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როდისდაიბადაილიაჭავჭავაძე?

კაცობრიობავ, უფრთხილდი რუსულ-ალანურ კავშირს
ზვიადგამსახურდიასადამერაბკოსტავასბრძოლაეკლესიის
სიწმინდისადამართლმადიდებლობისდაცვისთვის

“საკნებისქალაქის”ხანგრძლივიაქციისშემდგომ,ოპოზიციისმიერაღებულმამთელიზაფ
ხულისარდადეგებმა,შემოდგომისგრილითვეებიცსრულადმოიცვადაჯერაცარქრისიმე
დისქარი;ყველალიდერისაკუთარორპირობაში,ორგულობაშიდაშეთქმულებაშიმდუმარებს.
დროჟამისმწიფობასელოდება,რომამოაცოდვილოსსათქმელი.აკი,ერთერთმათგანს–გია
გაჩეჩილაძესუკვეამოუცოდვილებიაკიდეც!

ლეიბორისტსოსოშატბერაშვილისმტკიცებით:“...ძმებილევანდაგიაგაჩეჩილაძეები,რომ
ლებიცხან“შოპინგებზე”ხვდებოდნენმიშასმიუნხენში,ხანაცშავნაბადაზე,ხანტელეფონით
ემუსაიფებოდნენერთმანეთს.“უცნობმა”თავადგანაცხადა,იპოდრომისაქციისდროსმირე
კავდამიშადამეხვეწებოდა,ხალხიარდაძრაო,ასეცმოვიქეცი,მაგრამმომატყუადასანაც
ვლოდ მიწის ნაკვეთი არ მომცა კუს ტბის ტერიტორიაზეო” (გაზ. “ასავალდასავალი”, 2009
წლის2430აგვისტო,გვ,23,სოსოშატბერაშვილისინტერვიუ,მე4სვეტისბოლოაბზაცი).

უთუოდ,ამგვარი“საიდუმლოგარიგების”შედეგიიყოძმებიგაჩეჩილაძეებისლიდერობით26
მაისს“დინამოს”სტადიონიდანასიათასიმომიტინგისდაძვრასა
მებისეკლესიისაკენდაარა,რუსთაველზე,ანავლაბრისრეზიდენ

ოპოზიციისგაერთიანებისიდეისსრული
კრახიდაგაწბილებულიხალხი
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დასაწყისი გვ. 1 ციისკენ, რამაც გონს
მოგებული მოტყუებუ

ლიხალხისსრულიადსამართლიანიგანრის
ხება გამოიწვია ლიდერთა მიმართ და რაც,
სალომე ზურაბიშვილმა და დავით გამყრე
ლიძემ ცენტრალური ვაგზლის რკინიგზის
ერთსაათიანი გადაკეტვით გაანელეს. მომი
ტინგეთა მდუღარე გულებში დაგუბებული
ორთქლი ქშუილით ამოუშვეს, რითაც შვება
მიჰგვარესხალხსდასაკუთართავსაც.

ძმები გაჩეჩილაძეები კი არსად ჩანდნენ,
უმისამართოდგამქრალიყვნენ.

ერთიანობის იდეამარადიულიფა
სეულობაა,მასალტერნატივაარააქვს
და საკამათოც არ არის! ჩვენ ამაზე
არასოდეს გვიკამათია და არც არას
დროს ვაპირებთ კამათს. ჩვენ სულ
სხვა რამეზე მივაპყრობდით ხალხის
ყურადღებასდამივაპყრობთდღესაც.
ესაა  ერთი გამოკვეთილი ლიდერის
აუცილებლობა, გულწრფელობისა და
ნდობის პრობლემა. ამის საპირისპი
როდ,საერთაშორისოორგანიზაციებ
შისკოლაგავლილი“ავტორიტეტები”,
დემაგოგიურად“ბელადომანებს”გვი
წოდებდნენდამითგვამუნათებდნენ.

სხვადასხვა ჯურის საერთაშორი
სო ორგანიზაციების მესვეურებს,
რომლებიცКГБ,СРУსადაГРУსინ
სტრუქტაჟითა და სტრატეგიით მოქ
მედებენ, დღემდე ვერ მოუნელებიათ ზვიად
გამსახურდიას, მერაბ კოსტავასა და სხვა
ანტისაბჭოთადისიდენტებისმსგავსიპოლი
ტიკურილიდერისმოძლიერებადაგამოჩენა.
ისინიდაინტერებულიარიან,თავადშექმნან
პოლიტიკური და არასამთავრობო უფლება
თა დაცვის ლიდერთა, რაც შეიძლება ფარ
თოსპექტრიდადააბალანსონურთიერთობა
მათთან. დააფინანსონ, ამოწმონ და არეგუ
ლირონმათიქმედებები.

ამადაც, საერთაშორისო ორგანიზაცი
ების მესვეურები და თვით უცხოეთის სა
ხელმწიფო მოხელეებიც ხშირად იწვევენ
ოპოზიციონერ პოლიტიკურ ლიდერებს თა
ვიანთ ქვეყნებში და თავადაც ხშირად ჩა
მოდიან საქართველოში მათთან კარსმიღმა
სასაუბროდ. უცხოეთიდან შემოდინებული
კაპიტალით მუშაობს ჩვენში მძლავრი პრო
პაგანდისტული მანქანაც: პრესის, რადიოსა
დატელეკომპანიებისსახით,რომლისმეშვე
ობითაც გამოკვეთილი ლიდერის გაიგივება
ხდება ბელადთან; ლენინსტალინის, მარქს
ენგელსის, ჰიტლერის და სხვა ტიპის მსოფ
ლიო ტირანებთან, რათა ხალხში საიმედოდ
ჩაკლან გამოკვეთილი ლიდერის ბუნებრივი
მოთხოვნა. ხოლო იდეალური ისტორიული
გმირების–ზვიადგამსახურდიასადამერაბ
კოსტავას სახელები და სახეები ისტორიის
არსებული მონაკვეთის ხელოვნურად ამოგ
დებითდაავიწყონხალხს.

თვით ოპოზიციური ტელეკომპანია (სი
ნამდვილეში ფსევდოოპოზიციური) “კავკა
სიაც,” რუსეთის დაკვეთით ამ მავნე იდეო
ლოგიაზემუშაობს.

იქმნება სქელი და მასიური ჯაჭვით შეკ
რული წრე, რომელშიც მხოლოდ მათთვის
საიმედოოპოზიცურადგანწყობილმაპოლი
ტიკურმა ლიდერებმა უნდა იარსებონ. ნი
შანდობლივია,რომარსებულიპოლიტიკური
ლიდერები,საჯარომიტინგებზე,შემორაგუ
ლი ზღუდით, გამიჯნული არიან ხალხისგან.
ესსტრატეგიულიზღუდეადაიგიპრევენცი
ულბარიერსქმნის,ახალითუუცნობილიდე

რისგამოჩენისშემთხვევისათვის.
ჩვენ ვერასოდეს გავარღვიეთ ეს ზღუ

დე, რათა ორიოდ სიტყვით ჩვენც მიგვე
მართა ხალხისთვის, პოპულარულმა ლი
დერებმა მიკროფონებთან არასოდეს
მიგვიშვეს “არასაიმედოობისა” გამო, თუმ
ცა, ყოველი მათგანისათვის ნაცნობები
კი ვიყავით, მაგრამ კარგად ნაცნობები...
 ჩვენ მოუსყიდველი, მიუხმრობელი ოპოზი
ცია ვართ და ჩვენი მიუმხრობლობა მათაც
აღიზიანებთ.

იმისგამო,რომე.წ.გაერთიანებულოპო
ზიციაში, მათი უუნარობისა გამო არ არსე
ბობდა ხელისუფლების შეცვლის ერთიანი
სერიოზულისამოქმედოგეგმა,საპროტესტო
აქციების პერმანენტულობის მიუხედავად,
ვერ იქნა დაძლეული, ვერც სახელისუფლო
და ვერც პოლიტიკური კრიზისი. ერთიანი
სამოქმედო გეგმისა და პასუხისმგებლობის
თვალსაზრისით, ოპოზიციურ პოლიტიკურ
სპექტრში, სრული ანარქიასუფევდა. იქ შე
საძლებელი იყო, ტრიბუნაზე უცაბედად შე
მოჭრილიყო ლექსადმომღერალი “უცნობი”
გაჩეჩილაძე და პოლიტიკურ ლიდერებთან
შეუთანხმებლად, ემოციურ ფონზე ერთპი
როვნულადმოეწოდებინამომიტინგეებისათ
ვის,მაგალითად,პოლიციისსამმართველოს
თანმანიფესტაციითსვლისკენ,ხოლოთავად
“ჯიპით”წასძღოლოდახალხსდაა.შ,არარ
სებობდა არც ეთიკისა და მორალის ერთია
ნინორმა;ყველათავისუფალიიყომოქმედე
ბასა თუ გამოსვლებში და არც შეხვედრები
იყო ურთიერთთან შეთანხმებული; ყველა
დამოუკიდებლადწყვეტდაშეხვედროდასაა
კაშვილს,შსსსათუუშიშროებისმინისტრს,
რუსეთის ოფიციალურ პირებსა თუ საზღ
ვარგარეთ გაქცეულ ქართველ სახელმწიფო
დამნაშავეებს.

საკუთრივმიეღოთმათგანფინანსები,ხო
ლოოდენობადაწყაროცდახურუფლგასაი
დუმლოვებული ყოფილიყო თანამებრძოლე
ბისაგან,არარსებობდასაერთოყულაბა.

ანუ,რეალურადესიყო“ფასადური”გაერ
თიანება ხალხისსაჩვენებლადდა მოსატყუ
ებლად.

შედეგად, ხალხს მოუწევს, სააკაშვილის
საძულველი ხელისუფლების 2013 წლამდე
იძულებითატანა.

მანამდე კი, რევანშშისტული ოპოზი
ცია ხელახლა უნდა გაერთიანდეს, მაგრამ
ეს აღარ იქნება “აპრობირებული” აბსოლუ
ტური გაერთიანება, არამედ  გაერთიანე
ბამცირებლოკებად,რამეთუწინმერობისა
დაადგილობრივიარჩევნებიელით.ნაკლები

მოსალოდნელია, რომ მერობის არჩევნებში
მონაწილეობა მიიღონ: ლევან გაჩეჩილაძემ,
სალომე ზურაბიშვილმა, ნინო ბურჯანაძემ,
ზურაბნოღაიდელმადაკონსტანტინეგამსა
ხურდიამ.თუამუკანასკნელმასაპარლამენ
ტო მანდატის დაბრუნება და პარლამენტში
შესვლის გადაწყვეტილება საბოლოოდ მიი
ღო(შეგახსენებთ,რომკონსტანტინეგამსა
ხურდიამ, ოპოზიციიდან, პირველმაგანაცხა
დაუარიმანდატისუფლებითსარგებლობასა
და პარლამენტში შესვლაზე), ეს უფრო იქ

ნება პროტესტი თანამებრძოლ პოლი
ტიკურლიდერთამიმართ,რომლებმაც
იგი თავიანთ ორგანულ წევრად და,
თუნდაცმცირედგამოხატულიპატივით
არმიიღება,რისთვისაც,არცერთმათ
განს არ ეყო პოლიტიკური კულტურა
დასინდისი.

რაც არ უნდა თქვან კონსტანტინე
გამსახურდიაზე, იგი თავისი წარმო
მავლობით, უმეტესი განათლებითა და
კულტურით, არსებულ პოლიტიკურ
ლიდერთაგან,განსხვავებულმიდგომას
ნამდვილად იმსახურებს და თუ ისინი
ამგვარად არ აფასებენ მას, მხოლოდ
საკუთარშურს,ბოღმასადაქონდრის
კაცობასავლენენ.

“არშეერწყმებისწყალინავთს...”
ქალაქის მერობის მოახლოებულ,

მაგრამ ჯერ არდანიშნულ არჩევნებში,
“ოპოზიციიდან”,თავისიკანდიდატურაუკვე
წამოაყენაირაკლიალასანიამ,რითაცდანარ
ჩენოპოზიციონერლიდერებსწინასწარმია
ნიშნა ამ არჩევნებში თავის უპირატესობასა
დასაკუთარიკანდიდატურებისწამოყენები
საგანთავშეკავებაზე.

ალასანიასმხრიდანესაშკარადრევანშის
ტულიგანაცხადია.აშკარაა,რომალასანიამ,
დასავლეთისა და ევროპის სახელმწიფოთა
წამხედურობით, მერობა უკვე პოლიტიკურ
ტრამპლინადდაისახა.თავისიპოლიტიკური
მამებისმხრიდანმასგარანტირებულიექნე
ბამხარდაჭერასაპრეზიდენტოარჩევნებშიც.

არსებული ვითარების მიუხედავად, ოპო
ზიციაარუნდადანებდესდაარამცდაარამც
არ დაუშვას პოლიტიკური პროცესების და
სავლეთისსცენარითგანვითარებაჩვენში.

ოპოზიციამ აქ უცილობლად უნდა გამო
ავლინოსნიჭი,უნარიდასიქველე; მოიძიოს
ალასანიაზე გაცილებით სანდო, ავტორიტე
ტული, პატრიოტი ენერგიული კანდიდატი
თვითერისწიაღიდანდაოპოზიციურიკვო
ტითწამოაყენოსიგი.

ოპოზიციას ამ საკითხში ცალსახად მარ
თებს მტკიცე ერთიანობა, რათა საქართვე
ლომ აიცილოს სააკაშვილის პროტოტიპი
ალასანიასგრძელვადიანისაფრთხე.

ამუმნიშვნელოვანესსაკითხში,ოპოზიცი
ას, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლე
სობაუნდაამოვუდგეთგვერდითდადავუჭი
როთმხარი.

ჩვენ უნდა უკუვაგდოთ, უკანასკნელ
წლებში ხელოვნურად ჩანერგილი და თავ
სმოხვეული არასრულფასოვნების კომ
პლექსიდაზვიადგამსახურდიასადამერაბ
კოსტავასსეულითავდადებითდაუკომპრო
მისოდგავიბრძოლოთ.

გამარჯვებასაც ღვთის შეწევნით უცი
ლობლადმივაღწევთ.

ჩვენთანარსღმერთი!ჩვენმხოლოდუნდა
ვიმოქმედოთ!

“ჩვენუნდაჩვენივშვათმყოობადი”.
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თემურკენკებაშვილი

იგი, ჯერ მხო ლოდ 14 წლი საა და უკ ვე 
და ინ ტე რე სე ბუ ლია მეც ნი ე რე ბით. თით ქმის 
მთელ დროს წიგ ნე ბის კითხ ვა სა და ბიბ ლი ო
თე კებ ში სა არ ქი ვო მა სა ლებ ზე მუ შა ო ბა ში ატა
რებს. კოჯ რის სა ჯა რო სკო ლის მე9 კლა სის 
წარ ჩი ნე ბუ ლი მოს წავ ლეა და სწავ ლობს თსუს 
ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის 
ნორჩ ჰუ მა ნი ტარ თა სკო ლა შიც. მი ღე ბუ ლი 
აქვს რა მო დე ნი მე სი გე ლი და სა კონ ფე რენ ციო 
დიპ ლო მი.

მან, 13 წლის ასაკ ში, სა არ ქი ვო მა სა ლებ სა 
და წყა რო ებ ზე დაყ რდნო ბით, სრულ ყო თა ვი
სი საცხ ოვ რე ბე ლი და ბის კოჯ რის ის ტო რია 
და სა ფუძ ვლი ა ნი მა სა ლა და დო მას ზე. იგი11 
წლის ასა კი დან უკ ვე მა ძი ე ბე ლი ა, ინ ტენ სი
უ რად და დის ბიბ ლი ო თე კებ ში, რა შიც მას 
და უ ღა ლავ მეგ ზუ რო ბას უწევს დე და  ლია 

ჯო ხა ძე.
ნორ ჩი მკვლე ვა რი თე მურ კენ კე ბაშ ვი ლი, 

ქვე მოთ და ბეჭ დი ლი მა სა ლით პირ ვე ლად წარ
სდგა ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე. ჩვენ გუ
ლი თა დად ვუ ლო ცავთ მას სა კუ თა რი კვლე ვის 
პრე ზენ ტა ცი ას და დიდ წარ მა ტე ბებს ვუ სურ
ვებთ მეც ნი ე რე ბის რთულ გზა ზე (რედ.).

როგორც დღემდეა ცნობილი ილია ჭავჭა
ვაძედაიბადა1837წლის27ოქტომბერს. იგი
პირად მოგონებებშიც ყოველთვის აღნიშნულ
თარიღსასახელებდა,მაგრამროდესაცმევმუ
შაობდი ილიას მკვლელობის მასალებზე, სა
ქართველოსცენტრალურისახელმწიფოსაის
ტორიოარქივისერთერთფონდში,სრულიად
შემთხვევით, აღმოვაჩინე “საეკლესიო წიგნი”,
სადაციყოსააქტოჩანაწერიილიაჭავჭავაძის
დაბადებისა და ნათლობის შესახებ (იხილეთ,
სცსსა,ფ.489,აღ.6,ს.301,ფ.16).აღნიშნულ
დოკუმენტშისწერია,რომილიაჭავჭავაძედა
იბადა1837წლის20იანვარს,იქვენახსენებია
მშობელთადანათლიისსახელები,რომელთა
განაცმშობელთასახელებისიდენტურობადა
დასტურებულია.“იანვრისოცში,ამასოფლის
მცხოვრებელთა პორუჩიკს გრიგოლ პაატას
ძე ჭავჭავაძეს და სჯულიერსა ცოლსა მის
სა მაგდანას ქრისტეფორეს ასულსდაებადათ
ვაჟიილია,სახლიგანუნათლედანათლისცე
მასრულვჰყავამავესოფლისიოანენათლის
მცემლისშობისეკლესიისმღვდელმანბლაღო
ჩინმადანიელიოანესძემზურიევმან,ნათლის
ღების დროს იყო ამავე ეკლესიასა შინა მოსე
ივანესძეფხოტიაშვილი,მირონმქმნელადიყო
თელავისუეზდისსოფლისქისტაურისმცხოვ
რებელი,გარდაცვალებულისთავადისგიორგი
ერისთავისმეუღლენინომალხაზისასული”.

რას შეიძლება გამოეწვია ამგვარი ცდომი
ლება ილია ჭავჭავაძის დაბადების თარიღის
ვარიანტებსშორის?

ჩემი მოკრძალებული აზრით, ილია ჭავჭა
ვაძესთავისიდაბადებისთარიღიზეპირიგად
მოცემისმიხედვითუნდასცოდნოდა.იგიადრე
დაობლდა,დედარომგარდაეცვალაათიწლის
იყო,მასშემდგომილიასმამიდაზრდიდა,ხუთ

წელში მას მამაც გარდაეცვალა და სავარაუ
დოა, რომ მისი დაბადების თარიღიც ილიას
ადრე დაობლების გამო უნდა დაკარგულიყო.
შესაძლებელია ისიც, რომ ილიას დაბადების
თარიღისმისირომელიმედისანძმისდაბადე
ბისთარიღშიარეულიყო(როგორცცნობილია
ილიასორიძმადაორიდაჰყავდა).ვფიქრობ,
რომესსაკითხიხელახალიგამოკვლევისსაგა
ნია.ამიტომაცმასმივანდობგამოცდილმეც
ნიერებს,ადამიანებს,რომლებიცდაინტერესე
ბულებიარიანილიაჭავჭავაძისკვლევით.

საარქივო მასალაზე მუშაობის პროცესში,
არქივის თანამშრომლებისაგან გაფრთხილე
ბულივიქენი,რომარუნდაგადამეღოჩემსმი
ერწაკითხულიარცერთიდოკუმენტი,მაგრამ
ასაკმამძლიადაჩუმად,მობილურით,მაინცგა
დავიღეჩემთვისსაინტერესომასალა,რისთვი
საცბოდიშსვუხდიარქივისთანამშრომლებს,
ხოლო დოკუმენტს, საჯარო მტკიცებულები
სათვისვთავაზობფართოსაზოგადოებას.

მ ე ც ნ ი ე რ ე ბ ა

როდისდაიბადაილიაჭავჭავაძე?!
საქართველოსეროვნულარქივშიდაცულიერთიდოკუმენტისშესახებ



4

42009, ოქტომბერი, #22

2009, ოქტომბერი, #22

ალექსანდრე
სანდუხაძე
როდესაც საქართველო ითხოვს ისტორიული

სამართლიანობისაღდგენასდამისდაბრუნებას,
რაცმასისტორიულადკანონიერადეკუთვნოდა,
ამსაკითხშიისტორიულიასპექტიგამოირიცხება
დღევანდელისაერთაშორისოკანონსამართალი
დან. ამას, ხოლო როდესაც სეპარატისტები სა
ქართველოს სახელმწიფოს ანგრევენ, მაშინ მათ
მონაჩმახ “ისტორიულ ცნობებს” არსებითი და
გადამწყვეტიმნიშვნელობაენიჭება.ახლამოვიყ
ვანთ რამოდენიმე ამონარიდს “დიდი და უკიდე
განო ოსეთის” შესახებ და შემდეგ განვიხილოთ
ქვემოთმოყვანილირუკაცსტრესულიმდგომარე
ობიდანგამოსვლისმიზნით:

“Идеологи Северной Осетии часто “награждают” 
нас информационно-провокационными “утками”. 
Особенно тщательно они готовятся к юбилеям. Ждали 
и на этот раз к годовщине сталинской депортации. 
И дождались. “Уточка” оказалась с привычными 
приправами. Ее авторы: информационно-
аналитический центр парламента Северной Осетии. 
То есть – избранные из избранных осетинского 
народа. Как же тут не ответить. А заодно у читателей 
будет возможность определиться в “ментальности” 
авторов.

В своем материале я часто буду ссылаться на 
работу Виктора Шнирельмана “Быть Аланами. 
Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе 
в XX веке”, изданную в прошлом году в Москве 
Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая Российской академии наук. 
Осетинские “аналитики” призывают читателя на 
переосмысление истории. Вообще-то наши соседи 
любят “переосмысливать” историю и выстраивать ее 
так, как им это заблагорассудится. Вернее, они кроят 
историю с желанием вписаться в нее “вершителями” 
судеб мира. 

Например, излюбленной темой осетинских 
“аналитиков” является начертание территории 
расселения предков осетин. Понятно, чтобы ввести 
в заблуждение наивных надо привести в рабочее 
состояние несколько версий. Виктор Шнирельман 
в своем довольно-таки объемном труде на основе 
осетинских “изысканий” выводит несколько 
вариантов расселения осетин. 

На 77-й стр. книги “Быть аланами” Виктор 
Шнирельман, ссылаясь на журнал “Новое обозрение” 
от 1891 г. (№2756), выводит первую версию: 
осетинские “владения” были распростерты “от 
Кавказского хребта до устьев Дуная и Волги”. 

Вторую версию он находит у осетинского 
исследователя Кодзаева, который в середине 20-х 
годов прошлого столетия ареал расселения своих 
предков обозначил южно-русской равниной – от 
низовий Волги до устьев Днепра и Днестра”.

По третьей версии, которую В. Шнирельман 
обнаружил в работе осетинского автора 
Кундуха (1934г.), осетины оседлали восточно-
европейские степи. В эти же годы в осетинской 
элите прорабатывается вариант существования 
“Осетинского царства” на Северном Кавказе. Еще 
одна версия по Абаеву (1949г.) и Скитскому (1947г.) 
территория расселения предков наших соседей 
простиралась от реки Кубань с ее притоками и до 
Эльбруса.

Завладев таким пространством, грех обойти 
вниманием Среднюю Азию, Крым, Западную Европу. 
Находившийся на обслуживании осетинской прихоти 
Скитский в 1947г. очерчивает и эту территорию как 
принадлежавшую осетинам.

Седьмую версию Виктор Шнирельман определяет 

со ссылкой на труды Кокиева (1944г.), Джанаева 
(1952г.) и Новосельцева (1987г.). Из их трудов 
вытекает, что осетины владели Индией и Европой.

Есть восьмая, девятая, десятая и так далее версии, в 
соответствии с которыми предки осетин хозяйничали 
не только в Крыму, Подонье и на Северном Кавказе 
(Кочиев, 1996г.), но и в Египте, и на берегах Нила 
(Абаев, 1996г.), в Африке и Америке (Казанти, 1997г., 
Созаев, 2006г.). 

Исходя из данных версий осетинских “ученых”, 
вполне могли бы быть оправданными претензии 
Осетии на большую часть Вселенной, на то, что все 
народы мира являются осетинскими отпрысками.” 

Амнезия памяти. Ответ на публично-
информационную провокацию информационно-
аналитического центра парламента Северной Осетии

Хаджимурадт КОСТОЕВ 
газета “Ангушт”

ახლა კი ვნახოთ, როგორი “ისტორიული სა
მართლიანობის აღდგენასა” და რომელი “ისტო
რიული სამშობლოების გაერთიანებას” მოითხო
ვენსეპარატისტები:

ბატონებო,რუსეთისმიერზურგგამაგრებული
ოსიისტორიკოსებიდათვითრუსიისტორიკოსე
ბისერთინაწილიხელაღებითაყალბებსარამარ
ტო საქართველოს ისტორიას, არამედ გადატრი
ალებებსახდენენმსოფლიოსისტორიაში.ხოლო
ჩვენ ქართველები, სხვა კავკასიის ხალხები ზე
ციერს მადლობას უნდა ვუძღვნიდეთ, რომ ოსე
ბი მოგვევლინენ “განმანათლებლებად”, თურმე
ქართული ლიტერატურის მშვენება, კაცობრიო
ბისსაგანძურშიდამკვიდრებულიუკვდავი“ვეფ
ხისტყაოსნის”შემოქმედიშოთარუსთაველიოსი
ყოფილა,ოსიყოფილააკაკიწერეთელიდასხვა
ნი. და თუ რამე შეგვიქმნია,  ცეკვასიმღერით
დაწყებული, რომელიც ცისკიდურემდის აღაფ
რთოვანებსმსოფლიოხალხებსდამატერიალური
კულტურით დამთავრებული  მხოლოდ ოსების
შემწეობითადამადლით.

მხოლოდოსიხალხისგენიისკელაპტარსგაუ
ნათებიაუკუნიკავკასიადაარამარტოკავაკასია,
სხვაქვეყნებიც,როგორცამასჩვენქვემოთვიხი
ლავთ.მხოლოდოსიხალხიყოფილაკაცობრიული
ცივილიზაციისადაგენიისმატარებელი. მაგრამ
სულსხვისთვისზრუნვაშიღამენათევოსხალხს
საკუთარი ანბანის შექმნისთვის ვერ მოუცლია
და ვინ იცის რამდენი სამყაროსეული სიბრძნე
და საიდუმლო მისცემია დავიწყებას ამის გამო.
რეალობაშიკი,რომარაქართულიდამწერლობა
და ქართული საისტორიო თუ ლიტერატურული
მწერლობა, კაცობრიობას ოსთა გუშინწინდელი
დღეკიარა,დღევანდელიდღეცარეცოდინებო
და, რამეთუ ოსთა არსებობის შესხებ ცნობები,
უმთავრესად, ქართულ წერილობით ძეგლებშია
შთენილი.ხოლოსახელიოსეთი,რომელიცდღეს
მთელსდედამიწასპირზეაკერია–ხომნამდვილი
ქართულიწარმომავლობისაა.

მათხომმწერლობამხოლოდამასიოდეწლის
წინშეუქმნესდაისიცსხვა (კირილიცა)ანბანზე
დაფუძნებული, ამიტომ, როგორც სჩანს, ძნელი
ყოფილა კაცობრიული სიბრძნის ქაღალდზედ
სხვისი ასოებით გადატანა და შედეგიც სახეზეა
– ერთიორი სოფლის მასშტაბის მოლექსმოზღ
აპრისგარდა,ჯერარსჩანსახალიმსოფლოსმა
ნათობელიმათიწიაღიდან.

ნამდვილადმისასალმებელიდა მისაბაძია სა
კუთარიერისსიყვარული,მაგრამსაშიშია,როცა
ამსიყვარულსსხვაერიეწირება,საუკუნეთამან
ძილზე კი კავკასიიის ხალხები მათგან მხოლოდ
ასეთ სიყვარულს იცნობენ, სამწუხაროდ, ისტო
რიისმანძილზეისინიხომყოველახალდამპყრო
ბელსეგებოდნენფეხქვეშთავიანთიგამორჩენის
მიზნით და მაოხარი და სადამსჯელო რაზმების

ფუნქციასაც ასრულებდენ. კავკასიაში მილიცი
ისრაზმებშიპროცენტულირაოდენობით,ოსები
ყველას უსწრებდნენ, ხალხში ასეთი სიმღერაც
კიარსებობდა“ოსიბიჭისფიქრებიო,რომგავიზ
რდებიმილიციელივიქნებიო”!

ისტორიის გაყალბების დიდოსტათთაგან
ერთერთი ოსი ოსტატი ჩელეხსათი ამას ბრძა
ნებს: “Благодарюсудьбузаточтонаэтотсвет
родился осетином”. მაშ, ჩვენ, მე და თქვენ, ბა
ტონოზიგფრიდვოებერ,რავიღონოთ,განგებას
უნდავწყევლიდეთ,რომმექართველადდათქვენ
ავსტრიელადდაიბადეთ?

ისინი პრეტენზას აცხადებენ სამ კონტინენტ
– ევროპას, აზიას და აფრიკას შორის გადაჭი
მულუკიდეგანოსივრცეზედაჩადიანალბიონის
კუნძულებამდე, თურმე ნუ იტყვით, ალბიონის
დედაქალაქს დღესაც ოსური სახელი – ლონდო
ნიჰქვია.დადღევანდელიფრანგიალენიდაინ
გლისელიალანიგუშინდელიოსებიყოფილან.არ
გჯერათ? აბა ნახეთ ავადმყოფური, ფაშისტური
გონების შედევრი – რუსულოსური დედამიწის
გლობუსი (http://www.kavkazweb.net/forum/viewtop-
ic.php?t=32666&sid=0e2435cecdf83560ff06f0126e13
be93), карта обьединеной осетии в л 1 го в Н Э 
составил Андрус Достопочтенный. 

მივყვეთ ფსიქიურად შეურაცხადი “ისტორი
კოსების”გონებისნაჟურს:

“დასავლეთი ოსეთი” მოიცავს ტერიტორიას
ბალკანსტონის ნახევარკუნძულიდან ვიდრე ძვე
ლიდასავლეთისიბერიისნახევარკუნძულს.

“თეთრი ჭაობიანი ოსეთი” მოიცავს ტერიტო
რიას ცენტრალური ევროპიდან, ვიდრე ალბიონ
სტონისკუნძულსადაგადადისსკანდინავსტონში.

“ჩრდილოეთ ოსეთი” მოიცავს ტერიტორი
ას ცენტრალური რუსსტონიდან (თვით მოსკოვ
სტონქალაქიცკი),ვიდრეყინულოვანოკეანემდე
(დაარადღევანდელოსეთსჩრდ.კავკასიაში).

“აღმოსავლეთოსეთი” მოიცავსტერიტორიას
დაწყებულს ურალსტონის მთების მასივიდან და
აღმოსავლეთ კასპიისსტონიდან ვიდრე აღმისავ
ლეთ ციმბირსტონის კიდემდის, შუა აზისტონის
დაცენტრალურიაზისსტონისსანახებს;

“შორეული ოსეთი” მოიცავს სივრცეს ობის
ტონიდანმაგადანსტონამდედაჩრდილოეთითის
ესაზღვრებაიაკუტსტონსადაალეუტსტონს,სამ
ხრეთით კი მანჯურისტონს, იმის იქით იცით რა
მოდის?–“ოქროსოსეთი”,რომელიცწყნაროკეა
ნეშიიგრილებსახურებულსხეულს.

“მაღალ ოსეთს “ გადაულახავს ჩინსტონის
დიდი კედელი და მის მკლავებში მოუქცევია ჰი
მალაის სტონის მთებიც და დაშვებულა მისი
კალთებიდან ინდოჩინსტონის სანაპიროებზე.
დასავლეთითის ესაზღვრება ინდუსტონს აღმო
სავლეთით კი რომელიღაც სტონს (სამწუხაროდ
გლობუსსტონზეარიკითხება).

ნამდვილი “სამხრეთ ოსეთი” (ფარსისტონი)
კი იცით, სად ყოფილა? ახლო აღმოსავლეთი
დან დაწყებული ის მოიცავს სარკინოზსტონის
(არაბეთის) ნახევარკუნძულს, მესოპოტამიას,
ირანსტონს, ავღანსტონს, პაკისტსტონს, ვიდრე
ინდუსსტონამდე,რომელსაცატლანტიდისოკეა
ნეშიამაოდდაეძებდნენდასავლეთოსეთელები.

ხოლო,რაცშეეხებასარკინოზსტონებსისინი
ნახევარკუნძულისუკიდურესსამხრეთითისეშე
უვიწროებიათდამიუჭეჭყიათ,რომკაციფარდაგ
საცვეღარგაშლისნაზამისაღსრულებისთვის.

“სამხრეთ დასავლეთი ოსეთი” გადაჭიმულია
ამჟამიდნელი მაროკსტონიდან ალჟირსტონეგ
ვიპტსტონზე გადაშლილი, ვიდრე აბისინსტონის
(ეთიოპია) დასალიერი და ის ნანატრ სატრფო
სავით ელამუნებეალერსება მარჯნისტუჩება
წითელსტონ ზღვის
ტონისნაპირებს.და

კაცობრიობავ,უფრთხილდირუსულ-ალანურკავშირს!
(ნაწყვეტიწერილიდან“ალმოდებულიკავკასია”)

SOS!SOS!SOS!

გაგრძელება მე-5 გვ.
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სავლეთით მას ნუმიდია
და მალი ეკვრის, სამხრე

თითკიპიგმეისტონი.
როგორფიქრობთროცაგვაქვსთეთრიდაოქ

როსფერი ოსეთი, შავი ოსეთი აღარ გვექნება?
გვაქვსდაისაფრიკისშუაგულიდანნუმიდიამა
ლისადაპიბგმეისტონისშორისგამავალიორღო
ბითსპილოსძვლისსანაპირომდეჩადის.

იქნებიფიქროთდასრულდა“ოსეთების”სერი
აო,არაბატონო,დაგვრჩაცენტრალურიოსეთი,
რომელიცპონტოსტონის (შავიზღვა)დასავლეთ
სანაპიროებიდან კასპიისსტონის სანაპირომდეა
გადაჭიმულიდამოიცავს,სამხრეთრუსეთისვე
ლებიდანდაწყებულს,ვიდრემცირეაზიამდე,ოს
თა მიერ მრავალგზის აოხრებული და გავერანე
ბულიკავკასსტონისჩათვლით.

P.S. გვეგონა დავასრულეთ ოსთა უკიდეგანო
ქვეყნის გეოგრაფიული აღწერა, თქო, მაგრამ
გლობუსზე თვალის გადავლებისას კიდევ ერთი
ნაწილი აღმოვაჩინე ძლევამოსილი ოსეთისა და
იცითსად?აი,იქაესკიმოსებირომცხოვრობენ,
გრელანდსტონზე და მისთვის ყინულოვანი ოსე
თიუწოდებიათ.ჩვენხომხშირადგვსმენიაჩვენი
განმანათლებელი ოსებისაგან რომ თურმე ქიმი
კოსი,ფიზიკოსი,ჰელიოსი,ჰომეროსი,ბარბარო
სი,ვანდალოსიყველანიოსებიყოფილან.

მოდიდაამდენიოსეთირისტონებისპატრონი
განგებასმადლსნუმიუძღვნი!

ოსებიყოველთვისილტვიან“ისტორიულისა
მართლიანობის” აღდგენისაკენ და “ისტორიული
სამშობლოების (ხომ ნახეთ რამდენი ჰქონიათ!)
გაერთიანებისაკენ, ამიტომ ფრთხილად, დედა
მიწისსამკონტინენტზედაერთმოზრდილკუნ
ძულზემცხოვრებოხალხებო!

ფრთხილად,თქვენცარგაიზიაროთ“აგრესო
რი ქართველების” ბედი! თქვენც ხომ ნაირფერი
ოსურიმიწებიგიპყრიათსაბრძანებლოდ!

ასერომ,ნახევარიდედამიწისშვილებსმოგვი
წევს სასწრაფო დეპეშების გაგზავნა მარსელებ
თან პოლიტიკური თავშესაფრის სათხოვნელად.
დროზე დავჯავშნოთ კოსმობილეთები, თორემ
რიგში 4 მილიარდამდე კაცი ჩადგება და როდის
მოგვიწევსვინიცის?იჩქარეთ,იჩქარეთ,რადგან
თქვენარიცნობთ“ჩაგრულიოსიერის”შურისძი
ებას–თქვენგელოდებათდიდიქვაბებიადუღე
ბული წყლით, ცოცხლად დამარხვა ან შებრაწვა
მოგიზგიზეკოცონზე!

ბატონოვოებერ,ესგანგაშითქვენარგეხებათ,
“კაინეზორგე”,ნახეთრასსწერენ“სამხრეთოსე
თური”გაზეთისმესვეურნი,“სამხრეთოსეთური”
ფაშიზმისტრუბადურები,თქვენიშორეულინათე
სავები(ფერცაიენ,აკითავადაცხადებენასე):

1990 წელს ადამონ ნიხასის პატრონაჟით და
იწყო გამოცემა გაზეთის “არიაგ მომ” (ამ გაზე
თისრედაქციამდებარეობდაქ.ცხინვალში(კოლ
ხურიძირისქალაქიაქრცხინვალიდარცხილას,
რცხილნარსნიშნავს)კოჩიევისქუჩაN:1)).ესიყო
გაზეთი, რომელიც ცდილობდა (სათაურიდანაც
სჩანს) დაემკვიდრებინა არიული იდეოლოგია და
მოეწამლამრავალიდამრავალი.

მოვიყვანთ რამო
დენიმე ამონარიდს
თუ რა მიზნები და
ზრახვები მოძრავებ
და ამ გაზეთის რე
დაქციას,მაგალითად
გაზეთში სწერია:
“ჩვენ ოსები, ჭეშ
მარიტად ეთნიკუ
რი არიელები ვართ,
ჩვენი საკუთარი სა
ხელწოდება პირდა
პირ იღებს სათავეს
ძველი აერონისაგან.
სხვა არიელებთან
შედარებით, ჩვენ
ყველაზემეტადვზა
რალდებით არიუ
ლობის იდეის დის
კრიმინაციის გამო,
რაშიც გერმანულ
ფაშიზმს მიუძღვის
ბრალი. მაგრამ ფა
შიზმი ეთნიკური ინ
დიკატორი არ არის,
იგი ახასიათებდა და
ახასიათებს ბევრ
ხალხს, მათ შორის
თეთრი რასის გარე

თაც.არიულიიდეოლოგიადაჰუმანიზმიარარი
ანპასუხისმგებელნიფაშიზმისადასხვაიზმების
დანაშაულობათაგამო”...

... რუსულოსური კავშირი – ეს არის ჩვენი
ღირსეულიპოლიტიკურითანასწორობისსაფუძ
ველი. ალანურ ალემანური საზოგადოება ხელს
შეუწყობს ოსურგერმანული კავშირების რეანი
მაციასდადაგვეხმარებარაცშეიძლებანაკლები
დანაკარგებით დავძლიოთ უკულტურობის მემ
კვიდრეობა. დღევანდელი ოსეთი გადააბიჯებს
ხვალინდელდღეშიარიულისიჯიუტითადაენერ
გიით, ქრისტიანული მოთმინებით”. (საინტერე
სოამუსულმანოსებსრასუპირებენა.ს.)

ახლა კი მივუბრუნდეთ ბატონ ხაჯიმურატ
კოსტოევისსტატიასდაკიდევერთიამონარიდი
მოვიტანოთ,სადაცისმეტადსკანდალურმაგრამ
სამართლიანკითხვასსვამს:

“Хотелось бы получить от “аналитиков” ответ 
на вопрос, как это получилось, что осетинский 
народ, сдавший почти половину своей родины 
немецким захватчикам, занимавший на Кавказе 
ведущее место по измене и предательству Родины, 
получил в подарок территории целых народов и 
неисчислимые материальные ценности?

Виктор Шнирельман в своей работе не оставляет 
без внимания этот факт осетинского прошлого. 
“Осетинские коллаборационисты входили в состав 
северокавказского и грузинского национальных 
легионов, воевавших на стороне вермахта в годы 
второй мировой войны” (стр. 101).”… Гаппо Байоти 
1938г. (в советское время Г. Баль) в последние 
годы своей жизни преподавал историю осетин 
в нацистской Германии” (готовил диверсантов - 
Х.К.). Этот предатель в 1990 году в Северной 
Осетии был реабилитирован и внесен в список 
выдающихся деятелей.” 

Хаджимурадт КОСТОЕВ 
газета “Ангушт”

SOS!SOS!SOS!კაცობრიობავ,უფრთხილდი
რუსულალანურალემანურკავშირს!

კაცობრიობისახალიდაავადებისვირუსს,რო
მელიცღორისგრიპისვირუსზეგაცილებითსაში
შიდამომაკვდინებელია!

დასაწყისი გვ. 4

მიმდინარე წლის აგვისტოში, მოსკოვში,
დიდ საქველმოქმედო კონცერტში მონაწი
ლეობისმისაღებადსაქართველოდანჩავიდა
ოპერისცნობილიმომღერალიპაატაბურჭუ
ლაძე.

ბატონოპაატა,უთუოდთქვენცგეცოდი
ნებათ,რომ1940წელსგერმანიამმოახდინა
საფრანგეთისერთინაწილისოკუპაცია.

შეგიძლიათთუარადაასახელოთ,ოპერის
რომელიმე ფრანგი მომღერალი, რომელმაც
1940,1941ან1942წელს,გერმანიისდედაქა
ლაქშიგამართა,გერმანელიბავშვებისთვის,
თუნდაცსაქველმოქმედოკონცერტი?

ასეთი ფრანგი საოპერო მომღერალი არ
არსებობს!

გამართლება, სიტყვიერი ეკვილიბრისტი
კითბევრირამისშეიძლება,მაგრამვერავი
თარისიტყვებივერგაამართლებსოკუპანტი
ქვეყნის დედაქალაქში, ოკუპირებული ქვეყ
ნისმოქალაქისმიერკონცერტისგამართვას.
გასაგებია,რომსაბჭოთამენტალიტეტმადა
ნოსტალგიამგძლიათ,თქვენხომ2005წელს
რუსულ ინტერნეტგამოცემას (www.news
prom.ru)ასეთიინტერვიუმიეცით:“რუსეთში
მოგზაურობაბოლოდროსდავიწყე.იმიტომ
რომ სახლი მომენატრა. მიმაჩნია, რომ ჩვენ
ყველანიერთქვეყანაშიგავიზარდეთ.თქვენ
ახალგაზრდებიხართ,თქვენთვისსამშობლო
რუსეთია,ჩემიქვეყანაკიარისსაბჭოთაკავ
შირი”.

თქვენი მყისიერი გადაწყვეტილებით
თქვენ შოკი მოჰგვარეთ ქართველ საზოგა
დოებასდავფიქრობთ,დიდიჩრდილიცმია
ყენეთთქვენსდიდქველმოქმედურღვაწლს
უსახლკარო ბავშვებისთვის სახლების შეძე
ნისა და ბავშვთა სახლებიდან მშობლებთან
დაბრუნებისსაქმეში.

სამწუხაროადადიდადდასანანიც.

ჩვენიმოკრძალებული
რეპლიკა

პაატაბურჭულაძეს
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საქართველოსრესპუბლიკისკონსტიტუციურ
ხელისუფლებას,პრეზიდენტზვიადგამსახურდი
ასმუშაობისდაწყებისპირველივედღესმოუწია
მძლავრ საინფორმაციოპროპაგანდისტულ კომ
პლექსთან შეჯახება. ფიზიკურ ძალადობასთან
დაექსტრემიზმთანერთად,როგორიციყო1990
წლის14ნოემბერსკახეთშიმილიციისრაიონულ
განყოფილებებზე თავდასხმა, პირველივე დღი
დან რესპუბლიკის კანონიერი ხელისუფლება
ფსიქოლოგიური და იდეოლოგიური დივერსიე
ბისწინაშეაღმოჩნდა.ესარიყოშემთხვევითან
სპონტანური ქმედება. საქართველოს რესპუბ
ლიკისადამისიეროვნულიხელისუფლებისწი
ნააღმდეგსაინფორმაციოომიდაიწყო.ამომის
შტაბს,იმჟამადსაბჭოთაკავშირისკომპარტიის
ცკისპოლიტბიუროსწევრი,მდივანიიდეოლო
გიისდარგშიალექსანდრეძასოხოვიხელმძღვა
ნელობდა.ესვაჟბატონიშემდგომ,რაცსაბჭოთა
კავშირიდაიშალაჩრდილოოსეთალანიისრეს
პუბლიკის პრეზიდენტიც იყო და თავისი მოღ
ვაწეობა ბესლანში პუტინთან ერთად მოწყობი
ლი,ბავშვებისხოცვაჟლეტითდაამთვრა,1990
წლის ივლისში საბჭოთა კავშირის კომპარტიის
ბოლოXXVIII ყრილობაზემანთავბრუდამხვევი
კარიერულინახტომიგააკეთადასკკპცკისპო
ლიტბიუროშიაღმოჩნდა.

1990 წლის 28 ოქტომბრის დემოკრატიუ
ლი არჩევნების შემდეგ, ალექსანდრე ძასოხოვმა
ედუარდ შევარდნაძის წინაშე არსებული ვალის
დაბრუნება დაიწყო. საბჭოთა კავშირის პარტი
ული თუ «დამოუკიდებელი» პრესა, რადიო და
ტელევიზია კოორდინირებულად ჩაება საქარ

თველოს რესპუბლიკისა და მისი კანონიერი ხე
ლისუფლებისწინააღმდეგდისკრედიტაციისადა
ძირისგამოთხრისკამპანიაში.ამორგანიზებული
დეზინფორმაციულიმანქანისმესაჭეკისკკპცკ
ისმდივანიალექსანდრეძასოხოვიდამისიმეურ
ვეედუარდშევარდნაძეიყო.

გასაკვირიარუნდაიყოს,რომსაქართველოს
რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონიერები
სა და რესპუბლიკის პრეზიდენტის წინააღმდეგ
სტრატეგიულ დონეზე წარმოებულ იდეოლოგი
ურმადაფსიქოლოგიურმაომმა,არაერთიადამი

ანიდააბნია.მეტიც,ინტელიგენციისერთინაწი
ლიარამარტოდაიბნა,არამედგაუცხოვდაკიდეც
რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონიერები
სადმი. არა ერთი მათგანი შეცდა და 19911992
წლებისდეკემბერიანვრისანტიკონსტიტუციურ,
ანტიეროვნულ სახელმწიფო გადატრიალებას ან

პასიურიდუმილითანუსაფუძვლოიმედითშეხ
ვდა.

ედუარდ შევარდნაძის მეურვეობითა და
ალექსანდრე ძასოხოვის კოორდინაციით შექ
მნილისიცრუისკვამლიდღესმეტწილადგაფან
ტულია. ამ რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს
სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების
ფონდის პრეზიდენტმა ალექსანდრე რონდელ
მა გაზეთ «24 საათის» ინტერვიუში აღნიშნა:
«არასოდესვიყავიგამსახურდიასმოტრფიალე,
მიმაჩნია, რომ ბევრი შეცდომა დაუშვა, მაგრამ
მაშინაც არ მომწონდა რაც მოხდა. მაშინ პრო
ტესტიუნდაგამომეთქვადაესრომარგავაკე
თე,დანაშაულიყოფილა,ახლავაღიარებამას».

ესსიტყვებიადასტურებს,რომრესპუბლიკის
პრეზიდენტიზვიადგამსახურდიამართალიიყო
ერისადაბერის,საზოგადოებისადაქვეყნისწი
ნაშედაესსიმართლეXXIსაუკუნეშისულუფ
როდაუფროცხადიხდება.ბრძოლაკანონიერი
ხელისუფლების დასამხობად იყო არა მხოლოდ
ბრძოლარომელიმეპოლიტიკურიძალისშესაც

ვლელად,არამედიყობრძოლასაქართველოსადა
ქართველიერისწინააღმდეგ,რაცგანვლილმაის
ტორიამერთმნიშვნელოვნადდაადასტურა.

დავითარაბიძე

დაგვიანებით,მაგრამმაინცაღიარება

ალექსანდრე
რონდელი

ჩხარტიშვილები

ჩხარტიშვილების გვარი ცნობილი გვარია
ქართულ გვართა შორის. ამ გვარის ძირითადი
შტო სოფელ ჯუმათიდან მოდის. ჯუმათი ბაზ
რობითგანთქმულადგილსნიშნავს,მეგრულად
ჯუმაძმას,ჯუმითიძმითი.ოზურგეთისრაიონ
შიარისსოფელიძიმითი,სადაცასევეცხოვრო
ბენჩხარტიშვილები.ჩხარტიშვილებისმთავარი
სალოცავი არის ჯუმათის მიქეილგაბრიელის
მთავარიანგელოზისტაძარი,რომელიცაშენე
ბულიადაეკუთვნოდაგურიისმთავრებსგუ
რიელებს. მისი პირველი ფუძე ჩაყრილი იყო
მე6საუკუნეში,განახლებულიიქნამე12საუ
კუნეში, ინტერიერიმოხატამე16  მე18საუ
კუნეებში.

გადმოცემის თანახმად, მის მოხატვაში და
შეკეთებაში მონაწილეობა მიუღიათ გურიელე
ბისდავალებითადგილზემაცხოვრებელჩხარ
ტიშვილებსაც, რის გამოც მათთვის უფლება
მიუციათამტაძარშილოცვისადაამასთანავე,
საბოლოოგანსასვენებლადადგილებიეკლესი
ისგალავანში,რაციმდროისათვისმნიშვნელო
ვანიმოვლენაიყო,რადგანაცჯუმათისმთავა
რანგელოზების ტაძარი გურიელთა სალოცავი
და საეპისკოპოსო იყო, ისევე როგორც გური
ელთასხვასალოცავებიშემოქმედში.ჯუმათის
ტაძარი განთქმული იყო სიმდიდრით. იგი რა
მოდენიმეჯერიქნაგაძარცვული.გატაცებული
იქნა ორმეტრიანი ოქროს ჯვარი მოჭეედილი
ძვირფასითვლებით,რომელსაც“უძრავჯვარს”
უწოდებდნენ. ეს ჯვარი ინახება ნიუიორკში
მეტროპოლიტენ მუზეუმში. გურიელების მიერ
ეკლესიისათვის შეწირულ სხვა ნივთებთან ერ
თადწაღებულიიქნაჩხარტიშვილებისმიერამ
ტაძრის შეწირული ხატები და ჯვრები, რასაც
დიდი მწუხარებით აღნიშნავდნენ ჩხარტიშვი
ლებისგვარისმცხოვანიწარმომადგენლები.ი.
ახუაშვილის“ქართულგვარსახელებში”ტ.Iგვ.
118ჩხარტიშვილი,ჩხატარაშვილი,ჩხატარეიშ
ვილიერთიდაიგივეწარმოშობისგვარია.მათი
საერთოფუძეჩხატია.გვარისფუძეჩხარტიიმა
ვეფრინველისერთერთისახეობაა.ი.ახუაშვი
ლის “ქართულ გვარსახელებში” ტ. 2 გვ. 225
აღნიშნულია: ჩხართვი გარეული ფრინველია
შაშვისებრთა ოჯახისა, მიწისფერია, გულჭრე
ლი“ჩხარტი”გურულდიალექტში“ჩხართვია”.

ძველი ჩხატარეიშვილის მიხედვით, გურუ
ლიჩხატარეიშვილებიაზნაურები,სამღვდელო
პირები და გლეხები არიან. ჩხარტიშვილებიც
როგორცმათიწარმოშობისგვარიარარისგა
მორიცხული რომ იყოფოდნენ აზნაურებად,
სამღვდელო პირებად და გლეხებად. ჩხატარე
იშვილები მაჯეტამისსათავადოშიშედიოდნენ,

ჩხატარაშვილები გურიელების და ვფიქრობთ,
გურიისერისთავებისსამფლობელოებში.ჩხარ
ტიშვილებზე მცირე მასალა მოიპოვება, რაც
უთუოდგამოწვეულიაშემოსევებისადაეკლე
სია ტაძრების დარბევით, რის გამოც ბევრი
დოკუმენტური მასალა განადგურებული იქნა.
ჩხარტიშვილებს ერთმანეთისაგან ასხვავებენ
დამატებით შერქმეული გვარებით. მათ ჰქონ
დათ ჩხარტიშვილი ლაშქმერი, სავარაუდოა,
რომ მათ ქართულ ლაშქარში უხდებოდათ მო
ნაწილეობისმიღება.ელიაშვილები,რომლებიც
სამღვდელოების წარმომადგენლები არიან და
ფუძესელიასწინასწარმეტყველსუკავშირებენ,
არიანქაშაკნი,ბაბაშიები,კოთხოხოციები,ატა
მანები,ქვავილიებიდაა.შ.მათშორისთხოვა
გათხოვებაარშეიძლებოდა.

ა.სილაგაძისდაა.თოთაძის“გვარსახელები
საქართველოშის”მიხედვითსულსაქართველო
ში ჩხარტიშვილები 2972 სულია (ოზურგეთში
1047,ლეჩხუმში631,თბილისში474,დანარჩე
ნები გაბნეულნი არიან სილაურში, ჯუმათში,
სადგურჯუმათში,სუფსაში,ბათუმშიდასაქარ
თველოსსხვადასხვაკუთეებში.

ჩხარტიშვილების გვარს ჰყავდათ და ჰყავთ
ღირსეული ადამიანები. დღეისათვის ამ გვარ
ში 69ზე მეტი დოქტორპროფესორია, ამაზე
მეტი მეცნიერების კანდიდატი, მწერლები და
სხვადასხვა დარგის გამოჩენილი ადამიანები,
რომლებიცთავისფუძესთანკავშირსარწყვე
ტენ. გვარი უმრავლესობა ყოველ 21ნოემბერს
მთავარანგელოზობისდღესჯუმათშიამავესა
ხელობისტაძარშიიკრიბებიან,რათაპატივიმი
აგონმიქაელდაგაბრიელმთავარანგელოზებს,
ამ ტაძარსალოცავის ამშენებლებს და წინაპ
რებს.

იმრავლოსჩხარტიშვილებისგვარმადამათ
მა შთამომავლებმა ქართველი ერის საამაყოდ
დასაკეთილდღეოდ.

იცოდეშენიგვარისისტორია
რუბრუკას უძღვება 
მარიამწერეთელი
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1.ეკლესიაშიმამათმავლობისადაგარყვნილებისაღ
კვეცა;მღვდელმსახურთალოთობის,საზოგადოებრივად
გილშიუწესოდაუზნეომოქმედების,ხალხისშეურაცხყო
ფისდაეკლესიისათვისსახელისგატეხვისაღკვეცა;

2.ეკლესიებისძარცვაგლეჯის,ხალხისმოტყუებისდა
ყვლეფის, ბნელი და ბოროტი ფანატიზმის გავრცელების
აღკვეცა;

3. ქართულიწირვალოცვებისადაგალობის იგნორი
რების აღკვეცა დიდუბის, ზემო და ქვემო ბარბარეს, წმ.
ნინოს(კუკიაზე),ქუთაისისპეტრეპავლესეკლესიისადა
სხვაეკლესიებში;

4. ქრისტიანული რიტუალებისა და წესჩვეულებების
დამახინჯება,შეკვეცაგაბაიბურებადამისთვისბნელიდა
ბოროტიფანატიკურისახისმიცემისაღკვეცა;

5. პატიოსან მღვდელმსახურთა დევნის, შევიწროვების,
თანამდებობებიდანმოხსნისდაშანტაჟებისშეწყვეტა;

6. ბნელი ფანატიკოსი, მაბეზღარა, მომყურადებელი,
ცილისმწამებელი,ჭორიკანა,პროვოკატორიდაშანტაჟის
ტიბრბოსდაშლადადათხოვნაეკლესიებიდან(განსაკუთ
რებითსიონისტაძარში);

7.საეკლესიოკრებისმოწვევა(რუისურბნისისკრების
მსგავსი)დამამათმავალი,გარყვნილი,ბოროტმოქმედიდა
ეკლესიისადაერისწინაშედამნაშავე მღვდელმსახურთა
განკვეთა,გაკრეჭადაეკლესიიდანდათხოვნადამათმა
გივრადღირსეულიდაპატიოსანიადამიანებისკურთხევა.

ეკლესიიდანგასაძევებელი,გასაკვეთიდა
გასაკრეჭი,ბოროტმოქმედიდაგარყვნილი

ქვაბავაზაკებისსია
1. დავით ჭკადუა  ბათუმშემოქმედის ეპისოპოსი;

კათ. ბათუმში; რეზმახარაძეში. ძალიან საშიში ბოროტ
მოქმედიქვაბავაზაკი;

2. ელგუჯა ლოსაბერიძე  სიონის მღვდელი, საეჭვო
წარმოშობისდამნაშავექვაბავაზაკი;

3.იოანე(ცეზარ)ანანიაშვილიჭყონდიდელიაგარაკ
წალკელიეპისკოპოსი.კათმარტვილსადაწალკაშირეზ.
ფოთსა,ზუგდიდსადაბოლნისში.ძალიანსაშიშიქვაბა
ვაზაკიდაგარყვნილიმამათმავალი;

4.ნიკოლოზ(ხუტა)მახარაძეცხუმაფხაზეთისეპის
კოპოსი კათსოხუმში, რეზბიჭვინთაში და ტყვარჩელში.
შენიღბული ბოროტმოქმედი ქვაბავაზაკი და საშინლად
გარყვნილიმამათმავალი.

5. პახომი ობოლაძე  სიონის მღვდელი.დიდი სტაჟის
მქონეგაიძვერაქვაბავაზაკი;

6.იოანემამულაშვილი(“კუნწულა”)სვეტიცხოველის
მღვდელი.ხალხისმყვლეფავი,გაიძვერადაბოროტიქვა
ბავაზაკი.ბ.კერატიშვილის“მემკვიდრე”;

7. გურამ შალამბერიძე – მცხეთის, სვეტიცხოველის
მღვდელი,ხალხისმყვლეფავიდაშეურაცხმყოფელი,აბუ
ჩადამგდები,ქვაბავაზაკიმღვდელი;

8. არსენა ბერუაშვილი  სვეტიცხოველის მღვდელი,

ხალხისმყვლეფავი,მომტყუებელი,შეურაცხმყოფელიდა
აბუჩადამგდებიბოროტიქვაბავაზაკი;

9.ექვთიმე(თამაზ)კოჭლამაზიშვილიქუთაისისპეტ
რეპავლეს ეკლესიის მღვდელი უაღრესად გარყვნილი და
ყოვლადზნედაცემულიმამათმავალიქვაბავაზაკი;

10.გიორგიჭკადუაქვაშვეთისმღვდელი,ძალიანბორო
ტიდაბნელიწარსულისმქონეშენიღბულიქვაბავაზაკი;

11.ანტონშიოშვილიმამადავითისეკლესიისქვაბავა
ზაკიმღვდელი;

12.გიორგიღონღაძემანგლელიმიტროპოლიტიკათ.
მანგლისში, რეზრუსთავში. ძალიან ბოროტი, უხეში და
გესლიანიმტაცებელი; ხალხისმყვლეფავი, შეურაცხმყო
ფელიდამჩაგვრელი,ბებერიქვაბავაზაკი,ქართულიენის
იგმნორირებელი;

13.გიორგიკოლოსოვსკიწმ.ბარბარესეკლესიისმღვდე
ლიყოვლადზნედაცემულიდაგახრწნილიმამათმავალი;

14. რომანოზ ბიბილაშვილი  დიდუბის ეკლესიის
მღვდელი,ლოთი,უხეში,ბნელიდახალხისშეურაცხმყო
ფელიდამყვლეფავიქვაბავაზაკი;

15.მეფოდიაივაზოვიწალკისმღვდელი,ბინძურიდა
ბილწიმამათმავალი;

16. თეიმურაზ გოგიაშვილი  ცხაკაიის მღვდელი, მა
მათმავალიქვაბავაზაკი;

17. ალექსანდრე (ანზორ) გულიევ-გულიაშვილი  მთაწ
მინდისმიხეილტვერელისეკლესიისმღვდელი,ყოვლადწაწყ
მედილი,ბილწიდაგახრწნილიმამათმავალიქვაბავაზაკი;

18.ღვთისოშალიკაშვილი  ილია IIის მძღოლი, სიო
ნისპროტოდიაკონი;მამათმავალთააქტიურიდამცველი,
ბოროტიშანტაჟისტი,ბნელიდაუხეში,თანამდებობებით
მოვაჭრექვაბავაზაკი;

ქვაბავაზაკთადამამათმავალთახელის
შემწყობიდამფარველიდამნაშავესაერო

პირთასია:
19. ვიქტორ შიოლაშვილი  პატრიარქ ილია IIის ძმა,

საპატრიარქოს მუშაკი, ეწევა საეკლესიო თანამდებობე
ბითვაჭრობასსიმონიასდაარაკანონიერმახინაციებსა
და საქმიანობას ეკლესიაში, ათას ბოროტებასა და დანა
შაულს;

20.ილიაჭეიშვილიმცხეთისსასულიეროსემინარიის
ლექტორი.ბ.კერატიშვილისყოფილითანამზრახველიდა
მისინტრიგებსადაბოროტებაშითანამონაწილედამნაშა
ვე.

21.ტაისატორონჯაძე  საეჭვოწარმოშობისესდამ
ნაშავედიდუბისეკლესიისმტაცებელიდახალხისმყლე
ფავმომტყუებელიოცმეთაურიდამგალობელთაგუნდის
ლოტბარია.იგიცდილობსგაარუსოსესქართულიეკლე

სია,რუსულიგალობებისადალოცვებისშემოღებადაწე
სებით.

22. დენეზა ზუმბაძე  მცხეთის სემინარიის ეს ლექ
ტორი გამოცდილი პროვოკატორი და შანტაჟისტია. იგი
ეკლესიაშიმიმდინარებნელისაქმეებისა,ინტრიგებისდა
ბოროტებისაქტიურითანამონაწილეა.

23. იდა თვარაძე  საპატრიარქოს ბიბლიოთეკისა და
არქივისესმუშაკიდენეზაზუმბაძესთანერთად,გამუდ
მებითტრიალებსპატრიარქილიაIIისგარშემოდამონა
წილეობსბევრბნელსაქმეებში,ეწევაპროვოკაციებსადა
შანტაჟებს.

24. ირა კასრაძე  კინოსტუდიის რედაქტორი. ეკლე
სიაშიეწევაბნელსაქმიანობას,აწყობსაშკარაპროვოკა
ციებსადახულიგნურგამოხტომებს,ავრცელებსხალხში
ჭორებსადაცილისწამებებს.

25. გურამ ციხელაშვილი  ბიოლოგი. ეკლესიაში იგი
აყურადებსდაუსმენსხალხისლაპარაკსდაეწევააშკარა
პროვოკაციებს,გამომწვევგამოხტომებსადაავრცელებს
ცილისმწამებლურ ჭორებს, მის გარშემო შემოკრებილი
დედაბრებისა და საეჭვო ყოფაქცევის ქალების მეშვე
ობით. მათი საერთო ხელმძღვანელია პროტოდიაკონი
ღვთისოშალიკაშვილი.

ზვიადგამსახურდია,1982წელი
ამ მძი მედ წა სა კითხი სა არ ქი ვო მა სა ლე ბის გა მოქ ვეყ

ნე ბა სა ჭი როდ ვცა ნით, რად გან, არც დღე ვან დელ ეკ ლე სი
ებ შია მთლად სა ხარ ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა, რა საც ემა ტე ბა 
სა ე რო ცოდ ვე ბიც, რის გა მოც და უს რუ ლებ ლად ვის ჯე ბით 
 არა და არ გად მო დის ღვთი უ რი მად ლი. ეკ ლე სი ა, ერ
თხელ და სა მუ და მოდ სრუ ლად უნ და გა ნიწ მი დოს უღირ სი 
მღვდელ მსა ხუ რე ბი სა გან, რა მე თუ სჯუ ლის კა ნო ნი ბრძა
ნებს  (წმი და მო ცი ქუ ლე ბის პეტ რეს და პავ ლეს გან წე სე
ბე ბი):

კანონი9. თუ ეკ ლე სია ურ წმუ ნო ებს უპყ რი ათ და იქ 
მის ვლა არ შე იძ ლე ბა, სახ ლში შეკ რი ბე, ჰოი ეპის კო პო სო 
მრევ ლი, რომ კე თილ მსა ხუ რი არ შე ვი დეს ბო როტ მოქ მედ
თა შე საკ რე ბელ ში, რად გან ად გი ლი კი არ გან წმენდს კაცს, 
არა მედ კა ცი ად გილს.

კანონი 10. თუ უღ მერ თო ებ მა და იპყ რონ ად გი ლი, 
გა ი ქე ცინ შინ, რად გან მათ შე ა გი ნეს იგი. რო გორც ღირ
სე ულ ნი გან წმენ დნენ სამ ღვდე ლო პი რებს, ასე ვე ბილ წნი 
შე ბილ წა ვენ.

ჩვენ ვე ლით, რომ ტე ლე ვი ზი ით გა მოვ ლენ ეკ ლე სი ის 
მა მე ბი და ამ ჩვენს პუბ ლი კა ცი ებს შე ა ფა სე ბენ ბრძო ლად 
პატ რი არ ქი სა და ეკ ლე სი ის წი ნა აღ მდეგ და კვლავ არა
ფერს იღო ნე ბენ პუბ ლი კა ცი ებ ში დას მუ ლი პრობ ლე მე ბის 
აღ მო საფ ხვრე ლად.

უფ ლი სა და ერის სიყ ვა რუ ლით ვაცხ ა დებთ, რომ ეს 
არის ბრძო ლა ეკ ლე სი ი სა და ქრის ტეს მცნე ბე ბის დაც ვის
თვის, რის თვი საც მზა და ვართ მოძღ ვრის გან ეპიტე მი ის 
და დე ბი სათ ვის.

რედაქტორი

ე კ ლ ე ს ი ი ს  პ რ ო ბ ლ ე მ ე ბ ი

ქვაბავაზაკობისმხილება

1976წლის11აპრილს,ქაშვეთისწმინდაგიორგისეკლესიაში,წირვისდროს,მღვდელმაივა
ნეჭკადუამმონათლაბავშვიზერელედდაწესებისდარღვევით,რასაცშემთხვევითესწრებო
დაყოფილიპროტოდიაკონიამბროსიახობაძე.ამბროსისუწინაცხშირადჰყავდაშემჩნეულიდა
გაფრთხილებულიმღვდელიივანეამგვარიდარღვევებისათვის.ახლაც,აღშფოთებულიშევიდა
იგისამკვეთლოშიდამოუწოდაივანემღვდელსშემდგომშიაღარდაერღვიანათლობისათუსხვა
საეკლესიოწესები,რადგანამგვარისაქციელითიგირწმენასუკარგავსხალხს.ივანემუპასუ
ხა:«შენვინგეკითხება,თუროგორვნათლავ,ამისთვისმეპატრიარქიარაფერსმეუბნებაო».
ამბროსიმიგიხელმეორედგააფრთხილა,რისშემდეგაცსქემაშემოსილმაივანემწირვისდროს
(წირვასსხვამღვდელიატარებდა),საკურთხეველშიმასდედაშეაგინადასკამსწამოავლოხე
ლი.ამბროსიგარეთგამოიყვანესწირვაზედამსწრემორწმუნეებმა,მღვდელმაივანემესეცარ
აკმარა,გამოეკიდაქუჩაშიდამოუხმომილიციისთანამშრომელსამბროსისდასაკავებლად.ქუ
ჩაშიხალხიმოგროვდა,როდესაცივანესდავალებითმილიციისმუშაკიმოუწოდებდაამბროსის
მანქანაშიჩამჯდარიყოგანყოფილებაშიწასაყოლად,ანაზდადეკლესიიდანგამოვიდაერთერთი
მოწმე(კ.ა.დასხვ),ხალხსსიმართლეამცნო,მღვდელიამხილადაანაფორისგახდითდაემუქ
რა.აღშფოთებულმახალხმაამბროსისდაუჭირამხარიდამილიციისთანამშრომელსმიმართა:
«ხელიარგაგვასვრევინოამგარეწარზე,უთხარითავადჩამოვიდესმანქანიდანო».მილიციის
მუშაკმაივანემანქანიდანჩამოიყვანა,რომელიციქაურობასგაეცალა.ამბროსიმხალხისწინაშე
ამხილამიმავალიმღვდელი:«შენგანრასუნდამოელოდესკაცი,ყოფილიმოწამლულიჩეკისტი
ხარ,ოცდაოთხწელშიბუზივითჟლეტდიქრისტიანებს,დღესკიანაფორასშეაფარეთავი».

მრავალმაივანესმაგვარმა,მთავრობისხელშეწყობით,დღესთავიშეაფარამართლმადიდებ
ლურეკლესიას,რათაწინასწარმოფიქრებულიმოქმედებითრწმენაშეურყიოსხალხს. ამგვარი
ქმედებანიოფიციოზისხელშიანტირელიგიურიპროპაგანდისერთერთიმძლავრისაშუალებაა.
ესენია:სიმონია,სარიტუალოთუსხვაწესების(ნათლობის,ჯვრისწერის,საპანაშვიდოდაა.შ.)
განგებისიდარღვევა,მზირობა,ჯვარისწერისასდანათლობისასგვარებისჩაწერასაპოლიციო
ინსტანციებშიწარსადგენად,მთავრობისაგანდაპროგრამებულიქადაგება,აღსარებისბოროტად
გამოყენებადაგაცემა, ხულიგნობა,ლოთობადა ათასგვარიგარყვნილებადავალებითდა ა.შ.
ცხადია,ესამბავიპატრიარქმადავითVმაც(დევდარიანმა)იცის,რაზედაცთვალებსხუჭავს.

ჭეშმარიტადაღსრულდალენინისგეგმა,მაქსიმგორკისადმი1912წელსკუნძულკაპრზემი
წერილი წერილიდან: «რელიგიის რადიკალური განადგურებისათვის აუცილებელია შიგნიდან
შევუტიოთმას,გამოვიწვიოთშინაომი,შუღლიდაგანდგომილებათავადმორწმუნეებსშორის.
აუცილებელია შფოთისა და ეჭვის დათესვა, რაც რწმენის განქარვებასა და სარწმუნოებიდან
განდგომასგამოიწვევს».

როგორცხედავთ,გულმოდგინედაღუსრულესანდერძითავიანთბელადსმისმამიმდევრებმა.

როგორიბრძოდნენზვიადგამსახურდიადამერაბკოსტავაეკლესიის
სიწმინდისადამართლმადიდებლურისარწმუნოებისდაცვისათვის

სრულიადსაქართველოსკათოლიკოს-პატრიარქს
დავითV-ს

ასლისაქართველოსსსრმინისტრთასაბჭოს

დიდისაღშფოთებითშევიტყვეთ,რომთქვენა.წ.10ივნისს,მამადა
ვითობასმიტროპოლიტადაკურთხეთ“ეპისკოპოსი”გაიოზი,რომელიც
თავისი უმსგავსო საქციელით სახელს უტეხდა და უტეხს ქართულ ეკ
ლესიას.არამარტომრევლისადასამღვდელოებისათვის,არამედმილი
ციისადაპროკურატურისორგანოებისათვისაცკარგადარისცნობილი
მისიმამათმავლობა,მძარცველობადასხვადანაშაულებრივიქმედება
ნი; ყველასათვისცნობილია,რომიგი არის, აგრეთვეუშიშროებისკო
მიტეტისაგენტი,ხოლოსაიდუმლოპოლიციისაგენტობადაუშვებელია
სამღვდელოპირისათვის;ესძირეულადეწინააღმდეგებაჩვენიმაცხოვ
რის,ქრისტესმოძღვრებისარსს.გაიოზისმონაწილეობასაპატრიარქოს
ძარცვაში1972წელსდაამტკიცაკიროვისრაიონისპროკურორისთანა
შემწემ,დავითქორიძემ;მისმამათმავლობასდაქურდობასადასტურე
ბენ,აგრეთვექალაქისმილიციისსამმართველოსგამომძიებელისილა
გაძე, თბილისის ოქტომბრის რაიონის პროკურორი ლ. საძაგლიშვილი,
რომელმაცამასწინათმოითხოვაკიდეცმისიდაპატიმრებისორდერი,
მაგრამ«ძლიერნიამაქვეყნისანი»გაიოზისმფარველნიდამისგანუხ
ვიძღვენითმომადლიერებულნიხელსაფარებენმას...,მაგრამ«არაარს
დაფარული,რომელიარაგამოჩნდეს»(მათე10,26).დაროგორცუფალი
იტყვის:“ჩემიარსშურისგებადამემივაგო”(რომ.12,19).გაიოზი*ადრე
თუგვიანდაისჯებათავისიდანაშაულებისათვისთავისყველადამქაშებ
თანდამფარველებთანერთად,თქვენკიუფალიდაერიარგაპატიებთ
ბოროტმოქმედთა გამრავლებას საქართველოს ეკლესიის წიაღში, აგ
რეთვეიმას,რომთქვენდაუშვით“ბილწიიგიმოოხრებისადწმიდასამას
ადგილსა”(მათე24,15),(თარგმნაზ.გამსახურდიამ).

ვაცხადებთპროტესტსგაიოზისკურთხევისწინააღმდეგდამოვითხ
ოვთმისგაკრეჭასდაგანკვეთას,როგორცუღირსისამღვდელოპირი
სას.

ზვიადგამსახურდია
მერაბკოსტავა

*კერატიშვილის–რედ.

მოთხოვნა-განცხადება
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ლეილაცომაია

ძრწოლვით გამოეღვიძა. სასოწარკვეთილე
ბასულსუთხრიდა.არეულიმზერაკალენდრის
ფურცელზე მოუხვდა. 13 ოქტომბერი. პარას
კევი.ირგვლივგაწითლდაყოველივე.სისხლით
შეიღება. პილატეს ხელების დაბანის სცენა
წარმოესახა.უარესადშეშფოთდა.“ნუთუგაგ
ვწირავსმამაღმერთი?...”

ოთახშიისებნელოდა,თითქოსარგათენე
ბულა.რანახა?..არგაამხელს!არცთავსგაუმ
ხელს.დაარაუხდება,ასეგაუგიამოხუცების
გან.არაუხდება!

თავიმოიწესრიგადაშინიდანგავიდა,გააღ
წია.სუნთქვაოდნავგაეხსნა.თუმცა,გარეთაც
მძიმედღეიდგა,ღრუბლიანბურსიანი.“ნეტავ
იწვიმოს და მალე გაცისკროვნდეს. იწვიმო
ოოს!!!...”

უნივერსიტეტისეზოშისიმრავლეიყო.დღეს
ირაკლები უნდა მოსულიყვნენ. სააქტო დარ
ბაზშიმიტინგიუნდაჩაეტარებინათწვევამდე
ლების აქციის გამო. წვევამდელები, სპორტის
სასახლის ცივ იატაკზე პროტესტით იწვნენ:
“არ გვინდა საოკუპაციო ჯარში”. ირაკლები
სტუდენტებისგანმხარდაჭერასითხოვდნენ.

მოვიდნენ: ზვიადმერაბის ბოკვერები. მე
გაფონებით აღჭურვილნი. მიკროფონებს არ
ურთავდნენ, რადგან! დარბაზსაც იძულებით
უღებდნენ.ქუჩისაქციასუფროუფრთხოდნენ,
რადგან!წითელიპროფესურა.უღირსებოელი
ტა.

ირაკლებმალილიგადაკოცნეს.
– საკმაო ხალხი ჩანს, ეზოში ჩავატაროთ...

ანციღიმილითთქვაწერეთელმა.
ლამაზირაკლიმ და ლილიმ მიხვედრით გაი

ცინეს. სიმრავლე ხომ წერეთლის სტიქია იყო.
მიკროფონს ჩაბღუჯავდა და სათქმელს გულ
სადა ენერგიას არდააკლებდა. მთელისაათი
ილაპარაკებდა,თუნდაც...

–დარბაზშიამოდით.იქუფროუკეთესიარ
არის?მშვიდადჩაატარებთ.

თავსწამოადგათმაღალირექტორი. გაავე
ბულიპატიჟი.

წერეთელმა თანამზრახველთ თვალი ჩაუკ
რა.მასპინძელრექტორსღიმილითმიჰყვნენ.

დარბაზისტუდენტებითივსებოდა.
 ლექციებზე დადიოდეთ ასე!.. პარტკომმა

მკვახედშეუძახასტუდენტებს.ბრაზი.
ლექციებზე:მეცნიერულიკომუნიზმის(იფ!),

საბჭოთაკავშირისკომუნისტურიპარტიისის
ტორიის (კონგლომერატი), ათეიზმის (ანუ შუ
რისძიების“მემსურსშურივიძიოიმაზე,ვინც
ციდანმმართველობს”გიჟიმარქსი),მარქსის
ტულლენინურიფილოსოფიის (რელიგიახალ
ხის ბანგია), სოციალისტური ეკონომიკის (და
ვეწიოთდაგავუსწროთამერიკისშეერთებულ
შტატებს) ჰი, ჰი, ჰი... უტოპისტები. საბჭოთა
სამართლის(ხა,ხა,ხა,ხა!).

ჩვენირაა,რომამშვენებს,ჩვენსამომგდებ
საბჭოეთსა?

–მოეთრნენ...სტუდენტებსკვლავაგვიბუნ
ტებენ...ვეღარდავუხშეთამტაძრისკარი...

ბრაზს ვერ იოკებდნენ კომკავშირის ლიდე
რები(მიროზოვშჩინა).

–რასდაუხშობ,ისენათელიმზერითმოდი
ან...ფიქრიანადთქვამოადგილემ.

–შენრა,სიმპატიებიხომარგაგიჩნდა?!შე
უტიამისმამდივანმა.

კომკავშირლებმა სცენის კიბე მჭიდროდ
დახერგეს. პარტკომხუროძის მითითებით.
იგი დარბაზის თავში იდგა: ჟამისფერი, მსუ
ქანახმახი. და ყორნის თვალებს სიბრაზისგან
აელმებდა (მიკროვარლამი).რვააპრილსრომ,
პარტაქტივის გუნდში ბღაოდა: “გვიშველეთ,
დიდო საბჭოეთო, თორემ გვამხობენ!” და რუ
სულტანკებსსიამისმზერასაგებებდა.ახლაც
ყინჩადდააბიჯებსცოდნისტაძარში:მკვლელი.
“მაინცრომვერვასწავლეთჭკუა?”..

– დაიწყე, ირაკლი! დააჩქარა ლილიმ წერე
თელი.

–მაშარაგვიშვებენ?..სცენისაკენგაიხედა
ირაკლიმ.

– არა უშავს, აქედან ვილაპარაკოთ... მშვი
დად თქვა ლამაზირაკლიმ (ბათიაშვილმა), წე
რეთელმამეგაფონიმოიმარჯვა.

 თანამემამულენო! უნივერსიტეტის სტუ
დენტებო!..თქვენ,ალბათმოგეხსენებათ,რომ
ორიკვირაა,ეროვნულიძალებისინიციატივით,
კერძოდ, ბატონმერაბ კოსტავასლიდერობით
სპორტისსასახლესთანდაიწყოწვევამდელების
საპროტესტოაქცია.უნივერსიტეტისსტუდენ
ტებს, ალბათ არ გჭირდებათ ამ აქციის მნიშ
ვნელობაზე საუბარი, მხოლოდ უნდა გაუწყ
ოთმიზანი:ესაქციაუნდაგადაიქცესმძლავრ
საპროტესტო ტალღად და მოიცვას სრულიად
საქართველო, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქციის
კერებიუნდაგაჩნდესსაქართველოსყველაქა
ლაქსათუდაბაში.არცერთმაქართველმავაჟ
კაცმაარუნდაიმსახუროსდამპყრობელრუსე
თისიმპერიისჯარში.

სტუდენტებო,ხვალთქვენიჯერიდადგება,
ხვალთქვენცგაგიწვევენ...

ამიტომ თითოეული თქვენთაგანის ვალია
აქტიურადდაუჭიროთმხარიამსტრატეგიული
მნიშვნელობისაქციას.სპორტისსასახლესთან
მყოფწვევამდელებსჭირდება დაცვა.დაწესე
ბულია სადღეღამისო მორიგეობები, მოგიწო
დებთ...

`დარბაზში,უცაბედადჩოჩქოლიატყდა.
– ირაკლი, შეწყვიტე!.. განგაშის ხმით მოს

თხოვალილიმ.
–რაიყო?რამოხდა?!
–მერაბიო...მაცნემ...

–რაო!რაო!!...
–გვითხარი!..ლილიმოგუდულიყვირილით

მიუბრუნდამაცნეს.
–პოლიტექნიკურისსტუდენტივარ,ბატონ

ზვიადთანდარეკეს,მერაბიდაიღუპაო...
–გაგიჟდი?!ვინთქვა!სად!!
–კოშკიდანმოვდივარ...ბორითშიო...ავარი

ითო...
– მოუწყვეს!...  ძრწოლვით გამოსცრა ლი

ლიმ.
–იქნებჭორია,დავაზუსტოთ...თქვალამა

ზირაკლიმ.
დარბაზში ხალხი ვერ გაერკვა. ყველას შე

ჩოჩქოლებულიჯგუფისკენმიეპყრომზერა.
–გამოაცხადე!..რაღაცმაინცგამოაცხადე!

უკარნახაირაკლისლილიმ.
ირაკლიწუთითმძიმედშეყოვნდა.გულჯავ

რიანადამოიოხრა.დაგაბზარულიხმითწამო
იწყო:

–მეგობრებო...ცნობამოვიდა...რომმერაბ
კოსტავას...რაღაცშეემთხვა.ჩვენამბისგასა
გებადწავალთ!

თქვა და დაიძრნენ. და დარბაზში დატოვეს
შფოთი.

ქუჩაში წვიმდა. პატრიოტებმა ზედ შუაზე
გადაჭრესქუჩა.მძღოლებმასიგნალებიბრაზი
ანადაახმიანეს.სამივენიერთერთიძულებით
გაჩერებულმანქანაშიჩასხდნენ.

უშიშროების სამინისტროსთან ფორმიანები
მზადყოფნით დახვდნენ. შენობის შესასვლელ
თანგაემწკრივებინათ.ირაკლებმაშესვლამო
ითხოვეს. არ შეუშვეს. შენობასთან ხალხმა
იმატა.უნივერსიტეტიდანსტუდენტებიცწამო
სულიყვნენ.

– მერაბის შესახებ, მართალია?!... ჰკითხა
ლილიმდამხვდურთ.

– არ ვიცით! რიგითებმა მოკლედ და გულ
გრილადმოუჭრეს.

ირაკლებიგაღიზიანდნენ.აღშფოთდნენ.
– მინისტრ შადურს გადაეცით ჩამოვიდეს,

თორემშენობაშიძალითშემოვიჭრებით!უთხ
რაწერეთელმაჩინიანახმახს,რომელიცუმალ
წავიდა.

გივიშადურიმალეგამოჩნდა.ქონდრისკაცი
რიხითწარუდგაგულზვიადმომხვდურთ.გულ
მკერდიგამობრიქა.

–რაშიასაქმე!კარსმოსცილდით!გზასრა
ტომკეტავთ!

–მართალია,რაცმერაბისშესახებშევიტყ
ვეთ?..არწივისმზერითჩაჰკითხაწერეთელმა.

–მართალია.ქონდრისკაცმამშვიდადმიუ
გო.

–როგორ!!ირაკლებმაშეურიგებლადშეაგე
ბეს.

ქონდრისკაცმამშვიდადვეგანუმარტა:
–ჩვეულებრივიავარიამოხდა.შემხვედრმა

მანქანამ გვერდიდან დაარტყა და გადააგდო.
ისინიდიდისიჩქარითმოდიოდნენ.მერაბიიქვე
გარდაიცვალა.ჭავჭავაძემძიმედდაშავდა,თა
მარჩხეიძე,მსუბუქად.ჩვენიწარმომადგენლე
ბიდამილიციისსამმართველოსუფროსობაამ
დილითგადაფრინდნენბორითში.თქვენიზვია
დიციქბრძანდება.ახალცნობებსველოდებით.
დაიშალეთ!

–დაგვაკავშირეთბორითს!ფოლადისხმით
მოსთხოვალილიმ.

– ბორითში
პირდაპირი ხაზი

ეძღვნება ეროვნულ გმირს მერაბ კოსტავას

გაწირვა
(დოკუმენტურიმოთხრობა) ქვეყ ნდე ბა პირ ვე ლად

გაგრძელება მე-9 გვ.
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ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

რექვიემი

ღვინობისთვისცამეტი.
ფერიედელვაისის.
როიალზემბორგავი
აკორდები“დაისის”.
ვიოლინოსსიმებში
ქერუბიმთაზმანება...
ბეთჰოვენი,შოპენი,
ზათქებადდაზარებად.
ცრემლიანიტრაპეზი.
ფაიფურისსინაზე.
კოშკი–ჩამორღვეული,
ანაგებისილაზე...
ღვინობისთვისცამეტი.
ღვინო–კარდანახული.
მერაბ,საითწახვედი,
ასეკარგდანახული?!
ზვიად,საითწახვედი,
სადარსშენილაშქარი?!
ვისგაუწყრალომისა?!
ვისგაუწყრალაშარი?!
მეზმანებათევდორე,
ღვაწლითარამცირედით!
გზაგაიგდოქვენადრისს,
მოიტოვაცხირეთი!..
მოიპოვასაუნჯე
დამეფურიწამები...
ქრისტესგზაზეიარა,
ტკივილითდაწამებით.
თქვენკი,დიდოგმირებო,
არშემოგხვდათთევდორე...
თქვენიჯაჭვისპერანგი
სისხლითგამოვიგლოვე.
ვაი,ქრისტესმხედრებო,
სადხართ?სადგაიფანტეთ?!
ზანასქვებზედავეცი,
ღვიძლიგამოვიფატრე,
იმედითდალოდინით...
რისხვა–უკიდეგანო!
გულზემადევსლოდივით...
ღმერთო,ამატანინე,
სევდა–ჯერარნახული!...
ღვინობისთვისცამეტი.
ღვინო–კარდანახული.

თინათინ
მღვდლიაშვილი

არ არის!  თვალების
მრისხანე ბრიალით

მიუგოფორმიანმაშადურმა.
–მაშ,რაიონისინსპექციას!..კვლავფოლა

დისსიმტკიცეგაჟღერდალილისხმაში.
–ჭირს...
–სცადეთ!...
ყოყმანი.
–ორნიშემოდით...
ლილიმ გზა ირაკლებს მისცა. ირაკლები

შადურს მიჰყვნენ. ლილი გულდამდუღრული
განმარტოვდა. წვიმდა. “ნუთუ უნდა ახდეს
სიზმარი... იქნებ დაშავდა...” იმედის ჭიატით
აღაპყრობდა მზერას სამინისტროს ფანჯრებ
ზე,საიდანაც,დროდადრო,ირაკლებიიხედე
ბოდნენ.ვერუკავშირდებოდნენ.წვალობდნენ.
ნერვიულობდნენ. მტკიცედ ჩაფრენოდნენ
ყურმილს. “რომ დარეკონ და ჩამოგვძახონ:
ცოცხალია!”გულიშეუთრთოლდალილის. “ის
გოგო დაღუპავს მერაბს! უთხარი, ნუ წავა!..”
“უყვარს,ბატონოზვიად...დათუნდაცჯოჯო
ხეთში წავა, მასთან ერთად... თქვენ არ გიჯე
რებთ?..” “აღარ... ვეღარ ვცნობ... არასოდეს

იყოასეთიუპასუხისმგებლო...ვეღარვაგონებ,
რომჩვენისიცოცხლესაქართველოსჭირდება,
ჯერაც... სალაპარაკოდაც ვეღარ ვიხელთებ...
იმოდენააქციაწამოიწყოდაქუთაისშიმიდის,
იმქალბატონსმიჰყავს...არარისესგზიდანგა
დაყვანა?!..ნახე,ლილი.მერაბი...იქნებ,გადაა
ფიქრებინო...”

ვერ ნახა. ვერსად ნახა. ვერც სპორტის სა
სახლესთან, ვერც სახლში, იმ ღამით ძალიან
გვიან მოსულიყო შინ. და ძალიან ადრე წასუ
ლიყო.

წითელქუდიანებს შორის ირაკლები გამოჩ
ნდნენ. ლილიმ შორიდანვე სტყორცნა მზერა.
გაფითრებულებიჩანდნენ.

–დარეკეთ?!მღელვარედმივარდა.
–აღარარის...
ირაკლებმათავიჩახარეს.სულშეძრულლი

ლისსიმწრითაღმოხდა:
–გაგვწირაღმერთმა...კაცმაცგაგვწირა...
თვალიდანღვარადდიოდაცრემლი.
–კინოსსახლთანმივიდეთ...სამგლოვიარო

მიტინგიჩავატაროთ.
დაზაფრულიხმითთქვალამაზირაკლიმ.წე

რეთელიმდუმარედგაუძღვა.
–სადდავკრძალოთ,დიდუბეში?..წერეთელ

მამეგობრებსჰკითხა.
–მთაწმინდაზე...უმალთქვალილიმ,ლამა

ზირაკლიცდაეთანხმა.
– ზვიადიც, ალბათ ასე ფიქრობს... შეთან

ხმებითთქვაწერეთელმა.

–მეარმჯერა,რომავარიაშემთხვევითია.
მერაბისთანებიშემთხვევითარკვდებიან...რას
დაგიშვიათ მეგაფონი, ხალხს აუწყე, რომ მე
რაბი მოკლეს. ნერვიულად მოუწოდა ლილიმ
ირაკლებს.

– ზუსტ ცნობას უნდა დაველოდოთ... თქვა
ლამაზირაკლიმ.

კინოსსახლთანხალხიუკვეშეგროვილიყო.
ირაკლების გამოჩენაზე ჩოჩქოლი ატყდა. შეძ
რწუნებული მზერა მიაპყრეს. ირაკლები კიბე
ზეშედგნენ.წერეთელმამეგაფონიმძიმედას
წია.მერაბისაღმართსააყოლამწუხარემზერა.
ხალხიგაყუჩდა.

– ქართველნო!.. დღეს... მეხი გავარდა სა
ქართველოსცაზე...გლოვაგვმართებსსრული
ად ქართველთ... ქართულ ეროვნულ მოძრაო
ბასგამოეცალამისიბურჯიმერაბკოსტავა...

–გამოაცალეს!..ნათქვამიშეასწორალილიმ.
მოედანზექვითინიდაგლოვაგაისმა.ირაკ

ლებმა სამგლოვიარო მიტინგი მალე დაასრუ
ლეს.

მერაბი ქალაქის პირველ საავადმყოფოში
უნდამიესვენებინათ.ხალხიდაიძრა.

“გაინაპირეს...ვერაგულადგაინაპირეს”...
– იცი, კოშკი სავსეა ხალხით... მწარე გან

სჯიდანდისშვილისხმამგამოარკვია.
–შენიქიყავი?ჰკითხალილიმ.
–ჰო.რომგავიგეთ,მედადედამაშინვეიქ

გავიქეცით...მერეაქეთგამოვეშურეთ...ვითომ
ავარიამართლაშემთხვევითიიყო?..

ეჭვი.ლილიმ,პასუხად,ჭკვიანთვალებშიჩა
ხედადისშვილს.

– იცი, ბატონი ზვიადი მეცოდება. შენ?..
ჰკითხადისშვილმა.

–მეც!
მორგი ახალ მიცვალებულს ელოდა. ცივი

და ყრუ. გვამების სუნით გაჟღენთილი. აქაიქ
ზეწარგადაფარებული მიცვალებულები ესვე
ნენ.დაარარაობადქმნილნიყარდნენ.მერაბიც
მოასვენეს. გმინვით შეჰყვა მორგში ზვიადი.
ეს ახალიმიცვალებულიცჩვეულებრივ მიიღო
მორგმა.ზვიადსსიფითრეეძალებოდა.მწუხა
რედიდგამისგვერდითცოლიც.ლილიმათმი
უახლოვდა.თანაგრძნობისხმაძლივსგაიღო:

–ზვიად...მანანა...
–მარჯვენამხარიჩამომათალეს!..
ზვიადის მწარეტკივილიან ნათქვამს მიუხ

ვდამანანა,ლილიც.დიდძალიხალხიიდგაღა
მეში. მიცვალებულის გაპატიოსნებას ელოდ
ნენ.რომპატივითწაესვენებინათ.

დიდი ხნის შემდეგ გამოასვენეს. და გზას
მდუმარედგაუყენეს.ღამეშიპროცესიათაფე
ხისხმაისმოდამხოლოდ.მანქანებიკანტიკუნ
ტადდაქროდნენ.პროცესიისდანახვაზესვლას
ანელებდნენ.უკვირდათ,ამდენიხალხი,ამშუა
ღამეს,ფეხითთუვისმიასვენებდა.“მერაბის...
მერაბის...მერაბის...”

მანქანებიდან გადმოდიოდნენ. პროცესიას
უერთდებოდნენ. ეროვნულგმირსმწუხარღა
მეშიდახრილდროშებისმდუმარებაშიმიასვე
ნებდნენ.მოკვდაიმედიშინდისფრადმფენი.და
მყის, პირაფშკმულ უფსკრულიდან, ზრიალით
იშვახოკერაშიში.ზაფრანისსქელიფერიედო
მყიფე სიჩუმეს. ელდის ნაპრალში ზაფრანის
ფრადიდგაზვიადიც.კაცებიკუბოსრიგრიგო
ბითენაცვლებოდნენ.მიასვენებდნენ.ჩხვიმიან
დოდოსსვანურიზარით.

აღარ ეძინა ზანტ თბილისქალაქს. დიდი
თვალებიელდითეხილა.დაჩაჰყურებდნენგა
ლურსულღამეს.უბუდდებოდათმზერაში:ში
ში.გათენებაუჭირდაღამეს.

1989წ.
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ძნელია არსებობის ტკივილი, მით უფრო გა
მორჩეული ადამიანისა, რომლის სულიერი მდგო
მარეობა ათასებისშეჭირვებასსჭარბობსდათან
მრავალის გულისნადებს ამჟღავნებს. მწუხარე
განცდა ორკეცდება, როცა დროც მუხთალია და
დაუნდობელი,როდესაცეპოქაყველაზედიადდა
ერთგულ შვილებს სწირავს, ორგულთ კი აღაზე
ვებს, მძიმეა ხვედრი გენიოსისა, მით უმეტეს თუ
ამასსამშობლოსსატკივარიცთანერთვის.

გალაკტიონისცხოვრებართულია,შენიღბული
ათასიდაუტეველითუშეფარულშეუფარავიტკი
ვილით.მისპოეზიაშიყოველივეგაცხადდადაამ
სიტყვიერჰარმონიაში,მშვენიერარსში,მხატვრუ
ლადძლიერშემოქმედებაშიმთელისიცხადითიგ
რძნობაგენიოსისმხრებსდაწოლილიგაუსაძლისი
ტვირთი,რომელიცმისფაქიზსულსუმოწყალოდ
სრესდა,ანადგურებდა,რამხელასატკივარსიტევს
მისმიერთქმული:

“დღესაცმარტოვარ,სიყვარულისარ
მესმისნანა,

ჩემთვისმარტოოდენუდაბნოამთელი
ქვეყანა”.

და იქვე უფრო მწვავე ნათქვამიც: “ჩემთვის
მარტოდენ უდაბნოა ჩემი სამშობლო”. აქ უნებუ
რად ბალზაკის საოცარი სიტყვები მაგონდება 
“მარტოდმარტო ვიყავი ამ ცოცხალ, სულდგმულ,
ქვებითმოფენილუდაბნოში,სადაცყველანიშენ
თვის მტრებზე უარესნი  სრულიად გულგრილნი
არიან”.

ძნელიაგაუძლოდროისათუადამიანთაუკუღ
მართობას. მწარეა პოეტის დასკვნა, რომელიც
კოშმარულირეალობიდანგამომდინარეობს

მეგობრობაში,სიყვარულში,შურში,
მტრობაში,

მარტოვიქნებიდარავპოვომარტოობაში?
უეცრადხვდები,რომმარტოობა,რომელიცუკ

ვეშენიმდგომარეობაა,თურმე არჩევანიცყოფი
ლა  “შემეძლებაკისიყვარულიდამეგობრობა?”
შეუძლებელი ეს არ იყო მისთვის, მას უბრალოდ
ამის ღირსი ადამიანი არ ეგულებოდა, ამიტომ
სტანჯავდა “სიცარიელის შავი ნისლი”. ხვედრის
გაუზიარებლობა, პიროვნების შეუგნებლობა ჩვე
ულებრივი მომენტია გულდახშულ სამყაროში.
გრძნობაგაუმთბარი პოეტის ღაღადისიც აღარ
გკვიკვირს  “არ გებრალებით? მე მქონდა გული,
ახლაისარისროგორცყინული”.

მძიმე და აუტანელი იყო სინამდვილის, ყალბი
დროებისკოშმარი“ყოფნაუმზეო”...განაწამები
სული თავის სიწრფელის გამო გრძნობს მარცხს,
აშკარააზნეობრივიგამიჯვნა,ამიტომაცმტკივნე
ულიც,როცაისრჩებაროგორცგანძარცული

“ბავშვობიდანვეიყავიმარტოჯვარზე
გაკრული;

შენსულიგქონდამეტადფაქიზიდა
დაჩაგრული,

ვიღაცამალბათგაიარაშენსსპეტაკ
სულში”..?

ასეთ დროს მისი ეს დაეჭვებაც ბუნებრივია 
“ნუთუ,ზეცაო,ვითმემიყვარსშენიდიდება,ისე
გიყვარდი?”

სულისთვის თავშესაფარი არსად ეგულება,
არცთანამგრძნობი,ამიტომგაქცევაამსამყარო
დანმითუფროსასურველსახესიძენს:

სადმეყრუადგილსდავესახლები
სხვასაუკუნისმგზავრიგვიანი,
სადაციქნებაცოფინაკლები
დაუფრონაკლებადამიანი.

ყოველიადამიანისცხოვრებაროდიადაღდას
მული, მხოლოდ რჩეულთ ცდის განგების ძალა;
მათ,ვინცარიციანკომპრომისისიმუხთლესთან,
ვისაცძალუძსგალაკტიონივითუთხრასსაკუთარ
თავს  “და ცხოვრება გიყვარდა, როგორც ბრძო
ლის პიესა”; ვინც განვლის “სევდიან საზღვარს”,
რათაარმიიღოს“დრომოწვდენილიშხამიანსას
მით”,მასარმიუღია“ჟანგიწითელიფერის”,რო
მელმაც სისხლისფრად შეღება არა მარტო ეპოქა
დამატერიალურისაგნები,ვითადამიანისხელშე
უხებელისულიც.

ქალაქიმისთვისმიუღებელიგახდა,შეუთვისე
ბელი:

“ფანტასტიურო!დამაავადესშენმა
სახლებმადაშენმაგზებმა!
ცა,მარტოობა,სულითავადის,
დაერთადერთისმრავალთანშებმა!”

მას უნთია “მარტოობის სანთელი” და იცის 
“უბედურ საათს არვინ დაგიცავს”, რომ “ქვეყანა
გაცვდავითძველიგროში”...

ერთერთი მეცნიერი შენიშნავს  “გალაკტიო
ნისმთავარიოპონენტიიყოშური”.ცხადია, პოე
ტიცგრძნობდასხვათაგამწარებას,მაგრამგულ
მართლად და აუღელვებლად შეეძლო ეთქვა: “და
მებრალება მე ჩემი მტრები  არ ვიცი მტრობა”.
მისი მტრები კი სამშობლოს მტრებიც არიან! გა
ლაკტიონს ფარულად იბარებენ უშიშროებაში და
კონფიდენციალურსაუბარსუმართავენ.სპეცსამ
სახურებისხელიურევია,აგრეთვე,მისიერთერ
თი არაჩეულებრივი ნაშრომის “ქართული ორნა
მენტის” გაქრობაში. მაინც გაბედული არჩევანია,
როცა ხმამაღლა იტყვის  “ყოველ ნიჭზე ძლიე
რია ქვეყნისდაცვის ნიჭი”. “ამღვრეულტვინებს”
არაწუხებთსაქართველოსგაცამტვერება. ასეთი
შემზარავი თანამედროვეობის გამო ბუნებრივად
ჩნდებასურვილი,რომწარსულშიდაიგულოსთა
ნამოაზრენი,გარშემომყოფნიკიმკვდრადჩათვა
ლოს,სულმიხდილებად

“არდაელევასულსსანდომარი
მიცვალებულისსადღეგრძელოსთქვას,
ცოცხლისკიმხოლოდშესანდობარი?!”
აქვე გურამ დოჩანაშვილის ცნობილი ფორმუ

ლაგაგვახსენდებამათემატიკასარაზუსტმეცნი
ერებადრომმიიჩნევსდაეჭვობსერთსმიმატებუ
ლიერთიროგორუნდაიყოსორი,სერვანტესიდა
ვიღაც“ვიგინდარა”როგორნიშნავსორკაცს.ასე
ვეძნელიარუნდაიყოსგანასხვაორომელიუფრო
ცოცხალისამყაროაიმიერითუამიერი,როცამიღ
მიურისჯობსაქაურს.არისსიმართლე,რომელსაც
მავანი ვერ გრძნობს... ასეთ დროს განმარტოება
ერთადერთიგამოსავალია  “ბედნიერება მარტო
ობაარავპოვებრბოშიმესიარულით?”მაგრამამ
გადაწყვეტილებისმიღებამდეათასგვარიჭირსახ
დელიდაგანსაცდელიგადააქვსადამიანსდამაშინ
გრძნობს,რომ“სივრცეამაღალი”,“რომ“სულიდა
ეძებსუშორესხაზებს”,რომსხვებსდაშორდა,გან
ცალკევდა,რათა“სულილაჟვარდზეუსპეტაკესი”
გადაერჩინა,ამაოებისმტვერიშემოეფერთხა...სი
სასტიკისადაუზნეობისპასუხიკიესაა:

“როსმემჩქეფარე,ცხელი,
გაყინულიასისხლი,
თვალთაცარააქვთცრემლი,
გულსშებრალებასხვისი.
დაშეკითხვაზე:“შენსგულს
რადაემართა,რასურს?”

ცისკენაღაპყრობხელებს,
კაცთკიარმისცემპასუხს.”

მწერლის ასეთი კარჩაკეტილობა, უცნაურობა
დიდი თავდაზღვევა იყო. ის, როგორც მეციხოვ
ნე,ისეიცავდათავისარსებობას.მარტოსულობა
მღვრიე, არეულ დროში საჭირო და აუცილებე
ლიგახდა.მატერიალურიუქონლობისპირობებში
დიდი პოეტი სულიერ დოვლათს იხვეჭდა. გაუც
ვეთავი, მზიანი სულით აგრძელებდა არსებობას.
მანამდე იყო მარტოობის მწარე ფიქრები, მწვავე
შეგნებაიმისა,რომ“არავინაამავანი,გაგიყოსმო
ცალეობა”...ყრუკედელიაღიმართაგალაკტიონს
და გარშემომყოფთა შორის, დახშული სივრცე.
შეგნებული იყო და მიზანდასახული ასეთი დიდი
უარყოფა. გონებასიმახვილით შენიშნა გენიოსმა,
როგორდაიკეტამისწინყველაკარისიხარულის,
იმედის,ჭირთაგაზიარების.ხელოვნურადშექმნი
ლიდუმილიჩამოწვა,რათაამასსაბოლოოდგაე
თანგამისიმგრძნობიარესული,ისედაცაწეწილი
“მწარექარებით”.ამიტომაცგულშეძრულიიტყვის
დიდიგამხელით

“ნეტა,როგორხდებაასეთსიბნელეში,
შენცასრომანათებდაშენ
ვერვინგხედავს,და
შენვერუგრძვნიხარ,
ო,რამიზეზია,ნეტაგაცოდინა
ასეთდაბრმავების,
გასაოცარიაძლიერ,მეტისმეტად.”

ასეთიიყოარაერთისბედი.სისტემანერგავდა
ალალი შვილების გზიდან ჩამოცილებას, გულის
მომკვლელდაშემძვრელმარტოობას.ცხოვრების
მკაცრისუსხიუგრძნობლადთელავდა“სულშინა
ადრევ იებს”. ნაგრძნობი მხოლოდ ტკივილი იყო;
ღვინოსღაგაუყოსევდადასულისწუხილიპოეტ
მა,რადგანიგრძნო,რომ“ყველაფერიარისსიზმა
რიდარომყველაფერსდააგვიანდა”.სასმელსმი
ძალებაცერთერთითავშესაქცევიიყოგანაწამები
სულისთვის, რადგან სისხლით თრობის საუკუნე
ჩამოდგაავიზმანებით,რომელსაცშეეჯიბრაღვი
ნით შექმნილი სხვა სიცხადე; მედიციცნის ენით
რომვთქვათ,პოეტისთვის“მეორესუნთქვა”ჩაირ
თო!აკითავადაცადასტურებს

“ღვინისგადაჰკართასი,ასიათასიასწი!
ესადვილიავინემ,შველადმოვიდესვინმე...
დროთასიკვდილიროა,ასწი,

გადაჰკარდროა!”
ის საუკუნეთა ლაბირინთისკენ მიაბიჯებდა

მარტოკაციდიდსამყაროსნაზიარებიდაპატარას
შეჭიდებული, მიაბიჯებდა სხვათა თუ საკუთარი
ტკივილითგათანგულიდაესნაბიჯებიგოლიათის
უდრეკსვლასჰგავდა,რომელმაცკარგადიცოდა,
რომ:

“ქარიარაჩანს,ქარიარაჩანს,
მაინცმწვერვალებსედებაქარი...”

მწვერვალისსიმაღლემდეასვლაკიყველასარ
ძალუძს,ასეთსიმაღლემდეშემოქმედისუმსუბქე
სითეთრიფრთებითუნდამიხვიდე.ესკიმხოლოდ
თავგანწირულთშეუძლიათ.ცხოვრებახომღირსე
ბისომიადაზოგჯერმასთანმარცხშიაგამარჯვე
ბისწინაპირობა,სამუდამოდმოპოვებული!

ასეთიიყოხვედრიდატკივილიბარათაშვილის,
ილიასი,ზვიადისი,მერაბისი,მიხ.ჯავახიშვილის...
მათ სიკვდილშიაც არ ჰქონდათ ბედი! უმწარესი
ტკივილითგაეცალნენდედამიწას...დიდიიყოგა
მეტების და სიძულვილის აგონია ამ სიყვარულის
ქურუმთამიმართ!მათდაურიდებლადშესვესსი
ცოცხლისშხამიდაეზიარნენტკბილუკვდავებას...
გარემოცყრუმხოლოდრჩეულთამიმართაღმოჩ
ნდება ხოლმე; გულმხურვალე თავგამეტებულთა
ღვაწლი გვიან თუ ფასდება, როცა მათი წრფელი
დავრცელისულიცასშეეხიზნებაუკვე.არადარა
დიდისაყრდენიაიმათიარსებობადარაცარიელი
იქნებოდაესსამყარომათგარეშე!ყოველდროში
ჭირსსულისმოსათქმელიალაგიცდადარდისგამ
ყოფი, მანუგეშებელი ადამიანიც, ამიტომაცაა მა
რადისი ეს ტკივილები. მათ ხომ ცხოვრების შეც
ვლაეწადათ!

ლალიბარძიმაშვილი
ფილოლოგი,მკვლევარი

არსებობისტკივილი,
ანუდიდადამიანთატრაგიკულიხვედრი
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“რო დე საც სა ქარ თვე ლო საბ ჭო თა რუ სეთ თან შე
ტა კე ბამ დე მი იყ ვა ნეს, რუ სე თის, არც თუ ისე დი დი ძა
ლე ბი სათ ვის, თით ქმის არა ვი თა რი წი ნა აღ მდე გო ბა არ 
გა უ წე ვი ათ. ყვე ლა ფე რი გა კეთ და სა ი მი სოდ, რა თა შე
ტე ვა ზე წა მო სულ წი თელ არ მი ას შე ი არ ღე ბუ ლი ხალ
ხი კი არ დახ ვედ რო და, არა მედ პარ ტი უ ლი ბე ლა დე ბის 
ჯგუ ფი, სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ექ სპლუ ა ტა ცი ის 
მო ნა წი ლე ფარ თო თა ნა სა ზო გა დო ე ბა და მათ თან ერ
თად ერ თგუ ლი მი უ რი დე ბის მცი რე რაზ მი. მთე ლი ეს 
ასა ბია სულ იო ლად გა და ის რო ლეს ზღვა ში”.

ზურაბავალიშვილი

“თებერვალიაგვისტოში?”
ამსიტყვებითთითქმისსრულადარისგადმოცემუ

ლიშარშანდელიაგვისტოსომი.1921წლისთებერვალ
მარტისშემდეგ8ათეულზემეტიწელიგავიდა,მაგრამ
საქართველო რუსული ინტერვენციის წინაშე კვლავ
1921წლისსტილშიწარსდგა.

რუსულიდესპოტიისვერაგობამრავალსაუკუ
ნესმოითვლის,მაგრამერთერთიყველაზედიდი
ვერაგობა,რაცმათგამოუვიდათიყოაშშსპრეზი
დენტისჯორჯბუშისგაცურება.

2002 წლის მაისში ჯორჯ ბუშმა და იმჟამად
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხე
ლი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას, სადაც
აღნიშნულიიყო“ჩვენვაღიარებთ,რომჩვენსსა
ერთოინტერესსწარმოადგენსცენტრალურიაზი
ისა და სამხრეთ კავკასიის ყველა სახელმწიფოს
სტაბილურობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტო
რიულიმთლიანობისხელშეწყობა”.ესდოკუმენტი
ვლადიმერპუტინისთვისაღმოჩნდაისშირმა,რის
უკანაცმანსისხლშიჩაახშოჩეჩენიხალხისეროვ
ნულიმოძრაობა,განახორციელაავტორიტარული
საპრეზიდენტოსისტემისდამკვიდრებადაშეკრა
რუსეთის სამხედროსამრეწველო კომპლექსისა
და სათბობენერგეტიკული კომპლექსის მყარი
ალიანსი. ამის მიღწევისთანავე რუსეთის მმარ
თველმარეჟიმმაიგრძნო,რაძალავლადიმერპუ
ტინისპირით2007წლის10თებერვალსმიუნხენის
უსაფრთხოებისკონფერენციაზე,დასავლეთსდუელში
გამოწვევისხელთათმანიმიუგდო.ამდროიდანრუსე
თი მიზანმიმართულად უპირისპირდება დასავლეთს,
განსაკუთრებით კი აშშს. ამ გამოწვევის შემადგენე
ლიელემენტიარუსეთისმიერაფხაზეთისადაე.წ.სამ
ხრეთოსეთისდამოუკიდებლობისაღიარებადამეტიც
რუსეთისდაბრუნებალათინურამერიკაში,როგორც
იარაღისუდიდესიმიმწოდებლისა.

მოსკოვი მიზანმიმართულად აიარაღებს ვენესუე
ლის პოპულისტდიქტატორს უგო ჩავესს. აღსანიშნა
ვია, რომ მიწოდებული იარაღი შეტევითია, ბომბდამ
შენები, ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები,
შორსმსროლელიარტილერიადარაცმთავარია,ტანკე
ბი,100ზემეტიტანკიT72.ამშეიარაღებისმიწოდების
შემდეგვენესუელასექნებაიმდენივეტანკი,რაცჰყავს
ლათინურიამერიკისყველაქვეყანასერთადაღებულს
დათუგავითვალისწინებთრომუგოჩავესისთვისყვე
ლაზესაძულველკოლუმბიასსაერთოდარჰყავსარც
ერთიტანკი.ესნიშნავს,რომპუტინმედვედევისრეჟი
მივენესუელისსატანკოპარკსზრდის300ერთეულამ
დე,რაცუგოჩავესსაძლევს2სატანკოარმიისფორ
მირების საშუალებას, ანუ კოლუმბიის წინააღმდეგ
აგრესიული ომის დაწყების მატერიალურ ბაზას. მოს
კოვი ვაშინგტონს ამერიკის კონტინენტზე უქმნის დი
დიომისკერას.ამვერაგულიგეგმისმთავარიმიზანია
ვაშინგტონისსრულიყურადღებისგადატანალათინურ
ამერიკაში,რათაპუტინმედვედევისრეჟიმსხელიგა
ეხსნასიმპერიულიამბიციებისდაუბრკოლებლადგასა
ტარებლად.

ნიუნბერგისაჩრდილი
1927 წელს ერთა ლიგამ პირველად კაცობრიობის

ისტორიაშიმიიღოდეკლარაცია,სადაცაღინიშნა“ყო
ველიაგრესიულიომიარისდარჩებააკრძალული”.

1946წელსნიუნბერგისსამხედროტრიბუნალისმი
ერგამოტანილგანაჩენშიაღინიშნა:“აგრესიულიომის
გაჩაღებაარააუბრალოდსაერთაშორისოხასიათისდა
ნაშაული,იგიუმძიმესისაერთაშორისოდანაშაულია”.

1974წელსგაეროსგენერალურმაასამბლეამთავის
29ესესიაზემიიღორეზოლუცია№3314,სადაცაღი
ნიშნა: “აგრესიაა ერთი ქვეყნის შეიარაღებული ძალე
ბისმიერმეორექვეყნისტერიტორიაზეშეჭრაანთავ
დასხმა”.

2008 წლის 8 ივლისს რუსეთის შეიარაღებული ძა
ლები, მისი საბრძოლო ბომბდამშენები საქართველო
ში შემოიჭრნენ, რაც ოფიციალურად დაადასტურა 10
ივლისს რუსეთის ჩრდილოეთკავკასიის სამხედრო
ოლქის სარდალმა, გენერალპოლკოვნიკმა სერგეი მა
კაროვმა, ხოლო 11 ივლისს ეს ფაქტი ოფიციალურად
დაადასტურა რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმე
თასამინისტრომ.რეზოლუცია“აგრესიისდეფინიციის
შესახებ”შესაბამისადესიყოაგრესია,ხოლოაგრესია

ერთხელდასამუდამოდდაგმობილიადადანაშაულად
არისაღიარებული1928წელსდადებულიბრიანკალო
გისპაქტით.

საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად პუტინ
მედვედევისრეჟიმმა2008წელსაგრესიაგანახორციე
ლასაქართველოსწინააღმდეგდამათმიერჩადენილი
დანაშაულინამდვილადიმსახურებსახალნიუნბერგის
პროცესს,რადგანესარამხოლოდსაქართველოს,არა
მედკაცობრიობისწინააღმდეგჩადენილიდანაშაულია.

სეპარატიზმი-ფაშიზმი
ვინც სეპარატისტების ე.წ, კონსტიტუცი

ებს გადაშლის, იხილავს, რომ თურმე ეს ე.წ, რეს
პუბლიკები არის “ხალხთა თავისუფალი თვით
გამორკვევის შედეგად შექმნილი სუვერენული,
სამართლებრივი, დემოკრატიული სახელმწიფოები”.
 რუსეთის მოქალაქეები საქართველოს ტერიტორია

ზეთვითგამოერკვნენ,ესნამდვილად“ახალისიტყვაა”
მსოფლიოსისტორიაშიდაალბათრუსეთიახლაელო
დება,როდისმოახდენენ,თუნდაცჩინეთისმოქალაქე
ებითვითგამორკვევასციმბირსადაამურისპირეთში.

სუვერენიტეტი შეუთავსებელია საოკუპაციო ტან
კებთან, სამართალი შეუთავსებელია ადამიანების ეთ
ნიკურინიშნითდევნასთან,დემოკრატიაშეუთავსებე
ლია ეთნოკრატიასთან, სახელმწიფო შეუთავსებელია
ტერორიზმთან.

ბაღაფშისა და კოკოითის ტერორისტული დიქტა
ტურების იდეოლოგიური ბაზისი ფაშიზმია. ამას არა
ერთიფაქტიადასტურებს.

შარშან,ბაღაშფისრეჟიმმა,რუსულიტანკებისსა
ფარქვეშ აფხაზეთში მორიგი ეთნიკური წმენდა განა
ხორციელა, კოდორის ხეობიდან განდევნა მკვიდრი
ქართულიმოსახლეობა,წელსპრაქტიკულადაიკრძალა
ქართულენაზე,თუნდაცდაწყებითიგანათლებაგალის
რაიონში.

ბაღაფშის ფაშიზმს ტოლს არ უდებს კოკოითის
რეჟიმი. შარშან, 20 აგვისტოს ცხინვალის იძულებით
შრომის საკონცენრტრაციო ბანაკთან, სანკტპეტერ
ბურგის მარინსკის თეატრის ორკესტრის დირიჟორმა
ვალერიგერგიევმაკონცერტიგამართა,ჰიტლერელე
ბი მართავდნენ კონცერტებს ოსვენცინის საკონცენ
ტრაციო ბანაკთან. ამ სამარცხვინო ფაქტს მაშინვე
მწვავეშეფასებამისცადასავლეთისპრესამ,კერძოდ,
2008წლისაგვისტოTimeასეშეაფასავალერიგერგიე
ვისსამარცხვინოქმედება“ჩააყენარასაკუთარითავი,
რუსეთისსამხედროძალმოსილებისმადიდებელიპრო
პაგანდისსამსახურში,იგიგადავიდაიმზღვარს,რომე
ლიც ჰყოფს ხელოვნებას პოლიტიკისაგან, სილამაზეს
მხეცობისაგან.

თავისიმუსიკალურიოსტატობამანმოსკოვისსამ
ხედროაგრესიისქებადიდებაშიგამოავლინა”.

წელს ე.წ. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში კიდევ
ერთი ფაშისტური შაბაში გაიმართა. 10 სექტემბერს
ცხინვალის “უნივერსიტეტის” ე.წ. რექტორმა თეიმუ
რაზკოკოევმაქალაქშისაჯაროდდაწვაბიბლიოთეკებ
შიდარჩენილიყველაქართულიწიგნი.როდესაც1933
წელს10მაისსჰიტლერელებმაწიგნებისაგანჭიაკოკო
ნამოაწყვეს,ამითგერმანელიხალხიკატასტროფისკენ
წაიყვანეს.სეპარატიზმითვითმკვლელობისსტრატეგი
აა.

ამას თვითონაც ხვდებიან, აფხაზეთის ე.წ. ვიცე
პრემიერი ვ. ზანთარია აღიარებს: “აფხაზურ საუბარს
დღესმთისსოფლებშიდაიმასაცსამძიმარზეანგასვე
ნებაზეგაიგონებ”.

ოსმა სეპარატისტებმა კარგი “საჩუქარი” მიიღეს
რუსეთის სამშენებლო ტრესტებისგან, ბულდოზერე
ბით მიწასთან გასწორდა ცხინვალის ისტორიული ებ
რაულიკვარტალი.

სეპარატიზმმადღესაფხაზურიდაოსურიენასო
ციალურადარაპრესტიჟულადაქცია, აფხაზეთშიცდა
ცხინვალისრეგიონშიცდღესრუსიფიკაციისპოლიტი
კა ხორციელდება. ქართველების წინააღმდეგ აფხაზი
დაოსიფაშისტების ხელითკრემლმა ეთნიკურიწმენ
დისსტრატეგიაგანახორციელა,დღესკიესფაშისტები
თავადიქცნენმოსკოვისიმპერიალისტურისტრატეგი
ისსამიზნენიდაფეხაწყობილნიმიელალებიანისტორი
ისსაფლავში.

ვლადიმერჟირინოვსკიმ,ჯერკიდევ2006წელსრუ
სული ტელევიზით საჯაროდ განაცხადა: “აფხაზეთის
იქითმშვენიერიზღვაა,მთაგადასარევია,კარგიად
გილია,ასე,რომმეწავალპირველიდაგავიყოლებსამ
მილიონრუსსიქსაცხოვრებლად”.

ჟურნალისტ სოლოვიოვის შეკითხვაზე: “აფხაზებს
რავუყოთ?”ჟირინოვსკიპასუხობს:“ეგენიისედაცცო
ტანიარიანდადაიხოცებიან,დროასაჭირო.მანამდეკი

მონებადგამოვიყენებთ”.შეკითხვა:“სამხრეთოსე
თი?”ჟირინოვსკი:“სამხრეთოსეთიფრონტისხაზი
იქნება.ოსებიამხაზთანდაწვებიან!”

ბეჩავიდამტარვალი,
ანუ“მაჩო”დამისი“ბლონდი”

რუსეთის პრეზიდენტის სკამზე წამოსკუპებუ
ლიპუტინითავის მმართველობის პირველხანებ
შითავსარზოგავდა,რათადასავლეთისთვალში
ცივილიზებულიპარტნიორისიმიჯიმოეპოვებინა.
ამ მიზნით იგი ხშირად მონაწილეობდა დასავლე
თის სხვადასხვა ტელეგადაცემებსა და თოქშოუ
ებში. ერთი ამგვარი ტელეგამოსვლა მას ჰქონდა
ამერიკულტელეკომპანიაСNNზე2000წლისსექ
ტემბერში,მსოფლიოშიკარგადნაცნობლარიკინ
გისთოქშოუში. წამყვანისშეკითხვაზე: “გჯერათ
ზეციურიძალების?პუტინმაუპასუხა: “მემჯერა
ადამიანის, მჯერა მისი კეთილი აზრების. მჯერა,
ჩვენყველანიიმისთვისგავჩნდით,რომსიკეთევა
კეთოთ”.

ესთვალთმაქციფარისეველი,რომლისკისერ
ზეცააათეულათასობითმოკლულიბავშვი,ქალი

და მამაკაცი, მანიაკი, რომელმაც მოსკოვის ცენტრში
2002 წელს გამოიყენა ქიმიური იარაღი  საბრძოლო
მომწამლავისაშუალებები, ხოლო2004წელსბესლან
შიბრძანებაგასცადაეხოცათ1500ბავშვი,ცდილობდა
დაცდილობსდღესაცგარესამყაროს“კეთილიაზრე
ბისადამიანად”მოაჩვენოსთავი.ჩრდილოეთკავკასი
აშიჩეჩენი,ინგუშიდადაღესტნელიხალხებისისხლით
ზღავენმისგანმოძღვნილ“სიკეთეს”.

იპოვა რა მორჩილი არსება დიმიტრი მედვედევის
სახით, დასვა “დერჟავულ” სავარძელში, მაგრამ არა
მხოლოდდასვა,სისხლშიცგასვარადააგვისტოსომის
შემდეგ ხელებიც მას შეაწმინდა და აგრესიის ბრძანე
ბისგაცემაცმასაჰკიდა.

ბეჩავიდიმიტრიცრაჩარაიყო,სამხედროსამრეწ
ველო კომპლექსისა და სათბობენერგეტიკული კომ
პლექსისალიანსითავისასითხოვდა.

მტარვალი და “მაჩო” ვლადიმერი, რომელიც სულ
უფრო და უფრო ხშირად ჩნდება ტელეეკრანებსა და
ილუსტრირებულ ჟურნალებში ნახევრად შიშველი,
შაშხანით ხელში და ბედაურზე ამხედრებული, დიდ
კონტრასტსქმნისბეჩავიდაღვინითგამოლენჩებული
დიმიტრისფონზე,რომელსაცსამადლოდსარკოზიდა
ბერლუსკონი დაატარებენ, ალკოჰოლიზმი ხომ რუსე
თისისტორიულისენია.ჰიტლერსაცჰყავდამორჩილი
ძაღლი“ბლონდი”.

რამდენადაც სამარცხვინო არ უნდა იყოს, მიხე
ილ ჯავახიშვილის “ჩანჩურას” ტიპის ეს ვაიპრეზი
დენტი, სახელმწიფო მეთაურის როლის შესრულებას
ცდილობს, მეტიცთავისიჭკუით “დემოკრატიის” მშე
ნებლობის იმიტაციასაც ახდენს. რუსეთის საზოგა
დოებრივიპალატისწევრადთიკაკანდელაკსნიშნავს.
არჩევანიცასეთიუნდა!რუსეთუმეებშითუვინმესრაი
მეილუზიაგააჩნიაკრემლთანმიმართებაში,ამდანიშ
ვნით კარგად უნდა დაინახოს, თუ როგორი “ქართვე
ლია”მოსკოვისთვისსაჭიროდამისაღები.

პუტინმედვედევისრეჟიმსრუსეთისსაზოგადოებ
რივპალატაშიც,მთავრობაშიცდაოჯახშიცუმრავლოს
“თიკა კანდელაკები”, მაგრამ საქართველო სხვაა და
სრულიად სხვაა ეროვნება დაკარგული ბიომასა, რო
მელსაც პიროვნების აღარაფერი შერჩენია და თავის
უბადრუკობასიმპერიისსამსახურსადამორალისუარ
ყოფაშიმალავს,სირცხვილიმას!

რას უნდა ელოდოს ბეჩავისა და მტარვალისაგან
ვინმე,მათიარჩევანიხომ“თიკაკანდელაკია”.

კელტი-“ჩვენთქვენთანერთადვიდგებით”
კელტების ძალამ, გონებამ და დაუმორჩილებელმა

სულმა ამერიკა მსოფლიოს ერთადერთ ჰიპერსახელ
მწიფოდ ჩამოაყა
ლიბა.

2009 წლის ივ

აგვისტოსგაკვეთილებიდავითარაბიძე

გაგრძელება მე-12 გვ.



12

122009, ოქტომბერი, #22

2009, ოქტომბერი, #22

ლისშითბილისსაშშსვი
ცეპრეზიდენტი ჯოზეფ

ბაიდენი ეწვია. მან უმნიშვნელოვანესი განცხადებები
გააკეთა პარლამენტის დარბაზში, რითაც ჩრდილოეთ
აგრესორსნათლადდაანახააშშსპოზიცია.მანაღნიშ
ნა“მეარამხოლოდჩემისახელითვსაუბრობ,არამედ
ჩემი პრეზიდენტის, პრეზიდენტ ობამას სახელითაც,
ასევე ჩემი ქვეყნის სახელით. მე აქ ჩამოვედი ერთი
მარტივი და პირდაპირი გზავნილის ჩამოსატანად ჩე
მი ხალხის სახელით: ამერიკის შეერთებული შტატები
თქვენსგვერდითდგასუსაფრთხო,თავისუფალი,დე
მოკრატიული და კვლავ გაერთიანებული საქართვე
ლოსმოგზაურობაში”.

“ქალბატონებო და ბატონებო, ვიცი რომ ზოგიერ
თი წუხს და მე კარგად მესმის, რომ რუსეთთან ჩვენი
ურთიერთობის გადატვირთვის მცდელობა მოხდება
საქართველოსხარჯზე. ნება მომეცითნათლადგითხ
რათ  ეს არ მომხდარა, არ მოხდება და არ შეიძლება
მოხდეს”.

“ჩვენმხარსვუჭერთიმპრინციპს,რომსუვერენულ
დემოკრატებსშეუძლიათმიიღონთავიანთიგადაწყვე
ტილებები, აირჩიონპარტნიორებიდასაკუთარიალი
ანსები”.

“ჩვენარვაღიარებთაფხაზეთსდასამხრეთოსეთს,
როგორცდამოუკიდებელსახელმწიფოებს.ჩვენმოვუ
წოდებთმსოფლიოსარაღიარონისინიდამოუკიდებელ
სახელმწიფოებად.

ჩვენმივმართავთრუსეთსპატივისცესსაერთაშო
რისოვალდებულებებს,რომელიცნათლადარისჩამო
ყალიბებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაში და
მოიცავსყველასაჯარისოფორმირებისგაყვანასწინა
კონფლიქტურ პოზიციებზე და მთლიანად საქართვე
ლოდან”.

“ჩვენასევევმუშაობთსაქართველოსთან,რომმო
ვახდინოთ თქვენი სამხედრო სფეროს მოდერნიზება.
ძირითადი აქცენტი კეთდება წვრთნაზე, დაგეგმარე
ბასადაორგანიზებაზე.ჩვენგვესმის,რომსაქართვე
ლომიისწრაფვისნატოსკენდაჩვენსრულადგიჭერთ
მხარსამმისწრაფებაში.

“აშშსარავითარისურვილიარგააჩნიაშექმნასგავ
ლენისსფეროამრეგიონშიანსადმესხვაგანმსოფლი
ოში. ჩვენი მიზანია შევქმნათ მრავალპარტნიორული
მსოფლიო,სადაცერებსექნებათსაერთოინტერესები.
ესპარტნიორობაარიქნებავინმესწინააღმდეგ,იგიიქ
მნებამათიინტერესებისათვის,ვისაცსურსუფროდე
მოკრატიული,აყვავებულიდაუსაფრთხომსოფლიო”.

“ქალბატონებოდაბატონებო,დანაწევრებულისა
ქართველო ვერ დაასრულებს ამ მოგზაურობას (იგუ
ლისხმება უსაფრთხო, თავისუფალი, დემოკრატიული,
გაერთიანებული საქართველო)  გაერთიანებული სა
ქართველო კი შესძლებს აასრულოს თქვენი წინაპრე
ბისოცნებებიდა,რაცუფრომნიშვნელოვანია,თქვენი
შვილებისიმედები”.

რუსულიმარცხი
9 სექტემბერს ქალანთაროვლავროვის დიპლომა

ტიურმა“სკოლამ”მორიგიმარცხიგანიცადანიუიორ
კსადაპარიზში.

ნიუიორკში სასტიკი დებატების შედეგად გაეროს
გენერალური ანსამბლეის პლენარულ სხდომაზე დამ
ტკიცდათბილისისინიციატივითმომზადებულირეზო
ლუცია. პირველად, 1990 წლის 11 დეკემბრის შემდეგ,
როდესაცსაქართველოსრესპუბლიკისუზენაესმასაბ
ჭომ ზვიად გამსახურდიას თავმჯდომარეობით მიიღო
კანონი “სამხრეთოსეთის ავტონომიურიოლქისგაუქ
მებისშესახებ”საერთაშორისოდოკუმენტში აღინიშნა
ტერმინი “ცხინვალის რეგიონი”, რაც კიდევ ერთხელ
ადასტურებს1991წლის23მარტსყაზბეგშიზვიადგამ
სახურდიასა და იმჟამად რუსეთის უმაღლესი საბჭოს
თავმჯდომარის ბორის ელცინის მიერ ხელმოწერილი
დოკუმენტის სტრატეგიულ მნიშვნელობას, როდესაც
ასევეპირველადუკვეარაეროვნულმასშტაბშიგამო
ყენებულიქნატერმინი“ყოფილისამხრეთოსეთი”.

63ეასამბლეაზექართულპროექტსმხარი48ქვე
ყანამდაუჭირა,19ქვეყანაწინააღმდეგიიყო,ხოლო78
თავიშეიკავა.თუგავითვალისწინებთ,რომშარშანაფ
ხაზეთის თაობაზე მიღებულ რეზოლუციაში ქართულ
პროექტსმხოლოდ14ქვეყანამდაუჭირამხარი,პროგ
რესი,მართლაცშთამბეჭდავია.

რეზოლუციაჰუმანიტარულიხასიათისაადამოწო
დებულია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა
მშობლიურ კერებში ნებაყოფლობითი, უსაფრთხო და
ღირსეულიდაბრუნებისუზრუნველყოფისაკენ.რეზო
ლუციაასევეგულისხმობსმონიტორინგისმექანიზმის
ამუშავებას,რისშედეგადაცგაეროსგენერალურმდი
ვანს პანგიმუნს დაევალა მორიგ სხდომაზე წარმოად
გინოსდეტალურიმოხსენება,სადაცაღწერილიიქნება
ის გზები და საშუალებები, რითაც უნდა აღსრულდეს
მოცემულირეზოლუცია.ძალიანმნიშვნელოვანია,რომ
ამ დოკუმენტით დაიგმო აფხაზეთისა და ცხინვალის
რეგიონში დემოგრაფიულიფონის ძალადობრივი შეც
ვლა, ადამიანების დევნა ეთნიკური ნიშნით, აქცენტი
აღებულიაჰუმანიტარულეფექტზედაალტერნატივად
პრობლემისმოგვარებისადასახულიამოლაპარაკებები

ჟენევისფორმატში.
№ 63/79 რეზოლუცია “საქართველოდან, აფხაზე

თიდან, ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთიდან,
საქართველო, იძულებით გადაადგილებული პირებისა
და ლტოლვილები უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუ
ნებისშესახებ”.ესმართლაცკატასტროფააქალანთა
როვლავროვის დიპლომატიისა, რადგან აღარანაირი
ისტორიულ პერსპექტივას აღარ უტოვებს რუსეთის
სამხედროსამრეწველო და სათბობენერგეტიკული
კომპლექსების ალიანსის ინტერესების გამომხატველ
პუტინმედვედევისრეჟიმს,რომმათრაიმესახისჰუ
მანიტარულიდაპოლიტიკურიგამართლებამოუპოვონ
რუსეთისიმპერიისმიერმრავალიწლისმანძილზეწარ
მოებულეთნიკურიწმენდისადარუსიფიკაციისსტრა
ტეგიას.

№63/79რეზოლუციაარამხოლოდქართველების
თვისაა“სასარგებლო”,იგიაფხაზებისადაოსებისთვი
საც ხსნაა, რადგან დღეს ოკუპირებული აფხაზეთისა
და ცხინვალის რეგიონების რუსიფიკაციაც დაგმობი
ლია, რაც თავის ეფექტს ისტორიულ პერსპექტივაში
შეასრულებს. მკითხველისთვის საინტერესოა ვინ იყო
მომხრედამოწინააღმდეგეამრეზოლუციის.

2009 წლის 9 სექტემბერს გაეროს გენერალური
ასამბლეის63ესესიაზესაქართველოსთვისასემნიშ
ვნელოვან№63/79რეზოლუციასმხარიდაუჭირეს:ან
დორამ,მალტამ,ლიხტენშტეინმა,მონაკომ,ვანუატუმ,
ლუქსემბურგმა, სენტლუისმა, ჩეხეთმა, სანმარინომ,
ალბანეთმა, აზერბაიჯანმა, ესტონეთმა, პოლონეთმა,
ლიტვამ, ლატვიამ, ბელგიამ, დანიამ, უნგრეთმა, შვე
დეთმა,უკრაინამ,რუმინეთმა,ავსტრიამ,სლოვაკეთმა,
ბოსნიაჰერცოგოვინამ, ავსტრალიამ, ამერიკის შეერ
თებულმა შტატებმა, კანადამ, საფრანგეთმა, ბულგა
რეთმა, ხორვატიამ გერმანიამ, იტალიამ, ფინეთმა,
საბერძნეთმა,ისლანდიამ,ნორვეგიამ,ირლანდიამ,ეს
პანეთმა,იაპონიამ,ახალმაზელანდიამ,ჩერნოგორიამ,
პორტუგალიამ,სლოვენიამ,ნიდერლანდებმა,უგანდამ,
დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერ
თიანებულმა სამეფომ, ყოფილი იუგოსლავური რეს
პუბლიკამაკედონია,საქართველო.

წინააღმდეგიიყო:ალჟირი,ზიმბაბვე,ეთიოპია,ლა
ოსი,მიანმა,ვიეტნამი,კორეისსახალხოდემოკრატიუ
ლი რესპუბლიკა, ინდოეთი, შრილანკა, ირანი, სირია,
ბოლივია,კუბა,ეკვადორი,ნიკარაგუა,ვენესუელა,ბე
ლორუსი,სომხეთი,რუსეთი.

პუტინმედვედევისრეჟიმმაპარიზშიცმნიშვნელო
ვანიმარცხიგანიცადეს.პირველადქართულრუსული
კონფლიქტის მსვლელობისას რუსეთს დაეთქვა კონ
კრეტულივადა,2010წლის25იანვარი,როდესაცმან
უნდა შეასრულოს ევროსაბჭოს № 1633 და № 1647
რეზოლუციები, კერძოდ რუსეთმა პატივი უნდა სცეს
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებს, გაიყვანოს
აფხაზეთიდანდაცხინვალისრეგიონიდანჯარები,გა
აუქმოს მათი “დამოუკიდებლობის” ცნობის აქტები,
ხელიშეუწყოსკონფლიქტისმშვიდობიანმოგვარებას.
რუსული დელეგაციის მიმართ ევროსაბჭო პირველად
2000წლისშემდეგმიმართავსსანქციითმუქარას,კერ
ძოდ72დეპუტატიუკვემოითხოვსრუსულიდელეგა
ციისათვისხმისუფლებისშეჩერებას.ესპრაქტიკული
ნაბიჯი თუ განხორციელდა, რუსეთი რეალურად აღ
მოჩნდება “ახალი რეალობის აღიარების პოლიტიკის”
კრახისწინაშე.

კრემლმაძლიერიპოლიტიკურიდარტყმააღმოსავ
ლეთიდანაცმიიღო.იაპონიისპარლამენტისორივეპა
ლატამ საბოლოოდ დაამტკიცა 1982 წელს მიღებული
კანონი “ჩრდილოეთის ტერიტორიების პრობლემების
გადაწყვეტის ხელშემწყობი სპეციალური ზომების შე
სახებ:,რითაცკურილიისჯაჭვის4კუნძულისაბოლო
ოდსცნოიაპონიისგანუყოფელნაწილად.რუსეთმააღ
მოსავლეთშიცწააგო.

სკვითისსისინი
აგვისტოს ომის წლისთავზე დიმიტრი მედვედევ

მა ვლადიკავკაზში განაცხადა  “სუსტები მსოფლიოს
რუკიდან ქრებიან”. აი, რუსული დესპოტიის სტრატე
გიასაუკუნეთაგანმავლობაში,რომახორციელებდადა
ახორციელებსდღესაც.საქართველოსსახელმწიფოებ
რიობისლიკვიდაციამისიმიზანია.

დათვისთვის ტყეში საკუთარი უბნის საზღვრე
ბი  წმინდათაწმინდაა. დათვი ამ საზღვრებს ხეებზე
ბრჭყალებითმონიშნავსდადროდადროამოწმებს,თუ
მოსაზღვრეხეებზესხვადათვისნაჭდეურებიდაბალი
ანსუსტია,იგიიკავებსახალ,დამატებითტერიტორი
ას და მეზობელი დათვის თავდასხმას აღარ გაურბის,
რადგანდაბალიდასუსტინაჭდეურებითხვდება,რომ
მეზობელიდათვიმასზესუსტია.

რუსეთის დესპოტიზმი დათვის ამ “პოლიტიკას”
მისდევს, მაგრამ ერთია ტრადიცია და მეორე შესაძ
ლებლობები.დემოგრაფიულიკრიზისიდაყოველწლი
ურად მოსახლეობის თითქმის მილიონით შემცირება
რუსეთის ავანტიურისტულ ამბიციებს ადამიანურ რე
სურსებსაცლის. ამბანალურიმოვლენითააგანპირო
ბებული,რომრუსეთისისტორიაშიპირველადარმიაში
დაიწყესნასამართლობისმქონეწვევამდელთაგაწვევა,
სადღეისოდთითქმის30000ამგვარიპირიადღესჯა
რისკაცი, რეალურად კი ეს ადამიანები “საზარბაზნე

ხორცის”.ფუნქციასშეასრულებენ,როდესაცკრემლი
აამოქმედებსინტერვენციისკანონს,დღესკიმათისის
ხლიჩრდილოეთკავკასიაშიუნდადაიღვაროს  ინგუ
შეთში,ჩეჩნეთში,დაღესტანშიახალისაბრძოლოცეცხ
ლი ღვივდება, კრემლის მიერ გაშლილ სახელმწიფო
ტერორსა და რეპრესიებს მძლავრი სახალხო წინააღ
მდეგობახვდება,მეტიც,პრაქტიკულადყველასაველე
მეთაურიაცხადებს,რომესმიწა“დარელხარბია”,ანუ
ომის მიწაა. ეს კი ნიშნავს, რომ წინააღმდეგობა მოს
კოვს სულ უფრო და უფრო მეტი შეხვდება. კრემლს
არაფერი აქვს შესათავაზებელი კავკასიელთათვის.
არც ეკონომიკური და არც სოციალური რეფორმები
დღეს რუსეთში არ მიმდინარეობს, პირიქით, იგი სულ
უფროდაუფროეფლობაკრიზისში,იზრდებაუმუშევ
რობა, რუბლი დევალვაციას განიცდის, რუსეთი მალე
კვლავდაუბრუნდებაელცინისდროინდელმდგომარეო
ბას,როცაროგორცთევზიბადეშიგახვეულიიქნებავა
ლებში.რამდენიცარუნდაიკაპრიზოსპუტინმედვედე
ვისრეჟიმმა,მასმოუწევსუკანდახევა,საქართველოს
კრემლივერწაშლის,ესმისძალებსაღემატება.

ცვლილებები
“ცვლილება სიცოცხლის კანონია, ინტერნაციონა

ლური ცხოვრების, ასევე ეროვნულისა და პირადისა.
თუკი ჩვენ წინაღობებს ვუდგამთ ყველა ცვლილებას,
ჩვენგარდაუვალსვხდით,რომცვლილებაგანხორცი
ელდება ძალადობით ან აფეთქებით”. ჯონ ფოსტერ
დალესისესსიტყვები1951წელსითქვა.ამსიტყვების
ჭეშმარიტებასადასტურებს,როგორცწარსული,ასევე
აწმყოც.დღესსაქართველოსისტორიულიპერსპექტი
ვა სრულადაა დამოკიდებული არსებული პოლიტიკუ
რი კულტურისა და სოციალური სისტემის შეცვლაზე.
ის,რომარსებულიმოდელისპირობებშისახელმწიფოს
მართვისმექანიზმზეეფექტურისოციალურიკონტრო
ლი არ არსებობს, ეს დიდი საფრთხის მატარებელია
ჩვენისახელმწიფოებრიობისათვის,განსაკუთრებითკი
რუსულიაგრესიისპირობებში.

თქმა არ უნდა, რომ “ქალბატონი ბრილიანტებით”
(ნინო ბურჯანაძე), “ექიმი, მეწარმე, ლიდერი” (დავით
გამყრელიძე) ან,”ვაკელების სიმპატია” (ლევან გაჩე
ჩილაძე) და სხვა იმავე კალიბრის,პოლიტიკურ ველზე
მოხეტიალეინდივიდუუმები,მაინცდამაინცდიდსვე
რაფერს სთავაზობენ საზოგადოებასა და ერს, გარდა
უფრომეტადთავისუფალიბაზრისა,აბსოლუტშიაყვა
ნილიბაზრისა.

მთავარიპრობლემაკიისაა,რომარსებულიპოლი
ტიკური, სოციალური და სამართლებრივი ინსტიტუ
ტებიმოქალაქეებს,ყველასდაარამიზერულუმცირე
სობას,არაერთიანებენსაკუთრებისშესახებკანონთა
ერთიანსისტემაში,რომყველადაარამიზერულიუმ
ცირესობა იყოს აღჭურვილი ინტეგრირებული ეროვ
ნული ბაზრის მიერ შთანთქმადი თანამშრომლობის,
საქონლისწარმოებისადამომსახურებისგაფართოები
სათვისაუცილებელისაშუალებებით.სხვაგზა,ამგზის
გარდაარუზრუნველყოფსაქტივებისადასამეურნეო
საქმიანობის აგენტთა პროდუქტიულ ურთიერთქმე
დებას საკუთრებითი ურთიერთობის სტანდარტული
ნორმების პირობებში. ეს აქტივებს ორ პარალელურ
სივრცეში მატერიალურსადასამართლებრივშიაცხ
ოვრებს,შესაბამისად,აქტივებიშეიძენენკრედიტების
უზრუნველყოფისსაშუალებას.ამასორგანულადშეერ
წყმება სოციალური პარტნიორობისა და შესაბამისად,
სოციალურისამართლიანობისპრინციპებისრეალური
განხორციელება, რაც გახდება საქართველოს ეფექ
ტურეკონომიკურსისტემაზეგადასვლისმაუწყებელი.
ეფექტური ეკონომიკა და სოციალური დემოკრატია
მყარ ბაზისს შეუქმნის დემოკრატიული პოლიტიკური
ინსტრუმენტებისადაინსტიტუტებისფორმირებას,სა
მართლებრივისახელმწიფოსჩამოყალიბებას.

რეკლამირებულიოპოზიციონერებისოპორტუნიზმი
ნათლადაჩვენებს,რომმათაც, ისევეროგორცმ. საა
კაშვილისრეჟიმსმაინცდამაინცთავიარშეუწუხებიათ
აგვისტოსომისგაკვეთილებისგასაანალიზებლად.

რუსულმააგრესიამ,აგვისტოსომმაკიდევერთხელ
დაადასტურა,რომერიარისმთავარიგარანტიყველა
ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის დაცვისა. ვერავითარი
პროფესიული არმია, რაც არ უნდა კარგად იყოს აღ
ჭურვილი, ვერანაირად ვერ შეცვლის ერის ნებას, მის
თავდადებასმშობლიურიმიწისათვის. ქვეყნისთვისკი
მხოლოდ იდეით გაერთიანებული ერი იბრძოლებს. 9
საუკუნისწინშოთარუსთაველმაზუსტადგანსაზღვრა
ჩვენიერისთვისბრძოლისმთავარიგაკვეთილი:

“კაცოძალსანუიქადი,ნურცამოჰკვეხვითა
მთვრალი!

არასგარგებსძლიერება,თუარშეგწევს
ღმრთისაძალი!

დიდთახეთამოერევის,მცირედასწვავს
ნაპერწკალი,

ღმერთიგფარავს,სწორადგაჰკვეთს,შეშავის
კრა,თუნდახმალი”.

აგვისტოსომისგაკვეთილებიდანერმაზუსტიდას
კვნებიუნდაგამოიტანოსდაამისტორიულბრძოლაში
გაიმარჯვოს.

დასაწყისი გვ. 11
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მას შემდეგ, რაც ე.წ. “გაერთიანებული ოპო
ზიცის: მიერ წარმატებით განხორციელდა ქვე
ყანაში არსებული სახალხო პროტესტის მუხტის
დაცლა,როცაათეულათასობითბრძოლისათვის
მზადმყოფი ქართველი მოტყუებული აღმოჩნდა,
სააკაშვილისრეჟიმმამორიგიცინიკურიაქტიგა
ნახორციელასანატორიუმისტიპისპატიმრობი
დანგაანთავისუფლარეჟიმისბოროტმოქმედების
ერთერთი მსხვერპლის, სანდრო გირგვლიანისა
დამისიმებრძოლიდედისირინაენუქიძისმკვლე
ლები.

თუ რამდენად ანტიჰუმანური და ანტისამარ
თლებრივია მ. სააკაშვილის რეჟიმი, შეიძლება
მოყვანილიქნასამ25წლისწინგანვითარებული
მოვლენებიპოლონეთში.მითუფრო,რომპოლო
ნეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი
ფრიად ზრუნავს მ. სააკაშვილის პრესტიჟზე და
რეკლამასარაკლებსმას.

1981წლის13დეკემბერსპოლონეთშისამხედ
რორეჟიმიდამყარდა.პოლონელმაკომუნისტებ
მაპირწმინდადწააგესსოციალურპოლიტიკური
პაექრობა თავისუფალ პროფკავშირულ მოძრა
ობა “სოლიდარობასთან” და ერთადერთი ხსნის
გზა გენერალ ვოიცეხ იარუზელსკის სამხედრო
დიქტატურაშიდაინახეს.თავისუფალიპროფკავ
შირული მოძრაობა “სოლიდარობა” აიკრძალა,
ლეხ ვალენსა და სხვა ლიდერები ინტერნირებუ
ლიიქნენ(მათბრალიარწაუყენეს,რადგანსასა
მართლო არ სურდათ, მაგრამ ორი წლით თავი
სუფლებაშეუზღუდეს).ამვითარებაშიპოლონელ
მშრომელთა ინტერესების დაცვა იტვირთეს ზო
გიერთმა კათოლიკე მღვდლებმა, რომელთა შო
რის ყველაზე მებრძოლი და უკომპრომისო იყო
ეჟი (გიორგი) პოპელუშკო  ქ. ვარშავის წმინდა
სტანისლავკოსტიკისეკლესიისწინამძღვარი.მი

სიქადაგებებირადიკალურადანტიკომუნისტური
ხასიათითგამოირჩეოდა,იგიყოველთვისპირვე
ლიმიდიოდაგაფიცულიმშრომელებისმხარდასა
ჭერად,მთელსპოლონეთშიქუხდამისიქადაგება
“მამულისადმი სიკეთის შესახებ”, მაგრამ მოუ
ლოდნელად,1984წლის19ოქტომბერს,როდესაც
ქ.ბიდგოშჩადანქ.ვარშავაშიბრუნდებოდა,დაბა
ტორუნთან ახლოს, იგი გაუჩინარდა. სამი დღე
მისშესახებარაფერიიყოცნობილი,მოულოდნე
ლადრადიო“თავისუფალიევროპამ”გაავრცელა
მისიპირადიმძღოლისვალდემარხროსტოვსკის
განცხადება, რომ ეჟი პოპელუშკო რამდენიმე
უცხო პირმა გაიტაცა. სასწრაფოდ პოლონეთის
იმჟამინდელმა სამხედრო დიქტატორმა გენე
რალმავ.იარუზელსკიმამფაქტს“ბანდიტიზმის
აქტი” უწოდა, “დემოკრატ პრეზიდენტ” მ. საა
კაშვილივითკი არდაიწყო ანგლობა, მეტიცპო
ლონეთისვიცეპრემიერმინისტრმამალინოვსკიმ
მთავრობისსახელითდადოპირობა,რომ “საქმე
გამოძიებულ იქნებოდა ბოლომდე”, ვიცე პრემი

ერმინისტრ გიორგი ბარამიძის მსგავსად ცინი
კურადკიარდაიწყო“ბაასი”,რომრამოხდააგერ
ლონდონშიცკიმოკლესსრულიადუდანაშაულო
ახალგაზრდაბრაზილიელი,მაგრამარცერთპო
ლიციელსამაზეარავითარიპასუხიარუგიაო.

პოლონეთში გამოძიებამ სწრაფად გამოავ
ლინაამგატაცებაშიმონაწილენი.1984წლის25
ოქტომბერს დაპატიმრებულ იქნენ პოლონეთის
შინაგან საქმეთასამინისტროსოფიცრები: კაპი
ტანიგჟეგოჟპიოტროვსკი,ლეიტანენტებივოლ
დემარ ხმელევსკი და ლეხ პეკალა, რამდენიმე
დღეშიდააკავესმათიუშალოუფროსიპოლკოვ
ნიკი ადამ პეტრუშკა. დაკავებულებმა აღიარეს,

რომმათგაიტაცესეჟიპოპელუშკოდამიუთითეს
ადგილი, სადაც მოკლული გადააგდეს. მათ მი
ერმითითებულადგილზენანახი იქნა ეჟი პოპე
ლუშკოს ხელფეხშეკრული ცხედარი, რომელსაც
ცემისაგან დაზიანებული ჰქონდა შინაგანი ორ
განოები,მოტეხილიჰქონდაფეხი,გადამტვრეუ
ლიჰქონდახელისთითები,ჩამტვრეულიჰქონდა
კბილები,თმებიდაგლეჯილი.ასედაწვრილებით
იმისგამოაღვწერთამდანაშაულს,რომნათელი
იყოს,თურაოდენდიდიმსგავსებააპოლონეთში
დასაქართველოშიმომხდარდანაშაულში.

მაგრამ საქართველოსგან განსხვავებით, პო
ლონეთში სამართალი შედგა, 1985 წლის 8 თე
ბერვალოს მოსამართლე არტურ კუიავას თავ
მჯდომარეობით, პროკურორ პეტრაჟინსკის
მონაწილეობით გაიმართა სასამართლო, სადაც
დამნაშავეებსმიესაჯათ:

კაპიტანპიოტროვსკის25წელი,
ლეიტენანტხმელევსკის25წელი,
ლეიტენანტპეკალას15წელი,
მათუფროსს,პოლკოვნიკპეტრუშკას14წელი.

ამოფიცრებისსამსახურისშინაგანსაქმეთასამი
ნისტროსმე4განყოფილებისუფროსიგენერალი
ზენონპლატეკიდათხოვნილიქნაშინაგანსაქმე
თა სამინისტროდან, პოსტიდან გათავისუფლდა
შინაგანსაქმეთამინისტრისმოადგილე,გენერა
ლი მილევსკი, რომელიც გაირიცხა პოლონეთის
მუშათა გაერთიანებული პარტიის (კომუნისტუ
რი)ცენტრალურიკომიტეტიდან.

საქართველოშიკირამოხდა,მკვლელებისამ
წელიწადშიგარეთგამოვიდნენციხედწოდებული
სანატორიუმიდან,ხოლომათარცერთუფროსს,
არცდეპარტამენტისუფროსსდაარცმინისტრის
მოადგილესღერითმაცკიარჩამოვარდნიათ.

აი ასე, ლიბერალდემოკრატიული რეჟიმის
დროს, არც სამართალმა იკანონა და არც ჰუმა
ნიზმმა. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ რიგი
თიმოქალაქესანდროგირგვლიანიმოკლეს2006
წლის28იანვარსოქროყანაში.მისგატაცებასადა
მკვლელობაშიმონაწილეობდნენ:

კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტა
მენტის თავმჯდომარე დათა ახალაია (იგი ამჟა
მადთავდაცვისმინისტრისპოსტზეადაწინაურე
ბული).

შსსგენ.ინსპექციისუფროსივასილსანოძე
შსსპრესცენტრისუფროსიგურამდონაძე
კონსტიტუციის უსაფრთხოების დეპარტამენ

ტისთავმჯდომარისმოადგილეოლეგმელნიკოვი
“კუდის” ოფიცრები: გია ალანია, ავთანდილ

აფციაური,ალექსანდრეღაჭავა,მიხეილბიბილუ
რიძე.

“სასჯელს”მხოლოდესუკანასკნელიოთხეუ
ლიიხდიდა.შეწყალებულიოთხეულიიმავედღეს
მიიღო კათოლიკოსპატრიარქმა ილია II, რასაც
საზოგადოებისდიდიუკმაყოფილებამოჰყვა.

ქეთევანჭანტურია

რეჟიმისცინიზმი

შეცდომებისგასწორება
ჩვენიგაზეთისწინანომერში(№21)გამოქვეყნებულლალიბარძიმაშვილისლი-

ტერატურულ ესსეში “ნაკაცარები”, “ნადირკაცები” და ერისკაცის პრობლემა”
(გვ.5)გაიპარაორისამწუხაროშეცდომა: მესამესვეტის I აბზაცისმე-12სტრი-
ქონში“...ანიჭებენ”ნაცვლადუნდაიყოს“ანქიქებენ”.ამავესვეტისმე-3აბზაცის
მე-13სტრიქონში“დამარტოხელებულებიაპირებენ”ნაცვლადუნდაიკითხებოდეს
“ასრულებენ”.

მე-8გვერდზეგამოქვეყნებულისტატიის“მხოლოდამგზით!”-ანოტაციაში,ავ-
ტორის,გიორგიქართველიშვილისემიგრაციაშიწასვლისთარიღადმითითებული
1975წლისნაცვლად,უნდაიყოს1973წელი.

რეზოადამიასსტატიაში“ქრისტიანულისაოცრება“სუმელას”მონასტერი”(გვ.
14)პირველისვეტისმე-4აბზაცისმე-20სტრიქონში“ქუფრახეობა...მთელის”ნაც-
ვლადუნდაიკითხებოდესმთები,ხოლო30-ესტრიქონში(ამავეაბზაცის”...ათას
წელზე”,ნაცვლადუნდაიყოს“ათასხუთასი”.

გაპარულიშეცდომებისგამობოდიშსვუხდითავტორებსადამკითხველთ.

სამძიმარი
ინსულტით მოულოდნელად

გარდაიცვალა ცნობილი დისი
დენტის

გიორგი ქართველიშვილის
ძმა

კუკურიქართველიშვილი

რის გამოც გამოვთქვამთ
ღრმამწუხარებასდასამძიმარს
ვუცხადებთოჯახს.
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2009 წლის 7 იანვარია დღეს, ბრწყინვალე დღე
სასწაული ქრისტეშობისა, მაშინ კი... ავადსახსენებე
ლი 1992 წლის 7 იანვარი იყო... ეხლაც ჩამესმის ჩემი
არაბუნებრივი ბღავილი და მკრეხელური სიტყვები,
(შემინდოსუფალმა)თუკიშობისდღესასწაულსიგი
ქართულმიწაზევერშეხვდება,მაშინღმერთიცარყო
ფილაამქვეყანაზე...არმრწამსარაფერი..

“ბედი მდევარის” გარდაუვალობას ვერ უარვყოფ,
მაგრამ აქვე მინდა მოვუხმო სიტყვას  “დაცვა”, რაც
პირდაპირიგაგებითიხმარებადაადამიანის,(შემდგომ
სხვა რამისაც). როგორც პიროვნების, ავისგან დაც
ვასგულისხმობს.კონკრეტულშემთხვევაშიერმავერ
აღასრულა ეს მისია. ვერ დაიცვა, ვერ დაუდგა გვერ
დით, ვერ გადაეფარა... მტრის საჯიჯგნი გახდა არა
მარტოისთავად, არამედმამულიცთვისი, ასეუპატ
რონოდდარჩენილი.

ესმარტოსულიბატონიზვიადგამსახურდიაგახ
ლდათ... რომლისთვისაც უპირველესი იყო, ენა, მამუ
ლი,სარწმუნოება.

ზვიადიპირველადსკოლაშიბატონკონსტანტინეს
მიუყვანია,დაროცაშინწასასვლელადგაემზადა,წუ
თით შეყოვნებულა,  სიტყვადამარცვლით უთქვამს, 
“ყურადღებამიაქციეთამყმაწვილს,მანსაქართველო
უნდაგაანთავისუფლოს”.

აუხდა ბრძნული წინასწარმეტყველება, მაგრამ ამ
შედეგამდე მეტად ძნელი, ეკლიანი გზით იარა მისმა
პირმშომ, და არ ყოფილა არც ერთი გადახვევა, არც
შეცდომა მიზნის მიღწევაში, და რომც ყოფილიყო,
უშეცდომომხოლოდღმერთიაქვეყანაზე,ბატონიზვი
ადიკი,ღმერთიარა,ღმერთკაციიყო.როგორციესო
ქრისტე ახასიათებს თავის მისიას პილატეს სამსჯავ
როსწინაშე, “ამისთვისშობილვარდაამისთვისმო
ვევლინესოფლად,რათავწამოჭეშმარიტი”,(იოანე18,
17) ზვიადიც ასევე თვლიდა თავის მოვლინებას მისი
მრავალტანჯული ქვეყნის გადასარჩენად. ეს მას სი
ცოცხლისფასადდაუჯდა.

სოხუმშიცხოვრებისბედნიერწლებში,მოსკოვიდან
მეგობარიექიმი,ანამირჩენკომესტუმრა.ისმოსკოვის
ცნობილ, სერბსკის სახელობის საავამდყოფოში მუშა
ობდა,სადაციმდროსმთავარიექიმისმოადგილექარ
თველი,ვინმე(სახელიარმახსოვს)შენგელაიაყოფილა,
რომელიცდიდისიყვარულითადაპატივისცემითსარ
გებლობდათანამშრომლებში.ერთდღეს,როცაისსაო
პერაციოსკენმიემართებოდა,მასთანერთერთიექიმი
მივარდნილადააღშფოთებულსუთქვამს,“დოქტორ,
ტამვაშეგოზემლიაკაუბივაიუტ!”მთელისაავადმყო
ფო დამდგარა შენგელაიას გვერდით და ბარბაროსი
ექიმებისაგან,რომელთაცზევიდანჰქონდათდაკვეთა,
გამოუხსნიათ “ზემლიაკი”. მე შეგნებულად არ მინდა
აღვწერო,თურავითარებაშიდარასახითხდებოდაეს,
“ზემლიაკი”კი...

ბატონი ზვიადი გახლდათ... არა ერთხელ მდგარა
იგი შემდეგაც გარანტირებული სიკვდილის წინაშე,
მაგრამუკანარასდროსდაუხევია.

იგიმზადიყოთავისერისადაქვეყნისთვისეტვირ
თა წამება, და იტვირთა კიდეც ბოლომდე. “ღმერთსა
თაყუანის ეც, რამეთუ წამებაი იესოსი არს სული იგი
წინასწარმეტყველებისაი”. (გამოცხ. 19.10) სწორედ
ასეთი, პრომეთესეული წინასწარმეტყველება ბუდობ
და მასში, და ამით წარმართავდა პირად ქმედებებს,
დაწყებულს უკომპრომისო ბრძოლით, და დამთავრე
ბულსსაოცარითვითშეწირვით.უფროგვიანსწორედ
იმისთვისგამოეშურაიგიგროზნოდანსაქართველოში,
რათა აეცილებინა ქვეყნისთვის შორსმჭვრეტელურად
დანახული ნგრევაპარტახი, თუნდაცსიცოცხლისფა
სად... და ბედისწერისგარდუვალობარომცარყოფი
ლიყობუნებაში,ბატონიზვიადითავადშექმნიდამას,
რათა ზვარაკად მიეტანა თავისი სიცოცხლე მამულის
საკურთხეველზე, ისე როგორც უფალმა ჯვარზე, და
თუუფალმაიესოქრისტემამსასტიკიჯვარცმითსიკ
ვდილი დაამარცხა, ბატონმა ზვიადმა, ფიზიკური და
სულიერიტანჯვითგოლგოთაგამოვლილმა,ქართუ
ლისულიერებაიხსნა.რათქმაუნდა,ესმხოლოდრჩე
ულთა ხვედრია, და ყველას არ ძალუძს, მაგრამ ჩვენ
რითი გადავუხადეთ?... იმით, რომ წყეული ოცდაათი
ვერცხლიავაჩხრიალეთ...

შედეგი,შემზარავიმკვლელობა...
შედეგისშედეგი,დღევანდელისაქართველო...
მაგრამ მისი ეს ბოლო ნაბიჯი სიკვდილსიცოცხ

ლისმიჯნაზე, (გროზნოსაქართველო). არანაირადარ
შეიძლება მივაწეროთ რაღაც გაუთვლელობას, მით

უმეტეს შეცდომას,პირიქითესიყომისხალმისხალ,
წინასწარმეტყველურად გათვალისწინებული, გააზრე
ბულითვითშეწირვა,რითაცუპრეცედენტომაგალითს,
უკვე საბოლოოს, აძლევდა ერს, რადგან, ”ქვეყნად
ერთი ქრისტე დარჩი (დარჩა) და იუდა რამდენი”. (ზ.
გამსახურდია)ბატონიკონსტანტინებრძანებდა “ქარ
თველობავიდოდაიესოსსისხლიანკვალზე”,რომელთა
შორის,უპირველესითანამედროვეეპოქაში,მისიპირ
მშო გახლდათ. “და ემოსა სამოსელი, შეღებილი სის
ხლით”.(გამოცხ.19.11.15)მისნათელშუბლსაცასევე
დასდინდაწმინდასისხლი,დამისივესიტყვებითრომ
ვთქვათ,“ზეცადაღევლინე,(აღევლინამ.ბ.)არგი
გუესმიწაზე”,რადგან“არგამქრალა,ქვეყნადშური
და მტრობა”, (ზ. გ. ) ფიზიკური მოკვდინება მისი, და
ზეცად აღვლინება, არამც და არამც შემთხვევითი არ
ყოფილა. სხვა უამრავ ფაქტორთა შორის, ერთერთი

უმნიშვნელოვანესი მომენტიც უძღოდა ამას წინ, რა
მაც განაპირობა ეს უდიდესი ტრაგედია ტრაგედიათა
შორის,რასაცუფროისამძაფრებს,რომ“თანამოძმე
თა”ღალატითაღსრულდაიგი.

დაცემულსოხუმში,აფსუასეპარატისტებმადასის
ხლიანიიმპერიისმაღალჩინოსნებმათათბირდიალოგ
ზემიიწვიესსამეგრელოშიმყოფიბატონიზვიადი,და
აფხაზეთისდამოუკიდებლობისაღიარებისფასადდა
უყოვნებლივკანონიერპრეზიდენტადდაბრუნდაშეს
თავაზეს.

ბატონი ზვიადი წამითაც არ დაფიქრებულა, ისე
უპასუხა,“ესარმოხდება,არასოდეს”.

“თუარა,მაშინსიკვდილი”,მიუგესმასუბოდიშოდ.
“ნუთუსიკვდილი,იყოსსიკვდილი”,შეუვალიხმით

განაცხადაბატონმაპრეზიდენტმადასასწრაფოდდა
ტოვაიქაურობა.

განაესთავგანწირვაარიყო?კიდევრანაირისახით
არსებობს დასტური სასიკვდილო მზაობისა? მისთვის
ხომორაზროვნადარუთქვამთ,ცალმხრივადგანუცხ
ადეს, თუჩვენსწინადადებასარმიიღებ,გარდაუვა
ლისიკვდილიგელისო,რაცმანუყოყმანოდმიიღო.ეს
იყო“ცოტაცდავეღარმიხილავთ”,(იოანე16)რაშიც
გარეშემტრებსმისახლოგარემოცვაშიმყოფიუამრა
ვი იუდაც უწყობდა ხელს, “ჯვარს აცვი” ს აღსასრუ
ლებლად, მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია, გოლგოთას
გზაზემარტომავალს,უკანასკნელწუთამდეეტვირთა
სულიერი და იდეური პატრიარქობა ერისა, და ამით
აღესრულებინამისიგადარჩენისუდიდესიმისია,რაც
განსაკუთრებითწარმოაჩენსმისქრისტესმიერთვით
შეწირვას.

გროზნოდან გადმოსვენებული ბატონი ზვიადის

სვეტიცხოველისდიდებულტაძარშიდაბრძანებაცსიმ
ბოლურიიყო.

 უტა არსაკიძეს, ხუროთმოძღვრების ამ საოცარი
ძეგლისშემქმნელს,

მარჯვენამოკვეთეს...
 ზვიად გამსახურდიას, დაუღალავი ბრძოლით სა

ქართველოსგანმათავისუფლებელს,
შუბლიგანუგმირეს...
მცხეთიდან თბილისში მისი გადმოსვენების დღეს

უჩვეულო,სიტყვითაღუწერელირამხდებოდა.ესიყო
კიდევ ერთხელ, სამეგრელოს ეპიზოდის შემდეგ, (ალ
ბათ ბოლოც) გამოხატვა სრულიად საქართველოს იმ
უდიდესისიყვარულისა,რაცწამებულმაპრეზიდენტმა
დამსახურებულად მოიპოვა ერში. იყო ზღვა ხალხი,
და ზღვა სიყვარული... უდიდესი გლოვა, და უდიდე
სი რისხვა მაშინდელი ხელისუფლებისადმი, რომლის
უბინძურესინამუშევრისწინაშეცვიდექით...სვეტიცხ
ოვლის შემოგარენი ხომ ვერ იტევდა მგლოივარეთ,
მაგრამსაოცარიიყორაოდენობაადამიანთა,რომელ
ნიცმცხეთიდანთბილისამდეგზისაქეთიქეთამხარეს
გამოფენილი, ცრემლითა და ღვინით, მამაპაპურად
უკანასკნელ გზაზე აცილებდა პირველ, ეროვნულ და
მარადიულ პრეზიდენტს, რომელსაც, როგორც იქნა
ეღირსა,თავისნაწამებისხეულითადასულითმიბარე
ბოდამშობლიურმიწას...

ესარიყოჩვეულებრივიმოკვდავის,თუნდაცეროვ
ნულიგმირისგლოვადატირება...

ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა განდიდებისა,
(დამსახურებულად),როგორსაცჩვენიწინაპრებიწმინ
დანებისმიმართაღავლენდნენ,დაიმიტომ,რომმასში,
სატანასთანშიშველიხელებითმებრძოლში,ერთდრო
ულადიყოგანივთებულიდემეტრესთავდადება,წმინ
და გიორგის განუმეორებელი ვაჟკაცობა, თევდორეს
გაუტეხელობა, საოცარი მაღალსულიერება, ცოტნეს
უმაგალითოსიყვარულიმოყვასთა,დაბოლოს,დიდი
ილიასმიერიშუბლშეშვერა“მოძმეთა”ტყვიისთვის,ანუ
 ტანჯულისა და განწირულის ჯვარცმა ქრისტესმიე
რი... და არ მეგულება ადამიანი, რომელიც შესძლებს
აღწეროსმისიუკანასკნელიდღეებისფიზიკური,(ტყე
ღრეშისიარული)განსაკუთრებითკისულიერიწამება,
რისიმოზიარეცმასამქვეყნადარავინჰყავდა...თავ
ქვეშ ამოდებული ბიბლია კი იგივე იყო, იესომ ძმარი
რომმიიღოდათქვა,“აღსრულდა”.

ასობითათასიხალხი,ამაღსრულებისწინაშემუხ
ლებზედაჩოქილი, ხანთავჩაქინდრული,გაოგნებული
გახლდათმისიმუხანათურადგაწირვისგამო,ხანთა
ვაწეულიდაუსაზღვროდამაყიმისისულიერისიმაღ
ლის, სიწმინდის, მიმტევებლობის და... მისი უკვდავე
ბისმარადისობისგამო...

...დაშეუერთდაზეციერებასკიდევერთიუდიდესი
წმინდანისაუკუნისა.

... მაშ როგორ რჩება მის ზეციურ ნიშაში ადგილი,
რომელიცმოკლებულიაწმინდანისნიშნებს?

ზვიად გამსახურდია უახლესი საუკუნის, და ჩვენი
თანამედროვეობის წმინდანია უთუოდ, თავის გამორ
ჩეულადმოწამებრივისიცოცხლით,დამითუფრო,ვე
რაგთამიერშემზარავიმოკვდინებით,რაზეცკითხვის
ნიშნისდასმამკრეხელობაა.

მინდა დავამთავრო მუხლმოყრილი, საკუთრივი
თხოვნით, და არა მარტო. იმ ზღვა ხალხის სახელით,
რომელიც გროზნოდან ბატონი ზვიადის ჩამობრძანე
ბასაღფრთოვანებულიშეხვდაზუგდიდში,დაიმათიც,
ვინცვერშეხვდამიზეზთაგამო.უფროგვიანკისვე
ტიცხოველიდანმთაწმინდამდელამისფეხითმიაცილა
მისიწმინდადაუხრწნელიცხედარი.(ექიმთამარდეკა
ნოისიძისსიტყვებიგაზეთ“მესამეთვალი”დან,“ჩემი
მუშაობისოცდაათწლიანპრაქტიკაშიმსგავსიუხრწნე
ლიცხედარიარმინახავს”).

მეიმასიათასობითხალხისსახელითვითხოვ,
უწმინდესისადაუნეტარესის,სრულიადსაქართვე

ლოსკათალიკოსპატრიარქის,ილიაIIისკურთხევით,
დაწმინდასინოდისდადგენილებით,
უდიდესი მამულიშვილი, ჭეშმარიტი, წამებული

ქრისტიანი,საქართველოსპირველიეროვნულიპრეზი
დენტი.

ზვიადგამსახურდია,
შეირაცხოს...წმინდანად.

მარეხბაღიშვილი,
დევნილიჟურნალისტისოხუმიდან

7იანვარი2009წ.

თ ა ვ ი ს უ ფ ა ლ ი  ტ რ ი ბ უ ნ ა

სასუფეველსშეემატაწმინდანი...
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რუსეთში მოქმედებს რუსეთის ფედერაციის საერ
თო სახალხო დიპლომატიის საკმაოდ სოლიდური ორ
განიზაცია, რომელიც ყოველ ორ წელიწადში აწყობს
საერთაშორისო ფორუმს, რომლის მუშაობაში საქარ
თველოცღებულობსმონაწილეობას. ამფორუმზესა
ხალხო დიპლომატიის ძალზე ბევრი საინტერესო და
აქტუალურისაკითხიიხილებასხვადასხვაქვეყნისპო
ლიტიკოსთა, მეცნიერთა, მწერალთა, პედაგოგთა და
სხვა ინტელექტუალთა ძალისხმევით. ერთერთ ასეთ
საერთაშორისოფორუმზეგადიოდარუსეთისადასა
ქართველოს ურთიერთობის საკითხი აფხაზებთან მი
მართებაში.ამფორუმზემიწვეულივიყავიმეც.

... ერთმა პირველმა გამომსვლელთაგანმა საქარ
თველოდან,მლიქვნელობითადაპირფერობითაღტყი
ნებულმა ტონი მისცა შეკითხვებს და აღნიშნა, რომ
ილიაჭავჭავაძეერისმამადითვლებაიმისგამო,რომ
მანმაღალიშეფასებამისცარუსეთში,კერძოდპეტერ
ბურგში გატარებული სტუდენტობის ოთხ წელიწადს.
ყველასათვისცნობილიადიდიილიას“მგზავრისწერი
ლები”დამასშიმოცემულიპეტერბურგშიოთხწლიანი
სწავლებისმნიშვნელობადარუსულისინამდვილისშე
ფასება.აიესსიტყვებიც,“იციმკითხველო,ესოთხი
წელიწადირაოთხიწელიწადია.პირველი,რომმთელი
საუკუნეამისთვის,ვინცთავისქვეყანასმოშორებია...
მეორეცხოვრებისსაძირკველია,ბეწვისხიდია,ბედი
საგანგადებული,მაგრამყველასათვისკიარა,მარტო
იმისთვის,ვინცრუსეთშიწასულა,რათაჭკუაავარჯი
შოს,ტვინსადაგულსმოძრაობამისცეს”,რომელშიც
გამოიკვანძება ხოლმე “ცხოვრების კვირტი, რომლი
დანაცმშვენიერიდაბრწყინვალემტევანიცგამოვადა
ძაღლყურძენაც”....აკიილიაიქვეწერს,“ყველასათვის
კიარაო”...მხოლოდიმათთვის,“ვინცშენ(4წელიწადი,
რ.ქ.)რიგიანადმოგიხმარიაო.

... დაახლოებით ასეთივე აზრი განავითარეს სხვა
ქვეყნისწარმომადგენლებმაც...მევერმოვითმინედი
დიილიასასეთიდაუფასებულობადავითხოვესიტყვა,
რომელშიცძალზეხმამაღლაგამოვხატეჩემიაღშფო
თება. დავიწყე იქიდან, რომ პეტერბურგის უნივერსი
ტეტშიბევრისტუდენტიიყოსხვადასხვადონის,სხვა

დასხვა ქვეყნიდან, მ. შ. საქართველოდანაც, მაგრამ
სამშობლოშიდაბრუნებულიყველაარგამხდარამეთქი
ერისმამად...

ილიასსაფიქრალიიყოცხოვრების ისეთიკვირტი,
რომელიც მშვენიერ მტევანს მოისხამდა და არა ძაღ
ლყურძენას. ილია, ახალგაზრდა პატრიოტი, თავისი
ერის მოყვარული, მისი “ბედითა და უბედობით” და
ინტერესებული, ასე დიდი ხნით განშორების შემდეგ,
როცაბრუნდებოდასახლში,საქართველოში,ფიქრობ
დაიმაზე,თუროგორმიიღებდამასსამშობლოდარას
ეტყოდა იგი მას. ილიას, პეტერბურგიდან მომავალს,
ჯვრისუღელტეხილისგადმოსახედიდანთავშიუტრი
ალებდა საქართველოს ეროვნულგანმანთავისუფლე
ბელიმოძრაობისდაბრძოლისდიდიდაფართოგეგმა.

... დიახ, ნამდვილად, ახალგაზრდა ილიამ წარმოს
თქვა ეს ბრწყივნალე ზემოთციტირებული სიტყვები,
დიახ, პეტერბურგმა მისცა მას “ცხოვრების საძირ
კველი”, როგორც თვითონ წერს, მაგრამ ის მაშინ არ
ყოფილა ერის მამა, არამედ ილია გახდა წლების გან
მავლობაში ხალხის სამსახურში, ეროვნულგანმან
თავისუფლებელი მოძრაობის და ბრძოლის სათავეში
დგომით. ილია ჭავჭავაძე იყო პოეტი, ბელეტრისტი,
კრიტიკოსი, საბანკო საქმეების დიდი მცოდნე, მაღა
ლიდონისსაზოგადომოღვაწე,დამცველიდამოამაგე
დასწორედამითდაიმსახურამანერისმამისმაღალი
წოდება. ილია ჭავჭავაძემ განათლება მიიღო პეტერ
ბურგში.იქმანბრწყინვალედშეისწავლარუსულისი
ნამდვილე, მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები,
(ჩემმა ამ ბოლო სიტყვებმა განსაკუთრებით დაძაბა
დარბაზი) მაგრამ მისი რუსეთში ყოფნის დიდი მნიშ
ვნელობა მდგომარეობდა იმაში, რომ პეტერბურგში
ევროპისკენგაჭრილიფანჯრიდან”ქროდაევროპული
ცივლიზაციის სიო, რომელსაც ხარბად ნთქავდა და
ითვისებდა მაშინდელი სტუდენტიახალგაზრდობა, მ.
შ. ჩვენი მომავალი ერის მამა,  ილია ჭავჭავაძე, რო
მელიცსწორედ4წლისგანმავლობაშიევროპიდანმი
ღებული ცივლიზაციის მნიშვნელობისა და ღირსების
შესახებ წერს თავის “მგზავრის წერილებში”, სადაც,
ამავედროსოსტატურად,სატირისადაირონიისძლი
ერი, ლიტერატურული ხერხების გამოყენებით საინ
ტერესოდ გვიხატავს მაშინდელ რუსულ სინამდვილეს
რუსი ოფიცრის პორტრეტის გამოყენებით. ოფიცრის
პორტრეტისგამოყენებითამხელსუაზრო,სულელურ,
მაგრამქედმაღლურსამხედროცხოვრებასკავკასიაში.
იგივე აზრები აქვს გამოთქმული რუსეთის სამხედრო
სამსახურთა შესახებ ბევრ რუს მწერალს (ლერმონ
ტოვს,დიდა.ს.პუშკინსდასხვებს)აქვემინდაპარა
ლელიგავავლოცნობილირუსიმხატვრისფედოტოვის
მიერ დახატულ ფერწერულ ნიმუშთან,  “ანკორკიდე
ვანკორ”,სადაცასევენაჩვენებიასამხედრომოსამსა
ხურისცხოვრებისუაზრობა,რომელიცმთელიდღეე
ბიზისრაუსაქმურადყაზარმაში,დაკავებულიაფინია
ძაღლის, ანკორისწვრთნითადათამაშით.რუსიოფი
ცერიუსაქმურობისაგანვინიცისრას“საქმიანობდა”.
რუსოფიცერს,რომელიცლარსისსასტუმროოთახში
მიადგა ილიას, სახეზე ეტყობოდა, რომ “ღვინისა და
არაყს ძალიან დაახლოებით იცნობდა”. მან რაკი გაი
გო,რომილიაქართველიიყომისწინაშედაიწყოსაუ
ბარისაქართველოსშესახებ“მეცნიერულიენით”.მისი
აზრითსაქართველოგაუნათლებელიადაუხსნისმას,
თურაარისგანათლება.“ესარისდაკეტილფანჯრებ
ზეფარდებჩამოფარებული,ე.ი.დაბნელებულიოთახი,
უკვეშემოიტანესსანთელი,განათდაოთახი,განათლე
ბაცეგარის”.ახსნა“ბრძენმა”ოფიცერმა.

შემდეგი პრობლემა, რომლის ახსნაც მოინდომა

რუსმაოფიცერმა,დაიწყოკითხვით,როგორმიმდინა
რეობსსაქართველოშიცივლიზაცია?ამისშესახებვე
რაფერიმოახსენაილიამიმ“მიზეზით”,რომდიდიხანია
არყოფილათავისქვეყანაში.აქაცთვითონოფიცერმა
“ნახა” გამოსავალი და გამოხატა კითხვაში,  რამდე
ნი გენერალი გყავთ ქართველებს? “იქნებ ერთი ოცი
მოგროვდეს”,უპასუხაილიამ.“ოციოდეო”,გაიმეორა
აღფრთოვანებულმაოფიცერმა.“ამერთმუჭახალხში
და ოციოდე გენერალი” ეს ციფრი გენერლებისა დიდ
ცივლიზაციად ჩათვალა და დაიწყო მართლმადიდებე
ლირუსეთისქებადიდებაიმისათვის,რომსადაცფეხს
შესდგამს, დაამყარებს ხოლმე ცივლიზაციას”. გათვა
ლაკიდეც,70წელი20გენერალი,რომ40იქნებაკი
დევ70წლისშემდეგ!?.. სწორედიმ პერიოდში,როცა
ილიაპეტერბურგშიცივლიზაციისადაკულტურისევ
როპიდანმონაბერისიოთისულდგმულობდა,რუსეთში
მაშინ ცივლიზაციის საზომად, კრიტერიუმად, გენე
რალთარაოდენობაითვლებოდა.

ილია ჭავჭავაძის თანამოსაუბრე ოფიცერი კიდევ
უფროშორსმიდის.ისთურმე“მეცნიერულითვალით”,
განსაკუთრებული ყურადღებით უთვალთვალებდა და
აკვირდებოდაჩვენსქვეყანას,სადაცთურმემასთაო
ბებისთვისდაუვიწყარიაღმოჩენებიგაუკეთებია,გაუ
თავებელიშაქრისქურდებისგანგადაურჩენიაქვეყანა.
საშაქრეში ჩასვმდა ბუზებს, თავს ახდის შემთხვევაში
ბუზები ამოფრინდებოდნენ, პატრონი მიხვდებოდა,
რომ შაქარი მოპარულია. დარბაზში მსხდომთ სახეებ
ზედიდიუკმაყოფილებაეტყობოდა.ვიღაცამდაიძახა
“რეგლამენტიო”, მაგრამ მე საათს დავხედე და ხმა
მაღლავთქვი,5წუთიკიდევმაქვსდაჩემიაზრიდა
მამთავრებინეთმეთქი. რუსმა ოფიცერმა დიდი სინა
ნულით აღნიშნა, რომ არყის ქურდობის წინააღმდეგ
ვერაფერიმოიგონა,იხრჩობიანშიგბუზებიო.

საქართველოში თურმე ასეთი გამოგონების ფასი
კაპიკია, მაგრამ საფრანგეთში ძვირი ყოფილა. რუსი
ოფიცერიიმედოვნებს,რომმალეგაიხსნება“ბუზების
მაღაზია” და აი, ყიდვაგაყიდვის სისტემაც სახეზეა.
ასეგადაწყდებაქვეყნისეკონომიკურიპრობლემა,ამ
ტკიცებდა“მეცნიერი”ოფიცერი.

პოდპორუჩიკი გამოუტყდა ილიას, რომ ის არ აპი
რებდა წამოსვლას საქართველოში, მისი ნიჭის გამო
ყენებაუნდოდათავისქვეყნისსასარგებლოდ,მაგრამ
იგიდაარწმუნეს,რომამ “ახლადდაჭერილ”ქვეყნებს
“უფროგანათლებაუნდოდა.აქგანათლებულიკაცები
საჭირონიარიან”...დაა.შ.

რუსიოფიცრის“მეცნიერული”საუბრისფონზე,მე
ორეგამყოლიმგზავრის,გლეხიმოხეველელთღუნია
საღიაზროვნებისმწვერვალზეიდგა.მისთვისძვირფა
სია თავისუფლება, ანუ პრინციპი,  “ჩვენი თავი ჩვე
ნადვეგვეყუდნესო”...მოხევისესსიტყვებიდაედოსა
ფუძვლად ილიას მოღვაწეობას, მის როლს ქართველი
ხალხის ეროვნულგანმანთავისუფლებელ ბრძოლაში,
რასაცშეეწირაკიდეცმისისიცოცხლე.ტიციანტაბიძე
ამბობდა,  “ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძ
ლება ითქვას, რომ საქართველოში მეცხრამეტე საუ
კუნეილიამგამოიგონა,ასეშექმნაიგიდათავისისის
ხლითშეადუღაბა”.

ილიაჭავჭავაძეიყოამეპოქისმბრძანებელი,ამან
გახადაიგიერისწინამძღვრად,ერისმამად.

ამსიტყვებითდავამთავრეჩემიგამოსვლა.დარბა
ზიუკმაყოფილო,გასუსულიიჯდა,თუმცააქაიქგაის
მახელებისტყაპუნიც.

როზაქანთარია
დოცენტი

ილია ჭავ ჭა ვა ძის მცდა რი ინ ტერ პრე ტი რე ბის გა მო

გამოცდათამიზანი-ცხონებასულისაჩვენისა
“ე სე სნე უ ლე ბაჲ არა არს სა სი კუ დი ნე, არა მედ დი დე ბი სათ ვის ღმრთი სა, რა ჲ თა იდი დოს ძე 

ღმრთი საჲ მის გან”                                                                                                        (ი ო ა ნე 11,4)
ყოველნაბიჯზეავადმყოფობა,განსაცდელი,ვაება!ძეხორციელსარძალუძსმათ

განგაქცევა,მწუხარებაარსებითადჩვეულებრივირამაადა,იმავდროს,ფრიადიდუ
მალიც.მწუხარებისჟამსხშირადბუნებრივადიბადებაკითხვა: რატომ?პასუხსსავ
სებით, სჩანს, იმქვეყნად მივიღებთ; მაგრამ ნაწილობრივ, აქაც შევიცნობთ ჩვენზედ
გარდამოვლენილგანსაცდელთამიზანსადადანიშნულებას.

მიზანირომშევიცნოთ,უნდაგვახსოვდეს:ჩვენიუბედურებაარამარტოჩვენგვე
ხება,არამედმისიმოქმედებაბევრადუფროშორსგანეფინება.ლაზარესსიკვდილსადა
აღდგომაშიჩვენზემოთქმულისდასტურსვხედავთ.მაცხოვრისმიერბეთანიაშიაღსრუ
ლებულამსასწაულსოთხგვარიმოქმედებადამნიშვნელობაჰქონდა.იგისაჭიროიყო
თავადმაცხოვრისთვის“რაჲთაიდიდოსძეღმრთისაჲმისგან”(იოანე11,4).იგისაჭირო
იყომოციქულთათვის:“მემიხარისთქუენთვის,რაჲთაგრწმენესჩემი”(იოანე11.5).

უწყოდამაცხოვარმა,თურაძლიერზემოქმედებასმოახდენდაესსასწაულიმოცი
ქულებზედათქვა:“მემიხარის”,ყველაზემეტადესმოვლენა,ცხადია,ლაზარესდებს
შეეხო,დაროდესაცდატირებულისაყვარელიძმადაუბრუნდათ,იესუქრისტესღვთა
ებრიობისრწმენაცმიეცათ.დაპირველადგააცნობიერეს,თუვინშეიძლებაიყოსიგი
ყველაჭეშმარიტიმორწმუნისათვის.დაბოლოს,ესმწუხარება,ესსასწაულისაჭიროიყო

თავადიუდეველთათვის.მოვიგონოთმაცხოვრისსიტყვები:“მამაო,გმადლობშენ,რა
მეთუისმინეერისაამისთვს,რომელიგარემომადგსმე,ვთქუ,რაჲთაჰრწმენეს,რამეთუ
შენმომავლინემე”(იოანე11,4142).

ამგზით,მართასადამარიამსთავსდატეხილიმწუხარებასასიკეთოდუნდაშეჰხე
ბოდახალხს,რომელნიცამაშემთხვევისგამობეთანიაშიშემოკრებილიყო.

ზეგარდამოვლენილი გამოცდის მნიშვნელობა აქ ახალი აზრით წარმოჩნდება. იგი
ახალისანთლითააგაცისკროვებული.შესაძლოა,ჩვენარვჩვეულვართმასშიმწუხარე
ბასვჭვრეტდეთ.თუმცაგანსაცდელებიდამწუხარებანი,ჩვენსდროშიაც,იგივე,გან
საზღვრულიმიზნისმატარებელია:  ადამიანთასულებისხსნა.უფლისათვის,ყოველი
განსაცდელიმხოლოდსაშუალებაა,რათაწარმოაჩინოსკაცთაწინაშეთავისიმაცხოვ
ნებელიმადლისყოვლისშემძლეობა.მაშ,გამხნევდით,ძმანო!დაკაცდით,განმტკიცდით
იმედით,ისწავლეთ“მწუხარებათამიერაციქებოდით”,რამეთუ“მოთმინებასამასსაქმე
სრულიაქუნდინ,რაჲთაიყვნეთსრულდაყოვლადცოცხალდაარარაჲთნაკლულევან”
(იაკობ.1,4).



redaqtori leila comaia

gazeTi gamodis SemowirulobebiT
sakontaqto telefoni: 92 36 55

vebgverdi: http://ganmatavisufl ebeli.webs.com
el.fosta: ganmatavisufl ebeli@yahoo.com

dabeWdil werilebSi moyvanil faqtebis sizusteze pasuxismgeblebi 
arian avtorebi.

162009, ოქტომბერი, #22

სა ქარ თვე ლოს მხატ ვარ თა კავ ში რი სა და მხატ ვარ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFA) 
წევ რი ნუგ ზარ მგა ლობ ლიშ ვი ლი მუ შა ობს ქან და კე ბა ზე, ფერ წე რა ზე, მჭედ ლო ბა ზე, გრა ფი კა
სა და სცე ნოგ რა ფი ა ზე. იგი იყო სო ხუ მის კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი
ფო თე ატ რის მთა ვა რი მხატ ვა რი, სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლე სი და უზე ნა ე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტი. 
იგი გახ ლავთ ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი დი სი დენ ტი,. საბ ჭო თა კავ ში რის დრო ის ავან გარ დის ტი 
მხატ ვა რი, რო მე ლიც უარ ყოფ და სო ცი ა ლის ტურ რე ა ლიზმს და არა სო დეს ას რუ ლებ და სა
ხელ მწი ფო დაკ ვე თას. მან, ცნო ბილ საბ ჭო თა ავან გარ დის ტებ თან ერ თად, 1975 წელს მოს კო
ვის ერ თერთ პარ კში, მო აწყო თა ვი სი ავან გარ დის ტუ ლი ნა ხა ტე ბის გა მო ფე ნა. საბ ჭო თა კგბმ 
ავან გარ დის ტი მხატ ვრე ბის გა მო ფე ნა “ბულ დო ზე რე ბი თა” და “სა მას ვალ კე ბით” ვან და ლუ რად 
და არ ბია და გა ა ნად გუ რა იქ გა მო ფე ნი ლი ნა ხა ტე ბი, რა მაც მსოფ ლი ოს პროგ რე სუ ლი სა ზო
გა დო ე ბის აღ შფო თე ბა გა მო იწ ვი ა. მი სი ნა ხა ტე ბი და ცუ ლია აშშს, ავ სტრა ლი ის, პო ლო ნე თის, 
გერ მა ნი ის, რუ სე თის, ლატ ვი ის და სა ქარ თვე ლოს კერ ძო კო ლექ ცი ებ სა და გა ლე რე ებ ში.

ნუგ ზარ მგა ლობ ლიშ ვი ლის მხატ ვრო ბა


