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რევანშისტულიოპოზიციისბრძოლამხელი
სუფლებისათვის, პერმანენტული საპროტეს
ტო მიტინგებიდან, დიდი ხანია სხვა ფაზაში
გადაინაცვლა;2010წლიდანიგისრულადსა
არჩევნორეჟიმშიჩადგება.ასიათასობითადა
მიანიკიელოდა,რომ“ეროვნულმოძრაობად”
წოდებულიოპოზიცია(თვითმარქვიაეროვნუ
ლები)ოქტომბრიდანმაინცგანაახლებდასაპ
როტესტო მიტინგებს სააკაშვილის რეჟიმის
ხელისუფლებიდანჩამოცილებისმოთხოვნით.
ხელისუფლება კი კვლავ მყარად ინარჩუნებს

საკუთარ მდგომარეობას და ოპოზიციის და
საშოშმინებლად, ამჯერად მერის არჩევითო
ბის სატყუარას სთავაზობს. ხელისუფლებამ
უკვედაასახელაარჩევნებისჩატარებისზუს
ტიდრო2010წლისმაისიდაოპოზიციონერი
ლიდერებიერთმანეთსასწრებენმერისკანდი
დატურისწამოყენებას.

“კონსერვატორები”, ამერიკისა და დასავ
ლეთისსხვაქვეყნებისწამხედურობით,მერის
არჩევნებშიც“პრაიმერის”ჩატარებისრიხიანი
წინადადებით

დოქსოპულოებო,იქნებ
მართლაარაგყავთდედა,ჰა?
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სააკაშვილის ანტინაციონალური პოლიტიკა ქართული
ენისწინააღმდეგ
ეკლესიისპრობლემები
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დასაწყისი გვ. 1 გამოდიან.ქართულ
პოლიტიკურ სივრცე

შიამგვარნოვაციასბევრიმოწინააღმდეგე
ჰყავს,რისმიზეზედაც,ძირითადადფინან
სებისახელდება.

თავად “კონსერვატორებმა”, ზვიად ძი
ძიგურიწამოაყენესრამერისკანდიდატად,
ფინანსებისშესაძლოწყაროცდაასახელეს:
შემოწირულობები, პარტიის საწევროები
და საბანკო ანგარიშების გახსნა. ძნელი
დასაჯერებელია,რომამსუსტირესურსე
ბით საკმარისი ფინანსების მოზიდვა შეძ
ლონ. მათ პარტიულ სახელწოდებასთან
სრულიადშეუსაბამოდმიგვაჩნიაამერიკის
პოლიტიკური კულტურის მიმბაძველობა
(Praimer), რომ არაფერი ვთქვათ მასთან
დაკავშირებულ,მართლაცსოლიდურზედ
მეტ ხარჯებზე. ანგარიშგასაწევი და გა
სათვალისწინებელია, აგრეთვე ქართული
ხასიათი,რაცსათუოსხდისერთიდაიგივე
არჩევნებზე ორჯერ წასვლის ნებელობის
გამოხატვას.

“კონსერვატორების” კანდიდატს დე
დაქალაქის მერის საარჩევნო მარათონ
ში აუცილებლად მოუწევს შეხლა აქაური
ელექტორატის მნიშვნელოვანი ნაწილის
“თბილისქალაქელობის” მოქმედ მენტა
ლიტეტთანაც. ამ ხისტი რეალობის გაუთ
ვალისწინებლობადასურვილისამბიციით
გადაფარვასაკუთარითავისუპატივცემუ
ლობაიქნება.

ზოგადად კი, როგორც არაერთხელ
აღგვინიშნავს, ოპოზიციურ პოლიტიკურ
ლიდერთასპექტრშიერთნაირადარსებობს
ავტორიტეტისა და ქარიზმის პრობლემა,
დათუმაინცშესაძლებელიგახდაოპოზი
ციური კანდიდატის გამარჯვება, მაშინვე
თავს იჩენს ახალი,  ნაციონალური ხელი
სუფლების მხრიდან ოპოზიციური მერიის
ბიუჯეტის დაფინანსების პრობლემა. ფი
ნანსური ბერკეტის მოიმედე ხელისუფლე
ბა(მასსხვაბერკეტებიაღარგააჩნია)უკვე
შურისძიებისქადილიანიმზერითგადმოგ
ვყურებს, ოპოზიციონერ მერს (გამარჯვე
ბის შემთხვევაში) აუცილებლად მოუწევს
კვლავქუჩაშიგამოსვლა,თავისამომრჩევ
ლებთან ერთად, თითოეული ასეული ლა
რით,ბიუჯეტისშევსებისმოთხოვნით.

ეს ის თავსატეხი დილემაა, რომელიც
შვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ლიდერთა
ყოვლად გაუმართლებელმა კომპრომისმა
სააკაშვილისადამისიხელისუფლებისგა
დადგომისმოთხოვნისნაცვლად,მათთან
ერთადყველადონის არჩევნებშითანამო
ნაწილეობაზე. “დაუმორჩილებელი” ოპო
ზიციისმოთვინიერებადაკომპრომისებზე
წასვლაპირდაპირიშედეგიამათისაერთა
შორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თა
ნამშრომლობის, რომლებიც არჩევნებში
წასვლისრეკომენდაციებსმათშიინტენსი
ურადდამეთოდურადნერგავდნენ.

ამგვარი ორიენტირები და ნიშანთვისე
ბები მნიშვნელოვნად აცილებს მათ ჭეშმა
რიტეროვნულგანმათავისუფლებელიმოძ
რაობისპოლიტიკურიბრძოლისგზებსადა

მეთოდებს,მკვეთრადასხვავებსეროვნულ
განმათავისუფლებელიმოძრაობისაგან.

სააკაშვილისახალგაზრდახელისუფლე
ბა, არჩევნების გზით კიდევ დიდხანს არ
წავა ხელისუფლებიდან და რეანიმაციით
ახალახალ პოლიტტექნოლოგიურ ტრიუ
კებს შემოგვთავაზებს, რაშიც სააკაშვილი
ისე გაიწაფა, რომ პოლიტიკური არენის
ნამდვილ ვირტუოზად იქცა, როგორც სა
ერთაშორისო (საგარეო), ისე საშინაო პო
ლიტიკაში.

ესჩვენიპოლიტიკურირეალობაადამი
სი არდანახვა და გაუთვალისწინებლობა
ჩვენვედაგვაზარალებსმხოლოდ.

დღეს, რამდენიც უნდა უკიჟინო საერ
თაშორისო ორგანიზაციების მიერ ზომბი
რებულ ოპოზიციას  “უარი თქვით მერის
არჩევნებში მონაწილეობაზე და ბოიკოტი
გამოუცხადეთო”, არავინ დაგიჯერებს.
მართალია, “ლეიბორისტები” უარს აცხ
ადებენ მერის არჩევნებზე (სააკაშვილის
საარჩევნო სპექტაკლს უწოდებენ), მაგ
რამ დარწმუნებული ვართ, თუ ოპოზიცია
ერთიან კანდიდატად ნათელაშვილს წა
მოაყენებს, იგი სიამოვნებით ჩაერთვება
საარჩევნო მარათონში. თუმცა, ერთიანი
კანდიდატის არსებობა მართლაც ბევრად
უკეთესიიქნება.ესნათლადდაადასტურა
2008წლისსაპრეზიდენტოარჩევნებმა,რა
შიცოპოზიციამერთიანიკანდიდატიწამო
აყენადაგაიმარჯვაკიდეც,თუმცა,პრეზი
დენტადკვლავსააკაშვილიმოგვევლინა.

ჩვენ ნუ ვიქნებით ნურც ამერიკის, და
სავლეთისა და ევროპის, ნურც რუსეთის
მოიმედენი; სააკაშვილის პოლიტიკური
პერსონაყველასთვისმეტნაკლებადმისა
ღებია, რუსეთი, საქართველოში, ვეღარა
სოდეს “დასვამს” თავის რჩეულს პირდა
პირითამაშისწესით.რუსეთი“დრაკონის”
კუდს ვეღარასოდეს მოიქნევს საქართვე
ლოშიდა ვერც,თუნდაცოთხთავიანი არ
წივით ჩაუნისკარტებს ისე, რომ სრულად
დაშალოს და დაანაწევროს საქართველო
უფრომეტიც,რუსეთსაუცილებადმოუ
წევსსაქართველოსთვისცხინვალისრეგი
ონისადააფხაზეთისდაბრუნება.

მანამდე კი, ეროვნულგანმათავისუფ
ლებელმა მოძრაობამ, სააკაშვილის კაპი
ტულანტური ხელისუფლების წინააღმდეგ
უნდა ვიბრძოლოთ ტრადიციუცლი დაუ
მორჩილებლობის, მიტინგების, მანიფეს
ტაციებისა და საყოველთაო პოლიტიკური
დესტაბილიზაციის მეთოდებით, რის წი
ნაშე უძლურია მსოფლიო დიპლომატია,
ხოლოანგარიშგასაწევძალადიქცევასაპ
როტესტომოძრაობა.ოღონდ,ამმოძრაო
ბისშიგნით,აღარუნდადავუშვათმეხუთე
კოლონის არსებობა იმ ავადხსენებული
“წითელი დისიდენტებისა” და “ეროვნუ
ლი გვარდიელების” მსგავსად, რომლებიც
მრავლად გვყავს დასახელებული ჩვენს
წერილში “უახლესი ისტორიის შავბნელი
ფურცლები”(იხ.გვ.18).

საქართველოგამთლიანდება!
ქართველიერიგაიმარჯვებს!

სააკაშვილ-დუგულავას მიერ რეკლა-
მირებული ჰოლანდიური ყვითელი ავტო-
ბუსები, რომელთა დიდი უმრავლესობა,
ტექნიკური გაუმართაობის გამო, ექსპლუ-
ატაციის ვადის გაუსვლელად უკვე ჩამოი-
წერადაუსაფრთხოებისთვალსაზრისითაც
(ხანძრის წარმოქმნის შემთხვევაში მომენ-
ტალურად აალებადია) საიმედი არ არის,
სრულ დისკომფორტს უქმნის მგზავრებს
დანერვებსაცსაკმაოდუშლის;იმისგამო,
რომრკინიგზისმატარებლისადასარაიონო
ავტობუსების მსგავსად, საქალაქთაშორი-
სოყვითელავტობუსებსაცმოძრაობისგან-
რიგიგანუწესეს,მძღოლებიქროლვითმოძ-
რაობენდაგაჩერებებზეკარებსაციმდენად
სწრაფადხურავენ,რომსალონშიშეხტომა
თუარმოასწარი,ანკარებშიმოგაყოლებენ,
ანგაჩერებაზევედარჩები.უკვედახურულ
კარსკი,რომცუბრახუნო,არავინგაგიღებს
და კიდევ მინიმუმ 20 წუთი მოგიწევს ლო-
დინი. მძღოლს ეჩქარება, რომ მომდევნო
გაჩერებაზე დანიშნულ დროზე მივიდეს.
მგზავრის დროსა თუ სიჩქარეზე არავინ
დარდობს.მგზავრსაბრკოლებსდანერვებს
უშლისტრაფარეტისპრობლემაც,რამეთუ,
ძირითადად, ტრაფარეტები, ავტობუსებს
წინაფასადებზეაქვსგამოკრული,უკანადა
გვერდით ფასადებზე კი, ხშირ შემთხვევა-
ში–ნომრებიცარა,რისგამოცგაჩერებაზე
მირბენილმგზავრს,თუმოასწროწინუწევს
გარბენა, რომ გაიგოს ავტობუსის ნომერი,
ავტობუსი კი კვლავ გარბის თითქმის ცა-
რიელი, რადგან “მოჭრილი ხელფასის” გა-
მო მძღოლი აღარ არის დაინტერესებული
მგზავრთა რაოდენობით. მას შემდეგ, რაც
ავტობუსების სალონებიდან გაქრა მგზავ-
რთა კულტურული მომსახურების სამახ-
სოვრო,მძღოლებიაღარერიდებიანუხეშო-
ბასდამგზავრებისშეურაცხყოფას.

 ყოველივე ზემოჩამოთვლილს ემა-
ტება გაძვირებული საფასური, რაც კაბა-
ლურ მდგომარეობაში აყენებს მგზავრებს
დაუფრომეტადანერვიულებს.მგზავრებს
შეურაცხყოფსდაელდასსცემსმაკონტრო-
ლებელთა მუშაობის ჩასაფრების მეთოდი
დასტილიც.

 ღმერთო, შენ უშველე ყველასაგან
დაუცველმგზავრებს!

ირმა
ფირცხალავა

ყვითელიავტობუსების
განერვიულებული

მგზავრები
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ქართველი ერის მოღალატეებს, ქართველი ერის
მტრების ყურმოჭრილ ლაქიებს! ყველას, ვისაც ფეხზე
ჰკიდიასამშობლო!

საქართველოსმაოხარადდანიშნულმაპატარაცახეს
მა, სააკაშვილ მიხეილად წოდებულმა კვისლინგმა უკვე
მერამდენედჩაგვაფურთხასულსადაგულში.შეგვიბილ
წაყველასალოცავიდასათაყვანო.

და ამას თავზარდამცემი, გულისამრევი გულგრი
ლობით,უზნეოდუმილითისმენსერიდაბერი.ესხდება
აქ,ამჩვენსცოდვილმიწაზე.იქ,ზეციერსაქართველო
შიკიბორგავსსულიფარნავაზისა,სულიწმიდამეფეთა
—ვახტანგგორგასალისა,დავითაღმაშენებლისა,თვით
ქართველთა დიდი დედის წმიდა თამარისა. საქართვე
ლოსთვის შუბლგანგმირულნი ილია მართლისა და ზვი
ადგანმათავისუფლებლისა,სულივაჟასიდადიდოსტატ
კონსტანტინესი,პავლეინგოროყვასიდაგრიგოლრობა
ქიძისა.

არსაიდან განმკითხავი, არსაიდან ქომაგი! ისე წავ
მხდარვართდადავცემულვართ,რომაღარძალგვიძსამ
აშკარამტერსსაქართველოისასვინმემპასუხიგასცეს,
პასუხიაგებინოს,საკადრისიმიუზღვასდადაადუმოს.

ადრე, მის ამგვარ, საქართველოს სახელმწიფოს მი
მართაშკარამტრულგამოხტომებს,რაიცსულსმიფორი
აქებდადაგულსმიკლავდა,უვიცობისადაუწიგნურობის
გამოვლინებადმივიჩნევდი.მაგრამდღესუკვენათელია,
რომეს კაცი მიზანმიმართულად, შეურაცხადობის აგო
ნიისფონზესთესავსამნარეკალს,რათათუგვეღირსა
დადაგვიდგადღეიძლევაისაკვირველისა,პასუხივერ
ვინმოსთხოვოს.

ამგვარიბოდვებით,უვიცობითსთესსიგიჩვენს,მა
თი წყალობით ისედაც სასომიხდილ ერში არასრულფა
სოვნებისსინდრომს.

და უბედურება ისაა, რომ ამ ოლიგოფრენულ ბოდ
ვებსარპასუხობსჩვენიისტორიკოსებისარმია,მხოლოდ
ერთხელ მოვკარი თვალი აკადემიკოს მარიკა ლორთქი
ფანიძისკომენტარს.

იქნებ მიზეზიც ჰქონდეთ — უვიცსა და სულელს
გაეპაექრონ?

მეორე მიზეზი კი ეს ცხოველური შიშია. ნუთუ მარ
თლაასედაგვაბეჩავა?!

ჩვენუჩინოდაუტიტულოქართველებსარარადგვაგ
დებენ,არცრადმივაჩნივართ!თავშიისეაქვსავარდნი
ლიპირფერთადალიქნიათალათაიები,რომცასხელე
ბით იჭერს, ხოლო, თუ სადმე ბუზის ბზუილი გაიგონა
მყისვეპირქვეემხობადამიწაშიჩაძრომასლამობს,აკი
ვნახეთერთხელმთავარსარდალმიშიკომაგარიასგულა
დობადავაჟკაცობა.

ჟურნალისტჯაბახუბუასკვლავშეუკრიბავსმიშამა
გარიასეული“მარგალიტები”,ამსაუკუნისსამარცხვინო
ფრაზებიდამასაცგულსულიასტკივებიადასცდილობს
ხმამიაწვდინოსმისპროფესორდედას.შეისმენსკი?შე
ასმენსკიმისპირმშოსრასმეს?

ან კიდეც, ვინ იცის, იქნებ დედისეული სკოლა აქვს
გავლილი,აკიიწუნებსჩვენითაობისსკოლასადაგანათ
ლებას“ჩემმათაობამვერისწავლაკარგადისტორიაო”
ამბობსლიქნიათადამედროვეთაგანმოწონებულიმაგა
რიპრეზიდენტიმიშა.

იქნებისტორიაშიჩვენიგანუსწავლელობისბრალია,
რომარვიცით,რომთურმე,დავითაღმაშენებელიცოც
ნებობდა ნატოში შესვლაზე, რომ თურმე, მეთორმეტე
საუკუნეში დავით სოსლანიც “სამხრეთელი ოსი” ყოფი
ლა.თურმე,აგერუკვეოთხისაუკუნეა,რაცფერეიდანში
ქართველიგულამოსკვნილიმღერის“სულიკოს”;ისიცკი
არგვცოდნია,რომ“სულიკოს”დამწერიაკაკიწერეთელი
არაXIXსაუკუნეში,არამედმეთექვსმეტესაუკუნეშიდა
ბადებულა და იქნებ საქართელოს ბულბული დიდი აკა
კიცოსიიყო,ჰა?

“ჩემმათაობამვერისწავლაკარგადისტორია”—რა
კი ეს მიშასაგან გავიგონე, მეც ვეცი წიგნებს, პაპირუ
სებს, ეტრატებსდადავიწყე ძებნათამარისბიოგრაფი
ებისა, მივჩხრიკმოვჩხრიკე, გადავიკითხე “ქართლის
ცხოვრება”,გადავფურცლებასილიეზოსმოძღვრისდა
მრავალთა მატიანენი, მაგრამ ვერა და ვერ მივაგენი.
თითქოსჩემსჯინაზეყველანისაგულდაგულოდმალავს
დიდითამარის“ოსობას”!

მხოლოდ ერთგან მივაგენი ცნობას: “საქართველოს

დიდ ხელმწიფეს გიორგი III (11561184) ჭაბუკობისას
მამამ შერთო ოვსთა მეფის ასული, ბურდუხან (ძალიან
ლამაზიქალი,“მისებრისძალიარაეხილაქართლისთემ
სა”). ამ შეუღლებისაგან იშვა ჯერ სახელოვანი თამარი
დაშემდეგრუსუდანი”(გუბაზსანიკიძე,ლევანსანიკიძე,
ისტორია,ქართულიბასილოიგრაფია(მეფეთანუსხა)გა
მომცემლობასამშობლო,თბილისი1992წელი,გვ.45).

ინტერნეტ სივრცეშიც შემდეგი მონაცემებია თამარ
მეფისშესახებ:“თამარიმეფეგიორგიIIIისადამისიმე
უღლის ბურდუხანის უფროსი ქალიშვილი იყო. ბურდუ
ხანითავისმხრივოვსთამეფეხუდანისქალიშვილიგახ
ლდათ”.

მაშასადამე თამარის დედა ოვსი ყოფილა, სახელად
ბურდუხანი, მაგრამროდისიყოქართველურმოდგმაში
(გარდაწარმართულიეპოქებისა),ქართულქრისტიანულ
ყოფასადაცნობიერებაშიეროვნებადედისმხრიდანწა
მოსულიყო?

იქნებ, ამ აზრების მფრქვეველი, საკუთარი ქვენა
ზრახვებითზომავდესთამარისწარმომავლობისსაკითხს
და ამით სცდილობს გაამართლოს მისი არაჩვენებური
წარმომავლობა?

ჰქმნისრაფონს,სცდილობსშენიღბულადგანახორ
ციელოს მავანთა ფარული პოლიტიკური გეგმები ქარ
თულიეროვნულითვითშეგნებისდასაკნინებლად,არას
რულფასოვნებისდასამკვიდრებლად.

საკითხავია, არის კი ამ ნაბოდვარის პატრონი ნამ
დვილი ქართული მოდგმისა და ჭეშმარიტი ქართული
ცნობიერებისმქონე?

ავი ენები კი მართლაც საწინააღმდეგოს ჩურჩულე
ბენ.

რისპასუხადაციგისცდილობსსაზოგადოებრივიაზ
რის შექმნას, რომ ”ძალიან ბევრი ეროვნული მოღვაწე
საქართველოსი, მაგალითად თამარ მეფე, აღარ ვლაპა
რაკობდავითსოსლანზე,ოსიიყო”დაჰგონია,რომმის
”დიდისტორიულაღმოჩენას”შოკშიჩავუგდივართ.არა
ბატონო, შოკში არ ჩავვარდნილვართ, შოკში მაშინ ჩავ
ვარდით,როდესაცვიხილეთმიწაზეგართხმულიდაში
შისაგანსულთმობრძავი,ჰალსტუხღეჭიამიშამაგარია!

რაც შეეხება დავით სოსლანს, აი რას გვამცნო
ბენ ჩვენს მიერვე ზემო მოხმობილი წიგნის ავტორები:
”სრულიად საქართველოს მეფეს გიორგი I ჰყოლია კი
დევ ”მეორეცოლი”,ოსვთამეფისასულისახელადალ
დე,რომლისგანაცდაბადებულადემეტრე(ამდემეტრეს
შტოსაგან,მეექვსემუხლად,წარმოსდგებათამარმეფის
ქმარიდავითსოსლანი”(გვ.37).

ახლავნახოთინტერნეტისვიკიპედიადავითსოსლა
ნისწარმომავლობისშესახებ:

დავითსოსლანი (†დაახლოებით1203ან1204),თა
მარმეფისმეორექმარი.

თამარმაიქორწინამასზე1187წელსდიდუბისსასახ
ლეში. წყაროს ცნობით, დავით სოსლანი იყო თამარის
მამიდის,რუსუდანის”გაზრდილი”და”თვისი”(”თვისი”,
უფრო გავრცელებული აზრით, აღნიშნავდა ნათესავს,
სხვამოსაზრებით—ქვეშევრდომს,ვასალს,ასევე”გაზ
რდილს”ჰქონდაორიმნიშვნელობა:გაზრდილისდავა
სალის).

მემატიანე ახასიათებს, როგორც ზნეობრივი და რა
ინდული თვისებებით შემკულ, სასიამოვნო გარეგნობის
კაცს. დავით სოსლანი სარდლობდა ქართველთა ლაშ
ქარსთითქმისყველადიდბრძოლაში(ლაშქრობაXIIსა
უკუნის 90იანი წლების დასაწყისში ბარდავის მხარეში,
არზრუმში — კარნუქალაქში, გელაქუნში, ბელაქანში,
განძისმიდამოებში,შამქორისბრძოლაში1195,ბასიანის
ბრძოლაში 1203). როგორც თანამეფე, სოსლანი სახელ
მწიფოსგამგებლობაშიცმონაწილეობდა.

მის წარმომავლობაზე არ არსებობს ერთიანი აზრი.
ქართულსამეცნიეროლიტერატურაშიგანმტკიცებულია
მოსაზრება,რომდავითსოსლანიიყოოსეთშიდამკვიდ
რებულ ბაგრატიონთა შტოს წარმომადგენელი. მკვლე
ვართა აზრით, ეს შტო მომდინარეობს გიორგი Iისა და
ალანთა ტომის ასულის ალდე დედოფლის ვაჟის დე
მეტრესაგან(ხაზგასმაჩვენია–ა.ს).ვახუშტისცნობით,
დემეტრესდარჩა ძე,რომელიცთავისბებია ალდესთან
ერთადოსეთშიგაიქცა,იქიქორწინამეფისასულზედა
თვითონაც ოსთა მეფედ იწოდა. დავით სოსლანი მისი
შთამომავალი იყო. დავით სოსლანს ბაგრატიონად მი
იჩნევს”ლაშაგიორგისდროინდელიმემატიანეც”.ზოგი
მკვლევარის მოსაზრებით, დავით სოსლანი ცარაზონთა
ოსურსაგვარეულოსეკუთვნოდა,მაგრამამისდამადას
ტურებელიცნობებისაისტორიოწყაროებშიარაჩანსდა
ესთვალსაზრისიზეპირვარაუდადრჩება.

Происхождение
Согласно Вахушти Багратиони, ДавидСослан по

отцовской линии был потомком Деметре, сына Георгия 
I, то есть был из рода Багратионов. У Георгия I, царя

Грузии (1014—1027), было два сына от разных жён —
Баграт IV и Деметре (последний добивался престола,
но безрезультатно). Впоследствии он перебрался в
Константинополь. Этифактыподтверждаютсяданными
“Летописи Грузии”(Матиане Картлиса).УДеметреостался
малолетний сын Давид, которого бабушка увезла в
Осетию—народину.Тамегоусыновилосетинскийцарь
из рода Царазонов, затем выдал за него замуж свою
дочь. Их сын Атон стал царём Осетии. ДавидСослан
былвнукомАтона.

OrIgIns
DavidSoslanwasamemberoftheroyalhousewhich

ruled Alania (Ovseti or Oseti of the Georgian sources;
hence, the modern designation of Ossetia), an Orthodox 
Christiankingdominnorth Caucasus,andfrequentlyintermar
riedwiththeBagrationi DynastyofGeorgia.Arelativelylater
chronicler,writingduringthereignofgeorge IV Lasha(son
of Tamar and David Soslan; 12121223), ascribes David
Soslan,thoughvaguely,theBagrationiancestry.Aversion
ofDavid’sBagratidoriginfoundfurtherdevelopmentinthe
worksofthe18thcenturyGeorgianscholarPrinceVakhushti 
Bagrationi. He considered David Soslan a descendant of
george I of georgia(10141027)andhisAlanwifeAldewho
were the parents of Demetrius (Demetre), an unfortunate
pretender to the Georgian crown whose son, David, was
forcedbyBagrat IV of georgiatofleetoAlania.Accordingto
Vakhushti,DavidandhisdescendantsAtonandJadaron
marriedintotheAlanrulingfamilyandbecame“kingsofthe
Osi[i.e.,Alans]”.ThisJadaronissaidtohavebeenDavid
Soslan'sfather.[1]Whilethisaccountisconsideredcredible
bysomescholarsofGeorgia,theissueofDavid’sdynastic
originstillremainscontroversial.

An interesting passage from the 13thcentury anony
mous Georgian Histories and Eulogies of Sovereigns re
lates that David was under the patronage ofTamar’s pa
ternalauntrusudan andcameof “thedescendants [ძენი;
literally,“sons”]ofEphraim,whichareOsi,handsomeand
strong in battle.” The Georgian scholar Korneli Kekelidze
suggestedthatDavidSoslan’sfamily–the“Ephraimids”–
mighthaveclaimeddescentfromthebiblicalEphraim,and
compared this family legend to that of the Bagratids who
considered themselvesdescendantsofDavid, thesecond
kingoftheIsraelites.[2]

In 1946, the north Ossetian archaeologist Evgeniya
Pchelinaannouncedthat,duringthedigsattheNuzalcha
pelintheArdonGorge,north Ossetian Assr,shediscovered
the tomb allegedly belonging to David Soslan whom she
identifiedwiththecertainSoslanmentionedintheGeorgian
asomtavruliinscriptioninthechapel,andsuggestedthatDa
vidSoslanmighthavebeenamemberoftheTsarazonfam
ily,aheroicclanfromNuzalknowntotheOsseticfolklore
tradition.[3]However,thehypothesishasnotbeenaccepted
bymostGeorgianscholarswhoregardPchelina’sconclu
sionsdoubtful.

აი, ასეთ ცნობებს ვაწყდებით ინტერნეტ სივრცეში
დავითსოსლანზე.

სხვარამიმდროინდელიწერილობითიძეგლიდავით
სოსლანის წარმომავლობის შესახებ დღემდე არ არსე
ბობს.

„ბაგრატიონთა დინასტიის ოსეთის შტოს ისტორია
შედგენილია სანდო საისტორიო წყაროების მიხედვით.
ამას ადასტურებს ნუზალის (ჩრდ. ოსეთი, კასარის ხე
ობა) ფრესკული მხატვრობაც (დ. ლოლაშვილი, დავით
სოსლანისაკლდამისსაიდუმლოება,გვ.8182).

… დღემდე ჯერჯერობით არავის მოუტანია დოკუ
მენტი, რომელიც წინ
აღუდგებოდა ქართველ

დოქსოპულოებო,იქნებმართლა
არაგყავთდედა,ჰა?

საქართველოს ცოცხალი ლეგენდა თამარია მხო-
ლოდ. გადაავლეთ თვალი საქართველოს ისტორიას:
ყველგან,საცაკიინაკვთებასახსარისაქართველოს
ისტორიის,რომელიმეხაზტეხილიეპოქათამდინარე-
ბის,ყვავილობსყველგანსურნელოვანისახელითამა-
რის.მიზეზი?—დიდითამარსათუთინერვია,საქარ-
თველოსსულის.

გრიგოლრობაქიძე

გაგრძელება მე-4 გვ.
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მემატიანეთა მტკიცებას და
ვით სოსლანის ბაგრატიო
ნობის შესახებ. რაც შეეხება

ვარაუდს,რომდავითსოსლანიცარაზონთაგვარსეკუთ
ვნის (ე. პჩელინა), იგი არაა საბუთებით გამაგრებული,
მხოლოდ ზოგადადაა მინიშნებული ოსურ გადმოცემებ
ზე,რაც,რათქმაუნდა,მტკიცებისათვისსაკმარისიარ
არის. ზოგი მიიჩნევს, რომ „ცარაზონოვი“ არის დავით
სოსლანისგვარიდაოსურადნიშნავს„ბატონიშვილს“(ი.
მეგრელიძე)“.(როინმეტრეველი„მეფეთამარი“—თბი
ლისი,1991,გვ.162).

დაერთიც,დავითსოსლანისვიკიპედიისინგლისური
ვარიანტიდანვგებულობთშემდეგს:

1946 წელს ჩრდილოეთოსელი არქეოლოგი ევგენია
პხელინაგვამცნობს,რომარდონისხეობაში,ჩრდილოეთ
ოსეთისასსრ,ნუზალისკაპელასგათხრებისასმანაღმო
აჩინა საფლავი, რომელიც, თითქოსდა დავით სოსლანს
ეკუთვნოდა, რომელიც გაშიფრა კაპელის ქართული
ასოთმთავრული წარწერით და შემოგვთავაზა, რომ და
ვითსოსლანიშესაძლებელიცარაზონთასაგვარეულოს,
ოსურიფოლკლორისტადიციებიდანცნობილინუზალის
გმირული კლანი, წევრი იყო. ეს ჰიპოტეზა ქართველი
მეცნიერების უმრავლესობის მიერ არ იქნა მიღებული,
რომლებიცპჩელინასდასკვნებსსაეჭვოდმიიჩნევენ.

დათუდავითსოსლანი„სამხრეთოსეთელი“იყო,მა
შინ,რატომდაუსაფლავებიათისკავკასიისქედსგადაღ
მა?განათამარმეფისთანამეცხედრისათვის(ოსებისდა
რუსებისთქმით,თურმედავითსოსლანისაქართველოს
მეფეცყოფილა)კავკასიისქედსგადმოღმა,ე.წ.სამხრეთ
ოსეთში,თუნდაცმის ე. წ.დედაქალაქში—ცხინვალში
საფლავისადგილიარაღმოჩნდა?

მით უმეტეს, როგორც საისტორიო წყაროები გვამ
ცნობენ, ის თამარზე ადრე აღსრულებულა (წყაროებში
სამითარიღიამითითებული1203,1204,1207)დადაუ
ჯერებელია,თამარსმისითანამეცხედრისნეშტიმთებს
იქითდაესაფლავებინა.

“…დღემდე ჯერჯერობით არავის მოუტანია დოკუ
მენტი, რომელიც წინ აღუდგებოდა ქართველ მემატია
ნეთა მტკიცებას დავით სოსლანის ბაგრატიონობის შე
სახებ.” — გვამცნობს ქართველი მეცნიერი. მაგრამ აი,
18წლისშემდეგგამოჩნდაკაცი,ევგენიაპჩელინას“სა
ისტორიო სკოლის სწავლების” მიმდევარი, რომელმაც
“სწორად ისწავლა ისტორია” და გვიმტკიცებს არა მარ
ტოდავითსოსლანისოსობას,არამედ,პჩელინასდიდმა
“შეგირდმა”დავითსოსლანსუმოწყალოდზედმიაყოლა
მისი ღვთივმოსილი თანამეცხედრე მეფეთმეფე წმიდა
თამარი.

ჩვენ ისღა დაგვრჩენია, რომ შევსთხოვოთ მოწყალე
სააკაშვილსდაგვიდოსდღემდისჩვენთვისუცნობიდო
კუმენტებიდა“განგვანათლოს”.

როგორც სჩანს, მიშა სააკაშვილს ოსი სეპარატისტი
დარუსიიმპერიალისტი“ისტორიკოსების”ბილწიგონე
ბისნაჟურიგადაუბულბულებიადაამიტომჰგონია,რომ
მისთაობასარუსწავლიანამდვილიისტორია.

ჩვენ არც ნამდვილი ქართული გეოგრაფია გვისწავ
ლია,თორემჩავჯდებოდითახლაიმმატარებელში,რომე
ლითაცილორისმაგიერსულორშიშევგრიალდებოდით.

ჩვენთვის რომ ნამდვილი ქართული პოეზიაც ესწავ
ლებიათ, მაშინ ორბელიანის ტაეპებს დიდ შოთას მივა
წერდით და ქართული პოეზიის დედოფლის ლექსებზე
რომავღზრდილიყავით,მაშინასეშევაჯერებდითდიდი
ქალბატონიანაკალანდაძისლექსებს“ატმისრტოო,ატ
მისრტოო,ლამისსახლშიშემომეჭრასთუთა”!(?!)მაგა
რია,არა?!

ეჰ, რამდენი რამე გვკლებია, როდის ავაღწევთ მიშა
მაგარიას“ცოდნის”სიმაღლემდე?!რამხელაოჩოფეხები
დაგვჭირდება,მასრომმხარიგავუსწოროთ!

ხუმრობაიქითიყოს,სერიოზულადგანვსაჯოთჩვენი
უბედურება,რომელსაცმიშამაგარიაჰქვიადანათელი
მოვფინოთიმუკუნსადაბნელს,რომელიცმისმოვლინე
ბასმოჰყვასაქართველოში.

დავუშვათ,რომქართველთადიდიდედაოსიიყო,რა
მოხდამერეამით?!იქნებდამისახელოთევროპისმონარ
ქიულისახელმწიფოსრომელიმემონარქი,რომლისფეს
ვიიმავექვეყნისწიაღიდანმომდინარეობდეს?

დიდიბრიტანეთისგაერთიანებულისამეფოსუინძო
რებისდინასტია,რომელიცსათავეს1901წლიდანიღებს,
წარმოსდგება საქსენკობურგ გოთას საგვარეულოდან
დაესშენდღესდიდბრიტანელსრომშეახსენო,ცხვირ
პირი წითლად შეგეღებება! არადა აი, რას ვგებულობთ
იგივევიკიპედიიდან:

DasHausWindsor [“wɪnz”] (ab1917) istdasbritische
Königshaus.WegendesinnenpolitischenDruckswährend
des Ersten Weltkrieges aufgrund der deutschenAbstam
mungundVerwandtschaftderköniglichenFamiliemitdem
Deutschen Kaiserreich, änderte König Georg V. am 17.
Juli 1917 den deutschen Namen SachsenCoburgGotha
(vom Haus SachsenCoburg und Gotha herrührend), den
dieFamilieinGroßbritannienseit1840trug,indenjetzigen
NamenWindsor.DieserstehtfürdiekleineenglischeStadt
WindsorinderGrafschaftBerkshire,wosichSchlossWind

sor,dieResidenzderköniglichenFamilie,befindet.
ე.ი. “უინძორთა სახლი” (უინძორები 1917 წლიდან)

არის ბრიტანეთის სამეფო სახლი. მეფე გეორგ V 1917
წლის17ივლისიდანპირველიმსოფლიოომისმსვლელო
ბისასშიდაპოლიტიკურიზეწოლითგერმანულიწარმო
შობის და გერმანიის იმპერატორების სამეფო სახლთან
ნათესაობისმიზეზისგამოშეცვალაგერმანულისახელი
საქსენკობურგგოტა (საქსენ — კობურგის და გოტას
სახლი),რომელსაცოჯახი1840წლიდანატარებდა,უინ

ძორთასახელით.ესწარმოდგებაბერკშირისსაგრაფოს
პატარა ქალაქ უინძორისგან, სადაც სამეფო რეზიდენ
ცია,უინზორისციხედარბაზიიმყოფება.

თუნდაცთამარი(შემინდედიდოდედაო!)ოსურიწარ
მომავლობისიყოს,ვერგამიგია,რამიზანსემსახურება
ქვეყნისპირველიპირისგანწარამარაამისყრანტალი??

გაბედეთ და დიდ ბრიტანელებს შეჰკადრეთ დღეს
უინძორებიბრიტანელებიარარიანოდარადღეცთქვენს
სიფათსდაადგება,უკეთესისნახვასვერცვინატრებთ.ან
კიდევ,რუსებსუთხარი,ეკატერინაIIპრუსიელიიყოოდა
ზარბაზნებისქუხილიმერენახეთ.

არადა ჩვენი სახელოვანი მეცნიერები, პოეტები,
მწერლებისაზოგადომოღვაწენი,როგორისითათუთით,
კრძალვით, მოწიწებითა და სიყვარულით მოიხსენიებენ
მას.გავიხსენოთგრიგოლორბელიანი:

თამარმეფისსახებეთანიისეკლესიაში
შენსწმინდასახეს,
შვენებითსავსეს,
სახიერებითგანსხივებულსა,
ვუმზერკრძალვითა,
თაყვანცემითა,
ცრემლმორეულიგემთხვევიფერხთა!
მიხარის—გიმზერ,
ვჰსწუხვარ—დაგიმზერ,
დაესრეთმზერამსურსსიკვდილამდე,
არგამოვფხიზლდე,
რომაღარვჰგრძნობდე
ჩემისამშობლოსსულითდაცემას!..

და დღესაც ამათი წყალობით დავრდომილი სამშობ
ლოსტკივილებსმეფეთმეფეთამარისცქერითვიამებთ.

ანდარადღირსვაჟასეულიტაეპებისგულშიწაჩურ
ჩულება

დიდითამარი
ქალო,ქართველთასულისდგმავ,
ქალო,ქართველთადედაო!
ტყუილადვამბობთშენსსიკვდილს,
თამარსცოცხალსავხედაო
შენახარერისსიცოცხლე,
თავიარმომიკვდებაო!
მოწყალედგვექმენქართველთა,
ჩემოლამაზოდედაო!

რავქნა,როგორვერწმუნომიშასხვააკაშვილს?რა
მეთუვერსადვერვკითხულობმიშამაგარიასეულ„შენ,
ჩემოოსოდედაო“ს!

მიშამაგარიასჭავჭავაძისუნივერსიტეტშიდაუკვეხ
ნია:„ისთემები,რომელზეცმევსაუბრობპირდაპირარის
კავშირში იმასთან, რის დანერგვასაც ცდილობდა ილია
ჭავჭავაძეXIXსაუკუნეში“.

ღმერთო დიდებულო, რას არ გაიგონებ?! დიდება
შენსმოთმინებას,უფალო!

საერთოდ სმენია კი ამ „მრავლისმცოდნე” პრეზი
დენტსილიას„თემების”შესახებრამე?გაუგიაკიწმიდა
ილიამართლის„ქვათაღაღადის”არსებობაზერაიმე?

დათუერთხელმაინცგადაუკითხავსწმიდაილიამარ
თალისრომელიმეთხზულება,მაშინრადგვაყრისთვალ
შინაცარსადარადგვიწამლავსგათანგულსულებს?

მიშამაგარიასუპირველესიმიზანიხომდღესავითნა
თელია—ახლებურად„ასწავლოს“ქართველსტუდენტო
ბას ისტორია, ესე იგი — დაავიწყოს, ამოშანთოს ჩვენი
გონებიდანისტორიულიმახსოვრობადაჟამთაღრიცხვა,
მხოლოდ2004წლიდანდავიწყოთ.

საჭიროდვთვლითშთავაგონოთმასილიასესსიტყ
ვები:

„…ყოვლისსწავლასადაცოდნასსაძირკვლადსაკუ
თარიმწერლობისადავითარებისცოდნაუნდადაედოს.

ამ სახითრომგვართმევენ ყოველსჩვენს ეროვნულ
ღირსებას, სთითხნიან ჩვენს ვინაობას... გვიბათილებენ
ისტორიასაც... რისთვის არის ატეხილი ეს მტვერბუქი,
ესფუქსავატიჭექაქუხილი?..ვისიუნარიაყოველივეეს?
რა შავი ყორანია, რომ თავს დაგვტრიალებს, ზედ დაგ
ვყეფსდადაგვჩხავის?..ღმერთმაგვაშოროს,იგიცოდვა
მთელს ერს შევწამოთ... ერი, როგორც კრებული ისტო
რიით შედუღებულ ერთსულ და ერთხორც მკვიდრთა,
ყოველიპატიოსანისადაჭკუათმყოფელიადამიანისაგან
უნდაპატივცემულიყოსდამისიასეთუისეგაუპატიუ
რება,ავადხსენება—დიდადსათაკილოსაქციელია.ყო
ველსერსთავისისაკუთარისახეაქვს,თავისიწადილები.
ამაების შეგინება ერთი იმისთანა სიბრიყვეა, რომელიც
გონებაგახსნილადამიანსარეპატიება”.

დასაქართველოსდღევანდელმანქურთსაჭეთმპყო
ბელებსმინდაშევახსენოისევდაისევილიასეულისიტყ
ვები:

“… ერის პირქვე დამხობა, გათახსირება, გაწყალება
იქიდამ დაიწყება, როცა იგი თავისს ისტორიას ივიწყ
ებს, როცა მასს ხსოვნა ეკარგება თავისის წარსულისა,
თავისის ყოფილის ცხოვრებისა, დავიწყება ისტორიისა,
თავისის წარსულისა და ყოფილის ცხოვრების აღმოფ
ხვრა ხსოვნისაგან  მომასწავებელია ერის სულით და
ხორცითმოშლისა,დარღვევისადამთლადწაწყმედისა
ცა.წარსულიმკვიდრისაძირკველიააწმყოსი,როგორც
აწმყომომავლისა.ესსამისხვადასხვახანა,სხვადასხვა
ჟამიერისცხოვრებისაისეაერთმანეთზედგადაბმული,
რომ ერთი უმეოროდ წარმოუდგენელი, გაუგებარი და
გამოუცნობია.ამიტომაცარისნათქვამიერისბრძენისა
გან,რომაწმყო,შობილიწარსულისაგან,არისმშობელი
მერმისისაო. ეს სამთა ჟამთა ერთმანეთზედ დამოკიდე
ბულება კანონია ისეთივე შეურყეველი და გარდუვალი,
როგორცყოველივებუნებურიკანონი”.

დავაიმას,ვინცამკანონისწინააღმდეგწავა,მკაცრი
თემიდაქალბატონიისტორიასამუდამოგაქრობასმიუს
ჯისსასჯელად!დასასრულ,ისევმივმართავმიშამაგარი
ასამფსონებს,ქალბატონებსადაბატონებს,რომლებიც
ისმენენრაასეთმტრულბოდვებსმათიკუმირისაგანდა
თვითთევზებივითპირშიწყალიჩაუგუბებიათ:

—მოგწონთკიბატონებოდაქალბატონებოამკვის
ლინგისასეთისიმაგრე?

—თქვენთვისმიშასსიმაგრედაგამაგრებაუმთავრე
სიათუმამულიჩვენი?

მივმართავთ ოთარ კობერიძეს, რომელმაც მიშა მა
გარიას საამებლად კახეთში საარჩევნო ვაქხანალიისას
ასეთი უტიფრობა და მკრეხელობა წამოროშა — “მიშამ
დამპალისაქართველოჩაიბარაო”,მოგიწონებდაკიასეთ
თქმასბატონოოთართქვენითამარივითლამაზი,სულ
ნათელიმეუღლექალბატონილიაელიავა?

გვინდოდა მიგვემართა მიშას ამქარში ქანცგაწყვე
ტილი ეკა ხერხეულიძისათვის, ნუგზარ წიკლაურისათ
ვის, ცრუ დისიდენტ ირაკლი კენჭოშვილისათვის, შოთა
მალაშხიასათვისდაგამინისტრებულპროფესორიულონ
გაგოშიძისათვის ორიოდე სიტყვით, მაგრამ საჭიროდ
აღარ ჩავთვალეთ, რადგან ჩვენი ღაღადისი კედელზე
ცერცვისჰყრაიქნებოდამხოლოდ.

ჩვენსწერილსპროლოგადგრიგოლრობაქიძისსიტყ
ვებიწარვუმძღვარეთდაეპილოგადაცმისსავესიტყვებს
დავურთავთ:

“…ვინიცის,ჩვენსუმსგავსოცხოვრებაში,საცაშუ
რისადაშუღლისმეტიარაისმისრა,მრავალიქართველი
სათვის მხოლოდ თამარია ერთადერთი ნავთსაყუდარი.
ვინ იცის, ჩვენსუგვანოცხოვრებაში, საცა აღფრთოვა
ნებასფრთები ეჭრება “მეშჩანური” მორალისაგან, მრა
ვალი ქართველისათვის მხოლოდ თამარია ერთადერთი
ამაფრთოვანებელი მესაიდუმლე. და რამდენია ისეთი,
რომლისთვის ამ საშინელ ქვეყანაში საკუთარი სულიც
ციხედგარდაქმნილა!

ასეთიადიდითამარ,დაამსიყვარულისღალატიიქ
ნებოდა,თუშვიდასიწლისთავზეარითქვაუკანასკნელი
სიმართლე... თამარ პლასტიური ლეგენდაა საქართვე
ლოსისტორიისა,თვალისმომჭრელიდასმენამათრობე
ლი”(გაზეთი“საქართველო”,1918,N9091,1315მაისი).

ალექსანდრესანდუხაძე
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საქართველოს უახლესი ისტორიიდან ვიცით,
თუ როგორ აღსდგა ერი და ბერი, სტუდენტობა
ქართულიენისდასაცავად1978წლის14აპრილს,
როდესაც სსრკს პოლიტბიურომ, ლეონიდ ბრეჟ
ნევის თავმჯდომარეობით, მოინდომა კონსტიტუ
ციიდანამოეღო75ემუხლი,რომელშიცდეკლარი
რებული იყო, რომ “საქართველოს რესპუბლიკის
სახელმწიფოენაარისქართულიენა”.თუმცა,ზე
მომოხმობილიმუხლი,ყველამოკავშირერესპუბ
ლიკაშიდასაქართველოშიც(როგორცთავადკონ
სტიტუცია)ფიქციაიყო,მაგრამშორსმჭვრეტელი
ქართველიერიაღარშეეგუასაკუთარიენისდეი
ურედამოძირკვასაც.

როდესაც სსრკ დაინგრა და დაიშალა, დამოუ
კიდებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის
ზვიად გამსახურდიას უზენაესმა საბჭომ “საქარ
თველოსრესპუბლიკისკონსტიტუციაში”უცვლე
ლადდატოვაზემოხსენებულიმუხლიდარეალუ
რადუზრუნველყოსახელმწიფოენისდაცვა.

სახელმწიფოენისსტატუსიშენარჩუნებულიქ
ნა1995წლის25აგვისტოსმიღებულ“საქართვე
ლოსკონსტიტუციაშიც”შემდეგიცვლილებითადა
დამატებით:“მუხლი8.საქართველოსსახელმწიფო
ენაარისქართული,ხოლოაფხაზეთში,აგრეთვე
აფხაზური”.უფროუადრეს,1921წლის21თებერ
ვლის კონსტიტუციაში, ქართული ენის სტატუსი
განსაზღვრულიიყომუხლ3ში,რომელშიცეწერა:
“საქართველოსსახელმწიფოებრივიენაარისქარ
თულიენა”(იხ.ხსენებულიკონსტიტუცია).

ვინაიდან ხელმეორედ არ არის გამოცემული
1995 წლის 25 აგვისტოს კონსტიტუცია, ჩვენ არ
ვიცითრაცვლილებადადამატებაგანიცადაქარ
თულიენისშესახებმე8მუხლმა;სააკაშვილისან

ტინაციონალურმა ხელისუფლებამ 2004 წლიდან
მოყოლებულიდღემდეიმდენიცვლილებებიდადა
მატებებიშეიტანაკონსტიტუციაში,რომინტერნე
ტითაცკივერმოვიპოვეთცნობაკონსტიტუციის
მე8 მუხლის დღევანდელი მდგომარეობის შესა
ხებ,საერთოდამოიღესიგიკონსტიტუციიდან,თუ
რა სახის ცვლილება განიცადა მან. ფაქტია, რომ
ოფიციალურიპოლიტიკითსახელმწიფოშიქართუ
ლიენაარარისდომინინატი,არაქართულმოსახ
ლეობას არ ავალდებულებს (არც სამსახურებში,
არცსკოლებშიდაარცუმაღლესსასწავლებლებ
ში)ქართულის,როგორცსახელმწიფოენისაუცი
ლებელი ცოდნით, ხოლო სასტუმროების, მაღა
ზიებისა და სხვა დაწესებულებების შენობებიდან
სრულადგამქრალიაქართული,მისნაცვლადმხო
ლოდინგლისურენოვანიწარწერებიკაშკაშებენ.

ასეელვარებსმხოლოდინგლისურენოვანიწარ
წერაახლახანსაზეიმოვითარებაშიგახსნილსას
ტუმრო “Radisson”ზე, ყოფილი სასტუმრო “ივე
რიის” შენობის თავზე. მართალია პოლიტიკური
ორგანიზაციის “კონსერვატორების” ლიდერებმა,
გახსნისთანავე გააპროტესტეს აღნიშნული ფაქ
ტი, მაგრამმათერთჯერადპროტესტს,როგორც
მოსალოდნელიიყო,არცხელისუფლებისადაარც
სასტუმროს უცხოელი მესვეურების მხრიდან გუ
ლისხმიერირეაქციაარმოჰყოლია.

თუმე20საუკუნეშიიმპერიალისტურირუსეთი
ყველამეთოდებითდევნიდაქართულენასსაქარ
თველოში, დღეს, 21ე საუკუნეში, ამერიკისა და
დასავლეთის კაპიტალით იდევნება და იძირკვება
ქართულიენა;სახელმწიფოდაწესებულებებითუ
კერძო ფირმები სამსახურში არავის იღებენ ინ
გლისურიენისცოდნისგარეშე,მსგავსადსაბჭოთა
კომუნისტურისისტემისდროსრუსულიენისა.

დიახ, ჩვენმივისწრაფვითნატოსადაევროპი
საკენ, მაგრამ იმისათვის, – რომ შევინარჩუნოთ
ჩვენი უძველესი სახელმწიფოებრიობა, ენა, კულ
ტურადატრადიციები.

ამავდროულად უნდა ახსოვდეს მსოფლიოს,
რომჩვენშიუკვდავიაერთიანი,ძლიერიკავკასიის
იდეა.

სააკაშვილის ანტინაციონალური ხელისუფლე
ბისლიბერალურიპოლიტიკითსამცხეჯავახეთში
უკვე მიმდინარეობს (საკუთარი ენისა და ორმაგი
მოქალაქეობისუფლებით)ამრეგიონისსაქართვე
ლოდანგამოყოფისჩუმიპროცესი;აფხაზეთისადა
ცხინვალისრეგიონისმსგავსადიქუკვეარიგებენ
სომხურპასპორტებს,ქართულიენაგანდევნილია
სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და მკვიდრობს
სომხური,ქართულიმოსახლეობა,განცდილიდის
კრიმინაციისგამო,თანდათანტოვებსრეგიონს.

ამგვარსახიფათოპროცესსდანაშაულებრივად
უყურებსდა აჩუმათებს,როგორცხელისუფლება
დამისმიერმონოპოლიზირებულიმასმედია,ასევე
ოპოზიციაც, რაც ცხადჰყოფს, რომ ისინი არავი
თარ ეროვნულგანმათავისუფლებელ მოძრაობას
არ წარმოადგენენ, არამედ “იბრძვიან” ხელისუფ
ლებისათვის.

ქეთევან
ჭანტურია

დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრე
ზიდენტის ზვიად გამსახურდიას შვილის ცოტნე
გამსახურდიას არსებობა, როგორც ჩანს მოსვენე
ბასუკარგავსსააკაშვილს,ვინძლო,მისპერსონაში
შეურიგებელდაპოტენციურმეტოქესხედავს.

მიმდინარე წლის 28 ოქტომბერს, სააკაშვილის
რეჟიმმა,კვლავდააპატიმრაცოტნეგამსახურდია
და იმისათვის, რომ სამართლიანად წარმოედგინა
მისი დაპატიმრება, ტელეკომპანია «რუსთავი2»
ითუჩვენამთელიქრონოლოგიაცოტნეგამსახურ
დიას«დანაშაულებათასერიალებისა».

სააკაშვილისრეჟიმისმიერშეთითხნილიბრალ
დებებისსაპირწონედჩვენჩვენისმხრივწარმოვა
ჩენთცოტნეგამსახურდიასპერსონისწინააღმდეგ
ბრძოლისქრონოლოგიას:

2003 წელს, ცოტნეს სახლში არყოფნის დროს,
დღემდედაუდგენელიპირებიშეიპარნენკოლხურ
კოშკშიდამოიპარესცოტნესხელნაწერები,მეცნი
ერულიშრომები.

2006 წელს მისი შევიწროვებისა და გაუსაძლი
სიცხოვრებისპირობებისშექმნითმოხდაცოტნეს
თვითმკვლელობის გადაწყვეტილებამდე მიყვანა,
მან დანით დაიჭრა თავი და გამოჯანმრთელების
თანავეიძულებითდატოვასამშობლო.

2007 წლის ნოემბერში “სააკაშვილის რეჟიმ
მა”წამოიწყოცოტნეგამსახურდიას“ჯაშუშობაში
მხილების”კამპანია,რაცელექტრონულიმედიით,
თითქმისმთელითვეგრძელდებოდა.

2008 წლის სექტემბერში, საქართველოში დაბ
რუნებულიცოტნეგამსახურდიათბილისისაერო
პორტშიდააკავეს, ამყოფესორკვირიანპატიმრო
ბაში და ოცი ათასი გირაოს იძულებით გადახდის
შემდგომ გაათავისუფლეს (გირაო სხვამ გადაიხა
და).

2009წლის28ოქტომბერი, სააკაშვილის ანტი
ნაციონალურმა რეჟიმმა, ზვიად გამსახურდიას
ეროვნულ ხელისუფლებას ცოტნე გამსახურდიას
დაჭერით «მიულოცა»; მეზობელ დავით ბაჯელი
ძისცეცხლსასროლიიარაღითდაჭრისბრალდებით
დაპატიმრებულიცოტნეგამსახურდიადღესაცცი
ხეშიზისდაპროტესტისნიშნადშიმშილობასაცხ
ადებს. მისი ადვოკატი ქეთევან ბექაური განმარ
ტავს,რომარარსებობსარანაირიმტკიცებულება
ცოტნე გამსახურდიას დანაშაულის შესახებ, არ
არსებობსმოწმედათვითპირდაპირიმომჩივანიც.

დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო, სა
აკაშვილისრეჟიმიშეიძლებაიძულებულიგახდეს,
ცოტნე გამსახურდია პატიმრობიდან ამჯერადაც
გაათავისუფლოს, მაგრამ საქართველოში დარჩე
ნისშემთხვევაშიექნებათუარამასხელშეუხებლო
ბისადაუსაფრთხოებისგარანტია,არავინიცის.არ
არის გამორიცხული პერმანენტული ფსიქოლოგი
ური ტერორით მოახდინონ ცოტნე გამსახურდიას
დანაშაულისპროვოცირება.

ქეთევანჭანტურია

სააკაშვილისანტინაციონალური
პოლიტიკაქართულიენისწინააღმდეგ

დედაქალაქ თბილისის ყველა უბანში, შენო
ბებზე, მიწისქვეშა გასასვლელებში და რუსთა
ველის გამზირის ასფალტებზე პარლამენტის
შენობასთან გაჩნდა სოციალური პროტესტის
წარწერები: “ხალხს შია, მიშა მაძღარია!” მაგ
რამ ქვეყნის მაძღარი პრეზიდენტი სააკაშვილი
დამისივემაძღარიმთავრობაც,ისევეროგორც
პოლიტიკური პროტესტის ხმას, სოციალურ
პროტესტსაც უყრუებს. მას (მათ) ამ დანგრე
ულდამშეულგაღატაკებულიქვეყნისმისეული
ვირტუოზული ხედვა აქვს (აქვთ) და მხოლოდ
საკუთარმომავალსიშენებენ.ხალხიკისულაც

არანაღვლებთ,რამეთუსულაცარსჭირდებათ
ხალხი,არამედმხოლოდთვითონ!

ხელისუფლების ვერაგულ ჩანაფიქრს უკვე
ცხადად ხვდება ხალხი და როდის იმძლავრებს
თვითგადარჩენის ინსტიქტი და სოციალური
აფეთქებაარავინიცის.

მაძღარიდათვითკმაყოფილისააკაშვილიკი
კვლავსიამითიფშვნეტსხელებს:“აი,პოლიცი
ისახალიშენობაგავხსენი!”“აი,ავტორალიგავ
ხსენი!”,“აი,სასტუმროები...ჰი,ჰი,ჰი!..”

რედ.

“ხალხს ში ა, მი შა მაძღ ა რი ა!”

რა ელის ცოტ ნე 
გამ სა ხურ დი ას სა ა კაშ ვი ლის 

კაც თმო ძუ ლე რე ჟი მის ხელ ში?
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რუსულმაპროპაგანდისტულმამანქანამკვლავწამოს
წია მის მიერ 19992003 წწ. კულტივირებული პანკისის
თემა. რუსეთის კონტრტერორიზმის კომიტეტის სხდო
მაზე ფედერალური უშიშროების სამსახურის უფროსმა
ალექსანდრე ბორტნიკოვმა განაცხადა: “საქართველოს
სპეცსამსახურები“ალქაიდას”ემისრებსჩეჩნეთსადადა
ღესტანშიიარაღისგადატანაშიეხმარებიან”და“პანკისის
ხეობაშიტერორისტთასამხედრობაზებიაო”.

ნათელია, კრემლი კარგად აცნობიერებს, რომ 2008
წლის აგვისტოს ომით მან ვერ გადაწყვიტა მისი დესპო
ტური რეჟიმის სტრატეგიული ამოცანა  საქართველოს
დესუვერენიზება და ცდილობს ამ ამოცანის შესასრუ
ლებლადდღესსხვაგზებიმოიძიოს.ერთერთიმათგანია
პანკისისთემისწამოწევა.,თუმცა,მანკარგადიცის,რომ
პანკისში,არცარანაირიბაზებიარარსებობსდაარცსა
ქართველოთანამშრომლობს“ალქაიდასთან”,მაგრამმან
ისიცკარგადიცის,რომრუსეთისმიერსუვერენულისა
ხელმწიფოს ტერიტორიების ოკუპირების თემის გადასა
ფარადსაჭიროაახალითემადაყველაზეკარგიამმხრივ
რუსული დესპოტიისათვის არის საქართველოს ყოფნა
პერმანენტული ეჭვმიტანილის როლში, თითქოს იგი სა
ერთაშორისოტერორიზმისხელშემწყობიიყოს.მერერა,
რომ რუსეთის ხელისუფლებას არა აქვს, არც ირიბი და
არც პირდაპირი სამხილი? მთავარი მისთვის დაბრალე
ბაა,რათათბილისითავისმართლებისრეჟიმშიამყოფოს.
მით უფრო, რომ საქართველოში უკვე იმყოფებიან აშშს
საზღვაოქვეითიკორპუსისინსტრუქტორები,რომლებიც
ქართულკონტიგენტსამზადებენავღანურიმისიისათვის.
ესკრემლისთვისკიდევუფროდიდისტიმულია,რათაიმ
პერიულიეჭვიანობადაკაპრიზიკიდევერთხელგამოავ
ლინოს.

კრემლმა და პირადად ვ. პუტინმა 19992003 წწ. პან
კისის თემით საქართველოს ტერორისტთა თავშესაფრის
იმიჯიმოარგესდარამდენჯერმედაბომბესსაქართველოს
ტერიტორია. დასავლურ მედიასაშუალებებში ამ იმიჯის
ნალექები დარჩა და დღეს რუსული პროპაგანდისტული
მანქანაყოველმხრივეცდებაამნარჩენებისკულტივირე
ბას.

რაშეიძლებაეპასუხოსრუსულიდესპოტიისმხრიდან
მომდინარეამსაფრთხეს?

საპარლამენტო უმცირესობის ინიციატივით ნდობის
ჯგუფის საქართველოს პარლამენტში სასაზღვრო პოლი
ციის,კონტრტერორისტულიცენტრისადასაგარეოდაზ
ვერვისხელმძღვანელებთანშეხვედრასმხოლოდზერელე
შეღავათი შეიძლება ეწოდოს. გამოსავალი, არც პარლა
მენტარებისადადიპლომატებისპანკისშიერთობლივგა
სეირნებაშია. აუცილებელია საქართველოს პირდაპირი
ინიციატივით პანკისის ხეობაში და ინგუშეთის, ჩეჩნეთ
დაღესტნის საზღვართან ევროკავშირის დამკვირვებლე
ბისმობილურიდასტაციონალურიპოსტებისგანლაგება,
უნდააღდგესეუთოსსადამკვირვებლომისია.

პანკისიდღესკრემლისთვისფანტომურიტკივილიადა
დაე, ეს ასეც დარჩეს, მთავარია იგი საქართველოს რეა
ლურტკივილადარიქცეს.

სეპარატისტულითამაშობანი
რუსეთის არმიის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და

ცხინვალშისეპარატისტებითამაშითარიანდაკავებულნი,
ერთი“არჩევნებს”მართავს,მეორე“სასამართლოს”.

აფხაზეთის პრეზიდენტობის პოსტზე რამდენიმე კან
დიდატი ოცნებობს: სერგეი ბაღაფში  მოქმედი პრეზი
დენტი, უპარტიო  ვიტალი ღამბა, ყოფილი ვიცეპრეზი
დენტი  რაულ ხაჯინბა, ბიზნესმენი  ბესლან ბუთბა და
სამეურნეომუშაკიზაურარძინბა,ე.წ.პრეზიდენტიკიის
გახდება,ვინცკრემლსმეტადმოაწონებსთავს;ესპრობ
ლემის მედლის ერთი მხარეა, მაგრამ არსებობს მეორე
მხარეც, თუ ს. ბაღაფშის გარშემო კომუნისტურკომკავ
შირულიწარსულისმქონენიირაზმებიან,არცდანარჩენნი
არიანჯაბანნი.რ.ხაჯინბამათინტერესებსიცავს,ვინც
მყარადიდგასაბჭოთასუკისსამსახურშიდასაკავშირო
მნიშვნელობისკურორტაფხაზეთშიმათირიცხვიმრავალ
გზისაღემატებოდა,თუნდაც,ინდუსტრიულიცენტრების
სუკელთა ქსელს. ბესლან ბუთბა, სისხლითა და სიბინძუ
რითუხვადმოსვრილიველურიბურჟუებისეტალონია,ეს
ისფენაა,რომელმაცუხვადიხეირა19921993წწ.აფხაზე
თისძარცვით,ვინცხარკსკრეფდაგალისრაიონში,ვინც
ყიდდააფხაზეთშიდარჩენილსაბჭოთაინდუსტრიისმატე
რიულნარჩენებს.

ვიტალი ღამბა  ესაა აფხაზური “სამოქალაქო საზო
გადოების”, რეალურად კი ტრანსნაციური კაპიტალის
გრანტებითნასაზრდოები“სასარგებლოიდიოტების”ტი
პი.90იანიწლებისმეორენახევრიდან1012წლისგანმავ
ლობაშისხვისიფულითმათმოიარესდასავლეთევროპისა
დაჩრდილოეთამერიკისსხვადასხვაარასამთავრობოთუ
ნახევრადევროპისადაჩრდილოეთამერიკისსხვადასხვა
არასამთავრობო თუ ნახევრად სამთავრობო ცენტრები,
სადაცზოგან მეტიდაზოგან ნაკლებიწარმატებით “და
აბოლეს”დასავლელიინტელექტურები“ჩაგრულიდათა
ვისუფლებისათვის მებრძოლი მცირე ხალხის” ზღაპრით.
ზაურარძინბას“პლიუსი”კიარძინბებისწყეულიკლანის

წევრობაა.
ა.წ.12დეკემბრამდეარაერთი“დემოკრატიული”სპექ

ტაკლი დაიდგმება ფსოუსა და ენგურს შორის, მაგრამ
უმთავრესი შედეგი ამ ფარსისა, იქნება აფხაზი ხალხის
სრულიდასაბოლოოიზოლირება აფხაზეთში მიმდინარე
პოლიტიკური პროცესებისაგან, კრემლის პროპაგანდის
ტულიმანქანა“ქართულისაფრთხის”ქვეშ.ამჯერადუკა
ნასკნელად დასვამს აფხაზეთის პრეზიდენტის პოსტზე
ეთნიკურაფხაზსდაეს,რათქმაუნდა,ყოფილირაიკომის
მდივანისერგეიბაღაფშიიქნება,რომელიცტროასცხენის
ფუნქციით გამოიწვევს შიდა ეთნიკურ, ანტაგონისტურ
დაპირისპირებასბებერდაახალგაზრდა“მგლებს”შორის,
გამშველებელიდაჩამხშობიკიკრემლიიქნება,რომელიც
რუსული შოვინიზმის საუკეთესო ტრადიციის შესაბამი
სად, კიდევ ერთხელ, ამჯერად კი უკანასკნელად ჩაუტა
რებს XIX საუკუნის მუჰაჯირობის გაკვეთილს თვითდა
ღუპვისგზაზემდგარაფხაზხალხს.

ჯაყოსსამართალი,როგორცჭრის,ისეკერავს.კოკო
ითის დიქტატურამ საკუთარი რეჟიმის “ლეგიტიმურობი
სა”დაცოტათი“ფულისშოვნის”გზასმიაგნო.კოკოითი
ტყეშიშეშისმოსაჭრელადწასულქართველგლეხსიჭერს,
ასამართლებსდაფულსსძალავს,თითქოსდა1000რუბლი
(50ლარი)ისეთირაფულია,მაგრამმთავარიაქთავადეს
სასამართლოპროცესებია,სადაცკოკოითითავისიმოკლე
ჭკუით სამართლებრივ პრეცედენტს ქმნის. “დამოუკიდე
ბელი რესპუბლიკის” საზღვრების დამრღვევთ “კანონის”
წინაშეპასუხსაგებინებს.მერერა,რომრუსებმაუკვედა
შალესყველაბრძოლისუნარიანიოსურირაზმი?გათამა
მებული კოკოითი უკვე ბავშვების გატაცებაზეც გადავი
და.მოსკოვისმფარველობითულტიმატუმებსაცაყენებს.
კოკოითი ზეობს?! დამშლელიც არავინ უჩანს? “ღრმად
შეშფოთებული”ევროპელებისგარდა?!

თამაშობენსეპარატისტები...სახელმწიფობანასთამა
შობენ...

ისევავღანეთი
მსოფლიოპოლიტიკაშიავღანეთიკვლავიკავებსცენ

ტრალურადგილს.
ნატოსჯარებმაამჟამად90000გადააჭარბადამას30

000კიდევუნდადაემატოს.ჰამიდყარზაიმარჩევნებისმე
ორეტურიგააუქმადამიუხედავადხმათა50%ისმოუგ
როვებლობისა, თავი ავღანეთის პრეზიდენტად გამოაცხ
ადა,ესფაქტიკინათლადმიუთითებს,რომთუარიქნება
ფართოსაერთაშორისოძალისხმევა,ავღანეთიისლამური
ფუნდამენტალიზმისექსპორტისწყაროგახდება.ამსტრა
ტეგიულისაფრთხისგაუთვალისწინებლადრუსეთუმეების
მსგავსად ქართული სამხედრო კონტიგენტის ავღანეთში
მივლინებისთაობაზესპეკულირებამხოლოდპოლიტიკუ
რისიბეცისგამოვლინებაიქნება.ისლამურირევოლუციის
ტალღახომ,არცთუისეშორსააჩვენიქვეყნიდან.

ბაიდენისგაფრთხილება
პოლონეთს, რუმინეთსა და ჩეხეთში ვიზიტისას აშშს

ვიცეპრეზიდენტმაჯოზეფბაიდენმაგანაცხადა:“რუსეთი
მომდევნოათწლეულებშიგააცნობიერებს,რომმისინტე
რესებშიშედისდიდიინტეგრირებადაარარაღაც“განსა
კუთრებული”კურსი,რომელზეცზოგიერთებიფიქრობენ”
დადასძინა,რომიგირუსეთს“რეალისტურადუყურებს”
“ამერიკასსურსკვლავდატვირთვისღილაკსხელიდააჭი
როს,მაგრამ,ჩვენმეხსიერებისწაშლისღილაკისთვისხე
ლისდაჭერასარვაპირებთ”.

ესგანცხადებათვალნათლივადასტურებს,რომისტო
რიულპერსპექტივაში, კრემლსარანაირიშანსი არა აქვს
შექმნასდაშეინარჩუნოსგავლენისსფეროებიდამეორეც,
რაც მეტად შეუშლის ხელს ნატოს გაფართოების პრო
ცესს,მითუფროწამგებიანიიქნებამისიინტერესებისათ
ვისესგაფართოება.შავიზღვისნაპირებზე:ბულგარეთ
შიდარუმინეთშიმალეგაიხსნებანატოსახალიბაზები,
აშშსპრეზიდენტიბ.ობამახელსაწერს680მილიარდიან
სამხედრობიუჯეტს,რუსეთიკიეკვადორსაცვეღარითან
ხმებს,ცნოსმისმიერშექმნილი“ახალირეალობა”დაეტა
პობრივადკარგავსზესახელმწიფოსბოლობერკეტსბირ
თვულმუქარას.

ამფონზეკიძალზეშთამბეჭდავიაელიტურისაფინან
სოკლუბისმონაცემები:საერთაშორისორეზერვებისმი
ხედვითადგილებისხვადასხვაფულადმაერთეულებმაასე
გადაინაწილეს:დოლარი64%,ევრო27%,ფუნტი5%,
იენა3%,შვეიცარულიფრანკი1%,როგორცვხედავთ
აქრუბლისადგილიცკიარაა...რუსეთშიკისაერთოსო
ციალურეკონომიკური სურათი ასეთია: მთლიანი შიდა
პროდუქტი  10,4%ით დაეცა, სამრეწველო წარმოების
ინდექსი 10,8%ით დაეცა, საგარეო ვაჭრობის ზრუნვა 
42,3%ითშემცირდა,საქონლისექსპორტი44%ითშემ
ცირდა,სამომხმარებლოფასებისინდექსი 12%ითგაი
ზარდა, მოსახლეობის რეალური ფულადი შემოსავლები
5,4%ით შემცირდა, ხელფასი 5,8%ით შემცირდა, ხოლო
10მილიონიადამიანიუმუშევარია.

რუსეთისწრაფინაბიჯებითუახლოვდებასოციალურ
კრიზისს, რაც შესაძლოა პოლიტიკური რევოლუციის წი
ნაპირობადიქცეს.

დავითარაბიძე

პანკისი-ნაცადიფანტომი იაპონიამსაბოლოოდაღიარაკურილები
ოკუპირებულტერიტორიად

იაპონიაში საბოლოოდ დამტკიცდა დოკუმენტი, რო
მელიც აცხადებს სამხრეთ კურილებს “რუსეთის ფედე
რაციის მიერ უკანონოდ ოკუპირებულს”. ამასთანავე,
მთავრობამდაუსვაწერტილიგაუგებრობასამტექსტთან
დაკავშირებით.შეგახსენებთ,დოკუმენტიხელშიჩაუვარ
და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, ტოკიოში
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამასთან დაკავშირებით
განაცხადა,რომგადაწყვეტილებაჯერკიდევარარისმი
ღებულიდაპუბლიკაცია“შეცდომით”მოხდა.

დოკუმენტიშედგენილიქნაპარლამენტისქვედაპა
ლატის საგარეო საქმეების კომისიის თავმჯდომარის
მოთხოვნით,რომელმაცმხარიდაუჭირაიაპონიისაქტი
ურ მონაწილეობას ეკონომიკურ პროექტებში სამხრეთ
კურილებზე,თუნდაცამისათვისსაჭიროიქნება“დროე
ბითადდასთანმხდნენ”რუსეთისუფლებითამკუნძულე
ბისმართვაზე.მთავრობამ,ამსახით,მთლიანადუარყო
ესშესაძლებლობა.

“რუსეთისფედერაციასუკანონოდაქვსოკუპირებუ
ლიჩრდილოურიოთხიკუნძული,—ნათქვამიატექსტში,
რომელიც მოვიდა იტარ  ტასსში იაპონიის საგარეო
უწყებიდან.  ამსიტუაციაშიიქჩვენიმაცხოვრებლების
მგზავრობა ან მონაწილეობა კუნძულების ათვისების
ფორმებში,დაფუძნებულირუსეთისუფლებებისწინაპი
რობებითმათმართვაზე,არეთანხმებაჩვენიქვეყნისპო
ზიციასჩრდილოეთისტერიტორიებისპრობლემებზე.ამ
მიდგომითცვლილებებიარარის.”

საპასუხოდ მინიშნებულია, რომ ტოკიო იაპონლებს
ნებას რთავს სამხრეთ კურილებზე მოგზაურობას მხო
ლოდ “უვიზო გაცვლების” ახლანდელი ფორმით, კერ
ძოდ,საფლავებისმონახულებითადაადამიანებსშორის
კონტაქტით.

“ჩვენვთხოვთხალხსგაგებისათვისდაიმაშითანამ
შორმლობისათვის, რომ არ განახორციელონ სხვაგვარი
მოგზაურობები ჩრდილოური კუნძულების პრობლემის
გადაწყვეტამდის”ნათქვამიადოკუმენტში.

შვედეთმაუარითქვანეიტრალიტეტზედადაიცავს
ბალტიისქვეყნებსრუსულიაგრესიისაგან

ბალტიის პრესა იუწყება,რომ შვედეთმაუარითქვა
ნეიტრალიტეტის პოლიტიკაზე და მზად არის ბალტიის
ქვეყნებსგაუწიოსსამხედროდახმარებასისხლიანიიმპე
რიალისტურირუსეთისმათზეთავდასხმისშემთხვევაში.

შვედეთის საგარეო სტრატეგიის შეცვლის მიზეზი
გახდარუსიმტაცებლისთავდასხმაპატარა,მშვიდობიან,
თავისუფლებისმოყვარესაქართველოზე.

ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იაკ აავიკ
სოომგამოთქვაკმაკოფილებაშვედეთისპოზიციაზე.

ესტონური გაზეთ “Постимеэс” მონაცემებით, ჯერ
კიდევამაწლის16ივნისსშვედეთისპარლამენტმამიიღო
გადაწყვეტილება,რომქვეყანაუნდაიყოსმზადმიიღოს
დამიეცესსამხედროდახმარება.

გადაწყდა, რომ რუსეთის თავდასხმის ან მოსკოვის
მიერ ზეწოლის განხორციელების შემთხვევაში აღმო
სავლეთ ევროპის ან ევროკავშირის ქვეყნებზე შვედეთი
იქნებაარაგვერდითიდამკვირვებელი,არამედგაუწევს
სამხედროდახმარებასრუსეთისაგრეიისმოგერიებაში.

შვეცია არ შედის ნატოში, მაგრამ იურიდიული სა
ფუძველი ამგვარი დახმარების გაწევისათვის შეიძლება
გახდეს ახლო დროში ევროკავშირის ლისაბონის ხელ
შეკრულება,რომელიცშეიცავსსტატიას,ამგვარისახის
დახმარებისგაწევისდაწესებისშესახებ.

“მთავარია, რომ შვედეთი უარს ამბობს ნეიტრალი
ტეტის უწინდელ პოლიტიკაზე” — გამოაქვს დასკვნა
გაზეთს და მოჰყავს დამამტკიცებლად შვედეთის თავ
დაცვის მინისტრის სტენ ტოლგფორსის სიტყვები იმის
შესახებ,რომ“შვეციაჩაერევაევროკავშირისზოგიერთ
ქვეყანაზერუსეთისთავდასხმისშემთხვევაში.”

შვედურ მონაცემებზე დაყრდნობით გაზეთი წერს,
რომ რუსეთის მიერ საქართველოზე თავდასხმის შემ
დგომშვედეთმაუკვედაიწყოთავისისამხედროპლანი
რების შეცვლა. თუ მანამდე ის ძირითად ყურადღებას
უთმობდა საკუთარი ტერიტორიის დაცვას და ქვეყნის
გარეთსამშვიდობოოპერაციებს,ახლაკიემზადებაომი
სათვისრუსეთთანბალტიისზღვაზე,“რათასაჭიროები
სასსამხედროსაშუალებებითდაიცვასბალტიისსახელ
მწიფოები”.

ასერომ,ამაწლისშემოდგომითშვედებმაორჯერჩა
ატარესსწავლებები,რომლისმსვლელობისასსამხედრო
მომსახურეთანაწილებიგადასმულიქნენკუნძულგოტ
ლანდზე.

სავარაუდოა,რომმათიმიზანიიყოსახმელეთოჯა
რებისბალტიისქვეყნებშიგადასროლისდაიქმათიმოქ
მედებისგამომუშავება.

თავდაცვის მინისტრის სიტყვებით, ესტონეთსა და
შვედეთს შორის ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური სამ
ხედროთანამშრომლობა.ავიკსოოარგამორიცხავს,რომ
ესტონეთშიშეიძლებაგანხორციელდესფართომასშტა
ბიანისწავლებებიშვედეთისმონაწილეობით,მაგრამმას
ამშესაძლებლობისუფროდაწვრილებითიკომენტარიარ
გაუკეთებია.

აღვნიშნავთ,რომესტონეთისადრინდელმაპრემიერ
მინისტრმამარტლაარმა,რუსეთსაქართველოსომისშე
სახებევროკავშირისმოხსენებისკომენტარისასტაიმსის
ფურცლებიდანევროპასმოუწოდაგაუწიონწინააღმდე
გობამარადიულრუსაგრესორებს.

რუსულიდანთარგმნა
ალ.სანდუხაძემ
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დიდი ერისკაცები, ღმერთს მიმსგავსებული ადა
მიანები არასდროს აკლდა საქართველოს. მოციქუ
ლებრივი ღვაწლის სულის რაინდები ყოველ დროში
ტანჯვითმიიკვლევდნენგზასდაიმასაცგრძნობდნენ,
რომასეთიცხოვრებასიკვდილსიცოცხლისსაზღვარ
სთანმუდმივიყოფნაიყო.მათისიბრძნეკინებისმიე
რი დროჟამის სათქმელსატკივარს იტევს. ცხოვრება
ამ გმირთა იყო მუდმივი ომი და უკომპრომისობა. სი
მართლეროცამოგვენატრება,ისევისინიგვიუწყებენ,
გონებასდასულაცაპურებენ,გამოცდილებასაცგვმა
ტებენდაგვაჯანსაღებენ.ერთერთიასეთისულკურ
თხეულიმოაზროვნეააკაკიწერეთელი,რომლის
პუბლიცისტიკა, გარდა იმისა, რომ განსაკუთ
რებულ ფენომენს ავლენს ავტორისა, ღდევან
დელობასთან მჭიდრო კავშირშიცაა. ბევრი რამ
სარკაზმით, იუმორითაც აქვს შეზავებული,
მაგრამყველაზეცხადადამსტრიქონთაშორის
ქართულიტკივილიიკითხება.გგონია,როცაამ
წერილებსეცნობი,ყოველთვისუსამართლოდა
შეუსაბამოა დრო, რომელიც თავის წიაღიდან
აძევებს რჩეული, უდროო გმირებს, მათ, ვინც
ითავსესღვთაებრივი.სულიარაერთსგაუმწარ
დაყოფისგან,არაერთსერგოგანცალკევებადა
ესიყოამაყიდამდიდარიმარტოობა.გულსატ
კენია,რომმაშინაციყოესსაერთოჭირი,რომე
ლიცდღესაცამოუძირკვავია“ძალიანკუჭისამ
ყოლიკაცნივართ!საზოგადოსაქმესერთთავის
დაკვრასშევწირავთდაერთძეხვადგავყიდით”.
აკაკის მახვილთვალსარაფერიგამოპარვიადა
გაოცდებით, როცა “პარტიობაზე” თქმულ მის
აზრსამოიკითხავთ,რანაცნობიტკივილია“ად
რესზაოგადოფერიჰქონდასაპირადოსაქმესაც
და დღეს კი საზოგადოსაც საპირადო სარჩულს
უდებენ... ყველაფერი კუჭზე ტრიალებს... ვარ
დისდროწავიდადადღესმარტოეკლისდროა”.
როგორც ახლა, მაშინაც მოექცნენ ვაიკაცობით
სათავეშიარაერთსაქმესათუწამოწყებას.მომ
რავლდა “მრუდე გზით” მავალი უხეიროდ გამ
დიდრებული,ფულის“არტისტოკრატია”,რაზეც
აკაკიმირონიულადმიუთითა“დღესჭკუაჯიე
ბეჰგონიათ”.გულისწყვეტითწერსერთგან“სა
დაცერთიგმირია,იქათასინაცარქექიაა”...

მრავალმა კეთილმა საქმემ იცვალა ფერი
ძელადაც და ახლაც, ამიტომ ღირს გახსენებად
აკაკისთქმული“ქველმოქმედება”გველმოქმე
დებად გადაიქცა”.... სევდიანია ეს დარდით ნათქვამი
ტკივილიანიგანდობა  “ესდროჩვენშიდიდიმარტო
ხელობის დრო იყო”; ანდა როგორ არ იქნებოდა, რო
ცა პრობლემა ზოგს ყელში უჭერდა და უკან სწევდა,
ზოგიერთისთვის კი ასპარეზი მაშინვე გაჩნდა, ესენი
კიქვეყნისუგონოსნეულიშვილებიიყვნენ,“ეკონო
მიკურიმტერიკარზეა...დღესქართველებშიურევიან
აქაიქ გუნდებათ ბულვარ და დუქანმეისტრები... ის
ინტელიგენცია,აბა,რომელსაცგონებაჯიბეშიუდევს
და გრძნობა კუჭში? ჩვენი დედები მართლა დედები
დაცოლებიიყვნენ, მარტომაცდაურქმევიათ“ცოლი”
ე. ი. ცვალი, რომ ქმრის გამონაცვლება შესძლებოდა.
დღევანდელი ქალები “ჟენები” არიან, რადგან სიტყვა
“ჟენა”სანკრისტულადმშობელსანუმომგებსნიშნავს
და ამათაც ხომ მეტი არა შეუძლიათ რა”. ქართველი
ქალის დამახინჯებით იწყებოდა ერის გადაგვარება.
დროულად შენიშნა ეს საფრთხეც, რომელიც დღესაც
გვიტევს.

საქართველოს ბევრისთვის გადაუხსნია გული,
ბევრი მიუღია ალალად, რადგან ფიქრად არასოდეს
მოგვსვლია ვინმე გვეძარცვა, შეგვეზღუდა. ასეთი
გულუბრყვილობით სხვები ფეხს იმაგრებდნენ. მათ
თავისიანისგან რაც მწარედ მოეკითხებოდათ, ჩვენ
საფიქრალადაცარმიგვაჩნდა“განაშეიძლებაიქეკო
ნომიკურიბრძოლა,საცაიარაღიდახერხისხვადასხვა
ნაირია?სომეხმარომქართველისმაღაზიაშიივაჭროს,
მათიკომიტეტიჯარიმასახდევინებს,ქართველსკიამ
გვარირამაზარდაცარმოუვა”.დღესაცრამდენიასე
თი ეკონომიკური მონავარდეა, აკრძალვების გარეშე,
რომელიცგვაღარიბებსდათავადმდიდრდება.

პირდაპირესადაგებააკაკისაზრიარჩევნებზედღე
ვანდელ ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებასა და საარჩევ
ნო ორომტრიალს  “უხეირო არჩევნებმა დიდი ვნება

მოუტანეს ქვეყანას  გაუღვიძეს საკუჭო სურვილები,
გაუხსნესმადაზოგიერთებსდაისჩაიდინეს,რაცსა
კადრისი არ არის”. ერთგან შენიშნავს  “ქვეყანასაც
სამშობლოს ხსენებით აოხრებენო”... საზოგადო საქ
მეზე არც სიძუნწე და უკანდახევა გამორჩა მხედვდე
ლობიდან, როცა აკაკის ერთმა ნაცნობმა მოუბოდიშა
გაზეთზევერდაგეხმარეთო,იმავეწუთსმან,ლხინ
ში,პირადისიამოვნებისთვის,უბრალომეთარეს(დამ
კვრელს)ოქროგადაუხადა.

ყოველისიტყვასადღეისოდსაჭირბოროტოა,ზუს
ტი,მახვილივითგამკვეთი.იგიამხელსსაზოგადოსაქ

მის დამაბრკოლებელ “მოჩხირკედელე მოღვაწეებს”,
“უკუღმართი დროის” შვილებს და გულმტკივნეულად
დასძენს,რომ“სადავეხელშიჩაუგდიათდარიგიანები
დაუჩრდილავთ, ამას ხელს უწყობს “ჩემიანშენიანო
ბაზე” მოქარგული არჩევნები”. ცრუმოღვაწენი მარ
თლისმოქმედებს ჩაენაცვლნენ, უნიჭოები ნიჭიერებს
და  “დღემდე ვინც კი გაკეთებულა და გაბედნიერე
ბულა, ყოველთვის თავის ქვეყნის მტერი ყოფილა და
ყოფილაიმიტომ,რომძლიერებისსურვილიუსრულე
ბია.გარეშემტრებისპოლიტიკაშიძველადიყოხალხის
დაჩაგვრა,ამისთვისისინიაძლიერებდნენიმისთანებს,
რომელნიცუსათუოდთავისხალხსმისდგებოდნენდა
საჩაგრავად.ხალხიცცდილობს,რაშენიშნაეს,არავინ
ამაღლდეს მისდა საჭირდღეოდ”. რამდენჯერ გამოუ
ყენებიათსაკეთილდღეოშანსიბოროტად!აკაკინახევ
რადხუმრობითადამწარესიმართლითსინჯავსსიტყვა
“წინამძღოლს”,რომის“ორისიტყვისგანარისგადაბ
მულათშემდგარი“წინა”და“მძღობელი”ე.ი.ვინცწინ
დაწინგაძლებს”დაიქვემიუთითებს,რომ“ამორჩევის
დროს”, “ამორჩევლებსო” ისინი “გვაძლელებენ და მი
ტომ ვაძლევთ წინამძღომელობას”; თანაც დასძენს
 “წინამძღობელებსდადეპუტატენტებსჩვენიჩინოს
ნები ირჩევენ და არა ხალხი”. ძნელია არ დაეთანხმო,
მითუმეტეს,ჩვენიდამახინჯებულითანამედროვეობის
ხრიკებიციკითხებააქ!აგრეთვე,საყურადღებოაერთი
ჩანაწერიც“ძველადმამულისურგებშვილობაისეთი
საარაკოშემთხვევაიყო,რომთურმეამნაირებსთითით
აჩვენებდნენხოლმე.მადლობაღმერთს,რომდღესეს
ჩვეულებააღარარის,თორემ,თქვენიმტერი,ჩვენთი
თი გაგვიშეშდებოდა”; ძნელია მწარედ არ ჩაგეღიმოს,
გულისტკივილით. ცხადია, ასეთი სინამდვილე დასაძ
რახიდამიუღებელიამოაზროვნეთათვის. აკაკიცვერ
ურიგდებაამას.

სულიერისაწყისისგამარჯვებამატერიალურსაწყ
ისზე ერთერთი აუცილებელი პირობაა, ძნელად მი
საღწევიც,რადგანქვეყანარომელიცმტრისსამიზნეა
გამუდმებით, ზნეობრივადაც სუსტდება და იცვლება.
ამადაცწერს“პირუტყვებრივიდაკმაყოფილებაბედ
ნიერებაარარის.მართალია,ჩვენიძველებისიღარიბე
სადამოუსვენრობაშიიყვნენ,მაგრამმათისიცოცხლე
დაცხოვრებაადამიანურიიყო”.

კვლავ“არჩევნების”თემასმივუბრუნდები.ესნათ
ქვამი კი ბოლოდროინდელ მაისის არჩევნებს გვაგო
ნებსდაამდროშიგასაღერებლადაცღირს“ძველად

მაისის თვეს ვარდის თვე ერქვა და ახლა კი,
მუშტიკრივის თვე უნდა დავარქვათ, რადგა
ნაც ამ დროსაა ხოლმე ამორჩევანი... იწყეს
მოძრაობა, დიპლომატიური მიმოსვლა... გა
ნაგველიმაისშიგაბულბულდება?მაგრამვინ
რასდაგვიჯერებსიქ,სადაცგაზეთიდამწიგ
ნობრობაგაშლილისუფრაა, მჭერმეტყველება
ზუთხორაგული,ჭკუასხვადასხვამოხარშულ
შემწვრები და სინდისი  ოცდახუთიანი”. რო
გორმიესადაგება ასევედღევანდელობასბან
კზე თქმულიც “ხალხისთვის იგივე დასაკლავი
დანაარისბანკიც”!“ამბანკსბანგადგვაპარე
ბენ,რომდაგვაძინონდამერეგაგვცარცვონ”.
მაშინთუცდებოდადიდიაკაკი,დღესესაზრი
უტყუარია.

სხვასიბრძენესთანერთადესმოსაზრებაც
დამაფიქრებელი და გასათვალისწინებელია 
“მოუკუღმართე იქაა, საცა ძალა და სარგებე
ლია.წახდენაგაფუჭებასძალაარუნდა.ერთი
გიჟი მოკლავს და ათასი ჭკვიანი ვეღარ გაა
ცოცხლებს.ერთისუსტიაამღვრევსწყალსდა
ასი ძლიერიც ვეღარ დაწმენდს. მაგრამ ეს არ
ნიშნავსპირველებისძალასდამეორეებისსი
სუსტეს.ყოველივესაუკუღმართოუფროადვი
ლია,ვიდრესაწაღმართო.”ესსიბრძნემტკივ
ნეულია, როცა ხედავ ესოდენ მომრავლებულ
უღირსთა და სულმოკლეთა რიცხვს; ამ საერ
თოსამარცხვინოფერხულშიკიშენიმამულიშ
ვილებიჩაბმულანუნებურად,დაუფიქრებლად,
უმეტესობა კი შეგნებულად და სიხარულით
თანამონაწილეობს ქვეყნის დაქცევაში. ქარ
თველი კი, აკაკის თქმისა არ იყოს, “მხოლოდ
მაშინაა საყვარელი, როდესაც ქართველობა
არდაკარგვია”.ერთიუცნაურიტერმინიცშევ

ნიშნეთ“საარჩევნოსნეული”...დიდიაამწერილებში
გაზიარებულიტკივილი...ზნეობრივარჩევანშიაადამი
ანისშინაგანიძალადამორალურობა,ამიტომაცსაყუ
რადღებოამისეულიმოსაზრებაორგზასთანდაკავში
რებულითდაესაასაპირადოდასაზოგადო!პირველი
მიაჩნიადიდებისდახორციელიწარმატებისგზადდა
“მეორე  ტანჯვის, სიღარიბის, შიმშილწყურვილის,
უმეტესობის, და მერე როგორი უმეტესობის, თვალ
ში დამცირების, სხვებისგან დევნის, თავისიანებისგან
გაწირვისდაა.შ.”...“ათასბოროტსრომსძულდესდა
ერთ კეთილს უყვარდეს კაცი, ესეც საკმარისია. ესაა
ადამიანობისნიშანი”წერსიგიდასაუკეთესოგადაწყ
ვეტაარასჯობს!

აკაკისთვისქვეყანაზებრუნვაამთავარი.გულმოკ
ლულიც ბევრჯერ ყოფილა. სააუგო საქმე თავიდანვე
შეიძულადააღარგვიკვირს,როცაასეთიყოფითსულ
შეძრულიგულახდილადამბობსგამარჯობასაღარა
ვისვეუბნებიოუბრალომიზეზით,“ადრეყოველიკაცი
საწაღმართო საქმეზე მიდიოდა და ახლა კი საუკუღ
მართოზედადიან.ახლანდელივინიცის,სადმიდისდა
რას ფიქრობს! ეგებ ქვეყნის საორგულოც რამ ედოს
გულში,დამიდიდაუთხარი“გამარჯობა”.”

მამულიშვილური ნაღველითაა წარმოთქმული 
“ცბიერი მოყვრები საზოგადო მუშები გვგონია. თაღ
ლითი მარგალიტობას ვერ შეძლებს”. აკაკის გულს
უმღვრევენ “ისინი, რომელთაც “სული”, “გული” და
“ფული”ერთმანეთზეგადაუბამთ”.

უზნეობამოძალებულგარემოშიერთიდაიგივენიშ
ნებიიკითხება!იგიწერს,რომგამრავლდა“პურმარი
ლის კაცობა და ამისთანები”, რომ “მართალი ახლან
დელდაცემულდროში
პირდაპირ კარებამ
დეც ვეღარ მიდის...”

“მედიდიმყავდაწინამორბედი,
წინამორბედიმაცხოვარსჰგავდა”

გაგრძელება მე-8 გვ.
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გაგრძელება მე-9 გვ.

თვითონაცკარგადიცის,რა
გზაზედაცდგას,რადგანსო
ლომონ მდივნის სიტყვებს

იშვიელიებს“ქვეყნისმოსამსახურედსარბიელზეგა
მოსვლადათავისთავისევქსორიადმიცემაერთიდა
იგივეაო”. მართლაცდა, ჩვენში საზოგადო სამსახური
თავისგაწირვაა”,დასძენსთავადაც.სხვანაირადვერ
იცხოვრებს, რადგან კარგად უწყის, რომ ერისშვილო
ბადაღვთისშვილობაასეთია.აკიდიდებულადაცწერს
ამაზე“პატარაკაცებიანუკაცუნებიკუჭითაგრძნო
ბენდამთელიქვეყანამსხვერპლადაცრომშეიწირონ,
არენაღვლებათ.ნამდვილიჭკვიანებისგრძნობაუფრო
მაღალი სულის მოთხოვნილებაა. თუ სხვებს მშიერსა
ხედავენ, მაშინ ყოველი ლუკმა მათ პირში შხამად ჩა
დის.ისინისხვებზეუფრომეტსაფიქრობენ,ვიდრეთა
ვისთავზე”.

ვაი,რომდღესაცსაძებნიაისერისკაცები,რომელ
თაც ქვეყნისა და ღვთის მუშაკად ყოფნა ურჩევნიათ
უღმერთო ცხოვრებას, ადამიანურ სიმდაბლეს. დღე
საც მრავლადაა “მოძმის ხელის შემშლელი”. სამწუხა
რო სიმართლეა, რომ “კეთილი საზოგადოდ ყველგან
მიჩოჩავს ნელნელა და ბოროტი კი მიკუნტრუშებს”.
ასეიყომაშინაცდაასეაახლაც!მისგულისყურსადა
მიანისსულისარცერთიმოძრობაარგამორჩენია.იქ
ნებ სიკეთეს, მართლაც, ყოველთვის ცოტა მუშტარი
ჰყავს, უკეთური დრო კი თავისთავად ემტერება! ეს
მოვლენაცხშირია“მედიდურიგაუკითხაობამისი,ვი
საც ჩვენ ვეჭირვებით. ვეჭირვებით და მონური სულ
მდაბლობადამლიქვნელობაიმისწინ,ვინცჩვენგვე
ჭირვებაცხოვრებისკანონიამოქალაქობისა”.

ზნეობრივი გზა ყოველთვის პიროვნულ ტანჯვაზე
გადის,თუმცამისისიბრძნისაარიყოს“ვისუნახავს
ცრუწმინდანთათანაშესარაცხი?”

გარემოებახომმაინცგენიოსებისაა!“დეე,სხვების

მცნებაჯერფულიიყოსდამერეგული.მეკიამცნებას
ვერვუღალატებ ჯერგულიდა მერეფული”  ამით
ყველაფერიანათქვამი,ბედკრულობაცაღარგვიკვირს
მისი,მაგრამამგულმოკლულობაშივეაგადარჩენისძა
ლა!“ნიჭიმარტივადგამოდისასპარეზზე,თავისთავად,
გარეშედაუხმარებლადდაუნიჭობაკიფერუმარილთა
დაძღვენით”.ყოველიდრომაინცნიჭსასცნობსდაარა
უნიჭობას,სულრომწყალამღვრეულიციყოსეპოქა!

ბევრია აკაკისთანა უღალატო მარტოკაცები! მისი
რჩევით ღირს იცხოვრო, აწონდაწონო, არც ესაა ყუ
რადღებასმოკლებული“ქართველებმაკომერციაარ
იციანმოცალეობაარასოდესარაჰქონიათ,რომფარ
ხმალიგაეგდოთდასასწორსაზომიაეღოთ.ესხელო
ბამინდობილიჰქონდათიმათ,ვინცომშიარგამოდგე
ბოდნენსომხებსადაურიებს”.რათქმაუნდა,ესსაქმე
მასსულისთვისსასარგებლოდარმიაჩნია.იცის,რომ
“ბედუკუღმართვარსკვლავზეაქართველიდაბადებუ
ლი.ერთჭირსრომთავიდანმოიშორებს,მეორეგამო
უხტება... რაც ერთგან შეიძლება სასარგებლო იყოს,
მეორეგანარგამოდგესდაუსარგებლოშეიქმნას”.წამ
ხედურობით ცხოვრებას მართლაცდა არაფერი კარგი
მოუტანიაჯერაც.

სულბოლოციტატაკიაკაკისწერილიდანგვსურს
პირდაპირრ მოწოდებად მივიჩნიოთ  “ვორონცოვის
დროს,დირექტორმაკოცებუმშენიშნა,რომქართველ
ყმაწვილებში ზოგი დიდ  ნიჭს იჩენდა და ზოგი სულ
უნიჭობას.საშუალოსვერსადხედავდა.აი,რაგამოდ
გა.ის,ვინცდედაენითიწყებდა,ქართულითგაეტეხა
თვალიდაგაეხსნაგულისყური,გაუჭირვებლადფლობ
დაუცხოენებსაც.ვინცპირდაპირიწყებდაუცხოენას,
გულისყურსაცკარგავდა...აღარცენაემარჯვებათდა
არცგამოთქმაუვარგათ.უცხოენასიმხელაყურადღე
ბასაქცევენ,თითქოსჭკუაენაშიიყოსდაარათავში”.
ინგლისურისმოძალებისას,ლამისრომწალეკოსქარ

თული, იქნებ უფროსებმა მაინც გაითვალისწინონ ეს
მოსაზრება,რომარდამახინჯდესაზროვნება.

ცხადია, ამ წერილების კითხვას ნაღველი უფრო
მოაქვს, ვიდრე სიტკბოსიამოვნება, მაგრამ ეს სევდა
მამულიშვილური,გულწრფელი,ამაღლებული.ღვთივ
განბრძნობელობა იმიტომაცაა კარგი, რომ ყოველ
დროსმკურნალობს,ყველასატკივარსდროულადშვე
ლის!ერთერთისაიმედოფრაზადასასრულისთვისშე
მოვინახეთ“დღევანდელმამულიშვილებს,მართალია
ტანზეარაჩნიათჭრილობა,მაგრამმათგულშითუჩა
იხედავთ, ბევრს ნახავთ!” ღმერთმა ამრავლოს ასეთი
ღვთაებრივიმისიისშემცნობისუფთაგულები,მტვირ
თველიადამიანობისა!

ცხოვრებაში კვლავაც ბევრია გადასატანგადატა
ნილიდასჯობსწინაპართაგამოცდილებითგავუყვეთ
გზას,რომელიცარცჩვენითდაწყებულადაარცჩვე
ნით დამთავრდება, ის მოგვცა უფალმა და უფალთან
უნდამივიდეს!სიბრძნისკაცებსვერასდროსგადაწო
ნიანცოდვისკაცები.ჩვენკიმრავლაგზისგულმხურ
ველედვეტყვითდიდაკაკისგამარჯობა!გულმოკლუ
ლობითგადარჩენილოწინამორბედო!

ცბურიდრო,ანგარებისადაეგოიზმისსულიდღე
საცმძვინვარებსდაღმერთმანუქნას,რომსულდაგ
ვავიწყდეს ადამიანის ზეციური ბუნება და მართალ
წინაპართა სამძიმო გზა. უკეთურთაგან განმარტოე
ბულთკიაკაკისდიდზნეობრივმაგალითსშევახსენებ
და კიდევ ერთ სიბრძნეს  “მატერიალური სამყაროს
ჭიანჭველას შეუძლია იქცეს ბუმბერაზად მორალურ
სამყაროში”(ჰიუგო).ნუგვეშინიაარქონების,ცუდად
ქონებისგვეშინოდეს,უსამართლობითმოხვეჭისა!

აკაკისმსგავსადკრიტიკულნივიყოთუზნეოდროი
სადადაველოდოთუკეთესმერმისს!

ლალიბარძიმაშვილი
ფილოლოგმკვლევარი
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- ბატონო ავთანდილ, თქვენ ეწევით სამშენებლო
ბიზნესს,პირველადროდისდაიწყეთბიზნესსაქმიანო-
ბასაქართველოშიდარითიიყოიგიმოტივირებული?

საქართველოშიბიზნესშიმეთექვსმეტიწლისასაკი
დანვარჩართული,თუმცათავდაპირველადესარიყო
საამშენებლობიზნესი,1998წლისთებერვალშიმეწა
ვედიამერიკისშეერთებულშტატებში,სადაცდღემდე
ვცხოვრობ.,დავამთავრეუნივერსიტეტიდა2004წლი
დანვეწევისაამშენებლობიზნესსდადაკავშირებული
ვარკერძოსაკუთრებასთან.პარალელურადთბილისში
სამშენებლობიზნესიდავიწყედაჯერპროექტირების
სტადიაზე ვიმყოფები. სპეციალობით ბანკირი ვარ და
სამიწელივმუშაობდიკიდეცსაბანკოსისტემაში,მაგ
რამშემდგომგავაფართოვეჩემისაქმიანობასხვადას
ხვა მიმართულებით და ასე ვმოღვაწეობ ამერიკაშიც
დასაქართველოშიც.

-თუარიანთქვენსკომპანიაშიქართველებიდასაქ-
მებული,მოგეხსენებათ,ქართველებსამერიკაშიძალ-
ზეუჭირთსამსახურისშოვნა.

დიახჩემსკომპანიაშიქართველებიცმყავსდასაქმე
ბული.ჩემისამშენებლოკომპანია,რომლისსახელწო
დებაა “პრაიმდეველოპმენტი”, ნიუიორკშიდავაფუძ
ნე2004წელს,რომელიცსაქართველოშიგადმოვიტანე
2007წელს.ამჟამადვახდენთდიდისავაჭროცენტრის
პროექტირებას,რომლისაშენებასვაპირებთგლდანში.

-თქვენუკვემიღებულიგაქვთორმაგიმოქალაქე-
ობა? საქართველოს კანონმდებლობასთან რამდენად
შეთავსებადიათქვენისაქმიანობა,რაიმედაბრკოლება
ხომარგექმნებათამმხრივ?

მეამერიკისმოქალაქევარ2008წლიდან,რაციმას
ნიშნავს,რომავტომატურადკარგავიმქვეყნისმოქა
ლაქეობას,რომლისწარმომადგენელიციყავი, მაგრამ
ამავედროსშეგიძლიაშეიტანოგანცხადებასაქართვე
ლოსიუსტიციისსამინისტროშიდამოითხოვოორმაგი
მოქალაქეობა.მეცსწორედასემოვიქეცი.იმედიმაქვს,
რომმივიღებ.

-თქვენროგორფიქრობთ,საქართველოშიბიზნესი
დაგანსაკუთრებითსაამშენებლობიზნესიკონკურენ-
ტულია,თუმონოპოლიურიდარამდენადპერსპექტიუ-
ლიაიგიამმხრივ?

ჯერჯერობითამმხრივმთლადსახარბიელოვითა
რებაარარის,ანუჯერჯერობითსამშენებლობიზნესი
საქართველოში მონოპოლიურია, მაგრამ ჩნდება სა
ფუძვლები,რომიგიკონკურენტულიდათავისუფალი
გახდეს, რაც დაინტერესების მოტივაციას ზრდის. ამ
პრობლემისმოგვარებასკანონმდებლობამაცუნდაშე
უწყოსხელიდაბაზარზემომუშავეკომპანიებმაც,რო

გორცადგილობრივმა,ასევეუცხოურმაც.
-რამდენადაზარალებსგლობალურიეკონომიკური

კრიზისისაქართველოშიბიზნესისგანვითარებას,რამ-
დენადშეგეხოთიგითქვენც?

 იცით, ვერ ვიტყვი, რომ იგი ძლიერ დამაბრკო
ლებელფაქტორადიქცასაქართველოში,თუმცამისი
რყევები ჩვენც ვიგრძენით, მაგალითად, საცხოვრებე
ლიბინებისრეალიზაციაძალზეშეფერხებულიაამმი
ზეზით,რისგამოცამპროექტისწარმოებაჩვენშევა
ჩერეთ.ახლავმუშაობთპროექტზე,რომელიცმიზნად
ისახავს, როგორც ხალხის პირობების, ასევე ინფრას
ტრუქტურისგანვითარებასაც.ესარისგლდანში,მეტ
როახმეტელთანდიდისავაჭროცენტრისმშენებლობა,
რაზეცდასაქმდებაასობითადამიანი,როგორცმშენებ
ლობისპროცესში,ასევეაშენებულშიც.

- ინფრასტრუქტურის განვითარებაში რას გულის-
ხმობთ,რაიმენოვაციაგაქვთ?

დიახ,შეიძლებაასეითქვას.ესსავაჭროცენტრი

იქნება ინვალიდებისათვის ყველაზე ადვილად გადა
საადგილებელი. კერძოდ, სავაჭრო ცენტრის პირველ
სართულზეგანლაგებულიიქნებაელექტროსავარძლე
ბი,რითაცინვალიდსშეეძლებაყველასართულზედა
მოუკიდებლად გადაადგილება და ტუალეტითაც სარ
გებლობა.ყველადონეზესრულფასოვანიდადაცული
იქნებამათიმიმოსვლა.

კეთილშობილურინოვაციაა...
 საქართველოში ეს მართლაც ნოვაციაა, თუმცა,

სხვაგანვითარებულქვეყნებშიამგვარიმომსახურება
უცხო არ არის. მე ოცი წლის ასაკისა ამერიკაში გავ
ხდი, იქ ბევრი სიკეთე ვნახე ადამიანების მომსახუ
რების მხრივ,რაცმძიმედისონანსს ქმნიდა ჩემს ქვე
ყანასთან და მიჩნდებოდა სურვილი ჩემს ქვეყანაშიც
განვითარებულიყო ტექნიკური პროგრესი, რითაც
მეტადდავეხმარებოდიჩემსხალხს.მაქვსასეთიგეგ
მაც,რომთურომელიმეინვალიდსარააქვსსაკუთარი
ეტლი,უფასოდმოვიყვანოთიგისავაჭროცენტრშიდა
მივცეთ თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა. რო
გორც საზოგადოების სრულუფლებიან წევრს. უნდა
დავეხმაროთ მათ, მოვუხსნათ არასრულფასოვნების
კომპლექსი. ეტლით სარგებლობა ყველა ინვალიდი
სათვის,ნებისმიერდონეზეჩვენთანუფასოიქნება.ეს,
რათქმაუნდა,გაზრდისჩვენსხარჯებს,მაგრამესიქ
ნებაჩემინებაყოფლობითისაქველმოქმედოპროექტი.
თუჩვენევროპასთანგვინდადაახლოება,ყველადონი
თაცუნდაგავუთანაბრდეთმასდაამაშითითოეულმა
ადამიანმაცუნდამიიღოსმონაწილეობა,განსაკუთრე
ბითბიზნესითდაკავებულმაადამიანებმა,რომლებსაც
ამის ყველაზე მეტი ფინანსური შესაძლებლობა აქვთ.
ესარისპატრიოტიზმიშენიქვეყნისადაერისსიყვა
რული., მიმაჩნია, რომ ამ თვითშეგნებით უნდა ცხოვ
რობდედამოღვაწეობდე.

ვიმედოვნებ,რომსხვადეველოპერებისმხრიდანაც
წამოვასურვილიანალოგიურიპროექტებისგანხორცი
ელებისა.ასეთიპროექტებითბილისშიხუთვარსკვლა
ვიან სასტუმროებში არსებობს, მაგრამ უნდა არსე
ბობდეს კომერციული დანიშნულებისა თუ საოფისე
შენობებშიც.

- ბატონო ავთანდილ, თქვენ, ძირითადად რამდენ-
სართულიან მშენებლობებს გეგმავთ საქართველოში.
აშშ-იდაიგივეევროპაშიცათამბრჯენიშენობებია,რო-
მელთაცჩვენვერგავეჯიბრებითმრავალიმოსაზრებე-
ბისა და თუნდაც სპეციფიური გეოგრაფიული მდება-
რეობისაგამო...

 ჩვენ, ამ ეტაპ
ზე,როგორცმოგახ

(ინტერვიუახალგაზრდაბიზნესმენავთანდილჩხეიძესთან)

“სამშენებლობიზნესისაქართველოშიმონოპოლიურია”
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დასაწყისი გვ. 8 სენეთ ბინათმშენებლობა
შევაჩერეთ ფინანსური
კრიზისის დაძლევამდე.

ჩვენ სავაჭრო ცენტრის აშენება დაგეგმილი გვაქვს
7 დონის, 2  მიწის ქვემოთ და 5  მიწის ზევით, რაც
სტანდარტულია ასეთი დანიშნულების შენობისათვის.
ხოლო როცა ვმუშაობდით საცხოვრებელ სახლებზე,
ზომიერება დაცული იყო, როგორც ისტორიულ ასე
ვე ჩვეულებრივ ზონებში, ასევე გათვალისწინებული
გვქონდაგამწვანებისტიპიც.

-რატიპისსავაჭროცენტრი იქნებაგლდანში, ავ-
ტომანქანების, საყოფაცხოვრებო მომსახურების, თუ
შერეული?

 შერეული, სადაც განლაგებული იქნება ბანკები,
აფთიაქები, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, და სხვა. იქ
ნება კვების ობიექტები, ევროპაში, როგორც ეძახიან
“ფუტგორთი”, რომელნიც თავისი კაფერესტორნე
ბითერთსართულზეიქნებათავმოყრილი.ადამიანებს
ექნებათ ფართო არჩევანისა და მცირედი დასვენების
საშუალება. უზრუნველყოფილი იქნებიან სამი ტიპის
მიმოქცევებით:კიბეებით,ესკალატორებითადალიფ
ტებით.

-ახლამოდაშიაშემინულიშენობები,რაც,მართალი
გითხრათ, პირადად მე დიდად არ აღმაფრთოვანებს.
თქვენისავაჭროცენტრიცშემინულიიქნება,თურაიმე
განსაკუთრებულიპროექტიგაქვთ?

პირველიმოთხოვნა,რასაცმემშენებლებსვუყე
ნებ ის არის, რომ პროექტი არქიტექტურულად იყოს
შეხამებული და გამართლებული გარემოსთან, ანუ
კარგად ჯდებოდეს საერთო ანსამბლში. შეიძლება იმ
კონკრეტულადგილსარმოუხდესშემინვადაშიგგან
თავსებულ პროდუქციაზეც უარყოფითად იმოქმედოს
მინიდან შემომავალმა მზემ. ამერიკაში სავაჭრო ცენ
ტრები, ამ საზიანო ფაქტორების გათვალისწინებით,
თითქმის არ შენდება შემინული, არამედ, ძირითადად
ყრუ კედლებით, სადაც რეკლამებია განთავსებული,
რაცასევეეხმარებაკლიენტებსსასურველიპროდუქ
ციისმარტივადმიგნებაში.

- ახლა, მთავარ პრობლემაზე ვისაუბროთ... უკა-
ნასკნელ წლებში საქართველოს დიდ ქალაქებში და
თბილისშიცშენდებართულიკონსტრუქციისმრავალ-
სართულიანი შემინული შენობები, რამაც სრულიად
შთანთქა არქიტექტურა, ჩუქრთმა, რაც ხელოვნებისა
და კულტურის უნატიფეს და უმშვენიერეს ნიმუშებს
წარმოადგენდადარითაცასევიწონებდითთავს.უფ-
რომეტიც.აი,მეძველთბილისშივცხოვრობდაიმდე-
ნადმიყვარსძველითბილისისუბნებიდათვითქოხმა-

ხისტიპისშენობაც,რადგანიგიმამა-პაპურიაგურითა
და ქვითაა ნაგები, რომ სიამოვნებით მოვკვდები ამ
ძველ აგურზე ლოყამიდებული. ვერასოდეს ვიცხოვ-
რებბეტონისკედლებში.შეხედეთჩემსსაცხოვრისს,აქ
ერთიოთახია,მაგრამიმდენიდამატებითიფართისივ-
რცეა,რომსრულთავისუფლებასმანიჭებს.მიმაჩნია,
რომდღევანდელიმშენებლებისმხრიდანისტორიული
და კულტურლი არქიტექტურის, ჩუქურთმის სრული
უარყოფადაუარისთქმა,რბილადრომვთქვამართე-
ბულიარარის.

სრულიადგეთანხმებით,აუცილებლადუნდაიყოს
დაცულიესმიდგომებიისტორიულზონებშიმაინც.და
ეს აუცილებლად უნდა კონტროლდებოდეს მთავრო

ბისმიერ,ყოველიახალიპროექტიჩასმულიუნდაიყოს
ვალდებულებისჩარჩოებში.

მესმის,რომარისრამდენიმეშენობა,რომელიცარ
ჯდებაისტორიულკონტექსტში,მაგრამკოეფიციენტე
ბიუნდაიყოსგანსხვავებულიდამკაცრადდაცულიც,
რათაშევინარჩუნოთისტორიულიიერსახედაკოლო
რიტი.გპირდებით,რომთუმე,ოდესმე,ძველითბილი
სისახალმშენებლობაშიმივიღებმონაწილეობას,მისი
ისტორიული კულტურისა და იერსახის საკითხი ჩემ
თვისიქნებაპრიორიტეტული.

- ასეთივე არანაკლები მნიშვნელობის პრობლემაა

ძველი თბილისის, ასე ვთქვათ, ქუჩაბანდები. მე ძველ
თბილისზეიმიტომვამახვილებყურადღებას,რომესაა
ისტორიულ-კულტურულისახესაქართველოსი.გარდა
შენობებისა,ამავეკომპლექსშიუნდაგანვიხილოთქუ-
ჩებისმოასფალტებისათუფილაქნებითმოპირკეთების
პრობლემა,რაცასევეტრადიციულიადადამახასიათე-
ბელიათბილისისათვის?ასფალტიდაქვაფენილიისევე
ცოცხალისიმბოლოაძველითბილისისა,როგორცსაცხ-
ოვრებელისახლები,რამეთუამუძველესმაასფალტმა
და განსაკუთრებით ქვაფენილებმა შემოინახეს ჩვენი
დიდიწინაპრებისაურადაროცამასულმობლადყრიან
დაცვლიან,ასემგონიამათნაკვალევსშლიან.მესმის,
რომყველაფერიდრო-ჟამისხანგრძლივმსვლელობაში
ძველდება, ინგრევა, კვდება და მას განახლება სჭირ-
დება, მაგრამ მაინც მიმაჩნია, რომ ისტორიული სახის
შენარჩუნება ასფალტსა და ქვაფენილსაც სჭირდება,
ძველისრულადარუნდაგადაიყაროს,არამედგარკვე-
ულმონაკვეთებშიუნდაშემორჩეს-ჩაშენდეს.ნატიფი
ჩუქურთმით მიქარგულ-მოქარგული შენობების ნაც-
ვლადშემინულშენობებსვერავინშემაყვარებს.შენო-
ბებიც და ქვაფენილებიც ისეთივე კუთვნილებაა ერის
როგორც ყველაფერი და მისი დანგრევა და წართმევა
მტკივნეულემოციებსიწვევსადამიანში...

გეთანხმებით,ამაშიცგეთანხმებით,აუცილებლად
უნდაშენარჩუნდეს,თუმცაჩემიბიზნესანალიზითქვა
ფენილებისდაგებასმეტიფინანსებისჭირდება,ვიდრე
ასფალტს, მაგრამ ეს ის პრიორიტეტული საკითხია,
რომლისთვისაც ფინანსები არ უნდა დავზოგოთ. ხო
ლოასფალტი,რაცშეიძლებამაღალიტექნოლოგიისა
დარაცშეიძლებამყარიუნდადავაგოთ,რომძალიან
დიდხანსგაძლოსდასაჭიროარგახდესმისიხშირიგა
ნახლება.

-რასუსურვებდითსაქართველოს,თქვენსაქმიანად
მოძრაობთსაქართველოდანამერიკაშიდაამერიკიდან
საქართველოში.თვალშისაცემიადიდიკონტრასტისო-
ციალურ-ეკონომიკურიდონის...

მე,პირველრიგში,ქართველივარდადღესაქარ
ვიქნებოდი,რომსაქართველოსთვისგულიარშემტკი
ოდეს.მეჯერ32წლისავარდავფიქრობბევრისიკე
თისგაკეთებასმოვასწრებსაქართველოსთვის.საქარ
თველოსდახმარებისსურვილითვსუნთქავყოველდღე.
ქართველერსვუსურვებდიგამძლეობასდაუფრომეტ
შრომას,ცოდნისადმიმეტლტოლვას,რათათვითარსე
ბობაშეძლონ.

გმადლობთსაინტერესოსაუბრისათვის.

ესაუბრა
ირმაფირცხალავა

ქართული ეროვნული მოძრაობის ლიდერები ზვიად
გამსახურდიადამერაბკოსტავადღესაცარიანრუსული
იმპერიალიზმის წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლის სიმ
ბოლოები.ამასადასტურებსბევრიფაქტი,რომელთაგან
ერთერთისგამოყოფაფრიადსაინტერესოა.

რუსი ფსევდოექსპერტების ლეგიონში საყურადღე
ბო სუბიექტია სერგეი მარკედონოვი  პოლიტიკური და
სამხედრო ანალიზის ინსტიტუტის ეროვნებათაშორის
ურთიერთობების განყოფილების გამგე. იგი ერთი ჩვე
ულებრივი პროფანია, რომელმაც “ქერის ორმო” მონახა
კრემლისკაბინეტებთანდაახლოებულერზაცინსტიტუტ
შიდაცდილობსრუსულიდესპოტიისXXIსაუკუნისეულ
მონსტრსსამხედროსამრეწველოკომპლექსისადასათ
ბობენერგეტიკულიკომპლექსისალიანსსსაკუთარისამ
სახურიდაანახოს.აგვისტოსომისტალღაზეარაერთმა
მისნაირმაფილისტერმასცადაკარიერულიწინსვლა,მაგ
რამ,ამსუბიექტმა,თავისსიმდაბლეშიდაქვემძრომობა
შინამდვილადყველარუს“ექსპერტს”აჯობა.2008წლის
29.VIII4.IX.ჟურნალ“Эхопланеты”შიამვაჟბატონმაეს
უკვე მერამდენედ გაიმეორა ერთერთი ყველაზე სამარ
ცხვინოტყუილი,კერძოდ,მანაღნიშნა:“Ятутсравнивал
ситуации 1968 и 2008 годов, оценивая диссидентские
движениявЧехословакиииГрузииивыяснил,чтотам
лозунг “Грузия  для грузин” был еще в 70е годы! И
когда я узнаю, что в конце 70ых группа американских
конгрессменов хотела номинировать на Нобелевскую
премию Звиада Гамсахурдия и Мераба Коставу, мне
становится просто смешно! Это ведь те самые люди,
которыеещетогдапредлагалисовершеннорасистские
методы”.

ამ მოკლე ნაწყვეტში ყოველი წინადადება სიცრუეა.
ყველა,ვინცკიიცნობს70იანწლებშიზვიადგამსახურ
დიასა და მერაბ კოსტავას არალეგალურ გამოცემებს:
“საქართველოსმოამბეს”,“ოქროსსაწმისს”დასხვამასა
ლებს,რათქმაუნდა,ვერსადნახავს1823წელსჩრდილო
ამერიკელი პოლიტიკოსის მონროს დოქტრინის – “ამე
რიკა  ამერიკელთათვის” – ქართულ პერეფრაზირებას.
მაგრამ ფრიად საინტერესოა, თუ არალეგალურ გამო
ცემებში არ წაუკითხავს, მაშინ რომელი “წყაროდან” მი
იღო ამ ძალზე არასაპატივცემულო “გვამმა” ცნობა და

“მტკიცებულება” ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოს
ტავას “რასისტობაზე”. საბჭოთა КГБდან, თუ მისი სა
მართალმემკვიდრე რუსული ФСБდან. ის რომ დღესაც,
არამხოლოდრუსი,შარახვეტიაცდილობსზვიადგამსა
ხურდიასა და მერაბ კოსტავას დისკრედიტაციის გზით
გაიკეთოსკარიერა,აუცილებელსხდისდავაზუსტოთთუ
საიდან წამოვიდა ცილისწამების ეს ნაკადი და ვინ არის
“პირველწყარო”.საკითხისშესწავლამდაადასტურა,რომ
70იანწლებშიარსადარმოიპოვებარაიმე,პირდაპირიან
ირიბიფაქტიიმისა,რომქართველიდისიდენტებირასის
ტულპროპაგანდასეწეოდნენ.მაგრამამგვარისიყალბის
შეთითხვნის გადაუდებელი აუცილებლობა კრემლისათ
ვისდღისწესრიგშიდადგა1989წლის9აპრილისშემდეგ.
ავტორიამსიცრუისაარისიგორროდიონოვი,დიახ,ზუს
ტად ის ავადსახსენებელი როდიონოვი. გენერალპოლ
კოვნიკი, წითელდროშოვანი ამიერკავკასიის სამხედრო
ოლქისჯარებისსარდალი,ვინცსამუდამოდშეირცხვინა
სახელიდაღირსება1989წლის9აპრილს.ესვაჟბატონი
თავის ავკაცობის ჩადენის შემდეგ, როგორც უკანასკნე
ლი ლაჩარი ყოველმხრივ ცდილობდა თავი აერიდებინა
სამართლებრივიპასუხისმგებლობისგან.როდესაცსულ
განათლებულმა, დიდმა ქართველმა ჟურნალისტმა და
საზოგადო მოღვაწემ ირაკლი გოცირიძემ დაიწყო 9 აპ
რილს ჩადენილი დანაშაულის ჟურნალისტური გამოძიე
ბა.გენერალლაჩარმათავიდისკომფორტშიიგრძნო.მას
განსაკუთრებითარმოეწონაბატონირაკლიგოცირიძის
ინტერვიუ გაზეთ “Молодежь Грузии”სადმი, სადაც მან
დაიწყოროდიონოვისბოროტმოქმედების მხილება.დამ
ფრთხალმა სარდალმა სასწრაფოდ გამოაცხო თავისსა
მართლებელი წერილი და მოსთხოვა გაზეთ “Молодежь
Грузии”ს რედაქციას მისი დაბეჭდვა. ეს ვითომცდა პა
სუხი, არათუ პასუხი არაა, ესაა პირდაპირი სიყალბე და
გაღმაშედავება,რომგამოღმაშერჩეს.საინტერესოისაა,
რომლოზუნგი“საქართველომხოლოდქართველებისათ
ვის”,პირველადროდიონოვისწერილშიამოხმობილი.აი,
რას წერს 9 აპრილის დანაშაულის ერთერთი შემსრუ
ლებელი თავის ოპერაში: “Так, на митинге у дома кино
в столице Грузии 10 июля “лидеры нации” Церетели,
Гамсахурдия, Костава и другие призывали: “Долой
гнилую Российскую империю!” “Отправить памятник

Ленину вслед за памятником Орджоникидзе!” “Грузия
длягрузин!”“Грузинамдолжныбытьпредоставленывсе
привилегии!” “Создать свою национальную армию, без
которойневозможнанезависимость”.

Там же на агглийском и грузинском языках
“красовалис” лозунги: “Долой Советскую власть в
Грузии!” “Свободу политзаключенным!” “Оккупанты,
убирайтесьизГрузии!”.

როდესაც დღეს სერგეი მარკედონოვის მსგავსი კა
ცუნებიცდილობენჩირქიმოსცხონიმადამიანებსვისმა
ღვაწლმაცლომისწილიშეიტანაადამიანისუფლებებისა
და თავისუფლებების პრინციპების გავრცელებაში არა
მხოლოდსაქართველოში,არშეიძლებაამდანაშაულსსა
თანადოპასუხიარგაეცეს.КГБსადაФСБშინათითხნი
სიცრუემხილებულიდაგაცამტვერებულიუნდაიქნეს,ეს
აუცილებელია.

9აპრილსმომხდარიბოროტმოქმედებაემსახურებო
დამხოლოდდამხოლოდძალადობისგაბატონებას.რო
დესაცამდანაშაულისშემსრულებლებსმოეჩვენათ,რომ
ჩადენილ ქმედებებზე შეიძლება პასუხი ეგოთ, მათ ყვე
ლაფერი გააკეთეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობის
განთავისდასაძვრენად.ამმიზნითლაჩარმაგენერალმა
თავის ოპუსში ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე
“წერეთელს,გამსახურდიას,კოსტავასადასხვებს”დააბ
რალამისიმოკლეჭკუითფრიადდიდი“დანაშაული”მო
წოდება “საქართველო მხოლოდ ქართველებისთვის”. ეს
ვაისარდალი წერს: “И у кое кого поварачивается язык
утверждать, что митинги носят мирный характер! Ведь
призывксвержениюсоветскойвластинечтоиное,как
призывкоружию,Иначевластьневозможнозахватить”.
აი,რა ნესტარითიყონაკბენი ეს სამარცხვინო “ოფიცე
რი”,9აპრილიდამშვიდობიანიმიტინგისდარბევა,აი.ეს
“ჭია”უღრღნიდამასგულსადატვინს,თუმცსადჰქონ
დაამბეჩავსტვინი,როდესაცამბობდარომუიარაღოდ,
აჯანყებისგარეშეხელისუფლებაშიმოსვლა,როგორიქ
ნებაო?თუროგორშეიძლებოდაესნათლადაჩვენაზვიად
გამსახურდიამ1990წლის28ოქტომბერს.დღესვისთვი
საცძვირფასიაზვიადგამსახურდიასადამერაბკოსტავას
დიდი ეროვნული ღვაწლი, არ უნდა გავჩუმდეთ, არამედ
უნდადავიცვათმათისახელებიდამამულიშვილურიმემ
კვიდრეობა.

დავითარაბიძე

დამზადებულიაКГБ-შიანურუსი“ექსპერტის”მორიგისიცრუე
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დავითარაბიძე

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

ჩემი მარშრუტი ასეთია: ოთხკედელშუა ერთი
ფანჯრიდან მეორემდე, ჩრდილოეთიდან, (რომე
ლიცარჩანს,რადგანკორპუსიეფარება),სამხრე
თისაკენ, არც აქეთა ჩანს არაფერი, დომინოსავით
ერთმანეთსმიყუდებულიკორპუსებიაწოწილანდა
გაწოლილან; აღმოსავლეთი  ნაწილობრივ; დასავ
ლეთი  შედარებით უკეთ, ოღონდ გვერდულად 
კორპუსებსშორისდარჩენილიდერეფნიდან,ქარიც
ამიტომკარგადუბერავს;იქითმთებია,ხანღრუბ
ლიანი,ხანმოწმენდილი;ღრუბლიანიმომწონსსა
ღამოსხანად,როცამზეჩადის,რადგანჩასვლისას
მრუმეღრუბელსაცუწითლებსლოყებს.იქ,დასავ
ლეთით მოჩანს დიღომიც, მუხათგვერდიც, ხანდა
ხანკვამლი,ვისისულიგაფრინდაზეცას,ვისუფ
როუჭირს,ჩვენ,თუიქმყოფებს?

ეს ზამთარი კი ასეთი იყო: ყინვა, ქარები, უსი
ნათლობა,რაღათქმაუნდა,უფულობა...დამაინც,
როცა მზე ჩადიოდა, არ ვიზარებდი, ავეკვრებოდი
ფანჯრისმინასდაგავცქეროდი,ალანძულიღრუბ
ლებიროგორიცვლიდნენფერსადაფორმას.

ცამაინცაჩანსჩემიფანჯრიდან,საწოლიცისე
დავდგი, როცა ვწევარ, ცას გავყურებ, გაკვირდე
ბი,ცხვრისფარასავითროგორმისდევსღრუბელი
ღრუბელს,ხანერთდებიან,ხანიშლებიან;მთვარის
დაცხრომისშემდეგისეგაფერმკრთალდებახოლმე,
ვარსკვლავიც არ ჩანს, ახალმთვარეობაზე კი ცაც
უფრო ჩამუდება და ვარსკვლავებიც ისე ჟიკჟიკე
ბენ,თვალსვერმოსწყვეტ;მერეერთივარსკვლავი
მონდომებით იწყებს ციმციმს, თითქოს ყურადღ
ების მიქცევა სურს, თვალს გიკრავს, “ციმციმებს,
ქრება,ციმციმებს”...უყურებ,უყურებ, ერთითვა
ლისდახამხამებადაფანჯრისჩარჩოსარმიფარე
ბია?!

ესღამით,მაგრამდღისითაცხომდათარეშობს
ჩემსსახლშიქარი,ამიტომთბილადვიცვამ,რამდე
ნიმეწყვილს,ცხვირამდექუდი,ცხვირზესათვალე,
ხელებზეხელთათმანები,სუნთქვისასორთქლისა
ხიერად ადასტურებს ოთახის მდგრად ყინვას, სა
ბანსაც ვიფარებ და მერე ხელთათმანიანი ხელით
ვცდილობ წიგნის გადაფურცვლას, ხანდახან ნი
კაპსაცვიშველიებდამერეერთადვმოგზაურობთ
ცხენშეუბმელი მარხილით მე და გალაკტიონი, მე
და ანა, მე და გოგლა და ვიზეპირებ, ვიზეპირებ,
ვსწავლობდავსწავლობ,მაინცმავიწყდება,ხელახ
ლავფურცლავ,“აჰ,ესრამდამავიწყა!”ვუწყრები
თავსდავზეპირობ,ვზეპირობ.ღამითაც,როცაარ
მეძინება,ძილიმიკრთება,ვიმეორებდავიმეორებ.

ხანდახან აღარაფრის გაკეთება აღარ მსურს,
აღარცკითხვა,ერთითეფშიცკიშეიძლებარამდე
ნიმედღეიდოსგაურეცხავი.პროტესტისისუფთა
ვეს,წესრიგს,თუმცაროდემდე!მერეარეულობადა
უწესრიგობა მიშლის ნერვებს, ვალაგებ, ვიღლები
და არაქათგამოცლილიუაზროდვიყურებიფანჯა
რაში.

სინათლემოდისდამიდის,წარამარაჩართვაგა
მორთვაისემოქმედებს,აღარცვიცი,რასვგრძნობ;
ამ დროს თავში რაღაც მაწვება ქვევიდან ზევით,
გულიმისივდებათუმეკუმშება,ესეცარვიცი,ტკი
ვილსკივგრძნობ.

აი, თითქოს აღარ გამოირთვება, ტელევიზორს
ვრთავ,იქნებცოტაგულიგადავაყოლო,სერიალია,

გაუგებრობასწერტილიესმის.
სინათლეისევემოულოდნელადჩაქრა,როგორც

მოვიდა;ვზივარბუსავით,არცსანთელიმაქვს,ნავ
თიც უკვე გამოილია. ამ დროს კაკუნი. სიბნელეში
კარზეკაკუნმაელდაიცის,არვიცი,რატომ.შიშისა
გან?მაგრამრისიშემეშინდა,ცუდიამბისთუვინმე
მომხდურის?

მომხდურის?
ამასწინათაც,როცაასემარტოდაძილგამკრთა

ლივებრძოდიღამეს (ზამთარშიხომადრეღამდე
ბა),ვიფიქრე,ნეტავ,ვინდამიფარავსმემარტოხე
ლას, მიუსაფარს? ღამით ავსულები დაძრწიან და
მათთვისდაკეტილიკარიარაფერსნიშნავს.თვალი
მივლულე,რაღაცნათელიჩამეღვარადაამნათელს
ნელნელამოჰყვახარებისხატიქაშუეთისეკლესი
იდან, შროშანით ხელში გაბრიელი რომ ეცხადება
მუხლმოყრილმარიამს.

დიდებაუფალს?!
ხელისცეცებითმივდივარკართან,ფრთხილად

ვკითხულობ: “ვინ არის?” “სახლმმართველობიდან
ვართ!”კარსვაღებ,ფანარსმანათებენდამეუბნე
ბიან:“ბებია,წყლისადანაგვისფულსთუგადაიხ
დით!?”ბებიაო,ელდამეცა.ვიგრძენი,თვალებიჩე
მისათვალისმინებისხელაგამიხდა,უნებურადზედ
დავიხედე,აჰა,აბა,რაიქნებოდა,დედაბერივითქუ
დიცხვირამდე,სათვალეები,ახალგაზრდობისდრო
ინდელიგაქუცულიმოკლექურქი,წელზეშემოხვე
ულიბებიასნაქონიფოჩებიანიშალი.“უკაცრავად,
თქვენი სახელი?” გაკვირვებული, “თამაზი”, “ჩემო
თამაზ,ბებიანამდვილადარვარ(გუნებაშიკივფიქ
რობ,წესითკიუნდავყოფილიყავი),უბრალოდმცი
ვა,“ბოდიში”,“დაარცფულიმაქვს,მოგეხსენებათ,
ხელფასს დროულადარ იძლევიან”, “კარგით, კარ
გით”.ისევხელისცეცებითვკეტავკარსდახელის
ცეცებითშევდივაროთახში.

მეც ხომ მინახავს ჩემს ბავშვობაში მეზობლის
ხანშიშესულიმარტოხელაქალებიზამთარშიოთახ
შითავწაკრულებიდაჩაცმულებიროგორისხდნენ,
თუმცანავთქურამაინცენთოთ,ადრეუფრომკაც
რიზამთარიიცოდათბილისში!დაროგორმიკვირ
და!

არა,რასვერჩი,რაუმადურივარ,მემგონი,ესე
ნი ჩემზე ზრუნავენ, მე კი ვერ ვხვდები, რადგან,
როცამართლაძალიანმოვხუცდები,თვალსჩინსაც
დავკარგავდაჯოხსდავეყრდნობი,ხომაღარგამი
ჭირდება,ხელისფათურშიხომკარგადგავიწაფე!

ჰო, ხელის ცეცებით შევედი ოთახში. მიუხედა
ვადუკუნისიბნელისა,თვალირომშეეჩვევა,აღმო
აჩენ,რომფანჯარაშირაღაცსხივიმაინციჭრება,
მკაფიოდჩანსყველაფერი.

მაინცრამდენხანსვიჯდებიუკუნეთშიდასიცი
ვეში,უნდადავწვე,ვწვებიდაარმეძინება,ათასნაი
რიფიქრიმიტრიალებსთავში,ნასწავლილექსებიც
გავიმეორე,მაინცარმეძინება.

აღარმინდაესგულისგამაწვრილებელიფიქრე
ბი და პატარა რადიოს არსებობა მახსენდება, ბა
ლიშქვეშრომმიდევს.სიცივისაგანხელირომარგა
მეყინოს,რადიოსყურისძირშიმხარზეჩამოვიდებ
ხოლმედავუსმენმუსიკას,ხან სარახუნოს,ხან 
ჩემიახალგაზრდობისდროინდელს,ზოგსგარემიქ
სებულს,როგორცამბობენ,ზოგჯერიმძველებს
“ატრიალებენ”, ტკბილ მოგონებებს რომ აღძრავს,
ალბათ მხოლოდ იმიტომ, რომ მაშინ ახალგაზრდა
ვიყავიდაყველაფერისხვაგვარადმეჩვენებოდა.

თუორშაბათიაპრეზიდენტიგისმენთ,ოთხშა
ბათობითთეატრალურიგადაცემა,ხანდახანსა
ოპერო მუსიკა, ძალიან მიყვარს ღამის სიბნელეში
ჯაზი, განსაკუთრებით, როცა საყვირზე ან საქსო
ფონზეუკრავენ,პარასკევსნაშუაღამევს,ასედი
ლისკენღამურებისგადაფრენა,იყოასეთიც.

ამ დროს  “ყველაფერი კარგად იქნება, რადიო
2”.ღმერთმაგისმინოს!

რომმეგონა,გაზაფხულიადრემოგვიკაკუნებდა
კარზე, მარტის თვეში უფრო აცივდა, გადაუღებ
ლადთოვდა.ისეთიფანტელებიცვიოდა,ბებიარომ
იტყოდა ხოლმე ფაროფაროაო. ფანტელები ფან

ჯრისმინებსაწყდებიან,თითქოსისინიცთავშესა
ფარსადასითბოსეძებენ,ისინიცისეარიანგათო
შილები,ნიავსაცკივერუწევენწინააღმდეგობასდა
მასაყოლილნიხანერთ,ხანმეორემხარესიბრუნე
ბენპირს.

“ყველაფერიკარგადიქნება,რადიო2”.
ერთი ამბავი გამახსენდა, ამბავი თუ ზღაპარი.

პაპაჩემი მეცხვარე იყო, მისგან თუ მახსოვს. ზამ
თარში, როცა დიდი თოვლი დაფარავდა თურმე
საძოვრებს, ცხვარი ბინებში ჰყავდათ, თუ თივაც
საკმარისი არ იყო, მშიერი ცხვარი ეცემოდა, დაწ
ვებოდა და ვეღარ დგებოდა, მთელი ფარა შეიძ
ლება ამოწყვეტილიყო. ამიტომ მწყემსები კატას
სვამდნენ გუდაში და კედელზე ჰკიდებდნენ. შეში
ნებული კატა გუდას ფხოჭნიდა და გამწარებული
ჩხაოდა. არანაკლებ შეშინებული და დამფხთხალი
ცხვარიცაქეთიქითაწყდებოდადაასეებრძოდნენ
შიმშილს,სიცივეს.

რამდენხანს გასტანს ეს ზამთარი? გაზაფხული
აღარდადგება?

გათოშილიფიფქებიფანჯრისმინასეხეთქებიან,
შინშემოღწევასლამობენთითქოს.

“ყველაფერიკარგადიქნება,რადიო2”.

ზამთრის არდადე გ ე ბ ი
გიორგიმირზაშვილსმ ო თ ხ რ ო ბ ე ბ ილეილაქემაშვილი

გა ვა კე ბულ მდი ნა რე ში 
ნას რო ლი ქვე ბი

ადამიანის ცხოვრება მდინარეს ჰგავს. სადღაც
მთაშიიღებსსათავეს.იბადება.

მერე ნელნელა ძალებს იკრებს. ჯერ პატარაა,
მაგრამჩქარი,დაუდეგარი.

კლდეებს გამოხრავს, ლოდებს მოაგორებს, თუ
ავდარია,მოჰქუხსდააზანზარებსარემარეს.

ასეთმდინარეშიქვებსთუჩაყრი,დგაფუნსგაი
გონებ,ტალღებიკიმათთავქვეგააქანებენ.

ადამიანიც ადვილად ერევა და გადააგორებს
ხოლმე წყენას, სიხარულს, ღალატს, გაწბილებულ
სიყვარულს და ათასნაირ საზრუნავს, რომლებიც
თავის კვალს მაინც ტოვებენ, მდინარეც ხომ ვერ
ახერხებსყველალოდისათუხისმორებისმორევას
დაჩახერგავენხოლმეკალაპოტს.

მერემდინარეგაივაკებს,მდორედმიედინება.
გავაკებულ მდინარეს ზამთრის სუსხი ადვილად

ერევა, იყინება, ზედ სრიალებენ კიდეც, გზასაც
იმოკლებენ,ერთინაპირიდანმეორეზეგადადიან.

თუ ვეღარც იმ ადამიანს ამჩნევენ, ვინც აღარ
შფოთავს, ჩუმად არის, გაუვაკებია და მდინარესა
ვითიმასღაელის,სადიქნებადასასრული,რომელ
მდინარესანოკეანეს,ზღვასთუწყალსაცავსშეერ
თვისდარომელმათგანშიგანივთდება.

მაგრამ ვიდრე იქამდე, შესართავამდე მივიდო
დეს,მდორედმდინარისურვილსიწვევს,მასშიქვე
ბიისროლონ,ზოგიბრტყელქვასისვრისდაწყლის
ზედაპირზეგაასრიალებს,რაცუფრობევრჯერას
ხლტება წყალზე, მით უფრო მეტად წარმოჩინდება
მსროლელის ოსტატობა, მდინარე კი ფონია მხო
ლოდ, ზოგი კი  უბრალოდ ისვრის, იმიტომ, რომ
მოსწონს, როცა ნასროლ ადგილზე რკალი რკალს
მისდევს და თანდათან იშლებიან და წრეებს ხაზა
ვენ.რაცუფროდიდიაქვა,წრეებიცმეტიადადიდ
სივრცესმოიცავს,ხოლოთურამდენიმექვაერთი
მეორეს მიყოლებით ისროლეს, წრეები ერთმანეთს
კვეთენდამშვენიერისანახავია.

თუმცაამრკალებსხანდახანისეთინასროლიქვა
ჩაენარცხება,არსაიდანრომარელი,ცელივითჩაჭ
რისდაჩასხიპავს.ისხომარავისეკითხება,ის,ცელი
რომუჭირავს,აი,მაშინარის,რომჩაგწყდებაგულში
სიმები.

სხვაფრივ კი, ისროლეთ ქვები გავაკებულ მდი
ნარეში, ოღონდ არა ქილიკის, არა გულისტკენის,
ავისმომასწავლებლადრომარშეტორტმანდეს,არა
მედამოძრავდეს,მიტოკშეტოკდეს,გახალისდესდა
სხვაცახალისოს.
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გაგრძელება მე-12 გვ.

მ ე ც ნ ი ე რ ე ბ ა

2008 წლის 31 ოქტომბერსა და 1 ნოემბერს ლონ
დონში,ხელოვნებისსამეფოაკადემიაშიჩატარდაპირ
ველისაერთაშორისოკონფერენცია,რომელიცმიეძღ
ვნაკუნძულკრეტაზედოქტორლუიჯიპერნიესმიერ
ფესტოსის დისკოს აღმოჩენის 100 წლისთავს. ამის
შესახებიუწყებოდა `ნიუიორკიტაიმსი~ (30.07.2008,
7.08.2008).

ხელოვნების სამეფო აკადემიის შენობა მდებარე
ობსპიკადილიზე,ბერლინგტონისსახლისდიდშენობა
ში(მინდააქვევახსენო,რომამავეშენობაშიგახსნილი
იყო დიდი გამოფენა `ბიზანტია 3301453~, აგრეთვე
XXსაუკუნისდასაწყისისმხატვრებისმიროს,კალდე
რის,ჯაკომეტისადაბრაკისგა
მოფენა).

კონფერენცია ჩატარდა ძვე
ლი ხელოვნებისა და არქეოლო
გიის საერთაშორისო ჟურნალ
`მინერვა~ს თაოსნობით. უმაღ
ლესი პოლიგრაფიული დონის
ესჟურნალიმკითხველსაწვდის
ძველი ხელოვნებისა და არქეო
ლოგიის საკითხების მიმოხილ
ვას. მისი სათავო ოფისებია:
დიდბრიტანეთში,ლონდონშიდა
ამერიკის შეერთებულ შტატებ
ში,ნიუიორკში;ამასგარდა,იგი
ვრცელდება მთელს ევროპაში,
კანადაშიდასხვაქვეყნებში.

კონფერენციის ჩატარების
ინიციატორები და ორგანიზა
ტორები იყვნენ: ჯერომ აიზენ
ბერგი,ფილოსოფიისდოქტორი,
ჟურნალ`მინერვა~სდამფუძნე
ბელი და მთავარი რედაქტორი,
ფესტოსისდისკოსადმიმიძღვნი
ლი საერთაშორისო კონფერენ
ციის თავმჯდომარე; მარკ მე
რონი, ფილოსოფიის დოქტორი,
ჟურნალ `მინერვა~ს რედაქტო
რი, კონფერენციის კოორდინა
ტორი;დოქტ.პიტერკლეიტონი,
ხელოვნებათმცოდნე,ჟურნალის
კონსულტანტი და რედაქტორი,
კონფერენციის კოორდინატო
რი; ნიკლას რიდი, ხელოვნების
მაგისტრი და ფილოსოფიის მა
გისტრი.უნდაითქვასრომკონ
ფერენცია შესანიშნავად იყო
ორგანიზებული:ესშუახნისადამიანებიდაუღალავად
მოქმედებდნენდაიღწვოდნენიმისათვის,რომკონფე
რენციისმიმდინარეობასანიმუშოყოფილიყო.

კონფერენციაზემოხსენებისწასაკითხადწარმოდ
გენილიყოფილა100მდეთეზისი,საიდანაცსამოხსე
ნებოდ საორგანიზაციო კომიტეტმა აარჩია სულ 12.
მათ შორის ბნ გია კვაშილავას მიერ წარმოდგენილი
მოხსენება `ფესტოსის დისკო  კოლხური ოქროდამ
წერლობისნიმუშის—გაშიფვრა~;ამმოხსენებითმან
სპეციალისტებისწრესგააცნოთავისი17წლისმუშა
ობისშედეგიმე20საუკუნისმეცნიერთათვისენიგმა
ტურიტექსტისამოკითხვაპროტოქართველურ(კოლ
ხურ)ენაზე.

თავიდანვე ცხადი გახდა, რომ მოხსენება დიდ ინ
ტერესსგამოიწვევდა,რადგანწინასწარიგამოძახილე
ბი ძალიან დადებითი და იმედის მომცემი იყო: `მივი
ღეთთქვენიბრწყინვალეთეზისი...~

დოქტ. იოხენ ციგენფუსმა (ავსტრია) მოსწერა გ.
კვაშილავას:`დარწმუნებულივარ,რომთქვენიკვლე
ვადააღმოჩენებიდრამატულადშეცვლისმრავალად
რინდელშეხედულებასისტორიაზე~;

დოქტ.ჯერომაიზენბერგი(აშშ):`მოუთმენლადვე
ლოდებითქვენთანდათქვენსკოლეგასთანშეხვედრას
კონფერენციაზე;ვგრძნობრომმოხსენებაძალიანსა
ინტერესოიქნება~.ჟურნალ`მინერვა~ში(2008,XIX,
#4,9,22)ჯ.აიზენბერგისსტატიაშიფესტოსისდისკოს
დეშიფრირებისმცდელობებისარასრულჩამონათვალ
შიდასახელებულიაგ.კვაშილავასდეშიფრირებაც.

დოქტ. პიტერ კლეიტონი (დიდი ბრტანეთი)
:ღღ`თქვენი მოხსენება გამორჩეულად საინტერესო
ჩანს,ვფიქრობ,მასდიდიკამათიმოყვება...დოქტ.აი
ზენბერგი,დოქტ.მერონიდამემივესალმებითთქვენ
მიერამმნიშვნელოვანიკონფერენციისმსვლელობაში
შეტანილწვლილს~.

კონფერენციას ესწრებოდა 60ზე მეტი მსმენელი,
რომელიც უდიდესი ყურადღებით უგდებდა ყურს გა
მომსვლელებს. ყოველი მოხსენების მერე გამოდიოდ
ნენ მონაწილეები და თავიანთ აზრს გამოთქვამდნენ,
მშვიდად და არგუმენტირებულად იცავდნენ თავიანთ
პოზიციას.

მომხსენებლები ჩამოსულნი იყვნენ გაერთიანებუ
ლი სამეფოდან, გერმანიიდან, შეერთებული შტატე
ბიდან, საბერძნეთიდან (კრეტიდან) და საქართველო
დან(ბნიგიაკვაშილავადაამსტრიქონებისავტორი).
სამწუხაროდ იტალიიდან, რომიდან ავადმყოფობის
გამო კონფერენციაზე ვერ ჩამოვიდა ფილოლოგიის

დოქტორი ლუი გოდარი, რომელიც დღეს გერეთ ოუ
ენსთანდა ივდიუოსთანერთადითვლებაფესტოსის
დისკოს ერთერთYყველაზე ავტორიტეტულ მკვლევა
რადმსოფლიოში.სწორედლუიგოდარისიუბილესმი
ეძღვნაორგანიზატორებისმიერგამართულისაზეიმო
სადილი.ლუიგოდარისმოხსენება `ფესტოსისდისკო
დაეგეოსურიცივილიზაცია~კონფერენციისგახსნის
დროსწაიკითხამარკმერონიმ.

კონფერენცია გახსნა და მოხსენება წაიკითხა ჯე
რომაიზენბერგმა(ნიუიორკი,აშშ).უნდაითქვას,რომ
მომხსენებლები მართლაც მკაცრად იყვნენ შერჩეუ
ლები. ლუი გოდარის გარდა აქ მოწვეული იყვნენ და
ჩამოვიდნენFფესტოსისდისკოსყველაზეცნობილიდა
სახელიანი მკვლევარები: გერეთ ოუენსი (ჰერაკლიო
ნი,კრეტა,საბერძნეთი),ტომპალაიმა(ოსტინი,ტეხა
სი,აშშ),დიტერრუმფელი(დიუსელდორფი,გერმანია),
ჯონკოლმანი(ოქსფორდი,დიდიბრიტანეთი),რიჩარდ
სპროუტი (ურბანა, ილინოისი, აშშ), ნიკლას რიდი
(ფოკსტოუნი,კენტი,დიდიბრიტანეთი),აგრეთვემოხ
სენებითგამოვიდაპიტერკლეიტონი(ჰემელჰემპსტე
დი,დიდიბრიტანეთი).

ამ მეცნიერებმა მრავალი წელი მიუძღვნეს Fფეს
ტოსის დისკოს შესწავლას, მისი შესრულების ტექ
ნიკის ანალიზს, ტექსტის წაკითხვის მიმართულების
დადგენას, დათარიღებას, მისი ავთენტურობის გარ
კვევისსაკითხს,მისიპალეოგრაფიულიპარალელების
ძიებას; ისინი გამოთქვამდნენ თავიანთ მოსაზრებებს
ტექსტის სავარაუდო ენის თაობაზე და სხვა. კონფე
რენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებები სწორედ ამ
საკითხებსეძღვნებოდა,უაღრესადზუსტად,ნათლად
იყო ჩამოყალიბებული და ამიტომაც უაღრესად საინ
ტერესო იყო. როდესაც ორგანიზატორებს ვუთხარი,
რომ კონფერენცია ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა,
მიპასუხეს,რომესგანაპირობამოხსენებათამკაცრმა

არჩევამდაშედარებითმცირერაოდენობამ.
როგორც კონფერენციაზე ისე არაოფიციალურ

შეხვედრებზე არაერთგზის იმეორებდნენ ფესტოსის
დისკოსპირველიდაუაღრესადნაყოფიერიმკვლევა
რისსერართურევანსის,ასევეBხაზოვანიწარწერე
ბისამომკითხავიმაიკლვენტრისისადაჯონჩედვიკის
სიტყვებს იმის თაობაზე, რომ დისკოს ენა მათთვის
უცნობიადარომAხაზოვანიწარწერისადაფესტოსის
დისკოსტექსტისენაერთიდაიგივეა,განსხვავებულია
მხოლოდშრიფტი.

ზოგი მათგანი ამბობდა, რომ შეუძლებელია დის
კოსტექსტისწაკითხვაიმისგამო,რომასეთიწარწე

რის მხოლოდ ეს ერთი ნიმუშია
აღმოჩენილი — ვლადიკავკაზში
ნაპოვნინატეხი,რომელიცდის
კოსნიშნებსიმეორებს,როგორც
ჩანს,ყალბადითვლება.

სერ არტურ ევანსის, ლუი
ჯი პერნიესა და სხვათა მიერ
თავის დროზე გამოთქმული აზ
რი იმის თაობაზე, რომ დისკოს
ტექსტი ჰიმნია, გაზიარებულია
ყველა მკვლევარის მიერ. რო
გორც კონფერენციაზე ითქვა,
დისკოს ტექსტი, როგორც ჩანს,
უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო
მისი შემქმნელებისათვის, რად
განაც მათ დიდი ყურადღება
დაუთმეს ტექსტის სიზუსტეს
ან იქნებ კანონიკურ ხასიათსაც
და მისი დამზადების საგანგებო
ტექნოლოგიას, რომელიც დის
კოს დროის გამანადგურებელი
მოქმედებისაგან დაიცავდა (დ.
რუმფელი). (`რა არის ისეთი ამ
ტექსტში, რაც მის მბეჭდავს
სურდაუსათუოდგადარჩენილი
ყო ჟამთა სიავეს?~ კითხულობ
დნენმკვლევარები).

ცხადია,ბნიგიადამეცცო
ტასვნერვიულობდით,ჩვენთვის
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის,
თუ რა სახით ჩატარდებოდა
მოხსენება, როგორი აღსაქმელი
იქნებოდა რთული და გადატ
ვირთულიმასალამსმენელისათ
ვის. რეგლამენტი შეზღუდული
იყოდაძალიანმკაცრიცდიდი

თხოვნის შემდეგ სულ სამიოთხი წუთი მოგვიმატეს,
რაც ოდნავი შეღავათი იყო მხოლოდ. ამიტომ იქაც,
ლონდონშიყოფნისასდიდიდრომოვანდომეთმოხსე
ნებისტექსტისშემცირებას,ისეთნაირგამარტივებას,
რომ არ დაკარგულიყო მნიშვნელოვანი დებულებები,
რომლებიცწარმოადგინაგიაკვაშილავამ.

სამწუხაროდ ამ შემოკლების გამო ვერ მოხერხდა
სრულადყოფილიყონახსენებიისქართველიმეცნიე
რები (მრავალიმათგანიაწგარდაცვლილია),რომლე
ბიცამდენსიღწვოდნენდაიკვლევდნენსაქართველოს
უძველესისტორიას(ესენიპირველრიგშიიყვნენ:ნიკო
მარი, ივანე ჯავახიშვილი, იოსებ ყიფშიძე, პავლე ინ
გოროყვა,სიმონყაუხჩიშვილიდათინათინყაუხჩიშვი
ლი,აკაკიშანიძე,გიორგიჩიტაია,ვარლამთოფურია,
სიმონჯანაშია,აკაკიურუშაძე,პანტელეიმონბერაძე,
ოთარლორთქიფანიძე,გივიმაჭავარიანი,თამაზგამ
ყრელიძე); მათი ნაშრომები ადასტურებს და მხარს
უჭერსგ.კვაშილავასკვლევისდასკვნებს.

უნდაითქვას,რომმოხსენებათაგანრიგისაკმარი
სად ჭკვიანურად იყო შედგენილი. 12 მოხსენებიდან
ჩვენიმე11იყო,ტომპალაიმას,გერეთოუენსისადა
ნიკლასრიდისშემდეგ,რაცძალიანსასიამოვნოიყო,
ჯერერთი,იმისგამო,რომჩვენ`გამორჩეულსაზოგა
დოებაში~მოვხვდით,მეორეციმიტომ,რომწინადღეს
მოვასწარით შევჩვეოდით კონფერენციის საერთო
ტონს, შევაფასეთ აუდიტორია (პროფესიონალური!)
დაა.შ.

მოხსენების დროს წარმოდგენილი იყო მტკიცე
ბულებებისათვის ძლიერ მნიშვნელოვანი მდიდარი
კომპიუტერულიმასალა ესმასალასაგანგებოდმო
იწონეს მოხსენების შემდეგ მსმენელებმა და ორგანი
ზატორებმა.

მოკლედ ვიტყ
ვი, რომ მოხსენება

ფესტოსისდისკოსაღმოჩენის100წლისთავისადმი
მიძღვნილისაერთაშორისოკონფერენციისშესახებ
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საქართველოში, 2003 წლის ნოემბრის შემდეგ მომ
ხდარიმოვლენებირომ“ისტორიულია”,ეჭვიაღარავის
გვეპარება.მანამდერომ,არცსახელმწიფოგვქონდადა
ბოგანოებსრომარაფერიშეგვიქმნია,ესეცდავიჯერეთ
და იმაშიც ღრმად გახლავართ დარწმუნებულები, რომ
რაცდღეს“კეთდებადახდება,ყველაფერიუნიკალურია
დაისტორიული”.ამიტომაცგვსურსმკითხველს,არცთუ
დიდიხნისწინათმომხდარირამდენიმეასეთიმოვლენა
შევახსენოთ და სააკაშვილის “ეპოქის მატიანესთანაც”
ვალმოხდილებივიქნებით.

თავდაპირველად, ოპოზიციის სამთვიანი ჯახირით
შეღონებული პარლამენტის ფაქტიური დირექტორის
პავლე კუბლაშვილის თავკაცობით შემუშავებული სა
მარცხვინოდაფაშისტური,შეკრებებისადამანიფესტა
ციებისამკრძალავიკანონისმიღებაზეგვინდავთქვათ.
სიმართლეგითხრათ,ამისქმნას“რევოლუციონერების
გან”ხელისუფლებისმიტაცებისთანავეველოდებოდით.
მაგრამ, ქვეყნისადახალხისძარცვაგლეჯითადაყვე
ლაფრის პირქვე დამხობით დაკავებულებმა, დღემდე
ვერმოიცალესსაამისოდ.თუმცა, ხალხისუნიათობისა
დადაჩლუნგების,ოპოზიციისუძალოფაფხურისშემყუ
რენი, საკუთარი მდგომარეობის შერყევის ვერავითარ
საშიშროებას ვერ გრძნობდნენ და ამიტომაც არ ჩქა
რობდნენ. მხოლოდ, სამთვიანმა გაწელილმა აქციებმა
აიძულესამისიგაკეთებადახელდახელგამომცხვარმი
ღებული კანონით, მიტინგებისა თუ აქციების მოწყობ,.
აუხდენელიოცნებადასანატრელიგახდა.

შარშანდელ ომში “გამარჯვების” წლისთავი ნაციო
ნალებმა, “მთავარსარდლის” ექსცენტრული სტილისა
განგანსხვავებულად, ერთობმოკრძალებულადაღნიშ

ნეს გორში და თუ მართლა მოგებულები არიან, მაშინ
მთელიმსოფლიორატომღაგვთვლისდამარცხებულად?
განაამისგამოარგვიწევენჰუმანიტარულსადაფინან
სურშემწეობას,ომითმიწასთანგასწორებულისოფლე
ბიდანდევნილებისდასახმარებლად?ისინიკიგზავნიან,
მაგრამწეროვანისგეტოსადასხვაადგილებშიმოწყო
ბილ სადგომებში გამოკეტილ დაზარალებულებამდე,
მხოლოდნამცეცებიაღწევსდაისიციშვიათად.

საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ კარგახანია
ძალზედსაპასუხისმგებლოსაქმიანობასშეუდგნენახა
ლიკონსტიტუციისშემმუშავებელიდაახალისაარჩევნო
კოდექსის შესაქმნელი, უმაღლეს ხელფასებდანიშნული
მრავალწევრიანი კომისიები. პირველს, საკონსტიტუ
ციოსასამართლოსყოფილითავჯდომარედავინიცის
როგორი შეცდომებისა თუ ცოდვების ჩამდენი, დღეს
უზომოდ გადიდგულებული ავთანდილ დემეტრაშვილი
თავკაცობს.,მეორესკი,ყველანაირიუკანონოარჩევნე
ბისდანაშაულებრივადგამყალბებელიდამნაშაველევან
თარხნიშვილიუძღვება.ცხადია,ორივეკომისიასერთი
საერთო ბრძანებისა და დავალების შესრულება აქვს
დაკისრებული  ახალი კონსტიტუციაცა და საარჩევნო
კოდექსიც,ისევსააკაშვილზემორგებულიდამოსაწონი
იყოს. დარწმუნებული ვართ, ვალდებულებაღებულები
პირს არ გაიტეხავენ და შეკვეთილ ორივე დოკუმენტს
მალეჩააბარებენდამკვეთმიხეილს.

ისტორიულიუწოდამიხეილსააკაშვილმა,მისგანშე
მოთავაზებულ“დემოკრატიისახალიტალღის”პროგრა
მაპროექტისერთერთუმნიშვნელოვანესღონისძიებას
 “სახალხო დიალოგის” გამართვას. ამ მიზნით მთელს
საქართველოში მოწყობილი გასეირნებების მონაწილე

მაღალჩინოსნებსადაპარლამენტარებსშორის,რამდე
ნიმე ყოფილი გუბერნატორიც იყო, მანამდე რომ ფუ
ლის კეთების გარდა, ყოფილ სამფლობელოებში, თითი
არაფერზედააკარეს,მხოლოდდავალებამიღებულებმა,
უყრადღებოდ მიტოვებულ ნაცნობ მოსახლეობასთან
“დიალოგის დროს შეიტყეს” მათს გასაჭირსატკივარ
ზე. უამრავ მოსაგვარებელზე. ამიტომაც, “ყველაფერი
გულისყურითმოისმინეს,ყველაფერსგულდაგულგაეც
ნესდაჩაიწერეს”.მერე,ხვავიანადგაშლილმაგიდებთან
გემოზემოილხინესდადედაქალაქშიდაბრუნებულებმა,
“შენიშვნებითადაწინადადებამოსაზრებებითშევსებუ
ლი მოზრდილი უბის წიგნაკები, “სამუშაო” მაგიდების
იშვიათადგამოსაწევუჯრებსმიაბარეს...

“ისტორიული”გახლდათმიხეილსააკაშვილის ანაკ
ლიაში ჩასვლადამისიყველანაირიპოლიტიკისდამან
გრევლად და უგუნურად წარმართული, ქართველთა
შემაძრწუნებელშეურაცხმყოფელი, აფხაზეთიდან გა
მომყოფგამოსაცალკევებელიყრუკედლისდანახვა.სუ
ლის შემძვრელ და გულსაკლავ კედელს მიახლოებული
“გამარჯვებულიმთავარსარდალი”,ჩვეულიუტიფრობი
თადატყუილითშეეცადა,ჩვენსკენსინათლისადასით
ბოსსამეფოსარსებობის,კედელსგადაღმეთშიკისიბ
ნელისადაყინულისსაბრძანებლის“დაჯერებას”დაიქ
შეკრებილებს, არნახული “წალკოტის მოწყობა” აღუთ
ქვა.ანაკლიასთანერთადმიხეილიგანმუხურსაცესტუმ
რა. პატრიოტთა ბანაკშიც მივიდა, კარგად იმხიარულა
და მერე ხალხთან “დიალოგისთვის გამზადებულს, შიგ
შუბლშიმოხვდაერთერთიმამაკაცისგანნასროლიკა
ლოშითუფეხსაცმელი.იქმომხდარიეს“ისტორიული”
მოვლენა,რატომღაცარცერთმატელეარხმაარაჩვენა.
თუმცა,მომხდარზემალევეშევიტყვეთაქაცდაუცხო
ეთშიც.

თბილისშიმობრუნებულმა,კიდევერთი“ისტორიუ
ლიმოვლენითგაგვა
ოცაჩვენცდამთელი

ში წარმოდგენილი იყო გ.
კვაშილავას არგუმენტები

დისკოს ტექსტის წაკითხვის მიმართულების შესახებ
დისკოს ცენტრიდან პერიფერიისაკენ. მიუხედავად
იმისა, რომ კონფერენციაზე ტექსტის წაკითხვის მი
მართულებადუმრავლესობისმიერარაერთგზისდასა
ხელდა პერიფერიიდან ცენტრისაკენ წაკითხვა, ტიპო
ლოგიური კომპიუტერული მასალით გამაგრებული გ.
კვაშილავასექვსიარგუმენტიარავისათვისარგამხდა
რასაკამათო...

წარმოდგენილი იყო ფესტოსის დისკოს ნახატნი
შანთა წაკითხვისათვისგ. კვაშილავას მიერშექმნილი
ალგორითმი, რომელიც ბუნებრივად ეყრდნობა თვით
მასალის გრაფიკულ მონაცემებს და მარტივად, ცალ
სახად მოიცავს არა მარტო დისკოს ტექსტს, არამედ
ვრცელდება, აგრეთვე, იმ სამ წარწერაზეც, სადაც
გამოყენებულია ფესტოსის დისკოს ნახატნიშნები.
ესენია: წარწერა არქალოხორის ცულზე, მალიის ქვის
ბლოკზედაფესტოსისლარნაკზე.

მოხსენებაშიწარმოდგენილიიყო,აგრეთვე,უმნიშ
ვნელოვანესი ლინგვისტური მასალა, რომელიც მიღე
ბულიათ.გამყრელიძისადაგ.მაჭავარიანისმიერშედა
რებითიმეთოდებითპროტოქართველური(კოლხური)
ენის აღდგენისას. მთელი ეს მასალა ადეკვატურად
ასახულაფესტოსისდისკოსწარწერაში,რაცმტკიცედ
უჭერს მხარს გ. კვაშილავას მიერ ფესტოსის დისკოს
კოლხურ(პროტოქართველურ)ენაზეწაკითხვას.ტექ
სტითარიღდებაიმპერიოდით,როდესაცჯერარარის
მომხდარისაერთოქართველურისდაშლაერთიმხრივ
მეგრულჭანურ,ხოლომეორემხრივქართულგანშტო
ებებად(ძველიწელთაღრიცხვისმეორეათასწლეული).

წარმოდგენილი იყო, აგრეთვე, დისკოს ტექსტის
როგორცზოგადიინგლისურითარგმანი,ისე,ზოგჯერ,
ცალცალკენახატნიშნებისმორფოლოგიურიღირებუ
ლებისმარცვლოვანიწაკითხვაც.შეჯამებულიიყო,აგ
რეთვე,დისკოსორივემხარისშინაარსი.

აქვე უნდა დავამატო, რომ მოხსენებამ უდიდესი
შთაბეჭდილება მოახდინა მსმენელებზე, მან თითქოს
წერტილი დაუსვა იმ კამათსა და მსჯელობას, რომე
ლიც ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ლონ
დონში, სიძველეების შემსწავლელთა საზოგადოების
დარბაზში(რომელშიც,სხვათაშორისკარგახანსიყო
მოთავსებული როზეტის ქვა, სანამ მას ბრიტანეთის
მუზეუმში გადაიტანდნენ; აქვე წაიკითხა მაიკლ ვენ
ტრისმა თავისი მოხსენება B ხაზოვანი წარწერების
ამოკითხვისშესახებ).

განსაკუთრებით დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა,
როგორცჩანს,მოხსენებამგერეთოუენსზე,რომელიც
მანამდეყოველიმოხსენებისშემდეგკამათშიგამოდი
ოდადათავისაზრსგამოთქვამდა,ამჯერადმანსახის
გაოგნებული გამომეტყველებით მოისმინა მოხსენება,
არაფერი უთქვამს, თავისი ადგილიდან ყველას წარ

მატება უსურვა და დარბაზი დატოვა. გ. კვაშილავას
ულოცავდნენ და ეუბნებოდნენ ძალიან საინტერესოა,
ძალიან კარგია, თუმცა ძნელია ერთბაშად ასეთი მა
სალის ათვისება, მოითმინეთ სამიოდე წელიწადი და
თქვენსაღმოჩენასმთელიმსოფლიოაღიარებსო.

შემდეგში თბილისში ელექტრო ფოსტით მოსული
წერილებშიიწერებიან:`თქვენიმოხსენებაკარგადიყო
წარმოდგენილი და სრულიად განსაცვიფრებელი იყო.
მასში,რათქმაუნდაწარმოდგენილიადისკოსგამოცა
ნისგადაჭრისადმი საინტერესომიდგომა. გისურვებთ
წარმატებასთქვენსშემდგომკვლევაში~(ჯ.აიზენბერ
გი,აშშ).

დოქტ.დიტერრუმფელმა(გერმანია)მოიწერა:`ძა
ლიან ვაფასებთ თქვენს სამეცნიერო თვალსაზრისს,
ცოდნასა და ძალისხმევას, რამდენადაც ვიცი, თქვენ
დისკოსერთადერთიმკვლევარიხართ,რომელმაცგა
ბედადათავისდაბეჭდილგამოკვლევაშიჩართომითო
ლოგიისპერსონაჟები...~

აგრეთვე: `თქვენ, ცხადია, გმართებთ მოთმინება
დასიმტკიცე,მაგრამდარწმუნებულივარ,რომთქვენ
სწორგზასადგეხართდასაბოლოოდგაღიარებენ~(ი.
ციგენფუსი,ავსტრია).

`თუგახსოვთ,მეკონფერენციაზეგითხარით,რომ
განსაკუთრებითსაინტერესოდმომეჩვენათქვენიანა
ლიზინიშანთაროტაციაზე,რომელსაცგანმასხვავებე
ლიფუნქციააქვს...არცერთ`ორგანულ~სისტემასარ
ვიცნობ,რომელსაცესთვისებაახასიათებდეს.ამითაც
 თუ ეს დისკოს სისტემის დამახასიათებელი ნიშანია,
დისკოს წარწერა კიდევ უფრო უჩვეულო აღმოჩნდა
ვიდრეესაქამდეგვეგონა~(რ.სპროუტი,აშშ).

მოხსენებასგამოეხმაურა,აგრეთვე,ბერძნულიგა
ზეთი`ვიმასაიენსი~(18.01.2009),სადაცპროფ.ტ.კა
ფანტარისი,თავისისტატიისერთერთქვეთავშიწერს
მისი ადრინდელი ვარაუდის შესახებ იმის თაობაზე,
რომ ფესტოსის დისკოს წარწერა ეკუთვნოდა მოსახ
ლეობას, რომელიც დომინირებდა ეგეოსის რეგიონში
მინოსურზეუფროადრე.სავარაუდოიყო,რომრომე
ლიღაც უძველესმა ენამ იქონია ძლიერი გავლენა ამ
რეგიონისენობრივგადანაწილებაზე.ტ.კაფანტარისი
წერს,რომესმისივარაუდიგანმტკიცდამასშემდეგ,
რაციგიგაეცნოქართველიგიაკვაშილავასმოხსენე
ბას ლონდონის კონფერენციაზე. კვაშილავას გამოკ
ვლევამ,რომელსაცბიძგიმისცაჰერბერტძებიშისგა
მოკვლევებმა, არა მხოლოდ აჩვენა, რომ დისკოს ენა
იმდროინდელი ქართული — კოლხურია, არამედ მან
კრეტას დაუკავშირა კორიბანტები და მათი კირბები,
ერთმანეთთან დააკავშირა კრეტელი, ლემნოსელი და
სამოთრაკიელი კორიბანტები; ენაზე, რომელზეც ისი
ნი ლაპარაკობდნენ, აგრეთვე საუბრობდნენ მინოსის
კოლხი მეუღლე პასიფაე, კოლხეთის მეფე აიეტი, მი
სი ქალიშვილი მედეა და ოდისევსის მომაჯადოებელი
კირკე...ღკრეტელებსშეუძლიათიოცნებონიმდროზე,

როდესაცისინიმსოფლიოსლიდერებიიყვნენო,დაას
კვნისტ.კაფანტარისი.

ეჭვგარეშეა, რომ გ. კვაშილავას მიერ თითქმის
ოთხი ათასწლეულის სიძველის უნიკალური ტექსტის
ამოკითხვას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს როგორც
საქართველოს კულტურისა და რელიგიის, მისი ის
ტორიისათვის, ისე იმ გავლენის შესწავლისათვისაც,
რომელიცპროტოქართველურკულტურასჰქონდაევ
როპულკულტურაზე.

ისღა დამრჩენია საგანგებოდ ვახსენო დოქტ. ჰერ
ბერტ ძებიში, ავსტრიელი მკვლევარი, ვინც პირველ
მა გამოთქვა ფესტოსის დისკოს კოლხურიბერიულ
ენაზე წაკითხვის ვარაუდი. იბერიულკოლხურ ენას
მანრამდენიმეწიგნიუძღვნა,თავისიმოსაზრებაფეს
ტოსის დისკოს პროტოქართველურ ენაზე წაკითხვის
თაობაზე მან ბუდაპეშტის `ეირენე~ს საერთაშორისო
კონგრესსმოახსენა1988წელს;აგრეთვემოხსენებით
გამოვიდა კრეტოლოგთა კონგრესზე 1991 წელს კრე
ტაზე;მიკენოლოგთასაერთაშორისოკონგრესზერომ
ში1991წელს,ჩამოსულიიყოსაქართველოშიც,ვანში.

ჰერბერტძებიშმაშექმნაკომპიუტერულიპროგრა
მა, რომელშიც შეეძლო ნებისმიერი ენის ჩასმა და ამ
ენებისმასალისშედარებადისკოსნიშანთაგანაწილე
ბისათვის.მანსცადაბიბლიისებრაული,ძველისლავუ
რი,აღმოსავლურიდასხვაენებიც,მაგრამარცერთმა
არ`უპასუხა~პროგრამას.მოგვიანოდმანამპროგრა
მაში ჩასვა პროტოქართველური და მისი პროგრამა
ამოქმედდა!თავისისიცოცხლისბოლოწლებიმანმო
ანდომაძველიქართულისშესწავლას.ჰერბერტძებიში
გარდაიცვალა1993წელს.

ჰ.ძებიშისვარაუდმა,ცხადია,დიდიგავლენამოახ
დინამაშინ16წლისგ.კვაშილავაზე.

დღესჩვენმდლობასვუხდითჰერბერტძებიშისვაჟს,
დოქტორჰერმანძებიშსა(ავსტრია)დადოქტორიოხენ
ციგენფუსს(ავსტრია)—ისინიდაგვეხმარნენრეალო
ბადქცეულიყოჩვენიმონაწილეობაფესტოსისდისკო
სადმიმიძღვნილსაერთაშორისოკონფერენციაში.

ასევემადლობასვუხდითბნლუკაჩაჩიბაიას(დიდი
ბრიტანეთი),ბნნოდარგაგუას(რუსეთი);აქვემადლი
ერებითმოვიხსენიებთქნნინოდარასელს,რომელმაც
ყურადღება მიგვაქცევინა კონფერენციის ჩატარების
სავარაუდოგეგმაზე.მადლობასმოვახსენებთ,აგრეთ
ვედოქტ.ნანიჭანიშვილსმრავალმხრივიმხარდაჭერი
სათვის.

და ბოლოს, შემდგომ წარმატებებს ვუსურვებ გია
კვაშილავას,რომელმაცკიდევდიდიშრომაუნდაგას
წიოს იმისათვის, რომღწარმატებულ დასასრულამდე
მიიყვანოსAხაზოვანისადაკრეტულიიეროგლიფების
შესწავლა.

ნანაშენგელაია
ფილოლოგიისმეცნიერებათა

დოქტორი,ენათმეცნიერი

მ ე ც ნ ი ე რ ე ბ ა

სააკაშვილის“ისტორიული”მოვლენები

გაგრძელება მე-13 გვ.
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კაცობრიობაც”. რუსთა
ველზე, ფრიად “ორიგი

ნალური”სანახაობა  “ხალხთანდიალოგის”ერთგვარი
პატაკი  “ანგარიშიხალხს!”გამართა.იქგანლაგებულ,
მრავალფეროვანი თემატიკითა თუ მექანიზმდანადგა
რებითა და ტექნიკით აღჭურვილ ყველა სამინისტროს
პავილიონებში, მნახველებს ოპერატიულად შეეძლოთ
საჭირო ინფორმაციის მიღება და რაც მთავარია, ადა
მიანებსსაშუალებამიეცათ,პირადადგასაუბრებოდნენ
ორიოდეწუთითგამოჩენილმინისტრებს,მათსმოადგი
ლეებს, მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებს. მოკლედ
ესიყომსოფლიოშიპირველისამთავრობო,სამარცხვი
ნოდ პრიმიტიულიაფფასიანი ღონისძიება ანუ მრა
ვალგზის გაცურებულმოტყუებული ადამიანებისთვის,
ნაციონალური ნაცრის კიდევ ერთხელ თვალებში ურ
ცხვადშეყრა.სხვანაირადრომვთქვათ,ესიყოსადღაც
გამქრალი საბჭოური “ვედეენხას” მინიატურლი დამა
ხინჯებულიასლიდაჩვენითბილისობანასგენერალური
რეპეტიცია.

“ისტორიული”მოვლენებიგახლდნენ,ქვეყნისრომე
ლიღაცაწლისბიუჯეტისსულრაღაც0,17პროცენტის
ფულით აგებული, ლამის მილიარდ დოლარდახარჯულ
რეზიდენციაში, შეერთებული შტატების ვიცეპრეზი
დენტისდახვედრადაელჩისგაცილება.ორდენებიც
უმაღლესი ხარისხისა ჩამოჰკიდა მიხეილმა ბატონ
ბაიდენსადავინიცისრანაირსაქმეთამკეთებელს,
ქართველებისთვის მიუღებელსა და არასასურველ
ბატონტეფტს.შეიძლება,თბილისისრომელიმექუ
ჩისთვისმისისახელისდარქმევაცდაჰპირდა.დასა
ერთოდ,ქართველებო!როდემდევიყუჩოთასეგაუ
მართლებლად, სამარცხვინოდ თავჩაქინდრულებმა
და ყველაფერზე ლაჩრულად დათანხმებულებმა?
როდემდე უნდა გვქონდეს თვით ამერიკელებისგან
ყველა დროის უღირს და უვიც პრეზიდენტად აღი
არებული ბუშის ქუჩა თბილისში? თუ იმას ველო
დებით, როდის მოგვიძღვნის სააკაშვილი მამა ბუ
შის, სოროსის, ჩეინის,ფრიდის, ბრაიზას, მაილსის,
მაკკეინისდასხვათასახელდარქმეულქუჩებს?რას
ველოდებით? ჩვენი მშველელი და გადამრჩენი, სა
კუთარითავისგარდა,სხვარომარავინარის,რით
ვერგავიგეთ!..

ოთხმოცდაათიანიწლებისდასაწყისშიმომხდარ
მა მიწისძვრამ საკმაოდ დაანგრია რაჭაიმერეთის
მოზრდილინაწილი,მოსახლეობისდიდირაოდენო
ბაღიაცისქვეშდარჩა.ახალბედადამოუკიდებელი
ქვეყნის ხელისუფლებამ, პრეზიდენტმა ზვიად გამ
სახურდიამ, რამდენიმე თვეში შეასრულა ხალხის
თვისმიცემულიპირობადაუსახლკაროდშთენილნი,
მკვიდრადნაგებკაპიტალურსახლებშიშეასახლა.

ცხრამეტიწლისშემდეგ,ისევძლიერადიძრამი
წაუმშვენიერესრაჭაში.ისევბევრისახლიდაინგრადა
ბევრიადამიანიდარჩაუსახლკაროდ.ქართველთათავს
დამტყდარ კატასტროფაზე, პირველებმა, უცხოურმა
ტელეკომპანიებმა და რადიოსადგურებმა შეგვატყობი
ნეს.ქართულმასაინფორმაციოსაშუალებებმამხოლოდ
მოგვიანებითისურვესხმისგაღება.შუადღემდეარაფე
რიისმოდაავლაბრისრეზიდენციიდან.იმდროისსაინ
ფორმაციოგადაცემებში,მიხეილიანაკლიაშიგამოჩნდა.
კატერით მოსრიალე, რამდენიმე დღით ადრე იქაურებ
თან შეხვედრისას, ამ ადგილის “ზღაპრულ წალკოტად
გადაქცევისპირობისაღსრულებისისტორიულმისსიას
ასრულებდა”. ესპანელ არქიტექტორებს, ინგლისურად,
“ფანტასტიკურიდასვენებისზონის”ასაშენებელ“მითი
თებებს”აძლევდა...მხოლოდმეორედღესგაიხსენადან
გრეულდაზარალებული რაჭა და მთავრობის წევრებს
იქჩასვლაუბრძანა.

ბათუმის ახალი სანაპირო ბულვარის გახსნითა და
ანაკლიის “წალკოტად გადაქცევის საქმეებს გადაგე
ბულმა” მიხეილმა, “ვერა და ვერ მოიცალა”, ძვირადღ
ირებული საკუთარი ვერტმფრენით რამდენიმე წუთში,
გულისმომკვლელად იავარქმნილ ზემო რაჭაში ჩასაფ
რენად. არაფრად არ ისურვა უსახლკაროდ დარჩენილი
რაჭველებისთვისნუგეშისცემადაგამხნევება.უპირვე
ლეს მოვალეობად არ მიიჩნია ყველანაირად ხელმოცა
რული ხალხის დახმარება და ხელის გამართვა. ასეთი
ზურგშექცევისა და ტუჩის აბზუების მიზეზი შესაძლე
ბელია ის იყოს, რომ ღვთივკურთხეულ კუთხეში, რაჭ
ველებს,არცდისკოთეკები,არცკაზინოებიდაბარები,
არცბუნგალოებიდანაირგვარიატრაქციონსაქანელე
ბიარააქვთგახსნილიდაარცწნორელჯანგირასნაირი
“ვირტუოზიკლარნეტისტი”ყავთვინმე.

მაშინ, როცა საგრძნობლად აციებულ რაჭაში უამ
რავ სახლდანგრეულ ადამიანს კარავში თავშეფარების
საშუალება არა ჰქონდა, პარლამენტში, ერთერთი კო
მიტეტის სხდომაზე, საქმიანი მსჯელობა ჰქონდათ გა
ჩაღებული კაზინოების მშენებლობის გადაუდებელი
პრობლემების გადასაჭრელად. ბატონი სააკაშვილიც
დაკავებული გახლდათ  დევნილ ბავშვებთან ერთად,
ბადრი პატარკაციშვილისთვის წართმეულ მთაწმინდის
პარკშიგულიანადილხენდა.

მიწისძვრიდან ორ თვეზე მეტის გასვლის შემდეგ,
დანგრეულრაჭაშიდღემდეარაფერიგაკეთებულა!

მაშინ, როცა მიხეილი ატრაქციონებით ერთობოდა,
ჩვენთვისერთობშემაშფოთებელიისტორიულიმოვლე
ნამოხდა.აფხაზეთის,როგორცდამოუკიდებელიქვეყ
ნისსავაჭროპალატა,პარიზშიმდებარესავაჭროპალა
ტებისსაერთაშორისოსაბჭოსსრულუფლებიანიწევრი
გახდა.ამდამაფიქრებელ,ერთობშენიღბულსადამზაკ
ვრულ პოლიტიკურ სვლას, არავინ გამოეხმაურა. ალ
ბათ,საჭიროდარჩათვალეს“უძალოდაარავითარისა
შიშროებისათუზიანისმომტანი”,სინამდვილეშიდიდი
საფრთხისშემქმნელისაბუთისგაჩენა.რამდენიმედღის
შემდეგ, ჩვენთვის კიდევ ერთი სახიფათო ისტორიული
მოვლენა გახმიანდა  მოსკოვში, რუსეთის თავდაცვის
სამინისტროსადასეპარატისტულიაფხაზეთისადაე.წ.
სამხრეთოსეთისშესაბამისუწყებებსშორის,ურთიერთ
თანამშრომლობის ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. სა
ქართველოსთვის უდიდესი ზიანისა და საფრთხის შემ
ქმნელამდოკუმენტით,აგრესორქვეყანასოფიციალუ
რინებართვამიეცა,ე.წ.ორდამოუკიდებელქვეყანაში
სამხედრო ბაზების ასაშენებლად. არც ამ უდიდესი სა
შიშროების შემცველმა ქმედებამ გამოაფხიზლა საქარ
თველოსხელისუფლება.

სამაგიეროდ,არნახულიგამოხმაურებამოჰყვანიუ
იორკში,გაერთიანებულიერებისორგანიზაციისბევრი

წევრი ქვეყნებისგან, ქართველი დევნილების საკუთარ
სახლებში დაბრუნებისა და საქართველოს ტერიტორი
ულიმთლიანობისკიდევერთხელაღიარების,ვინიცის
უკვე მერამდენე რეზოლუციის მიღებას. მიხეილ საა
კაშვილმა, მომხდარს, ტრადიციულად ისტორიული და
ქართულიდიპლომატიისარნახულიგამარჯვებაუწოდა.
სინამდვილეში, ასეთიუძალორეზოლუციებიანუამრავ
ფარატინა ფურცელს, დიდი ხანია მტვრის სქელი ფენა
ფარავსგაეროსარქივშიგამოკეტილმსგავსსხვასაქმე
ებთანერთად.

არანაკლებ “ისტორიულსა და დიპლომატურ წარ
მატებას მიაღწია” იმ დღეებში პარიზში ჩასულმა აკუს
(მინაშვილის), გაკუს (გ. გაბაშვილის) და ჩიორასა თუ
ბახალას (თაქთაქიშვილის) ტრიუმვირატმა. რუსებთან
“უშეღავათო პაექრობაში” ჩაბმულებმა, მოწინააღმდე
გეს “გამანადგურებელი დარტყმა აგემეს”. ქართველე
ბისგან “ხაფანგში გაბმულ” ოკუპანტებს, სხდომის მო
ნაწილექვეყნებისდელეგაციებმა,სარკოზიმედვედევის
შეთანხმებითდაკისრებულიმოვალეობებისუპირობოდ
შესრულება მოსთხოვეს. საპასუხოდ, “კედელთან მი
ყენებულმა” დამპყრობლებმა, ჩვეული სალდაფონური
უტიფრობითუარითქვესწაყენებულიმოთხოვნისდაკ
მაყოფილებაზე და ყველა პუნქტი შესრულებულად გა
მოაცხადეს! ჩანს აკუმ, გაკუმ და ჩიორაბახალამ ზუს
ტად ისე “გაიმარჯვეს”, როგორც მათმა კაპიტულაცია
გამოცხადებულმა“მთავარსარდალმა”,რუსეთთანწაგე
ბულშარშანდელომში!

მიხეილ სააკაშვილის წლევანდელი “ისტორიული”
მოვლენებისცვენიდან,ერთიუმნიშვნელოვანესი,ტალი
ავინის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნება გახდა. ვიტყ
ვით, რომ საღად მოაზროვნე ქართული და მსოფლიოს
პროგრესული საზოგადოებისთვის მანამდეც ცნობილი
იყორუსეთსაქართველოსომისგამომწვევიდადამარ
ცხებისყველამიზეზი.უბრალოდ,დასახელებულიკომი
სიაყველაფერსოფიციალურადგანიხილავდა,შეისწავ
ლიდადამიუკერძოებელდასკვნასდადებდა.კომისიის
მრავალთვიანი მუშაობის შემდეგ გამოქვეყნებულ დას
კვნაშიმართლაცისამოვიკითხეთ,რომსააკაშვილისგან
წამოწყებულიორდღიანიომი,რუსიდამპყრობლებისგა
დამეტებულიძალისგამოყენებით,ქართველებისსამარ
ცხინოდასავალალოდამარცხებითუამრავიდაღუპუ
ლიადამიანით,ათეულათასობითდევნილით,მიწასთან

გასწორებულისოფლებითადაახალიოკუპირებულიტე
რიტორიებისწარმოქმნითდასრულდა.

არ არის დასამალი, რომ სამთვიანი უშედეგო აქცი
ებით ვერაფრის გამკეთებელი ოპოზიცია, ვერ დამარ
ცხებულისააკაშვილისთვისანგარიშისგასწორებასადა
დასჯას,სწორედდასახელებულიდასკვნითადასაერთა
შორისოსასამართლოებითაპირებდა.

თავისმხრივ, დასკვნის გამოქვეყნებამდე, ომის
დაწყების ბრძანების გაცემის დამადასტურებელმა და
რაღაცა ორი რაიონის დამკარგავმა, კაპიტულაციის
გამომცხადებელმა; გორში მაღალჩინოსანი სტუმრის
არაკაცურად მიმტოვებელმა; თვითმფრინავის ჩრდი
ლით დამფრთხალმა და მიწაზე გაგორებულმა სააკაშ
ვილმა, დასკვნაში საკუთარი პიროვნების დამადანაშა
ულებელისხვა“არაფერი”ამოიკითხადაგახარებულმა,
საბოლოოდდაამტკიცარუსებზე“გამარჯვება”.

რუსეთმაც არაფრად ჩათვალა მისგან გადამეტებუ
ლი ძალის გამოყენებაში დადანაშაულება, სხვამხრივ
ყველაფერი მისაღებად და სასარგებლოდ დაიგულა და
მთავარდამნაშავედსაქართველოგამოაცხადა.

ასე მინავლდა ტალიავინის კომისიის დასკვნასთან
დაკავშირებული,მისითდამნაშავეთადასჯისიმედიანი
დამუქარიანიმოლოდინი.დასკვნისგამოქვეყნებასთან

მოყოლილიმსჯელობებიცადახმაურიცთანდათან
მიყუჩდადადღესმისიგაცნობა,ინტერნეტითყვე
ლასშეუძლია.

ყველანაირიპასუხისმგებლობისგანთავდაძვრე
ნილმა მიხეილმა კი ძველებურად გააგრძელა აღ
მადაღმა ქრიალი. მანამდე თანამდგომი ქვეყნების
თავკაცებისგან ზურგშექცეულმა, არაბულ სამყა
როსმიაპყრომზერადაარავისგანმიპატიჟებულმა,
მრავალრიცხოვანი ამალით ჩასულმა, იქაურ მდი
დარმმართველებს,მათთვისუცნობსაქართველო
შიშემორჩენილისიმდიდრისჩალისფასადშესყიდვა
ანუჩუქებააღუთქვა...

ყველაფრის სათავისოდ მომგვარებელმა, სა
ქართველოსა და ქართველებისთვის უამრავ უბე
დურებათა თავზე დამამხობელმა და ყველაფრის
ხახვივით შერჩენილმა მიხეილმა, კიდევ ერთი “ის
ტორიული” მოვლენის მოკვარახჭინება მოისურვა.
ქართველთაძარცვითშეკოწიწებულიბიუჯეტიდან
წაგლეჯილიორმოცდაათიმილიონიდოლარით(ამ
ბობენ,სინამდვილეშიგაცილებითმეტიმოუტაცია),
ჰოლივუდელრეჟისორს,რუსებთან “გამარჯვების”
მაუწყებელიფილმისშექმნაშესთავაზა.ამერიკელე
ბისთვისსარფიანიგარიგებაელვისებურადგაფორ
მდადაფილმისდიდინაწილიცუკვეგადაღებულია.
დამარცხებული “ტრიუმფატორი მთავარსარდლის”
განმასახიერებელმა სახელგანთქმულმა ენდი გარ
სიამ,სააკაშვილისექსცენტრულიქცევამანერების

ორიოდე საათში ათვისებაში, ვინ იცის რამდენი სასიკ
ვდილოდ განწირული დასნეულებული ქართველის სამ
კურნალოდდასიცოცხლისშესანარჩუნებლად,რამდენი
ოჯახის გადასარჩენად, რამდენი ადამიანის დასასაქმე
ბელისამუშაოადგილისშესაქმნელისაკმარისიმილიო
ნებიჩაიჯიბადანაშოვნითკმაყოფილიგაემგზავრა.

საინტერესოა,როგორგაითამაშაბატონმაგარსიამ,
გორში, თვითმფრინავის ხმის გაგონებით დამფრთხალ
შეძრწუნებული სააკაშვილისგან უცხოელი მინისტრის
არაკაცურად მიტოვების, მიწაზე გორაობისა და ჰალ
სტუხისღეჭვალოღნისკადრები?ხომითქვა,რომფილ
მში ყველაფერი ქრონოლოგიური სიზუსტითა და თან
მიმდევრობითიქნებააღნუსხული?..

ამჯერად,სააკაშვილისგან “ისტორიულად”გამოცხ
ადებულ რამდენიმე მოვლენაზე ვთქვით და უეჭველია,
მისიშლეგურიფანტაზიებიდაგნგამომდინარე,კვლავაც
ბევრისმომსწრენიგავხდებით,ეკონომიკურიკოლაფსის
მორევში ჩაძირული ქვეყნის გაღატაკებულგამათხოვ
რებულიადამიანები.

და ჩვენ, ამდენი “ისტორიული” მოვლენების შემ
სწრენი,სამარცხვინოდგულხელდაკრეფილები,გაუთა
ვებელიწუწუნითადადანაშაულებრივიუმოქმედობით,
საკუთარინებითხელსვუწყობთმოძალადეებს,ღვთის
მშობლისწილხვედრიქვეყნისდაქცევასადანგრევაში,
ქართულიჯიშისადამოდგმისგაქრობაში.

სულახლახანს,სააკაშვილმაასსამოცდათიქართვე
ლი ვაჟკაცი, საზარბაზნე ხორცად გადაისროლა ავღა
ნეთში.მალერვაასამდეაპირებსმათირაოდენობისგაზ
რდას.

რატომ დავივიწყეთ საბჭოეთის დროს, ავღანეთში
“მშვიდობის”დასამყარებლადგაგზავნილიუამრავიქარ
თველიჯარისკაცისადამათიოჯახებისთავსდამტყდა
რიმაშინდელიტრაგედიები?ისტორიახომმეორდება?..

ვინიცის,დღეისამასიქით,მსოფლიოსშვიდიცნობი
ლიფსიქიატრიულიკლინიკისმიერშემაშფოთებელიდი
აგნოზდასმულიმიხეილისგანკიდევრასარმოვისმენთ,
მისგან ჩადენილს რას არ დავინახავთ. და ყველაფერი
“ისტორიული” იქნება, სააკაშვილის ავადსახსენებელი
პერიოდისკუპრივითშავმატიანეშიჩაწერილი.

რავქნათქართველებო?..

გელაჯიღაური

დასაწყისი გვ. 12
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საქართველოს ზოგადსაკაცობრიო ისტორიული
მისიისორიუბრწყინვალესიწარმომადგენლის,ზვიად
გამსახურდიასადამერაბკოსტავასტრაგიზმითაღსავ
სე ცხოვრების გზა, სწორუპოვარი ნიმუშია ქართული
რაინდულგმირულისულისგაცოცხლებააღორძინები
სა,რომელიცნაკარნახევიიყოქართველიკაცისთავი
სუფლებისა და დამოუკიდებლობის გარდუვალობით;
სინათლით, სიკეთით, ღვთისა და კაცის სიყვარულით
აღსავსე ეს ორი რაინდი პატრიოტული მისიით ერ
თდროულად მოევლინენ ჩვენს სამშობლოს რუსეთის
ორსაუკუნოვანიმონობისკვირაძალზე,რომელიცკონ
კრეტულადქართველიერისბედსწყვეტდა.უთვალავ
განსაცდელთანუდრეკადდაშეუპოვრადმდგარმაორ
მაგანუყრელმამეგობარმა, არწივისგაფრენისტოლი
ოცნებამიზნადაქციეს,მიზანიკისაქმედ.

თავიანთი საუკეთესო ადამიანური თვისებები:
სამშობლოსადმი სიყვარული, სიმამაცე, თავისუფ
ლებისმოყვარეობა, სიბრძნე, ქედუხრელობა, შემწყა
ლებლობა, კონცენტრაციის, შრომისა და სიძნელეთა
გადალახვის უნარი, ორგანიზებულობა, დამოუკიდებ
ლობისა და სახელმწიფოებრიობის, ამავე დროს სხვა
თაუფლებებისადმიპატივისცემისგრძნობაქართველ
თათვის მისაბაძი გახადეს და ქედუხრელი ხარებივით
ყმაწვილკაცობიდანიობისმოთმინებითშეუდგნენმათ
აღსრულებას.

მხოლოდ ღვთის მიერ რჩეულ პიროვნებებს თუ
ძალუძთ სარწმუნოების მეობის, კულტურის, სახელ
მწიფოებრიობისა და არსებობის შესანარჩუნებლად
ბრძოლისგზაზეღირსებითსიარული,პარალელურად
მშობელხალხზედაქვეყნისმოქალაქეებზეხანგრძლი
ვადდაინტენსიურადზემოქმედებისუნარისშენარჩუ
ნება.ასეთიადამიანები,სამწუხაროდ,თითოოროლაა
მსოფლიოს მეთაურ ერთა მცირერიცხოვან ნუსხაშიც
კი!

ეს ორი პიროვნება ერთ მთლიანს წარმოადგენდა;
მათიყოველდღიურიკატორღულიჯაფითიქნაშესაძ
ლებელიილიაჭავჭავაძისგზისგაგრძელებადამარად
უკვდავიეროვნულიკონცეფციისრეალურიგანხორცი
ელება.

თითოეული მათგანის ოცნების სფეროში დაბადე
ბული დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების იდეის
რეალიზაცია მეოცე საუკუნის დამლევს ზვიად გამ
სახურდიას ტიტანური ძალისხმევის შედეგად გახდა
შესაძლებელი.რაცმერე მოხდადადღესრაცხდება,
დასნეულებული,განსაკურნავიერისშიზოიდურიწარ
მოსახვების, პრობლემების მთლიანი ჯაჭვის, ჯერ კი
დევ, სულიერი ბორკილების გამოვლინებაა. ქართველ
ხალხსარეშველებამანამ,სანამისარდაადგებაილი
ასმთლიანობისგზას,არეშველება,თუვიწროპარტი
კულარული ნაჭუჭი არ მოიშორა და არ გამთლიანდა
ეროვნულიცნობიერებითადასაქართველოსთვისთავ
განწირვისსულისკვეთებით,რასაც“საზეოსაქმედ”მი
იჩნევდნენილიაცდამისიXXსაუკუნისმიმდევრებიც.

მიუხედავად იმისა, რომ ტოტალიტარიზმის, მატე
რიალიზმისდაათეიზმისხანაშირელიგიის,ხელოვნე
ბის,მეცნიერებისადაპოლიტიკისსიღრმეებშიშეღწე
ვა,საფუძვლიანადშესწავლადააქედანგამომდინარე,
საღიდასინდისიერიაზრისგამოტანაგამოთქმაპრაქ
ტიკულადშეუძლებელიიყო,სწორედ“კოლხურიკოშ
კის”კულტურულწიაღშიაღზრდილი,დიდოსტატკონ
სტანტინესმიერგატკეპნილ,ღრმაშემეცნებისგზაზე
მავალი,ჯერკიდევსრულიადახალგაზრდავაჟკაცები
ჭეშმარიტებისა და სიმართლის ძიებისას ვერ იკმაყო
ფილებდნენ სამართლიანობის სურვილს, ქვეყანაში
გაბატონებულ სიყალბეზე აგებულ ფსევდოჰუმანის
ტურ სახელმწიფო იდეოლოგიას ასკდებოდნენ, რამაც
საფუძველი დაუდო მათ დისიდენტობას. აღსანიშნა

ვია, რომ საბჭოთა კავშირში ამ დროისთვის
მყოფი დისიდენტური მოძრაობა ცდილობდა
ე.წ. “ხრუშჩოვის” “оттепель”ის წყალობით
გაჩენილი შესაძლებლობის გამოყენებასა და
საზოგადოებისათვის მეტნაკლებად თავისუ
ფალი აზრის მიწოდებას, რაც შესაძლებელი
იყომხოლოდ იმ ჩარჩოებში, რომელიც ხელს
აძლევდა ხრუშჩოვის წრეს გარდაცვლილი
სტალინის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ნე
ბადართული “სიტყვის თავისუფლება” კი,
ფაქტობრივად, არ სცილდებოდა “გულაგს”
დამხოლოდმასზესაუბრითისაზღვრებოდა.
ესეცმალედამთავრდა,რადგანაცჭეშმარიტი
დისიდენტებიაშკარადამხელდნენდაპირდა
პირ მიუთითებდნენ, რომ სსრკში არსებულ
ბოროტებასკომუნისტურმასისტემამჩაუყა
რა საფუძველი ისევე, როგორც პიროვნების
კულტისშექმნას;ამიტომდისიდენტებიძალი
ან საშიშ მტრებად გამოცხადდნენ ხელისუფ

ლებისათვის.
შემდგომ, როცა ხრუშჩოვის “დათბობის” პოლიტი

კისმოწინააღმდეგეფრთამშიდაგადატრიალებისშე
დეგადძალაუფლებაიგდოხელთ,სასტიკირეპრესიები
დაიწყო. დააპატიმრეს მრავალი დისიდენტი, მრავა
ლიმათგანიკიფსიქიატრიულკლინიკაშიაღმოჩნდა...
მთელმა მსოფლიომ შეიტყო განსხვავებულად მოაზ
როვნემწერლებისსინიავსკისადადანიელისსასამარ
თლოპროცესებისშესახებ,ბევრიქვეყნიდანაცგააძე
ვეს. განსაკუთრებულად ძლიერ, უდრეკ პიროვნებებს
კატორღებში წამების შედეგად თავიდან იშორებდნენ,
ასე მოიშორეს დისიდენტთა შორის გამორჩეული პი
როვნება ანატოლი მარჩენკო ჩისტოპოლის ციხეში
მრავალწლიანი პატიმრობის შემდეგ, (ეს საპყრობილე
გამოირჩეოდაენითუთქმელისასტიკირეჟიმით!),არც
ემიგრაციაში მყოფნი ავიწყდებოდა საბჭოთა კაგე
ბეს:ქვეყნიდანგაძევებული,ჟენევისკონფერენციაზე
საბჭოთა კავშირის ბრალმდებლად მიმავალი ანდრეი
ამალრიკი ავტოკატასტროფაში იღუპება (ასეთი მა
გალითი არაერთიგახლდათ). მიუხედავადიმისა,რომ
რუსი დისიდენტებისათვის “ენა, მამული, სარწმუნოე
ბა” არ წარმოადგენდა მიზანს და მხოლოდ ადამიანის
უფლებებისდაცვითისაზღვრებოდამათიმოღვაწეობა
ერთიან საბჭოთა სახელმწიფოს სივრცეში, რაც ფაქ
ტობრივადმომავალ“პერესტროიკას”უყრიდასაფუძ
ველს,სამართლიანობამაინცმოითხოვსაღინიშნოსამ
ადამიანებისგანსაკუთრებულიპიროვნულისიძლიერე
დასიმართლისათვისთავგანწირვისუნარი,რომელიც
თუპირდაპირარა,ირიბადმაინცუწყობდახელსსაბ
ჭოთაიმპერიისნგრევას,რისთვისაცმათდიდპატივს
სცემდნენ და მაღალ ზნეობის მატარებელ ადამიანე
ბადთვლიდნენზვიადიცადამერაბიც.ესსიმპათიები
არიყოცალმხრივი,საბჭოთადისიდენტებიზვიადთან
და მერაბთან ურთიერთობითა და მეგობრობით ამა
ყობდნენ კიდევაც, რადგანაც ზვიადისა და მერაბის
წვლილიგანუსაზღვრელიაყოფილსაბჭოთაკავშირში
დისიდენტური მოძრაობის ჩამოყალიბების თუ საზო
გადოებრივცნობიერებაშითავისუფლებისიდეისგაღ
რმავებისადაგამოცოცხლებისსაქმეში.

მათივე ძალისხმევით, თავისუფლების აღკვეთის,
ქვეყნიდანგაძევების,ხშირშემთხვევაშიფიზიკურიგა
ნადგურებისრისკისფასადეყრებასაფუძველისაქარ
თველოში აკრძალული ლიტერატურის, კომუნისტური
რეჟიმისვითარებაშისაბჭოთასისტემისდანაშაულებ
რივიპოლიტიკისმამხილებელიმასალებისთვითგამო
ცემებით ბეჭდვასა და გავრცელებას. საზოგადოებას
მიეწოდებოდაინფორმაციაადამიანისუფლებათადაც
ვის,საქართველოსისტორიისადაკულტურის,ეკლესი
ის, ძეგლთა დაცვასთან დაკავშირებული მდგომარეო
ბისშესახებ;თბილისშიიბეჭდებოდარუსეთშიმოღვაწე
დისიდენტების ლიტერატურულპოლიტიკური ხასია
თის ნაწარმოებები და სტატიები, ზვიად გამსახურდი
ასდამერაბკოსტავასთავდაუზოგავმამოღვაწეობამ
გაზარდაქართულიდისიდენტურიმოძრაობისსაერთა
შორისოავტორიტეტი.

1975წლიდანრუსეთისდისიდენტებიქმნიან“საერ
თაშორისოამნისტიის”მოსკოვისჯგუფს,რომლისსა
ქართველოს წარმომადგენლად ზვიად გამსახურდიას
ირჩევენ.1976წელსკიიგიმოსკოვის“ჰელსინკისჯგუ
ფის” ანალოგიურ ჯგუფს აყალიბებს საქართველოში,
რომლის საქმიანობაშიც, მოსკოვის ჯგუფისგან გან
სხვავებით,პრიორიტეტიენიჭებოდაეროვნულითვით
შეგნების ამაღლებას საზოგადოებაში, ძირითადი და
არსებითიკისაქართველოსსახელმწიფოებრივიდამო
უკიდებლობის იდეის განხორციელებისთვის ბრძოლა

იყოგამოცხადებული,რაცსცილდებამხოლოდპოლი
ტიკისჩარჩოებსდაზნეობრივიიმპერატივისმნიშვნე
ლობასიძენს.

ამგვარად, ქართველ დისიდენტთა მოღვაწეობა,
რუსეთისდისიდენტებისგანგანსხვავებით,განსაკუთ
რებულ საფრთხეს უქმნიდა რეპრესიებით შეკოწიწე
ბულ საბჭოთა იმპერიის ერთიანობას. ზვიადისა და
მერაბის არსებობა საშიშროებას ზრდიდა კავკასიელ
ხალხშიეროვნულითვითშეგნებისამაღლებისადარუ
სეთის იმპერიისაგან თავის დაღწევის იდეის გავრცე
ლებისთვალსაზრისით.

ქრისტესმიერიძმებიუშიშრადაგრძელებდნენარჩე
ულგზასდასაკუთარიქვეყნისგოლგოლთისმთისკენ
უდრტვინველად მიჰქონდათ მძიმე ჯვარი, რომელსაც
საქართველოს იმპერიის უღლისგან გათავისუფლება
უნდამოეტანა.

საქართველოში აღზევებულ ეროვნულგანმათავი
სუფლებელიმოძრაობისაღმასვლასმძიმედგანიცდიდ
ნენკრემლში,სსრკისდღეგრძელობისათვისყველაზე
დიდ საფრთხეს საქართველოში ხედავდნენ და ეროვ
ნულითვითშეგნების ჩასაკლავადაფხაზეთისგამოყე
ნებასცდილობდნენ.ჯერსკკპXXყრილობაზეიწყებენ
ე.წ.“ლაკობელების”(“Лакобовцев”)(1953წ.სტალინის
კულტისგამჟღავნებისშემდეგ)რეაბილიტაციით(1956
წ.),შემდეგაგრძელებენ1957წელს,აფხაზეთიდანიგ
ზავნებაწერილიკრემლში,რომელშიცმოითხოვენაფ
ხაზეთისასსრისრუსეთისფედერაციისიურისდიქცი
აშიგადაყვანას.1967წელსსკკპცკიე.წ.“აფხაზეთის
საზოგადოების მიმართვას” ღებულობს უფრო რადი
კალურისახითაფხაზეთისსაქართველოსშემადგენ
ლობიდან გამოყვანის მოთხოვნით. მიუხედავად ყვე
ლაფრისა, ამ პროვოკაციულმა მაქინაციებმა კრემლს
სასურველი შედეგი მაინც ვერ მოუტანა. 1978 წელს
რუსეთიცდილობსისევდაძაბოსმდგომარეობააფხა
ზეთსა და სამაჩაბლოში სსრკ ახალი კონსტიტუციის
მიღებასთანდაკავშირებითისევწამოიწია“აფხაზეთის
რუსეთის ფედერაციაში “გადასვლისა” და “საქართვე
ლოს სსრ შემადენლობიდან გამოსვლის” საკითხი; ამ
დროისთვისაფხაზეთშიზ.გამსახურდიასთანშეხვედ
რისშემდეგ,1975წლიდანიატაკქვეშეთშიარსებულმა
ჯგუფმა, (ვ. ვეკუა, ნ. მგალობლიშვილი, თ. ლორთქი
ფანიძე,ა.მარკოზიადად.ლატარია),მიტინგისმოწყ
ობაგადაწყვიტადა1978წელს,სოხუმშისახელმწიფო
თეატრისწინსაპროტესტოაქციამოაწყო.ესმიტინგი,
სამწუხაროდ, მონაწილეთა სიმრავლით არ გამოირჩე
ოდა, თბილისიდან ჩამოსული პატრიოტები სჭარბობ
დნენ ადგილობრივ მოსახლეობას. მიტინგის მონაწი
ლეები მოითხოვდნენ საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობის ხელყოფის შეწყვეტას და ზ. გამსახურ
დიას და მ.კოსტავას პატიმრობიდან განთავისუფლე
ბას, რაც სრულიად აისახა მიტინგის რეზოლუციაში.
ამმიტინგმადაგვანახა,რომჯერკიდევდიდიმუშაო
ბაიყოჩასატარებელისაზოგადოებასთან,შესაქმნელი
იყო ეროვნულგანმათავისუფლებელი მოძრაობის ხე
ლისშემწყობი საზოგადოებრივი ჯგუფები აფხაზეთის
მთელ ტერიტორიაზე, რომელიც კრემლის ვერაგული
ზრახვებისდახელოვნურადგამწვავებულივითარების
დაძლევასადამოსახლეობისდაპირისპირებასაგვაცი
ლებდა. მდგომარეობას ართულებდა ზვიადისა და მე
რაბისპატიმრობამათიავტორიტეტიდაგამოცდილე
ბა ძალიან გვაკლდა ეროვნული მოძრაობის აფხაზურ
ბირთვს.მართლაც,ზვიადისგანთავისუფლებამკვლავ
გამოაცოცხლაჩვენიეროვნულგანმათავისუფლებელი
მოძრაობადა80იანიწლებისდასაწყისშიფაქტობრი
ვადაფხაზეთისყველარაიონსადაქალაქშიუკვეარ
სებობდა მოძრაობის მხარდამჭერი ორგანიზებული
ჯგუფები.ზვიადგამსახურდიაგანსაკუთრებულმნიშ
ვნელობასანიჭებდააფხაზეთშიეროვნულიმოძრაობის
გაძლიერებას,რადგანყველაზედიდისაფრთხერესპუბ
ლიკისგამანთავისუფლებელბრძოლასსწორედაქედან
ემუქრებოდა.ამიტომმოუხშირაჩვენთანსტუმრობას,
გვაწვდიდა თვითგამოცემულ ჟურნალებს, რომელშიც
იბეჭდებოდა,როგორცპოლიტიკურიისეისტორიული
და საღვთისმეტყველო ლიტერატურა. ხვდებოდა მო
სახლეობასდასხვა.ყოველივეამისშედეგიიყო,რომ
ეროვნული მოძრაობის მხარდამჭერნი აფხაზეთის სა
ზოგადოებისყველაფენაშიგაჩნდა.მახსენდებაასეთი
შემთხვევა,ერთერთიჩამოსვლისდროს,ზვიადსედი
შერგიორგაძედაგუძააფაქიძეახლდნენ,მათმანქანას
თბილისიდან ოთხი მანქანით სუკის თანამშრომლები
გამოჰყოლოდნენ.ეზოშიამოსულებმა(დავხვდითმედა
ვოვავეკუა),გვითხრეს,რომ“სტუმრები”ბლომადჩა
მოგიყვანეთო, (ჩემი
სახლი ამაღლებულ

დი სი დენ ტუ რი მოძ რა ო ბის ჰე რო ი კუ ლი რა ინ დე ბი
ნუგზარმგალობლიშვილი

გაგრძელება მე-15 გვ.
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ადგილზე იდგა და ქუჩა
მთლიანადჩანდა)დადაგ

ვანახეს, როგორ განლაგდნენ მანქანები ქუჩის თავი
დანბოლომდე.ამდღესზვიადსჩვენიმხარდამჭერები
ელოდნენგუდაუთსადაგაგრაში,მათხელისუფლების
სამხილი და ქართველი მოსახლეობის დევნის ფაქტე
ბისამსახველიმრავალიდოკუმენტიდაპეტიციაჰქონ
დათმომზადებულიზვიადისთვისგადასაცემად.ჩვენი
გუდაუთსადაგაგრაშიჩასვლაცდაუკანმობრუნებაც
სუკისათვისუცნობიუნდაყოფილიყო,რადგანარსე
ბობდასაშიშროებაგადმოცემულიმასალისჩამორთმე
ვისა,რამაცრათქმაუნდა,დაგვაღონა.“ჯერვისადი
ლოთდაიქნებრაიმემოვიფიქროთ,ვუთხარიზვიადს,
 მურთაზი თუ დაგვეხმარება”, (მურთაზ ჩხიკვაძე
გულრიფშის რაიონის ავტოინსპექციის უფროსი იყო).
მურთაზს მეზობლის ტელეფონით დავუკავშირდი,
რადგან ჩემი ისმინებოდა, ავუხსენი მდგომარეობა და
შევუთანხმდი,სადუნდადაეხვედრებინამანქანა.ერთ
საათში ეზოს უკან გამავალი საცალფეხო ბილიკით,
რომელსაც“კუდები”ვერაკონტროლებდნენ,ქალაქის
სულსხვარაიონში(“გორიისკაიაზე”)გამოვედით,სა
დაც ავტომობილი უკვე გველოდა. გავუდექით გზას.
 გზაში ინსპექტორები სარგადაყლაპულებივით გაჭი
მულები,მხედრულადგვესალმებოდნენ.გაღიმებულმა
ზვიადმამკითხა:“რახდება,ჩვენგვესალმებიანასე?”
არა, რესპუბლიკის ავტოინსპექციის უფროსს, ბატონ
ჟორა გაგუას ესალმებიან, რომლის ავტომანქანაშიც
ასევნებივროთმეთქი”ვუპასუხეზვიადს.

ყველაფერმაგეგმისმიხედვითჩაიარა.იგივებილი
კითდავბრუნდითშინისე,რომ“კუდებს”ჩვენისოხუ
მიდან,არცგასვლადაარცშემოსვლაარშეუნიშნავთ.

ჩვენი სტუმრების თბილისში გამგზავრების შემდეგ,
რამდენიმესაათში,ჩემთანამოსულიმურთაზჩხიკვაძე
აღელვებასვერმალავდა:თურმესუკისხელმძღვანე
ლობასმისთვისდაუვალებიატექნიკურიგაუმართაო
ბის საბაბით ჩემი სტუმრების მანქანის დაკავება, რა
უნდაექნამურთაზს:

მაჭარკის პოსტზე,გაუჩერებია ჩემი სტუმრებიდა
მძღოლის საბუთების შემოწმების შემდეგ,მანქანის
ეკიპაჟის წევრთა არაერთი საპროტესტო და არასასი
ამოვნო გამონათქვამების ფონზე, დიდხანს უჩხრეკია
ესძველი“ჟიგული”,ბოლოსკიუთქვამს,“შეგიძლიათ
გზა განაგრძოთო”. განრისხებულ “კაკებეშნიკებთან”
დაბრუნებულსკი,რომლებიცორისამიმეტრიდანუთ
ვალთვალებდნენ,თავიუმართლებია:“რამექნა,ძველი
მანქანა კი იყო, მაგრამ ტექნიკურად აბსოლუტურად
გამართულიდაროგორდამეკავებინაო”.

 ეგ რა მანქანით ჩამოვიდნენ, ჩემი ცოდვით სავ
სენი,განაგრძობსმოყოლასაღელვებულიმურთაზი.
ძრავისნომერიცკიარშეესაბამებოდამანქანისპას
პორტშიმითითებულს.“კგბ”მგზაშიკიდევრომგადა
ამოწმოსისმანქანა,სამსახურისდაკარგვასვინჩივის,
“ვირისაბანოში”ამომაყოფინებენთავსაო!

იმავესაღამოსდავურეკეზვიადსდაშვებითამოვი
სუნთქეთ,როცაშევიტყვეთ,

რომუპრობლემოდდაბრუნებულანთბილისში.რამ
დენიმე დღის შემდეგ თბილისში ჩასულმა ზვიადსა და
ედიშერსრომვუამბეთურამანქანითიყვნენჩამოსული
სოხუმშიდაროგორრისკზეწავიდამურთაზი.ზვიადმა
ხელი ხელზე შემოარტყა და სინანულით წარმოსთქვა:
“რაუსამართლოდგავლანძღეთესღვთისნიერიკაციო”
დამადლობადამაბარამურთაზსადაჟორასთან.

მთელი საქართველო შეძრა აფხაზეთში 1416 ივ
ლისს მომხდარმა შემზარავმა ამბებმა  სეპარატის
ტულად მოაზროვნე ახალგაზრდებმა სასიკვდილოდ
დაჭრეს და რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა გულათ
ნებულიპატრიოტიდამამულიშვილი,ვოვავეკუა,რო
მელიცცდილობდასტუდენტებსშორისმომხდარიშე
ტაკებისთვისხელიშეეშალა,რათაიგისისხლისღვრაში
არ გადაზრდილიყო. კონფლიქტი, რომელსაც წინ უს
წრებდა1989წლის1აპრილისქართველმომიტინგეთა
დარბევა.

აღსანიშნავია, რომ 1989 წლის მარტიივლისი მე
ტად მძიმე პოლიტიკური ვითარებით ხასიათდებოდა.
ამავეწელსაფხაზეთისპარტნომენკლატურისმხარდა
ჭერითადაუშუალომონაწილეობით,მათივეძალისხმე
ვით(1988)შექმნილმა“აიდგილარამ”სანქციონირებუ
ლი30ათასიანიმიტინგი(ე.წ.“საყოველთაოშეკრება”)
მოაწყო სოფელ ლიხნში, რომელზეც აფხაზი ხალხის
სახელით გორბაჩოვისგან მოითხოვდნენ აფხაზეთის
თვის მოკავშირე რესპუბლიკის სტატუსის მინიჭება
სა და ცენტრის მიერ დროებითი “განსაკუთრებული
მმართველობის”შემოღებას,(ისევე,როგორცყარაბახ
ში),რამაცქართველიხალხისაღშფოთებაგამოიწვია.,
საპროტესტო მიტინგებმა მოიცვა მთელი აფხაზეთი
(სოხუმი,გაგრა,ლესელიძე,გალი),მიტინგებივრცელ
დებოდასაქართველოსსხვარეგიონებში,იზრდებოდა
მონაწილეთარაოდენობაცდაქართველთამოთხოვნე
ბისსიმწვავეც.სწორედ,ლიხნისწერილიგახდამიზეზი
თბილისში,აპრილისპირველიდღეებიდანდაწყებული,
მრავალდღიანი საპროტესტო მიტინგისა, რომელსაც
თანდათანემატებოდნენსხვადასხვაპარტიებიდამოძ
რაობები.
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- ქ-ნო ციცინო, თქვენ მკურნალობთ ისეთ უიმედო
ავადმყოფებს,როგორებიცარიანავთვისებიანისიმსივ-
ნით, ეპილეფსიითა და C-ჰეპატიტით დაავადებულნი,
რომელთა წინაშე, აგერ XXI საუკუნეშიც კი, უძლურია
მედიცინა.რითაღწევთწარმატებებსასეთუმძიმესდა-
ავადებებთანბრძოლაშიდარეალურადროგორიათქვე-
ნეულიმკურნალობისშედეგები?

უწინარესადმინდაგითხრათ,რომყოველადამიანს
ნიჭი უნარი და შესაძლებლობაც ღმერთისგან ეძლევა,
რისთვისაცდღენიადაგუნდავმადლობდეთღმერთსდა
მისგან შეწევნაც არ მოგვაკლდება. რაც შეეხება ჩემე
ული მკურნალობის მეთოდებს, უხვად ვიყენებ ბუნებ
რივსიმდიდრეებსბალახებს,თაფლს,წვენებს.ოღონდ
ავადმყოფი უნდა მომყვეს და მკურნალობის, არც თუ
ისე ხანმოკლე პროცესში სრულად დამემორჩილოს.
ავადმყოფმაჩემთანერთადუნდაიბრძოლოსდაავადე
ბისდასამარცხებლად,დასათრგუნავადდაჯანმრთელი
სიცოცხლისათვის.

- ქ-ნო ციცინო, გარდა ზემოჩამოთვლილი დაავადე-
ბებისა კიდევ რა დაავადებებთან გქონდათ შეხება და
როგორიათქვენიმკურნალობისშედეგები?

 კოლიტის სხვადასხვა სახეობების, კუჭნაწლავის
დაავადებები,დისბაქტერიოზი,ენტეროკოლიტი,მოწამ
ვლადასხვ.გარდაამისავმუშაობძვალსახსარზე, მა
რილების დაგროვებაზე, შარდსასქესო ორგანოებიდან
დაღვიძლიდანკენჭებისგამოდევნაზე.ერთიავადმყო
ფიქალბატონი,რომელიცოთახშიცკიდამოუკიდებლად
ვერმოძრაობდა,ჩემთანმკურნალობიდანორითვისშემ
დგომ საკუთარ ბაღჩაში მუშაობა დაიწყო., ასევე იყორ
ციროზისშემთხვევათერჯოლაში,ქალიიყომწოლიარე.
მუცელშიჰქონდა15ლიტრამდეწყალი,ჩემთან6თვია
ნიმკურნალობისშემდეგიგიშრომისუნარიანიგახდადა
დაუბრუნდასიცოცხლისხალისი,როცაიგიექოსკოპია
ზეგავატარეთდაგამოიკვლესღვიძლისფუნქცია, მას
ღვიძლიუკვეაბსოლუტურადჯანმრთელიჰქონდა.

-სახელდაგვარსხომარგვეტყვითმისას?
 რატომაც არა, ნონა მაკარიძე, თერჯოლელი. ცი

როზიწყალმანკით,ასევეჰეპატიტები,მათშორისСექ
ვემდებარება მკურნალობას, ოღონდ ავადმყოფმა, გან
საკუთრებითმამაკაცებმა,მკურნალობისპროცესშიარ
უნდადალიონარანაირიალკოჰოლურისასმელებიდაარ
უნდამოსწიონსიგარეტი,ხოლონარკოტიკებზესამუდა
მოდუარიუნდათქვან.ასეთშემთხვევაშიციროზისდა
ავადება, ჩემეული მკურნალობის მეთოდით, უკვალოდ
ქრება,ჰეპატიტებისრულადიდევნებაორგანიზმიდან.,
ყველაჰეპატიტიგანკურნებადია!

- ქ-ნო ციცო, რამდენადაც ვიცით, თქვენ, აგრეთ-
ვე წარმატებით მკურნალობთ ონკოლოგიურ ავადმყო-
ფებსაც, რომელთა რიცხვი სამწუხაროდ, არანაკლებია
C-ჰეპატიტითდაავადებულებზე.

ამთავითვემინდაგითხრათ,რომონკოლოგიურდა
ავადებათა განკურნებაზე, პრეტენზიას ნამდვილად არ
ვაცხადებ,მაგრამავთვისებიანისიმსივნისმეორესტა
დიაზე,ასევენაოპერაციებზე,ნამდვილადკარგიშედე

გებიმაქვს.
-დაესუფრობევრადსაიმედოა,ვიდრეტრადიციუ-

ლიმედიცინისშედეგები?
 მოდით ჯერ ეს ვთქვათ, რომ ფიტოთერაპია და

ხალხური მედიცინა უფრო ძველი და ტრადიციულია,
ვიდრე ტექნიკურ პროგრესზე აღმოცენებული მეცნიე
რული მედიცინა. ონკოლოგიური დაავადების შემთხვე
ვაში, მე ორმოცდაათამდე დასახელების ბალახეულს
ვიყენებ,რომელსაცშერეულისახითვატანავადმყოფს
შინმისიახალახალინაყენისდასამზადებლად.აგრეთ
ვე სპირტზედათაფლზედამზადებულმზანაყენსაც.
ონკოლოგიურიავადმყოფიჩემთანმკურნალობისერთი
ერთთვიანიკურსისშემდეგაცკიმნიშვნელოვნადუკე
თესადგრძნობსთავს,რაცაძლევსსტიმულსგააგრძე
ლოსმკურნალობა.

-დარახდებაამპროცესშიდაავადებულისორგანიზ-
მში,ავთვისებიანისიმსივნისპროგრესირებაწყდება?

 პირველ ეტაპზე პროგრესირება ნელდება, ჩერდე
ბადაბოლოსითრგუნება.ეფექტურიმკურნალობისშე
დეგადმასგანვითარებისსაშუალებაარეძლევა,ხდება
დაავადებისსტაგნაციამდემიყვანადაესმდგომარეობა,
ინტენსიური მკურნალობის შედეგად უნდა შენარჩუნ
დეს,რაცმნიშვნელოვნადზრდისადამიანისსიცოცხლის
ხანგრძლივობას და ამ მხრივ მეცნიერულ მედიცინაზე
ბევრადმეტიდაუკეთესიშედეგებიგვაქვს.ასევეწარ
მატებით ვმკურნალობ ეპილეფსიასა და სხვა დაავადე
ბებს.შემთხვევაშისრულიწარმატებებიგვაქვს,თუმცა
მკურნალობისხანგრძლივობააქაცდაავადებისსიმძიმე
ზეადამოკიდებული.

-იყენებთ,თუარაწვენებს?
 დიახ, ონკოლოგიური დაავადების დასათრგუნვად

ძალიანძლიერიზემოქმედებისძალააქვსსტაფილოის
პანახისწვენებს.მევურჩევდიონკოლოგიურავადმყო
ფებს, რა სტადიაშიც არ უნდა იყვნენ ისინი, მინიმუ
მამდე შეამცირონ ჩვეულებრივი კვება და გადავიდნენ
წვენებითკვებაზეხილის,უფრომეტადკიმიიღონსტა
ფილოისპანახისწვენები.ესგაზრდისმათსიცოცხლი
სუნარიანობასდაგააუმჯობესებსმათჯანმრთელობას.
ძალიანეფექტურიაღამითმაწონისმიღებაც,რომელიც
სრულად წმინდავს ნაწლავებს საკვები ნარჩენებისა და
შხამებისაგან.ასიგრამისტაფილოსდა60გრამიისპა
ნახისწვენიპირდაპირშთანთქავსონკოლოგიურუჯრე
დებს.

-ცოცხალითუმოხარშულიწვენი?
ცოცხალი,ყველაწვენიმხოლოდცოცხალი...მანქა

ნაშიგატარებულსვწურავთდაპირდაპირკომბინირებუ
ლისახითვსვამთ.ერთიძირიისპანახი,თავისღეროიან
ფოთლებიანადიძლევა60გრ.წვენს,ხოლო200გრ.სტა
ფილო100გრ.წვენს.

-ქ-ნოციცინოთქვენროგორცქველმოქმედიმკურ-
ნალიკიდევრამდენიმედაავადებისრეცეპტსხომარგა-
აცხადებდითსაჯაროდხელმოკლეპაციენტებისათვის?

სიამოვნებით.

რეცეპტი№1
ძლიერი ხველების დროს ძალიან კარგია ნიახუ

რისჩაითაფლით,ერთიმუჭა
დაჭრილინიახურიჩავყაროთ1,5ლიტრწყალში,

მოვადუღოთ მივიღოთ თითო ჩაის ჭიქა დღეში 45
ჯერთაფლით.

რეცეპტი№2
გაღიზიანებული ნაღვლის ბუშტის დროს, ასევე

როცა ქოლეცისტიტია  ნაღვლის ბუშტის ანთება,
ავიღოთ56ცალიზაფრანა(ყვითელიყვავილი),ჩავ
ყაროთ 300 გრამ წყალში დანაწევრებული მოვადუ
ღოთდაცივადვსვათ5050გრამიდღეში45ჯერ,
ჭამამდე30წუთითადრე.

რეცეპტი№3
ცისტიტის დროს, 1 სუფრის კოვზი დათვის კენ

კრა (იყიდება აფთიაქებში) მოვხარშოთ 500 გრამ
წყალში. მივიღოთ 100100 გრამი თბილთბილი,
4ჯერდღეში.

რეცეპტი№4
ბუასილის დროს ძალიან კარგია 1 კონა რეჰანი

მოვხარშოთ 1 ლიტრ წყალში მივიღოთ თითო ჭიქა
ჭამამდე30წუთითადრე.

ინტერვიუაიღო
ირმაფირცხალავამ

დაინტერესებულპაციენტებსსახალხომკურნალ
ციცინო შერმადინს შეუძლიათ მიაკითხონ უზნაძის
ქ.78,ჰიგიენისადაპარაზიტოლოგიისკვლევითიინ-
სტიტუტი,მე-3სართული,ტელ.899603052.

სიმსივნისდათრგუნვითადამისისტაგნაციამდედაყვანით
შესაძლებელიაავადმყოფობამომაკვდინებელიარგახდეს

(ინტერვიუსახალხომკურნალფიტოთერაპევტციცინოშერმადინთან)
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იძულებული ვართ კვლავაც გავაგრძელოთ წერა
ისეთ საჩოთირო საკითხებზე, როგორიცაა ეკლესიის
პრობლემები, ვინაიდან მიჩუმათებითა და მოიმედოო
ბით, რომ მღვდელმთავართა სათნოებით ეკლესიაში
დაიწყებოდა თვითგანწმენდის ნებელობითი პროცესი,
მის ნაცვლად, ამბიონებიდან გვესმის მხოლოდღა გუ
ლისწყრომისხმა,რომებრძვიანეკლესიას.

თუმცა,არცუამისობაა;ე.წ.თავისუფლებისინსტი
ტუტი,გარეშეთუშინაურიმტერი,მართლაცებრძვის
და ესხმის ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას,
რათამოგვიშალონსულიერი,ზნეობრივიდასახელწი
ფოებრივიბალავარი.

ჩვენკატეგორიულადვემიჯნებითდავგმობთ“თა
ვისუფლებისინსტიტუტელთა”(თეათუთბერიძელე
ვანრამიშვილი)თავხედურმკრეხულურინტერნეტმა
ნიპულაციებსსაქართველოსკათოლიკოსპატრიარქის
ილიაIIისწინააღმდეგ,განხორციელებულსმიმდინარე
წლის ოქტომბრის მეორე ნახევარში, რაც ცუდად და
ემთხვა,ოქტომბრისდასაწყისშიუკვეგამოსულჩვენი
გაზეთისპუბლიკაციებს(იხ.გაზ.“განმათავისუფლებე
ლი”.№22,გვ.7).

აღნიშნული ფაქტი, სრულიად შესაძლებელი იყო
აღგვექვა ჩვენს მიერ წამოწეული პრობლემის გადა
ფარვის თუ გატრივაზების მცდელობად, რომ არა ამ
ანტიმართლმადიდებლურანტიეკლესიური ტანდემის
(თუთბერიძერამიშვილი)საზოგადოცნობადობა.

იყოთუარაჩვენთადიდმამათა(ერისკაცთა)საზ
რუნავი და საფიქრალი ეკლესია და სამღვდელოება,
უადრეს ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავასი,
ამის ნათელსაყოფად მოვიყვანთ ციტატას ილ. ჭავჭა
ვაძის“აჩრდილიდან”:

“აგერამღვდელნიც-ერთამამანი-
რომელთქრისტესგანვალადსდებიათ

ამაერისასულისაღზრდანი,
რა-რიგგულ-ხელიდაუკრებიათ!
სადარისსიტყვადიდისსწავლისა,
სიყვარულისდასამართალისა,
რომმათბაგეთგანარმომდინარებს
დაერსდაცემულსარაღამაღლებს?”
ახლა აკაკი წერეთელსაც მოვუსმინოთ, რომელიც

ასემოუხიბლავსმისთანამედროვეარხიდიაკონსჯა
ნელიძეს:“იმდროშიმისთანაარხიდიაკონისაქართვე
ლოშიარსადმოიპოებოდა:მისიბრძმედშიგატარებული
მგმინავიხმადამწარტკბილიკილოსახარებისკითხვის
დროსყველასერთნაირადჰხიბლავდა...ერთხელკიდევ
დავესწარი ფეხთაბანას, მაგრამ ყოლიფერი მესხვაფე
რა,გალობამეუცხოვა:ყურსესმოდა,მაგრამგულამდი
კივერხვდებოდა.სახარებისმკითხველიუცხოგვარად
ბობღინობდა და კილოც სხვაგვარი ჰქონდა. მიმოვი
ხედე და რა შევნიშნე? ხალხი, თითქოს, იძულებული
გრძნობით იყო გატაცებული და არა სასოებით გამ
სჭვალული... გლეხობაში დღეს ბევრი მოიპოება, რომ
ცოლთანჯვარდაუწერლად,იძულებითაცხოვრობდეს,
რადგანაც ვერ უყიდია საიდუმლო და ვერ შეუჯერე
ბია მოძღვრის გული. ჭირისუფლები იმოდენად თავის
მკვდრებსარასტირიან,რამდენადაცვალშიდავახჩში
ჩავარდნითოჯახისდაქცევას,რადგანაცმკვდრისდა
მარხვისადაწესისაგებისუფლებამამასისხლადუნდა
იყიდოს.წინანდელისამღვდელოება,მისიხარისხისსა
კადრისადდაშესაფერადიყომომზადებულიდარაღა
თქმაუნდა,რომკეთილიგავლენაცექნებოდახალხზე”.
(აკ. წერეთლისწერილები: “ფეხთაბანისადასამღვდე
ლოებისშესახებ”).

ჩვენში საზოგადოდ გავრცელებულია აზრი, რომ,
თითქოსდასაეროპირს,არააქვსუფლებაამხილოსსა
ეკლესიოპირი.

აი,როგორიამართლმადიდებელიმოძღვრისგიორ
გიმსხილაძისპასუხიამსაკითხზე:

“სჯულისკანონში” ნათქვამია, რომ სასულიერო
პირზემხოლოდსარწმუნოებრივსაკითხებშიბრალდე
ბაარმიიღებაერეტიკოსისაგან,რადგანიგულისხმება,
რომმწვალებელმათვითონარიცისრწმენისსაკითხ
ებისწორადდაროგორგაარჩევსამაში,ვინცდებადა
ვინარა(ასევე,ერეტიკოსებიეკლესიაშიარევდარევის
შეტანისა და მისი ლაფში ამოსვრის მიზნით ხშირად
მიმართავდნენ ცილისწამებას!)... ჩვენში, ძირითადად
უზნეოდაურწმუნოსასულიეროპირთაგანმიზანდასა
ხულადააგავრცელებულიცრუაზრი,რომსამღვდელო
პირთამხილება,არათუსარწმუნოებრივ,არამედხორ
ციელ საქმეშიც კი არ შეიძლება. ამით ისინი საკუთა
რი უწმინდური კვალის დაფარვას ცდილობენ... წმინ
დამამებმა კი ესსაკითხი, ბუნებრივიაგანიხილესდა
საეკლესიოსამართლისძირითადკოდექსშიშეიტანეს,
კიდეც (“თავი IX: ეპისკოპოსთა და სხვა სასულიერო
პირთა ცოდვებისა და მსჯავრის შესახებ...”, ქვეთა
ვი 33: სამღვდელო დასის წარმომადგენელთა ცოდვა,
თუიცისვინმემდაარგანაცხადოს”)დაპასუხიციქ
ვემიუთითეს,კერძოდ,წმ.ბასილიდიდის71ეკანონი:
“ვინცმოწმეიყოსყველაზემოჩამოთვლილიცოდვისა
და თვითონ კი არ აღიაროს, არამედ სხვამ ამხილოს,
რომიცისცოდვისშესახებ,იმდენხანსიყოსდასჯილი
ისიც, რამდენ ხანსაც განკანონებულ იქნება თვითონ
ცოდვისჩამდენი”(“დიდისჯულისკანონი”,თბილისის
უნივერსიტეტის გამოცემა, 1975 წ. ძველქართულად.
ახალქართულად“საქართველოსეკლესიისკალენდა
რი”,1987წ.).

ქვემოთვბეჭდავთსამღვდელოდასაეკლესიოპირ
თა КГБ აგენტობის დამადასტურებელ იმ კართოტე
კებს, რომლებიც პირველად გამოქვეყნდა 1992 წელს
გამომავალ არალეგალურ გაზეთ “ქართულ აზრში”.
მათგან ჩვენ შეგნებულად შევიკავეთ თავი უმაღლესი
საეკლესიო იერარქიული პირების კართოტეკების გა
მოქვეყნებაზე.

ეკლესიისპრობლემები
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ყალბიავტორიტეტებისშექმნა,არცღვთისსათნოსაქმეადაარცერის.ერსადაღმერთსაცჭეშმარიტიმღვდელმთავრებიდასაეკლესიო
მსახურებისჭირდება.

ლეილაცომაია



18

182009, დეკემბერი, #23

2009, დეკემბერი, #23

1992 წლის 22 დეკემბერს, რუსეთის იმპერიიდან
მართულდაფინანსებულმა ხუნტამ (თენგიზ სიგუა,
თენგიზ კიტოვანი, ჯაბა იოსელიანი, გია ყარყარაშვი
ლი, ვაჟა ადამია) შეიარაღებული იერიში მიიტანა და
მოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის პირველი
პრეზიდენტისა და მისი უზენაესი საბჭოს შენობაზე.
ხუნტასიდეოლოგიურადზურგსუმაგრებდაეროვნულ
დემოკრატიულიპარტია(გიაჭანტურია,შეიარაღებუ
ლიიყო),დამოუკიდებლობისპარტია(ირაკლიწერეთე
ლი),მწვანეთაპარტია(ზურაბჟვანია,შეიარაღებული
იყო),სახალხოფრონტი(ნოდარნათაძე,შეიარაღებუ

ლიფორმირება“იმედი”ჰყავდა.მოგვიანებითმოინანია
დაპრეზიდენტგამსახურდიასდადებითიშემფასებელი
გახდა), ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება (თამარ ჩხეი
ძე),დემოგრაფიულისაზოგადოება(მიხეილქურდიანი,
ილიაბეგიაშვილი),რუსთაველისსაზოგადოება (აკაკი
ბაქრაძე,ლევანღვინჯილია,იხილეთამუკანასკნელის
კართოტეკა),კომუნისტურიპარტიაავთანდილმარგი
ანის მეთაურობით, რომლის თანამზრახველი «წითე
ლიდისიდენტი»გურამმამულიაიყო(ვაქვეყნებთმის
კბგსაგენტობისდამადასტურებელკართოტეკას).

ყველა ზემოჩამოთვლილი ორგანიზაცია, თუმცა

მცირერიცხოვანი გახლდათ (გარდა კომუნისტურისა),
მაგრამ ისინი ერთად მეტროპოლიის მნიშვნელოვან
იდეოლოგიურდასაყრდენსწარმოადგენდნენ.

საერთაშორისო არენაზე მძლავრ საინფორმაციო
ომს ეწეოდა პოლიტოლოგირამაზკლიმიაშვილი (იხი
ლეთ მისი ვინაობისა თუ რაობის დამადასტურებელი
კართოტეკაც).

ორკვირიანითავდაცვითიბრძოლებისშემდეგპრე
ზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ, ძმათაკვლის შეწყვე
ტისმიზნითმიიღოსაქართველოსდატოვებისიძულე
ბითიგადაწყვეტილება(რედ.).

უახლესიისტორიისშავ-ბნელიფურცელი
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წავიდაჩვენგანყოვლადკეთილ
შობილი, პატრიოტი ქალბატონი
თამარ სიჭინავა. რამდენ ღირსე
ბასა და სიყვარულს, ამაღლებულ
იდეალსა და თავგანწირვას იტევ
დამისიპატრიოტულიგული.რომ
არაფერივთქვათმისუმშვენიერესგა
რეგნობაზე.მაღალი,მოსხლეტილიტა
ნითა და საოცრად ლამაზად წყობილი,
ეშხიანისახითიგიიპყრობდაყურადღ
ებას, მაგრამ მისი შინაგანი სამყაროს
მომხიბვლელობა აშკარად აჭარბებდა
მისლამაზსხეულს.

სამშობლოზე შეყვარებული პატრი
ოტი მთელი ცხოვრება თავგანწირვით
იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებ
ლობისა და კეთილდღეობისათვის. ასე
მიიქცია ეროვნული ლიდერების ყუ
რადღება; ზვიადი და მერაბი უდიდეს
პატივს სცემდნენ ამ თავმდაბალ, მოკ
რძალებულ, მაგრამ ძლიერი რწმენისა
დადიდინებისყოფისმტკიცეპიროვნე
ბას, რომელიც მზად იყო სიცოცხლეც
კიგაეწირასამშობლოსათვის.

თამრიკო სიჭინავამ რამდენჯერმე
მიიღო მონაწილეობა ხანგრძლივ საპ
როტესტო შიმშილობებში, დაწყებული
9 აპრილიდან, რის შემდეგაც საავად
მყოფოშიც უხდებოდა მკურნალობა;
მაგრამ როგორც კი გამომჯობინდე
ბოდა, კვლავ მამაცურად ეკვეთებოდა
უსამართლობას. ასე გახდა იგი ეროვ
ნული მოძრაობის ერთერთი ფლაგმა
ნის,ილიამართლისსაზოგადოებისაქტიუ
რიდასაიმედოწევრი.თამრიკოხომმთელი
არსებით ეთაყვანებოდა ილია ჭავჭავაძის
განმათავისუფლებელ იდეალებს, მის უშ
რეტგენიას.მანზეპირადიცოდაარამარტო
დიდი ილიას პატრიოტულილირიკა, არამედ
მთელიქართულიკლასიკურიპოეზიისრჩეუ
ლიშედევრები.

ხშირად გვიკვირდა, სპეციალობით ეკო
ნომისტი,როგორიყოსრულადგაჟღენთილი
პოეტურობით.არცგვჯეროდა,რომიგილექ
სებსარწერდა,რადგანმისყოველმოქმედე
ბასადაგანცდაშიიმდენიპოეზიაიგრძნობო
და,ზოგკომუნისტპოეტსსიზმრადაც,რომ
არმოელანდებოდა.ალბათ,ამიტომთუხდე
ბოდაიგიასეხშირადპოეტებისშთაგონების
წყარო.მასარამარტოლექსებს,პოემებსაც
კიუძღვნიდნენ.

მახსენდება, როგორი აღტაცებით ჩაიკრა
გულში ჩემგან მიძღვნილი უბრალო ლექსი.
ამწამისგახსენებითვნუგეშობხოლმე,როცა
თავს ვყვედრი, რადგან მე თავად ჯანმრთე
ლობაშერყეულმა სათანადოდ ვერ მოვუარე
ავადმყოფობისას.არადა,მანხომმეგობრო
ბაც არაჩვეულებრივად ერთგული იცოდა;
ყურადღებიანიდათანამგრძნობი,იგიდიდი
სითბოთი გვანებივრებდა. რამდენი ქარიშ
ხლიანიდღეებიგამოვიარეთერთად!

მძიმედგანიცადათამრიკომ199192წლე

ბისსისხლიანისახელმწიფოგადატრიალება,
აფხაზეთისადასამაჩაბლოსდაკარგვა,მერა
ბისა და ზვიადის ვერაგული მკვლელობები,
შევარდნაძისფაშისტურირეჟიმიდარეპრე
სიები, მაგრამ მაინც უტეხად სჯეროდა სა
ქართველოსგაბრწყინებისა.

უკიდურესად დაძაბულმა და გაუსაძლის
მაყოფამ,მართალიასულიერადვერგატეხა,
მაგრამ ფიზიკურად მძიმე დაღი დაასვა მის
ჯანმრთელობას. მისი მეუღლე, უნიჭიერესი
ექიმითერაპევტილუდვიგსიჭინავათავსარ
ზოგავდა,რომცოლი,როგორმეფეხზეწამო
ეყენებინა,მაგრამვერშეძლო.ნერვიულობი
სადასტრესებისაგანთავადბატონმალუდ
ვიგმა ინფარქტი მიიღო და გარდაიცვალა.
ლოგიანადჩავარდნილთამრიკოსთავისივა
ჟიშვილი(ისიცექიმი)გოჩამონდომებითუვ
ლიდა,მაგრამდედავერაფრითგადაარჩინა.
ზრუნვასარაკლებდათამრიკოსმისიგათხ
ოვილიქალიშვილიმანანა(სპეციალობითმუ
სიკოსი). ორი მცირეწლოვანი შვილის დედა,
როგორც კი დროს მოიხელთებდა, მძიმედ
დაავადებულიდედისაკენგარბოდა...მაგრამ
ყველაფერი ამაო გამოდგა. სნეულებამ იძა
ლა...

თამრიკოდალუდვიგსიჭინავებისოჯახი
მუდამსამშობლოსსიყვარულითსუნთქავდა.
ეს მადლი დაანათლეს კიდეც მათ სანუკვარ
შვილებს,გოჩასდამანანას.

ძვირფასოთამრიკო,მსუბუქიყოფილიყოს

შენთვისასესაყვარელიქართული
მიწა! ბედნიერი ხარ, რომ იმქვეყ
ნიურში ეგოდენ პირნათელი და
უღალატო.წარუდგებიჩვენსხატ
საფიცარ ერისკაცებს, ზვიადს და
მერაბს, რასაც ბევრი ვერ დაიკ

ვეხნის.
ეროვნულიმოძრაობისსახელით–

ჯულიეტამილდიანი
დალიმონასელიძე

კოლხებისრძალო
ვუძღვნითამრიკოსიჭინავას

ალალიიყოსშენთვისსახელი,
შვიდმნათობიერთამარსრომერქვა;
მზადახარმამულსშესწიროთავი
დაქალიმისთვისგადიქცეძელქვად.

სამშობლოსადალექსისტრფიალი,
როგორარუნდამიყვარდე,დაო?!
საქართველოსთვის სულს რომ ღა
ფავდა,
ხომკარგადგახსოვსთბილისისცა
ო?!

ხარდედაკარგივაჟისდაქალის,
თავსსწირავ,გზებირომგაუკვალო;
გაძნელდაბრძოლა,მაინცარცხრე

ბი,
მრავალტანჯულიკოლხებისრძალო!

გიტარებიამრავალიდარდი,
დაბეწვისხიდზეცბევრჯერგივლია.
მითმეტადაგრძნობ,თავგანწირვაში
იდუმალებისვითარხიბლია!

ილიასადაზვიადისსახით,
ნათლისსვეტადგიჩნსმამულზეფიქრი.
მძიმეფლოქვებითდანატორები,
ესსისხლიანიდღეებიცმიჰქრის...

პაწიანინოგიჭირავსხელში,
ვითუნაზესიყვავილიმინდვრის;
დადგახარმაინცსადარაჯოზე,
თუმცა,საჩვენოდწამიცარიძვრის...

...დამაინციბრძვი!ვითარგვიყვარდე,
ქალიმტკიცედაგაუტეხელი.
ამიტომვამბობ,ალალიიყოს
შენზედლამაზითამარსახელი!

ჯულიეტამილდიანი
2003წელი

გამოსათხოვარი

სამძიმარივაქირავებ
ზვიად განმათავისუფლებლის პარტია ღრმა მწუხარებას გამოთ-

ქვამსეროვნულიმოძრაობისთვალსაჩინოდაერთგულიწევრის

თამარსიჭინავას
გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის

ოჯახს.

30კვ.მ.ფართსსაწყობისთვის150ლარად.პარლამენ-
ტისუკან,ინგოროყვასქ.№19-ში.შემოსასვლელიზუბა-
ლაშვილებისქ.№4-დან.

ტელეფონი:93-68-77.მობ.8.57018844.მედეა.
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