლო გი კუ რი არ 
იქ ნე ბო და, რომ წიგ ნი ბე ლო რუ სე ბის შე სა ხებ მო ცე მუ-
ლი ყო თვით ბე ლო რუ სუ ლად?

- მე ვთვლი, რომ ბე ლო რუ სი ის ის მო ქა ლა ქე ე ბი, 
რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა მი ვა კუთ ვნოთ ეროვ ნუ ლი თვით-
შეგ ნე ბულ თა რიცხვს., პრინ ციპ ში არ სა ჭი რო ე ბენ ამ 
წიგნს. მათ დიდ თუ მცი რე ხა რის ხში ეს ყვე ლა ფე რი 
იცი ან. ეს წიგ ნი კი სხვე ბის თვი სა ა.

ჩვენ ვი მე დოვ ნებთ, რომ ამ წიგნს წა ი კითხ ა ვენ სხვა 
ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში, ამი ტომ არის იმ პე-
რი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი აქ ტუ ა ლუ რი ყო ფი ლი საბ ჭო-
თა კავ ში რის სხვა ქვე ყა ნა შიც. სა სურ ვე ლი იქ ნე ბო და 
რომ მას რუ სეთ შიც გაც ნო ბოდ ნენ.

რუ სე  ბი  და  ბე  ლო რუ სე  ბი  არა ვი  თა რი 

ძმე  ბი  არ არი ან ,  არც ბი  ძაშ ვი  ლე  ბი

გა ზეთ “გან მა თა ვი სუფ ლებ ლის” რე დაქ ცია ღრმა მწუ ხა რე ბით იუწყ ე ბა, რომ აბა შა ში მო უ ლოდ ნე ლად გარ და იც-
ვა ლა ეროვ ნულ -გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე ლი

ბე სიკ ჟღენ ტი
და სამ ძი მარს უცხ ა დებს მის ცოლ -შვილს, დებს - მზია და ია ჟღენ ტებს და დის შვილს კა ხა მი გი ნე იშ ვილს.

სრუ დი ად სა ქარ თვე ლოს ზვი ად გან მა თა ვი სუფ ლებ ლის პარ ტია სამ ძი მარს უცხ ა დებს პარ ტი ის წევრს ინე ზა ფი ფი ას დე დის

მე რი ღვინ ჯი ლი ა- ფი ფი ას
გარ დაც ვა ლე ბის გა მო და იზი ა რებს მის უღ რმეს მწუ ხა რე ბას.
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შენ ზე არ ით ქმის? სი ბილ წე ში, პა ტივ ცე მუ ლო!შენ ზე არ ით ქმის? სი ბილ წე ში, პა ტივ ცე მუ ლო!
“ჩრდი ლო ე თის მზით”, გამ თბა რო და ყინ ვით დამ ზრა ლო!“ჩრდი ლო ე თის მზით”, გამ თბა რო და ყინ ვით დამ ზრა ლო!

გვახ სოვს, რა მიზ ნით, წმინ და ნობ დი, რა საც შვრე ბო დი!გვახ სოვს, რა მიზ ნით, წმინ და ნობ დი, რა საც შვრე ბო დი!
თვალ ში ნაც რის ყრით და მზაკ ვრო ბით, რო გორ აღ დე ქი!თვალ ში ნაც რის ყრით და მზაკ ვრო ბით, რო გორ აღ დე ქი!
რუს ბა ტონს ჩექ მებს ულო კავ დი, ქვეშ უძ ვრე ბო დი!რუს ბა ტონს ჩექ მებს ულო კავ დი, ქვეშ უძ ვრე ბო დი!
ქარ თველ მო ნებს კი, ჯა ლა თი ვით, თავ ზე ადე ქი!ქარ თველ მო ნებს კი, ჯა ლა თი ვით, თავ ზე ადე ქი!

აი, ეს იყო, შე ნი ჭკუა და მა რი ფა თი!აი, ეს იყო, შე ნი ჭკუა და მა რი ფა თი!
გე ა მე ბი ნა რუ სე ბის თვის, ქარ თველ თა ყმო ბით!გე ა მე ბი ნა რუ სე ბის თვის, ქარ თველ თა ყმო ბით!
რომ მო გე პო ვა, კი დევ ერ თი, ჩი ნის ყის მა თი,რომ მო გე პო ვა, კი დევ ერ თი, ჩი ნის ყის მა თი,
ქარ თვე ლი ერის ან გა რიშ ზე, ქარ თუ ლის გმო ბით!ქარ თვე ლი ერის ან გა რიშ ზე, ქარ თუ ლის გმო ბით!

გის მი ნეს! გი ქეს სამ სა ხუ რი და წა გიყ ვა ნეს!გის მი ნეს! გი ქეს სამ სა ხუ რი და წა გიყ ვა ნეს!
გა და ა ბი ჯე, რო გორც იქ ნა, ზღურბლს, კრემ ლის ბჭეს თან,გა და ა ბი ჯე, რო გორც იქ ნა, ზღურბლს, კრემ ლის ბჭეს თან,
თით ქოს გი წა მეს, მოჩ ვე ნე ბა, ცხადს და გიმ გვა ნეს!თით ქოს გი წა მეს, მოჩ ვე ნე ბა, ცხადს და გიმ გვა ნეს!
მი გა ახ ლო ეს “ჩრდი ლო ეთ ში ამო სულ მზეს თან”!მი გა ახ ლო ეს “ჩრდი ლო ეთ ში ამო სულ მზეს თან”!

მაგ რამ, თუ თვალ ში, მზის ამოს ვლის, მხა რე მო გექ ცა?მაგ რამ, თუ თვალ ში, მზის ამოს ვლის, მხა რე მო გექ ცა?
არც ჭკუ ამ დაგ დო, იმ უბ რა ლო ცოდ ნით, პა ტი ვი,არც ჭკუ ამ დაგ დო, იმ უბ რა ლო ცოდ ნით, პა ტი ვი,
“ჩრდი ლო ე თის მზე”, მრა ვალ ქარ თველს, დიდ ყინ ვად ექ ცა!“ჩრდი ლო ე თის მზე”, მრა ვალ ქარ თველს, დიდ ყინ ვად ექ ცა!
თუმც საც ნა უ რად მათ თვის ეს გზა იყო მარ ტი ვი!თუმც საც ნა უ რად მათ თვის ეს გზა იყო მარ ტი ვი!

და მოხ და ის, რაც ცხა დი იყო, რომ მოხ დე ბო და!და მოხ და ის, რაც ცხა დი იყო, რომ მოხ დე ბო და!
შენ კი უდე ქი, რუ სის უღელს, ბრმა და უკ მე ხი!შენ კი უდე ქი, რუ სის უღელს, ბრმა და უკ მე ხი!
ჩას ვენ და! “ჩრდი ლო მზე” და შენ უწყ ი, რაც მოჰ ყვე ბო და! - ჩას ვენ და! “ჩრდი ლო მზე” და შენ უწყ ი, რაც მოჰ ყვე ბო და! - 
რუ სე თის ყინ ვამ “მო გი თო შა”, ხე ლი და ფე ხი!რუ სე თის ყინ ვამ “მო გი თო შა”, ხე ლი და ფე ხი!

გა დარ ჩი სიკ ვდილს! რუ სე ბის შმაგ ან გა რიშ გე ბას!გა დარ ჩი სიკ ვდილს! რუ სე ბის შმაგ ან გა რიშ გე ბას!
ბე რი ას ნა ირ ავ ბედს, თუმ ცა წკიპ ზე იყა ვი!ბე რი ას ნა ირ ავ ბედს, თუმ ცა წკიპ ზე იყა ვი!
ვა ი, რა ვუთხ რა, სა მარ თალს და ზე ცის გან გე ბას!ვა ი, რა ვუთხ რა, სა მარ თალს და ზე ცის გან გე ბას!
რომ ჩა ძაღ ლე ბის ხვედ რი მი სი არ გა ი ყა ვი!რომ ჩა ძაღ ლე ბის ხვედ რი მი სი არ გა ი ყა ვი!

თუმ ცა რუ სეთ მა, რაც მას უყო, ის შენ არ გი ყო!თუმ ცა რუ სეთ მა, რაც მას უყო, ის შენ არ გი ყო!
მაგ რამ არ ვინ თქვას, რომ საშ ვე ლად ფრთა და გა ფა რეს!მაგ რამ არ ვინ თქვას, რომ საშ ვე ლად ფრთა და გა ფა რეს!
ის თუ ჯვარს აც ვეს! - ეში ნო დათ, - ბა ტო ნი იყო~ის თუ ჯვარს აც ვეს! - ეში ნო დათ, - ბა ტო ნი იყო~
შენ კი, - ლა ქი ას, კა რის უკან წიხ ლი გაკ მა რეს!შენ კი, - ლა ქი ას, კა რის უკან წიხ ლი გაკ მა რეს!

მხო ლოდ მა შინ ღა გა გახ სენ და, რომ გაქვს და გქონ და,-მხო ლოდ მა შინ ღა გა გახ სენ და, რომ გაქვს და გქონ და,-
სამ შობ ლო მხა რე, სამ ხრე თის მზით, სხივ დაფ რქვე უ ლი!სამ შობ ლო მხა რე, სამ ხრე თის მზით, სხივ დაფ რქვე უ ლი!
მაგ რამ ცოდ ვე ბის ტვირ თი გაწ ვა, იქ კი დაჰ ქრო და, -მაგ რამ ცოდ ვე ბის ტვირ თი გაწ ვა, იქ კი დაჰ ქრო და, -
თა ვი სუფ ლე ბა აწყ ვე ტი ლი, გა და რე უ ლი!თა ვი სუფ ლე ბა აწყ ვე ტი ლი, გა და რე უ ლი!

რა უნ და გექ ნა? ბე დის წე რის წა მი დგე ბო და!რა უნ და გექ ნა? ბე დის წე რის წა მი დგე ბო და!
სა ქარ თვე ლოც კი კარს გიხ შობ და, მა ნამ დე უხ მო!სა ქარ თვე ლოც კი კარს გიხ შობ და, მა ნამ დე უხ მო!
თვალ ში ნაც რის ყრა, ქე იცო დი, არ გეშ ლე ბო და!თვალ ში ნაც რის ყრა, ქე იცო დი, არ გეშ ლე ბო და!
და ძმა თა სის ხლის გე შიც შენ თვის არ იყო უცხ ო!და ძმა თა სის ხლის გე შიც შენ თვის არ იყო უცხ ო!

კვლავ ასი სინ და სუ ლი შე ნი ეშ მა კე უ ლი!კვლავ ასი სინ და სუ ლი შე ნი ეშ მა კე უ ლი!
ზრახ ვა მზაკ ვრუ ლი, თვალ თმაქ ცუ რი ზნე სა ტი ა ლე!ზრახ ვა მზაკ ვრუ ლი, თვალ თმაქ ცუ რი ზნე სა ტი ა ლე!
და გა უ თე ნე სა ქარ თვე ლოს ის დღე წყე უ ლი!და გა უ თე ნე სა ქარ თვე ლოს ის დღე წყე უ ლი!
თბი ლის ში სის ხლის ჯო ჯო ხე თი და ატ რი ა ლე!თბი ლის ში სის ხლის ჯო ჯო ხე თი და ატ რი ა ლე!

ქვე წარ მა ვა ლო! გა სას რე სო! ცეცხ ლი მე დე ბა!ქვე წარ მა ვა ლო! გა სას რე სო! ცეცხ ლი მე დე ბა!
სამ შობ ლოს ფეხ ზე წა მოდ გო მა, რომ არ აცა ლე!სამ შობ ლოს ფეხ ზე წა მოდ გო მა, რომ არ აცა ლე!
რომ სა ქარ თვე ლოს ჭეშ მა რი ტი სუ ლის კვე თე ბა!რომ სა ქარ თვე ლოს ჭეშ მა რი ტი სუ ლის კვე თე ბა!
შენს გახ რწნილ სულს და გა იძ ვე რულ ტყავს ანაც ვა ლე!შენს გახ რწნილ სულს და გა იძ ვე რულ ტყავს ანაც ვა ლე!

ორ ჯერ გა წი რე, აცუ რა ვე, თბი ლი სი სის ხლში!ორ ჯერ გა წი რე, აცუ რა ვე, თბი ლი სი სის ხლში!
ორ ჯერ ვე თით ქოს, არც იყა ვი, რა მე შუ ა ში,ორ ჯერ ვე თით ქოს, არც იყა ვი, რა მე შუ ა ში,
ცხრა აპ რილს “ავ ლით” რუ სის ურ ჩხულს ჩა უგ დე პირ ში!ცხრა აპ რილს “ავ ლით” რუ სის ურ ჩხულს ჩა უგ დე პირ ში!
დე კემ ბერ ში კი, - ძმე ბი ჩას ვი საქ მის ყუ ა ში!დე კემ ბერ ში კი, - ძმე ბი ჩას ვი საქ მის ყუ ა ში!

ყვე ლას შე ეწყ ვე: ძველს და ახალს, კარს გა რეთ თუ შინ,ყვე ლას შე ეწყ ვე: ძველს და ახალს, კარს გა რეთ თუ შინ,
ყვე ლას შე აძ ვრე “ქერ ქი” სარ გო, - დროს ავარ დნი ლი,ყვე ლას შე აძ ვრე “ქერ ქი” სარ გო, - დროს ავარ დნი ლი,

პირ წა ვარ დნი ლი კო მუ ნის ტი იყა ვი გუ შინ!პირ წა ვარ დნი ლი კო მუ ნის ტი იყა ვი გუ შინ!
დღეს უც ბად გახ დი “დე მოკ რა ტი”, ძრო გა ვარ დნი ლი!დღეს უც ბად გახ დი “დე მოკ რა ტი”, ძრო გა ვარ დნი ლი!

ო, ვინც არ გიც ნობს, რა ვე რა გი და ბო რო ტი ხარ!ო, ვინც არ გიც ნობს, რა ვე რა გი და ბო რო ტი ხარ!
არც ერ თი ძა ფი, ეროვ ნუ ლი ვაჟ კა ცის გე ნი!არც ერ თი ძა ფი, ეროვ ნუ ლი ვაჟ კა ცის გე ნი!
“ტყა ვის” კა ცი ხარ! და მაგ ჭენ ჭყო გზა ზე მო დი ხარ!“ტყა ვის” კა ცი ხარ! და მაგ ჭენ ჭყო გზა ზე მო დი ხარ!
ყველ გან შეძ ვრე ბი, შე საძ რომ ხვრელს, თუ მი ა გე ნი!ყველ გან შეძ ვრე ბი, შე საძ რომ ხვრელს, თუ მი ა გე ნი!

ეხ ლა კვლავ დაგ სვეს, პირ ველ კა ცად, ამ ჭი რის დღე ში,ეხ ლა კვლავ დაგ სვეს, პირ ველ კა ცად, ამ ჭი რის დღე ში,
“მსოფ ლიო იც ნობს”, “ჩაგ ვიწყ ობ სო”! - დას დეს სარ ჩუ ლი,“მსოფ ლიო იც ნობს”, “ჩაგ ვიწყ ობ სო”! - დას დეს სარ ჩუ ლი,
ვაი შენ, ჩე მო სა ქარ თვე ლო, იმ ხალ ხის ხელ ში!ვაი შენ, ჩე მო სა ქარ თვე ლო, იმ ხალ ხის ხელ ში!
სულ ჩაწყ ო ბა ზე, რომ აქვთ თვა ლი გა მო ქა ჩუ ლი!სულ ჩაწყ ო ბა ზე, რომ აქვთ თვა ლი გა მო ქა ჩუ ლი!

ვხე დავთ, რა გვი ყო ძრო მი ალ მა, ხორ ცის სარ გე ბად!ვხე დავთ, რა გვი ყო ძრო მი ალ მა, ხორ ცის სარ გე ბად!
გაგ ვირ ყვნა სუ ლი, დაგ ვიქ ცია ზნე და მე ო ბა!გაგ ვირ ყვნა სუ ლი, დაგ ვიქ ცია ზნე და მე ო ბა!
არ გა გო ნი ლა ბილ წი კა ცის ხმო ბა თავ დე ბად!არ გა გო ნი ლა ბილ წი კა ცის ხმო ბა თავ დე ბად!
არ გა გო ნი ლა კუ დი ა ნის მო წა მე ო ბა!არ გა გო ნი ლა კუ დი ა ნის მო წა მე ო ბა!

არ გა გო ნი ლა სუ ლის შეც ვლა! - “გახ და” ან “ჩაც მა”არ გა გო ნი ლა სუ ლის შეც ვლა! - “გახ და” ან “ჩაც მა”
ვერ გა მო ის ხამს ქაც ვის ღე რო, - ყურ ძნის აკი დოს!ვერ გა მო ის ხამს ქაც ვის ღე რო, - ყურ ძნის აკი დოს!
არ შე იძ ლე ბა, მედ რო ვემ და გაქ ნილ მა კაც მა, - არ შე იძ ლე ბა, მედ რო ვემ და გაქ ნილ მა კაც მა, - 
ერის კა ცო ბის უმ ძი მე სი ტვირ თი, რომ ზი დოს!ერის კა ცო ბის უმ ძი მე სი ტვირ თი, რომ ზი დოს!

შენ ისევ ის ხარ, რაც იყა ვი და ბა დე ბი დან! - შენ ისევ ის ხარ, რაც იყა ვი და ბა დე ბი დან! - 
მოძ მე, რომ გინ და, და ი მო ნო, სხვას კი ემო ნო!მოძ მე, რომ გინ და, და ი მო ნო, სხვას კი ემო ნო!
ამ ჯე რად შე ნი “მზე ამო დის, და სავ ლე თი დან”!ამ ჯე რად შე ნი “მზე ამო დის, და სავ ლე თი დან”!
და შენც იმ გვა რად შე ფე რად დი, ქა მე ლე ო ნო!!და შენც იმ გვა რად შე ფე რად დი, ქა მე ლე ო ნო!!

გი ორ გი ქარ თვე ლიშ ვი ლიგი ორ გი ქარ თვე ლიშ ვი ლი
20.5.9220.5.92

 ედუ არდ შე ვ არ დ ნ ა  ძე ს ! ედუ არდ შე ვ არ დ ნ ა  ძე ს !
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მარ თა ლია საზღ ვარ გა რეთ ვიმ ყო ფე ბი, მაგ რამ ჭურ ში არ ვზი ვარ და სამ შობ-
ლო ზე ფიქ რიც გულს მიკ ლავს. ამი ტომ მინ და გა ვიხ სე ნო, ის რი სი და ვიწყ ე ბაც 
არ შე იძ ლე ბა. ბევრს ახა სი ა თებს, ჩვე ნი ქვეყ ნის მდგო მა რე ო ბა ზე ფუ ჭი, გულ ცი-
ვი ენის ქა ვი ლი. მე ასე თი სა უბ რე ბი მფი ტავს და მა ღი ზი ა ნებს, გრძნო ბა მიჩ ნდე-
ბა, თით ქოს ჩემ საყ ვა რელ ქვე ყა ნას უკურ ნე ბე ლი სე ნი შეჰ ყრია და ვა ი- გულ შე-
მატ კივ რე ბი მშვი დად სა უბ რო ბენ მის ყოფ ნა -არ ყოფ ნა ზე.

მე და ჩე მი ოჯა ხი თვით მხილ ვე ლე ბი ვართ იმ ბო რო ტე ბი სა, რაც ჩა ი დი ნა რუ-
სეთ მა, ზნე დაც მუ ლი ქარ თვე ლე ბის წყა ლო ბით 1991-1993 წლებ ში.

სამ შობ ლო დან იძუ ლე ბით გა დახ ვე წილ მა მა მა კა ცებ მა და მეტ წი ლად ქა ლებ მა, 
21-ე სა უ კუ ნის მიჯ ნა ზე, მო ნო ბის მძი მე უღე ლი და იდ გეს ოჯა ხე ბის, ნა თე სავ 
-მე გობ რე ბის და ქვეყ ნის გა და სარ ჩე ნად. რამ დე ნა დაც მტან ჯვე ლი იყო ცხოვ-
რე ბა საზღ ვარ გა რეთ მყოფ თათ ვის, არა ნაკ ლებ მტან ჯვე ლი იყო სამ შობ ლო ში 
დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლი სათ ვის, რომ ლებ მაც ვერ მო ა ხერ ხეს საზღ ვარ გა რეთ გაღ წე-
ვა. არა და ხომ უნ და დარ ჩე ნი ლი ყო სამ შობ ლო ში ვინ მე, რომ გა ხა რე ბულ მტერს 
არ დარ ჩე ნო და ბურ თი და მო ე და ნი?

საბ ჭო ე თი ინ გრე ო და. ეს გარ და უ ვა ლი იყო. ყვე ლა იმ პე რი ას მო ე ღო ბო ლო 
და, ვერც საბ ჭო თა კავ ში რი იქ ნე ბო და გა მო ნაკ ლი სი, რო მე ლიც ტყუ ი ლებ ზე, 
და პი რე ბებ ზე, ქურ დბა ცა ცო ბა ზე იყო და ფუძ ნე ბუ ლი. კი დევ კარ გა ხანს გაძ ლო. 
საბ ჭო თა კავ ში რის ნგრე ვამ აგო ნი ა ში ჩა აგ დო რუ სი პო ლი ტი კო სე ბი და ბან დიტ 
-კო მუ ნის ტე ბი, რო მელ თაც თა თი სულ მუ დამ სა ხელ მწი ფო ხა ზი ნა ში ჰქონ დათ 
ჩა ყო ფი ლი. და იწყო ანარ ქია და ბრძო ლა ტი რა ნუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის აღ დგე ნი-
სათ ვის. სის ხლში ჩახ შო ბა ყვე ლა იმ რეს პუბ ლი კი სა, ვინც და მო უ კი დებ ლო ბას 
მო ითხ ოვ და. რუ სი დამ პყრობ ლე ბის დე ვი ზი იყო მსოფ ლი ოს გა წით ლე ბა. რუ-
სებს ეში ნო დათ, ერ თი ა ნი კავ კა სი ი სა. ამას ვერ ხვდე ბოდ ნენ თავად კავ კა სი ე-
ლე ბი. პრო ვო ცი რე ბით გა ჩაღ და სომ ხეთ -ა ზერ ბა ი ჯა ნის ომი ყა რა ბა ღის გა ყო-
ფის მიზ ნით. სულ გა ყი დუ ლი ჩრდი ლო ე ლი ოსე ბი, კავ კა სი ე ლე ბად კარ გა ხა ნი ა, 
აღარც ით ვლე ბოდ ნენ. შა ვი ზღვის უმ შვე ნი ე რე სი მხა რე ხომ რუ სე ბის სა ნუკ ვა-
რი ნატ ვრა იყო, არის და იქ ნე ბა. გა უ მაძღ არ მა რუ სეთ მა სო ჭი არ იკ მა რა. მა და 
ხომ ჭა მა ში მო დის? ჰო და, ჯერ კი დევ მე ფის რუ სე თის დროს და იწყო აფ ხა ზე-
თის უმ შვე ნი ე რე სი მხა რის წმენ და ძირ ძვე ლი აფ ხა ზე ბის გან, აფ სუ ე ბის და სხვა 
ურ ჯუ ლო ე ბის შე მო სახ ლე ბა, ქარ თვე ლებ სა და ვა ი -აფ ხა ზებს შო რის შუღ ლის 
ჩა მოგ დე ბა “და ყა ვი და იბა ტო ნეს” მე თო დით. სა მა ჩაბ ლოს სამ ხრეთ ოსე თად 
მო ნათ ვლა. მუ შა ო ბა გა რუ სე ბა ზე. მეგ რე ლე ბის ტვი ნის  გა დაბ რუ ნე ბის მცედ-
ლო ბა და ა. შ. სა ქარ თვე ლო, ფრი ად სა სურ ვე ლი, მსუ ყე ლუკ მაა რუ სე თი სათ ვის 
გე ო პო ლი ტი კუ რად, წი ა ღი სე უ ლი სიმ დიდ რე ე ბით, კუ რორ ტე ბით, შა ვი ზღვით 
და ამას თან ერ თად კავ კა სი ის მთა ვა რი ღერ ძი ა. ქარ თვე ლე ბი კი რუ სებს ყელ ში 
ძვა ლი ვით ეჩხ ი რე ბათ. ქარ თვე ლი ხალ ხი შე ა კავ ში რა ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის იმ 
ვულ კა ნურ მა ძა ლამ, რო მელ საც მო ნო ბის ბორ კი ლე ბის მსხვრე ვა ქვი ა. ამ დროს 
ეროვ ნულ მოძ რა ო ბას სა თა ვე ში ედ გა ორი ბრწყინ ვა ლე პი როვ ნე ბა, ზვი ად გამ-
სა ხურ დია და მე რაბ კოს ტა ვა. ეს ორი ეროვ ნუ ლი გმი რი, სამ შობ ლოს სიყ ვა რუ-
ლით და ა ვა დე ბუ ლე ბი, რო გორც ზღაპ რუ ლი რა ინ დე ბი, თით ქმის ბავ შვო ბი დან 
ებ რძოდ ნენ შემ ზა რავ ურ ჩხულს, კო მუ ნის ტებს და რუ სულ შო ვი ნიზმს. ეს მა შინ, 
რო ცა მთე ლი მსოფ ლი ო, კურ დღლე ბი ვით ჩირ გვში იჯ და და სიტყ ვა კო მუ ნის-
ტის ხსე ნე ბა ზეც კი აცი ებ დათ. ამ ორ მა ბუმ ბე რაზ მა ქარ თველ მა ენით აუ წე რე-
ლი ტან ჯვა და დევ ნა გა ნი ცა და კო მუ ნის ტ-ფა შის ტუ რი რე ჟი მის დროს.

და იწყო ერ ვო ნუ ლი მოძ რა ო ბა. ერთ მუშ ტად შეკ რუ ლი, თა ვი სუფ ლე ბას მოწყ-
უ რე ბუ ლე ბი, გუ ლან თე ბუ ლე ბი, პირ ვე ლად, ამ დე ნი ხნის შემ დეგ, გრძნობ დნენ 
რომ მო ახ ლო ე ბუ ლია დრო, ბორ კი ლე ბის მსხვრე ვი სა. დრო ნამ დვი ლად იყო, 
მაგ რამ, არც ერ თმა არ ვი ცო დით თუ რა მოყ ვე ბო და ამ ნგრე ვას, არც ის ვი ცო-
დით თუ, რამ დე ნი მო ღა ლა ტე გა ეხ ვე ვო და ბატ კნის ტყავ ში და რამ დენ ღირ სე-
ულს ამოს ვრიდ ნენ ტა ლახ ში.

სან თლე ბით ხელ ში, ცეკ ვე ბით, სიმ ღე რე ბით, პატ რი ო ტუ ლი ლექ სე ბით, თა ვი-
სუფ ლე ბის მო ლო დი ნით თავ ბრუ დახ ვე უ ლებს გუ ლუბ რყვი ლოდ გვე გო ნა, რომ 
სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლო ჩვენ თან იყო. ამ დროს კი შხა მი ა ნი გვე ლი სი სი ნით დას-
რი ა ლებ და აღ მა- დაღ მა, მო მაკ ვდი ნე ბელ შხამს აფ რქვევ და და თან თა ვის წი-
წი ლებ საც იშ ვე ლი ებ და. არა ვის ეს მო და, რომ თა ვი სუფ ლბა, ასე სა ნუკ ვა რი და 
სა ოც ნე ბო, მხო ლოდ ბრძო ლით და სის ხლით უნ და მოგ ვე პო ვე ბი ნა. მი თუ მე ტეს 
ისე თი უზურ პა ტო რის გან, რო გო რიც რუ სე თი ა.

მოვ ლე ნე ბი მო ვარ დნი ლი ნი აღ ვა რი ვით ვი თარ დე ბო და. სა ქარ თვე ლოს იმ-
დრო ინ დე ლი მთავ რო ბა უსუ სუ რად ფარ თხა ლებ და. მთავ რო ბის სახ ლის წინ 
მი ტი გე ბი ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცი ის მაგ ვა რად გრძელ დე ბო და. ამ მი ტინ გებს დი დის 
ძა ლის ხმე ვით, ცივ ლი ზე ბუ ლად მარ თავ დნენ ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის გა მოც-
დი ლი ლი დე რე ბი - ზვი ადი და მე რა ბი. მათ იცოდ ნენ, რომ ალალ პატ რი ო ტებს 
შო რის ბევ რი იქ ნე ბო და მტრის ჯა შუ ში. სულ პა ტა რა პრო ვო ცი რე ბით ად ვი ლი 
შე საძ ლე ბე ლი იყო, შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბით და ერ ბი ათ მი ტინ გი და ტრა გე დია 
დატ რი ა ლე ბუ ლი ყო. ეს კი ნიშ ნავ და თა ვი სუფ ლე ბის დი დი ხნით და სა მა რე ბას, 
შე იძ ლე ბა სა მუ და მო დაც. ზვი ად მა და მე რაბ მა ეს შე სა ნიშ ნა ვად იცო და ნენ. ამი-
ტომ მი ტინ გე ბი, მზრუნ ვე ლი ლი დე რე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბით, სა მარ თლი ა ნი, 
დე მოკ რა ტი უ ლი კა ნო ნე ბის დაც ვით მიმ დი ნა რე ობ და 

მი უ ხე და ვად დი დი სიფ რთხი ლი სა, რუ სის სა ო კუ პა ციო ჯარ მა, კრემ ლის ბრძა-
ნე ბით არ ნა ხუ ლი სი სას ტი კით და არ ბია მშვი დო ბი ა ნი მი ტინ გი. ტან კე ბით ალ ყა 
შე მო არ ტყეს უი ა რა ღო ხალხს. წამ ლით და სას მე ლით გაბ რუ ე ბულ, რო ბო ტე ბად 
დაპ როგ რა მე ბულ ბი ჭებს, ორ ლე სუ ლი ნიჩ ბე ბით აა ჩე ხი ნეს მშვი დო ბი ა ნი ხალ ხი. 
ასე თი ოპე რა ცი ე ბი გან ხორ ცი ელ და ყველ გან, სა დაც კი მი ტინ გე ბი ტარ დე ბო-
და. ეს არ იკ მა რეს და მომ წამ ლა ვი გა ზიც გა მო ი ყე ნეს. ეს ყოვ ლად ტრა გი კუ ლი 
ფაქ ტი მსოფ ლი ოს აც ნო ბეს ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის ლი დე რებ მა. ვაც ნო ბეთ კი, 
მაგ რამ თა ვი მა ინ ცდა მა ინც არა ვის გა უცხ ე ლე ბი ა. რა მო დე ნი მე დამ კვირ ვე ბე-
ლი წარ მოგ ზავ ნეს მხო ლოდ და ცო ტა წი თე ლი ჯვრი და ნაც მი ვი ღეთ დახ მა რე-
ბის მაგ ვა რი.

და მა ინც, სა ოც რე ბა მოხ და! ხალ ხი, ტრა გე დი ამ უში შა რი და შეუ ვა ლი გა ხა და. 

და ი ნიშ ნა არ ჩევ ნე ბი. პირ ვე ლად სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში ხალ ხმა ნამ დვი ლად 
გა მო ხა ტა თა ვი სი ნე ბა. ხმის უმ რავ ლე სო ბით სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტად არ-
ჩე ულ იქ ნა ბა ტო ნი ზვი ად გამ სა ხურ დი ა. ეს იყო დი დი გა მარ ჯვე ბა ქარ თვე ლი 
ხალ ხი სა.

პრე ზი დენ ტის გა რეგ ნო ბა აბ სო ლუ ტუ რად გა მო ხა ტავ და მის სუ ლი ერ სიწ მინ-
დეს. მის ყვე ლა მი მარ თვა ში იგ რძნო ბო და უსაზღ ვრო სიყ ვა რუ ლი თა ვი სი ქვეყ-
ნი სა და ხალ ხის მი მართ.

ავირ ჩი ეთ ჩვენ თვის სა სი ქა დუ ლო პრე ზი დენ ტი, მაგ რამ, გა მო უც დე ლო ბით და 
უცო დი ნა რო ბის გა მო ი სო ბით ბევ რი რამ შეგ ვე შა ლა. მე და მთე ლი ჩე მი ოჯა ხი 
ვმო ნა წი ლე ობ დით ეროვ ნულ მოძ რა ო ბა ში და თვით მხილ ვე ლი მოწ მე გახ ლდით 
დარ ბე ვე ბი სა, სა მარ ცხვი ნო სის ხლი ა ნი შე ტა კე ბე ბი სა, პრე ზი დენ ტზე მუ ხა ნა-
თუ რი თავ დას ხმი სა. ტყვი ე ბის წვი მა ში ვი დე ქით იქ სა დაც, უნ და მდგა რი ყო ყო-
ვე ლი ღირ სე უ ლი ქარ თვე ლი. ერ თხელ, ჩემ მა მორ წმუ ნე მე გო ბარ მა თქვა ასე თი 
რამ და მეც მთე ლი არ სე ბით ვე თან ხმე ბი: “მე ვა პა ტი ებ ყვე ლას, მაგ რამ არა სამ-
შობ ლოს მო ღა ლა ტეს”. შეგ ვე შა ლა ის რომ ბრძო ლა დამ თავ რე ბუ ლი გვე გო ნა. 
გვე გო ნა ისიც, რომ ეროვ ნულ მოძ რა ო ბას მო ღა ლა ტე არ ეყო ლე ბო და. იმა შიც 
შევ ცდით, რომ პრივ ლე გი რე ბუ ლი მო ნე ბის, მო რა ლუ რად გა დაგ ვა რე ბუ ლი ხალ-
ხის ერ თგუ ლე ბა ვირ წმუ ნეთ. ვერ გა ვი აზ რეთ ის, რომ სულ გა ყი დულ ქარ თვე-
ლებს სუ ლაც არ სურ დათ თა ვი სუფ ლე ბა. და გა ივ სო პარ ლა მენ ტი კგბ-ს გო ში ე-
ბით და მგლე ბით. თა ვად ბა ტო ნი პრე ზი დენ ტი აპი რებ და მუ შა ო ბას პარ ლა მენ-
ტთან დე მოკ რა ტი უ ლი გზით. მაგ რამ ჭან ტუ რი ებს, წე რეთ ლებს, სა  რიშ ვი ლებს, 
სი გუ ებს და ადა მი ებს სულ სხვა ბრძა ნე ბა ჰქონ დათ მი ღე ბუ ლი კგბ-სა გან. პრე-
ზი დენტს “ო პო ზი ცი ა ში” ჩა უდ გნენ და იწყო შე თითხ ნი ლი ბრალ დე ბე ბის წა ყე ნე-
ბა. არც სა ქარ თვე ლოს და არც პრე ზი დენტს ამო სუნ თქვის სა შუ ა ლე ბა არ მის-
ცეს. ახ ლა და ბა დე ბულ და მო უ კი დებ ლო ბას სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩენს უმ ზა დებ და 
კგბ სულ გა ყი დუ ლი ქარ თვე ლე ბი სა ვე ხე ლით. აქ არ შე მიძ ლია არ ავ ღნიშ ნო ის 
დი დი “ღვაწ ლი” წი თე ლი ინ ტე ლი გენ ცი ი სა, რო მე ლიც თავ გა მო დე ბით და შემ-
დგომ ში ია რა ღით ხელ შიც იბ რძო და სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ. რუ-
სეთ მა ია რა ღით მო ა მა რა გა კი ტო ვან - იო სე ლი ა ნე ბი და სის ხლი აღ ვრე ვი ნა იმ 
ხალ ხი სა, რო მე ლიც იცავ და კა ნო ნი ე რად არ ჩე ულ პრე ზი დენტს, თა ვის ქვეყ ნის 
უფ ლე ბებს. ჩვენ მა პრე ზი დენ ტმა იცო და, რომ ამ ამ ბავს უამ რა ვი მსხვერ პლი 
და სის ხლის ღვრა მოყ ვე ბო და და რო გორც უდი დეს მა ჰუ მა ნურ მა პი როვ ნე ბამ, 
გაც ლა ამ ჯო ბი ნა. ნა ძირ ლე ბი კი ცო ფი ა ნი ძაღ ლე ბი ვით და ე დევ ნენ. სამ შობ ლოს 
მო ღა ლა ტე ნი შე რის ხუ ლე ბი არი ან რო გორც ღვთის გან, ისე ერის გან. დღეს უმე-
ტე სი მათ გა ნი ცოცხ ა ლი აღარც არის. მა თი მი უ ტე ვე ბე ლი საქ ცი ე ლის გა მო ჩვე-
ნი ზიზღი უსას რუ ლოა და მო უ შუ შე ბე ლი. ის ტო რი ა ში მა თი სა ხე ლე ბი შავ სი ა ში 
იქ ნე ბა. მა თი შვი ლე ბი და შვილ თა შვი ლე ბი, თუ ღირ სე უ ლი მა მუ ლიშ ვი ლე ბი იქ-
ნე ბი ან, სირ ცხვილ სა და სინ დი სის ქეჯ ნა ში იცხ ოვ რე ბენ.

ეხ ლა, იქ ნებ, ზო გი ნა ნობს. მაგ რამ ხალ ხის გულ ში ისი ნი აღარ ცოცხ ლო ბენ, 
ცოცხ ლად და სა მარ დნენ. მა თი ხე ლოვ ნე ბა, მუ სი კა თუ მეც ნი ე რე ბა გა უ ფა სურ-
და. ისი ნი, ერის წი ნა შე, და ნა შა ულს ვე რა სო დეს გა მო ის ყი დი ან.

სა ქარ თვე ლო და იპყ რო შიშ მა, სი ცი ვემ, შიმ შილ მა და უსი ნათ ლო ბამ. გამ რავ-
ლდა ძარ ცვა- გლე ჯა, უმუ შევ რო ბა, მკვლე ლო ბა. სის ხლში გას ვრილ მა ინ ტე ლი-
გენ ცი ამ და ვი თომც ეროვ ნულ მა პო ლი ტი კო სებ მა დრო იხე ლე თეს და ჩა მო აბ-
რძა ნეს ყო ფი ლი ფა შის ტ-კო მუ ნის ტი, დე მოკ რა ტად მო ნათ ლუ ლი ედუ არდ შე-
ვარ დნა ძე.

მათ ამაზ რზე ნი შოუ გა მარ თეს მო ე დან ზე. აქ იმ ყო ფე ბო და ის “სა ა მა ყო” ია-
რა ღას ხმუ ლი ინ ტე ლი გენ ცია და და ში ნე ბით მით რე უ ლი ხალ ხი. ირ. სა ა რიშ ვი ლი 
ფორ თხვით მი ე ახ ლა ბატ. ედუ არდს, ნი ან გის ცრემ ლე ბით სავ სე თვა ლე ბი მი-
აპყ რო რუ სე თის ემი სარს და პა თე ტი კუ რი სიტყ ვა წარ მოს თქვა: თქვე ნი იმე დი 
გვაქვს, მხო ლოდ თქვენ შე გიძ ლი ათ გა და ა არ ჩი ნოთ სა ქარ თველ ო ო. 

გაქ ნილ მა ჩე კის ტმა ძა ლი ან კარ გად იცო და, რომ ამ მო ე დან ზე არ იდ გა ჭეშ-
მა რი ტი ქარ თვე ლე ბი. ამ ერ თი მუ ჭა ხალ ხით რუ სე თის და ვა ლე ბის შეს რუ ლე-
ბა ძნე ლი იქ ნე ბო და. სა ღად  მო აზ როვ ნე ხალ ხი მას არ ენ დო ბო და. მო სა ლოდ-
ნე ლი მი ტინ გე ბი, აბო ბოქ რე ბუ ლი ხალ ხის და უ მორ ჩი ლებ ლო ბა, მოს ვე ნე ბას არ 
აძ ლევ და. ეს სა რიშ ვი ლე ბი და ინ ტე ლი გენ ცია კი ეფი ცე ბო და ერ თგუ ლე ბას და 
სიყ ვა რულს, მაგ რამ გროზ ნო ში მყო ფი გამ სა ხურ დია სე რი ო ზულ საფ რთხეს 
წარ მო ად გენ და. მის თვი საც და რუ სე თის თვი საც, მი თუ მე ტეს რომ ის იყო კა ნო-
ნი ე რი პრე ზი დენ ტი. გამ სა ხურ დია კო მუ ნის ტებ მა ვე რაფ რით გა ა ჩუ მეს, ჯერ კი-
დევ იმ დროს, რო ცა მა თი უძ ლე ვე ლო ბა მსოფ ლი ოს აზან ზა რებ და. ეხ ლა, სა ერ-
თოდ წარ მო უდ გე ნე ლი იყო რუ სებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში. შე ვარ დნა ძეს სიმ შვი დე სურ და. ხალხს უყ ვარ და ზვი ა დი, 
რო გორც ეროვ ნუ ლი გმი რი. ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლი იყო მი სი მო შო რე ბა, გა იძ ვე-
რა, “მსოფ ლი ო” პო ლი ტი კოს მა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მკვლე ლო ბის გეგ მა შე ი-
მუ შა ვა და ში ნა გა ნად სიმ შვი დე და კმა ყო ფი ლე ბა იგ რძნო. ეხ ლა მთა ვა რი იყო 
ხალ ხის დაბ ნე ვა და გა ურ კვე ვე ლო ბა ში ყოფ ნა.

მკვლე ლო ბა გა სა ი დუმ ლო ვე ბულ ვი თა რე ბა ში უნ და მომ ხდა რი ყო. ხალ ხი ინ-
ფორ მა ცი ის ვა კუ უმ ში ხან გრძლი ვად ჰყო ლო და და ჰქო ნო დათ ზვი ა დის გა მო-
ჩე ნის მო ლო დი ნი. გარ და ამი სა, აღარ არ სე ბობ და სხვა სან დო და ღირ სე უ ლი 
ლი დე რი. იყო ერ თი, რო მელ საც ხალ ხი უდა ოდ გაყ ვე ბო და, მე რაბ კოს ტა ვა და 
კი დევ კარ გი ად რე მო ი შო რა იგი, თა ნაც ისე, რომ ვე რა ვინ დებ და ბრალს.

მოკ ლედ, რუ სე თის ყურ მოჭ რი ლი მო ნა, ყვე ლა ფერს ცდი ლობ და რომ სა ქარ-
თვე ლო კვლავ მის კლან ჭებ ში მო ექ ცი ა, ამი ტომ სა ჭი რო იყო ხალ ხის მარ წუ-
ხებ ში ყო ლა, რომ ეყ ვი რათ, “თა ნახ მა ვართ ვი ყოთ რუ სე თის მო ნე ბი ო”, მაგ რამ 
ხალხს აღარ სურ და მო ნო ბა და ყვე ლა ფერს იტან და, რა თა არ და ე კარ გათ ტან-
ჯვით მო პო ვე ბუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბა.

შიმ ში ლო ბამ, კო რუფ ცი ამ, სი სას ტი კემ, მო რა ლუ რად და ფი ზი კუ რა დაც გა ა ჩა-
ნა გა ღირ სე უ ლი ინ ტე ლი გენ ცია და კე თილ-
სინ დი სი ე რი მო სახ ლე ო ბა. სა ქარ თვე ლოს 
დაპყ რო ბა მრა ვალ მხრივ იყო გა მიზ ნუ ლი: დასასრული  მე-16  gv.

წარ სულ ზე ფიქ რიწარ სულ ზე ფიქ რი
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 პეტ რე I-ის ან დერ ძი პეტ რე I-ის ან დერ ძი
ფ. გა ი არ დი ის წიგ ნში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პეტ რე დი დის ან დერ ძის ტექ სტიფ. გა ი არ დი ის წიგ ნში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პეტ რე დი დის ან დერ ძის ტექ სტი

1. იე რი ში რე ლი გი ა ზე: ქარ თვე ლი მო სახ-
ლე ო ბა შე მობ რუნ და რე ლი გი ის კენ. მტერს 

ეს აში ნებ და და შე ფა რუ ლად იბ რძო და. თა ვად ურ წმუ ნო ნი, ეკ ლე სი ებ ში დარ-
ბოდ ნენ, პირ ჯვარს იწერ დნენ და მი წას თავს ურა ხუ ნებ დნენ. აქაო და ჩვენც 
მურ წმუ ნე ნი გავ ხდით და ამას იქით ყვე ლა ფე რი დაგ ვე ჯე რე ბა ო. ბევრს არ ჯე-
რო და მა თი და რა ტომ ღაც ეჭ ვი რე ლი გი ის მი მართ ჩნდე ბო და. მი ზა ნიც ეს გახ-
ლდათ.

2. თუ გულუ ბრყვი ლო ნი ირ წმუ ნებ დნენ მათ მო ნა ნი ე ბას ღვთი სა და ხალ ხის 
წი ნა შე, ცხვრე ბი ვით გაყ ვე ბოდ ნენ, ცხვრის ტყავ ში გახ ვე ულ მგლებს. აქაც 
მომ გე ბი ა ნი იყო ჩა ნა ფიქ რი.

3. მში ერ, სა სო წარ კვე თილ ხალხს აღუთქვამდნენ, რომ თუ რე ლი გი ას შე იც-
ვლიდ ნენ საჭ მლით მო ა მა რა გებ დნენ. ეს ყვე ლა ფე რი მე თო დუ რად ხორ ცი ელ-
დე ბო და. ურ წმუ ნო შე ვარ დნა ძე მორ წმუ ნედ მო ი ნათ ლა.

შემ დგომ, აფ ხა ზეთ ში ისე თი სო დომ -გო მო რი და ატ რი ა ლა, რომ ქარ თვე ლი 
გა მოც დი ლი თუ გა მო უც დე ლი ბი ჭე ბის მოკ ვე თი ლი თა ვე ბით მტერს ფეხ ბურ-
თი ათა მა შებინა. სა მა ჩაბ ლო დან, ძირ ძვე ლი ქარ თუ ლი მი წი დან ქარ თვე ლე ბი 
წი ოკ -წი ო კით გა მო აყ რე ვი ნა რუ სის და უმა დუ რი ოსის კბი ლე ბამ დე შე ი ა რა ღე-
ბულ კა ნი ბა ლებს. ეს საკ მა რი სი არ აღ მოჩ ნდა და მო უ კი დებ ლო ბის მომ თხოვ ნი 
ხალ ხის და სას ჯე ლად. ცეცხლს, სის ხლის ღვრას და ტე რი ტო რი ე ბის ჯიჯ გნას 
ახ ლდა სი ცი ვე, უშუ ქო ბა, უწყ ლო ბა, შიმ ში ლო ბა, ფა სე ბის აშ ვე ბა საკ ვებ ზე და 
ყო ველ დღი ურ მოხ მა რე ბის საგ ნებ ზე, კო რუფ ცი ა. მო ღა ლა ტე შე ვარ დნა ძე თბი-
ლად უნ და იჯ დეს და მე მუ ა რებს წერ დეს? უმაღ ლე სი პენ სია უნ და ეძ ლე ო დეს? 
რო ცა ღირ სე ულ ადა მი ა ნებს პენ სია პუ რის ფუ ლად თუ ჰყოფ ნის მხო ლოდ.

ამ ჟა მინ დე ლი მთავ რო ბა ძა ლი ან “გულ კე თი ლი და მიმ ტე ვე ბე ლი” აღ მოჩ ნდა 
მის მი მართ. 

ერ თი კითხ ვა მინ და და ვუს ვა ყვე ლას, პო ზი ცი ო ნე რებს, ოპო ზი ცი ო ნე რებს, 
გამ ყიდ ვე ლებს, რომ ლე ბიც ვერ ის ვე ნე ბენ და წყალს ამ ღვრე ვენ, თავს ოპო ზი-
ცი ო ნე რე ბად რომ ასა ღე ბენ და ფაქ ტი უ რად ნამ დვილ ოპო ზი ცი ას მოქ მე დე ბის 
სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლე ვენ. თუ გვი ფიქ რია იმა ზე რას გვეტყ ვის მო მა ვა ლი ჩვე ნი? 
რო გორ გგო ნი ათ, გვა პა ტი ე ბენ ამ დენ შეც დო მებს, წაყ რუ ე ბას, უპა სუ ხის მგებ-
ლო ბას, ქვეყ ნის დან გრე ვა- გა ჩა ნა გე ბას? ბო ლოს და ბო ლოს ხომ მო ვა ღირ სე-
უ ლი მო მა ვა ლი ჩვე ნი ქვეყ ნი სა, ხომ და იწყ ე ბა ყვე ლა სი ბო რო ტის მზის შუქ ზე 
გა მო ტა ნა?

სწო რედ ეს არის მი ზე ზი, რომ რუ სი ოკუ პან ტე ბი ვერ ის ვე ნე ბენ და ვე რა-
სო დეს მო ის ვე ნე ბენ, სა ნამ მთავ რო ბა არ აღი ა რებს, რომ სა ქარ თვე ლო ში მოხ-
და პუტ ჩი რუ სე თის ჩა რე ვით, რომ გან დევ ნილ იქ ნა და შემ დგომ მოკ ლულ იქ ნა 
სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი, რომ მოხ და სა ზა რე ლი გე ნო ცი დი ქარ თვე ლე ბი სა 
აფ ხა ზეთ სა და სა მა ჩაბ ლო ში. სა ქარ თვე ლოს დაპყ რო ბის სურ ვი ლი და მის მი-
მართ აგ რე სი ას, ღრმა ფეს ვე ბი აქვს. პა სუ ხი რომ არა სო დეს მო ეთხ ო ვათ, იმი-
ტო მაც გრძელ დე ბა გა მუდ მე ბუ ლი რბე ვა. უნ და მო ეწყ ოს სა სა მარ თლო, უმაღ-
ლე სი დო ნის პრო ფე სი ო ნა ლი იუ რისტ დამ კვირ ვებ ლე ბით. სრუ ლი სი მარ თლით 
უნ და იქ ნას გან ხი ლუ ლი 9 აპ რილს ჩა დე ნი ლი ვან და ლიზ მი ერი სა და მო წი ნა ვე 
პატ რი ო ტი ხალ ხის წი ნა აღ მდეგ. უნ და მოხ დეს გა მო ძი ე ბა მე რაბ კოს ტა ვა სა და 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მკვლე ლო ბი სა, და სას ჯე ლი უნ და და ი სა ჯოს. სა მარ თალ-
მა უნ და იზე ი მოს. სი მარ თლეს, დღე საც მი წა აქვს წაყ რი ლი. პა სუ ხი უნ და მოვ-
თხო ვოთ ყვე ლა დამ ნა შა ვეს ერი სა და ქვეყ ნის მი მართ ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლი-
სათ ვის. სხვა შემ თხვე ვა ში აგ რე სი ას საზღ ვა რი არ ექ ნე ბა. დრო იც ვლე ბა. და სა-
ფიქ რე ბე ლია ეხ ლან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მოქ მე დე ბა. სა მა ჩაბ ლო და აფ ხა ზე-
თი სა ბო ლო ოდ ჩა მოგ ვა შო რეს. რუ სებ მა ისევ პრო ვო ცი რე ბით გა და ი თა რე შეს 
ჩვენს მი წა ზე, თა ნაც თა ვად ციც ქნა სა ქარ თვე ლო წარ მო უდ გი ნეს მსოფ ლი ოს 
მტა ცე ბელ ლო მად, რაც სა ზა რე ლი ცი ნიზ მი ა. 

მე გო ბარ ამე რი კას 4 დღე დას ჭირ და რომ ხმა ამო ე ღო. მაპა ტი ეთ, მაგ რამ პი-
რა დად მე მა თი მე გობ რო ბი სა არ მჯე რა. გა სა გე ბი ა, ისე არა ვინ დაგ ვეხ მა რე ბა 
თუ არა ფერს ელის ჩვენ გან.

ჩვენ რომ დე მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნის შე ნე ბას ვიწყ ებ დით და ბა ტონ მა ზვი ად გამ-
სა ხურ დი ამ თხოვ ნით მი მარ თა მსოფ ლი ოს დე მოკ რა ტი ით ცნო ბილ უძ ლი ე რეს 
ქვე ყა ნას - ამე რი კას, რომ ყუ რადღ ე ბა მო ექ ცია სა ქარ თვე ლოს თვის, რად გან 
აქ სის ხლში ახ რჩობ დნენ ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს, სად იყო მა შინ დე მოკ რა ტი ის 
მა მამ თა ვა რი? იმის მა გივ რად, რომ ხმა აე მაღ ლე ბი ნა, წა უყ რუ ა. მა შინ ერა ყის 
სა კითხი არ იყო დღის წეს რიგ ში. ამი ტო მაც, არც ჩვე ნი ამ ბა ვი ანაღ ვლებ დათ.

დღეს მა ინც, რა ტომ არ გა მოგ ვე ქო მა გა დრო უ ლად “მე გო ბა რი” ამე რი კა? რა-
ტომ და ა ყოვ ნა? იქ ნებ, ეხ ლაც სა ი დუმ ლო გა რი გე ბას ჰქონ და ად გი ლი? ალ ბათ, 
სა ქარ თვე ლო, ეხ ლაც შე სა წი რი ვა ცი იყო ევ რო -ა მე რი კის თვის?

ალ ბათ!...

ლუ ი ზა ან დღუ ლა ძე,

       აშშ.

დასაწყისი  მე-15  gv.

წარ სულ ზე ფიქ რიწარ სულ ზე ფიქ რი

წმინ და და გა ნუ ყო ფე ლი სა მე ბის სა ხე ლით, ჩვენ, 
პეტ რე, იმ პე რა ტო რი და თვით მპყრო ბე ლი სრუ ლი ად 
რუ სე თი სა, ყვე ლა ჩვენს შთა მო მა ვალ სა და ტახ ტის 
მემ კვიდ რეს და რუ სი ნა ცი ის მთავ რო ბა ში.

I. ამ ყო ფეთ რუ სი ხალ ხი გა ნუწყ ვე ტე ლი ომის მდგო-
მა რე ო ბა ში, რა თა ჯა რის კა ცი იყოს ბრძო ლა ში გა მობ-
რძმე დი ლი და არ იცო დეს დას ვე ნე ბა: ის მო ას ვე ნეთ 
მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო ფი ნან სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სას, 
არ მი ის გარ დაქ მნი სას და ომი სათ ვის, და ე ლო დოს თავ-
დას ხმი სათ ვის მო ხერ ხე ბულ დროს. ამ სა ხით, გა მო ი-
ყე ნეთ მშვი დო ბა ომი სათ ვის და ომი მშვი დო ბი სათ ვის 
საზღ ვრე ბის გა სა ფარ თო ებ ლად და რუ სე თის მზარ დი 
კე თილ დღე ო ბი სათ ვის.

II. მე ტად გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან ყო ველ გვა-
რი სა შუ ა ლე ბე ბით გა მო ძა ხე ბულ იქ ნეს სამ ხედ რო მე-
თა უ რე ბი ომის დროს და მეც ნი ე რე ბი მშვი დო ბის დროს 
იმი სათ ვის, რა თა რუს მა ხალ ხმა შეს ძლოს სხვა ქვეყ-
ნე ბის მიღ წე ვე ბის გა მო ყე ნე ბა, სა კუ თა რი დან არაფ რის 
და ნა კარ გით.

III. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში ევ რო პის საქ მე ებ სა და 
ომებ ში ჩა რე ვა, გან სა კუთ რე ბით გერ მა ნი ი სას, რო მე-
ლიც, რო გორც მახ ლო ბე ლი, იწ ვევს უშუ ა ლო ინ ტე-
რესს.

IV. პო ლო ნე თის გა ყო ფა, მას ში მხა რი და ე ჭი როს 
მღელ ვა რე ბებს და გა მუდ მე ბულ უთან ხმო ე ბებს, ძლი-
ე რე ბი გად მო ბი რე ბულ იქ ნენ ოქ რო თი, ზე მოქ მე დე ბა 
სე ი მებ ზე, მო ის ყი დოს ისი ნი იმი სათ ვის, რა თა გავ ლე ნა 
იქ ნეს მე ფე თა არ ჩევ ნებ ზე, ამ არ ჩევ ნებ ში ჩვე ნი მომ-
ხრე ე ბის მიყ ვა ნა, გა ე წი ოს მათ მფარ ვე ლო ბა, იქ შე-
ვიყ ვა ნოთ რუ სუ ლი ჯა რე ბი და და ტო ვე ბულ იქ ნას იქ 
დრო ე ბით, სა ნამ არ წარ მოს დგე ბა შემ თხვე ვა მა თი იქ 
სა ბო ლო ოდ და ტო ვე ბი სა. თუ კი მე ზო ბე ლი სა ხელ მწი-
ფო ე ბი და იწყ ე ბენ სიძ ნე ლე ე ბის შექ მნას, მა შინ დამ-
შვი დე ბულ იქ ნენ ისი ნი ქვეყ ნის დრო ე ბი თი და ნა წევ-
რე ბით, სა ნამ შე საძ ლე ბე ლი არ იქ ნე ბა უკან წარ თმე ვა.

V. შვე ცი ას თან დი დი დაპყ რო ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბის 
შექ მნა და მი სი მხრი დან თავ დას ხმის ხე ლოვ ნუ რად გა-
მოწ ვე ვა შე იქ მნას წი ნა პი რო ბა მი სი დაპყ რო ბი სა. ამი-
სათ ვის ის და ნი ი სა გან იზო ლი რე ბუ ლი უნ და იქ ნეს, 
ხო ლო და ნი ა, შვე ცი ი სა გან და მზრუნ ვე ლად და ე ჭი როს 
მხა რი მათ შო რის წი ნა აღ მდე გო ბას.

VI. დი დი რუ სი თა ვა დე ბი სათ ვის მე უღ ლე ე ბი შე ირ-
ჩეს გერ მა ნე ლი პრინ ცე სე ბი დან იმი სათ ვის, რომ გამ-
რავ ლდეს ნა თე სა უ რი კავ ში რე ბი, და ახ ლოვ დეს ინ ტე-
რე სე ბი, გერ მა ნი ა ში ჩვე ნი გავ ლე ნის გაძ ლი ე რე ბით 
ჩა ვა ბათ ის ჩვენს საქ მე ში.

VII. უპი რა ტე სო ბით მი ვაღ წი ოთ ინ გლის თან კავ-
შირს ვაჭ რო ბის სა ხით, რად გან, სა ხელ დობრ, ეს არის 
ის სა ხელ მწი ფო, რო მე ლიც მი სი ფლო ტი სათ ვის უმე-
ტეს წი ლად ჩვენ გვსა ჭი რო ებს და რო მელ საც შე უძ ლია 
უმ თავ რე სად ჩვე ნი ფლო ტი სათ ვის სა სარ გებ ლო იყოს, 
გავ ცვა ლოთ ჩვე ნი ტყე და სხვა ნა წარ მი მის ოქ რო ზე 
და და ვამ ყა როთ ჩვენს ვაჭ რებ სა და მეზღ ვა უ რებს შო-
რის მუდ მი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი, რომ ლე ბიც ას წავ ლი ან 
ჩვე ნებს ვაჭ რო ბას და ზღვა ოს ნო ბას.

VIII. და უ ღა ლა ვად გან ვავ რცოთ ჩვე ნი საზღ ვრე ბი 
ჩრდი ლო ე თით და სამ ხრე თით, შა ვი ზღვის გას წვრივ.

IX. რაც შე იძ ლე ბა ახ ლოს წა ვი წი ოთ კონ სტან ტი ნე-
პო ლის კენ და ინ დო ე თის კენ, მა თი მფლო ბე ლი იქ ნე ბა 
მსოფ ლი ოს მფლო ბე ლი. ამ მიზ ნით აღიძ რას მუდ მი ვი 
ომე ბი თურ ქებ თან, თუ სპარ სებ თან. შავ ზღვა ზე და არ-
სდეს გემ თსა შე ნე ბი, ნელ ნე ლა და ვე უფ ლოთ, რო გორც 
ამ ზღვას, ასე ვე ბალ ტი ი სას, რა მე თუ ერ თი ცა და მე-
ო რეც აუ ცი ლე ბე ლია გეგ მის წარ მა ტე ბის თვის - მო-
ეწყ ოს სპარ სე თის და ცე მა, გა ვაღ წი ოთ სპარ სე თის ყუ-
რემ დე, თუ შე საძ ლე ბე ლია ავა ღორ ძი ნოთ, ლე ვან ტას 
ძვე ლი ვაჭ რო ბა ციმ ბირ თან და მივ წვდეთ ინ დო ეთს, 
რო გორც მსოფ ლიო სა საწყ ო ბო პუნქტს. მი სი და უფ-
ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია ინ გლი სის ოქ როს გა რე შე დაც 
იო ლად გა ვალთ.

X. მი ვე ლა ქუ ცოთ და მონ დო მე ბით და ვუ ჭი როთ მხა-
რი ავ სტრი ას თან კავ შირს, და სა ნა ხად წა ხა ლის დეს მი-
სი ჩა ნა ფიქ რე ბი მი სი გერ მა ნი ა ზე სა მო მავ ლო ბა ტო ნო-
ბა ზე, სა ი დუმ ლოდ კი გა მო ვიწ ვი ოთ მის წი ნა აღ მდეგ 
ხელ მწი ფე თა არა კე თილ მო სურ ნე ო ბა: ვე ცა დოთ, რა თა 
ამან ან სხვებ მა დახ მა რე ბის თვის მი მარ თოს რუ სეთს 
და და ვამ ყა როთ ქვე ყა ნა ზე, თით ქოს და მფარ ვე ლო ბა 
მას ზედ მო მა ვა ლი ბა ტო ნო ბის შემ ზა დე ბის მიზ ნით.

XI. და ვა ინ ტე რე სოთ ავ სტრი ის სა მე ფო სახ ლი ევ რო-
პი დან თურ ქე ბის გაყ რით, კონ სტან ტი ნე პო ლის და უფ-
ლე ბით კი ნე იტ რა ლი ზე ბა გა ვუ კე თოთ მის შუ რი ა ნო ბას 
ან აღ ვძრათ მის წი ნა აღ მდეგ ომი, ან მივ ცეთ მას დაპყ-

რო ბი ლის ნა წი ლი, მოგ ვი ა ნე ბით უკან ვე წა ვარ თვათ ის.
XII. გად მო ვიყ ვა ნოთ ჩვენს მხა რე ზე და გა ვა ერ თი ა-

ნოთ ჩვენს ირ გვლივ ყვე ლა აღ მო სავ ლეთ ბერ ძე ნი რე-
ნე გა ტი, ან სქიზ მა ტი კი, გავ რცე ლე ბულ ნი უნ გრეთ ში, 
თურ ქეთ ში და სამ ხრეთ პო ლო ნეთ ში, აქ ცი ეთ ისი ნი 
ძა ლად და საყ რდე ნად და წი ნას წარ მომ ზად დეს სა ყო-
ველ თაო ბა ტო ნო ბა მათ ზედ, თით ქოს და სა სუ ლი ე რო 
მე თა ურ თა და წე სე ბის მეშ ვე ო ბით. იქ ნე ბა იმ დე ნი მე-
გო ბა რი, რამ დე ნი მტე რიც ეყო ლე ბა თი თო ე ულს.

XIII. რო დე საც შვე ცია და ქუც მა ცე ბუ ლი იქ ნე ბა, 
სპარ სე თი და მარ ცხე ბუ ლი, პო ლო ნე თი და საფ ლა ვე-
ბუ ლი, თურ ქე თი დაპყ რო ბი ლი, არ მი ე ბი გა ერ თი ა ნე-
ბუ ლი, შა ვი და ბალ ტი ის ზღვე ბი ჩვე ნი გე მე ბით და-
ცუ ლი, მა შინ უნ და შეს თა ვა ზონ დი დი სა ი დუმ ლო ე ბის 
ქვეშ პირ ვე ლად ვერ სა ლის მო ლა პა რა კე ბას, შემ დეგ 
ვე ნი სას, მსოფ ლი ო ზე ძა ლა უფ ლე ბის გა ყო ფა. თუ რო-
მე ლი მე მათ გა ნი, ცდუ ნე ბუ ლი პა ტივ მოყ ვა რე ო ბი თა 
და თავ მოყ ვა რე ო ბით, მი ი ღებს ამ წი ნა და დე ბას - რაც 
გარ და უ ვა ლია მოხ დეს, მა შინ ის გა მო ვი ყე ნოთ სხვის 
და სა ღუ პად, შემ დეგ გა ვა ნად გუ როთ გა დარ ჩე ნი ლიც, 
მას თან ბრძო ლის დაწყ ე ბით, რომ ლის შე დეგ შიც უკ ვე 
და ეჭ ვე ბაც არ შე იძ ლე ბა, რად გან მა შინ რუ სე თი და-
უფ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა მთელს აღ მო სავ ლეთ სა და ევ რო-
პის უდი დეს ნა წილს.

XIV. თუ მო სა ლოდ ნე ლის სა წი ნა აღ მდე გოდ ის, ან 
სხვა, რუ სე თის წი ნა და დე ბა ზე უარს იტყ ვი ან, მა შინ 
ჩა მო აგ დეთ მათ შო რის მტრო ბა და და ა უძ ლუ რეთ 
ისი ნი ურ თი ერ თშო რის ბრძო ლით. მა შინ რუ სეთ მა გა-
დამ წყვე ტი წუთ სარ გებ ლო ბით, უნ და მი მარ თოს ად-
რე უ ლად შეკ რე ბი ლი თა ვი სი ჯა რე ბი გერ მა ნი ის კენ 
და ამავ დრო უ ლად უნ და გაგ ზავ ნოს ამათ თან ერ თად 
ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფლო ტი, ერ თი აზო ვის ზღვი დან, 
მე ო რე ბალ ტი ის ზღვი დან, ხმე ლთ ა შუა ზღვა სა და ოკე-
ა ნე ში გა სუ ლე ბი შე ე სე ვი ან ერ თმხრივ საფ რან გეთ სა 
და მე ო რეს მხრივ გერ მა ნი ას, და მა შინ იქ ნე ბა ეს ორი 
ქვე ყა ნა და მარ ცხე ბუ ლი, მა შინ და ნარ ჩე ნი ევ რო პა უკ-
ვე ად ვი ლად და ყო ველ გვა რი წი ნა აღ მდე გო ბის გა რე შე 
აღ მოჩ ნდე ბა მის ქვეშ.

ასე შე იძ ლე ბა და უნ და და ვი მორ ჩი ლოთ ევ რო პა”.

ფრან გუ ლი დან თარ გმნა: 
ვ. ზერ ნოვ მა, რუ სუ ლი დან - ალ. სან დუ ხა ძემ
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ოპო ზი ცი ურ პო ლი ტი კურ ძალ თა გა ერ თი ა ნე ბამ, 
უკა ნას კნელ წლებ ში სრუ ლი კრა ხი გა ნი ცა და. ამ-
გვა რი შე დე გი იმ თა ვით ვე ცხა დი და მო სა ლოდ ნე-
ლი იყო, ვი ნა ი დან, “ე როვ ნულ საბ ჭოდ” წო დე ბულ 
პო ლი ტი კურ აჯაფ სან დალ ში არა ვის არა ფე რი მო-
ე კითხ ა: არც ზნე ო ბა, არც მო რა ლი, არც დამ სა ხუ-
რე ბა, არც პატ რი ო ტიზ მი, არც წარ სუ ლი ღა ლა ტი 
და არ ც-თუ სა ხელ მწი ფო და ნა შა უ ლი; “ე როვ ნულ 
საბ ჭო ში” ყვე ლა ტი პის ავან ტი უ რის ტის თვის აღ-
მოჩ ნდა ად გი ლი. შე სა ბა მი სად, “ო პო ზი ცი ო ნე რად” 
წო დე ბუ ლი რო მე ლი ლი დე რი, ხე ლი სუფ ლე ბის რო-
მელ წარ მო მად გე ნელ თან აწარ მო ებ და სა ი დუმ ლო 
მო ლა პა რა კე ბას (ლე ვან გა ჩე ჩი ლა ძე, გო გა ხა ინ-

დრა ვა, და ვით გამ ყრე ლი ძე, და ვით უსუ ფაშ ვი ლი), 
ვე რა ვინ აკონ ტრო ლებ და.

სა ა კაშ ვილ მა ზუს ტად უწყ ო და რა ოპო ზი ცი ის რე-
ა ლუ რი სა ხე, მზაკ ვრო ბით აჯო ბა მათ და “გა ფარ ჩა-
კე ბუ ლი” წარ მო ა ჩი ნა.

წარ სუ ლი მწა რე გაკ ვე თი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, ოპო ზი ცი ის ცალ კე ულ წარ მო მად გენ ლებ ში 
აშ კა რაა მცდე ლო ბა, აღარ აჰ ყვნენ დე მა გო გი ას და 
ვიწ რო პარ ტი ულ გა ერ თი ა ნე ბებ ზე შე ჯერ დნენ. ამ 
ტი პის გა ერ თი ა ნე ბა ზე დეკ ლა რა ცია უკ ვე გა ა კე-
თეს: ირაკ ლი ალა სა ნია - რეს პუბ ლი კე ლე ბი - ახა ლი 
მე მარ ჯვე ნე ე ბის ლი დე რებ მა, აგ რეთ ვე, კონ სტან-
ტი ნე გამ სა ხურ დია - აკა კი ასა თი ა ნი - გია მა ის აშ ვი-
ლი - გუ გუ ლი მაღ რა ძის ოთხთა კავ შირ მა და სხვა. 
რამ დე ნა დაც სა ი მე დოდ და ბუ ნებ რი ვად გვეჩ ვე ნე ბა 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა სა და გი ორ გი მა ი საშ ვი-
ლის პო ლი ტი კუ რი კავ ში რი, იმ დე ნად არა სა ი მე დო 
და არა ბუ ნებ რი ვია გუ გუ ლი მაღ რა ძი სა და აკა კი 
ასა თი ა ნის ტან დე მი გამ სა ხურ დი ა- მა ი საშ ვილ თან.

აკა კი ასა თი ან ზე ვერ ვიტყ ვით, რომ იგი შეც დო-
მებს უშ ვებს, აკა კი ასა თი ა ნი, ბუ ნე ბით ქვა ბა ვა ზა-
კი ა! შეთ ქმუ ლე ბის თე ო რი ა, მის თვის ორ გა ნუ ლი ა, 
რა შიც ჩვენ ამ ჯე რა დაც დავ რწმუნ დით და წარ სუ-
ლი შეთ ქმუ ლე ბის არა ერ თი მა სა ლაც გა მო ვაქ ვეყ-
ნეთ ჩვე ნი გა ზე თის მე-17 ნო მერ ში (2008 წ. მა ი სი).

რო გორც ვუწყ ით, აკა კი ასა თი ა ნი ბრძან დე ბო და 
და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი-
დენ ტის უზე ნა ე სი საბ ჭოს სპი კე რი, რომ ლის ერ-
თგუ ლე ბას დღემ დე ურ ცხვად გვე ფი ცე ბა და დღემ-
დე უტიფ რად აცხ ა დებს, რომ “ზვი ად გამ სა ხურ დი-
ას ჩემ თვის ღა ლატ ში ბრა ლი არ და უ დი ა ო”.

ასა თი ა ნის მამ ხი ლე ბელ სტა ტი ა ში - “ქვა ბა ვა ზაკ 
პო ლი ტი კოს თა ტრი უმ ფი” - ჩვენ, დო კუ მენ ტებ თან 
ერ თად გა მო ვაქ ვეყ ნეთ მი სი ფე შე ნე ბე ლუ რი სამ-
სარ თუ ლი ა ნი სახ ლის ფო ტოც, რო მე ლიც მან ქვე-
ყა ნა ში არ სე ბუ ლი უკი დუ რე სი სი დუხ ჭი რის წლებ-
ში (1993-95) აი შე ნა ყო ფი ლი აკო ფი ა ნის, ამ ჟა მად 
სულ თნიშ ნის ქ. №1-ში (ვერ ცხლის ქუ ჩის პერ პენ-
დი კუ ლა რუ ლი ქუ ჩა). იმ იმე დით, რომ ასა თი ა ნი 
აღარ გა აგ რძე ლებ და ხალ ხის “დარ წმუ ნე ბას” თა ვის 
“უ ცოდ ვე ლო ბა ში”, ჩვე ნი გა ზე თის ზე მოხ სე ნე ბუ ლი 
ნო მე რი (№17) სა კუ თა რი სახ ლის ფოს ტის ყუთ ში 
ჩა ვუ დე ვით, რა თა წა ე კითხა და და დუ მე ბუ ლი ყო, 
მაგ რამ ამა ოდ.

ჩვენ იძუ ლე ბუ ლი ვართ, კვლავ შე ვახ სე ნოთ სა-
ზო გა დო ე ბას აკა კი ასა თი ა ნის მო ღა ლა ტუ რი წას-
რუ ლი და კვლავ გა მო ვაქ ვეყ ნოთ შე სა ბა მი სი და მა-
დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბი. გა ზე თის ამ ნო მერ-

საც, აღარ ვან დობთ ფოს ტას და სა კუ თა რი ხე ლით 
ჩა ვუ დებთ ფე შე ნე ბე ლუ რი სახ ლის ფოს ტის ყუთ ში.

დო კუ მენ ტი № 1. 

მი მარ თვა ქარ თველ 

ტრა დი ცი ო ნა ლის ტთა კავ ში რი სად მი
1990 წლი დან სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მოძ რა-

ო ბა ში თვალ სა ჩი ნო როლს ას რუ ლებ და ქარ თველ 
ტრა დი ცი ო ნა ლის ტთა კავ ში რი, რო მე ლიც იმ თა ვით-
ვე და უ პი რის პირ და მოს კო ვის სუკ -ის მი ერ შექ მნილ 
ცრუ მო ნარ ქის ტულ მოძ რა ო ბას სა ქარ თვე ლო ში. ამ 
კავ ში რის ლი დე რი აკა კი ასა თი ა ნი აღი ა რებ და, რომ 
მოს კოვ მა ეს ცრუ მოძ რა ო ბა შექ მნა სა ქარ თვე ლო-
ში ჭეშ მა რი ტად ეროვ ნულ ძა ლებ თან და სა პი რის პი-
რებ ლად. ტრა დი ცი ო ნა ლის ტე ბი შე ვიდ ნენ “მრგვალ 
მა გი და ში” და აცხ ა დებ დნენ, რომ მხარს და უ ჭერ-
დნენ მხო ლოდ ლე გი ტი მურ არ ჩევ ნებს და ამ გზით 
არ ჩე ულ კა ნო ნი ერ ხე ლი სუფ ლე ბას. მა თი პროგ რა-
მა და დეკ ლა რა ცი ე ბი ყო ველ ნა ი რად გა მო რიცხ ავ-
დნენ კო ლა ბო რა ცი ო ნიზმს იმ პე რი ულ ძა ლებ თან, 
ისი ნი ემიჯ ნე ბოდ ნენ მო ღა ლა ტე ცრუ პარ ტი ებს, 
მხარს უჭერ დნენ კა ნო ნი ერ პარ ლა მენ ტსა და პრე-
ზი დენტს. ამან გა ნა პი რო ბა ჩე მის მხრივ მხარ და ჭე-
რა თქვე ნი მოძ რა ო ბი სა, აგ რეთ ვე აკა კი ასა თი ა ნის 
კან დი და ტუ რი სა უზე ნა ე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რის 
პოს ტზე, ამას თან 1991 წელს ტრა დი ცი ო ნა ლის ტთა 
კავ ში რის ყრი ლო ბა ზე მე ამირ ჩი ეს ამ კავ ში რის სა-
პა ტიო წევ რად.

მდგო მა რე ო ბა მკვეთ რად შე იც ვა ლა იმ პე რი ის მი-
ერ ინ სპი რი რე ბუ ლი პუტ ჩის დღე ებ ში. ბ-ნი აკა კი 
ასა თი ა ნი მერ ყე ობ და, ყო ველ ნა ი რად ცდი ლობ და 
თა ვი აე რი დე ბი ნა პუტ ჩის ტი დე პუ ტა ტე ბის დაგ მო-
ბი სათ ვის და ბო ლოს სა ერ თოდ გა ე ცა ლა ბრძო ლის 
ველს ვი თომ დაც ავად მყო ფო ბის სა ბა ბით. შემ დეგ 
იგი უეც რად გა მოჩ ნდა ზუგ დიდ ში, სა დაც ხალხს 
მო უ წო დებ და არ წა სუ ლიყ ვნენ კა ნო ნი ე რი ხე ლი-
სუფ ლე ბის და სახ მა რებ ლად და არ მი ე ღოთ მო ნა-
წი ლე ო ბა ბრძო ლებ ში. ასე თი ვე აგი ტა ცი ას ეწე ო და 
იგი ქუ თა ის სა და სხვა ქა ლა ქებ ში. ამ ჟა მად ცნო ბი-
ლი ა, რომ მას პუტ ჩის ტებ თან იდე უ რი ნა თე სა ო ბა 
აკავ ში რებ და. ხო ლო უკა ნას კნელ ხა ნებ ში გა მო იკ-
ვე თა მი სი ალი ან სი შე ვარ დნა ძის ნე ო კო მუ ნის ტურ 
მა ფი ო ზურ ხუნ ტას თან. ა. ასა თი ა ნი, ზ. ბო კუ ჩა ვა 
და სხვე ბი დღეს ხუნ ტის ცრუ არ ჩევ ნე ბის პრო პა-
გან დას ეწე ვი ან, თა ნაც ხალ ხის მხარ და ჭე რის მო სა-
პო ვებ ლად აცხ ა დე ბენ, რომ ისი ნი ვი თომ დაც მხარს 
უჭე რენ კა ნო ნი ერ პრე ზი დენტს.

ა. ასა თი ან მა, რო მელ მაც თა ვი სი თა ვი გა დამ დგა-
რად გა მო აცხ ა და, ხო ლო კა ნო ნი ე რი პარ ლა მენ ტი 
დაშ ლი ლად, დღეს ყო ველ ნა ი რად ცდი ლობს ხე ლი 
შე უწყ ოს მა ფი ო ზურ ხუნ ტას ცრუ პარ ლა მენ ტის 
შე კო წი წე ბა ში არა ლე გი ტი მუ რი არ ჩევ ნე ბის გზით, 
თუმ ცა კარ გად უწყ ის, რომ ნამ დვი ლი არ ჩევ ნე ბის 
და ნიშ ვნა მხო ლოდ კა ნო ნი ე რი პარ ლა მენ ტის პრე-
რო გა ტი ვა ა.

ეს ყო ვე ლი ვე არის, აგ რეთ ვე ღა ლა ტი ჭეშ მა რი ტი 
მო ნარ ქის ტუ ლი იდე ი სა, რო გორც სა ქარ თვე ლოს 
სა მე ფო ტახ ტის კა ნო ნი ერ მა მემ კვიდ რემ გი ორ გი 
(ხორ ხე) ბა ტო ნიშ ვილ მა გა ნაცხ ა და, სა ქარ თვე ლო ში 
მო ნარ ქია შე იძ ლე ბა აღ დგეს მხო ლოდ კა ნო ნი ე რი 
ხე ლი სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ხალ ხის ნე ბი-
სა და კონ სტი ტუ ცი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით. უზურ-
პა ტო რებს, პუტ ჩის ტებს, ხალ ხის ნე ბის აბუ ჩად ამ-
გდებთ კი არა აქვთ უფ ლე ბა თა ვის თავს უწო დონ 
მო ნარ ქის ტე ბი ან ტრა დი ცი ო ნა ლის ტე ბი. დღეს 
სავ სე ბით ნა თე ლი ა, რომ ა. ასა თი ა ნის ტრა დი ცი ო-
ნა ლის ტთა კავ ში რი გახ და კო ლა ბო რა ცი ო ნის ტუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც უპი რის პირ დე ბა კა ნო ნი-
ერ ხე ლი სუფ ლე ბას. ამის გა მო ვა უქ მებ ჩემს სა პა-
ტიო წევ რო ბას თქვენს კავ შირ ში და მო გი წო დებთ 
ყვე ლას, ვის თვი საც ძვირ ფა სია ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი 
მოძ რა ო ბი სა და ჭეშ მა რი ტი კონ სტი ტუ ცი უ რი მო-
ნარ ქიზ მის იდე ა ლე ბი, დას ტო ვოთ ცრუ ტრა დი ცი-
ო ნა ლის ტთა რი გე ბი და პრო ტეს ტი გა მო უცხ ა დოთ 
ან ტიტ რა დი ცი ო ნა ლისტ პუტ ჩის ტებ თან და სა ხელ-
მწი ფო დამ ნა შა ვე ებ თან ალი ან სში მყოფ თქვენს 
ლი დერს, რო გორც მო ღა ლა ტეს ეროვ ნუ ლი მოძ რა-
ო ბი სას და კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბი სას.

დაგ მეთ შეთ ქმუ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ე რი 
ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ლე გი ტი მუ რი სა ხელ მწი ფო 

ტახ ტის წი ნა აღ მდეგ, შე მო უ ერ თდით ჩვენს რი გებს!

სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტი

ზვი ად გამ სა ხურ დია

1992 წლის 21 ივ ნი სი

დო კუ მენ ტი № 2. 

პრე ზი დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
1993 წლის 19 იან ვრის ვი დე ო მი მარ თვა ქარ-

თვე ლი ერი სად მი, ვიხ სნათ სა ქარ თვე ლო
ცი ტა ტა: “... მრგვა ლი მა გი დი დან ჩვენ გავ რიცხ-

ეთ ისი ნი, ვინც ჩირქს სცხებ დნენ მას. კერ ძოდ, გავ-
რიცხ ეთ ე.წ. მე რაბ კოს ტა ვას სა ზო გა დო ე ბა, რო მე-
ლიც არ ცხვენ და ამ უდი დე სი პი როვ ნე ბის სა ხელს, 
გავ რიცხ ეთ ცრუ ტრა დი ცი ო ნა ლის ტე ბი ასა თი ა ნის 
მე თა უ რო ბით...” (გა ზეთ “აღ დგო მა”, № 3(31), 30 
იან ვა რი, 1993).

დო კუ მენ ტი № 3. 

პრე ზი დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
მი მარ თვა სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ -

გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბი სად მი
ცი ტა ტა: “... რკონ თან და თბი ლი სის ზღვას თან 

ალი ან სში მყო ფი, კა ნო ნი ე რი პარ ლა მენ ტის შიგ ნი-
დან ამ ფეთ ქე ბე ლი აკ. ასა თი ა ნი დე კემ ბერ -ი ან ვრის 
სის ხლი ა ნი პუტ ჩის დროს გა ნე რი და დე და ქა ლაქს, 
ვი თომ დაც ავად მყო ფო ბის სა ბა ბით, რა თა და ერ-
წმუ ნე ბი ნა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს აბო ბოქ რე-
ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა, პრე ზი დენ ტსა და პარ ლა მენტს 
არა ფე რი უჭირთ, ნუ წახ ვალთ მათ და სახ მა რებ ლა-
დო” და ა.შ. (გა ზე თი “აღ დგო მა”, № 7, 28 თე ბერ ვა-
ლი, 1993).

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მი მარ თვე ბი კრე ბუ ლე ბის სა-
ხით გა მოს ცა გე ლა სა ლუ აშ ვილ მა. იხი ლეთ კრე-
ბუ ლი “1992-1993”. გვ. 20-21, “ორ მო ცი მი მარ თვა 
სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბი სად მი”, გვ. 
49-51.

რაც შე ე ხე ბა ასა თი ა ნის “ა ვად მყო ფო ბას”. ამის 
შე სა ხებ “ა ხალ გაზ რდა ივე რი ე ლად” გარ დაქ მნი ლი 
ყო ფი ლი კომ კავ ში რუ ლი გა ზე თი ასეთ სა გუ ლის ხმო 
ცნო ბას წერ და: “უ ზე ნა ე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე 
ბა ტო ნი აკა კი ასა თი ა ნი ქო ბუ ლე თის სამ კურ ნა ლო- 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა ნა ტო რი უმ “სა ქარ თვე ლო ში” 
აგ რძე ლებს მკურ ნა ლო ბას. მკურ ნა ლო ბის კურ სი, 
და ახ ლო ე ბით სამ კვი რას გას ტანს” (იხ. გა ზე თი 
“ა ხალ გაზ რდა ივე რი ე ლი”,. 14. XII. 1991 წე ლი. № 
135-137 (11768-11770).

დაკ ვირ ვე ბუ ლი მკითხ ვე ლი, იმე დია იო ლად იპო-
ვის პა რა ლელს ასა თი ა ნის “მკურ ნა ლო ბის” ვა დის 
ხან გრძლი ვო ბა სა და კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
სამ ხედ რო გა დატ რი ა ლე ბის დაწყ ე ბა- დამ თავ რე ბის 
ვა დებს შო რის. “პუტ ჩის თვის” თვალ სა ჩი ნო აქ ტი უ-
რო ბა და იწყო 13 დე კემ ბერს და დას რულ და 6 იან-
ვარს, ანუ სამ კვი რა ში. “გა მო ჯან მრთე ლე ბუ ლი” 
ასა თი ა ნიც მა ლე ვე დაბ რუნ და დე და ქა ლაქ ში და 
ხუნ ტის ხე ლი სუფ ლე ბას თან (სი გუ ა -ი ო სე ლი ა ნი ე კი-
ტო ვა ნი- ყარ ყა რაშ ვი ლი) კა პი ტუ ლან ტუ რი შეკ რე ბა 
გა მარ თა, ჯერ კი ნოს სახ ლში, ხო ლო შემ დგომ ფი-
ლარ მო ნი ა ში, სა დაც უკ ვე კა ნო ნი ე რი ეროვ ნუ ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის მომ ხრე ათი ა თა სო ბით ადა მი ა ნი 
მი აწყ და. მძლავ რმა პრო ტეს ტმა ასა თი ა ნი აი ძუ ლა 
უა რი ეთ ქვა ხუნ ტის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი კა პი-
ტუ ლა ცი ის ტექ სტის ხელ მო წე რა ზე. ფი ლარ მო ნია 
ალ ყა შე მორ ტყმუ ლი იყო ათი ა თა სო ბით მო მი ტინ-
გით, რომ ლე ბიც ასა თი ა ნის მი სა მარ თით სკან დი-
რებ დნენ: “არ გა ბე დო!”, “მო ღა ლა ტე!” ხელ მო წე რის 
შემ თხვე ვა ში იგი ხალ ხის რის ხვას ახ ლა უკ ვე ნამ-
დვი ლად ვერ ას ცდე ბო და, რე ა ლუ რი იყო საფ რთხე 
აღელ ვე ბუ ლი ხალ ხის მი ერ მი სი ფი ზი კუ რი მოშ თო-
ბი სა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მას ხუნ ტის შე ი ა რა-
ღე ბუ ლი ძა ლე ბი იცავ დნენ. ღრმად ვართ დარ წმუ-
ნე ბულ ნი, რომ ხუნ ტას, ასა თი ა ნის სი ცოცხ ლე, დო-
კუ მენ ტზე ხელ მო წე რამ დე სჭირ დე ბო და, ხელ მო წე-
რის შემ დგომ კი მი სი დაც ვით დი დად არ შე ი წუ ხებ-
დნენ თავს. ასა თი ანს, რო გორც ჭკვი ანს და გა იძ ვე-
რას, არ გა უ ჭირ დე ბო და მო სა ლოდ ნე ლი საფ რთხის 
გან ჭვრე ტა და ექ სტრე მა ლუ რი ვი თა რე ბის შე სა ბა-
მი სა დაც მო იქ ცა 
- დო კუ მენტს ხე-
ლი არ მო ა წე რა!
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ასა თი ანს ღა ლა ტი და ორ გუ ლო ბა, რომ სის ხლში 
აქვს გამ ჯდა რი ეს სულ ახ ლა ხა ნაც და დას ტურ და; 
რო გორც წე რი ლის და საწყ ის ში აღ ვნიშ ნეთ, ასა-
თი ან მა პო ლი ტი კუ რი ალი ან სი შეკ რა კონ სტან ტი-
ნე გამ სა ხურ დი ას თან, გუ გუ ლი მაღ რა ძე სა და გია 
მა ი საშ ვილ თან, რაც მას ავალ დე ბუ ლებ და მათ თან 
შე თან ხმე ბულ მოქ მე დე ბას. “არ გა თეთ რდე ბის ყო-
რა ნი, რაც უნ და ხე ხო ქვი ში თა” -ო, ეს ხალ ხუ რი 
ან და ზა აკა კი ასა თი ა ნის მსგავს პი როვ ნე ბებ ზეა 
ნათ ქვა მი. მის მა ქვა ბა ვა ზა კო ბა მ და სა დუ კე ვე ლო-
ბის მავ ნე თვი სე ბებ მა ამ ურ თი ერ თო ბა შიც იჩი ნა 
თა ვი, რა საც კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა სა და გია 
მა ი საშ ვი ლის სა ჯა რო გან ცვიფ რე ბა და გა ნაწყ ე ნე-
ბა მოჰ ყვა. 20 მარტს რა ტომ ღაც მხო ლოდ “კუ რი-
ე რით” გა და ი ცა პარ ლა მენ ტარ გი ორ გი თარ გა მა-
ძი სა და აკა კი ასა თი ა ნის ერ თობ ლი ვი “ბრი ფინ გი” 
სა ხელ მწი ფო მოწყ ო ბის შე სა ხებ, ხო ლო სა ღა მოს, 
იგი ვე “რუს თა ვი- 2”-ზე ნი ნო შუბ ლა ძის თოქ -შოუ 
“პო ზი ცი ა ში” კვლავ ვი ხი ლეთ თარ გა მა ძი სა და ასა-
თი ა ნის ტან დე მი, რომ ლებ მაც კი დევ ერ თხელ და ა-
დას ტუ რეს, რომ ისი ნი ერ თობ ლი ვად იბ რძო ლე ბენ 
ქვეყ ნის სა ხელ მწი ფო მოწყ ო ბა ზე და რომ მათ თვის 
ყვე ლა ზე მი სა ღე ბია ავ სტრი უ ლი მო დე ლი: ფიქ ტი-
უ რი პრე ზი დენ ტი, პარ ლა მენ ტი და კან ცლე რი (არ 
არის გა მო რიცხ უ ლი, რომ ისი ნი თა ნამ დე ბო ბის 
გა ნა წი ლე ბა ზეც შე თან ხმდნენ - ფიქ ტი უ რი პრე ზი-
დენ ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე, ალ ბათ თარ გა მა ძე, ხო ლო 

კან ცლე რო ბა ზე - ასა თი ა ნი). 
თოქ -შო უ ში პირ და პი რ ჩარ თულ მა კონ სტან ტი ნე 

გამ სა ხურ დი ამ და გია მა ი საშ ვილ მა, ვერც გა ო ცე ბა 

და ვერც წყე ნა და მა ლეს ასა თი ა ნის სრუ ლი ად მო-
უ ლოდ ნე ლი საქ ცი ე ლის გა მო და გა ნაცხ ა დეს, რომ 

ისი ნი მის საქ ცი ელ ზე ალი ან სში იმ სჯე ლე ბენ. სტუ-
დი ა ში მყოფ ასა თი ანს ოდ ნა ვა დაც არ დას ტყო ბია 
უხერ ხუ ლო ბა სა კუ თა რი ქმე დე ბის გა მო, არა მედ 
შე ე ცა და თოქ -შო უს წამ ყვან შუბ ლა ძი სათ ვის გა და-
ებ რა ლე ბი ნა მომ ხდა რი, რაც ჟურ ნა ლის ტმა არ გუ-
მენ ტი რე ბუ ლად უკუ აგ დო.

ორ გუ ლო ბი სა და ვე რა გო ბის კი დევ ერ თი ფაქ-
ტი- ფაქ ტად; ჩვენ თვის არა ნაკ ლებ და მაბ ნე ვე ლია 
“ტრა დი ცი ო ნა ლისტ” აკ. ასა თი ა ნის პო ლი ტი კუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის სა კითხ ი. თა ვი სი პარ ტი უ ლი კუთ-
ვნი ლე ბის მი ხედ ვით, იგი თით ქოს, ტრა დი ცი ულ სა-
ხელ მწი ფო მოწყ ო ბის ინ სტი ტუ ცი ებს - მო ნარ ქი ულ 
და რეს პუბ ლი კურ, სა პარ ლა მენ ტო მმარ თვე ლო ბას 
უნ და ემ ხრო ბო დეს. ამის ნაც ვლად კი იგი სა ხელ მწი-
ფო მოწყ ო ბის სრუ ლი ად ახალ მო დელს - შე რე ულ 
მმარ თვე ლო ბას გვთა ვა ზობს. პრე ზი დენტ ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას მი ერ ღა ლატ სა და ცრუ- ტრა დი ცი-
ო ნა ლის ტო ბა ში მხი ლე ბუ ლი აკა კი ასა თი ა ნი, თა ვის 
ად გილს, ალ ბათ, ცრუ- ფსევ დო ო პო ზი ცი ო ნერ და 
მა სა ვით დახ ვე წილ არამ ზა და თარ გა მა ძის გვერ-
დით და იმ კვიდ რებს და ერ თობ ლი ვად შე ეც დე ბი ან, 
ყო ველ გვა რი ეროვ ნუ ლი ტრა დი ცი ე ბის ამო ყი რა ვე-
ბას. თარ გა მა ძის მთა ვა რი სა არ ჩევ ნო პი რო ბა, რომ 
პარ ლა მენ ტში შეს ვლის თა ნა ვე იბ რძო ლებ და მარ-
თლმა დი დებ ლო ბის სა ხელ მწი ფო რე ლი გი ად და კა-
ნო ნე ბა ზე. დღემ დე, სა თა ნა დო გაჟ ღე რე ბას ელის.

ლე ი ლა ცო მაია
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ჟურ ნა ლის ტთა კავ ში რი “სხი ვი” არის, სა ქარ თვე ლო ში 
პირ ვე ლი და მო უ კი დე ბე ლი ჟურ ნა ლის ტუ რი ორ გა ნი ზა ცია 
(1989 წლი დან). კავ შირ მა “სხივ მა” ჯერ კი დევ საბ ჭო თა 
რე ჟი მის პი რო ბებ ში, 9 აპ რი ლის ტრა გე დი ის წლის თავ ზე, 
1989 წლის აპ რი ლის მოვ ლე ნე ბის ამ სახ ვე ლი გა მო ფე ნა 
მო აწყ ო, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის 
მიღ წე ვი სას “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მად იქ ცე ო და, მო მა ვალ-
ში კი სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის მუ ზე უ მად 
გა და კეთ დე ბო და (და მო უ კი დებ ლო ბის თვის ბრძო ლის 200 
წლის ის ტო რი ას ასა ხავ და). მარ თლაც, 1991 წლის მა ის ში, 
თბი ლის ში, ჟურ ნა ლის ტთა კავ შირ “სხი ვის” სარ გებ ლო ბა-
ში არ სე ბულ ფარ თში, ლე სე ლი ძის ქ. ¹8-ში, “სხივ მა” და ა-
არ სა “9 აპ რი ლის” არა სა ხელ მწი ფო (უ ფა სო) მუ ზე უ მი. ექ-
სპო ზი ცია 1989 წლის 4-9 აპ რი ლის მოვ ლე ნებს და სა ქარ-
თვე ლოს ეროვ ნუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის ბრძო ლის 
კად რებს ასა ხავ და. მუ ზე უ მის ფონ დებ ში ინა ხე ბო და: სა-
ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის უნი კა ლუ რი მა სა ლე-
ბი; XIX სა უ კუ ნის სა ქარ თვე ლოს პირ ველ ფო ტო ხე ლო ვან-
თა სუ რა თე ბი; სხვა დას ხვა ნე გა ტი ვე ბი, ფო ტო სუ რა თე ბი, 
ფერ წე რუ ლი ნა ხა ტე ბი, კი ნო- ვი დეო და აუ დიო მა სა ლე ბი 
და სხვა. მუ ზე უ მის ერთ ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო 
ჟურ ნა ლის ტთა კავ ში რის ჯილ დო ე ბი, მათ შო რის: სა პატ-
რი არ ქოს მი ერ გად მო ცე მუ ლი, აგ რეთ ვე სა ბერ ძნე თი დან 
გა მოგ ზავ ნი ლი ხა ტე ბი, გა ე როს და სა ქარ თვე ლო ში ამე რი-
კის და საფ რან გე თის სა ელ ჩო ე ბის ნა ჩუ ქა რი, მა თი ქვეყ-
ნის სა ხელ მწი ფო დრო შე ბი და სხვა.

“9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის ფონ დე ბის მა სა ლე ბით მომ ზად-
და და 1995 წლის 24 ოქ ტომ ბერს (გა ე როს დღეს) “9 აპ რი-
ლის” მუ ზე უმ ში გა იხ სნა, გა ე როს და არ სე ბის 50 წლის თა-
ვი სად მი მიძღ ვნი ლი გა მო ფე ნა. ამ გა მო ფე ნის ცე რე მო ნი-
ალს ეს წრე ბოდ ნენ სა ქარ თვე ლო ში ევ რო საბ ჭოს, საფ რან-
გე თის, სა ბერ ძნე თის, ჩი ნე თის და სხვა ქვეყ ნის ელ ჩე ბი. 
სა ზე ი მო ნა წი ლის და სას რულს გა ე როს ელ ჩმა სა ქარ თვე-
ლო ში იუ ჯინ იუ ქელ მა კავ ში რი “სხი ვი” და “9 აპ რი ლის” 
მუ ზე უ მი გა ე როს სა ი უ ბი ლეო დრო შით და ა ჯილ დო ვა.

1993 წლის დე კემ ბრი დან “9 აპ რი ლის” მუ ზე უმ ში ფუნ-
ქცი ო ნი რებ და აფ ხა ზე თი დან დევ ნილ ბავ შვთა საკ ვი რაო 
შე მოქ მე დე ბი თი (უ ფა სო) სკო ლა. მუ ზე უმ ში ხუთ ჯერ მო-
ეწყო დევ ნი ლი ბავ შვე ბის ნა ხა ტე ბის გა მო ფე ნა. ერ თ-ერთ 
გა მო ფე ნას და ეს წრო ამე რი კის ელ ჩი სა ქარ თვე ლო ში უი-
ლი ამ კორ ტნი და სა ქარ თვე ლო ში ამე რი კის გან ვი თა რე ბის 
სა ა გენ ტოს უფ რო სი პო ლა ფი ნი (თა ვი სი ბავ შვე ბით).

მუ ზე უმ ში პე რი ო დუ ლად ეწყ ო ბო და უფა სო გა მო ფე ნე-
ბი და ღო ნის ძი ე ბე ბი. მა გა ლი თად: ძვე ლი თბი ლი სის გა-
მო ფე ნა; პირ ვე ლი ქარ თვე ლი ფო ტო ხე ლო ვა ნის ალ. რო ი-
ნაშ ვი ლის და ბა დე ბი დან 150 წლის თა ვი სად მი მიძღ ვნი ლი 
გა მო ფე ნა; გუ რამ თი კა ნა ძის, ზუ რაბ და თუ აშ ვი ლის და 
ნა ზი შა მა ნა უ რი სად მი მიძღ ვნი ლი გა მო ფე ნე ბი; ამე რი კის, 
იტა ლი ის, ჰო ლან დი ის და სხვა ქვეყ ნე ბის მხატ ვარ თა და 

ფო ტო ხე ლო ვან თა გა მო ფე ნე ბი. მუ ზე უმს ყო ველ წლი უ-
რად ათა სო ბით თბი ლი სე ლი და სტუ მა რი ათ ვა ლი ე რებ და. 
“9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის საქ მი ა ნო ბის ეს მცი რე ჩა მო ნათ ვა-
ლიც, წარ მოდ გე ნას ქმნის, თუ რა სა ინ ტე რე სო სა ზო გა დო-
ებ რივ -შე მოქ მე დე ბი თი ვი თა რე ბა იყო იქ.

“9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მი სა ქარ თვე ლო ში ერ თა დერ თი ა, 
იგი ათი წე ლი ის ტო რი ულ -კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბის 
ობი ექტს წარ მო ად გენ და.

მხი ლე ბა
2000 წლის 13 სექ ტემ ბერს “9 აპ რი ლის” მუ ზე უმ ში 

პრეს კონ ფე რენ ცია ტარ დე ბო და, რო ცა დარ ბაზ ში შე მო-
იჭ რა ახალ გაზ რდა გო გო ნა ეკა ქი ტი აშ ვი ლი მშობ ლებ თან 
ერ თად. ე. ქი ტი აშ ვილ მა გა ნაცხ ა და, რომ შე ი ძი ნა “9 აპ რი-
ლის” მუ ზე უ მის საქ მი ა ნო ბით დატ ვირ თუ ლი ფარ თი. სა-
ზო გა დო ე ბას და ა ნა ხა პრი ვა ტი ზე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
მოწ მო ბა, მო ითხ ო ვა ექ სპო ნა ტე ბის ჩა მოხ სნა და გა რეთ 
გას ვლა. მო უ ლოდ ნელ სტუმ რებს გა ნუ მარ ტეს, რომ ეს 
ფარ თი თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის სამ-
მარ თვე ლოს ხელ შეკ რუ ლე ბით “სხი ვის” სა ხელ ზე ირიცხ-
ე ბა 2005 წლამ დე. ამის შემ დეგ, ე. ქი ტი აშ ვილ მა და მის მა 
მშობ ლებ მა დამ სწრე სა ზო გა დო ე ბას სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ-
ყო ფა მი ა ყე ნა. ეკას მა მა და ე მუქ რა: “თუ არ გახ ვალთ, გაგ-
ყრით ან ბოქ ლომს და ვა დებ და შიგ ჩაგ კე ტავ თო”. ჟურ ნა-
ლის ტუ რი გა მო ძი ე ბით გა ირ კვა, რომ ორი წლის მან ძილ-
ზე, ფა რუ ლად ფორ მდე ბო და (ან უკა ნა რიცხ ვით გა ფორ-
მდა) პრი ვა ტი ზე ბის დო კუ მენ ტე ბი და ვი ღა ცის ზე წო ლით 
მოხ და ყალ ბი პრი ვა ტი ზე ბა. 2000 წლის 19 სექ ტემ ბერს, 
სა სა მარ თლო ში შე ტა ნი ლი იქ ნა სარ ჩე ლი ამ პრი ვა ტი ზე-
ბის გა უქ მე ბის შე სა ხებ. 2007 წლის 27 სექ ტემ ბერს ღა მე 
“სხი ვის” და “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის კა რე ბი გა ტე ხეს და 
აბ რა ჩა მოგ ლი ჯეს. მოხ და “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი უნი კა ლუ რი ექ სპო ნა ტე ბის, ფონ დე ბის და 
ავე ჯის დარ ბე ვა- და ტა ცე ბა. გა თავ ხე დე ბულ მა ბო როტ-
მოქ მე დებ მა კა რებს ბოქ ლო მი და ა დეს, ჟურ ნა ლის ტებს და 
მუ ზე უ მის დამ თვა ლი ე რებ ლებს შიგ არ უშ ვებ დნენ. იმა ვე 
დღეს ფაქ ტი ეც ნო ბა კრწა ნი სის რა ი ო ნის პო ლი ცი ას, რა-
თა მი ე ღოთ შე სა ბა მი სი ზო მე ბი. პო ლი ცი ის თა ნამ შრომ-
ლე ბი თა ვის უმოქ მე დო ბას ასეთ კო მენ ტარს უკე თებ დნენ   
“ჩვენ რა ვქნათ, ნა ნუ ლა სი ყო ფი ლა ო” (ი გუ ლის ხმე ბა ნა ნუ-
ლი ცა გა რე იშ ვი ლი- შე ვარ დნა ძე; ე. ქი ტი აშ ვი ლის მა მა ე. 
შე ვარ დნა ძის ცო ლის მძღო ლი იყო). ყო ველ დღი უ რი მოთხ-
ოვ ნის შე დე გად, პო ლი ცი ამ მხო ლოდ 2000 წლის 4 ოქ ტომ-
ბერს, აქ ტით და ა დას ტუ რა კა რე ბის გა ტეხ ვის ეს ფაქ ტი. 
ამ დღეს “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის დარ ბა ზი უკ ვე ცა რი ე ლი 
იყო, ანუ პირ წმინ დად გა ძარ ცუ ლიღ

მი უ ხე და ვად არა ერ თი მცდე ლო ბი სა პო ლი ცი ამ და პრო-
კუ რა ტუ რამ მი ზე ზით, რომ ეს საქ მე ფარ თთან არის და-

კავ ში რე ბუ ლი და სა სა მარ თლო ში უნ და გან ხი ლუ ლი ყო, არ 
აღ ძრა სის ხლის სა მარ თლის საქ მე და ბო როტ მოქ მედ ნი 
დღემ დე და უს ჯე ლი არი ან. “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის გა მო-
ფე ნის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა შე ჩერ და; მი სი უნი კა ლუ რი დო კუ-
მენ ტე ბი და სხვა იშ ვი ა თი მა სა ლე ბი ყო ველ დღი უ რად ზი-
ან დე ბა და გა დარ ჩე ნას ითხ ოვს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სა სა მარ თლო ში წარ დგე ნი ლი იქ ნა უამ რა ვი მტკი ცე ბუ ლე-
ბა ზე წო ლის შე დე გად მო სა მარ თლე ებ მა (პ. ნო ზა ძემ, ზ. 
მე ბო ნი ა, ი. მა ხა თა ძე, მ. ცის კა ძე, ი. ლე გაშ ვი ლი, ნ. სხირ-
ტლა ძე და სხვე ბი) უა რი თქვეს სარ ჩე ლის დაკ მა ყო ფი-
ლე ბა ზე. სა სა მარ თლო ში სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის 
სამ მარ თვე ლოს წარ მო მად გე ნე ლი დ. სა ლა ძე შეგ ნე ბუ-
ლად მა ლავ და “სხი ვის” ფარ თის გა და ფორ მე ბის და სხვა 
ფაქ ტებს, ცდი ლობ და სა სა მარ თლო შეც დო მა ში შე ეყ ვა ნა. 
მხი ლე ბის შე დე გად დ. სა ლა ძე გან თა ვი სუფ ლდა სამ სა ხუ-
რი დან. ამას ადას ტუ რებს სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის 
სამ მარ თვე ლოს უფ რო სი. ი. მა ი საშ ვი ლი ჟურ ნალ “სარ კე-
ში” (2000 წ., 1-7 ნო ემ ბე რი, ¹44. გვ. 23). აი ამო ნა რი დი ამ 
პუბ ლი კა ცი ი დან: კო რეს პონ დენ ტი   “ამ საქ მეს თან და კავ-
ში რე ბით სა სა მარ თლო პრო ცეს ში მტყუ ა ნი აღ მოჩ ნდით, 
რო ცა მუ ზე უმს სა ი ჯა რო გა და სა ხა დის გა და უხ დე ლო ბა ში 
ადა ნა შა უ ლებთ”. ი. მა ი საშ ვი ლი   “გე თან ხმე ბით. ამ საქ მეს 
ჩვე ნი ყო ფი ლი თა ნამ შრო მე ლი, იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რის 
მთა ვა რი სპე ცი ა ლის ტი და თო სა ლა ძე შე ე წი რა, რად გან მან 
სა სა მარ თლო ზე არას წო რი ინ ფორ მა ცია გა ი ტა ნა”. ეს იმი-
ტომ გა ვიხ სე ნეთ, რომ ერ თმა ნეთ თან მჭიდ როდ არის და-
კავ ში რე ბუ ლი მე რი ი სა და სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის 
სამ მარ თვე ლოს “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის გა ნად გუ რე ბის 
ვე რა გუ ლი გეგ მა. სამ მარ თვე ლოს ხელ მძღვა ნე ლე ბი ერთს 
ამ ბობ დნენ, მა გა ლი თად აღი ა რებ დნენ, რომ   შევ ცდით 
“სხი ვის” და მუ ზე უ მის ხელ მძღვა ნე ლე ბი, ყვე ლა ფერ ში 
მარ თა ლი არი ან. სა სა მარ თლო პრო ცეს ზე კი მა თი წარ მო-
მად გე ნე ლი “სხი ვის” და “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის გა სახ ლე-
ბას მო ითხ ოვ და. უზე ნა ეს სა სა მარ თლო ში პრო ცეს ზე სა-
ხელ მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის სამ მარ თვე ლოს წარ მო მად-
გე ნელ მა რო გორც იქ ნა აღი ა რა, რომ “სხი ვი” მარ თა ლია 
და მას თან სა და ვო არა ფე რი აქვთ. ეს მო სა მარ თლი სათ ვის 
იმ დე ნად მო უ ლოდ ნე ლი იყო, რომ დი დი ხნით გა ვი და სა-
სა მარ თლო დარ ბა ზი დან, რა თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა მო ე-
ტა ნა. მო სა მარ თლე მ. ცის კა ძე იძუ ლე ბუ ლი გახ და ეს ფაქ-
ტი აღე ნიშ ნა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში მი უ თი თა   მხა რე ებს 
მი ე ცა მო რი გე ბის სა შუ ა ლე ბა (თუმ ცა ისე დაც გა ირ კვა და 
თით ქოს მო რი გე ბუ ლე ბი იყ ვნენ). იმ დე ნად დი დი ზე წო ლა 
იყო სა სა მარ თლო ზე და იმ დე ნად დი დი ინ ტე რე სი ჰქონ და 
მო სა მარ თლეს, რომ იძუ ლე ბუ ლი იყო “სხი ვის” უდა ნა შა-
უ ლო ბის ფაქ ტი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პირ ველ ნა წილ ში მო-
ეხ სე ნე ბი ნა, მაგ-
რამ დად გე ნი ლე-
ბის ნა წილ ში   რაც 

9 აპ რი ლის გა უხ მა უ რე ბე ლი ფაქ ტე ბი

“9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მი გა ი ყი და
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ყვე ლა ზე მთა ვა რია 
და ტო ვა “სხი ვის” გა-
მო სახ ლე ბის პუნ ქტი, 

ანუ საქ მე არ გა და უგ ზავ ნა რა ი ო ნულ სა სა მარ თლოს თა-
ვი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა სა ბა თი ლებ ლად. მო სა მარ თლემ 
ტყუ ი ლი, ანუ სი ყალ ბე და ა კა ნო ნა?!. რო გორც ირ კვე ვა, ამ 
უკა ნო ნო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო ქო ნე ბის სამ მარ თვე ლოს გზა გა ეხ სნა იმი სათ-
ვის, რომ ჟურ ნა ლის ტთა კავ ში რი “სხი ვის” სარ გებ ლო ბა ში 
არ სე ბუ ლი ფარ თი, რო მე ლიც “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის საქ-
მი ა ნო ბით იყო დატ ვირ თუ ლი გა მონ თა ვი სუფ ლე ბუ ლად 
ჩა ეთ ვა ლა და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა, ანუ ფა რუ ლად გა ე-
ფორ მე ბი ნა მი სი პრი ვა ტი ზე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს 
ფარ თი “სხივს” იჯა რით 2005 წლამ დე ეკუთ ვნო და. ისი ნი 
ვალ დე ბუ ლი იყ ვნენ საპ რი ვა ტი ზა ციო ნუს ხა ში შე ტა ნი სას 
“სხი ვი” გა ეფ რთხი ლე ბი ნათ ან ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფარ თი 
შე ე თა ვა ზე ბი ნათ. ეს შეგ ნე ბუ ლად არ გა ა კე თეს, რად გან 
მა შინ მა თი ზრახ ვე ბი არ გა მარ თლდე ბო და.

სა ჭი როა დად გინ დეს   რო დის ჩა ტარ და “სხი ვის” სარ-
გებ ლო ბა ში მქო ნე ფარ თის საპ რი ვა ტი ზა ციო კონ კურ სი? 
კონ კურ სი სა ერ თოდ არ გა მარ თუ ლა, რად გან: პირ ვე ლი 
და მე ო რე გა და ი დო. მე სა მე (2000 წ. 15 აგ ვის ტო) სა ოც-
რე ბაა   თუ ორ გა ნი ზა ტო რებს ვენ დო ბით ამ გან ცხა დე ბას 
წა ვი კითხ ავთ: “გა და დე ბულ კონ კურ სის შე დე გე ბის დამ-
ტკი ცე ბის შე სა ხებ”. ნე ტა რო მელ კონ კურსს გუ ლის ხმო-
ბენ; ამ ტკი ცე ბენ, პირ ველს თუ მე ო რეს?!.

“სხი ვის” და “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის კუთ ვნი ლი ფარ თის 
ფა რულ პრი ვა ტი ზა ცი ა ში ჩა დე ნილ მთელ რიგ და ნა შა-
ულ თა გა მო, მო ვითხ ოვთ აღიძ რას სის ხლის სა მარ თლის 
საქ მე: თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის სამ მარ-
თვე ლოს უფ როს ზე ი. მა ი საშ ვილ ზე, მის მო ად გი ლე ებ ზე მ. 
ჩხე ი ძე ზე და რ. სურ გუ ლა ძე ზე, მთ. ბუ ღალ ტერ ზე ნ. ნი-
კო ლა იშ ვილ ზე, საპ რი ვა ტი ზა ციო კორ მი სი ის წევ რებ ზე ბ. 
თუ ხა რელ ზე, მ. ბაქ რა ძე ზე და მ. ლა ღი ძე ზე.

ფი ცი მწამს, ბო ლო მაკ ვირ ვებს
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში ჟურ ნა ლის ტთა კავ შირ 

“სხივ თან” და “9 აპ რი ლის” მუ ზე უმ თან და კავ ში რე ბით 
სხდო მა ჩა ტარ და, სა დაც თბი ლი სის მე რი ი. ზო დე ლა ვა და 
თბი ლი სის სახ. ქო ნე ბის მარ თვის სამ მარ თვე ლოს უფ რო სი 
და ი ბა რეს. სხდო მა ზე ორი ვე არ გა მოცხ ად და (და ი მა ლა). 
მო ვი და ი. მა ი საშ ვი ლის მო ად გი ლე რ. სურ გუ ლა ძე, რო-
მელ მაც თქვა, რომ მოხ და გა უ გებ რო ბა და ძა ლი ან გა ნიც-
დი ან “სხი ვის” და “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მის გა მო ძე ვე ბას. გა-
ნაცხ ა და, რომ სა ნაც ვლოდ ყო ველ მხრივ უკე თეს ფართს 
სთა ვა ზო ბენ. მან პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი და ჟურ ნა ლის-
ტე ბი და არ წმუ ნა ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის უპი რა ტე სო ბა ში. 
თუმ ცა ამის შემ დეგ ორი თვე ვცდი ლობ დით რ. ურუ შა-
ძის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ფარ თის დად გე ნას. მხო ლოდ 
პარ ლა მენ ტი დან იძუ ლე ბი თი წე რი ლის გაგ ზავ ნის, უფ რო 
სწო რედ შე კითხ ვის შემ დეგ, მო ხერ ხდა ამ ე. წ. უკე თე სი 
ფარ თის დად გე ნა. ეს არის: 1) ოპე რის თე ატ რის უკან თა-
ბუ კაშ ვი ლის ქუ ჩა ზე რო მე ლიც დატ ვირ თუ ლი აღ მოჩ ნდა; 
2) ლე სე ლი ძის ქუ ჩა 42, სტო მა ტო ლო გი უ რი პო ლიკ ლი ნი-
კის უკან არ სე ბუ ლი სარ და ფი, რო მე ლიც კა ფე “რე ვანშს” 
ეკუთ ვნო და; 3) ქუ ჩა 18, პა ტა რა ეზო ში სარ და ფის ოთა ხი, 
რო მელ შიც გამ ქი რა ვე ბე ლი პუნ ქტი ფუნ ქცი ო ნი რებ და. 
კუ რი ო ზი ა, სა მი ვე სარ და ფი და კა ვე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა. ფარ-
თის და სა კა ვებ ლად, ანუ შე მო თა ვა ზე ბულ ფარ თში შე სას-
ვლე ლად, ვა ი ძუ ლეთ კრწა ნი სის რა ი ო ნის ქო ნე ბის მარ-
თვის სამ სა ხუ რის უფ რო სი თ. ჩი ტა იშ ვი ლი გა მოგ ვყო ლო-
და. რო დე საც ამ მი სა მარ თზე მი ვე დით მან თა ვი შე ი კა ვა 
ფარ თში შეს ვლა ზე (და ი მა ლა), ასე თქვა “მე მხო ლოდ შო-
რი დან და გა ნა ხებ თო”. ეს სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის სამ მარ-
თვე ლოს თა ნამ შრო მელ თა მო რი გი ტყუ ი ლი იყო. აბა ესე ნი   
ყო ფი ლან და რაც ყო ფი ლან თაღ ლი თე ბი. ამა ზე იტყ ვი ან 
“ფი ცი მწამს, ბო ლო მაკ ვირ ვებ სო”. გა მახ სენ და, რო დე საც 
პირ ვე ლად თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის სამ-
მარ თვე ლო ში მი ვე დი, უფ რო სის მი სა ღებ ში ერ თი ასა კო-
ვა ნი სიმ პა თი უ რი კა ცი იჯ და. მან სა უ ბარ ში აღ ნიშ ნა: “აქ 
ქო ნე ბის მარ თვის კი არა, ქრთა მე ბის მარ თვის სამ მარ თვე-
ლო ა”; მა შინ არ და ვი ჯე რე, თურ მე მარ თა ლი ყო ფი ლა.

“პო ტი ომ კი ნის სო ფე ლი”, 
“9 აპ რი ლის” ბა ღი, “სა პა ტიო 

თბი ლი სელ თა” თუ ვი სი ბა ღი?..
2003 წლის 6 აპ რილს “9 აპ რი ლის” ბაღ ში, თბი ლი სის 

საკ რე ბუ ლოს და მე რი ის წარ მო მად გენ ლე ბი გა მოჩ ნდნენ. 
მათ სა მი დღის გან მავ ლო ბა ში დი დი სა მუ შაო ჩა ა ტა რეს. 
სატ ვირ თო მან ქა ნე ბით შე მო ზი დეს წი თე ლი აგუ რის ნამ-
ტვრე ვე ბი და ბა ღის ტე რი ტო რი ა ზე მი მო აბ ნი ეს, დარ გეს 
ხე ე ბი და ბუჩ ქე ბი, დად გეს მო ნუ მენ ტი “სი ცოცხ ლის ხე”, 
ბა ღის შე სას ვლელ ში რუს თვე ლის გამ ზი რის მხრი დან, ეკ-
ლე სი ის გვერ დით, მოგ ლი ჯეს კე დელ ზე და მაგ რე ბუ ლი 
ბა ღის სა ხე ლის მა ნიშ ნე ბე ლი ფირ ნი ში წარ წე რით “9 აპ-
რი ლის სა ხე ლო ბის ბა ღი” და დად გეს (და ა დუ ღეს) ყურ-
ძნის მტევ ნე ბის გა მო სა ხუ ლე ბის ამ სახ ვე ლი რკი ნის თა-
ღი. რო გორც ამ ბო ბენ, ამ სა მუ შა ო ებ ზე მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ბი უ ჯე ტი დან 60 ათას ლარ ზე მე ტი და ი ხარ ჯაღ ქა ლა ქის 
ხელ მძღვა ნე ლებს ზუს ტად ერ თი წლის შემ დეგ, კვლავ გა-
ახ სენ დათ ეს ბა ღი 7-8 აპ რილს აქ ისევ გა იხ სნა სა მუ შაო 
ფრონ ტი. რო გორც ამ ბო ბენ, უფ რო მე ტად გა ი სარ ჯნენ და 
უფ რო მე ტი თან ხაც და ხარ ჯესღ ამ ბაღ ში, 2004 წლის 9 

აპ რილს სა ზე ი მო ვი თა რე ბა ში გა იხ სნა ანა ტო ლი სობ ჩა კის 
ძეგ ლი. ღო ნის ძი ე ბის ორ გა ნი ზა ტო რებ მა ცე რე მო ნი ა ლის 
ჩა სა ტა რებ ლად, იქ სა დაც ძეგ ლი გახ სნეს (ად რე გო გო ლის 
ძეგ ლი იდ გა) მწვა ნე ნო ხი და ა გეს, სტუმ რე ბი და გაძ ლი-
ე რე ბუ ლი დაც ვით მო სუ ლი პირ ვე ლი ლე დი სან დრა რუ-
ლოვ სი, უშიშ რო ე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ გა კე თე ბულ “კო-
რი დორ ში”, ახ ლად დაყ რილ წი თე ლი აგუ რის ნამ ტვრე ვებ-
ზე გა ა ტა რეს და ერ თგვა რი წი თელ -მწვა ნე ფერ ში გა დაწყ-
ვე ტი ლი კე თილ დღე ო ბის “ო ა ზი სი” შექ მნეს. ეს “ო ა ზი სი” 
და სა ერ თოდ მთე ლი ბა ღი, იმ დღეს “პო ტი ომ კი ნის სო-
ფელს” წარ მო ად გენ და. ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე-
ბი არ და ინ ტე რეს დნენ ენა ხათ, რო გორ გა მო ი ყუ რე ბო და 
მათ მი ერ შარ შან დარ გუ ლი ხე ი ვა ნი (შე იძ ლე ბა იცოდ ნენ 
და იქით იმი ტო მაც არ გა ი ხე დეს). ცნო ბის მოყ ვა რე სან დრა 
რუ ლოვ სი არ და ინ ტე რეს და ამ ბა ღის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის 
გაც ნო ბით. დამ სწრე თა გან ზო გი ერ თი ამ ბობ და, რომ ქალ-
ბა ტო ნი სან დრა ყვა ვი ლე ბის თა ი გულს მი ი ტანს ხე ი ვან ში, 
მაგ რამ მან არ გა ი ხე და და არც და ინ ტე რეს და, 9 აპ რი ლის 
დღეს ენა ხა და შე ფა სე ბა მი ე ცა სობ ჩა კის ძეგ ლის გვერ-
დით “9 აპ რილს და ღუ პულ თა” ხე ი ვა ნის მდგო მა რე ო ბის-
თვის, სა დაც მო უვ ლე ლო ბის გა მო: რამ დე ნი მე ხე გახ მა, 
ზო გი ერთს შე მორ ჩა და მაგ რე ბუ ლი მა ნიშ ნე ბე ლი ყუ ა, თუ 
ვის სა ხელ ზეა დარ გუ ლი, მაგ რამ ისე იყო და ზი ა ნე ბუ ლი 
არ იკითხ ე ბო და. მხოლდ ორი ხის ძირ ში, სა რე ვე ლა ბა-
ლახ ში ძლივს მო ჩან და პა ტა რა რუ ხი ფი ლა წარ წე რით: მა-
რი ნა ჭყო ნი ა, ნა ნა სა მარ გუ ლი ა ნი. რა უნ და მოვ თხო ვოთ 
ჰო ლან დი ელ სან დრას, რო ცა დღეს ბევ რმა თბი ლი სელ მა 
არ იცის, რომ ეს ბა ღი “9 აპ რი ლის” სა ხე ლო ბი სა ა. ბევ რი 
ისე შე დის და გა მო დის, არ იცის და ვერ გა ი გებს ბა ღის 
სა ხელს, რად გან რუს თა ვე ლის გამ ზი რის მხრი დან გა კე-
თე ბუ ლი ბა ღის სა ხელ წო დე ბის ფირ ნი ში, რო მე ლიც 2003 
წელს მოგ ლი ჯეს არ და უბ რუ ნე ბი ათ და არც ახ ლის გა-
კე თე ბა ზე უზ რუ ნი ათ. მა შინ ეს ფირ ნი ში რამ დე ნი მე დღე 
“ა ბურ თა ვეს” და მე რე სადღ აც გა და აგ დეს. მე ექ ვსე წე ლია 

ამ ბაღს თა ვი სი და სა ხე ლე ბის მა ნიშ ნე ბე ლი წარ წე რა აღა-
რა აქვს. მათ, ვინც სობ ჩა კის ბი უს ტზე გა კე თე ბულ წარ წე-
რას წა ი კითხ ავს   “ქ. თბი ლი სის სა პა ტიო მო ქა ლა ქე”, ილუ-
ზია გა უჩ ნდე ბათ, რომ ეს “სა პა ტიო თბი ლი სელ თა” ბა ღი ა. 
ამ ბი უს ტის ქვეშ წე რია “С благодарностъю, Грузинский 
народ”, “მად ლი ე რი ქარ თვე ლი ერი სა გან”. ეს კი ნა მე ტა-
ნი ა, ტყუ ი ლი ა, რამ დე ნი მე პო ლი ტი კო სის და ლუდ მი ლა 
ნა რუ სო ვას სურ ვი ლი, არ არის ქარ თვე ლი ხალ ხის, რაც 
მთა ვა რია “9 აპ რი ლის” მოვ ლე ნე ბის მო ნა წი ლე თა ნე ბა. 
სა ჭი როა აღი ნიშ ნოს, რომ იმ დღეს ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა დიდ მა ჯგუფ მა, პრო ტეს ტი გა მოთ ქვა 
ფა რუ ლად მომ ზა დე ბუ ლი სობ ჩა კის ძეგ ლის დად გმას თან 
და კავ ში რე ბით. ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის თვალ სა ჩი ნო წარ-
მო მად გე ნელ მა ქალ ბა ტონ მა ლე ი ლა ცო მა ი ამ, პო ლი ცი-
ელ თა კორ დო ნი გა არ ღვია და ეს პრო ტეს ტი პარ ლა მენ ტის 
თავ მჯდო მა რეს ნი ნო ბურ ჯა ნა ძეს გა ნუცხ ა და, რო მე ლიც 
იმ დროს დაც ვის თან ხლე ბით ამ კო რი დორ ში მო დი ო და. 
ქალ ბა ტონ მა ნი ნომ დაც ვის წევ რებს თვა ლით ანიშ ნა და 
ერ თ-ერ თი კუნ თმა გა რი ახო ვა ნი ახალ გაზ რდა ეცა ქალ-
ბა ტონ ლე ი ლას, ხე ლე ბი და უ ჭი რა და ფეხ ზე ფე ხი და ად-
გა, რა თა ნა ბი ჯი აღარ გა და ედ გა. ამ ძა ლო ვა ნი ილე თით 
სცა დეს ჩა ეხ შოთ პატ რი ო ტი ხალ ხის ხმა, რაც მთა ვა რია 
“9 აპ რი ლის” მო ნა წი ლე თა ნე ბა არ გა ე გო პარ ლა მენ ტა-
რებს და სტუ რებსღ იმ დღეს, ამ ცე რე მო ნი ა ლის დამ თავ-
რე ბის შემ დეგ, მ. სა ა კაშ ვი ლი ჩახ ტა უზარ მა ზარ “ჯიპ ში”; 
მი სი მან ქა ნა დი დი სის წრა ფით გა ე მარ თა პარ ლა მენ ტის 
შე ნო ბის წინ იმ ად გი ლის კენ, სა დაც ყო ველ წლი უ რად 9 
აპ რი ლის და ღუ პულ თა პა ტივ სა ცე მად ყვა ვი ლებს აწყ ო-
ბენ. სა ნამ მ. სა ა კაშ ვი ლი მან ქა ნას მო აბ რუ ნებ და მას და 
ნი ნო ბურ ჯა ნა ძეს, 9 აპ რი ლის მო ნა წი ლე თა იგი ვე ჯგუ-
ფი ახ ლა პარ ლა მენ ტის შე ნო ბის წინ დახ ვდა. ორი ვემ მათ 
წი ნა შე პი რო ბა და დო, რომ გა ერ კვე ვი ან და მა ლე ისევ 
გა იხ სნე ბა “9 აპ რი ლის” მუ ზე უ მი, სურ ვი ლი გა მოთ ქვეს 
მათ თან მი სუ ლიყ ვნენ მი ღე ბა ზე. სა ხელ მწი ფო კან ცე ლა-
რი ა ში და პარ ლა მენ ტში სის ტე მა ტი უ რად და დი ოდ ნენ ამ 
ჯგუ ფის წევ რე ბი, მაგ რამ არც მ. სა ა კაშ ვილ მა და არც ნ. 
ბურ ჯა ნა ძემ ისი ნი არ მი ი ღო. 2005 წლის 9 აპ რილს, შუა 

დღეს ქალ ბა ტო ნი სან დრა რუ ლოვ სი მცველ თა რაზ მის 
თან ხლე ბით მი ვი და რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე, პარ ლა მენ-
ტის შე ნო ბის წინ, რა თა უზარ მა ზა რი ჰო ლან დი უ რი ყვა ვი-
ლე ბი და ე ლა გე ბი ნა, იქ, სა დაც ეს ტრა დი ცი უ ლად ხდე ბა. 
მის გა მო ჩე ნამ დე, რამ დე ნი მე წუ თით ად რე იქ ჭეშ მა რიტ 
მა მუ ლიშ ვილ თა მი ტინ გი დამ თავ რდა, რო მე ლიც 9 აპ რი-
ლის მოვ ლე ნებს ეძღ ვნე ბო და. მი ტინ გის მო ნა წი ლე ქალ ბა-
ტო ნე ბის ერ თმა ჯგუფ მა, რო გორც კი სან დრა რუ ლოვ სი 
და ი ნა ხა, სან დრა წყევ ლა- კრულ ვით შე ამ კო, ხო ლო მა მა-
კა ცებ მა გი ნე ბა და უწყ ეს. ისე თი უცენ ზუ რო სიტყ ვე ბით 
მი მარ თეს, რო მელ საც აქ ვერ მო ვიხ სე ნი ებთ. მათ ლექ-
სი კონ ში ყვე ლა ზე თა ვა ზი ა ნი გა მოთ ქმა იყო: “სა ფიჩხ ი ას 
ბ….. აქ მე ო რედ მო სუ ლი არ გნა ხო თო!” სან დრას თა ვი სი 
დაც ვის ბი ჭე ბი გა და ე ფარ ნენ, და გა და არ ჩი ნეს. ამა სო ბა ში 
ამ ქალ ბა ტო ნებ მა მი სი მო ტა ნი ლი ყვა ვი ლე ბი ფეხ ქვეშ და-
ი დეს და გა თე ლეს. ეს და საგ მო ბი ფაქ ტია და აღარ უნ და 
გან მე ორ დეს. ამ დღის შემ დეგ, მე ოთხე წე ლია 9 აპ რილს 
აქ მი შა და სან დრა აღარ გა მო ჩე ნი ლა.

ე. წ. ოპო ზი ცია და 9 აპ რი ლი
ამ ჟა მინ დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა უნ და წა ვი დეს, მაგ რამ ვინ 

უნ და შეც ვა ლოს. ეროვ ნულ მოძ რა ო ბა ში გა მობ რძმე დილ-
მა პატ რი ოტ მა მა მუ ლიშ ვი ლებ მა, თუ კვლავ საზღ ვარ გა-
რე თი დან თავ სმოხ ვე ულ მა, მა თი სპეც. კურ სებ გავ ლილ მა 
ახალ გაზ რდებ მა. 

ერის კა ცის მან ტი ით მოგ ვევ ლი ნენ ისი ნი ვინც ახ ლო 
წარ სულ ში შე ვარ დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბა ში იყ ვნენ, გუ-
შინ მ. სა ა კაშ ვი ლის გვერ დით იდ გნენ.ბ. პა ტარ კა ციშ ვი-
ლის და ფი ნან სე ბულ მა ე. წ. ოპო ზი ცი ამ ხე ლი სუფ ლე ბის 
ტე ლე არ ხებს “ი მე დი” და უ პი რის პი რა (რო მელ საც ბო ლო 
დროს ობი ექ ტუ რო ბის მცდე ლო ბა ჰქონ და) და თა ვის პრო-
პა გან დი სე ულ არ ხად აქ ცი ა. მი სი სა შუ ა ლე ბით გა მო ი ყე-
ნა ხალ ხის გა ჭი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა და 
ისი ნი ქუ ჩა ში გა მო იყ ვა ნა. ამ პო ლი ტი კურ თა მაშ ში არ 
მო ნა წი ლე ობ დნენ 1980-90-ი ა ნი წლე ბის ეროვ ნუ ლი მოძ-
რა ო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლებ მაც სა ქარ თვე ლოს 
და მო უ კი დებ ლო ბა მო უ ტა ნეს. ამ ბო ბენ, ნო ემ ბრის აქ ცი ე-
ბის მომ ზა დე ბა ზე რამ დე ნი მე მი ლი ო ნი ლა რი და ი ხარ ჯა. 
2007 წლის 2 ნო ემ ბერს პარ ლა მენ ტის შე ნო ბას თან ბევ-
რი ხალ ხი შე იკ რი ბა. ხე ლი სუფ ლე ბა იძა ხის, რომ იქ 30-40 
ათა სი კა ცი მო ვი და, ოპო ზი ცია კი აცხ ა დებს   მო ვი და 100 
ათა სი. მი ტინ გის წამ ყვა ნე ბი ამ ბობ დნენ, რომ ისი ნი არი-
ან ეროვ ნუ ლი საბ ჭო, ეროვ ნუ ლი გა ერ თი ა ნე ბა, რომ მათ 
მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი მი ტინ გი არის სა ხალ ხო კრე ბა და 
სხვა. ისიც თქვეს, რომ მათ მხარ და სა ჭე რად იმ დე ნი ხალ-
ხი მო ვი და, რამ დე ნიც 9 აპ რილს არ გა მო სუ ლა ო. რი თაც 
ცდი ლობ დნენ, სა კუ თა რი თა ვი ყვე ლა ზე დიდ ეროვ ნულ 
მოღ ვა წე ე ბად წარ მო ე ჩი ნათ. შეგ ნე ბუ ლად ამ ბობ დნენ ან 
არ იცოდ ნენ, რომ 9 აპ რი ლის და 2 ნო ემ ბრის შე და რე ბა 
არ შე იძ ლე ბა, თუნ დაც იმი ტომ, რომ 1989 წელს სა ქარ-
თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის მი საღ წე ვად ხალ ხი თა ვის 
ნე ბით გა მო ვი და, ხო ლო 2007 წლის 2 ნო ემ ბერს ბევ რი 
გა მო სუ ლი იყო რო გორც და ქი რა ვე ბუ ლი, ანუ გარ კვე უ-
ლი თან ხის გა დახ დის სა ფა სუ რად (ძი რი თა დად რა ი ო ნე ბი-
დან ჩა მო სუ ლე ბი). ბევ რი მათ გა ნი, რო დე საც 2007 წლის 
3-4 ნო ემ ბერს შე პი რე ბუ ლი თან ხა არ გა დას ცეს და არც 
კვე ბის ფუ ლი გა და უ ხა დეს (“მო უ ტე ხეს”) უკან დაბ რუნ და. 
ხე ლი სუფ ლე ბამ ამით ისარ გებ ლა და მი ტინ გის მო ნა წი-
ლე ე ბი ისეთ დროს და არ ბი ა, რო დე საც იქ ცო ტა ნი იყ ვნენ. 
2007 წლის 7 ნო ემ ბერს, რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე დარ ბე ვა-
ში მოვ ყე ვი და ქი მი უ რი გა ზით მო ვი წამ ლე, ორი დღე რე-
ა ნი მა ცი ა ში ვმკურ ნა ლობ დი. 7 ნო ემ ბრის დარ ბე ვი სას, ე. 
წ. ოპო ზი ცი ის ხელ მძღვა ნელ თა უმე ტე სო ბამ პარ ლა მენტს 
შე ა ფა რა თა ვი, ხო ლო შემ დეგ დღე ებ ში თა ნამ დე ბო ბის 
გა ნა წი ლე ბით ისე იყ ვნენ გარ თუ ლი, რომ დაჭ რი ლე ბი და 
და ზა რა ლე ბუ ლე ბი არ გახ სე ნე ბი ათ. 22 ნო ემ ბერს ამის 
შე სა ხებ გან გა ში ავ ტე ხეთ, რის შე დე გა დაც 23 ნო ემ ბერს 
ოპო ზი ცი ის ზო გი ერ თმა წარ მო მად გე ნელ მა ტე ლე კა მე რე-
ბის თან ხლე ბით (ხალ ხი სათ ვის საჩ ვე ნებ ლად) სა ა ვად მყო-
ფო ში მო ი ნა ხუ ლა დაჭ რი ლე ბი. ხე ლი სუფ ლე ბას თან გა რი-
გე ბა ში მყო ფი ე. წ. ოპო ზი ცია ხმას არ იღებს იმა ზე, რომ 
არ მიმ დი ნა რე ობს “9 აპ რი ლის” მუ ზე უმ ში გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ტე რო რის ტუ ლი აქ ტის და ფა რუ ლი პრი ვა ტი ზე ბის 
საქ მე გა მო ძი ე ბა; არა ფერს ამ ბო ბენ იმა ზე, რომ 9 აპ რილს 
და ღუ პულ თა ოჯა ხებს და და ზა რა ლე ბუ ლებს დახ მა რე ბა 
შე უწყ ვი ტეს და სხვა. 

ვი საც სურს 9 აპ რილს და ღუ პუ ლებს პა ტი ვი სცეს, ტრა-
დი ცი ი სა მებრ 8 აპ რილს სა ღა მოს მობ რძან დნენ პარ ლა-
მენ ტის შე ნო ბას თან და 9 აპ რი ლის გან თი ადს სან თლე ბით 
ხელ ში შეხ ვდნენ. მო ვი გო ნოთ 9 აპ რილს და ღუ პუ ლე ბი, 
მათ შო რის უც ნო ბი გმი რე ბი, რო მელ თა სა ხე ლე ბი ფარ თო 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის უც ნო ბი ა, მა გა ლი თად ზოია გრი გო-
ლია და თა მარ მჭედ ლიშ ვი ლი. 

1990-91 წლებ ში, სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ქა ლა ქებ სა და 
რა ი ონ ში გა კეთ და 9 აპ რი ლის მსხვერ პლთა მე მო რი ა ლე-
ბი, ბა ღე ბი თა და სკვე რე ბით. შე ვარ დნა ძის რე ჟი მის მოს-
ვლის დღი დან და იწყ ეს ამ მე მო რი ა ლე ბის გა ნად გუ რე ბა. 
მო ვითხ ოვთ მათ აღ დგე ნას რა თა მო მა ვა ლი თა ო ბე ბი აღი-
ზარ დონ 9 აპ რი ლის მსხვერ პლთა პატ რი ო ტუ ლი სუ ლის-
კვე თე ბით.

თა მაზ ბი ბი ლუ რი

სა ქარ თვე ლოს ჟურ ნა ლის ტთა კავ ში რი 

“სხი ვის” და “9 აპ რი ლის” სა ზო გა დო ე ბის თავ მჯდო მა რე

დასაწყისი  მე-18 gv.

9 აპრილის ჯალათები: შევარდნაძე, 9 აპრილის ჯალათები: შევარდნაძე, 
გუმბარიძე და რაზუმოვსკიგუმბარიძე და რაზუმოვსკი
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სა ხე ლი თა მა მი სა თა და სა ხე ლი თა მა მი სა თა და 
ძი სა თა და სუ ლი სა წმი დი სა თა, ამინ!ძი სა თა და სუ ლი სა წმი დი სა თა, ამინ!

“თავ და პირ ვე ლად იყო სიტყ ვა და სიტყ ვა იყო ღმერ-
თთან და სიტყ ვა იყო ღმერ თი”. ინ. 1.1.

“ის იყო თავ და პირ ვე ლად ღმერ თთან” ინ. 1.2.
“სიტყ ვა იქ ცა ხორ ცად და დამ კვიდ რდა ჩვენს შო რის 

მად ლი თა და ჭეშ მა რი ტე ბით აღ სავ სე და ჩვენ ვი ხი ლეთ 
მი სი დი დე ბა, რო გორც მა მი სა გან მხო ლოდ შო ბი ლის 
დი დე ბა”.

რას გვას წავ ლის ეს? ინ. 1.14.
ეს გვას წავ ლის, რომ უპირ ვე ლე სი სიტყ ვა და შემ დეგ 

სიტყ ვის შე სა ბა მი სი საქ მე. (და არამ ხო ლოდ ამას), საქ-
მის გა რე შე ყო ვე ლი სიტყ ვა ფუ ჭი ა.

რო ცა სიტყ ვა გა უ გე ბა რი გახ და გოდ ოლის მშე ნე-
ბელ თათ ვის, საქ მეც შეწყ და (1).

სიტყ ვა მა შინ არის  გა სა გე ბი, რო ცა იგი უდა ვო ჭეშ-
მა რი ტე ბის, უჭ კუო სიბ რძნის ღა ღა დე ბად იქ ცე ვა.

უდა ვო ჭეშ მა რი ტე ბაა ის, რა ზეც არა ვინ და ობს და 
უჭ კუო სიბ რძნე არის ის, რა საც ჭკუ ა, დი დი სიბ რძნე, 
დიპ ლო მი. ან მოწ მო ბა არ სჭირ დე ბა!

ქვა რომ ქვა ა, ეს ყვე ლამ იცის, ვე ლუ რი ტო მის 
მკვიდ რმაც და თა ნა მედ რო ვე (ცი ვი ლი ზე ბუ ლი) ქა ლა-
ქის მკვიდ რმაც.

ჭეშ მა რი ტე ბა რომ უდა ვო შე იქ მნას, იგი უჭ კუო სიბ-
რძნე უნ და გახ დეს.

ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ ყო ვე ლი მსმე ნე ლი სათ ვის 
გა სა გე ბი შე იქ მნას იგი.

ქვა რომ ქვა ა, ამა ზე არა ვინ არ და იწყ ებს და ვას, ე. ი. 
უდა ვო ჭეშ მა რი ტე ბა ა. და ქვა რომ ქვაა ამის ცოდ ნას 
დი დი ჭკვა; ან ცოდ ნა, ან სპე ცი ა ლუ რი გა ნათ ლე ბა არ 
სჭირ დე ბა. ე. ი. უჭ კუო სიბ რძნე ა.

ღვთის ნე ბით მინ და იმ და ფა რულ სიბ რძნე ზე გე სა-
უბ როთ რომ ლის ცოდ ნაც ყო ვე ლი ქრის ტი ა ნი სათ ვი საა 
აუ ცი ლე ბე ლი.

მარ თე ბუ ლია რომ ეს სა უფ ლო ლოც ვით და ვიწყ ოთ;
... იყავნ ნე ბა შე ნი... აქ ყუ რად სა ღე ბია ნე ბა და მი სი 

მნიშ ვნე ლო ბა, რა ო ბა და ის თუ რო გორ მი ი ღე ბა იგი.
და გან სხვა ვე ბა ვნე ბა სა და ნე ბას შო რის... ნე ბა და 

ვნე ბა ერ თმა ნე თის გან გან სხვავ დე ბი ან მხო ლოდ ერ თი 
“ვ” ასო თი, რო მელ მაც ნე ბას გან სხვა ვე ბუ ლი დატ ვირ-
თვა და ში ნა არ სი მის ცა. მარ თლმა დი დებ ლუ რი სწავ-
ლე ბით ვნე ბა არის ცოდ ვა, ცოდ ვის ჩა დე ნას კი სიკ ვდი-
ლი მო აქვს. რომ გა ვერ კვეთ რა ტო მაა ვნე ბა ცოდ ვა, 
აუ ცი ლე ბე ლია ამ სიტყ ვის ანა ლი ზი.

ვნე ბა ში ასო “ვ” არის სუ ფიქ სი რაც მი უ თი თებს სუ-
ბი ექ ტის არ სე ბო ბა ზე. ე. ი. ვნე ბა არის სუ ბი ექ ტუ რი 
ნე ბა.

ღმერ თმა ადა მი ა ნი შექ მნა თა ვი სუ ფა ლი ნე ბით.
და ადა მი ა ნი შექ მნა თა ვის ხა ტად და მსგავ სად.
და რად გან ადა მი ა ნი თა ვის ხა ტად და მსგავ სად შექ-

მნა და არა გან სხვა ვე ბუ ლად, - ისე თად, რო დე საც ადა-
მი ა ნი არა ვი სი მსგავ სი არ იქ ნე ბო და - ამი ტომ მის ცა 
ადა მი ანს ისე თი ვე ნე ბა და თა ვი სუფ ლე ბა, რო გო რიც 
მას აქვს.

აქე დან გა მომ დი ნა რე ადა მი ა ნის ნე ბა, ღვთის ნე ბის 
მსგავ სი და თან მხვედ რი უნ და იყოს, რო გორც მი სი ხა-
ტე ბა და მსგავ სე ბა.

მყო ფა დი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია ნე ბა. ნე ბის გა რე შე 
არ არ სე ბობს თა ვი სუფ ლე ბა. ე. ი. მყო ფა დი სათ ვის აუ-
ცი ლე ბე ლია რო გორც ნე ბა, ასე ვე თა ვი სუფ ლე ბა.

და რო დე საც ადა მი ა ნი ღვთის მი ერ ბო ძე ბუ ლი თა-
ვი სუფ ლე ბით მას ში არ სე ბულ ღვთა ებ რივ ნე ბას უარ-
ჰყოფს, და სა კუ თა რი, სუ ბი ექ ტუ რი ნე ბით ჩა ა ნაც-
ვლებს, მი ი ღებს სუ ბი ექ ტურ ნე ბას, ანუ ვნე ბას.

რო დე საც სუ ბი ექ ტი ჩნდე ბა ირ ღვე ვა ობი ექ ტუ რო ბა. 
ღვთის ბო ძე ბუ ლი ნე ბა ადა მი ა ნის სუ ბი ექ ტუ რო ბით 

იქ ცე ვა ვნე ბად. ამით ადა მი ა ნის ნე ბის გან ყე ნე ბა ხდე ბა 
ღვთა ებ რი ვი ნე ბი დან.

ამი ტომ არის უფ ლის სწავ ლე ბით ვნე ბა ცოდ ვა, რო-
მელ საც შე უძ ლია ღვთის ხა ტე ბის და მსგავ სე ბის დეგ-
რა დი რე ბა, მოკ ვდი ნე ბა, რო გორც ფიზ კუ რი სა, ასე ვე 
სუ ლი ე რი ს.

“... იყავ ნე ბა შე ნი...” რო ცა ადა მი ა ნი ამ სიტყ ვებს 
ამ ბობს, ამით უარ ყოფს სა კუ თარ ნე ბას და მთლი ა-
ნად ემორ ჩი ლე ბა უფ ლის ნე ბას... ვი თარ ცა ცა თა ში ნა, 
ეგ რე ცა ქვე ყა ნა სა ზე და... ადა მი ა ნი ქვე ყა ნა სა ზე და 
ცხოვ რობს და ლოც ვით უფალს სთხოვს რომ მის ცხოვ-
რე ბა ში ერ თა დერ თი ნე ბა არ სე ბობ დეს - ღვთა ებ რი ვი!

სა სარ გებ ლო და სა ინ ტე რე სოა ვი ცო დეთ წმი და წე-
რი ლი დან ღვთა ებ რი ვი და ადა მი ა ნუ რი ნე ბის თან ხვედ-
რის მა გა ლი თე ბი!

თვით უფა ლი ამ ბობს სა კუ თარ თავ ზე:

“ჩე მით არაფ რის გა კე თე ბა არ შე მიძ ლი ა. რო გორც 
ვის მენ, ისე გან ვი კითხ ავ და ჩე მი სამ სჯავ რო სა მარ-
თლი ა ნი ა, რად გან მე ჩემს ნე ბას არ ვე ძებ, არა მედ ჩე მი 
მო მავ ლი ნე ბლის ნე ბას!” ინ. 5.30.

“ცო ტა რომ გა ი ა რა, პირ ქვე და ემ ხო, ლო ცუ ლობ და 
და ამ ბობ და: “მა მაო ჩე მო, თუ შე საძ ლო ა, ამა რი დე ეს 
სას მი სი: მაგ რამ არა რო გორც მე მსურს, არა მედ რო-
გორც შენ”. მთ. 26. 29.

მა შინ მე ვთქვი: აჰა, მოვ დი ვარ, რო გორც წიგ ნის და-
საწყ ის ში წე რია ჩემ ზე, შე ნი ნე ბის აღ სას რუ ლებ ლად, 
ღმერ თო”. ებრ. 10.7.

თვით უფა ლი იე სო ქრის ტე ემორ ჩი ლე ბა მა მა ღმერ-
თის ნე ბას სრუ ლად და ჭეშ მა რი ტე ბით!

ვი ნაა თი ხი სა გან შექ მნი ლი ადა მი ა ნი, რომ სა კუ თა-
რი ნე ბით ცხოვ რობ დეს და უფ ლის ნე ბას უარ ყოფ დეს?

და ვით მეფ სალ მუ ნე მაც თქვა: “უ ფალ მა ზე ცით მო-
ხე და ყო ველ თა ზე და კაც თა ხილ ვად, იყოს თუ ვინ მე 
გუ ლის ხმის მყო ფელ, ანუ გა მო მე ძი ე ბელ ღმრთი სა”.

ყვე ლამ თა ვის თავ ში გან სა ჯოს; რა უფ რო მო სა წო-
ნი ა, ობი ექ ტუ რი სი მარ თლე თუ - სუ ბი ექ ტუ რი?

სუ ბი ექ ტუ რი სი მარ თლე - ეს არის მი კერ ძო ე ბუ ლი, 
ეგო ის ტუ რი, ვი ღა ცის თვის მო გო ნი ლი “სი მარ თლე”.

ობი ექ ტუ რი სი მარ თლე - ეს არის სი მარ თლე სი მარ-
თლი სათ ვის, ჭეშ მა რი ტე ბა ჭეშ მა რი ტე ბი სათ ვის!

ასე ვეა ობი ექ ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი ნე ბაც.
დი ლის ლოც ვებ ში  წე რია “... არა მედ ვი თარ ცა გაქვს 

ძლი ე რე ბა უბ რძოლ ვე ლი, ყო ველ თა გან ვნე ბა თა გან-
მათა ვი სუფ ლენ ჩვენ, რა თა გი გა ლობ დეთ შენ კურ თხე-
უ ლო, გი ხა რო დენ სძ ლო უს ძლო ო”.

აქ ყუ რადღ ე ბა უნ და გა ვა მახ ვი ლოთ ორ სიტყ ვა ზე: 
“ყო ველ თა გან ვნე ბა თა”. ეს ნიშ ნავს, რომ ვნე ბა არის 
არა ერ თი, არა მედ ერ თზე მე ტი. “ყო ველ თა გან ვნე ბა-
თა გან მა თა ვი სუფ ლე” ნიშ ნავს, რომ არ ცერ თი ვნე ბა 
არ დაგ ვი ტო ვოს, არა მედ უკ ლებ ლივ ყო ვე ლი ვე ვნე ბი-
სა გან გან გვა თა ვი სუფ ლოს.

“ე სე ნი უფ რო კე თილ შო ბი ლე ბი იყ ვნენ თე სა ლო ნი კე-
ლებ ზე; მათ მთე ლი გულ მოდ გი ნე ბით მი ი ღეს სიტყ ვა, 
ყო ველ დღე არ ჩევ დნენ წე რი ლებს, ნამ დვი ლად ასე თუ 
არი სო”.

საქ. 17.11
ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ ყო ველ მა კე თილ მა სწავ ლე-

ბამ და მოწ მე ბა წმი და წე რი ლი დან უნ და მი ი ღოს, რომ 
სა სარ გებ ლო იყოს მსმე ნელ თათ ვის.

ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ან და ზის ანა ლო გი (და მოწ მე ბა 
წმი და წე რი ლი დან) არის ეს იგა ვი:

“ი გი წა ა გავს სა ფუ არს, რო მე ლიც დე და კაც მა აი ღო 
და ჩაფ ლა სამ საწყაო ფქვილ ში, ვიდ რე მთლი ა ნად გა-
ფუვ დე ბო და”. ლკ. 13.21.

ამ იგავს უფა ლი ცა თა სა სუ ფე ველ ზე ამ ბობს, მაგ-
რამ პავ ლე მო ცი ქუ ლი იგი ვეს ცოდ ვა ზე  ამ ბობს:

“არ შეგ ფე რით კვეხ ნა, ნუ თუ არ იცით, რომ მცი რე ო-
დე ნი სა ფუ ა რი მთელ ცომს აფუ ებს”.

სა ფუ არ ზე იგა ვი სიტყ ვა საც ეხე ბა, ოღონდ არა მხო-
ლოდ ერთს.

ან და ზე ბის ჭეშ მა რი ტე ბა ზე კი თვით უფალ მა ბრძა-
ნა:

“ამ გვა რად, ჭეშ მა რი ტია ან და ზა: ერ თი თე სავს და 
სხვა იმ კი სო”. ინ. 4.37.

ამით უფალ მა ყვე ლა ან და ზა ზე და ა მოწ მა მა თი ჭეშ-
მა რი ტე ბა.

და კი დევ:
უთხ რა მათ: “თქვენ, უეჭ ვე ლი ა, მეტყ ვით ასეთ ან-

და ზას: მკურ ნა ლო, გა ნი კურ ნე შე ნი თა ვი. აქაც, შენს 
მშობ ლი ურ ქა ლაქ შიც, მო ახ დი ნე ის, რაც კა პერ ნა უმ ში 
მო გიხ დე ნი ა, რო გორც გა ვი გეთ”.

უთხ რა: “ჭეშ მა რი ტად გე უბ ნე ბით თქვენ, რომ არც 
ერ თი წი ნას წარ მეტყ ვე ლი არაა მი ღე ბუ ლი თა ვის სამ-
შობ ლო ში: ლკ. 4. 23-24.

უფალ მა კვლავ და ა მოწ მა, რომ ან და ზე ბი ჭეშ მა რი-
ტია და თან დას ძი ნა ამ შემ თხვე ვა ში ეს ან და ზა რა ტომ 
არ შე ე ფე რე ბო და იმ შემ თხვე ვას. ჩვენ კი შეგ ვიძ ლია 
გა ვი ხე ნოთ ან და ზა: “ში ნა ურ მღვდელს შენ დო ბა არა 
აქ ვსო”.

პავ ლე მო ცი ქულს კი ასე უთხ რა უფალ მა:
მითხ რა: “წა დი, შორს მი გავ ლენ წარ მარ თებ თან”. 

საქ. 22. 21.
უფალ მა იცო და რა, რომ პავ ლეს არ მი ი ღებ დნენ 

ის რა ელ ში, სა კუ თარ სამ შობ ლო ში, ამი ტომ აგ ზავ ნის 
წარ მარ თებ თან.

უფა ლი კვლავ ამოწ მებს:
“თქვენს რჯულ შიც წე რი ა, რომ ორი ადა მი ა ნის მოწ-

მო ბა  ჭეშ მა რი ტი ა”. ინ. 8-17.
ამ რი გად, ან და ზამ ტა ლა ხი ა ნი ღო რის შე სა ხებ წმი და 

წე რი ლი დან არა ორ ჯერ, არა მედ ორ ზე მე ტად მი ი ღო 
და მოწ მე ბა. ეს კი იმას ნიშ ნავს რომ ეს ან და ზა ჭეშ მა-
რი ტი ა.

აქე დან და ჭეშ მა რი ტე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ყო ველ 
სიტყ ვას, რო მელ თა ნაც ვნე ბა ჩა ი წე რე ბა და წარ მო ით-
ქმის, ეც ვლე ბა თა ვი სი ში ნა არ სი და დატ ვირ თვა.

ანუ ვნე ბა ყო ველ სიტყ ვას სა ხეს უც ვლის.
ყო ველ სიტყ ვას თა ვი სი შე სა ბა მი სი საქ მე გა აჩ ნია.
მა შა სა და მე, შეც ვლილ სიტყ ვას შეც ვლი ლი ში ნა არ სი 

და მნივ შნე ლო ბა აქვს. შეც ვლი ლი სიტყ ვის შე სა ბა მის 
საქ მეს შე სა ბა მი სად, შეც ვლი ლი მნივ შენ ლო ბა.

ვნე ბა უნ და ვე ძი ოთ სიტყ ვა ში, რა თა გა მოშ კა რა ვე-
ბუ ლი და მხი ლე ბუ ლი იქ მნას.

გა მო აშ კა რა ვე ბა და მხი ლე ბა მის თვის არის სა ჭი რო 
და აუ ცი ლე ბე ლი, რომ ადა მი ან მა შეს ძლოს მი სი გარ ჩე-
ვა და თა ვის არი დე ბა, რა თა არ და ი ღუ პოს და იცოცხ-
ლოს.

“ე რი დეთ ცრუ წი ნას წარ მეტყ ვე ლებს, რომ ლე ბიც 
ცხვრის სა მო სით მო დი ან თქვენ თან, ში ნა გა ნად კი მტა-
ცე ბე ლი მგლე ბი არი ან”. მთ. 7.15.

მსგავ სად ამი სა ზო გი ერ თი სიტყ ვაც ცხვრის ტყავ-
შია გახ ვე უ ლი. და ვა სა ხე ლოთ ზო გი ერ თი მათ გა ნი: სი-
ა მოვ ნე ბა, უსი ა მოვ ნე ბა, დიდ სუ ლოვ ნე ბა, გე მოვ ნე ბა, 
პი როვ ნე ბა, სრულ ფა სოვ ნე ბა, თავ ნე ბა, ამ პარ ტავ ნე ბა, 
სა ხე ლოვ ნე ბა, გუ ლოვ ნე ბა, ხე ლოვ ნე ბა, ძა ლოვ ნე ბა, 
დიდ ბუ ნოვ ნე ბა, სურ ნე ლოვ ნე ბა, ფო ტო ხე ლოვ ნე ბა და 
სხვა.

ამ სიტყ ვებს და მათ შე სა ბა მის საქ მე ებს ისე ვე უნ და 
გა ურ ბო დეს კა ცი, რო გორც ცეცხ ლში დაწ ვას.

   ჯუმ ბერ ხუ ცი ა ნი ძე


