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ლე ი ლა ცო მაია

დღე ის ათ ვის მარ ტივ მამ რავ ლე ბად დაშ ლილ–გა
ფან ტუ ლი ყო ფი ლი გა ერ თი ან ებ ული ოპ ოზ იცია, ჯე
რაც თვით გა მორ კვე ვის პრო ცეს შია. პო ლი ტი კუ რი და 
ფი ნან სუ რი კრი ზი სი, რო მელ შიც ის ინი, გან სა კუთ რე
ბით, არ ჩევ ნე ბის შემ დგომ აღ მოჩ ნდნენ, აიძ ულ ებთ 
მათ სტაგ ნა ცი ურ მდგო მა რე ობ აში ყოფ ნას, რაც, 
შე იძ ლე ბა ორი წე ლიც გაგ რძელ დეს; რე ვან შის ტულ 
ოპ ოზ იცი ას, სა მოქ მე დოდ, არ გა აჩ ნია პო ლი ტი კუ რი 
მო ტი ვა ცია, რის თვი საც მათ 2012–13 წლე ბის სა არ
ჩევ ნო მა რა თო ნამ დე მო უწ ევთ დაცდა.

არ ჩევ ნე ბი, ოპ ოზ იცი ის, პო ლი ტი კუ რი ენ ერ გო–
მა ტა რე ბე ლია.

დღეს უკ ვე ყვე ლა სათ ვის ნა თე ლია, რომ არ სე ბუ
ლი ოპ ოზ იცია, რე ალ ურ ად, არ წარ მო ად გენს იდე ური 
ფა სე ულ ობ ებ ის მქო ნე ერ ოვ ნულ–გან მა თა ვი სუფ ლე
ბელ მოძ რა ობ ას და არც რა იმე ნიშ ნით ენ ათ ეს ავ ებიან 

მას. სამ წუ ხა როდ, მთე ლი ოპ ოზ იცი ური სპექ ტრი დან, 
გა მო იკ ვე თა პრო–რუ სუ ლი ორი ენ ტა ცი ის მქო ნე უმ
რავ ლე სო ბა. ეს რეტ როგ რა დე ბი, აშ კა რად უქ მნი ან 
საფ რთხეს, მე ოცე სა უკ უნ ის ერ ოვ ნუ ლი გმი რე ბის – 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ასა და მე რაბ კოს ტა ვას თვით შე
წირ ვით მო პო ვე ბულ სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ
რივ და მო უკ იდ ებ ლო ბას, რი თაც სა აკ აშ ვილ ზე მე ტი 
სან დო ობ ით, ნამ დვი ლად არ გა მო ირ ჩე ვი ან.

ცნო ბი ლია, რომ სა ქარ თვე ლო ში, ის ტო რი ულ
ად, მხო ლოდ აგ ენ ტუ რუ ლი ოპ ოზ იცია მძლავ რობ
და, რომელსაც ჩრდი ლო ელი პო ლი ტი კუ რი მა მე ბი, 
დღე საც აფ ინ ან სე ბენ. ამ გვარ მა აგ ენ ტუ რულ მა 
ოპ ოზ იცი ამ მე–20 სა უკ უნ ეში ორ ჯერ იარ აღ ით და
ამ ხო და გან დევ ნა 
სა ქარ თვე ლო დან და
მო უკ იდ ებ ელი რეს

ოპ ოზ იცია, ჯე რაც თვით გა მორ კვე ვის 
პრო ცეს შია

რ ო დ ე მ დ ე ,  კ ვ ი ს ლ ი ნ გ ,  რ ო დ ე მ დ ე !
ბატონო ბესარიონ, შეთქმულებასა და მკვლელების 

მფარველობაში გადანაშაულებთ!

გაგრძელება მე-2 გვ.

გლო ბა ლი ზა ცი ის ად გი ლობ რი ვი ნა ირ სა ხე ობა – “ფა რა ჯა ნი რე ბა”
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დასაწყისი გვ. 1 პუბ ლი კის მთავრო
ბე ბი.

დღეს, რუ სე თი, ისე აშ კა რად და ღი ად ვე
ღარ ერ ევა სა ქარ თვე ლოს სა ში ნაო საქ მე ებ ში, 
რა მე თუ იძ ულ ებ ულია ან გა რი ში გა უწი ოს სა
ერ თა შო რი სო აზ რს სა ქარ თვე ლოს მი მართ.

ოპ ოზ იცია, გარ და რუ სე თი სა, დღეს სა ქარ
თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან აც ფი ნან
სდე ბა, რო გორც არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე პარ
ტი ები. დღე ვან დე ლი ოპ ოზ იცი ური პარ ტი ებ ის 
ლი დე რებს სა კუ თა რი ძვი რად ღი რე ბუ ლი მან
ქა ნე ბი და ოფ ის ებ იც გა აჩ ნი ათ და რეს ტორ
ნებ ში ქე იფ ებ ით აც არ იზ ღუ და ვენ თავს.

უფ რო მე ტიც, ამ რეტ როგ რა დე ბის თვის, 
“ოპ ოზ იცი ონ ერ ობა”, პო ლი ტი კუ რი ბიზ ნე სის 
კე თე ბის ხერ ხად და სა შუ ალ ებ ად ქცე ულა, 
ხო ლო მა თი ვაგ ლა ხად მო იმ ედე ხალ ხი კი ინ
სტრუ მენტ–მა სად.

ოპ ოზ იცი ის საზ ღვარ გა რე თი დან და ფი ნან
სე ბის ცნო ბა არ ახ ალია, ამაზე ხალ ხშიც ამ ბობ
დნენ, ტე ლე ვი ზი ით ფა რულ ვი დეომა სა ლებ
საც უჩ ვე ნებ დნენ და გა ზე თებ შიც წერ დნენ. 
მო ვიყ ვანთ ამ ონ არ იდს ერთერ თი გა ზე თი დან: 
“... დრო ნი. ჯის ინ ფორ მა ცი ით, სპეც სამ სა ხუ
რებს აქ ვთ ჩა ნა წე რე ბი ოპ ოზ იცი ის ლი დე რე
ბის მი ერ თან ხის მი ღე ბი სა და ამ ფუ ლის გა
მო ყე ნე ბადა ნიშ ნუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. 
ას ევე, ხე ლი სუფ ლე ბას გა აჩ ნია მტკი ცე ბუ ლე
ბა უც ხო ეთ იდ ან ოპ ოზ იცი ის და ფი ნან სე ბი სა 
და სა ეჭ ვო სა ბან კო გა და რიც ხვე ბის შე სა ხებ... 
გთა ვა ზობთ იმ ად ამი ან თა სი ას, რომ ლე ბიც 
დრო ნი ჯი.–ს წყა როს მო ნა ცე მე ბით რა დი კალ
თა სა გა ზაფ ხუ ლო–სა ზაფ ხუ ლო აქ ცი ებს აფ ინ
ან სებ დნენ (თა ვად სპონ სო რებს კი, სა ვა რა უდ
ოდ, რუ სუ ლი სპეც სამ სა ხუ რე ბი ამ არ აგ ებ დნენ 
ფუ ლით, რა თა ოპ ოზ იცი ის და ფი ნან სე ბა სა
ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა ხე ლით მომ ხდა რი
ყო, ასე უფ რო ჩრდილ ში იქ ნე ბო და ფსბ–ო):

ას ლან აბ აშ იძე – 6 000 000 დო ლა რი;
ბად რი მე ლა ძე – 2 000 000 დო ლა რი;
ჯე მალ გო გი ტი ძე (გარ და იც ვა ლა – ლ. ც.) – 

1 000 000 დო ლა რი;
კა ხა თარ გა მა ძე – 4 000 000 დო ლა რი;
შალ ვა ბრეუ სი – 2 000 000 დო ლა რი;
ალ ექ სან დრე სი ლა გა ძე, “სა ქა ერ ონ ავ იგ-

აცი ის” ყო ფი ლი დი რექ ტო რი, სსრკ–ს დრო ის 
კგბ–ს კა პი ტა ნი იყო – 1 000 000 დო ლა რი;

ბო რის სა ლა რი ძე – საგ ზაო დე პარ ტა მენ-
ტის ყო ფი ლი თავ მჯდო მა რე – 1 000 000 დო-
ლა რი;

ლე ვან მა მა ლა ძე – 3 000 000 დო ლა რი;
თე მურ ბა სი ლია – 500 000 დო ლა რი;
გო ჩა ძა სო ხო ვი – 1 500 000 დო ლა რი;
ალ ექ სან დრე ებ რა ლი ძე – 4 000 000 დო ლა რი;
ზუ რაბ წე რე თე ლი – 7 000 000 დო ლა რი;
ირ აკ ლი ოქ რუ აშ ვი ლი – 3 000 000 დო ლა რი;
ზუ რაბ ლობ ჟა ნი ძე (“მად ნე ულ ის” ყო ფი ლი 

დი რექ ტო რი) – 1 000 000 დო ლა რი;
მი ხე ილ ხუ ბუ ტია – 7 000 000 დო ლა რი;
ბონ დო შა ლი კი ანი – 1 000 000 დო ლა რი;
ლე ვან პირ ვე ლი – 2 000 000 დო ლა რი;
(გა ზე თი “დრო ნი. ჯი.” 2009 წ. 12 ოქ ტომ ბე რი)

“დრო ნი. ჯი”–ს ამ სტა ტი ის (სა თა ურ ით “ვინ 
რამ დე ნი მი ლი ონი გა და უხ ადა ოპ ოზ იცი ის ლი
დე რებს და სად გაქ რა 47 მი ლი ონი დო ლა რი?”) 
ავ ტო რი ლე ვან ჯა ვა ხიშ ვი ლი, აგ რეთ ვე წერს, 
რომ “ეს არ ას რუ ლი სიაა იმ დამ ფი ნან სებ ლე ბი სა, 
რომ ლე ბიც ოპ ოზ იცი ას ფულს აძ ლევ დნენ”ო.

ჩვენ არ გა მოვ რიც ხავთ, რომ ზე მო მო
ყვა ნი ლი სტა ტია მთავ რო ბის მი ერ მი წო
დე ბულ ინ ფორ მა ცი აზე დაყ რდნო ბით იყ ოს 
და წე რი ლი (მი თ უ მე ტეს, რომ ეს სა გა ზე თო 
ინ ფორ მა ცია, სამ თავ რო ბო ტე ლე ვი ზი ებ ით აც 
– “რუს თა ვი–2” – გა და იცა), მაგ რამ, ის პერ მა
ნენ ტუ ლი მი ტინ გე ბი, რომ ლე ბიც 2009 წლის 
აპ რილ–მა ის ში პარ ლა მენ ტთან იმ არ თე ბო და, 
სე რი ოზ ული და ფი ნან სე ბის გა რე შე რომ არ 
არსებობდა, აშ კა რად ჩან და.

ოპ ოზ იცი ასა და ოპ ოზ იცი ურ გა ზე თებ საც, 
აუც ილ ებ ლად სჭირ დე ბა და ფი ნან სე ბა, რო

გორც ხე ლი სუფ ლე ბის, ას ევე სა ზო გა დო ებ ის, 
ბიზ ნეს მე ნე ბის მხრი დან, მაგ რამ, ოპ ოზ იცია 
უნ და იყ ოს ჯან სა ღი, კე ით ლსინ დი სი ერი და 
მის ქმე დე ბას უნ და წარ მარ თავ დეს პატ რი ოტ
ული სუ ლის კვე თე ბა, არ უნ და იყ ოს ან გა ჟი რე
ბუ ლი და მარ თუ ლი.

არ სე ბულ მა ოპ ოზ იცი ამ, მა სე ბის თვალ ში, 
აშ კა რად და კარ გა ნდო ბა და ავ ტო რი ტე ტი, 
რის გა მოც უმ ძიმთ ხალ ხის წი ნა შე პი რის პირ 
წარ სდგო მა. ამ ას თა ნა ვე, პო ლი ტი კუ რ ორი ენ
ტა ცი ათა ფა რუ ლი კო ნფლიქ ტი, ერ თობ აძ ნე
ლებს მათ ხე ლა ხალ შე კავ ში რე ბა საც. ის ინი, 
ჯერ კი დევ თვით გა მორ კვე ვის პრო ცეს ში არი
ან. მა თი რყე ვის ამ პლი ტუ და დი დად არ ის და
მო კი დე ბუ ლი, თუ რო მე ლი სა ხელ მწი ფოს (ამ
ერ იკ ის, თუ რუ სე თის) გავ ლე ნა გაძ ლი ერ დე ბა 
საქართველოში. ოპ ოზ იცი აც იქ ეთ კენ გა და იხ
რე ბა.

მკვეთ რად გა მოკ ვე თი ლი მტკი ცე პო ლი
ტი კუ რი ორი ენ ტა ცი ის ოპ ოზ იცი ის ლი დე რი, 
ჩვენ ში, თით ქმის არ არ სე ბობს. იგ ივე ით ქმის 
ირ აკ ლი ალ ას ანი აზ ეც, რო მელ მაც სა აკ აშ ვი
ლი სა გან გან დგო მის საკ მა რი სი არ გუ მენ ტე
ბი დღემ დე ვერ წარ მოად გი ნა, ვერ და არ წმუ
ნა სა ზო გა დო ება თავის გულ წრფე ლო ბა ში. 
ალასანიაც პრორუ სულ, პროდა სავ ლუ რი პო
ლი ტი კუ რი ძა ლაა.

მეტ–ნაკ ლე ბად გარ კვე ულია “რეს პუბ ლი
კე ლე ბი სა” და “ერ ოვ ნუ ლი ფო რუ მე ლე ბის” 
პო ლი ტი კუ რი პლატ ფორ მა. შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ის ინი “მე და სავ ლე თე ები” არი ან. ხალ ხის 
მე ტი ნდო ბა და მე ტი სიყ ვა რუ ლი დღეისათვის 
“ერ ოვ ნუ ლი ფო რუ მის” ორ ლი დერს – გუ ბაზ 
სა ნი კი ძე სა და კა ხა შარ ტა ვას გა აჩ ნი ათ, ოღ
ონდ არა იმ დე ნად საკ მა რი სი, რომ ის ინი სა
ხალ ხო ლი დე რე ბად იქ ცნენ.

ეს ჩე მი მცი რე ან ალ იტ იკ ური წე რი ლი მინ
და და ვამ თავ რო მო წა მე თას და ვით და კონ
სტან ტი ნეს მა მა თა მო ნას ტრის ფე ხით მო სი არ
ულე წმინ და ღმრთის მსა ხუ რის მა მა გი ორ გის 
(ბა სი ლა ძე) წი ნას წარ მეტ ყვე ლე ბით: 

“ – იწყე ბა დი დი გა მოღ ვი ძე ბა! სა ქარ თ ვე-
ლო მსოფ ლიო დო ნის სუ ლი ე რი აღ მო ჩე ნე ბის 
წი ნა პე რი ოდ ში ა. გა მა ოგ ნე ბე ლი ზო გად სა კა-
ცობ რიო მნიშ ვ ნე ლო ბის სა ი დუმ ლო ე ბე ბი გამ-
ჟ ღავ ნ დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში. ღმერ თი მსოფ ლი-
ოს და ა ნა ხებს ქარ თ ვე ლო ბის ნამ დ ვი ლ სა ხეს 
და ეს მა ლე იქ ნე ბა.  ეს არ არის ლე გენ და – ეს 
სი მარ თ ლე ა. ღმრთი სა გან და ფა რუ ლი უზარ-
მა ზა რი ცოდ ნა, რო მე ლიც სა ი დუმ ლოდ გა და-
ე ცე მო და წმ. ბე რებს თა ო ბი დან თა ო ბა ში და 
რო მელ საც წიგ ნებ ში ვერ ამო ი კითხავთ, მა ლე 
გაგ ვეხ ს ნე ბა. მთე ლი მსოფ ლი ოს კე თი ლი სის-
ტე მა ელო დე ბა ქარ თ ველ თა გა მოს ვ ლას. ეს 
იცის ბო როტ მა სის ტე მა მაც, ამი ტო მაც არ გვა-
ნე ბებს თავს, რო გორც სუ ლი ე რად, ისე პო ლი-
ტი კუ რა დაც. მაგ რამ ფუ ჭია მა თი შრო მა, ვერ 
მოგ ვე რე ვი ან!... ის, რაც ღვთის გან და ი გეგ მა 
და წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბით გვე უწყა, ყო ვე ლი ვე 
აღ ს რულ დე ბა. ოღონდ დი დი შრო მაა სა ჭი რო. 
ეს შრო მა ქარ თ ვე ლე ბი სა გან უდი დეს ძა ლის ხ-
მე ვა სა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბას მო ითხოვს. არც 
სხვა თა მი ბაძ ვით და არც სხვე ბის იმე დად არა-
ფე რი გა მო ვა. ძნე ლია ქარ თ ვე ლო ბა, მაგ რამ 
აუცი ლე ბე ლი!...

მთა ვა რია სუ ლი ე რი გან წ მენ და, ნამ დ ვი ლი 
რწმე ნა და სიყ ვა რუ ლი ღმრთი სა. გან წ მენ და ეკ-
ლე სი ი დან და იწყე ბა. რო ცა ერს ღმერ თ თან შუ-
ა მავ ლად ღირ სე უ ლი და წმი და ადა მი ა ნე ბი ეყო-
ლე ბა, ერი მე ტად გან მ ტ კიც დე ბა რწმე ნა სა და 
სიყ ვა რულ ში და წარ მა ტე ბაც არ და ა ყოვ ნებს!

ომის ბე დი ცა ში წყდე ბა. ომს ჯერ ბე რე ბი 
(სულიერ ღვაწ ლ ში დაბ რ ძე ნე ბუ ლი) იგე ბენ – 
სუ ლი ერ ომს, მე რე კი ხი ლუ ლი (პოლიტიკური) 
გა მარ ჯ ვე ბა მი წა ზე ხდე ბა. ჯერ წმი და ნე ბი 
ამარ ცხე ბენ ცოდ ვებ სა და ბო რო ტე ბას, მე რე 
კი ერი ღე ბუ ლობს პო ლი ტი კურ და მო უ კი დებ-
ლო ბას და იწყებს აღორ ძი ნე ბას.

სა ქარ თ ვე ლო ყვე ლა და კარ გულ მი წა-
წყალს და იბ რუ ნებს! და ი მახ სოვ რეთ ეს!”

მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის 
დე ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის პო ლი ტი კა, 
ანუ ახ ალი ად ამი ან ის შექ მნა

გა ნათ ლე ბის ახ ალ მა მი ნის ტრმა დი მიტ რი შაშ კინ მა, 
პრე ზი დენტ სა აკ აშ ვი ლის გან კარ გუ ლე ბით, სკო ლებ ში 
ინგლისური ენის სწავლება, დღემ დე დად გე ნი ლი მე–5 
კლა სის ნაც ვლად, უკ ვე პირ ვე ლი კლა სი დან დაიწყო. ამ 
მიზ ნით, გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრომ, უც ხო ეთ იდ ან ჩა მო
იყ ვა ნა 1000 ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი მო ხა ლი სე “პე და გო გი”, 
ხო ლო, თი თოეულ პირ ველ კლა სელს, წიგ ნე ბის ნაც ვლად, 
უფ ას ოდ და ურ იგ ა სა ბავ შვო კომ პი უტ ერი (ლეპ ტო პი). აგ
რეთ ვე, და გეგ მი ლია ინ გლი სუ რე ნო ვან ქარ თველ მას წავ
ლე ბელ თა გა დამ ზა დე ბა. 

ინ გლი სუ რი ენ ის 
სრულ ყო ფი ლად შეს
წავ ლი სა და გან ვი თა
რე ბის მიზ ნით, ტე ლე
ვი ზი ებ ში, აგ რეთ ვე 
უნ და მოხდეს ფილ
მე ბის სუბ ტიტ რე ბით 
გაშ ვე ბა.

“ჩვენ გვაქ ვს ჩვე ნი 
ენა, რო მ ლი თაც ვა მა
ყობთ, მაგ რამ ჩვენს 
გარ და არ ავ ინ არ იც
ის და თუ ნა ხავთ, 
სად იცი ან კარ გად 
ინ გლი სუ რი, ეს ის 
ქვეყ ნე ბია, სა დაც არ ის ფილ მე ბი სუბ ტიტ რე ბით” – თქვა 
სა აკ აშ ვილ მა, რო მელ მაც რე კო მენ და ცია მის ცა სა ზო გა
დო ებ რი ვი მა უწ ყებ ლის სა მე ურ ვეო საბ ჭოს, მომ ზად დეს 
ინ გლი სუ რი ენ ის ტე ლე–გაკ ვე თი ლე ბი: “სა ზო გა დო ებ რივ
მა მა უწ ყე ბელ მა უნ და აკ ეთ ოს შე მეც ნე ბი თი გა და ცე მე ბი 
და არ უნ და გა მო ეკ იდ ოს რე იტ ინ გს”. 

სააკაშვილის გან ცხა დე ბით: “სა ყო ველ თაო კომ პი უტ
ერ იზ აცია ის ტო რი ული სა კით ხია, რად გან ამ ით მარ თლა 
სხვა თა ობ ას წარ მოვ ქმნით... დრო გაშ ვე ბუ ლი გვაქ ვს ბევ
რი, მაგ რამ ჩქა რა თუ ვი მოძ რა ვებთ, ყვე ლა ფერს და ვე წე
ვით. აი, ეს არ ის ჩვე ნი შემ დგო მი დი დი გა მოწ ვე ვა სა ქარ
თვე ლოს მო დერ ნი ზა ცი ის კუთ ხით”.

თუ რო გორ გა ნუხ რე ლად მიჰ ყვე ბა სა აკ აშ ვი ლი თა ვი
სი პო ლი ტი კუ რი მა მის – ედუ არდ შე ვარ დნა ძის კურ სს სა
ქარ თვე ლოს დე ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის სა კით ხში, ამ ის სა ილ
უს ტრა ცი ოდ მოგ ვყავს შე ვარ დნა ძის დად გე ნი ლე ბა.

გან სხვა ვე ბა მხო ლოდ დრო სა და სივ რცე შია.

სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნის ტუ რი
პარ ტი ის ცკ–ის პირ ვე ლი მდი ვა ნი

ედუ არდ შე ვარ დნა ძე
1972–1985 წ. წ.

სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის ცკ–ისა და სა
ქარ თვე ლოს სსრ მი ნის ტრთა საბ ჭოს 1973 წლის 10 ივ
ლი სის ერ თობ ლი ვი დად გე ნი ლე ბა “რეს პუბ ლი კის ზო გად
სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლებ ში რუ სუ ლი ენ ის სწავ ლე ბის 
მდგო მა რე ობ ისა და მი სი გა უმ ჯო ბე სე ბის შე სა ხებ”.

ამ დად გე ნი ლე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლია:
“რეს პუბ ლი კის გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრომ 1973–74 სას

წავ ლო წლი დან შე მო იღ ოს რუ სუ ლი ენ ის სწავ ლე ბა ქარ თულ 
ზო გა და სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლებ ში პირ ვე ლი კლა სი დან”.

ამ დად გე ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თვე ლოს სსრ 
გა ნათ ლე ბის მი ნის ტრმა თა მარ ლაშ ქა რაშ ვილ მა გა მოს ცა 
ბრძა ნე ბა, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლია:

1. შე მო ღე ბულ იქ ნას 1973–74 სას წავ ლო წლის მე ორე 
ნა ხევ რი დან ქარ თულ ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლებ
ში რუ სუ ლი ენ ის სწავ ლე ბა პირ ვე ლი კლა სი დან და სა ამ ის
ოდ გა მო ყო ფილ იქ ნეს სა მი კვი რე ული სა ათი”.

ამ დად გე ნი ლე ბას და ბრძა ნე ბას, ედუ არდ შე ვარ დნა
ძე ამართლებდა ერ ოვ ნუ ლ შეზ ღუ დუ ლო ბა სა და ჩა მორ
ჩე ნი ლო ბას თან ბრძოლით, კო მუ ნის ტუ რი მსოფ ლმხედ
ვე ლო ბის, საბ ჭო თა პატ რი ოტ იზ მი სა და სო ცი ალ ის ტუ რი 
ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ მის და სამ კვიდ რებ ლად, ხო ლო მი ხე
ილ სა აკ აშ ვილს “კომ პი უტ ერ ულ–ლინ გვის ტუ რი რე ვო ლუ
ცია” სჭირ დე ბა და სავ ლეთ თან და ნა ტოს თან სრუ ლი ინ
ტეგ რა ცი ის მიზ ნით.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ინ გლი სუ რის სწავ ლე ბის პირ ვე ლი 
კლა სი დან შე მო ღე ბას ე. შე ვარ დნა ძემ 2001 წლის დად
გე ნი ლე ბით და უდო სა ფუძ ვე ლი, რის გან მხორ ცი ელ ებ
ლა დაც, დღეს წარ მოგ ვიდ გა მ. სა აკ აშ ვი ლი, რო მელ მაც, 
დრო მოჭ მულ რუ სი ფი კა ცი ის პო ლი ტი კას, ჩა ან აც ვლა ამ
ერ იკ ან იზ აცი ის ფორ სი რე ბუ ლი პრო ცე სი.

და ვით არ აბ იძე
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კვი რა ისე არ გა ვა, რომ სა ქარ თვე ლოს კო მენ დან ტმა 
სა აკ აშ ვილ მა თა ვი სი ბრძენ თაბრძნუ ლი გა მო ნათ ქვა
მე ბით არ გაგ ვა ოც ოს, არ გაგ ვაკ ვირ ვოს, არ გაგ ვა ოგ
ნოს, რასაც თან ერ თვის ში ში, ში ში ჩვე ნი ხვა ლინ დე ლი 
დღის გა მო. ვის ხელ ში ჩავ ვარ დით, რა იქ ნე ბა ხვალ?

დი ახ, რა მოგ ვე ლის ხვალ?! რო გო რი იქ ნე ბა უპ ატ
რო ნოდ შთე ნი ლი სა ქარ თვე ლოს მომავალი, რო მელ საც 
უც ხო თეს ლი და ეშ მა კი დაჰ პატ რო ნე ბია? ამ დროს კი, 
ქარ თვე ლე ბი, ან ყურ თბა ლიშ ზე ხვრი ნა ვენ, ან კი დევ 
შოუდის კო ტე კებ ზე და ძუნ ძუ ლე ბენ და შად რევ ნე ბის 
შხა პე ბით იგ რი ლე ბენ ახ ურ ებ ულ სხე ულს.

“სა ქარ თვე ლო ში უფ რო მე ტი ქარ თვე ლი მუ სულ
მა ნია, ვიდ რე ქარ თვე ლი ქრის ტი ანი” — გვა მცნო სა
ქარ თვე ლოს სა კონ ცენ ტრა ციო ბა ნა კის კო მენ დან ტმა 
სააკაშვილმა არ აქ არ თველ მო მა ვალ სტუ დენ ტებ თან 
შეხ ვედ რი სას.

ის, რომ წლე ულს სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლეს სას წავ
ლებ ლებ ში 300 სხვა ერ ოვ ნე ბის ახ ალ გაზ რდა ჩა რიც ხუ
ლა, ნამ დვი ლად მი სა სალ მე ბე ლია და სა ღად მო აზ როვ
ნე ად ამი ანს ამის სა წი ნა აღ მდე გო არ უნ და ჰქონ დეს.

მაგ რამ... 
გა ვეც ნოთ სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის მო სახ ლე

ობ ის რე ლი გი ურ შე მად გენ ლო ბას და და ვი ნა ხოთ იმ 
კა ცის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური დო ნე, რო მე ლიც სა ქარ თვე
ლოს ბა ტონპატ რო ნო ბას იჩ ემ ებს.

სა ქარ თვე ლოს 2002 წლის აღ წე რის შე დე გე ბის მი
ხედ ვით, მი სი მო სახ ლე ობ ის 84% მარ თლმა დი დე ბე ლი 
ქრის ტი ანია, მუ სულ მა ნი — 9,9%, და ნარ ჩე ნი – კი სხვა 
აღ მსა რებ ლო ბის. 

რად გა ნაც მუ სულ მა ნებ ზეა სა უბ არი და ის იც ქარ
თველ მუ სულ მა ნებ ზე, რომ ლე ბიც რა თქმა უნ და, უმ ეტ
ეს წი ლად აჭ არ აში ცხოვ რო ბენ, ამ ის შე სა ხე ბაც მო ვიშ ვე
ლი ებ არ სე ბულ მო ნა ცე მებს: აჭ არ ის მო სახ ლე ობა იგ ივე, 
2002 წლის აღ წე რის მი ხედ ვით, შე ად გენს 376 016 კაცს. 
მათ შო რის: მარ თლმა დი დებ ლე ბი 64% და მუ სულ მა ნე ბი 
30,6%ია.

ას ეთია სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის რე ლი გი ური 
თა ნა ფარ დო ბა.

აქ ედ ან ნათ ლად ჩანს, რომ კო მენ დანტ სა აკ აშ ვილს 
წარ მოდ გე ნა არ აქ ვს იმ სა ხელ მწი ფო ზე (თუ ამ ას დღეს 
სა ხელ მწი ფო ჰქვია), რო მელ საც ის კო მენ დან ტობს.

აქ ედ ან ნათ ლად სჩანს ის, რომ მი შა ცრუ და ფლი
დია, ერ თნა ირ ად ატ ყუ ებს ქარ თველ საც და არ აქ არ
თველ საც, ქრის ტი ან საც და არ აქ რის ტი ან საც!

ის, რომ დღეს ქარ თვე ლე ბის ერ თი ნა წი ლი მაჰ მა დი
ან ური აღ მსა რებ ლო ბი საა, ჩვე ნი ქვეყ ნი სა და ხალ ხის 
თავ სდა ტე ხი ლი ისტროიული ავ ბე დო ბი სა და უბ ედ ურ
ებ ის შე დე გია. ეს კუთ ხე ხომ სა უკ უნე ებ ის მან ძილ ზე 
მოწ ყვე ტი ლი იყო დე დასამ შობ ლოს, გა ნიც დი და ერ ოვ
ნულ და რე ლი გი ურ ჩაგ ვრას, ამ მხა რის ქარ თვე ლო ბის 
გა მაჰ მა დი ან ება გა ნა ხორ ცი ელ ეს ძა ლა დობ რი ვი გზით. 
მაგ რამ ის იც ხომ ფაქ ტია, რომ ბო ლო ათ წლე ულ ებ
ში, ჩვე ნი სის ხლხორცეული ძმე ბი, უფ ლი ს ნე ბი თა და 
თავიანთი სურ ვი ლით, თან და თან უბ რუნ დე ბი ან დე და 
ეკ ლე სი ას, მარ თლმა დი დებ ლო ბას!

ჩვენ ნამ დვი ლად არ აფ ერი გვაქ ვს სა წი ნა აღ მდე გო 
სხვა აღ მსა რებ ლო ბის ხალ ხებ თან, თუ კი ის ინი მზაკ
ვრუ ლად არ შე მო უტ ევ ენ ჩვენს მარ თლმა დი დებ ლურ 
აღ მსა რებ ლო ბას. 

აქ საქ მე სა ქარ თვე ლოს კო მენ დან ტის ინ ტე ლექ
ტის და ბალ დო ნეს და ამ სიმ დაბ ლი დან გა მომ დი ნა რე 
სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ის სა წი ნა აღ მდე
გოდ მი მარ თულ ნათ ქვამ სა და ნაქ ნარს ეხ ება, რისი 
წაყრუებაც არ ან აკ ლე ბი ღა ლა ტის ტოლ ფა სია! 

ჩვენ თვის ნა თე ლია ის იც, რომ სა ქარ თვე ლოს კო მენ
დან ტის პი რით სხვა ღა ღა დებს, ღა ღა დებს ის, ვი საც 
სურს ის ტო რი ის სა მუ ზე უმო ექ სპო ნან ტად გა ხა დოს 
სა ქარ თვე ლო და ქარ თვე ლი ერი.

ამ ას წი ნათ იყო და, სა აკ აშ ვილ მა, ქარ თვე ლი ხალ

ხი სომ ხურ ეთ ნოსს მი აკ უთ ვნა, დღე საა და – გაგ ვა
მაჰ მა დი ანა. ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ ის მხრი დან კი, 
რომ იტ ყვი ან, იშ ვი ათი გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და, სრულ 
წაყრუებას ჰქონდა ადგილი.

იქ ნებ და ვი ღა ლე ნით და აღ არ გვინ და, არც ქარ თვე
ლო ბა და აღ არც მარ თლმა დი დებ ლე ბად დარ ჩე ნა?

იქ ნებ ჩვე ნი ქარ თვე ლო ბა, ჩვე ნი მრა ვალ სა უკ
უნ ოვ ანი ერ ოვ ნუ ლი ტრა დი ცი ები, ოც საუკუ ნო ვა ნი 
მარ თლმა დი დებ ლო ბა ხელს გვიშ ლის თა ნა მედ რო ვე 
კა ცობ რი ობ ას თან ინ ტეგ რი რე ბა ში, წი ნა ღო ბა და ბა
რი ერია იმ “სა ნუკ ვა რის გლო ბა ლი ზა ცი ისა”, რა საც ასე 
შეს ტრფის და ეს წრაფ ვის სა ქარ თვე ლოს დღე ვან დლი 
აპ არ ტე იდ ული რე ჟი მი?!

იმ ავე შეხ ვედ რა ზე კო მენ დან ტმა სა აკ აშ ვილ მა სა
ზე იმ ოდ ას ეთი “სი ახ ლეც” გვამ ცნო – “ნე ბის მი ერი 
ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნელს შე უძ ლია, სა
ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი გახ დეს” (სტი ლი და ცუ ლია) 
(ზან გებ საც? — მი შას მარ გა ლი ტი) და თან ჩა მოთ ვა ლა 
შაშ კი ნი, ყურ მა ნო ვი... 

სა ინ ტე რე სოა, გარ დაფ ხა ძეს თუ შე უძ ლია შაშ კი ნი სა 
და ყურ მა ნო ვის ის ტო რი ულ სამ შობ ლო ებ ში პრე ზი დენ
ტად გახ დო მა?

ჩვენ თვის საყ ვა რე ლი და პა ტივ სა ცე მია ყვე ლა ის 
უც ხოტო მე ლი, ვინც სა ქარ თვე ლოს თა ვის სამ შობ ლოდ 
გულწრფელად გა ით ავ ის ებს, მის თვის და იდ აგ ება და 
დაშ ვრე ბა, სუ ლერ თია, რუ სი იქ ნე ბა ის თუ შირ ვა ნე ლი, 
მაგ რამ ას ეთ ებს, დღე ვან დელ ას პა რეზ ზე, ნამ დვი ლად 
ვერ ვხე დავთ!

სა კონ ცენ ტრა ციო ბა ნა კად გა დაქ ცე ული სა ქარ თვე
ლოს კო მენ დანტის მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი ერთერ თი 
“მო მა ვა ლი პრე ზი დენ ტის” ის ტო რი ულ სამ შობ ლო ში, 
მი ჩუ ქე ბულ ქარ თულ მი წა ზე, მარ თლაც ცხოვ რო ბენ 
მუ სულ მა ნი და ქრის ტი ანი ქარ თვე ლე ბი – ჰე რე ბი. იქ, 
ჰე რეთ ში ქარ თვე ლებს ეკ რძა ლე ბათ ქარ თუ ლი გა ზე
თი სა და წიგ ნის წა კით ხვა! იქ, საინგილოში ქარ თუ ლი 
მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია გა მუდ მე ბულ დევ ნა
შე ვიწ რო ებ აშია!

აქ, სა ქარ თვე ლო ში, ბოლ ნის ში, უშ ვე ლე ბე ლი მე ჩე
თი იგ ება. აქ, სა ქარ თვე ლო ში მუ სულ მა ნუ რი დღე სას
წა ული სა ხელ მწი ფო დღე სას წა ულ ად ცხად დე ბა. 

იქ, შორს ევ რო პა ში, სა დაც მი ლი ონ ობ ით მუ სულ მა
ნი ცხოვ რობს, დღეს უარს ამ ბო ბენ მე ჩე თე ბის წა მო
ჭიმ ვა ზე, მუ სულ მან ქა ლებს უკ რძა ლა ვენ თავ საფ რის 
ტა რე ბას. ეს ხდე ბა იქ, დე მოკ რა ტი ულ სა მოთ ხე ში, რო
მელ საც აგ რე რიგ შეჰ ხა რის კო მენ დან ტი სა აკ აშ ვი ლი. 

რო დემ დის კვის ლინგ, რო დემ დის ეს დამ ღუპ ვე ლი და 
გუ ლი ს ამ რე ვი მო ნუ რი მა ამ ებ ლო ბა და მორ ჩი ლე ბა?!

მო ღე ბუ ლა და მორ ღვე ულა სა ქარ თვე ლოს ბჭე ნი, 
ქვე ყა ნა ქცე ულა ათ ასი ავ აზ აკ ის სათ რე ვე ლად, ვი საც 
რამ დე ნი უნ და იმ დენს აჭ რის სა ქარ თვე ლოს სხე ულს 
მი წას, ტყეს... 

არ ადა, ჯერ კი დევ სა უკ უნ ის და საწ ყის ში გვაფ
რთხი ლებ და აკ აკი შა ნი ძე:

“აბა, ფხიზ ლად ქარ თვე ლე ბო,
მივ ყვეთ მა მა-პა პათ კვალ სა!
წარ სულს გრძნო ბით ვი გო ნებ დეთ,
ჩა ვუ ფიქ რდეთ მო მა ვალ სა!
ცა ლი თვა ლი პონ ტო სა კენ,
ნუ ვა შო რებთ გურ განს ცალ სა!
ყური ვუგ დოთ გურ ჯი-ბო ღაზს
და ნუ ვა ღებთ და რი ალ სა!
მოს წონ დათ და ახ ლაც მოს წონთ
ჩვე ნი ქვეყ ნის მთა და ვე ლი,
მზით დამ წვა რი ჰი ჯა ზე ლი, 
გა ყი ნუ ლი ჩრდი ლო ელი,
სპარ სი თურ ქი, ლეკ-მონ ღო ლი,
ბერ ძე ნი თუ რო მა ელი, 
ყვე ლა ჩვენ სკენ ის წრა ფო და,
ყვე ლა მაშ რიყ-მაღ რი ბე ლი”

აკ აკი შა ნი ძე, 5 დე კემ ბე რი 1917 წე ლი, დე და ქა ლა ქი
ნუ თუ სულ გაწ ყდა გო ნი ერი, გა ნათ ლე ბუ ლი და ქარ

თუ ლად მო აზ როვ ნე ად ამი ანი კო მენ დანტ სა აკ აშ ვი ლის 
გა რე მოც ვა ში, რომ შე ას წავ ლოს, შთააგ ონ ოს წი ნა პარ
თა ღა ღა დი სი?

ნუ თუ აღ არ დარ ჩა, თუნ დაც სირ ცხვი ლის გრძნო ბის 
მა ტა რე ბე ლი მის ამ ქარ ში?

ნუ თუ არ ვის გე სირ ცხვი ლე ბათ ას ეთი უვ იც ობ ისა 
და სიყალბის მოს მე ნა?

აღ არ გრცხვე ნი ათ ამ დე ნი დი თი რამ ბე ბის და 
ლიქნის?

კო მენ დანტ სა აკ აშ ვი ლის გა რე მოც ვა ში მრავ ლად 
არ ის ხალ ხი, რომ ლე ბიც თა ვის დრო ზე ზვი ად გამ სა
ხურ დი ას თა ნა მებ რძო ლე ბად, მი სი იდე ებ ის ერ თგულ 

ჯა რის კა ცე ბად ას აღ ებ დნენ თავს. გვინ და ზო გი ერთ 
მათ განს მივ მარ თოთ, თუნ დაც ლე ვან ურ უშ აძ ეს.

ბა ტო ნო ლე ვან, გიც ნობთ, რო გორც ნამ დვი ლად გა
ნათ ლე ბულ, ქარ თუ ლად მო აზ როვ ნე ად ამი ანს, ვიც
ნობთ შენს ოჯ ახ საც, სა დაც ქარ თუ ლი სუ ლი სუ ფევს 
და ქარ თუ ლი გუ ლი ძგერს. შენს ოჯ ახ ში სტუმ რო ბა 
ჩვენ თვის ნამ დვი ლი სუ ლის ზრდა იყო, სა დაც ინ ტე
ლექ ტი, გო ნე ბა და მა მუ ლიშ ვი ლო ბა ერ თურ თს ჰარ მო
ნი ულ ად შერ წყმია. 

ბა ტო ნო ლე ვან, რო გორ მი იღ ეთ, რო გორ აიტ ან
ეთ სა აკ აშ ვი ლის ის სიტ ყვე ბი, სა დაც ეს უვ იცი, წმი და 
და ვით აღ მა შე ნე ბელს, ნა ტო ში შეს ვლა ზე მე ოც ნე ბედ 
გვი სა ღებ და? რო გორ შე ეგუ ეთ წმი და თა მარ მე ფის 
ოს ად გა სა ღე ბას, ქარ თველ თა მოდ გმის სომ ხურ ეთ
ნო სად გა მოც ხა დე ბას, ქარ თვე ლი ხალ ხის გა მაჰ მა დი
ან ებ ას და მრა ვალ ას ეთ მკრეხელურ უნ გუ რო ბა სა და 
უწ იგ ნუ რო ბას?! 

რა ტომ არ გვეს მის თქვენი ხმა ყო ვე ლი ვე ამ უზ ნე
ობ ის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი?

ბა ტო ნო ლე ვან, თქვენც გხიბ ლავთ მი შა სე ული კონ
ფე დე რა ცი ის იდეა?

გვინ და მივ მარ თოთ ბა ტონ მა მუ კა წიკ ლა ურ სა და 
მის ვაჟს, დღეს რომ სა აკ აშ ვი ლის რე ჟი მის რუ პო რად 
ქცე ულა, რო გორ იტ ანთ ყო ვე ლი ვე ამ ას? 

ბა ტო ნო მა მუ კა, გინ და ის ეთი სა ქარ თვე ლო, სა დაც 
ქვეყ ნის ბა ტონ პატ რო ნად ქარ თვე ლი აღ არ დარ ჩე ბა 
და ყურ მა ნო ვე ბი იქ ნე ბი ან სა ქარ თვე ლოს ბე დის გამ
რი გე ნი? 

ნუ თუ მარ თლაც გაგ ვე ყი ნა ძარ ღვებში სის ხლი და 
გე ნი?

რამ დაგ ვამ ცრო და დაგ ვაგ დო ასე? 
ას ეთი რა სი ამე და გან ცხრო მაა ამ გა დაგ ვა რე ბულ 

კას ტა ში, მას რომ ვა ნაც ვა ლოთ ჭეშ მა რი ტი მა მუ ლიშ
ვი ლო ბა, ნუ თუ ასე სა ამო და მიმ ზიდ ვე ლია შად რევ ნე
ბის შხა პი?

იქ ნებ მარ თლაც ასეა, დღე ვან დელ ქარ თვე ლო ბა
ში მაჰ მა დი ანი სჭარ ბობს ქრის ტი ან მარ თლმა დი დებ
ლებს? 

ნუ თუ ამა ოდ გვი მარ ტვი ლია, ნუ თუ ამა ოდ გაწ ყვე
ტი ლა ერ თბა შად ასი ათ ასი ქარ თვე ლი, ნუ თუ ამ ოდ და
შან თუ ლა დე და ქე თე ვა ნი? ნუ თუ ამა ოდ უღ ვრია ქარ
თუ ლი სის ხლი ქარ თველს ქრის ტეს სამ სხვერ პლო ზე 
მი ტა ნი ლი?

გავ ძლებთ, გადავრჩე ბით კი ქრის ტეს გა რე შე?
ბო ლო ათ ას წლე ულ ები, თუ რამ შე უქ მნია ქარ თველს 

ღი რე ბუ ლი და სა ამ აყო, ეს ყვე ლა ფე რი ხომ ქრის ტეს 
სუ ლი თა და მი სად მი თავ და უზ ოგ ავი სიყ ვა რუ ლით შექ
მნი ლა.

ცხოვ რე ბამ გვიჩ ვე ნა, იშ ვი ათი გა მო ნაკ ლი სის გარ
და, რომ ქრის ტეს მად ლით ცხე ბუ ლი ქარ თუ ლი ქრის
ტი ან ული სუ ლი ერი თუ მა ტე რი ალ ური კულ ტუ რის 
სა გან ძურ ში, მხო ლოდ ქარ თველ მარ თლმა დი დე ბელს 
და უდ ევს გან ძი ხელ თუქ მნე ლი, რა მე თუ ეს სარ წმუ
ნო ება მკვიდ რად გამ ჯდა რა ქარ თვე ლო ბის გენ ში, მის 
სის ხლსა და ხორ ცში, მის გულ სა და გო ნე ბა ში და თვი
ნი ერ მი სა ვიქ ცე ვით არ არა ობ ად, და ნომ რი ლი ღო რე
ბის კოლ ტად, გავ ქრე ბით და გა დავ შენ დე ბით! 

ქარ თვე ლე ბო, დე ბო და ძმე ბო, გა უფ რთხილ დით 
ქარ თუ ლი ოჯ ახ ის სიწ მინ დეს, მის სიმ ტკი ცეს, თო რემ 
დან გრე ულ და გა ვე რა ნე ბულ ოჯ ახს ჩვე ნი მო მა ვა ლიც 
ეწ ირ ება. უდ ან აშა ულო პა ტა რე ბი ხდე ბი ან მსხვერ პლი 
და უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში ყა ლიბ დე ბი ან არ ას რულ ფა სო
ვან და ჩა მო უყ ალ იბ ებ ელ პი როვ ნე ბე ბად, რა იც ერ თობ 
ვნებს ჩვენს მო მა ვალს, ჩვენს სამ შობ ლოს, ფაქ ტიც სა
ხე ზეა!

თით ქოს ჩვე ნი თა ნა მედ რო ვეა სა ქარ თვე ლოს სვე
ბე დით გულ და კო დი ლი და მას ზედ მომ ტი რა ლი მგო
სა ნი და ვით გუ რა მიშ ვი ლი, თით ქოს დღეს წერ დეს 
ქარ თლის ჭირ ზე. დღე საც ხომ იგ ივე უბ ედ ურ ება და 
რის ხვა დას ტყდო მია თავს ამ ერიმ ერს, ვი თარც ამ სა
მი ოდე სა უკ უნ ის წინ, ამ იტ ომ ჩვე ნი წე რი ლის და სას
რულს მო ვიყ ვანთ მის სტრი ქო ნებს: 
მათ ღმერ თსა სცო დეს, ღმერ თმან მათ 
 პა სუ ხი  უყო ცოდ ვი სა;
ცა რის ხვით შუ ვა გა ნი პის, ქვე ყა ნა შე იძ რო დი სა;
ვე ნახთ უწ ვი მის სეტ ყვა ნი, მზგავ სი ნა ხეთ ქი ლო დი სა.
მკა ლია დას ცის ყა ნებ სა, ქა რი უქ რო დის ოდ ისა!
მო უგ ის დი დი სიყ მი ლი, შე მუს რის ძა ლი პუ რი სა;
აღ არ ვინ იყ ვის ღვი ნი თა აღ მავ სე ბე ლი ჭუ რი სა.
შემ ცირ დის ხარ თა ნახ ნა ვი, მოს წყდის ნაწ ვე ლი ფუ რი სა,
ყვნის სას წა ული, არ იყ ვის კა ცი მიმ გდე ბი ყუ რი სა!

ალექსანდრე სანდუხაძე

რო დემ დე კვის ლინგ, რო დემ დე?!
ვახ ტან გის ად გილს 

იჭ ერს ხე ჩუა! –
ქარ თლი გვეც ლე ბა 

თვალ სდა ხელ შუა!

მუხ რა ნი
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და მო უკ იდ ებ ელი სა ქარ თვე ლოს 
პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის ზვი ად გამ
სა ხურ დი ას მკვლე ლო ბის სა პარ
ლა მენ ტო კო მი სია (თავ მჯდო მა რე 
– პარ ლა მენ ტა რი კონ სტან ტი ნე გამ
სა ხურ დია) მუ შა ობ ას გა ნაგ რძობს.

იმ ის გა მო, რომ “ნა ცი ონ ალ ური 
მოძ რა ობ ის” სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ
ლე სო ბამ, კო მი სი ას, სა გა მომ ძი ებ ლო 
სტა ტუ სი არ მის ცა, შეთ ქმუ ლე ბა ში 
მო ნა წი ლე სა ვა რა უდო ეჭ ვმი ტა ნი
ლე ბი, ხე ლის აქ ნე ვით ამ ბო ბენ უარს 
კო მი სი ას თან თა ნამ შრომ ლო ბა ზე 
(გუ გუშ ვი ლი, შე ვარ დნა ძე...). 

კო მი სი ის მუ შა ობ ას, ას ევე დი დად 
აფ ერ ხებს და აზ არ ალ ებს სა ჭი რო 
თან ხე ბის უქ ონ ლო ბა, სა პარ ლა მენ
ტო უმ რავ ლე სო ბამ, ვე რა და ვერ გა
იმ ეტა, კო მი სი ის მი ერ მოთ ხოვ ნი ლი 
10 000$ უც ხო ელი ექ სპერ ტე ბი სათ
ვის, რი სი მი ზე ზი თაც მა თი მოწ ვე ვა 
დღემ დე ვერ ხერ ხდე ბა. ეს იმ რე ალ
ობ აში, რო დე საც, სა აკ აშ ვი ლის როკ–
შო ური ხე ლი სუფ ლე ბა, ასი ათ ას
ობ ით დო ლარს ხარ ჯავს გარ თო ბის 
ინ დუს ტრი ის და ბულ ვარ–შად რევ ნე
ბის მშე ნებ ლო ბებ ში.

აშ კა რაა, ე. შე ვარ დნა ძის მემ
კვიდ რე სა აკ აშ ვი ლი, არ არ ის და
ინ ტე რე სე ბუ ლი პრე ზი დენტ ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას მკვლე ლო ბის საქ მის 
რე ალ ური და ფაქ ტი ური გა მო ძი ებ
ით, არ ამ ედ, სა პარ ლა მენ ტო კო მი სია 
მას მხო ლოდ “კე თი ლი ნე ბის” ჟეს ტის 
დე მონ სტრი რე ბად სჭირ დე ბა. სა აკ
აშ ვი ლი ვალ დე ბუ ლია და იც ვას თა ვი
სი პო ლი ტი კუ რი მა მი სად მი მი ცე მუ
ლი “ხელ შე უხ ებ ლო ბის” გა რან ტია.

ამ ად აც, მთა ვა რი სა ხელ მწი ფო 
დამ ნა შა ვე – პუტ ჩის ტი და პრე ზი
დენტ გამ სა ხურ დი ას მკვლე ლო ბის 
შემ კვე თი – ე. შე ვარ დნა ძე, სრუ
ლი ად უს აფ რთხოდ და გულ მშვი
დად გა ნაგ რძობს უზ რუნ ველ ყო ფილ 
ცხოვ რე ბას კრწა ნი სის სამ თავ რო ბო 
რე ზი დენ ცი აში. ერ თა დერ თი, ვინც 
მის სიმ შვი დეს აფ რთხობს, ეს არ ის 
ერ ის – ერ ოვ ნუ ლი მოძ რა ობ ის ხმა–
შე ძა ხი ლე ბი (“მკვლე ლო!” “სის ხლი
ანო!”), რო მე ლიც, აგ ერ უკ ვე მე ორე 
ათე ული წე ლია, გა მუდ მე ბით ის მის 
ამ “თეთ რი მე ლის” რე ზი დენ ცი ას თან 
და სი ცოც ხლეს უმ წა რებს.

არ სე ბი თად აუც ილ ებ ელი და ფი
ნან სე ბის მო ლო დინ ში, კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დია, თვი დან თვემ დე კო
მი სი ის მუ შა ობ ის გა ხან გრძლი ვე ბას 
ით ხოვს, რა ზეც თან ხმო ბას ამ ჯო ბი
ნებს სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბა, 
ვიდ რე იგი სა ჭი რო ფი ნან სე ბი თა თუ 
სა გა მომ ძი ებ ლო სტა ტუ სით აღ ჭურ
ვოს. თა ვად კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ
დია, შე უძ ლე ბე ლია, რე ალ ურ ად არ 
აფ ას ებ დეს შექ მნილ მდგო მა რე ობ ას, 
მაგ რამ ცდი ლობს ბო ლომ დე გას წი
ოს ჭა პა ნი, რა თა პო ლი ტი კუ რი შე ფა
სე ბის თვის ვარ გი სი დას კვნა მა ინც 
და დოს და ის ტო რი ულ ად ამ ხი ლოს 
სა ხელ მწი ფო დამ ნა შა ვე ნი.

ჩვენს მტკნარ ღი მილს იწ ვევს 
ბიზ ნეს მენ თა (სა ქარ თვე ლო სა თუ 
საზ ღვარ გა რეთ მყოფ) სრუ ლი უგ
ულ ის ყუ რო ბა გაც ხა დე ბუ ლი ფი
ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი სად მი. მა შინ, 
რო ცა ეს გაქ სუ ებ ული ბიზ ნეს მე ნე
ბი, ამ დე ნი ვე თან ხას (10 000$), უშ
ურ ვე ლად ხარ ჯა ვენ რეს ტორ ნებ სა 
და “კრუ იზ ებ ში”, ხო ლო არ ავ ლე ნენ 
მე ცე ნა ტო ბას ამ ის ტო რი ული და ნა

შა ულ ის გა მოკ ვლე ვა ში. ეს სა მარ
ცხვი ნო ფაქ ტი, თა ნა მედ რო ვე ბიზ
ნეს მენ თა სრულ დეგ რა დი რე ბა სა და 
დე ნა ცი ონ ალ ურ ობ აზე მეტ ყვე ლებს. 
ეს კვა ჭი, თუ ქუდ–ბე დი ანი პერ სო
ნე ბი, მხო ლოდ “ფუ ლის ტომ რე ბად” 
ქცე ულ ან სწო რედ და არ ად ან აღ
ვლებთ ერი და ის ტო რია. არ ადა, და
მო უკ იდ ებ ელი სა ქარ თვე ლოს რეს
პუბ ლი კის მკვლე ლო ბის გა მო ძი ება, 
თი თოეული ქარ თვე ლის ერ ოვ ნუ ლი 
ღირ სე ბის სა კით ხია!

სა აკ აშ ვი ლის აშ კა რა მფარ ვე ლო
ბით გულ მო ცე მუ ლი ე. შე ვარ დნა ძე 
და ბე სა რი ონ გუ გუშ ვი ლი, ერ თნა
ირ ად დე მა გო გო ბენ, მრის ხა ნე ბენ: 
“ვის გა უგია, შვი ლი იძი ებ დეს მა მის 
მკვლე ლო ბას, ობი ექ ტუ რი “იქ ნე
ბაო?!” ეს “ჩვენ უნ და გა მო ვი ძი ოთ, 
ერ ოვ ნულ მა ხე ლი სუფ ლე ბა მო” – 
გაც ხა რე ბით გვიკიჟინებს გუ გუშ ვი
ლი ფი ნე თი დან.

თქვენ, ბა ტო ნო ბე სა რი ონ, პრე
ზი დენ ტის შეთ ქმუ ლე ბა სა და მკვლე
ლე ბის მფარველობაში ეჭ ვმი ტა ნი
ლ მა უნდა გამოიძიოთ?! მე რე და, 
ობი ექ ტუ რი იქ ნე ბით?! ან ვინ გიშ ლი
დათ აქ ამ დე ხელს, შე ვარ დნა ძე სა და 
თქვენ, გა მო გე ძი ათ, თუნ დაც “თვით
მკვლე ლო ბა” პრე ზი დენტ ზვი ად გამ
სა ხურ დი ასი? იქ ნებ ის “სა იდ უმ ლო 
ხელ შეკ რუ ლე ბა”, რომ ლის არ სე ბო
ბა, სა ჯა როდ (მას–მე დი ით), თქვენ 
მხო ლოდ 2005 წელს გა უმ ჟღავ ნეთ 
სა ზო გა დო ებ ას და ის იც, თავ დაც ვის 
მიზ ნით? მო დით, კი დევ ერ თხელ გა
ვეც ნოთ ამ ხელ შეკ რუ ლე ბას (მას ზე 
ჩვენს გა ზეთ ში იხ. “გან მა თა ვი სუფ
ლე ბე ლი”, 2007 წ. აპ რი ლი, № 13, “რა 
სა ში ნე ლი და ნა შა ულ ის გამ ჟღავ ნე
ბის ეშ ინი ათ მა ნა ნა არ ჩვა ძე სა და ბე
სა რი ონ გუ გუშ ვილს?”, გვ. 1–3).

“ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ოჯ ახი, 
მი სი ქვრი ვის სა ხით, არ ას ოდ ეს არ 
წა მო აყ ენ ებს რა იმე სხვა ვერ სი ას 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სიკ ვდი ლის 
შე სა ხებ, გარ და თვით მკვლე ლო ბი
სა. ხო ლო ჩვენ, ზვი ად გამ სა ხურ დი
ას თვით მკვლე ლო ბის მოწ მე ები არ 
მო ვით ხოვთ ცხედ რის მი მართ სა სა
მარ თლოსა მე დი ცი ნო ექ სპერ ტი ზას, 
არც ჩეჩ ნეთ ში და არც სა ქარ თვე ლო
ში და არ მი ვი ღებთ მო ნა წი ლე ობ ას 
ამ ას თან და კავ ში რე ბულ არ ავ ით არ 
გა მო ძი ებ აში; პრე ზი დენ ტის ოჯ ახ ის 
მოთ ხოვ ნა: ოჯ ახ ის წევ რე ბი და სიკ
ვდი ლის მოწ მე ები კა ტე გო რი ულ ად 
უარს ამ ბო ბენ გამ სა ხურ დი ას სიკ
ვდილ თან და კავ ში რე ბულ გა მო ძი ებ
ასა თუ რა იმე გა მოკ ვლე ვა ში მო ნა წი
ლე ობ აზე.

პრე ზი დენტ გამ სა ხურ დი ას ოჯ
ახი კა ტე გო რი ულ ად უარს ამ ბობს, 
რომ გარ დაც ვლი ლის ცხე და რი 
გაკ ვე თონ, გა მო იკ ვლი ონ, ან და გა
ნა ხორ ცი ელ ონ რა იმე სხვა მოქ მე
დე ბა, გარ და უშუ ალ ოდ ად გილ ზე 
ამ ოც ნო ბი სა” (იხ. გაზ. “ას ავ ალ–და
სა ვა ლი”, № 48 (587), გვ. 17. 2005 
წლის 28 ნო ემ ბე რი – 4 დე კემ ბე რი).

ჩვენ თვის უც ნო ბია ამ შავ ბნე ლი 
სა იდ უმ ლო დო კუ მენ ტის შედ გე ნის 
ზუს ტი თა რი ღი (სა გა ზე თო მა სა ლა
ში მი თი თე ბუ ლი არ არ ის. სა ვა რა
უდ ოდ, იგი პრე ზი დენ ტის იჩ ქე რი აში 
გა დას ვე ნე ბის პე რი ოდ ში შედ გა), 
ხელ მომ წერ თა ვი ნა ობა და ზუს ტი 
რა ოდ ენ ობა. დო კუ მენ ტის მთა ვა რი 
ხელ მო მწერ ნი, გუ გუშ ვი ლი და პრე

ზი დენ ტის ქვრი ვი ქ–ნ მა ნა ნა ვალ
დე ბუ ლი არი ან სა ზო გა დო ებ ას და 
სა პარ ლა მენ ტო კო მი სი ას აც გა ნუ
მარ ტონ “ხელ შეკ რუ ლე ბის” და დე ბის 
აუც ილ ებ ლო ბის მო ტი ვი და გა რე მო
ებ ები. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, ეს 
“ხელ შეკ რუ ლე ბა” თა ვად ამ ხელს მათ 
შეთ ქმუ ლე ბა ში. თუ გარ დაც ვლი
ლი პრე ზი დენ ტის ქვრი ვი ქ–ნი მა ნა
ნა, ცხედ რის მო პო ვე ბის (გროზ ნო ში 
ჩას ვე ნე ბის) სა ნაც ვლოდ იძ ულ ებ
ულ ყვეს და ედო ამ გვა რი მძი მე პი რო
ბე ბი (ექ სპერ ტი ზის ჩა უტ არ ებ ლო ბა 
და სხვა), დღეს, ის ეთ ივე კა ტე გო რი
ულ ობ ით რა ტომ ღა ეწ ინა აღ მდე გე ბა 
პრე ზი დენ ტის მკვლე ლო ბის გა მო ძი
ებ ასა და ექ სპერ ტი ზას?

ზე მო მოყ ვა ნი ლი ე.წ. “ხელ შეკ რუ
ლე ბა”, ჩვე ნის აზ რით, გუ გუშ ვი ლი
სე ული ინ ტეპ რე ტი რე ბაა ქ–ნ მა ნა ნა 
არ ჩვა ძე–გამ სა ხურ დი ას მი ერ 1994 
წლის 13 იან ვრის წე რი ლი სა, რო მე
ლიც მან, გროზ ნო დან, მოთ ხოვ ნე ბის 
ჩა მო ნათ ვა ლის სა ხით (5 ჩა მო ნათ
ვა ლი) გა მო უგ ზავ ნა შე ვარ დნა ძის 
ხე ლი სუფ ლე ბას. ეს მოთ ხოვ ნე ბი, 
სწო რედ ჩა მო ნათ ვა ლის სა ხით, და
ბეჭ დი ლი აქ ვს გუ რამ შა რა ძეს თა
ვის დო კუ მენ ტურ წიგ ნში “ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას სიკ ვდი ლი და და საფ
ლა ვე ბა” (გა მომ ცემ ლო ბა “სა ხალ ხო 
წიგ ნი”, თბი ლი სი, 1995, გვ. 13). ამ
ავე წიგ ნში გუ რამ შა რა ძე წერს გარ
დაც ვლი ლი პრე ზი დენ ტის შვი ლე ბის 
– ცოტ ნე სა და გი ორ გის, აგ რეთ ვე, 
პი რა დი მცვე ლის მ. ჭი ჭი ნა ვას ნა ამ
ბობს, რო მელ საც და უბ ან–გა უპ ატი
ოს ნე ბია პრე ზი დენ ტის ცხე და რი: 
“ტან ზე რა ღაც ლურ ჯი ზო ლე ბი შე
იმ ჩნე ოდაო, რაც ალ ბათ მო წამ ვლით 
უნ და აიხ სნა სო!” (გვ. 44) და ა.შ.

ბე სა რი ონ გუ გუშ ვი ლი ხან ამ
ბობს, რომ პრე ზი დენ ტი მო წამ ლუ
ლი იყოო და ხა ნაც, უარ ყოფს. პრე
ზი დენ ტი რომ მო წამ ლუ ლი ყო, ამ ას 
ად ას ტუ რე ბენ დაც ვის წევ რე ბი ზა ზა 
ბურ ჯა ნა ძე და გო ჩა კე კე ნა ძე (იხ. 
“ას ავ ალ–და სა ვა ლი”, 2005 წ. 21–27 
ნო ემ ბე რი, გვ. 16–19).

როს ტო ვის ექ სპერ ტი ზით, პრე ზი
დენ ტის ცხედ რი სა და შვი ლის ცოტ
ნე გამ სა ხურ დი ას დნმით – კვა ლი
ფი ცი ურ ად და დას ტუ რე ბუ ლია, რომ 
გროზ ნო დან გად მოს ვე ნე ბუ ლი ცხე
და რი, ნამ დვი ლად არ ის ზვი ად გამ სა
ხურ დი ასი.

ის მრა ვალ მხრი ვი მო ტე ხი ლო ბე
ბი, რო მე ლიც როს ტო ვის ექ სპერ ტი
ზის დას კვნით, ნატ ყვი არ ის გარ და 
აღ ენ იშ ნე ბო და ცხე დარს, უთუ ოდ და 
სა ვა რა უდ ოდ, საფ ლა ვის გრუნ ტის 
სიმ ძი მით უნ და წარ მოქ მნი ლი ყო. 

ამ გვა რი მძი მე და ზი ან ებ ებ ის სა
ჯა როდ გაც ხა დე ბამ, გუ ლუბ რყვი ლო 
ხალ ხში გა აღ ვი ძა მბჟუ ტა ვი იმ ედი, 
რომ ცხე და რი შე იძ ლე ბა არ იყ ოს. 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ასი, არ ამ ედ რო
მე ლი მე ჩე ჩე ნის, ხო ლო ზვი ადი კი, 
ცოც ხა ლი იყ ოსო.

ბე სა რი ონ გუ გუშ ვი ლი, პრე ზი დენტ 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას თვით მკვლე ლო
ბის დას ტუ რად, რა ტომ ღაც იმ ოწ მებს 
აწგარ დაც ვლილ ექ იმ და ვით ჯა ლა
ღო ნი ას და კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ
დი ას მას თან გა სა უბ რე ბას უთ ით ებს 
(გვჯე რა, რომ ემიგრაციაში მყოფს 
არა აქ ვს ინ ფორ მა ცია მი სი გარ დაც ვა
ლე ბის შე სა ხებ). სა ბედ ნი ერ ოდ, თავის 
დროზე მას თან ინ ტერ ვიუ აქ ვს ჩა წე

რი ლი გა ზეთ “ას ავ ალდა სა ვალის” 
მა შინ დელ კო რეს პონ დენ ტს ქნ ბე ლა 
შალ ვაშ ვილს. ეს ერ თა დერ თი ინ ტერ
ვიუ მე და კონ სტან ტი ნემ, ქნ ბე ლას
გან ერ თდრო ულ ად გა მო ვით ხო ვეთ. ამ 
ვრცელ ინ ტერ ვი უში (იხ. “ას ავ ალ–და
სა ვა ლი”, 2004, 1–14 ნო ემ ბე რი) ექ იმი 
და ვით ჯა ლა ღო ნია, რო მელ მაც გარ
დაც ვლილ პრე ზი დენ ტს ბალ ზა მი რე
ბა გა უკ ეთა, გუ გუშ ვი ლის ნათ ქვამ ზე 
დაყ რდნო ბით ამ ბობს, რომ “ეჭ ვი, რომ 
სხვამ მოკ ლა, არ არ სე ბობ და”ო. ამ ას
თა ნა ვე, “... იარ აღი ზედ სა ფეთ ქელ ზე 
არ იყო მი დე ბუ ლი, ოდ ნავ შო რი დან 
არ ის ნას რო ლი”–ო. ხო ლო სა ბო ლოო 
სიტ ყვა ში ინ ტერ ვიუერი ექ იმი ჯა
ლა ღო ნია კი აც ხა დებს: “ქარ თველ მა 
ხალ ხმა უნ და იც ოდ ეს, რო გორ და რა 
ვი თა რე ბა ში გარ და იც ვა ლა უს აყ ვარ
ლე სი პრე ზი დენ ტი ზვი ად გამ სა ხურ
დია, ამ იტ ომ ექ სპერ ტი ზაა სა ჭი რო!”ო

აი, ას ეთი მა ღა ლი მო ქა ლა ქე ობ
რი ვი და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი თვით
შეგ ნე ბით დაგ ვმოძ ღვრა თქვენს მი ერ 
რე კო მენ დი რე ბულ მა ექ იმ მა და ვით ჯა
ლა ღო ნი ამ, ბა ტო ნო ბე სა რი ონ. თქვენ 
კი, უბ რა ლო ახ ირ ებ ული კა ცი ვით მი
ეთმო ეთობთ და აშ კა რად არ გა გაჩ ნი
ათ პრე მი ერმი ნის ტრის პა სუ ხის მგებ
ლო ბის სახელმწიფოებრივი გან ცდა, 
არ ამ ედ გან რის ხე ბუ ლი ეწ ინა აღ მდე
გე ბით პრე ზი დენ ტის გარ დაც ვა ლე ბის 
ექ სპერ ტი ზა სა და ყო ველ გვარ გა მო ძი
ებ ის სა მარ თლებ რივ პრო ცესს, რა შიც 
უპ ირ ვე ლე სად თა ვად უნ და იყ ოთ და
ინ ტე რე სე ბუ ლი, რა თა არ დარ ჩეს ეჭ ვი 
თქვე ნი იოტ ის ოდ ენა და ნა შა ულ ის აც, 
რომ პირ ნა თე ლი იყ ოთ ერ ის, ქვეყ ნი სა 
და ის ტო რი ის წი ნა შე.

მაგ რამ, ყვე ლა სა და ყვე ლაფ
რის წი ნა შე, სა უბ ედ ურ ოდ, თქვენ 
პირ შა ვად ხართ! – თქვენს თვალ წინ 
დახ ვრი ტეს პრე ზი დენ ტი ზვი ად გამ
სა ხურ დია, თქვენ იც ნობთ პრე ზი
დენ ტის მკვლე ლებს.

დი ახ, ბა ტო ნო ბე სა რი ონ, სა ხელ
მწი ფო შეთ ქმუ ლე ბა სა და პრე ზი დენ
ტის მკვლე ლე ბის მფარ ვე ლო ბა ში გა
და ნა შა ულ ებთ!

“ზვი ად მა, თა ვი სი სიკ ვდი ლით, 
ჩვე ნი სი ცოც ხლე იხ სნაო” – ხმა მაღ
ლა დაგ ცდათ იჩ ქე რი აში, პრე ზი დენ
ტთან გა მოთ ხო ვე ბის სამ გლო ვი არო 
მი ტინ გზე.

მა მუ ლიშ ვილ ნი სხვაგ ვარ არ ჩე ვანს 
გა აკ ეთ ებ დნენ.

ლე ილა ცო მაია

ბა ტო ნო ბე სა რი ონ, შეთ ქმუ ლე ბა სა და მკვლე ლე ბის 
მფარ ვე ლო ბა ში გა და ნა შა ულ ებთ!
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სტა ლი ნის ძეგ ლის აღე ბამ ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში ვნე ბა
თა ღელ ვა გა მო იწ ვი ა. ვერ წარ მო ვიდ გენ დით, სტა ლი ნის პი
როვ ნე ბას დღე საც თუ ამ დე ნი გულ შე მატ კი ვა რი ეყო ლე ბო და. 

ბო ლო ოც წ ლე ულ ში სა ქარ თ ვე ლო ში მომ ხ და რი სო ცი
ა ლურ  პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის წყა ლო ბით, სა ღად და 
ქარ თუ ლად მო აზ როვ ნე ადა მი ა ნი სათ ვის, გაცხად და გა სუ ლი 
სა უ კუ ნის ოცი ან წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ეროვ ნუ ლი ტრა გე დი ის მი ზე ზე ბი, ის ტო რი უ ლი სი მარ თ ლე. 

ამ ტრა გე დი ის შე დე გე ბი სა ქარ თ ვე ლოს დღე საც ვერ მო
უ შუ შე ბია და მი სი სხე უ ლი დან დღე საც მოს ჩ ქეფს აფხა ზე თის, 
ში და ქარ თ ლის, ჰე რე თის, ტა ო კ ლარ ჯე თი სა და ლო რე ბორ
ჩა ლოს ჭრი ლო ბე ბი დან მომ დი ნა რე ქარ თუ ლი სის ხ ლი. 

ვინ იყო ამ უბე დუ რე ბის მომ ტა ნი, ვინ და რა ტომ მო აშ თო 
ახალ ფე ხად გ მუ ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ თ ვე ლო?

ყვე ლა ჭეშ მა რი ტი ქარ თ ვე ლი სათ ვის პა სუ ხი ცალ სა ხაა 
– ქარ თულ გვარ სა ხელ ში გახ ვე უ ლი, ქარ თ ველ თ მო ძუ ლე 
იოსებ ბე სა რი ო ნის ძე ჯუ ღაშ ვი ლი – სტა ლი ნი!

მა ინც ვინ იყო სტა ლი ნი? იყო კი ქარ თ ვე ლი გვარ  ტო მი თა 
და სუ ლით? 

ვი ცით, რომ არ სე ბობს დი დი ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის ნარ კ
ვე ვი სტა ლი ნის წარ მო მავ ლო ბის შე სა ხებ, მაგ რამ ისიც გა
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რო დის და რა ვი თა რე ბა ში და ი წე რა 
ეს ნარ კ ვე ვი. ან რა ტომ გახ და სა ჭი რო 
მისი და წე რა და სტა ლი ნის ქარ თ ვე ლო
ბის მტკი ცე ბა? სა უ კუ ნე ზე მე ტია ქარ
თულ სა ზო გა დო ე ბა ში მუ სი რებს აზ რი 
სტა ლი ნის არა ქარ თუ ლი წარ მო შო ბის 
შე სა ხებ, არ სე ბობს უამ რა ვი ვერ სია და 
არ გუ მენ ტი, სომ ხე ბი სტა ლი ნის სომ ხო
ბას იჩე მე ბენ, ოსებს კი, არ ც თუ უსა ფუძ
ვ ლო არ გუ მენ ტე ბი და მა სა ლე ბი მოჰ ყავთ 
მი სი ოსო ბის და მამ ტ კი ცებ ლად. ზო გი 
მი სი გვა რის ძირს “ჯუღას” ქარ თულ ფო
ლადს უკავ ში რებს. არის ასე თი ვერ სი აც: 
“ჯუღა” ოსუ რად ნიშ ნავს “ნაგავს”. გვა
რი ჯუ ღა ე ვი საკ მა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლია 
ოსებს შო რის, რომ ლებ საც ცა რიზ მის 
დროს გვა რის და ბო ლო ე ბა, რო გორც წე
სი ქარ თუ ლი ჰქონ დათ. 

მი უ ხე და ვად სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი
უ ლი უბე დუ რე ბი სა, რო მე ლიც ჩვენს სამ
შობ ლოს ამ სულ გა ყი დულ მა მან ქურ თ მა 
და ა ტე ხა თავს, ქარ თ ვე ლი კერ პ თაყ ვა
ნის მ ცემ ლე ბი მა ინც ამა ყო ბენ სტა ლი ნის 
ქარ თ ვე ლო ბით. სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ
მ დეგ მის მი ერ ჩა დე ნი ლი ბო რო ტე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, იბა დე ბა კითხ ვა — იყო კი 
სა ერ თოდ სტა ლი ნი ქარ თ ვე ლი?

ამ ბნე ლით მო ცულ კითხ ვას ასე პა სუ
ხობს გრი გოლ რო ბა ქი ძე: “სტალინი მხო
ლოდ იმ დე ნად იყო ქარ თ ვე ლი, რამ დე ნა დაც სა პი რის პი რო 
პო ლუ სი იყო ქარ თ ვე ლო ბი სა.”

ამა ვე კითხ ვას, რო მე ლიც მარ შალ მა პა ველ რი ბალ კომ 
და უს ვა სტა ლინს გა მარ ჯ ვე ბის აღ სა ნიშ ნავ წვე უ ლე ბა ზე, 
“დიდმა ბე ლად მა” ასე თი პა სუ ხი მი ა გე ბა — Я не грузин — я 
русский грузинского происхождения!

ესეც თქვენ, თავ გა დამ კ ვ და რო ქარ თ ვე ლო მან ქურ თ  ს ტა
ლი ნის ტე ბო, თვით მას არ უნ დო და რომ ქარ თ ვე ლი ყო ფი ლი
ყო და თქვენ კი, რო გორც ვირს ატე ნიდ ნენ პიტ ნას, ისე ატე
ნით ამ თქვენს კერპს ქარ თ ვე ლო ბას.

სხვა თა შო რის, მის მა მო ბა ზე რამ დე ნი მე კა ცი აცხა დებ
და პრე ტენ ზი ას, მათ შო რის – ფოს ტის მო ხე ლე, მღვდე ლი, 
მე ჩექ მე... და თქვენ წარ მო იდ გი ნეთ, არის ეჭ ვე ბი პრჟელ ვალ
ს კი ზეც...

სი მარ თ ლე ერ თია — ამ კა ცის მთე ლი ცხოვ რე ბა გაჟ ღენ
თი ლი იყო სა ქარ თ ვე ლოს და ქარ თ ვე ლი ერის ზღვარ და უ დე
ბე ლი სი ძულ ვი ლი თა და მტრო ბით. 

ეს ახალ გაზ რ და მარ ქ სის ტი სა ქარ თ ვე ლო ში თა ვი სი ცუ
დი რე პუ ტა ცი ის გა მო, იძუ ლე ბუ ლი იყო რე ვო ლუ ცი უ რი კა
რი ე რა სა ქარ თ ვე ლოს გა რეთ და ეწყო. ჯერ ბა ქო ში, შემ დეგ 
კი რუ სეთ ში. ახალ გაზ რ და იოსებ ჯუ ღაშ ვი ლი, ახალ გაზ რ და 
ბოლ შე ვი კი, პრო ფე სი ო ნა ლი ბან დი ტი, გახ და ლე ნი ნის ფი ნან
სის ტი, ის ლე ნინს ამა რა გებ და ფუ ლით, რო მელ საც ბან კებ ზე 
თავ დას ხ მით, ვაჭ რე ბი სა გან და მე წარ მე თა გან გა მო ძალ ვით, 
გე მებ ზე ყა ჩა ღუ რი თავ დას ხ მით, ადა მი ან თა გა ტა ცე ბით იხ
ვეჭ და – ამ საქ მი ა ნო ბას თან ახ ლ და მკვლე ლო ბე ბი. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ბოლ   შე  ვი  კე  ბის შე  მო  თახ   სი  რე  ბამ ქვე  ყა  ნას 
სის   ხ   ლის თქე  შად გა  და  უ  ა  რა, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ის   ტო  რი  ა  ში შა  ვი 
არ   ში  ით გარ   შე  მოვ   ლე  ბუ  ლი დარ   ჩა 1921, 1922, 1924, 1929
1933, 19371938, 19411942, 19511952, 1956 წლე  ბი. 

ქარ თ ველ თ მო ძუ ლე სტა ლინ მა ქარ თ ვე ლო ბა, არც მე ო რე 
მსოფ ლიო ომის დროს და ინ დო, ქვე ყა ნა ში სამ ჯერ გა მოცხად
და მო ბი ლი ზა ცია და ფრონ ტ ზე გა იწ ვი ეს 700 000ზე მე ტი 
მა მა კა ცი, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 20%. ამ დროს სა ქარ
თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა 3. 540. 000 კაცს აღ წევ და. ეს კი გაცი
ლე ბით აღე მა ტე ბა ომ ში მო ნა წი ლე დი დი სა ხელ მ წი ფო ე ბის 
მაჩ ვე ნე ბელს — მოსახლეობის რა ო დე ნო ბას თან შე ფარ დე ბით 
ომ ში გაწ ვე ულ თა რა ო დე ნო ბა იმ დრო ის თ ვის ნე ბის მი ერ სა
ხელ მ წი ფო ში შე ად გენ და სა შუ ა ლოდ 6,5%. სა ქარ თ ვე ლოს 
ომ ში და ე ღუ პა 350. 000 მე ტი გაწ ვე უ ლი. ხო ლო ცოცხ ლად 
დარ ჩე ნილ თა უმ რავ ლე სო ბა ქვე ყა ნას და უბ რუნ და ავად მ ყო
ფი და ხე ი ბა რი. ცოცხა ლი ძა ლის და ნა კარ გი ამე რი კი სათ ვის 
შე ად გენ და 274 000 ადა მი ანს; ინ გ ლი სი სათ ვის 264 000; საფ

რან გე თი სათ ვის კი 200 000 კაცს. 
მსოფ ლიო ომის და სას რუ ლიც უბე დუ რე ბად და ატყ და იმ

პე რი ის ნა ო მარ მო სახ ლე ო ბას — ტყვედ ყო ფილ თა უმ რავ ლე
სო ბა გა ა სა მარ თ ლეს და გა ა ციმ ბირ  გა ა კა ტორ ღეს, მათ შო
რის, რა თქმა უნ და, ქარ თ ვე ლე ბიც.

კერ პ თაყ ვა ნის მ ცემ ლებს აღი ზი ა ნებთ გრი გოლ რო ბა ქი ძის 
სა ხე ლის სხსე ნე ბა, რო მელ მაც შე სა შუ რი სიბ რ ძ ნი თა და სა მარ
თ ლი ა ნო ბით დაგ ვი ხა ტა მტარ ვა ლი. ური გო არ იქ ნე ბა აქ მო ვიყ
ვა ნოთ ამო ნა რი დი მი სი ვე ნა წარ მო ე ბი დან “ჩაკლული სუ ლი”: 

„ვიწრო, სუს ტად გან ვი თა რე ბუ ლი შუბ ლი… ჭორ ფ ლი, 
რო მე ლიც მი სი სა ხის ფერს ცი ცარს ამ ს გავ სებ და. ნა ბი ჯებს 
კა ტა სა ვით ნე ლა, რბი ლად ად გამ და, თით ქოს სურ და რა ღა
ცას და მალ ვო და, ან ვინ მეს შე უმ ჩ ნევ ლად თავს დას ხ მო და… 
ულ ვა შებ ში ირო ნი ა, და ცინ ვა ჩა მა ლუ ლი ყო, თით ქოს სურ და 
ეთ ქ ვა: მე ვხვდე ბი, რი სი და ფარ ვაც გინ და. ამ მდუ მა რე გან
ცხა დე ბას მაღ ლა აწე უ ლი მარ ცხე ნა წარ ბი აძ ლი ე რებ და… 
სი ცოცხ ლის მი მართ მტრუ ლად იყო გან წყო ბი ლი და ყველ გან 
მტრე ბი ელან დე ბო და. მტრის და საძ ლე ვად ორი რამ არის სა
ჭი რო: თავ და ჭე რა და ირო ნი ა.

სტა ლი ნის თავ და ჭე რა იოგე ბი სას ჰგავ და, ხო ლო მი სი 
ირო ნია უბად ლო იყო. ნე ლა, გა უნ ძ რევ ლად, გულ გ რი ლად 
აღი ზი ა ნებ და იგი მო წი ნა აღ მ დე გეს. აქე ზებ და, დას ცი ნო და, 

წყო ბი დან გა მოჰ ყავ და. ის ცი ლის წა მე ბი თა 
და დამ ცი რე ბით სპობ და თა ვის მტრებს. 
ამა ში უმოწყა ლო და სას ტი კი იყო. მი სი 
ცი ვი, ჭიხ ვი ნა ჩა ცი ნე ბა ხან და ხან მკაცრ, 
ნაწყ ვეტ  ნაწყ ვეტ სი ცილ ში გა და დი ო და… 
მის ხა სი ათ ში იმ თა ვით ვე რა ღაც უცხო გვა

რის ბო რო ტი თეს ლი ბუ დობ და… ახ ლო არა ვის თან იყო. არ 
ჰყო ლია არც ერ თი მე გო ბა რი, რად გან ასე თი ვინ მე – მე გო
ბა რიც რომ ყო ფი ლი ყო, – სა მუ და მოდ მის ქვე შევ რ დო მად 
უნ და დარ ჩე ნი ლი ყო… აშ კა რად სტან ჯავ და სამ ყა როს მრა
ვალ ფე როვ ნე ბა. მე ტიც: თვით სი ცოცხ ლის ატა ნა არ შე ეძ ლო. 
მკრე ხე ლუ რად ოც ნე ბობ და ნგრე ვა ზე, რა თა თა ვი სი გა მა ნად
გუ რე ბე ლი თვით ნე ბო ბა გა მო ე ცა და და გა ე ტა რე ბი ნა… ის 
და შორ და ღმერთს და თა ვაშ ვე ბულ მმარ თ ვე ლად აღ ზარ და 
თა ვი. ის ყველ გან ცუდს ხე დავ და, და სა დაც კე თილს შეხ ვ
დე ბო და, დამ ცი ნა ვად იღი მე ბო და. ცივ სის ხ ლი ა ნი, სას ტი კად 
უმოწყა ლო გახ და. ერ თხელ, ერთ შუ კა ში წი წი ლას ფე ხი და ა
ბი ჯა ო, ჰყვე ბი ან. წი წი ლას ცა ლი ფე ხი მოს ტყ და და წი ვი ლით 
გაფ რ თხი ალ და. სტა ლი ნი და ე წია და მთლად გას რი სა. „შენ 
მა ინც აღარ ივარ გებ“, და იყ ვი რა უც ნა უ რი მრის ხა ნე ბით“ (იხ. 
გრ. რო ბა ქი ძე, ჩაკ ლუ ლი სუ ლი, სტა ლი ნის ჰო როს კო პი).

სტალინის მე ხოტ ბე ნი თხზა ვენ ათას გ ვარ მი თებს მი სი 
შავ ბ ნე ლი ცხოვ რე ბის შე სა ნიღ ბ  შე სა ლა მა ზებ ლად, გვი სა ღე
ბენ მას მშრო მე ლი ხალ ხის ბედ ნი ე რე ბი სათ ვის აკ ვ ნი დან ვე 
მებ რ ძოლ რა ინ დად, სინამდვილეში კი საქმე სხვაგვარადაა, 
სიცრუე და ყალ ბის მ ქ ნე ლო ბა სიყრმიდანვე მი სი ცხოვ რე ბის 
თა ნამ დე ვი ყო ფი ლა:

“ვინ აღ უ დ გა სტალინის ბი ოგ რა ფი ის გა ყალ ბე ბას წინ და 
რა მოჰ ყ ვა ამას”

ან რი შავ ლა ძე
იოსებ სტალინის ბი ოგ რა ფი ა ში აღ ნიშ ნ უ ლი ა, რომ იგი 

თბი ლი სის სასულიერო სემინარიიდან რე ვოლ უ ციუ რი მოღ
ვა წე ო ბი სათ ვის გა რიცხეს. ეს არ შე ე ფე რე ბა ჭეშ მა რი ტე ბას. 
იმ ხა ნად, ყვე ლა გა მო ჩე ნი ლი ბოლ შე ვი კი ცდი ლობ და თა ვი სი 
ბი ოგ რა ფია შე ე ლა მა ზე ბი ნა და საქმე ისე წარ მო ედ გი ნა, რომ 
ლა მის აკ ვან ში ვე რე ვოლ უ ციურ მოღ ვა წე ო ბა ში იყო ჩაბ მ უ
ლი. გამონაკლისი, არც სტალინი იყო. პო ლი ტიკურ ოპო ნენ
ტებ თან სამკვდროსასიცოცხლო ბრძო ლა ში ჩაბმულ იოსებ 
ჯუღაშ ვილს მის მო წი ნა აღ მ დე გე ებ ზე უფერული ბი ოგ რა ფია 
არ უნდა ჰქო ნო და. სტალინი საქმეს სერიოზულად მო ე კი და 
და მი სი ახალ გაზ რ დო ბის წლე ბის ბი ოგ რა ფიუ ლი მო მენ ტე ბის 
გა ყალ ბე ბას შეუ დ გა. ეს საქმე 1935 წელს ლავ რენ ტი ბე რი ამ 
და იწყო, რო მე ლიც ერ თ ერთ დიდ ფორ უ მ ზე გა მო ვი და მოხ
სე ნე ბით “ამიერკავკასიის კომ უ ნის ტ უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ის ტო რი ის საკითხისათვის”. მა შინ ვე გავ რ ცელ და ხმე ბი, რომ 
მოხ სე ნე ბის ტექ ს ტი ბე რი ას და წე რი ლი არ უნდა ყო ფი ლი ყო 
და იგი ერიკ ბე დი ას ეკ უ თ ვ ნო და. ცხა დი ა, ამ ხმებ მა ლავ რენ ტი 
ბე რი ამ დეც მი აღ წი ა, რაც სიცოცხლის ფა სად დაუ ჯ და ერიკ 
ბე დი ას. თუმცა იმა საც ამ ბო ბენ, რომ ერიკ ბე დია უფრო მი სი 

ლა მა ზი ცო ლი სად მი ლავ რენ ტი პავ ლეს ძეს ტრფო ბას შე ე წი
რა და არა გავ რ ცე ლებულ ხმებს. უუფრო სავარაუდოა, რომ 
ერიკ ბე დი ას ბე დი ორი ვე მი ზეზ მა გა დაწყ ვი ტა. ლავრენტი 
ბე რი ამ თა ვის მოხ სე ნე ბა ში, სტალინი პირ ველ ქართულ 
სოციალდემოკრატიულ ორ გა ნი ზა ცი ას –”მესამე დასს” დაუ
კავ ში რა, რაც სრული სიცრუე იყო. “მესამე და სი” 18921893 
წლებ ში შე იქ მ ნა, იოსებ ჯუღაშ ვი ლი კი ამ დროს მხო ლოდ 14
15 წლი სა იყო. ცხა დი ა, სტალინი “მესამე და სის” მოღ ვა წე თა 
შო რის ვერ იქ ნე ბო და. ცნო ბი ლია ისიც, რომ მოგ ვი ა ნე ბით 
იოსებ ჯუღაშ ვი ლი მარ თ ლაც დაუ კავ შირ და “მესამე დასს”, 
მაგ რამ ამ ორ გა ნი ზა ცი ის უხუცეს წევ რ თან, სილიბისტრო 
ჯიბ ლა ძეს თან შე ლა პა რა კე ბა მოუ ვი და და სილიბისტრომ 
სტალინი კარ გა გვა რი ა ნად გა მო ლან ძღა, ლა წი რა კიც კი 
უწოდა. მის შემ დეგ სტალინი “მესამე დასს” აღარ გაჰ კა რე ბი ა. 

იოსებ სტალინის ბი ოგ რა ფი ის შე ლა მა ზე ბის მე ო რე ეტა პი და
იწყო ის ტო რი კოს მა ივა ნე ტოვ ს ტ უ ხამ. იგი წერ და, რომ სატლინი 
სემინარიაში სწავლის პე რი ოდ ში ჩა ე ბა რე ვოლ უ ციურ მოღ ვა წე
ო ბა ში და სათავეში ჩაუ დ გა სემინარიაში არ სებულ მარ ქ სისტულ 
(სოციალდემოკრატიულ) წრეს. ტოვ ს ტ უ ხა ტყუო და. ამ პე რი ო
დი სათ ვის არა ვი თა რი სოციალდემოკრატიული წრე თბი ლი სის 
საულიერო სემინარიაში არ ყო ფი ლა, უფრო მე ტიც, არა ნა ი რი რე
ვოლ უ ციუ რი ჯგუფი და წრე თბი ლი სის სასულიერო სემინარიაში 
არას დ როს არ სებ უ ლა. ტოვ ს ტ უ ხამ კი დევ უფრო დი დი ტყუი ლი 
თქვა: 1899 წელს სტალინი სემინარიიდან რე ვოლ უ ციუ რი მოღ ვა
წე ო ბის თ ვის გა რიცხე სო. ნამდვილი ის ტო რია კი ასე თი ა: სტალინი 
გო რის საულიერო სასწავლებლის წარ ჩი ნე ბით დამ თავ რე ბის შემ
დეგ, 1894 წელს, თბი ლი სის სასულიერო სემინარიაში შე ვი და. იყო 
სანიმუშო მო წა ფე, არა ნა ირ საეჭვო საქციელში შემ ჩ ნეუ ლი არ 

ყო ფი ლა. გალობდა საულიერო სემინარიის ჯგუფის გუნდში 
(მეორე ხმა). 18941895 სასწავლო წელს, ანუ სემინარიის პირ
ველ კლას ში, არა სა პა ტიო მი ზე ზით მას, არც ერ თი საათი არ 
გაუ ც დე ნი ა. მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში კი საპატიო მი ზე
ზით მხო ლოდ 14 საათი ჰქონ და გაც დე ნი ლი. ამი ტომ იყო, რომ 
სტალინს, რო გორც პირ ვე ლი კლა სის, ისე მომ დევ ნო კლა სე ბის 
დას რ უ ლე ბის შემ დ გო მაც ყო ფაქ ცე ვა ში მუდამ “ფრიადი” (5) 
ეწე რა. იოსებ ჯუღაშ ვი ლის მონ დო მე ბამ თა ვი სი შე დე გი გა მო ი
ღო. პირ ვე ლი კლა სი მან წარ მა ტე ბით და ას რ უ ლა. 

იოსებ ჯუღაშ ვი ლი სასულიერო სემინარიიდან, 
არც რე ვოლ უ ციუ რი მოღ ვა წე ო ბი სა და არც სხვა რა
ი მე მი ზე ზით არ გაუ რიცხავთ. საქმე ის იყო, რომ 
სასულიერო სემინარიაში სწავლის საფასურს არ იხ   დიდ  
ნენ სასულიერო წო  დე  ბის წარ   მო  მად   გე  ნელ   თა შვი  ლე  ბი. 
სტალინი სასულიერო წო  დე  ბას არ ეკ   უ   თ   ვ   ნო  და, ამი  ტომ 
სწავლის საფასური პი  რა  დად უნდა გა  და  ე  ხა  და. დე  დამ ეკა 
ტე  რი  ნე (კეკე გე  ლა  ძემ) რო  გორ   ღაც მო  ა  ხერ   ხა და სწავლის 
საფასური გაუ   ნა  ხევ   რა — სწავლის საფასურის 50% (40 
მა  ნე  თი) ჯუღაშ   ვილს პი  რა  დად უნდა გა  და  ე  ხა  და, დარ  
ჩე  ნილ 50% კი საეკლესიო ხა  ზი  ნა და  ფა  რავ   და. პირ   ვე  ლი 
კლა  სის წარ   მა  ტე  ბით დას   რ   უ   ლე  ბის მიუ   ხე  და  ვად, ჯუღაშ  
ვილს II კლას   ში სწავლის გაგ   რ   ძე  ლე  ბის უფლებას არ აძ  

ლევ   დ   ნენ. მას გა  დახ   დი  ლი არ ჰქონ   და პირ   ვე  ლი წლის სწავლის 
საფასურის 50%. 

იოსებ ჯუღაშ   ვილ   მა თხოვ   ნით მი  მარ   თა სემინარიის რექ  
ტორს, რა  თა მი  სი სწავლის საფასური მთლი  ა  ნად საეკლესიო 
ხა  ზი  ნას და  ე  ფა  რა. სემინარიის რექ   ტორ   მა ნი  ჭი  ე  რი ყმაწ   ვი  ლის 
თხოვ   ნა შე  იწყ   ნა  რა. შემ   დ   გომ   ში სტალინს შე  ღა  ვა  თი გაუ   უ   ქ   მეს 
და სწავლის საფასურის გა  დახ   და მოს   თხო  ვეს. თუმცა, იგი 
დად   გე  ნილ თან   ხას ვერ იხ   დი  და. ასე და  ამ   თავ   რა სტალინმა 
სემინარიის 4 კლა  სი. სემინარიის მმარ   თ   ვე  ლო  ბამ მოს   თხო  ვა 
სწავლის საფასურის და  ვა  ლი  ა  ნე  ბის გა  დახ   და, წი  ნა  აღ   მ   დეგ 
შემ   თხ   ვე  ვა  ში მას სემინარია უნდა და  ე  ტო  ვე  ბი  ნა. სტალინმა 
სწავლის საფასური ვერ გა  და  ი  ხა  და, რის გა  მოც მეხ   უ   თე 
(დამამთავრებელ) კლას   ში სწავლა ვე  ღარ გა  ნაგ   რ   ძო და 1899 
წელს სემინარია ყო  ველ   გ   ვა  რი კონ   ფ   ლიქ   ტი  სა და გარ   თ   უ   ლე 
ბე  ბის გა  რე  შე და  ტო  ვა. თბი  ლი  სის სასულიერო სემინარიის 
სტუდენტად იოსებ სტალინი 1889 წლის 29 მა  ი  სამ   დე ით   ვ   ლე 
ბო  და. ამა  ვე წლის 2 ოქ   ტომ   ბერს ჯუღაშ   ვილს მის   ცეს მოწ   მო 
ბა, რო  მელ   საც ხელს აწერ   და: სემინარიის რექ   ტო  რი – არ   ქი 
მან   დ   რი  ტი გერ   მო  გე  ნი, სემინარიის ინ   ს   პექ   ტო  რი ბერ      დი  ა  კო  ნი 
დი  მიტ   რი. მოწ   მო  ბა  ში აღ   ნიშ   ნ   უ   ლი  ა, რომ სტალინმა შე  ის   წავ  
ლა სემინარიის 4 კლა  სის პროგ   რა  მით გათ   ვა  ლის   წი  ნებ   უ   ლი 
ყვე  ლა საგანი, ყო  ფაქ   ცე  ვა  ში ფრიადი შე  ფა  სე  ბით. სტალინი 
რომ სემინარიიდან რე  ვოლ   უ   ციუ   რი მოღ   ვა  წე  ო  ბის   თ   ვის გა  ე 
რიცხათ, მა  შინ მას ყო  ფაქ   ცე  ვა  ში მა  ღალ შე  ფა  სე  ბას არ დაუ  
წერ   დ   ნენ. ყო  ფაქ   ცე  ვა  ში ფრიადი ნიშ   ნავ   და იმას, რომ სტალინი 
1899 წლის მა  ი  სამ   დე, არა  ნა  ირ ან   ტი  სა  ხელ   მ   წი  ფო  ებ   რივ, რე 
ვოლ   უ   ციურ მოღ   ვა  წო  ბა  ში შემ   ჩ   ნეუ   ლი არ ყო  ფი  ლა. გარ   და 
ამი  სა, რო  დე  საც სემინარიიდან მოს   წავ   ლეს რე  ვოლ   უ   ციუ   რი 
საქმიანობისთვის რიცხავ   დ   ნენ, სემინარიის მმარ   თ   ვე  ლო  ბა 
საქმის კურსში აყე  ნებ   და ჟან   დარ   მე  რი  ას. რის საფუძველზეც 
აღიძ   რე  ბო  და სისხლის სამართლის საქმე და და  იწყე  ბო  და ძი 
ე  ბა. სტალინის შემ   თხ   ვე  ვა  ში კი სემინარიის მმარ   თ   ვე  ლო  ბას 
ჟან   დარ   მე  რი  ი  სათ   ვის არა  ფე  რი უცნობებია და ჯუღაშ   ვი  ლის 
წი  ნა  აღ   მ   დეგ საქმეც არ აღ   ძ   რ   უ   ლა. ასე რომ, იოსებ ჯუღაშ  
ვი  ლი თბი  ლი  სის სასულიერო სემინარიიდან რე  ვოლ   უ   ციუ  
რი მოღ   ვა  წე  ო  ბი  სათ   ვის არ გაუ   რიცხავთ. იგი სემინარიიდან 
წა  ვი  და სწავლის საფასურის გა  დაუ   ხ   დე  ლო  ბის გა  მო, ისე  ვე 
რო  გორც იმ   ხა  ნად ბევ   რი სხვა სემინარიელი. სტალინი რე 
ვოლ   უ   ციურ მოღ   ვა  წე  ო  ბა  ში, სწორედ სემინარიიდან წას   ვ   ლის 
შემ   დეგ ჩა  ე  ბა. ასე რომ, ივა  ნე ტოვ   ს   ტ   უ   ხა, მხო  ლოდ და მხო 
ლოდ 23 წელ   ში “შეცდა”. 

ღმერ თ მა ნუ შე გას წ როთ სტა ლი ნის ძეგ ლის აღ დ გე ნას!

გაგრძელება შემდეგ ნომერში
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ქალ ბა ტო ნი ნი ნო ბურ ჯა ნა ძე კარ გა ხანს იყო ნა ცი
ონ ალ ური მოძ რა ობ ის აქ ტი ვის ტე ბის დამ რი გე ბე ლიც, 
მას წავ ლე ბე ლიც, მათ ზე მზრუნ ვე ლად გა და ფოფ რი ლი 
დე და. სწო რედ, ის იდ გა კლდე სა ვით და იც ავ და მათ, 
რო დე საც ეს პა ტა რა ბი ჭე ბი ათ ას ნა ირ სი სუ ლე ლეს ჩა
დი ოდ ნენ.

მაგ რამ პო ლი ტი კა და უნ დო ბე ლი რა მეა, რო გორც 
ამ ბო ბენ, აქ მუდ მი ვი მე გობ რე ბი არ არ სე ბო ბენ. მე
გობ რებს ვინ ჩი ვის. თურ მე შვი ლო ბი ლე ბიც არ ყო ფი
ლა მუდ მი ვი. ჰო და, გა და უდ გნენ ერ თმა ნეთს დე დო ბი
ლი და შვი ლო ბი ლე ბი, და მათ შო რის – “დღე ის აქ ეთ, 
მო ცი ქუ ლი არ ის ტყვია”.

სა ნამ ნაც მოძ რა ობ ას – ქალ ბა ტო ნი ნი ნო სი დინ ჯეს, 
გა წო ნას წო რე ბუ ლო ბას, და ირ ბა ის ლო ბა სა და ბევრ ის
ეთ რა მეს შე მა ტებ და, რო მელ ზე დაც პა ტა რა ბი ჭებს – 
დრო ის ხარ ჯვაც არ უნ დო დათ, იგი შე ვარ დნა ძის გუნ
დში მოიაზრებოდა. მით უმ ეტ ეს, რომ ბა ტონ ედუ არ დს 
ქალ ბა ტონ ნი ნოს ოჯ ახ ის აყ ვა ვე ბა ში ლო მის წი ლი აქ ვს 
შე ტა ნი ლი.

მაგ რამ, რო დე საც შე ვარ დნა ძის ვარ სკვლავ მა ქრო
ბა და იწ ყო – ქალ ბა ტონ ნი ნოს სიბ ნე ლე ში დარ ჩე ნა 
ცხა დია არ სურ და, ამ იტ ომ ის ნაც მოძ რა ობ ის სიჩ ქა რე 
აკ რე ფილ მა ტა რე ბელს მარ ჯვედ შე ახ ტა და ყველამ 
ერ თად, ე. შე ვარ დნა ძეს ისე გა დაუარეს, მის გან სვე ლი 
ად გი ლიც აღ არ და ტო ვეს.

თუმ ცა, ქვე ყა ნა ზე მუდ მი ვი არ აფ ერია და ნა ცი
ონ ალ ური იდ ილი აც დიდ ხანს აღ არ გაგ რძე ლე ბუ ლა, 
რო დე საც აზ ვირ თე ბუ ლი ხალ ხის ტალ ღებ მა ნაც მოძ
რა ობ ის ნა ვი აქ ეთ–იქ ით ახ ეთ ქა, ქალ ბა ტო ნი ნი ნო მიხ
ვდა, რომ საქ მე კარ გად ვერ იყო. მან დიდ ხანს იფ იქ რა, 
აწ ონ–და წო ნა, თუ სა ით გა და იხ რე ბო და სას წო რი, ამ ას
ობ აში “ნა ცე ბის” ნავ მა ბზა რიც გა იჩ ინა და ქალ ბა ტონ 
ნი ნოს ფე ხე ბიც და უს ველ და, ეს კი იმ ისი ნი შა ნი იყო, 
რომ, ან “ნა ცებს” უნ და ჩაჰ ყო ლო და ბო ლომ დე, ან და 
აზ ვირ თე ბუ ლი ხალ ხის კენ მო ეს ვა. მან ეს უკ ან ას კნე ლი 
გზა აირ ჩია და კოს ტაიასი არ იყ ოს, ძა ხი ლით, თქვე ნი 
ვარ, მეც თქვე ნიო! – ხალ ხთან მი იჭ რა.

მაგ რამ, ამ ჯე რად გუ მან მა არ გა უმ არ თლა, მოხ და 
გა უთ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რამ – “ნა ცებ მა” თა ვი ან თი ხე
ლი სუფ ლე ბა, არ ათუ ჩა ძირ ვას გა და არ ჩი ნეს, სა ხე ლი
სუფ ლე ბო ნა ვი შე აკ ეთ ეს კი დეც და ლა ღა დაც აგ რძე
ლე ბენ ცურ ვას. ქარ თველ მა ხალ ხმა კი თა ვის წი აღ ში 
მი ლი ონ ერი შვი ლის უკ ან მობ რუ ნე ბას, ცო ტა არ იყ ოს 
და, ეჭ ვის თვა ლით და უწ ყო ყუ რე ბა. ეს კი დიდ პო ლი
ტი კა ზე მე ოც ნე ბე ქალ ბა ტო ნის გეგ მებ ში სა ერ თოდ არ 
შე დი ოდა, გა და ეწ ურა რა ქარ თვე ლი ხალ ხის მხარ და
ჭე რის იმ ედი, ქალ ბა ტონ მა ნი ნომ თა ვი სი მზე რა დიდ 
რუ სეთს მი აპ ყრო და გუ ლი იმ ით და იმ შვი და, რომ თვი
თონ ქარ თვე ლი მე ფე ები, უფ ლის წუ ლე ბი, ბაგ რა ტი ონ
ები, დახ მა რე ბი სათ ვის ხში რად რუ სეთ ში გარ ბოდ ნენ; 
ჰო და! მე, აზ ნა ურ იც არა ვა რო, იფ იქ რა ქალ ბა ტონ მა 
ნი ნომ და ერთ მშვე ნი ერ დღეს პირ და პირ პუ ტი ნის კა
ბი ნეტ ში ამ ოყო თა ვი.

ეს პუ ტი ნი. თა ვი სი შავ ბნე ლი საქ მე ებ ით 
წინამორბედების მსგავ სად, ფლობს თუ არა შავ მა გი ას 
და რო გო რი წი ნას წარ მეტ ყვე ლია ამ ას მო მა ვა ლი გვიჩ
ვე ნებს. მთა ვა რია, რომ ნი ნოს მი სი იმ ედი აქ ვს, ჰო და, 
ვინ იც ის, შე იძ ლე ბა გუ მან მა ამ ჯე რად გა უმ არ თლოს 
კი დეც და ის სა ქარ თვე ლო ში რუ სე თის მი ერ ხელ დას
ხმუ ლი ფა ვო რი ტი პრე ზი დენ ტი გახ დეს. და თუ რო
გორ, ამ ას აქ ვე მო გახ სე ნებთ.

რო გორც და სავ ლე თის ისე ქარ თულ პრე სა ში, პო
ლი ტო ლო გე ბი, სხვა დას ხვა ექ სპერ ტე ბი თუ ჟურ ნა ლის
ტე ბი, აშ კა რად ხე და ვენ და წე რენ კი დეც იმ ის შე სა ხებ, 
რომ ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა და ევ რო კავ
შირ მა, სულ რა ღაც მოკ ლე ხან ში, რა დი კა ლუ რად შეც
ვა ლა თა ვი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სე თის მი მართ და 
აშ კა რა თვა ლე ბის და ხუჭ ვით, სა შუ ალ ებ ას აძ ლე ვენ 
მას, უპ ირ ობ ოდ აღ ად გი ნოს თა ვი სი ზე გავ ლე ნა – არა 
მარ ტო ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში, არ ამ ედ აღ
მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ შიც კი, რომ ლე ბიც სხვა თა 
შო რის, თა ვის დრო ზე, კრემ ლის გუ ლის გა სა ხეთ ქად, 
ერ თი მე ორ ის მი ყო ლე ბით, ნა ტოს წევ რე ბი გა ხა დეს. ამ 
მოვ ლე ნას ერ თმა ქარ თველ მა პო ლი ტო ლოგ მა, გე ოპ
ოლ იტ იკ ური მი წის ძვრაც კი უწ ოდა, ვერ გეტ ყვით ამ ის 
მი ზე ზად ვინ რა სარ ჩულს მო ძებ ნის, მაგ რამ პი რა დად 
მე მი მაჩ ნია, რომ თა ვი და თა ვი ყვე ლაფ რი სა არ ის ამ
ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ბა რაკ ობ ამ ას პრე ზი
დენ ტად არ ჩე ვა.

უძ ლი ერ ესი სა ხელ მწი ფოს მე თა ური გახ და – აფ
რი კე ლი მო ნე ბის შთა მო მა ვა ლი, რო მე ლიც, მარ თა ლია 
და იბ ადა ამ ერ იკ აში, მი იღო გა ნათ ლე ბა ამ ერ იკ აში,არ
ის მი ლი ონ ერი, მაგ რამ, ამ ავე დროს, არ ის მო ნის გე
ნე ტი კუ რი კო დის მა ტა რე ბე ლი, მას ქვეც ნო ბი ერ ად 
სძულს ამ ერ იკა. მი სი ფსი ქი კა მო ტი ვი რე ბუ ლია ხელ
მძღვა ნე ლის, უფ რო სის, პატ რო ნის მი მართ მო წი წე ბა სა 
და მოკ რძა ლე ბა ში. სამ წუ ხა როდ, რუ სი ჰყავს ბა ტონ
თან და პატ რონ თან ას ოც ირ ებ ული და მი სად მი ში შით 

არ ის შეპ ყრო ბი ლი. ქარ თუ ლი ნა ხა ტი ფილ მი სა არ იყ
ოს, ვეფ ხვად გა დაქ ცე ულ მა წრუ წუ ნამ კი იც ის, რომ 
ვეფ ხვია, მაგ რამ არ არ ის დარ წმუ ნე ბუ ლი, კა ტამ თუ 
იც ის ეს. იგ ივე ჭირს ობ ამ ას; მან კი იც ის, რომ უძ ლი ერ
ესი სა ხელ მწი ფოს მე თა ურია, მაგ რამ არ არ ის დარ წმუ
ნე ბუ ლი იმ აში, იც ის თუ არა ეს პუ ტინ–მედ ვე დევ მა. 
ამ იტ ომ, მას ში ჩა დე ბუ ლი მო ნის კო დი, მენ ტა ლუ რად 
მზა დაა რუ სი ბა ტო ნად წარ მო იდ გი ნოს და მის მი მართ 
ყვე ლა ნა ირ დათ მო ბა ზე წა ვი დეს. რუ სიც გრძნობს, 
რომ ტე ხა სე ლი მო ნათ მფლო ბე ლის ნაც ვლად, მის წი ნა
შე ახ ლა ჩვე ულ ებ რი ვი მო ნა დგას, რო მელ საც მის და
ნახ ვა ზე, მუხ ლებ ში აკ ან კა ლებს და თა ვის მოთ ხოვ ნებ
ში – სულ უფ რო რა დი კა ლუ რი ხდე ბა. რომ არა ობ ამ ას 
გა რე მოც ვის გარ კვე ული ზე გავ ლე ნა თა ვი ანთ შავ კა
ნი ან, ვინ იც ის, რამ დენ ჯერ გა შოლ ტი ლი მო ნა წი ნაპ
რე ბის შთა მო მა ვალ ზე – არც ის იქ ნე ბო და გა საკ ვი რი, 
თეთ რი სახ ლის თავ ზე წი თელ ნამ გა ლუ როიანი სიმ ბო
ლი კით დამ შვე ნე ბულ დრო შა საც რომ ეფ რი ალა, რაც 
ძა ლი ან გა ახ არ ებ და ამ ხა ნაგ პუ ტინს.

რაც შე ეხ ება და სავ ლეთ ევ რო პას – იქ მარ თლაც 
უც ნა ური ამ ბე ბი ხდე ბა. ჯერ იყო და მე ოცე სა უკ უნ ის 
შუა ხა ნებ ში, კაც თმო ძუ ლე ობ ის ის ეთი ფორ მე ბი გა მო

ამ ჟღავ ნეს, მა თი მა ყუ რე ბე ლი თე მურ–ლენ გიც ჩა ვარ
დე ბო და კო მა ში. მი ლი ონ ობ ით ად ამი ანს, ვი თომ და ყვე
ლა ზე ცი ვი ლუ რი გერ მა ნე ლე ბი ცოც ხლად აძ რობ დნენ 
ტყავს და გა ზის კა მე რებ ში და უნ დობ ლად ხრუ კავ დნენ. 
მე რე ამ სა ში ნე ლე ბი დან მე ორე უკ იდ ურ ეს ობ აში გა და
ვარ დნენ და ჰუ მა ნიზ მის მო ტი ვით, ის ეთი კა ნო ნე ბი 
მი იღ ეს, ხვალ თუ ზეგ, ევ რო პას სა ხა ლი ფო ებ ად გა
დაქ ცე ვა ემ უქ რე ბა. ცო ტა აკ ლია ტაუერი და ლუვ რი 
მე ჩე თე ბად გა და აკ ეთ ონ. არ ვი ცი ქრის ტი ან თა უგ უნ
ურ ობ ას, რო დის მო ეღ ება ბო ლო!

ამ ას ობ აში, ქარ თვე ლი ე.წ. პო ლი ტი კოს თა ნა წი ლი, 
რუ სეთ თან კე თილ მე ზობ ლუ რი ურ თი ერ თო ბის გა მოს
წო რე ბის სა ბა ბით, ცდი ლობს მო იპ ოვ ოს რუს პო ლი ტი
კოს თა, თუ კრემ ლის მეს ვე ურ თა კე თილ გან წყო ბა და 
მა თი ბუნ დო ვა ნი, ორ აზ რო ვა ნი გა მო ნათ ქვა მე ბი – იმ
ის სა წინ დრად გა მო აც ხა დონ, რომ თურ მე,რუ სებს არ 
ვუყ ვარ ვართ, რომ არა სა ქარ თვე ლოს დღე ვან დე ლი 
ხელ მძღვა ნე ლო ბა, კრემ ლი მზად არ ის, არა მარ ტო აფ
ხა ზე თი და სა მა ჩაბ ლო დაგ ვიბ რუ ნოს, არ ამ ედ სო ჩაც 
ზედ მი აყ ოლ ონ. ხე ლი სუფ ლე ბი დან წა მოს ვლის, თუ 
დათ ხოვ ნის შემ დე გი მდგო მა რე ობა ზო გი სათ ვის ძნე
ლი გა და სა ტა ნი გახ და; ნა წი ლი სათ ვის კი, წი ნას წარ 
მორ გე ბულ თა ნამ დე ბო ბა ზე, უარ ის მი ღე ბით აშ ლი ლი 
ამ ბი ცი ები, ძნე ლი და სა ოკ ებ ელი. ასე რომ კრემ ლის 
მეს ვე ურ ებ თან კეკ ლუ ცო ბა – სა ქარ თვე ლო ზე ზრუნ
ვით კი არა, არ ამ ედ პი რა დი ზრახ ვე ბით არ ის გა ჯე რე
ბუ ლი და არა ობი ექ ტუ რი მდგო მა რე ობ ით გან პი რო ბე
ბუ ლი.

ერ თი წუ თით წარ მო ვიდ გი ნოთ – წა ვი და სა ქარ
თვე ლოს დღე ვან დე ლი პრე ზი დენ ტი. მო ვი და, ვთქვათ, 
კრემ ლში მო სი არ ულე რო მე ლი მე ქარ თვე ლი პო ლი ტი
კო სი პრე ზი დენ ტად. რუ სეთ ში ისე უხ არი ათ – ამ ამ
ბავს ზარ ზე იმ ით აღ ნიშ ნა ვენ. საწ ყა ლი სა ქარ თვე ლო, 
სა უკ უნე ები გა დის და თით ქოს არ აფ ერი იც ვლე ბა! 
ოს მა ლებ მა სი მონ მე ფე რომ და ატ ყვე ვეს – სტამ ბულ
ში ერ თი კვი რა ზე იმ ობ დნენ. რა გით ხრათ, – ახ ლა XXI 
სა უკ უნეა და არა მგო ნია ვთქვათ, სა აკ აშ ვი ლი რუ
სებ მა რომ და იჭ ირ ონ, პუ გა ჩო ვი ვით გა ლი აში გა მომ
წყვდე ული ჩა იყ ვა ნონ მოს კოვ ში, მაგ რამ ღმერ თმა უწ
ყის მა გა თი თა ვი. ვინ იც ის – კრემ ლში აზ როვ ნე ბა არ 
იც ვლე ბა – მსოფ ლიო დერ ჟა ვო ბა ზე ოც ნე ბა კვლა ვაც 
ძა ლა შია.

ერ თი სიტ ყვით, სა თა ვე ში მო ვი და კრემ ლის ფა ვო
რი ტი პრე ზი დენ ტი. მა თი გუ ლის მო სა გე ბად – პირ ველ 
რიგ ში აც ხა დებს, რომ სა ქარ თვე ლოს არ ანა ირი საფ
რთხე ჩრდი ლო ელი მე ზობ ლი დან არ ემ უქ რე ბა. მა შა
სა და მე, არ ანა ირი აუც ილ ებ ლო ბა ის ეთ სამ ხედ რო კავ
შირ ში გა წევ რი ან ებ ისა, სა დაც ჩვენს მი სა ღე ბად ვე ნებს 
მა ინც არ ავ ინ იჭ რის, სუ ლაც არ წარ მო ად გენს აუც ილ
ებ ლო ბას. ხო ლო კით ხვა ზე, რა ვუ ყოთ სა ქარ თვე ლოს 
მო სახ ლე ობ ის იმ 65 პრო ცენ ტს, რო მელ მაც რე ფე რენ
დუმ ზე ხმა მის ცეს სა ქარ თვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რი ან
ებ ას, რუ სე თის ფა ვო რიტ ჩვენს პრე ზი დენ ტს ას ეთი 
პა სუ ხი აქ ვს – უარს ვამ ბობთ ნა ტო ზე, სა მა გი ერ ოდ 
ვაშ ლი შეგ ვიძ ლია შე ვი ტა ნოთ რუ სეთ ში გა ნუ საზ ღვრე
ლი რა ოდ ენ ობ ით. კე თი ლი და პა ტი ოს ანი, ერ თი პრობ
ლე მა მო ვაგ ვა რეთ.

მაგ რამ კრემ ლს – ნა ტო ზე ჩვენს მი ერ უარ ის თქმა 
არ აკ მა ყო ფი ლებს, ის თავს ისე გვიჩ ვე ნებს, რომ ეს 
მის თვის აბ სო ლუ ტუ რად რი გი თი სა კით ხია, – ის ჩვენ
თვის იყო და არ ის სა სი ცოც ხლო მნიშ ვნე ლო ბის, თო
რემ რუ სე თი სათ ვის ნა ტო ზე ჩვე ნი უარი ვი თომ მხო
ლოდ პო ზი ტი ური მო მენ ტია და მე ტი არ აფ ერი. რა 
უნ და მო იმ ოქ მე დოს ას ეთ შემ თხვე ვა ში კრემ ლის ფა
ვო რი ტის პრე ზი დენ ტმა? იგი კვლავ აც ხა დებს, რომ 
სა ქარ თვე ლოს საფ რთხე ემ უქ რე ბა სა ერ თა შო რი სო 
ტე რო რის ტე ბი სა გან, ჩრ. კავ კა სი ელი ბო ევ იკ ებ ის აგ ან, 
მი თი ური სა ხელ მწი ფო ებ ის აგ ან – მათ გან თა ვის დაც
ვა კი ჩვენ არ შეგ ვიძ ლია, ამ იტ ომ რუ სუ ლი სამ ხედ რო 
ბა ზე ბი უნ და დაბ რუნ დნენ სა ქარ თვე ლო ში, სად? ეს ეც 
ცნო ბი ლია: ახ ალ ქა ლაქ ში, ბა თუმ სა და თბი ლის ში.

კვლავ ის მის კით ხვა: რა ვუ ყოთ სა ქარ თვე ლოს მო
სახ ლე ობ ის იმ უმ რავ ლე სო ბას, რომ ლე ბიც დღე ებს ით
ვლიდ ნენ, სა ნამ რუ სე ბი გა ვი დოდ ნენ სა ქარ თვე ლო დან 
და თან მუ სი კით მი აც ილ ებ დნენ მათ.

კრემ ლის ფა ვო რიტ პრე ზი დენ ტს აქ აც აქ ვს პა სუ ხი: 
რუ სუ ლი ჯა რე ბის დაბ რუ ნე ბა ზე, ჩე მო ქარ თვე ლე ბო, 
თქვენ ნუ იჯ ავ რებთ! სა მა გი ერ ოდ, რუ სეთ ში ფალ სი ფი
ცი რე ბუ ლი ღვი ნო შე გიძ ლი ათ შე იტ ან ოთ გა ნუ საზ ღვრე
ლი რა ოდ ენ ობ ით. კი დევ ერ თი პრობ ლე მა მოგ ვეხ სნა.

რას აკ ეთ ებს ამ ას ობ აში რუ სი? არ ის კმა ყო ფი ლი!
გვიბ რუ ნე ბენ აფ ხა ზეთ სა და სა მა ჩაბ ლოს? თურ მე 

ნუ იტ ყვით და მა ინც, არა!
რა უნ და ქნას მა შინ კრემ ლის ფა ვო რიტ მა პრე ზი დენ

ტმა – მან ეს ძა ლი ან კარ გად იც ის და აც ხა დებს! სა ერ
თა შო რი სო პრო ექ ტე ბი, რო მე ლიც რუ სე თის გვერ დის 
ავ ლით – შუა აზი ისა და აზ ერ ბა იჯ ან ის წი აღ ისე ულ სიმ
დიდ რე ებ სა თუ რე სურ სებს, სხვა დას ხვა სა დე ნე ბი თა და 
რკი ნიგ ზით და სავ ლეთ ევ რო პას და აკ ავ ში რებს – ეს არ ის 
ძვი რად ღი რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც საფ რთხეს 
უქ მნი ან სა ქარ თვე ლოს ეკ ოლ ოგი ას, შე იძ ლე ბა ტე რო
რის ტე ბის სა მიზ ნეც გავ ხდეთ, ამ იტ ომ და იმ იტ ომ ჩვენ 
უარი უნ და ვთქვათ მათ ში მო ნა წი ლე ობ აზეო.

კვლავ ის მის კით ხვა – რა ვუ ყოთ სა ქარ თვე ლოს იმ 
მო სახ ლე ობ ას, რომ ლებ საც დო ლარ–დო ლარ და ან გა
რი შე ბუ ლი ჰქონ დათ, სად რამ დენ ნავ თობ სა და გაზს 
უნ და გა ევ ლო, რა უნ და დაგ ვრჩე ნო და ჩვენ.

ფა ვო რი ტი პრე ზი დენ ტი გვე უბ ნე ბა – ოღ ონდ თქვენ 
ამ აზე ნუ ინ ერ ვი ულ ებთ – რუ სი თა ნახ მაა ონ იშ ჩენ კოს 
მი ერ მო წამ ლუ ლად გა მოც ხა დე ბუ ლი ბორ ჯო მიც კი 
და ლი ოსო. აი, ასე ნა ბიჯ–ნა ბიჯ მი ვი წევთ წინ.

რა ზეც შე იძ ლე ბო და უარ ის თქმა, ყვე ლა ფერ ზე 
ვთქვით! გა ხა რე ბუ ლებს კრემ ლი სა კენ გვაქ ვს მზე რა 
მიპ ყრო ბი ლი და ვე ლო დე ბით ნა ნატრ გა დაწ ყვე ტი
ლე ბას, რომ ბო ლოს  და  ბო ლოს რუ სი იტ ყვის, ჯან და
ბას – წა იღ ეთ სა მოთ ხე და ედ ემ იც. ჩვენ, მთვრა ლე ბი, 
თუნ დაც ჯო ჯო ხეთ ში წა ვალ თო! გზა იქ ით აც ჰქო ნი ათ, 
მაგ რამ ნუ რას უკ აც რა ვად, – რუ სი მა ინც არ აბ რუ ნებს 
აფ ხა ზეთ სა და სა მა ჩაბ ლოს.

რა შია საქ მე!? – ფა ვო რი ტი პრე ზი დენ ტი გვე უბ ნე
ბა, რომ ჩვენ უნ და შე ვუ ერ თდეთ რუ სეთ–ბე ლო რუ სი ის 
კავ შირს, მაგ რამ ის ეთს კი არა, ლუ კა შენ კოს სა მას ხა
რა ოდ რომ გა უხ დია, არ ამ ედ უნ და გა უქ მდეს ქარ თუ
ლი ჯა რი, თვი თონ რუ სებს იმ დე ნი ჰყავთ, სად წა იყ ვა
ნონ არ იცი ან!

უნ და გა უქ მდეს ქარ თუ ლი ლა რი, რუ სუ ლი რუბ ლი, 
ჯე რაც ბევ რს არა აქ ვს და ვიწ ყე ბუ ლი!

არ არ ის სა ჭი რო სა გა რეო პო ლი ტი კა – ნერ ვე ბის 
მოშ ლის მე ტი რა მოგ ვი ტა ნა!

არ არ ის სა ჭი რო საზ ღვრე ბის დაც ვა – ხარ ჯებ თან 
არ ის და კავ ში რე ბუ ლი და ამ ას თვი თონ რუ სი მი ხე დავს 
და ა.შ.

აი ასე, “მარ ტი ვად” და რაც მთა ვა რია, “უმ ტკივ ნე
ულ ოდ” მო აგ ვა რებს სა ქარ თვე ლოს “გა ერ თი ან ებ ის” 
სა კით ხს ფა ვო რი ტი პრე ზი დენ ტი, ვი ნა იდ ან არ ავ ით
არი მნიშ ვნე ლო ბა არ ექ ნე ბა, სად იქ ნე ბა აფ ხა ზე თი და 
სა მა ჩაბ ლო, რად გან ჩვენც იქ ვიქ ნე ბით, სა დაც ის ინი 
– ანუ რუ სეთ ში!

აკ აკი ვა რა ზაშ ვი ლი

კვლავ რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ
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ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მი ერ წარ მოთ
ქმუ ლი სიტ ყვა მთაწ მინ და ზე მე რაბ კოს
ტა ვას გარ დაც ვა ლე ბი დან წლის თავ თან 
და კავ ში რე ბით

“ერ თმა წელ მა გან ვლო, თით ქოს გუ შინ იყო 
ის შა ვი დღე, რო დე საც მე რა ბი გა მოგ ვა ცა
ლეს. არ ვი ცი რა შე ედ რე ბო და ამ სა ში ნე ლე
ბას, გა და ვი ტან დით თუ არა ამ ას მი სი ძმე ბი, 
მაგ რამ, ალ ბათ, ღმერ თმა გან გვაძ ლი ერა, რა
მე თუ არ გვაქ ვს უფ ლე ბა, რომ ჩა ვი მუხ ლოთ, 
თუნ დაც. თა ვად მე რა ბის სულს შე აშ ფო თებ და 
ჩვე ნი და ცე მა. მჯე რა, რო გორც თა ვად მე რაბს 
სჯე რო და სა იქიო სუ ლის უკ ვდა ვე ბა და ამ ით 
იყო იგი დი ადი, ამ ით იყო იგი უძ ლე ვე ლი. თუ 
მან გაძ ლო იმ ჯო ჯო ხეთ ში, თუ მან ბო ლომ დე 
გა იტ ანა თა ვი სი მსა ხუ რე ბა, სწო რედ ამ რწმე
ნით, რო მე ლიც გა ნუ ზომ ლად იყო. გა ნუ ზომ
ლად და ის ამ ბობ და — მხო ლოდ ამ რწმე ნით 
შე იძ ლე ბაო გა მარ ჯვე ბა, მხო ლოდ ამ რწმე ნით 
გა იმ არ ჯვებ სო სა ქარ თვე ლო, იქ ად აგა მან 
თა ვის შე სა ნიშ ნავ ნა წარ მო ებ ებ ში და ეს და
ამ ტკი ცა მან თა ვი სი გმი რუ ლი ცხოვ რე ბით. 
მე რა ბის პი როვ ნე ბა ში სარ წმუ ნო ება და გმი
რო ბა შე ერ თდა, სარ წმუ ნო ება და გმი რო ბა 
— ორი რამ, რაც იხ სნის სა ქარ თვე ლო საც და 
კა ცობ რი ობ ას აც. ამ ით არ ის ის დღე ვან დე ლი 
მსოფ ლი ოს ერთერ თი მნა თო ბი, ერთერ თი 
უდ იდ ესი ად ამი ანი. ჩვე ნი ერ ის სუ ლი ერი მოძ

ღვა რი. ამ ით მოგ ვიძ ღვის იგი 
წინ. მივ ბა ძოთ მის მა გა ლითს, 
შე ვიყ ვა როთ ურ თი ერ თი და 
თუ სა ჭი როა, თა ვი დავ დოთ 
მა მუ ლი სათ ვის. მე რა ბი დღე
საც უდ იდ ესი გა მა ერ თი ან ებ
ელი ძა ლაა. მარ თა ლია, მი სი ამ 
სოფ ლი დან გარ დაც ვა ლე ბის 
შემ დეგ, თა ვი აიშ ვეს ბნელ მა 
ძა ლებ მა სა ქარ თვე ლო ში, არ
ნა ხუ ლად აიშ ვეს თა ვი, არ ნა
ხუ ლად გა დიდ გულ დნენ, გა
თავ ხედ დნენ და შე მო უტი ეს 
ერ ოვ ნულ მოძ რა ობ ას, მაგ რამ 
ის ევ მე რა ბი და ამ არ ცხებს 
მათ. გახ სოვ დეთ ეს, მე გობ
რე ბო, გახ სოვ დეთ! იგი ფი ზი
კუ რად აღ არ არ ის ჩვენ თან, 
მაგ რამ სუ ლი ერ ად ჩვენ თან 
არ ის, სა ქარ თვე ლოს თან არ
ის. იგი არ სად არ წა სუ ლა, არ სად არ წა სუ ლა 
და მა რა დის ჩვენ თან იქ ნე ბა. სა უკ უნ ოდ იყ ოს 
ხსე ნე ბა მი სი და სა უკ უნ ოდ იყ ოს დი დე ბა იმ 
ქვეყ ნი სა, რო მელ საც მან შეს წი რა თა ვი.

რო დე საც მე რა ბი მი წას მი ვა ბა რეთ, იმ შავ 
დღეს, ჩვენ შევ ფი ცეთ, რომ ბრძო ლით გიგ
ლო ვოთ, ძმაო, ბრძო ლით, სხვა გლო ვა შენ არ 
შეგ ფე რის. ეს შე ვას რუ ლეთ და უფ რო მე ტად 

უნ და შე ვას რუ ლოთ. ჩვე ნი ბრძო ლა ჩვე ნი მა მუ
ლი სათ ვის, ჩვე ნი იდე ალ ებ ის ათ ვის იქ ნე ბა ნამ
დვი ლი ბრძო ლა, ნამ დვი ლი გლო ვა მე რაბ კოს
ტა ვა სი, სხვაგ ვა რი გლო ვა გმირს არ შეჰ ფე რის! 
მო დით, აღ ვუს რუ ლოთ მას ეს სურ ვი ლი, ეს 
ან დერ ძი და ამ ით ავ უგ ოთ სა მა რა დი სო ძეგ ლი 
თა ვი სუ ფალ სა ქარ თვე ლო ში! ღმერ თი იყ ოს მი
სი სუ ლის გან მა ნათ ლე ბე ლი და ჩვე ნი მწყა ლო
ბე ლი ამ წმინ და ბრძო ლა ში”.

მა მუ ლი სათ ვის წა მე ბუ ლი გმი რის სუ ლი დას ტრი ალ ებს 
მთაწ მინ დას და სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს

1989 წლის 13 ოქტომბერს მერაბ კოსტავა მოკლეს

ცოტ ნე გამ სა ხურ დია, რო მელ საც სა აკ აშ ვი ლის 
დიქ ტა ტო რუ ლი რე ჟი მის სა სა მარ თლომ, მიმ დი ნა რე 
წლის 8 აპ რილს 9 წლი თა და 6 თვით პა ტიმ რო ბა მი უს
აჯა, ცი ხის სა კან შიც გა ნაგ რძობს ცი ხის ად მი ნის ტრა
ცი ული რე ჟი მი სად მი და უმ ორ ჩი ლებ ლო ბას; ექ ომ აგ
ება და იც ავს სხვა პა ტიმ რე ბის უფ ლე ბებს, რო მელ თა 
მი მარ თაც ად მი ნის ტრა ცი
ული რე ჟი მი სას ტიკ ძა ლა
დო ბებს  ახ ორ ცი ელ ებს.

გა მოც ხა დე ბუ ლი პრო
ტეს ტის გა მო, თა ვად ცოტ ნე 
გამ სა ხურ დი ას, ცი ხის ად მი
ნის ტრა ცია სჯის უფ ლებ რი
ვი შეზ ღუდ ვე ბით: არ თმევს 
ტან საც მელს, სა წერ ფურ
ცლებს, ავ ტო კალ მებს, წიგ
ნებს, ზღუ დავს სა პირ ფა რე
შო თი და ჰი გი ენ ის დაც ვის 
სარ გებ ლო ბი სა და ჰა ერ ზე 
გაყ ვა ნის უფ ლე ბე ბი თაც კი. 
ყო ველ უკ ან ონო და არ ას ამ არ თლებ რივ სი სას ტი კეს, 
ცოტ ნე გამ სა ხურ დია პა სუ ხობს საპ რო ტეს ტო შიმ ში
ლო ბე ბით.

თა ვი სუფ ლე ბის აღ მკვეთ ღო ნის ძი ებ ებ ის სა სა მარ
თლო პრო ცე სებ ზე ცოტ ნე გამ სა ხურ დი ამ გა ნაც ხა და: 
2004 წელს, რო დე საც მე დავ ბრუნ დი მოს კო ვი დან თბი
ლის ში, ნა ცი ონ ალ ურ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ სა მეგ რე ლო–
ზე მო სვა ნე თის გუ ბერ ნა ტო რო ბა შე მომ თა ვა ზა, რა ზეც 
მე უარი ვუთ ხა რი, რად გან ჩემ თვის ნა თე ლი იყო მა თი 
კურ სი და ამ ყვე ლა ფერ ში მო ნა წი ლე ობ ის არ ავ ით არი 
სურ ვი ლი არ მქონ და. ამ ას თა ნა ვე, ჩე მი შე ხე დუ ლე ბა 
მაქ ვს სა ხელ მწი ფო სამ სა ხურ ზე და ის ზო გა დად არ არ
ის “ჩე მი”. 2007 წელს, მა მა ჩე მის ნეშ ტის გროზ ნო დან 
გად მოს ვე ნე ბა და მთაწ მინ და ზე დაკ რძალ ვა, მი ხე ილ 
სა აკ აშ ვილს სურ და თა ვის პი არ/შო უდ ექ ცია, რის თვი
საც ჩე მი თან ხმო ბის პი რო ბად 2 მი ლი ონი დო ლა რი 
შე მომ თა ვა ზეს. მო ლა პა რა კე ბა ში, ხე ლი სუფ ლე ბის მა
ღა ლი ეშ ელ ონ ებ ის წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად, სამ

წუ ხა როდ, მო ნა წი ლე ობ და ჩე მი უმ ცრო სი ძმა გი ორ გიც. 
“ხომ მარ თა ლია, დე და, გა ნა ასე არ იყო? და მი დას ტუ
რე!” – მი მარ თა მან ერთ–ერთ სა სა მარ თლო პრო ცეს ზე 
ქალ ბა ტონ მა ნა ნას, რო მელ მაც ნათ ქვა მი თა ვის მძი მე 
დაქ ნე ვით და უდ ას ტუ რა. ცოტ ნემ გა ნაგ რძო: მე კა ტე
გო რი ული უარი გან ვაც ხა დე, სა აკ აშ ვილს, ქუ ლე ბის 

და სა წე რად მა მა ჩე მის ძვლე ბი არ 
მივ ყი დე. 2009 წლის 28 ოქ ტომ ბერს, 
თით ქოს მე ზობ ლსა და მე გობ რის, 
ბა ჯე ლი ძის, “დაჭ რის ბრალ დე ბით” 
და მა კა ვეს ჩემს სახ ლთან, პო ლი ცი
ელ ებ მა რო გორც წე სი და კა ნო ნი 
პირ და პირ, სამ მარ თველ ოში კი არ 
წა მიყ ვა ნეს, არ ამ ედ, ჩე მი სახ ლის 
ზე მოთ მდე ბა რე ვე რის სა საფ ლა ოს 
უკ იდ ურ ეს ნა წილ ში ამ იყ ვა ნეს და 
მით ხრეს: “თუ შენს თავ ზე არ აიღ ებ 
ბა ჯე ლი ძის დაჭ რას, აქ ვე შე ნი ხე ლით 
გა გათ ხრე ვი ნებთ შენს საფ ლავს და 
ისე ჩაგ მარ ხავთ, ვე რა ვინ გი პო ვი სო”. 

დე დის მოკ ვლი თაც და მე მუქ რნენ. შემ დეგ წა მიყ ვა ნეს 
ძვე ლი თბი ლი სის მე–3 გან ყო ფი ლე ბა ში, სა დაც მო მა
კით ხა ჩემ მა ძმამ, გი ორ გიმ, დე გი დუ და ევ თან ერ თად 
(ჩეჩ ნე თის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის ჯო ჰარ დუ და ევ ის 
ერთ–ერ თი შვი ლი – ქ. ჭ.). მე მათ ვუ ამ ბე თავ სგა დახ დე
ნი ლი და რომ სრუ ლი ად უდ ან აშა ულ ოც ვი ყა ვი. დე გი ძა
ლი ან შე წუხ და, გა ნი ცა და, ხო ლო ჩემ მა ძმამ, გი ორ გიმ, 
სრუ ლი გულ გრი ლო ბით მო ის მი ნა და მე ტად აღ არც მო
უკ ით ხავს ჩემ თვის. ცი ხე ში კი ჩემს სა კან ში შე მო ვი და 
კონ ტრდაზ ვერ ვის მა ღალ ჩი ნო სა ნი და სუ კის კარ თო ტე
კის სა ნაც ვლოდ, თა ვი სუფ ლე ბა შე მომ თა ვა ზა.

ას ეთია ცოტ ნე გამ სა ხურ დი ას პო ლიტ პა ტიმ რო
ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მძი მე ის ტო რია. გა ნა ჩე ნი 
გა სა ჩივ რე ბუ ლია სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში. თუმ
ცა სას ჯე ლის დაკ ლე ბის ან სუ ლაც მი სი უკ ან ონო პა
ტიმ რო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის მო იმ ედ ენი არ უნ და 
ვი ყოთ.

ქე თე ვან ჭან ტუ რია

ცოტ ნე გამ სა ხურ დია
სა აკ აშ ვი ლის რე ჟიმ ში თა ვი სუფ ლე ბას ვერ ეღ ირ სე ბა

ფრაგ მენ ტი მი ხე ილ 
სუს ლო ვის და ხუ რუ ლი 

მოხ სე ნე ბი დან
“კო მუ ნის ტუ რი პარ ტია რუ სე თის 

წე ბოა და სა ნამ ეს წე ბო თა ვის ძა ლას, 
თა ვის თვი სე ბას არ და კარ გავს, მა ნამ
დე უნ და ავ ამ უშ ავ ოთ რუ სე თის გა დარ
ჩე ნის გეგ მა, რო მე ლიც სხვა და სხვა 
რეს პუბ ლი კებ ში სხვა და სხვა იქ ნე ბა.

შო რე ულ აღ მო სავ ლეთ ში მცხოვ
რებ გე ნერ ლებს უნ და მივ ცეთ ცხოვ
რე ბის ნორ მა ლუ რი სა შუ ალ ება. მათ 
ჩა მო სა სახ ლებ ლად დაგ ვჭირ დე ბა შა ვი 
ზღვის სა საზ ღვრო ტე რი ტო რია, სა დაც 
რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, ქარ თვე ლე ბი 
ცხოვ რო ბენ. უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, 
რომ ქარ თვე ლე ბი ჩვენ გან ძლი ერ გან
სხვავ დე ბი ან, ად რე თუ გვი ან სა ქარ
თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის სა კით ხს 
და აყ ენ ებ ენ და თა ვი სუფ ლე ბას მო ით
ხო ვენ. მათ თან ბრძო ლა უნ და და ვიწ
ყოთ აფ ხა ზე თი დან. აფ ხა ზე თის გა მო ყე
ნე ბით სა მეგ რე ლოს, სვა ნეთს, აჭ არ ასა 
და სხვა კუთ ხე ებს უნ და მივ ცეთ და მო
უკ იდ ებ ლო ბა. მათ ში ცალცალ კე უნ
და გა ვაღ ვი ვოთ კუთ ხურ ერ ოვ ნუ ლი 
გრძნო ბა. და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო უნ
და და ვუ პი რის პი როთ აღ მო სავ ლეთს, 
ამ ის შემ დეგ მათ შო რის მომ რი გებ ლის 
ფუნ ქცია უნ და შე ვას რუ ლოთ. პა რა ლე
ლუ რად, ქარ თვე ლე ბი მეც ნი ერ ულ ად 
უნ და და ვარ წმუ ნოთ, რომ ის ინი სხვა 
და სხვა ქვეყ ნე ბი დან ჩა მო სახ ლე ბულ
ნი, სხვა და სხვა ერ ის წარ მო მად გენ
ლე ბი არი ან, რაც მა თი სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი იდ ან სა ბო ლო ოდ გა ძე ვე ბის 
სა შუ ალ ებ ას მოგ ვცემს.

პა რი ზის ერ ოვ ნუ ლი საბ ჭოს ჟურ ნა
ლი დან, “მებ რძო ლი სა ქარ თვე ლო” 

(26 მა ისი, 2003 წე ლი).
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გაგრძელება მე-9 გვ.

“ის ტო რი ის აღ დგე ნა ერ ის გა მო ცოც ხლე ბაა, გამ
ხნე ვე ბა, აწ მყოს გა გე ბა და წარ მარ თვაა, მერ მი სის 
გა მოკ ვლე ვა სიბ ნე ლი სა გან”, — ამ ბობ და ილია. ბა ტო
ნი გუ რამ შა რა ძე სა ყო ველ თაო ნი ჰი ლიზ მი სა და ფა
სე ულ ობ ათა დე ვალ ვა ცი ის სა უკ უნ ეში, ცდი ლობ და 
წარ სულ თან, ის ტო რი ას თან მი ახ ლო ებ ით ერ ოვ ნუ ლი 
ღირ სე ბის, ერ ოვ ნუ ლი მე ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და სწო
რედ, რომ სიბ ნე ლის გან გა მოკ ვლე ული მერ მი სის გზა 
ეჩ ვე ნე ბი ნა ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ ის თვის. ის მუ დამ 
იქ იყო, სა დაც ქარ თულ საქ მეს უჭ ირ და, საფ რთხე ემ
უქ რე ბო და. ბო ლო 30 წლის მან ძილ ზე არ ყო ფი ლა, არც 
ერ თი მეტნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ზო გა დო ებ რივ
პო ლი ტი კუ რი მოვ ლე ნა, რომ ლის ეპ იც ენ ტრში ბა ტო ნი 
გუ რა მი არ ყო ფი ლი ყოს! მწე რა ლი, ფი ლო ლო გი ის მეც
ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა 
აკ ად ემი ის წევრკო რეს პონ დენ ტი, 50ზე მე ტი წიგ ნი
სა და მო ნოგ რა ფი ის ავ ტო რი, ორ გზის პარ ლა მენ ტის 
წევ რი, მიგ რა ცი ისა და უც ხო ეთ ში მცხოვ რებ თა ნა მე
მა მუ ლე თა საქ მე ებ ის კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე (და 
არა ჯგუ ფის, რო გორც ამ ას ამ ბობს პას კვი ლის ავ ტო
რი და ამ ით ვე ცდი ლობს და აკ ნი ნოს, და ამ ცროს მი სი 
თა ნამ დე ბო ბა და, რაც მთა ვა რია, მი სი მოღ ვა წე ობა. 
ას ევეა სა პარ ლა მენ ტო კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე ობ ას
თან და კავ ში რე ბით. აი, ას ეთი მარ თა ლია ავ ტო რი ამ 
პას კვი ლი სა), უც ხო ეთ ში მცხოვ რებ თა ნა მე მა მუ ლე თა 
საქ მე ებ ისა და საზ ღვარ გა რეთ არ სე ბულ ერ ოვ ნულ 
ფა სე ულ ობ ათა დაბ რუ ნე ბის სა პარ ლა მენ ტო კო მი სი ის 
თავ მჯდო მა რე, პო ლი ტი კუ რი მოძ რა ობ ის “ენა, მა მუ
ლი, სარ წმუ ნო ება” ლი დე რი — გა ნა შე იძ ლე ბა ას ეთი 
ად ამი ან ის მხე ცუ რი, სა დის ტუ რი მკვლე ლო ბა პო ლი
ტი კუ რი არ იყ ოს?!

მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, “ას ავ ალდა სა ვალ ში” გა მოქ
ვეყ ნე ბუ ლი წე რი ლის “უც ხო სპეც სამ სა ხუ რე ბის 
შეც დო მა. გუ რამ შა რა ძის სიკ ვდილ მა ხალ ხი ქუ ჩა ში 
არ გა მო იყ ვა ნა” ავ ტო რი ლე ილა კვი რი კაშ ვი ლი თავ
გა მო დე ბით, ყო ველ გვა რი არ გუ მენ ტა ცი ის გა რე შე 
აც ხა დებს, რომ “გუ რამ შა რა ძის მკვლე ლო ბის პო
ლი ტი კუ რად გა მოც ხა დე ბა” (რა საც სა ზო გა დო ებ ის 
უდ იდ ესი ნა წი ლი ეთ ან ხმე ბა — ავტ.) თურ მე, ნაჩ
ქა რე ვი და ტენ დენ ცი ური გან ცხა დე ბაა”! სა ინ ტე რე
სოა, სხვას რას უნ და ნიშ ნავ დეს, რო ცა პო ლი ტი კუ

რი მოძ რა ობ ის ლი დერს, სა ზო გა დო ებ რი ვად მე ტად 
აქ ტი ურ მოღ ვა წეს კლა ვენ?! ამ მხრივ ჟურ ნა ლის ტის 
პო ზი ცია ეხ მი ან ება და სა ფუძ ველ საც უმ ყა რებს იმ 
ზო გი ერ თი ვაიპო ლი ტი კო სი სა თუ შე ში ნე ბუ ლი ე.წ. 
“ცნო ბა დი სა ხის” პო ზი ცი ას, რომ გუ რამ შა რა ძე მხო
ლოდ პრო ფე სო რი და ჩი ნე ბუ ლი მეც ნი ერი იყო, სი
რაქ ლე მას პო ზა ში მყო ფი ად ამი ანი ხომ ყო ველ თვის 
ნა ხევ რად სი მარ თლეს ამ ბობს!

ჩვენ არ შე ვუდ გე ბით ამ პას კვი ლის პუნ ქტობ რი
ვად გან ხილ ვას. ეს დი დი პა ტი ვი იქ ნე ბო და ავ ტო რის
თვის. ჩვენ რამ დე ნი მე სიტ ყვით, ზე და პი რუ ლად შე
ვახ სე ნებთ კვი რი კაშ ვი ლის ნა ირ ებს ბა ტო ნი გუ რა მის 
მოღ ვა წე ობ ის არე ალს.

გუ რამ შა რა ძე გახ ლდათ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რი, ჭეშ მა რი ტი ერ ის კა ცი, 
თა ვი სი ქვეყ ნის უდ იდ ესი პატ რი ოტი, ერ ოვ ნუ ლი 
მოღ ვა წე, რო მელ საც ერ ის მა ჯის ცე მა ზე ედო ხე ლი. 
ის იც ნი შან დობ ლი ვია, რომ დღე ვან დე ლი სა პარ ლა
მენ ტო უმ რავ ლე სო ბის ფაქ ტობ რი ვი ლი დე რი გი გა 
ბო კე რია თა ვის დრო ზე გუ რამ შა რა ძეს პო ლი ტი კი
დან გა ძე ვე ბით და ცი ხე ში ჩას მით და ემ უქ რა, ერთ
ერ თი გავ ლე ნი ანი მი ნის ტრი კი ამ აყ ად აც ხა დებ და, 
“დღეს შა რა ძე პო ლი ტი კურ სა ნაგ ვე ზეა”, მა ვან ნი, აკ
ად ემ იკ ოსს ხუ ლი განს უწ ოდ ებ დნენ, ან რას ნიშ ნავს 
გი გა ბო კე რი ას ცი ნი კუ რი გან ცხა დე ბა იმ ის შე სა ხებ, 
რომ “ას ეთი მკვლე ლო ბე ბი უფ რო დე მოკ რა ტი ულ 
ქვეყ ნებ შიც ხდე ბა”?

“ვე თან ხმე ბი იმ ვერ სი ას, რომ მკვლე ლო ბა შეკ
ვე თი ლი იყო, მაგ რამ პო ლი ტი კურ ში ნა არ სს არ ვი
ზი არ ებ, უფ რო მე ტიც, გა მოვ რიც ხავ”, — კა ტე გო
რი ულ ად აც ხა დებს ლე ილა კვი რი კაშ ვი ლი და ამ ით 
თა ვად ვე ეწ ინა აღ მდე გე ბა სა კუ თარ ვერ სი ას, რომ 
— “ეს მკვლე ლო ბა უც ხო ქვეყ ნის სპეც სამ სა ხუ რებ მა 
და გეგ მეს”.

ამ ას თან, იგი ცდი ლობს შექ მნას ობი ექ ტუ რო ბის 
სა ბურ ვე ლი და “აღი არ ებს”, რომ გუ რამ შა რა ძე “მუ
ყა ითი და შრო მის მოყ ვა რე მეც ნი ერი, ბიბ ლი ოგ რა ფი 
და არ ქი ვა რი უსი ყო ფი ლა, ამ ას თან, “ინ ტრი გე ბი სა 
და ად ამი ან ებ თან და პი რის პი რე ბის ხე ლოვ ნე ბა საც 
ფლობ და, რაც, ასე გან სა ჯეთ, მი სი კა რი ერ ის წარ მა
ტე ბუ ლო ბა საც კი უწ ყობ და ხელს”. დი ახ, გუ რამ შა
რა ძე მარ თლაც არ ას ოდ ეს ერ იდ ებ ოდა და გა ურ ბო და 
(საქ ვეყ ნო საქ მის გა მო!) და პი რის პი რე ბას გავ ლე ნი ან 
პი რებ თან, “ძლი ერ თა ამა ქვეყ ნი სა თა”, მის თვის არ 
არ სე ბობ და ცრუ ავ ტო რი ტე ტი და ამ ის გა მო მხო
ლოდ უსი ამ ოვ ნე ბა, ტკი ვი ლი და შე ურ აც ხყო ფა თუ 
შეხ ვედ რია ცხოვ რე ბის გზა ზე. ქარ თუ ლი სა ხელ მწი
ფო ებ რი ობ ის, ერ ოვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის წი ნა აღ მდეგ 
მებ რძოლ თა და უფ არ ავ მხი ლე ბას, ერ ის ტკი ვი ლე
ბის გა მომ ზე ურ ებ ას, სი მარ თლის თქმას ჟურ ნა ლის
ტი კვი რი კაშ ვი ლი “სკან და ლუ რი და ზეს კან და ლუ რი 
ინ ფორ მა ცი ებ ის გახ მა ურ ებ ად” აც ხა დებს. გუ რამ 
შა რა ძე იბ რძო და ერ ოვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს ოთ ხი 
ბურ ჯის, დე და ბო ძის — მარ თლმა დი დე ბე ლი სა მო
ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ის, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის, მწე რალ თა 
კავ ში რის, სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის 
გა და სარ ჩე ნად. ჯერ კი დევ 10 წლის წინ აღ მო აჩ ინა 
და ამ ხი ლა მსოფ ლი ოს სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა
ცი ებ ის და ფონ დე ბის, მათ შო რის Tacisის სა იდ უმ
ლო გეგ მა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა 
აკ დე მი ის დაშ ლა სა და გა უქ მე ბას ის ახ ავ და მიზ ნად! 
მა შინ ამ ას ბევ რი ეჭ ვის თვა ლით უყ ურ ებ და, დღეს 
კი ეს ყვე ლა ფე რი სა ვა ლა ლო რე ალ ობ ად იქ ცა. გუ
რამ შა რა ძემ ამ ხი ლა ის ად ამი ან ები ქვეყ ნის შიგ ნით 
და გა რეთ, ვინც სა ქარ თვე ლო დან ერ ოვ ნუ ლი სა გან
ძუ რის აშშში გა ტა ნას ცდი ლობ და, ვი თომ ცდა “ქარ
თუ ლი კულ ტუ რის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით”. ბნი 
გუ რა მის ძა ლის ხმე ვით 2001 წლის 22 თე ბერ ვალს 
სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ეს მა სა სა მარ თლომ იეღ ოვ ელ

თა სექ ტის რე გის ტრა ცია გააუქმა, რო მე ლიც ე.წ. 
რე ვო ლუ ცი იდ ან მე5 დღეს აღ ად გი ნეს; პარ ლა მენ
ტში მოღ ვა წე ობ ის ას ამ ხელ და იმ დე პუ ტა ტებს (მათ 
შო რის ზო გი ერთ დღე ვან დე ლი უმ რავ ლე სო ბის წევ
რს), რომ ლე ბიც იბ რძოდ ნენ ქარ თუ ლი ენ ის თვის ჭეშ
მა რი ტად სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის, 
პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ დო კუ მენ ტში ერ ოვ
ნე ბის, მა მის სა ხე ლის აღ მნიშ ვნე ლი რეკ ვი ზი ტე ბის 
შე ტა ნის წი ნა აღ მდეგ. გა ნა ესააა “ზეს კან და ლუ რი 
ინ ფორ მა ცი ებ ის” გახ მა ურ ება?

ავ ტო რი იხ სე ნებს, რომ თა ვის დრო ზე პრო ფე სო
რი შა რა ძე და აჯ ილ დო ვეს უნ გრე თის რეს პუბ ლი კის 
ოქ როს მედ ლით “უნ გრე თის მიზ ნე ბის დაც ვი სათ
ვის მთელ მსოფ ლი ოში” და ამ ას მზაკ ვრუ ლად აკ ავ
ში რებს სო როს თან. სა იდ ან ას ეთი “შორს მი მა ვა ლი” 
დას კვნე ბი?! მხო ლოდ იმ იტ ომ, რომ ჯორჯ სო რო სი 
უნ გრუ ლი წარ მო შო ბის ამ ერ იკ ელი ებ რა ელია? ასე 
რო გორ და გაბ რმა ვათ ბოღ მამ და მძულ ვა რე ბამ, ქნო 
ლე ილა. სირ ცხვი ლია, რბი ლად რომ ვთქვათ. გე ში ნო
დეთ! ცი ლის წა მე ბა დი დი ცოდ ვაა.

მკით ხველს კი შე ვახ სე ნებთ, რომ ბა ტონ გუ რამს 
გა მო ცე მუ ლი აქ ვს წიგ ნე ბად: 

1. “მი ხაი ზი ჩი და ქარ თუ ლი კულ ტუ რა”, თბ., 
1978, რედ. ალ. ბა რა მი ძე;

2. “მა სა ლე ბი ბე ლა ვი კა რის არ ქი ვი დან”, თბ., 
1981 წ., სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემია, შო
თა რუს თა ვე ლის სახ. ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ
სტი ტუ ტი, რედ. სარ გის ცა იშ ვი ლი;

3. “მიკ ლოშ კი ში ტოტ ფა ლუ ში და ქარ თუ ლი სტამ
ბა”, თბ., 1982, რედ. ალ. ბა რა მი ძე, რე ცენ ზენ ტე ბი 
პროს. ს. ცა იშ ვი ლი და ფი ლო ლო გი ის მეც ნი ერ ებ ათა 
კან დი და ტი ნ. სუ ლა ვა.

და ამ ნაშ რო მე ბის ფა სი კარ გად იც ის წიგ ნი ერ მა 
სა ზო გა დო ებ ამ. მზაკ ვრუ ლი ვერ სი ის ავ ტორს ცა ლი 
თვა ლით მა ინც რომ ჩა ეხ ედა ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ 
წიგ ნებ ში, ად ვი ლად მიხ ვდე ბო და, რა ტომ და ჯილ
დოვ და გუ რამ შა რა ძე უნ გრე თის რეს პუბ ლი კის ოქ
როს მედ ლით “უნ გრე თის მიზ ნე ბის დაც ვი სათ ვის 
მთელ მსოფ ლი ოში”. ისე, რო გორ ფიქ რობთ, ქნო 
ლე ილა, სო რო სის, უნ გრე თის სა ხელ მწი ფო სა და უნ
გრე ლი ხალ ხის გა იგ ივ ება, მით უმ ეტ ეს, რო დე საც 
სა უბ არია მი ხაი ზიჩ ზე, ბე ლა ვი კარ ზე, შე იძ ლე ბა? 
უხ ერ ხუ ლი ხომ არ არ ის? ან რო გორ ფიქ რობთ, ბნ 
ალ ექ სან დრე ბა რა მი ძეს, ბნ სარ გის ცა იშ ვილს (მო
მი ტე ვონ მათ მა სუ ლებ მა) და ქნ ნეს ტან სუ ლა ვა
საც ეჭ ვქვეშ აყ ენ ებთ? ეს მა ინც არ გიქ მნით უხ ერ
ხუ ლო ბას? ისე, სხვა თა შო რის, თქვენს პო ზი ცი ას 
სო როს თან და კავ ში რე ბით არ ამ ჟღავ ნებთ. რა ტომ? 
აქ ვე მსურს შე გახ სე ნოთ, რომ იმ ცნო ბილ უნ ივ ერ
სი ტეტ ში ის ყმაწ ვი ლე ბი აღ იზ არ დნენ, შემ დეგ და
ჯილ დოვ დნენ და, რო გორც ბა ტო ნი გუ რა მი იტ ყო და, 
“ვარ სკვლავ თბი ჭუ ნე ბად” მოგ ვევ ლი ნენ ჩვენს სამ
შობ ლო ში მზაკ ვრუ ლი და და მან გრე ვე ლი იდე ებ ით 
აღ ჭურ ვილ ნი, რო მელ თა წის ქვილ ზეც ას ხამთ წყალს 
ამ პას კვი ლით. ასე რომ, მი სა მარ თი შე გე შა ლათ, 
ქნო ლე ილა. სა მარ ცხვი ნოდ სუს ტი და უვ არ გი სი 
არ გუ მენ ტე ბი გაქ ვთ ბა ტო ნი გუ რა მის სო რო სე ლად 
გა მო საც ხა დებ ლად. ახ ლა კი ის ღა დაგ რჩე ნი ათ, ბო
დი ში მო იხ ად ოთ მი ხაი ზი ჩის, ბე ლა ვი კა რის, მიკ ლოშ 
კი შის, ალ ექ სან დრე ბა რა მი ძის, სარ გის ცა იშ ვი ლის 
სულ თა წი ნა შე, ბო დი ში მო იხ ად ოთ ქნი ნეს ტან სუ
ლა ვა სა და უამ რა ვი ად ამი ან ის წი ნა შე.

ბა ტო ნი გუ რამ შა რა ძის პი რად ბიბ ლი ოთ ეკ აში 
არ ის 1917 წელს ბუ და პეშ ტში გა მო ცე მუ ლი “ვეფ ხის
ტყა ოს ნის” ბე ლა ვი კა რი სე ული თარ გმა ნი უნ გრულ 
ენ აზე მი ხაი ზი ჩის შე სა ნიშ ნა ვი ილ უს ტრა ცი ებ ით. 
წიგ ნს აქ ვს მიძ ღვნი თი წარ წე რა: “სახ სოვ რად ბნ გუ
რამ შა რა ძეს. მ. იშ ტვა ნო ვი ჩი” ქარ თულ ენ აზე. რა იმე 
მო საზ რე ბა ხომ არ 
გაქ ვთ იშ ტა ნო ვიჩ

2007 წლის 28 მა ისი – 3 ივ ნი სის გა ზეთ “ას ავ ალ-და სა ვალ ში” გა მოქ ვეყ ნდა ქ-ნ 
ლე ილა კვი რი კაშ ვი ლის წე რი ლი სა თა ურ ით “უც ხო ქვეყ ნის სპე ცი ალ ის ტე ბის შეც-
დო მა. გუ რამ შა რა ძის სიკ ვდილ მა ხალ ხი ქუ ჩა ში არ გა მო იყ ვა ნა”. სა პა სუ ხო წე რი-
ლი კი, ჩვენ თვის გა ურ კვე ველ მი ზეზ თა გა მო, არ და იბ ეჭ და გა ზეთ “ას ავ ალ-და-

სა ვალ ში”. ამიტომ სა მი წლის შემ დეგ ვაქ ვეყ ნებთ პა სუხს, სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის, 
შე საძ ლოა, უკ ვე და ვიწ ყე ბულ პას კვილ ზე. ამ სამ მა წელ მა ხომ ბევ რი რამ სხვაგ ვა-
რად დაგ ვა ნა ხა, ბევრ რა მეს ფარ და ახ ადა და მა ვანს ნი ღა ბიც ჩა მოხ სნა. იქ ნებ პას-
კვი ლის ავ ტო რის ცნო ბი ერ ებ აშ იც მოხ და სა სი კე თო ძვრე ბი. იმ ედს ვი ქო ნი ებთ.

გურამ შარაძის 70 წლისთავი
გულ წრფე ლად გი თა ნაგ რძნობთ, 

ქალ ბა ტო ნო ლე ილა! 
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დასაწყისი გვ. 8 ზე, ქნო ლე ილა?
გუ რამ შა რა ძე იბ რძო

და მარ თლმა დი დებ ლო ბი სა 
და მარ თლმა დი დე ბელ თა და სა ცა ვად. მან არა მხო
ლოდ ამ ხი ლა აგრესიული ან ტი მარ თლმა დი დებ ლუ რი 
სექ ტე ბის საქ მი ან ობა, არ ამ ედ წარ მო აჩ ინა, თუ რო
გო რია ევ რო პის და მო უკ იდ ებ ელი, ცი ვი ლი ზე ბუ ლი 
სა ხელ მწი ფო ებ ის კა ნონ მდე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე
ბა ან ტი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სექ ტე ბი სად მი. ამ ას აც 
უკ უღ მარ თად ხსნის და ამ ტკი ცებს პას კვი ლის ავ
ტო რი, რომ “შა რა ძეს და მის მომ ხრე თა მი ერ იეღ ოვ
ელ თა წი ნა აღ მდეგ წარ მო ებ ული აქ ცი ები არ ას წო რი, 
ან ტი მარ თლმა დი დებ ლუ რი და არ აჰ უმ ან ური იყო”, 
უფ რო მე ტიც, ამ ის გა მო, თურ მე, ამ სექ ტებს მათ მა 
ხელ მძღვა ნე ლებ მა, სა თა ვო ოფ ის ებ მა და ფი ნან სე ბა 
გა უზ არ დეს”. ბა ტონ მა გუ რამ მა კი, ბო რო ტე ბას თან 
ბრძო ლის მთა ვა რი იარ აღი, ამ შემ თხვე ვა ში სექ ტე ბის 
მხი ლე ბა გა მო იყ ენა და ამ ით უამ რა ვი მარ თლმა დი დე
ბე ლი გა და არ ჩი ნა ან ტიქ რის ტეს თან წილ ნა ყა რო ბას. 
მარ თლმა დი დებ ლო ბის და უძ ინ ებ ელი მტრე ბი ხომ 
უფ ლი სა და სა ხა რე ბის სა ხე ლით ესა უბ რე ბი ან და აც
დუ ნე ბენ გა უთ ვით ცნო ბი ერ ებ ელ ად ამი ან ებს. რაც 
შე ეხ ება და ფი ნან სე ბას, სექ ტებს ყო ველ თვის კარ გად 
აფ ინ ან სებ დნენ. ისე, ახ ლა აღ არ ავ ინ ებ რძვის ან ტი
მარ თლმა დი დებ ლებს და, რო გორ ფიქ რობთ, შე უწ
ყდე ბათ და ფი ნან სე ბა? ვაი, რომ არა!

კვი რი კაშ ვი ლი, რა ტომ ღაც, იმ აშ იც დარ წმუ ნე ბუ
ლია, რომ 2002 წლის ივ ლი სის “მაგ თი კო მის” ცნო ბი
ლი შეტ ყო ბი ნე ბის: “სო რო სის ფონ დი ით ხოვს გუ რამ 
შა რა ძის სიკ ვდი ლით დას ჯას”, ავ ტო რე ბი, სი ნამ დვი
ლე ში ჩრდი ლო ეთ ით მდე ბა რე სა ხელ მწი ფოს სპეც სამ
სა ხურ ში უნ და ვე ძი ოთ (?!).

აქ ვე ავ ტო რი, ვი თომ შემ თხვე ვით, გვა უწ ყებს, 
რომ “გუ რამ შა რა ძის სი ცოც ხლე საკ მა ოდ სო ლი დუ
რი პა კე ტით დაზ ღვე ული იყო შვე იც არი ის ერთერ თი 
ავ ტო რი ტე ტუ ლი სა დაზ ღვე ვო კომ პა ნი ის მი ერ”. ეს 
სრუ ლი აბ სურ დი და მო ნა ჭო რია, რაც და ად ას ტუ რეს 
კი დეც ბა ტო ნი გუ რა მის ოჯ ახ ის წევ რებ მა, უახ ლო ეს
მა ად ამი ან ებ მა. მე ტიც, ეს რომ ასე იყ ოს, ქარ თველ
თმო ძუ ლე ხე ლი სუ ფალთ ლე ილა კვი რი კაშ ვი ლი და ას
წრებ და ამ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას?

და ბო ლოს, ამ დე ნი არ გუ მენ ტს მოკ ლე ბუ ლი წი
აღ სვლე ბის შემ დეგ სტა ტი ის ავ ტო რი მთა ვარ სათ
ქმე ლამ დე მი დის და უაპ ელ აცი ოდ ას კვნის: “შა რა ძეს 
მკვლე ლო ბი დან რამ დე ნი მე დღე ში უკ რა ინ აში და იწ ყო 
იუშ ჩენ კოს ხე ლი სუფ ლე ბი დან ჩა მო შო რე ბის და პრო
რუ სუ ლი ძა ლე ბის ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვლის აქ ტი
ური ღო ნის ძი ებ ები” და რომ სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ
მა პრო რუ სულ მა ძა ლებ მა სწო რედ ამ მიზ ნით მოკ ლეს 
გუ რამ შა რა ძე.

იქ ვე, სპეც სამ სა ხურს პრო ფე სი ონ ალ იზ მსაც 
უწ უნ ებს, — შა რა ძის კან დი და ტუ რა არ აპ რო ფე სი
ონ ალ ურ ად შე ირ ჩაო, რად გან მი სი აზ რით, შა რა ძე 
“შვილ მკვდა რი, ფრთა მო ტე ხი ლი კა ცი იყო, ერ ოვ ნუ
ლი სუ ლის კვე თე ბის მეც ნი ერი”. სი ნამ დვი ლე ში, მი უხ
ედ ავ ად თავს დამ ტყდა რი ტრა გე დი ისა, ბნი გუ რა მი 
სა ოც რად მებ რძო ლი, გა უტ ეხ ელი სუ ლის პი როვ ნე ბა 
გახ ლდათ, ქვეყ ნი სა და სა ხელ მწი ფოს მტრე ბის წი
ნა აღ მდეგ ხმა ლა მო ღე ბით მებ რძო ლი. რა ტომ გვე
ში ნია, პი როვ ნე ბებ სა და მოვ ლე ნებს თა ვი სი სა ხე ლი 
და ვარ ქვათ?! ნა ხე ვარ სი მარ თლე ხომ სიც რუ ეზე მე ტი 
და ნა შა ულია! სწო რედ ორ სა ხოვ ნე ბა, ორი ბა ტო ნის 
მსა ხუ რე ბა, არც მწვა დი სა და არც შამ ფუ რის დაწ ვის 
პო ლი ტი კა, ში ში და ორ პი რო ბა და ღუ პავს ქვე ყა ნა სა 
და ქარ თულ საქ მეს, რომ ლის თვი საც დღე ნი ად აგ იბ
რძო და ბა ტო ნი გუ რამ შა რა ძე და თა ვიც შეს წი რა მას. 
სამ ძი მა რი კი გულ წრფე ლი უნ და იყ ოს, სხვაგ ვა რად 
მას ჩა ლის ფა სიც არა აქ ვს!

გულ წრფე ლად ვი ზი არ ებ თქვენს დიდ მწუ ხა რე
ბას, ქნო ლე ილა. სწო რედ რომ უბ ედ ურ ებაა ის, რაც 
თქვენ და გე მარ თათ. ამ ბო ბენ: “მიც ვა ლე ბულ ზე ან 
კარ გს ამ ბო ბენ, ან არ აფ ერ სო”. თქვენ ეს ზნე ობ რი ვი 
ნორ მაც და ივ იწ ყეთ სხვა მრა ვალ თან ერ თად. მკვლე
ლო ბი დან ერ თი კვი რის თავ ზე გად მო ან თხი ეთ მთე ლი 
ბოღ მა. რად ჩქა რობ დით ასე, ქნო ლე ილა. თქვე ნი 
წე რი ლის გა მოქ ვეყ ნე ბის დღეს ხომ ბა ტო ნი გუ რა მის 
გარ დაც ვა ლე ბი დან მეც ხრე და ე.ი. მიც ვა ლე ბუ ლის 
სუ ლი სათ ვის ურ თუ ლე სი დღე იყო. ამ დღეს გან სა
კუთ რე ბულ პა ნაშ ვიდს უხ დი ან ამ ქვეყ ნი დან გა სულთ, 
მხურ ვა ლედ ლო ცუ ლო ბენ მათ თვის. იც ით თქვენ ეს 
ყო ვე ლი ვე? თქვე ნი საქ ცი ელ იდ ან გა მომ დი ნა რე, სრუ
ლი სა ფუძ ვე ლი გვაქ ვს ვი ფიქ როთ — თქვენ ძა ლი ან 
შორს ხართ ქრის ტი ან ული ზნე ობ იდ ან, ად ამი ან ური 
ეთ იკ იდ ან. ვის ემ სა ხუ რე ბით, ქნო ლე ილა? ძა ლი ან 
ბევ რი კით ხვა გაჩ ნდა თქვენს მი მართ! გულ წრფე ლად 
გი თა ნაგ რძნობთ, ქალ ბა ტო ნო ლე ილა!

რუ სუ დან კო ბა ხი ძე
6 ივ ნი სი, 2007

რო ცა გტკი ვა მთა ვა რი, არც დარ დი იგ ვი ან ებს. კონ
სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია ერ თგან შე ნიშ ნავს – “არ ის რა
ღაც სა ში ნე ლი მოიარა იმ გა რე მო ებ აში, რომ ათ ას ებ ის 
ტკი ვი ლი ერ თმა უნ და იგ რძნოს, ერ თმა უნ და გა და იტ ან
ოს, ერ თია მუ დამ ჯვარ ზე გამ სვლე ლი – ას ეთი იყო მო
სე, ას ეთი იყო ქრის ტე, ას ეთი იყო ბუ და”.

მათ გზას სხვა ნიც გაჰ ყვე ბი ან. მა თი ტკი ვი ლი სხვებ შიც 
ატ კივ დე ბა და სხვებ საც გა აკ რავს ჯვარ ზე იეს ოს მსგავ სად.

ერ ის რჩე ულ ობა ტკი ვი ლი ანი მი სიაა. ეს ად ამი ან ები 
პა ტი ოს ანი თვლე ბი ვით ელ ვა რე ბენ და მა რად ნი არი ან. 
ასე იშ ვა ბა რა თაშ ვი ლის სევ დი ანი შე კით ხვე ბი ცხოვ
რე ბას თან და სუ ლი ერი ობ ლო ბის გა უს აძ ლი სი და ღი. 
არც გუ რა მიშ ვი ლის ტკი ვილ–მარ ტო ობა იქ ნე ბა იოლი 
და გა ცოც ხლდე ბა ქრმის ტეს ხა ტი – “ვაი, რა კარ გი სა
ჩი ნო რა ავ ად მი გიჩ ნი ესო, დი დე ბა მოთ მი ნე ბა სა შენ სა 
უფ ალო იესო!” მა თი ყო ფაც უფ ლის მი ერ გამ ძლე ობ ასა 
და შე მაგ რე ბას მო ით ხოვს. მთელ ეპ ოქ ებს ერთიორი 
ადამიანი დაიტევს და მოხაზავს გონებაში. მრავალი 
აუზვავდებიან იმ ერ თს – ჯვარ ზე გამ სვლელს. მოკ ვლა 
იქ ნე ბა ას ეთ თა მი მართ გა მო ტა ნი ლი გა ნა ჩე ნი, თუ ხორ
ცი ელი არა, სუ ლი ერი მოკ ვდი ნე ბა–გა ნად გუ რე ბა მა ინც. 
მომ რავ ლდე ბი ან მარ ტოგ მი რე ბი. და მა ხინ ჯე ბუ ლი გა რე
მო ებ ის გან გან ცალ კე ვე ბუ ლი ილია – ქვეყ ნის მეს ვე ური 
და ღმერ თკა ცი იტ ყვის – “ეხ ლან დელ დროს რა ღაც ხი
ფა თი შე ემ თხვა და ად ამი ან ის ლო ღი კამ გზა შე იშ ალა... 
სულ ყვე ლა ფე რი აირ ივ–და ირ ივა... ქვე ნაგ რძნო ბა ნი 
ზე ნაგ რძნო ბა თა ად გი ლას გა მეფ დნენ. ცოდ ვამ მად ლის 
პირ ბა დე ჩა მო იფ არა, ყალ ბი ხა ლა სად გა დის და ნა ძი
რა ლა თა ვან კა რად, თით ქო ჭკუ ისა და გუ ლის აღ ებ–მი
ცე მო ბა ში აღ არ იშ ოვ ება საწ ყაო ცოდ ვი სა და მად ლი სა, 
ტყუ ილ ისა და მარ თლი სა”. სათ ქმე ლი ით ქმე ბა, მაგ რამ 
უკ უღ მარ თო ბა არ გას წორ დე ბა. თით ქოს და, მარ თლაც, 
ყვე ლა ფერს – შეგ ნე ბას, სა მარ თლი ან ობ ას გას ვლია ყავ
ლი... გა კად ნი ერ ებ ულ თა შე ჩე რე ბა ძნე ლი აღ მოჩ ნდე ბა, 
ბრძენ კა ცის შემ სმე ნე ლი კი ის ეთ ივე ცო ტა იქ ნე ბა, რო
გორც მი წა ზე მო არ ული უფ ლის დროს – “ვი საც ყუ რი 
აქ ვს ის მი ნო სო”, ყუ რი და გუ ლი კი დახ შუ ლი იყო სა
გან გე ბოდ! იმ ძლავ რებს სევ და, ტკი ვი ლი და უს ამ ანო 
მარ ტო ობა. მო წი ნა ვე ნი ყოფ ნა–არ ყოფ ნის ზღურ ბლთან 
შეს დგე ბი ან და სათ ქმელს მა ინც იტ ყვი ან, სა კუ თა რი სი
ცოც ხლის გა წირ ვი თაც და ამ ოწ მე ბენ.

სა თა ურ ში გა მო ტა ნი ლი ფრა ზის უტ ყუ არი მი სა მარ
თი გახ დე ბა გა ლაკ ტი ონი, რო მელ იც აღ მოჩ ნდე ბა შხა მი
ან ის არ თა სა მიზ ნე. მთა ვარს გა მო დევ ნე ბულს არ შე აშ
ინ ებს არ აფ ერი და ლო მის ბუ ხუ ნით დას ძა ხებს:

მე სამ შობ ლო ში სამ შობ ლოს ვე ძებ,
მე დღეს სამ შობ ლო არ გა მაჩ ნია.
ეს ძი ება კი სიკ ვდი ლი სა კენ გა უხ სნის კარს. ხელ ნაკ

რავს უბ იძ გე ბენ ამ კა რის კენ ქონ დრის კა ცე ბი.
ტე რენ ტი გრა ნე ლი სა გი ჟეთ ში მო ემ წყვდე ვა სულ

დამ სხვრე ული, სა უფ ლო ზმა ნე ბებს გა მო დევ ნე ბუ ლი. 
გა რე თაც მხო ლოდ სა გი ჟე თი იქ ნე ბა მა შინ და დი დი გან
სხვა ვე ბა აღ არ იქ ნე ბა სუ ლით ცდო მილ თა გვერ დით სად 
იქ ნე ბა – კონ კრე ტულ სა გი ჟეთ სა თუ მო რად გა დაც დო
მილ შეშ ლი ლებ თან.

მიხ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის ღირ სე ული კა ლა მი თა ვის გა ნა
ჩენს გა მო იტ ანს, ხე ვის თა ობ ას რო გორც მოვ ლე ნას ასე 
შე აფ ას ებს: “ად ამი ანს ჩა უნ ერ გეთ რწმე ნა თა ვის თა ვის 
არ არა ობ ისა და შემ დეგ თვალ ყუ რი ად ევ ნეთ: ეს ად ამი
ანი სუ ლი ერ ად მო იშ ლე ბა, მო იღ უნ ება, მოტ ყდე ბა და 
და ავ ად დე ბა. ამ სენს ჰქვია ნე ბის ყო ფის აბ ულია. ფსი ქო
პა თო ლო გია კარ გად იც ნობს ამ სენს – ზოგ ჯერ მა სობ
რივ სა და მუ დამ სა ხი ფა თოს. ამ ავე კა ნონს ემ ორ ჩი ლე ბა 
ხალ ხიც ან მი სი რო მე ლი მე ნა წი ლი... იგ ივე ით ქმის სო
ცი ალ ურ ფსი ქი კა ზეც”. მწე რალ მა ბას რად თქვა ის, რი
თაც და ამ უნ ათ ეს მა შინ ერი. ას პი ტის ყურს არ გა მო ეპ
არა ნათ ქვა მი. ღმერ თს კი მხო ლოდ ცა ში არ ებ რძოდ ნენ 
და ოდ ენ ტა ძარ–გუმ ბა თე ბის შერ ყე ვით არ მთავ რდე ბო
და საქ მე, სულ შიც უნ და მო ეს პოთ ეს ტა ძარ–გუმ ბა თე
ბი, ღვთი სად მი კაც ნიც უნ და აელ აგ მათ. შა ვი ბე დი მი ხე
ილ ის მი მარ თაც მო ხა ზავს მკაცრ გა ნა ჩენს. მი უხ ვდნენ 
– “რა ნეს ტა რით იყო ნაჩ ხვლე ტი”. მა ინც მო ას წრო სხვა
თა გაფ რთხი ლე ბა და ხაზ გას მით მი ან იშ ნა – “სა ქარ თვე
ლო ის ეთ დღე შია, რომ ერ თი პა ტა რა ბან კი იყ იდ ის და 
გა ყი დის ჩვენს მი წა–წყალს, ხალ ხსა და სინ დისს”. მე ორე 
ას ევე მტკივ ნე ული თქმა: “რამ დენ ჯე რაც გან გე ბამ ოქ
როს აკ ვა ნი ამ ოდ გა ბა ზა ლე თი დან, იმ დენ ჯერ წი თე ლი 
ხიშ ტით უკ ან ჩა აგ დეს”. ნათ ქვამს კარ გად აუღ ეს ალ ღო 
და მხე ცის სიშ ლე გით და ერ ივ ნენ მის ავ ტორს. სა იდ უმ
ლო მე მუ არ ებ ში და წე რი ლიც აღ არ დარ ჩა სა იდ უმ ლოდ... 
კარ გა ხანს დარ ჩე ბა გა უზი არ ებ ელი ამ მარ ტოგ მირ თა 
ხვედ რი და მდგო მა რე ობა. ხალ ხის მეს ვე ურ ებს “ხალ ხის 
მტრად” მო ნათ ლა ვენ და უბ ირ ებ საც და აჯ ერ ებ ენ, რომ 
მა თი კე თილ დღე ობ ის თვის ხდე ბა ეს ყო ვე ლი ვე. დიდ
ხანს გას ტანს გა უთ ლელ ად ამი ან თა სიშ ლე გე.

სუს ტად თუ ძა ლუ მად გა მოვ ლე ნი ლი ტკი ვი ლი მა ინც 
ტკი ვი ლია. სა ზო გა დო ებ ის ხრწნა და და ცე მა წა აქ ცევს 

სა ქარ თვე ლოს. ერ თი პო ეტი კი მრავ ლის სათ ქმელს იტ
ყვის და გა მო ხა ტავს”

“ამ ეპ ოქ აში მე არ ვცხოვ რობ დი,
ამ ეპ ოქ აში ვიბ რძოდი მხო ლოდ”.
მაგ რამ ას ეთი ხმა ლგ ად ამ ტვრე ული მებ რძო ლე ბი ერ

თე ულ ები იქ ნე ბი ან. სხვე ბი კი მო ირ გე ბენ უც ხო თა ჩაჩ
ქანს, დროს თა ნაც კარ გად შეხ მატ კბილ დე ბი ან და მზი ან 
არ სე ბო ბა საც ჭუჭ ყში გაც ვლი ან, ქვე ყა ნას ად ინ დე ბა უც
ხო თა მტვე რი. დი ნე ბას აღ მა ახ ლა სხვა გმი რე ბი აჰ ყვე
ბი ან, მაგ რამ მა თი “სიმ რავ ლეც” ორ კაცს არ გას ცდე ბა 
და ერ თად შე სის ხლხორ ცდე ბა, შეწ ყვილ დე ბა – ზვი ადი 
და მე რა ბი – ერ თი უღ ლის ორი ხა რი, ორ ივე წაქ ცე ულ–
ყელ გა მოჭ რი ლი თა ვი სუფ ლე ბის ღვთა ებ რი ვი მზის ძი
ება–ხილ ვა ში. მათ ათ ას ები გაჰ ყვე ბი ან და ჩა მორ ჩე ბი ან 
კი დეც. ზვი ად ის მკვლე ლო ბა მთე ლი ერ ის უძ ლუ რე ბაა 
და იდეური განიარაღება იყო. ერს გაუტეხეს მკვრივი 
ნაჭუჭი და უძლურება ბან გი ვით შე ატ ყუ ეს. ბევ რმა და
იხია სი კე თის წი ნა შე უკ ან. ამუშ ავ და გამ თან გა ვი ყო ფის 
წის ქვი ლი და ჩა მო იმ არ ცვლა შა ვი, სა და გი დღე ები. ეს 
იმ იტ ომ, რომ სიკ ვდილს მარ ტო შე ვა ტო ვეთ გმი რე ბი, 
გა ვი რინ დეთ ჩვენს ხუ ხუ ლებ ში... ჩა მოდ გა უბ ად რუ კი, 
სა ჯა ხი რო ცხოვ რე ბა. ბევ რმაც სხვა გან და იწ ყო იმ მთა
ვა რის ძი ება, გა იქ ცა მო რა ლურსაზ ღვრებ მორ ღვე ული 
ქვეყ ნი დან, გა ჩა ნა გე ბა სა და შიმ ში ლი რომ არ და ედო 
წი ლი, მაგ რამ ეს მარ ტომ ყო ფო ბა უფ რო ძლი ერ დე ბა 
სხვა გან. ამ აზე და წერს ნუგ ზარ შა ტა ი ძე მოთ ხრო ბას 
– “კა პი კი გა კა პი კე ბუ ლა ანუ ევ რო პა ში რა მინ დო და”. 
სა თა ური სრულ კავ შირ–მი ნიშ ნე ბა შია მოთ ხრო ბას თან, 
სა დაც კარ გა დაა ნაჩ ვე ნე ბი უც ხო ელ ისა და ქარ თვე ლის 
თვი სობ რი ვი გან სხვა ვე ბა–სხვა დას ხვა ობა.

ერთ სევ დი ან ამ ბავს ჰყვე ბა მწე რა ლი – “გერ მა
ნი აში მყოფ ქარ თველ ბი ჭებს, კვი რა დღეს, ბუ ნე ბა
ში ქე იფი გა და უწ ყვე ტი ათ. უყ იდი ათ ცხვა რი, ღვი
ნო, ყვე ლი, კიტ რი, პო მი დო რი... და უნ თი ათ ცეც ხლი, 
დაუთლიათ შამფურები, გაუტყავებიათ ცხვარი და 
თავზე დასდგომიან სპეცნაზელები, წა უს ხამთ პო ლი ცი
ის გან ყო ფი ლე ბა ში – ეს ბი ჭე ბი სექ ტან ტე ბი არი ან და 
სა ტა ნურ რი ტუ ალს ას რუ ლებ დნე ნო”. ვერ გა იგ ეს, რომ 
ეს იყო ხარ კის მოხ და საყ ვა რე ლი გა რე მოს მო ნატ რე ბი
სა. ამ ქარ თულ ოაზ ის ში მო უს წრეს ბი ჭებს. აილ აგ მა წუ
თით მო პო ვე ბუ ლი სი ლა ღე და თა ვი სუფ ლე ბა, ქარ თვე ლი 
სხვა გან კი დევ უფ რო მარ ტოდ რჩე ბა...

ას ევე გულ დამ ძი მე ბუ ლი გვი ამ ბობს მწე რა ლი ერთ 
უც ნა ურ და უხ ერ ხულ ამ ბავს; ვე რო ნა ში “სიყ ვა რუ ლის 
მე ქა” უნ ახ ავს. აი, ის, რა მაც მის სულ სა და ფსი ქი კა ზე 
ძა ლუ მად იმ ოქ მე და – ჯუ ლი ეტ ას ქან და კე ბა, მარ ჯვე ნა 
ძუ ძუ ისე აქ ვს გაპ რი ალ ებ ული, რომ მზე სა ვით უნ ათ
ებს. ჯერ ვერ მიხ ვდნენ რა სიმ ბო ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბა 
უნ და ჰქო ნო და ამ ას. სუ რა თის გა და ღე ბის თვის ყო ფი
ლა ასე – ათი ევ რო ჯდე ბა ეს, სა მა გი ერ ოდ ყვე ლას შე
უძ ლია წა იტ რა ბა ხოს, რომ ამ რო მან ტი ული ქალ წუ ლის 
მკერ დი ხელთ ეპ ყრა. ვი ღაც “გა დამ ღრძვა ლი ბე რი კა ცი” 
“ბილ წი ღი მი ლით” იღ ებ და ფო ტოს, და დი დი გა ოგ ნე ბით 
ნათ ქვა მი ტკი ვი ლი – “ის ეთი გრძნო ბა მქონ და, თით ქოს 
შე ურ აც ხყო ფა მო მა ყე ნეს, თით ქოს სა ში ნე ლი სი ლა გა
აწ ნე ს წიგ ნის კით ხვა ში გა ლე ულ ჩემს ბავ შვო ბას, ახ ალ
გაზ რდო ბას და სი ჭარ მა გეს. ამ ის მე რე იქ ნებ სი ცოც
ხლეც აღ არ ღირ და”.. ის სხვა კა ტე გო რი იდ ან ხე დავს 
ამ ას. სუ ლი ერ ებ ის ძა ფის გაწ ყვე ტას უწ იგ ნუ რო ბას აბ
რა ლებს. ხომ არ ის ის ეთი რამ, რაც ხელ შე უხ ებ ელი უნ და 
დარ ჩეს! ილი ას მოკ ვლას ეხ ება ავ ტო რი და შემ თხვე ვი თი 
არაა ეს. დი დი გან სხვა ვე ბა არ უნ და იყ ოს სი დი ად ეს აშ
კა რად ეს ვრი ტყვი ას თუ ნელ–ნე ლა გა მო უთ ხრი ძირს 
და ავ ბე დი თად წა აქ ცევ. ას ეთი გა ქელ ვი სა გან კი შენ შენ
სა საც იც ავ და სხვი სა საც პატ რო ნობ. არ გსურს მსგავ სი 
ამ ღვრე ვა შენს ქვე ყა ნა შიც იხ ილო და სი ხარ ბემ გულს 
გა და აჭ არ ბოს. იგი ეთ იშ ება ბილწ გარ შე მომ ყოფთ. ძნე
ლია, რო ცა სი დი ადე ხდე ბა ფუ ლად ქცე ვის სა შუ ალ ება, 
მაგ რამ მთა ვა რი აქ ისაა, რომ ეს სა ნა ხა ობა მრა ვალს 
უნ ახ ავს, თუმ ცა მსგავ სად არა მგო ნია ვინ მე შეძ რუ ლი
ყო და ასე შე ეფ ას ებ ინ ოს ის. აქ ქარ თუ ლი გუ ლის პა ტი
ოს ნე ბა მეტ ყვე ლებ სა. ას ეთ ღი რე ბუ ლე ბებ თან მარ ტო 
დარ ჩე ნა თუ მარ ტომ ცვე ლო ბა, კენ ტი კა ცო ბა ღირს! ის
ღა აიმ ედ ებს მწე რალს, რომ კა პი კი კა პი კია და სა კა პი კეს 
ვერ გას ცდე ბა.

ერ თხელ ახ ალ გაზ რდებს ვკით ხე: რო მე ლი მხა რეა მთა
ვა რი მათ თვის – მა ტე რი ალ ური თუ სუ ლი ერი. ერ თხმად 
მი პა სუ ხეს, რომ მა ტე რი ალ ური, მა შინ ვი კით ხე – სიყ ვა რუ
ლი რო მელ მათ განს გა ნე კუთ ვნე ბა, შე გიძ ლი ათ მით ხრათ? 
პა სუ ხად იყო დარ ცხვე ნი ლი ჩა ფიქ რე ბა... მა გონ დე ბა 
ვან–გო გის – ას ევე მარ ტო ბით გა თან გულ–შე მოზ ღუ დუ
ლი შე მოქ მე დის სიმ ბო ლუ რი თქმა – “ქრის ტემ უწ მინ დე სი 
ცხოვ რე ბა გან ვლო და მხატ ვრებს შო რის უდ იდ ესი მხატ
ვარი იყო, რად გან უარ ყო მარ მა რი ლოც, თი ხა ცა და სა ღე
ბავ ებ იც და ქმნი და მხო ლოდ სის ხლით და ხორ ცით”. ყო
ვე ლი დი დი ცდა, ას ევე 
სის ხლის და ხორ ცის 

“მარ ტო ობ ის ორ დე ნის კა ვალ რე ბი”, 
ანუ ნაიარევი ცხოვ რე ბა

გაგრძელება მე-15 გვ.
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ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

თი ნა თინ მღვდლი აშ ვი ლის პოეზია
მე ტო ქეს

“მე არც წარ სუ ლის, არც მო მავ ლის არ მე ში ნია”
გა ლაკ ტი ონი

ზურ გში ჩა ცე მულ მახ ვი ლის წვერს ვე თა მა შე ბი.
ბრძო ლაა მკაც რი!.. და მარ ცხე ბის არ მე ში ნია!..
პარ ნა სის ყვა ვილს მიგ ზავ ნი ან მზის მარ მა შე ბი
და ჩე მი სუ ლი, ვით არ ას დროს, ისე მშვი დია.
მე პო ეტი ვარ! ორ თაბ რძო ლა მხიბ ლავს და მამ ღვრევს,
შემ ხე დე! სა ხე ბუ ცი ფა ლის ორე ულს მი გავს!..
ათ ას წლე ულ ებს გა და ვიმ სხვრევ ნა ომ არ მკლავ ზე,
ათ ას ქა რიშ ხალს გა და ვი ტან და ათ ას გრი გალს!
და, თუმც ამ სოფ ლად შენს ნა ხან ჯლარს ვე თა მა შე ბი,
თუმც დაჭ რი ლი ვარ და დრო–ჟა მიც ალ ეს ილია...
ხე დავ, რა რი გად მას ხი ვე ბენ მზის მარ მა შე ბი?..
მე, არც სი ცოც ხლის, არც სიკ ვდი ლის არ მე ში ნია!

მთვა რის პა ლიტ რა
ჩემს სამ ყა რო ში დღეს მბრძა ნებ ლობს მთვა რის ფერ წე რა,
ვდგა ვარ მოლ ბერ ტთან, და ძაგ რუ ლი მე მაქ ვს მკლა ვე ბი...
სა ბე დის წე რო სიყ ვა რუ ლი, თურ მე მე წე რა,
მწვა ნე სურ ნე ლით ნა ზა ვე ბი მწვა ნე ალ ებ ის.
და ამ მის ტი კურ, სა უც ხოო ფერ თა თა მაშ ში,
გა შიშ ვლე ბუ ლი, და ძა ბუ ლი როს არს ნერ ვე ბი,
მე ვი ძი რე ბი და დავ ცუ რავ მწვა ნე გამ მა ში
და ამ კოს მი ურ ქარ ტე ხი ლებს ვე ღარ ვე რე ვი.
უკ რავს ორ კეს ტრი და იღ ვრე ბა ნორ მას არია,
მძი მე ღა მეა, გაბ ზა რუ ლი მას აქ ვს ბგე რე ბი...
სა ბე დის წე რო სიყ ვა რულ ზე მღე რის მა რია,
მღე რის მა რია, ნა ავ დრა ლი და ნა ფე რე ბი.
მწვა ნეა ზე ცა, პე იზ აჟი, წვი მის წვე თე ბი,
მწვა ნეა ქა რის სიმ ფო ნია და უნ აზ ესი.
მთვა რის პა ლიტ რა – იდ უმ ალი სი ლუ ეტ ები,
რა ღაც მე ფუ რი კონ ტრას ტე ბი და უმ წვა ნე სი.

ცრემ ლო, შენ მე იმ ედ ები
ეძ ღვნე ბა 2008 წლის აგ ვის ტო ს ომში გარ დაც ვლი ლი ერ ეკ ლე ყუ ლოშ ვი ლი-

სა და მას თან ერ თად და ღუ პუ ლი მე ომ რე ბის დე დებს

გა და უქ რო ლეს კა რა ლეთს უც ხო ღრუბ ლებ მა შა ვებ მა,
ცრემ ლო, არ მოწ ყდე წამ წა მებს, თუმც მტე რი მე ბედ შა ვე ბა.
თუმც ჩე მი ლურ ჯი საც რემ ლე ორ ად გა აპ ეს ის რებ მა
და სუ ლის სამ ზერ–საზვე რე ზღვა სა წუ ხა რით ივ სე ბა;
ჩა რა ზე ოქ როს კა რიბ ჭე, არ მო გიჩ რდი ლონ თვა ლებ მა,
მაგ რად და უხ ვდი გან საც დელს, როს მწა რედ მე ვა ლა ლე ბა.
შენ, წუ თი სოფ ლის სა უნ ჯევ, გა ნაწ ვი მე ბო იმ ედ ად,
ად ამ ის მოდ გმის სა ჭურ ჭლევ, ას ხმუ ლო მარ გა ლი ტე ბად.
ჭი რის და ლხი ნის ხელ მწი ფევ, გაბ მუ ლო ვერ ცხლის სირ მე ბად,
შენ, ჩე მი ცოდ ვით ფეხ მძი მევ, მკერ დზე დაყ რი ლო მძი ვე ბად.
თუმც დაგ ვამ წუხ რეს დე დე ბი, უც ხო ღრუბ ლებ მა შა ვებ მა,
ცრემ ლო, შენ მე იმ ედ ები, როს მტე რი მე ბედ შა ვე ბა.

წუ თი სო ფელს
ავ ად მყე ფა რი შენ ხარ უბ ად ლო,
შე მო მაფ ლი თე ტან ზე კა ბა ნი...
დამ ზვე რე, რო გორც ძვე ლი უდ აბ ნო,
ნამ ზე ური და ნამ ზე კა ბა ნი.
გუ ლის გუ ლის კენ ჯა რი და ძა რი,
არ ად ჩა აგ დე ჩე მი სი მაღ ლე...
შე მო მი ლე წე მტკი ცე სა ძალ ნი,

ამ იღე, რო გორც ცი ხე სი მაგ რე.
მდევ ნე და, რო გორც მწვა ლე ბელს შვე ნის,
პარ ნა სის ველ ზე ას გზის მა წა მე...
ვინ გა გექ ცე ვა უზ ად ოდ შეშ ლილს...
ერ თობ შორია ცი დან მი წამ დე.
თუმც არ ტის ტუ ლად და გიხ ვდი, მაგ რამ,
ვერ მო ვას წა რი შეკ ვრა კა მა რის...
ახ ლა დარ ღვე ულ ცი ხე–კოშ კს ვგა ვარ,
ნამ ზე ური და ნამ ზე კა ბა ნი.

ბახ ტრი ონ ის ომ ის
 გმი რის, ზეზ ვა 

გაფ რინ და ულ ის ეპ იტ აფია
ოდ ეს მტე რი შე მო ჯარ და, ვერ ვე გუე დრო–ჟამს აშ არს,
ბახ ტრი ონ ის ცი ხი სა კენ გა ვუ ძე ხი თუშ თა ლაშ ქარს.
ბნელს იესო მი ნა თებ და და ცხრა გუნ დის ან არ ეკ ლი,
უფ ალს ცხრა ჯერ შე ვა ვედ რე ცხრა კა რა და ალ ავ ერ დი.
მხარ ში მედ გა მხედ რი ონი, მე ომ რე ბი – ლაღ ნი, ურ ჩნი,
პან კი სი დან ალ ვა ნამ დე გა დავ თე ლეთ ველ ნი ლურ ჯნი.
ყი ზილ ბაშ თა ბუ დე ვლე წეთ, მო ვი ხა დეთ ქრის ტეს ვა ლი,
ერ თი ან ად ამ ოვ ძირ კვეთ უს ჯუ ლო თა ნა ტერ ფა ლი.
და თუმც ქრის ტეს და ვუბ რუ ნე სახ ლი საღ მრთოდ ან აგ ები,
თუ შებს ცხე ნით მი ვუ ზო მე მი წა სის ხლით მო ნა გე ბი;
თუმც ღა ლა ტით შე მიპ ყრეს და სა წუ ხა რი და მიმ ძი მეს,
თუმც გომ ბო რის სა ნა ხებ ში მა წა მეს და და მამ ცი რეს;
და თუმც გორ და და მიმ ტვრი ეს, – ძვე ლი გვე ლის შემ მუს ვრე ლი,
თუმც მზაკ ვრუ ლად და მირ ღვი ეს ხორ ცი ელი სა მო სე ლი;
თუმც გულ–ღვიძ ლი ამ ომ გლი ჯეს და დამ თხა რეს ორ თავ თვა ლი,
თუმც ათ ას გზის შე მი გი ნეს არ აგ ვი და ალ აზ ანი, – 
ზღუ დედ სიბ რძნე შე მო ვივ ლე – ცარ გვა ლამ დე აზ იდ ული,
დე დაღ ვთი სას მი ვა ბა რე ჩე მი ბა გის ცხრაკ ლი ტუ რი;
სუ ლი – უფ ალს, ხორ ცი – მი წას, ლე გენ დე ბი – სოფ ლის მგოს ნებს,
დი დე ბა და გა მარ ჯვე ბა შავ ჩო ხი ან შავ ფა როს ნებს! – 
ხო შა რა ულს, გო გო ლა ურს, ტახ ტი გორ თან – მა მაც თეთ რონს,
ღვთის ნა თე ლი – ჩო ლო ყაშ ვილს! ღვთის წყა ლო ბა – სა ქარ თვე ლოს!
აწ ვბი ნად რობ ვარ სკვლა ვეთ ში, ჩა ვე მარ ცვლე ქრის ტეს მხედ რებს, – 
ფშავ ლებს, ქსნე ლებს, ხევ სუ რებს და ძალ გუ ლო ვან არ აგ ვე ლებს.
ალ ვანს დაჰ კრავს ლურ ჯი ფე რი, რო გორც მწი ფე მა რი ამ ულს
და საფ ლავ ში ბრუ ნავს მტე რი, როს მი გო ნებთ გაფ რინ და ულს.

პო ეზი ის მა ეს ტრო ებს, 
რომ ლებ საც გა უმ არ თლათ...

თქვენ გა გი მარ თლათ, მოძ რა ობ დით, ზვე რავ დით არ ეს,
მთვა რი ან ღა მეს აფ ხიზ ლებ დით ოქ როს ეტ ლე ბით...
და არ ტის ტუ ლად ამ ბო ხე ბულ ელ ვა რე ქა რებს
თავ ბრუს ახ ვევ დით პო ეტ ური ეფ ემ ერ ებ ით.
თქვენ გა გი მარ თლათ, მოქ მე დებ დით, არ ღვევ დით საზ ღვრებს,
მის ტი კურ აზ რებს ავ რცე ლებ დით წრე გა და სულ ნი...
და თქვენს უს აზ ღვრო, უს ამ ანო იდ უმ ალ სამ ზერს
არ ჰქონ და მიჯ ნა, არც საწ ყი სი, არც და სას რუ ლი.
მე კი დამ სა ჯეს, და მამ ცი რეს, და მიხ შეს სივ რცე
და ჩე მი არე არ ის ცი ვი და კუ ნა პე ტი..
მა წა მებს მკაც რი სი ნამ დვი ლე, მტვე რი და სიც ხე,
მჭირ დე ბა სივ რცე, მე ტი სივ რცე და, უფ რო მე ტიც!..

............................................................
თქვენ გა გი მარ თლათ, ბა ტო ნე ბო! თქვენ გა გი მარ თლათ!
თქვენ მოძ რა ობ დით!..
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იდეა, რო მე ლიც ჩა ის ახ ება “ცენ ტრა ლურ სტრუქ
ტუ რა ში” და შემ დეგ სი ნამ დვი ლე ში, ანუ ნე ბის მი ერ მო
ცე მუ ლო ბა თა სის ტე მა ში და იბ ად ება და იქ ცე ვა ობი ექ
ტად, მას, უც ილ ობ ლად, ქუდ ბე დი ვით დაჰ ყვე ბა აზ რი 
ამ ობი ექ ტის რა ობ ის შე სა ხებ.

აზ რი ჭეშ მა რი ტია მა შინ, რო ცა მსჯე ლო ბის (სამ
სჯე ლო) ობი ექ ტში (სა გან ში, მოვ ლე ნა ში და ა. შ.) 
ვჭვრეტთ, რო გორც აზ რობ რივ, ისე უაზ რო ბის მხა
რე ებ საც, ოღ ონდ უაზ რო ბა, რო გორც ას ეთი, არ უნ და 
გა ვი გოთ ტრა დი ცი ული გა გე ბით, ოდ ეს ღაც გაჭ რი ლი 
კუთ ხით. იგი უნ და მი ვი ღოთ რო გორც ან ტი აზ რი. აზ
რი და ან ტი აზ რი კი არ სე ბით ში ორ ივე აზ რია და მათ 
ბი პო ლა რულ დი ფე რენ ცი რე ბას მხო ლოდ და მხო ლოდ 
სუ ბი ექ ტის პო ზი ცია გა ნა პი რო ბებს.

მე, ამ სტრი ქო ნე ბის ავ ტორს, ჩე მი სუ ბი ექ ტუ რი პო
ზი ცია მაქ ვს ჩვენს სი ნამ დვი ლე ში, ჩვენს მო ცე მუ ლო
ბა თა სის ტე მა ში ობი ექ ტად შე მო სუ ლი და დამ კვიდ რე
ბუ ლი რო მა ნის – “ან თე ოს ის სინ დრო მის” შე სა ხებ.

უპ ირ ვე ლე სი აზ რი, რაც ამ ნა წარ მო ებ ის წა კით ხვის 
შემ დეგ და მე ბა და, არ ის თვით ამ რო მან ში ჩა დე ბულ 
მო ცე მუ ლო ბა თა მრა ვალ სა ხე ობ რი ობა და მრა ვალ პლა
ნი ან ობა – “დაწ ყე ბუ ლი” მი სი მე ტა ფო რუ ლი სა ხელ წო
დე ბი დან, “გას რუ ლე ბუ ლი” უკ ან ას კნე ლი სტრი ქო ნე
ბით.

არ მინ და და ვარ ღვიო კოს მი ური კა ნონ ზო მი ერ ება, 
– არც მა ტე რი ალ ურ სა გან თა ურ თი ერ თგან ლა გე ბის 
და არც მოძ რა ობა–ცვა ლე ბა დო ბის თა ნა მიმ დევ რო ბის 
წეს რი გი.

და ვიწ ყოთ წეს რი გის ენ გა დით, ანუ იმ “ცენ ტრა ლუ
რი სტრუქ ტუ რით”, სა იდ ან აც მო დის ძა ლა, რო მე ლიც 
ამ ოძ რა ვებს კომ პასს.

გან სა ხილ ვე ლი რო მა ნის “ცენ ტრა ლუ რი სტრუქ
ტუ რა” სამ შობ ლოა, სამ შობ ლო, რო მე ლიც ჯე რაც ყო
ფი ერ ებს და არ სე ბობს, რო გორც მა ტე რი ალ ური სი
ნამ დვი ლე, რო გორც ობი ექ ტუ რო ბა, რო გორც ყო ველ 
ობი ექ ტს, ყო ველ მა ტე რი ას, სამ შობ ლო საც მხო ლოდ 
ერ თი უნ ივ ერ სა ლუ რი არ სე ბო ბის ფორ მა აქ ვს – ეს არ
ის სივ რცე და დრო.

ბ–ნ ხუ ხუ ტი ქუ ხი ლა ვას რო მან ში, – “ან თე ოს ის სინ
დრო მი”, – სწო რედ სამ შობ ლოს ამ უნ ივ ერ სა ლუ რი არ
სე ბო ბის ფორ მა ზეა აქ ცენ ტი რე ბუ ლი მთე ლი ყუ რად
ღე ბა, ფორ მა ზე, რო მე ლიც ტო ტა ლუ რი ენ ტრო პი ის 
ზღვარ საა მიმ დგა რი, სამ შობ ლო, რო მე ლიც მომ წყდა
რა სა კუ თარ ფეს ვებს, ჰა ერ ში გა მო კი დუ ლია და აგ ონი
აში ღა ფავს სულს.

სა ხელ წო დე ბა “ან თე ოს ის სინ დრო მი” ერ თგვა რი 
უვ ერ ტუ რაა მთელ იმ სი ნამ დვი ლი სათ ვის, რო მე ლიც 
იშ ლე ბა რო მან ში და რომ ლის სი ნამ დვი ლე საც ეს აპ ერ
ტუ რა ლა იტ მო ტი ვის წი თელ ხა ზად გას დევს უკ ან ას
კნელ გა მამ დე და აქ ვს მთე ლი ნა წარ მო ებ ის, რო გორც 
ერ თი ანი მთლი ან ის კონ ცეპ ტუ ალ ობ ის პრე ტენ ზია.

სა ოც არია ავ ტო რი სე ული ხედ ვა, ღი რე ბუ ლე ბა თა 
მი სე ული გა და ფა სე ბა ნი და ის პი როვ ნუ ლი სი თა მა
მე – და არ ღვი ოს ოდ ეს ღაც ჩა სა ხუ ლი და ოდითგანვე 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, ჩა მო კი რუ ლი, ჩა მო დუ ღა ბე ბუ ლი 
აზ როვ ნე ბის სა მა ნე ბი, აგ ებ ული “დოგ მა ტის” კო ლო სა
ლუ რი ლო დე ბით, შეკ რუ ლი ტრა დი ცი ის დუ ღა ბით და 
შე იხ ედ ოს იმ დიქ სის მიღ მა, რო მე ლიც “ნე ბა დარ თულ–
ნე ბა და ურ თვე ლის” ტა ბუდ, თეო– და ჰი ერო ეთ იკ ად 
დაგ ვი დო, რა ღაც კო ლექ ტი ურ მა აბ სო ლუტ მა და, რო
მე ლიც შემ დგომ ხე ლუხ ლე ბელ ფა სე ულ ობ ად, შე უვ ალ 
ჭეშ მა რი ტე ბად ჩა მო უყ ალ იბ და კო ლექ ტი ურ ქვეც ნო
ბი ერს...

ვფიქ რობ დით, ყვე ლამ ვი ცო დით ან თე ოს ის მი თის 
არ სი, გაგ ვე გე ბო და იუდა ის კა რი ოტ ელ ის ოც სა უკ უნ
ოვ ანი ცოდ ვი ლე ბის მი ზე ზი... არა!.. ჩვენ ვიც ხოვ რეთ 
პრინ ცი პით: “Ex oriente Lux!” (შუ ქი აღ მო სავ ლე თი დან!) 
– და, რად გან ეს მას წავ ლებ ლის სიტ ყვე ბად მი ვი ღეთ, 
მი სი დიქ სი თვი თე ულ ჩვენ გა ნის თვის შე უვ ალ და ხელ
შე უხ ებ ელ დოგ მა ტად იქ ცა.

ან თე ოს ის მი თუ რი ტი პი ჩა მო აყ ალ იბა ჰე რაკ ლეს 
მი თურ მა სა ხემ. ჰე რაკ ლე, ფაქ ტობ რი ვად, დო რი ელ 
ბერ ძენ თა სა ხელ მწი ფო ებ რივ–პო ლი ტი კუ რი იდე ოლ
ოგი ის მი თი ზე ბუ ლი სიმ ბო ლოა. ჰე რაკ ლეს სა ხე ში ჩა
იდო დო რი ელ თა მკაც რი სამ ხედ რო რე ჟი მის — ამ 
“მბრძა ნე ბე ლი ხალ ხის” დაპ ყრო ბი თი და ავ ან ტუ რის
ტუ ლი მის წრა ფე ბე ბი, რო მე ლიც ზოგ ჯერ შეშ ლი ლო ბის 
ზღვარ ზე გა დი ოდა. ბალ კა ნე თის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის 
ჩრდი ლო–და სავ ლეთ რე გი ონ ში მო სახ ლე დო რი ელ

ები სამ ხრე თის კენ მი ის წრა ფოდ ნენ. მას შემ დეგ, რაც 
რამ ზეს III–მ (ეგ ვიპ ტის ფა რა ონი ჩვ. წ.–მდე 1185–1153 
წ.წ.) გა ან ად გუ რა “ზღვის ხალ ხე ბი” (მი კე ნე ლე ბი), 
დო რი ელ ები გა ბა ტო ნე ბულ მდგო მა რე ობ ას აღ წე ვენ 
ხმელ თა შუა ზღვა ზე. ჩვ.წ.–მდე 900–იან წლე ბის თვის 
ეს ტო მი სახ ლდე ბა პე ლო პო ნეს ში, კუნ ძულ კრე ტა ზე. 
ეგე ოს ის ზღვის სამ ხრეთ კუნ ძუ ლებ სა და მცი რე აზი
აში. რო გორც ჩანს, დო რი ელ ები დაპ ყრო ბი ლი ტე რი
ტო რი ებ იდ ან დე და–წუ ლი ან ად ყრიდ ნენ, ან ად გუ რებ
დნენ აბ ორ იგ ენ მო სახ ლე ობ ას და თა ვი ანთ ვან და ლურ 
ქმე დე ბა თა გა მარ თლე ბი სათ ვის შე სა ბა მის მი თებს 
თხზავ დნენ. ერთ–ერ თი ას ეთი მი თია, მი თი ან თე ოს ის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე მი თო მეც ნი ერ ებ ამ 
ის ევე მი იღო და აღ იქ ვა, რო გორც “შე მო ას აღა” დო რი
ელ თა იდე ოლ ოგი ამ: ან თე ოს ისა და ჰე რაკ ლეს ბრძო ლა 
გა იგო, რო გორც კულ ტუ რუ ლი გმი რის გა მარ ჯვე ბა 
ხთო ნურ ურ ჩხულ სა და მის სა მე ფო ზე. მი თო ლო გი აში 
გა ბა ტო ნე ბუ ლი ეს აზ რი, ბა ტონ მა ხუ ხუ ტი ქუ ხი ლა ვამ 
თა ვი სი ან ტი აზ რით და ამ სხვრია და მოგ ვცა ამ მი თუ რი 
პერ სო ნა ჟის სრუ ლი ად ახ ალი გა გე ბა. მსოფ ლიო მი თო

ლო გი აში დღემ დე გა მე ფე ბუ ლი წარ მოდ გე ნა ან თე ოს
სა და ჰე რაკ ლე ზე, ქუ ხი ლა ვამ დო რი ული დი ფე რენ ცი
რე ბის სუ ბი ექ ტურ პო ზი ცი ად გა მო აც ხა და: ან თე ოსი 
ხთო ნუ რი ან ინ ფერ ნა ლუ რი ურ ჩხუ ლი კი არა, თა ვი სი 
სა მე ფოს (ლი ბი ის) ერ ოვ ნუ ლი გმი რია, რო მე ლიც წინ 
აღ უდ გა დო რი ელ თა (ჰე რაკ ლეს) პო ლი ტი კურ ექ სპან
სი ას. მწე რალ მა და ან გრია ძვე ლი, ტრა დი ცი ით და კა
ნო ნე ბუ ლი აზ რი და შექ მნა ან თე ოს ის ახ ალი სა ხე და 
ახ ალი, გა თა ნა მედ რო ვე ბუ ლი პა რა ლე ლით იგი თა ვის 
ჯვარ ცმულ სამ შობ ლოს – სა ქარ თვე ლოს შე უფ არ და. 
ამ ით, მე ვიტ ყო დი დიდ მა მწე რალ მა, ზუს ტი სა მე დი
ცი ნო დას კვნა გა მო უტ ანა მის თან დარ თულ სა ქარ თვე
ლოს პა თო ლო გი ურ სი ნამ დვი ლეს – “ან თე ოს ის სინ
დრო მი”, რი თაც ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი გა ხა და ან თე ოს ისა და 
სა ქარ თვე ლოს ხვედ რი. მწერ ლის არ გუ მენ ტი რე ბულ 
მო საზ რე ბას, და მე თან ხმე ბით, ვერ შე ეწ ინა აღ მდე გე ბა 
ვერც ერ თი კრი ტი კო სი, ვერც ერ თი ლი ტე რა ტუ რათ
მცოდ ნე, ვერც ერ თი მი თო ლო გი. ჩე მი აზ რით, ბა ტო ნი 
ხუ ხუ ტი ქუ ხი ლა ვა ის პირ ვე ლი ქარ თვე ლი მწე რა ლია, 
რო მელ მაც ქარ თუ ლი ნოს ტალ გი ის უმ ძი მე სი ფორ მა – 
“ან თე ოს ის სინ დრო მი” შე მო იტ ანა და წმი და “ქარ თულ 
სინ დრო მად” და ამ კვიდ რა ერ ის ცნო ბი ერ ებ აში, ქარ
თულ ბი ომ ედ იც ინ აში...

მწე რა ლი ამ ცნე ბის მხო ლოდ შე მო ტა ნით არ იზ ღუ
დე ბა. იგი თა ვი სი ინ ტე ლი გი ბე ლურ და სენ სი ბე ლურ 
წი აღ სვლე ბით აან ალ იზ ებს ამ ქარ თულ სინ დრომს და 

ცდი ლობს გა არ კვი ოს მი სი წარ მო შო ბის კე რა, პა თო
ლო გი ის მი ზე ზე ბი, შე საძ ლო შე დე გე ბით.

ავ ტო რი სე ული კონ ცეფ ცი ით “ქარ თულ სინ დრომს”, 
მის ტრან სლო კა ლურ თვი სე ბას – სრულ მუ ტა ცი ას თუ 
ქრო მო სო მულ რე კონ სტრუქ ცი ას, – ორი ფაქ ტო რი აპ
ირ ობ ებს: უპ ირ ვე ლე სად, ტრან სპლან ტი რე ბუ ლი ბა ცი
ლა და შემ დეგ ნი ად აგი, პი რო ბა, ხელ საყ რე ლი ბი ოგ
არ ემო. ჰე რაკ ლე, ალ ბათ, ან თე ოსს ვერც მოწ ყვეტ და 
სა კუ თარ, მშობ ლი ურ მი წას, რომ არა მი სი ფეს ვე ბის 
სის ტე მის პა რა ლი ზე ბუ ლი, დაღ რღნი ლი ან და მუ ტან
ტი რე ბუ ლი უბ ნე ბი, რომ ლებ მაც გე ნე ტი კურ მა სა ლა ში 
გა და აკ ეთა, ან სრუ ლი ად და არ ღვია ორ გა ნიზ მის მემ
კვიდ რუ ლი თვი სე ბე ბი. ეს უბ ნე ბი კი წარ მოქ მნა ცალ
კე ულ პი როვ ნე ბა თა გარ კვე ულ მა ჯგუფ მა, კრემ ლის 
ე. წ. მუტ–აგ ენ ტებ მა, ედუ არდ შე ვარ დნა ძის თავ კა ცო
ბით, რა ზეც პირ და პირ და ხაზ გას მით მი უთ ით ებს ავ
ტო რი თა ვის სქელ ტა ნი ან რო მან ში.

შე მოქ მედს პრო ფე სი ულ ად აქ ვს გა შიფ რუ ლი სა კუ
თა რი ერ ის ფსი ქო ლო გია, სა კუ თა რი ეთ ნო სის კო ლექ
ტი ური ცნო ბი ერი თუ ქვეც ნო ბი ერი, მი სი სუ ლი ერი და 
მენ ტა ლუ რი სფე რო. ავ ტო რის მი ერ სივ რცე–დრო ის 
მთლი ან ობ აში და ნა ხუ ლი ერ ის სუ ლი ერი და ფი ზი კუ
რი ყო ფი ერ ება შე მაშ ფო თე ბე ლი და ერ თობ შე მაძ რწუ
ნე ბე ლია. მო წეს რი გე ბუ ლი სის ტე მა – სივ რცე და დრო, 
რო გორც ყო ფი თი პი რო ბა, ენ ტრო პი ის ზღვარ ზეა. ქარ
თულ “ცნო ბი ერს” და “გან ზრახ ვას”, რო გორც სტრუქ
ტუ რის მომ წეს რი გე ბელ “მე ქა ნიზ მებს”, წყვდი ადი 
შე ფე ნია. შე სა ბა მი სად, არ არ სე ბობს სიც ხა დის სუ რა
თიც, რო მე ლიც ბნელ ლა ქად აზ ის თვით ცხა დი ერ სავ
სე ობ ას – სამ ყა როს.

ქარ თუ ლი სი ნამ დვი ლე, თა ვი რომ და ვა ნე ბოთ მის 
უს ას რუ ლო და ნა წევ რე ბუ ლო ბას, ორ ძი რი თად ნა წი
ლა დაა გა ყო ფი ლი: იმ ად, რა ზე დაც შეგ ვიძ ლია ლა პა
რა კი და იმ ად, რა ზე დაც უმ ჯო ბე სია არ ვი ლა პა რა კოთ, 
ანუ გავ ჩუმ დეთ, მაგ რამ ეს კონ ცეფ ცია რო მა ნის ავ
ტო რი სათ ვის მი უღ ებ ელია. იგი შექ მნი ლი სი ნამ დვი
ლის ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე ქმე დე ბის გზას ირ ჩევს. 
იქ ნებ ეს გზა სა ჩო თი როც იყ ოს, მაგ რამ ეს სა ეჭ ვო ობა 
მხო ლოდ მი სი დრო ულ ობ ის, სა ხელ დობრ, დაგ ვი ან ებ
ულ ობ ის გა მოა გა მოწ ვე ული. იგი, თით ქოს, იზი არ ებს 
ცი ურ იხ ულ ლექ ცი ებ ში გა მოთ ქმულ შრე დინ გე რის მო
საზ რე ბას – “სამ ყა რო თა ვის სა ფუძ ველ ში ვე წარ მო
ად გენს აკა უზ ალ ურს”. ე. ი. სამ ყა როს, სა ხელ დობრ ამ 
კერ ძო მო ცე მუ ლო ბას, რო მელ საც შე მოქ მე დის თა ნად
რო ული ქარ თუ ლი სი ნამ დვი ლე ჰქვია, ყო ველ შემ თხვე
ვი სათ ვის, იმ დე ნად მი ზე ზობ რი ვი გან პი რო ბე ბუ ლო ბა 
არ უნ და ჰქონ დეს, რამ დე ნა დაც მიზ ნობ რი ვი. ამ დე
ნად, აინ შტა ინ ისე ული სა და გი მცნე ბა – “მა მა ზე ცი ერი 
კა მა თელს არ აგ ორ ებს”, – ავ ტო რის თვი საც მი ღე ბუ ლი 
მცნე ბაა. ამ ცნე ბა ზე ნილს ბო რის და მა ინ ტრიგ ნე ბელ 
ნათ ქვამ ზე, – “მაგ რამ ჩვენ ხომ არ და ვი სა ხავთ ამ ოც
ან ად – ღმერ თს ვუ კარ ნა ხოთ, რო გორ მარ თოს სამ ყა
რო”, – პა სუ ხიც მზად აქ ვს და, რა თქმა უნ და, ეს პა სუ ხი 
უარ ყო ფი თია: ჩვენ ვერ ვუ კარ ნა ხებთ ღმერ თს, რო გორ 
მარ თოს სამ ყა რო, თუმ ცა უფ ალ მა თა ვად მოგ ვა ნი ჭა 
არ ჩე ვან ში თა ვი სუფ ლე ბაც და პა სუ ხის მგებ ლო ბაც სა
კუ თარ ბედ ზე. ამ დე ნად, ერს, რო გორც სუ ბი ექ ტს აქ
ვს სა კუ თა რი მი ზა ნი და თა ვი სუფ ლე ბაც არ სე ბო ბის 
შე საძ ლე ბე ლი ფორ მის არ ჩე ვი თო ბა ში. ამ იტ ომ მწე რა
ლი ექ სტრა ვერ ტულ მი ზანს ინ ტრო ვერ ტულს უპ ირ ის
პი რებს; სხვი სი გა ნაზ რა ხით და მიზ ნით გან პი რო ბე
ბულ სი ნამ დვი ლეს, ცდი ლობს თა ვი სი გა ნაზ რა ხი თა 
და მიზ ნით გან პი რო ბე ბუ ლი შე საძ ლე ბე ლი ყო ფი ერ ება 
შე უპ ირ სპი როს. ამ იტ ომ უც ხოს და გა რე გა ნის და მან
გრე ველ პრინ ციპს – “და ყა ვი და იბ ატ ონე!”, “გა თი შე 
და მარ თე!” – უნ და და უპ ირ სპირ დეს, სწო რედ, და ყო
ფი ლის, გა თი შუ ლის ერ თი ან ობ ის პრინ ცი პი. ას ეთია 
რო მა ნის ავ ტო რის კონ ცეფ ცია, რო მე ლიც უშუ ალ ოდ 
სი ნამ დვი ლის გა ნაა ნა კარ ნა ხე ვი. ამ სი ნამ დვი ლეს არ
ანა ირი მხატ ვრუ ლი ოპ უს ები არ გა ნუც დია, ობე იქ ტუ
რა დაა გა და ტა ნი ლი რო მან ში და მი სი თით ქმის ყვე ლა 
მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი რე ალ ურ ად არ სე ბუ ლი პი როვ ნე
ბაა. ის ინ იც კი, რომ ლე ბიც წმი და მხატ ვრუ ლი სა ხე ები 
არი ან, იმ დე ნად რე ალ ურ ნი ჩა ნან, მკით ხვე ლი, ყო ველ
გვა რი ორ ჭო ფო ბის გა რე შე ღე ბუ ლობს მათ, რო გორც 
კა რის მე ზო ბელს, კაცს, რო მელ თა ნაც ყო ველ დღი
ური ცოც ხა ლი ურ თი ერ თო ბა აქ ვს. ეს მწერ ლის არა 
მხო ლოდ შე მოქ მე დე ბი თი 
ოს ტა ტო ბაა, არ ამ ედ ჭვრე
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ტი სა და აზ როვ ნე ბის ვირ ტუ ოზ ული დო ნე, 
XX სა უკ უნ ის კა ცობ რი ობ ის დი ლე მურ პრობ
ლე მა თა ან ალ იზ ის გა სა ოც არი უნ არი, რა
ცი ონ ალ იზ მის უს აზ ღვრო შე საძ ლებ ლო ბა ნი 
მის ტი კა ში, აზ როვ ნე ბის ის ეთი “თა მა ში”, რო
მე ლიც გვიხ სნის “წმი და კენ ჭის ყრა ზე” არ ჩე
ვი თო ბის დი ლე მის – მი ვი ღოთ ან არ მი ვი ღოთ 
მო ნა წი ლე ობა იმ თა მაშ ში, რო მე ლიც ეხ ება 
ჩვე ნი ყოფ ნა–არ ყოფ ნის, ჩვე ნი სიკ ვდილ–სი
ცოც ხლის პრობ ლე მას, ჩვე ნი ყო ფი ერ ებ ის 
შე საძ ლე ბელ ფორ მას. პროგ ნო ზი რე ბა მკით
ხვე ლის, ე. წ. დამ კვირ ვებ ლის ყუ რად ღე ბი სა 
და აზ როვ ნე ბის დო ნე ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ვე
რა ნა ირ პროგ ნოზს ვერ გა ვა კე თებთ პრო ცე
სებ ზე, თუ არ გა ვით ვა ლის წი ნეთ “დამ კვირ ვე
ბე ლი” და დაკ ვირ ვე ბის სა შუ ალ ება, მაგ რამ... 
დამ კვირ ვე ბე ლი და თვით პრო ცე სის ფი ზი კუ
რი ვი თა რე ბაც ხა სი ათ დე ბა, რო გორც სუ ბი
ექ ტუ რი ისე ობი ექ ტუ რი ნი შან–თვი სე ბე ბით. 
ამ იტ ომ სი ნამ დვი ლეს თან მი მარ თე ბა ში წარ
მოქ მნი ლი თან ხმო ბაც და წი ნა აღ მდე გო ბაც 
ორ ივე ას პექ ტში უნ და გან ვი ხი ლოთ – სუ ბი
ექ ტურ შიც და ობი ექ ტურ შიც. ეს სა ან ალ იზო 
რო მა ნის კრე დოა, ავ ტო რი სე ული რე ლი გიაა 
და რო გორც ბიბ ლი ის, ისე ამ რე ლი გი ის 
ჭეშ მა რიტ არ სსაც ვერ ჩავ წვდე ბით, თუ არ 
გვეს მის მი სი სიმ ბო ლუ რი, მე ტა ფო რუ ლი და 
იგ ავ ური ენა. ამ დი დე ბუ ლი ნა წარ მო ებ ის ავ
ტო რის სიმ ბო ლუ რი, მე ტა ფო რუ ლი და იგ ავ
ური ენა ოდ ენ მხატ ვრუ ლი სამ კა ულ ები არაა. 
თუ ვერ მო ვახ დენთ მათ დე შიფ რი რე ბას – 
ვერ გავ ხსნით რო მა ნის დე და არ სს, ვერ ჩა ვი
ხე დავთ გმირ თა სულ ში, მთე ლი ნა წარ მო ები 
მრა ვა ლუც ნო ბი ან გან ტო ლე ბად და რე ბუ სად 
შეგ ვრჩე ბა. ამ ნა წარ მო ებს ინ ტე ლექ ტუ ალი 
მკით ხვე ლი სჭირ დე ბა, რო მე ლიც სიტ ყვის 
იქ ით მი მა ლულ სა კით ხავს გა დაგ ვიშ ლის. 
ცნო ბი ლია, მა თე მა ტი კა ში გა სა ან გა რი შებ
ლად შე მო ღე ბუ ლია წარ მო სახ ვი თი ერ თე ული 
კვად რა ტუ ლი ფეს ვით 1–დან და რომ ლის თვი
საც შე მო ღე ბუ ლია ასო ი. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ, ნა ტუ რა ლურ რიც ხვთა შო რის არ არ სე
ბობს რიც ხვი ი, მა თე მა ტი კის ის ეთი მნიშ ვნე
ლო ვა ნი დარ გე ბი, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, 
ან ალ იზ ური ფუნ ქცი ებ ის მთე ლი თე ორია, 
ამ წარ მო სახ ვი თი ერ თე ულ ის შე მო ტა ნას ეყ
რდნო ბა. ეს ნიშ ნავს იმ ას, რომ და მა ტე ბი თად 
მა ინც არ სე ბობს. წი ნა და დე ბა, – “არ სე ბობს”, 
– ნიშ ნავს “არ სე ბო ბენ მრა ვალ მნიშ ვნე ლო
ვა ნი მა თე მა ტი კუ რი კავ ში რე ბი, რომ ლებ საც 
უმ არ ტი ვე სად გა მოვ ხა ტავთ ცნე ბა  შე მო
ტა ნით”, მაგ რამ ეს კავ ში რე ბი ამ შე მო ტა ნის 
გა რე შეც არ სე ბო ბენ. ფუნ ქცი ონ ალ ურ თე
ორი აში გა დამ წყვე ტია მნიშ ვნე ლო ვან მა
თე მა ტი კურ კა ნონ ზო მი ერ ებ ათა არ სე ბო ბა, 
რომ ლე ბიც უწ ყვე ტად და კავ ში რე ბუ ლია ცვა
ლე ბად სი დი დე თა წყვი ლებ თან. ეს კავ ში რე ბი 
უფ რო ად ვი ლი გა სა გე ბი რომ გახ დეს, ამ იტ
ომ შე მო აქ ვთ აბ სტრაქ ტუ ლი ცნე ბა  და მას 
ნა ტუ რა ლურ რიც ხვებს შო რი საც არ ეძ ებ ნე
ბა კო რე ლა ტი. ას ეთ ივეა თა ნა მედ რო ვე მა
თე მა ტი კა ში უს ას რუ ლოს ცნე ბა. რაც უფ რო 
მაღ ლა და მაღ ლა ავ დი ვართ აბ სტრაქ ტულ 
სა ფე ხუ რებ ზე, მით უფ რო დი დი სფე რო ებ ის 
ერ თი ან გა გე ბა საც მო ვი პო ვებთ.

რო მა ნი, – “ან თე ოს ის სინ დრო მი”, – აბ
სტრაქ ტუ ლი ენ ით უნ და წა ვი კით ხოთ, რა თა 
მო ვახ დი ნოთ წეს რიგ თა ფორ მუ ლი რე ბა. თუ 
კი ამ წეს რიგ თა აღ წე რას ჩვე ულ ებ რი ვი ენ ით 
შე ვეც დე ბით, იძ ულ ებ ული გავ ხდე ბით გა და
ვი დეთ კომ პლე მენ ტა რულ დაკ ვირ ვე ბა ზე და 
იმ მოჩ ვე ნე ბით წი ნა აღ მდე გო ბებ სა და პა რა
დოქ სებ საც შე ვუ რიგ დეთ, რო მელ საც რო მან
ში წა ვაწ ყდე ბით.

ხუ ტი ას მღვი მის ორ აკ ულ ის სიტ ყვებ
ში კო დი რე ბუ ლია რო მა ნის ცენ ტრა ლუ რი 
სტრუქ ტუ რის კონ ცეპ ტუ ალ ურ ობა, აფ ხა ზე
თი სა და სა ქარ თვე ლოს მთე ლი სი ნამ დვი ლე. 
თუ კი გავ შიფ რავთ ამ მის ტი კურ და საკ რა
ლურ კოდს, ვი ხი ლავთ ჩვე ნი დის კრე ტუ ლი 

სივ რცი სა და დრო ის მთლი ან ობ ას, სა მი ვე 
ინ ტერ ვა ლის – წარ სუ ლის, აწ მყო სა და შე
საძ ლე ბე ლი მო მავ ლის მთელ სი ნერ გე ტი კუ
ლო ბას, ჩვენს “ახ ლას” რო მე ლიც ლი მი ნა
ლურ ფა ზა შია შე სუ ლი და გზაჯ ვა რე დინ ზე 
დგას. წინ ორი გზაა – გზა სი ნათ ლის კენ და 
გზა სიბ ნე ლის კენ, გზა რა ობ ის კენ და გზა არ
არა ობ ის კენ. ყვე ლა ფე რი პირ ველ ნა ბიჯ ზეა 
და მო კი დე ბუ ლი. ეთ ნო სი “ან–ან”–ის სტა დი
აშია გა ჭე დი ლი. სტაგ ნა ცია ბუ რი და ნის ვი
რის ბედს გვარ გუ ნებს. უნ და ვი მოძ რა ოთ, 
მაგ რამ სა ით? არ ანა ირი ტო პოგ რა ფი ული 
რუ კა! ჭეშ მა რი ტი ორი ენ ტი რი და კარ გუ ლია. 
ქვე ყა ნა საც ვეს ტი ბუ ლა ტო რუ ლი აპ არ ატი 
მორ ღვე ვია. ერ თსა ხო ვან ტე გი მენს უკ ან რა 
იმ ალ ება არ ავ ინ უწ ყის... სად არ ის ნაღ დი და 
ჭეშ მა რი ტი? სად ყალ ბი და სუ რო გა ტი? ლე
ტა ში მო ბა ნა ვე დი ოს კუ რებს, არც ეს მით ჭა ში 
ცოც ხლად და მარ ხულ თა გო დე ბა. ყვე ლა ფე რი 
სა საკ ლაო ვე ლის კენ მი ექ ან ება...

ას ეთია ქარ თუ ლი სი ნამ დვი ლე!
ჩვე ნი, თვი თე ული ჩვენ გა ნის გა გე ბა და 

გა გე ბა თა სის ტე მე ბი მხო ლოდ იმ დე ნა დაა გა
მარ თლე ბუ ლი, რამ დე ნა დაც ემ სა ხუ რე ბა იგი 
ჩვენს შეგ რძნე ბა თა კომ პლექ სე ბის გა მო ხატ
ვას. მის იქ ით და მიღ მა – ყვე ლა ფე რი არ აკ ან
ონ ზო მი ერ ებ ადაა გა მოც ხა დე ბუ ლი.

დი ახ! ას ეთია ქარ თუ ლი სი ნამ დვი ლე, სი
ნამ დვი ლე, რო მე ლიც ჩვე ნი ვე ხე ლე ბით გა მო
ვი კო დეთ.

ას ეთია ერ თი თვა ლით გა და ნავ ლე ბი რო
მა ნის სი ნამ დვი ლეც!

და სას რულს, ერთ სა გან გე ბო ფაქ ტზე მინ
და მკით ხველს ყუ რად ღე ბა მი ვაპ ყრო ბი ნო. 
რო მან ში ერ თი ფრი ად სა ინ ტე რე სო და სა ან
ალ იზო თა ვია შე სუ ლი – “მე ხუ თე სა ხა რე ბა”. 
უდ ავო ფაქ ტია, რომ მთე ლი რო მა ნი მა ღა ლი 
ინ ტე ლექ ტი თაა შექ მნი ლი, მაგ რამ, “მე ხუ თე 
სა ხა რე ბამ” შე იძ ლე ბა და აბ ნი ოს მკით ხვე ლი 
და რა ღაც არ ას რულ ყო ფი ლის გან ცდა ში ჩა
აგ დოს. ამ თავს, მარ თლაც, აკ ლია დას რუ ლე
ბუ ლო ბა. მკით ხვე ლი გრძნობს, რომ მსჯე ლო
ბა, რო მე ლიც ბო ლო, მთა ვარ, სათ ქმე ლის კენ 
მი დის, მო ულ ოდ ნე ლად წყდე ბა და მკით ხვე
ლიც საყ რდენ გა მოც ლი ლი ვით ჰა ერ ში გა მო
კი დუ ლი რჩე ბა.

მე, ამ სტრი ქო ნე ბის ავ ტო რი, ამ დი დე
ბუ ლი რო მა ნის მთა ვა რი რე დაქ ტო რი გახ
ლა ვართ, ამ დე ნად ამ თა ვის შე სა ხებ უფ რო 
და ზუს ტე ბუ ლი ცნო ბის მი წო დე ბა შე მიძ ლია. 
ამ თავს, მარ თლაც აკ ლია ბო ლო ხუ თი–ექ
ვსი გვერ დი. რო გორც მაც ნო ბეს, რამ დე ნი მე 
სა ეკ ლე სიო პირს, ბა ტონ ზუ რაბ ქუ ხი ლა ვას
თვის ურ ჩე ვია ამ გვერ დე ბის ამ ოღ ება. სი მარ
თლე გით ხრათ, შე მაც ბუ ნა ამ გა დაწ ყვე ტი ლე
ბამ, მაგ რამ რე დაქ ტორს უფ ლე ბა არ მქონ და 
უფ რო გა დაწ ყვე ტი ლად მე მოქ მე და. თა ვად 
ბა ტონ მა ზუ რაბ მაც შე იკ ავა თა ვი. რა ღას ვი
ზამ დი, გა დამ წყვე ტი სიტ ყვის უფ ლე ბა ავ ტო
რის გან ან დერ ძით ჰქონ და მი ღე ბუ ლი. ახ ლა 
მხო ლოდ იმ ის თქმა შე მიძ ლია, რომ ძალ ზე 
და სა ნა ნია მთა ვა რი სათ ქმე ლის ამ ოღ ება, იმ 
ფრი ად სა ინ ტე რე სო მო საზ რე ბის გაქ რო ბა, 
რო მელ საც კუ ლი სებს მიღ მა ჩურ ჩუ ლე ბენ და 
სამ ზე ოზე გა მო ტა ნას ერ იდ ები ან/. 

მი უხ ედ ავ ად ამ დი დი და ნა კარ გი სა, რო
მა ნი მა ინც დი დი ფა სე ულ ობ ისაა ქარ თულ 
და არა მხო ლოდ ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში. 
ამ დე ნად, თავს ვალ დე ბუ ლად ვთვლი, მად
ლო ბა მო ვახ სე ნო ყვე ლას, ვი საც კი ოდ ნა ვი 
წვლი ლიც კი შე უტ ანია მის მზის სი ნათ ლე ზე 
გა მო სა ტა ნად, უპ ირ ვე ლე სად კი ბა ტო ნებს 
ზუ რაბ და ავ თან დილ ქუ ხი ლა ვებს, რო მა ნის 
კონ სულ ტან ტს, თა და რი გის გე ნე რალ–ლე ინ
ტე ნან ტს, ბა ტონ სერ გო წურ წუ მი ას, სა ქარ
თვე ლოს მწე რალ თა, მეც ნი ერ თა და სა ზო გა
დო მოღ ვა წე თა აკ ად ემია “ქალ დე ას”, რომ ლის 
გრი ფი თაც ეს შე სა ნიშ ნა ვი წიგ ნი გა მო იცა.

ალ ეკო გა ბე ლაია

ცის სა რე ცელ ზე ლო მი ვით 
წევ ხარ

თი ნა თინ მღვდლი აშ ვილს
ქა ლი კი არა, – აგ ვის ტოს მზე ხარ,
რა გრძნე ულ ებ ით მოგ ვა ჯა დო ვე?!
ცის სა რე ცელ ზე ლო მი ვით წევ ხარ,
ამ ცის გვირ გვი ნი რა ტომ და ტო ვე?..
შენ გა აღ ვი ძე მთე ლი სამ ყა რო,
შექ მე ნი საღ მრთო სა გა ლობ ლე ბი,
შე ნი სი ჩუ მით აღ არ დაგ ვღა ლო,
მარ ტის მზე სა ვით ნუ გა მოჩ ნდე ბი.
შენ უნ და იდ გე ერ ის წი ნამ ძღვრად,
შენ თვის ჩვე ული სა მე ფო კვერ თხით,
ჩა მო აქ ცევ დე ლექ სის ნი აღ ვარს,
მი წას აც ლი დე მომ ხდურ საც ფეხ თით!
ქა ლი კი არა, – სა ლო ცა ვი ხარ,
რა მო გე რია დიდ ხანს მარ ტო ხელს?!
დიდ ტახ ტრე ვან ზე ლო მი ვით წევ ხარ,
ლო მი მე ფო ბას, რო გორ და ტო ვებს?!

ზღვის კა ნო ნი

სა შიშ ღელ ვა ში მი ვა პობ დი, მივ სდევ დი ტალ ღებს,
უკ ან გა მოს ვლა, მობ რუ ნე ბა, არც მი ფიქ რია...
გა მო ვე ქე ცი, და ვუძ ვე რი ნა პირ ზე დამ რჩენთ
და არ ავ ის თვის საყ ვე დუ რიც კი არ მით ქვია.
ვი ცი, ოდ ეს მე გა მი გე ბენ, ეს ლექ სი გამ ცემს,
შე უპ ოვ არ მა ჩემ მა რწმე ნამ ეს გზა მირ ჩია,
ზღვა სად ჩამ ძი რავს, ჯერ არ ვი ცი, ბე დი სად დამ ცემს,
მა ინც არ ვნა ნობ, თუ მე ტო ქედ ამ ომ ირ ჩია.
სხი ვი შორს ჩემ გან მო კი აფე, სხვა იმ ედს მაძ ლევს,
მო დუ ნე ბა და შე ჩე რე ბა არ შე მიძ ლია,
გა მო ყო ლი ლი ნა პი რი დან ფიქ რი ვერ დამ ძლევს,
ამ ორ ჩე ული გზა და მრწამ სი არ შე მიც ვლია.
და ზღვის ტალ ღე ბი, ვით აკ ვან ში, ჯერ ის ევ მარ წევს,
და ბო ლო ტყვი აც ჯერ თოფ ში მაქ ვს, არ გა მის ვრია...
გა ნახ ლე ბუ ლი ჩე მი ნა ვი მა რად წინ გას წევს,
თუმც მე რამ დე ნედ და მი ლე წა და და მიმ სხვრია.
ამ ჩემს ნი ჩაბ საც, მე ვურ ჩევ დი, – ერ თგუ ლი დარ ჩეს,
რა გზაც მო ძებ ნა და სი მარ თლედ რაც მი იჩ ნია...
ჩუ მად დავ ცუ რავთ თავ ჩახ რილ ნი, ვე რა ვინ გვამ ჩნევს,
ერ თად შე ვუ ტევთ, მტა ცე ბელ მა თუ მიგ ვიმ წყვდია.
დიდ ნე ბის ყო ფას, ვით ხმელ ფო თოლს, ნი ავი არ ხევს,
ყე ლამ დე წყალ შიც მი ნა ხი ან, რო გორ იწ ვი ან...
მოქ ცე ვის დრო საც გზის მძებ ნე ლი ვე რას დროს მნა ხეს,
ალ ბათ ნა პირ ზეც და მი ვიწ ყეს, აღ არ მიც დი ან.
და ზღვის კა ნო ნი გა მო მი ტანს ალ ბათ გა ნა ჩენს,
და ვერ გა ვი გებ, სად დას რულ და ჩე მი მი სია,
არ ჩე ვა ნის თვის თუ მო მივ ლენს ეპ ოქა სას ჯელს,
ვე რას გავ ხდე ბი! არ ჩე ვა ნი ბო ლო მი სია!..

ჩე მი ვა ლია
ჩე მი ვა ლია, ოფ ლი ვღვა რო თა ვის სარ ჩე ნად,
ვთეს დე, ვიმ კი დე, სა ვარ გუ ლებს ვხნავ დე, ვბა რავ დე...
გლეხ კა ცის ჯა ფა არ მი მაჩ ნდეს ბე დის სას ჯე ლად,
ალ ალ მარ ჯვე ნით ვემ სა ხუ რო მი წას დაღ ლამ დე.

ჩე მი ვა ლია, კა ლამს ვუხ მო აზ რის სათ ქმე ლად,
ქარ თულ ჩუ ქურ თმას სტრი ქო ნე ბით ვწნავ დე, ვქარ გავ დე
და პო ეტ ებ ის მძი მე ხვედ რით ვპო ვო ამ ქვეყ ნად
გზა ჭეშ მარ ტი! გზა, რო მე ლიც მი ვა ტაძ რამ დე.

ჩე მი ვა ლია, სა ქარ თვე ლოს ვედ გე დამ ცვე ლად,
ხელთ მეპ ყრას ხმა ლი და სი ცოც ხლის ბო ლო წა მამ დე
მძი მე აბ ჯარ ში მო ვი ხარ შო, მოვ კვდე ქარ თვე ლად,
მე ომ რის ტვირ თი მი ვი ტა ნო კუ ბოს კა რამ დე.

ჩე მი ვა ლია, რომ ვიფ ხიზ ლო მტერ თა სამ ხე ლად,
ვიდ გე მოლ ბერ ტთან და მტრე დის ფერ ზე ცას ვხა ტავ დე...
ქარ თუ ლი სუ ლის და ღირ სე ბის საწ რთობ– სა ჭე დად
შემ წევ დეს ძა ლა, რომ მშობ ლი ურ მი წას და ვაკ ვდე!

გელა ჩალათაშვილის
ლექსები
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„რუ სე თი არ ის ძვე ლი ბი ჭი უბ ნის ყო ჩი კრი მი ნა ლუ რი ავ ტო
რი ტე ტია მი სი ხელ მძღვა ნე ლო ბა.

სა ქარ თვე ლო რო გაჩ და, უც ებ ეს ხუ თო სა ნი ბი ჭი, თუ გო გო, 
არ ვი ცი, პოს ტაბ ჭო თა სივ რცე ზე იღ ებს კარგ ნიშ ნებს, ყვე ლას მო
წონს, ყვე ლა თავ ზე ხელს უს ვამს, ყვე ლას უნ და რო და ეხ მა როს, 
ყვე ლას უნ და რო გზა გა უხ სნას, რა თქმა უნ და და არც მა ინ ცდა
მა ინც ამ  ძველ ბიჭს არ ეპუ ება. ერ თხელ წა მო არ ტყა იმ ან თავ ზე, 
მე ორ ეთ წა მო არ ტყა, მე სა მეთ რა ღაც მო უწ ყო, ხე ლი გაკ რა, შე აგ
ინა, შე აფ ურ თხა. ბო ლოს გა დაწ ყვი ტა რო ეხ ლა დროა, რო კარ გად 
მის ცხოს და ამ ხუ თო სან მა შე უბ რუ ნა ხე ლი და კარ გი მა გა რი პან
ღუ რიც ამო არ ტყა ამ ძველ ბიჭს. ამ ას ობ აში უბ ან ში შე მო იხ ედა პო
ლი ცი ელ მა, ამ შემ თხვე ვა ში მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო ბამ და ყვე ლა 
გა აჩ ერა ,მაგ რამ ძველ მა ბიჭ მა ხო იც ის რო მდგო მა რე ობა გა უფ
უჭ და, ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „პა ლა ჟე ნია“,, მა თი სიტ ყვით რო ვი ლა
პა რა კოთ იმ იტო რო ყვე ლა ხე დავს, რო ეს ხუ თო სა ნი ბი ჭი, მარ თა
ლია ხე ლი და ფე ხი შე იძ ლე ბა გა ბინ ტუ ლი ჰქონ დეს, მაგ რამ ის ევ 
და დის სკო ლა ში, ის ევ გა მო ვი და და ის ევ არ ეშ ინია, ის ევ  კარგ 
ნიშ ნებს იღ ებს, ის ევ აგ რძე ლებს ზრდას და ის ევ აგ რძე ლებს გან
ვი თა რე ბას და ამ ას ობ აში და ნარ ჩე ნე ბიც ამ ძველ ბიჭს აღ არ ეპუ
ები ან, ფიქ რო ბენ, თუ ამ ან, თუ ეს თუ გა და ურ ჩა, თუ ამ ას კი სე რი 
არ მო ტე ხა ეხ ლა, ჩვენ მი თუ მე ტეს რას გვი ზამს, ეს ჩვენ ხო უფ რო 
გაზ რდლი ები ვართ და სულ უფ რო ეს დროა, რაც დრო გა დის, ის 
დრო შე უქ ცე ვა დი ხდე ბა, იმ იტო რო ეს პა ტა რა ბი ჭი იზ რდე ბა და 
ვაჟ კაც დე ბა, ძა ლაც ემ ატ ება, რა თქმა უნ და, ძვე ლი ბი ჭის მენ ტა
ლი ტე ტი დან გა მომ დი ნა რე ეს არ ის სრუ ლი ად მი უღ ებ ელი სი ტუ
აცია.

რა უნ და ვქნათ ჩვენ, გა ვაგ რძე ლოთ ყვე ლა ფე რი იგ ივე, იმ იტო 
რო იმ წუთ ში, რო გორც იმ ას აჩ ვე ნებ ზურ გს, იმ წუთ ში, რო დე
საც ძველ ბიჭს, კრი მი ნალს, კა ნო ნი ერ ქურ დს აჩ ვე ნებ რო იმ ის პა
ტა რა ზე გე ში ნია ,აი მა შინ არ ის შე ნი საქ მე წა სუ ლი! მა შინ ვე რო 
დამ თავ რე ბუ ლია შე ნი არ სე ბო ბაც და სა ერ თოდ მთე ლი ცხოვ რე ბა 
უნ და იყო იმ ის ქვეშ. ამ იტო ჩვენ ამ ას არ ას დროს მათ  ამ სა ჩუ ქარს, 
არ ას დროს ჩვენ მათ არ გა ვუ კე თებთ“ (ტე ლე კომ პა ნია რუს თა ვი 
2ის რე პორ ტა ჟი, ან აკ ლი აში უმ რავ ლე სო ბას თან შეხ ვედ რა, 04. 
09. 10. 12:20, სტი ლი და ცუ ლია). 

ამ სიტ ყვე ბის ავ ტო რი ჰყვე ბა ალ ეგ ორი ულ ზღა პარს, სა დაც 
სა კუ თარ „ლომ გუ ლო ვან“ სპას მო უთ ხრობს გუ ლი სა მა ჩუ ყე ბელ 
ეპ იზ ოდ ებს სა კუ თა რი ბავ შვო ბი დან. ამ ზღა პარ ში მთა ვარ მოქ
მედ პირს სა კუ თა რი თა ვი, ჩვენ და სა უბ ედ ურ ოდ თუ სა ავ ალ ალ ოდ, 
სა ქარ თვე ლოს თან ჰყავს გა იგ ივ ებ ული, მაგ რამ თა ვად მა ინც არ 
სცოდ ნია, ეს ხუ თო სა ნი, ბი ჭია თუ გო გო.

ან დრე სე ნი რომ ცოც ხა ლი იყ ოს, ამ ის წამ კით ხა ვი, კა ლამს 
ხელს აღ არ მოჰ კი დებ და და ამ გაზ რდილ, მაგ რამ მა ინც მო უმ თავ
რე ბელდა უმ თავ რე ბელ ხუ თო სან ბიჭს გა და ულ ოც ავ და თა ვის ჯა
დოს ნურ კა ლამს.

ლომ გუ ლი მეზ ღაპ რის მომ სმენს, ჩე მი ბავ შვო ბის დრო ინ დე ლი 
ნა ხა ტი ფილ მი „მკვე ხა რა წრუ წუ ნა“ მახ სენ დე ბა – პა ტა რა თა გუ
ნა, რო მელ მაც უშ იშ რად გახ დო მა მო ის ურ ვა, მაგ რამ საბ რა ლოს 
მა ინც არ აფ ერი გა მო უვ იდა... „არა შეჯ და მწყე რი ხე ზე, არა იყო 
გვა რი მი სი”...

სა ქარ თვე ლოს მი უნ ჰა უზ ენს სა ლაყ ბოს უმ რავ ლე სო ბა დი
დი გუ ლის ყუ რი თა და მონ დო მე ბით უს მენ და, ყლა პავ დნენ მის თი
თოეულ სიტ ყვას, მის სიბ რძნეს  და უმ ატ ებ დნენ სა კუ თარ „ბა გაჟს”.

რა ღა და გი მა ლოთ, უნ და გა მო გიტ ყდეთ, ამ რე პორ ტა ჟის დროს 
ბო როტ მა ფიქ რმა გა მი ელ ვა,  ზღვის პი რას არი ან, იქ ან აკ ლი აში 
მოზ რდი ლი გე დე ბიც მი ნა ხავს, ერ თიც ვნა ხოთ და ახ ლა რო მე ლი მე 
მათ გან მა თავ ზე რომ გა და უფ რი ნოს, ნე ტავ რა მოხ დე ბათქო? აი, 
სა ნა ხავს მა შინ ვნა ხავ დით, თუმ ცა რა, არ გვი ნა ხავს, თუ რა?!მი წა
ზე მფორ თხა ვი და ჰალ სტუხ ღე ჭია უშ იშ არი ლომ გუ ლი ხუ თო სა ნი 
ბი ჭი!

ჩვე ნი მეზ ღაპ რე, რო მელ მაც სა კუ თა რი თა ვი სა ქარ თვე ლოს 
შე უპ ირ წო ნა, ამ თა ვის მო რიგ ზღა პარ ში ბევრ, მარ თლაც და, 
ზღაპ რი სათ ვის შე უფ ერ ებ ელ და და უჯ ერ ებ ელ ამ ბებს ჰყვე ბა:

„სა ქარ თვე ლო რო გაჩ და, უც ებ, ეს ხუ თო სა ნი ბი ჭი თუ გო გო, 
არ ვი ცი, პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ზე იღ ებს კარგ ნიშ ნებს, ყვე ლას 
მო წონს, ყვე ლა თავ ზე ხელს უს ვამს, ყვე ლას უნ და რო და ეხ მა როს, 
ყვე ლას უნ და რო გზა გა უხ სნას“.

სა ქარ თვე ლო პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში უც ებ არ გა ჩე ნი ლა, სა
ქარ თვე ლო რამ დე ნი მე ათ ას წლე ულ ის წინ გაჩ ნდა და ბევ რი პოსტ 
სივ რცე გა მო უვ ლია და ბევ რჯერ, მარ თლაც, კაი ნი შა ნი მი უღია, 
იმ იტ ომ რომ კაი პატ რო ნის ხელ ში ყო ფი ლა და ნიშ ნე ბიც ნაღ დი 
იყო, ის ტო რი ის ჟამ თას ვლის მი ერ დას მუ ლი და გან მტკი ცე ბუ ლი...

„იღ ებს კარგ ნიშ ნებს“  ამ ბობს მეზ ღაპ რე, მაგ რამ ახ ლა ვნა
ხოთ, ამ პა ტა რა ბი ჭის, თუ გო გოს მი ჩუ მა თე ბუ ლი ცუ დი ნიშ ნე ბიც, 
რომ ლე ბიც მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო ბის წარ მო მად გენ ლებ მა და
უწ ერ ეს და რო მელ თაც სა გულ და გუ ლოდ გვი მა ლა ვენ: სა ქარ თვე
ლო კვლავ „ნა წი ლობ რივ თა ვი სუ ფა ლი“, ამ ავე დროს  „არა არ ჩე
ვი თი დე მოკ რა ტი ის“ ქვე ყა ნაა

სა ქარ თვე ლო „ნა წი ლობ რივ თა ვი სუ ფალ“ და „არა არ ჩე ვით 
დე მოკ რა ტი ად“ რჩე ბა  ნათ ქვა მია Freedom Houseის ყო ველ წლი
ურ კვლე ვა ში „თა ვი სუფ ლე ბა მსოფ ლი ოში”, რო მე ლიც 12 იან
ვარს გა მოქ ვეყ ნდა და რო მე ლიც 2009 წელს მომ ხდარ მოვ ლე ნებს 
მო იც ავს. 

სტა ტუ სის გან საზ ღვრა „თა ვი სუ ფალ“, „ნა წი ლობ რივ თა ვი
სუ ფალ“ ან „არ ათ ავ ის უფ ალ“ ქვეყ ნე ბად ხდე ბა პო ლი ტი კუ რი უფ
ლე ბე ბის და სა მო ქა ლა ქო თა ვი სუფ ლე ბე ბის კა ტე გო რი ებ ის სა ფუძ
ველ ზე. სა ქარ თვე ლოს ქუ ლამ ამ ორ ივე კა ტე გო რი აში 2008 წლის 
მსგავ სად, 2009შიც 4 შე ად გი ნა.

პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის და სა მო ქა ლა ქო თა ვი სუფ ლე ბე ბის 

ქუ ლე ბი გა ან გა რი შე ბუ ლია 1დან 7მდე შკა ლა ზე, სა დაც 1 თა ვი
სუფ ლე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი დო ნის მაჩ ვე ნე ბე ლია, ხო ლო 7  ყვე
ლა ზე და ბა ლის.

სა ქარ თვე ლოს მაჩ ვე ნე ბე ლი, ამ ორ ივე კა ტე გო რი აში, 2007 
წლის ამ სახ ველ მოხ სე ნე ბა ში გაუარესდა 3 ქუ ლი დან 4მდე, რაც 
2007 წლის ნო ემ ბერ ში გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს უკ ავ შირ დე ბო
და.

Freedom Houseმა სა ქარ თვე ლო არ ჩე ვი თი დე მოკ რა ტი ის 
მქო ნე ქვე ყა ნა თა სი იდ ან 2008 წლის საპ რე ზი დენ ტო და სა პარ ლა
მენ ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ ამო იღო, რის შე სა ხე ბაც ორ გა ნი ზა ცი ის 
იმ მოხ სე ნე ბა შია სა უბ არი, რო მე ლიც 2008 წელს გან ვი თა რე ბულ 
მოვ ლე ნებს მო იც ავს.

Freedom Houseმა თა ვის კვლე ვა ში ას ევე შე იყ ვა ნა სე პა რა
ტის ტუ ლი სამ ხრეთ ოს ეთი და აფ ხა ზე თი „სა და ვო ტე რი ტო რი
ებ ის” კა ტე გო რი აში. წი ნა წლის კვლე ვის მსგავ სად, აფ ხა ზეთს 
კვლა ვაც „ნა ხევ რად თა ვი სუ ფა ლი”, ხო ლო სამ ხრეთ ოს ეთს „არ
ათ ავ ის უფ ალი” სტა ტუ სი აქ ვთ მი ნი ჭე ბუ ლი.  

სა ქარ თვე ლო - არ შემ დგა რი ქვე ყა ნა
ალ ექ სი ბე ჟა ნიშ ვი ლი

ამ ერ იკ ულ მა ორ გა ნი ზა ცია „მშვი დო ბის ფონ დმა” ,ყო ველ
წლი ური მე ხუ თე ან გა რი ში წარ მო ად გი ნა. ეს არ ის არ შემ დგა რი 
ქვეყ ნე ბის ინ დექ სი (FშI) 2009 წლის თვის, რო მელ შიც სა ქარ თვე
ლომ 33ე ად გი ლი და იკ ავა ყვე ლა ზე სა გან გა შო კა ტე გო რი აში სო
მა ლის, ზიმ ბაბ ვეს, სუ და ნის, კონ გოს, ავ ღა ნე თის, ირ ან ისა და სხვა 
მსგავს ქვეყ ნებს შო რის. მე ტი სი ზუს ტი სათ ვის, სა გან გა შო კა ტე
გო რი აში სულ 38 ქვე ყა ნაა, შემ დე გი რი გი თო ბით: 

33. სა ქარ თვე ლო; 34. ლი ბე რია; 35. ბურ კი ნა ფა სო; 36. ერ ით
რეა; 37. ტა ჯი კე თი; 38. ირ ანი.    

მშვი დო ბის ფონ დის არ შემ დგა რი ქვეყ ნე ბის ინ დექ სი ეყ რდნო ბა 
ამა თუ იმ ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი რის კე ბის მაჩ ვე ნე ბელს, რაც თა ვის 
მხრივ, მშვი დო ბის ფონ დის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფით  და
ფუძ ნე ბუ ლია ათ ას ობ ით სტა ტი ასა და მოხ სე ნე ბა ზე, ელ ექ ტრო ნუ
ლი წყა რო ებ ის სა შუ ალ ებ ით. 

მშვი დო ბის ფონ დი გან სა კუთ რე ბით ფო კუ სი რე ბუ ლია სუს ტი 
და არ შემ დგა რი სა ხელ მწი ფო ებ ის პრობ ლე მებ ზე. წელს, ორ გა ნი
ზა ცი ამ, არ შემ დგა რი ქვეყ ნე ბის ინ დექ სის მე ხუ თე ან გა რი ში წარ
მო ად გი ნა.

მატ ყუ არა მეზ ღაპ რე კი უს ირ ცხვი ლოდ გვიმ ტკი ცებს „ის ევ 
აგ რძე ლებს ზრდას და ის ევ აგ რძე ლებს გან ვი თა რე ბას”...ო.

ვე ნე ცი ის კო მი სი ამ ხე ლი სუფ ლე ბას 
ყუ რი აუწია 

ალ ექ სი ბე ჟა ნიშ ვი ლი
ვე ნე ცი ის კო მი სია სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას მნიშ ვნე

ლო ვა ნი სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის დრო ული გან ხორ ცი
ელ ებ ის კენ მო უწ ოდ ებს. ვე ნე ცი ის კო მი სი ის თავ მჯდო მა რის, ჯა ნი 
ბუ კი კი ოს აზ რით, აუც ილ ებ ელია, სა ქარ თვე ლოს სა ხე ლი სუფ ლე
ბო შტო ებს შო რის ბა ლან სი დრო ულ ად აღ დგეს, სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტს უფ ლე ბე ბი შე ეზ ღუ დოს, პარ ლა მენ ტს, პი რი ქით  გა
ეზ არ დოს და ამ ავ დრო ულ ად, ქვე ყა ნამ ნორ მა ლუ რი სა სა მარ თლო 
ხე ლი სუფ ლე ბა მი იღ ოს. 

ამ ის შე სა ხებ ბუ კი კი ომ 4 თე ბერ ვალს თბი ლის ში ევ რო საბ ჭოს 
ოფ ის ში გა მარ თულ ბრი ფინ გზე გა ნაც ხა და და აქ ვე დას ძი ნა, რომ 
„ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის“ შემ დეგ სა ხე ლი სუფ ლე ბო შტო ებს შო
რის ბა ლან სის ნაკ ლე ბო ბა აშ კა რად შე ინ იშ ნე ბა”. 

„მე ვა ღი არ ებ, რომ თქვენ მკაც რი კონ ტრო ლი გჭირ დე ბო დათ 
სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა ში, მაგ რამ ახ ლა ამ პო ლი ტი კის შერ ბი
ლე ბა და ძალ თა გა და ნა წი ლე ბაა სა ჭი რო. ბა ლან სი უნ და და იც ვათ 
აღ მას რუ ლე ბელ, სა კა ნონ მდებ ლო და სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ
ლე ბებს შო რის. პრე ზი დენ ტის უფ ლე ბე ბი უნ და შე იზ ღუ დოს, რის 
ხარ ჯზეც გა იზ რდე ბა პარ ლა მენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. თქვენ ნამ
დვი ლი და მო უკ იდ ებ ელი სა სა მარ თლო სის ტე მა გჭირ დე ბათ. რის
თვი საც კონ სტი ტუ ცი აში გარ კვე ული ცვლი ლე ბე ბის დრო ულ ად 
გა ტა რე ბაა სა ჭი რო“,  გა ნაც ხა და ბუ კი კი ომ. 

ჯა ნი ბუ კი კი ომ არ ჩევ ნე ბის თე მა საც ვერ აუარა გვერ დი. მის 

შე ნიშ ვნებ ში ხე ლი სუფ ლე ბის მი სა მარ თით ამ თე მა ზეც კრი ტი კუ
ლი ინ ტო ნა ცი ები გა ის მა. „სა მარ თლი ანი არ ჩევ ნე ბის ჩა სა ტა რებ
ლად კა ნონ თან ერ თად პო ლი ტი კუ რი ნე ბაც არ ის სა ჭი რო“,  გა
ნაც ხა და მან და დას ძი ნა, რომ აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა პარ ლა მენ ტის მი მართ უფ რო უნ და გა
იზ არ დოს, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა უნ და იყ ოს უფ რო 
ძლი ერი, სა სა მარ თლო უნ და იყ ოს უფ რო და მო უკ იდ ებ ელი, ხო ლო 
რაც შე ეხ ება სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბებს, ის ინი ყვე ლა პო ლი
ტი კუ რი ძა ლის თვის უნ და იყ ოს მი სა ღე ბი და არა ერ თი რო მე ლი მე 
პარ ტი ის ათ ვის. 

ვე ნე ცი ის კო მი სი ის თავ მჯდო მა რის გან ცხა დე ბით, სა ქარ თვე
ლოს კონ სტი ტუ ცი აში ძა ლი ან ბევ რი ხარ ვე ზია, რაც კონ სენ სუ სის 
გზით უნ და აღ მო იფ ხვრას. რო გორც ბუ კი კი ომ სა კონ სტი ტუ ციო 
კო მი სი აში ექ სპერ ტებ თან და არ ას ამ თავ რო ბო სექ ტორ თან მიმ დი
ნა რე შეხ ვედ რა ზე გა ნაც ხა და, არ სე ბუ ლი კონ სტი ტუ ცია არ აკ მა
ყო ფი ლებს  თა ნა მედ რო ვე და და სავ ლურ მოთ ხოვ ნებს.

„სა ქარ თვე ლომ კონ სტი ტუ ცი აზე მუ შა ობა და მო უკ იდ ებ ლო
ბის დღი დან და იწ ყო და ძა ლი ან სამ წუ ხა როა, რომ თით ქმის  20 
წლის გან მავ ლო ბა ში ქვე ყა ნამ გა მარ თუ ლი კონ სტი ტუ ცია ვერ შე
იმ უშ ავა“, – აღ ნიშ ნა ვე ნე ცი ის კო მი სი ის თავ ჯდო მა რემ.  

ბუ კი კი ოს გან ცხა დე ბით, ყვე ლა ზე მე ტი ხარ ვე ზი აღ ინ იშ ნე ბა 
სა ხელ მწი ფო მოწ ყო ბის სა კით ხებ ში. მი სი ვე აზ რით, ახ ალ კონ
სტი ტუ ცი აში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ყუ რად ღე ბა უნ და და ეთ მოს სა ხე ლი
სუფ ლე ბო გა მიჯ ვნას და მე ტი ავ ტო ნო მია უნ და მი ეც ეს ად გი ლობ
რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს. 

„ამ ოც ანა და ხარ ვე ზი ბევ რია და მათ ზე ყვე ლამ ერ თად უნ და 
იმ უშა ოს.  აუც ილ ებ ელია, კონ სტი ტუ ცია თან ხმო ბი სა და კონ სენ
სუ სის სა ფუძ ველ ზე იყ ოს მი ღე ბუ ლი და ამ აში თა ვი სი წვლი ლი უნ
და შე იტ ან ონ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ამ და პო ლი ტი კურ მა პარ
ტი ებ მა”, – გა ნაც ხა და ბუ კი კი ომ. 

უფ რო სამ წუ ხა როც, ამ ხუ თო სა ნი მო წა ფის იმ ედ იც კი გაც
რუ ები ათ: „ევ რო კავ შირ მა სა ქარ თვე ლოს მი მართ  იმ ედ გაც რუ ება 
ღი ად გა მო ხა ტა”

სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერმი ნის ტრს ევ რო კავ ში რის ხელ მძღვა
ნე ლებ მა მკა ფი ოდ მი ან იშ ნეს, რომ დე მოკ რა ტი ული რე ფორ მე ბის 
გან ხორ ცი ელ ება აუც ილ ებ ელია, თუ კი თბი ლისს ბრი უს ელ თან თა
ნამ შრომ ლო ბა სურს. 

ამ ის შე სა ხებ რა დიო „თა ვი სუფ ლე ბის” კო რეს პონ დენ ტი კო ბა 
ლიკ ლი კა ძე პრა ღი დან იუწ ყე ბა. წე რილ ში, რო მე ლიც „რა დიო თა
ვი სუფ ლე ბის” ვებგვერ დზე გა მოქ ვეყ ნდა (http://www.tavisupleba.
org/content/article/1987706.html), ლიკ ლი კა ძე წერს, რომ ეს 
გაფ რთხი ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში „იმ ედ ის” ყალ ბი სა ინ ფორ მა ციო 
გა მოშ ვე ბით გა მოწ ვე ულ სკან დალს და ემ თხვა, რის გა მოც გან
მარ ტე ბის გა კე თე ბა ბრი უს ელ ში თა ვად სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ
მი ნის ტრს მო უხ და. 

„ეს არ ის პირ ვე ლი შემ თხვე ვა, რო დე საც ევ რო კავ შირ მა ღი
ად გა მო ხა ტა სა ქარ თვე ლოს მი მართ იმ ედ გაც რუ ება. ად რე ევ რო
კავ ში რი მხო ლოდ მი ნიშ ნე ბით სა უბ რობ და იმ ედ გაც რუ ებ აზე, რა
საც პრე ზი დენტ მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის მმარ თვე ლო ბის პე რი ოდ ში 
იწ ვევ და სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული დე მოკ რა ტი ული 
რე ფორ მე ბი. მაგ რამ 17 მარ ტს, რო დე საც სამ ხრეთ კავ კა სი ის არ
ას ტა ბი ლუ რი ქვეყ ნის მიზ ნებ სა და რე ალ ობ ას შო რის არ სე ბულ 
დე ფი ციტ ზე სა უბ რობ და, ევ რო კო მი სი ის პრე ზი დენ ტმა ჟო ზე მა ნუ
ელ ბა რო ზუმ ახ ალი, უფ რო მკვეთ რი ტო ნი შე არ ჩია”,  ნათ ქვა მია 
წე რილ ში.  

აქ ვე მოყ ვა ნი ლია ჟო ზე მა ნუ ელ ბა რო ზუს გა მოს ვლი დან ცი
ტა ტა, სა დაც ევ რო კო მი სი ის პრე ზი დე ტი ამ ბობს: „ევ რო კავ ში რი 
იმ ედ ოვ ნებს, რომ გაგ რძელ დე ბა ინ ტენ სი ური მუ შა ობა დე მოკ რა
ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბის კონ სო ლი და ცი ის ათ ვის, რა თა შე იქ მნას ინ
კლუ ზი ური პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რა და უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს 
მე დი ის სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა. სა ქარ თვე ლო სათ ვის ამ მიზ ნე ბის 
მი საღ წე ვად პროგ რე სი აუც ილ ებ ელია, თუ კი ამ ქვე ყა ნას ევ რო კავ
შირ თან და ახ ლო ება სურს“. 

„ევ რო კავ ში რის ოფ იცი ალ ური პი რე ბი, 2003 წლის ვარ დე
ბის რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ, დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში მა ლავ დნენ 
იმ ედ გაც რუ ებ ას პრე ზი დენტ მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის მზარ დი ავ ტო
რი ტა რიზ მი სა და არ ას ტა ბი ლუ რი მმარ თვე ლო ბის გა მო. ევ რო კო
მი სი ის პრე ზი დენ ტმა ჟო ზე მა ნუ ელ ბა რო ზუმ 17 მარ ტს ამ მის ტი
ფი კა ცი ას „აღ მაშ ფო თე ბე ლი“ უწ ოდა. თუმ ცა, ბრი უს ელ ში მყოფ მა 
სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერმი ნის ტრმა ნი კა გი ლა ურ მა უარ ყო აზ რი, 
თით ქოს ტე ლე კომ პა ნია „იმ ედს“ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა აკ
ონ ტრო ლებ დეს“,  ნათ ქვა მია სტა ტი აში. 

.„სა ქარ თვე ლო სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მის ტე რი ტო რი აზე 
ევ რო კა ში რის სა დამ კვირ ვებ ლო მი სი ის არ სე ბო ბა, თუმ ცა ეს არ 
არ ის ერ თმიშ ვნე ლოვ ნად პო პუ ლა რუ ლი სა კით ხი ბლო კის შიგ ნით. 
საფ რან გე თი და გერ მა ნია ში შო ბენ, რომ შე საძ ლოა, ევ რო კავ ში
რის ურ თი ერ თო ბა რუ სეთ თან გარ თულ დეს, თუ კი მოს კოვ სა და 
თბი ლისს შო რის კვლავ იფ ეთ ქებს კონ ფლიქ ტი. ამ ას თან, თუ სა
ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ული მა ხა სი ათ ებ ლე ბი შემ დგომ ში კვლავ 
გაუარესდება, მა შინ, შე საძ ლოა, მი სი ის გაგ რძე ლე ბის სა კით ხი ამ 
შე მოდ გო მა ზე კით ხვის ნიშ ნის ქვეშ დად გეს”,  ნათ ქვა მია კო ბა 
ლიკ ლი კა ძის სტა ტი აში. 

ამ აზე მე ტიც, ეს ხუ თო სა ნი მო წა ფე, თურ მე კა ნო ნით აკ რძა
ლულ რა მე – რუ მე ებ საც სჩა დის, რა შიც სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე
გობ რო ბის ერთერ თმა ორ გა ნი ზა ცი ამ ამ ხი ლა:

„სა ერ თა შო რი სო ამ ნის ტია” სა ქარ თვე ლოს წა მე ბის იარ აღ ებ
ის შეს ყიდ ვა ში ამ ხელს

ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე
ბი მო ნა წი ლე ობ ას იღ

ავ ტო ბი ოგ რა ფი ულ-ალ ეგ ორი ული ზღა პა რი 
პა ტა რა უშ იშ არი, ხუ თო სა ნი ბი ჭი სა

გაგრძელება მე-14 გვ.
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ებ ენ ის ეთი აღ ჭურ ვი ლო ბის 
გლო ბა ლურ ვაჭ რო ბა ში, 

რო მელ საც ფარ თოდ იყ ენ ებ ენ წა მე ბის ან სხვა სას ტი კი მოპ ყრო ბის 
დროს; ამ ის შე სა ხებ მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი წარ მო ად გი ნა „ამ ნეს ტი ინ
თერ ნე შე ნალ მა“ („სა ერ თა შო რი სო ამ ნის ტი ამ“) და ომ ეგ ას კვლე
ვით მა ფონ დმა ახ ალ ან გა რიშ ში, რო მე ლიც 16 მარ ტს გავ რცელ და. 
ამ დო კუ მენ ტის სრულ ვერ სი აში სა ქარ თვე ლოც არ ის მოხ სე ნი ებ
ული. კერ ძოდ, აღ ნიშ ნუ ლია, რომ სა ქარ თვე ლო წა მე ბის იარ აღ ებს 
გერ მა ნი იდ ან და ჩე ხე თი დან ყი დუ ლობ და.

კე დელ ზე მი საბ მე ლე ბი, რკი ნის ხელ ბორ კი ლე ბი და ელ ექ
ტრო შო კის „მკლა ვე ბი” და „ბორ კი ლე ბი” რომ ლე ბიც ატ არ ებ ენ  
50 000 ვოლ ტს... წა მე ბის ეს იარ აღ ები ჩა მოთ ვლი ლია ან გა რიშ ში 
„სიტ ყვე ბი დან საქ მე ებ ამ დე”.

ან გა რი შის თა ნახ მად, მსგავ სი საქ მი ან ობ ები კვლავ გრძელ
დე ბო და, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 2006 წელს ევ რო პის მას შტა ბით 
მი იღ ეს კა ნო ნი, რი თაც აიკ რძა ლა სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით წა
მე ბი სა და სას ტი კი მოპ ყრო ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი პო ლი ცი ური 
და უს აფ რთხო ებ ის აღ ჭურ ვი ლო ბით ვაჭ რო ბა.

 „ჩვე ნი კვლე ვა ცხად ყოფს, რომ მი უხ ედ ავ ად ახ ალი კონ ტრო
ლის მე ქა ნიზ მე ბი სა, რამ დე ნი მე წევ რი სა ხელ მწი ფო, მათ შო რის 
 გერ მა ნია და ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა, 2006 წლის შემ დე გაც ყი დის 
პო ლი ცი ურ იარ აღ ებს და ბორ კი ლებს სულ ცო ტა ცხრა ქვე ყა ნა ში, 
სა დაც ამ ნეს ტი ინ თერ ნე შენ ლმა და ად გი ნა ამ 
იარ აღ ებ ის წა მე ბის დროს გა მო ყე ნე ბის ფაქ
ტე ბი“,  გა ნაც ხა და ამ ნეს ტი ინ თერ ნე შე ნა
ლის სამ ხედ რო უს აფ რთხო ებ ისა და პო ლი
ცი ის მე ნე ჯერ მა ბრაიან ვუდ მა.

• 2006 წლი დან 2009 წლამ დე ჩე ხეთ მა 
გას ცა ლი ცენ ზია, იარ აღი მი ეყ იდ ათ 6 ქვე ყა
ნის თვის — ბულ გა რე თის თვის, რუ მი ნე თის
თვის, მექ სი კის თვის, აშშსთვის, მონ ღო ლე
თის თვის და სა ქარ თვე ლოს თვის. სა უბ არია 
ბორ კი ლებ ზე, ელ ექ ტრო შო კის იარ აღ ებ სა 
და ქი მი ურ შე სას ხუ რებ ლებ ზე; ამ ქვეყ ნებ ში 
პო ლი ცია და უშ იშ რო ებ ის სამ სა ხუ რე ბი ად
რე იყ ენ ებ დნენ მსგავს იარ აღს წა მე ბი სა და 
სას ტი კი მოპ ყრო ბის დროს.

სა ბა ჟოს მო ხე ლე ებ მა და ად ას ტუ რეს 
გერ მა ნი ის პარ ლა მენ ტის წევ რებ თან სა
უბ რის დროს, რომ მათ აღ მო აჩ ინ ეს ელ ექ
ტრო შო კე ბის აპ არ ატ ურ ის უკ ან ონო გა
და ზიდ ვე ბი გერ მა ნი იდ ან სა ქარ თვე ლო ში, 
ბან გლა დეშ ში, რუ მი ნეთ სა და ირ ან ში.

ვის თვის და რის თვის უნ და ხუ თო სან სა და სა ნი მუ შო ყო ფა
ქცე ვის, თვით “ხელფეხ გა ბინ ტულ” მო წა ფეს წა მე ბის იარ აღ ები?

“ჩვე ნი ქვეყ ნის წი ნა შე რე ალ ური გა მოწ ვე ვე ბი არ სე ბობს”, 
– ხაზ გას მით აღ ნიშ ნა სა აკ აშ ვილ მა ამ ას წი ნან დელ შეხ ვედ რა ზე 
თბი ლი სის სკო ლის მოს წავ ლე ებ თან და პე და გო გებ თან, რაც ტე
ლე ვი ზი ით გა და იცა. მან სა ქარ თვე ლო ის რა ელს შე ად არა – ქვე
ყა ნას, რო მე ლიც ყვე ლა მხრი დან მტრე ბი თაა გარ შე მორ ტყმუ ლი 
და სრუ ლად მი ლი ტა რი ზე ბუ ლია. ნუ იტ ყვით და, თურ მე, ის რა
ელ ში, ად ამი ან ები “სა რა კე ტო თავ დას ხმე ბის თვის მზად არი ან”.  
 სა აკ აშ ვი ლის თვის სა უბ ედ ურ ოდ, მი სი მმარ თვე ლო ბის თვის ძი რი
თად საფ რთხეს, არა რუ სე თის მხრი დან რა კე ტე ბით თავ დას ხმის 
საფ რთხე წარ მო ად გენს, არ ამ ედ, სი ნამ დვი ლე ში, მის შეშ ფო თე ბას 
სხვა სა ფუძ ვე ლი აქ ვს – სა კუ თა რი ხალ ხის პო ლი ტი კუ რი უკ მა ყო
ფი ლე ბა — ხალ ხის, რო მე ლიც გა ღა ტა კე ბუ ლია, ომ ის გან დაღ ლი
ლი, ილ უზი ებ ის გა რე შე დარ ჩე ნი ლი, სა სო წარ კვე თი ლი და გა ღი
ზი ან ებ ული.

ბი უჯ ეტ ის გამ ჭვირ ვა ლო ბით 
სა ქარ თვე ლო ნა ხევ რად ღია 

ქვე ყა ნა თა რიც ხვს მი ეკ უთ ვნე ბა 
გე ლა მთივ ლიშ ვი ლი

ორ გა ნი ზა ცი ამ “სა ერ თა შო რი სო ბი უჯ ეტ ის პარ ტნი ორ ობა” 
(International Budget Partnership) სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ებ ის 
ღიაობის კვლე ვის შე დე გე ბი გა მო აქ ვეყ ნა. 85 ქვე ყა ნას შო რის სა
ქარ თვე ლომ 53 ქუ ლა მი იღო. სა ქარ თვე ლო ჩა მორ ჩე ბა კო რე ას, პე
რუს, რუ სეთს, უკ რა ინ ას, მა კე დო ნი ას და ა.შ. 

“სა ერ თა შო რი სო ბი უჯ ეტ ის პარ ტნი ორ ობა” ბი უჯ ეტ ებ ის გამ
ჭვირ ვა ლო ბის კვლე ვას და შე ფა სე ბას 2006 წლი დან, 85 ქვე ყა ნა ში, 
ყო ველ 2 წე ლი წად ში ერ თხელ ახ ორ ცი ელ ებს. კით ხვა რი ბი უჯ ეტ
ის გამ ჭვირ ვა ლო ბის თე მა ზე ას ზე მე ტი შე კით ხვის გან შედ გე ბა. 
კით ხვარს ქვეყ ნი დან ერ თი ექ სპერ ტი ავ სებს და ორი ეს ქპერ ტი ამ
ოწ მებს. სა ქარ თვე ლო ში კით ხვარს “სა ერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა
ლო ბა — სა ქარ თვე ლოს” დი რექ ტო რი თა მარ ქა რო სა ნი ძე ავ სებს. 
www.humanrighhst.ge

მეზ ღაპ რემ ის იც დაგ ვი მა ლა, რომ ეს გა ბინ ტუ ლი ხუ თო სა ნი 
მო წა ფე პა სუხს აგ ებს პან ღუ რის თვის:

ჰუ მან რა ითს უოთ ჩმა სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას შე ახ
სე ნა, რომ 2008 წლის აგ ვის ტოს კონ ფლიქ ტში პა სუხს ის იც აგ
ებს “ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრი” გთა ვა ზობთ სა ერ თა შო რი სო 
უფ ლე ბა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის “ჰუ მან რა ითს უოთ ჩის” 2009 
წლის ან გა რი შის იმ ნა წილს, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ეხ ება. ან
გა რიშ ში მკაც რად არ ის გაკ რი ტი კე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ხე ლი
სუფ ლე ბა, რო მელ მაც არ გა მო იძია 2007 წლის 7 ნო ემ ბერ სა და 
2009 წლის აპ რილივ ნის ში თბი ლის ში დე მონ სტრან ტე ბის კონ
სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბი. ორ გა ნი ზა ცია ას
ევე ეხ ება რუ სეთსა ქარ თვე ლოს კონ ფლიქ ტს და აც ხა დებს, რომ 
სა ქარ თვე ლომ უნ და გა მო იძი ოს ის დარ ღვე ვე ბი, რო მე ლიც მის 
წილ პა სუ ხის მგებ ლო ბას ეხ ება ცხინ ვალ ში მში დო ბი ანი მო ქა ლა
ქე ებ ის წი ნა აღ მდეგ სა რა კე ტო და სხვა სა ხის სამ ხედ რო იერ იშ ის 
გა მო.

2009 წლის აპ რილ ში სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი მი ხე ილ სა

აკ აშ ვი ლი პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა, რო ცა ათ ას
ობ ით ოპ ოზ იცი ონ ერი გა მო ვი და ქა ლაქ თბი ლი სის ქუ ჩებ ში მი სი 
გა დად გო მი სა და ვა დამ დე ლი არ ჩევ ნე ბის და ნიშ ვნის მოთ ხოვ ნით. 
პრო ტეს ტი გაგ რძელ და 2 თვე. საპ რო ტეს ტო აქ ცი ებ ის დროს, ად
ამი ან თა უფ ლე ბე ბის ჯგუფ მა აღ წე რა ის სა ეჭ ვო თავ დას ხმის ფაქ
ტე ბი,რო მე ლიც ოპ ოზ იცი ონ ერ აქ ტი ვის ტებ ზე ხორ ცი ელ დე ბო და 
უც ნო ბი თავ დამ სხმე ლე ბის მი ერ. პო ლი ცი ამ გა და ჭარ ბე ბუ ლი ძა
ლა გა მო იყ ენა, და აპ ატ იმ რა აქ ცი ის მო ნა წი ლე ები და თავს და ეს ხა 
ჟურ ნა ლის ტებს.

ერთ წელ ზე მე ტი გა ვი და სამ ხრეთ ოს ეთ ში რუ სეთსა ქარ თვე
ლოს კონ ფლიქ ტის შემ დეგ. ხე ლი სუფ ლე ბას კი დე ტა ლუ რად არ 
გა მო უძი ებია სა ქარ თვე ლოს მი ერ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით გა
რან ტი რე ბუ ლი ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბი.

რუ სე თი კვლავ აგ რძე ლებ და კონ ტროლს სამ ხრეთ ოს ეთ სა და 
სხვა და კარ გულ ტე რი ტო რი აზე — აფ ხა ზეთ ზე. მან არ შე უშ ვა სა
ერ თა შო რი სო დამ კვირ ვებ ლე ბი ამ ტე რი ტო რი აზე და ვე ტო და ადო 
სა ერ თა შო რი სო მი სი ის მუ შა ობ ას. ევ რო კავ შირ მა 2008 წლის კონ
ფლიქ ტის სა ერ თა შო რი სო გა მო ძი ება ჩა ატ არა, რა მაც წი ნა პლან
ზე წა მოს წია პა სუ ხის მგებ ლო ბის დრა მა ტუ ლი ნაკ ლე ბო ბა.

შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბა და
 პო ლი ცი ის ძა ლა დო ბა

ათ ას ობ ით ად ამი ანი ით ხოვ და სა აკ აშ ვი ლის გა დად გო მას. მათ 
გა და კე ტეს თბი ლი სის ქუ
ჩე ბი აპ რი ლი დან ივ ნი სამ დე. 
ხე ლი სუფ ლე ბა ით მენ და გაგ
რძე ლე ბულ საპ რო ტეს ტო 
აქ ცი ებს, რა დრო საც პო ლი
ცია იყ ენ ებ და გა და ჭარ ბე ბულ 
ძა ლებს დე მონ სტრან ტე ბი სა 
და ჟურ ნა ლის ტე ბის წი ნა აღ
მდეგ. უამ რა ვი აქ ტი ვის ტი და
აპ ატ იმ რეს. ზო გი ერ თი მკურ
ნა ლობ და კი დეც. ამ ას გარ და, 
უამ რა ვი შე ტა კე ბის დროს 
აპ რილ სა და მა ის ში, სა მო
ქა ლა ქო ტან საც მელ ში ჩაც
მულ მა უც ნო ბებ მა, რომ ლე
ბიც შეიარაღებულები იყ ვნენ 
რე ზი ნის ჯო ხე ბით და ატ არ
ებ დნენ ნიღ ბებს, სცე მეს და 
და ემ უქ რნენ დე მონ სტრან ტე
ბის გარ კვე ულ ნა წილს, რო
მე ლიც ღა მით ტო ვებ და საპ

რო ტეს ტო აქ ცი ას.
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რივ მა ჯგუ ფებ მა და ომ ბუდ სმენ მა 

აღ წე რეს უამ რა ვი ას ეთი ინ ცი დენ ტი. ხე ლი სუფ ლე ბამ გახ სნა და
ახ ლო ებ ით 50 ას ეთი საქ მე, მაგ რამ არც ერ თი არ გა მო უძი ებია — 
უს იტ ყვოდ და თან ხმდა ან მხა რი და უჭ ირა ას ეთ თავ დას ხმებს.

15 ივ ნისს პო ლი ცია თავს და ეს ხა ოპ ოზ იცი ის და ახ ლო ებ ით 50 
მხარ დამ ჭერს, რომ ლე ბიც შე იკ რიბ ნენ პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბას
თან და აპ რო ტეს ტებ დნენ წი ნა დღით ახ ალ გაზ რდა აქ ტი ვის ტე ბის 
და კა ვე ბას. პო ლი ცი ამ გა უფ რთხი ლებ ლად და არ ბია დე მონ სტრან
ტე ბი რე ზი ნის ხელ კე ტე ბით, რა დრო საც 17 დე მონ სტრან ტი და ზა
რალ და. პო ლი ცია ამ ტკი ცებს, რომ ოპ ოზ იცი ის მხარ დამ ჭე რებ მა 
მთა ვა რი შე სას ვლე ლი სა და გზის ბლო კი რე ბა მო ახ დი ნეს. და კა ვე
ბუ ლი 38 დე მონ სტრან ტი დან 33 გა ათ ავ ის უფ ლეს მას შემ დეგ, რაც 
და აკ ის რეს ჯა რი მე ბი და 5დან 30 დღემ დე ად მი ნის ტრა ცი ული 
სას ჯე ლი. გა თა ვი სუფ ლე ბულ თა უმ ეტ ეს ობა აც ხა დებს, რომ პო
ლი ცი ის სა პა ტიმ რო ში შე ურ აც ხყო ფას აყ ენ ებ დნენ.

პო ლი ცი ამ, აგ რეთ ვე, შე ურ აც ხყო ფა მი აყ ენა რამ დე ნი მე ჟურ
ნა ლის ტს და ჩა მო არ თვა კა მე რე ბი. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მოგ
ვი ან ებ ით პო ლი ცი ამ და უბ რუ ნა მათ მოწ ყო ბი ლო ბა, რამ დე ნი მე 
ჟურ ნა ლის ტი აც ხა დებს, რომ ვი დეო და ფო ტო მა სა ლა წაშ ლი ლია. 
პო ლი ცი ამ ბო დი ში მო იხ ადა, რომ ხე ლი შე უშ ალა მე დი ის მუ შა ობ
ას 15 ივ ნი სის ინ ცი დენ ტის დროს. თუმ ცა, არ ჩა უტ არ ებია და მო
უკ იდ ებ ელი გა მო ძი ება. რამ დე ნი მე პო ლი ცი ელ მა (მა თი ვი ნა ობა არ 
იყო გამ ჟღავ ნე ბუ ლი) მი იღო საყ ვე დუ რი მხო ლოდ ში და გა მო ძი ებ
ის შემ დეგ. არც ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მო ძი ება არ ჩა ტა რე ბუ ლა 
პო ლი ცი ის მი ერ უკ იდ ურ ესი ზო მე ბის გა მო ყე ნე ბის თა ობ აზე.

საპ რო ტეს ტო აქ ცი ის მო ნა წი ლე თა სა პა სუ ხოდ, ივ ლის ში პარ
ლა მენ ტმა შე იტ ანა რეგ რე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ად მი ნის ტრა ცი ულ 
კო დექ სში, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, არ ას რულ წლო ვან თა ხუ ლიგ
ნო ბი სა და პო ლი ცი ის და უმ ორ ჩი ლებ ლო ბის თვის, ად მი ნის ტრა ცი
ული სას ჯე ლი გა იზ არ და 30დან 90 დღემ დე. 

მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი გა და ჭარ ბე ბუ ლია, რად გა ნაც კრი მი ნა ლუ
რი და ნა შა ულ ის თვის წი ნას წა რი პა ტიმ რო ბის ვა და არ ის მხო ლოდ 
60 დღე. ივ ლი სის ცვლი ლე ბებ მა, რო მე ლიც შე ტა ნი ლია “შეკ რე ბი
სა და მა ნი ფეს ტა ცი ის” შე სა ხებ კა ნონ ში, აკ რძა ლა აქ ცი ებ ის დროს 
გზე ბის სრუ ლი ან ნა ხევ რად ბლო კი რე ბა, თუ აქ ცი ის მო ნა წი ლე ებ
ის რა ოდ ენ ობა კა ნო ნით გან საზ ღვრულ ზე ნაკ ლე ბია.

წამ ყვა ნი სა ერ თა შო რი სო პი რე ბის გა ნუწ ყვე ტე ლი მოთ ხოვ ნის 
მი უხ ედ ავ ად, მთავ რო ბამ უარი თქვა დაწ ვრი ლე ბი თი გა მო ძი ებ ის 
დაწ ყე ბა ზე 2007 წლის 7 ნო ემ ბრის ინ ცი დენ ტთან და კავ ში რე ბით, 
რო ცა პო ლი ცი ამ გა მო იყ ენა უკ იდ ურ ესი ზო მე ბი მშვი დო ბი ანი დე
მონ სტრან ტე ბის წი ნა აღ მდეგ თბი ლის ში, რა დრო საც 500 ად ამი
ანი და შავ და.

ვი თა რე ბა ცი ხე ებ ში
მი უხ ედ ავ ად ახ ალი ცი ხე ებ ის მშე ნებ ლო ბი სა, საპ რე ზი დენ ტო 

შეწ ყა ლე ბე ბი სა და ამ ინ ის ტი ებ ისა, კვლავ პრობ ლე მად რჩე ბა სის
ხლის სა მარ თლის დამ ნა შა ვე თა სა პა ტიმ რო სის ტე მა, რო მე ლიც 
პა ტიმ რე ბი თაა გა და ჭე დი ლი და უმ ძი მეს პი რო ბებ ში იმ ყო ფე ბი ან.

მი უხ ედ ავ ად ოფ იცი ალ ური სტა ტის ტი კი სა, რო მე ლიც გვიჩ ვე
ნებს წი ნას წა რი პა ტიმ რო ბის რიც ხვის შემ ცი რე ბას, პა ტიმ რე ბის 
სა ერ თო რა ოდ ენ ობა 2009 წლის ივ ნი სის თვის 19 504მდე გა იზ არ

და. ეს არ ის 50 პრო ცენ ტით მა ტე ბა 2006 წლის შემ დეგ. თბი ლი სის 
ახ ლოს აშ ენ ებ ულ ახ ალ სა პა ტიმ რო შიც კი არ წყდე ბა პა ტიმ რე ბის 
გან ცხა დე ბე ბი, რომ მათ გან ზრახ ცუ დად ეპ ყრო ბი ან.

მთავ რო ბამ ვერ შეძ ლო, ჩა ეტ არ ებ ინა 2006 წლის მარ ტის ოპ
ერ აცი ის სრუ ლი გა მო ძი ება, რო ცა თბი ლი სის №5 საპ ყრო ბი ლე ში 
მომ ხდა რი აჯ ან ყე ბის ჩახ შო ბი სას, 7 პა ტი მა რი და იღ უპა და უამ
რა ვი და შავ და.

მთავ რო ბა ინ არ ჩუ ნებს სის ხლის სა მარ თლის პა სუ ხის მგებ ლო
ბის მი ნი მა ლურ ას აკ ობ რივ ზღვარს — 12 წელს, მი უხ ედ ავ ად 2008 
წლის ივ ნი სის გა ერ ოს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კო მი ტე ტის რე კო მენ
და ცი ისა, რომ გა ნე საზ ღვრა ეს ზღვა რი 14 წლით. მი უხ ედ ავ ად 
ამ ისა, მთავ რო ბამ გა აგ რძე ლა 14 წლამ დე არ ას რულ წლოვ ნე ბის 
კრი მი ნა ლუ რი ბრალ დე ბუ ლე ბის მო რა ტო რი უმი, ვიდ რე არ შე იქ
მნე ბო და არ ას რულ წლო ვან თა სა მარ თლის სის ტე მა, რაც და გეგ მი
ლი იყო 2008 წლის თვის, მაგ რამ ვერ დას რულ და.

მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბა
მე დია სივ რცე კვლავ შე რე ული რჩე ბა; არ სე ბობს უამ რა ვი ბეჭ

დვი თი მე დი ას აშუ ალ ებ ები, მაგ რამ ერ ოვ ნუ ლი სა ტე ლე ვი ზიო მა
უწ ყებ ლო ბა მო იც ავს მხო ლოდ სა ხელ მწი ფოს სა კუთ რე ბა ში მყოფ 
“სა ზო გა დო ებ რივ მა უწ ყე ბელს” და სამ თავ რო ბო ტე ლე კომ პა ნია 
“რუს თა ვი 2”სა და “იმ ედ ის” ტე ლე ვი ზი ებს. მე დი ას აშუ ალ ებ ებ
ის მფლო ბე ლე ბის გამ ჭვირ ვა ლე ობა რჩე ბა სა ეჭ ვო. 2009 წლის 
15 ივ ნისს თბი ლი სის ორ მა პროოპ ოზ იცი ურ მა სა ტე ლე ვი ზიო 
სად გურ მა “მა ეს ტრომ” და “კავ კა სი ამ” შეწ ყვი ტა მა უწ ყებ ლო ბა 
მას შემ დეგ, რაც მათ ჟურ ნა ლის ტებს თავს და ეს ხნენ და ჩა მო არ
თვეს აღ ჭურ ვი ლო ბა პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბას თან მომ ხდა რი 
კონ ფლიქ ტის დროს. 30 მა ისს ად გი ლობ რივ მა სა კა ბე ლო ქსელ მა 
რუს თავ ში, თბი ლი სის მახ ლობ ლად ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე
ბის ზე წო ლის შე დე გად “მა ეს ტრო” მოხ სნა სა მა უწ ყებ ლო სი იდ ან. 
ოქ ტომ ბერ ში, ად გი ლობ რივ მა სა სა მარ თლომ, 166 000 ამ ერ იკ ული 
დო ლა რის გა დახ და და აკ ის რა “25ე არ ხს”, რო მე ლიც ერ თა დერ თი 
და მო უკ იდ ებ ელი ტე ლე ვი ზიაა აჭ არ ის ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კა
ში.

ტე ლე ვი ზი ის მფლო ბე ლე ბი და ვო ბენ ჯა რი მა ზე და ამ ტკი ცე ბენ, 
რომ ამ ყვე ლაფ რის მი ზა ნია სა ტე ლე ვი ზიო სად გუ რის და ხურ ვა. 

ბეჭ დვი თი მე დი აწ ყა რო ებ ის მდგო მა რე ობა მერ ყე ვია. ის ინი და
მო კი დე ბუ ლე ბი არი ან სა გა ზე თო ჯი ხუ რე ბის გა ყიდ ვებ ზე და სა
რეკ ლა მო შე მო სავ ლებ ზე. სექ ტემ ბერ ში თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლუ
რი ხელ მძღვა ნე ლე ბის მოთ ხოვ ნებ მა, რომ სა გა ზე თო ჯი ხუ რე ბი 
ამ ახ ინ ჯე ბენ თბი ლი სის სა ხეს, წარ მოშ ვა სა გა ზე თო ჯი ხუ რე ბის 
შე საძ ლო აღ ებ ის სა შიშ რო ება. ეს საფ რთხეს შე უქ მნი და ბევ რი 
ბეჭ დვი თი სა შუ ალ ებ ის არ სე ბო ბას.

რამ დე ნი მე ჟურ ნა ლის ტი აც ხა დებ და, რომ ის ინი გა ნიც დიდ ნენ 
ზე წო ლას და მათ ზე ხდე ბო და თავ დას ხმა. 10 ივ ნისს და სავ ლეთ სა
ქარ თვე ლო ში, ჩო ხა ტა ურ ის რაიონის პო ლი ცი აში რე გი ონ ალ ური 
გა ზე თის “გუ რია ნი უს ის” ჟურ ნა ლის ტს, ნა ტო გე გე ლი ას შე ურ აც
ხყო ფა მი აყ ენ ეს, რო ცა იგი იძი ებ და ოპ ოზ იცი ონ ერი აქ ტი ვის ტე ბის 
და კა ვე ბის საქ მეს.

ძვე ლი ბი ჭე ბის მი ერ შე ვიწ რო ებ ული და და ტე რო რე ბუ ლი, 
თავ ში წა მორ ტყმე ული ხუ თო სა ნი მო წა ფე მთლად ან გე ლო ზი ვერ 
ყო ფი ლა და მსგავს საქ ცი ელს ის სხვე ბის მი მარ თაც სჩა დის და 
თურ მე ბევ რიც უკ ან ონ ოდ გა მო უმ წყვდე ვია სარ და ფებ ში და მათ 
უპ ირ ობო გა თა ვი სუფ ლე ბა საც მო ით ხოვს უბ ან ში შე მო ხე დი ლი 
პო ლი ცია –სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბა, მაგ რამ ნუ რას უკ აც
რა ვად.!.. 

ამ ერ იკ ელი კონ გრეს მე ნი ფრენკ ვოლ ფი სა ქარ თვე ლოს ხე ლი
სუფ ლე ბას პო ლიტ პა ტიმ რე ბის გან თა ვი სუფ ლე ბის კენ მო უწ ოდ ებს

ამ ერ იკ ელი კონ გრეს მე ნი ფრენკ ვოლ ფი სა ქარ თვე ლოს იუს
ტი ცი ის მი ნის ტრს ზუ რაბ ადე იშ ვილს უგ ზავ ნის წე რილს, სა დაც 
ხე ლი სუფ ლე ბას პო ლიტ პა ტიმ რე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბის კენ მო უწ
ოდ ებს.

კონ გრეს მენს მოჰ ყავს ცი ტა ტა აშშ სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა
მენ ტის ან გა რი ში დან ად ამიან ის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, სა დაც სხვა 
დარ ღვე ვებ თან ერ თად სა უბ არია პა ტი მარ თა და ში ნე ბის და აბ უჩ ად 
აგ დე ბის, სა პა ტიმ რო და წი ნას წა რი და კა ვე ბის ად გი ლებ ში ცუ დი 
პი რო ბე ბის, პო ლი ცი ის და უს ჯე ლო ბის, ად ვო კა ტის ხელ მი უწ
ვდომ ლო ბის, პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი და კა ვე ბე ბის შე სა
ხებ მოხ სე ნე ბე ბის და სა სა მარ თლო სის ტე მა ზე ხე ლი სუფ ლე ბა ზე 
ზე წო ლის ფაქ ტე ბის შე სა ხებ.

აშშ სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის უახ ლე სი ან გა რი ში ად ამი
ან ის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რო
სი ფე დე რა ცი ის (FIDH) აგ ვის ტოს ან გა რი ში პო ლიტ პა ტიმ რე ბის 
შე სა ხებ და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრის ან გა რი ში, რო მე ლიც 
მხარ და ჭე რი ლია “ერ ოვ ნუ ლი წვლი ლი დე მოკ რა ტი ის თვის” მი ერ, 
მო იხ სე ნი ებ ენ ამ საქ მეს სა ქარ თვე ლო ში სხვა საქ მე ებ თან ერ თად.

ბო ლო დროს სა ქარ თვე ლოს თავ ზე გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე
ნე ბი მეზ ღაპ რის შემ დგომ გა მო ნათ ქვამ საც აბ ათ ილ ებს: “ყვე ლას 
მო წონს, ყვე ლა თავ ზე ხელს უს ვამს, ყვე ლას უნ და რო და ეხ მა როს, 
ყვე ლას უნ და რო გზა გა უხ სნას” – რე ალ ობა კი სა პი რის პი როა –
გვტუქ სა ვენ და გვა მუ ნა თე ბენ.

აი, ამ გვარ სიც რუ ით აღ ვსილ ზღაპ რებს უყ ვე ბა მეზ ღაპ რე თა
ვის ჩა სუ ქე ბულგა ზუ ლუ ქე ბული უმ რავ ლე სო ბის აუდ იტ ორი ას, ამ 
უმ რავ ლე სო ბის გაბ რწყი ნე ბუ ლი თვა ლე ბი დან მო ნუ რი მორ ჩი ლე ბა 
გა მოს ჭვი ვის, ხო ლო ამ გვა რი ზღაპ რე ბის ლა თაიებისთვის კი გაღ
ლე ტილგაპ რო ლე ტა რე ბუ ლი უმ რავ ლე სო ბის გმი რი წარ მო მად გე
ნე ლი, უკ ან ას კნელ თა ვის ფეხ საც მელ საც კი ეს ვრის ცრუ მეზ ღაპ
რეს (სამ წუ ხა როდ სუ რა თი ვერ მო ვი ხელ თეთ)... 

ას ეთი საზ ღაპ რო სე ან სე ბი, სა  ლაყ   ბოს უმ   რავ   ლე  სო  ბას   თან, 
არც თუ იშ   ვი  ა თი ა, წარ   მო  იდ   გი  ნეთ, რო  გო  რი პო  ლი  ტი  კუ  რი და ინ  
ტე  ლექ   ტუ  ალ  უ რი დო  ნე უნ   და ჰქონ   დეს სა  ლაყ   ბოს უმ   რავ   ლე  სო  ბას, 
რო  მე  ლიც იტ  ანს და უს   მენს ამ სა  მარ   ცხ ვი  ნო და ღირ   სე  ბის შე  ურ 
აც   ხ მ ყო  ფელ ბოდ   ვებს?!

გლა ხო კარ   გა  რე  თე  ლი

დასაწყისი გვ. 13

რა ოხერია შიში რას არ შეგაჭმევინებს კაცს...



15

15 2010, ოქტომბერი, #26

2010, ოქტომბერი, #26

გა ღე ბი თაა შე საძ ლე ბე
ლი, ას ეთი არ სე ბო ბაა 

წილ დე ბუ ლი უფ ალ თან, რო ცა ეძი ებ მთა ვარს, სის ხლიც 
ბო ბოქ რობს, თუნ დაც შეს დგეს შენს ძარ ღვებ ში, არ გე ში
ნია, მხო ლოდ ამ სის ხლის გაქ ვა ვე ბა–გა ყინ ვას უფ რთხი და 
ის მხო ლოდ ხორ ცის მე ქა ნიზ მად არ გჭირ დე ბა, სულ საც 
აკ ვე ბი ნებ და ყო ველ ცუდ მოვ ლე ნა ზე წვეთ–წვე თად კარ
გავ მას; მხვერ პლა დაც იღ ებ რო ცა სა ჭი როა, მთა ვა რის 
დათ მო ბას ხომ მი სი გა ღე ბა სჯობს ის ევ და ის ევ... მარ
ტო ობ აში აღ მო ჩე ნილ სამ ყა რო საც ვე რა ფე რი შე ედ რე ბა. 
მარ ტო ობა პრო ტეს ტის გა მო ხა ტუ ლე ბა ცაა! თი თოეული 
ას ეთი ტკი ვი ლი ერ თით მე ტი ნა ბი ჯია სიკ ვდი ლი სა კენ, ხან 
კი ნახ ტო მიც! სააუგო წახ დო მის გან ეს თუ გვი ფა რავს. მა
თი გუ ლია სხვა თა მოქ ნე ულს რომ მახ ვი ლი ვით უხ ვდე ბა 
წინ ფა რად ქცე ული ზნე ობ ით!

“მარ ტო ობ ის ორ დე ნის კა ვალ რო ბა” – ეს არ ის მო
მა ვა ლი ერ თი ან ობა მრა ვალ თან, მა თი მარ ტოგ ზა დიდ 
გზას უერ თდე ბა. სა ქარ თვე ლოც ხომ მარ ტოქ ვე ყა ნაა 
– უფ ლის ნა პატ რო ნე ბი ვე ნა ხია, რო მელ საც ყვე ლა სა
წამ ლა ვი მხო ლოდ შა ბი ამ ნად გა მო ად გე ბა, რა თა უფ რო 
კარ გი მტევ ნე ბი მო ის ხას!

ერ თხელ თე ლა ვის თე ატ რის რე ჟი სორ მა – ნო დარ 
დე ის აძ ემ სა ინ ტე რე სო რამ გვი ამ ბო. ბე ბია მუ შა ობ და 
თე ლა ვის თე ატ რში და სო ხუმ ში შევ ხვდით ნო დარს, ვაჟ
კა ცუ რი გამ ბე და ობა იყო კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის ზე ობ
ის ხა ნა ში ამ ის გამ ხე ლა. ბევ რი ან ტი საბ ჭო თა მო საზ რე ბა 
გაგ ვი ზი არა და უც ებ ეს ამ ბა ვიც მო აყ ოლა – ზუგ დიდ
ში “მთვა რის მო ტა ცე ბა” და უდ გამს, პრე მი ერ აზე მწე
რა ლიც მი უწ ვე ვია. გა მარ თუ ლა ბან კე ტი, რო მელ საც 
“სა გან გე ბო პი რე ბიც” ეს წრე ბოდ ნენ მა ღა ლი ეშ ელ ონ
ებ იდ ან. დიდ მა კონ სტან ტი ნემ მო ულ ოდ ნე ლად შეს ვა 
თურ მე სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბის სად ღეგ რძე ლო. 
გა ფით რდნენ კო მუ ნის ტი მუ შა კე ბი. ერ თი გე ნე რა ლი 
უშ ნოდ წა მო მარ თუ ლა, მწე რალს კი ირ ონი ით უთ ქვამს 
– “ერ თმა გე ნე რალ მა რა უნ და მი ყოს, თა ვის დრო ზე 
ბე რი ასი არ მე ში ნო დაო”. შემ დეგ ას ეთი გუ ლის ტკი ვი
ლი მო უყ ოლ ებია ამ სად ღეგ რძე ლოს თვის: “მე ერ თხანს 
მჟა ვა ნა ძის კაცს მე ძახ დნენ, სი ნამ დვი ლე ში მას თან გა
მუდ მე ბით თით ქმის სულ ერ თი და იმ ავე სათ ხო ვა რით 
შევ დი ოდი – თუ სხვა გან არ სად, ჩე მი ვე ეზ ოში, ჩე მი ვე 
სახ სრე ბით მა ინც მომ ცენ უფ ლე ბა დავ დგა აღ მა შე ნებ
ლის ძეგ ლი. რუსთ ხელ მწი ფეაო უარ ზე, ვინ ეკ ით ხე ბაო 
მას...” ასე ბედავდა კონსტანტინე იმას, რასაც მრავალი 
უფრთხოდა. ის რაინდის სი ფიც ხით მოქ მე დებ და და ხი
ფათს არ ად აგ დებ და. ეს მო ნათ ხრო ბი ღრმა შთა ბეჭ დი
ლე ბად გა მომ ყვა (თვი თონ ბე ბია რეპ რე სი რე ბუ ლი ოჯ
ახ იდ ან იყო, მა მა მი სი – ვა სილ ავ გა რო ზიშ ვი ლი, 24–ში 
დახ ვრი ტეს ქა ქუ ცას თა ნა მებ რძო ლო ბის გა მო).

მსურს აქ ვე მცი რე ან ალ იზი “დი დოს ტა ტის მარ
ჯვე ნა საც” და ვუთ მო. ჩე მი აზ რით, ის პო ლი ტი კუ რი 
აქ ტია (თუნ დაც იმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტე ბით, რაც 
მკვლე ვა რებს აღ უნ იშ ნავთ – ლა ზე ბის თა ნა მო ნა წი ლე
ობა, ეკ ლე სი ის მშე ნებ ლო ბა ზე წე რო ათე ის ტურ ხა ნა
ში, “ერ თმორ წმუ ნე” ბერ ძე ნი კი რუ სის ალ ეგ ორიაა). აქ 
კი დევ სა ინ ტე რე სოა ხე ლოვ ნე ბის ორი გზა – არ სა კი ძე. 
ნა თელ თან ზი არ ებ ული, ფარ სმა ნი – შა ვი სუ ლის, ამ იტ
ომ აც ვერ ააგო სვე ტიც ხო ვე ლი. სიბ ნე ლე სი დი ად ეს ვერ 
შექ მნის, დღეს სწო რედ ფარ სმა ნის სუ ლის კვე თე ბის ხე
ლოვ ნე ბაა მო ძა ლე ბულ–აღ ზე ვე ბუ ლი, რო გორც ერ თგან 
მი წე რია – “ხე ლოვ ნე ბა ში ტახ ტი იდ გა თვით ფარ სმან 
სპარ სმა”.

ნამ დვი ლი ხე ლო ვა ნის მარ ტმყო ფო ბი სა და გან წი
რუ ლო ბის უს აშ ვე ლო პრობ ლე მა დგას აქ. ას ეთი დრო 
თა ვის თა ვა დაა კრი ზი სუ ლი, და მარ ცხე ბუ ლი. სა ინ ტე რე
სოა მე ფე გი ორ გის გა რე მოც ვა, რაც სის ტე მის მხი ლე
ბას წარ მო ად გენს მწერ ლის მხრი დან. გი ორ გი ხი ლულ 
მტერს აშ კა რად სძლევს, ლაგ მავს, მაგ რამ თა ვის გა რე
მოც ვა შია, პირ ველ რიგ ში, სნე ბო ვა ნე ბა. და ვაკ ვირ დეთ 
– მწერ ლის ეპ ოქა დას მე ნე ბის ეპ ოქაა! ვინ არი ან ხე ლი
სუ ფა ლის ირ გვლივ რო მან ში – ეზ ოს მოძ ღვა რი, ჭო რი
კა ნა, მო ენე, ფარ სმა ნი – უჯიშო, ღვარ ძლი ანი, სა ეჭ ვო 
წარ სუ ლის ავ სუ ლი, ზო გიც კე ის რი სად მი ქედ მოხ რილ ნი 
– აი, მის გარ შე მო მო ფუს ფუ სე თა არ აჯ ან სა ღი სა ხე. ას
ეთი ხე ლი სუფ ლე ბა საფ რთხეს ვერ აიც დენს. მარ ტო სუ
ლია გი ორ გი და უჩ ვე ულ ოდ აც იღ უპ ება, არა სა სახ ლე ში, 
არა სა კუ თარ სა რე ცელ ზე... მთე ლი რო მა ნი კლა სი კუ რი 
სუ რა თია იმ გან წი რუ ლო ბის, მი უს აფ რო ბის, რაც მთე ლი 
ეპ ოქ ის დამ ღაა! ეს არ ის ის ეთი დრო ის გა მო სახ ვა, რო ცა 
მოშ ლი ლია სიყ ვა რუ ლიც, დარ ღვე ულია ად ამი ან ობ აც, 
იდ ევ ნე ბა პა ტი ოს ნე ბა. მო მა ვა ლიც (ბაგ რა ტი) სხვა ძა
ლის აღ ზე ვე ბას ემ სა ხუ რე ბა. მწერ ლის დრო ის სი მა ხინ
ჯე აის ახა. აქ ყვე ლა გმი რი ტკი ვი ლის მა ტა რე ბე ლია და 
ტრა გი კუ ლი. ას ეთ “ფარ სმა ნებ სა” და “ეზ ოს მოძ ღვრებს” 
როდი უნ და ჰქონ დეთ გა სა ქა ნი ნორ მა ლუ რ, ზნე ობ რივ 
სა ხელ მწი ფო ში?! ეს დაკ ნი ნე ბაა სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი 
არ სი სა და მნიშ ვნე ლო ბის, მი სი სიძ ლი ერ ისა. სა ეჭ ვო ნი 
წყვე ტენ სხვა თა ბედს, მათია ხელ მწი ფის კა რის უფ ლე
ბე ბი. რო გორ შე იძ ლე ბა ას ეთ ნი იყ ვნენ აღ ზე ვე ბულ ნი და 
ყო ველ გვარ საქ მეს ძი რი არ გა მო ეთ ხა როს...

ზნე ობ რი ვი გა ბე დუ ლე ბით წერ და მწე რა ლი. და მოკ
ლეს მახ ვილ ქვეშ ყოფ ნას უდ რი და ეს. თა ვა დაც მუ დამ ალ
ეს ილი ჰქონ და სი მარ თლის სა ტე ვა რი. ამ დიდ მა ად ამი ან
ებ მა ყვე ლა ფე რი სა ქარ თვე ლოს თან ერ თად გა და იტ ან ეს.

გე ნი ოს ები მხო ლოდ ჩვენს ქვე ყა ნა ში არ აღ მოჩ ნდნენ 
ამ ბედ ში. არც ევ რო პას აკ ლდა სუ ლი ერ ებ ის კრი ზი სი. 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის და ზნე ობ ის ერ თგუ ლე ბა ყველ გან მარ
ტო ობ ის მან ტი ას წა მო ას ხამს რჩე ულ ებს. შე უგუ ებ ლო

ბის ტვირ თი ყველ გან ერ თნა ირ ად მძი მედ მოქ მე დებს. 
სხვაა ძე დრო ისა და სხვა – ძე მა რა დი სა... ინ ტე რეს მოკ
ლე ბუ ლი არაა მკით ხველს კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
ერ თი ჩა ნა წე რი მი ვა წო დო – “ბალ ზაკს და ხა ტუ ლი ჰქონ
და სუფ რა ზე სხვა დას ხვა ზო მის თეფ შე ბი, რო მელ თაც 
მი სი სა ნუკ ვე ლი კერ ძე ბის სა ხე ლე ბი ზედ ეწ ერა და ას ეთ 
იმ აჟ ინ ირ ებ ულ სა დილს მი ირ თმევ და ხმე ლი პუ რი სა და 
შა ვი ყა ვის ამ არა”. რა ტრა გე დიაა! ერ თგა ნაც დაკ ვირ
ვე ბით შე ნიშ ნავს იგი – “ვაჭ რო ბა და ფუ ლი ეს არ ის ორი 
პოს ტუ ლა ტი ევ რო პელ თა ცხოვ რე ბი სა... ფუ ლი ეს არ ის 
მათ თვის კო ეფ იცი ენ ტი ად ამი ან ის ღირ სე ბი სა... მიღ წე
ვე ბიც ფუ ლი სა გა ნაა და მო კი დე ბუ ლი”. ამ უბ ედ ურ ებ ამ 
ჩვე ნი საზ ღვა რიც მარ ჯვედ გა მო არ ღვია!

მა ტე რი ალ ური სატ ყუ არა არ ჭრის გე ნი ოს ებ ზე! ცხა
დია, “რო დე საც კა ცი დათ ვია, იმ ას, ჩვე ულ ებ რივ, დი დი 
ქო ნე ბა აქ ვს” (ჩარ ლზ დი კენ სი). ხში რად ზნე ობ რი ვი სიმ
დიდ რე მა ტე რი ალ ურ სიმ წი რეს გა ნა პი რო ბებს. სი ხარ
ბეს არა აქ ვს სა მა ნი, გო ნე ბა და ზნე ობა კი მი სი მტრე ბი 
არი ან! გე ნი ოს ებს ბუ ნე ბის ძა ლა სხვა ამ ტა ნო ბას უბ ოძ
ებს!

ხე ლო ვა ნის ტრა გე დი ასა და მარ ტო სუ ლო ბა ზე გა
მოკ ვე თი ლად წერს თო მას მა ნი, (საყ ვა რე ლი მწე რა ლი 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ასი), შე მოქ მე დი შე ურ იგ ებ
ელია მათ მი მართ, ვინც ზნე ობ ით ვაჭ რობს, ვინც ღირ
სე ბი სა გან თა ვი სუ ფა ლია. მი სი ერთ–ერ თი პერ სო ნა ჟი 
მო ექ ცა ბი წი ერ დრო ში, სა დაც “შიმ ში ლი ხე ლოვ ნე ბი სა” 
ყვე ლა ფერს ატ ყვია. უნ ებ ურ ად ის წა აწ ყდე ბა უხ ამ სად 
გა მო სა ხულ სიწ მინ დეს. ამ ხედ რდა ამ მკრე ხე ლო ბის გა
მო და მი ეჭ რა მა ღა ზი ის მე პატ რო ნეს, რო მელ საც მკვა
ხედ შე უძ ახ ებს – “მე სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი არც თა ნამ დე
ბო ბა გა მაჩ ნია და არც ჩი ნი. კა ნო ნის ძა ლა მე არ მი ჭერს 
მხარს... მხო ლოდ ჩე მმა სინ დის მა მო მიყ ვა ნა აქ”. აქ ვეა 
ის ვინც უნ და იყ ოს ას ეთ ად გი ლას – “წვერ ცან ცა რა უც
ხო ელი”, “მცი რე ხელ ფა სი ანი” ქვე შევ რდო მი. ამ ბილწ 
ად ამი ან ებს არ აღ ელ ვებთ “მშვე ნი ერ ებ ის ურ ცხვად 
წარ ყვნა”. გა მა ოგ ნე ბე ლია პა სუ ხი – სა ხელ მწი ფომ 
შეისყიდაო. ამან კიდევ უფრო ააღელვა მოსული, რომ  
სახელმწიფოსგანაა წახალისებული ეს სიმ და რე, ბო ლოს 
დას ძენს – “ასე ცოდ ვის კენ ვუ ბიძ გებთ ახ ალ გაზ რდებს, 
რომ ლე ბიც ის ედ აც შორს არი ან ტან ჯვი სა გან და უფ რო 
შორს ხსნი სა გან! შე მეც ნე ბა უმ ძი მე სი ტვირ თია ამა ქვეყ
ნი სა, მაგ რამ გან მას პე ტა კე ბე ლიც არ ის... წყე ულ იმც იყ
ავ ით! ამ ქვეყ ნის ტან ჯვა–ვა რა მის მიჩ ქმალ ვას ჭრე ლი 
ფე რე ბით ხომ არ აპ ირ ებთ?... ვი ცი მარ ტო ვარ და არ ავ
ინ გა მო მე სარ ჩლე ბა, მაგ რამ არ გავ ჩუმ დე ბი... სამ კა ლი 
მომ წი ფე ბუ ლია და მომ კე ლის ცელს ელ ის. ჩვე ნი დრო ის 
უს ინ დი სო ბამ ყვე ლა ჯე ბი რი წა ლე კა”. უხ მეს ძალ ღო ნის 
კაცს, გა მოჩ ნდა “უც ნა ური რა ღაც, ად ამი ან ის მაგ ვა რი 
ხორ ცის ზვი ნი”, რო მელ მაც კინ წის კვრით გა აძ ევა ზნე
ობ ის ქო მა გი. ასეა ხში რად და ჯაბ ნი ლი კა იკ აც ობა და სი
მარ თლე. და მარ ცხე ბუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბა კი საკ რა ლუ რი 
ხილ ვი თაა გან სპე ტა კე ბუ ლი, სა დაც უკ ვე თა ვად უფ ალი 
მო ნა წი ლე ობს ქვეყ ნი ურ სიმ დაბ ლე თა დას ჯა ში.

კი დევ უფ რო ტრა გი კუ ლია გან ცდა ხე ლო ვა ნი პერ
სო ნა ჟი სა მოთ ხრო ბა ში – “დამ შე ულ ნი”. ას ეთია მი სი 
თვით გა ნა ჩე ნი – “ჩვენ, მარ ტო ობ ის თვის გან წი რულ ნი 
ცხოვ რე ბის გულ ჩათ ხრო ბი ლი გე რე ბი ვართ და წუ თი
სო ფელს გა მო გო ნილ, ცივ, მკვდარ სამ ყა რო ში ვა ტა
რებთ”, დი დია გან ცდა ად ამ ან ებ თან ზედ მე ტად თავ მიჩ
ნე ვი სა, უფ რო მე ტიც, მათ თა ვი დან იც ილ ებ ენ. რა ტომ? 
– “ყოვ ლის მომ ცვე ლი მძი მე მზე რით მხი არ ულ ებ ის წუ
თე ბი რომ არ მო ვუშ ხა მო თო”. მაგ რამ უპ ირ ატ ეს ობ ის 
გრძნო ბაც არ აყ ოვ ნებს – “ და მა ინც თქვენ ზე მაღ ლა 
ვდგა ვარ, თქვენ მე მე კუთ ვნით. მინ და შევ ქმნა თქვე ნი 
ორე ულ ები, საქ ვეყ ნოდ გა მო ვამ ზე ურო თქვე ნი ბრიყ ვუ
ლი ბედ ნი ერ ება”. ძნე ლია მცი რე ბედ ნი ერ ებ ით გან ზა
ვე ბულ, შემ სუ ბუ ქე ბულ ად ამი ან ებს უთ ხრა ეს, მაგ რამ 
ღირ სე ბის მა ღა ლი სა ფე ხუ რი იძ ლე ვა ამ ის სა შუ ალ ებ ას.

სად ღე სას წა ულო დარ ბა ზიც ცხოვ რე ბის სა ხე–სიმ ბო
ლოა, სა დაც ხე ლო ვა ნი ექ ცე ვა უჩ ვე ულო გა რე მო ში, თავ
ბრუ დამ ხვევ წრე ში, სა დაც კი დევ უფ რო სჭირ დე ბა ად
ამი ანს სა ღი აზ რი, ტო ვებს იქა ურ ობ ას, ზურ გს აქ ცევს და 
ზღურ ბლზე ხვდე ბა ღა ტაკ უპ ოვ არს, რო გორც ცოც ხალ 
საყ ვე დურს ამ “ამაო სუ ლე ბი სას” და გამ თან გა ვი ცხოვ
რე ბი სა. ზიზ ღმო ძა ლე ბუ ლია მი სი მზე რა მდიდ რუ ლად გა
მოწ ყო ბი ლი სად მი. იდ გა ის, ვი თარ ცა უგ ულო ყო ფის მხი
ლე ბა და სრუ ლი ერ თი ან ობა მას თან – გა რე მოს ტან ჯულ, 
მო ძუ ლე ბულ შვილ თან – “რამ ხე ლა გა უგ ებ რო ბაა, ღმერ
თო, ეს რა თავ ზარ დამ ცე მი შეც დო მაა! რო გორ ცდე ბი 
მე გო ბა რო... შე ნი ტან ჯუ ლი ყო ფით უც ნო ბი სამ ყა რო კი 
არ გა და მი შა ლე, რომ შევ ნა მუ სე ბუ ლი ყავ და დავ ში ნე ბუ
ლი ყა ვი. ჩვენ ხომ ძმე ბი ვართ... რის თვის მოხ ვე დი გა ჩახ
ჩა ხე ბულ სარ კმელ ქვეშ, რომ ლის იქ ით მუ სი კა გუ გუ ნებს 
და სი ცოც ხლე ხარ ხა რებს. გა ნა მე არ ვი ცი ის ავ ად მყო
ფუ რი მოთ ხოვ ნი ლე ბა რა მაც აქ მოგ ვიყ ვა ნა... რო მელ საც 
კაც მა სიყ ვა რუ ლიც შე იძ ლე ბა უწ ოდ ოს და ზიზ ღიც? რაც 
ახ ლა შენ ში ბო ბოქ რობს და გაწ ვა ლებს, ყვე აფ ერი გა და მი
ტა ნია. შენ კი ჩე მი დარ ცხვე ნა გინ დო და!.. ჰო, მე და შენ 
ერ თი სამ ყა როს შვი ლე ბი ვართ, მოტ ყუ ებ ულ თა, დამ შე
ულ თა, ბრალ მდე ბელ თა და უარ ის მყო ფელ თა ქვეყ ნი სა. 
რო ცა ცხოვ რე ბის ბრიყ ვუ ლი ბედ ნი ერ ებ ის სიყ ვა რუ ლი 
მოგ ვე რე ვა ხოლ მე და თავს ზიზ ღით უარ ვყოფთ მო ღა
ლა ტუ რად ას ეთი გამ ცემ ლუ რი სა ათ ებ იც სა ერ თო გვაქ ვს. 
შენ კი ვერც მი ცა ნი! იქ ნე ბა ამ ქვეყ ნად  ყო ველ გვა რი სევ და 
და ნაღ ვე ლი ერ თი დი დი შეც დო მაა, – პირ ველ რიგ ში კი 
ჩე მი სევ და, რო მელ საც უდ არ დე ლი, უნ აღ ვლო ად ამი ან ები 
მგვრი ან და ის ბლაგ ვი ცხოვ რე ბა აღ მიძ რავს, რომ ლის თვი

საც სევ დი თა და ხე ლოვ ნე ბით გან წმენ და, სიტ ყვით შვე ბა 
უც ხო ხი ლია? ძმე ბი ვართ და ერ თმა ნე თი კი ვერ გვიც ვნია. 
სულ სხვა სიყ ვა რუ ლი გვჭირ დე ბა, სხვა”. აქ იგ ულ ის ხმე
ბა ის, რაც მხო ლოდ მი წი ერ კა ტე გო რი ას არ გა ნე კუთ ვნე
ბა, რა საც ად ამი ან ში ღვთა ებ რი ვი სახის სიყ ვა რუ ლი და 
და ნახ ვა ჰქვია. წა იშ ალა სუ ლი ერფი ზი კუ რი დის ტან ცია 
უც ებ, რო მე ლიც მხო ლოდ მჩა ტე ბედ ნი ერ ებ ის აგ ან იც
ავს თავს და არა ტან ჯვი სა გან... უფ ლის მი ერი ჭრი ლო ბე ბი 
გვა ახ ლო ვებს ღმერ თთან! ნაიარევი სუ ლი სხვის იარ ებ საც 
კარ გა და გრძნობს...

ეს ყო ვე ლი ვე ყუ რად სა ღე ბია იმ ათ თვის, ვი საც და სავ
ლე თის სიმ დიდ რე თვალს ჭრის და ჰგო ნია, იქ კი ყვე ლა ფე
რი რი გი ან ადაა. ცხოვ რე ბა ყველ გან ერ თნა ირ ად ატ არ ებს 
დაღს, რა თა ად ამი ან ებ საც და ას ვას დამ ღა მტკი ცე ხე ლით. 
გან სხვა ვებს ის არ ის, ამ ის შე დე გად ვინ მა ხინ ჯდე ბა და 
ვინ კი დევ უფ რო მა ღალ სა ფე ხურ ზე ად ის...

თო მას მა ნი ყველ გან ხე დავს ად ამი ან ის მსგავს არ სე
ბებს, “სო ლი დურ სა შუ ალ ებ ას” ერ თი დას კვნაც გა მო აქ
ვს – “მწე რა ლი რომ გახ დე, სა ჭი როა რო მე ლი მე გა მას წო
რე ბელ სახ ლს სა ფუძ ვლი ან ად იც ნობ დე”. მან კი ერი წრე 
დაძ ლე ულია, ად ამი ან ური მოთ ხოვ ნი ლე ბა – დათ რგუ
ნუ ლი, არც ამ ის შეგ რძნე ბაა იოლი – “თავს იმ ით ინ უგ
ეშ ებ დე, რომ ზნე ობ რი ვად მაღ ლა დგა ხარ ამ ამ აზ რზენ 
გა მო ნა გონ ზე, რო მელ საც ყო ფი ერ ება ეწ ოდ ება... გა ნა 
ყვე ლაფ რის გა გე ბა ყვე ლაფ რის შენ დო ბას ნიშ ნავს? არა 
მგო ნია. არ ის კი დევ რა ღაც, რა საც მე შე მეც ნე ბით აღ
ძრულ ზიზ ღს ვუ წო დებ”... სინ დი სი კი ასე გან საზ ღვრა 
– “ო ჩვე ნი მტკივ ნე ული ად გი ლი,.. ერ თი უმ ტკივ ნე ულო 
ად გი ლი არ დაგ ვრჩე ნია სულ ში”.

აი, ყო ფი ერ ებ ის აგ ან გა კი დე გა ნე ბის მი ზე ზიც – 
“ჩვენ, უჩ ვე ულო ად ამი ან ებს, ცხოვ რე ბა წარ მოგ ვიდ
გე ბა არა რო გორც უჩ ვე ულო რამ არ ამ ედ რო გორც 
ის ეთი რამ, რაც მა რად უპ ირ ის პირ დე ბა სულ სა და ხე
ლოვ ნე ბას”. ცხოვ რე ბა არ ას ოდ ეს პა სუ ხობს ად ამი ან
თა სურ ვი ლებს, მით უმ ეტ ეს შე მოქ მე დი სას. ის ძალ ზე 
არაპოეტურია იმ ის თვის, რომ ძა ლი ან შე ვიყ ვა როთ.

ყვე ლა გე ნი ოსი თვით დად გე ნილ საზ ღვრებ ში ცხოვ
რობს! ერ თგან სა ყუ რად ღე ბო და მტკივ ნე ული შე ნიშ
ვნაა – “ზოგ ნი აუც ილ ებ ლო ბის გა მო ცდე ბი ან გზას, 
ვი ნა იდ ან მათ თვის სწო რი გზა სა ერ თოდ არ არ სე ბობს”.
ხო ლო ირ ონი ულ ად ერთ–ერთ პერ სო ნაჟ ზე ას ეთ რა მეს 
ამ ბობს – “უჰ. ამ ას ნამ დვი ლად ლი ტე რა ტუ რა არ უზ ის 
გვამ ში”. სა ინ ტე რე სო მი ნიშ ნე ბაა!

სა ერ თოა, მარ თლაც, ხე ლო ვან თა უიღ ბლო ბა. ჩვენს 
ყო ფა ში კი ამ ყვე ლა ფერს – მი წი ერ გა უს აძ ლი სო ბას, გა
მორ ჩე ულ ობ ის პრობ ლე მას, ერ ოვ ნუ ლი სატ კი ვა რიც ემ
ატ ებ ოდა. ხე ლო ვა ნი ხომ იდე ოლ ოგ იცაა, ამ იტ ომ აც ჩა
ან აც ვლეს მას ფსევ დო ხე ლოვ ნე ბა, რის გა მოც მი ვი ღეთ 
ფსევ დო იდე ოლ ოგი აც. ასე შე მო იჭ რა შეც ვლი ლი გა რე
მო, შეც ვლი ლი ად ამი ან ით.

სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე თა ტკი ვი ლი ერ თია! 
სიჭ კვი ანე გარ კვე ულ ზღუ დეს უქ მნის ად ამი ანს. ეს ზნე
ობ რი ვი გმი რე ბი მრა ვალ რა მეს ხდი ან ას ატ ანს... გო ნე ბა 
ყვე ლა ფერს უკ ეთ ებს კონ ტროლს, მი სი აუწ ონ ავი არ აფ
ერია! 

ჩვენც ამ ზნე ობ რივ ორი ენ ტი რებს უნ და გავ ყვეთ. 
მხედ ვე ლო ბი დან არ უნ და გა ვუშ ვათ მთა ვა რი, რა საც 
ად ამი ან ის ღირ სე ბა ჰქვია! “თუ შე მოქ მე დე ბა ღვთა
ებ რი ვი რამ არ ის, მა შინ შე მეც ნე ბა გმი რო ბაა, ხო ლო 
ღმერ თსა და გმირს თა ვის თავ ში ის აერ თი ან ებს, ვინც 
შე იმ ეც ნებს და ისე ქმნის” – ამ ას აც თო მას მა ნი იტ ყვის 
და დაგ ვა ნა ხებს შე მოქ მე დის რე ალ ურ სა ხეს. მათ გან 
გა მათ რა ხე ბუ ლი დრო დღეს წელ შია გას წო რე ბუ ლი, 
რად გან გა იშ ვი ათ და სრულ ქმნილ თა რიც ხვი. შე მოქ
მე დე ბი თი წარ მა ტე ბაც მხო ლოდ “შოუებზე” და ვი და, 
“მარ ტო ობ ის ორ დე ნის კა ვალ რებს” კი კვლავ უხ მობს 
დამ შრა ლი ზნე ობ რი ვი სამ ყა რო, რა თა გა ნიწ მინ დოს დე
და მი წის სნე ულ ება მა თი კალ მით, რა თა არ გა მარ ტივ
დეს სუ ლი და არ დარ ჩეს ცა რი ელი სივ რცე ჭეშ მა რი ტი 
აზ როვ ნე ბი სა და მშვე ნი ერ ებ ის წილ!

მათ მი ერ შე მოკ რუ ლი ზა რე ბი დღეს ობ ლად დუ მან! 
მწა რედ ნა ღა ლა ტე ვი, გან ძარ ცუ ლი ად ამი ან ობა დღეს
დღე ობ ით კი დევ უფ რო ით ხოვს შვე ლას!

ან ტი სუ ლი ერ ება ყველ გან იმ კვიდ რებს თავს. გმირ
თა, გე ნი ოს თა ში ნა გა ნი მოთ ხოვ ნი ლე ბა აღ არ ჩნდე ბა. 
ტლან ქი გარ თო ბა გვე ძა ლე ბა, მაგ რამ ასე იაფ ად ვერ 
მო იპ ოვ ებ ენ მო მავ ლის რე ალ ობ ას. აღ სდგე ბა ჯი ში, გამ
თელ დე ბა ძარ ღვი, გა იფ ხიზ ლებს გო ნე ბა, გა იბ რძო ლებს 
გუ ლი... დარ დი მარ ტო ხე ლა და უნ აპ ირო ის ევ გაგ ვა ხე
დებს გე ნი ოს თა სა ნა ხე ბი დან,. ამა ოდ რო დი ცდი ლო ბენ 
ღვთა ებ რი ვი პი რი სა ხი დან ჭუჭ ყი ჩა მო რეც ხონ კა ცობ
რი ობ ას. მა თი ნაიარევი სუ ლი ჩვენ ში აც გა აჩ ენს ტკი
ვილს და შობს ად ამი ან ურ სას წა ულს – თავ გან წირ ვას. 
სულ შე მუს ვრი ლო ბაც მო იშ ორ ებს ტან ჯვის სა ფა ნელს. 
გაქ რე ბა ყვე ლა დარ დის ნი შა ნი და ად ამი ანი და უბ რუნ
დე ბა ღმერ თს, მა ნამ დე კი სუ ლი ის ევ თავ კაც თა სიბ
რძნეს შე ხიზ ნე ბია და მა თი გამ ძლე ობ ის იმ ედ ით ცოც
ხლობს. ეს პა ტი ოს ანი სამ ყა რო ჩვენც გვა ერ თი ან ებს, 
გვაქ ცევს თა ვის თავ ში, ვი საც ღირ სე ბა არც ოქ რო ზე 
დაგვი წო ნია და არც ლაფ ში გაგ ვის ვრია, ვინც ამ შეშ
ლილ დრო შიც ვუ ერ თდე ბით სხვა გან დე გი ლებს!

ად ამი ანს უს აზ ღვრო ებ იდ ან ღმერ თი იც ავს, მი წა ზე 
– გე ნი ოს ები; მათ გა ნამ ტკი ცეს ის საზ ღვრე ბი, რომ ლის 
იქ ით აც აღ არ უნ და წახ ვი დე!

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

დასაწყისი გვ. 9
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გაგრძელება მე-17 გვ.

ლიანა ელიავა
სიტ ყვა “ფა რა ჯა ნი რე ბას” ვერ იპ ოვ ით ვერც ერთ ლექ სი კონ სა, 

თუ სიტ ყვის კო ნა ში, რად გან ახ ალი შექ მნი ლია. იგი ეკ უთ ვნის ფო ტო
ხე ლო ვან იური მე ჩი თოვს, რო მელ მაც ეს სიტ ყვა პირ ვე ლად გა აჟ ღე რა 
ცნო ბი ლი კი ნო რე ჟი სო რის — სერ გო ფა რა ჯა ნო ვის და ბა დე ბის დღი
სად მი მიძ ღვნილ გა და ცე მა ში ქარ თუ ლი ტე ლე ვი ზი ით. ფა რა ჯა ნო ვის 
გავ ლე ნას უკ ვე ისე გა ედ გა ფეს ვე ბი ხე ლოვ ნე ბა სა და ცხოვ რე ბა ში, 
რომ ნათ ლი ამ აც არ და აყ ოვ ნა და სა ხე ლიც მო უგ ონა. 

“ფა რა ჯა ნი რე ბა” ზუს ტად მი ეს ად აგ ება ქარ თულ კი ნო ში, ტე ლე
ვი ზი აში, სახ ვით ხე ლოვ ნე ბა ში, სა ერ თოდ ქა ლა ქურ ყო ფა ში მიმ დი ნა
რე პრო ცე სებს და გუ ლის ხმობს ფა რა ჯა ნო ვის იდე ებ ის, მო ტი ვე ბის, 
შე მოქ მე დე ბი თი მა ნე რის, ცხოვ რე ბის წე სის მი ბაძ ვაგად მო ღე ბას. 
სა ნამ ამ თე მას შე ვე ხე ბო დე, მინ და ყვე ლა ჩე მი მო მა ვა ლი ოპ ონ ენ ტის 
გა სა გო ნად გან ვაც ხა დო, არც მსოფ ლმხედ ვე ლო ბი თა და არც ბი ოგ
რა ფი ით არ გახ ლა ვართ კარ ჩა კე ტი ლი, აგ რე სი ული ქარ თვე ლი შო ვი
ნის ტი. აქ ეთ არ შე მე ცი ლონ და იქ ით არ აფ ერი მაქ ვს გა სა ყო ფი მოძ მე 
სომ ხებ თან. დი დად ვა ფა სებ მათ სუ ლი ერ კულ ტუ რას. ქარ თვე ლებს 
მი სა ბაძ მა გა ლი თად ვუ სა ხავ სო მეხ თა და უღ ალ ავ ძა ლის ხმე ვას, 
თა ვი ან თი კულ ტუ რის მსოფ ლი ოში გა სა ტა ნად რომ იჩ ენ ენ. ას ევე, 
მომ წონს, თუ არ მომ წონს, ჩე მი მი ზა ნი არ არ ის ფა რა ჯა ნო ვის ხე
ლოვ ნე ბის შე ფა სე ბა. არც მის პი როვ ნე ბას შე ვე ხე ბო დი, რად გან მიც
ვა ლე ბულ ზე ან კარ გს ამ ბო ბენ, ან არ აფ ერს, ფა რა ჯა ნო ვის ფე ნო მე ნი 
რომ არ გან ზო გა დე ბუ ლი ყო მრავ ლის მომ ცველ “ფა რა ჯა ნი რე ბამ დე”, 
რო მე ლიც თა მაშთა მაშ ამ ღვრევს ქარ თულ სუ ლი ერ ებ ას.

მო დით, ერ თად გა ვერ კვეთ, რა ფა რუ ლი შრე ები იგ ულ ის ხმე ბა ამ 
ცნე ბა ში და რო გო რი შორს მი მა ვა ლი მიზ ნე ბია მას ში ჩა დე ბუ ლი. პირ
ვე ლად, ამ სა კით ხზე ხმის ამ ოღ ება, მხო ლოდ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
პრე ზი დენ ტო ბის დროს შევ ძე ლი გა ზეთ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ
თვე ლოს” ფურ ცლებ ზე. სტა ტია ეძ ღვნე ბო და საფ რან გეთ ში ქარ თუ
ლი კი ნოს რეტ როს პექ ტი ვას თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებს. მა შინ 
“ფა რა ჯა ნი რე ბის”, ეს ჯერ კი დევ უს ახ ელო პრო ცე სი, მხო ლოდ 
ის ახ ებ ოდა: ფა რა ჯა ნო ვის ფილ მით გა იხ სნა ქარ თუ ლი კი ნოს რეტ
როს პექ ტი ვა, ფა რა ჯა ნო ვის მი ერ იყო შეს რუ ლე ბუ ლი ამ რეტ როს
პექ ტი ვის აფ იშა, რეტ როს პექ ტი ვის შემ დეგ, ფა რა ჯა ნო ვი და კი ნომ
ცოდ ნე გი ორ გი გვა ხა რია კი დევ დარ ჩნენ ერ თი კვი რით საფ რან გეთ ში 
ქარ თულ კი ნო ზე ლექ ცი ებ ის წა სა კით ხად. რეტ როს პექ ტი ვი სად მი 
მიძ ღვნილ ბუკ ლეტ ში ავ ტო რე ბი სცო დავ დნენ გა უგ ონ არი სუ ბი ექ ტუ
რო ბით, არა მარ ტო ქარ თულ კი ნოს თან, არ ამ ედ სა ერ თოდ ქარ თულ 
კულ ტუ რას თან მი მარ თე ბა ში. დამ ცრო ბილ იქ ნა ჩვე ნი კულ ტუ რის 
თვით მყო ფა დო ბა. რა ღაც მო გო ნი ლი მი ზე ზე ბით, ცნო ბი ლი სა ზო გა
დო მოღ ვა წი სა და კრი ტი კო სის აკ აკი ბაქ რა ძის სტა ტია, ქარ თულ სუ
ლი ერ ებ აზე სა ერ თოდ ვერ ჩა ეწ ერა ამ “ფა რა ჯა ნი ად აში”.

— რა ტომ გახ და ქარ თუ ლი კი ნოს მედ რო შე, სა ხე, სიმ ბო ლო 
ფა რა ჯა ნო ვი? — ამა ოდ მივ მარ თავ დი ამ კით ხვით მა შინ გა ზე თი დან 
რეტ როს პექ ტი ვა ზე პა სუ ხის მგე ბელ, ქარ თუ ლი კი ნო კავ ში რის ერთ
ერთ მა რა დი ულ მეს ვე ურს. შემ დგომ ეს კით ხვა გა ვუ მე ორე გა მო ჩე
ნილ ქარ თველ კი ნო რე ჟი სორს — თენ გიზ აბ ულ აძ ეს აც, რო მე ლიც ამ 
რეტ როს პექ ტი ვის დროს ფა რა ჯა ნო ვის ჩრდილ ში მო ექ ცა. იქ ვე ჩე მი 
ვა რა უდი გა მოვ თქვი:

— ალ ბათ, მთელ მსოფ ლი ოში მრა ვალ რიც ხო ვა ნი სომ ხუ რი დი
ას პო რის გავ ლე ნითმეთ ქი.

— სომ ხურ თან ერ თად, მე ორე, უფ რო ძლი ერი ძა ლაც მოქ მე დებ
სო, — მო რი დე ბით ამ იხ სნა ბა ტონ მა თენ გიზ მა. მივ ხვდი, რა ძა ლა საც 
გუ ლის ხმობ და, მაგ რამ იმ დე ნად ტა ბუ და დე ბუ ლი იყო ეს თე მა მა შინ 
სა ზო გა დო ებ აში, რომ ღი ად, მით უმ ეტ ეს, ვინ მეს მი სა მარ თით, ამ ის 
შე სა ხებ არ სა უბ რობ დნენ. ტა ბუ ად ევს მას კი ნომ ცოდ ნე კო რა წე
რეთ ლის წი ნა სიტ ყვა ობ ით, კო მენ ტა რე ბი თა და რე დაქ ცი ით რუ სულ 
ენ აზე გა მო ცე მულ ფა რა ჯა ნო ვის წიგ ნშიც “აღ სა რე ბა” (სან კტპე
ტერ ბურ გი, გა მომ ცემ ლო ბა “აზ ბუ კა”, 2001 წე ლი). ფა რა ჯა ნო ვის 
ბუნ დო ვა ნი მი ნიშ ნე ბა თა ვის, რა ღაც “პა თო ლო გი აზე”, “ცოდ ვა ზე” 
ბევ რს არ აფ ერს ეუბ ნე ბა საქ მე ში ჩა უხ ედ ავ მკით ხველს. ალ ბათ მეც 
მო ვე რი დე ბო დი მის გახ მო ვა ნე ბას, ჩე მი ყუ რით რომ არ მო მეს მი ნა თა
ვად ფა რა ჯა ნო ვი სა გან მოს კო ვის კი ნო სახ ლის სცე ნი დან, კი ნოს ტუ
დია “ქარ თულფილ მში” გა და ღე ბუ ლი მი სი ფილ მის “აშ უღ ქე რი ბის” 
პრე მი ერ ის ას: 

— მე გახ ლა ვართ პირ ვე ლი საბ ჭო თა მა მათ მა ვა ლი რე ჟი სო რი, 
რო მე ლიც ამ ის შე სა ხებ ხმა მაღ ლა აც ხა დებ სო. იყო მის გა მოს ვლა ში 
სხვა სკან და ლუ რი გა მოხ დო მე ბიც, რომ ლებ საც შეგ ნე ბუ ლად წა ვუყ
რუე, რად გან მე ჩემ მა სა წუ ხარ მა ამ აღ ებ ინა კა ლა მი ხელ ში და არა 
სე ირ ობ ის სურ ვილ მა. ბო ლოს ფა რა ჯა ნოვ მა მა ყუ რე ბელს წა რუდ გი
ნა თან მხლე ბი ქურ თი ყმაწ ვი ლი, მთა ვა რი რო ლის შემ სრუ ლე ბე ლი 
ამ ფილ მში. სწო რედ ეს ყმაწ ვი ლი გა მახ სენ და, რო ცა ფა რა ჯა ნო ვის 
ზე მოთ ნახ სე ნებ წიგ ნში წა ვაწ ყდი წე რილს, სა დაც პა ტი მა რი სერ გო 
უშ ლი და ყო ფილ მე უღ ლე სვეტ ლა ნას მა თი შვი ლის – სუ რე ნის მოყ
ვა ნას ცი ხე ში მა მის სა ნა ხა ვად. “რაც უფ რო შორს იქ ნე ბა ჩემ გან, მით 
უფ რო უკ ეთ ესი, ბრძნუ ლი, პე და გო გი ურია” (გვ. 470). ცი ხი დან გა
მოგ ზავ ნილ, სხვა მრა ვალ ღი რე ბულ ნა წარ მო ებ თა შო რის, იყო მი სი 
სა იდ უმ ლო ყო ველ დღი ურ ობ ის ამ სახ ვე ლი, და უფ არ ავ ად ცი ნი კუ რი 
ნა ხა ტე ბიც, რომ ლებ ზეც ას ევე აფ რთხი ლებ და მე უღ ლეს, შვილს არ 
აჩ ვე ნოო, რად გან სა ამ ის ოდ თა ვი სი ნა ში ერი არ ემ ეტ ებ ოდა. მა შინ რა 
და აშ ავა იმ ქურ თის ბიჭ მა, რო მელ საც რე ჟი სო რად, ცხოვ რე ბის მას
წავ ლებ ლად, მახ ლო ბელ ად ამი ან ად გა მო უჩ ნდა ფა რა ჯა ნო ვი?! არ 
გა მო ვე დევ ნე ბი კი დევ რამ დე ნი გაც ნო ბი ერ ებ ული ცოდ ვა მი ჩუ მათ და 
ამ კა ცის გარ შე მო. 

ყვე ლა ფერს რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, ქრის ტი ან ული თვალ საზ რი სი
თაც არ იყო გა მარ თლე ბუ ლი, უმ თავ რე სად გან სხვა ვე ბუ ლი სექ სუ ალ
ური ორი ენ ტა ცი ის გა მო (სხვა ბრალ დე ბე ბით სას ჯელს აფ ორ მებ დნენ), 
ორ ჯერ ნა სა მარ თლე ვი და ცი ხი დან ახ ალ გა მო სუ ლი ად ამი ან ის დამ
კვიდ რე ბა ქარ თულ კი ნო სამ ყა რო ში. თუნ დაც ის მი თო ლო გი ზი რე ბუ ლი 

რე ჟი სო რი — ფა რა ჯა ნო ვი ყო ფი ლი ყო. აგ ერ, ჩვენ ზე გა ცი ლე ბით უფ რო 
დე მოკ რა ტი ულ მა ამ ერ იკ ელ ებ მა, ლე გენ და რულ მა იკლ ჯეკ სონს, ყმაწ
ვი ლებ თან უფ რო უწ ყი ნა რი თა მა შე ბის თვის, სამ შობ ლო და ატ ოვ ებ ინ ეს. 
შე მაძ რწუ ნე ბე ლია ქარ თვე ლე ბის “ფა რა ჯა ნი რე ბა”, პირ ველ ყოვ ლი სა, 
სწო რედ ამ ნიშ ნით. ქვე ყა ნა ში, სა დაც დე მოგ რა ფი ული მო ნა ცე მე ბით ერთ 
კაც ზე თორ მე ტი ქა ლი მო დის, ის ერ თიც თუ არ აღ მოჩ ნდა მო წო დე ბის 
სი მაღ ლე ზე, რამ დე ნად არ გია ეს გა და შე ნე ბის პი რას მყოფ (სიკ ვდი ლი
ან ობა ჭარ ბობს შო ბა დო ბას) მცი რე რიც ხო ვან ერს?! გა სა მარ თლე ბელ 
სა ბუ თად არ გა მოდ გე ბა უკ ვდავ თა სა ხე ლე ბი ლი ტე რა ტუ რი დან, მუ სი
კი დან, სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბი დან, კი ნო დან. სხვა ფუ ფუ ნე ბაა დი დი ერ ის 
შვი ლო ბა და სხვა ტვირ თი — მცი რე ერ ისა! ფა რა ჯა ნოვ მა პი რა დი მა
გა ლი თით დაგ ვა ნა ხა, რო გორ უნ და მო ვიქ ცეთ ას ეთ სი ტუ აცი აში. ის ევე 
რო გორც იგი იფ არ ავ და სა კუ თარ შვილს, უნ და ავ არ იდ ოთ ჩვენს მო მა
ვალ თა ობ ას თა ვის მსგავ სთა გან გა კერ პე ბულ ხე ლო ვან თა პა თო ლო გი
ური ზე გავ ლე ნა. 

რაც არ უნ და ზღაპ რე ბი შეთ ხზან ფა რა ჯა ნო ვის დამ ცვე ლებ
მა, დრო მაც და ად ას ტუ რა, რომ სწო რედ ეს სო დო მუ რი ცოდ ვა იყო 
მთა ვა რი მი ზე ზი, რის გა მოც მო იკ ვე თა საქ ვეყ ნოდ აღი არ ებ ული უკ
რა ინ ული ფილ მის: “და ვიწ ყე ბულ წი ნა პარ თა აჩ რდი ლე ბის” შემ ქმნე

ლი ფა რა ჯა ნო ვი მრა ვალ მი ლი ონი ან მა უკ რა ინ ამ, ხელ წე რი ლიც კი 
და ად ებ ინ ეს, რომ არ ას დროს დაბ რუნ დე ბო და იქ. კარ გა ხა ნი გა სა
ქანს არ აძ ლევ დნენ, ას ევე არ ან აკ ლებ ცნო ბი ლი სომ ხუ რი ფილ მის, 
“ბრო წე ულ ის ფე რის” (“საიათნო ვა”) გა დამ ღებს, მოძ მე სომ ხე ბიც. 
გა უგ ებ არია, ას ეთ ვი თა რე ბა ში რა ღა მა ინ ცდა მა ინც ქარ თვე ლებ მა 
გა იგ იჟ ეს თა ვი, გა მო იჩ ინ ეს ყო ველ მხრივ წინ გა უხ ედ ავი ტო ლე რან
ტო ბა, აამ ოქ მე დეს ძმა კა ცურკლა ნუ რი მე ქა ნიზ მი, ჩარ თეს საქ მე ში ამ 
მე ქა ნიზ მის წარ მმარ თვე ლი ძა ლა — ხელ მწი ფის ტო ლა ქარ თვე ლი, 
რის შე დე გა დაც ყვე ლას გან მო ძუ ლე ბუ ლი ფა რა ჯა ნო ვი, ქარ თუ ლი 
ელ იტ ის საყ ვა რე ლი “სერ ჟი კა”, კი ნოს ტუ დია “ქარ თულფილ მს” მო
ევ ლი ნა დამ დგმელ რე ჟი სო რად. თავს ზე მოთ ძა ლა არ იყო, ხე ლი სუ
ფალ თა და ქარ თუ ლი კი ნოს გავ ლე ნი ან რე ჟი სორ თა პრო ტე ჟეს, თან 
უკ ვე მთელ მსოფ ლი ოში სკან და ლუ რად სა ხელ მოხ ვე ჭილს, წინ ვინ 
აღ უდ გე ბო და! და ნი ელ ჭონ ქა ძე და მი ხა ილ ლერ მონ ტო ვი, რო მელ თა 
ნა წარ მო ებ ები, ერ თმა ნე თის მი ყო ლე ბა ზე “გა აფ არ აჯ ან ირა” მუ შა ობ
ას მოწ ყუ რე ბულ მა რე ჟი სორ მა, ცოც ხლე ბი არ იყ ვნენ.

მა შინ ყვე ლა რეს პუბ ლი კას გან საზ ღვრუ ლი ჰქონ და წე ლი წად ში 
ფილ მე ბის რა ოდ ენ ობა. სა ქარ თვე ლოს გეგ მა, მგო ნი, რვა ერ თე ულ
ით (ფილ მით) შე მო იფ არ გლე ბო და. ორ წე ლი წად ში ორი ერ თე ული 
და იკ არ გა ქარ თვე ლე ბის თვის. “სუ რა მის ცი ხე ში” ფა რა ჯა ნოვ თან 
ვი თომ თა ნა დამ დგმე ლად შე ამ ხა ნა გე ბუ ლი დე ვი აბ აშ იძე მხო ლოდ 
ფორ მა ლუ რად, ქა ღალ დზე არ სე ბობ და. ამ ას და უმ ატ ეთ კი დევ ორი 
ერ თე ული სა კავ ში რო კი ნო კო მი ტე ტის მა შინ დე ლი დიდ მო ხე ლის, სა
ხე ლად არ მე ნის (იმ დე ნად მეტ ყვე ლი სა ხე ლია, რომ გვარს აღ არა აქ ვს 
მნიშ ვნე ლო ბა) მი ერ ჩვე ნი სტუ დი ის თვის “შე მო ტე ნი ლი”, ორ სე რი ანი 
რუ სუ ლი სცე ნა რის თვის, რო მე ლიც ურ იგ ოდ მი ერ თვა, ამ საქ მე ში 
თა ნა მო ნა წი ლე, ერთ არ აპ რო ფე სი ონ ალ ქარ თველ კი ნო რე ჟი სორს და 
მიხ ვდე ბით, რა მდგო მა რე ობ აში ჩა ვარ დე ბო და თა ვი სი რი გის მომ ლო
დი ნე, “უჩ ინო” პრო ფე სი ონ ალ თა მთე ლი და სი. ზნე ობ რი ვი სა და მა
ტე რი ალ ურ ის გარ და, ზი ანი მი ად გა ქარ თულ სუ ლი ერ ებ ას აც. “არ მე
ნო ლო გი ური” ხრი კე ბით გა კე თე ბუ ლი რუ სულქარ თუ ლი სუ რო გა ტი 
და ავ იწ ყა სა ზო გა დო ებ ას ფა რა ჯა ნო ვის არა ორ დი ნა ლურ მა ქმნი ლე
ბებ მა. ფა რა ჯა ნოვ მა ამ ავე დროს კო რა წე რეთ ლის სცე ნა რით, დო
კუ მენ ტურ სტუ დი აშ იც მო ახ ერ ხა ფი როს მან ზე ფილ მის გა და ღე ბა. 
ამ ვი თომ ქარ თუ ლი ფილ მე ბის არ აქ არ თულ ცნო ბი ერ ებ აზე იმ დე ნი 
და იწ ერა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის დროს, რომ 
მე მას ზე ლა პა რაკს აღ არ გა ვაგ რძე ლებ. რო გორც ილია ჭავ ჭა ვა ძემ 
იხ სნა თა ვის დრო ზე ბე დოვ ლა თი ქარ თვე ლი თა ვადაზ ნა ურ ობა არ
აქ არ თუ ლი კა პი ტა ლის შე მო ტე ვი სა გან, ისე გამ სა ხურ დი ას მოს ვლამ 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში შე აჩ ერა ქარ თუ ლი სუ ლი ერ ებ ის ამ ღვრე ვაგა ნად
გუ რე ბის პრო ცე სი. თვალ სა ჩი ნო ებ ის თვის გა მო ვარ ჩევ დი პირ ვე ლი 
ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ძეგ ლის “შუ შა ნი კის წა მე ბა” გა დარ ჩე
ნას გარ დუ ვა ლი “ფა რა ჯა ნი რე ბი სა გან”. ამ გა რე მო ებ ით აღ შფო თე
ბუ ლი, თვი თო ნაც არ აქ არ თუ ლი ცნო ბი ერ ებ ის — კო რა წე რე თე ლი 
ქარ თვე ლი ხალ ხის ერ ოვ ნულ გმირს — ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, მი სი 
პარ ტი ის “მრგვა ლი მა გი და — თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ თვე ლო” ნა ცი ონ
ალსო ცი ალ ის ტებ თან გა იგ ივ ებ ით, ირ იბ ად ფა შის ტო ბას სწა მებს.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, იც ვალ ნენ დრო ნი, ამ ქალ ბა ტო ნის გავ ლე ნა 
ქარ თულ კი ნო აზ როვ ნე ბა ზე დღე საც ძლი ერია. უშუ ალ ოდ, თუ შე
ნიღ ბუ ლად კი ნოპ რო ცე სებს სა ქარ თვე ლო ში წარ მარ თავს ის ევ იგ ივე 
ხალ ხი, კალ მით თავ მო ქო ნი ლი რომ და ტო ვა კო რა წე რე თელ მა, სა ნამ 

მოს კოვ ში გა და ბარ გდე ბო და ახ ალ შე უღ ლე ბულ სო მეხ მე უღ ლეს თან 
საც ხოვ რებ ლად. თა ვის დრო ზე პრო ფე სორ გი ორ გი დო ლი ძეს მრა ვა
ლი ბრძო ლა გარ დახ და, სა ნამ უს ამ არ თლოდ მი ვიწ ყე ბულ კი ნო რე ჟი
სორ ვა სილ ამ აშ უკ ელს, ავ ტორს პირ ვე ლი ქარ თუ ლი დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მი სა “აკ აკი წე რეთ ლის მოგ ზა ურ ობა რა ჭალეჩ ხუმ ში”, ღირ
სე ულ ად, რო გორც სა ხალ ხო არ ტის ტს, და ამ კვიდ რებ და ქარ თუ ლი 
კი ნოს სა თა ვე ში, სა დაც მა ნამ დე ერ თპი როვ ნუ ლად ლი დე რობ და ალ
ექ სან დრე დიღ მე ლო ვი. საქ მე იმ აშია, რომ მა შინ კი ნო ოფ იცი ოზ ის 
ერთერ თი წამ ყვა ნი იდე ოლ ოგი გახ ლდათ კო რა წე რე თე ლი. მის რუ
სუ ლად და წე რილ სტა ტი ებს ეყ რდნო ბო და ქარ თუ ლი კი ნოს ის ტო რია 
სხვა დას ხვა ენ ციკ ლო პე დი ებ სა და კი ნო ლექ სი კო ნებ ში. მათ ში კი ვა
სილ ამ აშ უკ ელი ან გამ ქრა ლი იყო სა ერ თოდ, ან არ სე ბობ და, რო გორც 
ერ თი უს ახ ური ნარ კვე ვის ავ ტო რი. ამ მოკ ლე ექ სკურ სის შემ დეგ, შე
მოგ თა ვა ზებთ მცი რე ამ ონ არ იდს კო რა წე რეთ ლის კო მენ ტა რი დან, 
ფა რა ჯა ნო ვის ჩაშ ლილ გეგ მებ თან და კავ ში რე ბით: “სა ქარ თვე ლო ში, 
სა დაც ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო დი ან ზ. გამ სა ხურ დია და ნა ცი ონ ალსო
ცი ალ ის ტუ რი პარ ტია, ფა რა ჯა ნო ვი და მი სი შე მოქ მე დე ბა ხელ საყ რე
ლი მა სა ლა აღ მოჩ ნდა… ურ აპ ატ რი ოტ ული თვით დამ კვიდ რე ბი სათ
ვის. გა ზე თი “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო” თან მიმ დევ რუ ლად 
სდებს ბრალს ფა რა ჯა ნოვს ერ ოვ ნუ ლი ტრა დი ცი ებ ის ბო როტ და მა
ხინ ჯე ბა ში (ფილ მი “ლე გენ და სუ რა მის ცი ხე ზე”), ფი როს მა ნის შე
მოქ მე დე ბის და უშ ვე ბელ მა ნი პუ ლა ცი ებ ში (“არ აბ ეს კე ბი ფი როს მა ნის 
თე მა ზე”). ამ ფონ ზე ვრცელ დე ბა ხმე ბი ფა რა ჯა ნო ვის ახ ალ “დი ვერ
სი აზე” ერ ოვ ნუ ლი სიწ მინ დე ებ ის სფე რო ში — საქ მე ეხ ება მის სცე
ნარს ცურ ტა ვე ლის ქრო ნი კის (“შუ შა ნი კის წა მე ბა”) მო ტი ვებ ზე” (ს. 
ფა რა ჯა ნო ვი, “აღ სა რე ბა”, გვ. 306, კ. წე რე თე ლი, სცე ნარ “შუ შა ნი
კის წა მე ბის” წი ნა სიტ ყვა ობა). ……

კო რა წე რე თე ლი ასე გა ათ ამ ამა ერ თმა გა რე მო ებ ამ. მე რომ წე
ღან ხელ მწი ფის ტო ლა კა ცი ვახ სე ნე, მი სი პი რით ერ ოვ ნუ ლი ხე ლი
სუფ ლე ბის იდე ოლ ოგია “პრო ვინ ცი ულ ფა შიზ მად” გა მოც ხად და. მა
შინ რას იფ იქ რებ და ამ ტერ მი ნის ავ ტო რი, რომ სულ მოკ ლე დრო ში 
ბნე ლი ძა ლე ბით დამ ხო ბილ, და მო უკ იდ ებ ელი სა ქარ თვე ლოს პირ ველ 
პრე ზი დენ ტს — ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, ქარ თვე ლი ხალ ხი დი დი პა ტი
ვით აას ვე ნებ და მთაწ მინ და ზე?!

სა ქარ თვე ლო ში ფა რა ჯა ნო ვის დამ კვიდ რე ბა თვით ფა რა ჯა ნო ვის 
თვალ საზ რი სი თაც არ იყო სწო რი ნა ბი ჯი. ახ ლა ვე აგ იხ სნით, რა ტომ. 
უკ რა ინ აში ხან გრძლი ვი პა ტიმ რო ბი სას, ფა რა ჯა ნო ვი მიხ ვდა, რომ 
ერ ოვ ნე ბით სო მეხს, არა უკ რა ინ აში, არ ამ ედ სომ ხეთ ში, უნ და და ეწ ყო 
მოღ ვა წე ობა. გე ნი ალ ური ფილ მის შექ მნი სათ ვის სამ შობ ლო ში შე
იძ ლე ბა მი უტ ევ ებ ელ იც მი ეტ ევ ებ ინ ათ. “რა ტომ უნ და მე კე თე ბი ნა მე 
უკ რა ინ ული კი ნოო”, — წერ და სი ნა ნუ ლით ცი ხი დან (გვ. 477). ცი
ხე ში ვე გა დაწ ყვი ტა სომ ხეთ ში და ფუძ ნე ბუ ლი ყო, ფსი ქო ლო გი ურ ად 
ემ ზა დე ბო და კი დეც ამ ის თვის. “ვმე გობ რობ ად ამი ან ებ თან, რომ ლებ
მაც სომ ხუ რი იცი ან” (გვ. 539). სამ შობ ლო ში გამ გზავ რე ბას ურ ჩევს 
სწავ ლის გა საგ რძე ლებ ლად თბი ლის ში სკო ლა დამ თავ რე ბულ დის
შვილს — გა რი კას, რო მე ლიც თბი ლი სის თე ატ რა ლურ ინ სტი ტუტ
ში აპ ირ ებ და ჩა ბა რე ბას. მო ვი ტან ნაწ ყვეტს წე რი ლი დან: “გა რიკჯან, 
პი რა დად მე ვთვლი… უნ და წახ ვი დე ერ ევ ან ში — იქ სომ ხე ბია და შენ 
თბი ლის ში არ აფ ერი გე საქ მე ბა. უნ და იც ხოვ რო შენს სამ შობ ლო ში” 
(გვ. 516).

ყმაწ ვილ მა კაც მა ყუ რად არ იღო ბი ძის რჩე ვა და მო ინ დო მა მა
ინ ცდა მა ინც თბი ლი სის თე ატ რა ლურ ინ სტი ტუტ ში, სამ სა ხი ობ ოზე 
მოწ ყო ბა. ძმის შვი ლის სა პა სუ ხო წე რილ მა ში ნა არ სზე მე ტად, დაშ ვე
ბუ ლი შეც დო მე ბის რა ოდ ენ ობ ით გა და რია ფა რა ჯა ნო ვი: “მე ოცე სა
უკ უნ ეში რო მე ლი მსა ხი ობი წერს ამ დე ნი შეც დო მე ბით?! საკ მა რი სია 
შენ და წე რო გან ცხა დე ბა ინ სტი ტუ ტის თვის, რომ მა შინ ვე გა გაგ დონ” 
(გვ. 493). უფ რო მკვა ხე და მო ურ იდ ებ ელია მე ორე წე რი ლი, რომ ლის 
ცი ტი რე ბი სა გან თავს შე ვი კა ვებ.

დროს ოდ ნავ გა ვუს წრებ და გეტ ყვით, რომ ეს ყმაწ ვი ლი მა ინც 
მოხ ვდა თბი ლი სის თე ატ რა ლურ ინ სტი ტუტ ში. უკ რა ინ ის ცი ხი დან 
ძლივს თავ დაღ წე ულ მა ფა რა ჯა ნოვ მა კი მის გა მო ის ევ ცი ხე ში, ოღ
ონდ ამ ჯე რად ორ თა ჭა ლის ცი ხე ში, ამ ოჰ ყო თა ვი. სა სა მარ თლოს 
დას კვნით, გა რი კას მი ერ წე რით გა მოც და ზე დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე
ბის რა ოდ ენ ობ ამ ის ეთ ას ტრო ნო მი ულ ციფ რს (142, თუ არ ვცდე
ბი) მი აღ წია, რომ მხო ლოდ გა ღე ბულ მა ქრთამ მა – ბრი ლი ან ტის 
ბე ჭედ მა იხ სნა ყმაწ ვი ლი აშ კა რა ჩაჭ რი სა გან. სა მა გი ერ ოდ, საქ მის 
ჩამ წყო ბი — ბი ძა ჩა აგ დო ის ევ სა მარ თალ დამ ცველ თა კლან ჭებ ში. 
ფა რა ჯა ნო ვის მუდ მი ვი ქო მა გი ქარ თვე ლი რე ჟი სო რე ბი შეც დო მე ბის 
არ სე ბო ბას, რო მელ საც თვით ფა რა ჯა ნო ვის წე რი ლიც ად ას ტუ რებს 
წი ნას წარ მეტ ყვე ლუ რად, სუ კის მო ნა ჭო რად მი იჩ ნე ვენ და იგ ივე ხელ
მწი ფის ტო ლა კა ცის მეშ ვე ობ ით, ფა რა ჯა ნოვს პირ და პირ სა სა მარ
თლო დარ ბა ზი დან ათ ავ ის უფ ლე ბენ. ერთერ თი ქო მაგ თა გა ნი მოგ ვი
ან ებ ით თა ვის ინ ტერ ვი უში გა ოც ებ ული კით ხუ ლობ და, ფა რა ჯა ნოვს 
ქრთა მის მი ცე მა რა ში სჭირ დე ბო და, ჩე მი ძმა აქ არ იყოო?! კა ნო ნის 
დარ ღვე ვა სა სა მარ თლოს გა სარ კვე ვია, მე ამ საქ მე ში მაშ ფო თებს, 
უღ ირ სთა მხარ და ჭე რის უზ ნე ობა, რო მე ლიც ნორ მად ქცე ულა ქარ
თულ კი ნო სა ზო გა დო ებ აში.

ის ფაქ ტი, რომ გე ნე ტი კურ სო მეხს სამ შობ ლოდ სომ ხე თი მი აჩ ნდა, 
უყ ვარ და და ამ აყ ობ და მი სით, მხო ლოდ ფა რა ჯა ნო ვის სა სარ გებ ლოდ 
მეტ ყვე ლებს. ცნო ბი ლი რუ სი მწე რალემ იგ რან ტის, ვლა დი მერ ნა ბო
კო ვის აზ რით, ად ამი ანი რაც უფ რო ნი ჭი ერია, მით უფ რო მძაფ რად 
გრძნობს უს ამ შობ ლო ბას. ამ ის დას ტუ რია ფა რა ჯა ნო ვის მრა ვალ რიც
ხო ვა ნი წე რი ლე ბი, თუ ზე პი რი გა მოს ვლე ბი. “მე ვი ყა ვი ბედ ნი ერი ის ერ
თიორი წე ლი, რო ცა ვცხოვ რობ დი და ვქმნი დი სამ შობ ლო ში” (წე რი ლი 
“საიათნო ვა ზე” მი სი სო მე ხი ას ის ტენ ტის, რუ ბი კა სად მი, გვ. 433). “სომ
ხე თი უდ იდ ესი ქვე ყა ნაა თა ვი სი გან საც ვიფ რე ბე ლი კულ ტუ რით. იგი ჩე
მი სამ შობ ლოა… მინ დო და მეგ რძნო სომ ხუ რო ბის ან ტი ური ფეს ვე ბი” 
(სა ჯა რო გა მოს ვლა მინ სკის სა მეც ნი ერო და შე მოქ მე დე ბი თი ახ ალ გაზ
რდო ბის წი ნა შე, გვ. 608)

მსგავ სი გა მოთ ქმე
ბი უხ ვა დაა გაბ ნე ული 

გლო ბა ლი ზა ცი ის ად გი ლობ რი ვი ნა ირ სა ხე ობა – “ფა რა ჯა ნი რე ბა”
კინოხელოვნება
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დასაწყისი გვ. 16 

სააკაშვილის პირმოთნე პირისფარეშები
ლევან ჩოლოყაშვილი

დავით ამირეჯიბი

გლო ბა ლი ზა ცი ის ად გი ლობ რი ვი ნა ირ სა ხე ობა – “ფა რა ჯა ნი რე ბა”
წიგ ნში. ავ ტო ბი ოგ რა ფი ულ 
სცე ნარ ში “აღ სა რე ბა”, სა
დაც მოქ მე დე ბის ად გი ლი ძვე

ლი თბი ლი სია, უც ებ შე მო იჭ რე ბა სომ ხუ რი სო ფე ლი “ბჟნი”, თა ვი სი 
არ ქი ტექ ტუ რუ ლი შე დევ რით — მეც ხრე სა უკ უნ ის სომ ხუ რი მო ნას
ტრი თურთ. გა ნა სა ქარ თვე ლო ში, იგ ივე თბი ლის ში არ მო იძ ებ ნე ბო
და უფ რო ძვე ლი შე დევ რე ბიც კი?! მაგ რამ გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა
მო, რო ცა ავ ტორს მა ღალ სუ ლი ერ ებ აზე უნ და მი ნიშ ნე ბა, სომ ხუ რი 
ძეგ ლი აგ ონ დე ბა და არა — ქარ თუ ლი. მე ეს ამ ბა ვი სრუ ლე ბით არ 
მიკ ვირს. მხო ლოდ ის გა მიკ ვირ და ცო ტა თი, რომ ვერ აღ მო ვა ჩი ნე 
სა ქარ თვე ლოს მი მართ რა მე თბი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მომ ხატ
ვე ლი სიტ ყვე ბი ფა რა ჯა ნო ვის 650 გვერ დი ან წიგ ნში. მით უმ ეტ ეს, 
რომ ავ ტო რი თბი ლის ში იყო და ბა დე ბუ ლი, გაზ რდი ლი და რამ დე ნი მე 
ფილ მიც ჰქონ და ქარ თულ კი ნოს ტუ დი ებ ში გა და ღე ბუ ლი. ის კი არ
ადა, რომ მე გო ნა, თა ვი სი მუ ზის — ცხო ნე ბუ ლი სო ფი კო ჭიაურელის 
გავ ლე ნით, ქარ თვე ლი მსა ხი ობი ქა ლე ბი სად მი მა ინც იყო კე თილ გან
წყო ბი ლი, თვა ლებს არ და ვუ ჯე რე, რო ცა ას ეთი გა მოთ ქმა წა ვი კით
ხე: “ნუ თუ არ იყ იდ ება ქარ თვე ლი მსა ხი ობ ებ ის (კე კელ კე ბის) ღია 
ბა რა თე ბი?!” (წე რი ლი გა რი კა სად მი, გვ. 576). სხვა თა შო რის, არც 
მის კე თი ლის მყო ფელ ქარ თველ კო ლე გებ ზე იყო მა ინ ცდა მა ინც დი
დი წარ მოდ გე ნი სა. უბ რა ლოდ იყ ენ ებ და მათ, გა და უგ დებ და რა ღაც 
სატ ყუ არ ას და ის ინი ვერც კი გრძნობ დნენ, ისე ეგ ებ ოდ ნენ მის ან კეს
ზე. ოღ ონდ თა ვი სი ანი არ ეღი არ ებ ინ ათ და მზად იყ ვნენ სხვის თვის 
ეკ მი ათ გუნ დრუ კი. მე გე მოვ ნე ბა ზე არ ვდა ობ. ეს მა თი ნე ბაა, ვის მი
იჩ ნე ვენ გე ნი ოს ად, ან ვის და ამ დაბ ლე ბენ, მაგ რამ ქარ თუ ლი კი ნო ხე
ლოვ ნე ბა ხომ არ არ ის მა თი პი რა დი სა უფ ლო, რო მელ საც, რო გორც 
მო ეგ უნ ებ ებ ათ, ისე მო ექ ცე ვი ან, ვი საც უნ დათ, იმ ას და ამ კვიდ რე ბენ, 
სხვის ხარ ჯზე. ოღ ონდ თვი თონ გა ის წო რონ ხა სი ათი და ყვე ლას და
უმ ტკი ცონ, მე ვარ და ჩე მი ნა ბა დიო! სა ბო ლოო ჯამ ში, ფა რა ჯა ნო
ვი სად მი თავ გა მო დე ბამ მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გიც გა მო იღო. სიკ ვდი
ლის შემ დეგ მას იმ დე ნი სო მე ხი პატ რო ნი გა მო უჩ ნდა, რომ გა მო ვი და, 
ქარ თვე ლე ბი თა ვის გე ნი ოს ში ვე ცი ლე ბით სომ ხებს, რო გორც ის ინი 
გვე და ვე ბი ან გა მუდ მე ბით ხან ვის, ხან რას. მარ თა ლი უთ ქვამთ, ცუ დი 
მა გა ლი თი გა დამ დე ბიაო. 

თე მას არ გა და ვუხ ვევ ისე, ცო ტა თი რომ გა გა ხა ლი სოთ, მო
გიყ ვე ბით ერთ კუ რი ოზ ულ შემ თხვე ვას, რომ ლის მოწ მე მე თვი თონ 
გახ ლდით. საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მოვ ხვდი ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ლი
ტე რა ტუ რულ ღო ნის ძი ებ აზე სომ ხეთ ში, ექ სკურ სი აზე წაგ ვიყ ვა ნეს 
რო მე ლი ღაც პა ტა რა ქა ლაქ ში და იქა ურ მა დამ ხვდურ მა სტუმ რად 
ჩა მო სულ მწერ ლებ თან თა ვი მო იწ ონა: თუმ ცა მაიაკოვსკი სა ქარ თვე
ლო ში და იბ ადა, მაგ რამ ჩვენ თან ჩა ის ახაო. ხომ წარ მო გიდ გე ნი ათ, 
რო გორ გა მო აც ოც ხლა ამ აღ მო ჩე ნამ სა ზო გა დო ება! მაიაკოვსკისთან 
მი მარ თე ბით არ ავ ის აგ ონ დე ბა მი სი ჩა სახ ვის ად გი ლი, ახ სე ნე ბენ 
სა ქარ თვე ლოს, სა დაც იგი და იბ ადა, გა იზ არ და და რო მელ საც მან 
უკ ვდა ვი სტრი ქო ნე ბი უძ ღვნა. ფა რა ჯა ნო ვის შემ თხვე ვა ში, თვით 
ქარ თვე ლე ბის გარ და, იშ ვი ათ ად ვინ მემ ახ სე ნოს სა ქარ თვე ლოს სა
ხე ლი, გან სა კუთ რე ბით საზ ღვარ გა რეთ. ფა რა ჯა ნო ვის ქარ თველ 
გულ შე მატ კივ რებს, შორ სმჭვრე ტე ლო ბა რომ ჰყოფ ნო დათ, პი რი ქით, 
ხელს შე უწ ყობ დნენ “გზა აბ ნე ულ შვილს”, დაბ რუ ნე ბო და დე დასამ
შობ ლოს. ხომ გახ და ეს შე საძ ლე ბე ლი ბო ლოს და ბო ლოს, უფ რო 
უხ ერ ხულ სი ტუ აცი აში, რო ცა სომ ხე თის სტუ დი იდ ან თბი ლის ში 
მივ ლი ნე ბით უწ ევ და ქარ თუ ლი სი უჟ ეტ ის გა და ღე ბა?! ხომ ას ცდე ბო
და თვით ფა რა ჯა ნოვს ზედ მე ტი სტრე სი? იქ ვერ აუმ ხედ რდე ბოდ ნენ 
არა ერ ოვ ნუ ლი ცნო ბი ერ ებ ის ათ ვის. სომ ხურ კი ნო საც შე ემ ატ ებ ოდა 
ახ ალი შე დევ რე ბი და არც ქარ თვე ლე ბი დარ ჩე ბოდ ნენ, კო რა წე რეთ
ლის თქმი სა არ იყ ოს, მი სი “დი ვერ სი ით” და ზა რა ლე ბუ ლე ბი. 

სერ გო ფა რა ჯა ნოვ მა სიკ ვდი ლის მო ახ ლო ება რომ იგ რძნო, ბუ
ნებ რი ვია, სომ ხეთ ში ინ ება გარ დაც ვა ლე ბა და იქ ვე და იკ რძა ლა. მი სი
ვე ან დერ ძით, სომ ხეთს გა და ეცა წლე ბის მან ძილ ზე სა ქარ თვე ლო ში 
მოხ ვე ჭი ლი მთე ლი ავ ლადი დე ბა, რო მე ლიც მის მუ ზე უმს ამ შვე ნებს 
ერ ევ ან ში. რო გორც ამ ბო ბენ, კო ლექ ცი ის რა ოდ ენ ობ ით ეს მუ ზე უმი 
ერთერ თი უმ დიდ რე სია მსოფ ლი ოში. გა სა გე ბია, რომ ამ სიმ დიდ რის 

პატ რონ მა არ ჩე ვა ნი თა ვი სი ნამ დვი ლი სამ შობ ლოს — სომ ხე თის სა
სარ გებ ლოდ გა აკ ეთა.

გა უგ ებ არია მხო ლოდ ის, რად არ ეშ ვე ბა სა ქარ თვე ლოს შე
მოქ მე დე ბი თი ელ იტა ფა რა ჯა ნოვს გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ მა ინც. 
პი რი ქით, უფ რო მომ რავ ლდნენ მი სი კი ნე მა ტოგ რა ფი ული მა ნე რის 
მიმ ბაძ ვე ლე ბი, ცხოვ რე ბის წე სის მიმ დევ რე ბი, თაყ ვა ნის მცემ ლე ბი, 
შე გირ დე ბი. ყვე ლა მეტნაკ ლე ბად ცნო ბილ ოჯ ახ ში თა ვი მოს წონთ 
ფა რა ჯა ნო ვის დი დი, თუ მცი რე სახ სოვ რით: ავ ტო რი სე ული კო
ლა ჟით, ვარდპეპ ლე ბი ანი აფ იშ ით, სამ კა ულ ებ ით, უხ ამ სი ნა ხა ტით 
დამ შვე ნე ბუ ლი წე რი ლი თაც კი. კო მი სი ონ ერი მა მის შვილ მა, თვი თო
ნაც სახ ვით (გა მო ყე ნე ბით) ხე ლოვ ნე ბა ში თვალხელ გა წა ფულ მა ფა
რა ჯა ნოვ მა კარ გად იც ოდა ნივ თე ბის ყად რი, არც აღ ებმი ცე მო ბა ში 
ეშ ლე ბო და რა მე. დრო დად რო ტე ლე ვი ზია ამ ზე ურ ებს ამ რე ლიქ ვი ას.

მა შინ, რო ცა სერ გო (სერ ჟი კა) ფა რა ჯა ნო ვის სა ხე ლი ყვე ლას 
პირ ზე აკ ერია, იშ ვი ათ ად ვინ მემ ახ სე ნოს თვით ნა ბა დი ქარ თვე ლი 
მწე რა ლი, კი ნო რე ჟი სო რი — გო დერ ძი ჩო ხე ლი, შე მოქ მე დე ბი თი სიმ
წი ფი სა და ოს ტა ტო ბის ას აკ ში, უს ახ სრო ბის გა მო, თა ვის საყ ვა რელ 
საქ მეს ჩა მო ცი ლე ბუ ლი, მრა ვალ წლი ანი უმ უშ ევ რო ბით დათ რგუ
ნუ ლი. მის მა გარ დაც ვა ლე ბა მაც ისე უკ ვა ლოდ ჩაიარა, ბევ რს არც 
კი გა უგია. მეც გვი ან გა ვი გე, თუმ ცა რე ალ ურ სამ შობ ლოს მოწ ყვე
ტი ლი, მუდ მი ვად მი ჯაჭ ვუ ლი ვარ ვირ ტუ ალ ურ ეკ რანს. იმ ხა ნებ
ში, მახ სოვს, თბი ლი სი დან ელ ექ ტრო ნუ ლი ფოს ტით და მი კავ შირ და 
ერ თი ნაც ნო ბი ჟურ ნა ლის ტი და მკით ხა, რო მე ლი ფილ მე ბის ჩვე ნე
ბა აჯ ობ ებ და საზ ღვარ გა რეთ. გო დერ ძი ჩო ხე ლის ფილ მე ბი ვურ ჩიე 
და უფ იქ რებ ლად და არ ამც და არ ამც ის ინი, ზე პი რად რომ ას წავ ლეს 
ყვე ლა ჯუ რის მა ყუ რე ბელს მათ მა გავ ლე ნი ან მა ავ ტო რებ მა. ალ ბათ 
არ იც ოდა, არ აფ ერი უთ ქვამს გო დერ ძის გარ დაც ვა ლე ბა ზე. მა შინ ეს 
წე რი ლი შა ვად უკ ვე და წე რი ლი მქონ და და გო დერ ძი ზე, რო გორც 
ცოც ხალ ზე ვწერ დი, ვი ცო დი, რა მძი მე მდგო მა რე ობ აც ჰქონ და და 
მინ დო და სიტ ყვით მა ინც შევ წე ოდი. “ჩიფ სე ბის თა ობ ას” ალ ბათ არც 
უნ ახ ავს მი სი ფილ მე ბი: “ად გი ლის დე და”, “აღ დგო მა”, “ად ამი ან თა 
სევ და”, “სა მოთ ხის გვრი ტე ბი”… უც ხო სე რი ალ ებ ითა და სა ნა ხა ობ
ებ ით და ბინ ძუ რე ბულ ქარ თულ ტე ლე სივ რცეს სა ოც რად აკ ლია გო
დერ ძი ჩო ხე ლის კე თილ შო ბი ლი სევ და, მი სი მთის ოზ ონი ანი ჰა ერი 
და გა უკ ვა ლა ვი თოვ ლის სის პე ტა კე. ეკ რა ნის ფა ვო რი ტო ბა ყო ველ
თვის არ ნიშ ნავს ფილ მის მხატ ვრულ ღირ სე ბას. უამ რა ვი შე დევ რია 
უც ნო ბი, რად გან მათ ფეხ ზე მდგა რი პატ რო ნე ბი არა ჰყავთ. ცოც ხა
ლი არ სე ბე ბი ვით, მე ნატ რე ბი ან ის ინი და მწყუ რია მათ თან შეხ ვედ რა!

გო დერ ძი ჩო ხე ლის ღვთი ური ნი ჭით ცხე ბუ ლი სუ ლი მი სი ვე 
ზღაპ რის გმირს — “ცას წა ვა ლას” მა გო ნებს, პა ტა რა ჩიტს, რო
მელ საც “ზე ცა ში აჭ რილს, უკ ან ას კნე ლი ამ ოს უნ თქვის თვის ღა ეყო 
ღო ნე და გუ ლი გა უს კდა”. ას ეთი სა თუ თი სუ ლის ად ამი ანი ხომ ვერ 
მო ირ გებ და ქურ დულ ნი ღაბს, ვერც ყა ჩა ღის ტყავ ში გა ეხ ვე ოდა, ან 
მიჰ ყიდ და სულს ეშ მაკს. აბა, სხვა ნა ირ ად, ჯუნ გლე ბის კა ნო ნე ბით 
მცხოვ რებ, თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ კი ნო სამ ყა რო ში რო გორ უნ
და ეშ ოვა მი ლი ონ ები ფილ მის გა და სა ღე ბად?! მას ხომ შე დევ რე ბის 
გა და ღე ბა მხო ლოდ თა ვის სამ შობ ლო ში და მხო ლოდ ქარ თუ ლად 
ეხ ერ ხე ბო და?! თუ შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო უწ ყე ბა, ან გა გე ბუ ლი 
ფუ ლი ანი ქველ მოქ მე დი არ იზ რუ ნებ და მას ზე, იმ თა ვით ვე გან წი რუ
ლი იყო და სა ღუ პად. სა უბ ედ ურ ოდ, ას ეც მოხ და, უღ ვთოდ გა იწ ირა. 
ფა რა ჯა ნოვ სა და მის ხსოვ ნას გა და ყო ლილ ქარ თველ კი ნო მოღ ვა წე
ებს, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა წყა რო ებ იდ ან მი ლი ონ ებს გან კარ გა ვენ 
უნ იჭო ჩა ნა ფიქ რე ბი სა, უზ ნეო ზე იმ ებ ისა და უაზ რო ვოიაჟებისათვის, 
რა ღა გო დერ ძი ჩო ხე ლის გა და სარ ჩე ნად გა უჭ ირ დათ რამ დე ნი მე ათ
ასი?! მათ სინ დისს უპ ატი ებ ელ ცოდ ვად აწ ევს გო დერ ძი ჩო ხე ლის 
ად რე შეწ ყვე ტი ლი შე მოქ მე დე ბა, მი სი ჩაკ ლუ ლი სუ ლი. ცოც ხა ლი 
ვერ შე იშ ნეს, მიც ვა ლე ბულს, მის და ნა ტო ვარს მა ინც მი ხე დონ, ოჯ
ახ აშ ენ ებ ულ ებ მა! იმ ედია, გამ გე ბი გა მი გებს, “რა ნეს ტა რი თაც ვარ 
ნაჩ ხვლე ტი”.

ფიქ რთა დი ნე ბამ უფ რო შორს რომ არ წაგ ვიყ ვა ნოს, მი ვუბ რუნ
დეთ მთა ვარ თე მას. ფა რა ჯა ნოვ ზე უფ რო სუფ თად მო ქარ თუ ლე, იური 
მე ჩი თო ვი იმ ავე გა და ცე მა ში იხ სე ნებს, უც ხო ელ ები რო ცა ერ ოვ ნე ბას 

ეკ ით ხე ბოდ ნენ, ფა რა ჯა ნო ვი პა სუ ხობ და, თბი ლი სე ლიო. ფა რა ჯა
ნო ვი რომ თავს ქარ თვე ლად არ თვლი და, არ ავ ის თვის სა იდ უმ ლო 
არ არ ის. ესე იგი, თბი ლი სი მი აჩ ნდა სომ ხურ ქა ლა ქად, სხვა ნა ირ ად 
რო გორ უნ და ავ ხსნათ სომ ხის ერ ოვ ნე ბა — თბი ლი სე ლი?! ამ იტ ომ
აც დას ცი ნი ან “ერ ოვ ნე ბით თბი ლი სე ლე ბი” აფ ხა ზე თი დან დევ ნი ლი 
მეგ რე ლე ბის კი ლოს. აბა, ჰკით ხეთ დევ ნი ლებს, ვინ უფ რო მე ტი სი
სას ტი კე გა მო იჩ ინა მათ მი მართ? ბაგ რა მი ან ის სა ხე ლო ბის სო მეხ თა 
ბა ტა ლი ონს და გი სა ხე ლე ბენ პირ ველ რიგ ში. მარ თა ლია, თი თოორ
ოლა სო მე ხი ქარ თვე ლე ბის მხა რე ზეც იბ რძო და, მაგ რამ მათ არ ავ ით
არი გავ ლე ნა არ მო უხ დე ნი ათ საქ მის ვი თა რე ბა ზე. ბაგ რა მი ან ელ ებ მა 
კი სა თა ვი სო ამ ინ დი შექ მნეს. ჯი უტ ად, თან მიმ დევ რუ ლად ამ ამ ინ დის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე ზრუ ნავს რუ სე თის ნა სომ ხა რი სა გა რეო საქ მე თა მი
ნის ტრიც. მი ზა ნი მიღ წე ულია. ამ ჟა მად ძირ ძვე ლი მო სახ ლე ობ ის გან 
გაწ მენ დილ აფ ხა ზეთ ში მო სახ ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბა სო მე ხია. სა
ქარ თვე ლო ში გა მე ფე ბუ ლი ქა ოსი და გა ნუ კით ხა ობა, რაც ერ ოვ ნუ ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბა სა და ძმა თამ კვლელ ომს მოჰ ყვა, ნო ყი ერი 
ნი ად აგი აღ მოჩ ნდა “ფა რა ჯა ნი რე ბის”, რო გორც გლო ბა ლი ზა ცი ის 
ერთერ თი ად გი ლობ რი ვი ნა ირ სა ხე ობ ის, გა ჯე ჯი ლე ბი სათ ვის.

ფა რა ჯა ნო ვის ფილ მე ბი გან თავ სე ბუ ლია კომ პი უტ ერ ულ სივ
რცე ში (ამ უს ას რუ ლო ბა ში სან თლით სა ძე ბა რია ჭეშ მა რი ტად ღი რე
ბუ ლი ქარ თუ ლი კი ნო ნა წარ მო ებ ები). ქარ თუ ლი კი ნო ფეს ტი ვა ლე ბი 
იხ სნე ბა, ან იხ ურ ება მი სი ფილ მე ბით. პრეს ტი ჟულ არ ხზე მომ გე ბი ან 
დროს მას ეძ ღვნე ბა გა და ცე მა. მეტ საც გეტ ყვით, უმ აღ ლეს სას წავ
ლებ ლე ბის პროგ რა მებ შიც კი მო იკ იდა ფე ხი. მოს კო ვი დან სა გან
გე ბოდ მოწ ვე ული კო რა წე რე თე ლი სად ღე სას წა ულო ჩვე ნე ბებ ზე 
ძვე ლე ბუ რად ყელ ყე ლა ობს ფა რა ჯა ნო ვის თე მით, და წე სე ბუ ლია 
ფა რა ჯა ნო ვის პრი ზი. ეს იმ დროს, რო ცა მას ში იშ ვი ათ ად გაკ რთე
ბა მეტნაკ ლე ბად ნი ჭი ერი ახ ალი ქარ თუ ლი ფილ მი, რად გან უს ახ
სრო ბის გა მო გა ნუ ხორ ცი ელ ებ ელი იდე ებ ის სა საფ ლა ოდ ქცე ულა 
მო წო დე ბით შე მოქ მედ თა სა ეკ რა ნო ას პა რე ზი (გო დერ ძი ჩო ხე ლის 
მა გა ლი თიც კმა რა), შიმ ში ლით სუ ლი სძვრე ბათ კი ნოს ღვაწ ლმო სილ 
მუ შა კებს! მაშ, რას ემ სა ხუ რე ბა, ვის სჭირ დე ბა ას ეთი ზე იმი?!

თბი ლი სის ძველ უბ ან ში, სა დაც ად რე ცოც ხა ლი ფა რა ჯა ნო ვი 
დაიარებოდა, კი არ დგას, ჰა ერ ში ჰკი დია მი სი ძეგ ლი. კა ბი ნე ტის კე
დელს, ფეს ტი ვა ლის ბუკ ლეტს, წიგ ნის თა როს, თუ საიუბილეო ალ
ბომს ამ შვე ნებს ის ევ და ის ევ ჰა ერ ში გა მო კი დე ბუ ლი ფა რა ჯა ნო ვის 
ფო ტო. ამ დროს ყვე ლას ახ სოვს და მის წიგ ნშიც იპ ოვ ით სუ რათს, სა
დაც აშ კა რად ჩანს, რო გორ ოფ ლის ღვრამ დე ამ ძი მებ და ამ ად ამი ანს 
სხე ული. მე ის იც კარ გად მახ სოვს, რო გორ შე მო ეძ არ ცვა შე სა ნიშ
ნავ ქარ თველ კი ნო რე ჟი სორს — თენ გიზ აბ ულ აძ ეს ხორ ცი და დარ ჩა 
მარ თლაც გა საფ რე ნად გამ ზა დე ბუ ლი, ცა რი ელა სუ ლის ამ არა. ძეგ
ლი კი არ ავ ის აუგია!

ჩვენს საყ ვა რელ სამ შობ ლო ში ზოგ ჯერ იმ ას აც ვერ გა იგ ებ ვინ, 
ვის, სა იდ ან, რა ტომ უდ გამს, ან არ უდ გამს ძეგ ლს. მო გეხ სე ნე ბათ, 
იუნ ეს კოს მი ხედ ვით, ძეგ ლი უნ და და ედ გას გან სვე ნე ბულს 50 წლის 
შემ დეგ. ესე იგი, დრომ უნ და და ად ას ტუ როს ძეგ ლის აუც ილ ებ ლო ბა.

ჩე მი წე რი ლის მი ზა ნი არ ყო ფი ლა, კი დევ ერ თხელ მო მეც ხო ჩირ
ქი ფა რა ჯა ნო ვი სათ ვის, ამ უაღ რე სად წი ნა აღ მდე გობ რი ვი, ტრა გი კუ
ლი ბე დის არ აქ არ თვე ლი ხე ლო ვა ნი სათ ვის. მე მხო ლოდ იმ სა კით
ხებს შე ვე ხე, რომ ლე ბიც ყვე ლა სათ ვის ცნო ბი ლია და რომ ლებ საც 
არც თვი თონ მა ლავ და. ეტ ყო ბა, მის თვი საც უც ხო იყო სი რაქ ლე მას 
პო ზა. უფ რო მე ტიც, მე წე რილს მიღ მა დავ ტო ვე, ხალ ხში ჭო რად 
მო არ ული, უფ რო დი დი ბრალ დე ბე ბი, რო მელ თა ჩხრე კაძი ება ჩე მი 
საქ მე არ არ ის. მე მხო ლოდ ქარ თვე ლუ რი ჯი შის გა და შე ნე ბა სა და 
“ქარ თუ ლი სუ ლის აკ აფ ვას”(გო დერ ძი ჩო ხე ლი) შე ვე წი ნა აღ მდე გე. 
სხვა თა შო რის, ვე ნა ხის აკ აფ ვაც ამ რი გის მოვ ლე ნაა…

ჟურ ნალი “ჩვენი მწე რლო ბა ”, 2008. 11.

კინოხელოვნება

ამ წერილის გადმობეჭდვა მიზანშეწონილად 
ვცანით პრობლემის აქტუალობის გამო და 

სტატიის პროპაგანდირების მიზნით (რედ.).
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კგბ გე ნე რალმაიორმა ო. კა ლუ გინ მა, რო მელ მაც აირ ჩია თა
ვი სუფ ლე ბა 1990 წელს და გა და ვი და აშშში და და უს წრებ ლად მი
ეს აჯა გუ ლა გის 15 წე ლი, ინ ტერ ვიუ მის ცა ნი კა კრას ტევს, რა დიო 
თა ვი სუფ ლე ბის ან ალ იტ იკ ური გამ ყო ფი ლე ბის თა ნამ შრო მელს, RFE/
RL ინ გლი სურ ენ აზე (გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო ეს ინ ტერ ვიუ რუ სელ 
ენ აზე არ არ სე ბობს), რო მელ შიც მო უთ ხრო აშშში რუ სუ ლი შპი ონ
აჟ ის შე სა ხებ. 

რო ცა სსრკ ინ გრე ოდა, აშშში ჩა იშ ალა რუ სე თის შპი ონ აჟი, იმ
იტ ომ რომ მა შინ ად ამი ან თა მთე ლი მა სა წა ვი და ემ იგ რა ცი აში. ახლა, 
რუ სე თის მუხ ლე ბი დან წა მოდ გო მი სას, ეს საქ მი ან ობ აც იქ ნა აღ დგე
ნი ლი. 

რუ სე თი საზ რდო ობს საზ ღვარ გა რეთ მცხოვ რე ბი მი ლი ონ ობ ით 
რუ სის პატ რი ოტ ული გრძნო ბე ბით. გრძელ დე ბა ფსბს მი ერ რუ სი ემ
იგ რან ტე ბის “და ვერ ბოვ კე ბა”, რომ ლი თაც ჩემს დროს — 19561990 
წლებ ში და კა ვე ბუ ლი იყო სუკი, ერ თია რომ იმ დრო ის ათ ვის ჩვენ ევ
რო პა სა და აშშში გაგ ვაჩ ნდა სო ლი დუ რი ად გი ლობ რი ვი წყა რო ები, 
ამ იტ ომ ისე ძლი ერ, რო გორც პუ ტი ნის რუ სე თი, ემ იგ რან ტე ბის რი გე
ბი დან შპი ონ ებს არ ვსა ჭი რო ებ დით. 

რუ სე თის მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია ყო ველ თვის თა მა შობ
და მნიშ ვნე ლო ვან როლს რუ სე თის შპი ონ აჟ ის საქ მე ში, დღეს მი სი 
რო ლი ამ სფე რო ში კი დევ უფ რო გა იზ არ და. 

სსრკ ეყ რდნო ბო და სამ ბოძს:
კო მუ ნის ტუ რი პარ ტია
კგბ
სამ ხედ როსამ რეწ ვე ლო კომ პლექ სი
თა ნა მედ რო ვე რუ სე თი ეყ რდნო ბა, აგ რეთ ვე სამ სვეტს:
კგბ
რუ სე თის მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია
რუ სუ ლი ბიზ ნე სი
ჩე მი ყო ფი ლი კო ლე გე ბი, კგბს ოფ იც რე ბი, ამ ჟა მად და კა ვე ბულ

ნი არი ან ბიზ ნე სით, რო მე ლიც გა მო იხ ატ ება ფუ ლის გა თეთ რე ბით, ან 
სა დაზ ვერ ვო საქ მი ან ობ ით. 

კგბს უმ თავ რე სი ამ ოც ანა ყო ველ თვის იყო რა დიო “თა ვი სუფ ლე
ბის” ინ ფილ ტრა ცია. კონ ტრდაზ ვერ ვის გან ყო ფი ლე ბა ში, რო მელ საც 
მე ვხელ მძღვა ნე ლობ დი, იყო სპე ცი ალ ური რუ სუ ლი ემ იგ რა ცი ის ქვე
გან ყო ფი ლე ბა პრე სი სა და რა დი ოს ად გუ რე ბი სათ ვის. 

რა დიო “თა ვი სუფ ლე ბა” და საწ ყის ში ცრუს მი ერ ფი ნან სდე ბო და, 
ყო ველ თვის იყო უპ ირ ატ ესი სა მიზ ნე, აგ რეთ ვე ძვე ლი ემ იგ რან ტუ ლი 
გა ზე თე ბი და ჟურ ნა ლე ბიც., მაგ რამ ნაკ ლე ბი ხა რის ხით. ჩვენ გვყავ
და რა მო დე ნი მე ინ ფორ მა ტო რი რა დიო “თა ვი სუფ ლე ბა ში”. მთა ვა
რი,მათს შო რის, იყო მი სი დი რექ ტო რი ოლ ეგ თუ მა ნო ვი, რამ დე ნა დაც 
ჩემ თვის არ ის ცნო ბი ლი, ის უკ ვე დი დი ხა ნია ცხოვ რობს მოს კოვ ში.

პრო ფე სო რი ხო მი აკ ოვი: მხო ლოდ რუ სე თის დე მონ ტაჟს შუძ ლია 
გა ნად გუ რე ბი სა გან რუ სე ბის ხსნა.

ცნო ბილ მა პრო ფე სორ მა პეტ რე ხო მი აკ ოვ მა, რო მელ მაც, თა ვი სი 
შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მო, ში ნა პა ტიმ რო ბი დან ფსბს ტერ ბან დე ბი სა გან 
პო ლი ტი კურ დევ ნას უკ რა ინ აში გაქ ცე ვით და აღ წია თა ვი, და წე რა 
ვრე ცე ლი გა მოკ ვლე ვა (გა მოქ ვეყ ნდა რა მო დე ნი მე ბლო გის რუ ნეტ ზე) 
რუ სეთ ში ან ტი ფე ოდ ალ ური რე ვო ლუ ცი ის აუც ილ ებ ლო ბის შე სა ხებ. 

პორ ფე სო რი მი უთ ით ებს, რომ რუ სუ ლი ნა ცი ონ ალ იზ მი აყ ვა ნი
ლი იქ ნა ჩე კის ტუ რი ხუნ ტის შეაირაღებაზე, ამ იტ ომ ახ ლა მოძ ველ
და და უდ ნა იქ ნეს სა ბო ლო ოდ უარ ყო ფი ლი. კერ ძოდ კი, აღ ნიშ ნავს 
პრო ფე სო რი: 

“რუ სე ბი 2050 წლი სათ ვის გაქ რე ბი ან გე ნო ცი დის შე დე გად, რო
მე ლიც გა ჩა ღე ბუ ლია რუ სი ხალ ხის წი ნა აღ მდეგ “საყ ვა რე ლი” მოს
კო ვის ფე ოდ ალ ური სა ხელ მწი ფოს მი ერ, ან კი დევ, ის ინი გა ან ად გუ
რე ბენ ამ სა ხელ მწი ფოს. 

მაგ რამ, რო გორ უნ და გა ნად გურ დეს ჩე კის ტუ რი იმ პე რია ხალ ხის 
ძა ლე ბით? ხალ ხი და სუს ტე ბუ ლი, დაქ საქ სუ ლი, დე მო რა ლი ზე ბუ ლი 
და გა მო თაყ ვა ნე ბუ ლია. პუ ტი ნის ჯა ლა თე ბი კი მი ლი ონ ობ ითაა. ეს 
შე სა ნიშ ნა ვად და ას აბ უთა ცნო ბილ მა მწე რალ მა ვიქ ტორ სუ ვო როვ მა. 

მან რუ სეთ ში ხალ ხის მდგო მა რე ობა შე ად არა ალ ყა შე მორ ტყმუ
ლი და საბ რძო ლო მა სა ლი სა გან დაც ლილ დი ვი ზი ას. დი ახ, ფე ოდ
ალ ურ მა იმ პე რი ამ ალ ყა შე მო არ ტყა ხალ ხს. ყვე ლას ვერ მო უწ ევს 
გა დარ ჩე ნა. ალ ყი დან პა ტა რა ჯგუ ფე ბად უნ და დავ ძვრეთ. რუ სეთ ში, 
ან ტი ფე ოდ ალ ური რე ვო ლუ ცი ის სი ტუ აცი აში, ეს ნიშ ნავს ჩე კის ტუ
რი ფე ოდ ალ ური წრის მარ წუ ხე ბი დან ცალ კე ული რე გი ონ ებ ით თა
ვის დაღ წე ვას იქ, სა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლია. მთლი ან ობ აში “დი ვი ზია” 
გან წი რუ ლია. ასე კი არ ის შან სი მრა ვალ თა შვე ლი სა. ერ თი, ორი, 
სა მი რუ სუ ლი რე გი ონ ის გას ვლა მოს კო ვის ჩე კის ტუ რი ფე ოდ ალ ური 
წრი დან წამ სვე გა მო იწ ვევს ჯაჭ ვურ რე აქ ცი ას. ერ თბა შად აღ სდგე ბა 
ჩრდი ლო ეთ კავ კა სია, სა თათ რე თი და ბაშ კი რე თი. მოს კო ვი უძ ლუ რი 
იქ ნე ბა რა იმე მო იმ ოქ მე დოს ას ეთ სი ტუ აცი აში. და მა შინ იძ ლე ვა ეს 
ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცია შან სს სხვე ბის გან თა ვი სუფ ლე ბი სა. 

იქ ნე ბა კი ეს ყვე ლა რე გი ონ ისა და სო ცი ალ ური ფე ნი სათ ვის კარ
გი? ყვე ლას თვის, სხვა დას ხვაგ ვა რად! თვით მოს კო ვი სათ ვის კი ეს 
ნამ დვი ლად არ იქ ნე ბა კარ გი, ვე რა ვის გან აიღ ებს აურ აც ხელ ხარ კს. 
ნამ დვი ლად უკ ეთ ეს ად იქ ნე ბა ციმ ბი რი და შო რე ული აღ მო სავ ლე თი. 

ცენ ტრა ლუ რი რუ სე თი?
აქ ყვე ლა ფე რი და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა ხალ ხის რე აქ ცი აზე. არ 

არ ის რე სურ სე ბი? ბე ლო რუს საც არ აქ ვს რე სურ სე ბი, მაგ რამ უბ რა
ლო ად ამი ან ები ცხოვ რო ბენ უკ ეთ ეს ად, ვიდ რე მა გა ლი თად ცენ ტრა
ლუ რი და ში და რუ სე თის მაც ხოვ რებ ლე ბი. 

ჩვენ ვსა უბ რობთ რე გი ონ ებ ზე, მაგ რამ კი დევ არ ის არა ერ თგვა
რო ვა ნი სო ცი ალ ური ჯგუ ფე ბის მო მა ვა ლი. რა თქმა უნ და, მენ ტე ბი 
და პუ ტი ნის სხვა ძაღ ლე ბი, უარ ეს ად იც ხოვ რე ბენ. და უც ვე ლი მო სახ
ლე ობ ის და უს ჯე ლი ძარ ცვა დას რულ დე ბა. და თვით მო სახ ლე ობ აც 
გა უხ სე ნებს რა ღა ცე ებს ამ “ბა ტო ნებს”, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ თავს ახ
ალ კე თილ შო ბი ლე ბად წარ მო ის ახ ავ ენ. 

სხვა თა ნას წორ თა შო რის ხალ ხის დი დი ნა წი ლი უკ ეთ ეს ად იქ ნე

ბა. თუ უმ ალ ვე მაძ ღა რი არა, — რო გორც მი ნი მუ მი, ბევ რად თა ვი სუ
ფა ლი და ღირ სე ული. 

უკ ეთ ეს ად გახ დე ბა მრა ვა ლი, და არა ოლ იგ არ ქე ბი და ელ იტა. არ
ამ ედ სწო რედ მა სე ბის მრა ვა ლი ფე ნა. აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას 
მი ეც ემა შან სი თა ვი სი ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა. ეს გა ცი ლე ბით 
უკ ეთ ესია პუ ტი ნის ჩლუნგ, ჩე კის ტურ ფე ოდ ალ ურ თავ და უღ წევ ლო
ბა ზე. 

თა ნა მედ რო ვე რუ სუ ლი ნა ცი ონ ალ იზ მი უარ ყოფს ას ეთ გზას, 
მაგ რამ ამ გვა რად ნამ დვი ლად ეშ ვე ლე ბა ყვე ლას, რა თა ყვე ლა უკ ეთ
ეს ად გახ დეს. 

მაგ რამ თუ არ უნ და ყვე ლას გა დარ ჩე ნა? სიმხდალის ან სი სუ ლე
ლის გა მო? მაშ, სხვე ბი, რომ ლე ბიც მზად არი ან სა კუ თა რი მო მავ ლი
სათ ვის იბ რძო ლონ, უნ და და იღ უპ ნონ “კამ პა ნი ის ათ ვის”?

პრი მო რი ის პარ ტი ზა ნებ მა უჩ ვე ნეს გა მარ ჯვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
შო რე ულ აღ მო სავ ლეთ ში, თა ვი ან თი სი ცოც ხლის მსხვერ პლის ფა
სად გა ნა ხორ ცი ელ ეს ტრა გი კუ ლი, მაგ რამ წარ მა ტე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი 
ექ სპე რი მენ ტი. ამ ექ სპე რი მენ ტმა აჩ ვე ნა, რომ “და ნა კარ გე ბის – ეფ ექ
ტუ რო ბის” კრი ტე რი უმ ის მსოფ ლმხედ ვე ლო ბი დან, კრი ტე რი უმ ისა, 
რო მე ლიც და მუ შა ვე ბუ ლია სწო რედ სამ ხედ რო პრობ ლე მე ბის შე სა
ფა სებ ლად, შო რე ულ აღ მო სავ ლეთ ში წი ნა აღ მდე გო ბის გა მარ ჯვე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია. 

ხუ თი პარ ტი ზა ნის წი ნა აღ მდეგ იბ რძო და და ახ ლო ებ ით 2 ათ ასი, 
ვეტ მფრე ნე ბი სა და ჯავ შან ტექ ნი კის დახ მა რე ბით. ხუ თა სის წი ნა აღ
მდეგ სა ჭი რო იქ ნე ბო და 200 000. არ მია, მცოდ ნე თა შე ფა სე ბით, რბი
ლად რომ ვთქვათ, სულ მცი რე “რა იმ ის შემ თხვე ვა ში” “ხე ლი სუფ ლე
ბას მხარს არ და უჭ ერ და”, ეს რო გორც მი ნი მუ მი, მაგ რამ მაქ სი მუ მი? 

გაძ ლი ერ ება რუ სე თი დან? მაგ რამ ეს გაძ ნელ დე ბა და გა დაყ ვა ნას 
დი დი ხა ნი დას ჭირ დე ბა, ერ თა დერ თი და ზი ან ებ ული გზით. 

შო რე ული აღ მო სავ ლე თი გა მო ყო ფი სათ ვის მზა დაა. მზა დაა მენ
ტა ლუ რად (პრი მო რი ის პარ ტი ზა ნე ბით აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლი იყ ვნენ 
მთელს რუ სეთ ში, მაგ რამ შო რე ულ აღ მო სავ ლეთ ში, გან სა კუთ რე ბუ
ლად). მზა დაა სამ ხედ როსტრა ტე გი ული თვალ თა ხედ ვი თაც, რა მე თუ 
არ აფ ერს ღე ბუ ლობს რუ სე თი სა გან, არ ამ ედ ამა ოდ გას ცემს. მზა დაა 
პო ლი ტი კუ რად, რა მე თუ მთე ლი ელ იტა ად გი ლობ რი ვია და ხსოვ ნა 
შო რე ული აღ მო სავ ლე თის რეს პუბ ლი კი სა ცოც ხა ლია. 

და რა ღას უბ რძა ნებთ შო რე ულ აღ მო სავ ლეთს, რო მელ მაც თა
ვი სი თა ვი გა ინ თა ვი სუფ ლა, შემ დეგ მთე ლი რუ სე თი იხ სნა მოს კო ვის 
უღ ლი სა გან? არ აფ ერ იც, თვით, თვით გა ნი სარ ჯე ნით. 

მაგ რამ შო რე ულ აღ მო სავ ლეთს შე უძ ლია დარ ტყმა მი აყ ენ ოს რე
ჟიმს. რე ჟი მი აღ ეს რუ ლე ბა. და მა შინ ვი ღა ცა, ვინც აღ მოჩ ნდე ბა ან
ტი ფე ოდ ალ ური რე ვო ლუ ცი ის პერ სპექ ტი ვის თვალ თა ხედ ვით უარ ეს 
ყო ფა ში, შე უძ ლია ის არ გებ ლოს რე ჟი მის და სუს ტე ბი თა და და იწ ყოს 
სა კუ თა რი ბრძო ლა. 

და აქ ძალ ზედ მთა ვა რია რე ვო ლუ ცი ური წი ნა აღ მდე გო ბის კო
ალ იცი ური პო ტენ ცი ალი. თუ პრი მო რი ელ ები და კა ლი ნინ გრა დე
ლე ბი, რუ სე ბი შეძ ლე ბენ თათ რებ თან, ბაშ კი რებ თან და ჩრდი ლო 
კავ კა სი ის წარ მო მად გენ ლებ თან შე თან ხმე ბას, ჩე კის ტუ რი უღ ლის 
მარ წუ ხებ ქვეშ გმნინ ვა რუს ხალ ხს დიდ ხანს არ მო უწ ევთ. 

სა ხალ ხოგან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი ან ტი ფე ოდ ალ ური რე ვო ლუ
ცი ის წარ მა ტე ბი სათ ვის სა ჭი როა მე გობ რო ბის ცოდ ნა. “ეს რო გორ, 
კავ კა სი ელ ებ თან მე გობ რო ბა?!” 

მაშ, რო გორ, მხა რი და ვუ ჭი როთ პუ ტინს, მძი ნა რე თა ნა მო ქა ლა
ქე ებ ის ამ ფეთ ქე ბელს, მხო ლოდ იმ ის ათ ვის, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ში 
მო ვიყ ვა ნოთ? მა თთან და მათ მკვლე ლებ თან მძი ნა რე ებ ის “მე გობ რო
ბა” შე იძ ლე ბა, თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის მებ რძოლ კავ კა სი ელ ებ თან კი არ 
შე იძ ლე ბა?!

გონს მო ეგ ეთ! კკავ კა სი ის წი ან აღ მდე გო ბის მებ რძო ლე ბი არ იბ
რძვი ან თა ვი ან თი სა კუთ რე ბის მიღ მა რუ სეთ ში, არ ამ ედ იბ რძვი ან 
თა ვი ანთ მი წა ზე, კავ კა სი აში, იც ხოვ რონ ისე, რო გორც მათ ეს ურ ვი
ლე ბათ. 

რუ სე ბი კი, რის თვის იბ რძვი ან? გა ნა იმ ის ათ ვის არა, მოს კო ვი სა
გან თა ვი სუფ ლად, ციმ ბირ ში ცხოვ რე ბის უფ ლე ბი სათ ვის? გა ნა იმ
ის ათ ვის არა, რა თა გა ნა გონ პრი მო რი ის დოვ ლა თი პრი მო რე ლე ბის 
სა სი კე თოდ? ან იქ ნებ თქვენ, ნა ცი ონ ალ ის ტე ბო, უპ ირ ატ ეს ობ ას ან იჭ
ებთ ხე ლი გა უწ ოდ ოთ მას, ვინც თქვა “რუ სე თი რუ სე ბის თვის?” ასე, 
რომ თქვენ, ნა ცი ონ ალ ის ტე ბი არ ხართ! თქვენ მა ზო ხის ტე ბი ხართ! 

ან კი დევ, რა ტომ არ შე უძ ლია ევ რო პელ ოლ იგ არ ქს სა ერ თო ენ ის 
გა მო ნახ ვა, რო მე ლიც გა მუდ მე ბით ცახ ცა ხებს, რა მე თუ მას პი ტე რე
ლი ჩე კის ტე ბის რო მე ლი მე ვი ცეპრე მი ერი გა ძარ ცვავს და პრო ვინ ცი
აში, რო მე ლი მე პა ტა რა მა ღა ზი ის რუს მფლო ბელს, რო მელ საც არ ეკ
ეტ ებს თა ნა ტო მე ლი, ად გი ლობ რი ვი მენ ტე ბის მე თა ური? მათ სა ერ თო 
ინ ტე რე სე ბი აქ ვთ. შე იგ ნეთ ეს ხი ლუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბა! 

ყვე ლა რუ სი მზად არ არ ის ამ ის ათ ვის. რე გი ონ ალ ური ან ტი
ფე ოდ ალ ური რე ვო ლუ ცია შე საძ ლე ბელს გახ დის ცი ვი ლი ზე ბუ ლი 
“გან ქორ წი ნე ბის” გან ხორ ცი ელ ებ ას. დაე, ის რე გი ონ ები, რო მელ თა 
მო სახ ლე ობ აც მზად არ არ ის მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის, მი ემ
ხრონ მოს კოვს.

მაგ რამ ამ რე გი ონ ებ იდ ან სხვა მენ ტა ლი ტე ტის ხალ ხი წა ვა პოს
ტრუ სუ ლი სივ რცის ახ ალ თა ვი სუ ფალ ქვეყ ნებ ში. გან ხორ ცი ელ დე ბა 
არა მარ ტო რე გი ონ ალ ური, არ ამ ედ მსოფ ლმხედ ვე ლობ რი ვი სე პა რა
ცია. თი თოეულ რე გი ონ ში თავს მო იყ რი ან თა ნა მო აზ რე ნი. ის ინი, ვინც 
ეთ ან ხმე ბი ან პო ლი ტი კურ და ეკ ონ ომ იკ ურ მო დე ლებს, რომ ლე ბიც 
მო ცე მულ რე გი ონ ში ბა ტო ნობს. 

მაგ რამ თუ მოს კო ვი შე ნარ ჩუნ დე ბა, ცო ტას და ყოვ ნდე ბა და მო ინ
დო მებს ძა ლით და იბ რუ ნოს იმ პე რი ას ჩა მო შო რე ბუ ლი ნაჭ რე ბი?

პირ ველ ყოვ ლი სა, ეს კი დევ სა კით ხა ვია, შე ნარ ჩუნ დე ბა კი? ის 
ხომ ის ედ აც კვამ ლით სუნ თქავს. თუმც რე ალ ურ ად არ ვინ ეხ ება (ჯერ 
არ ეხ ება). თვით ჩა ინ თქმე ბა ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა ცო ბებ
სა და პრობ ლე მებ ში. ასე რომ შე ეხე – და იმ სხვრე ვა! და იმ სხვრე ვა ფი
ზი კუ რად. ხან ძრე ბი სა და გვალ ვე ბი სა გან, რო გორც ახ ლა, ან კი დევ 

ელ სად გუ რებ ზე კას კა დუ რი ავ არი ებ ის ას. 
და თუ მა ნიც შე ნარ ჩუნ დე ბა მოს კო ვი, რა! დამ ცრო ბი ლი, და უძ

ლუ რე ბუ ლი რუ სე თი შეძ ლებს ერ თდრო ულ ად აწ არ მო ოს დაპ ყრო ბი
თი ომ ები მის გან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი რე გი ონ ებ ის წი ნა აღ მდეგ? რა 
თქმა უნ და, ვე რა! ის ერთ ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ას თა ნაც ვერ შეძ ლებს 
გამ კლა ვე ბას! და უკ ვე ჩრდი ლო ეთკავ კა სი ას თან და ერ თდრო ულ ად 
რა მო დე ნი მე რე გი ონ თან, მი თუ მე ტეს, სა თათ რეთ სა და ბაშ კი რეთს, სა
ერ თოდ ვერ აუვა. 

და თუ მსწრაფლ არ და იმ ხსვრე ვა, მა შინ თან და თა ნო ბით და ემ ხო
ბა. გა ნა პი რა მხა რე ებ იდ ან, თვით მოს კო ვამ დის”.

სულ უფ რო მე ტი რუ სი უბ რუნ დე ბა თა ვის ფი ნოუგ ორ ულ ფეს
ვებს მოს კო ვე ლი პო ლი ტო ლოგ “კა ლაშ ნი კო ვის” და მოწ მე ბით, უკ ვე 
მრა ვალ მა მი ლი ონ მა რუს მა შეწ ყვი ტა თა ვისთა ვის ჩათ ვლა რუ სად 
და და უბ რუნ და თა ვის ჭეშ მა რიტ ფი ნოუგ ორ ულ ფეს ვებს. 

თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ერ ებს აღ იზი ან ებთ მე18 –ე სა უკ უნ ის გერ მა
ნე ლი მა სო ნე ბის გა მო ნა გო ნი “სა მერ თა სლა ვი ან ური რუ სი ხალ ხის” 
შე სა ხებ. რუ სი, უკ რა ინ ელ ისა და ბე ლო რუ სის ძმა არ არ ის, არ ამ ედ 
უბ ორ ოტ ესი სა უკ უნო გე ნე ტი კუ რი მტე რი. 

ერ თი ანი რუ სი ხალ ხი არ არ სე ბობს, არ ამ ედ არ ის მრა ვა ლი ათე
ული ფი ნოუგ ორ ული ტო მი, რომ ლებ საც ფა რუ ლად ეზ იზ ღე ბათ ერ
თურ თი, რაც ხსნის სა უკ უნ ოვ ან ბო რო ტე ბას, რუ სე ბის სი ძულ ვილ სა 
და სი სას ტი კეს ერ თმა ნეთ თან მი მარ თე ბა ში. 

ინტერნეტ ქსელში გა მოქ ვეყ ნდა ცნო ბი ლი ის ტო რი კო სის ნა დეჟ
და კორ ნე ვას სტა ტია, რო მელ შიც ის ძი რი თა დად აღ ნიშ ნავს:

“რა ტომ ეგუ ები ან რუ სე ბი გა მუდ მე ბულ პრობ ლე მებს პო ლო ნე
ლებ თან ან და სავ ლეთ უკ რა ინ ელ ებ თან, მაგ რამ შე სა ნიშ ნა ვად ცხოვ
რო ბენ ერ ზი ან ებ თან და კა რე ლებ თან? ამ ზამ თარს რა ტომ გა მო ვი და 
ქუ ჩებ ში კა რე ლებ თან, ფი ნებ თან და ვეს პებ თან ერ თად ასე ულ ობ ით 
რუ სი სორ ტა ვალ ში და ლახ დენ პო ხი ეში ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ
ის მოთ ხოვ ნე ბის — კა რე ლი ის და მო უკ იდ ებ ლო ბა და მის ფი ნეთ თან 
შე ერ თე ბის მხარ და სა ჭე რად? 

სკო ლის მერ ხი დან ვე ჩაგ ვჩი ჩი ნებ დნენ, რომ რუ სე ბის ის ტო რი
ული სამ შობ ლო კი ევ ის რუ სე თია, სა იდ ან აც ხალ ხი გა ნიბ ნა უფ რო 
შორს აღ მო სავ ლე თით. ერ თია კი, რომ იმ დრო ინ დე ლი გზე ბის და 
გა და ად გი ლე ბის სა შუ ალ ებ ებ ის არ ქო ნის პი რო ბებ ში, უგ ზო ობ ით, 
ჭა ობ ებ ითა და გა უვ ალი ტყე ებ ით, ვერ ცერთ აღ მო სავ ლელ სლა ვს 
თა ნა მედ რო ვე ცენ ტრა ლუ რი რუ სე თის საზ ღვრებ ში ეთ ნი კუ რი მნიშ
ვნე ლო ბის მას შტა ბებ ში, თა ვი ან თი მრა ვალ რიც ხო ვა ნი ოჯ ახ ებ ით, 
სა ქონ ლით და სა ოჯ ახო აღ ჭურ ვი ლო ბით ფი ზი კუ რად არ შე ეძ ლო ამ 
ად გი ლებ ში გა და სახ ლე ბა. 

რუ სე თის უძ ვე ლე სი ქა ლა ქე ბი დან ერთერ თის სა ხელ წო დე ბა –
კოს ტრო მა – შე იძ ლე ბა აიხ სნას არა მარ ტო  ბალ ტურფი ნუ რად “კოს
ტო მაა” – “შუ რის ძი ებ ის მი წა”, არ ამ ედ მე რა ჟა ნუ ლა დაც “კოს ტრუ 
ომა” – “ქა ლაქ თა დე და”. 

ჩვენს მხა რე ებ ში ყვე ლა გე ოგ ერ ფი ული სა ხელ წო დე ბა ლა მა ზი 
და ღრმა ში ნა არ სი საა: ვოლ გა – ნა თე ლი, ამ ავე დროს “წმინ და” მდი
ნა რე, შუნ გა – მომ ღე რა ლი მდი ნა რე, ვეტ ლუ გა – მდი ნა რე ტი რი ფე ბის 
ტევ რში, ტებ ზა – ჩი ტე ბის სა გა ლო ბე ლი, შა ჩა – ლა მა ზი, ნეია –ღრუბ
ლი ანი, ჭა ობი ანი, მე ზა – მცი რე, პოკ შა — წყა ლუხ ვი, ან დო მა – მარ
ჩე ნა ლი დე და, ვოს ტოშ მა – შეხ ვედ რე ბის მი წა.

ის ეთი დევ გმი რე ბი, რო გორც ილია ბრძე ნი, ალი ოშა პო პო ვი ჩი და 
დობ რი ნია ნი კი ტი ჩი, პო ლო ნე ლებ სა და ჩე ხებს არ ჰყავთ. ფი ნებ თან 
“კა ლე ვა ლა ში” ის ინი არი ან – ილ მა რი ნე ნი, ვიაინიამეინენი და ლე
მინ კიაინენი. რზი ან ებს ჰყავთ თა ვი ან თი დევ გმი რე ბი “მას ტო რა ვა ში”. 
ილია ბრძე ნი წარ მო შო ბით სო ფელ კა რა ჩა რო ვო და ნაა, რო მე ლიც მო
რომ თა ნაა. დობ რი ნია ნი კი ტი ჩი – რი აზ ან იდ ანაა (ერ ზი ანი), ალი ოშა 
პო პო ვი ჩი კი – როს ტო ვი დან (იარ ოს ლა ვის), სა დაც ლე გენ და რულ 
დრო ში და არც შემ დეგ არ ავ ით არი სლა ვი მო სუ ლე ბი დნეპ რის პი
რე თი დან არ იყ ვნენ, არ ამ ედ ცხოვ რობ დნენ ვოლ გის პი რე ლი ფი ნე ბი 
– მუ რო მე ბი, ერ ზია და მე რია. 

სიტ ყვა “რას კე” თა ნა მედ რო ვე ერ ზი ან ულ იდ ან თარ გმან ში “ნა თე
სა ვე ბი”, ან უბ რა ლოდ, “ჩვე ნი ხალ ხი”. 

უც ებ, ყო ველ გვარ სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლად, ელ ვი სე ბუ რი სის
წრა ფით გაქ რნენ მთე ლი რი გი ხალ ხე ბი, რომ ლე ბიც ით ვლიდ ნენ მი
ლი ონ ობ ით ად ამი ანს – მე რი ას, მუ რო მას და მეშ ვი ორ ებს. ერთ სა ათ ში 
რა ტომ შეწ ყვი ტა ად გი ლობ რივ მა მო სახ ლე ობ ამ ფი ნოვოლ გურ ენ
ებ ზე სა უბ არი?

ეს ყვე ლა ფე რი ხდე ბა XVII სა უკ უნ ის და სას რულ სა და XVIII 
სა უკ უნ ის და საწ ყის ში, რო დე საც პატ რი არქ ნი კო ნის საკ ლე სიო რე
ფორ მის შემ დეგ, რუ სე თის ტახ ტს იკ ავ ებს პეტ რე I, რომ ლის დრო
საც რუ სე თი ხდე ბა იმ პე რი ად. ქვე ყა ნა იძ ირ ება სის ხლში. იწ ყე ბა სტა
რო ობ რი ად ცე ბის დევ ნა. ინ ერ გე ბა ახ ალი რე ლი გია – ნი კო ნი ან ობა, 
რო მელ საც აღი არ ებენ რუ სე თის მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის 
დღე ვან დე ლი ად ეპ ტე ბი. ახ ლად გა ჩე ნი ლი მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის 
კა ბი ნე ტე ბის სი ჩუ მე ში ევ რო პე ლი პრო ფე სუ რა თხზავს რუ სე თის ის
ტო რი ის ახ ალ ვა რი ან ტს. 

ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობა, რომ ლებ საც არ უნ დო და მი ეღ ო ნი
კო ნი ან ობა, თავს აფ არ ებს ძნე ლად მი საწ ვდომ ტყე ებს იმი ერ ვოლ გის
პი რეთ ში – დღე ვან დე ლი მა რიეპ ის ტე რი ტო რი აზე, აგ რეთ ვე მოკ ში სა 
და სუ რის შუ ამ დი ნა რეთ ში. 

რუ სუ ლი ღმერ თე ბის სა ხე ლე ბის – პე რუ ნი, ვე ლე სი, მა კო ჟი – ახ
სნა თა ნა მედ რო ვე რუ სუ ლი ენ ის თვალ თა ხედ ვით ძნელ დე ბა. თა ნა მედ
რო ვე ერ ზი ან ულ ენ აში კი არ სე ბობს ჟღე რა დო ბი თა და წე რი ლო ბით 
გა მა ოგ ნებ ლად მსგავ სი სიტ ყვე ბი: “ვე ლე” – სო ფე ლი, “მა კო სოზ” – 
გათ ხო ვი ლი ქა ლი, “პე რი ამს” – მკით ხა ობა. 

ამ ას გარ და, ერ ზი ას ხალ ხის თვით და სა ხე ლე ბა წარ მოს დგე ბა 
“ერ იცა”დან – ცხოვ რე ბა, “ერი” კი აღ ნიშ ნავს უბ რა ლოდ, მაც ხოვ
რე ბელს. 

ნა დეჟ და კორ ნე ვა 
რუსულიდან თარგმნა ქეთევან ჭანტურიამ

რუ სე თის მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია და რა დიო 
თა ვი სუფ ლე ბა — რუ სე თის შპი ონ აჟ ის ბუ დე

კგბს გე ნე რა ლი კა ლუ გი ნი
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ქალ ბა ტონ ლია ან დღუ ლა ძეს
თან ჩე მი პირ ვე ლი შეხ ვედ რა 1985 
წელს შედ გა. მი სი, რო გორც მეც ნი
ერ ისა და ლი ტე რა ტო რის სა ხე ლი და 
გვა რი ჩემ თვის უც ნო ბი არ იყო, მაგ
რამ ახ ლოს, არ ას ოდ ეს მე ნა ხა.

ზაფ ხუ ლის ერთ ღა მეს, ბა ტო ნი 
ზვი ადი, მო რი გი სა იდ უმ ლო ვი ზი
ტით მეწ ვია შინ და მთხო ვა: ხვალ 
ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში მი დი, 
ლია ან დღუ ლა ძე ნა ხე, ჩვე ნი არ
ალ ეგ ალ ური ჟურ ნა ლი სათ ვის მა სა
ლებს გა მო გა ტან სო. 

ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში, 
ზუს ტად ზვი ად ის მი ერ და სა ხე ლე
ბულ დროს მი ვე დი. მე ორე სარ თუ
ლის კი ბე ზე ას ულ მა, დე რე ფან ში, 
ფრთხი ლი ნა ბი ჯე ბით მო არ ული 
მომ ცრო ტა ნის ქალ ბა ტო ნი და ვი
ნა ხე. ერ თმა ნეთს და ვაკ ვირ დით. მიახ ლო ებ ულს კი და ბა
ლი ხმით მკით ხა: “ლე ილა ხარ”ო? მე მდუ მა რედ და ვუქ ნიე 
თა ვი. მან აქ ეთიქ ით მი მო იხ ედა და შე ფა რუ ლი მღელ ვა
რე ბით, დე რეფ ნის, შე და რე ბით მყუდ რო ად გი ლის კენ გა
მიძ ღვა, უბ იდ ან და კე ცი ლი ქა ღალ დე ბი ამო აძ ვრი ნა და 
გაწ ვდილ ხელ ჩან თა ში ჩა მი დო. ერ თმა ნეთს თვა ლე ბით გა
მო ვემ შვი დო ბეთ და ის იყო სწრა ფად და ვეშ ვი კი ბე ზე, რომ 
ზურ გი დან, ვი ღაც ად მი ნის ტრა ცი ული მუ შა კის (შე იძ ლე
ბა, პარ ტკო მის) მკაც რი ხმა წა მო მე წია (ას ეთ ები ყველ გან 
და მუ დამ კი ბე დე რეფ ნებს ზვე რავ დნენ და, რო გორთუ 
უც ხო გა მო ვე პა რე!): “თქვენ, ვინ გნე ბავ დათ?!” არც შე
მი ხე დავს (რომ არ და ვე მახ სოვ რე ბი ნე), ისე მი ვუ გე: “აქ, 
არ ავ ინ, სა დარ ბა ზო შე მე შა ლა”მეთ ქი და თა ვა უწ ევ ლად, 
სწრა ფად ვე ჩა ვა თა ვე კი ბე (ინ სტი ტუ ტის გვერ დი თა სა
დარ ბა ზო საც ხოვ რე ბე ლი იყო და ამ შემ თხვე ვით უმ ალ 
ვი სარ გებ ლე). ზვი ადს, მა სა ლე ბის გა და ცე მი სას, რად გან 
არ აფ ერი უკ ით ხავს, მეც ზედ მე ტის თქმას მო ვე რი დე და 
ამ ეპ იზ ოდ ის შე სა ხებ მის თვის არ მით ქვამს. ქალ ბა ტონ 
ლი ას აგ ან კი მად ლი ერ ებ ისა და პა ტი ვის ცე მის გრძნო ბა 
გა მომ ყვა და ღრმად ჩა მე ჭე და გულ ში. პა ტი ვის ცე მი სა, ას
აკ ობ რი ვი ცენ ზის გა მო, რო მელ საც პირ წმინ დად წა ეშ ალა 
ას აკ ობ რი ვი ზღვა რი პატ რი ოტ იზ მთან და იდე ურ ფა სე
ულ ობ ებ თან მი მარ თე ბა ში.

სამ შობ ლოს სიყ ვა რულ ში, ჩვენ, სა მი სხვა დას ხვა თა
ობ ის წარ მო მად გენ ლე ბი, თა ნა ტო ლე ბი ვი ყა ვით! იმ მყი სი
ერი აღ მო ჩე ნის სუ რათხა ტი, დღე საც, ზე ბუ ნებ რი ვი სიყ
ვა რუ ლით მით ბობს გულს.

აგ რეთ ვე, მინ და გა ვიხ სე ნო, ქნ ლი ას არა ორ დი ნა ლუ რო ბა

ზე მეტ ყვე ლი, ერ თი მე ტად შთამ ბეჭ და ვი 
ეპ იზ ოდი; რო დე საც პავ ლე ინ გო როყ ვა 
გა მო ას ვე ნეს, ქნ ლი ამ, ზვი ადს, მოკ რძა
ლე ბით თხო ვა, მი ეცა მის თვის უფ ლე ბა, 
თა ვა დაც მხრე ბით შედ გო მო და კუ ბოს. 
ზვი ად მა, თხოვ ნა (წესჩვე ულ ებ იდ ან გა
მომ დი ნა რე) აშ კა რად იუხ ერ ხუ ლა, მაგ
რამ წუ თი ერ ად მა ინც და უკ მა ყო ფი ლა 
გუ ლი თა დი სურ ვი ლი და მერ მე თა ვად ვე 
გა მო არ იდა იგი ქა ლის თვის შე უფ ერ ებ
ელ სა პა ტიო ტვირ თს და კვლავ თვი თონ
ვე რა ინ დუ ლად შე ენ აც ვლა; ქალ ბა ტონ მა 
ლი ამ კი, ამ არა ორ დი ნა ლუ რი ჟეს ტით, 
ხაზ გას მით გა მო ხა ტა ღრმა პა ტი ვის ცე
მა, მე20 სა უკ უნ ის ამ ერ ოვ ნუ ლი და ჭეშ
მა რი ტი მეც ნი ერ ის ად მი, რო მელ საც არა 
და არ წყა ლობ და და არ ცნობ და საბ ჭო
თა ხე ლი სუფ ლე ბა.

მი უხ ედ ავ ად ხან დაზ მუ ლო ბის და 
სე რი ოზ ული ავ ად მყო ფო ბი სა, ქნ ლია, უკ ან ას კნელ დრომ
დე, შრო მის მოყ ვა რე და ნა ყო ფი ერი მეც ნი ერლი ტე რა ტო
რი იყო; მან, სწო რედ, ცხოვ რე ბის მიმ წუხ რს გა მოს ცა ათ
ამ დე წიგ ნი, რომ ლებ საც იგი ხე ლე ბის კან კა ლით ქმნი და.

ჩემ სა და ქნ ლი ას შო რის ჰარ მო ნი ული ურ
თი ერ თო ბა პო ზი ცი ურ მა კონ ფლიქ ტმა შე არ ყია; 
ვე რაფ რით ვე გუ ებ ოდი ქნ ლი ას ხოტ ბას სა აკ აშ
ვი ლი სად მი, რა შიც კა ტე გო რი ულ ად არ ვე თან
ხმე ბო დი და ჩვენს გა ზეთ შიც ვრცე ლი წე რი ლი 
მი ვუძ ღვე ნით მის კრი ტი კას (იხ. “გან მა თა ვი სუფ
ლე ბე ლი”, 2008, №16, გვ. 89). გა ზეთ “ას ავ ალ
და სა ვალ შიც” მო ურ იდ ებ ლად გა ვაკ რი ტი კეთ, 
რის გა მოც ერ თხელ და მი რე კა და მი საყ ვე დუ რა: 
“ლე ილა, ძა ლი ან მეს ხმით თავს, არ მინ დობთ, 
ცოდ ვა ვარ”ო. ხო ლო თა ვის სიმ პა ტი ებს სა აკ
აშ ვი ლის მი მართ, უმ თავ რე სად, ოპ ოზ იცი ის ად მი 
სრუ ლი უნ დობ ლო ბით ხსნი და. ამ ნა წილ ში მეც 
ვე თან ხმე ბო დი.

მი უხ ედ ავ ად, ჩვე ნი სა ჯა რო კრი ტი კით მი ყე
ნე ბუ ლი გუ ლის ტკი ვი ლი სა, მას ჩვე ნი გა ზე თის 
და ფი ნან სე ბა არ შე უწ ყვე ტია (თა ვი სი პენ სი იდ ან, 
20 ლარს, ყო ველ თვის წი რავ და ჩვენს გა მო ცე მას), 
რაც, უდ ავ ოდ, მის პი როვ ნულ დიდ ბუ ნე ბოვ ნე ბა
სა და დიდ სუ ლოვ ნე ბა ზე მეტ ყვე ლებს. ქნ ლია, 
არ ათუ შეძ ლე ბის დაგ ვა რად აფ ინ ან სებ და, არ ამ
ედ ყი დუ ლობ დაკი დეც გა ზეთს. ამ უკ ან ას კნე
ლის აღ ნიშ ვნა უც ილ ობ ლად იმ იტ ომ მი ვიჩ ნი ეთ, 
რომ ერ ოვ ნუ ლი მოძ რა ობ ის სა ხე ლით გა მო მა ვალ 

ამ ერ თა დერთ გა ზეთს, თით ქოს მკით ხველმყიდ ვე ლი არ 
უნ და აკ ლდეს, მაგ რამ ერ ოვ ნუ ლი მოძ რა ობ ის არ მი იდ ან, 
ამ დე ნა დაც აღ არ გვიდ გა ნან მხარ ში, ხო ლო ქალ ბა ტონ 
ლია ან დღუ ლა ძე ში კი, სა ნა ქე ბოდ მა ღა ლი იყო ერ ოვ ნუ ლი 
თვით შეგ ნე ბა.

ლია ან დღუ ლა ძემ ფას და უდ ებ ელი ღვაწ ლი დას დო ზვი
ადს “ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ნა წარ მო ებ თა ბიბ ლი ოგ რა ფი
ის” შედ გე ნით, რო მე ლიც საბ ჭო თა დრო იდ ან შე მორ ჩე ნილ 
12ფურ ცლი ან, ცალ ხა ზი ან “тетрадь”ზე და უწ ერია და 
ასე, ხელ ნა წე რის სა ხით მე გად მომ ცა: “შენ უპ ატ რო ნე”ო. 
ქნ ლი ამ, აგ რეთ ვე გად მომ ცა სა კუ თა რი ლექ სე ბის ხელ ნა
წე რე ბი. გარ დაც ვა ლე ბამ დე, ერ თი თვით ად რე, მან მა ჩუ ქა 
თა ვი სი ორი უკ ან ას კნე ლი წიგ ნი, მათ შო რის, ერ თი ლექ სე
ბი სა. წი ნამ დე ბა რე გა მო სათ ხო ვა რის და წე რამ დე, ლექ სე ბის 
წიგ ნი გა და ვათ ვა ლი ერე და მას ში შე ტა ნი ლი არ აღ მოჩ ნდა 
ის ლექ სე ბი, რო მე ლიც მე ხელ ნა წე რის სა ხით მი სახ სოვ რა. 
მარ თა ლია, ქნ ლი ას ლექ სე ბი პო ეტ ურ შე დევ რებს არ წარ
მო ად გე ნენ (რაც, თა ვა დაც, ჩვენ ზე უკ ეთ უწ ყო და), მაგ რამ 
იმ ის დას ტუ რად, რომ იგი მრა ვალ მხრი ვი შე მოქ მე დი იყო, 
ვბეჭ დავ მის ერთერთ ხელ ნა წერ ლექ სს და ამ ით ვემ შვი დო
ბე ბი ამ ჭეშ მა რი ტად დიდ ბუ ნე ბო ვან და დიდ სუ ლო ვან ქალ
ბა ტონს. 

ლე ილა ცო მაია

დიდ სუ ლო ვა ნი და დიდ ბუ ნე ბო ვა ნი

ჩვენ ში მხო ლოდ დედ–მა მას იფ იც ებ ენ, ტრა დი
ცი ულ ად... იშ ვი ათ ად, – დედ–მა მიშ ვილ საც...

ლია ან დღუ ლა ძეს, თა ნა მებ რძო ლი, უს ათუ ოდ 
და იფ იც ებ და, მაგ რამ ჩვე ვა ში არა გვაქ ვს.

ქა ლურ ზე – ქა ლუ რი არ სე ბა, მუ დამ შეწ კი პუ ლი 
იყო სა ქარ თვე ლოს მტრე ბის წი ნა აღ მდეგ.

ამ ის ურ ყე ვი მი ზე ზიც ჰქონ და: სამ შობ ლო მი სი, 
სა უკ უნ ოვ ან მო ნო ბა ში ჰყავ და რუ სე თის იმ პე რი ას, 
ხო ლო მშო ბე ლი მა მა – სამ შობ ლოს სიყ ვა რუ ლის
თვის გა და სახ ლე ბი დან აღ არ დაბ რუ ნე ბუ ლა.

პირ მშვე ნი ერი და ხმატ კბი ლი...
ერ თხელ სუფ რას თან უმ ღე რია ქ–ნ ლი ას. სტუ

მარს უკ ით ხავს, რა გვა რი სააო? – ან დღუ ლა ძეო, მი
უგ ეს... თუმ ცა ხმა თა ვად არ მეტ ყვე ლებს მის გვარ
ზეო? მო უბ ოდ იშ ები ას ავ ით შემკით ხველს...

იატ აკ ქვე შე თი დან გა მო ვი და თუ არა ერ ოვ ნუ ლი 
მოძ რა ობა, ქ–ნი ლია, მის რი გებ ში გაჩ ნდა.

პირ ვე ლი მი ტინ გი ძვე ლი ვე რის პარ კში (კი რო ვის 
ბა ღი) ჩა ტარ და, 50–მდე აქ ტი ვის ტი ვეს წრე ბო დით, 
აგ რეთ ვე ქ–ნი ლია. ვი დე ქით ხის ჩრდილ ში. ზვი ადი 
და ვით გა რე ჯის პრობ ლე მებ ზე სა უბ რობ და, მე რა ბის 
ნათ ქვა მი დან მახ სოვს, ამ პარ კს "Hait park"ი უნ და 
და ერ ქვას, სა დაც თა ვი სუ ფალ აზ რს გა მო ხა ტავს ად
ამი ანიო. მი ტინ გზე ქ–ნი ლია საბ რძო ლო ცნო ბი ერ
ებ ით მო ვი და.

მის მზად ყოფ ნა ზე მი უთ ით ებს ქ–ნის ჩა ნა წე რი, 
რო ცა იგი თა ნა მო აზ რე თა ჯგუ ფით აბ აშ აში, კონ
სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას მშობ ლი ურ კე რას ეწ ვია: 
"ეზ ოს გვერ დით პა ტა რა მდი ნა რე ზა ნა მო ედ ინ ება. 
ალ ბათ აქ ბან და ბა ტო ნი კონ სტან ტი ნე ცხენს, რო
ცა გა იგო ილი ას მკვლე ლო ბის ამ ბა ვი და და იფ იცა, 
მთელ თა ვის ცხოვ რე ბას მი უძ ღვნი და ილი ას მკვლე
ლე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლას"...

ჭეშ მა რი ტად აღ ას რუ ლა დი დოს ტატ მა თა ვი სი 
ნა ფი ცი. ამ გზით იარა სულ მნათ მა ზვი ად გამ სა ხურ

დი ამ, ერ ოვ ნულ მა მოძ რა ობ ამ.
ბრძო ლამ ნა ყო ფი გა მო იღო, აღ სრულ და რჩე ულ 

მა მუ ლიშ ვილ თა სა უკ უნ ოვ ანი ოც ნე ბა. სულ მნათ მა 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ, ქვეყ ნი ერ ებ ას აუწ ყა სა ქარ
თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღდგენა!

პირ ველ მა პრე ზი დენ ტმა, გა ნათ ლე ბის მი ნის
ტრის მე ტად სა პა სუ ხის მგებ ლო პოს ტზე მი იწ ვია ქ–
ნი ლია. არც ერ თი წუ თით არ გამ დგა რა გვერ დით. 
დევ ნი ლო ბა შიც კი სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი საბ ჭო 
მტკი ცედ მოღ ვა წე ობ და. 

იყო ამ ქვეყ ნად ქალ ბა ტო ნი და სი ცოც ხლემ მის 
გვერ დით ჩაიარა. იგი ქვეყ ნის თვის ცხოვ რობ და. უხ
ვად გას ცემ და ნიჭ სა და შე საძ ლებ ლო ბებს.

ად რე და ობ ლდა და ად რე დაქ ვრივ და.
ფი ლო ლო გი ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი მრა ვა

ლი სა ინ ტე რე სო ნაშ რო მის ავ ტო რია რუს თვე ლო ლო
გი აში. პავ ლე ინ გო როყ ვა და კონ სტან ტი ნე ბალ მონ
ტი. სხვა დას ხვა თარ გმან თა მი მო ხილ ვა ეკ უთ ვნის 
ქ–ნ ლი ას კა ლამს.

უამ რა ვი მა სა ლა და უგ როვ და მკვლე ვარ სა და 
მოღ ვა წეს, მრა ვა ლი უნ იკ ალ ური წყა რო აღ მოჩ ნდა 
ქ–ნის ხელ ში. მან წეს რიგ ში მოყ ვა ნი ლი მრა ვა ლი სა
ინ ტე რე სო წე რი ლო ბი თი დო კუ მენ ტი გა დას ცა სიძ ვე
ლე თა მუ ზე უმს.

და ტო ვა ათ ზე მე ტი წიგ ნი, 200–ზე მე ტი სა გა ზე
თო წე რი ლი.

ერ თხელ ქ–ნმა ლი ამ მით ხრა: – მა მი დას თუ რო
მე ლი ღაც ახ ლო ნა თე სავს ვსტუმ რობ დი სო ფელ ბახ
ვში, გა მომ შვი დო ბე ბი სას გულ დაწ ყვე ტით მით ხრა: 
– შენს მოს ვლა ზე უფ რო, წას ვლა მწყინ სო,

ჩვენს გან წყო ბას ეხ მი ან ება ეს ნათ ქვა მი. მე ტად 
მძი მეა ჩვენ თვის მი სი სა მუ და მო წას ვლა!

ღმერ თმა გა ან ათ ოს ქ–ნი ლი ას და უვ იწ ყა რი სა ხე 
და სა ხე ლი!

რე ვაზ ურ უშ აძე

1992 წლის მარ ტის ღა მის შემ ზა რა ვი 
სუ რა თე ბი კოლ ხურ კოშ კში

უზ ნე ობა დაღ ლი ლი ყო რუს თა ველ ზე თა რე შით 
და გა ზაფ ხულს გვპირ დე ბო და იმ ედ ებ ის გა რე შე.
მარ ტი მა ინც კვირ ტს ნას კვავ და, უნ ებ არ თვო მდგმუ რი ვით, 
და კოლ ხურ კოშ კს შეს ცქე რო და იმ ედის სად გუ რი ვით,
ღა მე იყო – დრო ავ სულ თა: იუდ ას და სა ტა ნის, 
მზად დე ბო და ცეც ხლის ცე ლით მო წე ული სამ კა ლი.
ამ ჭიშ კარ თან მო წი წე ბა უკ ვე წა მებს ით ვლი და, 
რად გან ეშ მა სი მარ თლე ზე აღ ზე ვე ბას იმ კი და.
რო ცა ის რით მი აწვდინ ეს ცეც ხლი კოშ კის ქან და რას – 
მას პინ ძლე ბი, საფ ლა ვი დან ჯვრე ბით ხელ ში ამ დგა რან.
თა ვად ალ იც, ას ხლე ტი ლი, მო გიზ გი ზე სარ კმლი დან, 
გაქ ცე ულა: რუს თა ველ თან, ზო სი მეს თან, და ვით თან,
რო ცა ჩარ ჩოს ჩა მო შორ და სათ ნო დე დის ხა ტე ბა – 
ცეც ხლსაც მუხ ლი მო უყ რია მი სი სუ ლის ნა თელ თან.
"მო ტა ცე ბულ მთვა რის" ყდი დან ამ ომ წვა რი ფურ ცლე ბი, 
ტრი ლო გი ის ქარ თველ გმი რებს ცრემ ლით უბ ეს უვ სებ დნენ.
რო ცა ცეც ხლი მო ეკ იდა წიგ ნებს – სუ ლის სა უნ ჯეს, 
გა ზაფ ხუ ლის ვარ სკვლა ვებ მა სიმ წრით თვა ლი და ხუ ჭეს.
იწ ვე ბო და სა ხე ლე ბი 18 წლის აქ ტი დან... 
გრძელ დე ბო და რექ ვი ემი შეწ ყვე ტი ლი ტაქ ტი დან.
კონ ტრას ტუ ლი სუ რა თე ბი – ვნე ბა დრო ით აჭ რი ლი: 
სვე ტიც ხოვ ლის ტა ძა რი და ცეც ხლი აღ ვი რახ სნი ლი.
ერ თმა ნეთ ში ჩა ფერ ფლი ლი ფარ სმა ნი და თა რა ში, 
ან გე ლოზ თა გო დე ბა და იქ ედ ნე თა პარ პა ში.
ამ აშ კა რა ვან და ლიზ მთან და მარ ცხე ბულ კულ ტუ რას, 
გო ეთ ემ და არ სა კი ძემ თვალ ში ცრემ ლით უყ ურა.
და ის იც ხა მარ ტის ნიშ ნად ამ ოს ული კვირ ტე ბი, 
უმ ას პინ ძლო ნაკ ვერ ჩხლე ბი თავ ში ხე ლებს იც ემ დნენ.
კვამ ლი ისე ახ რჩო ლებ და ღირ სე ულ თა საც ხოვ რისს, 
ჭიშ კრი დან ვე შეგ ზა რავ დათ შე კივ ლე ბა მაც ხოვ რის,
გვკლავს სირ ცხვი ლი უმ ძაფ რე სი და ჭრი ლო ბა მა რა დი – 
მის მად ლი ან მოვ ლი ნე ბას, რო გორ ვერ ვუ და რა ჯეთ?!
მის ფუ ძე ზე იძ ებ ნე ბა ის ევ თა სი გრა ალ ის. 
ღვთის მშო ბე ლო, მო არ იდე მის ბედს ჭი რი მრა ვა ლი.
სა ქარ თვე ლო არ იღ ლე ბა მას ზე ლოც ვა–ვედ რე ბით, 
ვინც გვაქ ცია ქარ თვე ლე ბად ბრძო ლით, შე მოქ მე დე ბით.
სახ ლი გვიც ქერს დი დოს ტა ტის უდ რტვინ ვე ლი სი ურ ჩით. 
ზე ცა მა ინც არ მო აკ ლებს ვარ სკვლა ვი ან სი ლურ ჯეს.
კოშ კის მცვე ლად ქონ გუ რე ბი დგა ნან წმინ და სან თლე ბად, 
ლო დი ნის გან, ვედ რე ბის გან ლოც ვით ტა ნი ად ნე ბათ.
კოლ ხურ კოშ კის ღია კა რი, თვალ დათ ხრი ლი ფან ჯრე ბით, 
მი ლე წი ლი ქონ გუ რე ბით გა მოწ ვდი ლი მა ჯე ბით.
გა თე ლი ლი საფ ლა ვე ბით, გულ გაც ლი ლი თახ ჩე ბით,
ამ ომ წვა რი უპე ებ ით, დაწ ვე ტი ლი ძარ ღვე ბით.
ბი ჭუ ნე ბის ნაკ ვა ლე ვით, ეზ ოს მწვა ნე სა ფა რით, 
იქ ვე წყა ლით – უკ ვდა ვე ბის და იმ ედ ის ზღა პა რით.
დე და–ქა ლის ბას რი თვა ლი და ჭირ თგამ ძლე ბუ ნე ბა, 
ამ გა დამ წვარ ნა სახ ლარ ში ის ევ და საბ რუ ნებ ლად.
ღმერ თმა უნ და შე ის მი ნოს ეს ვედ რე ბა ერ ისა – 
ჩვენს რჩე ულ ებს სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბა ეღ ირ სოთ.

ლია ან დღუ ლა ძე, 
1992 წლის მარ ტი

და სა ფი ცა რი ქალ ბა ტო ნი
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რო გორ ა ვ ი რ ჩ ი  ოთ მო ძ  ღვ ა  რ ი
კით ხვა: მა მა გი ორ გი, ად ამი ან თა დი დი ნა წი ლი, მა თი არა

ეკ ლე სი ურ ად ცხოვ რე ბის მი ზე ზად სა სუ ლი ერო პირ თა მი
მართ უნ დობ ლო ბას ას ახ ელ ებს. თქვენ რას ეტ ყო დით მათ?

პა სუ ხი: გეტ ყვით აგ ერ: შენ თუ ერ თგან ექ იმი არ მოგ
წონს, რა ვა, მკურ ნა ლო ბა ზე აიღ ებ ხელს, თუ კარ გი ექ იმ ის 
ძებ ნას და იწ ყებ?! ჰო და, ად ამი ანს, თუ გაც ნო ბი ერ ებ ული 
აქ ვს თა ვი სი სუ ლი ერი უძ ლუ რე ბა ნი და სნე ულ ებ ანი, და 
ის იც, რომ ღმერ თს სუ ლის მკურ ნა ლად მღვდლე ბი ჰყავს 
დად გი ნე ბუ ლი, მა შინ ეს ად ამი ანი სუ ლის მკურ ნა ლო ბის 
საქ მეს არ მო ეშ ვე ბა და არ მო ის ვე ნებს მა ნამ, სა ნამ ნამ
დვილ მკურ ნალს არ მი აგ ნებს!.. ასე რომ, ვინც ნელ თბი ლად 
და ზე რე ლედ არ მი უდ გე ბა სუ ლის გა დარ ჩე ნის საქ მეს, 
ღმერ თი გა მო უჩ ენს მას ჭეშ მა რიტ ღვთის მსა ხურს.

მე ორე სა კით ხია, რომ სამ ღვდე ლო ება არ უნ და იძ ლე
ოდ ეს ად ამი ან ებ ის დაბ რკო ლე ბის სა ბაბს!.. ყვე ლა ღვთის
მსა ხუ რი ნამ დვი ლი უნ და იყ ოს. და მაბ რკო ლე ბე ლი და უს
არ გებ ლო “მსა ხურ ნი” ეკ ლე სი ას არ უნ და ჰყავ დეს. ქრის ტე 
ღმერ თიც მკაც რად ბრძა ნებს: “ვაი მას, ვის გა ნაც მო დის 
საც დუ რი!”

დღეს, წე სი ერ ებ აცა და გო ნე ბის მი ერი ცოდ ნაც საკ მა
რი სი არ არ ის ღმრთიმ სა ხუ რი სათ ვის. მღვდელს სუ ლი ერი 
ხედ ვა და გან სჯის უნ არი უნ და გა აჩ ნდეს; ას ევე სუ ლი ერი 
ცხოვ რე ბის გა მოც დი ლე ბა, თავ მდაბ ლო ბა და სიწ მი დე. თუ 
სა კუ თარ ვნე ბა თა და მარ ცხე ბის გა მოც დი ლე ბა არა გაქ
ვს, სხვას რო გორ ღა და მოძ ღვრავ?! სა ში შია, რო ცა სრუ
ლი ად ახ ალ გაზ რდებს მოძ ღვრე ბად აკ ურ თხე ბენ, და ზოგ 
შემ თხვე ვა ში, სა სუ ლი ერო თა ნამ დე ბო ბებ ზე ად გე ნენ. ეს 
და ნა შა ულია!.. სუ ლი ერი ხედ ვის გა რე შე ვე რა ვინ გახ დე ბა 
ნამ დვი ლი მოძ ღვა რი!..

“არ გა ნი კით ხო!” – არ ნიშ ნავს თეთ რი და შა ვი არ გა
არ ჩიო, ან შავ ზე თქვა – თეთ რიაო. წმ. მა მე ბიც გვაფ რთხი
ლე ბენ: “გა მო უც დელ და ვნე ბი ან მოძ ღვრებს სულს ნუ ჩა
აბ არ ებო!”

კით ხვა: მა მა გი ორ გი, რას ურ ჩევ დით იმ ად ამი ან ებს, 
რო მელ თაც სურთ ეკ ლე სი ური ცხოვ რე ბა, მაგ რამ ჯერ ვერ 
შე ურ ჩე ვი ათ, ვერც ტა ძა რი და ვერც მოძ ღვა რი?

პა სუ ხი: დღეს, ღვთის მად ლით, სა ქარ თვე ლო ში სა ლო
ცა ვე ბი ბლო მა დაა, დი დე ბა ღმერ თს! ცო ტა ხნის წინ სად 
იყო ტაძ რე ბი ას არ ჩე ვად?!..

უმ ჯო ბე სია, ად ამი ანი თვი თონ მი ვი დეს ტა ძარ ში, სა ნამ 
მას ღმერ თი გან საც დე ლე ბით მი იყ ვან დეს!.. რაც შე ეხ ება 
არ ჩე ვანს, ჯერ გეტ ყვით, რას არ გირ ჩევ დით, არ გირ ჩევთ:

1. ესა თუ ის ტა ძა რი მხო ლოდ იმ იტ ომ აირ ჩი ოთ, რომ 
ტე რი ტო რი ულ ად ახ ლოსაა თქვენს სახ ლთან, ან კი დევ იმ
იტ ომ, რომ “პრეს ტი ჟუ ლია”. თბი ლის ში ას ეთი სიტ ყვაც გა
ვი გე: “ელ იტ არ ული ფე ნის ტა ძა რი”. არ ვარ გა ასე ხუმ რო
ბა! სა ხი ფა თოა უკ რძალ ვე ლო ბა!..

2. არ გირ ჩევთ სხვა თა რჩე ვი თა და რე კო მენ და ცე ბით 
აირ ჩი ოთ ტა ძა რიც და მოძ ღვა რიც.

ახ ლა გეტ ყვით, რას გირ ჩევ დით: რო გორც მოძ ღვა რი, 
ისე ტა ძა რი, აირ ჩი ოს თქვენ მა სულ მა!.. ამ ის თვის კი შე დით 
და და ეს წა რით წირ ვა–ლოც ვებს რამ დე ნი მე ტა ძარ ში და 
რო მელ ტა ძარ შიც გა ლო ბა თქვენს გულს შე ეხ ება, ან კი დევ 
გა ლო ბამ ლმო ბი ერ ებ ის ცრემ ლი მოგ გვა როთ, აირ ჩი ეთ ის 
ტა ძა რი!..

რაც შე ეხ ება მოძ ღვრის არ ჩე ვას, ამ შემ თხვე ვა ში, 
ყურს ნუ და უგ დებთ სხვა თა რჩე ვებს: ეს მოძ ღვა რი ძლი
ერია, ის გა ნათ ლე ბუ ლი, ის სუ ლი ერი და სხვა. ის ინი შე
იძ ლე ბა იყ ვნენ ქე ბის ღირ სნიც, მაგ რამ არ იყ ვნენ თქვე ნი 
მოძ ღვარ ნი!.. თქვენ ლოც ვა ში სთხო ვეთ ღმერ თს, რა თა 
აგ არ ჩე ვი ნოთ თქვე ნი სუ ლის ახ ლო ბე ლი მოძ ღვა რი. მე რე 
და აკ ვირ დით მოძ ღვრებს, მათ სხვა დას ხვა ნი ჭე ბი და თვი
სე ბე ბი აქ ვთ, მაგ რამ თქვენ, უპ ირ ვე ლე სად, და აკ ვირ დით, 
თუ რამ დე ნად ახ ლო ბე ლი და ში ნა ურია იგი თქვე ნი სუ ლის
თვის. ესაა მთა ვა რი იმ ის თვის, რომ შემ დგომ ში შეძ ლოთ 
გუ ლის გახ სნა და გულ წრფე ლი აღ სა რე ბა, თუ მოძ ღვრი დან 
კრძალ ვა და ში შის გრძნო ბა უფ რო ჭარ ბობს, იც ოდ ეთ, მას
თან გულ წრფე ლი ვერ იქ ნე ბით. მთა ვა რი კი მოძ ღვრი სად მი 
ნდო ბაა, თუ ეს არ გექ ნათ, ვერც შე იყ ვა რებთ და ვერც და
ემ ორ ჩი ლე ბით. ას ეთ შემ თხვე ვა ში რა ურ თი ერ თო ბა უნ და 
ააწ ყოთ?!

ესაა ჩე მი რჩე ვა დამ წყებ თათ ვის. სუ ლი ერ ებ აში რომ 
წა რე მა ტე ბით, მოძ ღვრის მი მართ უკ ვე სხვა მოთ ხოვ ნე ბი 
გა გიჩ ნდე ბათ და ის იც სხვა სუ ლი ერი კრი ტე რი უმ ებ ით იხ
ელ მძღვა ნე ლებს.

კით ხვა: მა მა გი ორ გი, არც ისე იშ ვი ათია, რო ცა მორ
წმუ ნეს ურ თულ დე ბა ერ თი მოძ ღვრი დან სხვა მოძ ღვარ
თან გა დას ვლა. მოძ ღვრე ბი ამ ას ერ თგვა რი გა ღი ზი ან ებ ით, 
წყრო მით, შეზ ღუდ ვით, “წყე ვის” მაგ ვა რი მუ ქა რით პა სუ ხო
ბენ. თქვენ რას გვეტ ყო დით ამ სა კით ხთან მი მარ თე ბა ში?

პა სუ ხი: ყვე ლა ზე დი დი მოძ ღვა რი ჩვე ნი ქრის ტე ღმერ
თია!.. ქრის ტე მხო ლოდ მო უწ ოდ ებს!.. ის ღმერ თია და მი
უხ ედ ავ ად თა ვი სი ძა ლა უფ ლე ბი სა, არ მო ით ხოვს და არ 
აიძ ულ ებს ად ამი ანს, შე უდ გეს მას. ქრის ტე ღმერ თმა ყვე
ლა ად ამი ანს მის ცა არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბა! და თუ ქრის ტე არ 
ზღუ დავს ად ამი ანს, რო გორ შე უძ ლია ქრის ტეს მსა ხურ 
მღვდელს აიძ ულ ოს ან შეზ ღუ დოს ვინ მე?! ან “და აბ ას” 
მორ წმუ ნე ად ამი ანი?! ამ ის უფ ლე ბა არა აქ ვს მღვდელს!..

თუ მოძ ღვარს აქ ვს რა იმე სე რი ოზ ული არ გუ მენ ტი, უნ
დობ ლო ბა ან კი დევ “ცოდ ვი თი სამ ხი ლი” იმ მოძ ღვრის მი
მართ, რო მელ თა ნაც მი სი მრევ ლი აპ ირ ებს გა დას ვლას, მან 
ეს პი რა დად უნ და უთ ხრას იმ მღვდელ მსა ხურს, შემ დგომ 
კი მხო ლოდ შე გო ნე ბით, კე თი ლი რჩე ვით სცა დოს მორ წმუ
ნის შე ჩე რე ბა. მაგ რამ, თუ მორ წმუ ნე მა ინც მტკი ცედ იდ
გე ბა თა ვის გან ზრახ ვა ზე, უნ და გა უშ ვას ის, რა თქმა უნ და. 
მით უმ ეტ ეს, რო ცა მოძ ღვარს არ გა აჩ ნია რა იმე სე რი ოზ
ული მი ზე ზი სხვა მოძ ღვრის მი მართ!

მოძ ღვარს არა აქ ვს უფ ლე ბა შეზ ღუ დოს მორ წმუ ნე, 
მხო ლოდ და მხო ლოდ იმ ის გა მო, რომ ეს ად ამი ანი პირ ვე
ლად მას თან მი ვი და აღ სა რე ბა ზე და არა რო მე ლი მე სხვა 
მოძ ღვარ თან!

ას ეთ ფაქ ტებს, რომ ჯერ კი დევ ად გი ლი აქ ვს ჩვენს 
ეკ ლე სი აში, იმ აზე მეტ ყვე ლებს, რომ მოძ ღვრებს ჯე რაც 
აწ უხ ებთ ამ პარ ტავ ნე ბა, პა ტივ მოყ ვა რე ობა და სხვებ ზე 
მბრძა ნებ ლო ბის სურ ვი ლი, რაც ყოვ ლად და უშ ვე ბე ლია სუ
ლი ერი მოძ ღვრი სათ ვის!

სუ ლი ერი მოძ ღვრი სა და მორ წმუ ნის ურ თი ერ თო ბის 
ქვა კუთ ხე დი არ ის სიყ ვა რუ ლი, ნდო ბა და მორ ჩი ლე ბა! ჭეშ
მა რი ტი მორ ჩი ლე ბის არ სი და მი ზა ნი კი მდგო მა რე ობს იმ
აში, რომ მორ წმუ ნემ მოძ ღვრის ხელ მძღვა ნე ლო ბით გა აღ
წი ოს ღმერ თამ დე და გახ დეს თა ვი სუ ფა ლი! მაც ხო ვა რიც 
ხომ გვე უბ ნე ბა: “მე გა გა თა ვი სუფ ლებთ თქვე ნო!.. თა ვი
სუფ ლე ბამ დე კი მი გიყ ვანთ მხო ლოდ ის, ვინც თვი თო ნაა 
თა ვი სუ ფა ლი!.. და არა ის, ვინც ბა ტო ნო ბის ჟი ნით არ ის 
შეპ ყრო ბი ლი!..

უნ და და ემ ორ ჩი ლოთ ქრის ტეს სა ხე ლით იმ ას, ვი საც არ 
სურს სხვებ ზე ბა ტო ნო ბა და არა იმ ას, ვინც ქრის ტეს სა ხე
ლით, სა კუ თა რი ვნე ბის მო ნე ბად გაქ ცევთ!..

თა ვი სუ ფა ლია მხო ლოდ წმინ და ნი და მან იც ის, რო გორ 
მო გა პო ვე ბი ნოთ თა ვი სუფ ლე ბა, რო გორ გა გა თა ვი სუფ
ლოთ ვნე ბე ბი სა და წუ თი სოფ ლის ბორ კი ლე ბი სა გან! სხვა 
და ნარ ჩე ნი ვე რა ნა ირ ად ვერ გა გა თა ვი სუფ ლებთ!.. მი უხ ედ
ავ ად იმ ისა, შე იძ ლე ბა ძა ლი ან სურ დეთ ეს მათ!..

მხო ლოდ ჭეშ მა რი ტი მოძ ღვრის ხელ ში იგ ემ ებს მორ
წმუ ნე მორ ჩი ლე ბის ტკბილ ნა ყოფს – თა ვი სუფ ლე ბას. მხო
ლოდ წმი და მოძ ღვრის ხელ შია მორ ჩი ლე ბა გულ წრფე ლი, 
ნამ დვი ლი და მაც ხოვ ნე ბე ლი! ხო ლო სუ ლი ერი ხედ ვი სა და 
გა მოც დი ლე ბის არ მქო ნე მოძ ღვრის ხელ ში გარ და უვ ალია 
მორ წმუ ნის – თა ვი სუფ ლე ბის მა ძი ებ ლის, ში ნა გა ნი კონ
ფლიქ ტი!.. რად გან, ამ შემ თხვე ვა ში მორ ჩი ლე ბა ვერ იქ ნე
ბა გულ წრფე ლი და ის აუც ილ ებ ლად მი იღ ებს გა რეგ ნულ 
სა ხეს, ხო ლო გა რეგ ნულ არ აგ ულ წრფელ “მორ ჩი ლე ბას” 
მორ წმუ ნე მიჰ ყავს მო ნო ბამ დე, ან კი დევ ში ნა გან პრო ტეს
ტამ დე – ურ ჩო ბამ დე!.. რე ლი გი ური მო ნო ბა კი ყვე ლა სხვა 
სა ხის მო ნო ბა ზე გა ცი ლე ბით სა ში ში და სა ზი ანო მდგო მა
რე ობაა, რო მელ საც ად ამი ანი მიჰ ყავს ან ფა ნა ტიზ მამ დე, ან 
კი დევ სრულ პი როვ ნულ წაშ ლამ დე!

სუ ლი ერი მო ნო ბა სა ში ნე ლე ბაა!!!
ჭეშ მა რი ტი მორ ჩი ლე ბა იქაა, სა დაც მოძ ღვა რი კი არ 

გა იძ ულ ებს, არ ამ ედ შე ნი სუ ლი გთხოვს მოძ ღვრი სად მი 
მორ ჩი ლე ბას!

სუ ლი ერი ზრდი სა და წვრთნის პრო ცე სი ძნე ლი და 
მტკივ ნე ული პრო ცე სია. იგი აღ სავ სეა, რო გორც სი ხა რუ
ლით, ას ევე მწუ ხა რე ბით. მორ ჩი ლე ბა მო ით ხოვს სა კუ თა რი 

ნე ბის დათ მო ბას და ყო ველ გვა რი აკ რძალ ვა, შეზ ღუდ ვა, 
თუნ დაც მაც ხოვ ნე ბე ლი, აუც ილ ებ ლად იწ ვევს ტკი ვილ სა 
და ტან ჯვას, ხშირ შემ თხვე ვა ში ში ნა გან ჯან ყსაც კი, და 
დი დი ოს ტა ტო ბა და ხე ლოვ ნე ბაა სა ჭი რო, ფა ქი ზად წარ
მარ თო სუ ლის თვის აუც ილ ებ ელი, მაგ რამ მტკივ ნე ული 
პრო ცე სე ბი. წმი და მოძ ღვა რი აწ ონ ას წო რებს მორ წმუ ნის 
ში ნა გან სამ ყა როს, იხ ედ ება რა მას ში. ის სულ გრძე ლო ბი
თა და სიყ ვა რუ ლით ით მენს მორ ჩი ლის ტკი ვილ ნა რევ სუ
ლის “ამ ბოხს”. მად ლი თა და ნუ გე შით მო ულ ბობს სულ სა 
და გულს. უხ ილ ავი ძა ფე ბით გო ნივ რუ ლად მარ თავს მას. 
რო ცა იგ ივე პრო ცე სე ბი ამ პარ ტა ვან და პა ტივ მოყ ვა რე 
მოძ ღვრის ხელ ში აუც ილ ებ ლად სა ვა ლა ლოდ მთავ რდე ბა. 
ას ეთი მოძ ღვა რი ვერ ეგუ ება მორ ჩი ლის პრო ტეს ტს და 
ში ნა გან ჯან ყს. ის მორ წმუ ნის ას ეთ ბუ ნებ რივ გა მოვ ლი
ნე ბებს აღ შფო თე ბი თა და ზედ მე ტი სიმ კაც რით პა სუ ხობს, 
მი აწ ერს რა ყო ვე ლი ვეს “ეშ მა კის მან ქა ნე ბას” და ცდი ლობს, 
უფ რო და უფ რო შეზ ღუ დოს და გა რე გა ნი “რე ცეპ ტე ბით 
უწ ამ ლოს” გა ღი ზი ან ებ ულ სულს და არა სუ ლი ერი მად ლის 
ში ნა გა ნი შე ხე ბით, რად გა ნაც მას ეს არ ძა ლუძს!.. ყვე ლა
ფერს ვერ მოყ ვე ბი და ვერც და წერ!.. ეს ხომ ყო ველ დღი
ური, ცხოვ რე ბი სე ული სა კით ხია.

სხვი სი აღ ზრდა წიგ ნე ბით შე უძ ლე ბე ლია, თუ თვი თონ 
არა გაქ ვს ეს გზა გავ ლი ლი!.. ყო ვე ლი ად ამი ანი უნ იკ ალ
ურია, მას გან სხვა ვე ბუ ლი სუ ლი ერი, გო ნებ რი ვი, ფი ზი
კუ რი, ფსი ქო ლო გი ური თა ვი სე ბუ რე ბე ბი გა აჩ ნია. ყო ველ 
ად ამი ანს აქ ვს სუ ლის გან სხვა ვე ბუ ლი გა სა ღე ბი. ამ იტ ომ, 
მი უხ ედ ავ ად სიწ მი დი სა, მოძ ღვა რი შე იძ ლე ბა არ იყ ოს კონ
კრე ტუ ლი ად ამი ან ის მოძ ღვა რი. მას შე უძ ლია, გა ქა ჩოს 
მორ წმუ ნე, რა ღაც ეტ აპ ზე, აიყ ვა ნოს გარ კვე ულ სა ფე ხურ
ზე, მაგ რამ შემ დეგ მი უთ ითს – ვინ და რა არ ის მის თვის 
აუც ილ ებ ელი შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის თვის.

დღეს ბევ რი იფ ერ ებს “სუ ლი ერი მა მის” წო დე ბას, მაგ
რამ ვერც აც ნო ბი ერ ებ ენ, თუ რა ღრმა არ სი დევს ამ სიტ
ყვა ში. მოძ ღვა რი არ შე იძ ლე ბა იყ ოს ყვე ლას “სუ ლი ერი მა
მა”, ვინც კი მი სუ ლა მას თან. სუ ლი ერი მა მო ბა დად გე ნი ლია 
ზე ცა ში და არა აქ, მი წა ზე!.. შე იძ ლე ბა მორ წმუ ნემ იპ ოვ ოს 
წმი და მოძ ღვა რი, მაგ რამ ად ვი ლად ვერ მი აგ ნოს თა ვის სუ
ლი ერ მა მას!.. ეს სხვა თე მაა!..

წმი და მოძ ღვა რი, არა თუ მტკივ ნე ულ ად გა ნიც დის მი სი 
ხელ ქვე ით ის სხვა მღვდელ მსა ხურ თან ურ თი ერ თო ბას, არ
ამ ედ პი რი ქით, შეგ ნე ბუ ლად უგ ზავ ნის სხვა წმ. მა მას, ამა 
თუ იმ სა კით ხის და სა მუ შა ვებ ლად. ეს აუც ილ ებ ელ იცაა, 
რად გან ყო ველ წმი და მოძ ღვარს, ღვთი სა გან სხვა დას ხვა 
სუ ლი ერი ნი ჭი და შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვს მი ნი ჭე ბუ ლი. რო
გორც გით ხა რით, სხვა მოძ ღვარ თან მორ წმუ ნის გა დას ვლა 
აღ აშ ფო თებს მხო ლოდ ამ პარ ტა ვან და სუ ლი ერი ხედ ვის 
უქ ონ ელ მღვდელ მსა ხუ რებს. ას ეთ ები არა თუ სხვას თან 
“გა დას ვლას”, არ ამ ედ სა ერ თოდ ურ თი ერ თო ბა საც კი უკ
რძა ლა ვენ თა ვი ანთ მრევ ლს. გლა ხა საქ მეა ეს!.. ეს იმ აზე 
მეტ ყვე ლებს, რომ ას ეთი მღვდლე ბი არ არი ან ჭეშ მა რი ტი 
მოძ ღვრე ბი და თუ ჭეშ მა რი ტი არაა, რა საქ მე უნ და გქონ
დეთ მათ თან?!..

დიდ სუ ლი ერ ებ ას რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, უბ რა ლოდ, 
ად ამი ან ურ ად აც ვერ გა მი გია – არ სურს ად ამი ანს პეტ რეს
თან და უნ და იყ ოს პავ ლეს მორ ჩი ლი. მე რე და რა არ ის ამ აში 
უარ სა ყო ფი?!.. თუ პეტ რეც და პავ ლეც ქრის ტეს ჭეშ მა რი
ტი მსა ხუ რე ბი არი ან?!.. და თუ პეტ რე თვლის, რომ პავ ლე 
და ღუ პავს მის “სუ ლი ერ შვილს” – მა შინ პეტ რეს, ად რე ვე 
უნ და ემ ხი ლე ბი ნა პავ ლე, სა ნამ მის “სუ ლი ერ შვილ ზე” მიდ
გე ბო და ჯე რი!..

მრევ ლის სიმ რავ ლეს, რო გორც წე სი, მი ელ ტვი ან სუ
ლი ერი ხედ ვი სა და გა მოც დი ლე ბის უქ ონ ელი “მოძ ღვრე
ბი”, რად გა ნაც, არც აქ ვთ გაც ნო ბი ერ ებ ული, თუ რას თან 
აქ ვთ საქ მე, რად გა ნაც სუ ლი ერ ბრძო ლა ში, არც არი ან ჩაბ
მულ ნი.

ჭეშ მა რი ტი მოძ ღვრო ბა ურ თუ ლე სი რა მაა, ამ აზე რთუ
ლი საქ მი ან ობა არ არ სე ბობს! ეს უხ ილ ავი და და უნ დო ბე ლი 
ბრძო ლაა თი თოეული ად ამი ან ის სულ ზე!..

სხვა სა კით ხია ის, თუ რა ტომ სურს მორ წმუ ნეს, შე იც
ვა ლოს მოძ ღვა რი, რა უდ ევს სა ფუძ ვლად მის ამ “გა დას
ვლას!” – ბევ რს არა თუ მორ ჩი ლე ბა, არ ამ ედ სა მარ თლი ანი 
შე ნიშ ვნის მი ღე ბაც არ სურს. ბევ რს სურს მოძ ღვა რი ისე 
ექ ცე ოდ ეს, რო გორც ეს მას აწ ყობს და წარ მო უდ გე ნია. 
ბევ რს, სა ერ თოდ, ვერ გა უგია მოძ ღვრის აუც ილ ებ ლო ბის 
არ სი. ბევ რი, სა ერ თოდ, ზარ მა ცი და უქ ნა რაა, ბევ რი კი – 
მსუ ბუ ქი და თავ ნე ბა; – ას ეთი ხალ ხი, ბა ბუა, მოძ ღვარს ვერ 
იპ ოვ ნის!.. და თუ “მი აგ ნეს” წმი და მოძ ღვრებს, ის ინი მა ინც 
ვერ წავ ლენ წინ!...

(ვიწ ყებთ ბეჭ დვას მო წა მე თას და ვით და კონ სტან ტი ნეს მა მა თა მო ნას ტრის ფე ხით მო სი არ ულე 
წმინ და ღმრთის მსა ხუ რის მა მა გი ორ გის (ბა სი ლა ძის) საღ მრთო ხედ ვებს და წი ნას წარ მეტ ყვე ლე ბებს 
მი სი წიგ ნი დან, რო მე ლიც ხელ მი უწ ვდო მე ლია მრა ვა ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლი ად ამი ან ის ათ ვის


