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ლეილაცომაია

თავისუფალი მასმედიის მახრჩობელა პრეზიდენ
ტმა მიხეილ სააკაშვილმა უპრეცენდენტო მხარდაჭე
რა გამოხატა “ოპოზიციური” ტელეკომპანია “კავკასი
ის” მესვეურთა მიმართ (აქუბარდიაჯანგირაშვილის
ოჯახური ტანდემი) 7 მაისის ინცინდენტთან დაკავ
შირებით. პროგრამა “ბარიერის” პირდაპირი ეთერით
მსვლელობისდროსდებატებშიმონაწილეე.წ.თავისუ
ფალი ინსტიტუტის წარმომადგენლებსა და “სახალხო
მართლმადიდებლური მოძრაობის” (ლიდერი მალხაზ
გულაშვილი) და მოკავშირე “მართლმადიდებელ მშო
ბელთა კავშირის” (ავთანდილ უნგიაძე, ლევან ჩაჩუა)
წევრთაშორისცხარეკამათიმსუბუქშეხლაშემოხლა
შიგადაიზარდა.ვინაიდანინციდენტიპირდაპირიეთე
რით გადაიცემოდა, ტელეკომპანიასთან მისვლა იწყეს
დებატებში მონაწილეების თანამოაზრეებმა, ოჯახის
წევრებმა და სამღვდელოების წარმომადგენლებმაც.

დებატებისსაგანიკიიყო,წინადღეებშიილიაჭავჭავა
ძის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ყოფილი პუშკინის,
ხოლო შემდგომ სულხანსაბას ინსტიტუტი) პრეზენ
ტირებული ქუთაისელი ჭაბუკის შიზომაზოხისტური
წიგნი “საიდუმლო სირობა”, რომელშიც მოთხრობილ
სულიერდაცემასადაგარყვნილობასთვითისავსტრი
ელი მწერალი ზახერმაზოხიც კი ვერ წარმოიდგენდა,
რომელმაცაღწერასქესობრივიგარყვნილობა,რომლი
დანაცმომდინარეობსსიტყვამაზოხიზმი.

საყურადღებოაისიც,რომგიგითევზაძემ,რომელ
მაც სტუდენტებში გასაყიდგასავრცელებლად შეიტა
ნაზემოხსენებულიშიზომაზოხისტურიწიგნი,მოაწყო
მისი პრეზენტაციაც (წარდგინება) და არა განხილვა.
მაშასადამე, პროპა
განდაც გაუწია წიგნს.
პრეზენტაცია, სააკაშ

ტელეკომპანია“კავკასია”-ქვაბავაზაკთა
საიდუმლოკუნძული

რატომეწინააღმდეგებაბესარიონგუგუშვილი
პრეზიდენტზვიადგამსახურდიასმკვლელობისვერსიას?

ირაკლიდოკვაძეკვლავუდანაშაულოპატიმარია
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დასაწყისი გვ. 1 ვილის დენაციონალიზე
ბული ტელევიზიების სა

ინფორმაციო სიუჟეტებითაც გადაიცა. ქართული
საზოგადოებისჯანსაღინაწილისსაპროტესტორე
აქციამაცარდააყოვნა;უნივერსიტეტთანმივიდნენ
“სახალხომართლმადიდებლურიმოძრაობის”,“მარ
თლმადიდებელ მშობელთა კავშირის”, ზოგიერთი
პოლიტიკურიორგანიზაციებისადასაზოგადოების
სხვაწარმომადგენლები.

ქართველიერისუდიდესინაწილიშოკირებული
დაშეურაცხყოფილიდარჩა.

სააკაშვილის ტელევიზიებიდან ნიაღვრად მომ
დინარე გარყვნილობისა და სატანური ორგიების
ძალადობრივიჩვენებებით (მეტნაკლებადსაინტე
რესო გადაცემის მსვლელობისას რეკლამების სა
ხით ჩართვა) ისედაც სულშეძრულ და გაწამებულ
ხალხს, ვინმე დეისაძის ამ შიზომაზოხისტურმა
წიგნმაც, ხელისუფლებისაგან სრული დაუცველო
ბის განცდა კიდევ უფრო გაუმძაფრა. ხელისუფ
ლება, თავისი მრავალუწყებრივი ძალისმიერი
სტრუქტურებისა და მძლავრი პროპაგანდისტული
მანქანებით (ტელევიზია, პრესა, საზოგადოებრივი
გართობის ინდუსტრიით) მოწადინებულია ამოთხ
აროს ქართული სულიერება, კულტურა, მორალი,
ზნეობადატრადიციებიდაშექმნასსრულიადახა
ლი ჰიბრიდული თაობა, სტერილური ყოველგვარი
ფასეულობებისაგან. ასეთია მსოფლიო გლობალი
ზაციისა და ინტეგრაციის პოლიტიკით დასახული
ამოცანა, რასაც მთელი არსებით ეწინააღმდეგება
დაარიღებსქართველიერი.

სხვადასხვა ჯურის უმცირესობების შემქმნელი
სააკაშვილის ხელისუფლება მზრუნველდამცვე
ლად ევლინება მათ და კანონდარღვევით ძალა
დობსჯანსაღუმრავლესობაზე.ე.წ.ნაციონალები
იმფიქციადქცეულკონსტიტუციასაცკიმიადგნენ
(მიღებული1995წ.),რომელშიცშევარდნაძისპრო
რუსულმახელისუფლებამისედაცმნიშვნელოვნად
შეასუსტამართლმადიდებლობის,ქვეყნისტერიტო
რიულიმთლიანობისადაავტოქტონურიქართველი
ერის დომინანტობა სახელმწიფოში; “ნაციონალე
ბის”მიერიწერებასრულიადახალიკონსტიტუცია,
რომელშიც,სავარაუდოა,რომაღარიქნებახსენე
ბული, აღარც საქართველო, აღარც ქართველი და
აღარც მართლმადიდებლობა. ასეთ ვითარებაში
ქართველერსსხვააღარაფერიდაგვრჩენია,გარდა
იმისა, რომ ყველა შესაძლო საშუალებებით თავად
დავიცვათჩვენიქვეყანადასაკუთარიუფლებებიც,

მართლმადიდებლობადასამშობლო.
ესჩვენიისტორიულიმოვალეობაა.
სააკაშვილისანტისახელმწიფოებრივდიქტატო

რულ რეჟიმთან საიდუმლო გარიგებაში შესულმა
ტელეკომპანია “კავკასიის” მესვეურებმა, 7 მაისს,
პირდაპირიეთერით, ქვაბავაზაკობისშიშველიდე
მონსტრირება მოახდინეს, რითაც საბოლოოდ და
სამარდნენ,როგორც“თავისუფალისიტყვისოაზი
სებითუკუნძულები”(სწორედასეთადამკობდნენ
მათპოლიტიკურიოპოზიციონერები).

აქვე,პირნათლადუნდაგანვაცხადოთ,რომჩვენ
(ეროვნულგანმათავისუფლებელიმოძრაობისერთ
ერთლიდერებსადა“ზვიადგანმათავისუფლებლის
პარტიას”), ტელეკომპანია “კავკასიისათვის” არა
სოდესმიგვინიჭებია,რაიმეგანსხვავებულიუპირა
ტესობასხვამოქმედტელეკომპანიებსშორის,არა
სოდესგვქონიამათი“დამოუკიდებლობის”ილუზია
დაშესაბამისად,არცარასდროსგვითანამშრომლია
მათთან. არამედ, ყოველთვის უნდობლობით ვეკი
დებოდითმათ, არასოდესგვაკმაყოფილებდამათი

პროფესიონალიზმი,ინტელექტი,კულტურადაგა
დაცემისხარისხი,ვამხელდითხელისუფლებისდაკ
ვეთებში (იხ. “განმათავისუფლებელი”,№19,2009,
გვ.3).

სააკაშვილს არაერთი მცდელობა ჰქონია, მამა
ბასილმკალავიშვილისდამისისულიერიშვილების
მსგავსად, “რელიგიური ექსტრემიზმის” ბრალდე
ბით,აგრეთვედაეპატიმრებინამამადავითისაკაძე,
მამადავითქვლივიძედამათისულიერიშვილებიც,
რისთვისაცმასსაკმარისიალიბიარაღმოაჩნდა.7
მაისს ტელეკომპანია “კავკასიაში” მომხდარი მსუ
ბუქი ინცინდენტი მან მართლმადიდებელთა მხრი
დანტელევიზიაშიშეჭრადდათავდასხმადშეაფასა
და “თავდამსხმელთა” უმკაცრესად დასჯის სიტყ
ვიერი განკარგულებაც გასცა. მაყურებლებმა კი
ნახეს, რომ ტელევიზიაში შეჭრის არანაირ ფაქტს,
რეალურადადგილიარჰქონია,არამედ,დებატებში
მონაწილე მხარეების დასაშოშმინებლად და დაძა
ბული ვითარების (რომელსაც წამყვანი ნინო ჯან
გირაშვილი პროვოკაციულად ძაბავდა) განსამუხ
ტავად,სტუდიაშიშევიდნენმღვდლები,რამდენიმე
მღვდელიკიტელევიზიისგარეთ,ეზოშიაშოშმინებ
დადავითაქუბარდიას,რომელიცმთვრალმდგომა
რეობაში იმყოფებოდა და უკონტროლოდ მოქმე
დებდა, საცემად მიიწევდა მართლმადიდებლობის
დამცველთა წინააღმდეგ, ორივე მხარე მსუბუქად
დაშავდა.

დავით აქუბარდია და მისი თანამეცხედრე ნი
ნო ჯანგირაშვილი კატეგორიულად მოითხოვდნენ
მართლმადიდებელთა ოპერატორისაგან (ავთან
დილ ზუმბაძე) შეეწყვიტა გადაღება, ხოლო გადა
ღებულიფირი (კასეტა)კიმათთვისგადაეცა,რაც
მათი მხრიდან ისეთივე უკანონო ღონისძიება იყო,
რასაც სააკაშვილის პოლიციური რეჟიმი ხშირად
ახორციელებს თავისუფალი ჟურნალისტების მი
მართ (უმტვრევს კამერას და ართმევს კასეტას),
რისი მსხვერპლი თავადაც გამხდარან “კავკასიის”
ჟურნალისტები და რაც ყოველთვის აღშფოთებით
გაუპროტესტებიათ.

პროფესიითეკონომისტიდამეცნიერებათააკა
დემიის №1 განყოფილების (უშიშროების განყო
ფილება) კანცელარიის რიგითი საბჭოთა მუშაკი
დავით აქუბარდია, თავის დროზე მტრულად იყო
განწყობილიეროვნულგანმათავისუფლებელიმოძ
რაობისადმიდააქტიურადმონაწილეობდადამოუ
კიდებელისაქართველოსეროვნულიპრეზიდენტის
ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დამხობაში.
სახელმწიფო გადატრიალებისთანავე იგი და მი

სი ძმა კერძობანკის მფლობელებიგახდნენდა იმ
არეულობისწლებში,მეანაბრეთამოტყუებისგზით
დიდძალი თანხა მოიხვეჭეს, ხოლო შემდგომ, და
ნაშაულის დაფარვის მიზნით, ბანკის ლიკვიდაცია
მოახდინეს (ყველას ემახსოვრება 199295 წლებში
ბანკების ბუმი, მოტყუებულგაკოტრებულიდა ვა
ლებშიჩაძირულიხალხი).

ასეიქცაბანკირიდავითაქუბარდიატელეკომ
პანია “კავკასიის” შემქმნელმფლობელად და წამ
ყვან ჟურნალისტად (მას სამი ცოლიდან 5 შვილი
ჰყავსდავერცსხვატრადიციულიცხოვრებისწე
სითაცდაიკვეხნის).

ტელეკომპანია“კავკასიამ”,როგორცპირველმა
დამოუკიდებელმატელეარხმა,დაუდოსათავეპორ
ნოგრაფიულიფილმებისადადემონურიმუსიკალუ
რიკლიპებისხანგრძლივიქრონომეტრაჟებითპრო
პაგანდირებას ქართულ ტელესივრცეში, რითაც
ბევრადაჭარბებსარსებულტელევიზიებს.

პროგრამა“ბარიერის”წამყვანინინოჯანგირაშ
ვილი7მაისსაშკარატენდენციურობითადააგრე
სიით გამოირჩეოდა მართლმადიდებელთა მიმართ,
არაძლევდამათსიტყვისთქმისანაზრისდასრუ
ლების შესაძლებლობას, თანდათან ხელოვნურად
ძაბავდავითარებას.მასშემდეგ,რაცმართლმადი
დებლებმამალტისორდენისკავალრობაშიამხილეს
“თავისუფლების ინსტიტუტის” წარმომადგენელი
ბექა მინდიაშვილი, მან პროტესტის ნიშნადდატო
ვაგადაცემა,რომელსაცშემდგომმიჰყვნენთავისი
წარმომადგენლები.ჯანგირაშვილმაგადაცემაჩაშ
ლილადგამოაცხადადა“ჩაშლაში”მოულოდნელად
და სრულიად უსამართლოდ მართლმადიდებლები
დაადანაშაულა.“რეკლამის”შემდგომგანახლებულ
გადაცემაშიკიმანგანაცხადა,რომსტუდიაშიშემო
იჭრნენმართლმადიდებლურიმოძრაობისწევრები,
სცემეს “თავისუფლების ინსტიტუტის” წარმომად
გენლებსდადაარბიესსტუდია,თუმცაცემატყეპი
სადადარბევისამსახველიკადრებიარუჩვენებია.
მიუხედავად ამისა, იგი სტუდიაში ისტერიულად
გაჰკიოდა და უხმობდა პატრულს. გამოძახებული
პატრულიც მოვიდა და პირდაპირ ეთერში, ნინო
ჯანგირაშვილმაპატრულს“მთავარდამნაშავეზეც”
მიუთითა:“აი,ამისგამოდაიწყოყველაფერი,რომ
იცოდეთ...აი,ესწაიყვანეთო!”იგიკიმართლმადი
დებელთაუწყინარიოპერატორიავთანდილზუმბა
ძე იყო, რომელიც პატარა ვიდეოკამერით იღებდა
აურზაურსდასულმთლადესიყომისი“დანაშაუ
ლი”.პატრულისმრავალრიცხოვანიჯანმაგარიკა
ცებიცერთდროულადმივარდნენიმუწყინარახალ
გაზრდას,წამოაქციეს,თავიდახელებიმოუგრიხეს
დაფეხებითგათრეული“პატრულის”მანქანაშიშე
აგდეს. დააპატიმრეს, ასევე მართლმადიდებლური
მოძრაობის სხვა წევრებიც: შოთა აფხაიძე, ლევან
ჩაჩუა, რატი მაისურაძე, გიორგი გაბედავა, დავით
შალამბერიძე,გიორგიგურჩიანი,ზვიადბლიაძე.

ამუკანასკნელის(ზვიადბლიაძის)მამა,რომელ
მაც პოლიციის სამმართველოში მაშინვე მიაკითხა
შვილს, მიღებული სტრესის შედეგად, იქვე მანქა
ნაშიინფარქტითგარდაიცვალა.ვისკისერზეაგივი
ბლიაძისსიკვდილი,ხალხმაგანსაჯოს.

სირცხვილიოპოზიციას!

სააკაშვილის რეჟიმისა და ტელეკომპანია “კავ
კასიის” მიერ 7 მაისს მოწყობილ პროვოკაციულ
დრამაში მართლმადიდებლები სრულიად დაუცვე
ლებიაღმოჩნდნენ.
ამტელევიზიისმა

შეცდომებისგასწორება
წინამდებარეგაზეთისწინანომერში(«გამანთავისუფლებელი»,2010,მარტი,№24)გვ.67დაბეჭდილწე

რილშისათაურით«ვინწარმოადგენდარუსეთისიმპერიულძალებსდამისაგენტურასსაქართვლეოში1990
იანწლებში»გაიპარაერთიუზუსტობა,ერთიკორექტურადაერთიტექნიკურიშეცდომა.

წერილისდასაწყისში«დამოუკიდებელისაქართველოსრესპუბლიკისპრეზიდენტმაზვიადგამსახურდი
ამდამისმაუზენაესმასაბჭოს,1991წლის31მარტს».

ვინაიდანზვიადიპრეზიდენტადაირჩიეს1991წლის26მაისს,უნდაიყოს:«დამოუკიდებელისაქართვე
ლოსრესპუბლიკისუზენაესისაბჭოსთავმჯდომარემ».

საქართველოსრესპუბლიკისსახელმწიფოსაბჭოსშემადგენლობის(მე2სვეტისბოლო)ჩამონათვალში,
მე3სვეტში:«გურამბუაჩიძესნაცვლადუნდაიყოს«მუჩაიძე».

გვ.7ზესიისჩამონათვალისბოლოტექსტისორისტრიქონიტექნიკურადასეუნდადალაგდეს:ბოლოში
ჩავარდნილისიტყვა«მიხედვით»ატანილიუნდაიყოს«ტომების»გვერდით.

ამავე,მე7გვერდისჩარჩოშიჩასმულიტექსტისმეორესტრიქონშიუნდაამოვარდესგამეორებითი«მან»
დაგამართულადუნდაიკითხებოდეს:«განმანთავისუფლებელი».

მკითხველებსბოდიშსვუხდითგაპარულიშეცდომებისათვის. gagrZeleba me-3 gv.
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ყურებელიგულუბ
რყვილოდ ელოდა,
რომ პოლიტიკუ

რიოპოზიციამაინცდაიცავდამათდაპროტესტის
ნიშნად ბოიკოტს გამოუცხადებდა აღნიშნულ ტე
ლეკომპანიას.ამისნაცვლადმათმაც(გარდა“ლეი
ბორისტებისა”)ქვაღორღიმიაყარესჟურნალისტე
ბისადახელისუფლებისმიერჩაწიხულ,დაგმობილ
დასაკნებშიგამომწყვდეულმართლმადიდებლებს.
პოლიტიკურმა ლიდერებმა (დ. გამყრელიძემ, ფ.
ჩიხრაძემ, ირ. ალასანიამ, ზ. ძიძიგურმა, დაჩი
ცაგურიამდასხვებმა)კონიუნქტურიდანგამომდი
ნარე, პრაგმატულად შეაფასეს მომხდარი, რაშიც
შესაშურადკონსოლიდირებულიიყვნენ.

მალხაზგულაშვილმა

საქართველოდანმოჰკურცხლა

მთელი ამ ბატალიების ორგანიზატორმა, “სა
ხალხომართლმადიდებლურიმოძრაობის”ლიდერმა
მალხაზგულაშვილმა,ყველასაგანმოულოდნელად,
თავის14წლისვაჟიშვილთანერთადსაქართველო
დან,მოჰკურცხლა.იგიგვიანღამით,რუსეთისმიერ
ოკუპირებულცხინვალშიგაიქცა.

პროვოკატორმაგულაშვილმავეღარუნდაგაბე
დოსსაქართველოშიდაბრუნება.

მასამის,არცმორალურიუფლებააქვს!
გულაშვილის მოკავშირეობა სამღვდელოებას,

ნდობასვერშეჰმატებსდაცალსახადუნდაგაემიჯ
ნონმას!

რაც შეეხება ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნი
ვერსიტეტის რექტორს გიგი გურამის ძე თევზა
ძეს, რომელმაც “თავისუფლების ინსტიტუტის”
თანხებით დააფინანსა მანიაკალური ფსიქიკის

მქონე ირაკლი დეისაძის წიგნი “საიდუმლო სირო
ბა” და უნივერსიტეტში ხმაურიანი პრეზენტაციაც

მოუწყო, მის პერსონას სერიოზული მსჯელობის
სუბიექტად ვერ ვაქცევთ ერთი ხალხური თქმის
თანახმად: “დედა ნახე, მამა ნახე, შვილი მერე გა
მონახეო”.სწორედაც!როგორიმამისშვილიაგიგი
თევზაძე, ამის საილუსტრაციოდ ვბეჭდავთ 1997
წლის16ივნისსგაზეთ“საქართველოში”გამოქვეყ
ნებულპროფესორლევანფრუიძისწერილს.

ჩვენისმხრივკიდავსძენთ,რომმამაშვილითევ
ზაძეები, მძულვარე მოწინააღმდეგეები გახლდნენ
პრეზიდენტზვიადგამსახურდიასეროვნულიხელი
სუფლებისა,რამეთუჭვრეტდნენ,რომტრადიციულ
საზოგადოებრივ წყობაში მათ პრივილეგირებული
მდგომარეობანამდვილადარექნებოდათ.

აკადემიკოსგურამთევზაძის

ბიუროკრატიულიფენომენი

მკითხველი საზოგადოებრიობა იცნობს ფილო
სოფოსგურამთევზაძეს.მეცვიცნობდიდა,გითხ
რათსიმართლე,მისისაკმაოპატივისცემამქონდა.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საზოგა
დოებრივმეცნიერებათაგანყოფილებისხელმძღვა
ნელად როცა ვიხილე, არ გამკვირვებია, ვიფიქრე,
იქნებგვეშველოსმეთქი.საბაბიცმქონდა:იგიხომ
ქვეყნისმმართველიპარტიისმოქალაქეთაკავში
რის თბილისის ორგანიზაციის სპიკერი გახლდათ.
ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ ბატონმა გურამმა ეს
დიდი თანამდებობა მეცნიერების სიყვარულით
დათმოდააკადემიაშიმოგვევლინა,ვითარცაეროვ
ნულიმეცნიერებისორგანიზატორი.

აკადემიკოსი გურამ თევზაძე თავის სამსახუ
რებრივ ამპლუაში პირველად ისტორიისა და ეთ
ნოგრაფიისინსტიტუტშივიხილე,სადაცმანმოხერ
ხებულობის რეკორდი დაამყარა. ბოლო ხუთი თუ
შვიდიწლისმანძილზეამინსტიტუტისთანამშრომ
ლებს,როგორციქნა,საერთოკრებაგვეღირსადა
აჰა,“დემოკრატიულიწესით”დირექტორისარჩევა
შემოგვთავაზეს.მაგრამბატონმაგურამმაეგზალ
ტირებულ ისტორიკოსებს ცივი წყალი გადაგვასხა
და ისევ ძველი, ყელში ამოსული დირექტორი შე
მოგვაჩეჩა.

რაუნდაგვექნა,თავსზევითძალაარარის,ვი
საცუფროსადდაგინიშნავენ, ისუნდა აღიარო, მე
შენგეტყვი,იჩივლებსადმედაპასუხსმიიღებ,პრე
საში გამოხვალ და ვინმე გამოგეხმაურება. ჰოდა,
ჩვენცთევზებივითპირშიწყალიჩავიგუბეთდაგავ
ჩერდით,არადა,ახალეკედელსთავი,70წლისმან
ძილზეისეთისკოლაგვაქვსგავლილი,ყველაფერს
ვიტანთ,ვეგუებით,იქნებღირსებისგრძნობაჩვენს
შვილიშვილებსმაინცდაუბრუნდეთ.ამასწინათბა
ტონ გურამს კაბინეტში ვეახლე, ზრდილობიანად
მიმიღოდაძალიანტკბილადვიჭუკჭუკეთ,წათამა
მებულმაბოლოსმოსვლისმიზანიგავაცანი:

ეკონომიკურადშეჭირვებულერსსაარსებოსა
შუალებებზე არანაკლებ ესაჭიროება სულიერი
საზრდო,ქართულიცხოვრებისწესიდაეროვნული
ცნობიერება უმძიეს დღეშია, ამიტომ, კარგა ხანია
მომწიფდასაკითხი,რომაკადემიამგამოიყენოსთა
ვისი ინტელექტუალური შესაძლებლობანი და და
ვიწყოთღიასაუბრებიქართულიცხოვრებისწესსა

და ეროვნულ ცნობი
ერებაზე, დევიზით 
“რანი ვიყავით, რანი
ვართ და რანი ვიქნე
ბით”. ბატონ გურამს
თემატიკაც გავაცანი:
ქართველი ხალხის
ეთნოგენეზი, ეროვ
ნულიცნობიერებადა
ქართული მართლმა
დიდებლობა, აფსუურ
ოსურიპრობლემადა
მისიშედეგები(ისტო
რიადასინამდვილე),აგრარულირეფორმისქართუ
ლიგზადაა.შ.

აკადემიაშიპოლიტიკურიპარტიებირომშემო
ვიდნენო?!მაშინვეგამოითქვასაფუძვლიანიშიში.

 მე აქ საშიშროებას ვერ ვხედავ. ანტისამთავ
რობომიტინგებსხომარგავმართავთ.პარტიებსაც
სჭირდებათპატრონობადამართალისიტყვა.მსურ
ველები ჯანსაღ მეცნიერულ საუბრებს მოისმენენ
და წავლენ. ექსტრემიზმს სწორედ ასეთი მალამო
სჭირდება...

შევთანხმდით. პირველი შეკრების ვადაც დავ
თქვით,მაგრამსაზოგადოებრივმეცნიერებათაგან
ყოფილებისგამგისენთუზიაზმითანდათანდაცხრა
დაერთმოქუფრულდღესმისკაბინეტშინამდვილი
ბიუროკრატი ვიხილე, რომელიც მთელი არსებით
მეუბნებოდა:დამანებეკაცოთავი,საქმეარგაქ
ვსო?როგორცგავიგე,ადრეასეთიწინადადებებით
მისთვისპროფ.გურამყორანაშვილსმიუმართავს,
მაგრამარაფერიგამოსვლია...

ამის შემდეგ ბატონ გ. თევზაძესთან ურთიერ
თობისყოველგვარიხალისიდავკარგე,მაგრამმუხ
თალმაბედმამაინცმისკაბინეტშიმიმიყვანა.

მეცნიერებირომნამეტანცუდ,გაუსაძლისდღე
შივართ,ცნობილიადაწუწუნსარმოვყვები.პირა
დადჩემთვისფიზიკურადგადარჩენისერთადერთი
შანსიე.წ.“გრანტის”მიღებაიყო.მეცნიერულიპე
დანტობითყველასუბორდინაციადავიცავი,ყველა
ფერიგავაკეთეიმისათვის,რომროგორმეესმხსნე
ლი გრანტი მიმეღო, რათა სიმბოლური ხელფასის
დანამატით მე და ჩემი ოჯახი საარსებო მინიმუმს
ოდნავმაინცმივახლოვებოდით.მაგრამკაციბჭობ
და და ღმერთი იცინოდაო. ამჯერად ჩემი ღმერთი
ბატონი გ. თევზაძე იყო და მან უყოყმანოდ, ბიუ
როკრატიულიცინიზმითგამწირა...

აკადემიკოსმა გ. თევზაძემ და მისმა კოლეგებ
მა ისე შეადგინეს და შეუცვლელ დოგმად აქციეს
გრანტების განაწილების ინსტრუქცია, რომ უბრა
ლო მეცნიერებს არაფერს დაგვეკითხნენ, ცოტა
კი დავქიჩმაჩდით, მაგრამ მივხვდით, ვერაფერს
გავხდებოდით და ბიუროკრატთა ნებას მივენდეთ.
როგორცმოსალოდნელიიყო,გრანტებიიმათდაი
რიგეს, ვინც კეთილმოსაგონარ საბჭოთა პერიოდ
შიავტომანქანებს,პრემიებს,საშინაოდასაგარეო
საგზურებს,ავეჯსდაათასსიკეთესითვისებდა...”

                              ლე ვან ფრუ ი ძე

gagrZeleba me-2 gv.

თუაქამდემიხეილსააკაშვილიგვაკვირვებ
დათავისიუჩვეულოამპლუებით(პრეზიდენტი
მიშა “შემდუღებელი”, მიშა  “ტრაქტორისტი”,
მიშა ბავშვებთან კარუსელებით მქროლავმო
ნავარდე, პრეზიდენტი  ხალხის სიდუხჭირით
გულდათუთქულცრემლებმოღვარღვარე”...),
ამჯერად, 30 მაისის შუალდურ არჩევნებში,
ამომრჩევლების გულის მოსაგებად “ნაციონა
ლური”მოძრაობისმერიდამერობისხელახალი
კანდიდატი გიგი უგულავა არანაირ საქმიანო
ბასართაკილობსქუჩისმხვეტაობიდანდაწყე
ბულიმეყასბედახლიდარობისჩათვლით.მან,
ხალხთანუჩვეულოყოველდღიურიშეხვედრები
გააჩაღა და არა მარტო “გულისხმიერებითა”
და“უშუალობით”მოუთბოგული,არამედ,ფი
გაროს მსგავსი ყველგან მყოფი ხელებდაკაპი
წებული “გარჯილობითაც” გააკვირვა. მშენებ
ლობაზე, ბენზინგასამართ სადგურზე, პურის
საცხობში,ბაზრისდახლებზე,ლაბორატორიებ
შილაბორანტადდაა.შ.დაა.შ.

აქამდე ყოვლად მიუწვდომელმოუხელთე
ბელიმერისმოულოდნელობისეფექტითრეტ
დასხმული და გაოცებული ამომრჩეველი, 30
მაისს,საარჩევნოუბანშიმაინცთუვერმოეგო
გონსდაზომბირებულმასაბედისწერო5რიცხ
ვიკვლავუგონოდშემოხაზა,საკუთარუბედუ
რებას (შიმშილითადაუწამლობითსიკვდილს)
მოაწერსხელს.

სააკაშვილსადამის“ნაციონალურხროვას”
ხომ,ქართველიხალხიკიარა,უქართველოსა
ქართველოსჭირდება.

ხალხისზომბირებისადაგაოგნებისპოლიტ
ტექნოლოგიებში, სააკაშვილის ხელისუფალთ,

არც საპარლამენტო ოპოზიციად წოდებული
ე. წ. “ქრისტიანდემოკრატები” ჩამორჩებიან,
რომლებიც ელექტორატს, ხან მშენებლებად,
ხან “მალიარებად” და ხანაც გულშემატკივარ
მზრუნველ მამებად ევლინებიან. ფარისეველ
მათარგამაძემ,“სამამულოომისვეტერანებზე
დეკლარირებული ზრუნვით” ვანის საარჩევნო
ოლქში,საკრებულოსდეპუტატად,95 წლისმი
ხეილხარძეიშვილიდაასახელა.

ხოლოსპორტზე“ზრუნვით”თბილისისსა
ბურთალოსსაარჩევნოოლქში70 წლისველო
სიპედისტიჯუმბერლეჟავა.

მალე მოვა 30 მაისი და მადლობა ღმერთს
დასრულდება ეს საარჩევნო პოლიტკომედ
შოუ და თვალმიუწვდენლად დაგვშორდებიან
ესსაზარელიპოლიტკომედშოუმენებიც.

ბოიკოტისტი

ამომრჩეველი

კომედიანტიპრეზიდენტი,
კომედიანტიმერი,

კომედიანტისაპარლამენტო“ოპოზიცია”
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როდესაც ქართველებმა დასავლეთ ევროპისაკენ ყუ
რებადაიწყეს,იქიდანმხარდაჭერისადადახმარებისიმე
დით,რუსებიტყიდანახალიგამოსულებიიყვნენ.მაგრამ
იმისგამო,რომმონღოლებისგამოჩენამდე,მთელსუზარ
მაზარ სივრცეზე ფაქტიურად მოწინააღმდეგე არ ყოლი
ათ,სწრაფადმოხდამათიეთნოსისგამრავლებაცადადო
მინირებაც.

რუსეთი მალე კიბოს უჯრედად იქცა, რაც იმას ნიშ
ნავდა,რომგამუდმებითნთქავდადანთქავდაახალახალ
ტერიტორიებსადახალხებს.ჩვენიუბედურებაცსწორედ
იმაშია, რომ მაინცა და მაინც ამ განუკურნებელი სენით
შეპყრობილიქვეყნისმეზობლადაღმოვჩნდით.

მასშემდეგ,რაცსაქართველოსგარშემოსამკუთხედი
შეიკრა  ირანი, ოსმალეთი და რუსეთი  მთავარი კითხ
ვა,რომელიცაქედანგამომდინარეობდაისიყო,თუვისი
ლუკმაუნდაგამხდარიყოსაქართველო.ცხადია,ამისაკენ
სამივეისწრაფოდა,მაგრამჩვენდაბედადთავიდანჩვენი
მონელებისსაშუალებასარაცდიდნენერთმანეთს,ესკი
ფართხალისადააქეთიქითტოკვისსაშუალებასგვიტო
ვებდა.რაცმანამდეგაგრძელდასანამრუსულმადათვმა
არ იმძლავრა და მთელს კავკასიას თავისი თათი მთელი
სიმძიმითარდაადო.

და აი ახლაც, როდესაც წელი წელს მიყვება, საუკუ
ნესაუკუნეს,დაპყრობებისადაკოლონიებისეპოქაწარ
სულს ჩაბარდა; ზანგები, რომ ზანგებია აფრიკაში  იმა
თაც კი მისცეს დამოუკიდებლობა და მოსვენება; ჩვენი
საშველიმაინცარჩანს,რუსიოცდამეერთესაუკუნეშიც
ვერგათავისუფლდადერჟავობისბაცილისაგან.

მაგრამმთელსამორომტრიალში,ჩვენიწილიშეცდო
მებიცუხვადარის.პოლიტიკოსისყველაზედიდიმტერი
მისივე გულუბრყვილობაა, ეს ჩვევა კი ქართველებს მო
ჭარბებულადგვაქვს.ყოველთვისვიღაცისადარაღაცის
იმედიგვქონდა,ილუზიებითვცხოვრობდით,შედეგიხში
რადდამანგრეველიიყო,მაგრამსწორიდასკვენებისგა
მოტანასმაინცვერვახერხებდით.

ჯერკიდევადრეულსაუკუნეებშირაჭკუისკოლოფე
ბიცვიყავითიქიდანაცჩანს,რომმარგალიტივითდედო
ფალითამარი,ბედისირონიითრუსსბომჟსმივათხოვეთ;
რამოდენიმე წელი გახდა საჭირო ჩადენილ სისულელეს
მიმხვდარიყავით.

იმავერუსებისწაქეზებითაქაოდადაგეხმარებითდა
აბაშენიციო,მართლაცბრძენიმეფევახტანგVIეისეგა
გულისდა პაწაწინა ქართლის ძალებით  ირანის წინააღ
მდეგიწყებსომს.ამგულუბრიყვილობისშედეგიისიყო,
რომძლივსგაასწროსაქართველოდანდაყველაზეინტე

ლექტუალ1200ქართველთანერთადრუსეთშიგადაიხვე
წა.

იგივე დამართეს ერეკლე II ესაც, რომელსაც ასევე
გულუბრყვილოდ ჯეროდა, რომ რუსი ქართულ საქმეს
გააკეთებდა; ვინ იცის,როდესაცაღამახმადხანმათბი
ლისიმიწასთანგაასწორარუსებისაშკარაწაყრუებითა
დაპასიურიხელისშეწყობითმიხვდაკიდეცმათმთელს
ვერაგობას,მაგრამუკვეგვიანიიყო,სტუმრისსტატუსით
მოსული  ყველაფრის დაპატრონებას ჩემობდა და შეას
რულაკიდეც.

დღეს რუსები, უფრო ზუსტად კი კრემლის აპოლო
გეტები პრეტენზიებს გვიყენებენ და ჩვენს უმადურობა
ზეხმამაღლალაპარაკობენ,რომარგვინდაგავიხსენოთ
თუნდაც ორასი წლის ამბები, როდესაც მუსულმანთა
ოკეანეშიჩასაძირადგანწირულებს,სწორედრუსეთმაგა
მოგვიწოდა დახმარების ხელი, გადაგვარჩინა ფიზიკურ
განადგურებისაგანდამოგვცასაშუალებაგაგვეგრძელე
ბინაარსებობა,მეტიცერადდავრჩენილიყავით.

მაგრამ ეს ყველაფერი ტყუილია, უბრალოდ მოხდა
ისე, რომ ყველაზე კრიტიკულ მომენტში  ჩვენი ფიზი
კურიგადარჩენისშანსიდაემთხვარუსეთისინტერესებს
გაეფართოებინა ტერიტორიული დაპყრობები კავკასიის
მიმართულებით. ჩვენი გადარჩენა არ შედიოდა რუსის
გეგმაში. პირიქით, ის ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის,
რომესარმომხდარიყო;დაწყებულიდემოგრაფიულისი
ტუაციისშეცვლითსაქართვლეოში,სეპარატიზმისგაღვი
ვებითა და მხარდაჭერით, ეკლესიების ძარცვაგლეჯითა
და ნაძარცვის რუსეთში გატანით, საუკეთესო ქართული
ტერიტორიებისმიტაცებით,ძირძველიქართულიმიწების
მეზობელისახელმწიფოებისათვისჩამორიგებით,ქართუ
ლი კულტურისა და ენის დევნით; რომელი ერთი ჩამოვ
თვალო,მათსიავესადაბოროტებასდასასრულიარააქვს
დაესყველაფერიდღესაცგრძელდება.

ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ კავკასიაში
არიანხალხები,რომლებზედაცრუსებსმზედამთავარე
ამოსდით,რატომდაიმიტომ,რომლოკვაიციანკარგად.
მადლობაღმერთს,რომამაშიარდავემსგავსეთმათ.

დასავლეთი, რომელიც გადარჩენისა და ხსნის პანა
ცეად გავიხადეთ, ჩვეულების გათვალისწინებით, რო
გორცჩანსთითსაცარგაანძრევსსაქართველოსდასახ
მარებლად.რუსეთიკიაქტიურქმედებებზეგადმოდისდა
ყველაფერსაკეთებსიმისათვის,რომსაბჭოთაკავშირის
ფარგლებშიმაინცაღსდგეს.ევროპა,ასეჩანს,რომამას
შეგუებულია.

ასეთვითარებაშირაგამოსავალირჩებასაქართველოს,

კვლავ გავაგრძელოთ საომარი რიტორიკა, იხტიბარი არ
გავიტეხოთ,რუსულდათვსმუშტებიცხვირწინვუქნიოთ?
რამდენჯერუნდაგამოვარდესთავისიბუნაგიდანდადაგ
ვლეჯოს,რომჭკუავისწავლოთ?

არმოვაევროპიდანმონადირეესერთხელდასამუდა
მოდუნდაგავიგოთ.ჩანჩურადასავლეთითავსარშეიწუ
ხებსსაქართველოსთვის.კიბატონო!ბევრსილაპარაკებენ,
ვითომდაჩვენსსაცოდაობაზე,მაგრამისე,რომრუსებსაც
აფიქრებინონ  არცშენხარმთლადმტყუანიო.როგორც
მოვლენებიცხადჰოფსრუსეთითუთავისიიმპერიისკი
დევუფროგაფართოებასმოინდომებსმასდასავლეთიდან
მხოლოდმოჩვენებითიწინააღმდეგობაშეხვდებადაისიც
ლაყბობისიქითარწავა.

ესევროპაა იქგანცხრომითცხოვრობასარიანმიჩ
ვეულიდასხვისისატკივარიგულთანახლოსარმიაქვთ.
სულხანსაბასაც ეგონა ერვოპაში, თუ ჩავედი იმოდენა
ჯარს დამახმარენ  საქართველოს მტრებს კუდით ქვას
ვასროლინებო, მაგრამ ამისი გაკეთება აზრადაც არავის
მოსვლია,ისევე,როგორცესარავისმოუნდომებიაერთა
ლიგის დროს, როდესაც ნოე ჟორდანიასა და მისი მთავ
რობისწევრებსფუჭადაიმედებდნენ; ევროპიდანდახმა
რებისმოლოდინშირუსეთიშემოვარდადარადღეცდაგ
ვაწიაყველასკარგადახსოვს.იგივედაგვემართაეხლაც,
გაეროთუმაერო,ნატოთუკატოყველასმოიმედეჩვენ
ვიყავით, მაგრამ არაფერმა გვიშველა. შემოვარდა რუსი
დაკიდევერთხელდაგვტორა.

ის ნაფლეთები, რომელსაც საქართველოს ვეძახით
დაჯერკიდევშემოგვრჩა, რამდენხანსშევინარჩუნებთ
ძნელიასათქმელია.ფილმში “გიორგისააკაძე” არის ერ
თი ეპიზოდი, როდესაც შახაბაზის წინააღმდეგ მებრძო
ლიქართველებისპარსელებისშესაშინებლადიძახიანრუ
სიმოდის!რუსიმოდისო!უბედურებაცისაა,რომრუსი
კარგახანიამოსულიადაწასვლასაცარაპირებს.

ერთი სიტყვით, არავისი იმედი არ უნდა გვქონდეს 
განსაკუთრებით კი მოლაყბე დასავლეთელი პოლიტიკო
სებისა. ჭკუა უნდა მოვიკრიბოთ, არ უნდა ავჩქარდეთ,
კარგადუნდადავაკვირდეთრუსეთისშიგნითგანვითარე
ბულპროცესებს,რომელიცდროთაგანმავლობაშისხვა
დასხვახალხებისაგანშეკოწიწებულერთობასუსათუოდ
დაშლის.სხვაალტერნატივაუბრალოდარარსებობს.რუ
სულიმპერიასშიდაპროცესებიმოუღებენბოლოს.ესიქ
ნებასაქართველოსათვისხსნაცდაგადარჩენისშანსიც.

აკა კი ვა რა ზაშ ვი ლი

გზაჯვარედინზე-ანუკვლავრუსეთ-საქართველოს
ურთიერთობისშესახებ

ავადსახსენებელ საბჭოთა ეპოქისთვის დამახასიათე
ბელ, ხელისუფლების მაქებარგანმადიდებელი წერილე
ბის წერაგამოქვეყნების ტრადიცია გრძელდება, იქნებ
დროარაფერშუაშია,იქნებბუნებისამოუცნობსაიდუმ
ლოებასთანგვაქვსსაქმე,რადგან ასეთიწერილების ავ
ტორებიიყვნენ,არიანდამომავალშიციქნებიან.

წარმოუდგენელი ამბავი მოხდა, “ასეთი რამ ჟურნა
ლისტიკის ისტორიას არ ახსოვსო”, დამემოწმა რამოდე
ნიმე ღვაწლმოსილი ჟურნალისტი: “გასაყიდად” გამოვი
და გაზეთის “დამატება” (ფასი 15 თეთრი, ეს წარწერაც
ყალბია,რამეთუდამატებებიცალკეარიყიდება),თუმცა
გაზეთი, რომლის დამატებაცაა იგი, არ
არსებობს, არც არსებულა და ვერც და
მატებაზე  “აფხაზეთი” იხილავთ მის სა
ხელწოდებას,რომლისქვესათაურიგვამ
ცნობს:

“დ. გურამიშვილის ქართულუკრაინუ
ლისაერთაშორისოუნივერსიტეტ“იბერი
ას” პერიოდული გამოცემის (?!) ყოველ
კვირეული დამატება”. მეოთხე გვერდზე
ვკითხულობთ: “პასუხისმგებელი გამოცემისთვის სერგი
(გიორგი)საჯაია”.“დამატება”იმასაცგვატყობინებს,რომ
იგიყოველლკვირეულია,თუმცა14აპრილისშემდეგმრა
ვალი კვირა გავიდა, მომდევნო ნომრები კი არავის უხი
ლავს. რაში ენაღვლება ს. საჯაიას,  მან ხომ ამ ნომრის
გამოცემითთავისისათქმელითქვა:არარსებულიგაზეთის
“დამატება”თითქმისმთლიანადთავისპატრონსადადამ
წინაურებელს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობისთავმჯდომარესგიორგიბარამიასმიუძღვნა.

პირველ გვერდზე გამოქვეყნებულია “მიმართვა აფ
ხაზხალხს”ქართულ.,ინგლისურდარუსულენებზე(აფ
ხაზურად არ უთარგმნიათ, უცხო ენების არმცოდნე აფ
ხაზებისთვისუფროგასაგებირომგაეხადათ!)მიმართვა
საფრანგეთიდანგაკეთდა, სადაცე.წ. სამუშაოვიზიტით
იმყოფებოდა ა/რ ხუთკაციანი დელეგაცია: მისი თავ
მჯდომარის, განათლებისა და კულტურის მინისტრის,
მედიაცენტრის ხელმძღვანელის და ორი ჟურნალისტის
შემადგენლობით.დელეგაციისწევრთარაოდენობას.სა
ჯაიასმიერგაზეთშიმოთავსებულ“ქრონიკაში”არჩანს,

მისი ინფორმაციით მხოლოდ გიორგი ბარამია ყოფილა
ვიზიტითსაფრანგეთში,სადაცშეხვედრიაქართულდიას
პორას,ყვავილებითშეუმკიაარზაყანემხვარისსაფლავი,
ლევილისსასაფლაოდანვეგაუკეთებიააღნიშნულიმიმარ
თვა.გასაოცარია,როცაჩამოთვლილ“ღონისძიებებს”ხუ
თიდღედასჭირდადა“საქმიანვიზიტად”მოინათლა,რაც
შეეხებამიმართვას,მისიჩანაწერიგადაიცაჩვენიტელე
ვიზიით,რაცშესაძლებელიიყოსაფრანგეთშიდელეგაცი
ისჩასვლისგარეშეც,რითაცდაიზოგებოდაეკონომიური
კრიზისისადადევნილთაუკიდურესისიდუხჭირისდროს
აფხაზეთისა/რმთავრობისისედაცმწირიბიუჯეტი.

ოთხგვერდიანი“დამატების”მთელიორიგვერდიუკა
ვიას.საჯაიასწერილს“აუუუუ,სადხარსინდისო, ანუ,
როცახელცდუნებახასიათშია!..”ყურადღებარომარმი
ვაქციოთწერილისშესავალში ავტორისმიერდასახული
მიზნის გარეშე სხვადასხვა საკითხების ე.წ. გაშუქების
ცდებს,კორესპონდენციაემსახურებაერთიკაცის“ცხოვ
რებამოღვაწეობის” გამშუქებელმარეკლამებელმაამე
ბელმაპირფერებელგანმადიდებელამოცანას,თუმცააქ
ვეწინასწარიზღვევსთავსდააკომენტარებს:“არავითარ
შემთხვევაშიარვაპიროვნებიმმოვალეობასდავექილად
დაუდგემასთანდაპირისპირებულვინმეებსთუვიღაცე
ებთან ურთიერთობის რკვევაში, პასუხები ვუფრიალო
მათანგანმარტებანიდავარიგო,მეკაცურადმინდაჩავ
წალდოისსაქილიკოტონი,რომლისთანხლებითაცესჩა
საფრებულებიიუთოებენშემშრალჩანასველს”.

როდესაც ავტორი წერილის სათაურშივე მოუხმობს
“სადხარსინდისო”ო,ამასთანყოფილიგანათლებისადა
კულტურის მინისტრის ბათუმში მივლინებას დანაშაუ
ლადდაბიუჯეტისფლანგვადთვლის,არუნდახუჭავდეს

თვალს იმაზე, რომ სამთავრობო დელეგაციის საფრან
გეთშიგასეირნებაშიათეულიათასობითსაბიუჯეტოლა
რიდაიხარჯა.იმისათვის,რომგიორგიბარამიაახალგაზ
რდობიდანვე ეროვნულ მოღვაწედ წარმოაჩინოს, ყოველ
ნაბიჯზეუსინდისოდცრუობს,ამასთანიმოწმებსპიროვ
ნებებს,რომლებიცუარსამბობენმისი“სიმართლის”და
დასტურებაზეარცკიიცნობდნენმას(დ.ჯაიანი,შ.გორ
გოძე,რ.კემულარიადასხვები).იგიიქამდეცკიმივიდა,
რომ დიდად გავლენიანი პირის სახელით გვატყობინებს,
თითქოსსაქართველოსშინაგანსაქმეთამინისტრთან,ბა
ტონ შოთა გორგოძესთან მისულა და გენერალ ვარლამ

შადურისთანდასწრებითთავისთვისდაბა
რამიასთვის“მანქანისგადაადგილებისთა
ვისუფლების”და“იარაღისტარებისსიტყ
ვიერი”ნებართვამიუღია.

და ბოლოს, ს. საჯაიას უნდა მოვახსე
ნოთ,რომ,რაცარუნდადაწეროსანილაპა
რაკოს გ. ბარამიას ეროვნულ მოძრაობაში
ყოფნაზე,მეცდაამმოძრაობაშიჩაბმული
სხვა პირებიც სრული პასუხისმგებლობით

ვაცხადებთ და ერთხმად ვადასტურებთ, რომ იგი მისი
ქვემძრომულიპუბლიკაციითურცხვადგვატყუებს! პუბ
ლიკაციით, რომელიც გიორგი ბარამიას რვა ფოტოსუ
რათით აქვს აჭრელებული, რითაც დათვურ სამსახურს
უწევსთავისმფარველს,ხოლოისეთიგამოცემა,როგო
რიცსერგი (გიორგი)საჯაიას“დამატება”“აფხაზეთი”ა,
მკითხველის შეცდომაში შეყვანას ემსახურება და ეროვ
ნულმოძრაობასშეურაცხყოფს!

ნუგ ზარ მგა ლობ ლიშ ვი ლი

P.S. ჩემ თვის ცნო ბი ლი გახ და, რომ უნი ვერ სი ტეტ 
“ი ბე რი ა ში” და ფუძ ნდა აფ ხა ზეთ მცოდ ნე ო ბის სა მეც ნი ე
რო ცენ ტრი, მი სი მეს ვე უ რე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით მი ზან
შე წო ნი ლად მი იჩ ნი ეს შე სა ბა მი სი პე რი ო დუ ლი გა ზე თის 
გა მო ცე მა, რო მელ შიც გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბო და აქ ტუ ა ლუ
რი სა მეც ნი ე რო პრობ ლე მე ბი. რე დაქ ტო რო ბა ს. სა ჯა ი ამ 
იკის რა. შე დე გი მკითხ ვე ლის თვის ცნო ბი ლი ა, რი თაც აღ
შფო თე ბუ ლია, რო გორც უნი ვერ სი ტე ტის კო ლექ ტი ვი, ისე 
დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა.

არარსებულიგაზეთისე.წ.“დამატების”გამო
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გაგრძელება მე-6 გვ.

საქართველოს რესპუბლიკის პირველი პრეზი
დენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების გა
რემოებათა შემსწავლელმა საპარლამენტო კომი
სიის შექმნამ (რომელსაც პრეზიდენტის უფროსი
შვილი,პარლამენტარიკონსტანტინეგამსახურდია
ხელმძღვანელობს) მოსვენებაგანსაკუთრებითდა
უკარგაეროვნულიმთავრობისპრემიერმინისტრს
ბესარიონგუგუშვილსდაპრეზიდენტისდაცვისიმ
წევრებს, რომლებიც ბესარიონ გუგუშვილთან ერ
თადიმყოფებოდნენპრეზიდენტისგარდაცვალების
დროს (რობიზონ მარგველანი, ბაჩუკი გვანცელა
ძედაგოჩაკეკენაძე).სწორედამოთხეულისმიერ
გავრცელდაისთავზარდამცემიინფორმაცია,რომ
1993წლის31დეკემბრისღამეს,ახალიწლისდად
გომამდე რამოდენიმე წუთით ადრე, პრეზიდენტმა
ზვიად გამსახურდიამ თავი მოიკლა. აღნიშნული
ინფორმაცია, შევარდნაძის ხუნტისტურმა ხელი
სუფლებამოფიციალურადმასმედიით1994წლის5
იანვარსგაავრცელა.5იანვრამდე,დევნილიპრეზი
დენტისზვიადგამსახურდიას«თვითმკვლელობის»
ინფორმაცია არ გამოჟონილა მისი გარემოცვისა
გან.არცთვითიმსოფლებშიც,რომელშიცმოკლეს
დაშემდგომგადაასვენესპრეზიდენტი(ჯიხაშკარი
დაძველიხიბულა).

შეიძლებავივარაუდოთ,რომ5დღისგანმავლო
ბაში (31 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე), პრეზიდენტ
ზვიად გამსახურდიას გარემოცვა, შევარდნაძის
ხუნტისტურ რეჟიმთან თანამშრომლობით ხვეწდა
და ამუშავებდა ორივე მხარისათვის სასურველი
თვითმკვლელობის ვერსიის, რაც შეიძლება მეტი
დამაჯერებლობითგავრცელებისდეტალებს,რომ
ლისმთავარეპიზოდადდაარგუმენტადიქცაპრე
ზიდენტის საფლავის ადგილსამყოფელის საიდუმ
ლოდ შენახვა ხუნტისტური ხელისუფლებისაგან,
ვითომდაცდაცვისარგუმენტით.

ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტ
ზვიად გამსახურდიას უკანასკნელი გარემოცვისა
დაშევარდნაძისხუნტისტურიხელისუფლებისმიერ
გავრცელებულმა«თვითმკვლელობის»ვერსიამ,16
წლისგანმავლობაშიცკი,ვერცმისმომხრეებსადა
ვერცმოწინააღმდეგეებსშორის,დამაჯერებლობის
ვერც ერთი პროცენტით ვერ იმუშავა, ზვიად გამ
სახურდიასპიროვნულიფაქტორებისგათვალისწი
ნებით. არამედ, სწორედ ამ ვერსიამ გააჩინა პარა
დოქსალური იმედი ზვიადის სიცოცხლის შესახებ,

ზვიად გამსახურდიას მომხრეთა ნაწილს დღემდე
ასულდგმულებსმისიდაბრუნების(გამოჩენის)იმე
დი.

თბილისისპეტრეპავლესეკლესიისწინამძღვარ
მადეკანოზმაარჩილმინდიაშვილმა(იგიზვიადგამ
სახურდიას უზენაესი საბჭოს დეპუტატი იყო), ამა
წლის კვირაცხოვლობას (11 აპრილს), ორიათასამ
დე მრევლის წინაშე იქადაგა: ზვიად გამსახურდია
ცოცხალია, იგი იმყოფება ევრაზიის ერთერთ მო
ნასტერში, დაბრუნდება საქართველოში და ჩამო
იყვანს მეფეს. ამიერიდან მე ზვიად გამსახურდიას
ცოცხლებშიმოვიხსენიებო... მასშემდეგცოცხალ
თალოცვებშიიხსენიებსკიდეც!

პრეზიდენტზვიადგამსახურდიასუკანასკნელი
გარემოცვა (გუგუშვილი, მარგველანი, გვანცელა
ძე, კეკენაძე) აცხადებს, რომ პრეზიდენტი მოწამ
ლული იყო და ბოლო ერთი თვის განმავლობაში
ძალიანცუდადგრძნობდათავს(ხდებოდა,ვერჭამ
დაო). საზოგადოებისათვის დღემდე პასუხგაუცემ
ლად რჩება კითხვა, თუ რა ვითარებაში მოიწამლა

პრეზიდენტიდარით!თუიგისაკვებითმოიწამლა,
მაშინ იმავე საკვებით ან წყლითისინიცხომუნდა
მოწამლულიყვნენ. რამდენადაც ვიცით, დევნილ
მთავრობას,საველედაექსტრემალურვითარებაში
საკვებისფართოანგანსხვავებულიასორტიმენტი
არგააჩნდათდაყველანი(პრეზიდენტიც)ერთისაკ
ვებითიკვებებოდნენ.

არის ერთი სიცარიელეც! ვინაიდან, აფექტის
მდგომარეობა და მოტივაცია, როგორც ასეთის იმ
მომენტისათვის აღარ არსებობდა, პრეზიდენტი,
თვითმკვლელობის გადაწყვეტილებამდე, განსჯით
უნდა მისულიყო.ასეთ შემთხვევაში მას, თავისი
უკიდურესიგადაწყვეტილებისახსნისადაერისმი
მართ სათქმელი, წერილობით უნდა დაეტოვებინა,
რამეთუ ზვიად გამსახურდიაში უდავოდ მაღალი
იყო ერისა და ქვეყნის მიმართ პასუხისმგებლობის
ხარისხი.საზოგადოებისყურადღებაერთთვალსა
ჩინო საეჭვო გარემოებაზეც მსურს გავამახვილო:
ტელევიზიებითგავრცელებულკადრებში,ჩასასვე
ნებელში მყოფ გარდაცვლილ პრეზიდენტს ხელებ
ზე, რატომღაც წამოცმული აქვს უთითო თეთრი
ხელთათმანები, ხოლო ხელები მკერდზე ბუნებრი
ვად დაწყობილი კი არ აქვს, არამედ, არაბუნებრი
ვადდაყრილი,როგორცდამტვრეულპარალიზებუ
ლი.

ხელთათმანის დანიშნულება და ფუნქციაც,
უთუოდამითარისგანსაზღვრულისაზოგადოების
თვალსდაუმალოს,შეუფუთოსდაზიანებული(ნაწა
მები)ხელები.

საზოგადოებისუნდობლობასადაეჭვებსაძლი
ერებს ის ფაქტიც, რომ პრეზიდენტის გარემოცვა
(გუგუშვილი, გვანცელაძე, მარგველანი, კეკენაძე)
«პედალირებენ» მათივე ერთადერთ «თვითმკვლე
ლობის»ვერსიაზე(რაცსაკუთარითვალებით,არც
ერთსარუნახავს)დაკატეგორიულადეწინააღმდე
გებიან მკვლელობის ვერსიაზე მომუშავე საპარ
ლამენტო საგამოძიებო კომისიას, პრინციპულად
არ თანამშრომლობენ მათთან, არამედ სხვადასხვა
დემაგოგიურიგანცხადებებით,თავიდანიცილებენ
გამოძიებასთანთანამშრომლობისვალდებულებას.

ქვემოთვბეჭდავთბესარიონგუგუშვილისკონ
ტრდაკითხვის ტექსტს: (მკითხველებს შევახსე
ნებთ, რომ ბატონი ბესარიონი დევანილი მთავრო
ბისსტატუსითცხოვრობსემიგრაციაშიფინეთში).

ლე ი ლა ცო მაია

სა ქარ თვე ლოს ფაქ ტობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე
ბის ე.წ. პარ ლა მენ ტის “სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი 
პრე ზი დენ ტის, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას გარ დაც ვა
ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის შემ სწავ
ლე ლი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის დრო ე ბი თი 
კო მი სის” წევ რე ბი სა და წარ მო მად გენ ლე ბის ფი
ნეთ ში ჩა მოს ვლის შემ თხვე ვა ში მა თი და კითხ ვის 
შე სა ხებ.

და ე ვა ლოს სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
დევ ნი ლო ბა ში მთავ რო ბის პრე ზი დი უ მის 
პრეს -სამ სა ხურს:

საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლე
ბის ე.წ. პარლამენტის “საქართველოს პირველი
პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას გარდაცვა
ლებასთანდაკავშირებულისაკითხებისშემსწავ
ლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი
კომისის”წევრებისადაწარმომადგენლებისფი
ნეთში ჩამოსვლის შემთხვევაში დაუკავშირდეს
მათდაცადოსდაკითხოსისინიქვემორეკითხვა
რისშესაბამისად.

პრე ზი დი უ მის თავ მჯდო მა რე, 
პრე მი ერ მი ნის ტრი 

ბესარიონგუგუშვილი
2010 წლის 27 თე ბერ ვა ლი, 

ვან ტაა

სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
მთავ რო ბა დევ ნი ლო ბა ში კითხ ვა რი 

და მე თო დუ რი მი თი თე ბე ბი
საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლე

ბის ე.წ. პარლამენტის “საქართველოს პირველი
პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას გარდაცვა

ლებასთანდაკავშირებულისაკითხებისშემსწავ
ლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი
კომისის”წევრებისადაწარმომადგენლებისდა
საკითხად:

1. ქართული საზოგადოებისათვის კარგა
დააცნობილითქვენიკომისიისმეთაურისკოკო
გამსახურდიას ფართო და ენერგიული საჯარო
მოღვაწეობა ზვიად გამსახურდიას თვითმკვლე
ლობის ვერსიის წინააღმდეგ და მკვლელობის
ვერსიის სასარგებლოდ (დაწყებული ფართოდ
გაპიარებული საგანგებო სატელევიზიო ფილმე
ბით და დასრულებული მრავალრიცხოვანი გა
მოსვლებითტელევიზიასადაბეჭდურმედიაში).

შე კითხ ვა
* თვლით თუ არა, რომ აღნიშნულის გათვა

ლისწინებით თქვენი კომისია შესაძლოა ობიექ
ტურიიყოს?

*აგროვებსთუარათქვენიკომისიამასალებს
ზვიადგამსახურდიასთვითმკვლელობისდამასა
ბუთებელ ფაქტებსა და მასალებსაც – თუ მხო
ლოდმკვლელობისდამასაბუთებელიმასალებისა
დადოკუმენტებისშეგროვებითააგატაცებული?

* კონკრეტუ
ლად – თქვით

რატომეწინააღმდეგებაბესარიონგუგუშვილი
პრეზიდენტზვიადგამსახურდიასმკვლელობისვერსიას?

1991 წლის 26 მაისს ზვიად გამსახურდია აირჩიეს დამოუკიდებელი საქართველოს 

რესპუბლიკის პირველ პრეზიდენტად

საქართველოსრესპუბლიკისმთავრობადევნილობაში
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მკვლელობის ვერსიის
სასარგებლო რა ახალი
მასალები იქნა მოპოვე

ბული?
2. როგორც ცნობილია საქართველოს ფაქ

ტობრივიხელისუფლებისე.წ.პარლამენტმა2005
წლის11მარტსმიიღოდადგენილება(N1104—
Iს)რომელშიცაღნიშნულია:

“1. საქართველოს პარლამენტი კვლავ ადას
ტურებს 1990 წლის 28 ოქტომბერს არჩეული
საქართველოსუზენაესისაბჭოსადა1991წლის
26მაისსარჩეულისაქართველოსპრეზიდენტის,
აგრეთვე მათდამი დაქვემდებარებული სტრუქ
ტურების(შეიარაღებულიძალებისჩათვლით)და
ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმარ
თველობის ორგანოების ლეგიტიმურობას სა
თანადო კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში.
შესაბამისადგადაისინჯოსსისხლისსამართლის
საქმეებიიმპირთამიმართ,რომელთაბრალდე
ბა ემყარებოდა მითითებულ სახელისუფლებო
სტრუქტურებშიმათმონაწილეობასდამათპო
ლიტიკურმრწამსს.”

შე კითხ ვა:
* გამომდინარე ზემორე დადგენილებიდან

–მიიჩნევთთუარა,რომსიკვდილისმომენტის
თვის ზვიად გამსახურდია იყო საქართველოს
ლეგიტიმური პრეზიდენტი და საქართველოს
ლეგიტიმური მთავრობა იყო მინისტრთა კაბი
ნეტიბესარიონგუგუშვილისმეთაურობით?(მე
თოდური სახელმძღვანელო — პასუხი: ხოარა).
* გამომდინარე ზემორე დადგენილებიდან – მი
იჩნევთთუარა,რომზვიადგამსახურდიასსიკ
ვდილის მომენტისათვის საქართველოს ფაქ
ტობრივი ხელისუფლება ედუარდ შევარდნაძის
მეთაურობით არ იყო საქართველოს ლეგიტი
მური ხელისუფლება და ამდენად კრიმინალუ
რი, დანაშაულებრივი სტრუქტურა იყო? (მე
თოდური სახელმძღვანელო — პასუხი: ხოარა).
დამატებით

*თუმიიჩნევთრომ“ზვიადგამსახურდიასსიკ
ვდილისმომენტისათვისსაქართველოსფაქტობ
რივი ხელისუფლება ედუარდ შევარდნაძის მე
თაურობით არ იყო საქართველოს ლეგიტიმური
ხელისუფლებადაამდენადკრიმინალური,დანა
შაულებრივისტრუქტურაიყო”–რატომაქამდე
არააწამოწყებულისაქართველოსიმდროინდელ
ფაქტობრივი ხელისუფლების მიმართ, როგორც
კრიმინალური სტრუქტურის მიმართ სამარ
თლებრივი დევნა? (მეთოდური სახელმძღვანე
ლო—დაწვრილებითიპასუხისმოთხოვნა).

3. ელექტრონულ მასმედიაში უკვე რამდე
ნიმე წელიწადია გამოქვეყნებულია 1994 წელს
ზვიად გამსახურდიას ცხედრის საქართველო
დან ჩეჩნეთში გადასვენების საერთაშორისო
კომისიის მუშაობის ვიდეოდოკუმენტები – რო
გორც ჩეჩნეთში, აგრეთვე – საქართველოში.
ამის მიუხედავად და ზვიად გამსახურდიას სიკ
ვდილთან დაკავშირებული უდიდესი აჟიოტაჟის
მიუხედავად, არც თქვენს კომისიას და არც სა
ქართველოსტელევიზიებსარუზრუნიათ,რათა
ქართული საზოგადოებრიობისათვის გაეცნოთ
აღნიშნული ვიდეო დოკუმენტები. (მეთოდური
სახელმძღვანელო: დაკითხვისას “კომისიის” წა
მომადგენლებს მიეწოდოს, ეჩვენოს აღნიშნული
ვიდეოდოკუმენტებიმობილურიკომპიუტერიდან
დამოეთხოვოთდაუყონებლივგაეცნონმათ).

შე კითხ ვა:
*რატომ,რამიზეზითადასაბაბითუმალავენ

ქართულ საზოგადოებრიობას თქვენი კომისია
დასაქართველოსტელევიზიისარხებიამსაკვან
ძოდაუაღრესადმნიშვნელოვანინფორმაციას?

4.როგორცფართოდააცნობილი–1994წელს
ზვიადგამსახურდიასცხედრისგროზნიშიგადა
დასვენებისთანავეიგიმოთავსებულიიქნაქალაქ
გროზნის პროზექტურაში, სადაც ცხედარი ზვი
ად გამსახურდიას ვაჟების ცოტნესა და გიორ
გის თვალწინ (ესწრებოდნენ, აგრეთვე ოჯახის
სხვა წარმომადგენლები და პირადი მცველები),
ჩეჩნეთის პროკურატურისა და სამედიცინო ექ
სპერტების თანდასწრებით (სასამართლოსა
მედიცინო ექსპერტიპათანატომი რუსლან

აბუსძეაჰმედხანოვი)გაშიშვლებულიდადეტა
ლურად დათვალიერებული და დაბანილგაწმენ
დილიიქნა(რისშემდგომცხედარსჩააცვესახა
ლიტანსაცმელიდაჩაასვენსახალკუბოში).

შე კითხ ვა:
დაკითხული იქნენ თუ არა თქვენი კომისიის

მიერამასთანდაკავშირებითცოტნედაგიორგი
გამსახურდიებიდასხვადამსწრეპირები–რათა
დადგენილიყოსხეულისმდგომარეობისგამოძი
ებისთვისსაინტერესოდეტალებიდანატყვიარე
ბისმდებარეობა?

5.როგორცცნობილიაზ.გამსახურდიასთბი
ლისში გადასვენებისას რუსეთის ფედერაციის
ჩეჩნეთის პროკურორმა ვალერი კუზნეცოვმა
არაერთხელგანაცხადა:“всвязисобнаружением
гроба с человеческими останками и по
результатамэтойпроверкибудетрешенвопрос
о возбуждении уголовного дела”. “Валерий
Кузнецов заявил, что по факту обнаружения
останков назначена доследственная проверка,
по результатам которой будет решен вопрос
о возбуждении уголовного дела. По словам
Кузнецова,решениеовозбужденииделабудет
зависеть от того, найдут ли при проведении
экспертизы признаки насильственной смерти
илинет.”

შე კითხ ვა:
კუზნეცოვისსიტყვებისშესაბამისად–გაქვთ

თუ არა მოპოვებული ინფორმაცია იმის შე
სახებ თუ რა შედეგით დამთავრდა ჩეჩნეთის
პროკურატურის წინა საგამომძიებლო შემოწ
მება (доследственная проверка), იპოვა თუ
არა ჩეჩნეთის პროკურატურამ ძალადობრივი
სიკვდილის ნიშნები? (მეთოდური სახელმძღვა
ნელო: ხოარა), ხოლო – თუ ხო, იპოვა – აღ
ძრა თუ არა, შესაბამისად, საქმე ზვიად გამსა
ხურდიას ძალადობრივი სიკვდილის გამო?

6. საქართველოს ტელევიზიით ნაჩვენები იქ
ნა ვიდეო დოკუმენტი, რომელშიც ჯონსონ კვა
რაცხელიააცხადებს,რომზვიადგამსახურდიას
პისტოლეტი“სტეჩკინი”დაგასროლილიგილზა,
რომლებიც დამალული იყო მის განკარგულება
ში, მისგან წაიღეს მანანა არჩვეძის წარმომად
გენლებმა.

შე კითხ ვა:
*დაკითხულიიქნენთუარათქვენიკომისიის

მიერაღნიშნულიპისტოლეტისადავაზნისამჟა
მინდელ არსებობასთან დაკავშირებით ჯონსონ
კვარაცხელია,პისტოლეტისადავაზნისწამღები
პირებიდამანანაარჩვაძე?

*ჩატარდათუარასაქართველოსფაქტობრი
ვი ხელისუფლების პროკურატურის მიერ რაიმე
მცდელობებინაპოვნიყოფილიყოაღნიშნულიია

რაღი?
7. როგორც ცნობილია ზვიად გამსახურდიას

ცხედარსსიკვდილისმეორევედღესბალზამირე
ბაჩაუტარადასხეულიდეტალურადშეისწავლა
ექიმმა დავით ჯალაღონიამ, რომელმაც თავის
ერთერთინტერვიუშიაღნიშნა:ტყვიისადგილი
და გამოდიოდა მარცხენა მხარეს, უკან, დვრი
ლისებრ მორჩში და ყველაფერი გამონგრეული
ჰქონდა...იარაღიზედსაფეთქელზეარიყომიდე
ბული,ოდნავშორიდანარისნასროლი...თვალის
გასწვრივძვალიდამტვრეულიარარის.დამწვა
რიცკიარიყო,მაგრამდენთისნაკვალევიშეიმ
ჩნეოდა.”

შე კითხ ვა:
*იყოთუარათქვენიკომისიისმიერდაკითხ

ულიექიმიდავითჯალაღონია?
* რატომ უმალავს თქვენი კომისია ფართო

ქართულ საზოგადოებრიობას ფასეული თვით
მხილველის, ექიმდავითჯალაღონიასეულძალ
ზეარსებითინფორმაციას?

8. როგორც ფართოდაა ცნობილი ზვიად
გამსახურდიას ნეშტის დეტალური და დაწ
ვრილებითი სამედიცინო და კრიმინალოგი
ური შესწავლა მოხდა მისი გროზნიდან თბი
ლისში გადმოსვენების დროს როსტოვში
(124й Центральная лаборатория медико
криминологической идентификации, ამჟამად
16ая лаборатория СКВО). რუსეთის ორგანოე
ბის შესაბამისი დოკუმენტი – ძალზე არსებითი
დაუკიდურესადმნიშვნელოვანითქვენიკომისი
ისსაქმიანობისათვის–გადაეცადაგააჩნიაზვი
ადგამსახურდიასოჯახსდაოჯახიმასუკვესამი
წელიაუმალავსქართულსაზოგადოებრიობას.

შე კითხ ვა:
* რა იღონა თქვენმა კომისიამ რათა მოეპო

ვებინა აღნიშნული დოკუმენტი გამსახურდიას
ოჯახისაგან?

*იქნენთუარააღნოშნულდოკუმენტთანდა
კავშირებით დაკითხული ზვიად გამსახურდიას
ოჯახისწევრებიმანანარჩვაძე,ცოტნედაგიორ
გიგამსახურდიები?

9. კოკო გამსახურდიას სატელევიზიო ფილ
მში“დინებისსაწინააღმდეგოდ”აღნიშნულიიყო,
რომ თითქოს როსტოვის ლაბორატორიის დას
კვნაში ეწერა (კადრში ჩანს რუსული ტექსტი)
რომტყვია,რომელმაცმოკლაზვიადგამსახურ
დიანასროლიიყო“50სანტიმეტრისსიშორიდან”.

შე კითხ ვა:
*ნამდვილადწერიათუარაროსტოვისლაბო

რატორიის დასკვნაში (რომლის ტექსტიც, არც
კოკო გამსახურდიას და არც თქვენს კომისიას
არგააჩნია)რომტყვიაზუსტადდასწორედ“50
სანტიმეტრისსიშორიდან”იყონასროლი,თუეს
კოკოგამსახურდიასფალსიფიკატია?

10. გააჩნია თუ არა თქვენს კომისიას რაიმე
უცილობელიდაობიექტურფაქტობრივმასალა
ზედაფუძნებული(დაარამოწმეებისჩვენებებზე
–რომელთაც,უკვეფართოდცნობილია,თქვენი
კომისია არენდობა)დოკუმენტი,რომელიცდა
მაჯერებლადასაბუთებს,რომზვიადგამსახურ
დიანამდვილადმკვდარია?

11. გააჩნია თუ არა თქვენს კომისიას რაიმე
უცილობელი და ობიეტურ ფაქტობრივ მასალა
ზედაფუძნებული(დაარამოწმეებისჩვენებებზე
– რომელთაც უკვე ფართოდ ცნობილია თქვენი
კომისია არენდობა)დოკუმენტი,რომელიცდა
მაჯერებლადასაბუთებსთურაიყოზვიადგამ
სახურდიასსიკვდილისმიზეზი?

12.კოკოგამსახურდიამმასმედიაშიფართოდ
განაცხადა,რომ“ზვიადგამსახურდიასადისტუ
რადდახვრიტეს1993წლის29დეკემბერს”.

შე კითხ ვა:
* რატომ ავრცელებს კოკო გამსახურდია

სისტემატურად ამ და ამგვარ შეუმოწმებელ და
მცდარინფორმაციას?

*შესაძლებელიათუარაიმადამიანისმიმართ
საზოგადოების ნდობა, რომელიც სისტემატუ
რად ავრცელებს შეუმოწმებელ და მცდარ ინ
ფორმაციას?

დასაწყისი გვ. 5

დასასრული მე-7 გვ.
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სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბა 
დევ ნი ლო ბა ში triumpi წერს:


უმ თავ რე სი კითხ ვა ესაა ჩე მის აზ რით:
“ცნობს ლეგიტიმურად თუ არა სამხედრო

პუტჩისდაშეიარაღებულიგზითგანდევნილკა
ნონიერხელისუფლებასდეფაქტოპრეზიდენტი
დახელისუფლება?”

და მე ო რე: 
ვისსამართალმემკვიდრედმიიჩნევსთავსდე

ფაქტოხელისუფლებადათუარსებობსკანონი

ერიხელისუფლებისუფლებამოსილებისშეწყვე
ტისკანონიერიაქტები?

ხალ ხუ რი ენით კი ასე ვიტყ ვი:
პუტჩის მძიმე სამხედრო დანაშაულთან

და მკვლელობებთან პასუხის მოუთხოვნე
ლობა ნიშნავს თუ არა ალიანსს და მონა
წილეობის გაგრძელებას პუტჩში დღესაც?
თუ დამნაშავეთა დაუსჯელობით მფარველო
ბაუფრომძიმედანაშაულიარაა?–არისდაამ
ვერდიქტისგამომტანი“თემიდა”რომდუმს...რა
იარლიყსდაპასუხისმგებლობასიმსახურებს?

ნაქურდალნაოხარნაყაჩაღარის და”მიცვა
ლებულის” ქონების გადმოცემა მანთავისუფ
ლებს მოვალეობისაგან, რომ დავუბრუნო კანო
ნიერმფლობელმემკიდრესმოთხოვნისას?–არა!
დათუუარსვიტყვი–ვინვიქნებიმეიურიდიუ
ლად?..მორალსადაზნეობაზეაღარაფერსვიტყ
ვი...

აქარაალაპარაკიპიროვნებებზე–სახელმწი
ფოებრივ სამართალზეა და სამართალმემკვიდ
რეობაზე.

1. უპირველეს ყოვლისა, მინდა საზოგადოებას
ვამცნოიმფაქტისშესახებ,რომფინეთიდანბატონმა
ბესარიონგუგუშვილმაპრეზიდენტზვიადგამსახურ
დიას გარდაცვალების გარემოებების შემსწავლელი
კომისიის სახელზე გამოაგზავნა ძალიან საინტერე
სოშეკითხვები,რომელთაგანაცმინდარამოდენიმეს
ვუპასუხო.ბატონიგუგუშვილიკითხულობს,რამასა
ლები მოვიპოვეთზვიადგამსახურდიასთვითმკვლე
ლობის თეზისის სასარგებლოდ. თვითმკვლელობის
თეზისს, რაც შეეხება, მის სასარგებლოდ მუშაობს
მთელისახელმწიფომანქანა,როგორც2004წლამდე,
ისე2004ისშემდგომპერიოდშითავისირესურსებით
დაშესაძლებლობებით,დაკითხულიაყველამოწმედა
ამოღებულიამტკიცებულებები,რომლითაცცდილო
ბენთვითმკვლელობისვერსიისდასაბუთებასდალე
გიტიმაციას. იმაზე მეტის გაკეთება ამ მიმართულე
ბით, რასაც ამდენი ხანია ხელისუფლება ცდილობს,
როგორცშევარდნაძის,ისესააკაშვილის,ჩვენსდანე
ბისმიერისხვაადამიანისძალღონესაღემატება.ამი
ტომაცუმჯობესიაბატონგუგუშვილსამშეკითხვით
ხელისუფლებისთვისმიემართა.

2. კანონიერი და არაკანონიერ ხელისუფლება
ზე დავა უსარგებლოდ მიმაჩნია, საითკენაც ბატონ
გუგუშვილს სურს წაგვიყვანოს თავისი კითხვებით.
თავსნურავინმოვიტყუებთ,რომრომელიმექვეყანა
დედამიწისზურგზეკანონიერადსცნობსძველუზე
ნაეს საბჭოს, ხოლო სააკაშვილის ხელისუფლებას
უკანონოდ განიხილავს. ასეა იმ ქვეყნის ხელისუფ
ლებაც, რომელმაც თავშესაფარი მისცა ბესარიონ
გეგუშვილს.

3. რაც შეეხება საერთაშორისო კომისიის მუშა
ობის ამსახველ ვიდეომასალას, რომელიც გუგუშ
ვილის თქმით, თურმე გამოქვეყნებულია რამოდე
ნიმეჯერ ელექტრონული მედიით  აღნიშნულის
არსებობა ჩემთვის პირადად აქამდე უცნობი იყო,
ისევე,როგორცბევრისხვარამისეთი,რისდასადგე
ნადაცმუშაობსსწორედკომისია.ამიტომ,უმორჩი
ლესადვთხოვბატონბესარიონს,როგორცპირადად
ჩემი, ისე მთელი კომისიის სახელით, ითანამშრომ
ლოსკომისიასთანდამოგვაწოდოსმისხელთარსე
ბული ვიდეოაუდიო მასალის ასლები. ამას ვამბობ
მიუხედავადიმისა,რომბატონიგუგუშვილისმთელი
რიტორიკადაპათოსიემსახურებამხოლოდერთმი
ზანს  გაამართლოს კომისიასთან საკუთარი ართა
ნამშრომლობა.

4. რაც შეეხება პისტოლეტ «სტეჩკინს» და გას
როლილ გილზას, რომლის წამღებადაც ბატონი ბე
სარიონ გუგუშვილი ასახელებს ქალბატონ მანანა
არჩვაძეგამსახურდიასდაკომისიასმისდაკითხვას
თხოვს,გასაგებიმიზეზებისგამოქალბატონმანანას
დაკითხვადღემდეარმოხერხდადავთხოვთბატონ
ბესარიონს,რომლისწინაშეცმისივესიტყვებით,პი

რობათუხელშეკრულებადაუდიაქალბატონმანანას,
რომ საქმის გამოძიება არასდროს არ მოხდებოდა,
გვიშუამდგომლოს, გამოიყენოს თავისი ავტორიტე
ტიდადაითანხმოსქალბატონიმანანაკომისიასთან
თანამშრომლობაზე.აღნიშნულიიარაღიმოძიებული
რომარყოფილაოფიციალურიხელისუფლებისმიერ
დაკიდევსხვაბევრიმნიშვენლოვანირამარგაკეთე
ბულა,სწორედამიტომცდილობსკომისიაბურუსის
გაფანტვასამსაქმისირგვლით.რაცშეეხებაგასრო
ლის დისტანციას, როსტოვის ექსპერტიზაში ნახსე
ნებია«ახლომანძილი»,რაცგულისხმობსდაახლოე
ბით50სანტიმეტრიდანმიბჯენამდე.სწორედასეაეს
ფაქტი გადმოცემული ფილმში «დინების საწინააღ
მდეგოდ»დაარაისე,როგორცბატონიგუგუშვილი
წარმოადგენს.აქვებატონიბესარიონიადასტურებს
დაამბობს,რომტყვიადაგილზაჯონსონკვარაცხ
ელიასთან ინახებოდაო. მაშინ რა ვუყოთ მოწმეთა,
იგივედაცვისუფროსისდასხვათაჩვენებებს,რომ
ლებიცამტკიცებენ,რომგანასროლიტყვიადამასრა
ვერცერთივერიპოვესშემთხვევისადგილზე?!სწო
რედ ეს და არაერთი მრავალი წინააღმდეგობა იყო
პრეზიდენტის თანმხლებ პირთა ჩვენებებში, რამაც
გააჩინაეჭვიმათსიმართლეშიდათვითმკვლელობის
ვერსიისუსაფუძვლობაში.

5. რაც შეეხება ექიმ დავით ჯალაღონიას და
კითხვას, აღვნიშნავ, რომ მოწმეთა დაკითხვა ჯერ
არდამთავრებულადაამმიმართულებითდასკვნები
ნაადრევია.თუმცადავითჯალაღონიაბესოგუგუშ
ვილისთქმითმიიჩნევს,რომგასროლა,რომლისშე
დეგადაც დაიღუპა პრეზიდენტი, მთლად მიბჯენით
არარისგანხორციელებული.ესეცთავისთავადდა
მაფიქრებელიგარემოებაადასწორედაცრომეწინა
აღმდეგება თვითმკვლელობის თეზისს. ასევე ჩვენ
თვის უცნობია ბატონ გუგუშვილის მიერ ნახსენები
ჩეჩენი ექსპერტის დასკვნა, რომელიც ვითომდაც
ამტკიცებს ზვიად გამსახურდიას თვითმკვლელო
ბას. მეტად უცნაურია, რომ ასეთი დასკვნა გუგუშ
ვილს, არც ერთ, მათ შორის არც ტელეიმედისთვის
მიცემულვრცელინტერვიუშიუხსენებია2004წელს.
პირიქითკიგვახსოვს,თუროგორჩიოდაგუგუშვი
ლიექსპერტიზისარარსებობაზეთავისინტერვიუში
და ადანაშაულებდა მანანა არჩვაძეგამსახურდიას.
ამიტომაცკეთილიინებოსდაგადმოგვიგზავნოსეს
დასკვნა,თუკიისსაერთოდარსებობს.

6.აუცილებლადმინდაგანვაცხადოერთფაქტზე:
ზვიადგამსახურდიასპარლამენტისწევრსადაეკო
ნომიკური რეფორმების კომისიის თავმჯდომარეს,
ბატონ გივი თაქთაქიშვილს, რომელიც ამჟამად ჰო
ლანდიაშიმოღვაწეობსდაჩვენსშორისრამოდენიმე
დღის წინ შედგა საუბარი, რომლის შინაარსის ერთ
ნაწილსაცმებატონგივისნებართვითდადასტურით
გავახმოვანებ: ბატონ გივის და მის კოლეგებს მიუ
თითებიათქ.გროზნოში1994წლისთებერვალშიიმ
წინააღმდეგობებზე,რომელიცაშკარადშეიმჩნეოდა
გუგუშვილის და დაცვის 2 წევრის მონაყოლში, რა
ზეცბატონბესარიონსუპასუხია«რამოხდამერე,
დავჯდებითმე,რობინზონიდაბაჩუკი,შევაჯერებთ
და ყველა წინააღმდეგობას მოვხსნითო». ბატონი
გივი სვამს შეკითხვას, რას ნიშნავს ეს, თვალებში
მტვრის შეყრას თუ გონების დაბნელებას? მაგრამ,
როგორცჩვენვხედავთესწინააღმდეგობებიდღემ
დეარარისმოხსნილიდაამისდასტურიაპროკურა
ტურისსაგამოძიებომასალებიაღნიშნულსაქმეზე.

7.რაცშეეხებაშეკითხვას,ვფლობთთუარაჩვენ
დოკუმენტს,რომელიცდამაჯერებლადასახავსზვი
ად გამსახურდიას სიკვდილის მიზეზებს, მოკლედ
ვუპასუხებ  დიახ, უკვე ვფლობ. ესაა როსტოვის
სასამართლო/სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა,
რომელიც დიდი წვალებისა და უამრავი ბარიერის
გადალახვის შედეგად მივიღეთ. ამ დოკუმენტით

დასტურდება,რომდნმის ანალიზითცხედარინამ
დვილადზვიადგამსახურდიასეკუთვნისდაამცხე
დარს დაზიანებული აქვს 9 ნეკნი, ბოქვენის ძვალი,
აგრეთვეშეიმჩნევადაზიანებებითავისქალაზე,შე
მავალი და გამომავალი ხვრელოვანი მოტეხილობე
ბი,მათშორისტყვიისგამავალიარხითდასხვადა
ზიანებები.

8.ბატონიგუგუშვილიმოითხოვსჩემგანდავდოთ
რაიმემტკიცებულებამოწმეთაჩვენებისგარდა,რომ
პრეზიდენტიმოკლულია.რადგანსაკითხიასედად
გა,ჩვენვთხოვთბატონბესარიონს,გარდამოწმეთა
ჩვენებისა, წარმოადგინოს რაიმე სახის მტკიცებუ
ლება,რაცდაამტკიცებდამისიდადაცვის2წევრის
ყოფნას პრეზიდენტთან ერთად ჯონსონ კვარაცხე
ლიას სახლიდან წამოსვლის შემდეგ პრეზიდენტის
გარდაცვალების ადგილას, ღურწკაიების სახლში,
სოფელძველხიბულაში.

9. რამდენადაც ბატონი ბესარიონ გუგუშვილი
ახდენს რამოდენიმე ციტირებას ვიკიპედიიდან ანუ
ინტერნეტისენციკლოპედიიდანზვიადგამსახურდი
ასე.წ.წერილზე,რომელიცვითომდაცთვითმკვლე
ლობის წინ დაუწერია და თითქოს ის ამ ქმედებას
ასრულებსსრულგონებაზემყოფი,მმართველირე
ჟიმისადმიპროტესტისნიშნად,ისმისკითხვა:რატომ
დუმდააქამდეამწერილისარსებობისშესახებთავად
დაიგივედაცვის2წევრი,თუკიესსიმართლესშეე
საბამება?!დამეორეც,რატომარასოდესარხსენე
ბულაასეთიწერილისარსებობისშესახებ2009წლის
ნოემბრამდე, ანუ კომისიის შექმნის თარიღამდე?!
დასკვნასნებისმიერილოგიკურადმოაზროვნეადა
მიანი გამოიტანს. ჩვენ სრულ უფლებას ვიტოვებთ
არგანვიხილოთაუთენტურადმსგავსიწერილი.აქ
ვეუნდააღვნიშნო,რომეს«წერილი»ჯერქართულ
საიტებზეგაჩნდადამხოლოდმისშემდეგვიკიპე
დიაში. სხვათა შორის იქვე მითითებულია, რომ ეს
წერილიჩეჩნეთისრესპუბლიკაიჩქერიისხელისუფ
ლებამჯერკიდევ1994წელსგამოაქვეყნა.კომისიის
წარმომადგენელი ესაუბრა იჩქერიის რესპუბლიკის
წარმომადგენელს ერვოპაში ბატონ ახმედ ზაკაევს,
რომელმაც კატეგორიულად უარყო ასეთი წერილის
არსებობისდამითუფროგამოქვეყნებისფაქტი.

აქვემინდაცალსახადგანვაცხადო,რომკატეგო
რიულადარვეთანხმებიმასმედიაშიგავრცელებულ
მოსაზრებას, რომ მოწინააღმდეგე მხარეები ვართ
ჩვენ,კომისიადაისპირები,ვინცდღემდემისცაჩვე
ნებები ზვიად გამსახურდიას თვითმკვლელობაზე.
მოწინააღმდეგემხარედმემივიჩნევიმუკანონოდა
ძალადობისგზითმოსულრეჟიმს,რასაცედუარდშე
ვარდნაძის რეჟიმი ჰქვია. ეს რეჟიმი მთელი თავისი
რესურსებით და ძალოვნებით ახორციელებდა ზვი
ადგამსახურდიასდევნას1993წლისშემოდგომაზე.
გამორიცხულია, ზვიად გამსახურდიას დევნა მომ
ხდარიყო ედუარდ შევარდნაძის ბრძანების გარეშე,
რასაცადასტურებენსწორედშევარდნაძისრეჟიმის
ძალოვანი მაღალჩინოსნები. ხშირად მეკითხებიან,
რატომგჯერათამადამიანების,რომლებიცშეიძლება
პოლიტიკურადდაინტერესებულნიიყვნენ?იმიტომ,
რომ მე არ მომისმენია ამის საწინააღმდეგო ჩვენე
ბა,გარდათავადედუარდშევარდნაძისმტკიცებისა,
რომმანარაფერიიცოდა.მასთან,ზემოთაღნიშნული
ჩვენებები თანხვდება ფაქტობრივ გარემოებებს და
დასტურდებაიმქმედებებით,რაცხორციელდებოდა
ზვიადგამსახურდიასმიმართდევნილობაშიყოფნი
სას. აქვე საინტერესოა ე. შევარდნაძის 2 უცნაური
ციტატა,რომელთანახვაცშეიძლებაგაზეთ«ასავალ
დასავალში»: «ზვიად გამსახურდიას ლიკვიდაციის
შესახებგვიანგავიგე»(2010წლის17თებერვალი)
«ზვიადისმკვლელობისმოწმემხოლოდ2ადამიანია:
გუგუშვილიდამარგველიანი»(2010წლის1521თე
ბერვალი)ამასკი,ქართულენაშიწამოცდენაჰქვია.

კონსტანტინეგამსახურდიასპასუხებიბესარიონგუგუშვილისშეკითხვებზე
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 თემოს გაუმარ
ჯოს, თემოს!  შო
რიდანვე შემომძახა
ნუგზარმა, როგორც
კი ყოფილ «ლაღიძის
წყლებს» მივუახლოვ
დი.

 შენ შემოგევლე,
ბიჭო, საიდან გაჩნდი,
საუკუნეა შენთვის ქა
ლაქში თვალი, არ მო
მიკრავს...

შენსავითდედაქა
ლაქშიკიარდავბადებულვარ,ძამა,თვალშიმაზოლი,
რომამოგიყვანო!არცგადამყიდველადავარდაბადე
ბული, ბაზრობებზე საგდებად ქალაქში რომ გადმოვ
სულიყავ, თუმც სხვაზე ნაკლებ, არც მე მაქვს მოჭე
რილიმუცელზექამარი!წაუგურულადაგადამეხვია
ჩვენებურად, მთელი გრძნობით გადამკოცნა. არც მე
დავრჩენილვარ ვალში  ოზურგეთელი ნუგზარი ხომ
მთელი კლასის საყვარელი ბიჭი იყო, ყრმობის დროს
ბიძის მიერ ქალაქში სასწავლებლად გადმოყვანილი,
კოხტა,მოცეკვავესავითწერწეტა,უხვსიტყვიანი,ცო
ტაფიცხი,ფხუკიანი,მაგრამსამართლიანი,უაღრესად
კეთილი,ბოროტადთუარგაუთამამდებოდიდადაჩაგ
ვრას არ მოუნდომებდი, გადაგყვებოდა, შენი გულის
თვის ტყვიას შეუშვერდა მკერდს! ამიტომ გვიყვარდა
კლასშიყველას,მეგობრობისიდეალადმიგვაჩნდადა
ასეთიციყო.

მიუხედავადასაკისა,მთლადარგამოცვლილა:თმა
შევერცხლისფერებოდა და მცირეოდენ ნაოჭს შუბლი
დაეღარა,ესიყოდაესისევისეთინუგზარიიყო,რო
გორიც სტუდენტობის დროს... დამავიწყდა მეთქვა,
სკოლისდამთავრებისშემდეგისსამხატვროაკადემი
ისსტუდენტიგახდა,მეუნივერსიტეტის,მაგრამმაინც
არგაყრილაჩვენიგზები,კვირაშიორისამიდღეერ
თადვიყავითდაასეგრძელდებოდაჩვენიმეგობრობა.

 რას დაგიღია შოშიასავით პირი, შე აბდალა, შე
ვიდეთ სადმე «პივბარში», რესტორნის ფული, ორივე
ერთად რომ გავიყიდოთ, მაინც ვერ შეგვიგროვდება,
წავიდა ძამა ძველი დრო, სტიპენდიებით სამიოთხი
დღერომვქეიფობდით:ცოტამოვიქაფოთპირიკათხა
ლუდთან.რამდენიათეულიწელიაერთმანეთიარგვი
ნახავს!ხუმრობითვედაამთავრადამკლავშიგამიყარა
ხელი.

«პივბარს»სადღანახავაქ,გადაირიე!რუსთავე
ლიცდამთელიქალაქიც,გენაცვალოსჩემითავი,სუ
ბანკებით,აფთიაქებითდასუპერმარკეტებითგაავსეს,
ამჩემიცოდვითსავსეებმა...ბიჭო,წიგნისპირველმა
ღაზიას,«საუნჯეს»რომგაუყიდიმკითხველსდაჩვენს
კოლორიტულ,საამაყო«ლაღიძისწყლებს»,«პივბარს»
დაგიტოვებენ?!  ვუპასუხე და თანაც, რაკი მწერალ
თაკავშირშიმივიჩქაროდი,რომლისდიდებულიშენო
ბაც,დავითსარაჯიშვილისნაგებიდახოშტარიასმიერ
ქართველი მწერლებისთვის ნაანდერძევი, ასევე უკვე
აღარგვქონდა,მასაცალბათგასაყიდადამზადებდნენ,
სამადლოდ,სახალხოდამცველისორიოდებუდრუგუ
ნაოთახშივიყავითშეკედლებული,იქაცთითოსაათით
ძლივსვიკრიბებოდით,ვთხოვესაღამოსთვისგადაგვე
დო«პივბარში»ბაასი.

 თუმცა, რაღა «პივბარი» აგვიტყდა, სახლი არა
მაქვს თუ?! პატარა ვახშამს მოვამზადებ, ლუდსაც
ამოვიტან, კარგი ჭაჭის არაყიც მაქვს და ლალის გა
დანახული სამლიტრამდე ღვინოც. ჩვენები ქუთაისში
წავიდნენ,სიმამრთან,სახლშიმარტოვარ,შევუბეროთ
დაშევუბეროთ!შევთავაზეგულმხურვალედ.

ვნახოთ,ძამა,ვნახოთ!მემგონიამჯერადარაფე
რიგამოგვივა...ამსაღამოსმაინცვერაფრითშევძლებ,
დილასჩამოვედიდაბიცოლასმეტიარავინდამხვედ
რიასახლში,ბიძია,ბიძაშვილებიჯერკიდევსანახავი
მყავს! ხვალ კი ალბათ უკან გავბრუნდები, სულ ორი
დღითვარჩამოსული!შემდეგისთვისგადავდოთ!

ლიხაური, ბიჭო, საქვეყნოდცნობილისოფელია,
მაგრამმაინცარსადგაგექცევა!შენზერომარაფერი
ვთქვათ, საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი ბატონი
ექვთიმე თაყაიშვილი, ლიხაურელია!  კბილი გავკარ
ხუმრობით.

 უკვე იკბინები, ხომ! შენ იმასხრე და ლიხაურში
დღესაც ბევრი საღად მოაზროვნე ადამიანი ცხოვ
რობს, შენზე არანაკლებ ტვინიანი! ბატონ ექვთიმეს
გან განსხვავებით, ნაკლებად განათლებული, მაგრამ

ჭკუითისეთივეგახსნილი,როგორიცთაყაიშვილიიყო!
მაგითრაგინდათქვა,ვერმივმხვდარვარ!
აი,ხომხედავ!ვერცმიხვდები!მომიგონიშნის

მოგებით.ამასწინათერთიმათგანი,მეორემსოფლიო
ომის მონაწილე გლეხკაცი მეკითხება: ვიცი, ბიძია,
ჭკვიანიდაგანათლებულიბიჭიხარ,მაგრამერთკითხ
ვაზეთუმიპასუხებო.ბრძანეთმეთქი.აბა,რაგანსხვა
ვებაა ჩვენს ნაცებსა და გერმანელფაშისტ ნაცებს
შორისო.ცოტაარიყოს,დავიბენი,რაუნდამეპასუხა,
როცა ვერაფერს მივხვდი. მერე გულუბრყვილოდ ვი
ხუმრე:იმათნაციონალსოციალისტებიერქვათ,ამათ
კი ნაციონალური მოძრაობა, ანუ ნაციონალებიმეთ
ქი, გულიანად გაიცინა: ვერ გამოიცან  გერმანელი
ნაცები, ბიძიკო, თავისი ქვეყნის კეთიდღეობისთვის
იბრძოდნენ, გერმანელი ერის მსოფლიოში გასაბა
ტონებლად! ესენი კი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ
იბრძვიან: ქვეყანას ანგრევენ და აქუცმაცებენ, ენას
რყვნიან, ჩვენს სიმდიდრეს უცხოელებს სთავაზობენ
დაამასპრივატიზაციასეძახიან,თანაცგროშებისფა
სად;გააღატაკესდადაამჩვარესერი!ქართველიმათხ
ოვარიგენახააქამდე?ახლაყოველნაბიჯზეზისსია
მაყედაკარგული!თავიანთიუცხოელიპატრონებისგან
საქართველოს წაშლა აქვთ დავალებული მსოფლიო
რუქიდან, როგორც უძველესი, ყველასგან განსხვავე
ბული სახელმწიფოსი  თავისი გმირული ისტორიით,
ყველასგან განსხვავებული დამწერლობით, ულამაზე
სიენით,შეუდარებელიკულტურით,განუმეორებელი
ტრადიციებით,ამასმოითხოვენმათგანგლობალისტე
ბი ანშეუსრულებენსურვილს,ანყოველგვარსიკე
თესდაკარგავენთავიანთსავარძლებთანერთად...

დიდებაშენდა,ღმერთო!რასაოცრებაა,რომთვით
გაუნათლებელადამიანებშიარსებობენასეთიღრმად
მოაზროვნე,ბრძენიადამიანები,თანაცისეთქვეყანა
ში,სადაცდღესწიგნსთითქმისაღარავინკითხულობს!
აი, სწორედ ასეთი მამულიშვილები აკლია ჩვენს ეგ
რეთწოდებულპოზიციასაცდაოპოზიციასაცქვეყნის
მომავალზეზრუნვახომსწორედმათაქვთატაცებული
ხალხისთვალში,სხვასვისრასეკითხებიან!პოზიციის
პოზიციაისედაცდიდიხანიაცნობილიაბრმისთვისაც
დაყრუსთვისაცკი!ჭეშმარიტმამულიშვილთამცირე
ჯგუფისგამოკლებით,ოპოზიციურიპარტიებიც,რო
მელთა ლიდერების უმეტესობამ ერთხელ უკვე დაა
ჭაშნიკამაღალითანამდებობებისგემო,კვლავთბილი
სავარძლებისადაპორტფელებისძიებაშიარიან!

 მართალი ხარ, ძამა, ასი პროცენტით მართალი!
პიროვნებებს,რომლებმაცერთხელვერგაამართლეს
ხალხის ნდობა, პასპორტებიდან ამოგგვლიჯეს ჩვენი
საამაყოეროვნებადაუეროვნოამერიკანიზაციისმო
დელისექსპერიმენტიმოისურვესსაქართველოში;რო
მელთაცფილიპიამახარაძისდარადილიაჭავჭავაძის,
ბუმბერაზიპოეტისდამწერლის,ერისმამისსიდიადის
იგნორირებით მოაქვთ თავი, რომლებიც «თელასის»
შეფებთან და სხვა წურბელებთან ერთად წლების მა
ძილზეგაღატაკებულითავისიერისძარცვაშიმონაწი
ლეობდნენ და სულმნათ ზვიად გამსახურდიას ახალ
ფეხადგმულ,ერთადერთიეროვნულიხელისუფლების
დამხობაში აქტიურობდნენ, ერის სათავეში მოსვლის
პრეტენზიაროგორუნდაჰქონდეთ!

 გენაცვალე გამჭრიახობაში! შაბლონად იქცა ეს
სიტყვა,ჩემონუგზარ,მაგრამუკეთესსვერინატრებ
ხალხინამდვილადბრძენია!მას,არცმამულიშვილთა
თავდადებაავიწყდებადაარცრენეგატტახტისმაძიე
ბელთაცოდვიანიწარსული!ხალხისთვისგამოუსადე
გარიდაუბედურებისმომტანიხელმძღვანელობარომ
შეცვალო, მკვეთრად უნდა განსხვავდებოდე მათგან,
ერთნაირიწარსულიარუნდაგაკავშირებდესამხალ
ხთან,კრისტალურადგამჭვირვალეუნდაიყო!თუბუ
ნება შეიცვალე, თუ ჭეშმარიტად დაგაფიქრა ქვეყნის
მდგომარეობამ, თუ დღეს მაინც ნამდვილად გაღელ
ვებს შენი ერის დამღუპველი მომავალი, კი, ბატონო,
მიიღე აქტიური მონაწილეობა განმათავისუფლებელ
ბრძოლაში,რითაცშენსცოდვებსაცგამოისყიდი,სახე
ლისუფლებოთანამდებობებზეკი,დიახაც,ნუგანაცხ
ადებ პრეტენზიას! აი, მაშინ დაფასდებიან ეგ ცოდ
ვილები და შესაძლოა გულწრფელობის ფასად ამის
შემდეგშეუნდონუფალმადათანამოძმეებმაქვეყნის
წინაშეჩადენილიდანაშაული!

ღმერთო,შენგადაარჩინეჩემიერიდამამული!
პირჯვარიგადაისახანუგზარმა.ნუთუამოპოზიცი
იდანდაათეულობითპარტიიდან,დედამიწისზურგზე
ყველა პარტია რომ გააერთიანო, მაინც რომ ვერ გა

მოვამაგდენიერთადაღებულიცკი,ვერავინამჩნევს
როგორშემოგვისიესჩინელები,ესყვითელიჭირი,რო
მელიც დღემდე უშველებელ ტერიტორიაზე გაშლილ
რუსეთსაცკიზარავსდავერაფერსუხერხებს!ბრძო
ლა არსებობისათვისო, ხომ გაგიგია, და ამ ბრძოლას
მგლურიკანონიაქვს;ვინცთავისასგაიტანს,ისგაი
მარჯვებს!ჰოდა,შედიანყველგანუჩუმრად,სადაცშე
ესვლებათდააკეთებენთავიანთბიოლოგიურსაქმეს,
საკუთარ ქვეყანაში რომ აკრძალული აქვთ! ათიოდ
წელიწადში ისე გადაგვყლაპავენ, ჩვენთან ადრე დამ
კვიდრებულიყველაეროვნულიუმცირესობადადღეს
შემოსული«ხიზნები»,რომარაბებიდათურქები,ზან
გები და შუააზიელები სანატრელი გაგვიხდება! ახლა
ათასობით ოჯახი ბოშაც ჩამოუსახლებიათ სერბეთი
დან,თითქოსმანამდეაქმცხოვრებნიარგვეყოფოდა.
არცესენიმრავლდებიანჩინელებზენაკლებ12წლის
გოგონებიუკვესაკუთარშვილებაკიდებულნიდაძრწი
ანსაქურდავადდასამათხოვროდ!«დაეხმარე»დაგა
უზარდე ფეხებზემკიდაობით გაკეთებული ლეკვები,
ქართველო!ხედავსამასვინმე?!ერთოპოზიციონერს
კიწამოსაცდენიაამაზესიტყვა.

გლობალიზაციისაჩრდილიდაძრწისქართულმი
წაზე, ძამიკო! რატომ დაინახავენ ერის გადაგვარები
სათვისქურდულადგანხორციელებულღონისძიებებს!
ყველა, ვინც ამ მოჯადოებულ წრეშია გაბმული, ცო
ლით,შვილებითთუშვილიშვილებით,უცხოურიფირმა
ავტომობილებითდაგრიალებენ,ზვიადგამსახურდიას
მიერ უცხოელი სტუმრის მისაღებად შეძენილი ორი
ნახმარი «მერსედესი» კი ყოველწუთიერ სალანძღა
ვად ჰქონდათ ყელში გაჩხერილი! ვერც ჩინურ მაღა
ზიათარიგებსხედავენ,ვერცცენტრალურიგამზირე
ბისტროტუარებზეფიანდაზადგაშლილფარდაგებზე
გაწყობილჩინურუხარისხოწვრილმანსაქონელს,თავ
ზე მწყემსებივით წვრილთვალება გოგობიჭები რომ
დასტრიალებენ და ჩვენს გაჭირვებულ მოქალაქეებს
ჰიპნოზიორებივით, ანდამატივით რომ იზიდავენ. ერ
თხელ ერთ აყლაყუდა ქართველს ვკითხე: მაგ გადა
საყრელსაქონელსრომუსაღებ,მერეეგაქედანუკან
დამბრუნებელიამეთქი?იცი,რამიპასუხა?

თქვენგამოიტანეთსაქონელიდათქვენგანვიყი
დითაბა,სუპერმარკეტებისფულიმევინმომაშავაო!

 შენ როგორ ფიქრობ, თემო, მართალია, თითქოს
სომხეთის კათალიკოსს დაეწყევლოს ყველა სომე
ხი, ვინც ჩინელებისგან რამეს იყიდდა? შეშინებიათო
ჩვენსსამხრეთელმეზობლებსმღვდელმთავრისწყევ
ლისდაგაკოტრებამდემისულჩინელებს,ბარგიბარ
ხანაჩალაგებულებს,საქართველოსთვისმოუშურები
ათ აქ მყოფი თანამემამულეების «რეკომენდაციით».
აქკიადრემოსულებსაცდასომხეთიდანჩამოსულებ
საცკარგადმოუკიდიათფეხი...

სისწორისრამოგახსენო,მეცშენსავითმოვკარი
ყურიმაგჩემთვის,არცთუგასაოცარინფორმაციას,
მაგრამ არც გამიკვირდება სომხების მხრიდან ასეთი
«ბეზპარდონნი» რევერანსი! ასეთივე გულცივობის
წყალობით ხომ მათ ქვეყანაში რუსის მეტმა ვერავინ
იხარა... ეს უკანასკნელიც მანამდე იქნება იქ, სანამ
მასპინძლებსსჭირდებათ!სხვაყველაარასომეხიდიდი
ხანიაგასახლდასომხეთიდან.აი,ამიტომამაყობენჰა
ოსისძენითავიანთიმართლაცეროვნულისახელმწი
ფოთი...რაგადააგვარებთმათსაკუთარსამშობლოში!

 არა, ბიჭო, საქართველოსთანა ინტერნაციონა
ლურ ინკუბატორსასელექციო ლაბორატორიას მო
გიწყობენ!ჩინურიინვესტიციამოვიზიდეთო!არცმათ
ინვესტორებსმოაქვთთავიდელიკატურად,საქართვე
ლოს უნიკალური ჯიშის მცენარეებით გაშენებული
ტყეები ციმბირის ტაიგა ჰგონიათ და ანადგურებენ,
დაუზოგავად! აბა, ჰკითხე ერთი წალენჯიხაჯვარში
მცხოვრებმეგრელებს!

მთლადცხელცხელიამბავიგითხრა:235ცულის
ტარად გარჭობილ ჩვენს თანამემამულე «ინტელი
გენტს» უბილწესი წერილი მიუწერია უწმინდესი და
უნეტარესისთვის, ხოლო პრეზიდენტისთვის ულტი
მატუმი წამოუყენებია მეორე წერილით: მართლმადი
დებლობას რო ეხმარები ფინანსურად, კეთილი ინებე
და გაუთანაბრე მათ ყველა სხვა რელიგიური გაერ
თიანებები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მოღვაწეობს
ანახლამკვიდრდება,მათშორისმუსულმანები,სომ
ხური ეკლესია, იეღოვას მოწმეები და ასე შემდეგო...
გაგვიგონია, მართლმადიდებელ წინაპართა შთამო
მავალ ქართველთა
ასეთი გათავხედების

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

შოში ე ბ მ ა ქალაქი მიატოვე ს
ჯე მალ მჭედ ლიშ ვი ლი ნ ო  ვ ე  ლ ა

გაგრძელება მე-9 გვ.
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და გადაგვარების დონე?!
ისტორიულეროვნულ სარ
წმუნოებას უთანაბრებენ,

ესმართლაბეცი«დემოკრატები»იმსექტებსადასარ
წმუნოებებს,რომლებიცმასებრძვიანდამისიავტო
რიტეტის შელახვის ცდაში არიან ყოველ წუთს... იმ
სახელმწიფოსარწმუნოების,რომელმაცგადაგვარება
გადაშენებას გადაარჩინა ჩვენი ერი! მამულიშვილებს
კი,ვინცგლობალიზაციისდამღუპველმიზნებსახმაუ
რებს,შოვინისტებსუწოდებენ!ამასაკეთებენიმისათ
ვის,რომსულგაყიდულებსარშემოაკლდეთუცხოელ
პატრონთაგრანტებიდაშემოენახათმათმიერგამაგ
რებულითბილისავარძლებიდაპორტფელები,რომე
ლიცერთდროულადმათიქონებისდამგროვებელიცაა!

დავანებოთამპოლიტიკასთავი,ვიდრეგულიარ
გაგვსკდომია,ჩვენხომუპატრონო,ობოლიერივართ,
არცაქდაარცქვეყნისგარეთარავისშესტკივაგული
ჩვენსაწმყოსადამომავალზე,თვითჟორდანიასდრო
ინდელემიგრანტთაშთამომავალთაცკი!ბაგრატიონ
თამემკვიდრეებიკი,უცხოქვეყნებისმანდილოსანთა
ნაშიერები, ერთმანეთს ეცილებიან სამეფო ტახტს,
თუკი ოდესმე ეს მათმა ყოფილმა მამულმა ისურვა,
თუმცაარცერთმათგანსარააქვსისმამულიშვილუ
რი ტკივილი, დავით აღმაშენებელსა და პატარა კახს
რომუღრღნიდათგულს!ოცდამეერთესაუკუნეშიხომ,
ვისაცროგორუნდა,ისეგვათამაშებსკატისმიერდა
ჭერილდაჰიპნოზირებული თაგვივით! ჩვენი აღშფო
თებით მაინც ვერაფერს გამოვასწორებთ, თუ «ამბო
ხებულმა» ოპოზიციამ, სამასიათასიანი მხარდამჭერი
რომ დასდევდა ფეხდაფეხ, ვერა თუ არ გამოასწორა,
ჩვენრისგამომსწორებელივართ!სამასიათასიმეომა
რი,გაიხსენე,არცერთმტარვალსარჰყოლიაათეულ
ათასობით საუკუნოვან ბრძოლებში საქართველოს
თან,ქვეყანასკიმაინციპყრობდა!

კარგი,მაგრამისმაინცმითხარი,რაგჭირსისეთი,
ორიოდედღერომარშეგიძლიადარჩე,თბილისიხომ
შენისიჭაბუკისუსაყვარლესიქალაქია!არამგონია,არ
მოგნატრებოდესამდენიხნითგურიაშიგადაკარგულს!

 მონატრება, ძამა, ყველაზე დიდი და სათუთი
გრძნობაა, როგორ არა მაქვს ნოსტალგია,. როგორც
შენათქვი,ჩემისიჭაბუკისუსაყვარლესიდედაქალაქი
სადმი, მე ხომ აქ ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წლები
გავატარე და უკლებლივ შევისისხლხორცე ყველაფე
რი,რაცშენგაკავშირებსმასთან!მაგრამსაქმედრო
ულდაბრუნებასმოითხოვს!დრობურჟუებისთვისფუ

ლია, ჩემთვის კი მოსწრების ტოლფასი! დავბერდით,
საქმეცოტაგავაკეთეთ,ისკი,რაცშეიძლებამეტისგა
კეთებასმოითხოვსჩვენგან!შენკიდევარაერთიწიგნი
გაქვს გამოსაცემი, მე კი ჩემი მოლბერტი, პალიტრა,
დაგრუნტული ტილოები, ფუნჯები და საღებავებიანი
«ტიუბიკები» მელიან სოფელში. ჩამოდი ჩემთან რა
მოდენიმედღითმაინც, პროვინცია  სილაღეა, იქ არ
დაიკარგები, როგორც ქალაქში,  სიწყნარე, ბუნება,
ყოველგვარხელოვნურადშექმნილდინამიკასთანდა
პირისპირებული, უფლის მიერ დაწესებული მოძრა
ობაუძრაობით, თითქოს დროის მსვლელობითაც ქა
ლაქთანგაუწონასწორებადი.დროიქუფრონელადა
მშვიდადგადის,აუჩქარებელიტემპით.სოფლისიდი
ლიამეორესიცოცხლისმომნიჭებელია:ხავერდოვანი
ტყეებითთუფუტკარმისეულიმინდვრისყვავილებით
ახალიჩებულიველებით,ჯანსაღიჰაერით,ჩასუნთქვის
დროსფილტვებსრომგტკენს,ფრინველებითთუცხო
ველებით,მამლისყივილითდაძროხისბღავილითგა
თენებულიცისკრით,ცხენისჭიხვინითდათიკნისკი
კინით, ისეთი გულითადი და მართალი ადამიანებით,
მერომგამოცდამომიწყოარაგულღრძოდ,როგორც
უსწავლელმა ნასწავლს, გამარჯვებულის პათოსით,
არამედბრძნული,ცხოვრებისმიერნაბოძებიგამოც
დილების თავმდაბლური გააზრებით, სიღატაკისა და
გაუტანლობისსაუკუნემმუხლზერომვერდააჩოქამი
სისულიდაიუმორი!იქყველაფერიჯერკიდევხელმი
უკარებელიადაწაურყვნელიმოძალადეთანამედროვე
საქმოსნებისგან,იქჯერინვესტორისბინძურიფეხიარ
დადგმულაუმანკოთოთობალახზე,რომელიცფულის
ფასადხალხისსიმდიდრესითვისებსდაანადგურებს...
ამიტომ გამომდის იქ ნამუშევრებიც ბუნებრივი, ყო
ველნაირიგავლენაზეწოლისაგანშეუბილწავი,ისეთი,
როგორიც უნდა იყოს! აი, შევიძენ ორიოდე ნახატის
გაყიდვის შემდეგ დანაზოგი თანხით საღებავებს და
გავუდგები გზას... ჩამოდი ერთხელ, ძამა, არ ინანებ,
ჩამოდიჩემთანსოფელშიდადარწმუნდებიჩემისიტყ
ვებისსიმართლეში!თანაც, ერთკვირაში ისეთწიგნს
დაწერ, არასდროსრომ არდაგსიზმრებია!თუგოჭსა
დაინდაურსვერდაგიკლავ,სადარისმათიშენახვის
საშუალება,თორემკი,არდამემდურები,შიმშილითკი
არდავიხოცებით,ვჭამოთის,რაცგვექნება!გაიღი
მათავისიკეთილიღიმილით,ესოდენრომუხდებოდა,
როგორცყველაკეთილსადამართალკაცსდამკერ
დშიჩამეხუტა.

თვალებიამიცრემლამეგობრისგულწრფელმამო
ნოლოგმა...

ქალაქისმთავარიძარღვი,ყოველთვისსისხლსავსე
რუსთაველის გამზირი სოფლის შარასავით დაცარიე
ლებულიყო, კანტიკუნტად მიმოდიოდნენ გამვლელე
ბი, არავინ გვამჩნევდა, არავის აინტერესებდა ჩვენი
გულდაკოდილი საუბარი, რომელიც ზოგჯერ ისეთ
ექსტაზში გადადიოდა, ეთიკასაც რომ გვავიწყდება
დაქუჩაშიმიღებულტონზეზემაღლადჟღერდა,მაგ
რამ არავინ გვამჩნევდა, მოგახსენეთ, არავის აინტე
რესებდაჩვენიარსებობაცკი,ყველასთავისიდარდი
ახრჩობდადაგაუსაძლისობითგულჩათხრობილიმია
ბიჯებდათავდახრილი,გამოსავალირომვერმოეძებნა
ახალიცხოვრებისმიერჩაწიხლულსდათავისიუკუღ
მართიბედისმიერგამოუვალკუთხეშიმიმწყვდეულს...

გამზირის დასაწყისიდან ჩვენამდე აღწევდა ყრუ
გუგნი, იქ, პარლამენტის შენობის წინ მდებარე მოე
დანზე,ჯერკიდევიკრიბებოდნენიმედისნასახშემორ
ჩენილი, ბედის ანაბრად მიტოვებული თბილისელები
და პროვინციებიდან შემთხვევით ჩამოსულნი მათი
თანამემამულენი... ვინღა იოცნებებდა 300 ათას მო
მიტინგეზე,მაგრამხანდახანრამდენიმეათასიმაინც
მიდიოდა,მიდიოდადაყურსუგდებდაოპოზიციისლი
დერთაგამოსვლებს,რომელთადანაპირები,პირადად
მეუკვეძილისპირულივითჩამესმოდა...

ჩამავალი მზე თითქოს გაყინულიყო, საცოდავად
ბჟუტავდამისიძალაგამოცლილისხივებინაადრევად
მიძინებულჭადრისტოტებსშორის.ესტოტები,იმკე
თილად გასახსენებელ დროს, როცა ხალხს არ შიოდა
დაარსციოდა, არცავადმყოფობისეშინოდადაარც
სწავლისფულისგადახდის,არცუმუშევრობისდაარც
მოსალოდნელ, გაუსაძლისად ქცეული სიბერის წლე
ბის,როცასაქართველოჯერკიდევდაუჩეხავგაუყი
დავიიყო,ტკბილადმოჟღურტულეშოშიებითიყოდა
ხუნძლული.არგაემტყუნებათრუსთაველისგამზირის
50კვადრატულმეტრზედეკემბერიანვრის«სახალხო
რევოლუციის»მომწყობიპუტჩისტებისმიერქართვე
ლების ამოსაჟლეტად რუსი ოკუპანტების ნაჩუქარი
ტანკქვემეხებიდან ატეხილი ბათქაბუთქით გულგა
ხეთქილშოშიებს,რომლებიცისეშეშინდნენ,რომსაყ
ვარელი ქალაქიდან უცხოეთში გაფრენილები უკან
აღარდაბრუნებულან.შოშიებიმოსალოდნელმაშიმში
ლობამაცდააფრთხო,ისე,როგორცშემდგომწლებში
მილიონობითჩვენითანამემამულე,რომელთაცასევე
მიატოვესთავიანთისამშობლოდაოჯახისარსებობი
სათვისგროშებისმოსაპოვებლადსხვათაქვეყნებსმი
აშურეს...აღარდაბრუნდებიანშოშიები...

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

დასაწყისი გვ. 8

ნოდარ ჯალაღონიას ლექსები
«წუთისოფლისსტუმრებივართ»

«წუთისოფლისსტუმრებივართ»ასეუთქვამთ
ჩვენშიადრე,

მაგრამყველამოსულქართველსთავისქვეყნის
ვალიადევს.

სტუმრადმოსვლავინცისურვავეღარშერჩა
ქართულმიწას,

ვერიგუასაქართველომდამასპინძლადვეღარ
იქცა.

სამშობლოკი,აცოცხლადაადიდგულაქართულ
სულმა,

ვინცნამდვილიქართველია,არმოსულაჩვენში
სტუმრად.

ვინცბოლომდეუერთგულაქართულცასდა
ქართულმიწას,

ისცოტნედაისთევდორესაქართველოსდღესაც
იცავს.

სამშობლოსთვისიცოცხლადაარაცარასდროს
არმოკვდება

ისქეთევანდედოფალი,მართლაც,ჩვენი
ქართველისდედა.

ისდავითიც,ისთამარიც,დიდიშოთარუსთაველი,
ისცხრახერხეულიძედაისსამასიარაგველი.

ვინცდიდგორის,ბასიანისდაკრწანისის
მიწადიქცა,

ყველაისევაქარისდაისევსაქართველოსიცავს.

რასტუმარი,რისსტუმარი,რასმიქვიასტუმრად
მოსვლა,

საქართველოსმატიანესისევმათიმადლი
მოსავს.

მკვდარიათუცოცხალია,თავისცისდამიწის
მცველი

ყველაარისსაქართველოსპატრონიდა
მასპინძელი.

თუმამულსარვუპატრონეთ

ნუღარვიქნებითმარტოდენ,
სხვათაცქერითდაიმედით,
სამშობლოსვერვინუშველის,
ჩვენთვითონთუგავიმეტეთ.

უნდა,წუხილსდაგოდებას
დაწუწუნსგადავეჩვიოთ,
ქართველებსგულისგატეხვას,
თავისგატეხვაგვერჩიოს.

თუმოუმრავლდაქვეყანას
ორგულებიდალაჩრები,
თუმამულსვერვუპატრონეთ,
უპატრონოდჩვენდავრჩებით.

ვეღარგვიშველისმარტოდენ,
ოხვრადაწივილკივილი,
თუარვიცოცხლეთსამშობლოს
წუხილითადატკივილით.

თუდავივიწყეთმარაბდა,
« ვ ე ფ ხ ი ს ტ ყ ა ო ს ნ ი ს »
ავტორი,
თუწინაპართასახელებს,
საფლავებს

ვერვეპატრონეთ,

«ქართლის ცხოვრების»
ფურცლები
თუდაგვრჩაგადაუშლელი,
სამშობლოსვერვინუშველის
ჩვენთვითონთუარვუშველეთ.

დღესაც,ხომმიწადიდგორის
გვასულდგმულებსდაგვახელებს
დაუნდამივყვეთ,მივსდიოთ
დიდწინაპართასახელებს.

ქართველიქალიქვეყნისთვის

ხანხმალიიყოხანფარი
როსმტერიმოგვადგებოდა
ბოღმით,მახვილით,ლახვარით,
ქართველიქალიქვეყნისთვის
ხანფარიიყო,ხანხმალი.

თავისიქვეყნისჭირვარამს
ვერა,ვერეგუებოდა,
ხელშიიღებდაიარაღს
დაწავკისელიხდებოდა.
თან«იავნანას»მღეროდა
დასამშობლოსთვისკვდებოდა.

გაგრძელება მე-10 გვ.
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ახლაცბურჯებადუდგანან
მამულსქართველთადედები,
ქვეყნისდაერისუღელი
რომმიაქვთთავგამეტებით.

პირნავთელიხართდედებო,
დღესაცსამშობლოსწინაშე,
ოჯახისლუკმაპურისთვის,
რომდგახართქარში,წვიმაში.

ოჯახისგადასარჩენად
მშობლიურკერასრომტოვებთ
დაუცხოეთშირომებრძვით
დარდს,ვარამსდასიმარტოვეს.

ქვეყნის,ოჯახის,აკვნების
თავგანწირულნომხედრებო,
მართლაცდადედაკაცებო,
მართლაცდაქართვლისდედებო.

დედებისცრემლი
“იქნება ვეფხვის დედაი

ჩემზე მწარედა ტირისა,
წავიდე, მეც იქ მივიდე,

სამძიმარ უთხრა ჭირისა”.
ხალხური

“იარებიანდედანიტირილითთვალცრემლიანი”,
ვაგლახ,რომჟამიდამდგარაცუდიდაავვიზნიანი.

ოდითძმებიდამოყვრებიდაერთმანეთის
გამტანნი,

ახლამტრობენდაქიშპობენშეცდენილები
სტანის.

იქითცრემლებადიღვრებადედააფხაზი
შვილისა,

ამბობს,ქართველისდედაიცვიცირომჩემებრ
ტირისა.

აქეთქართველიცარცხრება,არეპუებაელდასა,
წავიდე,სამძიმარვუთხრამოკლულაფხაზის

დედასა.

ასეეძებენერთმანეთსტირილით
თვალცრემლიანნი,

მიტევებადაშენდობაარასდროსარისგვიანი...

აღარგვჭირდებაგამრიგესხვაქვეყნისადასხვა
რჯულის,

ჩვენიდედებისცრემლებიიქნებაჩვენიმსაჯული.

დამგლოვიარედედებიერთერთსუმზერენ
ვედრებით,

ერთმანეთსაჰგავსცრემლებიყველა
შვილმოკლულდედების.

დამჯერა,მოვადროჟამიდანურვინნუ
გაიკვირვებს

მოკლულბიჭებისსაფლავზეორივეერთად
იტირებს.

რადგანღმერთიამოწყალედაბოლოსიტყვასცა
იღებს,

იმსისხლსაცდედისცრემლებიგადარეცხავსდა
წაიღებს.

გაქრებაქიშპიდამტრობადაარასოდეს
დავშრებით,

საქართველოშიისევეძმადდამოყვრებად
დავრჩებით.

***
როცაგადავშლი“ქართლისცხოვრებას”,
სისხლითდაცრემლითნაწერსტრიქონებს,

საშმობლოსათვისნაწამებგმირებს
როცავხედავდაროცავიგონებ,

მემეცოდებადამენანება,
(სხვარაღადამრჩააბა,სათქმელი),
მემეცოდებაკარგისმაჭამით
გალაღებულიყველაქართველი.

***
“სატრფოს სიყვარული ნეტარებაა,
სამშობლოს სიყვარული  სიამაყე”.

ლიაანდღულაძე

საცოდავიაყველაქართველი
ვინცუფლისნებითვეღარამაღლდა,
ვისაცსამშობლოარყვარებია
დაარუვლიაქვეყნადამაყად.

საცოდავიავინცვერიგებდა
თავისქვეყნისდახალხისიარას,
ვინცსამშობლოშიწელგამართულმა
ვერიცხოვრადავეღარიარა.

თუმცა,კარგიაისნეტარება,
ესსიამაყემაინცსხვაარი,
მაინცსხვაარისთურმე,სამშობლოს
ხოტბა,გალობა,ხმადასაარი.

დათქვენი,სულიც,ჩანსქალბატონო,
მამულზეფიქრითისეამაღლდა,
სუფთაგულითდასუფთაგონებით
ქართულმიწაზედგახართამაყად.

სამშობლოჩვენიუპირველესი
სალოცავიდასაფიცარია,
ვინცსამშობლოთიარიამაყებს
სამშობლოსათვისცოცხლადმკვდარია.

წუთიაწუთისოფელი

რადგან,წუთიაწუთისოფელი,
დროჟამმაბრძოლისველადაქცია
დასაფლავისთვის,სიცოცხლეშივე
არისშუღლიდაგაწამაწია.

სასაცილოაესყველაფერი
დაუაზროფიქრსვეღარავყვები.
სულარმაწუხებსთურაერქმევა
იმსაფლავსსადღაცდავიმარხები.

სულარმაწუხებსთუარერქმევა,
ოღონდქართულიმიწამეყაროს,
ოღონდმამულზეფიქრით,ოცნებით
სულმაილხინოსდაინეტაროს.

თორემ,ცხოვრებამბევრჯერგვანახა
ვინვინარისდავინსადმარხია,
რომყველაფერისბჭედამსაჯული
ისევდროადაისევხალხია.

დამეცუაზრო,ფიქრებსამაოს,
ვეღარვენდობიდავერავყვები.
სულარმაწუხებსთურაერქმევა
იმსაფლავ,სადაცდავიმარხები.

ოღონდაც,სულმასაქართველოსთვის
იქაცილოცოსდაინეტაროს,
ოღონდქართველადდავიმარხოდა
ოღონდქართულიმიწამეყაროს.

როდესაცვისმენლოცვაგალობას
ასემგონიადაარავცდები,
ეკლესიაშიმრევლიმრავლდება
დასამშობლოშიჯარისკაცები.

როცაიზრდებასამწყსოდამრევლი,
ჩანსიზრდებიანარაგველებიც,
იბადებიანთევდორეები,
ქეთევანები,წავკისელები.

დაყველას,ვისაცუფალიუყვარს,
თავისსამშობლოცუნდაუყვარდეს
დამარაბდაზეარაგველებმა
სამშობლოსვალიგადაუხადეს.

ამიტომმჯერა,ჭირშიდალხინში,
აღარდავრჩებითქვეყნადმარტონი,
ვართღვთისმშობელისწილხვედრიმიწა
დაქრისტეღმერთისკვართისპატრონი.

***
ისეთიბაქიბუქია
ვეღარვაკეთებარჩევანს,
გაჭირდასაქართველოში
გმირისდალაჩრდისგარჩევა.

ცხოვრებახდებათანდათან
უნდობიდაეჭვიანი,
ამიტომგვიჭირსგარჩევა
სულელისადაჭკვიანის.

ამდენიქოსარტყუილა
აბა,რამოსაწონია,
ყველასმეფობარომუნდა
დათავიბრძენიჰგონია.

არცქვეყანასდააღარცხალხს
ნამდვილადაღარსჭირდება,
სამშობლოსსიყვარულისთვის
ვინცითხოვსტახტსდადიდებას.

***
ესჭრელიწუთისოფელი
ყველამოსულისხვედრია,
ზოგისთვისბედისწერადა
ზოგისთვისკიდევბედია.

ამაოდცდებაეტყობა,
ბევრიმოგვიდამისანი,
ძალიანცოტამთუიცის
ამქვეყნადმოსვლისმიზანი.

***
გვიჭირსქართველებსცხოვრება,
თურმე,კერპებისგარეშე
დაარისერთიმეორის
მტრობა,შუღლიდათარეში.

ესყველაფერი,ჩვენსთავზე
სისხლისწვიმებადგროვდება,
ვიცითკერპებისმსხვრევადა
მერე,მოთქმადაგოდება.

***
ისევირევაწუთისოფელი,
მწარეფიქრებმადამიმარტოვეს,
პოეტსვინჩივის,საქართვლეოში
ვატყობ,დღესლექსსაცარჰყავსპატრონი.

ესუგულობადაგულგრილობა
ჩანსყივჩაღივითშემოგვეყარა.
არეკადრებაესსაქართველოს
პოეზიისდაშოთასქვეყანას.

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი
ნოდარ ჯალაღონიას ლექსები
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მა მუ ლიშ ვილ ნო! ძმა ნო და და ნო!
რუსეთისიმპერიისისტორიაშიდამთავრდაშემოკრებისადაინტეგრა

ციისდრო.რუსეთისიმპერიასყავლიგასდის!ახლაიწყებარუსეთისდე
ზინტეგრაციისდადაშლისჟამი.ასეთიიყონებისმიერიიმპერიისისტორია;
ჯერ შემოკრება ამ ერის, იმპერიის განმახორციელებელი ერის გარშემო,
ინტეგრეცია,გაფართოება,გაბერვადაშემდეგდაშლაცალკეულსახელ
მწიფოებად.ასედაიშალა,მეგობრებო,მაკედონელისიმპერია,ესპანეთის,
ფილიპეIIისიმპერია.იგივემოელისრუსეთისიმპერიასაც.

ძმანოდადანო!
იმპერია მოითხოვს გარკვეულ დაკვირვებას. რუსეთის ფედერაციის

მთავრობა, ქვეცნობიერადთუცნობიერად, ხვდება,რომასეთიდიდისა
ხელმწიფოს,სისხლითშექმნილი,სხვადასხვაერისძვლებზეაშენებულიდა
ასე გაბერილი სახელმწიფოს არსებობა, მისი მართვა, მისი პოლიტიკურ
ეკონომიკურიმთლიანობისშენარჩუნებაშეუძლებელიადაიგიდაიშლება.

საქართველობუნებითუპირისპირდებარუსეთის იმპერიასდამის ვე
რაგულბუნებას.ესპირდაპირიდაპირისპირებაა,მეგობრებო!მიუხედავად
იმგვარისაშიშიგეოგრაფიულიადგილისა,როგორიცსაქართველოსარგუ
ნაგანგებამ,საქართველოსაქვსსურვილიიმპერიასჩაასოსისარიგულში.
ასე,რომდღევანდელიაქციისმიზანი,სწორედ,ისრისგაყრისტოლფასია.

საქართველოღირსია,რომჰყავდესეროვნულიარმია!
ძმანო და დანო! ჩვენი ახალგაზრდები აპირებენ საპროტესტო აქციის

ჩატარებას,რათაარწავიდნენდამპყრობლისარმიაში.მოგახსენებთ,რომ

ნატოს კავშირი შემდგარია
დემოკრატიული პრინციპე
ბით, რადგან იგი შედგება
ეროვნული არმიების კავ
შირისაგან. საბჭოეთში კი
თავიდანვე ეცადნენ ზემოთ
ნათქვამი პრინციპის მოშ
ლას. ქართველიერისნებაა
უარის თქმა დამპყრობლის
არმიაშისამსახურზე.

ჩვენგავიმარჯვებთ!
მართალია ეს ნაბიჯი

არის საფრთხით აღსავსე,
მაგრამჩვენგავიმარჯვებთ!

ტექ სტი დე შიფ რი რე ბუ
ლია სა ა გენ ტო «მაც ნეს» 
აუ დიო მა სა ლებ ზე დაყ

რდნო ბით, 1989 წ. გა მო აქ
ვეყ ნა გა ზეთ მა «ფო რუ მი» 

11 — 18 ოქ ტომ ბე რი, 1994. 
რე დაქ ტო რი ვახტანგ

ბახტაძე.

მერაბკოსტავასმიერწარმოთქმულიუკანასკნელისიტყვაკინოსსახლისწინ
გამართულანტიიმპერიალისტურმიტინგზე1989წლის11ოქტომბერს

26მაისიმერაბკოსტავასდაბადებისდღეა

გასულზაფხულს,მედაჩემიმეგობარიმთაწ
მინდაზეავედით,კიბეავათავეთთუარადაუშუ
ალოდ პანთეონიც დაიწყო, მე მარჯვენა მხარეს
გავეშურე, ჩემი მეგობარი  მარცხენა მხარეს.
ზვიადის საფლავს რომ მივუახლოვდი, დავინა
ხე ორი ახალგაზრდა, ასე 3233 წლისანი, ზვია
დის საფლავის ბოლოს დგანან, ყველი და პური
უდევთ, ერთი ბოთლი ღვინო უდგათ და ბაასო
ბენ.სანთლებიდავანთეთუარა,ჩემსმდუღარე
ცრემლებს იმ ახალგაზრდებმა კითხვა მიაგებს:
ქალბატონო იცით, ეს რა კაცი იყო? მგონი ვი
ციმეთქი, ვუპასუხე... მაგრამ პასუხი ეტყობა,
არც მოუსმენიათ, თავის კითხვას თავადვე პა
სუხობდნენისე,რომანერთდროულადლაპარა
კობდნენ, ან ერთმანეთს არ აცლიდნენ: ეს კაცი
უდიდესიჰუმანისტი,დიდიპატრიოტი,დიდიქარ
თველთმოყვარედაარამარტოქართველთა,ყვე
ლაერისუზადომოყვარულიკაციიყოო.ესკაცი
ცოცხალირომდაეტოვებინათ,ქვეყანააყვავდე
ბოდა,მაგრამვისუნდაამქვეყნისაყვავებაოდა

ჩემიიქყოფნისპერიოდშირამდენჯერმედალიეს
ზვიადისხსოვნისსადღეგრძელო...

ამასობაში, მეგობარიც შემომიერთდა. ეკლე
სიაში შევედით, მერე ვაჟას საფლავთან კარგა
ხანს ვიდექით, მერე წამოსვლა გადავწყვიტეთ...
მთაწმინდისპატარამოედანთანმანქანადავინა
ხეთ,რომელიცასვლისასაცშენიშნულიგვყავდა,
რადგანიგი,ალბათ,ათასინაჭრისგანიქნებოდა
შეკოწიწებულიდაყველაზედიდინაჭერიგაშლი
ლიხელისოდენიიქნებოდა,მეტიარა.ამმანქა
ნაშიზვიადისსაფლავთანმდგარიისყმაწვილები
შევნიშნე. მიგვიპატიჟეს,  დაბრძანდით, ჩაგიყ
ვანთო.ჩავსხედით.რაღაცშაბლონურისაუბარი
გაიბა. ისეთი, როგორიც შემთხვევით შემხვედ
რთან შეიძლება გქონდეს, რომ ამ დროს, ერთ
ერთის მობილურმა ტელეფონმა დარეკა. ახალ
გაზრდამ უპასუხა. ელაპარაკებოდა სომხურად.
საუბარი რომ დაამთავრა, ვუთხარი: სომხური
გცოდნიათ,საიდანიცითმეთქი?მიპასუხა:ჩვენ
სომხები ვართო. ძალიან გამიკვირდა იმიტომ,
რომარცზვიადისსაფლავზე,არცმანქანაშიმა
თიარაქართულიკილოარშემინიშნავს,ფიზიკუ
რადაც,ძალზედახვეწილი,სასიამოვნოახალგაზ
რდებიიყვნენ.

ეს არაქართველი ახალგაზრდები ასე ჯანსა
ღად და ობიექტურად მსჯელობდნენ ზვიადზე,
რომლისძალა, მნიშვნელობადამისია,დღემდე,
17 წლის შემდეგაც არ იციან იმ ბეჩავმა, საცო
დავმა ქართველებმა, რომელთაც სწავლაც არ
აკლიათდათავიცდიდივინმეჰგონიათ!ხოლო
შეგნებაგაგებისა, რა მოგახსენოთ... სწორედ
რომსაოცარიადავინიცის,რამდენიასეთიდი
დებული, გაგებული არაქართველი, დაიარება
ჩვენსშორის...ასეთიშემთხვევისგამოუთქვამს
ჩემთვის ჩემს უდროოდ გარდაცვლილ, უნიჭიე
რესგიგლასარიშვილს:

 ეჰ, ვინ იცის, რამდენი სულის მეგობარი
გვყავს ამერიკაშიდარადასანანია,რომახლოს
არვიცნობოთომათ.

ბე ლა შალ ვაშ ვი ლი

გასულიზაფხულისერთი
დასამახსოვრებელიამბავიმთაწმინდაზე

ვარაზ ვარაზაშვილი
— სათნო, მოკრძალე
ბული, საკუთარი სამ
შობლოს გულმხურვალე
პატრიოტი, მერაბ კოს
ტავასავით, 26 მაისს მო
ევლინა ქვეყნიერებას.
ეროვნულგანმათავი
სუფლებელი მოძრაო
ბა, მისთვისაც, როგორც
ყოველი ჭეშმარიტი მა
მულიშვილისათვის, იმ

პერიალისტური მონობის უღლისაგან ერისა და
ქვეყნის გათავისუფლების პოლიტიკური ბრძო
ლის ასპარეზი იყო და ამადაც, მთელი არსებით
ჩაებაამიდეურმოძრაობაში.პატრიოტულისუ
ლისკვეთებითგაწევრიანდამერაბკოსტავასადა
ზვიადგამსახურდიასმიერდაარსებულ«წმინდა
ილიამართლისსაზოგადოებაში»დაგვერდიდან
არმოსცილებიაღირსეულლიდერებს.ვარაზვა
რაზაშვილს,არცმაშინდაუზოგავსსაკუთარისი
ცოცხლე,როდესაციმპერიალისტურმარუსეთმა
სამხედროინტერვენციაგანახორციელასუვერე
ნულიქვეყნისადა87%ითარჩეულიპრეზიდენ
ტის ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ. ვარაზ
ვარაზაშვილს ხელში, თუმცა იარაღი არ აუღია,
მაგრამთავისუფლებისადადემოკრატიულიფა
სეულობების დასაცავად გულანთებული შევი
დაინტერვენციისეპიცენტრადქცეულუზენაეს
საბჭოშიდაშიშველიხელებითდადგაეროვნული
დამცველების გვერდით, ეხმარებოდა და ამხნე
ვებდა დაჭრილებს, ყოველი მათგანის მზრუნვე
ლიჭირისუფალიიყო.1991წლის22დეკემბერს,
ვარაზ ვარაზაშვილი, უზენაესი საბჭოს შენობის
გარეთ, სასტუმრო «თბილისთან», დაჭრილების
გამოსაყვანადგამოვიდადამოღალატექართვე
ლისტყვიამმასაცუწია (სავარაუდოდ,მასვაჟა
ადამიას შეიარაღებულმა მებრძოლებმა ესრო
ლეს)დაგულისპერანგიგაურღვია.

ვარაზვარაზაშვილისსპეტაკმასულმა,ნიშან
დობლივ — 33 წლის ასაკში მტკნარი ღიმილით
დატოვაფიზიკურისხეული.

მისიდაბადებისთარიღიც
ნიშანდობლივიიყო
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მყოფმაირაკლიდოკვაძემსაპატიმროდან,საზოგა
დოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშო
რისოორგანიზაციებისყურადღებისმისაქცევადგაავ
რცელაგანცხადება,რომელსაცქვემოთგთავაზობთ:

მოგმართავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერ
თაშორისოორგანიზაციებს,რათაგულისყურითმოეკი
დოთჩემსსაქმეს,როგორცთქვენგამოიჩინეთდიდიძა
ლისხმევა199295წლებშიჩვენიუკანონოპატიმრობის
გამო,რაცმდგომარეობდაჯაბაიოსელიანისტერაქტის
მცდელობაში,რისგამოც1995წლის6მარტსმედაპეტ
რეგელბახიანს, საქართველოს მაშინდელიმთავრობის
დიდი მონდომებით და ზეწოლით სიკვდილით დასჯა
მოგვისაჯეს.

ჩვენ2წელიდა5თვეგავატარეთსიკვდილმისჯილ
თა საკანში აუტანელ პირობებში, მაგრამ ვერ გაგვტე
ხეს,რაციმაშიგამოიხატებოდა,რომჩვენზეახდენდნენ
ზეწოლას, რათა შეწყალებაზე დავთანხმებულვიყავით,
რაცვერმიიღეს.რომარათქვენიმონდომება,განაჩენს
სისრულეშიმოიყვანდნენ.

თქვენ, ჯერ კიდევ ძიების პერიოდში გვაღიარეთ
პოლიტპატიმრებად. ჩვენ საქართველოს რესპუბლი
კის კანონიერი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას
მომხრეები ვიყავით და ბოლომდე დავრჩით მისი ერ
თგულნი. ციხიდან 2002 წლის 3 სეტემბერს გამან
თავისუფლეს, გამოსვლისას გადავწყვიტე ჩემი 10
– წლიანი უკანონო პატიმრობა გამესაჩივრებინა. ფი
ზიკური და მორალური ზიანის მიყენებისთვის მე,
კომპესაციის სახით, ვითხოვდი ათ მილიონ ევროს.
2003წლის9თებერვალსუზენაესისასამართლოსზედა
პალატამმემცნორეაბილიტირებულადდაკომპენსაცი
ისსახითოციათასილარიგადამიხადა,რაზედაცზედა
პალატის9მოსამართლეაწერსხელს.რაცშეეხებაეხ
ლანდელსაქმეს,ა.წ.25აპრილსმედამაკავაქალაქის
პოლიციისმთავარმასამმართველომიმდღესფალიაშ
ვილისქუჩაზემომხდარფაქტთანდაკავშირებით,გოჩა
კვირჭიშვილისდამისიფეხმძიმემეუღლისელზაგული
აშვილისმიმართჩადენილიმძიმედანაშაულებისგამო,
რისშედეგადაცისინიგადაყვანილიიყვნენსაავადმყო
ფოში. ელზაგულიაშვილსგაუკეთდასაკეისროკვეთა,
საბედნიეროდბავშვიდადედაცგადარჩა.

რამოდენიმე დღით ადრე გოჩა კვირჭიშვილმა
მთხოვა შემეკეთებინა მოსასმენი აპარატი, რომელიც
მომცა ქუჩაში ჩემს სახლთან თამარაშვილის ქუჩა
ზე. 25 აპრილს, დაახლოებით 12 საათზე და 45 წუთ
ზე, მე მოვუტანე გოჩას შეკეთებული აპარატი, რო
მელიც ძიების მიერ ამოღებულია მისი სახლიდან.
კვირჭიშვილებს ფალიაშვილის ქუჩის 90 ნომერში 9
სართულიან სახლში 4 სართული უკავიათ. პირველ
სართულზეერთმხარეს არისსაოფისეფართი, მეორე
მხარესკიჩინურირესტორანი.მეორესართულიმთლი
ანად უკავია გოჩას დედას და ძმას ვანოს, 3სართულ
ზეცხოვრობსგოჩადამისიმეუღლეელზაგულიაშვი
ლი.მე–4სართულიეკუთვნოდაგოჩასგარდაცვლილ
ძმას დათოს კვირჭიშვილის ოჯახთან ერთად. სწორედ
ამ ბინის თაობაზე მიმდინარეობდა სასამართლო და
ვაგოჩასრძლისნანაანდრიაშვილსადაგოჩასშორის.
გარდაცვლილი ძმის ოჯახი, რძალი და ორი შვილი,
ამჟამად, იმ ბინაში არ ცხოვრობს. გოჩამ და დედა
მისმა აიძულეს ისინი, რომ იმ ბინიდან წასულიყვნენ.
გოჩასთანმისვლისასმევნახემისიმეუღლეელზა.თბი
ლადმოვიკითხეთერთმანეთი,რისშემდეგელზაშევიდა
საძინებელოთახში.

მათი ბინა არის დიდი ფართის. სამი ბინის ნაწილი
არის სარემონტო. სწორედ სარემონტო მხარეს გამიყ
ვანა გოჩამ,სადაც დამხვდა ჩემთვის უცნობი პიროვ
ნებავინმე“ოთო”დაგამაცნო.მედავჯექიკომპუტერ
თან, რადგან გოჩამ მთხოვა რაღაცეების გადაკეთება.
უცნობიპიროვნება“ოთო”გოჩამგამაცნო,როგორცთა
ვისირძლის(გარდაცვლილიძმისცოლის)მოსაკლავად
დაქირავებული ქილერი, რომელსაც უკვე გადაუხადა
20000 ამერიკული დოლარი. ამის გაგონებაზე უცნო
ბიშეცბა,არესიამოვნა,გოჩამრომმითხრამათიგან
ზრახვისშესახებ.გოჩამიგიდაამშვიდა:“ესსანდოპი
როვნებაა, ჩემი მეგობარიაო”. ისინი იარაღს ცდიდნენ
პლასთმასის ბოთლებზე. უცნობმა უთხრა გოჩას, რომ
დაემატებინა მისთვის თანხა და იგი იყიდდა მაყუჩიან
იარაღს,რაზედაცგოჩამუარიუთხრა.ცოტახნისშემ
დეგ მე გადავწყვიტე წამოსვლა. გოჩამ გამომაცილა
სადარბაზოში,სადაც მე ვუთხარი, რომ არ გაეკეთები
ნა ასეთი რამ, ეს არაქრისტიანული საქციელიამეთ
ქი,რის შემდეგაც დავშორდი გოჩას. ამის შემდეგ, თუ
რა მოხდა კვირჭიშვილების ბინაში მე არაფერი ვიცი.
ჩემიდაპატიმრებისშემდეგჩემმაპირველმაადვოკატ
მაგიორგიძიგუამმოითხოვაჩემთვისწინასწარი2თვი
ანიპატიმრობაჩემიუსაფრთხოებისმიზნით,ვინაიდან
გოჩას დაქირავებული ქილერი იყო გარეთ, რადგან
ჩემსჩვენებაშივთქვი,რომგოჩასგანზრახულიჰქონდა

რძლის,ნანაანდრიაშვილისმოკვლადაამისთვისჰყავ
დადაქირავებულიქილერივინმე“ოთო”.ჩემიადვოკა
ტიმარწმუნებდაიმაში,რომციხეშიუფროუსაფრთხოდ
ვიქნებოდი,რაზედაცმეცდამითანხმა.შემიფარდეს2—
თვიანიწინასწარიპატიმრობა,376ემუხლით(განუცხ
ადებლობა).ამისშემდეგსულსხვაგვარადგანვითარდა
მოვლენები.პროკურატურამისარგებლაჩემი2თვიანი
პატიმრობით.საერთოდ არ დაინტერესებულა “ოთოს”
ვინაობით და აქცენტი მიმართა ჩემსკენ (მათ თავი არ
შეიწუხეს,რათადაედგინათსიმართლე).

მიმდინარე წლის 6 მაისს, გიორგობის დღესასწა
ულზე, პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან საპ
როტესტო აქციის დროს, პოლიციამ გამოიყენა ძალა.
აკრძალული ტყვიებით დააზიანა აქციის მონაწილე
ნი, ორმა მათგანმა თვალიც კი დაკარგა, ხოლო მძი
მე დაჭრილები გადაყვანილნი იყვნენ საავადმყოფოში.
მეორე დღეს, 7 მაისს, დილის 11 საათზე ყველა საინ
ფორმაციო გამოშვებაში, მთელი დღის განმავლობაში,
შინაგანსაქმეთაპრესცენტრისმიერიყოგაკეთებული
განცხადება,რომფალიაშვილზემომხდარიმძიმედანა

შაულიგახსნილიადადამნაშავეარისირაკლიდოკვაძე,
რომელიც წარსულში არის ნასამართლევი და პრეზი
დენტისშეწყალებითიგი2002წელსგაანთავისუფლეს,
ანუ“მომნათლეს”,როგორცკრიმინალი.ასეთისიცრუ
ით უნდოდათ მოსახლეობისთვის ეჩვენებინათ, თუ რა
საშიში დამნაშავე ვიყავი. ერთი სიტყვაც არ უთქვამთ
იმაზე, რომ მე შეწყალებაზე ყოველთვის ვამბობდი
უარს და ყოველგვარი შეწყალების გარეშე გამოვედი
ციხიდან,რომადამიანისუფლებათადაცვისსაერთაშო
რისოორგანიზაციებმა,ჯერკიდევძიებისდროს,1993
წელსმეპოლიტპატიმრისსტატუსიმომანიჭეს,რომცი
ხიდანგამოსვლისშემდეგმეჩემი10წლიანიუკანონო
პატიმრობაგავასაჩივრე,რომუზენაესისასამართლოს
ზედაპალატამმცნორეაბილიტირებულადდამორარუ
ლიდაფიზიკურიტანჯვისთვის,სახელმწიფოსდაეკის
რაჩემთვის20000ლარისგადახდა.

ამის შემდეგ, როდესაც ჩემთან საპყრობილეში შე
მოვიდაგამომძიებელიჟამერაშვილი,მემასშევეკითხე,
თურასნიშნავდაეს,როცამე376ემუხლითწინასწარი
ორთივანიპატიმრობამქონდამისჯილი.მანმიპასუხა:
ეს6მაისისპასუხისგაგრძელებაიყო.ჩემთვისგაუგება
რია,მერაშუაშივიყავი.მებრალიწამიყენესმძიმემუხ
ლებით4ივნისს,7მაისსკიუკვემკვლელადშემრაცხეს.

იგივეგანმეორდაამაწლის4ოქტომბერსსატელე
ვიზიოარხ“იმედი”სსაკვირაოგამოშვებაში“სასამარ
თლო ქრონიკა”,სადაც აჩვენეს გოჩა კვირჭიშვილი და
გაიმეორეს,რომმემედებოდაბრალიამმძიმედანაშა
ულშიდაჩემსსაქმესამძიმებდაისიც,რომმეადრევი
ყავინასამართლევიმძიმებრალდებით.ეს  ყველაფერი
კეთდება პროკურატურის შეკვეთით, ძიების თავის არ
შეწუხებისთვის, ვინაიდან მე უკვე მათ ვყავდი ციხეში
და საქმის გახსნის გამოცხადება უფრო ადვილი იყო.
 პროკურორი ლევან ბათიაშვილი პირდაპირ დაინტე
რესებულია პირნათლად შეასრულოს პროკურატუ
რის დაკვეთა. მთელი სასამართლო პროცესების გან
მავლობაში ფაქტიურად კარნახობს დაზარალებულის
ადვოკატებს, თუ როგორ წაიყვანონ პროცესი. იგი სა
სამართლოს დარბაზის გარეთ წინასწარ არიგებს მოწ
მეებს,თუროგორიჩვენებაუნდამისცენსასამართლოს
ჩემს წინააღმდეგ. პროცესების მსვლელობის დროს
გამოიკვეთა ბევრი ისეთი დეტალი, რაც ფაქტიურად
ადასტურებს ჩემს უდანაშაულობას, მაგრამ დაინტე
რესებული პროკურორი იგნორირებას უკეთებს ასეთ
ფაქტებს და ჯიუტად აგრძელებს, სრულიად უსაფუძ
ვლოდ, მტკიცებულებების გარეშე ჩემს დადანაშაუ

ლებას, რაც იწვევს ეჭვს, რომ უშუალოდ პროკურა
ტურა არის დაინტერესებული ჩემი ციხეში ჯდომით.
 საინტერესოა ის, თუ რატომ აფარებს პროკურატურა
ხელს გოჩა კვირჭიშვილს, რომელიც გეგმავდა თავისი
რძლისნანაანდრიაშვილისმკვლელობას.

გოჩაკვირჭიშვილიმეგავიცანიციხეში1992წელს,
იგი იყო დაპატიმრებული ქართული მართლმადიდებ
ლურიეკლესიის,კერძოდსაპატრიარქოსთვის600000
მანეთის თაღლითური გზით გამოძალვის გამო. წელი
წადნახევარშიმანესთანხასრულადდაფარადაციხი
დანგანთავისუფლდა.

2002წელსესტონეთისხელისუფლებამძებნაგამო
აცხადა გოჩაზე და თხოვნით მიმართა საქართველოს
ხელისუფლებას მისი ექსტრადაციის შესახებ. გოჩა
კვირჭიშვილმა თავისი ნაცნობმეგობრების წყალობით
ჩაფარცხა ეს საქმე (როგორც ჩანს, არც ესტონელები
დაინდო). გოჩას ადვოკატები, დები გოჩელაშვილები,
გავრცელებულიინფორმაციითნაცნობებიარიანძმები
კუბლაშვილების,უზენაესისასამართლოსთავდჯდომა
რისკონსტანტინეკუბლაშვილისდაპარლამენტისიური
დიულიკომიტეტისთავჯდომარისპავლეკუბლაშვილის.
 ჩემმა ადვოკატებმა ალექსანდრე არახამიამ და ლენა
ჯიჯელავამ, 2009 წლის 13 მაისს მიმართეს ქალაქის
მთავარ პროკურატურას ბატონ მამუკა გვარამიას სა
ჩივრისსახით,თურატომირღვეოდა“უდანაშაულობის
პრეზუმცია”ჩემსმიმართ,რატომხდებაჩემიდისკრედი
ტაციასაჯაროდ,რატომარეცნობასაზოგადოებასჩე
მიადრეპატიმრობაშიყოფნისსაფუძველიდარეალობა.
2009წლის13მაისსგაგზავნილისაჩივრისპასუხადქა
ლაქთბილისისპროკურატურიდან2009წლის24ივნისს
მიიღეს ჩემმა ადვოკატებმა 19 ივნისს გამოგზავნილი
წერილი,სადაცატყობინებდნენ,რომი.დოკვაძეს2009
წლის4ივნისსწარედგინაშევსებულიდადაზუსტებუ
ლი ბრალდება. მათი მხრიდან წარდგენილი პასუხი არ
აკმაკოფილებდასაჩივარშიმითითებულმოთხოვნებს.

პატიმრობის პირველი დღიდან ვითხოვდი შინაგან
საქმეთა ექსპერტ კრიმინალისტიკურ მთავარ სამმარ
თველოშიდანიშნულიყოპაბიტოსკოპიურიექსპერტიზა,
რაც მოგვცემდა მიგვეღო ვინმე “ოთოს”ფოტორობო
ტი..2009წლის18მაისს,როგორციქნაჩატარდაექსპერ
ტიზაფოტორობოტისშესაქმნელად,მაგრამისარიყო
სრულყოფილიფოთორობოტი,იმმიზეზით,რომმათარ
ჰქონდათ ისეთი აპარატურა, რომელიც შექმნიდა 100
პროცენტითფოტორობოტს.მათმიერშექმნილიფოტო
რობოტი იყო მხოლოდ 60 პროცენტით მიახლოებული.
რაც შეეხება მეორე შუამდგომლობაში მოთხოვნილ
კითხვებზე,კერძოდ,თუვისიინფორმაციისსაფუძველ
ზეგავრცელდატელევიზიითა.წ.7მაისსსაქმეზეესა
თუისინფორმაცია,ამსაქმისგამომძიებელიჯამერაშ
ვილი პასუხობს, რომ აღნიშნულ კითხვებზე პასუხის
გაცემამისკომპეტენციაშიარშედისდააქედანგამომ
დინარე მათ მიმართონ შინაგან საქმეთა პრესცენტრს.
ჩემიდაკავებისშემდეგ,პოლიციისმთავარისამმართვე
ლოდანჩემსოჯახშიჩაატარესჩხრეკა, ჩხრეკისდროს
ოჯახისყველაწევრიიყოსახლში.თოკიდანჩამოხსნეს
ჩემიტანსაცმელი,რომელიცგარეცხილიიყო,ქურთუკ
ზედაშარვალზედამეწვეთამანქანისზეთი,რომელიც
ჩავამატემანქანაშისახლშიმოსვლამდედაამიტომგა
რეცხა დედაჩემმა. 25აპრილს წვიმიანი დღე იყო. ცალ
ფეხსაცმელსშიწყალიშემდიოდა,ლანჩიჰქონდადაზია
ნებული(რაცდაადასტურაგამომძიებელმასირაძემაც,
რომელიცჩხრეკასატარებდა)დაამიტომგამოვიცვალე.
როდესაცსამმართველოშიმაისური,ტრუსიდაწინდები
გამხადეს, მთხოვესფეხსაცმლისგახდაც,რაზედაცმე
ვუპასუხე,რომცალფეხსაცმელშიწყალიშემდიოდადა
სახლშიგამოვიცვალეის,ამიტომისარმაცვია,რითაც
გოჩასთანვიყავიმეთქი.

ამის შემდეგ ყოფილა ზარი სირაძის მობილურზე,
რისშემდეგუკითხავთ,თურამეცვაფეხზე,დედაჩემს
უთქვამს: ცალ ფეხსაცმელს ძირი გაცვეთილი აქვს და
სხვატუფლებიჩაიცვაო.გაცვეთილიფეხსაცმელიკიაქ
მაქვს სამზარეულოს ნაგვის კასრზე გადასაყრელადო.
რომელი დამნაშავე იტყოდა, ფეხსაცმელი გამოვიცვა
ლედასახლშიდავტოვეო.

ამისშემდეგმოითხოვესრაიმეპარკი,რათაჩაეწყოთ
ამოღებული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. დედაჩემმა
გამოუტანადიდიცელოფნისპარკი.ყველაფერიჩაყარეს
ამცელოფანშიდაყოველგვარიდალუქვისგარეშეჩემს
ოჯახისწევრებთანერთადორიმანქანითწავიდნენპოლი
ციისსამმართველოშიდაახლოებითსაღამოს9საათზე.
პოლიციისსამმართველოსშიჩემიოჯახისწევრებიგანა
თავსესცალცალკეოთახებში.მოგვიანებით,დედაჩემ
თანშევიდაგამომძიებელისირაძედაშეუტანაჩხრეკის
ოქმი,სადაც ამოღებული ნივთების ჩამონათვალში არ
იყოფეხსაცმელიდაითხოვადედაჩემისხელითყოფი
ლიყომე7ნომრად
ჩაწერილი:“ნამდვი

ირაკლიდოკვაძეკვლავუდანაშაულოპატიმარია

გაგრძელება მე-13 გვ.
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ლად ამოღებულ იქნა
ჩვენი სამზარეულოდან
ფეხსაცმელი,რომელიც

ნაგვისკასრზეიდო”დამოაწერინახელი.
მიუხედავად ჩემი უდანაშაულობისა, მიუხედავად

არარსებული მტკიცებულებისა, 2009 წლის 4 ივნისს,
ბრალდებისმხარემმაინცდამდობრალიგანსაკუთრე
ბითმძიმედანაშაულისჩადენაში,კერძოდ,დანაშაულ
ში,რაცგათვალისწინებულიასაქართველოსსს10108
მუხლთ, 109მუხლის პირველი ნაწილის “დ” ქვეპუნ
ქტითდაამავემუხლითმე2ნაწილის“ა”ქვეპუნქტით.
წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ ვცნობ,
რადგანმეესდანაშაულიარჩამიდენია.

ერთადერთი, ვითომცდა მტკიცებულება, რომე
ლიც ბრალდების მხარეს გააჩნია, ეს არის ეგრეთწო
დებული ბიოლოგიური და გენეტიკური ექსპერტიზის
დასკვნები (როგორც ჩემთვის ცნობილია) კანონის
უხეში დარღვევით მოძიებული, რამეთუ არ ჩატარე
ბულა ჩხრეკა კანონიერად. იმდენად, რამდენადაც სახ
ლიდან წაღებული ნივთები არ დალუქულა შინაგან
საქმეთასამინისტროსლუქითდაშესაბამისად, არ არ
სებობს ლუქზე დამსწრე პირთა (ანუ ოჯახის წევრთა)
ხელმოწერები. შეიძლებაკი ასეთი სახით მიღებული
ე.წ. მტკიცებულება ჩაითვალოს “მტკიცებულებად”?
რაც შეეხება იმ მტკიცებულებებს, რომელიც შემთხვე
ვის ადგილიდან იქნა ამოღებული გამოძიების მიერ:
> სასამართლო პროცესზე სრულად გამოიკვეთა გო
ჩას პიროვნება რძლის და ელზას დების ჩვენებებით.
მათ ბრალი დასდეს არა მხოლოდ გოჩას, არამედ დე
დამისსაც, ქალბატონ იზოლდა გაბუნიას, შვილის და
ნაშაულებრივ ქმედებებში ხელის შეწყობა დაფარვაში.
> სასამართლო პროცესზე იგრძნობოდა, როგორც
რძლისგან, ასევე ელზას დებისგან სინანული იმის გა
მო, რომ გოჩა კვირჭიშვილი და დედამისი ქალბატონი
იზოლდაგაბუნია,იყვნენთავისუფლები,აგრძელებდნენ
პროვოკაციულ ქმედებებს, ხოლო მე, ირაკლი დოკვაძე
ვიმყოფებოდიგისოსებში.რაშიცმათხელსუწყობსპრო
კურატურა.კერძოდკიპროკურორილევანბაჩიაშვილი.

საბრალდებო დასკვნა არის შეთითხნილი არარსე
ბული მტკიცებულების საფუძველზე. შეიძლება მტკი
ცებულებადჩაითვალოსქალბატონიზოლდაგაბუნიას
ჩვენებაიმისთაობაზე,რომტელეფონზეელზამუთხრა
ჩვენთანსტუმრადირაკლიარისო,რასაცმეცარუარ
ვყოფ,რომნამდვილადვიყავიმათთანსტუმრად.ბრალ
დებისყველამოწმეამბობს,რომმასდაურეკესდაშე
ატყობინესესამბავი.თვითმხილველებიარარსებობს.

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, მოგმარ
თავთ ყველა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთა
შორისო ორგანიზაციებს თხოვნით, იმ უსამართლო
ბის წინააღმდეგ, რასაც ადგილი აქვს ჩემს მიმართ,
გთხოვთგამოიყნოთთქვენსხელთარსებულიმექანიზ
მებიდასაერთაშორისოავტორიტეტიდადაიცვათჩემი
უფლებები,ისევეროგორცამასაკეთებდით19922002
წლებში.

პო ლიტ პა ტი მა რი ირაკლიდოკვაძე.
22.11. 09

2010 წლის 16 იანვარს, საქალაქო სასამართლომ
უდანაშაულოირაკლიდოკვაძეს30(?!)წლითთავისუფ
ლების აღკვეთა მიუსაჯა, მიუხედავათ იმისა, რომ თა
ვადდაზარალებულმადადაზარალებულისდებმაცსა
სამართლოზე განაცხადეს, რომ დაზიანებები მისთვის
ირაკლისარმიუყენებიადა,რაცმთავარია,არავინმომ
კვდარა.

სააპელაციოსასამართლოში7აპრილსგანაახლასა
სამართლოპროცესი,სადაცხელმეორედდაიკითხებიან
დაზარალებულიქალაბტონიდამისიდები.

ქვემოთ ვაქვეყნებთ, აგრეთვე ირაკლი დოკვაძის
პირველიპატიმრობისგარემოებებისამსახველგანცხა
დებისტექსტსაც.

მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო მხოლოდ იმ
მცირეფაქტებზე,რომელთაგამომზეურებას ვაპირებ
დი სასამართლო პროცესზე, რადგან, ალბათ ჩემი გა
მოუცდელობითადაგულუბრყვილობითვიმედოვნებდი
სასამართლო პროცესის მიუკერძოებლობასა და ობი
ექტურობას, მაგრამ 5 ოქტომბრიდან დღემდე კიდევ
ერთხელ დავრწმუნდი, რომ შევარდნაძის ფაქტობრივი
ხელისუფლება, სუკი, პროკურატურადაყველავითომ
სამართალდამცავიორგანოებიერთმანქანადგაერთია
ნებულიმიმართულიარიან,რათა“დაუმტკიცონ”საქარ
თველოს პრეზიდენტ გამსახურდიას დანაშაულებრივი
ქმედებები.ბრალდებაშიჩვენხომგამსახურდიასმიერ
შექმნილტერორისტული,ბანდიტურიდადივერსიული
ჯგუფისწევრებადდაორგანიზატორებადვართმოხსე
ნებულნი.

1992 წ. 3 სექტემბრიდან მოყოლებული არასოდეს
ვყოფილვარ ეჭვმიტანილი. მე უკვე ბრალდებული ვი
ყავი, იმ განსხვავებით, რომ ძიების პროცესში დაცვის
უფლებაარგამაჩნდა.ხელოვნურადჩამომაშორესჩემს
“ყვარლის ბიჭებს”, რადგან, როგორც შემდეგ გამოირ
კვა, მიმზადებდნენ “ჩიქოვანის ქუჩის” ბრალდებას.

“კპზ”ში ფიზიკური “დამუშავების” შემდეგ მაშინდელ
მა პროკურორმა ა. ბალუაშვილმა დაიწყო გაუგონარი,
ბინძური ფსიქოლოგიური ტერორი – გარიგება: უნდა
მეღიარებინა და გავმხდარიყავი ბალუაშვილის სცე
ნარის მიხედვით, ჩიქოვანის ქუჩაზე მომხდარი ტერო
რისტული აქტის ავტორი და ერთერთი აქტიური წევ
რი.სამაგიეროდჩემსშვილებსცოცხალსდატოვებდა.
მისი თქმით ტერორისტული აქტის დროს დაღუპულ
ადამიანთა ოჯახის წევრებმა, მისგან  ბალუაშვილის
განიციანჩემიამაქტშიმონაწილეობისშესახებდათუ
შევეცდებოდიუარყოფას,ისინიფიზიკურადგაუსწორ
დებოდნენჩემსშვილებს;მეტადრედაღუპულიბავშვის
მამაზე,გოჩაერაძეზეაკეთებდააქცენტს.მეშევეცადე
რამდენჯერმემიმეცაწერილობითიჩვენება,სადაცვუ
არყოფდიჩემსმონაწილეობასამსაქმეში.ბალუაშვილი
ჯერ შეეცადა შეეხსენებინა ჩემთვის მანამდე უცნობი
ზაზა წიკლაურის წამების შესახებ, შემდეგ საგამომძი
ებლოიზოლატორზემამათმავლებითდამემუქრა. ამან
რომარგაჭრა,შვილებიცმომიყვანადადამაყენაარჩე
ვანისწინაშე.ამცხოველმაგანმიცხადა:“შენხომპირ
ველსართულზეცხოვრობ,შეგიგდებთ“ლიმონკას”და
დავაბრალებთდაღუპულთაოჯახებს,რა,არდაიჯერე
ბენ?!შენითავითუარგეცოდება,შვილებიმაინცშეი
ცოდე!”

ვუყურებდი ამ არაკაცს და ვგრძნობდი ჩემს უმ
წეო მდგომარეობას. ვუთხარი დაეწერა, რაც უნდოდა
დაყველაფერზეხელსმოვუწერდი.ბავშვებმაიგრძნეს
მისიჩემდამიკეთილგანწყობადაორივეხელშიჩამაფ
რინდნენ.მეძლივსავუხსენირომვიყავიავადდარო
დესაც გამოვჯანმრთელდებოდი სახლში წამოვიდოდი.
ბალუაშვილმაწაიყვანაბავშვებიდადაბრუნდა.მანგა
მაფრთხილა,ჩვენებამხოლოდმისთვისმიმეცა.როდე
საცდამცველიმეყოლებოდა,იგიწინადღითმოვიდოდა
დადამარიგებდა,მეორედღეს,როგორიჩვენებაუნდა
მიმეცა,რაკითხვებსდამისვამდადაროგორუნდამეპა
სუხა.მეარაფერივუპასუხე.

იმავედღესჩამსვეს№42საკანში, სადაცფეკალუ
რინივთიერებებიჩამოდიოდაგახეთქილიმილიდანდა
ჭამაკიარა,სუნთქვაცაუტანელიიყო.დილაობითმაძ
ლევდნენ ნაჭერ შავ პურს, რომელსაც ხელუხლებლად
ვტოვებდი.დაიწყორამოდენიმეჯგუფმასიარული,არც
დღედაარცღამეარცხრებოდნენ,საკანში23საათი
თუმიწევდაყოფნა.

6სექტემბრიდანსუკისსაგამომძიებოჯგუფიცმო
ვიდადადაიწყომრავალსაათიანიდააუტანელიდაკითხ
ვები. მეუბნებოდნენ, რომ დაპატიმრებული ჰყავდათ
ჩემი ბავშობის მეგობარი ბესო ბოჭორაძე, რომელმაც
აღიარაჩემი,პეტრეგელბახიანისდაგრიშაელისაშვი
ლისმონაწილეობაზემოთაღნიშნულტერორისტულაქ
ტში,რომისჩემსგამოიმყოფებასაპყრობილეშიდარაც
მალევაღიარებდი, მითუფრომალეგაუშვებდნენმას.
მემოვითხოვეჩვენსშორისდაპირისპირებისჩატარება,
რაზეცმტკიცეუარიმივიღე.

ყოველთვის,როდესაცსუკისსაგამომძიებლოჯგუ
ფიმოდიოდა,რამოდენიმეწუთშიმოდიოდაბალუაშვი
ლიდადაწვრილებითგამომკითხავდა,თურასმეკითხ
ებოდნენისინი.მეთვალნათლივვხედავდი,თუროგორ
იბრძოდა ეს ორი ორგანიზაცია “საქმის გახსნის” მით
ვისებაზე. თუმცა ბალუაშვილს საქმე გადაეცა წარმო
ებაში 16 სექტემბრიდან (იხილეთ საქმის ტომი, სადაც
ბათიაშვილი და რაზმაძე ერთმანეთს უმტკიცებდნენ
ერთის მხრივ სუკის, მეორე მხრივ კი პროკურატურის
მიერ საქმის წარმოების აუცილებლობაზე). 7 სექტემ
ბერს ბალუაშვილმა მომიტანა საკმაოდ სქელი დასტა
“ჩემიჩვენებისა”,რომელიცუნდაწამეკითხა,მესწავლა
და8სექტემბერსიგი,სუკისგამომძიებლებიდასუკის
ვიდეოოპერატორიმოვიდოდნენ,სადაცმეამსცენარის
მიხედვითმივცემდი“ჩვენებას”.მეორედღესმართლაც
მოვიდნენ ზემოთ ჩამოთვლილი პირები და კიდევ ორი
კაცი, საკმოად დიდი ზომის “დიპლომატით”. რომლებ
მაცჯერგულდასმითდაათვალიერესჩემისახედაგა
ტეხილი ცხვირი, შემდეგ კი ბალუაშვილის მითითებით
გახსნესდიპლომატიდასაკმაოხნისგანმავლობაშიდა
მიმუშავეს ჩალურჯებული სახის ნაკვთები და ცხვირი
გრიმითადატონით.ზოგჯეროპერატორიმომიშვერდა
7ტიპისვიდეოკამერასდაეუბნებოდა:“ფერადადვი
ღებდარომარგამოჩნდესკარგადწაუსვითო”.

დაიწყოჩაწერადამეცმოვყევიბალუაშვილისმიერ
შეთხზულიზღაპარი.ჩვენებითკმაყოფილიდარჩაგენე
რალურიპროკურორისმოადგილედახელებისნერვიუ
ლისრესვითადამისთვისდამახასიათებელიცინიკური
ღიმილითწავიდა.

ოჯახისწევრებთანშეხვედრა აკრძალულიმქონდა:
ერთის მხრივ მიხაროდა კიდეც, რადგან 18 კილოგრმი
მქონდადაკლებულიდაძალიანდასუსტებულივიყავი.

როგორც იქნა დაუშვეს ჩემი ოჯახის მიერ აყვანი
ლიადვოკატიგიორგიმოვსესიანი,რომელსაც,თურმე
ამხნისგანმავლობაშიარმახვედრებდნენ.იგისაკმაოდ
გაკვირვებული რჩებოდა ჩემი შემდგომი დაკითხვები
დან, მაგრამ მას საუბედუროდ ვერაფერს ვუმხელდი,
რადგან ჩემი ნატანჯი სახე, ჩალურჯებული თვალები

დაგატეხილიცხვირიიხილაექსპერტიზისჩატარების
მოთხოვნაზეკიარაფერიუთქვამს.მეცჩავთვალე,რომ
მისინდობაარშეიძლებოდადადავრჩიისევმარტო,ბე
დისანაბარა.

ორიოდესიტყვითმინდამოგითხროთიმდროინდელი
იზოლატორისმეორეკორპუსზე,ეგრეთწოდებული“ნა
სეტკების”კორპუსზე,იქყველაპირობაიყოშექმნილი,
რათაადამიანიმორალურადდაფიზიკურადგაეტეხათ.
ყველასაკანში“ნასეტკები”ჰყავდათდაისინიაწარმო
ებდნენპატიმართადამუშავებას,სუკისადაპროკურა
ტურისგამომძიებელიჯალათები,ციხისადმინისტრა
ცია და თვით პატიმრებიც კი; ასე რომ ჩემთვის, არც
დღე არსებობდა და არც ღამე. იქვე “გამაფრთხილეს”
 შენსმოსაკლავადდიდიფულიაგადახდილიდათავს
გაუფრთხილდიო. ცოტა მოგვიანებით კი აკმის ტიპის
ავტომატითავისი30ვაზნითდა“მაკაროვის”ტიპისპის
ტოლეტიც შემომიგზავნეს, არც ორი ცალი “ლიმონკა”
დაიშურეს. მეორე კორპუსის “მაყურებელმა” მეტსახე
ლად“გიურზამ”(ესისგიურზააგედიგელბახიანირომ
სცემადაზაზაწიკლაურსადუღებულიწყალიგადაას
ხა)მითხრა:“დახვრეტისმუხლებიგაქვს,ხომიცი,მაინც
დაგხვრეტავენ,წამოღამითსროლითგავიკვლიოთგზა
დაგავიდეთო”,მივხვდიესიარაღიცდამისიწინადადე
ბაცვისგანმოდიოდა.

გადიოდა დრო. ბალუაშვილი “გულმოდგინედ” მუ
შაობდა. იმდენადგათავხედდა,რომჩემს ადვოკატსაც
აღარ ერიდებოდა. ასე მაგალითად  მისი სცენარის
ერთერთი “ჩვენებიდან” მან დემოსტრაციულად ამოი
ღოფურცელი,სადაცაზერბაიჯანისპრეზიდენტისელ
ჩიბეის გვარი ფიგურირებდა და შეცვალა უკვე წინას
წარდაწერილიმეორეფურცლით,მეცდამოვსესიანმაც
ამ ფურცელზე ხელი მოვაწერეთ, თანაც დაუმატა: “ამ
დღეებშიშევარდნაძეხვდებაელჩიბეისდაესეთიჩვენე
ბაჩვენთვისმომგებიანიარარისო”.

დიდიწინააღმდეგობისგაწევამომიხდა,როცასაქმე
გედიგელბახიანსშეეხო.“თქვიგელბახიანზე!ჩემსუკან
შევარდნაძედგას,პატიოსანსიტყვასგაძლევ3წელზე
მეტსარჩაგსვამ,საიდუმლოწერილსმივწერმოსამარ
თლესო.ესიყოყოვლადზნედაცემულიადამიანისმიერ
წარმოთქმულისიტყვები,რომელიცსაკუთარიბინძური
კარიერისთვისმზადიყოყოველგვარისიბილწეჩაედი
ნა.

დაპირისპირების დროს იმედები არ გავუმართლე.
იგი რამოდენიმე საათის განმავლობაში მარწმუნებდა,
რომჩვენყველანიდასახვრეტებივართ,რომიგიხვალ
ვეწავიდოდამშობლიურისრაელში,მაგრამვისდაუტო
ვოსსაქართველო“თქვენ?!”

არაერთხელმიფიქრიათვითმკვლელობაზე.გონება
შიერთმანეთსენაცვლებოდნენ.ჩამომხრჩვალიირაკლი
დოკვაძევენებგადაჭრილ,ანდანითმოკლულდოკვა
ძეს,მაგრამმხოლოდერთირამმაკავებდაესიდუმა
ლებითმოცულიამბავიხალხისათვისარასოდესგახდე
ბოდაცნობილი.

გულწრფელად მებრალებიან დაზარალებულები,
რომლებიცდღესაცსხვისსასამართლოზედადიან.გა
იგებენ კი როდესმე სიმართლეს? ვის სჭირდება და
რისთვის ჩვენი მკვლელებად და ტერორისტებად მო
ნათვლა!არამგონიაესსაქართველოსინტერესებსემ
სახურებოდეს.

ჯაბაიოსელიანზეოთხჯერმოხდათავდასხმა.
მოკლულიამისიმოადგილე“ბუღა” (აფეთქებისშე

დეგად).
მოკლულებიარიანზაზავეფხვაძედაგიასვანიძე.
მოკლულიათემურტალახაძე(აფეთქებისშედეგად).
მოკლულიაქალაქისპროკურორიმიხეილქურდაძე.
მოკლულია“საქთამბაქოს”გენერალურიდირექტო

რიდაკიდევვინმოთვლისრამდენიადამიანი,მაგრამამ
საქმეებისგახსნაარავის“აინტერესებს”.თუმცაყველ
სათვისდღესავითნათელიავისიხელიურევიაამაში.

ირაკლიდოკვაძე
1993 წ. 2 თე ბერ ვალი, ქ. თბი ლი სი

დასაწყისი გვ. 12

1995 წლის 6 მარტს ირაკ ლი დოკ ვა ძეს და აწ 
გარ დაც ვლილ პეტ რე გელ ბა ხი ანს თბი ლი სის სა ბურ
თა ლოს სა სა მარ თლომ მი უ სა ჯა დახ ვრე ტა. უზე ნა
ე სი სა სა მარ თლოს ზე და პა ლა ტის თავ მჯდო მა რემ 
მე რაბ ტუ რა ვამ, მო სა მარ თლე ნი ნო გვე ნე ტა ძემ და 
სხვებ მა (ეს ის მო სა მარ თლე ე ბი არი ან, რომ ლებ მაც 
სა ა კაშ ვი ლის რე ჟი მის მი ერ სა სა მარ თლო ებ ზე ზე წო
ლი სად მი პრო ტეს ტის ნიშ ნად უა რი თქვეს მო სა მარ
თლე ო ბა ზე) ირ. დოკ ვა ძე სა და პ. გელ ბა ხი ანს დახ
ვრე ტა 10 წლის პა ტიმ რო ბით  შე უც ვა ლეს. დოკ ვა ძე 
და გელ ბა ხი ა ნი 2 წე ლი და 5 თვე იმ ყო ფე ბოდ ნენ სიკ
ვდილ მის ჯილ თა სა კან ში. 2002 წლის 4 სექ ტემ ბერს 
ისი ნი გა თა ვი სუფ ლდნენ უკა ნო ნო პა ტიმ რო ბი დან. 
2004 წლის 2 თე ბერ ვალს უზე ნა ეს სა სა მარ თლოს 
ზე და პა ლა ტის თავ მჯდო მა რემ მე რაბ ტუ რა ვამ და 
მო სა მარ თლე ნი ნო გვე ნე ტა ძემ მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის 
კომ პენ სა ცი ი სათ ვის საქ. ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს, 
დოკ ვა ძი სათ ვის 20 000 ლა რის  გა დახ და და ა კის რა, 
რი თაც მი სი უკა ნო ნო პა ტიმ რო ბა აღი ა რა.
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უკვეოციწელიაგვგგონია,რომერთიკვირისმერეუკე
თესიკვირადაიწყება,ერთითვისმერეუკეთესითვე,ერთი
წლისმერებევრადკარგიწელიდაასეგრძელდება...მთავა
რიფუფუნებასიმშვიდეადააუმღვრეველიყოფა,მაგრამვე
ღარვპოულობთამას.ცუდსადაკარგსშორისროცაარჩევა
ნიგაქვს,რათქმაუნდა,კარგიუნდააირჩიო,მაგრამასეარ
არის.ცოდვაშემპარავიადაღვთიურსამოთხეშიცშეაღწია...
უნდაიცხოვრომუდმივობისშესაბამისად,მუდმივადრაამი
ზანშეწონილი!დავივიწყეთ,რომადამიანობამადლია,მისგან
განძარცვაბოროტება.ადამიანებიცმხოლოდდროისშესაბა
მისადცხოვრობენ,სამადისოზევინღაფიქრობს...არისმოვ
ლენები,რომელსაცშენგანრაღაცამიაქვს...ვფურცლავწიგ
ნებსძველამბებზე,ვინიცის,მერამდენედ;მსურსშევამაგრო
არსებობა. ძნელიაროცაგტკივასხვაზემეტიანსხვათადა
შენს ტკივილს ერთმანეთს უკავშირებ და სხვა დრო გენატ
რება.კვლავამოვიკითხესამწუხაროცნობა,რომმიხეილჯა
ვახიშვილს11ჯერდაუპირესდახვრეტა,ბოლოს1937წ.13
აგვისტოს დააპატიმრეს. 1937 წ. 19 სექტემბერს “დადგენი
ლებაში”ჩაწერეს:“ბრალდებულიმიხეილჯავახიშვილიგამო
ძიებისმასალებითმთლიანადმხილებულია,რომამზადებდა
შეიარაღებულაჯანყებასდაჯაშუშობდაუცხოეთისსახელ
მწიფოების სასარგებლოდ, ეწეოდა მავნებლობას, აწყობდა
დივერსიულ აქტებს და ამზადებდა ტერორისტულ აქტებს”.
1937წ.30სექტემბერსიგითბილისშიდახვრიტეს.მრავალ
ჯერ გამოინასკვა მსგავსი ყულფი, მრავალს დაემუქრა რე
ალობისკოშმარი, არაერთზეგამოიყენესესხერხი... მწარე
ჭეშმარიტებაა, რომ მათი არსებობა თავისთავად საფრთხეს
წარმოადგენდა.ცდებავისაცჰგონია,რომმტერმაერთხელ
გამოკრასასხლეტსხელი,როცაილიას,ზვიადს,მიხეილსდა
სხვებსკლავდნენ,ამითმხოლოდდაიწყოდადღესაცგრძელ
დებამათიმოკვლისპროცესი,ესერისმოკვდინებისცდაა.მა
თიგანადგურებითქვეყანაუნდაგანადგურებულიყო...არადა
არმოშუშდაძველისატკივარი.მათზეაზედგამოჭრილიერთი
შემოქმედისამაყიფრაზა“ცაჩემისულისმისამართია”.ამ
ციურ არსებობასაც შეეწირნენ: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის თა
ნამბერძოლი, პოეტი, ემიგრანტი შალვა ამირეჯიბი მიხ. ჯა
ვახიშვილისადმი მიძღვნილ წერილში წერს  “ბოლშევიზმი
მდგომარეობსიმაში,რომუვარგისებმააჯობონუკეთებსდა
უვარგისებმა მართონ უკეთესები”. საუკეთესოებს გზას მო
უსპობდნენდადარჩებოდნენისეთნი,რომელნიცბოროტების
წინააღმდეგხელსაღარგამოიღებდნენ,თავსარგამოიმეტებ
დნენ.დადგაკიდეცუფერულიდროსაეჭვოადამიანებითაღ
ზევებული.აღარცგულმხურვალეტკბილიქართულიგვესმის
და აღარცმადლიანიგულიშემორჩენილა,რომელზეცილია
ბრძანებდა“გულიმადლიადამადლიმარტოორსშუაჰსაქ
მობს...იმიტომ,რომმადლიერთისგანგაწირვაადამეორის
განშეწირვაერთსადაიმავედროს.თუარგამწირველიარ
არის,ანშემწირველი,მადლიცარარის,მაშასადამე,გულიცა.
უსხვისოდერთისგულიმარტოპარკია,სისხლისაღებმიმცე
მიაგებულებისთვის”.ასეა,დღესგულსმხოლოდსამედიცი
ნომნიშვნელობათუშერჩა.აღარააცნება“მოყვასიგული”.
ადრე გული ცოცხლობდა, სულიც საზრდოობდა მშვენიერე
ბით!ადამიანი,რომელიცყველაზესაფრთხილოსაგანია,ახ
ლაყველასხელში(რეჟისორია,ხელისუფალითუჟურნალის
ტი) გადასხვავაფერებულგათამაშებულგამასხარავებულია.
იკარგებამისისიდიადისგანცდადამისია!აღარცხელოვნება
ჰგავსხელოვნებას,აღარცადამიანითავისთავს!ამოძრავე
ბულია მავნე რკინის ხელი სულმიხდილობამდე... იყო დრო,
ყველაფერ ქართულს დასცინეს, დაცინვიდან უარყოფამდე
მივიდნენ; პატრიოტიზმი “პროვინციალიზმად” მონათლეს...
სადღააგარემო,რომელიცმხოლოდმარტოშენია!დავივიწყ
ეთ, რომ ბედნიერება მხოლოდ გარეგანი ბრწყინვალება არ
არის,შინაგანიმდგომარეობაცაა!აღზევდამკრეხელისული.
დავკარგეთჩვენი,ვითვისეთსხვისი.უგულოგულითდაგაც
ვეთილი ფრაზით ვერ ლაპარაკობს ქართველი, მისი ბაგით
გადაჯიშებული“ენამზეობს”ქართულისითბოუცხოსიცივემ
შეცვალა, გულკეთილობა  თავის თავის მსახურებამ, ლამა
ზიენაუხეშმადაარაფრისმეტყველმა.ქართულიფენომენია
მოსაძიებელი, ამაზეუნდავსაუბრობდეთ,ესუნდაგვტკიო
დეს...სადგაქრატკბილქართულიმეტყველება,ერთმანეთით

გახარება!იქნებმივბაძოთჩვენსღირსეულძვლებს,შეურცხ
ვენელი თაობა რომ უწოდეს და მიმზიდველობას სძენდნენ,
მადლსა და მარილს მატებდნენ არსებობას, ახალისებდნენ;
ყველასდაყველაფერსჭირისუფლობდნენ.ვგრძნობ,დაბეჯი
თებითუნდავთქვარაიმეიმღირსეულძველებზე...როგორ
კაცობდნენ, როგორ ქალობდნენ, დედობდნენ და ქვეყანას
პატრონობდნენ,თავსარირცხვენდნენ.ალალიიყომათიყო
ფა,გაუფუჭებელშეურყვნელიდაიდგაფეხზესაქართველო!
ისინი ცხოვრებისა და სიცოცხლის დუღაბს ტკბილად კრავ
დნენ,წუთისოფლისდოლაბასმიწყივაბრუნებდნენსადღეხ
ვალიოდ, სამერმისოდ, რომ მარად დავეპურებინეთ სიკეთი
თადასიყვარულით.სადგაქრნენმაინცისდიდიდატკბილი
გმირებიცხოვრებისა,ისუბრალო,მაგრამარაჩვეულებრივი
ქართველებინამდვილიღობეებისნაცვლადწიგნისკიდეებს
რომმოსდგომიანდამკითხველსელოდებიანმარადცოცხალი
სახეებით.გადაშლითწიგნსდათქვენთანერთადსუნთქავენ,
ხმაურობენ, ხარობენ, ლაპარაკობენ, ხალისობენ, დაკეცავთ
დამარტონირჩებიან,უპატრონოდდაშენცდაცარიელებუ
ლიხარუამქართველებოდ.გაცრეცილიყოფითშეზღუდულ,
დამძიმებულ გარემოში სული პატიმარივით გეხუთება და
ბორკილებიგამძიმებს.იქნებმხოლოდისჯანსაღიმტევნები
ქრისტეს მზიან ვენახშიღა ხარობენ და აქ აღარ მომწიფდე
ბიან?!მემათთავწყაროსთანმიდგასჩემიოცნებისკოკადა
იმათდაბრუნებასველოდები.სანამესკოკააივსება,მათგა
ვიხსენებ,ამბებსგიამბობთნამდვილქართველებზე.რავქნა,
ჭრელ, დაქანცულ დედამიწას მსურს თვალი მოვწყვიტო და
უცვლელ,მაღალცასგავხედო,ისსიძველეგავიხსენოკვლავ,
ნუშისყვავილივითდედამიწისსამკაულსრომწარმოადგენდა
და ცხოვრებას გაზაფხულად აქცევდა! ქართველს ფუტკა
რივითპაწიაფრთებითმოჰქონდაღონიერებადასასწაული,
მაშინღვთივდაცულნი ვიყავით! სული ისევ მათსანახებთან
წრიალებს,შენშორეულახლობელსელტვი!

ლამაზი სიტყვის დიდოსტატი  გოგლა ლეონიძე, გუ
ლისტკივილითა წერს მოთხრობაში “დეიდა მაიკო”  “დეიდა
მაიკოს ხმის სიტკბო დღესაც ჩამესმის. საოცარი ალერსები
იცოდა:ჩემოსიცოცხლისცისკარო!...ჩემოგაშლილოიაო!
წამლადდაგენაყე,წამლადდაგედე!ჩემოსიყმისმზევ,შენკი
დაგენაცვლე!..დედისოქროსშანდალო!”დასხვაჩამონათვა
ლისმერედასძენს“რაიქმნენ,სადწავიდნენესალერსიანი
სიტყვები,ძველადათასმამიკომრომიცოდასაქართველოში?
რატომაღარვალერსობთდღესამსიტყვებით,რატომჩვენც
აღარავინგვეუბნება,რადგავიძარცვენით,ხომგვცივაუამ
სიტყვებოდ!...ნუთუდაყრუვდნენ,მოკვდნენ,გადაშენდნენეს
სიტყვები?” შემდეგ საგულისხმო პირდაპირ გაფრთხილებას
გვაძლევს  “თუ გუნებას დილიდანვე სხივი არ შეჰყვა, წაა
გებ...იმერთსხივზეუნდაააგომთელიდღისსიცოცხლე!...იმ
სხივსენდე.ისსხივიწაიყვანსმთელიდღისშენსაქმიანობას”.
ასეთიიყომზიანიარსებობაწინათ,სხივშერთული.არშემიძ
ლიააქვეარგავიხსენორეზოინანიშვილისმოთხრობისგმი
რი, ჩვეულებრივი ქართველი ქალი, ბავშვს როგორ აძინებს;
სიყვარული,რომელიცპატარაკერიდანიწყება,როგორგადის
მის ფარგლებს გარეთ, მიღმა სამყაროს ეფრქვევა, სითბოდ
ეღვრება.აქმთელისიცოცხლისფერხულია,ერთიზეიმიდა
სიამე,ერთიფეთქვაყველაშიგადანაწილებული.სიყვარული
ხომყველაფრითგახარებაა!გთავაზობთამონარიდსამსაო
ცარი“ძილისპირულიდან”,ქალიწამღერებითაძინებსბავშვს
“წადით,ყველანიწადითახლა,ჩემმაოქრობიჭმაუნდადაი
ძინოს,ჩემმაოქროთისავსეკიდობანმა...ჩემმაგულისგულ
მა...წამლადდავენაყედამალამოდდავედეამას,ჩემსმზის
სიხარულსბიჭს,ჩემსმარგალიტისკიჭებიანბიჭს...წადიშენ,
მელიავ,კუდიგრძელიავ,შენცწადიტურავ,ტურიკელავ,ყუ
რებდაცქვეტილო,მსუნაგო,ჩემსბაკუნასთქვენთვისაღარა
სცალია.შენცწადი,აუავ,ჩემსბაკუნიასპურიაღარუჭირავს,
შენცწადი,ფისოვ,ყველიპარიავ...ახლოსმოსვლაარგაბედო
დათვო,ბაჯბაჯავ,არცშენამგელო,პირდაღებულო,საძა
გელო...უკვეღამეადაყველანითქვენსბუნაგებშიწადით...
დაიძინეთ.ნანა,ნანა,მელიავდატურავ,ნანა,ნანა,აუავდა
ფისოვ,წადითთქვენსშვილებთანდანანაქენით.მოდითძი
ლისტკბილოსტუმრებო,ჭრელოსიზმრებო...ტკბილადუგა
ლობეთჩემსბაკუნას,ისგიჩვენებთსიხარულსკიჭებს,თქვენ
აჩვენეთთქვენილამაზიფრთები”მიმართავსჩიტს,ჩიტბა
ტონას,მერცხალს...დაესარისალალისიხარული,უბრალო
ყოფისსილამაზე,ცხოვრებისსადაწესი,მხოლოდსიკეთესა
დამშვენიერებასრომცნობს.სიცოცხლეთავისთავადიღირე
ბულებაადასხვავერაფერიაჭუჭყიანებსმას,სხვაყოველივე
ძალიანპატარადმოჩანსმასთან!

რეზოინანიშვილისგმირებსმივყვეთკვლავ,მათიქართუ
ლისამყაროგავამზიანოთ.

ასე ილოცება ომახიანი ქართველი  “ახალი წლის მად
ლოო, სუ კარგი ზამთარზაფხულები გვქონებოდეს, ჭირნა
ხული არ მოგვკლებოდეს, კაცებს კაცობა შესძლებოდეთ,
ქალებსქალობა,ბალღებსბალღობა,მკვდარიცკიჩვენიამ
ჯობინოს ჩვენი მტრისასაო”. ჭირსაც სულთამძლეობით უმ
კვლავდებოდა, ძლიერებით თრგუნავდა ქართველი. ამაზე
წერსმწერალისაოცარამბავს:ერთსოფელშისპარსთაოცე
ული შემოვიდა, ხანი მოდიოდა, სულ ახალგაზრდა, მამასახ
ლისიც მოსდევდა. სოფელში ძესულიერი არ ჭაჭანებდა. გა
ხიზნულიყვნენ.უცებიკითხახანმა “აიმსაფრთხობელებში
ხომჯვრებიაგახვეული?”მამასახლისსსაცოდავადგაეღიმა:
“ ჯვრებია მბრძანებელო”. აღშფოთდა ხანი: “მერე ძალიან
გემძიმებათავიკისერზე?”დაგამოსავლისძიებაორაზროვან
პასუხში:“იყვნენძონძებშიგახვეულიჯვრებისაღმმართველი
გმირები!ახლაასესჯობია,მბრძანებელო,დაუთმეთეგძონ
ძებშიგამოხვეულიჯვრები”.ჯვარი!გადარჩენისნიშანიდა

მათთანერთადგადანახულისული!  აი,რა არისჟრუანტე
ლისმომგვრელი.ესიყოქართულისულისკვეთებისიმედიანი
დაუწყინარიშეტევა!სხვაგანკიასეთრამესწერსმსგავსთავ
განწირვაზე,ტყისმცველმამიამბოოვაზიხომღვთისმცენა
რეა,სპარსელებისპობდნენმასდაპატრონებსაცკლავდნენ.
ერთკაცსაცუპოვესბოლოს.მანსიკვდილისწინვაზისრქა
წელზეშემოირტყაქამრად,იცოდაუგულოდდამარხავდნენო.
მასთავიმოაჭრეს,რქამმიწაშიგაიხარადაისევამოვიდაქვე
ყანაზე... ასე არ ცოტავდებოდა ქრისტეს ტრაპეზზე ღვინო,
ასე არ ცარიელდებოდა ბარძიმი! ილოცებოდა ქართველიც
“ამჭერსგაუმარჯოსო,ამჭერსშეფარებულებსო,კეთილი
გულითმომსვლელწამსვლელებსო”.იგონებსინანიშვილიამ
“სიყვარულის მხარჯავ ხალხს” და წუხს, ვინ “ამოგვიცარიე
ლაოსასულეთი”...

ქართველი დედის ლოცვა კი შემძვრელია და დღევანედ
ლობასაცწაადგება. ესტკივლშერთულივედრებაა ქალაქელ
დალხინებულ შვილზე. გამდიდრებულმა მანქანით ჩააკითხა
დედას, ხელცარიელი მიუვიდა მომლოდინეს; ცოლშვილს
გადაგებულს დედისთვის აღარ სცალია. არხეინად მიიძნებს.
შეშფოთდა ქალი, ვაითუ, არაპატიოსნად მოიხვეჭაო ქონება
დათვალცრემლიანიასეშესთხოვსდიდდედას“ღვთისმშო
ბელოდედავ,შენდაიფარეჩემიმოდგმადასისხლი!უკადრისი
არაფერიაკადრებინო,შენიუბისადაკალთისჭირიმე!ჩვენი
მამაპაპის სახელის შემრცხვენელი არაფერი აკადრებინო,
ჩვენოწამებულოდედავ!მიეციძალიტკივილისდაგაჭირვე
ბის ატანისა, ოქროთი ცდუნების ძლევისა! ნუ გააჭუჭყიანე
ბინებსულს,ნურცხელებს!ღვთისმშობელოდედავ,შენიმა
ვედრებელიიყოჩემიმამაპაპა, შენიმავედრებელივარმე...
დაიფარეშენიკეთილიკალთით”.რაოდენდიდინამუსიანობა
დასულიერიგვემაიკითხებააქ.ღმერთთანნამუსიანობაიყო
მთავარი!ასეთიიყოჯერკიდევდაუმახინჯებელიარსებობა!
მტერისხვამარცვალსთესავს,ჩვენისულისთვისსხვატალახ
სა ზელს. ეს გულის სიდარბაისლეც გაქრა. ნეტავ, რომელმა
ხელმაქსოვაისბადემახეები,სადაცასეთავისდაუღწევლად
გავებითდასამუდამოდგავიბოჭეთ.როგორჩაღრმავდავერა
გობითძლეულისული.ძველსდაახალსამყაროსშორისხიდი
ისევ წიგნია! რჩეული თვისებები ძალით თუ პარვით აგვარ
თვეს,სულისსიკეთეცგაავებითშეცვალეს.სისასტიკელამის
სულისთვისებადგადაიქცეს!“პროვინციალიზმად”მონათლუ
ლი ინდივიდუალური ნიშანწყალი საგულდაგულოდ წაიშალა.
ისღადაგვრჩენია ამნამუსშეძრულიდედასავითაღვაპყროთ
ხელებიდაესმართალილოცვაჩვენცვიღაღადოთ,ამმტირა
ლიდედასავით;ღმერთმაიხსნასქართველთამოდგმადადა
უნარჩუნოსდედამიწასსაკუთარისახით,მშვენიერისულით,
იმმონაგებით,რაცდღემდემოვიდადამწერლობის,ტაძრების,
ისტორიისსახით.უფალითუაღმართავსგადმოულახავმად
ლისკედელს.იქნებ,ტკბილი“ძილისპირულით”დაიძნებულთ,
დაგვიდგესისდიდიგათენება,რომყველაზედმოსეულითა
ვისბუნაგშიწასულიყოსდაკვლავჯიშიანქართველებადგაგ
ვეღვიძოს! ღმერთმა გაათბოს ქართული სიტყვა და ლოცვა
ისევ.“ღმერთო,დაილოცაშენისახელი”,“მონაწილევარშენი
მწუხარების”,“ჩემოთვალისსინათლევ”დაა.შ.რასიტყვის
სალაროარმოიძიებოდა,ვინდაგვცარამართლა.ნამდვილად
თანამონაწილეობდა ქართველი ყველაფერში და კეთილსინ
დისიერადზიდავდაცისადამიწისტვირთს.ღმერთსაცმად
ლობდადასამყაროსაც,ყველასაწვდენდაგულსადაფიქრს.
იცოდაროდისრაუნდაეთქვა,გუმანითგრძნობდა.დაიკარგა
თავგზიანისიტყვაპასუხი.

ურიგოარიქნებაახალგაზრდობასფშაველცხენოსანზე
მონათხრობიც გადავცეთ. რეზო ინანიშვილის ერთი პერსო
ნაჟიასეთამბავსჰყვება:მამაჩემსკარგიდასანაქებოცხენი
მოუკვდაო. ჭაკზე ჯდომა სათაკილო იყო ვაჟკაცისთვის და
ორმამთვრალმახევსურმადასცინათურმე.ესკიიუკადრისა,
თანისკარგიცხენიმოაგონდაოდათავიდაებრალა.კვირის
თავსდაიბარაისინი,გიჩვენებთოროგორიცხენიმყავსო.სა
განგებოდუყიდია“არაბა” შავიცხენი...შეჯიბრებულანამ
პირობითთუგამისწრებთ,თქვენწაიყვანეთჩემიცხენი,თუ
გაგისწრებთ, მე დამრჩება თქვენებიო. ხევსურებს ეგონათ,
ფშაველირასგვაჯობებსო.პირჯვარიგადაუწერიათდადაძ
რულან.ხევსურებიდამარცხებულანდაუსიტყვოდგასწიესო
ფეხით,გამარჯვებულსსიცილსიცილში,მაგრამწამოსწევი
ათისვედრებითგეყოფათთქვენცადამეცა,მობრუნდით,
ჩემისტუმრებიხართო.გაბრაზებულებსთავიგაუკლავთუა
რით, ამასაც არდაუხევიაუკან ცოდვა არდაიდოთ, ყელი
არგამომჭრევინოთოკაცს!კარგადაცმოულხენიათ,ცხენებ
ზეც შეუსხამს და გაუშვია სამუდამოდ დაძმობილებულები.
ბოლოს კი მთხრობელი დასძენს: “ეს ამბავი უნდა იცოდეს
მთელმა ჩვენმა მოდგმამ. მე ეგ მინახავდა ფრონტზედაც,
ეგ მინახავს დღესაც, მაგან არ შეიძლება არ უშველოს ჩემს
შვილთაშვილებს და იმათ შვილებს, როცა დაინახავენ, რომ
თაგვებივითგაფაციცებულნიმოარბენინებენპატარაკაცები
თავთავიანთსოროებისკენამქვეყნიურსაგზალს”.

ამფშაველიკაცისამბავიკარგადავლენსქართულხასი
ათს,კაცმოყვარეობას,რომელიცსაკუთარითავისსიყვარუ
ლიდან გამომდინარეობს და სხვის პატივისცემასაც გულის
ხმობს,როცაეგოისტიარახარდამოყვასისღირსებასაცისევ
უფრთხილდები,როგორცშენსას,ესააადამიანობა.დააფასო
საკუთარი სახელი, კაცობა და არც სხვა გაიმეტო შერცხვე
ნისთვისაი,მთავარირაა;კარგივაჟკაცობაცდაადასტურა
და გულნაწყენობაც აღმოფხვრა, ტკივილი გააქრო. აღარც
სხვები დაამუნათა. აქ კეთილშობილების, დიდსულოვნების
იმპულსი მოქმედებს, როცა სხვაც შენად შეგიძლია აქციო.
ეს ყველამ იმიტომ
უნდა იცოდეს, რომ

“ვის უნა ხავს ის სამ შობ ლო ჩე მი?”
(ილია)

“დაკარგულიედემი”ანუქართველობისდაკარგვისადაზნეობასთანდაშორებისსაფრთხე
ე ს ს ე

გაგრძელება მე-15 გვ.
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ბოღმამ არ დაჩაგროს
გული. შელახული თავ
მოყვარეობაც აღიდგინა

და არც სხვას აუტკივა სული. დავაკვირდეთ, ცნობიერება,
რომელიცთავისთავადიადაარიმართება,რაოდენგანსხვა
ვებულია! დაგონჯების საფრთხე და საკუთარ თავს გადაგე
ბა კი ასეგაკიცხამწერალმა: “ეროვნულუბედურებადიქცა
კაბინეტებისკენსწრაფვა.ესარისყოველგვარიუკუღმართო
ბისსათავე ჩემიოჯახი,ჩემიგეჯა,ჩემისალაფავიდაშიგ
ყურებამდეჩარგულითავი,რომსხვამარჩაგიკრასდინგი”.
დანანებითწერს  “სხვაადამიანობაგვქონდა,მარტომომა
რაგებაზეარვიყავითგამეცადინებულითაგვებივით”.წუხს,
რომ დავივიწყეთ  “უადამიანოდ ყველაფერი ბრმაა”, ხოლო
“ისანგრევსყველაფერს,ვისაცწარსულიჭუჭყიანიაქვს”.ფა
ქიზსულსბასრავსწვრილმანიპრაქტიციზმი...

აღსანიშნავია ასევე ამბავი, რომელიც ფშაველმა ქალმა
მოუთხრო რეზო ინანიაშვილს: მამა ავადმყოფი იყო, შეშის
მოტანა რომ დაგვჭირდებოდაო, დედა ურმის კოფოზე მამას
დასვამდა,სახრესდააჭერინებდადაისეგავიდოდნენსოფლი
დანო.ქალიტყეშითავადჭრიდაშეშას,ურემზედებდა,რომ
გამობრუნდებოდნენ და სოფელს მოუახლოვდებოდნენ, ის
სახრესისევკაცსმისცემდა,დიდმანძილზეჩამორჩებოდა,ვი
თომდამარტომამასმოჰქონდაოჯახისთვისშეშა.რაოდენდი
დისიბრძნესიდარბაისლეიკითხებააქ.ესსათნოადამიანები
გულსიყპობენ.ოჯახისღირსებაიყომთავარი,სხვისთვალში
შენარჩუნებულისიძლიერე,მაგრამკაციციმსახურებდაამას!
ორივესკეთილგონიერებააასეთიქცევისსაფუძველი!სინდი
სისადასიყვარულისმიღმაარმიმდინარეობდაცხოვრება.

ნამდვილი მწერალი ისაა, ვინც მუდამ თანამედროვეა!
ვინც წარმოგვიდგენს სამყაროს, რომელიც შენია, მაგრამ
მხოლოდშენარგეკუთვნის.ზომიერებაგონიერებაადასწო
რედესარაკლდათიმნამდვილქართველებს!საინტერესოა
მათისახეხატი. ასეთებიიყვნენისმხედრები, ახოვანიქარ
თველები;კაბაგაუხუნარიდამანდილშეურცხვენელიქალები,
ისძველიდედებიოჯახსდანამუსსარაფრითრომუმტყუ
ნებდნენ,ადამიანურპატიოსნებასატარებდნენ,მამაკაციმათ
მადლობდასადღეგრძელოთი,სიმღერით,ლექსით,სიყვარუ
ლით,ხსოვნით.მათთვისმთავარიუწმინდესიღირსებაიყო.ამ
უბრალო,მაგრამმთლიან,გაუბზარავადამიანებზეწერდნენ
მწერლები, იმ მადლით გვაკურთხებდნენ, ასეთი ცხოვრები
დანრომმოდის,მათთავსგვამახსოვრებდნენმხოლოდ.იმა
თილოცვით,ოფლით,ცრემლითათუსუნთქვითგაჯერებუ
ლიჰაერიდამიწაგადმოგვეცა,მაგრამ“ზეზვადამზიასთან”
უფროახლოსვდგავართ,ვიდრემათთან,რადგანპატრონად
სხვამივიჩნიეთ!ნამუსახდილობისეპოქაშიცასემოვექეცით.
თურმე ქართველად ყოფნასაც სწავლა უნდოდა, ერთერთი
სამოძღვროწიგნიუნდაყოფილიყო,თანაღმზრდელი,მაგრამ
ისსაგულდაგულოდდაგვაკეცინეს,ჭრელჭრელსაგანამბე
ბითსულიცდაანაწევრესდაჩვენიარსებობაცგაფანტეს.“მა
რიტას” საზოგადოებად გვაქციეს  სილამაზის, უმანკოების
დამსამარებლად და გვავიწყდება, რომ ასეთი საზოგადოება
თვითმკვლელისაზოგადოებაა.დრო,ალბათ,ყოველთვისლა
მობსჩვენგანუკეთესიწაიღოს.წიგნებშიღაშემოვრჩითსრუ
ლი სახით! სულიერგონებრივი სიდუხჭირე თვალშისაცემია,
შექმნილი “ნიჭი” ვარჩიეთ თვითნაბადს! გვავიწყდება, რომ
სულიერი დარღვევა როცაა ადამიანს ბედნიერებას ვერაფე
რიმიანიჭებს!სათნოცხოვრებაშეილახაათასიხრიკით,სა
გულდაგულოდ.იქნებ,მაშინიმედგაცრუებაცარიყოხშირი?!
ადამიანსადამიანისესმოდა;ადამიანსადამიანისასტკიოდა...
იყო ურთიერთგაზიარებული სამყარო, ტკივილდაძლეული.
დღეს კი გამყიდველთა სული მძინვარებს! ძველად მორალი
იყოემოციისსაფუძველიც,ნებისყოფაცასემაგრობდა.ჩვე
ვაშიჰქონდათსიკეთე!

გლეხური სიბრძნე, საღი იუმორი და გონების სისხარტე
იკითხება ერთ პატარა ფაქტში  კომუნისტი მუშაკი გლეხს
თავს წამოადგა: “ვინა ბრძანდებითო?  იკითხა მშრომელმა,
ჯაფას შეჩვეულმა; მომაგრებული ვარო  იყო პასუხი. აბა,
შვილო,თუეგრეა,მემოფამფალებულივარდათოხიშენგა
მომართვი,მეცოტასწავუძინებო”.

ასეთიაგლეხკაცისსაზრიანობა.ნათელსახიანიქალკაც
ნიდააბიჯებდნენმაშინ!

ერთი ლამაზი ისტორია შემორჩა სიყვარულსა, უცნაუ
რობით, მომხიბლაობით რომ დაიპყრო კალმოსანთა გული.
გავრცელებულილექსია“ვერცხლისამცთასადმაქცია”,მის
ავტორსხვარამზესვაჟიკაჰყვარებიათავდავიწყებით.მთებს
შემორჩა მათი სევდიანი თავგადასავალი. ქალი პოეტი იყო,
მაგრამ გული დაუდაღავს იმედგაცრუებას. ის სიღარიბით
დაუწუნიავაჟისმდიდაროჯახს.ორივედაოჯახებულასხვა
ზე,მაგრამბოლომდემხოლოდერთურთიჰყვარებიათ.თედო
რაზიკაშვილიიკვლევდამათამბავსადაქალისაწუკვეცნო
ბილ ლექსებს. ერთი შემთხვევით კი მეტად მოხიბლულა და
ჩვენც გავიხსენებთ: ვაჟიკა ხანდახან ქალის უნახაობას ვერ
ითმენდა,შეჯდებოდათურმეცხენზედამისსოფელშიწამო
ვიდოდა,რომროგორმეთვალიმოეკრამისთვის.ერთწვიმიან
დღესისჩვეულებრივამოსულადაცხენიხვარამზესსახლთან
ჩაუტარებიაიმიმედით,იქნებგამოიხედოსდადამენახოსო.
თურმე,მართლაც,გამოაღოკარიმან,გახედამხედარს,კრინ
ტიცვერდაძრა.ვაჟიკამრომჩაიარა,ქალმაიმისცხენისნა
ფეხურებსძეძვისღობეშემოავლო,დაე,სამუდამოდდარჩეს
ასე,არწაიშალოსო.(სხვარაჰქონდაოსატრფოსგანსახსოვ
რად!).შემდეგგულშეძრულსასეთილექსიშეუთხზავს:

ვინახარ,ვინიარები,
ლაღო,მაგლაღიცხენითა?
თავსრადარშემოიბრუნებ,
ყანასრადმამკევცრემლითა?
ასეთი სიყვარული ხომ მხოლოდ საქართველოში შეეძ

ლოთ.ესააქართულიგულისიარა,პატიოსნებისადაერთგუ
ლების აწ იშვიათი მაგალითი. ტკივილის ლამაზად ტარებაც
ამშვენებდა მათ... იყვნენ უტეხი მარტოხელებიც, ასეთებზე
თქმულა სადიდებელოსატკივილო: “ცოდოა მარტო ქალი,
მტანჯველმოლოდინსშეაჭამათავი...ალბათჰგონიათ,რომ
ყველამარტოქალიიღუპება...ცდებიან... ისინი,უბრალოდ,
შიგნიდან დაჭიანებული ნაღველით დაფუტუროებულები
კვდებიან”(ვ.ჩხიკვაძე).გულიმათიმზედაუკრავკოკობივით
ჭკნებოდადაშეუბღლავისახელიციურსაზღვრამდემიჰქონ

დათ.დღესკიყველაფერიმხოლოდხორციელითარისგადა
ფარული.

მე ამ თავწყაროსთან შეჩერებული იმ ქართველებს და
ვუცდი კვლავ და გულს ვინუგეშებ ისევ რეზო ინანიშვილის
სამძიმოსიტყვებით,რომელიცერთიბედისადასულისკვეთე
ბისსამანებშიმოქცეულმამულიშვილებზეა:

“მემეჩვენება,რომმედაჩემისთანებიოცდაათიანიწლე
ბის ქალაქის გარეუბანში აშენებული ქოხები ვართ, ქაფჩის
უქონლობისგამოხელისგულებითნალესი.ამქოხებშიტრია
ლებსნამდაპკურებულიმიწისსუნი,კედლებზეჰკიდიამწერ
ლებისადაკომპოზიტორებისსურათები,ყველაზეთვალსაჩი
ნოადგილასშავჩარჩოშიჩასმულიპაპისადაბებიისსურათი;
პატარასარკმლებიღიაა,გარეთარაფაზეპურისნამცეცები
ყრია ჩიტებისათვის... და, თუ ჯერჯერობით კიდევ ვარსე
ბობთქვეყანაზე,მხოლოდიმიტომ,რომდიდრკინაბეტონის
ნაგებობებსარვუშლითხელს.საკმარისია,მოვიდნენ,მოგვი
ახლოვდნენ, მოგვაყენებენ ბულდოზერებს და ჩაგვაშავებენ
ხევებში”.

ასესაშიშია,ვინცსიძველეთაგადმონაშთსატარებსგულ
ში!აკიგაგვიმარტოვესკიდეც.ჩვენიიდეალურიმდგომარეო
ბისხატიცშესვარესდამანქანებიცდაძრესხევისკენ!უნაპი
როტკივილიაწვებაგულს.არსებობენმიზეზები,როცაასეთი
სიტყვებიიწერება.ასედაიბადალადოასათიანისესტკივილ
შერთულისტრიქონებიც:

წინათთუღვინოსდაგაძალებდნენ
დღესწყალსაცარვინდაგალევინებს,
დანაცრებულანციხეკოშკები,
“მრავალჟამიერ”არსადგუგუნებს.
მეკარგადვიცი,მალემოვკვდები,
მევერგავუძლებამსაუკუნეს.
იქნებ კვლავ აყვავდეს ძველი ედემი? იმ ქართველებზე

უთქვამსსპარსისტორიკოსსისკანდერმუნშს:
ყოველწუთშითითოიესოდაიბადება,
ყოველსახლშიიესოსმშობელიმარიამიჩასახლებულა”.
(ლ.სანიკიძედედაისტორია,IIტ.)
ახლათუესმისქართველსისმისია,უცხოცრომამჩნევ

და?! დროულადაა გონს მოგება საჭირო. სად დაიკარგა ის
პირველადისიხარული,თავისთავადი,ახლამხოლოდადამი
ანისგანანდაგარემოსაგანრომველოდებითამაოდდამაინც
ვერ მოგვიძევია? ის შიგნიდან არსებობდა და გარედან არ
ელოდნენგაფაციცებით!ვითვისოთესდიდისამყაროდაგა
დავურჩებითმიწასთანგასწორებისსაფრთხეს!ისევიმსუფ
თა,ძველგზასგავუყვეთ,“ბულდოზერები”ვერასოდესრომ
ვერ მიაკვლევენ და ახლომახლო არც ხრამი იმალება! ეგებ
ვფიფიქროთ, რაა სრული, უხარვეზო ქართველობა. ეს იყო
ცოდვადაძლეული უმანკო სამყარო! ნამდვილად თანაარსე
ბობდაუფალიასეთცხოვრებასთან!მათიგაუჩინარებისსევ
დამაწვალებს.დღევანდელობამაქეზებსმარადვუხმობდეიმ
დავიწყებულებს.ნუთუმხოლოდზეცადღაარსებობსმართა
ლიდაპატიოსანისამყარო?!აი,რატომთქვაგალაკტიონმა:
“სხვა ხალხის ისმის აქ ჟრიამული”. მტკიცედაც მოუკიდიათ
ფეხიამკეთროვანსულებს.მძიმეაამ“სხვათა”თარეში.სას
ტიკიდაუცნაურიდროადავისაცარენაღვლებადღითიდღე
გვთხრისძირფესვიანად!რამდენჯერაცდადგაქვეყნისხსნის
იმედი,იმდენჯერვეშეითითხნადასაწყისშიმოხმობილიცრუ
ბრალდების მსგავსი შავი საქმეც. იმ ადამიანთა სახით სხვა
რამიდევნებოდა...დღესდღეობითისევღალატიაწახალისე
ბულიდაკარგადაცჯილდოვდება.ოღონდქართულიარიყოს
არსადარაფერიდაწარმატებაცგამზადებულია.გადაგვარე
ბულნიხომუკეთურებასვერცმოერევიანდავერცგანარჩე
ვენ.სულიერიგანძიმივატოვეთდამატერიალურსგამოვუდე
ქით!თეიმურაზხევისთავივითლამისდაგვემართოს მწარე
აღიარებიდანცვლილებამდევერმივდივართდაუძლურების
ჭაობშივრჩებით.დაკარგულწარსულსკიგულისკუნჭულებ
სა და წიგნებში სძინავს, თავის გათენების დროს ელოდება!
დასანანია,მოხვეჭისსურვილითგაშმაგებულებსრომხედავ
მხოლოდ.მძიმეა,როცაყველაზებედნიერწლებსგართმევენ,
მაგრამ გართმევენ მთავარს  სამშობლოს! ერთურთთან და
მთელგარემოსთანშეხმატკბილებულისიცოცხლეუსიცოცხ
ლობას დაემსგავსა და მაინც არ გაჩნდა უკეთესად ყოფნის
ნიშანისინანული!საჭოჭმანომდგომარეობაადამიანთაშო
რისზღუდეებსგულდაგულავლებს.შორდებიიმდროს,როცა
არსებობასკეთილშობილებაკვებავდამხოლოდდამონატრე
ბაცკიაღარჩნდება!დამკარგავმაარცკიიცისრადაკარგა,
რააართვეს.ასედაიწყოცხოვრებაფულთანერთად,მაგრამ
ალალადამიანთაგარეშე!გაღარიბდასულიცდაგანცდაც.

მომძლავრდაბალღამიდასიხარბე,რომელსაცადრინდე
ლებშივერიპოვიდითამსიხშირით!სოვდაგრულისულისი
ლამაზეს ჩაენაცვლა და ნამდვილ ღმერთს ქაღალდის კერპი
შეეცილა“სასწაულებში”,ადამიანთამითვისებაში.სანამმოჩ
ვენებებივით იბორიალებდნენ არსებანი, მანამდე ჰქონდათ
კიდეცღვთაებრივისახიერება,სხვამშვენიერება,ლაზათიდა
სულის მიდრეკილებანი მხოლოდ კარგისკენ. სიმრუდემ იჩი
ნათავი,გემოვნებაცლამისაამხოლოდღაშაშხზედავიდესდა
ცხოვრებასაც ნამდვილი სურნელი აართვეს... დღევანდელი
“რჩეულნიც”აღარრჩეულობენ!ბევრმამოძებნათავისშავი
სოროც, სადაც დაცუნცულებს თაგუნასავით ადამიანობა
მოპარული, სუსტი გულით, მოძაბუნებული. დასახიჩრებულ
ბუნებასაღარგავიკვირვებთ,არცვიუცხოვებთდაარცგვე
ცოდინება,რომისარააჩვენი,რაცჩვენადსაღდებადაარც
არაფრითგანგვარჩევსსხვათაგან.ხელგაშლილობა,გულგაშ
ლილობაწარსულშიდარჩადაამწარსულსქვაღორღიმივა
ყარეთმძიმეგულით.ხოლო,როცამოლოდინიაღარცგვექნე
ბაარაფრისა,მაინცინათებსსრულიგათენებით,ჯერკიშუა
ძილშივართდასხვაიგებსდროს..სასწაულმოქმედისხელი
კვლავ ააყვავებს ღვთიურ ოაზისს და ჩემი ოცნების კოკაც
აღარგატყდებაამთავწყაროსთან!

რას ვიზამთ, ნამდვილ ადამიანებს სინდისი კარნახობს,
პატარებსგარემოება.გარემოებაწარმავალია,სუფთასინ
დისსკიღმერთთანმიყავხარ!არშეიძლებაპირუტყვულიშემ
გუებლობითდაემორჩილორეალობას...მოსახდენიკიმაინც
მოხდებადავაი,მასვისაცშეეშალაფეხი,ვინცსისწორესაც
დადაკარგადაცგაუტია...

ლა ლი ბარ ძი მაშ ვი ლი
ფი ლო ლო გი, მკვლე ვა რი

2008 წლის აგვის
ტოში რუსმა აგრესო
რებმა საქართველოს
ოკუპირებული რაი
ონებიდან უნიტაზებ
თან,კომპიუტერებთან,
ავეჯსადასამოქალაქო
დანიშნულების სხვა
საგნებთანერთადქარ
თულიარმიისდიდძალი
სამხედრო ტექნიკა და
შეიარაღებაგაზიდეს.

რუსეთის ჩრდილო
კავკასიის სამხედრო
ოლქის58ე არმიისმა
როდიორებმა მეტი გაქანებით გააგრძელეს ბოლშე
ვიკების მე11 არმიისდაწყებულისაქმე,რომელსაც
საფუძველიშორეულ1921წელსჩაეყარა.1921წლის
16თებერვალსმე11წითელი არმიის ქვედანაყოფე
ბიგამთენიისასსაქართველოსდემოკრატიულირეს
პუბლიკის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანის მხრიდან,
ფოილოსადაწითელიხიდებისგამოვლითშემოვიდ
ნენ და თბილისისაკენ წამოვიდნენ. ბოლშევიკების
განკარგულებაში ქვეით და საკავალერიო ნაწილებ
თან ერთად საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ჯავშანძა
ლებიიყო:მე2ავტოსატანკორაზმი,55ეავტოჯავ
შანრაზმიდა5ჯავშანმატარებელი.ტანკებისადგურ
აღთაღლიასთანგადმოიტვირთადა78ემსროლელ
პოლკსდაექვემდებარა.

მოწინააღმდეგის პირველი შეტევების მოგერიე
ბაქართულმაარმიამმოახერხა,მაგრამძალებისგა
დაჯგუფების შემდეგ ბოლშევიკებმა 24 თებერვალს
მეორეუფროძლიერიშეტევაგანავითარეს.

მე2რაზმისსამიტანკიб5,б9და “ვ ჩიომდე
ლო” რკინიგზის ხაზის პარალელურად მოძრაობდა.
ქართული ჯავშანავტომობილი შეტევის შეჩერებას
შეეცადა, მაგრამ რუსული ტანკების ცეცხლმა ამის
საშუალებაარმისცა.ნავთლუღისახლოს“ვჩიომდე
ლოს” ეკიპაჟმა ტანკის მართვას თავი ვერ გაართვა
დაოცმეტრიანხევშიჩაიჩეხა,ორმაკინავთლუღამ
დემიღწევამოახერხა.თბილისშიმე11არმიაშემო
ვიდადანავთლუღისსადგურამდერამდენიმეკილო
მეტრიანი მარშის დროს გამოჩენილი “გმირობისა”
და“მამაცობისათვის”რამდენიმეტანკისტიწითელი
დროშისორდენითდაჯილდოვდა.

ორი ტანკი ქართულ არმიასაც ჰყავდა. ტანკები
ყირიმშივრანგელისარმიისთვისიყოგანკუთვნილი,
რომელსაც ინგლისელები იარაღითა და სამხედრო
ტექნიკით უხვად ამარაგებდნენ და ტვირთის ერთი
ნაწილიბათუმისგავლითიგზავნებოდა.

ვრანგელის იმ დროისათვის საკმაოდ მრავალ
რიცხოვანი ჯავშანძალები ოთხი სატანკო რაზმისა
და სატანკო დივიზიონისაგან შედგებოდა. როგორც
ჩანს, ქართველებმა ტანკები ბათუმში შეამჩნიეს და
დატოვებამოინდომეს,ხოლოსაერთოენარუსეთის
არმიის კაპიტან ზოლოტარიოვთან 4 მილიონ მანე
თად გამოინახა. კაპიტანს  ფული, ხოლო ქართულ
არმიას ყირიმში გასაგზავნი 2 ტანკი და სატვირთო
მანქანის 4 საბურავი დარჩა. ტანკების დაკარგვით
შეშფოთებულმა საქართველოში ინგლისის ელჩმა
უორდროპმა 1920 წლის აპრილში საგარეო საქმე
თა მინისტრ გეგეჭკორს ნოტით მიმართა და ტვირ
თისუკანდაბრუნებამოსთხოვა,მაგრამთხოვნაარ
დაკმაყოფილდა.1921წლისთებერვალშიქართულმა
არმიამ ტანკების გამოყენება ვერ შეძლო და ორივე
რუსებსდარჩათ.1921წლის20მარტსმე11არმიის
ჯავშანძალებისუფროსმაზუნმასაქართველოსსამ
ხედროსაზღვაოკომისარსმიმართა, სადაცისწერ
და “თბილისის სადგურის სახელოსნოში ნაპოვნია
ნაწილობრივადდაშლილიდაბევრიდეტალისარმქო
ნეინგლისურიტანკიMKVN9330.ტანკი აიწყოდა
პლატფორმაზე დაიდო. ტანკის შეკეთება მხოლოდ
ცენტრშიდიდიქარხნისსაშუალებებითარისშესაძ
ლებელი. გთხოვთ, მომცეთ ტანკის მოსკოვში გაგ
ზავნის ნებართვა, როგორც რუსეთის ფედერაციის
რესპუბლიკისათვის საქართველოს მთავრობის სა
ჩუქარი”.მეორეტანკის№9146ისშესახებამხანაგი
ზუნიმიმართვაშიარაფერსწერს.

აგვისტოსომისდროსკიმე11არმიისგამოცდი
ლებაზეგამოზრდილმარუსმაოფიცრებმაგანსაკუთ
რებულად იყოჩაღეს და ქართული არმიის ჯავშან
ტექნიკისათეულობითერთეულიგააგზავნეს.

გი ორ გი ჭა ბუ კაშ ვი ლი
კერ ძო სკო ლა “ლო მი სი,”

VII კლა სი

ტანკებისწაღების
ისტორიაგანმეორდა...
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სულთათანა
კა კო, რა ძნე ლია ჩემ თვის დღეს კალ მის 

აღე ბა და ამ სიტყ ვე ბის წე რა. ძნე ლია იმ ადა
მი ა ნის გარ დაც ვა ლე ბის შე სა ხებ წე რა, რო
მელ თა ნაც მე გობ რო ბის სამ ათე ულ წელ ზე 
მე ტი გა კავ ში რებს. 

ო, რა მოკ ლე ყო ფი ლა ეს წუთ ზე მოკ ლე 
წუ თი სო ფე ლი. ორ მო ცი დღე გა ი ლი ა, რაც 
შეწყ და შე ნი გუ ლის ძგე რა, ძგე რა იმ გუ ლი სა, 
რო მე ლიც ბალ ღობ დან ძგერ და შე ნი ბედ კრუ
ლი სამ შობ ლო სათ ვის.

სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბის თვის ბრძო
ლა უფალ მა ხომ შენს ლა მაზ ოჯახს გან სა კუთ
რე ბულ ჯილ დოდ არ გუ ნა. ჯილ დო, რომ ლის 
სიმ ძი მე საც, ტკი ვილ სა და ნე ტა რე ბას ქედ მო
უხ რე ლად ატა რებს მთე ლი შე ნი ოჯა ხი, დედ 

მა მა, შე ნი ვაჟ კა ცი ძმა, შე ნი ცა ლუ ღე ლად დარ ჩე ნი ლი მე უღ ლე თა მა რი და ორი ძე, 
რო მელ თა მკერ დშიც გი ორ გა ძე ე ბი სა და კა ცა ძე ე ბი სე უ ლი გუ ლი ძგერს. 

ჯერ კი დევ ბავ შვო ბი დან ვე შენ ნამ დვილ ქარ თუ ლი, ვაჟ კა ცუ რი ხმით კითხ უ ლობ
დი იმ მა მუ ლიშ ვი ლურ ლექ სებს, რო მე ლიც მა შინ დე ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის თით
ქმის უც ნო ბი იყო. შე ნი ქარ თვე ლო ბის, და არა მარ ტო შე ნი, დე და ხომ შე ნი და ჩვე ნი 
სა თაყ ვა ნე ბე ლი დე და, ჩვენს ქა ლაქ ში ეროვ ნუ ლი სუ ლის მე ცეცხ ლუ რი, მრა ვა ლი თა
ო ბის ნამ დვილ ქარ თვე ლე ბად აღ მზრდე ლი ქალ ბა ტო ნი ლია კა ცა ძე არის. 

ვიხ სე ნებ იმ წლებს, დღეს ტკი ვი ლი ან მო გო ნე ბად ქცე ულს, რო დე საც ყვე ლა სა გან 
მი ვიწყ ე ბულ სა და მი ტო ვე ბულ გე ლა თი სა და ბაგ რა ტის ჩუ ქურ თმებს დი დი სიყ ვა რუ
ლი თა და რუ დუ ნე ბით ხავ სი სა და მტვრი სა გან ასუფ თა ვებ დი. ვიხ სე ნებ იმ წლებს, 
რო დე საც შენ მა და ჩვენ მა სა თაყ ვა ნე ბელ მა ქარ თვე ლო ბის დე დამ, უზე ნა ე სი საბ ჭოს 
დე პუ ტატ მა ქალ ბა ტონ მა ლია კა ცა ძემ ჩვე ნი დი დი მე ფეთ მე ფის, და ვი თის ხსე ნე ბის 
დღე აღად გი ნა. რვა თე ბერ ვა ლი ხომ ჩვენ მა ლია დე ი დამ გა უ ცოცხ ლა და ვი თის ქა
ლაქს, ეს იმ გარ და სულ 1972 წელს და იწყო და ჩვენც შე ნი ოჯა ხის გარ შე მო მყოფ ნი 
სულ მო უთ ქმე ლად ვე ლო დით ყო ვე ლი 8 თე ბერ ვლის გა თე ნე ბას, ამ დღეს ხომ გე ლა
თის კურ თხულ მი წას ჩვე ნი სამ შობ ლოს სა რან გე ბი, ჩვე ნი ტან ჯუ ლი გმი რე ბი ზვი ა დი 

და მე რა ბი ეს ტუმ რე ბოდ ნენ ხოლ მე.
მა შინ ძნე ლი და სა ში ში იყო ორი სიტყ ვის  სა ქარ თვე ლო სა და თა ვი სუფ ლე ბის 

ერ თად ხმა რე ბა, გი უ ლი გი ორ გა ძი სა და ლია კა ცა ძის ოჯა ხის კე რა ზე კი მხო ლოდ ამ 
ორი სიტყ ვის ნაღ ვერ და ლი კი ა ფობ და. 

დე და ქა ლა ქი დან სტუმ რად ჩა მო სულ მე რაბს და ზვი ადს ხომ მო უთ მენ ლად ელო
და შე ნი ოჯა ხი. გი ხა რო და და ამა ყობ დი, ეს ორი ბუმ ბე რა ზი ქარ თვე ლი ბალ ღო ბი დან 
რომ იხი ლე. 

ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის აღ ზე ვე ბა ხომ ჩვენს ქა ლაქ შიც შე ნი ოჯა ხი დან და იწყ ო, 
მა შინ უკ ვე ჭა ბუ კე ბი ვი ყა ვით... სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის ბრძო ლის ველ
ზე უჩუმ რად, უხ მა უ როდ ირ ჯე ბო დი, შე ნი ჯილ დო და ბედ ნი ე რე ბა 1991 წლის 9 აპ რი
ლი იყო, ბედ ნი ე რე ბის თა ვან კა რა ცრემ ლით დამ შვე ნე ბუ ლი...

უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის წარ ჩი ნე ბით დამ თავ რე ბის შემ დეგ შენ და შენ მა ღირ
სე ულ მა მე უღ ლემ თა მარ მა იმ მხა რეს მი ა შუ რეთ, სა ი და ნაც ქარ თვე ლის სა სო მიხ დი
ლი კვნე სა გვეს მო და, იქ სამ ცხე ჯა ვა ხეთ ში უპატ რო ნოდ მი ტო ვე ბუ ლი ქარ თუ ლი მა
ჯის ფეთ ქვა გე ძახ დათ.

კა კო, რამ დე ნი რამ დაგ ვი ტო ვე ტკი ვი ლი ან მო გო ნე ბად, რამ დე ნი რა მის თქმა მინ
და ძმა ო, მაგ რამ...

ეჰ, ვერ ვინ აღუდ გა არ სთა გამ რი გეს...
შე ნი ამქვეყ ნი დან წას ვლაც ხომ აღ დგო მის ბრწყინ ვა ლე კვი რა ში მოხ და, ესეც 

რჩე ულ თა ხვედ რი ა, სუ ლის ნე ტა რე ბად და სა სო ე ბად გექ ცა ამ დე ნი წლის გა უ საძ
ლი სი, შენ თა ვა წე უ ლი შე ა ბი ჯე ზე ცი ერ სა ქარ თველ ში, ერ თმა უბ რა ლო, უსა ხე ლო 
უფ ლის ცი ხელ მა ხან მოკ ლე ტან ჯვა ნე ტა რე ბით აღ ვსი ლი სი ცოცხ ლე უფ ლი სა და სამ
შობ ლოს სიყ ვა რულ ში გა ლი ე. 

შენს ცხოვ რე ბას შე ნი ორი ვაჟ კა ცი, პა პუ ნა და ზვი ა დი, შე ნი ძმის შვი ლე ბი ღირ
სე უ ლად გა აგ რძე ლე ბენ და იმ დღეს ერ თად შე ვიყ რე ბით, რო დე საც სა მა ნი და ად გე ბა 
შე ნი სამ შობ ლოს ტან ჯვა ვა ე ბას და შე ნი სუ ლიც გა ი ხა რებს...

ჩვენ ში და შენს სა თაყ ვა ნე ბელ მე გობ რებ ში, რომ ლებ მაც უკა ნას კნელ ამო სუნ
თქვამ დე შე ნი ტან ჯუ ლი ცხოვ რე ბით იცხ ოვ რეს, მუ დამ დარ ჩე ბი ჩვე ნი ცხოვ რე ბის 
ლა მაზ ფურ ცლად! რა სა ა მა ყოა რომ გიც ნობ დით. 

მე კი მა პა ტიე ძმა ო, იმ გა უ საძ ლის ში შენს გვერ დით რომ არ ვი ყა ვი, თან რომ ვერ 
გა გა ტა ნე ძმი სა და მე გობ რის ალა ლი ცრემ ლი...

გა ნის ვე ნე მშო ბელ მი წა ში, ია და ვარ დი და ე ფი ნე ბა შენს ძვალ თშე სა ლაგს...

ალე კო სან დუ ხა ძე

შენც სა ქარ თვე ლოს და აკ ლდი, კა კო

სამითვეა,რაცმარადისობაშიგადაინაცვლე,დედა
გუ ლი უზო მოდ მოგ ვიკ ვდა, დე და. სა მუ და მოდ წახ ვე დი და ზღვა ცრემ ლი, უსაშ ვე ლო მო ნატ რე ბა და უდი დე სი ტკი ვი ლი დაგ ვი ტო ვე, რო

მე ლიც დროს თან ერ თად იზ რდე ბა, არას დროს გა ნი კურ ნე ბა უშე ნო ბის ტკი ვი ლი. ძა ლი ან, ძა ლი ან გვაკ ლი ხარ ჩვე ნო ლა მა ზო დე დავ და ბე ბი
ავ, უსაშ ვე ლოდ გვე ნატ რე ბი. შენ ხომ იშ ვი ა თი სიყ ვა რუ ლის უნა რი გა გაჩ ნდა, შენ ხომ ყვე ლას მი მართ სი კე თი სა და სათ ნო ე ბის მფრქვე ვე ლი 
იყა ვი, სა ნი მუ შო დე და, სა ნი მუ შო მე უღ ლე, სა ნი მუ შო ბე ბი ა. ყვე ლას ჭი რი სა და ლხი ნის გამ ზი ა რე ბე ლი, ყვე ლა ზე მზრუნ ვე ლი და მო ა მა გე, 
ჩვე ნი ღი მი ლი ა ნი დე და იყა ვი. ჩვენ უსაზღ ვროდ მად ლო ბე ლი ვართ იმ უზო მო ამა გი სათ ვის, რა საც მთე ლი ცხოვ რე ბა ეწე ო დი ჩვენ თვის.

რო გორ ნატ რობ დი გე ნა ხა ბედ ნი ე რი და ჭეშ მა რი ტად თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ თვე ლო. სი ცოცხ ლი თა და სიყ ვა რუ ლით მო უწყ ი ნა რო ჩვე ნო ლა
მა ზო დე დავ, მო ვალთ შენს საფ ლავ თან და უფალს შევ თხოვთ შე ნი სუ ლის ნე ტა რე ბას.

უშე ნო ბით დამ წუხ რე ბუ ლი შე ნი შვი ლე ბი და შვი ლიშ ვი ლე ბი.

არას დროს შე მეძ ლო გა მო სათხ ო ვა რი წე რი
ლე ბის წე რა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ძა ლი ან 
ბევ რი ღირ სე უ ლი ადა მი ა ნი დავ კარ გე, ვის თა ნაც 
ახ ლო ურ თი ერ თო ბა მქო ნი ა. მათ შო რის  ეროვ
ნუ ლი გმი რე ბი, სა ხელ მწი ფო მოღ ვა წე ე ბი, ცნო
ბი ლი მეც ნი ე რე ბი, საყ ვა რე ლი მწერ ლე ბი თუ 
მსა ხი ო ბე ბი, გა მო ჩე ნი ლი სპორ ტსმე ნე ბი, კო ლო
რი ტი ქა ლა ქე ლე ბი, მაგ რამ არა ვის თვის ერ თი 
ბწკა რიც არ მი მიძღ ვნი ა. ეს წე რი ლიც ვხვდე ბი 
რომ გა მო სათხ ო ვა რი წე რი ლის აკა დე მი ურ ფორ
მებს გას ცდე ბა, მაგ რამ ჩავ თვა ლე, რომ რა ღაც 
აუ ცი ლებ ლად უნ და მეთ ქვა.

2009 წლის 27მა მარ ტმა თავ ზა რი დამ ცა. 
დი დე ბუ ლი ქარ თვე ლი, იშ ვი ა თი ვაჟ კა ცი, ყვე
ლა სათ ვის სა ი მე დო, უღა ლა ტო საყ რდე ნი ბე სიკ 
ჟღენ ტი გა მოგ ვე ცა ლა ხე ლი დან.

2010 წლის 7 მა ისს კი ბე სიკ ბე სე ლი ას გარ დაც ვა ლე ბამ სუ ლით ხორ ცამ დე შემ
ძრა. ერთ წე ლი წად ში ორი ბი ძა, ორი ბე სი კი, ორი ყვე ლა სა გან გა მორ ჩე უ ლი ქარ თვე
ლი, რომ ლებ თა ნაც თა ნაცხ ოვ რე ბა ძა ლას, რწმე ნას და იმედს მაძ ლევ და.

ბე სო და ბე სო დე ი დაშ ვი ლე ბი იყ ვნენ, ერ თმა ნე თი სა გან რა დი კა ლუ რად გან სხვა
ვე ბულ ნი, მაგ რამ ისე თი მსგავ სნი სიყ ვა რულ სა და სი კე თე ში, რომ მა თი არ ყოფ ნით 
გა მოწ ვე უ ლი სი ცა რი ე ლე შე უძ ლე ბე ლია ვინ მემ შე ავ სოს.

ბე სიკ ბე სე ლია იყო უზა დოდ დახ ვე წი ლი ინ ტე ლი გენ ტი, ენციკლოპედიურად 
განათლებული მი სი ხა ლი სი ა ნი ბუ ნე ბით, გა მორ ჩე უ ლი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მით, გან სა
კუთ რე ბუ ლი იუ მო რით, შე სა ნიშ ნა ვი თა მა და ქარ თუ ლი სუფ რის, ყველ გან უდი დეს 
პა ტივ სა და სიყ ვა რულს მი ა გებ და ყვე ლას. სა კუ თა რი ტკი ვი ლით არას დროს არა ვინ 
და უმ ძი მე ბი ა, თა ვი სი სა წუ ხა რით არა ვინ შე უ წუ ხე ბი ა. ჰქონ და სა ო ცა რი წვდო მის 
უნა რი  ყო ველ ადა მი ან ში პი როვ ნე ბა და ე ნა ხა, რაც იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სია და რჩე
ულ თა თვი სე ბა ა. ,ჰქონ და შე სა შუ რი პი როვ ნუ ლი ღირ სე ბე ბი: სი კე თე, გუ ლის ხმი ე რე
ბა, ადა მი ა ნუ რი სით ბო სა და თა ნად გო მის არაჩ ვე უ ლებ რი ვი უნა რი. მოკ ლედ, ულა მა
ზე სი წარ მო მად გე ნე ლი აფ ხა ზე თის ქარ თვე ლო ბი სა,

სო ხუ მის მკვიდ რი, ღირ სე უ ლი ოჯა ხის შვი ლი, თა ვა
დაც ულა მა ზე სი ოჯა ხის თავ კა ცი  მი ი ბა რა თბი ლი სის 
მი წამ, მაგ რამ ძა ლი ან ძნე ლი იყო აფ ხა ზეთ ში მშვე ნი ე რე
ბი თა და გო ნი ე რე ბით გა მორ ჩე უ ლი ქალ ბა ტო ნის, რომ
ლის თვი საც მრა ვალ პო ეტს შე სა ნიშ ნა ვი სტრი ქო ნე ბი 
უძღ ვნი ა,  დღეს კი მხედ ვე ლო ბა და კარ გუ ლი 87 წლის 

გამ წა რე ბუ ლი დე დის  თა მარ ოდი შა რი ას აჩ რდი ლის ცქე რა.
კარ გად ვი ცი, თუ რა გა ნუ ზო მელ სიყ ვა რულ სა და ტკი ვილს ატა რებ და ბე სო აფ

ხა ზეთ ზე, მის მშობ ლი ურ სო ხუმ ზე.
ბე სო! შენ მა და ჩვენ მა აფ ხაზ მა ძმებ მა სო ხუ მი დან სამ ძი მა რი გვითხ რეს. თბი ლის

თან ერ თად კი აფ ხა ზე თის ათა სო ბით ქარ თველ მა პი რა დად მო გა გეს პა ტი ვი, და გი
ტი რეს, ანუ გე შეს შე ნი ლა მა ზი ოჯა ხი და შენ თან ერ თად და ი ტი რეს შე ნი უბე დუ რი 
დე და. მა მა შე ნი კი 41 წლის ჟო რა ბე სე ლია სო ხუ მი დან შე მო გეხ მი ა ნე ბა, რომ ლის საფ
ლავს, თურ მე ამ დღე ებ ში გა ვი გე შე ნი აფ ხა ზი მე გობ რე ბი უვ ლი ან დღემ დე. რო ცა 
გა ვი გე, სო ხუ მი დან აფ ხა ზე ბი და სხვა ეროვ ნე ბის ხალ ხი სამ ძი მარს და თა ნად გო მას 
უცხ ა დე ბენ შენს ოჯახს  ბო ლომ დე გა ვაც ნო ბი ე რე თუ რამ გა და მაწყ ვე ტია ამ წე
რი ლის და წე რა. რო გო რი მტკივ ნე უ ლიც არ უნ და იყოს, ბე სიკ ბე სე ლი ას გარ დაც ვა
ლე ბით  ჩვენ კი დევ ერ თი ნა ბი ჯით დავ შორ დით სო ხუმს. არ ვი ყე ნებთ და მხო ლოდ 
სიკ ვდი ლის შემ დეგ ვიხ სე ნებთ იმ ოქ როს ფონდს და ახ ლაც თბი ლი სის მი წას მი ვა ბა
რეთ კა ცი, რომ ლის და ტი რე ბაც აფ ხა ზებ მა გუ ლით შეს ძლეს აფ ხა ზეთ ში. ეს ტკი ვი ლი 
იმ დე ნად გულ წრფე ლი იყო, რომ გა თი შუ ლო ბა მაც ხე ლი ვერ შე უ შა ლა და გად მო ლა ხა 
ის საზღ ვა რი, რო მე ლიც ჩვენ მა სა ერ თო მტრებ მა აღ მარ თეს ჩვენს შო რის. ეს კი დევ 
ერ თი და ნა შა უ ლია ქარ თვე ლე ბი სა და აფ ხა ზე ბის წი ნა შე, რომ ისეთ ხალხს, ვი საც 
ელი ან სო ხუმ ში და ვე ლით თბი ლის შიც,  17 წე ლია არ მის ცე მი ათ სა შუ ა ლე ბა, პი რი
ქით  ყო ველ ნა ი რად ეშ ლე ბათ ხე ლი ერ თმა ნე თის კენ სა ვა ლი გზე ბის მო ძი ე ბა ში. თუ
კი დღეს ჩვენ კი დევ შეგ ვწევს უნა რი ერ თმა ნე თის ტკი ვი ლი გა ვი ზი ა როთ  ე.ი. შან სი 
არ სე ბობს და და ნა შა უ ლი ის არის, რომ ეს შან სი გა მო უ ყე ნე ბე ლი რჩე ბა ამ მა მუ ლიშ
ვი ლურ საქ მე ში. ბე სიკ ბე სე ლი ამ კი თა ვი სი გარ დაც ვა ლე ბით კი დევ ერ თხელ დაგ ვა
ნა ხა, რომ ჩვენ მხო ლოდ სა ერ თო ტკი ვი ლი, სიყ ვა რუ ლი და სი ნა ნუ ლი დაგ ვიბ რუ ნებს 
ერ თმა ნეთს. მო მა ვალ ში მა ინც გა ვით ვა ლის წი ნოთ და გა ვუფ რთხილ დეთ ერ თმა ნეთს. 
მწამს ამ ურ თი ერ თო ბის სჯე რო და ბე სიკს და ამ რწმე ნით ცხოვ რობ და.

კა ხა მი გი ნე იშ ვი ლი

ბესიკბესელია-თვალსაჩინო
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