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“ქრისტიან-დემოკრატების” კო რუმ პი რე ბუ ლი მერობის კან დი და ტი
გვ.3

გვ.5

გვ.6

სა ა კაშ ვი ლის პა რა ნო ი დუ ლი კოშ მა რი, რო მელ მაც 
შეს ძ რა   სა ქარ თ ვე ლო
ვინ წარ მო ად გენ და რუ სე თის იმ პე რი ულ ძა ლებს და 

მის აგენ ტუ რას სა ქარ თ ვე ლო ში 1990-იან წლებ ში

ჩვე ნი პუბ ლი კა ცი ე ბის დაკ ვირ ვე ბუ ლი მკითხ
ვე ლი, უთუ ოდ შე ნიშ ნავ და, რომ ჩვენ არა სო დეს 
ვავ ლებთ ვრცელ პა რა ლე ლებს ის ტო რი ულ წარ
სულ თან, არა სო დეს მივ მარ თავთ ანა ლო გი ებს 
თა ნა მედ რო ვე გმი რებ სა თუ მო ღა ლა ტე ებ თან, 
რა მე თუ მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ის ტო რი ა, მეტ  ნაკ ლე
ბად ყვე ლამ იცის. ამადაც, უმ ჯო ბე სად მი ვიჩ ნევთ 
დავ ზო გოთ მკითხ ვე ლის დრო და გა ზე თის ფურ
ცე ლიც.

გმირობა და მო ღა ლა ტე ო ბა, რო გორც სი კე
თე და ბო რო ტე ბა, ამ ქ ვეყ ნი უ რო ბის და სა ბა მი ე
რი თა ნა არ სია და ყო ვე ლი ადა მი ა ნიც, სა კუ თა რი 
ნე ბა სურ ვი ლით ირ ჩევს თვით კ მა რი ზნე ო ბი სა 
თუ მო რა ლის შე სა ბა მის გზას. მო ღა ლა ტის, რო

გორც ან ტიგ მი რის მი მართ კი  მკაც რი და შე
უწყ ნა რე ბე ლი ა, ღვთივ გან ბ რ ძ ნო ბი ლი გე ნი ო სი 
შო თა რუს თა ვე ლიც: “კაცი ცრუ და მო ღა ლა ტე 
ხამს ლახ ვ რი თა და საჭ რე ლად ”ო, ასე თია მი სი 
ვერ დიქ ტი.

სა ა კაშ ვი ლის მი ერ, ჯერ სა ჯა როდ და ტუქ სუ
ლი, ხო ლო შემ დ გომ მოხ ს ნი ლი პრე მი ერ  მი ნის ტ რი 
ზუ რაბ ნო ღა ი დე ლი, ისე უტყ ვად გა ე ცა ლა სა ხე
ლი სუფ ლო ას პა რეზს, მა ვან მა მცდა რად იფიქ რა, 
რომ მი სი კა რი ე რის მზე ჩა ეს ვე ნა და ვე ღა რა სო
დეს აღ ზევ დე ბო და. კარიერისტული ჟი ნით შეპყ
რო ბი ლი ნო ღა ი დე ლი კი, თურ მე, ფი ზი კურ და პო
ლი ტი კურ ძა ლებს 
ე რ  თ  დ  რ ო  უ  ლ ა დ 

ლე ი ლა ცო მაია
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დასაწყისი გვ. 1 იკ რებ და და სულ, რა ღაც 
ორ წე ლი წად ში,   აწ უკ ვე 

ჩრდი ლო ე თი დან “გამოანათა”.
ნო ღა ი დელ მა, რო მელ საც ათი წლის გან მავ

ლო ბა ში ჰქონ და ყვე ლა სა ხე ლი სუფ ლო ბერ კე ტი, 
რე ა ლუ რად ეშე ნე ბი ნა სა ხელ მ წი ფო, გა ნე ვი თა რე
ბი ნა ეკო ნო მი კა, აემაღ ლე ბი ნა ხალ ხის სო ცი ა ლუ
რი ცხოვ რე ბის დო ნე, – შე ვარ დ ნა ძის ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რო ბის დროს გა ტა რე ბუ ლი “სეკვესტრის” 
პო ლი ტი კით  მო ახ რ ჩო ჯან დაც ვა, გა ნათ ლე ბა, 
სოფ ლის  მე ურ ნე ო ბა, მრეწ ვე ლო ბა, კულ ტუ რა და 
სპორ ტი. ჯერ თვე ო ბით, ხო ლო შემ დ გომ, წლო ბით 
“გაყინა” ისე დაც სეკ ვეს ტ რი რე ბუ ლი ხელ ფა სე ბი 
და პენ სი ე ბი და უმუ შე ვარ თა დო ნეს გა უ თა ნაბ რა 
მო მუ შა ვე თა ნა წი ლიც. შე დე გად (მისი ფი ნან ს თა, 
ეკო ნო მი კი სა და პრე მი ერ – მი ნის ტ რო ბის დროს), 
მოხ და მა სე ბის სა სო წარ კ ვე თი ლე ბამ დე მიყ ვა ნა, 
კა ტას ტ რო ფულ მაჩ ვე ნე ბელს მი აღ წია ქვეყ ნის გა
რეთ თუ შიგ ნით მიგ რა ცი ამ (დაიცალა სოფ ლე ბი), 
იმა ტა თვით მ კ ვ ლე ლო ბებ მა და მკვლე ლო ბებ მაც 
თვით ოჯა ხის წევ რებს შო რის, და ინ გ რა მრა ვა ლი 
ოჯა ხი, და ე ცა ხალ ხის ზნე ო ბა და მო რა ლი…..

ხალ ხის უკი დუ რე სად გა ღა ტა კე ბი სა და სო
ცი ა ლუ რი გე ნო ცი დის ხარ ჯ ზე, უპო ვა რი და 
უბი ნაო ნო ღა ი დე ლი, თა ვი სი პრე ზი დენ ტე ბის 
(შევარდნაძის, სა ა კაშ ვი ლის) მსგავ სად, უმ დიდ
რეს ადა მი ა ნად იქ ცა.

კო რუმ პი რე ბულ  ნო ღა
ი დელს, რო მე ლიც ყოვ ლად 
სუს ტი და უსა ხუ რი ფი ნან ს
ტ თა, ეკო ნო მი კი სა და პრე მი
ერ – მი ნის ტ რი იყო, ამ ჯე რად 
პრე ზი დენ ტო ბის ამ ბი ცია 
გას ჩე ნია და  ხე ლა ღე ბით მი
ი წევს და სა ხუ ლი “დიადი” 
მიზ ნი სა კენ. ყოფნის სინ დი
სი და თავ ხე დო ბა, ქვეყ ნის 
“განვითარებისა და ბედ ნი
ე რი მო მავ ლის” ლი დერ – შე
მოქ მე დად და უ სა ხოს ხალხს 
თა ვი.

სწო რედ ამ გ ვა რი ცრუ და 
ფა რი სევ ლუ რი “სლოგანით” 
აქვს მას დაპყ რო ბილ –აკ ლე ბუ
ლი ძვი რადღი რე ბუ ლი სა ტე
ლე ვი ზიო ეთე რე ბი. სა ად რე ვო 
სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში, ნო ღა
ი დე ლი აშ კა რად ლი დე რობს, 
სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მებ ში 
უშურ ვე ლად ხარ ჯავს პუ ტი
ნის რუბ ლებს (სიძუნწით ცნო
ბილ მა ნო ღა ი დელ მა, სა კუ თა რი მი ლი ო ნე ბი დან, 
ვეჭ ვობ, რომ მცი რე დიც გა ი ღოს).

გარდა ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სა, აშ კა
რა ა, რომ ნო ღა ი დელს, პუ ტი ნი სა გან პო ლი ტი
კუ რი მხარ და ჭე რაც აქვს მი ღე ბუ ლი. ამადაც, 
გა გუ ლა დე ბუ ლი იმუქ რე ბა: “თუ გა ბე დავთ და არ
ჩევ ნებს გა ა ყალ ბებთ, ხე ლებს და გამ ტ ვ რევ თო”.

ყოვლად რე ა მი ნი რე ბუ ლი (ფიზიკურად, 
პო ლი ტი კუ რად) ნო ღა ი დე ლი თა ვად რი სი 
“დამტვრევიცაა” ყვე ლამ ვი ცით, მაგ რამ რუ სეთს 
რომ “ძალიც შეს წევს ქა დი ლი სა”, ამა ში ეჭ ვი თვით 
ევ რო კავ შირ სა და ნა ტო საც აღარ ეპა რე ბათ. ანუ, 
ნო ღა ი დე ლის პი რით რუ სე თი ღა ღა დებს.

შე ვარ დ ნა ძის მი ერ გა მოზ რ დილ “ნაცმოძრაობის” 
ხრო ვას, არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბის, სა ხელ მ წი ფოს 
ნგრე ვი სა და სა კუ თა რი ხალ ხის გე ნო ცი დის მე ტი 
არა ფე რი უს წავ ლი ა. მათ შო რის, ხრო ვის კა ნო ნით 
“დაგლეჯილ” ნო ღა ი დელს, ბურ ჯა ნა ძეს, ოქ რუ
აშ ვილ სა და სხვებს, რომ ლე ბიც შე ვარ დ ნა ძე– სა
ა კაშ ვი ლის რე ჟი მის ბურ ჯებს წარ მო ად გენ დ ნენ 
და სუ ლაც არ ადარ დებ დათ ქვეყ ნი სა და ერის ბე
დი, არა მედ მხო ლოდ ქო ნე ბას იხ ვეჭ დ ნენ. და რა 
“დამსახურებებისათვის”  უნ და აირ ჩი ონ კვლავ ესე
ნი ხალ ხ მა? რი სი იმე დით უნ და და ატ რი ა ლონ სა ა
კაშ ვი ლი სე უ ლი ხრო ვის ავად სახ სე ნე ბე ლი ეშ მა კის 
ბორ ბა ლი (“კარუსელი”)?

დაუჯერებელია, რომ ჩვე ნი ხალ ხი ისე თი 
ბრიყ ვი ან გუ ლუბ რ ყ ვი ლო იყოს, რომ მა თი და პი
რე ბე ბის სჯე რო დეს და არ უწყოდ ნენ, რომ მა თი 
“ოპოზიციონერობა” ნა სულ დ გ მუ ლე ბია კვლავ ხე

ლი სუფ ლე ბის რბილ სა ვარ ძ ლებ ში მო კა ლა თე ბი სა 
და მე ტი სიმ დიდ რის მოხ ვე ჭის მერ კან ტი ლუ რი 
სურ ვი ლე ბით, რის თ ვი საც ფა რუ ლად და აშ კა რა
დაც იყე ნე ბენ თა ვი ანთ აგენ ტუ რულ კავ ში რებს 
უცხო ქვეყ ნის სპეც სამ სა ხუ რებ თან (რუსეთთან).

იმის გა მო, რომ არა გვაქვს “ლუსტრაციის კა
ნო ნი”, შე უძ ლე ბე ლია მა თი სა მარ თ ლებ რი ვი და
და ნა შა უ ლე ბა ან ტი სა ხელ მ წი ფო ებ რივ საქ მი ა ნო
ბა ში, რი სი იმე დი თაც სრუ ლი ად შე უ ფერ ხებ ლად 
მოქ მე დებს ზე მოხ სე ნე ბულ ქვა ბა ვა ზაკ თა ხრო ვა.

მარ თა ლია ორი ათე უ ლი წლის შემ დ გომ, პოს
ტ საბ ჭო ურ სა ქარ თ ვე ლო შიც შე მორ ჩე ნი ლია 
მო ნუ რი მენ ტა ლო ბის, გან ჯ გო ნე ბულ თა მა სა 
(“რუსეთუმეთა” პლე ა და), მაგ რამ, არა იმ რა ო დე
ნო ბის, რომ ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი კურ სის შეტ რი
ა ლე ბა შეძ ლოს.

იმ პე რი ა ლის ტუ რი რუ სე თის ქარ თ ვე ლი ემის
რე ბის სრუ ლი გა უვ ნე ბელ ყო ფის მიზ ნით, საკ მა
რი სია ვი მოქ მე დოთ გუ რა მიშ ვი ლი სე უ ლი შე გო ნე
ბის მი ხედ ვით:

“ორგულთა სიტყ ვას ნუ ის მენ,
გაფ რ თხილ დი, ნუ მოს ტყუვ დე ბი,
გას წყერ, გას ჭერ და და ხი ვე,
მტყუ ვანთ ტყუ ი ლის გუ დე ბი”.
რომ შემ დ გომ, სიმ წ რი სე უ ლი სი ნა ნუ ლით აღარ 

დაგ ვ ც დეს:
“ისე, ვით ცხვა რი მი ვენ დე, უპი როს, მო ღა ლა ტე სა”.

“ზვიადისტების” გა მა ოგ ნე ბე ლი 
თვით ლუს ტ რი რე ბა

“ვინც რომ ძრახ ვას თა კი ლობ დეს 
ნურასა იქმს საძ რა ხავ სა”.

გუ რა მიშ ვი ლი
პო ლი ტი კურ კო ნი უნ ქ ტუ რა ში გა წა ფუ ლი 

“კონსერვატორები” (ძიძიგური, გუ ჯა ბი ძე, კუ კა ვა), 
რომ ლე ბიც თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტო ბი
დან, სა ა კაშ ვი ლის სი ით პარ ლა მენ ტ შიც მო ვიდ ნენ, 
ამ ჯე რად ნო ღა ი დელ თან ალი ან სით ცდი ლო ბენ პარ
ლა მენ ტ ში მოხ ვედ რას.

ყოფილი პო ლიტ პა ტიმ რე ბი, პრე ზი დენტ ზვი
ად გამ სა ხურ დი ას უზე ნა ე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტე ბი 
და მთავ რო ბის წევ რე ბი, ძი ძი გუ რი და გუ ჯა ბი ძე, 
რომ ლე ბიც ცი ხი დან შე ვარ დ ნა ძის შეწყა ლე ბის 
აქ ტით და ზუ რაბ ჟვა ნი ას და უშიშ რო ე ბის საბ
ჭოს სა პარ ლა მენ ტო მდივ ნის რუ სუ დან ბე რი ძის 
პატ რო ნა ჟით გა თა ვი სუფ ლ დ ნენ , ჟვა ნია რომ 
ცოცხა ლი ყო ფი ლი ყო, პარ ლა მენ ტ ში, მი სი სი ი
თაც მო ვი დოდ ნენ. ილუ ზი უ რი აზ რი პრე ზი დენტ 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სა და იდე უ რი ფა სე უ ლო ბე
ბი სად მი მა თი ერ თ გუ ლე ბი სა, დრომ და ამ ს ხ ვ რია 
და ნა თელ ყო მი სი ძი რე უ ლი სიმ ყი ფეც.

და ვი თა ი ას, ქო ბა ლი ას, ძი ძი გუ რის, გუ ჯა ბი ძის, 
კუ კა ვას, და ვი თაშ ვი ლი სა და შა ლამ ბე რი ძის ე.წ. 
“ეროვნული საბჭო”, ოპო ზი ცი ურ საპ რე ზი დენ ტო 
კან დი და ტად, “ეროვნულ–განმათავისუფლებელი 

მოძ რა ო ბის’ სა ხე ლით, ალ ბათ ნო ღა ი დელს წა მო
ა ყე ნებს (ამგვარ მკრე ხე ლო ბა საც უნ და გა ვუძ
ლოთ!). 

თა ვის მხრივ, არც მე ო რე “ოპოზიციონერი” 
საპ რე ზი დენ ტო კან დი და ტი ირაკ ლი ალა სა ნია 
ზის გულ ხელ დაკ რე ფი ლი, არა მედ ისიც კუ ლუ ა
რუ ლად იღ ვ წის ეროვ ნულ – გან მა თა ვი სუფ ლე ბე
ლი მოძ რა ო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გა და ბი რე
ბა– შე მომ ტ კი ცე ბი სათ ვის.

რე ნე გა ტი ძი ძი გუ რი და გუ ჯა ბი ძე, ცხა დი ა, 
არც კო ლა ბო რა ცი ო ნა ლისტ ნო ღა ი დელს უერ
თ გუ ლე ბენ, იგი მხო ლოდ ხი დად სჭირ დე ბათ და 
პარ ლა მენ ტ ში მოხ ვედ რის თა ნა ვე მასაც გა ნუდ გე
ბი ან. პა სუ ხის მ გებ ლო ბას კი, არამც და არამც არ 
აიღე ბენ მა თი ძა ლის ხ მე ვით გაპ რე ზი დენ ტე ბუ ლი 
ნო ღა ი დე ლის კა პი ტუ ლან ტურ გა დაწყ ვე ტი ლე
ბებ ზე (ისევე, რო გორც სა ა კაშ ვილ ზე არ აიღეს). 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, არც ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის 
წარ მო მად გე ნე ლი ავ თან დილ და ვი თაია აიღებს, 
რო მე ლიც პირ ვე ლი შე ეკ რა კო ლა ბო რა ცი ო ნისტ 
ნო ღა ი დელს. ვახ ტანგ (ლოთი) ქო ბა ლია კი რუ სე
თის სამ ხედ რო ძა ლის მი ე რი გეგ მა ა. ნო ღა ი დე ლის 
ქა დი ლი, “თუ არ ჩევ ნებს გა ა ყალ ბებ თო…” ამ რუ
სუ ლი სა თა და რი გო სამ ხედ რო გეგ მი დან მომ დი ნა
რე ობს და პერსონიფიცირება ლოთი ქობალიაში.

ნო ღა ი დე ლი საპ რე ზი დენ
ტო არ ჩევ ნებ ში ვერ გა ი მარ ჯ ვებს.

ნო ღა ი დე ლი სამ ხედ რო 
გა დატ რი ა ლე ბის გზით აპი
რებს გაპ რე ზი დენ ტე ბას. ეს 
ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბა გა
ა ფორ მა მან 9 თე ბერ ვალს 
მოს კოვ ში პუ ტინ – მედ ვე
დე ვის პარ ტი ის “Единная 
Россия”ს უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
თავ მ ჯ დო მა რე ბო რის გრიზ
ლოვ თან.

კო ლა ბო რა ცი ო ნა ლისტ 
ნო ღა ი დელს, თვით სა პარ ლა
მენ ტო არ ჩევ ნებ შიც გა უ ჭირ

დე ბა გა მარ ჯ ვე ბა. მას, ამი სათ
ვის ამომ რ ჩე ველ თა სრუ ლი 
მოს ყიდ ვა დას ჭირ დე ბა.

ნო ღა ი დე ლი რუ სე თის საც
დე ლი პრო ექ ტი ა, რო მელ საც, 
პუ ტინ მა, თა ვი სი სა ი მე დო 
კად რი, რუ სა პე ტა პეტ რე მამ
რა ძე შე უწყ ვი ლა (მამრაძეც, 
რო გორც შე ვარ დ ნა ძის, ასე ვე 
სა ა კაშ ვი ლის სა ხელ მ წი ფო მო
ხე ლე იყო).

ნო ღა ი დე ლის პო ლი ტი კუ რი სლო გა ნი: 
“დავიბრუნოთ აფხა ზე ბი და ოსე ბი და გა ვა ერ თი
ა ნოთ სა ქარ თ ვე ლო” – პირ წა ვარ დ ნი ლი დე მა გო
გი ა ა, რო მე ლიც რე ა ლუ რად შე ი ცავს მო წო დე ბას  
აფხა ზე თი სა და ე. წ. სამ ხ რეთ ოსე თის და მო უ კი
დებ ლო ბის ცნო ბის შე სა ხებ.

     არა ნაკ ლებ დე მა გო გი უ რი და ცი ნი კუ რი იყო 
პეტ რე მამ რა ძის მი ერ ლავ რო ვის გან ცხა დე ბის 
და მოწ მე ბა: “თუ აფხა ზე ბი და ოსე ბი მო ი ლა პა
რა კე ბენ და თა ნახ მა ნი იქ ნე ბი ან ქარ თ ვე ლებ თან 
ერ თად ცხოვ რე ბი სა, ჩვენ ხელს არ შე ვუშ ლით ” ო. 
ლავ რო ვის ამ გან ცხა დე ბას “სერიოზულობა” და 
“სიმძიმე” შეს ძი ნა მამ რა ძის კო მენ ტარ მა: 
“სწორედ ნო ღა ი დე ლის პუ ტინ თან შეხ ვედ რის შე
დე გად გა ა კე თა ლავ როვ მა ეს გან ცხა დე ბა ო”.

მო დი და ნუ შე ა ყე ნებ დი დე ბის კვარ ცხ ლ
ბეკ ზე ნო ღა ი დელ სა და მის კო ლა ბო რა ცი ო ნა
ლის ტ თა  ამ ქარს (მამრაძეს, და ვი თა ი ას, ძი ძი
გურს, კუ კა ვას, გუ ჯა ბი ძეს) “საქართველოს 
გამთლიანებისათვის”.

 რუ სე თის სას წო რი თუ მე ო რე ქარ თ ველ ნე ო ბოლ
შე ვიკ ნი ნო ბურ ჯა ნა ძი სა კენ გა და ი ხა რა, მა შინ, დე ზო
რი ენ ტი რე ბულ “ეროვნულ–განმათავისუფლებელი 
მოძ რა ო ბის” სწრა ფი რე ა გი რე ბის პო ლი ტი კურ ლი
დე რებს, სწო რე ბა ახალ კუ მირ ზე მო უ წევთ. ამასაც, 
იმე დი ა, მარ ტი ვად მო ა ხერ ხე ბენ, ოღონდ, მთა ვა რია 
სიჩ ქა რე ში არა ვინ ჩა მორ ჩეს, ან ფე ხი არა ვის გა და უბ
რუნ დეს.

ვა ი, რამ დე ნი ორ ჯო ნი კი ძე ე ბი და მა ხა რა ძე ე ბი 
გვყო ლი ა!
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“კონსერვატორებისა” და “ხალხის 
პარ ტი ის” მი ერ ბა გი რით გა და ქა ჩუ
ლი ახალ გაზ რ და დიპ ლო მა ტი ირაკ ლი 
ალა სა ნი ა, რომ ლის პო ლი ტი კუ რი ხიბ
ლი მის ახალ გაზ რ დულ ასაკ სა და ყო
ფილ დიპ ლო მა ტი ურ კა რი ე რა ში მდგო
მა რე ობს, “რესპუბლიკელებისა” და 
“ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის” ალი ან ს ში მე
სა მედ დაბ რუნ და (დააბრუნეს). 
ალასანიას გა დახ ტომ – გად მოხ
ტო მე ბი ცხად ჰ ყოფს, რომ იგი 
ჯერ კი დევ უმ წი ფა რი პო ლი ტი კო

სი ა, – აკ ლია პო ლი ტი კუ რი სიმ ძი მე და პი როვ ნუ ლი სიმ ტ კი ცეც.
არსებული ოპო ზი ცი უ რი პო ლი ტი კუ რი სპექ ტ რი დან, ჭკუ ა გო

ნე ბით უდა ვოდ გა მორ ჩე უ ლი “რესპუბლიკელები” (უსუფაშვილი, 
ხი და შე ლი, ძმე ბი ბერ ძე ნიშ ვი ლე ბი), ალა სა ნი ა სათ ვის ბრძო ლა ში 
ბო ლომ დე და ი ხარ ჯ ნენ და გა მარ ჯ ვება საც მი აღ წი ეს. ალა სა ნი ა
სათ ვის ბრძო ლა კი, რო გორც ახა ლი პო ლი ტი კუ რი სა ხის თ ვის გაც
ვე თილ “რესპუბლიკელ ებს” ნამ დ ვი ლად უღირთ, რა მე თუ მას თან 
ერ თო ბა მათ პარ ლა მენ ტ ში მოხ ვედ რის ახალ შანსს აძ ლევთ. 

მიუხედავად მომ ხიბ ვ ლე ლი ჭკუ ა გო ნე ბი სა, “რესპუბლიკელებს” არა
სო დეს ჰქო ნი ათ ხალ ხის სა ყო ველ თაო ნდო ბა და სიყ ვა რუ ლი (რეიტინგი), 
რაც მა თაც ზედ მი წევ ნით ზუს ტად უწყი ან. ამადაც სა სი ცოცხ ლოდ სჭირ
დე ბათ მა ღალ რე ი ტინ გულ პო ლი ტი კურ ფი გუ რას თან ერ თო ბა და თა ვად
ვე ქმნი ან ალა სა ნი ას ასე თად, თავიანთ პრო პაგან დის ტულ პი არ  კამ პა
ნი ა ში, მი ზან მი მარ თუ ლად წარ მო ა ჩე ნენ ალა სა ნი ას “მაღალრეიტინგულ 
ლი დე რად”. თუმ ცა, რე ა ლუ რად, ალა სა ნი ა, ურ თი ერ თ სა წი ნა აღ მ დე გო 
პო ლი ტი კურ პო ლუ სებ ზე და მა ხა სი ა თე ბე ლი ბო დი ა ლით (იგი, აშ კა რად 

თვით გა მორ კ ვე ვის პრო ცეს ში ა) რა ი მე იმე დი
ან გან წყო ბას ვერ ქმნის.

არ არის გა მო რიცხუ ლი, “რესპუბლიკელები” 
და “ახლები”, არ ჩევ ნე ბის გა დამ წყ ვეტ ეტაპ ზე, 
ისე ვე გაწ ბილ დ ნენ ალა სა ნი ას პერ სო ნით, რო
გორც “კონსერვატორები” და “ხალხის პარ
ტი ის” ლი დე რე ბი. ხო ლო, ნო ღა ი დელ მა, სა
ბო ლო ოდ, ფე ხი ვე რა ვის თან მო ი კი დოს და 
მარ ტოს მო უ წი ოს არ ჩევ ნებ ზე გას ვ ლა.

ვნა ხოთ, წინ, მე რის არ ჩევ ნებ ზე უფ რო 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, სა პარ ლა მენ ტო და საპ რე ზი
დენ ტო არ ჩევ ნე ბი გვე ლის.

გია ჭან ტუ რი ა, რომ ლის სა ხე ლი სუფ ლო 
კა რი ე რა საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ა ლის
ტუ რი რეს პუბ ლი კის კომ კავ ში რის ცკს მდივ
ნო ბი დან დაიწყო და შე ვარ დ ნა ძის კო მუ ნის
ტუ რი იდე ო ლო გი ის ახალ გაზ რ დულ ბურჯს 
წარ მო ად გენ და, დღეს თბი ლი სის მე რო ბის თ
ვის ემ ზა დე ბა. მისი ბი ოგ რა ფი ი დან ამოკ ვე თი
ლია კომ კავ ში რუ ლი კა რი ე რის მრა ვალ წ ლი ა ნი 
პე რი ო დი და მის პერ სო ნას მხო ლოდ შე ვარ დ
ნა ძის დრო ის ნავ თო ბის კორ პო რა ცი ის პრე
ზი დენ ტად მო იხ სე ნი ე ბენ. თუმ ცა ამ     მსუ ყე 
თა ნამ დე ბო ბა ზეც, მი სი სა ხე ლი ფრი ად სა ეჭ ვო 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის პრო ექ ტებ სა და კო რუფ ცი ულ 
სქე მებს უკავ შირ დე ბა და შე ვარ დ ნა ძი სე უ ლი 

კო რუფ ცი უ ლი სის ტე მის სა ხე ლი სუფ
ლო მა ფი ას თან    ასო ცირ დე ბა. რის 
გა მოც, სა ა კაშ ვი ლის ხე ლი სუფ ლე ბამ , 
გია ჭან ტუ რი ა სა და რკი ნიგ ზის დე პარ
ტა მენ ტის მა შინ დე ლი თავ მ ჯ დო მა რის 
აკა კი ჩხა ი ძის წი ნა აღ მ დეგ სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საქ მე აღ ძ რა, ჩხა ი ძე და
ა პა ტიმ რა, გია ჭან ტუ რი ამ, ფეხ მარ დი 
ორ ჯო ნი კი ძე სა ვით, ბა ქო ში გაქ ცე
ვით უშ ვე ლა თავს. იგი ძებ ნი ლად გა
მოცხად და.

სა  ხელ   მ   წი  ფო და  ნა  შა  ულ   ში ეჭ   ვ   მი 
ტა  ნი  ლი ჭან   ტუ  რია  ორი წე  ლი  ა, რაც 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში დაბ   რუნ   და და თა  ვის ფე  შე  ნე 
ბე  ლურ “ციხესიმაგრეში” (ლადო ასა თი ა ნის 
ქუ ჩა ზე უვ ნებ ლად ცხოვ რობს.  ბოგ დან ხმელ  
ნიც   კის ქუ  ჩა  ზე და  ბა  დე  ბულ      გაზ   რ   დი  ლი გია 
ჭან   ტუ  რი  ა, სო  ლო  ლაკ   ში, ლა  დო ასა  თი  ა  ნის ქუ 
ჩის მშე  ნე  ბა  რე სახ   ლე  ბის (№36 და №36ა) მე  პატ  
რო  ნე შე  ვარ   დ   ნა  ძის პრე  ზი  დენ   ტო  ბი  სა   და ვა  ნო 
ზო  დე  ლა  ვას მე  რო  ბის დროს გახ   და. ოთხ   სარ  
თუ  ლი  ა  ნი სახ   ლე  ბის პრო  ექ   ტე  ბი რვა  სარ   თუ 
ლი  ა  ნად გა  და  კეთ   და, შე  ჩე  რე  ბუ  ლი მშე  ნებ   ლო  ბა 
გა  ნახ   ლ   და  და ორი  ვე  სახ   ლი “დამკვრელუ  რა 
დაც” აშენ   და (მაშინ, რო  დე  საც, ძველ თბი  ლის  

ში, ზო  დე  ლა  ვას დროს დაწყე  ბუ  ლი სახ   ლე  ბის   
მშე  ნებ   ლო  ბე  ბი დღემ   დე შე  ჩე  რე  ბუ  ლი  ა). №36
ში მდე  ბა  რე სახ   ლის ექვს სარ   თულ   ზე ჭან   ტუ 
რი  ას ოფი  სე  ბია გან   თავ   სე  ბუ  ლი, ხო  ლო ბო  ლო 
ორი სარ   თუ  ლი და №36ას მთე  ლი სა  მი სარ  
თუ  ლი კი მის  საცხოვ   რე  ბელს წარ   მო  ად   გენს.

“ქრისტიან–დემოკრატების” ლი დე რი გი
ორ გი თარ გა მა ძე, რომ ლის უმ თავ რე სი სა ზო
მი პერ სო ნალი ებ თან მი მარ თე ბა ში ფუ ლია (ამ 
მა ზან დით  ქვე შევ რ დო მობ და იგი ას ლან აბა
ში ძეს, ბად რი პა ტარ კა ციშ ვილს და ამ მა ზან
დით ვე გა ა კე თა არ ჩე ვა ნი გია ჭან ტუ რი ა ზეც), 
ამა ოდ ცდი ლობს თა ვის მერობის კან დი დატს 
შე უქ მ ნას “დიდი მე ურ ნის”,  “პატრიოტისა” და 
“თბილისზე მზრუნ ველ – მო ა მა გის”   იმი ჯი. 
ასე თად, ჭან ტუ რი ას არა ვინ იც ნობს და თბი
ლი სე ლებ შიც ნუ ლია მი სი რე იტ ნ გი. მერობის   

კან დი და ტო ბა ძებ ნილ ჭან ტუ რი ას სა ზო გა დო
ე ბა ში ხე ლა ხა ლი ინ ტეგ რი რე ბი სა და რე ა ბი
ლი ტა ცი ი სათვის თუ გა მო ად გე ბა, ამის თ ვი საც 
უღირს ფუ ლე ბის ხარ ჯ ვა. 

უპატივცემულოდ, კო რუმ პი რე ბუ ლი  მე
რო ბის კან დი და ტი, ცხა დი ა, არც თა ვის 
“იმიჯ–მეიკერ” გი ორ გი თარ გა მა ძეს და ტო
ვებს (რედ.).   

“ქრისტიან-დემოკრატების” კო რუმ პი რე ბუ ლი 

მერობის კან დი და ტი

შე ი ნარ ჩუ ნე ბენ, თუ არა 
“რესპუბლიკელები” და “ახლები” ალა სა ნი ას?

ასათიანის ქ. 36ა
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უღ მერ თო თუ მად ლი ა ნი არ სე ბო ბა   ცხოვ რე ბის 
ამ  გ ზი სა და არ ჩე ვა ნის სხვა დას ხ ვაგ ვა რო ბა შია ადა
მი ა ნო ბი სა და არა ა და მი ა ნუ რო ბის არ სი თუ პრობ ლე
მა .  ი ლი ამ “მგზავრის წე რი ლებ ში”  მოგ ვ ცა ერ თი სა
ინ ტე რე სო სიმ ბო ლო ყურ ძ ნი სა და ძაღ ლ ყურ ძე ნა სი,  
რო ცა ბრძა ნა, რომ სხვა გან მი ღე ბუ ლი გა ნათ ლე ბით 
სა სარ გებ ლო, ანუ კე თი ლი ცოდ ნაც შე იძ ლე ბა შე მო
ვი დეს და უსარ გებ ლო ნა ყო ფიც .  ძაღ ლ ყურ ძე ნა  – ეს 
სხვა ცოდ ნა ა,  შ ხა მი ა ნი,  და მახინ ჯე ბუ ლი.  სუ ლის 
სიშავე იკითხე ბა მას ში,  ვიდ რე ნა თე ლი .  ა სე ვე სა ინ
ტე რე სოა კუ ტი პუ რის სიმ ბო ლო “ოთარაანთ ქვრი
ვი დან ”  – კუ ტი პუ რო ბა და მა ხინ ჯე ბუ ლი არ სე ბო ბა ა, 
–  გა მო უ სა დეგ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 

ყო ვე ლი დრო ის მოთხოვ ნი ლე ბაა თვით გა დარ
ჩე ნის მო მენ ტი,  რო ცა შე იძ ლე ბა ცხოვ რე ბის მა
ხინ ჯ მა ფორ მებ მა წაგ ლე კოს .  არ შე იძ ლე ბა სას რუ
ლი უსას რუ ლო ბა ში აგე რი ოს; რო ცა მტე რი თა ვი სი 
“მორალით” მოდის, მთავარი მა ინც შე უ გუ ებ ლო ბის 
პრინ ცი პი ა, რო მელ საც და მამ ცი რე ბელ მორ ჩი ლე
ბას თან არა აქვს რა სა ერ თო.  მე ო ბა დარ ღ ვე უ ლი 
სა ზო გა დო ე ბა ად ვი ლად წა სა ლე კი ა.  ბუმ ბე რა ზე ბი 
თა ვად ქმნიდ ნენ ურ ჩო ბის ზნე ობ რივ მა გა ლი თებ ს .  
მ წერ ლო ბა მო რა ლუ რი სწავ ლე ბა ა.  შე მოქ მე დი მებ
რ ძო ლიც ხდე ბა,  ხმალს კა ლა მი ცვლი და .  უ ნე ბე ლო
ბა , უპ რინ ცი პო ბა იყო სა მიზ ნე მწერ ლო ბი სა.  სა ზო
გა დო ე ბა,  რო მელ საც არ სტკი ვა თა ვი სი , არ ახ სოვ ს ,  
თა ვის თა ვად სა ში ში ა.  დი დი აკა კი ხში რად იგო ნებ და 
ამას თან და კავ ში რე ბით ერთ მო ა რულ ამ ბავ ს  – რო
დე საც ნი კო ლოზ I, რუსეთის იმ პე რა ტო რი თბი ლისს 
ეწ ვი ა,  მა ა მებ ლურ მა სა ზო გა დო ე ბამ ყვე ლა ღო ნე 
იხ მა რა,  რომ მის თ ვის ესი ა მოვ ნე ბი ნა.  ხა სი ათ ზე 
მო სულ მა მე ფემ დი დე ბულთ აღუთ ქ ვა,  რაც გსურთ 
მთხო ვეთ და აგის რუ ლებ თო.  სა ხელ და ხელოდ გა
მოს თხო ვეს აუდი ენ ცი ა.  მე ო რე დღეს პი რო ბის შეს
რუ ლე ბის დროც მო ახ ლოვ და . ახ ლა კი შეც ბა რუს თა 
ხელ მ წი ფე და ეც ვა ლა ფე რი , აწ რი ალ და,  გა მოფხიზ
ლე ბულს შე ე შინ და,  ვა ი თუ სა მე ფო ტახ ტის აღ დ გე
ნა მთხო ვო ნო,  მაგ რამ სიტყ ვა სიტყ ვა იყო,  პი რო ბას 
ვერ გა ექ ცე ო და.  სამ წუ ხა როდ ,  ქარ თ ვე ლებ მა ძლივს 
ამო ღერ ღეს “სატკივარი” მარილზე ბა ჟის გა და სა
ხა დი დი დია და იქ ნებ დაგ ვიკ ლო ნო . ა მო ი სუნ თ ქა ნი
კო ლოზ Iმა. გაივლის დრო და მე რეც მრავ ლად აღ
მოჩ ნ დე ბი ან ისეთ ნი,  რო მელ თაც მხო ლოდ თა ვი ან თი 
“ბაჟი” და “მარილი” შე ა წუ ხებს და ეხ სო მე ბა . ეს თა ვის 
თა ვის მსა ხუ რი სა ზო გა დო ე ბის ლო გი კუ რი მოქ მე დე
ბა ა –  ცა ლი თვა ლით მხედ ვე ლი,  მ ხო ლოდ სა კუ თა რი 
თვა ლით მაც ქე რა ლი ადა მი ა ნე ბი სა. 

ბევ რია ღირ სე ბი სა თუ უღირ სო ბის მა გა ლი თე ბი . 
ა კა კის ერ თი ძვე ლი ამ ბა ვიც არა ერ თხელ გა უხ სე ნე
ბია და გან სა კუთ რე ბი თაც ხიბ ლავ და.  მ ზე ხა თუ ნი 
ა სე ერ ქ ვა ჯა ფა რი ძის ქალ ს , უ ლა მა ზეს ს ,  რო მელ
საც არა ერ თი მო უ ნუს ხავ ს ,  მაგ რამ  ყ ვე ლას უარით 
ის ტუმ რებ და.  ბო ლოს ერ თი ყმაწ ვი ლი მო ე წო ნა და 
უთხ რა –  ყ ვე ლა ღი რ სე ბა გაქ ვ ს ,  მაგ რამ ერ თი რამ 
გაკ ლი ა,  სა ნამ შენ ში არ და ვი ნა ხავ იმ ღირ სე ბას ,  
მა ნამ ვერ გა მოგ ყ ვე ბი ო.  გა ვი და ხა ნი.  ვაჟ მა მო ნა
წი ლე ო ბა მი ი ღო ას პინ ძის ომ ში . ის და იჭ რა და სა ხე 
და უ სა ხიჩ რ და.  ვე ღარ ბე დავ და ქალს და ნახ ვე ბო და,  
მაგ რამ ქალ მა თა ვად იხ მო და უთხ რა – ა ი ,  ეს ხა ზი 
გაკ ლ და სა ხე ზე და ახ ლა კი შე გირ თა ვო.  

ამ ორ მა გა ლით ში სხვა დას ხ ვა და მო კი დე ბუ ლე
ბა ა,  რო მე ლი უფ რო ამაღ ლე ბუ ლია და მშვე ნი ე რი 
მკითხ ველ მა გან სა ჯოს . . .  კარ გ ს ,  სამ წუ ხა როდ ,  
ცუ დი ითავსებდა.  ძ ლი ე რი სუ ლი ით რ გუ ნე ბო და 
და ასე თი მა გა ლი თე ბიც იშ ვი ათ დე ბო და.  გ მირს 
მო ლა ქუ ცე ცვლი და.  მო დუნ და ერის გუ ლის ყუ რი.  
ნა ცი ო ნა ლუ რი ხა სი ა თის შტრი ხე ბი თუ შეც დო მე ბი 
ერის მო წი ნა ვე თა ყუ რადღე ბას იქ ცევ და.  მიხ .  ჯა
ვა ხიშ ვი ლი “ჯაყოს ხიზ ნებ ში” ასეთ ფაქტს ეხე ბა 
–  რო დე საც რუს მა გე ნე რალ მა ალი ხა ნოვ მა გუ რია 
აიკ ლო , ი მა ვე დროს საფ რან გეთ ში მა ღა რო ჩა მო იქ
ცა;  გორ ში საქ ველ მოქ მე დო კონ ცერ ტი გა მარ თეს 
ქარ თ ვე ლებ მა და ფრან გებს და სახ მა რებ ლად თან ხა 
შე უგ რო ვეს . იმ ხან ს ,  რომ გე კითხათ ფრან გის თ ვის 
სა ქარ თ ვე ლო სად არი სო,  რუ კა ზეც ვერ და გი დებ
და თო ხელ ს .  გუ რია კი, არც არა ვის გახ სე ნე ბი ა . ეს 

ტრა გე დია არ გა ნივ რ ცო,  ს ხ ვებს არ შე ე ხო.  დი დია 
აქ გულ გ რი ლო ბის მო მენ ტი .  ა სე თი რამ კა ტას ტ რო
ფად შე იძ ლე ბა იქ ცეს ჩვენ თ ვის .  რო გორ კარ გად 
იკითხე ბა აქ ქარ თუ ლი მი ა მი ტო ბა და კუ დაბ ზი კო ბა.  
ს ხ ვაგ ვა რი იყო თა ვად ავ ტო რის ცხოვ რე ბი სე უ ლი 
არ ჩე ვა ნი,  სი მარ თ ლე ხომ მად ლ თან თა ნა ზი ა რი ა. 

ქარ თუ ლი მწერ ლო ბა ლი დე რის ,  წი ნამ ძღო ლის 
როლს კის რუ ლობ ს .  შე უ გუ ებ ლო ბის ტკი ვი ლი დიდ
ხანს გას ტან ს .  ყო ფი თი ცოდ ვა ბევრს და აწ ვე ბა და 
ზე ცი უ რი მად ლის ნი შა ნიც ბევ რ ში გა ა ჩენს მღრღნელ 
ტკი ვილ ს .  გა ივ ლის დრო და ერ თი ლე გენ დაც გა ი
ელ ვებს ხალ ხ ში,  მე რე კი ამაყ მა გა ლი თად დარ ჩე ბა .  

უძ რა ო ბის წლებ ში , ერ თ ფე რო ვა ნი ყო ფით შეზღუ
დულ გა რე მო ში გუ რამ რჩე უ ლიშ ვი ლი  – და უდ გ რო მე
ლი სუ ლი,  გა ივ ლის მო ფუს ფუ სე თბი ლის ში , უ ეც რად 
სა ნა დი რო თოფს შე მარ თავს და ლე ნი ნის ძეგლს ეს ვ
რის .  იმ დე ნად შე შინ დე ბი ან მა შინ დე ლი მო ხე ლე ე ბი,  
რომ ამ მოვლენას სა გულ და გუ ლოდ მიჩ ქმა ლა ვენ .  
ა უ ტა ნელ სი ჩუ მეს ასე და არ ღ ვევს ერ თი ამა ყი ჟეს ტი 
პრო ტეს ტი სა,  რო მე ლიც დახ ვ რე ტა ზე ხე ლის მო წე
რას უდ რი და...  ერ თხელ , ა ხალ წელს სო ფელ ში უნ და 
შეხ ვედ რო და გუ რა მი,  მაგ რამ გზად მო უს წ რო დღე
სას წა ულ მა.  მ თე ლი ძა ლით გა ა ჭე ნა ცხე ნი ერ თი ფიქ
რით  –  “ და მე ბე დოს ,  გა უშ ვი და მე ბე დოს ,  გ ზა,  ხი ფა
თი,  გა რეთ ყოფ ნა,  ჭე ნე ბა,  დაე და მე ბე დოს , ეშ მაკ მა 
წა ი ღოს სახ ლ ში ჯდო მის და ბე დე ბა;  გა უშ ვი,  და მე ბე
დოს ეგე თი ბე დი! ”  თით ქოს ამ თქა რათ ქურ ში ის მო და 
ტა ტოს “მერანისა” და გა ლაკ ტი ო ნის “ლურჯა ცხე ნე
ბის” ფლოქ ვე ბის ხმა .  ა სე ვე სა ო ცა რი ა,  რო დე საც თე
ლავ ში ას ფ ალტს აგებ დ ნენ ,  გუ რამ მა თავ და ვიწყე ბით 
გა ა ჭე ნა ცხე ნი და ცხელ ას ფ ალტს და ამ ჩ ნია მი სი კვა
ლი   – ე სეც ჩვე უ ლებ რი ვი რუ ტი ნის  დარ ღ ვე ვის ცდა : 
უ ჩარ ჩო ო,  თა ვი სუ ფა ლი ყო ფის მა გა ლი თი,  რო მე ლიც 
არა ვი თარ შეზღუდ ვას არ ცნობ ს ,  ც რუ ფარ გ ლებს. 

ჩვე უ ლებ რივ მდი ნა რე ბა ში იზ რ დე ბა პრო ტეს ტი,  
რომ ლი თაც წარ მო ჩინ დე ბი ან ამა ყი გმი რე ბი და მათ 
არ სე ბო ბა ში იკითხე ბა ცი უ რი ნიშ ნე ბი.  ცოდ ვას თან 
შე რი გე ბა იწ ვევს ცოდ ვის გამ რავ ლე ბას . ად ვი ლად 
ცვა ლე ბა დი ხა სი ა თი,  სი ტუ ა ცი ის თ ვის მორ გე ბის 
შემ თხ ვე ვე ბი წელ ში ტეხ და ქარ თულ თვით მ ყო ფა
დო ბას .  ტ კი ვი ლის გაცხა დე ბა გახ და უკ ვე მთა ვა
რი,  ხო ლო მი სი მა ტა რე ბე ლი უკ ვე სა მიზ ნეც იყო.  
მუ შა ობ და შა ვი კა ბი ნე ტი.  გა ნა – 19212437 წლე ბი 
მა მუ ლიშ ვილ თა გას რე სის წლე ბი არა ა,  წ მენ დი სა.  
ნა ბო ლა რა გმი რე ბი ვით და დი ოდ ნენ ტკივ ლ მო ძა ლე
ბუ ლი ეული შვი ლე ბი . ე ლო დე ბო და სა ქარ თ ვე ლო 
სხვა ასეთ თა და ბა დე ბას ,  დღე საც ელო დე ბა !ა და მი
ა ნის მა ტე რი ა ლუ რი თუ სუ ლი ე რი გა გე ბა ურ თი ერ
თ ჭი დილ ში იყო . უ ბირ თა ლაშ ქარ ში ილე წე ბო და გო
ლი ათ თა სუ ლე ბი,  მაგ რამ ეს იყო მთლი ა ნი ზნე ო ბის 
სა ფუძ ვე ლიც .  მათ წრფელ და პა ტი ო სან სამ ყა რო ში 
ჰქონ დათ დი დი გა მო ძა ხი ლი.  მათ და ამ ტ კი ცეს ,  რომ 
სხვაგ ვარ ცხოვ რე ბა შია არ სე ბო ბის სი ლა მა ზე , ა და
მი ა ნო ბის სა ხელ  გა მარ თ ლე ბა და,  რომ “დედამიწაც 
ზე ცა ა” .  სუ ლი ერ წო ნას წო რო ბას მათ ში ვე ვე ძებთ , 
ი სი ნი არი ან ჩვე ნი გო ნის მწვრთნელ ნი.  სუ ლის სა
და ვე ე ბიც მათ ხელ ში ვეა კვლავ ,  ხო ლო ჩვე ნი უვი
ცო ბა აწყობს მტერ ს .  მათ თ ვი საა ხელ საყ რე ლი 
სა კუ თარ სი ა მოვ ნე ბას მი ყუ რა დე ბუ ლი , უ გულ შე
მატ კივ რო სა ზო გა დო ე ბა. . .  

ნი კო ლორ თ ქი ფა ნი ძის “შელოცვა რა დი ო თი ”, ე პო
ქის ნი შა ნი და გა მო ძა ხი ლი ა . ე ლი –  სა ქარ თ ვე ლოს სიმ
ბო ლუ რი სა ხე ა.  მი სი შე უღ ლე ბა რუს თან ,  ქორ წი ნე
ბა მას თან უბე დუ რე ბის მომ ტა ნი აღ მოჩ ნ და!  მას არც 
უცხო ე ლის გან და ად გე ბა კარ გი დღე.  გა მარ თ ლე ბა 
არ არის სხვა გან .  ყო ვე ლი ”სხვა” რჩე ბა სხვად .  თა
ვის თავ თან დაბ რუ ნე ბა შია თა ვი სუფ ლე ბი სა და ბედ
ნი ე რე ბის არ სი,  სა კუ თარ წი აღ ში ვეა სი ცოცხ ლის 
ძა ლა და გა დარ ჩე ნა.  ფი ზი კურ  სუ ლი ე რი ტყვე ო ბის
გან თა ვის დაღ წე ვას ცდი ლობ ს .  და მამ ცი რე ბე ლი თუ 
“საპატიო”ტყვეობა – ორივე ერ თ გ ვა რად შე უ რაცხ მ
ყო ფე ლი ა . ამ ორ სა ვე შე უღ ლე ბი დან იშ ვა მი უ ღე ბე ლი 
რე ა ლო ბა . არც ერ თის გან არ მო დის ბედ ნი ე რე ბა.  გ ვე
ლი – ცოდ ვი თი ას პექ ტი შე მო დის ნა წარ მო ებ ში.  გ ვე
ლის გან მხო ლოდ სიკ ვ დი ლი მო დის .  ქორ წი ნე ბა სხვას
თან წარ მო შობს გველ ს  –  ცოდ ვა სა და მოკ ვ დი ნე ბას .  

შე ლოც ვას ელი, სამ შობ ლო დან ელო დე ბა.  სა ქარ თ
ვე ლოს წი აღ შია მი სი გა დარ ჩე ნის შე საძ ლებ ლო ბა , 
ი ქი დან უნ და მო ვი დეს მად ლი,  შ ვე ლა და სი ცოცხ ლე . 
ე ლის, ვერც ქარ თ ვე ლი ქმა რი უპატ რო ნებ ს – ქ ვე ყა ნას 
ცუ დი პატ რო ნიც სხვა სა ვით ანად გუ რებ ს . ე ლის არ
ჩე ვა ნი სა ბე დის წე რო აღ მოჩ ნ და,  ხ ს ნა უცხოს გან სიკ
ვ დი ლით მთავ რ დე ბა . ეს თავ გან წირ ვა ა.  ცოცხ ლად 
დარ ჩე ნა სიკ ვ დი ლის ზღვარ ზე ყოფ ნა ა , უ სა სო ო ბაა და 
წვა ლე ბა.  ქარ თ ვე ლის თ ვის თა ვი სი ქვე ყა ნა “სხვით”არ 
იც ვ ლე ბა!

სა ში შია ცნო ბი ე რე ბის და ზი ა ნე ბა , ა მი ტო მაც 
მწე რა ლი ბრძო ლის სიმ ბო ლო ა,  რო მე ლიც ტკი ვი
ლით ვე მკურ ნა ლობს და ხან სი ცოცხ ლი თაც აგებს 
პა სუხ ს .  რო ცა სი მარ თ ლეს ვერ ღა ლა ტობ , ეს კი 
იზო ლა ცი ა ში გაქ ცევ ს – ეს უკ ვე თა ვის გა მე ტე ბა ა , 
ე საა მწერ ლუ რი ღირ სე ბაც.  პრო ტეს ტის ერ თ ერ თი 
ფორ მა ა შე მოქ მე დე ბით მსა ხუ რე ბა,  მ ხი ლე ბა ურ
გე ბი დრო ი სა.  სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბა ეროვ ნუ ლი 
თა ვი სუფ ლე ბის გა ქელ ვის ჟამს მთა ვა რი საზ რ დო 
ხდე ბა. გულგრილობის გა მოვ ლე ნა ამ მოძღ ვ რე
ბი სათ ვის , უკ ვე ცოდ ვა ა . უ წიგ ნუ რო ბა ში და ღუპ ვა 
შე იძ ლე ბა ამო ვი კითხოთ .  მა სობ რი ვი ცნო ბი ე რე
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მხო ლოდ სა კუ თა რი მწერ ლო ბის 
უგუ ლვე ბელ ყო ფით შე იძ ლე ბა.  რა ტომ აღარ გაგ რ
ძელ და მა თი გუ ლის ძ გე რა ჩვენს გუ ლებ შიც ? რო ცა 
გსურს იპო ვო მთა ვა რი , არც ტკი ვი ლი იგ ვი ა ნებს. 

საც დუ რის მი ღე ბა თუ თავ შე კა ვე ბა მის გან!  
– ურ თუ ლე სი გზაა ორი ვე.  ბო როტ სულ თან თა
ნაცხოვ რე ბის ,  მი სი მი უ ღებ ლო ბა და ზნე ობ რი ვი 
გა მიჯ ვ ნის გზა გვიჩ ვე ნა ბა რა თაშ ვილ მა “სულო ბო
რო ტო ში” .  ყო ფი ე რე ბა გა მოც და ა,  ბო რო ტი სუ ლის 
“აღქმანი” მო მაკ ვ დი ნე ბე ლი...  მას თან მიმ ნ დო ბი 
ბრმაა სუ ლი ე რი თვალ თა ხედ ვით .  გა მოც დი ლე ბას 
გა აზ რე ბა მო აქ ვ ს .  ღ ვ თა ებ რივ სა ფე ხურ ზე მას თან 
ყოფ ნის გზე ბი იყ რე ბა.  ბო რო ტე ბას და ბედ ნი ე რე
ბას ერ თი და იგი ვე გა რე მო არა აქ ვ ს .  სი დი ა დე ცდუ
ნე ბას თან შე უ თავ სე ბე ლი ა.  ცოდ ვის უარ ყო ფით მო
დის მად ლი.  გა და ურ ჩე სუ ლით სა ხიჩ რო ბას დი დი 
ადა მი ა ნო ბა ა.  ბა რა თაშ ვი ლი ღვთი ურ ა და მი ა ნუ რის 
მიჯ ნა ზე დგას .  სუს ტი ნე ბის ყო ფა შე ი ცავს ცოდ ვის 
შე საძ ლებ ლო ბას,  ბო რო ტე ბას თან შე გუ ე ბაც კი გამ
ხ რ წ ნე ლი ფაქ ტო რი ა , ა მი ტო მაც ახერ ხებს პო ე ტი 
მთლი ა ნო ბის აღ დ გე ნას თა ვის თავ ში.  

ბო რო ტის თ ვის მოქ ნე უ ლი ხში რად შენ ვე გხვდე
ბა –  “ ბა თა ქე ქი ა ში” გა პამ პუ ლა ვე ბულ მა კაც მა ბა
თას სა ცო ლე შე უც ვა ლა და მი სი ბედ ნი ე რე ბა და ი
სა კუთ რა,  მომ ქ ნევს ბო ლომ დე აღარ ეყო  ძა ლა და 
ზურ გი არ უქ ცია ცბი ერს. 

ფსი ქო ლოგ თა თა ნახ მად – სა ზო გა დო ე ბა სამ ძი
რი თად კა ტე გო რი ად იყო ფა:  მო ძა ლა დე,  მსხვერ პ
ლი და მხსნე ლი.  და მე თან ხ მე ბით ,  რომ მსხვერ პ ლი 
ყო ველ თ ვის მხსნე ლი არა ა,  მაგ რამ მხსნე ლი თა ვის
თა ვად გახ ლავთ მსხვერ პ ლიც .  ბედ ნი ე რე ბა ალ ბათ 
ისა ა , უფ ლის ჭრი ლო ბე ბი შენ შიც რომ არ სე ბობ ს .  
დი დია ცდა და გი კარ გონ სა ხე –  ღმერთს რომ გამ
ს გავ სებ ს... არც “ჩვენისა” და “სხვის” აღ რე ვა შე
იძ ლე ბა ! ერ თი პო ე
ტი სა არ იყოს,  “რა გაგრძელება მე-5 გვ.

რჩე ულ თა წი ნამ ძღო ლო ბა და არ სე ბო ბა ცოდ ვა- მად ლის ზღვარ ზე 
 “გულმა მი ი ღოს გუ ლი სა” 

გა ლაკ ტი ო ნი 
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სა ზა რე ლი ყო ფი ლა,  ფ რე
ნა შეჭ რი ლი ფრთე ბით ” 

 –  ქ ვეყ ნის სი მაღ ლემ დე ყო ველ თ ვის ტკი ვი ლით ადი
ხარ! დი დია სუ ლი ე რი თავ კა ცე ბის გან მომ დი ნა რე 
გაფ რ თხი ლე ბა თუ ზნე ობ რი ვი მო მენ ტე ბი.  ძ ნე ლია 
ბო რო ტე ბამ ვინ მე გა აკ ვირ ვოს ,  მაგ რამ სხვაა დი დი 
ადა მი ა ნე ბის გან მოგ ვ რი ლი გა ოგ ნე ბა!

ლეო ქი ა ჩე ლის “ჰაკი აძ ბა ში” ორი გმი რი იკ ვე თე
ბა – ხ რი ტა ნი უ კი და უჯუ ში , ო რი სუ ლის კ ვე თე ბა . 
აქ დგას სხვა დას ხ ვა ცნო ბი ე რე ბის ურ თი ერ თ შე ჯა
ხე ბის პრობ ლე მა . ა სე ვე სუ ლი ე რი საზ რ დო სა თუ 
უსაზ რ დო ო ბის ერ თი შტრი ხიც ჩანს: ხრი ტა ნი უკს 
გულ  მ კერ დ ზე ტა ტუ აქ ვ ს  –  ნამ გა ლი და ურო;  ცხა
დი ა,  მი სი სუ ლი ე რი სი ცა რი ე ლე და სი მა ხინ ჯე იკ ვე
თე ბა ამ სიმ ბო ლონი შან ში , უ ჯუშ ს  –  წ მ .  გი ორ გის 
ორ დე ნი უმ შ ვე ნებს გულ  მ კერ დ ს  და ამა ყა დაც ატა
რებს მას .  პირ ვე ლი ყო ველ თ ვის ხელ ყოფს მე ო რის 
სიწ მინ დე სა და ღირ სე ბას ,  რო გორც კი შემ თხ ვე ვა 
მი ე ცე მა . აქ იკითხე ბა ცნო ბი ე რე ბა რე ლი გი ის გა რე
შე და ის  რე ლი გი ის ნიშ ნით ,  გუ ლი ხომ ადა მი ან ში 
ღვთა ე ბის არ სე ბო ბის ად გი ლი ა.  შემ თხ ვე ვი თი არც 
ისა ა,  რომ პირ ვე ლი ლაზღან და რა, უტი ფა რი , უ ღირ
სი კა ცია და მე ო რე ღირ სე უ ლი,  მ ს ხ ვერ პ ლი სუ ნა რი
ა ნი , ურ ჩი რა ინ დი თა ვი სუფ ლე ბის გა მომ ხატ ვე ლი 
გმი რი.  მას უტყუ ა რი გუ ლი აქვს. 

სა ინ ტე რე სო ა,  ჯე მალ ქარ ჩხა ძის მოთხ რო ბა 
“იგი”. აქაც პრობ ლე მა ტი კა სხვა დას ხ ვაგ ვა რო ბა ა.  
დ გას ბე ლა დის სა კითხიც ,  ც რუ ბე ლა დი სა.  პირ ველ
კა ცო ბის მო პო ვე ბა ყო ველ თ ვის ღირ სე უ ლის ხვედ რი 
არა ა . ი მარ ჯ ვებს ძლი ე რი ანუ გა მარ ჯ ვე ბა ძა ლა დო
ბის გზით.  და ვაკ ვირ დეთ ,  ზ ნე ო ბა არ წყვეტ ს ! ნივ
თი ე რი სა ფუძ ვე ლი აქვს ბე ლა დო ბას და არა სუ ლი
ე რი.  ნა წარ მო ე ბი და ი წე რა 1981წ., ბელადომანიის 
ხა ნა ში , ა თე ის ტურ დროს , ა მი ტო მა ცაა სა გუ ლის ხ მო 
ის დი დი მის ტი კა და ალე გო რი ა,  რაც მწერ ლურ მა 
გამ ბე და ო ბამ ჩა დო აქ .  სიმ ბო ლუ რია დროც ,  ბე ლა
დიც ... “ კა ცი რომ დი დი და ძი ნე ბით იძი ნებს მთლი
ა ნად არ ქრე ბა” – აქ გა აზ რე ბუ ლი ა,  რომ სიკ ვ დი
ლი არის მა რა დი სო ბა ანუ ადა მი ა ნი მა რა დი უ ლის 
ნა წი ლი ა. “ი გი” მ თა ვა რი პერ სო ნა ჟი ა,  რო მე ლიც 
გან ზო გა დე ბუ ლია და ნაც ვალ სა ხე ლით მოხ სე ნი
ე ბაც მის სიმ ბო ლურ მი ნიშ ნე ბას იძ ლე ვა.  სა ინ ტე
რე სო ა,  რო გორ ხდე ბა მი სი სუ ლი ე რი ზრდა , ე ტა
პე ბი,  რაც გმირს გმი რად აქ ცევ ს . ის აც ნო ბი ე რებ ს ,  
რომ გან ს ხ ვავ დე ბა სხვა თა გან და უპი რის პირ დე ბა 
უსულ გუ ლო მა სას .  კა ცე ბის ჯგუ ფი მო დი ო და, ანუ 
“ერთიანი გორ გა ლი ვით მო გო რავ და” , ი გი მათ ისე 
უც ქერ და,  თით ქოს რა ღაც “უცხო ჯი შის ნა დირ ს ” 
უ ყუ რებ და ე. ი.  ის უკ ვე გრძნობ ს ,  რომ გან ს ხ ვავ
დე ბა და ნარ ჩე ნე ბის გან . ეს გა რე მო მის თ ვის უცხო ა , 
ი ქა უ რო ბას არ ეკუთ ვ ნის . უ მან კო ე ბა აქ და ჯაბ ნი
ლი,  შე ში ნე ბუ ლი , უ კუგ დე ბუ ლი,  ცოდ ვა მო რე უ ლი ა 
–  “ პა ტა რა ზუ”,  პერ სო ნა ჟი.  გარ შე მო პი როვ ნე ბე ბი 
არ არი ან ,  “ მ ძი ნა რე თა ნა მოძ მე ე ბი ” ა რი ან, ანუ სუ
ლით მთვლე მა რე სა ზო გა დო ე ბა.  “ი გი”  სიფხიზ ლით 
და ჯილ დო ე ბუ ლი პი როვ ნე ბა ა.  სიბ ნე ლე,  ღა მე არაა 
ას ტ რო ნო მი უ რი დრო,  მ დ გო მა რე ო ბის ,  ბ ნე ლი გა
რე მოს ხა ტი ა.  ჩანს ში ნა გა ნი სი მაღ ლის პრობ ლე მა,  
რო ცა “იგი” “გამართულია”, სხვები “მოხრილნი”
მოხრილობა მი წას თან სი ახ ლო ვი სა და სი მა ხინ ჯის 
ნი შა ნი.  სი კე თის არ ჩე ვა ნი არ არის უსაფ რ თხო!  გაჩ
ნ და “მძინარე ტკი ვი ლი ”, ა ნუ ფა რუ ლი,  ჩუ მი და ამა
შია იმე დი გაღ ვი ძე ბის !  ხ დე ბა განწ მენ და ტკი ვი ლის 
გზით . ის სხვებ თან მარ ტო ო ბას გრძნობს და მარ ტო 
ყოფ ნი სას არა მარ ტო ო ბა ავ სებ ს ,  ს ხ ვებ თან კი ეს 
სუ ლი იჩ რ დი ლე ბა . ის გა დის თვით დად გი ნე ბი სა და 
თვით გა მო ხატ ვის მტკივ ნე ულ პრო ცეს ს .  თა ვი დან 

ხომ ცდი ლობს მიჩ ქ მა ლოს ღირ სე ბა,  მაგ რამ სულ
მა მა ინც თა ვი სი გა ი ტა ნა და ეთი შე ბა სხვებს .  ბე
ლა დის “კბილებში ელ ვა და თვა ლებ ში მრის ხა ნე ბა” 
 ჩ ნ დე ბა . ეს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბის უარ ყო ფა ა.  “ი გიც” 
ცდი ლობს და ბე ლა დიც ხი ფა თი აიც დი ნოს .  “ი გიმ 
იცის ისე თი,  რაც ბე ლად მაც არ იცის ” – ა რაა პირ ველ
კა ცის ხვედ რი გო ნებ რივ  სუ ლი ე რი ხედ ვა.  “ი გი” ხომ 
სხი ვის ანუ სი ნათ ლის მეშ ვე ო ბით იძენს ძა ლას ,  რო
მე ლიც მად ლის სა ხით მი ი ღო.  მას აქვს სამ ყა როს 
შეც ნო ბის უნა რი.  ის აკე თებს არ ჩე ვანს სიც რუ ი სა 
და ჭეშ მა რი ტე ბის ზღვარ ზე.  მას ულუ ფას უს პო ბენ ,  
სა არ სე ბო სა შუ ა ლე ბას ,  ნორ მა საც კი არღ ვე ვენ ეს 
პირ ვე ლი აკ რ ძალ ვა და დას ჯაა! სხვები კი გემ რი ე
ლად შე ექ ცე ვი ან ანუ მა თი არ სი ჭა მა ა.  საბ რა ლო ა,  
ვი საც თა ვის თეფ შის იქით არე ა ლი არ გა აჩ ნი ა.  ეს 
უტ კი ვი ლო სა ზო გა დო ე ბა ა.  და უ მო ნე ბე ლი ინ დი
ვი დი უსა ხო მა სის პი რის პირ და თავ ს მოხ ვე ულ 
ცხოვ რე ბის წეს ზე უარის თქმა  – ე საა მწერ ლის ინ
ტე რე სის სა გა ნი...  და ძა ბუ ლი ატ მოს ფე რო ა.  “ ვიწ
რო შუბ ლე ბი მი წის თ ვის მი ეშ ვი რათ ” ეს მა თი მი წი
ერ  ბუ ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა ა.  ვიწ რო შუბ ლი ა ნებ ში 
არც ღვთა ებ რი ვი ძარ ღ ვი ფეთქს და არც ადა მია ნუ
რი , ეს პი რუტყ ვუ ლი ყო ფა ა,  ზე ცის არ სე ბო ბა არ 
იცის მხო ლოდ ცხო ველ თა სამ ყა რომ .  გან ს ხ ვა ვე
ბა გა მორ ჩე უ ლო ბა მსხვერპლს ბა დებ ს .  “ი გი” სიკ ვ
დილს ანუ დას ჯას არ ჩევ ს  – აქ არ ჩე ვა ნის სი ა მა ყე ა,  
შეგ ნე ბუ ლი თავ გან წირ ვა . ის მა რა დი უ ლი გმი რი ა , 
ა მი ტო მაც ადის მშვი დად “დიდი და ძი ნე ბის ქა რაფ
ზე” ,  ბე ლა დი კი ყო ფი თი გმი რია და მსხვრე ვა დი “ ქ
ვის ბე ლა დი და ე ცა და შუ ა ზე გატყ და” . აქ გმი რე ბის 
ამო ძირ კ ვის სა კითხი ცა დგას . ურ ჩი მკაც რად უნ და 
და ი სა ჯოს ა სე თია ყვე ლა ბე ლა დის მოქ მე დე ბის პა
თო სი.  “ი გიმ რა ღაც იცის ,  რაც სხვებ მა არ იცი ან”  
– ეს უკ ვე სხვა სი ნამ დ ვი ლე ა,  ღ ვ თა ებ რი ვი ცოდ ნა,  
და საწყის ში ყურ ძ ნის სა ხით რომ ვახ სე ნეთ .  “ი გი” 
მსხვერ პ ლი ა,  ღ ვ თა ებ რი ვი გმი რი . აქ პი როვ ნუ ლი 
გმი რო ბა უპი რის პირ დე ბა სა ზო გა დო ე ბის სი ლაჩ რე 
სიბ რიყ ვეს და მათ ცრუ კერ პ ს .  და ჯაბ ნი ლი სა ზო გა
დო ე ბა ხომ სა ში ში აღა რა ა.  “ი გის” გზა გა დარ ჩე ნი
სა და მო მავ ლის გზა ა,  მო მა ვა ლი ნა თელ ფე რებ ში 
წარ მო უდ გე ნია ამი ტო მაც . ის გრძნობს პა სუ ხის მ
გებ ლო ბას დრო ში,  ხო ლო ზუ მო მა ვალს გან საზღ
ვ რავს.  ორ სა ხოვ ნე ბა სუ ლი სა,  შე მოქ მე დე ბი თი 
უნა რი სა,  ღ ვ თა ებ რი ვის მი წი ე რით სა ხეც ვ ლი ლე ბა 
პერ სო ნაჟ “ნის” სახეში იკითხე ბა,  ს ხ ვა დას ხ ვა ა:  ძ ვე
ლი ნი –  სი ლის, ნი –  ქ ვის, ნი – აღ დ გე ნი ლი ნი.  ხან 
მა ხინ ჯ დე ბა და ჭუჭყ ში იკარ გე ბა,  ხან უსაზღ ვ რო ე ბა
სა ვით ლა მა ზი და მი უწ ვ დო მე ლი ა,  ხან ადა მი ან შია და 
ხან ოც ნე ბა სა ვით შორ ს .  “ი გი” თა ვად ვე ქმნის სი ლა
მა ზეს და წარ მო ა ჩენს მშვე ნი ე რე ბის და სი მა ხინ ჯის 
არ ს ს ,  რო ცა შე მოქ მე დის უნარს აღ მო ა ჩენს თა ვის 
თავ ში.  “ სა ნამ იგი არის მის სხე ულ ში , არც ბე ლა დი 
გა მო ი ლე ვა , არც ნი...  ვი საც ბე ლა დი ჰყავს სხე ულ ში , 
ის ცრუ შე მოქ მე დი ა , ა და მი ა ნი ითავ სებს კარ გ საც და 
ცუდ საც .  “ი გის გან” რჩე ბა ქვის ნი სი დი ა დეა უკ ვ დავ
ყო ფი ლი,  ქ ვის ბე ლა დი კი ნამ ს ხ ვ რე ვე ბად იქ ცა , ა მით 
მი სი უარ ყო ფა ხდე ბა და წარ მავ ლო ბაა ხაზ გას მუ ლი. 

ასე თია ზნე ო ბა უ მან კო ე ბი სა თუ უზ ნე ო ბის სა კითხე
ბი და სხვა დას ხ ვა გზა სა ვა ლის პრობ ლე მა . არ სე ბო ბაც 
მა ში ნაა ლა მა ზი,  რო ცა ფრე ნას “შეჭრილი ფრთე ბი თაც” 
ახერ ხებ ,  “დი დი და ძი ნე ბის ქა რაფ ზეც ” მ შ ვი დი ნა ბი ჯი
თა და და უ ნა ნებ ლად ადი ხარ და ალა ვერ დის სი მაღ ლი
და ნაც რჩე უ ლიშ ვი ლი ვით გად მო ხედ ვა შე გიძ ლი ა! რო ცა 
“კუტი პუ რი” არა ხარ ”არსობის პუ რის” სა ნაც ვ ლოდ!

ლალი ბარ ძი მაშ ვი ლი
ფი ლო ლო გი,  მ კ ვ ლე ვა რი
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შეც დო მების გას წო რე ბა
ჩვენი გაზეთის წი ნა ნო მერ ში (№23) ლა ლი ბარ ძი მაშ ვი ლის სტა ტი ა ში “მე დი დი მყავ და 

წი ნა მორ ბე დი,  წი ნა მორ ბე დი მაცხო ვარს ჰგავ და” პირ ველ აბ ზაც ში უნ და იყოს – საზღ ვარ-
თან .  გ ვა უწყე ბენ ,  ნაც ვ ლად სიტყ ვი სა გვი უწყე ბენ , არ ტის ტოკ რა ტი ის ნაც ვ ლად უნ და იყოს 
არის ტოკ რა ტი ა.  პირ ველ სვეტ ში უნ და იყოს ჯი ბე,  ნაც ვ ლად ჯი ე ბე სიტყ ვი სა; ინ ტე ლი გენ-
ცია უნ და იყოს შეც ვ ლი ლი სიტყ ვით  – ინ ტე ლი გენ ტი ა , უნ და იყოს  –  “ მი ტო მაც და ურ ქ მე ვი-
ათ ცო ლი” .   მე ო რე სვეტ ში უნ და იყოს  – გა მორ ჩა “მხედველობიდან”. მეორე სვეტ ში უნ და 
იყოს “მძღობელის” ნაც ვ ლად  – “ მ ძღო მე ლი ” ე . ი.  ვინც წინ და წინ “გაძღებს”, ასევე უნ და 
იყოს “ისინი გვაძღე ბენ ” .  უნ და იყოს წი ნა მძღო მე ლებს და დე პუ ტან ტებ ს . უნ და იყოს მე სა-
მე სვეტ ში “გასაჟღერებლად”,  ხოლო ქვე ყა ნა ზე ბრუნ ვის ნაცვლად უნ და იყოს “ქვეყანაზე 
ზრუნ ვა”.  მე ო რე გვერ დ ზე   პირ და პი რის ნაც ვ ლად უნ და იყოს “პირდაპირ”, ბოლო მე სა მე 
სვეტ ში უნდა იყოს –  სევ და ა,  ღ ვ თივ გან ბ რ ძ ნო ბი ლო ბა.  ბო ლო აბ ზაც ში –  ც ბუ რის ნაც ვ ლად  
– “ ც ბი ე რი დრო”. 

სა ა კაშ ვი ლის პა რა ნო ი დუ ლი კოშ მა რი, 

რო მელ მაც შეს ძ რა სა ქარ თ ვე ლო

სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა, ჯე რაც ვერ 
გა მო სუ ლა (და კი დევ დიდ ხანს ვერ გა მო ვა) იმ უმ ძი
მე სი ფსი ქო ლი გი უ რი ტე რო რი სა და სტრე სი დან, რაც 
მიმ დი ნა რე წლის 13 მარტს, სრუ ლი ად მო უ ლოდ ნე ლად 
და ა ტე ხა თავს სა კუ თარ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ.

ტე ლე კომ პა ნია “იმედით”, 13 მარტს, 20 სა ათ ზე, 
გა უშ ვეს სპე ცი ა ლუ რი 40 წუთიანი სა ინ ფორ მა ციო 
პროგ რა მა, რო მე ლიც თან დარ თუ ლი ვი დე ო კად რე ბით 
იუწყე ბო და, რომ რუ სე თის პრე ზი დენ ტ მა მედ ვე დევ მა 
მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს ინ ტერ ვენ ცი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 
რომ რუ სე თის ტან კე ბი უკ ვე უახ ლოვ დე ბი ან თბი ლისს, 
რომ უკ ვე ოკუ პი რე ბუ ლია რა ჭა, რომ უკ ვე და ი ბომ ბა 
ფო თი, სე ნა კი, ზუგ დი დი, გო რი, თბი ლი სის აერო პორ

ტი, რომ მოკ ლუ
ლია (ცოცხალია) 
პრე ზი დენ ტი სა
ა კაშ ვი ლი, რომ 
ქარ თუ ლი ჯა რის 
რამ დე ნი მე შე ნა
ერ თი გა და ვი და 
მტრის მხა რე ზე, 
რომ სომ ხეთ
მა გზა გა უხ ს ნა 
თ ბ ი  ლ ი  ს ი ს  კ ე ნ 
რუ სულ ტან კებს, 
რომ გო რი დან 
მო მა ვალ რუ
სე თის ტან კებს 
თბი ლი სის კენ მო
უძღ ვი ან ე. წ. სა

ხალ ხო მთავ რო ბის თავ მ ჯ დო მა რე ე ბი ნი ნო ბურ ჯა ნა
ძე და ზუ რაბ ნო ღა ი დე ლი და რომ უკ ვე მიმ დი ნა რე ობს 
ქარ თ ვე ლი  “მოხალისეების” ჩა წე რა თბი ლი სი სა და 
სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს და სა ცა ვად რუ სე თის სამ ხედ
რო ინ ტერ ვენ ცი ი სა გან, რომ დაწყე ბუ ლია ბრძო ლე ბი 
და იგი ქუ ჩებ შიც კი მიმ დი ნა რე ობს და ა. შ. და ა. შ.

გადაცემულმა ინ ფორ მა ცი ამ (– ბო როტ გან ზ რა ხულ
მა დე ზინ ფორ მა ცი ამ) პა ნი კა და ქა ო სი გა მო იწ ვია თვით 
სამ ხედ რო– პო ლი ცი ურ ძა ლებ ში და მე საზღ ვ რე ებ შიც, 
სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის გარ კ ვე ულ ნა წილ ში, 
მაგ რამ არა მთელს მო სახ ლე ო ბა ში; სა ბედ ნი ე როდ, ამ 
შემ თხ ვე ვა შიც, პო ზი ტი უ რად იმუ შა ვა ქარ თ ვე ლი ხალ
ხის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ მა სიბ რ ძ ნემ და გო ნი ე რე ბამ, 
სა ღად შე ა ფა სეს ვი თა რე ბა ობი ექ ტურ რე ა ლო ბა სა და 
სა ტე ლე ვი ზიო ვირ ტუ ო ზულ რე ა ლო ბას შო რის. და გა
დავ რ ჩით! თუმ ცა, სტრე სულ მა ტალ ღამ ყვე ლა ძა ლუ
მად შე არ ყი ა.

სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცი ის პა ნი კას, მარ თა ლი ა, მო
სახ ლე ო ბა ში მნიშვნელოვანი მსხვერ პ ლი არ მოჰ ყო
ლი ა, ელდით გარდაიცვალა სამი ადამიანი, მაგ რამ იყო, 
თავ ს დამ ტყ და რი ში ში თა და სა სო წარ კ ვე თი ლე ბით გა
მოწ ვე უ ლი ფსი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის შემ თხ ვე ვე ბი, გან სა
კუთ რე ბით მო ზარ დებ სა და მო ხუ ცებ ში. იყო ნაადრევი 
მშობიარობის ფაქტები, იმა ტა სას წ რა ფო სა მე დი ცი ნო 
დახ მა რე ბე ბის გა მო ძა ხე ბის რა ო დე ნო ბამ.

ყოფილი და მო უ კი დე ბე ლი ტე ლე კომ პა ნია “იმედი”. 
რო მე ლიც ბიზ ნეს მენ ბად რი პა ტარ კა ციშ ვი ლის კუთ
ვ ნი ლე ბა იყო (საღსალამათი პა ტარ კა ციშ ვი ლი, მო უ
ლოდ ნე ლად “გულის შე ტე ვით” გარ და იც ვა ლა ლონ დო
ნის საცხოვ რე ბელ სახ ლ ში. მაშინვე გაჩ ნ და ეჭ ვი, რომ 
იგი მო წამ ლეს), სა ა კაშ ვი ლის ხე ლი სუფ ლე ბამ წაარ თ ვა 
პა ტარ კა ციშ ვი ლის ქვრივს ქნ გუ და ვა ძეს. თა ვად ბნ 
ბად რის სი ცოცხ ლე შიც იყო მრა ვალ ჯე რა დი მცდე ლო ბა, 
წა ერ თ მი ათ მის თ ვის ტე ლე კომ პა ნია “იმედი”, რა საც ხე
ლი სუფ ლე ბამ  ვერ მი აღ წი ა. ამ ჟა მად, პა ტარ კა ციშ ვი ლის 
სიკ ვ დი ლის შემ დ გომ, “იმედი”, ფაქ ტი უ რად სა ხელ მ წი
ფოს ტე ლე ვი ზი ა ა.  მისი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი კი, მმარ თ ვე ლი 
პარ ტი ის ერ თ ერ თი ლი დე რი გი ორ გი არ ვე ლა ძე ა. აქვე 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დე მოკ რა ტი ის დრო შით მო სულ მა 
სა ა კაშ ვილ მა შე ი ა რა ღე ბუ ლი ბრძო ლა გა მო უცხა და და
მო უ კი დე ბელ ტე ლე კომ პა ნი ებს (“იბერია”, “იმედი”, “25
ე არ ხი”, “მე7 არ ხი”, “მე9 არ ხი”, “202”, “მაესტრო” და 
სხვა), მოს პო და გა ა ნად გუ რა ისი ნი.

მას შემ დეგ, რაც გა ირ კ ვა, რომ “იმედზე” გა სუ ლი 
გა და ცე მა სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცი ის შე სა ხებ მხო ლოდ 
სა ა კაშ ვი ლის პა რა ნო ი დუ ლი კოშ მა რი იყო და სხვა არა
ფე რი, აღ შ ფო თე ბუ ლი და ღირ სე ბა შე ლა ხუ ლი ხალ ხი 
ტე ლე კომ პა ნი ის კა რიბ ჭეს მი აწყ და (მათ შო რის, ოპო
ზი ცი უ რი პარ ტი ის ლი დე რე ბიც) და ტე ლე კომ პა ნი ის, 
რო გორც ხალ ხის თ ვის სა ში ში და სა ზი ა ნო მა უწყებ ლო
ბის, და ხურ ვა და ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის დას ჯა მო ითხო
ვა. საპ რო ტეს ტო მი ტინ გე ბი, ტე ლე კომ პა ნი ას თან, 
მომ დევ ნო დღე ებ შიც გაგ რ ძელ და. ტე ლე კომ პა ნი ის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა, სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მხო ლოდ 
მრავალდღიანი ბო დი შის მოხ დით შე მო ი ფარ გ ლა.

მოგ ვი ა ნე ბით, ტე ლე ვი ზი ე ბით გავ რ ცელ და სა ა კაშ
ვილ –არ ვე ლა ძე– წა მა ლაშ ვი ლის (არველაძის მო ად გი
ლე) სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რე ბი, რომ ლი თაც  გაცხად და, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი დე ზინ ფორ მა ცი უ ლი გა და ცე მა, ომის 
მო დე ლი რე ბუ ლი კად რე ბით, პი რა დად სა ა კაშ ვი ლის 
სცე ნა რით შედ გე ნილ – შეკ ვე თი ლი იყო (რედ.).
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და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს 
რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტ მა ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ამ და მის მა უზე ნა ეს მა 
საბ ჭომ, 1991 წლის 31 მარტს, ჩა ა ტა
რა სა ყო ველ თაო სა ხალ ხო რე ფე რენ
დუ მი სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის შე სა
ხებ, რა საც და დე ბი თი ხმა მის ცა სა
ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 98,9%მა. 
ჩა ტა რე ბუ ლი რე ფე რენ დუ მის სა ფუძ
ველ ზე, პრე ზი დენ ტ მა ზვი ად გამ სა
ხურ დი ამ, 1991 წლის 9 აპ რილს მი ი ღო 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი 
და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის აქ ტი. 
სულ მა ლე, სა ქარ თ ვე ლო ში, ამოქ მედ
დ ნენ რუ სე თის იმ პე რი უ ლი ძა ლე ბი და 
თა ვი ან თი აგენ ტუ რის მეშ ვე ო ბით და
იწყეს შე ი ა რა ღე ბუ ლი დეს ტა ბი ლი ზა
ცია სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი სა და 
მი სი ხე ლი სუფ ლე ბის იარა ღის ძა ლით 
დამ ხო ბის მიზ ნით. ამას თან და კავ
ში რე ბით, პრე ზი დენ ტ მა ზვი ად გამ
სა ხურ დი ამ, 1992 წლის 14 იან ვ რის 
მი მარ თ ვა ში გა ნაცხა და: “იმპერიული 
ძა ლე ბის მი ერ ინ ს პი რი რე ბულ მა პუტ
ჩ მა უდი დე სი უბე დუ რე ბა და ა ტე ხა 
სა ქარ თ ვე ლოს. პუტ ჩის ტე ბი ცდი ლო
ბენ ხე ლი სუფ ლე ბის უზურ პი რე ბას, 
მთავ რო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, თუმ ცა 
მა თი ყო ველ გ ვა რი ქმე დე ბა უკა ნო
ნოა და არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი. ა.წ. 6 
იან ვარს, მე სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი
ერ მა პრე ზი დენ ტ მა და ხე ლი სუფ ლე
ბის სხვა წარ მო მად გენ ლებ მა დავ ტო
ვეთ უზე ნა ე სი საბ ჭოს შე ნო ბა, რა თა 
აღარ გაგ რ ძე ლე ბუ ლი ყო ნგრე ვა და 
სის ხ ლის ღ ვ რა..”  ხო ლო 1992 წლის 
24 მარ ტის მი მარ თ ვა ში, იარა ღის ძა
ლით გან დევ ნი ლი პრე ზი დენ ტი ზვი ად 
გამ სა ხურ დია წერ და: “საბჭოთა კავ
ში რის დაშ ლის შემ დეგ, რუ სე თის მო
დერ ნი ზე ბუ ლი იმ პე რია გა ნაგ რ ძობს 
არ სე ბო ბას და ცდი ლობს ხელ ყოს ყო
ვე ლი ვე ის, რა საც მი ვაღ წი ეთ წლე ბის 
მან ძილ ზე თავ და უ ზო გავ  ბრძო ლა ში. 
იგი ინარ ჩუ ნებს სა ო კუ პა ციო ჯა რებს 
ჩვენს ტე რი ტო რი ა ზე, მა თი მხარ და
ჭე რით ცდი ლობს გა ნამ ტ კი ცოს თა
ვი სი მა რი ო ნე ტუ ლი   კ რი მი ნა ლუ რი 
ხუნ ტა, რა თა სა ქარ თ ვე ლოს არ ეღირ
სოს სრუ ლი და ჭეშ მა რი ტი თა ვი სუფ
ლე ბა და და მო უ კი დებ ლო ბა, რა შიც 
რუ სეთს ეხ მა რე ბა და სავ ლე თის ზო
გი სა ხელ მ წი ფო, რო მე ლიც სცნობს 
ხუნ ტას..’, ანუ შე ვარ დ ნა ძის რე ჟიმს, 
რო მე ლიც სამ ხედ რო კ რი მი ნა ლუ რი 
გა დატ რი ა ლე ბის შემ დეგ, სამ ხედ რო 
საბ ჭოს მოწ ვე ვით 7 მარტს ჩა მო ვი და 
სა ქარ თ ვე ლო ში.  

ქვე მოთ ვაქ ვეყ ნებთ სამ ხედ რო საბ
ჭოს დო კუ მენ ტებს და იმ პირ თა სი ას, 
რომ ლე ბიც ხუნ ტის სა ხელ მ წი ფო საბ
ჭოს წევ რე ბი იყ ვ ნენ.

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი დო კუ მენ ტე
ბი დი დი ხა ნია გამ ქ რა ლია ბიბ ლი ო
თე კე ბის სა ცა ვე ბი დან (ამოჭრილია 
იმ პე რიოდის ყვე ლა გა მო ცე მი დან 
– გა ზე თე ბი დან) და მა თი მო პო ვე ბა, 
მხო ლოდ პარ ლა მენ ტის ერ თ ერ თი 
კა ბი ნე ტი დან არა ლე გა ლუ რი გზით 
შევ ძე ლით (რედ.).

სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის სამ
ხედ რო საბ ჭოს დად გე ნი ლე ბა
სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის სა

ხელ მ წი ფო საბ ჭოს შექ მ ნი სა და სამ
ხედ რო საბ ჭოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
შეწყ ვე ტის შე სა ხებ

სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის ხე
ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლე სი წარ მო მად
გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს არ ჩე ვამ დე, 
სა ხელ მ წი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბის, სა მო ქა ლა ქო თან ხ მო
ბი სა და პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო
ბის უზ რუნ ველ ყო ფის, ეკო ნო მი უ რი 
რე ფორ მე ბის ქმე დი თო ბი სა და მა თი 
უს წ რა ფე სი გან ხორ ცი ე ლე ბის, მარ
თ ლ წეს რი გი სა და კა ნო ნი ე რე ბის გან
მ ტ კი ცე ბის მიზ ნით სამ ხედ რო საბ ჭო 
ად გენს:

1. სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
ხე ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლე სი წარ მო
მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს არ ჩე ვამ დე 
კა ნონ შე მოქ მე დე ბი თი, გან მ კარ გუ
ლე ბე ლი და მა კონ ტ რო ლე ბე ლი ფუნ ქ
ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით შე
იქ მ ნას სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
სა ხელ მ წი ფო საბ ჭო.     

2. სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა 
გა ნი საზღ ვ როს სა ქარ თ ვე ლოს რეს
პუბ ლი კის დრო ე ბით მთავ რო ბას თან 
არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი სა კონ სულ
ტა ციო საბ ჭოს წევ რე ბის, სა ზო გა დო
ებ რი ო ბის, აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კის, აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კი სა და ეროვ ნუ ლი უმ ცი
რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლო ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით.

3. გამოქვეყნდეს სა ქარ თ ვე ლოს 
რეს პუბ ლი კის სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს 
შე მად გენ ლო ბა.

4. სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს შექ მ ნას თან და
კავ ში რე ბით გა უქ მ დეს სა ქარ თ ვე ლოს 
რეს პუბ ლი კის სამ ხედ რო საბ ჭოს უფ
ლე ბა მო სი ლე ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
სამ ხედ რო საბ ჭო

  თენ გიზ კი ტო ვა ნი ; ჯა ბა იოსე ლი ა ნი
თბი ლი სი.   10 მარ ტი  1992 წე ლი.

სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის სა
ხელ მ წი ფო საბ ჭოს დად გე ნი ლე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის სა
ხელ მ წი ფო საბ ჭოს ხელ მ ძღ ვა ნე

ლო ბის შე სა ხებ.
   სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის სა

ხელ მ წი ფო საბ ჭო ად გენს:
1. დამ ტ კიც დეს ედუ არდ შე ვარ დ

ნა ძე სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის სა
ხელ მ წი ფო საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რედ.

2. დამტკიცდეს ჯა ბა იოსე ლი ა ნი 
სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის სა ხელ მ
წი ფო საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი
ლედ.

3. შე იქ მ ნას სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ
ლი კის სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს პრე ზი დი
უ მი შემ დე გი შე მად გენ ლო ბით:  ჯა ბა 
იოსე ლი ა ნი, თენ გიზ კი ტო ვა ნი, თენ გიზ 
სი გუ ა, ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძე 

სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის
 სა ხელ მ წი ფო საბ ჭო

თბი ლი სი. 10 მარ ტი  1992 წე ლი.
გა ზე თი  ‘’ Свободная  Грузия ‘’

 12 მარ ტი  1992 წე ლი, № 35 (295) .

სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის სა
ხელ მ წი ფო საბ ჭო  

(1992 წლის 10 მარ ტი დან – 1992 
წლის  4 ნო ემ ბ რამ დე). 

ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძე – სა ხელ მ წი ფო 
საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე;

ჯა ბა იოსე ლი ა ნი – სა ხელ მ წი ფო საბ

ჭოს თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლე;
თენ გიზ სი გუა – სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს 

პრე ზი დი უ მის წევ რი, პრე მი ერ  მი ნის ტ
რის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი;

თენ გიზ კი ტო ვა ნი – სა ხელ მ წი ფო 
საბ ჭოს პრე ზი დი უ მის წევ რი, პრემიერ
მინისტრის პირ ვე ლი მო ად გი ლე;

ვახ ტანგ გო გუ ა ძე – სა ხელ მ წი ფო 
საბ ჭოს მდი ვა ნი; 

სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს წევ რე ბი:
ვა ლე რი ან ად ვა ძე – ეროვ ნუ ლი თან

ხ მო ბი სა და აღორ ძი ნე ბის კავ ში რის 
თავ მ ჯ დო მა რე;

ლე ვან ალექ სი ძე – თბი ლი სის სა ხელ
მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის  პრო რექ ტო რი;

მე რაბ ალექ სი ძე – მეც ნი ე რე ბა თა 
აკა დე მი ის ნამ დ ვი ლი წევ რი, გე ო ფი ზი
კის ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რი;

მზე ჭა ბუკ (ჭაბუა) ამი რე ჯი ბი – 
ეროვ ნუ ლი თან ხ მო ბი სა და აღორ ძი ნე
ბის კავ ში რის წევ რი;

ჯე მალ აჯი აშ ვი ლი;
ირაკ ლი ბა თი აშ ვი ლი;
აკა კი ბაქ რა ძე;
გუ რამ ბე რიშ ვი ლი – რეს პუბ ლი კუ რი 

პარ ტი ის წევ რი;
და ვით ბერ ძე ნიშ ვი ლი – რეს პუბ ლი

კუ რი პარ ტი ის წევ რი;
იგორ ბო გო მო ლო ვი;
კოს ტან ტი ნე გა ბაშ ვი ლი;
თა მაზ გამ ყ რე ლი ძე – მეც ნი ე რე ბა თა 

აკა დე მი ის ნამ დ ვი ლი წევ რი, აღ მო სავ
ლეთ მ ცოდ ნე ო ბის ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ
ტო რი;

გუ რამ გე გე ში ძე – რუს თა ვე ლის სა
ზო გა დო ე ბის ვი ცე– პ რე ზი დენ ტი;

ნა ი რა გე ლაშ ვი ლი;
არ ჩილ გო გე ლი ა;
ვა სილ გო ცი რი ძე – ლი ბე რა ლურ – 

დე მოკ რა ტი უ ლი ეროვ ნუ ლი პარ ტი ის 
წევ რი;

რო მან გო ცი რი ძე;
გუ რამ თევ ზა ძე – მეც ნი ე რე ბა თა 

აკა დე მი ის წევ რ – კო რეს პონ დენ ტი;
ალექ სან დ რე კავ სა ძე;
თა მაზ კვა ჭან ტი რა ძე;
პა ა ტა კო ღუ აშ ვი ლი – მი წის რე სურ

სე ბი სა და მი წის რე ფორ მისსა ხელ მ წი
ფო კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე;

რა ულ კუპ რა ვა;
და ვით კუპ რე იშ ვი ლი – მე რაბ კოს

ტა ვას სა ზო გა დო ე ბის წევ რი;
ოთარ ლი თა ნიშ ვი ლი – ქ. თბი ლი სის 

მე რი;
ნო დარ ლო მო უ რი;
მირ ზა მა შო ვი – რუს თა ვე ლის სა ზო

გა დო ე ბას თან არ სე ბუ ლი აზერ ბა ი ჯა
ნუ ლი  ასო ცი ა ცი ის პა სუ ხის მ გე ბე ლი 
მდი ვა ნი;

ლე ვან მეს ხი;
ზუ რაბ მურ ვა ნი ძე;
გუ რამ მუ ა ჩი ძე – სო ცი ალ – დე მოკ

რა ტი უ ლი პარ ტი ის თავ მ ჯ დო მა რე;
მი ხე ილ ნა ნე იშ ვი ლი – ლი ბე რა ლურ 

– დე მოკ რა ტი უ ლი ეროვ ნუ ლიპარ ტი ის 
თავ მ ჯ დო მა რე;

თევ დო რე (თედო) ნი ნი ძე;
თე მურ ნერ გა ძე;
იზა ორ ჯო ნი კი ძე;
თე დო პა ა ტაშ ვი ლი – “ქარტია–91”–

ის თავ მ ჯ დო მა რე;
და ვით პა ტა რა ი ა;
ზუ რაბ ჟვა ნია – მწვა ნე თა პარ ტი ის 

სპი კე რი;
თე ი მუ რაზ ჟორ ჟო ლი ა ნი – მო ნარ

ქის ტუ ლი პარ ტი ის თავ მ ჯ დო მა რე;
ვიქ ტორ რცხი ლა ძე;
ირი ნა სა რიშ ვი ლი – ეროვ ნულ – დე

მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის პრეს – მ დი ვა ნი;
ფრი დონ საყ ვა რე ლი ძე – “დემოკრატიული 

არ ჩე ვა ნი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის” წევ რი;
გი ორ გი სი გუ ა;

თე მურ ფი ფი ა;
თორ ნი კე ფი ფია – ეროვ ნუ ლი და მო

უ კი დებ ლო ბის პარ ტი ის წევ რი;
ირაკ ლი ქა და გიშ ვი ლი – ეროვ ნულ – 

დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის თავ მ ჯ დო მა
რის მო ად გი ლე;

ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე;
რე ვაზ შა ვიშ ვი ლი – “დემოკრატიული 

არ ჩე ვა ნი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის” თავ მ ჯ
დო მა რე;

ლუ ი ზა შა კი აშ ვი ლი;
თე ი მუ რაზ შა ში აშ ვი ლი;
გი ვი შაჰ ნა ზა რი;
ირაკ ლი შენ გე ლაია – რეს პუბ ლი კურ – 

ფე დე რა ლუ რი პარ ტი ის თავ მ ჯ დო მა რე;
გი ორ გი შენ გე ლა ი ა;
ელ დარ შენ გე ლაია – კი ნე მა ტოგ რა

ფის ტ თა კავ ში რის თავ მ ჯ დო მა რე;
ჯან სუღ ჩარ კ ვი ა ნი;
თა მარ ჩხე ი ძე – ილია ჭავ ჭა ვა ძის სა

ზო გა დო ე ბის გამ გე ო ბის წევ რი;
ვახ ტანგ ძა ბი რა ძე – რეს პუბ ლი კუ რი 

პარ ტი ის თავ მ ჯ დო მა რე;
ნი კო ჭავ ჭა ვა ძე – ფი ლო სო ფი ის ინ ს

ტი ტუ ტის დი რექ ტო რი, ილია ჭავ ჭა ვა
ძის სა ზო გა დო ე ბის გამ გე ო ბის წევ რი;

გი ორ გი (გოგა) ხა ინ დ რა ვა;
ივ ლი ა ნე ხა ინ დ რა ვა – რეს პუბ ლი კუ

რი პარ ტი ის თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლე;
ალექ სან დ რე ჯა ვა ხიშ ვი ლი – მეც ნი

ე რე ბა თა აკა დე მი ის წევ რ – კო რეს პონ
დენ ტი;

თა მაზ ჯა ნე ლი ძე – კავ კა სი ის მი ნე
რა ლუ რი ნედ ლე უ ლის ინ ს ტი ტუ ტის 
დი რექ ტო რი;

ავ თან დილ სი ლა გა ძე – კონ ტ რო ლის 
პა ლა ტის თავ მ ჯ დო მა რე;

რუ სუ დან ბე რი ძე;
აკა კი ბო ბო ხი ძე – რეს პუბ ლი კუ რი 

პარ ტი ის წევ რი;
თა მაზ დი ა სა მი ძე – აჭა რის ავ ტო ნო

მი უ რი რეს პუბ ლი კის უზე ნა ე სი საბ ჭოს 
დე პუ ტა ტი, რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტი ის 
წევ რი;

ვა ლე რი ან ვა შა კი ძე;
ოლ ღა თე დე ე ვა;
ზუ რაბ კიკ ნა ძე;
რა მაზ კლი მი აშ ვი ლი;
გი ორ გი კო ბა ხი ძე – ეროვ ნულ – დე

მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის წევ რი;
ადა მარ შა ნია – რეს პუბ ლი კუ რი პარ

ტი ის წევ რი;
ირაკ ლი მე ლაშ ვი ლი – “ქარტია – 91–

ის” წევ რი;
რუს ლან მი ქა ბე რი ძე;
და ვით ტუ რაშ ვი ლი;
რუს ლან ღონ ღა ძე – ეროვ ნუ ლი 

ფრონ ტი– რა დი კა ლუ რი კავ ში რის წევ რი;
რე ვაზ ჩხე ი ძე – კი ნო კორ პო რა ცი ის 

პრე ზი დენ ტი;
გრი გოლ  (გოჩა) ჯო ჯუა – მო ნარ

ქის ტულ – კონ სერ ვა ტი უ ლი პარ ტი ის 
წევ რი;

ნო ნა კენ ჭუ აშ ვი ლი – “ღვთისშვილთა” 
კავ ში რის თა ნაპ რე ზი დენ ტი;

ალექ სან დ რე ბე რი ძე – ომის ვე ტე
რან თა საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რისპირ ვე
ლი მო ად გი ლე;

ივა ნე (მამუკა) გი ორ გა ძე – ეროვ
ნულ – დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის წევ რი, 
ეროვ ნუ ლი კონ გ რე სის წევ რი;

დე    მურ დვა    ლიშ       ვი    ლი –  “მრეწვმშენბანკის” 
თავ       მ       ჯ       დო    მა    რის მო   ად       გი    ლე;

გრი გოლ (გიგა) ლორ თ ქი ფა ნი ძე – 
თე ატ რის მოღ ვა წე თა კავ ში რის თავ მ
ჯ დო მა რე;

მე რი მარ კო ზია – ეროვ ნუ ლი და მო
უ კი დებ ლო ბის პარ ტი ის წევ რი, ეროვ
ნუ ლი კონ გ რე სის წევ რი;

რო მან მი მი ნოშ ვი ლი – ილია ჭავ ჭა

ვინ წარ მო ად გენ და რუ სე თის იმ პე რი ულ ძა ლებს და მის 
აგენ ტუ რას სა ქარ თ ვე ლო ში 1990-იან წლებ ში

გაგრძელება მე-7 გვ.
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ვა ძის სა ზო გა დო ე ბის წევ რი;
გია ჟორ ჟო ლი ა ნი;
ვახ ტანგ ტა ლა ხა ძე – ეროვ ნულ – დე

მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის წევ რი;
ირაკ ლი ტუ ღუ ში – და მო უ კი დე ბე

ლი პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბისკონ ფე
დე რა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე;

ვა ნო ხუ ხუ ნა იშ ვი ლი – ეროვ ნულ – 
დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის წევ რი;

დი მიტ რი ჩიტ ლო ვი – უზე ნა ე სი სა
სა მარ თ ლოს წევ რი;

თენ გიზ ასა ნი ძე – აჭა რის ავ ტო ნო
მი უ რი რეს პუბ ლი კის უზე ნა ე სი საბ
ჭოს პრე ზი დი უ მის წევ რი;

თა მაზ ტუ ნა ძე – აჭა რის ავ ტო ნო მი
უ რი რეს პუბ ლი კის უზე ნა ე სი საბ ჭოს 
პრე ზი დი უ მის წევ რი;

თე მურ ჩო ქა ძე – აჭა რის ავ ტო ნო მი
უ რი რეს პუბ ლი კის უზე ნა ე სი საბ ჭოს 
პრე ზი დი უ მის წევ რი; 

ირაკ ლი ან დ რი ა ძე – სა ხელ მ წი ფოს 
საბ ჭოს საქ მე თა მმარ თ ვე ლი.

(სია შედ გე ნი ლია “საქართველოს 
რეს პუბ ლი კის სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის კრე ბუ ლის” I 

და II ტო მე ბის რე დაქ ტო რი 
და ვით უსუ ფაშ ვი ლი. 1995 წ. მი ხედ ვით.)

16 იან ვარს თბი ლის ში, და ახ ლო ე ბით 
14 სა ათ ზე სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი
კის სამ ხედ რო საბ ჭომ გა ნაცხა და, რომ 
ამ ჟა მინ დე ლი დრო ე ბი თი მთავ რო ბი
სად მი ყო ველ მ ხ რი ვი მხარ და ჭე რა გა
მო ხა ტა სამ ხ რეთ ო სე თის ხე ლი სუფ
ლე ბამ. “ჩვენ მზა და ვართ ჩა მო ვი დეთ 
თბი ლი სის და სა ცა ვად ნე ბის მი ერ დროს 
და გპირ დე ბით მა მა ცუ რად და ვი ცავთ 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ რი ო ბის 
დე მოკ რა ტი ულ ძა ლებს” – გა ნაცხა დეს 
ოსუ რი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ფორ მი რე ბე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ მა.

ზო გი ერ თი ცნო ბით, ასე თი მო წო დე
ბით ცხინ ვალ ში გა მო ვი და ოპო ზი ცი ო
ნე რე ბის მი ერ ცი ხი დან გან თა ვი სუფ
ლე ბუ ლი ოსუ რი მოძ რა ო ბის ლი დე რი 
ტო რეზ კუ ლუმ ბე გო ვი.

“ნეზავისიმაია გა ზე ტა” 17 იან ვა რი 
1992 წ.  №10(181)

რა შე იძ ლე ბა ით ქ ვას დაბეჭდილ 
ზემო ინ ფორ მა ცი ა ზე?  მხო ლოდ 
ერ თი: 1991 – 1992 წლე ბის დე კემ
ბერ ი ან ვ რის ან ტი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო გა დატ
რი ა ლე ბის შემ დეგ უზურ პა ტორ თა 
ხრო ვას – თენ გიზ სი გუ ას, თენ გიზ 
კი ტო ვანს და ჯა ბა იოსე ლი ანს პირ
და პი რი შე ი ა რა ღე ბუ ლი მხარ და ჭე რა 
გა მო უცხა და სა ქარ თ ვე ლოს ერ თი
ა ნო ბის მტერ მა, ოსი ექ ს ტ რე მის ტე
ბი სა და სე პა რა ტის ტე ბის მო თა ვემ, 
ტე რო რის ტ მა ტო რეზ კუ ლუმ ბე
გოვ მა, რო მე ლიც პა ტიმ რო ბი დან  
გა ან თა ვი სუფ ლეს. სა ქარ თ ვე ლოს 
რეს პუბ ლი კის კონ ს ტი ტუ ცი ის, პრე
ზი დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სა და 
მი სი ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ 
მებ რ ძო ლი “დემოკრატები” იმ დე ნად 
სულ გა ყი დულ ნა ძი რა ლე ბის ხრო ვას 
წარ მო ად გენ დ ნენ, რომ ძა ლა უფ ლე
ბის უზურ პა ცი ის მიზ ნით მზად იყ ვ ნენ 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბი
სა და ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის 
მტრებ თან ერ თად და ეღ ვა რათ ქარ
თ ვე ლი მა მუ ლიშ ვი ლე ბის სის ხ ლი და 
გა ე ჩა ღე ბი ნათ ძმა თამ კ ვ ლე ლი ომი.

ეს ფაქ ტი გაკ ვე თი ლი უნ და 
გახდეს ყვე ლა სათ ვის, გან სა კუთ რე
ბით ახალ გაზ რ და  თა ო ბი სათ ვის.

ლეილა ცომაია

ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, – საბ ჭო უ რი ინ კ ვი ზი ცია გა მოვ ლი ლი 
და ჩვენ გან ჯვარ ც მუ ლი, სა ქარ თ ვე ლოს გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი 
და მი სი პრე ზი დენ ტი არ გახ ლავთ მხო ლოდ. პი როვ ნე ბა, რო
მე ლიც მო გო ნე ბებ ში იტყ ვის, – “მამამ და მარ წ მუ ნა, და მა ჯე რა, 
რომ სამ შობ ლოს, შე ნი მი წის, შე ნი ქვეყ ნის სიყ ვა რუ ლი უზე ნა
ე სი ყო ფი ლა. მას შემ დეგ ამ რწმე ნით მოვ დი ვარ მეც, მა მის მა
გა ლით ზე. პი რა დულ ზე უფ რო მაღ ლა სამ შობ ლოს სიყ ვა რულს 
ვა ყე ნებ,” – არ შე იძ ლე ბა მხო ლოდ 
პრე ზი დენ ტი ყო ფი ლი ყო. 

ზვი ად გამ სა ხურ დია, პირ ველ რიგ
ში მა მუ ლის თ ვის თავ გან წირ ვის მზა
ო ბა ში მყო ფი ერის კა ცი და, რო გორც 
და ვით ზე იტყოდ ნენ, უში ში იყო. ამა
შიც მა მა აძ ლევ და მა გა ლითს იმით ,  
რომ თა ვის კლა სი კუ რი ნა წარ მო ე ბე
ბის თით ქ მის ყვე ლა პერ სო ნაჟ ში სა კუ
თარ ხა სი ათს, სიმ ტ კი ცეს, ვაჟ კა ცო
ბას და უკან და უ ხევ ლო ბას აღ წერ და. 
და მე თან ხ მე ბით, მეცხ რა მე ტე მე ო ცე 
სა უ კუ ნე ებ ში სხვა არ ცა გვყო ლია ვინ
მე. სა უ ბე დუ როდ, არც დღეს  გვყავს 
მსგავ სი (თუნდაც ერ თი...). დე და, ქნი 
მირანდა ფა ლა ვან დიშ ვი ლი,  სა ყო ველ
თა ოდ ცნო ბი ლი, რო გორც უჭ კ ვი ა ნე სი, 
გა ნათ ლე ბუ ლი, გო ნი ე რი, გა რეგ ნო ბით 
გა მორ ჩე უ ლი და უსათ ნო ე სი ქალ ბა
ტო ნი ის მან დი ლო სა ნი გახ ლ დათ , რო
მელ საც ზედ მი წევ ნით შე ე ფე რე ბო და 
პო ე ტის მი ერ  მო წი წე ბით ნათ ქ ვა მი: 
“შენ სა ქარ თ ვე ლოს დე დოფ ლო ბა დაგ
მ შ ვენ დე ბო და”.

მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნის და სას
რულს, – “მე იმ გვა რი სა ვარ, ვი საც უკან და ხე ვა არ სჩვე ვი ა,   თ ქ
ვა სვი მონ გამ სა ხურ დი ამ და შე აგ დო ნა პი რე ბი დან გად მო სულ 
“აბაშაში” ცხენი.

მე ო ცე სა უ კუ ნის და საწყის ში, – მე იმ გვა რი სა ვარ, ვი საც 
უკან და ხე ვა არ სჩვე ვი ა, – თქვა კონ ს ტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ამ და 
შე აგ დო მდი ნა რე ში ცხე ნი.

მე ო ცე სა უ კუ ნის და სას რულს, – მე იმ გვა რი სა ვარ, ვი საც 
უკან და ხე ვა არ სჩვე ვი ა, – თქვა ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ და შე აგ
დო მო რევ ში ცხე ნი...”

იმ გვა რის შთა მო მა ვალ ზე, რო მელ თაც ნე ბის მი ე რი რის კის 
ფა სად, უკან და ხე ვა არ სჩვე ო დათ, მტკი ცე ბა იმი სა, რომ თა ვი 
არ მო უკ ლავს (არც უფიქ რია) მსგავ სი რამ, ნე ბის მი ე რი ადა მი ა
ნი სა გან, მი უ ხე და ვად რან გი სა და ასა კი სა, რბი ლად რომ ვთქვათ, 
მკრე ხე ლო ბა ა. მკრე ხე ლო ბაა იმი ტომ, რომ ჭეშ მა რიტ სი მარ თ
ლეს არ გუ მენ ტი არ სჭირ დე ბა, რად გან “სიმართლე ერ თია მხო
ლოდ” და ეს სი მარ თ ლე ისა ა, რომ ზვი ად გამ სა ხურ დია თავს 
შე აკ ლავ და, მაგ რამ არა სო დეს მო იკ ლავ და. ეს ყვე ლამ კარ გად 
უწყის, მაგ რამ ჩვე ნი ადა მი ა ნუ რი სი სუს ტის გა მო მი სი სი ცოცხ
ლის და უც ვე ლო ბი სათ ვის, რა ღა ცის მტკი ცე ბით ვცდი ლობთ ვა
ლის მოხ დას... ოღონდ ძა ლი ან გვი ა ნია უკ ვე...

ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, – მუდ მი ვად ეკ ლი ან გზა ზე მა ვა ლი, რო
მელ მაც სა ქარ თ ვე ლოს მო უ ტა ნა თა ვი სუფ ლე ბა მრა ვალ წ ლი ა ნი, 
უკომ პ რო მი სო ბრძო ლით და ერს წი ნა პარ თა ღირ სე ბა და უბ რუ ნა.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, – რო მელ მაც იცო და რა დატ რი ალ დე
ბო და სა ქარ თ ვე ლო ში მის შემ დეგ, რო გორ და იგ ლი ჯე ბო და და 
გა ი ყი დე ბო და მი სი ტან ჯუ ლი მა მუ ლი, რაც შე უც დომ ლად იწი
ნას წარ მეტყ ვე ლა და რი სი მოწ მე ნიც ვართ, სა უ ბე დუ როდ.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, – რომ ლის მსგავ სი ჭეშ მა რი ტი ქრის ტი
ა ნი თა ნამ დე რო ვე სა ქარ თ ვე ლო ში სხვა არ და ი ა რე ბო და (გარდა 
მე რა ბი სა) და იცო და, რო გო რია ზე ცი უ რი სას ჯე ლი თვით მ კ ვ ლე
ლო ბის თ ვის, თა ვის ქვე ყა ნას და ერს არ უღა ლა ტებ და, თავს არ 
მო იკ ლავ და.

ეს კარ გად იცოდ ნენ გა რეწ რებ მა, და ქვეყ ნის იმ დ რო ინ დე ლი 
გამ გებ ლის, შე ვარ დ ნა ძის მე თა უ რო ბით, წა ქე ზე ბით და დას ტუ რით 
ჩა ი დი ნეს სა ზა რე ლი რამ, – მძი ნა რე ზვი ადს ეს რო ლეს...

ყვე ლა სათ ვის ცნო ბი ლი მოვ ლე ნე ბის გა მე ო რე ბას არ ვა პი
რებ. მხო ლოდ ერთ მო მენტს მი ვაპყ რობ თქვენს ყუ რადღე ბას. 
მინ და გა იხ სე ნოთ, თუ რო გორ აღ წერ დ ნენ მის გვერ დით მყო ფი 
“ერთგული” სა ცო და ვი არ სე ბა ნი (30 ვერ ცხ ლად გა ყი დულ ნი), მი
სი სი ცოცხ ლის ბო ლო წუ თებს სა წოლ ში...  ხაზ გას მით ვი მე ო რებ, 
– სა წოლ ში, რად გან ამ მუ ხა ნა თურ მკვლე ლო ბა ში სა წოლს, გან სა
კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს... ქონ დ რის კაც თა ნა ბოდ ვა რი ვე
რა ნა ი რად ვერ ამ ტ კი ცებს თვით მ კ ვ ლე ლო ბას, უმ ძი მეს და ნა შა ულს 
იმ უამ რავ ”დანაშაულებათა” შო რის, რო მელ საც მას უნა მუ სოდ 
მი ა წერ დ ნენ, მათ გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მა თი ბინ ძუ რი ხე ლით ნას რო
ლი ტყვი ის ტრა ექ ტო რია სა ბე დის წე რო სი მარ თ ლეს ღა ღა დებს, – 

ზვი ად გამ სა ხურ დია მოკ ლეს...
ლაჩ რებ მა სწო რედ ის დრო შე ურ ჩი ეს, რო დე საც თვით მდი

ნა რეც კი წყვეტს წუ თით მდი ნა რე ბას. მხო ლოდ მძი ნა რეს შე ჰბე
დეს, თუმ ცა კი დამ შე უ ლი მგლე ბის გა ცო ფე ბუ ლი ხრო ვა, წი თე
ლი გე ნერ ლე ბის მე თა უ რო ბით, ფეხ და ფეხ დას დევ და, მაგ რამ, 
ვერც ტყე ღ რე ში სი ა რუ ლით და ღა ლეს, ვერც შუა ზამ თარ ში გა
ყი ნულ მდი ნა რე ში შეს ვ ლით შე აკ რ თეს (ყველაზე წინ მი ცუ რავ
და), ვერც სა წამ ლა ვით მო ე რივ ნენ. მხო ლოდ ტყვი ამ, მძი ნა რე, 
უჭ კ ვი ა ნეს შუბ ლ ში ლაჩ რუ ლად ნას როლ მა ტყვი ამ...

ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, ბავ შ ვო ბი დან ვე ღვთის მო სა ვი და ეკ
ლე სი უ რი, რომ ლის რწმე ნა ში ”ა თი მცნე ბა ”უ პირ ვე ლე სი იყო, 

არა მარ ტო ქრის ტი ა ნულ მოძღ ვ რე ბა სა და “ბიბლიაზე” გახ ლ
დათ აღ ზ რ დი ლი, ის ღირ სე უ ლი მო წა ფე იყო კონ ს ტან ტი ნე გამ
სა ხურ დი ას იდე ე ბის და რა ინ დო ბის ეროვ ნუ ლი ინ ს ტი ტუ ტის, 
რო მელ საც “კოლხური კოშ კი ერ ქ ვა (ჰქვია). ამი ტო მაც რა ინ დო
ბის და უ წე რე ლი კა ნო ნე ბი მი სი ცხოვ რე ბის მუდ მივ თა ნამ დევ 
და შე უქ ცე ვად კრე დოდ იყო გა ნივ თე ბუ ლი, რაც მას არა სო დეს 
და ურ ღ ვე ვია და არც და არ ღ ვევ და სი ცოცხ ლის უკა ნას კ ნელ წა

მებ შიც, რად გან მას გა მორ ჩე უ ლად 
და უხ ვად ჰქონ და მი მად ლე ბუ ლი ყვე
ლა მა ღა ლი ადა მი ა ნუ რი ღირ სე ბე ბი 
და ღი რე ბუ ლე ბა, დაწყე ბუ ლი სწავ
ლა გა ნათ ლე ბით, მა მუ ლიშ ვი ლო ბით, 
ინ ტე ლი გენ ტო ბით, ვაჟ კა ცო ბით, და 
დამ თავ რე ბუ ლი ქარ თუ ლი, ტრა დი ცი
უ ლი თა მა დო ბით. ყვე ლა ამ და სხვა 
ჩა მო უთ ვ ლე ლი თვი სე ბე ბით, იგი წარ
მო ჩინ დე ბო და, რო გორც ნამ დ ვი ლი 
რა ინ დი, რო მე ლიც იცავ და რა ინ დო
ბის ნე ბის მი ერ წესს, და პირ ვე ლო ბას 
მხო ლოდ მა ღალ ღმერთს უთ მობ და. 
სწო რედ ეს მაძ ლევს სრულ უფ ლე
ბას გა ვა კე თო ხმა მა ღა ლი გა ნაცხა დი, 
რის თ ვი საც “მე მთელს სამ ყა როს შე
ვებ რ ძო ლე ბი....”

არა მძი ნა რე, ფხი ზე ლი ზვი ად გამ
სა ხურ დი ა, თუნ დაც შე ჭირ ვე ბუ ლი სა
კუ თა რი ფი ზი კუ რი მდგო მა რე ო ბით 
– ნე ბის მი ერ ვი თა რე ბა ში, ნე ბის მი ერ 
ად გი ლას,  ნე ბის მი ერ დროს, ნე ბის
მი ერ კრი ტი კულ მო მენ ტ ში, – გინდ 
”საკუთრივ ნას როლ” ტყვი ას (რაც ბუ
ნე ბა ში არ არ სე ბობს), გინდ  სხვის გან 

ნას როლ ტყვი ას (რაც დღე სა ვით ნა თე ლი და უტყუ ა რი ა), გინდ 
ბუ ნებ რი ვად ხლე ბულ სიკ ვ დილს, მხო ლოდ და მხო ლოდ ერთ 
მდგო მა რე ო ბა ში, – ფეხ ზე მდგა რი შე ე გე ბე ბო და, ფეხ ზე მდგა რი!

რა მე თუ ეს სიკ ვ დილ თან შეყ რის რა ინ დ თა უპი რო ბო წე სი ა, 
რო მელ საც ზვი ა დი არაფ რის ფა სად არ და არ ღ ვევ და. ეს არაა 
კონ ტ რო ვერ სა.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, კონ ს ტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას, სა წოლ
ში “მონებივრე თვით მ კ ვ ლე ლად ”არ აღუზ რ დი ა. აი, რა ტო მა ა”
სა წო ლის ვა რი ან ტი”  ყ ვე ლა ზე ამაზ რ ზე ნი და მი უ ღე ბე ლი. მას, 
ალ ბათ, ვერც ამ მკვლე ლო ბის დამ კ ვე თი, ვერც სა ცო და ვი შემ
ს რუ ლე ბე ლი, ვერც ტა ლახ ში მო გო რა ვე ნი, ვერ გა ი გე ბენ. ისი ნი 
ვე რა სო დეს გა ი გე ბენ, ვინ იყო გამ სა ხურ დი ა. ვერც იმას გა ი გე
ბენ, რა დაა რა ინ დ თა წე სი სიკ ვ დილ თან ფეხ ზე მდგა რი შეყ რა. 

მათ, არც ის იცი ან, სამ შობ ლოს მო ძუ ლე ქარ თ ველ მა მან
ქურ თებ მა სა ქარ თ ვე ლოს უგ ვირ გ ვი ნო მე ფეს, დიდ ილი ას ტყვი
ე ბის ცეცხ ლი რომ გა უხ ს ნეს, ის არც ეტ ლ ში ჩა მა ლუ ლა, არც 
გად მომ ხ ტა რა და არც თავ შე სა ფა რი უძებ ნი ა. ზე წა მო იჭ რა ლო
მი ვით, – მე ილია ვარ! – ღირ სე უ ლად შე ახ სე ნა უღირსთ და, ფეხ
ზე მდგო მი შე ე გე ბა ცხელ ტყვი ას...

დიდ ილი ას თან და ბნ ზვი ად თან ბო დი შის მოხ დით გავ ბე დავ 
და სრუ ლი ად კონ ტ რას ტუ ლი პი როვ ნე ბის მა გა ლით საც მო ვიყ
ვან, რად გან რა ინ დულ წე სებს ასე თე ბიც ემორ ჩი ლე ბი ან.

პირ სის ხ ლი ა ნი გე ნე რა ლი ალი ხა ნო ვი, რო მე ლიც გა ნა სა კუთ
რე ბუ ლი სი სას ტი კით გა მო ირ ჩე ო და სა ქარ თ ვე ლო სა და ქარ თ ვე
ლე ბის მი მართ, თე ატ რი დან გა მო სუ ლი, ეტ ლით ში ნი სა კენ მი ე
მარ თე ბო და, მაგ რამ რა მო დე ნი მე კი ლო მეტ რ ში გა აფ რ თე ბულ 
მე ამ ბო ხე თა ალ ყა ში აღ მოჩ ნ და.

გა მოც დი ლი გე ნე რა ლი მიხ ვ და, – თა მა ში წა გე ბუ ლი იყო, სიკ
ვ დი ლი კი გარ და უ ვა ლი. წა მო ი მარ თა ეტ ლ ში (იგი ათ ლე ტუ რი 
აღ ნა გო ბი სა იყო) და ფეხ ზე მდგა რი შე ე გე ბა ტყვი ას. ვინ იცის, 
ეს იქ ნებ ერ თა დერ თი რა ინ დუ ლი ჟეს ტი იყო მის სის ხ ლით გზა
მო ფე ნილ ცხოვ რე ბა ში. 

“მე იმ გვა რი სა ვარ, ვი საც უკან და ხე ვა არ სჩვე ვი ა”. ამ სიტყ
ვე ბის პატ რონს, ბა ტონ კონ ს ტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას და მის პირ
მ შოს არა სო დეს უღა ლა ტი ათ უკან და უ ხევ ლო ბის ჩვე უ ლე ბის თ
ვის. ეს ღირ სე უ ლი მა მუ ლიშ ვი ლე ბი მხო ლოდ მა ღა ლი ღმერ თი სა 
და სამ შობ ლოს წი ნა შე იყ რიდ ნენ მუხლს. ეს სი ცოცხ ლის უკა ნას
კ ნელ წუ თებ შიც ღირ სე უ ლად და ამ ტ კი ცა ბმა კონ ს ტან ტი ნემ. 
მან მუხ ლი არ მო ი ყა რა სიკ ვ დი ლის წი ნა შე. მას არ სჩვე ო და და
ნე ბე ბა. ის არ და ნებ და და ამით უკა ნას კ ნე ლი მა გა ლი თი მის ცა 
ღირ სე ულ შვილის. რა ინ დ თა და უ მორ ჩი ლებ ლო ბის უშე ღა ვა თო 
მა გა ლი თი... მის მკლა ვებ ში მოქ ცე უ ლი დი დოს ტა ტი და დი დი მა
მა, – ფეხ ზე მდგო მი შე ე გე ბა სიკ ვ დილს....

ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, –  მხო ლოდ ფეხ ზე მდგა რი შე ე გე ბე ბო
და ნე ბის მი ე რი სა ხით ხლე ბულ სიკ ვ დილს.

მას ამის სა შუ ა ლე ბა არ მის ცეს... მაგ რამ ლაჩ რუ ლად მი პა
რულ მა სიკ ვ დილ მა იგი ვერ და ა მარ ცხა, რა მე თუ მა ღალ მა ღმერ
თ მა მას ქრის ტეს მი ე რი ჯვა რი არ გუ ნა ერის გა და სარ ჩე ნად, და 
ამით უკ ვ დავ ყო იგი.

მთაწ მინ დის მშობ ლი ურ მა მი წამ მი სი ნა ტან ჯ  ნა წა მე ბი სხე უ
ლი მი ი ბა რა მხო ლოდ,

სუ ლი უფალ მა მი ი ღო ნა თელ სა სუ ფე ველ ში,
სა ხე ლი კი უკ ვ და ვად დარ ჩა მის სა ლო ცავ მა მულ სა და ერს...
ზვი ად გამ სა ხურ დია მხო ლოდ ფეხ ზე მდგარი შე ე გე ბე ბო და 

სიკ ვ დილს....
მა რეხ ბა ღიშ ვი ლი

15.03.2010 წ. 

“...მე მთელს სამ ყა როს შე ვებ რ ძო ლე ბი”

1939 წლის 31 მარტს, რუსეთის კოლონიური უღლისაგან 
განმანმანთავისუფლებლად, საქართველოს მოევლინა ზვიად გამსახურდია
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თა მაზ ვა შა ძე – შრო მი თი საქ მი ა ნო ბა და იწყო 14 
წლი სამ  და ღირსეულად განვლო დამ ხ მა რე მუ ში დან 
დე და ქა ლა ქის მე რო ბამ დე. 20 წლის ახალ გაზ რ და ზე  
გი ვი ჭე ლი ძემ და წე რა წიგ ნი ‘”ყვირილას პი რას იზ რ
დე ბო და ფა ლა ვა ნი”.

24 წლის ასაკ ში მყოფ თა მაზ ზე კი შალ ვა ჩა გუ ნა ვამ 
გა და ი ღო მოკ ლე მეტრა ჟი ა ნი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი 
“გზა მო მავ ლი სა”. იგი, პრო ფე სი ით მშე ნე ბე ლი ინ ჟი
ნე რი ა. პრე ზი დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას დროს იყო 
თბი ლი სის მე რი. 1991 წლის 29 აპ რილს, რა ჭა –ი მე
რე თი სა და სა მა ჩაბ ლოს და მან გ რე ვე ლი მი წის ძ ვ რის 
დროს, პი რა დად ხელ მ ძღ ვანე ლობ და სა რე ა ბი ლი ტა
ციო შტაბს, გა ნა გებ და სა ამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ებს 
და მას თან და კავ ში რე ბულ ფი ნან სებს. მას ვე მო უ
წი ა, ამ პე რი ოდ ში მომ ხ და რი აჭა რის სტი ქი ის დროს 
მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის ლიკ ვი და ცი აც. 1991 წელს, 
წყალ – სათხი ლა მუ რო სპორ ტ ში ევ რო პის ჩემ პი ო ნა
ტის სა ქართვე ლო ში ჩა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ე ბით, 
მან უს წ რა ფეს ვა და ში ააშე ნა სპორ ტუ ლი კომ პ ლექ სი 
მალ თაყ ვა ში, სა დაც წარ მა ტე ბით იას პა რე ზეს მსოფ
ლი ოს წამ ყ ვან მა სპორ ტ ს მე ნებ მა. ჰყავს მე უღ ლე, ორი 
შვი ლი და სა მი შვი ლიშ ვი ლი.

 
– ბა ტო ნო თა მაზ, ახალ შექ მ ნილ მა პო ლი ტი კურ მა 

ორ გა ნი ზა ცი ამ “სოლიდარობა” თქვენ წა მო გა ყე ნათ 
დე და ქა ლა ქის მე რო ბის კან დი და ტად. ამ ორ გა ნი ზა-
ცი ის ნამ დ ვი ლი წევ რი ბრძან დე ბით, თუ, უბ რა ლოდ, 
მათ მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი კან დი და ტი?

– მე არ გახ ლა ვართ “სოლიდარობის” წევ რი, მაგ
რამ მე დავ თან ხ მ დი ამ ორ გა ნი ზა ცი ის ლი დე რე ბის 
შე მო თა ვა ზე ბულ წი ნა და დე ბას ვი ყა რო კენ ჭი უმ თავ
რე სი მიზ ნით – ერ თხელ და სა მუ და მოდ (ვიმეორებ, 
ერ თხელ და სა მუ და მოდ!) მოვ ს პო და და ვა სა მა რო სა
ქარ თ ვე ლო ში პარ ტი უ ლი კუთ ვ ნი ლე ბის ნიშ ნით კად
რე ბის შერ ჩე ვი სა და და საქ მე ბის დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
და ყოვ ლად უსა მარ თ ლო პრაქ ტი კა. დღეს, არამ ც თუ 
თა ნამ დე ბო ბებ ზე, არა მედ თვით უბ რალო სა მუ შაო 
ად გი ლებ ზეც კი,  ინიშ ნე ბი ან (საქმდებიან) მხო ლოდ 
გა ბა ტო ნე ბუ ლი პარ ტი ის  წევ რე ბი, ხო ლო უპარ ტი ოს, 
ან ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ის (ნამდვილი ოპო ზი ცი ის...) 
წარ მო მად გე ნელს  არა ვი თა რი პერ ს პექ ტი ვა არა აქვს 
ამ ქვე ყა ნა ში, არა მედ გან წი რუ ლია უმუ შევ რო ბი სათ
ვის და შიმ ში ლით სიკ ვ დი ლი სათ ვის. თბი ლი სის მე რი 
უნ და ი ყოს უპარ ტი ო.

მე ვი ზი ა რებ ყვე ლა იმ პარ ტი ის პლატ ფორ მას, რო
მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ხალ ხის, სა ზოგა დო ე ბის და 
თბი ლი სის მო სახ ლე ო ბის თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის 
პრინ ცი პებს, გა ნურ ჩევ ლად ასა კი სა, პარ ტი უ ლი კუთ
ვ ნი ლე ბის და აღ მ სა რებ ლო ბი სა და ეროვნებისა. 

– თქვენ ბრძა ნეთ, ასა კი. ეს სა კითხი, სა ა კაშ ვი ლის 
ან ტი სა ხალ ხო ხე ლი სუფ ლე ბამ ძალ ზე მტკივ ნე უ ლი 
გა ხა და;  – 40 წელს მიღ წე ულ ადა მი ა ნებს წა არ თ ვა შრო-
მი სა და და საქ მე ბის უფ ლე ბა და სამ სა ხუ რე ბი დან გა მო-
ყა რა.

- თქვე ნი მე რო ბის შემ თხ ვე ვა ში ვი ქო ნი ოთ იმე დი, 
რომ მოს პობთ ამ ყოვ ლად გა უ მარ თ ლე ბელ ასა კობ-
რივ ცენზს და ადა მი ანს მის ცემთ შე საძ ლებ ლო ბას 
იმუ შა ოს სა პენ სიო ასა კამ დე მა ინც და დას წევთ, თუ 
არა სა პენ სიო ასაკს?

–საპენსიო ასაკს აუცი ლებ ლად დავ წევ, ხო ლო ადა
მი ა ნებს მივ ცემ შე საძ ლებ ლო ბას, არამ ც თუ სა პენ სიო 
ასა კამ დე, არა მედ (თუ იგი შრო მი სუ ნა რი ა ნი ა) იმუ
შა ოს სა პენ სიო ასაკ შიც. თბი ლი სის მერ მა უნ და შეძ
ლოს კონ სო ლი და ცია ყვე ლა პარ ტი ის ლი დე რე ბის, 
რომ მათ თან ერ თად შე ი მუ შა ოს ახა ლი სა მუ შაო ად
გი ლე ბი სა და დე და ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, 
ხო ლო კად რე ბის შერ ჩე ვა უნ და ხდე ბო დეს მხო ლოდ 
პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის, კე თილ სინ დი სი ე რე ბი სა და პატ
რი ო ტიზ მის ნიშ ნით. ყველა თა ნამ დე ბო ბის პირს უნ და 
უყ ვარ დეს თა ვი სი ქალაქი და ხალ ხი. ერ თ პარ ტი უ ლი 
სის ტე მა მი უ ღე ბე ლი და და უშ ვე ბე ლი ა, რა მე თუ იგი 
წარ მო შობს ან ტა გო ნიზმს და მუდ მი ვი და პი რის პი
რე ბის სა ხი ფა თო მუხ ტის მა ტა რე ბე ლი ა. ეს შხამიანი  
წყა რო უნ და მო ის პოს, რა თა დამ კ ვიდ რ დეს მშვი დო ბა 
თა ნა მო ქა ლა ქე ებს შო რის, რა თა სიყ ვა რუ ლით ვა კე
თოთ და ვა შე ნოთ. ჩე მი მე რად არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში 
კად რე ბი სხვა დას ხ ვა პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლე ბით 
და კომ პ ლექ ტ დე ბა. მე ამის პი რო ბას ხმა მაღ ლა ვდებ. 
ეს არის ჩე მი კრე დო, ხო ლო ჩე მი სლო გა ნი – “საქმემან 
შენ მან გა მო გა ჩი ნოს შენ”.

   – ბა ტო ნო თა მაზ, მა შა სა და მე, თქვენ, რო გორც 
მე რო ბის კან დი და ტი, თბი ლი სის ამომ რ ჩევ ლე ბის წი-
ნა შე დებთ პი რო ბას, რომ მო ქა ლა ქე თა და საქ მე ბის 
სა კითხ ში აღ მოფხ ვ რით შე ვარ დ ნა ძის ეპო ქი დან დამ-
კ ვიდ რებულ დის კ რი მი ნა ცი ას და იხელ მ ძღ ვა ნე ლებთ 
მხო ლოდ პა ტი ოს ნე ბის, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი სა და არა 
პარ ტი უ ლი კუთ ვ ნი ლე ბის ნიშ ნით?

   – მე სა ქარ თ ვე ლო ში მიც ნო ბენ, რო გორც შე უ
ვალ და უღა ლა ტო პი როვ ნე ბას. მე ვიქ ნე ბი  პირ ვე ლი 
გამ ტა რე ბე ლი და დამ ც ვე ლი სა მარ თ ლი ა ნო ბის. ჩემს 
ქა ლაქ ში, ჩე მი მე რო ბის პე რი ოდ ში, და ჩაგ რუ ლი ადა 
მი ა ნი, თა ვის კა ნო ნი ერ უფ ლე ბებ ში, აღარ იარ სე ბებს! 
თბი ლი სე ლე ბი სათ ვის, ჩემ თან მო სას ვ ლე ლი ყვე ლა 
გზა იქ ნე ბა ღი ა. მე, მო ქა ლა ქე ებს, სა ა კაშ ვი ლის მი
ნის ტ რე ბი სა და  მე რე ბის მსგავ სად, არ და ვე მა ლე ბი, 
არა მედ მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის და ვა წე სებ ყო ველ კ ვი
რე უ ლი მი ღე ბის დღე ებს. შე იძ ლე ბა ყვე ლას ყვე ლა 
პრობ ლე მა ვერ მო ვუგ ვა რო, მაგ რამ თა ვი ან თი პრობ
ლე მის ჩემ თან მო ტა ნის უფ ლე ბას არ წა ვარ თ მევ. მე 
ვიქ ნე ბი ნამ დ ვი ლი სა ხალ ხო მე რი, ჩემს ხალ ხ ზე და 
ქა ლაქ ზე ჭეშ მა რი ტი მზრუნ ვე ლი მე რი.

– რო გო რი იქ ნე ბა თქვე ნი მიდ გო მა ძვე ლი თბი-
ლი სის უბ ნე ბი სად მი, ის ტო რი უ ლი და კულ ტუ რუ ლი 
ძეგ ლე ბი სა თუ საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი სად მი, იზ-
რუ ნებთ თუ არა მი სი იერ - სა ხის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და 
დაც ვი სათ ვის?

– ეს ჩე მი, რო გორც პატ რი ო ტი  პი როვ ნე ბი სათ ვის 
ღირ სე ბის სა კითხია და მას ზე ზრუნ ვა პრი ო რი ტე ტი 
იქ ნე ბა ჩემ თ ვის. სიძ ვე ლე ებ თან მი მარ თე ბა ში და ცუ
ლი და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა თვით ნი უ ან სიც 
კი. ჩე მი საქ მი ა ნო ბა, მშე ნებ ლო ბა– რე კონ ს ტ რუქ ცი
ის სა კითხ ში, და ე მორ ჩი ლე ბა ერ თა დერთ დიქ ტატს 
– არ ქიტექ ტუ რას, რომ არ და მა ხინ ჯ დეს ხე დე ბი და 
არ და ინ გ რეს თვით ნაკ ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ბის ძვე ლი 
შე ნო ბა ნაგე ბო ბაც  – კი. ძვე ლი თბი ლი სის აღ დ გე ნა– 
შე ნარ ჩუ ნე ბა წა ხა ლი სე ბუ ლი იქ ნე ბა ბიზ ნე სის მხრივ, 
მაქ სი მა ლუ რად გა ვა მარ ტი ვებთ ბიზ ნეს მენ თა საქ მი ა
ნო ბას ძველ თბი ლის თან მი მარ თე ბა ში, რა თა თბი ლი
სი გა და იქ ცეს კი დევ უფ რო მიმ ზიდ ველ ქა ლა ქად.

   – ბ-ნ თა მაზ, ძველ თბი ლის ზე არა ნაკ ლებ პრობ-
ლე მა ტუ რია ურ ბა ნის ტუ ლი თბი ლი სიც, რო მელ საც 
საბ ჭო უ რი და პოს ტ - საბ ჭო უ რი ეპო ქე ბი დან შე მორ ჩა 
დაწყე ბულ - და უმ თავ რე ბე ლი შე ნო ბე ბი, რომ ლებ საც, 
თითქმის ყვე ლა, თვით ცენ ტ რა ლურ უბ ნებ შიც კი 
მრავ ლად ვაწყ დე ბით. უპატრონოდ დაგ დე ბულ - მი ტო-
ვე ბუ ლი  ეს შე ნო ბე ბი (დაჟანგულ ამ წე- კ რა ნე ბი ა-
ნად) სა ზა რელ სი მა ხინ ჯედ ქცე უ ლან. ვი ქო ნი ოთ იმე-
დი, რომ თქვე ნი მე რად არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში, ბო ლოს 
და ბო ლოს დას რულ დე ბა დაწყე ბუ ლი მშე ნებ ლო ბე ბი 
და თბი ლის ში აღარ იარ სე ბებს რკი ნა- ბე ტო ნის სა ზა-
რე ლი ჩონ ჩხე ბი?

– აუცი ლებ ლად! ჩე მი არ ჩე ვის თა ნა ვე, ძა ლი ან სწრა
ფად შედ გე ბა ნუს ხა დაწყე ბუ ლი მშე ნებ ლო ბე ბი სა, 
მი ვი ღებთ კონ კ რე ტულ მი მარ თუ ლე ბას და გა დაწყ
ვე ტი ლე ბას ამა თუ იმ ობი ექ ტე ბის, მშე ნებ ლო ბე ბის 
დას რუ ლე ბი სა, ხო ლო, რო მე ლიც ვერ ჩაჯ დე ბა დღე
ვან დე ლი არ ქი ტექ ტუ რის სა ერ თო ან სამ ბ ლ ში, მო
ვახდენთ მის დე მონ ტაჟს. ამ გან სა კუთ რე ბით სა პა
სუ ხის მ გებ ლო სა კითხის გა დაწყ ვე ტა ში მე მო ვიწ ვევ 

ყვე ლა სპე ცი ა ლისტს, რა თა კომ პ ლექ სუ რად შე ვის
წავ ლოთ და გა დავ წყ ვი ტოთ სა კითხი – გა ვა თა ვი სუფ
ლოთ თბი ლი სი ყო ველ გ ვა რი სი მა ხინ ჯე ე ბი სა გან. რა
საკ ვირ ვე ლი ა, დი დი სიყ ვა რუ ლით და პა ტი ვის ცე მით 
ვექ ცე ო დი და მო ვექ ცე ვი სა კულ ტო და ნიშ ნუ ლე ბის 
ძეგ ლებს, რო მე ლიც ფა ქიზ მიდ გო მას სა ჭი რო ებს. არ 
შე იძ ლე ბა მკვეთ რი დი სო ნან სის არ სე ბო ბა ძველ და 
ახალ ნა გე ბო ბებს შო რის. მოკლედ, იმუ შა ვებს სპე
ცი ალის ტე ბი სა და პატ რი ო ტე ბის ჯგუ ფი, რომ ლე ბიც 
მთე ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით მო ე კი დე ბი ან საქ მეს, რა
თა მო მა ვალ თა ო ბებს დარ ჩეს ძვე ლი თბი ლი სის უნი
კა ლუ რი ნა გე ბო ბე ბი.

– რო გორც მე რო ბის კან დი და ტი, რას პირ დე ბით 
თბი ლი სის მო სახ ლე ო ბას სო ცი ა ლუ რი დო ნის ამაღ- 
ლე ბის მხრივ, რო გორ აპი რებთ გა ბა ტო ნე ბუ ლი სი ღა-
რი ბის დაძ ლე ვას, გაქვთ თუ არა ახა ლი სა მუ შაო ად-
გი ლე ბის შექ მ ნის თქვე ნე უ ლი პროგ რა მა? 

– სა ქარ თ ვე ლო ში ყოვ ლად მო უ წეს რი გე ბე ლია სა
პენ სიო სის ტე მა. არ შე იძ ლე ბა მა ღა რო ელ სა და ქუ ჩე
ბის მხვე ტავს, ან ყა რა ულს თა ნა ბა რი პენ სია ჰქონ დეს. 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნაც და სა პენ სიო სა კითხე
ბიც ცენ ტ რა ლურ მთავ რო ბას თან ერ თად გა და საწყ ვე
ტი სა კითხე ბი ა. უნდა შე მუ შავ დეს დი ფე რენ ცირე ბუ
ლი სა პენ სიო პროგ რა მა და ამას თა ნა ვე, გა ი ზარ დოს 
მი ნი მა ლუ რი პენ სი ა. ხო ლო, პენ სი ო ნე რის დაკრძალ
ვის ხარ ჯე ბი, მთლი ა ნად სა ხელ მ წი ფომ უნ და გა ი ღოს. 
ასეა ეს ყვე ლა ცი ვი ლი ზე ბულ ქვე ყა ნა ში. სახელ მ წი
ფო უნ და ზრუ ნავ დეს თა ვის მო ქა ლა ქე ებ ზე, – ცოცხ
ლებ ზე და გარდაცვლილებზეც. ჩვენ, პენსი ო ნე რებს 
ძა ლი ან დი დი პა ტი ვი უნ და ვცეთ, უნ და შე ვი მუ შა ვოთ 
სა თა ნა დო პროგ რა მა. რა ი ო ნის გამ გებლებს უნ და 
მივ ცეთ მე ტი უფ ლე ბე ბი, რომ ად გილ ზე გა დაწყ ვი
ტონ მრა ვა ლი პრობ ლე მა და ყველაფერში  და მო კი
დე ბუ ლი არ იყ ვ ნენ  ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა ზე. 
ადამიანებს უნ და მივ ცეთ უფ ლე ბე ბი თა ვად წყვეტ დ
ნენ მრა ვალ პრობ ლე მას.

   – ბ–ნ თა მაზ, ალ ბათ, თქვე ნი მე რო ბის დრო საც 
იქ ნე ბი ან უკ მა ყო ფი ლო ადა მი ა ნე ბი, იქ ნე ბა მი ტინ გე-
ბი, რო გორ გა მო ხა ტავთ თქვენს და მო კი დე ბუ ლე ბას 
მო მი ტინ გე თა მი მართ, თქვენც და არ ბევთ?

   – არა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში! მე, მი ტინ გე ბის დარ ბე
ვის გან კარ გუ ლე ბას, თვით პრე ზი დენ ტის გა ნაც კი არ 
აღ ვას რუ ლებ! მიტინგების უფ ლე ბა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი 
უფ ლე ბაა და ამ მხრივ, მო ქა ლა ქე ებს სრულ თა ვი სუფ
ლე ბას მი ვა ნი ჭებ – თვით ჩემს კა ბი ნეტ შიც მივ ცემ მი
ტინ გის მოწყო ბის უფ ლე ბას. მე არ და ვე მა ლე ბი და არ 
გა ვექ ცე ვი ჩემს ხალხს. მიტინგები მო აქვს არას წორ 
მუ შა ო ბას. სწო რად და სა მარ თ ლებ რი ვად უნ და იმუ
შაო და მი ტინ გე ბიც აღარ იქ ნე ბა. აი, ეს არის გა მო სა
ვა ლი და არა, დარ ბე ვა.

  – მე რად არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში, ხომ არ იზ რუ ნებთ, 
თბი ლი სის სკო ლებ ში რე ლი გი ის   სწავ ლე ბის აღ დ გე-
ნა ზეც, რა მე თუ მოზღ ვა ვე ბუ ლი გარ ყ ვ ნი ლო ბის ინ-
ს ტი ტუ ცი ე ბის ფონ ზე კა ტას ტ რო ფუ ლად ირეცხე ბა 
მო ზარ დის ზნე ო ბა და მო რა ლი, იშ ლე ბა ფსი ქი კა, ხდე-
ბა წა ქე ზე ბა კრი მი ნა ლი სად მი, რის შე დე გა დაც ვკარ-
გავთ მო მა ვალ თა ო ბებს.

   – დი ახ, სამ წუ ხა როდ, მო ზარ დის ზნე ობ რივ  მო რა
ლუ რი ფორ მი რე ბა, უკა ნას კ ნე ლი ათი წლის მან ძილ ზე 
გლო ბა ლურ პრობ ლე მად იქ ცა და მან, გე თან ხ მე ბით, 
ძალ ზე სა შიშ ზღვარს მი აღ წი ა. ჩვენ, ეკ ლე სი ას თან 
ერ თად უნ და ვიზ რუ ნოთ ამ პრობ ლე მა ზე, მო ვა ლე ნი 
ვართ. მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი რე ლი გი ა, ყვე ლა რე
ლი გი ა ზე მე ტად პროგ რე სუ ლი რე ლი გიაა და იგი 
სკო ლებ ში აუცი ლებ ლად უნ და ის წავ ლე ბო დეს, თუმ
ცა, ვაცხა დებ რა ამას, ეს არ ნიშ ნავს, რომ პა ტივს არ 
ვცემ დეთ სხვა რე ლი გი ებს. ეს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას 
ხელს არ შე უწყიბს.

  – ბ-ნ თა მაზ, რო გო რია თქვე ნი პო ლი ტი კუ რი ორი-
ენ ტა ცი ა: და სავ ლე თი – ნა ტო, თუ რუ სე თი?

   – ჩვე ნი გზა და ხი დი ყო ველ თ ვის იყო ევ რო პა, ამ 
გზით გაგ ვ ქონ და ჩვე ნი კულ ტუ რა და მას სა ქარ თ ვე
ლოს სა ხე ლი ერ ქ ვა, ხო ლო რუ სეთ თან კავ ში რით, ყო
ველ თ ვის ჩა კარ გუ ლი ვი ყა ვით, რო გორც კო ლო ნი ა. 
რუ სე თთან კე თილ მე ზობ ლუ რი ურ თი ერ თო ბა უნ და 
გვქონდეს და უნ და ვი ა როთ ევ რო პის გზით.

  – გმად ლობთ სა ინ ტე რე სო ინ ტერ ვი უს თ ვის, არ-
ჩევ ნებ ში გა მარ ჯ ვე ბას გი სურ ვებთ. 

ესაუბრა 

 ქე თე ვან ჭან ტუ რია

“ჩემი მე რო ბის დროს, ადა მი ა ნე ბი და საქ მ დე ბი ან არა პარ ტი უ ლი, 
არა მედ პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის ნიშ ნით”

(აცხადებს თბი ლი სის მე რო ბის კან დი და ტი პარ ტია “სოლიდარობიდან” თა მაზ ვა შა ძე)
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ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის დღემ დე უც ნო ბია 
სა ი დუმ ლო, თუ რო გორ მოხ ვ და ვლა დის ლავ არ
ძინ ბა აფხა ზე თის ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში. 

ყვე ლა ფე რი და იწყო მა შინ, რო ცა აფხა ზეთ
ში სე პა რა ტიზ მი უკ ვე ჩა მო ყა ლიბ და, რო გორც 
იდე ო ლო გი უ რად, ისე ორ გა ნი ზა ცი უ ლად. შე იქ
მ ნა მთელი რიგი ან ტი ქარ თუ ლი პარ ტი ე ბი და 
მოძ რა ო ბე ბი: აფხა ზუ რი “აიდგილარა”, რუ სუ ლი 
“სლოვიანსკი დომ”, სომ ხუ რი “კრუნკ”ი, ხე ლი
სუფ ლე ბის მი ერ სა გან გე ბოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
ე.წ. “აფხაზეთის დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ა” და 
თვით “რუსეთის ლი ბე რა ლურ  დე მოკ რა ტი უ ლი 
პარ ტი ა”ც (ჟირინოვსკის პარ ტი ა), რომ ლე ბიც 
უშუ ა ლოდ მარ თულ ნი იყ ვ ნენ საბ ჭო თა რე აქ ცი
უ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ და გა ერ თი ან დ ნენ 
ბლოკ “სოიუზში”. 

“სოიუზში” შე მა ვა ლი პარ ტი ის წევ რე ბისა თ ვის 
მი უ ღე ბე ლი გახ და აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მა შინ დელ თავ
მ ჯ დო მა რედ კო ბა ხი ას ყოფ ნა, რო მე ლიც სა ქარ
თ ვე ლოს უმაღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტატი იყო და 
მის მა გი ვრად არ ჩე ვა ნი შე ა ჩე რეს სსრკ უმაღ ლეს 
საბ ჭოს დე პუ ტატ  ვლადისლავ არ ძინ ბა ზე, რო მე
ლიც, იმავ დ რო უ ლად, გა მო ირ ჩე ო და ან ტი ქარ თუ
ლი სუ ლის კ ვე თე ბით და გახ ლ დათ სსრკ უმაღ ლე
სი საბ ჭოს ბლოკ “სოიუზის” წევ რი. 

აფხა ზე თის უმაღ ლე სი საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა
რის ასარ ჩე ვად სა ჭი რო იყო, სულ მცი რე, 71 დე
პუ ტა ტის ხმა. დე პუ ტატ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 
შეადგენდა 140 წევრს, მათ გან 57 აფხა ზი იყო, 
54ქართველი, ხო ლო 29 სხვადასხვა ეროვ ნე ბის  
წარ მო მად გე ნე ლი, რო მელ თა გან მხოლოდ ერ თი, 
ბერ ძე ნი დე პუ ტა ტი ფი ტო ზო ვი გვი ჭერ და მხარს, 
მოგვიანებით ისიც, ზე წო ლი სა და შან ტა ჟის შემ
დეგ, იძუ ლე ბუ ლი გა ხა დეს და ე ტო ვე ბი ნა სა ქარ თ
ვე ლო და გა და სახ ლე ბუ ლი ყო თა ვის ის ტო რი ულ 
სამ შობ ლო ში, სა ბერ ძ ნეთ ში. მდგო მა რე ო ბა იმა
ნაც და ამ ძი მა, რომ სა მი ქარ თ ვე ლიც გა მოგ ვაკ
ლ და: ორი – რე ვაზ სა ლუქ ვა ძე და ოთარ ზუხ ბაია 
– სსრკ უმაღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტე ბი გახ დ ნენ, 
ხო ლო დავით ჯი ჭო ნა ი ა, გარ და იც ვა ლა. 

ამ რი გად, არ ძინ ბას არ ჩე ვას ხელს არა ფე რი უშ
ლი და, რაც მი უ ღე ბე ლი გახ ლ დათ სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის და ყოვ ლად 
მცდა რია გავ რ ცე ლე ბუ ლი ხმე ბი, თით ქოს იგი 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას და ნიშ ნუ ლი იყო. 

გა მო სა ვა ლი, თით ქოს არ ჩან და. მურ მან ომა
ნი ძის მეშ ვე ო ბით დაგ ვი კავ შირ და აფხა ზე თის სა
ოლ ქო კო მი ტე ტის ყოფილი პირ ვე ლი მდი ვა ნი ბო
რის ად ლე ი ბა, რო მე ლიც მთელს რეს პუბ ლი კა ში 
დი დი ავ ტო რი ტე ტით სარ გებ ლობ და და შეხ ვედ
რა გვთხო ვა. შეხ ვედ რა ზე მე, უზე ნა ე სი საბ ჭოს 
დე პუ ტა ტი თე მურ ლორ თ ქი ფა ნი ძე და მურ მან 
ომა ნი ძე გაგ ვაგ ზავ ნეს. ამის შე სა ხებ ქარ თ ველ მა 
სა ზო გა დო ე ბამ დღემ დე არა ფე რი იცის. 

ბორის ად ლე ი ბას ოჯახ ში ვეწ ვი ეთ. მან გან
გ ვიცხა და: “ნუ იფიქ რებთ, თით ქოს იმის თ ვის 
მო გიწ ვი ეთ, რომ შე უ რაცხ ყო ფი ლი და დამ ცი
რე ბუ ლი ვარ, რო გორც თა ნამ დე ბო ბი დან გა და
ყე ნე ბუ ლი პი რი. მე, ჭეშ მა რი ტი აფხა ზი კა ცი, 
მძი მედ გან ვიც დი ჩვენს მდგო მა რე ო ბას, მა დარ
დებს ახ ლო მო მა ვა ლი, რად გან არ ძინ ბას მოს ვ
ლა აფხა ზეთს ტრა გე დი ას მო უ ტანს. არ ძინ ბას 
არ ყოფ ნის სიბ რ ძ ნე, რო მ აფხა ზეთი დღე ვან დე
ლი და ძა ბუ ლი, მძი მე მდგო მა რე ო ბი დან გა მო იყ
ვანს. პი რი ქით, ის მო მარ თუ ლია იმის თ ვის, რა თა 
კი დევ უფ რო და ძა ბოს ურ თი ერ თო ბა ქარ თ ვე
ლებ სა და აფხა ზებს შო რის და გა მო იწ ვი ოს სის
ხ ლის მ ღ ვ რე ლი სა მო ქა ლა ქო ომი. სამ წუ ხა როდ, 
არ არ სე ბობს არა ვი თა რი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც 
ხელს შე უშ ლის მზაკ ვ რუ ლი გეგ მის გან ხორ ცი
ე ლე ბას,   არ ძინ ბას არ ჩე ვას უმაღლესი საბჭოს 
თავ მ ჯ დო მა რედ, გარ და იმ ჩა ნა ფიქ რი სა, რო მე
ლიც მინ და შე მოგ თა ვა ზოთ. არ სე ბობს სა შუ ა ლე
ბა ხე ლი შე უ შა ლოთ არ ძინ ბას და ჩა მო ვა ცი ლოთ 
იგი პო ლი ტი კურ ას პა რეზს. არ ძინ ბას არ ჩე ვის 
შემ დეგ მოწ ვე უ ლი უნ და იქ ნას აფხა ზე თის სა
ოლ ქო კო მი ტე ტის პლე ნუ მი, რო მე ლიც მე და მაბ
რუ ნებს სა ოლ ქო კო მი ტე ტის პირ ველ მდივ ნად 
(ბ. ად ლე ი ბა პირ ვე ლი მდივ ნის თა ნამ დე ბო ბი დან 
გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი გახ ლ დათ სა ქარ თ ვე ლოს მა
შინ დე ლი კპ ცკ პირ ვე ლი მდივ ნის ჯუმბერ პა ტი
აშ ვი ლის მი ერ იმის გა მო, რომ ბ. ად ლე ი ბამ ხე ლი 
მო ა წე რა საქ ვეყ ნოდ ცნო ბილ ლიხ ნის წე რილს და 
მის მა გივ რად და ნიშ ნა აფხა ზე თის სატყეო მე
ურ ნე ო ბის ყო ფი ლი მი ნის ტ რი ვლადიმერ ხიშ ბა). 
თქვე ნი ამო ცა ნა ა, რა თა პლე ნუ მის ქარ თ ველ მა 
წევ რებ მა და მი ჭი რონ მხა რი. ჩე მი არ ჩე ვის შემ
დეგ, რო გორც ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის ხელ
მ ძღ ვა ნე ლი, გა ვა უქ მებ სა ოლ ქო კო მი ტეტს და 
სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის კონ ს ტი ტუ ცი ას
თან შე სა ბა მი სო ბა ში მო ვიყ ვან აფხა ზე თის ასსრ 

კონ ს ტი ტუ ცი ას. რაც შე ე ხე ბა უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
ახ ლა დარ ჩე ულ თავ მ ჯ დო მა რეს არ ძინ ბას, მას 
აფხა ზე თის ენის, ლი ტე რა ტუ რი სა და ის ტო რი ის 
ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რად და ვაბ რუ ნებ. 

ჩვენს კითხ ვა ზე, ასე თი აზ როვ ნე ბის პატ რონს, 
რამ მო გა წე რი ნათ ხე ლი ლიხ ნის წე რილ ზეო, გვი
პა სუ ხა, რომ მას სხვა გა მო სა ვა ლი არ ჰქონ და, 
რად გან იმ პე რი ოდ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, აფხაზ მო სახ ლე ო ბა ში სრუ ლი ად 
და კარ გავ და ავ ტო რი ტეტს, რაც მას ხელს შე
უშ ლი და რო გორც პირ ველ პირს, ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კის მარ თ ვა ში. 

ამის შე სა ხებ მო ვახ სე ნე ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, 
რო მე ლიც რა ღა თქმა უნ და, უყოყ მა ნოდ და თან ხ
მ და ბორის ად ლე ი ბას შე მო თა ვა ზე ბას. 

პლე ნუ მის მოწ ვე ვის შე სა ხებ შე ვუ თან ხ მ დით 
სა ოლ ქო კო მი ტე ტის ქარ თ ველ წევ რებს, მაგ რამ 
სამ წუ ხა როდ სა ოლ ქო კო მი ტე ტის პრე ზი დი უ მის 
მდი ვან მა პავ ლე ქვა ჩა ხი ამ, პლე ნუ მის სხვა ქარ
თ ველ წევ რებ თან ერ თად ჩა შა ლეს ეს უმ ნიშ ვ ნე
ლო ვა ნე სი ღო ნის ძი ე ბა – პრე ზი დი უ მის მდი ვა ნი 
რა მო დე ნი მე დღით გაქ რა, ვერ სად ვი პო ვეთ. რო
ცა გა მოჩ ნ და, მან აღი ა რა კი დეც, რომ პლე ნუ მი 
შეგ ნე ბუ ლად არ მო იწ ვი ეს. 

ღა ლა ტი ბორის ად ლე ი ბამ მძი მედ გა ნი ცა და და 
რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ ინ ფარ ქ ტით გარ და იც ვა ლა. 

ასე ჩა ი შა ლა, ერ თა დერ თი გეგ მა, რო მე ლიც 
აფხა ზეთს მომავალში სის ხ ლის ღ ვ რი დან იხსნიდა. 

ნუგ ზარ მგა ლობ ლიშ ვი ლი
20 მარ ტი, 2010 წე ლი

უახლესი ისტორიის უცნობი ფურცელი

დღემ დე გა უმ ხე ლე ლი სა ი დუმ ლო
რო გორ მო ვი და არ ძინ ბა აფხა ზე თის ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში

 საბ ჭო თა ინ ტე ლი გენ ცი ის ფორ მი რე ბი სას   მოს
კო ვი ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ
ლებ ში სპე ცი ა ლუ რად არ ჩევ და ისეთ სუ ბი ექ ტებს, 
რო მელ თაც  შე იძ ლე ბა ეწო დოს  “თავჩაღუნული 
კუ დაბ ზი კე ლე ბი”. ზუს ტად ასე თი იყო ვლა დის
ლავ არ ძინ ბა. 15 წლის გან მავ ლო ბა ში (19892004 
წლებ ში) სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბას 
და ქარ თულ ეროვ ნულ მოძ რა ო ბას მი სი სა ხით  
ყვე ლა ზე ვე რა გი მტე რი ჰყავ და. ვ. არ ძინ ბა ბუ ნე
ბით და ქცე ვით ტუ რა იყო, სი ცოცხ ლის ბო ლომ
დე  ვეფხ ვის შერ ხა ნის _ რუ სე თის იმ პე რი ა ლიზ მის 
მორ ჩი ლი დარ ჩა, ინი ცი ა ტი ვი ა ნი მონ დო მე ბით 
ას რუ ლებ და იმ პე რი ის ყვე ლა ზე არა ა და მი ა ნურ  
მიზ ნებს.

მან თა ვი პი რევ ლად 1989 წელს წარ მო ა ჩი ნა, 
რო გორც 9 აპ რი ლის “გმირის” გე ნე რალ რო დი ო

ნო ვის მხარ დამ ჭერ მა.  არაფ რით გა მორ ჩე ულ მა  
“ხეთოლოგმა” ისარ გებ ლა რა “პერესტროიკის” 
ტალ ღით, 1990 წელს აფხა ზე თის  უმაღ ლე სი საბ
ჭოს თავ მ ჯ დო მა რის პოს ტ ზე აღ მოჩ ნ და. სა ქარ თ
ვე ლო ში 19911992 წლე ბის დე კემ ბერ–იან ვარ ში 
მომ ხ და რი ან ტი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
გა დატ რი ა ლე ბაც მის თ ვის სა სარ გებ ლო გა მოდ გა, 
1992 წლის 23 ივ ლისს თა ვა დაც გა ნა ხორ ცი ე ლა 
ან ტი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი გა დატ რი ა ლე ბა აფხა ზეთ ში  
და ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
სე სი ა ზე  უტიფ რად გა ნაცხა და, რომ მისი პო ლი ტი
კის შე დე გად ქარ თ ვე ლე ბი პირ ვე ლი გა ის როდ ნენ. 
19922004  წლებ ში ვ. არ ძინ ბას მო თა ვე ო ბით აფხა
ზეთ ში გან ხორ ცი ელ და უპ რე ცენ დენ ტო სი სას ტი
კის ეთ ნი კუ რი  წმენ და. მან არა ერ თხელ და დო შე
თან ხ მე ბე ბი (1992 წლის 3 სექ ტემ ბე რი, 1993  წლის 

27 ივ ლი სი) მხო ლოდ იმისთვს, რომ შემ დეგ ვე რა
გუ ლად და ერ ღ ვი ა. მის თ ვის უცხო იყო კავ კა სი უ რი 
ტრა დი ცი ე ბი და კავ კა სი უ რი სო ლი და რო ბა. სრუ
ლი ად კავ კა სია  დარ წ მუნ და, რომ აფხა ზე თის ე.წ. 
რეს პუბ ლი კა სხვა არა ფე რი იყო, თუ არა კრემ ლის 
,,მეხუთე კო ლო ნა”, რომ ლის მთა ვა რი ფუნ ქ ცია 
გახ და ,,კავკასიური სახ ლის” იდე ის გან ხორ ცი ე ლე
ბის ჩაშ ლა. 

მოკ ვ და ტუ რა, რო მე ლიც შეც დო მით ადა მი ა ნის 
ფორ მა ში იყო და ბა დე ბუ ლი. სიკ ვ დილ თან ერ თად 
თან წა ი ღო ათა სე ბი სა და ათი ა თა სე ბის სი ცოცხ
ლე. მი სი სა ხე ლი  წარ სულ ში და ჩე ბა, რო გორც 
მა გა ლი თი ადა მი ა ნის გა დაგ ვა რე ბი სა. მრავ ლის
მეტყ ვე ლი ა, რომ ამ ტუ რას, სუ ლიც იმ პე რი ის 
ცენ ტ რ ში აღ მოხ და.

და ვით არა ბი ძე

პროგ რე სი რე ბა დი დე გე ნე რა ცი ის და სას რუ ლი
ამა წლის მარტის დასაწყისში გარდაცვლილი სეპარატისტების ლიდერი ვლადისლავ არძინბა,

 თავისი ანდერძის თანახმად, სოხუმში, საკუთარ ეზოში დაკრძალეს.
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და ვით არა ბი ძე

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

ნოდარ ჯალაღონია

გლობალიზმი და ჩამორჩენილი 
კაცის ფიქრები

მეუბნებიან, რომ დროს ჩამოვრჩი
და სიჯიუტე მეტის–მეტია,
რა დროს სამშობლოს სიყვარულია,
დედამიწა ხომ ქვეყნად ერთია.

მეუბნებიან და თან სიტყვები
მესმის სულის და გულის ამკლები,
– განა, რუსული ან ინგლისური
ქართულ ენაზე არის ნაკლები?!

ყველამ თავისთავს და ბედს მიხედოს,
ვერ დავუდგები მე სხვებს თავმდებად,
მაგრამ მე ვიცი, რომ უცხო მიწა
სამშობლოდ აღარ გამომადგება.
 
რაში მჭირდება, რაში მარგია
უცხო ცისა და მიწის შეხედვა,
თუ ჩემს დიდგორს და ჩემს მთაწმინდას
ვეღარ ვნახავ და შევხედავ.

როგორ ვიარო საქართველოში,
სიცოცხლის დღეებს როგორ დავითვლი,
თუ არ ვახსენებ შოთა რუსთაველს,
სახელს თამარის, სახელს დავითის.

ქართული მიწა თუ არ მეყრება,
ისე საფლავში რა მომასვენებს...
უნდა ვიცოცხლო საქართველოსთვის
და სამშობლოსთვის მოვკვდე ასევე.

ვერ გაუგიათ სულგაყიდულებს,
ვერ გაუგიათ ეშმაკ–მაცილებს,
უცხო ენას ხომ მაშინ აქვს ფასი,
ქართული ენა თუ უმასპინძლებს.

უსაქართველოდ, უქართულენოდ
ვეღარ ვივლი და ვეღარ ვიქნები,
და ქართულ მიწას შევემეტები
ჩამორჩენილი კაცის ფიქრებით.

2010 წ. იანვარი.

რამ შეგაყვარათ სამშობლოს მტრები

ასეთი ბედი ვინ დაგაბედათ,
ვერ გამიგია და ვერა ვხვდები.
საქართველო რომ არ გიყვართ, ვხედავ,
რამ შეგაყვარათ სამშობლოს მტრები.

ამით ქვეყანა ხვალ რას მოიმკის,
მე ეს მაშინებს და ეს მაკვირვებს,
იუდამ მაშინ თავი მოიკლა,
თქვენ საქართველოს მოკვლას აპირებთ.

ეს უბედობა რამ დაგაბედათ,
მე ეს მაოცებს და ვერა ვხვდები...

საქართველო რომ არ გიყვართ, ვხედავ,
რამ შეგაყვარათ სამშობლოს მტრები.

2009 წ. დეკემბერი.

***
სულში ვაფურთხებ ყველა იმ ქართველს,
ვინც ეხეტება მტრის კარიკარად.
ვინც გროშად ყიდის სამშობლოს სახელს,
სიკვდილს გაურბის და სირცხვილს არა.
მე ვენაცვალე ყველა იმ ქართველს,
ვინც საქართველოს უდგება ფარად,
ვინც ეწირება სამშობლოს სახელს, 
სირცხვილს გაურბის   და სიკვდილს არა.

 2010 წ. იანვარი.

როცა სამშობლოს უჭირს ძალიან

როცა სამშობლოს უჭირს ძალიან,
გამოსაჩენი არა გვაქვს პირი,
ვამბობთ დროის და წლების ბრალია
ქვეყნის ტკივილი და გასაჭირი.

რა შუაშია აქ დრო და წლები,
ისევ ქართველებს მიგვიძღვის ბრალი,
როდესაც ვხვდებით იუდას კერძი
და სავარძლისკენ გვიჭირავს თვალი.

როცა სამშობლოს სვე–ბედზე უფრო,
საკუთარ თავზე და კუჭზე ვფიქრობთ,
როს ერთმანეთის შურით და მტრობით
ქვეყნის სიყვარულს თვითონვე ვიქრობთ.

თუ ქვეყნისა და ერის წინაშე
ვერ მოვიხადეთ სამშობლოს ვალი,
დროს და ცხოვრებას ნუ დავაბრალებთ,
იქნება ისევ ჩვენივე ბრალი.

2010 წ. იანვარი

***

ჩვენ ერთმანეთის შურ–მტრობამ
ბევრჯერ გვიტირა ყოფა.
საფლავში წოლა სჯობია
უსამშობლოოდ ყოფნას.

კარგად გვანახა ცხოვრებამ,
კარგად გვანახა დრომაც,
ზოგჯერ სიკვდილი სჯობია
მტრის მაგიდასთან ჯდომას.

აღარ გვჭირდება სხვა სიტყვა,
მატიანეა მოწმე,
ვაჟკაცი მტერი სჯობია
ქვეყნის გამყიდველ მოძმეს.

2010 წ. თებერვალი.

***
თუმც ქართული სიტყვის, ლექსის
ხოტბა–ქება ბევრჯერ ითქვა,
“სამშობლოზე” უმჯობესი,
არ არსებობს ქვეყნად სიტყვა.

თუმც ქართული სიტყვის, ლექსის
ხოტბა–ქება კარგად მესმის,
“სამშობლოზე” უკეთესი
არ არსებობს  ჩვენში ლექსი.

2010 წ. თებერვალი.

არ უწერია გადაშენება
“ხვალ საქართველო აღარ იქნება”,
ისმის ორგულთ და რეგვენთ ღაღადი.
ამისი თქმა და გაფიქრებაც კი,
არის ქვეყნის და ერის ღალატი.

ეს რეგვენები, სამშობლოს მტრებზე
ათასჯერ უფრო მტრები არიან.
ვინც საქართველოს სიკვდილს უქადის
სამშობლოსათვის ცოცხლად მკვდარია.

თუ კი დავკარგეთ რწმენა ხვალისა,
მაშინ სიცოცხლეს რაღა ფასი აქვს.
მწამს, საქართველო ისევ იხილავს
ახალ დიდგორს და ახალ ბასიანს.

მჯერა, ღვთისმშობლის წილნაყარ მიწას
არ უწერია გადაშენება.
აღარ მოაკლებს ხვალაც უფალი

თავდადებულს და აღმაშენებელს.

მწამს ეყოლება ხვალ სხვა ვახტანგიც,
გაიდიდგორებს ხვალ სხვა დავითიც
და საქართველოს მემატიანე
სამშობლოს გმირებს ისევ დაითვლის.

მჯერა ლეკვები ალგეთისანნი
საქართველოში ისევ ივლიან,
დაიბადება ხვალ სხვა რუსთველიც
და გვეყოლება ხვალ სხვა ილიაც.

მჯერა, სამშობლო ცხრა შვილის დედებს
არც მომავალში მოისაკლისებს,
არც ხვალ მოაკლებს თამარს, ქეთევანს,
აღარც წყნეთელს, აღარც წავკისელს.

მწამს, საქართველოს გადასარჩენად
ქართული ენა ისევ იომებს
და გვეყოლება ხვალ სხვა ფშაველაც,
აკაკიცა და გალაქტიონიც.

და მე ვადიდებ ყველა იმ ქართველს,
ვინც ცხოვრობს ხვალის რწმენით, იმედით,
ვინც არც ცოცხალი და აღარც მკვდარი
თავის სამშობლოს აღარ იმეტებს.

ვეთაყვანები ყველა იმ ქართველს,
ვინც თავის ხალხს და მამულს აჩვენა:
სამშობლოსათვის დაიბადა და
მოკვდა სამშობლოს გადასარჩენად.

2009 წ. დეკემბერი.

 დიდია ქვეყნის ტკივილი
შაჰ–აბასმა 80 ათასი ქართველი გაასახლა 

საქართველოდან. დღეს, მილიონამდე ქართველია    
საქართველოდან წასული.

დიდია ქვეყნის ტკივილი,
მათი წუხილიც დიდია,
ადრე თუ ძალით მიჰყავდათ,
ახლა თვითონვე მიდიან.

არაფერს ნიშნავს იარო
მაძღარი კაცის იერით,
მარტოღა პური რას შველის
თუ სული დარჩა მშიერი.

იცის ქართველმა ოდითგან,
თუ სამშობლოსთვის არ კვდება –
სხვის მიწას არ ემატება, 
მაგრამ სამშობლოს აკლდება.

არც თბილი თავშესაფარი
გულს გაციებულს არ შველის,
არ მოსცილდება სიზმრები
მწარე ფიქრების ამშლელი.

თავის ხალხსა და ქვეყანას
ასე იმიტომ მისტირის,
აქ ელის გარდაცვალება,
უცხო მიწაზე სიკვდილი.

იცის რომ უსაქართველოდ
სიმშვიდე არ უწერია,
აქ, ქართულ მიწად იქცევა,
იქ, მხოლოდ მიწის სტვერია.

ვინც ბედის უკუღმართობას
ადრე თუ გვიან ხვდებიან,
უბრუნდებიან სამშობლოს
და ქართველებად კვდებიან.

2009 წ. დეკემბერი.
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მ ი ნ ი ატურული მოთხრობ ე ბ ი
ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

კო ბა ბუ კია

გა ზაფხუ ლამ
დე არ იყო 

შო რი
პირ ვე ლად, რო ცა გი ხი ლე, გა ვი
ფიქ რე, – მე მას ვე კუთ ვ ნი, – და 
ამ ფიქ რ მა შექ მ ნა ეს წიგ ნი. ამ 
ფიქ რ მა შექ მ ნა ეს ლექ სე ბი. ეს 
ყვე ლა ფე რი შენ გე კუთ ვ ნის, შე
ნი ა. ვი ცი, რომ დღეს უკ ვე ჩვენ 
შო რის სი შო რე ა. და მო ნატ რე ბა  
მა ახ ლო ებს გარ და სულ დღე ებს. 
ესეც შენ გე კუთ ვ ნის. მო ნატ რე

ბა ში მა ძებ ნი ნებ  და კარ გულ გრძნო ბას.  და იმ სა ხუ რე  სიყ ვა რუ ლი? – მი ი ღე 
იგი. და იმ სა ხუ რე მარ ტო ო ბა? – ხარ მარ ტო. იქ ნებ არ ცა ხარ?!  მე უჩე მო ბას 
ვგუ ლის ხ მობ შენ ში. უშე ნოდ  ხომ ეს წიგ ნი დას რულ და.  იქ ნე ბა სხვა,  ახა ლი 
ფურ ცე ლი, ახა ლი გან ც და,  ახა ლი  სევ და – უკ ვე გან ც დი ლი და გა ახ ლე ბუ ლი, 
ეს ყვე ლა ფე რი იქ ნე ბა ვი ცი. მაგ რამ შენ არ იქ ნე ბი. შენ არ გან მე ორ დე ბი. ვწერ 
ამ სიტყ ვებს და მახ სენ დე ბა  აგ ვის ტოს ხვა ტი. შე ნი ცხე ლი სუნ თ ქ ვა რომ მეკ ვ
რო და გულ ზე ამ ბო რად. მახ სენ დე ბა შე ნი თლი ლი თი თე ბის ფე რე ბით გან ც დი
ლი ვნე ბა. ეჰ, ნე ტა რე ბავ, სიყ ვა რუ ლის შენ ხარ გვირ გ ვი ნი. მეც ვიგ ვირ გ ვი ნე 
შენ თან და მე რე...  ცდა  საწყი სია  სიყ ვა რუ ლი სა, გან ც და ნე ტა რი, ეჭ ვი სას რუ
ლი. ვცა დეთ, ვი ნე ტა რეთ და ვი სას რუ ლეთ. სწო რედ ამ გან ც დამ და მა წე რი ნა  
ეს ლექ სე ბი. ჩემ სა ვით  ვე რა ვინ შე გიყ ვა რებს და ვერც ვე რა ვინ მო გიძღ ვ ნის 
გულ წ რ ფე ლი გრძნო ბით გა მელ ნის ფ რე ბულ ლექ სე ბის კო ნას. გი ხა რო და და 
გი ხა რია ახ ლაც ყო ვე ლი ვე. მო დი, არ და ვი ვიწყოთ ის, რა მაც გვა ჩუ ქა გა ნუ მე ო
რე ბე ლი ზაფხუ ლი, შე მოდ გო მა, ზამ თა რი, – და არა გა ზაფხუ ლი. ვერ მი ვაღ წი
ეთ სიყ ვა რუ ლის წმინ და ტაძ რამ დე. ფე ხი და უც და სიტყ ვას ზამ თ რის ყი ნულ ზე 
და გაჩხა რუნ და ცოდ ნის მო ნე ტა. ღა ლა ტი იშ ვა შენ ში და შენ თან. გა და ი თე ლა 
ღირ სე ბა სუ ლის და და ხურ დავ და ამით ყო ვე ლი...
გა ზაფხუ ლამ დე არ იყო შო რი. არ იყო ძნე ლი გა დარ ჩე ნა გულ წ რ ფე ლი 
გრძნო ბის. და შე ნი მზე რა მწვა ნე ბუ რუს ში მა ლავს სი ნა ნულს. მა ლავს სიყ
ვა რულს, რო მე ლიც უკ ვე წარ სულ ში დარ ჩა. დარ ჩა ეს წიგ ნი და ოც ნე ბა – 
უბ რა ლოდ, გა ნა... მე სიყ ვა რუ ლით გა ვაგ რ ძე ლებ ნი ღაბ თან თა მაშს.

  * * *
შენ რომ არ სე ბობ, ესეც მყოფ ნის
მე სუ ლის საგ ზ ლად,
გა ვივ ლი ბი ლიკს ბე დის წე რით
ჩემ თ ვის გა ღე ბულს,
ვი ცი სიყ ვა რულს რომ გა ურ ბი
 და ფუნ ჯით ხა ტავ
უთ ქ მელ სიტყ ვე ბით მო ოქ რო ვილ
ტი ლოს გა ბე დულს.
შენ რომ არ სე ბობ, ვუმ კ ლავ დე ბი
სივ რ ცეს და ნის ლულს
და სი ცოცხ ლეს თან კვლავ ვაგ რ ძე ლებ
ცეცხ ლო ვან თა მაშს,
ნუ შე მი ცო დებ, ნუ მი წო დებ 
ეულს, გა რი ყულს,
რად გან იცო დე, ჩვენ ერ თ მა ნეთს
აწ მ ყო თი ვგა ვართ...

ვე ძებთ სიყ ვა რულს
და სიყ ვა რულს გა ვურ ბით თა ვად.

  ***

ერ თ მა ნეთს ვპო უ ლობთ და ვკარ გავთ ისევ, 
ვპო უ ლობთ სიყ ვა რულს და მე რე, იქ ვე
გვიჩ ნ დე ბა ეჭ ვი და იწყე ბა ბრძო ლა, 
სიყ ვა რულს თან ახ ლავს გი ჟუ რი ძრწო ლა;
მივ ყ ვე ბით მრავ ლად დაკ ლაკ ნილ ბი ლი კებს,
ბედ ნი ე რე ბას ჩვენ წილ გზად ვიტ ვირ თებთ;
ვი გე მებთ ნა ყოფს სხვა დას ხ ვა გე მო თი,
სიყ ვა რუ ლის გან უფ რო მეტს ვე ლო დით.

ერ თ მა ნეთს ვკარ გავთ და ვპო უ ლობთ ისევ,
ვპო უ ლობთ სიყ ვა რულს, ცა სა ვით შიშ ველს. 

ა ლ ბ ა თ...
   შენ გა გი ცა ნი. შუა ზაფხუ ლი ცეცხ ლად ენ თო დე და ქა ლაქ ში. გა დავ წყ
ვი ტეთ, გავ ქ ცე ო დით ცი დან ჩა მო წო ლილ ხვატს და გავ სუ ლი ყა ვით ქა ლაქ
გა რეთ. მან ქა ნა ში ვდუმ დით. მხო ლოდ თვა ლე ბით ვცდი ლობ დით ერ თ მა
ნე თის თ ვის გვეთ ქ ვა სათ ქ მე ლი. მუ სი კა Gჟღერდა. სა სი ა მოვ ნოდ მეჩ ვე ნა, 
რად გან შე ნი ღი მი ლი უფ რო სიღ რ მი სე ულს ხდი და გა რე მოს. ოც ნე ბებ მა გა
მი ტა ცეს. ვფიქ რობ დი, რომ შენ იყა ვი, ვი საც ასე გულ მოდ გი ნედ ვე ძებ დი 
წუ თი სოფ ლის დაკ ლაკ ნილ ბი ლი კებ ზე. ახ ლა კი ცის კენ აღ მარ თულ კი ბე ზე 
მიწ ვევ დი ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის ველ ზე სა სე ირ ნოდ. მიწ ვევ დი და მო უ ლოდ ნე ლად 
შე მა ჩე რე. მო ვე დით! – მითხა რი და მეც ღრუბ ლე ბი დან მი წა ზე და ვეშ ვი...
ტბის პი რას ჩა მოვ ს ხე დით. სიო ცელ ქობ და. გვე სი ა მოვ ნა და შვე ბით გა დავ
ხე დეთ მი და მოს. მარ ტო ნი ვი ყა ვით და ეს სი მარ ტო ვე ჩვენ უფ რო მე ტად 
გვა ახ ლო ებ და. – თაფ ლის ფერ თვა ლებს ვეტ რ ფი და შენც მხიბ ლავ თაფ ლის
ფე რი მზე რით, – გითხა რი და ცას ავ ხე დე, – თაფ ლის ფე რი, მაგ რამ ხში რად 
მომ წ ვა ნო, – ჩურ ჩუ ლით აღ მოხ და ეს სიტყ ვე ბი შენს ბა გეს. დიდ ხანს ვის ხე
დით ერ თ მა ნე თის გვერ დიგ ვერდ და ჩვენ თ ვის ვფიქ რობ დით – მე შენ ზე, შენ 
კი... არ ვი ცი, ალ ბათ... (ასე მტან ჯავ და და მტან ჯავს ეს – ალ ბათ... ვე რას
დ როს გა ვე ქე ცი მას) – შენ უნ და და ა მარ ცხო, შენ უნ და წა შა ლო და გა აქ რო 
ჩე მი გო ნე ბი დან ეს წყე უ ლი – ალ ბათ. შეძ ლებ? – შევ ძ ლე ბო! – მითხა რი და 
დას ტუ რის ნიშ ნად გა სა ო ცა რი ღი მი ლი მა ჩუ ქე. დაგ ვა თენ და. ჩვენ არ ვჩქა
რობ დით მზის გან გა ხუ რე ბულ ქა ლაქ ში დაბ რუ ნე ბას. არ ვჩქა რობ დით, მაგ
რამ უნ და დავ ბ რუ ნე ბუ ლი ყა ვით ჩვენს სახ ლებ ში. ალ ბათ, სულ მა ლე ერ თი 
სახ ლი გვექ ნე ბა. ეჰ, ისევ ალ ბათ... და გა ვუ ყე ვით მზით გა ნა თე ბულ გზას. 
აწ მ ყოს თი თე ბი ჩემს ხე ლის გულ ში მო ვიმ წყ ვ დიე და ვკოც ნი დი, და შენ იღი
მო დი. ხვდე ბო დი, ასე რაც მტან ჯავ და – და ამი ტო მაც, ად რეც გთხოვ დი, და 
ახ ლაც  გთხოვ, – მო მა შო რე ეს სა დარ დე ლი, ეს უნი ა თო და არაფ რის მ თ ქ მე
ლი – ალ ბათ...

 სიტყ ვე ბის თა მა ში
გზავ ნი ლი: ეჰ, რა ცუ დი ა, რომ არ გეს მის და ვერც ხვდე ბი...
იწყე ბა ღა მე. ბე დის წე რის სიო უჩ ვე უ ლოდ დამ ტ რი ა ლებს თავს. გტო ვებ იქ, 
სა დაც შენ ხარ. ეწე ვი, ფიქ რობ და ვერ მი ვიწყებ. შე უძ ლე ბე ლი რა მა ა, და
ი ვიწყო ადა მი ა ნი, რომ ლის თ ვი საც გით ქ ვამს, – მიყ ვარ ხარ!.. რაც არ უნ და 
ქვე ნაგ რ ძ ნო ბე ბი აწუ ხებ დეთ, ასე მარ ტი ვად არა ვის ეუბ ნე ბი ან ამ ლა მაზ 
სიტყ ვას. მთე ლი ღა მე შენ თან ვიქ ნე ბი უხი ლა ვი ძა ფე ბის კვან ძით.
გზავ ნი ლი: ჰო და, იყა ვი დი ლამ დე, სა ნამ არ და გე ძი ნე ბა...
იწყე ბა თა მა ში, სიტყ ვე ბის თა მა ში. მო ნატ რე ბა ში სიყ ვა რუ ლის მარ ც ვ ლებს 
ვე ძებთ და ვცდი ლობთ ვი ყოთ ერ თ მა ნეთ თან გულ წ რ ფელ ნი. არც და გი მა
ლავს, რომ თა ვი დან გა სარ თო ბად ჩამ კ ბი ჩე, მაგ რამ შემ დეგ იგ რ ძე ნი რა
ღაც სხვა გე მო და გა სარ თო ბად ნა პოვ ნი, სა კუ თარ ბე დის წე რად მი მიჩ ნი ე. 
მთხოვ დი, რომ გვე ცა და ბე დი. სულ სამ გ ზის მთხო ვე. და მეც სამ გ ზის ვცა
დე ყო ვე ლი ვე.
გზავ ნი ლი: ადა მი ა ნი სი მარ თ ლეს ყო ველ თ ვის ვერ ამ ბობს...
შევ ძ ლე ბო, მითხა რი, – სიც რუ ეს თა ვი და ვაღ წიო და ვის წავ ლო სი მარ თ ლით 
ცხოვ რე ბა ო. არ გა მო გი ვი და. შენ მა სუს ტ მა ნე ბის ყო ფამ იმ დე ნად და გი მო
ნა, არა თუ მე, სა კუ თა რი ღირ სე ბაც გა და თე ლე და არ და ინ დე შე ნი გუ ლი.
გზავ ნი ლი: სხვა მო ყე ვი ახ ლა, რა მე...
მოვ ყ ვე ბი ჩვე ნი გაც ნო ბის ამ ბავს და გეტყ ვი, რომ იმ წა მი დან დღემ დე, არც 
ერ თხელ არ მი ნა ნი ა, რომ გა გი ცა ნი, რომ შე მიყ ვარ დი, რომ ლექ სე ბის ზღვა 
გა და გი შა ლე, რომ გეგ რ ძ ნო შე ნით ჩემ ში გა ჩე ნი ლი გრძნო ბის სი დი ა დე და 
უსაზღ ვ რო ე ბა. მოვ ყ ვე ბი პირ ველ ღა მეს, პირ ველ კოც ნას, სხე ულ ში მოძ
რავ ვნე ბის არულს და თავ ზე და თე ნე ბულ ცის კ რის მშვე ნე ბას . სიყ ვა რუ ლად 
გცა ნი და იმ ცის კ რი დან ყო ველ ცის კარს ღი მი ლით ვხვდე ბი, რად გან შენ 
გიხ სე ნებ და შენს სუნ თ ქ ვას, ასე სა ა მოდ რომ ეხე ბო და ჩემს ბა გეს. მე კი 
მოვ ყე ვი, შენ კი დუმ ხარ, რო გორც ყო ველ თ ვის.
გზავ ნი ლი: ჰო, აბა რა ვთქვა, ჯერ არ ვი ცი...
თქვი, რომ ეს ყვე ლა ფე რი სიტყ ვე ბის თა მა ში ა, რო მე ლიც შენ და იწყე და და
მარ წ მუ ნე, რომ მეც უნ და მე თა მა შა, მე თა მა შა, ვიდ რე შენ არ მოგ ბეზ რ დე
ბო და ყო ვე ლი ვე. დავ ტო ვეთ ბევ რი ლა მა ზი წუ თი და მო გო ნე ბას გა და ვე
ცით, კარ გად და სა თუ თად რომ შეგ ვი ფუ თოს.
გზავ ნი ლი: ამო დი ჩემ თან...
გა გიკ ვირ დე ბა, მაგ რამ სწო რედ აქ მთავ რ დე ბა ზღა პა რი სიტყ ვის და ერ თ
გუ ლე ბის. რო გორც არა ვინ, ისე მძულს ის წა მი, ის წუ თი და დრო. მძულს სი
ცოცხ ლე ში ბო რო ტე ბად ქცე უ ლი სა ხე. მძულს სი კე თის გან შორ ს გამ დ გა რი 
ორ გუ ლი გუ ლი. და ყო ვე ლი ვე სიყ ვა რულს იტევს, რად გან სი ძულ ვი ლი იშ ვა 
ხომ შენ გან?! – სიყ ვა რულ თან სიტყ ვის თა მა შით.  
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პა რიზ ში მთე ლი ეს დღე ე ბი წვიმს და ოკე ა
ნის ცი ვი ქა რი ქრის. შემ ცივ ნე ბუ ლი პა რი ზე ლე ბი 
ქუ ჩა ში გარ ბი ან და გა მორ ბი ან; ზო გი, ქოლ გით 
ხელ ში, ჩა ფიქ რე ბუ ლი და დის საქ მი ა ნი, ნე ლი, 
მტკი ცე ნა ბი ჯე ბით. სხვა დას ხ ვა კონ ტი ნენ ტის 
თუ ქვეყ ნის ტუ რის ტე ბი, მი უ ხე და ვად ცუ დი ამინ
დი სა, ყველ გან და დი ან და შე დი ან. თან ხ მო ბის 
დი ა დუ რი მო ე და ნი, სა ი და ნაც პა რი ზის არ ტე რია 
შან ტა ლი ზე იწყე ბა, ქა ლა ქის გუ ლად ფეთ ქავს და 
არა ვი თარ ამინდს არ ეპუ ე ბა.… შან ტა ლე ჟეს გამ
ზი რის და საწყის ში, გრან პა ლეს სა გა მო ფე ნო დარ
ბა ზე ბი, რა მო დე ნი მე თვე ა, გე ნი ა ლურ ფერ მ წერს 
მას პინ ძ ლობს. დი დი რე ნუ ა რი ჩემ თა ნა ცაა დღეს 
და აზღ ვა ვე ბუ ლი სუ ლი ე რე ბით მკურ ნავს, მფარ
ვე ლობს და სა ა მოდ ეფე რე ბა ნაწ ვი მა რი მდი ნა რე
სა ვით ჩემს ამ ღ ვ რე ულ გან წყო ბი ლე ბას, წლე ვან
დე ლი ზაფხუ ლის დამ ქან ც ვე ლი შე მოქ მე დე ბი თი 
შრო მი სა გან ჯან მ რ თე ლო ბა შერ ყე ულ სხე ულს.

გრან პა ლეს ხუთ, ერ თ მა ნეთ თან გა დაბ მულ, 
იდე ა ლუ რად გა ნა თე ბულ დარ ბაზ ში, რე ნუ ა რის 
უნი კა ლუ რი ნა მუ შევ რე ბია ექ ს პო ნი რე ბუ ლი. სამ, 
შე და რე ბით დიდ ოთახ ში მთლი ა ნად ფერ წე რაა 
წარ მოდ გე ნი ლი. ხო ლო ბო ლო ორი დარ ბა ზი დან 
ერ თ ერ თ ში, მხატ ვ რის შე მოქ მე დე ბი თი ცხოვ
რე ბის ამ სახ ვე ლი ის ტო რი უ ლი ფო ტო მა სა ლე ბია 
გა მო ფე ნი ლი. მე ხუ თე, მცი რე ოთახ ში, მხატ ვ რის 
ქან და კე ბებს იხი ლავთ, ღრმად თა ვი სე ბურს და 
მა ღალ მ ხატ ვ რულს, სა დაც მკვრივ ქან და კე ბუ
რე ბას თან ერ თად, რე ნუ ა რი სე უ ლი რბი ლი ფერ
წე რუ ლი გან წყო ბი ლე ბის ფორ მა თა ნი უ ან სუ რი 
გა დას ვ ლე ბი ა. ქან და კე ბის ძერ წ ვა შიც თა ვი დან 
ბო ლომ დე, რო გორც მხატ ვა რი, ოგი უსტ რე ნუ ა
რი ა. ნე ბის მი ერ ნა წარ მო ებ თა მთლი ა ნი გან წყო
ბი ლე ბა გა ო ცებს და გაკ ვირ ვებს, გა ტა ცე ბით 
ეც ნო ბი, სუ ლი ე რად მდიდ რ დე ბი, უცხო ვნე ბით 
ტკბე ბი და წა რუშ ლე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი ცი ურ 
ნა კა დად შე მო დის შენ ში...

პაბ ლო პი კა სოს რე ნუ არ თან მიჰ ყავს ამა დეო 
მო დი ლი ა ნი. ორ თა ვე, თა ნა მედ რო ვე ო ბის გე ნი
ე ბი, ყუ რადღე ბით გა ივ ლი ან ვიწ რო ბნელ დე რე
ფანს და მათ წინ იშ ლე ბა დი დი ოთა ხის სივ რ ცე 
დღის სი ნათ ლით სავ სე ატე ლი ე სი, მოლ ბერ ტ თან 

და ფე რე ბით გაწყო ბილ პა ლიტ რას თან წმი და
ნი ვით ზის მო ხუ ცი რე ნუ ა რი. ამ დროს პი კა
სო მო დი ლი ანს ეუბ ნე ბა: _ `შეხედე, ამა დე ო! 
ღმერ თი ზის.~ სრუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბა იყო. პი
კა სო, არც ისე ად ვი ლად იმე ტებ და მხატ ვარ
თა მა ღალ შე ფა სე ბას. თუმ ცა, არც მძაფ რი 
კრი ტი კით თუ მკა ფიო შე ძა ხი ლე ბით გა მო ირ
ჩე ო და, რა მე თუ ნათ ლად იცო და, ვინ არ სცო
დავ და მათ შო რის, გან სა კუთ რე ბით მი სი პე
რი ო დის მო დერ ნის ტი მხატ ვ რე ბი დან, თა ვი სი 
თა ვის ჩათ ვ ლით. მრა ვა ლი მი მარ თუ ლე ბი სა 
თუ მიმ დევ რო ბე ბის მხატ ვ რე ბი, ხან ერთ კე
დელს ეტა კე ბოდ ნენ გა ხე ლე ბუ ლი სუ ლით და 
მძაფ რად და მუხ ტუ ლი ფუნ ჯით, ხან მე ო რეს, 
მე სა მეს... და სას რუ ლი არ უჩან და სუ ლი ერ 
და გო ნებ რივ გა ხე ლე ბას, რის შე დე გა დაც მა
თი გუ ლი ამო ვარ დ ნამ დე ფო რი ა ქობ და. დიდ 
რე ნუ არ თან კი ღვთი უ რი სიმ შ ვი დე სუ ფევს 
და ფერ წე რის გან წყო ბი ლე ბა ან გე ლოზ თა 
ცი უ რი და სი ვით სა ა მოდ გა თა ნას წო რე ბუ
ლია და ყო ველ გ ვა რი სუ ლი ე რი მერ ყე ო ბის 
გა რე შე ქმნის ცი უ რი მშვე ნი ე რე ბის მქო ნე შე
დევ რებს, თით ქოს და ადა მი ანს გგო ნი ა, მი სი 
ფერ წე რა უპ რე ტენ ზი ო ა, მაგ რამ ში ნა გა ნად 
იმ დე ნად სიღ რ მი სე უ ლია მხატ ვ რის ნა თე ლი 
და კე თილ შო ბი ლუ რი ზე ფერ წე რა, აღ ტა ცე
ბა ში მო ყავ ხარ (მხოლოდ სუ ლი ე რი სი ა მოვ
ნე ბის შემ დ გომ). წმი და თაწ მი და რე ნუ ა რი 

იმ დე ნად მკვეთ რი გა მომ ხატ ვე ლი, სუ ლი ე რად 
ჯან სა ღი და ნაღ დი, ღმერ თი ვით მარ თა ლი და ინ
დი ვი დი მხატ ვა რი და ი ბა და, რე ნუ არს სა მა სი წე
ლიც რომ ეცოცხ ლა, თა ვის უნი კა ლურ სა და ან
გე ლო ზუ რი სი სუფ თა ვის მხატ ვ რუ ლი სტი ლი დან 
არ გა და უხ ვევ და და ვერც შეძ ლებ და; სე ზა ნის, 
ვან  გო გის, მო დი ლი ა ნის, რუ ოს, ვლა მინ კის, დე
რე ნის, დი უ ფის, შა გა ლის, მა ტი სის, კან დინ ს კის, 
ფი როს მა ნაშ ვი ლის და კი დევ რამ დე ნი მე უდი დე სი 
მხატ ვ რის არ იყოს, თუნ დაც ხა იმ სუ ტი ნი, მათ გან 
ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ით მრა ვა ლი და მრა ვა ლი ფერ
წე რუ ლი სუ რა თე ბის სე რი ა ლი რომ შექ მ ნი ლი ყო, 
სუ ლი ე რად მო საწყე ნი არა სო დეს  იქ ნე ბო და. აქაა 
დი დი მხატ ვ რის ში ნა გა ნი ინ დი ვი დუ ა ლო ბი დან 
გა მომ დი ნა რე სას წა უ ლებ რი ვი ნი ჭის ძა ლა...

პირ ველ დარ ბაზ ში წარ მოდ გე ნი ლია ორი 
ფერ წე რუ ლი ტი ლო _ კომ პო ზი ცია მო ცეკ ვა ვე 
წყვი ლით; რო გო რი მრა ვალ მ ხ რი ვი ჰარ მო ნია და 
გას პე ტა კე ბუ ლი ფერ თა სიმ ფო ნი ა ა. სუ რა თის მუ
სი კა ლო ბა? _ მო ცარ ტი სე უ ლი ა. ბა ხი სე უ ლი მუ
სი კის მოვ ლე ნე ბიც ამო დის, ანუ უხ მო კოს მი უ რი 
უნა ზე სი მუ სი კაა სუ რა თებ ზე გან ფე ნი ლი, ღვთი
უ რი გა რე მოს ჟღე რა დო ბით.

გა მო ფე ნა ზე შე და რე ბი სათ ვის წარ მოდ გე ნი
ლი ა, თუ რო გორ იკ ვე ბე ბო და მი სი შე მოქ მე დე ბით 
ზო გი ერ თი გე ნი ო სი. ნაჩ ვე ნე ბია პი კა სოს ორი 
შე დევ რი, სა დაც მხცო ვა ნი მხატ ვ რის უდი დე სი 
სიყ ვა რუ ლია გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი, რო გორც კომ პო
ზი ცი ის მხრივ, ასე ვე ფერ ში და კო ლო რიტ შიც, 
თით ქოს და პი კა სო უდი დე სი რე ფორ მა ტორ  მ ხატ
ვა რი ა, მაგ რამ ამ შემ თხ ვე ვა შიც  რე ნუ არ თან შე
და რე ბით მო უ ხე შა ვია და შე მოქ მე დე ბით ფსკერს 
პო უ ლობ... რე ნუ არ თან, არა და არა, შე მოქ მე დე
ბი თი გან წყო ბი ლე ბით ფსკე რის ნა ტა მა ლიც არა 
ჩანს, უძი როა მი სი ფერ წე რა და მი სე უ ლი სა ო ცა
რი ფე რე ბით და ხა ტუ ლი მა რა დი უ ლი სუ ლი...

ერ თ ერ თი მო ცეკ ვა ვე წყვი ლი Dანსე ა ლა ცამ
პაგ ნე 1883. Hუილე სურ ტო ი ლე ფერ წე რუ ლი უბ
რა ლო ე ბის, სი მარ თ ლის, სუ ლი ე რი სი სუფ თა ვის, 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის, სით ბოს, სიყ ვა რუ ლის ფერ წე
რუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის (თან _ თავ შე კა ვე ბუ ლი) 

უსას რუ ლო ბა ა, იმ დე ნად შე დის სუ ლი ერ სიღ რ მე
ში, რომ მას არ სჭირ დე ბა სტი ლის სა გან გე ბო გა
მოკ ვე თა, მან თა ვი სი ინ დი ვი დი უკ ვე ისე თი ფარ
თო მას შ ტა ბით მო ი ზი და, ყვე ლა სხვა ფორ მა ლურ 
ძი ე ბა ზე ფიქ რის სა შუ ა ლე ბა საც არ გაძ ლევს.  ლე
გენ და რუ ლი მხატ ვა რი რე ნუ ა რი,   ჭეშ მა რი ტე ბის 
სუ ლი ე რე ბის და რე ა ლუ რი სამ ყა როს შე უ და რებ
ლო ბაა (რაც ნე ბის მი ე რი სტი ლის და მი მარ თუ ლე
ბის მხატ ვარს მზე სა ვით სჭირ დე ბა)...

მე ო რე კომ პო ზი ცია _ ისევ წყვილ თა ცეკ ვა; 
ტი ლო, ზე თი, ზო მა ალ ბათ 2 მ 50 სმ ხ 1 მ 30 სმ. 
სა ო ცა რი ვერ ცხ ლის ფე რი კო ლო რი ტია მრა ვა ლი 
მწვა ნის მო ნა წი ლე ო ბით, რო მე ლიც ჯან საღ კა პი
ლა რე ბად შე დის სუ რა თის მთლი ან ორ გა ნიზ მ ში. 
ეს ფერ წე რუ ლი სუ რა თი უდა ვოდ შე დევ რი ა... აქ 
არ ფიქ რობ მხატ ვ რის ტემ პე რა მენ ტ ზე ან რა ღაც 
სხვა ზე, რო მე ლიც ავ ტო რი სა გან და ჩვენ გან და
მო უ კი დებ ლად ჩა მო დის. რაც აქაა წარ მოდ გე
ნი ლი, სრუ ლი სი სავ სეა ფერ წე რუ ლი კოს მი უ რი 
სუ ლი ე რე ბი სა, ესო დენ რომ ამ კობს ზე ცი უ რო ბას 
და მი წი ე რე ბას. ამათ წი ნა შე კოს მი უ რი სულ ნი და 
ან გე ლო ზე ბი, რო მელ ნიც ჩვენ გან და მო უ კი დებ
ლად არი ან, ჩვენ ზე მე ტად ტკბე ბი ან, ალ ბათ, და 
კოს მი უ რი ნექ ტ რით სავ სე ნი, თა ვი სას უბ რუნ დე
ბი ან. სუ რა თი ახალ გაზ რ და ფარ შა ვან გის გაშ ლი
ლი ბო ლო სა ვით გა მო ი ყუ რე ბა, რო მე ლიც მზი ურ 
სი ცოცხ ლეს და მშვე ნი ე რე ბას აფ რ ქ ვევს. დი დე
ბა შენ, სუ ლის მხატ ვა რო! ადა მი ან ში მი სი ლა მაზ 
სხე ულ თა სულს რომ პო უ ლობ თა ვი სი ღვთი უ რი 
უნაკ ლო ბით.

ამ ჟა მად სა გან გე ბოდ გა და ვე დი მის ავ ტო
პორ ტ რეტ თან, რო მე ლიც შეს რუ ლე ბუ ლია 1899 
წელს; ტი ლო, ზე თი, 35ხ45 სმ (?). მერ მე გა და ვი
ნაც ვ ლე დო კუ მენ ტუ რი ფო ტო ე ბის მე ოთხე დარ
ბაზ ში და რას ვკითხუ ლობ _ ის უდი დე სი სით ბო 
და ღვთი უ რი სიყ ვა რუ ლი, რო მე ლიც ჩაქ სო ვი ლია 
ამ კომ პო ზი ცი ა ში. ყვე ლა ფერს რე ნუ ა რის პი როვ
ნე ბა ში ვპო უ ლობ. მე ო რე კომ პო ზი ცია _ მო ცეკ
ვა ვე წყვი ლი (Dანსე ა ლა ვილ ლე. 1883. Hუილე 
სურ ტო ი ლე.) არ ვი ცი, რო მელ დიდ კლა სი კოსს 
შე ვა და რო, ვე ლას კესს?! ვე რო ნე ზეს?! ტინ ტო
რენ ტოს?! თუ ტი ცი ანს?! ამოძ რა ვე ბულს თა ნა
მედ რო ვე (რენუარისეული) ფე რე ბით. ფე რის შე
საძ ლებ ლო ბა? უძი რო ა, უსას რუ ლო ა, მაგ რამ მი სი 
გა მო ყე ნე ბა მას თან და ჩვენ თან მოყ ვა ნა, მო ზიდ
ვა, და მორ ჩი ლე ბა და სა ოც რე ბე ბის შეს რუ ლე ბა 
მხო ლოდ და მხო ლოდ გე ნი ა თა ხვედ რი ა. რე ნუ ა
რი იმ გე ნი ა თა ჯგუფს გა ნე კუთ ვ ნე ბა, რო მელ ნიც 
ულა მა ზე სი ტბის, მთე ბით გა რე მო ცუ ლით, შიგ 
თეთ რი ალ ქ ნი ა ნი ნა ვე ბი რომ ცუ რა ვენ, ხმე ლეთ
თან ახ ლოს კი გე დე ბი ეფე რე ბი ან ურ თი ერთს, 
მზე, ირ მის რძის ფ რად ქცე უ ლი, შო რე უ ლი დან 
ესიყ ვა რუ ლე ბა ყო ვე ლი ვეს _ აი, ესაა რე ნუ ა რის 
სუ ლი ე რი აუზი, რო მე ლიც, უძ ლე ვე ლი მან ქა ნის 
ძრა ვად ქცე უ ლი, სა ოც რე ბებს ახატ ვი ნებს მი ლე
ულ მო ხუცს, ხე ლის თი თებ გა უქ მე ბულს, მაგ რამ 
თვა ლე ბი მი სი ჩა უქ რო ბელ ვარ ს კ ვ ლა ვე ბად გვევ
ლი ნე ბა, ავ ტო პორ ტ რე ტი დან დაწყე ბუ ლი.

დროს და უ ბე რე ბია უკ ვე რე ნუ ა რი (ბოლო პე
რი ო დის ფო ტო ე ბი გვიმ ხე ლენ), თი თე ბი _ გა უქ
მე ბულ  დაკ რუნ ჩხუ ლე ბი, თი თებ შუა გაჩხი რუ ლი 
ფუნ ჯით ის უნაკ ლოდ ხა ტავს სულს და ქმნის 
მი სე ულ ფერ წე რას, მაგ რამ დრო ილაშ ქ რებს უწყ
ვე ტი ძა ლით, ხო ლო რე ნუ ა რის ღვთი უ რი გე ნია 
დროს უკუ ებ რ ძ ვის და იბა დე ბა უნი კა ლუ რი შე
დევ რე ბი, რის შე დე გა დაც ჯა ლათ დროს და მარ
ცხე ბულ ფა ლავ ნად წარ მოგ ვი ჩენს... ეს ხომ უფ
ლის და ხე ლოვ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ა, რო მე ლიც 
მა რა დი ულ პრო ცეს შია სამ ყა რო ში. და, ვინ იცის, 

ოგი უსტ რე ნუ ა რი
პა რი ზი, 2009 წე ლი, ნო ემ ბე რი. ლე გენ და რუ ლი გრან პა ლე
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სად, რო გორ და რა ფორ მით ფეთ ქავს თუ იფეთ
ქებს...

დი დი შე მოქ მედ ნი მაცხოვ რის ბე დით ცხოვ
რო ბენ.

რე ნუ ა რი, ეს უმ შ ვე ნი ე რე სი და ჰარ მო ნი უ ლი 
სუ ლის უკე თილ შო ბი ლე სი მო ხუ ცი, ქმნის ღვთი
ურ ანა ბეჭ დებს და დრო და სიკ ვ დი ლი, ტარ ტა
რო ზის გა რეწ რუ ლი თვი სე ბე ბით ფი ზი კუ რად 
მა ინც ანად გუ რე ბენ, მის სულს კი ვე რა ფერს 
აკ ლე ბენ. ამ ოთხ დარ ბაზ ში ისე ძლი ე რა დაა 
მხატ ვ რის სუ ლი წარ მოდ გე ნი ლი, მი ლი ო ნო ბით 
წლებ ში დრო ის და სიკ ვ დი ლის შა ვი ჭე ნე ბაც ვერ 
გაც ვეთს.

ვე ახ ლოთ რე ნუ ა რის სხვა უნი კა ლურ ტი ლო
ებს. შიშ ვე ლი მო ბა ნა ვე ქა ლიშ ვი ლე ბი _ მარ თ
ლაც, ყვე ლა მათ გა ნი ქალ წუ ლო ბის წმი და თაწ
მი და სუ ლი ე რე ბი თაა და ხა ტუ ლი. Bაიგნესსე 
1892. ნუ შეკ რ თე ბით და არც გა გიკ ვირ დეთ, ამ 
მზე სა ვით ნა თე ლი ფერ წე რით ვკითხუ ლობ და 
ვპო უ ლობ სულს. სუ ლი, რო მე ლიც ჩემ ში გა ნუყ
რე ლად არ სე ბობს და დღე ნი ა დაგ ის მე სხვა დას
ხ ვა ფორ მით მა მოძ რა ვებს, ხში რად მტან ჯავს, 
არც ისე იშ ვი ა თად ბრძო ლი სუ ნა რი ანს მხდის, 
შე მოქ მედს, მებ რ ძოლს, ჭეშ მა რიტს, სევ დი ანს, 
ოპ ტი მისტს, და ჯე რე ბულს და და უ ჯე რე ბელს, 
უმა დურს, უიმე დოს, ჯი უტს, და უ მორ ჩი ლე
ბელს, კე თილს (ძალიან ხში რად), ბო რო ტე ბის 
გან მ ს ჯელს, მცი რედ მორ წ მუ ნეს და ხში რად 
ღრმად მორ წ მუ ნეს. მრა ვალს და მრა ვალს თვი
სე ბას ამოყ რის ხოლ მე ის ამ ჩე მი დაღ ლი ლი 
ორ გა ნიზ მი დან, მაგ რამ აქ, რე ნუ არს ამ წმი და 
სუ ლით სავ სე ფი გუ რა ში, უხი ლავ სულს გამ ჭ
ვირ ვა ლედ წარ მო მიდ გენს. იგი ვე შევ ნიშ ნე ტი
ცი ან ში, მო დი ლი ან ში, ვან  გოგ ში, სე ზან ში, ფი
როს მან ში, `ჯოკონდაში~ _ ძა ლი ან შო რე ულს, 
გლო ბა ლურს და სამ ყა რო სე ულს, რო მე ლიც უფ
ლის დო ნე ზე ხან ახ ლო ბე ლი ა, ხში რად _ უსაშ
ვე ლოდ შო რე უ ლი. მე ო რე მო ბა ნა ვე ქალ წუ ლის 
სუ რა თია აქ წარ მოდ გე ნი ლი. ცო ტა თი მე ტი ზო
მის ტი ლო, ზე თი, ალ ბათ 90ხ66ზე?! რო გორც 
ზე მოთ მო გახ სე ნეთ, ფერ წე რის შე საძ ლებ ლო
ბის და უ ჯე რებ ლო ბა ა. ნუ თუ ფერს, ანუ ფერ
წე რას, ამ ზო მის სი მაღ ლე ზე ას ვ ლა შე უძ ლი ა? 
დი ახ! Bაიგნეუსე აუხ ცჰე ვე უხ ლონგს. Vერს. 
189511896. უფა ლო, მა პა ტიე და შე ნი ღირ სი 
შვი ლი რე ნუ ა რი დღემ დე არ მცოდ ნი ა, ვაკ ვ დე
ბო დი ვან  გოგს, გო გენს, სე ზანს, მო დი ლი ანს, 
სუ ტინს, რუ ოს, ზოგ ჯერ _ პი კა სოს, ვლა მინკს 
თუ ალ ბერ მარ კეს; ეს შიშ ვე ლი ან გე ლო ზი და 
მი სი ვირ ტუ ო ზი ავ ტო რი ბო ლომ დე არ მცოდ
ნი ა. უთუ ოდ, რო გორც მო გახ სე ნეთ, სუ ლის ხილ
ვა ა, გამ ჭ ვირ ვა ლე კოს მი უ რი სა ხით!.. აჰა, უნ და 
ამოძ რავ დეს, მა ი ო ლის `ფლორას~ ქან და კე ბი სა 
არ იყოს. მაგ რამ მა გის თა ნა შე საძ ლებ ლო ბა მხო
ლოდ ღვთი ურ ში ცოცხ ლობს. ისი ნი უფალ თან 
ერ თად მოძ რა ო ბენ... ჩვენ თ ვის კი ბო ლომ დე შე
უძ ლე ბე ლია ჩაწ ვ დო მა და ამა შიც თა ვი სე ბუ რი 
ბედ ნი ე რე ბა გვარ გუ ნა გამ ჩენ მა...

ცხოვ რე ბა თა ვად სა ოც რე ბა ა, რო მე ლიც ჩვენ
თან ერ თად მუდ მივ დი ნა მი კა ში ა, მაგ რამ ეს შე
დევ რე ბი ხომ გა რინ დუ ლი სა ი დუმ ლო ე ბე ბია 
სამ ყა რო სი და კოს მო სის, რო მელ ნიც უდი დეს მე
ტო ქე ო ბას უწე ვენ ამ სოფ ლი ურ სი ცოცხ ლეს, თუ
გინდ ცი ურ სხე უ ლებ საც, რო გორც ისი ნია შო რე
უ ლი იდუ მა ლე ბა, ასე თი ვეა ჩვენს წინ არ სე ბულ ნი 
და შორს გა მა ვა ლი იდუ მა ლე ბა ნი არი ან...

რე ნუ ა რი ის მხატ ვა რი გახ ლავთ, რო მე ლიც 
ფე რის მეშ ვე ო ბით კოს მი ურ პო ე ზი ას ქმნის, სა
ო ცარ მუ სი კას თხზავს და ან გე ლო ზის ფრთე ბის 

ფე რით გე სალ ბუ ნე ბა, მის სუ რა თებ ში სე რა ფიმ
თა სამ ყა როს სიმ შ ვი დეა და შო რე უ ლი ცის ფე რი 
ნა თე ბა…

ადა მი ა ნი ძა ლი ან უბე დუ რი არ სე ბა იქ ნე ბო და, 
მას ში რომ არ ბუ დობ დეს მა ღა ლი შე მოქ მე დის 

სუ ლი. ერთ დღეს ნე ფის ხი დის კენ მი ვე მარ თე ბი 
მო ტივ ზე, ნაც ნო ბი ბუ კი ნის ტი მო მე სალ მა, ორი 
თუ სა მი წი ნა და დე ბა ერ თ მა ნეთს გა და ვუ ლა პა
რა კეთ და ამ დროს მის მოკ რ ძა ლე ბულ თა რო ზე 
შევ ნიშ ნე სქელ ტა ნი ა ნი წიგ ნი ყდა ზე გა მო სა ხუ ლი 
გა მოქ ვა ბუ ლის მხატ ვ რო ბის შე დევ რით. წიგ ნი 
და ხუ რუ ლი იყო ცე ლოფ ნით. ჩვენ ხომ ძმა კა ცე
ბი ვართ, გახ სე ნი და და მათ ვა ლი ე რე ბი ნე მეთ
ქი. 100€ ღირ და, რაც ჩემს მა ტე რი ა ლურ შე საძ
ლებ ლო ბას აღე მა ტე ბო და. კე თი ლი ღი მი ლით 
გა მიხ ს ნა ჩემ მა ხუ ჭუ ჭა ოქ როს თ მი ან მა ფრან გ მა 
ნაც ნობ მა. თით ქ მის ერთ სა ათს ვათ ვა ლი ე რებ
დი; რა შო რე უ ლი და ახ ლო შე დევ რე ბია ის ცხო
ვე ლე ბი, რო მელ ნიც დარ ბოდ ნენ პირ ველ ყო ფი
ლი ადა მი ა ნე ბის წი ნა შე, წარ მო ად გენ დ ნენ მათ 
საკ ვებს, რო გო რი სიყ ვა რუ ლით, პირ ველ ყო ფი ლი 
სუ ლი ე რე ბით, ტექ ნი კი თაა შეს რუ ლე ბუ ლი, ყვე
ლა თით ქ მის დი ნა მი კა ში ა. იქ ვნა ხე ის პირ ველ
ყო ფი ლი ღვთი უ რი ვე ლუ რი ნი ჭი, რო მელ საც 

ნი კო ფი როს მა ნაშ ვილ შიც აღ მო ა ჩენ. ყო ვე ლი ვე 
ღვთი უ რი იდუ მა ლე ბა მო დის ადა მი ან ში ძა ლი ან 
შო რე უ ლი დან, ოღონდ ხდე ბა მა თი ტექ ნი კუ რი 
დახ ვე წა გან ვი თა რე ბა და სულ თან ასე მი ახ ლო
ე ბა (წარმოიდგინეთ, იმ პირ ველ ყო ფი ლი ადა მი ა

ნე ბის ნა ხა ტე ბის გან წყო ბი ლე ბა, ცხო ვე ლე ბი სა, 
გან სა კუთ რე ბით გა რე უ ლი ხა რე ბი სა, შე ი ნიშ ნე
ბა პი კა სოს ზო გი ერთ გრა ფი კულ ნა მუ შე ვარ ში, 
გან სა კუთ რე ბით ტო რე ა დო რებს რომ ხა ტავს...).

აქ, რე ნუ არ თან, გან სა კუთ რე ბით 18951896
ში შეს რუ ლე ბუ ლი Bაიგნეუსე აუხ ცჰე უ ე უხ 
ლონგს შეს რუ ლე ბის ტექ ნი კა ზე სა უ ბა რი სა
სურ ვე ლი ა, სა ი დუმ ლო ე ბას შე იძ ლე ბა უმე ტე
სო ბა ჩას წ ვ დეს, მაგ რამ მაგ დაგ ვა რი ტექ ნი კით 
მო ზი დუ ლი სას წა უ ლი მხატ ვ რო ბა და სუ ლი? ჩე
მი შეგ რ ძ ნე ბით, მზის გან შო ბი ლე ბის დო ნე ზე ა. 
მე ამ ჟა მად წარ მარ თიც ვარ! მხო ლოდ მზეს და 
მთვა რეს შე ეძ ლო ამ დაგ ვარ გა ო რე ბა თა შო ბა, 
თუმ ცა მა თი ნაკ ვე ბია ამ სას წა ულ თა შემ ქ მ ნე ლი 
ავ ტო რი, ბა ტო ნი ოგი უსტ რე ნუ ა რი. მინ და ბავ
შ ვუ რი შე კითხ ვა დავ ს ვა, _ რი თი და რა წყა რო ე
ბით იკ ვე ბე ბო და მა შინ ავ ტო რი? თუმ ცა ზე ვით 
ხომ ვას კ ვ ნი, რომ უფ ლის ძა ლა მარ თავ და მის 
ნიჭს და ტექ ნი კურ ფუნჯს. მარ თა ლი ბრძან
დე ბი, ბა ტო ნო პი კა სო, მო დი ლი ანს რე ნუ ა რი 
ღმერ თად რომ წა რუდ გი ნე, პი კა სომ ბევ რად 
ჩვენ ზე უკე თე სად იცო და, ვინ იყო ეს ფუნ ჯის 
ვირ ტუ ო ზი და სუ ლის მომ თ ვი ნი ე რე ბე ლი, და
მატყ ვე ვე ბე ლი და და მამ წყ ვ დე ვე ლი მა რა დი უ
ლის მოძ რა ო ბით. აქ რე ნუ ა რის, ჩე მი გა გე ბით, 
შე მოქ მე დე ბი თი და ფერ წე რუ ლი კულ მი ნა ცი ა ა. 
დი ახ, მინ და გავ კად ნი ერ დე და ვთქვა, ღმერ თი
ვით მთლი ა ნი და სრულ ყო ფი ლია ეს სა ოც რე
ბა ნა წარ მო ე ბი და რამ ხე ლა საზ რუ ნა ვი აქვთ 
ადა მი ა ნებს, ამ დაგ ვა რი შე დევ რე ბი შე უ ნა ხონ 
სამ ყა როს და კოს მოსს, მა რა დი უ ლი ფორ მით. 
კან დინ ს კი სუ ლის და კოს მი ურ ფორ მა თა მხატ
ვა რი ა ო, აქაც რომ ვხე დავთ იგი ვეს?! ოღონდ 
`მზის სა შო დან ნა შო ბი~, მთვა რის მი ერ ნათ ლუ
ლი _ ასე თია რე ნუ ა რის კოს მი უ რი გე ნე ა ლო გი ა, 
მე ასე მჯე რა... რად გან სი ლა მა ზის ასე და ნახ ვა 
და მერ მე მი სი შე მოქ მე დე ბა ში შო ბა მხო ლოდ 
უფ ლი სა და მზის ხალხს ხე ლე წი ფე ბა. ფე რი ისე 
ჩა მო დის ტი ლო ზე, რო გორც მა ი სის წვი მა ჟინ
ჟ ღ ვ ლა, რო მე ლიც თა ნაბ რად და მი ლი ონ მა
ცოცხ ლე ბელ გზავ ნი ლად მო ე ფი ნე ბა ბუ ნე ბას. 
ფე რით მხატ ვა რი კი არ წვა ლობს, არა, ბა ტო ნო, 
ის ფე რით სუნ თ ქავს და მი სი სუ ლი ე რე ბა ნა ტუ
რი დან გა და დის ტი ლო ზე. თით ქოს და მხატ ვ რის 
და ნა ტუ რის სუ ლი ანა რეკ ლია ტი ლოს ზე და

პირ ზე. უზო მო სიყ ვა რუ ლი და სით ბო ისეა გად
მო ცე მუ ლი, რომ უფ ლის გარ და უთუ ოდ ყვე ლას 
შე შურ დე ბა...

მე ო რე და მე სა მე დარ ბაზ ში რე ნუ ა რი წარ მოდ
გე ნი ლია ისევ ორ ფი გუ რი ა ნი კომ პო ზი ცი ე ბით, 
სა დაც სრუ ლი ად სხვა ფორ მით ვი თარ დე ბა მი სი 
გე ნი ა, მაგ რამ ყველ გან იკ ვე ბე ბა და მშო ბი ა რობს 
იმ რე ნუ ა რის გე ნი ით, რა ზეც ზე ვით გიყ ვე ბით. 
და ნარ ჩე ნებ ზეც რომ გე სა უბ როთ, ეს სე კი არა, 
მრა ვალ ფორ მი ა ნი წიგ ნი გა მო მი ვა, თან, სხვა საც 
მინ და და ვუ ტო ვო სათ ქ მე ლი!..

ეს დრო! შენ გან წა სას ვ ლე ლად მე ქა ჩე ბა, მე 
კი ყო ველ თ ვის შენ თან ვიქ ნე ბი, ჩე მო კე თი ლო 
მო ხუ ცო, მო ცი ქულ თა ტო ლო და მაცხოვ რის სუ
ლი ე რე ბით გა ჯე რე ბუ ლო, რო მელ მაც გა აკ ვირ ვე 
დე და მი წე ლე ბი. კი ნა ღამ შე მოქ მე დე ბის დიდ მა 
ძა ლამ მა ჯო ბა და ვემ თხ ვიე ტი ლოს!!!..

რე ზო ადა მია

ოგი უსტ რე ნუ ა რი
პა რი ზი, 2009 წე ლი, ნო ემ ბე რი. ლე გენ და რუ ლი გრან პა ლე
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გაგრძელება მე-15 გვ.

“მევე ვიშიში მეფეო, 
თქვენად ამბის თქმად ამისა”

 სა ზო გა დო ე ბა ში დი დი გულ დაწყ ვე ტა გა მო
იწ ვი ა, ცოტ ნე 
გამ სა ხურ დი ას 
თავ დე ბით გა
თა ვი სუფ ლე ბის 
პე ტი ცი ის ხელ
მო წე რა ზე, დი დი 
ქარ თ ვე ლი პო ე
ტის ბა ტონ მუხ
რან მა ჭა ვა რი ა
ნის მი ერ უარის 
თქმამ.

მარ თა ლი გითხ რათ, თა ვა დაც ძალ ზე გა მი ჭირ
და გავ რ ცე ლე ბუ ლი უარის და ჯე რე ბა, ვი ნა ი დან, 
კო მუ ნის ტუ რი ტე რო რის წლებ ში, ბა ტო ნი მუხ რა
ნი (ბატონი პა ა ტა გუ გუშ ვი ლიც) ინ ტე ლი გენ ცი ი
დან ერ თა დერ თი იყო, რო მელ საც (რომლებსაც) 
დი სი დენ ტე ბი იმე დი ა ნად მი ვად გე ბო დით ხოლ
მე პე ტი ცი ებ ზე (ენის დაც ვის, თვით მ ფ რი ნა ვის 
ბი ჭე ბის, მე რაბ კოს ტა ვას გათავისუფლების და 
სხვ.) პირ ვე ლი ხელ მო წე რის და სა ფიქ სი რებ ლად, 
რა თა შემ დ გომ (მათი მა გა ლი თით) სხვებ საც გა ე
ბე დათ ხელ მო წე რა.

დღეს, სა ა კაშ ვი ლი სე უ ლი “დემოკრატიის ყვა
ვი ლო ბის” ხა ნა ში, რო დე საც ზვი ად გამსა ხურ დი
ას  შვი ლის სი ცოცხ ლე ცი ხის სა კან ში სას წორ ზეა 
შეგ დე ბუ ლი, ბა ტო ნი მუხ რა ნის  უარი უზუს ტო ბად 
მი ვიჩ ნიე და ვი თა
რე ბა ში გა სარ კ ვე

კი დევ ერ თხელ შეგ ვინ დე,

ბა ტო ნო  ზვი ად
1994 წლის თე ბერ ვალ ში, და მო უ კი დე ბე ლი სა

ქარ თ ვე ლოს რეს ბუბ ლი კის პირ ვე ლი პრე ზი დენ
ტის დაკ რ ძალ ვა ზე  იჩ ქე რი ა ში ჩა სულ პირ ველ 
მრა ვალ რიცხო ვან დე ლე გა ცი ას, რომ ლის ხელ მ
ძღ ვა ნე ლი, ბნ გუ რამ შა რა ძის გა დაწყ ვე ტი ლე
ბით გახ ლ დით მე (ვინაიდან, თა ვად ბნ გუ რა მი 
მე ო რე დე ლე გა ცი ას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და), ბნ 
ზვი ა დის სუ რა თებ თან  და მოზ რ დილ ჯვარ
თან ერ თად უძღო და ჩემს მი ერ შეკ ვე თი ლი 
კა ლა თა წარ წე რით: “შეგვინდე, ბა ტო ნო ზვი
ად”.

ამ ღრმა ტკი ვი ლი ან მო ნა ნი ე ბით სიტყ ვებს 
დღემ დე უტყ ვად ვა უნ ჯებ დი ჩემ ში და არ მე
გო ნა, თუ  კ ვ ლავ ძა ლუ მად დამ ც დე ბო და.

2010 წლის 17 თე ბერ ვ ლის ვან და ლურ
მა აქ ცი ამ, მთაწ მინ და ზე, ისე ვე შემ ძ რა, რო
გორც 1994 წლის 5 იან ვარს ხუნ ტის მი ერ 
ოფი ცი ა ლუ რად გაცხა დე ბულ მა ცნო ბამ ზვი
ად გამ სა ხურ დი ას “თვითმკვლელობის” შე სა
ხებ.

მიუხედავად იმი სა, რომ 17 თე ბერ ვ ლის 
მთაწ მინ დის აქ ცი ას ფო ნად ედო სა ა კაშ ვი
ლის რეპ რე სი უ ლი რე ჟი მის მი ერ ცოტ ნე გამ
სა ხურ დი ას უკა ნო ნო პა ტიმ რო ბა ში ყოფ ნა და 
მი სი მრა ვალ თ ვი ა ნი შიმ ში ლო ბა ცი ხე ში,  17 
თე ბერ ვ ლის სკან და ლი არ უკავ შირ დე ბო და ცოტ
ნეს, არა მედ წარ მო ად გენ და ქნ მა ნა ნას და უცხ
რო მე ლი სურ ვი ლის რე ა ლი ზა ცი ის მცდე ლო ბას, 
“კოლხურ კოშ კ ში” გა და ეს ვე ნე ბი ნა ზვი ა დი, რო
გორც მი სი თა ნა მეცხედ რე, რის თ ვი საც მან ისარ
გებ ლა ხელ საყ რე ლი დრო ით…...

იცოდ ნენ თუ არა  მთაწ მინ დის აქ ცი ის მო ნა
წი ლე ქნ მა ნა ნას მომ ხ რე ებ მა თა ვი ან თი ლი დე

რის გუ ლის თ ქ მის,  აქ ცი ის რე ა ლუ რი არ სი სა და 
მიზ ნის შე სა ხებ?  რო გორც გა მო ვარ კ ვი ეთ, არა! 
მა თი მცდარი მო საზ რე ბით, პრე ზი დენ ტის საფ
ლავ თან შექ მ ნი ლი ხმა უ რი და აჟი ო ტა ჟი იყო ცრუ 
და მოჩ ვე ნე ბი თი და მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბა ზე 
ზე წო ლის კენ იყო მი მარ თუ ლი, რა თა გა ე თა ვი

სუფ ლე ბი ნათ ცოტ ნე. თა ვად ქალ ბა ტო ნი მა ნა
ნა კი მთაწ მინ და ზე გა კე თე ბულ გან ცხა დე ბებ ში   
გან მარ ტავ და, რომ: ზვი ა დი დაკ რ ძა ლუ ლი უნ და 
იყოს “კოლხურ კოშ კ ში” და რომ, ზვი ა დი, სა ბო
ლო ოდ კოშ კის ეზო ში და იკ რ ძა ლე ბა.

ამ უხერ ხუ ლი ინ ცინ დენ ტის გა მო უნე ბუ რად 
მო მა გონ და კი ტა აბა ში ძის სიტყ ვე ბი ილი ას გარ
დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბით: “ვგლოვობ სამ

შობ ლოს სირ ცხ ვილს”. 
ჩვე ნი თვით შეგ ნე ბით, თუნდ სა პირ წო ნე მიზ

ნის თ ვი საც კი, პრე ზი დენ ტის საფ ლა ვის ხელ ყო
ფა, და უშ ვე ბე ლი და ამო რა ლუ რი ა. ამას თა ნა ვე, 
რო გორც ერს, ყოვ ლად ნე გა ტი უ რად  წარ მოგ ვა
ჩენს ცი ვი ლი ზე ბუ ლი მსოფ ლი ოს თვალ ში.

  17 თე ბერ ვ ლის მთაწ მინ დის სკან დალს 
წინ უძღო და ქნ მა ნა ნა არ ჩ ვა ძის სა გა ზე თო 
ინ ტერ ვი უ, სა დაც იგი აცხა დებ და:

    “– სხვა თა შო რის, მე კა ტე გო რი უ ლი 
წი ნა აღ მ დე გი ვი ყა ვი ზვი ა დის დაკ რ ძალ ვი
სა მთაწ მინ და ზე, მინ დო და კოლ ხუ რი კოშ
კის ეზო ში დაკ რ ძა ლუ ლი ყო, მაგ რამ ცოტ ნემ 
თქვა, ეს ეზო სა საფ ლა ოდ ხომ არ უნ და იქ ცე
სო” (“ასავალდასავალი”, 8–14 თე ბერ ვა ლი, 
2010 წ. გვ. 6, პირ ვე ლი სვე ტის ბო ლო დან მე
ო რე აბ ზა ცი).

ზე მო თ მოხ მო ბი ლი  ინ ტერ ვიუ აღ მოჩ ნ და სიგ
ნა ლი 17 თე ბერ ვ ლის სუ ლის შემ ძ ვ რე ლი აქ ტი სა. 

2010 წლის 17 თე ბერ ვალს, და მო უ კი დე
ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის პირ ვე ლი 
პრე ზი დენ ტი ზვი ად გამ სა ხურ დია კი დევ ერ
თხელ აწა მეს.

17 თე ბერ ვ ლის აქ ცია დაგ მო უკა ნო ნო პა ტიმ
რო ბა ში მყოფ მა ცოტ ნე გამ სა ხურ დი ამ, მაგ რამ 

გა ზე თებ ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ მი სი გან ცხა დე ბის არას
რულ ტექ ს ტ ში, სამ წუ ხა როდ, ეს ნა წი ლი არ მოხ ვ და.

ქვე მოთ გთა ვა ზობთ ჩვე ნი პო ლი ტი კუ რი გან
ცხა დე ბის ტექსტს, რომ ლის გა მოქ ვეყ ნე ბის სა შუ
ა ლე ბა, მა შინ, პრე სამ და ტე ლე ვი ზი ამ არ მოგ ვ ცა 
და მხო ლოდ ინ ტერ ნე ტით გა ვავ რ ცე ლეთ. 

ლე ი ლა ცო მაია

ზვიად გამსახურდიას 
საფლავი მთაწმინდაზე

ზვი ად გან მა თა ვი სუფ ლებ ლის პარ ტია გა
მოთ ქ ვამს შეშ ფო თე ბას სა ქარ თ ვე ლოს რეს
პუბ ლი კის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის საფ ლა ვის 
ხელ ყო ფი სა და ად გილ სამ ყო ფე ლის ერ თ პი როვ
ნუ ლად შეც ვ ლის მცდე ლო ბის გა მო, რაც სა ეჭ
ვოდ და ემ თხ ვა გარ დაც ვ ლი ლი პრე ზი დენ ტის 
შვი ლე ბის (კონსტანტინესა და გი ორ გის) სა ქარ
თ ვე ლო ში დრო ე ბით არ ყოფ ნას, ხო ლო ცოტ ნეს 
უკა ნო ნო პა ტიმ რო ბა ში ყოფ ნას.

პრეზიდენტის ქვრი ვის, მა ნა ნა არ ჩ ვა ძის, 17 
თე ბერ ვ ლის თვით ნე ბურ ქმე დე ბას ვა ფა სებთ 
ვან და ლიზ მად და კი დევ ერ თხელ საქ ვეყ ნოდ 
ვაცხა დებთ, რომ:

სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის პირ ველ პრე
ზი დენტს, სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის ეროვ
ნულ  გმირს  ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, 2007 წლის 1 
აპ რილს, ერ მა, ბერ მა და სა კუ თარ მა შვი ლებ მაც 
სრუ ლი ად სა მარ თ ლი ა ნად და დამ სა ხუ რე ბუ
ლად მი უ ჩი ნეს ღირ სე უ ლი ად გი ლი მთაწ მინ დის 
პან თე ონ ში და ამ ერ თ სუ ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის შეც ვ ლის უფ ლე ბა არა აქვს თვით პრე
ზი დენ ტის ქვრივ საც და წარ მო ად გენს უკა ნო ნო 
ქმე დე ბას.

მო ვითხოვთ ყვე ლა პა სუ ხის მ გე ბე ლი სა ხელ მ
წი ფო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი სა გან, სა ი მე დოდ და იც ვან 
და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის 

პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
სა მუ და მო გან სას ვე ნე ბე ლი  მთაწ მინ დის პან თე
ონ ში და უზ რუნ ველ ყონ მი სი საფ ლა ვის უსაფ
რ თხო ე ბა.

ხო ლო, ქალ ბა ტონ მა ნა ნა არ ჩ ვა ძის მომ ხ რე
ებს კი მო ვუ წო დებთ, სრუ ლად გა აც ნო ბი ე რონ 
მომ ხ და რი და ნუ ღარ მი ი ღე ბენ მო ნა წი ლე ო ბას 
მსგავს მწვა ლებ ლურ, ვან და ლურ და სა მარ ცხ
ვი ნო აქ ტ ში.

პარ ტი ის თავ ჯ დო მა რე
ლე ი ლა ცო მაია

2010 წლის 18 თე ბერ ვა ლი, თბი ლი სი. 

ჩვენ სა შიშ პრე ცენ დენ ტად მი ვიჩ ნევთ 
17 თე ბერ ვ ლის სკან დალს იმ რე ა ლო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მი ხე ილ სა ა კაშ
ვი ლი არ გახ ლავთ დი დად კმა ყო ფი ლი 
თა ვი სი იძუ ლე ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბი
სა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მთაწ მინ და ზე 
დაკ რ ძალ ვის გა მო  და გაჩ ნ და რე ა ლუ რი 
საფ რ თხე, მსგავ სი პრე ცენ დენ ტის გა მე ო
რე ბის შემ თხე ვა ში, სა ა კაშ ვი ლის შე სა ბა
მის მა სტრუქ ტუ რებ მა  ხე ლი აღარ შე უ
შა ლონ  პრე ზი დენ ტის ქვრივს სა კუ თა რი 
სურ ვი ლის აღ ს რუ ლე ბა ში.  

ზვი ად გან მა თა ვი სუფ ლებ ლის პარ ტი ის
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა



15

15 2010, მარტი, #24

2010, მარტი, #24

2009 წლის 28 ოქ   ტომ   ბერს, შე  თითხ   ნი  ლი ბრალ  
დე  ბით და  პა  ტიმ   რე  ბუ  ლი ცოტ   ნე გამ   სა  ხურ   დი  ა, 
კვლავ სა  ა  კაშ   ვი  ლის პი  რად პა  ტიმ   რად რჩე  ბა. ნაც  
მოძ   რა  ო  ბის დიქ   ტა  ტო  რუ  ლი რე  ჟი  მი, ყო  ველ   გ   ვა  რი 
უკა  ნო  ნო მე  თო  დე  ბით ცდი  ლობს გა  უ  ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვოს 
მას პა  ტიმ   რო  ბა. ამ მიზ   ნით მრა  ვალ   ჯერ გა  და  ი  დო 
და  ნიშ   ნუ  ლი პრო  ცე  სე  ბი, ხო  ლო ყო  ვე  ლი ჩა  ტა  რე  ბუ 
ლი პრო  ცე  სი კი (რომელიც ეროვ   ნუ  ლი მოძ   რა  ო  ბის 
სა  მარ   თ   ლი  ა  ნი პრო  ტეს   ტის ხმა  უ  რის ფონ   ზე მიმ   დი 
ნა  რე  ობს) აღ   მაშ   ფო  თე  ბე  ლი ცი  ნიზ   მი  სა და უსა  მარ  
თ   ლო  ბის გა  მო  ხა  ტუ  ლე  ბას წარ   მო  ად   გენს.

დაზარალებულის – და  ვით ბა  ჯე  ლი  ძის – ჩვე  ნე 
ბებ   მა აშ   კა  რად ჩიხ   ში შე  იყ   ვა  ნა სა  სა  მარ   თ   ლო ხე  ლი 
სუფლე  ბა, რა  მე  თუ ბა  ჯე  ლი  ძე, ყო  ველ პრო  ცეს   ზე 
ერ   თ   ნა  ი  რად და  ბე  ჯი  თე  ბით აცხა  დებს, რომ ცოტ   ნე 
გამ   სა  ხურ   დი  ას არა  ვი  თა  რი ბრა  ლი არ მი  უძღ   ვის მის 
დაჭ   რა  ში, არა  მედ იგი დაჭ   რა მის   თ   ვის სრუ  ლი  ად 
უც   ნობ   მა პი  როვ   ნე  ბამ და მოწ   მე  თა ჩვე  ნე  ბე  ბი სა 
მარ   თალ   დამ   ც   ვე  ლი ორ   გა  ნო  ე  ბის მი  ერ ზე  წო  ლი  თა 
და მუ  ქა  რი  თაა გა  მო  ძა  ლუ  ლი და სი  ნამ   დ   ვი  ლეს არ 
შე  ე  სა  ბა  მე  ბა.

დაზარალებულმა და  ვით ბა  ჯე  ლი  ძემ, სა  სა 
მარ   თ   ლო პრო  ცე  სებ   ზე, აგ   რეთ   ვე გა  ნაცხა  და, რომ 
მას   ზეც ხორ   ცი  ელ   დე  ბა ზე  წო  ლე  ბი და მუ  ქა  რე  ბი 
პო  ლი  ცი  ის სამ   მარ   თ   ვე  ლო  სა და პრო  კუ  რა  ტუ  რის 
მუ  შა  კე  ბის მხრი  დან, რომ   ლე  ბიც კა  ტე  გო  რი  უ  ლად 
მო  ითხო  ვენ მის   გან, შე  ი  ა  რა  ღე  ბულ თავ   დამ   ს   ხ   მე 
ლად ცოტ   ნე გამ   სა  ხურ   დი  ას და  სა  ხე  ლე  ბას.

უშიშ   რო  ე  ბი  სა და ში  ნა  გან საქ   მე  თა მი  ნის   ტ   რ   მა 
ვა  ნო მე  რა  ბიშ   ვილ   მა, პა  ტი  მარ ცოტ   ნე გამ   სა  ხურ  
დი  ას წი  ნა  აღ   მ   დეგ, მი  სი სა  ჯა  რო დის   კ   რე  დი  ტა  ცი 
ის მიზ   ნით, გა  მო  ი  ყე  ნა ცოტ   ნეს მე  გო  ბა  რი ქა  ლი 

სო  ფი  კო ჩიკ   ვი  ლა  ძე, რო  მელ   მაც, ტე  ლე  კომ   პა  ნია 
“იმედის” ყო  ველ   კ   ვი  რე  ულ გა  და  ცე  მა “სიმართლის 
დრო   ში” (რომელიც წარ   მო  ად   გენს ტესტს რეს   პო 
დენ   ტის პი  რად გულ   წ   რ   ფე  ლო  ბა  სა და სი  მარ   თ   ლე 
ზე), მთე  ლი სა  ა  თი ილა  პა  რა  კა მხო  ლოდ ცოტ   ნე  ზე 
და იგი და  ა  ხა  სი  ა  თა მო  ძა  ლა  დე, კრი  მი  ნალ და ყოვ  
ლად ნე  გა  ტი  ურ პი  როვ   ნე  ბად, და  ა  და  ნა  შა  უ  ლა ბა  ჯე 
ლი  ძე  ზე შე  ი  ა  რა  ღე  ბულ თავ   დას   ხ   მა  ში და მო  ითხო  ვა 
მი  სი ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვი დრო  ით პა  ტიმ   რო  ბა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
ინ   სი  ნუ  ა  ცი  უ  რი გა  მოს   ვ   ლი  სათ   ვის, სა  ზო  გა  დო  ე  ბა  ში 
გავ   რ   ცე  ლე  ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ით, ჩიკ   ვი  ლა  ძეს, მე  რა 
ბიშ   ვი  ლის უწყე  ბამ, ჰო  ნო  ნა  რის სა  ხით გა  და  უ  ხა  და 
სა  მო  ცი ათა  სი ლა  რი. 

სა  ა  კაშ   ვილ   მა, ცოტ   ნე გამ   სა  ხურ   დი  ა  ზე, რო  გორც 
პი  რად მტერ   ზე დევ   ნა მას შემ   დეგ გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლა, 
რო  ცა 2007 წლის ნო  ემ   ბ   რის საპ   რო  ტეს   ტო აქ   ცი 
ებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით, ტე  ლე  ვი  ზი  ით გა  მოქ   ვეყ   ნ  
და ცოტ   ნეს სა  ტე  ლე  ფო  ნო სა  უბ   რე  ბი მოს   კო  ვი  დან 
თბი  ლის   ში ოპო  ზი  ცი  ის ლი  დე  რებ   თან, შალ   ვა ნა  თე 
ლაშ   ვილ   თან და კონ   ს   ტან   ტი  ნე გამ   სა  ხურ   დი  ას   თან. 
სა  უ  ბარ   ში, ცოტ   ნე, აქ   ტი  ვო  ბა  სა და სტრა  ტე  გი  ას 
უწუ  ნებ   და ოპო  ზი  ცი  ას და გა  ბე  დუ  ლი ქმე  დე  ბე  ბი 
სა  კენ მო  უ  წო  დებ   და. ამ მოს   კო  ვუ  რი სა  ტე  ლე  ფო  ნო 
სა  უბ   რე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე, სა  ა  კაშ   ვი  ლის რე  ჟიმ   მა, 
ცოტ   ნე, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს წი  ნა  აღ   მ   დეგ, ჯა  შუ  შო  ბა  ში 
და  ა  და  ნა  შა  უ  ლა და მას   ზე სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი დევ   ნა 
გა  მო  აცხა  და. ცოტ   ნე არ შე  უ  შინ   და მის წი  ნა  აღ   მ   დეგ 
წა  ყე  ნე  ბულ ბრალ   დე  ბას და იგი მა  ინც დაბ   რუნ   და 
სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში. “ძებნილი” ცოტ   ნე აერო  პორ   ტ   ში 
ვე და  ა  კა  ვეს და მხო  ლოდ 20 000 ლა  რის გი  რა  ოს 
სა  ნაც   ვ   ლოდ გა  ა  თა  ვი  სუფ   ლეს (გირაო სხვამ გა  და 
ი  ხა  და).

სა  ა  კაშ   ვი  ლი, ცოტ   ნეს, ვერც იმას პა  ტი  ობს, რომ 
მან არ მის   ცა მას, პრე  ზი  დენტ ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დი 
ას გროზ   ნო  დან გად   მოს   ვე  ნე  ბის აქ   ტის, თა  ვი  სი პი 
არ   –   კამ   პა  ნი  ის   თ   ვის გა  მო  ყე  ნე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბა, 
არც ხუთ   ჯ   ვ   რი  ა  ნი დრო  შა გა  და  ა  ფა  რე  ბი  ნა სა  სახ  
ლე  ზე და სიტყ   ვის თქმის უფ   ლე  ბაც აღუკ   ვე  თა.

ცოტ   ნე გამ   სა  ხურ   დი  ას პო  ლიტ   პა  ტიმ   რო  ბას  
თან და  კავ   ში  რე  ბით საპ   რო  ტეს   ტო პერ   მა  ნენ   ტუ 
ლი აქ   ცი  ე  ბი დღემ   დე მიმ   დი  ნა  რე  ობს თბი  ლის   ში. 
საპ   რო  ტეს   ტო პი  კე  ტე  ბი ეწყო  ბა, აგ   რეთ   ვე აშ   შ      ში, 
საფ   რან   გეთ   ში, სა  ბერ   ძ   ნეთ   ში და საზღ   ვარ   გა  რე  თის 
სხვა ქა  ლა  ქე  ბის სა  ელ   ჩო  ებ   თან ქარ   თ   ვე  ლი ემიგ  
რან   ტე  ბის მი  ერ. თა  ვად ცოტ   ნემ სამ   თ   ვი  ა  ნი საპ   რო 
ტეს   ტო შიმ   ში  ლო  ბა, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის უკი  დუ  რე  სად 
შერ   ყე  ვის გა  მო, კა  თო  ლი  კოს   –   პატ   რი  არ   ქის ილია II
ის თხოვ   ნით შეწყ   ვი  ტა, რო  მელ   მაც იგი ცი  ხე  ში პი 
რა  დად მო  ი  ნა  ხუ  ლა.

მი  ხე  ილ სა  ა  კაშ   ვი  ლის შუ  რის   ძი  ე  ბის მსხვერ   პ   ლი 
ცოტ   ნე გამ   სა  ხურ   დია კვლავ უკა  ნო  ნო პა  ტიმ   რო  ბა 
ში იმ   ყო  ფე  ბა და მი  უ  ხე  და  ვად, და  ვით ბა  ჯე  ლი  ძის 
საქ   მეს   თან და  კავ   ში  რე  ბით, მი  სი სრუ  ლი უდა  ნა  შა  უ 
ლო  ბი  სა, სა  ა  კაშ   ვი  ლის რე  ჟი  მის მხრი  დან, რო  გორც 
სჩანს, სას   ჯელს მა  ინც ვერ გა  და  ურ   ჩე  ბა. 

ქე  თე  ვან ჭან   ტუ  რია

ცოტ   ნე გამ   სა  ხურ   დია - სა  ა  კაშ   ვი  ლის 

შუ  რის   ძი  ე  ბის მსხვერ   პ   ლი

ვად სახ ლის ტე ლე ფონ ზე თა ვად  და ვუ რე კე. ორი 
ზა რის გას ვ ლის თა ნა ვე ყურ მი ლი პი რა დად ბა ტონ მა 
მუხ რან მა აიღო.

უკო მენ ტა როდ გთა ვა ზობთ ბ–ნ მუხ რან
თან მოკ ლე სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რის სრულ სტე 
ნოგრამას:

“– ალო, გის მენ (ბ-ნ მუხ რა ნი).
– გა მარ ჯო ბათ, ბა ტო ნო მუხ რან, ლე ი ლა ცო

მაია გა წუ ხებთ, რო გორ ბრძან დე ბით? (ლეილა).
– მად ლო ბა, არა მი შავს (ბ-ნ მუხ რა ნი).
– ბა ტო ნო მუხ რან, ჩვენს გა ზეთ ში ცოტ ნე 

გამ სა ხურ დი ას პა ტიმ რო ბას თან და კავ ში რე ბით, 
თქვენ რა ი მე გან ცხა დე ბას ხომ არ გა ა კე თებ დით? 
(ლეილა).

– მე არ ვე რე ვი, მე არ ვი ცი (პაუზა) არა ვარ საქ-
მის კურ ს ში და ვე რა ფერს ვიტყ ვი (ბ–ნ მუხ რა ნი).

 – გროვ დე ბა ინ ტე ლი გენ ცი ის ხელ მო წე რე ბი 
(ლეილა).

 – მე არ ვი ცი (პაუზა) დამ ნა შა ვე არის, არ არის 
(პაუზა), ვერ ჩა ვე რე ვი (ბ–ნ მუხ რა ნი).

 – მი სი ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა უკი დუ
რე სად მძი მეა (ლეილა).

 – არა ფე რი ვი ცი საქ მის შე სა ხებ. კოლექტიურ 
გან ცხა დე ბებს ხელს აღარ ვა წერ. შენ ჩე მი მე გო-
ბა რი ხარ და გეტყ ვი: მე ხომ ჯან სუღ ჩარ კ ვი ა ნი 
არა ვარ, ჯერ ზვი ადს რომ ებ რ ძო და, ახ ლა მი სი 
შვი ლის გან თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის …იბ რ ძ ვის, ვი-
თომ, წრფე ლი ა? (პაუზა) მე ვერ ჩა ვე რე ვი, რად გან 
არა ფე რი ვი ცი, ნახ ვამ დის” (მუხრანი). 

2010 წლის 20 თე ბერ ვა ლი, 14 სთ.20 წთ. 
(მხოლოდ სა უბ რის დას რუ ლე ბის დრო 

და ვა ფიქ სი რე – ლ.ც.).…
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“მევე ვიშიში მეფეო, 
თქვენად ამბის თქმად ამისა”

კო ლა ბო რა ცი
ო ნიზ მი და მი სი 

ალ ტერ ნა ტი ვა  
დღეს რუ სეთს მარ თავს  სამ ხედ რო სამ რეწ ვე ლო 

და  სათ ბობ ე ნერ გე ტი კულ  კომ პ ლექ სე ბის  ალი ან სი. ამ 
ალი ან სის სა გა რეო პო ლი ტი კის სტრა ტე გი უ ლი მი ზა ნია 
მსოფ ლი ოს და ყო ფა  გავ ლე ნის სფე რო ე ბად და ევ რო პა ში 
გამ ყო ფი ხა ზების და წე სე ბა. მათ ამ მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე
ბა ში და მო უ კი დე ბე ლი და ერ თი ა ნი სა ქარ თ ვე ლო ხე ლის 
შემ შ ლელ ფაქ ტო რად მი აჩ ნი ათ.

კრემ ლის პრობ ლე მა ისა ა, რომ დღეს მას აღარ შე
უძ ლია თბი ლის ში კარლ კნო რინ გის მსგავ სად გე ნე რალ 
 გუ ბერ ნა ტო რის დას მა, იგი ვერც მშრო მელ თა მა სებს 
შეს თა ვა ზებს ფაბ რი კა ქარ ხ ნებს, მი წას, საბ ჭო ე ბის ხე
ლი სუფ ლე ბას. კრემლს არ სურს  2008 წლის აგ ვის ტოს 
ომის შე დე გე ბის გა და სინ ჯ ვა, ჯა რე ბის დაბ რუ ნე ბა ომამ
დელ პო ზი ცი ებ ზე, აფხა ზე თი სა და ე.წ. სამ ხ რეთ ოსე თის 
“დამოუკიდებლობის” ცნო ბის აქ ტე ბის გა უქ მე ბა  და მის 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ეთ ნი კუ რი წმენ დის შე დე გე ბის აღ
მოფხ ვ რა.

მის თ ვის სა სურ ვე ლი რე ა ლო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად  
მას ისე თი ვე “პარტნიორი”  სჭირ დე ბა, რო გო რიც თა ვის 
დრო ზე ჰყავ და ჰიტ ლერს საფ რან გეთ ში “ვიშის” მთავ რო
ბის სა ხით. მოს კოვ ში ჩქა რო ბენ, რად გან რუ სეთ ში იზ რ დე
ბა სო ცი ალ ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სი და მის გა და სა ფა რად 
აუცი ლე ბე ლია წარ მა ტე ბა სა გა რეო ფრონ ტ ზე. ამით არის 
გან პი რო ბე ბუ ლი ზუ რაბ ნო ღაი დე ლი სა და ნი ნო ბურ ჯა ნა
ძის მი ღე ბა ვლ. პუ ტი ნის მი ერ.

ის ვინც თან ხ მ დე ბა იყოს რუ სე თის იმ პე რი ა ლიზ მის 
აგ რე სი უ ლი სტრა ტე გი ის “პარტნიორი”, ვე ღარ იქ ნე ბა 
და მო უ კი დე ბე ლი და ერ თი ა ნი სა ქარ თ ვე ლოს პატ რი ო
ტი. ზუ რაბ ნო ღა ი დე ლი სა და ნი ნო ბურ ჯა ნა ძის სწო რე ბა 
რუ სე თის კენ არა მარ ტო პო ლი ტი კუ რი, არა მედ კერ ძო 
ინ ტე რე სე ბი თა ცაა გან პი რო ბე ბუ ლი. 20042007 წლებ
ში ორი ვე  მათ გა ნი ინი ცი ა ტი ვი ა ნი თა ნა მო ნა წი ლე იყო 
იმ “გაკულაკების” პო ლი ტი კი სა, რა საც მ. სა ა კაშ ვი ლის 
“ნაციონალური” რე ჟი მი ახორ ცი ე ლებ და “ვარდების რე
ვო ლუ ცი ის” შე დე გად და მარ ცხე ბულ თა მი მართ.  თა ვა
დაც რომ არ გახ დ ნენ ამ გ ვა რი “გაკულაკების” ობი ექ ტ ნი 
ისი ნი ცდლო ბენ კრემ ლის სა ხით მო ი პო ვონ მა თი და მა თი 
კლა ნე ბის კა პი ტა ლის სა ი მე დო დამ ც ვე ლი, მაგ რამ მუქ თი 
ყვე ლი მხო ლოდ სა თა გურ ში ა.

დი დად სამ წუ ხა რო ა, რომ მათ გზას და ად გა ქა რუ ლი 
ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბი სა და სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
უზე ნა ე სი საბ ჭოს ყო ფი ლი დე პუ ტა ტი, სა ქარ თ ვე ლოს სა
ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის აქ ტის 
ხელ მომ წე რი ზვი ად ძი ძი გუ რი, მან ტე ლე ვი ზი ით გა ა კე თა 
გან ცხა დე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლომ უნ და აღად გი ნოს რუ
სეთ თან დიპ ლო მა ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა დე ო კუ პა ცი ამ დე. 
მან და სხვა მაც ნათ ლად უნ და გა აც ნო ბი ე როს, რომ წარ
სუ ლის დამ სა ხუ რე ბე ბი არაა დღე ვან დე ლი რე ნე გა ტო ბის 
ინ დულ გენ ცი ა.

კო ლა ბო რა ცი ო ნიზ მი არ ახა ლი მოვ ლე ნა ა. 194044 
წლებ ში ოკუ პან ტებ თან არა ერ თ მა ფრან გ მა ითა ნამ შ
რომ ლა, მარ ტო მუ შა თა ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის ფრან გუ ლი 
სექ ცი ის 164 სე ნა ტო რი დან და დე პუ ტა ტი დან 110მა კო
ლა ბო რა ცი ო ნის ტო ბა იკად რა, ისე ვე რო გორც ყო ფილ მა 
პრე მი ერ  მი ნის ტ რ მა პი ერ ლა ვალ მა. მაგ რამ არ ც  ერ თ მა 
ფრან გულ მა პარ ტი ამ არ იკად რა გერ მა ნიის მმარ თ ველ 
ნა ცი ო ნალ  სო ცი ა ლის ტურ მუ შა თა პარ ტი ას თან თა ნამ შ
რომ ლო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა, მა შინ რო ცა ზუ
რაბ ნო ღა ი დე ლის პარ ტი ამ – მოძ რა ო ბა “სამართლიანი სა
ქარ თ ვე ლოს თ ვის”, რუ სე თის  მმარ თ ველ პარ ტია “ერთიან 
რუ სეთ თან” მო ა წე რა ხე ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის ხელ შეკ რუ
ლე ბას.    

კო ლა ბო რა ცი ო ნიზ მი დღეს სტრა ტე გი უ ლი საფ რ თხეა 
სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. შემ თხ ვე ვი თი არა ა, რომ ეუთო ში 
რუ სე თის სპე ცი ა ლურ მა წარ მო მად გე ნელ მა ვლა დი მერ 
ჩი ჟოვ მა გა ნაცხა და “საბჭოთა კავ ში რი ისევ არ სე ბობს”, 
კრემ ლ მა შექ მ ნა ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ფე დე რა ლუ რი 
ოლ ქი, სა დაც ამ ზა დებს ჩვე ნი ქვეყ ნის წი ნა აღ მეგ სამ ხედ
რო ინ ტერ ვენ ცი ის ბა ზას. ზუ რაბ ნო ღა ი დე ლი და ნი ნო 
ბურ ჯა ნა ძე არც “პუბლიკოლაა” და არც “აგრიკოლა”. მ. 
სა ა კაშ ვი ლის “ნაციონალური” რე ჟი მი მარ თ ლაც რომ კო
ლა ბო რა ცი ო ნის ტე ბის სამ ჭედ ლო გა მოდ გა, ამ რე ჟი მის 
დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ მოს კო ვის კენ მი მა ვალ გზა ზე უკ ვე 
ჯი კა ვი და გა ი წი გა მა ტა რე ა.

კო ლა ბო რა ცი ო ნიზ მის ალ ტერ ნა ტი ვა არის ეროვ ნუ
ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი და სო ცი ა ლუ რი ძა ლე ბის კონ სო ლი
და ცია ისეთ პო ლი ტი კურ და სა ზო გა დო ებ რივ ბლოკ ში, 
რო მელ საც ექ ნე ბა ეროვ ნუ ლი ტრა დი ცი ე ბი სა და სო ცი ა
ლუ რი დე მოკ რა ტი ის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სი პროგ რა მა, 
სტრა ტე გია და ტაქ ტი კა.

აშშს პრე ზი დენ ტი რო ნალდ რე ი გა ნი 1984 წელს 
ფრან გულ გა ზეთ “ფიგაროსთვის” მი ცე მულ ინ ტერ ვი უ ში 
აღ ნიშ ნავ და “… რო დე საც თავ სუ ფა ლი ხალ ხი გა დაწყ ვეტს 
გა ა კე თოს ის რაც აუცი ლე ბე ლია მი სი უსაფ რ თხო ე ბის უზ
რუნ ველ სა ყო ფად, ვე რა ვი თა რი მო წი ნა აღ მ დე გე ვერ შეს ძ
ლებს მის და მარ ცხე ბას”.

კო ლა ბო რა ცი ო ნიზ მის ალ ტერ ნა ტი ვა არის ბრძო ლა 
და ეს ბრძო ლა სა ქარ თ ვე ლოს არ ჩე ვა ნი ა.

დავით არაბიძე
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ქალბატონო მარი, რო დის ჩა ე ბით ეროვ-
ნულ მოძ რა ო ბა ში და რამ გა ნა პი რო ბა?

1988 წლი დან და იწყო ეროვ ნულ  გან მა
თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბა. მე, რო გორც ის
ტო რი კოს მა კარ გად ვი ცო დი ჩე მი ტან ჯუ ლი 
სამ შობ ლოს ტრა გიზ მით აღ სავ სე ის ტო რია 
და გა დავ წყ ვი ტე სამ შობ ლოს თა ვი სუფ ლე
ბის თ ვის ბრძო ლა ში ერ თი რი გი თი ჯა რის კა ცი 
ვყო ფი ლი ყა ვი. 

რო დის  გახ დით “ჰელსინკის კავ ში რი- 
ეროვ ნუ ლი აღორ ძი ნე ბის” წევ რი?

1989 წლის 9 აპ რი ლის ტრა გე დი ის შემ დეგ 
სა ში ნე ლი რეპ რე სი ე ბი და იწყო. კო მუ ნის ტუ რი 
დიქ ტა ტის პი რო ბებ ში დი დი გამ ბე და ო ბა იყო 
გამ ხ და რი ყა ვი ისე თი ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი, 
რო გო რიც “ჰელსინკის კავ ში რი ეროვ ნუ ლი 
აღორ ძი ნე ბა” იყო. მი სი და მა არ სებ ლე ბი იყ ვ
ნენ დი დი ეროვ ნუ ლი გმი რე ბი ზვი ად გამ სა
ხურ დია და მე რაბ კოს ტა ვა.  მე ა მა ყე ბა, რომ 
პირ ველ თხუთ მეტ წევრს შო რის მე და ჩე მი 
შვი ლი  ლა ლი ბარ ძი მაშ ვი ლი ვი ყა ვით. ლი ტე
რა ტუ რის ინ ს ტი ტუტ ში გვი ტარ დე ბო და კონ
ს პი რა ცი უ ლად კრე ბე ბი; ზვი ად გამ სა ხურ დია  
გვე სა უბ რე ბო და იმ ტა ბუ და დე ბულ თე მებ ზე, 
რო მე ლიც მა ნამ დე არ ვი ცო დით. ეს იყო ბედ
ნი ე რი დღე ე ბი ბედ ნი ერ მო გო ნე ბად რომ შე
მოგ ვ რ ჩა. 

თქვენ ეროვ ნუ ლი მთავ რო ბის ად გი ლობ რი-
ვი დე პუ ტა ტიც იყა ვით, რას გა იხ სე ნებ დით?

ესეც ჩე მი დი დი სი ა მა ყე ა, რომ ეროვ ნუ ლი 
მთავ რო ბის  საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტი ვი ყა ვი. 
ჩვენ ბევ რი კარ გი ეროვ ნუ ლი საქ მის გა კე თე ბას 
ვგეგ მავ დით. ხალ ხი მო დი ო და, გვლო ცავ და, მე 
ამა ვე დროს ვი ყა ვი გლდა ნის რა ი ო ნის გა ნათ
ლე ბის გან ყო ფი ლე ბის გამ გე. ჩე მი მი ზა ნი იყო 
ეროვ ნუ ლი სკო ლე ბის დამ კ ვიდ რე ბა, რე ლი გი უ
რი სწავ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა, მაგ რამ ცო ტა რამ 
მო ვას წა რით. მა ლე დაგ ვამ ხო ხუნ ტამ. ახალ 
ხე ლი სუფ ლე ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე უარი 
ვთქვი და პრო ტეს ტის ნიშ ნად ეს თა ნამ დე ბო ბა 
დავ ტო ვე პი რა დი მრწამ სით, ჩე მი სამ შობ ლოს 
ინ ტე რე სე ბის გა მო.

რას გა იხ სე ნებ დით ბ-ნ ზვი ად გამ სა ხურ დი ა ზე?
ის იყო ღმერ თის გან მოვ ლე ნი ლი პი როვ

ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს გა და სარ ჩე ნად. სა ქარ
თ ვე ლოს ყო ველ კუთხე ში ეროვ ნუ ლი დრო
შე ბის ფრი ა ლით შევ დი ო დით და მი ტინ გებს 
ვმარ თავ დით. მეს ხეთ  ჯა ვა ხეთ ში ცხე ნებ ზე 
ამ ხედ რე ბუ ლი ჩო ხოს ნე ბი და ქარ თულ კა
ბებ ში გა მოწყო ბი ლი ახალ გაზ რ დო ბა ტა შის 
გრი ა ლით შეგ ვე გე ბა. დი დი მი ტინ გი ჩა ტარ
და, უკან რომ ვბრუნ დე ბო დით, ფა რუ ლად 
გაგ ვაფ რ თხი ლა საგ ზაო პო ლი ცი ის ერ თ მა 
კეთილსინდისიერმა წევ რ მა, რომ გზა და ნაღ
მუ ლი იყო და მე ო რე გზით წა მოვ სუ ლი ყა ვით, 
მარ თ ლაც, ასე მო ვი ქე ცით, ჩვე ნი საყ ვა რე ლი 
ლი დე რი კოლ ხურ კოშ კამ დე მი ვა ცი ლეთ. 

თქვენ სად იყა ვით მა შინ, რო ცა პუტ ჩის ტე-
ბი პარ ლა მენტს უშენ დ ნენ იარაღს?

მე ჩემს შვილ თან და რამ დე ნი მე ჩვე ნი კავ
ში რის წევ რ თან ერ თად პარ ლა მენ ტის შე ნო
ბა ში ვი ყა ვი. რა და მა ვიწყებს იმ ჯო ჯო ხე თურ 
ღა მეს უ სას ტი კეს, და უნ დო ბელ მუ ქა რა სა 
და შე მო ტე ვას. ჩვენ იქ ვი ყა ვით უიარა ღო
ნი, მაგ რამ უსაზღ ვ რო რწმე ნით აღ ჭურ ვი ლი 
ადა მი ა ნე ბი. ფეხ ზე გა ვა თე ნეთ ღა მე. რა და
მა ვიწყებს ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ხეს. გამ

თე ნი ი სას იარა ღი და უ ში ნეს პრე ზი დენ ტის 
კა ბი ნეტს. ჩვენ ამ საფ რ თხეს მთე ლი ღა მის 
გან მავ ლო ბა ში ვგრძნობ დით. პარ ლა მენ ტ ში 
და მონ ტა ჟე ბუ ლი იყო რა დი ო სად გუ რი, მეც, 
ჩე მი შვი ლიც, რა დი ო თი გა მო ვე დით. ქარ თ
ველ ერს მივ მარ თე მო სუ ლიყ ვ ნენ და და ეც
ვათ პარ ლა მენ ტი და პრე ზი დენ ტი ისე გმი
რუ ლად, რო გორც ლიტ ვე ლი ხალ ხი იცავ და 

6 თვე ლან დ ს ბერ გი სის დროს. მა ლე რა დი ოკ
ვან ძი გა დაგ ვიჭ რეს.  

რა რეპ რე სი ე ბი გან ხორ ცი ელ და თქვენს 
მი მართ?

სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბას ემ ს
ხ ვერ პ ლა მთე ლი ჩე მი ოჯა ხი. არ გვა პა ტი ეს 
და დაგ ვ სა ჯეს, სა ქარ თ ვე ლოს სიყ ვა რუ ლის 
და პრე ზი დენ ტის ერ თ გუ ლე ბის გა მო. ძნე ლია 
სიტყ ვით გად მოქ ცეთ ის, რაც ჩემ მა ოჯახ
მა გა და ი ტა ნა. და იწყო სას ტი კი რეპ რე სი ე ბი, 
1992 წლის 5 ოქ ტომ ბერს და ა პა ტიმ რეს ჩე მი 
მე უღ ლე _ ზუ რაბ ბარ ძი მაშ ვი ლი და უსა ფუძ
ვ ლო ბრალ დე ბით 8 წე ლი მკაც რი რე ჟი მის კო
ლო ნი ა ში გა მო კე ტეს, რო გორც პრე ზი დენ ტის 
ერ თ გუ ლი თა ნა მებ რ ძო ლი. 1993 წლის 5 ოქ
ტომ ბერს კი მე და ბრა ლი დამ დეს დამ ხო ბი ლი 
პრე ზი დენ ტის ერ თ გუ ლე ბა სა და საპ რო ტეს
ტო მი ტინ გებ ზე აქ ტი უ რო ბა ში. მუ ხი ა ნის პო
ლი ცი ის სა კან ში გა მომ კე ტეს. პო ლი ცი ის უფ
რო სი გია გაგ ნი ძე მკაც რი ზე წო ლით შე ე ცა და 
მო ნა ნი ე ბა და მე წე რა. მე ვნა ხე რვა კა ცი, თუ 
რო გორ და ა წე რი ნა მათ, მე კი ვერ გამ ტე ხა 
და მკაც რი მუ ქა რით, ზვი ა დის ლან ძღ ვით კო
მენ და ტუ რა ში გა და აყ ვა ნი ნა ჩე მი თა ვი უბ ნის 
ინ ს პექ ტორს ავ თან დილ ხო რა ვას, სა დაც წი
ნას წა რი პა ტიმ რო ბის კა მე რა ში ჩა მიყ ვა ნეს. 
ეს იყო ნამ დ ვი ლი მი წუ რი გა მოქ ვა ბუ ლი. ჩემს 
გვერ დით იყ ვ ნენ ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის აქ
ტი ვის ტე ბი: “ჰელსინკის კავ ში რი ეროვ ნუ ლი 
აღორ ძი ნე ბის” წევ რი, პო ლი ტექ ნი კუ რი ინ ს
ტი ტუ ტის ლექ ტო რი და რე ჯან ბი წა ძე, ჟურ
ნა ლის ტი რე ზო ურუ შა ძე, მა ნა ნა ლა ბა ძე, 
გა ზეთ “იბერიასპექტრის” რე დაქ ტო რი, ჟურ

ნა ლის ტი ირაკ ლი გო ცი რი ძე და სხვ.  სან თ ლე
ბი გვენ თო და ვლო ცუ ლობ დით, ვლო ცავ დით 
ჩვენს გვე მულ სამ შობ ლოს და ქარ თ ველ ერს. 
მე ო რე დღეს სა ქარ თ ვე ლოს ტე ლე ვი ზი ი დან 
ჟურ ნა ლის ტი ლუ ლუ ჩხენ კე ლი მობ რ ძან და, 
ორი ავ ტო მა ტი ა ნი მხედ რი ო ნე ლის თან ხ ლე
ბით. ხან დახ ვ რე ტის იმი ტა ცია შეგ ვიქ მ ნეს და 
მა ინც ვერ გაგ ვ ტე ხეს. მე ო რე სარ თულ ზე აგ
ვიყ ვა ნეს, სა თი თა ოდ შეგ ვიყ ვა ნეს ოთახ ში, სა
დაც ტე ლე კა მე რებ თან უნ და დაგ ვეგ მო ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ა. პირ ვე ლად  შე იყ ვა ნეს ირაკ ლი 
გო ცი რი ძე, ვერ და ი ყო ლი ეს და ფი ზი კუ რად 
გა უს წორ დ ნენ, რომ გა მო ვი და შუბ ლი დან 
სის ხ ლი ჩა მოს დი ო და. ჩე მი ჯე რიც მო ვი და, 
კა მე რა ჩარ თო ლუ ლუმ, დაგ მო ბის ნაც ვ ლად 
მე ვთქვი შემ დე გი ზვი ად გამ სა ხურ დია არის 
პირ ვე ლი დი სი დენ ტი, ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის 
პატ რი არ ქი, დი დი მეც ნი ე რი და ჭეშ მა რი ტი 
ქრის ტი ა ნი, ღმერ თის გან სამ შობ ლოს გა და
სარ ჩე ნად მოვ ლე ნი ლი ღმერ თ კა ცი მეთ ქი.

ლუ ლუმ კა მე რა გა მორ თო და თავ ში ჩა
მარ ტყა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას  სა ავ ტო რო 
წიგ ნი “სულიერი მი სი ა”, რო მე ლიც ჩხრე კის 
დროს წა მო ი ღეს  ოჯა ხი დან. და მე მუქ რა, რომ 
თუ აქე დან ცოცხა ლი გახ ვალ, სკო ლა ში  მო
ვალ და გა მო გა ძე ვე ბო. ამე რი კის ხმამ გა დას
ცა ჩვე ნი პა ტიმ რო ბის  ამ ბა ვი, რად გან ჩვენს 
გვერ დით სა ერ თა შო რი სო დო ნის ჟურ ნა ლის
ტი  ირაკ ლი გო ცი რი ძე იყო და იძუ ლე ბუ ლი 
იყ ვ ნენ გა ვენ თა ვი სუფ ლე ბი ნეთ.  ლუ ლუმ პი
რო ბა შე ას რუ ლა. ისევ ორი ავ ტო მა ტი ა ნი პი
რის თან ხ ლე ბით,  თეთ რი ნი ვით, სკო ლა ში მო
იჭ რა, მე11 კლა სე ლებ თან კა მე რა ჩარ თო და  
კითხ ვით მი მარ თა ჩემს მოს წავ ლე ებს “რას 
ქა და გებს გაკ ვე თი ლებ ზე,  ზვი ა დი გმი რი ა ო?” 
და ა.შ. მათ უპა სუ ხეს, რომ მხო ლოდ სა ქარ თ
ვე ლოს  ის ტო რი ას გვას წავ ლის ბრწყინ ვა ლე
დო. ამის შემ დეგ დი რექ ცი ას მოს თხო ვა  სკო
ლი დან ჩე მი გაგ დე ბა, რა ზეც   მი ი ღო შე დე გი 
პა სუ ხი უნი ჭი ე რე სი  პე და გო გია და პო ლი ტი
კუ რი მრწამ სის გა მო ვერ გა ვუშ ვებ თო. თეთ
რი ნი ვა  სწრა ფად და იძ რა. ჩე მი მოს წავ ლე ე ბი 
კი ზიზღით უც ქერ დ ნენ ფან ჯ რი დან  და შემ
დეგ, ცრემ ლი ა ნი თვა ლე ბით გულ ში მიკ რავ
დ ნენ და  მამ ხ ნე ვებ დ ნენ. კარ გად გა ავ ლეს 
ზღვა რი ღირ სე ბა სა და უღირ სო ბას  შო რის.

რო გორ და გი ფას დათ ეს ეროვ ნუ ლი ღვაწ ლი?
ჟურ ნა ლის ტებ მა ჩვენ, ზვი ად გამ სა ხურ

დი ას თა ნა მებ რ ძო ლებს, “აპოკალიფსური 
ქრის ტი ა ნე ბი” გვი წო დეს. მე ბედ ნი ე რი ვარ, 
რომ დი დი  ეროვ ნუ ლი გმი რე ბის  მე რა ბი სა 
და ზვი ა დის თა ნა მებ რ ძო ლი ვარ. ჩე მი  სამ
შობ ლოს თ ვის ცო ტა რამ მა ინც გა ვა კე თე და 
რაც შე ე ხე ბა და ფა სე ბას,  ვი საც ეროვ ნუ ლი 
ცნო ბი ე რე ბა არ გა აჩ ნი ა, ის ვე რა სო დეს მიხ ვ
დე ბა  ეროვ ნუ ლი ადა მი ა ნის ფასს, თავ და დე
ბას. ბევ რ ჯერ მტკე ნია გუ ლი და  ცრემ ლ მო
რე ულს გა მი ფიქ რებია, _ რო გორ ცდი ლო ბენ 
და გაკ ნი ნონ ასეთ მა  კოს მო პო ლი ტებ მა. ვე
რა გო ბა ძლი ე რი აღ მოჩ ნ და, ბო რო ტე ბის მან
ქა ნა  დაგ ვი პი რის პირ და, მაგ რამ მათ გან უფა
ლი გვი ცავ და და მის წყა ლო ბას  ყო ველ წუთს 
ვგრძნობ დი. ამ სუ ლი ერ სი ხა რულს ვე რა ნა ი
რი გან საც დე ლი  ვერ გა და ფა რავს!

ესაუბრა
 ქეთევან ჭანტურია

შევარდნაძის აგონიური რეპრესიებისა და 
უძლური პოლიტიკის ქრონიკა

ინ ტერ ვიუ მა რი გუ გე შაშ ვილ თან _ “ჰელსინკის კავ ში რიეროვ ნუ ლი აღორ ძი ნე ბის” წევ რ თან, 
ეროვ ნუ ლი მთავ რო ბის _ გლდანის რაიონის  საკ რე ბუ ლოს  დე პუ ტატ თან
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უკ რა ი ნის სა ხალ ხო რუხ მა გა ნაცხა და, რომ უკ
რა ი ნის პრე ზი დენ ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე იანუ კო ვი ჩის 
პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი მი მარ თუ ლია უკ რა ი ნის სა ხელ მ
წი ფო ებ რი ო ბის მოს პო ბი სა კენ.  ამის შე სა ხე ბაა სა უ
ბა რი სა ხალ ხო რუ ხის გან ცხა დე ბა ში.

„მოვლენები, რომ ლე ბიც 
2010 წლის 7 თე ბერ ვ ლის 
შემ დეგ ვი თარ დე ბა, არ შე იძ
ლე ბა არ აღელ ვებ დეს ეროვ
ნულ  დე მოკ რა ტი ულ ძა ლებს 
და ყვე ლა უკ რა ი ნელ პატ რი
ოტს. 

იანუ კო ვი ჩი, გახ და რა უკ
რა ი ნის პრე ზი დენ ტი, ავ ლენს 
უკ რა ი ნის და ნა წევ რე ბის სა
ო ცარ უნარს ჯერ კი დევ ინა
უ გუ რა ცი ამ დის“ – ნათ ქ ვა მია 

გან ცხა დე ბა ში. 

სა ხალ ხო რუხ მა შეგ ვახ სე ნა, რომ იანუ კო ვიჩ
მა პრე ზი დენ ტის პირ ვე ლი სიტყ ვა რუ სულ ენა ზე 
წარ მოს თ ქ ვა: „ ეს მოწ მობს მის მა ლო როს სი ულ ვა
სა ლო ბა ზე და უკ რა ი ნა ში რუ სუ ლი ენის მე ო რე სა
ხელ მ წი ფო ენად შე მო ტა ნის სცე ნა რის ფაქ ტი ურ რე
ა ლი ზა ცი ას“.  

„ასეთი ნა ბი ჯი გა მო იწ ვევს ცხოვ რე ბის ყვე ლა 
სფე რო დან უკ რა ი ნუ ლი ენის სრულ გა მო დევ ნას და 
მე ზო ბე ლი სა ხელ მ წი ფოს ენის სრულ დო მი ნი რე ბას, 
უკრა ი ნის სა ხემ წი ფოს უკ რა ი ნუ ლი სა ხის და კარ გ
ვას”,  მი უ თი თებს სა ხალ ხო რუ ხი.   

„იანუკოვიჩის იდეა გა ზის სატ რან ს პორ ტო კონ
სორ ცი უ მის შექ მის შე ა ხებ გახ დე ბა უკ რა ი ნუ ლი გა
ზის სატ რან ს პორ ტო სის ტე მის ფაქ ტი უ რი გა და ცე მა 
რუ სე თის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მი სი გაზ პ რო მის სა
კუთ რე ბა ში გა და ცე მის პერ ს პექ ტი ვით” – ლა პა რა
კია გან ცხა დე ბა ში.

უკა რა ი ნის სა ხალ ხო რუხ მა და ა დას ტუ რა აგ რეთ
ვე, რომ მოს კო ვი ის პატ რი არ ქის მოწ ვე ვამ იანუ გუ
რა ცი ა ზე უჩ ვე ნა იანუ კო ვი ჩის პრო მოს კო ვუ რი არ სი 
და შე ი ტა ნა გან ხეთ ქი ლე ბა უკ რა ი ნულ სა სუ ლი ე რო
ებ ში და მორ წ მუ ნე ებ ში. 

„ამ ნა ბი ჯით იანუ კო ვიჩ მა დის კ რე დი ტა ცია გა
უ წია და გა ა თა ნას წო რა ყო ვე ლი რე ლი გი უ რი კონ
ფენ სი ის, რომ ლე ბიც წარ მოდ გე ნი ლია უკ რა ი ნა ში, 
უკ რა ი ნი სათ ვის სა ერ თო ლოც ვის ტრა დი ცი ა, რო
მელ საც აწარ მო ებ დ ნენ უკ რა ი ნის წი ნა მორ ბე დი 
პრე ზი დენ ტე ბი”,  ხაზს უს ვამს უკ რა ი ნის სა ხალ ხო 
რუ ხი. 

გან ცხა დე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ იანუ კო ვიჩ
მა დუ მი ლით მის ცა თან ხ მო ბა რუ სე თის მე თა უ რის 
მედ ვე დე ვის სკან და ლურ ბრძა ნე ბას უკ რა ი ნის ქა
ლაქ სე ვას ტო პოლ ში რუ სუ ლი ტექ ნი კი სა და სამ ხედ
რო ე ბის გა მო ყე ნე ბით აღლუმის ჩა ტა რე ბას.

„ამგვარი სუ ლის კ ვე თე ბით – სა გა რეო პო ლო ტი
კის კა ნონ მ დებ ლო ბით გამ ყა რე ბუ ლი ევ რო პუ ლი და 
ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის კურ ს ზე უარის 
თქმა, რო მე ლიც გა ის მა სა ი ნა უ გუ რა ციო სიტყ ვა ში, 
აგ რეთ ვე კი ევ ში ევ რო პის მო ე დან ზე ევ რო კავ ში რის 
დრო შის ჩა მოხ ს ნა. 

ვით ვა ლის წი ნებთ რა ყვე ლა ამ ნა ბიჯს, რომ ლე
ბიც მი მარ თუ ლია უკ რა ი ნის სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო
ბის მოს პო ბი სა კენ, გვაკ ვირ ვებს ე.წ ეროვ ნულ  დე
მოკ რა ტი უ ლი ძა ლე ბის პო ზი ცია და გან ცხა დე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც უკ ვე მზად არი ან გახ დნენ „რეგიონების 
პარ ტი ის” ბუქ სი რე ბი. პარტია „ჩვენი უკ რა ი ნა”, უნპ, 
ჯგუ ფი „უკარინისათვის” უკ ვე ღი ად აწარ მო ე ბენ 
ვაჭ რო ბას „რეგიონების პარ ტი ას თან”.  

უკ რა ი ნუ ლი იდე ა ლე ბის დათ მო ბის აუცი ლებ
ლო ბის ლო ზუნ გა მო ფა რე ბუ ლე ბი, აწყო ბენ და მამ
ცი რე ბელ თავ ყ რი ლო ბებს თა ნამ დე ბო ბე ბი სათ ვის 

და სხვა მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დ ღე ობი სათ ვის”,  
ნათ ქ ვა მია გან ცხა დე ბა ში. 

გან ცხა დე ბა ში აღ
ნიშ ნუ ლია აგ რეთ ვე, 
რომ ასე თი ქმე დე
ბე ბი წარ მო ად გე ნენ 
ეროვ ნუ ლი დე მოკ
რა ტი ის იდე ის, უკ
რა ი ნულ უკ რა ი ნა ზე 
პატ რი ოტ თა ოც ნე
ბის დის კ რე დი ტა ცი ის 
გაგ რ ძე ლე ბას, ყვე ლა 
პარ ტი ის ერთ კოლ მე
ურ ნე ო ბა ში შეყ რის მცდე ლო ბით უკ რა ი ნის სა ხალ ხო 
რუ ხის გა ნად გუ რე ბის მცდე ლო ბას.  

„უკარაინის სა ხალ ხო რუ ხი მო უ წო დებს უარი 
ეთ ქ ვას ან ტი უკ რა ი ნულ ნა ბიჯს – რე გი ო ნე ბის პარ
ტი ას თან გა ერ თი ა ნე ბას. დე მოკ რა ტი ულ ძა ლებს 
აქვთ შან სი გა ნამ ტ კი ცონ ახ ლან დე ლი კო ა ლი ცია 
პარ ლა მენ ტ ში და არ მის ცენ იანუ კო ვიჩს მი სი ან ტი
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბის შან სი. 

დღეს უკ რა ი ნა გან საც დელ ში ა! ჩვენ მო ვუ წო
დებთ ყვე ლა ეროვ ნულ  დე მოკ რატს და უკ რა ი ნის 
პატ რი ო ტებს უკ რა ი ნის სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის სა
შიშ რო ე ბის წი ნა აღ მ დეგ ერ თი ა ნი პლატ ფორ მის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის კენ. უნდა გავ ვერ თი ან დეთ! დროა 
ქვე ბის მოგ რო ვე ბი სა!” ხაზ გას მუ ლია უს რ ის გან
ცხა დე ბა ში. 

პატ რი არ ქი ფი ლა რე ტი: _ მოს კო ვის 
გე ნე რალ - პატ რი არ ქი გუნ დი ა ე ვი არ არის 

მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი

ფსბრმეს (რუსეთის მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი 
ეკ ლე სი ა) მოს კო ვის გე ნე რალ  პატ რი არქს გუნ
დი ა ევს, აგ რე თ ვე ოპე რა ტი უ ლი მეტ სა ხე ლე ბით 
„მიახაილოვი” და „პატრიარქი კი რი ლე” ცნო ბი ლი, 
სურს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია გარ დაქ მ ნას 
კა ტო ლი კუ რის ნი მუშ ზე. ამის შე სა ხებ გა ნაცხა და 
კი ე ვი სა და სრუ ლი ად რუ სი უკ რა ი ნის უწ მინ დეს მა 
პატ რი არ ქ მა ფი ლა რეტ მა თა ვის ინ ტერ ვი უ ში სა ეკ
ლე სიო ჟურ ნა ლის ტებ თან. 

„მე ის მახ სოვს ჯერ კი დევ არ ქი მან დრიტო ბი დან. 
ის მა ში ნაც, და ახ ლაც იმ ყო ფე ბა კა თო ლი კუ რი ეკ
ლე სი ის სი დი ა დის გავ ლე ნის ქვეშ, გა რეგ ნუ ლი სი
დი ა დის”, თქვა პატ რი აქ მა ფი ლა რეტ მა. 

უკ რა ი ნის პატ რი არ ქის მტკი ცე ბით, გუნ დი ა ევს 
მოს წონს რო მა ელ  კა თო ლი კე ბის ფარ თო ორ გა ნი
ზაია და მოქ ნი ლი სტრუქ ტუ რა. „სწორედ კა თო
ლი კუ რი ეკ ლე სი ის ეს გა რეგ ნუ ლად მოქ ნი ლი და 
მტკი ცედ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა დიდ ხნი
დან იზი დავს მას. ის აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლია მი სით, და 
სურს მის მსგავ სად გარ დაქ მ ნას მარ თ ლ მა დი დებ
ლუ რი ეკ ლე ი სა” – აღ ნიშ ნა ფი ლა რეტ მა.

ამა ვე დროს ის დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ თუ გე ნა
რალ  პატ რი არ ქი გუნ დი ა ე ვი „ამ სტრუქ ტუ რას შე
მო ი ტანს მარ თ ლ მა დი დებ ლურ ეკ ლე ი სა ში, ის აღარ 
იქ ნე ბა მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი”. 

„მაგ რამ თუ ამ ერ თი ა ნო ბა ზე ამ სა ხით ვი სა
უბ რებთ, რო გორც ამას კი რი ლი ამ ბობს, მა შინ ეს 
გვახ სე ნებს კა თო ლი კე ბის იდე ას. იმიტომ რომ ამ
გ ვა რია კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ა, მი სი იდე ო ლო გია 
– მათ ერ თი მეთა უ რი ჰყავთ მთელ მსოფ ლი ო ში”, 
აღ ნიშ ნა უწ მინ დეს მა პატ რი არ ქ მა ფი ლა რეტ მა. მისი 
სიტყ ვე ბით, „მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბა ში ეკ ლე სი ის აგე
ბუ ლო ბის სხვა სტრუქ ტუ რე ბი ა, და ყო ველ ხალხს 
გა აჩ ნია თა ვი სი წი ნამ ძღო ლი, თა ვ ი სი ად გი ლობ რი
ვი ეკ ლე სი ა”.  „არ შეძ ლე ბა ისე, რომ სა ყო ველ თაო 
მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბის მთლი ა ნო ბა ერ თ კაცს და ექ
ვემ დე ბა როს. მაგრამ სწო რედ ამა ზე ოც ნე ბობს კი

რი ლი – უმე თა უ როს მთელს მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბას, 
გახ დეს „მართლმადიდებლობის პა პი”,  შეგ ვახ სე ნა 
პატ რი არ ქ მა ფი ლა რეტ მა, აგ რეთ ვე და ა მა ტა მან, 
რომ ოდეს მე „ბო ლოს და ბო ლოს, უკ რა ი ნის ეკ ლე
სია გა ერ თი ან დე ბა, თუნ დაც იმ თა ვით ვე არ სცნოს 
ყვე ლამ, მაგ რამ ის  ქ ნე ბა არ სით, სუ ლი ე რე ბი თა და 
ფორ მით  მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი და უკ რა ი ნუ ლი”. 
„მაგრამ „მესამე რო მის”, „მართლმადიდებლობის პა
პო ბის“ ყვე ლა ეს იდე ო ლო გე მა გაქ რე ბ ა, რო გორც 
მოჩ ვე ნე ბა ნი”,  აღ ნიშ ნა პატ რი არ ქ მა ფი ლა რეტ მა. 

შე გახ სე ნებთ, კი ე ვი სა და სრუ ლი ად რუ სი უკ
რა ი ნის პატ რი არ ქ მა ფი ლა რეტ მა უარ ყო კი რი ლის 
სიტყ ვა უკ რა ი ნა ში ერ თ ია ნი ად გი ლობ რი ვი ეკ ლე სი
ის არ სე ბო ბის შე სა ხებ. „უკრაინაში ერ თი ა ნი სა მო
ცი ქუ ლო ეკ ლეს ი ის ა რსე ბო ბის შე სა ხებ სა უბ რი სას, 
კი რი ლეს მხედ ვე ლო ბა ში ჰქონ და „რუსეთის მარ თ
ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ა”, მაგ რამ უკ რა ი ნა ში ჩვენ 
გვუსრს გვქონ დეს ად გი ლობ რი ვი მა რ თ ლ მა დი დებ
ლუ რი ეკ ლე სია, აღ ნიშ ნა უკ რა ი ნის პატ რი არ ქ მა.

http://russass.livejournal.com/11391.html

ამე რი კა ში მკაც რად გან სა ჯეს რუ სე-
თის და ნა შა უ ლო ბა ნი კავ კა სი ა ში. მოს კო-

ვი გა ცო ფე ბუ ლია

რუ სე თი გახ და მკაც რი კრი ტი კის ობი ექ ტი 
აშშს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ როს ყო ველ წ
ლი ურ მოხ სე ნე ბა ში მსოფ ლი ო ში ადა მი ა ნის უფ
ლე ბე ბის მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ. მოხ სე ნე ბა ში, 
რო მე ლიც 11 მარტს გა მოქ ვეყ ნ და, აღ ნიშ ნუ ლია 
„სამართალდამცველებისა და რვა ჟურ ნა ლის ტის 
მკვლე ლო ბე ბი, მათ შო რის გა მო ჩე ნი ლი ჟურ ნა ლის
ტი სა და სა მარ თალ დამ ც ვე ლის ნა ტა ლია ეს ტე მი რო
ვა სიც”. 

ამე რი კის ხე ლი სუფ ლე ბის მოწ მო ბით, რუ სე თის 
ხე ლი სუფ ლე ბის ქმე დე ბებ მა  „შეასუსტეს აზ რის 
გა მო ხატ ვი სა და სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის 
და მო უ კი დებ ლო ბა რუ სეთ ში სა ხელ მ წი ფო სა ინ

ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე
ბის სა რე დაქ ციო პო ლი
ტი კა ში ჩა რე ვის გზით; 
მთა ვარ სა ინ ფორ მა ციო 
სა შუ ა ლე ბებ ზე და წო
ლა იმ მიზ ნით, რომ 
უკა ნას კე ლებ მა თა ვი 
შე ი კა ვონ კრი ტი კუ ლი 
მა სა ლე ბი სა გან; ზო გი
ერ თი ჟურ ნა ლის ტის და
ში ნე ბა, რა მაც მი იყ ვა ნა 
თვითცენ ზუ რამ დე”.

მოხ სე ნე ბა ში ნათ ქ ვა
მია იმის შე სა ხებ, რომ 
რუ სე თის ხე ლი სუ ფალ ნი 
ცდი ლო ბენ შეზღუ დონ 

არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მოღ ვა წე ო ბა, 
პ ირ ველ რიგ ში კი უცხო უ რი, მი ნიშ ნე ბუ ლია დო კუ
მენ ტ ში. 

მოს ხე ნე ბა ში მთა ვა რი ყუ რადღე ბა გა და ტა ნი
ლია კავ კა სი ა ში არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ზე. ამერიკის 
მთავ რო ბა მი უ თი თებს, რომ გრძელ დე ბა ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბა ჩრდი ლო
ეთ კავ კა სი ა ში. რუ სე თის ხე ლი სუ ფალ ნი და ად გი
ლობ რი ვი მა რი ო ნე ტუ ლი რე ჟი მე ბი „დაკავებულები 
არი ან მკვლე ლ ო ბე ბით, წა მე ბე ბით, ძა ლა დო ბით, 
ადა მი ა ნე ბის პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი გა ტა
ცე ბე ბით” – ნათ ქ ვა მია მოხ სე ნე ბა ში. 

„ჩეჩნეთში, ინ გუ შეთ სა და და ღეს ტან ში არა სა
სა მარ თ ლო ან გა რიშ ს წო რე ბებ მა და ადა მი ა ნე ბის 
გაქ რო ბამ აშ კა რად იმა ტა, ასე ვე, თავ დას ხ მებ მა ძა
ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბის თა ნამ შ რომ ლებ ზე“ – აღ
ნიშ ნუ ლია დო კუ მენ ტ ში.  

მ ო ხ  ს ე  ნ ე  ბ ა 
ადას ტუ რებს, რომ 

უ ც ხ ო ე თ ი ს  ა მ ბ ე ბ ი
დაიჯესტი
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უ ც ხ ო ე თ ი ს  ა მ ბ ე ბ ი
დაიჯესტი

„არსებობს მრა ვა
ლი სან დო ცნო ბა 

ძა ლო ვა ნი ორ გა ნო ე ბის მი ერ წა მე ბის გა მო ყე ნე ბის 
და და კა ვე ბულ თა მი მართ გა მიზ ნუ ლი არა ა და მი ა
ნუ რი მოპყ რო ბის შე სა ხებ, რა თა მათ გან მი აღ წი ონ 
და ნა შა უ ლი სათ ვის აღი ა რე ბი თი ჩვე ნე ბებს”. 

რუ სე თის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რო გა მო ვი
და ამე რი კის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ როს მო ხე
ნე ბის მი მართ მე ტად მკვეთ რი ოფი ცი ა ლუ რი კო მენ
ტა რე ბით, იუწყე ბა ბი ბი სი.

ან კა რა.   თურ ქეთ მა შვე ცი ი დან გა მო იწ ვია ელ ჩი 
ამ ქვეყ ნის პარ ლა მენ ტის მი ერ ე.წ. „სომხების გე ნო ცი
დის” შე სა ხებ რე ზო ლუ ცი ის მი ღე ბის შემ დეგ. 

თურ ქეთ მა გა ნაცხა და შვე დე თი დან ელ ჩის გა
მოწ ვე ვის შე სა ხებ მას შემ დეგ, რაც შვედ მა დე პუ
ტა ტებ მა მხა რი და უ ჭი რეს „სომხების გე ნო ცი დის” 
რე ზო ლუ ცი ას. 

გარ და ამი სა, თურ ქე თის პრე მი ერ  მი ნის ტ რ მა 
რე ჯებ ტა ი პ ერ დო გან მა გა და დო მო მა ვალ კვი რა ში 
შვე დეთ ში და გეგ მი ლი ვი ზი ტი.

„ჩვენი ხალ ხი და ჩვე ნი მთავ რო ბა უარ ყოფს ასეთ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რო მე ლიც მცდარ მო ნა ცე მებ ზეა 
და ფუძ ნე ბუ ლი და არ გა აჩნია სა ფუძ ვე ლი” – გა
ნაცხა და თურ ქე თის მთავ რო ბის მე თა ურ მა შვე დე
თის პარ ლა მენ ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის კო მენ ტა რი
სას.  

შვე დე თის სა გა რეო საქ მე თა სა მი  ნის ტ როს მე თა
ურ მა კარლ ბილ დ ტ მა დე პუ ტა ტე ბის მი ერ მი ღე ბუ
ლი რე ზო ლუ ცია და ა ხა სია თა, რო გორც შეც დო მა, 
და ა მა ტა რა, რომ ის გავ ლე ნას არ მო ახ დენს შვე დე
თის მთავ რო ბის პო ზი ცი ა ზე თურ ქე თის ევ რო კავ
შირ ში მი ღე ბის შე სა ხებ. 

შვე დე თის პარ ლა მენ ტ ში კენ ჭის ყრა მოხ და აშშს 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი პა ლა ტის სა გა რეო საქ მე თა 
კო მი ტეტ ში ანა ლო გი უ რი კენ ჭის ყ რი დან ერ თი კვი
რის შემ დეგ, რომ ლის შემ დე გაც თურ ქეთ მა ასე ვე 
გა მო იწ ვია ელ ჩი ვა შინ გ ტო ნი დან.

დ იუ მა და ოსე ბი

ოსე ბი, რომ ლე ბიც ბი ნად რო ბენ სა ქარ თ ვე ლოს 
სამ ხედ რო გზის მახ ლობ ლად (1) აკე თე ბენ ბევრ 
ფულს, მაგ რამ არი ან მფლან გ ვე ლე ბი. მო თა მა შე ნი და 
ლო თე ბი, ამი ტომ ყო ველ თ ვის ცუ დად აც ვი ათ, ან, უფ
რო რე, სუ ლაც არ აც ვი ათ. ისი ნი მი წუ რებ ში, დან გ რე
ულ კოშ კებ ში ცხოვ რო ბენ და მთელ თა ვიანთ შე მო სა
ვალს ხარ ჯა ვენ თამ ბა ქო სა და არაყ ზე (2).  

ძნე ლია მათ  შო რის მდიდ რი სა და ღა რი ბის გარ
ჩე ვა, რად გან ყვე ლას ერ თ ნა ი რად ცუ დად აც ვი
ათ. ოსები, რო გორც ინ გუ შე ბი თა მარ მე ფის დროს 
ქრის ტი ა ნე ბი იყ ვ ნენ, მაგ რამ დღეს თვი თო ნაც არ 
იცი ან რა რწმე ნი სა ნი არი ან. 

მთელ დე და მი წა ზე ოკე ა ნი სა და ში და აფ რი კის 
წარ მარ თებს შო რი საც ვერ იპოვ ნი ვე ლუ რი იდე ე ბის 
და გა უ გე ბა რი რწმე ნის ასეთ ნა ზავს.

თა მა რის მე ფო ბი დან ასი წლის შემ დეგ, ესე იგი 
მა თი გაქ რის ტი ა ნე ბი დან ორა სი წლის შემ დეგ, მონ
გო ლებ მა ორ გ ზის მოს რეს კავ კა სი ის ვე ლე ბი. ოსე
ბმა თა ვი და აღ წი ეს ჯერ არ ნა ხულ სა შიშ რო ე ბას, 
შე ი მალ ნენ მთებ ში და ამ დრო ი დან არ გა მო სუ ლან 
იქი დან. ამის შემ დ გომ მათ და კარ გეს ყო ველ გ ვა რი 
კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს თან და თან და თან და უბ რუნ
დ ნენ ად რინ დელ უმ წეო ყო ფას. ქრის ტი ა ნუ ლი რე
ლი გი ი დან მათ შე ი ნარ ჩუ ნეს მხო ლოდ ზო გი ერ თი 
ცე რე მო ნი ა ლი, ცოდ ნა ღმერ თი სა და იესო ქრის ტეს 
შე სა ხებ, რო მელ თაც ისი ნი აიგი ვებ დ ნენ მუ ხა მე
დთან, რო გორც ნა თელ მ ხილ ველ თან. მათ თან ერ
თად სწამთ ან გე ლო ზე ბი სა და სუ ლე ბი სა, მა გი ი სა 
მათ ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი ორ ქა ლო ბი სა და ორ კა ცო

ბის, და ას რუ ლე ბენ მსხვერ პ ლ თ შე წირ ვას. 
ყი დუ ლო ბენ ერთ, ორ, სამ და ოთხ ქალს, თუ შე

საძ ლებ ლო ბა აქვთ. ფულს იხ დი ან, ეპყ რო ბი ან სას
ტი კად, და მათ აკის რე ბენ სა ში ნაო და მინ დ ვ რის სა
მუ შა ო ებს. თუ უკ მა კო ფი ლო ნი იყ ვ ნენ (ცოლებით), 
სახ ლი დან აგდებდნენ. ქა ლიშ ვი ლებს არ გა აჩ ნ დათ 
არა ვი თა რი უფ ლე ბა მემ კ ვიდ რე ო ბა ზე, მათ არ აძ ლ
ლე ვენ მზი თვებს, პი რი ქით, მათ ჰყი დი ან, რო გორც 
ში ნა ურ ცხო ველს. ამიტომ სრუ ლი ად უკ მა კო ფი ლო
ნი არიან ისი ნი, რო დე საც ჩნდება ქა ლიშ ვი ლი, და ხა
რო ბენ რო დე საც იბა დე ბა ვა ჟი. 

“ქა ლის მკვლე ლო ბა ორ ჯერ ნაკ ლე ბი და ნა შა
უ ლია ვიდ რე კა ცი სა. და მხო ლოდ ერ თი კა ნო ნი 
დარ ჩათ უც ვ ლე ლი – სის ხ ლი ა ნი შუ რის ძი ე ბა”. ეს 
და წე რა არა გამ სა ხურ დი ას წი ნა პარ მა, რო მე ლიც 
რო გორც ცნო ბი ლი ა, იყო აშ კა რა „ოსეტინოფობი”, 
არც ალექ სან დ რე ყაზ ბეგ მა, რო მელ მაც ყო ველ გ ვა
რი პირ მოთ ნე ო ბის გა რე შე შე ეხ მი ა ნა ოსებს, არა მედ 
თვით დიდ მა და სა ზა რელ მა ალექ სან დ რე დი უ მამ, 
„სამი მუშ კე ტე რის” ავ ტორ მა, პირ მა, რო მე ლიც სუ
ლაც არ იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი არ სე ბულ სი ტუ ა ცი
ა ში გა და ე ჭარ ბე ბი ნა. თუმ ცა, სა ერ თა შო რი სო ან ტი
ო სუ რი შეთ ქ მუ ლე ბის სა ხით... 

1. თქვენს ყუ რადღე ბას ვა მახ ვი ლებთ მას ზედ, 
რომ მწე რალ მა, რო მე ლიც, რო გორც ცნო ბი ლი ა, შე
უდ გა რა ოსებ სა და ინ გუ შებ ზე თხრო ბას, უკ ვე იმ
ყო ფე ბო და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში და იქი დან გზა ში 
თბი ლი სი სა კენ არას დ როს აბორ ძი კე ბია ენა ცხინ
ვალ სა და ლე ნინ გორ ზე.   

2. აქ მე იძუ ლე ბუ ლი ვარ გა მო ვე ქო მა გო ოსებს. 
ყა ბარ დო ელ თა მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი ბა ტო ნო ბი სას 
სა ში ნე ლი იქ ნე ბო და მდი და რი და ძლი ე რი ოსის და
ნახ ვა. თუმც ავ ტო რი სათ ვის ნა თე ლია, რომ იმ დრო
ი სათ ვის ჩვენ იქ არ ვი ყა ვით.   

„პრობლემა პუ ტინ ში არ არის, 
არა მედ იმა ში რომ პუ ტი ნი – ეს 

თვით რუ სე ბი ა”

ყვე ლა ხალ ხი, მოხ ვედ რი ლი სა ში ნე ლი რუ სუ ლი 
უღ ლის ქვეშ, შე უბ რა ლებ ლად ნად გურ დე ბა. ქსელ

ში გამ ოტა ნი ლი ცნო ბი ლი ფო ტოგ რა ფის ვლა დი მერ 
ლა რი ო ნო ვის ფო ტო „სოფელი, რო მე ლიც აღარ არ
სე ბობს. კა რე ლი ის მო მაკ ვ და ვი სო ფე ლი.

ა ღვ ნიშ ნავთ, რომ აღ მო სავ ლეთ კა რე ლი ა ში რუ
სე ბი კლა ვენ სა ხელ დობრ კა რელ  ფი ნებს და არა 

თა ვი სი ა ნებს. ასე რომ, ფო ტო ზე რუ სე ბის მი ერ დან
გ რე ულ სახ ლებს გა აჩ ნი ათ ფი ნუ რი არ ქი ტექ ტუ რა. 

რუ სე ბი ანად გუ რე ბენ არა მარ ტო კა რე ლე ფი
ნებს, არა მედ კა ზა კებს. კა ზა კეთ ში რუ სებ მა გა ა სა
მარ თ ლეს მო ხუ ცი კა ზა კი, ერ თი წ ლის თა ვი სუფ ლე
ბის აღ კ ვე თით მკაცრი რე ჟი მის კო ლო ნი ა ში, იმის 
გა მო რომ მან თა ვის სამ შობ ლო ში კა ზა კეთ ში, მდი
ნა რე ში და ი ჭი რა 20 მა ნე თის ღი რე ბუ ლე ბის 4 თევ ზი.

რუ სუ ლი ტე რო რის ტუ ლი ბან და ფსბ გა ნაგ რ ძობს 
ტე რორს უცხო ე ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ. იმის გა მო, რომ 
ორ ყა ზახ ახალ გაზ რ დას, რომ ლებ საც აერი ათ გზა 
და აღ მოჩ ნ დ ნენ სამ ხ რეთ ურალ ში რუ სე თის ტე რი
ტო რი ა ზე, ფსბშნი კებ მა მათს თა ვი უკ რეს ხუ თი 
თვით თა ვი ანთ გუ ლაგ ში.  

რუ სუ ლი ტე რო რის მხე ცო ბის მსხვერ პ ლი გახ და 
და სავ ლეთ უკ რა ი ნის 1 მი ლი ონ ზე მე ტი მაცხოვ რე
ბე ლი.  ეს არის მრა ვა ლი ასე უ ლი ათა სი დახ ვ რე ტი
ლი, გუ ლა გის კონ ც ლა გე რებ ში ნა წა მე ბი, ციმ ბი რულ 
გა და სახ ლე ბებ ში და ღუ პულ ნი.  

რუ სე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ თავს დე მოკ რა ტე
ბად, ან ტი კო მუ ნის ტე ბად და ან ტის ტა ლი ნის ტე ბად 
თვლი ან, კი დევ გა ნაგ რ ძო ბენ სტა ლი ნუ რი დამ ყა
ყე ბუ ლი პრო პა გან დის ტრა ნ სლია ცი ას ოუნა უ პა –ს 
ბან დე ბის შე სა ხებ. ბან დი ტე ბი იყ ვ ნენ და არი ან ყვე
ლა ნი, ვინც ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და და ეწი ნა აღ მ დე გე ბა 
რუ სულ ტე რორს, მოწ მო ბენ უკ რა ი ნის სა ინ ფორ მა
ციო სა შუ ა ლე ბე ბი.  

რუ სი რე ვან შის ტე ბი, მი უ ხე და ვად კრი ზი სი
სა, აუმ ჯო ბე სე ბენ მე ხუ თე კო ლო ნის და მო მა ვა ლი 
კო ლო ნი ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბას, 
რომ ლე ბიც უეჭ ვე ლად გა მოჩ ნ დე ბი ან, თუ ახ ლა ვე 
არ და ა სა მა რე ბენ რუ სეთს. ნა ხერ ხით გა ტე ნი ლი პუ
ტი ნის სა სა ცი ლო თო ჯი ნამ, გნომ მა მენ დელ მა, გა
მო ყო ფუ ლე ბი „დსთს ქვეყ ნე ბი დან სტუ დენ ტე ბის 
უფა სო სწავ ლე ბი სათ ვის” (სტუდენტები აანაზღა უ
რე ბენ თა ვი ან თის სუ ლე ბით) მო მაკ ვ და ვი რუ სე თის 
უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში.

თი  თო  ე  უ  ლი რუ  სი მეც   ნი  ე  რი მო  ვა  ლეა ჰქონ   დეს შე 
სა  ბა  მი  სი ეროვ   ნე  ბა, სხვაგ   ვა  რად „მეცნიერებაში“არ 
შე  უშ   ვე  ბენ, და უნ  და იყოს სზლ მცი  რე ფსბს ჩამ   შ   ვე 
ბი მა  ინც, თუ არა ოფი  ცე  რი ან გე  ნე  რა  ლი. სანკტპე 
ტერ   ბურ   გის სა  ხელ   მ   წი  ფო უნი  ვერ   სის   ტეტ   ში გა  იხ   ს   ნა 
„ექსტრემიზმის პრობ   ლე  მე  ბის შემ   ს   წავ   ლე  ლი ცენ  
ტ   რი”. რუ  სი მეც   ნი  ე  რე  ბის უმ   თავ   რე  სი ამო  ცა  ნაა – 
„ტე   ს   ტე  ბის ექ   ს   პერ   ტი  ზის ჩა  ტა  რე  ბა, რომ  ე ლიც ძირს 
უთხ   რი  ს კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის სა  ფუძ   ვ   ლებს”, მოგ   ვითხ  
რო  ბენ ჩე  კის   ტე  ბი.

რუ სე თის ეკ ლე სია – და საწყი სი დან ვე ან ტიქ რის
ტე სე უ ლი ა. ად რე რუს ქრის ტი ან მღვდლებს ჰყავ
დათ ქრის ტი ა ნი ვე მო ნე ბი, რაც წარ მო უდ გე ნე ლია 
ჭეშ მა რი ტი ქრის ტი ა ნო ბი სათ ვის. ამ ჟა მად რუ სე თის 
მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია – დამ ნა შა ვე ვაჭ რუ
კა ნე ბის გი გან ტუ რი კორ პო რა ცი ა ა. ამას ადას ტუ რე
ბენ სპე ცი ა ლის ტე ბი. 

შე მოკ ლე ბუ ლი თარ გ მა ნი
ალექსანდრე სან დუ ხა ძის
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რ ე ლ ი გ ი ა
ვიდ რე ამა ზე სა უ ბარს და ვიწყებ დეთ, ვნა ხოთ 

რო მე ლია ეს სი კე თე, რო მე ლიც ჰქონ და ადამს სა
მოთხე ში, სა ნამ ის შეს ცო დავ და და რო მე ლია ის 
ბო რო ტე ბა, რო მელ მაც და იპყ რო ადა მი შე ცო დე ბის 
შემ დეგ, და არა მარ ტო ადა მი, არა მედ სხვე ბიც.

პირ ვე ლი ადა მი ა ნი, რო მე ლიც თა ვის ხა ტად და 
მსგავ სად შექ მ ნა უფალ მა, სა ნამ სა კუ თა რი ნე ბით 
და კარ გავ და ღვთი ურ სა ხეს, იყო ნე ტა რი, 
რად გან რო გორც ღმერთს არა აქვს და სას
რუ ლი და მა რა დი უ ლი ა, ასე თი ვე უკ ვ და ვი იყო 
ადა მი. ღმერ თი არის ყოვ ლად სა მარ თ ლი ა
ნი და ადა მიც იყო უცოდ ვე ლი და მარ თა ლი: 
ღმერ თი არის ყოვ ლად ნე ტა რი და ადა მიც ნე
ტა რად იყო შექ მ ნი ლი და მი სი ნე ტა რე ბა დღი
თიდღე უფ რო და უფ რო იზ რ დე ბო და და უს
რუ ლებ ლად. ადა მი ცხოვ რობ და შე სა ნიშ ნავ 
სა მოთხის ბაღ ში, რო მე ლიც შექ მ ნი ლი იყო 
თა ვად უფ ლის მი ერ, სა დაც ადა მი ყვე ლაფ
რით მად ლი ე რი და ჯან მ რ თე ლი იყო და არ 
იცო და არა ნა ი რი ავად მ ყო ფო ბა. არ იცო და რა 
იყო ში ში, ყვე ლა ცხო ვე ლი და ფრინ ვე ლი მას 
ემორ ჩი ლე ბო და, რო გორც თა ვის პატ რონს. 
იგი ვერ გრძნობ და, ვერც სი ცი ვეს და ვერც 
სიცხეს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ შა ობ და და 
ქმნი და, მაგ რამ ყო ვე ლი ვეს აკე თებ და სი ა მოვ
ნე ბით და არ იცო და დაღ ლა, სიმ ძი მე. სუ ლი 
და გუ ლი მი სი სავ სე იყო უფ ლი სად მი სიყ ვა
რუ ლით. იგი იყო ყო ველ თ ვის მშვი დი, მხი ა რუ
ლი და არ იცო და არა ნა ი რი უსი ა მოვ ნე ბა, არც 
ნერ ვი უ ლო ბა, და არც მწუ ხა რე ბა. ყვე ლა მი სი 
სურ ვი ლი იყო წმინ და, მარ თა ლი და მტკი ცე, 
გო ნე ბა, მეხ სი ე რე ბა–სრულ ქ მ ნი ლი, მარ თა ლი 
და უცოდ ვე ლი. ყო ველ თ ვის იყო ღმერ თ თან 
და სა უბ რობ და მას თან და ღმერთს უყ ვარ და 
ადა მი, რო გორც საყ ვა რე ლი ძე. ადა მი იყო სა
მოთხე ში და სა მოთხე იყო ადამ ში.

ადამს, რომ არ და ერ ღ ვია ცნე ბა თა ვი სი 
შე მოქ მე დი სა, მა შინ ის თა ვად იქ ნე ბო და სა უ
კუ ნოდ ნე ტა რი ყვე ლა მი სი შთა მო მავ ლო ბით. 
მაგ რამ ადამ მა შეს ცო და უფ ლის წი ნა შე, და
არ ღ ვია მი სი კა ნო ნი და ამი ტომ უფალ მა გა ა
ძე ვა იგი სა მოთხი დან, რად გა ნაც ღმერთს არ 
შე უძ ლია ყოფ ნა ცოდ ვას თან და ცოდ ვილ თან. 
ამის გა მო ადამ მა მა შინ ვე და კარ გა თა ვი
სი კე თილ დღე ო ბა, რომ ლი თაც ის ტკბე ბო და 
სა მოთხე ში. სუ ლი მი სი და ნაღ ვ ლი ან და, ფიქ
რე ბი და სურ ვი ლე ბი მი სი აღ შ ფოთ დ ნენ; გო ნე ბა და 
მეხ სი ე რე ბა და უბ ნელ და; სი ხა რუ ლი სა და სუ ლი ე რი 
სიმ ყუდ რო ვის მა გი ერ, მან მი ი ღო მოწყე ნა, სევ და, 
ნაღ ვე ლი, სი ღა რი ბე, მტან ჯ ვე ლი სიძ ნე ლე ე ბი და 
ყო ველ გ ვა რი უსი ა მოვ ნე ბა ნი და ბო ლოს, ავად მ
ყო ფუ რი სი ბე რე ემუქ რე ბო და მას, ამის შემ დეგ კი 
– სიკ ვ დი ლი. მაგ რამ ყვე ლა ზე სა ში ნე ლე ბა იყო ის, 
რომ ეშ მაკს, რო მე ლიც ხა რობს ადა მი ა ნის ტან ჯ ვით, 
ჰქონ და ძა ლა უფ ლე ბა ადამ ზე. ყვე ლა სტი ქი ა, ე. ი. 
ჰა ე რი, ცეცხ ლი და სხვა, რომ ლე ბიც ემორ ჩი ლე ბო
და ადამს, გახ და მი სად მი მტრუ ლი, ამის შემ დეგ 
ადა მი და მი სი შთა მო მავ ლო ბა გრძნობ და სი ცი ვეს, 
სიცხეს, ქა რის და ამინ დის ცვა ლე ბა დო ბას. ცხო
ვე ლე ბიც გახ დ ნენ ბო რო ტე ბი და ადა მი ა ნებს უყუ
რებ დ ნენ, რო გორც მტერს და თა ვის მსხვერპლს. ამ 
დრო ი დან ადა მი ა ნებ მა შე იგ რ ძ ნეს გა რე გა ნი და ში
ნა გა ნი ტკი ვი ლე ბი, რომ ლე ბიც დრო თა გან მავ ლო
ბა ში უფ რო მტკივ ნე უ ლი ხდე ბო და. მათ და ი ვიწყეს, 
რომ ისი ნი ძმე ბი არი ან და და იწყეს თავ დას ხ მა ერ
თი–მე ო რე ზე, გა უჩ ნ დათ ზიზღი, სი ძულ ვი ლი და 
ერ თ მა ნე თის მოკ ვ დი ნე ბის გრძნო ბა. და ბო ლოს, 
ყო ვე ლი ვე სიმ ძი მი სა და საზ რუ ნა ვის შემ დეგ უნ და 

და ღუ პუ ლიყ ვ ნენ, ისი ნი რო გორც ცოდ ვილ ნი, უნ და 
ყო ფი ლიყ ვ ნენ ჯო ჯო ხეთ ში, სა დაც სა ში ნე ლი წა მე ბა 
ელო დათ.

არა ვის ძა ლუძს თვი თონ და იბ რუ ნოს ის, რაც 
და კარ გა ადამ მა და ვინ იცის რა მოგ ვე ლო და, რომ 
იესო ქრის ტეს ჩვენ და მი მოწყა ლე ბით არ გა მო ვეს
ყი დეთ, რა მო ე ლო და კა ცობ რი ო ბას...

ღმერ თ მა, რო მელ საც იმა ზე მე ტად ვუყ ვარ ვართ, 
ვიდ რე ჩვენ გვიყ ვარს ჩვე ნი თა ვი, თა ვი სი უდი დე სი 
მოწყა ლე ბით მო ავ ლი ნა ძე თვი სი იესო ქრის ტე ჩვე
ნი სუ ლე ბის გა და სარ ჩე ნად და იესო ქრის ტემ თა ვი
სი სწავ ლე ბით გან დევ ნა უმეც რე ბა ადა მი ა ნის გო ნე
ბი დან, რის შემ დე გაც მთე ლი სამ ყა რო გაბ რ წყინ და 
სა ხა რე ბის ნა თე ლით, და ეხ ლა ვინც მო ინ დო მებს, 
შე უძ ლია შე იც ნოს ნე ბა უფ ლი სა და გზა და სა შუ ა
ლე ბა ნე ტა რე ბი სათ ვის.

იესო ქრის ტემ თა ვი სი აღ დ გო მით და ან გ რია ჯო
ჯო ხე თის კა რე ბი და გაგ ვიხ ს ნა სა მოთხის ბჭე ნი, 
რო მე ლიც ადა მის შთა მო მავ ლო ბი სათ ვის დახ შუ
ლი იყო და გა ი მარ ჯ ვა და დათ რ გუ ნა ძა ლა ბო რო
ტი სა და სიკ ვ დი ლი სა. ისი ნი, რომ ლე ბიც კვდე ბი ან 
მაცხოვ რის რწმე ნით და იმე დით, მო საწყე ნი და წუ
თი ე რი ცხოვ რე ბი დან გა და დი ან ნა თელ, სა უ კუ ნო 
ცხოვ რე ბა ში. ეშ მა კის დათ რ გუნ ვი სა და გან დევ ნი
სათ ვის ჩვენ გვაქვს ჯვა რი და ლოც ვა. იესო ქრის
ტემ თა ვი სი ამაღ ლე ბით დი დე ბით შე მო სა ადა მი ა
ნის მოდ გ მა, იგი სხე უ ლით ამაღ ლ და ზე ცას.

იესო ქრის ტეს წყა ლო ბით და დამ სა ხუ რე ბით 
ჩვენ შეგ ვიძ ლია შე ვი დეთ ცა თა სა სუ ფე ველ ში და 

ვღე ბუ ლობთ კი დეც მის გან ძა ლა სა და დახ მა რე ბას 
ამ გზა ზე. ე. ი. ჩვენ ყვე ლას გა ნურ ჩევ ლად შეგ ვიძ
ლია მი ვი ღოთ სუ ლი წმი და, ვი მოქ მე დოთ მი სით. სუ
ლი წმი დის გა რე შე არ შეგ ვიძ ლია ვი ა როთ იმ გზა ზე, 
რომ ლი თაც იარა მაცხო ვარ მა.

რომ არ მო სუ ლი ყო იესო ქრის ტე ამ ქ ვეყ ნად, 
ვერც ერ თი ადა მი ა ნი ვერ შეძ ლებ და ცა თა სა სუ

ფე ველ ში შეს ვ ლას, რაც თი თო ე ულს ეხ ლა თა ვი
სუფ ლად შეგ ვიძ ლი ა, მაგ რამ იქ შეს ვ ლა შე იძ ლე ბა 
მხო ლოდ იმ გზით, რომ ლი თაც იარა მაცხო ვარ მა. 
მაგ რამ რა მოგ ვიმ ზა და უფალ მა იქ, ზე ცა – ამის 
თქმა და გა გე ბა არა ვის ძა ლუძს. ამა ზე მხო ლოდ 
იმის თქმა შეგ ვიძ ლი ა, რომ იესო ქრის ტეს მორ წ
მუ ნე და მი სი მიმ დე ვარ ნი სიკ ვ დი ლის შემ დეგ ზე
ცას იცხოვ რე ბენ ან გე ლო ზებ თან, წმინ და ნებ თან 
და მო ცი ქუ ლებ თან და იხი ლა ვენ უფალს; იმ ხი ა
რუ ლე ბენ წმი და, და უს რუ ლე ბე ლი და სა უ კუ ნო 
სი ხა რუ ლით, არ ეცო დი ნე ბათ არც მწუ ხა რე ბა, 
არც ნაღ ვე ლი, არც საზ რუ ნა ვი, არც წა მე ბა და 
ტან ჯ ვა. და სამ ყა როს და სას რულს აღ ს დ გე ბი ან 
სხე უ ლით და იქ ნე ბი ან მა რა დი უ ლი მე უ ფე ნი ქრის
ტეს თან ერ თად.

და ყვე ლა ისეთ სი კე თეს იესო ქრის ტე ანი ჭებს 
არა ამა თუ იმ ხალხს, არა მედ გა ნურ ჩევ ლად ყვე
ლას, ვი საც სურს ამის მი ღე ბა. ამი სათ ვის გზა 
ნაჩ ვე ნე ბია და ამას თან იესო ქრის ტე ხელ ჩა კი დე
ბუ ლი გვეხ მა რე ბა ჩვენ ამ გზა ზე სი ა რულ ში. ჩვენ 
ის ღა დაგ ვ რ ჩე ნი ა, არ შე ვე წი ნა აღ მ დე გოთ მას და 
სრუ ლად მი ვენ დოთ მის ნე ბას.

აი, ხე დავთ, რო გორ ვუყ ვარ ვართ ჩვენ მაცხო
ვარს და რა სი კე თეს გვიძღ ვ ნის ის ჩვენ!

და, იესო ქრის ტე რომ გვეჩ ვე ნოს ხი ლუ ლად 
და გვკითხოს: შვილ ნო ჩემ ნო! გაქვთ თუ არა სიყ
ვა რუ ლი ჩემ და მი იმის წილ, რაც მე თქვენ გა გი
კე თეთ ? გ რ ძ ნობთ თქვენს გუ ლებ ში მად ლი ე რე
ბას ჩემ და მი? რო მე ლი თქვენ გა ნი ეტყ ვის მას: ო, 
ღმერ თო! გვიყ ვარ ხართ და გმად ლობთ!

და თუ გიყ ვართ იესო ქრის ტე და მად ლობთ 
მას, მა შინ აკე თებთ კი იმას, რა საც ის გა ვა ლებთ! 
რად გან ვი საც უყ ვარს და მად ლობს მას, ის ყვე
ლა ფერს გა ა კე თებს, რა საც მი სი კე თილ მ ყო ფე ლი 
ინე ბებს. იესო ქრის ტე თქვენ გან მხო ლოდ ერთს 
მო ითხოვს, რომ მიჰ ყ ვეთ მას ზე ცი ურ სა სუ ფე
ველ ში.

იესო ქრის ტემ ჩვენ თ ვის ყვე ლა ფე რი გა ა კე თა, 
ნუ თუ ჩვენ ერთ სურ ვილ საც არ შე ვუს რუ ლებთ? 

იესო ქრის ტე ჩვე ნი გა დარ ჩე ნი სათ ვის მო ვი და ზე
ცით, ნუ თუ ჩვენ არ მო ვინ დო მებთ მივ ს დი ოთ მას? 
იესო ქრის ტემ ჩვენ თ ვის და ით მი ნა ყვე ლა ტკი ვი ლი 
და ტან ჯ ვა, ნუ თუ ჩვენ მის თ ვის არ მო ვინ დო მებთ 
მცი რე ო დენ ტან ჯ ვა თა დათ მე ნას.

ნე ტა რია ის, ვინც მთელ თა ვის ცხოვ რე ბას მი
უძღ ვ ნის იესო ქრის ტეს, რად გან ის აუცი ლებ ლად 
იქ ნე ბა იქ, სა დაც თა ვად მაცხო ვა რი ა.

ბედ ნი ე რი ის, ვინც ცდი ლობს მი ემ ს გავ სოს იესო 
ქრის ტეს, რად გან ის მი ი ღებს დახ მა რე ბას მის გან.

მაგ რამ უბე დუ რია ის, ვი საც არა აქვს სურ ვი
ლი მის დი ოს იესო ქრის ტეს, იმ მი ზე ზით, რომ ძნე
ლია მის დიო მას, ან და ამი სათ ვის ძა ლა არ შეს წევს, 
რად გან ასე თი ადა მი ა ნი სა კუ თა რი ნე ბით კარ გავს 
უფ ლის მადლს და კარ გავს ქრის ტეს დახ მა რე ბას, 
მაგ რამ ვა ი, მას, ვინც ეურ ჩე ბა იესო ქრის ტეს, გა
ნუდ გე ბა მას და აღ დ გე ბა მის წი ნა აღ მ დეგ იმი ტომ, 
რომ ხვედ რი ასე თე ბი სა – სა უ კუ ნო ცეცხ ლი ა.

მიტ რო პო ლი ტი ინო კენ ტი
წიგ ნი დან “გზა ცა თა სა სუ ფევ ლი სა”
წილ კ ნის ეპარ ქი ის გა მო ცე მა, 1994. 

რო მე ლია ის სი კე თე, რო მე ლიც იესო ქრის ტემ 
მოგ ვ ცა თა ვი სი სიკ ვ დი ლით

მა მაო ჩვე ნო, რო მე ლი ხარ ცა თა ში ნა, წმი და იყავნ 
სა ხე ლი შე ნი, მო ვე დინ სუ ფე ვა შე ნი, იყ ავნ ნე ბა შე ნი, ვი

თარ ცა ცა თა ში ნა, ეგ რე ცა ქვე ყა ნა სა ზე და, პუ რი ჩვე ნი არ
სო ბი სა მო მეც ჩვენ დღეს, და მო მი ტე ვენ ჩვენ თა ნა ნა დებ ნი 
ჩვენ ნი, ვი თარ ცა ჩვენ მი უ ტე ვებთ თა ნამ დებ თა მათ ჩვენ თა, 
და ნუ შე მიყ ვა ნებ ჩვენ გან საც დელ სა, არა მედ მიხ სენ ჩვენ ბო

რო ტი სა გან. ამინ!
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